ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

تأثگذار )(٢
ارتباط مؤثر والدين 
داﺷنت ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﻓﺮزﻧﺪان و
دﻧﯿﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و رواﺑﻂ ﮔﺮﻣﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ راه ﻫﺎی
ﮐﺴﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
راه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده:
 -۱ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن را ﻫامﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ را
در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
 -۲اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫامن
رﻓﺘﺎر را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﱪﯾﻢ ﻧﻪ ﮐﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻣﺜﻼً ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺗﻨﺒﻞ -ﺑﯽ
ﻋﺮﺿﻪ -ﺑﺪ...
 -۳وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ اول ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ؟ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
دارد؟ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ(.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آن را ﺑﺎ ﭘﯿﺎم »ﻣﻦ« ﺑﺪون
ﻣﻘﴫ داﻧﺴنت ﯾﺎ ﴎزﻧﺶ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده
ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﺎ اﺣﱰام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن را ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼً »ﻣﻦ« اﻣﺮوز ﺧﺴﺘﻪ ام ﻟﻄﻔﺎً ﺻﺪای
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﮐﻤﱰ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ
ﺧﻮد او واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل و ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدن ﺑﺪون
ﴎزﻧﺶ و ﻣﻘﴫ داﻧﺴنت و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﺑﻪ او ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ
راه ﺣﻞ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ان راه ﺣﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﺑﺎوری ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽ رﺳﺪ.
 -۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارد ،ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﴍﮐﺖ متﺎم اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﯾﺎدداﺷﺖ متﺎم راه ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ راه ﺣﻞ زﻣﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
راه ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪ دوﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ راه ﺣﻞ

ﺗﺎزه ﺗﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ:
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر راه ﺣﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ راه
دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.
 -۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼمتﺎن در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ارزش ﻫﺎﺳﺖ ،دﻗﯿﻘﺎً
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ارزش ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی
ﻣ ّﻬﻢ اﻋﺘﻘﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ داﺷﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی او و ﺑﯿﺎن
ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺑﺮ ارزش ﻫﺎی او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ
ارزش ﻫﺎی ﺧﻮد )اﻟﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت( و ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاردن ﻋﻘﺎﯾﺪ ،داﻧﺶ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾامن )ﻣﺸﺎﻫﺪه( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ارزش ﻫﺎی او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﻓﻘﻂ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﻣﺎن و ﻧﻈﺮﻣﺎن را زﯾﺎد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ او ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﻢ
ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺮف ﻫﺎﯾامن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
 -۷راه ﺣﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺑﺎزﻧﺪه ﺷﻮد) .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ »ﺑُﺮد -ﺑُﺮد« ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﻢ(.
 -۸در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﮕﺮان ،آن را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
»اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮدم ،ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻢ «.ﭼﺮا ﮐﻪ:
»اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ«.
 -۹ﭼﻮن ﻧﮕﺮش و دﻧﯿﺎی ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﯾﻘﯿﻨﺎً اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دﻧﯿﺎ
را ﻣﺘﻔﺎوت درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ آدم ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺖ.
»اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد دﻋﻮت
ﮐﻨﯿﻢ«.
 -۱ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ و ﻫﻢ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوز ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻋﺪم
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ »ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ« اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن -ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده

