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  علی صدرا*
برخی دالیل عمومي  برای فرزند دار ش�دن و ادامه 
نسل، حرف مردم، ارث خور، جور شدن جنس، تنها 
نبودن فرزند اول، آرزوی پدرب�زرگ و مادربزرگ، 
پا گرفتن زندگی، برآورده کردن آرزوهای والدین 
)زندگی نزیس�ته(، عصای دس�ت، منب�ع درآمد 
و... اس�ت اما آیا این دیدگاه ها درس�ت اس�ت؟ ما 
اینجا تنها به بهترین دیدگاهی که باید نس�بت به 
فرزندآوری شایسته داش�ته باشیم، مي پردازیم و 

مهارت ها و بایسته های آن را مرور مي کنیم.
  

  فرزند شکوه زندگی است
کلمه فرزند از دو بخش »فر« و »زند« تشکیل شده که به 
معنای »شکوِه زندگی« است. دیدگاه قرآن کریم درباره 
نَْیا: مال و اوالد زینت  فرزند: الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزیَنُة الَْحَیاِة الُدّ
زندگی هستند. یعنی فرزند به دنیا بیاید که شکوه و زینت 
زندگی باشد. همچنین در فراز 25 صحیفه سجادیه داریم: 
...َو َزیْن بِِهْم َمْحَضِری، َو أَْحی بِِهْم ِذکِری... و مجلسم را به 
وجودشان آراسته و یادم را به آنان زنده دار. یعنی فرزندمان 
را به گونه ای تربیت کنیم که ما را به فرزندمان به نیکویی 
یاد کنند و در فراز دیگری از قرآن کری��م داریم: َربََّنا َهْب 
ِقیَن إَِماًما   َة أَْعُیٍن َواْجَعلَْنا لِلُْمَتّ یَّاتَِنا ُق��َرّ لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذِرّ
)فرقان74-(: پروردگارا! به ما از همس��ران و فرزندان مان 
مایه  روشنی چشم عطا کن و ما را پیشوای پارسایان قرار 
ده. در این آیه دو نکته ناب وجود دارد. اول آنکه فرزندمان 
را خوب صدا کنیم. با القاب مناسب و تعابیر پسندیده. دوم 
آنکه فرزندمان را به گون��ه ای تربیت کنیم که الگو و مدل 

برای پارسایان جامعه باشد.
  فرزندان را برای خودمان تربیت نکنیم

تربی��ت یعن��ی درک توانمندی ه��ا و عالقه مندی ه��ا، و 
حمایت و هدایت آنها به سوی هدف مطلوب. یادمان باشد 

فرزندمان را برای زندگی نزیسته خودمان تربیت نکنیم! 
یعنی برای آمال و آرزوهایی که داشتیم و به آنها نرسیدیم 
و حاال مي خواهی��م با فرزندمان به آنها برس��یم. بگذاریم 
فرزندان مان برای آرزوهای خودشان تالش کنند، نه برای 

آرزوهای ما. آنان مأمور تحقق آرزوهای ما نیستند.
همچنین حواس مان باش��د که فرزندمان را برای نس��ل 
خودش تربیت کنیم نه براي نسل خودمان! امام علی)ع( 
َُّهم  مي فرمای��د: »ال تَقِس��روا اَوالَدُکم َعل��ی آدابُِک��م  َفاِن
َمخلوق��وَن لَِزماٍن َغی��ِر َزمانُِکم« )ش��رح نهج البالغه ابن 
ابی الحدی��د ج 2۰( یادمان باش��د که زمان��ی حرف ها و 
راهنمایی های ما تأثیرگذار خواهد بود که با »آگاهی، شوق 

و اراده« همراه باشد.
  فرزندان پیشرو یا پیرو؟

تربیت ما باید به گونه ای باشد که فرزندمان پیشرو باشد 
تا پیرو! این اعتماد به نفس و انگیزه را در فرزندمان ایجاد 
کنیم ک��ه عالوه بر اینک��ه در زندگی الگوهای مناس��بی 
انتخاب کند، خودش نیز در آینده ای نزدیک الگو و رهبر 

اخالقی برای عده ای از افراد دیگر باشد.
  تربیت فرزند به معني سخت گرفتن نیست

با »ترس« از پدر و مادر، ارتباط مقدس و حرمتی که بین 
والدین و فرزند باید ایجاد ش��ود از بین مي رود. فرزندمان 
باید همیش��ه از محیط خانه و به خصوص پدر و مادرش، 
حس »آرامش، امنیت و اعتماد« بگیرد. همیشه بداند که 
خانه و والدینی هس��تند که مأوا و پش��تیبانش هستند و 
جایی برای آرامش گرفتن دارد. »پدر و مادرهای سختگیر، 
بهترین دروغگوها را تربیت مي کنند.« این اشتباهي است 
که گاهي دچارش مي شویم. تربیت فرزند به معني سخت 

گرفتن نیست.
  از کاه اشتباهات فرزندان مان کوه گناه نسازیم

ما فراموش مي کنیم فرزندمان داراي قوه اي اس��ت به نام 
عقل! که با گفت وگویي منطقي و خالي از تحکم مي توان 

او را متوجه کرد که چرا او را از کاري منع مي کنیم! از کاه 
اشتباهات فرزندان مان کوه گناه نسازیم. او را از خودمان در 
جایگاه پدر و مادرش نترسانیم! به او حرمت و حریم خانواده 
را بیاموزیم! بگذاریم گاهي اشتباه کند تا تجربه کسب کند! 
همیشه ما کنار فرزندمان نخواهیم بود. با سختگیري و به 
اصطالح بُُکن نَُکن هاي دائمي کاري نکنیم که او فکر کند 
ما زماني که دروغ مي ش��نویم )حرفي را که دوست داریم 
بشنویم و یا عملي که خوشایند ماست( آرامش بیشتري 

داریم تا زماني که راست و حقیقت را مي شنویم!
نکته قابل توجه این اس��ت که نباید از آن سوي پشت بام 
هم افتاد! باید به گونه اي رفتار کنیم که متوجه ش��ود از 
اینکه حرف راس��ت به ما زده ما چقدر خوشحالیم و به او 
افتخار مي کنیم و توقعي جز همین هم نداشته ایم، اما به 
او بفهمانیم از رفتار اش��تباهش هم راضي نیستیم و او را 

تشویق کنیم که مي تواند اشتباهش را جبران کند یا...
  از گفت وگو با فرزندان مان غافل نباشیم

از گفت وگوی صمیمانه و دوس��تانه با فرزندان مان غافل 
نباشیم. از دنیای آنها باخبر باشیم. نمي توان توقع داشت 
وقتی به آنها مثاًل مي گوییم این فیلم را نبین برایت خوب 
نیست، سریعاً بپذیرد، در صورتی که اطالعات پایه و اولیه 

فیلم ها را نمي دانیم.
یادمان نرود که فرزندان ما وارد دنیای ما نمي شوند، این 
ما هس��تیم که وارد دنیای آنها مي ش��ویم. ما باید خیلی 
پیشتر و بیش��تر از آنها از مس��ائل روز به صورت علمي  و 
کاربردی بدانیم! وقتی عل��م و تجربه را با یک گفت وگوی 
اخالقی و صمیمانه ادغام کنیم، چقدر در بهبود روابط مان 
با فرزندمان تأثیر مي گذارد؟ چه مق��دار باور و مقبولیت 
فرزندمان از ما باال مي رود؟ چقدر می��زان احترام آنها به 
ما بیشتر خواهد شد؟ به جای آنکه بدون شناخت از دنیا 
و مس��ائل امروزی فرزندمان، با دعوا و قهر و تحکم با آنها 

برخورد کنیم!

  کلیات تربیت در تمامي  سنین
تا حدود سن 1۰ تا 12 سالگی، مادر و پدر در نظر فرزند، 
حکم قهرمانان زندگی اش را دارند، یعنی کاری نیست که 
والدینش نتوانند انجام دهند. واقعاً ما به عنوان قهرمان و 
الگو، به عنوان کسانی که پشتیبان و تکیه گاه فرزندان مان 
هستیم، چه میزان زمان برای وقت گذرانی با آنها اختصاص 
دادیم؟ چند ساعت در روز با آنها متناسب با سن شان بازی 
کردیم؟ چند دقیقه در روز با آنها صحبت کردیم؟ در سال 
چند بار خانوادگی و یا دوتایی )پدر و فرزند، مادر و فرزند( 
به گردش رفتیم؟ )س��ینما، کنس��رت، تئاتر، رستوران، 

پارک، ورزش و...(
از »یادگیری مش��اهده ای« غافل نباش��یم. قرآن کریم 
َهاتُِکْم اَل تَْعلَُموَن  مي فرماید: َواهلُل أَْخَرَجُکْم ِمْن بُُطوِن أَُمّ
��ْمَع َوالَأْبَْصاَر َوالَأْْفِئَدَة... )78 نحل(  َشْیًئا َوَجَعَل لَُکُم الَسّ
)و خدا ش��ما را از بطن مادران بیرون آورد، در حالی که 
هیچ نمي  دانستید و به ش��ما گوش و چشم و قلب اعطا 
کرد تا مگر دانا شوید و...(. یعنی نه تنها فرزندان ما بلکه 
تمامي  انسان ها از طریق گوش )شنیدن(، چشم )دیدن( 
و دل )احس��اس( به ادراک و دانایی مي رسند. به راستی 
فرزندان ما در خانه از ما ش��ادی و هیجان مي بینند و یا 
بی حوصلگی و عصبانیت؟ در خانه بین اعضای خانواده 
روابط گفتاری اخالقی و صمیمانه مي ش��نوند و یا الفاظ 
نابجا و بی احترامی؟ در خانه احساس آرامش و دلگرمي  

مي کنند یا تنش و خطر؟
به خاطر داشته باش��یم به فرزندان مان عشق و محبت را 
نس��بت به اعضای خانواده بیاموزیم، اینکه در سختی ها 
پشت هم باشیم و گوش شنوا برای شنیدن حرف های شان. 
اما وابس��تگی را نه! دختران مان را شیرزن و پسران مان را 
شیرمرد تربیت کنیم. باغیرت و بااخالق! پیشرو و الگو برای 

پارسایان جامعه.
*مدرس، مشاور و پژوهشگر سبك زندگي

بچه ها را زیر ذره بین نگیریم  10 مهارت اصلی
 برای ارتباط مؤثر با فرزندان

 مترجم: نیلوفر دستمزد
هدف ش�ما از برخورد کردن با فرزندتان چیس�ت؟ 
مي خواهید نشان دهید چه کس�ی رئیس است؟ آیا 
مي خواهید به او ترس القا کنید یا به او کمك مي کنید 
تا انس�انی محترم و با اعتماد به نفس ش�ود؟ تربیت 
و پرورش صحیح کودک س�بب مي ش�ود تا احساس 
همدلی، صداقت، ات�کای به نفس، خویش�تن داری، 
مهربان�ی، روحی�ه همکاری و مش�ارکت و ش�ادی و 
سرزندگی در او پرورش یابد و سبب ایجاد انگیزه برای 
رس�یدن به اهداف و آرزوهایش مي ش�ود. همچنین 
از بروز اضطراب، افس�ردگی، اخت�االت تغذیه ای و 
رفتارهای ضداجتماعی جلوگیری مي کند. رفتارهای 
کودکان از جمله مشکات رفتاری آنها بازتاب رفتار و 
رابطه والدین شان با آنهاست. اگر رفتار و رابطه خوبی 
با کودک خود نداشته باشید آنها هم به حرف های شما 
توجه نخواهند کرد. آیا مي خواهید پدر و مادر بهتری 
برای فرزندان تان باش�ید؟ در اینجا 10 مورد از اصول 
اساسی فرزندپروری و دستورالعمل هایی که حاصل 

مطالعات اجتماعی است، آورده شده است.
   

 1- آنچه که انجام مي دهید مهم است
این یکی از مهم تری��ن اصول فرزندپروری اس��ت. رفتارها و 
واکنش های شما نقشی تأثیرگذار و مهم دارد چراکه آنها به 
رفتارهای شما نگاه و الگوبرداری مي کنند، پس خیلی سریع به 
مسائل عکس العمل نشان ندهید. از خودتان بپرسید »نتیجه 
کاری که مي کنم چیست؟ و آیا این کار من نتیجه ای که من 

مي خواهم را مي دهد؟«
 2- به کودک عشق بورزید 

امکان ندارد کودکی به س��ادگی با دریافت عشق و عالقه از 
جانب والدینش لوس شود. اغلب ما فکر مي کنیم لوس شدن 
کودک نتیجه دوست داشتن و عشق ورزیدن بیش از اندازه 
به اوست، در حالی که معموالً نتیجه رفتارها یا مواردی است 
که ما به جای دوست داشتن به او مي دهیم. چیزهایی مانند 
سختگیری نکردن، داش��تن انتظارات پایین و یا مادیات )از 

قبیل پول، اسباب بازی و...(
 3- خود را درگیر زندگی فرزندتان کنید

درگیر شدن با زندگی کودک تان کاری سخت و نیازمند زمان 
است و اغلب به منظور بازنگری و تنظیم مجدد اولویت های تان 
انجام مي شود. کودک شما فقط نیازمند حضور جسمي  شما 
نیست بلکه وقتی کنار او هستید روح و ذهن شما نیز باید با 
او باشد. اشتباه نکنید، دخیل یا درگیر شدن در کارهای او به 
معنی این نیست که تکالیفش را انجام دهید یا آنها را بخوانید 

و اصالح کنید. 
 4- اصول تربیتی خود را با رشد فرزندان تان سازگار 

کنید
با رش��د فرزندتان پیش بروید. کودک ش��ما در حال رش��د 
است. در نظر داشته باش��ید که رفتارهای فرزند شما متأثر 
از سن اوس��ت. برای مثال دانش آموزی را در نظر بگیرید که 
حواس پرت و یا زودرنج اس��ت و نمرات خوبی در مدرس��ه 
نمي گیرد و اهل جر و بحث و دعواس��ت. آیا پدر و مادر باید 
بیشتر فرزندشان  را تحت فشار بگذارند و یا با درک کردن او 
سعی کنند لطمه ای به اعتماد به نفس او وارد نشود؟ یا ممکن 
است فرزند شما پریشان و مضطرب باشد یا خواب کافی در 

طول شب ندارد و یا  شب ها تا دیر وقت بیدار است؟ به او در 
مدیریت کردن زمانش کمک کنید. 

 5- قوانین مشخصی ایجاد کنید 
اگر در دوران کودکی رفتارهای فرزندتان را مدیریت نکنید، 
در دوره بزرگسالی که شما دیگر کنار او نیستید، برای مدیریت 
کردن خود دچار مشکل خواهد شد. در هر لحظه باید پاسخی 
برای این سه سؤال داشته باشید: فرزندم کجاست؟ چه کسی 

با اوست؟ االن چه کاری انجام مي دهد؟ 
اص��ول و قوانینی ک��ه فرزندان ت��ان از ش��ما آموختند، در 
ش��کل گیری ضوابط و قوانین ش��خصی او تأثیرگذار است. 
بدانید که نمي توانید فرزندتان را زیر ذره بین مدیریت خود 

قرار دهید.
 6- استقال فرزندتان را رشد دهید

با رشد استقالل فرزندتان و تشویق او برای این کار به او کمک 
مي کنید مسیر خود را پیدا کند و در زندگی موفق باشد. برای 
بچه ها عادی است تا برای دستیابی به استقالل شان تالش 
کنند. برخی والدین اشتباهاً استقالل فرزندشان را با سرکشی 
کردن و نافرمانی کردن یکسان مي دانند. فرزند شما نیازمند 
داشتن استقالل است چراکه بخشی از طبیعت انسان است که 

احساس تسلط و کنترل آموزش را داشته باشد به جای اینکه 
تحت کنترل کس دیگری باشد.

 7- ثبات داشته باشید
اگر قوانین تان هر روز تغییر کند و الگ��وی قابل پیش بینی 
نداشته باشد، در این صورت مقصر اشتباهات رفتاری فرزندتان 
شما هس��تید نه او. مهم ترین ابزار انضباطی و تنبیهی ثبات 
است. عدم ثبات والدین سبب سردرگمي  فرزندتان مي شود. 
موضوعاتی را که مي شود از آنها گذشت مشخص کنید. اقتدار 

بیشتر شما بر پایه عقل و خرد شماست نه قدرت تان. 
 8- از تنبیهات سخت اجتناب کنید 

والدین هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید از ابزار کتک برای 
تنبیه استفاده کنند. بچه هایی که تنبیهات بدنی مي شوند 
بیشتر از سایر بچه ها مس��تعد دعوا کردن هستند. زورگو 
مي شوند و کمتر برای حل مسائل ش��ان با دیگران توافق 
مي کنند. ش��واهد زیادی نش��ان مي دهد که تنبیه بدنی 
هر چند کوچک س��بب پرخاش��گری کودکان مي شود 
که مي تواند منجر به ایجاد مش��کل در روابط آنها با سایر 

کودکان شود.
 9- قوانین و انتظارات خود را بیان کنید

والدین انتظاراتی دارن��د و توقع دارند فرزندان ش��ان آنها را 
برآورده کنند ولی آنچه برای ش��ما واضح است ممکن است 
برای فرزند شما واضح نباشد. او اولویت ها، قدرت تشخیص 
یا تجربه یکسان با ش��ما را ندارد. پس خواسته ها و انتظارات 

خود را بیان کنید.
 10-  با فرزند خود با احترام رفتار کنید 

بهترین راه ب��رای اینکه کودکان رفتار محترمانه ای با ش��ما 
داشته باشند این است که شما هم با احترام با آنها رفتار کنید. 
باید به کودکان همانند افراد دیگر احترام بگذارید. مؤدبانه با 
او صحبت کنید. به نظراتش احترام بگذارید و وقتی با ش��ما 
صحبت مي کند به حرف هایش توجه کنید. با او مهربان باشید. 
کودکان همان گونه که والدین شان با آنها رفتار مي کنند، با 
دیگران رفتار مي کنند، بنابراین نحوه رفتار کردن شما با او 

اساس نحوه ارتباط او با دیگران است.
www.parents.com :منبع

سبك فرزندپروری

 فرزندپ�روری یعن�ی از ه�ر دس�ت 
بدهی...

کودک از بدو تولد تا زمانی که به مدرسه مي رود 
و... دارای فهم و شعور است. او به اندازه نیاز در 
حد خود دارای درک و فهم اس��ت. ذره به ذره 
رفتار ش��ما را یاد مي گی��رد و از آنها در مقابل 

خودتان استفاده مي کند.
چش��مان او مي بیند و گوش های او مي شنود 
پس مراقب او باش��ید. او مانند دوربینی است 
که تمامي  اتفاق��ات و رفتاره��ای مقابل خود 
را ذخیره مي کند. اگ��ر در مقابل او داد بزنی و 
فحاشی کنی، او متوجه مي شود که اگر بخواهم 
حق با من باشد پس باید نقابی از قدرت کاذب 
بر چهره داشته باشم. اگر در مقابل او به والدین 
خود احترام بگذاری، او یاد مي گیرد که رضایت 
پدر و مادر برابر با رضایت پروردگار است. پس 
مي توان گفت فرزندپروری یعنی از هر دست 

بدهی با همان دست پس مي گیری.
این گونه اس��ت که س��بک زندگی فرزندمان 
را خودم��ان انتخاب مي کنی��م. والدین مانند 
مجسمه س��ازی هس��تند که با دس��ت خود 
به س��بک اخالقی و زندگی فرزندان ش��کل 
مي دهند. خود ما هس��تیم که به او مس��یر را 
نشان مي دهیم. هیچ کودکی حسود، خسیس، 
لجباز، پرخاش��گر یا مهربان، خوش برخورد، 
مؤدب و تمیز به دنیا نمي آید و او هنگام تولد 
مانند یک لوح سفید است که ما بر روی آن این 
صفت ها را مي نویسیم و او را به کودکی درمانده 
و یا کودکی ش��اد تبدیل مي کنیم، پس بهتر 
است که س��بک زندگی خود را چهارچشمي  
نگاه کنیم که مبادا ویژگی نادرست در این لوح 

پاک بنویسیم.
 والدین بالغ، فرزندان بالغ

فرزندپروری هم مانند بقیه کارها دارای اصول 
و قواعد خود اس��ت که تنها والدین��ی بالغ به 
این نکات توجه مي کنن��د. نتیجه والدین بالغ 
مي شود فرزندانی بالغ. نیاز نیست که به خود 
سخت بگیرید و از آن سوي بام پرت شوید، فقط 
کمي هوای سبک زندگی خود را داشته باشید. 
ش��یوه ای که ما برای فرزندپروری اس��تفاده 
مي کنیم بسیار در شکل گیری شخصیت آینده 
او تأثیرگذار است. اگر سبک هیتلری را انتخاب 
کنید پس به کودک یاد مي دهید که برای حل 
مش��کالت به جای کلمات و مذاک��ره از فریاد 
و کتک کاری اس��تفاده کند. والدین در سبک 
هیتلری بسیار سختگیر هستند و قانون های 
زیادی را تعیین مي کنند. مش��کل این سبک 
این است که آزادی کودک را محدود مي کند 
و اختیار را از او مي گیرد. کودک ما یک انسان 
است و دارای عقل و شعور. او مي تواند از عقل 
خود استفاده کند و انتخاب کردن حق اوست.

اگر زمینه فکری ک��ودک را با مقررات بی پایه 
محدود کنید، او هرگز مرز بین تجربه کردن و 
محتاط بودن و مسئول بودن را یاد نمي گیرد. 
کودکی که برای اشتباهات خود با تنبیه روحی 
و جسمي  مواجه مي ش��ود، همیشه از والدین 
خود مي ترس��د. کودک باید پدر و مادر خود 
را به عنوان تکیه گاه بشناس��د و نه زندان بان. 
خانه نیز محیط رشد اوس��ت، نه زندان. تخت 
خواب کودک محل به آرامش رس��یدن است 
و نه صندلی برقی مجازات. اما س��بک کوچه 
بی خیالی برعکس هیتلری است. محدودیت 
جوانب مثب��ت و منفی دارد. اف��راط و تفریط 
محدودیت بس��یار مخرب اس��ت. همان طور 

که محدودیت افراطی باعث س��رخوردگی و 
انزوای کودک مي ش��ود، مي توان گفت عدم 
محدودیت نیز باعث سرکش��ی و استبداد در 
کودک مي شود. کودکی که بدون محدودیت 
و نه ش��نیدن بزرگ شود، همیش��ه حق را به 
جان��ب خ��ود مي داند و هی��چ وقت انس��ان 
مس��ئولیت پذیری نخواهد بود. کودک بدون 
محدودیت یعنی غرور مطلق. یعنی همیش��ه 
من مهم هستم و من احترام دارم. در صورتی 
که کودک باید بداند دیگران و من در کنار هم 
ارزشمند و مهم هستیم اما مي توان گفت سبک 
گاندی وار بهترین نوع سبک فرزندپروری است. 
شاید سؤال پیش بیاید که چرا اسم این سبک 
را گاندی وار گذاش��ته ایم؟ زیرا گاندی انسانی 
مقتدر و روشنفکر بوده اس��ت. در این سبک 
والدین بس��یار قاطعانه در حین مهر و محبت 
رفتار مي کنند. کودک را موجودی هوشمند 
مي دانند و حق رأی به او داده مي ش��ود. حق 
تجربه کردن از او سلب نمي شود. کودک باید 
خطا کند تا یاد بگی��رد. برای خطای خود باید 
تنبیه ش��ود اما تنبیهی معق��ول و نه مخرب. 
یادمان باشد اگر در خانه قانونی وضع مي شود 
پس همه افراد باید آن را رعایت کنند تا کودک 
یاد بگیرد که مهم ترین اصل ارتباط با دیگران 
احترام به خود و حقوق آنهاست. کودکی که با 
برابری روبه رو شود همیشه مراقب حق خود و 

دیگران خواهد بود.
 کودک را عزیز کنید نه لوس 

ک��ودک عزیز یعنی کودکی ک��ه عزت نفس 
باالی��ی دارد اما ک��ودک ل��وس دارای عزت 
نفس پایین اس��ت. عزت نفس پایین یعنی 
کودک مهر و محبت را پیدا نکرده و به جای 
دلبستگی دچار وابستگی مي شود. کودکی که 
عزت نفس پایین دارد همیشه خود را مقصر 
مي داند و دائم در حال معذرت خواهی است. 
کودکی که عزیز نباشد دچار عدم تاب آوری 
است. هیچ وقت او را مجبور به سکوت نکنید، 
زیرا کودک با سخن گفتن دایره فکر خود را 
گسترش مي دهد. متأسفانه امروزه بسیاری از 
کودکان پدر و مادر مجازی دارند و به قولی در 
دنیای واقعی یتیم هستند. کودک نیاز دارد 
که بازی کند. کودک نیاز دارد نوازش شود. 
لطفاً به جای گرم کردن فضای مجازی کمي  
خانه خود را گرم کنید. با او حرف بزنید، از او 
بخواهید برای شما نقاشی بکش��د. با او غذا 
درس��ت کنید. برای او الالیی بخوانید. لطفاً 
در دنیای واقعی برای او پدری و مادری کنید. 
کودک به این که عکس او پست اینستاگرامي 
 ش��ود نیاز ندارد بلکه او باید صدای ش��ما را 
بشنود و گرمای کالم ش��ما را احساس کند 
تا انسان باشد و نه یک اسباب بازی براي باال 
رفتن تعداد فالوورهاي شبکه هاي اجتماعي! 
او به الالیی های مادرانه نیاز دارد نه الیک های 

بی روح اینستاگرامی.
دقت کنید که فرزند فقط نباید صدای ش��ما 
را بش��نود بلکه باید در تمام مراحل زندگی به 
حرف های ش��ما با جان و دل گوش بس��پارد. 
اگر مي خواهید  با شما رابطه ای قوی و طوالنی 
مدت داشته باش��د لطفاً با او رفیق باشید و نه 
حکم بانک و سقف باال سر. سعی کنید قدم به 
قدم اشتباهات او راه بروید و از کاه او یک کوه 
برای خودتان نس��ازید. کار زیبای او را پاداش 
دهید و برای خطای او یک آموزگار باش��ید و 

نقش قاضی را برای او بازی نکنید.

به جای قاب کردن بچه ها در اینستاگرام برای آنها پدر و مادری کنیم

 الیک هایی که
جای الالیی های مادرانه را گرفت

سبك مراقبت

   نگین خلج سرشکي
تا بوده همیشه اینجوری بوده که هر چه پدر و مادر زمین بگذارند، فرزند برمي دارد. 
همیشه مي گفت: »باباجان اگر یك روز مادر شدی یادت باشد که بچه تو یعنی آیینه 
رفتار تو، پس حواس�ت را به رفتارت بده که اگر فرداروزی در آیینه نگاه کردی هیچ 
وقت از چیزی که مي بینی پشیمان نش�وی.« قدیمی ها با این که از علم روانشناسی 
کودک و رشد خبری نداشتند، در عوض گنجینه ای از نکات فرزندپروری بودند. برای 
آنها فرزند میوه نوبرانه باغ زندگی بود و مي دانستند هر قدر در کاشت دقت کنی پس 
در برداشت موفق تر خواهی بود. برای آنها اخاق و آخر و عاقبت به خیری بچه مهم تر از 
مدگرایی بود، در حالی که االن مهم ترین نکته فرزندپروری این است که سبك زندگی 
دیجیتالی و نرم افزاری بچه قوی باشد. امروزه به محض این که بچه متولد مي شود باید 
از او پست اینستاگرامي  بس�ازند و در عوض گفتن مامان و بابا باید الیك کردن را یاد 
بگیرد! بسیاری از پدر و مادرهای امروز فقط ظاهر فرزندپروری را رعایت مي کنند. آنها 
فکر مي کنند هر قدر کتاب های گام به گام با رش�د کودک را مطالعه کنند پس تربیت 

بهتری هم خواهند داشت غافل از این که فرزند ما نتیجه رفتارهای ماست.

سبك تربیت

با »ترس« از پدر و م�ادر، ارتباط مقدس 
و حرمتی که بی�ن والدی�ن و فرزند باید 
ایجاد شود از بین مي رود. فرزندمان باید 
همیشه از محیط خانه و به خصوص پدر و 
مادرش، حس »آرامش، امنیت و اعتماد« 
بگیرد. همیشه بداند که خانه و والدینی 
هستند که مأوا و پش�تیبانش هستند و 
جایی برای آرامش گرفت�ن دارد. »پدر و 
مادرهای س�ختگیر، بهترین دروغگوها 
را تربیت مي کنند.« این اش�تباهي است 
که گاه�ي دچ�ارش مي ش�ویم. تربیت 
فرزن�د به معني س�خت گرفتن نیس�ت

بچه های مان مأمور تحقق آرزوهای ما نیستند

والدينسختگیرفرزندانيدروغگوتربیتميکنند
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