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اِذا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ یَسْئَلْ اَذَکَرٌ  -عَلَیْهِ السَّالمُ  -کانَ عَلیُّ بْنَ الْحُسَیْنِ 

هُوَ اَمْ اُنْثَی بَلْ یَقُولُ اَسَويٌّ فَاِذا کانَ سَویّاً( قالَ:الْحَمْدُ لِلّه الَّذي لَمْ 

.یَخْلُقهُ مُشَوَّهاً  

والدت مولودي بشارت را به  -علیه السالم  -وقتی امام سجاد 

پرسید پسر است یا دختر، بلكه از اندام معتدل و دادند، نمیمی

 دشنیکرد. چون خبر سالمتش را مییساختمان سالم او سؤال م

.گفت: خدا را شكر که او را قبیح و ناموزون نیافریده استمی  

 نقش ویژه پدران در اجتماعی کردن کودکان

ید که مادران نقش اصلی را در رشد کودکان رسسالهاي سال چنین به نظر می

ایم. والد الحاتی چون غریزه مادرانه را شنیدهطي ما اصکنند. همهمی بازي

زیرا آنها از نظر بیولوژیكی در فرایند به دنیا آوردن  واضح است، شدن براي زنان

هاي فرهنگی قرار نقش پدر مبهم است و در تبیین بچه درگیرند. ولی

نقش پدر به نظر ،رغم اینكه نقش مادر بسیارواضح و مبرهن استگیرد.علیمی



معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان ( 

2911 آذرماه       -12نامه شماره ویژه –مشاوره امین مرکز   
 

 
 

مادران فقط نیمی از ماجرا . رسد اما حقیقت، چیز دیگري استمبهم می

در رشد کودکان  هستند. امروزه معلوم شده است که پدران نقش بسیار مهمی

 کنند و نقش آنها با نقش مادران فرق دارد.مادران به دلیل غریزهبازي می

سال  1کنند، البته این رابطه در اي با کودك برقرار میمادرانه، رابطه وابسته

کند، ولی اول تولدبسیار مناسب است و به رشد هیجانی و... کودك کمك می

شود. باقی بماند باعث آسیب به کودك می درسالهاي بعد هم چنانچه این رابطه

و کنندتا رابطه چسبنده مادر یكی از وظایف پدران این است که کمك می

جدید، کاوش و  کودك ادامه نیابد و کودك فضاي بازتري جهت کسب تجربیات

رشد پیدا کند و بتواند به استقالل مورد نیاز دست یابد. پدرها فرزند خودرا 

هاي ناآشنا و حضور در ترغیب به ابتكار، خطر پذیري، و انجام فعالیت

فرزندان خود بازي کنند، همچنین دوست دارند با ناشناخته می هايوضعیت

هایی است که فرزندشان را از لحاظ جسمی بازي هاي آنها عموماکنند. بازي

کند. ظاهراً بزن بزن باپدرها، کودکان را به خطر کردن ترغیب تحریك می

کند. مادران نیز بیشتر نقش ارضاء عاطفی ومراقبتی نسبت به کودك دارند، می

کنند. مراقبت می دهند و از آنهایآنها بیشتر به فرزندان خود قوت قلب م

پذیرند و آنهارا زیاد مادران بیش از پدران، فرزند خود راهمانطور که هست می

کنند. مادرها بیشتر وقت خود را به جاي بازي، صرف مراقبت تشویق نمی

کنند.ازفرزندانشان می  
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بچه اي را که در محوطه بازي هستند تجسم کنید دختر به عنوان مثال خانواده

دهد تا باال و باالتر دو ساله آنهادر حال تاب خوردن است. پدرش او را هل می

عزیزم مراقب باش، زیاد  گوید:کند و میبرود. اما مادرش بانگرانی او را نگاه می

تربیت کودکان توسط پدرها و مادرها صورت گرفته بر نحوة هايباال نرو. بررسی

اند که محققان بارها و بارها نشان داده هاست.تفاوت نیز حاکی از اینگونه

مادران بر قوت قلب بخشیدن ومراقبت از کودکان تأکید دارند و پدرها بر 

اند مبارزه و تحرك. محققانی که تعامل والدین بافرزندانشان را بررسی کرده

گویند پدرها و مادرها معموالً هر یك نقش ویژه وارزشمندي در رشد عزت می

ن خود دارند و پدرها بیشتر به دنبال افزایش اعتمادبه نفس، خود نفس فرزندا

مختاري و ایجاد توقعات باال در فرزندانشان هستند. در حالی که مادرهابیشتر 

احساس خودپذیري و حساسیت نسبت به دیگران را در فرزندان خویش 

کنند.ایجادمی  

یري در رشد و که مادران و پدران سهم چشمگ گیري کرده اندمحققان نتیجه 

کنند. آنها ورزند که پدرها، مادري نمیدارند. اما تأکید می تحول کامل کودکان

کنند و این قضیه بامادري کردن فرق دارد. البته ناگفته نماند که پدري می

ها ها این نقشصحبت از نقش پدري و نقش مادري است ودر برخی خانواده

پدري و پدر نقش  ا شود. مادر نقشجتواند بین زن و مرد تعویض و جابهمی

است  هایی، به دالیلی پدر غایبمادري را بعهده بگیرد. گاهی نیز در خانواده
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...( به عهده ،پدر بزرگ وولی نقش پدري را فردي دیگر از خانواده)مثل عمو 

گیرد.می  

هاي سمج و چسبندهروش براي کنترل بچه ۶  

ین خود بچسبند. تحقیقات ها عادت دارند که بیش از حد به والدبسیاري از بچه

دهد چسبیدن کودك به والدین نشانه خوبی است.نشان می  

دهد که کودك به والدین خود اعتماد کرده و آنها را این مسئله نشان می

خواهند. با این حال، داند و در واقع والدین هم همین را میپناهگاه خود می

مادر شود. بزرگ کردن تواند باعث درماندگی پدر و چسبیدن زیاد کودك می

یك نوجوان یا جوان تجربه دشواري است، اما کنترل و تحت نظر داشتن یك 

کند به مراتب دشوارتر است. به کودك که در هیچ حالتی شما را ترك نمی

اي سرشار از به مسئله اي بود،هاي روزانه که قبال مقوله سادهناگهان تعامل

شود.تشویش تبدیل می  

سایی کنیدمنبع را شنا.2  

دلیل رخ دهد، اما اگر این حرکت تواند بیمطمئنا چسبیدن کودك به شما می

توانید در این شرایط منبع آن را شناسایی کامال غیرمنتظره رخ داد، احتماال می

 کنید.

ترین عامل منفی در این میان چیست؟ تحوالت و تغییرات. و در اما بزرگ
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 یك آمدن دنیا به مثال –کار باشد شرایطی که تحوالت مختلف و مشخصی در

 که باشید داشته خاطر به – جدید خانه یك به رفتن یا جدید برادر یا خواهر

 مشكل تانبچه براي برسد، نظر به کوچك برایتان است ممكن که ايمسئله

.بود خواهد بزرگی  

چه ب چسبندگی نوظهور حرکات به منجر که افتاده پا پیش و ساده تحوالت

عبارتند از: عوض کردن مهدکودك یا مدرسه، داشتن پدر و مادري که شود می

روند، و یا پیوستن همیشه در خانه بوده و به جز محل کار، به جاي دیگري نمی

به یك گروه بازي یا فعالیت جدید. تغییر در روال روزمره به خاطر بیماري یا 

. به عالوه، تواند باعث شود که بچه بیشتر به والدینش بچسبدسفر هم می

سگ ترسناك  یك سوزي و یا فرار ازدهنده مانند طوفان، آتشهاي تكانتجربه

  تواند از عوامل مسبب این مشكل باشد.هم می

با کودکتان صحبت کنید.1  

باید سعی  زمانی که متوجه شدید کودکتان عادت کرده مدام به شما بچسبد،

هاي یچ وجه احساسات یا ترسکنید درباره این مسئله با او صحبت کنید. به ه

او را نادیده نگیرید و با شفقت و محبت با او صحبت کنید. به او اطمینان خاطر 

بدهید که اگر بترسد و به پدر یا مادر نیاز داشته باشد مشكلی پیش نخواهد 

کارهایی پیشنهاد بدهید تا به او کمك آمد. سعی کنید از طریق احساساتش، راه

ترسد که به مهد کودك جدیدي برود، در ارتباط گر از این میکند. براي مثال، ا
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با برنامه روزانه با او صحبت کرده و به او بگویید که دقیقا چه زمانی به دنبالش 

روید.می  

هاي روزانهتوجه به برنامه.9  

هاي اگر دچار شك شدید، سعی کنید تا حد امكان به سراغ کارها و برنامه

اگر دنیاي کودکتان تغییر کرده، از این مسئله  ت دیگر،کودکتان بروید. به عبار

بینی هستند. خصوصا اگر این مطمئن شوید که تمام چیزهاي دیگر قابل پیش

شود تا تغییرات مربوط به تغییرات بزرگ زندگی است، این مسئله باعث می

بتوانید احساس تشویش او را کمرنگ کنید تا بداند که بسیاري از چیزها مثل 

بوده و تغییري نیافته است. قبل  

راغب و مشتاق باشید.۴  

شود و این اي میوقتی یك کودك به ناگهان تبدیل به هیوالي چسبنده

جاست که به هیچ وجه او اي سالم است، نكته مهم ایناي از رابطهخودش نشانه

تواند براي والدینی را تنبیه نكنید یا شدیدا به او ضدحال نزنید. این مسئله می

هایشان تقریبا رفتار مستقل و آزادي دارند دشوار باشد، اما بهتر است که بچه

گیري به سختچسبد، نسبت به رفتارهایی که طی آن کودك زیاد به شما نمی

هاي سفت و سخت هم خرج ندهید و در عین حال سعی کنید محدودیت

 برایش قائل شوید.

هاایجاد محدودیت.۵  
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ت دارید کودکتان درك کند که نیاز به پدر و در شرایطی که به وضوح دوس

مادر، کامال عادي بوده و یا تشویش داشتن نسبت به تغییرات و یا ترسیدن به 

خاطر ریسكِ قرار گرفتن در یك موقعیت جدید امري طبیعی است، باید سعی 

هایی هم براي او قائل شوید. بهتر است از این مسئله اطمینان کنید محدودیت

و به کودکتان بگویید که محدودیت چیست. در برخی مواقع براي حاصل کنید 

جیم »سپارند، والدین زمانی که کودك چسبنده خود را به مهدکودك می

تواند باعث شود که تري خواهد بود. متأسفانه، این مسئله میکار ساده« شدن

غیرقابل  رفتار کودك بدتر از قبل شود؛ چرا که موقعیت فعلی براي او،

ساعت را روي پنج دقیقه  زنگ تر از قبل شده است. سعی کنید مثالبینیشپی

  تنظیم کنید و وقتی زنگ خورد، به او بفهمانید که وقت آن است که بروید.

به استقالل او احترام بگذارید.۶  

وقتی این رفتار کودکتان فروکش کرد، به رفتارهاي او در قبال داشتن 

د و او را به این کار تشویق کرده و اصال شخصیتی مستقل احترام بگذاری

و بگذارید مسخره نكنید را ها و احساساتشوقت ترساش نكنید. هیچتنبیه

  خیالش از این مسئله راحت شود که بی چون و چرا دوستش دارید.

 


