آینده ای روشن برای فرزندانمان بسازیم...
با توجه به اهمیت تربیت فرزندانمون و با توجه به نمونه هایی که به صورت تجربی در دوره ی مدیران آینده و مدارس با آنها برخورد
شده بود ،برآن شدیم تا در این مقاله به یک سری از عواملی که باعث بهبود روند رشد و توسعه ی آینده فرزندانمون خواهد شد
اشاره کنیم .عواملی که اینگونه دیده می شوند که بسیاری از خانواده ها به اونها آگاهی ندارن و یا در صورت داشتن آگاهی به دلیل
مشخص نبودن شدت اهمیت آن ها مورد بی توجهی قرار می گیرند .به یک سری از این عوامل به اختصار اشاره خواهد شد.

 )1شمال زندگی را برای آن ها ترسیم کنید
همه ی ما انسان ها در زندگی شخصی و کاری خود اهدافی رو دنبال می کنیم و بخاطر شیرینی رسیدن به این اهداف تحمل
سختی ها و مشکالت مسیر برای ما راحت تر میشه .مثل مسافرت ،وقتی مقصد سفر ما شمال باشه ،مسیر و سختی راه رو تحمل
می کنیم تا به اون برسیم اما اگه یه روز سفری را شروع کنیم در حالی که ندونیم قراره کجا بریم و تنها اطالعات ما صرفا این باشه
که قراره به مسافرت بریم تحمل راه ،هر چند کوتاه برای ما سخت میشه .نه تنها برای ما بلکه این عدم آگاهی باعث میشه خواسته
یا ناخواسته اطرافیان و بقیه همسفران خودمون رو هم اذیت کنیم .پس به فرزندانمون کمک کنیم شمال و در واقع هدف از زندگی
خودشون رو ترسیم کنند ،تا بهتر بتونن مسیر زندگیشون و سپری کنند.

 )2تفاوت کسب و کارهای گذشته و حال
متاسفانه یا خوشبختانه جامعه داره به سمتی میره که خیلی از مشاغل گذشته با گذر زمان در حال حذف از صحنه بازار هستند و
از سمت دیگه کسب و کارهای جدیدی در حال شکل گیریست که روز به روز تعداد و نوع آنها در حال افزایش و تغییر است.
متاسفانه خیلی از خانواده ها هنوز هم این طرز فکر را دارند که جامعه فقط محدود به یک سری از مشاغله و فرزندانشون رو فقط
به اون سمت سوق می دهند .

در صورتی که با یک نگاه هر چند اجمالی به اطراف خود متوجه خواهیم شد که اینگونه نیست و خیلی از کسب و کارهایی که االن
وجود دارند و بازار را در دست گرفته اند چندی پیش وجود خارجی نداشتند .پس لطفا به فرزندان خودتون این اجازه رو بدید که با
ذهن خالق خود و با ایمانی که به توانایی ها و استعدادها و عالیقی که دارن به سمت رشته و حرفه ی مورد عالقه خود بروند.

 )3پرورش روحیه تحقیق و پژوهشگری
با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات ،دسترسی به اطالعات در هر زمینه ای کار بسیار راحتی شده ،اما متاسفانه همین راه ساده رو هم
خیلی از نوجوانان و فرزندان ما یا از وجود آنها مطلع نیستند و یا عالقه ای به انجام پژوهش و استفاده از آن ها را ندارند .باید به
فرزندانمون کمک کنیم تا روحیه تحقیق و پژوهش را درخودشون تقویت کنند.

 )4مدل های شخصیتی متفاوت
همانطور که همه ی ما به خوبی آگاهیم ،انسان ها یکسان نیستند و تفاوت های بسیار زیادی گاه محسوس گاه نامحسوس در زمینه
های مختلف بین انسان ها وجود دارد.
همانطور که در نظام خلقت نیز خداوند دو انگشت انسان را یکسان نیافریده است  .این تفاوت بین انسان ها ،بین فرزندان در زمینه
های مختلف به شکل های گوناگونی خودش رو نشون میده.
این تفاوت ها نیازمند توجه و برنامه ریزی ما است تا از آن ها بهترین و بیشترین استفاده را ببریم .باز هم متاسفانه باید اعالم کنیم
که خانواده ها بدون توجه به این تفاوت ها تصمیم دارن از یک نسخه درست یا غلط رفتاری در هر زمینه ای برای فرزندانشون
استفاده کنند  .ادامه این روند باعث کاهش انگیزه و اشتیاق فرزندانمون و در نتیجه دور شدن آن ها از مسیر موفقیت و در نهایت
دور شدن فرزندان از خانواده های خود تحت عنوان عباراتی از این قبیل "به حرف های من توجه نمیشه" " ،خانواده م حرف من
را نمی فهمن" "،نظر من اصال براشون مهم نیست" و موارد دیگه از این قبیل میشه.
لطفا فراموش نکنید انسان ها با یکدیگر متفاوت هستند .این تفاوت در زمینه استعداد ،سالیق ،رشته مورد عالقه ،شیوه یادگیری و
آموزش ،شیوه برخورد و برقراری ارتباط و موارد دیگه خودش را نشون میده و ما باید برای داشتن یک رابطه خوب و مستحکم با
فرزندانمون باید از این تفاوت ها آگاهی پیدا کنیم و در همه ی موارد آنها را در نظر بگیریم.

 )5انتخاب رشته و ورود به دانشگاه
یکی دیگر از مواردی که متاسفانه خیلی با اون برخورد داشتیم معقوله انتخاب رشته و ورود به دانشگاه است .در زمینه انتخاب رشته
این باور برای خانواده ها به وجود آمده است که تنها رشته خوب و آینده دار ،رشته تجربی و شغل پزشکی است .فرزندان ما بدون
توجه به توانایی و عالقه خود به اجبار خانواده ،رشته ای را انتخاب کرده که اصال به آن تمایلی ندارند .در این مورد معموال با  4گروه
مواجه می شویم:
 )1گروه اول کسایی هستن که بعد از انتخاب رشته و گذراندن  1یا  2سال تحصیلی اون هم با هزاران مشکل و دلخوری کوچیک
و بزرگی که در طول تحصیل برای خودشون و خانواده شون ایجاد می کنند در نهایت اعالم می کنند که دیگه قصد ادامه دادن در
این رشته تحصیلی را ندارند و تمایل به تغییر رشته را دارند.

 )2خیلی از نوجوانان مدرسه رو سپری می کنند اما این عدم عالقه و استعداد در زمان کنکور خودش رو نشون میده و باعث میشه
چند سال از عمر خودشون رو پشت کنکور سپری کنند و بعد از سپرسی شدن چند سال مجبور به تغییر رشته یا راضی شدن به
یک رشته ضعیف تر میشن و فقط صرفا به این دلیل که از مانعی به نام کنکور عبور کنند در صورتی که اطالع ندارند که بعد از این
پل ،پل طوالنی تری در پیش است که تقریبا تا پایان زندگی روی آن قرار دارند.
 )3دسته دیگه نوجوان هایی هستند که به هر نحوی ،کنکور را پشت سر گذاشته و وارد فضای دانشگاه میشن .اما به دلیل عدم
وجود عالقه و استعداد پس از گذشت چند ترم دانشگاهی مجبور به انصراف از دانشگاه و یا در حالت خوشبینانه تغییر رشته خواهند
شد.
)4دسته آخر کسانی هستند که دانشگاه را هم با وجود همه ی مشکالت سپری کرده به امید این که گذر زمان مشکل را حل خواهد
کرد و وارد فضای کسب و کار شدند .این دسته با گذشت چندین سال متوجه می شوند که گذر زمان هم مشکلی را حل نکرده و
این عدم عالقه هنوز هم همراه آن ها است .همانگونه که وقتی پای صحبت بسیاری از مدیران و صاحبان مشاغل می نشیشنم در
نهایت متوجه میشویم این عدم عالقه به رشته و کار باعث کاهش بهره وری فردی و در نهایت کاهش بهره وری مجموعه شده است.
و شنیدن این حرف که اگه زمان به عقب برمیگشت به رشته و شغل مورد عالقه م می پرداختم بسیار دردناک است .زمانی که هیچ
گاه قابل برگشت نیست .آینده کاری انسان معقوله ای نیست که محدود به  1یا  2سال از زندگی انسان باشد ،معقوله ایست که تا
پایان زندگی انسان همراه اوست پس بهتر است با دید بلند مدت به آن فکر و برای آن برنامه ریزی شود.
(اشاره به رشته تجربی و پزشکی صرفا جهت شفاف سازی مطلب بود .در صورتی که این موضوع قابل تعمیم به تمامی رشته های
تحصیلی است)
فراموش نکنیم همه ی این  4دسته افراد هزینه زیادی رو بابت این اشتباه پرداخت کرده اند ،هزینه فرصت زیادی رو از دست دادن
و مهمترین و غیر قابل برگشت ترین آن ها زمان و عمر سپری شده آن ها است که دیگه قابل جبران نیست.
در ارتباط با نوجوانان و به صورت کلی فرزندانمون موارد دیگری نیز وجود دارند که در مقاالت بعدی به آن ها اشاره خواهد شد.
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