
 ؟رسانندیم آسیببه نظرشما چه والدینی به فرزند خود 

و انعکاس  دنشویم ییها بیآستربیتی وجود دارد که در آن ها کودکان دچار  یهاسبکبرخی   

را به شما عزیزان  انآن یهابیآسو والدین این در ادامه  .مینیبیمآن را در بزرگسالی در افراد 

 .میکنیممعرفی 

  رهاسازو  توجهیبوالدین 

است ن ممک مثلا ، به او آسیب برسانندجه نداشته باشند و به فرزندان خود تو توانندیموالدین به دو صورت   

از  ،ممکن است .در ماشین منتظرش بگذارند و به او توجه نکنند هاساعتاو را در خانه تنها بگذارند و یا 

و از لحاظ هیجانی  ندیآینمیکدیگر جدا شوند و طلق بگیرند، در این صورت دیگر به دیدن فرزند خود 

در وجه و محبت کافی را داشته باشند،به فرزند خود ت توانندینمدسترس فرزندان خود نیستند و در

 شناسانروانظر بر اساس ن.این هنگام فرزندشان از توجه و محبت و تشویق محروم خواهند ماند

 کندیمانجام گیرد، در این صورت کودک فکر  یتوجهیبو  ییاعتنایبنباید با کودک رفتارهایی مانند 

 .شودینمنیست و به همین دلیل به او توجه و محبت  یداشتندوستکه ایراد و مشکلتی دارد، 

گوشی به دلیل سرگرم شدن با  ،باشند ولیدر منزل حضور داشته بسیاری از والدین ممکن است   

 آن .برندیمو بیشتر به وسایل پناه  نندنکالکل، کتاب، خواب و تلویزیون به کودک خود توجه همراه ، 

ها به این شکل فرزندان خود را رها کرده، به فرزندشان توجهی ندارند و از لحاظ هیجانی در اختیار 

 به فرزندشان اندخانهد که هنگامی که در همچنین بسیاری از پدرها هستن .فرزندشان نیستند

ولی فعال نیستند  ،توجه نمی کنند و کاری به کار کودک ندارند آن ها در خانه حضور فیزیکی دارند

 .پردازندینمو با کودک خود به صحبت یا بازی 

 وابستگی پدر به فرزند

کافی برای او  اندازهبههیچ فردی  ؛داننبفهمخود دختر  به تا دنکنیمتلش معموال  ان،پدربرخی از   

 خواهدینماو را  کسچیهآشنا شود و  او و یا این که هیچ کسی علقه ندارد که با باشدینمخوب 

 درسیمبسیاری از پدران، زمانی که دخترشان به سن بلوغ  آسیب می رسانند.او به  پدرو همه جز 

او را از  خواهندینمزیرا به دخترشان حس عجیبی دارند و  ،دانندیمدوران سخت و دشواری ،را

 . ابندییمدست بدهند و به همین دلیل بر روی دخترشان تسلط 

احساسات خود را با فرزندش تنظیم کند، اگر او نتواند احساساتش  یخوببهپدر باید در سن بلوغ   

خترش با جنس د دهدینمرا تنظیم کند شرایط سختی را برای دخترش ایجاد خواهد کرد و اجازه 

 . کندیمبا او عمل  رانهیگسختمورد پوشش و نوع لباس بسیار و در مخالف آشنا شود

ته هستند و دوست ندارند هنگامی که فرزندان بزرگ بسیاری از والدین به فرزندان خود وابس  

 معموالا این والدین  .شدند از آن ها دور شوند و دوست دارند که فرزندانشان کنار خودشان باشند

نشده است و از فرزندشان انتظار دارند تا برای آن ها نقش پدر و مادر را ایفا  نیتأم شانیازهاین

کن است به دالیل دیگری مانند فوت همسر، طلق گرفتن از همسر والدین مم گونهنیاالبته . کنند

 .به فرزند خود وابسته باشند اندنکردهبرآورده  یخوببهاین که همسرشان نیازشان را  خاطربهیا 

  احساس مالکیت نسبت به فرزند

هستند که به فرزندشان تسلط و کنترل کاملی دارند، آن ها فرزندشان را به  بسیاری از والدین  

مادرانی که . دهندیمو از نظر هیجانی او را تحت نفوذ خودشان قرار  کنندیمطور کامل کنترل 

و کودکی دست به کنترل  تیطفولاز همان لحظه و  کنندیمنسبت به فرزندشان احساس مالکیت 



از او  ییتنهابهو فقط خودش  چسباندیمکودک را به خود  ،مادر،ور مثال. به طزنندیمکودک خود 

هنگامی که فرزندان . تا از او نگهداری و مراقبت کنند ددهینمو به دیگران اجازه  کندیممراقبت 

د و به نجهان اطراف را بشناس خواهدیم اند که دلشنرسمیو به سنی  می شوند تربزرگکمی 

دالیلی مانند ترس از این که  خاطربهزیاد  احتمالبهمادر ،دنطور مستقل به بررسی جهان بپرداز

. آن شوندیمببیند احساس خطر و تهدید کرده و مانع این امر  آسیب یا صدمه ایشاید فرزندشان 

و او را  دنشویمند به فرزندشان آویخته نرا رفع ک انهیجانی خودش یازهایند نها برای اینکه بتوان

این که کنترل خود را  یجابه، مادر شودیمدر این شرایط هنگامی که فرزند بزرگ . دنگذارینمتنها 

و اصرار دارد تا بداند فرزندش کجاست و او را بسیار  ردیگیمبر روی او کاهش دهد بیشتر سخت 

 . ردیگیما برای او در نظر و مقررات بسیار سفت و سختی ر کندیمکنترل 

 انتقاد بیش از حد والدین

آسیب شدیدی ،بر اساس نظر مشاوران اگر والدین بیش از اندازه فرزند خود را مورد انتقاد قرار دهند  

اگر شخص دیگری نزدیک  .برندینفس او را از بین مو اعتمادبه کنندینفس کودک وارد مبه عزت

در این  کند و او را مورد تشویق قرار دهدنفس کودک کمک کودک نباشد تا به برگرداندن اعتمادبه

 . ندیبیصورت کودک بسیار صدمه م

، به طرز فکر ردیگیمخودش از خود ایراد  مروربهاگر والدین نسبت به فرزندشان ایراد بگیرند، فرزند   

او دیگر دوست ندارد در  .شودیمنسبت به انتقاد حساس  شدتبهو  کند توجه میدیگران بسیار 

و  دهدینما گوش مثبت ر یموردهاسازنده چیزی بشنود و حتی  یبازخوردهاو  شنهادهایپمورد 

 ،این کودک در آینده ممکن است خود را مقصر همه چیز بداند و حتی اگر موفق شود .کندینمتوجه 

برای این  توانندیموالدین  .کندیمعامل آن را شانس دانسته و خود را فردی ضعیف و ناالیق تصور 

درست و صحیح  یهاوهیشتربیت کنند به مشاور مراجعه کنند تا  یخوببهکه فرزندانشان را 

 و از آسیب های احتمالی جلوگیری کنند. را بیاموزند یفرزندپرور

  کنندهکنترلوالدین 

، رفتار، لباس پوشیدن کردنصحبت، طرز دهندیماین والدین همه چیز را به فرزندشان دیکته وار یاد   

صلحشان آن ها  خاطربهکه  ندیگویمو همیشه به آن ها  کنندیم ءو غیره را به فرزندان خود القا

این دسته از والدین معتقد هستند که اگر به فرزند خود . و مواظب آن ها هستند کنندیمرا کنترل 

به او برسد و آن ها برای این که فرزند خود را از  ییهابیآسممکن است  ؛آزادی بیشتری بدهند

بیش از حد فرزندشان در  تنداشنگهاما آن ها با  .دارندیمخطر مصون دارند او را نزد خود نگه 

 آوردندستبهنگیرد و از  یدرستبهتا فرزندشان تصمیمات شخصی را  شوندیمکنارشان باعث 

والدین بر این باور هستند که فرزندشان همیشه  ،شناسانروانبر اساس نظر . تجربه محروم شود

فرزند آن ها از دستورشان سرپیچی کند این حق را به خودشان  باید از آن ها اطاعت کند و زمانی که

علوه بر این که فرزندشان را  ،بر طبق نظر مشاور، والدین تسلط گرا. که او را تنبیه کنند دهندیم

هستند،  انعطافرقابلیغ ،. آن ها هنگام کنترلکنندیم، همسرشان را نیز کنترل کنندیمکنترل 

و این نیز به شدت به  و ممکن است از خود خشونت نشان دهند کنندیمرفتار  رحمانهیببسیار 

 .خانواده آسیب می رساند

  ریگخردهوالدین 

، طرز کردننگاه، زدنحرفو هنگام  رندیگیموالدین اشتباهات فرزندشان را در نظر  گونهنیا  

 تکالیف درسی و غیره انگشت بر روی اشتباهات فرزندشان دادنانجاممعاشرت، چگونگی 



ندارند و تنها نکات منفی فرزندشان را  یمؤدباز نظر آن ها فرزند باهوش، دقیق و . گذارندیم

فرزندشان توجه کنند نکات  یهاییتوانااین که به کارهای درست و  یجابه. این والدین نندیبیم

فرزند باید احساس ارزشمندی . دهندیمو همیشه او را مورد انتقاد قرار  رندیگیممنفی او را در نظر 

را از والدینش دریافت کند و اگر والدین او تنها نکات منفی را به او گوشزد کنند او نخواهد توانست 

با این فکر رشد  ،بیاموزد و اگر نتواند احساس ارزشمندی را به دست آورد یدرستبهاین امر را 

 .در آینده مشکلتی برای او به وجود خواهد آمد که کندیم

  دخورنر رابطه عاطفی به مشکل برمیبعدها د،ریگسختنوجوانان با والدین 

در خود احساس  معموالا دارند  ریگسختنوجوانانی که پدر و مادری : نتیجه یک پژوهش را باهم بخوانیم  

رفتار این دست پدر و مادرها  ،کنند، اما اکنون یک تحقیق جدید نشان داده استگناه و شرمندگی می

 ؛اندافتهیدر کایآمرمحققان در دانشگاه ویرجینیای . زندیمهای جدی به زندگی آینده این کودکان آسیب

، در بزرگسالی و در ایجاد رابطه و یا ادامه اندکردهوالدین رشد  رانهیگسختنوجوانانی که با شرایط 

چنین  ،آمده استنتایج آن در نشریه رشد کودک  در این تحقیق که .اندکردهتحصیل مشکل پیدا 

احتمال کمتری دارد که وارد یک رابطه عاطفی شده  ،رسندیمسالگی  ۳۲نوجوانانی وقتی به سن 

 . عالی برسند لیبه درجات تحصی باشند و احتمال بیشتری وجود دارد که نتوانسته باشند

: والدین، معلمان و آموزشگران بالینی باید آگاه دیگویمدکتر امیلی لوئب از دانشگاه ویرجینیا   

او .کندیمدر واقع رشد آنها را با اختلل مواجه  ،هاباشند که چگونه رفتار والدین برای کنترل نوجوان

، کندیمموقت برای رشد نوجوان ایجاد  گردعقبنها یک : این روش تربیتی چیزی بیش از تدیافزایم

. زندیمآسیب  شانیزندگچرا که در واقع به رشد استقلل شخصیتی آن ها در یک دوره حساس 

 . ستجبران اقابل یسختبه شودیمآسیبی که به این شیوه ایجاد  ندیگویمحققان م

متمرکز است؛ به این معنی که برای مثال والدین وقتی  یشناختروانپژوهش جدید بر روی کنترل 

یا به بچه احساس گناه  کنندیمبچه عصبانی هستند عشق و احساسات را از او دریغ  از دست

 اند. کردهها را ناراحت که چرا آن دهندیم

 ریگسختو  گرکنترل شدتبهسالگی از والدینی  ۱۳بنابراین پژوهش نوجوانانی که در سن   

 اندبرخوردهشان به مشکل در روابط عاطفی انددهیرسسالگی  ۲۷، وقتی به سن اندبودهردار برخو

تا  ۱۳نوجوان و جوان که بین  ۱۸۴در این تحقیق اند. شدهظاهر  کشانیشرو کمتر در نقش حامی 

ه در این پروفسور جوزف آلن کاند. گرفتهبه صورت ساالنه مورد بررسی قرار  اندداشتهسال سن  ۳۲

کنترل کردن بیش از حد نوجوانان توسط والدین این پتانسیل : دیگویم،تحقیق مشارکت داشته است

و این چیزی نیست که  و به او آسیب بزنند دنها شورا دارد که به شکلی بنیادی مانع رشد بچه

 .باشد جبرانقابل یآسانبه

آشنایی بیشتر با نکات باال و جلوگیری از آسیب های وارد شده برای  دیتوانیمدر آخر شما عزیزان   

این عزیزان که در  .کودک و نوجوان نیز مراجعه کنید شناسانروانبه به کودکان و یا درمان آن ها 

مرکز مشاوره شما را راهنمایی کنند.  توانندیمکودک تخصص دارند  یشناسروانمشاوره ی هانهیزم

راهنمایی  نیز شما عزیزان را تواندیمهمکاری مشاوران متخصص خود در این زمینه راز ماندگار با 

 کند.
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