دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی
دانشگاه تهران

چرا برقراري رابطة انساني با
فرزندان اهميت دارد؟
برقراری رابطــة مطلوب با فرزند يــا فرزندان،
میتواند شاخص و کلیدی مهم برای ارزیابی میزان
موفقیت هر پدر و مادر به شــمار آید .پدر یا مادری
که توانســته اســت به خوبی با فرزند یــا فرزندان
خــود رابطه برقرار کند؛ در امر تعلیم و تربیت آنان
موفقتر است ،از فرزند پروری لذت میبرد و زندگی
شــیرینتری دارد .از این رو ،آنچه در این سلســله
مقاالت میخوانید ،به شما کمک میکند تا بتوانید
با فرزند یا فرزندانتــان (چه کودک و چه نوجوان)،
رابطهای انسانی و موفقتر برقرار کنید ،تأثیرگذاری
خــود را بر فرزندان افزایش دهیــد و در نهایت به
خانوادهای سالم و صالح دست یابید.

دربارة اهمیت ،ضــرورت و نقش برقراری رابطة
انسانی با فرزندان ،باور من این است که:
 ëبرقراري رابطة انساني ،کليد موفقيت مادران،
پدران ،معلمان و مديران است.
 ëبرقراري رابطة انساني ،کليد تحقق هدفهاي
تعليم و تربيت است.
 ëبرقراري رابطة انساني ،کليد نفوذ و تأثیرگذاری
بر ديگران است.
 ëبرقراري رابطة انســاني ،کليــد الگوبرداري و
الگوپذيري است.
 ëبرقراري رابطة انســاني ،کليد درک و تفهيم و
تفاهم انسانهاست.
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بنابراينبياييد
باور کنيم که:
برقراري
رابطةانساني
با فرزندان،
ضروريترين
وحياتيترين
مرحلة تعليم و
تربيت به شمار
ميآيد و بدانيم
که نوجوان
امروز ،کودک
ديروز و جوان
فرد است.
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 ëبرقراري رابطة انســاني ،کليد حفظ و تأمین
سالمتروانی افراد در خانه ،مدرسه و جامعه است.
 ëبرقراري رابطة انســاني ،کليد هر نوع تغيير و
اصالح رفتار و پيشگيري از بروز نابهنجاریهاست.
 ëبرقراري رابطة انساني ،کليد همدلی ،همفکری
و همکاري ميان اعضاي خانواده است.
داشــتن رابطة انســاني و درســت با کودک و
نوجوان ،حياتيترين مرحلــة کار و اثربخشترين
عامــل موفقيت در تعليم و تربيت آنها محســوب
میشــود .رابطة انســاني موفق ،رابطهاي است که
تغييرات مطلوب را در فرد ايجاد ميکند و بين دو
نفر تفاهم الزم را به وجــود ميآورد؛ مانند جريان
برق (الکتريسيته) است که شما دوشاخه را به پريز
برق وصل ميکنيد و ارتباط برقرار ميشود و آنگاه
تلويزيون ،راديو ،يخچال ،پنکــه و نظاير آن نقش
خود را ايفا ميکنند .کودک هم همينگونه اســت.
نخســت شــما با او رابطه برقرار ميکنيد و سپس
تعليم و تربيت او آغاز ميشــود .اگر شما به عنوان
پدر يا مادر موفق شديد رابطهاي سالم با فرزند خود
برقرار کنيد ،آنگاه در آينده مشکلي نخواهيد داشت.
برقراری رابطة انساني موجب تسهيل رشد و ايجاد
تغييرهاي مطلوب در فرد ميشود.

زماني که از رابطه يا ارتباط صحبت ميشــود،
ســخن از ارتباط دو انسان است (براي مثال پدر و
فرزند ،مادر و فرزند ،زن و شوهر ،معلم و دانشآموز،
پزشــک و بيمار) که به طــور متقابل و دو جانبه با
يکديگر رابطه برقرار ميکنند .منظور از ارتباط اين
است که والدين احساسات ،انتظارها و نگرشهاي
خود نســبت به فرزند را بيــان ميکنند و به طور
متقابل انتظارها و احساســات فرزند و نيازهاي او را
درک ميکنند و مورد توجه قرار ميدهند .به بيان
ديگر ،بين مادر يا پدر به عنــوان «پيام دهنده» و
فرزند يا فرزندان به منزلة «پيام گيرنده»« ،پيام» به
طور صحيح و صريح مبادله ميشود.
برای مثال ،مادري شکايت ميکند که دخترش
اصــ ً
ا حرف دلش را با او نميزند! بايد اين ســؤال را
مطرح کنيم که چرا اين دختر اين طور عمل ميکند؟
چطور شده اســت که اين حالت پيش آمده است؟
پدري نیز شــکايت ميکند که پســرش پرخاشگر
اســت!باز هم بايد اين پرسش را مطرح کنيم که چرا
اين پســر به پرخاشگري مبتال شده است؟ در پاسخ
بايد گفت که پديدههاي رفتاري ،ناگهاني و يک شبه
به وجود نميآيند ،بلکه به تدريج ایجاد میشوند .اگر
رابطة شما با فرزندتان يا با همسرتان خوب است ،اين

رابطه به ديروز يا امروز ختم نميشود؛ بلکه به ماهها و
سالهاي پيش مربوط ميشود که به تدريج به شرایط
امروز رســيده است .حقيقت اين است که «برخی از
والديــن از بدي رابطــة معلم-دانشآموز و بعضی از
معلمان از بدي رابطة والدين-فرزند رنج ميبرند».
بنابراين ،اگر رابطة پدر و فرزندی يا مادر و فرزندي
نادرست است ،قبل از هرگونه اقداميبايد ريشهيابي
کنيم و ببینیم که چرا این گونه است؟ کودکي که با
او رابطهای مطلوب برقرار شده است؛ احساس امنيت
رواني ،اعتماد به نفس و پذيرش ميکند و در مقابل،
کودکي که روابطش با والدين ناسالم است ،احساس
ناامني رواني و عدم اعتماد به نفس و طردشــدگي
ميکند .چنين کودکي نسبت به محيط اطراف خود
بدبين و بياعتماد است و احساس تنهايي مينمايد.
از اين رو ،بخشــي از دانشهايــي که ضرورت
دارد هر پدر يا مــادري در جامعة در حال تحول و
پيچيدة امروز با آن آشنا شود و مهارتهاي الزم را
کســب کند ،دانش و مهارت دربارة اصول برقراري
رابطة انساني با انسانهای ديگر است؛ زيرا تحقيقات
نشــان داده است که در ميان عوامل گوناگون مؤثر
در پرورش شخصيت سالم در کودکان و نوجوانان،
تأثيرات متقابــل کودک و والدين و نحوة برخورد
و ارتباط والديــن و کودک از مهمترين و
بنياديترين عوامل محسوب ميشود
(نوابينژاد .)1387 ،هنگام بروز
نابهنجاریهــای رفتــاري و
عاطفي در کودک و نوجوان،
آنچه بيش از همه جلوهگر
ميشــود ،عدم موفقيت
والدين در برقراري رابطة
انساني با فرزندشان است.
پيام مهم اين اســت
که والدين بايد با فرزندان
خود دوســت باشــند و با
اصول و فنون برقراري رابطة
انساني به عنوان مهمترين قدم

در فرايند تعليم و تربيت کودک آشنا شوند .از اين
رو ،رعايت اصول برقراری رابطة انسانی با فرزندان که
به تدريج در شمارههای آيندة ماهنامه پيوند به نظر
شما خواهد رسيد ،در عمل به شما کمک ميکند
تا ميان خود و فرزندان رابطهاي مطلوب و انســاني
برقرار نماييد.
بنابراين بياييد باور کنيم که:
برقراري رابطة انســاني بــا فرزندان،
ضروريتريــن و حياتيترين مرحلة تعليم و
تربيت به شمار ميآيد و بدانيم که نوجوان
امروز ،کودک ديروز و جوان فرداست.
منابع
ي رابطة
ل برقرار 
 بهپژوه ،احمــد ( .)1392اصو ن (با تجديد نظر و اضافات)
ك و نوجوا 
ي با كود 
انسان 
پ نهم) .تهران :نشر دانژه.
(چا 
 نوابينژاد ،شــکوه ( .)1387سه گفتار دربارةراهنمايي و تربيت فرزندان .تهران :انتشارات انجمن
اوليا و مربيان.
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بخشي از
دانشهايي
که ضرورت
دارد هر پدر
يا مادري در
جامعة در حال
تحول و پيچيدة
امروز با آن
آشنا شود و
مهارتهاي
الزم را کسب
کند ،دانش و
مهارت دربارة
اصول برقراري
رابطةانساني
با انسانهای
ديگر است؛
زيراتحقيقات
نشان داده
است که در
ميان عوامل
گوناگونمؤثر
در پرورش
شخصيتسالم
در کودکان
و نوجوانان،
تأثيراتمتقابل
کودک و
والدين و نحوة
برخورد و
ارتباط والدين
و کودک از
مهمترين و
بنياديترين
عواملمحسوب
ميشود
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