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بازي هاي رايانه اي به نفع چه كسي است؟

والدين راضي، بچه ها مشغول بازي!

سبك سرگرمي

  كسري محمديان
»دروغگو دشمن خداس�ت«؛ جمله اي كه همه ما در 
دوران كودكي بارها از دهان والدين خود ش�نيده ايم 
تا ياد بگيريم ك�ه دروغ نبايد بگويي�م و امروز هم كه 
خودمان نقش والدين را براي فرزندانمان بازي مي كنيم 
از اين جمله براي تربيت فرزندانمان به كرات استفاده 
مي كنيم تا به آنها ياد بدهيم ك�ه نبايد دروغ بگويند. 
درحالي كه هم پدر و مادرهايمان به ما و هم خود ما بارها 
به عناوين مختلف به فرزندانمان دروغ گفته ايم بدون 
آنكه متوجه دروغ خود باشيم. مثاًل »ديگه هيچ وقت 
برات چيزي نمي خرم«، »آمپول كه اصاًل درد نداره«، 
»هيچ وقت نمي گ�ذارم اتفاقي برات بيفت�ه«، »پارك 
تعطيله«، »اگه ني�اي من مي رم« و م�وارد ديگري كه 
از نگاه ما والدين جنبه تربيت�ي دارد ولي كودك را در 
يك فضاي دوگانگي رها مي كند. او در دنياي خودش 
مدام از ما مي ش�نود نبايد دروغ بگويد ولي والدينش 
به او دروغ مي گويند. آمپ�ول درد دارد ولي مادرش يا 
پدرش به دروغ به او مي گويند درد ندارد. كودك از رفتار 
والدينش راستي و دروغ را درك مي كند. پس ما والدين 
بيش از آنكه با گفتارمان روي بچه ها تأثير بگذاريم، با 

رفتار و كالم خود الگوي تربيتي فرزندانمان هستيم. 
      

صداقت يعني حقيقت گويي، يعني گفتن آنچه رخ داده است، 
يعني درستي با خود، يعني مقابله با اشتباه هاي خود، يعني 
صحبت كردن درباره آنچه فكر مي كنيم و عمل كردن به آنچه 
مي گوييم، تا حدي كه هيچ تناقض و دوگانگي اي بين افكار، 
رفتار و كلمات ما وجود نداشته باشد. صداقت در زندگي باعث 
استحكام و دوام روابط خانوادگي و اجتماعي ما مي شود. اگر 
ما با خود و ديگران رفتار صادقانه اي داش��ته باشيم به راحتي 
مي توانيم آن را به فرزندمان هم ياد بدهيم. كودكان در سنين 
پايين دروغ مي گويند و در مراحل رشد اين يك امر طبيعي 
است. ولي ما والدين بايد مراقب باشيم كه اين به يك عادت 
تبديل نشود و به او گوش��زد كنيم كه نبايد دروغ بگويد و اگر 
هميشه راستش را به ما بگويد چه اتفاقات خوبي مي افتد و فوايد 

راستگويي و صداقت را برايش مشخص كنيم به شرط آنكه ما 
در رفتار خود نيز به آن عمل كنيم، چون كودكان به شدت رفتار 

ما را زير ذره بين نگاهشان دارند. 
براي داشتن صداقت با كودك بايد در گام اول اهميت صداقت 
براي خود ما آشكار ش��ود و در گام دوم براي آن اهميت قائل 
شويم و وقت بگذاريم. گاهي والدين فرصت ندارند، عجله دارند، 
عصباني هستند، گرفتارند و به همين دليل در تعامالت خود 
با كودك دقت كافي ندارند. اما فراموش نكنيم كه امر تربيت، 
۲۴ ساعته است و والدين حتي در لحظاتي كه عصباني، خسته، 
كم حوصله و گرفتارند، در حال تربيت فرزند خود هس��تند. 
بنابراين هيچ يك از اين داليل، قصور در امر تربيت را توجيه 
نمي كند. اگر ما در خانواده مدام به هم دروغ بگوييم كودك ما 
هم ياد مي گيرد. كودكي كه مدام از والدينش دروغ مي شنود 
ياد مي گيرد كه چه دروغ بهتري بگويد تا كسي متوجه نشود. 

معموالً كودكان از ترس تنبيه شدن دروغ مي گويند. بايد بدانيم 
كه تنبيه بدني يا تحقير كودكان ع��الوه بر تخريب باورهاي 
معصومانه آنها باعث شكل گيري نوعي اضطراب در درونشان 
مي ش��ود و كودكان ب��راي دوري از اين اضط��راب و عواقب 
كارهايشان دروغ مي گويند. اما به غير از محيط خانواده جامعه 
هم دروغ گفتن را به بچه ها ياد مي دهد. مثالً اگر دانش آموزي 
خواب بماند و دير به مدرسه برسد اگر دليل واقعي آن را بگويد 
تنبيه مي شود ولي اگر يك دروغي جور كند بگويد كسي با او 

كاري ندارد.
هميشه گفتن حقيقت براي انس��ان سخت است ولي هيچ 
چيزي بهتر از حقيقت نيست. با كودك خود صحبت كنيم 
و حقيقت را آنطور كه او متوجه مي شود برايش بيان كنيم. 
هميشه در خانه باب صحبت كردن با كودك خود را باز نگه 
داريم. اگر هميشه با هم درباره موضوعات مختلف صحبت 

كنيم و واقعيت هر آنچه پيش مي آيد را در خانه مطرح كنيم، 
پايه هاي اعتماد خود به كودكمان را مستحكم تر كرده ايم. 
مثالً اگر قرار است براي خريد يا مهماني كودك خود را نبريد 
به او راستش را بگوييد نه به دروغ بگوييد مي روم دكتر يا هر 
چيز ديگري. زيرا كودك ش��ما باالخره متوجه مي شود كه 
ش��ما خريد يا مهماني رفته ايد و اين بي اعتمادي كودك به 
شما را ايجاد مي كند. يا اينكه اگر قرار بوده است كاري براي 
كودكتان انجام دهيد ولي به هر دليل فراموش كرده ايد دروغ 
نگوييد. واقعيت را به فرزندتان بگوييد ش��ايد از شما دلخور 
شود ولي اين راستگويي به شما اعتبار مي بخشد. حقيقت 
اين اس��ت كه صادق بودن و راس��تگويي اعتماد كودكان را 
به والدين بيشتر، در كنار آن نيز اعتمادبه نفس و همچنين 
مسئوليت پذيري را در كودكان تقويت مي كند. وقتي كودك 
والدين خود را ببيند كه مسئوليت اشتباهي كه انجام داده اند 
را مي پذيرند و به او واقعيت را مي گويند كه فراموش كرده اند 
كار او را انجام دهند، درواقع اين را به فرزند خود ياد مي دهند 
كه بايد مسئوليت اشتباه خود را بپذيرد حتي اگر به ضرر او 
باش��د و اگر حمايت خوبي از طرف والدي��ن صورت بگيرد، 
كودكان مي توانن��د تقريباً با هر ناامي��دي كه پيش مي آيد 
مقابله كنند. برعكس اين هم ممكن است و اگر كودكان مدام 
با دروغ هاي والدين مواجه شوند، حتي در مورد ساده ترين 
حقايقي كه مي شنوند هم دچار شك و بي اعتمادي مي شوند.  
اعتماد اندك اندك در كودك ايجاد مي شود و اگر فرزندان ما 
نتوانند در جزئي ترين موضوعاتشان به ما اعتماد كنند چطور 
انتظار داريم در آينده با ما صادق باشند و به ما و حرف هاي ما 
اعتماد كنند. والديني كه با نوجوان و جوان خود دچار مشكل 
عدم ارتباط و اعتماد هس��تند درواقع آنها در زمان كودكي 
درست زماني كه شخصيت كودكشان در حال شكل گيري 
بوده است با عدم صداقت و راستي پايه هاي بي اعتمادي را 
بين خود و فرزندش��ان بنا كرده اند. والدين تصور مي كنند 
كودكشان هميش��ه در همين س��ن مي ماند غافل از اينكه 
كودكش��ان در كنار آنها و با الگوبرداري از آنها در حال رشد 
است و اين كودك در آينده به جواني تبديل مي شود كه ديگر 

به آنها هيچ اعتمادي نخواهد داشت.

كودكاندروغهايماراميبينند
رفتار والدين مهم ترين عامل دروغگويي فرزندان

سبك رفتار

   حسين گل محمدي
در زمان هاي نه چن�دان دور بازي براي بچه ها معاني متفاوتي داش�ت. بچه هاي محله 
يك يا دو نفر يا بيشتر دور هم جمع مي شدند و با هم بازي مي كردند. در همين بازي ها 
بچه ها تعامل و همدلي، همكاري و همراهي، مبارزه و هدف داشتن را بدون آنكه خود 
بدانند يا كسي وادارشان كرده باشد با هم تمرين مي كردند و در قالب بازي، مهار ت هاي 
زندگي را ياد مي گرفتند. كوچه براي بچه ها به خصوص در فصل تابس�تان محل بازي و 
دوستي ها بود. در فصل مدرسه و سرما هم با بازي هايي مثل منچ و مارپله در خانه خود 
را سرگرم مي كردند. اما، به مرور زمان والدين به خاطر ترس هاي دروني شان مثل ترس 
از تصادف، ترس از زمين خوردن، ترس از دزديده ش�دن، ترس از دوستي با بچه هاي 
بد و ترس هاي ديگر، كوچه و بازي با بچه هاي كوچه را براي فرزندانش�ان منع كردند و 
يواش يواش بازي  با همبازي  جاي خود را به بازي هاي رايانه اي داد. بازي هايي كه تحرك 
و تخليه انرژي را از كودكان مي گيرد. در حالي كه هدف عمده بازي، تخليه نيروي اضافي 
بدن است كه كودكان با لگد زدن، جيغ كشيدن، كش�تي گرفتن و غيره انرژي اضافي 

خود را مصرف مي كنند. 
 

   والدين راضي از تغيير سبك بازي
با تغيير سبك رفتار والدين بازی هاي رايانه اي 
خيلي سريع در خانه هاي ايراني جاي خود را باز 
كرده و والدين هم خوشحال از اينكه فرزندانشان 
در خانه و زير نظر خودش��ان ب��ازي مي كنند 
اجازه بازي هاي رايانه اي را در زمان هاي بيشتر 
به فرزندانش��ان مي دهند، غاف��ل از اينكه اين 
بازي ها اگ��ر با نظارت صحيح نباش��د تأثيرات 
مخربي مي تواند بر ذه��ن و رفتار كودكان و در 
سنين باالتر حتي نوجوانان بگذارد. بازي هاي 
كامپيوتري به دليل كيفيت و گرافيك تصويري 
و همچنين قيمت مناسب و در دسترس بودن 
آسان و س��ريع، با س��رعت بااليي جاي خود را 
بين كودكان و نوجوانان ايراني باز كرد. اما اين 
بازي ها به دليل خش��ونت هاي بي ش��مار مثل 
نابود كردن، از كار انداختن غيرجاندار، تخريب 
اموال، باال بردن صدا با هدف ترساندن، درگيري 
تن به تن با هدف آس��يب رس��اندن فيزيكي و 
گرفتن جان موج��ود زنده مي توان��د تأثيرات 

مخربي بر ذهن و رفتار كودكان بگذارد. 
   كلكسيون آسيب هاي بازي رايانه اي

تقويت حس پرخاشگري، انزواطلبي، تنبل شدن 
ذهن، افت اخالقي، افت تحصيلي، بي تحركي و 
چاقي مفرط و همچنين اعتياد و وابس��تگي به 
بازي هاي رايانه اي ازجمله آسيب هاي آن است. 
بازي هاي رايانه اي به دليل خشونت موجود در 
اين بازي ها و كش��تن و از بين بردن موجودات 
زنده در بازي، ك��ودكان را پرخاش��گر كرده و 
آنها را به اف��رادي عصب��ي و كم تحمل تبديل 
مي كند كه گاهي نيز بس��يار گوشه گير شده و 
ميل به تنها بودن در خود احس��اس مي كنند. 
صحنه ها و م��واردي غيراخالق��ي در برخي از 
اين بازي ها وجود دارد كه براي س��ن كودكان 
مناسب نيست و باعث مي شود كودكان زودتر 
از سن بلوغشان مواردي را ببينند و بشنوند كه 
باعث بلوغ زودرس در آنها مي شود. اين دست از 
بازي ها تربيت اخالقي كودكان را دچار مشكل 
نموده و انحرافات اخالقي در آنها ايجاد مي كند. 
افت تحصيلي نيز از موارد بس��يار بارزي است 
كه گريبان ك��ودكان و نوجواناني كه پاي ثابت 
بازي هاي رايان��ه اي هس��تند را مي گيرد. اين 
بازي ها ذهن را نس��بت به آموزش و درس كند 
كرده و موجب بي ميلي در ك��ودك و نوجوان 
نس��بت به ادامه تحصيل مي ش��ود. در جامعه 
امروزي با پديده چاقي كودكان روبه رو هستيم 
كه بسياري از خانواده ها را نگران كرده است، به 
اين دليل كه بازي ه��اي رايانه اي اجازه تحرك 
و جنب و ج��وش را به بچه ها ن��داده درنتيجه 
بچه ها انرژي مضاعف خ��ود را به هيچ طريقي 
نمي توانند تخلي��ه كنند. همي��ن بي تحركي 
موجب چاقي در بچه هاي نس��ل امروزي شده 
اس��ت. بازي هاي رايانه اي نوجوانان و كودكان 
را وارد دنيايي مي كند كه كنترلش دست خود 

آنها نيس��ت؛ چراكه آنها از اي��ن بازي ها لذت 
وافري مي برند. بي شك اگر كودكان و نوجوانان 
بدون هيچ كنترلي مدام به بازي هاي رايانه اي 
مشغول باشند، آنها را به شدت معتاد و وابسته 
به خود مي كند. درواقع يكي از خطرناك ترين 
اثرات منفي بازي هاي رايان��ه اي  اعتياد به اين 
بازي هاس��ت كه بي��ش از هرچيز ك��ودكان و 
خصوصاً نوجوانان را تهديد مي كند. ش��ايد به 
نظر اغراق آميز بيايد اما اين تهديد آنقدر جدي 

است كه گاهي منجر به مرگ مي شود. 
   نابغه هايي كه از درس عقب مي مانند

با فراگير شدن بازي ps هر پسربچه دبستاني 
و دبيرستاني را كه مي بينيم درگير اين بازي ها 
هس��تند و به خصوص در فصل تابس��تان تمام 
وقت خ��ود را پاي اين بازي س��پري مي كنند. 
درواقع بدون آنكه هي��چ ورزش و كار مفيدي 
انجام دهند تمام اوق��ات فراغت خود را با بازي 
ps سپري مي كنند. والدين هم به خيال آنكه 
فرزندشان در خانه و زير نظر خودشان به بازي 
و سرگرمي مشغول است آنها را در دنياي خود 
تنها مي گذارند ب��دون آنكه براي فرزندش��ان 
محدوديتي قائل ش��وند. اما وقتي عواقب اين 
بازي ها در فرزندشان نمود عيني پيدا مي كند 
كاسه چه كنم چه كنم به دست مي گيرند. پسر 
نوجوان باه��وش و عالقه مند ب��ه تحصيلي را 
مي شناسم كه به شدت زرنگ و جزو شاگردان 
برتر مدرسه و منطقه آموزش وپرورش بود. دو 
س��الي اس��ت كه مدام پاي بازي ps نشسته و 
والدينش با اين ذهنيت كه پسر ما بچه زرنگي 
است و در زمان استراحتش در ايام مدرسه هم 
بازي كند و هيچ مشكلي پيدا نمي كند، زمينه 
كند ش��دن و ترك تحصيل را در فرزندش��ان 
با بي توجه��ي و س��هل انگاري و خوش خيالي 
خود فراهم كرده اند. امسال كه سال نهم، سال 
سرنوشت سازي براي اين پسر زرنگ است، كاًل 
درس خواندن را كنار گذاش��ته است، چون او 
اكنون به يك گيمر تراز اول تبديل شده و اين 
اعتياد ديگر وقتي براي درس خواندن براي او 
نگذاشته اس��ت. به همين راحتي يك نوجوان 
باهوش و با پشتكار كه مي توانست يك فرد مفيد 
در جامعه خود باشد به فردي تنبل و بي حوصله  
تبديل مي ش��ود كه ديگر حال و حوصله درس 

خواندن را هم ندارد. 
   سود و زيانش به رفتار ما بستگي دارد

البته بازي هاي رايانه اي اگرچه براي كودكان 
بسيار خطرناك و مضر اس��ت ولي چنانچه با 
مديريت و شيوه استفاده صحيح از آن همراه 
باشد مي تواند فوايد خود را نيز داشته باشد. به 
عنوان مثال فرايند يادگيري را آسان و توجه 
نوجوان را جلب مي كند. همچنين درصورتي كه 
از جنس بازي هاي حل معما و خالي از خشونت 
باشد مي تواند با استفاده معقول و متعادل به 
تقويت هوش ك��ودكان كمك  كند. بازي هاي 
رايانه اي همچنين در صورت استفاده متعادلي 
و برنامه ريزي ش��ده به برخ��ي هماهنگي ها 
ميان چشم و دست و پرورش عضله ها كمك 
مي كند. برخي از بازي هاي رايانه اي در قالب 
برنامه هاي آموزشي هس��تند كه به نوجوانان 
كمك مي كند تا بسياري از مهارت هاي زندگي 
را با خود تمرين كنند. بازي هاي رايانه اي نيز 
مثل هر فناوري و امكان رفاهي و س��رگرمي 
ديگري با استفاده صحيح از آن مي تواند براي 
استفاده كنندگانش مفيد يا با استفاده افراطي 
و غيراصولي از آن بسيار مضر و خطرناك باشد. 
فوايد و مضرات آن بس��تگي به انتخاب و نوع 

استفاده ما دارد.

بازی هاي رايانه اي خيلي س�ريع 
در خانه هاي ايراني ج�اي خود را 
باز كرده و والدين هم خوشحال از 
اينكه فرزندانشان در خانه و زيرنظر 
خودش�ان بازي مي كنن�د اجازه 
بازي هاي رايانه اي را در زمان هاي 
بيشتر به فرزندانش�ان مي دهند 

  مريم ترابي
تا وقتي فرزندانمان كودك هستند ما والدين برايشان 
تصمي�م مي گيريم. تصمي�م مي گيري�م چه چيزي 
بخورند. چه لباسي بپوشند. كجا بروند. چه بازي هايي 
را انجام بدهند. اگر در تمام سال هاي رشد فرزندمان، 
ما والدين به اين رون�د تصميم گيري هاي خود ادامه 
دهيم و اجازه ندهيم در س�نين باالت�ر نظر و عقيده 
خود را اعالم كن�د و حتي اج�ازه ندهيم تصميمات 
كوچك زندگ�ي را خ�ودش بگيرد، در آين�ده قطعًا 
فردي را تحويل جامعه خواهي�م داد كه قدرت هيچ 
نوع تصميم گيري از خود ندارد و بدون نظر و تصميم 
والدينش اراده انجام هيچ كاري را هم نخواهد داشت. 
درواقع ما با اين رفتار خود يك انسان بي اراده و سربار 
جامعه تربيت مي كنيم. همانطور كه در جامعه امروزي 
شاهد جوان هايي هس�تيم كه از خود هيچ اراده اي 
ندارن�د و از آنجايي ك�ه مهارت تصميم گي�ري را در 
خانواده نياموخته اند مدام در حال تصميم گيري هاي 
اشتباه هس�تند. درنتيجه به يك انسان سرخورده 
تبديل مي ش�وند. البته اين يك س�وي ماجراست و 
در بسياري از خانواده ها افراط ديروز پدرساالري به 

تفريط امروز فرزندساالري رسيده است. 
      

  پدرساالري جايش را به فرزندساالري داد
قديم ترها در خانواده هاي سنتي هميش��ه حرف، حرف پدر 
خانواده بود و پدر خانواده تنها كسي بود كه مي توانست براي 
همه اعضاي خانواده تصميم بگيرد و همه بايد الجرم به تصميم 
پدر احترام گذاشته و آن را اجرا مي كردند. درواقع پدرساالري 
حاكم بر فضاي خانواده ها بود. فرزندان حق اظهارنظر نداشتند 
و براي زندگي خود هيچ تصميمي نمي توانس��تند بگيرند. با 
گذشت زمان و با تغيير سبك زندگي مردم، ديگر كمتر خانواده 
ايراني وجود داشت كه اينگونه باشد. درواقع همان فرزنداني 
كه در خانواده پدرساالري زير سلطه پدر بزرگ شده بودند و 

در هيچ زماني اجازه نداشتند حرف و نظر خود را اعالم كنند و 
تصميمات زندگي خود را، خودشان بگيرند، اكنون به والدين 
يك خانواده تبديل ش��ده بودند كه ديگر دوست نداشتند آن 
فضاي مس��تبدي را كه خود در كودكي تجرب��ه كرده بودند 

فرزندانشان تجربه كنند. 
به دليل اف��راط در رويه جدي��د، حاال وضعي��ت خانواده ها از 
پدرساالري به فرزندساالري تبديل شده است. در خانواده هايي 
كه فرزندساالري حاكم اس��ت هرچه فرزند خانواده بخواهد، 
پدر و مادر در لحظه برايش تهيه مي كنند و به عبارتي س��راپا 
گوش به فرمان فرزندش��ان هس��تند. درحقيقت اين دس��ت 
از والدين از آن ور ب��ام افتاده اند كه عنان اختيار را به دس��ت 
فرزندانشان داده اند. فرزنداني كه نمي توانند تصميمات درستي 
براي خود بگيرند حاال اجازه دارند ب��راي پدر و مادر خود نيز 
تصميم بگيرند. نتيجه تربيت اشتباه فرزندساالري اين دست 
از والدين اين است كه فرزنداني لجام گسيخته و سركش تربيت 
مي كنند كه هيچ خدايي را بنده نيستند و به افرادي خودخواه و 

آزاردهنده در جامعه تبديل مي شوند. 
برخي والدين از ترس آنكه مبادا فرزندشان با تصميم اشتباه 
آسيبي ببينند اجازه نمي دهند حتي كوچك ترين تصميمی 
را بگيرند. فضاي اين خانواده ها هم، همان فرزندساالري است، 
با اين تفاوت كه آنقدر مراقب و مواظب فرزندش��ان هس��تند 
كه اجازه نمي دهند فرزندش��ان كوچك ترين كاري را انجام 
دهد. تمام مدت در خدمت فرزندشان هستند ولي نه با نظر و 
خواسته هاي او بلكه با آنچه خودشان معتقدند براي فرزندشان 
مناسب اس��ت. تمام امكانات رفاهي را براي فرزندشان فراهم 
مي كنند هرچه بخواهد ب��راي او تهيه مي كنن��د ولي اجازه 
نمي دهند حتي براي ب��ازي كردن در ه��ر زماني كه كودك 
دوست دارد تصميم بگيرد. درواقع اسباب آسايش و رفاه كودك 

فراهم شده است ولي با مقررات سخت والدين. 
  نوجواناني كه در كودكي مانده اند

در هر دو خانواده كه فرزندس��االري در آنها حاكم اس��ت نوع 
برخورد و تربيت اشتباه است. هر دو گروه از يك ور بام افتاده اند. 

يكي آنقدر ب��ه فرزندش از هم��ان كودكي به��ا مي دهد كه 
تصميم گيرنده تمام و كمال زندگي ش��ان مي شود و ديگري 
اجازه نمي دهد فرزندش حت��ي كوچك ترين تصميم زندگي 
خود را بگيرد. در هر دو حالت افراط و تفريطي وجود دارد كه 
براي كودكان ما كه قرار است در آينده جامعه خود را بسازند 
مناسب نيست. اصوالً در هيچ كاري نبايد افراط و تفريط داشت. 
حد وسط مناسب ترين روش براي انجام هر كاري است. پدر و 
مادرها اغلب اوقات از شدت دلسوزي و محبت به جاي فرزندان 
تصميم مي گيرند و مجال تصميم گيري را از او سلب مي كنند. 
در اين مواقع روان شناس��ان توصيه مي كنند كه براي تقويت 
مهارت كودكان، تصميمات مسائل ساده را به فرزندان واگذار 
و گاهي مباحث و مفاهيم جديدي را به عنوان موضوعات نوين 

تصميم سازي، با آنان تمرين كنيد. 
خانواده اي را مي شناسم كه پسري 15 ساله دارند. والدين اين 
نوجوان 15 س��اله در تمام مراحل زندگي فرزندشان به جاي 
پسرشان تصميم گرفته اند و او الجرم بايد انجام مي داد چون 
معتقدند والدينش خير و صالح او را بهتر مي دانند. اما والدين 
اين پسر نوجوان به دليل آنكه تصور مي كنند فرزندشان نابغه 
است و بايد در مدرسه اي تحصيل كند كه شايسته فرزند آنها 
باشد، با تصميمات اشتباهي كه پشت سر هم گرفتند آينده 
تحصيلي فرزندش��ان را ب��ه مخاطره انداخت��ه و اين نوجوان 
15 ساله در چنين شرايط ايجاد ش��ده اي حتي نمي تواند به 
والدينش نظر و عقيده خود را محكم بگويد و از اين شرايط بدي 
كه آنها برايش ايجاد كرده اند گله و شكايتي كند. نه آنكه تصور 
كنيد از والدينش مي ترسد نه. چون از خود هيچ اراده و نظري 
ندارد و توان ايس��تادن در مقابل تصميمات اشتباه والدينش 
را هم ندارد. زيرا والدي��ن اين نوجوان از كودك��ي به او اجازه 
تصميم گيري نداده و مهارت تصميم گيري را به او نياموخته اند. 
چنين نوجواناني در كودكي خود مي مانند و از نظر شخصيتي 

رشد كامل نمي كنند. 
  مهارت تصميم گيري را به فرزندانمان بياموزيم

معموالً تصور مي كنيم براي اينكه والدين خوبي باش��يم بايد 

تمام مش��كالت فرزندانمان را خودمان حل كنيم. اگر ما هم 
بخواهيم حالل تمام مشكالت فرزند خود باشيم، به نفع آنها 
عمل نكرده ايم. چون به صورت واضح اين پيام را به فرزند خود 
منتقل مي كنيم كه خودشان از پس مشكالتشان برنمي آيند 
و به همين دليل براي حل مش��كالت زندگي بايد به ديگران 
متكي و وابسته باشند. كودكان بايد مهارت هاي تصميم گيري 
را از سنين پايين و در موقعيت هاي روزمره تمرين كنند. مثاًل 
مي توانيم به كودك سه ساله خود اجازه دهيم براي پوشيدن 
لباس، اس��تفاده از اس��باب بازي يا دعوت كردن يك مهمان 
كوچك خود، حداقل از ميان دو گزينه دست به انتخاب بزند. در 
چنين موقعيت هايي مهارت تصميم گيري در كودكان پرورش 
مي يابد و هرچ��ه موقعيت هاي تصميم گي��ري براي كودك 
بيشتر باشد، بيشتر به مشكالت مربوط به انتخاب كردن پي 
مي برد. با اين روش كودكان درنهايت نسبت به توانايي خود 
براي تصميم گيري درس��ت، اعتماد به نفس پيدا مي كنند و 
مي توانند در تمامي زمينه ها ازجمله زمينه هايي كه به جنسيت 
آنها مربوط مي شود درس��ت تصميم بگيرند. با فرزندان خود 
صحبت كنيم و به آنها بگوييم براي تصميم گيري صحيح بايد 
وقت گذاش��ت و موضوع را تحليل كرد. به  ويژه وقتي موضوع 

تصميم گيري كودكان در زندگي آنها اثرگذار است. 
با تمرين مهارت تصميم گيري در كودكانمان آنها را براي آينده 
و تصميمات بزرگ زندگي شان آماده مي كنيم. وقتي فرزند ما 
به سن جواني مي رسد بايد س��ه تصميم مهم زندگي خود را 
بگيرد. سه تصميمي كه تمام عمر و زندگي اش را تحت الشعاع 
قرار مي دهد؛ انتخاب رشته تحصيلي، انتخاب شغل، انتخاب 
همسر. اين سه تصميم اساسي تا حد زيادي روند زندگي هر 
انساني را مشخص مي كند و اثرات و عواقب درست يا غلط اين 
سه تصميم در كل عمر انس��ان قابل مشاهده است. با تقويت 
مهارت تصميم گيري در فرزندانمان به خود اجازه ندهيم در 
اين سه تصميم مهم دخالت كرده و به جاي آنها تصميم بگيريم. 
بگذاريم فرزندانمان براي آينده خود تصميم بگيرند و مسئوليت 

كامل عواقب تصميمات خود را با دل و جان بپذيرند.

سبك تربيت

ب�ا تمري�ن مه�ارت تصميم گي�ري در 
كودكانمان آنها را براي آينده و تصميمات 
بزرگ زندگي ش�ان آماده مي كنيم. وقتي 
فرزند ما به س�ن جواني مي رسد بايد سه 
تصميم مه�م زندگي خود را بگيرد. س�ه 
تصميم�ي كه تم�ام عمر و زندگ�ي اش را 
تحت الشعاع قرار مي دهد؛ انتخاب رشته 
تحصيلي، انتخاب ش�غل، انتخاب همسر

جوانان امروز ناتوان در تصميم گيري

حق انتخاب را از فرزندان خود دريغ نكنيم


