
توصيهيدوم:ازمسخرهکردن
فرزندخوداجتنابکنيد.

در خصوص اجتناب از مســخره کردن فرزند به 
نکات زیر توجه داشته باشيد:

1-فرزندخودراتحقيرنکنيد: بيان جمالتی 
مانند: »آن قدر خنگ هستی که هر چقدر ميخونی 
بازم تو کله ت جا نميگيره«، »فقط بلدی هيکل 
ُگنده کنی، اما هيچ کار مفيدی بلد نيســتی 
انجام بدی«، »جوری لباس می پوشی که آدم 
حالش به هم ميخوره بهت نگاه کنه« )بيان فر، 

.)1392
2-بهفرزندانخودناســزانگوييد: 
از فحــش دادن و بيــان جمالتی مانند 

و  »بی ُعرضــه«  و  »دســت وپاچلفتی« 
»بی مصرف« خودداری کنيد.

3-بهفرزندانخودُتهمتنزنيد:از بيان 
جمالتی ماننــد »من مطمئنم تو این پولو 
برداشتی، وگرنه غير از من و تو که کسی تو 
این خونه نيست« و »تو برادرت رو تشویق 
کردی که بی اجازه دست به وسایل من 

بزنه« اجتناب کنيد.
4-دربرخــوردبــافرزندتــان
هيچوقتپيشداورینکنيد:از بيان 

ë دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسی دانشگاه تهران

بخش دوم

اصول فرزندپروری:

اصل پرهیز از برچسب زدن به فرزنداناصل پرهیز از برچسب زدن به فرزندان

ë حامد مغربی سينکی
کارشناس ارشد روان شناسی
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جمالتی مانند »با این رفتارهایــی که تو خونه داری، 
معلومه تو مدرسه هم همين طوری رفتار می کنی که 

همه باهات بد هستند دیگه!«، »این قدر بيخودی 
گریه نکن! معلومه دیگه حتمًا بازم کار اشتباهی 
کردی کــه ناظم تون نمره ي انضباطت رو کم 
کرده! چرا نمره ي دوستت محمد رو کم نکرده 

پس؟!« پرهيز کنيد.
والدین گرامی! همواره به یاد داشته باشيد 
که تحقير کردن فرزندتان و ناسزا گفتن، ُتهمت 
زدن و تمسخر وي می تواند تأثيرات بسيار ُمخربی 

روی او برجا بگذارد و تصویر ذهنی و برداشتی را 
که وي از خودش و از شما دارند به ُکلی خراب کند. 

این رفتار شما و برچسب زدن های نامطلوب به فرزندتان 
می تواند در او این احســاس را ایجاد کند که ارزشمند و 
دوست داشتنی نيست. از طرفی، این گونه پيام های منفی 
به کودک می گویند که پدر و مادرش به او عالقه ندارند 
و به احساساتش احترام نمی گذارند. بسياری از کودکان 
وقتی از جانب پدر و مادر خود تحقير و سرزنش می شوند، 
بــه طور متقابل جواب می دهند و از خود دفاع می کنند 
)گوردون، 2000؛ ترجمه ي قراچه داغی، 1392(. گفتنی 
اســت که این جواب دادن هــا و در اصطالح بگو و مگو 
کردن ها می تواند به ارتباط مطلوب و مؤثر بين والدین با 

فرزندان آسيب وارد کند. 

توصيهيسوم:بانحوهيانتقادکردنبه
طورسازندهومؤثرآشناشويد.

شما باید بتوانيد بدون برچسب زدن، تحقير کردن، 
زیر ســؤال بردن شخصيت کودک و ُکلی گویی، از رفتار 
نامناسب فرزندتان انتقاد کنيد و به او تذکر دهيد. کودکان 
هم مانند بزرگ ترها از اینکه مورد انتقاد قرار بگيرند )البته 
انتقادی که سازنده نباشد(، ناراحت می شوند و در نتيجه 
موضع تداُفعی پيدا می کنند. بسياری از کودکان از اینکه 
در معرض انتقاد و ســرزنش کردن های پی درپی والدین 
خود قرار بگيرند عصبانی، ســرکش و لجباز می شوند. 
اما اگر این انتقاد ســازنده باشد، در پذیرش آنها از سوی 
فرزندان مان کمک بســياری خواهد کرد. انتقاد سازنده 
ویژگی هایی دارد که آن را از انتقاد ُمخرب جدا می کند. 
برخی از مهم ترین این ویژگی ها به نقل از قهاری )1393( 

عبارتند از: 
1- در انتقاد ســازنده، والدین، رفتار را از شــخصيت 
کودک جدا می کنند. آنها شخصيت کودک را می پذیرند، 

ولی رفتارش را مــورد انتقاد قرار می دهند )توضيح این 
ویژگی در توصيه ي اول نيز همراه با مثال مطرح شد(.

2- در انتقاد سازنده، هر بار تنها یک رفتار مورد انتقاد 
قرار می گيرد. انتقاد سازنده متوجه یک رفتار خاص است، 
نه چند رفتار مختلف. البته توجه داشته باشيد که شما 
هم چنين می توانيد چند رفتار مشابه را هم مورد انتقاد 

قرار دهيد. در این مورد به مثال های زیر توجه کنيد:
درســت:»از این  که دیر می کنی و خبر نمی  دهی، 

خوشم نمی آید« )انتقاد از یک رفتار(.
درست: »امروز دیر کردی و خبر ندادی، دیروز و سه 
روز قبل هم همين طور. این رفتارت مرا ناراحت می کند و 
دلم می خواهد این رفتارت را کنار بگذاری« )انتقاد از چند 

رفتار که مشابه هستند(.
به یک مورد از انتقاد کردن نادرست نيز توجه کنيد:

نادرســت: برادرت را ُهل می دهی، وســایلت رو که 
از مهد برمی گردی ســر جاشــون نمی گذاری، مسواک 
نمی زنی، رختخواب خودت رو جمع نمی کنی. می بينی 
چقدر بچه ي بدی هستی و من رو کالفه می کنی؟ )انتقاد 
کردن از چند رفتار که مشابه هم نيستند، اصاًل صحيح و 

مناسب نيست(.
3- در انتقاد ســازنده به رفتار فعلی فرزندتان اشاره 
کنيد، نه به رفتار گذشته ي او. در این مورد به مثال های 

زیر توجه کنيد:
نادرســت: »تو هيچ وقت درست بشو نيستی، همين 

طور تنبل ميمونی« ) بر آینده تأكيد دارد(.
نادرست: »هميشه همين جوری لوس و ُنُنر بودی« 
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والدین گرامی! 
همواره به یاد 
داشته باشید که 
تحقیر کردن 
فرزندتان و 
ناسزا گفتن، 
ُتهمت زدن 
و تمسخر 

وي می تواند 
تأثیرات بسیار 

ُمخربی روی او 
برجا بگذارد و 
تصویر ذهنی و 
برداشتی را که 
وي از خودش 
و از شما دارند 
به ُکلی خراب 
کند. این رفتار 
شما و برچسب 

زدن های 
نامطلوب به 
فرزندتان 

می تواند در او 
این احساس 
را ایجاد کند 
که ارزشمند و 
دوست داشتنی 

نیست. 



)بر گذشته تأكيد دارد(.
درست:»از این رفتارت که برادرت رو مسخره می کنی، 

خوشم نمياد« )بر رفتار فعلی تأكيد دارد(.
4- در انتقاد سازنده، احترام کودک حفظ می شود و 
والدین با کلمات مناسب، لحن آرام و آهنگ صدای ُمالیم 
و بدون فریاد زدن، انتقادهای خود را مطرح می کنند. به 

این ترتيب، کودک احساس تحقير یا تهدید نمی کند. 
5- در انتقاد سازنده، توضيحات به صورت مثبت بيان 

می شوند. در این مورد به مثال های زیر توجه کنيد:
نادرست: »پسر یا دختر عزیزم! به من دروغ گفتی، من 

از این رفتارت بدم آمد«.
درست: »پسر یا دختر عزیزم! شما به مامان راستش را 

نگفتی و من از این رفتارت ناراحت شدم«.
6- در انتقاد ســازنده، انتقادها با توضيحات همراه 

هستند. 
در انتقــاد ســازنده، 

این که  از  بعد  والدین 
از رفتــار نامطلوب 

فرزند خود انتقاد 
او  به  کردنــد، 

توضيحاتی را )البته به  طور مختصر و واضح و روشن( ارائه 
می دهند. برای مثال، به فرزند خود می گویند: »رضا جان 
دلم می خواهد از این به بعد هر وقت دیر می کنی، به من 

خبر بدهی تا ناراحت نشوم«.
7- در انتقاد سازنده، ُکلی گویی وجود ندارد. 

انتقاد سازنده به طور کاماًل شفاف، واضح و مشخص 
بيان می شود و در بيان آن، از واژه هایی ُکلی و ُمبهم مثل 
»هرگز«، »هيچ وقت« و »هميشه« استفاده نمی شود. در 

این زمينه به مثال های زیر توجه کنيد:
ë نادرست: تو هميشه شلخته و نامرتب بودی )واژه ي 

»هميشه«، ُکلی و نامشخص است(.
ë نادرست: تو هيچ وقت به من راستشو نگفتی )واژه ي 

»هيچ وقت«، ُکلی و نامشخص است(.
ë درست: امروز از این رفتارت که وسایلتو سر جاشون 
نگذاشتی، ناراحت شــدم )واژه ي ُکلی 
وجود ندارد؛ هم چنين انتقاد به 
همراه توضيــح مختصر بيان 
شده است و از طرفی، بر یک 
رفتار تأکيــد دارد( )قهاری، 

.)1393
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والدین عزیز 
همواره باید 
تالش کنند تا 

در سخن گفتن 
با فرزندشان، از 

لقب های مناسب 
استفاده کنند و با 
احترام و لحنی 
محبت آمیز او را 
خطاب نمایند. 

برای مثال، 
بگویید: »پسر 
ُگلم«، »دختر 
عزیزم«، »رضا 
جان«، »مریم 
جان« و نظایر 
آنها. در ارتباط 
با فرزندتان از 

دادن لقب های 
نامناسب و 

برچسب زدن 
پرهیز کنید، 
زیرا استفاده 
از لقب های 
نامناسب، 

بی احترامی 
به فرزندتان 

محسوب شده 
و روابط شما 
را مخدوش 

می سازد



گيری نتيجه
از نکات و توضيحاتی که در این مقاله مطرح شد، باید 
بگویيم که والدین عزیز همــواره باید تالش کنند تا در 
سخن گفتن با فرزندشان، از لقب های مناسب استفاده 
کنند و با احترام و لحنی محبت آميز او را خطاب نمایند. 
برای مثال، بگویيد: »پسر ُگلم«، »دختر عزیزم«، »رضا 
جان«، »مریم جان« و نظایر آنها. در ارتباط با فرزندتان 
از دادن لقب های نامناسب و برچسب زدن پرهيز کنيد، 
زیرا استفاده از لقب های نامناسب، بی احترامی به فرزندتان 
محسوب شده و روابط شما را مخدوش می سازد و در دل 
کودک، بذر کينه و نفرت و احســاس حقارت را می کارد 
)به پژوه، 1392(. در این زمينه، این نکته گفتني اســت 
که برچسب زدن به فرزندان، چه در مدرسه توسط معلم 
و چه در خانه توسط والدین، از خطرناک ترین خطاهای 
تربيتی به شمار می آید و به عزت نفس فرزندان آسيب 
وارد می کند. از این رو، توصيه می شود ضمن آنکه همواره 
تالش می کنيد كه از برچسب  زدن و نسبت دادن لقب های 
ناخوشایند به فرزندان خود اجتناب ورزید، از طرفی سعی 
کنيد كه اسامی نيکو برای فرزندان خود انتخاب کنيد و از 
ناميدن فرزندان با اسامی شکسته و کوتاه شده خودداری 

نمایيد )به پژوه، 1392(.
والدین گرامی! با توجه به نکات، توصيه ها و مثال هایی 
که توضيح داده شد، یک دفتر بردارید و از امروز یادداشت 
کنيد که در رفتارهای خود با فرزندتان و در ارتباط با او، 
چند بار او را ســرزنش  کرد ه اید؟ چند بار به او برچسب  
زد ه اید؟ و چند بار او را مورد انتقادهای منفی و غير سازنده 

قرار داده اید؟ پس از یادداشت 
کردن آنها، تالش کنيد تا 

با رعایت توصيه ها و 
برای  کــه  نکاتی 
توضيح  شــما 
شــد،  داده 
مرتکب خطای 
نش  ز ســر

کردن، برچسب 
زدن و انتقاد منفی 

نشــوید. از ســوی 
کنيد  سعی  دیگر، 

یادداشت 

کنيــد چندبار رفتارهای مطلوب فرزندتــان را تقویت و 
تشویق کرده اید؟ مطمئن باشيد تأثيرات مطلوب تحليل 
رفتار و تعامل های خود با فرزندتان را در بهتر شدن رفتار و 

رابطه ي خود با فرزندتان مشاهده خواهيد کرد. 

منابع
اشــرفی،حميدرضا )1392(؛ همه چيــز دربــاره ي بيش فعالــی و 

اُتيســم بــه زبانــی ســاده؛ تهــران: نشــر ســليس. 
ــا  ــانی ب ــه ي انس ــراری رابط ــول برق ــد )1392(؛ اص ــژوه، احم به پ
کــودک و نوجــوان )بــا تجدیــد نظــر و اضافــات( )چــاپ نهــم(؛ 

تهــران: نشــر دانــژه.
به پــژوه، احمــد )1392(؛ اصــول برقــراری رابطــه ي انســانی 
ــار  ــان و تام ــد ری ــوردون، دیوی ــل گ ــودک، در: ميخائي ــا ک ب
ــودکان  ــان ک ــار و زب ــد گفت ــه رش ــک ب ــيلو)1972(؛ کم ش

کم توان ذهنی )ویراست سوم(؛ ترجمه ي احمد به پژوه  
ــژه. ــر دان ــران: نش )1392(؛ ته

ــا  ــانی ب ــه ي انس ــراری رابط ــرا برق ــد )1393(؛ چ ــژوه، احم به پ
ــی  ــمارة پياپ ــد، ش ــه ي پيون ــت دارد؟. ماهنام ــدان اهمي فرزن

.5-7  ،425
بيان فــر، فاطمــه )1392(؛ لجبــازی کــودکان: چگونــه بــا کــودک 

لجبــاز و نافرمــان خــود رفتــار کنــم؟؛ تهــران: نشــر دانــژه.
ــروری  ــای فرزندپ ــعيد )1393(؛ تکنيک ه ــرد، س ــاهی ف جهانش

ــد.  ــارات ارجمن ــران: انتش ــوم(؛ ته ــاپ س )چ
راد، ســيد مســعود )1393(؛ خطاهــای تربيتــی والدیــن؛ تهــران: 

انتشــارات نســل نــو اندیــش.
قهــاری، شــهربانو )1393(؛ والدیــن و فرزندپــروری؛ تهــران: نشــر 

قطــره. 
ــی  ــا روش ــن ب ــر والدی ــوزش مؤث ــاس )2000(؛ آم ــوردون، توم گ

دمکراتيک برای تربيت فرزندانی مسئول  
)چــاپ هفتــم(؛ ترجمــه ي مهــدی قراچه داغــی )1392(؛ 

انتشــارات پيــک بهــار.  
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در انتقاد 
سازنده، هر بار 
تنها یک رفتار 
مورد انتقاد 

قرار می گیرد. 
انتقاد سازنده 
متوجه یک 
رفتار خاص 

است، نه چند 
رفتار مختلف. 

البته توجه 
داشته باشید که 
شما هم چنین 
می توانید چند 
رفتار مشابه را 

هم مورد انتقاد 
قرار دهید.


