
مقدمه 
ــرای  ــم ب ــدی مه ــاخص و کلی ــد ش ــدان، می توان ــا فرزن ــد ي ــا فرزن ــوب ب ــۀ مطل ــراری رابط برق
ارزيابــی میــزان موفقیــت هــر مــادر و پــدری بــه شــمار آيــد. مــادر و پــدری کــه توانســته اســت 
ــان  ــت آن ــم و تربی ــر تعلی ــد، در ام ــرار کن ــۀ برق ــود رابط ــدان خ ــا فرزن ــد ي ــا فرزن ــی ب ــه خوب ب
موفق تــر اســت، از فرزنــد پــروری لــذت می بــرد و زندگــی شــیرين تری دارد. رابطــۀ ماننــد هــر 
ــق  ــد، عمی ــدا مي کن ــتمرار پی ــود، اس ــول مي ش ــد، متح ــد مي کن ــود، رش ــاد مي ش ــده اي ايج پدي
ــا انســان هاي  ــد. داشــتن رابطــۀ ب ــد و ممکــن اســت ســرانجام خاتمــه ياب ــر مي کن مي شــود، تغیی
ديگــر، يــک نیــاز اســت و اعتمــاد بــه نفــس، الزمــۀ برقــراري رابطــۀ مطلــوب اســت. انســان در 
ــت  ــد و تربی ــرد تأثیرگــذار( رشــد می کن ــۀ نخســتین ف ــه منزل ــادر ب ــا انســان ديگــر )م ــاط ب ارتب
ــات  ــا و اطالع ــا پیام ه ــه در آنه ــتند ک ــي هس ــا و مجراهاي ــۀ، کانال ه ــراری رابط ــود. برق مي ش

ــه مي شــوند. ــد مبادل ــدر و فرزن ــد و پ ــادر و فرزن ــان م ــژه می ــه وي ــان انســان ها، ب می
از ايــن رو، خانــواده و مثلــث مقــدس مــادر، پــدر و فرزنــد، نخســتين شــبکۀ ارتباطی 
محســوب می شــود. آنــگاه کــودک در نقــش دانش آمــوز، دومیــن شــبکۀ ارتباطــی، يعنــی 
ــه می کنــد. ســرانجام فــرد وارد جامعــه می شــود  مدرســه )مديــر، معلمــان و همســاالن( را تجرب

و خــود را در درون ســومین شــبکۀ ارتباطــی احســاس می نمايــد. 
ــواده  ــواده و از خان ــس در خان ــر ک ــد ه ــاز رش ــه آغ ــت ک ــد گف ــن رو، باي از اي

ــود. ــم نمی ش ــواده خت ــه خان ــز ب ــه چي ــه هم ــود، اگرچ ــروع می ش ش
خانــوادة ســالم، بــر اثــر و در ســايۀ روابــط مطلــوب شــکل می گیــرد. يــک مــادر و پــدر موفــق، 
ــر  ــد ب ــالش مي کن ــردازد و ت ــواده مي پ ــای خان ــا اعض ــود ب ــط خ ــي رواب ــه ارزياب ــواره ب هم
میــزان محبوبیــت خــود بیفزايــد. گفتنــی اســت کــه بــا تأثیرگــذاری بــر انســان ها، بســتر تحقــق 
ــد  ــدان، فراين ــا فرزن ــوب ب ــراري رابطــۀ مطل ــت فراهــم می شــود و برق ــم  و تربی هدف هــای تعلی
ــراري رابطــۀ مطلــوب، وســیله و  ــان ديگــر برق ــه بی تأثیرگــذاری تســهیل و تســريع می گــردد. ب

ــژوه، 1396(. ــت )به پ ــم و تربی ــاي تعلی ــه هدف ه ــل ب ــراي نی ــود ب ــداد می ش روش قلم
ــدی کــه  ــا فرزن ــه ب ــد، يعنــي ايــن کــه بدانیــم چگون ــا فرزن ــر ب ــراری رابطــۀ مطلــوب و مؤث برق
ــۀ  ــن رابط ــد. همچنی ــه درس بخوان ــم ک ــم و کاري کنی ــرار کنی ــاط برق ــد، ارتب درس نمي خوان
مطلــوب و مؤثــر يعنــي ايــن کــه بدانیــم چگونــه بــر فرزندمــان تأثیــر بگذاريــم و بــا فرزنــدی کــه 
بــه حــرف مــا گــوش نمی کنــد، ارتبــاط برقــرار کنیــم و کاري کنیــم کــه حــرف مــا را گــوش 
کنــد. ســرانجام رابطــۀ مطلــوب يعنــی ايــن کــه چگونــه خانــوادة شــاد و ســالمی داشــته باشــیم 

)به پــژوه، 1394 و 1396(.

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسي دانشگاه تهران

مهم ترین مهارت مادران و پدران
برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان

ــوب  ــۀ مطل ــراري رابط ــرورت برق ــت و ض اهمی
ــدان ــا فرزن ــد ی ــا فرزن ب

• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان، کلیــد موفقیــت مــادران 
و پــدران اســت.

• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان، کلیــد تحقــق هدف هــاي 
تعلیــم و تربیــت اســت.

و  نفــوذ  کلیــد  فرزنــدان،  بــا  مطلــوب  رابطــۀ  برقــراري   •
اســت. فرزنــدان  بــر  تأثیرگــذاری 

ــرداري و  ــد الگوب ــدان، کلی ــا فرزن ــوب ب ــۀ مطل ــراري رابط • برق
ــت. ــري اس الگوپذي

• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان، کلیــد موفقیــت در 
مديريــت خانــواده اســت.

ــل و  ــد درک متقاب ــدان، کلی ــا فرزن ــوب ب ــراري رابطــۀ مطل • برق
ــواده اســت. ــان اعضــای خان ــم و تفاهــم می تفهی

ــن  ــظ و تأمی ــد حف ــدان، کلی ــا فرزن ــوب ب ــۀ مطل ــراري رابط • برق
ــت. ــه اس ــه و جامع ــه، مدرس ــراد در خان ــی اف ــالمت روان س

• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان، کلیــد هــر نــوع تغییــر و 
اصــالح رفتــار اســت.

ــراري رابطــۀ مطلــوب، چشــمۀ شــادي ها و شــکوفايي ها در  • برق
خانــواده اســت.

ــراري رابطــۀ مطلــوب، کلیــد وحــدت، الفــت و مشــارکت  • برق
ــواده اســت. در خان

• برقــراري رابطــۀ مطلــوب، کلیــد همــکاري و تعــاون میــان 
اعضــاي خانــواده اســت.

اعضــای  اعتمــاد  مطلــوب، کلیــد جلــب  رابطــۀ  برقــراري   •
اســت. خانــواده 

• برقراري رابطۀ مطلوب، کلید دوستی و دوست يابی است.
ــت،  ــي و محب ــه عاطف ــراي مبادل ــیله اي ب ــوب، وس ــۀ مطل • رابط

ــت. ــواده اس ــای خان ــان اعض می
ــان اعضــای  ــراي ايجــاد امنیــت می • رابطــۀ مطلــوب، وســیله اي ب

ــواده اســت. خان
• رابطــۀ مطلــوب، وســیله اي بــراي افزايــش کارايــي و بهــره وری 

انسا ن هاســت.
• رابطــۀ مطلــوب، وســیله اي بــراي احســاس مفیــد بــودن و 

اســت. ســودمندي 
ــت  از  ــزان رضاي ــش می ــراي افزاي ــیله اي ب ــوب، وس ــۀ مطل • رابط

ــت. ــي اس ــاط زندگ ــی و نش زندگ
ــس و  ــه نف ــاد ب ــاد اعتم ــراي ايج ــیله اي ب ــوب، وس ــۀ مطل • رابط

ــت. ــازي( اس ــد اعتمادس ــس )فراين ــزت نف ع
ــت و  ــزان متابع ــش می ــراي افزاي ــیله اي ب ــوب، وس ــۀ مطل • رابط

ــت. ــروي اس پی
بــروز  از  پیشــگیري  بــراي  وســیله اي  مطلــوب،  رابطــۀ   •

اســت. ناهنجاري هــا 
ــرفت و  ــزة پیش ــش انگی ــراي افزاي ــیله اي ب ــوب، وس ــۀ مطل • رابط

ــت. ــواده اس ــای خان ــي اعض پوياي
• رابطــۀ مطلــوب، وســیله اي بــراي افزايــش خالقیــت و نــوآوري 

اســت.
• رابطۀ مطلوب، وسیله اي براي حفظ هويت فرزندان است.

• رابطــۀ مطلــوب، وســیله اي بــراي توجــه بــه احساســات و 
تمايــالت  و  رغبت هاســت.

مطلـوب  رابطـه  برقراري  هـدف هاي 
یا فرزندان با فرزند 

• انتقال پیام به طريق مؤثرتر و اثربخش تر
• تأثیرگذاری و برانگیختن

• نفوذ کردن
• اصالح کردن

• اقناع و متقاعدسازي
• تفهیم و تفاهم بهتر

• شناخت نیازهاي فرزندان

ــدان  ــاي فرزن ــتعداد ها و ظرفیت ه ــناخت اس • ش

در جهــت  آنهــا  موجــب شکوفاســازي  کــه 
مي شــود. هدف هــا 

ــه  ــدان ک ــای فرزن ــق و رغبت ه ــناخت عالي • ش

آنــان  پويايــي  و  خالقیت هــا  بــروز  موجــب 
مي شــود.

کــه  کاســتي ها  و  محدوديت هــا  شــناخت   •

موجــب پیشــگیري از بــروز اســترس و اضطــراب 
مي شــود.

]
رابطه یک  مؤلفه های 

یا رکن دارد: هر رابطه اي پنج مؤلفه 

ــدۀ و  ــاز کنن ــا آغ ــام ي ــتنده پي ــف- فرس ال
ــدر( ــا پ ــادر ي ــۀ )م ــده رابط برقرارکنن

ــدۀ  ــت کنن ــا درياف ــام ي ــدۀ پي ب- گيرن
ــدان( ــا فرزن ــد ي ــام )فرزن پي

ــي  ــاني )کالم ــيلۀ پيام رس ــا وس ج- روش ي
يــا غيرکالمــي، نوشــتن، نقاشــي، موســيقي، 

ــعر( ــر، ش ــی، تئات کتاب خوان
د- موضــوع پيــام )تعليــم و تربيــت، اصــالح 

) ر فتا ر
ه- فضاي پيام رساني )فضای خانواده(

ســـــــــؤال چند 
• آیامیدانيدبرقراریرابطۀمطلوببافرزندان،ضروریترینومهمترینمهارتمادرانوپدرانمحسوبمیشود؟

•  چگونهمیتوانبافرزندیافرزندانخودرابطۀمطلوبیبرقرارکرد؟

•  چگونهمیتوانمادریاپدردوستداشتنيبودیاشد؟

•  چرابرخيازمادرانوپدرانموفقترهستند؟

•  آیاشمابهاهميتوضرورتبرقراریرابطۀمطلوببافرزندانتوجهدارید؟

•  آیاشمابهپيامدهایبرقراریرابطۀموثرورابطۀنامؤثربافرزندانآگاهیدارید؟

شماره 15تابستان 1399  شماره 15 تابستان 1399 

1213



تفکر دلفینی 
چیست؟

دلفین ها نوعی از حیوانات دریایی هستند.
شــیوه  خــود  ارتباطــات  در  و  هســتند  همــکاری  روحیــه  دارای  و  باهــوش  آبــزی  پســتان داران   ایــن 

برنده – برنده را برگزیده اند.
دلفین هیچ کمبودی ندارد و می خواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند.

اگر یک دلفین زخمی شود، ۴ دلفین دیگر او را همراهی می کنند، تا خود را به گروه برساند.
ــه مــدت یــک هفتــه در اســتخر بــزرگ رهــا  در همیــن راســتا پژوهشــگران تعــداد 9۵ کوســه و ۵ دلفیــن را ب

کــرده و بــه مطالعــه حــاالت رفتــاری آن هــا پرداختنــد.
ــه  ــپس ب ــدند، س ــود ش ــا ناب ــادی از آن ه ــداد زی ــم تع ــن تهاج ــد و در ای ــه کردن ــر حمل ــه یکدیگ ــه ها ب کوس

دلفین هــا حملــه ور شــدند.
دلفین ها فقط می خواستند با آن ها بازی کنند ولی کوسه ها بی وقفه به آن ها حمله می کردند.

ــه می کــرد  ــه آرامــی کوســه ها را محاصــره کــرده و هنگامــی کــه یکــی از کوســه ها حمل ــا ب ســرانجام دلفین ه
ــد و آن هــا را می شکســتند. ــا دنده هایــش می کوبیدن ــرات پشــت ی ــه ســتون فق ــا ب آن ه

به این ترتیب کوسه ها یکی پس از دیگری کشته می شدند.
پــس از یــک هفتــه 9۵ کوســه مــرده و ۵ دلفیــن زنــده و در حالــی کــه بــا هــم زندگــی می کردنــد در اســتخر 

دیــده شــدند.
در دنیای کوسه ای، برای برنده شدن؛ دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند.

اما در دنیای دلفینی، انعطاف وجود دارد و سرشار از تشخیص های پربار است.

دنیای زیباتری داشتیم اگر که ما انسان ها نیز دارای چنین تفکر زیبایی می بودیم؛
تفکر دلفینی یعنی اینکه:

۱- غیر از خود به دیگران هم بیاندیشیم؛
۲- با دیگران در زمان بروز مشکالت همزاد پنداری کنیم؛

۳- از خوشحالی دیگران شاد شویم؛
۴- و از ناراحتی و درد دیگران ما هم احساس درد کنیم؛

۵- با دیگران همدلی و همراهی کنیم؛
۶- دست در دست هم و برای موفقیت یکدیگر تالش کنیم.

بع منا
- به پژوه، احمد )1360(. کودکان چگونه رفتار مي کنند؟ همان گونه که با آنها رفتار مي شود )پوستر آموزشي(. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

- به پژوه، احمد )1396(. اصول برقراري رابطۀ انساني با کودک و نوجوان )با تجديد نظر و اضافات()چاپ يازدهم(. تهران: نشر دانژه.
- به پژوه، احمد )1398(. خانواده و کودکان با نیازهای ويژه )چاپ پنجم(. تهران: انتشارات آوای نور.

- به پژوه، احمد )1394(. ازدواج موفق و خانوادة سالم، چگونه؟ )چاپ چهارم(. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
ــد )وزارت  ــريۀ پیون ــدان. نش ــا فرزن ــل ب ــرای تعام ــت ب ــا کیفی ــان ب ــاص دادن زم ــل اختص ــد )1396(. اص ــینکی، حام ــی س ــد و مغرب ــژوه، احم - به پ

ــی 448، 8-3. ــمارة پیاپ ــرورش(، ش ــوزش و پ آم

توصیه ها
• از خجالــت دادن کــودک و نوجــوان و آبــرو ريختــن او بايــد خــودداري کــرد )به پــژوه، 

1396 و 1398(.
• از برخوردهاي آمرانه، تحکم آمیز و خشونت آمیز بايد پرهیز کرد.

•  از تحقیر کردن کودک و نوجوان و سر به سر گذاشتن او بايد پرهیز کرد.
•  از رفتارهاي تحقیرآمیز، تهديدکننده و لج بازي بايد پرهیز کرد.

•  از به کار بردن کلمات نیش دار، طعنه آمیز و کنايه آمیز بايد خودداري کرد.
•  از منت گذاشتن، ايجاد احساس گناه و به رخ کشیدن بايد خودداري کرد.

•  از گیر دادن و پیله کردن با کودک و نوجوان بايد اجتناب کرد.
•  از تبعیــض قايــل شــدن و خط کشــي میــان فرزنــدان بايــد خــودداری کــرد )او مثــل مــن 

)مــادر( اســت، ديگــري مثــل پــدرش اســت!(.
•  از ســرزنش کــردن و ســرکوفت زدن و مســخره کــردن کــودک و نوجــوان بايــد اجتنــاب 

. کرد
• از افراط و تفريط و گیر دادن بايد خودداري کرد.

• از سرکوب و محدود کردن کودک و نوجوان بايد خودداري کرد: 
گرش در بندی، سر از روزن برآرد پری رو تاب مستوري ندارد  

• الزم نیست همواره به هر سؤالی پاسخ يا به هر رفتاري واکنش نشان داد.
ــوان الزم و  ــودک و نوج ــه های ک ــکار و انديش ــف و اف ــات و عواط ــه احساس ــه ب • توج

ــتند. ــر هس ــزوم يکديگ مل
• اســاس برقــراری رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان، برقــراری ارتبــاط عاطفــي و ابــراز محبــت 

اســت.
• سعی کنید از بودن در کنار اعضای خانواده، لذت ببريد.

• ســعی کنیــد بــراي برقــراري رابطــۀ بــا فرزنــدان خــود زمــان بــا کیفیــت اختصــاص دهیــد 
ــی، 1396( ــژوه و مغرب )به پ

ــوش  ــا را در آغ ــد و آنه ــوازش کنی ــود را ن ــدان خ ــا فرزن ــد ي ــي فرزن ــد گاه ــعی کنی • س
ــد. بگیري

• سعی کنید به عاليق و نگراني هاي فرزند يا فرزندان خود توجه کنید.
• ســعی کنیــد انتظارهــاي خــود را از فرزنــد يــا فرزنــدان بــه طــور شــفاف و صريــح بیــان 

کنیــد.
ــادر خطاناپذيــر و انتقادناپذيــر نپنداريــد  ــا م ــه عنــوان پــدر ي ــد خــود را ب • ســعی کنی

)خطاناپذيــري!(.
• سعی کنید به عنوان پدر يا مادر، فرزند يا فرزندان خود را لعنت و نفرين نکنید.

ــدان  ــا فرزن ــد ي ــه فرزن ــد ک ــار کنی ــه ای رفت ــادر، گون ــا م ــدر ي ــوان پ ــه عن ــد ب • ســعی کنی
ــد. ــاه نکنن ــاس گن احس

• ســعی کنیــد بــه عنــوان پــدر يــا مــادر، گونــه ای رفتــار نکنیــد کــه فرزنــد يــا فرزنــدان خــود 
را مســوول پیــری، خســتگي و مشــکالت خانــواده تصــور نمايند!

ــه فرزندتــان بگويیــد: مــن تــو را دوســت دارم و بــه وجــود  • ســعی کنیــد هــر از گاهــی ب
ــت  ــو را دوس ــن ت ــد: م ــود نگويي ــد خ ــه فرزن ــچ گاه ب ــم )هي ــار می کن ــو افتخ ت

ــدارم!( ن
ــد و  ــد )چــه درس بخوان ــه طــور غیرمشــروط دوســت بداري ــان را ب ــد فرزندت • ســعی کنی

ــد!(. ــه درس نخوان چ
• ســعی کنیــد بــه فرزندتــان چگونــه زيســتن، مهارت هــای زندگــی مســتقل و درس 

ــد. ــاد بدهی ــی ي زندگ

انساني روابط  آسیب شناسي 
عــدم  انســانی،  روابــط  مبحــث آســیب شناســی  در 
رفتــار،  و  گفتــار  در  تناقض هــا  وجــود  و  صداقــت 
و  مطلــوب  رابطــۀ  برقــراري  مانــع  بزرگ تريــن 

ماننــد: اســت،  فرزنــدان  يــا  فرزنــد  بــا  تأثیرگــذار 
• پــدر يــا مــادری کــه رفتارشــان بــا گفتارشــان و 

نــدارد. همخوانــی  رفتارشــان  بــا  گفتارشــان 
ــود  ــدان خ ــا فرزن ــد ي ــا فرزن ــه ب ــادری ک ــا م ــدر ي • پ

نمی کننــد. رفتــار  صادقانــه 
ــرم را  ــرم و نامح ــت مح ــه رعاي ــادري ک ــا م ــدر ي • پ

. نمي کنــد
• پــدر يــا مــادری کــه رعايــت حــالل و حــرام را 

. نمی کنــد
ــود را  ــدان خ ــا فرزن ــد ي ــه فرزن ــادری ک ــا م ــدر ي • پ
ــده  ــام نش ــیريني تم ــه ش ــی ک ــد )در حال ــب می دهن فري
ــد!( ــام ش ــیرينی تم ــد ش ــدش می گوي ــه فرزن ــت، ب اس

افــزون بــر ایــن، در ایــن بخــش بــه عوامــل 
کــه  عواملــي  و  مطلــوب  روابــط  تهدیدکننــدۀ 
موجــب عــدم برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــد 

می شــود. اشــاره  مي شــود،  فرزنــدان  یــا 

• تحقیر کردن
• تبعیض قائل شدن

• سرزنش و توهین کردن
• مسخره کردن و مورد تمسخر واقع شدن

• طعنه و کنايه و نیش زبان زدن
• منت گذاشتن
• مقايسه کردن

• سر به سر گذاشتن
• مشاجره کردن
• برچسب زدن

• قضاوت شتاب زده و پیش داوری
• وقت نگذاشتن و اشتغال بیش از حد پدر يا مادر

ــي  ــات پادگان ــردن )ارتباط ــم ک ــتور دادن و تحک • دس
ــي!( و نظام

• خشم و عصبانیت
• ستیزه های خانوادگی

• به طرز ناخوشايندي مورد انتقاد قرار گرفتن
• مورد تهديد واقع شدن

• طرد شدن و ناديده انگاشته شدن
• سوءظن و بد بینی

• بهانه گیری، بهانه تراشی و عیب يابی
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