نقد روان شناختی کتاب «مردی به نام اوه» که خواندنش برای  40سال به باالها توصیه می شود

یادداشت

سردرگمی درانتهای میان سالی!
دکتر پرستو امیری | روان شناس سالمت

داستان کلی این رمان چیست؟

«اوه»  59سال دارد و قرار نبود زندگی اش به این جا برسد!
این تمام چیزی است که «اوه» احساس می کند .زنش فوت
کرده و به اجبار از کار بازنشســته اش کــرده اند و گفته اند
که وقتش است ترمزت را بکشی! حاال «اوه» انگار دیگر در
این دنیا کاری برای انجام دادن ندارد .او تا حاال و همیشه
کارهایی داشــته اســت .هرکاری که جامعه از او خواسته
انجام داده ،کار کرده ،ازدواج کرده ،وامش را تسویه کرده،
مالیاتش را پرداخته ،یک خودروی مناســب خریده اما در
آخر چطور از او تشــکر می کنند؟ به دفتــر کارش می آیند
و می گویند«:برود خانه چون دیگر هیــچ کارایی ندارد».
او از نسلی اســت که چیزی را عوض نمی کنند و دور نمی
اندازند بلکه تعمیر می کنند و حاال با دنیایی مواجه شــده
اســت که همه چیز را به بهانه ناکارآمد بودن و به درد نخور
بودن عوض می کنند یا دور می اندازند ،خودروها را ،شغل
ها را و حتی آدم ها را.
دردسرهای انتهای میان سالی

در این داســتان بســیار جذاب ،ما شــاهد گــذار« اوه» از
انتهای مرحله میان ســالی و شــروع ســالمندی هستیم.
اوه ماننــد هــر میان ســال دیگــری بــا تکالیــف و تغییرات

گوناگونی دســت و پنجه نرم می کند .در این ســن آدم ها
درگیر پرورش فرزندان و نسل بعدی ،حفظ رابطه با همسر،
حفظ کارآمدی حرفه ای و اجتماعی خود هســتند .آن ها
کوله باری از تجربه و اطالعات به همــراه دارند و مایل اند
آن ها را به نسل بعدی منتقل کنند .اما برای اوه گذار از این
مرحله با بحران همراه است .او همسرش را از دست داده،
فرزندی ندارد ،منزوی است و با کسی رابطه ای ندارد ،از
کارش به نوعی اخراج(بازنشسته) شده و نمی داند از این
به بعد در این دنیا باید چگونه زندگی کند و چگونه تکالیف
رشدی خود را انجام دهد.
تمایل به والدگری

«اوه» در تمام طول داســتان با دو دســته تعارضات درونی
مربوط به میان سالی در نبرد اســت؛ از یک سو با نیازهای
رشــدی دوره میان ســالی یعنی میــل به انتقــال تجارب و
پرورش نسل بعدی ،میل به فناناپذیری از طریق اثرگذاری
بر دنیا ،پویا بودن ،خدمت به دیگران و اجتماع و از ســوی
دیگر با ناامیدی ،خودمحــوری و بی توجهی بــه دیگران،
پشت کردن به دنیا و در نهایت خودکشی کردن و رسیدن
به همسر از دست رفته اش .اوه همیشه به درد بخور بوده،
همیشــه کاری برای انجام دادن داشــته و حــاال با دنیایی
رو به رو شــده کــه بــه او گفته انــد برو بــه خانه ،تــو دیگر به

والدینممدامصفحهحوادثروزنامهها رانشانممیدهند!

جنس متفاوت نیاز جامعه به سالمندان

در این میان ،نویســنده به ظرافت به نقش
متقابلجامعهپرداختهاست.اوهدرابتدای
داستان و پس از بازنشستگی اجباری اش
فکر می کند در دنیای امروز آدم را دور می
اندازند قبل از این که تاریخ مصرفش تمام
شــود و به همســایه پیرش می گویــد« :هر
چیزی که من و تو ساختیم ،دارد نابود می
شود» اما ناگهان سر و کله یک زن جوان به
همراه همســر و دخترهایش پیدا می شود
که انگار خیال ندارند بگذارند اوه با خیال
راحت خودکشی کند! «پروانه» یک مهاجر
ایرانی اســت و نقش چشــمگیری در گذار
اوه از این مرحله ایفا می کند .پروانه مانند
همــه ایرانی ها به روابط حســاس اســت و
به همســایه هایش اهمیت می دهد .او به
مرور جای دختر نداشته «اوه» را می گیرد

زهرا غنمی

و خواسته یا ناخواسته رابطه او با جامعه را تسهیل می کند.
اوه از این طریق متوجه می شــود که هنوز هم در این دنیا
کارهایی برای انجــام دادن دارد و هنوز هم بــه درد بخور
اســت اما نه مانند آن چه قبــا انجام می داده اســت .نیاز
جامعه به میان ساالن و سالمندان از جنس دیگری است.
اوه معنای مفید و موثر بودن برای جامعه را در درخواست
های ریز و درشــت همســایه ها و نســل جوان و بی تجربه
دوروبرش کشف می کند.

کارشناس ارشد علوم تربیتی

رسیدن به «انسجام من» در سالمندی!

کتاب «مردی به نام
اوه» اثر «فردریک
بکمن» درباره
دردسرهای مردی
برای گذر از انتهای
میان سالی و شروع
سالمندی است و
جالب این که مجله
آلمانی اشپیگل
درباره آن نوشته:
«کسی که از این
رمان خوشش نیاید،
بهتر است هیچ کتابی
نخواند»

در نهایت اوه میان ســالی را با توجه به جنبه
های سالم رشد یعنی موثر بودن ،زایندگی و
پویاییپشتسرمیگذاردوبهآنچه«انسجام
من»نامیدهمیشودومعرفدورانسالمندی
است ،می رسد .تا رســیدن به این مرحله اوه
بعضی از عزیزانــش را از دســت داده که مهم
ترینآنهاهمسرشاستاماشبکهاجتماعی
دیگریاطرافخودساختهاست.همسایهها
و دوســتان نزدیکش که او را دوست دارند ،از
تجارب او بهره مند می شــوند و در مقابل از او
مراقبت می کنند و حتی کســی هست که او
رابابابزرگصدابزند.درتمامطولداستان،
اوه با مرور خاطرات گذشــته در حــال انجام
یک تکلیف بسیار مهم رشدی است؛ انسجام
من! او زندگــی اش را از ابتدا مــرور می کند،
در کودکی و نوجوانی والدین اش را از دست
داده ،به موقع یک شغل پیدا کرده ،خودروی
موردعالقهاشراخریده،عاشقشدهوازدواج
کرده،خانهایساختهودرمیانسالیتجارب
زندگی اش را به نســل بعدی منتقل کرده
استوتماماینهابهزندگیاوهمعنایی
یکپارچــه داده اند و حاال مــی تواند با

آرامشخاطربگوید:اینزندگیمنبود.
پایان به درد بخور «اوه» !

ه
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در آخــر «اوه» که توانســته اســت زندگــی اش را آن گونه که
بوده بپذیرد ،شــروع می کند به پذیرش مــرگ .این پذیرش
مرگ با میــل به مردن کــه در قســمت هــای ابتدایی کتاب
مشاهده می شود متفاوت است .اوه می پذیرد که مرگ نیز
بخشی از زندگی اســت و وقتی آمد باید آن را پذیرفت ،نه آن
که به اســتقبالش رفت .این پذیرش به خوبی در جمع آوری
وسایل همســرش پس از گذشت ســال ها از مرگ او نمایان
می شود .اوه در زمینه پذیرش فرا رسیدن مرگ خود ،مرگ
همسرشرامیپذیردوباکمکپروانهودخترهایشوسایل
به جا مانده از او را بسته بندی و جمع آوری می کند .حاال اوه
میداندکهقراربودزندگیاشبهاینجابرسد.اوهدریکروز
زمستانیمیمیرد.اویکعمرزندگیاش
را در یک پاکت گذاشته و رویش نوشته:
«برای پروانه» .پروانه با ارثیه ای که اوه
به جا گذاشته ،یک خیریه باز می کند
و اوه هرگز نمی فهمد که حتی بعد
ازمرگشنیزبهدردبخوراست.

ازخانمممیخواهمیاخیانتمراببخشدیاترکمکند
چند سالی است زندگی تباهی دارم فقط به این علت که خانمم مانند سابق من
را دوست ندارد ،آن هم به دلیل اشتباهی که از من سر زد و به او خیانت کردم.
خانمم سال هاست من را با نگاه و زبانش مالمت می کند ،من قلبا عاشقش هستم
اما می خواهم از او خواهش کنم این ماجرا را تمام کند یعنی یا من را عمیقا بعد
از چهار سال ببخشــد یا اگر واقعا نمی تواند ،برای همیشه تنهایم بگذارد .آیا
تصمیمم درست است؟

پســری  ۱۲ساله هستم که پدر و مادری بسیار شــکاک دارم به حدی که نمی
گذارند به تنهایی بیرون بروم یا در خانه تنها بمانم .هر وقت هم دلیل اش را می
پرسم ،صفحه حوادث روزنامه ها را به من نشان می دهند و می گویند ما داریم
از تو مواظبت می کنیم .من حــرف آن ها را تا حدودی قبول دارم ولی خیلی من
را محدود کرده اند .چه کنم؟
عبدالحسین ترابیان | کارشناس ارشد روان شناسی

نوجوان عزیز ،این کــه در آغاز
مشاوره
نوجوانیتفکرینقادانهدارید،
فردی
قابل تحســین اســت .این که
گفته اید« :من حرف آن ها را تا
حدودیقبولدارماما»...نشاندهندههمیننوع
تفکرشماست.بااینحالوباورودبهدورهنوجوانی
اولین چیزی که تهدید می شــود ،رابطه نوجوان با
والدین اســت و رابطه معیوب و تهدید کننده باعث
احساسناامنیدرهمهاعضایخانوادهمیشود.
دالیلبهوجودآمدناینمشکل

دلگیری نوجوانان و والدین در این سن به دو عامل
ارتباط دارد که دانســتن شــان برای شما ضروری
اســت .اول این که والدین با ویژگی هــا و تغییرات
سریعجسمی،روحیواجتماعینوجوانآشنایی
کامل ندارند .دوم این که همان خلقیات و رفتارها
و اطاعت پذیری دوره کودکــی را از نوجوان انتظار
دارند.ازطرفیبیشترنوجوانانهمازویژگیهای
اینمرحلهسرنوشتسازرشد،آگاهیکافیندارند
و نمی تواننــد هیجانات و تغییرات ســریع روحی-
روانیخودرامدیریتکنند.بنابراینبرخالفمیل
باطنی شــان ،رو در روی والدین می ایســتند و پدر
و مادر دلسوز خود را شــکاک قلمداد می کنند و از
پرخاشــگری با والدین و تقابل با درخواســت های
آنان ابایی ندارند و ســپس احساس گناه می کنند
و هر احســاس گناه ،زمینه عصبانیت را فراهم می
کند و نوجوان این گونه خســته و کالفه می شــود.
ایندقیقاهمانچرخهایاستکهبرایشمااتفاق
افتادهاست.
انتقادنوجوانانوانتظاروالدین

اولینانتقادبیشترنوجوانانایناستکهوالدینما
را درک نمی کنند .از طرفی والدین هم این انتظار
را از فرزنــد نوجــوان خود دارنــد که آن هــا را درک
کنند و اگر این درک متقابل باشــد ،مســلما رابطه
ها موثر و تعامل ،جایگزین تقابل می شــود و در این

شــرایط امنیت خاطر همه اعضای خانواده فراهم
می شــود .اگر روابط نوجــوان و پدر و مادر آشــفته
شــود ،نمی توان انگشــت اتهــام را صرفا به ســوی
نوجوان یا والدین نشــانه گرفت بلکه هــر دو طرف
با تحوالت خلقی و رفتاری این دوره و ســازگاری با
این تغییرات آشــنایی ندارند .فرامــوش نکنیدکه
نوجوانی تولدی سرنوشــت ســاز اســت که هشت
ســال طول می کشــد و مهم ترین نیاز یک نوجوان
درایندورهطالییاحساسامنیتاستودرسایه
همین امنیت خانوادگی ،استعداد نوجوان بیشتر
شکوفامیشود.
 4توصیهبهشما

قبل از هر چیز شــما باید به والدین تان حق بدهید
که به دلیل آسیب های اجتماعی موجود ،نگرانی
هاومراقبتهاییازشماداشتهباشند.بااینحال،
چند توصیه ارائه می شود تا نوجوانی موفق تری را
تجربهکنید.
 -1حتما در زمینه آشنا شدن با تغییرات حاصل از
مرحلهنوجوانی،منابعمعتبردربارهروانشناسی
رشــد نوجوان را مطالعه کنید تا بــا افزایش آگاهی
های خود ،امنیت خاطر بیشــتری به دســت آورید
و کمتر تســلیم غرور و خودخواهــی و خودمحوری
ایندورانشوید.
-2دیدگاهخودرادربارهرفتاروگفتاروالدینتغییر
دهیــد و مداخالت و انتظــارات آنان را دلســوزی و
عالقهمندیبهخودتلقیکنیدزیراباایندیدمثبت،
رابطهشمابسیاربهبودمییابدومانعتنشمزمنو
مستمرباوالدینمیشود.
 -3مطالعه روان شناسی رشد نوجوان را عالوه بر
خودتانبهوالدینهمتوصیهکنیدتاوالدینبیشتربا
اقتضایسنیشماآشناشوندوازرفتارهایطبیعی
تاننگراننشوند.
-4بادقتبیشتربررفتاروگفتارتان،بلوغعقالنی
خود را به والدین تان نمایش دهید تا از این طریق،
اعتمادآنهارابیشترازگذشتهجلبکنید.

مخاطب گرامی ،ابتــدا باید بگویــم دلیل اصلی
خیانت زن و شوهرها ،مشکالت زناشویی است.
احساس تنهایی ،تامین نشدن نیازها ،نداشتن
تفاهم و اختالفات عقیدتی باعث می شــود فرد
برایرسیدنبهخواستههایشبهدنبالشخصی
بگردد که درک متقابل از رابطه داشــته باشــد یا
بهترازهمسرشرفتارکند.باتوضیحاتشمادر
پیامک تان باید گفت سوء ظن ،احساسی بسیار
قوی است که همســر شــما با آن درگیر شده و به
ســختی می تواند آن را پنهان کند .معموال افراد
مظنون،شکوبدگمانیرابااتهاماتورفتارهای
پرخاشــگرانه و کنجــکاوی بیشــتر و اصرارهای
بیپایاننشانمیدهند.درادامهبهشمامخاطب
گرامی،راهکارهایمقابلهباسوءظنهمسرتان
را شــرح می دهیم تا پاســخ ســوال پایانی تان را
بیابید.
نگویید ول کن ،تموم شد و رفت!

ممکناستشمابعدازخیانتکهبهگفتهخودتان
بهصورتسهویانجامشدهاست،تصمیمجدی
برایجبراناشتباهوبرگرداندناعتمادگرفتهاید

خودتان را جای همسرتان بگذارید

خودتــان را جــای همســرتان بگذاریــد .خاطره
این واقعه بسیار ســخت و عذاب آور است و باعث
آشفتگیذهنمیشود.هیچچیزتحملشسخت
ترازبیوفایینیست.بههمسرتانزمانبدهید.
به طور کامل ،مثل یک دوست صمیمی به حرف
های او گوش دهید و حرف هایش را تایید کنید.
پذیرش احساسات آســیب دیده از طرف شما نه
تنهابههمسرتانآرامشمیدهدبلکهکاررابرای
بخشــش آســان می کند و در رابطه مجدد لذت
بخشبسیارتاثیردارد،پسصبورباشید.

از خودمان شروع کنیم

بی تردیـد خانواده نقـش ویـژه ای در الگو
شـدن و آمـوزش دادن رفتارهـا بـه فرزنـد
دارد .كودك ،تمام رفتارهـای خود اعم از
سـخن گفتـن ،راه رفتن ،آداب معاشـرت،
آداب غـذا خوردن ،طـرز لباس پوشـیدن،
نحـوه برخـورد ،مسـئولیت پذیـری و  ...را
از پـدر و مـادرش فرا مـی گیرد.
اصــوال در روان شناســی كــودك بــه ویــژه
در ســال هــای قبــل از دبســتان ،رفتــار
كودك بــه عنــوان آینــه ای از رفتــار والدین
بــه حســاب مــی آیــد .بایــد پیــش از هــر
کاری خودمــان را بــه عنــوان والدیــن
مــورد بررســی قــرار دهیــم .بــه طــور
میانگیــن میــزان ســاعتی کــه در روز تلفــن
همــراه تــان را دســت تــان گرفتــه ایــد،
چقــدر اســت؟
آیـا توقـع داریـد فرزندتـان میـزان کمتری
بـرای اسـتفاده از تلفـن همـراه از شـما
مطالبـه کنـد؟ بـه طـور قطـع ،تصمیـم
پادشـاه هلنـد یـک تصمیـم هیجـان انگیـز
اسـت به شـرطی که خـود و همسـرش هم
رعایـت کننـد چراکـه در غیر ایـن صورت،
بچـه هـا دچـار سـرخوردگی مـی شـوند.
توصیـه اصلی این اسـت که هرچه سـاعت
کمتـری از تلفـن همـراه اسـتفاده شـود،
بهتـر اسـت .بـا ایـن حـال ،اگـر مجبـور
هسـتیم ،حداقـل در حضـور فرزندمـان
نشـان دهیـم کـه اسـتفاده از تلفـن همراه
زمان و مکان مشخصی دارد و آن چه مهم
اسـت حضـور در کنـار اعضـای خانـواده و
لذت بردن از فضای صمیمـی خانوادگی
اسـت.
تا  13سالگی دست نگه دارید
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و دوســت دارید رنگ و بوی زندگی خود را تغییر
دهید اما گوشه چشم شما باید به این باشد که در
دلهمسرتانچهمیگذرد.بااوهمدردیکنید.
با تالشی صمیمانه و معقول ،برای حفظ و بقای
ازدواج خود تالش کنید .نکته مهم این که هرگز
به همسر خود نگویید« :خانم نمی توانم گذشته
راجبرانکنموتوبایدبحثراتمامکنی.ولکن.
تمومشدگذشتههاو.»...

یکــی از نزدیــکان پادشــاه هلنــد در
خبــری متفــاوت بــه رســانه هــا اعــام
کــرده كــه بــه دســتور پادشــاه ،دخترانــش
نبایــد هنــگام تعطیــات تابســتانی
امســال تلفــن همــراه بــه دســت بگیرنــد تــا
بتواننــد بیشــتر بــازی كننــد و از طبیعــت
لــذت ببرنــد .در کشــور مــا همچــون
بســیاری از کشــورهای دیگــر دربــاره
اســتفاده از فنــاوری ،فرهنــگ ســازی
مناســب انجــام نشــده اســت.
بـا ایـن حـال بایـد ببینیـم پـدر و مادرهـای
امـروزی تـا چـه انـدازه به اصـول اسـتفاده
درسـت از تلفـن همـراه و فنـاوری هـا و
وسـایل ارتباطـی دیگـر توجـه دارنـد؟ در
ادامـه و بـه بهانـه همیـن رفتـار پادشـاه
هلنـد ،مـی خواهیم بـه چند سـوال پاسـخ
دهیـم« :آیـا ایـن تصمیـم پادشـاه هلنـد
درسـت اسـت؟ چـه زمانـی بـرای فرزنـدم
تلفـن همـراه بخـرم؟ و چقـدر نظـارت
داشـته باشـم؟»

خانوادهومشاوره

کتاب «مردی به نام اوه» اثر «فردریک بکمن» ،پرفروش ترین کتاب سال سوئد ،از پر فروش ترین های
نقد کتاب
سایت آمازون در ســال  ۲۰۱۶و رتبه یک پرفروش ترین کتاب دنیا برای چند ماه متوالی است که توسط
نیویورک تایمز به صورت رسمی اعالم شد .این کتاب اکنون به بیش از  ۳۰زبان دنیا ترجمه شده و حتی از
روی آن ،فیلمی هم ساخته شده که در سال  ۲۰۱۷نامزد جایزه اسکار در قسمت بهترین فیلم خارجی زبان
(رقیب فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی) بود .این کتاب درباره دردسرهای مردی برای گذر از انتهای میان سالی و شروع سالمندی
است و جالب این که مجله آلمانی اشپیگل درباره آن نوشته« :کسی که از این رمان خوشش نیاید ،بهتر است هیچ کتابی نخواند».
در ادامه نگاهی روان شناختی به این اثر خواهیم داشت.

هیچ دردی نمی خوری! اما شــخصیت سرسخت ،مبارز،
دقیق و وسواســی او ،تحمل خراب کاری هــای دیگران را
نــدارد  .در نهایت نیازها و کمک جویی هــای اطرافیان به
کمــک اوه می آید تــا در این نبــرد ،جنبه های ســالم میان
ســالی اش رشــد کند .در واقع اوه با کمک بــه دیگران ،به
رشد خودش کمک می کند ،او تعمیرات خانه ها را به عهده
می گیرد ،به پسر همسایه رانندگی یاد می دهد ،دوچرخه
پسرک همسایه را تعمیر می کند ،برای دختربچه همسایه
یک آی پد می خرد ،بــرای نگهداری دوســت قدیمی اش
در منزل با اداره بهزیســتی می جنگد ،از یک گربه ولگرد
مراقبت می کند و حتی یک نفر را از مرگ نجات می دهد.
در واقع او فرزنــدی ندارد ،امــا انگار برای
تک تــک آدم هــای اطرافش ،حتــی آن ها
که دوست شان ندارد ،والدگری می کند.

پادشاههلند،تلفنهمراه
را برای فرزندانش در
تعطیالتممنوعکرد
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با تنهایی به آرامش نمی رسید

در متن پیامک تان اشاره به تنها گذاشتن و ترک
همسرتان کرده بودید ،مطمئن باشید این گونه
به آرامــش نخواهید رســید .بهتر اســت به جای
قطع ارتباط با همســرتان ،با اســتفاده از مهارت
های زندگی برای جبران آسیب و ترمیم اعتماد
تالش کنید بنابراین به دنبــال احیای این رابطه
باشیدنهترکآن.
رابطه با همسرتان را بهبود ببخشید

بدترین حالت ممکن بعد از خیانت این است که
شــما با همســرتان بمانید اما هیچ تالشی برای
افزایــش صمیمیــت و دلگرمــی در زندگی خود
نکنید .تصور نکنید اتفاق خاصی نیفتاده است.
این فکر شــما را از بهبود رابطه دور مــی کند .در
پرونده های مشاوره طالق مشاهده کرده ایم که
خانمهابادیدنرفتاربیتفاوتیواهمیتندادن
مرد به بهتر کــردن رابطه صمیمی خود ،تصمیم
جدی برای طالق می گیرند .شــما اگر با کمال
احترام برای برگرداندن صمیمیت و رابطه لذت
بخش تالش کنیــد ،به طــور قطع زندگی شــما
دگرگونمیشودومطمئنباشیدهمسرتانهم

متوجهاینتحولخواهدشد.
مسئولیت عهدشکنی تان را بپذیرید

شــما باید تمام مســئولیت بی وفایی خویش را
بپذیرید و سعی کنید از هر راهی که شده امنیت
و آرامش ســابق را بــه زندگی تــان بازگردانید.
بگذاریــد همســرتان هــر ســوالی دارد از شــما
بپرســد حتی اگر بارها و بارها پرســیده اســت.
شاید این گونه به آرامش می رسد .سعی نکنید
همسرتان را هم شــریک این بی وفایی قلمداد
کنیــد .ابتدا اعتمــاد و وفــاداری او را به دســت
آورید ،بعــد از موفقیت در ایــن مرحله ،در جوی
آرام به نقایص و کمبودهای رابطه تان که باعث
این بی وفایی شده ،اشــاره و برای رفع آن با هم
همفکری کنید .به خاطر داشــته باشید هر نوع
عهدشــکنی ،چالــش هــا و مشــکالت عاطفی
خاص خود را دارد و راه حل های هر نوع خیانت
نیز متفاوت و خاص اســت و فرایند بهبود بسته
بــه موقعیــت و همین طــور تفاوت هــای فردی
زوج هــا منحصر بــه فرد اســت؛ پس تکــرار می
کنم تمام تالش خود را بــرای احیای این رابطه
انجام دهید.

هرچنـد خریـد تلفـن همـراه ،تبلـت
و هـر نـوع وسـیله ارتباطـی هوشـمند و
غیرهوشـمند بسـتگی زیـادی بـه سـاختار
خانوادگـی شـما دارد امـا پیشـنهاد مـا
ایـن اسـت کـه تـا قبـل از  13سـالگی در
هیـچ شـرایطی بـرای فرزندتـان گوشـی
هوشـمند نخریـد .اگـر کـودک تـان قبـل
از دو سـالگی بـرای سـرگرمی بـا تلفـن
همراه شـما بـازی می کنـد ،نمی تـوان در
 10سـالگی از او تنهـا توقـع بـازی داشـت
زیـرا بـه مرحله ای رسـیده اسـت که بـا نرم
افزارهـای ارتباطـی اجتماعـی و دنیـای
اینترنـت و  ...آشـنا شـده و نظـارت بـر آن
چـه انجـام مـی دهـد بـه مراتـب سـخت تـر
از قبـل اسـت.
کنترل کنید اما مچ گیری نه

در ابتـدا بـه فرزندتـان توضیـح دهیـد کـه
طـرز اسـتفاده از تلفـن همراهـی را کـه بـه
تازگـی برایـش خریـده ایـد ،بلدیـد و هر از
گاهـی ممکن اسـت نیـاز پیـدا کنیـد که از
تبلـت یـا تلفـن همـراه او اسـتفاده کنیـد.
پـس الزم اسـت وسـیله او رمـز محرمانـه
نداشـته باشـد امـا هرگـز ایـن کار را در
مقابـل خـودش انجـام ندهیـد.
ایـن کار مـی توانـد به حـس بـی اعتمادی
در فرزندتـان منجـر شـود کـه بعدهـا
بین تان فاصله ایجاد می کند.

زنــــــــــــــــــــــــــدیگ ســـــــــــــــــــــام تــــــــکــــــــاین
مخاطبان گرامی! هر روز ساعت  11:30تا  12:30میتونید با شماره  05137009366تماس بگیرید و
نقدها و نظراتتون رو راجع به محتوای این صفحه و کل زندگیسالم با مسئول این ضمیمه ،سیدمصطفی
صابری ،درمیون بگذارید.
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