




بعد از سالم...
مهرماه بارانی شما به خیر و سالمت

اینروزه��ا همچنان که زیرباران راه می روید با چتری بر س��ر 
تان کافی اس��ت در خیابان های پررفت آمد ش��هر به کودکان  
کوتاه از یک متر نگاهی بیندازید گروهی عمده از این کودکان 
لب��اس گرم بر تن و با پاپوش مناس��ب در حالی که دس��ت در 
دس��ت والدین دارند در حال گذر از از خیابانهای زندگی هستند 
اما در کنار ایش��ان حتما کمی دقت کنی��د کودکانی را خواهید 
دید که با گلی در دس��ت یا فال و یا دس��ت خالیشان قلب شما 

را نشانه می روند.
بعض��ی وقتها که مبلغ��ی را بابت همین حس حزن آلود به این 
ک��ودکان م��ی دهیم با نگاه��ی به پای بدون کف��ش یا لباس 
نامناسب این کودکان حس خوبی پیدا می کنیم که فردا کفشی 
خواه��د خرید اما روزها می گ��ذرد  و این کودکان همچنان در 
باران و برف کفش��ی مناس��ب نپوش��یده و با پاهای کبود بین 
ماش��ینهای کماکان در حال حرکت لنگ لنگان می دوند. حاال 
شما مانده اید و یک دنیا سوال که چه فرقی بین فرزندان ما و 

کودکان خیابان است ؟

کودکان دیروز- کودکان امروز 

به نام خداوند مهربانی که همه ما را بسیار دوست می دارد

می گفت: پدرم آدم 
است  ساکتی  نسبتًا 
به  نس��بت  کمتر  و 
دو  در  ک��ه  وقایعی 
اتف��اق  ب��رش  رو 
م��ی افت��د واکنش 
می ده��د  نش��ان 
نظ��ر  اظه��ار  و 
دفعه  ام��ا  می کند، 
نش��ریه  که  اول��ی 
جه��ان ک��ودک را 
ب��ا خ��ود ب��ه خانه 
قباًل  که  پدرم  بردم 
چنی��ن نش��ریه ای را ندیده ب��ود آن را از روی 
میز برداش��ت و ش��روع به ورق زدن صفحات 
آن کرد. تا چش��مش به عکس و چهره سیاه و 
کبود ش��ده نیمای  معصوم افتاد، ابروانش را در 
هم کشید، س��رش را چند بار به نشانه  تأسف 
تکان داد و با صدای��ی بلند و بغض آلود، انگار 
که خودش را طرف سؤال قرار داده است گفت: 
آخه خدا نشناسا چرا این طفل معصومو به این 
روز انداختن. دل س��نگ برای این بچه کباب 
می ش��ه... و بعد وقتی برایش توضیح دادم که 
این کودک و بقیه کودکان آسیب دیده ای که 
عکسشان در نش��ریه به چاپ رسیده به دست 
پدر و مادرانشان به این روز افتاده اند، نشریه را 
محک��م روی میز  کوبید و فریاد زد: لعنت خدا 
ب��ر این جور پدر و مادر ها. آخه آدم چه جوری 
می تونه باور کنه که پدر و مادری بچه ای که 
از گوش��ت و خون خودش به وجود اومده این 
طور با سنگدلی و تا سر حد مرگ شکنجه کنه. 

پوس��ت بدنش را با آتش سیگار بسوزونه. حتی 
حیوونای وحش��ی و درنده هم با بچه هاش��ون 
ای��ن جوری رفتار نمی کنن.پ��درم با دیدن آن 
عکس و س��ایر عکس های مربوط به کودکان 
آس��یب دیده و در واقع ش��کنجه ش��ده که در 
صفحات نشریه به چاپ رسیده بود، حسابی از 
کوره در رفته بود و دائمأ می پرس��ید مگر این 
پ��در و مادر ها دل ندارند، مگر در این مملکت 
قان��ون وجود ندارد که جلو این جور پدر مادرها 
ی جنای��ت کار را  بگی��ره. آخه بابا ما هم بچه 
بزرگ کردیم، بچه های ما روی تخم چشم ما 
بزرگ ش��دن. ما از روز اول که نام پدر و مادر 
رویمان گذاش��ته ش��د و صاحب اوالد شدیم از 

گل باالتر به بچه هایمان نگفتیم.
    احس��اس ک��ردم ادامه آن هم��ه هیجان و 
عصبانی��ت برای پدرم که س��ن و س��الی از او 
می گذرد، خطرناک است. جلو رفتم. لیوان آبی 
به دس��تش دادم، نشریه را به آرامی از دستش 
گرفت��م و در حالی که ش��انه های مهربانش را      
آرام آرام با دس��ت می مالی��دم، او را به آرامش 
دعوت ک��ردم و گفتم پدر جان ش��ما راس��ت 
می گویی. م��ن و بقیه فرزندان ش��ما از وقتی 
چش��م به دنیا باز کردیم تا حاال که بزرگ شده 
ایم، جز مهربانی و نوازش از ش��ما ومادر جان 
چیز دیگری ندیدیم. خوش��بختانه اغلب پدر و 
مادر ها ی امروزی مثل ش��ما هستند ولی چه 
می ش��ود کرد. در جامعه هم��ه جور آدم هایی 
پیدا می ش��ود صفحات روزنامه ها پر اس��ت از 
خبرهای مربوط به دزدی و کاله برداری و آدم 
کش��ی. این پدر و مادره��ا هم از همان قماش 
هس��تند. پ��درم که تا پی��ش از آن قدری  آرام 
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گرفته بود، با شنیدن آخرین جمله من با صدای 
خش��م آلودی که برایم بی سابقه بود فریاد زد 
ولی آدم کش��ها بچه های خودشون رو نمی 
کش��ن،حتی بعضی وقتها م��ی گن به خاطر 
بچه هاشون آدم کش��تن. پدر و مادر های 
این طفل معصوم��ا  از آن آدم کش های 
حرفه ای هم س��نگدل ترن��د. این ها را 
دادگاه ن��ه یک بار بلکه باید به چند بار 

اعدام محکوم کنه.....
آتش خش��م و عصبانیتی که آن شب با 

مش��اهده عکس های کودک آزاری های نش��ریه 
جه��ان کودک در خانه ما ش��عله ور ش��ده ب��ود، با دخالت 
هوش��مندانه مادرم فرو نشس��ت و پدر برای خواب ش��بانه 
راهی اتاق خوابش شد: اما حاال نوبت مادرم بود که نشریه 
را از روی میز ب��ردارد، آن را ورق بزند، آه عمیق و مادرانه 
ای بکشد و درباره آن کودکان آسیب دیده، اظهار نظر کند. 
مادر در حالی که با انگشت به سمت اتاق خواب پدر اشاره 
می کرد گفت: پدرت راست می گوید. نسل ما پدر و مادرها 
بچه هایمان را روی چشمانمان  بزرگ می کردیم. در زمانه 
کودکی خود ما اصاًل چیزی به نام اذیت و آزار کودک وجود 
نداشت. پدر و مادرها فرزندشان را هدیه الهی می دانستند و 
از هیچ فداکاری در حق آنها  دریغ نمی کردند. تفاو ت فقط 
در وض��ع اقتصادی و فرهنگی خانواده ه��ا بود. بچه های 
خانواده ه��ای مرفه تر زندگی بهتر و مرفه تری داش��تند، 
ام��ا حتی خان��واده های فقیر هم تا جایی که از دستش��ان 
برمی آمد به بچه هایش��ان می رس��یدند. بل��ه در آن روز و 
روزگار بعضی وقتها بچه ها به وسیله پدر و مادریشان تنبیه 
می شدند. اما تنبیه در حد چند تا پشت دستی بود. به میان 
حرف مادرم دویدم و گفتم ولی در زمانه شما بچه ها را در 
مدرس��ه تنبیه بدنی می کردند و در نس��ل قبل از شما هم 
بچ��ه ها را به چوب و  فلک می بس��تند. مادر با متانت هر 
چه تمام تر در پاس��خم گفت: دخت��رم من از مدینه فاضله 
صحبت نمی کنم. باالخره در هیچ  دوره ای سابقه نداشته 

که 
پدر و مادری به 

خاطر فقر یا تأمین هزینه اعتیاد 
پ��اره تنش را این طور بی رحمانه ش��کنجه کند. 

بله، در یک دوره ای تصور می کردند که برای تربیت بچه 
ها باید آنها را گاهی تنبیه بدنی کرد. اما  سال هاست دیگر 
آن روش تربیت��ی جایی در جامعه ندارد و هر کس که بچه 
ای را در مدرس��ه یا درهر جای دیگر تنبیه بدنی کند، مورد 
موأخ��ذه قرار می گیرد و مجازات می ش��ود. فقر و نداری 
با ش��دت و ضعف در همه دوره ها وجود داش��ته ولی هیچ 
پدر و مادر یا سرپرس��تی حق ندارد ب��ه بهانه فقر و ناداری 
به فرزندش آس��یب برس��اند یا او را وادار به اعمال خالف 
کند. مادرم هم راست می گفت: در گذشته ها هم کودکان 
محروم ورنج دیده از فقر وجود داشته اند اما در گذشته های 
دور، پدیده سیاهی به نام کودک آزاری آن هم به دست پدر 
و مادرها، در جامعه ما وجود نداش��ته اس��ت اما امروز وضع 
به گونه دیگری اس��ت و اگر دس��ت روی دست بگذاریم و 
چش��مان خود را بر روی کودک آزاری ها ببندیم، کودکان 
آینده هرگز مارا نخواهند بخشید ودر محکمه وجدان حرفی 

برای گفتن نخواهیم داشت.
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کودکم در
 کارهاي منزل
کمک نمي کند

معمواًل در نظر والدین کارهاي منزل کارهایي کوچک 
و تکراري هستند که همیشه در خانه انجام مي گیرند 
و  مشکل  بسیار  کارها  این  کودکان  نظر  در  ولي 
کار  دارند  دوست  که  وقت  هر  که  هستند  ناخوشایند 
چنانچه  مي شود.  واگذار  آنها  به  دهند  انجام  دیگري 
انجام این کارها همراه با یادآوري هاي مکرر و بحث 
آرامش  باشد،  والدین  و  کودک  بین  طوالني  های 
عمده  شکایت هاي  از  یکي  مي ریزد.  هم  بر  را  منزل 
والدیني که به روانشناسان مراجعه مي کنند این است 
را  کارهایي  هستند.  »بي مسئولیت«  آنها  کودکان  که 
انجام نمي دهند و  آنها گذاشته مي شود،  بر دوش  که 
یا اینکه بدون چند بار تذکر و بحث هاي پیاپي به این 
کارها نمي پردازند و نافرمان، گستاخ و سرکش هستند 
و یا اینکه به سادگي »یادشان مي رود« کارهایي که 

به آنها محول شده انجام دهند.

روانشناسی کودک

در این گونه موارد، راهكارهاي زیر براي 
تقویت حس مسئوليت كودك در انجام 

كارهاي منزل پيشنهاد مي شود:
هم  خردساالن  حتي  کنید.  شروع  زود   1
باشند. در مورد  یاد بگیرند که مسئول  مي توانند 
او  به دقت توجه کنید که  یک کودک خردسال 
مثال  عنوان  به  دارد.  قرار  رشدي  مرحله  چه  در 
کودکان نوپا دوست دارند چیزها را از روي زمین 

کنید  استفاده  انرژي  این  از  بنابراین  بردارند، 
خود  کثیف  لباس هاي  که  وادارید  را  کودک  و 
را  تمیز  لباس هاي  بریزد،  لباسشویي  سبد  در  را 
سرجایشان  را  اسباب باز هایش  و  بریزد  کشو  در 
بگذارد. کودکان خردسال دوست دارند که به پدر 
و مادرشان کمک کنند و اگر شما به آنها اجازه 
دهید مي توانند به جاي اینکه مزاحم شما باشند، 

واقعًا به شما کمک کنند.

2 با بزرگتر شدن کودک وظایف او را تغییر دهید. 
کارها باید متناسب با سن و توانایي کودک باشد، 
پس بجاست که با رشد کودک کارها را تغییر دهید. 
بویژه هنگامي که بیشتر از یک کودک در منزل 
نمي تواند  کودکان  از  یکي  ترتیب  این  به  دارید. 
بگوید: »چرا علي نباید آن کار را انجام دهد و من 
باید انجام دهم؟«. علي آن کار را در حال حاضر 
انجام نمي دهد ولي یا قباًل آن را انجام مي داده است 
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و یا اینکه بعداً آن را انجام خواهد داد. هنگامي که 
تغییر کنند کودکان منتظر مسئولیت هاي  وظایف 
جدید خواهند شد. یک بار پدري به کودکش گفت: 
»تو هنوز آنقدر بزرگ نشده اي که به کوچه بروي 
و روزنامه بخري، ولي یک روز خواهي توانست«. 
کودک مرتب از پدرش مي پرسید که آیا به اندازه 
کافي براي این کار بزرگ شده است یا نه و هنگامي 
که نهایتاً به آن اندازه بزرگ شد، وظیفه جدیدش را 

کاماًل مسرت بخش دید.
3 به کودک یاد دهید که چطور کارها را انجام 
که  مي داند  کودک  یک  که  نکنید  فرض  دهد. 
انجام  خواسته اید،  او  از  شما  که  را  کاري  چطور 
دارید  انتظار  که  را  چیزي  دقیقًا  همیشه  دهد. 
آن  که چطور  دهید  نشان  او  به  کنید،  مشخص 
از  کار  انجام  در  را  او  پیشرفت  و  دهد  انجام  را 
ابتدا زیر نظر بگیرید. دقیقًا به او بگویید که چه 
باید آغاز شود و چه  مواقعي یک کار بخصوص 
زماني باید پایان یابد. به عنوان مثال مرتب کردن 
طور  به  هیچ کس  بگیرید.  نظر  در  را  رختخواب 
مادرزاد نمي تواند آن طور که شما رختخواب ها را 
مرتب مي کنید، مرتب کند. به کودک نشان دهید 
که چطور آن را انجام دهد و سپس پیشرفت هاي 

کودک را تحسین و تشویق کنید.
4 از کودک انتظار بیش از حد نداشته باشید و 
که  کنید  سعي  نپذیرید.  نیز  را  کم  کار  همچنین 
انتظاراتتان را با سن کودک و مرحله رشد او تطبیق 
دهید. وقتي که مریم در ابتدا شروع به چیدن میز 
کرد، نکتۀ جالب این بود که او در جلو هر صندلي 
یک قاشق یا چنگال مي گذاشت. البته گاهي تمام 
گذاشته  نفر  یک  براي  چنگال ها  یا  و  قاشق ها 
مي شد بتدریج او با تقلید از پدر و مادرش یاد گرفت 
که کدام یک از وسایل را کنار یکدیگر بگذارد و 
وسایل را کجاي میز بچیند. در نهایت وظیفه او این 
شد که به تنهایي میز را براي هر وعده غذا بچیند.
کودک  دوش  بر  را  مسئولیت  حاال  همین   5
کودک  شدن  توانا  و  شدن  بزرگ  با  بگذارید. 
بتدریج مسئولیت های بیشتری برای انجام کارها 

به عهده او بگذارید.
* وظایف را در جدولي بنویسید و دیگر یادآوري 
نکنید. جدولي تنظیم کنید که به کودک بگوید چه 
زماني باید کارش را انجام دهد. مي توانید این جدول 
را با یک جدول جایزه همراه کنید. سپس جدول را 
در جایي نصب کنید که کودک بتواند آن را ببیند. 
اگر وظیفه کودک بیرون بردن سطل زباله است، 
جدول را مي توانید پشت در نصب کنید تا هنگامي 

که کودک بیرون مي رود بتواند آن را ببیند.
تقویت  و  جایزه  کمک  به  را  کودک  کار   6
موفقیت  با  کودک  که  هنگامي  کنید.  پیگیري 
وظایفش را انجام داد، از پیامدهاي مثبت مي توان 
به عنوان تقویت کننده رفتار کودک استفاده کرد.

انجام شده است، تحسین  * کاري را که خوب 

کنید. هنگامي که کار به خوبي انجام شده است 
کار  حاصل  از  شما  که  بداند  کودک  بگذارید 
چقدر  او  کار  که  بگویید  او  به  و  هستید  خرسند 
حین  در  کودک  تحسین  اگر  است.  فوق العاده 
کار مفیدتر واقع مي شود، او را هنگام انجام کار 

تحسین کنید.
براي  کنید.  تقویت  را  کودک  رفتار  جایزه  با   *
براي  است.  رفتار جدید، جایزه الزم  تثبیت یک 
مثال، سارا هیچ وقت تا زماني که تا حد امکان 
نق نزده باشد، لباس هایش را عوض نمي کند. نق 
براي سارا  دقیقًا  نگیرید.  نظر  در  را  زدن کودک 
او چه کاري  دارید  انتظار  توضیح دهید که شما 
را انجام دهد و چه موقعي آن کار را انجام دهد. 
او بگویید هنگامي که  به  جدولي تنظیم کنید و 
دوست  او  که  را  جدیدي  شلوار  بیاورد  نمره   25
دارد، مي گیرد. هر بعدازظهر ساعت 7 اتاق او را 
اگر  و  کنید  تحسین  را  او  شدیداً  کنید.  بازرسي 
لباس هایش را آویزان کرده بود و یا آنها را مرتب 
بگذارید.  عالمت  جدول  روي  بود  گذاشته  کنار 
اجازه  نظیر  کوچک  جایزه  یک  او  به  جا  همین 
تماشاي بیشتر تلویزیون یا یک سنجاق سر جدید 
بدهید و هنگامي که 25 نمره آورد، شلوار مورد 

نظرش را برایش بخرید.
انجام وظایفش کوتاهي  7 چنانچه کودک در 
توصیه  ما  کنید.  اتخاذ  منفي  تدابیر  مي کند، 
یا  و  اسباب بازي  گرفتن  جاي  به  که  مي کنیم 
تنبیه  عنوان  به  چیزي  از  کودک  کردن  محروم 

از پیامدهاي منفي استفاده کنید.
کنید.  استفاده  حد  از  بیش  تصحیح  روش  از   *
از  که  است  روشي  حد  از  بیش  تصحیح  روش 
را  خود  ناشایست  رفتار  تا  مي خواهیم  کودک 
معمواًل  محمد  مثال  عنوان  به  کند.  اصالح 
کند.  مرتب  را  رختخوابش  که  مي کند  فراموش 
به او بگویید که اگر دوباره فراموش کند باید در 
آخر هفته تمام رختخواب هاي خانه را مرتب کند. 
سپس اطمینان حاصل کنید که این کار را انجام 
مي هد حتي اگر در ابتدا شروع به بداخالقي کرد.

چنانچه كودك در 
انجام وظايفش 

كوتاهي مي كند، 
تدابير منفي 
اتخاذ كنيد. 

ما توصيه 
مي كنيم كه به 

جاي گرفتن 
اسباب بازي و 

يا محروم كردن 
كودك از چيزي 
به عنوان تنبيه 

از پيامدهاي 
منفي استفاده 

كنيد

کار  به  را  زماني  و  بازي  به  را  زماني 
پیامدهاي  از  یکي  دهید.  اختصاص 
شده  انجام  خوب  که  کاري  طبیعي 
باشد.  سرگرمي  کمي  مي تواند  است 
وظیفه شناس  کودک  جایزه  بنابراین 
را  کاري  که  دهید  قرار  این  را  خود 
مي برد.  لذت  آن  از  که  دهد  انجام 
مرتب  را  اتاقش  سینا  اینکه  از  بعد 
کند.  تماشا  تلویزیون  مي تواند  کرد 
هنگامي که مهرداد آشغال ها را بیرون 

برد مي تواند بیرون برود و بازي کند.

* بازرسي کنید. هنگامي که مطمئن شدید 
کودک مي داند که چطور باید کار را انجام 
دهد به او بگویید دیگر تا زمان بازرسي در 
را  مورد آن چیزي نخواهید گفت. حسین 
در نظر بگیرید: وظایف حسین این بود که 
بعد از شام میز را پاک کند و بشقاب ها را 
بیاورد.  بیرون  ظرفشویي  ماشین  داخل  از 
والدین حسین با او توافق کردند که دیگر 
وظایفش را به او یادآوري نخواهند کرد اّما 
دو ساعت بعد از شام بازرسي خواهند کرد 

که آیا کارش را انجام داده است یا نه.

کنید.  کم  کودک  توجیبي  پول  از   *
پول  باید  مدرسه  سنین  در  کودکان 
در  بتوانند  تا  باشند  داشته  توجیبي 
آن  از  هدیه  خریدن  مثاًل  الزم  موارد 
استفاده کند و یا آن را پس انداز کند. 
این کار به آنها کمک مي کند تا نسبت 
به پول احترام سالمي پیدا کنند. فرض 
 500 شما  کودک  توجیبي  پول  کنیم 
تومان در هفته است. چنانچه کودک 
وظایف خود را انجام ندهد در انتهاي 
هفته مي توانید به ازاي هر روزي که 
 50 است،  نداده  انجام  را  وظایفش 

تومان از پول توجیبي او کم کنید.
را  وظایفش  کودک  که  هنگامي 
فراموش مي کند، آن وظیفه را به جاي 

5او انجام ندهید.



استرس والدین به چه معناست؟
در جامعه مدرن، والدین تحت استرس یا فشار 

رواني شدیدي هستند. مشغله هاي مادي و تغییر 
روز افزون ساختارهاي اجتماعي و خانوادگي 
نقش مهمي در ایجاد استرس دارند. همه ما 

مي دانیم که هیچ کس تحت تأثیر استرس هاي 
شدید نمي تواند کارش را به خوبي انجام دهد. 
انجام وظایف پدري و مادري نیز از این مورد 

مستثني نیست. در این مقاله انواع استرس هاي 
والدین و شیوه هاي مقابله با آنها بحث مي شود.

استرس شخصي
اس��ترس زیاد پدران و مادران را بس��یار خس��ته 
مي کند. اس��ترس ش��خصي شدید نش��انه اي از 
افس��ردگي یا اضطراب والدین نیز مي تواند باشد. 
ممکن اس��ت پ��در یا م��ادر براي کن��ار آمدن با 
مش��کالت اقدام به مصرف م��واد مخدر یا الکل 
نمایند. بس��یاري از تحقیقات نش��ان داده اند که 
رابطه اي قوي بین اس��ترس ش��خصي والدین و 
مشکالت رفتاري و هیجاني کودکان وجود دارد.

استرس زناشویي ارتباطي
وقتي هر یک از والدین دچار مش��کل زناش��ویي 
یا دش��واري ارتباط با همسر شده باشند در تأمین 
نیازهاي فرزن��دان خود نیز نات��وان خواهند بود. 
این مش��کالت مي تواند از مشاجرات کوچک به 

کشمکش هاي دائمي کشیده شود.

استرس فرزندپروري
تربیت برخي از کودکان به قدري س��خت اس��ت 
که والدین را دچار استرس مي نماید.گاهي والدین 
به قدري دچار اس��ترس و عصبانیت مي شوند که 
نمي توانن��د انضباط الزم را در مورد کودکان خود 

به کار برند.

حمایت اجتماعي ضعيف
والدین��ي که احس��اس تنهایي و ان��زوا مي کنند 
احس��اس تنش رواني ش��دیدتري در مقایس��ه با 
والدیني دارند که از حمایت هاي اجتماعي )مانند 

دوستان و خانواده و...( برخوردارند.
همان طور که گفته ش��د تأمین نیازهاي کودک 
میس��ر نخواهد بود مگ��ر اینکه والدی��ن بتوانند 
استرس و مشکالت شخصي خود را کنترل کنند. 
به عبارت دیگر ش��ما باید مراقب خود باش��ید تا 

بتوانید از عهده نیازهاي فرزندتان برآیید. 

آدم بزرگ 
مادرانی که استرس زیادی دارند کودکان خوبی را تربیت نمی کنند

مادر
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10 در صورتي که اس��ترس شما به علت مش��کالت تربیتي در رابطه با 
فرزندتان است به گروه هاي حمایتي والدین بپیوندید. در این گروه ها اصل 
آموزش مهارت هاس��ت و والدین مي توانند مشکالت خود را در گروه شرح 
بدهند. اگر فرزند شما مشکالت جدي رفتاري دارد مي توانید از مزایاي این 

گروه هاي حمایتي و تربیتي بهره مند شوید.

1 از کمک متخصصین استفاده کنید:
اگر متوجه شده اید که تحت فشار رواني شدیدي هستید از فرد متخصص 
کمک بگیرید. او بررس��ي دقیقي از وضعیت روحي ش��ما به عمل آورده و 

اقدامات الزم را تعیین خواهد کرد.

2 ارزش ها و شیوه زندگي خود را در رابطه با کودکان اصالح کنید.
متخصصین بهداشت رواني معتقدند که زندگي بر سه پایه مهم پایه گذاري 

مي شود: 1- کار 2- تفریح 3- عشق. 
والدین غالبًا به قدري درگیر کار و فعالیت هاي خود هس��تند که دو مبناي 
دیگر یعني تفریح و عش��ق را فراموش مي کنند. گاهي اوقات والدین بیش 
از ح��د لزوم خ��ود را درگیر کار مي کنند اما پرکاري نش��انه اي از داش��تن 
معیارها و اولویت هاي خاص مي باش��د. اگر زندگي متعادلي نداش��ته باشید 
بدین معني که فرصت ابراز عش��ق یا فرصت استراحت و گردش را از خود 
بگیرید، بي تردید دچار اس��ترس خواهید شد. این یک عقیده اساسي است 
که والدین باید براي تربیت و رش��د فرزندانش��ان زمان کافي و با کیفیت 
صرف کنند. بهتر اس��ت اهداف زندگي، کارهاي مهم و با ارزش و حداکثر 

زمان الزم براي انجام آنها را مشخص کنید. 
ابتدا فعالیت هایي را که برایتان ارزش صرف وقت و انرژي بیش��تر دارند را 
در یک فهرس��ت بنویس��ید. این فعالیت ها ممکن است شامل کار، نظافت 
خانه، طراح��ي خانه،صرف وقت براي خود، بازي با کودک، نواختن س��از 
موس��یقي و... باش��د. س��پس در یک کاغذ دیگر میزان اهمیت هر یک از 
فعالیت ها را به ترتیب از باال به پائین مش��خص کنید. در مرحله بعد روي 
ورقه دیگري این فعالیت ها را براساس میزان وقتي که براي هر یک از آنها 
صرف مي نمایید از باال به پائین درجه بندي کنید. بنابراین فعالیت هایي که 
بیش��ترین زمان را در طول هفته به خود اختصاص داده اند باالي فهرست 
قرار مي گیرند و کمترین زمان براي فعالیت هاي انتهاي فهرس��ت گذاشته 
خواهند ش��د. اگر زماني که با فرزندتان مي گذرانید در انتهاي فهرس��ت و 
ابتداي فهرس��ت ارزش ها قرار گیرد نشان دهنده وجود یک مشکل حاد در 

شما خواهد بود.

3 از تکنیک ها و شیوه هاي آرام سازي جسمي براي آرام کردن خودتان 
استفاده کنید.

4 زمان��ي را بدون فرزند و خانواده، صرفًا ب��ه خودتان اختصاص دهید. 
براي این کار مي توانید از همسرتان بخواهید به نوبت از فرزندتان نگهداري 

کند تا هر یک از شما دو نفر به کارهاي شخصي خود برسید.

5 با همسر خود وقت صرف کنید.

فعالیت ه��اي  ب��راي   6
مثب��ت برنامه ریزي کنی��د مانند 
برنامه ری��زي ب��راي رفت��ن ب��ه 
کنسرت، بیرون رفتن با دوستان، 

پارک رفتن با دوستان و...

7 افزایش میزان تمرین هاي ورزشي، پیروي از رژیم غذایي مناسب، کسب استراحت 
کافي و تفریح منظم مي تواند توانایي شما را در مقابله با استرس افزایش دهد.

8 براي صرف وقت 
با فرزند خود زمان بندي 

خاصي را تعیین کنید. این 
امر به ایجاد یک رابطه 

صمیمي میان شما کمک 
مي کند. اغلب اوقات 

استرس به دلیل نحوه 
تفکر ما درباره خودمان، 

دیگران و وقایع زندگي به 
وجود مي آید. شما مي توانید 
ارزیابي مجدد و ایجاد تغییر 
در افکارتان را یاد بگیرید. 

در صورت نیاز مي توانید 
از کتاب هاي تخصصي و 
مشاوره با یک متخصص 

استفاده کنید.

9 والدین��ي که احس��اس تنهایي مي کنند بهتر اس��ت حمایت اعضاي 
خانواده، همس��ایگان و متخصصین بهداشت رواني را به دست آورند. این 
حمایت ها به معناي استفاده از پرستار کودک، صحبت و ابراز احساسات با 

دوستان و اعضاي خانواده و... است.

روشهای مقابله با استرس

7



کودکان بد سرپرست در دوراهی »بودن یا نبودن«!

مهرنوش حیدری 

تیتر یک

بچه های بد سرپرست را کسی نمی خواهد !

و  قیم  مادر،  پدر،  داشتن  همیشه 
سطور  نیست.  خوبی  اتفاق  سرپرست 
بدانید که در کشور  بعدی را بخوانید و 
ما بچه هایی هستند که به جرم داشتن 
گرفتن  قرار  از  همیشه  برای  سرپرست 
خانواده محرومند. 87 درصد  کانون  در 
از بچه های بهزیستی را آنهایی تشکیل 
می دهند که خانواده دارند اما خانواده های 

آنها صالحیت نگهداریشان را ندارند. آنها 
هیچ  دلیل  همین  به  و  نیستند  یتیم 
آنها  سرپرستی  نمی تواند  دیگری  کس 
را به عهده بگیرد. مشکالت حقوقی و 
فرهنگی  مشکالت  همچنین  قضایی، 
مردم کشور که دوست دارند نام بچه ای 
باعث  ثبت شود،  در شناسنامه هایشان 
ما  ایران  کودکان  از  زیادی  جمع  شده 

بی سرپرست و تا روز استقالل زیر سایه 
بهزیستی باشند. 

این بخشی از مشکالتی است که جهان 
کودک در گفتگو با حمیدرضا الوند، مدیر 
بهزیستی  سازمان  خانواده  دفتر  کل 
در  است.  کرده  اشاره  آن  به  کشور، 
ادامه با سایر مشکالت این بچه ها آشنا 

می شوید.

گفتگو

گفتگو با حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر خانواده سازمان بهزیستی کشور
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چه  بهزیستی  نظر  از   
به  بدسرپرست  کودکان   ، کودکانی 

حساب می آیند؟
کسی  بد سرپرست  کودک  کلی  طور  به 
که  کسی  یا  والدین  او  برای  که  است 
حضانت او را بعهده بگیرد وجود دارد اما 
این قیم به دالیل زیادی صالحیت بزرگ 
ندارد.  را  کودک  از  نگهداری  و  کردن 
را  کودکان  این  اجتماعی  اصطالح  در 
»یتیم های اجتماعی« نیز می نامند. این 
تعریف کلی بوده و بهزیستی نیز آن را قبول 

دارد. 

چه  حاضر  حال  در   
پوشش  تحت  کودکان  از  تعداد 
سازمان بهزیستی کشور قرار دارند؟
نفر   21500 حدود  حاضر  حال  در 
صورت  به  شرایط  واجد  بچه های  از 
تحت  سرپرست  بد  و  بی سرپرست 
و  تربیتی  خدمات  مستمر  پوشش 
پرورشی مراقبت های سازمان بهزیستی 
حمایت  و  خدمات  کلیه  از  و  هستند 
بهره  روانی  های  حمایت  بخصوص  ها، 

می برند. 

مداخله  به  توجه  با   
سازمان بهزیستی،  نیروی انتظامی و 
شهرداری در ورود به مسئله کودکان 
کار به عنوان کودکان بد سرپرست،  به 
نظر شما مهم ترین متولی نگهداری و 
مراقبت از این کودکان در کشور چه 

سازمانی است؟
کودکان  به  رسیدگی  بهزیستی  وظیفه 

بدسرپرست است.
شامل  که  کودکان،  این  سرپرستی 

به  بدسرپرست  و  سرپرست  بی  کودکان 
به  و  قانونی  لحاظ  از  است،  عام  مفهوم 
بهزیستی  سازمان  عهده  به  کلی  صورت 
آیین   4 ماده   3 بند  است؛ طبق  کشور 
نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان 
بی سرپرست و به استناد قانون حمایت از 
کودکان بی سرپرست مصوب 29 اسفند 
قانون  بر اساس اصل 21 و 29  1353و 
رسیدگی  وظیفه  واحده؛  ماده  و  اساسی 
به این کودکان بر اساس قانون به عهده 
سازمان بهزیستی است. اکنون رسیدگی 
به وضع این کودکان وظیفه دفتر کودکان 
و نوجوانان سازمان بهزیستی است و این 
دفتر متولی ارائه خدمات به کودکان در 

این بخش است.

 سیاست های بهزیستی 
برای حمایت از این کودکان چیست؟

به  خدمات  ارائه  برای  بهزیستی  سازمان 
این کودکان 2 سیاست عمده در دستور 
کار خود دارد که اولویت این سیاست ها 
زمینه سازی مراقبت این بچه ها در درون 
تحکیم  هدف  با  جایگزین  های  خانواده 
بنیان خانواده بر اساس آموزه های دینی و 
شرعی کشور است. به هرحال تربیت بچه 
در کانون خانواده در سیاست گذاری های 
بهزیستی از اهمیت زیای برخوردار است. 
شاخه  که  استراتژی  و  سیاست  دومین 
می گیرد  بر  در  را  ما  های  برنامه  اصلی 
در  کودکان  این  از  روزی  شبانه  مراقبت 
خانه های کودکان و نوجوانان و یا مراکز 

شبانه روزی سابق است.

این  درباره  کمی   
خانه های امن کودکان توضیح دهید. 

خانه های کودک و نوجوان، محل موقت 
است،  ها  بچه  این  برای  خدمات  ارائه 
به  بهزیستی  سازمان  مقرارت  اساس  بر 
مراجع،  طریق  از  کودکی  آنکه  محض 
برای  و  شود  شمرده  صالحیت  صاحب 
بهزیستی سپرده شود،  به  امنیت  تامین 
در این خانه اسکان داده شده و سازمان 
وظیفه نگهداری او را به عهده می گیرد. 
هایی  بچه  نگهداری  مرکز  ها  خانه  این 
آورند.  پناه می  بهزیستی  به  که  هستند 
نیروهای  ها  خانه  این  در  آنکه  ضمن 
در  ساکن  مددکارهای  و  دیده  آموزش 
خانه  کوتاهی  مدت  در  امن،  های  خانه 
و خانواده هایی امن را برای این کودکان 
سرپرستی  انتقال  این  البته  یابند.  می 
موقت بوده و در صورت تمایل خانواده بر 
قانونی حضانت  مراحل  نگهداری کودک 

طی می شود.

 چه تعدادی از کودکاِن 
سرپرست  بد  بهزیستی،  نظر  زیر 

هستند؟
بررسی های ما نشان داده که 87 درصد 
از بچه های تحت پوشش بهزیستی، پدر 
عبارتی  به  دارند،  پدری  جد  یا  مادر  و 
و  ها  کننده  مراجعه  از  زیادی  بخش 
نیازمند به کمک بهزیستی را  بچه های 

کودکان بد سرپرست تشکیل می دهند.
87 درصد از بچه های ما خانواده ای دارند 
که صالحیت نگهداری آنها را ندارد؛ البته 
داشتن قیم و خانواده بی صالحیت باعث 
می شود که این کودکان مشمول قانون 
مدت  برای  و  نشده  نیز  فرزندخواندگی 
بهزیستی  خدمات  نیازمند  طوالنی ای 

باشند. 

بخشی از این مشکالت قضایی است زیرا بسیاری از 
قضات در کشور به استناد ماده 1387 قانون مدنی 

اعتمادی به بحث امین موقت در جامعه ندارند و 
همین باعث می شود تا نگاه ها نسبت به این قضیه 

دوگانه باشد. بعضی از قضات این مسئله را می 
پذیرند و رای صادر می کنند و بعضی ها هم اصال 

اعتقادی به این موضوع ندارند

9



از  درصد  چند   
بچه های تحت سرپرستی بهزیستی، 

شرایط فرزندخواندگی را دارند؟
 3 تا   2 دارند،  خانواده  که  درصد   87
یا شرایط  بد  تغذیه  دلیل  به  هم  درصد 
نامناسب  روانی  امنیت  و  اجتماعی 
این  از  بخشی  اند.  شده  معلولیت  دچار 
دلیل  به  که  آنهایی هستند  نیز  ها  بچه 
مسئولیت  سازمان  و  شده  رها  معلولیت 
نتیجه  در  است.  گرفته  عهده  به  را  آنها 
تحت  بچه های  از  درصد   10 حدود 
سرپرستی بهزیستی می توانند از قوانین 
امیدوار  و  کرده  استفاده  فرزندخواندگی 
به دست آوردن خانواده ای باشند. البته  
اکنون حدود 1000 تا 1100 نفر از این 
دائم  خوانده  فرزند  بهزیستی  های  بچه 

شده اند.

 تکلیف آن 87 درصد، 
یعنی کودکان دارای پدر و مادر فاقد 

صالحیت چه می شود؟
تنها کاری  را هم هست.  ما  این مشکل 
که می توانیم انجام دهیم این است که 
برای این بچه ها به دلیل  وجود پدر و 
مادر، حکم سرپرستی موقت پیدا کنیم 
برای  را  این مسئله مشکالت زیادی  که 
این  از  بخشی  کند.  می  ایجاد  سازمان 
از  بسیاری  زیرا  است،  قضایی  مشکالت 
قضات در کشور بر اساس استناد قانونی 
به  اعتمادی  مدنی  قانون   1387 ماده 
و  ندارند  جامعه  در  موقت  امین  بحث 
همین باعث می شود تا نگاه ها نسبت به 
این قضیه دوگانه باشد. بعضی از قضات 
صادر  رای  و  پذیرند  می  را  مسئله  این 

اعتقادی  می کنند و بعضی ها هم اصال 
به این موضوع ندارند. مشکل دیگر این 
را  هایی  بچه  ها  خانواده  اکثر  که  است 
می خواهند که مال خودشان باشد. آنها 
بچه ای  به  عاطفی  نظر  از  خواهند  نمی 
ترک  را  آنها  زودی  به  که  وابسته شوند 
می کند. در نتیجه بچه ها با سرپرستی 

موقت تنها و بدون خانواده می مانند. 

قانونی  اصلی  مشکل   
کجاست؟

مشکل اصلی در صدور شناسنامه است. 
کودک بدون خانواده می تواند شناسنامه 
جدیدش  مادر  و  پدر  اسم  به  جدیدی 
داشته باشد، اما کودکی که والدین دارد، 
حتی از نوع بد و غیر مسئول، نمی تواند 
البته  باشد.  داشته  جدید  ای  شناسنامه 
مراجع  و  بهزیستی  سازمان  کارشناسان 
قضایی، سرپرستی این بچه ها را به یک 
مندرجات  اساس  بر  مشخص،  خانواده 
قانونی، واگذار می کنند. اما این کودکان 
ای  خانواده  توانند  نمی  روزگار  بد  از 
فردی  اگر  کالم  یک  در  باشند.  داشته 
است،  بهزیستی  از  فرزند  یک  متقاضی 
اگر پدر و مادر و جد پدری آن کودک در 
قید حیات باشند اما صالحیت نگهداری 
وی را نداشته باشند این بچه حضانتش 
خود  اصلی  مادر  و  پدر  هویت  حفظ  با 
و  گردد  می  بر  خود  اصلی  خانواده  به 
او  نام  به  جدیدی  شناسنامه  نمی توان 
از  ناشی  مشکل  این  البته  کرد.  صادر 
مسائل فرهنگی نیز می شود زیرا بسیاری 
از متقاضیان، فرزندی را می خواهند که 

برای خودشان باشد.

 کودکان بد سرپرستی 
هستند که خانواده جایگزین داشته 

باشند؟
که  هایی  آدم  هستند  ما  کشور  در  بله. 
به کمک کردن فکر می کنند. برهمین 
از  که  نفری   21500 مجموع  از  اساس 
کنند  می  استفاده  ما  مستمر  خدمات 
ها  بچه  این  از  نفر   12500 به  نزدیک 
در خانواده های جایگزین مناسب به سر 
می برند و حدود 9 هزار نفر در 485 خانه 

کودک و نوجوان نگهداری می شوند.

کودکان  این  وضعیت   
چگونه است؟

و  مددکاری  های  پیگیری  اساس  بر 
در  ها  بچه  نیازهای  تمام  روانشناختی، 
خانواده  یک  مانند  ها  خانه  این  درون 
تامین می شود. نیازهایی اعم از پوشاک، 
تغذیه، آموزش و تحصیل این کودکان تا 
زمانی که به یک توانمندی برسند و زمینه 
ورود به یک زندگی اجتماعی را به صورت 

فردی داشته باشند مهیا خواهد بود.
از  که  شوم  می  یادآور  نیز  را  نکته  این 
مجموع این 485 خانه کودک و نوجوان، 
حدود 345 خانه به صورت غیردولتی و 
هیئت امنایی اداره می شود و مابقی به 
بیشتر  اداره می شود که  صورت دولتی 
اینها شیرخوارگاه است. از ابتدای امسال 
مدیریت کودکان 3 تا 6 سال بر اساس 
آیین نامه ها به بخش غیر دولتی واگذار 
اکنون  هم  که  است  درحالی  این  شد. 
شیرخوارگاه های این سازمان  به صورت 
نگهداری  زیر 3 سال  از کودکان  دولتی 

می کند.

 چند درصد از کودکان 
بدسرپرست مستقل شده اند؟

نوجوانان  و  کودکان  تعداد  مجموع  در 
بهزیستی  تحت سرپرستی شبه خانواده 
این  با  که  است  نفر  هزار   100 حدود 
از  نفر  هزار   88 حدود  نفر   21500
مشترک  و  مستقل  زندگی  ها  بچه  این 
تشکیل داده اند و یا تحصیالت تکمیلی 
را می گذرانند. ناگفته نماند با آنکه این 
کودکان از پوشش خدمات مستمر خارج 
زندگی  بر  سازمان  نظارت  اما  اند  شده 
آنان ادامه دارد و در هر مرحله از زندگی 
مانند یک عضو خانواده به هر مشکلی بر 
بخورند سازمان برای رفع مشکالت آنان 

به ایشان یاری می رساند.

87 درصد از بچه های تحت 
پوشش بهزیستی، پدر و 

مادر یا جد پدری دارند، به 
عبارتی بخش زیادی از مراجعه 

کننده ها و بچه های نیازمند 
کمک بهزیستی را کودکان 

بی سرپرست تشکیل می دهند

اکثر خانواده ها 
بچه هایی را 

می خواهند که 
مال خودشان 

باشد. آنها 
نمی خواهند از 

نظر عاطفی به 
بچه ای وابسته 

شوند که به 
زودی آنها را 

ترک می کند. در 
نتیجه بچه ها با 

سرپرستی موقت 
تنها و بدون 

خانواده می مانند

تیتر یک
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داستان

تولدت مبارك
نوشته ي محسن آهنين جان
داستان منتخب جایزه ادبي افرا

امروز تولدش بود، کنارش نشستم، 
آروم صداش کردم 

- بیداری؟

چشماش��و نیمه باز کرد، دستش رو 
که از دیش��ب روي جعب��ه ي فال 
هاي حافظش بود آروم حرکت داد، 

بهش لبخند زدم

- خیال��ت راح��ت، همه ش س��ر 
جاشه، یه دونه ش رو هم نفروختم، 
نمي رسم که بفروشم، جوراب هاي 
خودم مونده، بی��ام فال هاي تو رو 
بفروش��م؟! ایش��اهلل زودي خ��وب 

مي شي خودت مي فروشیشون

بردمش پش��ت میز نش��وندمش. یه 
پیره��ن آب��ی ب��راش گرفت��ه بودم، 
تاناکورای��ي بود ولي عیَنه��و نو بود، 
تا کرده بودم گذاش��ته بودم تو جعبه 
پیرهني که مامان خدا بیامرز پارسال 
براش خریده بود... تنش کردم. روی 
کیکش شونزده تا شمع روشن کردم.

- ج��ات ف��وت م��ی کن��م... خدا 
ب��ودن  ک��ه  زن��ده  بیامرزتش��ون، 

هر س��ال ب��رات تول��د می گرفتن. 
خداییش تو رو بیشتر از من دوست 
داش��تن. بچه اول خان��واده بودی 
دیگه. واس��ه من که چهار سال یه 
بار ه��م زورکی تولد م��ی گرفتن. 
می شد.  حس��ودیم  بهت  همیش��ه 
داداش یادت��ه چقدر از مامان کتک 

می خوردیم؟

آب بینی ش خشک شده بود روی 
مچ دس��تش. با ناخنم آروم از روی 
دستش تراش��یدم. چشمام پر اشک 
شده بود. داشت گریه م می گرفت. 
س��عی کردم نگاهم��و ازش بدزدم 
که یه وقت ناراحت��ش نکنم، نمی 
دونم هنوز هم ناراحت می ش��ه یا 
نه، چش��ماش هیچ حسی نداشت. 
ماِت م��ات نگاهم می ک��رد. انگار 
نه انگار که من ب��رادر کوچکترش 
بودم، چش��مم به ساعت روی دیوار 
افتاد. ساعت سه ی بعد از ظهر بود.

ب��ا تردی��د رفت��م نزدی��ک تلف��ن 
معم��ول  طب��ق  بای��د  رومی��زی. 
چهارش��نبه ها برای شیمی درمانی 
با بیمارس��تان هماهنگ می کردم. 
ساعِت پنج وقت داشت. گوشی رو 

برداش��تم اول باید زنگ می زدم به 
آژانس. دس��ت کردم تو جیبم. زل 
زده بود بهم نگاه می کرد. روم نشد 
دستمو از تو جیبم دربیارم. پولهامو 
می شناختم. یه پونصد تومنی با یه 
صدِی کهن��ه. از اول هفته هفت و 
هش��تصد داش��تم. هفت و دویست 
که باب��ت کیک و ش��مع و پیرهن 
رفت... باید با اتوبوس می بردمش. 
شماره بیمارستانو گرفتم. یاد جمله 
دکترش افتادم که هفته پیش مثل 
پت��ک خورده ب��ود تو س��رم: "بذار 

راحت باشه. اذیتش نکن"

سرم داش��ت گیج می رفت. گوشی 
رو آروم گذاشتم... برگشتم سمتش. 
س��رش رو گذاش��ته بود روی میز. 
رفت��م نزدیک��ش... چ��ه مهرب��ون 
نگاهم می کرد. آروم دست کشیدم 
روی صورتش، پلک هاش با دستم 
بسته شد... بازم بهش حسودیم شد.

- دلم برای نگاهت تنگ می ش��ه 
داداشی... تولدت مبارک           

تمام...
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هربار تنها یک دستور بدهید
آنچه که والدین باید در دستور دادن به فرزند خود رعایت کنند

وقت��ي ب��ه ک��ودک خ��ود دس��تور مي دهی��د مي توانید ب��ا رعایت 
راهنمایي هاي زیر میزان اطاعت کردن کودک خود را بیشتر کنید. 
1 دس��تورها را ب��راي زماني بگذارید که فرص��ت پیگیري آن را 
دارید. دس��تورها را در موقعیت هایي بدهید که مي خواهید آنها را تا 
آخ��ر پیگیري کنید. باید بتوانید پیامدهایي را براي اطاعت کردن یا 

سرپیچي کردن کودکتان در نظر بگیرید. 
2 قبل از دستور دادن باید توجه کودک را به خودتان جلب کنید. 
تماس چشمي برقرار کنید. اسم فرزندتان را بگویید. وقتي دستوري 
مي دهید باید همیشه در همان جایي باشید که کودک هست و باید 
عوامل حواس پرتي را کاهش دهید، مثاًل تلویزیون را خاموش کنید.
3 دس��توراتي را به فرزندتان بدهید که او قادر به انجام آن است. 
گاهي اوقات والدین دس��تورهایي را مي دهند که اطاعت از آن براي 

کودک مشکل یا غیرممکن است. 
4 دس��تورها باید س��اده و سرراس��ت، مؤدبانه و صمیمانه باشد. 

دستورها را به صورت پرسش یا پیشنهاد مطرح نکنید. 
5 ه��ر بار تنها یک دس��تور بدهید. درک دس��تورهاي مختلف و 

بدون وقفه براي کودک دشوار است.
6 دس��تورهاي ش��ما باید مثبت باش��د. به جاي اینکه به کودک 
بگویید چ��ه نکند، مثاًل »روي تختخواب نپ��رد«. به او بگویید چه 
کاري را انج��ام دهد، مثاًل »لطفًا از تختخواب بپر بیرون و خارج از 

تختخواب بازي کن«.
7 از توضیح دادن کمتر استفاده کنید. کودکان معمواًل براي فرار 
از انجام دس��تور، توضیح یا دلیل مي خواهند. دالیل شما باید قبل از 
دستور باش��د، مثاًل »مي خواهیم به دیدن مادربزرگ برویم و هواي 
بیرون هم س��رد اس��ت. بنابراین باید کت خود را اآلن بپوش��ي«. 
در ح��االت دیگر مي توانید خودتان پس از اینکه کودک از دس��تور 
اطاعت کرد و کت خود را پوش��ید، بگویید: »متشکرم که کت خود 
را پوش��یدي. م��ا باید تا منزل مادرب��زرگ راه برویم و هواي بیرون 

روانشناسی کودک
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هم سرد است«.
8 دس��تورهاي ش��ما در صورت امکان باید انتخابي باش��د. در صورتي که 
کودک حق انتخاب دارد آن را در دس��تور خ��ود بیاورید، مثاًل »لطفًا کت قرمز 

یا آبي خودت را بپوش«.

كنترل كردن رفتارهاي مشكل ساز كودك در اماكن عمومي
در رابطه با کنترل رفتار کودک در جاهاي عمومي )خانه، سینما، رستوران و...( 
والدین باید به این نکته توجه داش��ته باش��ند که باید ابتدا اطاعت از قوانین و 
مقررات خانه را به کودک خود یاد دهند و س��پس به آموختن رفتار مناسب در 
اماک��ن عمومي بپردازند. راهنمایي هاي زیر به ش��ما در این باره کمک خواهند 

کرد:
1 ی��ک گردش تمریني کوتاه با فرزندتان ترتیب دهی��د: قبل از اینکه به یک 
گردش طوالني بروی��د، به اتفاق فرزندتان به چند گردش کوتاه به عنوان تمرین 
دست بزنید. این گردش ها را به 15 تا 20 دقیقه اختصاص دهید و هدف شما صرفًا 

تمرین باشد.
2 از قبل مقرراتي را تنظیم کنید. همیش��ه قبل از ورود به مغازه ها یا س��ایر 
مکان ه��اي عمومي با ک��ودک خود مقرراتي را که انتظار دارید رعایت ش��ود، 
مرور کنید. باید س��ه تا چهار قانون داش��ته باش��ید. مثاًل اگر با کودک خود به 
خواربارفروش��ي مي روید مقررات شما مي تواند بدین قرار باشد: به اندازه طول 
یک دس��ت از چرخ دستي فاصله بگیر، هیچ چیزي را از قفسه برندار، به شکلي 

که در خانه صحبت مي کني، اینجا حرف بزن.
3 رفتارهاي خوب کودک خود را مورد تشویق قرار دهید: رفتارهاي خوشایند 
کودک خود را تقویت کنید. به کودک خود نگویید که کدام رفتارش را دوست 
دارید و او را به خاطر رعایت مقررات جاري بس��یار مورد تش��ویق قرار دهید. 
ممکن اس��ت بخواهید پاداش��ي را هم براي او در نظر بگیرید، شاید گذراندن 

اوقات خاصي با شما در منزل بعد از گردش.
4 براي رفتارهاي ناخوش��ایند پیامدهایي در نظ��ر بگیرید: باید از قبل براي 
رفتارهاي ناخوش��ایند پیامدهایي را در نظر بگیرید. ای��ن پیامدها را باید براي 

کودکتان توضیح دهید.
5 کودک خ��ود را با 
کاري س��رگرم کنی��د: 
اغل��ب اوقات بدرفتاري 
از  ناش��ي  ک��ودکان 
آنهاس��ت.  بی��کاري 
وقت��ي با ک��ودک خود 
در محل ه��اي عمومي 
مرتب��ًا  او  ب��ا  هس��تید 
صحبت کنید و وظایف 
کوچکي را به عهده اش 
بگذاری��د براي مثال در 
مش��غول  که  صورت��ي 
خری��د خواربار هس��تید 
مي توانید از او بخواهید 

موادي را که در طبقات پائین تر قرار دارند، بردارد.
6 در صورتي که کودک قش��قرق راه انداخت، تس��لیم نش��وید: در صورتي 
که کودک براي به دس��ت آوردن ش��یریني یا خوراکي قشقرق بپا کرد، تسلیم 
نش��وید. در صورت امکان رفتار او را نادیده بگیرید و در صورت لزوم مغازه یا 
آن رستوران را تا زماني که کودک آرام شود، ترک کنید. هرگز کودک خود را 
تنها رها نکنید. باید همیشه در صورتي که ترک مکان الزم مي شود. با کودک 

خود همراه باشید.

* ب��ا فرزندتان صحبت هاي طوالني ی��ا موعظه کردن و نصیحت 
نداشته باشید.

* س��رزنش ک��ردن را متوقف کنید، مثاًل: »باید ای��ن کار را انجام 
دهي«، »تقصیر توست«.

* از جمله ه��اي دوپهلو اس��تفاده نکنید، مث��اًل: »اوضاع را روبه راه 
کن«، »ترتیب فالن کار را بده«، »من خوشم نمي آید«.

* س��ؤال هاي منفي نپرس��ید، مثاًل: »چرا همیشه این کار را تکرار 
مي کني؟«، »چند بار باید به تو تذکر بدهم؟«.

* صحبت دیگران را قطع نکنید.
* نس��بت به درک درست حرف ها و صحبت هاي دیگران بي توجه 

نباشید. 
* دست از تحقیر کردن بردارید، مثاًل: »تو بي ارزش هستي«، »من 

از دست تو مریض شدم« و...
* فریاد نزنید، جیغ نکشید.

* تمسخر نکنید.
* موضوعات قدیمي و اتفاق ها و رفتارهاي گذشته را پیش نکشید.

* رفتارهاي کالمي و غیرکالمي تان با هم هماهنگ و یک جور باشند. 
مثاًل وقتي مي گویید »دوستت دارم« لبخند بزنید. در حین گفتن این 
جمله با خشم روي میز نکوبید آنچه مي گویید باید با حاالت بیروني تان 

مطابق باشد.
* احساس��ات خودتان را به ش��کل درس��تي به دیگران ابراز کنید. 

احساساتتان را مخفي نکنید.
* از عبارت هاي مستقیم و مربوط به یک موقعیت استفاده کنید، مثاًل: 

»مسخره کردن خواهرت را متوقف کن«.
* از جمله هاي کوتاه 10 کلمه اي یا کمتر استفاده کنید.

* از عبارت های��ي اس��تفاده کنید که در آنها ضمی��ر »من« به کار 
مي رود، مثاًل: »زماني که من احساس مي کنم...«.

* وقتي جمله اي را از طرف خودتان بیان مي کنید و طرف مقابل را 
مخاطب قرار نمي دهید، احساس بهتري را در او به وجود آورده اید و 
این به بهتر شدن ارتباط شما با دیگري و بخصوص اطاعت پذیري 

بیشتر در فرزندتان مي انجامد.

آنچه والدین در ارتباط برقرار کردن 
با فرزندشان نباید انجام دهند:

وقتي جمله اي را 
از طرف خودتان 

بيان مي كنيد 
و طرف مقابل 

را مخاطب قرار 
نمي دهيد، 

احساس بهتري 
را در او به 

وجود آورده ايد 
و اين به بهتر 
شدن ارتباط 

شما با ديگري 
و بخصوص 

اطاعت پذيري 
بيشتر در 
فرزندتان 
مي انجامد
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بیا همه را شاد کنیم
شادي و خوشحالي یكي از خوشایندترین احساس ها است. شادي 

یكي از قشنگ ترین احساس هایي است كه همه انسان ها 
تجربه مي كنند. وقتي شاد هستيم، احساس خوبي 

بيشتر  هستيم،  بانشاط  و  سرحال  داریم، 
آنها  با  باشيم،  دیگران  با  داریم  دوست 

مهربان تر هستيم و حتي كارهایمان 
انجام  بيشتر  عالقه  با  نيز  را 

به  است  الزم  مي دهيم. 
آموزش  كودكانمان 

باشند  شاد  كه  دهيم 
نيز  را  دیگران  و 

خود  شادي  در 
سهيم كنند.

زندگی شاد
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آنچه باید انجام داد:
1 سعي کنید تا با انجام فعالیت هاي ساده 
فرزندتان  موجود،  امکانات  از  استفاده  با  و 
آن  او  با  کند.  تجربه  را  شادي  احساس 
بازي اي را که دوست دارد، انجام دهید. سعي 
کنید آن بازي را بسیار شاد و پرهیجان اجرا 
لذت  بازي  آن  از  تا  اجازه دهید  او  به  کنید. 
برایش  دارد  دوست  او  که  را  قصه اي  ببرد. 
بخوانید و فرصت دهید تا از شنیدن آن قصه 
بکشد،  نقاشي  دهید  اجازه  او  به  ببرد.  لذت 
کاردستي درست کند، شعر بخواند و به طور 
لذت  آن  انجام  از  که  را  کاري  هر  خالصه 
مي برد، انجام دهد. در انتهاي هر فعالیت از 

او بپرسید که چه احساسي داري؟
»چه  اینکه  مورد  در  فرزندتان  با   2
مواقعي  را شاد مي کند؟ در چه  او  چیزهایي 
و با چه کساني شاد است؟« گفت وگو کنید. 

چیزهاي  دنیا  در  که  دهید  توضیح  برایش 
شاد  را  ما  مي تواند  که  هست  زیادي  خیلي 
منظره ها  بعضي  دیدن  است  ممکن  کند. 
بعضي  شنیدن  یا  دریا  جنگل،  کوه،  مانند 
صداي  دیگران،  خنده  صداي  مانند  صداها 
شود.  ما  شادي  باعث  زیبا  موسیقي  یک 
انجام  را  ممکن است وقتي کارهاي خاصي 
دیگران  وقتي  یا  و  شویم  شاد  مي دهیم 
کارهایي را براي ما انجام مي دهند احساس 

خوشحالي کنیم.
مورد  در  کردن  فکر  گاهي 
حوادث خوبي که در گذشته 
یک  تولد  مانند  افتاده  اتفاق 
حوادث  یا  و  برادر  یا  خواهر 
در  است  ممکن  که  خوبي 
مثاًل  بیفتد،  اتفاق  آینده 
انتخاب شدن در تیم فوتبال 
باعث  مدرسه  سرود  گروه  یا 
بنابراین  شود.  ما  خوشحالي 
شادي ممکن است علت هاي 

زیادي داشته باشد. 
خود  را  احساس  این  گاهي 
وجود  به  خودمان  براي  ما 
مي آوریم و گاهي نیز دیگران 
ما  در  شادي  ایجاد  باعث 

مي شوند.
توضیح  فرزندتان  براي   3
بودن  شاد  براي  که  دهید 
کار  حتمًا  که  نیست  الزم 
خاصي انجام دهیم. هنگامي 
داشته  دوست  را  دیگري  فرد  مي توانیم  که 
و  ببریم  لذت  او  کنار  بودن  از  و  باشیم 
هنگامي که دیگران نیز ما را دوست داشته 

باشند، ما شاد هستیم.
4 فرزندتان را به فکر کردن درباره شادي 
حیوانات تشویق کنید. برایش توضیح دهید 
را  شادي  نیز  حیوانات  انسان ها،  همانند  که 

تجربه مي کنند.
عطر گل ها مي تواند زنبور عسل و پروانه ها 
به  مادر  پرنده  دادن  غذا  کند،  شاد  را 
مادر  اسب  مي کند،  شاد  را  او  جوجه هایش 

از تولد کره اش خوشحال مي شود و...
با  که  دهید  آموزش  فرزندتان  به    5
کلمه ها و جمله هایي که به دیگران مي گوید، 
عنوان  به  شود.  آنها  شادي  موجب  مي تواند 
چقدر  داري!  قشنگي  موهاي  چه  تو  مثال 

مهربان هستي!

تفاوت  کودکتان  که  باشید  مراقب  نكته: 
جمله هاي  و  عبارات  از  استفاده  میان 
تمجید هاي  و  تعریف  با  را  واقعي  شاد ي آور 

غیرواقعي و چاپلوسانه درک کرده باشد.
کنید  گفت وگو  این باره  در  فرزندتان  با   6
که عالوه بر اینکه مي توانیم دیگران را شاد 
کنیم، مي توانیم با حرف ها و رفتارهایمان نیز 

عنوان  به  کنیم.  ناراحت  و  غمگین  را  آنها 
او  با  را مسخره مي کنیم،  مثال وقتي کسي 
بازي نمي کنیم، او را کتک مي زنیم و... او را 
ناراحت مي کنیم. وقتي ما دیگري را ناراحت 
و  مي کند  پیدا  بدي  احساس  او  مي کنیم، 
ممکن است این طور فکر کند که آدم خوبي 

نیست و آن وقت از خودش لذت نمي برد.
7  سهیم شدن دیگران در وسایل و اسباب 
فرزندتان  به  است.  شادي  موجب  نیز  ما، 
دفتر  رنگي،  مداد  خوراکي،  که  بیاموزید 
دیگران  با  را  اسباب بازي هایش  و  نقاشي 

شریک شود.
دیگران  براي  خوب  آرزوهاي  داشتن    8
مي تواند  فرزندتان  مي شود.  شادي  موجب 
براي  خوب  آرزوهاي  داشتن  بر  عالوه 
براي  خوب  آرزوهاي  داشتن  با  خودش، 
نیز  دیگري  فرد  هر  و  دوستان  خانواده، 

احساس شادي را تجربه کند.

آنقدر  مي کنند.  شکایت  خود  فرزند  رفتارهاي  از  والدین  وقتي 
نداریم«.  گفتن  براي  مثبتي  نکته  »ما  مي گویند:  که  درمانده اند 
خودخواه  و  تنبل  لجباز،  نظیر:  کلماتي  با  را  کودک  آنها شخصیت 
توصیف مي کنند. این حلقه معیوب است و راه به جایي نمي برد. تغییر 
دادن شخصیت به مراتب از تغییر دادن رفتار مشکل تر است. وقتي 
براي تغییر دادن رفتار کودک تالش مي کنید احتمال موفقیت شما 
بیشتر است. به بچه نگویید »چه دختر خوبي« زیرا این جمله بدین 
معناست که هدف عبارت است از خوب بودن در تمام اوقات، مسلم 
است که این انتظار غیرممکن است. به جاي آن مي توانید بگویید 
»من از طرز حرف زدنت با مایکل خوشم آمد«. عبارت »پسر خوب« 
یا »دختر خوب« نمي تواند احساس مشخصي را به کودک القا کند 
مگر آنکه کودک بتواند آن را با رفتارهاي خویش ارتباط دهد زیرا 
تصور هر کس از خود بر پایه تصوري که از کارهایش دارد، استوار 
است. مؤثرترین راه براي آموزش رفتار خوب، شکل دادن رفتار با 
استفاده  مورد  مداوم  به طور  باید  تربیتي  این روش  است.  تحسین 
قرار گیرد تا رضایت شما را از رفتارهاي جدید فرزندتان نشان دهد.

رفتار كودك را تحسين كنيد نه شخصيت او را

مؤثرترين راه 
براي آموزش 

رفتار خوب، 
شکل دادن 

رفتار با تحسين 
است. اين روش 

تربيتي بايد به 
طور مداوم مورد 

استفاده قرار 
گيرد تا رضايت 

شما را از 
رفتارهاي جديد 
فرزندتان نشان 

دهد
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علیرضا رحیمي، بنیانگذار و مدیر سفره سراي 
»مهدي« در یکي از خیابان هاي پررفت وآمد 
لن��دن )KINGS STREET( یک��ي از 
ایرانی��ان خوش��نام و موفق مقیم این ش��هر 
اس��ت. با آنکه تعداد نس��بتا زیادي رستوران 
ایران��ي در لندن وجود دارد؛ اما سفره س��راي 
»مه��دي« آق��اي رحیم��ي، یکي ب��ه دلیل 
جاذبه هاي ش��خصیتي او و دیگ��ر اینکه به 
دلیل تن��وع و کیفیت بس��یار ممتاز غذاهاي 
ایران��ي که در این رس��توران به مش��تریان 
عرض��ه مي ش��ود، از ش��هرت و محبوبی��ت 
خ��اص، چه در میان ایرانی��ان مقیم و چه در 
میان ایرانیاني که به قصد س��یاحت به لندن 
س��فر مي کنند، برخوردار است. غروب روزي 
که براي صرف غ��ذا و انجام گفت وگویي با 
آقاي رحیمي به اتفاق همراهان به رستوران 
مهدي رفتیم با اس��تقبال گرم، بي ریا و بسیار 
صمیمان��ه  ای��ن ایراني موفق و باش��خصیت 

روبه رو شدیم. 
آقای رحیمی که از ستایشگران صمیمی و صادق 

جواد موفقیان است در دیدار با ما می گوید.
در میان ایرانیان خارج از کشور انسان شریف 
و نیکوکاري داریم ب��ه نام جواد موفقیان که 
ساکن کشور کاناداست؛ اما مرتبا میان کانادا 
و انگلی��س در رف��ت و آمد اس��ت. وي یک 
شرکت س��اختماني در انگلیس و کانادا دارد. 
جواد موفقیان ثروتمند نیکوکاري اس��ت که 
عمر و ثروت خود را صرف ساختن مدرسه در 
ایران و حمایت مادي و معنوي از دانشجویان 
ایراني ش��اغل به تحصیل در رش��ته پزشکي 
در دانشگاه هاي انگلیس کرده است. در حال 
حاضر تعداد 250 دانشجوي ایراني از بورس 
تحصیلي آق��اي موفقیان اس��تفاده مي کنند. 
اس��تفاده از بورس تحصیلي ایشان دو شرط 
اساس��ي دارد. یکي اینکه دانشجویان باید در 
هر ترم تحصیلي با نمرات باال قبول ش��وند، 
دیگ��ر آنکه تعهد بس��پارند که بع��د از اتمام 
تحصی��الت براي خدمت به م��ردم به ایران 
بازگردند. حمایت هاي مالي آقاي موفقیان از 

این دانشجویان س��بب شده تا آنها نیازي به 
کار براي کس��ب درآمد نداشته باشند و همه 
وقت و انرژي خ��ود را صرف تحصیل کنند. 
در واق��ع با بورس تحصیلي آق��اي موفقیان 
تعداد زیادي پزشک برجس��ته در رشته هاي 
مختلف پزش��کي براي نیازهاي آینده کشور 

تربیت مي شوند.
انتخاب دانش��جویان واجد ش��رایط از طریق 
انجام مصاحبه حضوري ص��ورت مي پذیرد. 
مدی��ر سفره س��راي مهدي در پاس��خ به این 
س��وال من که چرا خود آقاي موفقیان درباره 
کاره��اي خیري که انج��ام مي دهد مصاحبه 
نمي کن��د، مي گوی��د ک��ه وي به ش��دت از 
مصاحبه کردن با نشریات گریزان است چون 
ای��ن کار را خودنمای��ي مي دان��د و به همین 
سبب من به عنوان یک ایراني که از نزدیک 
در لن��دن کارهاي ایش��ان را دنبال مي کنم، 
وظیفه مل��ي و اخالقي خ��ود مي دانم که از 
فرصتي که روزنامه آس��یا در اختیار من قرار 
داده براي بیان شمه اي از نیکوکاري هاي این 

انسان شریف ایراني استفاده کنم. 
آق��اي موفقی��ان ع��الوه بر اعط��اي بورس 
تحصیلي به دانشجویان ایراني رشته پزشکي 
در دانش��گاه هاي انگلیس تاکنون ده ها باب 
مدرسه در سرتاسر ایران احداث کرده که خود 

من هم در مراس��م گش��ایش تعدادي از این 
مدرسه ها حضور داش��ته ام. من در خصوص 
کاره��اي خی��ر آق��اي موفقی��ان ب��ه قدري 
حساس��یت دارم که همین چند وقت پیش با 
هزینه خودم گزارش��ي درباره شخصیت این 
م��رد در یکي از روزنامه ها به چاپ رس��اندم. 
براي اینکه سوءتفاهم نشود باید عرض کنم 
که بن��ده تاکنون هیچ گون��ه کمک مادي از 
ایشان دریافت نکرده ام و آنچه درباره ایشان 
مي گوی��م صرفا نوع��ي اداي دی��ن به یک 
انسان نیکوکار است. خود من هم هروقت در 
لندن با یک دانشجوي ایراني رشته پزشکي 
برخورد کنم که ببینم شایس��تگي استفاده از 
ب��ورس تحصیلي آقاي موفقی��ان را دارد، او 
را به ایش��ان معرفي مي کنم، چون رستوران 
ما نوعي مرکز یا پات��وق ایرانیان مقیم لندن 
اس��ت و من در اینجا با بس��یاري از ایراني ها 
به خصوص تج��ار و بازرگانان ایراني آش��نا 
مي ش��وم. هدف من از صحب��ت درباره آقاي 
موفقیان این اس��ت که س��ایر افراد ثروتمند 
با خواندن ش��رح حال نیکوکاري هاي ایشان 
به پی��روي از راه و روش این نیکوکار ایراني 
تشویق ش��وند و مقداري از ثروت خود را به 

امور خیریه اختصاص دهند. 

دستهای مهربان

جواد موفقیان نیکوکار 
برجسته ایرانی

ایرانی نیکوکاری که پزشک تربیت می کند و مدرسه می سازد

 جواد موفقيان، ثروتمند نيکوكار ايراني در ايران مدرسه مي سازد و در انگليس به 
دانشجويان ايراني رشته پزشکي بورسيه تحصيلي مي دهد

 بازگشت به ايران و خدمت به مردم شرط اصلي برخورداري دانشجويان پزشکي از 
بورسيه تحصيلي جواد موفقيان است

در حال حاضر 
250 دانشجوي 

ايراني از بورس 
تحصيلي آقاي 

موفقيان استفاده 
مي كنند. استفاده 
از بورس تحصيلي 

ايشان دو شرط 
اساسي دارد. يکي 
اينکه دانشجويان 

بايد در هر ترم 
تحصيلي با نمرات 

باال قبول شوند، 
ديگر آنکه تعهد 
بسپارند كه بعد 

از اتمام تحصيالت 
براي خدمت به 
مردم به ايران 

بازگردند
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آموزش هنرهاي تجسمي به کودکان را جدي بگیریم
ک��ودک از زماني که متولد مي ش��ود 
عالوه ب��ر اداي اصوات و کلماتي که 
ابت��دا مفهوم ندارد و آرام آرام ش��کل 
یک زب��ان را ب��ه خود مي گی��رد، از 
لحظه اي که بتواند قلم را در دس��ت 
بگیرد، ش��روع به کش��یدن خطوطي 
مي کند که ش��اید مفهومي نداش��ته 
باش��د اما پس از اینکه چند س��الي از 
آغ��از زندگي وي گذش��ت و توان به 

دست گرفتن قلم را همزمان با تسلط 
کافي بر عضالت دس��ت و ذهن خود 
ب��ه دس��ت آورد، بخش��ي از افکار و 
اندیشه هایش را به جاي آنکه بر زبان 
بیاورد به وس��یله کش��یدن تصویر بر 

کاغذ بیان مي کند.
این موضوع آنقدر مهم تلقي مي شود 
ک��ه ع��ده اي از صاحب نظ��ران علم 
روانشناس��ي ک��ودک ب��ر ای��ن باور 

هس��تند که تمامي خطوط و اشکالي 
که کودکان ترس��یم مي کنند مفهوم 
دارد و نش��ان دهنده وض��ع روان��ي، 
ش��رایط روحي و اندیش��ه اي و حتي 
بیانگ��ر آرزوها و وضعی��ت خانوادگي 
آنها به ش��مار م��ي رود و این گروه از 
روانشناس��ان با بررس��ي نقاشی های 
کودکان 2 تا 7 س��ال ب��ه یافته هاي 

بسیاري در این زمینه رسیده اند.

هنرهاي تجسمي از جمله هنرهايي 
است كه در مراكز پيش دبستاني 
تدري��س  ك��ودك  مهده��اي  و 
مي ش��ود. البته گس��تره هنرهاي 
تجس��مي بسيار وس��يع است، اما 
به طور مش��خص آموزش طراحي، 
نقاشي و س��فالگري عمده فعاليت 
اين نوع مراكز در عرصه هنرهاي 
مي ده��د. تش��کيل  را  تجس��مي 

روانشناسی کودک
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نخس��تین مطلبي که درباره 
مطرح آموزش این نوع هنر به کودکان 

مي شود کیفیت آن است. یعني آموزش هنرهاي 
تجس��مي به کودکان باید از سطحي برخوردار 
باشد که هم به رشد استعدادهاي کودک کمک 
کند و هم شرایطی را فراهم آورد که کودک زبان 

تصویر را براي بیان خواسته هایش به کار گیرد.
البته اینکه انتظار داش��ته باش��یم بعد از یک 
دوره آموزش��ي با یک هنرمن��د تمام عیار در 
عرصه هنرهاي تجس��مي روبه رو هس��تیم، 
اشتباه بزرگي است. زیرا بجز معدود کودکاني 
که از اس��تعدادهاي ذاتي بهره مندند، س��ایر 
کودکان در این گروه سني به نقاشي، طراحي 
یا سفالگري به عنوان یک سرگرمي و بازي 
ن��گاه مي کنند. هر چند ک��ه کیفیت آموزش 
مي تواند شرایطي را فراهم آورد که یادگیري 
یک هنر براي کودک جدي تر انگاشته شود.

»فیلیپ س��ي دان« از جمله محققان کیفیت 
و ش��رایط آم��وزش  هنره��اي تجس��مي به 
کودکان اس��ت. وي درباره وضعیت آموزش 
این هنر معتقد اس��ت: »مسئله برنامه ریزي و 
هدفگذاري درباره آموزش تا س��ال هاي اخیر 
از نظ��ر دور مانده ب��ود. هر چند در این میان 
افراد زیادي در سیس��تم هاي آموزشي براي 
بهبود موقعیت آموزش��ي هنرهاي تجس��مي 
ت��الش مي کنند و بهب��ود برنامه هاي هنري 
را مورد بررس��ي قرار م��ی دهند که مي تواند 
یادگیري دانش آموزان را بس��نجد و س��پس 
اق��دام ب��ه پیش��رفت فعاالنه مناف��ع چنین 

برنامه هایي نماید.«

به نظر مي رس��د مهمترین راه براي افزایش 
به��ره وري آم��وزش هنرهاي تجس��مي به 

کودکان برنامه ریزي دقیق و هدفمند اس��ت. 
یعني آموزش این گونه هنرها نه تنها باید به 
صورت گام ب��ه گام و همراه با میزان هوش 
و توجه کودکان باش��د بلکه باید ویژگي هاي 
س��ني ک��ودکان ه��م در آن رعایت ش��ود. 
زیرا آموزش به بزرگس��االن ی��ا نوجوانان با 
شیوه هاي آموزشي به کودکان بسیار متفاوت 
اس��ت. از سوي دیگر درک همه جانبه از هنر 
تجس��مي، موج��ب انتق��ال صحی��ح هنر به 

کودک مي شود.
نکته مهمي ک��ه در این بین وجود دارد نگاه 
مربي و معلم به آموزش اس��ت. اینکه او هم 
مانند کودک مس��ئله را به عنوان سرگرمي و 
بازي قلم��داد کند و یا اینکه از بس��تر آماده 
ذهن ک��ودک راهي ب��راي انتق��ال مفاهیم 

بسازد.
دان در ادامه مطلب خود اشاره مي کند: »بعد 
از سال ها داشتن کالس هاي نامناسب، منابع 
مال��ي محدود و ارج گ��ذاري ناکافي، تعجبي 
ندارد که بسیاري از معلمان هنر بر این عقیده 
باشند که مسئوالن مراکز آموزشي نسبت به 
هنر غرض ورزي دارند. از س��وي دیگر روند 
آموزش��ي مراکز پیش دبس��تاني به گونه اي 
اس��ت که کودک را به سمت یادگیري بیشتر 
و نیز مسائل عمومي سوق مي دهد و آموزش 
هن��ر در اولویت ه��اي آخر ق��رار مي گیرد. با 
توجه به این مطلب منطقي تر است که بیشتر 
گردانن��دگان آموزش��ي را بي اط��الع از هنر 
بدانیم و برخورد آنها با مس��ئله هنر را از سر 
بي طرف و بي غرض بودن به حساب آوریم.«

وي در ادام��ه تأکی��د مي کن��د: »معلم��ان 
هنرهاي تجس��مي درب��اره اینک��ه مدیران 
آموزش��ي چگونه عمل مي کنند و تصمیمات 
آنها چگونه اتخاذ مي شود اطالع بسیار اندکي 

دارند. ت��ا زماني که 
اب��زار و وس��ایل م��ورد نیاز در 

کالس آموزش��ي تأمین نشود، معلمان 
ترجیح مي دهند عملکرد مراکز آموزشي را به 

سایر افراد بسپارند.«
در ای��ن می��ان دو مس��ئله از اهمیت باالیي 
برخ��وردار اس��ت. س��طح علم��ي مربیان و 
معلماني که به ک��ودکان تدریس مي کنند و 
توقعي ک��ه والدین از کالس هاي آموزش��ي 
مراک��زي دارند ک��ه کودکانش��ان را به آنجا 
مي س��پارند. مربي و معلم هنرهاي تجسمي 
کودکان ع��الوه بر اینکه بای��د از علم الزم 
برخوردار باش��د، باید ش��رایطي را در کالس 
فراهم آورد که کودک از نظر روحي و فکري 
به کاري که انجام مي دهد نزدیک ش��ود و با 
تخلیه رواني، افکار و آرزوهایش را بروز دهد. 
از س��ویي، توقع والدین هم مي تواند به مرکز 
آموزشي و مربي در این خصوص یاري بدهد. 
بیشتر والدین توقع دارند با حضور کودک در 
کالس هاي آموزشي س��طح کیفي نقاشي یا 
طراح��ي کودک افزایش یابد و بتواند تصاویر 
مش��خص و واضحي را بکش��د. در حالي که 
ای��ن کالس ها آماده س��ازي ذهني کودک را 

در بردارد. 
خانم قمیش��ي یکي از مربی��ان مراکز پیش 
دبس��تاني و مهدکودک ته��ران که در زمینه 
نقاش��ي تحصی��ل ک��رده اس��ت، در این باره 
مي گوی��د: »حقیقت این اس��ت ک��ه والدین 
مي خواهن��د کودکش��ان پ��س از حضور در 
کالس هاي آموزش��ي به جاي خطوط کجي 
که مي کش��یده اس��ت، ناگهان بتواند تصویر 
کامل پدر و مادرش را بر صفحه کاغذ نقاشي 
کن��د. در حالي که ک��ودک پیش از آنکه نیاز 
داشته باش��د یک طراح یا نقاش ماهر بشود 

 هر چند سيستم 
آموزش هنرهاي 

تجسمي موجود 
در كشور ما )و 

حتي در كشورهاي 
پيشرفته جهان( 

چندان كارآمد 
نيست و با فراز 
و نشيب زيادي 

مواجه است، اما 
انديشه واال و 

مديريتي كه يک 
معلم در كالس 

خود مي تواند 
اعمال كند، 

مسئله اي است كه 
تأثير فراواني بر 
آموزش اين هنر 

به كودكان خواهد 
داشت
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باید ذهنیت��ي هنرگرا پیدا کند و راهي براي 
بیان خواسته هایش بیابد.«

خان��م تنظیفي، مربي دیگری اس��ت که در 
این باره اعتق��اد دارد: »من بیش��تر آموزش 
خودم به کودکان را بر فهم مسائل، شناخت 
رنگ ه��ا و درک ک��ودک از موقعیتي که در 
آن ق��رار دارد، متمرکز مي کنم تا اگر کودک 
اس��تعداد نهفته اي دارد، ش��کوفا شود و من 
موض��وع را به والدین او اط��الع مي دهم و 
اگر قرار نیس��ت در آینده یک هنرمند نقاش 
داشته باشیم، حداقل کودک با مقدمات هنر 
و ویژگي هاي هنرهاي تجسمي آشنا شود و 
بتوان��د در دنیاي خود یک عالقه مندي ویژه 

بیابد.« 
خانم توس��لي که تجربه زیادي در رابطه با 
آموزش هنرهاي تجسمي به کودکان دارد، 
بر این باور اس��ت که: » وقتي قرار مي شود 
کودک را ساکت کنند و او را از تحرک مورد 
نیازش باز دارن��د، معمواًل والدین به کودک 
ام��ر مي کنند که مدادهای��ش را بردارد و در 

گوشه اي نقاش��ي کند. بس��یار طبیعي است 
که این مس��ئله تنفر کودک از هنر را در پي 
خواهد داش��ت و او هیچ وقت درک نخواهد 
ک��رد که اصواًل هنر چ��ه کیمیاي گرانقدري 
اس��ت و در زندگي او چه نقش��ي را مي تواند 

ایفا کند.«
همچنی��ن نبای��د فراموش کرد ک��ه هر چند 
سیس��تم آموزش هنرهاي تجس��مي موجود 
در کش��ور ما )و حتي در کشورهاي پیشرفته 
جه��ان( چندان کارآمد نیس��ت و ب��ا فراز و 
نش��یب زیادي مواجه اس��ت، اما اندیشه واال 
و مدیریت��ي ک��ه یک معل��م در کالس خود 
مي توان��د اعمال کند، مس��ئله اي اس��ت که 
تأثیر فراواني بر آموزش این هنر به کودکان 

خواهد داشت. 
دان در بخ��ش دیگ��ري از مقاله خود درباره 
بهبود برنامه در نظام آموزشي یادآور مي شود: 
»عش��ق ورزیدن ب��ه هنرهاي تجس��مي و 
تبدیل ش��دن به معلم دلس��وزي که به رشد 
و پرورش خالق  دانش آموزان توجه مي کند، 
براي ایجاد تغییرات در زمینه ارتقاي آموزش 

هنرهاي تجس��مي کافي نیس��ت. به منظور 
ایجاد چنی��ن تغییراتي، معلم��ان باید انرژي 
بیش��تري را خ��ارج از کالس درس ص��رف 
کنند، حتي اگر ای��ن کار به کاهش عملکرد 

آموزشي معلم منجر شود.«

همان طور که اشاره شد، در رشد و شکوفایي 
آموزش هنرهاي تجس��مي ن��گاه والدین نیز 
تعیین کننده است. نوع برخورد آنها با آموزش 
کودکان، طرز تلقي آنها از این نوع آموزش ها 
و درک درس��ت از مفهوم آم��وزش مي تواند 

بسیار کارگشا باشد.
خانم حامدي، مادري ک��ه کودک خود را به 
یک��ي از مراکز پیش دبس��تاني در منطقه 7 
تهران فرس��تاده است، درباره آموزش نقاشي 
و س��فالگري مي گوید: »وقتي کودک من به 
خانه مي آید بیش از آنکه دوست داشته باشد 

با مداد رنگي مناس��بي ک��ه برایش خریده ام 
مشغول باشد، به سراغ تلویزیون مي رود و نه 
تنها برنامه هاي کودک و نوجوان که برخي از 
برنامه هاي بزرگس��االن را نیز تماشا مي کند. 
به نظرم آموزش او باعث عالقه مندي اش به 

نقاشي نشده است.« 
آقاي غف��اري پدر کودکي ک��ه فرزندش در 
منطق��ه 8 ته��ران ب��ه مهدک��ودک مي رود، 
اعتقاد دارد: »طي چند س��الي که فرزندم به 
مهدکودک مي رود رنگ ها را بهتر مي شناسد 
و از ب��ردن نام رنگ ها لذت مي برد. اما وقتي 
از او مي خواهی��م که یک خانه یا ماش��ین را 
نقاش��ي کند، تصویري ارائه مي کند که کمتر 
شباهتي به ماشین دارد. مهمتر اینکه به جاي 
کشیدن یک شکل مشخص ترجیح مي دهد 

رنگ ها را با هم مخلوط کند.«
خان��م پورزن��د از منطقه 12 ته��ران درباره 
آم��وزش کودک خ��ود در ی��ک مرکز پیش 
دبستاني و مهدکودک مي گوید: »از وقتي که 
کودک من به کالس هاي سفالگري مي رود 
و به خاطر عالقه ش��خصي خودم یک چرخ 
کوزه گ��ري خریده ام و لوازم الزم را در اختیار 
او قرار داده ام تا به کار سفالگري بپردازد. اما 
او بیش��تر از اینکه دوست داشته باشد با گل 
چیزي بس��ازد با گل ب��ازي مي کند و ترجیح 
مي دهد با دست اشکالي را به وجود آورد که 
ش��باهت چنداني به ظروف یا حیواناتي که از 

آنها نام مي برد، ندارد.« 

نکته مهمي كه در اين بين وجود دارد 
نگاه مربي و معلم به آموزش است. 

اينکه او هم مانند كودك مسئله را به 
عنوان سرگرمي و بازي قلمداد كند و يا 
اينکه از بستر آماده ذهن كودك راهي 

براي انتقال مفاهيم بسازد.

حقیقت این است که هیچ قاعده یا اسلوب 
مش��خص و تدوین ش��ده اي وجود ندارد. 
مربی��ان و معلمان نیز به ش��یوه هاي خود 
فکر مي کنند و والدین هم انتظارات خود را 
دارند. مدیران مراکز آموزشي کودکان هم 
ترجی��ح مي دهند چندان خود را با مس��ئله 
درگی��ر نکنند و به امور عمومي مراکز خود 
بپردازند. ب��ه عبارت دیگر، اگر یک الگو با 
معیار صحیح و کامل از سوي مرکز صاحب 
صالحیت مانند آموزش و پرورش در قالب 
کتاب با ش��یوه هاي تدریس به طور رسمي 
اعالم ش��ود بدون تردید آموزش هنرهاي 

تجسمي به کودکان متحول خواهد شد.

روانشناسی کودک
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در این قس��مت س��عي بر آن اس��ت تا به سؤاالت ش��ما والدین گرامي در رابطه با مش��کالت تربیتي کودکتان 
پاس��خ داده ش��ود. از این پس می توانید س��واالت خ��ود را پیرامون مس��ایل فرزندانتان به پس��ت الکترونیک 
nedafaramarzian@yahoo.com ارسال فرمایید تا در شمارگان آتی مشاور ما به آنها پاسخگو باشد.

رنگ اتاق خواب كودكم را چگونه 
انتخاب كنم؟

رن��گ اتاق خواب را باید ب��ا توجه به ُخلق و 
روحیات کودک خ��ود انتخاب کنید. در مورد 
کودکان بیش فعال ، شلوغ ، افسرده، مضطرب 
، ترس��و و ... رنگ اتاق خواب متفاوت است. 
برای بچه های بیش فعال و ناآرام بهتر است 
ک��ه از رنگ های آرامش بخش مانند س��بز ، 
آبی  و بنفش اس��تفاده کنیم. در رابطه با این 
کودکان، چراغ خوابهای آبی برای شب بسیار 
مناسب است. برای بچه های افسرده، خسته ، 
بی حال و نگران ، رنگ های شاد و گرم مانند 
قرمز و قهوه ای مناس��ب هستند. البته بطور 
کلی س��عی کنید که در ات��اق خواب کودک 
خود از رنگ های مختلف اس��تفاده کنید. به 
رنگ پرده اتاق نیز توجه داش��ته باشید. رنگ 
پرده ها به دلیل تابش ن��ور صبحگاهی و به 
منظور پیشگیری از خواب ناآرام ، بهتر است 

که تیره باشند. 

كودك خردسالم هنگام حمام كردن 
می خواهد به اندام تناسلی من دست 

بزند . چطور با او برخورد كنم؟
بچه ها بطور طبیعی نسبت به بدن بزرگساالن 
کنجکاوند ، بخصوص ب��دن جنس مخالف . 
اگر کودکتان از ش��ما خواس��ت که ب��ه اندام 
تناس��لی یا هرجای دیگر بدنتان دس��ت بزند 
، آرامش خود را حف��ظ کنید و توضیح بدهید 
که بدنتان خصوصی اس��ت و به همین دلیل 
نمی خواهید به آن دست بزند. بگوئید آدم ها به 
همین دلیل لباس می پوشند. اگر چنین اتفاق 
بیافتد ، ش��اید به این نتیجه برس��ید که دیگر 
نباید با کودکاتان حمام کنید. ش��اید وقت آن 
رسیده است که برای حریم خصوصی و ُحجب 

و حیای خود در خانه حد و مرز قائل شوید.

كودك�م دائ�م انگش�تان دس�تش را 
می ش�كند و من از ش�نيدن این صدا 
بس�يار ناراح�ت می ش�وم . چكاری 
ت�ا جل�وی  انج�ام ده�م  می توان�م 

انگشت شكستن او را بگيرم؟ 
توجه داش��ته باش��ید که هیچ کودکی از ابتدا 
روش شکس��تن انگش��ت هایش را نمی داند، 
اولین کار را از تماشای فردی که در حال انجام 
آن اس��ت ، می آموزد. سپس این عادت با اخم 
والدین و نگاه های تحس��ین آمیز همساالنش 

تقویت می شود.
از کودکت��ان بخواهید که خ��ودش و دیگران 
را مش��اهده کند. او را جلوی آئینه بنش��انید تا 
خودش را در حال شکستن انگشتانش تماشا 
کند. از تصاویری که ش��کل مفاصل را نشان 
می دهند ، اس��تفاده کنید ت��ا اتفاقی را که بعد 
از شکس��تن انگشتها رخ می دهد، به او نشان 
ده��د. ع��الوه  براین ، راه ه��ای دیگری را به 
عن��وان جایگزین در نظر آورید . حرکتی به او 
بیاموزید که جای انگشت شکستن را بگیرد به 
عنوان مثال روی دس��تش بشنید. با دانه های 
تس��بیح بازی کند و ی��ا فعالیت های دیگری. 
در صورتی که می بینی��د او تالش می کند تا 
عادتش را ترک کند ، او را تحسین کنید و به 

او پاداش دهید.

برای  و جای�زه  بهتری�ن تش�ویق 
كودك چيس�ت؟

تشویق و جایزه در تربیت رفتار مطلوب کودک 
مناسب هس��تند . اما باید دقت کنید تا تقویت 
رفت��ار کودکتان فقط از طری��ق جایزه دادن و 
پاداش انجام نش��ود. بهترین تشویق ، تقویت 
اجتماعی اس��ت . یعنی اب��راز گفته هایی چون 
آفری��ن دختر گل��م، خیلی کارت عال��ی بود ، 
خوشحالم کردی. سعی کنید بیشتر از اینکه به 
فرزندتان جایزه بدهید ، او را به خاطر کارهای 
خوبی ک��ه انج��ام می دهد بص��ورت کالمی 

تشویق کنید. 
من یک كودك بيش فعال دارم . مدیر 
مدرس�ه اص�رار دارد ك�ه در ص�ورت 
مصرف دارو او را  ثبت نام خواهد كرد. 
نظر شما در مورد مصرف دارو چيست؟ 
آیا بدون دارو هم می توانم او را در جای 

دیگری ثبت نام كنم؟
بی��ش فعالی یک��ی از اختالالتی اس��ت که 
معم��واًل قبل از س��ن دبس��تان مش��خص 
می شود. چندین روش برای درمان و کنترل 
رفتار یک ک��ودک بیش فعال وجود دارد که 
یکی از آنها دارو درمانی اس��ت. در صورتیکه 
کودک عالوه بر بیش فعالی مش��کل تمرکز 
هم داشته باش��د ، مصرف دارو برای کنترل 
ناآرامی و افزایش قدرت تمرکز کودک الزم 

و ضروریست. 
توصیه می کن��م که با توجه ب��ه تذکر مدیر 
مدرس��ه به ی��ک روان ش��ناس مراجعه کنید 
تا در صورت تش��خیص ایش��ان ، تحت نظر 
روان پزش��ک مص��رف دارو را ش��روع کنید. 
دقت کنی��د عالوه بر مصرف دارو ، حتمًا باید 
شیوه های رفتاری با کودک بیش فعال را نیز 

بیاموزید.

از روانشناس بپرسید...

از کودکتان بخواهید 
که خودش و دیگران 

را مشاهده کند. 
او را جلوی آئینه 

بنشانید تا خودش 
را در حال شکستن 

انگشتانش تماشا 
کند. از تصاویری 
که شکل مفاصل 

را نشان می دهند ، 
استفاده کنید تا اتفاقی 
را که بعد از شکستن 
انگشتها رخ می دهد، 

به او نشان دهد

برخالف آنچه که 
والدین مي گویند که 

ما همه بچه هایمان را 
به یک اندازه دوست 

داریم، عماًل چنین 
نیست و این تفاوت 
در دوست داشتن ها 
به علت تفاوت هاي 
فردي موجود بین 

فرزندان است

مشاور شما
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درباره فيلم »هورتون صداي یک هو مي شنود!«  

فریادی برای زندگی

کادر

رسول یونان

»هورتون صداي یک هو مي ش��نود!«  س��ومین 
فیلمي است که براساس کتاب هاي دکتر زئوس 
س��اخته مي ش��ود. »ران هوارد« در سال2000، 
»چگونه گرینچ کریسمس را دزدید« را براساس 
داس��تان هاي این نویس��نده و کاریکاتوریس��ت 
مشهور آمریکا س��اخت که در آن هم جیم کري 
در نقش اصلي ب��ازي مي کرد. »گربه در کاله « 
فیلم دیگري براس��اس داستان هاي دکتر زئوس 
بود که »ب��و ولش« آن را با حضور مایک مه یرز 
در س��ال 2003 کارگردانی ک��رد. قصه »چگونه 
گرین��چ کریس��مس را دزدید« در ش��هر هوویل 
که داخ��ل یک دانه ب��رف ق��رار دارد مي گذرد. 
در این ش��هر هودیان ها زندگ��ي مي کنند که در 
تدارک فرارس��یدن کریسمس هستند، »گرینچ« 

هی��والي س��بزي با چش��مان زرد اس��ت که از 
زماني که همکالس��ي هایش به خاطر تراش��یدن 
موهایش مس��خره اش کرده اند، گوشه گیر شده 
و تنها مونس��ش، س��گش ماکس اس��ت. شادي 
اهالي به خاطر فرارس��یدن کریسمس حسادتش 
را بر مي انگیزد و تصمیم مي گیرد کریس��مس را 
بدزدد. او با لباس بابانوئل وارد شهر مي شود و به 
»س��یندي« دختر کوچک و با نمکي برمي خورد 
که پرسش هاي متعددي درباره کریسمس دارد و 
مي خواهد بداند کریس��مس به چه درد مي خورد. 
گرینچ تمام تزئینات و هدایا را از خانه ها مي دزد.

صب��ح روز بعد، س��یندي ب��ه خاطر آش��نایي با 
گرینچ ش��ماتت مي ش��ود. اما پدرش به دفاع از 
او برمي خیزد. مردم ش��هر س��رود کریس��مس را 

گ��روه س��ازندگان مبتکر "اس��تودیوهاي 
آس��مان آبي" بر اس��اس کتاب »هورتون 
صداي یک هو مي ش��نود!«  نوشته دکتر 
»تئ��ودور زئوس« نویس��نده معروف، که 
قصه ای ش��اعرانه و مصور اس��ت فیلمی 
زیب��ا و به ی��اد ماندنی س��اخته اند که به 
ای��ن زودی ها فراموش نمی ش��ود.  این 
فیلم انیمیشنی است که در شناسنامه خود 
جیمی هیوارد و استیو مارتینو را به عنوان 
کارگردان ،و جیم کری، استیو کارل و دن 
فوگلر را به عنوان صدا پیشه دارد و یکی از 
بهترین فیلم های کارتونی دهه اخیر است.
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مي خوانند و طنین آوازش��ان به گوش گرینچ 
مي رس��د و س��خت ب��ر او تاثیر مي گ��ذارد. 
سیندي به دیدن گرینچ مي رود و گرینچ او را 
از سقوط از پرتگاه، نجات مي دهد. »گربه در 
کاله « هم در ش��هري خیالي به اسم آنویل 
مي گ��ذرد ک��ه در آن همه خانه ه��ا به رنگ 
صورتي اند و زني جوان به همراه دو فرزندش 
به نام هاي س��الي و کن��راد زندگي مي کند. 
او یک دالل معامالت ملکي اس��ت . س��الي 
و کن��راد با ه��م تفاوت هاي زی��ادي دارند . 
دور از چشم خانم کوان ناگهان گربه اي که 
یک کاله به س��ر دارد با صداپیشگي مایک 
میرز، از راه مي رس��د و داخل خانه مي ش��ود. 
این گربه ق��درت هاي عجیب و غریبي دارد 
و عالقه بس��یاري به خ��راب و ویران کردن 
اشیاي خانه دارد و درنهایت هم به این هدف 

مي رسد. 
»هورتون ص��داي یک هو مي ش��نود!«  در 
اولین چاپ خود 200 میلیون نس��خه فروش 
داشته و به 15 زبان زنده دنیا هم ترجمه شده 
است. به جز اینکه نام پرطرفدار دکتر زئوس 
باز ه��م توانس��ته مخاطبان را به س��ینماها 
بکشاند، داستان و تصاویر رنگارنگ انیمیشن 

هم در جذب مخاطب بي تاثیر نبوده است.
هورت��ون قهرم��ان داس��تان که ی��ک فیل 
خیالباف اس��ت در جنگل ه��اي نول، صدایي 
مي شنود که فکر مي کند صداي یک ذره گرد 
و غبار است. از آنجا که هورتون، گوش هاي 
فوق العاده اي دارد متوجه مي شود که آن ذره، 
س��یاره اي بسیار ریز اس��ت و محل سکونت 
جانوري به نام هوها. هوها در معرض خطرند 
و تنها راه نجات آنها، زندگي در این س��یاره 
اس��ت. از آنج��ا ک��ه هورتون معتقد اس��ت: 
»"یه نفر همیش��ه یه نفره، هر چقدر هم که 
کوچیک باش��ه..."«، تصمیم مي گیرد از این 

موجود دفاع کند حتي اگر بقیه او را مس��خره 
کنند. س��عی می کند ای��ن دنیای کوچک را 
به ج��ای امنی منتقل کند. در ای��ن راه او با 
ش��هردار ش��هر نیز آش��نا ش��ده و این دو به 
کمک هم س��عی در نجات شهر دارند. نکته 
تامل برانگیز در مورد این انیمیش��ن، تالش 
مس��تمر هورتون از یک س��و ب��رای متقاعد 
ک��ردن حیوان��ات جنگل به درس��تی ادعای 
خود و تالش ش��هردار از س��وی دیگر برای 

نش��ان دادن این اس��ت که کل ش��هرآن ها 
تنها قس��مت کوچکی از یک گل را می تواند 
اش��غال کند. واضح است که هردوی آنها در 
این راه با مشکالت زیادی مواجه می شوند. 
ب��ه جرات می توان گفت این داس��تان یکی 
از بهترین داس��تان های تمثیلی بعد از قلعه 
حیوانات اس��ت. یکی از بهترین صحنه های 
این فیلم زمانی است که هورتون به شهردار 
اش��اره می کند که هم��ه حیوانات مثل او به 
واس��طه گوش های بزرگش قدرت ش��نیدن 
ص��دای مردم آن دنیای کوچ��ک را ندارند و 
اگر می خواهند نجات پیدا کنند باید بلندتر و 

یکصداتر از همیشه فریاد بزنند.  
هورتون ش��خصیت اصلی این داس��تان که 
صدای آن را بازیگ��ر معروف، جیم کری در 
می آورد، نماد هوش��مند موجوداتی است که 
فقط زندگی را برای خودش��ان نمی خواهند. 
آن ها به ش��رط ای��ن زنده اند ک��ه دیگران 
نی��ز زندگ��ی کنند. از ش��خصیت های دیگر 
این فیلم می توان به ش��هردار اشاره کرد او 
موجودی مهربان، هوش��مند و مسئول است. 
او در ای��ن فیلم ب��ه آب و آتش م��ی زند تا 
شهرش��ان از بین نرود. او هوها را ناامید نمی 
کند و در حد توانش به آنهاامید می بخشد. 

الشخور و کانگورو نقش کاراکترهای منفی 
این فیلم را به دوش می کش��ند. آنها س��عی 
می کنند با حس��ادت و ب��دی های خود فیل 
را از کمک به دیگ��ران باز دارند. آنها که در 
ابتدا فیل را یک دروغگو می نامیدند با دیدن 
حقیقت نیز دس��ت از بدی های خود بر نمی 

دارند. 
  »هورتون صداي یک هو مي ش��نود!« یک 
فیلم هوش��مند و پر از ارزش های س��تودنی 
اس��ت. این فیلم فریادی اس��ت ب��رای دیده 
شدن. فریادی است برای زندگی در آرامش.

هورتون 
شخصيت اصلی 
اين داستان كه 

صدای آن را 
بازيگر معروف، 

جيم كری در 
می آورد، 

نماد هوشمند 
موجوداتی 

است كه فقط 
زندگی را برای 

خودشان نمی 
خواهند. آن ها 

به شرط اين 
زنده اند كه 
ديگران نيز 

زندگی كنند. 
از شخصيت 

های ديگر اين 
فيلم می توان 

به شهردار 
اشاره كرد او 

موجودی مهربان، 
هوشمند و 

مسئول است.
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شهر بی ترحم
برای کودکان !

روشنک محمدی

در ابتدای پاییز 1390، وقتی قرار اس��ت ش��هر کمی ب��ا کودکانمان 
مهربانتر باش��د، ناخودآگاه یاد وحید می افت��م که برای فروختن یک 
فال زیر ماش��ین رفت یا جاش��و که 7 سال اس��ت کتابهای سال دوم 
ابتدایی اش را نگه داشته تا روزی وقت کند و به مدرسه برد، یا هانیه 
ک��ه زخم های نامهربانی پدر روی تنش بع��د از چند ماه التیام نیافته 
یا فرید که برای حاضر جوابی مدتهاس��ت زیر خاک ها خوابیده است. 
شهر باید برای کودکی که کار می کند، درس نمی خواند، مورد آزار و 
اذیت های جسمی و جنسی قرار می گیرد نیز امن بوده و آن کودک 
نیز باید بتواند با خیال راحت در آن ش��هر زندگی و کار کند، اما ش��هر 

ما به راستی با این کودکان مهربان نیست. 

دکتر حس��ین باهر آسیب ش��ناس اجتماعی، 
بخشی زیادی از کودکان خیابانی را کودکان 
بدسرپرست می داند که به دلیل داشتن قیم 
از بخش��ی از حمایت های بهزیستی محروم 
می ش��وند. به گفته وی میانگین س��نی این 
بچه ها 9 س��ال اس��ت که 17 درصدش��ان 
مصرف کننده س��یگار و 11 درصدش��ان نیز 
مص��رف کننده انواع مخدرها هس��تند. اینها 
کودکانی هس��تند که از ان��واع بیماری های 
انگل��ی و پوس��تی، عفون��ت ه��ای ادراری، 
پوس��یدگی ش��دید دن��دان، افس��ردگی و ... 
رنج می برند و بس��یاری از ایش��ان دست به 
خودکش��ی می زنند. نزدیک به 30 درصد از 
کودکان بد سرپرس��ت عالوه ب��ر زندگی در 
خیابان حداقل یک بار مواد مخدر را مصرف 
کرده اند که این مواد شامل سیگار نمی شود. 
به گفت��ه وی 25 درصد از ک��ودکان کانون 
اص��الح و تربی��ت را کودکان بدسرپرس��ت 
تش��کیل می دهد. هم��ان هایی ک��ه دوره 
کودک��ی را درخیابان ها گذرانده اند و در این 

دانش��گاه جرمخیز خوب آم��وزش دیده اند. 
ضمن آنکه براس��اس ماده 20 کنوانس��یون 
جهانی حقوق کودک دولت های عضو مکلفند 
برای کودکان فاقد سرپرست قانونی، خانواده 
جایگزین مناس��ب پیدا کنند، اما ضعف های 
قانونی در کش��ور ما باعث می شود متولیان 
ای��ن امر موفق نش��وند پناهگاهی جز مراکز 

بهزیستی در اختیار این کودکان قرار دهند.
 

 حسرت مدرسه 
یک��ی از نیازهای اساس��ی بچ��ه ها آموزش 
است ، اما کودکان بدسرپرست جزء آن دسته 
از بچه هایی هس��تند که به دالیل متعددی 
مانند اش��تغال، ناتوانی مالی و ... از مش��ق و 
مدرس��ه دور می مانند. براساس آخرین آمار 
منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش، 
در ح��ال حاضر در ح��دود 4 میلیون کودک 
ج��ا مانده از تحصیل در ای��ران حضور دارند، 
کودکان��ی ک��ه در آینده نه چن��دان دور وارد 
جامعه شده و بخشی از بیسوادان و به اعتقاد 

کارشناسان، عوامل آسیب زای جامعه بعدی 
را تشکیل می دهند. متاسفانه مسئوالن امور 
فرهنگي و آموزش��ي کش��ور آمار درستی از 
کودکان جا مان��ده از تحصیل ندارند  وعلت 
این امر را بی اطالعی از تعداد دقیق کودکان 
مش��مول تعلیم می دانند! ضم��ن آنکه نبود 
ضمانت اجرایي ب��راي اجراي قانون آموزش 
اجب��اري و رایگان، باعث ش��ده بس��یاري از 
کودکان بدسرپرست، از ثبت نام در مدرسه جا 
مانده و والدین آنها نیز آسوده  خاطر باشند که 
هیچ مجازاتي براي این اهمال در انتظارشان 

نیست.

 كودكانی كه كار می كنند
دکتر محمد عارفی ، جامعه شناس و محقق 
ام��ور اجتماعی، هم��ه کودکان��ی را که کار 
می کنند بد سرپرس��ت نمی دان��د. او معتقد 
است برخی از این بچه ها والدین خوب دارند 
اما به دلیل فقر مجبور به کار هس��تند . گویا 
خودش��ان کار کردن را انتخاب کرده اند. این  

گزارش

 كودكان 
بدسرپرست به 

دليل منع قانونی 
نمی توانند فرزند 

6 دانگ خانواده 
ای باشند. طبق 

قانون 1187 
قانون مدنی، در 

سال 86، حکم 
»امين موقتی« 
برای دو هزار 
و 700 نفر از 

فرزندان ساكن 
در مراكز شبه 

خانواده صادر شد
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کودکان ک��ه از خانه به خیاب��ان آمده اند تا 
کمک خرج والدینش��ان باشند، شب به خانه 

باز می گردند. 
عارفی مشکل را کودکانی می داند که به دالیلی 
مث��ل طالق، اعتیاد، فرار یا هر دلیل دیگر وارد 
خیابان شده و شب را نیز در خیابان )اصطالحا 
هر جایی غیر از خانه و مکان های امن( سپری 
می کنند. اینها همان کودکانی هستند که اسیر 
باندهای تبهکاری می شوند و  به تبع مورد آزار 
و اذیت کودکان بزرگتر و سوءاستفاده آنان قرار 
م��ی گیرند. باید توجه داش��ت که بخش قابل 
مالحظه ای از این آزار و اذیت ها جنسی است . 

نق�د ط�رح امي�ن 
موقت 

کیاس��تی،  مری��م 
روانشناس منتقد اصلی 
ای��ن ط��رح اس��ت. او 
می گوی��د: طی کردن 
بهزیستی  میان  زندگی 
و خانواده موقت، کودک 
س��ردرگمی  دچ��ار  را 
م��ی کند. ای��ن کودک 
اینهمه  قدرت تحلی��ل 
جابه جای��ی و چرایی را 
ن��دارد. این ک��ودک در 
ش��رایط ب��دی زندگی 
کرده، س��ختی کشیده 
مزه محرومیت های  و 
زیادی را چشیده است. 
ک��ودک در بهزیس��تی 
وارد محیطی شده است 
که هم��ه اعضای آن را 
بچه هایی مثل خودش 
تش��کیل داده اند. تا با آنها رابطه عاطفی برقرار 
می کند و احس��اس امنیت می کند، طرحی به 
اس��م امین موقت دوباره بچه را از این فضای 
امن رها کرده و او را دچار سردرگمی می کند. 

به گفته کیاس��تی این بچه ها خاص هس��تند 
و نیاز به توجه وی��ژه ای دارند. آنها از محبت 
پدر و مادر محروم بوده و نیازمند انسان هایی 
هس��تند که بتوانند آنها را سرش��ار از امینت و 
محبت کنن��د. اما خان��واده هایی ک��ه فرزند 
می خواهند بیش��تر دنبال پر کردن حس نیاز 
به فرزند وبازی با او هستند و این بچه ها این 
حس را نمی توانند به این زن و مردها بدهند. 

این امر باعث می شود دوباره کودک پس داده 
ش��ود و این به طور حتم آخرین ضربه روحی 

برای این کودکان است.
این روانش��ناس ادامه می دهد: این کودک در 
خانواده های جدید دچار چنان تعارضی می شود 
که دیگر قادر به تحلیل هیچ ماجرایی نیس��ت. 
بنابراین به نظر می رسد بهتر است این کودک 
در مرکز بهزیس��تی نگهداری ش��ود تا خانواده 
او دوباره آمادگ��ی الزم را برای نگهداری او را 
به دس��ت آورند و کودک را به خانواده خودش 

بسپاریم. 

نتيجه .... 
به رغ��م تمام ام��ا و اگرهایی که وج��ود دارد 
کارشناسان بهزیستی بر این باورند که نگهداری 
کودکان با نظارت بهزیس��تی در یک خانواده و 
روبه رو شدن این بچه ها با واقعیت های زندگی 
می تواند آنها را برای ورود به زندگی آماده کند 
و مشکالت روحی ای را که کودکان بهزیستی 
با آن روبه رو هستند تا حد زیادی برطرف کند. 
از طرفی امکاناتی که این کودکان می توانند در 
خانواده ها برای رش��د، بازی، تفکر و تحصیل 
داشته باشند بسیار بیش��تر از امکاناتی است 

که در مراکز بهزیس��تی دارند.
ب��رای نتیجه طرح باید منتظر آینده ش��د اما 
نکته مش��خص این اس��ت که این کودکان 
حک��م از این جا رانده واز آنجا مانده را دارند. 
کودکانی که آینده سازان همین شهر هستند. 
حواسمان باش��د، هر چه آمار آنها باالتر رود 
در آینده کودکان ما نیز همبازی و همشهری 
م��ردان و زنان��ی خواهن��د بود ک��ه از انواع 
بیم��اری ها رنج برده، بارها فکر خودکش��ی 
داش��ته و قربانی باندهای مختلف بوده اند و 

یاد گرفته اند بی رحم باش��ند. 

بر اساس تحقیق پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه  
شهید بهشتی در باره کودکان خیابانی

درصدنوع بیماری

73بیماریهای چشمی

61بیماریهای تنفسی

64بیماریهای قلبی

69اختالالت شنوایی

82بیماریهای پوستی

برخی از کودکان چند بیماری را باهم یدک می کشند

حواسمان باشد، 
هر چه آمار آنها 

باالتر رود، در 
آينده نيز كودكان 

ما همبازی و 
همشهری مردان و 
زنانی خواهند بود 

كه از انواع بيماری 
ها رنج برده، بارها 

فکر خودكشی 
داشته و قربانی 
باندهای مختلف 

بوده اند و ياد 
گرفته اند بی رحم 

باشند

براساس آخرين 
آمار منتشر شده 

توسط وزارت 
آموزش و پرورش 
در حال حاضر، در 

حدود 4 ميليون 
كودك  وامانده از 
تحصيل در ايران 

حضوردارند

 و اما قانون 
کودکان بدسرپرس��ت ب��ه دلیل منع قانون��ی نمی توانند فرزند 6 
دانگ خانواده ای باشند. طبق قانون 1187 قانون مدنی، در سال 
86، حک��م »امین موقتی« ب��رای دو هزار و 700 نفر از فرزندان 
ساکن در مراکز ش��به خانواده صادر شد. قاضی که رای بر امین 
موقت داد، تفس��یر جدیدی را از این قانون ارایه داد و اعالم کرد 
ک��ه حضانت با والیت ف��رق می کند و حضانت باید در دس��ت 
کسی باش��د که بتواند از کودک بهتر مراقبت کند.از آن سال به 
بعد 10 درصد از حضانت بچه های بدسرپرست توسط این طرح 
اعمال می ش��ود. امین موقت طرحی اس��ت که در آن کودک بد 
سرپرس��ت به ط��ور موقت تا پیدا کردن ش��رایط طبیعی به یک 
خانوده س��پرده می شود. البته بهزیس��تی باید بد سرپرستی این 
ک��ودک را تایید کند. گویا در واگذاری کودکان بی سرپرس��ت به 
خانواده های متقاضی و فرزند پذیر مشکلی وجود ندارد، اما مشکل 
عمده، در مورد فرزندان بد سرپرس��ت اس��ت که به دلیل داشتن 
والدین، جد پدری و یا خویشاوندان در مراکز بهزیستی می مانند. 
به گفته حس��ین باهر، این کودکان که در سن 10 تا 15 سالگی 
ق��رار دارند معنای خیلی از مس��ایل را درک م��ی کنند و اگر در 
خانواده با آنها بد رفتاری ش��ود به طور کامل درک می کنند. آنها 
خیلی زود رفتارها را می آموزند و در کل در سن حساسی هستند 

و بیش از سایر بچه ها باید مراقب آنها بود.
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دکوراسیون

دنیای کودکی ام
را در اتاق کودکی ام جستجو می کنم

قلمرو رویایی
اتاق خواب کودک، برای کودک تنها جایی 
برای خوابیدن نیس��ت بلک��ه می تواند حکم 
قلمرویی رویایی را داش��ته باشد. حتما این 
مورد برای ش��ما هم پیش آم��ده که وقتی 
به من��زل یکی از دوس��تان یا آش��نایانتان 
می روید کودک آنها با ش��وق هر چه تما تر 
بار ها و بار ها به سمت اتاقش می رود و شما 
را با سخاوت به آن سمت فرا می خواند چرا 
که می خواهد ش��ما را به خانه کوچک خود 

دع��وت کن��د. 
پس باید اتاق کودک ب��رای هر نوع فعالیتی 
مهیا باشد البته فعالیت هایی بی خطر و خالق! 

فضایی که کودک را به بازی تشویق کند.

بازی با رنگ و نور
تاثی��ر گذار ترین مورد در چید م��ان هر اتاقی 
رن��گ و نور آن اتاق اس��ت. رن��گ و نور به  
اتاق ها حال و هوای تازه ای می بخشد، می-

تواند حس تکاپو و ش��ادی را القا کند یا حس 
کرختی و خواب آلودگی را. س��پس می توانیم 
با سلیقه ای که داریم با رنگ ها بازی کنیم اما 
با دقت. باید این نکته را مد نظر داشته باشیم 
ک��ه رنگ ها بر روی اف��راد خصوصًا کودکان 

تاثیر بسزایی دارد.
مث��ال عین��ی: اکثر بچه ه��ا ب��ه رنگ هایی 
مانن��د قرم��ز و صورت��ی و نارنج��ی عکس 
العمل بیش��تری نش��ان می دهن��د و وقتی از 
دخت��ر کوچولویی می پرس��یم چ��ه رنگی را 

ش�اید وقت�ی می خواهيم به چيد م�ان اتاق نو 
رس�يده مان فكر كنيم به یاد خاطرات كودكی 

خود مان بيافتيم. 
ش�اید زیبایی ه�ای ات�اق فرزندانم�ان را در 

زیبایی های خاطرات خود مان كنكاش كنيم.
ش�اید همه ما این را باور داش�ته باش�يم كه 
هن�وز روی�ای كودكی مان را دوس�ت داریم و 
هنوز گاهی برای فرار از مش�غله های زندگی، 
به ق�ول بزرگتر ها به خاط�رات آن اتاق نقلی 
و كوچك�ی كه داش�تيم پن�اه ببریم. چه بس�ا 
آن محوط�ه نقل�ی برای م�ا به ان�دازه دنيای 

بزرگتر ها فضا داشت.

رایحه راستانی - کارشناس دکوراسیون
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دوس��ت داری با شیرینی خاصی از صورتی و 
قرمز س��خن می گوید. ام��ا انتخاب و کاربرد 
این رنگ ها باید با هوش��یاری کامل صورت 
گیرد و باید س��عی کنیم بعد از انتخاب رنگ 
م��ورد نظر، طیف های گوناگون آن را نیز مد 

نظر داشته باشیم.
با زبان رنگ ها س��خن بگوییم ما انس��ان ها 
خواسته و ناخواسته تحت تاثیر جاذبه رنگ ها 

هستیم.
در ماهی��ت ه��ر رن��گ، 
احساس  بیان  اس��تعداد 
وی��ژه ای نهفته اس��ت؛ 
برای  قرم��ز  رنگ  مثال 
هیجان،  احساس  انتقال 
عشق و... به کار می رود 
اما اگر آن را روش��ن تر 
را  رن��گ صورتی  کنیم 

خواهیم داش��ت که مفهومی دیگر دارد و اگر 
تیره تر شود رنگ شرابی را خواهیم داشت که 
پیامی کاماًل متفاوت خواهد داش��ت. بنابراین 
با ایجاد روش��نی، تیرگی، نرمی و غلظت در 
رنگ ها، ش��خصیتی دیگر را تداعی می کنیم 

و احساساتی ویژه ایجاد می کنیم.

رنگ مورد عالقه من
ب��رای انتخاب رنگ اتاق ک��ودکان، رنگی را 
به او تحمی��ل نکنید و ب��رای انتخاب رنگ 
اتاقش با او مش��ورت کنید. اگر کودک هنوز 
قدرت بیان س��لیقه خود را ن��دارد، می توانیم 
از روی نقاش��ی ها و رنگ آمیزی هایش به 
رنگ مورد عالقه او پی ببریم و اگر کودکمان 
در سنی است که قدرت انتخاب دارد با او به 

توافق برسیم.

معجزه رنگ ها
شناخت رفتار ها، شخصیت ها و توانایی های 

رنگ ها بس��یار پیچیده ولی قانونمند اس��ت. 
رنگ را باید با در نظر گرفتن نور محیط خود 
انتخاب کنیم. چرا ک��ه رنگ ها در نور جانی 

تازه به خود می گیرند.
ام��ا با تنوع رنگ نباید فضا را آش��فته کنیم. 
آشفتگی اتاق باعث می شود کودک احساس 
افس��ردگی و عدم تمرکز داشته باشد. بچه ها 

تمیز، مرتب  اتاق  در 
یافت��ه  س��ازمان  و 

بیش��تری  فضای 
برای بازی و جنب 
خواهن��د  ج��وش  و 
داشت. وس��ایل اتاق بچه ها نباید تیره رنگ 
و حجیم باشد. اتاق بچه ها را روشن و خلوت 
نگه دارید. برای بچه ها از رنگ های مالیم و 
مات استفاده کنید که آرامش بخش و شادند.
اما شاید گاهی نتوانید با کودک خود به توافق 
برسید و او رنگی را دوست داشته باشد که با 
توجه به فضای شما و نو ر اتاق رنگ مناسبی 
نباشد. در اینصورت می توانید از تنالیته های 
آن رنگ استفاده کنید و کودک خود را راضی 

نگه دارید تا از اتاق خود لذت ببرد.

اتاقی چشم نواز 
در طراحی رنگی دکوراس��یون اتاق کودک، 
همواره نه تنها انتخاب مجموعه ای از رنگ ها 
بلکه میزان به کار گیری آنها در سطوحی که 
اش��غال می کنند از اهمیت بسزایی برخوردار 
اس��ت. همچنین ایجاد رابطه میان س��طوح 
رنگی گوناگون با اس��تفاده از جزئیاتی چون 

یک قاب عکس، حاش��یه های کاغذ دیواری 
نصب ش��ده به دیوار، تک��رار طرح خاصی بر 
روی ملحف��ه و رو بالش��تی ها و یا حتی قرار 
دادن ی��ک آباژور یا یک عروس��ک در کنار 
تخت، می تواند به دکوراس��یون اتاق انسجام 
و هماهنگی بیشتری بخشد. رنگی که برای 
دکوراس��یون اتاق ک��ودک در نظر می گیریم 

ک��ه  س��نی  ب��ا  بای��د 
کودک در آن قرار دارد 
متناسب باشد. در طول 
س��ال های اول زندگی 
برای  مالیم  رنگ های 
بهترین  ک��ودکان  اتاق 
انتخاب هستند چرا که 
نوزاد ب��ه نور و س��ایه 
بیشتر توجه نشان می دهد تا تفاوت رنگ ها. 
از ای��ن رو اتاق خواب نوزاد باید با رنگ های 
روشنی مانند سفید و کرم و یا رنگ های زرد، 
صورتی، آبی یا سبز روشن رنگ آمیزی شود.

هرچ��ه ک��ودک بزرگ ت��ر می ش��ود ب��ا به 
کار گی��ری رنگ های ش��اد و درخش��ان در 
اتاق می توان فضایی جذاب تر و سرش��ار از 
ان��رژی و تحرک برای او فراهم آورد. اگرچه 
اس��تفاده از رنگ ه��ای روش��ن و طرح های 
ش��اد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات 
تحریک و خالقیت آنها را فراهم می آورد در 
اتاق کودکان توصیه می شود، اما همواره باید 
دق��ت کرد که دکوراس��یون اتاق کودکان در 
عین سرزندگی و شادی، نباید بیش از اندازه 
ش��لوغ باش��د چون موجب بی قراری و سلب 

آرامش کودکان می شود.

رنگ منتخب
بع��د از کس��ب ذهنیتی کل��ی از اصول اتاق 
ک��ودک، نوبت به انتخاب ی��ک زمینه رنگی 
ب��رای آن می رس��د! ب��رای طراح��ی رنگی 

دکوراسیون اتاق کودک دو راه وجود دارد:

در دنيای 
امروز طراحی 

دكوراسيون اتاق 
كودكان بر پايه 

جنسيت آنها 
چندان توصيه 

نمی شود و حتی 
بسياری از والدين 

تنها به زيبايی، 
روشنايی و نشاط 

كافی در اتاق 
توجه می كنند تا 
جنسيت كودك. 
در هر حال بايد 
از محدود كردن 

انتخاب كودكان در 
رنگ دكوراسيون 

اتاقشان پرهيز 
كرد و به خاطر 

داشت كه الزاماً 
نبايد اتاق دختر 

كوچولوی ما 
صورتی و اتاق 

پسر كوچولوی ما 
آبی باشد.

با زبان رنگ ها سخن 
بگوييم ما انسان ها خواسته 

و ناخواسته تحت تاثير 
جاذبه رنگ ها هستيم

برای انتخاب رنگ اتاق 
كودكان، رنگی را به او 
تحميل نکنيد و برای 

انتخاب رنگ اتاقش با او 
مشورت كنيد
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انتخاب رنگ بر اساس جنسيت
گاهی اوقات انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاق کودک با توجه به جنسیت او انجام می شود. بسیاری 
والدین از رنگ های گرم و مالیمی مانند صورتی، بنفش و یاسی، برای دختر کوچولوها و از رنگ 
آبی و س��بز برای پس��ر کوچولو ها انتخاب می کنند. اما گاهی این دختران کوچولو خواستار فضایی 
رویای��ی و دخترانه و مملو از رنگ های صورتی و س��فید و بنفش هم��راه با جزئیاتی با نور و روبان 
و فضایی فانتزی اس��ت و پس��ر کوچولوها خواستار فضایی با کنتراست بیشتر و همراه با شکل های 
قهرمان��ان کارتونی خود می باش��ند، از این رو توجه ب��ه جزئیات ریز در اتاق دختران بیش��تر قابل 

اجراست. 
اما در دنیای امروز طراحی دکوراس��یون اتاق کودکان بر پایه جنس��یت آنها چندان توصیه نمی شود 
و حتی بسیاری از والدین تنها به زیبایی، روشنایی و نشاط کافی در اتاق توجه می کنند تا جنسیت 
کودک. در هر حال باید از محدود کردن انتخاب کودکان در رنگ دکوراس��یون اتاقشان پرهیز کرد 
و به خاطر داشت که الزامًا نباید اتاق دختر کوچولوی ما صورتی و اتاق پسر کوچولوی ما آبی باشد.

1- اس��تفاده از رنگ های ش��اد و درخش��ان 
مانند قرمز، آبی، سبز، نارنجٍی و ....

2- ایجاد فضایی ممل��و از رنگ های مالیم 
و رویای��ی که اس��باب بازی ه��ای رنگارنگ 
ک��ودک در آن، نقش آکس��ان های رنگی را 
ایفا می کن��د. چرا که هن��گام طراحی رنگ 
در دکوراس��یون اتاق کودک بای��د به خاطر 
داش��ت که اغل��ب ک��ودکان مجموعه ای از 
اسباب بازی های رنگارنگ را در فضای اتاق 
خود جای خواهند داد که بی شک نمای اتاق 
را تح��ت تاثیر قرار می ده��د و گاهی باعث 

آشفتگی اتاق می شود.

با زبان رنگ ها سخن 
بگوييم ما انسان ها خواسته 

و ناخواسته تحت تاثير 
جاذبه رنگ ها هستيم

تاثير گذار ترين مورد در 
چيد مان هر اتاقی رنگ و نور 
آن اتاق است. رنگ و نور به  

اتاق ها حال و هوای تازه ای 
می بخشد، می تواند حس تکاپو 

و شادی را القا كند يا حس 
كرختی و خواب آلودگی را. 

سپس می توانيم با سليقه ای 
كه داريم با رنگ ها بازی كنيم 

اما با دقت. بايد اين نکته 
را مد نظر داشته باشيم كه 

رنگ ها بر روی افراد خصوصاً 
كودكان تاثير بسزايی دارد

دکوراسیون
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به عنوان مثال والدین مي توانند به جاي افکار منفي در مورد خودشان یا دیگران )گروه 
B در آزمون( این افکار مثبت را جایگزین کنند:

1- فقط من مقصر نیستم، فرزندم نیز در این مشکل سهم دارد.
این مشکل  براي  مناسب  راه حل  دنبال  باید  کنم،  را سرزنش  ندارد خودم  فایده   -2

بگردم.
3- سرزنش کردن همسرم سودي ندارد باید با همکاري یکدیگر دنبال را ه حل بگردیم.

4- مهم نیست که چه کسي مقصر است بلکه باید بر یافتن راه حل تکیه کرد.
5- فکر کردن به آشفتگي خانواده دردي را دوا نمي کند. بهتر است در عوض کاري 

انجام بدهیم.
6- ممکن است فرزند من بیشتر از سایر بچه ها براي والدینش مشکل ساز باشد و به 
همین خاطر اشتباهاتي از من سر بزند. باید این واقعیت را بپذیرم که من هم اشتباه 

خواهم کرد.
7- باید از فرزندم مراقبت کنم. چاره اي نیست پس بهتر است دنبال راه هاي جدیدتري 

بگردم.
8- اگر معتقد باشم که هیچ کنترلي روي فرزندم ندارم مشکل ما شدیدتر مي شود. در 
واقع خیلي از موارد در کنترل من قرار دارند. بنابراین باید فکر کنم که چطور مي توانم 

مراقب فرزندم باشم.
9- مقصر دانستن دیگران فایده اي ندارد. بهتر است با معلم فرزندم همکاري داشته باشم.

10- فایده اي ندارد معلم را سرزنش کنم. فرزند من کودک غیرقابل کنترلي است که 
مي تواند مشکالت زیادي را براي معلم خود به وجود آورد. من باید با معلمش همراهي 

کنم تا مشکل فرزندم حل شود.

تأثیرسوء افکار منفي پدر  و مادرها
بر فرزندان

که  است  داده  نشان  علمي  پژوهش هاي  نتیجه 
تأثیر  خودشان  و  فرزند  مورد  در  والدین  افکار 
پیدایش  و  فرزندي   – والد  رابطه  در  بسزایي 
مشکالت رفتاري – هیجاني کودک دارد. والدیني 
که عادت به رفتارهاي خشک و خشن دارند تصور 
به  ناهنجار کودک صرفًا  رفتارهاي  مي کنند علت 
خود او برمي گردد. آنها ممکن است نقش خود را 
در بروز مشکالت رفتاري فرزندشان نادیده بگیرند. 
والدین انتظار دارند که کودکشان کارهایي را انجام 
دهد که در سطح توانایي ذهني و جسمي او نیست 
در  اختالل  بروز  باعث  نیز  کار  آن  ندادن  انجام  و 
والدیني که  فرزند مي شود.  والدین و  ارتباط میان 
از کنترل  رفتار کودکشان خارج  احساس مي کنند 
رفتاري  مشکالت  با  فرزنداني  معمواًل  است  آنها 
پرورش مي دهند. آن دسته از والدین که خودشان، 
همسرشان یا پرسنل مدرسه را به خاطر مشکالت 
رفتاري کودک سرزنش مي کنند هرگز نمي توانند 
وضعیت  بهبود  جهت  در  صحیحي  اقدام  به 
فرزندشان دست بزنند. به همین دلیل بسیار مهم 
ابتدا طرز تفکر خود را  است که والدین در همان 

بررسي کرده و در جهت اصالح آن قدم بردارند. 

روانشناسی کودک
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از درد ب��ه خ��ود می پیچید. مان��ده بود چ��ه کار کند. نگاهش روی وس��ایل 
خانه لغزید. ناگهان فکری به خاطرش رس��ید. به س��مت  تلفن رفت. صفحۀ 

نیازمندیهای روزنامه را باز کرد و شماره ای را گرفت. 
- قربان یه مقدار خرت وپرت برای فروش داریم. 

کمی بعد او داشت وسایل خانه را گوشه ای جمع می کرد. عرق کرده بود. به 
چیزی فکر نمی کرد. جز هرچه زودتر  فروختن وسایل. چرخ خیاطی، تلویزیون، 
یخچال، فرش و کمی نیز وسایل متفرقه در گوشه ی اتاق خودنمایی می کرد.
 او منتظر بود تا خریدار از راه برسد. وسایل جمع شده در گوشۀ اتاق می توانست 
یک س��رویس جهیزیۀ نه چندان کامل باشد. به هر حال می توانست دختری 
را به خانۀ بخت بفرس��تد، همانطورکه مرضیه، زن او، را به این خانه فرس��تاده 
بود. زنگ در زده ش��د. گوشی را برداش��ت و خریدار را به طبقۀ دوم راهنمایی 
کرد. خریدار با دیدن وس��ایل نیش��ش تا بناگوش باز شد. او می دانست که از 

فروشندگانی مثل پیمان چقدر راحت می شود جنس را ارزان خرید. گفت: 
- سرجمع صد هزار تومان. 

پیمان گفت: 
- یه ذره انصاف به خرج بده. من خودم اگر بخوام این وس��ایل رو بخرم باید 

بابتش یک میلیون تومان پول بدم. 
خریدار جواب داد: 

- درسته، ممکنه حق با شما باشد، اما شما االن فروشنده اید. این را هم در نظر 
داشته باشید که وسایل همه دست دوم اند. من این وسایل را به عنوان دست 

دوم از ش��ما می خرم و به عنوان وس��ایل دست س��وم به دیگران می فروشم. 
شاید هم دست چهارم. وس��یله وقتی دست اول نباشه مردم بابتش به سختی 

پول می دهند. 
پیمان گفت: 

- می دونم. اما یه چیزی بذار روش. 
خریدار گفت: 

- باشه این ده هزار تومان هم به خاطر چشم های خمار تو. 
خریدار اسکناس ها را روی کف دست او گذاشت و وسایل را صاحب شد. 

پیمان گفت: 
- لطفًا کمی سریعتر. ممکن است زنم سر برسه و داد وقال راه بندازه. 

خریدار جواب داد: 
- می دونم چی می گی  داداش. حواسم هست. 

و دنب��ال این حرف ش��روع کرد به بردن اثاثیه. کم��ی بعد اتاق خالی بود. اتاق 
خالی بود و پیمان نشس��ته بود و خالی اتاق را با دود پر می کرد. وقتی به قول 
معروف خودش را س��اخت، تازه متوجه ش��د به چه کار احمقانه ای دست زده 
است. او جهیزیۀ زنش مرضیه را فروخته بود. در فکر جفت و جورکردن جوابی 
منطقی به مرضیه بود که احساس کرد کلید در قفل در می چرخد. صدای خنده 

و شیطنت پسر سه ساله اش آرش را نیز شنید. 
کلید دوری در قفل زد و در باز شد. مرضیه وقتی با اتاق های خالی روبرو شد 

دهانش از تعجب باز ماند. گفت: 

وقتی آتش ها روشن می شوند
مددکار مهرآفرینبرگرفته از داستان زندگی باربد، پسری که تابستان 1390 در آتش عصب پدر سوخت ...

پرونده سیاه
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- دو ساعت پیش همه چیز سر جایش بود. پس وسایل چی شدند؟ اگه دزد 
اومده بود که همسایه ها می فهمیدند. 

پیمان گفت: 
- نگ��ران نباش. هی��چ اتفاقی نیفتاده. کهنه ش��ده بودند ردش��ون کردم تا 
وسایلی تازه بخرم. می دونی وسایل کهنه حوصلۀ آدم را سر می بره. وقتی 

وسایل خونه نو باشه آدم می تونه سرحال باشه و به فکر پیشرفت بیفته. 
مرضیه با تعجب پرسید: 

- چه کار کردی؟ اونا رو فروختی؟ اونا جهیزیۀ من بود. 
پیمان گفت: 

- بهت که گفتم فروختم تا تازه شونو بخرم. 
مرضیه طاقت نیاورد. داد کشید: 

- ت��و غلط کردی. تو نفروختی که تازه ش��ونو بخری. ت��و اونارو فروختی تا 
شیشه بخری. 

و بعد زد زیر گریه. آرش نیز با دیدن چشمان اشکبار مادر به گریه افتاد. 
پیمان گفت: 

- زن چرا شلوغش می کنی؟ 
مرضیه گفت: 

- من دیگه زن تو نیستم. 
و بلن��د ش��د که برود. بچ��ه را بغل 
ک��رد. از طرز نگاهش معلوم بود که 

تصمیمش جدی است. 
پیمان گفت: 

- حاال بچه رو کجا می بری؟ 
مرضیه گفت: 

- به هر کجا که خودم می رم. 
به سمت در رفت.پیمان راهش را بست. گفت: 

- تو شورش را در آوردی. زن بدون اجازۀ مردش از خونه بیرون بره. 
مرضیه گفت: 

- این حرف ها تکراری اس��ت. دیگه نمی خوام من و بچه ام تو آتش��ی که 
تو به پا کردی بسوزیم. 

پیمان گفت: 
- چه آتش��ی؟ تو چرا حرف مفت می زنی؟ همچین می گه بچه ام بچه ام 

که انگار بچۀ اینه فقط ! 
و بعد بچه را از آغوش او گرفت و مرضیه در میان جیغ و شیون آرش در را 

پشت سرش کوبید و رفت. 
پیمان ماند و بچه ای س��ه ساله که گریه می کرد و مادرش را می خواست. 
دو س��ه روز بعد نه می توانس��ت از بچ��ه نگهداری کند و نه می توانس��ت 
دوری مرضی��ه را تاب بی��اورد. به همین خاطر به مرضیه پیغام فرس��تاد که 

سر زندگیش برگردد.
 ام��ا مرضیه تصمیم خ��ود را گرفته بود و به دادگاه تقاضای طالق داده بود. 
وقتی پیمان از این موضوع با خبر شد حسابی حالش گرفته شد. دوباره رفت 
در خانۀ مرضیه و التماس کرد که او برگردد. اما مرضیه دیگر همان مرضیۀ  
قبلی نبود. حس��ابی عوض ش��ده ب��ود و عاقل تر به نظر می رس��ید. پیمان 
وقت��ی اوضاع را چنین دید به فکر تهدید او افتاد تا بلکه دوباره مرضیه را به 
خانه برگرداند. به او پیغام فرس��تاد اگر به خانه برنگردد دست بریدۀ آرش را 
برای او خواهد فرس��تاد. بعد به دست آرش نگاه کرد، دید بریدن این دست 
مهربان که ش��بیه دست فرشتگان است خیلی پستی می خواهد. با این همه 
روزهای بعد به مرضیه پیغام فرس��تاد ک��ه اگر برنگردد پای آرش را برای او 
خواهد فرستاد. مرضیه گوشش بدهکار این حرفها نبود. او تصمیم گرفته بود 

طالقش را بگیرد و اطمینان داش��ت که دادگاه حضانت بچه را به او واگذار 
خواهد کرد. با اینکه دلش برای دیدن آرش تنگ شده بود، دندان روی جگر 

گذاشته بود تا کارها طبق روال قانون به جلو برود. 
تقریب��ًا ی��ک ماه بود که مرضی��ه خانه را ترک کرده بود. پیم��ان واقعًا نمی 
دانست چه کار کند. تنهایی و شیون بچه طاقتش را طاق کرده بود. از طرف 
دیگ��ر پول��ی که از طریق فروش جهیزیه مرضیه به دس��ت آورده بود رو به 
اتمام بود. یک روز تصمیم گرفت به هر طریقی که ش��ده مرضیه را به خانه 
برگرداند. بچه را برداشت و به سمت خانۀ پدری مرضیه راه افتاد. در راه که 
می رفت به تمام راه هایی که می تواند مرضیه را به خانه برگرداند فکر کرد. 
تصمیم گرفت بعد از برگش��تن مرضیه به خانه، دیگر به س��مت مواد مخدر 

نرود. بارها این تصمیم را گرفته بود اما دوباره منصرف شده بود. 
می خواس��ت به خودش قول بدهد  که اینبار روی تصمیمش پافشاری کند. 
اما نتوانس��ت این کار را بکند. وقتی به خود آمد روبروی خانۀ پدری مرضیه 
بود. زنگ را زد. در را گش��ودند. او به داخ��ل رفت. پدر و مادر مرضیه بودند 
اما خودش نه. س��راغ مرضیه را گرفت. گفتند س��رکار رفته. تقریبًا یک ماه 
است که در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شده است. فکر کرد به او 
دروغ می گویند. درد باز به س��راغ او آمده بود. از ش��دت درد به خود پیچید. 
تنها کاری که می توانس��ت بکند این بود که به آنها ضرب ش��صت نش��ان 

دهد. گفت: 
- مطمئنید خونه نیست؟ 
پدر و مادر مرضیه گفتند: 

- دلیلی ندارد دروغ بگوییم. 
پیمان گفت: 

- - می خواهم اتاقش را ببینم. 
پ��در و مادرش اتاق را به او نش��ان دادند. او با آرش وارد اتاق مرضیه ش��د. 
عکس مرضیه در قابی چوبی روی میز آرایش��ش  به چشم می خورد. وقتی 
چشمش به او افتاد و صدای آرش را شنید که گفت: »مامان«، دلش لرزید. 

فکر اینکه دیگر او را نبیند، دیوانه اش کرد. داد کشید: 
- من می دونم. اون خونه س��ت . جایی قایم ش��ده. اگه می خواد بچه اش 

زنده بمونه همین االن باید خودش رو نشون بده. 
س��ایۀ سیاهی مغزش را فرا گرفت. دیگر حواسش کار نمی کرد. اصاًل حرف 
های پدر و مادر مرضیه را که پشت در بستۀ اتاق ایستاده بودند، نمی شنید. 
شیش��ۀ بنزینی را که از خانه با خود آورده بود از توی س��اک بیرون آورد. در 
آن را ب��از ک��رد و روی آرش خالی کرد. پدر و مادر مرضیه به در می کوفتند 
که اینکار را نکند، اما او نمی ش��نید. ناگهان فندک را کش��ید. آرش در میان 
ش��عله های آتش جیغ کش��ید. صدای شکسته شدن در اتاق توسط همسایه 
ها او را به خود آورد. ناگهان آرش را دید که در میان ش��عله ها می س��وزد 
و ش��یون می کند. به سمتش دوید. او را بغل کرد. خودش نیز آتش گرفت. 

دیگر  چیزی نفهمید... 
وقت��ی به هوش آمد در بیمارس��تان بود. روی تختی کن��ار تخت آرش دراز 
کش��یده بود. وقتی به آرش نگاه کرد انگار دنیا روی س��رش آوار شده باشد. 
شروع کرد به گریه کردن. آرش صدای پدرش را شنید. به سمت او برگشت. 

فقط یک کالم گفت: 
- بابای بد. 

و این کلمه مثل پتک بر سر او فرود آمد. 
پیمان چند روز بعد با توجه به اینکه درصد سوختگیش کم بود از بیمارستان 
مرخص ش��د اما آرش تا بیس��ت روز دیگر  آنجا ماند. وقتی آرش بیرون آمد 
دیگر همان آرش قبلی نبود. بال در آورده بود و همراه با فرشتگان به آسمان 

های دور دست می رفت.

روزه��ای بعد به مرضیه پیغام فرس��تاد که اگ��ر برنگردد پای 
آرش را برای او خواهد فرس��تاد. مرضیه گوش��ش بدهکار این 
حرفها نبود. او تصمیم گرفته بود طالقش را بگیرد و اطمینان 
داش��ت که دادگاه حضانت بچه را ب��ه او واگذار خواهد کرد. با 
اینکه دلش برای دیدن آرش تنگ شده بود، دندان روی جگر 

گذاشته بود تا کارها طبق روال قانون به جلو برود. 
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مرحله 1 خانواده ها مي بایست اطالعات و درک صحیحي در 
تهدید  را  فرزندان  جنسي  آزار  نظر  از  که  خطراتي  وجود  مورد 
مي کند داشته باشند. برخي از اطالعات شامل این موارد هستند:

- تعداد زیادي از کودکان مورد آزار جنسي قرار مي گیرند.
- بهتر است به خاطر داشته باشیم کودکان چه آزار جنسي علیه 
خود را بازگو کنند و چه آن را به شکل یک راز پیش خود نگه 
دارند، در معرض خطر بیشتري براي مشکالت رواني، عاطفي، 
کودکان  این  است  ممکن  حتي  و  هستند  جسمي  و  اجتماعي 

مشکالت را تا بزرگسالي با خود به همراه داشته باشند.
- تعداد زیادي از کودکان توسط اعضاي خانواده خود مورد آزار 

جنسي قرار مي گیرند.
سوء آزار  مورد  افرادي  توسط  کودکان  از  زیادي  جمعیت   -
جنسي قرار مي گیرند که مورد اعتماد خانواده هستند به عبارتي 
با والدین مي باشند، مثاًل دوست  داراي یک رابطه قابل اعتماد 

خانوادگي، عمو، عمه، دایي یا شاگرد مطمئن مغازه پدر.

مرحله 2 به حداقل رساندن موقعیت هایي که احتمال سوءرفتار 
خانواده شرایطي  که  در صورتي  دارد.  وجود  کودکان  با  جنسي 
از  نشود  فراهم  جنسي  سوءآزار  بروز  موقعیت  که  آورد  فراهم 
میزان خطر کاسته خواهد شد. در این رابطه خانواده ها مي توانند 

کودک آزاری

بررسی شیوه هاي پیشگیري و مقابله با آزارهای جنسی

تدبیری در ارتباط با بدرفتاري جنسي با کودکان

در شماره قبلي این مجله موضوعي تحت عنوان »نشانه ها و پیامدهاي کودک آزاري« مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت. در این شماره با مفهوم بدرفتاري جنسي و شیوه هاي پیشگیري و مقابله با آن در 

کودکان و نوجوانان آشنا مي شویم.
بیشتر افراد چنین تصور مي کنند که در بدرفتاري  جنسي، کودک مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي گیرد 
اما باید توجه داشت که برقراري رابطه جنسي فقط یکي از انواع بدرفتاري هاي جنسي است. هر چند 
سوءرفتار جنسي مي تواند حتي در نوزادي هم صورت گیرد با این حال برخي مطالعات سن متوسط 

سوءآزار جنسي کودکان را 9 سالگي مطرح نموده اند.
مرکز جهاني سالمت کودکان هفت گام را مطرح مي کند که طي این گام ها والدین و برنامه ریزان 
اطالعات زیادي به دست آورده و براي پیشگیري و مقابله با سوءرفتار جنسي با کودکان و نوجوانان اقدامات 

پیشگیرانه و مداخله اي را به عمل مي آورند. در این مقاله گام هاي هفت گانه توضیح داده خواهد شد.

مژده پور حسین - روانشناس
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به این توصیه ها توجه کنند. 
هنگامي  جنسي  سوءرفتار  موارد  اکثر  در   -
تنها  بزرگسال  و یک  که یک کودک  است 
بوده اند، لذا در صورتي که موقعیت هاي تنها 
بودن یک کودک با یک بزرگسال به حداقل 
بشدت  جنسي  سوءآزار  خطر  شود،  رسانیده 
مجبورید  که  صورتي  در  مي شود.  کاسته 
کودک را با یک فرد بزرگسال تنها بگذارید 
تضمین  را  ارتباط  امنیت  که  شرایطي  به 

مي کند، بیندیشید.
کودک  یک  با  کودک  که  موقعیتي  در   -
بزرگسال تنها است، نظارت داشته و مطمئن 
موقعیت  آن  در  بزرگسال  چند  که  شوید 

حضور دارند. 
به  خدماتي  که  افرادي  شوید  مطمئن   -
فرزندانتان مي دهند، داراي صالحیت اخالقي 
مسئوالن  از  خانواده ها  است  بهتر  هستند. 
نداشتن  مورد  در  که  بخواهند  مربوطه 
اطمینان  خود  پرسنل  اخالقي  سوءسابقه 
کافي پیدا کنند. رانندگان سرویس مدارس، 
کالس هاي  مربیان  و  موسیقي  مربیان 

ورزشي در این زمره هستند.
تنهاست،  بزرگسالي  با  که کودکي  زماني   -

سرزده و غیرمنتظره به سراغ آنها بروید.
- اگر کودک با بزرگسال یا کودک بزرگتر از 
خود تنها بود و پس از بازگشت از اتاق خلق 
اتفاقي براي  آیا  او بپرسید  از  آشفته اي داشت 
او افتاده است؟ بهتر است بررسي شود که آیا 
کودک مي تواند با اعتماد به نفس بگوید چه 
اتفاقي افتاده یا دچار ترس، دودلي و تردید است.

- به شکل ظریف به بزرگساالني که به هر 
حتي  یا  کودک  از  مراقبت  مسئولیت  طریق 
کودک  که  شود  فهمانده  دارند  را  نوجوان 
نسبت به آزار حساس است و آموزش دیده 
مثاًل  کرد،  خواهد  برخورد  آزار  برابر  در  که 
)پسرم(  دخترم  »ببخشید،  گفت   مي توان 
خیلي حساس است. طوري تربیت شده که 
اگر مشکلي داشت سریع  بار نمي رود و  زیر 

به ما خبر مي دهد«.

سوءرفتار  مورد  کودک  چنانچه   3 مرحله 
جنسي قرار گرفته با او در مورد آنچه براي 
اغلب  کنید.  صحبت  است،  افتاده  اتفاق  او 
یک  عنوان  به  را  خود  جنسي  آزار  کودکان 
راز درون خود نگه مي دارند که ممکن است 
برایشان  زیادي  رواني   – عاطفي  مشکالت 
داشته باشد. بنابراین بهتر است که این سد 
شکسته شده و خانواده به راحتي با فرزندشان 
صحبت کنند. ابتدا باید فهمید که چرا کودک 
مواقع  بیشتر  در  مي ترسد.  زدن  حرف  از 

مي کنند،  شرمسار  را  کودکان  آزاردهنده ها، 
مثاًل مي گویند »اگر به پدر و مادرت چیزي 
آنها کودک  گاهي  آبرویت مي رود«.  بگویي 
تعریف  را  جریان  اگر  که  مي کنند  تهدید  را 
برخي کودکان  او مي آورند.  بالیي سر  کند، 
بخصوص دخترها مي ترسند که نکند خانواده 
آنقدر  کودکان  برخي  شود.  پاشیده  هم  از 
چه  نمي فهمند  که  هستند  سال  و  کم سن 
باعث  موارد  این  است.  شده  آنها  با  رفتاري 
مي شود که کودک بدرفتاري هاي جنسي را 
براي خانواده بازگو نکند. بهتر است خانواده 
کودک  با  مکالمه  در  کالم  عفت  رعایت  با 
خود حرف بزنند، مثاًل مي توان گفت »پسرم 
تو  و  کرده اند  اذیت  را  تو  انگار  )دخترم( 
ناراحتي، مي خواهي با هم صحبت کنیم؟«. 
باید توجه داشت که کودکان در صورتي که 
شوند  مواجه  خشن  و  جدي  برخوردهاي  با 
خاموش مي شوند و دیگر صحبت نمي کنند 
این  در  را  مشکلي  کودک  وقتي  بنابراین 
زمینه بازگو مي کند والدین از آشفتگي شدید 
الزم  آموزش هاي  مرحله  این  در  بپرهیزند. 
بخش هایي  اینکه  مي شود.  داده  کودک  به 
ندارد  حق  کسي  و  خصوصي اند  او  بدن  از 
کودک  به  اینکه  دیگر  بزند.  دست  آنها  به 
اذیت  را  او  کسي  اگر  مي شود  داده  آموزش 
به  راحتي  به  جنسي(  یا  جسماني  )آزار  کرد 

پدر و مادرش بگوید.

مرحله 4 خانواده ها باید عالیم کودک آزاري را 
بشناسند و گوش به زنگ باشند. عالیم جسمي 
مانند برافروختگي چهره، خارش یا التهاب در 
معده  و  ادراري  عفونت هاي  تناسلي،  نواحي 
درد یا سردردهاي طوالني را باید به دقت زیر 
نظر داشت. گوشه گیري، افسردگي، خشم هاي 
ناگهاني و سرکشي از عالیم رواني و عاطفي 

بدرفتاري جنسي هستند. 

مرحله 6 و 7  مرحله ششم و هفتم مربوط 
جنسي  آزاردهندگان  حقوقي  جنبه هاي  به 
حقوقي  و  درماني  مراکز  با  آشنایي  کودک، 
که  کرد  مراجعه  آن  به  مي توان  که  است 
عمومًا مربوط به برنامه ریزان امور پیشگیري 
مي باشد.  اجتماعي   – رواني  آسیب هاي  از 
قضایي  مراجع  سوي  از  اخیر  سال هاي  در 
و مراکز بهزیستي جهش هایي در این زمینه 

صورت گرفته است. 
به کودک خود در مورد حریم هاي خصوصي 
که  زمان  هر  و  دهید  آموزش  خود  بدن 
فرزندتان تالش مي کند که با شما گفت وگو 

کند به حرف هاي او گوش کنید.

در اكثر موارد سوءرفتار جنسي هنگامي 
است كه يک كودك و يک بزرگسال تنها 
بوده اند، لذا در صورتي كه موقعيت هاي 

تنها بودن يک كودك با يک بزرگسال 
به حداقل رسانيده شود، خطر سوءآزار 

جنسي بشدت كاسته مي شود. در 
صورتي كه مجبوريد كودك را با يک 

فرد بزرگسال تنها بگذاريد به شرايطي 
كه امنيت ارتباط را تضمين مي كند، 

بينديشيد

پرهیز  کنترل  غیرقابل  و  شدید  واکنش هاي  از   5 مرحله 
کودک  آسیب پذیري  بر  عمیقي  تأثیر  خانواده ها  واکنش  شود. 
خواهد داشت. در صورت برخوردهاي خشن و توأم با آشفتگي 
والدین، کودک در مورد مشکل خود خاموش مي شود و صحبت 
نمي کند. در ضمن ممکن است کودک احساس گناه بیشتري 
کند. بهتر است کودک را به دادگاه، مراجع نظامي و انتظامي 
در  مي یابد.  افزایش  کودک  اضطراب  و  ترس  چراکه  نکشاند 
صورتي که اجبار مطرح مي شود بهتر است پیگیري هاي الزم را 
خانواده انجام داده و کودک را از درگیري طوالني و اضطراب آور 
پیگیري هاي قانوني معاف کرد. در این مرحله شایسته است که 
از  قبل  باید  والدین  بیاید.  عمل  به  عاطفي  حمایت  کودک  از 
هر اقدامي فکر کنند، از کودک تشکر کنند که اتفاق را براي 
والدین تعریف کرده است و در اولین فرصت به روانشناسي که 

با حوزه آزار جنسي آشنایي دارد، مراجعه نمایند.
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چگونه می توان مهارت های اجتماعی را در کودکان باال برد؟ 

هیچ کس مرا دوست ندارد
  دکترمژده پورحسین

محمد پس��ر 10 س��اله اي اس��ت که 
دوس��ت هاي کمي دارد، پ��در و مادر 
محم��د در مورد رفتاره��اي اجتماعي 
او در مدرس��ه ش��کایت هاي زی��ادي 
او  از مس��ئولین مدرس��ه ش��نیده اند. 
مزاح��م بچه ه��ا مي ش��ود و ب��ه آنها 
پرخاش��گري مي کن��د. در نتیج��ه او 
توسط همکالسي هایش مورد تمسخر 
قرار مي گی��رد. والدین محمد مي بینند 

ک��ه پسرش��ان در اکثر مواق��ع خواهر 
کوچک��ش و دیگ��ر بچه ه��ا را کتک 
مي زن��د. محمد اغلب اوق��ات ازمنزل 
بیرون م��ي رود و با دوس��تانش بازي 
مي کند. در ابتدا همه چیز عادي پیش 
مي رود ام��ا پس از مدت��ي غیرعادي 
نیس��ت که محمد به خان��ه برگردد و 
ب��ا گریه و زاري بگوید: "هیچ کس مرا 

دوست ندارد".
بسیاري از کودکاني که در زمینه هاي 

اجتماعي مشکل دارند صرفاً نمي  دانند 
ک��ه چط��ور بای��د در موقعیت ه��اي 
اجتماع��ي رفت��ار کنن��د. اکث��ر آنه��ا 
رفتاره��اي اجتماعي منفي دارند مانند 
کت��ک زدن، بین حرف بقی��ه پریدن، 
گاز گرفتن، آنه��ا همچنین رفتارهاي 
اجتماعي مثبت کمي دارند مانند نگاه 
کردن به چشم هاي طرف مقابل، ابراز 
احساس��ات و... معم��واًل مهارت هاي 
رفتار اجتماعي در دوران پویایي، پیش 

دبس��تاني و س��ال هاي اول دبس��تان 
کودکان کسب مي شود. اگر فرزند شما 
داراي این مهارت ها نباشد  الزم است 
که آنها را یاد بگیرد. در این مقاله سعي 
بر آن اس��ت تا بیان ش��ود که والدین 
چطور مي توانند فرزندشان را در جهت 
افزایش س��طح مهارت هاي اجتماعي 
یاري دهند، این ش��یوه ها مي تواند در 
بهبود روابط کودک با والدین، خواهر و 

برادر یا دوستانش نیز مؤثر باشد.

مهارت هاي اجتماعي مختلفي وجود دارد که مي توانید براي آموزش کودکتان مورد توجه قرار دهید. اولین قدم آن اس��ت که 
ببینید کدام رفتار اجتماعي منفي فرزندتان بیشتر از همه تکرار مي گردد و کدام رفتار اجتماعي مثبت در او کمتر دیده مي شود. 

- نمونه هایي از رفتارهاي اجتماعي منفي به قرار زیر هستند:
پرخاش��گري فیزیکي مانند کتک زدن، لگد زدن، جر زدن در بازي، میان حرف کس��ي پریدن، فحش دادن، دیگران را 
مس��خره کردن، غر زدن، زورگویي، اموال دیگران را برداش��تن، حق دیگران را خوردن، گوش ندادن به حرف دیگران، 

باخشونت بازي کردن و..
- نمونه هایي از رفتارهاي اجتماعي به قرار زیرند:

نوب��ت را رعایت کردن،  مش��ارکت، ابراز احساس��ات، عذرخواهي کردن، در مورد خود به دیگ��ران گفتن، گوش دادن به 
دیگ��ران، قوانین ب��ازي را رعایت کردن، منصفانه بازي کردن و.... براي تصمیم گی��ري در مورد اینکه کدام رفتار را باید 
با فرزندتان تمرین کنید، الزم اس��ت مدتي را به مش��اهده رفتار وي در موقعیت هاي اجتماعي با دوس��تان و یا خواهر و 
برادرش بپردازید. چند روز این کار را انجام دهید تا اطالعات الزم را به دس��ت آورید. توجه کنید که فرزندتان تا چه حد 
مورد قبول دوس��تان یا خواهر و برادرش قرار مي گیرد و اینکه آیا او مورد بي توجهي دوس��تانش قرار مي گیرد و یا اینکه 
نسبت به دوستان هم سن خودش پرخاشگري مي کند. همچنین سعي کنید بفهمید کدام رفتار اجتماعي منفي در او بیشتر 

به چشم مي خورد و کدام رفتار اجتماعي مثبت در او کمتر دیده مي شود.

قضاوت درست
شخصیت قوي کودکان از طریق آموختن 
نح��وه تفکر و قض��اوت درباره درس��ت و 
نادرس��ت ها رشد مي کنند. این نوع تفکیک 

حتي براي بزرگترها گاهي دشوار است.
آنچه مي توانيد انجام دهيد:

به فرزندتان آموزش دهید تا قبل از انجام هر 
کاري، توقف کرده و فکر کند. 

 به فرزندتان آموزش دهید احساسات واقعي 
دروني اش را بیان کند و به او بفهمانید یک 
موضوع تنها به علت اینکه احساسات او را 
برانگیخته، نمي تواند درس��ت باشد. )مانند 
کتک زدن کس��ي که عصبان��ي اش کرده 

است(.
فرزندت��ان را ب��ه تفک��ر درب��اره عواق��ب 
تصمیم هایش تشویق کنید و در مورد نحوه 

انتخاب بهترین تصمیم با او صحبت کنید.
هنگامي که فرزندتان ب��ا یک قانون دچار 
مشکل مي شود، فهرستي از دالیل اجتماعي 
ب��راي وضع آن قان��ون را در اختیارش قرار 
دهید. این کار به فهم بیشتر موضوع کمک 

مي کند. 
مثال: 

ک��ودک: من واقعاً عصباني بودم و داش��تم 

دیوانه مي ش��دم. چون دوستم نمي خواست 
با من حرف بزند.

والد: اون موقع چکار مي کردید؟
کودک:  توي صف ناهار بودیم.

والد: خوب قانون صف غذا چیه؟
کودک:  نباید توي صف صحبت کرد.

والد: پس دوس��تت کار درستي انجام داده، 
مگر نه؟

: رفتارهاى  گام  1
اجتماعی هدف را 
مشخص کنید.

بهداشت تن و روان
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ای��ن مرحل��ه آم��وزش مهارت ه��اي اجتماعي 
مثب��ت به فرزندتان اس��ت. ابتدا بای��د رفتاري را 
ک��ه مي خواهید ایجاد کنید به ش��کلي که براي 
کودکتان قابل فهم باش��د توضیح دهید . س��پس 
عماًل براي او نمای��ش دهید که این رفتار مثبت 

به چه صورت خواهد بود. مرحله بعد بازي کردن 
نقش براي این رفتار اس��ت. در این حالت باید به 
نوب��ت نقش بازي کنید تا حدي ک��ه فرزندانتان 
بتوان��د این رفتارها را نمایش ده��د. معموالً  بعد 
از توضی��ح دادن و نمای��ش اکثر ک��ودکان فهم 
مناسبي از رفتارهاي مورد نظر به 
دس��ت خواهند آورد. به این مثال 
در رابطه با آم��وزش رفتار مثبت 
"نحوه شریک ساختن دیگران در 

اسباب بازي ها"توجه کنید.
ابت��دا والدین به ص��ورت کالمي 
براي فرزند ای��ن رفتار را توضیح 
مي دهند: "ش��ریک س��اختن در 
اسباب بازي ها به این معني است 
که تو ب��ه دیگران اجازه بدهي با 
بازي  اسباب بازي هایت  از  بعضي 
کنن��د". مرحله بعد نمایش عملي 
رفتار ش��ریک کردن دیگران در 
اس��باب بازي ها است. س��رانجام 
والدین از فرزندانشان مي خواهند 
که ای��ن رفتار را به صورت نقش 

بازي کند.

پس از اینکه اطمینان حاصل کردید که فرزندتان کاماًل رفتار را ش��ناخته اس��ت و مي تواند آن را به خوبي اجرا کند، آن رفتار اجتماعي مورد نظر 
را در موقعیت هاي واقعي زندگي تشویق کنید. در واقع شما باید نقش یک مربي را براي او در موقعیت هاي واقعي زندگي بازي کنید. مربیگري 

در اینج��ا به معناي تذکر دادن به کودک به منظور آگاه ش��دن و انجام 
رفتارهاي اجتماعي مثبت مي باشد. در اینجا هدف از مربیگري این است 
ک��ه توجه کنید، فرزندتان به چه صورت در تعامالت اجتماعي مش��کل 
دارد و او را تشویق کنید که مهارت هاي آموخته شده را به کار گیرد. شما 
مي توانید فرزندتان را در تمرین مهارت هاي اجتماعي در ارتباط با پدر یا 
مادر، خواهر، برادر یا دوس��تان هدایت کنید. این موقعیت هاي اجتماعي، 
فرصت هاي خوبي براي تمرین مهارت هاي مثبت رفتار اجتماعي هستند. 
براي اینکه این آموزش ها مؤثرتر باش��ند و کودکتان تقریبًا همیشه این 

گونه رفتار کند از تقویت رفتارهاي اجتماعي به ش��کل رس��مي یا غیررسمي استفاده کنید. تقویت رسمي مي تواند به صورت دادن یک جایزه به 
خاطر رفتار اجتماعي مطلوب باشد. تقویت غیررسمي مي تواند تشویق کالمي، بغل کردن، بوسیدن و نوازش باشد.

بس��یار مهم اس��ت که ب��ه همراه 
اجتماع��ي  رفتاره��اي  فرزندت��ان 
مثبت وی��ژه اي را انتخ��اب و روي 
آنه��ا تمرین کنید. ابتدا الزم اس��ت 
که به ش��کلي صمیمانه درباره این 
مش��کل با فرزندتان صحبت کنید. 
ابت��دا بحث را با این مطلب ش��روع 
کنید ک��ه به نظ��ر مي رس��د او در 
رفتاره��ا و برخوردهاي خود با دیگر 
کودکان دچار مش��کالتي مي باشد. 

رفتارهای��ش را مورد قض��اوت قرار 
ندهید و فقط به او بگویید که دوست 
دارید کمکش کنید. به او بگویید که 
برنامه اي براي بهتر شدن رفتار او با 
کودکان دیگر دارید و دوست دارید 
ک��ه همراه او روي ای��ن برنامه کار 
کنید. بسیار مهم است که فرزند شما 
مشکالت رفتاري اجتماعي خودش 
را درک کند. در قدم بعدي مشخص 
کنی��د فرزندت��ان دوس��ت دارد که 

کدام یک از رفت��ار اجتماعي مثبت 
را به عنوان رفتاري که قرار اس��ت 
روي آن کار کنی��د، انتخاب کند. در 
اینجا بهتر است مروري بر فهرست 
رفتارهاي مثب��ت )مانند موارد قبل( 
داش��ته باش��ید. از فرزندتان بپرسید 
چه رفتاره��اي اجتماعي منفي باید 
کاه��ش و چه رفتارهاي مثبتي باید 
افزایش یابند. به اتفاق هم چند رفتار 

اجتماعي مثبت را انتخاب کنید. 

گام  2:  به فرزندتان کمك  
کنید مشكالت رفتاری 
اجتماعی  را بفهمد.

گام  3 : مهارت های رفتار 
اجتماعی را به فرزندتان 
آموزش دهید.

گام  4: رفتارهای اجتماعی مطلوب 
فرزندتان را در موقعیت های واقعی 

زندگی تشویق کنید.
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روانشناسی کودک

سرزنش، تحمیل ضعف به کودکان است

از چه روشهایی برای تربیت کودکان استفاده کنیم

 قاطع و نامهربان
کودکاني که تحت این الگوي ناپسند پرورش مي یابند مضطرب بوده و به آساني 
ناراحت مي ش��وند. والدیني که خانواده خود را طبق ای��ن برنامه اداره و تربیت 
مي کنند قواعدي س��خت، انعطاف ناپذی��ر و الزم االجرا وضع مي کنند. در این 
روش رابطه ارباب و برده بین والدین و کودک برقرار مي شود. کودک معمواًل 
دنیا را به صورت بزرگ تر در برابر کوچک تر مي بیند. او خود را پست و تقریبًا 
همگ��ي را باالتر از خود مي پن��دارد. هر خطایي بالفاصل��ه با جدیت، ثبات 
زیاد و خش��ونت بي دلیل پیگیري مي شود. این خش��ونت به صورت حمله 
به ش��خصیت کودک و با تالش براي ایجاد احس��اس گناه در او صورت 

مي گیرد. کودکي که پیوسته س��رزنش مي شود ناگزیر تصویري ضعیف 
ازخودش پیدا مي کند که اغل��ب به رفتار ضعیف هم مي انجامد. این 

رویکرد تربیتي در چند نس��ل رایج ب��وده و میلیون ها نفر از افراد 
مسئول، سخت کوش و معمواًل ناراحت و داراي احساس گناه 

را به جامعه تحویل داده اس��ت. این رس��م امروزه هم در 
برخ��ي خانواده ها جاري اس��ت. به نظر مي رس��د علم 

روانشناسي کودک در مدارس، از کاربرد این روش 
بکاهد اما ب��ه هرحال کودکاني که با این روش 

پ��رورش مي یابند اغلب مطی��ع، بیش از حد 
فرمانبردار و ترسو هستند.

آنه��ا ممک��ن اس��ت بین افس��ردگي و 
و  اضطراب  ف��راوان،  خودسرزنش��ي 

ی��ا حالت دفاعي غوطه ور باش��ند. 
یکي از خصوصیات والدین این 

کودکان، توانایي  آنها در قاطع 
باقي ماندن است.

والدی�ن س�بک هاي گوناگون�ي را در تربيت فرزندان 
خ�ود به كار مي برند. وضعيت اقتص�ادي – اجتماعي، 
تحصيالت، شغل و فرهنگ خانواده در انتخاب سبک 
تربيتي تأثير دارد. به طور كلي مي توان این س�بک ها 

را به صورت موارد زیر طبقه بندي نمود.

م - پورحسین - روانشناس
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 ضعيف و مهربان
مهرب��ان و ضعی��ف ب��ودن ب��راي جامع��ه 
مشکل زاس��ت. هر چند که ب��ه ظاهر زندگي 
ک��ودک را بهب��ود مي بخش��د. کودکاني که 
تح��ت این روش ب��زرگ مي ش��وند، تمایل 
به ش��انه خالي کردن از بار مسئولیت دارند، 

در عی��ن حال میل به دس��تور دادن دارند و 
احس��اس مي کنند ک��ه دنیا به آنه��ا بدهکار 
اس��ت. همچنین آنها کمتر از کودکاِن تحت 
روش تربیت��ي نامهرب��ان و قاطع، احس��اس 

افس��ردگي، گن��اه و ش��رم دارن��د. معم��واًل 
ش��کایت هاي آنها شامل مواردي از قبیل سر 
رفتن حوصله، نداشتن کاري در زندگي است 
و این احساس همواره در آنها وجود دارد که 
است.کودکاني  نشده  شکوفا  استعدادهایشان 
که در این محیط رشد مي کنند، به کودکاني 
وابس��ته و داراي احساس��ات کودکانه تبدیل 
مي ش��وند. والدین مهرب��ان و ضعیف، در دام 
ای��ن خطاي فکري گرفتارند که کودک نباید 
ناکام ش��ود. یکي از دالیلي که این کودکان 
آنچ��ه مي خواهند را به دس��ت مي آورند این 
اس��ت ک��ه وقتي راضي نیس��تند ب��ا صداي 
بلن��د اعتراض مي کنند و بزرگس��االن از این 

صحنه ها ناراحت مي شوند.
در واق��ع چنی��ن والدین��ي ب��ه ج��اي اینکه 
ب��ا ک��ودک قاطع ت��ر رفت��ار کنن��د در برابر 
خواسته هاي او تس��لیم مي شوند چراکه می 
خواهند از شر ناراحتي اي که خودشان ایجاد 
کرده ان��د _ و فکر مي کنند کودک مس��بب 
آن اس��ت _ خالص ش��وند. اگ��ر والدین در 
برابر رفتار نامناس��ب ک��ودک آرامش خود را 

حفظ مي کردند و او را به طور مناس��ب تنبیه 
مي کردن��د و عجله و اضط��راب بیش از حد 
براي خالص ش��دن از آن وضعیت نداشتند، 

نیازي هم به ستیز او پیدا نمي کردند.
کودک��ي که ب��ه عل��ت محبت زی��اد هرگز 
نیاموخت��ه ک��ه ناکامي ها را تحم��ل کند، در 
بزرگسالي با چندین مشکل روبه رو است. در 
ازدواج و در مح��ل کار، از دیگران هم توقع 
دارد که خود را با خواسته هاي او تطبیق دهد. 
به هنگام نومیدي عصباني، آزرده و ستیزه گر 
مي ش��ود و کمتر دیدگاه دیگ��ران را در نظر 

مي گیرد.
کودکان��ي ک��ه تح��ت ای��ن روش پرورش 
مي یابن��د کمتر نظر مثبت دیگ��ران را جلب 
مي کنن��د زی��را تنه��ا وقتي هم��ه چیز وفق 
مراد آنها باش��د مي توانند منطقي، س��ازگار و 
دلنشین باش��ند، در شرایط ناکامي آنها غوغا 
ب��ه پا مي کنند و توقع دارند که همه چیز باید 

همان گونه باشد که آنها مي خواهند.

  ضعيف و نامهربان 
ترکیب صفات ضعیف و نامهربان در روش تربیتي بسیار زیان بار است 
و حتي ش��اید مخرب تر از ش��یوه ضعیف و مهربان باش��د. نامهرباني 
معمواًل با این معنی اس��ت که والدین باور دارند  کودک به عمد رفتار 
بد را انجام مي دهد و اگر بخواهد مي تواند بهتر باش��د. در این شرایط 
کودک مورد انتقاد قرار مي گیرد، به او گفته مي شود که بي ارزش است 
و نگران شدن دوباره او ارزش ندارد و کاماًل مورد غفلت و بي اعتنایي 
قرار مي گی��رد. رفتار خوب کودک در چنین روش��ي وظیفه اش تلقي 
مي ش��ود و هر گاه هم که والدینش را خش��نود کن��د پاداش ناچیزي 
دریاف��ت م��ي دارد. چنین کودکي گیج و مبهوت اس��ت زیرا اگر رفتار 
بدي انجام دهد رد مي شود و وقتي هم که انجام ندهد نیز به درستي 
پذیرفته نمي شود. به نظر مي رسد که این نوع تربیت عامل بسیاري از 

رفتارهاي ناسازگاري و بزهکاري است.

 مهربان و قاطع 
بهتری��ن و مطلوب تری��ن روش تربیت��ي کودک 
مهرباني و قاطعیت اس��ت. والدین مهربان و قاطع 

به طور معمول کارهاي زیر را انجام مي دهند:
1- آنها به محض مشاهده رفتار ناخوشایند کودک 
ب��ا او صحبت مي کنند. همیش��ه نقطه اي از رفتار 
ک��ودک را در نظر مي گیرن��د و روي آن متمرکز 
مي ش��وند و هیچ گاه خود کودک و شخصیت او را 
زیر سؤال نمي برند. مثاًل به کودک مي گویند »من 
رفتار بي ادبانه  تو را با خواهران و برادرانت دوست 
ندارم« و نمي گویند »من تو را دوست ندارم چون 
بي ادبانه حرف مي زن��ي«. حتي هنگامي که به او 

مي گوین��د چق��در از رفتار او ناراضي هس��تند، هیچ حمله اي ب��ه او نمي کنند. در عوض 
مش��کل را مس��ئله اي طبیعي در زندگي در نظر مي گیرند یعني واقعیتي گزیر ناپذیر در 

زندگي که باید با آن کنار آمد و در اغلب موارد هم مي توان بر آن چیره شد.
2- آنها درک مي کنند که زندگي ش��امل مش��کالت و ناکامي بس��یاري اس��ت و هیچ 
کودکي را یاراي ایس��تادگي در برابر مش��کالت نیست مگر اینکه آماده تحمل آن باشد. 
آنها هیچ گاه از روش تربیتي خود خارج نمي شوند تا بچه هایشان را ناکام سازند یا با آنها 
غیرمنصفانه رفتار کنند، به خاطر ناس��ازگاري هاي کودکان در پاره اي از اوقات آشوب و 
بلوا به راه نمي اندازند و در اس��تفاده از تنبیه هاي معقول و مقرر ش��ده براي کودکانشان 

درنگ نمي کنند.
3- آنه��ا همواره نس��بت به کودکانش��ان نیک اندیش بوده و آنها را انس��ان هایی داراي 
نق��اط ضعف و قوت تلقي مي کنند و مي دانند هیچ کودکي نمي تواند آنقدر بد باش��د که 
نتوان هیچ نقطه مثبتي در او یافت. والدین خوب همانطورکه کودکانشان را براي انجام 
رفتاره��اي ناپس��ند و قابل اعتراض م��ورد انتقاد قرار مي دهند، از رفتار پس��ندیده او نیز 

تعریف و تمجید مي کنند.
تحسین و پذیرش همیشگي فرزندان موجب تقویت اعتماد به نفس و ایجاد رابطه مثبت 

بین کودک و والدین مي شود.
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فرهیخته ترین کودکان قدیم

آینـه

ک��ودکان قدیم روایتي تاریخي نیس��ت بلکه 
مروري بر یاد و خاطره هاي انساني هایي دارد 
که دوران کودکي ش��ان ب��ا اتفاقات متعددي 
روب��ه رو ب��وده اس��ت. اتفاقاتي که ش��نیدن 
آن ش��اید در این دوره بس��یار سهل و ساده 
انگاشته مي شود اما اینان با پشت سر نهادن 
آن توانس��ته اند در عرص��ه علم و ادب نامدار 
گردند، کس��انی چون: ادیب و آزادي خواهي 
چون ملک الشعراي بهار، استاد محمد معین، 
صاحب تألیف فرهنگ لغت معین و پدر علم 
فیزیک نوین ایران، پروفسور محمود حسابي. 
به راستي در دنیاي پیشرفته عصر کنوني که 
ش��اهراه هاي اطالعاتي و ارتباطات مرزها را 
نمي شناس��ند کودکان امروز که آینده سازان 
فرداین��د چگونه نام��دار مي گردن��د و توازن 

سهمشان چگونه تعیین مي شود؟

ملک الشعراي بهار
چهرزاد بهار

در سال 1304 هجري قمري ماه ربیع االول 
ش��ب سیزدهم، برابر با بیستم آذرماه شمسي 
در شهر مش��هد در محله سرشور به دنیا آمد 
– پدرش حاج میزرا محمد کاظم – متخلص 
ب��ه صب��وري و ملقب به ملک الش��عرا فرزند 

محمدباقر کاشاني بود.
بهار در کودکي نزد پدر دانشمندش به تعلیم 
و تحصیل علم پرداخت. ملک الش��عراي بهار 
خود مي نویس��د: »پدرم غال��ب اوقات که به 
خانه مي آمد، مي نشست و با ما صحبت هاي 
علمي و ادب��ي مي ک��رد و داراي این عقیده 
نبود ک��ه با زن و فرزند نبای��د صحبت کرد. 
با ما صحبت مي ک��رد و همین صحبت هاي 
او بر م��دارج معلومات مادرم و من مي افزود. 
از روزي که ترجمه نوشته هاي ادیب معروف 
فرانس��وي، الکس��اندر دوما در ایران منتشر 
ش��د پدرم آنها را به دس��ت آورده و ش��ب ها 
ش��روع مي کرد به بلند خواندن. وقتي هم که 
خس��ته مي شد به مادرم مي داد، او هم قدري 

مي خواند.«
صبوري با اینکه خ��ود اهل علم و ادب بود، 
دوس��ت نداش��ت که فرزندش شاعر شود. او 
معتقد بود که از راه شاعري نمي توان زندگي 

کرد و به او مي گفت که برو عقب کاسبي که 
محتاج دولت نش��وي. بهار در هفت سالگي 
ش��اهنامه را به خوب��ي مي خواند و مي فهمید 
و تصاویر کتاب هاي شاهنامه را رنگ آمیزي 
مي کرد. وي عاشق طبیعت و گل و گیاه بود. 
در خاطراتش مي گوید: »از همان اوان کودکي، 
از باغ و کوه خیلي محظوظ مي ش��دم. جمعه ها 
دایي هاي من مرا به کوهسار مشهد که به کوه 
سنگي و کوه خلج و کوه سنگتراش ها معروف 
است، همراه مي بردند. از سن چهار سالگي مرا 
به مکتب زنانه سپردند. معلم من زن عمویم بود. 
ع��ّم جزء که از کتاب های ابتدایي قدیم بود یا 
قرآن را در چند ماه خوانده و خالصه یک سال 

در آنجا ماندم و فارسي خوان شده بودم.«
بعد از آن به مکتب دیگري رفت که پس��ران 
در آن تحصی��ل مي کردن��د و ش��ش ماه در 
مکتب خان��ه جدید به ادامه تحصیل پرداخت. 
در آنجا چند کتاب فارسي بود که او مي خواند 
و تحصیل مي کرد. در شش سالگي به مکتب 
دیگري رفت که مقدمات عربي را مي خواند. 
درس ها مشکل تر بود و به قول خود او هوش 

و گوش او نیز بازتر شده بود. 
در 10 سالگي همراه خانواده به کربال رهسپار 
شد و از سفر کربال مي گوید: »در هر شهري 
که بیش از 15 روز بایستي توقف کنیم پدرم 
مرا به مکتب مي گذاشت تا درس هایي را که 

خوانده بودم، فراموش نکنم«. 
نب��وغ ذاتي بهار و اس��تعداد ادبي او از همین 
س��نین کودکي ب��روز کرد. از هفت س��الگي 

شروع به شعر گفتن کرده است. 
»ش��عر اولم این بود که در حاش��یه شاهنامه 
نوشته بودم. پدرم بدید و ده پول سیاه به من 
جایزه داد: تهمتن بپوش��ید بب��ر بیان / بیامد 
به میدان چون ش��یر ژیان. بعد در ایامي که 
عید نوروز در پنجم ماه شوال واقع شده بود، 
گفتم: عید نوروز آمد و ماه مبارک ش��د تمام 
/ موس��م ش��ادي و عیش آمد ز بهر خاص و 

عام«.

نبوغ ذاتي بهار و 
استعداد ادبي او 

از همين سنين 
كودكي بروز كرد. 

از هفت سالگي 
شروع به شعر 

گفتن كرده است. 
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دکتر محمود حسابي 
ایرج حسابي 

دکت��ر محمود حس��ابي در دوران کودکي به 
دلی��ل جور پ��در، فقر، غربت و گرس��نگي را 
کام��اًل تجربه کرده ب��ود. در ایران تنهایي و 
تنگدستي و در بیروت جنگ جهاني و قحطي 
را از س��ر گذرانده بود. همیش��ه وقتي که به 
خانه مي آمدند و مادر غذاي س��اده درس��ت 
کرده بودند، دور هم مي نشستیم و مي گفتند: 
خیل��ي باید قدر غ��ذاي گرم و ات��اق گرم را 

دانست. این خیلي مهم است که آدم سرپناه 
امني داشته باشد و یک وعده غذا براي اینکه 
سیر ش��ود، کافي است. ایشان که صف هاي 
طوالن��ي براي تهی��ه ن��ان را در جنگ هاي 
جهان��ي اول و دوم دیده بودند و در کتاب ها 
خوانده بودند که در قحطي هاي وحش��تناک 
م��ردم چطور حیواناتي مانند س��گ و گربه و 
یا حتي مرده ه��اي یکدیگ��ر را مي خوردند، 
مي گفتن��د: نباید براي غذا ن��ق زد. نباید به 

دنبال وسایل شیک رفت و پرخوري کرد. 
ایش��ان عقیده داش��تند همان قدر که دست 
جلوي کسي دراز نکني، زندگي آرامي داشته 
باشي و کس��ي را دوست بداري کافي است. 
آقاي دکتر و مادرم اصرار داش��تند که ما هر 
س��ه وعده غذا یعني صبحانه، ناهار و شام را 

در هر شبانه روز با هم صرف کنیم.
به عنوان نمونه در فصل تابستان سر ساعت 
7 صبح، سر میز صبحانه، سر ساعت 12:30 
س��ر میز ناهار و سر س��اعت 8 شب سر میز 
شام بودیم و درس��ت یک ساعت با هم غذا 

مي خوردیم. ممکن اس��ت فک��ر کنید خب 
آقاي دکت��ر چقدر زیاد غ��ذا مي خوردند! در 
صورتي که بس��یار کم، بس��یار آرام و بسیار 
زیبا غذا مي خوردند. همیش��ه عقیده داشتند 
اگر کس��ي بلد باش��د زیبا غذا بخورد با هر 
لقمه اي که به دهان مي گذارد به دو فلس��فه 
عم��ل کرده اس��ت: فلس��فه اول تش��کر از 
خداوند براي گذاش��تن آن برکت در س��فره 
و فلس��فه دوم تشکر از خانم خانه )کدبانوي 
خان��واده( به خاط��ر چند س��اعت وقتي که 

صرف کرده اس��ت و این غذا را حاضر کرده 
است. استاد عقیده داش��تند که وقتي مردي 
به خانه مي آید و به همس��رش مي گوید: غذا 
بک��ش، مي خواهم بخورم و ب��روم. او بدون 
اینک��ه بداند به زن خ��ود بي اعتنایي مي کند. 
مي گفتن��د: غذا خ��وردن بهانه اس��ت. انجام 
آن دو فلس��فه مهم اس��ت. ایشان مي گفتند: 
انس��ان ه��ا هرچقدر کم حرف باش��ند وقتي 
هر روز س��ه بار و هر بار یک ساعت در کنار 
هم مي نش��ینند، سر حرف زدن و درد دل باز 
مي ش��ود. وقتي خانواده مشکالت یکدیگر را 
ش��نیدند، راه حل ارائه مي دهند. سرانجام در 
طول 30 س��ال وقتي هر روز روزي سه بار، 
اعضاي خانواده به دور هم نشستند و درد دل 
کردن��د، وحدتي در خان��واده به وجود خواهد 

آمد که دیگر گفتني نخواهد بود.

هميشه عقيده داشتند 
اگر كسي بلد باشد زيبا 

غذا بخورد، هر لقمه اي كه 
به دهان مي گذارد به دو 
فلسفه عمل كرده است: 

فلسفه اول تشکر از 
خداوند براي گذاشتن آن 
بركت در سفره و فلسفه 
دوم تشکر از خانم خانه 

)كدبانوي خانواده( به خاطر 
چند ساعت وقتي كه صرف 

كرده است و اين غذا را 
حاضر كرده است
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در فهرست زیر افکار متداولي را که والدین کودکان مي توانند داشته باشند مي خوانید. هر یک از آنها 
را بخوانید و مشخص کنید که آن افکار در طول یک هفته چقدر به ذهن شما خطور می کند. هیچ 
پاسخ صحیح یا نادرستي براي این سؤاالت وجود ندارد. براي هر سؤال یکي از نمرات یک تا 5 را 

در نظر بگیرید:
1- اصاًل

2- گاهي اوقات
3- معمواًل
4- همیشه

5- اغلب

)A
1- فرزندم خیلي لوس است.

2- از روي قصد کاري را انجام مي هد.
3- او عامل اصلي بیشتر مشکالت خانوادگي است.

4- او فقط سعي دارد جلب توجه کند.
5- آینده تاریکي دارد. وقتي بزرگ بشود ممکن است فردي بي مسئولیت، جنایتکار، اخراج شده از مدرسه و غیره شود.

6- فرزند من هم باید مثل بقیه بچه ها رفتار کند. نباید زیاد گذشت داشته باشم.
7- او باید در مدرسه، ورزش و فعالیت هاي گروهي درست رفتار کند. رفتار نادرست او در این موارد به هیچ وجه قابل قبول نیست.

8- فرزندم مشکالت زیادي دارد. او با بچه هاي دیگر کنار نمي آید.

)B
1- مشکل فرزند من تقصیر خودش است.

2- اگر من اینقدر ضعیف عمل نمي کردم فرزندم بهتر از این مي شد.
3- تقصیر همسر من است که فرزندم این طور شده است.

4- اگر همسرم اینقدر ضعیف نبود وضعیت فرزندم بهتر از این بود.
5- خانواده ما خیلي آشفته است.

6- من نمي توانم در تربیت فرزندم مرتکب اشتباه شده باشم.
7- من بریده ام. دیگر بیش از این کاري از دستم برنمي آید.

8- هیچ کنترلي روي فرزندم ندارم. تمام تالشم را کرده ام ولي فایده اي ندارد.
9- معلم فرزندم خیلي بیشتر از او مشکل دارد.
10- معلم فرزندم خیلي از او شکایت مي کند.

)C
1- فرزندم کسي است که احتیاج به تغییر دارد، اگر او تغییر پیدا کند همه ما وضعیت بهتري خواهیم داشت.

2- کسي که باید تغییر کند من هستم، خانواده ام در صورت تغییر یافتن من بهتر خواهند شد.
3- همسرم باید تغییر کند، ما وضعیت بهتري خواهیم داشت اگر او تغییر کند.

4- معلم باید تغییر کند، با تغییر یافتن او وضعیت ما بهتر خواهد شد.
5- راه حل این مشکل استفاده از دارو است، شاید دارو بتواند فرزندم را تغییر دهد.

نحوه نمره گذاري و تجزیه و تحليل:
این آزمون افکار منفي والدین را در سه سطح B ،A و C مي سنجد.

در قسمت A گزینه هایي که نمره 3، 4 یا 5 را گرفته اند، حاکي از افکار بسیار منفي والدین در مورد کودک خود است.
در قسمت B گزینه هایي که نمره 3، 4 یا 5 را گرفته اند، حاکي از افکار منفي والدین در مورد خودشان یا دیگران است.

در قسمت C گزینه هایي که نمره 3، 4 یا 5 را گرفته اند، نشان دهنده افکار منفي والدین در مورد این هستند که چه کسي نیاز به تغییر دارد.

آزمون بررسي افکار والدین

40جهان کودک مهر 1390 / شماره دوم





اخبار

کودکان مي توانند 
دو زبانه متولد شوند

محققان مي گویند، شنیدن بیش از یک زبان در دوران جنیني در رحم 
مادر، مي تواند به تولد نوزادان دو زبانه منجر شود. 

ب��ه نقل از خبرگ��زاري یونایتدپرس، محققان دانش��گاه هاي بریتیش 
کلمبیا و س��ازمان همکاري و توس��عه اقتصادي فرانسه طي تحقیقي 
به این نتیجه رس��یدند که کودکاني که مادرانش��ان یک زبانه هستند 
بیش��تر به همان زبان مادري عالقه نش��ان مي دهند اما کودکاني که 
مادرانش��ان دو زبانه هس��تند و مادر در زمان ب��ارداري به هر دو زبان 
صحبت مي کرده اس��ت، به یک میزان به هر دو زبان عالقه نش��ان 

مي دهند. 
"کریستا بیرز هینلین، "جانت.اف ورکر" و "تریسي برنز" دراین تحقیق 
که نتایج آن در مجله Psychological Science منتش��ر شده، 
همچنین نشان داده اند که کودکان مادران یک زبانه همانند کودکان 

دوزبانه مي توانند تفاوت میان دو زبان را از هم تشخیص دهند. 
محقق��ان در ای��ن تحقیق بازت��اب مکیدن کودک را بررس��ي کرده و 
دریافتند که هنگامي که مکیدن کودک تندتر مي ش��ود نشان دهنده 

توجه بیشتر وي به محرک است. 
محققان در این تحقیق تاکید کرده اند که ریش��ه هاي دوزبانه ش��دن 
عمیق تر از چیزي اس��ت که پیش از این تصور مي ش��د و به دوران 

پیش از تولد باز مي گردد.

زنبور یکي از با  ارزش ترین موجودات 
اکوسیستم است. بسیاري از غذاهایي 
ک��ه مص��رف مي کنی��م وابس��ته به 
باور  موج��ودات  ای��ن  گرده افش��اني 
نکردن��ي اس��ت. طبیع��ت جه��ان با 
ص��داي وزوز زنب��ور عس��ل آمیخته 
اس��ت. معمواًل ما از مجاورت با زنبور 
عس��ل اجتناب مي کنیم چون نگران 
نیش زنبور و گزیده ش��دن توسط آن 
هستیم. در حالي که بوده اند افرادي 
که در به در دنب��ال زنبورها رفته اند 
تا زنبوره��ا آنها را نی��ش بزنند. آپي 
)Apitherapy(  واژه اي  تراپ��ي 
اس��ت که به مصارف درماني از نیش 

زنبور دالل��ت دارد. تحقیق��ات ثابت 
کرده است که نیش زنبور اثری بسیار 
قوي روي سیس��تم عصبي و گردش 
خون دارد. همچنین نش��ان داده شده 
که نیش زنبور خاصی��ت ضدالتهابي 
دارد و تقویت کنن��ده سیس��تم ایمني 
است. در مورد اثر درماني نیش زنبور 
مقاالت بس��یار جالبي منتش��ر ش��ده 
است. در یکي از این مقاالت خانمي 
ش��رح داده که همس��ر وي مبتال به 
بیماري MS ب��وده و با کمک نیش 
زنبور از تعداد دفعات حمله و ش��دت 
بیماري وي کاس��ته شده و همسرش 
احس��اس بهبودي و انرژي بیشتري 

مي کن��د. آرتروز و رماتیس��م مفصلي 
نی��ز به درم��ان با نیش زنبور پاس��خ 
مثب��ت مي دهد. یک مطالع��ه بالیني 
که در س��ال 2008  می��الدي انجام 
گرفت نش��ان داد که ترکیبي از طب 
سنتي به همراه آپي ترابي باعث بهبود 
عالی��م در یک گروه 50 نفري مبتال 
به روماتیس��م مفصلي ش��د. بیماران 
پ��س از درمان ب��ا روش مذکور، درد 
کمتري داشتند و خشکي صبحگاهي 
و تورم مفصل در آنها نیز به طور قابل 

مالحظه اي بهبود پیدا کرده بود. 

نگاهي به درمان با نیش زنبور عسلزنبورها در عرصه درمان 
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ریاحی در یادداش�تی  كوت�اه درباره 
این سفر نوشت:

روز اول مهر ماه 1390 اس��ت و من در 600 
کیلومتری مرز کنیا و سومالی در شهر گارسیا 
خیابان��ی دیدم با انب��وه آلونک و حجره هایی 
که از نایلون و پالس��تیک ساخته شده است! 
ش��هری و جایی که جای زندگی نیس��ت و 
فق��ط آنهایی که ت��وان بیش��تری دارند و یا 
می توانن��د از ورقه ه��ای حلبی و قوطی های 
خالی اس��تفاده کنند به نفس های شمرده و 

آرام خود رنگ می دهند و زندگی می کنند. 
تکان دهنده ترین نکته س��فرم در این است 
که من کش��وری دیدم فقیر ک��ه در اوج فقر 
و ن��داری به خنده و نگاهی گ��رم ، میزبانی 
مهربانی م��ی کند. مردمی در حال اضمحال 
و اما خوشرو و امیدوار. پس ما هم می خندیم 
تا روش��نای خنده ها، تن نحیف و سوی این 

نگاه ها را کمرنگ و بی اثر نکند. 
ام��روز من در کنیا هس��تم و برای کمک به 
قحطی زدگان س��ومالی که بعد از طی روزها 
گاه هفته ها راهپیمایی ، گرسنه و تشنه خود 
را ب��ه کمپ داداب می رس��انند، هر چند که 
تع��دادی هرگز به مقصد نمی رس��ند. کمپ 
داداب بزرگتری��ن کمپ پناهندگان اس��ت با 

حداقل امکانات برای بقا. 
کنیا خود کش��ور فقیری اس��ت و شهرمرزی 
کوچ��ک داداب ک��ه در فاصله کمی با کمپ 
داداب ق��رار دارد ج��ز فقیرترین ش��هرهای 
کنیاس��ت ولی ب��ا این وج��ود انه��ا میزبان 
س��ومالیایی  زدگان  قحط��ی  و  پناه��دگان 

هستند، نکته تکان دهنده همین بود. 
آب، بزرگتری��ن مش��کل صح��راي عظی��م 
افریقاس��ت. چیزي که براي م��ا قابل درک 
نیس��ت . یک جرعه آب مي تواند زندگي اي 
را نج��ات ده��د. من به ش��کرانه آبي که در 
سرزمینمان ایران وجود دارد ، تعدادي تانک 

آب ب��راي منطق��ه خریداري ک��ردم ، که به 
کمک س��ه ایرانی فعال که چرتی اکتز را در 
آنجا فعال کرده اند و صلیب س��رخ، توانستم 
کمک هاي خ��ود و مهرآفرین را به دس��ت 

مردم برسانم. 
در آنج��ا مکانی بود به ن��ام خانه ماما هانی، 
بیش��تر کودکانی که به هر دلیل خانواده خود 
را از دست داده اند به اینجا آورده می شوند. 
ماما هانی پیرزنی اس��ت که ب��ا کمک های 
مردمی بیش از س��یصد ک��ودک و نوجوان را 
که برخی از آنان معلولند را نگهداری می کند. 
بخشی از هدیه مادران و کودکان مهرآفرین 
در ای��ن خان��ه اه��دا ش��د . ک��ودکان اینجا 
س��ومالیایی و کنیایی، مس��لمان و مسیحي 
هس��تند. هر کس به این خان��ه درآمد، آبش 
دهید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید خدایا، 
امید این مردم را ناامید مکن، خدایا این مردم 

را دریاب و عزیز بدار. 
کتایون ریاحي، هم اینک به واس��طه پخش 
مجموع��ه تلویزیون��ی یوس��ف پیامب��ر، در 
90 ش��بکه ماه��واره ای کابل��ی و تلویزیونی 
چهره ای شناخته شده است و در این سفر در 
کنار کمک های ش��خصی خود به نمایندگی 
از سوی موسس��ه مهر آفرین، کمک هایی را 
از طرف این موسس��ه به مردم سومالی اهدا 

کرده است.

مهرآفرین در سومالی
کتایون ریاحی برای اهدای کمک های مهرآفرین به آفریقا سفر کرد

کتایون ریاحی بازیگر مطرح س��ینمای ایران در 
یک اقدام بشر دوستانه به سومالی سفر کرد.

به گزارش سایت موسسه مهر آفرین کتایون 
ریاح��ی با هدف کمک به مردم س��ومالی  به 
ش��هر گارسیا در شصت کیلومتری مرز کنیا و 

سومالی سفر کرد.
ریاحی در این سفر ضمن اهدا کمک های خود 
و بخش��ی از کمک های موسسه مهر آفرین 
پن��اه عصر به مردم س��ومالی از کالس های 
درس، مکتبخان��ه های آموزش قرآن و کمپ 
نگهداری از قطح��ی زدگان بازدید کرد و به 
ص��ورت نمادین یک دس��تگاه تانک��ر آب را 

نصب و آبگیری نمود.

هر كس به اين 
خانه درآمد، 
آبش دهيد، 
نانش دهيد 
و از ايمانش 

نپرسيد 
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Unity fo Children

یونیسف

هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود 
و حق دارد مورد مراقبت و محبت قرار گیرد. 
در بیستم نوامبر سال 1989، مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد پیمان نامه حقوق کودک 
را پذیرف��ت و از این طریق افق روش��نی در 
زمینه حمای��ت از حقوق ک��ودکان، بر روی 
جهانیان گش��وده ش��د. این قوانین در مدت 
زمان کوتاهی پس از تصویب، مورد پذیرش 

عمومی همگان قرار گرفت.
 چند ماه بیش��تر از تصوی��ب این پیمان نامه 
توس��ط مجمع عمومی سازمان ملل نگذشته 
بود که 20 کشور آن را به رسمیت شناختند. 
امروزه ش��مار کشورهایی که این پیمان نامه 
را به رس��میت ش��ناخته اند به 191 کش��ور 
رسیده است. در واقع تنها دو کشور- سومالی 
و ای��االت متحده آمریکا- هس��تند که هنوز 
این پیمان نامه را به رس��میت نش��ناخته اند 
)هر چند آن را امضا کرده اند و این نشان می 
دهد که قصد دارند آن را به رسمیت بشناسند 

ولی تاکنون، چنین کاری نکرده اند(. 
پیم��ان نامه حق��وق کودک از نظر وس��عِت 
به رسمیت شناخته ش��دن، مهمترین پیمان 
نامه در س��طح جهان اس��ت. این پیمان نامه 

اینگونه آغاز می شود که هر شخص زیر 18 
س��ال بدون توجه به جنسیت، اصل و نسب، 
دین یا ناتوانیهای احتمال��ی، نیاز به مراقبت 
و حفاظت دارد چرا که کودکان اغلب بس��یار 
آسیب پذیرند. پیمان نامه همچنین می گوید 
که دولت ها بای��د اقداماتی به عمل آورند تا 
مطمئن شوند که حقوق کودکان مورد احترام 
و پذی��رش قرار می گیرد. این پیمان نامه در 
کنار تمام حقوق��ی که برای کودکان در نظر 

می گیرد به 4 اصل اساسی توجه دارد:
1( عدم تبعیض: هی��چ کودکی نباید بخاطر 
نژاد، رنگ، جنس��یت، زب��ان، ملیت، اصلیت 
اجتماعی یا قومیتی، عقیده سیاس��ی، دارایی 
یا ناداری، وضعیت تولد یا ناتوانی جس��می و 

روانی خود آسیب ببیند.
2( باالتری��ن حد منفعت ک��ودک : قوانین و 
اقدامات��ی که بر کودکان تٌاثی��ر می گذارد و 
یا به نحوی با کودکان در ارتباط اس��ت، باید 

فعالي�ت ه�ای یونيس�ف در ای�ران در چن�د 
حوزه دس�ته بندی می شود، از جمله آموزش 
دخت�ران و توانمن�دی زن�ان، پيش�گيری از 
آلودگ�ی به وی�روس ایدز، كمک رس�انی به 

مردم در بالیای طبيعی و... 
یك�ی از مهمتری�ن عرص�ه ه�ای فعالي�ت 
یونيسف عبارت اس�ت از حمایت از كودكان 
و رش�د و تكامل همه جانبه ك�ودكان. ایران 
پيمان نامه جهانی و حقوق كودك را در سال 
1373 )1994 مي�الدی(، با قيد ش�رط كلی، 
تصوی�ب كرد وت�ا به ح�ال دو بار ب�ه كميته 

حقوق كودك گزارش ارائه داده است.

فعالیت های یونیسف در ایران
گزارشی از

شایسته موسوی

 اولين س�فير حس�ن نيت یونيس�ف، ستاره 
محب�وب فوتب�ال ای�ران، عل�ی دای�ی بود. 
یونيس�ف در س�ایر كش�ور ه�ای دني�ا ني�ز 
س�فرای معروف�ی دارد از جمل�ه: س�وزان 
س�رندن، س�ر راجرم�ور، محم�ود قابي�ل، 

راجرفدرر، جكی چان و...

44جهان کودک مهر 1390 / شماره دوم



به گونه ای طرح ریزی شود که بیشترین سود 
ممکن را برای کودکان به همراه داشته باشد. 

3( ح��ق بقا، رش��د و مراقبت: مقامات کش��ور 
بای��د از کودکان محافظت کرده و رش��د کامل 
جس��می، روح��ی، عاطفی و اجتماع��ی آنها را 

تضمین کنند.
4( مشارکت: کودکان حق دارند در تصمیماتی 
که بر آنها تٌا ثیر می گذارد وبه آنها مربوط است 

نظر بدهند و مشارکت داشته باشند.
5(  یونیسف اقداماتی انجام می دهد تا کودکان 
بتوانند به حقوق خود آگاه ش��وند، از جمله این 
که: بروش��ور قوانین و حقوق مربوط به کودک 

را در اختیار آنها قرار می دهد. 
یونیس��ف ب��رای ترویج قوانین و ب��رای عملی 
ک��ردن برنام��ه های خ��ود، از سیاس��ت های 
پیش��گیرانه سود می جوید. یعنی سعی می کند 
پیش از آنکه به اجرای قوانین مربوط به رعایت 
نکردن حقوق کودک بیندیشد با ترویج فرهنگ 
حمایت از حقوق کودک، احتمال ایجاد آس��یب 
برای کودکان را به حد اقل برس��اند. حمایت از 
کودک در صورتی موفق است که با پیشگیری 
آغاز شود، اینکه یونیسف اموری مانند آموزش، 
بهداش��ت و توجه به تبعیض های جنسیتی را 
در اولوی��ت ق��رار می دهد در راس��تای همین 
سیاست پیش��گیرانه است. یونیسف تالش می 
کن��د که با مح��و و نابودی آزار و بهره کش��ی 
جنس��ی از کودکان، قاچاق ک��ودکان، تحمیل 
امور خطرناک به کودکان ، زندگی و کار کردن 
کودکان در خیابانها و... محیطی حمایتگر برای 

کودکان به وجود آورد.
 یک��ی از راهکاره��ای یونیس��ف در این باره، 
انتخاب س��فیر حسن نیت است. سفرای حسن 
نیت با استفاده از نام، شهرت و محبوبیت خود، 
س��عی می کنند که توجه جهانی را به س��وی 
اه��داف و برنامه های یونیس��ف جل��ب کنند. 
س��فیر حسن نیت یونیس��ف در ایران، در حال 
حاضر، خانم مهتاب کرامتی، هنر پیشه معروف 
سینمای ایران است. ایش��ان در شهریور سال 
1385، ب��ه عنوان دومین س��فیر حس��ن نیت 

یونیسف در ایران معرفی شدند.
 

 اولین س��فیر حس��ن نیت یونیس��ف، س��تاره 
محبوب فوتبال ایران، علی دایی بود. یونیسف 
در س��ایر کش��ور های دنیا نیز سفرای معروفی 
دارد از جمله: س��وزان سرندن، س��ر راجرمور، 

محمود قابیل، راجرفدرر، جکی چان و...
 وقتی که خانم مهتاب کرامتی به عنوان سفیر 
حسن  نیت یونیسف در ایران معرفی شدند، در 

جمع حاضران چنین گفتند: 
"کودکان تنها بازماندگان روزگار فراموش شده 

ویش��کا آسایش درباره رابطه اش با  پسرش گیو می گوید: "وقتی گیو عصبانی 
می شه و جیغ می زنه به جای اینکه عصبانی بشم و با او دعوا کنم، اول کنارش 
می ش��ینم  یا اون رو تو بغلم می گیرم و بعد آروم و شمرده ازش می پرسم: از 
چی ناراحتی؟ به جای جیغ زدن برام تعریف کن چی ش��ده با این کار بهش یاد 

می دم که چطور راجع به احساسات و ناراحتی اش حرف بزنه."

پژمان بازغی درباره دخترش نفس می گوید: "من همیشه عشقم را به نفس با 
کلمات و حالت چهره ام منتقل می کنم. صبح که از خواب بیدار میش��ه، اولین 
جمله ای که بهش می گم اینه که دوس��تت دارم و آخرین جمله ای که ش��ب 

قبل از خواب از من می شنوه، همینه." 

امس��ال نیز، خانم مهتاب کرامتی، در روز کودک یعنی ش��انزدهم مهر ماه، 
از برخی هنر پیش��گان س��ینما و تلویزی��ون دعوت کرد ت��ا درباره موضوع 
فرزندپروری مثبت، اظهار نظر کرده و با هم گفتگویی صمیمانه داشته باشند. 
پیام هایی که این هنرمندان در راستای فرزندپروری مثبت ارائه داده اند مورد 

تایید یونیسف و وزارت بهداشت ایران بوده است. 
درای��ن گفتگو هنرمندانی که خود صاحب فرزند ب��وده اند به بیان نوع رابطه با 

فرزندشان یا چاره اندیشی برای مشکالت فرزندشان پرداخته اند.

فعاليت های 
يونيسف در ايران 

در چند  هر فرد 
زير 18 سال 

كودك محسوب می 
شود و حق دارد 
مورد مراقبت و 

محبت قرار گيرد. 
در بيستم نوامبر 

سال 1989، مجمع 
عمومی سازمان ملل 

متحد پيمان نامه 
حقوق كودك را 

پذيرفت و از اين 
طريق افق روشنی 

در زمينه حمايت از 
حقوق كودكان، بر 

روی جهانيان گشوده 
شد. اين قوانين در 
مدت زمان كوتاهی 

پس از تصويب، 
مورد پذيرش 

عمومی همگان قرار 
گرفت.
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علیرضا خمسه می گوید: "وقتی گلسا از موضوعی ناراحته و برام تعریف 
می کنه، به جای سرزنش یا کوچیک جلوه دادن موضوع بهش می گم 
که درکش می کنم. مثاًل می گم: می فهمم چه احساسی داری یا می 
گم: شاید اگر من هم بودم ناراحت می شدم و با این کار حس امنیت را 
در او به وجود می آرم و اون راحت تر حرف هاش رو به من می زنه."

 الدن طباطبائی می گوید: "وقتی س��ها کار خوبی می کنه، بهش می 
گم: از این کارت راضیم. و برای اون کار خاص تش��ویقش می کنم. بر 
عکسش هم هست. اگر کار بدی انجام بده هیچ وقت نمی گم: باز که 
دختر بدی شدی بلکه اون اشتباه را براش توضیح می دم و می گم به 

جای اون چه رفتاری را انجام بده."

بهاره رهنما می گوید: "هر چقدر هم که در طول روز س��رم شلوغ باشه 
سعی می کنم وقت جداگانه ای را به پریا اختصاص بدم. با هم می گیم، 
می خندیم، بازی می کنیم و کتاب می خونیم. با این کار عالوه بر لذتی 
که هر دو می بریم، رابطه صمیمی هم با هم بر قرار می کنیم. به نظر من 
حفظ این رابطه صمیمی با بچه هامون در دوران نوجوانی خیلی مهمه."

امیر جعفری و ریما رامین فرد در مورد پسرش��ان آیین می گویند: "هر 
چه آیین بزرگتر میش��ه، سعی می کنیم تو رفتارمون با او از کلمه های 
منفی مثل نه، نکن و یا نمیشه کمتر استفاده کنیم. تا جایی که بشه راه 
های دیگری جلوش قرار می دیم و حق انتخاب براش قائل می شیم."

ای هس��تند که انس��انها تنها با عاطفه شان زندگی می 
کردند.  حال در دورانی که جنگ ها و سالح ها آخرین 
بقایای عطوفت را هدف می گیرند این کودکان هستند 
که با معصومیتش��ان یاد آوری می کنند که عطوفت و 

مهربانی، تنها حافظ سعادت و خوشبختی است."
و در ادامه چنین به سخنان خود افزودند:

" کار من بازی اس��ت وبازیگری. من هرگز نمی توانم 
نقش کودکی را بازی کنم چرا که مدتهاس��ت از دنیای 
کودک��ی بیرون آمده ام اما می خواهم دوباره وارد بازی 
آنها ش��وم چرا که بس��یارند کودکانی که تشنه مهرند و 
عطوفت کودکی از آنها دریغ ش��ده است. بازی سختی 

است، امیدوارم آنها مرا به این بازی راه دهند." 

یونیسف
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Do not have a lengthy conversation with 
your child, do not advice him/her nor blame 
your kid; for example “you should do it”, 
“it’s your fault”.
- Don’t use double meaning phrase, as “I 
don’t like it” “put everything in order”
- Don’t ask your kid negative question, for 
example: “why are you repeating this act?” 
“How many times I should tell you?”
- Don’t interrupt others
- Don’t ignore others’ talk
- Don’t belittle others for example “I’m fed 
up with you” “you deserve nothing”
- Don’t shout or scream
- Don’t make fun of others 
- Don’t talk about past events or behaviors 
- It’s important to make a harmony between 
your verbal and nonverbal behavior. When 
you say “I love you” you should smile. What 
you say should be matched with your outer 
behavior.
- Don’t hide your feeling but express it in a 
right way.
- Use direct phrases let’s say “stop making 
fun of your sister”
- Use sentences made of 10 words or less.
- Use phrases that consist of the pronoun 
“I”, “when I feel that…”
- A sentence, that does not address 
others directly, makes a good sense to 
others. That can help you to improve your 
communication. It can also make your kid to 
be more obedient.

What parents 
should not do:

First, parents should instruct kids how to 
obey home rules and then they can start 
teaching them how to behave in public 
places. Following tips would help you 
manage your kid’s behavior in public places:

1  Take your kid outside for a short walk 
several times. The length of time for each 
trip is 15 to 20 minutes and the aim is to give 
your kid a practice.
2  Do make some rules: before you enter 
public places, you should always ask your 
child to recite rules which you expect him 
to do. Make three or four rules for example 
: “keep walking one hand far away from 
wheel-barrow” “don’t pick up anything from 
shelves” “speak in a way you do at home”
3  Fix reward for your kid’s good behavior: 
you should reinforce your kid’s positive 
behavior. Don’t tell your child which one of 
his/her behavior you like the most. Try to 
give him/her praise, when s/he dose comply 
with rules. You might offer your kid a reward 
for example: spend time with her/him at 
home after walking.
4  Set some discipline: you should already 
consider some discipline for your kid’s bad 
behaviors and explain to them.

5  Give your kids small 
responsibilities: most of 
the time when children 
don’t have anything to 
do, they start to behave 
in a bad way. So, when 
you bring your kid with 
you to public places, try 
to speak with him/her 
and give your kid some 
small responsibilities for 
example: when you are 
at store ask your kids to 
pick out some foodstuffs 
which are in the low 
shelves.

6  Don’t give up, when your kid make a fuss: 
when you are at store and your kid starts 
making a fuss to get a sweet or something, 
you shouldn’t give up. Try to ignore him/her 
or leave the store till s/he gets calm. Never 
do leave him/her alone. If you have to leave 
a place, take him/her with you

Don’t give up, 
when your kid 
make a fuss: 
when you are 
at store and 
your kid starts 
making a fuss 
to get a sweet 
or something, 
you shouldn’t 
give up. Try to 
ignore him/
her or leave 
the store till s/
he gets calm. 
Never do leave 
him/her alone. 
If you have to 
leave a place, 
take him/her 
with you
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Do your kids comply with 
your commands? Follow 
this instruction to see an 
improvement. 
1  Do make requests when 
you have enough time to see 
whether s/he end up doing 
it. You should know how 
to react to them in case of 
obedience or disobedience.
2  Try to attract your kid’s 
attention before giving any 
command. Make an eye-
contact and call his/her name. 
Give a command in the same 
place that your kid is and 
remove distracting factors, for 
example turn on the TV
3  Give your kids commands 
which they are able to do. 

Tips to teach your kid to comply 
with your commands

Sometimes parents make 
orders which are demanding 
for kids to comply with.
4  Phrase your command as a 
simple and polite statement, 
not as a question.
5 Give just one order every 
time; it’s difficult for children 
to comply with a lot of 
requests.
6  Tell your kids what you 
want them to do, not what 
you don’t them to do, for 
example: don’t say “don’t 
play on the bed”, say” please 
play outside the bed”
7  Try not to explain the 
reason of your order. Kids 
usually want you to provide 
reasoning so that they 

can skip your request. You 
should provide reasoning 
before making command 
for example: “we’re going to 
visit your grandmother and 
its very cold outside, so you 
ought to put on your coat.” 
Or when your kid followed 
your command you would 
say:”thank you for putting 
on your coat, we’re going to 
walk to grand mum’s house 
and its cold outside”
8  Your commands should be 
alternative. If your kid has the 
right to choose, put it on your 
command let’s say, “Please 
put on your red or blue coat.”
Tips for controlling children’s 
behavior in public places
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to do the task, he found it really 
enjoyable. 
3  Teach your kid how to do 
chores. You shouldn’t suppose 
that she knows how to do it. Tell 
your kids exactly what you want 
them to do and show them 
how to do it and monitor their 
progress. Set a time for doing 
each task from start to end. For 
example, no one knows how to 
make bed by birth. Teach your 
kid how to do it and give him/
her reward when she does it 
right. 
4  Don’t expect your kid to 
do task more than what she 
supposed to do, on the other 
hand don’t accept sloppy 
works. Your expectation should 
be suited to your kid’s age. 
When Maryam started to set 
a table, it was interesting that 
she put a spoon or fork in front 
of each chair. Sometimes he 
put all spoons and forks for 
one person. Having imitated 
her parents, Maryam gradually 
learnt how to set the table. 
Finally it was her task to set the 
table every day.  
5   Get your kid involved with 
house chores right now. As 
your kids get older, you may 
have them take on more 
responsibilities.
- You can have a chart with your 
kids chores listed on it. You can 
integrate their tasks with some 
reward system. Put of the chart 
where your kids can see it. If 
she is suppose to take out the 
garbage every day, put the chart 
on the door so that she can see 
it while taking out the garbage. 

 Check your kid’s
 work. When
 you are sure
 that she knows
 how to do the
 task, don’t talk
 about his/her
 task until the
check time.

- Check your kid’s work. When 
you are sure that she knows 
how to do the task, don’t talk 
about his/her task until the 
check time. 
For example Hossein ought to 
clean the table after dinner 
and empty the dish washer. 
His parents told him that they 
wouldn’t remind him to do his 
task. However, after dinner they 
have better check whether he 
got his chores done. 
6   Use a system of reward. 
When your kid dose the task 
properly, you can offer him/her 
a reward as a reinforcement. 
- Praise your kid, when he dose 
his/her share of chores well. 
Let your kid know that you are 
satisfied with his job and tell 
him how great his job was. If you 
think it would be more helpful, 
you can praise him while he is 
doing his job.
- Set a time for fun. When your 
kid does his task well, you can 
give him/her more time for 
having fun or doing something 
that s/he likes, let’s say, when 
Sina can watch TV, after he gets 
his room tidy .after Mehrdad 

takes out the garbage, he can 
play outside.
- Reinforce your kid’s good 
behavior by giving reward let’s 
say, Sarah doesn’t change her 
clothes without nagging. Ignore 
her nagging and explain to her 
what you expect her to do and 
when it has to be done. Draw 
a chart and tell her when she 
gets the mark 25, you will buy a 
pair of pants for her. Check her 
room at 7 p.m everyday. If her 
clothes are in the hamper and 
her room is tidy, praise her and 
put a mark on the chart and let 
her to have more TV time or buy 
a hairclip for her as a reward. 
When she gets the mark 25, buy 
her favorite pants.
7   When kids skip chores, you 
can use negative consequences 
as punishment instead of 
holding his toys or something 
else off. In correcting method, 
we have kids change their 
bad behavior, for example If 
Mohammad forgets to do it 
again, he should make all the 
beds in home at weekend. 
Make sure that he does it even 
if he shows anger.
- When your kid doesn’t do 
his task, he loses some part 
of his allowance. Children 
need to have allowance to buy 
things they like or save it. This 
help them to know the value 
of money let’s say you kid’s 
allowance is 500 Tomans a week 
and he will lose 50 Tomans in 
return for each day he doesn’t 
do his task.

Praise your kid, when he dose 
his/her share of chores well. 
Let your kid know that you are 
satisfied with his job and tell 
him how great his job was. 
If you think it would be more 
helpful, you can praise him 
while he is doing his job

Reinforce your kid’s good 
behavior by giving reward 
let’s say, Sarah doesn’t 
change her clothes without 
nagging. Ignore her 
nagging and explain to her 
what you expect her to do 
and when it has to be done
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1  Get started soon. Even 
toddlers can learn to be 
responsible. Be careful 
depending on the stage of 
mental development in which a 
toddler is, you can put him/her 
to work for example toddlers 
like to pick up things which are 
on the floor, so you can ask him/
her to put his/her laundry in the 
hamper, put his/her chores in 

the drawer and put his/her toys 
in toy box. Toddlers like to help 
their parents, if you let them, 
they really help you.
2  As children get older, change 
their tasks because they should 
be suited to kid’s age and ability 
especially when you have two or 
more children. So one the child 
wouldn’t say:”why shouldn’t 
Ali do it and I should do? Ali 

doesn’t do it now because he 
used to do it or he will do it 
later. As you change your kid’s 
task, they would expect to get 
new ones. Once a father told his 
kid “you aren’t old enough to go 
to the street and buy a paper 
but you will do it one day” the 
kid had always asked his father 
whether he was old enough to 
do it. When he got old enough 

My kid doesn’t 
get involved with 
house chores
Parents usually believe that house chores 
are small and routine works which have 
to be done but children think that chores 
are really boring and difficult and they 
have been asked to do them whenever 
they like to do something else. Doing 
household tasks with a long argument 
between parents and children would 
disturb family. One of the most common 
problems that parents complain about 
consulting psychologist, is that their 
kid is “irresponsible” or s/he doesn’t 
take part in house  chores or she does 
chores after a long argument or she is 
disobedient and stubborn or she usually 
forget to do his/her share of chores. 
Below are some helpful suggestions on 
how to instill the sense of responsibility 
in your children?
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If you have to leave your child 
with an adult alone, try to take 
precautions.
- When your child and an adult 
are alone, try to observe them 
and be sure of the presence of 
another adult.
- Make sure that people who 
provide your children with 
some services for example 
drivers, music instructor, coach 
etc are righteous. You’d better 
ask people who are in charge 
to become sure that their 
personnel have clean records.
- When your child and an adult 
are alone, enter the room 
unexpectedly.
- When a child, who was alone 
with an adult or an older 
child, gets out of the room 
distressful, ask him/her what 
has happened. It’s better to 
consider whether s/he can tell 
you what happened with self-
confidence or s/he is double-
minded and frightened.
- Make people, who have 

connection with your child, to 
understand in a subtle way that 
your child has been instructed 
to oppose any abuse, for 
example: “sorry, my daughter 
(son) is very sensitive and when 
s/he has a problem, s/he let us 
know.”
Stage 3  talk with the child, 
who has been sexually abused, 
about what happened for her/
him. Victims of sexual abuse 
often keep it secret which 
may lead to psychological 
and behavioral problems. It’s 
better to remove obstacles and 
parents talk with their child 

easily. First try to understand 
why the kid is afraid of talking. 
Most of the time abusers make 
children ashamed for example 
they say “if you let your parents 
know, you would be in disgrace.” 
Sometimes they threaten kids 
“if you say something, I will hurt 
you”. Some children especially 
girls fear that their families 
might have been broken up. 
Some children are too young 
that they don’t understand 
they have been abused. Such 
cases make children not to talk 
with their parents about sexual 
abuse. Parents had better talk 
with their kids under a veil of 
secrecy let’s say “honey I think 
you have been hurt and you are 
worried, do you want to talk 
with me?” pay attention that 
children facing harsh reactions 
would keep quiet, so when 
the kid talks about the case, 
parents should avoid getting 
angry. Parents should teach the 

kid that some parts of his/
her body are private and 
no one has right to touch 
them. Teach children 
that if someone hurts 
them (physical or sexual 
abuse), they can talk with 
their parents easily.
Stage 4  parents should 
be aware of the symptoms 
of child abuse and be 
on the alert. Physical 
symptoms are such as: 
a flaming face, genital’s 

skin disease, urinary 
infections, stomachache, and 
severe headache. Depression, 
withdrawal, sudden anger and 
acting out are the psychological 
symptoms of child abuse.
Stage 5  parents should avoid 
reacting harshly. Parents’ 
reaction has a profound effect 
on children. If parents react 
harshly, the kid would keep 
quiet as well as s/he would 
feel much guiltier. It’s better 
not to take children to either 
law enforcement officials or 
court because their anxiety 
will increase. So parents had 
better report and follow the 

case and they shouldn’t involve 
their kid in a long legal process. 
Affectionate support would 
be helpful in this stage. Before 
taking any action, parents 
should thank their kid for 
talking about what s/he has 
experienced. Then they should 
consult a psychologist who has 
experience in identifying sexual 
trauma.
Stage 7  this stage may include 
legal and medical centers 
where victims can be referred. 
It’s concerned with protection 
officials. Steps have been taken 
by legal authorities and Behzisti 
centers in recent years.
Teach your children about the 
private parts of their body and 
listen to him/her whenever s/
he tries to talk with you.

When a child, who was 
alone with an adult or 

an older child, gets out 
of the room distressful, 

ask him/her what has 
happened. It’s better to 

consider whether s/he can 
tell you what happened 

with self-confidence or s/
he is double-minded and 

frightened

Before taking any action, 
parents should thank their 
kid for talking about what 
s/he has experienced. 
Then they should consult 
a psychologist who has 
experience in identifying 
sexual trauma
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Protecting children 
from sexual abuse

Seven stages are as follows:
Stage 1  families should have enough information about 
sexual abuse and be aware of dangers which threaten 
their children. Some of such information includes:
- Many children are victims of child sexual abuse
- Sexually abused children whether disclose the 
experience or keep it secret, would suffer a range of 
psychological, social and physical problems later in life.
- The majority of sexual offenders is family members or 
is known to the child. In other word they have a reliable 
relationship with parents. For example: a family friend, 
aunt, uncles…
Stage 2  if parents provide children with a safe 
environment, the risk of sexual abuse will reduce. When 
a child and an adult are alone, the risk of sexual abuse 
would increase. The less you put your child in such 
situations, the less s/he will be exposed to sexual abuse. 

We talked about the symptoms of child abuse in the last edition and now we 
introduce you to the definition of sexual abuse and methods for protecting 
children from it.
Most people believe that child sexual abuse is restricted to physical contact but 
it is one of the different cases of sexual abuse. Child sexual abuse may include 
fondling a child’s genitals, exposure to pornography voyeurism, and forcing a child 
into sexual activity. Although even a newly born would be the victim of sexual 
abuse, studies show that the average age of the victims of child sexual abuse is 
nine. Children health world centre offers 7 stages through which parents and 
organizers get a lot of information to protect children from sexual abuse.

Child Abuse

53 World of Children
vol. 2 / Nov.  2011



1  Get your kid involved in 
some simple activities. Let your 
kid experience the feeling of 
happiness and excitement by 
playing his favorite game with 
him. Let him enjoy playing 
games. Read his favorite 
storybooks and let him enjoy 
listening. Let him draw and 
paint a picture, sing a song and 
do whatever he enjoys. You 
may ask him at the end of each 
activity: “how are you feeling?”
2  Ask your kid “which activity 

makes you happy?” “When are 
you happy?” “with whom do 
you feel happy?” Inform him 
that there are plenty of things 
in the world that can make us 
happy. For example looking 
at attractive sceneries such 
as mountains, sea and forest 
or listening to some pleasant 
sounds like a nice music or 
sound of laughter. We may feel 
happy after doing a specific 
activity as well as when others 
do us a favor. We may also feel 
happy remembering particular 
occasions like the birth of your 
siblings or dreaming about the 
future such as singing in a band 
or playing in a football team. So 
there are numbers of reasons 
to feel happy. Happiness can be 
caused by you or others.

3 Teach your kid that an exact 
activity is not needed to be 
happy; even communicating 
with people that we like can 
make us feel pleased.
4  Make your kid to think about 

animals’ joy and clarify that 
animals experience enjoyment 
like human. For instance the 
scent of flowers makes bees 
and butterflies happy, birds feel 
happy feeding their chicks and a 
horse feels happy giving birth to 
the colt.
5  Teach your kid that he can 

make others happy by expressing 
his feeling via words like “I like 
your hairstyle” and “you are such 
a nice person”
Tip: be careful that your kid can 
realize the difference between 
nice, genuine and flattering 

words.
6  Explain your kid that a few 

behaviors may annoy others. 
For example: when you make 
fun of others, fight or refuse to 
play with them. When we hurt 
someone, the person may feel 
that he is not a good person. 
Accordingly, he would not be 
pleased with himself because 
he would feel guilty.
7  Sharing things with others 

can make us happy. Instruct 
your kid to share her food, 
pencils and toys with other kids.
8  Wishing others luck makes 

us happy. When your kid wishes 
his family, friends and everyone 
else best, he may feel happy. 

Praise the child’s behavior not 
her/his personality
Sometimes parents complain 
about their kid’s behaviors. They 
really become disappointed and 
describe their kids as lazy, selfish 
and stubborn. Such reactions 
never work. Changing your kid’s 
personality is much difficult 
than improving his behavior. If 
you try to improve your kid’s 
behavior, you will have more 
chance to succeed. Never say 
“you are a good girl” because 
it means that she has to be a 
good girl all the time and it is an 
unrealistic expectation. Instead, 
you can say “I like the way you 
talked with Michel”. Some 
phrases such as “good girl” 
or “good boy” do not suggest 
the kid any definite feeling 
unless he finds a connection 
between such phrases and his 
work. The best way to teach a 
good behavior is to shape it by 
praising. If you try to apply this 
method, you will be satisfied 
with your kid’s new behavior.

Praise your kid’s progress
Pay attention to your kid’s good 
behaviors and praise them so 
that you take a step to train 
your kid .if you tell your kid 
that he should put his toys in 
the toy box after playing, he 
has not already done it, try to 
praise even his small progress. 

raining a child 
is not a one-day 
responsibility 
and you cannot 
get your kid 
disciplined 
by one-day 
training. 
Parents should 
be serious and 
patient so that 
their training 
methods 
would be more 
effective

For example first time when 
he picks up a toy and puts it in 
the toy box, praise him saying: 
“bravo, you’ve put your truck 
in the toy box, I will help you 
collect up your toys.” The next 
time praise him for putting two 
toys in the toy box. Keep doing 
it till your kid’s behavior would 
be formed. Another example: 
your kid wants to get all your 
attentions, so she interrupts 
you while you are talking on the 
phone. First time when she waits 
for 30 seconds, give up talking 
and thank her for waiting and 
answer her before you resume 
talking on the phone.  The next 
time try to keep her waiting 
more, and then reply to her. In 
fact you are trying to teach her 
how to wait. When the kid get 
used to the new behavior, you 
need less praise to get 
her to keep doing it. 
Instead praise him 
occasionally; let’s 
say when she 
does a task five 
or ten times. 
This method 
would help you 
reinforce your 
kid’s behavior. 
You shouldn’t 
utterly stop 
praising your 
kid for her good 
behaviors. 
Training a child 
is not a one-day 
responsibil ity 
and you cannot 
get your kid 
disciplined by 
one-day training. 
Parents should be 
serious and patient 
so that their training 
methods would be more 
effective. One method 
which is helpful today, may 
not work tomorrow and a 
method that succeeds for 
a child’s development, may 
fail for another. Regarding 
to the differences between 
children, there is no definite 
method to confront 
childhood difficulties.
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Teach your kid how they 
can feel happy 
Happiness is the most pleasant feeling to be experienced. When we are 
happy, consequently, we cover our responsibilities with more interest and 
we enjoy communicating with others. It is necessary to teach your kid to 
be happy and share the happiness with others:

Happy life





News

A lady entrepreneur presides over 
a specialized commission of iran 
chamber of commerce
The election of one of the entrepreneur ladies as the president of 
a specialized commission of Iran Chamber of commerce can be the 
onset of an era in which entrepreneur women would play a more 
prominent and influential role in decision-making process of the 
highest apparatus of the private sector.

By Dr. Gholamreza Kiamehr

Fatemeh Daneshvar, the lady 
entrepreneur, who has been 
active not only in different 
areas of economic activity 
such as exploitation of 
mines, business of minerals 
and chairmanship of some 

holding 
companies 
but also 
being 
involved 
in social 
activities 
for many 

years. She 
joined ICCIM in 2004 and in 
chamber's recent election 
of the “business manner 
and social responsibilities” 
commission took the chair 
by a majority of vote. The 
business manner and social 
responsibilities commission 
is one of the specialized 
commissions of the most 
important economic entity 
of private sector.
Winning the chairmanship 
of one of the specialized 
commissions of Iran 
Chamber of commerce, 
founded 128 years ago, by 

the Iranian entrepreneur 
lady and competing some 
highly profile competitors 
who stood for the 
election imply that if the 
entrepreneur women 
run for taking critical 
responsibilities, the success 
wouldn't be out of their 
reach.
Fatemeh Daneshvar, the 
entrepreneur lady and 
the new president of 
“business behavior and 
social responsibilities” 
commission of Iran 
Chamber of commerce 
and also the founder of 
an NGO named “Mehr 
Afarin Charity Institution” 
is a typical example of 
high potential of Iranian 
entrepreneur  women that 
if they are provided with 
opportunities, they can 
be the source of a notable 
economic transformation in 
the country and as a result 
of that many challenges and 
mismanagements which 
are due to men’s exclusive 
domination over economic 
affairs  will be modified or 

even removed. 
The great efforts of the 
ICCIM president that 
has provided helpful 
opportunities for 
entrepreneur women to 
run for taking expertise 
responsibilities along with 
entrepreneur men should be 
highly appreciated for, as it 
is proved by experience, it 
wouldn’t be easy for Iranian 
women to gain ground 
unless organizations provide 
a supportive environment in 
which they can demonstrate 
their capacity.
Fortunately, after the victory 
of Islamic Revolution, 
women could prove their 
capacity through taking 
high responsibilities, gaining 
seats in the parliament 
and being active in various 
fields of education arena. 
Now, the election of an 
entrepreneur lady at one of 
the specialized commissions 
of Iran Chamber ICCIM, 
gives a new perspective to 
the community of diligent 
women. 

Fortunately, after the victory of 
Islamic Revolution, women could 
prove their capacity through taking 
high responsibilities, gaining seats in 
the parliament and being active in 
various fields of education arena
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“Yes, your father 
was right”, said 
mother looking 
very desperately at 
Nima’s poor tortured 
face in the magazine.
We had never experienced such 
brutal behaviors during our childhood. Our 
parents regarded their kids as the gifts of heaven. Even poor 
families never implemented such savage acts against their kids 
or sent them to the indecent jobs to make money. Ourselves as 
well, treated our kids very gently and with most care, said mother 
pointing at me. “Yes mother, you and dad have been very kind and 
gentle to us, I said while putting a kiss on her chick as a sign of 
appreciation and confirmation.
But torturing and misbehaving kids have become a very bitter and 
tragic trends in some poor families, though poverty can never be a 
logic and human pretext to misbehave little kids so brutally and it 
is the basic responsibility of the government to firmly stand against 
such parents by passing tough laws to severely punish such parents.
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My father held of the jahan koudak 
magazine that I had put on the 
table that evening. He began 
turning over the pages. As father 
took a glance at the poor Nima’s 
snapshot, the poor tortured kid, 
he burst into anger, threw the 
magazine on the table and very 
angily shouted out saying “how 
brutal people are these parents. 
How can they torture their beloved 
kids?” father, a very gentle and 
calm elderly person, who very 
rarely showed harsh reactions 
to incidents around him, was 
trembling with anger and only 
when mother came in she could 
manage the situation and begged 
dad to go to his bedroom to take 
his night sleep. “It is harmful to 
your health becoming so excited”, 
said mother while accompanying 
him to his bedroom.

Kids of today and kids of yesterday

Editorial

Legal Representative

In the name of the merciful God
Who loves all of us so much

Labor and street children shorter a meter 
Greeting,
Wish you health and a blessing rainy Aban.
These days while you are walking on the 
crowded streets under the rain with an 
umbrella above your head; just have a 
look at children who are hardly 100 cm. 
Approximately most of them are wearing  
appropriate clothes and shoes and holding 
their parents hands while passing the paths 
of their lives. Besides them, for sure, there 
are children pointing your hearts with their 
empty hands of a flower or fortune poems.
Sometimes we may feel good by gifting them 
some amount of money after seeing their 
feet with no shoes or unsuitable clothes and 
thinking that they may buy a pair of shoes. 
Days pass, however, and these children 
are still under the rain or snow with no 
appropriate cloths and injured feet running 
within cars. Now there is you with a big 
question of what the difference is between 
our kids and street children.

Fatemeh Daneshvar

Jahan-e-Koodak Monthly Magazine
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