
فرزندان پرخرج

یادداشت | از پرونده جمعيت و سبک زندگی نگاهی به تغييرات مدل تربيتی کودکان و نقش

آن در کاهش جمعيت  

عصر فرزندساالری

به صورت طبيعی و در طول تاریخ چند هزار ساله ی زندگی بشر٬ نقش های خانوادگی در بين زنان و مردان

و فرزندان به صورتی که در خانواده های اصيل سنتی به چشم می خورد٬ تقسيم شده بود. با این وجود

را به شيوه های جدیدی داده که نظام اصيل و این تقسيم کار طبيعی٬ جای خود  اخير٬  در چند دهه ی 

بود٬ شده  زده  سابق  تربيتی  نظام  به  که  تهمت هایی  خاطر  به  شاید  است.  کرده  مخدوش  را  طبيعی 

امروزه بر محور پدر و مادر شکل گرفتند.  بر محور فرزندان٬ نه  از ميان رفت و خانواده ها  این نظام  کم کم 

شيوه های رفتار با فرزندان و سبک تربيتی خانواده ها٬ به آن چه «فرزندساالری» ناميده می شود گرایش

شدیدی پيدا کرده است. خانواده ها سعی دارند همه ی امکانات مادی را برای فرزندان خود فراهم کنند٬

حتی اگر مادران مجبور شوند دوشادوش پدران کار کنند. هر تابستان بنابر عالقه ی فرزندان٬ امکان شرکت

این از  کدام  هر  در  شرکت  طبيعتا  که  است  فراهم  آن ها  برای  تابستانی  کالس های  از  مجموعه  در 

کالس ها٬ هزینه هایی را به عنوان «هزینه های اوقات فراغت» بر خانواده ها تحميل می کند. در زمان حاضر

انجام را  خانه  خرید  پسری  هيچ  دیگر  نيست.  منزل  کارهای  در  فرزندان  مشارکت  از  خبری  هيچ  دیگر 

نمی دهد و هيچ دختری آشپزی نمی کند... تمام تالش والدین در این است که شرایطی را فراهم آورند

که فرزندانشان هيچ گونه کمبودی از لحاظ امکانات مادی حس نکنند. حتی به خاطر آن که فرزندان این

زمانه٬ همگی عالقمند به بازی های رایانه ای و انواع و اقسام گوشی های تلفن همراه هستند٬ خانواده ها

بدون این که لحظه ای در سبب درخواست کودکانشان و آثاری که چنين وسایلی ممکن است در زندگی

مجازی دنيای  در  امروز  کودکان  می کنند.  مهيا  آن ها  برای  را  آن  کنند٬  تامل  باشد٬  داشته  فرزندانشان 

زندگی می کنند و روابط آن ها با هم سن و سال های آن ها٬ بسيار کاهش یافته است. دیگر از بازی های

بازی با وسایل  اکثرا بيش فعال هستند٬ درون خانه ها  و کودکانی که  کودکان در کوچه ها خبری نيست 

مجازی خود سرگرمند. حتی خانواده ها برای آن که زندگی خود را آرام تر کنند و سر و صدای بچه ها را

«بخوابانند»٬ آن ها را ترغيب می کنند که در گوشه ای بنشينند و با این وسایل بازی کنند.

عاقبت فرزندساالری

این است.  پسران  و  دختران  در  اجتماعی  بلوغ  سن  رفتن  باال  «فرزندساالری»٬  رویکرد  قهری  نتيجه ی 

شيوه ی تربيتی٬ نهایتا به تربيت دختران و پسران نازپرورده منتهی می شود که بعد از بلوغ جنسی٬ هيچ

زمينه ای برای تشکيل زندگی و بر عهده گرفتن نقش های اجتماعی ندارند و به جای تشکيل خانواده٬ در

راحتی به  خاطر  همين  به  کنند.  برطرف  دیگر  بسترهایی  در  را  خود  طبيعی  نيازهای  می آیند  بر  صدد 

دوستی دختر و پسر را توجيه می کنند و از این رهگذر٬ جامعه را به ورطه ی فساد فرو می غلطانند. امروز

در و شرکت  اجتماع  به  ورود  برای  را  فرزندان  باید  که  کرده اند  فراموش  خود٬  تربيتی  نظام  در  خانواده ها 

زندگی مشترک با تمام مسئوليت هایی که با خود به انسان وارد می کند٬ آماده کنند. از این رو کارهای

حين در  را  همه  گذشته  در  که  است  کارهایی شده  جایگزین  خودنمایانه  تربيتی  فعاليت های  و  فانتزی 

افزایش سن٬ «رشد» می داد. نکته ی قابل توجه این است که علی رغم آن که خانواده ها در ظاهر تالش

می کنند کليه ی خواسته های کودک را برآورده کنند٬ نهایتا بچه های لوسی تربيت می شوند که سرپيچی

از پدر و مادر برای آن ها هيچ عذاب وجدانی را به همراه نمی آورد.

سمِّ تحصيل!

نظام آموزشی ما٬ چه در سطح آموزش و پرورش و چه در سطح آموزش عالی٬ مشکالت بسياری دارد.

طوری که دختران و پسران بعد از بيست و چند سالگی و احتماال بعد از سپری کردن چند سال تحصيل در
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جدی برخورد  می گذرد  جامعه  در  چه  آن  با  واقعی  صورت  به  هنوز  آکادميک٬  مدارک  گرفتن  و  دانشگاه 

و سواد  ميزان  که  این  اول  است:  اهميت  حائز  باروری  تبيين  در  تحصيالت  تاثير  دليل  دو  به  نداشته اند. 

تحصيالت باعث تحوالت فردی و دگرگونی در ایده آل های شخصی می شود و با گسترش افق دید افراد٬

ارزش های مجدد  ارزیابی  به  آن ها  که  می شود  باعث  جامعه٬  سنتی  مرزهای  ماورای  به  ردان  و  زنان 

فرزندان و نقش زن در جامعه بپردازند. آموزش هم چنين فرصت های تحرک اجتماعی را افزایش می دهد٬

بگيرند٬ قرار  باروری  تحدید  زمينه ی  در  ویژه  به  نو  رفتار  در مسير  مردم  که  این  احتمال  که  این معنی  به 

آن ها ازدواج  در سن  تاخير  باعث  زنان  گرفتن  قرار  آموزش  فرایند  در  که  این  دوم  دليل  می دهد.  افزایش 

می شود. زنان تحصيل کرده بيشتر بر کيفيت فرزندان تاکيد دارند تا کميت آن ها٬ بنابراین با کاهش شمار

فرزندان به پرورش و تحصيالت بيشتر فرزندان می پردازند. [2]

تربيت مهدکودکی

یکی از دستاوردهای دنيای مدرن و سبک زندگی جدید٬ تربيت مهدکودکی است. زنانی که هم پای مردان

را به آوردن درآمد٬ کار می کنند٬ فرصتی برای تربيت کودکان ندارند و به ناچار آن ها  خود برای به دست 

مهدکودک ها می سپارند. غافل از این که هرگز هيچ چيز٬ حتی یک مهدکودک خوب٬ جایگزین مادر نيست.

اشتغال زنان

تا از صبح  زنان  نيز نمی پسندد که  را  این  اما  زنان مخالف نيست٬  با کار و فعاليت های اجتماعی  اسالم 

را فرزندانشان  به  رسيدگی  و  تریبت  برای  کافی  حوصله ی  و  زمان  و  باشند  معاش  تامين  فکر  به  شب 

تامين به  مردان  کردن  ملزم  و  زنان  به  فرزندان  تربيت  واگذاری  و  کار  تقسيم  با  اسالم  باشند.  نداشته 

و نگرانی  هيچ  بدون  آنان  تا  برداشت  زنان  از  را  اجباری  گونه  هر  فرزندان٬  و  همسر  اقتصادی  هزینه ی 

اضطراب خاصی به فکر تربيت و وظيفه ی اصلی خود باشند. بر خالف دنيای مدرن که به زنان «آزادی» داد

کار مضاعف فشار  و  مدن  بردگی  به  زن  که  آن  از  غافل  کند٬  رها  خانه  در  بردگی  از  را  آن ها  و خواست 

اوضاع عاطفی و بيرون خانه٬  در  بيشتر همسر  یا حضور  و  [2] با حضور کمتر مرد در خانه  شد.  سپرده 

اخالقی در این خانه سست تر می شود. زنان شاغل امکانات و راه های تازه ای برای گفت و گوی عاشقانه

با شوهر نمی یابند و از این طریق٬ شادی زندگی را از دست می دهند. با اشتغال زن٬ دیدار متقابل زن و

مرد غریبه افزایش می یابد و سنت های دیرین در گزینش همسر ناپدید می شود. با اشتغال زن٬ کار زن

جانشين جهاز او می شود و تسهيل امر اشتغال٬ معيار تازه و بسيار مهم در گزینش همسر می گردد. این

امر بعد از ازدواج نيز بر روابط دیرین زوجين اثرات عميقی می گذارد. یکی دیگر از این اثرات٬ تاثيری است

که اشتغال زن بر روحيه ی مرد دارد: چون شوهر (پدر) با داشتن شغل و درآمد نقش رهبر اصلی خانواده

را دارد و چنان چه زن٬ نان آوری را به عهده گيرد٬ خطر رقابت با شوهرش به ميان می آید. عالوه بر این که

با به عهده گرفتن مسئوليت های اجتماع توسط زنان٬ طبيعتا مردان با معضل بيکاری مواجه خواهند شد و

با پيدا نشدن کار برای مردان٬ ازدواج ها به تاخير می افتد و فحشا و روابط جنسی خارج از کانون خانواده٬

تخریب٬ تداوم  صورت  در  و  می شود  زوجين  روابط  سردی  باعث  موارد  این  تمامی  البته  می یابد.  رشد 

عالقه ی زوجين نسبت به هم و انگيزه ی فرزنددار شدن آن ها از هم دیگر نيز کاهش پيدا می کند. [3] در

بلکه نمی شوند  قلمداد  اقتصادی  منبع  یک  عنوان  به  تنها  نه  فرزندان  شاغل٬  زنان  دیدگاه  از  واقع 

سرپرستی و نگهداری از آن ها مترادف با صرف زمان و هزینه های اقتصادی است. چنين هزینه هایی را با

استناد به تئوری اقتصادی می توان هزینه ی فرصت تلقی کرد. در مقابل زنان غير شاغل از آن جا که جهت

اقتصادی بودن  مولد  به  حتی  و  نيستند  دیگری  فرصت های  دادن  دست  از  به  مجبور  فرزندان  نگهداری 

فرزندان اعتقاد دارند٬ تمایل زیادی به پذیرش برنامه های کنترل مواليد پيدا نمی کنند. [2]

مادران و فرزندان ناراضی

نکته ی اصلی در نظام سنتی خانواده این بود که این نظام به طور خاص بر اساس واقعيت های جسمانی

طور به  زنان  اغلب  که  بود  چيزی  تداوم  و  حفاظت  متوجه  چيز  همه  نظام٬  این  در  بود.  بنا شده  مادران 

طبيعی بيشترین عالقه را به آن دارند. اکنون همه چيز متوجه فعاليت های بيرونی و نهادهای دولتی شده

کارهای با  را  آن  و  اند  نهفته است٬ محروم شده  آن ها  نهاد  در  نام مادری که  به  ارزشی  از  زنان  است. 

به دست کنند٬  زندگی  خود  مادران  با  که  آن  جای  به  نيز  کودکان  مقابل  در  اند٬  کرده  عوض  دوم  درجه 

«غریبه»هایی در مهدکودک ها تربيت می شوند. این خلل باعث می شود عالوه بر عدم رضایت عميقی که



در نهاد خانواده ها رسوب می کند٬ تربيت درست نيز صورت نگيرد. [1]

کودکان جامعه گریز

رابطه ی مبتنی بر دلبستگی کودک و مادر٬ سنگ بنای شخيصت کودک است. بسيار دیر در حال کشف

این مسأله هستيم که در صورت فقدان یا ناکافی بودن این دلبستگی اوليه٬ کودکان و به ویژه پسران٬ به

اشخاصی تبدیل خواهند شد که در ایجاد روابط معنادار با دیگران توانایی ندارند. کودک همان قدر که به

در و خشم  از خسران  نيرومندی  ناگزیر حس  مادر  نيازمند است. غيبت  نيز  مادر  به حضور  دارد  نياز  غذا 

کودک ایجاد می کند. انبوهی از مطالعات جدید در بحث دلبستگی٬ نشان داده است که هر چند حضور

و مادر  رابطه ی  تداوم  و  کيفيت  دارد٬  را  اهميت  بيشترین  آن چه  است٬  مهم  بسيار  کودک  رشد  در  پدر 

فرزندانش در مراحل اوليه ی زندگی است. [1]

نتيجه

سبک های تربيتی جدید و نگاه هایی که امروزه به فرزند و نحوه ی تربيت آن ها رواج پيدا کرده است٬ حاصل

و زنان  اشتغال  مثل  پوسته هایی  در  را  خود  که  است  مادی گرایی  چربيدن  و  زندگی  به  دیدگاه ها  تغيير 

شهرنشينی های لجام گسيخته نمایان می کند. چيزی که در گذشته در مورد خانواده و ارتباط آن با فرزند

رواج داشت٬ به صورتی قوی فرزنددار شدن را نشانه ی مولد بودن خانواده معرفی و آن را تشویق می کرد.

زیادی می خواهد! سبک های تربيتی پول  آن ها  تربيت  که  تلقی می شوند  فرزندان موجوداتی  امروزه  اما 

به را  از طرف دیگر٬ خروجی هایی  بيم ناک می کنند و  از فرزنددار شدن  را  والدین  از یک طرف  جدید٬ هم 

شاید خاطر  همين  به  می کشد.  طول  ازدواج  برای  آن ها  آمادگی  تا  مدت ها  که  می دهند  تحویل  جامعه 

داشت٬ وجود  کودکان  کار  یا  تنبيه  هم چون  مواردی  آن  در  که  سابق٬  تربيتی  شيوه های  به  بازگشت 

گذشته تربيتی  نظام  شد  باعث  که  بی منطقی  و  افراطی  رویکردهای  البته  باشد.  کار  عالج  می تواند 

منسوخ شود٬ باید با تجدیدنظر٬ تعدیل شود. با این حال رویکردهای تربيتی جدید٬ نمی تواند برای رشد

واقعی همه جانبه ی کودکان مفيد باشد.
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