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مقدمه
واقعیتی انکار ناپذیر درحیات انسااانی و ود دارد ،واقعیتی که مارا
با دیگران پیوند می دهد :زندگی انساااان از بدو تولد در میان ادراد
دیگر آغاز می شاااود و از همان ابتدای حیات با آن ها ارتباط برقرار
میکند .همین ارتباطات به شاااکی گیری ردتارها و نگرا های او منمر می
شودونقش های متعددی برعهده ی ان سان گذا شته می شود و ایفای بهینهی
این نقش ها ،احت یاج به آموزا و یادگیری دارد .در این م یان نقش
ااات که مو و تاوت ا تماعی ،عاطفی،
مادری و پدری چنان حائزاهمیت اسا
شناختی وکنش موثر درزندان می شود .آمادگی برای ایفای نقش های دید
وا لدینی درز ندگی ،ن یاز به دهم اهم یت نگرا های ادراد در در ترب یت
درزندانی دارد که بنا ست عهده دار م سولیت و ر شد آنها با شند .در این
را ستا ،با تو ه به و ود عوامی متعددی که نگرا های تربیتی والدین بر
آن ها موثر هسااات ند ،به عوا می خودپ ندارهی درز ندان و شااایوه های
درزندپروری پرداخته می شود.
خودپندارهی فرزندان
مفهوم خودپنداره ،برای متخ ص صان مختلفی که با کودکان سروکار دارند
از اهمیت زیادی برخوردار اسات ،زیرا تصاور درد از شاخصایت خود تا حد
زیادی تصاااور او را را ه به مایتش تعیین میکند و این دو عامی ،نوع
ردتارهای او را طرحریزی میکند .خودپنداره به عوامی ارزشاامندی همچون
خ شنودی از زندگی ،عالقه به خود و خودارز شمندی مرتبط ا ست و به صورت
ممموعهای از گرایشها به خود تعریف شده که نگراها و ردتارهای درد را
اان می
ایابی میکند (دان 1و همکاران .)9002 ،تاقیقات نشا
ایف و ارزشا
توصا
دهند که خودپنداره تات تأثیر عوامی متعددی متاوت میشاااود .بازخورد
دیگران بهویژه «والدین» ،تعامی های ا تماعی ،ارتباط کودک و زمینه های
مایتی از عواملی هساتند که مورد با بسایاری از متخصاصاان بوده اسات
(پورحسین و همکاران.)1315 ،
ً متعادت با شد ،او
اگر خودپندارهی کودک یا نو وان ما مثبت و ن سبتادارای سالمت روان ا ست و اگر خودپندارهی او منفی و نامتعادت با شد ،از
لااظ روانی ناسالم شناخته میشود.
خودپندارهی مثبت نشااانگر این اساات که شااخ خودا را بهعنوان دردیدارای نقاط قوت و ضااعف پذیردته و این امر مو و بار ردتن عزت نفا او
در روابط ا تماعی میشود.
خودپندارهی تحصیلی :خودپناداره باار و باورداشاتن توانایيهاي خود،
باع ایماد انگیزه براي یادگیري ،تااااالا و مودقیت تاصاااایلي کودک و
نو وان ما ماي شاود .دانشآموزاني كه براي خود ارزا و اعتبار بیشاتري
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قائااای هستند  :در رویاااارویي باااا دیگاااران مودااا ترناااد ودر
براب اردشواري ها ،پایداري بیشتري از خود نشان م اي دهن اد و اگ ار خود
را دردي ضعیف بدانند ،خیلي زود دست از تااااالا باااارميدارند (مارا و
کراون.)9000،9
خودپندارهی غیرتحصییییلی :با احسااااو كودكان در حوزه هاي ا تماعي،
ورزشاي ،هوشاي وظااهر سماني در ه بندي ميشود(وگن 3و همکاران.)9001،
داشاااتن خودپندارهی مثبت نیز به كاركرد بهتردرساااایرخودپندارههاميانمامد.
خودپنداره ی تاصاایلي نیز به صااورت غیرمسااتقیم بر خودپندارهی ا تماعيتأثیر ميگذارد.
 ادراک از خود در كودكان شامی حوزههایي ازشایستگي تاصیلي ،پذیرا ا تماعياز سوي همسارن و مشاركت در دعالیتهاي ورزشي است ،به عالوه كودكان  1-19سات
ميتوانند خودشان را به طور كلي درک كنند؛ در حالي كه كودكان خردساتتر هنوز
به این دیدگاه دست نیادتهاند.
پذیرا از سوي هم سارن در اوا سط كودكي گ سترا پیداميكند.كودكان در ریانتعامی با دیگران ،ارزا ها ،ردتارها و باورهایي را كه به عضاااویت آنان در
امعه كمك ميكند را ميآموزندوخودپندارهی ا تماعي به طوركلي تات تأثیر
ایابي درکالو ،انتظارات والدین وخودپندارهی تاصیلي قرار دارد.
نگرا هم سارن و مقای سهی توانایيها و ضعفهاي دیزیكي و سمي بر خودپندارهیسماني كودكان تأثیرميگذارد.
پرورا اعتماد ،ریشه در پیوندهاي دلبستگي كودك با تكیهگاه خود دارد و نقشوالدین ب سیار با اهمیت ا ست .قابی اعتماد بودن ،از تمارب شخ صي و ادكار
اندوخته شده شكی ميگیرد؛ همچنین داشتن انتظارات غیرعاقالنه ،مو و تخریو
اعتماد به نفا كودكان مي شود،که بر خودپنداره اثری مخرب دارد(لوین سون4
وهمکاران.)9001،
شیوه های فرزندپروری
شاایوههای درزندپروری ممموعهای از نگراهای تربیتی والدین نساابت به
کودک اسااات که منمر به ایماد و هیمانی میشاااود که در آن ردتارهای
وا لدین بروز می یا بد(دارلی نگ .)1222 ،5اب عاد درز ندپروری در چارچوب
روابط والد-کودک مورد برر سی می شود .تأثیر مایط خانواده بر ر شد کودک
اغلو بهوسااایلهی مشااااهدهی تعامی والد-درزند صاااورت میگیرد .در این
مشاااهدات ویژگیهای ردتاری والدین از طری چهار بعد ارزیابی میشااود:
کنترت ،ما بت کردن (عشااا ورز یدن) ،ارت باط برقرار کردن و وا گذاری
مسئولیت (دارلینگ و استینبرگ.)1223 ،6
کنترل به معنای دا شتن قوانین و چارچوبها و نظارت بر ا رای قوانین
ااات .نکتهی مهم در این مورد ،اتفاق نظر والدین در مورد قوانین و
اسا
ا رای عملی قوانین از طرف هم پدر و هم مادراست.
محبت کردن رزمهی رشااد عاطفی کودک اساات و عدم و ود مابت در تعامالت
والدین و درزندان ،مو و ایماد مشکالت روحی و روانی میگردد و مابت بیش
از حد باع عدم رشااد توانایی های درزندان می شااود .وقتی درخواست های والدین از
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فرزندانشتتتاا گا یروی و و ه ههراس است ت ،کودکاا یرایش گه ههکاری دارند .در وقاگل والدینی که گا خصتتتوو انطتتتهاا گرقرار
ویکنند،اوتناع و سرکشی را در فرزندانشاا پرورش ویدهند.
برقراری ارتباط که منظور ایماد درک ،دهم ،تفاهم در تعامالت والد-
کودک ا ست؛ به عنوان مثات ارتباط باید صریح وآ شکارو با مالتی وا ضح
باشد.
واگذاری مسییییو یتکه درحقیقت والدین برای اینکه در آینده،کودکان
مساائولیتپذیری داشااته باشااند ،باید متناسااو با توانایی کودک به او
مسااائول یت بده ند که هم مسااائول یت های دردی و هم معی را شااااا می
میشود(وایتساید و بروان.)9001 ،7
به طورکلی ،شااایوههای درزندپروری والدین یکی از مهمترین عوامی در
مشاکالت ردتاری کودکان اسات.هم چنین ساب های درزندپروری والدین تأثیر
انکار ناپذیری بر عملکرد تاصاایلی ،عزت نفا ،خودکارآمدی و سااازگاری
درزندان آینده ی آنان دارد.
جمع بندی
متخ ص صان مختلف بر تاثیر م ستقیم والدین بر شخ صیت درزندان تاکید
کرده اند (نیسی و همکاران .)1310 ،به عنوان مثات؛ عش وا لدینی قدرت
ااناختی درزندان ایماد می
ااازگاری روان شا
اایت و سا
ااخصا
پیش بینی در شا
کند( شاهقلیان .)1311،آمادگی برای ایفای نقش دید در زندگی ،به ویژه
ات که آنها را در
نقش پدری و مادری ،نیازمند نگرا های تربیتی موثراسا
پیج و خم لا ظات رو یارویی با درز ندان ،یاری خوا هدنمود .در این
راسااتا ،منظور از نگراهای تربیتی والدین ،ممموعهی الگوهای مربوط به
ساااب درزندپروری وخودپنداره اسااات که درونمایههای دراگیر و عمیقی
ه ستند .آ شنایی با این مفاهیم ،زنان و مردانی را که خود شان را برای
ایفای نقش والدینی آماده می کنند ،برای پذیرا نقش های دید ،آماده
تر خوا هد نمود .درن ها یت وا لدین  ،با قرار دادن كود كان در موقع یت
هاي مختلاااااف و به عهده گردتن م سئولیت ها با تو ه به ویژگي ر شدي
اودن » كودكانشان
ااد باا
ای اعتماا
كودكان زمینهی رشد «خودپندارهی قاباا
را ،دراهم می کنند.
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