
شايد شما پدر و مادرهايي 
كه در فضاي مجازي فعال 
هستيد، پوستر يونسكو را 
با اين مضمون ديده باشيد؛ 
»باسواد بودن تنها به معني توانايي خواندن 
و نوشتن يا حتي تسلط به دو زبان و كار 
با كامپيوتر نيست، باسواد كسي است كه 
با استفاده از آموخته هاي خود، در  بتواند 
با  شما  آيا  كند.«  ايجاد  تغيير  زندگي اش 
اين  هستيد؟  باسواد  تعريف  اين  به  توجه 
تربيت  از جمله  زمينه ها  همه  در  را  تغيير 
كودك مي توانيد به كار ببنديد؟ اين موضوع 
را درون خانواده و جامعه در گفت وگو با 
متخصصان و كارشناسان »سالمت« بررسی 
كرديم و اينكه چطور می توانيم اين تعريف 

را برای آينده ای روشن تر به كار بگيريم.

تعريف يونسكو از باسوادي، تلنگري براي والدين امروز

نگرش ها و باورهايمان نيازمند تغييرند
 سميه 

مقصودعلي

در حال قدم زدن در خیابان هستم. 
کنار در منزلی نوشته ای می بینم 
که چسباندن آگهی پیگرد قانونی 
دارد. در زیر نوشته کلی آگهی 
است.  شده  چسبانده  مختلف 
پر  می کنی،  نگاه  که  زمین  به 
است از انواع آگهی ها. به نظر 
این  به  افراد  برخی  می رسد 
زیر  مردم  که  رسیده اند  نتیجه 
پای خود را بیشتر از اطراف نگاه 
آگهی  چسباندن  پس  می کنند، 
روی زمین می تواند مشتری بیشتری جذب کند. 
در خانه را که باز می کنم، تعدادی آگهی که الی 
در منزل گذاشته شده روی پایم می افتند. به خودم 
می گویم چرا ما در تغییر رفتارها و نگرش خود 
تا این حد مقاوم هستیم؟ فکر می کنم اگر فردی 
می توانست این آگهی ها را مدیریت کند شاید هم 
نتیجه بهتری می گرفت و هم از هدر رفتن کلی 

درخت جلوگیری می شد.
از  و حرکت  رفتارها  برخی  تغییر  در  ما  اغلب 
دنیای سنتی به دنیای مدرن نیز بسیار ناپخته و با 
شتاب عمل می کنیم و وقتی به رفتار استفاده از 
فضای مجازی عادت کردیم هم آن را تا جایی 
ادامه می دهیم که روابط اصلی زندگی مان را در 
معرض آسیب قرار داده ایم  و بی توجه به عواقب 
رفتارهایمان همچنان با خودمان لج می کنیم. وقتی 
به رفتارمان با محیط زیست )افراط در استفاده از 
کاغذ برای تبلیغات( و به رفتارمان با افراد درجه 1 
خانواده بی توجه هستیم، رابطه ای را رقم می زنیم 

که حاصلش باخت هر دو طرف ماست.  
یاد نامه ای می افتم که در یک مدرسه به من داده 
شد، وقتی از بچه ها خواستم در مورد نزدیک ترین 
آدم در زندگی شان جمله ای بگویند، دخترکی که 
حاضر به صحبت نشد، نوشته ای را به من داد که با 
خواندنش اشک در چشمانم حلقه زد.  او نوشته بود 
که نزدیک ترین فرد در زندگی من وای فای است. 
این وای فای است که وقتی وارد خانه می شوم، با 
شنیدن صدایی که حاکی از دریافت پیام جدید 
است حضور من را به رسمیت می شناسد. چند 
روز قبل وقتی وارد خانه شدم، مادرم آنقدر غرق 
در دیدن سریال تکراری... بود که حتی سالم من 
را هم جواب نداد. من که از مدرسه خسته و کوفته 
رسیده بودم روی تخت خوابم برد و مادرم که به 
خیال خودش به شدت نگران من است، پس از 
تمام شدن سریال با راننده سرویس تماس گرفت 
که چرا دختر من تا به حال نرسیده و از او پرسید 
که مطمئن است من وارد خانه شده ام یا نه؟ بعد هم 
کلی با او بحث کرد که موظف است تا من وارد 
خانه نشده ام، آنجا را ترک نکند. این کار مادرم 
باعث شد کلی جلوی دوستانم خجالت بکشم 
چون روی این را نداشتم که بگویم مادرم حتی 
متوجه ورود من به خانه نشده، بنابراین گفتم که 
رفتم سوپرمارکت خرید کنم. با این کار از طرف 
مدیر و مشاور هم توبیخ شدم، اما هنوز مادرم 

تغییری در رفتارش نداده است.  
من با این تلنگر بیشتر به اطرافم توجه می کنم، به 
افرادی که به عواطف مثبت من نیاز دارند. این 
نکته مهم را یادآور می شوم که تغییر باید از ما 
آغاز شود و هر یک از ما باید نقش خود را در 
یا خانوادگی(  ایجاد یک تحول )محیط زیستی 
مهم بداند. تغییر با خودآگاهی شروع می شود و ما 
رفتار جدید را انتخاب و سعی می کنیم بر اساس 
آن رفتار کنیم. تغییر الزمه زندگي ماست و باید 
با خودآگاهي افکار و رفتار و گفتارمان را مورد 
بررسي قرار دهیم. از خودمان به عنوان پدر و 
مادر شروع کنیم تا بچه ها هم از ما بیاموزند و 
در تمام زمینه هاي زندگي شان به سمت و سوي 
درست حرکت کنند. بیایید امروز که من و شما 
خود را در زمره افراد باسواد مي دانیم و هر کدام 
در حرفه اي تخصص داریم، توانایي بهره گیري از 
سوادمان را در جهت تغییر در ابعاد مختلف زندگي 
خانوادگي، اجتماعي و شغلي و... تقویت کنیم.

اگر ناراحتیم از اینکه فرزندمان در روابط با دوستانش 
یا خانواده اش مشکل دارد و از شیوه رفتاري یا 
کالمي فرزندمان راضي نیستیم باید نگاهي نو به 
خودمان و رفتارمان بیندازیم. شاید حتي ضروري 
باشد که نگرشمان را به زندگي، شیوه تربیتي و 

فرزندپروري مان تغییر دهیم.
الزمه تمام این تغییرات خودآگاهي است. کافي 
است بخواهید و ضرورت هر تغییري را حس 
توانمندي الزم  کنید، حتما خواهید دید چطور 
براي آن تغییر، هرچه باشد، به شما عطا مي شود 
و خدا یاري تان مي کند تا به سمت و سوي مثبت 
و خوشایند حرکت کنید. تغییر در شیوه زندگي، 
بیداري،  تغذیه درست، تنظیم ساعت خواب و 
مدیریت زمان براي هر برنامه ریزي تحصیلي و 
کاري، اصالح رفتارهاي ناخوشایند در خود یا 
فرزندتان و... اتفاق نمي افتد، مگر اینکه آگاهانه 

آن را بخواهید. چه زیبا گفته است موالنا:
وی آینه جمال شاهی که تویی/ ای نسخه نامه 

الهی که تویی
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست/ در خود 

بطلب هر آنچه خواهی که تویی

بياييد نگرش خود را عوض کنيم

 دكتر 
ميتراحكيم 

شوشتري
روان پزشك 

كودك و 
نوجوان، دانشيار 

دانشگاه علوم 
پزشكي ايران

ما در عصر تبادل اطالعات هستیم اما چقدر 
روزانه  که  اطالعاتی  همه  این  از  توانسته ایم 
زندگی  کردن  بهتر  جهت  در  می کنیم  کسب 
خود استفاده کنیم؟ بسیاری از ما کتابخوان های 
حرفه ای هستیم، مجالت زیادی می خوانیم و 
در سمینارها و کنفرانس های مختلف شرکت 
می کنیم و اطالعات باالیی در زمینه های گوناگون 
داریم اما بلد نیستیم از آنچه می دانیم و آموخته ایم، 
استفاده کنیم تا تغییری در زندگی مان ایجاد کنیم. تعریف جدید 
یونسکو دقیقا به همین موضوع اشاره دارد و اهمیت باالیی در 

ایجاد زندگی بهتر خواهد داشت.
مراجعان مختلفی دارم که فرض کنید برای درمان تنبلی مراجعه 
می کنند و وقتی مسائلی را برای آنها توضیح می دهم می گویند 
تمام این حرف ها را می دانم و حفظ هستم اما نمی توانم کاری 
کنم! این نمی توانم همان بی سوادی است که یونسکو از آن یاد 
می کند. سواد یعنی درک فرد از آنچه در زندگی اش رخ داده و 
تالش برای استفاده از دانسته هایمان برای بهبود شرایط زندگی!
بیشتر ما اطالعات تغذیه ای خوبی داریم. می دانیم باید سبزیجات 
و ماهی در برنامه غذایی داشته باشیم. مصرف برخی روغن ها را 
کاهش دهیم و مواد غذایی مضر را می شناسیم اما آنها را به کار 

نمی بریم تا شیوه درست تغذیه ای داشته باشیم. وقتی می گوییم 
می دانم اما دوست ندارم یا تالشی برای اعمال آن نمی کنید؛ یعنی 
نمی توانید از دانسته های خود برای بهبود کیفیت زندگی تان استفاده 
کنید و این مساله به تعبیر درست یونسکو یعنی »بی سوادی«. 
کافی است با خود فکر کنید با وجود تمام دانسته های خود در 
مورد انواع و اقسام علوم از تغذیه و سالمت گرفته تا روابط 
اجتماعی و ... آیا توانسته ام از درون در خود تغییری ایجاد کنم؟ 
برای توانمندی های جدید باید این تغییرات را ایجاد کرد. تعریف 
امسال یونسکو درباره باسوادی بسیار جامع و قوی است و بشر 

امروز به آن نیاز دارد.

بهبود کيفيت زندگي تغيير الزم دارد

 دكتر پروین 
ناظمی

روان شناس و 
استاد دانشگاه 

آزاد اسالمی

از  مادر سطحی  و  پدر  به عنوان  ما  از  هریک 
توانایی هایی را که یونسکو نام برده در خود 
داریم و باسواد محسوب می شویم. پس باید 
بتوانیم فرزندانی شایسته بار بیاوریم اما چطور؟ 
داشتن نسبی این توانایی ها انعطاف پذیری ما را 

به عنوان یک فرد افزایش می دهد.
این  میان  فرزندپروری  مهارت  به عنوان  آنچه 
سوادها مهم است، توانایی تغییر و رشد است. 

فرد سالم باید بتواند از مهارت ها و اطالعاتی 
که کسب می کند در جهت رشد فردی 
و اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود گام 
بردارد. انعطاف پذیری فرد در روش های 
بر  قابل توجهی  تاثیر  می تواند  تربیتی 
فرزندانش داشته باشد. اگر والدین امروز 
و سواد  نگرش  و  اطالعات  با  بخواهند 
کنونی، بچه های این نسل را تربیت کنند، 

موفق تر خواهند بود.
الگوهای  با  والدین  از  بسیاری  متاسفانه 
می خواهند  تغییر  بدون  خود  والدین 
فرزندان نسل جدید را تربیت کنند. این 
مثل  کلیشه ای  گفتن جمالت  با  والدین 
اینکه »مگه ما چطور بزرگ شدیم، مگر 
دارد  فرقی  تربیت شدیم، چه  ما چطور 
و...« نشان می دهند تغییرپذیری اندکی در 
پذیرش نیازهای کودکان این نسل دارند.

فرزندشان  تربیت  در  افراد  این  نگرش 
و  است  والدینشان  نگرش  همان  دقیقا 

این یعنی این افراد سواد تربیتی الزم را در فرزندپروری نسل 
امرور ندارند و با پافشاری بر شیوه فرزندپروری نسل های قبل 
می خواهند نسل جدید را تربیت کنند. ما به عنوان انسان باید 
قابلیت تغییر را برای رشد فردی و اجتماعی خود داشته باشیم 
فرزندپروری  از جمله  مهارت ها  انواع  در  آن  از  استفاده  با  تا 
بتوانیم تغییرات بزرگ تری ایجاد کنیم و بپذیریم نیازهای کودکان 
امروز گسترده تر و متنوع تر از نیازهای نسل گذشته است. تغییر 
باید از خودمان و در نگرش و باورهایمان و اعمالمان شروع 

شود. توانایی تغییر نشاندهنده سوادی است که امسال یونسکو 
به شعار خود اضافه کرده است. اگر این تغییر را اعمال کردیم 
به موفقیت های بزرگی خواهیم رسید. توانایی پذیرش تغییرات 
کودکان نسل امروز خود تغییر بزرگی است. بپذیریم نیازهای 
نسل امروز متفاوت است. برای اینکه گفتمان خوبی با فرزندانمان 
فرای  و  کنیم  درک  را  امروز  نسل  تغییرات  باید  باشیم  داشته 
این موضوع که خودمان چطور بزرگ شدیم خودمان را با این 

تغییرات دگرگون کنیم.
بیایید توانایی تغییر را در نگرش و باور 
ایجاد  جدید  نسل  تربیت  برای  خودمان 
نگرش های  پذیرفتن  برای  هرچه  کنیم. 
فرزندان  تربیت  مورد  در  به ویژه  جدید 
انعطاف پذیر تر باشیم و بتوانیم شیوه های 
نوین فرزندپروری را بپذیریم و به کار بگیریم 
خانواده موفق تری خواهیم بود. در درجه 
اول باید به خود نگاه کنیم و ببینیم تا چه 
حد می توانیم در باور و نگرش قابل بحث 
خودمان تغییر ایجاد کنیم و بر اساس آن 
اعمال الزم را انجام دهیم و به روز شویم. 
والدین موفق آنهایی هستند که دانش کافی 
در مورد فرزندپروری دارند و از هر سوادی 
که یونسکو اشاره کرده، سطحی را دارند 
و می توانند مرتب خود را به روز کنند. به 
طور عملی مجدد تاکید می کنم پذیرفتن 
روش های جدید و جایگرین کردن آن به 
جای روش های سنتی می تواند کلید موفقیت 

والدین در تربیت فرزندانشان باشد.

توانايی تغيير چه تاثيری در پرورش فرزندان دارد؟

 دكتر كتایون 
خوشابی

فوق تخصص 
روان پزشكی 

كودك و نوجوان

بر اساس تعریف کلی یونسکو، به فردی باسواد گفته می شود 

که دارای انواع سواد از جمله سواد عاطفی یا توان برقراری 

ارتباط عاطفی با افراد خانواده و دوستان، سواد ارتباطی 

یا توان برقراری ارتباط با دیگر افراد جامعه، سواد مالی 

یا توان مدیریت مالی و مدیریت هزینه، سواد رسانه ای 

یعنی توان تشخیص معتبر بودن یک رسانه و خبر و سواد 

تربیتی یعنی توان تربیت فرزندان به طرز شایسته، سواد 

رایانه ای یعنی توان استفاده از رایانه، سواد سالمت یعنی 

داشتن اطالعات کامل در مورد تغذیه درست و روش های 

پیشگیری از انتقال بیماری ها و روش های پیشگیری از ابتال، 

سواد نژادی و قومیتی شامل شناخت نژادها و قومیت ها و 

احترام به آنها و عدم تبعیض، سواد بوم شناسی و حفاظت 

به معنی شناخت و تحلیل  از محیط زیست، سواد تحلیلی 

نظریه های مختلف، سواد انرژی و توانایی مدیریت انرژی، 

آب و حفظ امنیت مواد غذایی و سواد علمی و دانشگاهی 

یعنی توانایی حل و فصل مسائل به کمک عقل باشد. از نظر 

یونسکو سواد گزینه های مختلفی را دربرمی گیرد و در سال 

جدید مورد دیگری به این تعریف اضافه شده است؛ فردی 

با سواد تلقی می شود که در عین داشتن تمامی ویژگی های 

باال توانایی ایجاد تغییر در زندگی اش به واسطه آموختن 

این اطالعات را نیز داشته باشد.
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