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

یادداشت سردبیر

لبخند پر هزینه کودکان امروز
من از زینب بزرگ آموخته ام ...

امسال آذرماه مقارن بود با یکی از بزرگترین روزهای خداوند که
حاص��ل آن هر چه کهنه تر م��ی گردد عرش و فرش را بیش از
پیش و وس��یع تر به لرزه در می آورد  .اینروزها که عذادار امام
ش��هید و فرزندانش هستیم مجالی است تا از مفاهیم اعالی آن
عبرت گیریم.
درخیابانهای شهر که بوی همدلی می دهد این روزها وقتی که
راه می روم خصوصا وقتی کودکان را با سربند سبز و لباس سیاه
می بینم به این می اندیش��م ک��ه ای کاش مردم مهربان ایران
زمین در مورد آس��یبهای کودکان نیز چنین عاشورایی عمل می
کردند و فرهنگ مهربانی با کودکان در گوشه گوشه این مرز بوم
رنگ و جانی تازه می گرفت.
مهربانی با کودکان نیز قطعا یکی از پیامهای عاشوراست که اگر
نبود من و شما در کودکی و امروز فرزندانمان گاهواره علی اصغر
را دنبال نمی کردیم و به مهرش خو نمی گرفتیم .
وقتی تلخترین خاطره امس��ال را مرور می کنم چیزی جز چهره
درد کشیده باربد سوخته در بستر مرگ را نمی بینم و تصور می
کنم ای کاش یزیدیان او را با تیری شهید کرده بودند تا  27روز
در گوشه بیمارستان زجر نمی کشید و نمی سوخت .اما آرزویم و
دعایم در این روزهای اش��ک و حیرت اینست که مردم همیشه
مهربان ایران باربدها را دریابند اگر درهمسایگی ما هستند یا کنار
خیابان ما تکدی گری می کنند یا گل میفروشند یا ...
م��ن از زینب بزرگ آموخته ام صبوری و پرس��تاری را ای کاش
دس��تانم را بگیرید و دس��ت در دس��ت هم یاری کنیم کودکان
تنهای خاکمان را...

فاطمه دانشور

آدرس نشریه :خیایابان شریعتی ،نرسیده به سه راه طالقانی،
کوچه نقدی ،پالک  ،4طبقه سوم ،واحد 10
تلفن سازمان آگهی ها77643916 :
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بعد از سالم ...
چ��را بچه های امروز به اندازه بچه های دیروز
یعنی دوران کودکی ما بزرگس��الهای امروزی
ش��اد و سر حال نیس��تند .چرا باید برای آوردن
گل لبخند بر چهره های کودکان امروز هزینه
کنیم .برایش��ان اسباب بازی های گران قیمت
بخری��م تازه عم��ر لبخندی که بر لبهایش��ان
ظاهر می شوند بس��یار کوتاه و کم دوام است.
اغراقی در کار نیست  .اصال هیچ شباهتی میان
ک��ودکان امروز و دیروز وجود ندارد .می گویید
نه ؟! به ش��یوه تصادفی و جنات و سکنات چند
کودک امروزی را برای مدتی زیر نظر بگیرید.
آثار ش��ادی و نش��اط کودکی را ب��ه ندرت در
چهره آنها مش��اهده خواهید کرد.حتی کودکان
خانواده های مرفه که به قول معروف از ش��یر
مرغ تا جان آدمیزاد همیشه برایشان مهیاست.
طرف��ه آن که کودکان خان��واده های مرفه در
مقایس��ه با خان��واده های پایین دس��ت و کم
درآمد رفتارهای ش��ادمانه کمتری از خود بروز
میدهند .تو گویی که میان س��طح رفاه خانواده

ها با درجه ش��ادی کودکش��ان رابطه معکوس
وج��ود دارد .مگر کودک��ی دوران بی خیالی و
فراغ انسان نیست .در گذشته ها که چنین بود.
کودکان دیروزی که امروز دهه چهارم زندگی
خود را می گذرانند با همه س��ختی ها و کمبود
هایی که در آن ایام وجود داش��ت اما کودکان
شادتر و سر حال تری بودند و هر چه به گذشته
های دورتر می رویم رفتارهای ش��ادمانه را در
کودکان ان روزگار بیشتر مشاده می کنیم .
زمانی که هم نس��ل های ام��روزی ما دوران
کودکی را می گذراندند سال های جنگ بود و
دلهره های شبانه روزی از صدای انفجار بمب
ها و موش��ک ها اما ما کودکان آن روز ها بی
خیال از آنچه که در پیرامونمان می گذش��ت
جس��ت و خیز های کودکانه خود را داش��تیم و
بی دلیل و با دلیل صدای قهقهه های شادمانه
ما سقف آسمان را می شکافت .با دیدن یک
اس��باب بازی کودک و ارزان قیمت که پدرسر
راه به خانه برایمان خریده بود سخت ذوق زده
می ش��دیم و روزهای طوالنی از داش��تن آن
اس��باب بازی شاد بودیم و احساس خوشبختی
می کردیم  .اما امروز وضع به کلی تغییر کرده
و حتی گران ترین اس��باب بازی ها و وس��ایل
س��رگرمی تنها چند س��اعتی کودکانمان را به
خود مش��غول می س��ازد و بعد هم��ه آنها دور
انداخته می ش��ود .از آن قهقهه های کودکان
دیروز در زیر س��قف خانه ه��ای امروزی دیگر
خبری نیست.چهره کودکانمان هم مثل چهره
بزرگ هایمان اغلب عبوس و گرفته است .چرا
چنین ش��ده اس��ت .ما پدرومادرها و بزرگسالها
چ��ه کرده ایم ک��ه کودکان ام��روز دیگر مثل
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کودکان دیروزی احساس شادمانی و سر خوشی نمیکنند.
آیا گناهکار اصلی زندگی ماش��ینی اس��ت که باعث ش��ده
فضای زندگی رنگ و بوی شادمانه گذشته را نداشته باشد
آی��ا دوری طوالنی م��دت ما پ��دران و مادران ش��اغل از
کودکانم��ان در س��اعات ش��بانه روز رواب��ط عاطفی میان
احس��اس ما و آنها را کمرنگ تر س��اخته و گل های خنده
را بر لبان کودکان ما خش��کانده است.آیا ما مثل پدر و مادر
های دیروز آدم های با صفا و زاللی نیس��تیم و آن قدر که
خود را در گیر مس��وولیت های شغلی و اجتماعی کرده ایم
توجهی به روحیات فرزندانمان نشان نمی دهیم.
آی��ا بح��ث ها و ج��دال های سیاس��ی و اجتماع��ی داخل
چاردیواری خانواده ها احساس��ات کودکانه را در کودکان ما
زایل کرده است فشارهای اقتصادی کدامین روزها به اغلب
خانواده ها وارد می ش��ود و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم
آن روح لطیف کودکان را آزار می دهد به جای خود اما چرا
قدردانی از یک تقدیر
در فاصله انتشار شماره سوم نشریه جهان کودک دو نامه ،یکی
از بان��ک ملی ایران و دیگری از بانک خصوصی گردش��گری
به دفتر نش��ریه واصل ش��د که در این دو نامه مدیران محترم
روابط عمومی های دو بانک مذکور با کلماتی محبت آمیز دست
اندرکاران نشریه را مورد تقدیر قرار داده بودند .به پاس قدردانی
از فرس��تندگان نامه ها اصل هر دو نام��ه را از نظر خوانندگان
نش��ریه می گذرانی��م و از اینکه مطالب نش��ریه جهان کودک
را با موش��کافی و دقت م��ورد توجه قراردادن��د از این عزیزان
سپاسگزاری می کنیم.

سردبیر
ندا فرامرزیان

در چه��ره اغلب کودکان خانواده های مرفه نیز اثر چندانی
از شادمانی کودکانه مشاهده نمی شود.
این ها پرسش هایی است که روانشناسان و جامعه شناسان
ما باید به آن پاس��خ بگویند اما پرسش بزرگ تر این است
که چه سرنوش��تی در انتظار کودکان نه چندان ش��اد و سر
حال امروزی نشس��ته است و زمانی که کودکان امروزی پا
به سفین نوجوانی و جوانی بگذارند در برابر انبوه مشکالت
و ن��ا مالیماتی ک��ه در برابرش��ان نمایان خواهد ش��د چه
واکنشی از خود نشان خواهند داد .نشریه جهان کودک که
رس��الت اصلی آن پرداختن به مس��ائل کودکان است یکی
از بهترین و مناس��ب ترین رس��انه ها برای طرح و بررسی
ابعاد این آتش زیر خاکس��تر است همه صاحب نظران را به
مشارکت در این آسیب شناسی بسیار مهم فرا می خوانیم.
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سرکار خانم فرامرزیان
سردبیر محترم نشریه جهان کودک

سردبیر محترم نشریه جهان کودک

موضوع :تقدیر
با اهداء سالم،

ٌ
احترامآ ،ضمن تقدیر از تالش های موثر دست اندرکاران نشریه وزین
جهان کودک در حمایت از کودکان بدسرپرست ،موفقیت سرکارعالی
و همکاران گرانقدر را از درگاه خداوند متعال خواستار است.
بانک ملی ایران

حشمت اله حسینی

حسن صابری

1390/9/29

با سالم
احترام ٌا ،به اطالع میرس��اند :دو شماره نشریه جهان کودک (مهر و آبان
 )1390که حاصل تالش ،ذوق و تخصص شما و همکاران پر تالشتان در
آن مجموعه محترم و حاوی مطالبی پرارزش و خواندنی است ،عز وصول
بخشید .ضمن سپاس از زحمات شما در انتشار این نشریه وزین ،از خداوند
متعال توفیقات روزافزونتان را خواستارم.
زهرا حق شعار
مشاور مدیرعامل و رییس اداره روابط عمومی
1390/9/23
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تیتر یک

روشنک محمدی

هنوز خاطره آزارها و ش��کنجه های ناپدری مینا از خاطره ها پاک
نشده بود که مرگ باربد جامعه را شوکه کرد وامروز محمد سه ساله
ب��ا چاقوی پدر متوهم اش زخمی و رنجور به مرکز آس��یب های
اجتماعی بهزیستی سپرده می شود .دیگری اخبار با تیترهای داغی
که فالن پدر یا مادر کودک را چنین و چنان آزار داد کسی را عمیقا
متاثر نمی کند و به گفته جامعه شناسان بعد از مدتی مردم نسبت
به حوادث تلخ و شنیدن تیترهای خونبار سر و بی حس می شوند.

این یک جرم است

درس��ت از سال  1372كه ایران پیمان نامه حقوق كودك را امضا
و تصویب کرد کودک آزاری به عنوان یک جرم ش��ناخته شد .اما
این امر نتیجه اش این شد که امروز شاهد آن هستیم  .زیاد شدن
آمار کودک آزاری توسط والدین و اقوام درجه یک کودکی که قیم
و سرپرس��ت قانونی اش هستد 5.سال پیش غالمحسین مظفری
نماینده وقت مردم نیش��ابور در مجلس در این باره به ایسنا گفت:
باید در مورد كودك آزاری ،به عنوان یك پدیده بس��یار زش��ت در
جامع��ه ،قانونی مصوب گردد كه با این پدی��ده به صورت جرمی
سنگین برخورد شود.وی با تأكید بر لزوم ریشه یابی عوامل ایجاد
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كننده پدیده زشت كودك آزاری هم چون فقر و طالق اظهار کرد:
كودك آزاری باید در قانون ما جرم شناخته شده و برای برخورد با
آن تعزیرات مناسبی لحاظ شود .نماینده همان سال های اصفهان
نیز معتقد بود که كودك آزاری باید جرم شناخته شود و قانونی وضع
شود كه بر اساس گزارش شاهدان كودك آزاری بتوان اقدام كرد.
محمد استكی گفته بود :در زمینه كودك آزاری باید قانونی تصویب
شود كه نه والدینی كه انحرافات اخالقی دارند بتوانند كودك خود
را مورد آزار قرار دهند و نه حق شرعی والدین از آنها گرفته شود.
در چنین قانونی باید كودك آزاری جرم ش��ناخته شود .الزم است
قانونی وضع شود كه در آن نه حق شرعی والدین از فرزندان گرفته
شود و نه برخی والدین به كودك آزاری بپردازند.آن زمان کم نبودند
نمایندگانی که این نظر ها را تایید و با گفته هایش��ان برآن تاکید
کردند .مانند محمود ابطحی نماینده خمینی ش��هر که معتقد بود
قانون باید كودك آزاری را جرم بشناسد جایگاه قانونی برای برخورد
با كودك آزاری خالی است
نکته این اس��ت که این اظهار نظرها تا امروز هم ادامه داش��ته و
دارد و به اعتقاد نگارنده خواهد داشت .در باره بحث كودك آزاری
بدیهی است كه قانون باید كودك آزاری والدین را جرم بشناسد و

با آن برخورد كند .با توجه به این که نظرات فقهی بسیار قوی ای
در رابطه با رعایت حقوق فرزند و اطفال داریم ،پذیرفتنی نیست كه
هیچ ش��خصی حتی والدین برخوردهای نامعقول با كودكان خود
داشته باشند چه برس��د به این که آنها را مورد ضرب وشتم و آزار
قرار دهند.

رفع خالءهای قانونی

عضو كمیسیون فرهنگی مجلس نیز جزو این اظهار نظركنندگان
است كه گفته برای جلوگیری از كودك آزاری باید خألهای قانونی
رفع شود .جواد آرین منش با اشاره به موارد متعدد و فجیع كودك
آزاری گفته اس��ت :باید برای جلوگیری از كودك آزاری ،خألهای
قانون��ی برطرف ش��ود و در عین حال ب��ا كار فرهنگی و آموزش
خانواده ها ،زمینه بروز چنی��ن حوادثی رفع گردد.با تصور این كه
با قانون  ،مشكل و معضل كودك آزاری رفع می شود طرحی كه
به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان نامگذاری ش��د در مجلس
مطرح و مورد رسیدگی نمایندگان قرار گرفت .این طرح به پیشنهاد
انجمن حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان در كمیسیون حقوقی
مجل��س مطرح ش��د و از آذر  1380ت��ا آذر  1381بین مجلس و
ش��ورای نگهبان رفت و آمد داشت .سرانجام از طرح ارائه شده 14
ماده باقی ماند كه به دلیل اصرار شورای نگهبان همین  14ماده نیز
به  9ماده تقلیل یافت و در نهایت تأیید شد.
آری��ن منش ادامه میده��د :هر فعل یا ترك فعل��ی كه منجر به
محدودیت ،آسیب و رنجش كودك شود ،آزار ،تلقی و در  4بخش
شامل آزار جسمی ،عاطفی ،جنسی و نادیده گرفتن كودك مشاهده
می ش��ود.وی تصریح كرد :در مورد كودك آزاری نیز همانند سایر
آسیب های اجتماعی همچون زنان خیابانی ،اعتیاد و غیره امكان
سرش��ماری دقیق وجود ندارد؛ بنابراین آمارها بر اس��اس مواردی
كه به وسیله دس��تگاه های انتظامی و قضایی كشف می شوند و
تخمینی اس��ت تنها حدود  10درصد جرایم را تشكیل می دهند و
برای به دست آوردن آمار از نسبت های فرمولی استفاده می كنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان كرد:
وزارت كش��ور به عنوان دستگاه مرجع موظف است در سه مرحله
هش��دار ،اضطرار و بحران مسائل اجتماعی ورود كند؛ چنانچه در
مورد كودكان خیابانی در مرحله اول با هشدار مسئوالن را در جریان
موضوع گذاشته ،در مرحله بعدی كه شرایط در حالت اضطرار قرار
گرفت ،بدنه كارشناسی را دعوت به همكاری و خدمات بدنه حوزه
كودكان را به كل كشور متصل كرد.
وی ادامه داد :كودك آزاری از طریق هریك از والدین یا ش��خص
دیگری قابل پی گیری است و در صورتی كه شخص خاصی چون
قیم یا نزدیكان كودك ،تقاضای رسیدگی نكنند ،دادستان می تواند
با این مس��أله برخورد كند و در صورت��ی كه والدین حقیقت ًا صالح
نباشند از آنان سلب حضانت شود .این مقام مسئول تاکید کرد :حتی
اگر هیچ كدام از والدین صالحیت حضانت فرزند را نداش��ته باشند
دادگاه می تواند حضانت كودك را به شخصی ثالث بسپارد.
جامعه کوتاه نیاید
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز درباره افزایش كودك
آزاری در بین خانواده ها گفت :در قانون مجازات اس�لامی به این
موضوع پرداخته شده است ،ولی از بعد فرهنگی بیشتر باید به این
بحث پرداخته ش��ود .فقر ،تنگدستی ،اعتیاد و ناسازگاری والدین و
پایین بودن س��طح فرهنگ در برخی خانواده ها از جمله بسترها و
زمینه هایی است كه شرایط را برای كودك آزاری ایجاد می كند.
علی نظریمهر اعالم کرد :ایران مشكل بزرگی به نام تورم قانونی
دارد .بسیاری از قوانین وضع می شود بی آنكه نسخ شود بالاستفاده

م��ی ماند .مثل همان قانون حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان.
این قانون كه حتی در آن قانونگذار حاضر نشد از كودك آزاری به
عنوان جرم یاد كند و در متن ماده از عملی ممنوع یاد كرده است
در هیچ یك از محاكم ما شناخته شده و قابل استفاده نبوده است.
وی ادامه داد :اگر ماجرایی بوده باز هم با استناد به مفاد مربوط به
دیه ،قصاص و  ...در قانون مجازات اس�لامی رسیدگی و برای آن
رأی صادر ش��ده است .مث ً
ال تا به حال مجازات ناپدری یا نامادری
كودك آزار بر اساس یكی از مفاد قانون  9ماده ای یاد شده تعیین
نشده است.
با این حال به نظر می رس��د ما به قان��ون نیاز داریم اما در بخش
جزایی كار بلكه در بخش فرهنگی اجتماعی كار .برای مثال مجلس
میتواند برای حمایت از نهاد خانواده و جلوگیری از وقوع نابهنجاری
به ویژه در خانواده های جوان (تازه شكل گرفته) قوانینی الزام آور
وضع كند .این قوانین الزام آور می تواند مش��ابه قواعدی باشد كه
ابتدای عقد ازدواج دفترخانه ها ملزم به اجرای آن هستند .به هنگام
ثبت عقد یك زوج دفترخانه زوج را ملزم به انجام آزمایش می كند.
این آزمایش ها ش��امل اعتیاد ،مشكالت خونی و آموزش بارداری
می ش��ود .حال اگر دفاتر ثبت ازدواج ملزم شوند كه ازدواج جوانان
را زمانی به ثبت برسانند كه هریك از زوجین آموزش هایی درباره
فرزندپروری و تربیت كودكان یا روش های جدید تشویق و تنبیه را
گذرانده باشند .مجلس تنها نهادی است كه می تواند هر سازمان یا
نهاد دیگری را ملزم به تالش برای پیشگیری از كودك آزاری كند.
ک ً
ال می شود در دبیرستان درس هایی جدید درباره فرزندداری و یا
خانواده داری تدوین كرد و آموزش داد .اما ما همگی بدون تجربه و
صرف ًا بر اساس برخوردی كه والدینمان با ما داشته اند وارد زندگی
می شویم و از آن مهمتر بچه داری می كنیم.

كودك آزاری كودكان ایران

نماین��ده مهاباد در مجلس نیز در این ب��اره گفت :این كه چرا این
اتفاقات ناگوار هر روز در گوش��ه و كنار ایران رخ می دهد و چرا با
وجود همه تالش های انجام شده برای احقاق حقوق كودكان ،باز
شاهد شكستن پیكر نحیف و بی پناه كودكان زیر چنگال خشونت
آنی یا درازمدت نزدیك ترین كسانش��ان هستیم ،بحثی است كه
روانشناس��ان و جامعه شناس��ان را ملزم می كند به مطالعه بیشتر
در ای��ن حوزه و ارائه راهكار بپردازند اما قوانین ما در حوزه كودك
نیز از ضعف هایی برخوردار اس��ت كه مجرمان و كودك آزاران را
جری تر می كند.
جالل محم��ودزاده كودك آزاری و صدور حك��م اعدام در برخی
پرونده ه��ا را مهم ترین معضل كودكان ایرانی دانس��ت و اظهار
كرد :نبود نظارت كافی دولت بر روی كودكان بی سرپرست باعث
می شود كه این قشر از كودكان مورد كودك آزاری بیشتری قرار
گیرند.وی تاكید دارد :كودكان با توجه به این كه قشر آسیب پذیری
هستند ،نیازمند حمایت بیشتری هستند اما این مسأله با تصویب
قانون برطرف نمی ش��ود چرا كه فرهنگ درس��تی در این زمینه
وجود ندارد لذا ما نیازمند فرهنگ س��ازی در بنیادها هستیم و این
كار باید از طریق آموزش و پرورش ،رسانه های جمعیNGO ،ها
و سازمان ها صورت گیرد.
این مقام تقنینی کشور معتقد است در صورتی كه به پلیس فعلی
امتیازات بیش��تری داده شود و آموزش های الزم نیز صورت گیرد
نیازی به تشكیل پلیس كودك و ایجاد هزینه های اضافی بر دوش
دولت نداریم؛ پلیس فعلی با كسب اطالعات روانشناسی كودك و
به دست آوردن امتیازات بیشتر می تواند در زمینه مسائل كودك
اقدام��ات خوبی انجام دهد چرا كه بحث مهم وجود مرجعی برای

فقر ،تنگدستی،
اعتیاد و
ناسازگاری والدین
و پایین بودن
سطح فرهنگ در
برخی خانواده ها
از جمله بسترها و
زمینه هایی است
كه شرایط را برای
كودك آزاری
ایجاد می كند
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حمایت درس��ت از كودكان است.وی گفت :ابتدا باید آموزش های
الزم به كودكان برای دفاع از حقوق خود و خانواده های آنان برای
تعدی نكردن به حقوق كودكانش��ان داده ش��ود و بعد از این موارد
باید موارد قانونی برای دفاع از حقوق كودك و ایجاد پلیس در این
زمینه مطرح شود.

الیحه حمایت از کودکان
به الیحه حمایت از خانواده اضافه می شود

آماده
قانونگذاری
هستیم
محمدرضا
رحیمینسب
عضو کمیسیون
اجتماعی گفت:
تحصیالت پدر و
مادر نقشی زیادی
در چگونگی وقوع
این حادثه ها
ندارند .بنابراین
می توان نتیجه
گرفت كه حتی
به سبب ادامه
تحصیل در
دانشگاه كسی
فرزندداری و
تربیت كودك
نمی آموزد و در
دوره حاضر با
پیشرفت علومی
چون روانشناسی،
جامعه شناسی
و  ...باید همه
را به ویژه زوج
های جوان را
آموزش داد و
بعد اجازه داد
تا وارد زندگی
شوند .دست كم
اگر قانونی وضع
شود كه مشاوره
قبل از ازدواج
را الزامی كند با
كاهش خطرات
ناشی از بحران
های زندگی در
زوجین مواجه
می شویم.
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در این میان الیحه جنجالی حمایت از خانواده پس از گذشت ۳سال
هنوز نهایی نش��ده اس��ت گرچه با حذف ماده جنجالی  ۲۳که به
ازدواج مجدد مردان نظر دارد در کمیسیون حقوقی و قضایی نهایی
و به هیئت رئیس��ه مجلس ارسال شد اما هنوز در نوبت رسیدگی
و بررس��ی در صحن علنی ق��رار دارد و پس از ماه ها انتظار نوبت
به این الیحه نرس��یده اس��ت.اگرچه بنا به گفته عضو کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس دلیل تاخیر هیات رئیسه در ارائه الیحه
حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس ،انتظار برای تلفیق الیحه
حمایت از حقوق کودکان به این الیحه است و قرار است با ادغام
الیحه حمایت از خانواده و الیحه حمایت از حقوق کودکان که در
کمیسیون حقوقی در حال بررسی است ،الیحه ای با عنوان الیحه
حمای��ت از خانواده و حقوق کودکان به صحن علنی مجلس ارائه
شود .محمد تقی رهبر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
درباره سرنوشت الیحه جنجالی حمایت از خانواده و دالیل تاخیر
آن به خراسان گفت :الیحه حمایت از خانواده در سال  ۸۷از سوی
ق��وه قضایی��ه و در واقع دولت به مجلس ارائه ش��د و تغییراتی در
الیحه داده شد که اضافه کردن برخی مواد به آن واکنش هایی را
در بر داشت و حتی در بار اولی که این الیحه به صحن علنی رفت
به دلیل این مواد به کمیس��یون برگردانده شد و با تغییرات ایجاد
شده باز هم نتوانست راضی کننده نظرهای موافق و مخالف باشد.
رهبر افزود :نظر نمایندگان بر این است که این الیحه برای جامع
ت��ر بودن در حوزه حقوق خانواده بای��د در بردارنده حقوق کودکان
هم باش��د به همین دلیل قرار است پس از بررسی تصویب الیحه
حمایت از حقوق کودکان درکمیسیون قضایی و تلفیق آن با الیحه
حمایت از خانواده الیحه ای تحت عنوان الیحه حمایت از خانواده
و حقوق کودکان به صحن علنی مجلس ارائه شود و مورد بررسی
و تصویب قرار گیرد.البته این الیحه هنوز در دست برررسی است
و پیگیری خبرنکار مانیز رمز زمان تصویب آن را باز نکرد.

کودکان کار را فراموش نکنیم

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اس�لامی با اشاره به
پراکندگی کودکان کار در سطح خیابان ها  ،گفت :این پدیده یک
ناهنجاری اجتماعی است وباید برای جمع آوری کودکان از خیابان
ها یک راه حل مناسب در نظر گرفته شود.
سیدعلی محمد موس��وی مبارکه با بیان آنکه تنها حقوق کودک
مرب��وط به کودک آزاری و بچه های آزار دیده نیس��ت تاکید کرد:
قانون کار درتمام کش��ورها و ایران نی��ز وجود دارد و کودکانی که
زیر س��ن اشتغال هس��تند باید به تحصیل ادامه دهند وممنوعیت
کاری دارند ،منتهی در برخی کشورها به کودکانی که به هر دلیلی
مجبورند کار کنند  ،هزینه فرصت از دست رفته برای آنها در نظر
گرفته شده است  ،یعنی اینکه به جای اینکه کار کنند ،درس می
خوانند و دولت مزد روزهای کاری را به این کودکان می پردازد ،اما
در ایران این موضوع هنوز مرسوم نیست.
موس��وی در ادامه ب��ا بیان این که در قوانین ما پیش بینی ش��ده
که کودکان کار س��اماندهی شوند ،اما چنین اقدامی هنوز صورت

نگرفته است  ،گفت :برخی از کارفرمایان به دلیل اینکه می توانند
به کودکان وزنان دس��تمزد کمتری بدهند ،مایل هستند که آنها را
به کار گیرند ومتاسفانه حقوق آنان را بر اساس قانون کار پرداخت
نمی کنند  ،این جا است که قانون گذار باید برچنین مواردی نظارت
مس��تقیم داشته باشد و سیستم بازرسی را قویتر کند تا شاهد بهره
کش��ی از کودکان نباشیم .وی همچنین با اشاره به اصالح قانون
کار تصریح کرد :در حال حاضر قانون کاردر حال بازنگری اس��ت
وقرار اس��ت اصالحاتی به طور وسیع انجام شود ،اخیرا فرم هایی
به نمایندگان مجلس برای ارائه پیش��نهاد ،ارسال شد ،اما این کار
انگیزه الزم را برای ایجاد اصالحات ایجاد نمی کند ،اگر بخواهیم
اصالحات انجام ش��ود باید صاحب نظ��ران ونمایندگان کارگران
وکانون های کارگری در جلس��ات مختلف ومتعدد دعوت ش��وند
وبهترین نظرات را ارائه کنند که بازنگری قانون کارهم به نفع دولت
هم سرمایه گذار وهم کارگرباشد ،بدین معنی که دولت امنیت ایجاد
کند ،سرمایه گذاربتواند به راحتی سرمایه گذاری کند و کارگر هم
بتواند درشرایط امنی کار کند.
وی با تاکید بر اینکه آم��ار دقیقی در مورد کودکان خیابانی وجود
ندارد  ،گفت :جمع کردن کودکان کار از س��طح خیابان ها تاکنون
نتیجه ای در بر نداش��ته اس��ت وتا زمانی که برنامه مدونی برای
این موضوع از س��وی مسئوالن اندیش��یده نشود ما هر روز شاهد
این ناهنجاری اجتماعی در س��طح خیاب��ان ها خواهیم بود .عضو
کمیس��یون اجتماع��ی مجلس در پای��ان اظهارات��ش تاکید کرد:
امیدواریم با یک بازبینی دقیق تر در قانون کار حمایت های الزم
از ک��ودکان خیابانی صورت بگیرد و کمیس��یون اجتماعی نیز این
آمادگی را دارد که برای ساماندهی به این مساله همکاری الزم را
با مس��ئوالن زیربط انجام دهد تا هر چه سریع تر کودکان کار از
سطح خیابان ها جمع آوری شوند .

یک بام و دوهوای بهارستان نشین ها
با همه گفته و شنیده ها  ،نماینده های مجلس شورای اسالمی آرا و نظرات متفاوتی درخصوص حقوق کودک و مبحث
کودک آزاری دارند .برخی از آنها قوانین را کافی و عهده ای دیگر خالء قانونی را عامل رواج کودک آزاری میدانند:

ج��واد آرین منش ،عضو كمیس��یون فرهنگی مجلس گفت  :باید
ب��رای جلوگیری از كودك آزاری ،خألهای قانونی برطرف ش��ود
و در عی��ن حال با كار فرهنگی و آموزش خانواده ها ،زمینه بروز
چنین حوادثی رفع شود.
علی نظریمهر،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار
داشت :بی توجهی به اجرای مؤثر قوانین حمایتی در مقابل کسانی
که اقدام به کودک آزاری میکنند ،تعجب برانگیز است  .دولت به
عنوان مجری قانون ضرورت دارد در برخورد با پدیده کودک آزاری
اقداماتی فراگیر ،همه جانبه و بازدارنده اتخاذ کند.
جالل محمودزاده ،نماینده مهاباد در مجلس تبیین کرد :مهمترین
عل��ت افزایش پدی��ده کودک آزاری در کش��ور را کوتاهی قضات
دادگس��تری و بی توجهی به قانون اس��ت .درحالی که هیچ خأل
قانون��ی در خصوص کودک آزاری وجود ندارد و قانون به صراحت
در این خصوص تأکیدات الزم را بیان کرده اما با این وجود ما شاهد
افزایش این پدیده زشت هستیم زیرا قضات ما در آراء خود از قوانین
موجود استفاده نمی کنند.
محمدرضا رحیمینسب ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:
خواس��تار همکاری نزدیک با قوه قضایی��ه برای برخورد بنیادی با
پدیده کودک آزاری در کش��ور شده اس��ت .قانون باید به گونهای
باشد که اگر کودک آزاری صورت گرفت ،دادستان به عنوان مدعی
العموم بتواند به سرعت با عامل کودک آزاری برخورد کند.
عبدالعزیر جمشیدزهی ،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
اشعار داشت :مهمترین علت پدیده کودکآزاری در کشورمشکالت

فرهنگی ،اجتماعی ،دینی و عدم اجرای قوانین درکشور است .پدیده
کودک آزاری بیش از هر چیز ریش��ه در بی ایمانی ،بی اخالقی و
همچنین عدم توجه به قوانین دارد.
فرهاد تجری ،عضو کمیس��یون قضای��ی وحقوقی مجلس گفت:
خأل قانونی برای مبارزه با کودکآزاری وجود ندارد .راهکار مقابله
جدی با عامالن کودکآزاری اجرا دقیق ‹ماده  614قانون مجازات
اسالمی› است  .برخی برداشتهایی که از قانون مجازات اسالمی
میش��ود موجب ش��ده تا خاطیان کودک آزاری جسارتش��ان در
آسیب رساندن به کودکان بیشتر شود.
صمد فدایی ،نماینده سقز در مجلس تاکید کرد :کمیسیون اجتماعی
ب��ه دنبال رف��ع نواقص قانونی و اجتماعی ب��رای برخورد با پدیده
کودکآزاری است
محمدعلی پرتوی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت:
برنام��ه ريزي براي کاهش توليد و تقاضاي مواد مخدر صنعتي در
جامعه بر کاهش کودک ازاری تاثیر مستقیم دارد.
نصراهلل ترابي ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت :کسي
که مخدري مثل شيشه و کراک توليد مي کند در واقع باعث مرگ
جامعه مي شود و مستحق اعدام است ولي برخورد قضايي صرف
در اين زمينه کارساز نيست و بايد با بهبود وضع اقتصادي و افزايش
اميد وجلوگيري از رواج روحيه ياس در جامعه تقاضاي اين مواد را
نيز کاهش دهيم تا اقدامات ما نتيجه بخش باشد.
حسینعلی ش��هریاری ،رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تبیین
کرد :هیچ خأل قانونی برای جلوگیری از ‹کودکآزاری› وجود ندارد،
بر ‹فرهنگس��ازی صحیح› در جامعه ب��رای کاهش این معضل
اجتماعی تأکید کرد .وضعیت بد اقتصادی ،افزایش اختالالت روانی
و مشکالتی چون طالق و اعتیاد از مهمترین عوامل بروز کودک
آزاری در جامعه هستند.
عبدالرضا مرادي ،عضو کميس��يون اجتماعي مجلس گفت :بحث
ک��ودک آزاري و حمايت از ک��ودکان جايگاهي در اليحه حمايت
از خانواده ندارد .در قانون مجازات اس�لامي مواردي پيرامون ايراد
ضرب و جرح نس��بت به ک��ودکان و آزار و اذيت آنها آمده اس��ت
و قوانين نس��بتا محکمي در اين رابطه در جامع��ه وجود دارد و از
اينرو در اليحه حمايت از خانواده که بخش حقوقي مسائل خانواده
بررسي ميشود براي بحث کودک آزاري جايگاهي وجود نخواهد
داشت.
عبدالحسین ناصری ،سخنگوی کمیسون ش��وراها و امور داخلی
مجل��س تاکید ک��رد :ض��رورت دارد ق��وه قضائیه با اس��تفاده از
راهکاره��ای قانونی با عامالن کودک آزاری برخورد کرده و اجازه
ندهد که احساس شود کمبودهایی در این زمینه وجود دارد .با توجه
به اینکه افزایش پدیده کودکآزاری در بلند مدت تاثیر بسیار بدی
در روحی��ه کودکان به جای میگ��ذارد در نتیجه برخورد قانونی با
عامالن آن (پدیده کودک آزاری )بیش از پیش دارای اهمیت است.
نوراهلل حیدری ،نماینده مردم اردل اظهار داش��ت :برای از بین
ب��ردن پدیده کودک آزاری در کش��ور هیچ کمبود قانونی وجود
ندارد.بای��د کمبود های و مواردی که مانع از بازدارندگی قانونی
در خص��وص پدیده کودک آزاری در کش��ور وجود دارد هر چه
سریعتر رفع شود و از طرفی آموزش به والدین و بزرگساالن از
طریق رس��انه ملی میتواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش پدیده
کودک آزاری داشته باشد.

كودك آزاری از
طریق هریك از
والدین یا شخص
دیگری قابل پی
گیری است و در
صورتی كه شخص
خاصی چون قیم
یا نزدیكان كودك،
تقاضای رسیدگی
نكنند ،دادستان
می تواند با این
مسأله برخورد
كند و در صورتی
كه والدین حقیقتا ً
صالح نباشند
از آنان سلب
حضانت شود.
این مقام مسئول
تاکید کرد :حتی
اگر هیچ كدام از
والدین صالحیت
حضانت فرزند را
نداشته باشند
دادگاه می تواند
حضانت كودك را
به شخصی ثالث
بسپارد
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احتماالً يكي از جديترين نگرانيهايي كه والدين در مورد كودكان خود دارند دروغ گفتن آنها است .نگراني والدين نه
تنها از اين موضوع است كه كودك خردسال آنها در زندگياش با آنها صادق نخواهد بود بلكه از اين موضوع نيز نگران
هستند كه مبادا در آينده اين موضوع تبديل به مشكالت جديتري مانند دزدي نيز بشود .هر چند كه در تلويزيون و
در مدرسه شاهد دروغ گفتن هستيم اما معموالً كودكان اولين درسهای دروغ گفتن را در خانه ياد ميگيرند ،مثال شما
خانه هستيد و آشنايي زنگ ميزند ،شما نميخواهيد با او حرف بزنيد ،پيغام ميدهيد كه بگوييد خانه نيستم يا يكي از
دوستان هديهاي به شما ميدهد و شما از او نفرت داريد اما لبخند بر چهره داريد ،كودك همه اين دروغهاي مصلحتي
كوچك را ميبيند.

اگر كودكتان
مدام دروغ
ميگويد به
تقاضاهايي كه
والدين ،مربيان
و دوستان از او
دارند نگاهي
بيندازيد.
اين روزها
كودكان
فعاليتهاي بعد
از مدرسه زيادي
انجام ميدهند
و ممكن است
علت اين باشد كه
كودك نميتواند
فشارهايي كه بر
او اعمال ميشود
را برآورده كند و
به دروغ متوسل
ميشود تا تصوير
خود را در نظر
ديگران حفظ كند
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ه��ر چند كه قواع��د اجتماعي خاصي وج��ود دارد كه بايد با
ديگران مؤدب بود و نبايد به احساس��ات ديگران خدشه وارد
كرد ،هر چقدر هم كه از آنها بدتان بيايد .اما اين مسائل براي
كودكي كه تازه ش��روع به درك دنياي اطرافش كرده است،
گيجكننده است.
همان قدر كه دروغگويي آشكار كودك ميتواند شما را نااميد
كند ،كودكي هم كه كام ً
ال صريح و رك است ميتواند باعث
خجالت شما شود .تصور كنيد كه كودك پيش دبستاني شما
به دوس��ت صميميتان بگويد كه «ب��ه نظر مامانم لباس تو
خيلي مسخره است» يا در مورد مسائل خصوصيشان حرف
بزند .كودكان ذات ًا موجودات بسيار صادقي هستند.
معم��و ًال والدين تخيل خالقانه كودكش��ان را تالش عمدي
براي دروغ گفتن ميپندارند .كودكان پيش دبستاني از بازي
وانمودي و داستان ساختن بسيار لذت ميبرند .ممكن است
كه كودكان خردس��ال تخيل را ب��ا واقعيت تلفيق كنند چون
از اين كار لذت ميبرند .اگر كودك ش��ما داستانگوي خوبي
است نگران نباشید.
ش��ما ميتوانيد تفاوت داستان و واقعيت را براي او بگوييد و
تلويزيون هم در اين زمينه ميتواند ابزار خوبي براي توضيح
اين تفاوت به آنها باش��د .راه ديگر اين است كه زماني را به
بازي تخيلي اختصاص دهید .حتي پوشيدن لباسهاي مبدل
در اين كار ميتواند كمككننده باش��د .اين موضوع ميتواند

به كودك نش��ان دهد كه ش��ما اآلن در نقش آدم يا موجود
خيالي هس��تيد ولی واقعيت چنين نيس��ت .به دو دليل مهم
اس��ت كه اين فرصت را با انتقاد كردن از داس��تان كودكتان
به هدر ندهيد :اول اينكه رؤياپردازي و تخيل ما نشاندهنده
سالمت است ،حتي در مورد بزرگساالن نيز چنين است.
اين توانايي كه وانمود كنيم فرد ديگري هستيم موجب حس
رهايي ميشود و ميتواند استرس را كاهش دهد .دوم اينكه،
اگر مدام از نيازهاي كودكانمان انتقاد كنيم و از آنها بخواهيم
كه صادق باشند ،جواب معكوس ميگيريم.
اگر كودك احس��اس كند كه بايد ظاهرش را هميشه جلوي
شما حفظ كند اين موضوع ميتواند براي او دليل كافي باشد
كه به شما دروغ بگويد تا از سرزنشهاي شما در امان باشد.
جدا از جنبه خالقانه راس��تگو نبودن ،دليل اصلي دروغ گفتن
به خاطر فرار از تنبيه است .كودكان با اصول لذت يا درد به
يك اندازه برانگيخته ميشوند.
همان طور كه طبيعي است كه به سمت آنچه كه لذتبخش
است كشيده شوند ،همان قدر هم طبيعي است كه به سمت
قطب مخالفت كش��يده شوند .در نتيجه الزم است كه اصول
خود را بررسي كنيد و ببينيد كه چطور كودك شما را تشويق
ميكند .هر چقدر كه ش��ما با خشونت بيش��تري رفتار كنيد
كودكان بيشتر تالش خواهند كرد هنگامي كه كار نادرستي
انجام دادند ،از شما دوري كنند .در زماني كه امكانش هست

به كودك خود اجازه دهيد كه عواقب اعمالش را ببيند .مث ً
ال
اگ��ر چي��زي را بدون پرداخت پ��ول از مغازه برداش��ت او را
مجبور كنيد كه خودش آن را به مغازهدار پس دهد و با مدير
مواجه شود .اگر كودكتان مدام دروغ ميگويد به تقاضاهايي
كه والدين ،مربيان و دوس��تان از او دارن��د نگاهي بيندازيد.
اين روزها كودكان فعاليتهاي بعد از مدرس��ه زيادي انجام
ميدهند و ممكن اس��ت علت اين باشد كه كودك نميتواند
فشارهايي كه بر او اعمال ميشود را برآورده كند و به دروغ
متوس��ل ميشود تا تصوير خود را در نظر ديگران حفظ كند.
كودكان ديگر ممكن اس��ت به اين عل��ت دروغ بگويند كه
خس��ته هستند يا حس ميكنند به آنها توجه كافي نميشود.
يقين ًا كودكي كه با گفتن داس��تانهايي كه ساخته و پرداخته
ذهنش اس��ت توجه بس��ياري را به خود جلب كرده ،ممكن
اس��ت به اين روش ادامه دهد تا عالق��ه و توجه ديگران به
خود را حف��ظ كند .رفتار كودك خ��ود را تحت نظر بگيريد.
زمانها و مكانهايي كه احتمال بيش��تري دارد دروغ بگويد،
ميتواند به شما كمك كند به اين نتيجه برسيد که آیا مشكل
جدي ای وجود دارد يا نه .شايد كودكتان تنها در زمان بازي

لحظههاي توأم با صداقت كودكتان افزايش يابد.

ايفاي نقش

تا زماني كه والدين يا هر كسي كه از كودك مراقبت ميكند
دروغ ميگويد ،وسايل ديگران را بدون اجازه برميدارد ،تقلب
ميكند ،صحبت و تأكيد ك��ردن در مورد اهميت صداقت با
كودك فايدهاي نخواهد داش��ت .بدون شك زندگي همراه با
صداقت كامل سخت است اما اگر برايتان صداقت كودكتان
اهميت دارد ،ارزشش را خواهد داشت .چشم آنها به شماست
پس الگوي خوبي باشيد.

قبل از برداشتن اجازه بگيريد

اين قانون را در خانه به وجود آوريد كه هر زماني هر كس��ي
چيزي ميخواهد ،حتي بزرگساالن ،بايد قبل از برداشتن آنها
اجازه بگيرد.
اين كار به كودكان مفهوم تعلق داش��تن چيزي به ديگران
را ي��اد ميدهد و اينكه باي��د به اين حق احترام بگذارند .اين

ارزشهاي خانوادگي
براي اينكه كودكان درك كنند دروغ گفتن كاری اشتباه و
غيراخالقي است الزم است كه اين آگاهي را به دست آورند.
عقايد خود در رابطه با عدم صداقت را برای کودک بیان كنيد و
مثالهايي از زندگي واقعي و متناسب با سن او برايش بياوريد.
«صداقت و درستي» را به عنوان يك اصل در خانه خود عنوان
كنيد و مطمئن شويد كه كودك آن را درك ميكند.

دروغ ميگويد يا ش��ايد در زماني كه ميخواهد شيطنت كند
يا زماني كه با دوستانش است و ميخواهد كه در مركز توجه
اجتماعي باش��د .هر يك از اين شرايط به برخورد متفاوت و
مناسب ش��ما نياز دارد .دروغ گفتن كودكان ميتواند موجب
دغدغه خاطر ش��ما شود اما براي اين مش��كل راهحلهايي
وج��ود دارد .در اين قس��مت از مقاله نكاتي براي ش��ما ارائه
شده است كه اگر در زمان برخورد با كودك دروغگو در نظر
داشته باشيد كمك بسياري به شما خواهد كرد:

تخيل و واقعيت را به آنها آموزش بدهيد

الزم اس��ت كه كودكان خردس��ال در اين مورد آموزش داده
ش��وند .كتاب و تلويزي��ون نيز ميتواند كمككننده باش��د.
صحبت كردن در م��ورد رؤياهايي كه در خواب ديدهايد هم
ميتواند به شما كمك كند.
مهم اس��ت كه وقتي از كودكتان چيزي را انتظار داريد آن را
در قالب عب��ارات واقعيتمحور بيان كنيد .يعني «من انتظار
دارم« ،»...م��ن ميخواه��م كه ت��و »...در مقابل «كاش تو
ميتوانستي.»...
اگر همواره صداقت داش��تن براي كودكتان س��خت اس��ت
هر زماني كه صادق هس��تند به آنها پاداش بدهيد تا كمكم

كار مفهوم مقابل آن را نيز ياد ميدهد يعني دزدي كردن از
ديگران كار خطايي است .كاري نكنيد كه كودكتان از گفتن
حقيقت ترس داشته باشد.

دروغ مصلحتي را آموزش دهيد

هر چند كه اين تيتر ممكن اس��ت ش��وكهكننده به نظر آيد
و ممكن اس��ت از آن انتقاد ش��ود اما مهم است كه كودكان
تف��اوت بين دروغ مض��ر و از روي بدخواهي و دروغي كه از
روي ادب گفته ميشود را درك كنند.
هم��ه ما ممكن اس��ت اي��ن واقعيت را كتم��ان كنيم كه ما
دروغ ميگويي��م ،حت��ي دروغ مصلحت��ي اما اگ��ر بخواهيم
صادق باش��يم چنين است .گذش��ته از اينها چرا بايد مث ً
ال به
همس��ايهتان كه ت��ازه دكور خانهاش را ع��وض كرده و نظر
ش��ما را ميخواهد بگوييد كه ش��ما آن را دوست نداريد؟ يا
زماني كه مرد پس��تچي از شما ميپرسد كه حال شما چطور
اس��ت جواب دهيد كه حالتان افتضاح اس��ت و نياز به كمك
روانشناس داريد؟
موقعيتهاي اجتماعي خاصي وجود دارد كه انسان ها در آن
نيازمند احترام و مهرباني متقابل هس��تند و هميش��ه در آنها
الزم نيست كه حقيقت گفته شود.

تا زماني كه
والدين يا هر
كسي كه از كودك
مراقبت ميكند
دروغ ميگويد،
وسايل ديگران
را بدون اجازه
برميدارد ،تقلب
ميكند ،صحبت
و تأكيد كردن
در مورد اهميت
صداقت با كودك
فايدهاي نخواهد
داشت .بدون
شك زندگي
همراه با صداقت
كامل سخت
است اما اگر
برايتان صداقت
كودكتان اهميت
دارد ،ارزشش را
خواهد داشت
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پرونده سیاه

مددکار مهرآفرین  -الهام ابراهیمی
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عروس�ک هایش هم او را تنها گذاش�ته اند و همه گویا فرار کرده اند .لبخند مهربانی نیس�ت برای تازه کردن
کودکانه هایش .نه پدری که به او آرامش دهد و نه مادری که تسکینی برای اشک های شبانه اش باشد .تنهایی
و ترس تمام رویاهایش را س�یاه کرده اس�ت .درد آشناترین احساسی است که زندگیش را مفهوم می بخشد.
بی پناهی امیدهایش را نا امید و تلخی اش�ک چهره اش را با خنده غریبه کرده اس�ت .دستی نیست که تنهایی
ها را از او بگیرد و دنیای کودکیش را رنگ دهد.

مبین��ا که فقط  7س��اله اس��ت ب��ه علت اینکه پ��درو مادر
معت��ادش به جرم فس��اد اخالقی در حبس ان��د به تنهایی و
بدون سرپرس��ت در منزل پدری زندگ��ی وبرخی از روزها را
در خانه عمه به امید کمرنگ ش��دن تنهاییهایش سپری می
کرد .متاسفانه ش��وهرعمه ،معتاد به شیشه و متوهم و بسیار
مش��کوک به همسرش بوده و از مبینا به عنوان ابزاری برای
پاس��خ به ش��ک هایش استفاده می کرده اس��ت .مبینا زخم
کودک آزاری را از ش��وهر عمه خورد و به دنبال آن در مرکز
طبی کودکان بس��تری شد و موسس��ه مهرآفرین باز هم در
سیاهی دنیای کودکی آزار شده مهر آفرید.
م��ددکار مه��ر آفرین در گزارش��ی از مبینا نق��ل کرد که« :
از خ��واب که بیدار ش��دم و مامانم که چن��د روزی از زندان
مرخص��ی گرفته و ب��ه خانه آمده بود رفته ب��ود بیرون .عمو
جواد (ش��وهر عمه ) آمد و من رو با خود بیرون برد .سوار ما
ش��ینش که ش��دیم به من خوراکی داد و بعد شروع کرد به
پرسیدن سوال هایی در مورد عمه ام که روز قبل کجا بودیم
و چه کار می کردیم .اما من جوابی نداش��تم که عمو جواد را
خوشحال کند .او عصبانی شد و با مشت به صورتم کوبید و
انبردس��ت را به س��رم زد و تیغ موکتبری را به پاهایم کشید.
من از هوش رفتم و دیگر هیچ نفهمیدم».
ش��وهر عمه پس ازآزار مبین��ا او را به منزل خود برده و عمه
و پس��رعمه دخترک آزاردیده او را در حالتی بس��یار اس��فبار
به بیمارس��تان فیروزگر رس��اندند .بیمارس��تان با اورژانس
اجتماعی(  )123تماس گرفت��ه و اورژانس اجتماعی مبینا را
به موسس��ه مهرآفرین معرفی کرد .وضعیت این کودک تنها

که حتی مجال مدرس��ه رفتن را نداش��ته به گونه ای بود که
حتی روانپزشک بیمارستان نتوانس��ت به راحتی با او ارتباط
برقرار کند .مبینا ممنوع المالقات شد و قاضی پرونده به عمه
هم اجازه نداد که در کنار کودک بماند.
موسس��ه نیک��وکاری مهرآفرین یک مددکار و یک پرس��تار
ک��ودک مورد اطمین��ان را به جای همراهی ک��ه مبینا نمی
توانس��ت داشته باشد به بیمارس��تان فرستاد .همچنین برای
مبینا لباس ،کفش و لوازم مورد نیاز دیگر را تهیه کرد .دختر
آس��یب دیده به تدریج به زندگی عادی بازگش��ت و با اجازه
پزشک از بیمارستان مرخص شد .با توجه به اینکه پدر مبینا،
د -بنویدی 40س��اله و معتاد به شیش��ه ،ک��راک و هرویین
و مادر مبینا ،زهرا-خ  38س��اله و معتاد به شیش��ه ،به جرم
تشکیل خانه فساد در منزل مسکونی خود در زندان هستند،
مبینا در بهزیس��تی نگهداری می ش��ود ت��ا قاضی وضعیت
سرپرستی او را مش��خص کند .در پی اعترافات عمه مبینا و
گفته های خود کودک پلیس با حکم سیار جلب شوهر عمه
متواری در حال پیگیری می باشد.
بی��ان آن خالی از ارزش نیس��ت ک��ه وکالی کمیته حقوقی
موسسه مهرآفرین برای حمایت از حقوق نادیده گرفته شده
کودک آزار ش��ده تالش به حضور در دادگاه مبینا را داشتند،
که متاس��فانه به دالیلی تالششان بی سرانجام ماند .اگرچه
قاضی پرونده دلس��وزانه مورد را بررسی و پیگیری می کند
اما می بایس��ت وکالی مهرآفرین اج��ازه حضور را پیدا می
کردن��د .امید آن می رود که در آینده این خواس��ته انس��ان
دوستانه کمیته حقوقی مهرآفرین جامه عمل بپوشد.
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تقريب ًا تمامي بچههاي  2تا  3س��اله ،تمايالت غذايي خاصي
لا از درياف��ت غذاه��اي خاصي كه قب ً
دارن��د .مث� ً
ال دوس��ت
داش��تهاند ،خ��ودداري ميكنند ي��ا از خ��وردن غذاهايي كه
ميبينند اجتناب ميكنند.
گاه��ي مقداري از غذا را امتح��ان ميكنند اما در دفعات بعد
در مقابل خ��وردن آن مقاومت ميكنند .گروهي ديگر رد غذا
را ب��ه عنوان وس��يلهاي براي جلب توجه والدي��ن و يا ديدن
عكسالعملهايش��ان ب��ه كار ميبرند .چنانچه كودك ش��ما
كموزن نيس��ت و ظاهراً س��الم اس��ت ،زياد نگران نباش��يد.
تحري��ك ك��ردن يا مجبور ك��ردن آنها به خ��وردن در چنين
ش��رايطي وضعي��ت را بدتر خواه��د كرد .گاه��ي هم داليل
فيزيكي ميتواند س��بب اقناع كودكان از غذا خوردن ش��ود،
داليلي مانند:
دندانه��ا :چنانچ��ه كودكتان دندان درميآورد ،احس��اس
بيم��اري ميكن��د ،لثههايش زخ��م ميش��ود و نميتواند غذا
بخورد ،توصيه ميشود بيسكوئيتهاي بدون قند يا كيكهاي
برنجي كه به راحتي جويده ميشوند به او بدهيد و بهتر است
ميزان زيادي نوشيدني تا زمان بهبود كودك به او بدهيد.
بيم��اري :وقت��ي كودكتان بيمار اس��ت ،اش��تهايي براي
دريافت غذا نخواهد داشت .در اين صورت به پزشك مراجعه
كرده و ميزان زيادي نوشيدني به او بدهيد.

خس��تگي و اس��ترس :اگر كودكتان بي��ش از حد معمول
خسته است يا نگراني خاصي دارد به عنوان مثال تولد كودك
جديدي در خانواده يا درك اين واقعيت كه در خانواده مشكلي
وجود دارد ،ممكن است اشتهاي او كاهش يابد.
سعي كنيد غذا را براي كودكتان مطلوب كنيد و يا از ديگر
مواد غذايي اس��تفاده كنيد .مث ً
ال اگر كودكتان شير دوست دارد
ميتوانيد ميزان كمي ميوه مخلوط شده به آن بيفزاييد و ميلك
شيك درست كنيد .سپس بتدريج ميزان و تنوع ميوههاي مورد
اس��تفاده را افزايش دهيد يا اگر نان دوس��ت دارد ،ميتوانيد با
اضافه كردن كره و ساير مواد به صورت ساندويچ ،تنواع غذايي
را افزايش دهيد.
تن��وع غذايي كم :رژي��م غذايي برخي از ك��ودكان تنوع
غذايي كمي دارد .مث ً
ال تنها شير ،نان ،پنير و سيب ميخورند.
در اين موارد ش��ما بايد اقدامات��ي در اين زمينه انجام دهيد تا
مشكل حل شود.
بهترين راه براي ارائه غذاي جديد به كودكان ،استفاده از
مقادير بسيار كم ميباشد البته ممكن است شما مجبور شويد
اين غذا را در دفعات به كودك بدهيد اما به زحمتش ميارزد.
اغلب والدين بعد از  3بار ارائه غذاي جديد به كودك تس��ليم
ميشوند اما بايد هشت تا  10بار غذا را به كودك ارائه بدهيد
تا كودك طعم جديد را بپذيرد.

توصيههايي براي تغذيه مناسب كودك
هر روز غذاهاي متنوع به كودكتان بدهيد.
از غذا خوردن با خانواده لذت ببريد.
وقتي كودكتان خس��ته اس��ت يا گرسنه نيست ،او را مجبور به
خوردن نكنيد.
به كودكتان به جاي نوشابه و شربت ،آب بدهيد.
ميان وعدههاي سالم و بهداشتي به كودكتان بدهيد.
بدون نگراني ،برخي امتناع از غذا خوردنها را قبول كنيد.
به يادداش��ته باش��يد كه اشتهاي كودك متغير است و ميتواند از
روزي به روز ديگر تغيير كند.
هميش��ه كودكان خردس��ال بايد نشس��ته و تحت نظارت غذا
بخورند.
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مژده م  .دناک  -روانشناس

كودكان نوپا ،كودكاني هس��تند كه در س��نين يك تا
 3س��الگي قرار دارند .اين ك��ودكان پرجنب و جوش و
كنجكاو هس��تند و دوس��ت دارند از صداه��ا و كارهاي
ديگران تقليد كنند .ميخواهند مس��تقل باشند و فهرست
لغات خود را از دو يا سه كلمه به  25كلمه افزايش دهند.
از احساسات و افكارشان بيشتر آگاه ميشوند و قادر به راه
رفت��ن ،دويدن ،پريدن ،ورجه وورجه كردن ،غلت خوردن و
باال رفتن از چيزها هستند.
اين كودكان به فرصتهايي براي رشد مهارتهاي كالمي،
ش��ناختي ،ذهني و اجتماعيش��ان نياز دارند .يكي از بهترين
فرصتها براي رشد اين موارد ،بازيها و فعاليتهاي آموزشي
در محيط طبيعي اس��ت .در اي��ن مقاله ب��ه نمونههايي از اين
فعاليتها به شرح زير پرداخته ميشود:
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تردستي عروسكي

عروسكها براي كودكان جذاب هستند .آنها ميدانند كه عروسكها زنده نيستند با اين حال اغلب
اوقات به آنها گوش داده و با آنها حرف ميزنند ،درس��ت مثل اينكه آن عروس��كها زنده هستند.
براي تهيه عروسك به اين ابزارها نياز داريد:
يك جوراب كوتاه كهنه تميز
تعدادی دكمه
سوزن و نخ
پارچه قرمز
روبان

يك دستكش كهنه
مداد نرم
چسب
چند رشته الياف

طرز ساختن عروسك جورابي

از يك جوراب كوتاه كهنه تميز اس��تفاده كنيد .در قسمت انتهاي پنجه پاي جوراب ،دكمهها را به
عنوان چشمها و بيني بدوزيد .يك تكه از پارچه قرمز را به جاي دهان بچسبانيد يا بدوزيد .روبان
گروه خورده را در قسمت گردن بگذاريد.

حركت كردن به سمت اشياء:

كودكان نوپا دوس��ت دارند تا مكانها و جاها را كند و كاو كرده و از همه چیز و
همه جا باال بروند .براي اين منظور به اين ابزار نياز داريد:
 -1يك حيوان يا اسباب بازي پارچهاي
 -2جعبههاي مقوايي بزرگ
 -3یک بالش
 -4يك مالفه بزرگ
 -5يك توپ نرم
 -6يك سبد رختشويي پالستيكي بزرگ
 -7یک جفت كفش
 -8چند زنگوله
با اين ابزارها ،بازيها را انجام دهيد:
* پرش متكايي :به كودكتان چند متكا بدهيد تا از روي آنها بپرد.
* ماشين جعبهاي :به كودكتان يك جعبه مقوايي بزرگ بدهيد تا آن را دور تا دور
اتاق هل دهد .او شايد بخواهد حيوان يا اسباببازي پارچهاياش را براي سواري
در آن بگذارد .سعی کنید از يك جعبه محك م استفاده كنيد.
* بس��كتبال :حدود  3متر دورتر از كودكتان بنش��ينيد و يك س��بد رختش��ويي
پالس��تيكي بزرگ را به جلو نگه داريد .به او اجازه دهيد تا پرتاب يك توپ نرم
بزرگ را به داخل سبد امتحان كند.
* چادر ميزي :يك ميز را با مالفهاي
بپوشانيد .مالفه باید آنقدر بزرگ باشد
ک��ه از ه��ر طرف میز ب��ه کف اتاق
برسد .اين يك خانه بازي خوب براي
كودكتان اس��ت كه ب��راي روزهاي
خستهكننده ،سرگرمي خوبي است.
* جرينگ جرينگ كردن زنگولهها:
زنگولهه��ا را روي كف��ش طوري
ببنديد كه به راحتي دور قوزكهاي
پاي كودكتان بس��ته ش��ود .سپس
وقتي كه به اطراف حركت ميكند
يا باال و پائين ميپرد ،تماش��ا كرده
و گوش دهيد.
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طرز ساختن عروسكهاي انگشتي

انگشتهاي يك دس��تكش كهنه را ببريد .روي انتهاي انگشتها با مداد
نرم صورتهايي بكش��يد .رش��تههاي الياف را به جاي مو بچسبانيد.با اين
عروس��كها اين كارها را انجام دهيد :با كودكتان گفتوگوي عروس��كي
داش��ته باشيد« :سالم ،اسم من مريمه .اس��م تو چيه؟ محمد ،عجب اسم
قشنگي .چه بلوز قشنگي پوشيدي ».با اين عروسكها ميتوانيد آوازهاي
بچهگانه بخوانيد .براي عروسك صداي خاصي را استفاده كنيد .كودكتان
را تش��ويق كنيد تا با عروسك حرف بزند ،به سؤاالتش جواب دهد و يا از
او در مورد خودش س��ؤاالتي بپرسد .عروسكهاي انگشتي را روي دست
كودكتان بگذاريد تا به او تمرين دهيد كه يكي يكي انگشتهايش را تكان
دهد .ميتوانيد با صدای عروسك از كودكتان درخواست كنيد تا به شما در
نظافت كردن كمك كند« :سالم ،بيا با هم ديگه اين مدادرنگيها رو توي
جعبه برگردونيم و اين اسباببازيها رو توي كمد بذاريم .ميتوني توپ رو
برام بياري؟» بازي عروسكي اين فرصت را به شما ميدهد تا با كودكتان
صحبت كرده و تش��ويقش كنيد تا او نيز با شما حرف بزند .عروسكها به
كودكتان كمك ميكنند تا كلمات جديد را بياموزد ،از قوه تخيلش استفاده
كند و هماهنگي دست و انگشتها را رشد دهد.

خمير بازي

بازي خريد كردن

كودكان كمسن و سال دوست دارند تا با خمير بازي كنند .آنها ميتوانند خمير را له
كرده و بكوبند و آن را به شكلهاي جالبي دربياورند .براي خمير بازي كردن به اين
ابزارها نياز داريد:
 -1دو فنجان آرد
 -2يك فنجان نمك
 -3چهار قاشق چايخوري كرم تارتار
 -4دو فنجان آب
 -5دو قاشق چايخوري روغن آشپزي
 -6رنگ خوراکی
 -7قابلمه
 -8چيزهايي براي چسباندن در خمير مانند چوب و ني پالستيكي
 -9چيزهايي براي كوبيدن مانند چكش اسباببازي
 -10چيزهايي براي نقش انداختن مانند درهاي شيشهاي و درهاي بطري
ب��راي تهي��ه خمير بازي ،رن��گ خوراکی را ب��ه آب اضافه كنيد .س��پس تمام مواد
تشكيلدهنده را با هم در يك كاسه مخلوط كنيد ،روي حرارت متوسط بپزيد و تكان
دهيد تا اينكه به صورت يك توپ نرم شكل بگيرد .بگذاريد تا اين مخلوط سرد شود
آن را كمي مشت و مال دهيد ،ميتوانيد عصارههاي غذا را به تكههاي مختلف خمير
اضاف��ه كنيد تا بوهاي متفاوتي به وجود آيد .به عنوان مثال ميتوانيد از عصارههاي
غذايي بادام ،وانيل ،ليموترش و نعناع اس��تفاده كنيد .بگذاريد تا كودك نوپا يا پيش
دبس��تانيتان در اندا زهگيري و اضافه نمودن مواد تشكيلدهنده به شما كمك كند.
هنگامي كه خمير هنوز كمي گرم است به كودكتان اجازه دهيد تا به آن دست بزند
و وقتي سرد شد او را با دما آشنا كنيد .مقداري از خمير را به كودكتان بدهيد تا بتواند
آن را بكوبد ،چيزهايي را در آن بچس��بانيد ،نقشهايي در آن بيندازيد و از آن خمير
شكلهاي حيوانات ،خانهها ،انسان و ...بسازيد.

خريد كردن از خواربارفروش��ي يكي از امور روزانهاي است كه شما
ميتواني��د از آن ،براي كمك به يادگيري كودكتان اس��تفاده کنید.
خريد كردن براي آموزش كلمات جديد به كودكتان و آش��نا نمودن
آنها با افراد و مكانهاي جديد مفيد است .براي اين كار يك ليست
خريد خواربار تهيه كنيد .وقتي كه كودكتان گرسنه يا خسته نيست،
زمان��ي را براي اي��ن كار اختصاص دهيد .در مغازه خواربارفروش��ي
كودكتان را در چرخدستي بگذاريد به گونهاي كه صورتش روبهروي
شما باشد.
اج��ازه دهيد تا كودكت��ان جنسهايي را كه ميخري��د ،لمس كند.
درباره جنسها با كودكتان صحبت كنيد« :پوست پرتقال زبر و پر از
برآمدگي است .به اون دست بزن ».با كودكتان درباره اسم چيزهايي
كه ميخريد و كارهايي كه انجام ميدهيد ،صحبت كنيد« :اول ،ما
ميريم تا يك مقدار حبوبات بخريم .ببين اين حبوبات در يك قوطي
قرمز و آبي بزرگ اس��ت .وقتي كه قوطي را تكان ميدهم به سر و
صداي زيادی كه راه مياندازد ،گوش بده» .كودكتان را تشويق كنيد
تا گفتن «سالم» و «خداحافظي» را با فروشندهها و ساير خريدارها
تمرين كند .قبل از اينكه كودكتان خسته يا بداخالق شود آنجا را به
قصد خانه ترك كنيد.
فعاليتهاي حركتي به كودكان كمك ميكند تا كنترل عضلههاي
بزرگشان را به دست آورند .اين فعاليتها به كودكان كمك ميكند
که كلمات جديد و مفاهيم مهمي از قبيل :باال ،پائين ،داخل ،بيرون،
روي سر ،پشت سر ،كنار و زير را بياموزند.

معرفی كتاب
«كوچولوي شاد 2 ،تا  4سالگي»

مترجم :فرزانه كريمي ،انتشارات قدياني
در اين كتاب بيش از هر چيز به سرگرميها و فعاليتهايي توجه شده است كه عالوه
بر تقويت خالقيت و مهارتهاي فردي و اجتماعي در كودكان نوپا ،س��بب نش��اط و
شادماني آنها نيز ميشود.
بعضي از اين فعاليتها عبارتست از:
خميربازي ،گشت و گذار در طبيعت ،تهيه انواع ماسك ،عروسك ،مخفيگاه ،اتومبيل،
كاله مقوايي ،نقاشي ،جشن و بازيهاي گروهي و مشاركت كودك در كارهاي روزمره
خانه.
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دستهای مهربان

ماهاتما گاندی

بدتریننوعخشونتاست
الهام ابراهیمی

موسس�ه آموزش�ی جهانی گاندی در راه کمک به از بین بردن معضل فقر و تخریب انس�ان ها برنامه ای چند
جانب�ه و بلن�د مدت را با هدف حمایت از حقوق و کرامات انس�انی آغاز کرده اس�ت .اولویت کار این موسس�ه
نجات کودکان از فقیرترین بخش جامعه هندی اس�ت که بیش�ترین احتمال وارد شدن به گروههای مجرمین
متوجه آنهاس�ت .دومین اولویت ،س�اختن یک مجموعه می باشد که هم سرپناه باشد و هم آموزشگاهی برای
آموزشهای اولیه برای کودکان حمایت شده.

آموزش نبض
حرکت و جمله
ماهاتما گاندی
«اگر آموزش صلح
واقعی به جهان
هدف است باید
از کودکان شروع
کنیم» مسیر
حرکت آرون
می باشد
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این موسسه در می ماه سال  2008در ایاالت متحده امریکا
توسط آرون گاندی ،نوه رهبر افسانه ای هند ماهاتما گاندی،
با هدف تشویق وترویج ایجاد ساختمان اجتماعی در مناطق
آس��یب دیده اقتصادی در جهان در راستای فلسفه گاندی و
آموزش حرفه به کودکان و والدین آنها بنا نهاده ش��د .آرون
اگرچه در س��رزمین مملو ازتبعیض آفریقای جنوبی که بارها
به خاطر تیرگی رنگ پوست از سفیدپوستان و روشنی چهره
از س��یاه پوستان کتک خورده بود و با قانون چشم در مقابل
چشم رش��د کرد اما از پدر بزرگ خود آموخت که عدالت به
معنی انتقام نیست.
آرون ش��انس آموخت��ن مفاهیم خش��م و صل��ح را از رهبر
افس��انهای هند داش��ت و از پدربزرگ خود آموخت که صلح
را در خش��ونت درک کند .وی از آموخته ها و دانش خود در
بهبود بحران های جهانی قدم برداشته است.
آرون و همس��رش س��وناندا برای کمک به کودکان مظلوم
و رها ش��ده در هند تقریبا  30س��ال ت�لاش کردند و نتیجه
آن نجات رها ش��دگان و س��اختن هزاران خانه برای آسیب
دیدگان بوده اس��ت در کنار توس��عه برنامه های
اقتص��ادی زیادی که منتهی به تغییر موفقیت
آمیززندگی هزاران فقیر بوده است.
آموزش نبض حرکت و جمله ماهاتما گاندی
«اگر آم��وزش صلح واقعی ب��ه جهان هدف
اس��ت باید از کودکان ش��روع کنیم» مس��یر
حرک��ت آرون م��ی باش��د .ام��روزه 501
موسس��ه معاف از مالیات با سه اصل
بنی��ادی بیان ش��ده در زیر در حال
خدمت است.
سه اصل بنیادی این موسسه:
« .1س��اروودایا»  :س��اختن
اجتماعی با بنیادی ریشه دار در
رفاه برای همه و تساوی افراد
بدون در نظ��ر گرفتن موقعیت
اجتماعی و اقتصادی.
« .2واید فوکوس ادجیوکیشنال» :
ترویج اعتماد به نفس اقتصادی

و تعالی معنوی توس��ط برنامه های آموزش��ی که ش��امل
آم��وزش عملی-حرفه ای و دیدگاه فلس��فی گاندی برای
فکرو روانی بهتر.
 « .3فامیلی��ز اینوولومنت»  :با توجه به ضرب المثل برای
بزرگ کردن یک کودک به یک روستا نیاز است ،پرورش
موفقی��ت آمیز یک کودک فقط با درک اهمیت مش��ارکت
والدین و دخالت جامعه ای که کودک در آن رشد می کند
به دس��ت می آید .باید دانس��ت که اثرات منفی مشارکت
نکردن اولیا برابر با اهمیت حضورش��ان اس��ت.

نما

ده س�الم ب�ود .به خان�ه ی عمو
در ش�هر رفت�ه بودیم ت�ا حال و
هوایی عوض کنیم .عمویم گفته
ب�ود اگه ش�ما پیش م�ا نیایید ما
هم پیش شما نمیآییم .ما هم به
همین خاطر آنجا رفته بودیم تا به
قول پدرم  ،عمو و خانوادهاش نیز
رویشان بشود که به ده بیایند.
برای نخس�تین بار بود که شهر را
میدی�دم .ش�هر ب�ا ده خیلی فرق
داشت .مثل ده خلوت نبود ،همه جا
پ�ر از هیاهو بود و س�ر وصدا .بوق
ماش�ینها حتی در نیمههای ش�ب
به گوش میرس�ید .لباس آدمهای
شهر  ،نو و تازه بود .درختهایی که
در ش�هر دیدم کمی ب�ا درختهای
ما فرق داش�ت .برگهایش�ان کمی
تیرهت�ر ب�ود .ول�ی در ع�وض کج و
مع�وج مث�ل درخته�ای ده نبودند.
خیلی منظم کنار هم ایس�تاده بودند.
یک ن�وع درخت هم دی�دم که فقط
ش�کل درخ�ت داش�ت .از میلههای
فل�زی درس�ت ش�ده ب�ود .ه�وا که
تاریک میش�د چراغ-هایش روشن
میشد و از دور دیده میشد.

پیرم�رد مهربان�ی بود .خیل�ی زود فهمی�دم ک�ه آن تابلوها را او
کش�یده اس�ت .ش�ب ماجرا را به عمویم گفتم و از او خواستم با
عمو نقاش صحبت کند و از او اجازه بگیرد تا من بتوانم تابلوهای
داخل مغازه را نیز ببینم .عمویم گفت باشه .و فردا صبح موضوع
را ب�ه عمو نق�اش گفته بود .چون وقتی غروب آن روز رو به روی
مغازهاش ایس�تادم تا باز تابلوهایش را ن�گاه کنم دیدم صدایم
کرد:
 بیا تو پسر جان.من داخل ش�دم .او داشت نقاشی میکشید .بی آنکه به من نگاه
کند گفت:
 انگار خیلی از این تابلوها خوشت می یاد.گفتم:
 آرهگفت:
 عموت ماجرا را بهم گفته.کنارش روی زمین قوری چای بود و دو تا استکان .گفت:
 پاشو به این استکانا یه آبی بزن بیا با هم یه چایی بخوریم.از ای�ن برخورد او خیلی خوش�م اوم�د .انگار من را س�الها بود
میشناخت .انگار من نوهاش بودم.
 با نوهام مو نمی زنی.بعد گفت:
 چهرهات مثل چهره ی او گرده.من از اینکه ش�بیه نوهاش بودم از خوش�حالی روی پای خود بند
نب�ودم .اس�تکانها را در جای�ی که او نش�انم داده بود شس�تم و
برگش�تم .با هم چای خوردیم .ف�ردای آن روز عمو نقاش تصمیم

رسول یونان

خان�ه ی عم�وی م�ا کنار ی�ک خیابان ب�زرگ ،
داخ�ل کوچ�های باری�ک و دراز ب�ود .س�ر این
کوچه مغازهای بود پر از تابلوهای نقاش�ی .یک
روز وقتی با پس�ر عمویم س�ر این کوچه رفتیم
ای�ن مغازه را دیدم و روبروی آن ایس�تادم و به
تابلوهایش خیره شدم.
 اینا بهتره یا منظره ی طبیعی دهتون؟پیرمردی که در آس�تانه ی در مغازه ایس�تاده بود
گفت.
جواب دادم:
 اینا خیلی زیباست.پیرمرد گفت:
 نه اینا زیبا نیستند .اینا فقط تصویر اون زیباییهاهس�تند .نه پس�ر جان هیچ چیز مرده خوب نیست.
اینا زنده نیستند.

گرفت عکس مرا نیز بکشد .و دو روز برای این کار وقت گذاشت.
سرانجام عکس مرا کشید .همه چیز شبیه من بود جز لباس-ها.
لباسهای نو بر تنم کرده بود .موهایم آشفته اما تمیز بودند ،سیاه
س�یاه .در پشت سرم ماشینی در حال عبور بود .از اینکه خودم را
در آن فض�ا میدیدم خیلی خوش�حال بودم .ب�ه لباسهای خودم
نگاه کردم .کمی کهنه و کمی هم نامناسب بودند .خجالت کشیدم.
پدرم فقیر بود .او به زور نان ما را در میآورد .او یک کارگر معدن
بود و درآمدش آنقدر نبود که ما هش�ت تا بچه را نو نوار کند .یک
هفته بعد ما دوباره به ده برگش�تیم .و من خاطره ی خوبی از این
سفر داشتم .خاطرهای که هرگز فراموش نمیکنم .یک روز غروب
از س�ر مزرعه به خانه برمیگشتم که اتوبوسی از کنارم گذاشت.
چیزی که پش�ت شیش�ه عقب اتوبوس دیدم باورم نش�د .پشت
شیشه ی اتوبوس همان تابلویی بود که عمو نقاش از من کشیده
بود .من آنجا ایستاده بودم و داشتم دور میشدم .لباسهایم تمیز
و نو بود .آرزو کردم کاش آن لباسها مال من بودند.
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مهد کودکی ها

از مهمترین سالهای زندگی هر انسانی دوران پیش از هفت سالگی
اس��ت و با وجود زندگی پر مشغله امروز اکثر خانواده ها کودکانشان
را تا هفت س��الگی به مهد کودک و کودکس��تان ها می سپارند اما
با این حال والدين باید زمان بیشتری را با كودكان خودبگذرانند.
ه��ر چقدر ه��م كه كودك در مهد مربي خوبي داش��ته باش��د ،اين
موض��وع از اهمي��ت نقش آنها در پرورش كودكش��ان كم نميكند.
والدين هم بايد با كودكش��ان كودكي كنن��د و به اين بهانه هم كه
شده براي ساعاتي فارغ از دنياي بزرگساالنهشان شوند و به كودك
درونش��ان مجال دهند تا بازي كند و جيغ بكش��د .والدين ميتوانند
از آن دس��ته وسايل بازي اس��تفاده كنند كه كودكان بتوانند با آنها
چن��د نوع بازي انجام دهن��د .مانند بلوكها ،كاغذ و مداد ش��معي،
عروسكها و حيوانهاي اسباببازي و...
كودكان را تش��ويق كنيد تا با وسايل معمولي خانه مانند ماهيتابه و
قابلمه بازي كنند .با كودكتان بازي كنيد ،از آنها سؤالهايي در مورد
بازيش��ان بپرس��يد (اين حيوانها چه كاري انجام ميدهند؟) و به
چيزهايي كه خودتان توجه كردهايد اشاره كنيد به طور مثال (در اين
نقاشي تو از رنگهاي روشن زيادي استفاده كردهاي!)
به دنبال مهدكودك و كودكستانهايي باشيد كه برنامه آموزشيشان
ب��ر محور بازي اس��ت و از طري��ق بازي به ك��ودكان مطالب را ياد
ميدهند .از آنها بپرسيد كه «شما در برنامهتان چگونه از بازي براي
يادگيري كودكان استفاده ميكنيد؟»
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در زمان غذا خورن معم��و ًال والدين عكسالعمل افراطي
به غذا خوردن كودكشان نشان ميدهند ،اين والدين نياز
دارند ياد بگيرند خود را از فرايند غذا خوردن كنار بكشند و
بگذارند كودك استقالل خود را نشان دهد .بايد به صورت
مناس��ب غذا را به كودك ارائه داد و ام��ا بعد از آن اينكه
ك��ودك چگونه غذا ميخورد ي��ا چه كاري ميكند ،كاري
نداشته باشيد.
اگ��ر كودك با غذا بازي ي��ا آن را پخش ميكند والدين
نبايد دخالت كنند .آنها فقط بايد غذا را جمع كنند .سرگرم
ش��دن مادر به كاري س��اده در همان محيطي كه كودك
غذا ميخورد به كمتوجهي او به نحوه غذا خوردن كودك
كمك ميكند به عنوان مثال پوس��ت گرفتن سيبزميني
با حالتي پش��ت به ك��ودك در جريان غذا خوردن او مفيد
خواهد بود.
زمان��ي كه كودك غذا را در دهان ميگذارد مادر ميتواند
به او لبخند بزند و او را تحس��ين كند اما نبايد به امتناع او
از غذا خوردن توجه نشان داد.

در مورد كودكان كوچك ،مناس��ب نيس��ت كه براي تشويق
آنها به خوردن غذاي اصلي به آنها مقداري مواد غذايي ديگر
به عنوان پاداش داده شود .والديني كه نسبت به كاهش وزن
كودكش��ان حساسيت نشان ميدهند و به آن توجه ميكنند،
گاهي اوقات یک تکه ش��يريني را حت��ي زماني كه كودك
غذاي��ش را تمام نكرده اس��ت به او مي دهن��د ،براي اينكه
فك��ر ميكنند از اين طريق مق��دار كالري الزم را به بدن او
ميرسانند.
معم��و ًال اين فرايند موجب ميش��ود كه ك��ودك روز به روز
از مقدار غ��ذاي اصلي خود بكاهد .ش��يريني را ميتوان هر
گاه ك��ه ك��ودك توقعات والدين را انج��ام داد و تنها پس از
صرف غ��ذاي اصلي به او داد .بازي كردن با كودك يكي از
راهكارهايي اس��ت كه والدين ب��راي غذا دادن به كودك در
پيش ميگيرند ولي اين كار نهايت ًا منجر به اين خواهد شد كه

والدين قاش��ق به دست ،كودك را در آشپزخانه و اتاق دنبال
كنند .در چنين مواردي مهم است كه غذا هنگامي به كودك
داده ش��ود كه او س��ر ميز غذا يا در صندلي مخصوص خود
بنش��يند .اگر كودك با گريه كردن و جيغ كش��يدن مقاومت
ميكن��د .والدين بايد با ق��رار دادن او در طول روز در محل
غذاخوري و با يك اس��باببازي مورد عالقه از حساسيت او
بكاهن��د .كودكان بيش فعال اغل��ب نميتوانند به مدت زياد
پشت ميز بنشينند .بنابراين آموختن اين كار براي كنترل اين
گونه كودكان مهم اس��ت .كودكان بايد بياموزند كه غذا تنها
در سر ميز خورده ميشود .بنابراين آنها ياد ميگيرند كه چند
دقيقهاي پشت ميز بنشينند و بعد از آنكه غذايشان را خوردند
بلند ش��وند و بازي كنند .اين كودكان بايد تشويق شوند كه
براي مدت طوالنيتر پشت ميز بنشينند تا غذا را در يك بار
نشستن تمام كنند.
21

مشاور شما

در اين قس�مت س�عي بر آن است تا به سؤاالت ش�ما والدين گرامي در
رابطه با مشكالت تربيتي كودكتان پاسخ داده شود.
ش�ما میتوانید س�واالت خ�ود را پیرامون مس�ایل فرزندانتان به پس�ت
الکترونی�ک  jahankoudak@gmail.comارس�ال فرمایی�د ت�ا در
ش�مارگان آتی مش�اور ما به آنها پاس�خگو باشد .این ش�ماره مژده پور
حسین کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مشاور شما بوده اند.
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پسر  8ساله ای دارم که نا آرام و پرهیجان است.
نگرانم که شاید بیش فعال باشد،
لطف ًا مرا راهنمایی کنید.

پاس��خ :با توجه به این نکته ش��ما والد گرامی ضروریست که
هر کودک نا آرام وشلوغ الزام ًا کودکی پیش فعال نیست ،به
عبارتی ش��یطنت و هیاهو نمی تواند دلیل پیش فعالی باش��د.
در صورت��ی ک��ه  6مورد از این عالئ��م را حداقل مدت  6ماه
در کودک خود مش��اهده کرده ای��د در آن صورت می توانیم
به پیش فعت بودن او مش��کوک شویم :کودک دائم دست و
پای��ش را تکان می دهد و روی صندلی پیچ و تاب می خورد،
در جاهای��ی مثل کالس که باید آرام روی صندلی بنش��یند،
جایش را ترک می کند ،در موقعیت هایی که اص ً
المناس��ب
نیست شروع به دویدن و باال پریدن می کند ،در بازی کردن
یا ش��رکت کردن آرام در بازی ها مش��کل دارد ،دائم ًا در حال
جنبیدن اس��ت مثل اینکه موتوری او را به حرکت وا می دارد،
بیش از حد حرف می زند ،قبل از اینکه یک س��ؤال تمام شود
جواب می دهد ،نمی تواند نوبت را رعایت کند ،میان صحبت
دیگران می پرد یا بازی آنها را قطع می کند.
باید دقت کنید که کودک ش��ما  6مورد از عالئم ذکر شده را
هم باید در خانه و هم باید در مدرسه داشته باشد .در صورت
لزوم برای تش��خیص دقیق تر می توانید با یک روانش��ناس
کودک یا نوجوان مالقات داشته باشید.

پسر  3ساله ام بسیار پدرش را می زند و همسرم
هم برای این رفتار بسیار ناراحت شده و با او بحث و
دعوا می کند .لطف ًا راهنمایی ام کنید.

پاس��خ :توجه داش��ته باش��ید که رفتار کتک زدن کودکتان با
بح��ث کردن و س��رزنش های همس��رتان تقویت می ش��ود
به عبارتی این نوع بحث ها و س��رزنش ها از س��وی ش��ما و
همس��رتان به معنای توجه کردن (البت��ه از نوع توجه منفی)
به رفت��ار نامطلوب فرزندتان (کتک زدن پدرش) می باش��د.
بنابراین نس��بت به این رفتارهی ناخوشایند کودکتان کاتو بی
توجه و بی اعتماد ش��وید ،سرزنش و درگیری کالمی را قطع
کنید ،به او و رفتار هایش نگاه نکنید و در مقابل به رفتارهای
مثبت دیگر او مانند حرف زدن با آرامش درخواس��ت چیزی از
شما و بازی کردن با شما پاداش دهید.
من مادر یک دختر  12ساله هستم و به دلیل
مشکالت بسیار در شرف جدا شدن از همسرم هستم.
سؤال من این است که این جدایی چقدر می تواند
به دخترم آسیب وارد می شود؟

پاس��خ :تحقیقات علمی بس��یاری موید آس��یب های مختلف
اجتماع��ی ،عاطفی ،تحصیلی و  ...در فرزندان طالق اس��ت.
اما نکته مهم این اس��ت که همیشه طالق برای تمام خانواده
ها نمی تواند با آس��یب های یکس��انی همراه باشد .چگونگی
ارتب��اط والدین ب��ا فرزند ،درک و اس��تنباط فرزن��د از ارتباط
والدینش ،نحوه رش��د عاطفی ،روانی ،اجتماعی ،تحصیلی و...

فرزند در خانواده های مختلف متفاوت اس��ت.در بس��یاری از
خانواده ها ،ک��ودکان بدلیل ترتیب مناس��ب و ارضاء صحیح
نیازهای عاطف��ی و روانی ،در صورت جدایی والدین آس��یب
جدی ندیده و یا کمتر دچار مش��کالت می ش��وند ،در مقابل
خانواده دهای بس��یاری نی��ز وجود دارند که ب��ا وجود اینکه
والدین زندگی مش��ترک دارند اما فرزندانشان دچار مشکالت
اجتماعی،عاطفی و یا تحصیلی بسیاری هستند .بنابراین شما
باید میزان آس��یب فرزندتان را با توجه به ش��رایط خانوادگی
خودت��ان ارزیابی کنید و برای بررس��ی دقیق ت��ر می توانید
فرزندتان را تحت نظر روانشناس مربوط قرار دهید.
فرزند  14ماهه ای دارمکه هر شب در ساعت مشخص
شروع به گریه کردن و جیغ کشیدن می کند و من
هم به دلیل بیدار نشدن دیگران فور ًا به سمت او
می روم تا ساکت شود و اگر زود سراغش نروم،
گریه اش بیشتر میشود چه کنم؟

پاس��خ :در مورد گرفتن شیش��ه ،مهم تری��ن نکته پیدا کردن
زمان مناسب برای این کار است .وقتی احساس کردید عالقه
کودکتان به شیش��ه در حال کم شدن است از فرصت استفاده
کنی��د .زمانی را انتخاب کنید که مس��ئلهغیر مترقبه ای روی
نداده اس��ت .ابتدا محتویات شیش��ه ک��ودک را رقیق کنید .با
اضافه کردن آب به آبمیوه یا شیر درون بطری ،آن را بتدریج
ب��ی مزه کنید .در همان زمان ش��روع کنید به دادن ش��یر یا
آبمیوه رقیق نشده با فنجان .سپس سر شیشه را عوض کنید.
س��ر شیشه قدیمی را با نوعی از ش��کل و اندازه جدید عوض
کنید .به برنامه تان پایبند باش��ید .نگران نشوید که اگر شیشه
را از فرزندت��ان بگیرید ،او آس��یب می بیند .ب��ه او بگویید که
دیگر بزرگ شده است و باید شیشه ها را به بچه های کوچک
بدهید .حتی اگر به مدت طوالنی برای شیش��ه اش گریه می
کن��د ،صبر کنید و زمانی ک��ه از لیوان مخصوص خودش می
نوشد او را تشویق کنید.
کودک  18ماهه ای دارم .چگونه می توانم
او را از شیشه بگیرم؟

پاسخ :اول از همه بررس��ی که علت گریه کودکتان چیست.
ش��اید گریه او به دلیل گرس��نگی ،گرما ،سرما یا یک مشکل
جس��می مانند دل درد باشد .در صورتی که مطمئن شدید که
عل��ت گریه او هی��چ یک از این موارد نیس��ت پس می توان
برداشت کرد که احتما ًال فرزند شما به عکس العمل های شما
در قبال رفتار گریه کردن و جیغ کش��یدنش عادت کرده است
به عبارتی ش��ما او را با این رفتار خود تقویت منفی کرده اید.
در این صورت باید از ش��دت عک��س العمل های خودتان در
مقابل گریه او بکاهید به این صورت که پس از ش��روع گریه
او ،هر بار کمی با تأخیر بیشتر (بعد از  20ثانیه ،بعد از  30ثانیه
و )...به س��راغ او بروید و در صورتی که نیاز جس��می خاصی
نداشت او را بغل نکنید تا مجدداً به خواب برود.
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کادر

نسل سومي ها آمد
نقدي بر كارتون هاي زمان كودكي ما ،و شايد گاليه اي از آنچه بر سر كودكي ما
ِ
محسن آهنين جان

روی جعبه که کنار
خیابان گذاشته
اند جمله ای
دیده می شود
که معلوم است
نویسنده اش
دست خط خوبی
ندارد ،جایی برای
نجات بچه ها اگر
نمی توانید از بچه
های ناتوان تان
نگهداری کنید
آنها را کنار خیابان
رها نکنید بلکه
پیش ما بیاورید
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كودك��ي در دهه ي ش��صت لبخند مي زن��د ،بياييد اول نگاه،
به رس��م گاليه بازها ،دندان هاي سياه اين لبخند را بشماريم.
زماني ك��ه تلويزيون فقط دو كانال داش��ت ،زمان كودكي ما
بود .از كانال يك ،س��اعت  5تا  6و كانال دو ،س��اعت  6تا 7
برنامه ي كودك پخش مي شد .بعدتر نيم ساعتي تحت عنوان
كانال يك
برنامه ي خردس��االن به ابتداي برنام��ه ي
ِ
كودك ِ
اضافه شد .اين تمام سهم كودكي ما از رسانه ي ملي بود ،كما
اينك��ه هر بهانه اي كافي بود كه اين كم اهميت ترين برنامه
ي تلويزيون ،قرباني برنامه هاي ديگر بش��ود .از ابتداي برنامه
كودك كانال دو ،كه روي
ش��روع كنيم .در مورد تيتراژ برنامه
ِ
تعدادي عكس از كودكان ايراني ،موس��يقي سريال سلطان و
شبان ،س��اخته ي استا ِد مرحوم «بابك بيات» را مي شنيديم،
حرف��ي نمي زنم .اما تيتراژ برنامه كودك كانال يك كه الاقل
زحمتي براي ساخت آن كشيده شده بود ،شروع مي شد « :بَگ
بَ��گ بَگ بَگ بَگ ...بَگ بَگ بَگ بَ��گ بَگ» اين اصوات را
روي انيميشني دو بعدي مي شنيديم.
پ��رده اي در بك گراند ديده مي ش��د .كودك��ي وارد كادر مي
شد .دست هايش را در پشتش به هم رسانده ،سرش را پايين
انداخته و به نشانه ي انتظار چندين بار عرض كادر را طي مي

و اما بعضي از اين كارتون ها

گوي��ي دلهره ي جنگ و بمب��اران و صداي آژير برايمان كافي
نبود كه مجبور بوديم كارتون هايي ببينيم كه به ذات دلهره آور
و غمگين بودند.هنوز موس��يقي «هاچ زنبور عسل» رو كه مي
شنوم بي اختيار پر از استرس مي شوم.
هاچ ،اولين شخصيت كارتوني بود كه به دنبال مادر گمشده اش
مي گشت .بعد از اين سريال ،انبوهي سري كارتون هاي ژاپني
توليد شدند كه همه قهرمان هايشان به دنبال مادرشان بودند،
بي پدر و مادرها هم كم نبودند ،حنا ،جودي ابوت ،تام ساير ،بنر
و آن شرلي ،همه بيپدر و مادر بودند .جكي و جيل و پرين هم
در طول داستان بيپدر و مادر شدند.
«دختري به نام ن ِل» كه براساس رماني نوشته ي چارلز ديكنز
بود را در بيس��ت و شش قس��مت ديديم .و اين بار هم داستان
سرگرداني هاي يك كودك ،و اين بار هم مضمون جستجوي
مادر ،و اين بار هم مفهوم ناامني ...نل به همراه پدربزرگ قمار
ب��ازش ،به دنبال م��ادرش مي گردد .بدبخت��ي و آوارگي نل و
وحش��ت از آنهايي كه قصد آس��يب زدن به نل را دارند ،همين
طور تصوير سياه بريتانياي قرن نوزدهم  ،همگي باعث تيرگي
و تلخي اين كارتون بودند .ش��كي نيست كه نوشته هاي چارلز
ديكنز قابل تامل و زيبا هس��تند ،اما آيا هر رمان يا داستاني كه
شخصيت محوري آن يك كودك هست ،الزاما مخاطب آن هم
كودك هست؟ و آيا دستمايه ي خوبي براي انيميشن مي باشد؟

كرد .پرنده اي مجهول الهويه وارد كادر مي ش��د ،چرخي مي
زد و گوشه ي پرده را مي گرفت و پرده را با خود مي برد و ما
لوگوتاي��پ «برنامه كودكان و نوجوانان» را كه زير پرده پنهان
بود مي ديديم .كودك از خوش��حالي دست و پايش شروع به
لرزيدن مي كرد ،دو س��ه بار باال و پايين مي پريد و در نهايت
با پاهايي كه بيش از زاويه دويس��ت درجه باز ش��ده روي هوا
فيكس مي ش��د و اين چنين برنامه ما ش��روع مي شد و اين
تيتراژ طي س��الها در ذهن ما حك شد و خيلي روزها اين تنها
انيميشني بود كه از تلويزيون مي ديديم ...در روزهاي عزاداري
نيز تيتراژ اين برنامه يك تصوير ثابت همراه با موزيكي
رعب آور و غمزده از چايكوفس��كي بود كه مربوط مي
متن فيلم جنايت و مكافات .حدود
ش��د به موسيقي ِ
يك ربع از برنامه ي كودك هم مربوط مي ش��د
دل برنامه ي
ب��ه اذان و مناج��ات كه آن ه��م در ِ
ما جا داش��ت ،بخش��ي از زمان برنامه ي كودك
اختصاص داش��ت به نمايش نقاشي هاي بچه ها،
يك قدري هم طبق برنامه ي هر روز ،توسط مجري
برنامه نصيحت مي شديم و بعد نوبت نمايش كارتون مي
شد ،كه بخش اصلي و ديدني ترين بخش اين برنامه بود.
تراژدي «حنا دختري در مزرعه» همان تم تكراري نيپون ،حنا،
دخت��ري كه به دور از مادرش زندگ��ي مي كرد .حنا در فنالند
زندگي مي كرد و مادرش براي كار به آلمان رفته بود ،با شروع
جنگ جهاني اول ،مادر حنا نمي تواند برگردد ،و حتي نمي تواند
براي حنا پولي بفرس��تد ،و حاال حنا كه دختري كوچك است،
بايد در مزارع آدم هاي جور و ناجور كار كند .اين داس��تان اون
قدر غمگين بود كه با هر قس��مت از چهل و نه قسمتش ،مي
توانستيم بساطي از اشك و آه فراهم كنيم ،مي شد تا آنجا كه
جا دارد براي حنا دلمان بس��وزد و به اين فكر كنيم كه انس��ان
مي تواند آن قدر تنها و تنها و تنها باشد كه تمام سهمش از دنيا
س��گ پاكوتاه باش��د كه آن هم در مراقبت و دفاع آن قدر
يك
ِ
ضعيف باش��د كه عمال بود و نبودش تفاوتي نكند ،آيا اين همه
سیاهی براي كودكي ما زود نبود؟! و شايد همين باعث شده بود
كه «حنا» را مادران ما بيشتر بپسندند ،اين كه اين قصه ي زيبا
و غمگين ،قصه اي جدي تر و تلخ تر از كودكي ما بود.
«بچه هاي كوه آلپ» به مانند «حنا» محصولي ديگر از كمپاني
ژاپني «نيپون» اس��ت ،فكر مي كنم ،آن
هاي��ي كه اين س��ريال را دي��ده اند،
ملودي بي نهاي��ت زيبا و فوق
العاده تل��خ و غمگين آن را به
ياد دارند ،نويس��نده ي انگليسي
تب��ار اين اثر س��نت ج��ان نام دارد ،ك��ه نوجواني

داس��تان
خ��ودش را نيز در كوه آلپ گذرانده ،بدون ش��ك اين
ِ
خوش تراش و محزون يكي از آثار ش��اخص اين نويسنده مي
باشد ،كارتون سريالي اين اثر هم بسيار زيبا اجرا شده بود ...اما
س��وال اينجاست كه آيا هجو ِم آن همه كارتون هاي غم انگيز
و تلخ ،در آن بُرهه زماني حس��اس ،براي كودكي ما مناس��ب
بود؟ بعد از انقالب اسالمي ايران ،روابط ايران و آمريكا به يك
باره تيره و تار مي ش��ود ،و ايران ديگر مثل گذش��ته از كمپاني
هاي معروف آمريكايي مثل هانا -باربرا كارتون خريداري نمي
كن��د و رو به كمپاني هاي ژاپني مي آورد ،ش��ركت هايي مثل
تاتسونوكو ،توئي و بزرگ ترين آنها نيپون .اغلب سريال
ه��اي كارتوني كه ما مي ديديم تولي��د كمپاني نيپون
بود ،چرا و چگونگي توليد اين دس��ت كارتون ها و بحث
كاس��تن از فريم هاي اين انيميش��ن ها براي رسيدن به توليد
انبوه .كه بعدها نيز تبديل به سبكي مستقل شد ،بحث مفصلي
است كه اقتضا ودر حوصله ي اين نوشته نيست.
و اما دندان هاي سفيد اين لبخند ،يا همان نكات مثبتي كه
در كارتون هايمان وجود داش��ت ،كه به مراتب بيش��تر از
نكات منفي اش بود.شايد مبالغه نباشد ،اگر بگويم تمامي
كارتون هايي كه در دهه ش��صت ديديم آموزنده بودند،
از جمله همان هايي كه گله مند س��ياهي شان بودم نيز
نكات آموزنده ي بسيار داشتند.حتي بعضي از اين كارتون
ها اساسا سناريوي خود را روي آموزش اصول اخالقي به
كودكان بنا م��ي كردند ،اصولي مثل مس��ئوليت پذيري ،ادب،
امانتداري ،مهرورزي و ...ش��كي نيس��ت ك��ه كودكي كه هنوز
صاحب نظام ذهني منس��جمي نش��ده ،بهترين زمان رو براي
آموزش و ش��كل گيري پشت س��ر مي گذاره ،انيميشن ها هم
هميشه گزينه ي مورد استقبال كودكان بودند و هستند ،پس چه
كانالي بهتر از اين ،براي انتقال و آموزش؟!
«س��فرهاي ميتي كوم��ان» به جرات مي توان��م بگويم يكي
از تاثيرگ��ذار ترين س��ريال هاي كارتوني كودك��ي ما بود كه
طرفداران زيادي هم داش��ت ،حتي بزرگتر ها هم بدشان نمي
آم��د اين س��ريال را ببينن��د« ،همان مام��ور مخصوص حاكم
ب��زرگ» و داداش كايكويي كه با قدرت به مبارزه ي ظلم مي
رفت ،هيچ وقت شكس��ت نمي خورد و هميشه آدم هاي فاسد
سگ باهوش سيكارو كه هميشه
بودند كه مغلوب مي شدند .و ِ
وقتي كس��ي انتظارش را نداشت به داد بقيه مي رسيد .داستان
اين س��ريال تا حدود زيادي مس��تند هس��ت ،اما به طبع براي
جذاب تر ش��دنش براي كودكان ،احتياج به تغييراتي داشته .از
جمله كاراكترهاي سيكارو و سگش كه كاراكترهايي بودند كه
به داستان اضافه شده بودند .اين سريال كاري از كمپاني كناك
بود ،همان كمپاني كه دو اثر بزرگ و ماندگار ديگر نيز ساخته،
پسر شجاع و مسافر كوچولو سريال «سند باد و علي بابا» يكي
ديگر از آثار موفق كمپاني نيپون اس��ت ،كه در اصل برداشتي
از قصه اي از قصه هاي «هزار و يك ش��ب» ايراني هاس��ت.
سندباد ،اين پسرك ماجراجو با اون مرغ ميناي دوست داشتني
و وفادارش ،كارتون مورد عالقه ي خيلي از هم نس��ل هاي ما
بوده و هس��ت .فكر مي كنم يادآوري «باب��ا لنگ دراز» هنوز
هم براي اكثر ما خوش آيند باش��ه« ،ج��ودي ابوت» دختر پر
انرژي و س��رزنده اي بود كه تا سن هفده سالگي در يتيم خانه
بزرگ ش��ده بود ،مرد ناشناس��ي از ج��ودي حمايت مي كنه و
اون رو به مدرس��ه خصوصي درجه يكي كه متعلق به طبقه ي
ثروتمند جامعه هست مي فرسته ،جودي تمام تالشش رو براي
از بين بردن فاصله فرهنگي و طبقاتيش با جامعه ي پيرامونش

انجام مي ده و در تمام مدت از طريق نامه با مرد ناش��ناس در
ارتباط هست و دغدغه هاي خودش رو با مرد ناشناس در ميون
م��ي ذاره ،در جريان تبادل اين نام��ه ها ،جودي آن قدر با مرد
ناش��ناس هماهنگ و همسو ميشه كه در پايان داستان جودي
و مرد ناش��ناس ب��ا هم ازدواج مي كنند .اين س��ريال كارتوني
س��رگرم كننده كه در عين حال پر از نكات اخالقي و آموزنده
و احساسات لطيف انس��اني بود ،بر اساس رماني از خانم جين
وبس��تر ساخته شده« .پسر ش��جاع» كارتوني بود كه از شبكه
هاي مختلف پخش شد ،همه ي تكرارهاي اين سريال رو هم
مي ديديم.
هم��ان پس��ركي كه در اصل س��گ
آب��ي ب��ود و هم��راه پ��درش توي
دهكده ي كوچيكش��ون زندگي مي
كرد ،ش��يپورچي و دوس��تانش هميشه
ميخواس��تن توي جنگل خراب��كاري كنند،
و پس��ر ش��جاع هم هميش��ه به طريقي مانع
خرابكاري اونها مي شد ،و هيچ وقت نمي ذاشت به
كس��ي ظلمي بشه .برايمان مهم نبود كه چرا ساكنين
اي��ن دهكده اغلب پدر و مادرهاي مجرد هس��تند ،هيچ
وقت توي س��ريال به اين فكر نكرديم كه مادر پس��ر شجاع
كجاس��ت؟ خانم كوچولو و خرس مهربون رو دوست داشتيم و
سانس��ورهايي هم كه مي ش��د رو درك نميكرديم ،شهرت و
كارتون ساخته ي كمپاني كناك در بين بچه
محبوبيتي كه اين
ِ
هاي ايراني دارد ،حتي بيشتر از بچه هاي ژاپن است.
واتو واتو ،پينوكيو ،پروفسور بالتازار ،گوريل انگوري ،ملوان زبل،
معاون كالنتر ،يوگي و دوستان ،پلنگ صورتي ،خانواده ي دكتر
ارنست ،مهاجران ،بل و سباستين ،تام ساير ،رابين هود ،گاليور،
كاراگاه گجت ،جيمبو ،نيك و نيكو ،بنر س��نجاب كوچولو ،بي
خانمان ،كريسمس مبارك ،اي كيو سان ،هاكل بريفين ،بامبو
في��ل پرنده و ...هم��ه كارتون هايي بودند ك��ه خاطرات زمان
كودكي ما رو س��اختند و ما بس��يار از اين كارتون ها آموختيم،
آموختني كه فكر مي كنم از زماني كه تكنول��وژي هاي
برتر ،وارد هنرصنعت انيميشن سازي
ش��د ،به ندرت براي بچه هاي امروز
اتفاق مي افته .و متاس��فانه بچه
هاي امروز كمتر با داستان هاي
اخالقي و آموزنده مواجه هستند.
انيميشن روز ،به غير از توليدات ارزشمندي كه ارزش
توليدات
ِ
تام��ل دارند ،غالبا يا صرف س��رگرمي توليد ش��دند ،يا نمايش
تكني��ك هاي برت��ري كه كمپاني هاي توليد كننده ش��ون به
دست آوردن .و معموال هم در اين توليدات ،سناريوي انيميشن
در درجه اهميت دوم قرار داره .سطح توقع كودك امروز هم با
توجه به انيميشن هاي سه بعدي و با كيفيتي كه ديده باال رفته،
و ديگر براي ديدن انيميش��ن هاي زمان ما حوصله و كششي
ندارد .پس راهي كه مي ماند اين اس��ت كه در انتخاب و ديدن
انيميشن هاي كودكان دقت كنيم ،از توليدات ارزشمند حمايت
كنيم و اين گونه اميدوارم باش��يم كه كمپاني هاي توليد كننده
به سمت و س��وي توليد آثار مفهومي تر بروند.در پايان به اين
نكته اشاره مي كنم كه در اين نوشته اشاره اي به كارتون هاي
ايراني ،فيلم هاي سينمايي كودكان و توليدات عروسكي نشد،
كه هر كدام خود مطلبي مفصل و مس��تقل مي طلبندنش��ده و
پرداختن به این بخش را به شماره های آینده وا می گذاریم.

روی جعبه که کنار
خیابان گذاشته
اند جمله ای
دیده می شود
که معلوم است
نویسنده اش
دست خط خوبی
ندارد ،جایی برای
نجات بچه ها اگر
نمی توانید از بچه
های ناتوان تان
نگهداری کنید
آنها را کنار خیابان
رها نکنید بلکه
پیش ما بیاورید
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گوناگون

لی جونگ راک به همراه همسرش حامی بچه های ناتوان اند
این جعبه برای بچه هایی است که والدینشان توانایی بزرگ
کردنش��ان را ندارند و آنها را در ای��ن جعبه قرار می دهند تا
سرنوشتشان جای دیگری مشخص شود.
بچ��ه هایی که در این جعبه گذاش��ته می ش��وند ،مش��کل
جس��می دارند .یکی فلج است .دیگری نمی بیند و آن یکی
هیچ چیزی را نمی شنود اما از نظر لی جونگ راک تمام این
بچه ها بدون نقص هستند .او به همراه همسرش و چند نفر
دیگر خانه ش��ان را تبدیل به مرکز نگه��داری از بچه های
نات��وان کرده اند .مرکزی که در کره جنوبی نظیر ندارد .روی
جعبه که کنار خیابان گذاش��ته اند جمله ای دیده می ش��ود
که معلوم است نویس��نده اش دست خط خوبی ندارد ،جایی
ب��رای نجات بچه ها اگر نمی توانی��د از بچه های ناتوان تان
نگه��داری کنید آنها را کن��ار خیابان رها نکنید بلکه پیش ما
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بیاورید ،لی جونگ  57ساله از سال  1981تا امروز بچه های
زی��ادی را پی��ش خود آورده و از آنها مواظبت کرده اس��ت.
نیمه های ش��ب با گریه آنها از خواب بیدار ش��ده و ش��اهد
رفتن ش��ان به مدرسه بوده اس��ت .لی این روزها سرپرست
 21نفر اس��ت که کوچکترین شان یک کودک  2ماهه است
و بزرگترینش��ان  18س��اله اس��ت .دلیل او برای این کارها
ش��خصی و البته دردناک است 25 .سال قبل او و همسرش
صاحب بچه ای شدند که از لحاظ مغزی فلج بود و متاسفانه
قیافه زش��تی هم داش��ت.دکترها گفته بودن��د :که این بچه
بیشتر از چند ماه زنده نخواهد ماند.
لی هم برای پیدا کردن راهی برای گفتن ماجرا به همسرش
یک ماهی بچه را دور از مادرش نگه داش��ت .حاال آن بچه
در خانه پدری اش زندگی می کند .اما مثل تکه گوشت روی

تخت افتاده است و هر از گاهی تنها صدای ناله ای از او بلند می
شود .البته والدین او سعی می کنند همه جوره به فرزندشان برسند.
کاری که لی برای بچه ها راه انداخته با واکنش های متفاوتی روبه
رو شده اس��ت .مدتی قبل مقامات سازمان س�لامت به او دستور
دادند که هر چه زودتر از ش��ر جعبه بچه ها خالص ش��ود چرا که
این کار باعث تش��ویق والدین برای ترک کردن بچه های ش��ان
می ش��ود .مقامات در توجیه این دستورش��ان گفت��ه بودند :که لی
ن��ه تجربه آکادمیک برای نگهداری از بچه ها دارد نه اینکه آنقدر
خانه اش بزرگ است که پذیرای این همه آدم باشد در بین کسانی
که تحت پوش��ش لی قرار گرفته اند تنه��ا دو بچه بودند که هیچ
مش��کل جسمانی نداشتند و مادرش��ان آنها را ول کرده بودند .لی
هیچ مجوزی برای کارش ندارد اما سالهاس��ت که در خانه اش را
به روی بچه های بی سرپرس��ت باز گذاش��ته است .حاال او نگران
قطع شدن کمک های دولتی است که بابت نگهداری از این بچه
ه��ا به او پول می دادند .در کنار کمک دولت ،س��ازمانهای محلی
افراد خیر هم باعث دلگرمی لی در کارش می ش��دند .آنهایی که
حامی لی هستند ،عقیده دارند مقامات دولتی چشم شان را به روی
کارهای خوب این مرد بس��ته اند و تنه��ا روی نقاط ضعف او زوم
کرده اند .روز اولی که فرزند فلجش را دید از خدایش پرس��ید که
چرا سرنوش��تش این گونه رقم خورده است .اما خیلی زود نظرش
عوض ش��د چرا که بادیدن پس��رش به ارزش ب��االی زندگی پی
برد و با همس��رش تصمیم گرفت تا آخر راه از بچه ش��ان مراقبت
کنند .بچه او  14س��ال اول زندگیش را در بیمارستان گذارند ولی
ب��رای تامین هزینه درمان او مغازه اش را فروخت و بقیه را قرض
کرد .البته او مشکل دیگری هم داشت و آن زندگی در جامعه ای
ب��ود که مردمش دید خوبی به افراد ناتوان نداش��تند .لی ماه ها در
بیمارس��تان کنار پس��رش بود و به اتاق های دیگر هم سر می زد
و والدی��ن فرزندان ناتوان را تش��ویق می کرد ت��ا کماکان از بچه
هایش��ان مواظبت کنند .از آن زمان مدت ها گذش��ت تا یک روز
پیر زنی به لی مراجعه کرد از او خواس��ت تا از نوه فلجش مواظبت
کند .لی این درخواست را پذیرفت .بعد از آن پیرزن نوبت شخص
دیگری بود که درخواس��ت مش��ابهی داش��ت .با گذشت زمان لی
متوجه ش��د که نمیتواند بچه های ناتوان را ول کند و از آن زمان
ب��ود که بچ��ه های زی��ادی وارد زندگی این مرد کره ای ش��دند.
درس��ال  2009ل��ی جعبه مخصوص بچه ه��ا را راه انداخت که با
استقبال زیادی مواجه شد!
اما مقامات دولتی که دشمن خونی جعبه بچه ها هستند می گویند:
در کش��وری که ترک بچه ها خالف محس��وب می ش��ود کار لی
به نفع خانواده های بی مس��ئولیت ش��ده ،ضم��ن آنکه بچه هایی
که وارد خانه او می ش��وند در آینده اگر ه��م بخواهند نمی توانند
والدین حقیقی خود را پیدا کنند چرا که لی هیچ گونه مس��تنداتی
در ای��ن زمینه ندارد .گروهی که جدیدا از خانه لی بازدید کرده اند
در گزارش خود آورده اند ک��ه این خانه چهار خوابه جوابگوی 21
بچه قدونیم قد نیست و باید امکانات آن اضافه شود ،لی اگرچه به
کارش اعتقاد دارد اما اعتراف می کند که برای س��اختن یک محل
بزرگ تر در حال پول جمع کردن اس��ت ،او تا امروز  32بچه را به
خانه اش آورده است که سه نفر از آنها مرده اند ،پنج نفر خانواده
جدیدی پیدا کردند و سه نفر به خانه شان برگشتند.
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نجات بچه ها اگر
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دکوراسیون

رایحه راستانی  -دکوراتور

حس امنیت در اتاق کودک

یکی از مهمترین اصولی که برای چیدمان اتاق کودک باید در نظر گرفت ،حفظ
ایمنی برای کودک است .موقعیت و چیدمان وسایل بسیار حائز اهمیت است ما
نم��ی خواهیم به قولی ک��ودک را در پنبه نگه داریم اما امنیت را باید در اولویت
قرار داد.توجه به تجمل گرایی و در اختیار قرار دادن اس��باب بازی های لوکس
بی شمار سبب می شود آستانه درک لذت فرزندان پایین بیاید وبه عبارت ساده
تر دیگر ش��ور و شوقی برای دریافت هدیه نداشته باشد .لزومی ندارد برای اتاق
کودک هزینه های زیادی صرف کنیم ،تخت و کمد گران قیمت
تهیه کنیم چون کودکان بیشتر از بزرگساالن به تنوع
و لوازم جدید نیاز دارند .و باید این نکته را مد نظر
داشت که ایجاد تنوع الزام ًا با صرف هزینه زیاد و
تهیه وسایل تزئینی گرانبها همراه نیست بلکه با
کمترین هزینه می توان نتایج فوق العاده خوبی
به دس��ت آورد.از آنجا که کثیفی ،ریخت
و پاش و خرابی ناش��ی از فعالیت ،بازی و
ش��یطنت در اتاق خواب بچه ها غیر قابل
اجتناب است قائده را بر وسایل ایمن ،محکم
و راحت بگذارید.

سخت نگیرید

7ک��ودکان مثل ما فکر نمی کنن��د و مثل ما رویا
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پ��ردازی نمی کنن��د .گاهی اوقات کودک یک کمد دیواری کوچک و س��اده را
اتاق خود به حساب می آورد و اسباب بازی های خود را در آنجا هم می چیند.
پ��س ،این رزق و برق های اضاف��ی را ما به آنها تحمیل می کنیم و خود را نیز
در قید و بند قرار می دهیم .اما می توان با دکوراس��یونی مناس��ب و به حرفه به
روی��ا های کودکانمان جامه عمل بپوش��انیم و با اله��ام گرفتن از ذوق و عالقه
فرزندمان محیطی دلنش��ین بر مبنای قریحه او ایجاد کنیم«.بچه ها اتاق خود
را خانه ش��خصی خود یا به عبارتی حریم ش��خصی خود به حساب می آورند در
نتیجه احساسی که نسبت به اتاق خود دارند بسیار حائز اهمیت است».

تخت کودک

از هم��ان ابتدا ایمنی ک��ودک را در اولویت قرار دهید .یکی از
قسمت هایی که در اتاق کودک باید به آن توجه داشت تخت
کودک است.بس��یاری از کودکان خواستار تختخواب دو
طبق��ه و به خص��وص خوابیدن در طبق��ه باالی این
تختخواب هستند اما برای تهیه این تختخوابها ابتدا
باید سن و س��ال کودکان را در نظر بگیرید .کودک
ش��ما باید حداقل  6ساله باشد تا بتواند ایمنی خود را
در ای��ن تختخوابها حفظ کن��د .از طرفی چنین
تختخ��واب هایی ب��رای کودکانی که در
خواب زیاد حرکت می کنند مناس��ب
نیست.

نکته هایی قابل توجه

اگر کودک ش��ما نو پاس��ت باید به سراغ تختخوابهایی بروید که جلویش��ان نرده داش��ته باشد تا وقتی کوچولوی
شما غلت می خورد یا روی تخت می ایستد و بازی می کند به پایین
پرت نشود .فاصله این نرده ها نباید بیش از  5تا  6سانتی متر باشد .اگر فاصله
نرده های تختخواب کودک بیش از این باشد ممکن است او گردنش را از بین
میله ها عبور دهد و حتی موجب خفگی شود.
تختخواب کودک نباید دارای میله های عمودی و اضافی در گوشه باشد چونکودک می تواند از آنها باال برود-.تشک تخت کودک باید لب به لب محل قرار
گرفتن آن روی تخت باشد تا در اطراف آن گود افتادگی خطرناک پدید نیاید.
توجه داش��ته باشید که مبلمان مخصوص کودک نباید به راحتی از تعادل خارجشود و برگردد و واژگون شود.همچنین نباید لبه های تیز بیرون زده و یا سر ستون
برجسته داشته باشد-.برای ملحفه رو تختی بچه ها از پارچه های نخی و کتان
و بدون حساسیت استفاده کنید.
محل قرار دادن تخت

جایگاه مناس��ب برای تختخواب کودک از نکاتی اس��ت که نباید فراموش شود.
تختخ��واب کودک باید حداقل به اندازه دو فوت از پنجره ،چراغ های دیواری و
پرده ها فاصله داش��ته باش��د .دقت کنید صندلی ،میز و سایر لوازم منزل یا اتاق
کودک را در مجاورت پنجره نچینید .کودکان از این وسایل باال می روند.

کوچولو دست نزن!

اغلب خطر هایی که کودک را تهدید می کند از زمانی معنادار می ش��ود که او
بتواند چهار دس��ت و پا حرکت کند و کم کم راه برود .در این مقطع س��نی این
پدر و مادر های عزیز هستند که باید وسایل خطرناک را دوراز دسترس کودک
قرار دهند .به عنوان مثال:
-1روی پریزهای برق را با پوشش مخصوص بپوشانید.
-2کابینت ها و کمدهایی را که در آنها وسایل شکستنی و سنگین قرار دارند با
قفل مخصوص کودک بسته نگه دارید.
-3تا حد امکان از وسایل و اشیایی استفاده کنید که از مواد طبیعی درست شده باشند.
-4در طراح��ی اتاق کودک بهتر اس��ت تمام فرم ها و لب��ه های زاویه دار و تیز
به فرم ها و گوش��ه های نرم و منحنی تبدیل شود که این مسئله در مورد تمام
وس��ایل الزامی اس��ت-5.کف اتاق ک��ودک را با یک کفپوش ی��ک تکه و نرم
بپوش��انید که حالت ضربه گیر نیز داشته باشد و از انداختن فرش و قالیچه های
کوچک که زیر پای کودک جمع می ش��ود و یا سر می خورد خودداری کنید .از
کفپوش هایی استفاده کنید که با دوام و قابل شست و شو باشند.
-6سطل های آشغال را دور از دسترس کودکان قرار دهید و حتم ًا سطل آشغال
اتاق نیز دارای در پوش محکم باشد چرا که کودکان از روی کنجکاوی به سراغ
این اشیاء می روند«.رمز دکراسیون اتاق کودک سهولت در تمیزی و مراقبت از
اش��یای آن است .پوشش های قابل شست و شو برای کف و دیوارهای عناصر
مناسبی هستند که در ضمن ،رنگ و نقش را هم به طراحی شما می افزایند».

اسباب بازی های خطرناک

اسباب بازی های کوچک را برای بازی کودکان نو پا استفاده نکنید .چون آنهارا می بلعند و دچار خفگی می شوند.
پیش از رفتن به رختخواب همه اسباب بازی ها را از کف اتاق کودکتان جمعکنید تا اگر او در نیمه های ش��ب بیدار شد دچار زمین خوردگی نشود-.بهترین
گزینه برای نگه داش��تن اسباب بازی های کودک یک سبد بزگ بدون در می
باش��د چون بس��یاری از کودکان هنگام بازی عادت دارند س��بد اسباب بازی را
خالی کنند و خودش��ان در آن بنشینند-.وس��ایل کودک از جمله اس��باب بازی
های سنگین او را در طبقه های قابل دسترسی قرار دهید تا برای برداشتن آنها
مجبور به باال رفتن از طبقات نشود و در عرض خطر سقوط قرار نگیرد .چرا که
کودک شیطان ش��ما حتم ًا هوس باال رفتن از قفسه ها به سرش خواهد زد«.از
ضرورت های یک اتاق خواب سکوت  ،حال و هوای مناسب و حریم خصوصی
می باش��د .تا حد امکان اتاقی را برای فرزندتان انتخاب کنید که به دلیل وجود
وسایل خودمان مجبور به رفت و آمدهای اضافی به آن اتاق نباشید .چرا که باز
و بسته کردن درب اتاق باعث آشفتگی خواب کودک می شود».
کودکان با خود خلوت می کنند

تصویر در ذهن ما انس��انها خصوص ًا کودکان از بیرون حذف یا اضافه می شود.
باید توجه داشت که بچه ها در یک چنین فضایی باید احساس امنیت کنند چرا
که اتاق کودک اولین نقطه ای اس��ت که بچه ها در پنهان خودش��ان سعی می
کنند تصاویر بیرون و داخل را سنجش کنند و از آنها تأثیربگیرید.
صبح بخیر کوچولو

نور عامل مهمی اس��ت .البته باید توجه کرد که در خصوص بچه ها این مسئله
مهم تر و حس��اس تر اس��ت .خصوص ًا در ابتدای تولد یعنی زمانی که کودک از
اطراف خود تنها د رکی از نور و سایه دارد .بچه ها از موضع نگاه قدرت بیشتری
برای تخیل دارند و هر چه افق بازتری پیش رویشان باشد بیشتر می توانند خیال
پردازی کنند .س��عی کنید اتاق کودک حداقل یک پنجره مناسب داشته باشد و
دید پنجره هیچ وقت به دیوار ختم نش��ود .چرا که به او حس در مس��ئول بودن
می دهد .نور و روش��نایی به کودکان ش��ادی و انرژی می بخشد .پنجره باید با
یک افق رو برو ش��ود چرا که به کودک یک توازن نس��بی می بخشد .این یک
قائده نیس��ت اما شواهد اینطور نشان می دهد .اتاق بچه ها حتم ًا باید یک پرده
داشته باشد .پرده نور را مثل یک و سوم « »volumeکم و زیاد می کند .نور
اتاق کودک باید مالیم وغیر مس��تقیم ،بازتابی یا پخش شونده باشد تا چشم او
را نیازارد .پرده اتاق کودک نباید پرچین و دست و پا گیر باشد و باید تنظیم نور
و جریان هوا به وسیله آنها به راحتی امکان پذیر باشد.
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اخبار

آیا پروبیوتیکها برای کودکان بیخطرند؟
پروبیوتیکه��ا امروزه به خصوص به صورت ماس��ت بس��یار رایج ش��دهاند،
و احتم��اال ش��ما در دادن این باکتریهای «خوب» ب��ه بچههایتان درنگ
نمیکنید .اما آیا پروبیوتیکها واقعا نفعی برای بچهها دارند.
به طور کلی دادن پروبیوتیکها به بچهها مضر نیس��ت ،اما شواهد زیادی در
مورد سودمند بودن آنها هم وجود ندارد .برخی از بررسیها نشان دادهاند که
پروبیوتیکها ممکن است در درمان و پیشگیری از اسهال مفید باشند ،اما به
گفته کارشناسان میزان این اثرات مفید اندک است.
تا به حال بررس��یها درباره اثرات پروبیوتیکها بر بیماریهای رودهای دیگر
مانند س��ندروم روده تحریکپذیر نتوانس��ته اس��ت مفید ب��ودن آنها را ثابت
کند ش��واهدی از اثر پروبیوتیکها در درمان یبوس��ت ک��ودکان در نهایت،
ممکن اس��ت معلوم ش��ود تالشها برای تغییر دادن گرو ه باکتریهای روده
بچهها ،و بهبود بخش��یدن به سالمت آنها با استفاده از پروبیوتیکها بیثمر
باشد.پزش��کان و متخصصان کودک گفتند« :با توجه به شواهد موجود قطعا
میتوانیم بگوییم که توصیه نمیش��ود والدین با دادن پروبیوتیک به کودکان
خ��ود را به زحمت بیندازند .حتی اگر بچهها ماس��تهایی با پنچ نوع متفاوت
پروبیوتی��ک بخورند ،ب��ه محضی که خوردن این ماس��تها را کنار بگذارند،
باکتریهای رودهها آنها به وضع عادیاش باز میگردد».
آیا پروبیوتیکها موثرند؟

َ AAPمیگوی��د پروبیوتیکه��ا فراوردهه��ای غذایی ح��اوی مقادیر کافی
باکتریهای زنده هس��تند که ترکیب باکتریهای روده مصرفکننده را تغییر
دهند ،و بالقوه ممکن اس��ت س�لامتبخش باشند .ش��واهدی وجود دارد که
پروبیوتیکها ممکن است مانع عفونتهای میکروبهای آسیبرسان شوند که
اسهال ایجاد میکنند .پژوهشگران در یک بررسی در سال  2005بر روی 200
ن��وزاد بین  4ت��ا  10ماهگی به آنها در طول یک دوره  12هفتهای پروبیوتیک
دادن��د .نوزادانی که پروبیوتیک گرفته بودند ،به طور میانگین  37روز اس��هال
گرفته بودند ،در حالیکه در گروه ش��اهد این میزان  59روز بود.و یک بررس��ی
در باره اس��تفاده از پروبیوتیکها در آسایش��گاهها از لحاظ آماری نشان داد به
ازای ه��ر هفت کودکی که پروبیوتی��ک میگیرند ،در یک کودک از عفونت با
روتاویروسها ،عامل اسهال و اس��تفراغ ،جلوگیری خواهد شد.سایر بررسیها
بیانگر آن اس��ت که مصرف پروبیوتیکها ممکن اس��ت به رشد سالم دستگاه
ایمنی در کودکان کمک کند ،و از آسم یا اگزما جلوگیری کند.یک بررسی در

سال  2003اثرات پروبیوتیکها را بر روی 130نوزاد در معرض خطرابتال به این
الژری ها انجام ش��د.به این نوزادان پروبیوتیک به عالوه شیر مادر برای شش
ماه داده شد .هنگامی که این بچهها به  2سالگی رسیدند 23 ،درصد کودکانی
که پروبیوتیک گرفته بودند ،دچار اگزما شده بودند .
آیا پروبیوتیکها بیخطرند؟

میگویند به نظر نمیرس��د در نوزادان س��الم دادن مقادیر زیاد پروبیوتیکها
مشکلی ایجاد کند .با این حال پروبیوتیکها ممکن است در برخی از کودکان،
از جمل��ه نوزادان زودرس ،نوزادان دارای ضعف دس��تگاه ایمنی و آنهایی که
کاتترها و س��ایر تجهیزات پزش��کی به بدن آنها متصل است ،خطراتی ایجاد
کند.م��واردی از عفون��ت خونی در کودکان و بزرگس��االنی ک��ه پروبیوتیک
مصرف کردهاند ،گزارش ش��ده است AAP.پژوهشهای بیشتری مورد نیاز
اس��ت که اثرات درازمدت پروبیوتیک بر ک��ودکان را تعیین کند .و اگر ثابت
ش��ود پروبیوتیکها برای کودکان مفید هستند ،پژوهشگران باید تعیین کنند
ک��ه چه تعدادی از کودکان و برای چه مدتی باید از این فراوردهها اس��تفاده
کنند تا بیشترین منافع به دست آید.

تاثیر تلویزیون بر سالمتی کودکان مخربتر از کار با رایانه است
فعالیتهای بدون تحرک در دوران کودکی مانند تماش��ای تلویزیون به دلیل
مصرف کم انرژی ،بیشتر از کار با رایانه سبب بروز بیماریهای قلبی در دوره
جوانی میشود.
محققان دانش��گاه دریافتند تماش��ای زیاد تلویزیون ،بیشتر از کار باکامپیوتر
سالمتی کودکان را به خطر می اندازد
طبق مطالعات دانش��مندان ،حجم باالی فعالیتهای نشستنی ،به عنوان یک
عامل خطر برای بیماریهای قلبی در دوره جوانی بشمار میرود.
تماش��ای زیاد تلویزیون در حالی سبب افزایش خطر قلبی در جوانی میشود
که استفاده زیاد از رایانه چنین تاثیری بر آنها ندارد.
س��ادهترین توضیح آن اس��ت که اف��راد در حین اس��تفاده ازتلویزیون انرژی
کمتری نسبت به استفاده از رایانه استفاده میکنند.
و دیگر آنکه تماش��ای تلویزیون همراه با عادات بد دیگری همچون خوردن
تنقالت مضر همراه است.
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گوناگون

زندگی کودکان و نوجوانان
در ایران و در دیگر
کشورهای جهان آمیزه ای
از وقایع تلخ و شیرین
است .اما میزان تلخی ها
و شیرینی های زندگی
کودکان به تناسب شرایط
اقتصادی فرهنگی و
اجتماعی حاکم بر هر کشور
تفاوت می کند .در این
میان فقر اقتصادی و فقر
فرهنگی از مهم ترین
عوامل ایجاد وقایع تلخ و
ناگوار در زندگی کودکان و
نوجوانان در جوامع مختلف
است به عبارت دیگر رابطه
مستقیم میان این تلخی
ها و میزان فقر فرهنگی و
اقتصادی با تلخی یا شیرینی
های زندگی کودکان و
نوجوانان دارد نشریه جهان
کودک که رسالت اصلی آن
بررسی و انعکاس جنبه های
گوناگون زندگی کودکان
جامعه امروز ایرانی است
بر آن شده تا از این پس
یکی از صفحات خود را
به درج و انعکاس نمونه
هایی از حوادث وقایع تلخ
و شیرین زندگی کودکان و
نوجوانان که در طی ماه در
مطبوعات کشور انتشار پیدا
کرده اختصاص دهد امید
که این اقدام بر جذابیت
های نشریه در اذهان
خوانندگان گران قدر
بیافزاید:

بازجویی از کودک 4ساله
یک کودک 4س��اله به جرم برداشتن یک بسته خوراکی توسط مسئوالن امنیتی فروشگاه بازداشت شد .مسئوالن امنیتی
فروشگاه هنگام خروج پدر و مادر ساوانا هارپ به آنها گفتند که دختر آنها دزدی کرده است و اجازه خروج از فروشگاه را
ندارد .مس��ئوالن امنیتی تعهدنامهای در اختیار این کودک قرار دادند تا آن را امضا کند .س��اوانا 4ساله که هنوز به مدرسه
نرفته بود نیز مجبور ش��د پایین تعهدنامه را خط خطی کند .در پی ش��کایت خانواده این کودک ،مسئوالن شرکت مجبور
به عذرخواهی رسمی شدند و از برکناری مسئوالن امنیتی فروشگاه خبر دادند.

اشک همکالسی ها و معلمان برای دو خواهر

«مبینای عزیزم یادت می آید چقدر گل س��رخ دوست داشتی همیشه می گفتی
من عاشق گل سرخ هستم .همکالسی قشنگم حاال کجایی که ببینی همه بچه
های مدرس��ه امروز به یاد تو هر کدام با یک ش��اخه گل رز به مدرس��ه آمدند تا
نیمکت خالی ات را گلباران کنند .امروز مدرس��ه حال و هوای دیگری دارد و در
این میان جای تو و خواهرت بیتا در میان همه خالی اس��ت.یادش بخیر زنگهای
تفری��ح در حیاط ب��ازی می کردیم.با اینکه بیتا یک س��ال از ت��و بزرگتر بود اما
همیش��ه مثل یک مادر حواس��ش به تو بود که هنگام ب��ازی و دویدن در حیاط
زمین نخوری.می گفت مادرمان طاقت ناراحتی تان راندارد.دلم برای حرف های
در گوش��ی وخنده های شیرینت تنگ شده» اینها بخشی از دلتنگی های دوست
و همکالس��ی مبینا دختر معصومی است که در غروب یک روز پائیزی در حادثه
ای هولناک همراه خواهرش بیتا از س��وی پدر معتادش��ان در آتش خشم انتقامی
کور س��وختند گفتنی است در جریان این حادثه تلخ که در حوالی خیابان قزوین
رخ داد مرد  42ساله معتاد به نام احمد دو دختر کوچولویش-بیتا  11ساله و مبینا
 10س��اله-را در غیبت همس��رش به دلیل نامعلوم به اتاق خواب برد و خودش و
آنه��ا را به آتش کش��ید .احمد برای جلوگیری از ف��رار دخترانش آنها را در میان
دست و پایش قرار داده بود.
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جنايتتكاندهنده مرد شيشهاي

دست اندازی در جاده
جان دختری را نجات داد
دختر  8س��اله که گردنبند طال را بلعیده و دچار خفگی
ش��ده بود به طور معجزه آس��ایی از مرگ نجات یافت.
لوس��ی دیوس  8س��اله زمانی که همراه دوس��تش در
مدرس��ه در حال ب��ازی بود گردنبندی به ش��کل قلب
را بلعی��د و ای��ن حادث��ه باعث خفگی او ش��د .مادرش
او را به س��رعت به بیمارس��تان رس��اند و در حالی که
با س��رعت رانندگی می کرد گردنبند ب��ه علت افتادن
خودرو در دس��ت ان��داز از ناحیه نای گلو به داخل معده
دختر فروافتاد و به این ترتیب دخترک به نفس کشیدن
افتاد و به زندگی بازگش��ت.این دخت��ر گفت:زمانی که
با دوس��تم صحبت می کردم سعی داش��تم تا موهایم
را ببن��دم برای این کار گردنبن��دم را داخل دهانم قرار
دادم تا به موهایم گیر نکند.دوستم موضوع خنده داری
تعریف کرد و من خندیدم و همین موضوع باعث ش��د
گردنبند ب��ه داخل گلویم فرو برود.در این موقع بود که
احس��اس کردم نمی توانم خوب نفس بکش��م و بعد از
ه��وش رفتم.این دخت��ر را به مرکز پزش��کی کودکان
انتقال دادندو بس��تری کردند.مادر لوسی در این رابطه
گفت:در راه انتقال به بیمارستان او به شدت از درد رنج
می برد و زمانی که ضربه به ماشین وارد شد لوسی به
من گفت:مامان احس��اس بهتری دارم .در همان زمان
بود که گردنبند جابجا شده و از گلویش پایین رفته بود.
لوسی به من گفت که دیگر چیزی احساس نمی کند.

مرد شيش��ه اي در جنايتي هولن��اك پس از قتل پدرش و
قطع پاي همس��رش ،پسر  4س��اله اش را نيز با  14ضربه
كارد از پا درآورد .حدود س��اعت  8صبح دوش��نبه ساكنان
خان��هاي در حوالي خيابان قزوين تهران مرد همس��ايه -
س��عيد  41س��اله  -را ديدند كه با س��ر و وضعي آشفته و
لباسه��اي خونآلود با عجله از خان��ه بيرون دويد .آنها با
ش��نيدن صداي گريههاي دو كودك خردسال سعيد ،راهي
خانه ش��ده و در ناباوري با پيكر نيمهجان و خونين س��ميه
 همس��ر  35س��اله  -او روبهرو ش��دند كه پاي چپش ازمچ قطع ش��ده بود .پسر  4س��الهاش  -پوريا  -و دختر 6
ماههاش  -پريا  -نيز بش��دت گري��ه و بيتابي ميكردند.
همس��ايهها بالفاصله با پلي��س و اورژانس تماس گرفتند.
دقايق��ي بعد ني��ز امدادگران زن مجروح را به بيمارس��تان
منتقل كردند .دو كودك زن مجروح به يكي از همسايهها
س��پرده ش��ده بودند كه مأموران دريافتند پدربزرگ بچهها
نزديكي خانه آنها زندگي ميكن��د .بنابراين پوريا و پريا را
از زن همس��ايه تحوي��ل گرفته و آنها را به پدربزرگش��ان
سپردند .در حالي كه رديابيها براي دستگيري سعيد ادامه
داشت حدود س��اعت  2بعدازظهر همسايههاي خانه سعيد
با ش��نيدن صداي نالههاي پسربچه دريافتند مرد شيشهاي
مخفيانه همراه پس��رش به خانه برگشته و پسر كوچولو را
هدف ضربههاي كارد قرار داده اس��ت .بنابراين پسر جوان
همس��ايه با كمك دوس��تش بيمعطلي پس از شكس��تن
شيش��هها و در آپارتمان وارد خانه ش��دند اما سعيد با قمه
و كارد به آنها حمله كرد كه همان موقع يكي از پس��رها با
چوب دس��تي چند ضربه به سعيد زد .ديگري هم پوريا كه
ه��دف  14ضربه كارد قرار گرفته بود را در آغوش كش��يد
تا او را به بيمارس��تان برس��اند .اما سعيد با ضربههاي كارد
وي را نيز مجروح كرد كه س��رانجام با كمك همس��ايهها
و حضور مأموران پليس دس��تگير شد .پس از انتقال پوريا
به بيمارس��تان تالش پزش��كان براي نجاتش آغاز شد اما
وضعيت وي وخيم اعالم ش��ده است .اعالم خبر قتل پدر
در حال��ي كه تحقيقات در اين پرونده ادامه داش��ت حدود
س��اعت  6بعدازظهر مرد ميانس��الي با مأم��وران كالنتري
محل تماس گرفت و از قتل هولناك همسايه  75سالهاش
در خانه خبر داد .دقايقي بعد مأموران پس از حضور در خانه
مورد نظر با جس��د خونين ابوالحسن  -پدر سعيد – روبهرو
ش��دند .دختر  6ماهه س��عيد نيز كنار جس��د پدربزرگ گريه
ميكرد .مرد جواني كه خود را پسر مقتول و برادر سعيد معرفي
ميكرد به مأموران گفت« :ظهر امروز خالهام از شهرس��تان
تماس گرفت و گفت :ساعتي قبل سعيد با تلفن همراه به خانه
آنها تلفن زده و گفته بود همس��رش را با قمه مجروح كرده و
پدرش را نيز كش��ته اس��ت .اآلن هم با پسرش پوريا در يك
مسجد نشس��ته و ميخواهد پوريا را هم بكشد!» اما من كه
سركار بودم موضوع را خيلي جدي نگرفتم تا اينكه بعدازظهر
وقتي به خانه سعيد رفتم و متوجه مجروح شدن سميه و پوريا
ش��دم بالفاصله خودم را به خانه پدرم رساندم كه متأسفانه با
صحنه جنايت هولناك روبهرو شدم! كارآگاهان در تحقيقات
مقدماتي دريافتند سعيد معتاد به ماده مخدر شيشه بوده و بر اثر
توهمات ناشي از مصرف مواد مخدر صنعتي مرتكب جنايت
شده است.

زندگی کودکان
و نوجوانان در
ایران و در
دیگر کشورهای
جهان آمیزه ای
از وقایع تلخ و
شیرین است .اما
میزان تلخی ها
و شیرینی های
زندگی کودکان
به تناسب شرایط
اقتصادی فرهنگی
و اجتماعی حاکم
بر هر کشور
تفاوت می کند.
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آینه
ترانههای مادرانه

ملیکا مقیمی

تران�ه های عامیانه ریش�ه عمیقی در ادبیات س�نن و آداب قدیمی م�ردم ایران دارد الالیی های
م�ادران در گ�وش ک�ودکان نمونه هایی از ترانه های عامیانه ایرانی اس�ت که بس�یاری از ما از
دوران کودکی آنها را از زبان مادربزرگها شنیده ایم.گربه شکمو نمونه ایی از این ترانه هاست
که زبان حال یک مادر را درباره کودکش بازگو می کند
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یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود
یه گربه نازنازی بود شیطون اهل بازی بود

من به تو گوشت نمی دم
دل و جیگر نمی دم

زرنگ بود و بال بود شکمو و ناقال بود
از بس که که بازیگوش بود همش دنبال موش بود

پیشی بی صبر و تاب نگاهی کرد به قصاب
گفت آقای سبیلو آقای چاق و اخمو

کمین می کرد یه گوشه به هوای آقا موشه
موش می گرفت اون ناقال بعدش می خورد با اشتها

گوشت نمی دی دنبه بده
دل نمی دی قلوه بده

یه روزی گربه ما گربه شیطون بال
رو پشت بوم راه می رفت پائین و باال می رفت

قصابه باز داد کشید هوار و فریاد کشید
گربه ی بی چشم و رو گم شو دیگه برو برو

یه دکون قصابی دید از پشت بوم پائین پرید
به عشق گوشت تازه رفت دم اون مغازه

پیشی حسابی بور شد
رفت و از اونجا دور شد

یه قصاب سبیلو با ساطورو با چاقو
گوشتا رو تکه می کرد میذاشت توی ترازو

خسته و سر در گریبون نگاهی کرد به آسمون
از قصابه خیری ندید رفت و رو پشت بوم پرید

دهن پیشی پر آب شد از گشنگی بیتاب شد
میو میو را سر داد به قصابه خبر داد

خسته و زار و ناامید رو پشت بوم دراز کشید
با خودش می گفت حاال که چیزی نخوردم

که من دلم گوشت می خواد
جیگر می خواد دل می خواد

گشنه و ناشتا موندم تو دلم میگم
این گوشتای گندیده پیف!پیف!پیف!بو می ده

قصابه تا اونو دید اخمی کرد و داد کشید
پیشته پیشته گربه ی بال برو برو اینجا نیا

شاید که باورم بشه
دلم یه کم خنک بشه

گریه کودک
دی کودکی به دامن مادر گریست زار
کز کودکان کوی به من کس نظر نداشت
طفلی مرا ز پهلوی خود بی گناه راند
آن تیر طعنه زخم کم از نیشتر نداشت
اطفال را به صحبت من از چه میل نیست
کودک مگر نبود کسی کو پدر نداشت
دیروز در میانه بازی کودکان
آن شاه شد که جامه مردم به تن نداشت
جز من میان این گل و باران کسی نبود
این اشک و آرزو ز چه هرگز اثر نداشت

توجه به درد و رنج کودکان در شعر شاعران ایران به ویژه شاعران معاصر جایگاه واالیی دارد .این توجه در
شعر شاعران معاصر از جمله سیمین بهبهانی و پروین اعتصامی از نمود بیشتری برخوردار است .در یکی از
اشعار سیمین بهبهانی به نام فعل مجهول ،شاعر به تصویرگری رفتار پدری می پردازد که رفتارش نمادی از
خشونتی بی حد و حصر در حق مادر خانواده فرزندان بی پناه اوست و شاعر معاصر دیگر پروین اعتصامی نیز
در جای جای دیوان اشعار خود درد و رنجی را که فقر و نداری به برخی کودکان تحمیل کرده است به تصویر
می کش��د تصویری که مش��اهده آن دل هر انسانی را سخت به درد می آورد .قطعه گریه کودک زبان حال
یکی از چنین کودکانی است.رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در  25اسفند  1285خورشیدی
در ش��هر تبریز به دنیا آمد .پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی (اعتصام الملک) از رجال نامی و نویسندگان و
مترجمان مشهور اواخر دوره قاجار بود .و مادرش اختر فتوحی نام داشت .در کودکی با خانواده به تهران آمد.
به همین خاطر پروین از کودکی با چهره های فرهنگی آش��نا ش��د و ادبیات را در کنار پدر و استادانی چون
دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت .وی زبان های فارسی و عربی را زیر نظر معلمان خصوصی در منزل
آموخت و پایان نامه تحصیلی خود را از مدرسه آمریکایی تهران گرفت و در همانجا شروع به تدریس زبان و
ادبیات انگلیسی کرد .وی سپس با پسر عمویش که در آن موقع رئیس شهربانی در کرمانشاه بود ازدواج کرد
و به کرمانشاه نقل مکان کرد او که در خانه ای سرشار از مظاهر معنوی و ادبی و به دور از هر گونه آلودگی
پرورش یافته بود پس از ازدواج ناگهان به خانه ایی وارد شد که کام ً
ال فضای نظامی در آن جا حکمفرما بود.
اخالق نظامی همس��رش با روح لطیف و آزاده پروین مغایرت داشت وطبیعی است که این دو طبع مخالف
نمی توانست دوام یابد و سرانجام این ازدواج ناهمگون به جدایی کشید و پروین پس از دو ماه و نیم اقامت
در خانه ش��وهر با گذش��تن از مهریه اش در مرداد ماه  1314از وی جدا شد .با این همه تلخی شکست را با
خونسردی و متانت شگفت آوری تحمل کرد و تا پایان عمر از آن سخنی بر زبان نیاورد و شکایتی ننمود.
وی پس از جدایی از همسر ،مدتی کتابدار کتابخانه دانش سرای عالی بود .سپس به تشویق ملک الشعرای
بهار در سال  1315دیوان اشعار خود را که بالغ بر  25بیت است به چاپ رساند ولی مرگ پدرش در دی ماه
 1316در سن  63سالگی ضربه هولناک دیگری بر روح حساس او وارد کرد که عمق آن را در مرثیه ای که
در سوگ پدر سرود است به خوبی می توان احساس کرد.
تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من
پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل
پروین اعتصامی عاقبت در تاریخ  15فروردین  1320در س��ن  35س��الگی بر اثر ابتال به بیماری حصبه در
تهران درگذش��ت و در حرم حضرت معصومه در شهر قم به خاک سپرده شد .از مهمترین آثار او می-توان
به اشک یتیم –بلبل و موراشاره کرد

آخر تفاوت من و طفالن شهر چیست
آیین کودکی ره و رسم دگر نداشت
هرگز درون مطبخ ما هیزمی نسوخت
وین شمع روشنایی از این بیشتر نداشت
همسایگان ما بره و مرغ می خوردند
کس جز من و تو قوت ز خون جگر نداشت
بر وصله های پیرهنم خنده می کنند
دینار و درهمی پدر من مگر نداشت
خندید و گفت آن که به فقر تو طعنه زد
از دانه های گوهر اشکت خبر نداشت
این بوریای کهنه به صد خون دل خرید
رختش گه آستین و گهی آستر نداشت
طفل فقیر را هوس و آرزو خطاست
شاخی که از تگرگ نگون گشت،بر نداشت
نساج روزگار در این پهن بارگاه
از بهر ما قماشی از این خوبتر نداشت
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س�پيده  8س�اله با والدين و خواهر  9سالهاش زندگي ميكند .سپيده س�ابقه طوالني مشكالت رفتاري دارد كه شامل
لجبازي با والدين ،پرخاش�گري به خواهرش و بچههاي همس�ايه ميشود .در اين خانواده ميزان مشاجرات خانوادگي
خيلي زياد شده است .والدين ساير بچهها دائم به آنها شكايت ميكنند كه رفتار سپيده باعث آزار كودكانشان است و
اين باعث ميشود كه والدين سپيده به هنگام عصبانيت و ناراحتي حرفهاي بد و منفي به او بزنند و نتوانند خودشان
را كنترل كنند .گاهي آنها به قدري از سپيده عصباني ميشوند كه سرش فرياد ميزنند« :آخر تو چهات شده؟»
ك�ودكان ب�ه هنگام تولد داراي عزتنفس باال يا پائين نيس�تند بلكه عزتنفس بتدري�ج و در طي تجربيات زندگي به
دس�ت ميآيد .عزتنفس به معناي برداش�تي اس�ت كه هر فرد از خودش دارد .بس�ياري از كودكان به صورت منفي
خودشان را ارزيابي ميكنند و رفتارهايي كه از خود بروز ميدهند نيز مطابق با اين برداشت آنها از خودشان است .به
عبارتي وقتي كودكان برداش�ت منفي از خود داش�ته باشند ،غالباً رفتار منفي از آنها سر ميزند .كودكاني كه عزتنفس
پائين�ي دارن�د فكر ميكنند ديگران هم نظرش�ان در مورد آنها مثل نظر خود آنهاس�ت و به همي�ن خاطر رفتاري منفي
نسبت به اين افراد نشان ميدهند.
پس :چنانچه والدين عزتنفس پائين فرزندش�ان را مورد توجه قرار بدهند ممكن اس�ت مشكالت رفتاري فرزندشان
نيز برطرف بش�ود .ش�خصيت كودك همان چيزي اس�ت كه والدينشان از آنها س�اختهاند و اين مسئله بويژه در مورد
عزتنفس كودكان صدق ميكند .با توجه به تأثير بسيار والدين بر عزتنفس كودكان در اين مقاله شيوههايي به شرح
زير جهت باال بردن عزتنفس كودكان توسط والدين ارائه ميشود:

* مهارتها را به فرزندتان ياد بدهيد

والدين ميتوانند مهارتهاي زندگي را به فرزندش��ان ياد بدهند
تا آنها به موفقيت بيش��تري دست يابند .اگر كودكان به موفقيت
برس��ند ،فيدبكهاي مثبتتري را از ديگران دريافت ميكنند و
احساس خوبي نسبت به اين افراد خواهند داشت .به اين ترتيب
حس بهتري نيز نس��بت به خودش��ان خواهند داش��ت .والدين
بايد س��عي كنند تا مهارتهايي مانند ش��ناخت احساسات ،ابراز
وجود،كنترل عصبانيت ،ياد گرفتن رفتارهاي اجتماعي و ...را به
فرزندان خود بياموزند.
* فيدبكهاي مثبت بدهيد

آنچه ك��ه والدين ميگويند و نحوه بيان صحبتهايش��ان تأثير
بس��يار زيادي در احس��اس دروني فرزند نس��بت ب��ه خودش و
عزتنفس وي دارد .اگر ميزان فيدبكهاي مثبت بيش��تر باشد
به مرور زمان كودك نظر مثبتي نس��بت به خودش و عزتنفس
وي دارد .اگر ميزان فيدبكهاي مثبت بيشتر باشد به مرور زمان
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كودك نظر مثبتي نسبت به خود پيدا خواهد كرد.
دادن فيدبكهاي مثبت بيش��تر ،براي والدين داراي فرزندان با
مش��كالت رفتاري سخت است زيرا اين كودكان رفتار مثبتي از
خود نشان نميدهند كه مس��تحق دريافت فيدبك مثبت باشد.
بنابراي��ن بايد به كارهاي كوچ��ك آنها توجه كنيد و در ازاي هر
كار مثبتي به آنها جايزه بدهيد.
* تعاملهاي سالم خانوادگي را حفظ كنيد

ارتباطات روزمره خانواده تأثير بس��زايي بر كودك خواهند داشت
اگر خانواده دچار مشكل باشد همه اعضاي خانواده دچار دردسر
ميش��وند .س��عي كنيد از برخي ارتباطهاي منفي سؤال كردن
منفي ،س��رزنش ديگران ،تحقير كردن و كنايه زدن پرهيز كنيد.
اگر كودكي دائم ًا جمالت منفي در مورد خودش از زبان ديگران
بش��نود ممكن اس��ت خودش هم ديدي منفي از خود پيدا كنيد.
ارتباط خوب و حل مش��كالت در خان��واه ميتواند باعث تقويت
عزتنفس كودك شود.
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بس��ياري از والدين بسيار عالقهمند هستند كه س�لامت و وضعيت روحي و رواني و رفتاري كودكانشان را ارزيابي كنند .اين
ارزيابيهاي والدين در ش��ناخت و تش��خيص مشكالت فرزندان بسيار مثمر ثمر هس��تند چراكه والدين ميتوانند پس از اين
شناخت براي دريافت راهكارها و اقدامات درماني دست به كار شوند .به منظور ارزيابي مسائل و مشكالت رواني – اجتماعي
كودكان ،آزمون «فهرس��ت نش��انههاي مربوط به مشكالت كودكان» براي اين گروه ارائه ميشود .اين پرسش در  35سؤال
نخس��تين بار در س��ال  1986به جامعه روانپزشكي عرضه گرديد و نهايت ًا در س��ال  1999با تغييرات ضروري به عنوان يك
آزمون معتبر و بينالمللي براي غربالگري اختالالت رفتاري – اجتماعي كودكان و نوجوانان انتشار يافت.

شما والدين
ميتوانيد با
پاسخ دادن به
اين سؤالها بر
مراقبت بهتر از
كودكتان كمك
كنيد .لطفاً
جملهاي كه
كودكتان را بهتر
توصيف ميكند،
با عالمت
مشخص كنيد.

					
 -1از درد شكايت دارد.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

			
 -3به آساني خسته ميشود و انرژي كمي دارد.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

گاهي اوقات

اغلب

			
 -2اكثر اوقات را در تنهايي سپري ميكند.
			
 -4بيقرار است و نميتواند آرام در جايي بنشيند.
				
 -5با معلم اش مشكل دارد.

				
 -6به مدرسه عالقه زيادي ندارد.

هرگز

گاهي اوقات

هرگز

				
 -8زياد خيالپردازي ميكند.

هرگز

		
 -10در مواجهه با موقعيتهاي جديد نگران ميشود.

هرگز

				
 -9سريع حواسش پرت ميشود.

 -11احساس غم و پژمردگي ميكند			.

هرگز

هرگز

هرگز

گاهي اوقات
گاهي اوقات

گاهي اوقات
گاهي اوقات

گاهي اوقات

گاهي اوقات

اغلب
اغلب
اغلب
اغلب

اغلب
اغلب

اغلب

اغلب

			
 -13احساس يأس و نااميدي ميكند.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

 -15به دوستانش عالقه زيادي دارد			.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

				
 -14در تمركز كردن مشكل دارد.
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هرگز

گاهي اوقات

 -7اعمال و حركاتش طوري است كه انگار به يك موتور وصل شده است .هرگز

				
 -12زودرنج و عصبي است.
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هرگز

گاهي اوقات

اغلب

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

				
 -16با بچههاي ديگر دعوا ميكند.

هرگز

گاهي اوقات

				
 -17در مدرسه غيبت دارد.

هرگز

گاهي اوقات

				
 -19خودش را دستكم ميگيرد.

هرگز

گاهي اوقات

			
 -18نمرات مدرسهاش در حال افت هستند.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

 -20مدام دکتر عوض میکنید تا مطمئن شود كه هيچ گونه بيماري ندارد.

هرگز

گاهي اوقات

					
 -22خيلي نگران است.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

			
 -24احساس ميكند كه فرد بدي است.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

 -26مدام آسيب ميبيند				.

هرگز

				
 -21در خوابيدن مشكل دارد.
			
 -23بيشتر از قبل ميخواهد كه با شما باشد.

			
 -25بيش از حد كارهاي خطرناك ميكند.

هرگز
هرگز

گاهي اوقات

گاهي اوقات

اغل��ب

اغلب

اغلب

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

		
 -27به نظر ميرسد كه كمتر اهل بگو و بخند است.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

			
 -29قواعد و مقرارات را زير پا ميگذارد.

هرگز

گاهي اوقات

اغلب

هرگز

گاهي اوقات

هرگز

گاهي اوقات

			
 -28بچهگانهتر از سنش رفتار ميكند.

				
 -30احساساتش را بروز نميدهد.

 -31احساسات بقيه را درك نميكند			.

هرگز

هرگز

				
 -32ديگران را دست مياندازد.

هرگز

		
 -34چيزهايي كه مال خودش نيست را برميدارد.

هرگز

			
 -33گناهش را به گردن ديگران مياندازد.

		
 -35استفاده مشترك از وسايلش با ديگران را نميپذيرد.

هرگز

گاهي اوقات

گاهي اوقات

گاهي اوقات

گاهي اوقات

گاهي اوقات

گاهي اوقات

Scoring Guideline
اين پرسش�نامه دامنه وسيعي از مشكالت رفتاري
و هيجان�ي ك�ودكان مانن�د مش�كالت توجه�ي،
رفتاري ،اضطراب و افس�ردگي را براساس ديدگاه
والدي�ن درباره كاركرد روان�ي – اجتماعي كودكان
ميس�نجد .براي نمرهگذاري اين آزمون به طريق
زير عمل كنيد:
هر سؤال با توجه به اينكه هرگز ،گاهي اوقات و
يا اغلب پاس�خ داده شده ميشود ،به ترتيب نمره
صفر 2 ،1 ،ميگيرد و س�پس تمامي اين نمرات با
ه�م جمع ميگردند تا نمره كلي فرد در اين آزمون
به دست آيد.
انواع اختالالت
نمره كلي حاصل از اين پرسش�نامه بيانگر احتمال
ابتلاي كودك به مش�كالت رواني – اجتماعي و از
آن جمله موارد زير ميباشد:
* مشكل در توجه و تمركز
* مش�كالت درونيس�ازي نظي�ر اضط�راب و
افسردگي
* مشكالت بيرونيسازي نظير اختالل سلوك

تفسير مربوط به كودكان  3تا  5سال
توج�ه :ب�راي ك�ودكان  3تا  5س�ال ،س�ؤالهاي
مرتب�ط ب�ا دبس�تان يعن�ي  17 ،6 ،5و  18نباي�د
نمرهگذاري ش�وند و نمرات  31س�ؤال باقيمانده
محاسبه ميگردند.
* در صورت�ي كه كودك مطابق با بند يك ،نمره  23به
پائين بياورد وي احتماالً فاقد مش�كل و در صورتي كه
نمره كلي  24به باال كسب كند احتماالً واجد مشكالت
رواني – اجتماعي (به صورت كلي) ميباشد.
* در صورت�ي ك�ه كودك در س�ؤاالت ش�ماره ،7
 14 ،9 ،8و  21نم�ره براب�ر ي�ا باالتر از  7كس�ب
كن�د ،احتماالً داراي مش�كالتي در توج�ه و تمركز
ميباشد.
* در صورت�ي كه كودك در س�ؤاالت ش�ماره ،11
 22 ،19 ،13و  27نم�ره براب�ر ي�ا باالت�ر از يك
كس�ب كند .احتماالً داراي مش�كالت دروني مانند
اضطراب و افسردگي است.
* در صورتي كه در س�ؤاالت شماره ،31 ،29 ،16
 34 ،33 ،32و  35نمره برابر يا باالتر از  7كس�ب
كند ،احتماالً داراي مش�كالت بيروني مانند اختالل
سلوك است.

اغلب

اغلب

اگر يك تا 3
سؤال پاسخ داده
نشده باشد آن
سؤالها نمره
صفر ميگيرند اما
اگر  4يا بيشتر
از  4سؤال پاسخ
داده نشود،
پرسشنامه فاقد
اعتبار است و
نبايد نمرهگذاري
شود.

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

اغلب

د
ستو
ر
ا
ل
ع
نمر ه م 
له
گذار اي
ي

تفسير مربوط به كودكان  6تا  10سال
* در صورت�ي كه كودك مطابق با بند يك ،نمره كلي
 27و پائينت�ر بياورد ولي احتماالً فاقد مش�كل و در
صورتي كه نمره كل  28و باالتر كس�ب كند ،احتماالً
داراي مشكالت رواني – اجتماعي ميباشد.
* در صورت�ي كه كـودك در س�ـؤاالت ش�ـماره
 14 ،9 ،8 ،7و  21نـم�ره بـراب�ر ي�ا بـاالتر از 7
كس�ب كنـد ،احـتماالً واجد مش�ـكالت در تـوجه
و تـمركز ميباشد.
* در صورت�ي كه كودك در س�ؤاالت ش�ماره ،11
 22 ،19 ،13و  27نمره برابر يا باالتر از  5كس�ب
كند ،احتماالً داراي مشكالت دروني مانند اضطراب
و افسردگي ميباشد.
* در صورت�ي كه كودك در س�ؤاالت ش�ماره ،16
 3و  35نم�ره براب�ر يا باالتر
 4 ،33 ،32 ،31 ،29
ً
از  7كس�ب كن�د ،احتماال مش�كالت بيروني مانند
اختالل سلوك است.
چنانچه كودك شما براساس ارزيابي فوق در سن
خ�اص خ�ودش ،داراي مش�كل رواني ي�ا رفتاري
است ،هر چه سريعتر با يك مشاور يا روانشناس
كودك – نوجوان مالقات به عمل آوريد.
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یونیسف

الهام ابراهیمی

اگر چ��ه حق هم��ه کودکان
اس��ت که در مقابل خش��ونت،
بهره کشی و آزار حمایت شوند اما
هنوز میلیون ها کودک در گوشه و کنار
جهان در سنین متفاوت با پیشینه اجتماعی
و اقتصادی ،مذهب و فرهنگ مختلف به گونه
ای رها ش��ده و مورد آسیب قرار گرفته اند .میلیون
ها کودک نیز در خطرمواجه شدن با چنین آسیب هایی
هس��تند که می تواند اثرات نامطلوبی بر سالمت جسمی
و روان��ی کودکان حتی در بزرگس��الی آنها ب��ر جای گذارد.
یونیس��ف معتقد است که در بیش��تر موارد تغییراتی کوچک و
س��اده در قوانین ،سیاستها ،خدمات و هنجارهای اجتماعی بهبود
راههای حمایت از کودکان را میس��ر می کند .بنابراین این س��ازمان
جهانی فعال در بیش از  150کشور که متمرکز بر کمک به بقا و پیشرفت
ک��ودکان از کودکی تا نوجوانی می باش��د ،با تقویت سیس��تم های حمایت از
کودکان و ترویج هنجارهای اجتماعی مثبت تالش دارد که از خشونت ،بهره کشی
و آزار کودک جلوگیری کند.
مسایل حمایتی کودکان

آزارهایی چون اجبار به کار و ازدواج  ،آزار جنسی و بهره کشی ،قاچاق کودک ،تبعیض
جنس��یت و دیگر آس��یبهایی که کودکان را هدف قرار می دهد ممکن اس��ت از جانب
افرادی که کودک به آنها اعتماد دارد و تکیه کرده است مشتمل بر اولیا ،پرستار ،آموزگار،
کار فرما و یا حتی مقامات مجری قانون در خانه ،خانواده ،مدرس��ه ،ارگانهای حمایتی
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و حقوق��ی ،محل کار و دیگر ارگانها و تجمعات با هر عنوانی رخ دهد .اینگونه آزارها که گریبانگیر
کودکان اس��ت به ندرت گزارش ،تحقیق و پیگیری می ش��ود و حتی کمتر از آنچه تفکر میشود
عاملین آزارکودک بار مسئولیت کیفری را متحمل شده و مجازات می شوند .یونیسف مشکالت
کودکان سراس��ر جهان را بدون هیچگونه تبعیضی طبقه بندی و آن را تعریف کرده و به راه
های مبارزه با هر یک و نیز روشهای پیشگیری از آن اندیشیده است.
کودکان کار

یونیسف خود را موظف به حمایت از حقوق کودکانی می داند که آنگونه که باید مجال
کودک��ی ک��ردن نیافته و خیلی زود جا پای پدر گذاش��ته اند ،کودکان��ی که مجبورند با
دستهای کوچک بی گناهشان عواملی چون فقر اقتصادی خانواده را که هیچ نقشی در
آن نداشته اند حل و فصل کنند.یونیسف در تالش است که پاسخی به نیازهای ابتدایی
هر کودک داده تا همه آنها فرصتی یکس��ان برای باروری تواناییهای خود داشته باشند.
میلیونها کودک برای کمک به خانواده خود به روش��هایی که نه آس��یب رس��ان و نه
استثماری هستند کار می کنند.
با این وجود یونیس��ف بیش از 100میلیون کودک را در کش��ورهای در حال توسعه در
گ��روه کودک کار معرف��ی کرده که در حدود  16درصد این گروه  5تا  14س��ال می
باشند .همچنین درسراسر جهان بیش از  200میلیون کودک زیر  18سال که بصورت
تمام وقت کار می کنند برآورد ش��ده اس��ت .در آسیا و اقیانوسیه  1از  8کودک و در
آمریکا التین  1از 10کودک  5تا  17سال از کودکان کار شمرده می شوند .اگر چه
درآمارهای کودکان کار در مجموع تعداد پسرها بیشتر از تعداد دخترها بیان شده اما
قابل ذکر اس��ت که تعداد زیادی از دخترهایی که در حقیقت کودک کار می باش��ند
امکان دیده شدن ندارند و در نمودارها گنجانده نمی شوند .برآورد شده که تقریبا 90
درصد از کودکان مش��غول به کار در کشور متبوعه خود ،دختر هستند .شیوع معضل
کودک کار اگرچه در سالهای اخیر رو به نزول بوده اما آسیب های وارده به رشد جسمی
و روان��ی کودکان و نوجوانان و دور افتادن آنها از تحصیل در حال صعود اس��ت .در
راس��تای درمان این آس��یب ها یونیسف از برنامه دس��تیابی به از بین بردن بدترین
شکل های کودکان کار در سال  2016حمایت می کند .همچنین از جوامعی که در
تفکر تغییرفرهنگ قبول کودک کار هستند در کنار استراتژیها و برنامه های تامین
درآمد جایگزین برای خانواده ها ،دسترسی به مهد کودک ،آموزش با کیفیت واقعی
و خدمات محافظتی پشتیبانی می کند.
ازدواج کودکان

ازدواج کودکان اصطالحیس��ت برای ازدواج رس��می و یا غیر رسمی افراد زیر  18سال
بدون در نظر گرفتن جنس��یت ،با توجه به اینکه چنین معضلی بیشتر گریبانگیر دختران
است ،ازدواج کودکان را می توان نتیجه تبعیض جنسیتی دانست .به عنوان مثال جوامعی
هستند که دختران زیر  18سال را به ازدواج و پسران را به تحصیل و رشد ترغیب میکنند.
متعاقبا دختران از تحصیل بازمانده و آسیبهای معاشرتی را متحمل می شوند .ازدواج کودکان
به اس��تراتژی تداوم اقتصادی یک خانواده نیز می تواند مربوط باش��د .در سنین پایین دختران
خانواده ترغیب به ازدواج می ش��وند تا بار اقتصادی خانواده کاهش یابد و پس��رها با تحصیل و
یادگیری ها کمکی برای درآمد خانواده می شوند .به گفته یونیسف ،یک سوم دختران 20تا  24سال
در کش��ورهای در حال توس��عه قبل از  18سالگی ازدواج کرده و  15میلیون از آنها قبل از آنکه آمادگی
مادر شدن را داشته باشند باردار می شوند.
بارداری نارس ،مرگ و میر مادران ،مرگ و میر نوزادان ،مشکالت روانی ،ایدز و اچ آی وی ،بیسوادی ،فقر ،خشونت
و آزار ،انزوا و رها شدن از نتایج منفی ازدواج کودکان می باشد .به عنوان مثال آمارهای ساالنه خبر از مرگ 70000
مادر  15تا  19سال که درنتیجه بارداری ویا زایمان بوده می دهد و یا افزایش  60درصدی احتمال فوت فرزندی
که از مادر زیر  18سال متولد شده در یک سال اول زندگیش مثالی دیگر از نتایج منفی ازدواج کودکان است .جالب
اس��ت بدانیم که در راس جدول آمار جهانی ازدواج کودکان ،نیجریه با  76/6درصد قرار دارد .یونیس��ف باور دارد که
ازدواج قبل از  18سال می تواند مخالف با حقوق انسانی کودک از جمله حق تحصیل ،تفریح ،سالمت ،آزادی بیان و تفکر
و آزادی از تبعیض باشد و بهترین راه حمایتی از این حقوق انسانی کودکان را تعیین و تصویب حداقل سن  18سال برای
ازدواج می داند .یونیسف ،تحصیل را در کنار فقرزدایی و اشتغالزایی به عنوان راههای پیشگیری از ازدواج کودکان معرفی کرده
و به منظور کاهش این معضل با اجتماعات مختلف فعال در باال بردن سن ازدواج و کاهش تبعیض جنسیتی با باال بردن سطح
آگاهی و گفتمان درعرصه محلی و ملی همکاری می کند.
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occur in the homes, families, schools, care and justice systems, workplaces and communities across the world.Only a small proportion of acts of violence, exploitation and abuse are
reported and investigated, and few perpetrators are held accountable. UNICEF has identified and classified issues and difficulties that children have been facing all around the globe
without any kind of discrimination and has been studying on elimination and prevention
methods against all these problems.

•Child Laber

UNICEF bounds itself to protect and fulfill rights of those children that have not the opportunity to live as a child and too early has stepped into their dad’s shoes; children who are
forced to fight against problems such as poverty with their small and tiny hands. UNICEF is
trying to respond to fundamental needs of children to give them the equal opportunity to
grow and fertile their abilities.
Millions of children work to help their families in ways that are neither harmful nor exploitative. However, UNICEF estimates that around 150 million children aged 5-14 in developing
countries, about 16 per cent of all children in this age group, are involved in child labor.
In addition, it has been estimated that more than 200 million children under 18 work,
many full-time. In Asia Pacific 1 in 8 children aged 5-17 work and 1 in 10 in Latin America.
Although aggregate numbers suggest that more boys than girls are involved in child labor,
many of the types of work girls are involved in are invisible. It is estimated that roughly 90
per cent of children involved in domestic labor are girls.
Even though the prevalence of child labor has been falling in recent years everywhere apart
from Sub Saharan Africa where it is actually increasing with regard to children aged 5-14, it
continues to harm the physical and mental development of children and adolescents and
interfere with their education.
In order to treat this problem, UNICEF supports the Roadmap for achieving the elimination
of the worst forms of child labor by 2016, which calls for an integrated response to child
labor. Moreover, UNICEF supports communities in changing their cultural acceptance of
child labor, while supporting strategies and programming to provide alternative income to
families, access to nurseries, quality education and protective services. UNICEF also works
with employers and the private sector to assess and address the impact of their supply
chain and business practices upon children.

•Child Marriage

Child marriage, defined as a formal marriage or informal union before age 18, is a reality
for both boys and girls, even though girls are disproportionately the most affected. Child
marriage, in one hand is rooted in gender discrimination and in the other hand is a strategy
for economic survival. Encouraging girls under 18 years old to marry and boys to study and
achieve skills can be a proof for gender discrimination. As a result girls fall far from education and will suffer social damages. Some Families marry off their daughters at an early age
to reduce their economic burden and boys by learning different skills become help to reduce economic difficulties of the family. According to UNICEF a third of women aged 20-24
years old in the developing world were married as children and 15 million of them become
mother before they are mentally and physically ready.Maternal deaths related to pregnancy
and childbirth are an important component of mortality for girls aged 15–19 worldwide,
accounting for 70,000 deaths each year If a mother is under the age of 18, her infant’s risk
of dying in its first year of life is 60 per cent greater than that of an infant born to a mother
older than 19. Even if the child survives, he or she is more likely to suffer from low birth
weight, under nutrition and late physical and cognitive development. Child brides are at risk
of violence, abuse and exploitation. Finally, child marriage often results in separation from
family and friends and lack of freedom to participate in community activities, which can
all have major consequences on girls’ mental and physical well-being. Nigeria is on top of
the world’s chart of child marriage with %76/6. UNICEF believes that marrying under 18 is
a breach of human rights of children such as education, leisure, health, freedom of expression and thought and freedom of discrimination and the best way to protect all these obvious
rights of children is to set minimum of 18 years for marriage. UNICEF introduces education as
well as poverty alleviation and job creation as ways to prevent the problem of child marriage.
UNICEF supports and coordinates active organizations with mission of increasing marriage age
and reduction of gender discrimination.
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UNICEF

Annually

70/000 Deaths of
Children Marriage

Elham Ebrahimi

Although all children are entitled
to be protected against any kind
of violence, exploitation and abuse,
however, millions of children of various age are facing child-abuse all around
the world with different social, economical,
religious and cultural backgrounds and millions
are at risk of what can leave adverse effects in
their future life.
UNICEF believes that changes in legislation, policies,
services and social norms can improve the children’s
protection system in multiple ways. Accordingly this
organization is successfully active in more than 150 countries around the globe and focuses on helping the children to survive and to improve from childhood to adolescence,
by strengthening children’s protecting systems and encouraging
positive social norms to prevent and eliminate violence, exploitation
and abuse directed at children.
CHILD PROTECTION ISSUES
Various forms of violence, exploitation and abuse, including child labor,
child marriage, sexual abuse and exploitation, child trafficking, genderbased violence, bullying, gang violence, female genital mutilation/cutting
are often practiced by someone known to the child, including parents,
other family members, caretakers, teachers, employers, law enforcement
authorities, state and non-state actors and other children and they mainly
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16. Does s/he fight with other children?		

Never

occasionly

mostly

17. Does s/he not attend her/his classes at school?

Never

occasionly

mostly

18. Are her/his grades at school dropped?		

Never

occasionly

mostly

19. Does s/he have low self-confidence?		

Never

occasionly

mostly

20. Does s/he visit different doctors?			

Never

occasionly

mostly

21. Does s/he struggle to sleep?			

Never

occasionly

mostly

22. Is s/he worried?				

Never

occasionly

mostly

23. Does s/he want to be with you more than before?

Never

occasionly

mostly

24. Does s/he think he is a bad person?		

Never

occasionly

mostly

25. Does s/he risk too much?			

Never

occasionly

mostly

26. Is s/he harmed or abused constantly?		

Never

occasionly

mostly

27. Is s/he seemed not to be happy and talkative?

Never

occasionly

mostly

28. Does s/he behave younger than her/his real age?

Never

occasionly

mostly

29. Does s/he break rules and laws?			

Never

occasionly

mostly

30. Does s/he hide her/his feelings?			

Never

occasionly

mostly

31. Does s/he not understand others’ feelings?

Never

occasionly

mostly

32. Does s/he make fun of others?			

Never

occasionly

mostly

33. Does s/he blame others for her/his own mistakes?

Never

occasionly

mostly

34. Does s/he use others’ belongings?		

Never

occasionly

mostly

35. Does s/he not accept sharing?			

Never

occasionly

mostly

This test evaluates wide range
of behavioral and emotional
problems of children such as
attention, stress and depression problems due to parents’
views on psycho-social function
of children. Follow as bellow to
score:
According to the answer of each
question mark 0 for ‘never’, 1
for ‘sometimes’ and 2 for ‘most
of the times’ and get together
all the marks to find out the
final score. Notice: mark nonanswered questions 0 if they
are up to 3 only and if they are
more than 4, the result of the
test cannot be valid.
Types of Disorders
The score of the test can be
a proof for the psycho-social

problems of the child. problems
can be problem in focusing,
stress and depression, conduct
behavior, etc.
Interpretation of 3 to 5 Years
Old Children
Notice: Do not mark questions
5, 6, 17 and 18. If the child
scores less than 23, s/he may
not have any problems and if s/
he scores over 24, s/he might
be having psycho-social problem. If s/he scores more than 7
in questions 7, 8, 9, 14 and 21,
most likely s/he has problem
in focusing. If s/he scores 1 or
more in questions 11, 13, 19,
22, 27, probably s/he has problems such as stress and depression. If s/he scores 7 or more in
questions16, 29, 31, 32, 33, 34,
35, most likely s/he has prob-

Scoring
Guideline

lems such as conduct disorder.
Interpretation of 6 to 10 Year
Old Children
If the final score of the child is
27 or less, most likely s/he has
psycho-social problem. If the
child scores 7 or over in questions 7, 8, 9, 14 and 21, most
likely s/he has problem in focusing. If the child scores 5 or over
in questions 11, 13, 19, 22, 27,
presumably he has problems
such as stress and depression.
If the child scores 7 or over in
questions 16, 29, 31, 32, 33,
34, 35, most probably s/he has
behavioral problems.
If your child has a psychological
or behavioral problem according to the evaluation, visit a
children-juvenile psychologist
immediately.
48

Psychology

List of test of children’s problems
Most parents are interested to evaluate their children’s health of mental behavioral. These evaluations are very effective to identify and clarify problems of
children, because therapeutic strategies and actions will be after clarification. To
evaluate mental and social issues and problems of children, test of “list of signs
of related to children problems” has been offered.

Parents can
increase the
quality of
child-care by
doing this
test. Please
choose the
one that
describes
your child
the best.
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1. Does s/he complain from pain?			

Never

occasionly

mostly

2. Does s/he like to be lonely most of the times?

Never

occasionly

mostly

3. Does s/he get tired easily?			

Never

occasionly

mostly

4. Is s/he restive and cannot be sited calm in a place?

Never

occasionly

mostly

5. Does s/he have problem with her/his teachers?

Never

occasionly

mostly

6. Is s/he not interested in going to school?

Never

occasionly

mostly

7. Does s/he act as s/he is attached to a motorbike?

Never

occasionly

mostly

8. Does s/he have too much of imagination?

Never

occasionly

mostly

9. Can s/he be distracted easily? 			

Never

occasionly

mostly

10. Is s/he worried of facing new situations?

Never

occasionly

mostly

11. Is s/he sad and depressed?

			

Never

occasionly

mostly

12. Is s/he irritable and nervous?			

Never

occasionly

mostly

13. Is s/he disappointed?				

Never

occasionly

mostly

14. Does s/he have problem in focusing?		

Never

occasionly

mostly

15. Does s/he love her/his friends too much?		

Never

occasionly

mostly

		

Firoozgar hospital. The hospital informed
social emergency (123) and this organ informed Mehrafarin about this child abuse
case. This little girl who had never had
the opportunity of going to nursery nor
pre-school was in an awful condition that
even the psychologist of the hospital had
to try so hard to communicate with her.
Everyone even Mobina’s aunt was forbidden from visiting her by the judge of the
child abuse case.
Philanthropic institute of Mehrafarin
offered Mobina an expert and trustable
social worker and a babysitter instead
of the mother who was supposed to be
beside her. In addition, Mehrafarin proved
her some clothes, shoes and other needed
stuffs. The abused little girl came back
to the normal life and was released from
the hospital with the permission of the
doctor. Due to Mobina’s detained and
addicted father and mother, D-Benoydi 40
years old and Zahra-KH 38 years old who
turned their own house to a house of corruption, she is currently in the welfare till
the judge, Mr Hozoori, her care situation.
According to the confessions of Mobina’s
aunt, husband of the aunt is pursuit by
police.
It is not worthless to mention the legal
department of Mehafarin that tried very
hard to be in the court and protect the
human rights of the child. The hard try of
the lawyers of this department, however,
were not successful. Mehrafarin believes
that its lawyers should have been allowed
to attend the sessions of the court related
to the case although the judge of the
case was tracking and evaluating the case
compassionately. There is a hope for the
legal department of Mehrafarin to be able
to attend the court’s sessions and get the
permission for being more active especially in the cases of child abuse.

After Few Months, Livid Face

Everyone has run away from her, even
her teddy. There is not a friendly smile to
refresh her childhood. There is only lack of
the presence of a father to bring her security and calmness and need of a mother to
heel her bed times’ tears. Loneliness and
fear has darkened all her dreams. Pain is
the most familiar feeling that interprets
the life to her. Smile has escaped from her
lips and the bitter taste of tears is all over
her face. There is not even a hand to take
away her loneliness and adds some color
to her childhood.
Mobina, a 7 years old kid, has been living
all alone and with no guardian because
her addicted parents are detained for
moral corruption. She spent few days with
her aunt (sister of her father) hoping to
forget her loneliness at least for few hours.
Unfortunately, her aunt’s husband (Javad)
has been addicted and too suspicious
to his wife. Mobina was used as a spy to
answer sick questions of the husband of
her aunt. Mobina is in children’s medical
centre because of the wounds of child
abuse from her aunt’s husband and.
“ When I woke up my mom who was released from the jail for few days, was not
at home. My uncle (aunt’s husband) came
to our home and took me out. After putting me in his car, he gave me sweets and
gifts and started asking me sick questions
about my aunt such as where we went last
day and what she did and whom she met
frequently. I did not have any answers for
them to satisfy my uncle, so he got very
angry and threw his punch into my eye,
banged my head by pliers and cut my legs
by a big razor. Later, I faint and could not
see, hear or feel anything else.” Mehrafarin’s social worker quoted from Mobina in
a report.
Mobina was driven home after all the
abuses and her aunt took her to the

Elham Ebrahimi - Social Worker

Black Dossiet
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Mirror

Paying attention to
children’s problems
has a very significant place in Iranian
contemporary poets.
This attention in
poems of Iranian
contemporary poets
such as Simin Behbahani and Parveen
Etesami is more
significant. In one of
the poems of Simin
Behbahani called
“the passive verb”,
the poet illustrates
unbounded anger of
a father towards the
mother of the guard
less children of the
family and the other
contemporary poet,
Parveen Etesami, in
many of her poems
expresses the pains
of poverty that
children are suffering
that squeezes every
human heart.
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All the kids
of Parveen
Melika Moghimi
Rakhshande Etesami, known as Parveen Etesami was born in late
19th century in Tabriz. Her father,Yusef Etesami Ashtiani (Etesamolmolk), was a late Qajar dynasty famous writer and translatorParveen’s family moved to Tehran when she was a child.
In the face ofthat Parveen got to know outstanding figures in
cultural field and learnt literature from his dad and great scholars
such as Dehkhoda and Malekoshoara Bahar. She learnt Arabic and
Persian Languages from tutors at home and she did her dissertation
with an American school and she started teaching English language
and literature at the same school. Later she married her cousin. Although she was born and brought up in a family rich in intellectual
and literary manifestations but after marriage she became a typical
housewife in a house with a military discipline. The harsh life style
of her husband was in contrast of Parveen’s tender and gentle
spirit. Hence, it led to her separation of her husband. Parveen got
divorced after 2 months and a half living with her husband.
After divorce, she worked as a librarian at the library of a higher
educational centre. Later, she published the collection of her poems
consisting of 25 poems. the passing away of Parveen’s father left a
heavy emotional pain on the poet which she later recalled it in one
of her poems called “ grief for a father”.
Finally Parveen passed away in Tehran in early 20th century at the
age of 35 because of typhoid disease and was buried in the holy
city of Qom.

motivate children. It is natural that
as much as children get attracted to
something pleasant they do not get
attracted to unpleasant things. The
more you behave in an angry way
the more your kid try to avoid telling
the truth when he has done something wrong. Sometimes, let your kid
experience the consequences of his/
her work for example when your kid
does shoplifting, make him/her to take
it back to the shopkeeper. Sometimes
children want to get rid of a lot of
homework they are supposed to do;
hence they lie to not to disappoint
their parents. In some cases children
make up stories or tell lies to take others’ attention.

the headline, it is important to teach
children white lies beside harmful lies.
You may deny that you tell lies even white
lies but to be honest everyone lies. Why
should you not tell your neighbor, who
has recently changed the decoration of his
home, that you do not like it? Why should
you not tell the postman, who has asked
you how you are, that you feel bad? There
are some social situations which call for
mutual respect and kindness and you do
not have to say the fact.
Teach your kid the reality and fantasy
It is necessary to teach toddlers the
difference between reality and fantasy by
using books or TV. You can also talk with
your kid about his/her dreams. When
you want the child to do something, it

Family values:
You should talk with your child about your
belief and values so that s/he will learn that
dishonesty is immoral. Give real examples
that are appropriate for your kid’s age. Set
the honesty as a value in your home and
make sure that your kid understands it.

Study your kid’s behavior. Try to realize
in which places he is likely to tell lies.
Let’s say when he is playing games or
when he wants to be in the centre of
attention. Different situations call for
different reactions. Below are suggestions which help you get your child to
stop lying:
The role of parents
When parents or whoever takes care of
children tell lies, it would be useless to
talk with children about the importance
of honesty. You may find it difficult to live
with the sheer honesty, however if you care
about your kid’s honesty it is not worthless
doing it. Children observe your attitude so
try to be a good idol.
Teach children the white lie
Although you might be shocked by reading

is important to tell him/her in realitycentered phrases. Say “I expect you to…”
“I want you to…” and do not say “I wish
you could ….” If your kid is often dishonest,
whenever s/he is honest offer him/her
rewards so that the times when s/he is
honest would increase.
Ask for permission
Make a rule in your home that whoever
wants something even adults should ask
for permission so that your kids understand
that people possess things and they should
respect their rights. On the other hand
children learn that stealing is an incorrect
act. Do not make your kid afraid of telling
the truth.

تا زماني كه
والدين يا هر
كسي كه از كودك
مراقبت ميكند
،دروغ ميگويد
وسايل ديگران
را بدون اجازه
 تقلب،برميدارد
 صحبت،ميكند
و تأكيد كردن
در مورد اهميت
صداقت با كودك
فايدهاي نخواهد
 بدون.داشت
شك زندگي
همراه با صداقت
كامل سخت
است اما اگر
برايتان صداقت
كودكتان اهميت
 ارزشش را،دارد
خواهد داشت
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Stop Telling Lies
Parents get worried when their children lie. Parents are not only worried about
their kid’s dishonesty but they also assume it can turn into severe problem like theft.
Although you may see people telling lies in TV and the society, children learn to lie at
home. Observe your kid’s behavior. Try to realize in which places she is likely to tell lies.
Let’s say when she is playing games or when she wants to be in the centre of attention.
Different situations call for different reactions

اگر كودكتان
مدام دروغ
ميگويد به
تقاضاهايي كه
 مربيان،والدين
و دوستان از او
دارند نگاهي
.بيندازيد
اين روزها
كودكان
فعاليتهاي بعد
از مدرسه زيادي
انجام ميدهند
و ممكن است
علت اين باشد كه
كودك نميتواند
فشارهايي كه بر
او اعمال ميشود
را برآورده كند و
به دروغ متوسل
ميشود تا تصوير
خود را در نظر
ديگران حفظ كند
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Sometimes you tell white lies, for example you are at home and someone,
whom you do not want to talk to, calls
and you tell your kid: “say my father
isn’t at home’”. Another example: you
welcome someone, whom you do not
like, with a smile. Morality teaches us
to be polite and not to hurt others’
feelings even if we do not like them.
Your kids, who have recently started
to understand the world around them,
observe all these affairs and can easily
get confused. Children, who disappoint
parents by telling lies, can make their
parents ashamed by their honesty.
Let’s say your kid tells your intimate
friend “my mom thinks that your dress
looks awful” or your kid may talk with
others about your private life. Children
are honest by nature. Parents usually
cannot distinguish their kid’s fantasy
from lying. Preschool children often

enjoy making up stories and they may
combine reality and fantasy. If your kid
is a good storyteller, you should not be
worried. Try to explain to him/her that
fantasy is different from reality; TV can
play an important role to make your
kid clear. Another way is to play fancy
games. You can wear fancy dresses
or put on a mask. So your kid understands that you are playing the role of
an imaginary person and the reality is
not so. It is important not to lose the
opportunity by criticizing your kid’s
story for two reasons: first, fantasizing
is a sign of health because when you
pretend that you are someone else,
this feeling can decrease your stress.
Second, criticizing will lead you to an
opposite result. If you keep criticizing
your kid and asking him to be honest
he will tell lies to avoid being criticized.
Both enjoyable and painful effects can

I have an eight year old restless and
furious son. I am wondering if he is a
hyperactive, please guide me.
You as a parent should bear in mind that not
all restive children are necessarily hyperactive. In other words, commotion and naughtiness cannot be the proof of being hyperactive. You can only assume your child to be a
hyperactive only if you notice at least 6 signs
that are mentioned bellow during a period of
six months: frequently moving his hands and
legs and twisting on the chair while seated,
leaving his place where he is supposed to be
seated quietly as he does in a classroom, running and jumping in quiet places while he is
supposed to be calm, he has problem in playing peaceful games, he keeps moving as he is
on a motorbike, talking too much, answering
before the question ends, he cannot stand in
a queue, cuts off others speeches or games.
Make sure you have seen at least 6 of the
above signs in your child, both at home and
at school. If needed, you should take your kid
to a child or juvenile psychologist.
My three year old son beats his dad a lot.
His father gets annoyed very much tries
to calm him. Please help me.
Be aware that discussing and blaming your
son will strengthen his behaviors. In other
words, blaming and at the same time discussing with your son is kind of paying attention
(negative) to his bad behaviors (beating his
dad). Hence, do not pay any attention or reaction. Stop discussing with or blaming him,
nor watch him while he is beating his dad. Instead, reward him if he speaks nicely or makes
requests politely and plays with you friendly.
I am mother of a 12 year old girl. I am
divorcing her dad and my question is
how much this separation may affect my
daughter’s life?
Numbers of scientific research confirms that
divorce leaves various damages such as social, emotional, educational and … on children. However, damages vary in different
families. In each family, method of communications between parents and children, child’s
understanding of parents’ relations, methods
of emotional, mental, social and educational
growth differ. -In many families because of

appropriate growth and proper satisfaction
of emotional and psychological needs, children do not face problems after separation
of their parents. Besides, there are families
in them children are facing social, emotional
and educational difficulties although their
parents are living together. Therefore, you
should evaluate your child problems according to your family’s circumstances and for a
better scouting you may put your child under
the psychologist’s study.
I have a fourteen months child that cries and
screams every night at a specific time. To
avoid disturbing others and keep him quiet
I run towards him and breastfeed him. Because if I don’t he will cry more and louder.
What should I do?
First of all you should find out the main reason of your kid’s screaming. He might be crying because of hunger, thirst, heat, cold or a
physical pain such as stomachache. If you find
out that none of these are reason for your
kid’s crying then it can be your reaction to his
screams and tears which has become your
kid’s regular habit. Indeed, you have strengthened the negative behavior of your kid by
your own reaction. In this case you should try
not to pay attention to his cry. For example
you should delay to respond to his cry (after
20 seconds then after 30 seconds and so on)
and if he does not have a special physical
need do not hold him and let him fall sleep.
I have an eighteen months child. How can I
wean him off his bottle?
About weaning your child, the most important
thing is to find the right time for it. For instance,
the period your kid is showing less interest to
drink from the bottle can be the right time to
be weaned. Choose the time that s/he is not
struggling with any unexpected issue. First dilute the bottle’s contents by adding water to
the milk or the juice gradually to make it tasteless. At the same time, give him/her undiluted
milk or juice in a cup. Change the old bottle’s
head with a new one having a new shape and
size. Stick to your plan and be serious in it. Do
not think that you are harming your kid. Explain
to him that he is a grown up now and the bottles should be sent to little babies. Be patient
even if s/he is crying a long time for his bottle
and encourage him to drink from his cup.
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We Try To Answer your questions about your
child’s disciplinary problems. Send your
questions to this email: Jahankoudak@gmail.
com , we will answer in the next editions.
Mojdeh poor hossein, the clinical Psychologist,
has been your advisor
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Ask the
psychologist

Rules of
Eating Properly
Children should feel independent in
eating. Feed your child and let him
decide how to eat. Parents should
not interfere if the child is playing
with food or making mess. It will be
helpful if mother makes herself busy
with some other jobs such as peeling
off potatoes in the same place that
the child is having his meal. A smile
from the mother when her child has
put the spoon of food in his mouth is
the best encouragement.

However, mother should not give any attention to her child if s/he avoids
eating. Parents should not gift their child any sweet during or after a meal. They
can give their child such a gift other times such as when their child has followed
their commands or only after finishing the main course. Parents should feed the
child only when he is seated on his chair in dining room and if the child refuses
to sit there, parents should make the place interesting for him by letting him play
with exciting toys during the day while sitting on the specific chair in the dining
room. Children should learn that food is served only in dining room and at the
dinner table.
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does not eat properly

My child

Almost all 2 to 3 years old children
have special dietary appetite. For
example, they may not like food that
they used to in the past or they may
refuse to eat what they can see. Sometimes they taste a bite of a food and
then they reject next one. They may
even refuse to eat food just in order to
attract attention of their parents. The
situation will be worse if you insist or
force your child to eat. There might be
physical reasons for this problem such
as
Teeth: if your child’ teeth are just
growing and the gum is wounded and
painful, sugar free biscuits or cakes are
suggested as well as lots of drinks.
Disease: if your child feels sick, it is
normal for him not to be interested in
eating. In this case, visiting a Dr. is sug-
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gested. Also, encourage your child to
have plenty of drinks.
Tiredness and stress: your child
may not be able to eat as usual if he is
too tired or has stress such as birth of
a new baby or knowing about a new
problem in the family.
Lack of dietary diversity: some
children diet is limited to milk, bread,
cheese and apple. In this case, you
should make a change to see a better
result.
Do your best to make the food taste
delicious and attractive to your child.
For instance, if he likes butter, try to
add some more butter to his food.
You should feed try to get your child
taste accustomed to the newly tasted
food.

Some advices for children’s suitable nutrition:
Feed your child differently every day.
Enjoy having meals with the family.
Do not force your child to eat when he is tired
or feeling fed up.
Ask your child to drink water instead of coke or
juices.
Give your child healthy snacks.
Come to terms with your child if sometimes he
does not want to eat.
Bear in mind that your child desires may
change day by day.
Keep your eyes on infants while they are eating.

Games with Dough:

Game of Shopping:
Shopping from a grocery is a daily action
that you can use to teach different things
to your kid. Shopping can help your kid to
learn new words as well as knowing more
about different places and people. Make
a shopping list when your child is neither
tired nor hungry. Put your child on a trolley the way he faces you. Let him touch
whatever you pick up to buy and talk to
him about all of them. For example, after
picking up oranges, let him touch it and
talk to him about the peel of oranges. Talk
to your kid about everything you pick up
and everything you should do in the grocery while shopping. Encourage your child
to practice saying ‘hi’ and ‘bye’ to the
shopkeeper and perhaps other customers.
Remember, leave the shop before your
child gets tired and annoyed.
Activities helps your child to keep control
over his muscles beside learning new
words and concepts such as up, down,
inside, outside, in front, behind, beside,
under.

Toddlers love to play with dough. Needed tools to
play with dough:
• Two cups of flour
• One cup of salt
• 4 tea-spoons of tartar cream
• 2 cups of water
• 2 teaspoons of oil
• Artificial color
• Pot
• Pieces of wood and strews to stick to the dough
• Hammer (toy)
• Devices to shape the dough
Add the artificial color and all other ingredients to
the water and warm it up. Keep steering it till it turns
into a soft ball. Let it cool down. You can also talk to
your child about temperature and ask him to touch
the warm dough. Give the permission to your child
to play with the dough when it is cold.
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Juggle Puppet:
Puppets are attractive for toddlers. They listen and talk to puppets although they know they are not living objects.
Tools needed to prepare a doll:
A clean old sock

An old glove

Some buttons

A pencil

Needle and thread

Glue

A piece of red fabric

A few strands of fiber

Ribbon
Ways to make a sock-puppet:
Sew the buttons as the eyes and the nose of the puppet at the
end of the sock, paw side. Sew piece of the red fabric as the
mouth of the puppet and tie the ribbon around the puppet’s
neck.
Moving Towards Objects:
Toddlers are interested in finding out about new
places and climb up whatever they can. There are
games to assist this feeling of your child.
Tools needed:
A soft doll or toy
Large cardboard boxes

A large plastic laundry
basket

A pillow

Shoes

A large bed sheet

A few bells

A soft ball
Pillow Jumping: Give your child some pillows to
jump on them.
Box-Cars: Give your child a big box and let him
push it all around the rooms. He may also like to
give lifts to the soft toys!!!
Basketball: Place a laundry basket about 3 meters
far from your child
and give him balls to
throw into the basket.
Table Tent: Cover a
table by a bed sheet
and let the bed sheet
to reach the floor.
Your child can use
underneath the table
as a game house.
Jingle bells:
Attach the bells on
your kid’s shoes to
hear the sound of
bells while walking.
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Ways to make finger-puppets:
Cut fingers of an old glove. Draw a face at the
end of it and stick the strands as its hair. Use of
the finger-puppet: talk to your kid through the
finger-puppet. Sing the songs of children and
encourage your child to talk to the finger-puppet.
Answer your child’s questions via the fingerpuppet or even ask your child questions. Let
your kid to put on his finger the finger-puppet
and practice to move his fingers. You can ask
your child to do or not to do something via the
finger-puppet. Playing with these dolls gives you
the opportunity to have a conversation with your
kid and also encourages your child to talk to you.
These dolls help your child to learn new words
and let him use his imagination and assist him to
develop the movement and coordination of his
hands and fingers.

Educational Games for Toddlers

Let`s make shopping

A Game
M Danak - Psychologist

Toddlers are 1 to 3 year old kids
who are very much energetic and
curious. They mostly like to imitate
the sounds and voices and what others do. They want to be independent
and they improve the list of words
that they learn from 2 or three to 25
words. They get to know their own
feelings and thoughts and they get the
ability of walking, running, jumping,
rolling and climbing. This is the time
that they need to raise their verbal, cognitive, mental and social needs. Educational games are one of the best opportunities to improve these needs of your
toddler. This article explains
some of these activities.
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Children’s day out

Children spent with their parents majority of their times. Hence, parents have the main role in educating and bringing up their children although the children are attending the best nursery.
Encourage your children to enjoy playing with simple tools available at home such as pot or frying pan.
Play with your kids and ask them about the game.
Choose a nursery, for your child, that their educational system is centered on games and fun and ask
the nursery ‘how they use games to educate children’.
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Features:

has been totally changed and even the most expensive toys and leisure
instruments would take attention of a child for few hours only then it would be
thrown away. There is no sign of the cries of smiles of yesterday’s children in houses today.
Usually, the faces of today’s children are as miserable and depressed as adults. Why has it
happened? What have we parents and adults done that today’s children are not anymore
feeling as happy as yesterday’s children. Is today’s machine life guilty for the lack of the
color of happiness in these days? Can distance of employed parents from their children
during the day be a reason for fading the emotional relations in the family? Are we as
kind and gentle as parents in the past and do we pay enough attention to the emotions
of our children the same as we do to our jobs, offices and social responsibilities? Have
political and social debates and controversies inside homes and between families wiped
out the childhood emotions of our children? These days most families are suffering from
economical pressures and its direct and indirect harmful impacts on the soft soul of our
children even those of well to do families.
These are questions that psychologists and sociologists should answer. However the
main question is what destiny is awaiting our not really happy children of today and what
will be the reaction of today’s children when they become juveniles and adults in facing
bunch of problems and difficulties of the future?
JahaneKoudak magazine, with the mission of addressing children’s problems, is one of
the best and most suitable media for expressing and evaluating this pain. It is a call for all
experts to participate in this pathology.
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In the name of the merciful God
Who loves all of us so much
Legal Representative

Editorial

Costly smile of today’s children

I have learnt from Zeinab the great
Every year we have a glorious ritual during the
month of Moharam which most of the shiates
of iran participate in it whole heartedly. This
ritual commemorates the martyrdom of the
holly imam Hossein the son of the first imam
of the shiates of the world, imam Ali, pbh.
That is indeed a public mourning for the holly
imam Hossein and his affiliates.
These days’ the scent of sympathy gives us an
opportunity to think deeply about concept
of feeling responsibility to the miseries of
the human being. I dream that if kind people
of Iran could be as concerned as these days
about child abuses and if they could spread
about the human sentiment around all over
the country so that the values of humanity
could have been refreshed.
The very tragic event happened this year
in our country was the brutal torturing and
killing the innocent kid by the name of Barbod
whose story was published in the last edition
of this magazine. All of us would have Barbod
been killed instantly by his murderer rather
than suffering the horrible pain for several
days in a hospital.
I wish the very compassionate people of Iran
pay attentions to other miserable kids like
Barbod weather they are in our neighborhood
or on the side of streets begging or selling
flowers to the passes by.
I have learnt from Zeinab the great to be
patient and nursing the needy people. I wish
you nice people who care for the misery of
oppressed kids take my hands to take care of
the lonely kids of our country…
Just in order to prove that we are the true
followers of holly imam Hossein and Zeinab
the great.

Why today’s children are not as
happy as yesterday’s children,
I mean our childhood, today’s
adults. Why do we have to
pay to bring the blossom of
smile on children’s faces? We
have to buy expensive toys
for our children yet the smile
will last too short. There is
no hyperbolic. There is no
similarity between today’s
children and yesterday’s. Don’t
you agree? Monitor good behavior of numbers of today’s children
for a period in a random style. You will rarely see the effect of
happiness and joy of childhood on their faces, even children of rich
families who can have whatever, whenever they want. Worthy to
say, that children of rich families show less joyful behavior than
children from families with a lower income. We may conclude that
there is contrast between welfare level of families and the amount
of happiness of children. Is the childhood not the time of carefree
and joy of human? It was so in the past. Regardless of difficulties,
yesterday’s children who are in their forties, today, were happier
than today’s children as we go deeper into the past happy
behaviors of children can be seen more. Our generation passed the
childhood during the period of imposed war of Iraq against Iran
and nonstop apprehension from the sound of explosion of bombs
and rockets. However, we, children of yesterday were carefree of
around us, played our childhood and the sound of our smiles would
echoed in the room. We felt rejoiced by seeing a small and cheap
toy that father bought on the way home and for many days the
feeling of happiness would last with us. However today everything
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