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پیشگفتار



هر پدر و مادری، از نخستین لحظه  دیدار با فرزند و حتی پیش از تولد، به آینده 
و مسیر زندگی او فکر می کنند، برای کودک شان آینده ای روشن و درخشان 
متصور می شوند و از صمیم قلب آرزو دارند همراهی شایسته برای او باشند. اما 
تجربیات ما نشان می دهد که عمده  آسیب های کودک، از ناآگاهی والدین نشأت 
می گیرند. اتاق های درمان روانشناختی مملو از تجربه های تلخ دیدار مجدد 
با اتفاقات ناگوار دوران کودکی و مواجهه با آسیب های تکرارشونده آن در 
بزرگسالی است. اثر عمیق تجربه سال های اولیه زندگی و سبک فرزندپروری 
والدین می تواند چنان اثر ناسازگاری بر نحوه ادراک ما از جهان هستی بگذارد 
که واقعیت دنیا را تحریف شده و وارونه تجربه کنیم. تأثیری عمیق بر نظام 

شناختی و هیجانی و نحوه تجربه ما از زندگی که به قول موالنا:
پیش چشمت داشتی شیشه کبود       زان سبب عالم کبودت می نمود

کنیم؟  عبور  سالمت  و  موفقیت  به  مسیر  این  از  می توانیم  چطور  اما 
مبحثی  فرزندپروری  است.  پرسش  این  به  پاسخی  کارآمد  فرزندپروری 
پیچیده، عمیق و چندالیه  است. هدایت و همراهی کودک در سال های اولیه  
زندگی که جزء مؤثرترین و تعیین کننده ترین سال ها هستند، نیازمند مطالعه  
عمیق، شناخت  اولیه از ذهن و روان پیچیده  انسان، ویژگی های هر مرحله از 

رشد و نحوه  درست رفتار با هر چالش است.  
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فرزندپروری و همراهی کودک در سال های کودکی )تولد تا 12 سالگی( 
مسیری پیچیده و حساس است؛ گاهی رفتارهایی رایج که ممکن است از طرف 
پدر و مادر درست و دل سوزانه تلقی شوند، آسیب زا هستند و باید از انجام شان 
پرهیز کرد و گاهی برای هدایت کودک در مسیر درست، باید دست به اقداماتی 
مخصوص زد. فرزندپروری درواقع مدرسه ای است که بیش از کودکان، پدر و 
مادر آنان تلنگر می خورند تا نگذارند تنها به نام مراقبت و حمایت، بی کفایتی یا 

خودشیفتگی آسیب زا بر تارک وجود کودکان شان نقش بندد.
روانی  هوشیاری  و  آگاه سازی  کمک  به  بتوانیم  تا  امیدواریم  عمیقًا  ما 
والدین، در ماه ها و سال های اولیه تولد، زهر احتمالی تربیت آسیب زای آنان 
را به حداقل ممکن کاهش دهیم و در گام بعد، مسیر روشنی را برای عبور 
سالمت از بازه های مهم سنین کودکی ترسیم کنیم و این یعنی کاستن از رنج 

بزرگ کودکان مان برای بقیه سال های زندگی.
این کتاب با دقت و حساسیت به جزئیات تحوالت رشدی و شناختی 
دوران کودکی پرداخته و ضمن بررسی آخرین دستاوردهای علمی این حوزه 
در دنیا، تالش کرده تا با نگاهی هم راستا با فرهنگ ایران، به تشریح مسائل 
و ارائه راه حل برای دغدغه های والدین، روانشناسان، روانپزشکان و فعاالن 
عرصه کودک و نوجوانان بپردازد و امیدوار است تا این مجموعه که حاصل 
ماه ها و سال ها تالش سازنده است، بتواند چراغی باشد که پدر و مادرها را از 
تاریکی  و ابهام های فرزندپروری به سالمت عبور دهد و به آن ها کمک کند 
به طور شایسته و آن طور که آرزویش را دارند، فرزندشان را در سال های اولیه  
زندگی همراهی کنند و او را با روحیه ای باثبات و همراه با سالمت ذهنی و 

جسمی، راهِی ادامه  مسیر زندگی کنند.

لیال افضلی
محمدرضا جباری





مقـدمـه



مطالعات  طبق  هستند؛  فرزندان  خانواده ای  هر  مهم  بخش های  از  یکی 
انجام شده فرزندآوری ضمن جذابیت و تجربه های لذت بخش، مسائل ژرف 
و تأمل برانگیزی در بطنش دارد که برای تشکیل و حفظ خانواده ای سالم، باید 

از روش های صحیح مواجهه با آن ها آگاه بود. 
در  و  مسئوالنه  طاقت فرسا،  پیچیده،  شغلی شگفت انگیز،  فرزندپروری 
بعضی مواقع بدون پاداش است اما بیشتر افراد با فداکاری، لذت و عشق 
این کار را انجام می دهند. فرزندپروری به خودی خود بسیار چالش زا است 
و بدون داشتن آگاهی الزم نسبت به روش فرزندپروری مناسب و بهینه، 

سخت تر و پیچیده تر هم می  شود. 
سؤالی که در اکثر مواقع مطرح می شود این است که: »آیا بزرگساالنی که 
در نقش والدین قرار می گیرند، از مهارت های الزم و اساسی برای تشکیل 

خانواده ای سالم برخوردار هستند؟« 
بسیاری از بزرگساالن در چگونگی ایفای صحیح نقش پدر یا مادری که 
نتیجة آن ایجاد خانواده ای سالم و محیطی آرام بخش برای تمامی اعضاست، 
دچار ابهام هستند. هرچند والدین تمایل دارند تمام تالش شان را برای رشد 
صحیح فرزندشان به کار گیرند، اما گاهی مسیر فرزندپروری با پیچ وخم های 
بسیاری همراه می شود. هركدام از مراحل رشِد کودک، والدین را با پرسش های 
متعددی روبه رو می سازد؛ »چگونه فرزندم را از انجام کار اشتباه منع کنم؟« یا 
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»چطور درست رفتارکردن را به او بیاموزم« و از همه مهم تر »چگونه می توانم 
در عین والدبودن، رابطه ای صمیمانه با فرزندم داشته باشم؟« 

گاهی یافتن پاسخ این پرسش ها، خود چالش برانگیز است و حتی ممکن 
است والدین را بیش از پیش متحیر سازد؛ نصیحت های بزرگ ترهای فامیل 
یا دوستانی که خود والد هستند و تعداد بی شمار راهکارهای ارائه شده در 
وب سایت های گوناگون، همگی سعی دارند شیوة خود را بهترین و درست ترین 
راه حل موجود نشان دهند. نصایِح متنوع بی پایان، احتمااًل این سوال را در 
با اطمینان  ذهن والدین ایجاد می کند که »باالخره راه درست کدام است؟« 
می توان گفت تضمین شده ترین راه برای یافتن پاسخ این پرسش ها، رجوع به 
علم روان شناسی  است. روان شناس ها در طول تاریخ با تحقیقات متنوع سعی 

کرده اند مناسب ترین راهکارها را برای پرورش صحیح فرزند ارائه دهند.
از سوی دیگر مشکالت رفتاری و عاطفی به یکی از شایع ترین مشکالت 
دوران کودکی، به خصوص در سنین قبل از دبستان تبدیل شده است که با آن اگر 
به شیوه ای صحیح برخورد نشود و درمان اتفاق نیفتد، در دستاوردهای تحصیلی 
کودک و روابط میان فردی و ارتباطی او تأثیر منفی خواهد گذاشت. تحقیقات 
جهانی نشان داده است 9-12 درصد کودکان پیش دبستانی به دلیل فرزندپروری 
که  به گونه ای  هستند،  بسیاری  عاطفی  و  رفتاری  مشکالت  دچار  نامناسب 
10.3درصد از کودکان عالئم اختالالت روان شناختی داشتند و در ریسک ابتال 
به اختالالت روان پزشکی بودند. تحقیقات پنج سال اخیر نشان داده است که 
فرزند پروری نامناسب شیوع اختالالت عاطفی را در کودکان به 4.4 درصد، 
مشکالت رفتاری مثل نافرمانی 9.6 درصد و بیش فعالی را به 8.0 درصد رسانده 
است. اگر کودکان با فرزندپروری مناسب و بهینه بزرگ نشوند، به گونه ای که 
نیازهای شان را در برگیرد و قابلیت های کشف، همدلی و مهارت های ارتباطی را 
نیز در آن ها پرورش دهد، مشکالت رفتاری و عاطفی پیدا می کنند که در آینده 
خطراتی بسیار جدی را برای سالمت روان ، دستاوردهای تحصیلی و شغلی و 

روابط میان فردی و عاطفی شان با دیگران در پی خواهد داشت.
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در واقع فرزندپروری مناسب کمک می کند نیاز های کودک را در هر بازة 
سنی شناسایی کنیم و به وظایف رشدی کلیدی در هر سن خاص آگاه باشیم 
و محیط را برای برآورده کردن نیازهای کودک و رشد استعدادهای بالقوه و 
یادگیری وی فراهم کنیم؛ چراکه کودک خود به تنهایی در انجام این فرایند ناتوان 
است. فرزندپروری مناسب به والدین می آموزد تا در این دورة  زندگی و اکنون از 
بودن با فرزندشان لذت ببرند، نسبت به نیازهای وی آگاه باشند، محیط را برای 
رشدش فراهم کنند و با پذیرش کاستی های خود به عنوان یک انسان همراه با 
کودک رشد کنند. همچنین فرزندپروری مناسب کمک می کند بین والد و فرزند 
پیوندی مثبت ایجاد شده و شما به عنوان یک والد مدیریت بازخوردهای خود را 
در ارتباط با رفتارهای کودکان یاد می گیرید. توجه کنید که فرزند پروری مناسب 
و افزایش آگاهی در این حوزه سبب می شود استرس کمتری را حین تربیت 
فرزند تجربه کنید، چراکه استرس و اضطراب درمورد تربیت کودک می تواند 

منجر به ایجاد مشکالت روان شناختی زیادی در کودکان شود. 
فیزیکی،  رشد  برای  بهینه  فرزندپروری  همان  یا  کودک  و  والد  ارتباط 
کودک  و  والد  رابطه  واقع  در  است.  ضروری  کودک  عاطفی  و  اجتماعی 
پایه های شخصیت کودک و انتخاب های زندگی وی و به طور کل رفتارش را 
می سازد و می تواند بر سالمت عاطفی، روانی و فیزیکی اش تأثیر بهینه داشته 
باشد. ازجمله فواید فرزندپروری بهینه که ضرورت اجرای آن را چندبرابر 

می کند، می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:  
کودکانی که با دلبستگی سالم و ایمن نسبت به والدین شان بزرگ 	 

می شوند، در زندگی شانس بیشتری برای برقراری و توسعة ارتباطات 
شاد و پایدار با دیگران دارند.

کودکی که با والدینش رابطة امن دارد، یاد می گیرد احساساتش را تحت 	 
شرایط استرس زا و در موقعیت های طاقت فرسا سازمان دهی کند. 

رشد ذهنی، زبانی و عاطفی کودک با فرزندپروری مناسب ارتقا 	 
پیدا می کند. 
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در بروز رفتارهای خوش بینانه و مطمئن به کودک کمک می کند. 	 
زمینه 	  کودک،  روزمرة  زندگی  در  سالم  والدین  مداخله  و  دخالت 

مهارت های اجتماعی و تحصیلی بهتر را فراهم می کند.
سالم 	  رشد  به  منجر  بهینه  فرزندپروری  از  ناشی  ایمن  دلبستگی 

اجتماعی، عاطفی و شناختی و انگیزشی کودک می شود؛ همچنین 
داشته  مثبت و صمیمانه  رابطة  والدین شان  با  که  هنگامی  کودکان 

باشند، مهارت های قوی حل مسئله را کسب می کنند.
 جامع فرزندپروری مجموعه  ای چهار جلدی است که 	 

طیف گسترده  ای از مسائل مربوط به مراحل رشد از دورة نوزادی 
تا دوازده سالگی را در خود جای داده است. در این مجموعه سعی 
شده تا ضمن بیان و تشریح مسائل پایه  ای و اساسی، پرسش  ها و 
دغدغه  های مرتبط با هر دوره به صورت واضح و روشن بیان شود 
تا والدین ضمن آگاهی از اصول و ضروریات با خیالی آسوده خود 
با چالش  های مسیر فرزندپروری، مطمئن و استوار  را در مواجهه 
بازبایند. همچنین تالش شده است تا مطالب در یک چهارچوب 
و ساختار مشخص ارائه شوند تا سهولت دسترسی و یافتن مطالب 
به مراحل  این مجموعه  اول  برای مخاطبان فراهم شود. سه جلد 
مختلف رشد اختصاص دارد و هر جلد دو دوره از رشد را شامل 
می  شود. عالوه بر این؛ جلد چهارم با هدف تکمیل و پوشش هرچه 
تمام تر مطالب دربرداندة توضیح اختالالت دوران کودکی و اطالعات 

عمومی مرتبط با فرزندپروری است. 
امید است به یاری این مجموعه دنیای باشکوه و پرشعف فرزندپروری 	 

را به روشنایی آینده   پرفروغ دلبندان مان صیقل دهیم.


