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

یادداشت سردبیر

کودکان دیروز -کودکان امروز
کودکان کار و خیابان کوتاه از یک متر...
بعد از سالم...
مهرماه بارانی شما به خیر و سالمت
اینروزه��ا همچنان که زیرباران راه می روید با چتری بر س��ر
تان کافی اس��ت در خیابان های پررفت آمد ش��هر به کودکان
کوتاه از یک متر نگاهی بیندازید گروهی عمده از این کودکان
لب��اس گرم بر تن و با پاپوش مناس��ب در حالی که دس��ت در
دس��ت والدین دارند در حال گذر از از خیابانهای زندگی هستند
اما در کنار ایش��ان حتما کمی دقت کنی��د کودکانی را خواهید
دید که با گلی در دس��ت یا فال و یا دس��ت خالیشان قلب شما
را نشانه می روند.
بعض��ی وقتها که مبلغ��ی را بابت همین حس حزن آلود به این
ک��ودکان م��ی دهیم با نگاه��ی به پای بدون کف��ش یا لباس
نامناسب این کودکان حس خوبی پیدا می کنیم که فردا کفشی
خواه��د خرید اما روزها می گ��ذرد و این کودکان همچنان در
باران و برف کفش��ی مناس��ب نپوش��یده و با پاهای کبود بین
ماش��ینهای کماکان در حال حرکت لنگ لنگان می دوند .حاال
شما مانده اید و یک دنیا سوال که چه فرقی بین فرزندان ما و
کودکان خیابان است ؟

فاطمه دانشور

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

پوس��ت بدنش را با آتش سیگار بسوزونه .حتی
حیوونای وحش��ی و درنده هم با بچه هاش��ون
ای��ن جوری رفتار نمی کنن.پ��درم با دیدن آن
عکس و س��ایر عکس های مربوط به کودکان
آس��یب دیده و در واقع ش��کنجه ش��ده که در
صفحات نشریه به چاپ رسیده بود ،حسابی از
کوره در رفته بود و دائمأ می پرس��ید مگر این
پ��در و مادر ها دل ندارند ،مگر در این مملکت
قان��ون وجود ندارد که جلو این جور پدر مادرها
ی جنای��ت کار را بگی��ره .آخه بابا ما هم بچه
بزرگ کردیم ،بچه های ما روی تخم چشم ما
بزرگ ش��دن .ما از روز اول که نام پدر و مادر
رویمان گذاش��ته ش��د و صاحب اوالد شدیم از
گل باالتر به بچه هایمان نگفتیم.
احس��اس ک��ردم ادامه آن هم��ه هیجان و
عصبانی��ت برای پدرم که س��ن و س��الی از او
می گذرد ،خطرناک است .جلو رفتم .لیوان آبی
به دس��تش دادم ،نشریه را به آرامی از دستش
گرفت��م و در حالی که ش��انه های مهربانش را
آرام آرام با دس��ت می مالی��دم ،او را به آرامش
دعوت ک��ردم و گفتم پدر جان ش��ما راس��ت
می گویی .م��ن و بقیه فرزندان ش��ما از وقتی
چش��م به دنیا باز کردیم تا حاال که بزرگ شده
ایم ،جز مهربانی و نوازش از ش��ما ومادر جان
چیز دیگری ندیدیم .خوش��بختانه اغلب پدر و
مادر ها ی امروزی مثل ش��ما هستند ولی چه
می ش��ود کرد .در جامعه هم��ه جور آدم هایی
پیدا می ش��ود صفحات روزنامه ها پر اس��ت از
خبرهای مربوط به دزدی و کاله برداری و آدم
کش��ی .این پدر و مادره��ا هم از همان قماش
هس��تند .پ��درم که تا پی��ش از آن قدری آرام
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گرفته بود ،با شنیدن آخرین جمله من با صدای
خش��م آلودی که برایم بی سابقه بود فریاد زد
ولی آدم کش��ها بچه های خودشون رو نمی
کش��ن،حتی بعضی وقتها م��ی گن به خاطر
بچه هاشون آدم کش��تن .پدر و مادر های
این طفل معصوم��ا از آن آدم کش های
حرفه ای هم س��نگدل ترن��د .این ها را
دادگاه ن��ه یک بار بلکه باید به چند بار
اعدام محکوم کنه.....
آتش خش��م و عصبانیتی که آن شب با
مش��اهده عکس های کودک آزاری های نش��ریه
جه��ان کودک در خانه ما ش��عله ور ش��ده ب��ود ،با دخالت
هوش��مندانه مادرم فرو نشس��ت و پدر برای خواب ش��بانه
راهی اتاق خوابش شد :اما حاال نوبت مادرم بود که نشریه
را از روی میز ب��ردارد ،آن را ورق بزند ،آه عمیق و مادرانه
ای بکشد و درباره آن کودکان آسیب دیده ،اظهار نظر کند.
مادر در حالی که با انگشت به سمت اتاق خواب پدر اشاره
می کرد گفت :پدرت راست می گوید .نسل ما پدر و مادرها
بچه هایمان را روی چشمانمان بزرگ می کردیم .در زمانه
کودکی خود ما اص ً
ال چیزی به نام اذیت و آزار کودک وجود
نداشت .پدر و مادرها فرزندشان را هدیه الهی می دانستند و
از هیچ فداکاری در حق آنها دریغ نمی کردند .تفاو ت فقط
در وض��ع اقتصادی و فرهنگی خانواده ه��ا بود .بچه های
خانواده ه��ای مرفه تر زندگی بهتر و مرفه تری داش��تند،
ام��ا حتی خان��واده های فقیر هم تا جایی که از دستش��ان
برمی آمد به بچه هایش��ان می رس��یدند .بل��ه در آن روز و
روزگار بعضی وقتها بچه ها به وسیله پدر و مادریشان تنبیه
می شدند .اما تنبیه در حد چند تا پشت دستی بود .به میان
حرف مادرم دویدم و گفتم ولی در زمانه شما بچه ها را در
مدرس��ه تنبیه بدنی می کردند و در نس��ل قبل از شما هم
بچ��ه ها را به چوب و فلک می بس��تند .مادر با متانت هر
چه تمام تر در پاس��خم گفت :دخت��رم من از مدینه فاضله
صحبت نمی کنم .باالخره در هیچ دوره ای سابقه نداشته

فهرست

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

كودكم در
كارهاي منزل
كمك نميكند

معمو ًال در نظر والدين كارهاي منزل كارهايي كوچك
و تكراري هستند كه هميشه در خانه انجام ميگيرند
ولي در نظر كودكان اين كارها بسيار مشكل و
ناخوشايند هستند كه هر وقت كه دوست دارند كار
ديگري انجام دهند به آنها واگذار ميشود .چنانچه
انجام اين كارها همراه با يادآوريهاي مكرر و بحث
های طوالني بين كودك و والدين باشد ،آرامش
منزل را بر هم ميريزد .يكي از شكايتهاي عمده
والديني كه به روانشناسان مراجعه ميكنند اين است
كه كودكان آنها «بيمسئوليت» هستند .كارهايي را
كه بر دوش آنها گذاشته ميشود ،انجام نميدهند و
يا اينكه بدون چند بار تذكر و بحثهاي پياپي به اين
كارها نميپردازند و نافرمان ،گستاخ و سركش هستند
و يا اينكه به سادگي «يادشان ميرود» كارهايي كه
به آنها محول شده انجام دهند.

در اين گونه موارد ،راهكارهاي زير براي
تقويت حس مسئوليت كودك در انجام
كارهاي منزل پيشنهاد ميشود:
 1زود شروع كنيد .حتي خردساالن هم
ميتوانند ياد بگيرند كه مسئول باشند .در مورد
يك كودك خردسال به دقت توجه كنيد كه او
در چه مرحله رشدي قرار دارد .به عنوان مثال
كودكان نوپا دوست دارند چيزها را از روي زمين
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بردارند ،بنابراين از اين انرژي استفاده كنيد
و كودك را واداريد كه لباسهاي كثيف خود
را در سبد لباسشويي بريزد ،لباسهاي تميز را
در كشو بريزد و اسباببازهايش را سرجايشان
بگذارد .كودكان خردسال دوست دارند كه به پدر
و مادرشان كمك كنند و اگر شما به آنها اجازه
دهيد ميتوانند به جاي اينكه مزاحم شما باشند،
واقع ًا به شما كمك كنند.

 2با بزرگتر شدن كودك وظايف او را تغيير دهيد.
كارها بايد متناسب با سن و توانايي كودك باشد،
پس بجاست كه با رشد كودك كارها را تغيير دهيد.
بويژه هنگامي كه بيشتر از يك كودك در منزل
داريد .به اين ترتيب يكي از كودكان نميتواند
بگويد« :چرا علي نبايد آن كار را انجام دهد و من
بايد انجام دهم؟» .علي آن كار را در حال حاضر
انجام نميدهد ولي يا قب ً
ال آن را انجام ميداده است

زماني را به بازي و زماني را به كار
اختصاص دهيد .يكي از پيامدهاي
طبيعي كاري كه خوب انجام شده
است ميتواند كمي سرگرمي باشد.
بنابراين جايزه كودك وظيفهشناس
خود را اين قرار دهيد كه كاري را
انجام دهد كه از آن لذت ميبرد.
بعد از اينكه سينا اتاقش را مرتب
كرد ميتواند تلويزيون تماشا كند.
هنگامي كه مهرداد آشغالها را بيرون
برد ميتواند بيرون برود و بازي كند.

چنانچه كودك در
انجام وظايفش
كوتاهي ميكند،
تدابير منفي
اتخاذ كنيد.
ما توصيه
ميكنيم كه به
جاي گرفتن
اسباببازي و
يا محروم كردن
كودك از چيزي
به عنوان تنبيه
از پيامدهاي
منفي استفاده
كنيد

و يا اينكه بعداً آن را انجام خواهد داد .هنگامي كه
وظايف تغيير كنند كودكان منتظر مسئوليتهاي
جديد خواهند شد .يك بار پدري به كودكش گفت:
«تو هنوز آنقدر بزرگ نشدهاي كه به كوچه بروي
و روزنامه بخري ،ولي يك روز خواهي توانست».
كودك مرتب از پدرش ميپرسيد كه آيا به اندازه
كافي براي اين كار بزرگ شده است يا نه و هنگامي
كه نهايت ًا به آن اندازه بزرگ شد ،وظيفه جديدش را
كام ً
ال مسرتبخش ديد.
 3به كودك ياد دهيد كه چطور كارها را انجام
دهد .فرض نكنيد كه يك كودك ميداند كه
چطور كاري را كه شما از او خواستهايد ،انجام
دهد .هميشه دقيق ًا چيزي را كه انتظار داريد
مشخص كنيد ،به او نشان دهيد كه چطور آن
را انجام دهد و پيشرفت او را در انجام كار از
ابتدا زير نظر بگيريد .دقيق ًا به او بگوييد كه چه
مواقعي يك كار بخصوص بايد آغاز شود و چه
زماني بايد پايان يابد .به عنوان مثال مرتب كردن
رختخواب را در نظر بگيريد .هيچكس به طور
مادرزاد نميتواند آن طور كه شما رختخوابها را
مرتب ميكنيد ،مرتب كند .به كودك نشان دهيد
كه چطور آن را انجام دهد و سپس پيشرفتهاي
كودك را تحسين و تشويق كنيد.
 4از كودك انتظار بيش از حد نداشته باشيد و
همچنين كار كم را نيز نپذيريد .سعي كنيد كه
انتظاراتتان را با سن كودك و مرحله رشد او تطبيق
دهيد .وقتي كه مريم در ابتدا شروع به چيدن ميز
كرد ،نکتۀ جالب این بود كه او در جلو هر صندلي
يك قاشق يا چنگال ميگذاشت .البته گاهي تمام
قاشقها و يا چنگالها براي يك نفر گذاشته
ميشد بتدريج او با تقليد از پدر و مادرش ياد گرفت
كه كدام يك از وسايل را كنار یکدیگر بگذارد و
وسايل را كجاي ميز بچيند .در نهايت وظيفه او اين
شد كه به تنهايي ميز را براي هر وعده غذا بچيند.
 5همين حاال مسئوليت را بر دوش كودك
بگذاريد .با بزرگ شدن و توانا شدن كودك
بتدريج مسئوليت های بیشتری برای انجام كارها

* بازرسي كنيد .هنگامي كه مطمئن شديد
كودك ميداند كه چطور بايد كار را انجام
دهد به او بگوييد ديگر تا زمان بازرسي در
مورد آن چيزي نخواهید گفت .حسين را
در نظر بگيريد :وظايف حسين اين بود كه
بعد از شام ميز را پاك كند و بشقابها را
از داخل ماشين ظرفشويي بيرون بياورد.
والدین حسین با او توافق كردند كه ديگر
وظايفش را به او يادآوري نخواهند كرد ا ّما
دو ساعت بعد از شام بازرسي خواهند كرد
كه آيا كارش را انجام داده است يا نه.
به عهده او بگذاريد.
* وظايف را در جدولي بنويسيد و ديگر يادآوري
نكنيد .جدولي تنظيم كنيد كه به كودك بگويد چه
زماني بايد كارش را انجام دهد .ميتوانيد اين جدول
را با يك جدول جايزه همراه كنيد .سپس جدول را
در جايي نصب كنيد كه كودك بتواند آن را ببيند.
اگر وظيفه كودك بيرون بردن سطل زباله است،
جدول را ميتوانيد پشت در نصب كنيد تا هنگامي
كه كودك بيرون ميرود بتواند آن را ببيند.
 6كار كودك را به كمك جايزه و تقويت
پيگيري كنيد .هنگامي كه كودك با موفقيت
وظايفش را انجام داد ،از پيامدهاي مثبت ميتوان
به عنوان تقويتكننده رفتار كودك استفاده كرد.
* كاري را كه خوب انجام شده است ،تحسين
* از پول توجيبي كودك كم كنيد.
كودكان در سنين مدرسه بايد پول
توجيبي داشته باشند تا بتوانند در
موارد الزم مث ً
ال خريدن هديه از آن
استفاده كند و يا آن را پسانداز كند.
اين كار به آنها كمك ميكند تا نسبت
به پول احترام سالمي پيدا كنند .فرض
كنيم پول توجيبي كودك شما 500
تومان در هفته است .چنانچه كودك
وظايف خود را انجام ندهد در انتهاي
هفته ميتوانيد به ازاي هر روزي كه
وظايفش را انجام نداده است50 ،
تومان از پول توجيبي او كم كنيد.
هنگامي كه كودك وظايفش را
فراموش ميكند ،آن وظیفه را به جاي
او انجام ندهيد.

كنيد .هنگامي كه كار به خوبي انجام شده است
بگذاريد كودك بداند كه شما از حاصل كار
خرسند هستيد و به او بگوييد كه كار او چقدر
فوقالعاده است .اگر تحسين كودك در حين
كار مفيدتر واقع ميشود ،او را هنگام انجام كار
تحسين كنيد.
* با جايزه رفتار كودك را تقويت كنيد .براي
تثبيت يك رفتار جديد ،جايزه الزم است .براي
مثال ،سارا هيچ وقت تا زماني كه تا حد امكان
نق نزده باشد ،لباسهايش را عوض نميكند .نق
زدن كودك را در نظر نگيريد .دقيق ًا براي سارا
توضيح دهيد كه شما انتظار داريد او چه كاري
را انجام دهد و چه موقعي آن كار را انجام دهد.
جدولي تنظيم كنيد و به او بگوييد هنگامي كه
 25نمره بياورد شلوار جديدي را كه او دوست
دارد ،ميگيرد .هر بعدازظهر ساعت  7اتاق او را
بازرسي كنيد .شديداً او را تحسين كنيد و اگر
لباسهايش را آويزان كرده بود و يا آنها را مرتب
كنار گذاشته بود روي جدول عالمت بگذاريد.
همين جا به او يك جايزه كوچك نظير اجازه
تماشاي بيشتر تلويزيون يا يك سنجاق سر جديد
بدهيد و هنگامي كه  25نمره آورد ،شلوار مورد
نظرش را برايش بخريد.
 7چنانچه كودك در انجام وظايفش كوتاهي
ميكند ،تدابير منفي اتخاذ كنيد .ما توصيه
ميكنيم كه به جاي گرفتن اسباببازي و يا
محروم كردن كودك از چيزي به عنوان تنبيه
از پيامدهاي منفي استفاده كنيد.
* از روش تصحيح بيش از حد استفاده كنيد.
روش تصحيح بيش از حد روشي است كه از
كودك ميخواهيم تا رفتار ناشايست خود را
اصالح كند .به عنوان مثال محمد معمو ًال
فراموش ميكند كه رختخوابش را مرتب كند.
به او بگوييد كه اگر دوباره فراموش كند بايد در
آخر هفته تمام رختخوابهاي خانه را مرتب كند.
سپس اطمينان حاصل كنيد كه اين كار را انجام
ميهد حتي اگر در ابتدا شروع به بداخالقي كرد.

5

مادر

آدم بزرگ

مادرانی که استرس زیادی دارند کودکان خوبی را تربیت نمی کنند

استرس والدين به چه معناست؟
در جامعه مدرن ،والدين تحت استرس يا فشار
رواني شديدي هستند .مشغله هاي مادي و تغيير
روز افزون ساختارهاي اجتماعي و خانوادگي
نقش مهمي در ايجاد استرس دارند .همه ما
ميدانيم كه هيچكس تحت تأثير استرسهاي
شديد نميتواند كارش را به خوبي انجام دهد.
انجام وظايف پدري و مادري نيز از اين مورد
مستثني نيست .در اين مقاله انواع استرسهاي
والدين و شيوه هاي مقابله با آنها بحث ميشود.
استرس شخصي
اس��ترس زياد پدران و مادران را بس��يار خس��ته
ميكند .اس��ترس ش��خصي شديد نش��انهاي از
افس��ردگي يا اضطراب والدين نيز ميتواند باشد.
ممكن اس��ت پ��در يا م��ادر براي كن��ار آمدن با
مش��كالت اقدام به مصرف م��واد مخدر يا الكل
نمايند .بس��ياري از تحقيقات نش��ان دادهاند كه
رابطهاي قوي بين اس��ترس ش��خصي والدين و
مشكالت رفتاري و هيجاني كودكان وجود دارد.
استرس زناشويي ارتباطي
وقتي هر يك از والدين دچار مش��كل زناش��ويي
يا دش��واري ارتباط با همسر شده باشند در تأمين
نيازهاي فرزن��دان خود نيز نات��وان خواهند بود.
اين مش��كالت ميتواند از مشاجرات كوچك به
كشمكشهاي دائمي كشيده شود.
استرس فرزندپروري
تربيت برخي از كودكان به قدري س��خت اس��ت
كه والدين را دچار استرس مينمايد.گاهي والدين
به قدري دچار اس��ترس و عصبانيت ميشوند كه
نميتوانن��د انضباط الزم را در مورد كودكان خود
به كار برند.
حمايت اجتماعي ضعيف
والدين��ي كه احس��اس تنهايي و ان��زوا ميكنند
احس��اس تنش رواني ش��ديدتري در مقايس��ه با
والديني دارند كه از حمايتهاي اجتماعي (مانند
دوستان و خانواده و )...برخوردارند.
همان طور كه گفته ش��د تأمين نيازهاي كودك
ميس��ر نخواهد بود مگ��ر اينكه والدي��ن بتوانند
استرس و مشكالت شخصي خود را كنترل كنند.
به عبارت ديگر ش��ما بايد مراقب خود باش��يد تا
بتوانيد از عهده نيازهاي فرزندتان برآييد.
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روشهای مقابله با استرس
 6ب��راي فعاليته��اي
مثب��ت برنامهريزي كني��د مانند
برنامهري��زي ب��راي رفت��ن ب��ه
كنسرت ،بيرون رفتن با دوستان،
پارك رفتن با دوستان و...

 1از كمك متخصصين استفاده كنيد:
اگر متوجه شدهايد كه تحت فشار رواني شديدي هستيد از فرد متخصص
كمك بگيريد .او بررس��ي دقيقي از وضعيت روحي ش��ما به عمل آورده و
اقدامات الزم را تعيين خواهد كرد.
 2ارزشها و شيوه زندگي خود را در رابطه با كودكان اصالح كنيد.
متخصصين بهداشت رواني معتقدند كه زندگي بر سه پايه مهم پايهگذاري
ميشود -1 :كار  -2تفريح  -3عشق.
والدين غالب ًا به قدري درگير كار و فعاليتهاي خود هس��تند كه دو مبناي
ديگر يعني تفريح و عش��ق را فراموش ميكنند .گاهي اوقات والدين بيش
از ح��د لزوم خ��ود را درگير كار ميكنند اما پركاري نش��انهاي از داش��تن
معيارها و اولويتهاي خاص ميباش��د .اگر زندگي متعادلي نداش��ته باشيد
بدين معني كه فرصت ابراز عش��ق يا فرصت استراحت و گردش را از خود
بگيريد ،بيترديد دچار اس��ترس خواهيد شد .اين يك عقيده اساسي است
كه والدين بايد براي تربيت و رش��د فرزندانش��ان زمان كافي و با كيفيت
صرف كنند .بهتر اس��ت اهداف زندگي ،كارهاي مهم و با ارزش و حداكثر
زمان الزم براي انجام آنها را مشخص كنيد.
ابتدا فعاليتهايي را كه برايتان ارزش صرف وقت و انرژي بيش��تر دارند را
در يك فهرس��ت بنويس��يد .اين فعاليتها ممكن است شامل كار ،نظافت
خانه ،طراح��ي خانه،صرف وقت براي خود ،بازي با كودك ،نواختن س��از
موس��يقي و ...باش��د .س��پس در يك كاغذ ديگر ميزان اهميت هر يك از
فعاليتها را به ترتيب از باال به پائين مش��خص كنيد .در مرحله بعد روي
ورقه ديگري اين فعاليتها را براساس ميزان وقتي كه براي هر يك از آنها
صرف مينماييد از باال به پائين درجهبندي كنيد .بنابراين فعاليتهايي كه
بيش��ترين زمان را در طول هفته به خود اختصاص دادهاند باالي فهرست
قرار ميگيرند و كمترين زمان براي فعاليتهاي انتهاي فهرس��ت گذاشته
خواهند ش��د .اگر زماني كه با فرزندتان ميگذرانيد در انتهاي فهرس��ت و
ابتداي فهرس��ت ارزشها قرار گيرد نشاندهنده وجود يك مشكل حاد در
شما خواهد بود.

 7افزايش ميزان تمرينهاي ورزشي ،پيروي از رژيم غذايي مناسب ،كسب استراحت
كافي و تفريح منظم ميتواند توانايي شما را در مقابله با استرس افزايش دهد.

 8براي صرف وقت
با فرزند خود زمانبندي
خاصي را تعيين كنيد .اين
امر به ايجاد يك رابطه
صميمي ميان شما كمك
ميكند .اغلب اوقات
استرس به دليل نحوه
تفكر ما درباره خودمان،
ديگران و وقايع زندگي به
وجود ميآيد .شما ميتوانيد
ارزيابي مجدد و ايجاد تغيير
در افكارتان را ياد بگيريد.
در صورت نياز ميتوانيد
از كتابهاي تخصصي و
مشاوره با يك متخصص
استفاده كنيد.
 9والدين��ي كه احس��اس تنهايي ميكنند بهتر اس��ت حمايت اعضاي
خانواده ،همس��ايگان و متخصصين بهداشت رواني را به دست آورند .اين
حمايتها به معناي استفاده از پرستار كودك ،صحبت و ابراز احساسات با
دوستان و اعضاي خانواده و ...است.

 3از تكنيكها و شيوه هاي آرامسازي جسمي براي آرام كردن خودتان
استفاده كنيد.
 4زمان��ي را بدون فرزند و خانواده ،صرف ًا ب��ه خودتان اختصاص دهيد.
براي اين كار ميتوانيد از همسرتان بخواهيد به نوبت از فرزندتان نگهداري
كند تا هر يك از شما دو نفر به كارهاي شخصي خود برسيد.
 5با همسر خود وقت صرف كنيد.

 10در صورتي كه اس��ترس شما به علت مش��كالت تربيتي در رابطه با
فرزندتان است به گروه هاي حمايتي والدين بپيونديد .در اين گروه ها اصل
آموزش مهارتهاس��ت و والدين ميتوانند مشكالت خود را در گروه شرح
بدهند .اگر فرزند شما مشكالت جدي رفتاري دارد ميتوانيد از مزاياي اين
گروه هاي حمايتي و تربيتي بهرهمند شويد.
7

تیتر یک

گفتگو

بچه های بد سرپرست را کسی نمی خواهد !
کودکان بد سرپرست در دوراهی «بودن یا نبودن»!
گفتگو با حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر خانواده سازمان بهزیستی کشور
مهرنوش حیدری

همیشه داشتن پدر ،مادر ،قیم و
سرپرست اتفاق خوبی نیست .سطور
بعدی را بخوانید و بدانید که در کشور
ما بچه هایی هستند که به جرم داشتن
سرپرست برای همیشه از قرار گرفتن
در کانون خانواده محرومند 87 .درصد
از بچه های بهزیستی را آنهایی تشکیل
می دهند که خانواده دارند اما خانواده های
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آنها صالحیت نگهداریشان را ندارند .آنها
یتیم نیستند و به همین دلیل هیچ
کس دیگری نمی تواند سرپرستی آنها
را به عهده بگیرد .مشکالت حقوقی و
قضایی ،همچنین مشکالت فرهنگی
مردم کشور که دوست دارند نام بچه ای
در شناسنامه هایشان ثبت شود ،باعث
شده جمع زیادی از کودکان ایران ما

بی سرپرست و تا روز استقالل زیر سایه
بهزیستی باشند.
این بخشی از مشکالتی است که جهان
کودک در گفتگو با حمیدرضا الوند ،مدیر
کل دفتر خانواده سازمان بهزیستی
کشور ،به آن اشاره کرده است .در
ادامه با سایر مشکالت این بچه ها آشنا
می شوید.

بخشی از این مشکالت قضایی است زیرا بسیاری از
قضات در کشور به استناد ماده  1387قانون مدنی
اعتمادی به بحث امین موقت در جامعه ندارند و
همین باعث می شود تا نگاه ها نسبت به این قضیه
دوگانه باشد .بعضی از قضات این مسئله را می
پذیرند و رای صادر می کنند و بعضی ها هم اصال
اعتقادی به این موضوع ندارند

از نظر بهزیستی چه
کودکانی  ،کودکان بدسرپرست به
حساب می آیند؟
به طور کلی کودک بد سرپرست کسی
است که برای او والدین یا کسی که
حضانت او را بعهده بگیرد وجود دارد اما
این قیم به دالیل زیادی صالحیت بزرگ
کردن و نگهداری از کودک را ندارد.
در اصطالح اجتماعی این کودکان را
«یتیم های اجتماعی» نیز می نامند .این
تعریف کلی بوده و بهزیستی نیز آن را قبول
دارد.
در حال حاضر چه
تعداد از کودکان تحت پوشش
سازمان بهزیستی کشور قرار دارند؟
در حال حاضر حدود  21500نفر
از بچه های واجد شرایط به صورت
بی سرپرست و بد سرپرست تحت
پوشش مستمر خدمات تربیتی و
پرورشی مراقبت های سازمان بهزیستی
هستند و از کلیه خدمات و حمایت
ها ،بخصوص حمایت های روانی بهره
می برند.
با توجه به مداخله
سازمان بهزیستی ،نیروی انتظامی و
شهرداری در ورود به مسئله کودکان
کار به عنوان کودکان بد سرپرست،به
نظر شما مهم ترین متولی نگهداری و
مراقبت از این کودکان در کشور چه
سازمانی است؟
وظیفه بهزیستی رسیدگی به کودکان
بدسرپرست است.
سرپرستی این کودکان ،که شامل

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به
مفهوم عام است ،از لحاظ قانونی و به
صورت کلی به عهده سازمان بهزیستی
کشور است؛ طبق بند  3ماده  4آیین
نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان
بی سرپرست و به استناد قانون حمایت از
کودکان بی سرپرست مصوب  29اسفند
1353و بر اساس اصل  21و  29قانون
اساسی و ماده واحده؛ وظیفه رسیدگی
به این کودکان بر اساس قانون به عهده
سازمان بهزیستی است .اکنون رسیدگی
به وضع این کودکان وظیفه دفتر کودکان
و نوجوانان سازمان بهزیستی است و این
دفتر متولی ارائه خدمات به کودکان در
این بخش است.
سیاست های بهزیستی
برای حمایت از این کودکان چیست؟
سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات به
این کودکان  2سیاست عمده در دستور
کار خود دارد که اولویت این سیاست ها
زمینه سازی مراقبت این بچه ها در درون
خانواده های جایگزین با هدف تحکیم
بنیان خانواده بر اساس آموزه های دینی و
شرعی کشور است .به هرحال تربیت بچه
در کانون خانواده در سیاست گذاری های
بهزیستی از اهمیت زیای برخوردار است.
دومین سیاست و استراتژی که شاخه
اصلی برنامه های ما را در بر می گیرد
مراقبت شبانه روزی از این کودکان در
خانه های کودکان و نوجوانان و یا مراکز
شبانه روزی سابق است.
کمی درباره این
خانه های امن کودکان توضیح دهید.

خانه های کودک و نوجوان ،محل موقت
ارائه خدمات برای این بچه ها است،
بر اساس مقرارت سازمان بهزیستی به
محض آنکه کودکی از طریق مراجع،
صاحب صالحیت شمرده شود و برای
تامین امنیت به بهزیستی سپرده شود،
در این خانه اسکان داده شده و سازمان
وظیفه نگهداری او را به عهده می گیرد.
این خانه ها مرکز نگهداری بچه هایی
هستند که به بهزیستی پناه می آورند.
ضمن آنکه در این خانه ها نیروهای
آموزش دیده و مددکارهای ساکن در
خانه های امن ،در مدت کوتاهی خانه
و خانواده هایی امن را برای این کودکان
می یابند .البته این انتقال سرپرستی
موقت بوده و در صورت تمایل خانواده بر
نگهداری کودک مراحل قانونی حضانت
طی می شود.
کودکان
چه تعدادی از
ِ
زیر نظر بهزیستی ،بد سرپرست
هستند؟
بررسی های ما نشان داده که  87درصد
از بچه های تحت پوشش بهزیستی ،پدر
و مادر یا جد پدری دارند ،به عبارتی
بخش زیادی از مراجعه کننده ها و
بچه های نیازمند به کمک بهزیستی را
کودکان بد سرپرست تشکیل می دهند.
 87درصد از بچه های ما خانواده ای دارند
که صالحیت نگهداری آنها را ندارد؛ البته
داشتن قیم و خانواده بی صالحیت باعث
می شود که این کودکان مشمول قانون
فرزندخواندگی نیز نشده و برای مدت
طوالنی ای نیازمند خدمات بهزیستی
باشند.
9

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

 87درصد از بچه های تحت
پوشش بهزیستی ،پدر و
مادر یا جد پدری دارند ،به
عبارتی بخش زیادی از مراجعه
کننده ها و بچه های نیازمند
کمک بهزیستی را کودکان
بی سرپرست تشکیل می دهند

وضعیت این کودکان

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

اکثر خانواده ها
بچه هایی را
می خواهند که
مال خودشان
باشد .آنها
نمی خواهند از
نظر عاطفی به
بچه ای وابسته
شوند که به
زودی آنها را
ترک می کند .در
نتیجه بچه ها با
سرپرستی موقت
تنها و بدون
خانواده می مانند
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تکلیف آن  87درصد،
یعنی کودکان دارای پدر و مادر فاقد
صالحیت چه می شود؟
این مشکل ما را هم هست .تنها کاری
که می توانیم انجام دهیم این است که
برای این بچه ها به دلیل وجود پدر و
مادر ،حکم سرپرستی موقت پیدا کنیم
که این مسئله مشکالت زیادی را برای
سازمان ایجاد می کند .بخشی از این
مشکالت قضایی است ،زیرا بسیاری از
قضات در کشور بر اساس استناد قانونی
ماده  1387قانون مدنی اعتمادی به
بحث امین موقت در جامعه ندارند و
همین باعث می شود تا نگاه ها نسبت به
این قضیه دوگانه باشد .بعضی از قضات
این مسئله را می پذیرند و رای صادر
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می کنند و بعضی ها هم اصال اعتقادی
به این موضوع ندارند .مشکل دیگر این
است که اکثر خانواده ها بچه هایی را
می خواهند که مال خودشان باشد .آنها
نمی خواهند از نظر عاطفی به بچه ای
وابسته شوند که به زودی آنها را ترک
می کند .در نتیجه بچه ها با سرپرستی
موقت تنها و بدون خانواده می مانند.
مشکل اصلی قانونی

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

چگونه است؟
بر اساس پیگیری های مددکاری و
روانشناختی ،تمام نیازهای بچه ها در
درون این خانه ها مانند یک خانواده
تامین می شود .نیازهایی اعم از پوشاک،
تغذیه ،آموزش و تحصیل این کودکان تا
زمانی که به یک توانمندی برسند و زمینه
ورود به یک زندگی اجتماعی را به صورت
فردی داشته باشند مهیا خواهد بود.
این نکته را نیز یادآور می شوم که از
مجموع این  485خانه کودک و نوجوان،
حدود  345خانه به صورت غیردولتی و
هیئت امنایی اداره می شود و مابقی به
صورت دولتی اداره می شود که بیشتر
اینها شیرخوارگاه است .از ابتدای امسال
مدیریت کودکان  3تا  6سال بر اساس
آیین نامه ها به بخش غیر دولتی واگذار
شد .این درحالی است که هم اکنون
شیرخوارگاه های این سازمان به صورت
دولتی از کودکان زیر  3سال نگهداری
می کند.
چند درصد از کودکان
بدسرپرست مستقل شده اند؟
در مجموع تعداد کودکان و نوجوانان
تحت سرپرستی شبه خانواده بهزیستی
حدود  100هزار نفر است که با این
 21500نفر حدود  88هزار نفر از
این بچه ها زندگی مستقل و مشترک
تشکیل داده اند و یا تحصیالت تکمیلی
را می گذرانند .ناگفته نماند با آنکه این
کودکان از پوشش خدمات مستمر خارج
شده اند اما نظارت سازمان بر زندگی
آنان ادامه دارد و در هر مرحله از زندگی
مانند یک عضو خانواده به هر مشکلی بر
بخورند سازمان برای رفع مشکالت آنان
به ایشان یاری می رساند.

داستان

امروز تولدش بود ،کنارش نشستم،
آروم صداش کردم
 بيداری؟چشماش��و نيمه باز کرد ،دستش رو
كه از ديش��ب روي جعب��ه ي فال
هاي حافظش بود آروم حركت داد،
بهش لبخند زدم
 خيال��ت راح��ت ،همه ش س��رجاشه ،يه دونه ش رو هم نفروختم،
نمي رسم كه بفروشم ،جوراب هاي
خودم مونده ،بي��ام فال هاي تو رو
بفروش��م؟! ايش��اهلل زودي خ��وب
مي شي خودت مي فروشيشون
بردمش پش��ت ميز نش��وندمش .يه
پيره��ن آب��ی ب��راش گرفت��ه بودم،
تاناكوراي��ي بود ولي عي َنه��و نو بود،
تا كرده بودم گذاش��ته بودم تو جعبه
پيرهني كه مامان خدا بيامرز پارسال
براش خريده بود ...تنش کردم .روی
کيکش شونزده تا شمع روشن کردم.
 ج��ات ف��وت م��ی کن��م ...خدابيامرزتش��ون ،زن��ده ک��ه ب��ودن

هر س��ال ب��رات تول��د می گرفتن.
خداييش تو رو بيشتر از من دوست
داش��تن .بچه اول خان��واده بودی
ديگه .واس��ه من که چهار سال يه
بار ه��م زورکی تولد م��ی گرفتن.
هميش��ه بهت حس��وديم می شد.
داداش يادت��ه چقدر از مامان کتک
می خورديم؟
آب بينی ش خشک شده بود روی
مچ دس��تش .با ناخنم آروم از روی
دستش تراش��يدم .چشمام پر اشک
شده بود .داشت گريه م می گرفت.
س��عی کردم نگاهم��و ازش بدزدم
که يه وقت ناراحت��ش نکنم ،نمی
دونم هنوز هم ناراحت می ش��ه يا
نه ،چش��ماش هيچ حسی نداشت.
ماتِ م��ات نگاهم می ک��رد .انگار
نه انگار که من ب��رادر کوچکترش
بودم ،چش��مم به ساعت روی ديوار
افتاد .ساعت سه ی بعد از ظهر بود.
ب��ا تردي��د رفت��م نزدي��ک تلف��ن
رومي��زی .باي��د طب��ق معم��ول
چهارش��نبه ها برای شيمی درمانی
با بيمارس��تان هماهنگ می کردم.
ساعت پنج وقت داشت .گوشی رو
ِ

برداش��تم اول بايد زنگ می زدم به
آژانس .دس��ت کردم تو جيبم .زل
زده بود بهم نگاه می کرد .روم نشد
دستمو از تو جيبم دربيارم .پولهامو
می شناختم .يه پونصد تومنی با يه
صدی کهن��ه .از اول هفته هفت و
ِ
هش��تصد داش��تم .هفت و دويست
که باب��ت کيک و ش��مع و پيرهن
رفت ...بايد با اتوبوس می بردمش.
شماره بيمارستانو گرفتم .ياد جمله
دکترش افتادم که هفته پيش مثل
پت��ک خورده ب��ود تو س��رم" :بذار
راحت باشه .اذيتش نکن"
سرم داش��ت گيج می رفت .گوشی
رو آروم گذاشتم ...برگشتم سمتش.
س��رش رو گذاش��ته بود روی ميز.
رفت��م نزديک��ش ...چ��ه مهرب��ون
نگاهم می کرد .آروم دست کشيدم
روی صورتش ،پلك هاش با دستم
بسته شد ...بازم بهش حسوديم شد.
 دلم برای نگاهت تنگ می ش��هداداشی ...تولدت مبارک
تمام...

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

11

روانشناسی کودک

هربار تنها یک دستور بدهید
آنچه كه والدين بايد در دستور دادن به فرزند خود رعايت كنند
وقت��ي ب��ه ك��ودك خ��ود دس��تور ميدهي��د ميتوانيد ب��ا رعايت
راهنماييهاي زير ميزان اطاعت كردن كودك خود را بيشتر كنيد.
 1دس��تورها را ب��راي زماني بگذاريد كه فرص��ت پيگيري آن را
داريد .دس��تورها را در موقعيتهايي بدهيد كه ميخواهيد آنها را تا
آخ��ر پيگيري كنيد .بايد بتوانيد پيامدهايي را براي اطاعت كردن يا
سرپيچي كردن كودكتان در نظر بگيريد.
 2قبل از دستور دادن بايد توجه كودك را به خودتان جلب كنيد.
تماس چشمي برقرار كنيد .اسم فرزندتان را بگوييد .وقتي دستوري
ميدهيد بايد هميشه در همان جايي باشيد كه كودك هست و بايد
عوامل حواسپرتي را كاهش دهيد ،مث ً
ال تلويزيون را خاموش كنيد.
 3دس��توراتي را به فرزندتان بدهيد كه او قادر به انجام آن است.
گاهي اوقات والدين دس��تورهايي را ميدهند كه اطاعت از آن براي
كودك مشكل يا غيرممكن است.
 4دس��تورها بايد س��اده و سرراس��ت ،مؤدبانه و صميمانه باشد.
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دستورها را به صورت پرسش يا پيشنهاد مطرح نكنيد.
 5ه��ر بار تنها يك دس��تور بدهيد .درك دس��تورهاي مختلف و
بدون وقفه براي كودك دشوار است.
 6دس��تورهاي ش��ما بايد مثبت باش��د .به جاي اينكه به كودك
بگوييد چ��ه نكند ،مث ً
ال «روي تختخواب نپ��رد» .به او بگوييد چه
ً
ً
كاري را انج��ام دهد ،مثال «لطفا از تختخواب بپر بيرون و خارج از
تختخواب بازي كن».
ً
 7از توضيح دادن كمتر استفاده كنيد .كودكان معموال براي فرار
از انجام دس��تور ،توضيح يا دليل ميخواهند .داليل شما بايد قبل از
دستور باش��د ،مث ً
ال «ميخواهيم به ديدن مادربزرگ برويم و هواي
بيرون هم س��رد اس��ت .بنابراين بايد كت خود را اآلن بپوش��ي».
در ح��االت ديگر ميتوانيد خودتان پس از اينكه كودك از دس��تور
اطاعت كرد و كت خود را پوش��يد ،بگوييد« :متشكرم كه كت خود
را پوش��يدي .م��ا بايد تا منزل مادرب��زرگ راه برويم و هواي بيرون

هم سرد است».
 8دس��تورهاي ش��ما در صورت امكان بايد انتخابي باش��د .در صورتي كه
كودك حق انتخاب دارد آن را در دس��تور خ��ود بياوريد ،مث ً
ال «لطف ًا كت قرمز
يا آبي خودت را بپوش».

آنچه والدين در ارتباط برقرار كردن
با فرزندشان نبايد انجام دهند:

كنترل كردن رفتارهاي مشكلساز كودك در اماكن عمومي

وقتي جملهاي را
از طرف خودتان
بيان ميكنيد
و طرف مقابل
را مخاطب قرار
نميدهيد،
احساس بهتري
را در او به
وجود آوردهايد
و اين به بهتر
شدن ارتباط
شما با ديگري
و بخصوص
اطاعتپذيري
بيشتر در
فرزندتان
ميانجامد

در رابطه با كنترل رفتار كودك در جاهاي عمومي (خانه ،سينما ،رستوران و)...
والدين بايد به اين نكته توجه داش��ته باش��ند كه بايد ابتدا اطاعت از قوانين و
مقررات خانه را به كودك خود ياد دهند و س��پس به آموختن رفتار مناسب در
اماك��ن عمومي بپردازند .راهنماييهاي زير به ش��ما در اينباره كمك خواهند
كرد:
 1ي��ك گردش تمريني كوتاه با فرزندتان ترتيب دهي��د :قبل از اينكه به يك
گردش طوالني بروي��د ،به اتفاق فرزندتان به چند گردش كوتاه به عنوان تمرين
دست بزنيد .اين گردشها را به  15تا  20دقيقه اختصاص دهيد و هدف شما صرف ًا
تمرين باشد.
 2از قبل مقرراتي را تنظيم كنيد .هميش��ه قبل از ورود به مغازهها يا س��اير
مكانه��اي عمومي با ك��ودك خود مقرراتي را كه انتظار داريد رعايت ش��ود،
مرور كنيد .بايد س��ه تا چهار قانون داش��ته باش��يد .مث ً
ال اگر با كودك خود به
خواربارفروش��ي ميرويد مقررات شما ميتواند بدين قرار باشد :به اندازه طول
يك دس��ت از چرخدستي فاصله بگير ،هيچ چيزي را از قفسه برندار ،به شكلي
كه در خانه صحبت ميكني ،اينجا حرف بزن.
 3رفتارهاي خوب كودك خود را مورد تشويق قرار دهيد :رفتارهاي خوشايند
كودك خود را تقويت كنيد .به كودك خود نگوييد كه كدام رفتارش را دوست
داريد و او را به خاطر رعايت مقررات جاري بس��يار مورد تش��ويق قرار دهيد.
ممكن اس��ت بخواهيد پاداش��ي را هم براي او در نظر بگيرید ،شايد گذراندن
اوقات خاصي با شما در منزل بعد از گردش.
 4براي رفتارهاي ناخوش��ايند پيامدهايي در نظ��ر بگيريد :بايد از قبل براي
رفتارهاي ناخوش��ايند پيامدهايي را در نظر بگيريد .اي��ن پيامدها را بايد براي
كودكتان توضيح دهيد.
 5كودك خ��ود را با
كاري س��رگرم كني��د:
اغل��ب اوقات بدرفتاري
ك��ودكان ناش��ي از
بي��كاري آنهاس��ت.
وقت��ي با ك��ودك خود
در محله��اي عمومي
هس��تيد ب��ا او مرتب�� ًا
صحبت كنيد و وظايف
كوچكي را به عهدهاش
بگذاري��د براي مثال در
صورت��ي كه مش��غول
خري��د خواربار هس��تيد
ميتوانيد از او بخواهيد
موادي را كه در طبقات پائينتر قرار دارند ،بردارد.
 6در صورتي كه كودك قش��قرق راه انداخت ،تس��ليم نش��ويد :در صورتي
كه كودك براي به دس��ت آوردن ش��يريني يا خوراكي قشقرق بپا كرد ،تسليم
نش��ويد .در صورت امكان رفتار او را ناديده بگيريد و در صورت لزوم مغازه يا
آن رستوران را تا زماني كه كودك آرام شود ،ترك كنيد .هرگز كودك خود را
تنها رها نكنيد .بايد هميشه در صورتي كه ترك مكان الزم ميشود .با كودك
خود همراه باشيد.

* ب��ا فرزندتان صحبتهاي طوالني ي��ا موعظه كردن و نصيحت
نداشته باشيد.
ً
* س��رزنش ك��ردن را متوقف كنيد ،مثال« :بايد اي��ن كار را انجام
دهي»« ،تقصير توست».
ً
* از جملهه��اي دوپهلو اس��تفاده نكنيد ،مث�لا« :اوضاع را روبهراه
كن»« ،ترتيب فالن كار را بده»« ،من خوشم نميآيد».
* س��ؤالهاي منفي نپرس��يد ،مث ً
ال« :چرا هميشه اين كار را تكرار
ميكني؟»« ،چند بار بايد به تو تذكر بدهم؟».
* صحبت ديگران را قطع نكنيد.
* نس��بت به درك درست حرفها و صحبتهاي ديگران بيتوجه
نباشيد.
* دست از تحقير كردن برداريد ،مث ً
ال« :تو بيارزش هستي»« ،من
از دست تو مريض شدم» و...
* فرياد نزنيد ،جيغ نكشيد.
* تمسخر نكنيد.
* موضوعات قديمي و اتفاقها و رفتارهاي گذشته را پيش نكشيد.
* رفتارهاي كالمي و غيركالميتان با هم هماهنگ و يك جور باشند.
مث ً
ال وقتي ميگوييد «دوستت دارم» لبخند بزنيد .در حين گفتن اين
جمله با خشم روي ميز نكوبيد آنچه ميگوييد بايد با حاالت بيرونيتان
مطابق باشد.
* احساس��ات خودتان را به ش��كل درس��تي به ديگران ابراز كنيد.
احساساتتان را مخفي نكنيد.
* از عبارتهاي مستقيم و مربوط به يك موقعيت استفاده كنيد ،مثالً:
«مسخره كردن خواهرت را متوقف كن».
* از جملههاي كوتاه  10كلمهاي يا كمتر استفاده كنيد.
* از عبارتهاي��ي اس��تفاده كنيد كه در آنها ضمي��ر «من» به كار
ميرود ،مث ً
ال« :زماني كه من احساس ميكنم.»...
* وقتي جملهاي را از طرف خودتان بيان ميكنيد و طرف مقابل را
مخاطب قرار نميدهيد ،احساس بهتري را در او به وجود آوردهايد و
اين به بهتر شدن ارتباط شما با ديگري و بخصوص اطاعتپذيري
بيشتر در فرزندتان ميانجامد.
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زندگی شاد

بیا همه را شاد کنیم
شادي و خوشحالي يكي از خوشايندترين احساسها است .شادي
يكي از قشنگترين احساسهايي است كه همه انسانها
تجربه ميكنند .وقتي شاد هستيم ،احساس خوبي
داريم ،سرحال و بانشاط هستيم ،بيشتر
دوست داريم با ديگران باشيم ،با آنها
مهربانتر هستيم و حتي كارهايمان
را نيز با عالقه بيشتر انجام
ميدهيم .الزم است به
آموزش
كودكانمان
دهيم كه شاد باشند
و ديگران را نيز
در شادي خود
سهيم كنند.
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خوشحالي كنيم.
گاهي فكر كردن در مورد
رفتار كودك را تحسين كنيد نه شخصيت او را
حوادث خوبي كه در گذشته
اتفاق افتاده مانند تولد يك
وقتي والدين از رفتارهاي فرزند خود شكايت ميكنند .آنقدر
خواهر يا برادر و يا حوادث
درماندهاند كه ميگويند« :ما نكته مثبتي براي گفتن نداريم».
خوبي كه ممكن است در
خودخواه
آنها شخصيت كودك را با كلماتي نظير :لجباز ،تنبل و
آينده اتفاق بيفتد ،مث ً
ال
توصيف ميكنند .اين حلقه معيوب است و راه به جايي نميبرد .تغيير
انتخاب شدن در تيم فوتبال
دادن شخصيت به مراتب از تغيير دادن رفتار مشكلتر است .وقتي
يا گروه سرود مدرسه باعث
براي تغيير دادن رفتار كودك تالش ميكنيد احتمال موفقيت شما
خوشحالي ما شود .بنابراين
بيشتر است .به بچه نگوييد «چه دختر خوبي» زيرا اين جمله بدين
شادي ممكن است علتهاي
معناست كه هدف عبارت است از خوب بودن در تمام اوقات ،مسلم
زيادي داشته باشد.
است كه اين انتظار غيرممكن است .به جاي آن ميتوانيد بگوييد
گاهي اين احساس را خود
«من از طرز حرف زدنت با مايكل خوشم آمد» .عبارت «پسر خوب»
ما براي خودمان به وجود
يا «دختر خوب» نميتواند احساس مشخصي را به كودك القا كند
مگر آنكه كودك بتواند آن را با رفتارهاي خويش ارتباط دهد زيرا
ميآوريم و گاهي نيز ديگران
تصور هر كس از خود بر پايه تصوري كه از كارهايش دارد ،استوار
باعث ايجاد شادي در ما
است .مؤثرترين راه براي آموزش رفتار خوب ،شكل دادن رفتار با
ميشوند.
تحسين است .اين روش تربيتي بايد به طور مداوم مورد استفاده
 3براي فرزندتان توضيح
قرار گيرد تا رضايت شما را از رفتارهاي جديد فرزندتان نشان دهد.
دهيد كه براي شاد بودن
الزم نيست كه حتم ًا كار
خاصي انجام دهيم .هنگامي
آنچه بايد انجام داد:
كه ميتوانيم فرد ديگري را دوست داشته
 1سعي كنيد تا با انجام فعاليتهاي ساده
باشيم و از بودن كنار او لذت ببريم و
و با استفاده از امكانات موجود ،فرزندتان
هنگامي كه ديگران نيز ما را دوست داشته
احساس شادي را تجربه كند .با او آن
باشند ،ما شاد هستيم.
بازياي را كه دوست دارد ،انجام دهيد .سعي
 4فرزندتان را به فكر كردن درباره شادي
كنيد آن بازي را بسيار شاد و پرهيجان اجرا
حيوانات تشويق كنيد .برايش توضيح دهيد
كنيد .به او اجازه دهيد تا از آن بازي لذت
كه همانند انسانها ،حيوانات نيز شادي را
ببرد .قصهاي را كه او دوست دارد برايش
تجربه ميكنند.
بخوانيد و فرصت دهيد تا از شنيدن آن قصه
عطر گلها ميتواند زنبور عسل و پروانهها
لذت ببرد .به او اجازه دهيد نقاشي بكشد،
را شاد كند ،غذا دادن پرنده مادر به
كاردستي درست كند ،شعر بخواند و به طور
جوجههايش او را شاد ميكند ،اسب مادر
خالصه هر كاري را كه از انجام آن لذت
از تولد كرهاش خوشحال ميشود و...
ميبرد ،انجام دهد .در انتهاي هر فعاليت از
 5به فرزندتان آموزش دهيد كه با
او بپرسيد كه چه احساسي داري؟
كلمهها و جملههايي كه به ديگران ميگويد،
 2با فرزندتان در مورد اينكه «چه
ميتواند موجب شادي آنها شود .به عنوان
چيزهايي او را شاد ميكند؟ در چه مواقعي
مؤثرترين راه
مثال تو چه موهاي قشنگي داري! چقدر
براي آموزش
و با چه كساني شاد است؟» گفتوگو كنيد.
رفتار خوب،
مهربان هستي!
برايش توضيح دهيد كه در دنيا چيزهاي
شكل دادن
رفتار با تحسين خيلي زيادي هست كه ميتواند ما را شاد
نكته :مراقب باشيد كه كودكتان تفاوت
است .اين روش كند .ممكن است ديدن بعضي منظرهها
ميان استفاده از عبارات و جملههاي
تربيتي بايد به
مانند كوه ،جنگل ،دريا يا شنيدن بعضي
طور مداوم مورد
شاديآور واقعي را با تعريف و تمجيدهاي
صداها مانند صداي خنده ديگران ،صداي
استفاده قرار
غيرواقعي و چاپلوسانه درك كرده باشد.
يك موسيقي زيبا باعث شادي ما شود.
گيرد تا رضايت
 6با فرزندتان در اينباره گفتوگو كنيد
شما را از
ممكن است وقتي كارهاي خاصي را انجام
كه عالوه بر اينكه ميتوانيم ديگران را شاد
رفتارهاي جديد
ميدهيم شاد شويم و يا وقتي ديگران
فرزندتان نشان
كنيم ،ميتوانيم با حرفها و رفتارهايمان نيز
كارهايي را براي ما انجام ميدهند احساس
دهد

آنها را غمگين و ناراحت كنيم .به عنوان
مثال وقتي كسي را مسخره ميكنيم ،با او
بازي نميكنيم ،او را كتك ميزنيم و ...او را
ناراحت ميكنيم .وقتي ما ديگري را ناراحت
ميكنيم ،او احساس بدي پيدا ميكند و
ممكن است اين طور فكر كند كه آدم خوبي
نيست و آن وقت از خودش لذت نميبرد.
 7سهيم شدن دیگران در وسايل و اسباب
ما ،نيز موجب شادي است .به فرزندتان
بياموزيد كه خوراكي ،مداد رنگي ،دفتر
نقاشي و اسباببازيهايش را با ديگران
شريك شود.
 8داشتن آرزوهاي خوب براي ديگران
موجب شادي ميشود .فرزندتان ميتواند
عالوه بر داشتن آرزوهاي خوب براي
خودش ،با داشتن آرزوهاي خوب براي
خانواده ،دوستان و هر فرد ديگري نيز
احساس شادي را تجربه كند.

15

دستهای مهربان

جواد موفقیان نیکوکار
برجسته ایرانی
ایرانی نیکوکاری که پزشک تربیت می کند و مدرسه می سازد

در حال حاضر
 250دانشجوي
ايراني از بورس
تحصيلي آقاي
موفقيان استفاده
ميكنند .استفاده
از بورس تحصيلي
ايشان دو شرط
اساسي دارد .يكي
اينكه دانشجويان
بايد در هر ترم
تحصيلي با نمرات
باال قبول شوند،
ديگر آنكه تعهد
بسپارند كه بعد
از اتمام تحصيالت
براي خدمت به
مردم به ايران
بازگردند
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عليرضا رحيمي ،بنيانگذار و مدير سفرهسراي
«مهدي» در يكي از خيابانهاي پررفتوآمد
لن��دن ( )KINGS STREETيك��ي از
ايراني��ان خوش��نام و موفق مقيم اين ش��هر
اس��ت .با آنكه تعداد نس��بتا زيادي رستوران
ايران��ي در لندن وجود دارد؛ اما سفرهس��راي
«مه��دي» آق��اي رحيم��ي ،يكي ب��ه دليل
جاذبههاي ش��خصيتي او و ديگ��ر اينكه به
دليل تن��وع و كيفيت بس��يار ممتاز غذاهاي
ايران��ي كه در اين رس��توران به مش��تريان
عرض��ه ميش��ود ،از ش��هرت و محبوبي��ت
خ��اص ،چه در ميان ايراني��ان مقيم و چه در
ميان ايرانياني كه به قصد س��ياحت به لندن
س��فر ميكنند ،برخوردار است .غروب روزي
كه براي صرف غ��ذا و انجام گفتوگويي با
آقاي رحيمي به اتفاق همراهان به رستوران
مهدي رفتيم با اس��تقبال گرم ،بيريا و بسيار
صميمان��ه اي��ن ايراني موفق و باش��خصيت
روبهرو شديم.
آقای رحیمی که از ستایشگران صمیمی و صادق
جواد موفقیان است در دیدار با ما می گوید.
در ميان ايرانيان خارج از كشور انسان شريف
و نيكوكاري داريم ب��ه نام جواد موفقيان كه
ساكن كشور كاناداست؛ اما مرتبا ميان كانادا
و انگلي��س در رف��ت و آمد اس��ت .وي يك
شركت س��اختماني در انگليس و كانادا دارد.
جواد موفقيان ثروتمند نيكوكاري اس��ت كه
عمر و ثروت خود را صرف ساختن مدرسه در
ايران و حمايت مادي و معنوي از دانشجويان
ايراني ش��اغل به تحصيل در رش��ته پزشكي
در دانشگاههاي انگليس كرده است .در حال
حاضر تعداد  250دانشجوي ايراني از بورس
تحصيلي آق��اي موفقيان اس��تفاده ميكنند.
اس��تفاده از بورس تحصيلي ايشان دو شرط
اساس��ي دارد .يكي اينكه دانشجويان بايد در
هر ترم تحصيلي با نمرات باال قبول ش��وند،
ديگ��ر آنكه تعهد بس��پارند كه بع��د از اتمام
تحصي�لات براي خدمت به م��ردم به ايران
بازگردند .حمايتهاي مالي آقاي موفقيان از
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اين دانشجويان س��بب شده تا آنها نيازي به
كار براي كس��ب درآمد نداشته باشند و همه
وقت و انرژي خ��ود را صرف تحصيل كنند.
در واق��ع با بورس تحصيلي آق��اي موفقيان
تعداد زيادي پزشك برجس��ته در رشتههاي
مختلف پزش��كي براي نيازهاي آينده كشور
تربيت ميشوند.
انتخاب دانش��جويان واجد ش��رايط از طريق
انجام مصاحبه حضوري ص��ورت ميپذيرد.
مدي��ر سفرهس��راي مهدي در پاس��خ به اين
س��وال من كه چرا خود آقاي موفقيان درباره
كاره��اي خيري كه انج��ام ميدهد مصاحبه
نميكن��د ،ميگوي��د ك��ه وي به ش��دت از
مصاحبه كردن با نشريات گريزان است چون
اي��ن كار را خودنماي��ي ميدان��د و به همين
سبب من به عنوان يك ايراني كه از نزديك
در لن��دن كارهاي ايش��ان را دنبال ميكنم،
وظيفه مل��ي و اخالقي خ��ود ميدانم كه از
فرصتي كه روزنامه آس��يا در اختيار من قرار
داده براي بيان شمهاي از نيكوكاريهاي اين
انسان شريف ايراني استفاده كنم.
آق��اي موفقي��ان ع�لاوه بر اعط��اي بورس
تحصيلي به دانشجويان ايراني رشته پزشكي
در دانش��گاههاي انگليس تاكنون دهها باب
مدرسه در سرتاسر ايران احداث كرده كه خود

من هم در مراس��م گش��ايش تعدادي از اين
مدرسهها حضور داش��تهام .من در خصوص
كاره��اي خي��ر آق��اي موفقي��ان ب��ه قدري
حساس��يت دارم كه همين چند وقت پيش با
هزينه خودم گزارش��ي درباره شخصيت اين
م��رد در يكي از روزنامهها به چاپ رس��اندم.
براي اينكه سوءتفاهم نشود بايد عرض كنم
كه بن��ده تاكنون هيچگون��ه كمك مادي از
ايشان دريافت نكردهام و آنچه درباره ايشان
ميگوي��م صرفا نوع��ي اداي دي��ن به يك
انسان نيكوكار است .خود من هم هروقت در
لندن با يك دانشجوي ايراني رشته پزشكي
برخورد كنم كه ببينم شايس��تگي استفاده از
ب��ورس تحصيلي آقاي موفقي��ان را دارد ،او
را به ايش��ان معرفي ميكنم ،چون رستوران
ما نوعي مركز يا پات��وق ايرانيان مقيم لندن
اس��ت و من در اينجا با بس��ياري از ايرانيها
به خصوص تج��ار و بازرگانان ايراني آش��نا
ميش��وم .هدف من از صحب��ت درباره آقاي
موفقيان اين اس��ت كه س��اير افراد ثروتمند
با خواندن ش��رح حال نيكوكاريهاي ايشان
به پي��روي از راه و روش اين نيكوكار ايراني
تشويق ش��وند و مقداري از ثروت خود را به
امور خيريه اختصاص دهند.

جواد موفقيان ،ثروتمند نيكوكار ايراني در ايران مدرسه ميسازد و در انگليس به
دانشجويان ايراني رشته پزشكي بورسيه تحصيلي ميدهد
بازگشت به ايران و خدمت به مردم شرط اصلي برخورداري دانشجويان پزشكي از
بورسيه تحصيلي جواد موفقيان است
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آموزش هنرهاي تجسمي به كودكان را جدي بگيريم
هنرهاي تجسمي از جمله هنرهايي
است كه در مراكز پيش دبستاني
و مهده��اي ك��ودك تدري��س
ميش��ود .البته گس��تره هنرهاي
تجس��مي بسيار وس��يع است ،اما
به طور مش��خص آموزش طراحي،
نقاشي و س��فالگري عمده فعاليت
اين نوع مراكز در عرصه هنرهاي
تجس��مي را تش��كيل ميده��د.
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ك��ودك از زماني كه متولد ميش��ود
عالوه ب��ر اداي اصوات و كلماتي كه
ابت��دا مفهوم ندارد و آرام آرام ش��كل
يك زب��ان را ب��ه خود ميگي��رد ،از
لحظهاي كه بتواند قلم را در دس��ت
بگيرد ،ش��روع به كش��يدن خطوطي
ميكند كه ش��ايد مفهومي نداش��ته
باش��د اما پس از اينكه چند س��الي از
آغ��از زندگي وي گذش��ت و توان به

دست گرفتن قلم را همزمان با تسلط
كافي بر عضالت دس��ت و ذهن خود
ب��ه دس��ت آورد ،بخش��ي از افكار و
انديشههايش را به جاي آنكه بر زبان
بياورد به وس��يله كش��يدن تصوير بر
كاغذ بيان ميكند.
اين موضوع آنقدر مهم تلقي ميشود
ك��ه ع��دهاي از صاحبنظ��ران علم
روانشناس��ي ك��ودك ب��ر اي��ن باور

هس��تند كه تمامي خطوط و اشكالي
كه كودكان ترس��يم ميكنند مفهوم
دارد و نش��اندهنده وض��ع روان��ي،
ش��رايط روحي و انديش��هاي و حتي
بيانگ��ر آرزوها و وضعي��ت خانوادگي
آنها به ش��مار م��يرود و اين گروه از
روانشناس��ان با بررس��ي نقاشی های
كودكان  2تا  7س��ال ب��ه يافتههاي
بسياري در اين زمينه رسيدهاند.

هر چند سيستم
آموزش هنرهاي
تجسمي موجود
در كشور ما (و
حتي در كشورهاي
پيشرفته جهان)
چندان كارآمد
نيست و با فراز
و نشيب زيادي
مواجه است ،اما
اندیشه واال و
مديريتي كه يك
معلم در كالس
خود ميتواند
اعمال كند،
مسئلهاي است كه
تأثير فراواني بر
آموزش اين هنر
به كودكان خواهد
داشت

نخس��تين مطلبي كه درباره
مطرح
آموزش اين نوع هنر به كودكان
ميشود كيفيت آن است .يعني آموزش هنرهاي
تجس��مي به كودكان بايد از سطحي برخوردار
باشد كه هم به رشد استعدادهاي كودك كمك
كند و هم شرايطی را فراهم آورد كه كودك زبان
تصوير را براي بيان خواستههايش به كار گيرد.
البته اينكه انتظار داش��ته باش��يم بعد از يك
دوره آموزش��ي با يك هنرمن��د تمام عيار در
عرصه هنرهاي تجس��مي روبهرو هس��تيم،
اشتباه بزرگي است .زيرا بجز معدود كودكاني
كه از اس��تعدادهاي ذاتي بهرهمندند ،س��اير
كودكان در اين گروه سني به نقاشي ،طراحي
يا سفالگري به عنوان يك سرگرمي و بازي
ن��گاه ميكنند .هر چند ك��ه كيفيت آموزش
ميتواند شرايطي را فراهم آورد كه يادگيري
يك هنر براي كودك جديتر انگاشته شود.
«فيليپ س��ي دان» از جمله محققان كيفيت
و ش��رايط آم��وزش هنره��اي تجس��مي به
كودكان اس��ت .وي درباره وضعيت آموزش
اين هنر معتقد اس��ت« :مسئله برنامهريزي و
هدفگذاري درباره آموزش تا س��الهاي اخير
از نظ��ر دور مانده ب��ود .هر چند در اين ميان
افراد زيادي در سيس��تمهاي آموزشي براي
بهبود موقعيت آموزش��ي هنرهاي تجس��مي
ت�لاش ميكنند و بهب��ود برنامههاي هنري
را مورد بررس��ي قرار م��ی دهند كه ميتواند
يادگيري دانشآموزان را بس��نجد و س��پس
اق��دام ب��ه پيش��رفت فعاالنه مناف��ع چنين
برنامههايي نمايد».
به نظر ميرس��د مهمترين راه براي افزايش
به��رهوري آم��وزش هنرهاي تجس��مي به

كودكان برنامهريزي دقيق و هدفمند اس��ت.
يعني آموزش اين گونه هنرها نه تنها بايد به
صورت گام ب��ه گام و همراه با ميزان هوش
و توجه كودكان باش��د بلكه بايد ويژگيهاي
س��ني ك��ودكان ه��م در آن رعايت ش��ود.
زيرا آموزش به بزرگس��االن ي��ا نوجوانان با
شيوههاي آموزشي به كودكان بسيار متفاوت
اس��ت .از سوي ديگر درك همهجانبه از هنر
تجس��مي ،موج��ب انتق��ال صحي��ح هنر به
كودك ميشود.
نكته مهمي ك��ه در اين بين وجود دارد نگاه
مربي و معلم به آموزش اس��ت .اينكه او هم
مانند كودك مس��ئله را به عنوان سرگرمي و
بازي قلم��داد كند و يا اينكه از بس��تر آماده
ذهن ك��ودك راهي ب��راي انتق��ال مفاهيم
بسازد.
دان در ادامه مطلب خود اشاره ميكند« :بعد
از سالها داشتن كالسهاي نامناسب ،منابع
مال��ي محدود و ارجگ��ذاري ناكافي ،تعجبي
ندارد كه بسياري از معلمان هنر بر اين عقيده
باشند كه مسئوالن مراكز آموزشي نسبت به
هنر غرضورزي دارند .از س��وي ديگر روند
آموزش��ي مراكز پيش دبس��تاني به گونهاي
اس��ت كه كودك را به سمت يادگيري بيشتر
و نيز مسائل عمومي سوق ميدهد و آموزش
هن��ر در اولويته��اي آخر ق��رار ميگيرد .با
توجه به اين مطلب منطقيتر است كه بيشتر
گردانن��دگان آموزش��ي را بياط�لاع از هنر
بدانيم و برخورد آنها با مس��ئله هنر را از سر
بيطرف و بيغرض بودن به حساب آوريم».
وي در ادام��ه تأكي��د ميكن��د« :معلم��ان
هنرهاي تجس��مي درب��اره اينك��ه مديران
آموزش��ي چگونه عمل ميكنند و تصميمات
آنها چگونه اتخاذ ميشود اطالع بسيار اندكي

دارند .ت��ا زماني كه
اب��زار و وس��ايل م��ورد نياز در
كالس آموزش��ي تأمين نشود ،معلمان
ترجيح ميدهند عملكرد مراكز آموزشي را به
ساير افراد بسپارند».
در اي��ن مي��ان دو مس��ئله از اهميت بااليي
برخ��وردار اس��ت .س��طح علم��ي مربيان و
معلماني كه به ك��ودكان تدريس ميكنند و
توقعي ك��ه والدين از كالسهاي آموزش��ي
مراك��زي دارند ك��ه كودكانش��ان را به آنجا
ميس��پارند .مربي و معلم هنرهاي تجسمي
كودكان ع�لاوه بر اينكه باي��د از علم الزم
برخوردار باش��د ،بايد ش��رايطي را در كالس
فراهم آورد كه كودك از نظر روحي و فكري
به كاري كه انجام ميدهد نزديك ش��ود و با
تخليه رواني ،افكار و آرزوهايش را بروز دهد.
از س��ويي ،توقع والدين هم ميتواند به مركز
آموزشي و مربي در اين خصوص ياري بدهد.
بيشتر والدين توقع دارند با حضور كودك در
كالسهاي آموزشي س��طح كيفي نقاشي يا
طراح��ي كودك افزايش يابد و بتواند تصاوير
مش��خص و واضحي را بكش��د .در حالي كه
اي��ن كالسها آمادهس��ازي ذهني كودك را
در بردارد.
خانم قميش��ي يكي از مربي��ان مراكز پيش
دبس��تاني و مهدكودك ته��ران كه در زمينه
نقاش��ي تحصي��ل ك��رده اس��ت ،در اينباره
ميگوي��د« :حقيقت اين اس��ت ك��ه والدين
ميخواهن��د كودكش��ان پ��س از حضور در
كالسهاي آموزش��ي به جاي خطوط كجي
كه ميكش��يده اس��ت ،ناگهان بتواند تصوير
كامل پدر و مادرش را بر صفحه كاغذ نقاشي
كن��د .در حالي كه ك��ودك پيش از آنكه نياز
داشته باش��د يك طراح يا نقاش ماهر بشود
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بايد ذهنيت��ي هنرگرا پيدا كند و راهي براي
بيان خواستههايش بيابد».
خان��م تنظيفي ،مربي دیگری اس��ت كه در
اينباره اعتق��اد دارد« :من بيش��تر آموزش
خودم به كودكان را بر فهم مسائل ،شناخت
رنگه��ا و درك ك��ودك از موقعيتي كه در
آن ق��رار دارد ،متمركز ميكنم تا اگر كودك
اس��تعداد نهفتهاي دارد ،ش��كوفا شود و من
موض��وع را به والدين او اط�لاع ميدهم و
اگر قرار نيس��ت در آينده يك هنرمند نقاش
داشته باشيم ،حداقل كودك با مقدمات هنر
و ويژگيهاي هنرهاي تجسمي آشنا شود و
بتوان��د در دنياي خود يك عالقهمندي ويژه
بيابد».
خانم توس��لي كه تجربه زيادي در رابطه با
آموزش هنرهاي تجسمي به كودكان دارد،
بر اين باور اس��ت که « :وقتي قرار ميشود
كودك را ساكت كنند و او را از تحرك مورد
نيازش باز دارن��د ،معمو ًال والدين به كودك
ام��ر ميكنند كه مدادهاي��ش را بردارد و در
نكته مهمي كه در اين بين وجود دارد
نگاه مربي و معلم به آموزش است.
اينكه او هم مانند كودك مسئله را به
عنوان سرگرمي و بازي قلمداد كند و يا
اينكه از بستر آماده ذهن كودك راهي
براي انتقال مفاهيم بسازد.

گوشهاي نقاش��ي كند .بس��يار طبيعي است
كه اين مس��ئله تنفر كودك از هنر را در پي
خواهد داش��ت و او هيچ وقت درك نخواهد
ك��رد كه اصو ًال هنر چ��ه كيمياي گرانقدري
اس��ت و در زندگي او چه نقش��ي را ميتواند
ايفا كند».
همچني��ن نباي��د فراموش كرد ك��ه هر چند
سيس��تم آموزش هنرهاي تجس��مي موجود
در كش��ور ما (و حتي در كشورهاي پيشرفته
جه��ان) چندان كارآمد نيس��ت و ب��ا فراز و
نش��يب زيادي مواجه اس��ت ،اما اندیشه واال
و مديريت��ي ك��ه يك معل��م در كالس خود
ميتوان��د اعمال كند ،مس��ئلهاي اس��ت كه
تأثير فراواني بر آموزش اين هنر به كودكان
خواهد داشت.
دان در بخ��ش ديگ��ري از مقاله خود درباره
بهبود برنامه در نظام آموزشي يادآور ميشود:
«عش��ق ورزيدن ب��ه هنرهاي تجس��مي و
تبديل ش��دن به معلم دلس��وزي كه به رشد
و پرورش خالق دانشآموزان توجه ميكند،
براي ايجاد تغييرات در زمينه ارتقاي آموزش
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هنرهاي تجس��مي كافي نيس��ت .به منظور
ايجاد چني��ن تغييراتي ،معلم��ان بايد انرژي
بيش��تري را خ��ارج از كالس درس ص��رف
كنند ،حتي اگر اي��ن كار به كاهش عملكرد
آموزشي معلم منجر شود».
حقيقت اين است كه هيچ قاعده يا اسلوب
مش��خص و تدوين ش��دهاي وجود ندارد.
مربي��ان و معلمان نيز به ش��يوههاي خود
فكر ميكنند و والدين هم انتظارات خود را
دارند .مديران مراكز آموزشي كودكان هم
ترجي��ح ميدهند چندان خود را با مس��ئله
درگي��ر نكنند و به امور عمومي مراكز خود
بپردازند .ب��ه عبارت ديگر ،اگر يك الگو با
معيار صحيح و كامل از سوي مركز صاحب
صالحيت مانند آموزش و پرورش در قالب
كتاب با ش��يوههاي تدريس به طور رسمي
اعالم ش��ود بدون ترديد آموزش هنرهاي
تجسمي به كودكان متحول خواهد شد.

همان طور كه اشاره شد ،در رشد و شكوفايي
آموزش هنرهاي تجس��مي ن��گاه والدين نيز
تعيينكننده است .نوع برخورد آنها با آموزش
كودكان ،طرز تلقي آنها از اين نوع آموزشها
و درك درس��ت از مفهوم آم��وزش ميتواند
بسيار كارگشا باشد.
خانم حامدي ،مادري ك��ه كودك خود را به
يك��ي از مراكز پيش دبس��تاني در منطقه 7
تهران فرس��تاده است ،درباره آموزش نقاشي
و س��فالگري ميگويد« :وقتي كودك من به
خانه ميآيد بيش از آنكه دوست داشته باشد

با مداد رنگي مناس��بي ك��ه برايش خريدهام
مشغول باشد ،به سراغ تلويزيون ميرود و نه
تنها برنامههاي كودك و نوجوان كه برخي از
برنامههاي بزرگس��االن را نيز تماشا ميكند.
به نظرم آموزش او باعث عالقهمندياش به
نقاشي نشده است».
آقاي غف��اري پدر كودكي ك��ه فرزندش در
منطق��ه  8ته��ران ب��ه مهدك��ودك ميرود،
اعتقاد دارد« :طي چند س��الي كه فرزندم به
مهدكودك ميرود رنگها را بهتر ميشناسد
و از ب��ردن نام رنگها لذت ميبرد .اما وقتي
از او ميخواهي��م كه يك خانه يا ماش��ين را
نقاش��ي كند ،تصويري ارائه ميكند كه كمتر
شباهتي به ماشين دارد .مهمتر اينكه به جاي
كشيدن يك شكل مشخص ترجيح ميدهد
رنگها را با هم مخلوط كند».
خان��م پورزن��د از منطقه  12ته��ران درباره
آم��وزش كودك خ��ود در ي��ك مركز پيش
دبستاني و مهدكودك ميگويد« :از وقتي كه
كودك من به كالسهاي سفالگري ميرود
و به خاطر عالقه ش��خصي خودم يك چرخ
كوزهگ��ري خريدهام و لوازم الزم را در اختيار
او قرار دادهام تا به كار سفالگري بپردازد .اما
او بيش��تر از اينكه دوست داشته باشد با گل
چيزي بس��ازد با گل ب��ازي ميكند و ترجيح
ميدهد با دست اشكالي را به وجود آورد كه
ش��باهت چنداني به ظروف يا حيواناتي كه از
آنها نام ميبرد ،ندارد».

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.

از کودکتان بخواهید
که خودش و دیگران
را مشاهده کند.
او را جلوی آئینه
بنشانید تا خودش
را در حال شکستن
انگشتانش تماشا
کند .از تصاویری
که شکل مفاصل
را نشان می دهند ،
استفاده کنید تا اتفاقی
را که بعد از شکستن
انگشتها رخ می دهد،
به او نشان دهد

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

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

کودک خردسالم هنگام حمام کردن
می خواهد به اندام تناسلی من دست
بزند  .چطور با او برخورد کنم؟
بچهها بطور طبیعی نسبت به بدن بزرگساالن
کنجکاوند  ،بخصوص ب��دن جنس مخالف .
اگر کودکتان از ش��ما خواس��ت که ب��ه اندام
تناس��لی یا هرجای دیگر بدنتان دس��ت بزند
 ،آرامش خود را حف��ظ کنید و توضیح بدهید
که بدنتان خصوصی اس��ت و به همین دلیل
نمیخواهید به آن دست بزند .بگوئید آدمها به
همین دلیل لباس میپوشند .اگر چنین اتفاق
بیافتد  ،ش��اید به این نتیجه برس��ید که دیگر
نباید با کودکاتان حمام کنید .ش��اید وقت آن
رسیدهاست که برای حریم خصوصی و ُحجب
و حیای خود در خانه حد و مرز قائل شوید.

کودک�م دائ�م انگش�تان دس�تش را
می ش�کند و من از ش�نیدن این صدا
بس�یار ناراح�ت می ش�وم  .چکاری
می توان�م انج�ام ده�م ت�ا جل�وی
انگشت شکستن او را بگیرم؟
توجه داش��ته باش��ید که هیچ کودکی از ابتدا
روش شکس��تن انگش��تهایش را نمیداند،
اولین کار را از تماشای فردی که در حال انجام
آن اس��ت  ،میآموزد .سپس این عادت با اخم
والدین و نگاههای تحس��ین آمیز همساالنش
تقویت میشود.
از کودکت��ان بخواهید که خ��ودش و دیگران
را مش��اهده کند .او را جلوی آئینه بنش��انید تا
خودش را در حال شکستن انگشتانش تماشا
کند .از تصاویری که ش��کل مفاصل را نشان
میدهند  ،اس��تفاده کنید ت��ا اتفاقی را که بعد
از شکس��تن انگشتها رخ می دهد ،به او نشان
ده��د .ع�لاوه براین  ،راهه��ای دیگری را به
عن��وان جایگزین در نظر آورید  .حرکتی به او
بیاموزید که جای انگشت شکستن را بگیرد به
عنوان مثال روی دس��تش بشنید .با دانههای
تس��بیح بازی کند و ی��ا فعالیتهای دیگری.
در صورتی که میبینی��د او تالش میکند تا
عادتش را ترک کند  ،او را تحسین کنید و به
او پاداش دهید.

بهتری�ن تش�ویق و جای�زه برای
کودک چیس�ت؟
تشویق و جایزه در تربیت رفتار مطلوب کودک
مناسب هس��تند  .اما باید دقت کنید تا تقویت
رفت��ار کودکتان فقط از طری��ق جایزه دادن و
پاداش انجام نش��ود .بهترین تشویق  ،تقویت
اجتماعی اس��ت  .یعنی اب��راز گفتههایی چون
آفری��ن دختر گل��م ،خیلی کارت عال��ی بود ،
خوشحالم کردی .سعی کنید بیشتر از اینکه به
فرزندتان جایزه بدهید  ،او را به خاطر کارهای
خوبی ک��ه انج��ام میدهد بص��ورت کالمی
تشویق کنید.
من یک کودک بیش فعال دارم  .مدیر
مدرس�ه اص�رار دارد ک�ه در ص�ورت
مصرف دارو او را ثبتنام خواهد کرد.
نظر شما در مورد مصرف دارو چیست؟
آیا بدون دارو هم میتوانم او را در جای
دیگری ثبتنام کنم؟
بی��ش فعالی یک��ی از اختالالتی اس��ت که
معم��و ًال قبل از س��ن دبس��تان مش��خص
می شود .چندین روش برای درمان و کنترل
رفتار یک ک��ودک بیش فعال وجود دارد که
یکی از آنها دارو درمانی اس��ت .در صورتیکه
کودک عالوه بر بیش فعالی مش��کل تمرکز
هم داشته باش��د  ،مصرف دارو برای کنترل
ناآرامی و افزایش قدرت تمرکز کودک الزم
و ضروریست.
توصیه می کن��م که با توجه ب��ه تذکر مدیر
مدرس��ه به ی��ک روان ش��ناس مراجعه کنید
تا در صورت تش��خیص ایش��ان  ،تحت نظر
روان پزش��ک مص��رف دارو را ش��روع کنید.
دقت کنی��د عالوه بر مصرف دارو  ،حتم ًا باید
شیوه های رفتاری با کودک بیش فعال را نیز
بیاموزید.
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درباره فیلم «هورتون صداي يك هو ميشنود!»

فریادیبرایزندگی
رسول یونان

گ��روه س��ازندگان مبتكر "اس��توديوهاي
آس��مان آبي" بر اس��اس کتاب «هورتون
صداي يك هو ميش��نود!» نوشته دكتر
«تئ��ودور زئوس» نویس��نده معروف ،که
قصه ای ش��اعرانه و مصور اس��ت فیلمی
زیب��ا و به ی��اد ماندنی س��اخته اند که به
ای��ن زودی ها فراموش نمی ش��ود .این
فیلم انیمیشنی است که در شناسنامه خود
جیمی هیوارد و استیو مارتینو را به عنوان
کارگردان ،و جیم کری ،استیو کارل و دن
فوگلر را به عنوان صدا پیشه دارد و یکی از
بهترین فیلم های کارتونی دهه اخیر است.
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«هورتون صداي يك هو ميش��نود!» س��ومين
فيلمي است كه براساس كتابهاي دكتر زئوس
س��اخته ميش��ود« .ران هوارد» در سال،2000
«چگونه گرينچ كريسمس را دزديد» را براساس
داس��تانهاي اين نويس��نده و كاريكاتوريس��ت
مشهور آمريكا س��اخت كه در آن هم جيم كري
در نقش اصلي ب��ازي ميكرد« .گربه در كاله »
فيلم ديگري براس��اس داستانهاي دكتر زئوس
بود كه «ب��و ولش» آن را با حضور مايك مهيرز
در س��ال  2003كارگردانی ك��رد .قصه «چگونه
گرين��چ كريس��مس را دزديد» در ش��هر هوويل
كه داخ��ل يك دانه ب��رف ق��رار دارد ميگذرد.
در اين ش��هر هوديانها زندگ��ي ميكنند كه در
تدارك فرارس��يدن كريسمس هستند« ،گرينچ»

هي��والي س��بزي با چش��مان زرد اس��ت كه از
زماني كه همكالس��يهايش به خاطر تراش��يدن
موهايش مس��خرهاش كردهاند ،گوشه گير شده
و تنها مونس��ش ،س��گش ماكس اس��ت .شادي
اهالي به خاطر فرارس��يدن كريسمس حسادتش
را بر ميانگيزد و تصميم ميگيرد كريس��مس را
بدزدد .او با لباس بابانوئل وارد شهر ميشود و به
«س��يندي» دختر كوچك و با نمكي برميخورد
كه پرسشهاي متعددي درباره كريسمس دارد و
ميخواهد بداند كريس��مس به چه درد ميخورد.
گرينچ تمام تزئينات و هدايا را از خانهها ميدزد.
صب��ح روز بعد ،س��يندي ب��ه خاطر آش��نايي با
گرينچ ش��ماتت ميش��ود .اما پدرش به دفاع از
او برميخيزد .مردم ش��هر س��رود كريس��مس را

هورتون
شخصیت اصلی
این داستان که
صدای آن را
بازیگر معروف،
جیم کری در
می آورد،
نماد هوشمند
موجوداتی
است که فقط
زندگی را برای
خودشان نمی
خواهند .آن ها
به شرط این
زنده اند که
دیگران نیز
زندگی کنند.
از شخصیت
های دیگر این
فیلم می توان
به شهردار
اشاره کرد او
موجودی مهربان،
هوشمند و
مسئول است.

ميخوانند و طنين آوازش��ان به گوش گرينچ
ميرس��د و س��خت ب��ر او تاثير ميگ��ذارد.
سيندي به ديدن گرينچ ميرود و گرينچ او را
از سقوط از پرتگاه ،نجات ميدهد« .گربه در
كاله » هم در ش��هري خيالي به اسم آنويل
ميگ��ذرد ك��ه در آن همه خانهه��ا به رنگ
صورتياند و زني جوان به همراه دو فرزندش
به نام هاي س��الي و كن��راد زندگي ميكند.
او يك دالل معامالت ملكي اس��ت  .س��الي
و كن��راد با ه��م تفاوت هاي زي��ادي دارند .
دور از چشم خانم كوان ناگهان گربه اي كه
يك كاله به س��ر دارد با صداپيشگي مايك
ميرز ،از راه ميرس��د و داخل خانه ميش��ود.
اين گربه ق��درت هاي عجيب و غريبي دارد
و عالقه بس��ياري به خ��راب و ويران كردن
اشياي خانه دارد و درنهايت هم به اين هدف
ميرسد.
«هورتون ص��داي يك هو ميش��نود!» در
اولين چاپ خود  200ميليون نس��خه فروش
داشته و به  15زبان زنده دنيا هم ترجمه شده
است .به جز اينكه نام پرطرفدار دكتر زئوس
باز ه��م توانس��ته مخاطبان را به س��ينماها
بكشاند ،داستان و تصاوير رنگارنگ انيميشن
هم در جذب مخاطب بي تاثير نبوده است.
هورت��ون قهرم��ان داس��تان که ی��ک فیل
خیالباف اس��ت در جنگله��اي نول ،صدايي
ميشنود كه فكر ميكند صداي يك ذره گرد
و غبار است .از آنجا كه هورتون ،گوشهاي
فوقالعادهاي دارد متوجه ميشود كه آن ذره،
س��ياره اي بسيار ريز اس��ت و محل سكونت
جانوري به نام هوها .هوها در معرض خطرند
و تنها راه نجات آنها ،زندگي در اين س��ياره
اس��ت .از آنج��ا ك��ه هورتون معتقد اس��ت:
«"یه نفر همیش��ه یه نفره ،هر چقدر هم که
کوچیک باش��ه ،»"...تصميم ميگيرد از اين

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

نش��ان دادن این اس��ت که کل ش��هرآن ها
تنها قس��مت کوچکی از یک گل را می تواند
اش��غال کند .واضح است که هردوی آنها در
این راه با مشکالت زیادی مواجه می شوند.
ب��ه جرات می توان گفت این داس��تان یکی
از بهترین داس��تان های تمثیلی بعد از قلعه
حیوانات اس��ت .یکی از بهترین صحنه های
این فیلم زمانی است که هورتون به شهردار
اش��اره می کند که هم��ه حیوانات مثل او به
واس��طه گوش های بزرگش قدرت ش��نیدن
ص��دای مردم آن دنیای کوچ��ک را ندارند و
اگر می خواهند نجات پیدا کنند باید بلندتر و
یکصداتر از همیشه فریاد بزنند.
هورتون ش��خصیت اصلی این داس��تان که
صدای آن را بازیگ��ر معروف ،جیم کری در
می آورد ،نماد هوش��مند موجوداتی است که
فقط زندگی را برای خودش��ان نمی خواهند.
آن ها به ش��رط ای��ن زنده اند ک��ه دیگران
نی��ز زندگ��ی کنند .از ش��خصیت های دیگر
این فیلم می توان به ش��هردار اشاره کرد او
موجودی مهربان ،هوش��مند و مسئول است.
او در ای��ن فیلم ب��ه آب و آتش م��ی زند تا
شهرش��ان از بین نرود .او هوها را ناامید نمی
کند و در حد توانش به آنهاامید می بخشد.
الشخور و کانگورو نقش کاراکترهای منفی
این فیلم را به دوش می کش��ند .آنها س��عی
می کنند با حس��ادت و ب��دی های خود فیل
را از کمک به دیگ��ران باز دارند .آنها که در
ابتدا فیل را یک دروغگو می نامیدند با دیدن
حقیقت نیز دس��ت از بدی های خود بر نمی
دارند.
«هورتون صداي يك هو ميش��نود!» یک
فیلم هوش��مند و پر از ارزش های س��تودنی
اس��ت .این فیلم فریادی اس��ت ب��رای دیده
شدن .فریادی است برای زندگی در آرامش.
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شهر بی ترحم
برای کودکان !
روشنک محمدی

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

کودکان
بدسرپرست به
دلیل منع قانونی
نمی توانند فرزند
 6دانگ خانواده
ای باشند .طبق
قانون 1187
قانون مدنی ،در
سال  ،86حکم
«امین موقتی»
برای دو هزار
و  700نفر از
فرزندان ساکن
در مراکز شبه
خانواده صادر شد
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دکتر حس��ین باهر آسیب ش��ناس اجتماعی،
بخشی زیادی از کودکان خیابانی را کودکان
بدسرپرست می داند که به دلیل داشتن قیم
از بخش��ی از حمایت های بهزیستی محروم
می ش��وند .به گفته وی میانگین س��نی این
بچه ها  9س��ال اس��ت که  17درصدش��ان
مصرف کننده س��یگار و  11درصدش��ان نیز
مص��رف کننده انواع مخدرها هس��تند .اینها
کودکانی هس��تند که از ان��واع بیماری های
انگل��ی و پوس��تی ،عفون��ت ه��ای ادراری،
پوس��یدگی ش��دید دن��دان ،افس��ردگی و ...
رنج می برند و بس��یاری از ایش��ان دست به
خودکش��ی می زنند .نزدیک به  30درصد از
کودکان بد سرپرس��ت عالوه ب��ر زندگی در
خیابان حداقل یک بار مواد مخدر را مصرف
کرده اند که این مواد شامل سیگار نمی شود.
به گفت��ه وی  25درصد از ک��ودکان کانون
اص�لاح و تربی��ت را کودکان بدسرپرس��ت
تش��کیل می دهد .هم��ان هایی ک��ه دوره
کودک��ی را درخیابان ها گذرانده اند و در این
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دانش��گاه جرمخیز خوب آم��وزش دیده اند.
ضمن آنکه براس��اس ماده  20کنوانس��یون
جهانی حقوق کودک دولتهای عضو مکلفند
برای کودکان فاقد سرپرست قانونی ،خانواده
جایگزین مناس��ب پیدا کنند ،اما ضعف های
قانونی در کش��ور ما باعث می شود متولیان
ای��ن امر موفق نش��وند پناهگاهی جز مراکز
بهزیستی در اختیار این کودکان قرار دهند.
حسرت مدرسه
یک��ی از نیازهای اساس��ی بچ��ه ها آموزش
است  ،اما کودکان بدسرپرست جزء آن دسته
از بچه هایی هس��تند که به دالیل متعددی
مانند اش��تغال ،ناتوانی مالی و  ...از مش��ق و
مدرس��ه دور می مانند .براساس آخرین آمار
منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش،
در ح��ال حاضر در ح��دود  4میلیون کودک
ج��ا مانده از تحصیل در ای��ران حضور دارند،
کودکان��ی ک��ه در آینده نه چن��دان دور وارد
جامعه شده و بخشی از بیسوادان و به اعتقاد

کارشناسان ،عوامل آسیب زای جامعه بعدی
را تشکیل می دهند .متاسفانه مسئوالن امور
فرهنگي و آموزش��ي كش��ور آمار درستی از
کودکان جا مان��ده از تحصیل ندارند وعلت
این امر را بی اطالعی از تعداد دقیق کودکان
مش��مول تعلیم می دانند! ضم��ن آنکه نبود
ضمانت اجرايي ب��راي اجراي قانون آموزش
اجب��اري و رايگان ،باعث ش��ده بس��ياري از
کودکان بدسرپرست ،از ثبتنام در مدرسه جا
مانده و والدین آنها نیز آسودهخاطر باشند كه
هيچ مجازاتي براي اين اهمال در انتظارشان
نيست.
کودکانی که کار می کنند
دکتر محمد عارفی  ،جامعه شناس و محقق
ام��ور اجتماعی ،هم��ه کودکان��ی را که کار
می کنند بد سرپرس��ت نمی دان��د .او معتقد
است برخی از این بچه ها والدین خوب دارند
اما به دلیل فقر مجبور به کار هس��تند  .گویا
خودش��ان کار کردن را انتخاب کرده اند .این

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

درصد

بیماریهای چشمی

73

بیماریهای تنفسی

61

بیماریهای قلبی

64

اختالالت شنوایی

69

بیماریهای پوستی

82

برخی از کودکان چند بیماری را باهم یدک می کشند
حواسمان باشد،
هر چه آمار آنها
باالتر رود ،در
آینده نیز کودکان
ما همبازی و
همشهری مردان و
زنانی خواهند بود
که از انواع بیماری
ها رنج برده ،بارها
فکر خودکشی
داشته و قربانی
باندهای مختلف
بوده اند و یاد
گرفته اند بی رحم
باشند

براساس آخرین
آمار منتشر شده
توسط وزارت
آموزش و پرورش
در حال حاضر ،در
حدود  4میلیون
کودک وامانده از
تحصیل در ایران
حضوردارند

و اما قانون
کودکان بدسرپرس��ت ب��ه دلیل منع قانون��ی نمی توانند فرزند 6
دانگ خانواده ای باشند .طبق قانون  1187قانون مدنی ،در سال
 ،86حک��م «امین موقتی» ب��رای دو هزار و  700نفر از فرزندان
ساکن در مراکز ش��به خانواده صادر شد .قاضی که رای بر امین
موقت داد ،تفس��یر جدیدی را از این قانون ارایه داد و اعالم کرد
ک��ه حضانت با والیت ف��رق می کند و حضانت باید در دس��ت
کسی باش��د که بتواند از کودک بهتر مراقبت کند.از آن سال به
بعد  10درصد از حضانت بچه های بدسرپرست توسط این طرح
اعمال می ش��ود .امین موقت طرحی اس��ت که در آن کودک بد
سرپرس��ت به ط��ور موقت تا پیدا کردن ش��رایط طبیعی به یک
خانوده س��پرده می شود .البته بهزیس��تی باید بد سرپرستی این
ک��ودک را تایید کند .گویا در واگذاری کودکان بیسرپرس��ت به
خانوادههای متقاضی و فرزندپذیر مشکلی وجود ندارد ،اما مشکل
عمده ،در مورد فرزندان بد سرپرس��ت اس��ت که به دلیل داشتن
والدین ،جد پدری و یا خویشاوندان در مراکز بهزیستی می مانند.
به گفته حس��ین باهر ،این کودکان که در سن  10تا  15سالگی
ق��رار دارند معنای خیلی از مس��ایل را درک م��ی کنند و اگر در
خانواده با آنها بد رفتاری ش��ود به طور کامل درک می کنند .آنها
خیلی زود رفتارها را می آموزند و در کل در سن حساسی هستند
و بیش از سایر بچه ها باید مراقب آنها بود.
کودکان ک��ه از خانه به خیاب��ان آمده اند تا
کمک خرج والدینش��ان باشند ،شب به خانه
باز می گردند.
عارفی مشکل را کودکانی می داند که به دالیلی
مث��ل طالق ،اعتیاد ،فرار یا هر دلیل دیگر وارد
خیابان شده و شب را نیز در خیابان (اصطالحا
هر جایی غیر از خانه و مکان های امن) سپری
می کنند .اینها همان کودکانی هستند که اسیر
باندهای تبهکاری می شوند و به تبع مورد آزار
و اذیت کودکان بزرگتر و سوءاستفاده آنان قرار
م��ی گیرند .باید توجه داش��ت که بخش قابل
مالحظه ای از این آزار و اذیت ها جنسی است .

نق�د ط�رح امی�ن
موقت
کیاس��تی،
مری��م
روانشناس منتقد اصلی
ای��ن ط��رح اس��ت .او
می گوی��د :طی کردن
زندگی میان بهزیستی
و خانواده موقت ،کودک
را دچ��ار س��ردرگمی
م��ی کند .ای��ن کودک
قدرت تحلی��ل اینهمه
جابه جای��ی و چرایی را
ن��دارد .این ک��ودک در
ش��رایط ب��دی زندگی
کرده ،س��ختی کشیده
و مزه محرومیت های
زیادی را چشیده است.
ک��ودک در بهزیس��تی
وارد محیطی شده است
که هم��ه اعضای آن را
بچه هایی مثل خودش
تش��کیل داده اند .تا با آنها رابطه عاطفی برقرار
می کند و احس��اس امنیت می کند ،طرحی به
اس��م امین موقت دوباره بچه را از این فضای
امن رها کرده و او را دچار سردرگمی می کند.
به گفته کیاس��تی این بچه ها خاص هس��تند
و نیاز به توجه وی��ژه ای دارند .آنها از محبت
پدر و مادر محروم بوده و نیازمند انسان هایی
هس��تند که بتوانند آنها را سرش��ار از امینت و
محبت کنن��د .اما خان��واده هایی ک��ه فرزند
می خواهند بیش��تر دنبال پر کردن حس نیاز
به فرزند وبازی با او هستند و این بچه ها این
حس را نمی توانند به این زن و مردها بدهند.

این امر باعث می شود دوباره کودک پس داده
ش��ود و این به طور حتم آخرین ضربه روحی
برای این کودکان است.
این روانش��ناس ادامه می دهد :این کودک در
خانواده های جدید دچار چنان تعارضی می شود
که دیگر قادر به تحلیل هیچ ماجرایی نیس��ت.
بنابراین به نظر می رسد بهتر است این کودک
در مرکز بهزیس��تی نگهداری ش��ود تا خانواده
او دوباره آمادگ��ی الزم را برای نگهداری او را
به دس��ت آورند و کودک را به خانواده خودش
بسپاریم.
نتیجه ....
به رغ��م تمام ام��ا و اگرهایی که وج��ود دارد
کارشناسان بهزیستی بر این باورند که نگهداری
کودکان با نظارت بهزیس��تی در یک خانواده و
روبه رو شدن این بچه ها با واقعیت های زندگی
می تواند آنها را برای ورود به زندگی آماده کند
و مشکالت روحی ای را که کودکان بهزیستی
با آن روبه رو هستند تا حد زیادی برطرف کند.
از طرفی امکاناتی که این کودکان می توانند در
خانواده ها برای رش��د ،بازی ،تفکر و تحصیل
داشته باشند بسیار بیش��تر از امکاناتی است
که در مراکز بهزیس��تی دارند.
ب��رای نتیجه طرح باید منتظر آینده ش��د اما
نکته مش��خص این اس��ت که این کودکان
حک��م از این جا رانده واز آنجا مانده را دارند.
کودکانی که آینده سازان همین شهر هستند.
حواسمان باش��د ،هر چه آمار آنها باالتر رود
در آینده کودکان ما نیز همبازی و همشهری
م��ردان و زنان��ی خواهن��د بود ک��ه از انواع
بیم��اری ها رنج برده ،بارها فکر خودکش��ی
داش��ته و قربانی باندهای مختلف بوده اند و
یاد گرفته اند بی رحم باش��ند.
25

دکوراسیون

دنیای کودکی ام
را در اتاق کودکیام جستجو میکنم
ش�اید وقت�ی می خواهیم به چید م�ان اتاق نو
رس�یده مان فکر کنیم به یاد خاطرات کودکی
خود مان بیافتیم.
ش�اید زیبایی ه�ای ات�اق فرزندانم�ان را در
زیبایی های خاطرات خود مان کنکاش کنیم.
ش�اید همه ما این را باور داش�ته باش�یم که
هن�وز روی�ای کودکی مان را دوس�ت داریم و
هنوز گاهی برای فرار از مش�غله های زندگی،
به ق�ول بزرگتر ها به خاط�رات آن اتاق نقلی
و کوچک�ی که داش�تیم پن�اه ببریم .چه بس�ا
آن محوط�ه نقل�ی برای م�ا به ان�دازه دنیای
بزرگتر ها فضا داشت.
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قلمرو رویایی
اتاق خواب کودک ،برای کودک تنها جایی
برای خوابیدن نیس��ت بلک��ه می تواند حکم
قلمرویی رویایی را داش��ته باشد .حتما این
مورد برای ش��ما هم پیش آم��ده که وقتی
به من��زل یکی از دوس��تان یا آش��نایانتان
می روید کودک آنها با ش��وق هر چه تما تر
بار ها و بار ها به سمت اتاقش می رود و شما
را با سخاوت به آن سمت فرا می خواند چرا
که می خواهد ش��ما را به خانه کوچک خود
دع��وتکن��د.
پس باید اتاق کودک ب��رای هر نوع فعالیتی
مهیا باشد البته فعالیت هایی بی خطر و خالق!
فضایی که کودک را به بازی تشویق کند.

رایحه راستانی  -کارشناس دکوراسیون

بازی با رنگ و نور
تاثی��ر گذار ترین مورد در چید م��ان هر اتاقی
رن��گ و نور آن اتاق اس��ت .رن��گ و نور به
اتاق ها حال و هوای تازه ای می بخشد ،می-
تواند حس تکاپو و ش��ادی را القا کند یا حس
کرختی و خواب آلودگی را .س��پس می توانیم
با سلیقه ای که داریم با رنگ ها بازی کنیم اما
با دقت .باید این نکته را مد نظر داشته باشیم
ک��ه رنگ ها بر روی اف��راد خصوص ًا کودکان
تاثیر بسزایی دارد.
مث��ال عین��ی :اکثر بچه ه��ا ب��ه رنگ هایی
مانن��د قرم��ز و صورت��ی و نارنج��ی عکس
العمل بیش��تری نش��ان می دهن��د و وقتی از
دخت��ر کوچولویی می پرس��یم چ��ه رنگی را

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

دوس��ت داری با شیرینی خاصی از صورتی و
قرمز س��خن می گوید .ام��ا انتخاب و کاربرد
این رنگ ها باید با هوش��یاری کامل صورت
گیرد و باید س��عی کنیم بعد از انتخاب رنگ
م��ورد نظر ،طیف های گوناگون آن را نیز مد
نظر داشته باشیم.
با زبان رنگ ها س��خن بگوییم ما انس��ان ها
خواسته و ناخواسته تحت تاثیر جاذبه رنگ ها
هستیم.
در ماهی��ت ه��ر رن��گ،
اس��تعداد بیان احساس
برای انتخاب رنگ اتاق
وی��ژه ای نهفته اس��ت؛
کودکان ،رنگی را به او
مثال رنگ قرم��ز برای
تحمیل نکنید و برای
انتقال احساس هیجان،
انتخاب رنگ اتاقش با او
عشق و ...به کار می رود
مشورت کنید
اما اگر آن را روش��ن تر
کنیم رن��گ صورتی را

رنگ ها بس��یار پیچیده ولی قانونمند اس��ت.
رنگ را باید با در نظر گرفتن نور محیط خود
انتخاب کنیم .چرا ک��ه رنگ ها در نور جانی
تازه به خود می گیرند.
ام��ا با تنوع رنگ نباید فضا را آش��فته کنیم.
آشفتگی اتاق باعث می شود کودک احساس
افس��ردگی و عدم تمرکز داشته باشد .بچه ها
در اتاق تمیز ،مرتب
و س��ازمان یافت��ه

خواهیم داش��ت که مفهومی دیگر دارد و اگر
تیره تر شود رنگ شرابی را خواهیم داشت که
پیامی کام ً
ال متفاوت خواهد داش��ت .بنابراین
با ایجاد روش��نی ،تیرگی ،نرمی و غلظت در
رنگ ها ،ش��خصیتی دیگر را تداعی می کنیم
و احساساتی ویژه ایجاد می کنیم.
رنگ مورد عالقه من
ب��رای انتخاب رنگ اتاق ک��ودکان ،رنگی را
به او تحمی��ل نکنید و ب��رای انتخاب رنگ
اتاقش با او مش��ورت کنید .اگر کودک هنوز
قدرت بیان س��لیقه خود را ن��دارد ،می توانیم
از روی نقاش��ی ها و رنگ آمیزی هایش به
رنگ مورد عالقه او پی ببریم و اگر کودکمان
در سنی است که قدرت انتخاب دارد با او به
توافق برسیم.
معجزه رنگ ها
شناخت رفتار ها ،شخصیت ها و توانایی های

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

بای��د ب��ا س��نی ک��ه
کودک در آن قرار دارد
با زبان رنگ ها سخن
متناسب باشد .در طول
بگوییم ما انسان ها خواسته
س��ال های اول زندگی
و ناخواسته تحت تاثیر
رنگ های مالیم برای
جاذبه رنگ ها هستیم
اتاق ک��ودکان بهترین
انتخاب هستند چرا که
نوزاد ب��ه نور و س��ایه
فضای بیش��تری بیشتر توجه نشان می دهد تا تفاوت رنگ ها.
برای بازی و جنب از ای��ن رو اتاق خواب نوزاد باید با رنگ های
و ج��وش خواهن��د روشنی مانند سفید و کرم و یا رنگ های زرد،
داشت .وس��ایل اتاق بچه ها نباید تیره رنگ صورتی ،آبی یا سبز روشن رنگ آمیزی شود.
و حجیم باشد .اتاق بچه ها را روشن و خلوت هرچ��ه ک��ودک بزرگ ت��ر می ش��ود ب��ا به
نگه دارید .برای بچه ها از رنگ های مالیم و کار گی��ری رنگ های ش��اد و درخش��ان در
مات استفاده کنید که آرامش بخش و شادند .اتاق می توان فضایی جذاب تر و سرش��ار از
اما شاید گاهی نتوانید با کودک خود به توافق ان��رژی و تحرک برای او فراهم آورد .اگرچه
برسید و او رنگی را دوست داشته باشد که با اس��تفاده از رنگ ه��ای روش��ن و طرح های
توجه به فضای شما و نو ر اتاق رنگ مناسبی ش��اد که مورد پسند کودکان بوده و موجبات
نباشد .در اینصورت می توانید از تنالیته های تحریک و خالقیت آنها را فراهم می آورد در
آن رنگ استفاده کنید و کودک خود را راضی اتاق کودکان توصیه می شود ،اما همواره باید
نگه دارید تا از اتاق خود لذت ببرد.
دق��ت کرد که دکوراس��یون اتاق کودکان در
عین سرزندگی و شادی ،نباید بیش از اندازه
ش��لوغ باش��د چون موجب بی قراری و سلب
اتاقی چشم نواز
آرامش کودکان می شود.
در طراحی رنگی دکوراس��یون اتاق کودک،
همواره نه تنها انتخاب مجموعه ای از رنگ ها رنگ منتخب
بلکه میزان به کار گیری آنها در سطوحی که بع��د از کس��ب ذهنیتی کل��ی از اصول اتاق
اش��غال می کنند از اهمیت بسزایی برخوردار ک��ودک ،نوبت به انتخاب ی��ک زمینه رنگی
اس��ت .همچنین ایجاد رابطه میان س��طوح ب��رای آن می رس��د! ب��رای طراح��ی رنگی
رنگی گوناگون با اس��تفاده از جزئیاتی چون دکوراسیون اتاق کودک دو راه وجود دارد:
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دکوراسیون

 -1اس��تفاده از رنگ های ش��اد و درخش��ان
نارنجی و ....
مانند قرمز ،آبی ،سبز،
ٍ
 -2ایجاد فضایی ممل��و از رنگ های مالیم
و رویای��ی که اس��باب بازی ه��ای رنگارنگ
ک��ودک در آن ،نقش آکس��ان های رنگی را
ایفا می کن��د .چرا که هن��گام طراحی رنگ
در دکوراس��یون اتاق کودک بای��د به خاطر
داش��ت که اغل��ب ک��ودکان مجموعه ای از
اسباب بازی های رنگارنگ را در فضای اتاق
خود جای خواهند داد که بی شک نمای اتاق
را تح��ت تاثیر قرار می ده��د و گاهی باعث
آشفتگی اتاق می شود.

تاثیر گذار ترین مورد در
چید مان هر اتاقی رنگ و نور
آن اتاق است .رنگ و نور به
اتاق ها حال و هوای تازه ای
می بخشد ،می تواند حس تکاپو
و شادی را القا کند یا حس
کرختی و خواب آلودگی را.
سپس می توانیم با سلیقه ای
که داریم با رنگ ها بازی کنیم
اما با دقت .باید این نکته
را مد نظر داشته باشیم که
رنگ ها بر روی افراد خصوصا ً
کودکان تاثیر بسزایی دارد

با زبان رنگ ها سخن
بگوییم ما انسان ها خواسته
و ناخواسته تحت تاثیر
جاذبه رنگ ها هستیم
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انتخاب رنگ بر اساس جنسیت
گاهی اوقات انتخاب رنگ و دکوراسیون اتاق کودک با توجه به جنسیت او انجام می شود .بسیاری
والدین از رنگ های گرم و مالیمی مانند صورتی ،بنفش و یاسی ،برای دختر کوچولوها و از رنگ
آبی و س��بز برای پس��ر کوچولو ها انتخاب می کنند .اما گاهی این دختران کوچولو خواستار فضایی
رویای��ی و دخترانه و مملو از رنگ های صورتی و س��فید و بنفش هم��راه با جزئیاتی با نور و روبان
و فضایی فانتزی اس��ت و پس��ر کوچولوها خواستار فضایی با کنتراست بیشتر و همراه با شکل های
قهرمان��ان کارتونی خود می باش��ند ،از این رو توجه ب��ه جزئیات ریز در اتاق دختران بیش��تر قابل
اجراست.
اما در دنیای امروز طراحی دکوراس��یون اتاق کودکان بر پایه جنس��یت آنها چندان توصیه نمی شود
و حتی بسیاری از والدین تنها به زیبایی ،روشنایی و نشاط کافی در اتاق توجه می کنند تا جنسیت
کودک .در هر حال باید از محدود کردن انتخاب کودکان در رنگ دکوراس��یون اتاقشان پرهیز کرد
و به خاطر داشت که الزام ًا نباید اتاق دختر کوچولوی ما صورتی و اتاق پسر کوچولوی ما آبی باشد.

روانشناسی کودک

تأثيرسوء افكار منفي پدر و مادرها
برفرزندان
نتيجه پژوهشهاي علمي نشان داده است كه
افكار والدين در مورد فرزند و خودشان تأثير
بسزايي در رابطه والد – فرزندي و پيدايش
مشكالت رفتاري – هيجاني كودك دارد .والديني
كه عادت به رفتارهاي خشك و خشن دارند تصور
ميكنند علت رفتارهاي ناهنجار كودك صرف ًا به
خود او برميگردد .آنها ممكن است نقش خود را
در بروز مشكالت رفتاري فرزندشان ناديده بگيرند.
والدين انتظار دارند كه كودكشان كارهايي را انجام
دهد كه در سطح توانايي ذهني و جسمي او نيست
و انجام ندادن آن كار نيز باعث بروز اختالل در
ارتباط ميان والدين و فرزند ميشود .والديني كه
احساس ميكنند رفتار كودكشان خارج از كنترل
آنها است معمو ًال فرزنداني با مشكالت رفتاري
پرورش ميدهند .آن دسته از والدين كه خودشان،
همسرشان يا پرسنل مدرسه را به خاطر مشكالت
رفتاري كودك سرزنش ميكنند هرگز نميتوانند
به اقدام صحيحي در جهت بهبود وضعيت
فرزندشان دست بزنند .به همين دليل بسيار مهم
است كه والدين در همان ابتدا طرز تفكر خود را
بررسي كرده و در جهت اصالح آن قدم بردارند.

به عنوان مثال والدين ميتوانند به جاي افكار منفي در مورد خودشان يا ديگران (گروه
 Bدر آزمون) اين افكار مثبت را جايگزين كنند:
 -1فقط من مقصر نيستم ،فرزندم نيز در اين مشكل سهم دارد.
 -2فايده ندارد خودم را سرزنش كنم ،بايد دنبال راهحل مناسب براي اين مشكل
بگردم.
 -3سرزنش كردن همسرم سودي ندارد بايد با همكاري يكديگر دنبال راهحل بگرديم.
 -4مهم نيست كه چه كسي مقصر است بلكه بايد بر يافتن راهحل تكيه كرد.
 -5فكر كردن به آشفتگي خانواده دردي را دوا نميكند .بهتر است در عوض كاري
انجام بدهيم.
 -6ممكن است فرزند من بيشتر از ساير بچهها براي والدينش مشكلساز باشد و به
همين خاطر اشتباهاتي از من سر بزند .بايد اين واقعيت را بپذيرم كه من هم اشتباه
خواهم كرد.
 -7بايد از فرزندم مراقبت كنم .چارهاي نيست پس بهتر است دنبال راههاي جديدتري
بگردم.
 -8اگر معتقد باشم كه هيچ كنترلي روي فرزندم ندارم مشكل ما شديدتر ميشود .در
واقع خيلي از موارد در كنترل من قرار دارند .بنابراين بايد فكر كنم كه چطور ميتوانم
مراقب فرزندم باشم.
 -9مقصر دانستن ديگران فايدهاي ندارد .بهتر است با معلم فرزندم همكاري داشته باشم.
 -10فايدهاي ندارد معلم را سرزنش كنم .فرزند من كودك غيرقابل كنترلي است كه
ميتواند مشكالت زيادي را براي معلم خود به وجود آورد .من بايد با معلمش همراهي
كنم تا مشكل فرزندم حل شود.
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پرونده سیاه

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

از درد ب��ه خ��ود می پیچید .مان��ده بود چ��ه کار کند .نگاهش روی وس��ایل
خانه لغزید .ناگهان فکری به خاطرش رس��ید .به س��مت تلفن رفت .صفحۀ
نیازمندیهای روزنامه را باز کرد و شماره ای را گرفت.
 قربان یه مقدار خرت وپرت برای فروش داریم.کمی بعد او داشت وسایل خانه را گوشه ای جمع می کرد .عرق کرده بود .به
چیزی فکر نمی کرد .جز هرچه زودتر فروختن وسایل .چرخ خیاطی ،تلویزیون،
یخچال ،فرش و کمی نیز وسایل متفرقه در گوشه ی اتاق خودنمایی می کرد.
او منتظر بود تا خریدار از راه برسد .وسایل جمع شده در گوشۀ اتاق می توانست
یک س��رویس جهیزیۀ نه چندان کامل باشد .به هر حال می توانست دختری
را به خانۀ بخت بفرس��تد ،همانطورکه مرضیه ،زن او ،را به این خانه فرس��تاده
بود .زنگ در زده ش��د .گوشی را برداش��ت و خریدار را به طبقۀ دوم راهنمایی
کرد .خریدار با دیدن وس��ایل نیش��ش تا بناگوش باز شد .او می دانست که از
فروشندگانی مثل پیمان چقدر راحت می شود جنس را ارزان خرید .گفت:
 سرجمع صد هزار تومان.پیمان گفت:
 یه ذره انصاف به خرج بده .من خودم اگر بخوام این وس��ایل رو بخرم بایدبابتش یک میلیون تومان پول بدم.
خریدار جواب داد:
 درسته ،ممکنه حق با شما باشد ،اما شما االن فروشنده اید .این را هم در نظرداشته باشید که وسایل همه دست دوم اند .من این وسایل را به عنوان دست
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مددکار مهرآفرین

دوم از ش��ما می خرم و به عنوان وس��ایل دست س��وم به دیگران می فروشم.
شاید هم دست چهارم .وس��یله وقتی دست اول نباشه مردم بابتش به سختی
پول می دهند.
پیمان گفت:
 می دونم .اما یه چیزی بذار روش.خریدار گفت:
 باشه این ده هزار تومان هم به خاطر چشم های خمار تو.خریدار اسکناس ها را روی کف دست او گذاشت و وسایل را صاحب شد.
پیمان گفت:
 لطف ًا کمی سریعتر .ممکن است زنم سر برسه و داد وقال راه بندازه.خریدار جواب داد:
 می دونم چی می گی داداش .حواسم هست.و دنب��ال این حرف ش��روع کرد به بردن اثاثیه .کم��ی بعد اتاق خالی بود .اتاق
خالی بود و پیمان نشس��ته بود و خالی اتاق را با دود پر می کرد .وقتی به قول
معروف خودش را س��اخت ،تازه متوجه ش��د به چه کار احمقانه ای دست زده
است .او جهیزیۀ زنش مرضیه را فروخته بود .در فکر جفت و جورکردن جوابی
منطقی به مرضیه بود که احساس کرد کلید در قفل در می چرخد .صدای خنده
و شیطنت پسر سه ساله اش آرش را نیز شنید.
کلید دوری در قفل زد و در باز شد .مرضیه وقتی با اتاق های خالی روبرو شد
دهانش از تعجب باز ماند .گفت:

 دو ساعت پیش همه چیز سر جایش بود .پس وسایل چی شدند؟ اگه دزداومده بود که همسایه ها می فهمیدند.
پیمان گفت:
 نگ��ران نباش .هی��چ اتفاقی نیفتاده .کهنه ش��ده بودند ردش��ون کردم تاوسایلی تازه بخرم .می دونی وسایل کهنه حوصلۀ آدم را سر می بره .وقتی
وسایل خونه نو باشه آدم می تونه سرحال باشه و به فکر پیشرفت بیفته.
مرضیه با تعجب پرسید:
 چه کار کردی؟ اونا رو فروختی؟ اونا جهیزیۀ من بود.پیمان گفت:
 بهت که گفتم فروختم تا تازه شونو بخرم.مرضیه طاقت نیاورد .داد کشید:
 ت��و غلط کردی .تو نفروختی که تازه ش��ونو بخری .ت��و اونارو فروختی تاشیشه بخری.
و بعد زد زیر گریه .آرش نیز با دیدن چشمان اشکبار مادر به گریه افتاد.
پیمان گفت:
 زن چرا شلوغش می کنی؟روزه��ای بعد به مرضیه پیغام فرس��تاد که اگ��ر برنگردد پای مرضیه گفت:
آرش را برای او خواهد فرس��تاد .مرضیه گوش��ش بدهکار این  -من دیگه زن تو نیستم.
حرفها نبود .او تصمیم گرفته بود طالقش را بگیرد و اطمینان و بلن��د ش��د که برود .بچ��ه را بغل
داش��ت که دادگاه حضانت بچه را ب��ه او واگذار خواهد کرد .با ک��رد .از طرز نگاهش معلوم بود که
اینکه دلش برای دیدن آرش تنگ شده بود ،دندان روی جگر تصمیمش جدی است.
گذاشته بود تا کارها طبق روال قانون به جلو برود.
پیمان گفت:
 حاال بچه رو کجا می بری؟مرضیه گفت:
 به هر کجا که خودم می رم.به سمت در رفت.پیمان راهش را بست .گفت:
 تو شورش را در آوردی .زن بدون اجازۀ مردش از خونه بیرون بره.مرضیه گفت:
 این حرف ها تکراری اس��ت .دیگه نمی خوام من و بچه ام تو آتش��ی کهتو به پا کردی بسوزیم.
پیمان گفت:
 چه آتش��ی؟ تو چرا حرف مفت می زنی؟ همچین می گه بچه ام بچه امکه انگار بچۀ اینه فقط !
و بعد بچه را از آغوش او گرفت و مرضیه در میان جیغ و شیون آرش در را
پشت سرش کوبید و رفت.
پیمان ماند و بچه ای س��ه ساله که گریه می کرد و مادرش را می خواست.
دو س��ه روز بعد نه می توانس��ت از بچ��ه نگهداری کند و نه می توانس��ت
دوری مرضی��ه را تاب بی��اورد .به همین خاطر به مرضیه پیغام فرس��تاد که
سر زندگیش برگردد.
ام��ا مرضیه تصمیم خ��ود را گرفته بود و به دادگاه تقاضای طالق داده بود.
وقتی پیمان از این موضوع با خبر شد حسابی حالش گرفته شد .دوباره رفت
در خانۀ مرضیه و التماس کرد که او برگردد .اما مرضیه دیگر همان مرضیۀ
قبلی نبود .حس��ابی عوض ش��ده ب��ود و عاقل تر به نظر می رس��ید .پیمان
وقت��ی اوضاع را چنین دید به فکر تهدید او افتاد تا بلکه دوباره مرضیه را به
خانه برگرداند .به او پیغام فرس��تاد اگر به خانه برنگردد دست بریدۀ آرش را
برای او خواهد فرس��تاد .بعد به دست آرش نگاه کرد ،دید بریدن این دست
مهربان که ش��بیه دست فرشتگان است خیلی پستی می خواهد .با این همه
روزهای بعد به مرضیه پیغام فرس��تاد ک��ه اگر برنگردد پای آرش را برای او
خواهد فرستاد .مرضیه گوشش بدهکار این حرفها نبود .او تصمیم گرفته بود

طالقش را بگیرد و اطمینان داش��ت که دادگاه حضانت بچه را به او واگذار
خواهد کرد .با اینکه دلش برای دیدن آرش تنگ شده بود ،دندان روی جگر
گذاشته بود تا کارها طبق روال قانون به جلو برود.
ً
تقریب�� ًا ی��ک ماه بود که مرضی��ه خانه را ترک کرده بود .پیم��ان واقعا نمی
دانست چه کار کند .تنهایی و شیون بچه طاقتش را طاق کرده بود .از طرف
دیگ��ر پول��ی که از طریق فروش جهیزیه مرضیه به دس��ت آورده بود رو به
اتمام بود .یک روز تصمیم گرفت به هر طریقی که ش��ده مرضیه را به خانه
برگرداند .بچه را برداشت و به سمت خانۀ پدری مرضیه راه افتاد .در راه که
می رفت به تمام راه هایی که می تواند مرضیه را به خانه برگرداند فکر کرد.
تصمیم گرفت بعد از برگش��تن مرضیه به خانه ،دیگر به س��مت مواد مخدر
نرود .بارها این تصمیم را گرفته بود اما دوباره منصرف شده بود.
می خواس��ت به خودش قول بدهد که اینبار روی تصمیمش پافشاری کند.
اما نتوانس��ت این کار را بکند .وقتی به خود آمد روبروی خانۀ پدری مرضیه
بود .زنگ را زد .در را گش��ودند .او به داخ��ل رفت .پدر و مادر مرضیه بودند
اما خودش نه .س��راغ مرضیه را گرفت .گفتند س��رکار رفته .تقریب ًا یک ماه
است که در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شده است .فکر کرد به او
دروغ می گویند .درد باز به س��راغ او آمده بود .از ش��دت درد به خود پیچید.
تنها کاری که می توانس��ت بکند این بود که به آنها ضرب ش��صت نش��ان
دهد .گفت:
 مطمئنید خونه نیست؟پدر و مادر مرضیه گفتند:
 دلیلی ندارد دروغ بگوییم.پیمان گفت:
  -می خواهم اتاقش را ببینم.پ��در و مادرش اتاق را به او نش��ان دادند .او با آرش وارد اتاق مرضیه ش��د.
عکس مرضیه در قابی چوبی روی میز آرایش��ش به چشم می خورد .وقتی
چشمش به او افتاد و صدای آرش را شنید که گفت« :مامان» ،دلش لرزید.
فکر اینکه دیگر او را نبیند ،دیوانه اش کرد .داد کشید:
 من می دونم .اون خونه س��ت  .جایی قایم ش��ده .اگه می خواد بچه اشزنده بمونه همین االن باید خودش رو نشون بده.
ً
س��ایۀ سیاهی مغزش را فرا گرفت .دیگر حواسش کار نمی کرد .اصال حرف
های پدر و مادر مرضیه را که پشت در بستۀ اتاق ایستاده بودند ،نمی شنید.
شیش��ۀ بنزینی را که از خانه با خود آورده بود از توی س��اک بیرون آورد .در
آن را ب��از ک��رد و روی آرش خالی کرد .پدر و مادر مرضیه به در می کوفتند
که اینکار را نکند ،اما او نمی ش��نید .ناگهان فندک را کش��ید .آرش در میان
ش��عله های آتش جیغ کش��ید .صدای شکسته شدن در اتاق توسط همسایه
ها او را به خود آورد .ناگهان آرش را دید که در میان ش��عله ها می س��وزد
و ش��یون می کند .به سمتش دوید .او را بغل کرد .خودش نیز آتش گرفت.
دیگر چیزی نفهمید...
وقت��ی به هوش آمد در بیمارس��تان بود .روی تختی کن��ار تخت آرش دراز
کش��یده بود .وقتی به آرش نگاه کرد انگار دنیا روی س��رش آوار شده باشد.
شروع کرد به گریه کردن .آرش صدای پدرش را شنید .به سمت او برگشت.
فقط یک کالم گفت:
 بابای بد.و این کلمه مثل پتک بر سر او فرود آمد.
پیمان چند روز بعد با توجه به اینکه درصد سوختگیش کم بود از بیمارستان
مرخص ش��د اما آرش تا بیس��ت روز دیگر آنجا ماند .وقتی آرش بیرون آمد
دیگر همان آرش قبلی نبود .بال در آورده بود و همراه با فرشتگان به آسمان
های دور دست می رفت.
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کودک آزاری

تدبیری در ارتباط با بدرفتاري جنسي با كودكان
بررسی شيوههاي پيشگيري و مقابله با آزارهای جنسی

در شماره قبلي اين مجله موضوعي تحت عنوان «نشانهها و پيامدهاي كودكآزاري» مورد بحث و
بررسي قرار گرفت .در اين شماره با مفهوم بدرفتاري جنسي و شيوههاي پيشگيري و مقابله با آن در
كودكان و نوجوانان آشنا ميشويم.
بيشتر افراد چنين تصور ميكنند كه در بدرفتار 
ي جنسي ،كودك مورد سوءاستفاده جنسي قرار ميگيرد
اما بايد توجه داشت كه برقراري رابطه جنسي فقط يكي از انواع بدرفتاريهاي جنسي است .هر چند
سوءرفتار جنسي ميتواند حتي در نوزادي هم صورت گيرد با اين حال برخي مطالعات سن متوسط
سوءآزار جنسي كودكان را  9سالگي مطرح نمودهاند.
مركز جهاني سالمت كودكان هفت گام را مطرح ميكند كه طي اين گامها والدين و برنامهريزان
اطالعات زيادي به دست آورده و براي پيشگيري و مقابله با سوءرفتار جنسي با كودكان و نوجوانان اقدامات
پيشگيرانه و مداخلهاي را به عمل ميآورند .در اين مقاله گامهاي هفتگانه توضيح داده خواهد شد.
مژده پور حسین  -روانشناس

مرحله  1خانوادهها ميبايست اطالعات و درك صحيحي در
مورد وجود خطراتي كه از نظر آزار جنسي فرزندان را تهديد
ميكند داشته باشند .برخي از اطالعات شامل اين موارد هستند:
 تعداد زيادي از كودكان مورد آزار جنسي قرار ميگيرند. بهتر است به خاطر داشته باشيم كودكان چه آزار جنسي عليهخود را بازگو كنند و چه آن را به شكل يك راز پيش خود نگه
دارند ،در معرض خطر بيشتري براي مشكالت رواني ،عاطفي،
اجتماعي و جسمي هستند و حتي ممكن است اين كودكان
مشكالت را تا بزرگسالي با خود به همراه داشته باشند.
 -تعداد زيادي از كودكان توسط اعضاي خانواده خود مورد آزار
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جنسي قرار ميگيرند.
 جمعيت زيادي از كودكان توسط افرادي مورد سوءآزارجنسي قرار ميگيرند كه مورد اعتماد خانواده هستند به عبارتي
داراي يك رابطه قابل اعتماد با والدين ميباشند ،مث ً
ال دوست
خانوادگي ،عمو ،عمه ،دايي يا شاگرد مطمئن مغازه پدر.
مرحله  2به حداقل رساندن موقعيتهايي كه احتمال سوءرفتار
جنسي با كودكان وجود دارد .در صورتي كه خانواده شرايطي
فراهم آورد كه موقعيت بروز سوءآزار جنسي فراهم نشود از
ميزان خطر كاسته خواهد شد .در اين رابطه خانوادهها ميتوانند

به اين توصيهها توجه كنند.
 در اكثر موارد سوءرفتار جنسي هنگامياست كه يك كودك و يك بزرگسال تنها
بودهاند ،لذا در صورتي كه موقعيتهاي تنها
بودن يك كودك با يك بزرگسال به حداقل
رسانيده شود ،خطر سوءآزار جنسي بشدت
كاسته ميشود .در صورتي كه مجبوريد
كودك را با يك فرد بزرگسال تنها بگذاريد
به شرايطي كه امنيت ارتباط را تضمين
ميكند ،بينديشيد.
 در موقعيتي كه كودك با يك كودكبزرگسال تنها است ،نظارت داشته و مطمئن
شويد كه چند بزرگسال در آن موقعيت
حضور دارند.
 مطمئن شويد افرادي كه خدماتي بهفرزندانتان ميدهند ،داراي صالحيت اخالقي
هستند .بهتر است خانوادهها از مسئوالن
مربوطه بخواهند كه در مورد نداشتن
سوءسابقه اخالقي پرسنل خود اطمينان
كافي پيدا كنند .رانندگان سرويس مدارس،
مربيان موسيقي و مربيان كالسهاي
ورزشي در اين زمره هستند.
 زماني كه كودكي با بزرگسالي تنهاست،سرزده و غيرمنتظره به سراغ آنها برويد.
 اگر كودك با بزرگسال يا كودك بزرگتر ازخود تنها بود و پس از بازگشت از اتاق خلق
آشفتهاي داشت از او بپرسيد آيا اتفاقي براي
او افتاده است؟ بهتر است بررسي شود كه آيا
كودك ميتواند با اعتماد به نفس بگويد چه
اتفاقي افتاده يا دچار ترس ،دودلي و ترديد است.
 به شكل ظريف به بزرگساالني كه به هرطريق مسئوليت مراقبت از كودك يا حتي
نوجوان را دارند فهمانده شود كه كودك
نسبت به آزار حساس است و آموزش ديده
كه در برابر آزار برخورد خواهد كرد ،مث ً
ال
ميتوان گفت «ببخشيد ،دخترم (پسرم)
خيلي حساس است .طوري تربيت شده كه
زير بار نميرود و اگر مشكلي داشت سريع
به ما خبر ميدهد».
مرحله  3چنانچه كودك مورد سوءرفتار
جنسي قرار گرفته با او در مورد آنچه براي
او اتفاق افتاده است ،صحبت كنيد .اغلب
كودكان آزار جنسي خود را به عنوان يك
راز درون خود نگه ميدارند كه ممكن است
مشكالت عاطفي – رواني زيادي برايشان
داشته باشد .بنابراين بهتر است كه اين سد
شكسته شده و خانواده به راحتي با فرزندشان
صحبت كنند .ابتدا بايد فهميد كه چرا كودك
از حرف زدن ميترسد .در بيشتر مواقع

آزاردهندهها ،كودكان را شرمسار ميكنند،
مث ً
ال ميگويند «اگر به پدر و مادرت چيزي
بگويي آبرويت ميرود» .گاهي آنها كودك
را تهديد ميكنند كه اگر جريان را تعريف
كند ،باليي سر او ميآورند .برخي كودكان
بخصوص دخترها ميترسند كه نكند خانواده
از هم پاشيده شود .برخي كودكان آنقدر
كمسن و سال هستند كه نميفهمند چه
رفتاري با آنها شده است .اين موارد باعث
ميشود كه كودك بدرفتاريهاي جنسي را
براي خانواده بازگو نكند .بهتر است خانواده
با رعايت عفت كالم در مكالمه با كودك
خود حرف بزنند ،مث ً
ال ميتوان گفت «پسرم
(دخترم) انگار تو را اذيت كردهاند و تو
ناراحتي ،ميخواهي با هم صحبت كنيم؟».
بايد توجه داشت كه كودكان در صورتي كه
با برخوردهاي جدي و خشن مواجه شوند
خاموش ميشوند و ديگر صحبت نميكنند
بنابراين وقتي كودك مشكلي را در اين
زمينه بازگو ميكند والدين از آشفتگي شديد
بپرهيزند .در اين مرحله آموزشهاي الزم
به كودك داده ميشود .اينكه بخشهايي
از بدن او خصوصياند و كسي حق ندارد
به آنها دست بزند .ديگر اينكه به كودك
آموزش داده ميشود اگر كسي او را اذيت
كرد (آزار جسماني يا جنسي) به راحتي به
پدر و مادرش بگويد.
مرحله  4خانواده ها بايد عاليم كودكآزاري را
بشناسند و گوش به زنگ باشند .عاليم جسمي
مانند برافروختگي چهره ،خارش يا التهاب در
نواحي تناسلي ،عفونتهاي ادراري و معده
درد يا سردردهاي طوالني را بايد به دقت زير
نظر داشت .گوشهگيري ،افسردگي ،خشمهاي
ناگهاني و سركشي از عاليم رواني و عاطفي
بدرفتاري جنسي هستند.
مرحله  6و  7مرحله ششم و هفتم مربوط
به جنبههاي حقوقي آزاردهندگان جنسي
كودك ،آشنايي با مراكز درماني و حقوقي
است كه ميتوان به آن مراجعه كرد كه
عموم ًا مربوط به برنامهريزان امور پيشگيري
از آسيبهاي رواني – اجتماعي ميباشد.
در سالهاي اخير از سوي مراجع قضايي
و مراكز بهزيستي جهشهايي در اين زمينه
صورت گرفته است.
به كودك خود در مورد حريمهاي خصوصي
بدن خود آموزش دهيد و هر زمان كه
فرزندتان تالش ميكند كه با شما گفتوگو
كند به حرفهاي او گوش كنيد.

مرحله  5از واكنشهاي شديد و غيرقابل كنترل پرهيز
شود .واكنش خانوادهها تأثير عميقي بر آسيبپذيري كودك
خواهد داشت .در صورت برخوردهاي خشن و توأم با آشفتگي
والدين ،كودك در مورد مشكل خود خاموش ميشود و صحبت
نميكند .در ضمن ممكن است كودك احساس گناه بيشتري
كند .بهتر است كودك را به دادگاه ،مراجع نظامي و انتظامي
نكشاند چراكه ترس و اضطراب كودك افزايش مييابد .در
صورتي كه اجبار مطرح ميشود بهتر است پيگيريهاي الزم را
خانواده انجام داده و كودك را از درگيري طوالني و اضطرابآور
پيگيريهاي قانوني معاف كرد .در اين مرحله شايسته است كه
از كودك حمايت عاطفي به عمل بيايد .والدين بايد قبل از
هر اقدامي فكر كنند ،از كودك تشكر كنند كه اتفاق را براي
والدين تعريف كرده است و در اولين فرصت به روانشناسي كه
با حوزه آزار جنسي آشنايي دارد ،مراجعه نمايند.

در اكثر موارد سوءرفتار جنسي هنگامي
است كه يك كودك و يك بزرگسال تنها
بودهاند ،لذا در صورتي كه موقعيتهاي
تنها بودن يك كودك با يك بزرگسال
به حداقل رسانيده شود ،خطر سوءآزار
جنسي بشدت كاسته ميشود .در
صورتي كه مجبوريد كودك را با يك
فرد بزرگسال تنها بگذاريد به شرايطي
كه امنيت ارتباط را تضمين ميكند،
بينديشيد

33

بهداشت تن و روان

چگونه میتوان مهارتهاى اجتماعی را در كودكان باال برد؟
هيچكسمرادوستندارد

محمد پس��ر  10س��الهاي اس��ت كه
دوس��تهاي كمي دارد ،پ��در و مادر
محم��د در مورد رفتاره��اي اجتماعي
او در مدرس��ه ش��كايتهاي زي��ادي
از مس��ئولين مدرس��ه ش��نيدهاند .او
مزاح��م بچهه��ا ميش��ود و ب��ه آنها
پرخاش��گري ميكن��د .در نتيج��ه او
توسط همكالسيهايش مورد تمسخر
قرار ميگي��رد .والدين محمد ميبينند

گام  : 1رفتارهاى
اجتماعیهدفرا
مشخصكنيد.

ك��ه پسرش��ان در اكثر مواق��ع خواهر
كوچك��ش و ديگ��ر بچهه��ا را كتك
ميزن��د .محمد اغلب اوق��ات ازمنزل
بيرون م��يرود و با دوس��تانش بازي
ميكند .در ابتدا همه چيز عادي پيش
ميرود ام��ا پس از مدت��ي غيرعادي
نيس��ت كه محمد به خان��ه برگردد و
ب��ا گريه و زاري بگويد" :هيچكس مرا
دوست ندارد".
بسياري از كودكاني كه در زمينههاي

مهر  / 1390شماره دوم

دبس��تاني و س��الهاي اول دبس��تان
كودكان كسب ميشود .اگر فرزند شما
داراي اين مهارتها نباشدالزم است
كه آنها را ياد بگيرد .در اين مقاله سعي
بر آن اس��ت تا بيان ش��ود كه والدين
چطور ميتوانند فرزندشان را در جهت
افزايش س��طح مهارتهاي اجتماعي
ياري دهند ،اين ش��يوهها ميتواند در
بهبود روابط كودك با والدين ،خواهر و
برادر يا دوستانش نيز مؤثر باشد.

مهارتهاي اجتماعي مختلفي وجود دارد كه ميتوانيد براي آموزش كودكتان مورد توجه قرار دهيد .اولين قدم آن اس��ت كه
ببينيد كدام رفتار اجتماعي منفي فرزندتان بيشتر از همه تكرار ميگردد و كدام رفتار اجتماعي مثبت در او كمتر ديده ميشود.
 نمونه هايي از رفتارهاي اجتماعي منفي به قرار زير هستند:پرخاش��گري فيزيكي مانند كتك زدن ،لگد زدن ،جر زدن در بازي ،ميان حرف كس��ي پريدن ،فحش دادن ،ديگران را
مس��خره كردن ،غر زدن ،زورگويي ،اموال ديگران را برداش��تن ،حق ديگران را خوردن ،گوش ندادن به حرف ديگران،
باخشونت بازي كردن و..
 نمونه هايي از رفتارهاي اجتماعي به قرار زيرند:نوب��ت را رعايت كردن ،مش��اركت ،ابراز احساس��ات ،عذرخواهي كردن ،در مورد خود به ديگ��ران گفتن ،گوش دادن به
ديگ��ران ،قوانين ب��ازي را رعايت كردن ،منصفانه بازي كردن و ....براي تصميمگي��ري در مورد اينكه كدام رفتار را بايد
با فرزندتان تمرين كنيد ،الزم اس��ت مدتي را به مش��اهده رفتار وي در موقعيتهاي اجتماعي با دوس��تان و يا خواهر و
برادرش بپردازيد .چند روز اين كار را انجام دهيد تا اطالعات الزم را به دس��ت آوريد .توجه كنيد كه فرزندتان تا چه حد
مورد قبول دوس��تان يا خواهر و برادرش قرار ميگيرد و اينكه آيا او مورد بيتوجهي دوس��تانش قرار ميگيرد و يا اينكه
نسبت به دوستان همسن خودش پرخاشگري ميكند .همچنين سعي كنيد بفهميد كدام رفتار اجتماعي منفي در او بيشتر
به چشم ميخورد و كدام رفتار اجتماعي مثبت در او كمتر ديده ميشود.

قضاوت درست
شخصيت قوي كودكان از طريق آموختن
نح��وه تفكر و قض��اوت درباره درس��ت و
نادرس��تها رشد ميكنند .اين نوع تفكيك
حتي براي بزرگترها گاهي دشوار است.
آنچه ميتوانيد انجام دهيد:
به فرزندتان آموزش دهيد تا قبل از انجام هر
كاري ،توقف كرده و فكر كند.
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اجتماعي مشكل دارند صرف ًا نميدانند
ك��ه چط��ور باي��د در موقعيته��اي
اجتماع��ي رفت��ار كنن��د .اكث��ر آنه��ا
رفتاره��اي اجتماعي منفي دارند مانند
كت��ك زدن ،بين حرف بقي��ه پريدن،
گاز گرفتن ،آنه��ا همچنين رفتارهاي
اجتماعي مثبت كمي دارند مانند نگاه
كردن به چشمهاي طرف مقابل ،ابراز
احساس��ات و ...معم��و ًال مهارتهاي
رفتار اجتماعي در دوران پويايي ،پيش

دکترمژدهپورحسین

به فرزندتان آموزش دهيد احساسات واقعي
درونياش را بيان كند و به او بفهمانيد يك
موضوع تنها به علت اينكه احساسات او را
برانگيخته ،نميتواند درس��ت باشد( .مانند
كتك زدن كس��ي كه عصبان��ياش كرده
است).
فرزندت��ان را ب��ه تفك��ر درب��اره عواق��ب
تصميمهايش تشويق كنيد و در مورد نحوه

انتخاب بهترين تصميم با او صحبت كنيد.
هنگامي كه فرزندتان ب��ا يك قانون دچار
مشكل ميشود ،فهرستي از داليل اجتماعي
ب��راي وضع آن قان��ون را در اختيارش قرار
دهيد .اين كار به فهم بيشتر موضوع كمك
ميكند.
مثال:
ك��ودك :من واقع ًا عصباني بودم و داش��تم

ديوانه ميش��دم .چون دوستم نميخواست
با من حرف بزند.
والد :اون موقع چكار ميكرديد؟
كودك :توي صف ناهار بوديم.
والد :خوب قانون صف غذا چيه؟
كودك :نبايد توي صف صحبت كرد.
والد :پس دوس��تت كار درستي انجام داده،
مگر نه؟

گام  : 2به فرزندتان كمك
كنيدمشكالترفتاری
اجتماعی رابفهمد.

بس��يار مهم اس��ت كه ب��ه همراه
فرزندت��ان رفتاره��اي اجتماع��ي
مثبت وي��ژهاي را انتخ��اب و روي
آنه��ا تمرين كنيد .ابتدا الزم اس��ت
كه به ش��كلي صميمانه درباره اين
مش��كل با فرزندتان صحبت كنيد.
ابت��دا بحث را با اين مطلب ش��روع
كنيد ك��ه به نظ��ر ميرس��د او در
رفتاره��ا و برخوردهاي خود با ديگر
كودكان دچار مش��كالتي ميباشد.

گام  : 3مهارتهای رفتار
اجتماعیرابهفرزندتان
آموزشدهيد.

رفتارهاي��ش را مورد قض��اوت قرار
ندهيد و فقط به او بگوييد كه دوست
داريد كمكش كنيد .به او بگوييد كه
برنامهاي براي بهتر شدن رفتار او با
كودكان ديگر داريد و دوست داريد
ك��ه همراه او روي اي��ن برنامه كار
كنيد .بسيار مهم است كه فرزند شما
مشكالت رفتاري اجتماعي خودش
را درك كند .در قدم بعدي مشخص
كني��د فرزندت��ان دوس��ت دارد كه

اي��ن مرحل��ه آم��وزش مهارته��اي اجتماعي
مثب��ت به فرزندتان اس��ت .ابتدا باي��د رفتاري را
ك��ه ميخواهيد ايجاد كنيد به ش��كلي كه براي
كودكتان قابل فهم باش��د توضيح دهيد .س��پس
عم ً
ال براي او نماي��ش دهيد كه اين رفتار مثبت

كدام يك از رفت��ار اجتماعي مثبت
را به عنوان رفتاري كه قرار اس��ت
روي آن كار كني��د ،انتخاب كند .در
اينجا بهتر است مروري بر فهرست
رفتارهاي مثب��ت (مانند موارد قبل)
داش��ته باش��يد .از فرزندتان بپرسيد
چه رفتاره��اي اجتماعي منفي بايد
كاه��ش و چه رفتارهاي مثبتي بايد
افزايش يابند .به اتفاق هم چند رفتار
اجتماعي مثبت را انتخاب كنيد.

به چه صورت خواهد بود .مرحله بعد بازي كردن
نقش براي اين رفتار اس��ت .در اين حالت بايد به
نوب��ت نقش بازي كنيد تا حدي ك��ه فرزندانتان
ال بعد
بتوان��د اين رفتارها را نمايش ده��د .معمو ً
از توضي��ح دادن و نماي��ش اكثر ك��ودكان فهم
مناسبي از رفتارهاي مورد نظر به
دس��ت خواهند آورد .به اين مثال
در رابطه با آم��وزش رفتار مثبت
"نحوه شريك ساختن ديگران در
اسباببازيها"توجه كنيد.
ابت��دا والدين به ص��ورت كالمي
براي فرزند اي��ن رفتار را توضيح
ميدهند" :ش��ريك س��اختن در
اسباببازيها به اين معني است
كه تو ب��ه ديگران اجازه بدهي با
بعضي از اسباببازيهايت بازي
كنن��د" .مرحله بعد نمايش عملي
رفتار ش��ريك كردن ديگران در
اس��باببازيها است .س��رانجام
والدين از فرزندانشان ميخواهند
كه اي��ن رفتار را به صورت نقش
بازي كند.

پس از اينكه اطمينان حاصل كرديد كه فرزندتان كام ً
ال رفتار را ش��ناخته اس��ت و ميتواند آن را به خوبي اجرا كند ،آن رفتار اجتماعي مورد نظر
را در موقعيتهاي واقعي زندگي تشويق كنيد .در واقع شما بايد نقش يك مربي را براي او در موقعيتهاي واقعي زندگي بازي كنيد .مربيگري
در اينج��ا به معناي تذكر دادن به كودك به منظور آگاه ش��دن و انجام
رفتارهاي اجتماعي مثبت ميباشد .در اينجا هدف از مربيگري اين است
ك��ه توجه كنيد ،فرزندتان به چه صورت در تعامالت اجتماعي مش��كل
دارد و او را تشويق كنيد كه مهارتهاي آموخته شده را به كار گيرد .شما
ميتوانيد فرزندتان را در تمرين مهارتهاي اجتماعي در ارتباط با پدر يا
مادر ،خواهر ،برادر يا دوس��تان هدايت كنيد .اين موقعيتهاي اجتماعي،
فرصتهاي خوبي براي تمرين مهارتهاي مثبت رفتار اجتماعي هستند.
براي اينكه اين آموزشها مؤثرتر باش��ند و كودكتان تقريب ًا هميشه اين
گونه رفتار كند از تقويت رفتارهاي اجتماعي به ش��كل رس��مي يا غيررسمي استفاده كنيد .تقويت رسمي ميتواند به صورت دادن يك جايزه به
خاطر رفتار اجتماعي مطلوب باشد .تقويت غيررسمي ميتواند تشويق كالمي ،بغل كردن ،بوسيدن و نوازش باشد.

گام  :4رفتارهای اجتماعی مطلوب
فرزندتان را در موقعيتهای واقعی
زندگی تشويق كنيد.
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روانشناسی کودک

سرزنش ،تحمیل ضعف به کودکان است
از چه روشهایی برای تربیت کودکان استفاده کنیم
م  -پورحسین  -روانشناس
والدي�ن س�بكهاي گوناگون�ي را در تربيت فرزندان
خ�ود به كار ميبرند .وضعيت اقتص�ادي – اجتماعي،
تحصيالت ،شغل و فرهنگ خانواده در انتخاب سبك
تربيتي تأثير دارد .به طور كلي ميتوان اين س�بكها
را به صورت موارد زير طبقهبندي نمود.

قاطع و نامهربان
كودكاني كه تحت اين الگوي ناپسند پرورش مييابند مضطرب بوده و به آساني
ناراحت ميش��وند .والديني كه خانواده خود را طبق اي��ن برنامه اداره و تربيت
ميكنند قواعدي س��خت ،انعطافناپذي��ر و الزم االجرا وضع ميكنند .در اين
روش رابطه ارباب و برده بين والدين و كودك برقرار ميشود .كودك معمو ًال
دنيا را به صورت بزرگتر در برابر كوچكتر ميبيند .او خود را پست و تقريب ًا
همگ��ي را باالتر از خود ميپن��دارد .هر خطايي بالفاصل��ه با جديت ،ثبات
زياد و خش��ونت بيدليل پيگيري ميشود .اين خش��ونت به صورت حمله
به ش��خصيت كودك و با تالش براي ايجاد احس��اس گناه در او صورت
ميگيرد .كودكي كه پيوسته س��رزنش ميشود ناگزير تصويري ضعيف
ازخودش پيدا ميكند كه اغل��ب به رفتار ضعيف هم ميانجامد .اين
رويكرد تربيتي در چند نس��ل رايج ب��وده و ميليونها نفر از افراد
مسئول ،سختكوش و معمو ًال ناراحت و داراي احساس گناه
را به جامعه تحويل داده اس��ت .اين رس��م امروزه هم در
برخ��ي خانوادهها جاري اس��ت .به نظر ميرس��د علم
روانشناسي كودك در مدارس ،از كاربرد اين روش
بكاهد اما ب��ه هرحال كودكاني كه با اين روش
پ��رورش مييابند اغلب مطي��ع ،بيش از حد
فرمانبردار و ترسو هستند.
آنه��ا ممك��ن اس��ت بين افس��ردگي و
خودسرزنش��ي ف��راوان ،اضطراب و
ي��ا حالت دفاعي غوطهور باش��ند.
يكي از خصوصيات والدين اين
كودكان ،توانايي آنها در قاطع
باقي ماندن است.
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ضعيف و مهربان
مهرب��ان و ضعي��ف ب��ودن ب��راي جامع��ه
مشكلزاس��ت .هر چند كه ب��ه ظاهر زندگي
ك��ودك را بهب��ود ميبخش��د .كودكاني كه
تح��ت اين روش ب��زرگ ميش��وند ،تمايل
به ش��انه خالي كردن از بار مسئوليت دارند،

در عي��ن حال ميل به دس��تور دادن دارند و
احس��اس ميكنند ك��ه دنيا به آنه��ا بدهكار
اس��ت .همچنين آنها كمتر از
كودكان تحت
ِ
روش تربيت��ي نامهرب��ان و قاطع ،احس��اس

ضعيف و نامهربان
تركيب صفات ضعيف و نامهربان در روش تربيتي بسيار زيانبار است
و حتي ش��ايد مخربتر از ش��يوه ضعيف و مهربان باش��د .نامهرباني
معمو ًال با اين معنی اس��ت كه والدین باور دارند كودك به عمد رفتار
بد را انجام ميدهد و اگر بخواهد ميتواند بهتر باش��د .در اين شرايط
كودك مورد انتقاد قرار ميگيرد ،به او گفته ميشود كه بيارزش است
و نگران شدن دوباره او ارزش ندارد و كام ً
ال مورد غفلت و بياعتنايي
قرار ميگي��رد .رفتار خوب كودك در چنين روش��ي وظيفهاش تلقي
ميش��ود و هر گاه هم كه والدينش را خش��نود كن��د پاداش ناچيزي
درياف��ت م��يدارد .چنين كودكي گيج و مبهوت اس��ت زيرا اگر رفتار
بدي انجام دهد رد ميشود و وقتي هم كه انجام ندهد نيز به درستي
پذيرفته نميشود .به نظر ميرسد كه اين نوع تربيت عامل بسياري از
رفتارهاي ناسازگاري و بزهكاري است.

افس��ردگي ،گن��اه و ش��رم دارن��د .معم��و ًال
ش��كايتهاي آنها شامل مواردي از قبيل سر
رفتن حوصله ،نداشتن كاري در زندگي است
و اين احساس همواره در آنها وجود دارد که
استعدادهایشان شکوفا نشده است.كودكاني
كه در اين محيط رشد ميكنند ،به كودكاني
وابس��ته و داراي احساس��ات كودكانه تبديل
ميش��وند .والدين مهرب��ان و ضعيف ،در دام
ای��ن خطاي فكري گرفتارند كه كودك نبايد
ناكام ش��ود .يكي از داليلي كه اين كودكان
آنچ��ه ميخواهند را به دس��ت ميآورند اين
اس��ت ك��ه وقتي راضي نيس��تند ب��ا صداي
بلن��د اعتراض ميكنند و بزرگس��االن از اين
صحنهها ناراحت ميشوند.
در واق��ع چني��ن والدين��ي ب��ه ج��اي اينكه
ب��ا ك��ودك قاطعت��ر رفت��ار كنن��د در برابر
خواستههاي او تس��ليم ميشوند چراكه می
خواهند از شر ناراحتياي كه خودشان ايجاد
كردهان��د _ و فكر ميكنند كودك مس��بب
آن اس��ت _ خالص ش��وند .اگ��ر والدين در
برابر رفتار نامناس��ب ك��ودك آرامش خود را

حفظ ميكردند و او را به طور مناس��ب تنبيه
ميكردن��د و عجله و اضط��راب بيش از حد
براي خالص ش��دن از آن وضعيت نداشتند،
نيازي هم به ستيز او پيدا نميكردند.
كودك��ي كه ب��ه عل��ت محبت زي��اد هرگز
نياموخت��ه ك��ه ناكاميها را تحم��ل كند ،در
بزرگسالي با چندين مشكل روبهرو است .در
ازدواج و در مح��ل كار ،از ديگران هم توقع
دارد كه خود را با خواستههاي او تطبيق دهد.
به هنگام نوميدي عصباني ،آزرده و ستيزهگر
ميش��ود و كمتر ديدگاه ديگ��ران را در نظر
ميگيرد.
كودكان��ي ك��ه تح��ت اي��ن روش پرورش
مييابن��د كمتر نظر مثبت ديگ��ران را جلب
ميكنن��د زي��را تنه��ا وقتي هم��ه چيز وفق
مراد آنها باش��د ميتوانند منطقي ،س��ازگار و
دلنشين باش��ند ،در شرايط ناكامي آنها غوغا
ب��ه پا ميكنند و توقع دارند كه همه چيز بايد
همان گونه باشد كه آنها ميخواهند.

مهربان و قاطع
بهتري��ن و مطلوبتري��ن روش تربيت��ي كودك
مهرباني و قاطعيت اس��ت .والدين مهربان و قاطع
به طور معمول كارهاي زير را انجام ميدهند:
 -1آنها به محض مشاهده رفتار ناخوشايند كودك
ب��ا او صحبت ميكنند .هميش��ه نقطهاي از رفتار
ك��ودك را در نظر ميگيرن��د و روي آن متمركز
ميش��وند و هيچگاه خود كودك و شخصيت او را
زير سؤال نميبرند .مث ً
ال به كودك ميگويند «من
رفتار بيادبانه تو را با خواهران و برادرانت دوست
ندارم» و نميگويند «من تو را دوست ندارم چون
بيادبانه حرف ميزن��ي» .حتي هنگامي كه به او
ميگوين��د چق��در از رفتار او ناراضي هس��تند ،هيچ حملهاي ب��ه او نميكنند .در عوض
مش��كل را مس��ئلهاي طبيعي در زندگي در نظر ميگيرند يعني واقعيتي گزير ناپذير در
زندگي كه بايد با آن كنار آمد و در اغلب موارد هم ميتوان بر آن چيره شد.
 -2آنها درك ميكنند كه زندگي ش��امل مش��كالت و ناكامي بس��ياري اس��ت و هيچ
كودكي را ياراي ايس��تادگي در برابر مش��كالت نيست مگر اينكه آماده تحمل آن باشد.
آنها هيچگاه از روش تربيتي خود خارج نميشوند تا بچههايشان را ناكام سازند يا با آنها
غيرمنصفانه رفتار كنند ،به خاطر ناس��ازگاريهاي كودكان در پارهاي از اوقات آشوب و
بلوا به راه نمياندازند و در اس��تفاده از تنبيههاي معقول و مقرر ش��ده براي كودكانشان
درنگ نميكنند.
 -3آنه��ا همواره نس��بت به كودكانش��ان نيكانديش بوده و آنها را انس��انهايی داراي
نق��اط ضعف و قوت تلقي ميكنند و ميدانند هيچ كودكي نميتواند آنقدر بد باش��د كه
نتوان هيچ نقطه مثبتي در او يافت .والدين خوب همانطوركه كودكانشان را براي انجام
رفتاره��اي ناپس��ند و قابل اعتراض م��ورد انتقاد قرار ميدهند ،از رفتار پس��نديده او نيز
تعريف و تمجيد ميكنند.
تحسين و پذيرش هميشگي فرزندان موجب تقويت اعتماد به نفس و ايجاد رابطه مثبت
بين كودك و والدين ميشود.
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آینـه

فرهیخته ترین کودکان قدیم
ملكالشعراي بهار

چهرزاد بهار

نبوغ ذاتي بهار و
استعداد ادبي او
از همين سنين
كودكي بروز كرد.
از هفت سالگي
شروع به شعر
گفتن كرده است.

مهر  / 1390شماره دوم

در سال  1304هجري قمري ماه ربيعاالول
ش��ب سيزدهم ،برابر با بيستم آذرماه شمسي
در شهر مش��هد در محله سرشور به دنيا آمد
– پدرش حاج ميزرا محمد كاظم – متخلص
ب��ه صب��وري و ملقب به ملكالش��عرا فرزند
محمدباقر كاشاني بود.
بهار در كودكي نزد پدر دانشمندش به تعليم
و تحصيل علم پرداخت .ملكالش��عراي بهار
خود مينويس��د« :پدرم غال��ب اوقات كه به
خانه ميآمد ،مينشست و با ما صحبتهاي
علمي و ادب��ي ميك��رد و داراي اين عقيده
نبود ك��ه با زن و فرزند نباي��د صحبت كرد.
با ما صحبت ميك��رد و همين صحبتهاي
او بر م��دارج معلومات مادرم و من ميافزود.
از روزي كه ترجمه نوشتههاي اديب معروف
فرانس��وي ،الكس��اندر دوما در ايران منتشر
ش��د پدرم آنها را به دس��ت آورده و ش��بها
ش��روع ميكرد به بلند خواندن .وقتي هم كه
خس��ته ميشد به مادرم ميداد ،او هم قدري
ميخواند».
صبوري با اينكه خ��ود اهل علم و ادب بود،
دوس��ت نداش��ت كه فرزندش شاعر شود .او
معتقد بود كه از راه شاعري نميتوان زندگي
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كرد و به او ميگفت كه برو عقب كاسبي كه
محتاج دولت نش��وي .بهار در هفت سالگي
ش��اهنامه را به خوب��ي ميخواند و ميفهميد
و تصاوير كتابهاي شاهنامه را رنگآميزي
ميكرد .وي عاشق طبيعت و گل و گياه بود.
در خاطراتش ميگويد« :از همان اوان كودكي،
از باغ و كوه خيلي محظوظ ميش��دم .جمعهها
داييهاي من مرا به كوهسار مشهد كه به كوه
سنگي و كوه خلج و كوه سنگتراشها معروف
است ،همراه ميبردند .از سن چهار سالگي مرا
به مكتب زنانه سپردند .معلم من زنعمويم بود.
ع��م جزء كه از كتاب های ابتدايي قديم بود يا
ّ
قرآن را در چند ماه خوانده و خالصه يك سال

ك��ودكان قديم روايتي تاريخي نيس��ت بلكه
مروري بر ياد و خاطرههاي انسانيهايي دارد
كه دوران كودكيش��ان ب��ا اتفاقات متعددي
روب��هرو ب��وده اس��ت .اتفاقاتي كه ش��نيدن
آن ش��ايد در اين دوره بس��يار سهل و ساده
انگاشته ميشود اما اينان با پشت سر نهادن
آن توانس��تهاند در عرص��ه علم و ادب نامدار
گردند ،کس��انی چون :اديب و آزاديخواهي
چون ملكالشعراي بهار ،استاد محمد معين،
صاحب تأليف فرهنگ لغت معين و پدر علم
فيزيك نوين ايران ،پروفسور محمود حسابي.
به راستي در دنياي پيشرفته عصر كنوني كه
ش��اهراههاي اطالعاتي و ارتباطات مرزها را
نميشناس��ند كودكان امروز كه آيندهسازان
فرداين��د چگونه نام��دار ميگردن��د و توازن
سهمشان چگونه تعيين ميشود؟

در آنجا ماندم و فارسيخوان شده بودم».
بعد از آن به مكتب ديگري رفت كه پس��ران
در آن تحصي��ل ميكردن��د و ش��ش ماه در
مكتبخان��ه جديد به ادامه تحصيل پرداخت.
در آنجا چند كتاب فارسي بود كه او ميخواند
و تحصيل ميكرد .در شش سالگي به مكتب
ديگري رفت كه مقدمات عربي را ميخواند.
درسها مشكلتر بود و به قول خود او هوش
و گوش او نيز بازتر شده بود.
در  10سالگي همراه خانواده به كربال رهسپار
شد و از سفر كربال ميگويد« :در هر شهري
كه بيش از  15روز بايستي توقف كنيم پدرم
مرا به مكتب ميگذاشت تا درسهايي را كه
خوانده بودم ،فراموش نكنم».
نب��وغ ذاتي بهار و اس��تعداد ادبي او از همين
س��نين كودكي ب��روز كرد .از هفت س��الگي
شروع به شعر گفتن كرده است.
«ش��عر اولم اين بود كه در حاش��يه شاهنامه
نوشته بودم .پدرم بديد و ده پول سياه به من
جايزه داد :تهمتن بپوش��يد بب��ر بيان  /بيامد
به ميدان چون ش��ير ژيان .بعد در ايامي كه
عيد نوروز در پنجم ماه شوال واقع شده بود،
گفتم :عيد نوروز آمد و ماه مبارك ش��د تمام
 /موس��م ش��ادي و عيش آمد ز بهر خاص و
عام».

دانست .اين خيلي مهم است كه آدم سرپناه
امني داشته باشد و يك وعده غذا براي اينكه
سير ش��ود ،كافي است .ايشان كه صفهاي
طوالن��ي براي تهي��ه ن��ان را در جنگهاي
جهان��ي اول و دوم ديده بودند و در كتابها
خوانده بودند كه در قحطيهاي وحش��تناك
م��ردم چطور حيواناتي مانند س��گ و گربه و
يا حتي مردهه��اي يكديگ��ر را ميخوردند،
ميگفتن��د :نبايد براي غذا ن��ق زد .نبايد به
دنبال وسايل شيك رفت و پرخوري كرد.
ايش��ان عقيده داش��تند همان قدر كه دست
جلوي كسي دراز نكني ،زندگي آرامي داشته
باشي و كس��ي را دوست بداري كافي است.
آقاي دكتر و مادرم اصرار داش��تند كه ما هر
س��ه وعده غذا يعني صبحانه ،ناهار و شام را
در هر شبانهروز با هم صرف كنيم.
به عنوان نمونه در فصل تابستان سر ساعت
 7صبح ،سر ميز صبحانه ،سر ساعت 12:30
س��ر ميز ناهار و سر س��اعت  8شب سر ميز
شام بوديم و درس��ت يك ساعت با هم غذا

صرف كرده اس��ت و اين غذا را حاضر كرده
است .استاد عقيده داش��تند كه وقتي مردي
به خانه ميآيد و به همس��رش ميگويد :غذا
بك��ش ،ميخواهم بخورم و ب��روم .او بدون
اينك��ه بداند به زن خ��ود بياعتنايي ميكند.
ميگفتن��د :غذا خ��وردن بهانه اس��ت .انجام
آن دو فلس��فه مهم اس��ت .ايشان ميگفتند:
انس��ان ه��ا هرچقدر كم حرف باش��ند وقتي
هر روز س��ه بار و هر بار يك ساعت در كنار
هم مينش��ينند ،سر حرف زدن و درد دل باز
ميش��ود .وقتي خانواده مشكالت يكديگر را
ش��نيدند ،راهحل ارائه ميدهند .سرانجام در
طول  30س��ال وقتي هر روز روزي سه بار،
اعضاي خانواده به دور هم نشستند و درد دل
كردن��د ،وحدتي در خان��واده به وجود خواهد
آمد كه ديگر گفتني نخواهد بود.

هميشه عقيده داشتند
اگر كسي بلد باشد زيبا
غذا بخورد ،هر لقمهاي كه
به دهان ميگذارد به دو
فلسفه عمل كرده است:
فلسفه اول تشكر از
خداوند براي گذاشتن آن
بركت در سفره و فلسفه
دوم تشكر از خانم خانه
(كدبانوي خانواده) به خاطر
چند ساعت وقتي كه صرف
كرده است و اين غذا را
حاضر كرده است

دكتر محمود حسابي
ايرج حسابي
دكت��ر محمود حس��ابي در دوران كودكي به
دلي��ل جور پ��در ،فقر ،غربت و گرس��نگي را
كام� ً
لا تجربه كرده ب��ود .در ايران تنهايي و
تنگدستي و در بيروت جنگ جهاني و قحطي
را از س��ر گذرانده بود .هميش��ه وقتي كه به
خانه ميآمدند و مادر غذاي س��اده درس��ت
كرده بودند ،دور هم مينشستيم و ميگفتند:
خيل��ي بايد قدر غ��ذاي گرم و ات��اق گرم را

ميخورديم .ممكن اس��ت فك��ر كنيد خب
آقاي دكت��ر چقدر زياد غ��ذا ميخوردند! در
صورتي كه بس��يار كم ،بس��يار آرام و بسيار
زيبا غذا ميخوردند .هميش��ه عقيده داشتند
اگر كس��ي بلد باش��د زيبا غذا بخورد با هر
لقمهاي كه به دهان ميگذارد به دو فلس��فه
عم��ل كرده اس��ت :فلس��فه اول تش��كر از
خداوند براي گذاش��تن آن بركت در س��فره
و فلس��فه دوم تشكر از خانم خانه (كدبانوي
خان��واده) به خاط��ر چند س��اعت وقتي كه
39
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آزمون بررسي افكار والدين
در فهرست زير افكار متداولي را كه والدين كودكان ميتوانند داشته باشند ميخوانيد .هر يك از آنها
را بخوانيد و مشخص كنيد كه آن افكار در طول يك هفته چقدر به ذهن شما خطور می کند .هيچ
پاسخ صحيح يا نادرستي براي اين سؤاالت وجود ندارد .براي هر سؤال يكي از نمرات يك تا  5را
در نظر بگيريد:
 -1اص ً
ال
 -2گاهي اوقات
 -3معمو ًال
 -4هميشه
 -5اغلب

)A
 -1فرزندم خيلي لوس است.
 -2از روي قصد كاري را انجام ميهد.
 -3او عامل اصلي بيشتر مشكالت خانوادگي است.
 -4او فقط سعي دارد جلب توجه كند.
 -5آينده تاريكي دارد .وقتي بزرگ بشود ممكن است فردي بيمسئوليت ،جنايتكار ،اخراج شده از مدرسه و غيره شود.
 -6فرزند من هم بايد مثل بقيه بچهها رفتار كند .نبايد زياد گذشت داشته باشم.
 -7او بايد در مدرسه ،ورزش و فعاليتهاي گروهي درست رفتار كند .رفتار نادرست او در اين موارد به هيچ وجه قابل قبول نيست.
 -8فرزندم مشكالت زيادي دارد .او با بچههاي ديگر كنار نميآيد.
)B
 -1مشكل فرزند من تقصير خودش است.
 -2اگر من اينقدر ضعيف عمل نميكردم فرزندم بهتر از اين ميشد.
 -3تقصير همسر من است كه فرزندم اين طور شده است.
 -4اگر همسرم اينقدر ضعيف نبود وضعيت فرزندم بهتر از اين بود.
 -5خانواده ما خيلي آشفته است.
 -6من نميتوانم در تربيت فرزندم مرتكب اشتباه شده باشم.
 -7من بريدهام .ديگر بيش از اين كاري از دستم برنميآيد.
 -8هيچ كنترلي روي فرزندم ندارم .تمام تالشم را كردهام ولي فايدهاي ندارد.
 -9معلم فرزندم خيلي بيشتر از او مشكل دارد.
 -10معلم فرزندم خيلي از او شكايت ميكند.
)C
 -1فرزندم كسي است كه احتياج به تغيير دارد ،اگر او تغيير پيدا كند همه ما وضعيت بهتري خواهيم داشت.
 -2كسي كه بايد تغيير كند من هستم ،خانوادهام در صورت تغيير يافتن من بهتر خواهند شد.
 -3همسرم بايد تغيير كند ،ما وضعيت بهتري خواهيم داشت اگر او تغيير كند.
 -4معلم بايد تغيير كند ،با تغيير يافتن او وضعيت ما بهتر خواهد شد.
 -5راهحل اين مشكل استفاده از دارو است ،شايد دارو بتواند فرزندم را تغيير دهد.
نحوه نمرهگذاري و تجزيه و تحليل:
اين آزمون افكار منفي والدين را در سه سطح  B ،Aو  Cميسنجد.
در قسمت  Aگزينههايي كه نمره  4 ،3يا  5را گرفتهاند ،حاكي از افكار بسيار منفي والدين در مورد كودك خود است.
در قسمت  Bگزينههايي كه نمره  4 ،3يا  5را گرفتهاند ،حاكي از افكار منفي والدين در مورد خودشان يا ديگران است.
در قسمت  Cگزينههايي كه نمره  4 ،3يا  5را گرفتهاند ،نشاندهنده افكار منفي والدين در مورد اين هستند كه چه كسي نياز به تغيير دارد.
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اخبار

زنبورها در عرصه درمان

زنبور يکي از باارزشترين موجودات
اکوسيستم است .بسياري از غذاهايي
ک��ه مص��رف ميکني��م وابس��ته به
گردهافش��اني اي��ن موج��ودات باور
نکردن��ي اس��ت .طبیع��ت جه��ان با
ص��داي وزوز زنب��ور عس��ل آمیخته
اس��ت .معمو ًال ما از مجاورت با زنبور
عس��ل اجتناب ميکنيم چون نگران
نيش زنبور و گزيده ش��دن توسط آن
هستيم .در حالي که بوده اند افرادي
که در به در دنب��ال زنبورها رفته اند
تا زنبوره��ا آنها را ني��ش بزنند .آپي
تراپ��ي ( )Apitherapyواژهاي
اس��ت که به مصارف درماني از نيش

نگاهي به درمان با نيش زنبور عسل

زنبور دالل��ت دارد .تحقيق��ات ثابت
کردهاست که نيش زنبور اثری بسيار
قوي روي سيس��تم عصبي و گردش
خون دارد .همچنين نش��ان داده شده
که نيش زنبور خاصي��ت ضدالتهابي
دارد و تقويتکنن��ده سيس��تم ايمني
است .در مورد اثر درماني نيش زنبور
مقاالت بس��يار جالبي منتش��ر ش��ده
است .در يکي از اين مقاالت خانمي
ش��رح داده که همس��ر وي مبتال به
بيماري  MSب��وده و با کمک نيش
زنبور از تعداد دفعات حمله و ش��دت
بيماري وي کاس��ته شده و همسرش
احس��اس بهبودي و انرژي بيشتري

کودکان مي توانند
دو زبانه متولد شوند
محققان مي گويند ،شنيدن بيش از يک زبان در دوران جنيني در رحم
مادر ،مي تواند به تولد نوزادان دو زبانه منجر شود.
ب��ه نقل از خبرگ��زاري يونايتدپرس ،محققان دانش��گاه هاي بريتيش
کلمبيا و س��ازمان همکاري و توس��عه اقتصادي فرانسه طي تحقيقي
به اين نتيجه رس��يدند که کودکاني که مادرانش��ان يک زبانه هستند
بيش��تر به همان زبان مادري عالقه نش��ان مي دهند اما کودکاني که
مادرانش��ان دو زبانه هس��تند و مادر در زمان ب��ارداري به هر دو زبان
صحبت مي کرده اس��ت ،به يک ميزان به هر دو زبان عالقه نش��ان
مي دهند.
"کريستا بيرز هينلين" ،جانت.اف ورکر" و "تريسي برنز" دراين تحقيق
که نتايج آن در مجله  Psychological Scienceمنتش��ر شده،
همچنين نشان داده اند که کودکان مادران يک زبانه همانند کودکان
دوزبانه مي توانند تفاوت ميان دو زبان را از هم تشخيص دهند.
محقق��ان در اي��ن تحقيق بازت��اب مکيدن کودک را بررس��ي کرده و
دريافتند که هنگامي که مکيدن کودک تندتر مي ش��ود نشان دهنده
توجه بيشتر وي به محرک است.
محققان در اين تحقيق تاکيد کرده اند که ريش��ه هاي دوزبانه ش��دن
عميق تر از چيزي اس��ت که پيش از اين تصور مي ش��د و به دوران
پيش از تولد باز مي گردد.
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ميکن��د .آرتروز و رماتيس��م مفصلي
ني��ز به درم��ان با نيش زنبور پاس��خ
مثب��ت ميدهد .يک مطالع��ه باليني
که در س��ال  2008مي�لادي انجام
گرفت نش��ان داد که ترکيبي از طب
سنتي به همراه آپيترابي باعث بهبود
عالي��م در يک گروه  50نفري مبتال
به روماتيس��م مفصلي ش��د .بيماران
پ��س از درمان ب��ا روش مذکور ،درد
کمتري داشتند و خشکي صبحگاهي
و تورم مفصل در آنها نيز به طور قابل
مالحظهاي بهبود پیدا کرده بود.

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

كتايون رياحی بازيگر مطرح س��ينمای ايران در
يك اقدام بشر دوستانه به سومالی سفر كرد.
به گزارش سایت موسسه مهر آفرين كتايون
رياح��ی با هدف كمك به مردم س��ومالی به
ش��هر گارسيا در شصت كيلومتری مرز كنيا و
سومالی سفر كرد.
رياحی در اين سفر ضمن اهدا كمكهای خود
و بخش��ی از كمك های موسسه مهر آفرين
پن��اه عصر به مردم س��ومالی از كالس های
درس ،مكتبخان��ه های آموزش قرآن و كمپ
نگهداری از قطح��ی زدگان بازديد كرد و به
ص��ورت نمادين يك دس��تگاه تانك��ر آب را
نصب و آبگيری نمود.

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

رياحی در يادداش�تی كوت�اه درباره
اين سفر نوشت:
روز اول مهر ماه  1390اس��ت و من در 600
كيلومتری مرز كنيا و سومالی در شهر گارسيا
خيابان��ی ديدم با انب��وه آلونك و حجرههايی
كه از نايلون و پالس��تيك ساخته شده است!
ش��هری و جايی كه جای زندگی نيس��ت و
فق��ط آنهايی كه ت��وان بيش��تری دارند و يا
میتوانن��د از ورقهه��ای حلبی و قوطی های
خالی اس��تفاده كنند به نفس های شمرده و

آرام خود رنگ می دهند و زندگی می كنند.
تكان دهنده ترين نكته س��فرم در اين است
كه من كش��وری ديدم فقير ك��ه در اوج فقر
و ن��داری به خنده و نگاهی گ��رم  ،ميزبانی
مهربانی م��ی كند .مردمی در حال اضمحال
و اما خوشرو و اميدوار .پس ما هم میخنديم
تا روش��نای خندهها ،تن نحيف و سوی اين
نگاهها را كمرنگ و بیاثر نكند.
ام��روز من در كنيا هس��تم و برای كمك به
قحطی زدگان س��ومالی كه بعد از طی روزها
گاه هفته ها راهپيمايی  ،گرسنه و تشنه خود
را ب��ه كمپ داداب می رس��انند ،هر چند كه
تع��دادی هرگز به مقصد نمی رس��ند .كمپ
داداب بزرگتري��ن كمپ پناهندگان اس��ت با
حداقل امكانات برای بقا.
كنيا خود كش��ور فقيری اس��ت و شهرمرزی
كوچ��ك داداب ك��ه در فاصله كمی با كمپ
داداب ق��رار دارد ج��ز فقيرترين ش��هرهای
كنياس��ت ولی ب��ا اين وج��ود انه��ا ميزبان
پناه��دگان و قحط��ی زدگان س��وماليايی
هستند ،نكته تكان دهنده همين بود.
آب ،بزرگتري��ن مش��کل صح��راي عظي��م
افريقاس��ت .چيزي كه براي م��ا قابل درك
نيس��ت  .يك جرعه آب مي تواند زندگي اي
را نج��ات ده��د .من به ش��كرانه آبي كه در
سرزمينمان ايران وجود دارد  ،تعدادي تانك

آب ب��راي منطق��ه خريداري ك��ردم  ،كه به
كمك س��ه ايرانی فعال كه چرتی اكتز را در
آنجا فعال كرده اند و صليب س��رخ ،توانستم
كمك هاي خ��ود و مهرآفرين را به دس��ت
مردم برسانم.
در آنج��ا مكانی بود به ن��ام خانه ماما هانی،
بيش��تر كودكانی كه به هر دليل خانواده خود
را از دست داده اند به اينجا آورده می شوند.
ماما هانی پيرزنی اس��ت كه ب��ا كمك های
مردمی بيش از س��يصد ك��ودك و نوجوان را
كه برخی از آنان معلولند را نگهداری می كند.
بخشی از هديه مادران و كودكان مهرآفرين
در اي��ن خان��ه اه��دا ش��د  .ك��ودكان اينجا
س��وماليايی و كنيايی ،مس��لمان و مسيحي
هس��تند .هر كس به اين خان��ه درآمد ،آبش
دهيد ،نانش دهيد و از ايمانش نپرسيد خدايا،
اميد اين مردم را نااميد مكن ،خدايا اين مردم
را درياب و عزيز بدار.
كتايون رياحي ،هم اينك به واس��طه پخش
مجموع��ه تلويزيون��ی يوس��ف پيامب��ر ،در
 90ش��بكه ماه��وارهای كابل��ی و تلويزيونی
چهرهای شناخته شده است و در اين سفر در
كنار كمكهای ش��خصی خود به نمايندگی
از سوی موسس��ه مهر آفرين ،كمكهايی را
از طرف اين موسس��ه به مردم سومالی اهدا
كرده است.
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گزارشی از

فعالیت های یونیسف در ایران
شایسته موسوی

فعالی�ت ه�ای یونیس�ف در ای�ران در چن�د
حوزه دس�ته بندی می شود ،از جمله آموزش
دخت�ران و توانمن�دی زن�ان ،پیش�گیری از
آلودگ�ی به وی�روس ایدز ،کمک رس�انی به
مردم در بالیای طبیعی و...
یک�ی از مهمتری�ن عرص�ه ه�ای فعالی�ت
یونیسف عبارت اس�ت از حمایت از کودکان
و رش�د و تکامل همه جانبه ک�ودکان .ایران
پیمان نامه جهانی و حقوق کودک را در سال
 1994( 1373میلادی) ،با قید ش�رط کلی،
تصوی�ب کرد وت�ا به ح�ال دو بار ب�ه کمیته
حقوق کودک گزارش ارائه داده است.

هر فرد زیر  18سال کودک محسوب می شود
و حق دارد مورد مراقبت و محبت قرار گیرد.
در بیستم نوامبر سال  ،1989مجمع عمومی
سازمان ملل متحد پیمان نامه حقوق کودک
را پذیرف��ت و از این طریق افق روش��نی در
زمینه حمای��ت از حقوق ک��ودکان ،بر روی
جهانیان گش��وده ش��د .این قوانین در مدت
زمان کوتاهی پس از تصویب ،مورد پذیرش
عمومی همگان قرار گرفت.
چند ماه بیش��تر از تصوی��ب این پیمان نامه
توس��ط مجمع عمومی سازمان ملل نگذشته
بود که  20کشور آن را به رسمیت شناختند.
امروزه ش��مار کشورهایی که این پیمان نامه
را به رس��میت ش��ناخته اند به  191کش��ور
رسیده است .در واقع تنها دو کشور -سومالی
و ای��االت متحده آمریکا -هس��تند که هنوز
این پیمان نامه را به رس��میت نش��ناخته اند
(هر چند آن را امضا کرده اند و این نشان می
دهد که قصد دارند آن را به رسمیت بشناسند
ولی تاکنون ،چنین کاری نکرده اند).
وس��عت
پیم��ان نامه حق��وق کودک از نظر
ِ
به رسمیت شناخته ش��دن ،مهمترین پیمان
نامه در س��طح جهان اس��ت .این پیمان نامه
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اولین س�فیر حس�ن نیت یونیس�ف ،ستاره
محب�وب فوتب�ال ای�ران ،عل�ی دای�ی بود.
یونیس�ف در س�ایر کش�ور ه�ای دنی�ا نی�ز
س�فرای معروف�ی دارد از جمل�ه :س�وزان
س�رندن ،س�ر راجرم�ور ،محم�ود قابی�ل،
راجرفدرر ،جکی چان و...

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

می گیرد به  4اصل اساسی توجه دارد:
 )1عدم تبعیض :هی��چ کودکی نباید بخاطر
نژاد ،رنگ ،جنس��یت ،زب��ان ،ملیت ،اصلیت
اجتماعی یا قومیتی ،عقیده سیاس��ی ،دارایی
یا ناداری ،وضعیت تولد یا ناتوانی جس��می و
روانی خود آسیب ببیند.
 )2باالتری��ن حد منفعت ک��ودک  :قوانین و
اقدامات��ی که بر کودکان ت ٌاثی��ر می گذارد و
یا به نحوی با کودکان در ارتباط اس��ت ،باید

فعالیت های
یونیسف در ایران
در چند هر فرد
زیر  18سال
کودک محسوب می
شود و حق دارد
مورد مراقبت و
محبت قرار گیرد.
در بیستم نوامبر
سال  ،1989مجمع
عمومی سازمان ملل
متحد پیمان نامه
حقوق کودک را
پذیرفت و از این
طریق افق روشنی
در زمینه حمایت از
حقوق کودکان ،بر
روی جهانیان گشوده
شد .این قوانین در
مدت زمان کوتاهی
پس از تصویب،
مورد پذیرش
عمومی همگان قرار
گرفت.

به گونه ای طرح ریزی شود که بیشترین سود
ممکن را برای کودکان به همراه داشته باشد.
 )3ح��ق بقا ،رش��د و مراقبت :مقامات کش��ور
بای��د از کودکان محافظت کرده و رش��د کامل
جس��می ،روح��ی ،عاطفی و اجتماع��ی آنها را
تضمین کنند.
 )4مشارکت :کودکان حق دارند در تصمیماتی
که بر آنها ت ٌا ثیر می گذارد وبه آنها مربوط است
نظر بدهند و مشارکت داشته باشند.
 )5یونیسف اقداماتی انجام می دهد تا کودکان
بتوانند به حقوق خود آگاه ش��وند ،از جمله این
که :بروش��ور قوانین و حقوق مربوط به کودک
را در اختیار آنها قرار می دهد.
یونیس��ف ب��رای ترویج قوانین و ب��رای عملی
ک��ردن برنام��ه های خ��ود ،از سیاس��ت های
پیش��گیرانه سود می جوید .یعنی سعی می کند
پیش از آنکه به اجرای قوانین مربوط به رعایت
نکردن حقوق کودک بیندیشد با ترویج فرهنگ
حمایت از حقوق کودک ،احتمال ایجاد آس��یب
برای کودکان را به حد اقل برس��اند .حمایت از
کودک در صورتی موفق است که با پیشگیری
آغاز شود ،اینکه یونیسف اموری مانند آموزش،
بهداش��ت و توجه به تبعیض های جنسیتی را
در اولوی��ت ق��رار می دهد در راس��تای همین
سیاست پیش��گیرانه است .یونیسف تالش می
کن��د که با مح��و و نابودی آزار و بهره کش��ی
جنس��ی از کودکان ،قاچاق ک��ودکان ،تحمیل
امور خطرناک به کودکان  ،زندگی و کار کردن
کودکان در خیابانها و ...محیطی حمایتگر برای
کودکان به وجود آورد.
یک��ی از راهکاره��ای یونیس��ف در این باره،
انتخاب س��فیر حسن نیت است .سفرای حسن
نیت با استفاده از نام ،شهرت و محبوبیت خود،
س��عی می کنند که توجه جهانی را به س��وی
اه��داف و برنامه های یونیس��ف جل��ب کنند.
س��فیر حسن نیت یونیس��ف در ایران ،در حال
حاضر ،خانم مهتاب کرامتی ،هنر پیشه معروف
سینمای ایران است .ایش��ان در شهریور سال
 ،1385ب��ه عنوان دومین س��فیر حس��ن نیت
یونیسف در ایران معرفی شدند.
اولین س��فیر حس��ن نیت یونیس��ف ،س��تاره
محبوب فوتبال ایران ،علی دایی بود .یونیسف
در س��ایر کش��ور های دنیا نیز سفرای معروفی
دارد از جمله :س��وزان سرندن ،س��ر راجرمور،
محمود قابیل ،راجرفدرر ،جکی چان و...
وقتی که خانم مهتاب کرامتی به عنوان سفیر
حسن نیت یونیسف در ایران معرفی شدند ،در
جمع حاضران چنین گفتند:
"کودکان تنها بازماندگان روزگار فراموش شده

امس��ال نیز ،خانم مهتاب کرامتی ،در روز کودک یعنی ش��انزدهم مهر ماه،
از برخی هنر پیش��گان س��ینما و تلویزی��ون دعوت کرد ت��ا درباره موضوع
فرزندپروری مثبت ،اظهار نظر کرده و با هم گفتگویی صمیمانه داشته باشند.
پیام هایی که این هنرمندان در راستای فرزندپروری مثبت ارائه داده اند مورد
تایید یونیسف و وزارت بهداشت ایران بوده است.
درای��ن گفتگو هنرمندانی که خود صاحب فرزند ب��وده اند به بیان نوع رابطه با
فرزندشان یا چاره اندیشی برای مشکالت فرزندشان پرداخته اند.

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

پژمان بازغی درباره دخترش نفس می گوید" :من همیشه عشقم را به نفس با
کلمات و حالت چهره ام منتقل می کنم .صبح که از خواب بیدار میش��ه ،اولین
جمله ای که بهش می گم اینه که دوس��تت دارم و آخرین جمله ای که ش��ب
قبل از خواب از من می شنوه ،همینه".
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ای هس��تند که انس��انها تنها با عاطفه شان زندگی می
کردند .حال در دورانی که جنگ ها و سالح ها آخرین
بقایای عطوفت را هدف می گیرند این کودکان هستند
که با معصومیتش��ان یاد آوری می کنند که عطوفت و
مهربانی ،تنها حافظ سعادت و خوشبختی است".
و در ادامه چنین به سخنان خود افزودند:
" کار من بازی اس��ت وبازیگری .من هرگز نمی توانم
نقش کودکی را بازی کنم چرا که مدتهاس��ت از دنیای
کودک��ی بیرون آمده ام اما می خواهم دوباره وارد بازی
آنها ش��وم چرا که بس��یارند کودکانی که تشنه مهرند و
عطوفت کودکی از آنها دریغ ش��ده است .بازی سختی
است ،امیدوارم آنها مرا به این بازی راه دهند".
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امیر جعفری و ریما رامین فرد در مورد پسرش��ان آیین می گویند" :هر
چه آیین بزرگتر میش��ه ،سعی می کنیم تو رفتارمون با او از کلمه های
منفی مثل نه ،نکن و یا نمیشه کمتر استفاده کنیم .تا جایی که بشه راه
های دیگری جلوش قرار می دیم و حق انتخاب براش قائل می شیم".

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

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

بهاره رهنما می گوید" :هر چقدر هم که در طول روز س��رم شلوغ باشه
سعی می کنم وقت جداگانه ای را به پریا اختصاص بدم .با هم می گیم،
می خندیم ،بازی می کنیم و کتاب می خونیم .با این کار عالوه بر لذتی
که هر دو می بریم ،رابطه صمیمی هم با هم بر قرار می کنیم .به نظر من
حفظ این رابطه صمیمی با بچه هامون در دوران نوجوانی خیلی مهمه".
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What parents
should not do:
First, parents should instruct kids how to
obey home rules and then they can start
teaching them how to behave in public
places. Following tips would help you
manage your kid’s behavior in public places:
Don’t give up,
when your kid
make a fuss:
when you are
at store and
your kid starts
making a fuss
to get a sweet
or something,
you shouldn’t
give up. Try to
ignore him/
her or leave
the store till s/
he gets calm.
Never do leave
him/her alone.
If you have to
leave a place,
take him/her
with you

1 Take your kid outside for a short walk

several times. The length of time for each
trip is 15 to 20 minutes and the aim is to give
your kid a practice.
2 Do make some rules: before you enter
public places, you should always ask your
child to recite rules which you expect him
to do. Make three or four rules for example
: “keep walking one hand far away from
wheel-barrow” “don’t pick up anything from
shelves” “speak in a way you do at home”
3 Fix reward for your kid’s good behavior:
you should reinforce your kid’s positive
behavior. Don’t tell your child which one of
his/her behavior you like the most. Try to
give him/her praise, when s/he dose comply
with rules. You might offer your kid a reward
for example: spend time with her/him at
home after walking.
4 Set some discipline: you should already
consider some discipline for your kid’s bad
behaviors and explain to them.
5 Give your kids small
responsibilities: most of
the time when children
don’t have anything to
do, they start to behave
in a bad way. So, when
you bring your kid with
you to public places, try
to speak with him/her
and give your kid some
small responsibilities for
example: when you are
at store ask your kids to
pick out some foodstuffs
which are in the low
shelves.
6 Don’t give up, when your kid make a fuss:
when you are at store and your kid starts
making a fuss to get a sweet or something,
you shouldn’t give up. Try to ignore him/her
or leave the store till s/he gets calm. Never
do leave him/her alone. If you have to leave
a place, take him/her with you

Do not have a lengthy conversation with
your child, do not advice him/her nor blame
your kid; for example “you should do it”,
“it’s your fault”.
- Don’t use double meaning phrase, as “I
don’t like it” “put everything in order”
- Don’t ask your kid negative question, for
example: “why are you repeating this act?”
“How many times I should tell you?”
- Don’t interrupt others
- Don’t ignore others’ talk
- Don’t belittle others for example “I’m fed
up with you” “you deserve nothing”
- Don’t shout or scream
- Don’t make fun of others
- Don’t talk about past events or behaviors
- It’s important to make a harmony between
your verbal and nonverbal behavior. When
you say “I love you” you should smile. What
you say should be matched with your outer
behavior.
- Don’t hide your feeling but express it in a
right way.
- Use direct phrases let’s say “stop making
fun of your sister”
- Use sentences made of 10 words or less.
- Use phrases that consist of the pronoun
“I”, “when I feel that…”
- A sentence, that does not address
others directly, makes a good sense to
others. That can help you to improve your
communication. It can also make your kid to
be more obedient.
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Tips to teach your kid to comply
with your commands
Do your kids comply with
your commands? Follow
this instruction to see an
improvement.
1 Do make requests when
you have enough time to see
whether s/he end up doing
it. You should know how
to react to them in case of
obedience or disobedience.
2 Try to attract your kid’s
attention before giving any
command. Make an eyecontact and call his/her name.
Give a command in the same
place that your kid is and
remove distracting factors, for
example turn on the TV
3 Give your kids commands
which they are able to do.
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Sometimes parents make
orders which are demanding
for kids to comply with.
4 Phrase your command as a
simple and polite statement,
not as a question.
5 Give just one order every
time; it’s difficult for children
to comply with a lot of
requests.
6 Tell your kids what you
want them to do, not what
you don’t them to do, for
example: don’t say “don’t
play on the bed”, say” please
play outside the bed”
7 Try not to explain the
reason of your order. Kids
usually want you to provide
reasoning so that they

can skip your request. You
should provide reasoning
before making command
for example: “we’re going to
visit your grandmother and
its very cold outside, so you
ought to put on your coat.”
Or when your kid followed
your command you would
say:”thank you for putting
on your coat, we’re going to
walk to grand mum’s house
and its cold outside”
8 Your commands should be
alternative. If your kid has the
right to choose, put it on your
command let’s say, “Please
put on your red or blue coat.”
Tips for controlling children’s
behavior in public places

Reinforce your kid’s good
behavior by giving reward
let’s say, Sarah doesn’t
change her clothes without
nagging. Ignore her
nagging and explain to her
what you expect her to do
and when it has to be done

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

to do the task, he found it really
enjoyable.
3 Teach your kid how to do
chores. You shouldn’t suppose
that she knows how to do it. Tell
your kids exactly what you want
them to do and show them
how to do it and monitor their
progress. Set a time for doing
each task from start to end. For
example, no one knows how to
make bed by birth. Teach your
kid how to do it and give him/
her reward when she does it
right.
4 Don’t expect your kid to
do task more than what she
supposed to do, on the other
hand don’t accept sloppy
works. Your expectation should
be suited to your kid’s age.
When Maryam started to set
a table, it was interesting that
she put a spoon or fork in front
of each chair. Sometimes he
put all spoons and forks for
one person. Having imitated
her parents, Maryam gradually
learnt how to set the table.
Finally it was her task to set the
table every day.
5 Get your kid involved with
house chores right now. As
your kids get older, you may
have them take on more
responsibilities.
- You can have a chart with your
kids chores listed on it. You can
integrate their tasks with some
reward system. Put of the chart
where your kids can see it. If
she is suppose to take out the
garbage every day, put the chart
on the door so that she can see
it while taking out the garbage.

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

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

takes out the garbage, he can
play outside.
- Reinforce your kid’s good
behavior by giving reward let’s
say, Sarah doesn’t change her
clothes without nagging. Ignore
her nagging and explain to her
what you expect her to do and
when it has to be done. Draw
a chart and tell her when she
gets the mark 25, you will buy a
pair of pants for her. Check her
room at 7 p.m everyday. If her
clothes are in the hamper and
her room is tidy, praise her and
put a mark on the chart and let
her to have more TV time or buy
a hairclip for her as a reward.
When she gets the mark 25, buy
her favorite pants.
7 When kids skip chores, you
can use negative consequences
as punishment instead of
holding his toys or something
else off. In correcting method,
we have kids change their
bad behavior, for example If
Mohammad forgets to do it
again, he should make all the
beds in home at weekend.
Make sure that he does it even
if he shows anger.
- When your kid doesn’t do
his task, he loses some part
of his allowance. Children
need to have allowance to buy
things they like or save it. This
help them to know the value
of money let’s say you kid’s
allowance is 500 Tomans a week
and he will lose 50 Tomans in
return for each day he doesn’t
do his task.
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My kid doesn’t
get involved with
house chores
Parents usually believe that house chores
are small and routine works which have
to be done but children think that chores
are really boring and difficult and they
have been asked to do them whenever
they like to do something else. Doing
household tasks with a long argument
between parents and children would
disturb family. One of the most common
problems that parents complain about
consulting psychologist, is that their
kid is “irresponsible” or s/he doesn’t
take part in house chores or she does
chores after a long argument or she is
disobedient and stubborn or she usually
forget to do his/her share of chores.
Below are some helpful suggestions on
how to instill the sense of responsibility
in your children?

1 Get started soon. Even
toddlers can learn to be
responsible.
Be
careful
depending on the stage of
mental development in which a
toddler is, you can put him/her
to work for example toddlers
like to pick up things which are
on the floor, so you can ask him/
her to put his/her laundry in the
hamper, put his/her chores in
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the drawer and put his/her toys
in toy box. Toddlers like to help
their parents, if you let them,
they really help you.
2 As children get older, change
their tasks because they should
be suited to kid’s age and ability
especially when you have two or
more children. So one the child
wouldn’t say:”why shouldn’t
Ali do it and I should do? Ali

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

If you have to leave your child
with an adult alone, try to take
precautions.
- When your child and an adult
are alone, try to observe them
and be sure of the presence of
another adult.
- Make sure that people who
provide your children with
some services for example
drivers, music instructor, coach
etc are righteous. You’d better
ask people who are in charge
to become sure that their
personnel have clean records.
- When your child and an adult
are alone, enter the room
unexpectedly.
- When a child, who was alone
with an adult or an older
child, gets out of the room
distressful, ask him/her what
has happened. It’s better to
consider whether s/he can tell
you what happened with selfconfidence or s/he is doubleminded and frightened.
- Make people, who have

When a child, who was
alone with an adult or
an older child, gets out
of the room distressful,
ask him/her what has
happened. It’s better to
consider whether s/he can
tell you what happened
with self-confidence or s/
he is double-minded and
frightened

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

easily. First try to understand
why the kid is afraid of talking.
Most of the time abusers make
children ashamed for example
they say “if you let your parents
know, you would be in disgrace.”
Sometimes they threaten kids
“if you say something, I will hurt
you”. Some children especially
girls fear that their families
might have been broken up.
Some children are too young
that they don’t understand
they have been abused. Such
cases make children not to talk
with their parents about sexual
abuse. Parents had better talk
with their kids under a veil of
secrecy let’s say “honey I think
you have been hurt and you are
worried, do you want to talk
with me?” pay attention that
children facing harsh reactions
would keep quiet, so when
the kid talks about the case,
parents should avoid getting
angry. Parents should teach the
kid that some parts of his/
her body are private and
no one has right to touch
them. Teach children
that if someone hurts
them (physical or sexual
abuse), they can talk with
their parents easily.
Stage 4 parents should
be aware of the symptoms
of child abuse and be
on the alert. Physical
symptoms are such as:
a flaming face, genital’s
skin disease, urinary
infections, stomachache, and
severe headache. Depression,
withdrawal, sudden anger and
acting out are the psychological
symptoms of child abuse.
Stage 5 parents should avoid
reacting
harshly.
Parents’
reaction has a profound effect
on children. If parents react
harshly, the kid would keep
quiet as well as s/he would
feel much guiltier. It’s better
not to take children to either
law enforcement officials or
court because their anxiety
will increase. So parents had
better report and follow the

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

case and they shouldn’t involve
their kid in a long legal process.
Affectionate support would
be helpful in this stage. Before
taking any action, parents
should thank their kid for
talking about what s/he has
experienced. Then they should
consult a psychologist who has
experience in identifying sexual
trauma.
Stage 7 this stage may include
legal and medical centers
where victims can be referred.
It’s concerned with protection
officials. Steps have been taken
by legal authorities and Behzisti
centers in recent years.
Teach your children about the
private parts of their body and
listen to him/her whenever s/
he tries to talk with you.
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Protecting children
from sexual abuse
We talked about the symptoms of child abuse in the last edition and now we
introduce you to the definition of sexual abuse and methods for protecting
children from it.
Most people believe that child sexual abuse is restricted to physical contact but
it is one of the different cases of sexual abuse. Child sexual abuse may include
fondling a child’s genitals, exposure to pornography voyeurism, and forcing a child
into sexual activity. Although even a newly born would be the victim of sexual
abuse, studies show that the average age of the victims of child sexual abuse is
nine. Children health world centre offers 7 stages through which parents and
organizers get a lot of information to protect children from sexual abuse.

Seven stages are as follows:
Stage 1 families should have enough information about
sexual abuse and be aware of dangers which threaten
their children. Some of such information includes:
- Many children are victims of child sexual abuse
- Sexually abused children whether disclose the
experience or keep it secret, would suffer a range of
psychological, social and physical problems later in life.
- The majority of sexual offenders is family members or
is known to the child. In other word they have a reliable
relationship with parents. For example: a family friend,
aunt, uncles…
Stage 2 if parents provide children with a safe
environment, the risk of sexual abuse will reduce. When
a child and an adult are alone, the risk of sexual abuse
would increase. The less you put your child in such
situations, the less s/he will be exposed to sexual abuse.
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Get your kid involved in
some simple activities. Let your
kid experience the feeling of
happiness and excitement by
playing his favorite game with
him. Let him enjoy playing
games. Read his favorite
storybooks and let him enjoy
listening. Let him draw and
paint a picture, sing a song and
do whatever he enjoys. You
may ask him at the end of each
activity: “how are you feeling?”
2 Ask your kid “which activity
makes you happy?” “When are
you happy?” “with whom do
you feel happy?” Inform him
that there are plenty of things
in the world that can make us
happy. For example looking
at attractive sceneries such
as mountains, sea and forest
or listening to some pleasant
sounds like a nice music or
sound of laughter. We may feel
happy after doing a specific
activity as well as when others
do us a favor. We may also feel
happy remembering particular
occasions like the birth of your
siblings or dreaming about the
future such as singing in a band
or playing in a football team. So
there are numbers of reasons
to feel happy. Happiness can be
caused by you or others.
1

3 Teach your kid that an exact

activity is not needed to be
happy; even communicating
with people that we like can
make us feel pleased.
4 Make your kid to think about
animals’ joy and clarify that
animals experience enjoyment
like human. For instance the
scent of flowers makes bees
and butterflies happy, birds feel
happy feeding their chicks and a
horse feels happy giving birth to
the colt.
5 Teach your kid that he can
make others happy by expressing
his feeling via words like “I like
your hairstyle” and “you are such
a nice person”
Tip: be careful that your kid can
realize the difference between
nice, genuine and flattering

words.
6 Explain your kid that a few
behaviors may annoy others.
For example: when you make
fun of others, fight or refuse to
play with them. When we hurt
someone, the person may feel
that he is not a good person.
Accordingly, he would not be
pleased with himself because
he would feel guilty.
7 Sharing things with others
can make us happy. Instruct
your kid to share her food,
pencils and toys with other kids.
8 Wishing others luck makes
us happy. When your kid wishes
his family, friends and everyone
else best, he may feel happy.
Praise the child’s behavior not
her/his personality
Sometimes parents complain
about their kid’s behaviors. They
really become disappointed and
describe their kids as lazy, selfish
and stubborn. Such reactions
never work. Changing your kid’s
personality is much difficult
than improving his behavior. If
you try to improve your kid’s
behavior, you will have more
chance to succeed. Never say
“you are a good girl” because
it means that she has to be a
good girl all the time and it is an
unrealistic expectation. Instead,
you can say “I like the way you
talked with Michel”. Some
phrases such as “good girl”
or “good boy” do not suggest
the kid any definite feeling
unless he finds a connection
between such phrases and his
work. The best way to teach a
good behavior is to shape it by
praising. If you try to apply this
method, you will be satisfied
with your kid’s new behavior.
Praise your kid’s progress
Pay attention to your kid’s good
behaviors and praise them so
that you take a step to train
your kid .if you tell your kid
that he should put his toys in
the toy box after playing, he
has not already done it, try to
praise even his small progress.

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

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

Teach your kid how they
can feel happy
Happiness is the most pleasant feeling to be experienced. When we are
happy, consequently, we cover our responsibilities with more interest and
we enjoy communicating with others. It is necessary to teach your kid to
be happy and share the happiness with others:

News

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

Fatemeh Daneshvar, the lady
entrepreneur, who has been
active not only in different
areas of economic activity
such as exploitation of
mines, business of minerals
and chairmanship of some
holding
companies
Fortunately, after the victory of
but also
Islamic Revolution, women could
being
prove their capacity through taking
involved
high responsibilities, gaining seats in
in social
the parliament and being active in
various fields of education arena
activities
for many
years. She
joined ICCIM in 2004 and in
chamber's recent election
of the “business manner
and social responsibilities”
commission took the chair
by a majority of vote. The
business manner and social
responsibilities commission
is one of the specialized
commissions of the most
important economic entity
of private sector.
Winning the chairmanship
of one of the specialized
commissions of Iran
Chamber of commerce,
founded 128 years ago, by
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the Iranian entrepreneur
lady and competing some
highly profile competitors
who stood for the
election imply that if the
entrepreneur women
run for taking critical
responsibilities, the success
wouldn't be out of their
reach.
Fatemeh Daneshvar, the
entrepreneur lady and
the new president of
“business behavior and
social responsibilities”
commission of Iran
Chamber of commerce
and also the founder of
an NGO named “Mehr
Afarin Charity Institution”
is a typical example of
high potential of Iranian
entrepreneur women that
if they are provided with
opportunities, they can
be the source of a notable
economic transformation in
the country and as a result
of that many challenges and
mismanagements which
are due to men’s exclusive
domination over economic
affairs will be modified or

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

“Yes,
your
father
was
right”,
said
mother
looking
very desperately at
Nima’s poor tortured
face in the magazine.
We had never experienced such
brutal behaviors during our childhood. Our
parents regarded their kids as the gifts of heaven. Even poor
families never implemented such savage acts against their kids
or sent them to the indecent jobs to make money. Ourselves as
well, treated our kids very gently and with most care, said mother
pointing at me. “Yes mother, you and dad have been very kind and
gentle to us, I said while putting a kiss on her chick as a sign of
appreciation and confirmation.
But torturing and misbehaving kids have become a very bitter and
tragic trends in some poor families, though poverty can never be a
logic and human pretext to misbehave little kids so brutally and it
is the basic responsibility of the government to firmly stand against
such parents by passing tough laws to severely punish such parents.
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In the name of the merciful God
Who loves all of us so much
Legal Representative

Editorial

Kids of today and kids of yesterday

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

Fatemeh Daneshvar

My father held of the jahan koudak
magazine that I had put on the
table that evening. He began
turning over the pages. As father
took a glance at the poor Nima’s
snapshot, the poor tortured kid,
he burst into anger, threw the
magazine on the table and very
angily shouted out saying “how
brutal people are these parents.
How can they torture their beloved
kids?” father, a very gentle and
calm elderly person, who very
rarely showed harsh reactions
to incidents around him, was
trembling with anger and only
when mother came in she could
manage the situation and begged
dad to go to his bedroom to take
his night sleep. “It is harmful to
your health becoming so excited”,
said mother while accompanying
him to his bedroom.
Jahan-e-Koodak Monthly Magazine
Culture-psychology-children
Legal Representative: MehrAfarin charity Institute.
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