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 يكتا فراهاني

تربيت كودكان هميشه يكي 
از مهم ترين دغدغه هاي هر 
پدر و مادري به شمار مي رود 
كه اگر بدون آگاهي انجام 
شود يا فقط بر اساس رساندن فرزندان مان به 
آنچه خود نتوانسته ايم به آن دست يابيم باشد و 
بخواهيم آنها زندگي نزيسته ما را زندگي كنند، 
چنين تربيتي قطعا موفقيت آميز نخواهد بود و 
مشكالت زيادي از جمله نارضايتي فرزندان  را 
به دنبال خواهد داشت چون لزوما خواسته هاي 

ما با عاليق فرزندان مان يكسان نيست. 
توجه به جنسيت كودك و نوع تمايالت و 
خواسته هاي او نيز موضوع بسيار مهمي است 
كه والدين بايد اطالعات كافي در مورد آن 
داشته باشند. مثال تربيت دختران و پسران در 
زمينه هاي مختلف با يكديگر متفاوت است 
و پدر و مادر بايد از اين گونه تفاوت ها آگاه 
باشند. براي آگاهي بيشتر از چگونگي تربيت 
دختران با دكتر عباس جواهري، روان شناس 
و روان درمانگر و عضو هيات علمی دانشگاه 

تهران گفت و گو كرده ايم.

: آقای دكتر! لطفا در ابتدا از اهميت 
و نقش تربيت كودكان بگوييد. 

تربیت، موضوع بسیار مهمي است چون تاثیرپذيري 
كودكان زياد است. بنابراين فارغ از آنكه كودكان 
پسر باشند يا دختر، تاثیرات تربیتي مختلف به مرور 
و با افزايش سن، همچنین آثار منفي تربیتي گذشته، 
آينده آنها را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. توجه 
داشته باشیم تربیت فقط به معناي باادب بار آوردن 
كودكان و آموزش رعايت ادب و احترام به آنها 
نیست. در واقع اين فقط بخشي از تربیت است. 
بخش مهم تربیت شامل آن است كه او ياد بگیرد 
در آينده خودش را در ارتباط با ديگران و دنیاي 
اطراف چگونه ببیند و شناسايي كند. تمام اين 

موارد در فرايند تربیت شكل مي گیرد. 

: تربيت دختران و پسران تا چه حد 
متفاوت است؟

در حالت كلي اصول تربیتي براي همه كودكان 
يكسان است. در گام نخست والدين با داشتن 
روابط خوب با همديگر تاثیر بسیار مهمي بر 
اگر والدين  فرزندان خود خواهند گذاشت. 
راه  باشند  نداشته  همديگر  با  خوبي  ارتباط 
جبراني براي آن وجود ندارد. يعني هر چقدر 
هم بخواهند به فرزندشان محبت كنند هیچ 
محبتي نمي تواند جاي خالي رابطه خوب پدر 
و مادر با همديگر را برای كودك بگیرد. ضمن 
اينكه رابطه هر كدام از والدين با فرزندشان هم 

اهمیت زيادي دارد.
پس از اين موارد، با توجه به جنسیت كودكان بايد 
رفتارهاي مناسب با آنها داشت. تربیت مردانه يا 
زنانه هم فقط به معناي آن نیست كه مثال دختر 
نبايد با ماشین بازي كند. بايد در نظر داشت 
كودك در آينده قرار است چه جنسیتي داشته 
باشد. بنابراين او حق دارد مطابق جنسیت خود 
زندگي كند. پسري كه پدر توانمند و قدرتمندي 
نداشته باشد، نمي تواند مرد موفق و مقتدري 

شود. رابطه دختر با مادر نیز بايد بسیار درست 
و با اقتدار باشد، در غیر اين صورت در آينده 
نمي تواند انتخاب خوبي داشته باشد. همچنین 
اگر با پدر ارتباط خوبي نداشته باشد نمي تواند 

در روابط با مردان احساس امنیت كند.
با والد  دختر و پسر هر كدام بايد اوقاتی را 
جنس موافق خود بگذرانند. البته اين بدان معنا 
نیست كه مثال دختران نبايد با پدرشان وقت 
بگذرانند يا بر عكس. بلكه شكل گیري هويت 
زنانه دختر در ارتباط با مادرش شكل مي گیرد 
و پسر هم با پدر. مادري كه قدرتمند، سالم و 
مقتدر نباشد نمي تواند خصوصیاتي را كه فاقد 
آن است به فرزندش منتقل كند. بنابراين براي 
تربیت درست دختر قدرتمند و شجاع كه بتواند 
در آينده هم انتخاب درستي داشته باشد و فكر 
نكند هر مردي به او محبت كرد لزوما مي تواند 
همراه خوبي برايش باشد، ابتدا بايد بتواند چنین 

خصوصیاتي را در خودش ايجاد كند.
پدر و مادر سالم در عین قدرتمندي، خودخواه 
نیستند و مي توانند به يكديگر عشق بدهند و 
محبت خود را ابراز كنند و همچنین پذيراي 

محبت ديگران هم باشند. 
دختران عالوه بر مادر بايد با الگوهاي زن زياد 
ديگري هم آشنا شوند تا به طور كلي متوجه 
نقش زن و هويت زنانه شوند. ضمن اينكه بايد 
جنس مخالف را هم شناسايي كنند. در واقع 
جنس مخالف براي شناخت و شناسايي بیشتر 
است و جنس موافق هم براي داشتن الگو و 

دستیابي به هويت واقعي. 
: در انتخاب اسباب بازي براي دختران 

و پسران بايد به چه نكاتی توجه داشت؟
بعضي اسباب بازي ها هويت جنسي دارند كه 
اغلب مورد عالقه همان جنس قرار مي گیرند. 
ولي به طور كلي كودكان براي انتخاب اسباب بازي 
مورد عالقه خود بايد حق انتخاب داشته باشند. 
ضمن اينكه پوشش و ظاهر دختران و پسران 
هم نبايد به گونه اي باشد كه جنسیت آنها را 

زير سوال ببرد. 

تربيت  در  موضوع  مهم ترين   :
دختران چيست؟

به طور كلي مرحله نخست تربیت شامل هر دو 
جنس مي شود و پس از آن براي تربیت و آموزش 
به كودكان بايد با توجه به جنسیت آنها موارد 
خاصي را در نظر گرفت. در تربیت كودكان دو 
 )mail figure( عنصر الگو يا نماد و مدل مردانه
و الگو و مدل زنانه )female figure( بسیار مهم 
است. نماد اصلي زن در زندگي يك دختر اغلب 
مادر است. البته شايد مدل هاي زنانه قابل توجه 
ديگري هم در زندگي او وجود داشته باشند. 

در واقع به میزان اهمیت و ارتباطي كه دختر با 
مدل اصلي زن حمايت كننده خود دارد تاثیرات 
او را هم دريافت خواهد كرد چون اين مدل 
همجنس خود اوست، دختر هم در مسیر رشد 
توسط او، خودش را شناسايي مي كند. به اين 
ترتیب مي تواند خودش را در او ببیند و با او 
احساس همذات پنداري كند. يعني خودش را 
شبیه او مي كند و در وجود او مي بیند و دوست 
دارد يك جاهايي شبیهش هم باشد. وقتي دختر 
متوجه يكسان بودن جنس خود با مادر مي شود 

و با توجه به اينكه مهم ترين الگويي هم كه در 
اختیار دارد، مادرش است پس به طور ناخودآگاه 
و بدون توجه به اينكه به خوب و بد آن فكر كند 

نتیجه مي گیرد بايد شبیه مادرش شود. 

: در آينده و با باال رفتن سن كودك، 
كيفيت مدل زنانه چقدر مي تواند در انتخاب 

دختر دخالت داشته باشد؟
هر چه سن دختران باالتر برود مي توانند نگاه 
تحلیلي بیشتري به موضوع داشته باشند. مثال 
اگر مادر زيادي سر به هوا يا مظلوم باشد كودك 
تصمیم مي گیرد در آينده مثل مادر رفتار نكند. 
يعني به مرور نگاه تحلیلي در فرد ايجاد مي شود 
كه خودش مي تواند دست به انتخاب بزند. ولي 
اين موضوع براي هر دختري متفاوت است. 
بعضي ها وقتي مي بینند مادرشان مورد ظلم واقع 
مي شود به طور ناخود آگاه تصمیم مي گیرند در 
آينده شكل مادرشان نشوند و همیشه حرفشان 
را بزنند و حق خود را از ديگران بگیرند اما 
اتفاق آسیب زننده اي كه اغلب مي افتد اين است 
كه دختران تمام صفات مادر را ارزيابي نمي كنند 
و مي خواهند يا تمام و كمال مانند او شوند يا 
برعكس مخالف او. يعني اگر تصمیم بگیرند مانند 
مادرشان نشوند سعي مي كنند حتي از صفات 

خوب او هم دوري كنند.
به عبارت ديگر دختران يا كامال تسلیم الگوي 
زن زندگي خود مي شوند يا با تمام وجود از 
آن دوري و به نوعي جبران افراطي مي كنند. 
البته گاهي هم دختران حالت بینابیني را انتخاب 
مي كنند كه اين حالت ايده آل است و معموال با 

مشاوره انجام مي پذيرد. ضمن اينكه چگونگي 
اين تصمیم گیري ها به ژنتیك، خصوصیات فردي 
و عوامل محیطي، فرزند چندم بودن و... افراد 
هم بستگي دارد. به اين ترتیب مي توان گفت 
مادران نقش بسیار مهمي براي دختران دارند، 
چون الگوی ذهني آنها در مورد زندگي آينده شان 

را مشخص مي كنند. 

الگو و مدل مردانه تا چه اندازه   :
مي تواند در آينده دختران دخالت داشته باشد؟
الگوي مردانه )mail figure( هم حاالتي شبیه 
الگوي زنانه دارد. مهم ترين مدل الگوي مردانه 
زندگي دختران هم معموال پدران شان هستند. در 
واقع پدر، نخستین معرف جنس مرد به دخترش 
خواهد بود. يعني او با نگاه به پدر مي تواند با 
جنس مرد آشنا شود. در آينده و در بزرگسالي، 
دختر تمام صفات پدر را به همه مردان تعمیم 
مي دهد. بنابراين اگر پدر نتواند رابطه خوبي با 
دخترش داشته باشد معموال روابط آينده دختر 
با جنس مخالف هم موفق نخواهد بود. به اين 
ترتیب چون دختر از ابتدا ذهنیت منفي نسبت 
به مرد دارد، رابطه را هم خراب خواهد كرد. 
ضمن اينكه او در اغلب مواقع هم فردي شبیه 

پدرش را انتخاب خواهد كرد.
مثال اگر دختري پدر زورگو يا خسیسي داشته 
باشد يا افرادي را كه كامال چنین خصوصیتي 
دارند پیدا خواهد كرد يا برعكس، افرادي با 
خصوصیات كامال مخالف پدرش. در چنین 
حالتي خود او نقش پدر را ايفا مي كند. مثال با 
مرد ساده و به اصطالح ساده و دست و پا چلفتي 

ازدواج مي كند كه خودش بتواند به او زور بگويد. 

الگوي  به  رسيدن  براي  دختران   :
مناسب چه كارهايي مي توانند انجام دهند؟

 مهم ترين راه، باال بردن اطالعات و آگاهي در اين 
خصوص است. دختران با داشتن تفكر نقادانه 
و كمك گرفتن از متخصص مي توانند به نتیجه 
بسیار بهتري دست يابند. با شناخت بیشتر افراد و 
آگاهي از مشكالتي كه در اين خصوص وجود 
دارد نیز مي توان به نتیجه بهتري دست يافت. 
يعني افراد با افزايش آگاهي مي توانند مانع از 
انتخاب هاي غلط خود شوند و درست تصمیم 
بگیرند. داشتن قدرت تحلیل نیز به افراد كمك 
مي كند تا بتوانند عاليق و خواسته هاي خودشان 
را بهتر شناسايي كنند. در واقع راه پیشگیري 
از بروز چنین اشتباهاتي در تصمیم گیري آينده 
دختران اين است كه والدين سعي كنند پدر و 

مادر و الگوي خوبي براي فرزندشان باشند.
پدر هم بايد بتواند جنس مرد را به خوبي به 
دخترش معرفي كند. مهم ترين موضوع آن است 
كه در خانه، افراد به همديگر عشق و محبت 
واقعي بدهند و كودكان نیز شاهد چنین تباالدت 
عاطفي باشند. افراد بايد در عین حال كه بیرون 
از خانه به فكر كار و فعالیت هستند، در خانه 
نیز حضور واقعي داشته باشند و هیچ كدام از 
وظايف و فعالیت هاي خود را فداي ديگري 
نكنند. برقراري توازن موضوع مهمي است كه 

بايد در تمام زمینه ها جدي گرفته شود. 
توجه داشته باشیم برخوردار بودن از الگوي 
مناسب مرد و زن مانع از افراط و تفريط هاي 
دختران هنگام تصمیم گیري هاي مهم زندگي 
به ويژه در انتخاب همسر خواهد شد. بنابراين 
احتمال اينكه بچه هايي با سالمت روان كافي و 
قدرتمند از ازدواج هاي ناسالم بیرون بیايند كم 
است. ضمن اينكه فرهنگ غلط و نداشتن آگاهي 
و اطالعات كافي مي تواند باعث بروز تعصباتي 
در ارتباط با دختران شود، تعصباتي كه عالوه 
بر تفاوت قائل شدن بین دختر و پسر به عزت 

نفس دختران آسیب مي زند.

به بهانه اول ذی القعده )22 خرداد(، والدت حضرت معصومه )س( و روز ملی دختران

دختران،فرشتگانکوچکسرنوشتساز
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تمامصفاتپدررابههمهمردانتعميم
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ضمناينكهاودراغلبمواقعهمفردي
شبيهپدرشراانتخابخواهدکرد

معموال وقتی سخن از فرزندپروری 
می شود در تصور اغلب افراد نقش 
پررنگ مادر جلوه می كند. با وجود 
اينكه نقش مادر در تربیت فرزندان 
بسیار مهم است اما نقش پدر هم در 
چگونگی پرورش كودكان به گونه ای 
است كه در زندگی آينده و الگوپذيری 
آنها اهمیت زيادی دارد. اين موضوع 
در تربیت دختران هم موضوع مهمی 
است كه گاهی ناديده گرفته می شود. در واقع داشتن الگوی 
مناسب جنس مخالف در خانه و با حضور پدر شكل 
می گیرد. البته كودك از هنگام تولد به محبت، توجه و 
حضور و حمايت مادر و پدر در كنار همديگر نیاز دارد. 
محدود كردن نقش پدر به مسائل اقتصادي باعث می شود 

كودكان نتوانند ارتباط خوبی با پدرشان داشته باشند. 
اگر نقش هر كدام از والدين جدی گرفته نشود و آنها 
نتوانند نقش خود را به خوبی ايفا كنند، كودك در آينده 
با مشكالت زيادی مواجه خواهد شد، مشكالتی كه به 
سادگی نمی توان راه برون رفت و حل آنها را به دست 

آورد و جبران شان كرد.

همانندسازی کودکان با والدین 
تقريبا از 2 سالگي به بعد نقش تربیتي و ايجاد دلبستگي 

به پدر پررنگ تر مي شود. اگر بچه ها بتوانند تعامل خوبی 
با پدر برقرار كنند الگوی مقتدرانه و قدرتمندی از او 
در ذهن شان نقش می بندد اما وقتی والدين نمی توانند 
هماهنگی الزم را با همديگر داشته باشند تكلیف كودك 
هم مشخص نیست و نمی داند رفتار درست چیست. 
داشتن هماهنگی تربیت بین پدر و مادر هم تاثیر مهمی 
در چگونگی تربیت فرزندشان دارد. وقتی هر كدام از 
پدر و مادر سعی كنند مطابق میل خود با فرزندشان 
رفتار كنند، كودكان خیلی زود متوجه ناكارآمدی نقش 
آنها می شوند. با اين شیوه آنها نمی توانند قاطیعت الزم 

را در رفتار خود داشته باشند. 

شکل گیری ارتباط دختران با پدر 
پدر به عنوان اولین الگوی جنس مخالف نقش بسیار مهمی 
برای دختران ايفا می كند. در بسیاری موارد شاهد آن هستیم 
كه دختران فردي را مانند پدرشان به عنوان همسر انتخاب 
مي كنند، چون الگوي آشنايی برای آنهاست. ضمن آنكه 
او به عنوان الگوی درستی در ذهن شان نقش بسته است. 
تحقیقات نشان مي دهد حتی هنگامی كه دختران از رفتار 
پدران خود راضي نباشند باز هم معموال شخصی مانند 
او را به عنوان همسر يا دوست خود در نظر می گیرند. 
بنابراين پدر عالوه بر آنكه نخستین الگوی مرد برای 
دختران است، نقش امنیتی و پشتیبانی را هم برعهده 

دارد كه اگر نتواند به خوبی در اين نقش ظاهر شود، 
قطعا الگو پذيری و انتخاب های دختران در آينده و در 
بزرگسالی هم نمی تواند با موفقیت همراه باشد. البته 
برای داشتن امنیت، هیچ كدام از والدين نبايد كودك را 
در شرايط سخت و بحرانی تنها بگذارند ولی با توجه 
به اينكه معموال تامین هزينه های اقتصادی خانواده با 
پدران است، از اين لحاظ هم می توانند پشتوانه خوبی 

برای فرزندان شان باشند. 

دختران تشنه محبت!
هر كدام از ما به عشق و محبت نیاز داريم كه بايد ابتدا 
آن را از خانواده خود بگیريم اما اگر موفق به كسب 
اين محبت نشويم، طبعا در آينده آن را از ديگران طلب 
خواهیم كرد و هر كسی به هر گونه ای به ما توجه نشان 
دهد فكر می كنیم محبت واقعی همین است و آن را 
باور می كنیم. مثال وقتی نقش پدر در خانه كمرنگ باشد 
و مسوولیت حمايت و پشتیبانی از كارهای فرزندانش 
خصوصا دخترش را بر عهده نگیرد، دختر هم عطش 
خود را برای برخوردار بودن از عشق و محبت در 
ديگران  جستجو  می كند. همین موضوع در آينده 
می تواند زمینه ساز مشكالت بسیار زيادی خصوصا در 

روابط عاطفی برای دختران باشد.
در واقع اگر پدر به هر علتی نتواند به اندازه كافی در خانه 
حضور داشته باشد، حتما بايد اين كمبود حضور را در 
زمان هايی كه هست جبران كند، به گونه ای كه كیفیت 
حضور او بتواند تا حدودی كمیت حضورش را جبران 

كند. ضمن آنكه بهتر است حضور شخص قابل اطمینان 
ديگری مانند پدربزرگ، عمو يا دايی به عنوان مرد در خانه 
پررنگ تر شود. در واقع كودك بايد عالوه بر الگوی جنس 
موافق، الگويی هم از جنس مخالف داشته باشد. البته هیچ كس 
نمی تواند جايگزين نقش پدر برای كودك شود اما چنین 
سخت،  تصمیم گیری های  هنگام  می توانند  الگوهايی 
موقعیت های دشوار و آسیب زا در كنار بچه ها باشند تا آنها 
كمتر احساس تنهايی كنند. بنابراين كمبود حضور پدر نبايد 
به گونه ای باشد كه دختران احساس ناامنی و بی كسی كنند 
يا آنقدر تشنه دريافت محبت از جنس مخالف باشند كه 

بدون هیچ شناخت و آگاهی وارد هر رابطه آسیب زايی 
بشوند. هر چقدر شخصیت پدر برای كودكان دوست داشتنی تر 
و قدرتمندتر باشد در آينده همانندسازی بهتری هم با الگوی 
از پیش تعیین شده خود خواهند داشت و هر كجا نیاز به 

تغییر داشت هم تغییرات الزم را ايجاد خواهند كرد.

نقشپدردرتربيتدختران
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