
وقتى با والدين مستاصل و خشمگينى مواجه مى شوم كه احساس 
مى كنند با توصيه هاى كليشه اى و علمى نمى شود بچه ها را تربيت 
كرد، در قدم نخست سعى مى كنم آنها را به آرامش دعوت كنم 
و يادشان بياورم كه بيشتر ما بزرگ ترها روى كلمه هايى كه به 
كار مى بريم، هوشيارى الزم را نداريم و اشكال كار درست از 
همين جاست. هيچ كس مهارت  والدى را به ما نياموخته و ما 
نمى توانيم با به كار بردن كلمه هاى درست ارتباط موثرى با 
فرزندمان برقرار كنيم. شيوه صحبت ما، بلندى و آهنگ صداى 
ماست كه به كودك مى گويد چه واكنشى نشان دهد. وقتى ما 
از روش تنبيه و تشويق براى كنترل رفتار كودكمان استفاده و 
براى همه رفتارها، ديكتاتور مانند آن را تعيين مى كنيم، كودك 
را دچار اضطراب مى كنيم و اين حس را به او مى دهيم كه زير 
ذره بين بزرگ ترهاست. بچه ها كم كم  حساسيت خود را به تشويق 
و تنبيه مداوم از دست مى دهند و ما هم از اين روش سودى 
نمى بريم و حس مى كنيم به آخر راه رسيده ايم. اينجاست كه با 
رفتارهايى مانند تنبيه بدنى يا توهين به كودك منزلت خود را به 

عنوان والد پايين مى آوريم.
حاال راه حل چيست؟ اول اينكه سعى كنيم به اين باور برسيم كه 
بدرفتارى كودك را توهين به خود تلقى نكنيم. درواقع نبايد با 
شخصى سازى، دنبال اين موضوع باشيد كه دليل مشكل كودك 
را در خودتان جستجو كنيد. مثال كودكتان درس نمى خواند چون 
مى خواهد شما را عصبانى كند. اتفاقا منتظر اشتباه هاى او باشيد و 
با صبورى بپذيريد؛ كم كم بايد با مهارت هاى جديد خطاهاى خود 
را اصالح كند. بايد رفتار او را مورد نقد قرار دهيد نه خودش را 
زير سوال ببريد و شخصيت او را نابود كنيد. يادتان باشد شما 
نبايد نقش والد بودن را با نقش معلم بودن تركيب كنيد. والدينى 
كه فرزندشان مدرسه مى رود با ارتكاب اين اشتباه، كودك را در 
مسير تنش و لجبازى مى اندازند. اگر در درس خاصى مشكل 
دارد، معلم خصوصى بگيريد و كتاب آموزشى بخريد اما هرگز 
نقش معلم را بازى نكنيد. حاال نوبت قدم بزرگ تر است. مواظب 
صحبت كردنتان باشيد و حرف هايى نزنيد كه به عزت نفس كودك 

لطمه بزند. خشم خود را 
كنترل و سعى كنيد از بار 
مثبت جمله ها استفاده كنيد.
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 دكتر ميترا حكيم شوشتري
فوق تخصص روانپزشكى كودكان و نوجوانان
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران

هوشيارانه با كودكان صحبت كنيمهوشيارانه با كودكان صحبت كنيم

آداب تربيتآداب تربيت

ستون «آداب تربيت» به بررسى عادت هاى تربيتى شما والدين بزرگوار مى پردازد. 
تجربه ها و پرسش هاى تربيتى تان را به نشانى هايى كه در پايين اين ستون آمده، 

بفرستيد و منتظر پاسخ «آداب تربيت» باشيد.

با «آداب تربيت» در تماس باشيد

۰ ۲ ۱ ۲ ۲ ۸ ۸ ۷ ۳ ۵ ۵
weeklysalamat@gmail.com

پاسخ روان شناسانه دكتر محمدرضا كاظمي به پرسش  بسيارى از والدين

براى كودكان تلفن همراه بخريم يا نخريم؟براى كودكان تلفن همراه بخريم يا نخريم؟
60درصد  ما  كنونى  جامعه  در 
كودكان 7 تا 14 سال تلفن همراه 
دارند؛ آمارى نگران كننده كه مرتب 
در حال افزايش است. برخالف 
آنچه شايد اكثر مادرها و پدرها گمان مى كنند، داشتن 
تلفن همراه باعث نمى شود كودك شما در دسترس تر 
باشد بلكه به مرور او را از شما دور مى كند. در 
«فرزندپرورى» اين هفته با دكتر محمدرضا كاظمى،  
فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان و عضو 
هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ارتش در رابطه با 
محاسن و معايب خريد تلفن همراه براى كودكان و 
اينكه چه سنى را براى اين اقدام مناسب مى دانند، 

گفت وگو كرده ايم.

خريد  براى  زمان  بهترين  شما  نظر  به   :
تلفن همراه براى فرزندانمان چه سنى است؟

بعد از 18 سالگى.
: اما در جامعه ما بسيارى از نوجوان ها 
تلفن همراه دارند و پدر و مادرها گمان مى كنند اين 
وسيله براى در دسترس بودن و اطالع پيدا كردن 

از موقعيت آنها الزم است.
اشتباه مى كنند. تلفن همراه مثل بسيارى از ابزارهاى 
تكنولوژى و گجت ها در حوزه مخابرات يا حوزه هاى 
و  استفاده  نوع  و  نحوه  است.  ابزار  يك  تنها  ديگر 
خصوصيات فرد مصرف كننده است كه تعيين مى كند 
اين ابزار مفيد و مناسب است يا مضر و آسيب رسان؟ 
اينكه استفاده از تلفن همراه در يك كشور فراگير شود، 
نشانه نفوذ فناورى و مخابرات در آن كشور است اما 
الزاما به معنى پيشرفت فرهنگى نيست. هيچ لزومى 
ندارد تمام افراد يك جامعه تلفن همراه  داشته باشند. 
تلفن همراه مناسب افرادى است كه به دليل نوع شغلى 
كه دارند بايد هميشه در دسترس باشند يا در مكان هايى 
كار، زندگى و مسافرت مى كنند كه امكان دسترسى به 
تلفن ثابت را ندارند. اينكه در جامعه ما همه افراد يك يا 
حتى بيش از يك تلفن همراه دارند نشانه خوب فرهنگى 
نيست و علت هاى متعدى دارد كه بايد بررسى شود. 
فرزندان ما به طورمعمول نيازى به تلفن همراه ندارند. از 
نظر تربيتى، والدين يا مراقبان كودك بايد از اين موضوع 
كه فرزندشان كجا و در حال انجام چه كارى است، 

مطلع باشند. دادن تلفن همراه 
به كودك كار اشتباهى است 
زيرا كودك به اين ابزار 
براى  وسيله اى  به عنوان 
گفت وگو نگاه نمى كند.

يعنى   :
تلفن همراه براى كودك 
بيشتر وسيله بازى است؟

بله، در سنين پايين كودكان 
به عنوان  تلفن همراه  به 
چشم  براى  وسيله اى 
رقابت  و  همچشمى  و 
با همسن و ساالنشان يا 
وسيله بازى نگاه مى كنند. 
در حالى كه تلفن همراه 
براى اين منظور طراحى 

نشده و اگر بازى اى هم در 
تلفن هست براى مواقع خاص و 

سرگرمى در موقعيت هايى است كه فرد 
چاره اى جز انتظار ندارد. اگر به عنوان 
وسيله اى براى بازى مى خواهيم 
براى كودك تلفن همراه بخريم، 

در  ديگرى  بى خطرتر  وسايل 
بازار وجود دارد كه عوارض 

تلفن همراه را هم ندارد.
: به دليل امواج ناشي 
از تلفن همراه اين نظر را داريد؟

بله، تلفن همراه به دليل امواجى 
كه دارد، مى تواند عوارضى به 
جا بگذارد كه بخشى از آن ثابت 
شده و برخى در دست تحقيق 
است. طبيعتا ميزان خطر امواج 
تلفن همراه براى كودكى كه در 
سن رشد و مغز او در حال تكامل 

است، بيشتر خواهد بود. از اين 
گذشته، عوارض زياد ديگري هم 
دارد؛ مثال بازى هاى موجود در 
تلفن هاى هوشمند كودك را به 
خود وابسته مى كند و طبيعتا اين 

موضوع مشكالت خاص خود را دارد و مى تواند به 
خشونت و ترس هاى كودك دامن بزند و توجه و 
تمركز او را كاهش دهد. در سنين باالتر نوجوانان 
براى وصل شدن به اينترنت و استفاده از فضاهاى 
مجازى به تلفن همراه عالقه نشان مى دهند كه اين 
موضوع مى تواند با خطرهايى همراه 
باشد زيرا امروزه وصل شدن به 
اينترنت با گوشى تلفن همراه 
بسيار ساده است و به 
وارد  با  راحتى 
يك  كردن 
كد امكان پذير 
مى شود. نوجوان 
مى تواند در هر زمان 
و مكانى وارد اينترنت 
هم  والدين  و  شود 
اين  روى  نمى توانند 
كاملى  كنترل  مساله 
داشته باشند. تمام اين 
توصيفات به اين معنى 
است كه اصال نيازى نيست 
كودك تلفن همراه داشته باشد 
جز در موارد استثنايى يا در 

شرايط و موارد محدود.
: لطفا براى اين موارد 

محدود مثالى بزنيد.
مثال وقتى قرار است كودك به 
اردو برود و والدين مايل هستند 
با او در ارتباط باشند. در اين 
شرايط بهتر است براى 
تلفن همراه  كودك 
البته  شود.  تهيه  ساده 
هم  اردو  در  حتى 
از  مى توانند  والدين 
مراقبان  طريق 
و مربيان با 

كودكشان 
ارتباط  در 
باشند و ممكن 

است نيازى به تلفن همراه نباد.
مدارس  در  امروز حتى  آقاى دكتر  : اما 
از دانش آموزان خواسته مى شود در اينترنت مطلب 
جستجو كنند يا به هر حال نوجوان ها دوست دارند 
در شبكه هاى اجتماعى با هم در ارتباط باشند. منع 

كردن آنها از اين نوع امور بسيار دشوار است!
اگر فرزند ما قرار است از اينترنت و شبكه هاى مجازى 
بهره مند شود، نيازى به تلفن هوشمند ندارد. بهتر 
است اين كار ازطريق رايانه هاى شخصى انجام شود 
كه قابليت كنترل بهترى دارند. در ضمن بايد قوانين 
خاصى قبل از شروع استفاده براى كودك يا نوجوان 
گذاشته شود. مثال اينكه اين وسايل جاى ثابتى دارند 
و محل آنها نبايد تغيير كند. نمايشگر رايانه بايد به 
نحوى باشد كه براى والدين قابل رويت باشد و مى توان 
از قفل براى كنترل حوزه هاى خاص استفاده كرد. 
بايد براى استفاده از فضاى مجازى محدوديت هاى 
زمانى تعيين كرد و زمانى كه كودك يا نوجوان در 
اينترنت است، والدين به صورت غيرمحسوس او را 
زير نظر داشته باشند. متاسفانه وضع چنين قوانينى 
و زير نظر گرفتن كودك و نوجوان وقتى با گوشى 
وصل  اجتماعى  شبكه هاى  يا  اينترنت  به  هوشمند 

مى شود، امكان پذير نيست.
: متاسفانه برخى والدين حتى اطالعات كمى 
دارند و نمى دانند وصل شدن به اينترنت و ورود به 
دنياى مجازى با گوشى هوشمند چقدر ساده است.
رفاه  دادن  نشان  براى  خانواده ها  از  بسيارى  بله، 
مالى و كم نگذاشتن براى فرزندشان اقدام به خريد 
گوشى هاى هوشمند مى كنند و تمام تصورشان اين 
است كه فرزندشان مشغول بازى درون گوشى است 
كار  از  كار  كه  مى آيند  خود  به  زمانى  متاسفانه  و 
اين  ناخوشايند  عوارض  گرفتار  كودك  و  گذشته 

تكنولوژى شده است.

با خريد تلفن همراه با خريد تلفن همراه 
براى كودكان ضررهاي براى كودكان ضررهاي 
جبران ناپذيرى به آنها وارد جبران ناپذيرى به آنها وارد 
مى كنيممى كنيم
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