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 ëدکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی دانشگاه تهران

 ëحامد مغربی سینکی

کارشناسارشدروانشناسی

بخ
ش
دوم

اصول فرزندپروری:

پیوند

اصل پرهيز از برچسب زدن به فرزندان
توصيهي دوم :از مسخره کردن
فرزند خود اجتناب کنید.

در خصوص اجتناب از مســخره کردن فرزند به
نکات زیر توجه داشته باشید:
 -1فرزند خود را تحقیر نکنید :بیان جمالتی
مانند« :آنقدر خنگ هستی که هر چقدر ميخونی
بازم تو کلهت جا نمیگیره»« ،فقط بلدی هیکل
ُگنده کنی ،اما هیچ کار مفیدی بلد نیســتی
انجام بدی»« ،جوری لباس میپوشی که آدم
حالش بههم ميخوره بهت نگاه کنه» (بیانفر،
.)1392
 -2به فرزندان خود ناســزا نگویید:

از فحــش دادن و بیــان جمالتی مانند
ی ُعرضــه» و
«دســتوپاچلفتی» و «ب 
«بیمصرف» خودداری کنيد.
 -3به فرزندان خود ُتهمت نزنید :از بیان
جمالتی ماننــد «من مطمئنم تو این پولو
برداشتی ،وگرنه غیر از من و تو که کسی تو
این خونه نیست» و «تو برادرت رو تشویق
کردی که بیاجازه دست به وسایل من
بزنه» اجتناب کنيد.
 -4در برخــورد بــا فرزندتــان
هیچوقت پیشداوری نکنید :از بیان

جمالتی مانند «با این رفتارهایــی که تو خونه داری،
معلومه تو مدرسه هم همینطوری رفتار میکنی که
همه باهات بد هستند دیگه!»« ،این قدر بیخودی
گریه نکن! معلومه دیگه حتماً بازم کار اشتباهی
کردی کــه ناظمتون نمرهي انضباطت رو کم
کرده! چرا نمرهي دوستت محمد رو کم نکرده
پس؟!» پرهيز کنيد.
والدین گرامی! همواره به یاد داشته باشید
که تحقیر کردن فرزندتان و ناسزا گفتن ،تُهمت
زدنوتمسخرويمیتواندتأثیراتبسیار ُ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 زدنهای نامطلوب به فرزندتان
میتواند در او این احســاس را ایجاد کند که ارزشمند و
دوستداشتنی نیست .از طرفی ،اینگونه پیامهای منفی
به کودک میگویند که پدر و مادرش به او عالقه ندارند
و به احساساتش احترام نمیگذارند .بسیاری از کودکان
وقتی از جانب پدر و مادر خود تحقیر و سرزنش میشوند،
بــه طور متقابل جواب میدهند و از خود دفاع میکنند
(گوردون2000 ،؛ ترجمهي قراچهداغی .)1392 ،گفتنی
اســت که این جواب دادنهــا و در اصطالح بگو و مگو
کردنها میتواند به ارتباط مطلوب و مؤثر بین والدین با
فرزندان آسیب وارد کند.

توصیهي سوم :با نحوهي انتقاد کردن به
طور سازنده و مؤثر آشنا شوید.

پیوند
مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی

شما باید بتوانید بدون برچسب زدن ،تحقیر کردن،
زیر ســؤال بردن شخصیت کودک و ُکلیگویی ،از رفتار
نامناسب فرزندتان انتقاد کنید و به او تذکر دهید .کودکان
هم مانند بزرگترها از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرند (البته
انتقادی که سازنده نباشد) ،ناراحت میشوند و در نتیجه
موضع تداُفعی پیدا میکنند .بسیاری از کودکان از اینکه
در معرض انتقاد و ســرزنش کردنهای پیدرپی والدین
خود قرار بگیرند عصبانی ،ســرکش و لجباز میشوند.
اما اگر این انتقاد ســازنده باشد ،در پذیرش آنها از سوی
فرزندانمان کمک بســیاری خواهد کرد .انتقاد سازنده
ویژگیهایی دارد که آن را از انتقاد ُمخرب جدا میکند.
برخی از مهمترین این ویژگیها به نقل از قهاری ()1393
عبارتند از:
 -1در انتقاد ســازنده ،والدین ،رفتار را از شــخصیت
کودک جدا میکنند .آنها شخصیت کودک را میپذیرند،

ولی رفتارش را مــورد انتقاد قرار میدهند (توضیح این
ویژگی در توصیهي اول نیز همراه با مثال مطرح شد).
 -2در انتقاد سازنده ،هر بار تنها یک رفتار مورد انتقاد
قرار میگیرد .انتقاد سازنده متوجه یک رفتار خاص است،
نه چند رفتار مختلف .البته توجه داشته باشید که شما
همچنین میتوانید چند رفتار مشابه را هم مورد انتقاد
قرار دهید .در این مورد به مثالهای زیر توجه کنید:
ن که دیر میکنی و خبر نمیدهی،
درســت« :از ای 
خوشم نمیآید» (انتقاد از یک رفتار).
درست« :امروز دیر کردی و خبر ندادی ،دیروز و سه
روز قبل هم همینطور .این رفتارت مرا ناراحت میکند و
دلم میخواهد این رفتارت را کنار بگذاری» (انتقاد از چند
رفتار که مشابه هستند).
به یک مورد از انتقاد کردن نادرست نیز توجه کنید:
نادرســت :برادرت را ُهل میدهی ،وســایلت رو که
از مهد برمیگردی ســر جاشــون نمیگذاری ،مسواک
نمیزنی ،رختخواب خودت رو جمع نمیکنی .میبینی
چقدر بچهي بدی هستی و من رو کالفه میکنی؟ (انتقاد
کردن از چند رفتار که مشابه هم نیستند ،اص ً
ال صحیح و
مناسبنیست).
 -3در انتقاد ســازنده به رفتار فعلی فرزندتان اشاره
کنید ،نه به رفتار گذشتهي او .در این مورد به مثالهای
زیر توجه کنید:
نادرســت« :تو هیچوقت درستبشو نیستی ،همین
طور تنبل میمونی» ( بر آینده تأكيد دارد).
نادرست« :همیشه همینجوری لوس و نُ ُنر بودی»

والدینگرامی!
همواره به یاد
داشتهباشید که
تحقیرکردن
فرزندتان و
ناسزاگفتن،
ُتهمت زدن
وتمسخر
وي میتواند
تأثیراتبسیار
ُ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
زدنهای
نامطلوببه
فرزندتان
میتواند در او
این احساس
را ایجاد کند
که ارزشمند و
دوستداشتنی
نیست.

7

8
بهمنمـاه 1394
شـمـارة 435

پیوند
والدینعزیز
هموارهبايد
تالش کنند تا
در سخن گفتن
با فرزندشان ،از
لقبهایمناسب
استفاده کنند و با
احترام و لحنی
محبتآمیز او را
خطابنمايند.
برای مثال،
بگویید«:پسر
ُگلم»«،دختر
عزیزم»« ،رضا
جان»« ،مریم
جان» و نظایر
آنها .در ارتباط
با فرزندتان از
دادن لقبهای
نامناسبو
برچسب زدن
پرهیزکنید،
زیرااستفاده
از لقبهای
نامناسب،
بیاحترامی
بهفرزندتان
محسوبشده
و روابط شما
را مخدوش
میسازد

(بر گذشته تأكيد دارد).
درست« :از این رفتارت که برادرت رو مسخره میکنی،
خوشم نمیاد» (بر رفتار فعلی تأكيد دارد).
 -4در انتقاد سازنده ،احترام کودک حفظ میشود و
والدین با کلمات مناسب ،لحن آرام و آهنگ صدای ُمالیم
و بدون فریاد زدن ،انتقادهای خود را مطرح میکنند .به
این ترتیب ،کودک احساس تحقیر یا تهدید نمیکند.
 -5در انتقاد سازنده ،توضیحات به صورت مثبت بیان
میشوند .در این مورد به مثالهای زیر توجه کنید:
نادرست« :پسر يا دختر عزیزم! به من دروغ گفتی ،من
از این رفتارت بدم آمد».
درست« :پسر يا دختر عزیزم! شما به مامان راستش را
نگفتی و من از این رفتارت ناراحت شدم».
 -6در انتقاد ســازنده ،انتقادها با توضیحات همراه
هستند.
در انتقــاد ســازنده،
والدین بعد از اینکه
از رفتــار نامطلوب
فرزند خود انتقاد
کردنــد ،به او

توضیحاتی را (البته بهطور مختصر و واضح و روشن) ارائه
میدهند .برای مثال ،به فرزند خود میگویند« :رضا جان
دلم میخواهد از این به بعد هر وقت دیر میکنی ،به من
خبر بدهی تا ناراحت نشوم».
 -7در انتقاد سازندهُ ،کلیگویی وجود ندارد.
انتقاد سازنده به طور کام ً
ال شفاف ،واضح و مشخص
بیان میشود و در بیان آن ،از واژههایی ُکلی و ُمبهم مثل
«هرگز»« ،هیچوقت» و «همیشه» استفاده نمیشود .در
این زمینه به مثالهای زیر توجه کنید:
 ëنادرست :تو همیشه شلخته و نامرتب بودی (واژهي
«همیشه»ُ ،کلی و نامشخص است).
 ëنادرست :تو هیچوقت به من راستشو نگفتی (واژهي
«هیچوقت»ُ ،کلی و نامشخص است).
 ëدرست :امروز از این رفتارت که وسایلتو سر جاشون
نگذاشتی ،ناراحت شــدم (واژهي ُکلی
وجود ندارد؛ همچنین انتقاد به
همراه توضیــح مختصر بیان
شده است و از طرفی ،بر یک
رفتار تأکیــد دارد) (قهاری،
.)1393
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اشــرفی،حمیدرضا ()1392؛ همهچیــز دربــارهي بیشفعالــی و
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بهپــژوه ،احمــد ()1392؛ اصــول برقــراری رابطــهي انســانی بــا
کــودک و نوجــوان (بــا تجدیــد نظــر و اضافــات) (چــاپ نهــم)؛
تهــران :نشــر دانــژه.
بهپــژوه ،احمــد ()1392؛ اصــول برقــراری رابطــهي انســانی
بــا کــودک ،در :ميخائيــل گــوردون ،ديويــد ريــان و تامــار
شــيلو()1972؛ کمــک بــه رشــد گفتــار و زبــان کــودکان
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()1392؛ تهــران :نشــر دانــژه.
بهپــژوه ،احمــد ()1393؛ چــرا برقــراری رابطــهي انســانی بــا
فرزنــدان اهمیــت دارد؟ .ماهنامــهي پیونــد ،شــمارة پياپــی
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بیانفــر ،فاطمــه ()1392؛ لجبــازی کــودکان :چگونــه بــا کــودک
لجبــاز و نافرمــان خــود رفتــار کنــم؟؛ تهــران :نشــر دانــژه.
جهانشــاهی فــرد ،ســعید ()1393؛ تکنیکهــای فرزندپــروری
(چــاپ ســوم)؛ تهــران :انتشــارات ارجمنــد.
راد ،ســید مســعود ()1393؛ خطاهــای تربیتــی والدیــن؛ تهــران:
انتشــارات نســل نــو اندیــش.
قهــاری ،شــهربانو ()1393؛ والدیــن و فرزندپــروری؛ تهــران :نشــر
قطــره.
گــوردون ،تومــاس ()2000؛ آمــوزش مؤثــر والدیــن بــا روشــی
دمکراتیک برای تربیت فرزندانی مسئول
(چــاپ هفتــم)؛ ترجمــهي مهــدی قراچهداغــی ()1392؛
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در انتقاد
سازنده ،هر بار
تنهایک رفتار
موردانتقاد
قرارمیگیرد.
انتقادسازنده
متوجهیک
رفتار خاص
است ،نه چند
رفتارمختلف.
البتهتوجه
داشتهباشید که
شماهمچنین
میتوانیدچند
رفتار مشابه را
هم مورد انتقاد
قرار دهید.

پیوند
مــاهــنــامــه
آموزشیـتربیتی

از نکات و توضیحاتی که در این مقاله مطرح شد ،باید
بگوییم که والدین عزیز همــواره بايد تالش کنند تا در
سخن گفتن با فرزندشان ،از لقبهای مناسب استفاده
کنند و با احترام و لحنی محبتآمیز او را خطاب نمايند.
برای مثال ،بگویید« :پسر ُگلم»« ،دختر عزیزم»« ،رضا
جان»« ،مریم جان» و نظایر آنها .در ارتباط با فرزندتان
از دادن لقبهای نامناسب و برچسب زدن پرهیز کنید،
زیرا استفاده از لقبهای نامناسب ،بیاحترامی به فرزندتان
محسوب شده و روابط شما را مخدوش میسازد و در دل
کودک ،بذر کینه و نفرت و احســاس حقارت را میکارد
(بهپژوه .)1392 ،در این زمینه ،این نکته گفتني اســت
که برچسب زدن به فرزندان ،چه در مدرسه توسط معلم
و چه در خانه توسط والدین ،از خطرناکترین خطاهای
تربیتی به شمار میآید و به عزت نفس فرزندان آسیب
وارد میکند .از اين رو ،توصیه میشود ضمن آنکه همواره
ب زدن و نسبت دادن لقبهای
تالش میکنید كه از برچس 
ناخوشایند به فرزندان خود اجتناب ورزید ،از طرفی سعی
کنید كه اسامی نیکو برای فرزندان خود انتخاب کنید و از
نامیدن فرزندان با اسامی شکسته و کوتاه شده خودداری
نمایید (بهپژوه.)1392 ،
والدین گرامی! با توجه به نکات ،توصیهها و مثالهایی
که توضیح داده شد ،یک دفتر بردارید و از امروز یادداشت
کنید که در رفتارهای خود با فرزندتان و در ارتباط با او،
ش کر دهايد؟ چند بار به او برچسب
چند بار او را ســرزن 
ز دهايد؟ و چند بار او را مورد انتقادهای منفی و غیر سازنده
قرار دادهايد؟ پس از یادداشت
کردن آنها ،تالش کنید تا
با رعایت توصیهها و
نکاتی کــه برای
شــما توضيح
داده شــد،
مرتکبخطای
ســر ز نش
کردن ،برچسب
زدن و انتقاد منفی
نشــوید .از ســوی
ديگر ،سعی کنيد
يادداشت

کنيــد چندبار رفتارهای مطلوب فرزندتــان را تقويت و
تشويق کردهايد؟ مطمئن باشید تأثیرات مطلوب تحليل
رفتار و تعاملهای خود با فرزندتان را در بهتر شدن رفتار و
رابطهي خود با فرزندتان مشاهده خواهید کرد.

9

