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  خسرویدکتر با حضور سرکار خانم جلسه آموزش خانواده  اولین

 «ی ارتباط اثربخش در خانوادههاراه»با عنوان 
 

ی هاراهبا موضوع  خسرویدکتر با حضور سرکار خانم  28/07/1401شنبه پنجاولین جلسه آموزش خانواده روز 

 گردید. کالم اهلل مجید آغازارتباط اثربخش در خانواده با تالوت آیاتی از 

 : باشدمیخالصه مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل 

ای سالم باید ه است بنابراین برای داشتن جامعهنهاد تربیتی در جامع ترینمهمبا توجه به این که خانواده 

ضای خانواده برقرار باشد. ای سالم داشته باشیم که الزمه آن این است که رابطه صحیح و اصولی بین اعخانواده

 یی والدین است.گراکمال کندمییکی از مسائلی که این ارتباط را دچار مشکل 

کنند که برای پیشرفت کردن فرزندشان در آینده باید فشار زیادی بر او تحمیل کنند بعضی از والدین فکر می

است. والدین  گراکمالهای گ خانوادهنقص هر کاری، یکی از مشکالت بزرو این فشار برای انجام دقیق و بی

کنند و همیشه از د، در غیر اینصورت احساس شکست میدوست دارند در همه کارها برترین باشن گراکمال

 حال و آینده فرزندشان هراس دارند.

 هستند.  گرکنترل، اغلب گراکمالاین افراد، اغلب نگران ارزیابی دیگران هستند، والدین 

 

 گرکنترلوالدین ی هانشانه 

 ی فرزندانهافعالیت یهمهدخالت در  -1

. به طوری که هیچ حریم خصوصی برای آنان باشدمیاولین ویژگی این والدین، دخالت در همه امور فرزندان 

های شدید فراتر از اشتباه برای آنان زنند و مجازاتقائل نیستند. به طوری که به حس استقالل آنان آسیب می

 گیرند.میدر نظر 
 

 های فرزندانانتقاد از انتخاب -2

اند که گذارند. آنان به فرزندانشان یاد ندادههای فرزندان خود احترام نمی، معموالً به انتخابگراکمالوالدین 

 احساساتشان را بیان کنند و جرأت مدارانه صحبت کنند.
 

 عشق مشروط -3

 ها را برآورده سازند.که بتوانند انتظارات آن دهندمیفقط زمانی عالقه خود را به فرزندشان  گرکنترلوالدین 

 .کنندمیعشق رو دریافت ن دهندمیگیرند یا رفتار اشتباه انجام وقتی نمره بد می
 

 گیرانه برای فرزندانوضع قوانین سخت -4

. قوانین برای ایجاد رفتارهای کنندمیاین گونه والدین قوانین سخت و غیرقابل انعطافی را برای فرزندان تعیین 

های خوب است ولی تا جایی که به آنان از نظر جسمی و یا روحی آسیب نزدند باید انعطاف درست برای بچه

 داشته باشیم.

اند که اضطراب خودشان را با وضع قوانین آنان یاد گرفته راب والدین است وگیرانه، ناشی از اضطقوانین سخت

 گیرانه مدیریت کنند.سخت
 



 عدم همدلی و احترام میان فرزندان و والدین -5

 زند.ها آسیب میکنترل بیش از حد فرزندان به حس استقالل آن

احترامی به بی های خصوصی زندگی فرزندان، باعث آسیب به حریم شخصی ودخالت بیش از اندازه در بخش

 .شودمیآنان 
 

 دلیل فرزندانهای شدید و بیمجازات -6

ایی بیش از حد والدین است در گرکنترلهای شدید فراتر از اشتباه برای رفتارهای فرزندان، ناشی از مجازات

 ها را بخشید.این اشتباه شودمیصورتی که 
 

 عدم توجه به فردیت فرزندان -7

تا او تبدیل  کنندمیتالش خود را  یهمها، به جای پذیرفتن فرزندشان، همانگونه که هست گرکنترلوالدین 

. فرزندان خود را همان شودمیخواهند و این امر، باعث کاهش اعتماد به نفس آنان شود که آنها میی سبه ک

 هایشانطور که هست بپذیریم با تفاوت

رود بنابراین همدیگر را همانطور که ا تا پایان عمر از بین نمیهمه حق اشتباه دارند و بسیاری از نقاط ضعف م

 هستند دوست داشته باشیم.
 

 توقع الگوبرداری از رفتارهای والدین -8

مانند فرزند بزرگسال انجام  دقیقاً شودمیهایی که به فرزندانشان سپرده ا انتظار دارند مسئولیتگرکنترلوالدین 

 .کنندمینش زم ندهند آنان را سراگر درست و صحیح انجا ودهند 

 

 های فرزندان از طریق باج دادناثرگذاری بر تصمیم 

گذارند برای ها شرط میا، هنگام قانع کردن فرزندان خود برای اجرای تصمیماتشان برای آنگرکنترلوالدین 

 خرم.گویند اگر دانشگاه در فالن رشته قبول شوی برایت ماشین میمثال می

 

 استفاده از احساس گناه و شرم 

گویند اگر من به آنان می. مثالً کندمیگاهی والدین، برای کنترل فرزندان خود از احساس گناه و شرم استفاده 

 ای پشیمان خواهش شد.بمیرم از کاری که انجام داده

این فرزندان هرگز . کنندمیتوانایی فرزندشان را برای داشتن یک شخصیت مستقل، تضعیف  گرکنترلوالدین 

شوند، زیرا که عامل اصلی اشتباهات زندگی آنان والدینشان هستند و به درستی با اشتباهات خود روبرو نمی

 شوند.مانع رشد هویت مستقل آنان می

ایی یک اختالل است و بهتر است برای فرزندان خود حد و مرز گرکنترلبنابراین والدین باید بپذیرند که 

ند و به تصمیمات آنان احترام بگذارند و فرزندان خود را همانطور که هست بپذیرند و انتظارات مشخصی قائل شو

 معقول و منطقی از آنان داشته باشند.

 و توجه داشته باشند که آنچه اهمیت ویژه دارد سالمت جسمی و روحی فرزندان است.

 در ادامه جلسه خانم دکتر خسروی به سواالت اولیا پاسخ دادند.

 به پایان رسید. 11:30سه در ساعت جل


