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عوامل مزاحم خارجي را داشته باشد.
 .22مطمئن شويد كه قبل از تدريس ،توجه
دانشآموز به شما معطوف است .يك عالمت
توجهدهنده مثل اشارهي دست ،يك تماس آرام يا
ارتباط چشمي ،بيشتر اوقات سودمند است.
 .23تفكيك تكاليف به قطعات قابل اجرا .از
اين دانشآموزان نبايد انتظار داشته باشيم براي
مدت طوالني بهصورت مستقل فعاليت كنند .اگر
مطالب كتاب گيجكننده و يا درهم است ،الزم
است آنها را بهشكل واحد سازماندهي كنيد.
 .24ارائهي بازخورد فوري براي كارهاي انجام
شده.
 .25موقعيتي را پيدا كنيد كه دانشآموز در آن
عملكرد خوبي داشته است؛ و سپس او را تشويق
كنيد.
 .26در صورت نياز ،وقت اضافي داده شود.
دانشآموزان داراي نقص توجه كارها را كندتر
انجام ميدهند .چنانچه كودك نميتواند كارهاي
خود را در زمان محدود انجام دهد ،الزم است به
وي وقت اضافي داده شود و از جريمه كردن او
خودداري شود.
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2. Meyes, Kavale, Forness
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شيوههاي
در شمارههاي قبل گفتيم كه جو حاكم بر
خانواده و رفتار والدين در چگونگي احساس فرد از
خود و تواناييهايش مؤثر است .شيوههاي تربيتي
فرصتي است براي اين كه فرزند بتواند ،در شرايط
موجود به وسيلهي ارزيابي روابط خود با خانواده،
تصويري از خود بيافريند .همچنين شيوههاي
فرزندپروري متعادل را براساس دو بعد محبت
و ستايش و آسانگيري در برابر سختگيري
بررسي كرديم .در شمارهي قبل به شيوههاي
مستبدانه در فرزندپروري اشاره كرديم و در اين
شماره ،شيوههاي مبتني بر سهلگيري را مورد
اول،
بررسي قرار ميدهيم .در شيوهي اخير در بعد ِ
شيوههاي فرزندپروري يعني بعد محبت و ستايش
يا افراط ميشود و يا فرزند مورد غفلت و بيتوجهي
واقع ميشود .در بعد دوم يعني آسانگيري در برابر
سختگيري ،خانوادههاي سهلگير بيشتر به تسليم
شدن در برابر خواستههاي فرزندان و رها كردن يا
آزاد گذاشتن آنان كه هر طور دلشان بخواهد رفتار
كنند ،تمايل دارند .والديني كه به اين شيوه رفتار
ميكنند معمو ًال حقوق خود را ناديده ميگيرند،
مسئوليتي از كودك نميخواهند و انتظاراتي از او
ندارند .اين والدين هميشه در برابر خواستههاي
فرزندانشان تسليماند و حتي اگر محدوديتي را
در نظر بگيرند ،غالب ًا آن را لغو ميكنند .بنابراين
فرزندان اين گونه والدين بدون راهنماييهاي الزم
بزرگ ميشوند .بعضي از اين والدين عقيده دارند
بايد كودكشان را آزاد بگذارند تا همهچيز را خود
تجربه كند و در عمل متوجه محدوديتها شود.
اما آزادي بدون محدوديت يعني دردسر براي
همه .مگر ميشود جامعهاي را بدون مقررات و
قوانين اداره كرد( .دينك مير و همكاران ،ترجمهي
رئيسدانا)1386 ،
اين سبك تربيتي را ميتوان از دو بعد مورد
بررسي قرار داد:
الف ـ تأثيري كه در ساختار شخصيت كودك 
و نوجوان ميگذارد.
ب ـ تأثير كه بر كاركرد فرد ميگذارد.
براساس نظريهي فرويد (وبرن) كودك  با

توجه به شيوههاي تربيتي والدين و محدويتهايي
كه برايش ايجاد ميكنند ،كمكم پي ميبرد كه
عملي خوب است يا بد ،درست است يا نادرست.
اين مسئله به شكلگيري «ساختا ِر فراخود»
شخصيت منجر ميشود .فراخود شاخهي قضايي
و نقاد شخصيت است و اصول اخالقي را دربر
دارد .اين ساختار براي كسب لذت تالش نميكند
و بيانگر ارزشها و آرمانهاي جامعه است كه
والدين آنها را به كودكان انتقال دادهاند .يكي از
وظايف اين ساختار شخصيتي ،بازداري تكانههاي
سركشنهاد است( .كوري ،ترجمه :سيد محمدي،
.)1385
برن هم عقيده دارد ساختار «والد» شخصيت
حاوي پيامهايي است كه فرد در كودكي از والدين
ميگيرد .يكي از وظايف مهم اين ساختار شخصيتي
سهولت انجام كارها در بزرگسالي است .چرا كه
شيوههاي انجام كار از والدين در ساختار «والد»
بايگاني شده است.
با توجه به اين نظريات ،وقتي والدين
محدوديتي براي كودك قائل نشوند ،اين ساختار
شخصيت از رشد سالمي برخوردار نخواهد بود.
به لحاظ كاركردي ،اين كودكان در پذيرش
مسئوليت دچار مشكل ميشوند؛ چون ياد ميگيرند
هر كاري را كه دوست دارند انجام دهند .آنها
احترام به احساسات و حقوق ديگران را نميآموزند
و متوجه نميشوند كه مردم در برابر يكديگر
مسئولاند( .دينك مير و همكاران ،ترجمه:
رئيسدانا )1386 ،چنين فردي در بزرگسالي
براساس تكانههاي نهاد عمل خواهد كرد و از توان
بازداري تكانههاي نهاد برخوردار نخواهد شد .با
توجه به نظريهي برن ،وقتي تكوين ساختار «والد»
به خاطر نبود راهنماييها و هدايتهاي والدين با
وقفه روبهرو شود ،فرد در بزرگسالي در برخورد با
مسائل دچار مشكل تشخيص بايدها و نبايدها و
نداشتن معيار براي تصميمگيري خواهد بود.
البته انواع مختلفي از سبكهاي تربيتي
ميتوانند در اين طيف قرار بگيرند :در بعضي
خانوادهها هيچ نظم و قانون و مقرراتي وجود ندارد

فرزندپروري
و معلوم نيست كه چه كاري را بايد چه كسي انجام
دهد ،هيچگونه خط مشي مشخص وجود ندارد.
طبيعت ًا اين كودكان وقتي وارد اجتماع ميشوند،
مشكالت عديدهاي پيدا ميكنند .نظم اجتماعي
براي آنان آزاردهنده است ،در اجتماع نميتوانند
سازگاري خوبي پيدا كنند و فرايند اجتماعيشدن
اين كودكان با مشكل روبهروست .آنها هميشه
احساس ناكامي ميكنند .اين تربيت در نوجواني به
آشفتگي هويت ميانجامد.
وقتي اين كودكان در موقعيتهاي اجتماعي
قرار گيرند گويي به خود ميگويند« :من گيج
شدهام ،نميدانم حق با كيست؟ ،حق نه با من است
نه با ديگران ».آنها با اين تفكر از موقعيتهاي
اجتماعي گريزان ميشوند.
اما در خانوادهاي ديگر ممكن است اعتقاد بر
اين باشد كه مسئوليت عمدهي خانواده بر دوش
پدر و مادر است و كودكان بايد از كودكي خود لذت
ببرند .در چنين خانوادهاي ،كودكان لوس و ننر بار
ميآيند .آنها آمادگي قبول مسئوليت ندارند .در
همهجا خود را محق ميدانند و حقوق ديگران را
پايمال ميكنند .اين سبك به تكوين «شخصيت
خودشيفته» ميانجامد .اين افراد در برابر سختيها
و موقعيتهايي كه مستلزم رقابت يا تصميمگيري
است بسيار شكنندهاند و با همه درگير ميشوند.
آنان گويي به خود ميگويند« :حق با من است و تو
ناحق ميگويي ،همه حق مرا ضايع ميكنند».
گروه سوم خانوادههايي هستند كه پدر و مادر
در چگونگي فرزندپروري ،با يكديگر هماهنگي
ندارند .يكي سختگير و ديگري آسانگير است.
يا يكي متعادل و ديگري سهلگير است .عضو
سهلگير معمو ًال كارهاي فرزندش را از عضو
سختگير و گاهي متعادل ميپوشاند .بين كودك 
و عضو سهلگير ائتالفي عليه فرد سوم صورت
ميگيرد .تيم اين ائتالف معمو ًال عضو ديگر را
فريب ميدهد .در اين شيوه نيز مسئوليتپذيري
آموخته نميشود .كودكي كه اين گونه تربيت
ميشود گويي هميشه با خود ميگويد« :اگرچه
گاهي ممكن است حق با تو باشد ولي در واقع
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آسيهشريعتمدار
دانشجوي دكتراي مشاوره

كليدواژهها :سبك فرزندپروري سهلگيرانه ،فراخود ،مسئوليتپذيري ،انتظارات.

هميشه من ميتوانم سر تو كاله بگذارم و كارم را
پيش ببرم ».اين بچهها شخصيت ضداجتماعي پيدا
ميكنند و با فرار از قانون از طريق فريب ديگران و
كالهبرداري تالش ميكنند به هر آنچه ميخواهند
دست يابند .اين كودكان احساس ناكامي ناشي
از عدم تحمل محدوديتها را با فريب ديگران
ميپوشانند.
نقطهي اشتراك  اين سه نوع خانواده
شكلگيري شخصيتي خام و نابالغ است كه در
موقعيتهاي اجتماعي هميشه با مشكل مواجه
است.
البته اعمال محدوديت و قانونمندي داشتن
مستلزم درك  درستي از مراحل رشد كودك 
است تا والدين بدانند در هر سني از فرزندشان
بايد چه انتظاري داشته باشند .بعضي از والدين
بدرفتاريهاي كودك  را رفتاري طبيعي جلوه
ميدهند و ميگويند« :ما انتظارش را داشتيم و آن
را هم ميپذيريم .زيرا فكر ميكنيم در اين مورد
هيچ كاري نميتوانيم انجام دهيم ».در واقع اين
گونه والدين براي پنهان كردن شكست خود در
مديريت چالشهاي تربيتي مربوط به مراحل رشد،
به چنين ترفندي متوسل ميشوند؛ ترفندي كه
مدام احساس شكست را عميقتر ميكند.
بنابراينالزماستوالدينازكودكانشانباتوجه
به مراحل رشد ،انتظاراتي داشته باشند .انتظارات،
عوامل نيرومندي هستند كه كودكان ،معمو ًال
آنها را به راحتي حس ميكنند .يكي از مهمترين
انتظارات والدين ،انتظار همكاري و مشاركت است.
والدين بايد از كودكان انتظار همكاري داشته باشند
تا كودكان هم مسئوليتپذيري را ياد بگيرند.
الزم است كودكان را تشويق كنيم تا با
خانواده مشاركتكنند .آنها به عنوان يك عضو
مشاركتكننده ،كه انتظاراتي از او ميرود ،احساس
مفيد و ارزشمند بودن ميكنند .اگر پيامهاي
خانواده مشخص و با ثبات باشد ،كودك ميآموزد
كه چه چيزهايي در خانواده مهم است و او ملزم
به رعايت آنهاست .كودك اين گونه ياد ميگيرد
كه به ارزشها احترام بگذارد و فرد را به آنها

متعهد كند .كودك با احترام به ارزشهاي خانواده
احترام گذاشتن به ديگران و ارزشهاي آنان را ياد
ميگيرد.
يكي از راههاي مناسب آموزش و جلب
همكاري كودكان ،ترتيب دادن جلسات خانوادگي
منظم براي گفتوگو در مورد مسايل روزمره است.
گاهي اين پيشنهاد براي خانواده عجيب و غريب به
نظر ميرسد .خانوادهها ممكن است فكر كنند اين
شيوه بيشتر به درد سازمانهاي رسمي ميخورد.
آنها ميگويند ما كه هميشه يكديگر را ميبينيم
پس چه نيازي به جلسه هست .اما اين جلسات
هفتگي به افراد ياد ميدهد كه در احساسات هم
شريك شوند و انتظارات خود را به طور مشخصي
بيان كنند .همچنين احساس اتحاد و همبستگي
به خانواده ميدهد .چرا كه ياد ميگيرند گاهي به
خاطر يكديگر از نيازهاي خود صرفنظر كنند و
گذشت داشته باشند .به عالوه ،احترام گذاشتن به
ديگران را به كودكان ميآموزد و باالخره فضايي
فراهم ميكند كه والدين مجبور نباشند براي
تفهيم بايدها و نبايدها به فرياد كشيدن ،كتكزدن
يا سرزنشكردن متوسل شوند.
در اين جلسات والدين غالب ًا متوجه ميشوند كه
قوانين و محدوديتها را كام ً
ال مشخص نكردهاند و
بنابراين كودكان در مورد آنچه از آنان انتظار ميرود
ابهام دارند .نتايج اين جلسات ،در صورتي كه منظم
برگزار شود و از ضمانت اجرايي برخوردار باشد،
رشد و پيشرفت در حوزههاي زير است:
 .1تصمیمگیری و انتخاب  .2مسئولیتپذیزی
 .3تحمل ناکامی  .4احترام به عقاید ،حقوق
و احساسات دیگران  .5یادگیری مشارکت و
همکاري  .6احساس خود ارزشمندی
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