
این همه تش�ویق و  تحس�ین بچه ها برای 
چیست ؟

جو پینسکر: شما قدمت بسیاری از راهبردهای 
فرزندپروری امریکایی  را تقریباً صد س��ال و 
حتی برخی را خیلی کمتر برآورد می کنید. 
چه چیزی در فرزندپروری امریکایی  ها هست 
که به نظرتان عجیب اس��ت؟ مایکلین دوکلف: یکی از 
احمقانه  ترین کار هایی که می کنیم این است که مدام 
بچه  ها را تحسین می کنیم. آن اوایل که روی کتاب کار 
می کردم صدای خودم را ضبط می کردم تا ببینم هرچند 
وقت یک بار دختر کوچکم، ُرزی، را تحس��ین و تأیید 
می کنم، و متوجه ش��دم ک��ه به ط��رز اغراق آمیزی به 
کوچک ترین موفقیت هایش، مثل کشیدن یک گل یا 
نوش��تن یک حرف، با گفتن عباراتی مثل »آفرین! « یا 
»وای! چه گل قشنگی!« واکنش نشان می دهم. با گشتی 
در دنیا و در تاریخ بش��ر، خواهیم دید ک��ه این چه کار 
احمقانه ای است. فکر نمی کنم هیچ وقت در هیچ یک از 
جا هایی که رفته ام ش��نیده باش��م که پدر یا مادری از 
فرزندش تعریف و تمجید کند. با همه این ها، بچه هایشان 
به طرزی باورنکردنی خودکفا، با اعتماد به  نفس و مؤدبند؛ 
این بچه  ها همه آن چیز هایی که می خواهیم با تحسین 
کردن به آنها بدهیم را دارند، بی آنکه کسی تحسین شان 
کرده باش��د. کم کردن از میزان این تحسین  ها سخت 
اس��ت، چون دیگر بخشی از وجودمان ش��ده است، اما 
بعد ها تصمیم گرفتم تالش��م را بکنم. قرار نیست هیچ 
بازخوردی به فرزندمان ندهیم، بلکه باید خیلی مالیم تر 
این کار را بکنیم، مثالً اگر کودک کاری که می خواهیم را 
انجام داد، لبخند بزنیم یا سر تکان دهیم. از وقتی شروع 
به این کار کردم، رفتار ُرزی واقعاً بهتر ش��د و خیلی از 

رفتارهای توجه طلبانه اش از بین رفت.

بچه ها از ای�ن حقه بازی ها بلد نیس�تند!
پینسکر: شما از شهر اینوئیت  ها در نوناووِت 
کانادا دیدن کرده اید و با خانواده  هایی وقت 
گذرانده اید که بچه هایشان به طور تقریباً 
اسرارآمیزی با نق  زدن و کج خلقی بیگانه اند. 
پدر و مادر هایی که شما دیدید چطور با بدرفتاری بچه  ها 

برخورد می کردند؟
دوکلف: در آنجا، شبی را با رزی در خانه زنی به نام سالی 
ماندم که از س��ه تا از نوه هایش مراقبت می کرد، یعنی 
چهار کودِک زیر شش س��ال در آن خانه بودند. سالی، 
با هر کاری که بچه  ها می کردند، ب��ا چنان خودداری و 
آرامشی برخورد می کرد که تا به  حال نظیرش را ندیده 
بودم. یک بار، یکی از بچه های نوپا، که شاید 18ماهش 
بود، به گمانم ُدم سگی را کشید. همین که سالی او را بلند 
کرد و جلویش را گرفت، پسرک چنان صورت سالی را 
چنگ انداخت که خون  آمد. من اگر جای او بودم، حتماً از 
کوره درمی رفتم، اما سالی، با اینکه می دیدم دندان هایش 
را روی هم فشار می دهد، با آرام  ترین صدای ممکن گفت 
»ما از این کار ها نمی کنیم«. بعد بغلش کرد و روی دست 
چرخاندش، بعد هر دو زدند زیر خنده و همه چیز بدون 
هیچ دعوا و مرافعه ای تمام ش��د. وقت��ی کودک زیادی 
پرانرژی می شود، یا وقتی خیلی پکر می شود، انرژی پدر 
یا مادر بسیار تحلیل می رود. یک بار دیگر در همین سفر، 
ُرزی در مغازه خواروبارفروشی شروع کرد به کج خلقی 
و اوقات تلخ��ی، و من هر آن نزدیک بود که س��رش داد 
بزنم. اما الیزابت، که مترجم ما بود، به طرف ُرزی رفت و 
با مالیمِت تمام با او صحبت کرد. رزی فوراً از بدخلقی 
دست برداش��ت، انگار آرامش و مالیمت اطرافش تمام 
وجودش را آرام کرده ب��ود. آن موقع بود ک��ه با خودم 

گفتم: »خب، من موقع اوقات تلخی بچه کاماًل اشتباه 
عمل می کنم.« در امریکا، وقتی بچه ای با پدر و مادرش 
درشتی کند یا به سمت شان حمله کند، خیلی از والدین 
فکر می کنند که کودک عمداً می خواهد ُکفرش��ان را 
درآورد، می خواهد آستانه تحملشان را بسنجد و آنها را 
به بازی بگیرد. وقتی این را برای والدین  و ریش سفیدان 
اینوئیت تعریف کردم، تقریباً همگی خنده شان گرفت. 
یکی از زن  ها چیزی در این مایه  ها گفت که »بچه است، 
بچه که از این حقه بازی  ها بلد نیست«. در عوض، به من 
گفتند بچه های کوچک صرفاً موجوداتی فاقد منطق و 
تعقل هستند که هنوز به قدرِ کافی بزرگ نشده اند و فعاًل 
به درک یا قدرت استدالل نرسیده اند. پس دلیلی ندارد 
دلخور ش��ویم یا عکس العمل تندی نشان دهیم، چون 
اگر این کار را بکنیم خودمان هم درست عین همان بچه 

رفتار کرده ایم.

ما مسئول سرگرم کردن کودکان مان نیستیم
پینسکر: یکی از مشاهدات جالب شما در 
کتاب این است که بسیاری از خانواده  ها 
دسته جمعی به مکان هایی می روند که 
مشخصاً برای کودکان طراحی شده ، مثل 

موزه های کودکان یا زمین بازی های سرپوش��یده، در 
حالی  که این فضا ها عموماً جذابیت چندانی برای والدین 

ندارد. نظرتان درباره این جور فعالیت  ها چیست؟
دوکلف: ب��ه نظ��رم، م��ا خیل��ی اوق��ات نمی دانیم با 
بچه های مان چه کار کنیم. ما ه��م آخر هفته  ها گاهی 
از خودمان می پرس��یدیم که حاال چطور وقت آزادمان 
را با ُرزی بگذرانیم؟ اما این عقیده که والدین مس��ئوِل 
سرگرمی یا »مشغول کردن« فرزندش��ان هستند در 
بیش��تر فرهنگ های دنیا، و قطعاً در کل تاریخ بش��ر، 
جایگاهی ن��دارد. بعضی از روانش��ناس  هایی که با آنها 
مصاحبه کرده ام می گویند در این دنیاهای س��اختگی 
و بچگانه، ک��ودک به نحوی از واقعی��ت دور می افتد، و 
به این ترتیب یاد نمی گیرد چط��ور مثل یک آدم  بزرگ 
رفتار کند. ش��واهد علمی فراوانی وجود دارد که نشان 
می دهد کودکان به ط��ور ذاتی و غریزی می��ل دارند با 
خان��واده خود تعامل و همکاری داش��ته باش��ند. پس 
فعالیت های کودک محور می توانند بچه  ها را، به نوعی، از 
چیزی محروم کنند که من اسمش را »کارت عضویت « 
خانوادگی گذاشته ام، یعنی از این حس که عضوی از یک 
خانواده اند و در قالب یک تیم با هم همکاری می کنند، 
نه اینکه آنها شخصیت  مهم و ویژه ای باشند که والدین 

بهشان خدمت می کنند. بچه  ها می خواهند کمک ما و 
بخشی از زندگی  ما باشند و ما، با پرداختِن بیش ازحد به 
فعالیت های کودک محور، آنها را از این خواسته محروم 

می کنیم.
پینسکر: پس اگر خانوادگی به موزه کودکان نمی روید، 

به جایش چه کار می کنید؟
دوکلف: اصوالً، من و همسرم همان کار هایی را می کنیم 
که قبل از به دنیا آمدن ُرزی می کردیم، یا اگر هم کاری 
باش��د که ناچار به انجامش باشیم، طوری برنامه ریزی 
می کنیم ک��ه بتوانی��م ُرزی را ه��م در آن بگنجانیم. 
گاهی اوقات من مجبورم کار کنم و ُرزی خودش باید 
س��ِر خودش را گرم کند. یا وقتی می رویم ساحل، من 
می نشینم و سه ساعت کتاب می خوانم و اصاًل با او بازی 
نمی کنم، حاال گاهی دوستانش کنارش هستند، گاهی 
هم نیستند. با هم می رویم پیاده روی یا به گل های باغ 
رسیدگی می کنیم یا به دیدن دوستان می رویم. بعد هم 
به کارهای خانه می رسیم. با هم لباس  ها را می شوییم. 
با هم گردگیری می کنی��م. با هم به خری��د خواروبار 
می رویم. زندگی مان را می کنیم، همین. البته بدون آن 

موزه های بچگانه.

در همه دنیا و در کل تاریخ، والدین همیش��ه مشغول 
زندگی  خودشان بوده اند اما ُخب، بچه  ها را هم به آن راه 
داده اند. در بسیاری از فرهنگ ها، پدر و مادر ها به کودک 
اجازه می دهند همه جا دنبالشان برود و هر کاری دلش 
می خواهد انجام دهد، به شرطی که پا را از مرزهای ادب 
و مهربانی فراتر نگذارد. ُخب، برای بچه  ها چه تفریحی 

از این بهتر!

هم�کاری گروهی در مراقب�ت از بچه ها
پینس��کر: خیلی از والدین برای مراقبت 
تمام وکمال از فرزندان شان اساساً خود را 
دست تنها می بینند. می شود درباره روش 
جمعی تِر تربیت فرزند در هادزابه، قبیله 
شکارچی  جمع آورنده ای که در تانزانیا مالقات کرده اید، 

صحبت کنید؟
دوکلف: آنجا کنار یک گ��روه تقریب��اً 15، 20  نفره از 
بزرگساالن و بچه هایشان بودم. این افراد در کلبه های 
کوچک زندگی می کنند و تمام روز کنار هم مش��غول 
کارند. آنه��ا خیلی زیاد ب��ا هم وق��ت می گذرانند، اما 
همه شان از یک خانواده نیس��تند. آن اوایل که تازه به 
آنجا رسیده بودیم، به س��ختی می توانستم تشخیص 
بدهم کدام بچه مال کدام پدر و مادر است، چون همه 
در مراقبت از بچه  ها کمک می کردند. بچه  ها هم با همه 

این زن و مردهای مختلف راحت بودند.
با نگاهی به جای جای دنیا متوجه مفهومی خواهید شد 
که عالوه  بر فرهنگ غرب، در بسیاری از فرهنگ های 
دیگر، و مسلماً در جوامع شکارچی  جمع آورنده، به وفور 
دیده می شود، مفهومی که »والد کمکی« نام دارد. این 
افراد نقش پررنگی در تربیت بچه  ه��ا ایفا می کنند. ما 
خیلی بیش��تر از آنچه فکر کنیم والد کمکی داریم اما 
غالباً، آن طور که باید ب��رای والدیِن کمکی ارزش قائل 
نیستیم، مثاًل پرس��تاران بچه، مهدکودک  ها و معلم  ها 
همگی والد کمکی هس��تند. خود من شخصاً همیشه 
سعی می کنم حواسم بیشتر به این آدم  ها باشد و از آنها 

قدردانی کنم.
 اما ج��ز این، فرصت ه��ای دیگری هم هس��ت. مثاًل 
بخش زیادی از کمک به والدین را بچه  هایی به عهده 
می گیرند که دو، س��ه، چه��ار یا پنج س��ال بزرگ تر 
از فرزند دیگر هس��تند. به نظرم م��ا توانایی  بچه  ها را 
دست کم می گیریم. من بچه های مثاًل 12 ساله ای را 
دیده ام که غذا می پخته اند و از بچه های کوچک تر از 
خودشان مواظبت می کرده اند. این به خاطر این است 
که فرصت یادگیری چنین مهارت  هایی از همان اول 

به آنها داده شده.
دیگر اینکه، مثاًل ما »ش��بکه خاله  ه��ا و عموها« را راه 
 اند اخته ایم. ما دو خانواده دیگر هم داریم که گهگاهی 
بچه های مان را از مدرسه می آورند. گاهی هم من بچه  ها 
را از مدرس��ه می آورم و همین طور با هم بده بس��تان 
می کنیم. هر سه بچه یک جور خانواده گسترده دارند. 
ُرزی عاشق این خانواده است و ما هم الزم نیست برای 

مراقبت بعد از مدرسه اش پولی بپردازیم.
مردم خانواده هسته ای را شکل سنتی یا ایده آل خانواده 
می دانند، اما با نگاهی به تاریخ 200هزار و اندی س��اله 
اخیِر بشریت، خواهیم فهمید که شکل سنتِی خانواده، 
همان مدل گروهِی همکاری در مراقبت از بچه هاست. 
این روش برای خوِد م��ن مایه دلگرمی اس��ت، چون 

نمی خواهم همیشه و هر لحظه کنار ُرزی باشم.
 نقل و تلخیص از: وب سایت ترجمان
/ نوشته: مایکلین دوکلف/ ترجمه: نسیم 
حسینی / مرجع: آتالنتیک

88498471سبك زندگي

دوش��نبه 8 ش��هریور 1400 | 21 مح��رم 1443 || روزنامه جوان |  شماره 86288    

سبک رفتار

نگاهی به اهمیت و ابعاد فرهنگ کار و تالش

خروج از بیکاری پنهان
 ورود به کار مفید

کار در دوره ه��ای گوناگ��ون تاری��خ و فرهنگ های 
مختل��ف ش��کل های متفاوتی داش��ته اس��ت. در 
» فرهنگ فارس��ی « کار چنین تعریف ش��ده است: 
»آنچه از کس��ی س��ر می زند، عمل و دیگ��ر اینکه 
فعالیتی که ش��خص به طور روزانه به آن مش��غول 
اس��ت و معموالً بابت آن حقوق دریافت می کند.« 
به طور کلی کار یکی از عوامل تولید اس��ت که تمام 
فعالیت های اقتصادی انس��ان، اعم از فکری و یدی، 
تخصصی و غیرتخصصی ب��رای تولید ثروت را دربر 

می گیرد.
فرهن��گ کار مجموع��ه ای از ارزش ه��ا، باور ه��ا و 
آگاهی ه��ای مش��ترک و پذیرفته ش��ده یک گروه 
کاری در انج��ام فعالیت های معطوف ب��ه تولید و یا 
ایجاد ارزش افزوده اس��ت. به عبارت دیگر ارزش ها 
و نگرش های��ی که در وجود کارکنان یک س��ازمان 
نهادینه شده و مورد قبول جمعی قرار گرفته است، 
فرهنگ کاری حاکم بر آن سازمان یا گروه را تبیین 
می کند. هنگامی که فرهنگ کار در یک سازمان یا 
جامعه ضعیف ارزیابی می ش��ود، بدین معناست که 
کارکنان به انجام کار مفید و سازنده تمایل نداشته 
و در نتیجه فعالیت های آنها از بازدهی و اثربخش��ی 
کمتری برخوردار اس��ت و منابع به کار گرفته شده 

حداکثر بازده ممکن را نخواهند داشت.
به طور عمده علل و عوامل بسیاری در شکل دادن به 
فرهنگ کار مؤثر هستند ، نظیر عوامل جغرافیایی، 
محیطی، اقتص��ادی و اجتماعی. همچنین مواردی 
مانند میزان آمادگی و توانایی نیروی انسانی، تبحر 
کارکنان ، میزان حمایت سازمان از کارکنان، میزان 
انگیزه و تعهد کارکنان به کارفرما و سازمان، کیفیت 
ارائه بازخوردها، میزان اعتبار و تطابق تصمیمات با 
قوانین سازمانی، روحیه کار جمعی، اخالق کاری و... 

در این زمینه تأثیر دارند.
یک نگ��رش در تمام اف��راد جامعه وج��ود دارد که 
مشکالت جامعه ناشی از سوءمدیریت است، اما هیچ 
وقت این س��ؤال مطرح نمی ش��ود که برای تسهیل 
اداره کش��ور و تس��ریع روند ش��کوفایی اقتصادی، 
صنعتی و تولیدی کشور به عنوان یک شهروند؛ فارغ 
از جایگاهی که از آن برخوردار هس��تیم و به عنوان 
یک فرد ع��ادی و حقیقی در جامع��ه، به چه میزان 

سعی و تالش کرده ایم؟!
همه می دانیم کیفیت کار در کش��ور های توس��عه 
یافته بسیار باالس��ت با این حال چنین کشور هایی 
در پی افزایش میزان استراحت برای نیروی انسانی 
هس��تند تا کیفیت و بازده نیروی انس��انی را باالتر 
ببرند. این موضوع نشان دهنده این است که افزایش 
راندمان کاری یا بهره وری آن، با باال بردن س��اعات 
کاری به تنهایی محق��ق نمی ش��ود. از آنجایی که 

درس گرفتن از تجارب دیگران به سرعت بخشیدن 
به مس��یر موفقیت کمک می کند پس ممکن است 
با الگوب��رداری صحی��ح از س��ازوکار های حاکم بر 
کشور های توسعه یافته میزان کار مفید در کشور با 

راندمان باالتری همراه شود.
یکی از مؤلفه های فرهنگ کار این است که ساعات 
کار مفی��د کارکنان افزای��ش یابد. ب��رای باال بردن 
س��اعات کار مفید کارکنان ضروری اس��ت فعالیت 
کارکنان به شکل درس��ت و منطقی مدیریت شود. 
یکی از جنبه های ضعیف بودن فرهنگ کار، بیکاری 
پنهان کارکنان اس��ت که خود منجر ب��ه پیدایش 
بس��یاری از ناکارآمدی ها و مش��کالت س��ازمانی 
می شود. با س��از وکارهای عملیاتی از جمله ارزیابی 
عملک��رد کارکنان و مش��خص ش��دن کار مفید از 
غیرمفید، شناس��ایی و کنترل ش��رایطی که در آن 
بیکاری پنهان وجود دارد، ارزیابی و افزایش ساعات 
کار مفید از طریق شاخص سازی، تشویق و تحسین 
کارکنانی که ساعات کاری مفید داشته اند، اعطای 
اختیار و مسئولیت به کارکنان و تدوین برنامه های 
مش��خص کاری، می توان به ارتقای س��اعات مفید 
کار و تقوی��ت فرهنگ کار کمک کرد. تش��کل های 
غیردولتی نیز نقش مهمی در ایجاد و توسعه فرهنگ 
کار دارند. تشکل های صنفی نیز نقش واسطه را بین 
نیروی انس��انی و مدیریت یک واحد اقتصادی ایفا 
می کنند. این واس��طه از طریق برگزاری جلس��ات 
مرتب و بحث و کارشناسی و در نهایت توافق جمعی 
نقش به س��زایی در کاه��ش تنش بی��ن کارگران و 
کارفرمایان دارد، به نحوی ک��ه از ایجاد بحران های 
بزرگ اجتماع��ی جلوگیری می کند. تش��کل های 
صنفی با آموزش و آگاهی بخشی، شرایط مناسب را 
برای نهادینه کردن پیش نیازهای پیشرفت جامعه 

به وجود می آورند.
فرهنگ کار ی��ک هنجار فرهنگی اس��ت که ارزش 
اخالقی مثبتی را برای انجام یک شغل درست وضع 
نموده و مبتنی بر این باور است که کار، در ذات خود 
دارای ارزش اس��ت. خانواده عامل مهمی در تقویت 
فرهنگ کار و دوام و استمرار آن می باشد، به خاطر 
اینکه فرد همواره تحت تأثیر خانواده قرار دارد. بر این 
اساس با ایجاد ارتباط و کنش متقابل بین خانواده و 
فرد می توان به صورت غیرمستقیم، بستر الزم برای 
ایجاد و پرورش فرهنگ صحیح کار را فراهم ساخت. 
زمانی که فرد وارد محل کار می ش��ود، در ارتباط با 
تصورات و عکس العم��ل دیگران، نگرش های کاری 
شکل یافته او، در دوران کودکی تأیید شده و یا مورد 

نقض قرار می گیرد.
انگیزه کار مجموعه ای از مزایا، شرایط و کمک ها به 
منظور ترغیب افراد برای یافتن و ماندن در کار و نیز 
تشویق کارفرمایان به اس��تخدام افراد و حفظ آنان 
در شغل خود اس��ت و باید توجه داشت که داشتن 
انگیزه، هم راس��تا و موازی موفقیت در کار است. در 
حقیقت تحریک، جهت ده��ی و کنترل تمایل افراد 
برای کار اهمیت حیاتی در پیش��رفت جوامع دارد. 
بنابراین موقعی که کار مفید با راندمان باال، در سطح 
گسترده در میان اکثر افراد کشور توسعه و رواج یابد 
و در واقع به » هنجار « تبدیل شود، به نحوی که اکثر 
افراد جامعه، خود را به تبعیت از آن موظف کنند و 
عدم پیروی از آن به طور غیرمستقیم سرزنش شود 
و همچنین وقتی همگان کار و تالش را خوب بدانند؛ 
نه کسر شأن، طبعاً کار مثبت و سازنده نیز » هنجار « 
و » ارزش « شمرده می شود. در چنین شرایطی و به 
طور طبیعی، فرهنگ مناس��ب و سازنده کار تحقق 
یافته و اثر مثبت خ��ود را در ابعاد مختلف جامعه از 
قبیل علم، تکنولوژی آموزش، بهداش��ت، معماری، 
کشاورزی، امور دفاعی، ارتباطات، قضاوت، اقتصاد، 

ورزش و... ایفا خواهد کرد.

  زهرا هنربخش
کار و ش�غل بخش اساس�ی و مه�م زندگی هر انس�انی اس�ت. انس�ان ها احتیاج�ات و نیازهای 
فراوان�ی دارن�د از جمل�ه: لب�اس، خ�وراک، س�رگرمی، حمل و نق�ل، س�فر، تحصی�ل و دیگر 
امکاناتی ک�ه به آنها ع�ادت ک�رده و وابس�ته هس�تند و بی تردید ب�رای رف�ع آنها نی�از به کار 
دارند. در فرهن�گ غنی اس�المی- ایرانی ما، در مورد » کار « بس�یار تأکید ش�ده اس�ت؛ پیامبر 
اس�الم)ص( می فرمایند: »خداون�د بنده مؤمن پیش�ه ور را دوس�ت دارد. « رهب�ر معظم انقالب 
با اس�تناد به آی�ه »َو اَن لَی�َس لاِِلنس�اِن اِلاّ ما َس�عی« فرموده اند که این آیه اش�اره ب�ر این دارد 
که دس�تاورد واقعی و حقیقی انس�ان آن چیزی اس�ت ک�ه محصول س�عی او و تالش او باش�د.

  تلخیص: حسین گل محمدی
دور و برمان پ�ر اس�ت از پ�در و مادر هایی که ب�ا س�اده  ترین ش�یرین کاری فرزندش�ان به وجد 
می آیند و انواع تش�ویق و تحس�ین را نثارش می کنند و با اولین بدقلقی برآش�فته می شوند و سر 
فرزندش�ان داد می زنند. اما تربیت فرزند همیش�ه این طور نب�وده و همه جا هم این طور نیس�ت. 
مایکلین دوکل�ف در کتاب جدی�دش، با مطالعه تاریخ فرزندپروری و س�فر به س�ه ق�اره با دختر 
سه س�اله اش، پیش�نهاداتی برای اصالح ش�یوه تربیت فرزندان مان دارد. دوکِلف، جایی در کتاب 
تازه خود به والدین توصیه می کند بیش�تِر اس�باب بازی  هایی را که برای بچه هایش�ان خریده اند 
دور بیندازند. ای�ن توصیه خیلی افراطی اس�ت، اما دوکلف ط�وری بیانش می کند ک�ه به نظرمان 

کاماًل منطقی می آید: »بچه  ه�ا بدون این چیز ها 200هزار س�ال را س�رکرده اند.« دوکلف زمانی به 
این نتیجه رسید که با دخترش، که آن موقع سه سال داش�ت، برای دیدن پدر و مادر ها و آموختن 
از آنها به مناطق مختلفی سفر می کرد، از جمله دهکده ای مایایی در شبه جزیره یوکاتاِن مکزیک، 
ش�هر اینوئیت  ها در ش�مال کانادا، و قبیله مردِم ش�کارچی  جمع آورن�ده در تانزانی�ا. او در حین 
گشت وگذارهای خود ش�اهد بچه های سازگار و بی دردس�ری بود که هرچه داشتند سخاوتمندانه 
با خواهر و برادرهای ش�ان قس�مت می کردن�د و کارهای خانه را، بی آنکه کس�ی از آنه�ا بخواهد، 
انجام می دادند. جو پینس�کر روزنامه نگاری که درباره خانواده، آموزش و فرزندپروری می نویسد 
درب�اره کت�اب او و دیدگاه های�ش گفت وگویی کرده اس�ت که خالص�ه آن در ادام�ه می خوانید.

یکی از مؤلفه های فرهن�گ کار این 
است که س�اعات کار مفید کارکنان 
افزایش یابد. برای بال بردن ساعات کار 
مفید کارکنان ضروری است فعالیت 
کارکنان به ش�کل درست و منطقی 
مدیریت ش�ود. یک�ی از جنبه های 
ضعیف بودن فرهن�گ کار، بیکاری 
پنهان کارکنان اس�ت که خود منجر 
به پیدایش بسیاری از ناکارآمدی ها 
و مش�کالت س�ازمانی می ش�ود

فعالیت های کودک محور می توانند 
بچه  ها را، به نوع�ی، از چیزی محروم 
کنن�د ک�ه م�ن اس�مش را »کارت 
عضوی�ت « خانوادگی گذاش�ته ام، 
یعنی از این حس ک�ه عضوی از یک 
خانواده ان�د و در قالب یک تیم با هم 
هم�کاری می کنن�د، نه اینک�ه آنها 
ش�خصیت  مهم و ویژه ای باشند که 
والدین بهش�ان خدم�ت می کنند. 
بچه  ها می خواهند کمک ما و بخشی از 
زندگی  ما باشند و ما، با پرداختنِ بیش  
از حد به فعالیت ه�ای کودک محور، 
آنها را از این خواسته محروم می کنیم

این عقیده که والدین مسئولِ سرگرمی 
یا »مشغول کردن« فرزندشان هستند 
در بیش�تر فرهنگ های دنیا، و قطعاً 
در کل تاریخ بش�ر، جایگاه�ی ندارد. 
در این دنیاهای س�اختگی و بچگانه، 
ک�ودک به نح�وی از واقعی�ت دور 
می افتد، و به  این  ترتیب یاد نمی گیرد 
چطور مثل یک آدم بزرگ رفتار کند. 
ش�واهد علمی فراوانی وجود دارد که 
نش�ان می دهد کودکان به طور ذاتی 
و غریزی می�ل دارند با خان�واده خود 
تعام�ل و هم�کاری داش�ته باش�ند

با پرداختِن بیش ازحد به فعالیت های کودک محور، آنها را از روال عادی زندگی محروم کرده ایم

بچه ها را سرگرم نکنیم با آنها زندگی کنیم!

سبک تربیت


