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 « دهندکاری که والدین کودکان موفق انجام می 9»

 

که  آگاهی ها دارد. پدر و مادرو آینده آن موفقیت در زندگی روی بسیاری ثیرتا تربیت فرزندان شک، شیوهبی

کنند، نقش مهمی های درست تربیتی استفاده میدانند و از روشهای درست برخورد با فرزند خود را میروش

 او در زندگی دارند.  پیشرفت و موفقیت در

  ؟برای موفقیت فرزندان خود باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم و چه مواردی را رعایت کنیم

کاری  ۹دهیم و شده درباره تربیت فرزندان به این پرسش مهم پاسخ میهای انجامدر ادامه با اشاره به نتایج بررسی

 :تان در آینده انجام بدهیدکنیم که باید برای موفقیت فرزندانرا بیان می

 .خواهند، برسندتوانند به هر چیزی که میگویند که میهرگز به آنها نمی .1

 هاآن. گیرندنمی ایعاقالنه هایتصمیم گاهی و ندارند ایبینانهواقع انتظارات خودمعموال کودکان درمورد آینده 

واقعی آگاه نیستند.  های زندگیواقعیت کنند و از شرایط ومی گیریصمیمت خود عالیق و آرزوها اساس بر صرفا

نوجوان انجام داده است، نوجوانان  ۴۰۰روی  (C+R Research) تحقیقات بازار ای که آژانسبر اساس مطالعه

 ای ندارند. رو بازار خوبی خواهند داشت، عالقههای پیشهایی که در سالی به شغلآمریکای

https://www.chetor.com/67037-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
https://www.chetor.com/tag/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
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که این نوع مشاغل های ویدئویی شوند، درحالیدان، ورزشکار یا طراح بازیموسیقی خواهند می ترها بیشآن

های بهداشت و سالمت، دهند؛ ولی مشاغل موجود در بخشدرصد از بازار کار آمریکا را تشکیل می ۱فقط 

نیز مشاغل  در ایران .داشت خواهند درخشانی های بعدی آیندهوساز و معامالت مسکن در دههساخت

ال موفقیت فرزندان ، صنعت و کشاورزی بازارکار بهتری نسبت به مشاغل دیگر دارند و احتمخدمات هایبخش

 .ها بیشتر استما در این بخش

های پردرآمدی هدایت کنیم که بازار کار خوبی دارند و سمت شغل بنابراین بهتر است که فرزندان خود را به

طور ها بگوییم که زندگی همیشه آنها را راهنمایی کنیم و به آنتوانند نیروی کار زیادی جذب کنند. باید آنمی

باید منطقی و  انتخاب شغل رود و درمورد مسائل مهم زندگی مانندکنیم و آرزو داریم پیش نمیمیکه تصور 

 درستی مسیر به را هاآن باید کودکانه تصورات و هایاپردازیپر دادن به رووجای بالعاقالنه تصمیم بگیریم. به

 تامین را هاآننیز آینده  مالیازنظر  و دارند استعداد آن در که کنند فعالیت ایزمینه در بتوانند تا کنیم هدایت

 .کرد خواهد

 .خورنددر کنار خانواده غذا می .2

 دانشگاه از خارج که غیرانتفاعی سازمانیک گفته به

روز در  ۵ حدودا که کودکانی در کند،می فعالیت هاروارد

 سوءمصرفتری ازخورند، موارد کمهفته با خانواده غذا می

مشاهده  افسردگی و اقیـچ وجوانی،ـن در ارداریـب مواد،

شود. این کودکان میانگین نمرات و معدل باالتر، می

 . بیشتری نیز دارند عزت نفس واژگان بهتر و

 .کننداستفاده از تبلت و تلفن هوشمند را محدود می .3

های هوشمند را صرف استفاده از تبلت و تلفن خردساالنی که زمان زیادی مغز اند کهپژوهشگران دریافته

و  رکزــتم ها شاملی در آنــهای خاصد تواناییــویژه، رشد؛ بهــه تغییر کنــکنند، ممکن است تا همیشمی

، (AAP) آمریکا اطفال پزشکی آکادمیگفته شود. بهدچار مشکل می های اجتماعیمهارت جه، واژگان وتو

های هوشمند هیچ استفاده نباید از تبلت و تلفن( وگوی ویدئوییگفت)جز ویدئوچت ماه به ۱۸کودکان زیر 

 ها با تبلت و تلفن ان کارکردن آنـز توصیه شده است که زمـاله نیـس ۵تا  ۲ ودکانـک وردـدرم. بکنند دیگری

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6994893/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.yjc.ir/fa/news/6994893/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.chetor.com/tag/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.chetor.com/tag/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3/
https://www.chetor.com/tag/%d9%85%d8%ba%d8%b2/
https://www.chetor.com/tag/%d9%85%d8%ba%d8%b2/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2/
https://www.chetor.com/tag/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
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 نیز نمایشسال، از صفحه  ۵ از تربزرگ کودکان هوشمند را به یک ساعت در روز محدود کنیم. میزان استفاده

 . ها نشوداختاللی ایجاد نکند و جایگزین آن تعامل اجتماعی و ورزش ،خواب کافی در که باشد ایاندازهبه باید

AAP  ممنوع را رختخواب و اتومبیل غذا، میز در نمایشگوید که والدین باید استفاده از صفحه چنین میهم 

 .کنند

 .کنندبیرون از خانه کار می .4

کسب  شک در خانه ماندن و مراقبت مادر از کودکان، فواید زیادی برای خانواده دارد؛ ولی پژوهشگران مدرسهبی

های ولیتواند که احتمال شاغل شدن، داشتن مسهدریافت (Harvard Business School) هاروارد و کار

اند بیشتر از زنانی است نظارتی در شغل خود و دریافت حقوق و دستمزد باالتر در زنانی که مادرانی شاغل داشته

اند نیز بیشتر از سایر مردان در کارهای خانه اند. مردانی که مادران شاغل داشتهدار بودهشان خانهکه مادران

 .کنندکنند و زمان بیشتری صرف مراقبت و توجه به اعضای خانواده میکمک می

 .خواهند کار کننداز فرزندان خود می .5

 اصول» کتاب، نویسنده (Julie Lythcott-Haims) جولی لیثکوت هی

یس سابق بخش جدیدالورودهای دانشگاه استنفورد یو ر «فرزند تربیت

 است. 

گفت که  ۲۰۱۵در سال  (TED Talk) تدتاک هایاو در یکی از برنامه

تحقیقاتی  (Harvard Grant Study) گرنت هارواردبر اساس مطالعه 

 ،تها انجام شده اسنی بر روی انسانمدت طوالکه در دانشگاه هاروارد به

رسند، در دوران کودکی کار می موفقیت های شغلی کسانی که به باالترین

 خانه کارهای انجام در که مـــبخواهی انــکودک از باید او،گفته اند. بهکرده

 کردن کار هرچه کودکان بدهیم؛ ولیتمسو هاآن به و کنند کــکم ما به

 .است بهتر کنند، شروع زودتر را

 اندازندمی خیرتا پاداش و نتیجه را به .6

مقابل هر کودک یک مارشمالو گذاشتند و به او  ۱۹۷۲در سال  (نوعی شیرینی)در آزمایش قدیمی مارشمالو 

 شد دقیقه از اتاق خارج می ۱۵دهند و سپس پژوهشگر گفتند که اگر آن را نخورد، مارشمالوی دیگری به او می

https://www.chetor.com/tag/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4/
https://www.chetor.com/tag/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4/
https://www.chetor.com/tag/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://www.chetor.com/category/business/
https://www.chetor.com/category/business/
https://www.chetor.com/category/business/
https://www.chetor.com/category/career-study-success/
https://www.chetor.com/category/career-study-success/
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ن داد کودکانی که در آزمایش مارشمالو سال بعدی نشا ۴۰شده در طول گذاشت. مطالعات انجامو کودک را تنها می

 بهتر اجتماعی هایمهارت با افرادی به الیبزرگس در کنند، مقاومت مارشمالو خوردنتوانسته بودند در برابر وسوسه 

 در هاهـبچ این ینـچنهم. بود ترپایین هاآن در نیز مواد سوءمصرف شیوع و شدند تبدیل باالتر امتحانی نمرات و

که به فرزندان برای این .تر بودنیز بیش ه با استرسـمقابل ها درایی آنـدند و توانـش چاقی تر دچارکم الیبزرگس

ها یاد بدهیم که هر روز خود را ملزم به انجام کارها و خود کمک کنیم که این مهارت را به دست بیاورند، به آن

  .ها سر باز نزنندها ندارند، از انجام آنوظایفی بکنند و حتی زمانی که تمایلی به انجام آن

 :گویدکند، میمطالعه می افراد موفق هاینویسنده و سخنرانی که درمورد عادت، (James Clear) جیمز کلیر

های ایرشتهها و هنرمندان، همگی از هممدیرعامل دانان،ای، مانند ورزشکاران، موسیقیها در هر رشتهبهترین»

دهند، ها را ارائه میها هر روز عملکرد موفق و چشمگیری دارند و بهترینتر هستند. آنقدمخود استوارتر و ثابت

ها و نیازهای زندگی روزمره هستند و در نبردی همیشگی میان تعلل که دیگران گرفتار ضرورتدرحالی

 «د. کننمی مبارزه انگیزه و

 .خوانندبرای فرزندان خود کتاب می .7

خوانند، ها برایشان کتاب میاند کودکانی که والدین آنفتهدریا نیویورک دانشگاه پزشکیپژوهشگران دانشکده 

 هاییبچه چنینهم. دارند بهتری خواندنهای اولیه سال بعد و پیش از شروع دبستان، زبان، سواد و مهارت ۴

کنند و همین شوند که برای سرگرمی مطالعه میعالقه دارند، در آینده افرادی می کتابخوانی به کودکی در که

  .ها و فواید خاص خودش را داردعادت خوب، مزیت

از  (Alice Sullivan) دکتر آلیس سالیوان

 بریتانیا کوهورت یا گروهیهممطالعه 

(British Cohort Study)  برای بررسی

هزار نفر در بریتانیا  ۱۷های مختلف ویژگی

 :نویسداستفاده کرده است. او در گاردین می

 که را مشابهی اجتماعیزمینه کودکانی با پیش»

 یافته دست مشابهی شدهآزمایش هایتوانایی به

سالگی مقایسه کردیم.  ۱۰و  ۵ سنین در بودند

در نتیجه، به این حقیقت رسیدیم که کسانی که 

 کنند، نسبت به کسانی سالگی بیش از یک بار در هفته مطالعه می۱۶خوانند و در سالگی مکررا کتاب می۱۰در 

https://www.chetor.com/tag/%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%da%86%d8%a7%d9%82%db%8c/
https://www.chetor.com/38206-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82/
https://www.chetor.com/83420-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84/
https://www.chetor.com/83420-%d9%88%d8%b8%d8%a7%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84/
https://www.chetor.com/category/personal-development/motivation/
https://www.chetor.com/category/personal-development/motivation/
https://www.chetor.com/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 لذت برای مطالعه دیگر،عبارت به. کنندمی کسب بهتری نتایج هاآزمون در دارند، تریکم که مطالعه

 ت. واژگان، امال و ریاضیات مرتبط اسبا پیشرفت ذهنی بیشتر در  سرگرمی و

  کنندکردن تشویق میفرزندان خود را به مسافرت .8

در نظرسنجی از  (Student and Youth Travel Association) جوانانآموزان و انجمن مسافرتی دانش

 هایمسافرت مثبت ثیراتمعلم آمریکایی درمورد تا ۱۴۳۲

 :آورد دست به را زیر نتایج آموزان،دانش المللیبین

 ؛٪۷۶های بیشتر: اشتیاق برای مسافرت 

 ؛٪۷۴های دیگر: ها و قومیتافزایش تحمل فرهنگ 

  ؛٪۷۳کردن: کشف /یادگیری /دانستنافزایش اشتیاق برای 

 ؛٪۷۰کردن غذاهای مختلف: افزایش اشتیاق برای امتحان 

 ؛٪۶۹ :اعتماد به نفس نفس وافزایش استقالل، عزت 

 ؛٪۶۹فکری:  کنجکاوی افزایش 

 ؛٪۶۶ام: افزایش تحمل و احتر 

  :؛٪۶۶بهبود تواناییِ سازگارشدن و دقت 

 ؛٪۵۱برخوردتر شدن: تر و خوشمعاشرتخوش 

  :؛٪۵۱افزایش توانایی بیان عقاید و افکار خود 

 ۴۲ها: افزایش احتمال پذیرش در دانشگاه٪. 

ببرید، نگران راه خود توانید فرزندتان را به خارج از کشور بفرستید یا در سفرهای خارجی او را هماگر نمی

 هایمزیت آمدهدستبه نتایج و شد الهای داخلی نیز از معلمان سونباشید. در این مطالعه درمورد مسافرت

 .داد نشان را مشابهی

 

https://www.chetor.com/tag/%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/
https://www.chetor.com/category/personal-development/self-confidence/
https://www.chetor.com/category/personal-development/self-confidence/
https://www.chetor.com/88566-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.chetor.com/88566-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ad%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%ac%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
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 .ذارند شکست بخورندگمی .9

توانند رسد، ولی یکی از بهترین کارهایی است که والدین میگرچه این مورد عجیب و غیرمنطقی به نظر می

متخصص در  شناس بالینیروان ،(Stephanie O’Leary) رفرزندان خود انجام دهند. دکتر استفانی اولیبرای 

 :واقعی دنیای در فرزندپروری » کتابو نویسنده  (neuropsychology) شناسی یا نوروسایکولوژیروانعصب

  :از چندین جهت برای کودکان مفید است شکست او، گفتهبه. است « اندکرده تغییر قوانین

 واقعی زندگی در شکبی که مهارتی ؛بگیرد یاد را کردنمبارزه کندمی کمک فرزندتان به شکست نخست، تجربه

ارتباط برقرار  برای که کندمی ایجاد زندگی در ایتجربه او برای چنینهم شکست داشت؛ خواهد نیاز آن به

سخت  کردن، نیاز بهشدن و تالشساالن الزم است؛ به چالش کشیدهشکلی واقعی و حقیقی با همبه کردن

ها حتی بدون جایزه، ستاره دهد که این ویژگیکند و به او نشان میو تالش مستمر را نیز به او القا می کوشی

 .هستند ارزشمند هم نمره باالترین یا طالیی

انجام  برای و شوندمی قوی و پذیرانعطاف اند،گذاشته سرپشت را شکستبا گذشت زمان، کودکانی که تجربه 

 اولیری، استفانی دکترگفته ترسند. بهوظایف و کارهای سخت اشتیاق بیشتری دارند؛ چون از شکست نمی

 :گویدندارید. او می اعتماد او هایتوانایی به که دهدمی او به را پیام این فرزندتان دادننجات

تواند های او را باور دارید و او میدهد که تواناییکردن فرزندتان به او نشان میاشتیاق شما برای مبارزه و تالش »

 «ود. رو شحتی نتایج بد نیز روبه ای،با هر نتیجه

 

 99راز/ بهار کوکارانین هیریموسسه خ یکننده: روابط عموم هیته                           https://b2n.ir/064672 منبع : 

 

 

 

 

https://www.chetor.com/category/career-study-success/success-and-failure-lessons/
https://www.chetor.com/category/career-study-success/success-and-failure-lessons/
https://www.chetor.com/category/pro/difficult-situation/
https://www.chetor.com/category/pro/difficult-situation/
https://www.chetor.com/category/pro/difficult-situation/
https://www.chetor.com/42868-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c-%da%a9%d9%88%d8%b4%db%8c/
https://www.chetor.com/42868-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c-%da%a9%d9%88%d8%b4%db%8c/
https://www.chetor.com/42868-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%e2%80%8c-%da%a9%d9%88%d8%b4%db%8c/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://www.chetor.com/tag/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86/
https://b2n.ir/064672

