
ساختار  درباره  ما  همه 
نظريه هاي  و  شخصيت 
آن  مورد  در  مختلف 
شنيده ايم. مثال مي دانيم در 
وجود ما ابعاد رفتاري متاثر از كودك، بالغ 
و والد وجود دارد كه گاهي اظهار وجود 
و خودنمايي مي كنند؛ بدون اينكه خود ما 
درست و به طور دقيق بدانيم كه هر كدام از 
اين موارد چگونه عمل مي كنند و چرا گاهي 
نمي توانيم جلوي اظهار وجودشان را به گونه اي 

كه خودمان مي خواهيم تغيير بدهيم. 
براي شناخت بيشتر اين مقوله با دكتر نوشين 
خانواده درمانگر  و  روان شناس  فائضي، 

گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر! تعبير والد، بالغ و كودك 
در روان شناسي چطور شكل گرفته است؟

اريك برن نظريه اي به نام »تحليل رفتار متقابل« 
دارد كه اظهار مي كند شخصيت انسان از 3بعد 
بالغ و كودك. هر كدام  تشكيل شده؛ والد، 
از اين ابعاد هم باعث بروز رفتار خاصي در 

ما مي شوند. 
ما ابتدا همان »كودك« هستيم و بعد به مرور 
به  و  مي گيرند  شكل  ما  در  »بالغ«  و  »والد« 
اصطالح والدي كه در ما شكل مي گيرد، بازنمايي 
والدگري والدين خودمان است؛ يعني به نوعي 
هميشه همان گونه كه والدينمان با ما رفتار كرده 
و در وجود ما رفتارهايي را به يادگار گذاشته اند 
ما هم به همان صورت رفتار خواهيم كرد. »بالغ 
« هم عكس العمل نشان دادن به اتفاقات اين 
زماني و اين مكاني است كه مربوط به لحظه 
حال است، در صورتي كه »والد« مربوط به 
اتفاقاتي در آينده است و »كودك« هم مربوط 
به اتفاقات گذشته. البته در بعضي افراد ممكن 
است اين جنبه ها درست شكل نگيرند و در 
بزرگسالي همچنان كودك مآب رفتار كنند چون 
همه اينها درواقع مجموعه اي از رفتار، احساس 

و افكار هستند. 

: رفتارهاي متاثر از اين ابعاد چگونه 
هستند؟

اتومبيلي جلوي  رانندگي  هنگام  كنيم  فرض 
ما مي پيچد؛ اگر بترسيم كه تصادف نكنيم و 
فرمان را درست هدايت كنيم، رفتاري بالغانه 
انجام داده ايم اما اگر بترسيم و شروع كنيم به 
داد و بيداد يا حرف هاي نامربوط زدن، تحت 
تاثير كودك درون خود واقع شده ايم. توجه 
داشته باشيم اين گونه رفتارها مربوط به گذشته 
هستند كه دوباره در ما بروز مي يابند. درواقع 
همه اين رفتارها بستگي به اين موضوع دارد كه 
ما تحت تاثير كدام بعد از شخصيت خود عمل 
مي كنيم. در هر صورت ما همه اين جنبه ها را 
در وجود خود داريم. در تعامالت انساني هم 

اين جنبه ها در مواقع مختلف بروز  مي كنند 
اما موضوع مهم اين است كه در بسياري از 
موارد ارتباطات به طور موازي شكل مي گيرد؛ 
يعني يك طرف مي شود كودك و طرف مقابل 
هم والد و اين نقش هميشه ادامه پيدا مي كند. 
بنابراين وقتي ما از بعد والد با مخاطب ارتباط 
برقرار مي كنيم، او اغلب از طريق كودك خود 
به ما پاسخ می دهد؛ به اين ترتيب ارتباط موازي 

شكل مي گيرد. 
در ارتباطات عاطفي زناشويي هم بعد مدتي يك 
نفر والد مي شود و ديگري كودك. اين ارتباطات 
سالم نيستند چون ما بايد در رابطه از تمام ابعاد 
شخصيتي خود استفاده كنيم؛ يعني نبايد هميشه 
نقش والد يا كودك را بازي كنيم. فراموش نكنيم 
اين نقش ها با توجه به مناسبات الزم بايد تغيير 
كنند و حتي الزم است گاهي هر دو كودك و 

رها باشند. در واقع بايد از 3 بعد به اندازه كافي 
و به موقع در ارتباطات استفاده شود. 

اين جنبه ها در روابط  از  چطور   :
استفاده مي كنيم؟

توجه داشته باشيم قانوني به نان قانون »بقاي 
انرژي« وجود دارد؛ يعني ما ظرفيت مشخصي 
انرژي داريم ولي اگر حجم بيشتر دايره رفتاري 
ما را جنبه كودكانه اشغال كند، جايي براي 
والد و بالغ باقي نخواهد ماند. به همين دليل  
رفتار  كودك مآبانه  معموال  افراد  از  بسياري 
مي كنند.  بهتر است همه جنبه هاي رفتاري در 
ذهن ما وجود داشته باشد اما گاهي اين جنبه ها 
بي موقع سراغ ما مي آيند و باعث مي شوند 
روابط خراب شوند. تحقيرها و سرزنش هايي 
كه بعدها به عنوان والد كنترل كننده منفي درون 
ما به جا مي ماند و دچار انتقاد و تنبيه خود 
مي شويم هم بسيار مخرب هستند. سرزنش 
بايد  ما  نيست.  كار درستي  كردن خود هم 
رفتار را در نظر بگيريم، نه خودمان را. عبارات 
منفي كه خود را با آنها خطاب مي كنيم، مثال 
وقتي خودمان را بي عرضه يا ناتوان معرفي 
مي گيرند.  نشانه  را  هويتمان  دقيقا  مي كنيم، 
ما  شده،  رفتار  ما  با  كه  همان گونه  درواقع 

كرد.  خواهيم  رفتار  صورت  همان  به  هم 
مي توان گفت والد بازنگري رفتار والدين در 
ماست؛ يعني در ادامه رفتاري كه والدين با 
ما داشته اند ما هم به همان صورت با خود 
رفتار مي كنيم. گاهي ما در نقش هاي مختلف 
شاهد  چون  كنيم  رفتار  درست  نمي توانيم 
رفتارهاي درستي از والدين خود نبوده ايم؛ 
آنها بعضي مواقع والد حمايت گر منفي بوده 
و مدام دلسوزي كرده اند چون ترجيح داده اند 
به جاي اينكه كاري را به ما آموزش دهند 
ما  بگيرند.  برعهده  را  ما  كارهاي  خودشان 
هم همين گونه با همسر، همكار يا دوستان 

خود رفتار مي كنيم. 

: رفتارهاي بالغانه چگونه هستند؟
فراموش نكنيم در هيچ نقشي حتي نقش بالغ 
نمي توانيم و نبايد بيش از حد باقي بمانيم. وقتي 
هميشه رفتارهاي بالغانه انجام دهيم براي ديگران 
خوشايند نخواهد بود و حتي گاهي هم حوصله 
آنها را سر مي  برد. مثال رفتارهاي بالغانه زماني 
است كه دو همكار يا دو دوست در آرامش با 
هم گفت وگو مي كنند ولي اگر يك نفر شروع به 
سوال كند و ديگري خسته شود و داد بزند، ممكن 
است يكي از جنبه هاي كودكانه فرد بروز كند، 

خشمگين شود يا لجبازي 
كند. تنها زماني كه هر 3 بعد جنبه هاي رفتاري 
ما در تعادل هستند مي توانيم درست رفتار كنيم 
و موفق باشيم، درنتيجه طرف مقابل هم درست 
رفتار خواهد كرد. در غير اين صورت به مرور 
سايش پيدا خواهد شد و مثال بر اثر فشار يك 
والد، طرف مقابل كودك می شود و رفتارهايش 
در مقابل والد كودكانه خواهد شد. البته افراد 
هميشه مكمل هاي خود را جذب مي كنند. مثال 
والدمحورها معموال افراد كودك محور را پيدا 

مي كنند و برعكس. 

: چطور مي توان ابعاد رابطه موازي 
را از بين برد؟

تنها راهي كه مي تواند رابطه موازي را از بين 
ببرد و بشكند اين است كه خطوط متقاطع داشته 
باشيم؛ يعني اگر كسي بخواهد به طور »والد 
-كودك« با ما رفتار كند و جنبه كودكانه ما را 
نشانه بگيرد، ما مي توانيم »بالغانه« پاسخ دهيم. 
راه اصلي براي موفقيت در روابط اين است 
كه وارد »بازي« طرف مقابل نشويم. بهترين 
كار مقابل كسي كه می خواهد ما را كنترل كند 
اين است كه خود را از تيررس ضربه هاي او در 
امان نگه داريم، مثال اگر داد بزند و بگويد: »آخر 

چقدر يك چيز را بايد به تو تذكر بدهم...« ما 
مي توانيم با آرامش بگوييم:» خب گاهي الزم 

است  دقيق تر ياد بگيرم...«
پاسخ بالغانه به رفتار ديگران باعث »شكستن 
بازي« خواهد شد. وقتي نمي توانيم اين گونه 
رفتار كنيم؛ يعني در آن لحظه و مكان نيستيم و 
در واقع مي خواهيم به افكار خود عكس العمل 
نشان دهيم؛ نه فقط به اتفاقي كه در آن لحظه 
رخ داده است. اغلب با شنيدن جمالتي كه 
افكاري  سلسله  نيست،  خوشايند  برايمان 
همين  به  داشت.  خواهيم  مقابل چشمانمان 
نشان  واكنش  آنها  به  نسبت  بالفاصله  دليل 

مي دهيم، نه به واقعيت موجود. 
توجه داشته باشيم براي درست رفتار كردن 
در برابر رفتارهاي آزاردهنده ديگران تمرين 
در  ديگر  تا  داريم  الزم  زيادي  ممارست  و 
تيررس ضربه  بازي هاي آنها واقع نشويم؛ يعني 
بخش اعظم رفتارهاي درست با »آگاهي« و 
»شناخت خود« و همچنين پايش رفتارهايمان 

شكل مي گيرد. 
مشاهده رفتارها مهم ترين كاري است كه مي تواند 
ما را كمك كند. بعد از مشاهده مي توانيم انتخاب 

آگاهانه تري در رفتارهايمان داشته باشيم.

رفتارهاي ما متاثر از چه ابعادي هستند؟ 

ساختارهاي رفتاري در شكل گيري روابط 
 یکتا فراهانی

چطور مي توان بين ابعاد شخصيتي 
هماهنگي ايجاد كرد؟

بخش زيادي از ايجاد هماهنگي بين ابعاد شخصيتي به »آگاه 

بودن « ما مربوط مي شود و اينكه دقيقا بدانيم و آگاه باشيم كه 

چه مي خواهيم و براي رسيدن به آن چگونه رفتار مي كنيم. 

مثال خودمان آگاه باشيم در رفتارهاي خود تا چه حد كودكانه 

يا بالغانه رفتار مي كنيم وتا چه ميزان والدگري در رفتار ما 

نمود پيدا مي كند. در واقع بايد بدانيم ابعاد جنبه هاي رفتاري 

)كودك، والد و بالغ( در دايره رفتارهاي ما به چه ميزان تقسيم 

شده است. وقتي از اين موارد آگاه باشيم، متوجه مي شويم 

اغلب والد كنترل كننده هستيم يا كودك و...در صورتي كه 

بايد در جهت حفظ تعادل گام برداريم، مثال اگر هيچ گاه به 

فكر تفريح و استراحت نيستيم شايد كار زياد، جنبه كودكانه 

وجود ما را پوشش داده و اين موضوع حتما دير يا زود ما 

را با مشكالتي مواجه خواهد كرد. شناخت اين جنبه هاي 

رفتاري هيچ جا به اندازه وارد شدن در روابط خود را نشان 

نمي دهد. همچنين تاثيراتي كه ما در روابط از همديگر 

مي گيريم باعث مي شود بيشتر به جنبه هاي رفتاري وجود 

خود پي ببريم. مثال اگر دقت كنيم، متوجه مي شويم اغلب 

كساني كه در رابطه بسيار حمايت گر هستند بعد از مدتي 

طرف مقابل آنها دست و پا چلفتي و بي عرضه خواهد شد 

چون هيچ مسووليتي برعهده اش گذاشته نشده، او هم فقط 

بعد كودكش باقي مانده و ابعاد رفتاري ديگر در وجودش 
اجازه رشد پيدا نكرده است.

اريك برن نظريه اي به نام »تحليل 
رفتار متقابل« دارد كه اظهار مي كند 

شخصيت انسان از 3بعد تشكيل 
شده؛ والد، بالغ و كودك. هر كدام 

از اين ابعاد هم باعث بروز رفتار 
خاصي در ما مي شوند

آيا والدين شاغل در مورد ازدست دادن فرصت 
بازی هايی مانند فوتبال و نواختن پيانو احساس 

گناه نمی كنند؟
هنگامی كه در آخرين لحظه تغييراتی در برنامه 
محل كارتان ايجاد می شود يا بايد برای كار به سفر برويد، طبيعی 
است كه نگران باشيد، چطور از فرزند كوچك خود به طوركامل 

مراقبت كنيد. 
چگونه كار ما بر زندگی فرزندانمان تاثير می گذارد؟ حدود 2دهه 
پيش، در مطالعه ای، نزديك به 900 نفر از متخصصان مشاغل 
مختلف از 25 تا 63 سال را مورد بررسی قرار دادند. جف گرين 
گرهاوس از دانشگاه دركسل به بررسی رابطه كار و زندگی خانوادگی 
پرداخت و چگونگی توصيف اين دو جنبه از زندگی را روشن 
كرد. كار و زندگی با يكديگر هم دوست هستند و هم دشمن.با 
افزايش توجه به مشكالت بهداشت روان در جامعه كه امروزه به آن 
خيلی اهميت می دهيم، الزم است نگاهی تازه به برخی از يافته های 
خود بيندازيم كه چگونه زندگی عاطفی كودكان – ذی نفعان شاغل 
بودن - تحت تاثير والدينشان قرار می گيرد. يافته ها از تحقيقات 
اوليه به ما كمك می كند تا چگونگی تحت تاثيرمنفی قرار گرفتن 
، تحت  والدين  از سردرگمی های   به واسطه شماری  كودكان 
عنوان »فناوری و تاثيرات مضر استرس محيط كار بر خانواده«  

را توضيح بدهيم.
بيشتر تحقيقات در مورد تاثير اشتغال والدين بر فرزندان ، به اين 
واقعيت می پردازد كه آيا مادران هم شاغل هستند يا نه، والدين 
به طور تمام وقت يا نيمه وقت كار می كنند، مدتی كه والدين در 
محل كار می گذرانند و زمان شروع به اشتغال والدين در طول 
زندگی فرزندان و... تحقيقات فراتر از مسائل زمان بود، عالوه بر 
اين ، به تجربه درونی كار نيز می پرداخت؛ ارزش های والدين در 

مورد اهميت شغل و خانواده، دخالت روانی كار در زندگی 
خانوادگی )يعنی هنگامی كه از نظر جسمی كنار خانواده 

و در خانه حضور دارند اما به كار فكر می كنند(، 
ميزان درگيری عاطفی در كار وآزادی عمل و 

كنترل در مورد شرايط كار.
همه  كه  دريافتند  پژوهشگران 

با ميزان  جنبه های شغل والدين 
رفتاری  مشكالت  بروز 

نشانگرهای  كودكان كه 
اصلی سالمت روانی 
آنهاست، ارتباط دارد. 

محققان تمامی آنها را با 
فهرست رفتار كودك، معيار 

در ساختار تحقيق درباره رشد 
در  كه  كرده اند  اندازه گيری  كودك 

تحقيقات ديگر در روان شناسی سازمانی 
مورد استفاده قرار نگرفته است. متاسفانه، تا 

امروز، تاثيرات خاص تجربيات كاری والدين )نه 
وقت صرف شده در محل كار( بر سالمت روان كودكان، 

هنوز اولويت تحقيق در اين زمينه نبوده اما اين تحقيق بايد 
انجام شود زيرا وسيله ای است كه می تواند پيامدهای مهمی در 

سالمت داشته باشد. در ادامه به برخی از نكات برجسته در اين 
بررسی، اشاره می كنيم.

سالمت عاطفی كودكان برای مادران و پدران، از همه چيز مهم تر بود 
زيرا والدين معتقدند خانواده از همه چيز باالتر است، صرف نظر از 
ساعاتی كه آنها به كار كردن مشغول هستند. محققان همچنين متوجه 
شدند زمانی كه والدين به كار به عنوان منبع چالش می پردازند، 

فرزندان بدون توجه به زمان در خالقيت و لذت بردن از 
زندگی بهتر عمل می كنند و جای تعجب نيست كه  
وقتی والدين از نظر فيزيكی در دسترس فرزندان 
قرار می گيرند، آنها از وضعيت بهتری برخوردار 

هستند.
زمانی كه پدرها از لحاظ روان شناختی 
خيلی  درگير كار خود هستند، 
رفتاری  مشكالت  كودكان 
نشان  خود  از  بيشتری 
اگر  حتی  می دهند، 
پدرها وقت زيادی را 
صرف كاركردن  نكنند. 
تداخل شناختی پدر در كار 
بر خانواده و زمان آرامش - يعنی 
در دسترس بودن فيزيولوژيكی پدر يا 
حضور او در خانه، برعكس زمانی كه  پدر 
مشغول كار است يا به طور قابل مالحظه ای از 
ديد غايب می شود- با مشكالت عاطفی و رفتاری 
كودكان  نيز ارتباط داشته است. از طرف ديگر، جدا از 
مدتی كه پدر صرف كار كردن می كند، اگر او عملكرد خوبی 
داشته باشد و از كار خود احساس رضايت كند ، فرزندانش 

احتماال مشكالت رفتاری نسبتا كمی نشان می دهند.
داشتن قدرت و آزادی عمل در كار مادران نيز با سالمت روانی 
فرزندان ارتباط دارد. محققان دريافتند  اگر مادران هنگام كار بر 
اتفاقاتی كه برای فرزندان می افتد كنترل داشته باشند، به نفع كودكان 
خواهد بود. عالوه بر اين، اگر مادران وقتی را برای استراحت و 
مراقبت از خود و نه فقط پرداختن به امور خانه صرف كنند، با 

نتايج مثبتی در كودكان روبرو می شوند. اين موضوع فقط مربوط 
است  زمانی  بلكه مختص  نيست،  مادران خانه دار و شاغل  به 
كه مادران جدا از زمان كاری در منزل هستند. اگر مادران كنار 
فرزندان خود نباشند اما قادر به مراقبت از آنها باشند، هيچ تاثير 
بدی روی فرزندان نخواهند داشت اما وقتی كه مادران مشغول 
كارهای خانه باشند، كودكان به احتمال زياد با مشكالت رفتاری 

بهتر كنار می آيند.
نقش های سنتی برای پدران و مادران قطعا تغيير می كند اما هنوز 
هم زنان بار سنگينی از مسووليت های والدين را بر دوش دارند.
تحقيقات نشان می دهد اختصاص دادن وقتی برای مراقبت از 
خود به جای كار اضافی در منزل، توانايی مادران را در مراقبت 
از كودكشان تقويت می كند و حضور فيزيولوژيكی پدران كنار 
كودكانشان باعث احساس شايستگی و بهزيستی آنها و تقويت 
كار پدران می شود و بهتر می توانند تجربيات سالمی برای فرزندان 

خود ارائه بدهند. 
خبر خوب در اين تحقيق اين است كه ويژگی های زندگی كاری 
والدين حداقل تا حدی تحت كنترل و قابل تغيير است. در اين 
مطالعه ما شگفت زده می شويم، زمانی كه وقت صرف شده والدين 
برای كار و مراقبت از كودك،كه از هر كار ديگری سخت تر است، 
با توجه به  شرايط اقتصادی و صنعتی، بر سالمت روان كودك 
تاثيری نمی گذارد. اگر به اين موضوع اهميت بدهيم كه شغل ما 
چگونه بر سالمت روان فرزندانمان تاثير می گذارد، می توانيم و 
بايد روی ارزشی كه برای حرفه خود قائل هستيم، متمركز شويم 
برای  روان شناختی  و  نظر جسمی  از  با روش های خالقانه،  و 
فرزندانمان دردسترس باشيم.نه به اين منظور كه ساعات بيشتری 

را با آنها سپری كنيم، بلكه كيفيت زمان مهم است.
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شاغل بودن ما چه تاثيری روی فرزندانمان می گذارد؟
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی 

سالمت روان شماره هفتصدوسی وهفت  بيست ويك دی نودوهشت14


