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 سخني با والدین و مربیان

ایــن قــرن از همــان ابتــدا نشــان داد کــه پرچالش تریــن دوره در تاریــخ بشــر اســت. اجتماعــات واقعــی و مجــازی در زمینه های 
مختلــف بــا ســرعت نــور در سراســر جهــان تشــکیل می شــوند و هــر روز مــا را بــا اخبــار و اتفاقــات مختلــف هیجــان زده یــا 
هراســان می کننــد. امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری، اهمیــت ســاختار و چارچــوب خانــواده بــرای تربیــت شایســتۀ کــودک و 

شــکل دهی مناســب بــه آینــدۀ او مشــهود اســت.
خانــواده می توانــد مأمــن و محلــی بــرای پــرورش، ایجــاد اعتمادبه نفــس و رشــد شــخصیت باشــد؛ همچنیــن می توانــد بــه 
کــودک محبــت، صداقــت و ســخاوت را بیامــوزد. درحقیقــت مهم تریــن خمیرمایــه ای کــه کــودک بــرای یــک زندگــی موفــق 

و شــاد بــه آن نیــاز دارد، از درون یــک خانــوادۀ ســالم و اســتوار تأمیــن می شــود.
خانــواده بایــد تــاش کنــد راه هــای ارتبــاط مؤثــر بــا فرزنــدان را در هــر ســن و دوره ای حفــظ کنــد. بســیاری از والدیــن از 
اهمیــت ارتبــاط والــد بــا فرزنــد آگاهنــد ـ ایــن ارتبــاط راهــی غریــزی بــرای انتقــال دانســته ها، ارزش هــا، هنجارهــا و عشــق 
والدیــن بــه فرزنــد اســتـ  پــس بســیار حیاتــی اســت کــه اهمیــت و جایــگاه ارتبــاط  فرزنــد بــا والــد را هــم بشناســیم و درک 

کنیم.کــودکان نیــاز دارنــد شــنیده و درک شــوند.  
دورهمی هــای خانوادگــی ماننــد زمانی کــه بــرای صــرف صبحانــه یــا شــام همــه دور میــز یــا ســفره جمــع می شــویم فرصــت 
مغتنمــی بــرای مســتحکم تر و شــادتر کــردن پایه هــای خانــواده اســت. گفت وگــو هنــگام وعــدۀ صبحانــه، باعــث می شــود 
اعضــای خانــواده روز را بــا حس وحــال بهتــری آغــاز کننــد. وعــدۀ شــام یــا عصرانــه هــم، زمــان مناســبی بــرای صحبــت 
دربــارۀ اتفاقــات روز، به اشــتراک گذاشــتن افــکار و احساســات، تفریــح کــردن و خندیــدن اســت. تمــام زمان هــای دیگــری کــه 
اعضــای خانــواده دورهــم جمــع می شــوند نیــز، بــرای تقویــت شــالودۀ آن بســیار بــاارزش و مهــم اســت. مثــل مســافرت ها، 

پیک نیک هــا، جشــن ها و ...
»حفــظ ارزش و اهمیــت خانــواده« گرچــه مفهومــی به ظاهــر ســاده اســت، امــا می توانــد در هیاهــو و جذابیت هــای زندگــی 
امــروزی محــو و کمرنــگ شــود. ایــن کتــاب از یکایــک افــراد درخواســت می کنــد به نفــع کل خانــواده و بــرای تقویت اســاس 

آن، ازخودگذشــتگی های کوچکــی بکننــد.
مهم تریــن اصــل بــرای حفــظ مقــام و اهمیــت خانــوادۀ خودتــان ایــن اســت کــه بدانیــد دو موضــوع پیــِش رو داریــد: خــود و 
فرزندانتــان. ایــن کتــاب را به اتفــاِق هــم بخوانیــد تــا بتوانیــد روش هــا و ایده هــای مختلفــی بــرای مراقبــت از جایــگاه خانــواده 

ــاد بگیرید. ی
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