
1( کودکان را مثبت اندیش بار بیاوریم
کودکان را به مثبت اندیش بودن تشویق کنیم. این امر موجب 
مي شود بچه ها مدام در درون خود دنبال نقاط مثبت باشند و 
باعث مي شود نسبت به رفتارها، نگرش ها و مهارت های خود 
و دیگران برداشتی سازنده و مفید داش��ته باشند. کودکان 
مثبت اندیش دنبال نقاط قوت خود هستند و اغلب با کمک 
والدین مي توانند توانایی های خود را کشف و در جهت بارور 
شدنش تالش کنند. این امر باعث مي شود بچه ها اعتماد به 

نفس الزم را برای تجربه مهارت ها بیابند. 
2( اعتماد به نفس کودک را تقویت کنید

کودکان را متوجه مهارت ها و توانایی های مثبت درون شان 
کنید و از آنه��ا بخواهید این موهبت را مقابل دیگران افش��ا 
کنند. تکرار برتری های اس��تعداد و توانمن��دی آنها به طور 
مداوم باعث خودپنداری کودک مي ش��ود و این خصلت را 
درونی تر می کند. اعتماد به نفس حاصل از این خودپنداری 
موجب موفقیت و آرامش او مي ش��ود و از اینکه خوب باشد 

حس خوشایندی پیدا می کند. 
3( به کودکان برچسب نزنید

اگر مدام عبارت تنبل، بی عرضه، بی استعداد، کودن و یا از این 
قبیل کلمات را برای معرفی کودکان به کار ببریم این صفات 
ناپسند را در ذهن ش��ان تثبیت می کنیم و آنها تصورشان از 
خودشان که منفی ش��ود اعتماد به نفس و کارآیی شان را از 
دس��ت مي دهند. کودکان همه خالق و باهوشند مگر آنکه 
عکس آن ثابت شود. پس لطفاً با تکرار الفاظ منفی شخصیت 
کودک را تخریب نکنید. کودکی که برچسب خورده اغلب از 
اشتباه کردن مي ترسد. از اینکه دوباره اشتباه کند مي هراسد 

و اغلب دست به تجربه کردن نمي زند. 
وقتی یک کودک بر حس��ب اتف��اق دو تا از وس��ایل خانه از 
دس��تش افتاد و شکست به او نگویید دس��ت و پا چلفتی. او 
توی ذهنش به یقین مي رس��د که حتی عرضه بلند کردن 
ساده ترین وسایل را ندارد و دست و پا چلفتی بودنش را بیشتر 

از همه خودش باور می کند. 

یا وقتی با دو بار دروغ شنیدن از کودک به او برچسب دروغگو 
بزنید او هرگز طعم صداقت را نمي چشد و مادامي که بخواهد 
راستش را بگوید تصورش این است که کسی باور نمی کند و 

همین زمینه دروغ های بزرگ تر و بیشتر مي شود.
4( کودکان را با هنر آشنا و مأنوس کنید

آنها را به تجربه کردن تش��ویق کنیم. اس��باب این آزمون و 
خطاها را مهیا کنید. به فراخور سن شان برای آنها کمي  وسایل 
بی خطر و کم هزینه تهیه کنید و از آنها بخواهید خالقیت شان 
را به کار گیرند و با امکانات موجود یک کاردس��تی درست 
کنند. راهنمایی شان کنید اما بگذارید بچه ها با نتیجه تفکر 
و خالقیت شان روبه رو شوند. ذوق و خالقیت شان را به خاطر 
نامرتب کردن خانه کور نکنید. گاهی آنها را به موزه ببرید و یا 
درباره هنر و ارزشمندی آن صحبت کنید. بگذارید کودک در 
این بحث جذاب مشارکت کند و تفسیرش از هنر را برایتان 
بگوید.  الزمه کودک خودساخته داش��تن یک ذهن خالق 
اس��ت. پس راه را برای آزمون و خطاها ب��از بگذارید و انواع 

بازی ها را انجام دهید. عروسک گردانی، تئاتر، سرود خواندن، 
موس��یقی نواختن و... مي تواند او را خالق و همیش��ه برای 

کارهای خودش بهترین راه را انتخاب کند. 
5( تصمیم گیرنده فقط والدین نباشند 

وقتی شما برای هر کار ساده ای حتی خرید لباس برای کودک 
تصمیم گیرنده هستید، وقتی صفر تا صد زندگی را خودتان 
برنامه ریزی می کنید و کودک فقط بازیگر نقش ها مي شود، 
اختیاری از خود ندارد و قدرت انتخاب را از دس��ت مي دهد. 

آنها را از اشتباه کردن نترسانید. 
6( تفاوت های فردی کودکان را بپذیرید 

فالنی کالس موس��یقی رفته یا آن یکی دخترش باش��گاه 
تکواندو مي رود. تو هم باید ورزشکار شوی یا توی نقاشی مقام 
بیاوری! مقایسه کردن بچه ها با یکدیگر عین خوراندن سم 
به وجود معصوم شان است. آنها همگی خالقند و باهوش اما 
زمینه توانایی هایشان متفاوت است. باید به آنها کمک کنید 
خود را بیابند و با تجربه کردن مس��یرهای مختلف استعداد 

واقعی شان را کشف و دنبال کنند. 
کودکان اگر اعتماد به نفس شان کم باشد از شکست خوردن 
مي هراسند و مدام منتظرند تا از طرف دیگران مورد قضاوت و 
داوری قرار بگیرند. آنها حتی جرئت انتخاب رنگ جوراب شان 
را ندارند و به نظر و رأی دیگران وابسته اند چراکه از اظهار نظر 

و برخوردهای منفی مقابل مي ترسند.
7( کودکان را از پای تلویزیون بلند کنید

تلویزیون بزرگ ترین آفت برای از بین بردن توانایی و خالقیت 
کودکان اس��ت. اصرار به نشس��تن بیش از حد مقابل قاب 
جادویی، نه تنها مضرات جسمي  پدید مي آورد بلکه کودکان 
را تنب��ل و راحت طلب می کند. آنها کمتر می��ل به ورزش و 
فعالیت های روحی و فیزیکی مي یابند و همین یعنی مرگ 

خالقیت و انگیزه!
8( سؤاالت کودکان را سریع پاسخ ندهید 

بگذارید کودک برای س��ؤالش پرس وجو کن��د، پیرامونش 
دنبال پاس��خ ب��رود و خوب دی��دن و دق��ت در جزئی ترین 
مسائل را بیاموزد. اگر برای تحقیق مدرسه قرار بود سؤالی را 
پاسخ دهد برای تمام ش��دن تکلیفش پاسخ را در اختیارش 
نگذارید. حتی گاهی برای پاسخ هایش جایزه تعیین کنید و 
او را در بعضی تصمیم گیری های خانوادگی به عنوان جایزه 
مشارکت دهید. بگذارید شجاعانه به سراغ دنیای ناشناخته ها 
بروند. مراقب شان باشید اما محدودشان نکنید. یادتان باشد 
برای خالق بودن نیازی به هوش و ذکاوت بس��یار نیس��ت. 
همه بچه ها خالقان بی بدیلی هستند، به شرط آنکه فرصت 
برایشان مهیا شود و این شانس را داشته باشند که هنر درونی 

خود را کشف و نمایان کنند. 
مهم ترین مشخصه یک کودک خودساخته اعتماد به نفسی 
است که از خانواده دریافت کرده است. او استقالل طلبی را 
آموخته، مهربان بودن را فراگرفته و به خوبی مي تواند مسائل 

پیرامون زندگی اش را حل و فصل کند.
وقتی ک��ودکان رویارویی با موقعیت ه��ای بحرانی را تجربه 
کنند، مي توانن��د از پس بس��یاری از مش��کالت برآیند اما 
کودکان وابسته به والدین، دچار اضطراب، نگرانی و کاهش 
اعتماد به نفس برای انجام ساده ترین امور هستند. به بچه ها 

اجازه بدهیم بزرگ شوند!
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نکته هایی درباره  مسئولیت پذیر کردن فرزندان

سپردن کارهای خانه به کودکان 
استثمار آنها نیست

سبک فرزندپروری

به احتمال زیاد شما هم زوج هایی را می شناسید که 
هر وقت بحث بچه داری می شود، قاطعانه می گویند 
تصمی�م گرفته اند هیچ وقت بچه دار نش�وند. دالیل 
زیادی ه�م ب�رای تصمیم ش�ان می آورن�د. بعضی 
معتقدند بچه دار ش�دن غیراخالقی است چون آدم 
دیگری را وارد این دنیای کثیف می کند. برخی دالیل 
محیط زیستی یا مس�ائل مربوط به سالمت را مطرح 
می کنند اما جامعه شناسی کارکشته می گوید احتماالً 
مهم ترین دلی�ل، نوعی از تربیت اس�ت که آدم ها را 
به جای اس�تقبال از س�ختی ها و مقاوم�ت در برابر 
آنها به توجه بیش  از حد به خودش�ان فرامی خواند. 
فرانک فوردی )Frank Furedi( استاد بازنشستۀ 
جامعه شناسی در دانشگاه کنت است. عمدۀ شهرت 
او به خاطر تحقیقاتی است که دربارۀ جامعه شناسی 
ترس، آموزش و بچه داری انجام داده اس�ت. مطلبی 
که در ادامه می خوانید خالص�ه ای از یکی از مقاالت 
این جامعه شناس است که وب سایت ترجمان آن را با 
عنوان »چرا بچه دار نشدن ُمد شده است؟« و ترجمۀ 

محمد معماریان منتشر کرده است.
         

آدم ها همیش��ه دربارۀ بچه دار شدن و تعداد بچه هایشان 
تصمی��م می گرفته اند. این ج��ور مس��ائل تصمیم هایی 
ش��خصی بوده اند، نه بیانیه ای دربارۀ اهمی��ت و معنای 
اخالقِی آوردن بچه های جدید به دنیا ولی امروزه قش��ر 
مهمی از جامعه، تصمیم شان برای بچه دار نشدن را مثل 
یک نظر سیاس��ی قاب بندی و ارائه می کنند. حاال نوعی 
ایدئولوژی انسان گریز به وجود آمده است که خصومت با 
آنهایی را که تصمیم می گیرند بچه بیاورند ترویج می کند، 
و در کنارش میل روزافزونی وجود دارد که تصویری منفی 

از مادری ترسیم شود.
ایدئولوژی ضِد زادوولد به دو ش��یوه ترویج می ش��ود. این 
دو ش��یوه از هم متمایز اما اغلب به هم مربوطند. اول آنکه 
ادعا می شود فرزندآوری و فرزندپروری اساساً تجربه هایی 
منفی اند که باید به کس��ی که می خواهد دست به آن بزند 
هشدار سالمت داد. دوم آنکه استدالل می شود بچه داشتن، 
غیرمس��ئوالنه اس��ت چون بچه های جدید تهدیدی علیه 
محیط زیس��ت هس��تند و گویا این ایدئولوژی اثرگذار هم 
شده اس��ت. ارقام جدید نگران کننده ای که دفتر آمار ملی 
انگلستان منتشر می کند نش��ان می دهد نرخ زاد و ولد در 
انگلستان و ولز به کمترین مقدار خود از سال ۱۹۳۸ تا امروز 
رسیده است. در سال ۲۰۱۸، به ازای هر هزار نفر ۱۱/۱ نوزاد 

زنده به دنیا آمده اند که رکورد پایین ترین نرخ را زده است.
یکی از راه هایی که امروزه برای مشروعیت ُزدایی از جایگاه 

اخالقی مادری به کار می رود، ایده ای اس��ت که می گوید 
انتظاِر جامعه از زنان برای اینکه بچه داشته باشند، یک جور 
تحمیل غیرطبیعی و اجبارآور اس��ت. ای��ن روایت آنچه را 
گاهی »ناچ��اری مادران��ه« می نامند زیر س��ؤال می برد و 
اعالم می کند که مادری برای زنان نقش��ی طبیعی نیست. 
»تریز ش��کتر« در متنی که دربارۀ فیلمش به نام »زندگی 
به اصطالح خودخواهانۀ من« نوشته است، می گوید عالقه 
داشت یک واقعه نگاری بکند از »اوج گیری جمِع روزافزونی 
از زنانی که بچه نمی خواهند و این شعار را قبول ندارند که 
مادر شدن مهم ترین )و طبیعی ترین( نقش زن است«. فیلِم 
»تابوشکن« او علیه »ناچاری مادرانه« است. این فیلم صدای 
آن جمعی است که بنیادی ترین ایده های ما دربارۀ هویت 

زنانه را به چالش می کشند.
روایت ضد زادوول��د می خواهد م��ادری را همچون تله ای 
نامطلوب و ناخوش��ایند ترسیم کند. در س��ال های اخیر، 
مفس��ّران فراوانی بوده اند که با توس��ل به عبارت »تأسف 
مادرانه« روی این ایده دس��ت گذاش��ته اند که بسیاری از 
مادران وانمود می کنند از زندگی شان راضی اند اما در خفا 

تأسف می خورند که بچه دار شده اند.
بهنجار س��ازِی »تأس��ف مادرانه« به یک روند گسترده تر 
گره خورده اس��ت که تولد و بزرگ ک��ردن بچه ها را نوعی 
زحمت ش��اق می داند که بهتر اس��ت از آن اجتناب شود. 
یعنی اصل این ایده که بزرگس��االن مس��ئولیت نسل های 

جوان تر را بر عهده بگیرند یک  ُعرف تاریخ  مصرف گذش��ته 
به حساب می آید که با سبک  زندگی افراد سرشلوغ و موفق 

تعارض دارد.
انصراف از والد شدن میلی است که تقصیرش غالباً به گردن 
دش��واری های مالی می افتد. در اس��پانیا و ایتالیا معتقدند 
پدی��ده ای که اصطالحاً به آن »س��ندروم گه��وارۀ خالی« 
می گوین��د، به خاطر تعه��دات مالی و زمانی ای اس��ت که 
بچه دارشدن به دنبال می آورد ولی این تبیین چندان موجه 
نیست، چون در بسیاری از نقاط دنیا، بیگانگی امروزی با زاد 
و ولد در میان اقشار مرفه نیز به اندازۀ افراد کمتر بهره مند 

جدی است.
در ک��رۀ جنوبی هم ک��ه پایین ترین ن��رخ زاد و ول��د را در 
کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری و توس��عۀ اقتصادی 
در منطق��ۀ آس��یا- اقیانوس��یه دارد، ص��دای جنب��ش 
NoMarriage# )ن��ه ب��ه ازدواج( بس��یار بلند اس��ت. 
جای تعجب ندارد که پیش بینی می ش��ود امس��ال تعداد 

فوت شدگان در کرۀ جنوبی بیشتر از تعداد متولدین باشد.
در طول تاریخ، از زنان انتظار داشته اند وقتی پا به بزرگسالی 
گذاشتند، مادری را بپذیرند و بچه به دنیا بیاورند. این انتظار 
هنوز رایج اس��ت ولی هم اکنون نگاه منفی به مادری نیز به 
مصاف آمده است که می گوید بچه  دار شدن، بلندپروازی های 

زن را عقیم می گذارد و کیفیت زندگی اش را می کاهد.
غالباً می گویند عامل بیگانگی جامعۀ قرن بیس��ت ویکم با 

بچه داشتن، ش��وق زنان به استقالل بیش��تر است. گاهی 
نیز اوج گیری روحیۀ ضد زادوولد را به نفوذ فمینیسم گره 
می زنند. این موارد شاید در تبلور حال وهوای ضد زادوولد 
نقش داش��ته باش��ند، ولی عوامل قدرتمندتر دیگری هم 

در کارند.
یک اتفاق مهم آن اس��ت که نگاه به جنبه های شیوۀ فعلی 
اجتماعی  ش��دن، به جای آنکه ظرفیت کودکان در کسب 
استقالل را پرورش دهد، جوانان را تشویق می کند که نسبت 
به »آسیب پذیری  شان هوشیار« باشند. در چنین شرایطی، 
توجه جوان ها از شوق بزرگ شدن، به عهده  گرفتن نقش های 
بزرگساالن، و پذیرفتن وظیفه و مسئولیت، به چیزهای دیگر 

معطوف می شود.
این یکی از دالیلی اس��ت که زنان )و مردان( جواِن بیست 
 و  چند س��اله مدعی اند که بچه نمی خواهند؛ آن هم هرگز. 
بی تردید بعض��ی از این جوان ه��ا در بُره��ه ای تغییر نظر 
می دهند و تصمیم می گیرند بچه دار شوند اما شیوۀ مطمئن 
و قاطعانه ای که در ابراز امیاِل ضد زایش خود دارند حاکی 
از آن است که هم اکنون معتقدند پرهیز از فشار پدر و مادر 

شدن کاماًل معقول و منطقی است.
در غ��رب، البی ه��ای کنترل جمعی��ت س��رگرم انتقاد از 
آنهایی اند که خانواده های بزرگی دارند، چنان که برچسب 
»مسئولیت ناپذیری زیس��ت محیطی« به آنها می زنند. با 
بچه دارشدن، خصوصاً اگر تعداد بچه ها زیاد باشد، مثل یک 
جنایت اقلیمی برخورد می شود. امروزه سلبریتی ها نیز این 
ایده را تأیید می کنند که بچه آوردن یک جور جنایت علیه 

محیط زیست است.
جنبش برث استرایک افراطی ترین و حزن انگیزترین جلوه از 
این فرهنگ ضدانسان گرایانه ای است که بر َمدار منفی نگری 
و بدبینی می چرخد. آنچه ایشان را به این نتیجه می رساند 
که اگر آدم ها از بچه دار شدن دست بکشند دنیا جای بهتری 
خواهد شد، صرفاً تعلق خاطر عمیق شان به محیط زیست 
نیست، بلکه انسان گریزی شان هم در آن نقش دارد. در نگاه 
آنها، بچه ها آالینده های سیاره اند. این دیدگاه دقیقاً با همان 
حس  و حالی جور درمی آید که والدشدن را هدفی نامطلوب 

و »مشکل آفرین« می بیند.
تا همین اواخر، بچه ها لطف خدا و برکت زندگی ش��مرده 
می شدند. اکنون، افراد زیادی می گویند بچه  نداشتن لطف 
و برکت اس��ت. در نهایت، دلیل این بی ایمان شدن به روح 
بشر، نه اقتصادی است و نه زیست محیطی. بلکه موتور اصلی 
این جنبش ضدزادوولد آن است که این اقشارِ جامعه امروزه 
به س��ختی می توانند معنایی برای زندگی بیابند. بازیابی 
اعتمادمان به روح بش��ر و فضایل قدیمی بش��ری، بهترین 

پادزهر برای این چرخش علیه بچه  دار شدن است.

حمله انسان گریزها به فرزندآوری
آنانی که بچه دار شدن را موهبت نمی دانند

سبک نگرش

کودکان در یک س�نی عالق�ه زیادی به 
مشارکت در کارهای خانه دارند. دل شان 
مي خواهد برای انداختن سفره یا چیدن 
میز کمک کنند. دخترها دوست دارند با 
احتیاط کمي  ساالد درست کنند اما مادرها 
اغلب نگران هس�تند. نگران ریختن آب 
روی فرش، س�ر خوردنشان روی سنگ، 
کثیف ک�ردن آش�پزخانه و ده ها نگرانی 

دیگر. نمي گذارند کودک تجربه کند. 
        

برخی والدین تمیز بودن را به مسئول بار آوردن 
بچه ه��ا ترجیح مي دهن��د. مدام به خودش��ان 
مي گویند حاال برای مسئولیت دادن زود است 
و مدام آن را به تأخیر مي اندازند. اگر کودکی را 
ببینند که خانه را جارو مي زند یا میز را دستمال 
مي کشد مادرش را شماتت می کنند که چطور 
دلش آمده از طفل معصوم کار بکشد؟! خبر ندارند 
که مادر بیچاره به عمد و از سر عالقه کودک به او 
کار سپرده و بعداً با انرژی و وقت بیشتری دوباره 
همه جا را تمیز می کند اما آن لحظه دلش نیامده 
ذوق همکاری فرزندش را کور کند و اجازه داده 
تا طعم همکاری بچش��د. بعضی مادرها تا سن 
مدرسه خودشان لباس و تخت بچه ها را مرتب 
می کنند. وضع بعضی مادرها بدتر اس��ت و هر 
روز برنامه درسی را هم خودشان آماده می کنند. 
حتی یادداش��ت ها را چک می کنن��د که کاری 
از قلم نیفتاده باش��د. گاهی بند کفش هایشان 
را به بهانه خواب آلود بودن ک��ودک، مي بندند. 
چنین کودکی هرگز فرصت مس��ئولیت پذیری 
را نمي یابد. کم کم به شانه خالی کردن و تأخیر 
انداخت��ن تعهداتش عادت می کن��د. کمي  که 
بزرگ تر شد به سختی مي توان یادش داد اتاقش 
را مرتب کند. یادش داد هر شب برای مراقبت از 

دندان هایش مسواک بزند و...
کودکان باید ی��اد بگیرند میان خواس��ته ها و 
تعهدات شان تعامل درس��ت برقرار کنند. اگر 
قرار است از خواهر کوچک شان مراقبت کنند و 
از طرفی دوست دارند با دوست شان بازی کنند 
الزم است تعادلی میان این دو خواسته باشد و 
اگر الزم باشد، برای انجام مسئولیت مهمي  که 
بر عهده اش نهاده اند دست از خواسته و انگیزه 
خودش بردارد. یا اگر قرار بوده حتماً اتاق شان 
را مرتب کنند می توانند به قیمت از دست دادن 

فیلم مورد عالقه شان این کار را انجام دهند. 
باید پذیرفت که بعضی تعهدات برای کودکان 
رنج آور است اما باید برای انجام شان ثابت قدم 
ماند. مثاًل کودکی برای رفتن به مدرسه مجبور 
اس��ت از یک مهمانی بگذرد. یا تماش��ای یک 
مس��ابقه مهم را به خاطر انج��ام تکالیفش از 
دست مي دهد اما یاد می گیرد که گاهی باید از 

خواسته هایش از سر مصلحت بگذرد. 
برنامه ری��زی روزانه اصل مهمي  در مس��ئول 
کردن کودکان اس��ت. باید از همان سال های 
آغازین مدرس��ه یاد بگیرند برای کارهای شان 
برنامه ریزی کنند. این گونه مي آموزند که میان 
کار و بازی و تعهداتی که نس��بت ب��ه خانواده 
دارند رابطه درستی برقرار کنند و همه آنها را به 
بهترین نحو انجام دهند. نظم با سختگیری فرق 
دارد. برنامه داشتن بچه ها را مسئول می کند. 
یاد می گیرد انتخاب های��ش مي تواند موجب 
موفقیت یا شکس��ت در کارهایش بش��ود. یاد 
می گیرد با نظم دادن به کاره��ای روزانه تمام 

اهدافش را دنبال کند. 
برای بچه ها اگر قرار است فرمان انضباطی صادر 
کنید بهتر است دس��تورتان دور از پیچیدگی 
باش��د. اگر به کودک بگویید گل ها را آب بده، 
حیاط را جارو ک��ن و گلدان های خال��ی را از 
کنار ح��وض ب��ردار راحت ت��ر درک می کند 
از فرمان حی��اط را باید تو مرت��ب کنی! پس 

خواس��ته ها و وظایف ش��ان را در چند مرحله 
برایش ش��رح دهید. کودک اگر کار درس��تی 
انجام داد او را تش��ویق کنید. نش��انش بدهید 
که انجام مسئولیتش را دیده اید و برایتان مهم 
است. قدردانی از او را هر چند کارشان کوچک 
اس��ت به زبان بیاورید اما یادتان باش��د برای 
عمل به تعهداتش پاداش های پرهزینه ندهید. 
اگر اتاقش را مرتب کرد یا خودش کاردس��تی 
مدرسه اش را با راهنمایی شما درست کرد الزم 
نیست به او قول شهر بازی یا خرید فالن وسیله 
را بدهید. کافی است او را به عنوان پاداش دعوت 
به همکاری کنید. از او بخواهید در شام درست 
کردن دستیارتان باشد یا مواد کیک را بدهید 
او قاطی کند. این بهترین تشویق برای اوست. 
او دوس��ت دارد مس��ئولیت مربوط به دنیای 
بزرگ ترها را به او بس��پارید. اگر بخواهید تخم 
مرغ ها را بشکند یا گوشت را ورز بدهد انگار دنیا 
را به او داده اید. الزم نیست مدام برای تعهداتش 

پول خرج کنید. 
برای مسئولیت پذیر کردن کودکان او را شرطی 
نکنید. به او نگویید اگر مشق هایت را بنویسی 
تو را پ��ارک مي برم. نگویید اگ��ر این خوراکی 
را نخری اجازه مي دهم بس��تنی ای که دوست 
داری بخ��ری. این گونه ذهن کودک ش��رطی 
مي ش��ود و مدام برای انجام هر کاری برایتان 
شرط مي گذارد. این عادت بسیاری از کودکان 
اس��ت که والدین ب��ا آن درگیرند. ب��ه عنوان 
مثال آنها نپذیرفته اند که همراهی والدین در 
مهمانی ها جزو وظایفش��ان اس��ت. به همین 
دلیل اگ��ر بخواهید جایی بروی��د که او خیلی 
دوست ندارد برایتان شرط مي گذارد که به این 

شرط مي آیم.
اگر آنها را شرطی کنید بچه ها را »یک- هیچ« 
جلو انداخته اید چ��ون با این روی��ه آنها مدام 
خواسته های جدیدشان را از شما طلب می کنند 
و وقتی شرطی نگذارید کاری انجام نمي دهند. 
بی ثباتی والدین در انجام تعهداتش��ان باعث 
بی اهمیت جلوه دادن این امر توسط کودکان 
مي ش��ود. اگر مادر یا پدر به وظایفی که دارند 
به درس��تی عمل نکنند یا آن را جدی نگیرند 
کودک به همین ش��یوه تربیت مي ش��ود و در 
آینده ای نه چندان دور نمي توانید هیچ کاری به 
او بسپارید تا انجام دهد. شوق داشتن برای انجام 
وظایف را یاد نگرفته و مدام برای کارهایش آه 
و ناله می کند زیرا او کنار مادری رشد کرده که 
برای وظای��ف مادری اش مدام ش��کوه کرده و 
پخت و پز و رفت و روب را تکراری و کسل کننده 
مي داند. یا پدرش از کار در بیرون خانه خسته 
ش��ده و مدام تکرار می کند که به خاطر ش��ما 
دوام آورده و ادام��ه مي دهد. ب��رادرش از نان 
خریدن ش��انه خالی می کند و اعضای خانواده 
سر بردن زباله ها بیرون خانه باید قرعه بیندازند. 
در چنین خانه ای نمي شود انتظار پرورش یک 
کودک مس��ئول و متعهد را داشت. در چنین 
خانه ای نمي شود انتظار داش��ت کودک قبل 
از انجام هر کاری خوب اندیش��ه کند و سپس 
دست به تجربه بزند. چنین کودکی نیازی به 
متعهد بودن حس نمی کند و هرگز برای عدم 
تعهداتش بازخواست نمي شود. باید به کودک 
مس��ئولیت های تازه س��پرد. او مدام در حال 
تجربه کردن است و مسئولیت هایش هر سال 

جدی تر مي شود. 
به بچه ها مسئولیت انجام بعضی کارها را بدهیم. 
بگذاریم در حین کودکی کردن بیاموزند. آنها 
ثبت کنن��ده ذهنی قدرتمن��دی دارند. زود به 
خواس��ته تربیتی شما مي رس��ند. کافی است 
مسئول کردن آنها دغدغه تان باشد. کافی است 
بپذیرید و با خودتان کن��ار بیایید که مهربانی 
مادرانه در انجام دادن کارهایشان نیست. گاهی 
باید جدی بود و از آنها اجرای تعهد خواست. باید 
بدون دلسوزی های مادرانه بخواهید خودشان 
تکالیف مدرسه را انجام دهند. اگر فیلم دیدن 
را بر تکالیف مقدم دانس��تند اجازه دهید یک 
بار با عواقب بی مسئولینی خود روبه رو شوند. 
باور کنید با ی��ک بار تنبیه ش��دن یا خجالت 
کشیدن جلوی هم کالس��ی هایش آسمان به 
زمین نمي رسد و اتفاقی برای غرور کودکانه اش 
نمي افتد. او فقط مي پذیرد بهای بی مسئولیتی 
خود را بپردازد، موقع کودکی با تنبیه در خانه یا 
مدرسه و وقتی بزرگ شد تنبیه از سوی قانون.

ب�رای مس�ئولیت پذیر ک�ردن 
کودکان او را ش�رطی نکنید. به او 
نگویید اگر مشق هایت را بنویسی 
تو را پارک مي برم. نگویید اگر این 
خوراکی را نخ�ری اجازه مي دهم 
بستنی ای که دوست داری بخری

8گام برای پرورش یک کودک خودساخته

پدر، مادر! بگذارید بزرگ شوم
سبک تربیت

  مرضیه بامیری
مي دانید کودک خودس�اخته کیس�ت؟ کس�ی که بتواند ارتباط و هماهنگی 
میان استعدادهای گوناگون را بیابد. کس�ی که توانایی های بی حد و مرز خود 
را مي شناسد و برای تحقق خواسته هایش تالش می کند. خودساخته کودکی 
است که دلش می خواهد خودش کارهای خودش را انجام دهد. شاید اشتباه، 
شاید ناقص اما ترجیحش این است که خودش ناشناخته های پیرامونش را تجربه 
کند.  یک کودک دل�ش مي خواهد خودش اتاقش را مرتب کند. دوس�ت دارد 
کاردستی های مدرسه اش را خودش درست کند اما مادرها نمي گذارند. انگار 
رقابت میان هنرمندی مادرهاس�ت نه کودکان. خالقیت و فرصت تجربه را از 

کودک مي گیریم و انتظار داریم کودکی خالق و خودساخته بار بیاوریم. احتماالً 
شنیده اید که فرزند اولی ها اغلب خودساخته هس�تند زیرا آنها وقتی فرزند 
ارشد خانواده مي شوند مس�ئولیت هایی را بر عهده مي گیرند که کم کم دایره 
تجربیات ش�ان را بزرگ تر می کند. وقتی قرار است کودک دوم خانواده متولد 
شود مادر مجبور است مراقب مسافر نیامده اش باشد. بنابراین خیلی فرصت 
و قدرت مانور برای انجام کارهای ک�ودک اول را ندارد. به همین دلیل این گونه 
بچه ها اغلب خودساخته تر هس�تند. اغلب زودتر از بقیه یاد مي گیرند غذای 
خودش�ان را داغ کنند یا مس�ئولیت خواهر و برادر خردسال شان را بپذیرند. 

خودساخته بار آوردن بچه ها را مي شود با تمرین و آموزش عملی کرد.


