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براى اين كه فرزندتان را در خانه تنها بگذاريد بايد به يك سرى از خصوصيات او و شرايط حاكم بر زندگى

خانوادگى توجه كنيد و تنها درصورتى كه بيشتر شرايط الزم مهيا باشد می توانید فرزندتان را، آن هم

فقط براى چند ساعت، در منزل تنها بگذاريد. قبل از اين كه فرزندتان را در خانه تنها بگذاريد بايد اين

موارد را بررسى كنيد:
     ۱_ فرزندتان چقدر مسئولیت پذیر است و براى انجام دادن مسئولیت های شخصى، تكاليف

مدرسه يا كارهاى منزل چقدر جديت و دقت دارد؟

     ۲_ كودك تان در برخورد با موارد غيرمنتظره و پيش آمدهاى ناگهانى چگونه عمل می کند؟
     ۳_ آيا زمانى كه كارها طبق روال معمول يا طبق خواست او پيش نمی رود، می تواند آرامش خود

را حفظ كند؟
     ۴_ آيا نكات ايمنى را بلد است و آن ها را رعايت می کند؟

     ۵_ زمانى كه تحت استرس قرار می گیرد، می تواند كماكان عاقالنه تصمیم گیری كند؟
     ۶_ در مواجهه با موقعیت های جديد چگونه عمل می کند؟

     ۷_ آيا محله شما امن است؟
     ۸_ آيا همسايگان شما قابل اعتماد هستند؟

     ۹_  آيا كودك تان از اين كه در منزل تنها باشد احساس مثبتى دارد؟
     ۱۰_ آيا ممكن است تنها بودن باعث شود كودك شما عصبى، نگران يا مضطرب بشود؟

     ۱۱_ آيا كودك تان کمک های اوليه را بلد است؟
     ۱۲_آيا او می داند اگر جايى از خانه آتش گرفت چه بايد بكند؟

     ۱۳_آيا او می داند اگر برق منزل قطع شد، چه بايد بكند؟
     ۱۴_ آيا كودك تان می داند اگر غریبه ای تلفن زد چگونه با او صحبت كند؟
      ۱۵_ آيا او می داند اگر غریبه ای خواست وارد منزل شود، چه بايد بكند؟

دانستن اين موارد و بسيارى موارد مشابه ديگر می تواند به شما كمك كند تا ارزيابى كنيد كه

كودك تان چه اندازه آمادگى و توانايى تنها ماندن در منزل را دارد.



شرايط سنى كودك نيز بسيار اهميت دارد، برخى كشورها هشت  سالگى را حداقل سن قابل

قبول براى تنها ماندن در منزل و مراقبت از خود تعيين کرده اند. اما شكى نيست كه شرايط

محيطى و سطح رشد عقىل - عاطفى - اجتماعى كودك نيز در اين مسئله دخالت اساسى دارد و

نمى توان تنها به سن تقويمى اكتفا كرد.

بعضى از كشورها در مورد سن فرزندانى كه قرار است در خانه تنها بمانند قوانينى دارند كه بر

اساس شرايط اجتماعى و فرهنگى همان كشور تنظيم شده است. تاكنون در ايران قانون

مشخصى براى اين مسئله تنظيم نشده است.

قوانين كشورهاى غربى نيز با هم متفاوت است، حتى در ایالت های مختلف آمريكا هم قوانين با

هم تفاوت دارند؛ اما اگر همه قوانين را كنار هم بگذاريم، می توانیم از آن ها اين طور نتيجه بگيريم كه

حداقل سن مناسب براى تنها گذاشتن فرزند در خانه حدود ۸ سالگى است، كه آن هم با توجه به

زمان و محىل كه قرار است كودك در آن جا تنها باشد و ميزان امنيتى كه می توان براى او تأمين

كرد، متغير است.
در قوانين بعضى كشورها سپردن مسئوليت يك فرزند به فرزند بزرگتر، مجاز نيست، وىل در
بعضى كشورهاى ديگر اين مجوز با شرايط خاص داده شده است. براى اين كه يك فرزند را به فرزند

ديگر بسپاريم، سن فرزند بزرگتر بايد به ميزان معّينى باشد و با توجه به اين سن مشخص می شود
كه چه مدت می توان  اين مراقبت را به او سپرد. مسئله مشترك در قوانين همه كشورها اين
است كه هر فرد كمتر از 18 سال بايد با حضور يك بزرگتر مسئول در يك محل زندگى كند و فقط

زمان های محدودى را می تواند تنها باشد.

تنها گذاشتن دو يا چند كودك با هم در خانه، شرايطى دارد كه والدين بايد به آن توجه كنند.
فرزندانى كه قرار است باهم در خانه تنها باشند بايد آموزش های  الزم را براى مراقبت از خود و

ديگرى ديده باشند و خصوصيات اخالقى مشابه داشته باشند تا كمتر با هم اختالف پيدا كنند. در

عين حال بايد بتوان بر رفتار آن ها نظارت داشت.

منبع:

كتاب « تنها در خانه: آيا می توان  كودكان را در خانه تنها گذاشت؟ » . تأليف دكتر الهام شيرازی.  انتشارات قطره


