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اندر احوال تربیت فرزندان 

 پسر آقاتیمور دوست ندارد 
شبیه پدرش باشد

بی مقدمه بی تعارف 
سبک کار و شغل

کارآمدی را جایگزین کارآیی کنیم

والدین اغلب تصور می  کنند فرزندانشان 
با پی�روی از نظام ه�ای ج�اری بهترین 
نتیجه ها را خواهندگرفت.  دقت کنید و 
ببینید چه چیزهایی عالقه فرزندتان را 
برمی انگیزند، اگر دائم�ًا مجبورید آن ها 
را در مس�یری که مشتاقش نیستند هل 
بدهی�د، الزم اس�ت تجدید نظ�ر کنید

    مجید محمد*
چون خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی 
است، چون پدر و مادر تنها دارایی کودکان 
هستند، و هزاران چون و چرای دیگر... پس 
خانواده نقش بسزایی در تربیت فرزندان دارد. 
به گونه ای که مثالً فرزندانی حرف گوش کن بار 
بیاورند و معیارشان نیز این باشد که هرچه 
گفتیم بگویند چش�م! یا... بخوانید حکایت 

جالب تربیت  ها و رفتار با فرزندان را.
            

1- معموالً پدر  ها پس��ر تربی��ت می کنند عصای 
دستشان ش��ود! حاال این عصا در دوران مختلف 
روزگار متغیر است. این روزها شاهد هستیم بعضی 
بچه  ها آن قدر کار می کنند که ن��ام آنها به ابدیت 

پیوسته و کودکان کار نشانه آنها مي شود.
2- بعضی پدر و مادر  ها هرچه خود کمبود داشته اند 
را می خواهند برای فرزندش��ان جبران کنند. پدر 
دوست داش��ته همچون رستم دس��تان »گرز« 
داشته باش��د، اکنون که عصر دیجیتال است در 
کیف مهد کودک پسرش گرز می گذارد، پسر هم 

آن را می کوبد بر سر دوستانش!
3- چرا فکر می کنید بچه  ها باید زود بزرگ شوند 
و حتماً هم شبیه ش��ما؟ بچه اش هنوز بلد نیست 
بگوید پدر، به زور او را می نشاند روبه روی تلویزیون 
فیلم  های آموزش زبان خارجی ببیند! هنوز بزرگ 
نشده برای بچه از االن تصمیم می گیرد که االباهلل 

بچه ام باید دکتر شود.
4- دختر بچه اش را با خود به پ��ارک برده تا بازی 
کند. او را مدام به زور از بچه  های دیگر دور می کند، 
بچه بدو بدو در حال فرار، بابا بدو دنبال بچه که »تو 
نباید بری با اونا بازی کنی« بعد او را صد  ها متر دورتر 

برده تا دختر بچه با پدر توپ بازی کند!
5- و اما هنوز هستند پدرانی که تربیت درست را 

زمانی متوجه می شوند، که پسری جلوی پدرش 
پایش را دراز نکند! خب این معیار خوبی نیست، 
اکنون کمتر کسی روی زمین می نشیند، همه یا 
روی مبل هستند یا روی تخت. یا در آن می بینند 
که پس��ر جلوتر از پدرش راه نرود! خب این هم در 
دوره زمانه حاال صدق نمی کند چون بچه  ها وقتی 
بزرگ می شوند اصالً نمی شود پیدایشان کرد، یا در 
اینترنت هستند یا در اتاق دربسته و یا در بیرون از 

خانه تا آخر شب.
6- شما را به خدا بچه  هایتان را دچار بلوغ زودرس، یا 
بزرگسالی زودرس نکنید، مادر هنگام بافتن موهای 
دخترش   های  های گریه می کند، و از کشته شدن 
بابابزرگ در دعوای روستا می گوید تا بدی  های عمه 
اکرم و در همان دوران کودکی بغض و کینه را در دل 

بچه پرورش می دهد.
7- اوالً چرا به بچه می گویید تلف��ن را جواب بده! 
ثانیاً چرا می گویی: »کیه؟ بگو من نیستم...« فکر 
نمی کنی دروغ اول را که از تو یاد بگیرد باقی دروغ  ها 

همه برایش حجت و خالی از اشکال است؟
8- این قدر بر سر بچه  هایتان در تربیت کردن، تحکم 
نکنید. پدر یا مادرس��االری یعنی چه؟ باور کنید 
همین  ها را می برد خانه خودش. مورد داش��ته ایم 
پسر بزرگ شده و سر هیچی همسرش را کتک زده، 
داد و بیداد که: ننه من مگه این جوری بود؟ پدر من 
روزی صد بار داد می زد سرش، با کمربند منو می زد 
برو نون بخر برا خونه! حاال چی شد؟ یه کالم گفتم 

یاال چایی بریز بهت برخورد؟
9- دهه 40 پدرش او را با ترکه آلبالو کتک می زد 

که درس بخوان برای خودت کس��ی بشی، اینکه 
حاال دالل شده است به کنار، اما اینکه هنوز چوب 
آلبالو نماد و سمبل تربیتی بر دیوار خانه است، قابل 

درک نیست.
10- برخی رفتار  ها هم جال��ب و در تمام دوران  ها 
تکرارشدنی است و بر اساس همین رفتار  های جالب 
الگوپذیری فرزندان نیز دچار شکل گیری نادرست 
مي ش��ود، مثاًل این جمله که »کم بخور همیشه 
بخور«! پدرجان خب نوشابه خریدی برای خوردن! 
آخه چقدر کم بخوریم تا همیشه بماند؟! یا اینکه در 
طول تاریخ کالً کنترل تلویزیون دست پدر خانواده 
بوده و هنوز هم همچنان بچه  ها یکی از آرزوهایشان 
پدر شدن و دست گرفتن کنترل تلویزیون است! یا 
دم دمای ظهر تابس��تان بی خود و بی جهت پدر  ها 
کولر را خاموش می کنند تا برق مصرف نش��ود و 
می گویند: بچه جان پول برق زیاد بیاد باید از جیگر 

شما بزنم بدم اداره برق!
11- برخی هم اصاًل به معن��ای واقعی، با فردیت 
مش��کل دارند. می بینی بچه خود را بدون در نظر 
گرفتن آنچه در تربیت کردن، یک باید محسوب 
می شود،  به »زورخانه« فرستاده تا برای خودش 
مردی شود! یا رفتار  های بدی دارند که مرد شدن 
را جور دگ��ری می بینند. بچه را دنب��ال کارهایی 
می فرستند که نباید، بعد می گویند در تربیت من 
دخالت نکن! باباجان این تربیت نیست این خشونت 

علیه کودکان است.
12- با ب��رادرزن خود مش��کل دارد، هنگامي  که 
مشغول شانه کردن موهای بچه اش هست و دارد 
او را آماده می کند می گوید: »رفتیم خونه دایی اینا 
بغل دایی نرو! چون اصاًل باباتو دوست نداره! باشه 
بابا جان؟« نمی داند با این کار بذر کینه را دل فرزند 

خود کاشته است.
13- بی آنک��ه بدانند تربیت از ی��ک اصل تبعیت 
می شود، مدام در نوع تربیت کردن شخصی نگری 
می کنند. حتی مشاهده شده به اصطالح سیاست به 
خرج داده و حرف های خود را از دهان دیگران به بچه 
خود زده اند. می گوید: »میثم جان به خانه عمه ات 
برو و با مهرداد بازی کن شب به دنبالت مي آیم.« 
سال ها بعد می بینیم میثم همه استعداد  های خود 
را رها کرده و بنا به خواس��ته مهرداد )که در اصل 
خواسته پدرش بوده( در اداره بهزیستی مشغول 
کار شده است. نه اینکه بد باشد، دور کردن انسان از 

اختیارات خود فاجعه است.
14- به مقتضیات دوران  های مختلف فکر کنید. 
دوره شما بود که زمس��تان و تابستان زیرشلواری 
می پوشیدی و بعد ش��لوار پایت می کردی و یک 
کمربند پهن چرمي  پهلوان��ی دور کمرت محکم 
می بستی، حاال شلوارها را سایز می فروشند نیازی 
به این چیز  ها نیست. قدیم بود طرف نداشت، یک 
شلوار بزرگ می خرید و می گفت: بزرگ بخرم، تا 

بزرگ تر شدم باز هم بپوشمش.
15- جای آنکه کاری کن��د بچه انرژی اش تخلیه 
شود، بازی کند، خسته شود و نیازمند استراحت 
شده تا بخوابد، با او بازی که نمی کند هیچ، او را در 
فضای مناسب قرار که نمی دهد هیچ، ساعتی که 
دلش بخواهد خاموش��ی اعالم می کند و مدام داد 

می زند: بخواب ببینم.
16- باباجان اگر قرار بود من یکی مثل تو بشم چرا 
به دنیا اومدم؟ خب تو بودی دیگ��ه! »آدم  ها دنیا 
نمي آیند تا تکرار یکدیگر باشند«... امضا، حسن، 
پسر آقاتیمور... درددل خوب و قابل تأملی بود.  من 

اگر جای آقاتیمور باشم او را تحسین می کنم.
17- روزی روزگاری از پس��ری پرسیدند: چی شد 
که این جوری شد؟ گفت: راستشو بخوای بابام هی 
می گفت: پس��رجون تو خیلی بخوای واسه خودت 
کسی بشی تازه میشی عین من! منم چون نخواستم 
شکل اون بشم از زورگویی  هاش فرار کردم و این شد 

که می بینی... مراقب گفتارمان باشیم .
18- درست سر بزنگاهی که نباید اتفاق بیفتد، پدر 
مادر  ها یادش��ان می افتد: »حرف حرف پسرمان 
نباش��د!« آخه آقای من، مادر من، شما تاکنون 
هرچه داشته اید برایش انجام داده اید،  مدام گفتید: 
خودمان سختی کشیده ایم او دیگر سختی نکشد! 
حاال که وقت ازدواج و انتخاب همس��رش شده، 
بی خود و بی جه��ت او را از انتخاب خود منصرف 

می کنید که حرف، حرف او نباشد؟!
19- آینده هر کس با تفکرات عاقالنه و یا احساسی 
او و نیز تصمیماتی که می گیرد ترس��یم مي شود. 
تربیت ش��ما و ن��وع آن می تواند س��بک زندگی 
فرزندتان را رس��م کند، البته اگر اصول تربیتی را 

رعایت کنید.
*مددکار اجتماعی و خانواده

اگر قرار بود من یکی مثل تو بش�م 
چرا به دنیا اومدم؟ خ�ب تو بودی 
دیگه! »آدم  ها دنیا نمي آیند تا تکرار 
یکدیگر باشند«... امضا، حسن، پسر 
آقاتیمور...  روزی روزگاری از پسری 
پرسیدند: چی ش�د که این جوری 
شد؟ گفت: راستش�و بخوای بابام 
هی می گفت: پس�رجون تو خیلی 
بخوای واسه خودت کسی بشی تازه 
میشی عین من! منم چون نخواستم 
شکل اون بش�م از زورگویی  هاش 
فرار کردم و این ش�د که می بینی

اگ�ر بخواهی�م تف�اوت می�ان کارآی�ی و 
کارآم�دی را بیان کنی�م، کارآی�ی یعنی 
کاری را درس�ت انج�ام دادن و کارآمدی 
دادن. انج�ام  را  درس�ت  کار  یعن�ی 
رئیس ش�ما مي گوید ک�ه چگون�ه کار را 
درست انجام دهید اما ش�ما باید خودتان 
تشخیص دهید که چه کاری درست است. 
الزمه ای�ن کار این اس�ت که از بی�رون به 
س�ازمان و نیازهای�ش نگاه کنی�د، عالوه 
بر شناسایی ش�یوه  های برآوردن نیازها، 
باید  ه�ا و نبایده�ای کاری را نی�ز ب�رای 
برآوردن اهداف س�ازمان شناسایی کنید

»کاردرست«هایی که درستکار نیستند!
     ملیکا گل محمدی

خیلی مواقع م�ا در توصی�ف و تعری�ف از یک آدم 
حرف�ه ای مي گوییم: »ط�رف خیلی کاردرس�ته« و 
منظورمان این اس�ت ک�ه کارش را خیلی خوب بلد 
است، اما این به معنی درستکار بودن شخص نیست، 
یعنی ممکن است طرف در کار دزدی یا خفت گیری 
آدم�ي  حرف�ه ای و تمی�زکار)!( و ب�ه ق�ول عامیانه 
کاردرس�ت)!( باش�د، اما نفس کار او با درستکاری 
مغایرت دارد. گاهی ن�ه در این حد که مثال زدیم اما 
در موارد متعدد و معمول کار و زندگی جای درستکار 
بودن را با کاردرس�ت ب�ودن اش�تباه مي گیریم. در 
ادامه با نگاهی به بخش  های�ی از محتوای کتاب صد 
قانون طالیی کار نوشته ریچارد تمپالر و ترجمه شهال 

پروین این موضوع را بررسی مي کنیم.
            
    همه ما به کار کردن نیاز داریم 

کار کردن بخش مهمي  از زندگی اس��ت که به نوعی موجب 
احراز هویت ما مي شود. بدون کار، احساس بیهودگی به سراغ 
ما مي آید. البته همه ما در انتخاب نوع کار خود مختار هستیم 
و ثمره این اختیار نیز عشق به کار و اشتیاق به درست انجام 
دادن آن است. بی شک آنچه ما را از دیگران متمایز مي سازد 
میزان پش��تکار و انگیزه  در کارمان  است. سخت کار کردن 
و عرق ریختن اگر توأم با عش��ق و انگیزه نباشد حاصلی جز 
خستگی، گالیه و شکایت نخواهد داش��ت. لذا باید تدبیری 
بیندیش��یم که هم خوب کار کنیم و همزمان از کارمان نیز 

لذت ببرید.
همه ما دوست داریم کارمان را خوب انجام دهیم، کاری مهم 
انجام دهیم، حقوق بیشتری بگیریم، امنیت بیشتر و موفقیت 
شغلی خوب و آینده روشن تری داشته باشیم بنابراین سعی 
می کنیم کارمان را چن��ان خوب انجام دهیم که شایس��ته 
پاداش، احترام و ارتقا باش��یم و درس��ت همین جاست که 

اشتباه می کنیم!

    چرا اشتباه می کنیم؟
جواِب ساده ای برای این پرسش وجود دارد: اگر بخواهیم تفاوت 
میان کارآیی و کارآمدی را بیان کنی��م، کارآیی یعنی کاری را 

درست انجام دادن و کارآمدی یعنی کار درست را انجام دادن.
رئیس شما مي گوید که چگونه کار را درست انجام دهید اما شما 
باید خودتان تشخیص دهید که چه کاری درست است. الزمه 
این کار این است که از بیرون به سازمان و نیازهایش نگاه کنید، 
عالوه بر شناسایی شیوه  های برآوردن نیازها، باید  ها و نبایدهای 

کاری را نیز برای برآوردن اهداف سازمان شناسایی کنید.
یک سری افراد همیشه مورد احترام و تأیید سازمان هستند. 
اینها همان افرادی اند که کار خود را درست انجام مي دهند 
اما اینکه آیا کاردرست را انجام مي دهند یا نه، آینده و میزان 

پیشرفت سازمان در طول زمان تعیینش می کند.
مهم ترین مس��ئله برای موفقیت دائم��ي  تأکید بر کارآمدی 
اعضا در یک محیط س��ازمان یافته اعم از بخش خصوصی یا 
دولتی یا هر شغل دیگری می باشد نه تأکید بر کارآیی افراد. 
داشتن دیدگاه دوم یعنی مقدم ش��مردن درست کار کردن 
و در چهارچوب کار کردن به مرور زمان س��بب پرداختن به 
جزئیات و مسائل پیش پا افتاده شده و قدرت تحلیل، تخیل 
و استدالل را از کارمندان در چارت سازمانی یا حتی کارگران 
یا هر کسبه دیگری در هر جایگاه شغلی را سلب مي کند. در 
نتیجه به صورت ناخودآگاه فرصت رشد و پیشرفت سازمان و 

یا جذب مشتری بیشتر را از دست مي دهیم.
    میدان دادن به ایده  های نو

البته میدان دادن به افراد برای اثبات کارآمدی شان مستلزم 
قبول ریسک در هر چارتی مي باش��د. پرورش هیچ ایده نو و 
تازه بدون قبول موانع و ضرر احتمالی امکان پذیر نیست، در 
نتیجه در هر جایگاهی باید انعطاف مان را افزایش دهیم تا هم 
برای پذیرِش عملکرد  های درست اما خارج از چهارچوب آماده 

شویم، هم برای ارائه ایده  های نو پیشقدم شویم.
فرامش نکنیم رش��د کاری بدون برداش��تن قدم  های بزرگ 
امکان پذیر نیس��ت. برای اینکه درصد ریس��ک خود را برای 

برداش��تن اولین قدم در جهت کارآمدی بیش��تر به حداقل 
برس��انیم مي توانیم از کدهای موفقیت ش��خصی در حیطه 
کارمان استفاده کنیم، کدهای رازآلودی که با رمزگشایی و 
عمل به آن مي توانیم به قله  های موفقیت برسیم. این کدها 

همان »قوانین کار« هستند.
     کار هم قوانین خود را دارد

خارج از چهارچوب کار کردن نه تنها ب��ه منزله بدون قانون 
کار کردن نیست بلکه کار درس��ت انجام دادن قوانین خاِص 
خودش را دارد. قوانین کار توصیه  هایی اس��ت برای بهتر کار 
کردن و بهتر استفاده کردن از فرصت  های شغلی که در اختیار 

هر یک از ما قرار گرفته است .
اگر بخواهیم تیتروار چن��د مورد از قانون  های پیش��رفت کار را 
برشمریم می توانیم از جمله مهم ترین شان به موارد زیر بپردازیم :

در خفا تمرین کنید و بعد از هر بار شکست ممارست بسیار 
داشته باشد، بگذارید تنها با نتیجه کار دیگران را شگفت زده 
کنید.  تا می توانید کمتر وعده بدهید و بیشتر عمل کنید. اگر 
مي توانید کاری را تا چهارشنبه انجام دهید همیشه بگویید 
تا جمعه. اگر انجام کاری برای شما یک هفته درگیری دارد 
بگویید دو هفته. این کار فریبکاری و دروغ نیست بلکه صرفاً 
نوعی دوراندیشی است. اگر در کارتان اشتباه کردید صادقانه 
به اش��تباه خود اعتراف کنید و همیش��ه در محاس��باتتان 
احتمال درصدی از خطا را بدهید. مطمئن باش��ید مدیران 
نمی توانند شما را به خاطر درصد خطای کم اخراج کنند. البته 
فراموش نکنید که شما برای بهتر بودن خلق شده اید و نباید با 

سهل انگاری نسبت به تعهدتان بی تفاوت باشید.
     بیشتر یاد بگیرید، ضرر نمي کنید

عصر امروزه عصر مهارت و یادگیری اس��ت. فرقی ندارد شما 
یک کارگر ساده اید یا یک متخصص طراحی داخلی، داشتن 
هر مهارت اضافه ای که لزوماً در کارتان نیاز ندارید ولی امتیاز 
مثبتی برای شما نسبت به س��ایر رقبای شغلی تان محسوب 
مي ش��ود الزم و ضروری اس��ت. قطعاً یک صن��دوق دار که 
نوازندگی پیانو هم بلد است شانس بیشتری جهت استخدام 

در یک رستوران لوکس را دارد، شاید فردا صاحب رستوران 
برای مجموعه اش یک پیانو سفارش داد.

     آراسته و تمیز باشید
ش��ک نکنید که افراد آراس��ته خیلی زودتر و بهت��ر به نتیجه 
مي رسند. آمار و ارقام و تجربه  هایی نیز این را تأیید مي کند. شما 
هرقدر هم که درستکار و کاردرست باشد اگر پوشش مناسبی 
نداشته باشید یا به بهداش��ت دهان و دندان بی توجه و به عطر 
خوب و آراستگی توجه نکنید در همان برخورد اول سبب زدگی 
طرف مقابلتان می شوید. پس وقتی می توانید با آراستگی بخشی 

از مسیر را طی کنید چرا این کار را انجام ندهید؟!
     هدفمند و  با تدبیر باشید

با تعیین هدف محل اشتباه را پیدا می کنید، راه حل اشتباه 
را مي یابی��د، نحوه مقابله با اش��تباه را مي فهمی��د و راه های 
جلوگیری از تکرار اشتباه را کشف می کنید. درُکل با تعیین 
هدف در وقت، انرژی و پول خود صرفه جویی می کنید. افراد 
با تدبیر هیچ گاه شروع کننده یک نزاع و درگیری نیستند بلکه 
برعکس س��عی می کنند جلوی هرگونه درگیری را بگیرند، 
هنگام دعوا خ��ود را کنار نمی کش��ند و بی تفاوت نمی مانند 
بلکه طرفین دعوا را به آرامش دعوت می کنند. به این ترتیب 
الهام بخش دیگران می ش��وند و مردم به آنها به چش��م یک 
مش��اور دلس��وز نگاه می کنند. این افراد هنگام دعوا از هیچ 
یک از طرفین دعوا حمایت نمی کنند بلکه با س��ؤال کردن 
از طرفین توجه آنها را به جزئی��ات جلب می کنند و آنها را از 

موضوع اصلی منحرف می کنند.
     کار را به خانه نبرید

کار شما فقط یک کار اس��ت نه چیز دیگر. کار شما سالمتی 
شما، خانواده شما و روح ش��ما نیست. کار شما فقط یک کار 
اس��ت که با آن می توانید بهترین زندگی را برای خانواده تان 
فراهم سازید، اگر جز این باشد به بیراهه رفته اید. البته باید به 
کار خود عالقه نیز داشته باشید ولی کار خود را به محیط خانه 
و خانواده نکشانید. شما قرار است کار کنید که زندگی کنید 

پس به خاطر کار زندگی نکنید.

دانش آم�وزان نیازهای متنوعی دارن�د که نظام های 
آموزشی یکپارچه جوابگوی آن  نیست. »کیتی رایلی«  
گزارشگر تایم در مقاله ای که در وب سایت تایم منتشر 
کرده به ناراحتی برخی دانش آم�وزان از ناکارآمدی 
مدارس پرداخته است. وب سایت ترجمان مقاله او را با 
عنوان »شاید بهترین راه آموزش ترک تحصیل باشد« 
و ترجمه سارا زمانی منتشر کرده است. این مقاله را با 

کمی تلخیص در ادامه می خوانید.
      

»ِسر ِکن رابینسون«، از آن دسته افرادی بوده که همیشه در 
درس و مدرسه عالی هستند؛ رابینس��ون پس   از پایان دوره 
دکتری، بیش   از 10   سال به  عنوان اس��تاد دانشگاه در حوزه 
آموزش   و پ��رورش تدریس کرده، هدایت کمیس��یون ملی 
خالقیت، آموزش و اقتصاد را در انگلس��تان برعهده داشته، 
با این  همه، اکن��ون یکی از فعال  تری��ن مدافعان روش  های 
غیرس��نتی در آموزش اس��ت، روش  های پرورش خالقیت 
و حمایت از دانش  آموزانی که برگه  ه��ای گزارش عملکرد و 
آزمون  های اس��تاندارد جوابگوی نیازهایش��ان نیست. او به 
دختر خ��ودش اجازه داد در 16 س��الگی دبیرس��تان را رها 
کرده و برنامه تحصیلی مخصوص خودش را در پیش بگیرد. 
و به والدین دیگر هم توصیه می  کند که آموزش   غیرسنتی یا 
حتی ترک مدرسه را مدنظر قرار دهند، چه  بسا شاید بهترین 
راه برای فرزندشان همین باشد. البته باید توجه داشت که از 
نظر رابینسون، که خودش از مدافعان آموزش عمومی است، 
چنین راه  حلی مناسب همه نیست. او در مصاحبه  ای با تایم 
می  گوید »من خودم در مقطع دکتری تحصیل کرده  ام. کتاب 
می  نویسم. استاد دانشگاه بوده  ام. چنین نیست که خارج از 
این سیستم ایستاده باشم و به آن انتقاد کنم« ولی به  این نکته 
نیز اشاره می کند که نظام آموزشی فعلی پاسخگوی نیازهای 
بسیاری از مردم نیست. به اعتقاد او، »ما درکی بسیار محدود 
از هوش را مبنا قرار داده  ایم، و گرچه عملکرد دانشگاهی به  نوبه 
خود مهم و برای عالقه مندانش سودمند است، اما نباید به  مثابه 

تنها مقیاس ذکاوت در نظر گرفته شود.«
رابینسون والدین را تشویق می  کند به آنچه تاکنون تحصیالت 

خوب می  دانس��تند از نو بیندیش��ند و روش  ه��ای متفاوت 
یادگیری را برای فرزندانشان به  کار گیرند. همچنین از آنها 
می  خواهد در تغییر نظاِم آموزش��ِی فعلی بکوشند، نظامی 
که به   اعتقاد او نتوانسته خود را با نیازهای قرن بیست  ویکم 
تطبیق دهد. اینها همه موضوعات اصلی کتاب جدید اوست: 
»شما، فرزندتان، و مدرسه: بهترین مسیر آموزشی را بیابید.« 
رابینسون می  گوید: »اغلِب پدر و مادرهایی که با آنها صحبت 
کرده  ام گرفت��ار این تفکر اش��تباه  اند که برای رس��یدن به 
عالی ترین نتایج، بهترین کار این است که مدام فرزندشان را 
تشویق کنند که باالترین معدل را بگیرد   و به برترین دانشگاه  ها 
راه پیدا کند... بحث من این اس��ت که مسیرهای منتهی به 
موفقیت بسیار متنوع اند ولی این روزها دیگر به  اندازه کافی 
امتحان نمی  ش��وند.« رابینسون معتقد اس��ت تعداد باالی 
آزمون  های استاندارد در مدارس، اولویت  دهی به رشته  های 
علوم، فناوری، مهندسی، و ریاضیات در برابر رشته  های علوم 
انسانی، حد باالی استرس و نگرانی در میان دانش  آموزان، و 
رویه  ای که به   سمت تکالیف بیشتر و ساعات استراحت کمتر 
پیش می  رود، بسیار مشکل  آفرینند. رابینسون معتقد است 

یک مدرسه خوب باید برنامه آموزشی گس��ترده ای را ارائه 
دهد که زبان و ادبیات، ریاضیات، علوم، هنر، علوم انس��انی، 
پرورش جسمانی و مهارت  های زندگی ازجمله بینش مالی 
و علوم تغذیه را دربرگیرد. او والدین را تش��ویق می  کند که 
در صورت فقدان چنین گستره  ای، به  جای تحمیل یک نظاِم 

آموزش��ی ناکارآمد به بچه  ها، با همکاری معلمان و مدیران 
مؤسسه آموزش��ی فرزندش��ان به   رفع این نواقص در خارج 
از محیط مدرس��ه اهتمام ورزند، یا به  کلی روش آموزش��ی 
نوینی را در پیش بگیرند. به   گفته رابینس��ون: »الزم اس��ت 
مطمئن باشید که فرزندانتان اساس��اً در مدرسه خوشحال 
هستند. ...فرزندان ما پیوسته نشانه  هایی بروز می  دهند که 
بیانگر عالیق و شخصیتشان است«. مثاًل ممکن است همه 
بچه  ها با لِگو بازی کنند ولی آن بچه  ای که یک سازه کامل و 
پیچیده می  سازد احتماالً در آینده معمار موفقی می شود. همه 
بچه  ها ممکن است نقاشی کنند، ولی آنکه قرار است در آینده 
کاریکاتوریست ش��ود، احتماالً تمام حاشیه دفترچه  هایش 
پر از طراحی  های پرنکته اس��ت. والدین کتی در 16سالگی 
به او اجازه دادند مدرس��ه را رها کرده و به  دنبال شغل، کار 
داوطلبانه، یا مسیر آموزش��ی دیگری برود. او در دوره  های 
مختلفی ازجمله جواهرس��ازی و خیاطی شرکت کرد، در 
کالس  های روانشناسی کودک در کالج عمومی شهر ثبت  نام 
کرد، در دوره  های تکمیلی دانشگاه یو  سی  ال  ای به تحصیل 
در آهنگسازی پرداخت و در این صنعت مشغول   کار شد. خوِد 
کیت در این   باره می  گوید: »زندگی  ام تازه شروع شد. هرچه 
می توانستم جذب کردم. بسیار آموختم. گویی نور زندگی 

دوباره به من برگشت، و دوباره شادمان شدم...«
درباره تحصیالت عالی نیز رابینسون به والدین توصیه می  کند 
به  جای سیس��تم س��نتی چهار سال دانش��گاه، گزینه های 
جایگزینی از جمله برنامه  ه��ای فنی-حرفه  ای و طرح  های 

مرتبط با کارآفرینی را نیز درنظر داشته باشند.
به  گفته رابینس��ون: »تمام حرف من این اس��ت که دیدن و 
شناختن هویت راستین فرزندانمان بسیار لذت بخش تر است 
از تصور آنچه ما آرزو داریم باش��ند. و می  دانم رسیدن به این 
نقطه همیشه آسان نیست، والدین طبعاً بهترین ها را برای 
فرزندشان می  خواهند، و اغلب تصور می  کنند فرزندانشان با 
پیروی از نظام های جاری بهترین نتیجه ها را خواهندگرفت«. 
او می  افزاید: دقت کنید و ببینید چه چیزهایی عالقه فرزندتان 
را برمی انگیزند، اگر دائماً مجبورید آن ها را در مس��یری که 

مشتاقش نیستند هل بدهید، الزم است تجدید نظر کنید.

ترک تحصیل برای بهتر آموختن!
دانش آموزانی که از کلیشه های آموزش رسمی خسته شده اند سبک آموزش


