
ë دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسی دانشگاه تهران

مقدمه
شما چگونه با رفتار و گفتار خود به فرزندتان نشان مي دهيد 
که او را دوست دارید؟ یکی از اصول مهم و ضروری فرزندپروری، 
محبت ورزیدن به فرزند است و اساس ارتباط سالم و درست 
ميان والدین و فرزند، محبت کردن، دوست داشتن و مبادلة 
مهر و عطوفت بين آنها قلمداد می شود. یک نگاه محبت آميز 
یا یک دست نوازشگر معجزه مي کند و رفتار کودک و نوجوان 
را به ســوي رفتار مطلوب تغيير جهت مي دهد. پدر و مادر 
بهتر است بدون تبعيض و به طور مساوي به همة فرزندانشان 
محبت کنند. محبت کردن یک تقویت کنندة مثبت است؛ 
اما باید متوجه بود که کجا، ِکي، به چه ميزان و چگونه از این 
تقویت کننده استفاده مي شود. بدیهي است روش و ميزان محبت 
باید با سن و سایر ویژگي هاي فرد تناسب داشته باشد. اگر کودک 
در دوران رشد به قدر کافي دوست داشته شود، یاد مي گيرد خود 

و دیگران را دوست بدارد )به پژوه، 1360(.
شایان ذکر اســت که مانند هر امر دیگر، نباید در محبت 
کردن افراط و تفریط کرد. محبت کردن باید بدون قيد و شرط 
باشــد تا در درون کودک احساس امنيت به وجود آورد. به 
کودک اطمينان بدهيد که وجود او را با تمام ویژگي هایش 
دوست دارید، چه نمرة بيست بگيرد و چه نمرة بيست 
نگيرد! چــه درس بخواند و چه درس نخواند! از 
سوي دیگر باید متذکر شد که محبت کردن به 
معناي تسليم شدن در مقابل خواست هاي 
غيرمنطقي کودک و تحقق کودک 

ساالري و فرزند ساالری نيست!

اصول فرزندپروری
اصول فرزندپروری

فرزندپروریو سبک های اصل محبت 

فرزندپروریو سبک های اصل محبت 
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سبک های فرزندپروری
ســالمت روانی کودکان به شــيوة تعامل و ســبک 
فرزندپــروری والدین بســتگی دارد. با وجود آنکه همة 
والدین در آرزوی تربيت فرزند خود به بهترین وجه اند؛ 
اما ممکن است برخی از آنان ندانند که چگونه باید فرزند 
خود را تربيت كنند؛ چون هنوز روشــي منحصر به فرد 
برای تربيت فرزندان ابداع نشده است. علت این مسئله آن 
است که هيچ کودکی شبيه کودک دیگر نيست. تفاوت 
بين کودکان بيش از آن است که ما به طور معمول تصور 
می کنيم. اگرچه باید اذعان کرد که کودکان بيشتر از آنكه 
متفاوت باشند، شبيه هم اند. روان شناسان و متخصصان 
تعليم و تربيت بيش از حــد بر تفاوت های فردی تکيه 
می کنند، درحالی که باید به شباهت های فردی نيز توجه 

کرد )به پژوه، 1391(. برای مثال:
هر کودکی، طالب محبت و توجه است.

هر کودکی، از طرد شدن و تحقیر شدن ناراحت 
می شود.

افزون بر تأثير فرهنگ، مذهب، جامعه و جنســيت؛ 
عوامل تأثيرگذار دیگري هستند که در تربيت کودکان 
دخالت دارند. روان شناســان خاطر نشان می کنند که 
ســبک های متفاوت برای فرزندپروری وجود دارد. آنها 
عقيده دارند سبک های فرزندپروری را می توان برحسب 
دو عامل عمدة کنترل و محبت پدر و مادر، به چهار دسته 

تقسيم کرد:
الفـ  کنترل زياد، محبت کم

برخی والدین عقيده دارند ســخت گيری نسبت به 
فرزندان، بهترین شــيوة تربيتی و ضامن موفقيت آنها 
در آینده اســت. برای مثال، برخی از مادران و پدران در 

»بچه به چشم خوار و به گذشــته می گفتند 

دل عزیز!«. از این رو، برخی از پدران و مادران رفتارهای 
فرزند خود را بســيار کنترل می کننــد و به طورمرتب 
می گویند: »دست نزن!، راه نرو! تکان نخور! نفس نکش!«، 
و فراموش می کنند که هر کودکی به طور طبيعی تمایل 
به تجربه کردن، آزادی و اســتقالل عمل دارد. کنترل و 
سخت گيری بيش از حد، روح آزادی را در کودک از بين 
می برد و این فکر غلط را در او به وجود می آورد که آزاد و 
مستقل بودن، نامطلوب است. در دنيای پر رقابت امروز، 
کودک باید اعتماد به نفس داشته باشد كه این هم تنها 
از طریق پشتيبانی والدین به دست می آید )رجوع کنيد 
به فصل پنجم کتاب خانواده و کودکان با نيازهای ویژه، 
تحت عنوان خانواده و روش های تقویت اعتماد به نفس 

در کودکان(. 
در این ســبک فرزندپــروری که پدر و مــادر تنها 
ســخت گيری و کنترل؛ و نه عشــق و محبت را به کار 
می گيرند، فرزندان اعتماد به نفس خود را از دست می دهند 
و در تصميم گيری های زندگی شان ناکام می مانند؛ زیرا 
هميشــه این پدر و مادر بوده انــد که براي آنها تصميم 
گرفته اند و به آنها بکن و مکن گفته اند! روان شناســان 
به این ســبک، فرزندپروری قدرت طلبانه و مســتبدانه 
می گویند. کودکانی که والدین مستبد و قدرت طلب دارند، 

نمی آورنــد و استقالل الزم را به دست 
که  شــرایطی  زمند در  نيا

ی  تصميم گير
دچار  باشند، 
ب  ا ضطــر ا
مي شــوند. 
نــه  ین گو ا
ن  کا د کــو
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سالمت روانی 
کودکان به 
شيوة تعامل 

و سبک 
فرزندپروری 

والدين بستگی 
دارد. با وجود 

آنکه همة 
والدين در 

آرزوی تربيت 
فرزند خود به 

بهترين وجه اند؛ 
اما ممکن 

است برخی 
از آنان ندانند 
که چگونه بايد 
فرزند خود را 
تربيت كنند؛ 
چون هنوز 

روشي منحصر 
به فرد برای 

تربيت فرزندان 
ابداع نشده 

است.



تمایل دارند در همة فعاليت ها نقش پيروی را بازی کنند. 
این کودکان در بزرگسالی نمی توانند نقش رهبری را بر 
عهده بگيرند و این احتمال وجود دارد که در تمام زمينه ها 
احساس حقارت کنند. در واقع، آنان نخواهند توانست به 

هدف های مورد نظر خود در زندگی دست یابند.
بـ  کنترل کم، محبت کم

کودک در این سبک فرزند پروری نمی تواند در خالء 
عاطفی رشد یابد. اگر والدین هيچ گونه عشق و محبتی به 
فرزند خود نشان ندهند، سالمت روانی کودک به خطر 
می افتد، درون کودک ناامن می شود و در نتيجه زندگی 
برای کودک بی ارزش و بی ثمر می گردد. کودکان به طور 
طبيعی بيشتر هيجانی و احساسی اند تا عقالنی و منطقی؛ 
درحالی که رشــد صحيح شــخصيت در پرتو ترکيب 
هماهنگ این دو عامل صورت می گيرد. هنر ترکيب این 
دو عامل، تنها درصورتی  به دست مي آید که والدین بتوانند 
محبت و کنترل را به نسبت صحيح و متعادل اعمال کنند 
و به فرزندشان نشان دهند. هنگامی که والدین رفتار فرزند 
را کنترل می کنند، او درک می کند که این کنترل برای 
یک زندگی اجتماعی آرام، کاماًل ضرورت دارد، همان قدر 

که فرزندان به محبت نياز دارند. 
هنگامی که فرزند احساس خطر می کند، 

آغوش گرم مادر به او اطمينان و آرامش می بخشد. تماس 
بدنی بين مادر و کودک، مطمئنًا نخستين شاخص عشق 
و محبت نزد فرزند محسوب می شود. همچنان که کودک 
بزرگ تر می شود، الالیی ها و کلمات اطمينان بخش مادر، 
جای آغوش گــرم او را می گيرد. ذکر این نکته خالی از 
لطف نيست که توجه به نيازهای روانی کودک، ابراز عشق 

و محبت، ضرورتي قطعی برای رشد سالم فرزند است 
و در غياب آن، شــخصيت کودک دچار اختالل 

خواهد شد. افرادی که در دوران کودکی، دچار 
فقر و محروميت هيجانی و عاطفی بوده اند، 
نمی توانند در آینده شریکي خوب در زندگی 
زناشویی باشند؛زیرا پيوند موفق بين دو فرد از 
طریق مبادلة عشق و محبت برقرار مي شود. 

بنابراین، هيجانات باید به شيوه اي قابل قبول 
تنظيم، کنترل و مدیریت شوند. کنترل مناسب 

توسط والدین و مشخص کردن مرزها، راهنمایی 
الزم برای بيان احساســات و هيجانــات را در اختيار 
فرزندان قرار می دهد. همچنين ساختار الزم را، که 

احساسات باید در چهارچوب آن بروز داده 
شوند، در اختيار می گذارد. بدیهی است 
بدون  فرزندپــروری 
و  کنتــرل 
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 افرادی که 
در دوران 

کودکی، دچار 
فقر و محروميت 

هيجانی و 
عاطفی بوده اند، 

نمی توانند 
در آينده 

شريکي خوب 
در زندگی 

زناشويی باشند؛



محبت، مطلوب نيســت. بــه همين دليل اســت که 
روان شناسان این نوع فرزندپروری را »سبک باری به هر 

جهت« و »سبک غفلت و بی مباالتي« می نامند.
جـ  کنترل کم، محبت زياد

این، سبکي دیگر از فرزندپروری است که در آن، پدران 
و مادران عشق و محبت بيش از اندازه و بدون کنترل های 
الزم را اعمال می کنند. این گونه والدین، تحت تأثير 
این کج فهمی و ســوء برداشــت قرار دارند که 
»روان شناسان با تنبيه مخالف اند!« و در نتيجه 
از به کار بردن هر نوع کنترل و تنبيهی اجتناب 
می کنند. در واقع، کودکان برحســب رفتار و 
اعمالشان، به تشویق و توجه مناسب نياز دارند. 
تشویِق رفتارهای مطلوب و توجه به رفتارهای 
درست، تنها شيوه ای است که موجب می شود 

کودک به تدریج بين رفتارهای 
درســت و نادرست یا 

و  مطلــوب 

نامطلوب تفاوت قائل شود. به وسيلة تشویق والدین است 
که هنجارها، موازیــن و ارزش های فرهنگی یاد گرفته 
می شوند. یکی از اشــتباه های معمول والدین این است 
که هنگام بروز رفتارهای نامطلوب و ناسازگار، به کودک 
توجه می کنند و واکنش های نامناسب نشان می دهند. 
در این گونه خانواده ها، کودک در یک موقعيت، برای کار 
اشتباهي که انجام داده است، توبيخ می شود و در موقعيت 
دیگر، انجام   همان کار نادیده گرفته می شــود یا گاهی 
حتی مورد تشویق قرار می گيرد. این نوع واکنش والدین، 

کودک را گيج می کند. 
از ســوي دیگر، برخی از والدین، حتی در شــرایطی 
که کودک باید از انجام کاری منع شــود، از این کار سر 
باز می زنند و معتقدند که کودک را باید آزاد گذاشــت!! 
و در این وضعيت اســت که کودک لوس و ُننر می شود 
و احتمااًل الگوهای رفتــاری ضد اجتماعی و 
مجرمانه از خود نشــان می دهد. بدیهی 
اســت که روش صحيــح و متعادل، 
پذیرش فرزند و محبت به او در حد 
اعتدال و در عين حال رعایت مرزها 
و آموزش هنجارهاســت. این سبک 
تربيتــی به کودک این حــس را القا 
می کند که والدین دوستش دارند، اما 
برخی رفتار ها و اعمال او را تأیيد 

نمی کنند.
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برخی از والدين، 
حتی در شرايطی 
که کودک بايد از 
انجام کاری منع 
شود، از اين کار 
سر باز می زنند 
و معتقدند که 

کودک را بايد 
آزاد گذاشت!! و 
در اين وضعيت 
است که کودک 

لوس و ُننر 
می شود و احتمااًل 
الگوهای رفتاری 
ضد اجتماعی و 
مجرمانه از خود 
نشان می دهد. 
بديهی است که 
روش صحيح و 
متعادل، پذيرش 
فرزند و محبت 
به او در حد 
اعتدال و در 

عين حال رعايت 
مرزها و آموزش 
هنجارهاست. 



د- کنترل مناسب، محبت مناسب
از آنچه تاکنون گفته شد کاماًل روشن است که بهترین 
شيوه و سبک فرزندپروری آن است که همراه با کنترل 
مناسب و محبت کافی باشد. والدین باید بين کودک به 
عنوان یک انسان از یک سو و رفتارهای کودکانة او از سوی 
دیگر، تفاوت قائل شــوند. در این سبک تربيتی، والدین 
تفاوت بين کودک و اعمال نامطلوب او را درک می کنند. 
آنها کودک را به خاطر رفتارهای مطلوب و پسندیده اش 
تشویق و به خاطر اعمال ناپســند و نامطلوب او را منع 
و کنترل می کنند. این گونه والدین رفتاري ســازگار و 
همخوان در ارتباط با فرزندانشان دارند. آنها یک روز رفتار 
نامطلوب فرزندشان را نادیده نمی گيرند و در یك روز دیگر 
او را به خاطر   همان رفتار تشویق نمی کنند! کودکان در 
این ســبک تربيتی تکليف خود را می دانند و با مرزها و 

هنجارها آشنا می شوند و آنها را درک می کنند.
مهم ترین نکته در این سبک فرزندپروری این است که 
هنگامی که کودک از انجام رفتاری منع شد، درک می کند 
کــه پدر و مادرش هنوز به او به عنوان یک فرد عشــق 
می ورزند و او را دوست دارند. نقطة مقابل این، هنگامی 
است که والدین به طورکلی فرزند خود را طرد کنند. در 
این وضعيت، هنگامی که فرزنــد حس کند والدین او را 
به طور کامل از خود رانده اند، احساس تنهایی و درماندگی 

خواهد کرد. این امــر می تواند موجب کاهش اعتماد به 
نفس کودک شود و به افسردگی و پرخاشگری او بينجامد.

در پایان، سه تصویر متفاوت از ویژگي هاي کودکي که 
به قدر کافي از محبت بهره مند بوده است، در مقایسه با 
کودکي که از محبت محروم بوده است و کودکي که بيش 

از حد از محبت برخوردار بوده است، ارایه مي شود.
توصيه می شود سبک فرزندپروری تان و ویژگی های 
فرزند خود را صادقانه بررســی کنيد و مالحظه نمایيد 

فرزند شما در کدام یک از گروه های زیر قرار مي گيرد.
الــف: ویژگي هاي کودکي که به قدر کافي از محبت 

بهره مند بوده است:
ë قدرت سازگاري خوبي دارد.

ë احساس امنيت رواني و آرامش مي کند.
ë با نشاط و روحيه است و از زندگي کردن لّذت مي برد.

ë اعتماد به نفس در او قوي است.
ë فردي واقع بين است.

ë به دیگــران اعتماد مي کند و تمایل به همکاري با 
دیگران دارد.

14

13
94

ن 
تـا

س
ـاب

ت
43

0-
42

9 
رة 

شما

بهترين شيوه 
و سبک 

فرزندپروری آن 
است که همراه 
با کنترل مناسب 
و محبت کافی 
باشد. والدين 

بايد بين کودک 
به عنوان يک 
انسان از يک 

سو و رفتارهای 
کودکانة او از 
سوی ديگر، 
تفاوت قائل 

شوند. در اين 
سبک تربيتی، 
والدين تفاوت 
بين کودک و 

اعمال نامطلوب 
او را درک 

می کنند. آنها 
کودک را به 

خاطر رفتارهای 
مطلوب و 

پسنديده اش 
تشويق و به خاطر 

اعمال ناپسند 
و نامطلوب او 

را منع و کنترل 
می کنند.



ë از استقالل اندیشه برخوردار است و به کسي متکي نيست.
ë مبتکر، خاّلق، نوآور و کنجکاو است.

ب: ویژگي هاي کودکي که از محبت محروم بوده است:
ë احساس ناامني و عدم آرامش مي کند.

ë احساس مسئوليت نمي کند.
ë از زنده بودن و زندگي کردن لّذت نمي برد.

ë اعتماد به نفس در او ضعيف است.
ë اعتماد به دیگران در او ضعيف است.

ë رابطة او با دیگران سرد و خشک است.
ë به قوانين و مقررات و اصول اخالقي کمتر مقيد است.

ë حالت بدبيني در او وجود دارد.
ë احساس عدم استقالل مي کند و تمایل به پيروي و 

متابعت کورکورانه دارد.
ë بــراي جلب توجــه و خودنمایي، کــه نياز همة 
انسان هاست، به روش هاي نامطلوب دست مي زند )مانند 

پرخاشگري(.
ë فردي وابسته، کمرو و خجالتي است.

ج: ویژگي هــاي کودکي که بيــش از حد از محبت 
برخوردار بوده است:

ë قدرت سازگاري در او ضعيف است. 
ë احساس مسئوليت نمي کند.

ë شخصيتی ناپایدار و متزلزل دارد.
ë فردي وابسته و متکي به دیگران است.

ë شخصي از خود راضی و خودپسند است. 
ë در تصميم گيري ضعيف است.

ë در دنياي خيالي و غيرواقعي به سر مي برد.

بنابراين:
اگر مي خواهید کودک و نوجواني با نشاط و سالم 
داشته باشید، اعمال و رفتارهای فرزندتان را در حد 
مناسب کنترل و به قدر کافي به او محبت کنید و به 

نیازهای روانی او توجه نمايید.

منابع
- به پــژوه ، احمــد )1360(. كــودكان  چگونه  رفتار 
مي كنند؟ همان گونه که با آنها رفتار می شــود )پوستر 

آموزشي (. تهران : انتشارات  انجمن  اوليا و مربيان؛
- به پژوه، احمد )1391(. خانواده و روش های تقویت 
اعتماد به نفــس در کودکان در: خانــواده و کودکان با 

نيازهای ویژه. تهران: انتشارات آوای نور؛
- به پژوه احمد )1393(. ازدواج موفق و خانوادة سالم، 
چگونه؟ )چاپ سوم(. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان؛

- به پژوه، احمد )1392(. اصول  برقراري  رابطة  انساني  
با كودك  و نوجوان )با تجدید نظر و اضافات( )چاپ  نهم(. 

تهران : نشر دانژه؛
- موالنا جالل الدین محمد بلخی )مولوی( )1370(. 
مثنوی معنوی )دفتر دوم(. به کوشش رینولد نيکلسون. 

تهران: انتشارات اميرکبير؛
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ـلة رحم خانواده، ص

ـلة رحمو سـالمـت روانـی خانواده، ص

و سـالمـت روانـی
ë دکتر علیرضا عصاره

عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت دبیري 
شهیدرجایي

نهاد خانواده، به عنوان سلول اولية زندگی اجتماعی، کانون 
و پایة ساخت شخصيت انسان هاست. تأثير این نهاد به اندازه ای 
اهميت دارد که بســياری از صاحب نظران علوم روان شناسی، 
تربيتی و اجتماعی آن را مدرسة اول ناميده اند. بلوم، روان شناس 
تربيتی، نقش نهاد خانواده در تکوین شــخصيت کودکان تا 5 
ســالگی را 65% می شناســد و این نقش پذیری را تا حدود 8 
ســالگی، 75% می داند. ساخت مابقی شخصيت یعنی 25 در 
صد باقيمانده را متأثر از سایر نها های اجتماعی، از جمله جامعه، 

مدرسه و باز هم خانواده می داند )بيلر، 1385(.
نقش پذیری شخصيت کودکان)از بدو تولد تا سن رفتن به 
دبستان( گویی به گونه ای تنظيم یافته است که آنان پدران و 
مادران را قهرمانان زندگی خود می شناسند و از همة رفتارها 
و ارزش های اخالقی-اجتماعی آنان الگوبرداری می نمایند. 

بنابراین، پدران و مادران به عنوان آموزگاران مدرسة 
اول، به اندازة آشنایی و برخورداری از منش های 

صحيح  تربيتی در زندگی خانوادگی، به 
ویژه در نقش فرزندپروری، می توانند 
منشأ ســاخت شــخصيت فرزندان 
خود باشــند. فرزندان در سن مدرسه 
از آمــوزگاران و در دورة دبيرســتان 
از دوســتان خود الگوسازی می کنند 

چنانچه  بنابرایــن، 
والدین در خانواده و 
معلمان در دبستان 
و گــروه دوســتان 
از  دبيرســتان  در 

ویژگی های شخصيتی 
الزم برخــوردار باشــند، 

می تواننــد زمينة ســاخت 
شخصيت مطلوب در فرزندان 

ما، یعنی کودکان پيش دبستانی و 
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صلة رحم به 
معنای وصل 

شدن از طريق 
صلب و پيوند 
زناشويی و 

خاص اقوام 
نسبی است و در 
معنای متعارف 

آن رفت و 
آمد با نزديکان 
و فاميل تلقی 
می شود. صلة 
رحم در اسالم 
و در احاديث 
بزرگان دينی 
مورد تأکيد 
فراوان قرار 
گرفته است؛ 
تا جايی که 
آثار روانی- 

اجتماعی ناشی 
از صلة رحم به 
عنوان امری 
معنوی مورد 
توجه قرار 
گرفته است...


