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فصل اول بحران فرزندپروری و تربیت چک لیستی فرزندان 

امروزهراهنماییهاواطالعاتزیادیدرموردپرورشکودکوجود
دارد.اینراهنماییهادرموردپرورشکودکانطبیعتدوست،سالم،
تقریبا عبارتی به میباشد ... و مقتصد ورزشکار، زبانه، دو متفکر،
برایهمهچیزیکراهنماوجوددارد؛امابهطورکلیاینراهنماییها
چندانبهوالدینکمکنمیکنندوکماکانبزرگکردنوتربیتبچهها
برایآنهامبهمونگرانکنندهاستوبسیاریازخانوادههابزرگکردن
بچهرابحرانمیدانندودرادامهآنروشجدیدیازتربیتفرزند
مشاهدهمیشودکهدرحالتباهکردندورانکودکیبچههااستوبه
نوعیرفاهوآسایشدورانکودکیراازبچههاسلبمیکند.روشی
کهدرآنوالدینبهصورتکاملفرزندانراتحتپوششخودقرار
فرزندانشانعمل برابر پیشگیرندهدر بهعنوانمحافظو میدهندو
میکنندوازهمانکودکیبرایتحصیلفرزندانشاندردانشگاههای
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مطرحورشتههایتحصیلیخاصیبرنامهریزیمیکنند.درصورتیکه
اینروشمانعازبروزخالقیتوشکوفاییاستعدادهایخاصبچهها
میشود.وقتیکهبچههااینگونهپرورشپیداکنند،والدیندرنهایت

یککودکیچکلیستیخواهندداشت.
بچه داری به عنوان یک بحران

براساسمطالعاتیکهرویبسیاریازخانوادههاانجامشده،مشخص
شدهاستاسترسزوجهاییکهدارایفرزندهستندبهنسبتزوجهای
از آنها آنرضایتمندی نتیجه در بیشتراستو بسیار فرزند بدون
وضعیتتأهلکمتراست.همچنینمطالعاتیکهدرارتباطباارزیابی
احساسوالدینبرایزمانهاییکهدرکنارفرزندانشانسپریمیکنند
انجامشده،مشخصکردهاستپاسخاغلبوالدیناینبودهکهدر

اینجورمواقعاحساسخیلیخوبینداشتند.
محققیبهنامَمتکلینسورث1پروژهبسیارخالقانهایراانجامداده
ودرآنمیزانخوشحالیمردمرابررسیکردهاست.نتیجهیافتههای
از بهتر بادوستان تعامل  بودهاستکه: اینصورت به اینمحقق
تعاملباهمسراناستکهخودبهترازتعاملباباقیخویشاناستکه
خودبهترازتعاملباآشناهاستکهخودبهترازتعاملباوالدیناست
کهخودبهترازتعاملبافرزنداناست؛یعنیچنانچهبراساسعالقه
اشخاصتعامالتوارتباطاتبینافرادرااولویتبندیکنیم،افراددر
اولویتاولتمایلدارندبادوستانشانتعاملداشتهباشندوتعامل
باهمسرشاندراولویتدومقرارداردوبعدازآندراولویتسوم

1. Matthew Killingsworth
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عالقهدارندباخویشاوندانتعاملکنندواولویتچهارمرابهآشناها
اختصاصدادهاندواولویتپنجممربوطبهتعاملباوالدینمیشود
بگویید شما شاید دارد. قرار فرزندان با تعامل اولویتششم در و
آقایخوانینزادهاینتحقیقاتیاستکهدرآمریکاانجامشدهوبرای
فرهنگغربیاست؛امانکتهقابلذکرایناستکهاینتحقیقاتروی
1۵هزارنفراز80کشورمختلفانجامشدهاستونتایجآنمیتواند

برایمانیزقابلتأملباشد.
بچهداری،بهعنوانیکعملورفتار،از۵0سالقبلمورداستفاده
عمومیقرارگرفتهوبراساسآننقشهایافرادبهعنوانپدرومادر
بچهها اواخر، همین تا است. کرده تغییر فرزندان نقش همچنین و
نیرویکارمحسوبمیشدندوازآنهادرمزارع،کارخانهها،آسیابها
نیروهای آنها نوعی به و میشد استفاده مکانها سایر و معادن و
بیشتردرخانوادههایی اینمطلب نمود بهشمارمیرفتند. اقتصادی
مشاهدهمیشدکهعالقهزیادیبهفرزندپسرداشتند؛زیرافرزندان
پسررانیرویکاربهتریمیدانستندوهرچهتعدادفرزندانپسربیشتر

بود،خوشحالترمیشدند.
ولیبعدازآندردورهپیشرفت،ایننوعبرخوردتغییرکردواین
آگاهیایجادشدکهکودکانازحقوقیبرخوردارهستندواستفادهاز
کودکانبهعنواننیرویکارراممنوعکردند،درازایآنرویآموزش
وپروشکودکانتمرکزشدومدرسه،کارجدیدبچههاشد؛امااین
موضوع،بهنوعیوظایفوالدینرامبهمترکرد.شایدقراردادگذشته
خوراک، کودکان به والدین بود؛ متقابل اما نبود؛ اخالقی منحصرا
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آنهابچهها ازای پوشاک،سرپناهوآموزههایمعنویمیدادندودر
برایوالدیندرآمدداشتند.

وقتیکودکاندستازکارکشیدند،اقتصادبچهداریتغییرکرد.به
عقیدهیکجامعهشناسزیرکوکامالبیرحم،کودکتبدیلشدبه
موجودیبیارزشازنظراقتصادیوگرانبهاازنظراحساسی.بهجای
اینکهآنهابرایوالدینکارکنند،پدرومادرهاشروعبهکارکردنبرای
اگروالدینخواستار نیزمشخصشد ازمدتی بعد فرزندانکردند.
موفقیتفرزندانشانباشند،فقطمدرسهکافینیست.برایموفقشدن
دراینشرایطکارجدیدکودک،فعالیتهایفوقبرنامهشد؛اماکار
فوقبرنامه کالسهای به را آنها باید والدین چون شد! هم والدین
برسانند.خروارهامشقشبوتمرینکارجدیدکودکاست،ایننیز

کاروالدینهماست؛چونبایدآنهارابررسیکنند.
صرف را خود منابع و انرژی و تماموقت متوسط، طبقه امروزه
برای کمتری بهمراتب چیزهای بااینکه حتی میکنند؛ فرزندانشان
حتی زنها که قبل سال پنجاه با مقایسه در امروزه دارند. عرضه
بهعنواننیرویکارنیزمحسوبنمیشدند،مادرهاوقتبیشتریبرای
باید میدانستند والدین چنانچه احتماال میکنند. سپری فرزندانشان

فرزندانشانرابرایچهآمادهکنند،آنایفاینقشآسانتربود.
پیشبینی قابل آیندهچندان تغییراستو بهسرعتدرحال جهان
والدین آنچه آینده، از پیشیگرفتن توانایی بدون بنابراین، نیست.
خوبانجاممیدهند،تالشوآمادهسازیکودکانشانبرایهرنوع
به بدهد. نتیجه کاراهایشان از یکی که امید این به است آیندهای
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فرزندانشطرنجیاددادهمیشود،بهاینامیدکهشایدبهمهارتهای
آنالیزنیازپیداکنند.کالسورزشهایتیمیثبتناممیشوند،بااین
تفکرکهشایدمهارتهایگروهینیازداشتهباشندوآموزشهاییاز
اینقبیلکهکودکانرابرایهرشرایطیکهتصورمیشودآمادهکنند
وگمانمیکنندکهاگرچیزیراامتحاننکنند،انگارکههیچکاری

نکردهاندوازتعهداتشاندرمقابلبچههاکوتاهیکردهاند.
کافی اندازه به جدید وظایف انجام مادر، و پدر بهعنوان بنابراین 
سختاست.حاالبهاینمشکل،یکمورددیگرهماضافهمیشود
وآننقشهایجدیدوالدیناست؛چونبیشترزنهاامروزنیروی
کارنیزهستندوبهنظرمیرسدایننیزیکیدیگرازدالیلیاست
کهدورانبچهداریرابهبحرانتبدیلمیکند.امروزههیچقانونو
قاعدهایبرایزمانیکهیکبچهبهخانوادهایکهپدرومادرهردو
شاغلهستنداضافهمیشود،وجودنداردودراینشرایطکههیچ
دستورالعملیبرایدیکتهکردنوظایفوالدینوجودندارد،زوجهای
دو هر مادران و پدران این و میجنگند باهم تازه کامال دنیای این
بهنوعیحقدارند.مادران،وقتیدرخانههستندبهکارهایبیشتری
رسیدگیمیکنندوپدراننیزنسبتبهزمانیکهپدرانشانبرایآنها
صرفکردهاند،زمانبیشتریرابرایبچههایشانمیگذارند.همچنین
آنهابهطورمیانگیننسبتبههمسرانشانساعتهایبیشتریرابرای
و خوب پدرهای میخواهند ذاتا و میگذارند وقت درآمد کسب

درگیریدرامرپرورشفرزندانشانباشند.
و فوقبرنامه کالسهای و مهدکودک به رفتن کنونی، شرایط در
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سپریکردنتماماوقاتروزدراینمحلهاوهمچنینپرداختنبه
فعالیتهایتفریحیوورزشیبیشازحد،سببشدهکودکانزمان
کمتریراباوالدینپرمشغلهخودسپریکنندوتنهادرزمانیکهدر
مسیررفتنبهاینکالسهاهستندیادرهنگامصرفغذا،فرزندان
همچنین بپردازند. گفتوگو به خود مادر و پدر با دارند فرصت
کنونی، درجامعه وهمسنوساالنشان فرزندان میان رقابت موضوع
سببشدهآنهاکمترفرصتیبرایاستراحتکردنولذتبردندرکنار
خانوادهودوستانپیداکنندوبهاینصورتکمبودهایعاطفیدر

آنهابهوضوحمشاهدهمیشود.
کودکبهاوقاتفراغتنیازمنداست.اونیازداردبهبازیهاییبدون
برنامهریزیقبلیبپردازدوبهاینصورتفشاردرونیخودراکاهش
کودکان فراغت اوقات واقعوجود در برسد. روانی آرامش به داده
سببمیشودآنهاخالقشوند،مستقلبیندیشندوازقدرتتفکرو
تصورخودبهنحواحسناستفادهکنند.همچنینهنگامیکهکودکان
آزادازفشاروالدینوفضایاطرافخودهستند،فرصتکافیبرای

برقراریارتباطباهمسنوساالنخوددارند.
درایندورهسردرگمِیشدید،فقطیکهدفکههمهوالدینباآن
موافقهستند،وجودداردوآنخوشحالیبچههاست.برایوالدین
مهمتریناولویتخوشحالیبچههااستواینیعنیپرورشکودکان
احساسی نظر از و بیارزش اقتصادی نظر از بچهها که درعصری

گرانبهاهستند.
هیچ که شعاری هستند. فرزندان عزتنفس متولیان والدین، همه 
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والدیبهآنشکنمیکند،ایناستکهتمامخواستهماخوشحالی
کودک یک برای فوقالعادهای هدف خوشحالی، است. فرزندانمان
است؛امابهدستآوردنآنبسیاردشواراست.یاددادنخوشحالیو
آموزش یا مزرعه آموزششخمزدن مانند کودکان، به اعتمادبهنفس
وجود کار این برای درسیای برنامه هیچ نیست. دوچرخهسواری
ندارد.خوشحالیواعتمادبهنفسمیتوانندمحصوالتجانبیچیزهای
یک خوشحالی باشند. هدف بهتنهایی نمیتوانند اما باشند؛ دیگر
فرزند،بارخیلیناعادالنهایبرایدوشوالدیناستوخوشحالی،
حتیبارناعادالنهتریبرایدوشهایکودکهمهستکهمیتواند
بهافراطعجیبیمنتهیشودووالدینرابهاینمسیرهدایتکندکه
آرزوهاوچکلیستهاییبرایرسیدنبهموفقیتبرایفرزندانشان

ترسیمکنند.
تربیت چک لیستی فرزندان

را آنها والدین که است اینصورت به کودکانچکلیستی زندگی
سالموسرحالنگهمیدارندوتغذیهشدهوسیرابوبعدمیخواهند
خیالشانراحتباشدکهآنهارادرمدارسخوبثبتناممیکنندو
همچنینآنهادربهترینکالسهایاینمدارسحضورخواهندداشت
ومیتوانندنمراتعالیکسبکنندوبهترینرتبههاومقامهارااز
آنخودکنندودرکنارآنهمبتواننددرورزش،هنروموسیقینیز
تخصصپیداکنندوبدرخشند.اینگونهوالدینبهفرزندانشانفشار
به و دانشگاههاست نظر مورد که را مهارتهایی تمام تا میآورند

قبولیآنهادرایندانشگاههاکمکمیکند،کسبکنند.
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والدین انتظار مورد که کمال از بهسطحی رسیدن برای اینها تمام
را ازکمال فرزندانحدی انجاممیشود.والدیندرکارهای است،
انتظاردارندکههیچوقتازخودآنهاانتظارنمیرفتهوچونگمان
میکننداینهمهنیازوجوددارد،پسبایدبااستخداممعلم،مربیو...
نقش نیز اینمسیرمجهزکنندوخود در برایحرکت را فرزندان

معلم،نگهبان،منشیو...رابرایفرزندانشانایفامیکنند.
راضیکردنشان زمانصرفسقلمهزدن، آنقدر فرزندانشان با سپس
بهانجامکاری،تذکردادن،کمککردن،اصرارکردنواگرالزمباشد
و نمیکنند خرابکاری شوند مطمئن تا میکنند سرزنشکردنشان
فرصتهاراازدستنمیدهندتاآیندهشانراتباهکنندودررشته

موردنظردردانشگاهمطرحقبولخواهندشد.

اقدامک:
چند مورد از آرزوهایی را که خود به  نآها نرسیده اید و 
اتنظار دایرد فرزنداتنان نآها را کسب کنند، بنویسید؟

نحوه زندگی کردن کودکان چک لیستی
وقتیفرزندیبهصورتچکلیستیتربیتمیشود،تمامزمانهایاو
پراستوهیچوقتآزادیبرایبازیوتفریحندارد.حتیبعدازظهرها
وروزهایتعطیلهمبایدطبقبرنامهایکهوالدینبرایاودرنظر
مفید باید چیزی هر میکنند فکر والدین زیرا کند؛ عمل گرفتهاند،
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وپربارباشدوبازیکردنبهنوعیوقتتلفکردناست.بهگونهای
آیندهایکه به برایرسیدن فعالیتی آزمونوهر کههرتمرین،هر
برایآنهاترسیمشدهاست،بهتنهایینقطهشکستوموفقیتبرای
آنهامحسوبمیشود.بنابرایناینکودکانازکمککردندرکارهای
خانهمعافمیشوند،حتیازترساینکهمباداازبرنامههایشانعقب
بیفتند،ازداشتنخوابکافینیزمنعمیشوند.برایوالدینآنهابسیار
ضروریاستکهکودکانمواردیراکهبرایآنهادرنظرگرفتهشده

است،انجامبدهندوبهعبارتیچکلیستشانراخطبزنند.
بسیار برایشان فرزندانشان خوشحالی دارند ابراز والدین اینگونه
از فرزندشان وقتی اما هستند؛ آن خواهان همیشه و دارد اهمیت
به مربوط اومیکنند از بازمیگردد،پرسشهایکه بهخانه مدرسه
نمرههاوتمرینهاییمیشودکهبایددرخانهانجامدهندودراین
صورتفرزندانارزشعشقومحبتوالدینرادرنمراتیکهکسب
این برایپیشرفتدر نیزفرزندانشانرا میکنند،میبینندووالدین
مسیرتشویقمیکنند.اینبچههاوقتیوارددبیرستانمیشوندوزمان
انتخابرشتهفرامیرسد،هیچموقعبهعالیقخودتوجهینمیکنند
درچه آینده در یا بخوانند دارندچه نمیپرسنددوست ازخود و
به اینکه برای که هستند آن دنبال آنها بلکه کنند؛ فعالیت زمینهای
دانشگاهخوبومناسبیواردشوند،بایدچهکاریانجامدهندوروی
چهدرسهاییبیشترسرمایهگذاریکنند.زمانیکهآنهادردبیرستان
دربرخیدروس،نمراتضعیفیکسبمیکنند،مضطربمیشوندو
سراسیمهبادوستانشانمشورتمیکنندکهآیاباایننمراتهنوزهم
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میشوددریکدانشگاهخوبقبولشدیانه؟
بهکجارسیدهاند، ازدبیرستان بعد اینکه به اینبچهها،بدونتوجه
دیگرنفسندارند،شکنندهشدهاند،خستهوکمیآسیبدیدهاند.قبل
ازاینکهزمانششود،کمیپیرشدهاندوآرزومنداینکهبزرگترهای
زندگیشانگفتهبودند:»کارهاییکهکردهایکافیاست،اینتالشی
کهدرکودکینشاندادی،کافیاست«وآنهازیربارسنگیناضطراب
و حیران برخی و میشوند پرپر و پژمرده افسردگی و ناراحتی و
که بهجاییمیرسد هیچوقت زندگی، این »آیا میپرسند: سرگشته

ارزشومعنیاشمعلومشود؟«.
ارزشمندی فرزندان

پدرومادرهابهطورکاملمطمئناندارزشهمهاینهامشخصاستو
طوریرفتارمیکنندکهانگارواقعاباوردارنداگرفرزندانشانبهیکی
ازاینمعدوددانشگاههایاشغلهاواردنشوند،هیچآیندهاینخواهند
داشت.یاشاید،والدینفقطنگراناینهستندکهفرزندانشانآیندهای
نخواهندداشتکهبتوانندباآنبهاطرافیانودوستانشانفخربفروشند؛
امااگرکمیبهرفتارخوددقتکنندوشجاعتاینراداشتهباشند
کهواقعاآنرابررسیکنند،خواهنددیدنهتنهابچههافکرمیکنند
ارزششانازنمراتورتبههایشانمیآید؛بلکهوالدینبهبچههااینپیام
رامیدهندکه»آهایبچه،گماننمیکنیمتوواقعابتوانیهیچکداماز
اینچیزهارابدونمابهدستآوری«واینطوربازیادیکمککردن،
باحمایتوجهتدهیافراطیوبادستگیریهایزیادی،بچههارا
ازداشتنفرصتیبرایبهدستآوردنخوداثربخشیکهیکزیربنای
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واقعااساسیازروانآدمیاست،محروممیکنند.خوداثربخشیزمانی
نتیجه داده انجام کاریکهخودش ساختهمیشودکهکسیمیبیند
میدهد،نهکارهاییکهدیگرانازطرفاووبرایاوانجاممیدهند.
دست به خوداثربخشی بچهها، است قرار اگر بهطورخالصه، پس
بیاورندکهبایدهمبهدستبیاورند،بایدخیلیبیشترکارفکرکردن،
و انتظارکشیدن،حریفشدن انجامدادن، تصمیمگرفتن، نقشهریختن،
مواجهشدن،سعیوخطاکردن،رؤیاداشتنوتجربهومهارتزندگی

راخودشانانجامدهند.
الزمه موفقیت و شادکامی فرزندان در زندگی

وقتیوالدینرتبه،نمره،افتخاراتوجوایزرابهعنوان»هدفکودکی«
تعدادمحدودی در امیدوارانه قبولشدن به برایکمک فقط بدانند،
دانشگاهیاورودبهتعداداندکیشغلکهاینتعریفخیلیمحدودو
ناقصیازموفقیتبرایبچههاستیااینکهممکناستباحمایتهای
بیشازحدشانبهبچهها،کمککنندپیروزیهایکوتاهمدتیبهدست
آورند.مثالآنهانمرهبهتریمیگیرند،اگردرانجامکاردرخانهشان
فعالیتهای مجموعه است ممکن همچنین و کنند کمک را آنها
هزینهای دادن با اینها تمام ولی باشند؛ داشته طوالنیتری کودکی
منظور است. همراه خودشان از کودکان درک بر طوالنیمدت در
از مشخصی مجموعه درگیر کمتر والدین است بهتر که است این
آنها در قبولشدن برای فرزندشانممکناست که دانشگاههاشوند
تالشکندتابتواندواردآنهاشودوبیشتردغدغهاینراداشتهباشند
کهفرزندانشانعادات،طرزفکر،مهارتها،سالمتیوآمادگیاینرا
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داشتهباشدکههرجامیروند،موفقباشند.چیزیکهبیانمیشوداین
استکهبچههامیخواهندوالدین،کمترروینمرهورتبهحساسیت
نشاندهندوبیشتربهکودکیایتوجهنشاندهندکهاساسیبرای
موفقیتآنهافراهممیکندوآنکودکیبراساسچیزهاییمانندمهر
ومحبتوکارهایروزمرهوگاهیناخوشایندوخستهکنندهساخته

خواهدشد.
هاروارد دانشگاه در انسانها روی طوالنی مدت به که تحقیقاتی
انجامشدهوبهمطالعاتگرانت1۲معروفاست،نشاندادهموفقیت
حرفهایدرزندگیکههمانچیزیاستکهوالدینبرایبچههایشان
است درکودکی کارهایروزمرهوسخت انجام نتیجه میخواهند،
وهرچهدرسنکمتریشروعکردهباشید،بهتراست.همانذهنیت
میگوید که فکری طرز شو؛ دستبهکار و بزن باال را آستینهایت
»یکمکارناخوشاینداست،یکیباالخرهبایدانجامشدهد،میشود
آنیکنفرمنباشم«.طرزفکریکهمیگویدمنتالشمرااختصاص
در را شما که است چیزی همان این که کل اصالح برای میدهم
محلکارجلومیاندازد.همهاینرامیدانندوبااینحالدرتربیت
چکلیستی،بچههاراازانجامدادنکارهایسختخانهمعافمیکنند
منتظر تبدیلمیشوندکههنوز کار بهجوانانیدرمحل آنها بعد و
این از ندارد. وجود دیگرچکلیستی ولی هستند؛ یکچکلیست
بزنند باال را آستینهایشان که ندارند را این انگیزهوغریزه مهمتر،
ودستبهکارشوندودوروبرشانرانگاهکنندوفکرکنند:»چطور

1. Harvard Grant Study
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میتوانمبرایهمکارانممفیدباشم؟چطورمیتوانمدرراستاینیاز
رئیسم،چندگامجلوترراپیشبینیکنم؟«.

که است این داده، نشان گرانت مطالعات از که دیگری مهم یافته
شادکامیدرزندگیازعشقمیآید؛نهعشقبهکار،عشقبهانسانها،
همسرمان،شریکمان،دوستانمان،خانوادهمان.پسدورانکودکیباید
بهبچههایاددادهشودچطوردوستداشتهباشندونمیتواننددیگران
رادوستداشتهباشند،اگردرابتداخودرادوستنداشتهباشندو
خودرادوستنخواهندداشت،اگروالدیننتوانندبهآنهابدونشرط

عشقبورزند.
نمرات به نیاز معروف، و بزرگ خیلی دانشگاههای به ورود برای
که است این خبرخوب اما است؛ مقام وکسب ممتاز رتبه عالی،
برخالفآنچهبمبهایتبلیغاتیرتبهبندیدانشگاههامیخواهندمردم
باورکنند،شمامجبورنیستیدبهبزرگترینومعروفتریندانشگاهها
برویدتادرزندگیشادوموفقباشید.افرادشادوموفقبهمدارس
دولتیرفتهاند،بهدانشگاهکوچکیرفتهاندکهکسیآنرانمیشناسد،
را درسی نیز مواقع از خیلی و رفتهاند فنیوحرفهای آموزشگاه به
افتادهاند.شاهداینماجرانیزدراطرافهرکسیوجودداردکهبتواند
بهآناشارهکند.پسچنانچهوالدیناینحقیقترابپذیرندکهاگر
فرزندانشانبهیکیازدانشگاههایبزرگومعروفنروندیادررشته
خاصیتحصیلنکنند،دنیابهآخرنمیرسدومهمترآنکهاگرکودکِی
فرزندانبرطبقیکچکلیستظالمانهگذراندهنشود،زمانیکهآنها
تصمیمبگیرندبهدانشگاهبروند،باتوجهبهاینکهخودشانآگاهانه
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وازرویارادهاینمسیرراانتخابکردهاند،اشتیاقوانگیزهبسیار
باالتریخواهندداشتودراینصورتآمادهپیشرفتوموفقیتدر

آنمسیرهستند.
بنابراینبهتراستوالدینمهمتریناهدافتربیتفرزندراپرورش
ورشداعتمادبهنفس،عزتنفس،خالقیتومسئولیتپذیریدرآنها

درنظربگیرند.


