
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 کنند؟ یم تیناتوان ترب ای ماریب یفرزندان نیوالدکدام 

 
 :مضاعف رابطه  (۱

 یبرا هیدو ال یامهایمختلف پ لیاست که به دال ینیمضاعف مربوط به والد رابطه
 کنند.  یفرزندان خود ارسال م

است و هم به فرزند خود عالقمند است،  یکه هم از داشتن فرزند خود ناراض یمادر
با  کهنیعنوان مثال، او با وجود ا بهندارد.  یا افتهیو وحدت  کسانی یرفتارها تیدر نها
 را به فرزندش نشان یمخالف یکالم ریرفتار غ یاز فرزند خود توافق دارد، ول یرفتار

 !!"ینینب ریخ یاست: "موافقم، ول نیآنها ا امیپ ی. الگودهدیم



 
 :ناهماهنگ ( والدین2

 کنند.  یم دیتول ماریب یمحصوالت یبه نوع زیناهماهنگ ن نیوالد 

 نیمخالف. فرزندان چن یگریموافق است و د یبا امر نیاز والد یکیالگو  نیا در
 شوند.  یم تیترب فیضع یسردرگم هستند و از نظر اخالق ینیوالد

 شناسند. ینم تیترب یرا برا یآنها اصول محکم چون

 
 : نیوالد نقش ییجابجا( 3

 ینفرزندا زیکند، ن یم فایا، پدر نقش مادر و مادر نقش پدر را اکه در آنه ییها خانواده
 خاص خود را دارند.  ینقشها کیکنند. پدر و مادر هر  یم تیترب ماریب



است او  یده مظهر مهر و پاسخ« مادر» و توقع مظهر قدرت، اقتدار و  یدر زندگ «پدر»
نه پدر است و نه مادر و نقش پدر را  یپدر را جبران کند؛ گاه فیکند وظا یم یسع

 کند.  یپدر نقش مادر را خراب م نطور،یکند و برعکس هم هم یخراب م

 دارند. یفیضع ینقش جنس یخانواده ا نیچن فرزندان

 
 :یعصبو ماریب نیوالد( ۴

 نیکنند ا یم تیترب ماریب یمعمواًل فرزندان زیباشند، ن یکه دچار اختالالت روان ینیوالد
 شوند: یم میبه دو دسته تقس نیوالد

 هستند، مانند وسواس و اضطراب. یعصب یهایماریب یکه دارا ینی. والد۱

 دارند. تیاختالل شخص ایبوده و  فتهیکه خود ش ینی. والد2

 یرزندانف تیترب سکیغلط، ر یو در معرض گذاشتن الگوها یناتوان لیاول به دل دسته
 دهند. یم شیرا افزا ماریب

با فرزندان خود ندارند،  حیارتباط صح یبرقرار ییتوانا نکهیا لیدسته دوم به دل و
 کنند. یم تیترب ماریب یفرزندان



 
 : بیغا نیوالد( ۵

 گذارند.  یاند، معمواًل فرزندان خود را تنها م بیکه غا ینیوالد

اهم فر یرفتار یمنف یرشد الگوها یرا برا نهیکردن کودکان و تنها ماندن آنها زم رها
 کند.  یم

ف واق ستندین یگرید تیحما ای تیهدا ازمندیباور که ن نیکودکان را به ا یطرف از
 کند.  یم یاجتماع یبهایکرده، آنها را مستعد آس

خاص خود هستند و  ینقش ها یدارا کیپدر و مادر هر  نکهیا لیبه دل گریطرف د از
 بیآس یرا برا نهیاز آنها زم کیبودن هر  بیدهند، غا یپاسخ م یمتفاوت یازهایبه ن
 کند. یکودکان فراهم م یریپذ
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