
فناوری  با  ما  رویارویی 
و  نگرش  اساس  بر 
تعریف  که  هدف هایی 
متفاوت است.  کرده ایم، 
به  را  خویشتن  برخی 
نسیم خوش فناوری سپرده و همه لحظه های زندگی شان را 
با دنیای دیجیتال و مجازی سپری می کنند و عده ای دیگر، با 
تعصب، پیشداوری های منفی و ترس های ناشی از ناتوانی، هر 
نوع استفاده از امکانات ارزشمند جدید را ممنوع کرده اند. در 
این میان گروه میانه ای وجود دارند که از این دستاورد علمی 
برای رسیدن به هدف های بزرگ پل می سازند. هر کدام از این 
با فرزندان  رویکردها شکل بگیرد، در تعامل تربیتی خانواده 
نقش خواهد داشت. این مهم با توجه به روزهایی که سپری 
می کنیم و لزوم ورود دانش آموزان به دنیای یادگیری از راه دور 
به کمک اینترنت و گوشی های هوشمند، اهمیت بیشتری پیدا 
کرده و برای خانواده ها پرسش های جدی تری ایجاد کرده است. 
برنامه آموزشی شاد،  تدبیری شایسته و ممکن برای  طراحی 
تعطیل نشدن برنامه یادگیری دانش آموزان است و برای کودکان 
و نوجوانانی که تلفن همراه را در سرگرمی ترجمه کرده بودند، 
تجربه ای متفاوت کرده است ولی برای آنها که در چنین فضایی 
نبوده اند، مخاطرات و مالحظاتی را در پی دارد که به برخی از 
آنها اشاره می شود. این نکته ها برای کمک به خانواده ها جهت 

مدیریت فناوری در عرصه فناوری است.
امروز  فرزندان  زندگی  از  بخشی  فناوری  که  کنیم  قبول   .1
است. با پذیرش این اصل، خودمان را آماده مهارت آموزی و 
آماده سازی فرزندان برای استفاده درست از امکانات دیجیتالی 
ضمن  می تواند  زمینه،  این  در  بی جا  تعصب  هرگونه  کنیم. 
مخدوش کردن شخصیت ما در ذهن کودکان و نوجوانان، 

باعث محرومیت آنها از فرصت های ارزشمند باشد.
2. مراقبت، تعطیل بردار نیست. نمی توان به بهانه اینکه فرزندان 
ما دنیای درسی خود را به صورت زنده و با نرم افزار آموزشی 
می گذرانند، آنها را رها کرد. مراقبت از کودکانی که تازه چنین 
دنیایی را تجربه می کنند، ضروری تر به نظر می رسد. می توان 
این مراقبت ها را چراغ خاموش و ماهرانه انجام داد. می توان با 
ایجاد فضای استفاده ای که در معرض دید خانواده است، آنها 
را از حساسیت دور کرد و می توان با افزایش مهارت های خود 
درباره عملکرد تلفن همراه، به کودکان و نوجوانان پیام مراقبت 
حرفه ای را صادر کرد؛ اینکه عملکردشان در فضای جدید از 
دینی،  درون  نگاهی  در  نیست.  دور  به  والدین  دانش  و  دید 
بزرگان به ما آموخته اند که پیش از هر اقدامی از سوی کسانی 
که قصد گمراهی دارند یا ابزارهایی که می توانند به تغییر منفی 
در مسیر زندگی فرزندان منتهی شوند،  اقدامات پیشگیرانه داشته 
باشیم و باغبانی از گل های زندگی را به شایستگی انجام دهیم.

اکنون  ندهیم.  از دست  را  پیشگیرانه  آموزش های  3. فرصت 
که گوشی های هوشمند در اختیار کودکان و نوجوانان ما قرار 
می گیرد، فرصت مناسبی است تا آنها را با امکانات ارزشمند 
دنیای دیجیتال، نحوه استفاده درست از آن به همراه قانون های 
بهره وری، داشتن برنامه در استفاده از این فضا، هدفمند کردن 
ورود به شبکه های اجتماعی و آداب گفت وگوها و جستجوها بر 
اساس فرهنگ دینی و ایرانی خود را به فرزندان مان آموزش دهیم. 
4. ایجاد رابطه عاطفی خوب و همراه با اعتماد دو طرفه، نسخه 
اصلی همراهی موفق با فرزندان در دنیای فناوری است. وسیله ای 
مانند تلفن همراه، به خودی خود بد نیست،  بلکه زمانی در مسیر 
تربیت مشکل ساز می شود که به عنوان مخفی گاه یا پناهگاه برای 
کودکان و نوجوانان نسبت به کمبودهای موجود در زندگی شان 
تبدیل شود. این کمبودها می تواند ناشی از ناآگاهی والدین، 

تامین نکردن نیازهای روان شناختی فرزندان و نیز نداشتن اقتدار 
کافی در این باره باشد. به همین دلیل، پیشنهاد می شود والدین 
با  را  قانون های الزم  امکانات،  این  تهیه و واگذاری  از  پیش 
عزیزان خود توافق کنند و همراه با استفاده آنها از تلفن همراه، 
اطالعات و مهارت های خویش را در این زمینه افزایش دهند. 
زمانی که قانون های مشخص در این باره حکمرانی کنند، از 
میزان دستورهای والدین کاسته می شود و فرزندان با پیامدهای 
رفتاری خود مواجه می شوند، نه امر و نهی تکراری پدر و مادر.
5. برای روزهای پس از آموزش های مجازی هم برنامه داشته 
باشیم. دانش آموزانی که به استفاده از چنین امکاناتی خو گرفته اند، 

نمی توانند پس از تمام شدن دوره های درسی از ما مطالبه 
گوشی نداشته باشند، پس بهتر است از االن برنامه های مشخصی 
برای استفاده چندمنظوره و درست شان داشته باشیم و با فعال 
کردن تفکر نقاد کنار تفکر خالق شان، از آنها مدیرانی شایسته 
برای کنترل خویش در چنین موقعیت های بسازیم تا نگاه به 
هدف های  با  همسو  استفاده های  به  سرگرمی  از  را  فناوری 
بزرگ شان تغییر دهند. نکته مهم در این باره، غنی سازی دنیای 
واقعی و داشتن برنامه برای برخوردار شدن فرزندان از نشاط 
و تحرک کافی در زندگی روزمره است تا لذت جویی آنها در 

فضای مجازی خالصه نشود.

 ابراهیم اخوی
روان شناس و مدیر 

مرکز مشاوره ماوا

طراحی برنامه آموزشی شاد،  تدبیری شایسته اما پرمالحظه

جهانی  فراگیری  یا  پاندمی 
انسان های  زندگی  کووید-19، 
مختلفی  جنبه های  از  را  بسیاری 
دستخوش تغییر کرده است، اما برخی 
از متخصصان بر این باورند که نوجوانان بیشتر از دیگر 
گروه های سنی تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و 
آسیب دیده اند. با توجه به اهمیت این مساله، دکتر بال 
سود، روان پزشک کودکان و نوجوانان تصمیم گرفته 
است که توضیحات روشنگرانه ای را در قالب پرسش 
و پاسخ برای والدین ارائه دهد آنان بتوانند در برخورد 
با احساس آشفتگی و وانهادگی نوجوانان در دوران 

شیوع کروناویروس بهتر عمل کنند. 

نظر  از  نوجوانان  کروناویروس،  دوران شیوع  در 
سالمت روان چه تفاوتی با بچه های کم سن تر دارند؟ 
بزرگساالن معموال عادت دارند همه بچه ها از گروه های 
سنی مختلف را در یک گروه قرار دهند، درحالی که 
نوجوانان از منظر رشد و تکامل اساسا نیازهای متفاوتی 
از میل های  به بچه های کوچک دارند. یکی  نسبت 
ناخودآگاهی که در دوران نوجوانی شکل می گیرد، 
از  شدن  جدا  و  بیشتر  استقالل  کسب  برای  تالش 
خانواده است که در ادامه با برقراری ارتباطات مستحکم 
و صمیمی با همساالن و گروه های اجتماعی مختلف 
همراه می شود. نوجوانان کامال نسبت به وضعیت های 
احساسی والدین آگاه هستند و همیشه حواس شان به 
گفته ها و حرف های والدین هست، درحالی که آن 
را بروز نمی دهند. به همین دلیل هم این طور به نظر 
می رسد که نوجوانان فقط به دوستان خودشان توجه 

دارند و اهمیت خاصی برای والدین قائل نیستند. 
با توجه به توضیحات باال می توان درک کرد فاصله گذاری 
اجتماعی و محروم شدن نوجوانان از برقراری تماس های 
چهره به چهره با همساالن و دوستان شان، یکی از عوامل 
استرس زای اساسی در دوران شیوع کروناویروس برای 

نوجوانان است. 
از سوی دیگر، درک این مساله برای نوجوانان بسیار 
سخت است که چرا همه قوانین و دستورالعمل های 
اعالم شده در شرایط اضطراری فعلی طوری تنظیم 

شده اند که زندگی آنان را مختل کرده است. 
برای نوجوانان  نکته  این  بازگو کردن چندباره  البته 
ضروری است که حتی هر نوجوان سالمی هم ممکن 
است به کووید-19 مبتال شود یا از انتقال دهندگان 
مانند  افرادی  نهایتا  و  باشد  این ویروس  بی عالمت 
پدربزرگ و مادربزرگ یا دیگر عزیزان نزدیکش را 

به این ویروس مبتال کند. 
با این حال بسیار مهم است که والدین برای احساسات 
نوجوان ارزش قائل شوند و خشم و عصبانیت او را 
انکار نکنند. جدی گرفتن این نکته برای والدینی که 
فرزندشان آخرین سال دبیرستان را می گذراند، اهمیت 
بیشتری دارد. والدین باید به این نوجوانان توضیح 

دهند که آخرین سال تحصیلی شان با توجه به بحران 
کروناویروس چقدر ویژه است و آنان در جایگاه پدر 
و مادر نه تنها به نوجوان کمک خواهند کرد، بلکه هرگز 

این دوران سخت را از یاد نخواهند برد. 

والدین در شرایط بحرانی فعلی و برای درک بهتر 
احساسات نوجوانان چطور می توانند این بچه ها را 

به بروز احساسات شان ترغیب کنند؟ 
همه کسانی که مسوولیت فرزندپروری نوجوانان را 
با احساسات فرد  برعهده داشته اند، چالش مواجهه 
نوجوان را از سر گذرانده اند. اول از همه باید توجه 
داشت که نوجوانان هرگز از والدین مشاوره و نصحیت 
و پند و اندرز نمی خواهند و والدین باید درک کنند 
که این قضیه اصال نوعی خصومت شخصی نیست، 
یا مادر برای برقراری  بنابراین شما در جایگاه پدر 
ارتباط درست با فرزند نوجوان تان تا حداکثر امکان 
نباید به این شیوه ها و خصوصا شیوه های تهدیدآمیز 
متوسل شوید. البته یکی از مزیت های همه گیری فعلی، 
این است که انسان ها اوقات فراغت بیشتری دارند و 

درنتیجه والدین و فرزندان هم بیشتر می توانند با همدیگر 
وقت گذرانی کنند، بنابراین از فرصت استفاده کنید و 
با فرزند نوجوان تان بدون قضاوت کردن رفتارهای او 
یا اظهارنظرهای تند و تیز درباره دغدغه های خودتان 
صحبت کنید و احساسات خود را با او در میان بگذارید. 
والدین در این شرایط نباید کنترل احساسات خودشان را 
از دست بدهند، اما باید احساسات شان را با نوجوان در 
میان بگذارند تا او هم بتواند همین کار را انجام بدهد. 
نکته مهم دیگر در این زمینه، تالش برای عادی سازی 
احساسات نوجوانان است. مثال والدین باید در فضای 
از  بپرسند که دوری  از نوجوان  مناسب و صمیمی 
لغو  می دهد؟  او  به  احساسی  چه  واقعا  دوستانش 
و...  ورزشی  فرهنگی،  اجتماعی،  رویدادهای  شدن 

چه مشکالتی را برای او ایجاد کرده است؟ 
والدین بعد از شنیدن توضیحات نوجوان باید با او 
همدردی کنند و به او نشان دهند که دشواری وضعیت 
فعلی را می فهمند. حتی بهتر است که والدین بعضی از 
مشکالت خودشان در دوران شیوع کروناویروس را با 
نوجوانان در میان بگذارند و بگویند که مثال پیگیری 

شرایط  به دلیل  شخصی شان  عالقه مندی های  کدام 
بحرانی فعلی دچار مشکل شده است. نوجوانان از 
این طریق متوجه می شوند که در احساس ناراحتی و 

سرخوردگی تنها نیستند. 

چه چیزهایی می توانند در دوران بحرانی فعلی برای 
نوجوانان استرس زا باشند؟ 

یکی از بزرگ ترین عامل های استرس زا در شرایط 
برای  خصوصا  و  نوجوانان  برای  فعلی  بحرانی 
را  مدرسه  تحصیلی  سال  آخرین  که  نوجوانانی 
رویدادهای  از  آنها  شدن  محروم  می کنند،  تجربه 
بوده  این  بر  قرار  درواقع  است.  زندگی شان  مهم 
که آنها نیز مانند دیگر نوجواناِن پیش از خودشان، 
با تمام خوشی ها  آخرین سال تحصیلی مدرسه را 
و ناخوشی هایش پشت سر بگذارند و سپس وارد 
دوران جوانی و دانشگاه شوند، اما انگار دستی پنهان 
این بخش مهم از زندگی آنها را ربوده است. همین 
وضعیت باعث شکل گیری احساسات تند و تیز و 
در  و  می شود  نوجوانان  در  سرخوردگی  و  عمیق 

با شکل گیری رنجش  از نوجوانان می تواند  بعضی 
)resentment( همراه شود؛ نوجوانان در حالت 
رنجش دچار نوعی احساس هیجانی منفی می شوند و 
دائما به موقعیت رنجش آوری فکر می کنند که دیگر به 
گذشته پیوسته است، درحالی که نمی دانند این درگیری 
درونی مداوم به سالمت روان شان آسیب می رساند. 
کروناویروس،  شیوع  به دلیل  نوجوانان  از  گروهی 
دارند،  خودشان  آینده   درباره  مختلفی  دغدغه های 
اما ما باید به این نوجوانان یادآوری کنیم که وقتی 
آنها در آینده بخواهند وارد گروه های اجتماعی جدید 
یا فضاهای زیستی جدید شوند، طرف های مقابل شان 
پاندمی  آنها  انسان های هم سن  که همه  می دانند  یا 
کووید-19 را از سر گذرانده اند یا خودشان نیز یکی 

از هم دوره ای های این نوجوانان خواهند بود. 
ماندن در خانه به این معنا نیست که نوجوانان نمی توانند 
خودشان را برای آینده آماده کنند. نوجوانان هم مانند 
همه گروه های سنی دیگر می توانند برنامه ریزی روزانه 

و اهداف مشخصی برای پیگیری داشته باشند. 
مهم تر از همه این ها، والدین و دیگر نزدیکان افراد 
نوجوان باید حس فقدان )loss( نوجوانان را تصدیق 
کنند تا نوجوان متوجه شود که تعداد زیادی از آدم های 
مهم زندگی اش برای احساسات او ارزش و اعتبار 

قائل هستند. 
البته بعد از تصدیق و پذیرش حس فقدان، نوبت حرکت 
روبه جلو و عبور از مساله فقدان است. اساسا ذات 
فقدان همین طور است؛ یعنی فرد باید فقدان را بپذیرد 
و سپس به مرور زمان و با کمک اطرافیان متوجه شود 
که اوضاع زندگی پس از این ماجرا از چه قرار است. 

 والدین از چه راه هایی می توانند برای کاهش استرس 
نوجوانان کمک بگیرند؟ 

همه ما به عنوان انسان، موجوداتی هستیم که رابطه 
مهمی با مفهوم »عادت« داریم، بنابراین طراحی یک 
برنامه ریزی روزانه همراه با خود نوجوان و حفظ پایبندی 
به این برنامه می تواند برای هر انسانی و خصوصا برای 
نوجوانان مفید باشد. یادتان نرود که وقتی نوجوانان 
به مدرسه می روند، دقیقا پیش بینی ناپذیری اتفاقات 
ناشناخته است که باعث شکل گیری اضطراب و استرس 
در آنان می شود. پس شما می توانید با پیش بینی پذیر 
کردن اتفاقات روزانه برای نوجوان، میزان استرس و 

اضطراب را در او کاهش دهید. 
Children's Hospital of Richmond :منبع

نوجوانان در قرنطینه

کمک به نوجوانان در بحران کووید19
 ترجمه: 

یوسف صالحی

ماندن در خانه به این معنا نیست که نوجوانان 
نمی توانند خودشان را برای آینده آماده 

کنند. نوجوانان هم مانند همه گروه های سنی 
دیگر می توانند برنامه ریزی روزانه و اهداف 

مشخصی برای پیگیری داشته باشند
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