
توصيه ها و هشدارهاي دکتر کتايون رازجويان به والدين شاغلی که مجبورند کودک خود را مدتی در خانه تنها بگذارند

آموزش مهارت تنها ماندن در خانه

هفته گذشته با تماس ها و مراجعات بسيار بيماراني مواجه شدم كه 
از طريق يك برنامه تلويزيوني تصميم به قطع دارو گرفته و براي 
گرفتن برنامه قطع دارو مراجعه كرده بودند! گويا برنامه ای پربيننده 
اقدام به تبليغ مركزي كرده كه می توان گفت بورس روش درماني 
نوروفيدبك است. برنامه در مورد بيش فعالي بوده و كارشناس 
برنامه به والدينی كه مايل به مصرف دارو نبوده اند، گفته می توانند 
به جايش از نوروفيدبك استفاده كنند؛ حرفی كه از نظر علمي كامال 
بی اعتبار است. ايشان در مورد روش هاي تشخيصي QEEG و 
نقشه مغزي نيز داد سخن داده اند؛ در حالی كه در حال حاضر 
تشخيص اين اختالل به هيچ وسيله ای جز شنيدن شرح حال 
از زبان والدين نياز ندارد. هر روز با خانواده هايي روبرو هستم 
كه صفحات رنگي در دست دارند كه مغز انسان را با رنگ هاي 
مختلف نشان می دهد و وقتي می پرسم بعد از اين جلسات چه 
چيزي بهتر شده، پاسخ می دهند جز تغيير رنگ  امواج روی كاغذ، 
هيچ! آيا اين توهين به خلقت عظيم آفرينش يعني انسان نيست كه 
بتوان فقط با يك برنامه رايانه ای امواج قرمز را به امواج آبی تبديل 
و مشکل را حل كرد؟اگر تعداد بيماران مراجعه كننده برای قطع دارو 
را به تعداد بيماراني كه راحت تر تحت تاثير قرار می گيرند و بدون 
هيچ مشورتي تصميم به قطع دارو می گيرند يا والديني كه از ابتدا 
با هم اختالف نظر دارند و با اين گونه برنامه ها اوضاع روابطشان 
آشفته می شود اضافه كنيم، متوجه می شويم برنامه های رسانه ملی 
خواسته يا ناخواسته روی روند درماني تاثير می گذارد. بسياری از 
اين موسسات با پرداخت وجوه مالی و صرفا برای تبليغات به اين 
برنامه ها می آيند اما تبليغ قابلمه و حشره كش و كرم های مختلف آثار 
سوء كمتری دارد. آنها با گفتن اين جمله كه »به كودكان معصوم 
دارو ندهيد« اين حس را منتقل می كنند كه به جای درمان طبی به 
ما مراجعه كنيد! تلويزيون حتی اگر ناچار است از طريق بازی های 
اينچنينی با سالمت مردم مشکالت مالی خود را برطرف كند بايد 
حداقل با درج يك زيرنويس به بينندگانش اين پيام را بدهد كه 
در قبال صحت مطالب پخش شده هيچ گونه مسئوليتی ندارد وگرنه 

پخش چنين برنامه هايی هيچ 
معنايی جز بازی با سالمت 
نخواهد  مردم  بچه های 

داشت.

دكترميتراحكيمشوشتري
فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

با سالمت بچه های مردم بازی نکنیم!

آداب تربیت

ستون »آداب تربیت« به بررسی عادت های تربیتی شما والدین بزرگوار می پردازد. 
تجربه ها و پرسش های تربیتی تان را به نشانی هایی که در پایین این ستون آمده، 

بفرستید و منتظر پاسخ »آداب تربیت« باشید.

با »آداب تربیت« در تماس باشید
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بسیاری  امروز  دنیای  در 
مردان  همپای  نیز  زنان  از 
در  و  کنند  کار  مجبورند 
این بین خیلی از کودکان 
مجبورند بعد از زمان تعطیلی مدرسه شان در 
خانه تنها بمانند تا یکی از والدین به خانه بیاید. 
اما تنها گذاشتن کودکان در خانه باید با رعایت 
چه شرایطی باشد؟ در این گفت وگو دکتر کتایون 
رازجویان، فوق تخصص روان پزشکی کودکان 
و نوجوانان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی به پرسش های »سالمت« 

در این زمینه پاسخ داده است.

: از چه سنی می توان کودکان را در 
خانه تنها گذاشت؟

نمی توان يك پاسخ يکسان به اين سوال داد. كودكان 
و شرايط زندگی  تفاوت می كند. خارج از كشور 
اگر كودک زير 12 سال را تنها بگذارند، به منزله 
اين است كه در حق او كوتاهی كرده اند و به 
همين دليل پدر و مادران كودک جريمه می شوند 
يا ممکن است حتی او را از خانواده اش جدا كنند. 
در ايران با اينکه قانون خاصی در اين مورد وجود 
ندارد، بهتر است فقط وقتی كه مطمئن شديم 
كودكمان از عهده خودش برمی آيد و خطری 

او را تهديد نمی كند، دست به اين كار بزنيم.
: چگونه به این اطمینان برسیم؟

بايد به طور مستقيم و واضح آموزش های الزم 
را به كودک داد و سعی كنيم اعتماد به نفس او را 
باال ببريم. اگر كودک اعتماد به نفس پايينی دارد 
يا هنوز به آن رشد عقالنی نرسيده كه بتواند 
خطرهای احتمالی را درک كند، بهتر است از 
اين كار صرف نظر كنيم، حاال ممکن است اين 

مساله در سنين مختلف اتفاق بيفتد. 
: پس مهارت ها و شخصیت خود 

کودک نیز در این مورد دخیل است؟
بله، ممکن است يك كودک 9ساله خيلی خوب 
وظايفش را بشناسد و قوانين خانه را رعايت كند 
و برعکس يك نوجوان 13ساله هنوز نتواند اين 
تنهايی را بپذيرد، بنابراين نمی توان در مورد تنها 

کودکانی می توانند در خانه تنها بمانند که از 
اعتمادبه نفس کافی برخوردار باشند؛ زیاد نترسند 
و از بیان خواسته هایشان خجالت نکشند؛ بتوانند 
احساس خود را با والدینشان در میان بگذارند و 
آنقدر با والدین شان رابطه  خوب و صمیمانه ای 
داشته باشند که درصورتی که هر مشکلی به 
وجود آمد یا هر نگرانی ای داشتند،  قبل از هر 
چیز، آن را با والدین خود در میان بگذارند. 
به عالوه، آنها باید مهارت های کالمی خوبی 
برای برقراری ارتباط با دیگران داشته باشند.

: به چه افرادی می توانیم اعتماد کنیم 
و کودکمان را به آنها بسپاریم؟

و  بشناسيم  خوب  خيلی  را  افراد  اين  بايد 
بعضی  بدانيم.  را  آنها  اخالقی  خصوصيات 
اوقات خيلی از رفتارهای جنسی توسط افراد 
آشنا صورت می گيرد، مثل موضوعی كه در فيلم 
»هيس دختران فرياد نمی زنند« شاهد بوديم. به 
فردی كه كودک را به او می سپاريم، بايد اطمينان 
داشته باشيم و سعی كنيم ساعت تنها ماندن 

كودكمان به حداقل برسد.
: آیا قفل کردن در خانه برای جلوگیری 
از خروج کودک از خانه راه حل خوبی نیست؟
نه به هيچ وجه! اگرچه اين كار می تواند جلوی 
برخی از اتفاق های ناگوار مانند ورود غريبه به 
خانه يا خارج شدن كودک از منزل را بگيرد،  اما   
اگر برای كودک اتفاقی بيفتد، مثال خانه آتش بگيرد 
يا  كودک دچار جراحت شود، نه راه فراری دارد 

و نه می تواند از افراد ديگر كمك بگيرد.
: کودکانی که مجبورند از کودکی 
ساعت های زیادی را در خانه تنها بمانند تا 
والدینشان از سرکار برگردند، ممکن است در 

آینده دچار آسیب های روانی شوند؟
به هر حال اگر اين تنهايی در درازمدت اتفاق 
بيفتد و طوالنی شود، مساله جدی تر می شود و 
اگر شما به عنوان يك والد نمی توانيد در همان 
لحظه ای كه كودكتان از مدرسه به خانه برمی گردد 
همراه او باشيد، بهتر است پس از اينکه به خانه 
برگشتيد، زمان بيشتری را به مراقبت از او اختصاص 

دهيد تا كودكتان هم بتواند با شما صحبت كند. 

اگرچه قفل کردن 
در خانه می تواند 

جلوی برخی از 
اتفاق های ناگوار 

مانند ورود غریبه 
به خانه یا خروج 

کودک از خانه را 
بگیرد،  اما   اگر 

اتفاقی برای 
کودک بیفتد، مثال 
خانه آتش بگیرد، 
کودک نه راه فرار 
دارد و نه می تواند 

از دیگران کمک 
بگیرد

گذاشتن كودكان در خانه، همه كودكان را به يك 
چشم ديد و يك نسخه برايشان پيچيد. خصوصيات 
شخصی، مهارت و پختگی عوامل موثری هستند 
كه آمادگی كودک را برای تنها در خانه ماندن 
مشخص می كنند. شخصيت افراد معموال با رشد 
سنی تغيير زيادی نمی كند ولی كودک می تواند با 
آموزش، تغييرهايی در عکس العمل هايش در برابر 

انتظاراتی كه از او می رود، ايجاد كند.
به  باید چه آموزش هایی  والدین   :
بچه هایی که مجبورند ساعت هایی را تنها در 

خانه بمانند، بدهند؟
اینکه اگر اتفاق  خاصی افتاد، چه کارهایی 
باید بکنند یا در را به روی چه کسی باز کنند 
یا جواب چه کسی را ندهند. اگر برق رفت، 
چگونه شمع روشن کنند که خطری آنها را 
تهدید نکند. این آموزش ها باید خیلی دقیق و 
مستقیم به کودک داده شود. معموال کودکان 
به زمان نیاز دارند تا به تدریج به تنها ماندن در 
خانه عادت کنند. از دیگر آموزش های مهم 
می توان به آموزش تماس با پلیس و آتش نشانی 
و محل کار والدین اشاره کرد تا اگر مشکلی 

پيش آمد، كودک بتواند با اين مراكز تماس بگيرد.  
چنانچه هنگام ورود به منزل با موردی مشکوک 
مواجه شدند، وارد منزل نشوند يا اگر كسی آنها را 
تعقيب كرد، بدانند چه بايد بکنند و بدانند تنهايی 

بيرون از منزل نروند، حتي براي بازی كردن.
: قصه ها و روایت ها چقدر می تواند 

به والدین و خود کودک کمک کند؟
خيلی نمی تواند تاثيرگذار باشد، به خصوص در 
مورد نوجوانان كه اصال اين موضوع تاثيرگذار 
نخواهد بود و به نظرم هيچ چيز نمی تواند مثل 

آموزش و ياد دادن به كودک كمك كند.
: کودکانی که استرس باالیی دارند 

را می توان در خانه تنها گذاشت؟
اين مساله به سن و سال كودک بستگی دارد 
اما به نظرم بهتر است هرازگاهی اين كودكان 
تنها در خانه بمانند تا مهارت های الزم را كسب 
 كنند؛ مهارت هايی مثل غلبه بر ترس و باال بردن 
اعتماد به نفس. البته اگر سن كودكی كه اين مشکل 
را دارد كم باشد، بهتر است او را تنها نگذاريد.

: به نظر شما ویژگی های کلی کودکی 
که می تواند تنها بماند، چیست؟
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