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سخن سردبیر

هنگامی که به آفرینش انسان و سایر موجودات هستی توجه می کنیم و متوجه تمایز بشر از سایرین می شویم، به 

مقوله گفتگو و ارتباط به عنوان ابزار بیان می رسیم. آن گونه که می بینیم بشر از ازل تاکنون سعی در برقراری ارتباط 

است ابتدا با معبود خود و سپس با خود و دیگری. این ارتباطات با توجه به نیازهای بشریت برای ارتباط  گیری 

سریع تر منجر به اختراع تلفن، اینترنت، ماهواره و ... در عصر کنونی گردیده است؛ اما آنچه برای انسان در بین همه 

نعمت هایی که خدای متعال در اختیار بنده خود قرار داده مهم است، نعمت بیان و گفتگو می باشد که تأثیر بسزایی 

در روابط اجتماعی و میان فردی ما دارد.

همان گونه که میدانید، در علم روانشناسی برای بهبود ارتباطات میان فردی، مهارت هایی شناخته شده است که ما با 

یادگیری این مهارت ها می توانیم ارتباطمان با دیگران را تعمیق بخشیم، اعتماد و احترام بیشتری به وجود آوریم و کار 

گروهی، روابط اجتماعی و عاطفی مان را بهبود بخشیم.

در این شماره از نشریه علمی، فرهنگی مشاور پویا، سعی بر این است که این موضوع مهم و تأثیرگذار در زندگی افراد 

را از منظرهای متفاوت بررسی کنیم و به اهمیت آن بیشتر پی ببریم و با نظرات و پیشنهاد های مفیدتان، جهت بهبود 

هرچه بیشتر این نشریه تالش کنیم.

زندگی به دوراز بیماری را برای شما و خانواده تان آرزومندم.

با تشکر            

محیا توکلی            
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ارتباط مؤثر

در فرهنـگ و بسـتر، واژه ارتبـاط )communication( با 

معادل هایـی نظیـر رسـاندن، بخشـیدن، انتقـال دادن، 

شـده  معنـا  داشـتن  مـراوده  و  مکالمـه  سـاختن،  آگاه 

اسـت. فرهنـگ فارسـی معیـن ارتبـاط را به معنـای ربط 

دادن، بسـتن، بسـتن چیـزی را بـا چیـزی دیگـر، پیوند، 

بسـتگی رابطـه به کاربـرده اسـت.

اندیشـمندی  اولیـن  شـاید  یونانـی  فیلسـوف  ارسـطو 

بـار در زمینـه  باشـد کـه 2300 سـال پیـش نخسـتین 

ارتباطـات سـخن گفـت. او در کتاب مطا لعـه معانی بیان 

)ریطوریـک( کـه معمـواًل آن را مترادف ارتبـاط می دانند، 

در تعریـف ارتبـاط می نویسـد: ارتبـاط عبـارت اسـت از 

جسـتجو بـرای دسـت یافتن بـه کلیه وسـایل و امکانات 

موجـود بـرای ترغیـب و اقنـاع دیگران.

رابـرت گویـر در کتـاب فراگـرد ارتبـاط می گویـد: ارتبـاط 

عبـارت اسـت از روشـی که حداقـل متضمن چهـار عنصر 

زیراسـت: )1( تولیدکننـده ای کـه )2( عالمت یـا نمادی را 

)دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی(تنظیم کننده: زهرا خاکپور 

)3( بـرای حداقـل یـک دریافت کننـده مطرح کنـد )۴( و 

او آن را ادراک معنـی کنـد.

فراگرد ارتباط

ارتبـاط فراگردی اسـت آگاهانـه یا ناآگاهانه، خواسـته یا 

نخواسـته کـه از طریق آن احساسـات و نظرها به شـکل 

پیام هایـی کالمـی یـا غیرکالمـی بیان و سـپس ارسـال، 

دریافـت و ادراک می شـوند. ایـن فراگـرد ممکـن اسـت 

ناگهانـی، عاطفـی و یا بیانگر اهـداف خـاص برقرارکننده 

ارتبـاط باشـد. توانایـی برقـراری ارتبـاط مناسـب، قدرت 

شـمارا در تبـادل نظریـات افزایـش می دهـد و تخیـالت 

مبهـم مبـدل بـه واقعیـت  می شـوند. نظریـات جدیـد 

و  می شـوند  طبقه بنـدی  و  بررسـی  می گیرنـد،  شـکل 

سـرانجام بـه نظریـات قبلـی افـزوده می شـوند. مـردم 

در سـه سـطح: درون فـردی، میـان فـردی و عمومـی و 

جمعـی بـا یکدیگر ارتبـاط برقـرار می کنند. ارتبـاط درون 

فـردی همـان ارتبـاط بـا خـود اسـت، ایـن نـوع ارتباط 
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فعالیت هایـی مثـل پـرورش افـکار، تصمیم گیـری، گوش 

میـان  ارتبـاط  می شـود.  شـامل  را  خودنگـری  و  دادن 

فـردی )ارتبـاط با دیگـران( به ارتباط و مـراودات بین دو 

نفـر اطـالق می شـود. این نـوع ارتبـاط شـامل گفت وگو، 

مصاحبـه و مذاکـره گروهی می شـود.

در ارتبـاط عمومـی )جمعـی( فـرد پیامـی را بـه جمعـی 

از مخاطبـان می فرسـتد ایـن نـوع ارتبـاط ممکن اسـت، 

مسـتقیم )نظیـر ارتبـاط رودررو کـه پیامـی از گوینـده به 

شـنونده منتقـل می شـود( یا غیرمسـتقیم )نظیـر پیامی 

که توسـط رادیـو و تلویزیون پخش می شـود( باشـد. بر 

اسـاس تعریـف علمـی، ارتبـاط فراینـدی پویا، پیوسـته، 

برگشـت ناپذیر، تعاملـی و زمینـه ای اسـت.

انواع ارتباط

ارتبـاط کالمـی: شـامل هـر نـوع ارتباطـی اسـت کـه در 

آن عالئـم و نمادهـای زبانـی به صورت شـفاهی از طریق 

گفت وگـو یـا به صورت شـفاهی ماننـد نامـه، آئین نامه و 

کتـاب انتقـال می یابد.

ارتبـاط غیرکالمـی: اشـکال مختلفـی از ارتبـاط غیرکالمی 

در ارتباطـات بـه کار مـی رود لـدون کیزو و یورگـن روش، 

جـزء اولیـن کسـانی بودنـد که به طـور منظم بـه مطالعه 

ارتبـاط غیرکالمـی پرداختنـد آنان بـر این بـاور بودند که 

ارتباطـات غیرکالمـی بـه یکـی از ایـن سـه شـیوه انتقال 

می یابـد. زبـان عالمـات، زبان عمـل، زبان اشـیاء.

زبـان عالمـات را زمانـی بـه کار می بریم که به طـور واضح 

حـرکات را جایگزیـن کلمـات می کنیم و از آن هـا به عنوان 

نمـاد، تعداد و عالئم نگارشـی اسـتفاده می کنیم.

زبـان عمـل عبـارت اسـت از تمامـی حرکاتـی کـه فقـط 

به عنـوان عالمـت بـه کار نمی روند، بـرای مثال اگر کسـی 

بـا سـر و گردنـی فروافتـاده شـانه های رهاشـده راه برود 

یـا جسـمانی  روانـی  بیانگـر وضـع  او  اندامـی  حـاالت 

نامناسـب اسـت.

زبـان اشـیاء عبـارت اسـت از نمایـش کاالهـای مـادی 

ماننـد اتومبیـل، زیـورآالت و چیزهای دیگری که توسـط 

غیرکالمـی  ارتبـاط  می شـود.  گرفتـه  بـه کار  انسـان ها 

و  ماننـد حـرکات  باشـد  غیـرارادی  یـا  ارادی  می توانـد 

جنبش هایی که فرد به طور ناخواسته انجام می دهد.

سطوح ارتباط

ارتبـاط درون فردی: اولین سـطح ارتباط، ارتباطی اسـت 

کـه فـرد بـا خـود برقـرار می سـازد. انسـان ها قبـل، در 

حیـن و بعـد از ارتبـاط با دیگـران با خـود ارتبـاط برقرار 

می سـازند. قبـل از اقـدام عملـی بـرای ارتبـاط، انسـان 

نقشـه ارتبـاط را بـرای خـود ترسـیم می کنـد و نتایـج 

احتمالـی آن را در نظـر می گیـرد. همچنیـن در هنـگام 

ارتبـاط بـا دیگـران نـوع برخـورد آن هـا در نگـرش مـا 

نسـبت بـه خودمان تأثیر می گـذارد، در پایـان هر فرایند 

ارتباطـی نیـز فـرد در مـورد عملکـرد خـود و قضاوتی که 

دیگـران در مـورد او دارنـد بـه قضـاوت می پـردازد. اگـر 

نتیجـه ارزیابـی مثبت باشـد ارتبـاط ادامـه می یابد و در 

غیـر ایـن صـورت تغییـر داده می شـود.

ارتبـاط میـان فـردی: ارتبـاط میـان فـردی را می تـوان 

نفـر  دو  آن  جریـان  در  کـه  تعاملـی  فراینـد  به عنـوان 

پیام هایـی را ارسـال و دریافـت می کننـد، توصیـف کرد. 

دو نکتـه اساسـی در ایـن فراینـد برجسـته اسـت: یکـی 

اینکـه الزمـه ارتبـاط، دادن و گرفتـن اسـت؛ دیگـر اینکه 

در فراینـد ارتباط، عنصـر اطالعات و رابطه همیشـه باهم 

هسـتند. دراین ارتبـاط نظام شـخصیت از اهمیت زیادی 

برخـوردار اسـت و برخـالف رابطـه از طریـق رسـانه های 

جمعـی در ایـن مـورد امـکان دریافـت بازخـورد بسـیار 

قـوی اسـت. بـه ایـن جهـت طرفیـن ارتبـاط می تواننـد 

همـگام بـا یکدیگـر پیـش برونـد، مصـداق ایـن رابطـه 

در بیـن اعضـاء یـک خانـواده یـا دو دوسـت مشـاهده 

می شـود.

رابطـه  شـامل  ارتبـاط  از  شـکل  ایـن  گروهـی:  ارتبـاط 

میـان تمـام افـرادی اسـت کـه در قالب یک گـروه دارای 

اهـداف، فعالیـت، رفتـار و رهبـر واحـد هسـتند. اعضـاء 

ایـن گـروه در جهـت تحقـق اهداف مشـترک بـا یکدیگر 

ارتبـاط برقـرار می سـازند؛ ماننـد اعضاء یک گـروه ورزش 

کـه بـرای پیـروزی رابطـه خـود را بـا یکدیگـر هماهنـگ 

می سـازند یـا ماننـد اعضـاء هیئـت عـزاداری محـرم که 

بـه شـکلی منسـجم بـا یکدیگـر ارتبـاط دارند.
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ارتباط جمعـی: ارتباط جمعـی ارتباطی اسـت کـه از طریق 

رادیـو،  مطبوعـات،  کتـاب،  ماننـد  جمعـی  رسـانه های 

تلویزیـون و سـینما صـورت می گیـرد و در لحظه ای واحد 

یـک پیـام بـرای جمـع کثیـری از افراد ارسـال می شـود.

ارتباطـات تأثیـر ژرف و عمیقـی در کـم و کیـف زندگـی و 

روابـط بـا دیگـران دارد. رعایت شـش اصل اساسـی زیر 

شـما را یـاری می کنـد کـه در ارتبـاط با دیگـران به لحاظ 

مسـائل شـخصی، احساسـی، اجتماعـی و مالـی موفـق 

ید. شو

اصـل ارتباطی شـماره 1: همـه ی  کارهای مـا نوعی ارتباط 

از پیام هـای  آکنـده  اسـت: تمـام لحظـات زندگـی مـا 

شـفاهی و غیرشـفاهی، ارادی و غیـرارادی اسـت. زبـان 

تنهـا وسـیله ارتباطـی نیسـت کلماتـی کـه مـا بـر زبـان 

جـاری می کنیـم، برحسـب موقعیـت، فقـط بین هشـت 

 تـا بیسـت وچهار درصـد پیـام مـا را تشـکیل می دهند و 

به این ترتیـب در دنیـای گسـترده ی مـا ارتباطـات، تنهـا 

کـه هـرروز می پوشـیم،  را  لباسـی  از خروارنـد.  مشـتی 

پیـام آور تصویـری اسـت کـه از افـراد بـر ذهـن داریـم، 

اتومبیلـی را کـه میرانیـم، خانـه ای را کـه در آن زندگـی 

می کنیـم همگـی ایـن پیام را بـه دیگران منتقـل می کنند 

کـه چـه احساسـی نسـبت بـه خودمـان داریـم و انتظار 

داریـم کـه دیگـران چگونـه بـا مـا رفتـار کنند.

اصـل شـماره 2: چگونگـی ارسـال یـک پیـام چگونگـی 

دریافـت آن را معیـن می کنـد؛ کلماتـی را کـه بـر زبـان 

می آوریـم بسـیار بیشـتر ازآنچـه تصـور می کنیـم حـاوی 

پیـام هسـتند. حجـم و آهنـگ صـدا، نـوع نـگاه کردن، 

وضعیـت ایسـتادن و... بـه شـنونده کمـک می کنـد تـا 

کلمـات مـا را تفسـیر کنـد و پیـام آن را دریابنـد.

اصـل شـماره 3: آنچـه اهمیـت دارد دریافت پیام اسـت 

پیـام  اتفـاق می افتـد کـه یـک  ارسـال آن؛ بسـیار  نـه 

بـه  آسـانی مغایـر بامنظـور مـا دریافـت شـود؛ بنابرایـن 

منطقـی اسـت کـه بگوییـم ارتبـاط واقعی پیامی اسـت 

که شـنونده اسـتنباط می کند نـه آنچه گوینـده می گوید. 

بـه بیانـی دیگـر، صرفـًا حسـن نیـت مـا در ارسـال پیام 

کافـی نیسـت، بلکـه عملکرد و بیـان ما بایـد بتواند نیت 

خیرخواهانه ی مـان را منتقـل کنـد.

اصـل شـماره ۴: چگونگی آغاز پیام، اغلـب حاصل ارتباط 

را تعییـن می کنـد؛ همـه ی مـا بارهـا ایـن احسـاس را 

تجربـه کرده ایـم کـه به علـت اسـتنباط نادرسـت در آغاز 

یـک پیـام، منظـور گوینـده را یکسـره کـج فهمیده ایـم، 

بنابرایـن اگـر مراقب نباشـیم، همـان چندکلمـه ای که در 

آغـاز سـخن بـکار می بریـم کافـی اسـت کـه دیگـران را 

بـه برداشـتی نادرسـت از سـخنان مـا سـوق می دهـد و 

موجـب رنجش و آزردن آن ها شـود. بخشـی از موفقیت 

در هـر ارتباطـی بـه کـم و کیـف آغـاز سـخنان بسـتگی 

دارد.

اصـل شـماره ۵: ارتبـاط یـک خیابـان دوطرفـه اسـت؛ 

در یـک ارتبـاط خـوب دو عامـل دخالـت دارنـد: ارسـال 

درسـت پیـام و دریافت درسـت پیـام؛ بنابراین اگـر تنها 

بـه ایـن بسـنده کنیم نه فقـط نظرهـای خود را روشـن و 

منطقـی و قانع کننـده بیـان کرده ایـم، موفـق بـه ایجـاد 

یـک ارتبـاط نیسـتیم بلکـه صرفـًا در مقـام سـخنوری و 

برآمده ایـم. اندرزگویـی 

اصـل شـماره ۶: ارتباط یک رقص اسـت؛ اگرچـه ردوبدل 

کـردن پیـام و اطالعـات ارتبـاط نامیـده می شـود، امـا 

درواقـع ارتبـاط تنهـا محـدود بـه ایـن اعمـال نیسـت، 

وقتـی یـک پیـام واحـد را بـا فـرد یـا جماعـت متفاوتی 

تـازه ای  شـکل  بـه  بـار  هـر  را  آن  می گذاریـم  درمیـان 

مطـرح می کنیـم، زیـرا در ایـن فاصلـه مجـال بیشـتری 

داشـته باشـیم تا بیندیشـیم و نکاتـی تـازه را بیاموزیم و 

درنتیجـه نگرشـی تـازه را در عبـارات خود ملحـوظ کنیم. 

به عـالوه هـر بـار کـه یـک موضـوع خاصـی را با افـراد و 

یـا گروه هـای متفاوتـی درمیـان می گذاریـم، کسـانی که 

پیـام مـا را دریافـت می کننـد به لحـاظ تجارب گذشـته، 

مختلـف،  فرهنگـی  زمینه هـای  و  اقتصـادی  نظام هـای 

دارنـد،  مـا  گفته هـای  از  متفاوتـی  اسـتنباط  هرکـدام 

ازایـن رو نیروهایـی کـه مـا را بـه هـم ارتبـاط می دهنـد 

متفـاوت خواهنـد بـود و درنتیجـه روابـط متفاوتـی نیز 

برقـرار می گـردد و رقـص ارتبـاط به گونـه ای دیگـر اجـرا 

می شـود.

فرسـوده ی  نظـام  و  ذهنـی  کهنـه ی  الگوهـای  به جـز 

اقتصـادی، مجموعـه ی بزرگی از انـواع فیلترهای ارتباطی 
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مانـع روابـط مفیـد و ثمربخش مـا با دیگران می شـوند.

انواع فیلترهای ارتباطی

 -3 عجوالنـه  نتیجه گیـری   -2 شـتاب زده  ارزیابـی   -1

پیـش داوری ۴- حواس پرتـی ۵- بی توجهـی ۶- حـدس 

و گمـان ۷- فکـر قالبـی ۸- فشـار روانی ۹- فقـدان مهارت 

 -11 سـمعی  دشـواری های   -10 کـردن  گـوش  دقیـق  در 

انتخـاب در شـنیدن )فقـط مطالبـی را که دوسـت دارید 

می شـنوید( 12- افـکار خشـک و متحجرانـه 13- پیـش 

پندارهـا

یازده برخورد محکوم به شکست

بسـیاری از مـردم در طـول روز در معاشـرت بـا دیگـران 

می شـوند.  ارتباطـی  مخـرب  خطاهـای  ایـن  مرتکـب 

حاصـل چنیـن خطاهایـی چیـزی جـز خشـم و غضـب، 

حـدس و گمان، سـوءتفاهم، ناکامی و قطـع کامل روابط 

. نیست

1- ارزیابـی کردن 2- دل خوشـی دادن 3- برچسـب زدن و 

نقـش یک روانـکاو را بازی کـردن ۴- گوشـه و کنایه زدن 

۵- افراط در پرسـش و طرح سـؤاالت نامناسـب ۶- فرمان 

دادن ۷- تهدیـد کـردن ۸- تحمیـل اندرزهـای حکیمانـه 

۹- در لفافـه سـخن گفتن 10- خـودداری از ابـراز اطالعات 

11- انحـراف از اصـل موضوع

منابع:

مقدمـه ای بر اصـول و مبانی ارتباطات )انسـانی-جمعی(، 

دکتـر غالمرضا آذری

ترجمـه  کـول،  کریـس  اثـر  ارتباطـات  طالئـی  کلیـد 

یاسـین آل  محمدرضـا 
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همدلـی، یکـی از صفـات کلیـدی اسـت کـه می توانـد 

ارتباطـات بیـن فردی را غنی سـازد. دو قـرن پیش، جان 

وولمـن، بـا پای  برهنـه از بالتیمـور به فیالدلفیـا رفت، او 

ایـن کار را کـرد تـا کمـی از درد برده های سیاه پوسـت را 

کـه مجبـور بودنـد با پـای برهنـه، مسـافت های طوالنی 

را طـی کننـد، احسـاس کنـد. با قـرار دادن خـود به جای 

بـردگان، او بهتـر می توانسـت درک کنـد کـه بردگـی چه 

مفهومـی دارد. وی نمونـه بـارز یـک فرد همـدل بود.

پیوستار بی تفاوتی- همدلی- همدردی

درک همدلـی، زمانـی کـه آن را بـر روی پیوسـتاری کـه 

می بینـم،  اسـت  گسـترده  همـدردی  تـا  بی تفاوتـی  از 

اسـت. سـاده تر 

بی تفاوتـی: »اهمیتـی نمی دهـم«، »مشـکل تـو بـه من 

نـدارد« ربطی 

همدلـی: »بـه نظـر می رسـد کـه امـروز واقعـًا ناراحتی«، 

»مثل اینکـه واقعـًا از ایـن موضـوع رنجیـده ای«

همـدردی: »تـو یـک موجـود بیچـاره ای«، »بـه خاطر تو 

احسـاس خیلی بـدی دارم!«

تعریف بی تفاوتی

در فرهنـگ لغـات، بی تفاوتی به عنوان »فقدان احسـاس 

غنی سازی ارتباطات با عنصر "همدلی"

)دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی(تنظیم کننده: سیده لیال ذاکری 
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در  اسـت.  تعریف شـده  توجـه«  و  فقـدان عالقـه  یـا  و 

جوامـع مـدرن، برقـراری ارتبـاط واقعـی بـا همه کسـانی 

کــه مالقـات می کنیـم، کاری غیرممکـن اسـت و قـدری 

بی تفاوتـی انتخابـی، بـرای ادامـه حیات روانـی ضروری 

اسـت؛ زیـرا در غیـر ایـن صورت ممکن اسـت مـدار بین 

فـردی مـا، متحمـل بار اضافی شـده و با سـوزاندن فیوز، 

انـرژی بین فردی مـان تحلیـل رفتـه و در تمامـی روابـط 

حیاتـی خود از درخشـش کمتـری برخوردار شـویم. البته 

بایـد توجـه داشـت کـه ایـن نـوع بی تفاوتـی انتخابی، 

برابـر بـا »مردم گریـزی« نیسـت. افـراد مردم گریـز تقریبًا 

از برخـورد بـا همـه کناره گیـری می کننـد و یا تنهـا زمانی 

بـه تعامـل با دیگـران می پردازند کـه این امر به پیشـبرد 

یکـی از اهدافشـان کمـک کند!

تعریف همدردی

 همـدردی، درگیـری بیش ازانـدازه در احسـاس فـرد یـا 

افراد دیگر اسـت. همدردی توان جـدا ماندن »فرد کمک 

دهنـده« را به گونـه ای کاهـش می دهـد که حتـی زمانی 

کـه بیـش از هـر وقت دیگـری به او نیاز اسـت، قـادر به 

کمک نباشـد. مـا افراد دلسـوزی را مشـاهده کرده ایم که 

در مجلـس عزاداری آن چنـان تحت تأثیر سـوگ دیگران 

قرارگرفته انـد کـه فـرد داغ دیـده ناچار شـده اسـت خود 

به تسـلی دادن کسـی کـه قرار بـوده او را دلـداری دهد، 

بپـردازد! همـدردی، برخـالف همدلـی کـه هم احساسـی 

فـرد  بــرای  احسـاس  »داشـتن  اسـت؛  دیگـر  فـرد  بـا 

دیگـر« تعریف شـده اسـت. ازآنجاکـه دلسـوزی از موضع 

قـدرت برنمی خیـزد، اغلـب با فخرفروشـی همراه اسـت. 

همـدردی، فـرد دریافت کننده را درسـت زمانـی که بیش 

از همیشـه نیازمنـد حفـظ قـدرت خـود اسـت، ضعیـف 

می کنـد. تولسـتوی بـا همیـن برداشـت کـه؛ همـدردی 

برابـر بـا غرق شـدن در احساسـات اسـت، دربـاره بانوان 

ثروتمنـد روس می نویسـد: آن هـا بـرای تراژدی هایی که 

در سـالن هـای تئاتر بـه نمایش درمی آمد می گریسـتند، 

اما نسـبت به زجر درشـکه چی های خــود که در سـرمای 

منجمدکننـده بیـرون می نشسـتند، بی اعتنـا بودند.

بی تفاوتی مخرب ترست یا همدردی؟

رواج بی تفاوتـی در روابـط می تواند بسـیار مخرب باشـد 

امـا همـدردی دائمـی و محـض، حتـی از بی تفاوتی هم 

زیان بارتـر اسـت. احسـاس همـدردی از روی بنده نـوازی 

و لذت بردن نامتناسـب از عاطفه که نشـانه احساسـاتی 

بـرای کسـی کـه ترحـم می کنـد و  بـودن اسـت، هـم 

هـم بـرای کسـی کـه در معـرض ولخرجـی عاطفـی قرار 

می گیـرد، مضـر اسـت. به هرحال تـا آن اندازه کـه عنصر 



12

12مشــاور پویاعلمی، فرهنگی و اجتماعی

همدلـی در دلسـوزی دخیـل باشـد، تجربـه دلسـوزی-

همدلـی می توانـد تا حدودی سـازنده باشـد.

تعریف همدلی

همدلـی، گام نهـادن بـا فرد دیگـر به مکان هـای عمیق تر 

وجود اوسـت، درعین حـال که حدی از جدایـی نیز حفظ 

می شـود. درواقـع بـه معنـای تجربـه کـردن احساسـات 

طـرف مقابـل بدون از دسـت دادن هویت خود و پاسـخ 

دقیـق بـه نیازهـای او، بدون دچار شـدن به آن هاسـت.

همدلـی، نوعـی درگیـری بی طرفانه بـا دنیای احساسـی 

فـرد دیگر اسـت.

اجزای همدلی

در تعاریـف جدیـد همدلـی، ایـن صفـت دارای سـه جـز 

ست: ا

1. درک دقیق از احساسات فرد دیگر با حفظ فاصله

2. درک موقعیتی که باعث ایجاد رنج در فرد شده

3. پذیرش و انتقال درک همدالنه به فرد

داده هـای پژوهشـی بـر ایـن نکتـه داللـت دارنـد کـه 

همدلـی، نیـروی مؤثری بـرای ایجاد یک ارتباط سـازنده 

اسـت. فـرد همـدل نه تنهـا در دیگـران تغییرات سـازنده 

ایجـاد می کنـد، بلکـه بـه خـود نیـز کمـک می کنـد تا در 

جهـت مثبـت، تحـول یابـد. افق هایـش گسـترش پیـدا 

می کنـد و حساسـیت های وی در تمـاس همدالنـه بـا 

روانشناسـان  از  برخـی  می شـوند.  تعمیـق  دیگـران، 

معتقدنـد کـه همدلـی یکـی از بهترین نشـانه های منفرد 

بلـوغ روان شـناختی اسـت.

منابع:

کتاب روانشناسـی روابط انسـانی و مهارت هـای مردمی- 

بولتون. رابرت 

مقالـه همدلـی در روابـط انسـانی- مهدی عابـدی، ایمان 

اسـمعیل ونـدی، داریوش بویـری و آرمـان خواجوی.
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روان  سـالمت  جسـمانی،  سـالمت  بـر  عـالوه  امـروزه، 

به عنوان یکی از مباحث مهم علوم رفتاری و روان پزشـکی، 

موردتوجـه ویژه ی متخصصان سـالمت قرارگرفته اسـت. 

طبق تعریف سـازمان بهداشـت جهانی )WHO(، سالمت 

روان در درون مفهـوم کلـی سـالمتی می گنجـد کـه الزامًا 

بـه معنـی نبـود بیمـاری و عقب ماندگـی ذهنی نیسـت؛ 

بلکـه توانایـی کامـل بـرای ایفـای نقش هـای اجتماعی، 

روانـی و جسـمی را در برمی گیـرد. بر اسـاس این دیدگاه 

در سـالمت روان، روش هـا و تدابیـری مورد تأکید اسـت 

کـه بـرای جلوگیری از ابتـال بـه بیماری های روانـی به کار 

مـی رود. طبـق گـزارش سـازمان بهداشـت جهانـی از هر 

چهـار نفـر، یـک نفـر در هـر مرحلـه از زندگـی از یـک یا 

چنـد اختـالل روانـی رنـج می بـرد و گفتـه می شـود از 

هـر شـش نفـر، یـک نفـر در طول یـک هفته، مشـکالت 

مرتبـط بـا سـالمت روانـی را تجربه کرده اسـت. شـیوع 

ایـران  اختـالالت روانـی در جدیدتریـن پژوهش هـا در 

بـه یـک  روان  گزارش شـده اسـت. سـالمت  نیـز 31/۷ 

آیا روابط خانواده بر سالمت روان

فرزندان اثرگذار است؟

)دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، دانشگاه محقق اردبیلی(تنظیم کننده: فاطمه اسماعیل زاده 

حالـت عمومـی کارکرد روانی سـالم اشـاره دارد و مواردی 

همچـون عاطفـه مثبت، سـطوح بـاالی کیفیـت زندگی، 

زندگـی،  در  معنـاداری  شـخصی،  رشـد  خودپذیـری، 

تسـلط بـر محیـط زندگـی روزمـره، خودمختـاری، روابط 

مثبـت بـا دیگـران، کارکـرد مثبـت اجتماعـی و مقابله با 

اسـترس ازجملـه مهم ترین ابعـاد این مفهوم می باشـند. 

در راسـتای بررسـی سـالمت روان فرزنـدان، نگاهـی بـه 

روابـط خانـواده خواهیم داشـت.

خانـواده: خانواده به عنـوان کوچک ترین نهـاد اجتماعی، 

و  می شـود  محسـوب  جامعـه ای  هـر  بنـای  سـنگ 

سـاختارها و هنجارهـای جوامع مختلف بر اسـاس افراد 

متولدشـده و تربیت شـده در ایـن کانـون مقدس شـکل 

می گیـرد و می توانـد کانـون اصلی رشـد و تعالی انسـان 

باشـد. خانـواده جـزء اصلـی جامعـه و محیـط طبیعـی 

به خصـوص  خـود،  اعضـای  تمـام  رفـاه  و  رشـد  بـرای 

کـودکان شناخته شـده اسـت. وظیفه  ی اعضـای خانواده 

نگهـداری، تغذیـه و پیشـرفت کودک اسـت. نکتـه حائز 
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واحـد  به عنـوان  خانـواده،  کلیـت  بـه  توجـه  اهمیـت، 

اجتماعـی، گـروه اساسـی و طبیعـی در جامعـه و محیط 

طبیعـی رشـد و رفـاه اعضـاء، به ویـژه کـودکان اسـت. 

خانـواده از گذشـته تـا به امـروز پایه ای تریـن نظام حفظ 

و دوام فرهنـگ  انسـان ها بـوده و به منزلـه یـک پدیده ی 

بشـری و همگانـی موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت. هرگونه 

اختـالل در عملکـرد خانواده اثـرات نامطلوبـی در بهنجار 

نمـودن فرزنـدان ایجاد می کند. بیشـترین افراد ناسـازگار 

آسـیب دیده  خانواده هـای  بـه  متعلـق  مسـئله دار  و 

خانواده هـای  بـه  متعلـق  کـه  فرزندانـی  و  هسـتند 

از  نبـودن  برخـوردار  علـت  بـه  می باشـند  پرکشـمکش 

تمرکـز و آشـفتگی  روانـی و عـدم  و آسـایش  آرامـش 

بیشـتر درخطر رفتارهای ناسـازگارانه قـرار دارند. خانواده 

جامعـه  در  درسـتكاري  و  صداقـت  عامـل  مهم تریـن 

انسـاني اسـت؛ هم چنیـن مي توانـد بزهـكاري و کج روی 

كـودكان را افزايش دهد. فرزندان ارزشـمندترين سـرمايه 

جامعـه و گران بهاتریـن هديه هايي هسـتند كـه خداوند 

به عنـوان امانـت بـه والديـن سـپرده اسـت. هـر كودك 

كـه در محيـط خانـواده رشـد مي کنـد چنانچـه نيازهاي 

جسـمي و روانـي او برآورده شـود، به صورت فردي سـالم 

وارد اجتمـاع مـي شـود و شـكي نيسـت كـه سـالمت 

اجتمـاع با سـالمت افراد خانـواده تضمين خواهد شـد. 

هيـچ جامعـه اي نمي توانـد ادعاي سـالمت كنـد چنانچه 

از  هیچ یـک  نباشـد.  برخـوردار  سـالم  خانواده هايـي  از 

آسـيب هاي اجتماعي نيسـت كه فـارغ از تأثيـر خانواده 

پديـد آيـد و در حقيقـت حفظ و تداوم ايـن نهاد مقدس 

درگـرو تـداوم و سـالمت رابطه بين زن و شـوهر اسـت. 

رابطـه زناشـويي كـه زیربنای نظـام خانواده می باشـد در 

زمره پيچيده ترين روابط انسـاني اسـت. در گام نخسـت 

ايـن خانواده هـا هسـتند كـه نقـش تعیین كننـده اي در 

سرنوشـت اطفـال دارنـد. باوجـودی كـه عليرغـم نظـر 

عـده اي كـه در دهه های گذشـته مـرگ نظام خانـواده را 

در دوران معاصـر پيش بينـي مي کردنـد امـا هنـوز نهـاد 

خانـواده به ویژه در كشـورهاي جهان سـوم نقش مؤثری 

را در تكويـن شـخصيت اجتماعـي فرزنـدان و حفـظ و 

انتقـال ارزش هـاي اجتماعي به نسـل بعد بـازی می کند. 

زمينه هـا و عوامـل خانوادگـی ماننـد پايـگاه اقتصـادي-

اجتماعـی، پاییـن بـودن اقتصـاد خانـواده، بی-ثباتـی و 

ازهم پاشـیدگی، ناسـازگاري والديـن، اعتیاد پـدر یا مادر، 

حجـم زیـاد خانـواده، نظارت سسـت و یا کنترل شـدید 

والدین، ناآگاهی والدین از مسـائل روز و دوسـتان ناباب 

فرزنـدان، عـدم آگاهـی پدر و مـادر از نیازها و مشـکالت 

جوانـی  بـه  کودکـی  از  فرزنـدان  انتقـال  دوره  به ویـژه 

)نوجوانـی( می تواننـد تأثیـر زيـادي بـر سـالمت روان 

فرزندان داشـته باشـد.

تأثیـر روابـط اعضـای خانـواده بر سـالمت روان 
فرزندان

همان طـور کـه به نقـش مؤثر خانـواده در جامعه اشـاره 

کردیـم، بررسـی تأثیرات آن بر سـالمت فرزنـدان اهمیت 

فراوانـی دارد. روان شناسـی معاصـر، برای روابط سـالم و 

انسـانی میـان والدین و فرزنـدان اهمیت بسـیاری قائل 

اسـت و آن را اسـاس سـالمت روانی اعضای خانواده در 

نظـر می گیـرد. نـگاه تحولـی بـه مقولـه بهداشـت روانی 

افـراد و بررسـی عوامـل مؤثـر بـر آن، از زمـان پیـش از 

تولـد تـا بزرگ سـالی، نقـش مهمـی در ارتقـای سـطح 

سـالمت روانـی افـراد و پیشـگیری از ابتـال بـه اختالالت 

روانـی دارد. مراحـل کودکـی تـا نوجوانی فرزنـدان واجد 

نوعی رشـدنیافتگی اسـت کـه موجب می شـود، فرزندان 

در ایـن سـنین بـرای تأمین سـالمت روانی خـود نیازمند 

حمایـت والدین خـود باشـند. ازاین جهت، طبـق دیدگاه 

خانواده درمانـی روان تحلیـل گـری، سرنوشـت خانـواده 

و کارکـرد بهنجـار آن، عمدتـًا بـا توجـه بـه رشـد اولیـه 

شـخصیت اعضایـی کـه خانـواده را تشـکیل می دهنـد، 

تعییـن می شـود. اگـر والدین، بزرگ سـاالنی بالغ و سـالم 

باشـند، سیسـتم خانواده هماهنگ خواهد بود. همچنین 

ظرفیـت والدیـن بـرای فراهـم کـردن امنیت بـرای خود 

در حـال رشـد فرزندانشـان، به ایـن بسـتگی دارد که آیا 

آن ها خودشـان از احسـاس امنیت کافـی برخوردارند، یا 

خیـر. محققیـن از دیرباز در راسـتای بررسـی این مسـئله 

تحقیقـات  نتایـج  داده انـد.  انجـام  فراوانـی  تحقیقـات 

نشـان داده اسـت اگـر اعضـای خانواده روابط حسـنه ای 

روان  بـه  سـالمت  نه تنهـا  باشـند،  داشـته  یکدیگـر  بـا 

کـودک کمـک می کند، بلکـه از گرایـش فرزنـدان به جرم 
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جلوگیـری  زندگی شـان  آینـده  سـال های  در  جنایـت  و 

بـا  خانـواده  در  والدیـن  خشـونت آمیز  رفتـار  می کنـد. 

کـودک و بـا یکدیگـر، ایـن عقیـده نادرسـت را در ذهـن 

در جامعـه هـم خشـونت  کـه  بـارور می سـازد  کـودک 

ازجملـه  خانـواده  اسـت.  مشـکالت  راه حـل  جـدال  و 

محیط هـای اجتناب ناپذیـر و نخسـتین کـودک اسـت. 

خانـواده ازآن رو محیـط حتمـی تلقـی شـده کـه کـودک 

در انتخـاب آن نقشـی نـدارد. رفتارهـای آتـی کـودک تا 

حـد زیـادی ناشـی از برخوردهـای پـدر و مـادر بـا او در 

سـال های اولیـه زندگی اسـت. رفتارهای اعتمـاد ورزی و 

همدلـی که موجـب باال رفتن وحدت و انسـجام خانواده 

می شـوند، درمجمـوع بیشـترین تأثیـر را روی سـالمت 

روانـی فرزنـدان دارنـد. حمایت هـای عاطفی خانـواده از 

جوانـان نیـز رابطـه معنـی دار با سـالمت روانـی فرزندان 

گفت وشـنود  جهت گیـری  خانـواده  اعضـای  اگـر  دارد. 

بـه  فرزنـدان  روانـی  باشـند، سـالمت  مناسـبی داشـته 

افزایـش می یابـد. جهت گیـری گفت وشـنود  دنبـال آن 

را  تا چه حد شرایطـی  اين معناست كه خانواده هـا  به 

به وجود می آورنـد كه در آن اعضاي خانواده تشويق به 

شركت آزادانه در تعامل، بحث و تبادل  نظر درباره گستره 

شوند.  زمانـی  محدوديت  بدون  موضوعات  از  وسيعي 

معرض  در  فرزندان  نه تنهـا  آزاد،  نسبتًا  محيط  اين  در 

مسائل چالش انگیـز قرار می گیرنـد بلكه تشويق به كشف 

باورهاي جديد و تصمیم گیـری می شـوند. والدين تمايل 

به پذيرش عقايد فرزندان خـود دارنـد و به آن هـا اجازه 

می دهنـد به طـور برابـر در تصمیم گیری هـای خانوادگـی 

فرزنـدان احسـاس  بنابرایـن  باشـند؛  مشـارکت داشـته 

می کننـد موردپذیـرش خانـواده هسـتند و در رويارویـی 

اركان  از  یکـی  به عنـوان  آن هـا  نظر  مختلف  مسائل  با 

تصمیم گیری هـا در خانواده محسوب می شـود، درنتیجـه 

اعتماد به نفـس  و  تصميمگيري  و  حلمسـئله  توانايي  از 

مسائل  با  رويارويي  از  می شـوند،  برخـوردار  مناسـبی 

سـازگاری،  انطباق،  قدرت  و  نميهراسند  چالشانگيز 

تاب آوری و عملکرد مؤثرتری خواهند داشـت. وجود اين 

شرايط احساس توانايي كنترل بر عوامل بيرونی و درونی 

را در نوجـوان ایجـاد می کنـد و ایـن احسـاس مانـع از 

بـروز مشـکالت روانی می گـردد. بنابراين می تـوان انتظار 

داشت كه جهت گیری گفتوشنود خانواده با تأثير بر اين 

باشد. روان  مثبت سالمت  كننده  پيشبيني  ميانجيها 

بر اسـاس بررسـی های صـورت گرفتـه می تـوان این طور 

نتیجـه گرفـت کـه خانـواده مهم تریـن و اولیـن نقش را 

در اثرگـذاری بـر سـالمت روان فرزنـدان دارد. چراکه این 

اجتمـاع کوچـک، نقطه ی آغاز تربیت فرزند و شـکل گیری 

هویت و شـخصیت اوسـت. چنانکه ایـن محیط مملو از 

حمایـت، همدلـی و محبـت باشـد، کودک در سـال های 

آتی زندگی اش با مشـکالت روانی کمتری دسـت  و پنجه 

نـرم خواهد کـرد و اگر خانـواده تنش هـای فراوانی را در 

درون خـود داشـته باشـد، فرزنـدان نیز گرایش بیشـتری 

بـه عـدم سـالمت روانـی در بزرگ سـالی نشـان خواهند 

داد.
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ارتباطات مثلثی

)1( روابط مثلثی چیست؟

هـر نـوع رابطـه ای  کـه در آن ضلع سـوم شـکل می گیرد؛ 

ایـن ضلـع می توانـد یـک فـرد باشـد، یـک کار باشـد یا 

هـر چیـزی می تواند باشـد.

)2( علت شکل گیری روابط مثلثی؟

نتواننـد  نفـر  دو  نفـِر،  دو  رابطـه  یـک  در  وقتی کـه 

مدیریـت  را  مشکالتشـان  و  تعارض هـا  و  اضطراب هـا 

کننـد باعـث ایجـاد تنش می شـود و بـرای کاهـش این 

تنـش مجبـور هسـتند چیـز دیگـری را وارد رابطـه کنند، 

مثـاًل یـک بچـه، یـک ورزش یـا یک فـرد دیگـری که به 

آن هـا کمـک کنـد اضطـراب را کـم کننـد.

)3( نشانه ها و عالئم این روابط چیست؟

وقتـی مـا می بینیـم فـرد در یـک رابطـه دونفـره فـرار 

می کنـد از رابطـه دو نفرشـان و فرد حاضر نیسـت که در 

آن رابطـه بـا طـرف مقابلـش روبـرو بشـود و تعارض ها 

)دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی(تهیه و مصاحبه: مهدی قلی نژاد

و مشـکالتش را در ارتبـاط بـا آن فـرد حل کنـد می تواند 

ایـن نشـانه رابطـه مثلثی باشـد یا هر نوع پنهـان کاری و 

فریـب کاری در رابطـه کـه یکی از طرفین احسـاس شـک 

و تردیـد می کنـد کـه یک چیـز دیگـری در ایـن رابطـه 

دارد. وجود 

مشـکالت عاطفی و سـردی عاطفی در رابطـه می تواند از 

نشـانه های این رابطه باشـد.

خیلـی از اوقـات در روابـط مثلثـی افـراد می گوینـد مـا 

باهـم مشـکلی نداریـم و پنـاه بـردن بـه آن ضلـع سـوم 

می توانـد از نشـانه های ایـن رابطـه باشـد.

چگونـه  مثلثـی  روابـط  شـکل های  انـواع   )۴(
اسـت؟

می توانـد ورود یـک فرزنـد بـه رابطـه باشـد یا یـک فرد 

دیگـر یـا یـک فعالیـت مثـل ورزش و یـا حتـی کار هـم 

می توانـد ضلـع سـوم ایـن رابطه باشـد.

میهمان: جناب دکتر احمدرضا کیانی )دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی(
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حتـی رابطـه با اعتقـادات و مذهـب هم می تواند باشـد 

یعنـی فـرد از رابطه رضایت ندارد و غـرق در یک فعالیت 

مذهبـی می شـود یـا غـرق در یـک ایدئولوژی می شـود، 

از ایـن طریـق می خواهـد سرپوشـی بـر آن تعارضـات 

بگـذارد و از آن فاصلـه بگیرد.

جامعـه  بـر  روابـط  ایـن  منفـی  تأثیـرات   )5
؟ چیسـت

باعـث کاهـش تعـارض می شـوند، یعنـی تعارض هـا را 

پنهـان نگـه می دارنـد و نوعـی سـرپوش روی مشـکل 

اصلـی می گذارنـد و به نوعـی فـرار و انـکار از واقعیت هـا 

. ست ا

و  ازدواج  و  فرزنـدان  بـر  روابـط  ایـن  اثـر   )6
اسـت؟ چگونـه  آن هـا  شـدن  مسـتقل 

ابتـدا فرزنـدان یـاد نمی گیرنـد کـه بـا تعارض هـا روبـرو 

هنـگام  بگیرنـد  یـاد  می شـود  باعـث  بلکـه  می شـوند، 

بـروز تعارضـات و اضطراب هـا بـا یک چیز دیگـری روبرو 

بشـوند و فرزنـدان الگـوی عمـل درسـتی یـاد نمی گیرند 

و خانـواده ای را می بیننـد کـه مریـض اسـت و توانایـی 

روبرویـی با مشـکالت را ندارنـد و همین باعث می شـود 

فرزنـد وقتـی بـزرگ شـد در روابـط خـودش در ازدواج 

نتوانـد یادبگیـرد کـه خـودش مسـتقیمًا بـا مشـکالت 

رابطـه اش روبـرو بشـود و باعـث می شـود کـه فرزنـد در 

زندگـی خـودش همیـن رویکـرد را پیش بگیـرد و باعث 

بیمـار شـدن فرزنـد خودش بشـود.

نکتـه مهـم این کـه تعارض هـا هیچ وقت حل نمی شـوند 

بلکـه همیشـه پنهـان می ماننـد و در جای جـای روابـط 

ضربـه خـودش را می زند.

روابـط  ایـن  درمـان  و  جلوگیـری  راه هـای   )7
؟ چیسـت

زندگـی  کـه  بدهیـم  یـاد  بایـد  افـراد  بـه  ابتـدا  از  مـا 

مشـکالتی دارد و وجـود مشـکل در هـر رابطـه ای در هر 

زندگـی غیرقابل اجتنـاب اسـت و بهترین رویـه برای حل 

مشـکالت روبـرو شـدن بـا آن هـا هسـت و نـه فـرار از 

آن هـا .

بـه افـراد یـاد بدهیـم کـه قـرار نیسـت بگوییـم کـه مـا 

دیگـران  طـرف  از  مشـکل ها  همـه  و  نداریـم  مشـکل 

اسـت بلکـه بایـد یاد بگیرنـد کـه بپذیرند خودشـان هم 

مشـکالتی دارنـد، راحت تـر می تواننـد با ایـن قضیه کنار 

بیاینـد چـون پذیـرش وجـود مشـکل خیلـی می توانـد 

کمـک کنـد بـه حل مشـکل.

افـرادی بایـد متمایزسـازی را یـاد بگیرنـد؛ یـاد بگیرنـد 

کـه خودشـان را از والدینشـان متمایـز کنند، یـاد بگیرند 

احساساتشـان را از افکارشـان متمایـز کننـد، یـاد بگیرند 

هنـگام بـروز مشـکل از آن فـرار نکننـد و یـاد بگیرنـد 

خودشـان هم مسـبب مشـکل هسـتند نه  فقط دیگران.

جمع بندی:

در راسـتای روابط درسـت باید خانواده ها یـاد بگیرند که 

زندگی یک زندگی واقعی هسـت زندگـی واقعی متفاوت 

از زندگـی رؤیایـی هسـت، زندگی واقعی مشـکالتی دارد 

و همـه انسـان ها  با مشـکالتی روبـرو می شـوند و برای 

حـل این مشـکالت بایـد بـاد بگیریم کـه با آن هـا روبرو 

بشـویم و از آرمانی سـازی و انـکار اسـتفاده نکنیـم، یعنی 

را پشـت یـک سـری مکانیسـم های گریـز و  خودمـان 

فـرار پنهـان نکنیـم بلکه یـاد بگیریـم که بـا واقعیت های 

موجـود در زندگـی روبـرو بشـویم و آن ها را حـل بکنیم.

افـرادی کـه وارد ایـن روابـط می شـوند نه تنها بـر راه حل 

موجـود سـرپوش می گذارنـد بلکـه آن مشـکل را پنهـان  

می کننـد؛ مـا بایـد بـه این افـراد یـاد بدهیم کـه راه های 

دیگـری هـم وجـود دارد بـرای حـل مشـکالت، راه هایی 

جـدا از درگیـر شـدن در روابـط مثلثی.
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بهبود  و  سازمان ها  موفقیت  در  ارتباطی  مهارت های 

توانایی  است.  مؤثر  اداری  کارکنان  و  معلمان  بهره وری 

برقراری ارتباط صحیح، یکی از مهارت های اساسی زندگی 

اجتماعی است. اهمیت ارتباط در زندگی انسان به حدی 

رشد  تمامی  اساس  صاحب نظران،  از  برخی  که  است 

انسانی، آسیب های فردی و پیشرفت بشری را در فرآیند 

ارتباط دانسته اند. لذا در این نوشتار به مؤلفه های مهارت 

معتقد  دوسکی  پوزوار  می شود.  پرداخته  معلم  ارتباطی 

برای کسب  نه تنها  کالمی  ارتباطات  در  مهارت  که  است 

شغل بلکه در عملکرد و بهره وری سازمان نیز مؤثر است. 

زمانی  فراخور  به  توجه  با  ارتباطی  مدل های  همچنین 

دیدگاه های  امروزه،  و  گذرانده اند  را  تکاملی  سیر  خود، 

یک طرفه  کنشی  دیدگاه های  جانشین  ارتباطات  تعاملی 

کنش متقابل شده اند و مبنای نظری توسعه این مدل ها 

ارتباط جزء جدایی ناپذیر  که  است  استوار  منطق  این  بر 

عملکردهای مدیریتی به شمار می رود )رجایی و آزمون، 

و  رفتار  ارتباطی،  مهارت های  اساس  این  بر   .)13۹۵

اصول مهارت های ارتباطی معلمان در کالس

)دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تبریز(تنظیم کننده: بهزاد جاللی

ویژگی های معلمان نه تنها در نگرش دانش آموزان نسبت 

به مطالعه مهم است بلکه موفقیت هر نظام آموزشی در 

حد تعیین کننده ای به دانش و مهارت های حرفه ای معلم 

نکته  این  بر  آموزشی  نظام های  دارد. متصدیان  بستگی 

تأکید می ورزند که می توان با به کارگیری ابزارهای اطالعاتی 

روزآمد، قابلیت ها و شایستگی های متناسب با نوآوری ها 

را در معلمان به وجود آورد به طور حتم هدف نهایی از این 

ارتقاء در شایستگی ها و قابلیت های معلمان نه خود آنان 

بلکه دانش آموزان و آینده جامعه است. به عالوه می توان 

و  رفتارها  در  می تواند  معلم  ویژگی های  همه  که  گفت 

نگرش دانش آموزان تأثیرگذار باشد )جویباری و علیزاده، 

13۹۵(. درواقع از مهم ترین توانایی های آموزگار به عنوان 

سرنوشت  در  تأثیرگذار  رفتاری  و  شخصیتی  ویژگی های 

انسان ها، برقراری ارتباط صمیمی و مؤثر با دانش آموزان 

است. همه ی ما خاطرات شیرینی از معلمانی به یاد داریم 

که از توانایی ارتباطی خوبی برخوردار بوده اند. ارتباط بین 

انسانی  روابط  انواع  بهترین  از  یکی  معلم  و  دانش آموز 
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خواهند  تجربه  زندگی  طول  در  آن ها  هردوی  که  است 

کرد )لطیفی مهر و همکاران،13۹۴(. علی رغم اینکه ما در 

دنیایی اجتماعی و تعاملی زندگی می کنیم، اکثرًا آگاهی 

اندکی از چگونگی تجزیه وتحلیل تجارب اجتماعی و بهبود 

بخشیدن به مهارت برقراری روابط اجتماعی مان داریم. در 

زمینه صورت  این  در  نیز، تالش چندانی  رسمی  آموزش 

باید  مدرسه  که  است  این  مطلوب  کمال  است.  نگرفته 

محیطی از تعامالت اجتماعی باشد که در آن، هم کارکنان 

اجتماعی شان  تعامالت  در  ازآنچه  آموزان  دانش  هم  و 

این  که  نقشی  از  و  باشند  مطلع  بسیار  می دهد،  روی 

خود  به  نسبت  آن ها  نظریات  فرمول بندی  در  تعامالت 

یک  كه  مهارتی  مهم ترین  شوند  آگاه  دارد،  دیگران  و 

یا  پیش نیاز  مهارت  این  درواقع  و  دارد  نیاز  بدان  معلم 

مهارت  است،  دیگر  روان شناختی  مهارت های  سایر  پایه 

ایجاد ارتباط است؛ زیرا ایجاد ارتباط تنها وسیله دریافت 

و  سوءبرداشت ها  است.  آموزان  دانش  از  اطالعات 

تصحیح  ارتباط  برقراری  طریق  از  فقط  سوءتفاهم ها 

می شود و نیز هیجان های منفی نظیر خشم تنها از طریق 

آسیب های  تمامی  می شود.  مهار  سالم  ارتباط  برقراری 

دارند. هرچند  ناسالم  ارتباط  در  ریشه  اجتماعی  و  فردی 

هر حرفه ای مستلزم آموزش های فنی و تخصصی است 

و  ارتباط  معلمی  حرفه  ازجمله  مشاغل  برخی  در  لیکن 

تعامل دوجانبه و چندجانبه ستون فقرات آن را تشکیل 

می دهد. مهم ترین مهارت های موردنیاز معلمان در کالس 

درس، می توان به مهارت های توجه کردن، گوش دادن، 

و  اختالف ها  حل وفصل  شمردن،  محترم  کردن،  تشویق 

نمی توانیم  کردن  صحبت  با  صرفًا  کرد.  اشاره  سخنرانی 

در  به عنوان مثال  نماییم  برقرار  مؤثر  ارتباط  دیگران  با 

مدیریت کالس، سکوت راحت ترین مهارت برای استفاده 

است، درحالی که از همه کمتر مورداستفاده قرار می گیرد. 

چنانچه معلمان بخواهند در روابط انسانی موفق باشند، 

ارتباط را مدنظر  باید انواع ارتباط و مهارت های اساسی 

قرار دهند )رحمانی، 13۹2(. به عبارتی برای یک تدریس 

گوش  اساسی  مهارت های  و  درزمینهی  باید  معلم  مؤثر 

دادن، صحبت کردن و همچنین خواندن و نوشتن ماهر 

باشد. معلم دارای ارتباط خوب همیشه چیزها را آسان تر 

و قابل فهم تر می کند این مهارت یکی از ارکان مهم دانش 

محتوایی در تعریف تدریس اثربخش محسوب می شود. 

مهارت ارتباطی معلم، در برنامه ی درسی آموزش معلم، 

گیرندة  با  فرد  به طورکلی  است.  قرارگرفته  موردحمایت 

پیام خود در سطوح متفاوت یک موضوع معین، اشتراک 

فکر و هماهنگی عقیده پیدا می کند )محمدی،13۹۷(.

انسانی،  رفتارهای  به  جهت دهی  ازنظر  ارتباط  ازاین رو، 

مفید و سازنده است و به دو صورت کالمی و غیرکالمی 

فعالیت  از  شکلی  به عنوان  ارتباطات  می شود.  ایجاد 

در  مدیریتی  کارکرد  دارای  که  می شود  معرفی  هماهنگ 

کالمی  برتری  است.  هماهنگ  فعالیت های  دیگر  مقابل 

در مقابل غیرکالمی یک ادعای اساسی در ارتباطات بین 

فردی است. ارتباطات کالمی برافزایش تعامل معلمان و 

دانش آموزان تأکید می کند تا دانش آموزان فعال شوند. 

اولین نوع ارتباطات کالمی گفت وگو در کالس است که 

کردن  به صحبت  آموزان  دانش  رفتارهایی مثل تشویق 

و درخواست ارائه دیدگاه های مختلف را شامل می شود. 

در ارتباطات کالمی کالس درس، سؤاالت می توانند تفکر 

دانش آموزان را برای بازخورد به معلم در مورد درکشان 

به  ادامه  در  ذکرشده  مطالب  به  توجه  با  برانگیزاند. 

مهم ترین مؤلفه های مهارت ارتباطی اثربخش معلم اشاره 

می شود:

1. ایجـاد یـک محیـط یادگیـری امـن و حمایتـی: وجود 

روابـط حمایتـی بیـن معلـم و دانش آمـوز، تأثیـر مثبتی 

پیشـرفت  و  دانش آمـوزان  مشـارکت  افزایـش  روی 

تحصیلـی آن هـا دارد. حتـی ادعـا می شـود کـه روابـط 

دانش آمـوزان  کـه  را  فرضیـه  ایـن  حمایتـی می تواننـد 

نفـی  دارنـد  کمتـری  تحصیلـی  موفقیـت  کم بضاعـت، 

کننـد. نگـرش مثبت، احترام بـه دانش آموزان، دلسـوزی 

و همدلـی بـا آن هـا در ایجاد محیـط امـن و قابل اعتماد 

بسـیار کمک کننـده هسـتند.

بحث ها  گروهی:  کارهای  از  بیشتر  چه  هر  استفاده   .2

یادگیری  محیط  ایجاد  به  کالس،  در  گروهی  کارهای  و 

بهتر کمک می کنند. دانش آموزان با شرکت در گروه های 

اشتراک  به  دیگران  با  را  خود  نظرات  می توانند  کوچک 

بگذارند و مهارت های ارتباطی خود را بهبود دهند.

شامل  کالمی،  بخش  بر  عالوه  ارتباطات،  بدن:  زبان   .3
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بخش غیرکالمی نیز می شود. به عنوان معلم باید اطمینان 

بدن  زبان  طریق  از  که  سیگنال هایی  که  کنید  حاصل 

خود می دهید، مثبت، مطمئن و گیرا باشند. برای مثال، 

برقراری ارتباط چشمی با دانش آموزان در حین صحبت 

کردن و به خصوص هنگام تدریس، نشان دهندۀ حمایت 

و توجه شما نسبت به آن ها است. این نوع فعالیت ها 

فرصت خوبی را برای شاگردان فراهم می کنند تا سؤاالت 

خود را از شما بپرسند و بازخوردهای الزم را دریافت کنند.

۴. گوش دادن فعال و مؤثر: در مورد مهارت های ارتباطی 

اساس  بر  شد.  غافل  فعاالنه«  دادن  »گوش  از  نباید 

از سوءتفاهم ها  از ۶0 درصد  انجام شده، بیش  تحقیقات 

در ارتباط با دیگران، ناشی از ضعف در مهارِت گوش دادن 

است.

۵. بازخورد دادن: یکی دیگر از مؤلفه های اصلی در بحث 

ارتباط با دانش آموزان، بازخورد دادن )feedback( است. 

مطالعات  موضوع،  این  با  رابطه  در  اخیر،  سال های  در 

زیادی انجام شده است. بازخوردهای مثبت مانند تشویق، 

باعث ایجاد اعتمادبه نفس در شاگرد، ایجاد یک محیط 

دانش آموزان  تحصیلی  موفقیت  و  حمایتی  یادگیری 

می شود )پایگاه آکادمی اساتید، 1۴00(.

منابع:

بین  رابطه  بررسی  پایان نامه   ،)13۹2( محمد،  رحمانی، 

مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش 

آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس، 

پردیس تحصیالت تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان.

بین  ارتباط   ،)13۹۵( جواد،  آزمون،  و  سلمان  جعفری، 

فناوری اطالعات با مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی 

معلمان تربیت بدنی، دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، 

صفحه 2۵-11.

رابطه   ،)13۹۵( جویباری،  آزیتا،  و  علیزاده  سهیال، 

مهارت های ارتباطی معلمان باانگیزه به مطالعه در دانش 

تحقیقات  فصلنامه  تهران،  چهار  منطقه  ابتدایی  آموزان 

مدیریت آموزشی، دوره ۸، شماره 2۹ - شماره پیاپی 2۹، 

صفحه ۴2-31.

زینب؛ حسام  مختاری،  ناصر؛  جهرمی،  مهدی؛  محمدی، 

پور، زهرا و جهرمی، راحیل، )13۹۷(، فهم پدیدارشناسانه 

کالمی،  ارتباطات  از  ابتدایی  دوره  معلمان  زیسته  تجربه 

هفدهم،  سال   ۶۷ آموزشی،شمارة  نوآوری های  فصلنامه 

صفحه 22-۷.

رضا،  زاده،  نوروز  و  نادر  سلیمانی،  منصوره؛  مهر،  لطیفی 

سالمت  با  معلمان  ارتباطی  مهارت های  رابطه   ،)13۹۴(

شهرستان  متوسطه  مدارس  در  آموزان  دانش  روانی 

ورامین، دوره ۶، شماره 1 شماره پیاپی 21 صفحه ۹0-۸2.

آکادمی اساتید استاد بانک )1۴00(، مهارت های ارتباطی 

https://academy. دارد،  نیاز  آن ها  به  معلمی  هر  که 

ostadbank.com/teacher-communication-skills
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همـه ی کارهـای مـا نوعـی ارتباط اسـت و دارای شـش 

اصـول ارتباطـی اسـت. چگونگی ارسـال پیـام، چگونگی 

دریافـت پیـام را تعییـن می کنـد. آنچـه اهمیـت دارد 

دریافـت پیـام اسـت، نـه ارسـال آن هـا، چگونگـی آغاز 

پیـام اغلـب حاصـل ارتبـاط را تعییـن می کنـد، ارتبـاط 

یـک خیابـان دوطرفـه اسـت، ارتبـاط یک رقص اسـت.

اهمیـت لحـن زیبـا: صـدای شـما یـک آلـت موسـیقی 

. ست ا

ارتباطـات تنهـا زمانی مؤثر اسـت که از موانع به سـالمت 

عبـور کنیـم. تفاوت هـای فرهنگـی، قومـی و نـژادی و... 

سـدهایی هسـتند کـه به سـادگی باعـث سـو تفاهـم و 

حتـی بحـث و سـتیز می شـوند. بـرای عبـور از موانـع 

ارتباطـی اول بایـد موانـع محیطـی را کاهـش دهیـد و 

دوم غلبـه بـر تفاوت هـای فـردی اسـت.

روانشناسـی  اصـل طالیـی  در  می آفرینـد  رفتـار  رفتـار، 

اصـل مقابله به مثـل روانـی وجـود دارد کـه میگویـد اگـر 

کلیدهای طالیی ارتباطات

) دانشجوی کارشناسی مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی(تنظیم کننده: راحله سلمانی 

بـا مـن مهربان باشـی من نیـز با تـو همان گونـه مهربان 

خواهـم بـود وگرنـه هـر آنچـه بسـتانم بـه نحـوی به تو 

بازمی گردانـم. پـس بهتریـن راه کسـب احتـرام، نشـان 

دادن احتـرام اسـت.

شـما در انتخـاب رفتارتـان اختیـار تـام داریـد به طورکلی 

نحـوه رفتار شـما بـا مردم به سـه عامـل بسـتگی دارد:

 1. دیگران با شما چگونه رفتار می کنند.

2. آیـا بـر زندگی تـان تسـلط داریـد یـا دیگـران بـرای 

می گیرنـد. تصمیـم  زندگی تـان 

3. نظام اعتقادی شما چیست.

پـس عنـان زندگـی خـود را بـه دسـت گیرید، مطمئـن 

باشـید چنانچـه خـود اجـازه ندهیـد، هیـچ گاه کسـی 

نمی توانـد با تأثیـر بر احساسـات و رفتارتان شـمارا آلت 

دسـت خـود قـرار دهد.

خودتـان را به جـای دیگـران بگذاریـد وگرنـه بـه هیـچ 
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جـا نمی رسـید بیـن سـه کلمـه ی بی تفاوتـی، همـدردی 

بی تفاوتـی  دارد.  تفـاوت وجـود  دنیـا  یـک  و همدلـی 

نقطـه ی پایـان یـک ارتبـاط تلقـی می شـود همـدردی 

وقتـی اسـت که بـا فرد دیگر احسـاس مشـترک داشـته 

باشـیم و همدلـی و دردآشـنایی با دو مـورد اخیر تفاوت 

دارد. همدلـی یعنـی: قـدرت درک نقطه نظـر فـرد دیگـر. 

امـور را از نـگاه او ببینیـم و از خـود بپرسـیم اگـر به جای 

او بودیـم چـه احساسـی داشـتیم. نقطـه ی عطـف یـک 

رابطـه ی مؤثـر و مفیـد انطبـاق ذهنـی دو نفـر و مفهوم 

واقعـی از یـک تفاهـم و همدلـی اسـت.

و  اختـالف  بـر  غلبـه  بـرای  شـفابخش  نسـخه ی  یـک 

تعـارض:

مسائل را بازکنید و موردبحث قرار دهید.  

تقاضای خود را صریح بیان کنید.  

5 روش برای مقابله با اختالف

1. روش بـرد- باخـت، بـرد مضاعـف: بررسـی مسـائل و 

و  مهـارت  مشـترک  زمینه هـای  یافتـن  بـرای  جسـتجو 

سیاسـت صلح جویانـه ک هـم حـل اختالف اسـت و هم 

روابط. گسـترش 

2. روش بـرد- باخت، تحمیل: راه حـل موردنظر را تحمیل 

می کنـد، ولـی نتیجـه ای جـز جبهه گیـری، خصومـت و 

کینه تـوزی نـدارد؛ در ایـن روش کسـی منافـع خـود را 

موردتوجـه قـرار می دهـد و بـه قیمـت زیـر پا گذاشـتن 

منافـع دیگری به روش برد باخت متوسـل شـده اسـت، 

در چنیـن شـرایطی طـرف باخـت سـعی می کنـد دیـر یا 

زود کار او را تالفـی کنـد.

3. روش باخـت- باخـت، هردو طـرف بازنده انـد: در این 

حالـت شـکاف اختالف گسـترش می یابد. نادیـده گرفتن 

مقاصـد و تمایـالت دو طـرف و راه حل، اغلب به شـانس 

و تقدیـر واگذار می شـود.

۴. روش باخـت –بـرد، توافق: اگر مورد اختـالف برایمان 

چنـدان مهـم نباشـد و روابـط نسـبت بـه مـورد اختالف 

رجحـان یابـد مصلحـت حکـم می کنـد بـه زیان خـود با 

طـرف مقابل سـازش کنیم.

۵. روش مصالحـه و سـازش: در ایـن شـرایط خواسـته 

و امیـال هیچ کـدام از طرفیـن کامـاًل بـرآورده نمی شـود؛ 

هـر طـرف امتیـازی بـرای طـرف دیگـر قائـل می شـود و 

درنتیجـه هیچ کـدام برنـده یـا بازنـده ی کامـل نیسـتند.

اصول دوازده ماده ای برد مضاعف:

1-احتـرام متقابل 2- در جسـت وجوی زمینه های مشـترک 

باشـید 3-اهـداف و نیازهـا و نگرانی هـا را مطـرح کنیـد 

۴-اگـر الزم اسـت بـار دیگـر مسـئله یـا مـورد اختـالف را 

مطـرح کنیـد ۵-نتایـج موردقبـول دو طـرف را کانون قرار 

دهیـد ۶-انعطاف پذیـر باشـید و راه حل هـای مختلـف را 

بررسـی کنیـد ۷-ذهـن خـود را بـاز نگه داریـد ۸-مثبـت 

باشـید نـه منفـی ۹-در کنـار هـم بـه حل وفصـل مسـائل 

بپردازیـد 10-کلمـه امـا را از فرهنـگ لغـات خـود بزدایید 

11-اگـر شـیوه برخـورد شـما با مسـئله ثمربخش نیسـت 

تغییـری بـه وجـود بیاوریـد 12-نفـس عمیق بکشـید.

ارتبـاط یـک خیابـان دوطرفـه اسـت و احتـرام در آن 

مسـئله ی اساسـی اسـت دو عامل اساسـی؛ ارتباط، درک 

شـدن و درک کـردن اسـت.

نیروی شگفت انگیز کلمات

 کلمـات می تواننـد تأثیـر مثبـت داشـته باشـند و یـا بـا 

بحث وجـدل  بـه  را  گفت وگـو  تدافعـی  حالـت  ایجـاد 

و  کنیـد  اسـتفاده  بی طرفانـه  لغـات  از  بکشـانند. پـس 

کلمـات را دقیـق و روان بیـان کنیـد و الگوی زیـر را پیاده 

: کنید

،پرمحتـوا،  مؤدبانـه، صحیـح  دقیـق،  کوتـاه،   صریـح، 

بگوییـد. واضـح و شـمرده سـخن 



23

12مشــاور پویاعلمی، فرهنگی و اجتماعی

 تأثیر سخن و نفوذ کالم

1-از کلمـات تصویـر بسـازید 2-بـا نشـان دادن عکـس 

اسـالید فیلـم جمـالت خـود را حمایـت کنیـد 3-مطالب 

را تـوأم بـا نمایـش ارائـه کنیـد ۴- مثال هایی بـکار ببرید 

که آمیخته با داسـتان و حکایت باشـد ۵- سـخن درخور 

فهـم شـنونده باشـد ۶-نفـوذ کالم بـا فـن ان ال پی )فن 

برنامه ریـزی عصبـی کالمـی را فـن ان ال پـی نامنـد(.

افـراد در ارتباطـات خود به چهار سیسـتم عصبی تقسـیم 

می شوند:

 1- افـراد بصـری 2-افـراد سـمعی 3- افراد لمسـی ۴-افراد 

بگر حسا

از نـام افـراد اسـتفاده کنیـد، دیـل کارنگـی می گویـد نام 

هرکـس دل چسـب ترین و شـیرین ترین آوایی اسـت که 

بـه گـوش او می خورد.

عقاید خود را در قالب حقایق مطرح نکنید.  

دستور ندهید تقاضا کنید.  

قبـل از آنکـه بگوییـد چیـزی را دوسـت نداریـد   

نداریـد. دوسـت  را  آن  چـر  بگوییـد 

زبان رفتار خود را کنترل کنید

1. تنظیم وضعیت فیزیکی نشستن و ایستادن

2. گشاده رو و خوش برخورد باشید

3. فکر خود را منحصرًا به سوی دیگری متمرکز کنید

۴. باکمـی خـم شـدن بـه دیگـران نشـان دهیـم کـه به 

سخنانشـان توجـه داریـم

۵. تماس چشمی

۶. واکنش مناسب به پیام دهنده

۷. حفظ آرامش و اعتدال به هنگام گفت وگو

عالئم منفی زبان رفتار

 نـوک پاهـا در خـالف جهـت شماسـت، تماس چشـمی 

محدود، تکان دادن سـریع سـر، مشـت کردن دسـت، به 

آسـمان نـگاه کـردن، با سـرعت تنفـس بیـرون دادن، پا 

بـه زمیـن کوبیـدن و بی قراری.

عالئم مثبت زبان رفتار

اندیشـمندانه سـر تکان دادن، تماس چشـمی مناسـب، 

نـوک پاهـا در جهـت شـما، دسـت بـه چانـه کشـیدن، 

عضـالت آرام.

منبع:

کتـاب کلیـد طالیـی ارتباطـات، نویسـنده کریـس کـول، 

ترجمـه محمدرضـا آل یاسـین.
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خانـواده در مفهـوم کلـی خود پدیده ای جهانی اسـت که 

در هـر جـا وجود دارد و حالتی همه شـمول و فراگیر دارد؛ 

زیـرا بـه آن دسـته از نیازهای آدمـی پاسـخ می گوید که 

برای تمامی نوع بشـر مشترک هسـتند )محدث، 13۷2(. 

درمیـان اعضـای خانـواده، مـادر نخسـتین شـخصیتی 

اسـت کـه بـا کـودک نه تنهـا در دوران جنینـی، بلکـه در 

ایـن جهـان رابطـه مسـتقیم و تنگاتنـگ دارد. از میـان 

عوامـل متعـدد روابـط انسـانی مؤثـر در رشـد و تکامـل 

کـودک، شـخصیت مـادر و نحـوه تعامـل او بـا کـودک 

اهمیـت اساسـی دارد )مهرافروز، 13۸۷؛ نقـل از تقی زاده 

طبسـی، 13۸۵(.

چگونگـی برقـراری ارتبـاط مـادر بـا کـودک از اهمیـت 

خاصـی برخـوردار اسـت. شـاید بتـوان گفـت یکـی از 

بهتریـن روش هـای وارد شـدن به دنیای کـودک از طریق 

بـازی اسـت. بـازی نه تنهـا می توانـد بـر جسـم و روان 

کـودک تأثیرگـذار باشـد بلکـه می توانـد بر نحـوه ارتباط 

مـادر با کودک نیز مؤثر واقع شـود. والدین از سـبک های 

بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک 

)CPRT( بر سبک های فرزند پروری

)دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی(تنظیم کننده: زهرا سلطانی 

متفاوتـی بـرای پرورش فرزنـدان خود اسـتفاده می کنند.

بامرینـد )1۹۹1( از سـبک های فرزنـد پـروری اسـتبدادی، 

مقتـدر و آزادگـذار نـام بـرد. بامریند )1۹۹1( بیـان می کند 

کـه والدیـن مسـتبد روابط سـرد همـراه با کنتـرل زیاد را 

بـر فرزندان خـود اعمال می کننـد. والدین مقتـدر، کنترل 

خـود را همـراه بـا رابطه گـرم و پاسـخ گویی بـه فرزندان 

خـود دارنـد درحالی کـه والدیـن سـهل گیـر، انتظـارات 

و  کنتـرل  هیچ گونـه  داشـته  خـود  فرزنـدان  از  اندکـی 

پاسـخ گویی هـم نسـبت بـه آنـان ندارنـد )خوئـی فـر، 

رجایـی و محـب راد، 13۸۶(. والدیـن مقتـدر واقعیت ها 

و بینش هـای شـناختی را بـه کـودکان منتقل می سـازند 

و تمایـل بیشـتری بـرای پذیرش دالیل کـودک در رد یک 

رهنمـود از خـود نشـان می دهند. این والدین سـخنوران 

خوبـی هسـتند و اغلب برای مطیع سـازی از اسـتدالل و 

منطـق بهـره می جوینـد و نیـز به منظـور توافق بـا کودک 

از ارتبـاط کالمـی اسـتفاده می کنند )گارسـیا، 200۶(.
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والدیـن سـهل گیـر فرزنـدان خـود را کنتـرل نمی کننـد، 

از آنـان توقعـی ندارنـد، در امـور خانـه نظـم و ترتیبـی 

ندارنـد و در تنبیـه کـردن یـا پـاداش دادن بـه فرزنـدان 

خـود چنـدان جـدی نیسـتند. نمایـش قـدرت والدیـن 

اولین عاملی اسـت که شـیوه اسـتبدادی را از دو شیوه ی 

دیگـر متمایز می سـازد. ایـن والدین بسـیار پرتوقع بوده 

و پذیـرای نیازهـا و امیـال کـودکان نیسـتند. )کمیجانی 

شـیوه های  انتخـاب  بیـن  به طورکلـی   .)13۸۶ ماهـر،  و 

فرزنـد پـروری باکیفیت زندگـی کودکان و سـالمت روان 

آن هـا رابطـه وجود دارد. و تحقیقات نشـان داده اسـت 

کـه اسـتفاده از سـبک های فرزنـد پـروری مقتدرانـه بـر 

مشـکالت  بهبـود  و  کـودک  رشـد  مختلـف  جنبه هـای 

رفتـاری، هیجانـی و اجتماعـی تأثیـر بسـزایی دارد.

یکـی از بهتریـن روش هـای برقـراری ارتبـاط بـا کـودک، 

پدیده هـا  سـایر  بـا  نیـز همسـان  بـازی  اسـت.  بـازی 

لـذا  و  می گیـرد؛  دربـر  را  وسـیعی  جنبه هـای  و  ابعـاد 

ارائـه تعریفـی جامع ومانـع از آن مشـکل اسـت )خدایی 

خیـاوی، 13۸0(. بـازی وسـیله طبیعی کودک بـرای بیان 

و اظهـار »خـود« اسـت. لنـدرث )1۹۸2(، اظهـار مـی دارد 

کـه بـازی کردن کودک مسـاوی اسـت با صحبـت کردن 

بـرای یـک بزرگ سـال )آریـن، 13۷۸(.

ارتبـاط والد-کـودک بـه دلیـل  بازی درمانـی مبتنـی بـر 

تمرکـز بـر کودک می تواند روشـی مناسـب بـرای برقراری 

ارتبـاط بـا کودک در نظر گرفته شـود. ایـن روش از مبانی 

نظری راجرز گرفته شـده اسـت. روش درمانـی کارل راجرز 

موجـب تحلیـل نظریـه ارتبـاط درمانـی و ایجـاد درمان 

غیرمسـتقیم )بـدون رهنمـود( را فراهم نمود

 )لندرث و برتون، 200۶(.

والـد- کـودک  رابطـه  بـر  بازی درمانـی مبتنـی  آمـوزش 

بـه والدیـن اولیـن بـار توسـط برنـد گورنـی )1۹۶۴(. بـا 

اسـتفاده از مفاهیـم و اصول بازی درمانی کـودک - محور 

اکـس الیـن انجـام شـد در اوایـل کار حرفـه ای گورنـی 

در سـال های 1۹۵0 تـا اوایـل 1۹۶0 او بـه اهمیـت نقـش 

والدیـن در تربیـت و تعامـل بـا فرزندانشـان پـی بـرد. 

.)200۸ )پیرسـون، 

بـا  مشـترک  فضـای  و  زمـان  در  والدیـن  از  بسـیاری 

کودکانشـان به سـر می برنـد اما با احساسـات و نیازهای 

کـودک خـود بیگانه انـد. پـدر و مـادر بـودن بسـیار فراتر 

از رویدادهـای زیسـتی اسـت. فرزنـدان بـه زمـان کافی 

بـرای مشـارکت هیجانـی با والدینشـان نیاز دارنـد )داور 

پنـاه، 13۹0(.

ایجـاد رابطـه گرم و پذیرنـده، به کار بردن سـبک و روش 

کـه  آوردن محیطـی  فراهـم  و  پـروری  فرزنـد  مناسـب 

کـودک در آن احسـاس امنیـت و آرامـش خاطـر کنـد از 

عواملی اسـت که تأثیر بسـزایی در سـالمت روان کودک 

دارد.

منابع:

تقی زاده طبسـی، افسـانه )13۸۵(. بررسـی رابطه ویژگی 

سـخت رویـی بـا شـیوه های فرزند پـروری دانشـجویان 

سـال اول دانشـگاه الزهـرا )س(. پایان نامـه کارشناسـی 

ارشـد، دانشـکده علـوم تربیتی و روانشناسـی، دانشـگاه 

)س(. الزهرا 

خدایـی خیـاوی، سـیامک )13۸0(. روان شناسـی بـازی 

تبریـز: انتشـارات احـرار.

خوئـی فر، غالمرضـا رجایـی، علیرضا و محـب راد، تکتم 

ادراک شـده  پـروری  فرزنـد  سـبک های  رابطـه   .)13۸۶(

احساس با

تنهایی نوجوانان دختر دانش و پژوهش در روانشناسـی، 

.۷۵-۹2 ،3۴

 بازی درمانـی شـناختی رفتـاری، مترجـم: رمضانی، غزال. 

تهران: رشـد
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جایگاه  اجتماعی  و  زیستی  نهادی  به عنوان  خانواده 

شکل گیری نخستین روابط عاطفی و اجتماعی و ارزش های 

فرهنگی و مراقبت و تربیت فرزندان است. ریشه بسیاری 

از انحرافات شخصیت )کج رفتاری ها و بیماری های روانی( 

مشکالت ارتباطی وعدم مهارت های اجتماعی را باید در 

طالق  کرد.  جستجو  افراد  خانوادگی  تربیت  و  پرورش 

معضلی اجتماعی است که پیامدهای فردی و اجتماعی 

مهمی دربر دارد و فرزندان ازجمله گروه های آسیب پذیری 

هستند که تحت تأثیر طالق قرارمی گیرند. در این میان 

کودکان طالق به خاطر سن پایین تر و مهارت های ناکارآمد 

بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند.

ناامنی در تعامالت اجتماعی

اجتماعی  روابط  در  طالق  فرزندان  تجربه  از  مقوله  این 

حاصل شده است. فرزندان طالق در موقعیت های گوناگون 

اجتماعی تجربه هایی دارند که همگی حاکی از احساس 

تأثیر طالق والدین بر ارتباطات فرزندان

)دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی(تنظیم کننده:فاطمه اکبری 

و  طالق  از  پس  خانوادگی  زندگی  اوضاع  است.  ناامنی 

برچسب و قضاوت های جامعه موجب می شود به دلیل 

مسئله ای که نقشی در آن نداشته اند سوژه کنجکاوی ها و 

دخالت های اطرافیان قرار بگیرند و در بیشتر موارد طالق 

والدین خود را پنهان کنند و به دنبال عدم افشای هویت 

خانوادگی خود باشند.

طالق  بابت  هم ساالن  جانب  از  معمواًل  زیادی  موارد  در 

از  دیگر  یکی  بی اعتمادی  می شوند.  طرد  والدینشان 

به راحتی  چراکه  است  فرزندان  این  ارتباطی  مشکالت 

نمی توانند به دوستان و هم ساالن خود اعتماد کنند.

تکرار  از  اغلب  که  می دهد  نشان  طالق  فرزندان  تجربه 

جدایی والدین در زندگی آینده شان می ترسند و از سرزنش 

شدن توسط همسر واهمه دارند به همین دلیل تمایلی 

به ازدواج ندارند. آن ها احساس ضعیف بودن وبی ارزش 

بودن، مهم نبودن و سربار بودن می کنند و فکر می کنند 

کسی دوستشان ندارند.
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مورد بالینی:

ملیحه می گوید: )من ترجیح می دهم طالق مامان بابا را 

مخفی کنم چون بقیه نقطه ضعف من را پیدا می کنند و از 

این قضیه سوءاستفاده می کنند.(

برقراری  مانع  که  است  رفتارهایی  از  یکی  پرخاشگری 

ارتباط درست فرد با دیگران می شود.

در تحقیقات انجام شده نشان داده شده است که کودکان 

هستند.  عادی  پسر  کودکان  از  پرخاشگرتر  طالق  پسر 

می توان گفت با توجه به این که سرپرستی کودکان اغلب 

با مادر است پس از جدایی بیشتر مادرها درباره پسرها 

موجب  انعطاف پذیری  این  و  نیستند  سختگیر  انقدر 

نافرمان  و  پرخاشگرتر  طالق  از  پس  پسرها  می شود 

می شوند.

برآورده نشدن نیازهای عاطفی در محیط خانه می تواند 

یکی از علت های پرخاشگری دخترهای طالق باشد.

این فرزندان در روابطشان تحریک پذیری بسیاری دارند و 

زود از کوره درمی روند.

الگوهای ناکارآمد سازگاری

تجربه فرزندان طالق حاکی است که رفتارهای مقابله ای 

فرار  تنش زا  موقعیت های  از  معمواًل  دارند.  ناکارآمدی 

معجزه  دنبال  به  مستقیم  رویارویی  به جای  و  می کنند 

می گردند. اغلب آن ها خواهان فرار از زندگی خانوادگی و 

پناه بردن به بهزیستی و یا تمایل به ازدواج برای فرار از 

وضع موجود دارند.

زندگی اهدافی  را نمی پذیرند و در  اغلب طالق والدین 

دارند؛  پرخطر  رفتارهای  آن ها  اکثر  نمی کنند.  دنبال  را 

رفتارهایی مانند فرار از خانه، افکار و اقدام به خودکشی، 

مصرف قلیان ، سیگار و مشروب.

مشکالت ساختاری خانواده

ارتباطات آن ها در سطوح مختلف اعم از ارتباط با والدین 

تحت  ناتنی  و  تنی  و همشیرهای  ناتنی  والدین  اصلی، 

تأثیر قرارمی گیرد. به گفته آن ها اغلب با یکی از والدین 

خود ارتباط کمی دارند یا هیچ ارتباطی ندارند. این عدم 

حضور  حسرت  و  دل تنگی  احساس  موجب  گاه  ارتباط 

والد و گاه موجب خشم و تنفر نسبت به والد غایب و 

در  مسئولیتی  غایب  والد  مواردی  در  است.  حاضرشده 

خود  محبت  و  حمایت  از  را  او  و  نمی پذیرد  فرزند  برابر 

این  بر  کنند  ازدواج  دوباره  والدین  اگر  می کند.  محروم 

وارد  است  ممکن  و  می شود  افزوده  ارتباطی  مشکالت 

فرزندان  شوند.  ناتنی  والد  با  کالمی  یا  فیزیکی  درگیری 

ارتباط با همشیرهای تنی و ناتنی نیز تنش و  طالق در 

درگیری را تجربه می کنند.

اغلب با اقوام قطع رابطه می کنند و یا در معرض دخالت 

بر  زیادی عالوه  موارد  در  دارند.  قرار  بستگان  بیش ازحد 

طرد از سوی بستگان باید بدگویی هایشان را نیز تحمل 

جنسی  سوءاستفاده  معرض  در  موارد  برخی  در  کنند. 

ناپدری و اقوام قرار می گیرند.

مشکالت تحولی و رشدی

در  فرزندان طالق مشاهده شد که  پنج مؤلفه در تجربه 

این قسمت قرار می گیرد. عبارت اند از سردرگمی هویت، 

از  و ترس  ناامنی عاطفی  افکار منفی،  خودپنداره منفی، 

دچار  جنسی  نقش  پذیرش  در  طالق  فرزندان  ازدواج. 

می کنند.  بی هویتی  احساس  اغلب  هستند.  مشکل 

باارزش  و  مهم  و  بودن  سربار  و  بودن  ضعیف  احساس 

نبودن و دوست داشتنی نبودن را تجربه می کنند.

مورد بالینی:

نگین به خودپنداری منفی خود اشاره می کند و می گوید: 

خوبی  حس  من  به  هیچ کس  می کنم  احساس  )وقتی 

ندارد خب خودم هم حس خوبی ندارم. هیچ کس در این 

دنیا من را دوست ندارد حتمًا مشکلی دارم که خودم هم 

خودم را دوست ندارم.(

سخن آخر

از  ناامنی در تعامالت اجتماعی  از دیدگاه فرزندان طالق 

عدم  مفاهیم  شامل  که  است  آن ها  برای  تنش زا  عوامل 

افشای هویت خانوادگی، احساس فشار در ارتباط با اولیای 

مدرسه، رابطه مختل باهم ساالن و قرارگرفتن در معرض 

روابط  برقراری  می شود.  پیرامون  جامعه  منفی  قضاوت 
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اجتماعی سالم و سازنده و احساس امنیت در تعامالت 

اجتماعی مستلزم این است که فرد در محیطی پرورش 

 یافته باشد که در بستر تعامل با مراقبت کننده هایش این 

امنیت را تجربه کرده باشد.

اگر به هر دلیلی فرد در دوران رشدش به خصوص سال های 

کودکی نتواند این امنیت را تجربه کند اعتماد که مبنای 

شکل  است  اجتماعی  سالم  و  سازنده  تعامالت  اساسی 

اجتماعی خود  تعامالت  در  فردی  نخواهد گرفت. چنین 

با دیگران گشودگی الزم را ندارد و به دلیل نبود احساس 

روابط مضطرب و مردد خواهد  این  اعتماد در  امنیت و 

شد.

منابع:

 .)13۹۷( فرزندان.  بر  والدین  طالق  پیامدهای  شناسایی 

زکیه امانی، کیانوش زهراکار و علیرضا کیامنش.

 .)1۹۸۴( برنز،  دیوت،  والچاک،   . فرزندان  دید  از  طالق 

ترجمه فرزانه طاهری )13۶۶(.



The basis for all human relationships and 
where we derive our greatest strength 
and power, trust is single-handedly the 
most powerful source of positive energy 
and, once in place, unlocks a freedom 
and peace to explore. 

Angela Ahrendts








