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مقدمه
برقراری رابطۀ مطلوب با فرزند يا فرزندان،
میتواند شاخص و کلیدی مهم برای ارزیابی
میزان موفقیت 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 تعلیم و تربیت آنان موفقتر است ،از فرزند
پروری لذت میبرد و زندگی شیرینتری
دارد .رابطه مانند هر پديدهاي ايجاد ميشود،
رشد ميکند ،متحول ميشود ،استمرار
پيدا ميکند ،عميق ميشود ،تغيير ميکند
و ممکن است سرانجام خاتمه يابد .داشتن
رابطه با انسانهاي ديگر ،يک نياز است و
اعتماد به نفس ،الزمة برقراري رابطه مطلوب
است .انسان در ارتباط با انسان ديگر (مادر به
منزلۀ نخستين فرد تأثیرگذار) رشد میکند
و تربيت ميشود .برقراری رابطه ،کانالها
و مجراهايي هستند که در آنها پيامها و
اطالعات ميان انسانها ،به ويژه در میان
اعضای خانواده مبادله ميشوند.
از اين رو ،خانواده و مثلث مقدس مادر ،پدر
و فرزند ،نخستين شبکۀ ارتباطی محسوب
میشود .آنگاه کودک در نقش دانشآموز،
دومين شبکۀ ارتباطی ،يعنی مدرسه (مدير،
معلمان و همساالن) را تجربه میکند.
سرانجام فرد وارد جامعه میشود و خود را
در درون سومين شبکۀ ارتباطی احساس
مینماید .از اين رو ،بايد گفت که آغاز رشد
هر کس در خانواده و از خانواده است ،اگرچه
همه چيز به خانواده ختم نمیشود.
خانوادة سالم ،بر اثر و در سايۀ روابط
مطلوب شکل میگیرد .يک پدر و مادر موفق،

مادر

چند سؤال
چگونه ميتوان پدر و مادر موفقي شد؟
چگونه میتوان با فرزند يا فرزندان خود
رابطۀ مطلوبی برقرار کرد؟
چگونهمیتوانپدرومادردوستداشتنيشد؟
چرا برخي از پدران و مادران موفقتر
هستند؟
آيا شما به اهميت و ضرورت برقراری رابطۀ
مطلوب توجه داريد؟
آيا شما به پيامدهای برقراری رابطۀ موثر و
رابطۀ نامؤثر آگاهی داريد؟
آيا میدانيد که داشتن رابطۀ مطلوب بر
سالمت فردی و خانوادگی تأثیر ميگذارد؟
آيا میدانيد که چگونه ميتوان قلبها را
تسخير کرد؟

همواره به ارزيابي روابط خود با اعضای خانواده
ميپردازد و تالش ميکند بر ميزان محبوبيت
خود بيفزايد .گفتنی است که با تأثیرگذاری
بر انسانها ،بستر تحقق هدفهای تعلي م و
تربيت فراهم میشود و برقراري رابطۀ مطلوب
با فرزندان ،فرايند تأثیرگذاری تسهيل و تسريع
میگردد .به بيان ديگر برقراري رابطه مطلوب،
وسيله و روش هستند براي نيل به هدفهاي
واالتر و متعاليتر (بهپژوه .)1395 ،برقراری
رابطۀ مطلوب و مؤثر با فرزند ،يعني اينکه
بدانيم چگونه با فرزندی که درس نميخواند،
ارتباط برقرار کنيم و کاري کنيم که درس
بخواند .همچنين رابطۀ مطلوب و مؤثر يعني
اينکه بدانيم چگونه بر فرزندمان تأثیر بگذاريم
و با فرزندی که به حرف ما گوش نمیکند،
ارتباط برقرار کنيم و کاري کنيم که حرف
ما را گوش کند .سرانجام رابطۀ مطلوب يعنی
اين که چگونه خانوادۀ شاد و سالمی داشته
باشيم (بهپژوه.)1394 ،

سومين شبکه ارتباطي

اهميت و ضرورت برقراري رابطۀ
مطلوب با فرزند يا فرزندان
برقراري رابطه مطلوب ،کليد موفقيت مادران و
پدراناست.
برقراريرابطهمطلوب،کليدتحققهدفهاي
تعليم و تربيت است.
برقراريرابطهمطلوب،کليدنفوذوتأثیرگذاری
برفرزنداناست.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد الگوبرداري و
الگوپذيرياست.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد موفقيت در
مديريتخانوادهاست.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد درک متقابل و
تفهيم و تفاهم انسانهاست.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد حفظ و تأمین
سالمت روانی افراد در خانه ،مدرسه و
جامعه است.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد هر نوع تغيير و
اصالحرفتاراست.
برقراري رابطه مطلوب ،چشمة شاديها و
شکوفاييهادرخانوادهاست.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد وحدت ،الفت و
مشارکت در خانواده است.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد همکاري و
تعاون ميان اعضاي خانواده است.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد جلب اعتماد
اعضای خانواده است.
برقراري رابطه مطلوب ،کليد دوستی و
دوستیابیاست.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي مبادله عاطفي
و محبت ،ميان اعضای خانواده است.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي ايجاد امنيت
ميان اعضای خانواده است.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي افزايش کارايي و
بهرهوریانسانهاست.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي احساس مفيد
بودنوسودمندياست.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي افزايش ميزان
ت از زندگی و نشاط زندگي است.
رضاي 
رابطه مطلوب وسيلهاي براي ايجاد اعتماد به
نفسوعزتنفس(فراينداعتمادسازي)است.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي افزايش ميزان
متابعتوپيروياست.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي پيشگيري از بروز
ناهنجاريهااست.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي افزايش انگيزة
پيشرفتوپويايياعضایخانوادهاست.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي افزايش خالقيت
و نوآوري است.
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رابطه مطلوب وسيلهاي براي حفظ هويت
فرزنداناست.
رابطه مطلوب وسيلهاي براي توجه به
احساساتوتمايالتورغبتهاست.
هدفهاي برقراري رابطۀ مطلوب با
فرزند يا فرزندان

انتقال پيام به طريق مؤثرتر و اثربخشتر
تأثیرگذاری و برانگيختن
نفوذ کردن
اصالح کردن
اقناع و متقاعدسازي
تفهيم و تفاهم بهتر
شناخت نيازهاي فرزندان
شناخت استعدادها و ظرفيتهاي فرزندان
که موجب شکوفاسازي آنها در جهت
هدفها ميشود.
شناخت عاليق و رغبتهای فرزندان که
موجببروزخالقيتهاوپوياييآنانميشود.
شناخت محدوديتها و کاستيها ،موجب
پيشگيريازبروزاسترسواضطراب ميشود.
مؤلفههای يک رابطه

هر رابطهاي پنج مؤلفه يا رکن دارد:
الف -فرستنده پيام يا آغاز کنندۀ و
برقرارکننده رابطه (مادر يا پدر)
ب -گيرندۀ پيام يا دريافت کنندۀ پيام (فرزند
يا فرزندان)
ج -روش يا وسيلۀ پيامرساني (کالمي يا
غيرکالمي ،نوشتن ،نقاشي ،موسيقي،
کتابخوانی ،تئاتر ،شعر)
د -موضوع پيام (تعليم و تربيت ،اصالح رفتار)
ه -فضاي پيامرساني (فضای خانواده)
آسيبشناسي روابط انساني
در مبحث آسيب شناسی روابط انسانی،
عدم صداقت و وجود تناقضها در گفتار و
رفتار ،بزرگترين مانع برقراري رابطه مطلوب
و تأثیرگذار با فرزند يا فرزندان است ،مانند:
پدر يا مادری که رفتارشان با گفتارشان و
گفتارشان با رفتارشان همخوانی ندارد.
پدر يا مادری که با فرزند يا فرزندان خود
صادقانه رفتار نمیکنند.
پدر يا مادري که رعايت محرم و نامحرم را
نميکند.
پدريامادریکهرعايتحاللوحرامرانمیکند.
پدر يا مادری که فرزند يا فرزندان خود را
فريب میدهند (در حالی که شيريني تمام
نشده است ،به فرزندش میگوید شيرينی
تمام شد!)
افزون بر اين ،در اين بخش به عوامل
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تهديدکنندۀ روابط مطلوب و عواملي که
موجب عدم برقراري رابطه مطلوب با فرزند
يا فرزندان ميشود ،اشاره میشود.
تحقير کردن
تبعيض قائل شدن
سرزنش و توهين کردن
مسخره کردن و مورد تمسخر واقع شدن
طعنه و کنايه و نيش زبان زدن
منت گذاشتن
مقايسه کردن
سر به سر گذاشتن
مشاجره کردن
برچسب زدن
قضاوت شتابزده و پيشداوری
وقتنگذاشتنواشتغالبيشازحدپدريامادر
دستور دادن و تحکم کردن (ارتباطات
پادگاني و نظامي!)
خشم و عصبانيت
ستیزههایخانوادگی
به طرز ناخوشايندي مورد انتقاد قرار گرفتن
مورد داد و فرياد قرار گرفتن
طرد شدن و ناديده انگاشته شدن
سو ظن و بد بينی
بهانه گیری ،بهانه تراشی و عيب يابی

توصيهها

از خجالت دادن کودک و نوجوان و آبرو
ريختن او بايد خودداري کرد.
از برخوردهاي آمرانه ،تحکمآميز و
خشونتآميز بايد پرهيز کرد.
از تحقير کردن کودک و نوجوان و سر به
سر گذاشتن او بايد پرهيز کرد.
از رفتارهاي تحقيرآميز ،تهديدکننده و
لجبازي بايد پرهيز کرد.
از به کار بردن کلمات نيشدار ،طعنهآميز
و کنايهآميز بايد خودداري کرد.
از منت گذاشتن ،ايجاد احساس گناه و به
رخ کشيدن بايد خودداري کرد.
از گير دادن و پيله کردن با کودک و
نوجوان بايد اجتناب کرد.
از تبعيض قايل شدن و خطکشي ميان
فرزندان بايد خودداری کرد (او مثل من
(مادر) است ،ديگري مثل پدرش است!).
از سرزنش کردن و سرکوفت زدن و
مسخره کردن کودک و نوجوان بايد
اجتناب کرد.
ازافراطوتفريطوگيردادنبايدخودداريکرد.
از سرکوب و محدود کردن کودک و
نوجوان بايد خودداري کرد:
پریرو تاب مستوري ندارد
گرش در بندی ،سر از روزن برآرد
الزم نيست همواره به هر سؤالی پاسخ يا به
هر رفتاري واکنش نشان داد.

توجه به احساسات و عواطف و افکار و
انديشههای کودک و نوجوان الزم و ملزوم
يکديگرهستند.
اساس برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان،
برقراری ارتباط عاطفي و ابراز محبت است.
سعی کنيد از بودن در کنار اعضای
خانواده ،لذت ببريد.
سعی کنيد براي برقراري رابطه با فرزندان
خود زمان با کيفيت اختصاص دهيد
(بهپژوه و مغربی)1396 ،
سعی کنيد گاهي فرزند يا فرزندان خود را
نوازش کنيد و آنها را در آغوش بگيريد.
سعی کنيد به عاليق و نگرانيهاي فرزند يا
فرزندان خود توجه کنيد.
سعی کنيد انتظارهاي خود را از فرزند يا
فرزندان به طور شفاف و صريح بيان کنيد.
سعی کنيد خود را به عنوان پدر يا مادر
خطاناپذيرنپنداريد(خطاناپذيري!).
سعی کنيد به عنوان پدر يا مادر ،فرزند يا
فرزندان خود را لعنت و نفرين نکنيد.
سعی کنيد به عنوان پدر يا مادر ،گونهای
رفتار کنيد که فرزند يا فرزندان احساس
گناه نکنند.
سعیکنيد به عنوان پدر يا مادر،گونهای رفتار
کنيد که فرزند يا فرزندان خود را مسوول
خستگيومشکالتخانوادهتصورننمايند.
سعی کنيد هر از گاهی به فرزندتان
بگوييد :من تو را دوست دارم و به وجود
تو افتخار میکنم (هيچگاه به فرزند خود
نگوييد :من ترا دوست ندارم!)
سعی کنيد فرزندتان را به طور غيرمشروط
دوست بداريد (چه درس بخواند و چه
درس نخواند!).
سعی کنيد به فرزندتان چگونه زيستن،
مهارتهای زندگی مستقل و درس زندگی
ياد بدهيد.
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