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 مقدمه

خاوصریات ژنتیکری، الگوهای رفتاری فرزندان ه تند که افرزون برر والدین، اولین 
تربیتری های  شیوه دارد.تأثیر م تقیمی بر فرزندان شان نیز  های رفتاری و فکری ویبگی
هرای شخاریتی و سی رتب اعتقرادی آنران اسرت. پردر و  تحت تأثیر ویبگی ،والدین

بیتری یک رانی بررای هرای تر ه اشرترا  نظرر دارنرد، روشنرمادرهایی که در این زمی
گیری ن بت به تربیرت فرزنردان،  گیری یا سهل گیرند و در سخت فرزندان در نظر می
دینری مشرترکی نباشرد، در  –اگرر برین والردین اصرول فکرری  شیوه یک انی دارند.

و فرزنردان قربرانی ایرن ناهمراهنگی  آید  به وجود میتضاد  شان نیز های تربیتی روش
محری  توانرد  نمی ؛بر اثر تعار  رفتاری والدین، آشفته استای که  خانواده شوند. می

نیز به دنبرال دارد. در هایی را  آسیبی را برای فرزندان ایجاد کند و روانی و روحی امن
 شود. ها بررسی می این مقاله برخی از این آسیب

  مفهوم تضاد رفتار والدین در تربیت
رقراری ارتباط و واگذاری م ئولیت بره محبت، ببرای ابراز در رفتار خود باید والدین 

در  قوانینی بررای تربیرت فرزنرد ،با توافق یکدیگر و نظر داشته باشند فرزندشان اتفاآ
                                                           

 گرا. اسالمی مثبتکارشناس ارشد روانشناسی  *

 کالم اسالمی. ایدکتر **

 )ویژه خانواده( فصلنامه علمی ـ تخصصی مبلغان
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دچار استرس و مشرکالت  ،نه با تفری طوری که فرزند  نظر بگیرند و اجرایی کنند؛ به
نبودن تفاهب میان والدین در رفتارهرای لوس شود.  ،و نه با افراط شود روانی رروحی 

ناهماهنگی رفتاری  1شود. به فرزندان میناپذیری  های جبران آسیبتربیتی، سبب بروز 
های اجتماعی ضرعی  عمرل  کارگیری مهارت شود که فرزندان در به والدین باعث می

شدن ساالن به خاطر ترس از مواجه  کنند و از برقراری رواب  نزدی، با دوستان و هب
 2.کنند پرهیزها و کمبودهای خود،  با نقص

به تردریج و بدون محبت داشته باشند، فرزندان   گیرانه اگر والدین شیوه تربیت سخت
در  دهند. این در حالی است که شان را از دست می جرأت، خالقیت و اعتماد به نفس

دهرد،  م مریخواهرد انجرا گیرانه، فرزند هیچ محدودیتی ندارد و هر چه می شیوه سهل
کنرد. همرواره از  عمرل مری ،ای کره میرل دارد گیرد و بره شریوه برای خود تامیب می

هرای  برد و از برخورد با واقعیت کند، در عالب خیال به سر می تمایالت خود پیروی می
بنردوبار،  بری ها معموالً  یافته در این خانواده کند. فرزندان پرورش زندگی خودداری می

نی رت. حراکب ها  هدف ه تند. معیاری بر رفتار آن ر، خودخواه و بیانگا الابالی، سهل
تواننرد خرود را برا محری  اجتمراعی  نمی کننرد، اح اس م ئولیت نمریاین فرزندان 

شوند. تضاد رفتاری والدین در  رو می به اغلب در زندگی با شک ت روسازگار کنند و 
ایرن  3شرود. فرزنردان مریهای تربیتی فرزندان، سبب اف رردگی و پرخاشرگری  شیوه

گیری شخاریت فرزنردان  ساز شکل توانند محیطی را فراهب کنند که زمینه والدین نمی
 شود. های جدی می در شرای  مطلوب باشد و زندگی و آینده فرزندان دچار آسیب

بیش از آسیبی   بینند، والدین می تردید آسیبی که فرزندان از ناهماهنگی رفتار تربیتی بی
پردر و مرادر در نداشتن بینند. تفاهب  ز روش غل  تربیتی یکی از والدین میاست که ا

 نظررهرا در  اقتردار آندار شردن  باعرث خدشرههای تربیتی فرزند،  موضوعات و شیوه

                                                           

؛ «اجتماعی نوجوانان دختر -های تربیتی والدین با ابعاد سالمت روانی ارتباط نگرش». حمیده ساربان، 1

 .98ص 

 .۱۱9. همان، ص 2

های فرزنرردپروری والرردین بررا اف ررردگی  بررسرری رابطرره شرریوه». ر. : زهرررا شررعبانی و همکرراران؛ 3

 . ۱۲۰ -۱۱۱؛ ص «دوره متوسطه و پیش دانشگاهیآموزان دختر  دانش
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را هرای پردر و مرادر  حقانیت و منطقی بودن توصیهتواند  میفرزند نشود و  می فرزند
 زقیرر مقرام مرادری، محرومیرت ا، تحمیران هم ررانسنخیت فکری  نبودنباور کند. 

، سبب بروز تضاد در رفترار تربیتری والردین ناکامی هر ی، از والدین و عاطفه هم ر
 1شود. می

 نقش والدین در تربیت

ثیرگذارنرد. وراثرت در أوالدین از دو جهت وراثتی و محیطری در تربیرت فرزنردان ت
یرادگیری  اننردبرخی صفات دیگر م دارد، اما درثیر قطعی أمانند گروه خونی ت یصفات

فرراهب  را در وجرود فرزنرداسرتعداد نقش م تقیب ندارد و فقر  های پیچیده،  مهارت
، موجرب فرزنردبیرت بررای تر محی  ج می و روحری سرالب فراهب کردن 2کند. می
شود و زمینه خودشکوفایی او فراهب ، نهال وجودی فرزند از منب  پاکی تنذیهشود  می

والدین در امرور گیرد. نابهنجاری یر رسیدن به صفات ان ان کامل قرار و فرزند در م 
نبود ها،  یکی از این نابهنجاری شود.از م یر هدایت دور  شود فرزند ی، سبب میتربیت

هرایی در فرزنردان  آسریب برروزدر روش تربیت است که موجب میان والدین تعامل 
 شود.  می

در نظام فکری و م أله این واحد داشته باشند. الگوی تعاملی تربیت والدین باید ی، 
اعتقادات والدین به یکدیگر شبیه باشرد، رفترار  . هر اندازهدارد والدین ریشه اعتقادی
رفتارهرای تربیتری متضراد والردین در  شباهت بیشتری خواهد داشت.نیز شان  تربیتی

روانری هرب خروردن نظرام ج رمی و   هگیرانه، موجب بر گیرانه یا سهل روش سخت
 پردازیب.  ترین این پیامدها می شود که به بررسی برخی از مهب فرزندان می

 پیامدهای رفتار تربیتی متضاد والدین

 تضاد در انتخاب الگو. 1

تعامرل والردین برا کنرد؛  جا که شخایت هر فرد، نوع رفتار وی را مشخص میاز آن
هرا و گفتارهرای  رها، روشای از رفتا که مجموعهر شان  فرزندان و شیوه فرزندپروری

                                                           
 .۱۲9. همان، ص 1
 .۲3۲، ص۱؛ ج روانشناسی رشد با نگرش به مناب  اسالمی. علی ماباح و دیگران؛ 2
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زیررا  1کنرد؛ پیرروی میاز الگوی شخایتی آنران  است ر ن بت به فرزندان خودآنان 
ترین عامرل در رشرد شخاریت فرزنردان اسرت و نفروذ  محی  خانه، اولین و بادوام
بلکه در رشد تمام ابعراد  ؛شود ارثی محدود نمیهای  ویبگیوالدین بر فرزندان تنها به 

ای دارد. فرزندان از طریق خانواده با دنیای خارج آشرنا  کننده ش تعیینها نق وجودی آن
آموزنرد و راه و رسرب  معاشرت و رواب  اجتماعی برا دیگرران را مریشیوه شوند،  می

فرزنرد از اولرین مراحرل  در واق گیرند.  می زندگی، اخالآ و آداب و رسوم آن را فرا
ب ریاری از امرور اسرت و به روابر  والردین نگاهش  ،رشد تا مرحله اجتماعی شدن
   2آموزد. ها می به طور م تقیب از آناخالقی، علمی و اجتماعی را 

چره ب را والدین همواره الگوی اخالقی، رفتاری و حتی کالمی فرزندانشران ه رتند؛ 
و یرا  اشرتباه فرزندان به رشد فکری الزم نرسیده باشرند و دچرار غفلرت، تشرخیص

تررین  از مهربیکی بنابراین الگوی تربیتی والدین،  شوند.های متضاد الگوگیری از  بهره
شدن فرزنردان در تربیرت عراطفی و   های یادگیری و اجتماعی ترین روش و اثربخش

آالیشی روحی، پاکی سرشرت و انگیرزه فرزنردان و  سادگی و بیمطلوب دینی است. 
پدر و  ،اولین گامها در  شود آن گرایش شدید آنان به انتخاب الگو در زندگی سبب می

ای بررای  . حال اگر پدر و مادر نتواننرد الگروی شای رتهقرار دهند دمادر را الگوی خو
نیرز اثرهای نامطلوبی اشته باشد، فرزندان باشند یا رواب  عاطفی میان آنان استحکام ند

3د گذاشت.نخواه شان بر شخایت فرزندان
خواهرد  میفرزند از وقتی یکی از والدین  

دو با هب مشاجره دارد و هر  کاری را انجام دهد و والد دیگر او را از همان کار باز می
 یت کندتبع ی، از والدین از کدامداند  شود و نمی دچار سر درگمی میکنند، فرزند  می
 شود. دچار مشکل مینیز در الگوگیری و 

 گریزی  قانون. 2

سالی  شود فرزندان در بزرگ سبب مینداشتن والدین در روش تربیتی فرزندان، توافق 

                                                           

های فرزندپروری و ارتبراط آن  های شخایت فرزندان بر اساس سب، بینی ویبگی پیش». محمد ناظر؛ 1

 .3۱؛ ص «با پنج عامل بزرگ شخایت والدین

 .۱38؛ ص درآمدی بر نظام خانواده در اسالمفر؛  . محمدرضا ساالری2

 .3۵؛ ص «ها شناسی الگو در انتقال ارزش روش»رفی ؛   علی فالح. 3
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پدری فرزندش را از بازی با تلفرن همرراه تبدیل شوند. برای مثال  گریز قانونبه افراد 
دهرد کره  اجرازه می ،به کارهای خودکند و مادر در غیاب پدر برای رسیدگی  من  می

ایجراد  ،این ناهماهنگی تربیتی میران والردین  فرزندش با تلفن همراه بازی کند. نتیجه
و  شرود ، در فرزنرد میاجتناب نی ت  قابل هر نوع ممنوعیتی غیراین تاور اشتباه که 

بتره ایرن اجازه انجام کارهای ممنوعه را از والد دیگرر بگیررد کره ال گیرد که او یاد می
کارهرای خرالف قرانون سبب هدایت فرزند بره سرمت انجرام های تدریجی،  عادت
 شود. می

گذاری پدرانه با محبرت و مهرروزی مادرانره آمیختره نشرود، زنردگی بره  وقتی قانون
تروان  میهرای پدرانره  گرذاری قانونوقتی در مواردی از شود.  روح بدل می پادگانی بی

را فراهب  فرصتاین مادر دهد، در حقیقت  را انجام می این کارمادر  و استثنا قا ل شد
کننرد: اگرر  فکر مری؛ زیرا فرزندان با خود های پدر را تنییر داد قاعده کند که بتوان می

چررا مرا   خواهرد بره او بگویرد، چه دلش مری تواند با مادر مخالفت کند و هر پدر می
! تروانیباعتنا باشرد، چررا مرا ن بیتواند لجبازی کند و به نظر پدر  نتوانیب! اگر مادر می

اما به نظر پدر بد نی ت، پرس شراید واقعراً برد  گوید این کار بد است،  وقتی مادر می
کره  مجوزهایی است برای این ،این موارد  همه توانیب آن را انجام دهیب. نی ت و ما می
 1زیر بار قوانین نروند. فرزندان تدریجاً 

رود و پردر و مرادر بره فکرر دفراع از  خودش را می فرزند راه ییها ین خانوادهچندر 
خانره  هرب»  رفتارهای متضاد خودشان ه تند. در این حالت والردین و فرزنردان فقر

که والردین در  ها به جای این کنند. در این خانواده را در کنار یکدیگر تجربه می« بودن
والردین اخرتالف  فرزند موضروعشیوه یک انی داشته باشند، رفتار رفتار با فرزندشان 

و خواهد ی، کار خاص را هرگز انجام ندهد  از فرزندش میمادر برای مثال شود.  می
و فرزنرد هرب کراری را کره  باید این کار را انجام دهرد کند که او حتماً  پدر اصرار می

فرزنرد اح راس آرامرش در چنرین شررایطی اسرت کره دهد.  دوست دارد، انجام می
 برد. میان نامناسب پناه به دوست تدریجاً کند و  نمی

                                                           

 .۱8؛ ص «فرزند ساالری»محمدرضا احمدی؛ . 1
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 تضعیف اقتدار پدر . 3
قروانین  هر دو برای اجرای آندارند و والدین متعادل، مقرراتی برای تربیت فرزندشان 

و بره صرورت روشرن و  با استداللها منظور خود را  آن .کنند همکاری می با یکدیگر
ها برای رسیدن بره اهرداف مرورد نظرر  کنند و به آن شان بیان می صریح برای فرزندان

 1.دهند واکنش مثبت نشان مینیز شان  های فرزندان ن بت به موفقیت کنند و کم، می
کنرد و مرادر برا همراهری خرود،  پدر با اقتدار رفتار می هایی معموالً  در چنین خانواده

اما گراهی اوقرات مرادران برا رفترار متضراد تربیتری،  کند؛ را م تحکب می جایگاه پدر
اگر خانه عنار مقتردر شوند.  ناخواسته موجب شکاف عاطفی بین پدر و فرزندان می

کننرد و اگرر عنارر اقتردار، برر  ها از محبت مادرانه سوءاستفاده می نداشته باشد، بچه
طبیعی به بیرون از خانه و جمر  دوسرتان به طور ها  بچه ،عنار محبت مادر غلبه کند

اجرایی شدن قوانین تربیتی پدر در خانه و حفش حرمت پدر و تشرکر از  برند. پناه می
این در حالی است که اگر خرالف آن  شود. زحمات او موجب اقتدار پدر در خانه می

  وقتی پدر به دلیلی کودصورت گیرد، دیگر پدر اقتداری نخواهد داشت؛ برای مثال 
کند و مادر در غیبت پدر به او مجروز برازی  را از بازی کردن با دوستانش محروم می

چنرین  حررف پردر زیراد هرب جردی نی رت. در شود که کود  متوجه می ،دهد می
 پدر و مادر اعتباری ندارند.هایی،  خانواده

 پرخاشگری . 4

مراً نروعی عمو ،اسرت گیرر گیرر و مرادر سرهل پدر سخت هایی که معموالً  در خانواده
پدر حاکب بر رفتار دیگران است و مادر رفتاری  معموالً  دیکتاتوری حاکب است؛ یعنی

های  اهمیتی بره خواسرتهگیر در امور فرزندان،  متضاد با پدر دارد. پدِر م تبد و سخت
کند فقر   پدر فکر می اند. بهره از حقوآ خاص خود بیاغلب فرزندان و دهد  نمی آنان

؛ بنرابراین حتری دهد و او باید نظرش را بپذیرد را تشخیص میخودش ماالح فرزند 
تشرخیص خرود،  هبر یپردرچنین  2.کند دخالت میفرزند هب کارهای خاوصی در 

                                                           

بینی افکار اضطرابی و عالیب وسواسی فکرری  های فرزندپروری در پیش نقش شیوه» ؛زینب خانجانی. 1

 .4۵؛ ص «و علمی نوجوانان

های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحاریلی و  بررسی رابطه سب،». سید علی طباطبایی و دیگران؛ 2

 .  ۲۰؛ ص «آموزان دوره ابتدایی اختالل رفتاری دانش
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دهرد فرزنردش بره  اجرازه نمیکنرد و  قواعدی متناسب با سن فرزند بر او تحمیل می
مروانعی را کوشد  میبا توسل به پرخاشگری  اهدافی که دوست دارد برسد. فرزند نیز

فرزنردانی کره درگیرر رفترار متضراد  1که پردر ایجراد کررده اسرت، از میران برردارد.
بررای حقروآ  کرهعابی ه رتند افرادی گیرانه مادر ه تند،  لهگیرانه پدر و س سخت

 2دیگران، احترام قا ل نمی شوند.

 اضطراب. 5

تررس و واره برا فرزندان همهایی که پدر و مادر رفتار متضاد دارند،  در محی  خانواده
مرورد توجره قررار هرا  احتیاجرات آنها و  خواستهشخایت، درگیرند؛ زیرا اضطراب 

کند، هدف از انجرام برخری  ای اح اس امنیت نمی فرزند در چنین خانواده 3گیرد. نمی
جررأت را رعایرت کنرد و نظرب و انضرباط تحمیلری است داند، مجبور  کارها را نمی

والردین کره کورکورانره آنچره را مجبرور اسرت کند دلیل رفتارهرا را بپرسرد. او  نمی
کره   شود کارهایی را ترسد تنبیه شود؛ بنابراین مجبور می میاو  اند، انجام دهد. خواسته

پدر  ،زند کند و پدر لبخند می مادر اخب می برای مثال وقتی 4دوست ندارد، انجام دهد.
کنرد؛ در چنرین شررایطی  و مادر از انجرام آن نهری میدهد  دستور انجام کاری را می

سرب  ،. ایرن تعرار است چه کاری خوب و چه کاری بدفهمد  وقت نمی فرزند هیچ
مهلکی برای شخاریت کرود  اسرت. او در ایرن خرانواده هرگرز اح راس امنیرت 

اف رردگی و سربب له أدر هر صورت بازنده میردان اسرت و ایرن م ر ؛ زیراکند نمی
اضطرابی که نه تنها فق  ی، بیمراری، بلکره منشرأ ب ریاری از  5شود؛ او میاضطراب 

 6هرای روانری اسرت. سراز برخری از بیمراری زمینره ،دردهاست و در ب یاری مروارد

                                                           

 . 3۰۰ – 3۰۲؛ ص شناسی آن تقویت نظام خانواده و آسیب. گروهی از نوی ندگان؛ 1

 .3۰8؛ ص کود  و خانواده ناب امان. علی قا می؛ 2

های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحاریلی و  بررسی رابطه سب،». سید علی طباطبایی و دیگران؛ 3

 .  ۱8؛ ص «آموزان دوره ابتدایی اختالل رفتاری دانش

 .3۰3 – 3۰۵؛ ص شناسی آن تقویت نظام خانواده و آسیبگروهی از نوی ندگان؛ . 4

 . 48۵؛ ص روانشناسی رشدنباد؛  . علی اکبر شعاری5

 .۲9؛ ص م أله ترس و اضطراب کودکان. علی اکبر قا می؛ 6
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شوند، اعتماد بره نفرس پرایینی  های نامتعادلی تربیت می فرزندانی که در چنین خانواده
هرای مرورد  و بره موفقیت توانند در اجتماع حضور خوبی داشرته باشرند دارند و نمی

 نظرشان برسند.

 گیری نتیجه
؛ بره طروری کره داردگیری شخایت فرزندان  در شکلجایگاه ب یار مؤثری  ،خانواده

جایگاه سلول در بدن که اگر نیز تأثیرگذار است؛ مانند اختالالت خانوادگی در جامعه 
 یشود و در صرورت مختل مینیز تدریج عملکرد بدن ه ها اختاللی رخ دهد، ب در سلول

نیز در برابرر تعلریب و والدین  ماند. از فعالیت باز مینیز ، بدن نشود اصالح و ترمیبکه 
برا تضراد  هرا نبایرد انرد. آن م ئول و مکل  ،تربیت فرزندان خود و رشد و کمال آنان

جا، مان  رشد و کمال فرزنردان  های بی گیری سخت یاگیری  سهلو های تربیتی  روش
عنران رهرا  نباید فرزندان را در آزادی مطلق و بی همچنینشان شوند.  فو سبب انحرا

گیر و اهل ت اهل و ت امح شوند که فرزندان بتوانند به هر کاری  چنان سهل کنند و آن
والردین رشرد کننرد. گونه نظارت و مراقبتری  دست بزنند و بدون هیچ ،خواهند که می
کره انتخاب کنند، نه ایرنای را با همکاری هب  هروش یگان شان در تربیت فرزندانباید 

و پردر فرزندان را آزاد و رهرا بگرذارد  ،به دلیل روحیه مهرورزی زنانه مادربرای مثال 
گیرر  ن بت به امور فرزندان سرخت ،به دلیل روحیه اقتدارورزی مردانه در نقطه مقابل

 باشد.
بررای « مهررورزی مرادر»و « اقتردار پردر»ای ه تند که به دو بال  فرزندان مانند پرنده

وقتی والردین  .این دو بال باید هماهن  با یکدیگر حرکت کنندو دارند احتیاج پرواز 
توان انتظرار خروبی از حرکرت  قطعاً نمی ،هب همراه و هماهن  نباشند در این م یر با

های تربیتری پردر و مرادر ب ریار متفراوت  در حال پرواز داشت. گاهی شیوه  آن پرنده
والدین بایرد ؛ بلکه باید هر بار یکی از نباید متضاد عمل کردچنین شرایطی در  .است

 با دیگری همراه شود.
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