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تابستان 1399

اهميــت و ضــرورت برقــراري رابطــۀ مطلــوب
بــا فرزنــد يــا فرزنــدان

مهمترین مهارت مادران و پدران

برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان
چند ســـــــــؤال
• آيا میدانيد برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان ،ضروریترین و مهمترین مهارت مادران و پدران محسوب میشود؟
• چگونه میتوان با فرزند يا فرزندان خود رابطۀ مطلوبی برقرار کرد؟
• چگونه میتوان مادر يا پدر دوست داشتني بود يا شد؟
• چرا برخي از مادران و پدران موفقتر هستند؟
• آيا شما به اهميت و ضرورت برقراری رابطۀ مطلوب با فرزندان توجه داريد؟
• آيا شما به پيامدهای برقراری رابطۀ موثر و رابطۀ نامؤثر با فرزندان آگاهی داريد؟

مقدمه

برقــراری رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــد يــا فرزنــدان ،میتوانــد شــاخص و کلیــدی مهــم بــرای
ارزیابــی میــزان موفقیــت هــر مــادر و پــدری بــه شــمار آیــد .مــادر و پــدری کــه توانســته اســت
بــه خوبــی بــا فرزنــد یــا فرزنــدان خــود رابطــۀ برقــرار کنــد ،در امــر تعلیــم و تربیــت آنــان
موفقتــر اســت ،از فرزنــد پــروری لــذت میبــرد و زندگــی شــیرینتری دارد .رابطــۀ ماننــد هــر
پديــدهاي ايجــاد ميشــود ،رشــد ميکنــد ،متحــول ميشــود ،اســتمرار پيــدا ميکنــد ،عميــق
ميشــود ،تغييــر ميکنــد و ممکــن اســت ســرانجام خاتمــه يابــد .داشــتن رابطــۀ بــا انســانهاي
ديگــر ،يــک نيــاز اســت و اعتمــاد بــه نفــس ،الزمــة برقــراري رابطــۀ مطلــوب اســت .انســان در
ارتبــاط بــا انســان ديگــر (مــادر بــه منزلــۀ نخســتين فــرد تأثیرگــذار) رشــد میکنــد و تربيــت
ميشــود .برقــراری رابطــۀ ،کانالهــا و مجراهايــي هســتند کــه در آنهــا پيامهــا و اطالعــات
ميــان انســانها ،بــه ويــژه ميــان مــادر و فرزنــد و پــدر و فرزنــد مبادلــه ميشــوند.
از ايــن رو ،خانــواده و مثلــث مقــدس مــادر ،پــدر و فرزنــد ،نخســتين شــبکۀ ارتباطی
محســوب میشــود .آنــگاه کــودک در نقــش دانشآمــوز ،دوميــن شــبکۀ ارتباطــی ،يعنــی
مدرســه (مديــر ،معلمــان و همســاالن) را تجربــه میکنــد .ســرانجام فــرد وارد جامعــه میشــود
و خــود را در درون ســومين شــبکۀ ارتباطــی احســاس مینمایــد.
از ايــن رو ،بايــد گفــت کــه آغــاز رشــد هــر کــس در خانــواده و از خانــواده
شــروع میشــود ،اگرچــه همــه چيــز بــه خانــواده ختــم نمیشــود.
خانــوادة ســالم ،بــر اثــر و در ســايۀ روابــط مطلــوب شــکل میگیــرد .يــک مــادر و پــدر موفــق،
همــواره بــه ارزيابــي روابــط خــود بــا اعضــای خانــواده ميپــردازد و تــاش ميکنــد بــر
ميــزان محبوبيــت خــود بيفزايــد .گفتنــی اســت کــه بــا تأثیرگــذاری بــر انســانها ،بســتر تحقــق
هدفهــای تعلي ـم و تربيــت فراهــم میشــود و برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،فراينــد
تأثیرگــذاری تســهيل و تســريع میگــردد .بــه بيــان ديگــر برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،وســيله و
روش قلمــداد میشــود بــراي نيــل بــه هدفهــاي تعليــم و تربيــت (بهپــژوه.)1396 ،
برقــراری رابطــۀ مطلــوب و مؤثــر بــا فرزنــد ،يعنــي ايــن کــه بدانيــم چگونــه بــا فرزنــدی کــه
درس نميخوانــد ،ارتبــاط برقــرار کنيــم و کاري کنيــم کــه درس بخوانــد .همچنيــن رابطــۀ
مطلــوب و مؤثــر يعنــي ايــن کــه بدانيــم چگونــه بــر فرزندمــان تأثیــر بگذاريــم و بــا فرزنــدی کــه
بــه حــرف مــا گــوش نمیکنــد ،ارتبــاط برقــرار کنيــم و کاري کنيــم کــه حــرف مــا را گــوش
کنــد .ســرانجام رابطــۀ مطلــوب يعنــی ايــن کــه چگونــه خانــوادۀ شــاد و ســالمی داشــته باشــيم
(بهپــژوه 1394 ،و .)1396

دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسي دانشگاه تهران

• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد موفقيــت مــادران
و پــدران اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد تحقــق هدفهــاي
تعليــم و تربيــت اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد نفــوذ و
تأثیرگــذاری بــر فرزنــدان اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد الگوبــرداري و
الگوپذيــري اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد موفقيــت در
مديريــت خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد درک متقابــل و
تفهيــم و تفاهــم ميــان اعضــای خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد حفــظ و تأمیــن
ســامت روانــی افــراد در خانــه ،مدرســه و جامعــه اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،کليــد هــر نــوع تغييــر و
اصــاح رفتــار اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،چشــمة شــاديها و شــکوفاييها در
خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،کليــد وحــدت ،الفــت و مشــارکت
در خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،کليــد همــکاري و تعــاون ميــان
اعضــاي خانــواده اســت.
• برقــراري رابطــۀ مطلــوب ،کليــد جلــب اعتمــاد اعضــای
خانــواده اســت.
• برقراري رابطۀ مطلوب ،کليد دوستی و دوستیابی است.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي مبادلــه عاطفــي و محبــت،
ميــان اعضــای خانــواده اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي ايجــاد امنيــت ميــان اعضــای
خانــواده اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش کارايــي و بهــرهوری
انسانهاســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي احســاس مفيــد بــودن و
ســودمندي اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش ميــزان رضايــت از
زندگــی و نشــاط زندگــي اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي ايجــاد اعتمــاد بــه نفــس و
عــزت نفــس (فراينــد اعتمادســازي) اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش ميــزان متابعــت و
پيــروي اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي پيشــگيري از بــروز
ناهنجاريهــا اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش انگيــزة پيشــرفت و
پويايــي اعضــای خانــواده اســت.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي افزايــش خالقيــت و نــوآوري
اســت.
• رابطۀ مطلوب ،وسيلهاي براي حفظ هويت فرزندان است.
• رابطــۀ مطلــوب ،وســيلهاي بــراي توجــه بــه احساســات و
تمايــات و رغبتهاســت.
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هـدفهاي برقراري رابطـه مطلـوب
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
• شــناخت اســتعدادها و ظرفيتهــاي فرزنــدان
کــه موجــب شکوفاســازي آنهــا در جهــت
هدفهــا ميشــود.
• شــناخت عاليــق و رغبتهــای فرزنــدان کــه
موجــب بــروز خالقيتهــا و پويايــي آنــان
ميشــود.
• شــناخت محدوديتهــا و کاســتيها کــه
موجــب پيشــگيري از بــروز اســترس و اضطــراب
ميشــود.

مؤلفههای يک رابطه

هر رابطهاي پنج مؤلفه يا رکن دارد:

الــف -فرســتنده پيــام يــا آغــاز کننــدۀ و
برقرارکننــده رابطــۀ (مــادر يــا پــدر)
ب -گيرنــدۀ پيــام يــا دريافــت کننــدۀ
پيــام (فرزنــد يــا فرزنــدان)
ج -روش يــا وســيلۀ پيامرســاني (کالمــي
يــا غيرکالمــي ،نوشــتن ،نقاشــي ،موســيقي،
کتابخوانــی ،تئاتــر ،شــعر)
د -موضــوع پيــام (تعليــم و تربيــت ،اصــاح
ر فتا ر )
ه -فضاي پيامرساني (فضای خانواده)
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آسيبشناسي روابط انساني

در مبحــث آســيب شناســی روابــط انســانی ،عــدم
صداقــت و وجــود تناقضهــا در گفتــار و رفتــار،
بزرگتریــن مانــع برقــراري رابطــۀ مطلــوب و
تأثیرگــذار بــا فرزنــد يــا فرزنــدان اســت ،ماننــد:
• پــدر يــا مــادری کــه رفتارشــان بــا گفتارشــان و
گفتارشــان بــا رفتارشــان همخوانــی نــدارد.
• پــدر يــا مــادری کــه بــا فرزنــد يــا فرزنــدان خــود
صادقانــه رفتــار نمیکننــد.
• پــدر يــا مــادري کــه رعايــت محــرم و نامحــرم را
نميکنــد .
• پــدر يــا مــادری کــه رعايــت حــال و حــرام را
نمیکنــد .
• پــدر يــا مــادری کــه فرزنــد يــا فرزنــدان خــود را
فريــب میدهنــد (در حالــی کــه شــيريني تمــام نشــده
اســت ،بــه فرزنــدش میگویــد شــيرينی تمــام شــد!)
افــزون بــر ايــن ،در ايــن بخــش بــه عوامــل
تهديدکننــدۀ روابــط مطلــوب و عواملــي کــه
موجــب عــدم برقــراري رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــد
يــا فرزنــدان ميشــود ،اشــاره میشــود.
• 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
• وقت نگذاشتن و اشتغال بيش از حد پدر يا مادر
• دســتور دادن و تحکــم کــردن (ارتباطــات پادگانــي
و نظامــي!)
• خشم و عصبانيت
• ستیزههای خانوادگی
• به طرز ناخوشايندي مورد انتقاد قرار گرفتن
• مورد تهديد واقع شدن
• طرد شدن و ناديده انگاشته شدن
• سوءظن و بد بينی
• بهانه گیری ،بهانه تراشی و عيب يابی

منابع

توصيهها

• از خجالــت دادن کــودک و نوجــوان و آبــرو ريختــن او بايــد خــودداري کــرد (بهپــژوه،
 1396و .)1398
• 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 تبعيــض قايــل شــدن و خطکشــي ميــان 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 گير دادن بايد خودداري کرد.
• از سرکوب و محدود کردن کودک و نوجوان بايد خودداري کرد:
گرش در بندی ،سر از روزن برآرد
		
پریرو تاب مستوري ندارد
• الزم نيست همواره به هر سؤالی پاسخ يا به هر رفتاري واکنش نشان داد.
• توجــه بــه احساســات و عواطــف و افــکار و انديشــههای کــودک و نوجــوان الزم و
ملــزوم يکديگــر هســتند.
• اســاس برقــراری رابطــۀ مطلــوب بــا فرزنــدان ،برقــراری ارتبــاط عاطفــي و ابــراز محبــت
اســت.
• سعی کنيد از بودن در کنار اعضای خانواده ،لذت ببريد.
• ســعی کنيــد بــراي برقــراري رابطــۀ بــا فرزنــدان خــود زمــان بــا کيفيــت اختصــاص دهيــد
(بهپــژوه و مغربــی)1396 ،
• ســعی کنيــد گاهــي فرزنــد يــا فرزنــدان خــود را نــوازش کنيــد و آنهــا را در آغــوش
بگيريــد.
• سعی کنيد به عاليق و نگرانيهاي فرزند يا فرزندان خود توجه کنيد.
• ســعی کنيــد انتظارهــاي خــود را از فرزنــد يــا فرزنــدان بــه طــور شــفاف و صريــح بيــان
کنيــد.
• ســعی کنيــد خــود را بــه عنــوان پــدر يــا مــادر خطاناپذيــر و انتقادناپذيــر نپنداريــد
(خطاناپذيــري!).
• سعی کنيد به عنوان پدر يا مادر ،فرزند يا فرزندان خود را لعنت و نفرين نکنيد.
• ســعی کنيــد بــه عنــوان پــدر يــا مــادر ،گون ـهای رفتــار کنيــد کــه فرزنــد يــا فرزنــدان
احســاس گنــاه نکننــد.
• ســعی کنيــد بــه عنــوان پــدر يــا مــادر ،گونـهای رفتــار نکنيــد کــه فرزنــد يــا فرزنــدان خــود
را مســوول پيــری ،خســتگي و مشــکالت خانــواده تصــور نمايند!
• ســعی کنيــد هــر از گاهــی بــه فرزندتــان بگوييــد :مــن تــو را دوســت دارم و بــه وجــود
تــو افتخــار میکنــم (هيــچگاه بــه فرزنــد خــود نگوييــد :مــن تــو را دوســت
نــدارم!)
• ســعی کنيــد فرزندتــان را بــه طــور غيرمشــروط دوســت بداريــد (چــه درس بخوانــد و
چــه درس نخوانــد!).
• ســعی کنيــد بــه فرزندتــان چگونــه زيســتن ،مهارتهــای زندگــی مســتقل و درس
زندگــی يــاد بدهيــد.
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دلفینها نوعی از حیوانات دریایی هستند.
ایــن پســتانداران آبــزی باهــوش و دارای روحیــه همــکاری هســتند و در ارتباطــات خــود شــیوه
برنده – برنده را برگزیدهاند.
دلفین هیچ کمبودی ندارد و میخواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند.
اگر یک دلفین زخمی شود ۴ ،دلفین دیگر او را همراهی میکنند ،تا خود را به گروه برساند.
در همیــن راســتا پژوهشــگران تعــداد  ۹۵کوســه و  ۵دلفیــن را بــه مــدت یــک هفتــه در اســتخر بــزرگ رهــا
کــرده و بــه مطالعــه حــاالت رفتــاری آنهــا پرداختنــد.
کوســهها بــه یکدیگــر حملــه کردنــد و در ایــن تهاجــم تعــداد زیــادی از آنهــا نابــود شــدند ،ســپس بــه
دلفینهــا حملــهور شــدند.
دلفینها فقط میخواستند با آنها بازی کنند ولی کوسهها بیوقفه به آنها حمله میکردند.
ســرانجام دلفینهــا بــه آرامــی کوس ـهها را محاصــره کــرده و هنگامــی کــه یکــی از کوس ـهها حملــه میکــرد
آنهــا بــه ســتون فقــرات پشــت یــا دندههایــش میکوبیدنــد و آنهــا را میشکســتند.
به این ترتیب کوسهها یکی پس از دیگری کشته میشدند.
پــس از یــک هفتــه  ۹۵کوســه مــرده و  ۵دلفیــن زنــده و درحالــی کــه بــا هــم زندگــی میکردنــد در اســتخر
دیــده شــدند.
در دنیای کوسهای ،برای برندهشدن؛ دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند.
اما در دنیای دلفینی ،انعطاف وجود دارد و سرشار از تشخیصهای پربار است.
دنیای زیباتری داشتیم اگر که ما انسانها نیز دارای چنین تفکر زیبایی میبودیم؛
تفکر دلفینی یعنی اینکه:
 -۱غیر از خود به دیگران هم بیاندیشیم؛
 -۲با دیگران در زمان بروز مشکالت همزاد پنداری کنیم؛
 -۳از خوشحالی دیگران شاد شویم؛
 -۴و از ناراحتی و درد دیگران ما هم احساس درد کنیم؛
 -۵با دیگران همدلی و همراهی کنیم؛
 -۶دست در دست هم و برای موفقیت یکدیگر تالش کنیم.

