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چکیده
والدگری )فرزندپروری( یکی از حوزه های مهم تربیتی اســت و نقش 
بسیار مهمی در رشد چندبعدی فرزند دارد. در این نوشته به طور خالصه 
سه الگو والدگری نوجوان را بررسی می کنیم تا با انواع الگو های والدگری 
که به صورت استاندارد در جوامع متفاوت به کار گرفته می شوند، آشنا 
شوید. این برنامه ها عبارت اند از: والدگری مبتنی بر توانمندی، آموزش 

نظام والدگری کارآمد و برنامه های فرزندپروری »فناوری ـ دستیار«.

 
دهه ها پژوهش از کارآمــدی برنامه های آموزش فرزندپروری در 
پیشگیری از طیف گسترده ای از مشکالت سالمت رفتاری فرزندان 
خبر می دهند. این آموزش ها در گام اول به شایستگی های والدینی 
کمک می کنند. برخی والدین به وسیلة نقش هایی که ایفا می کنند 
و نگرشی که نسبت به شایستگی والدینی دارند، شناخته می شوند. 
توانمندی ها در واقع رفتارها و مهارت هایی هســتند که برای فرد 
لذت بخش اند و به او اجازه می دهند، بهترین عملکردش را داشــته 
باشــد. واترز قباًل »والدگــری مبتنی بر توانمنــدی« را به عنوان 
رویکردی که به دنبال شناســایی و پرورش توانمندی هایی نظیر 
ذهنیــت مثبت و فرایندمحوری مثبت در فرزندان اســت، معرفی 

کرده بود.

کلیدواژه ها: الگو های فرزندپروری، نوجوان، والدگری مبتنی بر 
توانمندی، والدگری کارآمد

بیشتر برنامه های والدگری دو هدف را دنبال می کنند:
۱. کاهش رفتارهای منفی مخرب؛

۲. بهبود رابط والد ـ فرزند.
برنامه های فرزندپروری در پی آن هســتند که به والدین کمک 
کنند سبک والدگری مقتدرانه داشته باشند؛ سبکی که مشخصه اش 
این است که والدین خواسته های روشنی از فرزندان دارند و حتی 
نسبت به فرزندان پاسخ گو هستند. والدین مقتدر بیشتر در زندگی 
فرزندشان نقش دارند و نظارت بیشتری بر فعالیت های فرزندانشان 
اعمــال می کنند. آن ها از طریق ایجاد محدودیت های منســجم و 
حمایتگری مطمئن می شــوند که فرزندانشان رفتارهای مثبتی از 

خود نشان می دهند.

در ادامه برخی الگو های والدگری را که شــواهد مطلوب و متقن 
دارند، معرفی می کنیم:

والدگری مبتنی بر توانمندی

ده ها پژوهش از 
کارآمدی برنامه های 
آموزش فرزندپروری 
در پیشگیری از طیف 

گسترده ای از مشکالت 
سالمت رفتاری 

فرزندان خبر می دهند
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منظــور از این مداخالت آن دســته از آموزش های فرزندپروری 
است که به کمک فناوری )اینترنت و شبکه( و با ابزارهای دیجیتال 
انجام می شوند. اینترنت، رســانه و سایر ابزارهای فناوری به عنوان 
مداخلة جایگزین و یا مکمل مداخالت ســنتی تر مورد توجه قرار 
گرفته اند. برنامه های فرزندپروری پرهزینه هستند و نیاز دارند که 
والدین برای حضور هفتگی و در بازة چندماه متعهد شــوند و این 

مشکالتی را موجب می شود.
استفاده از فناوری و کمک گیری از آن در جهت ارائة برنامة آموزش، 
امتیازاتی نظیر سهولت در استفاده، پیوستگی مطالب، دسترسی 24 
ساعته، اســتقالل کاربر، بی نیازی به فهرست انتظار و کاهش زمان و 
هزینه دارد. با وجود این محاسن، حوزة فرزندپروری مبتنی بر فناوری 
نسبتاً جدید و جوان است. البته شــواهد در خصوص اثربخشی این 
روش آموزش در حال افزایش هستند. این شواهد در حال تکمیل اند و 
منافعی، از جمله دسترسی به مخاطب هنگامی که موانعی وجود دارند، 

با استفاده از این روش حاصل می شوند.

همچنین این روش می تواند سه دسته از والدین را که در جلسات 
حضوری و رو در رو شرکت نمی کردند، به دریافت آموزش متمایل 

کند:
دستة اول: والدینی که جایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پایین تری 

دارند.
دستة دوم: والدینی که در مناطق روستایی زندگی می کنند.

دســتة ســوم: پدرانی که به دالیل متفاوت میزان مشارکت 
کمتری دارند.

ســه گروه مذکور معمــواًل در برنامه های ســنتی فرزندپروری 
شانسی برای حضور در نمونه های انتخابی ندارند. مداخالت برخط 
متنوعی صورت می گیرند که از ابزارهای فناورانه استفاده می کنند. 

پی نوشت ها
1. Strength-Based Parenting/ SBP
2. Dink Meyer & McKay
3. Adler & Dreikurs
4. Technology-assisted Parenting Programs
5. Movie Models
6. Physical activity
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یکی از مداخالت دیگری که اثربخشــی آن در زمینة نشــانگان 
آسیب شناسی روانی کودکان از حمایت گسترده ای برخوردار است، 
استفاده از کالس های آموزش والدگری است. این آموزش ها شامل 
آموزش والدگری مؤثر و آموزش کارآمدی والدینی اســت. آموزش 
نظــام فرزندپروری کارآمد برنامه ای استانداردشــده برای آموزش 
والدین اســت که توســط دینک مایر و مک کی با اســتفاده از 
مفاهیم آدلر و دریکورس برای کمک به والدین تدوین شده است 
تا آن ها را در درک فرزندان و ایجاد روابط مثبت کارآمد سازد. )این 
آموزش ها بر هدف های چهارگانة دلگرمی، خودداری از بدرفتاری، 
بهترکردن روابــط و روش فرزندپروری مردم باور )دموکراتیک( در 

برنامة گام به گام تأکید می کنند.(

»برنامة مداخالت مدل های ویدئویی« یکی از آن هاســت که پیرو 
اصول نظریة جبر شخصی ایجاد شــده است. این برنامة آموزشی 
اهــداف زیادی را دنبال می کند و هدف اصلی آن افزایش »تحرک 

جسمانی« است.

آموزش نظام والدگری کارآمد

برنامه های فرزندپروری فناوری ـ دستیار

آموزش های والدگری 
کارآمد بر هدف های 
چهارگانه: دلگرمی، 

خودداری از بدرفتاری 
تا بهتر کردن روابط 
و روش فرزندپروری 

مردم باور در برنامه گام 
به گام تأکید می کند
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