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

یادداشت سردبیر

دور از دسترس کودکان نگهدارید !
کمک کنید تا خورشید بتابد...
بعد از سالم...
س��الها ،در این فکر بودم که مجله ای داش��ته باشم
و در آن به مس��ائل همه کودکان خصوصا کودکان
بدسرپرس��ت بپردازم .حاال ک��ه خداوند این فرصت
را در اختیار من گذاش��ته و توانس��تم ،می خواهم به
آرزو هایم جامه عمل بپوشانم .دوست دارم این مجله
آینه گردان رنج کودکی و کودکان آسیب دیده باشد.
م��ن مطمئنم اگر پرده زندگ��ی کودکانی که گرفتار
رن��ج و مصیبتند را کنار بزنم ،ه��م آفتاب به زندگی
آنها می تابد و هم انسان های مسئول به کمک شان
می ش��تابند .درجه��ان کودک س��عی بر این اس��ت
مشکالت نوع تربیت و نوع برخورد با این فرشتگان
زمینی مورد بررسی و تبیین قرار گیرد ،باشد که ما را
در نگهداری از این گلهای طبیعی یاری دهد.
ما ،در مهرآفرین تا جایی که توانسته ایم به کودکان
آس��یب دیده خدمات ارائه داده ایم و سعی کرده ایم
مادری در حد توانس��تن باشیم و از شما می خواهیم
مجله ما را ورق بزنید و از نزدیک با رنج این کودکان
آشنا شوید .برآنیم که با هم به کمک آنها بشتابیم.

فاطمه دانشور

دور از دس��ترس
ک��ودکان نگ��ه
داش��ته ش��ود،
جمله ای اس��ت
ک��ه ب��ر روی
جعبه ه��ا ی
از
بس��یاری
داروهای مربوط
به بزرگس��االن
نوش��ته میشود.
چ��را و ب��ه چ��ه
دلیل؟ یک��ی این که هم ن��وع ترکیبات
ش��یمیایی و هم مقدار ای��ن داروها فقط
برای درمان بیماری بزرگس��االن تجویز
ش��ده اس��ت و چنانچه کودک��ی دور از
چش��م بزرگترها به این داروها دسترسی
پی��دا کرده و از س��ر کنج��کاوی آنها را
مصرف کند ممکن اس��ت برای سالمت
کودک خطرناک و یا حتی مرگبار باش��د.
در م��واردی ه��م بعض��ی از داروه��ای
بزرگساالن که ترکیبات هورمونی دارند،
در صورت��ی که توس��ط کودکی مصرف
شود ممکن اس��ت ،خطرات جانی فوری
در بر نداش��ته باشد اما تاثیرات هورمونی
آن در درازم��دت در دوران نوجوان��ی و
جوانی در کودک ام��روز به صورت های
مختلف خود را آشکار خواهد ساخت.

مشابه همین واقیعت ها در مورد بسیاری
از فیل��م ه��ای س��ینمایی ،س��ریالهای
تلویزیون��ی ،نش��ریات و کتابهایی که با
محوری��ت مس��ائل مربوط ب��ه کودکان
ساخته یا نوش��ته می شود ،مصداق دارد.
ای��ن نوع آثار فکری و هنری در اصل دو
گروه مجزا ازهم هس��تند .ام��ا به ظاهر
شبیه هم دسته بندی می شوند.
گ��روه اول :آثاری درباره کودکان اس��ت
که مخاطبان آن را بزرگس��االن ،پدران،
مادران تش��کیل می دهن��د و گروه دوم:
آث��اری برای ک��ودکان ،مخاطب��ان این
آثار همان طور که از نامش��ان پیداس��ت
کودکان هس��تند و با اهداف آموزش��ی و
سرگرم کننده پدید آورده شده اند.
گروه اول :یعنی آثار فکری و هنری که بر
محور مسائل گوناگون اخالقی و رفتاری
کودکان خلق می ش��ود حاوی نکات رمز
و راز و حتی ترفندهایی است که در قالب
داستان  ،مصاحبه ،گزارش ،یا مقاله های
علمی تحقیقاتی راه و رسم تعلیم و تربیت
کودکان و اصالح ناهنجاری های رفتاری
آنها ،به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به
پدران و مادران آموزش داده می ش��ود.
ب��ه عبارت دیگ��ر فیلم های س��ینمایی،
س��ریال ه��ای تلویزیونی ،نش��ریات ،و
کتابهای این چنین ،هدف روش��ن سازی

ماهنامه داخلی جهان کودک
فرهنگی  -اجتماعی  -روانشناسی  -کودک
صاحب امتیاز :فاطمه دانشور
مجری :شرکت کلک نگار خرد
اسپانسر این شماره :شرکت سیاحان سپهر آسیا
آدرس نشریه :خیایابان شریعتی ،نرسیده به سه راه طالقانی ،کوچه نقدی ،پالک  ،4طبقه سوم ،واحد 10
تلفن سازمان آگهی ها77643916 :
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ذهن پ��دران و م��ادران را دنبال می کند
و به مثابه ابزارهای هشداردهنده تربیتی
اس��ت که پ��دران و م��ادران به کمک
آنها می توانن��د هم به اصالح رفتار و
کردار و ادبیات کالمی خود در ارتباط
ب��ا کودکان ش��ان بپردازند و هم با
چش��م باز و آگاهی بیش��تر برای
پیش��گیری از مخاطرات جسمی
و روح��ی و درم��ان نابهنجاری ها
و س��وء رفتارهای کودکان خود چاره اندیش��ی
کنند .بنابراین کام ً
ال طبیعی است که خود کودکان
نبای��د به این قبیل منابع و ابزارها یی که تنها برای
پدران و مادران کاربری دارد ،دسترس��ی پیدا کنند
چ��ون در آن ص��ورت با ش��ناخت ک��م و کیف آن
ابزارها پیش��اپیش خود را در برابر آنها واکسینه و به
اصطالح پزش��کی پادزهر آنها را هم آماده خواهند
کرد.
نش��ریه جهان ک��ودک در زمره چنی��ن ابزارهایی
و نش��ریه ای درباره مس��ائل کودکان است و چون
مخاطبان هدف آن را پدران و مادران تش��کیل می
دهند ،باید حتی االمکان دور از دس��ترس کودکان
نگهداری شود .متاس��فانه این نکته بسیار حساسی
اس��ت که نه خانواده و نه رسانه های عمومی حتی
پدی��د آورندگان فیلم های س��ینمایی ،س��ریالهای
تلویزیونی ،و نش��ریات مربوط به امر تعلیم و تربیت
کودکان توجه��ی به آن نمی دهند و با هش��دارها
و تحلیل های تاثیرگذار ،ذهن خانوداه را نس��بت به
تفاوت کاربری فاحشی که میان آثار فکری ،هنری،
س��اخته و نوش��ته ش��ده درباره (ک��ودکان) و برای

فهرست

(کودکان)
وج��ود دارد را روش��ن
نم��ی س��ازد .یکی از دالی��ل اصلی بی
اثر ش��دن تالش های پدران و م��ادران در اصالح
ناهنجاریهای رفتاری کودکان را باید در همین نکته
ظریف جستجو کرد.
حتی بس��یاری از کارشناس��ان علوم تعلیم و تربیت
و روانشناس��ی کودک بر این باورند که آثار فکری،
هنری ،گروه دوم یعن��ی آنهایی که اختصاص ًا برای
استفاده کودکان پدید آورده شده ،زمانی بیشتر مفید
و تاثیر گذار خواهد بود که پدران و مادران هنگامی
که فرزندشان س��رگرم تماشای یک فیلم سینمایی
یا کارتون تلویزیونی اس��ت ،آنها را به حال خود رها
نسازند و بعنوان مشاور برای پاسخگویی به ابهاماتی
که هنگام تماشای آن اثر تصویری ممکن است در
ذهن کودکانشان به وجود آید ،در کنار آنها حضوری
نامحسوس داشته باشند.
در ش��ماره های آینده نشریه به طور مشروح به این
موضوع بسیار حساس خواهیم پرداخت.

چتر حمایتی بر سر کودک آزاران ! 4 /
کودک میلیونر 7 / ...
 9جمله اى كه هرگز نبايد به فرزندتان بگوييد 8 /
بچه های مهدکودک بسیـار مقتدرند 10 /
فعل مجهول 13 /
خدا حافظ هری! مواظب خودت باش! 14 /
گاهی با من وقت بگذران ! 16 /
بازی بچه شدن را تمرین کنید 18 /
نيمروزی از رنج و ابر 20 /
مهرآفرین قصه کودکان این سرزمین را فریاد می زند22 / ...
نیما را چه کسی آزرد! 26 /
اورژانسی به نام بلع جسم خارجی توسط کودک 28 /
سپیده از زندان تن رها شد 29 / ...
پرسش و پاسخ ميان شما و روانشناس كودك و نوجوان 30 /
اتحادیه ملی کودکان 32 /
هوای پوست تان را داشته باشید 33 /
با عطر تابستانی خنک شوید ! 34 /
عقربه یونیسف روی ساعت آب 35 /

ندا فرامرزیان

هرگونه استفاده و انتشار مطالب و تصاویر جهان کودک بدون اخذ مجوز کتبی ممنوع است.
مدیر مسئول :فاطمه دانشور
سردبیر :ندا فرامرزیان
طراح گرافیک :مهدی یعقوبی
طراح لوگو :محسن آهنین جان (یاور مهرآفرین)
مترجم :معصومه دانشفر
حروفچین :سمیه ویسی ،گلنار مقدم
همکاران این شماره :محمدعلی بنکدار ،دکتر مژده پورحسین ،دکتر سعید رضایی ،دکتر
غالمرضا کیا مهر ،رسول یونان
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چتر حمایتی بر سر کودک آزاران !
کودکانی که زیر ضربات کمربند پدر و مادر جان می دهند
مهرنوش حیدری

س�ال  90را می توان بدترین س�ال برای کودکان ایران زمین دانست چراکه امسال با فجیع
ترین حادثه ها برای کودکان آغاز و بارها بارها خبر شکنجه و حتی مرگ کودکان توسط پدر
و مادرهای بی عاطفه در رس�انه ها منتش�ر شد .ماجرا از آنجا آغاز شد که در آخرین روز های
فروردین 90خبرهای دردناکی در مورد ش�کنجه دختری  ۸س�اله تا حد مرگ توس�ط ناپدری
منتشر و افکار عمومی به سمت این ماجرا معطوف شد .از ابتدای امسال تاکنون هر از چندی
اخباری در مورد ش�کنجه هانیه ها ،باربدها ،نیماها ،حدیثه ها و ...منتش�ر شده که مصداق بارز
کودک آزاری اس�ت که متاسفانه با وجود تکرار این موارد در جامعه هنوز اقدامات پیشگیرانه
و قوانین حمایتی برای اطفال در نظر گرفته نشده است.

کودک آزاری چیست؟
کودک آزاری عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و
جس��می و ایجاد آثار ماندگار در وجود کودک شود و برخی از این آثار می تواند
مخفی باشد.
بر اس��اس تعریف سازمان بهداشت جهانی ( )WHOكودك آزاری عبارتست
از آسیب یا تهدید به سالمت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی كودك
به دس��ت والدین یا افرادی كه نسبت به او مس��وول هستند .بنابر این تعریف
هرگونه آس��یب جسمی یا روحی و روانی ،سوء استفاده جنسی یا بهره كشی و
رس��یدگی نکردن به نیازهای اساسی افراد زیر  18سال از سوی افراد دیگر (به
صورتی كه تصادفی نباشد) كودك آزاری محسوب می شود.
همان گونه که گفته ش��د کودک آزاری هم جس��می اس��ت و هم غیر جسمی
و روح��ی و پنهان به گونه ای ک��ه جلوگیری از تحصیل کردن کودک ،محروم
کردن او از غذا و امکانات بهداشتی و ...از اشکال پنهان کودک آزاری محسوب
می ش��ود و تنبیه بدنی و تجاوز جنس��ی به کودک هم از مصادیق انواع کودک
آزاری فیزیکی است.
خش�ونت ه�ای اجتماعی و کمبوده�ای اقتصادی موث�ر در وقوع
کودک آزاری
افزای��ش کودک آزاری در جامعه ب��ه ویژه در طی چند ماه اخیر دالیل مختلف
دارد .در گفتگویی که با دکتر مصطفی اقلیما ،آس��یب شناس اجتماعی در مورد
دالیل افزایش این معضل داش��تیم وی عنوان کرد :متاس��فانه خش��ونت های
اجتماعی و کمبودهای اقتصادی را می توان از دالیل بارز افزایش این مس��اله
دانست.
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دکتر مصطفی اقلیما :در صورت بی توجهی
مسووالن به وضعیت فعلی و وضع نکردن قوانین
بازدارنده و پیشگیرانه و ...به حتم در آینده ای
نه چندان دور شاهد افزایش وقوع این گونه
موارد در جامعه خوهیم بود و در این میان
کودکان به عنوان نسل آینده ساز کشور بیشرین
آسیب را خواهند دید

در چند سال
اخیر و با توجه به
افزایش تمایل
جوانان به مصرف
مواد مخدر به ویژه
از نوع صنعتی
شاهد بروز انواع
خشونت ها هستیم
به طوری که در
موارد کودکآزاری
شاهد نقش
پررنگ والدین
معتاد و شیشه
ای هستیم که به
هنگام ارتکاب
جرم و شکنجه
کودکان اختیاری
از خود نداشته
و فرزندان خود
را با شدیدترین
خشونت ها مورد
آزار قرار می دهند

وی می افزود :در چند سال اخیر و با توجه
به افزایش تمایل جوانان به مصرف مواد
مخدر به ویژه از نوع صنعتی ش��اهد بروز
انواع خشونت ها هستیم به طوری که در
موارد کودک آزاری ش��اهد نقش پررنگ
والدین معتاد و شیش��ه ای هستیم که به
هنگام ارتکاب جرم و ش��کنجه کودکان
اختیاری از خود نداش��ته و فرزندان خود
را با شدیدترین خشونت ها مورد آزار قرار
می دهند.
اقلیما بیان کرد :شاید در چند سال گذشته
گفته می شد که خشونت و کودک آزاری
و ش��کنجه اطف��ال ریش��ه در مس��ائل
اجتماعی و فرهنگ��ی و تربیتی والدین و
سرپرست کودکان داشت اما همان گونه
که ذکر ش��د اکنون بس��یاری از کودک
آزاری ها ریش��ه در وضعیت اقتصادی و
معیشتی والدین و خانوادهها دارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد :در صورت
بی توجهی مس��ووالن به وضعیت فعلی
و وض��ع نک��ردن قوانی��ن بازدارن��ده و
پیش��گیرانه و ...به حت��م در آینده ای نه
چندان دور شاهد افزایش وقوع این گونه
موارد در جامعه خوهیم بود و در این میان
کودکان به عنوان نس��ل آینده ساز کشور
بیشرین آسیب را خواهند دید.
خلاء ه�ای قانون�ی و زمینه های
مساعد ارتکاب کودک آزاری
یک��ی از مهم تری��ن مواردی ک��ه بارها
از س��وی آسیب شناس��ان و کارشناسان
اجتماعی نس��بت به آن هش��دار داده شد
وقوع ش��کنجه های جس��می ،روحی و
جنسی و ...در داخل محیط خانواده ها و از
سوی والدین و سرپرستان کودکان است
که متاسفانه شاهد کمترین حمایت های
قانونی از کودکان آس��یب دی��ده در این
موارد هس��تیم و حتی مش��اهده شده که
کودکان آسیب دیده بعد از بهبود جسمی

و از بین رفتن صدمات فیزیکی بار دیگر
به والدین بیمار و کودک آزار خود سپرده
می شوند.
یک��ی از نق��اط ضع��ف در این م��ورد را
می توان عدم تصویب یک قانون خاص
و جام��ع ب��رای حمایت از ك��ودكان در
مقابل خشونت های خانگی دانست .یکی
از آزار دهنده تری��ن موارد نیز این اس��ت
که هیچ نهاد ،سازمانی و موسسه ای نیز
مسوولیت حمایت از كودكان آسیب دیده
یا نظارت بر این موارد را بر عهده نداشته
و متاسفانه كودكان بدون داشتن کمترین
تأمین جانی و جس��می دوب��اره به داخل
همان خان��واده و نزد والدینی باز خواهند
گش��ت كه آنها را مورد اذیت و آزار قرار
داده اند و حتی در این میان  NGOهای
حمایت گر هم اجازه مداخله ندارند.
 خلاء ه�ای قانون�ی حمایت ازحقوق کودک
دکت��ر عل��ی نجف��ی توانا حقوق��دان نیز
درگفتگو ب��ا ما موارد خالءه��ای قانونی
حمایت از حقوق کودک را مورد بررس��ی
قرار داده و می گوید :برای بررسی حقوق
ک��ودک و انطباق آن با مقررات و قوانین
موضوع��ه باید از دو جنبه این مس��اله را
مورد توجه قرار داد؛
 -1بع��د حمایت��ی و پیش��گیری قبل از
ارتکاب جرم.
 -2بعد حمایتی و مراقبتی بعد از ارتکاب
جرم.
وی تصری��ح می کند :در م��ورد مقررات
و ضوابط حمایتی پی��ش از ارتکاب جرم
بای��د گفت که قوانی��ن موضوعه فعلی با
خالء و نقصان قابل توجهی رو به روست
البت��ه در قانون مدنی از م��اده  1173به
بعد در بحث تکالیف تربیتی و ...وظایفی
را متوج��ه والدین از باب تغذیه ،آموزش،
فرهن��گ و تربیت ک��رده و ضمانت اجرا

نش��دن این تکالیف مش��خص شده که
می توان��د منج��ر ب��ه س��لب حضانت و
سرپرستی والدین در مورد اطفال شود.
این استاد دانش��گاه می افزاید :در زمینه
قوانی��ن حوزه پیش��گیری غیر از مقررات
فعل��ی در م��ورد بحث مج��ازات کودک
آزاری ،ره��ا ک��ردن اطف��ال در اماکنی
ک��ه برای ک��ودک خطرناک اس��ت و او
نتوان��د از خود مراقبت کن��د و هم چنین
هرزه نگاری ،عکسبرداری و فیلمبرداری،
کش��تن کودک و گ��روگان گی��ری آنها
کیفرهای مشخص ش��ده ای وجود دارد
که متاسفانه این مقررات از دو بعد ناقص
هس��تند؛ یکی ای��ن که از بع��د حمایتی
دول��ت بای��د از خانواده ه��ای عالقه مند
ب��ه نگهداری ک��ودکان بی سرپرس��ت و
بد سرپرس��ت حمای��ت ک��رده و ب��ه آنها
سوبسید دهد.
این ج��رم ش��ناس ادامه م��ی دهد :هم
چنین دولت باید از تشکل ها و موسسات
خصوصی که برای نگه��داری این گونه
اطفال ایجاد ش��ده ان��د ،حمایت کند که
متاس��فانه بر عکس س��ایر کش��ورها که
اینگون��ه نهادها و موسس��ات حداقل 50
سال س��ابقه فعالیت دارند و دولت ها نیز
از آنها حمای��ت میکنند ،مراکز نگهداری
اطف��ال در کش��ورمان دارای کمتری��ن
امکان��ات ب��وده و توانای��ی نگه��داری
یکصدهزارم چنین کودکانی را ندارند که
با توجه به این مس��اله می توان گفت که
هم از نظر مقرراتی و هم از نظر امکانات
و ت��دارکات توانایی حمای��ت از کودکانی
که نیازمند مراقبت و حمایت هس��تند را
نداریم.
وی ادام��ه می دهد :از س��وی دیگر هم
قوانی��ن مجازات فعلی کش��ورمان و هم
قان��ون مص��وب س��ال  1381در م��ورد
کودک آزاری و هم م��اده  220مجازات
اس�لامی نیز با خالءهای فراوانی از نظر
5

دکتر نجفی توانا :در زمینه تربیت فرزند و
چگونگی تنبیه و صدمه به او قوانین کشورمان
ساکت بوده و با خالءهای فراوانی روبه روست

جعفری دولت آبادی :از شهروندان تهرانی
خواست به محض مشاهده کودک
آزاری با دفتر دادستانی به شماره های
33114136و  37تماس بگیرند
پیشگیری مواجه است.
دکتر نجفی توانا تاکید می کند :در زمینه
تربیت فرزن��د و چگونگی تنبیه و صدمه
به او نیز قوانین کش��ورمان س��اکت بوده
و ب��ا خالءه��ای فراوانی روبه روس��ت.
وی عنوان م��ی کند :از منظر قوانین بعد
حمایت��ی و مراقبتی بع��د از ارتکاب جرم
بای��د گفت قوانی��ن موج��ود در مجازات
اس�لامی و قانون مبارزه با کودک آزاری
مجازات ه��ای مش��خص پی��ش بین��ی
کرده اند اما ه��م میزان مجازات ها کافی
نیس��ت و هم تعمی��م مجازات ها باید به
گونه ای باش��د ک��ه متوج��ه والدین نیز
ش��ود و آنها نتوانند ب��ه راحتی در جهت
تربیت کودکان دست به تنبیه آنان بزنند.
وی توضیح م��ی دهد :تنبی��ه هم معیار
و مش��خصه خاص��ی دارد و نباید موجب
زیر س��وال بردن فقه شود و هم چنین در
عرف نیز نبای��د موجب صدمات روحی و
جسمی کودک شود برای نمونه سوزاندن
دکتر نجفی توانا:
طفل با س��یگار ،زدن ب��ه گوش کودکان
در زمینه کودک
که موجب صدمات جس��می شود ،تنبیه
آزاری و حمایت از
با کمربند ،شالق ،س��یم ،چکش و مورد
حقوق اطفال می
توان مدعی شد که ضرب و ش��تم ق��رار دادن طفل مصداق
هم از نظر قانونی تربی��ت ک��ودک نیس��ت بنابرای��ن باید
دچار خالء هستیم و ضابطه ای برای چگونگی تربیت و میزان
هم از نظر ضمانت آن تعریف کرد.
کیفری و اجرایی با وی بی��ان می کن��د :در قان��ون مجازت
نقصان مواجهیم.
اس�لامی به تنبیه اش��اره و آورده ش��ده
بنابراین ضروری
میزان آن باید بر اس��اس مصلحت باشد
است تا هر چه
که متاسفانه مش��خص نیست این تنبیه
زودتر نسبت به
رفع این موارد
چگونه است و چه ضابطه ای و اندازه ای
اقدام شود
دارد زیرا میزان و مصلحت ممکن اس��ت
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با کتک و لگد و ...همراه باش��د بنابراین
می توان مدعی شد که قوانین کیفری در
این زمینه دچار نقصان است.
ای��ن حقوقدان اضافه م��ی کند :در مورد
بحث مراقبتی از نظر علمی و فنی کسی
که مورد تهاجم جس��می و جنس��ی قرار
می گیرد تنها صدمات جس��می نیس��ت
ک��ه او را آزار م��ی دهد زیرا مش��کالت
فیزیکی و درد بدنی بعد از مدتی بر طرف
می شود اما مش��کل اساسی حس خشم
و ب��ی عدالتی و ناراحت��ی روحی و روانی
ناش��ی از این تنبیه اس��ت که در کودک
ب��رای همیش��ه باق��ی می مان��د .ترمیم
خسارات ناشی از تخریب روحی و روانی
طف��ل بعد از ارتکاب جرم در کش��ورمان
مد نظر نیس��ت؛ ما هی��چ گونه ضوابطی
در م��ورد حمایت و مراقب��ت های بعد از
وقوع جرم در کش��ور نداری��م و این هم
به چش��م افراد عادی نمی آید اما از نظر
علمی صدمات و نتای��ج منفی آن بعد از
مدتی در خلق و خوی ش��خص و هدایت
وی ب��ه خش��ونت طلب��ی در آینده وجود
دارد .وی خاطر نش��ان می کند :متاسفانه
در کش��ورمان اقدامات جامع و کاملی در
مورد مراقبت و حمایت از کودکان انجام
نش��ده و از نظر اماکن و جایگاه مناس��ب
برای نگهداری و هم از نظر اس��تفاده از
متخصصان دچار کمبود هس��تیم .وی در
مورد کمبود مق��ررات و ضوابط در زمینه
کوک آزری و یا درست اجرا نشدن آن در
کش��ور بر این باور است :باید گفت که ما
با هر دو مشکل مواجه هستیم زیرا از نظر
اجرای مقررات درحوزه حمایت از کودک
مانند سایر مقررات کش��ور دچار مشکل
بوده و ه��م چنین در بحث اجرای قانون
و مراقبت در اس��تمرار قانون با مشکالت
عدیده ای نیز مواجه هستیم.
دکتر نجفی توانا در پایان عنوان می کند:
در زمین��ه ک��ودک آزاری و حمای��ت از

حقوق اطف��ال می توان مدعی ش��د که
ه��م از نظر قانونی دچار خالء هس��تیم و
ه��م از نظر ضمانت کیف��ری و اجرایی با
نقصان مواجهیم .بنابراین ضروری است
تا هر چه زودتر نس��بت به رفع این موارد
اقدام شود.
  2س�ال حبس در انتظار کودکآزاران
ب��ا توجه به م��وارد مطرح ش��ده و نقاط
ضعف و خ�لاء های قانونی مس��ووالن
قضای��ی کش��ور ای��ن ام��کان را فراهم
کرده اند تا از کودک آزاران شکایت شده
و آنها ب��ه مجازات عمل وحش��یانه خود
برس��ند به طوری که دادس��تان عمومی
و انق�لاب تهران ب��ا تاکید ب��ر اینکه در
قانون برای مرتکبان ب��ه کودک آزاری،
مجازات ه��ای تعزیری پیش بینی ش��ده
اس��ت و در این پرونده به س��بب ش��دت
باالی آزار جسمی ،حداکثر مجازات لحاظ
خواهد شد ،می گوید :کودک آزاری جرم
عمومی اس��ت و باید بر اس��اس مقررات
با آن برخورد ش��ود .عباس جعفری دولت
آب��ادی تاکیدمی کند :بر اس��اس قانون،
ک��ودک آزاری تا دو س��ال حبس دارد و
اگر هم موجبات قصاص ش��ود ،قصاص
هم صورت خواهد گرفت.
وی می افزاید :در قانون ،به تنبیه در حد
مجاز و متعارف و تذکر دادن اش��اره شده
اما ضرب و شتم کودکان از طریق شالق
و یا س��وزاندن تنبیه غیر متعارف است و
در م��واد  3و  4قانون حمایت از کودکان
و نوجوانان نیز ب��ه مجازات این متهمان
اش��اره شده اس��ت .جعفری دولت آبادی
در آخ��ر از ش��هروندان تهرانی خواس��ت
به محض مش��اهده کودک آزاری با دفتر
دادستانی به ش��ماره های 33114136و
 37تم��اس بگیرند.با توجه به گفته های
دادس��تان تهران باید گفت که متاس��فانه
ه��ر م��اه خبره��ای تاس��فباری از آزار و
ش��کنجه کودکان این مرز وبوم به گوش
می رس��د که هر بیننده و ش��نونده ای را
متاثر می کند و این سوال را در ذهن آنها
ب��ه وجود می آورد که ت��ا چه هنگام این
کودکان بی دفاع باید تحت ش��دیدترین
ش��کنجه ها قرار گیرند تا قانون واقعا به
حمای��ت از آنها برخیزد و والدینش��ان را
مجازات کند ت��ا دیگر هیچ غنچه ای در
این سرزمین زیر ضربات شالق و کمربند
پدر و مادرش پرپر نشود؟

تمرین اقتصاد

کودک
میلیونر...
روشهای آشنایی کودکان با
مفهوم پول و خرج کردن

دکتر ش��هرام اس�لامي مؤسس
مؤسس��ه مطالعاتي شخصيتپردازي
ک��ودک اس��ت .مؤسس��هاي ک��ه
وی بيش��تر از  10س��ال پيش راه
انداخت تا کار تحقيقاتي و مطالعات
روانشناس��ي ک��ودک و والدين به
منظور اس��تحکام کانون خانواده و
ارتب��اط مؤثر با فرزند و همس��ر و
همچني��ن اس��تعداديابي و پرورش
شخصيت کودکان ايران را پيگيري
کند .حاال اين مؤسسه چندين سال
است که دوره هاي شخصيتپردازي
کودک را در ته��ران و بيش از 10
شهر ديگر برگزار کرده است.
دکتر اس�لامي درباره اينکه چگونه
کودکم��ان را با مفهوم پول و خرج
کردن آشنا کنيم معتقد است:

به بچه ات بگو برود با
صاحب مغازه صحبت کند
و جنس قسط ﹩بخرد

ياد بدهيد قسطي جنس بخرد!
ي��ک خانواده بودند که من به آنه��ا گفته بودم براي
بچهش��ان هفتگي تعيين کنند .آنه��ا هفتگي تعيين
کردن��د و چن��د وقت بع��د پدر خانواده ب��ه من زنگ
زد .آن موق��ع تازه  MP3آم��ده بود .گفت« :بچه ام
MP3دي��ده و ميخواهد بخ��رد .قيمت آن  30هزار
تومان اس��ت .من به او گفتم  10ه��زار تومان را تو
ج��ور کن 20 ،هزار تومان را ه��م من ميدهم ،منتها
بچه ام اصرار دارد اين  MP3را س��ريع بخرد .چکار
کن��م؟» .من به اين پدر گفتم« :به بچه ات بگو برود
با صاحب مغازه صحبت کند و جنس قس��طي بخرد.
»منظ��ورم اين بود به او ياد بدهد که برود با صاحب
مغ��ازه صحبت کند و به او بگوي��د که من ميتوانم
هفت��ه اي اينقدر به تو پول بده��م .به اين پدر گفتم:
«تو نرو صحبت کن ،بگذار خودش برود و با صاحب
مغازه مذاکره کند» .س��ه روز بعد مجدداً به من زنگ
زد و گفت« :رفته با صاحب مغازه صحبت کرده و آن
صاحب مغازه دارد  MP3را به او ميفروشد هفتهاي
 2هزار و  500تومان اما قيمت آن را کرده  100هزار
تومان» .يعني  30 ،MP3هزار توماني را داش��ت به
آن بچه ميفررخت  100هزار تومان اما قس��طي و با
قسط هفتهاي  2هزار و  500تومان .گفتم« :ايرادي
ندارد .بگذار س��رش کاله برود و هر هفته که  2هزار
و  500توم��ان ميده��د به اين مس��ئله فکر ميکند و
ميفهمدک��ه دفعه بعد چکار بايد بکن��د .او با اين کار
اين را هم ياد ميگيرد که اگر الزم باشد ميتواند جنس
قسطي بخرد ولو اينکه قيمت آن باالتر برود».
نميگويم اين کار و اين توصيه من درس��ت اس��ت يا
غل��ط اما اين هم به ه��وش اقتصادي کمک ميکند.
بچه باي��د تمرين کند .باالخ��ره آن بچه آن MP3
را خري��د و پدرش س��ه م��اه بعد به م��ن زنگ زد و
گفت« :بچه به اين نتيجه رس��يده که هفتگياش کم

اس��ت و خرجش به هيچ جا نميرسد .رفته همه چيز
قس��طي خريده .جمعه به جمعه بايد راه بيفتيم قسط
MP3 ،کف��ش و چيزهاي ديگ��ر را بدهيم» .يعني
اين بچه کوچ��ک از همين اآلن معامله کردن را ياد
گرفته اس��ت .باز هم تکرار ميکنم که روي درس��ت
ب��ودن يا نبودن اين کار قض��اوت نميکنم و فقط در
مورد ارتباط آن با ه��وش اقتصادي کودکان توضيح
ميدهم .در اين روش بچه ميفهمد اين مبلغ که دارد
باال ميرود تا چه حد به نفع اوس��ت و او چقدر حاضر
اس��ت براي وسيله بازي اينقدر به دردسر بيفتد .اآلن
ليزينگها ه��م دارند همين کار را انجام ميدهند .يک
نفر که ميخواهد ماشين بخرد ،ليزينگ به او ميگويد
اينق��درش را من ميدهم به ش��رط اينکه تو تضمين
کني ماهي اينقدر به من بدهي .ميکش��د روي جنس
و قس��طي ميگي��رد .يک روش اقتصادي اس��ت که
در تمام دنيا در حال پياده ش��دن اس��ت منتها کسي
برنده اس��ت که قب��ل از آنکه از اين روش اس��تفاده
کند ،حس��اب كند ،چقدر ميتواند از اين خريد استفاده
ببرد .يک نفر هست که ميگويد :ميخواهم لذت ببرم،
پول خرج ميکنم و لذت ميبرم .يک نفر هم هس��ت
ک��ه ميگويد :من پول را از بانک ميگيرم ،در اين کار
س��رمايهگذاري ميکنم ،پولم را ميکنم سه برابر ،هم
پ��ول بانک را ميدهم و هم پول خودم را .اين هوش
اقتصادي است و خوب است که بچه در ايام کودکي
آن را تمري��ن کند .بنابراين م��ا نميگوييم جلوي اين
کار بايد گرفته شود .او اين کار را تجربه ميکند و بعد
يک مدت که قس��ط داد و تب عالقهاش به MP3
خوابيد ح��رص ميخورد .با خودش ميگويد تا پول تو
جيبياش را ميگيرد باي��د برود اين طرف و آن طرف
قس��ط بدهد .اين به او کمک ميکند ياد بگيرد براي
چيزي که واقع ًا الزم دارد و به درد آيندهاش ميخورد،
قسط بدهد( .ادامه دارد)...
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جملهاىكههرگزنبايدبهفرزندتانبگوييد
گاهي كلمات و جمله هايي كه در رابطه با بچه ها به كار ميبريم ميتوانند زيانهاي جبرانناپذيري بر روح و روان آنها داش��ته باش��ند.
به همين دليل است كه روانشناسان كودك معتقدند ميتوان به جاي استفاده از برخي كلمات و جمالت تند عبارات ديگري را كه اثر
مخربي بر روحيه كودك ندارند به كار برد .در اين مقاله به  9جملهاي كه در مكالمه به كودكتان نبايد به كار بريد ،اشاره ميشود.
دکترمژده پورحسین  -روانشناس

مواظب باش االن ميافتي
وايستا ،ميافتي سرت ميشكنه ،اآلن ليوان از دستت ميافتد،
ميشكنه و...
اي��ن موارد جمالتي هس��تند ك��ه مادراني كه دوس��ت دارند
فرزندش��ان دائم�� ًا زير پر و بال آنها باش��ند ب��ه كار ميبرند.
اضطراب اين دس��ت مادران باعث ميش��ود كه آنها هميشه
بدترين اتفاق را براي كودكشان پيش بيني كنند در حالي كه
اين پيش��گوييها با خطري كه واقع ًا كودك را تهديد ميكند،
ارتباطي ندارد .اين مس��ئله ريش��ه در اين دارد كه والدين از
ديدن اينكه فرزندشان در كار سختي بدون كمك آنها موفق
ش��ود يعني زودتر از موقعي كه آنها دوست دارند ،بزرگ شود.
در اين موارد بهتر اس��ت به بچه بگويي��م :دقت كن! ممكن
است بيفتي .به اين ترتيب كودك از خطر آگاهي پيدا ميكند
و به او مسئوليت داده ميشود .روش ديگر اين است كه خيلي
واضح به بچه توضيح دهي��م كه ما از فالن موضوع نگرانيم
مث ً
ال بگوييم :ميترس��م بيفت��ي! يا اينكه بگويي��م نميدانم
ميتواني اين ليوان را ب��دون اينكه بیافتد براي پدرت ببري.
اي��ن روش ك��ودك را وادار ميكند كه س��عي كند در كارش
دقت بيشتري به خرج دهد تا موفق شود.

چقدر شيطون شدهاي
هنگامي كه يك بچ��ه دلقك بازي در بياورد و يا
بيش از اندازه ش��يطنت كند ت��ا نظرها را به خود
جلب كند ،درست وقتي است كه احساس ميكند
به اندازه به او توجه نميش��ود يا زمان كافي براي
او گذاشته نميشود .كودك دوست دارد نگاه ها را
متوجه خود كند .در اين موارد بهتر اس��ت بگوييم:
الزم نيس��ت سر و صدا كني تا همه نگاهت كنند،
همين ط��وري هم ب��راي همه جالب هس��تي يا
مي توانيد به او قول بدهيد كه بعداً وقت بيش��تري
برايش خواهيد گذاشت :اآلن ميهمان داريم و بايد
از آنه��ا پذيراي��ي كنيم ،فردا حتم ًا با هم حس��ابي
بازي ميكنيم.
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واقعاً بچه غيرقابل تحملي شدهاي
مس��لم ًا گاهي پيش ميآيد كه رفت��ار فرزندمان براي ما غيرقابل
تحمل باشد و طبيعي است كه در چنين مواقعي عصباني شويم اما
اين درست نيست كه به بچه ها بگويم ديگر نميتوانيم تحملش
كنيم .اين جمالت روحيه كودك را بش��دت جريحهدار ميكند و
ميتواند او را بد رفتار و تهاجمي نمايد .در اين موارد بهتر اس��ت
بگوييم:من ديگر نميتوانم اين كار تو را تحمل كنم ،ديگر از حد
خودت خارج شدهاي .يا فقط بگوييم :كافيه! ديگه بسه!
در واقع بهتر است به جاي اينكه شخصيت كودك را مورد خطاب
قرار دهيم ،به كار و رفتاري كه از او سر ميزند ،توجه كنيم.

از خواهرت ياد بگير
اينكه براي فرزندتان دائم ًا خواهر يا برادرش را
به رخش بكش��يد و يا مثال آنها را بزنيد ،آتش
حسادت و نفرت را بين فرزندان خود ميافروزيد.
در اين م��وارد بهتر اس��ت ،بگوييم :كمي
بيشتر سعي كن يا بگوييم :اگر اتاقت
را مرت��ب كن��ي ،به م��ادر كمك
كردهاي .با اي��ن عبارت بدون
اينكه مقايسهاي كرده باشيم
ب��ه او ميفهماني��م كه چه
انتظاري از او داريم.
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ديگه دوستت ندارم
گفتن اينكه ديگر كودكتان را دوست نداريد يا حتي اينكه :تو ميخواهي مرا ديوانه
كني يا دلم را بكش��ني ي��ا اذيتم كني ،بچه هاي ش��يطان را عصبيتر و خرابكارتر
ميكن��د .او حس ميكند با جمله "تو چقدر بدجنس��ي"طرد ش��ده و يا "تو مادر را
ديوانه ميكني" محكوم ش��ده اس��ت .اين طرز صحبت به بچه ها القا ميكند كه تا
بچه خوبي نباش��د و ب��ه ميل بزرگترها رفتار نكند ،دوستداش��تني نخواهد بود .در
اين موارد بهتر اس��ت بگوييم :كاري
كه تو كردي بدجنسي بود .اين كارت
را اص ً
ال دوس��ت ندارم .در اين روش
اين كودك نيست كه محكوم ميشود
بلكه رفتار اوست .همچنين ميتوانيم
از اين عبارت هم استفاده كنيم :بچه
خوبي ب��اش و با دوس��تانت مهربان
باش اين جوري خيلي بهتر است.
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تو هميشه همين طوري
"هميش��ه" و "هيچوقت" كلمه هايي هستند كه به كار بردن
آنها در مورد بچه ها نبايد استفاده شود .اين كلمات به كودك
اين موضوع را القا ميكند كه هيچ ش��انس براي تغيير دادن
خود ندارد .اين برچس��ب زدنها باعث ميش��ود كه كودك
خود را به همان ش��كل بپذيرد و هيچ تالش��ي براي بهبود
رفت��ار خود انجام نده��د .در اين موارد بهتر اس��ت بگوييم،
تو قول داده بودي كه مواظب اس��باببازيهايت باش��ي...
مطمئن هستم كه آنها را ديگر خراب نميكني.
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اگر بچه خوبي نباشي ،گرگه مياد ميبردت
تأثير مخرب اين جمله ترس و وحش��ت در كودك از يك
گرگ خيالي اس��ت و ممكن است به خواب آشفته يا شب
ادراري هم بينجامد .عيب ديگر اين تهديد اين اس��ت كه
وعدهاي كه ميدهيد بايد هميشه قابل دسترس باشد مث ً
ال
اگر شما كودك را تهديد كرديد و او باز هم به حرف شما
گوش نداد ،از كجا ميخواهيد گرگ بياوريد.
در اين موارد بهتر اس��ت بگوييم :اگر دس��ت از اين كارت
برنداري ،ممكن است براي تو يك تنبيه داشته باشم.

از دست تو ذله شدم
وقت��ي فرزن��دان ما را بس��يار
عصبان��ي ميكنند و طاقتمان
تم��ام ميش��ود ب��ا لح��ن
وحش��تناكي اي��ن جمل��ه را
ميگويي��م .اگر اي��ن عبارت
را در م��ورد فرزندمان زياد به
كار ببريم ،او احساس پذيرفته
نش��دن و طرد ش��دن توسط
خان��واده را پيدا ميكند و اين براي او بيش��تر از آنچه فكرش
را بكنيد غمانگيز خواهد بود .اگر فرزندتان شما را به اين حد
از عصبانيت رس��انده نگاهي به كارهاي خوتان بيندازيد .واقع ًا
به غير از خود ما چه كسي مسبب اين بدرفتاريهاي اوست؟
در اين موارد بهتر اس��ت بگوييم :ذله ش��دم .اين جمله همان
معني عبارت باال را ميدهد با اين تفاوت كه به س��مت فرزند
خود نشانه رفتهايم.
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نه ،تو نميترسي
با گفتن اين جمله كه "اينكه ترس ندارد" شما داريد ترس كودك و در واقع احساس او را بياهميت
جل��وه ميدهي��د .چرا والدين چني��ن رفتاري ميكنند ؟ بيش��تر اوقات به اين دليل ك��ه نميدانند چه
عكسالعملي نشان دهند و يا نميخواهند ببينند كه فرزندشان از ،مث ً
ال پله برقي يا آسانسور ميترسد.
در حالي كه كودك شما بدون توجه به احساسات پدر و مادر ،معصومانه ترس خود را اعتراف ميكند.
در اين هنگام اگر تنها حاميان او بگويند :اينكه ترس ندارد او بيشتر سردرگم شده و در آينده از اينكه
به احساسات خود اعتماد كند يا آن را به زبان بياورد .دچار شك و ترديد ميشود .در اين موارد بهتر
است بگوييم :نگران نباش ،من پيش تو هستم و كمكت ميكنم .من هم وقتي كه بچه بودم از اين
چيزها ميترسيدم اما حاال ديگه نميترسم.
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مهد کودکی ها

بچه های مهدکودک
بسیـارمقتدرند

دکترسعید رضایی  -روانشناس

نوزاد اولین پتک اضطراب بر پیکره اش را در آغازین لحظات پاگشایی به جهان مادی دریافت می کند و احساس میکند که اشتباه بزرگی را
مرتکب شده است چرا که از محیطی صد در صد ایمن ،گرم و نرمی به نام رحم ،که بدون هیچ زحمتی همه نیازهای موجودیتش برآورده میشد،
بر اثر سفر ناخواسته ای به نام تولد جدا شده و همه داشته هایش از دست داده و بایستی در این دنیای مادی ،حتی برای نفس کشیدن هم
خودش تقال کند و گریه های نخستین همان تقال برای نفس کشیدن و تالش برای زنده ماندن اوست...

 ...اما طولی نمی کشد با شرایط موجود سازگار می شود.
بی شک مهد پر مهر آغوش مادر ،که شیبه ترین مکان
به محیط رحم اس��ت تنها دلیل این س��ازگاری اس��ت.
مهدکودکی به نام آغوش مادر منبع تمام نشدنی امنیت،
عاطف��ه ،گرمی ،نرمی ،تغذی��ه و در کل همه احتیاجات
کودک اس��ت .بعد از اینکه نوزاد کامال احساس امنیت
نمود و مجهز به ابزار الزم (مثل :تکامل حواس ،حافظه،
قابلیت تحرک) برای زیس��تن شد و به عبارتی حسابی
آب بندی شد آرام آرام از کوه عاطفه پایین می آید و در
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دامنه کوه ،به کش��ف خود و پیرامون می پردازد .دامنه
کوه همان محیط خانواده و اولین آشیانه اوست .خانواده
آشیانه بس��یار غنی برای ش��کل گیری طرح واره های
زیس��تی در ابع��اد مختلف و نیز تکوین س��نگپیهای
رش��دی در اندازه های مختلف می باش��د .نوزاد ،فرود
از ک��وه تا دامنه ( ازآغوش م��ادر به جمع خانواده) را در
طول دو یا س��ه سال اول زندگی طی میکند .الزم است
خانواده ه��ا به خصوص مادر که مظه��ر عاطفه و منبع
تغذیه اس��ت ،ش��رایطی را فراهم کنند که ضمن اینکه

مهد کودک باغچه
بسیار مناسبی
برای رسش و
پختگی گلی مثل
کودک در همه
ابعاد مختلف
رشدی است.
مهد کودک
شرایطی را فراهم
میکند که کودک
به صورت نهالی
نوشکفته با تمام
گل و بوته هایش
رشد کند.

الزم است مربی
کودک راهکارهای
تعامل با کودک
راخوب بداند و
دوره تخصصی
مربیگری را سپری
کرده باشد.

پیون��د عمیق عاطفه یا همان دلبس��تگی
بین خانواده (مادر) و کودک ش��کل گیرد
طرح واره های الزم برای آش��یانه بعدی
ک��ه همان مهد کودک اس��ت و بیرون از
خانواده است ،ش��کل گرفته باشند .پدر و
مادر به سان باغبانان مهربان ،گلی خوش
بو و پرنشاط پرورش دهند
مهد کودک باغچه بس��یار مناس��بی برای
رسش و پختگی گلی مثل کودک در همه
ابعاد مختلف رش��دی اس��ت .مهد کودک
ش��رایطی را فراهم میکند ک��ه کودک به
ص��ورت نهالی نوش��کفته با تم��ام گل و
بوته هایش رش��د کند .مهد کودک فضای
تاثیرگذاری برای کودک است بخصوص در
روزگار کنونی به جهت دگر دیسی زندگی از
سنتی به صنعتی ،زندگی تک والدینی ،تنوع
فرهنگی و ورود مادران به فعالیت های برون
از خانه و پدید آیی زندگی دو پیشیه ( والدین
هر دو شاغل) اقبال روز افزونی داشته است
البته این نگاه غلطی اس��ت اگر تصور شود
مهد کودک فضای��ی صرفا برای نگهداری
و سرگرمی کودکان به خصوص کودکانی
که دارای والدین ش��اغل هس��تند در حالی
که اهمیت مهد کودکی فراتر از اینهاس��ت
و مشمول همه کودکان چه کودکان دارای
مادران ش��اغل و یا خانهدار میباش��د .البته
خانواده توجه کنند ،اس��م مهدکودک لزوما
نم��ی تواند تضمین کننده همه آن مواردی
باشد که در باب اهمیت مهد کودک گفتیم
بنابرای��ن در انتخاب مهد ک��ودک و مربی
کودک نهایت دقت را داشته باشند.

ابع��اد رش��دی و ویژگی ه��ای زیس��تی،
ش��ناختی ،عاطف��ی ،روان��ی و اجتماعی
کودک باشد و به صورت یک محیط غنی
متناسب با فرایند رش��د و تکامل کودک
مملو از محرک های اثر بخش باشد.
• مرب�ی ک�ودک دارای چ�ه
خصوصیاتی باشد
در واقع مربی م��ی خواهد به طور موقت
جانشین مادر شود بنابرین بایستی مجهز
به تجربیاتی باش��د که جانشین شایستی
برای مادر شود.
 اوال شایس��ته است مربی کودک کامالآگاه به روانشناسی رشد کودک باشد.
 الزم اس��ت مربی ک��ودک راهکارهایتعامل با کودک راخوب بلد باش��د و دوره
تخصصی مربیگری را سپری کرده باشد.
 مرب��ی مهد کودک بهتر اس��ت آگاه بهآزمون ه��ای غربالگ��ری مثل  ASQبه
منظور تش��خیص و توانبخشی زودهنگام
اختالالت تکاملی احتمالی باشد.
 الزم اس��ت مرب��ی ک��ودک معتقد بهتفاوت ه��ای ف��ردی باش��د ،بپذی��رد که
کودکان هرچند ه��م باهم خواهر و برادر
باش��ند از بس��یاری جهات مثل توانایی،
رفت��اری باهم متفاوتند ولذا نباید نس��خه
تربیتی و آموزش��ی یکس��انی ب��رای آنها
درنظر بگیرند.

 الزم اس��ت مرب��ی ک��ودک نگاهش ورفتارش بدون سوگیری باشد ،با کودکان
به خاطر اینکه زش��ت یا زیبا هستند و یا
متعلق به خانواده ه��ای برخوردار یا فقیر
هستند تمایز قائل نشود.
 مربی کودک باید از سالمت جسمی وروانی کامل برخوردار باشد.
 الزم است مربی کودک فنون آموزشو پرورش را به شایس��تگی بلد باشد و به
عن��وان باغبانان گلزار ک��ودک مجهز به
همه دانش باغبانی باشند.
• خانواده ها چه وظایفی دارند
الزم اس��ت خانواده ها مشارکت و تعامل
نزدیک و اثرگذاری با مهد داش��ته باشند.
تصور نکنند حاال که دارند پول می دهند و
شهریه پرداخت می کنند کامال خودشان
را کنار بکشند و یا گاها نسبت به شرایط
مهدکودک غر بزنند .والدین بهتر اس��ت
بپذیرن��د که مه��د کودک ی��ک محیط
بیرونی اس��ت و ب��ه تنهای��ی نمی تواند
قابلی��ت های بالقوه ک��ودک را به بالفعل
تبدیل کنن��د و برای اینک��ه برنامه های
مهد کودک تاثیرگذار باش��ند
بایس��تی ب��ا مربیان و
مدیران مه��د تعامل
داشته باشند.

مهد کودک دارای چه ویژگی هایی
است؟
مه��د ک��ودک همان ط��ور که از
اس��مش بر میآید بایس��تی
محی��ط دوس��تدار
ک��ودک باش��د
یعنی طراحی،
س��ازماندهی،
برنام��ه ریزی
و مدیری��ت آن
متناس��ب ب��ا تمامی
11

مسایل و مشکالت مهد کودک ها
 اگر استاندارد های الزم در خصوصویژگی های مهد کودک رعایت نشود
ممک��ن اس��ت موج��ب ب��روز برخی
مشکالت در کودکان شود
 ممکن اس��ت کودک نسبت به مربیخود رفتار های وابسته گونه نشان دهد و
موجب پدیده انتقال عاطفی شود.
 فقدان تعامل دوسویه بین والدین ومربیان و همچنین وجود سیاست های
تربیت��ی دوگان��ه بی��ن مه��د کودک
و خان��واده ،ممک��ن اس��ت موج��ب
ش��کل گیری تعارض در پیکره روانی
کودک شود.
 ب��ه خاطر زندگی جمعی و سیس��تمایمنی ضعیف کودکان ،ممکن اس��ت
کودکان بیش��تر در مع��رض ابتال به
بیماریه��ای ویروس��ی و انگل��ی در
مهدکودک باشند.

اهمیت مهد کودک
 مهد ک��ودک موجبتس��هیل دی��دگاه در
ک��ودکان (در مرحل��ه پیش
عملیاتی) می شود .در فرایند
رشد کودک ،مرحله است که
اصطالحا مرحله خ��ود مرکز
بینی نامیده می ش��ود و در آن
مرحله از رش��د ،ک��ودک از زاویه
دید خود ب��ه موقعیت ها می نگرد
به عبارت��ی کودک هیچ تمایزی بین
آنچه خود می بیند و فکر می کند ،نمی
بیند و بسیاری از والدین شاید فکر کنند
که کودکشان لج بازی می کند در حالیکه
آن یک مرحله تکاملی است و این مرحله
خود مرکز بینی به همانند س��ازی و هم
بازی ش��دن با همساالن و همبازی ها
تسهیل می شود.
 مه��د ک��ودک محیط غن��ی برایتکوی��ن کالم و افزای��ش گنجین��ه
کلم��ات در حافظ��ه کودک اس��ت.
امروزه با هسته ای شدن خانواده ها
و دیجیتال��ی ش��دن زندگ��ی و نیز
برخ��ی مش��کالت اقتص��ادی و
عاطفی حاکم بر روابط خانواده ها،
والدین کمتر مجال گفتگوی زنده
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و دو طرف��ه را دارند و این حداقل فرصت الزم برای
افزایش خزانه لغات و توانش کالمی را برای کودک
در پ��ی دارد .ام��ا در مه��د کودک ،ک��ودک فرصت
مغتنمی برای شنیدن صوت ها ،گویش ها و کلمات
متنوع پیدا می کنند .شاید برخی والدین شاکی باشند
که فرزندش��ان از موقعی که ب��ه مهد رفته ،خیلی بد
دهن ش��ده و مرتب کلمات زش��ت را به کار میبرد و
به همی��ن علت کودکش��ان را از موهبت های مهد
کودک محروم می کنند .والدین عزیز باید بدانند که
کودکان موجودات منفعلی نیستند و کودک خواسته
 /ناخواسته و دیر یا زود ،خیلی از واژه ها را یاد خواهد
گرفت .ب��ه جای اینکه پنبه توی گوش کودکش��ان
کنند و یا محرک های ش��نیداری را فیلتر کنند بهتر
است که تعمیم و تمییز محرک را به فرزندانشان یاد
بدهند کی ،کجا ،با کی و پیش کی چی بگویند و چه
چیزایی را نگویند.
 مه��د ک��ودک موجب پختگ��ی و ورزیدگی حرکتیمیشود .حرکت پیش نیاز رشد است و ورزیدگی حرکتی
پیش درآمد تکوین رشد شناختی است در حالیکه امروزه
با توجه به زندگی از نوع آپارتمان نشینی ،کودکان کمتر
مجال تحرک ریز و درش��ت را دارن��د .اما مهد کودک
محیط بس��یار مفید برای تکامل حرکات ریز :حرکاتی
که مس��تلزم هماهنگی و کانونی شدن دو یا چند اندام
حسی مثل چش��م /دست ،چش��م  /پا و دست /پا و ..
میش��ود و همچنین حرکات درشت :حرکاتی که انجام
آنها مستلزم درگیری عضالت و ماهیچه های درشت

می باش��د .این مهارت های حرکتی موجب تسهیل در
ظهور و افول بازتاب ها که نشانه ای از سالمت مغزی
است و نیز موجب پیش��گیری از خام حرکتی و دست
پاچلفتی می کند.
 مه��د کودک موجب اش��تیاق ک��ودکان به تغذیهمیش��ود .ک��ودکان معموال در س��ن رش��د ب��د غذا
هس��تند و والدین غالبا از این اتفاق ش��اکی هستند
و احس��اس میکنند فرزندش��ان دچار مشکل خاصی
شده اس��ت .بخشی از این بی اشتهایی به رفتارهای
کمالگرایانه والدین برمیگردد و این موجب ش��رطی
ش��دن و رفتار بد تغذیه در کودکان می شود .اما مهد
کودک ش��رایط رقابتی ایج��اد میکند و حس رقابت
موجب تغذیه کامل میشود ضمن اینکه مربیان اندازه
مادران رفتارهای کمالگرایانه ندارند چنانکه کودکی
به هردلیلی از غذا خ��وردن امتناع کنند مثل مادران
دنبال��ش نمی کنند تا ب��ه زور توی حلقش بریزند .با
این حال هیچ وقت از راهنمایی های پزشک کودک
و متخصصین تغذیه دریغ نکنید.
 مه��د کودک موجب تس��هیل در فرایند اجتماعیش��دن و پذیرش قوائد ،قوانی��ن اجتماعی ،هنجارها،
انگاره ها ،ارزش ها می شود.
 مه��د کودک موجب آمادگی کودک برای ورود بهمدرس��ه میشود .به عبارتی پیش نیاز ورود به مدرسه
است .غالبا مشکالتی مثل مدرسه گریزی و مدرسه
هراس��ی در کودکانی که تجربه مهد کودک را دارند
کمتر است.

آینـه

فعل مجهول
شعر «فعل مجهول» فقط یک شعر نیست .فقط در
فرم و محتوا و همخوانی این دو خالصه نمی شود.
بلک��ه آینه تمام قد اندوه و رنج کودکانی اس��ت که
در وسعت قحطی توجه و نوازش بزرگ می شوند.
خانم «سیمین بهبهانی» شاعر معروف در این شعر
به ی��اد ماندنی ب��ه روایت آنچه که م��ا محرومیت
عاطفی می نامیم نشس��ته اس��ت .شاعر در بند اول
این ش��عر ما را از محیط بیرون ج��دا می کند و به
مدرسه می برد و ما را کنار بچه ها می نشاند .ما در
این ش��عر ،صدای معلم را به وضوح می ش��نویم .او
از «درس��ی» حرف می زند که هیچوقت مال دیروز
نیست.
«درس ام��روز» او در ای��ن ش��عر درس امروز تمام
کودکان بی سرپرس��ت است .ش��اعر یا همان معلم
سوژه زمخت و سرد بی پدری را با لحنی مهربان و
غم انگیز روایت می کند و ما را وادار می س��ازد که
این درس ،مشق هر شب ما باشد.
شاعر در ادامه بندها بی پیرنگی زیبا از داستان ارائه
می دهد .بدون حشو و زواید و ابیات اجباری سوژه را
استادانه پرورش می دهد .بند آخر این شعر ایستگاه
نهائی حرف های زده ش��ده است .بند آخر این شعر
نتیجه کژ اندیش��ی و بدرفتاری پدران بی مسئولیت
است .بند آخر این شعر ،بند پایانی شعر نیست بلکه
شروع داستان بیداری در برابر بی عدالتی هاست.
ش��عر «فعل مجهول» فقط یک ش��عر نیست بلکه
آینه ای تمام قد هم هست .باید آن را به دیوار اتاق
زد و ه��ر روز در آن نگریس��ت و چهره ی کودکان
مظل��وم را دوب��اره در آن دی��د و در فکر ایجاد یک
زندگی بهتر برای این دس��ته از ک��ودکان بود .نگاه
کردن در این آینه ،نام بزرگ انس��ان را برای معنی
خواهد کرد.

فعل مجهول فعل آن پدری است ...
بچه ها صبحتان به خیر! سالم
درس امروز «فعل مجهول» است
فعل مجهول چیست؟ می دانید؟
نسبت فعل ما به مفعول است
...
در دهانم زبان چو آویزی
در تهیگاه زنگ می لغزید
صوت ناسازم آنچنان که مگر
شیشه بر روی سنگ می لغزید
ساعتی داد آن سخن دادم
حق گفتار را ادا کردم
تا ز اعجاز خود شوم آگاه
ژاله را زان میان صدا کردم
ژاله! از درس من چه فهمیدی؟
پاسخ من سکوت بود و سکوت
دِه ،جوابم بده! کجا بودی؟
رفته بودی به عالم هپروت؟
خنده ی دختران و غرش من
ریخت بر فرق ژاله چون باران
لیک او بود غرق حیرت خویش
غافل از اوستاد و از یاران
خشمگین ،انتقام جو گفتم:
بچه ها گوش ژاله سنگین است؟
دختری طعنه زد که ،نه خانم!
درس در گوش ژاله -یاسین -است!
باز هم خنده ها و همهمه ها
تند و پیگیر می رسید به گوش
زیر آتشفشان دیده ی من
ژاله آرام بود و سرد و خموش
رفته تا عمق چشم حیرانم
آن دو میخ نگاه خیره ی او

موج زن در دو چشم بی گنهش
رازی از روزگار تیره ی او
آنچه در آن نگاه می خواندم
قصه ی غصه بود و حرمان بود
ناله ای کرد و در سخن آمد
با صدایی که سخت لرزان بود:
فعل مجهول فعل آن پدری است
که دلم را ز درد پر خون کرد
خواهرم را به مشت و سیلی کوفت
مادرم را ز خانه بیرون کرد
شب دوش از گرسنگی تا صبح
خواهر شیرخوار من نالید
سوخت در تاب تب برادر من
تا سحر در کنار من نالید
در غم آن دو تن ،دو دیده ی من
این یکی اشک بود و آن خون بود
مادرم را دگر نمی دانم
که کجا رفت و حال او چون بود؟...
گفت و نالید و آنچه باقی ماند
هق هق گریه بود و ناله ی او
شسته می شد به قطره های سرشک
چهره ی همچو برگ الله ی او
ناله ی من به ناله اش آمیخت
که غلط بود آنچه می گفتم
درس امروز قصه ی غم توست
تو بگو! من چرا سخن گفتم؟
فعل مجهول فعل آن پدری است
که تو را بی گناه می سوزد
آن حریق هوس بُ َود که در او
مادری بی پناه می سوزد...

13

کادر

[ مواظبخودتباش! ]
خداحافظهری!

به مناسب به نمایش درآمدن آخرین فیلم سینمایی هری پاتر
رسول یونان

 قطع�� ًا عین��ک .واقع�� ًا عینک رادوست دارم .حتی چوب جادوگری
چندان برایم مهم نیس��ت به خاطر
اینکه اص� ً
لا در دو فیلم اول چوب
دیگری ب��ود .بنابراین قطع ًا عینک،
آن یادگاری خواهد بود که با خودم
نگه میدارم.
دانیل رادکلیف بازیگر نقش هری
پات��ر در آخری��ن مصاحبه اش این
جمل��ه را ب��ا لحن غ��م انگیزی ادا
ک��رد ،انگار می دانس��ت که روزی
سری فیلم های هری پاتر به پایان
می رسد.
خان��م جی.كی رولین��گ تصمیم
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گرفته اس��ت با فرزند معنوی خود
هری پاتر خداحافظی کند .چرا که
دیگر او برای خودش مردی ش��ده
اس��ت .رولین��گ لباس��ها و عینک
ه��ری را به دس��تش داد و برایش
آرزوی خوشبختی کرد .پس از آنكه
او در سال ٢٠٠٨اعالم كرد ،هری
پاتر و هدیه های مرگ آخرین كتاب
از سری داس��تانهای این جادوگر
مع��روف خواهد بود ،طرفداران وی
با امی��د اینكه هن��وز اقتباسهای
سینمایی از هری پاتر در راه است،
چندان س��رخورده نش��دند  .اما او
پس از اك��ران آخرین قس��مت از

سری فیلمهای هری پاتر در لندن،
پرونده این جادوگ��ر درآمدزا برای
همیش��ه بسته ش��د تا كمپانیهای
فیل��م بهدنبال س��وژه های معروف
دیگر برای فروشه��ای میلیاردی
برون��د و طرفداران ه��ری پاتر نیز
دیگ��ر دلخ��وش به قس��متهای
بعدی نباش��ند .فیلمهای هری پاتر
براس��اس داس��تان کتابهای��ی با
همین نام س��اخته ش��دهاند .امتیاز
س��اخت فیلم چهار کت��اب اول را
جی.کی رولینگ در سال ١٩٩٩به
كمپانی ب��رادران وارنر با قراردادی
بالغ بر یک میلیون یورو فروخت.

کودکی که در
شش سالگی به
دنیا بیاید مشخص
است که زندگی
هیجان انگیزی
خواهد داشت.
ما از قبل از شش
سالگی او اطالعات
چندانی نداریم .او
را از شش سالگی
می شناسیم .
به همین خاطر
معتقدیم که او
شش ساله به دنیا
آمده است

آخرین قسمت از
این فیلم جوالی
 ٢٠٠٩به كارگردانی
«دیوید یتس» با
نام «هری پاتر و
شاهزاده دورگه»
با بودجه كالن
 ٢٥٠میلیون
دالر ساخته شد
و فروش٩٣٣
میلیون دالر
را به همراه
داشت .این
فیلم نامزد جایزه
اسكار بهترین
فیلمبرداری شد

اولین قس��مت از این مجموعه در سال
 ٢٠٠١با نام «هری پاتر و سنگ جادو» با
بودجه ١٢٥میلیون دالری به كارگردانی
«كریس كولومبوس» ساخته شد.
این فیل��م به فروش ٩٧٥میلیون دالری
دس��ت یافت و هفتمین فیل��م پرفروش
تاریخ سینما نام گرفت.
این فیلم نامزد س��ه جایزه اس��كار ش��د.
قس��مت دوم این فیلم نوامب��ر ٢٠٠٢با
عن��وان «هری پات��ر و تاالر اس��رار» به
كارگردان��ی «كری��س كولومب��وس» با
بودجه ١٠٠میلیون دالری به س��ینمای
جهان آمد و فروشی بالغ بر ٨٧٨میلیون
دالر بهدس��ت آورد و در جوای��ز بافت��ا
جای��زه بهتری��ن فیلم كودك را كس��ب
كرد .سومین قس��مت این فیلم در ژوئن
 ٢٠٠٤ب��ا بودج��ه ١٣٠میلیون دالری با
نام «هری پاتر و زندانی آزكابان» اكران
شد و فروش جهانی ٧٩٥میلیون دالر را
به ثبت رس��اند .این فیلم ب��ه كارگردانی
«آلفونس��و ك��وارون» نام��زد دو جای��زه
اس��كار بود و در جوایز بافتا فیلم منتخب
تماشاگران نام گرفت.
«ه��ری پاتر و ج��ام آت��ش» چهارمین
قس��مت از این سری فیلمهای پرطرفدار
ب��ود كه ب��ه كارگردانی «مای��ك نویل»
در نوامب��ر ٢٠٠٥با بودج��ه ١٥٠میلیون
دالری ساخته شد و فروش ٨٩٥میلیون
دالر رابه دست آورد.
ای��ن فیلم نام��زد جایزه اس��كار بهترین
كارگ��ردان هنری بود .پنجمین قس��مت
از ای��ن فیلم با نام «ه��ری پاتر و محفل
ققنوس» در جوالی ٢٠٠٧با بودجه١٥٠
میلیون دالر به كارگردانی «دیوید یتس»
ب��ه روی پرده س��ینماهای جهان رفت و
توانست فروش جهانی ٩٣٨میلیون دالر
را كسب كند.
این فیلم در جوایز فیلم اروپا بهترین فیلم
از نگاه تماش��اگران شد .آخرین قسمت از
این فیلم ج��والی ٢٠٠٩ب��ه كارگردانی
«دیوی��د یت��س» با ن��ام «ه��ری پاتر و
ش��اهزاده دورگه» با بودج��ه كالن٢٥٠
میلیون دالر س��اخته ش��د و فروش٩٣٣
میلیون دالر را بههمراه داش��ت .این فیلم
نامزد جایزه اسكار بهترین فیلمبرداری شد.
س��ری فیلمهای «هری پاتر» با مجموع
فروش جهان��ی ٥میلیارد و ٤١٧میلیون
دالر پرفروشتری��ن فیلم چندگانه تاریخ
س��ینمای جه��ان اس��ت ك��ه باالت��ر از

«جیمز باند» و «جنگ س��تارگان» شش
قس��متی قرار دارد؛ هرچند برای ساخت
قس��متهای قبلی «ه��ری پاتر» بودجه
چشمگیر یك میلیارد و ٢٨٠میلیون دالر
هزینه شده است.
هری پاتر بیش از یک ده ه اس��ت که به

دنیا آمده و دنی��ای نوجوانان را غرق در
ش��ور و هیجان کرده است .او شش ساله
بود که به دنیا آمد.
یعنی وقتی خان��م رولینگ اولین کتابش

را در مورد او نوش��ت ش��ش سالش بود.
کودک��ی که در ش��ش س��الگی ب��ه دنیا
بیاید مشخص اس��ت که زندگی هیجان
انگیزی خواهد داشت .ما از قبل از شش
س��الگی او اطالعات چندانی نداریم .او را
از ش��ش س��الگی می شناسیم .به همین
خاطر معتقدیم که او ش��ش ساله به دنیا
آمده اس��ت .زندگی او نسبت به سایر هم
س��ن و ساالنش خیلی عجیب و غریب و
شگفت انگیز است.
ه��ر نوجوانی دوس��ت دارد ک��ه مثل او
زندگی کند .به مدرس��ه جادوگری برود و
دس��ت به کارهای عجیب وغریب بزند.
اما افسوس او بیشتر از اینها شانس ندارد
فیل��م هایش ادامه پی��دا کند .حاال که او
سن نوجوانی را پشت سر گذاشته مادرش
خانم رولینگ تصمیم گرفته است او را به
حال خود رها کند.
راس��تی چرا دیگ��ر خان��م رولینگ این
افس��انه را ادام��ه نداد؟ آی��ا از رفتارهای
عجیب و غریب هری پاتر خسته شده بود
یا جادوگران اذیتش ک��رده بودند؟ کلمه
هیچکدام بهترین جواب برای س��واالت
مطرح شده است.
خان��م رولین��گ قوی تر از ه��ری پاتر و
جادوگران کتابهایش هس��ت چرا که آنها
را خ��ودش خل��ق کرده و به آنها تس��لط
کاف��ی دارد .همانطور ک��ه در این کتابها
خوانده ایم می بینیم او هر کجا خواس��ته
حال هری پاتر و یا جادوگران را حس��ابی
گرفته است.
به نظر می رس��د خانم رولینگ این نکته
را در نظر داش��ته است که تکرار ،تنوع را
از بین می برد.
به همین خاطر داس��تان هری پاتر را به
پای��ان برد تا هری پاتر از کتابها و فیلمها
بی��رون نزن��د و در خیابانها و کوچه های
جهان قاطی پسرهای دیگر نشود.
او ه��ری پات��ری را در دنی��ای ش��یرین
ک��ودکان رها کرد تا فقط در آنجا زندگی
کند.
زندگی در داس��تانها بس��یار ش��یرین تر
از زندگ��ی در دنی��ای واقعیت هاس��ت.
واقعیت ها ممکن است تغییر شکل بدهند
اما داس��تان ها هرگز! حاال هری پاتر در
کنار سایر قهرمانان کودک مثل هاکلبری
فین ،حنا ،کوزت و  ...در جزیره ی رویاها
و قصه ها زندگی می کند.
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روانشناسی کودک

گاهی با من
وقت بگذران !
تكنيكهاي ساده اما كاربردي جهت ارتقا و بهبود روابط
والد – فرزندي به شما ارائه می گردد
دکترسعید رضایی  -روانشناس

گاهي بهترين چيزها ناديده گرفته ميشوند.
نس��يم ،يك مادر ش��اغل در خانوادهاي تكوالدي اس��ت .او پس��ري به نام
فربد مبتال به بيشفعالي دارد .نس��يم زندگي آشفتهاي دارد زيرا مجبور است
كاره��اي زيادي در خانه و خارج از خان��ه انجام دهد .از اين رو گاهي اوقات
احتياح دارد استراحتي كند و يا با دوستانش بيرون برود.
ظاهراً وقت كافي ب��راي فربد باقي نميماند او اكثر كارهاي خودش را مثل
بازي ،نقاش��ي و درس خواندن به طور مستقل انجام ميدهد .نسيم غالب ًا به
دليل مشغله زياد توجه چنداني به فربد ندارد .آنها دائم ًا در مورد انجام كارها
ب��ا هم بحث و دعوا دارند .نس��يم فكر ميكند كه دع��وا و داد و فريادش از
حد گذشته ست.
كارشناسان كودك و خانواده همگي بر اين باورند كه تعامل يعني گذراندن وقت
و ايجاد يك رابطه قوي عاطفي بين پدر /مادر و فرزند اهميت زيادي در رش��د
رواني كودك دارد اما اغلب والدين تعامل مناس��بي نداشته و از لحاظ عاطفي با
فرزندشان بسيار فاصله دارند .اين مورد بخصوص در مورد والديني صادق است
كه داراي فرزندان مبتال به مش��كالت رفتاري هس��تند و گذراندن وقت با آنها
چندان لذتبخش نميباشد.
بس��ياري از درمانگران بر ايجاد يك رابطه پدر /مادر – فرزندي خوب تأكيد
دارند و بخش��ي از برنامه ه��اي درماني خود را به آم��وزش تقويت مثبت به
والدين اختصاص دادهاند .تقويت مثبت به معناي توجه و تش��ويق رفتارهاي
درس��ت كودكان ميباش��د .در حقيقت تقويت مثبت يك رفتار خوب رابطه
مس��تقيم با داشتن يك كودك س��الم دارد .در اين مقاله سعي شده است تا
تكنيكهاي س��اده اما كاربردي جهت ارتقا و بهب��ود روابط والد – فرزندي
به شما ارائه گردد.
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براي فعاليتهاي مثبت برنامهريزي
كنيد:
ب��راي بهب��ود تعام��ل و ارتباط مثبت پ��در /مادر
– فرزن��دي ميت��وان برنامهري��زي نم��ود .در
اي��ن برنامهري��زي ،والدي��ن وقت مش��خصي را
به انج��ام فعاليتهاي��ي كه مورد عالق��ه فرزند
اس��ت ،ميگذرانن��د و در عين حال ب��راي بهبود
ارتباط ت�لاش ميكنند .هدف از اين كار افزودن
فعاليتهاي تعاملي در ط��ول هفته و تغيير رفتار
والدي��ن ب��ه منظور ايج��اد ارتباط بهت��ر با فرزند
ميباش��د .براي رس��يدن به اين مقصود بايست
چهار مرحله را طي كرد.
توج�ه :والدين گرامي براي استفاده از اين روش
ابتدا با فرزندتان بنش��ينيد و با مش��ورت يكديگر
برنامه را تنظيم كنيد ،ب��ه عبارتي كودك خود را
در اين برنامه سهيم كنيد.

1

فهرست فعاليتها را تهيه كنيد.
تم��ام كارهاي��ي را كه دوس��ت داريد ب��ه همراه
فرزندت��ان انجام دهي��د و فكر ميكنيد ظرف 30
دقيق��ه يا كمتر پايان ميپذيرد در يك فهرس��ت
قرار بدهي��د .اجازه دهيد ت��ا فرزندتان اين كارها
را انتخاب كند.
ب��ه عنوان مث��ال :ق��دم زدن در خ��ارج از خانه،
دوچرخهس��واري ،ب��ازي كردن ،عروس��كبازي،
دسترشته بازي ،بس��كتبال دونفره ،حرف زدن،
ماشينس��واري ،توپ بازي ،س��اختن كاردستي،
پختن غذا و...

2

توجه به رفتارهاي مثبت كودك
بس��يار تعج��بآور اس��ت ك��ه والدي��ن اغلب به

زمان خاصي
را به گفتوگو
با فرزندتان
اختصاص دهيد
هر كودكی
ميتواند از
داشتن پدر و
مادرى كه واقع ًا
به حرفهاى او
گوش بدهند
بهره ببرد .هدف
از زمان خاص
گفتوگو اين
است كه در
مورد تجربيات و
اتفاقات كودك با
او صحبت كنيد.
چند سؤال كوچك
از فرزندتان
در طول مكالمه
اشكالی ندارد اما
هدف اصلی اين
است كه فضايی
را براى بيان
راحت و آزادانه
هر آنچه كه در
ذهن فرزندتان
میگذرد ،به
وجود آوريد .به
نحوی عمل كنيد
كه فرزندان در
مورد اينكه چه
كار میكند ،به
چه چيزهايی
عالقه دارد ،چه
احساسی دارد
و اخير ًا چه
مشكالتی داشته
است به راحتی با
شما صحبت كند

رفتاره��اي مثبت فرزندان توجه��ي نميكنند ،در
حالي كه اين كار نه تنها باعث افزايش رفتارهاي
مثبت كودك ميشود بلكه رابطه فرزند و والدين
را تقويت ميكند .راه بسياري سادهاي براي توجه
ب��ه رفتارهاي مثبت كودك و اطمينان از اينكه او
متوجه اين رفتار پدر و مادرش ش��ده است وجود
دارد« .جعبه رفتار خوب» روش بسيار سودمندي
براي تأييد رفتارهاي مثبت فرزندتان اس��ت .يك
جعبه را روي يخچال ،پيشخوان ،ميز يا يك جاي
ديگري در خانه قرار بدهيد و روي آن نام «جعبه
رفت��ار خوب» بگذاريد .هر گاه متوجه رفتار خوبي
از سوي كودكتان شديد (مثل شراكت با ديگران،
آرام نشس��تن ،كمك در كارها خانه و )...يك تكه
كاغ��ذ برداريد و آنچ��ه را كه ديدهآي��د روي آن
بنويس��يد و در جعبه بيندازيد .شايد ترجيح بدهيد
ب��ه فرزندتان بگوييد ك��ه يك كار خوب در جعبه
انداختهآي��د .در پايان روز همراه با فرزندتان تمام
اي��ن كاغذها را از جعبه بي��رون آورده و بخوانيد.
مطمئن ش��ويد كه فرزندتان توجه شما را به رفتار
مثبت خويش درك كرده و نس��بت به رفتار خود
آگاهي بيشتر پيدا كرده است.

3

رفتار انضباطي خود را در جريان
فعالي�ت تغيير دهي�د .در طول اين فعاليتها
ب��ه فرزندتان اجازه دهيد ك��ه كار را هدايت بكند
و خودتان نيز س��عي كنيد رفتار مسئوالنه داشته
باش��يد .در حالي ك��ه فرزندتان ب��ازي را هدايت
ميكند شما هم توصيف كردن و تشويق كالمي
و لمسي را فراموش نكنيد .در اينجا چند نمونه از
اين رفتارها را بيان ميكنيم.

 بوسيدن شانه ها را گرفتن به سرعت دست كشيدنسؤال كردن :در طول بازي از فرزندتان نپرسيد
چه كاري ميكند ،چرا اين كار را ميكند و...
 چرا توپ را پرت كردي؟ نظرت در مورد بازي چيست؟ چرا اينقدر عصبي شدهاي؟دس�تورات :در طول بازي به فرزندتان نگوييد
چه كاري بايد بكند.
 عروسكها را در خانه بگذار. طاسها را پرت كن. تو توپ را بزن من ميگيرم.انتق�اد :در حين ب��ازي از رفتارهاي نامناس��ب
كودك انتقاد نكنيد.
 آن كار درست نبود. م��ن ميگويم چطور اين كار را درس��ت انجامبدهي.
 يك بار ديگر بيشتر تالش كن. -قرار است اين كار را اين طور انجام بدهي.

اگر طبق اين دس��تورالعملها با فرزندتان ارتباط
برقرار كنيد متوجه خواهيد ش��د كه فرزندتان هم
به رفتارهاي س��هگانه مثبت ش��ما پاسخ ميدهد
و اگر اين دس��ته رفتار منفي را از خودتان نش��ان
بدهيد ،ناراحت يا عصباني ميش��ود .البته منظور
اين نيس��ت كه والدين هرگز از كودكشان سؤال،
درخواس��ت يا انتق��اد نكنند .اما اي��ن رفتارها در
هنگام فعاليت مثبت با ك��ودك ضروري يا مفيد
هستند.

4

تأثير فعاليتها را ارزيابي كنيد.
بعد از هر فعاليت بهتر اس��ت با فرزندتان در مورد
تجربه و احساس��ي كه در طول بازي داش��تهايد
صحبت كنيد .س��عي كنيد ب��ا دقت به حرفهاي
فرزندتان گوش بدهيد و حتياالمكان به او پاسخ
مثبت دهي��د .چند هفته اي��ن كار را انجام دهيد
تا اوضاع روبهراه ش��ود .پ��س از آن ارتباط مثبت
در طول ب��ازي و فعاليتهاي خاص براي ش��ما
و فرزندتان به صورت ي��ك امر عادي و خودكار
درميآيد.

با كودكتان «قرار» بگذاريد
ب��ه همراه كودك خود براي يك يا چند مورد
از فعاليته��اي فوق كه تمايل داريد در طول
هفته انجام دهيد ،س��اعت ،تاريخ و روز دقيق
(به مدت  30دقيقه يا بيشتر) مشخص نماييد.
باي��د حتم ًا از موافق��ت فرزندتان در مورد اين
زمانبندي اطمينان داش��ته باشيد و در تقويم
آن را عالمت بزنيد.

تشويق :به صورت كالمي فرزندتان را در طول
بازی تشويق كنيد.
 خوب است. كار جالبي است. آفرين پسر و دختر خوب. عالي بود.توصي�ف :در طول بازي براي فرزندتان توضيح
بدهيد كه دارد چكار ميكند ،چه احساسي ممكن
است داش��ته باشد ،كجاس��ت و چه تجربهاي به
دست ميآورد.
 داري به اسباببازيها نگاه ميكني. توپ را گرفتي. خيلي خوشحالي. داري قائم ميشوي. خوشحالي.لمس كردن :هر گونه تماس جسمي مثبتي كه
با كودك ميتوانيد در طول بازي داشته باشيد.
 -بغل كردن
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بازی بچه شدن را تمرین کنید

چه بازىهایی براى كودكان مناسب هستند

دکتر مژده پور حسین

هم بازي بچه شدن
رقاب��ت خواهر و برادرها در س��نين پيشدبس��تاني به دنبال
تولد نوزاد جديد امري عادي اس��ت .اگر فاصله سني خواهر
و برادرها كمتر از  3س��ال باش��د عكسالعملهاي ناشي از
فشار رواني بس��يار زياد اس��ت .محققان متوجه شدهاند كه
كودكان پيشدبس��تاني بعد از تولد نوزاد جديد در بازيهاي
خود احساسهايي مانند حس��ادت ،پرخاشگري و اضطراب
را نش��ان ميدهن��د .از ديد چنين كودكاني تقس��يم توجه و
مالكي��ت والدين با نوزاد جديد ش��رايط دلخواهي نيس��ت.
بع��د از تولد نوزاد جديد ،م��ادران با فرزند بزرگتر كمتر بازي
ميكنن��د چون معمو ًال با نيازهاي ف��راوان نوزاد درماندهاي
مواجه هس��تند ،ضمن آنكه احس��اس بيخوابي و خس��تگي
و افس��ردگي پ��س از زايمان هم به آن اضافه ميش��ود .در
چنين شرايطي كودك بزرگتر وانمود ميكند كه دوباره بچه
ش��ده تا بخش��ي از توجهات قبلي را به دست آورد .راه مؤثر
براي اين رفتار اين اس��ت كه به جاي مخالفت با اين ميل،
او را تش��ويق كنيم تا اين رفتارهاي بچه ش��دني را به يك
وق��ت و زمان معيني موك��ول كند .در اينجا بهتر اس��ت از
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بازي"بچه ش��دن" اس��تفاده كنيم .بازي
بچه ش��دن به اين صورت است كه مادر
روزانه  15تا  30دقيقه وقت خود را كام ً
ال
به بچه بزرگتر اختصاص دهد .به طوري
كه كودك تمام توج��ه و مهرورزي مادر
را به ن��وزاد جديد از طري��ق دوباره بچه
ش��دن دريافت كند .اي��ن كار در كاهش
احس��اس رقابت كودك مؤثر اس��ت .در
طول اين مدت تم��ام توجه مادر بايد به
كودك بزرگتر اختص��اص يابد .ميتوان
اين كار را با نش��ان دادن عكس ،فيلمها
و لباسه��اي دوران كودكي وي ش��روع

كرد .بعد م��ادر بازيهاي دوران كودكي
وي مانند قايم باشك را پيشنهاد ميكند.
پ��س از آن نوب��ت در آغوش كش��يدن
كودك اس��ت در حالي كه كودك شيشه
ش��ير دوران نوزادي خود را مينوش��د و
ب��ه كتابهاي دوران ن��وزادي خود نگاه
ميكن��د .بچهگانه ح��رف زدن كودك و
الالييهاي تس��كيندهنده مادر در اين
زمان خوشايند اس��ت .در اين زمان مادر
يادآوري ميكند كه "وقتي تو بچه بودي
برايت اين ج��وري آواز ميخواندم ،با تو
بازي ميكردم و غيره""،تو خيلي بانمك
ب��ودي و م��ا همگي مثل حاال دوس��تت
داشتيم .يادم ميآيد يك بار كه "....يكي
از راه هاي مناس��ب براي ختم اين ماجرا
پيچي��دن كودك در پتوي دوران كودكي
و خواباندن وي روي مبل اس��ت .با اين
عمل ب��ه او ميفهمانيم ك��ه زماني تنها
مرك��ز توجه ها ب��وده و تم��ام رفتارهاي
مش��ابه نوزاد جديد در مورد وي نيز اجرا
ش��ده است .وس��ايل الزم براي بازگشت
به بازيهاي دوران كودكي ش��امل پتو،
شيشه شير ،پستانك ،جغجغه ،لباسهاي
دوران نوزادي ،پودر بچه ،عروس��ك و...
است.

در انجام بازي «بچه شدن» به اين موارد توجه كنيد:
 هر روز زمان و مكان خاصي را براي بازي اختصاص دهيد. اين بازي نبايد در حضور اعضاي ديگر خانواده انجام شود. رفت��ار بچهگانه كودك را در اوقات ديگر ناديده بگيريد و نش��ان دهيد كه انتظارپختگي از او داريد.
 فراموش نكنيد در طول بازي ،پذيراي رفتارهاي بچهگانه و ناپخته كودك باشيد. گاهي به كودك بگوييد چقدر از اين بازي لذت ميبريد ،هر چند به بزرگ شدنوي افتخار ميكنيد اما گاهي براي بچگي وي دلتنگ ميشويد.

بازي طراحي با نخ
برخ��ي از ك��ودكان ع��زت نفس پائين��ي دارند
و ميترس��ند ك��ه مب��ادا در كاره��ا و ي��ا در
نقاشيهايش��ان اش��تباه كنند .ب��ازي طراحي با
نخ ،بازي كمعمقي است كه هيچ كار درست يا
اش��تباهي در آن وجود ندارد بلكه هر كاري كه
كودك انجام ميدهد ،تش��ويق و تأييد ميشود.
اي��ن بازي قدرت خالقيت و ع��زت نفس را در
كودك افزايش ميدهد .ش��ما والدين ميتوانيد
ي��ك گلول��ه نخ ي��ا طن��اب را به ه��ر رنگ يا
ضخامتي كه باش��د ،فراهم كني��د .با باز كردن
ن��خ و پي��چ در پيچ كردن و ش��كل دادن به آن
ميتوانيد طرحي را روي زمين درست كنيد .اين
ط��رح ميتواند يك مار ،حلزون ،دايره ،گل و يا
هر ش��كل ديگري باشد .س��پس گلوله نخ را به
دست كودك دهيد و او را تشويق كنيد تا شكلي
را كه ش��ما روي زمين درس��ت كردهايد ،ادامه
دهد ،س��پس بعد از اينكه كودك توانست شكل
ديگري را بسازد نوبت به شما ميرسد و به اين
ترتيب به نوب��ت طراحي را ادامه بدهيد .در اين
بازي براي تشويق كودك به ادامه كار ميتوانيد
از چنين مكالمه هايي استفاده كنيد:
 ميتواني بگويي چه ح��روف الفبايي را اينجاميبيني؟
 چه شكلهايي را ميبيني؟ چه عددهايي را ميبيني؟ چه نوع غذايي را ميبيني؟این مطلب ادامه دارد...

19

پنجره

نيمروزی از رنج و ابر
درباره تابلوی «فرشته زخمی» اثر هوگو سیمبرگ ،نقاش فنالندی
رسول يونان

سمبولیس��ت ها آدم های عجیبی هستند شاید هم
این مکتب آنها را عجیب نشان مي دهد .آنها زبانی
پررمزوراز دارند .آنه��ا معتقدند اثر هنري باید تا حد
ممکن از بیان مستقیم مفاهیم فرار کند و به نمادها
و نش��انه ها پناه آورد .به عقیده آنها نمادها و نشانه
ها ،خواننده را در کشف راز و رمزهاي اثر به تحرک
درمي آورد و او را از قالب یک ش��اگرد حرف گوش
کن بیرون مي آورد.
سمبولیس��م یا نمادگرایي پیش از آنکه یک مکتب
به حس��اب بیاید ،یک مفهوم یا فلسفه است .بشر از
ابتداي شکل گیري تمدن ها و آغاز شاعري تمایل
داشته حرف هایش را در قالب نمادها و نشانه ها به
زبان آورد و اش��یاي دور وبرش را تجسم مفاهیمي
عمی��ق تر از آنچه به چش��م مي آید ،نش��ان دهد.
همانطور که مصریان باس��تان گل هاي اس��یریس
را نم��اد مرگ مي دانس��تند ،هندی��ان گل نیلوفر را
نش��انه تاج خداوند مي نامیدند ،بابلي ها مار را نماد
جاودانگي به حس��اب مي آوردند و خورشید را نشانه
بخشندگي و زندگي.
سمبولیسم اساسا با دنیاي شاعراني نظیر ماالرمه
و آرتور رمبو آغاز شد .در شعرهاي سمبولیک نمادها
عاطفي تر مي ش��وند و شعر با موس��یقي و تصویر
درهم مي آمیزد .از این جهت ش��اعران سمبولیست
جاده را براي موس��یقي س��مبولیک هم��وار کردند.
در موس��یقي کالسیک دبوس��ي را پدر سمبولیسم
(واکسپرسیونیسم) مي دانند .دبوسي ،موسیقي را از
قید و بندهاي هارموني نجات داد و گفت ،ش��نونده
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یک قطعه موس��یقي باید هنگام شنیدن یک قطعه
به یک تصویر برس��د و این نوازنده است که باید با
باالو پایین بردن ضرباهنگ موسیقي ،این تصویر را
در ذهن مخاطب تثبیت کند.
در می��ان نویس��ندگان ج��وزف کن��راد و جیمز
جوی��س به دلیل نمادپردازي در آثارش��ان ش��هرت
خاص��ي دارند .مثالجیمز جوی��س در کتاب «چهره
مرد هنرمند در جواني» پسرکي عینکي را به تصویر
مي کشد که مدام مطیع پدر و مادر و نظام کلیسایي
و معلمان مدرس��ه اش است .او به خاطر عینکي که
به چش��م مي زند با بچه ها فوتبال بازي نمي کند،
اما یک روز این عینک به طور اتفاقي مي ش��کند و
پس��رک با کمال تعجب متوجه مي شود که بینایي
اش هی��چ نقصي ندارد و بدون عینک هم مي تواند
دنیاي اطرافش را ببیند .منتقدان آثار جویس ،عینک
را نماد نگاه بس��ته و فیلتر ش��ده ی��ا همه باورهاي
کوري مي دانند که چشم عقل ما را پوشانده اند.
رم��ز گرایي ،نم��ود عصیان هنرمن��دان در برابر
مکات��ب واقع گرایي و وصف گرایي بود .رمزگرایان
بر فلس��فه بدبینانه ش��وپن هاور و ایده آلیست هاي
معن��ي گرا تکیه داش��تند .آنان دیگر بار ش��عر را بر
اریکه قدرت و افتخار نش��اندند .بودلر ،پایه گذار این
مکت��ب ،معتقد بود« :دنیا جنگلي اس��ت سرش��ار از
اشارات .حقیقت از چش��م مردم عادي پنهان است
و فقط ش��اعر مي تواند به رمز و راز این اشارات پي
ببرد ».سمبولیس��ت ها حال��ت اندوهبار و آنچه را از
طبیع��ت موجد یاس و نومیدی و ترس اس��ت ،بیان

مي کنند.
هوگو س��يمبرگ ،نقاش فنالندي يكي از بزرگان
مكتب سمبوليس��م اس��ت .به جرات مي توان او را
آخرين سمبوليست قرن بيستم ناميد .او در 24ژوئن
 1873ب��ه دنيا آمد و در  12ج��والي  1917از دنيا
رفت.
سيمبرگ از كودكي عاشق نقاشي بود.او در سال
 1895به عنوان ش��اگرد خصوصي اكس��يلي گالن
كاليالدر شهر روئوسي آغاز به كار كرد و تا آخر عمر
دست از نقاشي برنداشت .او با خلق تابلوي «فرشته
زخمي» توانس��ت نام خود را در رديف سمبوليست
هاي معروف قرار بدهد .فرشته زخمي معروف ترين
تابلوي اوس��ت  .اي��ن اثر در س��ال  2006اثر ملي
فنالند نام گرفت.
«فرش��ته زخمي» كه در سال  1903خلق شده،
داراي فضاي جدي و تلخ اس��ت .ش��خصيت اصلي
تابلو پارچه اي دور چشم هايش دارد و ردي از خون
روي بال هايش ديده مي شود.
دو كودك حمل كننده ،لباس هايي با رنگ هاي
سرد پوشيده اند مثل اينكه در مراسم تشييع جنازه،
شركت دارند.
س��يمبرگ با اص��رار از ارائه هر ن��وع توضيحي
درباره معاني اين نقاشي امتناع كرده در عوض حس
مي كند مهم اس��ت كه بيننده آزاد گذش��ته شود تا
برمبناي نمادهاي نقاشي به نتيجه برسد .
الزم به يادآوري اس��ت دو شخصيتي كه هميشه
سيمبرگ در كارش از آنها سود مي جست ،شيطان

شخصيت هاي او
در تابلو هايش
حركت آرامي
دارند ،اندوهي
آنها را آزار مي
دهد؛ اندوهي كه
ابدي است و هرگز
پايان نمي پذيرد
و اين اندوه از
انساني به انسان
ديگر درحال رفت
و آمد است وآنكه
مي ميرد انسان
است نه اندوه او

بيچاره و م��رگ نامه داش��تند .او در اين تابلو
ني��ز طبق معمول آنها را وارد بازي كرده و گاه
بارمعناي��ي اين تابلو را بر دوش آنها گذاش��ته
است.
كودك��ي كه به بيرون ن��گاه مي كند كمي
دلخ��ور و عصبان��ي ب��ه نظر مي رس��د .انگار
ش��يطاني در درون��ش بيتوته ك��رده و او را از
درون رنج مي دهد و كودكي كه كت و ش��لوار
س��ياه به تن دارد بيش��تر به يك مرد ميانسال
ش��بيه اس��ت تا كودك و انگار در همس��ايگي
مرگ زندگي مي كند .آنها نمادي از ش��يطان
و مرگ هس��تند كه مي خواهند فرش��ته را از
صحنه دور كنند و فرشته نمادي از معصوميت
و كودكي آنها اس��ت كه بال هايش شكس��ته
و چش��م هايش ديگر نمي بين��د  .آنها در اين
تابلو ناباورانه بزرگ ش��ده اند ،كودكي خود را
مثل جنازه حمل مي كنند و اين نشانه جدايي
زودرس آنها از دوران كودكي است.آنها با اين
ك��ودك زخمي به كجا مي روند و آيا راهي كه
ب��ه موازات دريا جلو مي رود آنها را به برهوتي
بي آب و علف نمي رساند؟!
مي دود
مي رقصد
به خويش مي پيچد زندگي
بي آنكه بداند چرا
وقيحانه و پرشرر
در روشناي ناپاياي افق
شب از راه مي رسد
(بودلر)
س��يمبرگ در اي��ن تابل��و تا ح��د امکان از
واقعیت عینی دور ش��ده و ب��ه واقعیت ذهنی
پرداخته اس��ت .از آنجا كه انس��ان دستخوش
نیروهای ناشناس��ی است که سرنوشت آنان را
تعیین م��ي کند از این رو حالت وحش��ت آور
این نیروها را در میان نوعی رویا و افس��انه به
تصوير مي كشد.
او مي كوشد حالت های غیرعادی روانی و
معرفت های نابهنگامی را که در ضمیر انسان
پیدا مي شود در تابلوي خود بیان کند.
س��يمبرگ ب��ا اس��تفاده از خ��ط رود دنياي
قهرمانان تابلو را به دو قس��مت شادي و اندوه
تقس��يم مي كند و آنان را وادار مي كند از مزر
آب��ي بگذرند و خود را در قلم��رو نااميدي پيدا
كنند.
رودي ك��ه دش��ت را ب��ه دو ني��م مي كند
نم��ادي از رودخانه  styxاس��ت .اين رودخانه
در اس��طوره هاي يونان يكي از رودخانه هاي
هميشه جاري است.
اس��تکس ( )styxرودخانه ای اس��ت سیاه
که مرز قلمرو مردگان ( هادس) محسوب مي
شود  .با عبور از استکس ارواح غیر از جاودانان
زندگی گذشته خود را به جریان فراموشی مي
س��پارند .استکس  ،همچنین رودخانه ای است
که خدایان به آن س��وگند م��ي خورند و حتي
برای جاودانان جایگاهی وی��ژه دارد؛ زیرا مرز
جدایی میان نابودی و جاودانگی است .گذشتن

از استکس و ورود به قلمرو مردگان به مفهوم
مرگ فیزیکی نیس��ت؛ فراموشی ،مرگی است
که در هر لحظه اتفاق مي افتد.
تنها مرگ تسلي مي دهد
زندگي مي بخشد
مرگ،
غايت حيات
يگانه آرزو
آسماني اكسيري كه به اوجمان مي برد
مدهوشمان مي كند ،مست
و َزهره رفتن با سياهي را پيشكش مي دهد
مرگ ،روشنايي لرزان افق تيره گون ما
آشنا مسافر خانه اي پر آمد و شد
آنجاي��ي كه مي توان خوابيد ،خورد و تكيه
داد
فرشته اي با انگشت هاي جادويي
كه خواب هديه مي دهد
و خلسه روياها را
مرگ ،خوابگاه بيچارگان و برهنگان
خواب��گاه بيچارگان را م��ي پردازد و ماواي
برهنگان را
شوكت خدايان
دااليي ملكوتي
سرزمين باستاني
دارايي بي پناهان و آوارگان
مرگ ،دروازه اي گش��وده بر بهش��ت هاي
دست نايافته.
(بودلر)
تابلوي «فرش��ته زخم��ي » ،تابلوي ناكامي
هاس��ت .كودكان اين تابلو دست هاي انسان
هاي بزرگس��ال را دارند .دست هاي نه چندان
لطي��ف آنها حكايتگر مش��قت و رنج حاصل از
كار در مزارع روستايي است و لباس هاي آنها
معرف فقر و ارث هاي رس��يده از نياكانش��ان
است .لباس كودكي كه به بيرون نگاه مي كند
تنگ اس��ت و لباس كودك جلويي گش��اد .در
نگاه اول چنين به نظر مي رس��د كه آنها ميان
كودكي و بزرگس��الي گير افتاده اند؛ ولي كمي
ك��ه دقت مي كني��م در مي يابيم ك��ه آنها به
مرز بزرگسالي رسيده اند .در چهره آنها كودكي

مخدوش ش��ده و آن گونه كه بايد اثري از آن
نيس��ت؛ اگرچه بزرگسالي به آنها تحميل شده
است.
دراین جهان
چه پنهانی
رنگ عوض مي کند
گلی
که قلب آدمیان است
(انونوکوماچی)
س��يمبرگ راوي اندوه هاي بشري است و
او در اكثر تابلوهايش حول محور انسان و رنج
هاي حاصل از زنده بودن مي چرخد .تابلوهاي
س��يمبرگ را ب��ه نوعي مي ت��وان آينه گردان
نااميدي و رنج ناميد.
به نظر مي رس��د او هر وقتي به س��راغ بوم
رفته تا اثري خلق كند اين جمله تلخ «زندگي
سخت است» را مثل مرثيه اي قديمي زير لب
تكرار كرده است.
سيمبرگ دشمنان زندگي بشري را در هيات
ش��يطان و مرگ مي بيند .او معتقد اس��ت كه
ش��يطان آدم ها را به س��مت گناه برده و پس
ازآل��وده كردن دس��ت هاي��ش  ،او را به دامن
مرگ مي ان��دازد و مرگ از نظر او نيس��تي و
محو شدن نيست ،بلكه يك رنج است؛ رنجي
كه همه چيز را در موقعيتي سياه قرار مي دهد.
س��يمبرگ در تابلوي باغ مرگ پايان جهان
را به نوعي غم انگيز ترس��يم كرده اس��ت .در
تابلوي «باغ مرگ» مرد س��ياهپوش با چش��م
هاي خالي و وحشتناك كه نماد مرگ است در
همه جا حضور دارد و حضور او بس��يار پررنگ
تر از زندگي اس��ت .شخصيت هاي او در تابلو
هايش حركت آرامي دارند ،اندوهي آنها را آزار
مي دهد؛ اندوهي كه ابدي است و هرگز پايان
نم��ي پذيرد و اين اندوه از انس��اني به انس��ان
ديگر درحال رفت و آمد اس��ت وآنكه مي ميرد
انسان اس��ت نه اندوه او .هوگو سيمبرگ يك
معترض اس��ت ،يك ناراضي .او دوس��ت دارد
دنيايي س��بز و روشن داش��ته باشيم؛ به همين
خاطر با مرگ و ش��يطان به دشمني بر خاسته
است.
تنها کسی
که چراغ را فرو می ُکشد
بر چارچوب پنجره
درمی یابد عمق شب پر ستاره را
تویوتاما تسونو
هوگو در اين تابلو با رمزگرايي و نمادگرايي
منحصر به ف��ردش بار ديگر ثابت مي كند كه
نقاشي اساس��ا هنري عيني نيست و فقط نمي
تواند شامل بازنمايي چيزهايي شود که واقعي
و موجودند...و ايمان دارد كه ش��ي انتزاعي به
قلمرو نقاش��ي تعل��ق دارد .او با رنگ و خطوط
خود به دنبال حل مناقش��ه بين دنياي مادي و
معنوي است ،به نظر مي رسد توانسته كمي از
سرو صداي مناقشه موجود در اين تابلو بكاهد،
شما چگونه فكر مي كنيد؟
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گفت و گو

گفتگوی ویژه جهان کودک با بانوی مهربانی

مهرآفرین قصه رنج کودکان
را فریاد می زند...
قص�ه آزار ک�ودکان این م�رز و بوم گوی�ا قرار
نیس�ت هیچ گاه به انتها برسد چراکه هر روز از
گوش�ه و کنار این مرزو بوم اخبار ناخوشایندی
از آزار و ش�کنجه کودکان�ی به گوش می رس�د
که حتی کسی فریاد مظلومیتشان را نمی شنود.
ک�ودک آزاری را می توان پدیده ای وحش�تناک
دانست که هر از چندگاهی در صدر اخبار رسانه
قرار می گیرد و موجب ناراحتی روحی بس�یاری
از افراد جامعه را فراهم می آورد.
یک�ی از موسس�اتی ک�ه در زمین�ه حمای�ت از
کودکان آس�یب دی�ده فعالیت بس�یاری انجام
داده ،موسسه مهرآفرین است که تاکنون بیش
از  4500مادر و کودک را مورد حمایت خود قرار
داده است.
این مطلب چکیده گفت و گو با فاطمه دانش�ور،
مدی�ر عام�ل و ریی�س هی�ات مدیره موسس�ه
مهرآفرین اس�ت که فعالیت های فراوانی را در
زمینه حمایت از کودکان آسیب دیده انجام داده
است.
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 این روزها با پدیده ای ناخوشایند با عنوان کودک آزاریدر کشور روبه رو هستیم که باعث تاثر افکار عمومی شده است ،با عنوان
بانوی خیری که در عرصه حمایت از کودکان فعال هستید در مورد این
مساله غیر انسانی توضیح دهید؟
شاید وقتی در رسانه ها اخباری از وقوع چند مورد کودک آزاری منتشر می شود،
ممکن است افراد جامعه تصور کنند که برای نمونه در کل ایران 7 ،4، 3و یا...
مورد اتفاق افتاده است درصورتی که مواردی فقط گزارش و درروزنامه ها منتشر
می شوند که طفل به بیمارستان منتقل می شود یا کالنتری و اورژانس اجتماعی
در جریان قرار می گیرد.
 ممکن است از این موارد ،نمونه هایی را ذکر کنید.به عنوان یک نهاد مردمی که در تعدادی از روستاهای کشور «دیده بان» داریم و
فعال هستیم مواردی از کودک آزاری مشاهده شد که منجر به فوت کودک شده
و در هیچ جا نیز ثبت نشده است که بارزترین آن مربوط به پرونده مددجویی زیر
پوشش این موسسه در یکی از روستاهای استان مرکزی بود که مادری «بهاره»
دختر  8ساله خود را به شدت کتک می زد این در حالی بود که خودش هم بارها
و بارها توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود با توجه به این شرایط
نامناسب «بهاره» زیر پوشش موسسه قرار گرفت و مادر او به نام «فرشته» نیز
زیر نظر روانشناس ما در آن روستا قرار گرفت که در جلسات روانکاوی مشخص
شد که چند سال پیش خواهر فرشته که دختر  12ساله ای بوده در مقابل
دیدگان وی وقتی در صحرا مشغول چوپانی بوده مورد خشم پدرش که یک
کشاورز روستایی بوده قرار می گیرد و پدر برای تنبیه وی دخترک  12ساله را
به االغ می بندد و آن را رم می دهد بعد از چند ساعت حیوان ،پیکر متالشی

بر این باورم
که شبکه ای از
تلویزیون فقط
مختص آموزش
در اختیار یک
 NGOقدرتمند در
کشور قرار گیرد
تا با نظارت دولت
این آموزش ها
به صورت رایگان
در اختیار خانواده
قرار گیرد

شده این دخترک را به روستا می آورد
و وقتی مادر فرشته به همسرش
اعتراض می کند با مرگ موشی که به
زور توسط مرد کشاورز به وی خورانده
می شود ،جان می سپارد و این مرد به
علت نداشتن شاکی حتی یک روز هم
بازداشت نمی شود و حتی محاکمه را
تجربه نمی کند .این مرگ و علت آن
جایی ثبت نمی شود و سرانجام آثارش
می شود فرشته و بهاره ای که هر روز
از دست مادرش کتک می خورد.
 آیا هیچ یک ازاهالی روستا برای فرشته کاری
انجام ندادند ؟
متاسفانه خیر ،زیرا اهالی روستا بر این
باور بودند که موضوع به آنها ربطی
نداشته است و چون پدر فرشته فرد
خشنی بوده ،هیچ کس جرات اعتراض
به وی را نکرد و این مرد براحتی ازدواج
مجدد کرده و وظیفه ای را در قبال
فرزند خود احساس نکرده و نمی کند و
حتی فرشته هنگامی که سال گذشته
از دست کتک های بی امان شوهرش
به منزل همان پدر پناه می برد و پدر
وی را نمی پذیرد ،فرشته خود را به
آتش می کشد.
 آیا می توانکودک آزاری را تنها مختص
جوامع شهری و یا برعکس ویژه
جامعه های روستایی دانست؟
خیر نمی توان این تقسیم بندی را
برای معضل کودک آزاری به کار برد
زیرا با توجه به نمونه های ذکر شده
می توان گفت این مساله پدیده ای
فراگیر است و کودکان روستا از مقوله
کودک آزاری جدا نیستند نباید تصور
کنیم که این پدیده فقط خاص کالن
شهرهاست زیرا با توجه به گستردگی
این موضوع که علل مختلف اقتصادی،
فقر ،روانی ،اعتیاد ،فرهنگی اجتماعی
در این پدیده موثر است برای نمونه
در  %90موارد مشابه اعتیاد پدر و در
موارد نادر ،اعتیاد مادر در وقوع این
فاجعه موثر است.
 شرایط ارائه خدماتبه کودکان آسیب دیده در شهرهای
بزرگ ،شهرستان ها و روستاها چه
تفاوت هایی باهم دارند؟

در تهران و شهرهای بزرگ وقتی با
پدیده کودک آزاری مواجه می شویم
به دلیل دسترسی آسانتر به واحد های
ارائه خدمات ،سریع تر می توانیم
کودکی را نجات دهیم مثال سال
گذشته در تهران مشاوره روانشناس
مرکز تهران موسسه متوجه لکنت زبان
و ترس دو کودک  5ساله و  7ساله زیر
پوشش موسسه شد که روان شناس از
مددکار موسسه خواست سریع منزل
این کودکان بازبینی شود و علت
ترس را در منزل آنان پیگیری شود
مددکار که به علت تعداد زیاد پرونده
مجبور بود  3ماه یکبار منزل افراد
زیر پوشش را بازبینی کند با توجه به
هشدار روانشناس در مورد این پرونده
خاص سریع به منزل این دو کودک
در خیابان قزوین تهران مراجعه کرد
و متوجه شرایط بسیار نا بهنجار خانه
شد به طوری که وی مشاهده کرد
کودک  5ساله مشغول بازی با چاقو
و قمه و آالت قتاله است؛ با توجه به
این شرایط مددکار با مادر خانواده
صحبت کرد و در جریان روانکاوی
و صحبت های کارشناسی مادر به
مددکار  3طناب دار نشان داد که
پدر خانواده که فردی معتاد و دارای
بیماری روانی بود کودکان را باالی دار
می برد و مادر ادعا کرد که همسرش
بارها طناب را به دور گردن وی نیز
انداخته است و این ترس موجب لکنت
زبان کودکان خردسال شده است.

سوال که چه کنیم؟ تنها راه چاره
نجات کودکان بی گناه بود و در پایان
هم پدر از چند ماه خودکشی کرد.
البته خودکشی در خانواده این مرد نیز
مشاهده شده بود ،به طوری که پدر وی
و برادرانشان هم به شیوه خودکشی
فوت کرده بودند و اما خوشبختانه
اکنون کودکان در شرایط خوبی به سر
می برند ،تحصیل می کنند و درمان
روانشناسی روی کودکان و مادرشان
ادامه دارد؛ به عبارت دیگر به این
شیوه شاید جلوی  100ها فاجعه ای
که می توانست منجر به فوت یا نقص
عضو و معلولیت کودک شود را گرفتیم.
 این موسسه با چههدفی شکل گرفت؟
موسسه ما در سال  86شکل گرفت زیرا
مشاهده کردیم که پدیده کودک آزاری
در عین فراوان بودن متاسفانه متولی
قدرتمند و جدی در بخش دولتی و
مردمی ندارد و خوشبختانه توانسته ایم
هم اکنون  2200کودک بد سرپرست
را از بدو تاسیس زیر پوشش خدمات
مستمر خود شامل مددکاری مشاوره
روانشناسی ،پزشکی ،حقوق و آموزش
و کارآفرینی قراردهیم اما تا رسیدن به
نقطه مطلوب فرسنگها فاصله داریم
مردم باید متوجه حساسیت موضوع
شوند و به این کودکان کمک کنند.

 سرنوشت اینپدر معتاد و روانی چه شد؟
بخش مددکاری موسسه در
مورد پدر بیکار ننشست و وی را
به یک مرکز ترک اعتیاد معرفی
کرد اما بنا بر اعالم مرکز ترک
اعتیاد این فرد باید به بیمارستان
روانی منتقل می شد و پس از
درمان باید برای ترک اعتیاد اقدام
می کرد که وی را به بیمارستان
روانی بردیم روانپزشک گفت
نمی تواند فرد
معتاد را بستری
کند اول باید
اعتیادش را
ترک کند باز
ما ند یم
با این
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 چگونه می توانبا این پدیده مقابله و آن را درمان
کرد؟
برای درمان این پدیده را می توان در
موارد زیر خالصه کرد؛ ترویج آموزش و
سواد آموزشی میان مادران و کودکان
به ویژه در نواحی و مناطق محروم که
به عهده نظام آموزشی کشور است،
ارائه مشاوره های رایگان در حوزه های
مختلف به مادران و کودکان که
بهترین وسیله آموزشی در کشور ما
رسانه ملی و موثرترین آن تلویزیون
محسوب می شود زیرا آموزش های
تلویزیونی در رشد مادران و کودکان
به ویژه در نواحی محروم بسیار اثر
گذار است .بر این باورم که شبکه ای
از تلویزیون فقط مختص آموزش در
اختیار یک  NGOقدرتمند در کشور
قرار گیرد تا با نظارت دولت این
آموزش ها به صورت رایگان در اختیار
خانواده قرارگیرد هم چنین بخشی از
مشاوره ها می تواند از طریق نهاد های
عمومی مانند معاونت اجتماعی
شهرداری ها و سایر نهادهای اجتماعی
مانند کمیته امداد ،بهزیستی ،آموزشی
و پرورش ،به صورت رایگان و آسان
در اختیار مادران و کودکان قرار گیرد
هر چند این یک فرایند زمان بر است
چون یک شبه بوجود نیامده به حتم
یک شبه هم از بین نمی رود.
يك نوع آموزش ديگر باز هم از طريق
رسانه در اختيار عموم مردم قرار گيرد
كه آزار كودکان را تنبيه تصور نكنند و
آن را جرم بدانند و به محض مشاهده
هر گونه كودك آزاري به سرعت آن
را گزارش کنند و در مواردي حتي با
مداخله ،كودك را نجات دهند پس
برای رفع این معضل باید احساس
مسئوليت كرد و بصورت مشهود و
پررنگ به مقوله آموزش پرداخت.
 به عنوان کسیکه سال های متمادی در این حوزه
فعالیت داشته اید ،مقصران اصلی
کودک آزاری در کشور را چه
کسانی می دانید؟
مقصران به ترتیب عبارتند از:
 -1مشکالت فرهنگی و تربیتی در
جامعه به ویژه در خانواده های در
معرض آسیب؛ زیرا این مشکالت باعث
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کم رنگ شدن اخالق ،ایمان ،تعهد
نسبت به خدا و خانواده ،جامعه و
فرزند می شود اگر تاریخ ایران بررسی
شود می بینم زنان و دختران در طول
تاریخ همواره از آموزش به دور بوده اند
و جاهل بزرگ شده اند با توجه به
این شرایط می توان گفت مادر جاهل
نمی تواند فرزندان شایسته تربیت کند
و نتیجه ان را می توان در ظهور پدران
و مادرانی که کودک خود را شکنجه
می کنند و جامعه را می آزارند و ...
مشاهده کرد.

سازمان های مردم نهاد را می توان
جزء نهادهایی دانست که بايد نياز
جامعه را مطالعه كرده و با توجه به
نياز جامعه سياستگذاری كنند در
کشور نهادهای مردمی فراوانی
داريم كه روی فقط ايتام فعاليت
میكنند ولی تعداد نهادهايی كه
روی كودكان بد سرپرست فعاليت
می كند بسيار نادر بوده و عملکرد
آنها بسیار ضعيف است

 وظیفه سایرنهادها در از بین بردن این پدیده
چیست؟
یکی از مهم ترین نهادها در این زمینه
قوه قضائيه است که باید بیش از
پیش احساس مسئولیت کند بنابراین
قوه قضائيه بهتر از هر مرجع دیگری
مي داند كه ضعف قوانين موجود
كجاست و در زمینه كودك آزاري
ميان جرم و مجازات سنخيت و عدالت
وجود ندارد بنابراين بايد با تنظيم
لوايح تكميلي قوانين موجود و ارسال
آن به مجلس و پيگيري آن ،وظيفه
خود را ايفا کند.
مجلس را می توان نهاد مسئول دیگری
دانست به طوری که نمايندگان مردم
در مجلس به عنوان نماينده مردم و از
جنس مردم مي دانند كه شيوع اين
پديده چقدر احساسات مردم به ویژه
مادران اين سرزمين را جريحه دار
مي كند بنابراین آنها باید به عنوان
نماينده اي از سوي مردم كه بايد
همواره دغدعه هايشان مردم باشد،
به سرعت به لوايح اين چنيني و طرح
هاي در اين مورد رسيدگي كنند و در
صورت سكون وسكوت ،پاسخ و علت
آن را به مردم توضيح دهند هر چند
مردم بارها پرسيده اند و پاسخي در
اين مورد دریافت نکرده اند.
هم چنین دولت به عنوان مجري
قوانين نیز باید اقداماتی را انجام دهند
زیرا ما در بسياري از موارد قانون داريم
ولي اجرا نمي شود بنابرین دولت
باید در اين مورد احساس مسئوليت
کرده و نهادها و وزارتخانه هاي مرتبط
مثل وزارت رفاه (سازمان بهزيستي)
و وزارت آموزش و پرورش – وزارت
بهداشت و وزارتخانه هاي
مربوطه وظيفه خود را به
خوبي انجام دهند .هم
چنین دولت باید اجازه
فعاليت گسترده به
نهادهاي مردمي دهد و

مجوزها را به موقع صادر كند و مانعي
بر سر راه فعاليت  NGOها نباشد.
با تصميم گيري هاي بدون برنامه و
غیركارشناسي و اعمال سياستهاي
بازدارنده مسير را طوالني و پيچيده
و ناهموار نكند.
سازمان های مردم نهاد را می توان جزء
نهادهایی دانست که بايد نياز جامعه را
مطالعه كرده و با توجه به نياز جامعه
سياستگذاري كنند در کشور نهادهاي
مردمي فراواني داريم كه روي فقط ايتام
فعاليت مي كنند ولي تعداد نهادهايي كه
روي كودكان بد سرپرست فعاليت مي
كند بسيار نادر بوده و عملکرد آنها بسیار
ضعيف است.
مردم نیز از جمله گروه هایی هستند
که در مقابل کودکان آسیب دیده
مسئولند زیرا تك تك افراد جامعه باید
نسبت به كودكان و مشكالت موجود
در جامعه احساس مسئوليت كنند.
بي تفاوتي مردم  ،مشكلي را ايجاد
مي كند كه گريبان خود مردم را
مي گيرد ،بي تفاوتي ما نسبت به
كودكي در برسر چهار راه ها گدايي
مي كند ،سارقي را مي پروراند كه در
آينده يا سارق منزل فرزندان ماست
يا قاتل هستند با توجه به این شرایط
كساني كه در اين مورد دلشان به
درد مي آيد و كمك مي كنند اما
اين تعداد در مقايسه با كل جامعه
بسیار اندک هستند بنابرین اكثريت
بايد مسئوالنه فكر كنند تا موضوع و
مشكلي راحتر حل شود .مردم نسبت
به دارايي خود بايد
كمك كنند من
بارها مشاهده
كرده ام كسي
درآمد
با
چند صد
ميليو ن

درماه فقط رقم چند هزار توماني
در ماه به موسسات و افراد نیازمند
كمك مي كنند كه اين كمك خوب
است ولي بهتر است نسبت به دارايي
مث ً
ال 10درصد در آمد خود را صرف
كمك به قشر آسيب پذير جامعه كنند
و در بخشش خست به خرج ندهند و
از بهترين قسمت مال خود ببخشند
افرادي كه اينگونه عمل مي كنند
بسيار نادرند.
بازرگانان -كارآفرينان و صنعتگران از
ديگر كساني هستند كه در اين زمینه
مسئولند به ویژه اتاق هاي بازرگاني
سراسركشور زیرا يكي از عمل اين پديده،
بيكاري و مشكالت اقتصادي است ،اتاق
بازرگاني مي تواند با آموزش و مشاركت
اعضاي خود هلدينگ هاي بزرگي از
جمع شركت هاي كوچك ايجاد كند
كه اين هلدينگ ها بتوانند فعاليت هاي
اقتصادي عظيمي در شهرستانها راه
اندازي كنند مثل كارخانه هاي بزرگي
كه مث ً
ال چند هزار نفر در آن مشغول كار
شوند .بازرگانان بهترين كساني هستند
كه مي توانند در سال جهاد اقتصادی اين
انديشه را عملياتي کرده و اقدام به احداث
و راه اندازي صنايع جديد ،توليدي و...
کنند و برای تعداد زیادی از جوانان اين
مرز و بوم شغل ایجاد کنند زیرا بيكاري
يك معضل اساسي در اين مملكت است
بنابراین بازرگانان و اتاق بازرگاني ايران
كه بزرگترين  NGOكشور است بايد به
مبارزه با پديده بيكاري برود و به پيشنهاد
من بهترين روش كمك به تشكيل و
هدايت هلدينگهاي قدرتمند به منظور
راه اندازي واحدهاي بزرگ كسب وكار
است.
و در آخر نهادهاي عمومي مثل
شهرداري و ...مي توانند با فعال سازي
و تخصصي كردن معاونت اجتماعي
در شهرها با اين پديده مبارزه كنند
و از اثرات سوء رفتارهای خشن بر
کودکان و آزار و شکنجه آنها بکاهند.

25

کودک آزاری

نشانهها و پيامدهاى كودكآزارى

نیما را چه کسی آزرد!
به گزارش مددکار مهرآفرین:
خانوادهاي  4نفره پس از  8سال ازدواج
به ته��ران مهاجرت ميكنن��د .مادر 30
س��اله ،خانهدار و پدر  35ساله ،لولهكش
است .داراي  2فرزند پسر هستند :نيما4 ،
ساله و طاها  3ساله .منزل آنها  2خوابه با
امكانات و شرايط كام ً
ال مطلوب و بسيار
تميز و مرتب اس��ت .مادر نظارت خوبي
بر امور خانهداري و آش��پزي دارد .درآمد
پدر خانواده نسبت ًا خوب است اما به وجود
اينك��ه نيازهاي مال��ي زن و فرزندان را
برآورده ميكند ،به مدت دو س��ال است
كه س��ردي رواني و روابط بسيار ضعيفي
بين او و همسرش حاكم است.
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در حقيقت پدر نيما صرف ًا مس��ئول ام��ور مالي خانواده
اس��ت و از نظر عاطفي و روان��ي تأمينكننده نيازهاي
زن و دو فرزند خود نميباش��د .مادر عاش��ق همس��ر
اس��ت و از نظر روحي به او بسيار وابستگي دارد ،رابطه
زناش��ويي اين دو كام ً
ال س��رد و بدون احساس است و
اين امر بر شدت آشفتگي مادر ميافزايد ،بيشتر اوقات
روز بيحوصله و كس��ل اس��ت ،احس��اس خستگي و
بيحال��ي ميكند .به راحتي نميتوان��د تصميم بگيرد،
خوابش به هم ريخته اس��ت ،زودرنج ،عصبي و تندخو
شده است و انگيزهاي براي رابطه اجتماعي ندارد .مرد
در برابر ش��كايتهاي همس��ر بيشتر سكوت ميكند و
دليلي براي كارش ندارد .زن كه نميتواند متوجه علت
رفتارهاي همسر باشد مشكل را در خودش جستوجو
ميكن��د .در اي��ن ميان ش��يطنتهاي بچهگانه نيما از
نريمان بيشتر اس��ت و مادر كه تحمل اين شيطنتها
را ندارد ،براي تنبيه نيما اقدام به كتك زدن و آس��يب
رساندن به او ميكند.

دو تا از ناخنهاي نيما كشيده ميشوند ،اكثر مواقع دور
چشمهايش كبود است ،روي دست او داغ شده و حتي
آلت تناس��لي او سوخته است .يك روز كه مادر پس از
خري��د به منزل بازميگردد ،كودك همس��ايه را بدون
ش��لوار در حال برقراري رابطه جنسي با نيما ميبيند و
ب��ه عنوان تنبيه به گونهاي نيما را كتك ميزند كه هر
دو چشم او به علت س��ياهي به زحمت ديده ميشوند
در نتيجه فردا صبح از ترس اينكه مبادا چش��مان نيما
آس��يب جدي ديده باش��ند ،او را به بيمارستان ميبرد.
پرس��تاران بيمارس��تان پس از مش��اهده جراحات نيما
به كودكآزاري مشكوك ش��ده و جريان را به نيروي
انتظامي و صدا و س��يما گزارش ميدهند .پس از طي
مراح��ل قانوني و اثبات مس��ئله ك��ودكآزاري ،قاضي
كودك را به پدر تحويل ميدهد و هر دو والدين براي
دريافت خدمات رواندرماني و مشاوره به روانپزشك و
روانشناس ارجاع داده ميشوند اما هيچ يك از آن دو
روند درمان رواني را ادامه نميدهند.

نكته قابل توجه
اين است كه اگرچه
نميتوان گفت كه
تمام كودكانی كه
مورد بدرفتاری
جسمی يا جنسی
واقع شدهاند ،در
آينده قطع ًا مشكالت
روانی – رفتاری يا
اجتماعی خواهند
داشت ،اما تحقيقات
نشان دادهاند كه
بسياری از اين
كودكان در صورت
عدم دريافت خدمات
درمانی مناسب از
بسياری از اختالالت
روانی و اجتماعی در
بزرگسالی مصون
نخواهند ماند

پرون��ده نيما يك��ي از پروندههاي بيش��مار
ك��ودكآزار اس��ت كه گ��زارش ميش��وند.
عليرغم اينكه به طور روزافزون گزارش��اتي
از سوءرفتار جنسي با كودكان شنيده ميشود
با اين وج��ود خانوادهها از بحث در اين مورد
اجتناب ميكنند.
در واق��ع خانوادهه��ا ب��ه انكار اي��ن جريان
ميپردازند چراكه باور اين مطلب كه كس��ي
رفتار وحش��تناكي را نسبت به كودكان انجام
دهد بسيار دشوار است.
نكته قابل توجه اين است كه كودكان ممكن
است داستانها و اخبار متفاوتي در مورد آزار
كودكان و حتي ربودن و كشته شدن شنيده
باشند با اين وجود تعداد زيادي ازكودكان كه
مورد آزار جنسي يا جسمي قرار ميگيرند در
برابر آزاردهندگان مقاومت نش��ان نميدهند
چراكه از سوي كودكان شناخته شدهاند.
گ��روه زي��ادي از آزاردهندهها ش��امل يكي
از والدي��ن ،خواه��ر ،برادر ،يكي از بس��تگان
همچون عمو يا همسايه ميباشند .تحقيقات
نش��ان ميدهند كه بس��ياري از ك��ودكان و
نوجواناني كه مورد آزار جنسي قرار گرفتهاند
در اينب��اره صحبت نميكنن��د .در رابطه با
پرونده كودكآزاري نيما ،ابتدا بر نوع آزار وارد
شده بر كودك مروري ميكنيم.
در اين مورد بيشتري آزاري كه بر كودك وارد
شده است ،آزارهاي جسماني است .كبوديها،
سوختگيها و كنده شدن ناخنها .در واقع در
اي��ن نوع آزارها به عمد آس��يب جس��مي به
كودك وارد ميش��ود .اين نكت��ه مورد تأييد
همه متخصصان اس��ت كه سوءاس��تفاده از

كودكان ميتوان��د اثرات زيانآور متعددي بر
كودك داشته باش��د .با توجه به بررسيهاي
انجام شده ،بدرفتاريهاي انجام شده با نيما
منجر به بروز اي��ن آثار رواني و رفتاري در او
شده است:
 نس��بت به اطرافيان (آشنا و غريبه) رفتارپرخاشگرانه و ستيزهجويانهاي دارد.
 از كلمات ركيكي استفاده ميكند. ترس و اضطراب در او مشهود است. احس��اس ع��دم امنيت او با چس��بندگيش��ديد به مادر و دش��واري در جدا شدن از
او نمايان است.
 بازيهاي مخرب انجام ميدهد. بازيهاي��ش مضم��ون جنس��ي دارند ودر برقراري رابطه اجتماعي بس��يار ضعيف
است.
نكت��ه قاب��ل توجه اين اس��ت ك��ه اگرچه
نميتوان گفت كه تمام كودكاني كه مورد
بدرفتاري جس��مي يا جنسي واقع شدهاند،
در آينده قطع ًا مش��كالت رواني – رفتاري
ي��ا اجتماعي خواهند داش��ت ،اما تحقيقات
نشان دادهاند كه بس��ياري از اين كودكان
در ص��ورت عدم درياف��ت خدمات درماني
مناس��ب از بس��ياري از اختالالت رواني و
اجتماعي در بزرگس��الي مص��ون نخواهند
ماند.
بس��ياري از قربانيان ك��ودكآزاري پس
از مراجع��ه ب��ه مراك��ز مش��اوره و روان
درمان��ي اذع��ان كردهان��د ك��ه در دوره
كودكي خود س��وابقي از آزارهاي جنسي
يا جس��مي داش��تهاند اما هي��چگاه آن را

بي��ان نكرده و به ش��كل ي��ك راز پيش
خود نگ��ه داش��تهاند .پيامدهاي رواني و
رفت��اري اي��ن كودكآزاريه��ا ميتواند
ش��امل مش��كالت خ��واب ،مش��كالت
خ��وردن ،كمرويي ،نگران��ي و اضطراب
باال ،چس��بيدن به بزرگترها ،ترسهاي
مختل��ف ،گوش��هگيري ،پرخاش��گري،
مش��كالت تمرك��ز و ...در زم��ان بلوغ و
بزرگسالي باش��د كه به برخي از اين آثار
در وضعيت فعلي نيما اش��اره شد .عالوه
برخورد آزار ديده ،وضعيت رواني والدين
و يا سرپرستهاي كودك نيز قابل بحث
ت
اس�� .
در مواردي كه كودكآزاري از س��وي يكي
از والدين (يا هر دوي آنها) انجام ميشود،
قطع ًا اختالالت و مشكالت رواني و رفتاري
وال��د ،والدين در اقدام اي��ن عمل مؤثرند.
مش��كالتي از جمله افس��ردگي ،اضطراب،
س��ابقه س��وءمصرف الكل يا مواد ،منزوي
ب��ودن ،س��ابقه سوءاس��تفاده از ديگ��ران،
قرباني سوءاس��تفاده بودن ،فش��ار ش��ديد
زندگي و مهارت ناكاف��ي براي كنار آمدن
ب��ا اين فش��ار ،اختالفات ي��ا ناراحتيهاي
زناش��ويي و ...در اين والدين بايد بررس��ي
و مورد توجه قرار گيرند.
هم��ان طور كه ش��رح داده ش��د ،وضعيت
روان��ي هر دو والد جاي بحث و رس��يدگي
دارد چ��را ك��ه مادر كام ً
ال افس��رده و دچار
آش��فتگي و بهم ريختگي شديد فكر است،
از س��ويي پدر نيز از وضعيت بهنجار روحي
برخوردار نيست .س��ردي روحي و عاطفي
وي عالوه بر نح��وه ارتباطهايش با زن و
دو فرزن��د ،بع��د از حكم قاض��ي نيز كام ً
ال
مشهود اس��ت به گونهاي كه پس از اثبات
مورد كودكآزاري ،پ��در نيما كوچكترين
اعتراض��ي به اي��ن رفتار همس��رش بروز
نميدهد.
موض��وع قابل بح��ث ديگر در اي��ن مقاله
اث��رات آش��كار ش��دن خب��ر اين ن��وع از
كودكآزاريه��ا بر مردم اس��ت .اگرچه در
ايران آمار دقيقي از س��وءرفتارهاي جنسي
و جس��مي با كودكان در دست نيست ،اما
به واسطه اطالعرسانيهاي بسيار از سوي
نهادها و ارگانهاي مربوطه ،آگاهي افراد از
شناسايي عالئم و نشانه هاي كودكآزاري
و ش��ناخت مراكز رسيدگي به اين موارد به
طور روزافزون در حال ارتقا است.
در ادام��ه اي��ن مقاله در چ��اپ بعدي تأثير
آموزشهاي پيش��گيري از كودكآزاري بر
كودكان بحث و بررسي خواهد شد.
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پزشکی

اورژانسی به نام بلع جسم خارجی توسط کودک
محمدعلی بنکدار

اگر کودکی یک جسم خارجی را ببلعد جسم خارجی در  %90موارد به دستگاه گوارش
و بقیه موارد به دس�تگاه تنفس�ی وارد می ش�ود و بروز این اتفاق ها (بلعیدن اجس�ام
خارجی) در یک تا پنج س�الگی و اغلب در پس�رها شایع است .در بچه های بزرگ تر
اس�تخوان و لقمه غذا باعث این مش�کل است.اگر جس�م خارجی در مری گیر کند با
ش�روع ناگهانی سختی بلع ،تنفس صدا دار ،اشکال تنفسی،خشونت صدا آبریزش از
دهان ،دردپشت جناغ،استفراغ تظاهر کرده ولی ممکن هم هست که کامال بی عالمت
باش�د در اغلب موارد این جسم ،در ثلث فوقانی مری گیر می کند که با عالئم تنفسی
همراه بوده و باید به طور اورژانسی خارج شود.

اجسام خارجی
سربی به علت
ایجاد مسمومیت
با سرب خصوصا
در تماس با اسید
معده باید فوری
خارج شوند

در باتری های
دیسکی سوراخ
شدن مری در
زمان کمتر از
چهار ساعت
ممکن است
حادث شود

اجس��ام خارجی در  80تا  90درصد موارد
از م��ری عبور می کند ولی اگر در مری
گیر کن��د و بی عالمت باش��د معموال تا
 24س��اعت عارضه ای ندارد و می توان
ب��ه آنها فرصت عبور داد و س��پس آن را
خارج کرد .اگر لقمه غذا گیرکرده باش��د
حتم��ا م��ری از نظرتنگ��ی و اختالالت
حرکتی باید بررس��ی ش��ود .اگر جس��م
خارجی وارد معده شده باشد تا  48ساعت
می ت��وان صبرکرد و اگر دفع نش��د باید
توسط آندوس��کوپی خارج بش��ود .برای
مواد دیگر مثل س��که ه��ا به مدت 6-4
هفته صبر م��ی کنیم و اگر از معده عبور
نکرد توسط آندوسکوپی خارج می شوند.
اجس��ام بزرگ تر با طول بزرگ تر از پنج
سانتی متر و عرض بزرگ تر از دو سانتی
متر معموال از دریچه خروجی معده عبور
نکرده و الزم اس��ت توس��ط آندوسکوپی
خارج شوند.
اگر س��که ها در مری عالمت دار باشند
فوری و اگر بی عالمت باش��ند بعد از 24
ساعت توس��ط آندوس��کوپی خارج شده
و گاه��ی به داخل معده رانده می ش��ود.
باتری س��اعت به علت جریان الکتریکی
ضعیف  ،اثر فش��اری ،م��واد قلیایی ،مواد
س��می الکترولی��ت ها طی  48س��اعت
فرصت ب��رای عبور دارند .اجس��ام نوک
تیز در مری باید فوری خارج ش��وند ولی
در معده اگر بی عالمت باش��ند و بزرگ
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نباش��ند می توان با مالحظه احتمال گیر
کردن پیگیری ش��وند .ولی بهتر اس��ت
خارج شوند.
اجس��ام خارجی س��ربی به عل��ت ایجاد
مس��مومیت با س��رب خصوصا در تماس
با اس��ید مع��ده باید فوری خارج ش��وند.
کیس��ه های حاوی م��واد مخ��در مانند
هروئین با بس��کت آندوسکوپی و گاهی
جراح��ی بای��د ف��وری خارج ش��وند .اگر
جس��م خارجی از دریچ��ه خروجی معده
عب��ور ک��رده ودر روده ها باش��د تا زمان
دف��ع آن بای��د پیگیری ش��ود و به طور
هفتگی عکس��برداری برای تعیین محل
آن انجام شود .باید والدین آگاه باشند در
ص��ورت بروز هرگونه عالمتی که دال بر
انسداد یا سوراخ شدن روده ها باشد مانند
اس��تفراغ و دل درد و اتساع شکم ،سریع
به پزش��ک معالج ک��ودک مراجعه کنند.
در صورت هرگونه ش��ک در تش��خیص
به بلع جس��م خارجی یا ب��روز عالئم آن
را با بررس��ی های تصویر برداری شامل
عک��س های رادیولوژی گردن ،س��ینه و
ش��کم در نمادهای قدامی و جانبی برای
تعیین مح��ل و تعداد آن ضرورت دارد تا
براس��اس محل تعداد اندازه ،جنس ،آن و
عالئم بیمار تصمیم گیری شود.
گاه��ی ب��رای بررس��ی اجس��امی که با
عکس های رادیولوژی س��اده نشان داده
نمی ش��وند نیاز به عک��س رنگی با ماده

حاج��ب یا س��ونگرافی خواهد ب��ود .اگر
جس��م خارجی وارد روده ش��ده باشد به
طور هفتگی پیگیری ش��ده و درصورتی
که جابه جا نش��ده باش��د یا باعث عالئم
انس��داد یا سوراخ شدن ش��ده باشد باید
عم��ل جراحی ش��وند .اجس��امی که در
روده هس��تند برای تس��ریع خون نیاز به
رژیم غذایی خاص ی��ا داروهای محرک
روده یا مولد اسهال و ضد اسید ها ندارند.
اگر جس��م خارجی در مری بیشتر از 24
س��اعت بماند معموال باعث پارگی جدار
مری ش��ده و عفونت قفس��ه سینه ،آبسه
ریه ،دی��ور تیکول ،ایجاد پارگی و اتصال
ب��ه آئورت آنوریس��م آئ��ورت و ...ممکن
است ایجاد شوند.
در باتری های دیس��کی س��وراخ ش��دن
م��ری در زمان کمت��ر از چهار س��اعت
ممکن اس��ت حادث ش��ود .اجسام نوک
تیز خطر بیشتری داشته ودر صورت گیر
کردن در قس��مت فوقان��ی مری ممکن
است باعث آبسه های اطراف حلق ،تورم
زبان کوچک و...شوند.
تمام موارد بلع جس��م خارجی مس��تلزم
مراجع��ه پزش��ک متخصص یا مش��اوره
تلفن��ی ب��ا وی ب��وده و تصمی��م گیری
نهایی بر حس��ب م��ورد و کلینیک بیمار
در صالحیت پزش��ک بیم��ار بوده و ذکر
مطال��ب فوق دال بر ع��دم مراجعه برای
مراقبتهای پزشکی در این موارد نیست.

پرونده سیاه

سپیده از زندان تن رها شد ...
کودک آزاران همچنان آزادند
مددکار موسسه نیکوکاری مهرآفرین

دو س��ال پیش بود که برای سرکشی به مددجویان زیر پوشش به
روس��تاهای اطراف اراک رفتیم و س��پیده را در وضعیتی اس��فناک
یافتیم ،بس��ته به تیرک چوبی میان طویله ،بیمار و معلول ،با بدنی
نحیف و پر از عفونت !
موضوع حساس��یتمان را برانگیخته ب��ود ،با پدرش صحبت کردیم،
وی مدعی ش��د س��پیده از بدو تولد معلول بوده و مادرش در حین
زایمان فوت کرده است .به او اطمینان خاطر دادیم که می خواهیم
به س��پیده کمک کنیم ،اما وقتی خواس��تیم او را به تهران منتقل و
در بیمارستانی بستری کنیم با مخالفتهای شدید پدر مواجه شدیم،
موضوع برایمان عجیب ش��د! او که تا چند لحظه پیش دائم طلب
کم��ک می کرد حال مخال��ف انتقال فرزندش برای م��داوا بود .با
همس��ایه ها صحبت کردیم و پی به واقعیتی تلخ بردیم ،پدر معتاد
س��پیده برای تهیه مواد مورد نیازش از وی منبع در آمدی س��اخته
بود! تحت ش��رایط سختی پدر را مجاب کردیم برای انتقال سپیده
به تهران رضایت دهد و البته در نهایت با گرفتن  100هزار تومان
رضایت داد و خود نیز همراهمان شد .سپیده  45روز در بیمارستان
امام خمینی تهران بس��تری ش��د و عجیب آن که پزش��ک معالج
در تش��خیص بیماری وی ناکام مانده بود ،تیم پزش��کی تش��کیل
ش��د ،نتایج وحش��تناک تر از ح��د تصور ما بود ! س��پیده در هنگام
تولد همچون اکثر نوزادان س��الم به دنیا آمده بود ! و در س��ن 2-4
س��الگی بر اثر اصابت ش��یء سنگینی با س��رش به این حال و روز
درآمده بود ،این انتهای ماجرا نبود ،س��پیده اعتیاد هم داش��ت و به
همی��ن دلیل بدنش در مقابل داروها مق��اوم بود ،تمام بدن وی به
دلیل زندگی در ش��رایط نامطلوب و غیر بهداش��تی عفونت داشت،
م��ورد تجاوز جنس��ی هم ق��رار گرفته ب��ود و . . .در پیگیری های
بعدی متوجه ش��دیم تمام این بالها را پدرش بر س��رش آورده بود
!!! پس از بهبود نس��بی سپیده وی را از بیمارستان ترخیص کردند،

تحت هیچ ش��رایطی نمی خواستیم وی را به پدرش بازگردانیم ،در
نتیج��ه با مراکزی که از کودکان معل��ول نگهداری می کردند وارد
مذاکره ش��دیم؛ در ابتدا با مخالفت های پدر مواجه شدیم به ناچار
ب��ه وی اطمینان خاطر دادی��م ماهانه مبلغی را به او خواهیم داد ،با
بهزیستی محل س��کونت سپیده تماس گرفتیم و عنوان کردند که
قادر به پذیرش س��پیده نیس��تند زیرا یکبار وی را بستری کرده اند
اما پدرش وی را بازستانده است .با مراکز خصوصی در تهران وارد
مذاکره شدیم و ایشان نیز رضایت پدر را می خواستند اما وی حتی
با پول هم رضایت نمی داد که س��پیده در تهران بماند .مسئله را با
چندین حقوقدان در میان گذاش��تیم ،میخواستیم به صورت قانونی
از سپیده نگهداری کنیم که به گفته وکال این امر امکان پذیر نبود
چ��را که در هر حال پدر و جد پدری قیم فرزند خویش اس��ت و ما
تنها می توانیم سرپرس��تی س��پیده را بر عهده داشته باشیم که آن
هم چندان محکم نیس��ت چراکه هر زمان پدر اراده کند می تواند
حق سرپرس��تی واگذار شده را فس��خ کند!!!!!! چاره ای نبود سپیده
باید باز می گش��ت ! نماینده مهرآفرین در اس��تان مرکزی موظف
ش��د هفته ایی دوبار به وضعیت س��پیده از نزدیک رس��یدگی کند،
مهرآفری��ن ماهانه مبلغی را به حس��اب پدر وی پرداخت می کرد تا
با این ترفند اجازه ورود به خانه را به نماینده موسس��ه بدهد .هفته
گذش��ته از طریق نماینده موسسه متوجه شدیم سپیده مجدد بیمار
شده و او را به مرکز نگهداری از معلولین ساوه منتقل کرده اند و با
توجه به آزمایشات انجام شده مشخص شد متاسفانه وی به شیشه
اعتیاد داش��ته است .دو ماه پیش طی تماس تلفنی مرکز نگهداری
کودکان س��اوه خبر فوت وی را دریافت کردیم ،سپیده از زندان تن
رها ش��د  . . .حال این سئوال پیش می آید تا چه زمانی سپیده ها،
باربدها باید جان بسپارند تا مسئوالن در قبال این کودکان احساس
مسئولیت کنند؟
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مشاور شما

از روانشناس بپرسید...
در اين قس��مت س��عي بر آن اس��ت تا به سؤاالت ش��ما والدين گرامي در رابطه با مش��كالت تربيتي كودكتان
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.comارسال فرمایید تا در شمارگان آتی مشاور ما به آنها پاسخگو باشد.

آي�ا ت�ك فرزند ب�ودن ب�ه روحيه
كودك لطمه وارد ميكند؟

ضروري و هم مفيد است .مهدكودك در را ب�ه يك اندازه دوس�ت داش�ته
رش��د اجتماعي ،خالقيت ،رشد فكري و باشند؟
كالمي كودك مفيد اس��ت .س��ه تا چهار
فرزان -رشت
سالگي س��الهاي مناسب براي رفتن به خير ،برخ�لاف آنچه كه والدين ميگويند
مهد است .بس��ياري از والدين شاغل در كه ما همه بچههايم��ان را به يك اندازه
رابطه ب��ا زمان طوالني ماندن كودك در دوس��ت داريم ،عم ً
ال چنين نيس��ت و اين
مهد احساس گناه كرده و تصور ميكنند تف��اوت در دوس��ت داش��تنها ب��ه علت
كه بايد اي��ن وقت را جب��ران كنند .اين تفاوته��اي فردي موجود بي��ن فرزندان
كار نادرست است .بايد توجه كرد اگرچه است .اين كام ً
ال طبيعي است كه به علت
تفاوت نوع روحيات ،عالي��ق ،فعاليتها،
رفتاره��ا و ...عش��ق و عالق��ه والدين به
فرزندن متفاوت باش��د .مس��لم ًا فرزندي
ك��ه در جهت و بر طبق تفكرات و نظرات
والدين رفتار ميكند بيش��تر مورد عالقه
والدي��ناش خواهد ب��ود ت��ا فرزندي كه
بداخالق و نافرمان است .پس والدين بايد
توجه داشته باشند كه هر چند ممكن است
گذران��دن زمان با والدي��ن براي كودك فرزندانشان را متفاوت دوست داشته باشند،
بسيار مهم اس��ت ،اما آنچه اهميت دارد اما بايد به اين تفاوت در ش��خصيتهاي
كيفيت اين زمان ميباش��د ن��ه مقدار و آنها توجه ك��رد و آنها را به عنوان افرادي
مي��زان س��اعتهاي س��پري ش��ده .در كه با هم متفاوت هستند ،ببينند نه افرادي
بس��ياري از موارد ،والد به همراه كودك كه يكي خوب و ديگري بد است.
خود در طول روز زمان زيادي را كنار هم
سپري ميكنند اما كودك برخالف ميزان آيا مقايس�ه ك�ردن بين بچه ها
زمان باال هيچگونه آموزش مفيد يا رابطه کار درس�تی است؟ آيا مقايسه
عاطفي عميقي را با والد تجربه نكرده يا ميتوان�د انگي�ز هاي ب�راي
بس��يار ضعيف تجربه كرده است .با توجه خ�وب عمل كردن و پيش�رفت
به اين توضي��ح ،والدين ش��اغل بايد به
خاطر داشته باشند كه احتياجي به جبران
زمان جدايي بين آنها و كودكشان نيست،
در آن زم��ان كوتاهي كه بعد از ظهر را با
هم ميگذرانند ميتوانند محبت كالمي و
عاطفي الزم را به كودك بدهند.

حض��ور ك��ودك در مهدك��ودك ه��م

آيا والدين بايد همه بچه هايش�ان

مهدوی-تهران

بسياري از والدين
شاغل در رابطه با
زمان طوالني ماندن
كودك در مهد
احساس گناه كرده
و تصور ميكنند
كه بايد اين وقت
را جبران كنند .اين
كار نادرست است.
بايد توجه كرد اگرچه
گذراندن زمان با
والدين براي كودك
بسيار مهم است ،اما
آنچه اهميت دارد
كيفيت اين زمان
ميباشد نه مقدار و
ميزان ساعتهاي
سپري شده

برخالف آنچه كه
والدين ميگويند كه
ما همه بچه هايمان را
به يك اندازه دوست
داريم ،عم ً
ال چنين
نيست و اين تفاوت
در دوست داشتنها
به علت تفاوتهاي
فردي موجود بين
فرزندان است

هيچگونه دلي��ل و توجيه علمياي وجود
ن��دارد كه كودك تك فرزند به علت تنها
بودن دچار مش��كالت روح��ي و عاطفي
خواهد شد .اين يكي از تصورات نادرست
در جامعه است .بايد به اين امر توجه كرد
ك��ه بچه تك فرزند نس��بت به بچه هاي
خانواده ه��اي ش��لوغ و پرجمعي��ت اين
مزيت را دارد كه از فش��ار و اس��ترس و
عدم امكانات رشدي و فكري آن گروه از
بچه ه��اي خانواده هاي پرجمعيت به دور
بمان��د .در جامعه ما ش��اهد خانواده هايي
با چندين فرزند هس��تيم كه در بسياري
از ش��رايط والدي��ن قادر به پاس��خگويي
به نيازهاي عاطفي ،رش��دي ،جس��مي،
اقتص��ادي و يا تحصيل��ي فرزندان خود
نبوده و حتي ممكن اس��ت فرزندانش��ان
به مش��كالت رفتاري – رواني نيز مبتال
باش��ند .پس در س�لامت رواني فرزندان
آنچه مهم اس��ت نح��وه تربيت والدين و
تأمين نيازه��اي متن��وع و مختلف آنان
است نه تعداد افراد.
آيا حض�ور ك�ودك در مهدكودك
الزم و ضروري است؟ در رابطه با
پدر و مادرهايي كه هر دو ش�اغل
هس�تند و وقت زيادي براي بودن
در کنار کودک خ�ود را ندارند ،آيا
م�دت زم�ان طوالن�ی حض�ور در
مهدكودك باعث مشكالت روحي
در آنها خواهد شد؟
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شعاعی -تهران

عشق به فرزند كام ً
ال
اكتسابي و آموخته
شده است .برخالف
تصور عام اين عالقه
جنبه غريزي ندارد
چرا كه در اين صورت
هيچ مادري فرزند
خود را رها نميكرد
يا او را بر سر راه
نميگذاشت

كودك باش�د؟

شایقی  -کیش

مقايسه اص ً
ال جايگاهي ندارد .مقايسه يعني
ناديده گرفتن تفاوتهاي فردي .اين ابزاري
است كه در بسياري از شرايط والدين براي
ايجاد انگيزه درس خواندن در فرزندشان به
كار ميبرند (مثال :پسر خالهات نصف توئه،
اين هم ش��د نمره؟!) .مقايسه به هيچوجه
عامل انگيزهاي براي رشد و حركت كودك
نيس��ت و صرف ًا به خشم كودك نسبت به
والدين و ش��خصي كه با او مقايس��ه شده
اس��ت و در نتيجه كاهش اعتماد به نفس
وي منجر خواهد شد.

ك��ودكان افس��رده ،خس��ته و بيح��ال،
رنگه��اي ش��اد و گ��رم مانن��د قرمز و
قهوهاي در برانگيختن و ش��اداب نمودن
آنها مؤثرند .ب��راي بچه هاي بيش فعال
و ناآرام ،رنگهاي آرامبخش آبي ،س��بز
و بنفش مفيدند.
كودك�م موقع رفتن ب�ه مهدكودك
بش�دت ب�ه م�ن ميچس�بد و
نمی خواهد از من جدا شود ،چطور
با او رفتار كنم؟

آيا عشق به فرزند يا به عبارتي مهر
مادري ،امری مادرزادي است؟
جداي��ي والدين اغلب براي خردس��االن
بهرامی-تبریز مشكل اس��ت و موقع جدايي رفتارهايي
عشق به فرزند كام ً
ال اكتسابي و آموخته مانن��د چس��بندگي ،گري��ه و ؟؟ نش��ان
شده است .برخالف تصور عام اين عالقه ميده��د .اي��ن رفتاره��ا نش��انه هايي از
تنبيه زماني بيشترين
جنبه غريزي ندارد چرا كه در اين صورت اضطراب جدا ش��دن از منبع امنيت (مادر
تأثير را دارد كه
بالفاصله بعد از رفتار هيچ مادري فرزند خود را رها نميكرد يا در اكث��ر مواقع) اس��ت .ب��راي رفع اين
ناشايست ارائه شود
او را بر س��ر راه نميگذاشت .در صورتي مش��كل بايد به گونهاي ب��ا كودك رفتار
و به زمان ديگري
كه ما ش��اهد اين هس��تيم كه در برخي كنيد كه احساس امنيت و اطمينان خاطر
موكول نشود
موارد مادران فرزند خود را ترك كرده يا را در او تقوي��ت كنيد .ب��راي اين منظور
از او بشدت متنفر ميشوند به گونهاي كه ابت��دا مهدكودك��ي را انتخ��اب كنيد كه
ب��ا آن آش��نا و راحت هس��تيد .با كودك
حتي ممكن است به او آسيب برسانند.
خود درب��اره كارهاي مثب��ت و مفيد كه
ب�راي انتخاب رن�گ ات�اق خواب در اي��ن م��كان جديد انج��ام خواهد داد
كودك باي�د به چه م�واردي توجه صحبت كنيد (مانن��د انواع بازيها ،افراد
جديد ،كاردستيها ،نقاشي ،آواز خواندن،
كرد؟
ناهیدی -تبریز رقصي��دن و .)...كودك خ��ود را تا محل
رنگ اتاق خ��واب در روحيه كودك تأثير جديد همراهي كنيد و مدت كوتاهي هم
مس��تقيمي دارد .ب��ه ط��ور كل ،در اتاق با او آنج��ا بمانيد .پ��س از اينكه او را از
خواب ك��ودك بايد رنگه��اي مختلفي مهدكودك تحويل گرفتيد او را به خاطر
را ب��ه كار ب��رد .رنگ پرده ه��ا به خاطر رفتار خوبش در مهدكودك تشويق كرده
نور صب��ح و خواب آرام بايد تيره باش��د .و از او بخواهيد ت��ا درباره اتفاقهاي آن
در انتخ��اب رنگ اتاق خواب بايد به نوع روز با شما حرف بزند.
روحي��ه و خلق ك��ودك توجه ك��رد (آيا
فرزندم شلوغ ،ناآرام ،بيش فعال ،افسرده ،چگونه کودکمان را تنبيه كنيم كه
هيچگونه دليل و توجيه ترسو ،مضطرب و ...اس��ت؟) .رنگهاي تأثير زيادي داشته باشد؟
علمياي وجود ندارد
كه كودك تك فرزند آبي و س��بز ،آرامبخش و استقامتبخش
سمیرا-آلمان
به علت تنها بودن
هس��تند .رنگ قرمز تيره ،هيجانبرانگيز براي اينكه تنبيه شما در مقابل رفتارهاي
دچار مشكالت روحي و
و پرش��ور و انرژيبخش اس��ت .در مورد نادرست كودكتان بيشترين تأثير را داشته
بهادری-اصفهان

باشد به اين اصول توجه كنيد:
 -1در نطفه بايد رفتار را خفه كرد .تنبيه
زماني بيشترين تأثير را دارد كه بالفاصله
بعد از رفتار ناشايست ارائه شود و به زمان
ديگري موكول نشود.
 -2در تنبيه بايد محكم بود .منظور كتك
زدن نيس��ت چراكه كتك زدن شكست
تنبيه اس��ت .صداي بلند و رسا و محكم
مفيد است.
 -3بايد تنبيه به گونهاي و با لحني باشد
كه موجب ناراحت ش��دن كودك ش��ود.
بس��ياري از والدين از اين مس��ئله نگران
ي��ا ناراحت هس��تند ك��ه در تنبيه كردن
فرزندش��ان بس��يار ناراحت خواهد شد به
گونهاي ك��ه بعد از گريه ك��ردن يا قهر
كردن كودك به دنبال تنبيه ،خود والدين
بشدت ناراحت و مضطرب ميشوند .بايد
توجه نمود كه تنبي��ه زماني تأثير خواهد
داش��ت كه موجب ناراحتي كودك شود،
در غي��ر اين ص��ورت تأثي��ري نخواهد
داش��ت ،البته منظور اين نيست كه تنبيه
به گونهاي ش��ديد باش��د كه ك��ودك را
از نظر رواني و روحي بش��دت آش��فته و
مضطرب كند.
 -4پس از اينكه با رفتار و لحن صحبت
كردنم��ان كودك را تنبيه كرديم (ممكن
است گريه كند ،قهر كند ،ناراحت شود) و
از هر بهانه و حركتي براي نزديك شدن
به والد و جلب نظر او استفاده كند ،در اين
شرايط مناسب است كه مجدداً به سمت
كودك بازگش��ته و محبت و عاطفهاي را
كه ميخواه��د به او بدهي��م .به عبارتي
زمان قهر و تنبيه نبايد طوالني و خارج از
تحمل رواني كودك باشد.

عاطفي خواهد شد
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کودک آزاری ،بی توجهی و نادیده انگاش��تن کودکان بزرگترین مسئله و مهمترین دغدغه جوامع و انجمنها
در سراسر ایاالت متحده امریکا است.همه ما از وجود چنین مشکلی باخبریم اما سوال اساسی این است که
پس از افشا موارد کودک آزاری ،چه بر سر کودک آسیب دیده می آید؟ غالبا کارکنان قوه قضائیه ،اداره های
حمایت از حقوق کودکان  ،دادس��تان ،پزش��کان و سرویسهای تامین بهداش��ت روانی و حمایت از کودکان
آس��یب دی��ده  ،موارد کودک آزاری را پیگیری و رس��یدگی می نمایند .معم��وال هر اداره و یا هر متخصص
نقش��ی متفاوت در روند تحقیق و بررسی بر عهده دارد .گاهی اوقات تالش این افراد برای انجام وظایفشان
منجر به انجام مصاحبه های متعدد از کودک آس��یب دیده می گردد که س��بب اس��ترس بیشتر و ماندگاری
آس��یبهای روحی و روانی در کودک ش��ده و این افراد س��عی دارند تا اقدامی حمایتی و جبران کننده در این
زمینه به عمل آورند.
در گذشته س��ازوکار و مکانیسمی برای
ایج��اد هماهنگی بین خدم��ات ادارات
مختل��ف وج��ود نداش��ت اما در س��ال
 1985با تاس��یس اولین مرکز حمایت از
ک��ودکان در هانتس ویل آالباما انقالبی
آرام در زمین��ه اقدام��ات حمایت��ی از
کودکان به وقوع پیوست .اکنون به جای
انجام مصاحبه های متعدد و تکراری با
کودک آسیب دیده و وارد کردن وی در
فرآیندی س��خت و پیچی��ده  ،می توان
سیس��تمی هماهن��گ را در خدمت وی
آورد .مراکز حمایت از کودکان بر اساس
اصلی ساده اما قدرتمند طراحی شده اند.
این اصل عبارت اس��ت از هماهنگی و
تشریک مس��اعی بین انجمنها ،ادارات
،وکال و متخصصانی که در این سیستم
حمایتی ش��رکت دارند .پس از تاسیس
اولین مرک��ز حمایت��ی در هانتس ویل
،جنبش��ی ملی پدید آمد .چنانچه امروزه
تقریبا  700مرکز حمایت از کودکان در
سراسر ایاالت متحده امریکا وجود دارد
و افزای��ش اینگونه مراکز نیز در دس��ت
اقدام است .
برنام��ه های مراکز حمای��ت از کودکان
،جامع��ه محوری اس��ت .یعنی هر مرکز
ط��وری طراح��ی ش��ده ک��ه نیازهای
منحصر ب��ه فرد جامع��ه خاصی که در
آن واقع ش��ده را برطرف نماید.بنابراین
دو مرکز مختلف دقیقا شبیه هم نیستند
اما همه این مراک��ز جهت اخذ اعتبار و
رسمیت ،مطابق با اس��تانداردهای ملی
فعالیت می نمایند.
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آق�ای باد کرامر ،عضو س�ابق کنگره ملی آمریکا،
اتحادی�ه مل�ی ک�ودکان را در س�ال  1987پایه
گ�ذاری نمود  .اتحادیه ملی کودکان یا به اختصار
ان س�ی ای نام کارگروهی است که با حمایت و
اعطای مجوز به انجمنهای محلی ،آنها را قادر می
س�ازد تا خدماتی کامل ،هماهنگ و بشردوستانه
به کودکان آسیب دیده ارائه دهند .
اتحادیه ملی کودکان سازمانی غیرانتفاعی است
که انجمنها و اتحادیه ها را تجهیز نموده تا تحقیق و بررس�ی هماهنگ و واکنش�ی
جامع و کامل در قبال کودکان قربانی سوءرفتار به عمل آید  .این اتحادیه خدماتی
مانن�د  :برگزاری دوره های تربیت�ی ،ارائه کمکهای فنی تخصصی ،انجام تحقیق و
پژوه�ش  ،اقدامات حمایتی و آموزش�ی برای مراکز حمای�ت از کودکان ،انجمنها و
مراک�ز تخصصی کودک آزاری در سراس�ر ایاالت متحده امری�کا به منظور دفاع از
حقوق کودکان و پیشگیری از کودک آزاری ارائه می دهد.
اتحادی�ه ملی ک�ودکان ،سرویس�های حمایتی از کودکان و همچنین سیس�تم ملی
اعط�ای مج�وز به مراکز حمایتی را بر اس�اس ضوابط و اس�تانداردها فراهم نموده
که این ضوابط هر پنج س�ال یکبار بازبینی می ش�ود.این اتحادیه در موارد کودک
آزاریهای شدید ،بهترین راهکارهای حقوقی را جهت مداخله ،تحقیق و ساماندهی
اینگونه موارد ارائه می دهد.
ان س�ی ای با بکارگیری تیمهای تربیتی و پش�تیبانی از م�دل حمایتی کودک محور ،
مراکز حمایت از کودکان را در جهت ارائه خدمات پزشکی و روان درمانی الزم ،انجام
مصاحبه با کودکان آسیب دیده و اقدامات قانونی یاری می نماید .مصاحبه در محیطی
دوستانه انجام می شود تا این مراکز اطمینان حاصل نمایند که روشها و سیستمهای
کاربردی آنها بیش از پیش آسیبی را متوجه این کودکان نخواهد کرد .
بدین ترتیب ان سی ای با این مدل تالش می نماید همراه با متخصصان و همگام
با برنامه ها در سراس�ر کش�ور پیش رفته تا ضربات روحی و روانی کودکان آسیب
دیده را کاهش دهد و ضمن شکس�تن چرخه کودک آزاری  ،مجازات مرتکبان این
جرم را افزایش دهد.

مشکل های پوستی
در شناگرها بسته
به محل و نوع آبی
که استفاده می
کنند تا حدودی
متفاوت است با
فرارسیدن فصل
گرما به طرفداران
ورزش شنا افزوده
می شود .ولی این
ورزش فقط مختص
به این فصل نخواهد
بود بلکه در تمام
طول سال عالقمندان
خاص خودش را
دارد.افرادی که از
استخرهای رو باز
استفاده می کنند
آفتاب سوختگی
یکی از شایع ترین
مشکل های پوستی
است که در اثر
تماس طوالنی مدت
با نور آفتاب بوجود
می آید و با قرمزی
و تیره شدن پوست
همراه است.استفاده
از ضد آفتاب های
مناسب و کوتاه
کردن زمان در
تماس بودن با نور تا
حدودی می تواند از
شدت آن بکاهد

قبل از شیرجه ازاین موارد مطمئن شوید
-1خشکیپوست:
خشکی پوس��ت یکی از مشکالت شایع در
شناگرها ست که دراثر تماس طوالنی مدت
با آب ،حل شدن چربی های پوست و تبخیر
آب روی س��طح پو ست بو جود می آید( .به
خص��وص درم��ورد افرادی که از اس��تخرها
اس��تفاده می کنند مواد ش��یمیایی اس��تفاده
در آب مزی��د بر علت می باش��د .).مثال کلر
استفاده ش��ده در آب استخرها سبب خشک
شدن پوس��ت و موو تحریک چشم می شود
که به صورت قرمزی و سوزش خود را نشان
می ده��د .همچنین باعث ایجاد مش��کالت
تنفسی و سوزش بینی و خارش گلو میشود.
-2ضایعه های قارچی :
ضایع��ه های قارچی (ب��ه خصوص در پاها و
البه الی انگش��تان) در اف��رادی که با پای
برهنه در محوطه اس��تخر راه م��ی روند .به
صورت قرمزی ،پوس��ته ری��زی ،گاهی تاول
ظاهر می شود.
ضایعه پوس��تی به خص��وص در غواص هادر اث��ر حساس��یت به وس��ایل ش��نا از قبیل
عین��ک،کاله ،دماغ گیرو ماس��ک به صورت
قرمزی ،خارش و گاهی ضایعه های مرطوب
همراه با ترشح و دلمه ایجاد می شود.
-3فولیکوت یا التهاب فولیکول مو
فولیکوت ی��ا التهاب فولیکول مو در افرادی
که از استخرهای آب گرم و جکوزی استفاده
می کنند در نواحی تماس پوس��ت با آب داغ
به صورت دان��ه های برجس��ته قرمز رنگ،

دردن��اک یا به صورت برجس��تگی های زیر
پوستی حس��اس در ناحیه پاشنه پای بچه ها
ک��ه در اث��ر عوام��ل میکروبی اس��ت دیده
می شود که نیازمند درمان می باشد.
-4حساسیت آلرژیک :
اف��رادی که حساس��یت آلرژیک نس��بت به
مش��تقات تیور دارند یکس��ری ضایعه های
پوس��تی در نواح��ی س��ر و اندام آنه��ا ایجاد
می ش��ود و ب��رای جلوگی��ری از ب��روز این
ضایعه ها رعایت یکس��ری نکات (به صورت
بهداش��ت فردی از طرف ش��خص ش��ناگر
و بهداش��ت عموم��ی از طرف ش��ناگران و
مسئوالن استخرها) الزم و ضروری است.
-5ضایعه های گرهی:
ضایع��ه های گرهی در اث��ر آلودگی با نوعی
میک��روب ک��ه بیش��تر در آب های ش��ور و
آکواری��وم ه��ا زندگی م��ی کنند ب��ه وجود
می آین��د ک��ه به ص��ورت برجس��تگی های
س��طحی یا عمیق قرمز رنگ روی پوس��ت
دی��ده می ش��وند و نیازمند درم��ان طوالنی
مدت با آنتی بیوتیک هستند.
-6ساییدگی پوست
س��اییدگی پوس��ت به هر علت مث�لا در اثر
برخ��ورد با کن��اره های اس��تخر ی��ا تماس
با س��نگ و ..در افرادی ک��ه در مکان های
غیربهداش��تی (رودخانه یا دریا) شنا می کنند
ب��ه وجود می آید و پوس��ت را برای ابتال به
بیماریه��ای عفون��ی باکتری��ال و انگل��ی به
خصوص انگل هایی که در مدفوع س��گ و

گربه موجود هستند مستعدد می کند.
ناگفته نماند در افرادی نیزکه با وجود داشتن
هر ن��وع ضایع��ه ی پوس��تی وارد آب های
عمومی می ش��وند به دلیل از بین رفتن سد
دفاعی پوست درمحل آس��یب دیده احتمال
بروز این ضایعه بیشتر می شود.
-7نکاتی در مورد فرد شناگر:
از جمله نکاتی که فرد شناگر باید به آن توجه کند:
-1استفاده از صابون شنا و وسائل شخصی.
-2شس��تن و خشک کردن آنها بعد از هر بار
مصرف.
-3استفاده از دمپایی در محوطه استخر.
-4اس��تفاده از ضدآفت��اب های مناس��ب در
فضای بدون حفاظ.
-5دوش گرفتن و ضدعفونی کردن پاها قبل
از ورود به استخر.
-6دوش گرفتن و شس��ت وشوی سر و بدن
با شامپوهای مالیم بعد از شنا.
-7اس��تفاده از ن��رم کنن��ده م��و و مرطوب
کننده های روغنی برای جلوگیری از خشکی
پوس��ت و وارد نشدن به اس��تخر در صورت
داشتن ضایعه پوستی.
از مس��ئوالن استخرها نیز انتظار می رود که
در مورد استفاده از مواد شیمیایی در حد مجاز
و جلوگیری از اسیدی و قلیایی شدن بیش از
حد آب نهایت سعی خود را بکنند.
در صورت بروز ضایعه پوس��تی برای کنترل
خ��ارش ،تحری��ک ،و از بین ب��ردن عفونت
ایجاد ش��ده مشورت با پزش��ک و استفاده از
داروهای مالیدنی یا خوراکی الزم است.

قبل از شیرجه زدن
مطمئن شوید !
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هوای پوستتان
را داشته باشید
مراقبت صحیح از پوست درتمام طول زندگی و فصول
مختلف سال در درازمدت برای حفظ سالمت و شادابی
آن الزم است .در طول تابستان پوست به علت افزایش
روز ،گرما ،تعریق و افزایش شدت و زمان تابش آفتاب
در معرض آسیب های محیطی خاصی قرار می گیرید.
مهمتری�ن عام�ل مخ�رب و زیانباری که در تابس�تان
روی پوس�ت تاثی�ر می گ�ذارد اش�عه آفت�اب اس�ت.
زی�را حاوی اش�عه م�اورای بنفش اس�ت این اش�عه
تقس�یم می ش�ود .بخش اعظم و خطرناک ترین جزء
 UVA;UVB;UVCب�ر اس�اس ط�ول موج به س�ه
دس�ته است که توسط الیه ازن در جو جذب می شود
و بخش بسیار ناچیزی از آن به  UVCاشعه و ماورای
بنفش که به زمین می رس�د ،جذب پوست می شود و
باعث پیری پوس�ت و  UVA;UVBس�طح زمین می
رسد و اشعه باعث تیره شدن و ایجاد انواع تومورهای
خوش خیم و بدخیم پوستی می شود .بنابراین استفاده
از ض�د آفت�اب مناس�ب جزءثاب�ت مراقب�ت روزانه از
پوس�ت برای تمام افراد اس�ت .چون هیچ ضد آفتابی
وج�ود ندارد که ب�ه طور کام�ل تمام اجزاءن�ور آفتاب
راج�ذب کن�د .بنابراین علاوه بر ضد آفتاب اس�تفاده
از کاله دس�تکش وعین�ک آفتاب�ی ب�ه اف�راد توصی�ه
می ش�ود .امروزه تحقیقات نشان داده است بیشترین
درصد آس�یب اشعه ماورای بنفش(دربزرگسالی منجر
ب�ه ایجاد مالنوم ،نوعی س�رطان پوس�ت می ش�ود).
پوس�ت س�الم الزم است که از س�اعت11تا  2بعد از
ظه�ر درمعرض آفتاب ق�رار نگی�رد و از کرمهای ضد
آفتاب مناس�ب اس�تفاده کنید .همچنین از کاله لبه دار
با حداقل هفت ونیم س�انتی متر لبه و عینک آفتابی در
فعالیتهای خارج از منزل استفاده کنید و از برنزه شدن
آفتاب و درسالنهای آرایشی بپرهیزید.
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آفتاب زدگی در تابستان
اگر فردی در معرض آفتاب ش��دید به مدت
طوالنی ق��رار گیری��د دچار آفت��اب زدگی
می شود که خطر جدی برای سالمت بیمار
است و گاهی باعث عوارض شدید می شود.
بنابراین اگر به صورت اجباری و ناخواسته به
مدت زیاد در برابر نور آفتاب قرار می گیرید
و احساس گرمای ش��دید می کنید ،رعایت
این نکات ضروری است:
در تابستان ،شست و ش��و وحمام کردن به
عل��ت گرما و تعریق باید افزایش یابد .چون
در سطح پوس��ت و زیر الیه شاخی موادی
به نام فاکتوره��ای مرطوب کننده محیطی
وج��ود دارد ک��ه وظیف��ه آن :حفظ مرطوب
و ش��ادابی پوست اس��ت .در اثرحمام کردن
و شس��ت ش��و از بین می رود .بنابراین بعد
از حمام کردن بای��د از کرم مرطوب کننده
مناس��ب اس��تفاده کنید ودر صورت نیاز به
حمام مکرر س��عی کنید دوش گرفتن با آب
ولرم یا سرد بدون اس��تفاده از مواد شوینده
صابونی ولیف صورت گیرد.
عرق جوش در گرما:
در فص��ل تابس��تان ب��ه علت تعری��ق زیاد
احتمال ایج��اد عرق جوش افزایش می یابد
و ب��ه صورت دانه های ریز ش��فاف یا قرمز
رن��گ در نواحی پوش��یده یا چین های بدن
(زیر بغل ،کش��اله ران،نواحی گردن) ایجاد
می ش��ود که معموال با خنک نگه داش��تن
بدن ،دوش گرفتن وکمپرس س��رد برطرف
خواهد ش��د .بیماریه��ای مختلف قارچی به
عل��ت تعریق ،رطوب��ت پوس��ت و افزایش
فعالی��ت ه��ای ورزش��ی به خص��وص در
(اس��تخرها) در این فصل افزایش می یابد.
ب��ه محض بروز عالئم��ی همچون خارش،
قرمزی ،در بدن ب��ه خصوص در (چین ها)
یا ایجاد لکه های تیره رنگ روی پوست به
پزشک مراجعه کنید.

نکاتی مهم برای حفظ ش�ادابی و
سالمتی پوست در تابستان
سعی کنید در معرض دمای بسیار سرد (کولر
و فن) یا بسیار گرم آفتاب قرار نگیرید.
 با کرم های مرطوب کننده از پوستتان درهوای گرم محافظت کنید.
 با آب گرم دوش نگیرید .چون به پوستتانآسیب می رساند.
بنابرای��ن از صابونهای مالیم یا س��در پودر
ش��ده (برگ کنار ،پودر ش��ده) برای شست
وشو استفاده کنید.
 مصرف میوه و س��بزیها و نوش��یدن آبفراوان را فراموش نکنید.
کدو مس��مایی ،مارچوبه ،کلم ،کاهو ،گوجه
بهترین مواد غذایی هستند که برای شادابی
پوس��ت مفیدند .همچنین مصرف انگور که
سرشار از ویتامین ها و آنتی اکسیدان های
مختلف است را فراموش نکنید.
حف�ظ سلامت و بهداش�ت پا در
تابستان
 هر ش��ب س��عی کنید پاهای خ��ود را درمحلول آب ولرم ،نمک ،و چند قطره روغن
زیتون قرار دهید وپس از خشک کردن آنها
را با روغن بادام ش��یرین ماس��اژدهید .زیرا
عالوه بر این که پاها را زیبا نگه داش��ته اید
باعث یک خواب راحت نیز می شود.
مرتب بین انگش��تان پا را برسی نمایید .اگر
ش��نا می کنید پس از شنا بین انگشتان خود
را خش��ک نماید و اگر ب��رای مدت طوالنی
کف��ش به پا دارید روزی دو بار پاها را با آب
ولرم بشویید و خشک کنید.
اگر ش��کاف یا پوسته هایی روی پا مشاهده
کردی��د یا بوی نا مطبوع��ی را حس کردید
حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید .در
ضمن هیچگاه بدون جوراب کفش نپوش��ید
و از کفش های راحت و مناس��ب اس��تفاده
نمائید.

با عطر تابستانی خنک شوید !
بهترین روشهای استفاده از عطر در هوای گرم

هرفصلی برای خود احساسات و عواطف خاصی
دارد .درحال��ی که در فصل به��ار رویش مجدد
گل ها و باز ش��دن گیاهان و غنچه هاس��ت و
تابستان پر از گرما ،سبزه و گیاه است .همچنین
پاییز پر از رنگ های متفاوت اس��ت و زمستان
سرما ،بی رنگی و س��فیدی دارد .در تابستان با
وجود گرمای شدید تنها لباس خنک نیستند که
شما را سر حال می کنند بلکه عطر مناسب نیز
باعث شادی و آرامش شما خواهند شد.
در روزه��ای بلند و گرم تابس��تان اغلب مردم،
بیش��تر زمانش��ان را بیرون خانه در (محل کار
یا با دوس��تان و خانواده م��ی گذارنند ).انتخاب
یک عطر تابس��تانی که شادی و نشاط شیرینی
و احساس سرزندگی را به شما القا کنند در این
فصل از ضروریات به ش��ما می رود .عطرهایی
ک��ه رایحه گل رز ی��ا رایحه می��وه هایی نظیر
پرتقال ،تمشک وهلو دارند در تابستان جذاب تر
می کنند .به عالوه عطرهای مناطق گرمسیری
نظی��ر گل ه��ای وحش��ی،گل ه��ای مناط��ق
گرمس��یری ،و عطرهایی که یاد آور ساحل دریا
باشد بسیار جذاب تر است.
عطر مناسب برای خانم ها
عطره��ای مناس��ب ب��رای خانم ه��ا در فصل
تابس��تان عطره��ای ترکیبی از ب��وی گل ها و
میوه ه��ا هس��تند و درکل رایح��ه ای خنک را

به مش��ام می رس��انند .توجه داش��ته باشید که
عطره��ای این فص��ل باید بدون الکل باش��ند.
اس��تفاده از عطره��ای خیل��ی گ��رم ک��ه بوی
فراگی��ری دارند یا عطرهایی که بوی ش��یرین
دارند در این فصل باعث می ش��وند که دیگران
از ش��ما دور ش��وند .چون تحمل این گونه بوها
در تابس��تان بسیار مش��کل تر از فصل زمستان
و پاییز می باشد.
عطر برای دوش گرفتن نیست
بوی عطر ممکن اس��ت بعد از مدتی اس��تفاده
ب��رای م��ا عادی ش��ود که ب��ه مرور زم��ان از
تعداد پاف های بیش��تری اس��تفاده کنیم .یعنی
اگر روزهای اول یک پاف اس��تفاده می کردیم
روزه��ای ده��م و دوازده��م فکر م��ی کنیم با
یک پ��اف بوی خوش را حس نم��ی کنیم و از
پاف های بیش��تری اس��تفاده می کنیم .اما باید
بدانید این همان عطر قبلی اس��ت و فقط حس
بویایی شما به آن عادت کرده است .وقتی بیش
از حد از عطری اس��تفاده می کنید فردی که در
کنار شماست احساس می کند بوی عطرشما در
حال خفه کردن اوست.
و ب��ه اصطالح ب��ا آن دوش گرفته اید .بنابراین
جذابیت خود را از دس��ت می دهد پس س��عی
کنید در اس��تفاده از عطر زی��اده روی نکنید تا
همواره خوشبو باشید.
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اخبار

عقربه یونیسف روی ساعت آب

کمک یونیسف برای حل معضل تامین آب در مناطق خشکی زده اتیوپی
کمتر از نیمی از جمعیت منطقه رایا آزبو در کشور اتیوپی در فاصله یک کیلومتری خانه هایشان به منبع آب
دسترسی دارند .رفتن و آوردن آب از چاهی عمیق ،برای این افراد واقعا کار طاقت فرسایی است .مخصوصا
دختران جوان که هر روز وقت و انرژی بسیاری برای انجام این کار صرف می کنند .در حال حاضر با توجه
به اینکه این منطقه با ش��دیدترین خشکس��الی در  60سال اخیر مواجه شده است ،انجام این کار سخت تر و
طاقت فرساتر از گذشته است.

بازدی�د مدیرعام�ل یونیس�ف از
روستاهای قحطی زده کشور کنیا
در امتداد ش��اخ آفریقا میلیونها نفر گرفتار
بالیی شده اند که "شدیدترین خشکسالی
 50س��ال اخیر" ن��ام گرفته اس��ت.آقای
آنتونی لیک ،مدیرعامل یونیس��ف ،اخیرا
از روستای کاپوآ در ش��مال غربی کشور
کنی��ا بازدید نم��ود .این منطق��ه یکی از
مناطق تحت پوش��ش یونیس��ف اس��ت
ک��ه توزیع غ��ذا در آن انجام می ش��ود.
در این دیدار ،والدین از تالشش��ان برای
بدس��ت آوردن آب در کف رودخانه های
خش��ک م��ی گفتن��د و مادران ک��ه قادر
نبودند کودکانش��ان را از سینه شیر دهند،
رنجشان را شرح می دادند .همچنین پدرو
مادرها از آرزوهایشان حرف زدند ،آرزوی
فرستادن بچه ها به مدرسه و نهایتا فراهم
کردن زندگی بهتری برای آنها.
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خشکسالی منجر به سوء تغذیه شدید کودکان در
برخی از مناطق اتیوپی شده است .حدود 312740
کودک دچار سوء تغذیه شدید هستند و در صورت
عدم دریافت درمان فوری جان خود را از دست
می دهند

چالشهای مقابل سودان جنوبی پس از استقالل
س��ودان جنوبی اخیرا استقالل یافته است و غرور و هیجان در چهره تک تک افراد ملت دیده می شود.
هر چند هیجان دس��تیابی به اس��تقالل نمی تواند بزرگی چالش هایی را که رهبران سودان جنوبی با آن
مواجه هستند را پنهان کند .آنها تالش می کنند تا زیرساختها ،موسسات و تخصص های مورد نیاز برای
ارتقا وضعیت کودکان را در یکی از فقیرترین کش��ورهای جهان ایجاد نمایند .خصوصا مس��اله سالمت
کودکان در این کشور نگران کننده است.

یک سال پس از س�یل جاری شدن سیل مهیب
در پاکس�تان ،یونیسف با س�اخت اولین مدرسه
موقتی کودکان پاکستانی را امیدوار نمود
س��یل بی سابقه س��ال  2010در پاکس��تان ،بخش عمده
ای از جمعی��ت منطق��ه موالنوا را وادار ب��ه نقل مکان به

مناط��ق امن تر نم��ود .پس از فروکش س��یالب ،مردم به
روستاهایشان بازگشتند اما همه ساختمانها ویران شده بود،
حتی از مدرسه یک اتاقه مسجد هم اثری نبود .یونیسف به
همراه یکی از ش��رکای پاکستانی اش درصدد احداث 500
مدرسه موقتی تا پایان آذرماه است.

برنام�ه حمایت�ی یونیس�ف برای مبارزه با س�وء
تغذیه به دنبال خشکسالی شدید در اتیوپی
خشکس��الی منجر به سوء تغذیه ش��دید کودکان در برخی
از مناطق اتیوپی ش��ده است .حدود  312740کودک دچار
س��وء تغذیه شدید هستند و در صورت عدم دریافت درمان
فوری جان خود را از دس��ت می دهند .یونیس��ف با اجرای
برنامه های حمایتی در  8800پایگاه دراتیوپی س��عی دارد
توانایی این کش��ور را در مقابله با س��وء تغذیه شدید ناشی
از خشکسالی و تغذیه ناس��الم افزایش دهد .عالوه بر این
یونیس��ف با برگزاری دوره های آموزش��ی برای کارکنان
بخش گس��ترش سالمت  ،وزارت بهداشت را جهت تغذیه
درمانی بیماران به صورت سرپایی یاری می نماید.
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In the name of the merciful God
Who loves all of us so much
Managing Director's Note

Editorial

Keep out of the reach of children !

Help to make the sun rise…
I’ve been thinking for some years to
publish a magazine about all children
concerning their problems especially
bad guardians. As God has granted me
the opportunity, I want to fulfill my
desire. I hope that the magazine would
mirror the children’s pains and would
show a reflection of abused children.
I’m sure if I draw the curtain of the life of
children who are hurt, the sun will shine
on their life and responsible people will
help them. In “The Child’s World” we
are trying to investigate the problems
of children and know how to behave
toward the earthen angles. Such a step
will help us protect the flowers. In Mehr
Afarin institute we provide services for
abused children and try to be a mother
as far as possible. We want you to flip
the pages of our magazine so as to know
the children's pains. We aim to help
them.

Fatemeh Daneshvar

Many boxes of medicine for adults carry a
warning which says “keep out of reach of
children”. Why and for what reason do they
put such a warning label on the boxes? The
amount of medicine and its chemical compound is prescribed just for adults to treat illnesses and if a child who has curiosity about
everything around him takes such medicines
out of sight of his parents, it would be harmful to the child’s health or it might even be a
mortal danger. Moreover some of the medications used to treat adults have hormonal
compounds. If a child takes such medicines, it might not risk
her/his health immediately however s/he will suffer from hormonal side effects during adolescence in the long term.
Such a fact can be applied to the entire TV programs, movies,
papers and books which are produced or written about children. Literary and artistic works belong to two different groups
but they are classified in a same group outwardly.
First group: “works (media and literature) about children” addressing adults and parents.
Second group: “works for children”, as the name suggest, it addresses children with the aim of creating educational and amusing works.
First group: literary works and arts targeting children’s moral
include stories, interviews, reports and scientific articles full of
mysterious points and wits which directly or indirectly teach
parents to educate their children and change their bad manner.
In other words, movies, TV series, papers and such books can
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clarify the ideas in parents’
mind and they can also be as
training and warning instruments which help parents
to improve their manner
toward their children as
well as make them aware
to protect their children
from mental and physical
damages and moreover
help them to treat their children’s
misbehavior. It’s clear that children shouldn’t
have access to such instruments and resources employed
by parents. Because if they find out how such instruments work,
they would vaccinate themselves against them or as doctors say they would
make the antidote.
The child’s world is a magazine which is among such instruments and it is about
children’s matters addressing just parents, so it should be kept out of children’s
reach as far as possible.
It’s an important point that not only parents but also the media, movie makers and publishers whose works are about training children pay no heed to the
point and they don’t try to make it clear by effective analyzing and warning
that there is a big difference between what is written or produced for children
and about children. It’s one of the main reasons which make parents’ efforts to
change their children’s misbehavior ineffectual.
Many education experts and child psychologists believe that the group of works
i.e. the one which is produced exclusively for children, would be more helpful
and effective if parents sit beside their children while they are watching movies
or cartoons so that they can answer their children when they raise questions
about what they are watching but parents should have unnoticeable presence.
We will talk more about this issue in the next editions.
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Your counselor

Ask Psychologist
We try to answer your questions about your child’s disciplinary problems.
Send your questions to this email: jahankoudak@gmail.com , we will
answer in the next editions.

Many parents
feel guilty
about putting
their child in
such a centre
for long hours
and they think
that they
should make
up for lost
time, but it’s
wrong

Would a sense of loneliness hurt the child in
single-child families?
Mahdavi – Tehran
There is no scientific evidence which says a single
child would suffer mentally
problems because of the
sense of loneliness. This
is a wrong idea .a single
child would enjoy a lot of
facilities and welfare comparing with children in an
extended family. There are
parents who have some
children and in many cases
they aren’t able to meet
their children’s basic needs
and they might suffer
psychological disturbances.
What is important in the
child’s mental hygiene is the
disciplinary method used by
parents and to meet their
needs but not the number
of children.
Is it necessary to put the
child in a kindergarten?
Sometimes both parents
are working and busy
so that they don’t have
enough time to spend with
their child. They have to
put the child in a child-care
centre. And sometimes s/
he has to be there for long
hours. Would it hurt the
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child?

Shoayee- Tehran
It’s helpful and essential to
put the child in a kindergarten. Such a centre makes
the child be creative and
sociable and it would also
be effective to develop the
child’s mental activities. A
three-year-old of four-yearold child is ready to be sent
to the kindergarten. Many
parents feel guilty about
putting their child in such
a centre for long hours and
they think that they should
make up for lost time, but
it’s wrong. Although it’s
important for the child the
quantity of time that you
give her/him, the quality of
time is more important. In
most cases parents spend
a lot of time with their
children but there isn’t a
deep emotional connection
between them. So parents
who are working should
remember that there is no
need to make up for the
quantity of lost time but
they should try to satisfy
their child’s emotional
needs even for a short time
which they spend with their
children in the afternoon.
Are parents meant to love

their children equally?
Farzan-Rasht
No, although parents say
that they love their children
equally, they don’t really
do. It’s natural that parents
don’t love their children to
the same degree since they
have different characters,
personalities and manners.
Parents love their obedient
and submissive children
more than aggressive and
bad-tempered ones. Although parents don’t love
their children to the same
extent, it doesn’t mean that
one is good and the other
bad.
Is it right to compare children? Can I motivate my
child to succeed by making
a comparison?
Shayeghi-Kish
Comparisons almost always
backfire. It means to ignore
everyone’s individuality.
Sometimes parents resort
to comparison to motivate
their child to study more
but comparison isn’t an
effective tool to motivate
your child, and you just
make her/him angry. Finally
s/he will lose her/his self –
confidence.

you should behave in a way
that the child
feels more
secure

Discipline
would be effective when
it makes the
child annoyed but it
doesn’t mean
to impose
severe discipline which
could result in
psychological
disturbance

Is maternal affection innate?
Bahrami- Tabriz
Maternal affection is absolutely an acquired virtue.
Contrary to what people
believe, maternal affection
isn’t an instinct; otherwise
mothers have never abandoned their children. In
some cases women abandon their children or hate
them so that they might
hurt their children severely.
Which color is good for the
baby’s room?
Nahidi-Tabriz
The color of bedroom has
an effect on the child mentally. You should use different colors in the child’s bedroom. The color of curtains
must be dark to prevent
the radiation of light in the
morning. You should choose
a color which is matched
with your child’s behavior.
The green and blue are
tranquilizing and are suitable for children who are
too active and frantic. The
red gives you energy and is
suitable for children who
are depressed and tired.
When I put my child in
the child-care centre, she

wouldn’t let me go. How
should I behave?
Bahadori-Esfehan
It’s very difficult for toddlers to separate from their
mothers and they often cry
and don’t let their mothers move away. They are
stressed because they don’t
want to keep away from,
the source of security, the
mother. you should behave
in a way that the child feels
more secure. First select
a kindergarten which you
know it well, second talk
with your child about the
activities that he will do
there (such as playing,
drawing, singing, dancing…)
then go to the kindergarten
with your child and stay
there for a short while.
When you pick him up, in
the afternoon, you should
try to get him to talk about
activities he has done in the
kindergarten and cheer him
on.
How can we punish a child
effectively?
Samira- Germany
To discipline your child effectively:
1- Don’t postpone the
discipline. Discipline will be
effective only if you impose

it immediately.
2- Be serious about discipline .it doesn’t mean to
smack the child. Smacking is
a failure. Your voice should
be firm and loud.
3- Talking with your child
in a firm voice so that
you offend her/him. After
punishment, children start
crying and parents get
upset. Discipline would be
effective when it makes the
child annoyed but it doesn’t
mean to impose severe discipline which could result in
psychological disturbance.
4- After punishment, the
child might cry or seek an
excuse to attract the attention of her/his parents and
it’s about time that parents
should treat her/him kindly.
In other words, discipline
shouldn’t last for a long
time since the child couldn’t
stand it mentally.

Practice the
Game of "Acting As a Child"

Which games
are suitable
for children?
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T

he competition between
siblings who are under
6 or 7 years old, after a
new baby comes into a family, is normal. If the gap based
on age between siblings is less
than 3 years, the reaction resulted from psychological pressure is intense.
Researchers discovered that
after arrival of a new baby, siblings show feelings of jealousy,
disputing, and anxiety while
they are playing. They don’t

like to share their parents with
the new baby. After the arrival
of a new baby, mother doesn’t
have enough time for playing
with the older child since she
is faced with the newborn’s a
lot of needs which should be
met, moreover she may suffer
insomnia, fatigue, and depression after delivery. So the older
child tries to show off by acting
like a newborn to receive her/
his parents’ attention again.

One of the best
ways to finish
the game is to
wrap the older
child in her/
his childhood
blanket and lay
up her/him on
the sofa

Instead of blaming the child
for her/his childish behavior,
parents should encourage her/
him to act like a newborn in a
special time and place. You’d
better use the game of “acting as a child”. In this game,
mother should completely give
15 to 30 minutes of her time
to the older child so that s/he
would receive all the love, affection, and attention of her/
his mother by acting as a newborn. It can help reduce the
older child’s competition feeling. Mother should pay all her
attention to the child during

playing the game. Mother can
start with showing the older
child his/her childhood photos, films and clothes, and then
they can play the game of hideand-seek. After playing games,
mother hugs the older child
while s/he is drinking milk out
of a bottle and looking at her/
his childhood books.
Singing a lullaby for the child
can also be helpful. Then
mother says to her/him “when
you were a baby, I sang the
lullaby for you and played with
you” “you were so cute and we
all loved you just like now” “I

remember once you……..”
One of the best ways to finish
the game is to wrap the older
child in her/his childhood blanket and lay up her/him on the
sofa. So we let her/him know
that s/he received all her/his
parents’ attention when s/he
was a newborn. The necessary
tools for returning to the childhood are blanket, bottle of
milk, nipple, rattle-box, toys….

Notice:
- Play the game in a special time and
place
- Don’t play the game with your child in
the presence of family members
- Take no notice of her/his childish
behavior in other times and let her/him
know that you don’t expect her/him to
behave in a silly and immature way.
- While playing the game, you should
welcome her/his childish behavior.
- Tell her/him how much you have
enjoyed the game and you are proud of
her/him since s/he is grown-up for her/
his age but sometimes you miss her/his
period of infancy.

The game of drawing by a
thread
Some children aren’t selfconfident and they are afraid
of making mistakes while
they are drawing, painting,
etc.
Drawing by a thread is an
easy game in which there
isn’t any right and wrong
action, and whatever the
child does will be approved.
This game helps children to
be creative and more selfrespect. Parents should

provide a ball of string and
draw a picture of a snake,
snail, flower, circle… on the
floor by using the thread and
then give the ball of string to
the child and get her/him to
continue and complete it.
When the child finishes
shaping the thread and
making a new form, it is your
turn. Continue playing by
turns. Ask the child following
questions to encourage her/
him:
- Can you tell me what words

you see here?
- What figures can you see?
- What numbers can you
see?
- What kind of foods can
you see?
to be continued ...
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Spend Time with Me,
Every Now and Then
We will offer simple and practical methods
to improve your parental and filial relation.

routine such as playing games,
painting and doing homework
by himself.As Nasim is very
busy, there isn’t much attention
being paid to Farbod. So there
is always quarrel between them
about doing works .She thinks that
her quarrel has gone beyond the
boundary. Experts believe that
interaction means to give your
time to your child and to build a
strong and caring bond between
parents and children that play a
key role in children’s psychological
growth but most of the parents
don’t interact with their children
properly, thus there is an emotional
deep gap between parents and

By this article, we are trying to offer a
simple and practical method to improve
yourparental and filial relation.

S

ometimes the best things
might be ignored. Nasim is
a mother who is bringing
up her son, Farbod , on her own .
Farbod is suffering ADHA. Nasim
works for a company. Her life is
such a mess since she has to do
a lot of work at home and at her
work hence she needs to rest and
go out with her friends every now
and then. It seems that she doesn’t
have enough time for spending
with his son. He does his daily
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children. This particularly applies
to parents who have children
suffering
misbehavior
and
parents don’t find it enjoyable to
spend time with such children.
Many psychologists stressed the
importance of building a good
parental and filial relationship.
Some parts of their program have
been allocated to teach parents
“The positive reinforcement
“which means to care for the
children and encourage their
good manners.There is indeed a
direct link between reinforcing a
good manner and having a sound
child.

Set a schedule for doing
positive activities:
To improve parental and filial
relationship, you can set a
schedule .In this schedule,
parents should spend a definite
time doing whatever their child
like, meanwhile they should try
to improve the bond between
them. The aim is to increase
activities related to interaction
within a week and change
parents’ behavior in order to
get them to make a better
relationship with their children.
To achieve this goal, you
should go through 4 stages:
Notice: Dear parents, for
applying this method first you’d
better talk with your children
and then set a schedule in
consultation with them. In
other words, let your children
take part in planning.
1 Stage 1: make a list of
activities which you like to do
along with your child and you
know that they will be done
within 30 minutes or less .let
your child to select activities,
for example: taking a walk
outside, cycling, playing game,
playing with dolls, talking,
cooking, playing ball games….

The aim is to
increase activities related to
interaction
within a week
and change
parents’ behavior in order
to get them to
make a better
relationship
with their
children

2 Stage 2: make an
arrangement with
your child. Fix a date for doing
mentioned activities which you
like to do with your child. Set
the date and time exactly and
mark it in a calendar. Make sure
that your child has agreed with
you on a date you set.
3 Stage 3: change your
disciplinary behavior
while doing activities. Let your
child take a lead; meanwhile
assume responsibility for your
behavior. When your child is
leading an activity, you should
remember to encourage them
by stroking or talking. Some
kinds of such behaviors are as
follows:
Encouragement: encourage

your child by discourse during
playing games
- Good
- Sounds interesting
- Good girl
- Excellent
Description: explain to your
child what s/he is doing, how
s/he is feeling, where s/he is,
what experience s/he is getting.
- You are watching the toys.
- You catch the ball.
- You are very happy.
- You are hiding yourself.
- You are happy!
Physical contact: every kind of
positive physical contact
- Hugging
-

Kissing
- Holding arms
- Stroking
Asking questions: Don’t ask
your child what s/he is doing or
why s/he is doing the activity,
etc.
- Why did you throw the ball?
- What do you think of this
game?
- Why are you so angry?
Giving order: Don’t tell your
children what to do.
- Put your dolls at home
- Throw dice
- Hit the ball ,I’ll catch it
Criticism: Don’t criticize your
child’s improper manner.

Spend a special time talking
with your children:
Every child can be lucky enough to have parents
who really listen to her/him. “special time for
talking” means to talk with the child about
her/his experience s/he has got .It doesn’t
matter to ask your child some questions during
conversation but there ought to be room for
children to express freely what is going in their
mind. Behave in a way that your children feel
free to talk with you about their works, interests,
problems and feelings.
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- Your work was wrong
- I tell you how to do this right
- Try hard once more
- You are going to do it in this
way
If you communicate with
your child according to this
instruction, you will find out
that your child reacts to your
three-fold positive behavior
but if you express negative
behavior, your child will get
angry. It doesn’t mean that
parents should never ask
their children or criticize their
work but it means that such
behaviors are useful and
necessary while you are doing
a positive activity with your
child.
4 Stage 4: evaluate the
effect of activities.
After each activity, you’d
better talk with your child
about his/her feelings and the
experiences s/he has got.
Try to listen to your child
carefully and answer him/
her positively as far as
possible. Do it for some
weeks to make ready
everything. Finally, while
you are
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playing or doing a specific
activity, a positive
communication between you
and your child will become
normal or ordinary.
Pay attention to child’s positive
behavior:
It is surprising that parents
often take no notice of their
child’s positive behavior
whereas paying attention to
the child not only increases the
child’s positive behavior but
also makes strong the bond
between parents and children.
There is a simple way to pay
attention to the child’s positive
behavior and make the child
sure that his/her parents are
aware of his/her good behavior.
“The box of good behavior” is a

very useful way to confirm your
child’s positive behavior .put a
box on a table, refrigerator or
wherever you can put it. Name
it “the box of good behavior”.
Whenever you find your child
doing a good behavior (such
as to share something with
others, to sit down and keep
calm, to do his/her share of
household chores…) take a
piece of paper and write down
what you have seen, then cast
the paper in the box .you might
prefer to tell your child that you
have thrown a good work in
the box. At the end of the day,
take out all the papers and read
them with your child. Make
sure that the child has got your
reaction to his/her positive
behavior and s/he understands
her/his behavior more than
past.

you might prefer to tell your
child that you
have thrown
a good work
in the box. At
the end of the
day, take out
all the papers
and read them
with your child.
Make sure
that the child
has got your
reaction to his/
her positive
behavior and
s/he understands her/his
behavior more
than past

Translated by: M. Daneshfar

Economy

A Millionaire Child

The children are tempted to pay for things in installments

Dr. Shahram Islami is the founder of a
research institute of child characterization.
It is more than 10 years that he has
established this institute, and his aim
was to do research on child and parents
psychology to make a robust family, as well
as to build a good relationship between
the child and parents, and to do research
on Iranian children’s personality in order
to find talented children. The institute
has been holding child characterization
courses for many years in Tehran and
more than 10 other cities.
Dr. Shahram Islami explains how we can
introduce monetary concepts to children
and teach them to work out a budget:

T

each him to pay for things in
installments
I said to a family that they’d better
pay their children’s allowance weekly. So
they gave them allowance weekly and
after some days the father of the family
called me. On those days, MP3 Player was
emerged recently. “My kid wants to buy
an Mp3 Player, its price is 30 thousands
Toman. I have told him that he should
pay 10 thousands Toman and I will pay
for the rest, but he persists in buying it
very soon”, the father said. ”Tell your kid
to speak with the storekeeper, and pay
for it in installments” I suggested him.

My purpose was to teach him to talk to the
storekeeper and tell him that he can pay
for it weekly. “Be careful, you should not
talk with the storekeeper, let him talk with
the storekeeper by himself and reach an
agreement.”I said to the father. 3 days later,
he called me again, ”my kid talked with the
storekeeper and he is going to pay 2500
Toman every week, but the problem is that
now the price is 100 thousands Toman ”, the
father said. It means that the storekeeper
was going to sell it for 100 thousands Toman,
while the real price was 30 thousands. “it
doesn’t matter, let him be deceived, when
he has to make weekly payments, he might
ponder, and the next time he would know
what to do. In this way, he would learn
that sometimes he can pay for things in
installments even if the price is high. ”
I don’t want to say what I suggested is
true or false, but it can help to improve
the child’s economic intelligence. Children
should practice and get experience. finally,
the child bought the MP3 Player, 3 months
later his father called me, “my kid has
came to the conclusion that his weekly
allowance is not enough for his expenses,
because he has been paying for everything
in installments, and every Friday he has to
pay for MP3 Player, shoes and other things
”, he said. It means that from now on, the
kid has learnt to do business. I say it again
that I don’t want to judge whether it is a
good method or not, I am just trying to
explain its relationship with kid’s economic

intelligence. In this way the kid will learn
to recognize whether it is good for him to
pay for something with a high price and
how much he would be at risk or even it
is worth the trouble. Nowadays, leasing
companies work the same way. someone
who wants to buy a car, a leasing company
will pay for it on condition that the leaseholder guarantee to pay back the money
in monthly installments although the
lease-holder has to pay a premium. This
is an economical strategy throughout the
world. But the winner is the one who
calculates whether he will get a profit.
Someone may believe that “I want to
enjoy my life, so I spend money as much
as I can ”, and the other one may believe
that “I am going to get a bank loan to
invest in a business, then my money will
become three times as much, and not only
can I pay back the loan but also I can save
the rest of my money” this is what we call
“economic intelligence”, and it’s very good
for the kids to practice it during childhood
years. We don’t believe that we should
prevent the child from taking such risks.
On the contrary, we should let him get
experience. After making some payments,
he feels that he isn’t interested in the MP3
player anymore. He thinks that he has to
pay for it as soon as he gets his weekly
allowance, so he learns that he should
pay for what he really needs. It means to
pay for something which is useful for the
future.
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Child Psychology

9

Things You Should Never Tell Your Child
Sometimes you tell your child something which hurts her/him mentally and cannot be
compensated. That’s why psychologists believe that you can use gentle hints instead of bitter
words which will have bad effect on the child’s moral. 9 sentences that you shouldn’t tell your child
are as follows:

1

3

By: Mojdeh PourHosein - Psychologist

‘Watch out, you would fall just now!’
“Stop”! “You would fall and break your head”;
“you would just drop the glass and break it”! A
mother who wants to keep her children under
her surveillance often uses such sentences. So
she always anticipates the worst things which
may happen. However this anticipation isn’t
what really threatens children. Some parents
don’t like that their children succeed in doing
something difficult without their help.
In other words, they don’t like their children
get older sooner than they want. You’d better
tell your child “be careful, you might fall! Thus
the child will be aware of a danger as well as
s/he take a responsibility. We can also explain
to her/him clearly that we are worried about
something. For example “I fear that you might
fall” “I don’t know whether you can give this
glass to your father”. This method makes the
child be more careful.

‘You are really naughty!’
When a child feels that his
parents don’t give him their time
and don’t pay attention to him,
he starts behaving in a silly way
to receive his parents’ attention.
In this case you’d better tell him
“you don’t need to make noise,
you are always so interesting” or
promise him that you will give
him more time later. “We should
receive our guest now, but we
will play together tomorrow.”
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Translated by: Masoomeh DaneshFar

‘I can’t stand you anymore!’
Sometimes your child’s behavior is intolerable
and it’s natural that you get angry but it’s not
true to tell your child that you can’t stand her/
him anymore. Such sentences hurt the child’s
feelings severely and make her/him rude and
aggressive. In this case you’d better tell her/him
“I can’t stand your works, you are exceeding
your limit” or just say “stop it” “that’s enough”
It’s better to pay attention to the child’s behavior instead of addressing her/his personality.

‘Why can’t you be like your sister?’
If you hold out a sibling as a shining
example, it might inflame your children and make them angry. In this
case you’d better say “try a
little more”
“You would help me
by cleaning your
room” so you
let your child
know what you
expect her/
him without
comparing
your child to
someone else.

4

2

5

7

‘I don’t love you anymore!’
When you tell your child “I don’t love you” or “you
are hurting me” you make him much more angry
and aggressive. He feels that he is rejected. These
sentences suggest that he isn’t lovely unless he behaves in a way that his parents like.
In such a case you’d better say “I don’t like what you
have done” .in this
method the child will
not be found guilty
but his behavior will
be addressed. You
can also say “be a
good and kind girl, it’s
much better”
‘You are always…’
“Always” and “never” are the words that you
shouldn’t tell your children since they suggest
them that they have no chance to change their
behavior. When you label children, they internalize that message and they wouldn’t try to
change or improve their behavior.
You’d better tell them” you gave me your word
to take care of your toys …I’m sure you won’t
damage them again”

6
‘Be a good child or the wolf will eat you!’
One of the bad effects of this sentence is
that imaginary wolf frightens the child and
it may lead to nightmares. The other drawback of this threat is that you should make
a threat which is available for example
when you threaten your child and he pays
no head, from where you can get a wolf.
It’s better to say “stop or you might receive
a punishment”

‘I’m tired of you ‘
When your child makes
you very angry, you may
tell her such a sentence.
If you have said it many
times, she would feel
that she has been rejected by her family and you
can’t imagine how much
it makes her sad. If your child makes you angry,
you are the cause of her bad behavior.
In this case you’d better say “I’m tired”. Although
this sentence is the same as previous one, you
don’t address your child.

8

‘No, you shouldn’t fear’
When you say this sentence, you undermine your child’s fear and
feelings. Why parents do this? Because they often don’t know
how to react or they don’t want to see that their child is afraid of,
let’s say, the lift. Your child expresses her fear innocently regardless of her parents’ feelings. If her only supporters tell her that
she shouldn’t fear, she will be confused and doubtful to talk with
her parents about her feelings in the future.
You’d better tell her “don’t worry; I’m here to help you. I was
afraid of this when I was in your age but now I don’t fear anymore”

9
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Child Abuse

Trend of Child Abuse

Who Hurt Nima?

A

social worker from Mehr Afarin institute is reporting a case of child
abuse. A family of four migrated to Tehran. The mother of the family
is 30 years old and she is a housekeeper. The father of the family is
35 years old and he is a plumber. They have 2 sons, Nima is 4 years old and
Taha is 3 years old. They live in a two-bedroom flat with every convenience.
Household chores are under the mother’s control. Although the father’s
income is well and adequate to meet his family’s needs, his relationship with
his wife doesn’t look well. Actually the father tries to meet only their physical
needs and he doesn’t provide them
with emotional needs. Although she
loves his husband, their matrimonial
relation is cold. Most of the day,
she is tired, impatient, and irritable.
She can’t sleep and communicate
with others well, and she isn’t also
able to make decision. Although she
grumbles, her husband keeps quite.
She can’t find what the reason of her
husband’s behavior is, so she thinks
that she herself has a problem. Nima
is more active and noisy than Taha
and his mother who can’t tolerate
the noise beats Nima severely. He
lost two nails of his fingers and most
of the time, he is black and blue.
There are scars on his hands and
his genital organ. Once his mother
returned home and caught him
having sex with the child of their neighbor. She struck him about the head
leaving him with bruises and injured eyes. The next day she was afraid that
he might lose his eyes, so she took him to a hospital. Nurses of hospital, who
became suspicious, reported the case to the police. The case of child abuse
was proved by law. The lawyer delivered Nima to his father. Both parents
were obliged to consult a psychologist who can give them psychological
treatment. None of them completed the process of treatment.
of Children
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The case of child abuse was
proved by law. The lawyer
delivered Nima to his father.
Both parents were obliged to
consult a psychologist who
can give them psychological
treatment

Having consulted psychologists, adults who experienced
abuse during childhood
disclosed that they had never
talked about it and they had
kept it secret

N

ima is one of the cases which
are reported every day.
Although families hear news
of child abuse, they don’t want to talk
about it because they can’t believe
that someone may treat a child
harshly. Children hear the news about
child abuse cases but they don’t resist
abusers since they are acquainted with
them. Most abuse offenders might be
one of the parents, sisters, brothers,
uncles, aunts, and neighbors. Research
has shown that most children who
suffered from sexual abuse hadn’t
talked about it. Coming back to the

case of Nima, first we analyze the
type of abuse. Nima suffered from
physical abuse such as burning,
bruising, plucking nails. Actually
physical abuse is physical aggression
directed at a child intentionally. Child
abuse has harmful and various effects
on children, researchers believe. The
psychological effects of physical abuse
on Nima are as follows:
- he is aggressive and hostile
- he says rude words
- he is stressed and fearful
- he has no feeling of security, so he
is attached to his mother severely
- his fun and games are harmful and indecent
- he can’t communicate with others

fear of things associated with
the abuse, abnormal attachment
disorder ….
When child abuse offender is one
of the child’s parents (or both of
them), they definitely suffered from
psychological problems such as
depression and anxiety. Substance
abuse, financial difficulties and
marital strife can be the other causes
of child abuse. Research show most
parents who experienced abuse
during childhood are more likely
to mistreat their children. Nima’s
mother suffers from depression, on
the other side his father isn’t in a
good mood. Although his wife has

Although we can’t claim that all the
victims of child abuse will definitely
suffer from psychological and
physical disorders, studies show
that most of them will suffer from
psychological and physical problems
unless they enjoy medical and
psychological treatment.
Having consulted psychologists,
adults who experienced abuse
during childhood disclosed that they
had never talked about it and they
had kept it secret. The effects of child
abuse include insomnia, depression,
anxiety, self-blame, chronic pains,

been found guilty by law, he seems
cold and uncaring, and he doesn’t
even blame his wife for child abuse.
The effect of broadcasting child
abuse cases on people is very
important. Although there is no
exact child abuse statistics in Iran,
now people are well aware of the
types of child abuse because of
government officials’ efforts to
inform them.
In the next edition, we will talk
about the prevention of child abuse
and neglect.
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Kindergarten

Kindergarten Kids Are Mighty

T

he first impact of stress on
the infant’s body occurs in
the first minute of entering
into the physical world and he
feels that he has made a big
mistake, because he had just
left a very safe, warm, and soft
place, called womb, in which he
used to get all his needs without
making any effort, and now
he lost all he used to have by
taking a very unpleasant journey
which is called birth. Now in this
physical world, he has to try
by himself, even for breathing,
and his first cry is a struggle for
survival. It does not take long
time for him to get used to this
situation. No doubt, mother’s
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Dr. Saeed Rezayi _ psychologist
lovely embrace, the most similar
place to womb environment,
is the reason which makes
him to get used to this world.
The mother’s embrace is such
a kindergarten which is an
unlimited source of security,
softness, nourishment, and it can
meet the infant’s needs. When
the kid feels secure and he is
equipped with necessary organs,
he goes down the mountain of
affection and explores himself
and the environment around
him in the hillside. The hillside
is the family bounds which is
his first nest. The family is a
rich source which forms the
first schema and creates mental

development in every scale.
Within the first two or three
years, the infant will cross from
the mountain to the hillside, i.e.
from mother’s embrace to the
family. It is necessary for the
family members, especially for
the mother who is the symbol
of affection and the source of
feeding, to provide a condition
in order to make strong the bond
between the infant and family
_the mother, and moreover set
the necessary plans for the next
nest, i.e. the kindergarten, out of
the house. Parents like a patient
gardener should grow fresh and
fragrance flowers.

The kindergarten is an
appropriate garden that
fosters a child like a
flower in every respect.
Kindergartens provide
conditions in which the
child can grow up well. It
is a very impressive place
for the child, especially
in these days that the
traditional life has turned
into industrial one, singleparent families, cultures
diversity, mothers who
work outside the house,
(or both parents work
outside). It is not true to
consider the kindergarten
a place for taking care of
children while parents are
at work, and remember
that the importance
of the kindergarten is
beyond this belief. The
kindergarten is necessary
for all children whether
their mother is working
or not.
To choose a very good
kindergarten is very
important, because all the
kindergartens can’t help
children in the way we are
discussing.

The characteristics of a
kindergarten

The features of a nursery
teacher
As a matter of fact, a nursery
teacher will be substituted
for mother temporarily,
while the child is in the
kindergarten, so in order to
be a qualified substitute, she
should have some efficient
experiences.
- First of all, it is necessary
for a teacher to know child
psychology.
- It is necessary for the
teacher to know how to
interact with children and

The kindergarten should
be designed in a way that
can attract children, i.e. the
design, organization, planning
and managing should be
proportionate to developmental
dimensions and biological,
cognitive, psychological and
social features of a kid. It should
be a perfect place which is
suitable for development and
evolution process and be full of
effective stimulus.

she should pass nursery
teachers training course too.
- It is good for the teachers
to be familiar with screening
test such as ASQ, in order to
recognize and rehabilitate
the evolutional disorders
very soon.
- It is necessary for the
teacher to believe in
individual differences, and
accept that even brothers
and sisters are different in
many ways. So we can’t
prescribe the same method
of training and education for

all of them
- It is necessary for the
teacher to behave and look
at all children in the same
way, and she shouldn’t be
biased toward some of them
because of their beauty or
their wealthy family
- The nursery teacher should
enjoy physical and mental
health.
- It is necessary for her to
know training techniques
perfectly, and as a gardener
in the garden of children she
should know all knowledge
of gardening.
What are the family
responsibilities?
It is necessary for the
families to interact and
associate very closely with
the kindergarten. You should
not think when you pay to
kindergarten; you do not
have responsibility anymore.
Parents should be aware
that the kindergarten is only
an outer environment, and it
cannot activate all potential
abilities of the child without
your help. In order to see
the impact of the programs
set by kindergarten, you
should associate with the
teachers and managers.
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The problems with kindergartens
- If required standards are not met in
kindergartens, some problems for children
are unavoidable.
- It might be possible for the child to attach
to his teacher and this might lead to a very
tightly emotional feeling.
- If there is not any mutual interaction
between parents and teachers and the
training policies at home are far different
from kindergartens’, the child may suffer
from a Dual conflict.
- Because of the kid’s poor immune system,
s/he will be exposed to Parasitic and viral
diseases.

The importance of
- The kindergarten can
help children build
their personalities in
preoperational stage.
In child development
stage, the child is in
the self-centre stage in
of Children
39 Worldvol.
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parents may think that
their child is stubborn,
while he is just in an
evolutional stage. The
self-centre stage will be
facilitated by playing
with children of the
same age.
- The kindergarten is a
rich environment which
improves the child’s
discourse ability and
increase the range of
his/her
vocabularies.
Nowadays we live in
the kindergartens an industrial world in
which the child looks which families have
at everything from his been changed, and they
point of view, in other have many emotional
words he cannot make and financial problems.
a difference between Thus, parents do not
what he thinks and have enough time to
what he can see. Many spend together talking,

playing… and it may be
the reason for lack of
language competence in
children, and moreover
they can’t learn enough
vocabularies. On the
other hand, children
in kindergarten have
an opportunity to hear
voices and variety of
words. Some parents
may be anxious and
believe that” since my
child has gone to the
kindergarten, s/he has
learnt many bad words
and s/he uses these
words every now and
then” that’s why they
stop sending their kid
to the kindergarten.
But parents should be
aware that children are

To make such a
movement, the kid is
required to harmonize
and focus on two or
more of his sensory
organs_ for example
eyes/hands, eyes/feet,
hands/feet etc. big
movement
involves
the
kid’
muscles.
These movements let
children learn good
reactions which are
the signs of a healthy
mind, and also prevent
them from being
clumsy and not having
normal movements.
- The kindergartens
have facilities for
children that let them
play, paint, and listen
to stories which are
suitable for different
age and sex. The
nursery teachers are
experienced and they
know how to behave

not passive creatures,
so they will learn every
word sooner or later.
You’d better teach
them what they are
supposed to say in any
different
situations
Instead of preventing
them from hearing
different kind of words
- Kindergarten can
improve
physical
development of the
children. Motion is
necessary for kids
who are growing
up and being able
to move is the first
stage of cognitive
development. Living
in buildings, children
do not have much
opportunity to play
and make a small or
big move. On the other
hand, in kindergarten
they can improve
their small movement.

with the children.
All these features
have an important
impact on the kid’s
mental and cognitive
development.
- Kindergartens can
encourage
children
to eat more. Most
children do not have
a good diet while they
are in the physical
development stage. In
this case most parents
are worried about
their child’s health but
they do not know that
some of their child’s
bad habits are due to
parents’ ideal attitudes
which make the child
conditional on eating
and form bad habits
of eating. On the other
hand, the situation
in kindergartens is
competitive that help
nursery
teachers

to
feed
children
sufficiently. Teachers
do not have ideal
attitudes
toward
children, so when the
child refuses to eat,
she won’t make him to
eat. You should always
take the advices of
the kid’s physician and
nutrition experts.
- The kindergarten may
help children to be
socialized and accept
the rules, norms and
values.
- The kindergarten
would make children
ready to start school.
In other words, it is
a Prerequisite for
entering
school.
Disorders such as
school phobia are often
seen in children who
had not experienced
kindergarten before.
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