
88498471سبك زندگي
|| روزنامه جوان |  شماره 85679 16 ش��وال 1440   | پنج ش��نبه 30 خ��رداد 1398 

حمايت والدين، بهترين سرمايه براي فرزندان 

 كسب و كارهاي كوچك نوجوانان را 
دست كم نگيريم

سبك تربيت سبك کارآفرينی

7 گام کليدي براي ايجاد روحيه کارآفريني در کودکان

من كنارتم فرزندم، بدون هراس به پيش برو

   سيمين جم
يكي از ديرينه ترين آموزه هاي تربيتي درباره کودکان 
اين عبارت روش�ن و کاربردي اس�ت که »بچه ها از 
اعمال ما مي آموزند ن�ه از گفته هايم�ان«. درواقع، 
اينكه ما با عم�ل خود مي توانيم الگوهاي مناس�بي 
در تربيت فرزندانمان باش�يم مطلبي اثبات شده در 
آموزه هاي دين�ي و مباحث علمي اس�ت. در کتاب 
»آنچه فرزندان از روابط پدر و مادر مي آموزند« با اين 
مباحث از ديد دکتر جوديت پي. سيگل روان درمانگر 
ازدواج و خانواده و دانشيار دانشگاه نيويورك بيشتر 
آشنا مي شويم. اين کتاب را انتشارات نقش و نگار با 
ترجمه سيد مرتضي صفوي زاده و محمد فرجيان در 

270 صفحه چاپ کرده است. 
      

دكتر سيگل از روان درمانگران در زمينه مسائل خانواده 
است كه در اين كتاب از تجارب 25 ساله خود در درمان 
و ارائه مش��اوره به زوج هاي داراي مش��كالت مشترك 
استفاده كرده است. وي در اين كتاب مطالبي را در زمينه 
تربيت فرزند و زوج درماني به صورت تركيبي ارائه كرده 
اس��ت، به صورتي كه مطالعه آن مانند زدن دو نشان به 
وسيله يك تير است. او در كتاب خود مترصد پاسخگويي 
به اين پرسش هاس��ت كه: نحوه يادگيري فرزندانتان از 
روابط نزديك شما چگونه است؟ وقتي فرزندان نظاره گر 

رفتار متقابل شما و همسرتان هستند چه مي بينند؟ در 
پاسخ به اين پرسش ها و در رويكردي نو نسبت به شرايط 
مختلف خانواده، كتاب حاضر نش��ان مي دهد كه چگونه 
درك فرزند نس��بت به ازدواج، كه حاص��ل روابط پدر و 
مادر است، كليدي است گشوده به رشد روان شناختي و 
خوشبختي نهايي. مؤلف طي صحبت با خانواده هاي سالم 
و نيز زوج هايي كه متاركه كرده اند به همراه فرزندانشان، 
هفت مؤلفه ض��روري ازدواج را كه در س��المت عاطفي 
فرزندان تعيين كننده اس��ت معرف��ي مي كند. در كتاب 
حاضر، همان گونه كه از عنوان آن نيز مش��خص اس��ت، 
پدران و مادران به عنوان الگوهايي معرفي ش��ده اند كه 
فرزندان در تأمين نيازهاي وج��ودي خود، دائماً آن ها را 
زير نظر گرفته و كارهاي مثبت و منفي آنان را در وجود 
خود همانند س��ازي خواهند كرد. بخش ه��اي ابتدايي 
كتاب به آسيب ها و بخش هاي پاياني آن به نكات مثبت 
اشاره دارد. مخاطبان اين كتاب عالوه بر زوج هاي داراي 
فرزند، دانشجويان روان شناسي و مشاوره نيز مي باشند. 
زيرا نويسنده در بخش هاي زيادي از كتاب مطالبي را كه 
در جلسات زوج درماني گذشته است مطرح كرده، سپس 
نقاط ضعف را ذكر كرده و پس از آن ب��ه تحليل وقايع و 
آثاري كه بر فرزندان وارد مي ش��ود مي پردازد. با تحليل 
يك مورد آن را به پايان رسانده و مورد بعدي از مراجعان 

را مطرح مي نمايد. 

اين كتاب پر از خانواده هايي اس��ت كه در طول 25 س��ال 
تجربه نويسنده شناخته شده و تحت درمان قرار گرفته اند. 
نويس��نده در اين كتاب از الگوهاي مختلف روان شناختي 
براي تحلي��ل مطالب خود اس��تفاده كرده اس��ت. نظريه 
يادگي��ري اجتماع��ي، روان بن��ه )طرح��واره( درماني و 
روان شناس��ي خود، از اين موارد هس��تند. ريش��ه اصلي 
مشكالت مطرح شده به وضعيت نابسامان محيط خانواده و 
اختالف ميان والدين آنان اشاره دارد كه تأثيرات منفي خود 
را در تصميم گيري ها، انتخاب همسر و ساختار شخصيتي 
فرزندان در آينده به نمايش گذاشته است. به عنوان مثال 
فردي كه وارد زندگي زناشويي ش��ده است، ناخودآگاه به 
خاطرات و برنامه زندگي زناشويي پدر و مادر روي مي آورد. 
تجربه ديدن اينكه پدر و مادر همديگر را تحقير كرده يا به 
هم بي احترامي مي كنند انتظار و ترسي مبني بر اينكه افراد 
متأهل با همسرشان چگونه رفتار مي كنند، ايجاد مي كند. 
نكته بسيار مهمي كه مبناي علمي اين كتاب را پايه ريزي 
مي كند، اس��تفاده مؤلف از نظريات روان شناسي خود و 
نظريات روابط ش��يئي )object relation( است. اين 
نظريات به س��اخت ش��خصيت و نحوه تصميم گيري ها 
بر اس��اس آنچه در كودكي و نوع والدگري كه بر كودك 
گذشته اس��ت، اش��اره مي كنند. نويس��نده در جريان 
مشاوره ها به اين نكته پي برده است كه اگرچه بزرگساالني 
كه با آن ها سروكار داشته چيزي از يك زندگي خانوادگي 

غم انگيز يا دوران كودكي توأم با بيماري نمي گفتند، اما 
همواره ديده شده مشكالتي كه آرامش آن ها را بر هم زده 
است ريشه در زندگي زناشويي والدين خود آن ها دارد. وي 
مي گويد: »تقريباً همه بزرگساالني را كه در ازدواج درماني 
راهنمايي مي كردم، تأثير چشمگيري از روابط والدينشان 
گرفته بودند.« بنابراين او ه��دف از تأليف كتاب را ايجاد 
آگاهي وسيع تري از تأثيراتي كه بچه ها از ارتباط با پدر و 

مادر خود مي گيرند، اعالم كرده است. 
كتاب حاضر درمجموع از 9 فصل تشكيل شده است كه 
هفت فصل آن به توضيح مؤلفه هاي كليدي كه در زندگي 
زناشويي اطالعات مهم و اساسي براي بچه فراهم مي كند، 
اش��اره دارد: »در اولوي��ت قرار دادن زندگي زناش��ويي، 
حمايت، احترام، اعتماد، مذاكره، حل اختالف و عش��ق 
ورزيدن.« قلم به كار رفته در كتاب روان بوده و مخاطبان 
عالقه مند و نيازمند به اين ح��وزه را بي نياز مي كند. در 
پايان هر فصل س��ؤاالتي براي خوانندگان طراحي شده 
است. اين سؤاالت با دقت خاصي آورده شده اند و عالوه 
بر داش��تن جنبه هاي درماني فرد را به عمق وجود خود 
راهنمايي كرده و مي توانند به عنوان يك تكليف درماني 
براي افراد استفاده ش��وند. عالوه بر مباحث مطرح شده، 
برخي فرايندهاي رواني طالق، بايدها و نبايدهاي دعوا در 
فصل هفتم و ويژگي هاي زوج هاي خوش��بخت در فصل 

هشتم، مباحث اين كتاب را تشكيل مي دهند.

   محمدرضا سهيلي فر
چنانچه به عنوان يك والد بخواهيم به فرزندمان 
درسي مفيد در زندگي بياموزيم و به او کمك کنيم 
مهارت هاي مه�م الزم براي رهب�ري يك زندگي 
موف�ق را بياموزد، چگونه رفت�ار کنيم؟ بي ترديد 
در صورتي که در سنين جواني بتوان سبك ذهني 
کارآفرينان�ه را در بچه ها ايجاد کرد و گس�ترش 
داد، مهارت رهب�ري نيز در او رش�د خواهد کرد. 
افراد داراي شيوه تفكر کارآفريني، چالش ها را به 
عنوان فرصت در نظر مي گيرند و با اعتماد به نفس 
به نوآوري و ايج�اد ارزش در جه�ان مي پردازند. 
انس�ان از دوران کودکي مي تواند اين مهارت ها و 
رفتارهاي کليدي را براي زندگي موفق خود ايجاد 
کند. در حقيقت، کودکان بيشتر مستعد يادگيري 
مهارت هاي مختلف از بزرگ تر هاي خود هستند 
زي�را موان�ع ذهني کمت�ري براي توس�عه چنين 

مهارت هايي در خود دارند. 
      

1- تقويت اعتماد به نفس با كشف توانمندي هاي 
دروني و بيروني

اعتماد به نفس احس��اس اعتماد به توانايي ها، ش��رايط 
و قض��اوت خودمان اس��ت. افزايش و رش��د احس��اس 
اعتمادبه نف��س ب��ه منزل��ه س��نگ بناي ي��ك زندگي 
موفق خواهد بود. با توجه به مطالعات روان ش��ناختي، 
اعتمادبه نف��س از جاي��ي نش��ئت مي گيرد ك��ه فرد به 
ارزش خويش پي برده و مزيت ه��ا و توانايي هاي دروني 
و بروني اش را كش��ف كن��د. مزيت بروني ظاه��ر افراد، 
تأييد و مقبوليت نزد س��ايرين و ني��ز عملكرد تحصيلي 
و علمي را دربرمي گيرد. مزيت دروني ش��امل داش��تن 
شخصيتي پس��نديده و رعايت اس��تانداردهاي اخالقي 
مي باش��د. كارآفريني ب��ا انگيزه و محرك ه��اي دروني 
فرد دست در دس��ت هم قرار مي دهند. اعتقاد و باور به 
ايده ه��ا و توانايي هاي فرد بابت غلبه ب��ر موانع مي تواند 
روابط قوي بين كس��ب و كار و زندگي ايجاد كند. با اين 
وصف، چگونه اعتمادبه نفس فرزندمان را تقويت كنيم؟ 
ش��ما مي توانيد يك الگوي خوب باشيد. از خود همدلي 
نشان داده و نظرات و ايده هاي آنها را تشويق كنيد. شما 
بايد اجازه دهيد بچه ها تصميم بگيرند و از انتخاب آنها 
حمايت كنيد. حتي زماني كه فكر مي كنيد ممكن است 
تصميم درس��تي نگرفته باش��ند، بگذاريد بچه ها عقايد 
خود را س��اخته و آن را امتحان كنند. يادگيري ناشي از 
تجربه كردن كه حتي در تضاد با آموزش ها و قواعد باشد، 

نكته اصلي در توسعه مهارت حل مسئله و اعتمادبه نفس 
فرد است. 

2- پوستي ضخيم و روحيه اي انعطاف پذير 
در يك فرد كارآفرين، رش��د پوس��تي ضخيم در هنگام 
ناماليمات موجب برتري و فائق آمدن بر مشكالت خواهد 
شد. همه ما مي دانيم كه درد، شكست و نااميدي بخشي 
از زندگي است. بخش مهمي از كارآفريني، يادگيري در 
مورد شكست اس��ت و نه هراس از آن. بچه هاي خود را 
براي ايجاد و توسعه يك روحيه انعطاف پذير و مديريت 
چالش هايي ك��ه زندگي در مس��ير آنها ق��رار مي دهد، 
آماده كنيد. پدر و مادر ها در مورد بچه ها احس��اس بهتر 
و اطمينان بيشتري خواهند داشت وقتي به آنها كمك 
كنند از اضطراب و خودترديدي نسبت به توانايي هايشان 
اجتناب كنند. چگونه مي تواني��د بچه هاي خود را قوي 
و مانا پرورش دهيد؟ بگذاريد احساس��ات خ��ود را ابراز 
كنند و از كوچك شمردن احساسات آنها اجتناب كنيد. 
هنگامي كه بچه ها مش��اهده كنند والدين احساس��ات 
آنها را درك مي كنند، احساسات هيجاني در آنها از بين 
مي رود و مي توانند انرژي خود را روي احساسات بهتري 

متمركز كنند. 
3- مهارت حل مسئله و تفكر انتقادي

كارآفرينان انديشمنداني ايرادگير و منتقد هستند. آنها 
توانايي تمركز و مقابله با يك مشكل را با استفاده از تجزيه 
و تحليل و ارزيابي آن براي قضاوت و تصميم گيري دارند. 
آموختن تفكر انتقادي يك جزء كليدي براي فردي است 
كه مي خواهد توانايي و قابليت حل مسئله را پيدا كند. به 
همين ش��يوه برخي مردم مي توانند تصميمات شفاف، 
منطقي و منجر به موفقيت در كس��ب و كارشان يا فراتر 
از آن بگيرن��د. آموزش تفكر انتقادي ت��ا حدي بچه هاي 
شما را مورد سؤال و بررسي قرار مي دهد. از آنها بپرسيد 
چگونه فكر مي كنند وقتي بايد شرايطي كه به آنها آسيب 
مي رس��اند را مديريت كنند؟ در اين مرحله ممكن است 
نياز به كمك داشته باشند تا به ايده هاي خود برسند اما از 
فشار به آنها بابت حل مسئله خودداري كنيد. در صورت 
لزوم گزينه هايي به عنوان راه حل ارائه كنيد؛ ليكن افكار 
خود را در قالب سؤاالتي مانند »آيا فكر مي كني اين راهكار 
نتيجه بدهد؟« مطرح كنيد. هدايت بچه ها به اين روش به 
آنها كمك مي كند مشكل را با صداي بلند بگويند و تعريف 
كنند، كه واكنش��ي مثبت و اميدبخش است. اين روش 
يك راه رسيدن به چشم انداز و پيدا كردن پاسخ با تكيه بر 
توان خودشان است. حمايت از بچه ها به اين طريق به آنها 
كمك مي كند تا در سايه توانايي خود براي يافتن راه حل 

مسائل احساس امنيت و آرامش خاطر كنند. 
4- تفكر خالق و ايده هاي نوآورانه

كارآفرينان نياز دارند تا خالق باش��ند. حل مش��كالت 
پيچيده مي تواند دشوار و نياز به ترفندهايي داشته باشد. 
تفكر خالق اين است كه چگونه ايده هاي جديدي را براي 
حل چنين مسائلي توسعه داد. براي خالقيت و گفت وگو 
درخصوص ايده هاي نوآورانه ب��راي بچه هاي خود وقت 
بگذاريد. س��ؤاالت طرح ش��ده جرقه هاي الهام بخشي 
خواهند ب��ود، مانند: »چه كار متفاوتي ب��ه منظور بهتر 
كردن اين ش��رايط يا موضوع مي توان انج��ام داد؟« يا 
»با چند راه حل در نظر داري اين مسئله را حل كني؟« 
سؤاالت زيادي مطرح كرده و با هم به پاسخ برسيد. تفكر 
خالق كليد نوآوري است و جهان آنچنان سريع در حال 
تغيير است كه مردم بايد خالق و نوآور باشند تا از ديگران 

عقب نمانده و در زندگي موفق باشند. 
5- هدف گذاري و تعيين نقشه

 همه دستاوردهاي بزرگ داراي يك جدول زماني هستند 
كه از نقطه ش��روع تا هدف كار مي كند. اهداف به مثابه 
موتور محرك، ما را در مسير رسيدن به چيزهايي هدايت 
مي كنند كه واقعاً در زندگي خواستار آنها هستيم. داشتن 
قابليت تدوين اهدافي مؤثر و پشتكار و پيگيري مستمر 
تا حصول نتيجه غايي به منظور نيل به يك زندگي موفق 
حائز اهميت است. با به اشتراك گذاري اهداف خود، به 
بچه ها هدف و هدف گذاري را آم��وزش دهيد. در مورد 
ايده هاي خود و نقشه تان براي به سرانجام رساندن آنها 
با هم صحبت كنيد. با آموختن آنچه در زندگي برايشان 
اهميت دارد، آنچه مي خواهند ياد بگيرند، تغيير دهند يا 
به دست آورند، به آنها كمك كنيد تا اهداف كوتاه مدت 
و بلندمدتي را برنامه ريزي كنند. با آنها همكاري كنيد تا 
مراحل رسيدن به اهدافش��ان را ايجاد و خلق كنند و در 
مورد نحوه پيشرفت و چالش هاي مربوط به محدوديت 
زماني دستيابي به يك هدف با ايشان صحبت كنيد. يك 
شخص الزم اس��ت خط پايان اتمام مسابقه و همينطور 
اهداف زندگ��ي را بداند. در ابتدا يادگي��ري اين مهارت 
كمك مي كند تا بچه ها س��ريع تر كارهايشان را به اتمام 
برسانند ليكن مهم تر از همه به آنها كمك مي كند تا درك 
كنند قادر به كنترل سرنوشت خود هستند. يك احساس 
قدرت خوشايند در دوراني كه كودك هستند و همينطور 

در سال هاي بعدي زندگي. 
6- ابتكار عمل و پيشگامي

همه كارآفرينان ابتكار عمل دارند. ابتكار يك شتاب دهنده 
و تسهيل كننده براي خلق ايده هاي نوآورانه است. ابتكار 

انگيزه اي اس��ت براي نگاه كردن به چيزي كه در اطراف 
شماست و سپس عمل كردن براي تكميل يا بهتر كردن 
آن. ايجاد حس اش��تياق براي شناسايي فرصت ها نكته 
مهمي است ليكن بدون ابتكار عمل كاري انجام نمي شود. 
ابتكار و پيش��گامي را به كودكان خود با الگوس��ازي از 
خودتان آموزش دهيد. بچه ها از تماشاي رفتار افرادي كه 
باورشان دارند، الگوبرداري مي كنند، لذا مواقعي كه نياز 
به ابتكار عمل دارند را شفاهي به آنها گوشزد كنيد. اين 
كار به آنها ياد مي دهد وقتي بايد اقدامي كرد، در انجامش 

درنگ نكنند. 
7- همدلي و انتقال احساسات و عواطف

توانايي همدلي و انتقال احساس��ات و عواطف بخش��ي 
از ويژگي يك كارآفرين موفق اس��ت. كارآفرينان موفق 
مي دانند كه تالش براي ديدن ديدگاه ها و احساس��ات 
ديگران مي تواند آنها را نزد همكاران خود از همه جهت 
مقبول تر كند. همدلي توانايي درك تجربه ديگران از نظر 
عاطفي و هيجاني اس��ت كه ميزان مختلفي از آن وجود 
دارد و همچنين مي تواند توسط بچه ها و نيز بزرگساالن 
رشد يافته و درك شود. ش��ما مي توانيد با نوع رفتارتان 
با فرزندانتان به عنوان يك انس��ان كه داراي فكر و ذهن 
مستقل هستند، در رشد اين حالت اثرگذار باشيد. احترام 
به احساسات و عواطف آنها و صحبت كردن در مورد رابطه 
ميان احساسات آنها و نحوه رفتارشان، به آنها ياد مي دهد 
انگيزه هاي س��ايرين را درك كنند. ضمناً به آنها كمك 
خواهد كرد تا خصوصياتي را كه با ساير مردم به صورت 
مشترك دارند، شناسايي كرده و به طور طبيعي بتوانند 
با آنها ارتباط برقرار كنند. اين قابليت آنها موجب ايجاد 
روابطي معنادارتر شده و در موفقيت افراد پيشرو و نشاط 

كلي زندگي شان نقش مهمي دارد. 
تمام اي��ن مهارت ه��ا از طريق ارتباط دوطرفه توس��عه 
مي يابند. بله، ما بايد مس��ير را مشخص و هدايت كنيم. 
بچه ها نياز ب��ه فرصت دارند تا خودش��ان را آزادانه بيان 
كنند و از طرف والدين درك و پذيرفته شوند. به عنوان 
والدين، ما نيز يك رهبر هس��تيم و بايد از طريق اجازه 
دادن به بچه ها براي تصميم گي��ري و امتحان ايده هاي 
مختلف حل مسائل، پش��توانه و حامي آنها باشيم. بايد 
به آنها اطمينان دهيم كه در كنارش��ان هستيم تا بدون 
هراس به سمت هدف به پيش بروند. كارآفرينان مي دانند 
كه تجربه بهترين آموزگار است و بچه هاي كم سن و سال 
زماني كه مهارت هاي يك زندگي موفق را در خود رشد و 

توسعه بدهند، بهره الزم را از آن خواهند برد.
lifehack. org :برگرفته از سايت

آنچه فرزندان از روابط پدر و مادر مي آموزند
روايت درمان 25 خانواده در يك کتاب کتاب خوب

  حسين گل محمدي
وقت�ي فرزندانت�ان درب�اره عاليق خود 
صحبت مي کنند چقدر ب�ا دقت و توجه 
به آنها گوش کرده و آنه�ا را در انجام کار 
مورد عالقه شان همراهي و در راه رسيدن 
به هدف تشويقشان مي کنيد؟ بسياري 
از والدي�ن صرفًا ب�راي پر ک�ردن اوقات 
فراغت فرزندانشان، آنان را در کالس هاي 
مختلف ثبت نام مي کنند، بدون آنكه نظر 
و عالقه فرزندشان را درباره آنچه برايش 

وقت و هزينه مي کنند، بدانند. 
   

 در اكثر قري��ب به اتف��اق خانواده هاي ايراني 
مرسوم است كه حتماً فرزندشان يك كالس 
موس��يقي رفته و حتماً يك س��از بلد باشد، تا 
جلوي فك و فاميل و دوست و آشنا كم نياورند 
و بتوانند پز بدهند. ولي همي��ن والدين براي 
يك بار هم از فرزندشان نمي پرسند كه آيا اين  
سازي كه س��اعت ها براي آموزش و يادگيري 
آن وقت مي گ��ذارد اصاًل دوس��ت دارد يا نه؟! 
اصاًل قرار اس��ت آموزش اين س��از را تا كجا و 
تا چه سني با چه هدفي ادامه دهد. فقط ساز 
ياد بگيرد كه از بچه ه��اي ديگران عقب نماند 
يا اينكه با هدف پيش��رفت و به درجه استادي 
رسيدن در اين ساز آن را مي نوازد و براي اين 
هنري ك��ه مي آموزد هدف و آين��ده اي دارد؟ 
اين وظيفه ماس��ت كه به بچه ها كمك كنيم 
ه��ركاري را هدفمند انجام دهن��د و براي آن 

خروجي و آينده اي در نظر بگيرند. 
اگر فرزند ما به حرفه و هنري عالقه دارد بهتر 
اس��ت او را در انجام و پيش��رفت در آن حرفه 
تش��ويق كرده و همراهي كنيم. دختر يكي از 
آش��ناهايمان كه از همان سن پايين بسيار به 
آشپزي و ش��يريني پزي عالقه داشت اكنون 
براي خود يك كارآفري��ن خانم جوان و موفق 
شده است. او از سنين نوجواني و در حالي كه 
13-12 س��ال بيشتر نداش��ت عالقه خود به 
اين حرفه را نش��ان مي داد. در ابتدا والدينش 
به خصوص پدرش با رفتن به كالس آش��پزي 
در اين سن و س��ال بس��يار مخالفت كردند و 
اصاًل دوست نداش��ت دختر دردانه اش از اين 
س��ن به فكر آش��پزي و اين موضوعات باشد. 
ولي دخترك در خان��ه و در اي��ام بيكاري در 
آش��پزخانه با غذاهاي جديدي كه خودش با 
تركيب مواد غذايي مختلف درست مي كرد پدر 
را قانع كرد كه بايد كالس آشپزي برود. وقتي 
شنيدم اين خانواده دخترشان را در تابستان 
كالس آش��پزي و ش��يريني پزي گذاشته اند 
تعجب ك��ردم ول��ي زماني كه خبردار ش��دم 
او ب��ه صورت حرف��ه اي اي��ن كار را مي كند و 
حتي هنگام برگ��زاري مهماني فامي��ل از او 
براي آش��پزي دعوت مي كنند ب��ه تصميم او 
و خانواده اش آفرين گفتم. دخت��ر نوجوان با 
آموزش صحيح آشپزي و شيريني پزي درواقع 
كار مورد عالقه خود را درست و دقيق تر از قبل 
انجام مي داد. او با اعتمادبه نفس��ي كه در اين 
حرفه پيدا كرده بود ابتدا در جشن هاي مدرسه 
و بعد در جشن ها و مهماني هاي دوست و آشنا 
انواع غذاها و كيك هاي خوش��مزه را درست 
ك��رده و با قيمت بس��يار خوب و مناس��ب به 
فروش مي رساند. اولين درآمدي كه به دست 
آورده بود بيش��تر از 14 سال س��ن نداشت و 
اكنون او يك دختر جوان 20 ساله است كه با 
طبخ غذاهاي خوشمزه براي خود كار و شغل 

موفقي دارد. 
معموالً اكثر والدين دوست دارند فرزندانشان 
دكتر و مهندس ش��وند. از همان سنين پايين 
هم مرتب اين خواس��ته هاي خود را در گوش 

فرزندانشان زمزمه مي كنند و اصاًل به عالقه و 
خواسته فرزندشان توجهي ندارند. حاال جامعه 
پر شده از دكتر و مهندس هايي كه كاري براي 
انجام ندارند. گويا فراموش كرده ايم كه جامعه 
به مشاغل ديگر هم نياز دارد. اگر قرار باشد همه 
دكتر و مهندس شوند پس چه كسي خياط و 
نانوا و مكانيك ش��ود؟ به عالقه  و توانايي هاي 
فرزندانمان توجه كنيم و خودخواهانه با آينده 

و سرنوشت آنها بازي نكنيم. 
هركدام از ما بد نيس��ت هر از گاه��ي دوران 
نوجواني خودمان را مرور كنيم. وقتي به دوران 
نوجواني خود و به ايام تابستان آن روزها فكر 
مي كنم به ي��اد مي آورم كه چ��ه كارهايي كه 
انجام نمي دادم. من با همان س��ن كم با توجه 
به وضعيت مالي پ��درم هر تابس��تان در يك 
حرفه به عنوان ش��اگرد كار مي كردم و البته 
دس��تمزدي هرچند ناچيز هم مي گرفتم. در 
كارواش و رستوران كار مي كردم. نقاشي روي 
شيشه مي كشيدم و مي فروختم. دستفروشي 
مي كردم. روزنام��ه مي فروخت��م. باميه هاي 
حلقه اي در س��يني مي فروختم. جوجه هاي 
رنگي به همراه دوس��تم مي خريديم و با سود 
اندكي مي فروختي��م و خالص��ه اينكه بيكار 
نمي ماندي��م. در آن زمان ه��ا تم��ام بچه ه��ا 
تابستانشان را در كوچه ها و بازي هاي گروهي 
مي گذراندند ن��ه مثل االن كه انواع و اقس��ام 
كالس هاي آموزشي و تفريحي است و بچه ها 
مدام از اين كالس به آن كالس مي روند يا در 
خانه پاي بازي هاي اينترنتي نشسته اند، يا در 
فضاهاي مجازي س��رگرم و مشغول هستند. 
بالطبع بچه ه��اي امروزي اينگونه تابس��تان 
خود را سپري مي كنند. با اين شرايط نگراني 
والدي��ن امروزي نس��بت به والدي��ن قديمي 
كمتر كه نشده هيچ بيشتر از گذشته دلواپس 
فرزندانشان هس��تند. قاعدتاً نمي توانيم اين 
ش��رايط را انكار و فرزندانمان را از اين دنياي 
جديد محروم كنيم اما هركدام از ما با آموزش 
و مراقبت مي توانيم به فرزندانمان كمك كنيم 
كه بهترين اس��تفاده را از اين فضاي مجازي 
ببرند، اما بايد فرزندانمان را از اعتياد به رايانه و 
اينترنت محافظت كنيم و گاهي به همراه آنها 
به بازي هاي س��نتي و تفريحات دسته جمعي 

بپردازيم. 
 اي��ن  روزها كس��ب و كار در فض��اي مجازي 
هم بسيار باب شده است و بس��ياري از مردم 
ترجيح مي دهند خريده��اي خود را از طريق 
اينترنت انجام دهند. پسر نوجوان 15 ساله اي 
را مي شناسم كه درآمد خوبي از طريق اينترنت 
دارد. در ابتدا وقتي متوجه اين موضوع ش��دم 
خيلي ناراح��ت و در عين حال نگران ش��دم. 
چرا بايد والدينش اجازه دهند كه او از طريق 
اينترنت كسب درآمد كند؟ مگر او چه نيازي 
به پول دارد؟ فضاي مجازي و دنياي اينترنت 
به اندازه كافي براي نوجوانان ناامن است، حال 
اينكه در اين فضا مشغول به كار و درآمدزايي 
هم باشند كه ديگر هيچ! ولي وقتي پاي صحبت 
اين نوجوان نشستم متوجه شدم كه مغز او پر 
از ايده هاي جديد و تازه است. يك كسب و كار 
كوچك ب��ا توجه به مهارت خ��ود و نيازي كه 
نوجوانان دارند راه اندازي كرده است. پدر اين 
پسر نوجوان مي گويد: »از او حمايت مي كنم 
و هرجايي كه نياز به كمك من داش��ته باشد 
او را راهنمايي كرده و كمكش مي كنم. با اين 
استعداد و پش��تكار قطعاً او مي تواند در آينده 
يكي از بزرگ ترين كسب و كارهاي اينترنتي 
را براي خود داش��ته باش��د. اي��ن كار اصاًل به 
درس و مدرس��ه او لطمه نمي زند و بيشتر در 
تابستان و زمان فراغت وقت خود را صرف اين 

كار مي كند.« 
بايد به اس��تعدادها و عالقه فرزندانمان توجه 
كنيم و به آنها راه و روش اس��تفاده درست از 
استعدادشان را نشان دهيم. بايد با حمايت خود 
به آنها در پيدا كردن راه صحيح زندگي ش��ان 
كمك كنيم. همه بچه ها عالقه مند نيس��تند 
دكتر و مهندس ش��وند. پس ب��ا فرزندانمان 
صحبت كني��م و از عالئق و مهارت هايش��ان 
باخبر شويم و با حمايت خود به آنها اين نكته را 
گوشزد كنيم كه آينده آنها براي ما مهم است 
و هركاري از دس��تمان بربيايد برايشان انجام 
مي دهيم. حمايت و پش��تگرمي ما بي ترديد 

بهترين سرمايه براي آنان محسوب مي شود.

ب�ه بچه ها کم�ك کنيم ه�رکاري 
را هدفمن�د انج�ام دهن�د و براي 
آن خروج�ي و آين�ده اي در نظ�ر 
بگيرن�د. اگر فرزن�د ما ب�ه حرفه 
و هن�ري عالق�ه دارد بهتر اس�ت 
او را در انج�ام و پيش�رفت در آن 
حرفه تش�ويق و همراه�ي کنيم

ايج�اد ح�س اش�تياق ب�راي شناس�ايي 
فرصت ه�ا نكته مهمي اس�ت ليكن بدون 
ابتكار عمل کاري انجام نمي شود. ابتكار و 
پيشگامي را به کودکان خود با الگوسازي 
از خودت�ان آم�وزش دهي�د. بچه ه�ا از 
تماش�اي رفتار افرادي که باورشان دارند، 
الگوبرداري مي کنند، لذا مواقعي که نياز به 
ابتكار عمل دارند را شفاهي به آنها گوشزد 
کنيد. اين کار به آنها ياد مي دهد وقتي بايد 
اقدامي ک�رد، در انجامش درن�گ نكنند


