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  مریم ترابی
خودمراقبتی از آن دس�ت موضوعاتی اس�ت که 
والدین امروزی هر کدام نسبت به آن واکنش ها  و 
استدالل های خاص خود را دارند. اکثر خانواده های 
ایرانی به دلیل باورهای عرفی که دارند خود را در 
جایگاهی نمی بینند که درباره اینگونه مس�ائل با 
فرزندان شان صحبت کنند و تصور می کنند این 
وظیفه مدارس و مراکز آموزشی است. اما برخی از 
والدین با ظاهری امروزی و سبک زندگی مدرنی 
که دارند بالطبع انتظار م�ی رود افکار امروزی نیز 
داشته باش�ند اما در کمال ناباوری آنان نیز وقتی 
درباره موضوع خودمراقبتی فرزندان شان صحبت 
می شود واکنش تدافعی نشان می دهند و بسیاری 
از مطرح کردن آن ابا دارند و اصاًل نمی خواهند که 
فرزندشان آگاهی کافی درباره خود داشته باشد. 
در حالی که این یکی از وظایف و مس�ئولیت های 
ب�زرگ و مهم والدین اس�ت که فرزن�دان خود را 
نس�بت به خود و چگونه مراقبت ک�ردن از خود، 
آگاه کنند و آموزش ه�ای الزم را در این زمینه به 
فرزندان شان ارائه دهند. در گفت وگو با چند تن از 

کارشناسان به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
      

  تربیتی که دیگران عهده دار آن هستند
نجمیه رستمی، عضو انجمن روانشناسی ایران 

در ابتدا باید تأکید کرد که در 
تمام قشرهای جامعه نقش 
والدین خیلی کم رنگ شده 
است. خودمراقبتی موضوعی 
اس��ت که در گذش��ته و در 
خانواده ه��ای قدیم��ی هم 
ص��ورت می گرف��ت ول��ی 
متأس��فانه در ح��ال حاضر 
وجود ندارد. چ��را؟ به این دلیل که در گذش��ته تربیت 
بچه ها بر عهده والدین بود اما اکنون این نقش تربیتی بین 
مراکز آموزشی و خانواده ها تقسیم شده و در این میان 
نقش پرستاران، مهدها و مدارس اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود افرادی که 
قرار است تربیت فرزندان ما را بر عهده داشته باشند آیا از 

سالمت روان برخوردارند یا خیر؟  
سالمت روان مسئوالن آموزشی نکته بسیار مهمی است 
زیرا این افراد نقش مهمی در تربی��ت فرزندانی که قرار 
اس��ت در مهدها و مراکز آموزش��ی تربیت شوند، دارند 
که متأسفانه هیچ وقت مورد بررس��ی قرار نمی گیرد و 
خانواده ها نیز به راحتی از کنار آن عبور می کنند، تا زمانی 
که اتفاقی بیفتد و آن وقت است که به فکر پیشگیری و 

درمان می افتند.
حاال به فرض اینکه ما بخواهیم از طریق مراکز آموزشی 
به ارائه آموزش های خودمراقبت��ی به فرزندانمان اقدام 
کنیم، آیا قرار اس��ت فردی که خود سالمت روان ندارد 
این آموزش ها را به فرزندان مان بدهد؟ اینجاس��ت که 
به موضوع و اهمیت سالمت روان مربیان و کارشناسان 
تربیتی پی می بریم. متأسفانه همیشه منتظر هستیم تا 
اتفاقی بیفتد بعد به فکر چاره باشیم، در حقیقت کار ما 

کاردرمانی است نه پیشگیری! 
باید اذعان کنیم که در زمینه خودمراقبتی با فقر فرهنگی 
مواجه هستیم. متأس��فانه خانواده ها سعی می کنند در 
پوشاک و ماشین و سبک زندگی از مد روز عقب نیفتند 
اما حاضر نیس��تند افکار خود را با مش��کالت روز پیش 
ببرند. بحث تربیت��ی بچه ها در  جامعه م��ا به موضوع و 
عاملی برای چشم و هم چش��می و پز دادن تبدیل شده 
است. خانواده ها در این زمینه هم به دنبال برند هستند 
و افتخار می کنند که مثاًل برای شهریه مهد و یا مدرسه 
فرزندش��ان 15 میلیون پرداخت کردن��د. در حالی که 
موضوعات تربیتی و آموزش��ی در کش��ور ما تشریفاتی 
و محلی برای عرض ان��دام و پز دادن خانواده ها ش��ده 
اس��ت. والدین امروزی زمانی که درب��اره آموزش های 
خودمراقبتی فرزندشان با آنها حرف می زنیم جبهه گیری 
می کنند و اگر فرزند آنها در مورد آن حرف بزند می گویند 
عیب است و نمی گذارند فرزندشان حرفی بزند و اگر هم 
توسط کارشناس��ان در این مورد با بچه ها صحبت شود 
نسبت به آن گارد می گیرند و معترض می شوند که چرا 

چنین صحبت هایی را با فرزندان ما می کنید؟!
حال شما تصور کنید بچه ای که بدن خود را نمی شناسد 
چطور ممکن است بتواند خودمراقبتی داشته باشد. هر 
چیزی اص��ول و مبنایی دارد که باید رعایت ش��ود. اگر 
خواهان کسب نتیجه هستیم باید آموزش های صحیح 

در مراکز آموزشی و خانواده ها ارائه شود.
ابتدا الزم اس��ت خود والدین در این زمینه آموزش های 
الزم را ببینند اما وقتی خانواده ها نسبت به این آموزش ها 
جبهه گیری می کنند، همین موضوع عاملی مي شود تا 
نتایج الزم از آموزش های خودمراقبتی حاصل نشود. پس 
توجه داشته باش��یم تا زمانی که والدین آماده نباشند و 
آموزش ندیده باشند امکان آموزش های خودمراقبتی به 

بچه ها ممکن نیست.
خانواده ه��ا باید ب��ه این موضوع توجه داش��ته باش��ند 
که مس��ئولیت تربیتی آنها غیرقابل واگذاری اس��ت و 
نمی توانند از مدارس و مهدها انتظار داش��ته باشند که 
مسئولیت آنها را به عهده بگیرند زیرا این امر غیرممکن 
است. بچه ها باید در محیط خانواده خود تربیت شوند و 
آموزش های الزم را ببینند. با توجه به اینکه تعداد قابل 
توجهی از مراکز آموزشی ما از استانداردهای الزم به دور 
هستند پس اشتباه است که تصور کنیم فرزندان ما در 
این مراکز، در تمام زمینه ها درست آموزش می بینند و 
تربیت می شوند. به نظر من برای پیشگیری الزم است 
ابتدا در تمامی مراکز آموزشی، چه مهدها و چه مدارس، 
روانشناس خبره وجود داش��ته باشد تا هم پرسنل را در 
طول هفته مورد ارزیابی قرار دهد و ه��م اینکه رفتار و 
عملکرد بچه ها را تحلی��ل و ارزیابی کن��د. والدین باید 
کتاب های آموزش��ی مناس��ب ب��ا مالحظ��ات عرفی و 
دینی مان را مطالعه کنند تا بتوانند به نحو درس��تی به 

بچه ها آموزش های خودمراقبتی را ارائه کنند.
  فرزندان مان را باور کنیم

زهرا ام�ام، کارش�ناس روانشناس�ی ک�ودک و 
نوجوان

بعض��ی از خانواده ه��ا ک��ه 
تعدادشان هم در جامعه ما 
ک��م نیس��ت، نس��بت ب��ه 
آموزش ه��ای خودمراقبتی 
فرزن��دان بس��یار بی تفاوت 
هستند و بعضاً به دلیل شرم 
و حیایی که بی��ن والدین و 
فرزندان وجود دارد، والدین 
سعی می کنند از بازگو کردن بسیاری از مسائلی که مادر 
به دختر و پدر به پسر باید آموزش دهد خودداری کنند 
و این خود عاملی می شود که فرزندان مراقبت  از خود را 

یاد نگیرند و در آینده با مشکالت خاصی مواجه  شوند.
بعضی از والدین هم معتقد هس��تند ک��ه آموزش های 
خودمراقبتی ممکن اس��ت بچه ه��ا را کنجکاوتر کند و 
خانواده ها مجبور ش��وند به بچه ها در این مورد سؤاالت 
بیش��تری را پاس��خ بدهند و از همین رو از آموزش این 
مس��ائل امتناع می کنند و فرزن��دان خ��ود را با حریم 
خصوصی ش��ان آش��نا نمی کنند. برخی نی��ز معتقدند 
اتفاقات و تعرضاتی که در جامع��ه رخ می دهد هیچ گاه 
برای خانواده آنه��ا اتفاق نخواهد افت��اد و به نوعی خود 
را تافته جدابافته می دانند و خ��ود را از حوادث جامعه 

جدا می دانند. بدون ش��ک مدارس بای��د والدین را در 
این زمینه آگاه کنند. یکی از مش��کالت کنونی جامعه 
این اس��ت که در حال حاض��ر در برخی اقش��ار با بلوغ 
زودرس نوجوانان مواجه هس��تیم که البته در این باره 
علل متعددی وج��ود دارد. محیط خانواده و ش��رایطی 
که بچه ها در آن پرورش و تربیت می ش��وند، مناسبات 
خانوادگی، فیلم ها و کتاب هایی که در دسترس بچه ها 
قرار می گیرد و همچنین استفاده از برخی مواد غذایی، 
از جمله مواردی اس��ت که زمینه س��از بل��وغ زودرس 
هستند. البته محیط های آموزشی هم در بلوغ زودرس 
نوجوانان نیز بسیار تأثیرگذار هستند که خانواده ها باید 
نسبت به این محیط های آموزشی شناخت کافی داشته 
باشند و حساس��یت های الزم را در انتخاب یک محیط 
آموزشی مناسب داشته باشند. در واقع چه بسا بسیاری 
از آسیب هایی که فرزندان مي بینند ناشی از شیوه های 
غلط آموزش در خارج از خانواده اس��ت اما آنچه در این 
مورد بسیار اهمیت دارد آموزش هایی است که والدین 
باید به فرزندان بدهند. البته قبل از بچه ها این خانواده ها 
هستند که باید آموزش های الزم را دیده و نسبت به این 
موضوع آگاهی الزم را داشته باشند. همیشه پیشگیری 
بهتر از درمان است. با این استدالل، قبل از اینکه مادری 
این آموزش ها را به فرزن��د خود بدهد ابت��دا باید خود 
آموزش های الزم را در این زمینه کس��ب کند تا بتواند 
به دور از استرس و اضطراب راهکارهای مناسب را اتخاذ 
کند. پدر و مادرها باید نس��بت ب��ه موضوعات مختلفی 
که حول و محور فرزند آنها وجود دارد ش��ناخت داشته 
باشند. به عنوان مثال فضای مجازی را بشناسند و بدانند 
که فرزندان شان در این محیط ها چه کار می کنند و چه 
مسائلی آنها را تهدید می کند و حتی آزارهای جنسی که 
به صورت اینترنتی صورت مي گیرد را بشناسند و نسبت 
به آن آگاهی داشته باشند. گروه همساالن فرزندان خود 
را شناسایی کنند و نسبت به آن آگاهی  و حساسیت الزم 

را به دست آورند.
متأسفانه در سال های اخیر فاصله عمیقی بین بچه ها و 
پدر و مادرها ایجاد شده و همین عامل باعث شده بچه ها 
برای پر ک��ردن این فاصله ها و تأمی��ن نیازهای خود به 
محیط های دیگری پناه ببرند. بسیاری از والدین امروزی 

بنا به دالیلی مجبور هستند فرزندان خود را در ساعاتی از 
روز به اقوام و آشنایان بسپارند. والدین باید توجه داشته 
باشند که آیا فرد یا افراد مورد نظر، صالحیت های الزم 

برای نگهداری از فرزندان آنها را دارند یاخیر؟  
مس��ئله مهمی که در اینج��ا از درجه اهمی��ت باالیی 
برخوردار مي باشد، این اس��ت که بچه های خود را باور 
داشته باشیم. اگر فرزندمان از برخورد و رفتار کسی به 
آنها ش��کایت کرد حتماً موضوع را باور کرده و پیگیری 

کنیم.
پیشنهاد می کنم خانواده ها با ارتباط با افراد متخصص و 
مطالعه کتاب های مفید اطالعات و آگاهی خود را نسبت 
به موضوعاتی نظیر بلوغ زودرس و خطراتی که فرزندان 
را تهدید مي کند افزایش دهند و اگر اتفاقی برای بچه ها  
افتاد حتماً به کارشناسان و اهل فن مراجعه کنند. مورد 
دیگری که الزم است تأکید کنم، اتخاذ یک روش تربیتی 
یکسان از طرف پدر و مادر است و اگر فرزندان مان دچار 
بلوغ زودرس شدند خیلی مراقب آنها باشیم و سعی کنیم 
مراقبت های الزم و اصولی را انجام دهیم و در کل هوای 

دل بچه ها را داشته باشیم.
ش��رایط جامعه امروزی به سمتی رفته اس��ت که پدر 
و مادرها بیش��تر وقت خود را در بیرون از خانه س��پری 
مي کنند و اکثراً شاغل هستند و همین موضوع زمینه ساز 
برخی مشکالت خواهد بود. بنابراین سعی کنیم در طول 
شبانه روز زمان های معینی را به فرزندان خود اختصاص 
دهیم و با آنها در مورد موضوعات مختلف گفت وگو کنیم 

و رابطه ای صمیمی را بین خود و فرزندان ایجاد کنیم.
باز هم تأکید مي کنم؛ س��عی کنیم فضای امنی را برای 
فرزندان خود فراهم کنیم زیرا اگر این اتفاق نیفتد بچه ها 
امنیت را بیرون از محیط خانواده و در کنار دیگران دنبال 
می کنند. اگر نیازهای عاطفی آنها پاسخ داده نشود سعی 
خواهند کرد نیازهای خود را از افراد دیگر دریافت کنند، 

افرادی که شاید برای بچه ها دام پهن کرده باشند.
  ش�بکه های مج�ازی قب�ح برخی مس�ائل را 

ریخته اند
دکتر مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی

آزار دادن ک��ودکان یکی از 
دردناک ترین ناهنجاری های 
اجتماعی است که قربانیان 
آن کودکان ضعیف و بی گناه 
هس��تند. آزار و خشونت در 
حق کودکان ممکن است به 
صورت های مختلف صورت 
بگی��رد؛ آزار عاطف��ی، آزار 
اقتصادی، آزار جسمی، آزار روحی و روانی. آنچه که امروز 
گاهی در جامعه ما مش��اهده می ش��ود آزار جسمانی و 
روحی در حق کودکان است. البته در نگاه اول با توجه به 
بزرگنمایی رسانه های مجازی ممکن است این اتفاقات 
بزرگ تر دیده شوند، اما با توجه به شمار جمعیت کودکان 
و نوجوانان ایران، تعداد موارد آن را اگر با آمار کشورهای 
اروپایی و امریکا مقایسه کنیم متوجه مي شویم که میزان 
ناچیزی است که البته همین میزان نیز در هر صورت باید 
جدی گرفته شود. آنچه باعث بزرگنمایی این آسیب ها 
ش��ده، پخش مکرر اخبار این حوادث اس��ت که توسط 
فضای مجازی صورت مي گیرد اما همین تعداد نیز برای 
جامعه ما قابل قبول نیست چراکه ما جامعه ای بر اساس 

فرامین دینی و قرآنی را مدیریت می کنیم. 
بیش��ترین آزارهای کودکان توس��ط اعضای خانواده ها 
صورت می گیرد. پدر و مادر معتاد کودک یا اقوام نزدیک 
آنها. این موضوع در جامعه ما ب��ه علت کمبود آموزش 
در خانواده ها رخ می دهد. م��دارس و آموزش و پرورش 
باید ب��ه خانواده ها آموزش ه��ای الزم را ارائ��ه دهند و 
رس��انه ها نیز در این مورد خان��واده و آموزش و پرورش 
را یاری کنند. متأسفانه تکرار و بزرگنمایی این حرکات 
توسط رس��انه های مجازی، زش��تی و قبح این آزارها را 
از بین برده که در این مورد ه��م باید آموزش های الزم 
داده ش��ود تا ش��بکه های مجازی به جای پیشگیری، 
خودش��ان به موضوع دامن نزنند. بنابراین آموزش های 
مناس��ب در زمینه مهارت فرزندپ��روری در خانواده ها، 
آموزش های مربوط به خودمراقبتی فرزندان به والدین و 
مجازات مجرمان در این زمینه، مي توانند اهرم هایی برای 

پیشگیری از مشکالت و آسیب ها در این زمینه باشد.

   غفلت والدین از تربیت کامل
بس��یاری از والدین امروزی به دلیل ش��رایط 
اقتص��ادی حاکم ب��ر جامعه مجبور هس��تند 
هر دو بی��رون از خانه دوش ب��ه دوش هم کار 
کنند، اما این اجبار آنه��ا را از تربیت اصولی و 
کامل فرزندان شان غافل کرده است. عده ای از 
والدین هم از این شرایط به نفع خود استفاده 
می کنند و ب��ا طرز فکر به اصط��الح امروزی، 
پوششی برای این غفلت خود ایجاد می کنند. 
این دسته از والدین فقط خود را گول می زنند 
چراکه دود این بی مسئولیتی آنها در آینده به 
چشم خودش��ان مي رود. در واقع فرزندی که 
دست پرورده آنهاست یک بار اضافه بر دوش 
جامعه و خانواده خواهد شد، زیرا او هیچ وقت 
یاد نگرفته است چگونه مراقب خودش باشد و 
چگونه زندگی کند تا باری بر دوش دیگران و 

جامعه نباشد.
از قدیم گفته اند تربیت بچه از خود بچه عزیزتر 
است. اگر هر یک از والدین به این گفته اعتقاد 
داش��ته باش��ند قطعاً در تربی��ت فرزند خود 
س��هل انگاری نخواهند کرد، حواس ش��ان به 
تک تک فرآیند تربیت فرزندشان خواهد بود، 
هیچ وقت از او غافل نخواهند شد و مسئولیتی 
که بر عه��ده آنهاس��ت را به دیگ��ران حواله 
نخواهند داد. این والدین خود پرستار و مربی 
کودک شان هستند و از همان نوزادی با فرزند 

خود چگونه زندگی کردن را تمرین می کنند.
  کودکان خود را در میانه راه رها نکنیم

مراقبت از خود، بخش بسیار مهمي از فرآیند 
تربیت کودکان اس��ت که از همان زمانی که 
کودک راه رفتن را تمرین می کند یاد می گیرد 
و این یادگیری نباید متوقف شود. والدین باید 
مراقبت از خود را در تم��ام مراحل زندگی به 
فرزندان ش��ان آموزش دهن��د. همان طور که 
در کودکی به او ی��اد می دهند هن��گام بازی 
چگونه از خود مراقبت کند که آسیبی نبیند 
باید در س��ن باالتر هم به او یاد بدهند که در 
بازی های کامپیوتری و آنالین هم باید مراقب 
خودش باشد تا از جانب اشخاص بیگانه آسیبی 
نبیند. هرچند سبک زندگی امروزی و شتاب و 
سرعتی که در تکنولوژی وجود دارد بچه ها را از 

والدین جلو انداخته است.
بس��یاری از والدی��ن از وس��ایل دیجیتالی و 
تکنولوژی پیش��رفته هیچ اطالعاتی ندارند و 
بالطبع از خطرات و آسیب های آن هم بی اطالع 
هستند. پرسش اینجاس��ت والدینی که خود 
هیچ نمی دانن��د چگونه می توانن��د فرزندان 
خود را آموزش دهند؟ در همین جاس��ت که 
کودکان در دنیای دیجیتال غرق می ش��وند و 
والدین با این خیال که فرزندشان در خانه است 
و هیچ خطری او را تهدید نمی کند او را به حال 
خود رها می کنند. همین رها کردن می تواند 

نقطه ش��روع پرورش کودکانی باشد که هیچ 
نوع مراقبت اصولی و درس��ت از والدین خود 
آموزش ندیده اند و در دنیای خود غرق شده اند. 
آنها در دنیای خود غرق می شوند و هیچ وقت 
یاد نمی گیرند که چگونه در زندگی اجتماعی 
خارج از دنیای دیجیتال از خود مراقبت کنند.
آنها مس��ئولیت پذیری را آموزش نمی بینند 
چون هیچ وقت��ی برای انج��ام کارهای خارج 
از بازی های دیجیت��ال نمی گذارند. به همین 
ترتیب س��بک زندگی این کودکان با س��بک 
زندگی والدی��ن خود متفاوت می ش��ود. آنها 
زندگی ک��ردن را از ج��ای دیگ��ری آموزش 
می بینند که هی��چ ربطی به س��بک زندگی 

والدین شان ندارد.
  کودکانی که فضای مجازی را جایگزین 

دوست کرده اند
برخی از کودکان��ی که معتاد فض��ای مجازی 
هستند اصاًل هیچ دوس��تی ندارند و از اجتماع 
گریزان هس��تند، برخی نیز که دوستانی دارند 
بالطبع دوس��تانی را انتخاب می کنند که شبیه 
خودشان هس��تند. این در حالی است که هیچ 
کس نمی تواند نقش مهم دوس��ت در زندگی را 
نادیده بگیرد و بگوید دوس��ت هیچ تأثیری بر 
زندگی انسان ندارد. در اینکه یک دوست خوب 
می تواند انسان را به باالترین درجه برساند و یک 
دوست بد می تواند به پایین ترین نقطه بیندازد 
هیچ ش��کی نیس��ت اما اینکه کودک امروزی 
چطور یک دوست خوب را از بین این همه انسان 
تشخیص بدهد کار سختی است که متأسفانه 
بچه های امروزی آن را بلد نیستند. شاید یکی از 
دالیل آن عدم اعتماد به نفسی باشد که تقریباً 
اکثر بچه های امروزی به آن مبتال هستند. وقتی 
اعتماد به نفس نباش��د ارتباط برق��رار کردن با 
دیگران هم س��خت می ش��ود. حت��ی اگر همه 
موانع برطرف شوند و همه مهارت ها هم آموخته 
شوند و در همدلی و احساسات هم که مشکلی 
نباشد و موقعیتش هم که فراهم شود، باز شروع 
یک رابطه دوس��تی از همه س��خت تر است. به 
خصوص کودکان��ی که اعتماد ب��ه نفس کافی 
ندارند، می ترسند حرفی بزنند که اوضاع را بدتر 
کند یا باعث شود مورد تمسخر همساالن خود 
قرار بگیرن��د. کودکی که عادت به نه ش��نیدن 
ندارد، هر جواب منفی را ممکن است به حساب 
رد شدن کامل یا دوست داشته نشدن بگذارد و 
به همین دلیل هم ترجیح بدهد فاصله بگیرد. 
اما در این میان بچه هایی هس��تند که با تربیت 
غلطی که دارند خوب بلدند از همین بچه های 
ضعیفی که اعتماد به نفسی ندارند سوءاستفاده 
کنند و آنها را به بیراهه بکشانند. در اینجاست 
که اگر کودک آیین دوست یابی را آموزش ندیده 
باشد نمی تواند از خود در برابر افراد دوست نما 

محافظت کند.
کودکان مان را از هم��ان کودکی برای زندگی 
اجتماعی تربیت کنیم. آنها را در دنیای بی رحم 
امروزی به ح��ال خود رها نکنیم. ب��ه آنها یاد 
بدهیم که چگونه از خود در هر لحظه زندگی 
مراقبت کنند. ای��ن آموزش های مه��م را به 
دیگران نس��پاریم. اگر فرزندمان را دوس��ت 
داریم تربیت و آینده او را هم دوست بداریم. با 
فرزندان مان دوست باشیم و در دنیای دوستی 

به او چگونه زندگی کردن را آموزش دهیم.

تربیت بچه مهم تر است یا خود بچه؟

18سالههاییکهکودکماندهاند

سبک تربیت

مراقب�ت از خ�ود، بخش بس�یار 
مهمي از فرآیند تربی�ت کودکان 
است که از همان زمانی که کودک راه 
رفتن را تمرین می کند یاد می گیرد

   کسری محمدیان
سن کودکی در جامعه ما باال رفته اس�ت! در واقع ما در جامعه امروزی با تعداد زیادی 
بچه های بزرگسال روبه رو هستیم که از نظر سنی به سن قانونی رسیده اند ولی از نظر 
عقلی و رفتاری هنوز یک کودک هستند و نیاز به مراقبت دارند. کودکان بزرگسالی 
که هنوز نمی توانند ساده ترین مش�کالت خود را حل کنند. این کودکان وارد جامعه 
ش�ده اند ولی چیزی که به درد آنها بخ�ورد و از آنها محافظت کن�د را یاد نگرفته اند. 
کودکان 18 ساله ای که فقط از لحاظ جسمانی رشد کرده اند اما راه های چگونه زیستن 
و روی پای خود ایستادن را آموزش ندیده اند. عده ای تقصیر را به گردن سبک زندگی 
امروزی می اندازند و خیال خود را راحت می کنند. آیا سبک زندگی امروزی این نوع 
تربیت را ترویج می دهد یا اینکه والدین دیگر حال و حوصله تربیت فرزندان خود را 
ندارند؟ بهتر است اینگونه بگوییم که سبک زندگی مدرن رایج در کشور، خانواده ها را 
به سمت زندگی غربی سوق داده است. به تصور خانواده های امروزی، در سبک زندگی 
غربی فرزندان به حال خود رها می شوند و مثل یک گیاه خودرو، خود به تنهایی بزرگ 
می شوند و راه و مسیر زندگی خود را پیدا می کنند. در حالی که همه می دانیم این گونه 
نیست و این برداشت اشتباه خانواده  به اصطالح امروزی جامعه ماست. خانواده های 
غربی به تربیت و استقالل فرزندان شان طبق فرهنگ و عرف جامعه خود بسیار پایبند 
هس�تند. آنها فرزندان خود را برای زندگی آینده با اس�تقالل فک�ری و مالی تربیت 
می کنند و فضای عمومي  جامعه نیز چنین چیزی را مي پذیرد، اما داس�تان جامعه ما 

بسیار متفاوت از داستان جوامع غربی است.

سبک مراقبت

شرایط جامعه امروزی به سمتی رفته که 
پدر و مادرها بیشتر وقت خود را در بیرون 
از خانه س�پری مي کنند و اکثراً ش�اغل 
هستند و همین موضوع زمینه ساز برخی 
مشکالت خواهد بود. بنابراین سعی کنیم 
در طول شبانه روز زمان های معینی را به 
فرزندان خود اختصاص دهیم و با آنها در 
مورد موضوعات مختلف گفت وگو کنیم

خانواده ها باید به این موضوع توجه داش�ته 
باش�ند که مس�ئولیت تربیتی آنها غیرقابل 
واگذاری است و نمی توانند از مدارس و مهدها 
انتظار داشته باشند مسئولیت آنها را به عهده 
بگیرند زیرا این امر غیرممکن اس�ت. بچه ها 
باید در محیط خانواده خود تربیت ش�وند و 
آموزش های الزم را ببینند. با توجه به اینکه 
تعداد قاب�ل توجهی از مراکز آموزش�ی ما از 
استانداردهای الزم به دور هستند پس اشتباه 
است که تصور کنیم فرزندان ما در این مراکز، 
در تمام زمینه ها درس�ت آم�وزش می بینند

اصول خودمراقبتی را یاد بگیریم و به بچه های مان یاد بدهیم

فرزندم! مراقب خودت باش
ان
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