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انتظارات و توقعات

س. از والدینــش بســیار ناراحت و عصبانی اســت 
ــاس  ــد. او احس ــاد می کن ــان انتق ــب از آن و مرت
می کنــد کــه والدینــش در حــق او کوتاهــی 
ایجــاد  او  بــرای  زندگــی خوبــی  کرده انــد و 
نکرده انــد. س. از اینکــه منزلشــان در یکــی از 
مناطــق متوســط شــهر اســت به شــدت ناراضــی 
اســت و والدیــن خــود را ســرزنش می کنــد 
ــه  ــن نقطــه شــهر تهی ــی در بهتری ــه چــرا منزل ک
نکرده انــد. همچنیــن، از اتومبیلــی کــه والدینــش 
در اختیــار او قــرار داده انــد ناراضــی اســت و آنهــا 
ــی  ــات مال ــاره امکان ــد و درب ــرزنش می کن را س
دیگــر نیــز بــه آنهــا انتقــاد می کنــد. س. همیشــه 
ــواده، در  ــی خان ــع مال ــبب وض ــه س ــد ب می گوی
برابر دانشــجویان دیگر احســاس سرشکســتگی و 
ســرافکندگی می کنــد. تازگــی، بــرای جبــران وضع 
مالــی خانــواده، از والدینــش خواســته اســت کــه 
ــار او  ــول آن را در اختی منزلشــان را بفروشــند و پ
قــرار دهنــد تــا در بــازار بــه معاملــه و کســب و کار 
ــرم دوم  ــردازد. جالب توجــه آن اســت کــه او ت بپ
دانشــگاه اســت و تاکنــون بــه بــازار نرفته اســت. 
س. از اینکــه والدینــش ایــن تقاضــای او را عملی 
ــد بســیار عصبانــی اســت به طــوری کــه  نمی کنن
بیشــتر اوقــات بــا آنــان قهــر اســت و برخورد های 
ــان دارد. ــا آن ــودی ب ــب و قهرآل ــدت نامناس به ش
هم زمـان بـا بزرگ تـر شـدن فرزنـدان، توقعـات و 
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انتظـارات برخی از آنان از والدینشـان افزایش پیدا 
می کنـد. بعضی از فرزنـدان از والدین خـود انتظار 
دارنـد کـه زندگـی بهتـر و مناسـب تری بـرای آنان 
تهیه کننـد. این انتظـارات عمدتًا به مسـائل مالی 
خانواده هـا مربوط می شـود، مانند مثال س. منزل 
بهتـر، محله بهتر، ماشـین بهتر، تفریحات بیشـتر، 
لباس بهتر، پول توجیبی بیشـتر و مانند آن. بعضی 
از ایـن جوانـان گاهـی تا آنجـا پیـش می روند که 
والدیـن خود را به سـبب  تأمین نکـردن انتظارات 
و توقعاتشـان سـرزنش می کنند. والدین نیز گاهی 
در ایـن برخوردها، دچار احساسـات منفی مختلف 

می شـوند مانند:
احســاس گنــاه و عــذاب وجدان- احســاس   
گنــاه از اینکــه زندگــی بهتــری بــرای فرزنــدان 

ــد.  ــن نکرده ان ــود تأمی خ
احســاس خجالــت و شرمســاری- خجالــت   
ــری  ــی بهت ــت زندگ ــان لیاق ــه فرزندش از اینک
داشــته اند کــه والدیــن نتوانســته اند ایــن 

ــد. ــن نماین ــان تأمی ــرای آن شــرایط را ب
احســاس درک نشــدن و فهمیــده نشــدن-   
می کننــد  احســاس  والدیــن  از  بســیاری 
ــت و  ــرده اس ــان را درک نک ــان آن ــه فرزندش ک
نمی فهمــد کــه تأمیــن همیــن زندگــی تــا چــه 

ــوده اســت. حــد ســخت ب
احسـاس رنجـش و عصبانیـت- احسـاس   
درک نشـدن در بسـیاری از اوقـات به عصبانیت 
ابـراز  فرزنـدان  بـه  درنهایـت  کـه  می انجامـد 
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می شـود و بـه تشـنج و اختالفـات خانوادگـی 
و تیـره شـدن روابـط والدیـن و فرزنـدان منجر 
می گـردد. گاهـی اوقـات نیـز والدیـن از اینکـه 
انتظاراتـی دارد  فرزندشـان چنیـن توقعـات و 
عصبانـی می شـوند و شـروع بـه سـرزنش یـا 

تمسـخر آنـان می کننـد.
احسـاس درماندگی- بعضـی از والدین دچار   
احساس درماندگی می شـوند، زیرا فکر می کنند 
بیشـترین تـالش خـود را بـرای تأمیـن زندگی 
فرزنـدان خود کرده انـد و زمانی که مـورد انتقاد 
قـرار می گیرند احسـاس درماندگـی می کنند که 

مگـر چـه کار دیگری بایـد انجـام می دادند.
ایـن احساسـات منفـی در والدیـن، خـود باعـث 

مشـکالت دیگـری می شـود، ازجملـه : 
  ارتبـاط منفـی بیـن والدیـن و فرزنـدان- 
انتقـاد فرزندان از یک سـو و عصبانیت والدین 
از ناتوانی فرزندان در قدردانی از سوی دیگر، به 

 بعضی از والدین دچار احساس 
درماندگی می شوند، زیرا فکر 

می کنند بیشترین تالش خود را 
برای تأمین زندگی فرزندان خود 
کرده اند و زمانی که مورد انتقاد 

قرار می گیرند احساس درماندگی 
می کنند
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تشـنج و تنش در فضای خانوادگی می انجامد. 
گاهـی اوقات نیـز عصبانیـت والدیـن از اینکه 
باعـث  دارد،  انتظاراتـی  چنیـن  فرزندشـان 
عصبانیت و پرخاش و سـرزنش آنان می شـود. 
دوری  بـه  برخوردهایـی  چنیـن  درنهایـت، 
والدیـن و فرزنـدان از یکدیگـر می انجامـد. در 
چنین فضایی، احتماالً فرزندان بیشـتر آسـیب 
می بیننـد. در ایـن شـرایط، آنان ممکن اسـت 
آسـان ترین راه را بـرای تأمیـن خواسـت های 

خـود انتخـاب کنند.
  اختـالف بیـن والدیـن- گاهی اوقـات، یکی 
از والدیـن حـق را بـه فرزنـدان می دهـد کـه 
آنـان  آنـان درسـت فکـر می کننـد و در حـق 
کوتاهـی شـده اسـت و والـد دیگـر، بـر موضع 
خـود ایسـتادگی می کند کـه تا آنجـا که ممکن 
بـوده  به فرزندان رسـیدگی شـده اسـت. چنین 
اختالفـی بسـیار خطرناک اسـت و فضـای امن 
خانوادگـی را بـه فضایـی آسیب رسـان تبدیـل 
و  هم سـویی  خانوادگـی،  روابـط  در  می کنـد. 
هماهنگـی والدیـن بسـیار مهـم اسـت. تضـاد 
بیـن والدیـن، بیش از عـدم تأمین انتظـارات و 

توقعـات فرزنـدان آسیب رسـان اسـت.
  تهیـۀ امکانات بیشـتر و بهتر بـرای برآورده 
فرزنـدان-  توقعـات  و  انتظـارات  سـاختن 
و  خواسـت ها  تأمیـن  بـرای  والدیـن  گاهـی، 
انتظارات فرزندان تالش می کنند. آنان به شـدت 
می کوشـند تـا انتظـارات مالی و مـادی فرزندان 
را بـرآورده سـازند، تغییـر منـزل، تغییر خـودرو، 



ویــژه مطالعــه6
ــوادۀ خانــــــــ
دانشــجویان 

افزایش پول توجیبی فرزنـدان و مانند آن. ادامه 
ایـن روش باعـث می شـود فرزندان که به سـن 
قانونی رسـیده اند روز به روز بـه والدین متکی تر 
شـوند و هـر چـه متکی تـر شـوند کمتـر امکان 
دارد کـه بـرای تأمین خواسـت ها، انتظـارات و 

آرزو هـای خود فعالیـت کنند.
در اینجـا ایـن سـؤال اساسـی پیـش می آیـد کـه 
والدیـن تـا چـه حـد باید سـعی کننـد انتظـارات، 
توقعـات و خواسـت های فرزنـدان بزرگسـال خود 
)بـاالی 18 سـال( را فراهم کنند؟ برخـی والدین که 
می کوشـند فرزندشـان از نظر روانی صدمه نخورد، 
به غلـط تصـور می کننـد کـه بایـد هـر خواسـت و 
توقـع فرزندشـان را تأمیـن کننـد و ایـن خطایـی 
بسـیار بـزرگ اسـت. آنچـه والدیـن بایـد تأمیـن 
کننـد، نیازهـای فرزنـدان اسـت نـه خواسـت ها، 
انتظارات و توقعـات. به عبارت دیگر، تأمین منزلی 
مناسـب در حـد امکانـات خانـواده که فرزنـدان تا 

تأمین منزلی مناسب 
که فرزندان تا حدودی 
امنیت و آسایش داشته 
باشند، نیازی است که 
والدین باید تأمین کنند، 
ولی اینکه منزل حتمًا در 
مناطق باالی شهر باشد 
انتظار و خواستی است 
که ضرورت ندارد.
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حـدودی امنیت و آسـایش داشـته باشـند، نیازی 
اسـت کـه والدیـن بایـد تأمین کننـد، ولـی اینکه 
منـزل حتمـًا در مناطق باالی شـهر باشـد انتظار و 
خواسـتی اسـت که ضرورت ندارد. اینکـه فرزندان 
پوشـاک مناسبی داشته باشـند که آنان را از گرمای 
تابسـتان و سـرمای زمسـتان در امان بدارد، نیازی 
منطقی اسـت کـه والدیـن باید تأمین کننـد، ولی 
اینکـه این لبـاس حتمًا مطابق مد سـال باشـد، از 
بهترین جنس باشـد، از فالن مارک باشـد، خارجی 
باشـد  خواسـت و انتظاری اسـت که بـرآوردن آن 

بـرای والدین ضـرورت ندارد.  
نکتـه مهم دیگری که والدین بایـد به آن توجه کنند، 
سـن فرزندان اسـت. فرزند بزرگسـال، یعنی بیش از 
18 سـال، بایـد بـا افزایـش اسـتقالل و به خصـوص 
اسـتقالل مالـی، بعضـی از نیازهـای خـود را تأمین 
کنـد. یعنی، به موازات اسـتقالل بیشـتر آنان، وظیفه 
والدیـن در تأمیـن نیازهـای اولیـه آنـان به تدریـج 
کمتر می شـود. درسـت اسـت که به دلیل مشکالت 
اجتماعـی، همـه افـرادی که بیـش از 18 سـال دارند 
نمی توانند به سـرعت شـاغل شـوند و نیازهای خود 
را تأمیـن کننـد، ولـی فرصـت کارهـای نیمه وقـت 
برای بیشـتر دانشـجویان وجود دارد. کارهایی مانند 
تدریـس در منـزل، کارهـای پاره وقت )از قبیـل کار با 
رایانه، تایپ به صورت نیمه وقت و مانند آن(. والدین 
بایـد بدانند که تعداد نه چندان کمی از دانشـجویان، 
بـدون حمایت خانـواده و با کمک های مالی محدود 
دانشـگاه و کارهای نیمه وقـت، هزینه های تحصیل 
و زندگـی خود را در شـهرهای بـزرگ تأمین می کنند.
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آنچـــه پـــس از 18 ســـالگی مهـــم اســـت، نیازهـــای 
ـــرام،  ـــه احت ـــاز ب ـــد نی ـــدان اســـت مانن ـــی فرزن روان
محبـــت، امنیـــت و مـــواردی از ایـــن قبیـــل. ایـــن 
ـــن و  ـــن والدی ـــی بی ـــای منف ـــا برخورده ـــا ب نیازه
ـــدان  ـــن مـــی رود. فرزن ـــه  ســـرعت از بی ـــدان ب فرزن
ـــرام از  ـــه احت ـــاز ب ـــند نی ـــه باش ـــنی ک ـــر س در ه
ـــه  ـــد ک ـــاز دارن ـــد. نی ـــود دارن ـــن خ ـــوی والدی س
ـــاز  ـــد، نی ـــان را ببینن ـــت آن ـــکات مثب ـــن ن والدی
دارنـــد کـــه والدیـــن آنـــان را تحســـین کننـــد، نیـــاز 

ـــد.  ـــن دارن ـــت والدی ـــراز محب ـــوازش و اب ـــه ن ب
ـــزرگ  ـــا ب ـــه ب ـــت ک ـــی آن اس ـــیار اساس ـــه بس نکت
شـــدن فرزنـــدان و ورود آنـــان بـــه عرصه هـــای 
اجتماعـــی، دیگـــر نوبـــت آنـــان اســـت کـــه 
ــارات، توقعـــات،  بـــرای دســـت یابی بـــه انتظـ
ـــد.  ـــت کنن ـــود فعالی ـــای خ ـــت ها و آرزوه خواس
ـــوده اســـت کـــه توانســـته اند  ســـهم والدیـــن آن ب
ـــن ســـن برســـانند و  ـــه ای ـــه ســـالمت ب ـــان را ب آن
ـــی از  ـــمانی و روان ـــتی، جس ـــای بهداش مراقبت ه
آنـــان بـــه عمل آورنـــد. امکانـــات تحصیلـــی در 
حـــد معمـــول را بـــرای آنـــان مهیـــا کرده انـــد 
ــرای  ــه بـ ــال نوبـــت فرزنـــدان اســـت کـ و حـ
ـــارات  ـــت ها و انتظ ـــا، خواس ـــه آرزوه ـــتیابی ب دس
خـــود فعالیـــت کننـــد. ایـــن وظیفـــه و مســـئولیت 
ـــا و  ـــه آرزوه ـــدان را ب ـــه فرزن ـــت ک ـــن نیس والدی
خواست هایشـــان برســـانند. وظیفـــه والدیـــن 
ـــات  ـــم آوردن امکان ـــیدگی و فراه ـــت و رس مراقب

ـــت.  ـــوده اس ـــان ب ـــل آن ـــد و تحصی رش
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ــوادۀ خانــــــــ
دانشــجویان 

فرزندان در هر سنی که باشند نیاز به 
احترام از سوی والدین خود دارند. 
نیاز دارند که والدین نکات مثبت 

آنان را ببینند، نیاز دارند که والدین 
آنان را تحسین کنند، نیاز به نوازش و 

ابراز محبت والدین دارند.
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ــوادۀ خانــــــــ
دانشــجویان 

ــه  ــه، توصی ــش گفت ــکات پی ــه ن ــه ب ــا توج ب
می شــود هنگامی کــه بــا بیــان چنیــن انتظاراتــی 

ــدید: ــه رو ش ــود روب ــد خ ــوی فرزن از س

آرامــش خــود را حفــظ کنیــد، دچــار   
نشــوید؛ منفــی  احساســات 

ــن  ــتن چنیـ ــبب داشـ ــه سـ ــان را بـ آنـ  
ـــد  ـــخره نکنی ـــا مس ـــرزنش ی ـــی س انتظارات

و زیـــر ســـؤال نبریـــد؛
بــه آنــان توضیــح دهیــد کــه فراهــم کردن   
امکانــات بهتر بــرای فرزنــدان، آروزی شــما 

ــت؛ نیز هس
ــن  ــن ای ــود را در تأمی ــای خ محدودیت ه  

انتظــارات بیــان کنیــد؛
ـــن،  ـــوان والدی ـــه به عن ـــد ک ـــح دهی توضی  
چنیـــن وظایفـــی بـــرای شـــما تعییـــن 

ـــت؛ ـــده اس نش
ــان  ــت آن ــاال نوب ــه ح ــد ک ــح دهی توضی  
ــه آرزوهــا  ــرای دســت یابی ب ــه ب اســت ک

ــد؛ ــت کنن ــان فعالی و توقعاتش
ـــید.  ـــان باش ـــی آن ـــات منف ـــر احساس منتظ  
ــه  ــر تاکنـــون بـــه همـ به خصـــوص، اگـ
خواســـت های آنـــان جـــواب مثبـــت 

داده ایـــد؛
آنـــان را تشـــویق کنیـــد تـــا بـــرای   
ـــت های  ـــا و خواس ـــه آروزه ـــت یابی ب دس

خـــود فعالیـــت کننـــد.
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