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 یکتا فراهانی 

دنیایی که ما امروز تجربه 
می کنیم بی گمان عالوه بر 
دنیای  با  که  شباهت هایی 
هم  بسیار  دارد  والدین مان 
متفاوت است. به همین ترتیب فرزندان ما 
نیز در دنیایی بسیار متفاوت قرار دارند، با 
خواسته هایی که شاید در بسیاری موارد برای 
نتوانیم درک  ما دور از ذهن باشد و حتی 
درستی از آنها داشته باشیم. وقتی نمی توانیم 
به خوبی این گونه تفاوت ها را بپذیریم معموال 
مشکالتی هم بین ما به وجود خواهد آمد که 
برای از بین رفتن آنها باید شناخت و آگاهی 
بیشتری از فرزندان خود داشته باشیم؛ در غیر 
این صورت ممکن است شاهد آسیب هایی برای 
آنها باشیم که به سادگی جبران نخواهند شد اما 
در دنیای مدرن امروز چه تغییراتی حاصل شده 
که باعث دوری ما از فرزندان مان شده و چگونه 
می توانیم این فاصله ها را کمتر کنیم. در این 
زمینه با دکتر فاطمه رنجبر، فوق تخصص روان 
پزشکی کودک و نوجوان گفت وگو کرده ایم. 

در حال حاضر چه  دکتر،  خانم   :
تفاوت هایی در روابط بین اعضای خانواده 

با گذشته وجود دارد؟
خانواده در گذشته مفهومی که در حال حاضر 
حاکم است، نداشت؛ یعنی در گذشته نوع نگاه 
والدین به فرزندان نگاهی از باال به پایین بود؛ 
به خصوص پدران که در جوامع پدرساالرانه فاصله 
زیادی را با فرزندان شان حفظ می کردند. به همین 
دلیل می توان گفت در گذشته رویکرد خطی در 
خانواده برقرار بود اما بعد از جنگ جهانی دوم 
فضا و آگاهی بیشتری به وجود آمد و مسائل 
روان درمانی وارد حوزه علم شد. به این ترتیب 
به تدریج مفهوم کلی خانواده تغییر کرد، به گونه ای 
که متخصصان نگاه جدیدی به موضوع پیدا کردند 
و به انسجام بیشتر خانواده اندیشیدند. از این رو 
روش های تربیتی هم تغییر کرد. در حال حاضر 
نگاه به خانواده به صورت یک سیستم است؛ 
یعنی افراد در خانواده با هم در تعامل هستند و 
هر فرد جایگاه خود را دارد بنابراین کنش هر 
کدام از اعضای خانواده باعث واکنش اعضای 
دیگر خواهد شد. به همین خاطر رفتار والدین 
مستقیم باعث شکل گیری رفتار کودکان خواهد 
شد. همان گونه که رفتار بچه ها هم بر رفتار والدین 

تاثیرگذار خواهد بود.

: تغییرات در روش های فرزندپروری 
تا چه حد موفقیت آمیز بوده اند؟

موضوع مهم در این تغییرات توجه به این نکته 
است که شدت و ضعف آنها بیش از اندازه نباشد. 
مثال اگر در گذشته سیستم سخت گیرانه ای بر 
خانواده و تربیت فرزندان حاکم بوده، حاال نباید 
به گونه ای بسیار سهل گیرانه تغییر شکل پیدا کند 

تا اندازه ای که فرزندان هیچ گونه حرف شنوی از 
والدین خود نداشته باشند. فراموش نکنیم مفهوم 
استقالل پیدا کردن کودکان اصال به معنای نافرمانی 
آنها از والدین شان نیست. باید توجه داشته باشیم 
فرزندساالری که اغلب در دنیای مدرن امروز و 
در جوامع مختلف شاهد آن هستیم مشکالت 

زیادی را به وجود آورده است. 
به طور کلی نگاه ساالرانه قائل شدن برای فرزندان 
یا والدین باعث بروز مشکالتی می شود. در جامعه 
مدرن با از بین رفتن نگاه سیستمی به خانواده، 
شکل آن تغییر پیدا کرده است. یعنی در گذشته 
جایگاه افراد در خانواده مشخص بود و مفهوم 
خاصی داشت در صورتی که این مفاهیم در حال 

حاضر از بین رفته اند. 

به  نگاه ها  مدرن  خانواده های  در   :
اعضای خانواده به چه شکل است؟

در گذشته جایگاه هر شخص در خانواده مشخص 
بود اما مشکل در خانواده های مدرن تغییراتی 
است که در بسیاری موارد باعث از بین رفتن 
مفاهیم شده است؛ یعنی اگر کودکی با همسن 
و ساالن خود رفتارهای پرخاشگرانه دارد با پدر 
و مادر خود هم پرخاشگری خواهد کرد. گویا 
والدین قاطعیت یا کنترلی بر روش تربیتی فرزندان 
خود ندارند. داشتن قاطعیت و اقتدار در تربیت 
روش بسیار سازنده و مفیدی است که باعث 

بهبود رابطه والدین با فرزندان  خواهد شد. با 
بررسی بیشتر معموال متوجه می شویم پدر و 
مادر هایی که قاطعیت و اقتدار الزم را در تربیت 
فرزندان شان ندارند خود نیز در خانواده رفتار 

خوبی با یکدیگر ندارند. 

: کدام عوامل و روش های تربیتی 
دنبال  به  فرزندان  برای  بیشتری  آسیب های 

خواهد داشت؟
عواملی که در تربیت های مدرن امروزی بسیار 
آسیب زننده هستند، نبود روش مشخص و واحدی 
است که در آن جایگاه هر فرد تعریف شده 
باشد، در این خانواده ها تعامل کافی بین اعضای 
خانواده وجود ندارد، ضمن اینکه نبود شجاعت و 
قاطعیت ابراز عقیده و به کار گرفتن روش تربیتی 
خاص و هماهنگ بین پدر و مادر هم از عوامل 
بسیار آسیب زایی است که مانع از موفقیت والدین 
در تربیت فرزندان شان خواهد شد. مثال مادری 
که برخالف تصمیم پدر اجازه می دهد کودک 
ساعات بیشتری را صرف تماشای برنامه مورد 
عالقه اش کند، فکر می کند روش مهربانانه تری 
نسبت به همسرش در پیش گرفته است، حال 
آنکه کودک از این گونه رفتارهای والدین خود 
این پیام را دریافت می کند که هر وقت بخواهد با 
جلب توجه مادر می تواند بر خالف میل پدر رفتار 
کند یا برعکس. همین موضوع نیز باعث جدی 

نگرفتن و توجه نداشتن کافی به خواسته های هر 
دو والدین توسط کودک خواهد بود. 

تغییرات در روش های  این  دلیل   :
تربیتی والدین چیست؟

دلیل اصلی این گونه تغییرات به نوع فرزندپروری 
که شاهد آن هستیم، برمی گردد. در دنیای مدرن 
امروزی با در نظر گرفتن تغییرات توسط والدین 
و همچنین تغییر در نوع امکانات و نگاه افراد، 
طبعا روش های تربیتی هم دستخوش تحوالتی 
خواهند شد. انتخاب روش درست فرزندپروری 
بسیار مهم است ولی متاسفانه اغلب انتخاب 
درستی انجام نخواهد شد و روش های انتخابی 
روش هایی نیستند که با خواسته ها و تمایالت 
فرزندان هماهنگ باشد، مثال عده ای از پدر و 
مادرها هنوز می خواهند همان گونه که با خودشان 
رفتار شده با فرزندان شان هم رفتار کنند چون در 
بسیاری موارد از روش های دیگر آگاهی ندارند. 
ضمن اینکه فکر می کنند حتما این بهترین روشی 
است که می تواند منجر به موفقیت شود، غافل 
از اینکه خواسته ها و دنیای بیرونی فرزندان شان 

کامال با آنها متفاوت است. 
عده ای دیگر هم که می خواهند از روش جدید 
و متفاوتی استفاده کنند، معموال فقط خالف آن 
روشی رفتار می کنند که در کودکی با خودشان 
رفتار شده، مثال اگر پدر و مادر سخت گیری 

داشته اند که آنها را زیاد جدی نمی گرفتند تصمیم 
می گیرند خودشان فرزندشان را کامال آزاد و رها 

بگذارند تا هر طور می خواهد رفتار کند. 
چنین انتخاب هایی منجر به موفقیت نخواهد شد 
چون بهترین روش تربیتی روشی است که نه 
به گونه ای باشد که والدین جدی گرفته نشوند 
و همه چیز مطابق خواسته های فرزندان پیش 
برود و نه آن قدر سخت باشد که والدین نقش 
خاصی را برای فرزنداشان قائل نشوند. می توان 
گفت بهترین روش در نظر گرفتن شیوه ای حد 
فاصل این دو روش است، یعنی اینکه والدین 
خود را با پیشرفت دنیا و همچنین تکنولوژی 
هماهنگ کنند.  در بسیاری مواقع آگاهی نداشتن 
والدین با اینترنت یا بازی های کامپیوتری جدید، 
مشکالت زیادی را در روابط آنها با فرزندان شان 
به وجود می آورد چون کودکان احساس می کنند 
والدین شان به اندازه کافی از توانایی های الزم 
برخوردار نیستند. والدین با آگاه کردن بیشتر خود 
نباید از فرزندان خود عقب بمانند چون فرزندان 
حتی در کودکی هم متوجه این گونه ناآگاهی های 
والدین خود می شوند و نمی توانند آن گونه که الزم 
است آنها را جدی بگیرند و اعتماد الزم را برای 

توجه به حرف هایشان داشته باشند. 

روش های  بهتر  نتیجه گیری  برای   :
فرزندپروری مختلف در دنیای مدرن امروزی 

چه شیوه هایی را باید مد نظر قرار دهیم؟
فرزندپروری  روش های  مختلف  جوامع  در 
مشترکی وجود دارند. در روش های مستبدانه 
گذشته که البته هنوز هم وجود دارند و روش های 
ساده انگارانه مدرن امروزی اشکاالتی وجود دارند 
که برای اصالح آنها باید شیوه ای بینابین را مد نظر 
قرار داد. یکی از نکات مهم که در فرزندپروری 
درست باید به آن توجه داشت این است که از هر 
کودک یا نوجوانی در حد توان، استعداد و موقعیتی 
که در آن قرار گرفته توقع و انتظار داشته باشیم. 
ضمن اینکه باید شیوه ای بینابین و معتدل را همراه 
با قاطعیت مد نظر قرار دهیم. البته به خواسته های 
کودک هم باید توجه داشت. خواسته های فرزند 
ما فقط مختص خود اوست و هماهنگ با دنیایی 
که او در آن بزرگ شده و رشد یافته بنابراین 
لزوما نباید مشابه خواسته های دوران کودکی یا 
نوجوانی خود ما باشد. یکی دیگر از مواردی که 
در تربیت دنیای مدرن امروزی باید مد نظر قرار 
بگیرد حفظ استقالل کودکان است تا در آینده به 
اصطالح بتوانند روی پای خود بایستند و مستقالنه 
عمل کنند ولی در خانواده های مدرن امروزی 
اغلب والدین فکر می کنند در روش های تربینی 
درست باید همه چیز را در اختیار فرزندان شان 
قرار دهند. همین موضوع باعث می شود آنها 

نتوانند مستقل بار بیایند. 
درواقع وابسته بار آوردن کودکان یکی از مهم ترین 
مشکالت تربیتی والدینی است که فکر می کنند 
انجام همه کارهای کودک به جای خود او، 
نشانه محبت و توجه زیاد است. حال آنکه این 
روش در آینده باعث سرخورده شدن کودکان 
می شود چون نه تنها به این ترتیب نمی توانند 
توانایی ها و آگاهی های الزم را کسب کنند، 
بلکه توقع دارند دیگران هم در اجتماع مانند 
والدین شان هر چه می خواهند در اختیارشان 
قرار دهند. همین موضوع اعتماد به نفس آنها 
را کاهش می دهد و توانایی اداره کارهایشان را 

هم کمتر خواهد کرد.

تاثیر روابط والدین بر تربیت فرزندان 

کودکان دنیای مدرن
وابسته بار آوردن 

کودکان یکی از 
مهم ترین مشکالت 

تربیتی والدینی است 
که فکر می کنند انجام همه کارهای 

کودک به جای خود او، نشانه محبت و 
توجه زیاد است. این روش در آینده 

باعث سرخورده شدن کودکان می شود 
چون نه تنها نمی توانند توانایی ها و 

آگاهی های الزم را کسب کنند، بلکه 
توقع دارند دیگران هم در اجتماع 

مانند والدین شان هر چه می خواهند 
در اختیارشان قرار دهند

حتما شما هم این حس خوب را تجربه کردید که 
وقتی به کسی کمکی می کنید و این کمک از روی 
ترحم نیست بلکه دوست دارید طرف مقابل هم شرایط 
بهتری داشته باشد حال بهتری پیدا می کنید و گاهی 
از این تعجب می کنید که این تاثیر حتی بیشتر از 
کاری است که فقط برای خودمان و عزیزان مان انجام 
می دهیم. در این موقعیت ها بچه ها فرصت های نابی 
برای آموختن پیدا می کنند چرا که از قدیم گفته اند 
کارهای ما صدای خیلی بلندتری از حرف هایمان 
دارند. پژواک این صدا نیز به سوی ما برمی گردد و 
ما با شرایط متفاوتی مسیر زندگی را ادامه می دهیم و 
احساس مثبت تری پیدا می کنیم. چقدر به این توجه 
داریم که خلق وخو قابل سرایت است؟ چیزی که 
از گذشته ای دور در ادبیات ما هم به آن توجه شده 

است، به قول موالنا: 
»در محفل خود راه مده همچو منی را

افسرده دل افسرده کند انجمنی را«
در این میان کودکان نیز از خلق والدین و مراقبان 
اصلی تاثیر می پذیرند و با روش آنها به دنیا نگاه 
کرده و مسائل را با شیوه آنها حل و فصل می کنند. 
کودکی را در کلینیک دیدم که با این نگرانی آورده 
شده بود که بعد از هر ناکامی تهدید به خودکشی 

می کند. کودکی که در برخی از ساعات با مادربزرگ 
زندگی می کند و مرتب این جمله را از او می شنود 
که »کاش قبل از آمدن کرونا مرده بودم. من دوست 
ندارم با کرونا بمیرم و برایم هیچ مراسمی برگزار 
نکنند.« این کودک بقیه روز را با مادر و پدری سپری 
می کند که آنها نیز شیوه شناختی و فکری ناسالمی 
از خود نشان می دهند. والدین این کودک خردسال 
با چند طرحواره محرومیـت عـاطفي، وابسـتگي و 
بی کفـایتي و آسـیب پـذیري در مقابـل صـدمه و 

بیمـاری زندگی می کنند.

طرحواره چیست؟ 
طرحواره به قالب، ساختار یا چارچوبی از تفکر گفته 
می شود که بر اساس آن ما قادریم در بسیاری از کارها 
بدون تامل زیاد وارد شویم و تصمیم بگیریم. اگر شما 
رانندگی می کنید با این موضوع آشنایی دارید که در 
روزهای اول با چه وسواسی به تمام مراحل رانندگی 
خود فکر می کردید، برای هر بار دنده عوض کردن 
به دنده نگاه می کردید و دائم مراقب کالج بودید 
تا ماشین خاموش نشود اما پس از مدتی، رانندگی 
کردن از حوزه آگاهی شما خارج شده و به حالت 
ناهوشیار درآمده و شما می توانید بدون فکر کردن 
رانندگی کنید. این چارچوب فکری ایجاد شده بر 
ادراک بعدی شما از تجربه هایتان نیز تاثیر می گذارد.
قالب های فکری ما هم بعد از مدتی جزیی الینفک از 
ما می شوند و برای تغییر آنها الزم است به آنها بیندیشیم 
و مراقب سبک تفکر خود باشیم. این طرحواره ها اوایل 

کودکی شکل می گیرند و خود را به 
تجارب بعدی زندگی ما تحمیل 
می کنند. این چارچوب ها دنیا را 
می کنند  پیش بینی  قابل  ما  برای 
و ما در این دنیا احساس امنیت 
می کنیم اما چرا می گوییم والدین 
این کودک خردسال این طرحواره ها 

را دارند؟ این کودک، مادری دارد که 
در ساعات کمی که با اوست فقط به 

نیازهای جسمی اش توجه می کند؛ او با 
احساس گناهی که حاصل از تنها گذاشتن 

کودک در ساعات روز است سعی می کند همه 
نیازهای جسمی کودک را به طور افراطی جبران کند. 
او خودش به کودک ۵ ساله اش غذا می دهد و شب را 
کنار او می خوابد و می گوید او برای تنها خوابیدن بیش 
از حد خردسال است. همین مسائل موجب مشکالت 
ارتباطی او با همسر می شود و کودک میان این جدال 
کالمی و برای پایان دادن به آن به گفتن این جمله اکتفا 
می کند که »اگر دعوا را تمام نکنید خودم را پرت می کنم 
پایین.« در این نقطه والدین نگران کودک می شوند و 
سعی می کنند عالوه بر ختم غائله چیزی که کودک 
پیش از این نداشته است به او بدهند تا به خیال خود 
کودک این گونه سخن گفتن را فراموش کند. کودک که 
موبایل بدون رمز را دریافت کرده است از این پیروزی 
خرسند می شود و در شرایط مشابه این برخورد را تکرار 
می کند و به این ترتیب طرحواره  وابستگي/بي کفایتي 
که ممکن است از پرداخت افراطي والدین به کودک 

در سال هاي اولیه دوران کودکي به وجود آید، در این 
کودک شکل می گیرد.

به نظر می رسد مادر طفل، طرحواره محرومیت هیجانی 
را تجربه می کند. او معتقد است کسی درکش نمی کند، 
به عشق و محبت بیشتری نیاز دارد، فرد خاصی در 
زندگی او وجود ندارد که واقعا نگران حالش باشد و 
همسرش نیز در شرایط و لحظه های سخت  کنارش 
نیست. بدین ترتیب او وقتی کم می آورد اولین کاری 
که می کند نفرین خود است. او با صدای بلند از خدا 
می خواهد که این زندگی لعنتی زودتر تمام شود و 
به نظر می رسد اصال توجه ندارد که در این چنین 
شرایطی چشمان کنجکاو یک کودک رفتارهای او 

را دنبال می کند و از او الگو می گیرد.

افسرده دل افسرده کند انجمنی را
 محرومیت هیجانی چست؟

محرومیت هیجانی باعث می شود فرد احساس 
تهی بودن کند؛ یعنی احساس نادیده  گرفته  شدن، 
کمبود، محرومیت و غم و دلتنگی می کند. گویا 
ُمهر تنهایی و بی پناهی بر پیشانی  اش زده شده 
است. افرادی که در این تله می افتند، بسیار 
پرتوقع می شوند؛ یعنی محبت اطرافیان، 
آنها را راضی نمی کند. همان طور که گفتیم 
طرحواره ها به راحتی در دسترس نیستند 
و برای همین است که تکرار شده و به 
الگوی رفتاری تبدیل می شوند و اجتناب 
از آنها بدون خودآگاهی امکان پذیر نیست. 
آگاهی از این امر که ما خودمان در ایجاد 
مشکالت مان سهمی داریم و برای بهبود هم باید 
خودمان تالش کنیم و پیدا کردن طرحواره ها، 
ارتقای شرایط روانی ما و  می تواند موجب 

اطرافیان مان شود.
شعر زیبای زیر از محمدحسین صغیر اصفهانی 
به خوبی به تاثیر نقش ما در مسائل مان می پردازد.

داد درویشی از سر تمهید 
سر قلیان خویش را به مرید

گفت که از دوزخ ای نکوکردار
قدری آتش به روی آن بگذار

بگرفت و ببرد و باز آورد
عقد گوهر ز درج راز آورد

گفت که در دوزخ هرچه گردیدم
درکات جحیم را دیدم

آتش و هیزم و ذغال نبود
اخگری بهر اشتعال نبود

هیچ کس آتشی نمی افروخت
ز آتش خویش هر کسی می سوخت... 

 دکتر میترا حکیم شوشتری
فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان


