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روانشناسی

رازهای موفﻘیت
بررسی نﻘش مادران و پدران با تکیه بر خودشناسی و خودباوری

1

دكتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی
دانشگاهتهران

چند سوال

من چگونه مادری هستیم؟
من چگونه پدری هستم؟
آیــا من به عنوان مــادر یا پدر ،خــود الگوی
شایستهایهستم؟
آیا من به عنوان مادر یا پدر ،تواناییها ،ناتوانیها
و محدودیتهای خودم را شناخته و پذیرفتهام؟
آیــا من به عنوان مادر یا پــدر ،به فراهم كردن
امکانات رشد و شکوفایی همهجانبۀ خود توجه
دارم؟
آیا من به عنوان مادر یا پدر ،به خودشناسی الزم

نایل شده و خود واقعی خود را كشف كردهام؟
آیــا من به عنوان مادر یا پــدر ،به قدر كافی با
روانشناسی رشد و تعلیم و تربیت كودک آشنایی
دارم؟
مقدمه

الت ُ
قف ما َل َیس َل َ
َو َ
ک ِبه ِع ٌلم (ســورۀ اسراء،
آیۀ)35
بدان چه نداری بر آن آگهی
مبادا که دل در پی آن نهی
مبادا که بیغور ،بیجستوجو
بگویی که این یک بد است ،آن نکو
(قرآن مجید با ترجمۀ منظوم امید مجد)

حضرت علی (ع) فرمودهاندَ :ا ُ
نفع المعارف،
َمعرفه َالنفس ،یعنی ســودمندترین شناختها و

دورة  | 43ﺷﻤﺎرة 1و | 2ﭘﯿﺎﭘﯽ 482و |483ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ1400

دانشها ،خودشناسی اســت (غررالحکم و درر
َ
الک ِلم ،انتشــارات دانشــگاه تهران .)1342 ،از
اینرو ،شایسته است هر مادر و پدری ،صمیمانه
و صادقانه به ســوالهای مطرح شــده در آغاز
مقاله ،بیندیشد و پاسخ دهد .بیدلیل نیست که
در طــول تاریخ ،به ویژه در هزارۀ ســوم میالدی،
در حوزۀ خودشناســی ،پژوهشهای بیشماری
صورت گرفته ،اندیشههای نوینی متبلور گشته و
افقهای روشنتری آشکار شده است .تمامی این
شناختها ،پژوهشها و پیشرفتهای علمی ،به
مادران و پدران کمک میکند تا به کمیت و کیفیت
زندگی فردی و خانوادگی خود غنای بیشــتری
ببخشند و در قطار زمان ،آگاهانهتر زندگی کنند
و خانوادهای موفق ،ســالم و شاد داشته باشند.
خودشناسی والدین موجب میشود تا از زندگی
خود لذت ببرند و کتاب وجود خود را به درستی

روانشناسی

واکاوی کنند و بفهمند (محمدی.)2019 ،
َ
حضرت محمــد (ص) فرمودهاندَ :من َعرف
َ
نفسه،فقد َعرفربهیعنیهرکسخودرابشناسد،
به یقین خدا را شــناخته اســت (بحاراالنوار ،ج
 ،2ص  .)32خود ،دربرگیرندۀ مجموعۀ اعمال،
گفتارها،افکار،نگرشها،احساسات،هیجانها،
ارزشهــا ،باورهــا ،تجربیــات و تواناییهای
فرد اســت و خودشناســی عبارت است از نایل
شدن به تصویری درســت و واقعی از تواناییها
(بالفعل) و اســتعدادها (بالقوه) و نقاط ضعف و
محدودیتهای خود .ب ه بیاندیگر ،خودشناسی
عبارت اســت از وقوف و آگاهی به احساسات،
افــکار ،ارزشها ،باورهــا و نگرشهای خود و
گوهــری به نام نفس (نفیــس :گرانبها) .الزمۀ
خودشناســی مادران و پدران؛ هدفشناســی،
زمانشناسی و محیطشناسی است و ای ن که برای
موفقیت و داشــتن خانوادهای سالم و موفق باید
خود را شناخت و معادن طال و نقرۀ وجود خود را
کشف و استخراج کرد.
من چرا بیخبر از خویشتنم		
من کیم تا که بگویم که منم
من بدین جا ز چه رو آمدهام		
کیست تا کو بنماید وطنم
(حسنزادۀ آملی)1362 ،

اهمیت و ضرورت خودشناسی مادران و
پدران

نظر به اینكه تفاوتها و شــباهتهای فردی
وجــود دارد ،پس هر فردی یكتــا و منحصر به
فرد اســت .از این رو ،میتوان گفت كه تفاوتها
و شــباهتهای خانوادگــی نیز وجــود دارد و
هر خانــوادهای نیز ویژگیهای خــاص خود را
دارد و منحصربهفرد اســت و در نتیجه در حوزۀ
خانوادهشناسی نیز باید به تفاوتها و شباهتهای
خانوادههــا و مادران و پدران توجه كرد .اما نكتۀ
مهم این اســت كه مــا چگونه باید بــا اینگونه
تفاوتها و شباهتها در قلمرو پرورش و آموزش
خود و فرزندان برخورد كنیم؟
از ایــن نظــر ،باید یادآور شــد كــه آموزش
دشــوارترین
خانوادهها ،به ویژه مادران و پدران،
ِ
آموزشها قلمداد میشود ،زیرا آموزشگیرندگان

از نظر تحصیلی ،ســنی ،زبان ،شغلی و فرهنگی
نامتجانس هستند و این وضعیت ،امر آموزش و
كار مدرسان آموزش خانواده را دشوارتر و پیچیدهتر
میسازد .شایان ذكر است كه در فرایند آموزش،
هر قــدر آموزشگیرندگان از تجانس بیشــتری
برخوردار باشــند ،امر آموزش آســانتر و روانتر
پیش میرود .همچنین الزم است تاکید شود که
در فراینــد آموزش مادران و پدران ،هر قدر آنان به
خودشناسی و خودباوری نایل شده باشند ،میزان
موفقیت و پیشرفت ،بیشتر خواهد بود ،بنابراین:
اگــر به عنوان مــادر یا پدر خود را بشناســیم،
موجب میشــود درســت زندگی کنیم و سبک
زندگی خردمندانهای را انتخاب کنیم؛ زیرا انسان،
موجودی مختار و انتخابگر است و پایه و اساس
انتخاب و اختیار ،شناخت و اراده است .بدیهی
است که انتخاب سبک زندگی ،سبک تربیتی و
روش فرزندپروری بر پایۀ خودشناســی واقعی و
درست هر مادر و پدری صورت میگیرد.
اگر به عنوان مادر یا پدر خود را بشناسیم ،موجب
میشــود در زندگی فردی و خانوادگی درســت
تصمیمبگیریم.گفتنیاستکهتصمیمگیریبدون
شناختمعنانداردوپایۀهرگونهاقدامی،شناخت
اســت .مادر یا پدری که بدون شناخت ،تصمیم
میگیرد و اقدام میکند ،محکوم به شکست است
و اقدامی کورکورانه میکند.
اگر به عنوان مادر یا پدر قدر خود را بدانیم و به
اهمیت نقش و جایگاه خود و خانواده توجه کنیم،
موجب میشود خانوادهای سالم ،بالنده ،متعادل
و بانشاط داشته باشیم .امام رضا (ع) فرمودهاند:
ارزندهترین مرحلۀ خرد ،خودشناســی اســت و
خودشناســی ،نردبان معرفت است و کسی که
پیش خودش بیمقدار و نامحترم است ،آمادگی
برای تمام انحرافات را دارد.
اگر به عنوان مادر یا پدر همواره رفتارهای خود
را مورد ارزیابی قرار دهیم و محاسبه و مراقبۀ نفس
داشته باشیم ،موجب میشود از زندگی خانوادگی
خود لذت ببریم و فرزند یا فرزندانی ســالم و شاد
داشته باشیم و رســتگار شویم .خداوند علیم در
قرآن مجید فرموده اســت« :ای کسانی که ایمان
آوردهاید ،بر شــما باد مراقبت از نفس خودتان»
ُ َ َ
(یا ایها الذین آمنواَ ،علیکم ا ُنفسکم ،سورۀ مائده،
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آیۀ  .)105همچنین خداوند علیم در قرآن مجید
فرموده اســت« :و در زمین نشانههایی برای اهل
یقین و نیز در وجود خودتان وجود دارد ،پس چرا
بصیرت نمییابید؟» (و فی االرض ٌ
آیات ِللموقنین
ِ
ِ
َ
و فی ا ُنفســکم ،افال ُت ِب ُصرون ،ســورۀ ذاریات،
آیههای  20و .)21
دو تصویر و الگوی متفاوت از خودشناسی
مادران و پدران

در شكلگیری و رشد و بالندگی خانوادۀ سالم
و متعادل ،خودشناسی مادر و پدر ،حرف اول را
میزند ،بنابراین با توجه به سوالهای مطرح شده
در آغاز مقاله ،به نظر میرســد بتوان حداقل دو
تصویر و الگوی متفاوت از خودشناسی مادران و
پدران به شرح زیر معرفی و ارائه كرد:
تصویر و الگوی مثبت

در این تصویر و الگوی مثبــت ،مادر و پدر به
خودشناسی الزم نایل شدهاند ،به باورهای درستی
دست یافتهاند و اینگونه اظهار میکنند:
مــن مــادر یا پــدری هســتم كه بــا عالقه و
مثبتنگری ،فعاالنه در جلســههای آموزشــی
شركت میكنم ،مطالعه میكنم ،مشورت میكنم،
فكر میكنم و رفتارهای خود را مورد ارزیابی قرار
میدهم.
من مادر یا پدری هســتم كه اعتقاد دارم باید از
خودم شــروع كنم و معتقد هســتم كه «گلها،
مشكلیندارند؛باغبانها،اشكالدارند»(بهپژوه،
.)1396
من مادر یا پدری هســتم كه اعتقــاد دارم من
هم ممكن است اشــتباهكنم ،پس باید با كسب
اطالعات و مشــاورۀ الزم ،اشتباههای خودم را
مرتفعكنم.
باورهای درست در الگوی مثبت

در الگوی مثبــت ،مادران و پدران به باورهای
زیر دست یافتهاند و اینگونهشعارها را سرلوحۀ
كار خود و یكایك اعضای خانواده قرار میدهند:
باید از خود شروع كرد.
باید به اصالح خود پرداخت.
باید به خود ارزیابی پرداخت.
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باید یاد گرفت.
خواستن ،توانستن است.
باید مطالعه كرد.
باید تمرین كرد.
باید با اعضای خانواده گفتوگو كرد.
تصویر و الگوی منفی

در مقابــل ،پدر یا مادری كه به خودشناســی
الزم نایــل نشــدهاند ،به اهمیت خودســازی و
خوداصالحی واقف نیستند و اظهار میدارند كه:
من پدر یا مادری هســتم كه بــرای تغییر رفتار
خودم ،مقاومت میكنم و حالــت دفاعی دارم و
میگویم «من همینم كه هستم!»
من پدر یا مادری هستم كه رفتار والدین خود یا
دیگران را چشم و گوش بسته الگو قرا ر داده و از
آنهاتقلیدمیكنم!
ً
من پدر یا مادری هســتم كه احتماال با والدین
خود مشكل دارم یا مشكل داشتهام؟
من پدر یا مادری هســتم كه در رفتارم ناپایدار و
دمدمیمزاج هستم و ثبات عاطفی ندارم!
من پدر یا مادری هســتم كه به آموزش معتقد
نیستم و از آن فرار میكنم!
من پدر یا مادری هستم كه میگویم :سرم خیلی
شلوغه ،وقت ندارم؟! این كتابها چیه؟! مشاوره
یعنیچه؟!
مــن پدر یا مادری هســتم كه مرتــب خودم را
سرزنش میكنم و از زندگی خود ناراضی هستم و
ابرازپشیمانیمیکنم!
من پدر یا مادریهستم كه فشارها و ناكامیهای
خود را به همسرمو فرزندانممنتق ل میكنم و آنان
را مسئول شکستهای خود میدانم!
من پدر یا مادریهستم كهمعتقد م هی چ كاری
نمیشودكردوبا امور خانوادگی منفعالن ه برخورد
میكنم!
باورهای نادرست در الگوی منفی

در الگوی منفی ،مادران و پدران به خودشناسی
و خودآگاهی و خودباوری الزم نایل نشــدهاند و
چنیناظهارمیدارند:
من پدر یا مادری هســتم كــه به تعلیم و تربیت
ی تربیتــیراتمرین
اعتقادی نــدارم،راهبردها 

نمیكن م وب ه كا ر نمیبرم!
من خــودم محرومیت كشــیدهام ،میخواهم
فرزندم سختی و محرومیت نكشد ،برای مثال،
برای فرزندانم ده برابر اسباببازی تهیه میكنم! و
در نتیجه فرزندانم طلبكار ،متوقع و لوس تربیت
میشوند!
فرزند من بدذات اســت یا فرزند من بیتربیت
است!
فرزند من هرچه قرار بوده اســت بشــود ،شده
است!
سر من دست بردارید ،من همینم كه هستم!
از ِ
هر چه فرزندم خواسته است ،در اختیار او قرار
دادهام!
من خودم نتوانســتم درس بخوانم ،فرزندم باید
درس بخواند و فیل هوا کند!
اگر فرزندم درس نخواند ،آبرویم میرود!
الزمۀ موفقیت مادران و پدران،
خودشناسی و خودباوری است

الزمــۀ موفقیت مــادران و پــدران در ایفای
نقشهای خود و انجام وظایف به نحو مطلوب و
احسن ،خودشناسی و خودباوری است.
الزمۀ موفقیت مــادران و پدران ،خودآگاهی و
اضافه کردن علم دیگران به علم خود و بهره گرفتن
از دســتاوردهای دیگران اســت .در این ارتباط
حضرت محمد (ص) در نهجالفصاحه فرمودهاند:
َ َ َ
َ ُ
علمه:
اعلــم الناس مــن جمع ِعلم النــاس ِا ِلی ِ
دانشمندترین مردم کسی است که علم دیگران را
به دانش خود اضافه کند.
الزمۀ موفقیت مادران و پدران ،مطالعه و آگاهی
از سرمایههای معنوی و تاریخی فرهنگ و تمدن
خود است.
الزمــۀ موفقیــت مــادران و پــدران ،پیروی
کورکورانه از گذشتگان و در گذشته ماندن نیست،
بلکه خودسازی و حرکت به سوی آینده است.
الزمۀ موفقیت مادران و پدران ،داشتن خالقیت،
آفرینندگی و پویایی در مدیریت خانواده است.
الزمۀ موفقیــت مادران و پدران ،نوســازی و
بازسازی دائم افکار و اندیشههای خود است.
الزمۀ موفقیت مادران و پدران ،توجه به شرایط
و مقتضیات زمان و مکان و «فرزند زمان بودن»
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است.
الزمۀ موفقیت مادران و پدران ،نفسشناســی
و رهایی از نفس اماره و رهایی از سلطۀ هوس و
رویاپردازی است.
الزمۀ موفقیت مادران و پدران ،مدیریت خانواده
با عشــق و علم و ایمان است و نایل شدن به این
باور که عشق و علم و ایمان است که در خانواده
نشاط و حرکت میآفریند.
الزمۀ موفقیت مادران و پدران ،این اســت که
به خودشناسی و خودباوری الزم برسند ،کتاب
وجود خود را خوب بشناسند ،مهارتهای زندگی
را کسب کنند و به فرزندان خود درس زندگی یاد
دهند.
م
چند نکته و توصیۀ مه 

بدانیــد که موفقیت مــادران و پدران ،تصادفی
نیست!
بدانید که انسان است که سرنوشت انسان را رقم
میزند.
بدانید که هر انسانی معمار زندگی خود و فرزندان
خود است و هر مادر و پدری باید به زندگی فردی
و خانوادگی خود معنا ببخشد.
بدانید که خواســتن ،توانستن است؛ پس باید
خواست تا توانست.
بدانید که تنها با تالش ،سختکوشی و پشتکار،
میتوان اندیشه را به حقیقت و عمل تبدیل کرد و
یک خانوادۀ بانشــاط و مطلوب و موفق داشت؛
دامن سرو بلند آسان نمیآید به دست!
ِ
بدانید که مادر و پدر عاشــق میتواند حرکت
و پویایی ایجاد کند و هر انســان سالمی در یک
خانوادۀ سالم رشد میکند.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید اقدامات اصالحی
را از خودتان شروع کنید و همواره با خودآگاهی،
خودسازی و خود اصالحی نهاد مقدس خانواده
را ارتقا بخشید.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید همواره به اعضای
خانواده انرژی مثبت دهید و آنها را امیدوار کنید؛
زیرا تا شقایق هست زندگی باید کرد.
به عنوان مادر و پدر ســعی کنیــد مانند کوه،
در مقابله با مشــکالت مقاومت پیشــه کنید و
استقامـــت داشته باشید و اعضای خانواده را به
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صبر و شکیبایی دعوت نمایید.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید وضع موجود و
مثبتها و داشتههای خانوادۀ خود را بشناسید و
ارج نهید و به سوی وضع مطلوب و کمال حرکت
کنید.
به عنوان مادر و پدر ســعی کنیــد تواناییهای
بالفعل و بالقوۀ خود و اعضــای خانوادۀ خود را
کشف و شناســایی کنید و از آنها غافل مشوید؛
شما و فرزندانتان ،تواناییهایی دارید که از چشم
شما پنهان مانده است.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید توانهای بالقوه
و بالفعل خود و اعضای خانــوادۀ خود را به کار
گیرید ،همســو کنید ،آزاد کنید ،شکوفا سازید و
متمرکز نمایید و با یکدیگر همافزایی داشته باشید.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید خود و اعضای
خانوادۀ خــود را در تمام جهات رشــد بدهید و
تربیتکنید؛رشدهمهجانبه،رشدجسمانی،رشد
عاطفی ،رشــد اجتماعی ،رشد اخالقی و رشد
معنوی.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید به ذهنتان برنامه
بدهید و با اعضای خانوادۀ خود برنامهریزی کنید
و برنامههــای خود را اجــرا و عملیاتی نمایید؛
کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت.
به عنوان مادر و پدر ســعی کنید مدیریت زمان
داشته باشــید و کارهایی را که باید انجام دهید،
فهرســت کنید و این کارها را بر اساس اولویت
منظم نماییــد (بهپــژوه .)1394 ،در این ارتباط
حضرت حافظ به زیبایی سروده است:
		
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
به عنوان مادر و پدر ســعی کنید از خودتان به
اندازۀ توان خود انتظار داشــته باشد و به خودتان
زور مگوید!
به عنوان مادر و پدر ســعی کنید زندگی پویا و
آگاهانهای داشــته باشید و عادت کنید که عادت
نکنید و با برنامه زندگی کنید.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید نه بدبین باشید
و نه خوشبیــن ،بلکه واقعبین باشــید و به دام
رقابتهای کورکورانه و چشم و همچشمیهای
جاهالنهنیفتید!
به عنوان مادر و پدر سعی کنید باورهای قالبی و

نادرست را از خود و خانوادۀ خود دور کنید؛ مانند
شانس ،اقبال ،سرنوشــت ،بخت و پیشانی .در
این ارتباط ،ناصرخسرو قبادیانی به زیبایی سروده
است:
تو خود چون کنی اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اختری را
به عنوان مادر و پدر ســعی کنید از افکار منفی
و منفینگری اجتناب کنید و در دام خودفریبی،
بهانهگیری،عذرتراشیوتوجیهنیفتید.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید از اهمالکاری،
کمکاری و تنبلی پرهیز کنید و مسئولیتهای خود
را به گردن فرزندان و دیگران نیندازید.
به عنوان مادر و پدر ســعی کنید از رؤیاپردازی
پرهیز کنید و قربانی رؤیاها نشوید.
بــه عنوان مادر و پدر ســعی کنید به یکدیگر و
به فرزندتان حق انتخــاب بدهید و از زورگویی و
استبداداجتنابکنید.
به عنوان مادر و پدر سعی کنید از مقایسۀ خانوادۀ
خود با دیگر خانوادهها اجتناب نمایید.
به عنوان مادر و پدر ســعی کنیــد از باورهای
نادرست ،مانند هر چه پیش آید ،خوش آید! و چو
فردا بیاید ،فکر فردا کنیم! اجتناب کنید.
به عنوان مادر و پدر ســعی کنید کار امروز را به
فردامیفکنید،مانند،بیخیال!ایبابا!امروزنشد،
فردا ،فردا نشد ،پسفردا ،سرانجام ،روزی این کار
را انجام خواهم داد! شد ،شد ،نشد ،نشد!
به عنوان مادر و پدر سعی کنید از خودخواهی و
غرور و تکبر رها شوید و با طیب خاطر با اعضای
خانــواده همدلی ،همدردی و همکاری داشــته
باشید.
بــه عنوان مادر و پدر ســعی کنیــد با مطالعۀ
زندگینامه و سرگذشت افراد موفق و مصاحبت
با آنان ،با رازهای موفقیت آنها آشنا شوید ،مانند
دانشمندان ،هنرمندان ،روانشناسان و مشاوران
بزرگ و مربیان بزرگ.
بــه عنوان مادر و پدر ســعی کنید مهارتهای
زندگی ،مانند مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای
حــل مســاله ،مهارتهــای تصمیمگیــری،
مهارتهای تابآوری ،مهارتهای جراتورزی
و مدیریت هیجانها ،مدیریت خشــم و مدیریت
اســترس و خوب زندگی کــردن را یاد بگیرید و

کسب کنید و به فرزندان و اعضای خانوادۀ خود
یادبدهید.
سخن پایانی

زندگی زیباستای زیباپسند		
زندهاندیشان به زیبایی رسند
آن قدر زیباست این بیبازگشت
کز برایش میتوان از جان گذشت
و
روز گذر کردن ،اندیشه کن		
ز ِ
پرستیدن دادگر ،پیشه کن
به نیکی گرای و میازار کس		
ره رستگاری ،همین است و بس

(حکیمابوالقاسمفردوسی)
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