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مقدمه ناشر
در طول تاریخ ،اندیشمندان و متفکران بر این عقیده بودند که تربیت و مراقبت از کودکان
می تواند سرنوشت ملتی را تغییر دهد .اصوالً تاریخ ،یک آینده مبهم نیست که همگان در
انتظار آن هستند ،بلکه تاریخ آینده است که بدست انسان های امرروز نوشرته مری شرود.
اعمال و اندیشه امروز ما تعیین کننده آینده ما خواهند بود و آنچه امروز مرا مری نگراریم،
فردا خوانده خواهد شد و آنچه امروز می کاریم فردا درو می شود.
انسان معاصر با رشد فزاینده خود در علم و تکنولوژی درصدد است تا آینرده و تراریخ را
در کنترل خود در بیاورد و مرزهای زمان را برای در اختیار خود داشرتن زمرات تراریخ در
هم شکند .از این رو اندیشمندان حوزه های مختلف علمی هرر یرک بره سرهم خرود در
راستای این هدف گات برمی دارند .روانشناسران و متخصصران علروت تربیتری نیرز از ایرن
عرصه عقب نمانده اند و با تحقیقات و پژوهش های خود سعی دارنرد سرهم خرود را در
ساختن آینده روشن برای بشریت ایفا نمایند.
به عقیده متخصصان علوت تربیتی ،کودکان دارای روح و روان انعطاف پذیری هسرتند کره
تحت تاثیر تربیت والدین و دنیای اطراف خود می توانند شرک یابنرد .بره عقیرده ایشران
کودکان همواره سعی دارند محیط اطراف خود را کشف کننرد و بررای موهروالت یهنری
خود پاسخ هایی بیابند .از این رو همواره در تالش برای درک جهران و فراینردهای آن از
منظر خود هستند .والدین به عنروان اولرین و مهمتررین مرجرب تربیتری و هردایت کننرده
کودکان نقش انکار ناپذیری در شک دهی یهرن و روح و روان کودکران دارنرد .آنهرا برا
اتخای شیوه های تربیتی مناسب می توانند در شک دهی یهن کودکان در جهت دسرتیابی
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به زندگی سالم و هنواری فردی و اجتماعی آنها نقش تعیین کننرده ای داشرته باشرند .از
طرف دیگر در صورت غفلت والدین از نقش تربیتی خویش ،ممکن است کودکان تحرت
تاثیر محیط اطراف و تعامالت اجتماعی خود به سوی گرایشاتی تمای یابند که می توانرد
زندگی فردی و اجتماعی خود و حتی خانواده خود را در معرض آسریب هرای روانری و
اجتماعی غیر قاب جبرانی قرار دهند .از این رو متخصصان و پژوهشرگران عرصره علروت
تربیتی همواره بر نقش والدین بسیار تاکید کررده و آن را مهرم تررین عامر در تربیرت و
شک دهی شخصیت و روح و روان کودکان می دانند.
کتاب حاضر با عنوان" والدین خردمند " در صدد آن است تا ،والدین را برا شریوه هرای
مناسب تربیتی کودکان آشنا سازد .مولفان این کتاب قصد دارند با رویکردی تازه به مسئله
تربیت کودکان بپردازند .آنها با مطرح کردن ناهنواری های اجتماعی که همچون دامی برر
سر راه کودکان بشمار می آیند سعی در پیشنهاد راهکارهای مفید و عملی به والدین برای
تقاب با این دات ها و دور نگه داشتن فرزندان خود از آسیب های این گونه ناهنواری هرا
می باشند .البته کتاب حاضر قصد ندارد همانند کنفرانس های علمی تنها بره سرخنرانی و
ارائه مطالب خود بپردازد ،بلکه در تالش است ترا خواننردگان را بواسرطه ارائره اسرتدالل
های درستو محکم همراه خود کند .همچنین کتاب پیش رو  ،در تالش است تا آمارهرا و
یافته های علمی سایر پژوهشگران را به عنوان شاهد صدق گفته های خرود بره مخاطبران
ارائه می دهد .امید است والدین محترت و سایر پژوهشگران عرصه علروت تربیتری اسرتفاده
کام و وافی را از مطالب این کتاب ببرند و ما را با پیشرنهادات سرازنده خرود در را
کتاب های بعدی راهنمایی نمایند.
الزت به یکر است که آمارهای ارائه شده در این کتاب بر اساس یافتره هرای پژوهشرگران
غربی است که طبق جوامب آماری غربی بدست آمده اند .از این رو نمی تروان آنهرا را بره
جوامب غربی و مسلمان بخصوص ایران عزیز بسط داد.
با تشکر
بهرام مرادیان
پاییز 1391

فصل 1
کلیات
تاریخچهی علم و توصیههای تربیتی
مقدمه

هنگامیکه پدر و مادری برای نخستین بار فرزند کو کشان را در آغوش میگیرند ،قلبشان از
عشق و محبت به آن موجود زیبا لبریز میشود .آنان تصمیم میگیرند بهترین پدر و مادر دنیا
باشند ،ولی ند هفته بعد ،از شدت کمخوابی خسته و فرسوده می شوند .پدر و مادر جوان
یقین دارند که جایی اشتباه میکنند؛ از این رو ،تصمیم میگیرند از دیگران و منابب اطالعاتی
دیگری مث کتابها و  ...کمک بگیرند .حال ببینیم ه میشنوند:
 .1همیشه با نوزاد خود بخوابید :این روش ابداعی دکتر سیرز ،که به روش «تخت
خانوادگی» نیز مشهور است ،مدعی است که به نوزاد کمک میکند تا بهتر با اطرافیان
هماهنگی پیدا نموده و در آینده روابط بهتری با دیگران برقرار کند .براساس این روش،
اگر والدین در کنار نوزاد خود نخوابند مغز نوزاد به دلی ترشح هورمونهای استرس
آسیب دائمی خواهد دید .سرانوات اینکه ،کودکان محروت از حضور والدین ،در آینده به
تهاجم و خشونت دست میزنند .از این رو ،فرزندپروری از نوع نزدیک ،در نهایت به
گسترش صلح جهانی خواهد انوامید.
 .2هرگز در کنار نوزاد خود نخوابید :در سال  ،1999کمیسیون حمایت از ایمنی
مصرفکنندگان طی اطالعیه ای در مورد خطرات خوابیدن در کنار نوزاد و احتمال خفگی
او به والدین هشدار داد .به باور مشاوران این مرکز ،نوزاد باید تنها در گهوارة خود
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بخوابد .دکتر فربر توصیه میکند نوزاد را تنها در گهوارهاش بگذارید و اجازه بدهید تا
برای خود گریه کند و به خواب برود .دکت ر میندل کارشناس خواب نوزادان نیز معتقد
است که بدخوابی در قیاس با سایر مشکالت کودکان (همچون قهر کردن) دیر پاتر است.
به باور وی بهتر است کودک یادبگیرد تنها در گهوارهاش بخوابد.
خوب ببینید! این پدر و مادر مردد هستند ،آنها میتوانند راهی را برگزینند که هم به
صلح جهانی کمک کند و هم ساختار مغزی نوزاد پرطراوتشان بینقص باقی بماند .بر
خالف ،میتوانند با انتخاب یک روش دیگر ،فرزند را به گونهای بار بیاورند که خوب
بخوابد ولی در برقراری روابط دوستانه با دیگران مشک پیدا کند.
اما متخصص به آنان توصیه می کند روشی را که برایشان آسانتر است برگزیده و
مشک بیخوابی و پریشانی خود را تحم و نهایتاً فراموش کنند.
وجود نین مسائلی ما را بر آن داشت تا این کتاب را تألیف کنیم .بعضی از
کتابهای مراقبت از کودکان توصیههای مفیدی داشتند ولی بیشتر آن توصیهها مبتنی بر
نظر شخصی مؤلف بود و به ندرت آرای مخالف نویسندگان دیگر مطرح میشد.
این توربه ،ما را بر آن داشت تا پیش از تألیف کتاب حاضر ،به بحث و بررسی
فراوان بپردازیم .ما (گروه مؤلفین) نیک میدانستیم که علم ،به بسیاری از پرسشهای
مرتبط با پرورش فرزند پرداخته ولی هنوز جای خود را در کتابهای آموزشی و
پرورشی فرزند باز نکرده است .از این رو تصمیم گرفتیم برای معرفی دستاوردهای غنی
علمی به جهان پرورش کودک ،کتابی مبتنی بر شواهد مستند به رشتۀ تحریر درآوریم.
اعضای گروه ما عبارتند از :دکتر استر استراهان (متخصص روانشناسی بالینی و
روشهای درمانی مشکالت روانشناسی) .دکتر واالس دیکسون (متخصص روانشناسی
رشد و پژوهشگر در زمینۀ رشد شناخت ،زبان و خلق و خوی نوزاد) ،دکتر جی برتون
بنکز (استاد طب خانواده با گرایش به طب مبتنی بر شواهد و تخصص اطفال).
اهداف کتاب ما عبارتند از:
 ارائهی توصیههایی در مورد روشهای تربیتی مناسب به والدین .در برخی از
موارد به دلی وجود شواهد فراوان در مورد صحت یک دیدگاه ،توصیههای ارائه شده،
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بسیار روشن و آشکارند ،ولی در موارد دیگر ،ما تنها آرای موافق و مخالف یک دیدگاه را
بر اساس شواهد علمی موجود مطرح میکنیم تا بتوانید آگاهانه تصمیم گرفته یا دست کم
آگاهانه با کارشناس بهداشتی خود مشورت کنید.

 ارائهی راهکار به والدین برای دسترسی به اطالعات مفید هنگات برخورد با مسائ

جدید .ما خواهان آن هستیم که شما را هر ه بیشتر با کارکرد علم و کسب اطالعات مفید
در زمینههای گوناگون آشنا سازیم .البته ،پرورش این مهارت به ممارست احتیاج دارد.
ما قصد نداریم به شما دستورالعم پرورش فرزند بدهیم .این امر مغایر اصول ما بوده
و به آن میماند که به علمِ نداشته اعتراف کنیم .برخالف ،ما امیدواریم اطالعات مفید و
قاب استفادهای در اختیار والدین قرار دهیم.
فرهنگ و باورهای پرورش فرزند
فرهنگ و ارزشهای جامعه ،در درک فرد از تربیت صحیح فرزند نقش مهمی ایفا میکنند .به
طور کلی ،یک روش پرورشی مطلق برای کودکان سراسر جهان وجود ندارد.
به همین ترتیب ،ما انتظار نداریم که همه ،توصیههای ما را به کار ببندند؛ ه این
توصیهها مبتنی بر پژوهشهایی است که در جوامب پیشرفتهی غربی انوات شدهاند.
روشهای موفق پرورش فرزند بسته به محیط پرورش و انتظاراتی که از فرزند میرود،
متفاوتند؛ افزون بر فرهنگ جامعه ،دورهی تاریخی نیز در نحوهی پرورش فرزند مؤثر است.
علم و نقش کارشناسان در پرورش فرزند
علم در زمینۀ ارائهی توصیه در باب فرزند پروری ،پیشینۀ پر افت و خیزی دارد .از یک
سو ،بسیاری از توصیههای علمی با استقبال شمگیری روبرو میشدند ،از سوی دیگر
توصیههای وحشتناکی به نات علم عرضه میشد و افراد سودجویی با دعوی تخصص و
آگاهی ،مهارتهای خود را به گونۀ دیگری جلوه میدادند.
مشک دیگر هنگامی رخ مینمود که صاحب نظران براساس آرای شخصی خود
دست به نگارش کتاب زده و به این ترتیب خود و جامعه را در مورد معلوماتشان ،سر در
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گم میکردند .برخی از این محققان که کار خود را با حسن نیت آغاز کردند ،از بد
روزگار ،مشکالت بیشتری بر مشکالت موجود میافزودند.
به عنوان نمونه ،از اواسط دهۀ  ،1820ندین مهد کودک در آمریکا و کانادا تأسیس
گردید .والدین طبقهی متوسط آمریکای شمالی ،با اطالع از فواید این مهدها ،فرزندان خود را
در آنها ثبت نات کردند .تأسیس مهد کودک ها آنچنان سریب گسترش یافت که تا سال 1840
تقریباً نیمی از کودکان سه سالۀ ایالت ماسا وست به مهد کودک میرفتند .ولی این روند به
ناگاه متوقف شد .در سال  ،1833پزشک برجستهای به نات آماریا برگهایم مدعی شد که تفکر
بیش از حد در سنین پائین ،به رشد مغز آسیب رسانده و به جنون میانوامد .نظر وی مورد
توجه مطبوعات قرار گرفت ،به گونهای که در سال  ،1860تنها تعداد اندکی از کودکان  5ساله
به مدرسه میرفتند .به این ترتیب ،به دلی نظرات واهی یک فرد به اصطالح «کاردان» جنبش
آموزشی نویدبخشی که به راه افتاده بود ،متوقف شد .به هر روی ،والدین از آسیبهای مغزی
و جنون نسبت به کودکان خود بیمناک بودند.
نمونه ی دیگری از این توصیههای گمراهکننده در اوای قرن بیستم مطرح شد:
تأثیرات نامطلوب تحصیالت بر قدرت باروری دختران نوجوان .باور رایج برآن بود
که تحصیالت زیاد (به ویژه تحصیالت دانشگاهی) قدرت باروری زنان را به خطر
میاندازد .در سال  ،1904جی استنلی هال ،بنیانگذار روانشناسی رشد ،مطلبی در مورد
خطرات تحصیالت پیشرفته برای دختران به رشته تحریر درآورد .وی در کتابهای خود
حوادثی را که با ورود به دانشگاه برای زنان اتفاق میافتد این نین شرح میدهد:
پیش از هر یز او – زن – توان شیردهی خود را از دست میدهد .از این رو ،اگر
مادر شود وظایف خود را به کمال ایفا نکرده و نمیتواند از فرزند خود پرستاری کند.
این ،به معنای نقص مادری و نقص عشق به فرزند است؛ ه ،مادری که از فرزند خود
مراقبت نکند ،نه میتواند فرزندش را دوست بدارد و نه فرزندش او را دوست خواهد
داشت؛ به عالوه ،جنین نین مادرانی رشد غیر طبیعی یا ناقص خواهند داشت ...این
زنان اغلب در همۀ جنبهها جز نقش مادری ،میدرخشند ،ولی گاه حتی نمیتوانند
همسران خوبی باشند و ...
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نانچه بخواهیم بیطرفانه قضاوت کنیم در مییابیم که دکتر برگهایم و دکتر هال تنها
باورهای رایج عصر خود را منعکس میکردند.
ما امروزه این قسم از اطالعات را داستان دانسته و در تصمیمسازی های علمی خود،
وزن و اعتباری برای آنها قای نمیشویم .نکتۀ اصلی این است که متخصصان یاد شده از
تخصص خود برای اعتبار بخشیدن به مشتی باور پذیرفته شدة جمعی استفاده میکردند.
خالف این امر نیز صادق است .به عبارتی ،برخی از توصیههای علمی ،باورهای عمومی
را به الش میکشند .به عنوان مثال میتوان به نظرات دکتر جان واتسون ،روانشناس
برجسته و بنیانگذار جنبش روان شناسی رفتاری ( )1913اشاره کرد .وی رشد عاطفی
کودکان و به ویژه فرایند ترسو بار آمدن آنان و نحوة وابستگی بیش از حد ایشان به
والدین را مورد بررسی قرارداد.
دکتر واتسون در کتاب «مراقبت روانشناختی از نوزادان و کودکان» که به سال 1928
منتشر نمود ،مینویسد« :مادران اصالً نمیدانند که ه زمانی باید فرزندانشان را ببوسند؛ ه
زمان آنان را در آغوش گرفته و تکان دهند؛ ه وقت آنها را نوازش کرده و ه زمان روی
زانو بنشانند .آنان نمیدانند که با تربیت خود ،افرادی بار میآورند که در آینده نخواهند
توانست از عهدة مشکالت زندگی برآیند» .وی ارة پیشگیری از وابستگی عاطفی کودک به
والدین را در محدود کردن محبت به او میدانست .به این ترتیب ،دکتر واتسون در جای
جای کتابش در مورد موضوعاتی خارج از تخصص و بررسی خود ،نظر میدهد.
البته ،این کتاب توصیههای معقولی هم دارد ،از جمله اختصاص زمان معین برای
پاسخگویی به پرسش های کودکان ،و نحوة کمک به کودک برای یره شدن بر ترس
خود .این توصیهها به طرز شگفتانگیزی با یافتههای امروزی مطابقت دارند.
حتی امروز هم ما از نظرات غیر علمی افراد کارشناس در امان نیستیم .اجازه بدهید با
یک مثال پزشکی ،نادرستی این نوع نتیوهگیری را توضیح دهم :سال های طوالنی،
پزشکان به منظور کاهش خطر بیماری های قلبی برای زنان یائسه هورمون توویز
میکردند( .آنان فکر می کردند هورمون استروژن یکی از عوام حفاظت کننده در این
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زمینه است) .امروزه ،در پی بررسی های مراکز پژوهشی معتبر بر روی دهها هزار زن ،آشکار
شده است که هورمون درمانی تأثیرات نامطلوبی بر سالمت زنان برجا میگذارند.
آیا این یافته با باور پذیرفته شدة پیشین مغایرت ندارد؟ آیا پزشکان باید این نتایج را
نادیده گرفته و همچنان به توویز هورمون برای زنان یائسه ادامه دهند؟ شما قضاوت
کنید .علم ،به رغم محدودیت های خود ،بسیار با اجتماع و سبک زندگی مردت در آمیرخته
اسرت .اما حتی اطالعات علمی ناقص نیز به مراتب از توصیههای غیر علمی برترند.
مثالً از طریق پژوهش های علمی است که دریافتهایم برای پیشگیری از تولد کودکان
ناقص ،زنان باید هنگات بارداری اسید فولیک مصرف کنند .همچنین بوسیلۀ پژوهش های
علمی است که دریافتهایم مصرف الک در دوران بارداری به رشد مغزی جنین آسیب زده
و خطر ابتال به سندرت 1الک جنین را افزایش میدهد .در فص های آینده به مثال های
دیگری از اطالعات علمی مهم در زمینۀ فرزند پروری از جمله نحوة پیشگیری از سندرت
مرگ ناگهانی نوزاد ) (SIDSاشاره خواهیم کرد.
علم ،اطالعات بسیار مهمی در دسترس والدین قرار می دهد .ناگفته پیداست که در
بیشتر موارد اطالعات صحیح بهترین راهنماست .البته ،برای آنکه توصیههای علمی مفید
واقب شوند ،والدین باید هوشمندانه از آنها استفاده کنند.
تفکر علمی در باب فرزند پروری
شواهد واقعی

در نظر عامۀ مردت ،شواهد افواهی با بررسی دقیق صدها یا حتی دهها هزار مورد برابری
مثال،
میکنند .این منطق در حوزة توصیههای فرزند پروری خطرناک است .به عنوان
Referrence
کارشناسان در برنامههای رادیویی میگویند بهترین روش تربیت فرزند روشی است که
آنان به کار بستهاند زیرا فرزندان ایشان خوب بار آمدهاند و ...
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