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شیوه هاي
 فرزندپروري

شبكه ي  و  نظام  فرزندان،  و  والدين  روابط 
متقابل  اثر كنش  در  است كه  پيچيده اي  درهم  
شكل مي گيرد. اين نظام با نظام هاي گسترده تر 
مثل محله، جامعه و كشور در ارتباط است و به 
صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق روش هاي 
تربيتي روي فرزندان تأثير مي گذارد. در اين ميان 
تأثير خانواده، بر فرايند رشد بسيار بارز مي باشد. 
جو حاكم بر خانواده و رفتار والدين در چگونگي 

احساس فرد از خود و توانايي هايش مؤثر است.
نيست.  ساده اي  كار  فرزندپروري  واقع  در 
صرف  پشتكار،  و  تالش  مستلزم  فرايند  اين 
وقت، شكيبايي، آمادگي مداوم براي پذيرش خطا 
و تعديل رفتار تربيتي، باز بودن در برابر تجارب 
تربيتي،  شيوه هاي  پيامدهاي  و  نتايج  از  حاصل 

وقتي انتظارات و توقعات والدين يعني 
فرزندانشان  مورد  در  آنان  آرمان هاي 
با توجه به واقعيت وجودي آنان باشد، 
تصويري که کودک از خود مي آفريند، 
بسيار غني و سازنده است و همين عامل 
موجب ايجاد اعتماد به نفس در فرزندان 

مي شود

}
كليد واژه ها: انتظارات والدين ،

شيوه هاي فرزند پروري ،
والدين سخت گير ،
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بررسي  در  تربيتي  علوم  دانشمندان 
شيوه هاي فرزندپروري، رفتار والدين را به 
دو دسته تقسيم مي کنند: الف � پذيرش، 
محبت و گرمي در برابر طرد و خصومت. ب 
� سهل گيري، آزادي و خودمختاري دادن 
و  استبداد  کنترل،  برابر سخت گيري،  در 

توقع باال داشتن

يادگيري و گاه راهنمايي و مشاوره و باالخره كسب 
خودآگاهي است. مگر يادگيري حروف الفبا يا هر 

مهارت ديگري بدون تالش مداوم ممكن است؟
شيوه هاي تربيتي فرصتي است كه فرزندان 
بتوانند، در شرايط موجود به وسيله ي ارزيابي روابط 
خود با ديگران تصويري مثبت از خويش بيافرينند. 
وقتي انتظارات و توقعات والدين يعني آرمان هاي 
آنان در مورد فرزندانشان با توجه به واقعيت وجودي 
آنان باشد، تصويري كه كودک از خود مي آفريند، 
بسيار غني و سازنده است و همين عامل موجب 
ايجاد اعتماد به نفس در فرزندان مي شود. از طرف 
ديگر، سطح انتظار كودک از خود و دنياي اطراف 

هم به شيوه هاي تربيتي خانواده برمي گردد.
يادگيري  شامل  فرزندپروري  مهارت هاي 
مطالبي درباره ي چگونگي رشد و رفتار كودكان و 
درک اين كه در هر سني چه رفتاري را از آن ها بايد 
انتظار داشت، يادگيري راه هاي مثبت و مؤثر براي 
كنار آمدن با رفتارهاي ناشايست، كسب مهارت در 
اطمينان خاطر دادن و محبت كردن به فرزندان 
يادگيري خوب گوش دادن و صريح و قاطع  و 

صحبت كردن مي شود.
پيش از ورود به شيوه هاي فرزندپروري، براي 
كسب خودآگاهي در مورد كاربرد شيوه هاي زير در 

ارتباط با فرزندانتان بينديشيد:
ـ آيا شما محدوديت هاي غيرمنطقي اعمال 
آزادي  يا  نمي دهيد  آزادي  كودكان  به  مي كنيد، 

كمي مي دهيد؟
ـ آيا آزادي بدون قيد و شرط و محدوديت به 
آن ها مي دهيد و آن ها را به حال خود مي گذاريد تا 

همه چيز را خود تجربه كنند؟
ـ آيا بين آزادي و محدوديت  تعادلي ايجاد 

مي كنيد؟
دانشمندان علوم تربيتي در بررسي شيوه هاي 
فرزندپروري، رفتار والدين را به دو دسته تقسيم 
مي كنند: الف ـ پذيرش، محبت و گرمي در برابر 
و  آزادي  سهل گيري،  ـ  ب  خصومت.  و  طرد 
خودمختاري دادن در برابر سخت گيري، كنترل، 
استبداد و توقع باال داشتن. با توجه به اين موضوع، 

شيوه هاي فرزندپروري و پيامدهاي آن در سه طبقه 
قرار مي گيرد: 

ـ والديني كه دايم دستور مي دهند و فرزندان 
كه  مي شوند  موجب  مي كنند،  طرد  را  خود 
فرزندانشان يا دعوا و رقابت را در پيش گيرند يا به 
اين باور برسند كه راه دستيابي به احساس تعلق، 

رئيس بودن است.
ـ والديني كه اهل تسليم هستند و گاه كودک 
را به حال خود رها مي كنند و گاه او را مورد توجه 
افراطي قرار مي دهند، سبب مي شوند فرزندشان به 
اين باور برسد كه فقط آن چه به او مربوط است، 
اهميت دارد و خواسته هاي هيچ كس ديگري مهم 

نيست.
ـ والديني كه به فرزندان حق انتخاب مي دهند 
و با آن ها با محبت و صميمت رفتار مي كنند و در 
عين حال محدوديت هاي معقول ايجاد مي نمايند، 
به فرزندان خود ياد مي دهند كه همكاري با مردم 
فرزندان چنين  است.  زيستن  با هم  براي  راهي 
والديني به اين باور مي رسند كه همه ي مردم مهم 

هستند.
اين شماره را به شيوه ي اخير يعني شيوه ي 
فرزندپروري متعادل اختصاص مي دهيم و در دو 
شماره ي بعد شيوه هاي ديگر را بررسي خواهيم 

كرد. 
شيوه ي فرزندپروري متعادل

گفتيم يكي از ابعاد شيوه هاي فرزندپروري، 
محبت والدين به فرزندان است. اگر والدين فضايي 
ايجاد كنند كه فرزندان بتوانند در منزل احساس 
آسودگي، آرامش و امنيت كنند، به والدين اعتماد 
ميان  در  آنان  با  را  خود  مسائل  و  كرد  خواهند 
خواهند گذاشت. تهديد، سرزنش، تكيه بر نقاط 
ضعف و گوش به زنگ بودن در مقابل خطاهاي 
مي كند.  ايجاد  ناامني  احساس  آنان  در  فرزندان 
برعكس خانواده ي با محبت، نوازشگر، مهربان و 
آرام موجب احساس امنيت و ايجاد جوي مبتني 
هر  والدين  اگر  مي شود.  يكديگر  به  اعتماد  بر 
روز هم به فرزندشان بگويند كه دوستش دارند 
به او آسيبي از حيث لوس شدن وارد نمي كنند. 

كه  مي دهند  نشان  فرزندشان  به  موفق  والدين 
براي آن ها منبع شادي و خوش بختي است.  او 
يافتن نقاط قوت و ستايش صميمانه ي فرزند، در 
جايي كه واقعاً استحقاق آن را داشته باشد نيز به 
او احساس دلگرمي و امنيت مي دهد. پژوهش ها 
نشانگر رابطه ي بين ميزان ابراز محبت والدين به 
فرزندانشان و تعادل و سازگاري رواني آنان است. 
اين تصور غلطي است كه ابراز محبت به فرزندان 
موجب لوس شدن آنان مي شود. برعكس، لوس 
محبت،  جاي  به  امتيازات  دادن  از  ناشي  شدن 
چشم پوشي مدام از خطا، داشتن انتظارات اندک 
از فرزند و خريد هديه هاي لوكس و تشويق مكرر 
مادي است. وقتي والدين حدودي براي فرزندان 
قائل نمي شوند يا به خاطر مهربان جلوه دادن خود 
انتظاراتشان را از آنان كم مي كنند يا اسباب بازي 
و  خالصانه  واقعي،  محبت  جايگزين  را  جايزه  و 
اما  مي بيند.  آسيب  كودک  مي نمايند،  بي شائبه 
چنانچه فرزندان احساس كنند كه والدين صادقانه 
آنان را دوست دارند احساس امنيت و بي نيازي از 
ديگران مي كنند. متأسفانه گاهي والدين آن قدر 
درگير رشد ذهني و درس فرزندان مي شوند )و باز 
هم متأسفانه گاهي مدارس و جامعه اين شيوه ها را 

تشويق يا تحميل مي كنند( كه نيازهاي اساسي تر 
از قبيل امنيت، توجه و محبت را ناديده مي گيرند. 
به  مدام  كه  است  متقابل  روابطي  ايجاد  نتيجه، 

احساس ناكامي والدين و فرزندان منجر مي شود.
در گروه اول شيوه هاي فرزندپروري، عالوه بر 
محبت، ستايش پيشرفت ها و موفقيت هاي فرزندان 
نيز مهم است و سبب اعتماد به نفس و دلگرمي 
آنان مي شود. ستايش بايد متوجه محصول كار و 
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دستآوردهاي فرزند شود؛ نه اينكه به خاطر كاري 
كه كرده است نسبت به او بيشتر اظهار محبت 
گردد. چون در اين صورت در مورد او قضاوت شده 
است. فرزندان نبايد احساس كنند محبت و دوست 
داشتن منوط به موفقيت آنان مي باشد. به عالوه، 
بهتر است ستايش معطوف به تالش و موفقيت 
فرزند باشد نه خصوصيات ذاتي و طبيعي  او. اگر 
فرزند را مثاًل به خاطر هوشش ستايش كنيم، ممكن 
است او را دچار غرور كرده و اين موهبت ذاتي را 
ضايع كنيم. اما اگر فرزند به خاطر سخت كوشي و 
تالش زياد ستايش شود، در صورت شكست هاي 
احتمالي، مسئله را به ويژگي هاي ذاتيش معطوف 
نمي كند و به خودش مي گويد، دفعه ي بعد بيشتر 

تالش خواهم كرد. 
فرزندپروري،  شيوه هاي  از  ديگر  گروه 
در  يا  و  سخت گيري  برابر  در  آسان گيري 
ميزان  و  انضباط  امر  به  پرداختن  نحوه ي  واقع 
محدوديت هاي اعمال شده است. والدين كارآمد 
انتظاراتي از فرزندان دارند و مايلند فرزند مطابق 
اين  تحقق  منظور  به  كند.  عمل  انتظارات  آن 
هدف، انتظارات بايد روشن و قابل درک باشند. 
اگر انتظارات به روشني بيان نشوند، احتمال دارد 
را  كاري  همان  كند،  تصور  نوجوان  يا  كودک 
مي كند كه والدين از او انتظار دارند. انتظارات بايد 
براي فرزند قابل درک باشند. در غير اين صورت 
او همواره در حال تالش براي رسيدن به اهداف 
دست نيافتني خواهد بود. اين امر موجب جريحه دار 

شدن احساسات او مي شود.
بچه ها در تمام سنين، حتي وقتي به نوجواني 
رسيده باشند، نياز به راهنمايي ها و دستورالعمل هاي 

مشخص و روشن دارند. والدين در تشريح انتظارات 
خود، الزم است انتظارات را با تمام جزئيات شرح 
دهند. علت ديگر روشن نبودن انتظارات اين است 
روشن  هم  والدين  خود  براي  انتظارات  آن  كه 
نيستند. در اين صورت هيچ راهي وجود ندارد تا 
فرزند بفهمد آن ها چه مي خواهند. مثاٌل وقتي كه 
والدين عادت دارند فرزند خود را با ديگران مقايسه 
كنند، انتظاراتشان روشن نخواهد بود. آن ها هرگاه 
خود  فرزند  به  نسبت  برتري  ديگر  كودكي  در 
مي بينند، به سرزنش فرزند خود مي پردازند. اين كار 
به پرخاشگري يا خشم پنهان و احساس ناكامي در 

كودک منجر مي شود.
هدف از ايجاد محدوديت و بيان انتظارات، 
و  مسئوليت پذيري  سوي  به  فرزندان  هدايت 
آموزش انضباط خودكار است. آنان با اين كار ياد 
با ديگران همكاري كنند و به حقوق  مي گيرند 
آنان احترام بگذارند. ياد مي گيرند كه هم نيازهاي 
ديگران مهم است و هم نيازهاي آنان و نبايد جهت 
ارضاي نيازهاي خود، حقوق و نيازهاي ديگران را 

ناديده بگيرند.
شيوه هاي غالب والدين براي اعمال انضباط، 
توسل به محروميت و تنبيه و دادن پاداش است. 
در حالي كه تنبيه به كودكان مي آموزد كه از والدين 
بترسند و از آن ها بدشان بيايد و اين مغاير با بعد 
محبت و دلگرمي دادن است. تنبيه به رابطه ي 
سالم خدشه وارد مي نمايد و عزت نفس فرزندان 
را كم مي كند. تنبيه به فرزندان ياد مي دهد كه 
راه  از  مثاًل  را  ديگران  مي توانند  هم  خودشان 

قلدري كردن تنبيه كنند.
انضباط  ايجاد  بهينه ي  شيوه ي  هم  پاداش 
نيست. پاداش به كودكان ياد مي دهد كه چيزي به 
دست آورند، نه اين كه اهل همكاري باشند. پاداش، 
مدام بايد افزايش يابد وگرنه اثرش از بين مي رود.

فرزندان  احترام  بايد  محدوديت،  اعمال  در 
رعايت شود. هنگام ايجاد محدوديت الزم است 
انتخاب داده شود و محدوديت  به فرزندان حق 
اين  به  براي رسيدن  نباشد.  مطلق و صددرصد 

هدف والدين بايد به جاي نهي مداوم از كاري كه 
انتظارش را ندارند، حد و مرز را به صورت مثبت 
االن  بگويند  آن كه  جاي  به  مثالً   كنند.  اعمال 
نمي گذارم تلويزيون تماشا كني، مي توانند بگويند 
پس از انجام تكاليف مدرسه مي تواني تلويزيون 
تماشا كني. در اين موارد لحن والدين بسيار مهم 
قاطع  باشند.  و مهربان  قاطع  بايد  والدين  است. 
بودن حاكي از آن است كه آنان انتظار همكاري 
دارند و در ضمن براي شخص مقابلشان ارزش 
قائلند. الزم است در صدا و لحن والدين آرامش و 
صميميت وجود داشته باشد. جهت ايجاد حد و مرز، 
شيوه ي مناسب اين است كه والدين كمتر حرف 
بزنند و بيشتر عمل كنند. بنابراين چنانچه فرزند 
مثاًل تكاليف خود را نمي نويسد، سرزنش، تهديد 
و تذكر مداوم مفيد نيست. در عوض اجراي پيامد 
رفتار، احتمال وقوع رفتار مطلوب را در آينده بيشتر 
مي كند. والدين نبايد با فرزند دعوا كنند و سپس 
تسليم آن ها شوند. گاهي فرزندان ياد مي گيرند كه 
با جر و بحث و نق زدن يا لجبازي كردن والدين 
خود را وادار به تسليم شدن كنند. اين كار موجب 
ضايع شدن حد و مرزها مي شود. والدين بايد به 
فرزند احترام بگذارند و گاهي در موقعيت مناسب 
با او تبادل نظر كنند و به حرف هايش گوش دهند. 
اين كار به فرزند مي آموزد كه در صورت موافق 
نبودن با حد و مرزها به جاي لجبازي، با والدين 
والدين،  با  فرزند  گفت وگوي  اين  كند.  صحبت 
مشخص  را  مرزها  و  حد  برخي  بودن  نامناسب 
مي كند و اين امكان را به والدين مي دهد كه آن ها 

را تعديل نمايند.
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به  وقتي  حتي  سنين،  تمام  در  بچه ها 
نوجواني رسيده باشند، نياز به راهنمايي ها 
و دستورالعمل هاي مشخص و روشن دارند. 
والدين در تشريح انتظارات خود، الزم است 

انتظارات را با تمام جزئيات شرح دهند
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