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:سوال

ده آیا تا کنون احساس کرده اید که اقتدار خود را گم کرده اید؟ یا فراموش ش
است؟

 ن خیالش و او عیدبدهیتذکر انفرزندتحاال شده بیشتر از صد مرتبه به تا آیا
نباشد؟ 

 ؟دنمی شویبه عنوان یک پدر یا مادر اصالً دیده دکنیحاال شده احساس تا

 ؟دکنیشکست خورده احساس ، انفرزندترا در تربیت انخودتحاال شده تا
:هدف 

.  شما را به عنوان یک والد به شما برگردانیماقتدار امروز بنا داریم



نگرش های والدین و شیوه هایی که والدین با فرزندان خود رفتار : تعریف
. می کنند

:پروری از دو جزء تشکیل شده استسبک فرزند 

والدینیپاسخ دهی 
(کنندگیو حمایت گرمی )میزان حساس بودن ، ارضای نیازها 

توقع والدینی
(کنترل کنندگی میزان )قوانین به انتظارات از فرزندان ، پایبندی 



داشته باشید؛ پرخاشگریا افسرده وغمگین، شادبا شماست که کودکی انتخاب
.را انتخاب نماییدرفتار کودک خود سبک های فرزندپروری  با 







 آنها به نیاز کودکان، در حداقل میزان خود قرار داردپاسخدهی.
قوانین خانه بر اساس خواسته های والدین تنظیم می شود.
 ترام  وادار به اطاعت و اح...( تنبیه، سرزنش، توبیخ، امر و نهی، و )عمل را با شدت فرزندانشان

.می کنند
 می کنندفرزندانشان محدودیت و کنترل شدید وضع برای.
 با فرزندان تبادل کالمی ناچیزی دارندوالدین.
 ا دارندکنند و میل به کنترل گری آنهاین والدین، در زندگی فرزندان خود خیلی دخالت می.
 باشندفرزندانشان باید بدون هیچ توجیهی، مطیع صرف معتقدندکه.
چشم»: در این روش کودکان دائم باید بگویند»
 بله چشم گو هستندترس روی پذیر دارند که اطاعت این خانواده ها فرزندانی.
 فاصله ی والدین و فرزندان را در بر می گیرد«ترس و احترام»آغشته از حریمی ،.

ندان  این سبک فرزند پروری، مخصوص خانواده هایی است که اقتدار را همراه با نوعی ترس به فرز
.  خود منتقل می کنند



.نندمی کرفتار طور ناشایست به ، اغلب از نظر اجتماعی کودکاناین *
.شوندمقایسه اجتماعی مضطرب می به هنگام * 
.نددرآغازفعالیت شکست میخورند و مهارتهای اجتماعی ضعیفی دار* 
.هستندحس استقالل کودکانی گوشه گیر، ترسان و فاقد * 
و عصبانی، کم جرأت، دمدمی یا متخاصم و تحریک پذیرکودکانی * 

.پرخاشگر هستندبیش از اندازه 
.کودکان نسبت به عوامل تنیدگی زا، آسیب پذیر هستنداین * 
.و از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند* 



ت  خود را از دسجایگاه سبب محبت و دلگرمی بی حد و حصر به کودک به والدیندر این روش *
.  داده اند

ی  و محدودیت اندکو ممنوعیت اجازه ی هر کاری را به فرزندشان می دهند زندگی، در این والدین *
.می شوندقائل 

اعتماد  ه و اراده سستی کاین بدان علت . نمی گویند« نه»در مقابل خواسته های فرزندانشان والدین *
.داین خانواده ها از لجبازی، اصرار زیاد و غرغر کردن بچه هایشان می ترسن. به نفس پایین دارند

انجاممی خواهند هر کاری که فرزندانشان بیش از حد پاسخگو هستند و اغلب اجازه می دهند * 
.دهند

خالق  کودکمی شود تا محدودیت، باعث نداشتن کودک و که حمایت و تامین نیازهای معتقدند * 
.و با اعتماد شود

.و بر این عقیده اند که به کودکان نباید در کودکی چیزی آموخت* 

روش والدین سهل گیر-2



است، چرا  ر کنترل رفتااین شیوه فرزندپروری، کودکانی با عدم توانایی در نتیجه * 
.ندارندکودک توجهی که والدین این کودکان به رشد همه جانبه 

به  والدین تنها بیان و خود مختاری افراد در این شیوه، اصل است و آزادی * 
.می کننداستدالل و توجیه بسنده 

فقدان انضباط در منزل با پرخاشگری اجتماعی همبستگی دارد و این* 
.نیز به نوبه خود با طرد از سوی هم طرازان همراه می شود

اعی  هستند که قابلیت اجتمناسازگار یافرادتربیت این نوع خانواده ها، حاصل *
.دارندخیلی کمی 

.نیاموخته اندبه دیگران را احترام *
.هستند، لجبازدندهخودرأی و یک بسیار * 

پیامدهای سهل گیری



.والدین غیر پاسخگو و بی توقع هستنداین *
نی  و به دنبال خوش گذار. نمی کنندخود را با زندگی فرزندانشان درگیر آنها *

.خودشان هستند
.به فرزندانشان به چشم یک مزاحم نگاه می کنند* 
.، غافل و نادیده انگار هستندطردکننده* 
اگر از آنها ،کوچکتر باشنداین نوع والدین، یک نوجوان یا حتی فرزندان وقتی که * 

جواب نمیکجاست؟ دانید فرزندتان شب است، آیا می 10االن که ساعت : بپرسید
.دانم می دهند

ز پذیرش اآنها پرهیز این والدین نسبت به فرزندانشان بی تفاوت هستند و روش * 
.استبه فرزندانشان مسئولیت و صدور مجوز انجام هر کاری 

های والدین بی توجهش ـ رو3



ینشان والدزندگی جنبه هایکه سایر می کنند والدین بی توجه، احساس کودکان * 
.  مهمتر از خود آنهاست

.  ندارندشایسته ای از نظر اجتماعی، رفتار آنها * 
شرفت  انگیزه پیکنترل ضعیفی روی خود دارند و نمی توانند مستقل باشند و * 

.ندارند
نیامدن با مسئله یکنار و اهل ، ی دارندکمخویشتن داری آنها معموال فرزندان * 

.هستنداستقالل
اجتماعی  حاظ از للوس، پرخاشگر، تکانشگر و اغلب طغیانگر، قانون شکن، بی انگیزه، *

.ناالیق هستند

پیامدهای بی توجهی



قائلهم محدودیت هایی کودکان را به استقالل تشویق می کنند، اما برای آنها 
.و عملکرد آنها را کنترل می کنندمی شوند 

.و هم در محور توقع نمرات باالیی دارندپاسخگویی هم در محور * 
.بین میزان پاسخدهی و میزان کنترل و توقع آنها تعادل وجود دارد* 
.ندکودکان را مورد پایش قرار داده و استانداردهای روشنی برای آنها تعیین می کن* 
.قاطعیت دارند، ولی خواسته خود را تحمیل نمی کنند و محدودکننده نیستند* 
.تبادل کالمی فراوانی با فرزندان خود دارند و آنها را حمایت می کنند* 
.می کنندانضباطی حمایت کننده و غیر تنبیهی استفاده روش های از * 
قاطع، دارای حس مسئولیت پذیری اجتماعی،  : فرزند خود انتظار دارند از *

.جو و مشارکت کننده باشدنظم خود

والدین مقتدرـ روش های 4



تماعی  اجاغلب رفتار ، می کنندکه والدینشان از شیوه مقتدرانه استفاده کودکانی *
.دارندشایسته ای 

را به  خودو خواسته های لذات می توانند آنها دوست دارند که متکی به خود باشند و * 
.تعویق بیاندازند

.باالیی دارندحرمتِ خود، و می آیند با همساالن خود کنار * 
وام با  دهنده و تگرم، پرورش شیوه فرزند پروری مقتدرانه، قاطعانه بوده ولی منطقی، * 

.کمک می کندشدن کودک، روش ها به اجتماعی محبت است و بیش از سایر 

پیامدهای روش مقتدرانه



نتیجه رفتاریتوقعاتپاسخ دهینام سبک

+باال پایین ـ(دیکتاتوری)مستبدانه 1
صیت انسان هایی حقیر، پرخاشگر، مضطرب،اختالل شخ

یش فعال، وسواسی، اعتماد به نفس پایین، تسلیم پذیر، ب
...دارای مشکالت جسمانی، تحصیلی، عاطفی و 

پایین ـ+باال (سهل گیر)آزاد گذار 2
انشی، افرادی ضعیف، بدون اعتماد به نفس، منفعل، تک

دارای اراده پایین، معتاد، اهل معضالت اجتماعی، 
...بیکار، تسلیم پذیر و 

پایین ـپایین ـ(بی توجه)غفلت گرایانه 3
افرادی سردرگم، یاغی، عدم پایبندی به همه چیز،

...شخصیت ضد اجتماعی و 

+باال +باال (متعادل)مقتدرانه 4
افرادی متعادل، دارای اعتماد به نفس، واکنش های 

درت هیجانی مثبت، موفق، اهل تالش و پشتکار، دارای ق
...اظهار نظر در جمع، متکی به خود، دارای استقالل، و

:فرزندپروری سبک 4



اسالم درباره سبک های فرزند پروری چیست؟  نظر : سوال
 ًتربیتی وجود نداشتت اروایاگر مخالف بود قطعا  .
 تاسفرزندان و همه روایت ها و سیره های تربیتی نشان دهنده اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت.
 مثل. داردبسیاری وجود روایات ، تربیت کودکباره درهمچنین:

 ؛ِهمْ ، َو بِر ِ أَِعن ِي َعلَى تَْربِیَتِِهْم َو تَْأِديبِِهمْ :می فرمایند( ع)امام سجاد
(5بند25سجادیه دعای صحیفه ). مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری بفرماخدایا 

در رساله حقوق امام سجاد هم می فرماید :
 ُه ِمْنَك َو نَّ

َ
َم أ

َ
ْعل

َ
ْن ت

َ
أ
َ
ِدَك ف

َ
ا َحقُّ َول مَّ

َ
.وستحق فرزندت اینست که بدانی او از تأ

 ِه ِ
ر 

َ
ْيِرِه َو ش

َ
َيا ِبخ

ْ
ن ْيَك ِفي َعاِجِل الدُّ

َ
 ِإل

ٌ
.ری که دارد او منسوب به توست؛ و در دنیا با هر خیر و شَو ُمَضاف

ُُيَته ِ
 
ا ُول َك َمْسُئوٌل َعمَّ نَّ

َ
ِهَُو أ ِ

ى َرب 
َ
ِة َعل

َ
ل

َ
َل َدِب َو الدَّ

َ ْ
؛ َجلَُّ َع ََّّ َو ِمْن ُحْسِن ْلا

(622ص، 2الیحضره الفقیه، جمن ). تو مسوول هستی در یاری او به سوی خدا و یاری اش در اطاعت از پروردگارو 

 در وصیت به امام حسن مجتبی می فرماید31نهج البالغه نامه در( ع)امام علی  :

لُبُّكَقْبَل أَْن يَْقُسَو َقْلُبَك َو يَْشَتِغَل بِاْْلََدبِ َفبَاَدْرتُكَ 

 َو أَْهلِیُكْم نارا أَْنُفَسُكمْ ُقوا : می فرماید66تحریم، آیه سوره قرآن کریم و در.



:تدر اسالم سبک فرزندپروری آزادگذار و مستبدانه قطعا ممنوع است بر اساس روای

إاِلا ُمْفِرطاً أَْو ُمَفر ِطا اْلَجاِهلَ اَل تََرى
(479ص70البالغه حکمت نهج )

:  روش مستبدانهممنوعیت 

َرْأيِِه َهلَكتَْسَتبِدا بَِرْأيَِك َفَمِن اْسَتبَدا بِ اَل 
(528صالحکم عیون )

:ممنوعیت روش آزادگذار

َغِر لَْم يََتَقدا فِييََتَعلامْ لَمْ َمنْ  .  ْم فِي اْلكِبَرِ الص ِ
(8424حدیث 463، ص غررالحکم )



:درانهتمقتوصیه به روش 

 ِ(45ص، 6کافی ج).سنینسبع ب یودِ يَْلَعُب َسْبَع ِسنِیَن َو اْبَنكَ َدع

 ْ(222االخالق ص مکارم )َو أَْحِسُنوا أََدبَُهْم ُيْغَفْر لَُكمأَْكِرُموا أَْواَلَدُكم

 ْبیَانتُْؤِمُنونَ ُكْنُتمْ لَْو (72ص، 4ال ابی طالب جناقب م)بِاللاِه َو بَِرُسولِِه لََرِحْمُتُم الص ِ

.شدیدمی مهربان اگر به خدا و پیامبرش ایمان می آوردید حتماً با کودکان، : پیامبر فرمودند 

 َ(89الداعی ، ص عده )َعلَى ُرُءوسِ ُوْلِدِه َو ُوْلِد ُوْلِدهَمَسحَ إَِذا أَْصبَح

.روش پیامبر در خانواده این بود که همه روزه صبح ها دست محبت بر سر فرزندان خود می کشیدند

راوی . دپیامبر فرمودند خدا رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکوکاری به فرزند خویش کمک کن
:  چهار دستور دادندب اجوچگونه فرزند خود را یاری نمایند؟ حضرت در : پرسید

.آنچه را که کودک در قدرت و قوه داشته و انجام داده از او قبول کنند: َمْیُسوَرهُ يَْقبَلُ ( 1
.و نخواهدآنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از ا: َو يََتَجاَوُز َعْن َمْعُسوِرهِ ( 2
.او را به گناه و طغیان وادار نکند: َو اَل ُيْرِهُقهُ ( 3

(.50، ص 6، ج کافی ).و مرتکب اعمال احمقانه نشود. به او دروغ نگوید: َو اَل يَْخَرُق بِهِ ( 4



:برخورد با کودکاندر ( ع)روش های اهل بیت 

،کودکان،کردن به سالم احترام
،محبت،خوش رویی
،کشیدن،بر سر دست مهربانی
،کشیدن، درآغوش بوسیدن
 برای بازیآزادی با کودکان، بازی
 مقایسه، عدم تبعیض، عدم
 ایجاد حسادت، عدم وعده، ادای

 نوبرانه دادن، میوه تنبیه، عدم
 کردن کودکان، شاد دادن، هدیه
مودت آمیز به کودکان، نگاه ، تأدیب
( دینی، تربیت جنسی، تربیت اخالقی، وتربیت)...



:نکته پایانی
: از طرف والدین نباشداگر مدیریت 

.والدین را مدیریت خواهند کردکودکان آنگونه که میخواهند 


