
 ش. شجاعی

اگـر فرزنـد خردسـالی در خانـه داریـد، حتمـاً بـا پرسـش هاي متعـدد و گاهی پشت سـرهم فرزندتـان روبـه رو شـده اید. کـودکان درباره 
هرچیـز جدیـدی که می شـنوند یـا می بینند، کنجکاو هسـتند. آن هـا مدام پرسـش می کنند و دوسـت دارند بیشـتر بدانند. تـا این جای کار 
مشـکلی نیسـت، امـا گاهـی کـودکان پرسـش هایي می پرسـند کـه جـواب دادن بـه آن ها بـه این راحتی هـا هم نیسـت؛ مثالً ممکن اسـت 
دربـاره معنـای حرف هـا و کلمـات یا حتـی فحش هایی که در مدرسـه از سـایر کودکان شـنیده اند یا در مورد مسـائل و روابط بزرگسـاالن 
پرسـش هایي بپرسـند. پاسـخ دادن به چنین پرسـش هایي برای بیشـتر والدین دشوار اسـت. راستی اگر شما در چنین شـرایطی قرار بگیرید، 
چـه عکس العملـی نشـان می دهیـد و چگونـه به پرسـش هاي فرزندتان پاسـخ می دهیـد؟ بـرای این که با نحوه پاسـخگویی به کـودکان در 

چنین شـرایطی آشـنا شـوید، با ما همراه شـوید.

خانه امن

اول از همـه يادتـان باشـد اين کـه فرزندتـان پرسـش هايش را بـا شـما در میـان  بگـذارد، عالمـت خوبـی اسـت، زيـرا نشـان می دهد کـه فرزندتان، شـما و محیط 1
خانـه را آن قـدر صمیمـی و امـن می دانـد کـه بتوانـد دغدغـه و پرسـش خودش را با شـما 
مطـرح کنـد، پـس سـعی کنیـد همیشـه پذيـرای پرسـش ها و کنجکاوی هـای فرزندتـان 
باشـید تـا او يـاد بگیـرد و بداند که هرگاه با مشـکل يا پرسشـی روبه رو شـد، می تواند بدون 

ترس و نگرانی، آن را از شما بپرسد.

سرزنش ممنوع

او نباشـد. در چنین شـرايطی يادتان باشـد که بـا او برخورد تند نکنیـد و او را دعوا 3 ممکن اسـت فرزندتان از شـما پرسـش هايي بپرسـد که به نظر شـما مناسب سن 
نکنید و به او نگويید اين چه پرسشـی اسـت که می پرسـد. هرگز فرزندتان را برای پرسـیدن 
پرسـش توبیـخ و سـرزنش نکنیـد، زيـرا ايـن کار باعـث می شـود کـه فرزندتـان ديگـر 
پرسـش هايش را از شـما نپرسـد و بـرای پیـدا کردن جواب پرسـش خود به ديگـران مراجعه 

کند و ديگران ممکن است اطالعات نادرست يا نامناسبی را در اختیار او قرار دهند. 

هرچه ساده تر بهتر

عـالوه بـر داشـتن صداقـت، سـعی کنیـد تا  جايـی کـه ممکـن اسـت بـه پرسـش هاي 6
فرزندتـان پاسـخ های سـاده بدهیـد. الزم نیسـت در 
پاسـخ بـه پرسـش کـودک، همه چیـز را بـرای او بـاز 
کنیـد. خیلـی وقت ها کـودکان نیاز بـه اطالعات خیلی 
تخصصـی و مفصـل ندارنـد و بیشـتر گیـج می شـوند. 
پاسـخ های سـاده و در عیـن حـال درسـت و صادقانـه 

برای آن ها خیلی مناسب تر است. 

فرصت تفکر

شما مجبور نیستید پاسخ هر  پرسشی را در همان لحظه که 9
فرزندتان پرسش پرسیده، بدهید. پس اگر 

فرزندتان از شما پرسشی پرسید که 
نمی دانستید چگونه بايد به آن جواب دهید، 

دست وپايتان را گم نکنید و متوسل به 
دروغ نشويد. با آرامش به فرزندتان بگويید 
عزيزم من بايد درباره جواب پرسشت کمی 

فکر کنم يا بگويید عزيزم من نمی دانم 
چطور بايد جواب اين پرسش تو را بدهم، 

اجازه بده کمی فکر کنم، بعد پاسخ 
پرسشت را خواهم داد. اين طوری فرصت 

پیدا می کنید تا مطالعه کنید يا از فرد 
آگاهي درباره نحوه پاسخگويی به فرزندتان 

راهنمايی بگیريد. 

مجهز شوید

نکته پايانی اين که بسیاری از  دغدغه ها و پرسش هاي کودکان 10
مشابه هستند، پس عاقالنه تر اين است که 
خودتان را برای پاسخ دادن به آن ها آماده 

و تجهیز کنید؛ مثاًل می  توانید از والدين 
باتجربه تر بپرسید فرزندانشان چه 

پرسش هايي از آن ها پرسیده اند که پاسخ 
دادن به آن ها برايشان دشوار بوده است يا 

در مورد پرسش های متداول کودکان 
درباره بلوغ يا روابط بزرگساالن و نحوه 
پاسخ دادن به آن ها اطالعات به دست 

بیاوريد يا از مشاوران و افراد آگاه درباره 
نحوه پاسخگويی به چنین کنجکاوی هايی 

پرسش بپرسید. در اين صورت وقتی 
فرزندتان از شما پرسشی پرسید، آمادگی 

الزم را داريد و غافلگیر نمی شويد.

تشکر کنید

داديـد، از او بـه خاطـر اين کـه بـه شـما اعتماد 8 بعـد از اين کـه بـه پرسـش فرزندتـان پاسـخ 
کرده و پرسـش خود را به شـما گفته اسـت، تشـکر کنید. 
ايـن کار باعـث تشـويق فرزندتـان می شـود. بـه فرزندتان 
بگويیـد کار خیلـی خوبـی کـردی کـه پرسشـت را از من 
پرسـیدی. بـه او توضیح دهید بهترين فرد برای پرسـیدن 
پرسـش ها، پـدر و مـادر هسـتند، چـون آن هـا اطالعـات 
فرزندشـان  بـه  درسـت  پاسـخ های  و  دارنـد  بیشـتری 
می دهنـد. بـه او بگويید اگر پرسـش هايش را از افراد ديگر 
بپرسـد، ممکن اسـت پاسـخ های نادرسـت بـه او بدهند و 
باعـث نگرانـی و ناراحتـی او بشـوند. از او بخواهیـد که اگر 
در آينده هم پرسشـی برايش ايجاد شـد، اول سـراغ شـما 

بیايد و آن ها را از شما بپرسد.

قدم به قدم
در پاسـخ دادن به پرسـش هاي کـودکان پله پله جلو برویـد، تا جایی که  فرزندتـان قانع شـود. عالمـت قانع شـدن فرزندتان این اسـت که دیگر 7
به پرسـش پرسـیدن ادامه نمی دهد و سـراغ فعالیت یـا موضوع دیگری 
مـی رود. پس بعـد از این که به پرسـش فرزندتان پاسـخ دادید، قـدری صبر کنید. 
اگر کودک پرسـش جدیدی پرسـید نشـان می دهد که هنوز ابهاماتـی دارد و نیاز 
به اطالعات بیشـتر دارد، پس با آرامش به پرسـش او پاسـخ بدهید و اگر پرسـش 
جدیـدی نپرسـید یا موضـوع را عوض کرد و مشـغول فعالیت دیگری شـد، شـما 

هم متوقف شوید و بیشتر ادامه ندهید.  حفظ آرامش
وقتـی فرزندتان از شـما پرسشـی پرسـید، با دقـت و آرامش بـه آن گوش  کنیـد. از این کـه فرزندتان از شـما پرسـش پرسـیده، پریشـان و آشـفته 2
نشـوید و نترسـید. یادتـان باشـد شـما هرچقـدر هم کـه مراقب باشـید، 
فرزندتـان ممکن اسـت اطالعاتی را از منابع مختلف مثل همسـاالن یـا فضای مجازی 
بـه دسـت بیـاورد و کنجکاوی هایـی برایـش ایجـاد شـود. در چنین شـرایطی طرز 
برخورد شـما مهم و اساسـی اسـت. برخورد درست و مناسـب می تواند جلوی آسیب 

را بگیرد و برخورد نامناسب می  تواند به فرزند شما صدمه بزند. 

وقتش رسیده که خودمان را 
 برای مسافرکوچولو

آماده کنیم!

مامان 
آماده ای..!

 آموزش، راهکار
 کاهش کودک آزاری

آرامش، 
هدیه ای برای 

کودکان

سبک ارتباطی شما با خانواده 
همسرتان چگونه است؟
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ــــوزش نامه والــــدین آم

وقتی فرزندتان می خواهد روی پای خودش بایستد

دیگه بچه نیستم...!
صداقت

داشـتن صداقـت اسـت. سـعی کنیـد همیشـه صادقانـه و صحیـح بـه 5 یک اصل بسـیار مهم در پاسـخ دادن به پرسـش هاي کـودکان و نوجوانان، 
پرسـش های فرزندتـان پاسـخ دهید و هرگز پاسـخ های دروغ و اشـتباه به 
او ندهید. دروغگویی باعث سـلب اعتماد کودک از شـما می شـود و کـودک در موارد 
بعدی به شـما اعتمـاد نخواهد کـرد. بعـد از این که از فرزندتـان درباره دانسـته  های 
خودش پرسـیدید، اگـر آن چه خودش می دانسـت درسـت بـود، آن را تأیید کنید و 

اگر اشکاالتی داشت، آن را با پاسخ های صادقانه و صحیح اصالح کنید.

چگونه به کنجکاوی ها و پرسش های کودکان پاسخ دهیم؟

پرهیز از عجله
فرزندتان پاسخ دهید، ابتدا 4 قبل از این که به پرسش 
باید بدانید که فرزندتان 

چه می  داند. آیا پرسش او یک 
کنجکاوی طبیعی است یا کسی 

اطالعاتی به او داده است که این 
پرسش برایش ایجاد شده است؟ 

بنابراین بعد از شنیدن پرسش 
فرزندتان، از او بپرسید که خودش 

چه می داند و چه فکر می کند؟ گاهی 
وقت ها کودک از همساالن خودش 

مطالب و چیزهایی شنیده و دچار 
نگرانی و اضطراب شده است، برای 

همین سراغ والدین می آید و آن را از 
والدین می پرسد. برای همین الزم 

است که شما بدانید دقیقاً فرزندتان 
چه چیزهایی شنیده یا دیده است، 

پس در پاسخ دادن عجله نکنید و اول 
از کودک درباره دانسته هایش 

پرس وجو کنید. فقط مراقب باشید که 
این پرس وجو حالت بازپرسی به خود 
نگیرد و کودک را ناراحت و پریشان 

نکند. 

عالوه بر داشتن صداقت، 
سعی کنید تا جایی 
که ممکن است به 

پرسش هاي فرزندتان 
پاسخ های ساده بدهید

شما مجبور نیستید پاسخ هر پرسشی را در 
همان لحظه که فرزندتان پرسش پرسیده، 
بدهید. پس اگر فرزندتان از شما پرسشی 
پرسید که نمی دانستید چگونه باید به آن 
جواب دهید، دست وپایتان را گم نکنید و 

متوسل به دروغ نشوید

بعد از این که به پرسش 
فرزندتان پاسخ دادید، از 
او به خاطر این که به شما 

اعتماد کرده و پرسش 
خود را به شما گفته 

است، تشکر کنید

پرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهای
خطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمزی

 شما مجبور نیستید پاسخ هر پرسشی را در
 همان لحظه که فرزندتان پرسش پرسیده، بدهید

راه و رسم 
شیرین شدن...!



او پای کار نیســت
مهنـاز طـول و عـرض  هـال را با قدم هايی سـريع پشت سـر گذاشـت. با کنجـکاوی نگاهی بـه ديوارها انداخـت و زير لب 
چیزهايـی گفـت. دو روز ديگـر بیشـتر بـه تولـد »پونـه« باقی نمانـده بود. به پیشـنهاد »مهناز« قرار شـده بود جشـن 
تولـد کوچکـی بـرای او بگیرند. او می خواسـت تعدادی از دوسـتان پونـه و بعضی از اعضای فامیل را بـرای اين مهمانی 

دعـوت کنـد. برگـزاری ايـن مهمانـی او را دچـار نگرانی هايـی کـرده بـود که همیشـه اين جور وقت ها سـراغش 
می آمدنـد. »حمیـد« بـا نگاه های پیوسـته رفت وآمدهـای او را دنبال می کـرد. ترديد بـرای گفتن حرف هايی 

را کـه از ذهنـش می گذشـت می شـد به خوبـی در نگاه هـای او ديـد. مهنـاز هم چنـان داشـت بـا خودش 
حرف هايـی را تکـرار می کـرد. کامـاًل مشـخص بود کـه دارد بـرای تزئین خانـه و لوازمی کـه الزم دارد 

تصمیـم می گیـرد. حمیـد اين بـار ترديـدش بـرای نظـر دادن را کنـار گذاشـت و بـه او گفـت: »به 
نظـرت بهتـر نیسـت کـه بـه جـای زدن بادکنک ها به ديـوار آن هـا را از سـقف آويـزان کنیم؟« 

مهنـاز نگاهـی به حمید انداخت. سـرش را به سـمت بـاال چرخاند تا تخمینی از ارتفاع سـقف 
بزنـد. حمیـد امـا مهلـت نـداد و ادامـه داد: »بـه نظر مـن حتی می توانـی کیک تولـد را هم 

خـودت درسـت کنی، تـو که در اين کار مهـارت خیلی خوبی داری.« مهنـاز که هم چنان 
نگاهـش روی سـقف مانـده بـود با شـنیدن اين جمله حمیـد نگاهی پر از خشـم به او 
انداخـت و بـه او گفـت: »آدمـي از ايـن سفارشـات می دهـد که خـودش هم 
اين جـور وقت هـا کمـک کند وگرنـه اين نظرها بـه چـه دردی می خورند؟« 
حمیـد با شـنیدن کالم پـر از کنايه مهنـاز در حالی که ترديـد صورتش به 
يقینـی پـر از ناراحتی تبديل شـده بود، دسـتش را در جیب شـلوارش فرو 

بـرد و بـه سـمت اتـاق رفت تا خـودش را از هجمـه کنايه ها کنار بکشـد.

زن:
هیچ وقـت  چـرا  نمی فهمـم  مـن  زن:   
نمی توانیـم بـرای انجـام یـک کار به درسـتی 

برنامه ریـزی کنیـم، همیشـه برنامه ریزی هـای ما 
نیمـه کاره می مانـد، چـرا همیشـه کار را نصفه ونیمه 

رهـا می کنـد و بـه دنبـال کار خـودش مـی رود. 

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

   مشاجره های متعدد و بی پایان   
کاش برایتان پیش نیامده باشد، اما مشاجره های متعدد و بی پایان در نهایت به دوری خانواده ها از 

یکدیگر منجر می شود، دوری گزینی بیش از اندازه هم خودش مشکالت و پیامدهایی دارد: »در زمانی 
که دوری گزینی از خانواده ها بیش از حد باشد، مشکالتی در روابط همسران ایجاد مي کند، هرچه باشد 

خانواده ها در بعضی موارد تجربه های کارآمدی دارند که می تواند بسیار مفید باشد. ارتباط عاطفی با 
خانواده ها منبع عاطفی سالمي است؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم فرزند ما بی شک نیاز دارد با عمو، عمه، 

خاله، دایی و... ارتباط داشته باشد. کم شدن این رابطه به او آسیب خواهد رساند.« 
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 نویسنده: الهام صالح   |   عکس: ناهید محققی

نمی دانید با خانواده همسرتان چطور ارتباط برقرار کنید؟ مطالعه این مطلب تا حد زیادی به شما کمک می کند. 

سبک منفعل و وسواسی

بـه طـور کلـی، در ارتبـاط با خانواده همسـر، سـه سـبک  ارتباطی داريم: »سـبک ارتباطی سـالم«، »سبک ارتباطی 1
از  ابتـدا  مطلـب،  ايـن  در  کنترل گرايانـه«.   »سـبک  و  آشـفته« 
سـبک های ناسـالم شـروع می کنیم تا با رسـیدن به سـبک سـالم، 
آرامش خاطـر پیـدا کنیـد.  بـه نظـر مـن بدتريـن سـبک بیـن اين 
سـبک ها همـان »کنترل گرايانـه« اسـت؛ سـبکی کـه در آن قدرت 
يـک طـرف بر طـرف ديگر می چربـد و طرف مقابل بـه خاطر حفظ 
آبـرو بـه زورگويی هـا تـن می دهـد. معمـوالً دو دسـته افـراد بـه 
کنترل گـری تـن می دهنـد کـه شـامل دو سـبک هسـتند؛ سـبک 
منفعل و سـبک وسواسـی.  سـبک منفعل اين گونه تعريف می شود: 
»از ويژگـی سـبک منفعـل، کوتـاه آمـدن و اتخـاذ رفتـار مطیعانـه 
اسـت. اشـخاص و خانواده هـا بـه جهـت اعتمادبه نفـس پايیـن و 
احسـاس حقـارت خـود را دسـت پايین می گیرند. طـرف مقابل نیز 
ياد می گیرد با وارد کردن فشـار و اسـتفاده از رفتارهای تحقیرآمیز، 
افـراد  وسواسـی،  سـبک  در  کنـد.«  اطاعـت  بـه  وادار  را  آن هـا 
اعتمادبه نفـس خوبـی دارنـد، اما نگران حفـظ آبرو هسـتند: »آن ها 
يـاد می گیرنـد بـرای حل وفصل اختالف هـا و برای حفظ آبـرو کوتاه 
بیاينـد. گرايـش اشـخاص يا خانواده های وسواسـی بر اين اسـت که 

با شرايط ناخوشايند و نامعقول کنار بیايند.« 

سبک کنترل گرایانه

شـايد بخواهیـد بدانیـد کـه چطـور ديگـران رفتـار کنترل گـری پیـدا می کننـد. کنترل گـری، نتیجه  مسـتقیم وابسـتگی بیش از اندازه به خانواده اسـت: »به خاطر وابسـتگی، انسـجام زندگی زناشويی 2
خـود را بـه خطـر می اندازنـد؛ معموالً اين زوج هـا، دارای مرزی باز بوده و هرکسـی می توانـد به راحتی وارد 

حريـم خصوصی شـان شـود.« فرامـوش نکنیـد که هر رابطـه ای حـد و مـرزی دارد: »با ارتبـاط بیش از 
حـد بـا خانواده ها، حريم و اسـتقالل همسـران به خطر می افتـد و زندگی مشـترک هم چون ويترينی 

می شـود کـه همـه می تواننـد در مـورد آن نظـر دهنـد، زمـام امـور از دسـت همسـران درمی آيد و 
زندگـی بـه کشـوری هفتـادودو فرقـه تبديل می شـود.«  اين شـما هسـتید که نبايد سـلطه پذير 
باشـید، در صـورت سـلطه پذير بـودن شـما، ديگـران بـه خـود اجـازه کنترل گـری می دهنـد.  
می خواهیـد بدانید سـلطه پذير هسـتید يـا نه، پس بـه ويژگی هـای سـلطه پذيرها دقت کنید: 
»دل مشـغولی افـراد سـلطه پذير پرهیز از برخورد با ديگران اسـت، حتی اگر حـق آن ها ضايع 
شـود. آن ها بسـیار مضطـرب بوده و حرکت هـای زائد، مالیـدن دسـت ها و بريده بريده حرف 

زدن در آن ها ديده می شود.« 
گريـزی هـم بزنیـم بـه علت اختـالف مادرشـوهر و عروس. البتـه اين طور نیسـت که همه 
مادرشـوهرها و عروس هـا بـا هـم اختالف داشـته باشـند، آن هايـی هم که دچـار اختالف 
هسـتند، ايـن اختـالف به خاطر مردي اسـت که برای مادر حکم پسـر و بـرای زن، حکم 
همسـر را دارد: »مـادر حس حمايت گـری دارد و می خواهد عروسـش هم حمايت گرايانه 
بـا مـرد رفتـار کند. در صورتی که عروسـش همسـر آن مرد اسـت و او را تکیه گاه زندگی 
خـود می بینـد و حمايت خـواه اسـت.«  ديديـد؟ منشـأ اختالف هـا بـه همیـن سـادگی 

اسـت. بـا درک ايـن موضوع شـايد بهتر بتوانید با مشـکالت کنـار بیايید. 

پرخاش گری و سلطه گری

يکی از سـبک های ارتباطی اشـتباه در ارتباط با خانواده، سـبک »آشـفته« اسـت که شـامل »پرخاش گری« و »سـلطه گری« اسـت. در  سـبک آشـفته همیشـه جنـگ و نـزاع وجـود دارد و هـر دو طـرف می خواهند خـود را اثبات کنند. افـراد پرخاش گـر با اسـتفاده از زور و 3
کنترل گـری، طـرف مقابـل را بـه اطاعـت وامی دارنـد: »رفتـار فرد پرخاش گـر صداقـت دارد، زيرا آن چـه را در دلش می گـذرد بی پـروا در رفتارش با 

خانواده هـا نشـان می دهـد. گفتـه آن هـا مسـتقیم، ولـی خالی از احتـرام به خـود و ديگری اسـت.« افـراد پرخاش گر اين ويژگی هـا را دارنـد: »يکی از 
عالمت هـای پرخاش گـران، ناتوانـی در گوش دادن و در میان سـخن ديگران حرف زدن اسـت. پرخاش گران از برچسـب های تحقیرآمیز، زياد اسـتفاده 

می کننـد. در چهـره ايـن افـراد، عبـوس بودن و بی قراری کاماًل مشـهود اسـت. آن ها ديگـران را علت مشـکالت می دانند، تحمل انتقاد ندارنـد و از تحقیر 
ديگـران لـذت می برنـد.« رفتـار تخريب گرايانه تـر از پرخاشـگری، همـان »سـلطه گری« اسـت: »در سـلطه گری نیز همانند پرخاشـگری هـدف، کنترل و 

زورگويـی اسـت، ولـی ايـن امـر بـه طـور پنهان بـا فريب انجام می شـود. فـرد سـلطه گر، ديـد ابزارگرايانـه اي بـه انسـان دارد؛ برقـراری ارتبـاط غیرصادقانه، 
نیمه صريح )غیرمستقیم و مبهم( همراه با احترام ظاهری و کنترل فرد مقابل از ويژگی های اين سبک است.«

مشاجره و دوری گزینی

کاش برايتـان پیـش نیامده باشـد، اما مشـاجره های متعـدد و بی پايان  در نهايـت بـه دوری خانواده ها از يکديگر منجر می شـود، دوری گزينی 4
بیـش از انـدازه هـم خـودش مشـکالت و پیامدهايـی دارد: »در زمانـی کـه 
دوری گزينـی از خانواده هـا بیـش از حـد باشـد، مشـکالتی در روابـط همسـران 
ايجـاد مي کنـد، هرچـه باشـد خانواده هـا در بعضی مـوارد تجربه هـای کارآمدی 
دارنـد کـه می توانـد بسـیار مفیـد باشـد. ارتبـاط عاطفـی بـا خانواده هـا منبـع 
عاطفی سـالمي اسـت؛ چـه بخواهیم و چه نخواهیم فرزند ما بی شـک نیـاز دارد 
بـا عمـو، عمـه، خالـه، دايی و... ارتباط داشـته باشـد. کم شـدن اين رابطـه به او 
آسـیب خواهـد رسـاند.«  گاهی همسـران از يکديگـر توقع دارند که رابطه شـان 
را بـا خانـواده خـود قطـع کنند، اين خواسـته ای نامعقول اسـت که بـه هريک از 

زوجین آسیب می زند. 

سبک ارتباطی شما با خانواده همسرتان چگونه است؟ قسمت دوم

راه و رســـــــــــم 
شیرین شدن...!

یکی از سبک های ارتباطی 
اشتباه در ارتباط با خانواده، 
سبک »آشفته« است که 
شامل »پرخاش گری« و 
»سلطه گری« است. در سبک 
آشفته همیشه جنگ و نزاع 
وجود دارد و هر دو طرف 
می خواهند خود را اثبات 
کنند

برای داشتن ارتباط سالم هم زن و شوهر، 
هم خانواده هایشان باید ویژگی های سالمی 

داشته باشند. در این سبک، هر دو طرف 
ارتباط متعادلی را برقرار می کنند

به خاطر وابستگی، انسجام زندگی زناشویی 
خود را به خطر می اندازند؛ معموالً این زوج ها، 
دارای مرزی باز بوده و هرکسی می تواند 
به راحتی وارد حریم خصوصی شان شود



ارتباط با خواهر و برادر همسر

پسـر يـا دختـر بايـد ارتباطی براسـاس احترام و صمیمیـت با پدر و مادر همسـر خـود برقرار  کنـد. ارتبـاط با برادر و خواهر همسـر هـم اهمیت زيـادی دارد. نگران نباشـید، در اين زمینه 7
هم راهکار داريم:

 در برابـر دلسـوزی هايی کـه ممکـن اسـت از سـر خیرخواهـی يا شـیطنت در حـق همسـرتان به خرج 
دهنـد، صبور باشـید.

 سعی نکنید در هر شرايطی حق به جانب بودن خود را ثابت کنید و آن ها را مقصر جلوه دهید.
 از بحث و مشاجره بپرهیزيد و حالت تدافعی نگیريد. به خودتان آرامش بدهید.

 از مبارزه جويی با آن ها و جبران رفتارهای بدشان بپرهیزيد. 
 با افکار منفی به آن ها به چشم دشمن نگاه نکنید.

 قبول کنید هر کسی نقص هايی دارد، هم شما، هم آن ها.
 گاهی به مناسبت های گوناگون و با مشورت همسر برای آن ها هديه ای بخريد.

 اجازه بدهید لحظاتی را با هم سپری کنند. 

برای رفت وآمد با خانواده همسر این نکات را به کار ببرید: 

 اگـر اختـالف سـلیقه يـا برداشـت هايی از خانـواده ديگـری دارنـد، بهتـر اسـت تا حد امـکان از بیـان آن 5 بهتر است که زن و شوهر به اتفاق همديگر با خانواده های خود رفت و آمد داشته باشند. 
خـودداری کننـد، زيـرا هیـچ فـردی به سـادگی نمی توانـد انتقادهـای ديگـران را بـه افـراد خانـواده خـود بپذيرد.

 زن و شـوهر بايـد به گونـه ای بـا خانواده هـای خـود رفتـار کننـد که آنـان را از ابـراز انتقاد يـا گله از همسرشـان باز 
دارند.

 دو خانـواده نیـز نبايـد چنین تصور کنند که مانند گذشـته می توانند يا بايد از جزئی ترين مسـائل زندگی مشـترک 
و زناشويی فرزندانشان آگاه شوند.

سبک ارتباطی سالم

باالخـره می رسـیم بـه سـبک ارتباطـی سـالم.  برای داشـتن ارتباط سـالم هم زن و شـوهر، هم 6
خانواده هايشـان بايد ويژگی های سـالمی داشته باشند. در 
ايـن سـبک، هـر دو طـرف ارتبـاط متعادلـی را برقـرار 

می کنند. 
در سبک ارتباطی سالم اين ويژگی ها وجود دارد:

 خود را با شرايط وفق می دهند.
 رازهای خانه را برمال نمی کنند.

 دخالت نمی کنند.
 با خانواده همسرشان ارتباط صمیمی ايجاد می کنند.

پاسـخ  مهربانـی  بـا  را  همسـر  خانـواده  نگرانی هـای   
. می دهنـد

 احترام را رکن اصلی می دانند.
 به همسر هنگام حضور والدينش احترام می گذارند.
 هرکسی خودش پاسخ خانواده خودش را می دهد. 

 اختالف نظر با همسر را به والدين نمی گويند.
 بـه همسـر خويـش در رفتـار بـا والدينـش آزادی عمل 

می دهنـد. 
بـه طـور کلـی در اين سـبک، همسـران و خانواده هـا پیام 
خـود را روشـن، مسـتقیم و محترمانـه ابـراز می دارنـد و 

درصـدد کنتـرل همديگر نیسـتند. 

روان شـناس: همان طـور کـه قبـاًل اشـاره شـد هـر پیـام حاوی سـه بخش اسـت: فرسـتنده پیـام، خـود پیام 
و گیرنـده پیـام. توجـه داشـته باشـید مسـئله ای کـه اين بـار در روابـط زوجیـن منجر به بروز مشـکل شـده، 
مربـوط بـه بخـش فرسـتنده پیـام اسـت. قابـل ذکـر اسـت کـه در هـر رابطـه ای موانعـی وجـود دارنـد که 
هرکـدام می تواننـد انگیـزه ادامـه ارتبـاط در هريک از زوجیـن را از بین ببرنـد. اين موانع در فرسـتنده پیام 
شـامل مـواردی چون سـرزنش کـردن، کنايه زدن، به رخ کشـیدن، اسـتفاده از تکیه کالم ها يـا واکنش های 
هیجانـی نادرسـت، نظـر دادن در مـورد خانواده هـای يکديگـر و... می شـوند کـه موجبـات ناراحتـی طرف 
مقابـل را فراهـم می کند. توجه داشـته باشـید که درسـت اسـت که فرسـتنده پیـام نیاز به گفتن احسـاس 
خـود در چنیـن موقعیت هايـی دارد، ولـی ايـن ابراز احسـاس بايد به روشـی صحیـح با اسـتفاده از انتخاب 
جمالت و کلمات مناسـب باشـد. در اين صورت نه تنها پیام وی از سـوی همسـرش شـنیده می شـود بلکه 

بـه احتمـال زياد خواسـته او نیـز برآورده می شـود.
اين موانع بعد از شناخت آن ها طی چند مرحله می تواند برطرف شوند:

گام اول مکـث رفتـاری اسـت، بـه ايـن معنـی کـه پـس از شـنیدن جملـه ای از سـوی همسـرتان که شـما را 
ناراحـت می کنـد بالفاصلـه دسـت بـه واکنـش متقابـل او نزنیـد و از حرف هـای کنايه آمیـز يـا سـرزنش کـردن 
اسـتفاده نکنیـد.  در گام بعـدی فکـر کنیـد. پیامـی را که می خواهیـد منتقل کنید به خوبی بررسـی کنیـد. ببینید 
بـه جـای شـکل کنايه آمیـز يـا سـرزنش وار کالم از چـه جايگزيـن ديگـری می توانیـد اسـتفاده کنیـد که عـالوه بر 
انتقـال پیـام شـما موجبـات ناراحتـی طرف مقابـل را فراهم نکند. در اين شـرايط سـعی کنید حتماً بـه جای فاعل 
»تـو« از فاعـل »مـن« اسـتفاده کنیـد؛ مثـاًل بـه جـای اين کـه بگويیـد »تـو هیچ وقتـی برای مـن نمی گـذاری« و 
»تـو همیشـه مـرا عصبانـی می کنـی«، از ايـن جمالت اسـتفاده کنید: »مـن دلم می خواهـد توجه بیشـتری به من 
بکنـی« و »مـن االن عصبانـی هسـتم«. اسـتفاده از ايـن جمـالت حالت ديـوار دفاعی کشـیدن بین طرفیـن از بین 
مـی رود و دو طـرف سـعی در برطـرف کردن مشـکل می کننـد.  برخی کارشناسـان عقیده دارند که وقتی از کسـی 
انتقـاد می کنیـم، به نوعـی دسـت بـه جراحـی شـخصیت او می زنیـم، هماننـد جراحی کـه می خواهد تومـوری را از 
بـدن خـارج کنـد و هنـگام جراحـی مواظـب اسـت رگ و پی های سـالم اطـراف تومور آسـیب نبینند، پـس هنگام 

انتقـاد کـردن مراقـب بخش های سـالم شـخصیت طرف باشـید.

مرد:
مـرد: چـرا همیشـه در مقابـل مـن موضعـی پر 
و  می خواهـم  کـه  مـن  دارد؟  سـرزنش  از 
سـعی می کنـم بـه او کمـک کنـم، ولی 
چـرا هربـار حرف هایش پـر از کنایه 
جـور  نمی توانـد  واقعـاً  اسـت، 

دیگـری برخـورد کنـد؟
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   بخش های پیام   
همان طور که قبالً اشاره شد هر پیام حاوی سه بخش است: فرستنده پیام، خود پیام و گیرنده پیام. 

توجه داشته باشید مسئله ای که این بار در روابط زوجین منجر به بروز مشکل شده، مربوط به بخش 
فرستنده پیام است. قابل ذکر است که در هر رابطه ای موانعی وجود دارند که هرکدام می توانند 
انگیزه ادامه ارتباط در هریک از زوجین را از بین ببرند. این موانع در فرستنده پیام شامل مواردی 
چون سرزنش کردن، کنایه زدن، به رخ کشیدن، استفاده از تکیه کالم ها یا واکنش های هیجانی 

نادرست، نظر دادن در مورد خانواده های یکدیگر و... می شوند که موجبات ناراحتی طرف مقابل را 
فراهم می کند. 

در شـماره  های قبـل بـا هم در مـورد این که اصـاًل چرا می خواهیم بچه  دار شـویم، مفصل 
صحبـت کردیـم. نهایتـاً کار بـه جایـی رسـید کـه فهمیدیـم گاهـی وقت ها بـه خاطر 
دردهـای کهنـه و قدیمـی خودمـان اسـت کـه تصمیـم می  گیریم موجـودی را بـه دنیا 
بیاوریـم تـا مرهـم دردهایمان بشـود. بعـد از این کـه جای ایـن زخم  های کهنـه را پیدا 
کردیـم، وقـت این می  رسـد کـه بـرای این تصمیـم جدیـد، آمادگی  های متنوعـی پیدا 
کنیم. آمادگی در عرصه زندگی زناشـویی  ، زندگی شـغلی و حرفه  ای، زندگی تحصیلی، 

اجتماعـی و شـخصی  مان بـه عنـوان یک مـادر، مـادري تمام  وقت!

    آمادگی یعنی چی؟   

یعنـی همه اقتضائات آمدن موجود کوچک و پر از نیـازي را در زندگی خودم و اطرافیانم 
بشناسـم و برای آن ها برنامه داشته باشم.

   چرا باید آماده باشم؟   

مـن از نـوزاد بی گناهـم عصبانـی ام: آماده نبـودن در مرحلـه اول باعث می شـود که مِن 
مـادر از ایـن تصمیـم و از ایـن نـوزاد توی بغلـم عصبانی شـوم که چرا آمـده و همه چیز 
را به هـم ریختـه کـه چـه بـد موقـع آمـده، امـا از طـرف دیگـر، از روز اولـی کـه یادم 
می آیـد تـوی گوشـم خوانده اند کـه مادرهـا موجوداتی عاشـق و ایثارگر هسـتند! مگر 
می  شـود مـادری از نـوزاد کوچـک و معصومش خشـمگین شـود؟ چه تصویر زشـت و 
مشـمئزکننده  ای! نتیجـه   ایـن حرف هـا، احسـاس گنـاه اسـت! احسـاس گنـاه عمیق و 

خانمان برانـدازي!
مـن مـادر بی کفایـت و به دردنخـوری ام: اگر ویژگی های ایـن دوران را نشناسـم، قاعدتًا 
نمی  توانـم از پـس مشـکالت و چالش  هـای جدیـدش بربیایـم. اولیـن نتیجه   ایـن آماده 
نبـودن، احسـاس بی  کفایتـی در من اسـت. حـاال این را اضافـه کنید به این کـه اطرافیان 

مـن هم بـه این احسـاس دامـن بزنند. 
من مال خودم نیسـتم: خب راسـتش را بخواهید اوایلش، همین نـوزادی که کمی از یک 
کف دسـت بزرگ تر اسـت، شـما را از خودتان و همه کار و بارتان می  گیرد. اگر ندانید 

کـه باید بـرای خودتان چه فکری بکنید، اوضاع خیلی پر از خشـم و غم می  شـود.
حتمـاً مـادران زیـادی را دوروبر خودتان دیده اید که همـان روزهای اول بعـد از زایمان، 
افسـردگی می گیرنـد. افسـردگی پـس از زایمان یکـی از عوامل بسـیار مهـم، در به هم 
خـوردن رابطـه مـادر و نـوزاد از همـان روزهـای اول اسـت. در بسـیاری از وقت هـا این 
افسـردگی ریشـه در آمـاده نبـودن و چشم  بسـته بچـه دار شـدن دارد. در شـماره  های 
پیـش رو، بـا دقـت تک تـک ابعـادی را که بـا شـروع بـارداری و زایمـان در زندگی  مان 
اساسـی تغییر می  کنند بررسـی می  کنیم تا با چشـمان باز، از این تغییر بزرگ، شـگرف 

و دوست  داشـتنی اسـتقبال کنیم. 

مامان آماده ای..!

آموزش نامه والدین
شماره 4

3

من از نوزاد بی گناهم عصبانی ام: آماده نبودن در 
مرحله اول باعث می شود که مِن مادر از این 

تصمیم و از این نوزاد توی بغلم عصبانی شوم که 
چرا آمده و همه چیز را به هم ریخته که چه بد 
موقع آمده، اما از طرف دیگر، از روز اولی که 
یادم می آید توی گوشم خوانده اند که مادرها 

موجوداتی عاشق و ایثارگر هستند! مگر می  شود 
مادری از نوزاد کوچک و معصومش خشمگین 

شود؟ 

م
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وقتش رسیده که خودمان را برای مسافر کوچولو آماده کنیم

مشاجره و دوری گزینی

کاش برايتـان پیـش نیامده باشـد، اما مشـاجره های متعـدد و بی پايان  در نهايـت بـه دوری خانواده ها از يکديگر منجر می شـود، دوری گزينی 4
بیـش از انـدازه هـم خـودش مشـکالت و پیامدهايـی دارد: »در زمانـی کـه 
دوری گزينـی از خانواده هـا بیـش از حـد باشـد، مشـکالتی در روابـط همسـران 
ايجـاد مي کنـد، هرچـه باشـد خانواده هـا در بعضی مـوارد تجربه هـای کارآمدی 
دارنـد کـه می توانـد بسـیار مفیـد باشـد. ارتبـاط عاطفـی بـا خانواده هـا منبـع 
عاطفی سـالمي اسـت؛ چـه بخواهیم و چه نخواهیم فرزند ما بی شـک نیـاز دارد 
بـا عمـو، عمـه، خالـه، دايی و... ارتباط داشـته باشـد. کم شـدن اين رابطـه به او 
آسـیب خواهـد رسـاند.«  گاهی همسـران از يکديگـر توقع دارند که رابطه شـان 
را بـا خانـواده خـود قطـع کنند، اين خواسـته ای نامعقول اسـت که بـه هريک از 

زوجین آسیب می زند. 

گاهی به مناسبت های 
گوناگون و با مشورت 
همسر برای آن ها 
هدیه ای بخرید

سعی نکنید در هر 
شرایطی حق به جانب 
بودن خود را ثابت 
کنید و آن ها را مقصر 
جلوه دهید

پسر یا دختر باید ارتباطی 
براساس احترام و صمیمیت با 
پدر و مادر همسر خود برقرار 
کند. ارتباط با برادر و خواهر 
همسر هم اهمیت زیادی 
دارد. نگران نباشید، در این 
زمینه هم راهکار داریم

برای داشتن ارتباط سالم هم زن و شوهر، 
هم خانواده هایشان باید ویژگی های سالمی 

داشته باشند. در این سبک، هر دو طرف 
ارتباط متعادلی را برقرار می کنند



به گفته کارشناسان اولین قدم در مورد کاهش کودک آزاری، آگاه سازی 
خانواده ها در زمینه نقش و جایگاه حقوقی کودکان و حفظ و استیفای حق 

کودکان در یک برنامه مدون، پایدار و فراگیر آموزشی است. هنوز خیلی از 
خانواده های ایرانی تنبیه بدنی را غلط نمی دانند و از آسیب های آن بر روح و 

روان کودک اطالع ندارند. پرخاش، اضطراب، گوشه گیری و سکوت، کاهش 
اعتمادبه نفس، فرار از جمع بزرگ ترها، بی اعتمادی به بزرگساالن، خشونت، 
کابوس های شبانه و نارسایی رشد ازجمله آثاري است که کودک آزاری به 

دنبال دارد

سید ضیاءالدین شفیعی   

اگـر هـوای اتاقی کـه در آن درس می خوانیم یا 
کار می کنیـم کمی گرم شـود، شـاید برخیزیم 
و پنجـره را بـاز کنیـم یـا اگـر اتـاق پنکـه و 
کولری داشـته باشـد روشن شـان کنیـم یا اگر 
هـوا سـردتر شـود بـه وسـایل گرم کننـده پناه 
ببریـم. در زندگـی روزمـره ممکن اسـت بارها 
شـرایط اطرافمان را به سـمتی کـه مطلوب مان 
اسـت تغییر دهیم، انجام این تغییـرات تا جایی 

کـه سـاده و ممکن باشـند آن قـدر طبیعی و معمولـی خواهند بـود که فکر 
نمی کنیـم اگر نشـدنی بودنـد، چـه می کردیم؛ مثـاًل اگر ما احسـاس گرما 
می کردیـم و بـا کسـی هم اتـاق بودیـم کـه او چنین احساسـی نداشـت یا 
حتـی تمایـل داشـت اندکی هم هـوای اتاق گرم تر شـود، آن وقـت واکنش 
مـا چـه بود؟  اگـر در موقعیتی قرینه  ایـن موقعیت قـرار می گرفتیم چطور؛ 
هم اتاقی مـان احسـاس گرمـا می کـرد و پنجـره را می گشـود در حالـی 
کـه مـا هنوز سـردمان بـود و می خواسـتیم هـوای اتـاق از اینی که هسـت 
کمـی هـم گرم تـر می بـود؟ اگـر بر ایـن جمـع، چند نفـر دیگـر و هریک 
بـا احسـاس های متفـاوت از هم، نسـبت بـه وضعیت مطلـوب هـوا، افزوده 

می شـدند عمـل و عکس العمـل جمـع چه می شـد؟
تغییـر وضـع موجـود در افراد مختلـف ممکن اسـت منجر بـه واکنش های 
مختلفـی شـود، اگرچـه لزوماً همه  واکنش ها ممکن اسـت وضـع مطلوب را 
بـه وجود نیاورد. مهندسـان و مبتکـران علمی براي ایجـاد وضعیت مطلوب 
و دلخـواه، ابزارها و وسـایل نوبه نویی سـاخته اند، دانشـمندان علوم انسـانی، 
قوانیـن و مقـررات منطقـی فراوانی را به انسـان پیشـنهاد داده انـد تا حقوق 
تک تـک افـراد در جامعـه رعایت شـده و زندگی دسـته جمعی آسـان تر و 
قابـل تحمل تـر شـود، هنرمندان، شـاعران و نویسـندگان، جهـان مطلوب و 
دلخـواه انسـان ها را در آثـار خـود آفریـده و می آفریننـد. مـا می توانیم در 
هریـک از این سـه گروه قرار بگیریم یا برای سـاختن جهـان مطلوب خود 
حتـی مبتکـر فکـری تازه تر از همه  این ها باشـیم. امـا پیش از هـر کار باید 

از خودمـان بپرسـیم دنیـای دلخواه ما چه شـکلی باید باشـد؟

زیر سقف اقوام )2(
زیبایـی ایـران، بـه رنگارنگـی اقوامـی اسـت که زیر یک سـقف 

آمده اند. گـرد 
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 دنیای دلخواه ما 
بـا همه حرف هايـــی کــــه در مــــورد 
سـخت ترين شـغل های دنیـا می شـنويم 
بدون شـک مواظبـت از فرزنـدان در همـه 
سـال های کودکـی تـا بزرگسالی شـان در 
حـال حاضر يکـی از سـخت ترين کارهای 
دنیاسـت کـه گاه از کار کـردن در معـدن 
هـم پرمخاطره تـر اسـت. دلیـل ايـن ادعـا 
هـم می توانـد تیترهـای متعـدد روزنامه ها 
و سـاير رسـانه های خبـری در مـورد انواع 
کـودک آزاری  مـورد  در  تلـخ  اتفاق هـاي 
والديـن  همـه  هسـتم  مطمئـن  باشـد. 
به خصـوص مادرهـا بـا اين موضـوع موافق 
هسـتند کـه در حـال حاضـر مراقبـت از 
فرزنـدان بـدون وارد آمـدن کوچک تريـن 
آسـیبی، سـخت و مشـکل شـده اسـت. 
به خصـوص که کـودک آزاری تنهـا مربوط 
به آسـیب های جنسـی و جسـمی نیسـت 
کـه اين روزهـا جامعه و خانواده ها نسـبت 
بـه آن حسـاس شـده اند. آن طور کـه ماده 
دو قانـون حمايـت از کـودکان و نوجوانان 

در تعريـف کـودک آزاری می گويـد: هر نوع  اذيـت  و آزار کودکان  و نوجوانان  که  موجب  شـود 
بـه  آنـان  صدمـه  جسـمانی  يا روانی  و اخالقی  وارد شـود و سـالمت  جسـم  يا روان  آنـان  را به  
خطـر انـدازد، ممنـوع  اسـت. حـال چطور می شـود کـه گاه در نزديکی مـا اتفاق هـای تلخ و 
وحشـتناکی ماننـد »سـتايش« يـا »آتنـا« می افتـد کـه فقط با اتـکا بـه قانون نمی تـوان به 
آن هـا پاسـخ داد. بـا نگاهـی به اتفاق هـای متعددی کـه در ماه هـای اخیر در کشـور گزارش 
شـده اسـت می تـوان فهمیـد کـه ايـن موضـوع اختصـاص به طبقـه خاصـی نـدارد و خطر 
بیشـتر از آن چـه مـا فکـر می کنیـم می تواند به کـودکان ما نزديک باشـد و بـه همین خاطر 

بايـد کـودک را بـرای برخـورد بـا نزديک تريـن تـا ناآشـناترين افـراد جامعه آمـوزش داد. 

چه عواملی باعث کودک آزاری می شود؟

در ابتـدا خـوب اسـت بدانیـم کـه کـودک آزاری تنهـا مـوارد آزار جنسـی را دربرنمی گیـرد و 
آن طـور کـه کارشناسـان می گوينـد در چهـار دسـته جسـمی، عاطفی، 
کالمـی و جنسـی تقسـیم بندی می شـود و هـر رفتـاری ماننـد تنبیـه 
بدنـی کـه باعـث زخمـی کـردن و بريدگـی در بـدن کـودک شـود يـا 
بی توجهـی يـا کم توجهی، ناسـزاگويی، محبـت نکردن، صحبـت نکردن، 
بهره برداری هـای جنسـی يا هر رفتاری که جسـم و روان کـودک را آزرده 
کنـد، مصـداق کـودک آزاری هسـتند. خانواده هـای ازهم پاشـیده، طالق، 
فقـر، ضعـف آگاهـی و آمـوزش، کمبـود سـازمان های خدمات رسـان، 
اعتیـاد، کم توجهـی به قانـون و قانون گرايـی، بی انضباطـی اخالقی، عدم 
نظـارت بر زندگـی روزمره کودکان، مشـغله های روزمـره و غفلت والدين 
از فضاهـای خانـواده ازجملـه مهم ترين داليـل کودک آزاری هسـتند. در 
حـال حاضر در بسـیاری از کشـورها، آموزش هايی در اين بـاره به کودکان 
داده می شـود. آموزش هايی که گاه از طرف والدين و گاه از طرف معلمان 
در مـورد برخـی مسـائل جنسـی و رفتارهای خـارج از عرف بـه کودکان 
ارائـه می شـود. هرچنـد کارشناسـان توجـه بـه آموزش هـای مربـوط به 
کـودک آزاری را در مـدارس و نظـام آموزش وپـرورش کشـور بهتريـن و 
کارآمدتريـن راهـکار جلوگیـری از کـودک آزاری معرفـی می کننـد، امـا 

نمی شـود منکـر نقـش مؤثـر خانواده هـا در پیشـگیری از وقـوع کودک آزاری شـد. 

آموزش در خانواده تعیین کننده است

خانواده هـای ايرانـی بـا برداشـت های سـنتی گذشـته زندگی می کننـد که گاه آسـیب های 
زيادی برايشـان به دنبال دارد. فرهنگ سـازی و آگاه سـازی کودکان و والدين درباره مصاديق 
کـودک آزاری و آمـوزش رفتارهای الزم پس از وقوع چنین آسـیبی کمـک مؤثری به کنترل 
ايـن آسـیب خواهـد کـرد. بسـیاري از خانواده هـا نمی داننـد هنـگام مشـاهده کـودک آزاری 

بايـد بـه کجـا مراجعه کننـد يـا اطالعی از 
قانـون و مقررات در اين مـوارد ندارند. افراد 
آسـیب ديده مطمئن نیسـتند کـه قانون از 
آن هـا حمايـت خواهد کـرد و بعضی ها هم 
تصـور می کننـد کـه در صـورت مداخلـه، 
جـواب درسـتی دريافـت نخواهنـد کـرد. 
شـايد والديـن در ايـن مـورد سـؤال های 
گوناگونـی داشـته باشـند، امـا مهم تريـن 
پاسـخ  آن  بـه  بايـد  آن هـا  کـه  سـؤالی 
بدهنـد ايـن اسـت کـه آيـا کودکانشـان 
آگاهی هـای الزم را بـرای محافظت از خود 
در چنیـن مواقعی دارند يا نه؟! بدون شـک 
بی توجهـی و غافـل مانـدن از کـودکان بـه 
وسـیله هیـچ فرهنـگ و جامعـه ای تأيیـد 
نمی شـود و بـه همیـن خاطر کارشناسـان 
بـرای مقابله بـا آن راهکارهـای متنوعی را 

داده اند.  ارائـه 

باید از خانواده ها شروع کنیم

بـه گفتـه کارشناسـان اولین قـدم در مـورد کاهـش کـودک آزاری، آگاه سـازی خانواده ها در 
زمینـه نقـش و جايـگاه حقوقـی کـودکان و حفـظ و اسـتیفای حق کـودکان در يـک برنامه 
مـدون، پايـدار و فراگیـر آموزشـی اسـت. هنـوز خیلـی از خانواده هـای ايرانی تنبیـه بدنی را 
غلـط نمی داننـد و از آسـیب های آن بـر روح و روان کودک اطالع ندارند. پرخـاش، اضطراب، 
گوشـه گیری و سـکوت، کاهـش اعتمادبه نفـس، فـرار از جمـع بزرگ ترهـا، بی اعتمـادی 
بـه بزرگسـاالن، خشـونت، کابوس هـای شـبانه و نارسـايی رشـد ازجملـه آثـاري اسـت کـه 
کـودک آزاری بـه دنبـال دارد. خانواده هـا بايـد بداننـد گاه يـک بدقولـی سـاده هـم می تواند 
مصـداق آزار عاطفـی بـرای يـک کـودک باشـد و بايـد با آمـوزش با اين موارد آشـنا شـده و 
از عواقـب تلـخ آن آگاه شـوند. هم چنیـن آمـوزش مهارت هـای زندگـی ماننـد حل مسـئله، 
مذاکـره، بیـان خواسـته ها و نیازها به همـراه تأکید بر اهمیـت ابعاد معنوی زندگی انسـان و 
تأکیـد بـر وظايف والدين نسـبت به فرزندان می تواند به کاهش خشـونت و تنـش در خانواده 
کمـک کنـد؛ البتـه تصحیـح نگرش هـای سـنتی در والديـن به خصـوص پدرهـا که خـود را 
مالـک فرزنـدان می داننـد و رفـع موانـع قانونـی و برخـورد بـا والدينـی 
کـه کـودک خـود را مـورد آزار و اذيت جسـمی قرار می دهنـد، بی تأثیر 

نخواهـد بود.

اعتماد بیجا، خطرساز است

مـورد بعدی که کارشناسـان در زمینه جلوگیری از کـودک آزاری عنوان 
می کننـد، رها نکـردن کودکان نـزد بزرگسـاالن اسـت. خانواده ها هرگز 
نبايـد کـودک خـود را با بزرگ تـر از خـودش رها کنند. براسـاس آماری 
کـه در رسـانه ها آمـده اسـت خانواده هـا در حـدود 90درصـد مـوارد 
کـودک آزاری، شـخص آزاردهنـده را می شـناختند و بـه او اطمینـان 
داشـتند و در واقـع قربانـی ايـن اعتمـاد شـده اند. پـس از آن مشـاوره 
دادن اصولـی بـه کـودکان و نوجوانـان از طريـق سیسـتم آموزشـی 
بسـیار اهمیـت دارد. توجـه بـه ايـن موضـوع گام مهمی در پیشـگیری 
از کـودک آزاری اسـت چـرا که کودکان در بیشـتر مـوارد هرگز تجاوزگر 
را رسـوا نمی کننـد و ايـن خـود سـبب آسـیب بیشـتر جسـمی و روانی 
آن هـا می شـود. براسـاس اعـالم سـازمان ملـل از هر هشـت کـودک مـورد تجـاوز تنها يک 
مـورد آزار جنسـی گـزارش می شـود. بنـا بـر گفتـه رئیـس اورژانس اجتماعی کشـور، سـال 
گذشـته 13هزار کودک آزاری در کشـور گزارش شـده اسـت. درسـت اسـت که عده ای اين 
آمـار را نشـان دهنده افزايش کـودک آزاری می دانند، اما کارشناسـان معتقد هسـتند که اين 
افزايـش بـه دلیـل آگاهـی مردم و باال رفتن حساسـیت جامعه نسـبت به پديده وحشـتناک 
کودک آزاری اسـت و تالش هرچه بیشـتر برای حذف مظاهر خشـونت از حیات اجتماعی و 
در نتیجـه افزايـش حساسـیت مردم بـه حرکت های خشـونت طلبانه می توانـد گام بعدی در 

جلوگیـری از کـودک آزاری معرفي شـود.

آموزش، راهکار کاهش کودک آزاری

آرامش، هدیه ای برای کودکان

در ابتدا خوب است بدانیم 
که کودک آزاری تنها موارد 
آزار جنسی را دربرنمی گیرد 

و آن طور که کارشناسان 
می گویند در چهار دسته 
جسمی، عاطفی، کالمی و 
جنسی تقسیم بندی می شود
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