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 ëدکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی دانشگاه تهران
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مقدمه

شما چگونه با رفتار و گفتار خود به فرزندتان نشان ميدهيد
که او را دوست داريد؟ يکی از اصول مهم و ضروری فرزندپروری،
محبت ورزيدن به فرزند است و اساس ارتباط سالم و درست
ميان والدين و فرزند ،محبت کردن ،دوست داشتن و مبادلة
مهر و عطوفت بين آنها قلمداد میشود .يک نگاه محبتآميز
يا يک دست نوازشگر معجزه ميکند و رفتار کودک و نوجوان
را به ســوي رفتار مطلوب تغيير جهت ميدهد .پدر و مادر
بهتر است بدون تبعیض و بهطور مساوي به همة فرزندانشان
محبت کنند .محبت کردن يک تقويت کنندة مثبت است؛
اما بايد متوجه بود که کجا ،کِي ،به چه ميزان و چگونه از اين
تقويتکننده استفاده ميشود .بديهي است روش و ميزان محبت
بايد با سن و ساير ويژگيهاي فرد تناسب داشته باشد .اگر کودک
در دوران رشد به قدر کافي دوست داشته شود ،ياد ميگيرد خود
و ديگران را دوست بدارد (بهپژوه.)1360 ،
شايان ذکر اســت که مانند هر امر ديگر ،نبايد در محبت
کردن افراط و تفريط کرد .محبت کردن بايد بدون قيد و شرط
باشــد تا در درون کودک احساس امنيت به وجود آورد .به
کودک اطمينان بدهيد که وجود او را با تمام ويژگيهايش
دوست داريد ،چه نمرة بيست بگيرد و چه نمرة بيست
نگيرد! چــه درس بخواند و چه درس نخواند! از
سوي ديگر بايد متذکر شد که محبت کردن به
معناي تسليم شدن در مقابل خواستهاي
غيرمنطقي کودک و تحقق کودک
ساالري و فرزند ساالری نيست!

سبکهای فرزندپروری

ســامت روانی کودکان به شــیوة تعامل و ســبک
فرزندپــروری والدین بســتگی دارد .با وجود آنکه همة
والدين در آرزوی تربيت فرزند خود به بهترين وجهاند؛
اما ممکن است برخی از آنان ندانند که چگونه بايد فرزند
خود را تربيت كنند؛ چون هنوز روشــي منحصر به فرد
برای تربیت فرزندان ابداع نشده است .علت اين مسئله آن
است که هیچ کودکی شبیه کودک ديگر نيست .تفاوت
بین کودکان بیش از آن است که ما بهطور معمول تصور
میکنیم .اگرچه بايد اذعان کرد که کودکان بيشتر از آنكه
متفاوت باشند ،شبيه هماند .روانشناسان و متخصصان
تعليم و تربيت بيش از حــد بر تفاوتهای فردی تکيه
میکنند ،درحالیکه بايد به شباهتهای فردی نيز توجه
کرد (بهپژوه .)1391 ،برای مثال:
هر کودکی ،طالب محبت و توجه است.
هر کودکی ،از طرد شدن و تحقير شدن ناراحت
میشود.
افزون بر تأثیر فرهنگ ،مذهب ،جامعه و جنســیت؛
عوامل تأثیرگذار دیگري هستند که در تربیت کودکان
دخالت دارند .روانشناســان خاطر نشان میکنند که
ســبکهای متفاوت برای فرزندپروری وجود دارد .آنها
عقیده دارند سبکهای فرزندپروری را میتوان برحسب
دو عامل عمدة کنترل و محبت پدر و مادر ،به چهار دسته
تقسیمکرد:
الف ـ کنترل زیاد ،محبت کم
برخی والدین عقیده دارند ســختگیری نسبت به
فرزندان ،بهترین شــیوة تربیتی و ضامن موفقیت آنها
در آینده اســت .برای مثال ،برخی از مادران و پدران در
«بچه به چشم خوار و به
گذشــته میگفتند

دل عزيز!» .از اين رو ،برخی از پدران و مادران رفتارهای
فرزند خود را بســيار کنترل میکننــد و به طورمرتب
میگويند« :دست نزن! ،راه نرو! تکان نخور! نفس نکش!»،
و فراموش میکنند که هر کودکی بهطور طبیعی تمایل
به تجربه کردن ،آزادی و اســتقالل عمل دارد .کنترل و
سختگیری بیش از حد ،روح آزادی را در کودک از بین
میبرد و این فکر غلط را در او به وجود میآورد که آزاد و
مستقل بودن ،نامطلوب است .در دنیای پر رقابت امروز،
کودک باید اعتماد به نفس داشته باشد كه این هم تنها
از طریق پشتیبانی والدین به دست میآید (رجوع کنيد
به فصل پنجم کتاب خانواده و کودکان با نيازهای ويژه،
تحت عنوان خانواده و روشهای تقويت اعتماد به نفس
در کودکان).
در اين ســبک فرزندپــروری که پدر و مــادر تنها
ســختگیری و کنترل؛ و نه عشــق و محبت را به کار
میگیرند ،فرزندان اعتماد به نفس خود را از دست میدهند
و در تصمیمگیریهای زندگیشان ناکام میمانند؛ زیرا
همیشــه این پدر و مادر بودهانــد که براي آنها تصمیم
گرفتهاند و به آنها بکن و مکن گفتهاند! روانشناســان
به این ســبک ،فرزندپروری قدرتطلبانه و مســتبدانه
میگویند .کودکانی که والدین مستبد و قدرتطلب دارند،
نمیآورنــد و
استقالل الزم را به دست
نیازمند
در شــرایطی که
تصمیمگیر ی
باشند ،دچار
ا ضطــر ا ب
ميشــوند.
ا ینگو نــه
کــو د کا ن

سالمت روانی
کودکان به
شیوةتعامل
و سبک
فرزندپروری
والدینبستگی
دارد .با وجود
آنکههمة
والدين در
آرزوی تربيت
فرزند خود به
بهترينوجهاند؛
اماممکن
است برخی
از آنان ندانند
که چگونهبايد
فرزند خود را
تربيتكنند؛
چونهنوز
روشيمنحصر
به فرد برای
تربیتفرزندان
ابداعنشده
است.
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افرادی که
در دوران
کودکی ،دچار
فقرومحرومیت
هیجانیو
عاطفیبودهاند،
نمیتوانند
در آينده
شریکيخوب
در زندگی
زناشويیباشند؛

تمایل دارند در همة فعالیتها نقش پيروی را بازی کنند.
این کودکان در بزرگسالی نمیتوانند نقش رهبری را بر
عهده بگیرند و این احتمال وجود دارد که در تمام زمینهها
احساس حقارت کنند .در واقع ،آنان نخواهند توانست به
هدفهای مورد نظر خود در زندگی دست یابند.
ب ـ کنترل کم ،محبت کم
کودک در اين سبک فرزند پروری نمیتواند در خالء
عاطفی رشد یابد .اگر والدین هیچگونه عشق و محبتی به
فرزند خود نشان ندهند ،سالمت روانی کودک به خطر
میافتد ،درون کودک ناامن میشود و در نتيجه زندگی
برای کودک بیارزش و بیثمر میگردد .کودکان بهطور
طبیعی بیشتر هیجانی و احساسیاند تا عقالنی و منطقی؛
درحالیکه رشــد صحیح شــخصیت در پرتو ترکیب
هماهنگ این دو عامل صورت میگیرد .هنر ترکیب اين
ی به دست ميآيد که والدین بتوانند
دو عامل ،تنها درصورت 
محبت و کنترل را به نسبت صحیح و متعادل اعمال کنند
و به فرزندشان نشان دهند .هنگامیکه والدین رفتار فرزند
را کنترل میکنند ،او درک میکند که اين کنترل برای
یک زندگی اجتماعی آرام ،کام ً
ال ضرورت دارد ،همانقدر
که فرزندان به محبت نياز دارند.
هنگامیکه فرزند احساس خطر میکند،

آغوش گرم مادر به او اطمینان و آرامش میبخشد .تماس
بدنی بین مادر و کودک ،مطمئناً نخستین شاخص عشق
و محبت نزد فرزند محسوب میشود .همچنان که کودک
بزرگتر میشود ،الالییها و کلمات اطمینانبخش مادر،
جای آغوش گــرم او را میگیرد .ذکر این نکته خالی از
لطف نیست که توجه به نيازهای روانی کودک ،ابراز عشق
و محبت ،ضرورتي قطعی برای رشد سالم فرزند است
و در غیاب آن ،شــخصیت کودک دچار اختالل
خواهد شد .افرادی که در دوران کودکی ،دچار
فقر و محرومیت هیجانی و عاطفی بودهاند،
نمیتوانند در آينده شریکي خوب در زندگی
زناشويی باشند؛زیرا پیوند موفق بین دو فرد از
طریق مبادلة عشق و محبت برقرار ميشود.
بنابراین ،هیجانات باید به شیوهاي قابل قبول
تنظیم ،کنترل و مديريت شوند .کنترل مناسب
توسط والدین و مشخص کردن مرزها ،راهنمایی
الزم برای بیان احساســات و هیجانــات را در اختیار
فرزندان قرار میدهد .همچنین ساختار الزم را ،که
احساسات بايد در چهارچوب آن بروز داده
شوند ،در اختیار میگذارد .بديهی است
فرزندپــروری بدون
کنتــرل و

محبت ،مطلوب نیســت .بــه همين دلیل اســت که
روانشناسان این نوع فرزندپروری را «سبک باری به هر
جهت» و «سبک غفلت و بیمباالتي» مینامند.
ج ـ کنترل کم ،محبت زیاد
این ،سبکي دیگر از فرزندپروری است که در آن ،پدران
و مادران عشق و محبت بیش از اندازه و بدون کنترلهای
الزم را اعمال میکنند .اینگونه والدين ،تحت تأثیر
این کجفهمی و ســوء برداشــت قرار دارند که
«روانشناسان با تنبیه مخالفاند!» و در نتيجه
از به کار بردن هر نوع کنترل و تنبیهی اجتناب
میکنند .در واقع ،کودکان برحســب رفتار و
اعمالشان ،به تشويق و توجه مناسب نیاز دارند.
تشویق رفتارهای مطلوب و توجه به رفتارهای
ِ
درست ،تنها شیوهای است که موجب میشود
کودک بهتدریج بین رفتارهای
درســت و نادرست يا
مطلــوب و

نامطلوب تفاوت قائل شود .بهوسیلة تشویق والدین است
که هنجارها ،موازيــن و ارزشهای فرهنگی ياد گرفته
میشوند .يکی از اشــتباههای معمول والدين این است
که هنگام بروز رفتارهای نامطلوب و ناسازگار ،به کودک
توجه میکنند و واکنشهای نامناسب نشان میدهند.
در اینگونه خانوادهها ،کودک در یک موقعیت ،برای کار
اشتباهي که انجام داده است ،توبیخ میشود و در موقعیت
انجام همان کار نادیده گرفته میشــود یا گاهی
دیگر ،
حتی مورد تشویق قرار میگیرد .این نوع واکنش والدين،
کودک را گیج میکند.
از ســوي دیگر ،برخی از والدین ،حتی در شــرایطی
که کودک باید از انجام کاری منع شــود ،از این کار سر
باز میزنند و معتقدند که کودک را بايد آزاد گذاشــت!!
و در اين وضعيت اســت که کودک لوس و نُنر میشود
و احتماالً الگوهای رفتــاری ضد اجتماعی و
مجرمانه از خود نشــان میدهد .بديهی
اســت که روش صحیــح و متعادل،
پذیرش فرزند و محبت به او در حد
اعتدال و در عین حال رعايت مرزها
و آموزش هنجارهاســت .این سبک
تربيتــی به کودک این حــس را القا
میکند که والدین دوستش دارند ،اما
برخی رفتارها و اعمال او را تأيید
نمیکنند.

برخی از والدین،
حتی در شرایطی
که کودک باید از
انجام کاری منع
شود ،از این کار
سر باز میزنند
و معتقدند که
کودک را بايد
آزاد گذاشت!! و
در اين وضعيت
است که کودک
لوس و نُنر
میشود و احتما ًال
الگوهایرفتاری
ضد اجتماعی و
مجرمانه از خود
نشانمیدهد.
بديهی است که
روش صحیح و
متعادل،پذیرش
فرزند و محبت
به او در حد
اعتدال و در
عین حال رعايت
مرزها و آموزش
هنجارهاست.
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بهترینشیوه
و سبک
فرزندپروری آن
است که همراه
باکنترلمناسب
و محبت کافی
باشد.والدین
باید بین کودک
به عنوان یک
انسان از یک
سو و رفتارهای
کودکانة او از
سوی دیگر،
تفاوتقائل
شوند .در اين
سبکتربيتی،
والدینتفاوت
بین کودک و
اعمالنامطلوب
او را درک
میکنند.آنها
کودک را به
خاطررفتارهای
مطلوب و
پسندیدهاش
تشویق و به خاطر
اعمالناپسند
و نامطلوب او
را منع و کنترل
میکنند.

د -کنترل مناسب ،محبت مناسب
از آنچه تاکنون گفته شد کام ً
ال روشن است که بهترین
شیوه و سبک فرزندپروری آن است که همراه با کنترل
مناسب و محبت کافی باشد .والدین باید بین کودک به
عنوان یک انسان از یک سو و رفتارهای کودکانة او از سوی
دیگر ،تفاوت قائل شــوند .در اين سبک تربيتی ،والدین
تفاوت بین کودک و اعمال نامطلوب او را درک میکنند.
آنها کودک را به خاطر رفتارهای مطلوب و پسندیدهاش
تشویق و به خاطر اعمال ناپســند و نامطلوب او را منع
و کنترل میکنند .این گونه والدین رفتاري ســازگار و
همخوان در ارتباط با فرزندانشان دارند .آنها يک روز رفتار
نامطلوب فرزندشان را ناديده نمیگیرند و در يك روز ديگر
خاطر همان رفتار تشويق نمیکنند! کودکان در
او را به 
اين ســبک تربيتی تکليف خود را میدانند و با مرزها و
هنجارها آشنا میشوند و آنها را درک میکنند.
مهمترین نکته در این سبک فرزندپروری این است که
هنگامیکه کودک از انجام رفتاری منع شد ،درک میکند
کــه پدر و مادرش هنوز به او به عنوان یک فرد عشــق
میورزند و او را دوست دارند .نقطة مقابل این ،هنگامی
است که والدین بهطورکلی فرزند خود را طرد کنند .در
اين وضعيت ،هنگامیکه فرزنــد حس کند والدین او را
بهطور کامل از خود راندهاند ،احساس تنهایی و درماندگی

خواهد کرد .این امــر میتواند موجب کاهش اعتماد به
نفس کودک شود و به افسردگی و پرخاشگری او بینجامد.
در پايان ،سه تصوير متفاوت از ويژگيهاي کودکي که
به قدر کافي از محبت بهرهمند بوده است ،در مقايسه با
کودکي که از محبت محروم بوده است و کودکي که بيش
از حد از محبت برخوردار بوده است ،ارايه ميشود.
توصيه میشود سبک فرزندپروری تان و ويژگیهای
فرزند خود را صادقانه بررســی کنيد و مالحظه نماييد
فرزند شما در کدام يک از گروههای زير قرار ميگيرد.
الــف :ويژگيهاي کودکي که به قدر کافي از محبت
بهرهمند بوده است:
 ëقدرت سازگاري خوبي دارد.
 ëاحساس امنيت رواني و آرامش ميکند.
ّ
 ëبا نشاط و روحيه است و از زندگي کردن لذت ميبرد.
 ëاعتماد به نفس در او قوي است.
 ëفردي واقع بين است.
 ëبه ديگــران اعتماد ميکند و تمايل به همکاري با
ديگران دارد.

 ëاز استقالل انديشه برخوردار است و به کسي متکي نيست.
 ëمبتکرّ ،
خلق ،نوآور و کنجکاو است.
ب :ويژگيهاي کودکي که از محبت محروم بوده است:
 ëاحساس ناامني و عدم آرامش ميکند.
 ëاحساس مسئوليت نميکند.
ّ
 ëاز زنده بودن و زندگي کردن لذت نميبرد.
 ëاعتماد به نفس در او ضعيف است.
 ëاعتماد به ديگران در او ضعيف است.
 ëرابطة او با ديگران سرد و خشک است.
 ëبه قوانين و مقررات و اصول اخالقي کمتر مقيد است.
 ëحالت بدبيني در او وجود دارد.
 ëاحساس عدم استقالل ميکند و تمايل به پيروي و
متابعت کورکورانه دارد.
 ëبــراي جلب توجــه و خودنمايي ،کــه نياز همة
انسانهاست ،به روشهاي نامطلوب دست ميزند (مانند
پرخاشگري).
 ëفردي وابسته ،کمرو و خجالتي است.
ج :ويژگيهــاي کودکي که بيــش از حد از محبت
برخوردار بوده است:
 ëقدرت سازگاري در او ضعيف است.
 ëاحساس مسئوليت نميکند.
 ëشخصيتی ناپايدار و متزلزل دارد.
 ëفردي وابسته و متکي به ديگران است.

 ëشخصي از خود راضی و خودپسند است.
 ëدر تصميمگيري ضعيف است.
 ëدر دنياي خيالي و غيرواقعي به سر ميبرد.

بنابراين:

اگر ميخواهيد کودک و نوجواني با نشاط و سالم
داشته باشيد ،اعمال و رفتارهای فرزندتان را در حد
مناسب کنترل و به قدر کافي به او محبت کنيد و به
نيازهای روانی او توجه نماييد.

منابع

ن چگون ه رفتار
 بهپــژوه ،احمــد ( .)1360كــودكا ميكنند؟ همان گونه که با آنها رفتار میشــود (پوستر
ن اوليا و مربيان؛
ت انجم 
آموزشي) .تهران :انتشارا 
 بهپژوه ،احمد ( .)1391خانواده و روشهای تقويتاعتماد به نفــس در کودکان در :خانــواده و کودکان با
نيازهای ويژه .تهران :انتشارات آوای نور؛
 بهپژوه احمد ( .)1393ازدواج موفق و خانوادة سالم،چگونه؟ (چاپ سوم) .تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان؛
ي رابط ة انساني
ل برقرار 
 بهپژوه ،احمد ( .)1392اصو پ نهم).
ك و نوجوان (با تجديد نظر و اضافات) (چا 
با كود 
تهران :نشر دانژه؛
 موالنا جاللالدین محمد بلخی (مولوی) (.)1370مثنوی معنوی (دفتر دوم) .به کوشش رينولد نيکلسون.
تهران:انتشاراتاميرکبير؛

مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی
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شمارة 430-429
صلة رحم به
معنایوصل
شدن از طریق
صلب و پیوند
زناشویی و
خاص اقوام
نسبی است و در
معنایمتعارف
آن رفت و
آمد با نزدیکان
و فامیل تلقی
میشود.صلة
رحم در اسالم
و در احادیث
بزرگاندینی
موردتأکید
فراوان قرار
گرفتهاست؛
تا جایی که
آثار روانی-
اجتماعیناشی
از صلة رحم به
عنوان امری
معنویمورد
توجه قرار
گرفتهاست...

 ëدکتر علیرضا عصاره

عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبيري
شهيدرجايي
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نهاد خانواده ،به عنوان سلول اولیة زندگی اجتماعی ،کانون
و پایة ساخت شخصیت انسانهاست .تأثیر این نهاد به اندازهای
اهمیت دارد که بســیاری از صاحبنظران علوم روانشناسی،
تربیتی و اجتماعی آن را مدرسة اول نامیدهاند .بلوم ،روانشناس
تربیتی ،نقش نهاد خانواده در تکوین شــخصیت کودکان تا 5
ســالگی را  %65میشناســد و این نقشپذیری را تا حدود 8
ســالگی %75 ،میداند .ساخت مابقی شخصیت یعنی  25در
صد باقیمانده را متأثر از سایر نهاهای اجتماعی ،از جمله جامعه،
مدرسه و باز هم خانواده میداند (بیلر.)1385 ،
نقشپذیری شخصیت کودکان(از بدو تولد تا سن رفتن به
دبستان) گویی به گونهای تنظیم یافته است که آنان پدران و
مادران را قهرمانان زندگی خود میشناسند و از همة رفتارها
و ارزشهای اخالقی-اجتماعی آنان الگوبرداری مینمایند.
بنابراین ،پدران و مادران به عنوان آموزگاران مدرسة
اول ،به اندازة آشنایی و برخورداری از منشهای
ح تربیتی در زندگی خانوادگی ،به
صحی 
ویژه در نقش فرزندپروری ،میتوانند
منشأ ســاخت شــخصیت فرزندان
خود باشــند .فرزندان در سن مدرسه
از آمــوزگاران و در دورة دبیرســتان
از دوســتان خود الگوسازی میکنند
بنابرایــن ،چنانچه
والدین در خانواده و
معلمان در دبستان
و گــروه دوســتان
در دبیرســتان از
ویژگیهای شخصیتی
الزم برخــوردار باشــند،
میتواننــد زمینة ســاخت
شخصیت مطلوب در فرزندان
ما ،یعنی کودکان پیشدبستانی و

