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دکتر احمد به پژوه استاد روان شناسي دانشگاه تهران 

چند سؤال
 چگونه مي توان پدر و مادر موفقي شد؟

 چگونه می توان با فرزند یا فرزندان خود 
رابطة مطلوبی برقرار کرد؟

 چگونه می توان پدر و مادر دوست داشتني شد؟
موفق تر  مادران  و  پدران  از  برخي  چرا   

هستند؟
 آیا شما به اهميت و ضرورت برقراری رابطة 

مطلوب توجه دارید؟
 آیا شما به پيامدهای برقراری رابطة موثر و 

رابطة نامؤثر آگاهی دارید؟
  آیا می دانيد که داشتن رابطة مطلوب بر 
سالمت فردی و خانوادگی تأثير مي گذارد؟

 آیا می دانيد که چگونه مي توان قلب ها را 
تسخير کرد؟

مقدمه
برقراری رابطة مطلوب با فرزند یا فرزندان، 
می تواند شاخص و کليدی مهم برای ارزیابی 
ميزان موفقيت هر پدر و مادری به شمار آید. 
پدر و مادری که توانسته است به خوبی با 
فرزند یا فرزندان خود رابطه برقرار کند، در 
امر تعليم و تربيت آنان موفق تر است، از فرزند 
شيرین تری  زندگی  و  می برد  لذت  پروری 
دارد. رابطه مانند هر پدیده اي ایجاد مي شود، 
استمرار  مي شود،  متحول  مي کند،  رشد 
پيدا مي کند، عميق مي شود، تغيير مي کند 
و ممکن است سرانجام خاتمه یابد. داشتن 
نياز است و  انسان هاي دیگر، یک  با  رابطه 
اعتماد به نفس، الزمة برقراري رابطه مطلوب 
است. انسان در ارتباط با انسان دیگر )مادر به 
منزلة نخستين فرد تأثيرگذار( رشد می کند 
کانال ها  رابطه،  برقراری  مي شود.  تربيت  و 
و  پيام ها  آنها  در  که  هستند  مجراهایي  و 
ميان  در  ویژه  به  انسان ها،  ميان  اطالعات 

اعضای خانواده مبادله مي شوند. 
از این رو، خانواده و مثلث مقدس مادر، پدر 
و فرزند، نخستين شبکة ارتباطی محسوب 
دانش آموز،  نقش  در  آنگاه کودک  می شود. 
دومين شبکة ارتباطی، یعنی مدرسه )مدیر، 
می کند.  تجربه  را  همساالن(  و  معلمان 
سرانجام فرد وارد جامعه می شود و خود را 
احساس  ارتباطی  شبکة  سومين  درون  در 
می نماید. از این رو، باید گفت که آغاز رشد 
هر کس در خانواده و از خانواده است، اگرچه 

همه چيز به خانواده ختم نمی شود.
روابط  سایة  در  و  اثر  بر  سالم،  خانوادة 
مطلوب شکل می گيرد. یک پدر و مادر موفق، 

همواره به ارزیابي روابط خود با اعضای خانواده 
مي پردازد و تالش مي کند بر ميزان محبوبيت 
خود بيفزاید. گفتنی است که با تأثيرگذاری 
بر انسان ها، بستر تحقق هدف های تعليم  و 
تربيت فراهم می شود و برقراري رابطة مطلوب 
با فرزندان، فرایند تأثيرگذاری تسهيل و تسریع 
می گردد. به بيان دیگر برقراري رابطه مطلوب، 
وسيله و روش هستند براي نيل به هدف هاي 
واالتر و متعالي تر )به پژوه، 139۵(. برقراری 
رابطة مطلوب و مؤثر با فرزند، یعني اینکه 
بدانيم چگونه با فرزندی که درس نمي خواند، 
ارتباط برقرار کنيم و کاري کنيم که درس 
بخواند. همچنين رابطة مطلوب و مؤثر یعني 
اینکه بدانيم چگونه بر فرزندمان تأثير بگذاریم 
و با فرزندی که به حرف ما گوش نمی کند، 
ارتباط برقرار کنيم و کاري کنيم که حرف 
ما را گوش کند. سرانجام رابطة مطلوب یعنی 
این که چگونه خانوادة شاد و سالمی داشته 

باشيم )به پژوه، 1394(.
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اهميت و ضرورت برقراري رابطۀ 
مطلوب با فرزند یا فرزندان

 برقراري رابطه مطلوب، کليد موفقيت مادران و 
پدران است.

 برقراري رابطه مطلوب، کليد تحقق هدف هاي 
تعليم و تربيت است.

 برقراري رابطه مطلوب، کليد نفوذ و تأثيرگذاری 
بر فرزندان است.

 برقراري رابطه مطلوب، کليد الگوبرداري و 
الگوپذیري است.

در  موفقيت  کليد  مطلوب،  رابطه  برقراري   
مدیریت خانواده است.

 برقراري رابطه مطلوب، کليد درک متقابل و 
تفهيم و تفاهم انسان هاست.

 برقراري رابطه مطلوب، کليد حفظ و تأمين 
و  مدرسه  خانه،  در  افراد  روانی  سالمت 

جامعه است.
 برقراري رابطه مطلوب، کليد هر نوع تغيير و 

اصالح رفتار است.
 برقراري رابطه مطلوب، چشمة شادي ها و 

شکوفایي ها در خانواده است.
 برقراري رابطه مطلوب، کليد وحدت، الفت و 

مشارکت در خانواده است.
رابطه مطلوب، کليد همکاري و  برقراري   

تعاون ميان اعضاي خانواده است.
 برقراري رابطه مطلوب، کليد جلب اعتماد 

اعضای خانواده است.
و  دوستی  کليد  مطلوب،  رابطه  برقراري   

دوست یابی است.
 رابطه مطلوب وسيله اي براي مبادله عاطفي 

و محبت، ميان اعضای خانواده است.
 رابطه مطلوب وسيله اي براي ایجاد امنيت 

ميان اعضای خانواده است.
 رابطه مطلوب وسيله اي براي افزایش کارایي و 

بهره وری انسا ن هاست.
 رابطه مطلوب وسيله اي براي احساس مفيد 

بودن و سودمندي است.
 رابطه مطلوب وسيله اي براي افزایش ميزان 

رضایت  از زندگی و نشاط زندگي است.
 رابطه مطلوب وسيله اي براي ایجاد اعتماد به 
نفس و عزت نفس )فرایند اعتمادسازي( است.

 رابطه مطلوب وسيله اي براي افزایش ميزان 
متابعت و پيروي است.

 رابطه مطلوب وسيله اي براي پيشگيري از بروز 
ناهنجاري ها است.

 رابطه مطلوب وسيله اي براي افزایش انگيزة 
پيشرفت و پویایي اعضای خانواده است.

 رابطه مطلوب وسيله اي براي افزایش خالقيت 
و نوآوري است.

برقراری رابطة مطلوب با فرزندان، چرا و چگونه؟
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 رابطه مطلوب وسيله اي براي حفظ هویت 
فرزندان است.

به  توجه  براي  وسيله اي  مطلوب  رابطه   
احساسات و تمایالت و رغبت هاست.

هدف هاي برقراري رابطۀ مطلوب با 

فرزند یا فرزندان
انتقال پيام به طریق مؤثرتر و اثربخش تر  

تأثيرگذاری و برانگيختن  
نفوذ کردن  

اصالح کردن  
اقناع و متقاعدسازي  
تفهيم و تفاهم بهتر  

شناخت نيازهاي فرزندان  
شناخت استعداد ها و ظرفيت هاي فرزندان   
جهت  در  آنها  شکوفاسازي  موجب  که 

هدف ها مي شود.
که  فرزندان  رغبت های  و  شناخت عالیق   
موجب بروز خالقيت ها و پویایي آنان مي شود.

شناخت محدودیت ها و کاستي ها، موجب   
پيشگيري از بروز استرس و اضطراب مي شود.

    مؤلفه های یک رابطه

هر رابطه اي پنج مؤلفه یا رکن دارد:
و  کنندة  آغاز  یا  پيام  فرستنده  الف- 

برقرارکننده رابطه )مادر یا پدر(
ب- گيرندة پيام یا دریافت کنندة پيام )فرزند 

یا فرزندان(
یا  )کالمي  پيام رساني  وسيلة  یا  روش  ج- 
موسيقي،  نقاشي،  نوشتن،  غيرکالمي، 

کتاب خوانی، تئاتر، شعر(
د- موضوع پيام )تعليم و تربيت، اصالح رفتار(

ه- فضاي پيام رساني )فضای خانواده(

آسيب شناسي روابط انساني

در مبحث آسيب شناسی روابط انسانی، 
عدم صداقت و وجود تناقض ها در گفتار و 
رفتار، بزرگترین مانع برقراري رابطه مطلوب 

و تأثيرگذار با فرزند یا فرزندان است، مانند:
پدر یا مادری که رفتارشان با گفتارشان و   

گفتارشان با رفتارشان همخوانی ندارد.
 پدر یا مادری که با فرزند یا فرزندان خود 

صادقانه رفتار نمی کنند.
پدر یا مادري که رعایت محرم و نامحرم را   

نمي کند.
پدر یا مادری که رعایت حالل و حرام را نمی کند.  

پدر یا مادری که فرزند یا فرزندان خود را   
فریب می دهند )در حالی که شيریني تمام 
نشده است، به فرزندش می گوید شيرینی 

تمام شد!(
عوامل  به  بخش  این  در  این،  بر  افزون 

تهدیدکنندة روابط مطلوب و عواملي که 
موجب عدم برقراري رابطه مطلوب با فرزند 

یا فرزندان مي شود، اشاره می شود.
تحقير کردن  

  تبعيض قائل شدن
سرزنش و توهين کردن  

مسخره کردن و مورد تمسخر واقع شدن  
طعنه و کنایه و نيش زبان زدن  

منت گذاشتن  
مقایسه کردن  

سر به سر گذاشتن  
مشاجره کردن  
برچسب زدن  

قضاوت شتاب زده و پيش داوری  
وقت نگذاشتن و اشتغال بيش از حد پدر یا مادر  

)ارتباطات  کردن  تحکم  و  دادن  دستور   
پادگاني و نظامي!(
خشم و عصبانيت  

ستيزه های خانوادگی  
به طرز ناخوشایندي مورد انتقاد قرار گرفتن  

مورد داد و فریاد قرار گرفتن  
طرد شدن و نادیده انگاشته شدن  

سو ظن و بد بينی  
بهانه گيری، بهانه تراشی و عيب یابی  

توصيه ها
از خجالت دادن کودک و نوجوان و آبرو   

ریختن او باید خودداري کرد.
و  تحکم آميز  آمرانه،  برخوردهاي  از   

خشونت آميز باید پرهيز کرد.
 از تحقير کردن کودک و نوجوان و سر به 

سر گذاشتن او باید پرهيز کرد.
و  تهدیدکننده  تحقيرآميز،  رفتارهاي  از   

لج بازي باید پرهيز کرد.
  از به کار بردن کلمات نيش دار، طعنه آميز 

و کنایه آميز باید خودداري کرد.
  از منت گذاشتن، ایجاد احساس گناه و به 

رخ کشيدن باید خودداري کرد.
و  با کودک  پيله کردن  و  دادن  گير  از    

نوجوان باید اجتناب کرد.
  از تبعيض قایل شدن و خط کشي ميان 
فرزندان باید خودداری کرد )او مثل من 

)مادر( است، دیگري مثل پدرش است!(.
و  زدن  سرکوفت  و  کردن  سرزنش  از    
باید  نوجوان  و  کودک  کردن  مسخره 

اجتناب کرد.
از افراط و تفریط و گير دادن باید خودداري کرد.  

و  کودک  کردن  محدود  و  سرکوب  از    
نوجوان باید خودداري کرد:

      پری رو تاب مستوري ندارد 
      گرش در بندی، سر از روزن برآرد

الزم نيست همواره به هر سؤالی پاسخ یا به   
هر رفتاري واکنش نشان داد.

و  افکار  و  عواطف  و  احساسات  به  توجه   
اندیشه های کودک و نوجوان الزم و ملزوم 

یکدیگر هستند.
اساس برقراری رابطة مطلوب با فرزندان،   
برقراری ارتباط عاطفي و ابراز محبت است.

اعضای  کنار  در  بودن  از  کنيد  سعی   
خانواده، لذت ببرید.

سعی کنيد براي برقراري رابطه با فرزندان   
دهيد  اختصاص  کيفيت  با  زمان  خود 

)به پژوه و مغربی، 1396(
سعی کنيد گاهي فرزند یا فرزندان خود را   

نوازش کنيد و آنها را در آغوش بگيرید.
سعی کنيد به عالیق و نگراني هاي فرزند یا   

فرزندان خود توجه کنيد.
سعی کنيد انتظارهاي خود را از فرزند یا   
فرزندان به طور شفاف و صریح بيان کنيد.

سعی کنيد خود را به عنوان پدر یا مادر   
خطاناپذیر نپندارید )خطاناپذیري!(.

  سعی کنيد به عنوان پدر یا مادر، فرزند یا 
فرزندان خود را لعنت و نفرین نکنيد.

سعی کنيد به عنوان پدر یا مادر، گونه ای   
رفتار کنيد که فرزند یا فرزندان احساس 

گناه نکنند.
سعی کنيد به عنوان پدر یا مادر، گونه ای رفتار   
کنيد که فرزند یا فرزندان خود را مسوول 

خستگي و مشکالت خانواده تصور ننمایند.
فرزندتان  به  گاهی  از  هر  کنيد  سعی   
بگویيد: من تو را دوست دارم و به وجود 
تو افتخار می کنم )هيچ گاه به فرزند خود 

نگویيد: من ترا دوست ندارم!(
سعی کنيد فرزندتان را به طور غيرمشروط   
چه  و  بخواند  درس  )چه  بدارید  دوست 

درس نخواند!(.
سعی کنيد به فرزندتان چگونه زیستن،   
مهارت های زندگی مستقل و درس زندگی 

یاد بدهيد.
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