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"HIV/AIDS "با سرعت در حال شيوع و گسترش است ،به عنوان يكي از چالش هاي بزرگ هزاره سوم.  

اين بيماري با مبتال كردن بسياري از افراد در مهم ترين دوران زندگي خود، موجب چالش هاي بهداشت عمومي، 
  .ازدجوامع را به خطر مي اند توسعةاقتصادي و اجتماعي شده و به عبارتي كلي تر پيشرفت و 

كه با مختل كردن عملكرد و متالشي كردن نوعي از سلول هاي مسؤول يك عفونت ويروسي است  HIVعفونت 
  باعث بيماري مزمني مي شود كه  شود و ايمني بدن به نام گلبول سفيد منجر به نقص دستگاه دفاعي بدن انسان مي

ونده در عملكرد سيستم ايمني، فرد را مستعد به دليل اختالل پيشر  HIVويروس. تا پايان عمر ادامه خواهد داشت
  .عفونت هاي شديد و بعضي از انواع سرطان نموده و نهايتا منجر به مرگ بيمار خواهد شد

موارد شناخته شده ، 1374از آن پس تا سال  .گزارش شد 1365وي در ايران در سال  آي اولين مورد ابتال به اچ
هاي كشور، موارد  گيري در برخي از زندان با شناسايي همه 1375در سال . افزايشي اندك و تدريجي داشت

الزم به ذكر است كه تشخيص اين بيماري فقط با آزمايش خون  .گير يافتباره افزايش چشمشناخته شده به يك
  .بوده و بنابراين نمي توان از ظاهر فرد به بيماري وي پي برد

HIV از سه راه عمده منتقل مي شود: 

ريق خون و فرآورده هاي خوني آلوده، فرو رفتن سوزن آلوده به خون فرد بيمار به بدن فرد انتقال از ط .١
آلوده، استفاده از سرنگ مشترك ... سالم، استفاده مشترك از تيغ، سوزن خالكوبي، وسايل حجامت و 

  توسط مصرف كنندگان تزريقي مواد مخدر
و ساير  HIVنشده، بالقوه خطر انتقال هرگونة تماس جنسي محافظت : انتقال از طريق تماس جنسي .٢

وجود شركاي جنسي متعدد و روابط جنسي حفاظت نشده احتمال انتقال . بيماريهاي آميزشي را دارد 
 .ويروس را افزايش مي دهد

 در دوران بارداري ،در حين زايمان، و يا در هنگام شيردهي HIVممكن است : انتقال از مادر به كودك .٣

 .تقل شوداز مادر به كودك من 

  
ويروس عامل ايدز از طريق تماسهاي عادي مثل كاركردن با يكديگر ، هم صحبت شدن ، دست دادن ، بوسيدن ، استفاده از 

  .نمي كند  حمام عمومي ، استخرو توالت ،عطسه ، سرفه و نيش حشرات سرايت
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  :ايدز/ از ابتال به اچ آي ويراههاي پيشگيري  
  پيشگيري در تماس هاي جنسي پرخطر  -
  ؛...سايل نوك تيز و برنده ي مشترك مثل تيغ، سوزن هاي خالكوبي، تاتو و عدم استفاده از و  -
  عدم استفاده از سرنگ مشترك در تزريقات به خصوص در مصرف كنندگان تزريقي مواد مخدر؛ -
  تماس با خون و فرآورده هاي خوني ازپيشگيري  -
  انتقال ويروس از مادر مبتال به كودك ازپيشگيري  -
    

  
   است ولي در ايران شايعترين راه انتقال "ارتباط جنسي" اه انتقال اين بيماري در جهان از طريق ين رشايعتر
با  اما مردان بيشتر از زنان مبتال شده اند و بوده، استفاده از سرنگ و سوزن مشترك در معتادان تزريقي تا كنون

يير الگوي انتقال از اعتياد تزريقي به توجه به گسترش سوء مصرف انواع مواد روان گردان و الكل، احتمال تغ
همچنين نگاهي به آمار مبتاليان به . سمت ارتباط جنسي محافظت نشده در كشور ما نيز دور از ذهن نمي باشد

قرار  سال 25- 34گروه سني  بيشتر در يان،مبتالايدز در كشورما نشان دهنده اين مسئله مي باشد كه / اچ آي وي
بودن جمعيت كشور و با نظر به اينكه بحران هاي اقتصادي، عاطفي و تحصيلي در اين  با توجه به جوان. دارند

قشر از جمعيت به راحتي مي تواند زمينه اي براي بروز نا هنجاري هاي رفتاري و ارتكاب رفتارهاي پرخطر 
يقين ساختار بطور . مرتبط با اچ آي وي گردد، توجه ويژه به اين گروه از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود

خانواده و نحوه ي تعامل اعضاي خانواده با يكديگر نقش مهمي در مديريت اين بحران ها و پيشگيري از وقوع 
  .چه در سنين كودكي و چه در سنين نوجواني خواهد داشت HIVمخاطرات رفتاري مرتبط با 

  
ز بروز رفتارهاي پرخطر در نقش آن در پيشگيري ادر اين مجموعه سعي بر اين است تا ساختار خانواده و 

ايدز و راه هاي / اچ آي ويبه مبحث در مجموعه بعدي به تفضيل . مورد بحث و بررسي قرار گيرد فرزندان
  . انتقال و چگونگي پيشگيري از آن پرداخته خواهد شد
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  بخـش اول
  

  خانـواده و اهمـيت آن
  در پيشگيـري از 

  رفتـارهاي پرخطـر
)HIV/AIDS(ايدز/مرتبط با اچ آي وي
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  نقش خانواده در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر

ساله است ولي  14پسر او . خانم مظهري به شدت نگران وضعيت فرزندش است كه مبادا به سراغ مصرف مواد برود
وجه بود كه درمان جدي او از كودكي مبتال به بيش فعالي و كمبود ت. امسال ترك تحصيل كرده و به مدرسه نرفته است

عالوه براين، پسر خانم مظهري بسيار . و ناراحت كننده بود دهنده به همين دليل، مدرسه براي او بسيار  آزار. هم نشد
. كمرو و خجالتي است تمام مدت در خانه نشسته و اخيراً با چند نفر از جوانان ناباب آشنا شده و با آنها ارتباط دارد

او اخيراً، از . از والدينش دارد كه خيلي بيشتر از توان والدين است جديديتباً خواسته هاي پسر خانم مظهري، مر
با آن . والدينش خواسته است كه براي او يك مجموعه كامل كامپيوتر پيشرفته تهيه كنند تا او بتواند به راحتي فيلم ببيند

يرد يا از آشنايان پول قرض كند تا بتواند مظهري بسيار بسته است، ولي در صدد است كه وام بگ خانمكه دست 
مظهري آن است كه اگر سرخورده شود و براي او آن چه كه  خانمنگراني اصلي . خواسته فرزندش را تامين كند

  .آورد خواهد تهيه نشود، پسرش به مصرف مواد روي مي مي
هـاي اساسـي    گرانـي ن اجتماعي به خصوص اعتياد و بي بندوباري، يكـي از  -هاي رواني ترس از آسيب

ها اطالع چنداني از عوامل خطري كه زمينه را بـراي ايـن    با اين حال، خانواده. هاي ايراني است خانواده
جـا،   در اين. كنند، ندارند هايي پيشگيري مي كنند و همچنين، عواملي كه از چنين آسيب بيماري آماده مي

  :شوند يهاي رواني اجتماعي ارائه م فهرستي از عوامل خطر آسيب
  

  :سازعوامل خطر
  فضاي خانوادگي پرتنش و آَشفته •
  الگوهاي غلط فرزندپروري و پرورش فرزندان •
  وجود اختالالت از جمله اختالل سلوك ومانند آن •
  و دلبستگي بين والدين و فرزندان ضعف پيوند •
  يا رفتارهاي پرخاشگرانه خجالت و كمرويي شديد •
  شكست و ضعف تحصيلي •
  ها ابله با مشكالت واسترسناتواني و ضعف در مق •
  ارتباط و پيوند با همساالني كه رفتارهاي منحرف ونابهنجار دارند •
  نگرش مثبت نسبت به مواد در ميان دوستان و همساالن، خانواده و محيط اطراف •
شود، تحقيقات مختلفي كه در جهان صورت گرفته است، مطالب  طور كه در باال مشاهده مي همان

اند و در اين ميان، ناكامي در  در نظر گرفتهرفتارهاي پرخطر ساز  عنوان عوامل زمينه وموارد باال را به
از طرف ديگر، در مورد عوامل محافظت كننده و . ها مطرح نشده است يابي به اهداف و خواسته دست

  .ها مطرح نشده است يابي به خواسته هاي اجتماعي هم، موردي مانند دست پيشگيري كننده از آسيب
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افتند و علت آنها تا حد زيادي  دليل اتفاق نمي روز رفتارهاي پرخطر و ديگر مشكالت اجتماعي بدون ب
  .روشن شده است

عوامل چه كه زمينه را براي بروز اين رفتارهاي خطرساز و انحرافات اجتماعي آماده مي كنند،  به آن
  .شود گفته مي خطر

نداشتن صميمت در خانواده، روابط سرد : مثلگيرند  بعضي از عوامل خطر از خانواده ريشه مي
  ........خانوادگي، تنش در خانواده، خانواده آشفته و 

  :ساز رفتارهاي پرخطر عبارت است از ساير عوامل خطر انحرافات اجتماعي زمينه
خجالتي بودن فرزند، ناتواني فرزند در مبارزه با فشارها و مشكالت زندگي، تـرك تحصـيل يـا ضـعف     

هايي ماننـد بـيش فعـالي يـا افسـردگي،       ارتباط با دوستان ناباب يا مصرف كننده مواد، بيماريتحصيلي، 
  .عالقه نسبت به مواد و مانند آن است

  ايدز قرار دهد/ داشتن رفتارهاي پرخطر مي تواند فرزندانمان را در خطر ابتال به اچ آي وي 
  
  
  
  
  
  

از رفتارهـاي  ... و ، نصـيحت  كردن، دخالت كـردن به جاي آن كه سعي كنيد با ايجاد محدوديت، كنترل 
بهتر است روابط خـانوادگي را  پيشگيري كنيد، ... پرخطر مانند دوستي با جنس مخالف، مصرف مواد و 

  .ارتباط با فرزندان را بيشتر كنيدتر، اختالفات خانوادگي را كمتر،  گرم
  

  عوامل محافظت كننده از رفتارهاي پرخطر
دهند كه با پسري دوست  بيشتر دخترها دوست پسر دارند و گاهي هم او را تحت فشار قرار ميدر مدرسه مريم، ... 
اگر كسي منو دوست داشته باشد، به خانه و : گويد او مي. گيرد مريم، چندان تحت تاثير دوستانش قرار نمي. شود

اين مطلب، همان . تم را تلف كندكند نه اين كه دزدكي و توي خيابان بخواهد چند ساعتي وق ام مراجعه مي خانواده
زماني كه يكي از دختران فاميل به  والدينش اصرار مي كرد كه با . چيزي است كه دقيقاً مادرش به او آموخته بود

خورد اين دختر، سرنوشت و مشكالتي مادر مريم در مورد بر. ده بود، موافقت كنندازدواج او با كسي كه در خيابان آشنا ش
به صورت صريح و روشن با مريم صحبت كرده بود و بسياري از ركش با همان پسر پيدا كرده بود، تكه در زندگي مش

هايي  دانست كه سرنوشت چنين دوستي به همين دليل، مريم عميقاً مي. جوانب آن را براي مريم مشخص كرده بود
  .حتي زماني كه به ازدواج مي انجامد هم عاقبت خوشي ندارد

  :دانيد كه آيا مي
در جوانان و  ايدزرفتارهاي پرخطر مرتبط با  مهمي در پيشگيري از بسيار نقش ها خانواده

 دندار نوجوانان
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تان حميد به او اصرار مي كردند كه با هم به قهوه خانه بروند تا قليان بكشند، با مخالفت او روبه رو زماني كه دوس.... 
هاي مختلف او را تحت تاثير قرار بدهند تا او دست از  اگر چه، دوستان حميد به شدت سعي كردند از روش. شدند

او به . ولي حميد، باالخره با آنان همراه نشد. . ..مسخره كردن، از درِ دوستي درآمدن، قهر كردن و : مخالفت بردارد
پدر من با آن كه از نسل قديم است هيچ وقت لب به قليان و سيگار و اينها نزده است، آن : دوستان خود گفت

من حتي اگر از اين كار خوشم هم بيايد، . خانه و  بنشينم قليان بكشم وقت حاال من كه پسر او هستم بروم توي قهوه
  . من پسرِ همان پدر هستم. را نمي كنم اين كار

  
آنان بـه  . شوند بعضي از والدين در برخورد با مشكالت و رفتارهاي پرخطر فرزندان دچار درماندگي مي

با اين حال، بسـيار  ... . توانند براي فرزندان خود انجام دهند و  اين باور مي رسند كه كمك چنداني نمي
پيـدا   زيـادي  نوجواني كه رابطه با همساالن بـراي فرزنـدان اهميـت   مهم است كه بدانيد، حتي در دوره 

  .ارتباط با والدين نقش بسيار مثبتي در كاهش رفتارهاي پرخطر دارد هم كند ، باز مي
اي در كـاهش رفتارهـاي پرخطـر     كننده هاي مثبت خانواده، نقش تعيين تعدادي از خصوصيات و ويژگي

دي از عوامل محافظ اشـاره  در اين جا، به تعدا. شود حافظ گفته ميهايي، عوامل م به چنين ويژگي. دارند
  :مي شود

  
  : عوامل محافظ

  پيوندهاي خانوادگي قوي •
 نظارت والدين بر رفتار فرزندان •

  نظارت والدين بر ارتباط فرزند با دوستان و همساالن •
  هاي منظم و پايدار تعيين قواعد و قانون •
  زندگي فرزنداندرگير بودن و مرتبط بودن والدين با  •
  موفقيت تحصيلي •
  ... پيوند قوي با نهادهاي مختلف اجتماعي به خصوص مدرسه و مساجد و  •
 ... داشتن عقايد متعارف و هنجار در مورد مصرف مواد، ارتباط دختر و پسر و  •

  
  كنند، بعضي شرايط از بروز طور كه بعضي شرايط، زمينه رفتارهاي ناسالم و انحرافي را بيشتر مي همان

  شود گفته مي عوامل محافظت كنندهنمايند كه به آنها  چنين رفتارهاي ناسالمي پيشگيري مي
يعنـي خـانواده ماننـد يـك سـپر و محـافظ                         . كننـده بسـياري در خـانواده وجـود دارد     عوامل محافظت

  .هاي اجتماعي از فرزندان خود حمايت كند ها و آسيب بل انحرافتواند در مقا مي
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ترين عوامل محافظت كننده، پيوندهاي قوي با خانواده، نظارت صحيح والدين بر  يكي از مهم* 

  .رفتارهاي فرزندان، وقت گذاشتن با فرزندان و ارتباط خوب و قوي با آنهاست
  

 
 
 
  
  
  

آنـان  پرخطـر   هـاي فرزنـدان، از رفتارهـاي    مكانـات و خواسـته  به جاي آن كه سعي كنيد با خريداري ا
بهتر است وقت بيشتري با آنان بگذرانيد، با آنان صحبت كنيد، بيشتر محبت خود را بـه   پيشگيري كنيد،
  .دو احترام بيشتري به آنان بگذاري آنها بيان كنيد

  
، سـعي كنيـد والـدين قـوي و     به جاي آن كه سعي كنيد، امكانات مادي بيشتري به فرزندان تـان بدهيـد  

  .توانمندتري براي آنها باشيد
  
  

  :شناخت الگوي فرزندپروري
  محبت كمدستور، قانون و توقع زياد، : هاي مستبد خانواده

او معتثقد بود بايد براي فرزندان خود برنامه جدي، روشن و . فردي بسيار منظم، منظبط و جدي بود ،آقاي شهرياري
را به  محبتتاو معتقد بود هيچ وقت نبايد . بر اساس اصول خاصي با فرزندان برخورد كرددقيقي داشت و از ابتدا 

فرزندت نشان دهي بلكه بايد اين احساس درون قلبت باشد و ابراز آن باعث لوس شدن بچه ها و هدر رفتن 
از نظر او، . گين داشتكارهاي سنانتظار انجام او از همان كودكي از فرززندان خود . توان و استعداد آنان مي شود

و به همين دليل براي فرزندان خود، دوستي با  هدوستي و گذراندن اوقاتي با همساالن، فقط وقت هدر دادن بود
اشتباه و شكست از نظر او به معني به درد نخور بودن . اي جز اطاعت نداشتند را منع كرده بود و آنان نيز چارهديگران 

هاي مختلفي براي فرزندان خود  او كالس. هاي سخت همراه بود هر شكست با تنبيه به همين دليل،. يك انسان بود
. پيش بروند هخواستند بايد بر اساس آن چه براي آنها طراحي شده بود خواستند و چه نمي تعيين كرده بود كه چه آنها مي

دوستي و ارتباط با . اشتندند بودند ولي هيچ وقت اعتماد به نفسفرزندان او هميشه در مدرسه و تحصيل نمونه 
دانستند در زندگي خود چه مي خواهند بكنند و نه  آنان نه مي. ديگران براي آنان كاري بسيار سخت و دشوار بود

  .دانستند فقط اطاعت بود و بس آن چه آنان به خوبي مي. دانستند چرا مسير خاصي را در زندگي خود رفته اند مي
  

  :آيا مي دانيد كه
قش مهمي  در پيشگيري از رفتارهاي حتي در دوره نوجواني هم، هنوز والدين و خانواده ن

 دارند فرزندان خود پرخطر



١٠ 
 

  :ويژگي مشخص هستندهاي مستبد داراي چند  خانواده
هاي خانوادگي زياد اسـت ولـي محبـت و توجـه انـدك       هاي مستبد، قواعد و قانون در خانواده .1

 .است

كنند و در ايـن  ريزي مي هاي مستبد، اين والدين هستند كه براي فرزندان خود برنامه در خانواده .2
 .عتنايي ندارندان خود چندان اهاي فرزند ها، عاليق و سليقه ها به خواسته ريزي برنامه

والدين مستبد از فرزندان خود انتظارات زيادي دارند ولي معموالً دليل و منطق انتظارات خـود   .3
هايي كه بـراي آنـان در نظـر دارنـد،      آنان كمتر با فرزندان خود در مورد برنامه. كنند را بيان نمي
  .كنند مشورت مي

 .شدت كم است ها به ابراز محبت و عالقه به فرزندان در اين خانواده .4

 . والدين مستبد به نيازهاي فرزندان خود توجه چنداني ندارند .5

يعنـي آنـان فرزنـدان خـود را بـه       .دانند آنان فرزندان خود را موجوداتي مستقل از والدين نمي .6
دانند كـه   بلكه فرزندان را جزئي از خود مي. عنوان انسان هاي مستقلي به رسميت نمي شناسند

 .ناپذير است جدايي

ماليمت، نرمي و مهرباني با . هاي مستبد با خطاهاي فرزندان خشن است سبك برخورد خانواده .7
 .ها اندك است فرزندان در اين خانواده

و يا تحصيل تا حدودي  انضباطهاي مستبد، در نظم،  رسد فرزندان خانواده اگر چه ظاهراً به نظر مي
دوران رشد و در بزرگسـالي بـا مشـكالت     اين فرزندان در. موفق هستند ولي اين ظاهر قضيه است

  .اين فرزندان مشكالت متعددي دارند كهتحقيقات نشان داده . شوند متعددي روبه رو مي
دهند و فقط از فرزندان خود انتظار اطاعت و پيروي  والديني كه فقط به فرزندان خود دستور مي

اعتنا هستند، را والدين  دان خود بيهاي فرزن ها و عالقه چون و چرا دارند و به نيازها، سليقه بي
  .گويند مستبد مي

كنند، با آنان گرم و صميمي نيستند بلكه فقط و  هاي مستبد به فرزندان خود محبت كمي ابراز مي خانواده
چـون و چـرا    ها و انتظارات آنان اطاعـت محـض و بـي    ها، خواسته فقط از آنان انتظار دارند كه از برنامه

كنند كه فرماندهي در يك پادگان هستند وفرزندان آنها هم، سـربازان   الدين تصور مياين و. داشته باشند
  .آنها كه فقط بايد دستورات را اطاعت كنند

هايي داشته باشند و بر رفتار آنها سرپرسـتي و   اگر چه، الزم است والدين از فرزندان خود انتظار و توقع
زه مناسب تنبيه يا جريمه كنند؛ ولي، الزم است در كنـار  نظارت كنند و در صورت اشتباه، آنان را به اندا

  .اين انضباط، محبت، گرمي و صميميت هم وجود داشته باشد
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هاي مستبد، فقـط و   در خانواده.وجود داشته باشد هم محبت و هم انضباطاي الزم است  در هر خانواده
  .فقط دستور و انضباط است و از محبت، گرمي و صميميت اثري نيست

هاي مستبد براي آن اسـت كـه فرزنـدان توانمنـد وقـوي داشـته        هاي خانواده گيري آن كه تمام سختبا 
گيري آنان بسيار ضـعيف اسـت و    ها، ارتباط اجتماعي ضعيفي دارند، تصميم باشند، فرزندان اين خانواده

  .احتمال زيادي دارد كه در پيدا كردن مسير زندگي دچار اشتباه شوند
مشـخص   تان رفتار كنيد، سـعي كنيـد در كنـار    نوان يك رئيس يا فرمانده با فرزندانبه جاي آن كه به ع

كه از فرزندان خود داريد، محبت، توجه و صميميت خود را  توقعات و انتظاراتي قواعد و  كردن قانون،
  .نيز بيان كنيد

  
د و هم محبت و به ياد داشته باشيد، براي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر هم بايد انضباط تعيين كني

  صميميت
   

  
  
  
  
  

  توجه و محبت زياد، انتظار اندك: گيرخانواده آسان
ها متولد شدند، آنان واقعاً فرزندان را در  شدند و زماني كه بچه دار نمي هاي طوالني بچه خانم و آقاي كاتبي براي مدت

كنند تا  فراهمانند زندگي عالي براي فرزندان تو اند تا آن جا كه مي اند كه والدين موظف آنان معتقد. پنبه بزرگ كردند
اشته همين موضوع باعث شده كه فرزندان آنان از معلم، دوستان و آشنايان نيز انتظار د. فرزندان آنان سختي نكشند

گران جايي كه دي رمه اي جدا بافته برخورد كنند و از آناي جدا بافته بلكه به عنوان ت افتهبه صورت ت نه كه با آنان باشند
بتوانند با آنها همراه باشند كنند و به همين دليل هيچ دوستي ندارند كه  چنين برخوردهايي ندارند مرتب باآنها دعوا مي
گاهي اوقات آنها براي جبران تنهايي و افسردگي خود، حاضراند هر  .و نتيجه چنين وضعيتي تنهايي و افسردگي است

  .باقي بمانندكاري بكنند تا در رابطه با همساالن خود 
  

  :هاي آسان گير داراي چند ويژگي مشخص هستند خانواده
 .گير، انتظار و توقع از فرزندان كم و توجه و محبت زياد است هاي آسان در خانواده .1

آنـان معتقدانـد كـه    . گير قواعد و قانون خانوادگي براي فرزندان وجود نداردهاي آسان خانواده .2
فرزنـدان باشـد تـا آنـان احسـاس نارضـايتي نكننـد و         همه امكانات زندگي بايـد در خـدمت  

اي از فرزندان  از نظر آنان، هر گونه انتظاري يا توقع مسئوليت يا وظيفه. محروميتي تحمل نكنند

  :هآيا مي دانيد ك
داشتن رابطه صميمي و پرمحبت با فرزندان توام با انضباط مي تواند در پيشگيري از رفتارهاي 

 پرخطر منجر شونده به اچ آي وي ايدز بسيار موثر باشد
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شود و به همين دليل، آنان را بيش  داشتن يك اشتباه است كه باعث رنج و ناراحتي فرزندان مي
  .گذارند ه ميبرنام از اندازه آزاد، بي مسئوليت و بي

اين والدين بسيار پذيرنده، مهربان با فرزندان هستند و به نيازها و آرزوهاي آنان بيش از انـدازه   .3
  .توجه دارند

آموزند و ايـن كـه در    اين والدين، نحوه سازگار شدن با شرايط زندگي را به فرزندان خود نمي .4
  .هاي مختلف چه رفتارهاي مناسبي از خود نشان دهند موقعيت

شوند فرزندان در زندگي بزرگسالي خود مرتباً با شكست و ناكـامي   گير، باعث مي لدين آسانوا .5
  .روبه رو شوند
كنند هيچ انتظاري از فرزند خود نداشته باشند و آنـان را كـامالً    ها، والدين سعي مي در بعضي از خانواده

ها بايد جواني  يد بچگي كنند و جوانها با ها معتقداند بچه اين خانواده. در زندگي راحت و آزاد بگذارند
كننـد تـا آن جـا كـه ممكـن اسـت بـراي         كنند و سعي مي آنان فرزندان خود را الي پنبه بزرگ مي. كنند

  .فرزندان خود هيچ انتظار، توقع، وظيفه يا مسئوليتي تعيين نكنند
اند چگونـه   او نداشته نكته مهم اين است كه فرزندي كه در خانواده، هيچ مسئوليت، وظيفه و انتظاري از

تواند وارد جامعه شود و به انتظارات جامعه و ديگران از خود جواب دهد؟ فردي كه تا بـه   در آينده مي
حال مسئوليتي احساس نكرده و حتي مسئوليتي نسبت به خودش هم احساس نكـرده اسـت چطـور در    

  تواند از خود مراقبت صحيحي داشته باشد؟ آينده مي
  
اين افـراد  نيـز قـادر بـه انجـام وظـايف خـود         ،ات نشان داده است با ورود به جامعهتجارب و تحقيق 

پس بهتر است به جاي آن كه ايـن افـراد در   . شود د بود و دچار سرخوردگي و ناكامي شديد ميننخواه
جواني و نوجواني دچار سرخوردگي شود، از ابتدا، به آنان ياد داده شود كه آنهـا وظـايف و    ،بزرگسالي

  .رند كه بايد آنها را انجام دهندهايي نسبت به خود، ديگران و جامعه دا ئوليتمس
گير، انتظار ناماليمت، سختي و ناكـامي ندارنـد و انتظـار دارنـد كـه هميشـه        هاي سهل فرزندان خانواده

هـاي   هـا و شـيريني   ها نيست و تلخـي  در حالي كه زندگي هميشه به كام انسان .زندگي به كام آنان باشد
  .سياري داردب

هاي زندگي، برخوردهاي تنـد   گير، بسيار كم است و سريع به موقعيت هاي آسان تحمل فرزندان خانواده
ها، بيشتر احتمال دارد كه دچار رفتارهـاي   فرزندان اين خانوادهبه همين دليل،  .دهند و نادرست نشان مي

  .ضداجتماعي و مصرف مواد شوند
  .شوند اختالل سلوكدچار حتمال دارد كه ها بيشتر ا فرزندان اين خانواده
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  :كهبه ياد داشته باشيد
چه شما براي فرزندان خود قواعد و قوانيني تنظيم كنيد يا نه، در هر صورت، جامعه از فرزنـدان شـما    

بـا  فرزنـدان شـما از كـودكي    رو خواهند شد، پس بهتـر اسـت    انتظاراتي دارد كه دير يا زود با آنها روبه
  .هاي خود آشنا شوند ليتوظايف و مسئو

هـا و وظـايف خـود را     به جاي آن كه جامعه و روزگار با تندي به فرزندتان ياد بدهد كه بايد مسئوليت
ترتيب، احتمال سرخوردگي  بدين. ها، وظايف وانتظارات را بياموزيد شما به آنان مسئوليت جدي بگيرند،

  .هاي آنان در زندگي كمتر خواهد شد وناكامي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي غافل خانواده
  نه انتظار و نه توجه و محبت

پدر . ساله بود از هم جدا شدند بدون اين كه طالق بگيرند 2ساله است كه والدينش هنگامي كه او  16نازنين، دختري 
ادر م. ازنين و خواهرش در تهران ماندند و در منزل مادربزرگ زندگي كردندپس از انقالب از كشور خارج شد و مادر، ن

هايي كه هم در منزل است مجبور است از مادربزرگ كه به شدت بيمار است مراقبت  نازنين شاغل است و زمان
نازنين به شدت عالقمند ورزش است . هاي نازنين ندارد ها و فعاليت كند و به همين دليل، اطالعي از كارها، برنامه

ز مسيري كه در كنار كانالي كه از نزديكي محل زندگي رود و ا صبح از منزل بيرون مي 6و به  همين دليل، ساعت 
او پس از برگشت به منزل . گذرد و تقريباً حالت خرابه دارد به راهپيمايي مي پردازد و معموالً هم تنهاست شان مي

به  آن قدر خسته است كه بارها شده به مدرسه نرفته است و با دوستان خود به جاي مدرسه به پارك رفته يا در خيابان
هايي به منزل آنان ارسال شده است و از  با آن كه چندين بار از طرف مدرسه، نامه. گردش و تفريح مي پردازند

  وضعيت حضور و غياب و تحصيل نازنين ابراز نارضايتي شده است ولي مادر او آن قدر گرفتار است كه به اين موضوع
  
  

بايد فرزندان خـود را  . هاي بسياري داردها و شيرينيها نيست و تلخيزندگي هميشه به كام انسان
موقعيتهاي دشوار زندگي را نيز به آنان نشان دهيم و تـالش  . ا سازيم با مسئوليتها و وظايفشان آشن

در ايـن صـورت   . در جهت باال بردن قدرت تحمل آنان در شرايط سـخت زنـدگي داشـته باشـيم    
  احتمال بروز رفتارهاي پرخطر ناشي از سرخوردگي و ناكامي در آنان كمتر خواهد بود

  آيا مي دانيد كه
همي در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز در جوانان و ها نقش بسيار م خانواده

دارندنوجوانان  
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اي غمگين و ناراحت كننده است كه نازنين  آنان به اندازهبيماري مادربزرگ و فضاي خانگي . توجهي نداشته است 
همسايگان چند . آيد تمايلي به حضور در خانه ندارد و تا آن جا كه ممكن است دير به خانه مي آيد و اگر بتواند اصالً نمي

بت و معاشرت با يا بيشتر هم در پارك محل به صح 10اند  كه نازنين و دوستانش تا ساعث  بار به مادر او گزارش داده
همچنين، مكرراً مشاهده شده است كه او همراه دوستانش . اند كه چندان سالم يا خوشنام نيستند پسرهايي مشغول بوده

رسد مادر او  با اين حال، به نظر مي. تا ديروقت در پاساژها و مراكز خريد به گردش و معاشرت مشغول بوده است
  .ستي جدي نازنين نداردآن قدر گرفتار است كه تمايلي به سرپر

  
آنـان بـراي فرزنـدان خـود،      .هاي غافل، از فرزندان جدا بوده و كاري به كار آنان ندارند والدين خانواده

آنان توجه،  محبت، صميمت و عاطفـه خاصـي    .اند برنامه، انتظار، توقع و مسئوليت خاصي تعيين نكرده
  .دهند نيز به فرزندان خود نشان نمي

كننـد از جملـه غـذا، پوشـاك،      فقط نيازهاي اوليه فرزندان خود را تـامين مـي   ها،  خانوادوالدين در اين 
  .كاري به فرزندان خود ندارند ،ي زندگينابولي در ساير موارد عاطفي، رواني و پشتي... . تحصيل و 

 ... شان مثـل كـار، تفـريح، روابـط اجتمـاعي و معاشـرت و        هاي ديگر زندگي براي اين والدين، قسمت
  .خانواده غافل، نظارتي بر رفتار فرزندان خود ندارد .تر از فرزندان است مهم

اي به نيازهاي فرزنـدان   اگر خانواده. هر پدر و مادري وظيفه دارد كه نيازهاي فرزندان خود را تامين كند
 نكته مهـم آن  .خود توجه نكند، به رشد رواني آنها و حتي رشد جسمي آنها به شدت صدمه خواهد زد

  ها متفاوت است نياز با خواستهبدانيم  است كه
  

همـين طـور، محبـت كـردن و احتـرام      . مثالً تهيه غذاي سالم يكي از نيازهاي اساسـي فرزنـدان اسـت    
  ... .گذاشتن به آنان، ايجاد محيط آرام خانوادگي كه بدون تنش و درگيري باشد و 

سمي، چه روانـي، چـه پزشـكي و يـا تحصـيلي      اي به نيازهاي فرزندان خود چه در زمينه ج اگر خانواده
  .شود تفاوت باشد، در حق فرزند خود غفلت كرده است كه نوعي خيانت به فرزند محسوب مي بي
  
  
  
  

دچـار   گيرند، احتمال زيـادي دارد كـه در آينـده     توجهي و غفلت خانواده قرار مي مورد بي فرزنداني كه
هاي عاطفي زيادي دارنـد   فرزندان اين خانواده ها، خالء. و رفتارهاي پرخطر شوندبزهكاري، بدرفتاري 

رونـد كـه در بيشـتر اوقـات معمـوالً       به همين دليل، براي جبران اين نياز خود به سراغ افراد ديگـر مـي  
  .كنند هاي شديد مي هاي ناسالم و نابابي هستند و از اين فرزندان سوء استفاده آدم

غفلت از فرزندان يكي از انواع بدرفتاري و آزار كودكان و نوجوانان محسوب 
 شود مي



١۵ 
 

د غفلت و بي توجهي كنـد زيـاد   خانواده نسبت به فرزندان خو در بسياري از موارد زير، احتمال اين كه
  :است

مشكالت خانوادگي، مشكالت عاطفي بـين زن و شـوهر، فـوت يكـي از والـدين يـا يكـي از اعضـاي         
هـا و   ، بيمـاري ...خانواده، نبود يكي از والدين در منـزل بـه علـت ماموريـت، زنـداني شـدن، شـغل و        

جمله اعتياد يكي از اعضاي خانواده به خصوص والـدين، طـالق   اختالالت مختلف جسمي و رواني از 
والدين، مشكالت مالي و اقتصادي يا والديني كه مشاغل مهم و پرمسـئوليتي دارنـد، مـي توانـد باعـث      

به همين دليل، ضروري است والدين بـه هنگـام مشـكالت    . توجهي والدين به فرزندان شود غفلت و بي
تـر   ان داشته باشند يا از ديگران كمك بگيرند يا سعي كنند هر چه سريعفرزند بهاي  مختلف، توجه ويژه

  .مشكالت خود را حل كنند تا بتوانند به فرزندان خود رسيدگي كنند
  
  
  
  
  
  
   

  والدين قاطع
  هم توجه و محبت و هم انتظار و توقع

خود محـدوده خاصـي تعيـين كـرده     آقاي حسامي با اين كه وضع مالي خوبي دارد ولي براي پول توجبيي فرزندان نوجوان 
زماني كه يكي از فرزندان او بـه علـت تمـاس تلفنـي بـيش از حـد بـا يكـي از         . است و از آن حد نيز فراتر نمي رود

بـه حـال    تـا : هزار تومان برسد، فرزندش را صدا كرد و به او گفـت  150دوستانش، باعث شد قبض تلفن به بيش از 
د برسد و از نظر من و مادرت اين مبلغ بابت تلفن پرداخت كردن يك خرج بي سابقه ندارد قبض تلفن ما به اين ح
. نه چيزي به منزل ما اضافه شده اسـت و نـه خوشـي و تفـريح خاصـي كـرديم       چون دليل است و براي ما معني ندارد

في را من اين مبلغ اضا. اي است شده ما درآمدمان محدود است و هر درآمدي براي خرج تعيين :سپس توضـيح داد 
هـزار تومـان را از ايـن     14هزار تومان مي آمد و من  14قبض تلفن ما در محدوده . از پول توجيبي تو كم خواهم كرد

هـايي داري فكـر    با توجه به ايـن كـه تـو هـم خـرج     . گيرم بندي از تو پس مي كنم و بقيه را به صورت قسط قبض كم مي
  تا چه حد مي تواني پرداخت كني؟  ماهانه كني مي
كردنـد تـا مـورد    سپس، مبلـغ ماهانـه اي را مشـخص    . پس، او مبلغي را تعيين كرد كه با مخالفت پسرش روبه رو شدس

  .توافق هر دو باشد
  

:آيا مي دانيد كه  
گيرند، احتمال زيادي براي  توجهي و غفلت خانواده قرار مي فرزنداني كه مورد بي ي در آينده

وجود داردايدز / انجام رفتارهاي پرخطر منجرشونده به اچ آي وي  
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زمـاني كـه بـا    . هاي فرزند خـود بـود   شود، آقاي حسامي ناظر فعاليت همان طور كه در باال مشاهده مي
منطـقِ  . شكال كار فرزندش را بـه او گوشـزد كـرد   اشتباه او روبه رو شد، بدون عصبانيت، داد و فرياد، ا

اشتباه بودن روش فرزند را بيان كرد، وضعيت خود را توضيح داد و سپس راه حلي را مطرح كـرد و بـا   
  .نظر و مشورت با فرزند خود به جبران خسارت او به خانواده پرداخت

  .هاي خانواده قاطع است يارائه منطق، توضيح دادن، مشورت و گفت و گو كردن با فرزند، از ويژگ
تفـاوت گـذر    ضمن آن كه خسارت فرزند به خانواده نيز جبران شد و نسبت به اشتباه فرزنـد خـود بـي   

يابد و او نيز از اتالف وقت خود  با توجه به چنين وضعيتي، احتمال تداوم اشتباه فرزند كاهش مي. نكرد
  استبهترين سبك فرزندپروري، سبك قاطع  .جلوگيري خواهد كرد

  
  :هاي قاطع داراي چند ويژگي مشخص هستند خانواده
ها، والدين هم از فرزندان خود انتظاراتي دارند و هم نسبت به آنها توجه و  در اين خانواده .1

  .دهند محبت نشان مي
  .انتظاراتي كه والدين قاطع از فرزندان خود دارند، منطقي و متناسب با سن آنان است .2
ذارند و در اين زمينه با آنان گ د را از فرزندان با آنان در ميان ميوالدين قاطع، انتظارات خو .3

  .كنند گو مي وگفت 
  .هاي قاطع، قواعد و قانون هاي خانوادگي روشني براي فرزندان وجود دارد در خانواده .4
  .كنند والدين قاطع، دليل و منطق روشني براي قواعد خانوادگي مطرح مي .5
آنان فرزنـدان خـود را تشـويق    . كنند كه مستقل باشند ويق ميوالدين قاطع، فرزندان خود را تش .6

  .هاي خود، داليل منطقي بيان كنند گيري كنند و براي تصميم كنند كه در زندگي خود تصميم مي
هاي قاطع در عين حال كه فرزندان خود را به استقالل تشويق مـي كننـد بـراي     والدين خانواده .7

  .كنند آنان حد و مرزهايي را تعيين مي
  .كنند والدين قاطع، محبت و توجه فراواني نسبت به فرزندان خود بيان مي .8
  .پردازد خانواده قاطع، فعاالنه به راهنمايي و هدايت فرزندان مي .9

  .هاي فرزند خود نظارت دارد خانواده قاطع، بر فعاليت .10
ولـي  . كنند د، آنان را تنبيه ميندر صورتي كه فرزندان، حد و مرزهاي تعيين شده را رعايت نكن .11

  .كنند داليل و منطق تنبيه را براي فرزندان تشريح مي
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كنند و هم  هاي توانمند، قوي و مقتدر، هم به فرزندان خود محبت و با آنها محترمانه برخورد مي خانواده
هـا  ها، از فرزندان انتظاراتي دارند كه آن در اين خانواده. از فرزندان خود انتظارات به جا و متناسبي دارند

را بيان مي كنند تا فرزندشان به درستي بداند كه چه انتظاري از او مـي رود و مسـئوليت هـاي آنهـا در     
  .زندگي چيست

به همـين دليـل،   . كند هاي فرزندشان نظارت و سرپرستي مي خانواده قوي و مقتدر، بر رفتارها و فعاليت
  .رفتارهاي خود را اصالح كنند اگر آنها رفتار اشتباهي كردند، به آنان تذكر داده مي شود تا

هاي قاطع، اعتماد به نفس يـا بـه زبـان علمـي عـزت نفـس بـااليي دارنـد و احسـاس           فرزندان خانواده
  .ها، از استقالل بااليي برخوردارند فرزندان اين خانواده. ارزشمندي زيادي مي كنند

سـبك فرزنـدپروري توصـيه     متخصصان تعليم و تربيت، سبك فرزندپروري قاطعانه را به عنوان بهترين
  .كنند مي

براي اين كه بتوانيد والدين قوي و توانايي باشيد، الزم است هم محبت خود به فرزندتان  و هم قـوانين  
نكته مهم اين است كه اين محبت و اين انضباط بايـد  . خانوادگي و انتظاراتي كه از او داريد را بيان كنيد

  .متناسب با سن كودك و نوجوان باشد
  
  
  
  
  
  

 :گيري و نتيجه بندي جمع

  :شوند طور كه ديده شد، الگوهاي فرزند پروري بر اساس دو موضوع مهم تفكيك مي همان
 صميميت پاسخگو بودن به نيازهاي عاطفي و به ويژه محبت و گرمي و .1

 .تعيين قواعد و قوانين خانوادگي، انتظارات و توقعاتي كه از فرزندان خود دارند .2

  
  
  
  
  
  

  :به ياد داشته باشيم كه
از رفتارهاي پرخطردر فرزندان، هم بايد براي آنان انضباط تعيين كنيم و هم براي پيشگيري  

 محبت و صميميت
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بندي كنيم، طبقه بندي بـه شـرح زيـر بـه      ها را بر اين اساس دسته ديگر، اگر بخواهيم خانواده به عبارت
  :آيد دست مي

  
متغيرهاي اساسي 

  خانوادگي
وجود انتظارات، قوانين و قواعد 

 خانوادگي
 نبود انتظارات، قوانين و قواعد

  خانوادگي
وجود محبت، صميمت و 

  گرمي
  گير خانواده آسان  خانواده قاطع

نبود محبت، صميمت و 
  گرمي

  غافل خانواده  خانواده مستبد

  
  

  :طور كه گفته شد همان
هـاي اجتمـاعي و عـزت نفـس      ترين نوع خانواده كه به تربيـت فرزنـداني مسـتقل، داراي مهـارت     سالم
يعنـي از يـك    .پردازد، خانواده قاطع است كه داراي هر دو بعد مهم و اساسي تربيت فرزندان اسـت  مي

محبت، گرمـي و صـميمت بـا     ازانتظارات و توقعات روشن از فرزندان و از سوي ديگر، ابر سو، وجود
اي داراي هر دو بعد اساسي پرورشي است كه نهايتاً به رشـد وسـالمت اساسـي     چنين خانواده. فرزندان

  .پردازد فرزندان مي
م و اساسي است و چـرا  شود كه چرا اين دو بعد خانواده مه در بخش بعد، به داليل اساسي پرداخته مي

  .اين نقش اساسي را در رشد و سالمت فرزندان دارد
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  دوم شـبخ
  

  ها هـخواستازها از ـنيك ـتفكي
  باطـانضاط و ـك ارتبـتفكي
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  نيازها ياها  خواسته
دهنـد بـه دو    مـي ساله اي است كه والدين او هر دو شاغل بوده و به كار خود اهميـت بسـيار بـااليي     14مريم، نوجوان 

معتقداند كه فرزندشان لياقت زندگي بهتري دارد و بايد براي آينده  -2موقعيت بااليي در شغل خود دارند و  -1: دليل
روزي كه مريم در مدرسه دل درد شديدي دچار شده بـود، مسـئوالن مدرسـه    . و رشد او حداكثر توان خود را به خرج دهند

ند ولي آنان آن قدر گرفتار بودند كه قادر به ترك محل كار نبودند و به همـين دليـل   موضوع را به والدين او اطالع داد
اگـر چـه او   . اين اتفاق هميشه در ذهن مريم باقي مانـد . از مسئوالن مدرسه درخواست كردند كه او را به درمانگاه ببرند

يا او آن قدر براي والـدينش ارزش  پيچد كه آ والدين خود را بسيار دوست دارد ولي اين سوال هميشه در ذهن او مي
  .نداشت كه براي نيم روز، كار خود را رها كرده و به او رسيدگي كنند

آن چه هر روز توجـه او را بيشـتر و بيشـتر بـه خـود جلـب       . گيري بيشتر مريم از والدينش شد همين موضوع، باعث كناره
اكنـون، مـريم   . به او ابراز محبت و عالقه مـي كـرد  كرد، پسري بود كه از قبل هم در اطراف او مي چرخيد و مرتب  مي

چون والدينش بـراي او حاضـرنبودند مـدتي    . احساس مي كند چقدر توجه اين پسر نسبت به او بيشتر از والدينش است
آن چه مـريم بـه   . هاي مختلف سعي در جلب توجه او دارد از كارشان بزنند و به داد او برسند ولي اين پسر، به صورت

آمد بيشتر به دليل مصـرف مـواد    هي نداشت، اين بود كه اين پسر درمحله به عنوان فردي ناسالم به شمار ميآن توج
  .و پوشش هاي زننده و مزاحمت براي دختران جوان

  
ورزند و والـدين   ها و نيازهاي متعدد و مختلفي دارند كه براي هر يك از آنها اصرار مي فرزندان خواسته

آن چـه كـه در ايـن ميـان مشـكل      . كننـد  هاي فرزندان تالش مي نيازها و خواستهدر برآورده كردن همه 
كننـد و   هاي فرزندان تالش بسيار مي اساسي ايجاد كرده است آن كه والدين براي برآورده كردن خواسته

  .گيرد، نيازهاي فرزندان است شود و مورد غفلت و چشم پوشي قرار مي در اين ميان آن چه فدا مي
هـاي   انگيرد كه بيشتر و بيشتر كـار كننـد تـا بتواننـد خواسـته      كند و برمي دين را مضطرب ميآن چه وال

هاي آنان، به انحرافـات   فرزندان خود را تامين كنند ترس آنان از اين است كه در اثر عدم تامين خواسته
ت كـه تـامين   نكتـه مهـم آن اسـ   . روي آورنـد ... هايي مانند ايدز، اعتياد، بزهكاري و  اجتماعي و آسيب

نـدارد و بلكـه بـدتر، رفتارهـاي      هاي فرزندان چندان تاثيري در پيشگيري از رفتارهاي پرخطـر  خواسته
هاي فرزندان، مرتباً مجبوراند كـار كننـد و در    زيرا، والدين براي تامين خواسته. كند پرخطر را تشديد مي

ضـعيف شـدن روابـط    . شـوند  مـي  مند نتيجه فرزندان كمتر از حضور جسمي و رواني والدين خود بهره
بنـدوباري و مصـرف مـواد     ساز رفتارهاي ناسـالمي ماننـد بـي    والدين، خود زمينه عاطفي بين فرزندان و

  .شود مي
نكته بسيار مهم آن است كه والدين بتوانند نيازهاي فرزندان را به درستي بشناسند و آن را از 

  .شان تفكيك كنند فرزندان هاي خواسته
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  :نكات مهم
 .يازها براي رشد رواني و سالمت رواني فرزندان اساسي و واجب استن •

 .خواسته ها نقش تعيين كننده اي در رشد و سالمت جسمي و رواني ندارند •

به عبارت ديگر، . وظيفه والدين آن است كه نيازهاي فرزندان را بدون قيد و شرط تامين كنند •
 .تامين كنندوظيفه پدر و مادر آن است كه نيازهاي فرزندان را 

مي توانند تامين كنند يا . تامين و ارضاي خواسته هاي فرزندان، وظيفه اي براي والدين نيست •
 .تاثيري هم بر سالمت روان آنان ندارد. نكنند

  
هاي زير دقت  هاي فرزندان تفكيك قائل شويد به مثال براي اين كه بهتر بتوانيد بين نيازها و خواسته

  :كنيد
  نيازها  ها خواسته

 باال شهر منطقه زندگي در

  داشتن ماشين آخرين مدل و لوكس
 هر ماه رفتن به يك مسافرت

 دار پوشيدن لباس هاي مارك

 غذا خوردن در رستوران درجه يك

 داشتن موبايل

 داشتن تلويزيون 

 داشتن منزلي لوكس و وياليي

 رفتن به ميهماني هاي پرخرج 

 داشتن پول فراوان

 رستوران لوكس مهمان كردن دوستان در يك

 تا دير وقت بيرون ماندن

 تاپ ترين كامپيوتر يا لپ خريد پيشرفته

  مسافرت خارج از كشور

  زندگي در محله امن
  ارتباط و رفت و آمد با دوستان

  خوردن غذاهاي سالم
  افتخار به والدين

  مورد تاييد والدين بودن
  داشتن پول توجيبي معين

  ها داشتن آرامش براي مطالعه درس
  ت از خودرضاي

  گردش و تفريح مناسب
  داشتن رضايت والدين

  افتخار به خانواده
  داشتن عزت نفس

  اي آرام داشتن خانواده
  نداشتن اضطراب و تنش
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در صـورتي كـه   . يازهاي رواني و جسمي فرزندان، نقش مهمي در سالمت جسمي و روانـي آنهـا دارد  ن
نان مختل شده و صدمه اساسي رواني بـه آنـان   نيازهاي فرزندان تامين نشود، سالمت جسمي و رواني آ

  .آيد وارد مي
در صـورتي  .يابي به آن، نقش مهمي در سالمت جسم و روان انسان ندارند هاي فرزندان و دست خواسته

زيرا، خواسته ها نقـش مهمـي در   . كه خواسته هاي فرزندان تامين نشود، مشكل خاصي ايجاد نمي شود
  .سالمت جسمي و رواني ندارند

ه جاي آن كه مرتب كار كنيد تا بتوانيد براي فرزندان خود كاالهاي بهتري تهيه كنيد، بهتر اسـت وقـت   ب
خود را بيشتر آزاد كنيد تا بتوانيد بيشتر در كنار آنان باشيد تا آنان از بركت وجود پدر و مادر بيشتر بهره 

  .مند شوند
د، به جاي كار بيشـتر، بهتـر اسـت بيشـتر بـه      كني فراهماگر مي خواهيد آينده بهتري براي فرزندان خود 

بيشتر به آنان محبت كنيد، بيشتر آنها را تشويق كنيد، بيشـتر حـرف بزنيـد،    : نيازهاي رواني آنها بپردازيد
بيشتر بازي كنيد، اوقات فراغت بيشتري را با هم بگذرانيد، زمان بيشـتري بگذاريـد تـا بتوانيـد نظـرات      

كارهاي آنها نظارت  هاي آنها را بيشتر بررسي كنيد، بر رفتارها و يد، ديدگاهخودتان را به فرزندان بيان كن
  ... .و  داشته باشيد،

  
نيازها هستند كه نقش اساسي را در رشد و سالمت  .هاي آنان است نيازهاي فرزندان متفاوت از خواسته

  ها فرزندان دارند و نه خواسته
  
  
  
  
  

  : دانيد كه آيا مي
نقش بسيار مهمي در  توانيم با تامين نيازهاي جسمي و رواني فرزندان خود مي

 مداشته باشيدر آنان ايدز  /اچ آي وي يري از رفتارهاي پرخطر مرتبط باپيشگ
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  نيازهاي رواني فرزندان
او تابستان با دوچرخه تصادف كرد و مدتي نيز بـه علـت شكسـتگي پـا در     . موز سال اول دبيرستان استآ محمود، دانش

شود و از خيابان نيز با تـرس و احتيـاط فـراوان رد     بعد از اين تصادف او ديگر سوار دوچرخه نمي. بيمارستان بستري بود
در سـال  . دف شـوند، مضـطرب و نگـران اسـت    در تمام مدتي هم كه سوار ماشين است از اين كه دچار تصا. شود مي

او با اين كه در درس خواندن سعي فراوان مي كند ولي قادر نيسـت كـه   . تحصيلي فعلي نيز افت تحصيلي داشته است
توانـد   خـودش هـم نمـي دانـد چـرا نمـي      . خوانـد  را درس نميچكنند كه  والدينش مرتب او را سرزنش مي. درس بخواند
تحصيلي و سرزنش والدين، وضعيت بد و دشواري را براي محمود ايجـاد كـرده بـود و آن     ترس، مشكالت .درس بخواند

بـردارد و در   خـود  قدر محمود فشار شديدي روي خود احساس مي كرد كه فقط دنبال راهي بود كه اين فشـار را از روي 
  . مي آرام شودتا ك مصرف كندكردند مشروب مصرف كند يا قرص ايكس  اين ميان دوستانش به او توصيه مي

 
تامين غذاي سالم، دسترسي به پزشـك و  . مانند نياز به هوا، آب، غذاي سالم نيازهاي جسمي اوليه

والدين وظيفه دارند . ، از نيازهاي جسمي و اوليه فرزندان است... امكانات پزشكي، واكسيناسيون و 
.  زندان خـود فـراهم كننـد   كه مراقبت هاي جسمي اوليه، امكانات پزشكي، غذاهاي سالم را براي فر

اگـر چـه زيـاد نيسـتند ولـي      در كنار اين نيازهاي جسمي اوليه، نيازهاي رواني نيز وجود دارند كه 
تـوجهي   به همين دليل، معموالً نسبت به اين نيازها بـي . معموالً والدين اطالع درستي از آنها ندارند

ست كه بتواننـد نيازهـاي فرزنـدان و بـه     ها آن ا ترين وظيفه خانواده جالب آن است كه مهم. شود مي
نكتـه جالـب آن اسـت كـه نيازهـاي روانـي فرزنـدان در         .خصوص نيازهاي رواني را تـامين كننـد  

  اند؟ نيازهاي رواني فرزندان كدام .كشورهاي مختلف و جوامع مختلف كماكان يكسان است
  

  :نيازهاي رواني اساسي فرزندان عبارت است ازمهمترين 
 
. كنند فراهموظيفه والدين آن است كه كانون امني براي رشد و پرورش فرزندان  :يتبه امن نياز .1

امـا   .اندازد ، امنيت فرزندان را به خطر ميناسالم، خطرناك، آلوده، و ناامن محله هايزندگي در 
نكتـه  . انـد  اندازد متعدد و معمـوالً ناشـناخته   آن چه از نظر رواني، امنيت فرزندان را به خطر مي

گيرنـد بـه همـين     آن است كه فرزندان از والدين خود و ارتباط با آنان احساس امنيت مـي  مهم
: از جملـه  شـود  دليل، هرچه بين ارتباط والدين و فرزندان فاصله اندازد باعث نـاامني آنـان مـي   

دوري از والــدين، جــدا شــدن زودهنگــام از والــدين، نديــدن والــدين در طــي روز، دعــوا و  
 .احترامي والدين و مواردي از اين قبيل ، بيهاي والدين مشاجره

ارتباط با والدين، داشتن ارتباط غني با والدين، حضور والدين در زندگي فرزندان، گذراندن اوقاتي 
از روز در تماس فعال با والدين، يكي از اساسي ترين مواردي است كه باعث امنيت و ايمني عميق 

  .در فرزندان مي شود
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همه انسان ها نياز دارند كه به گروهي از انسان ها تعلق داشته  :بت و عشقنياز به تعلق، مح .2

دارند كه به كساني عشق بورزند و افرادي نيز به آنان  همين طور همه انسان ها نياز. باشند
كودكان و به خصوص . همه كودكان، نوجوانان و بزرگساالن اين نياز را دارند. عشق بورزد

والدين محبت و احساسات مثبت خود را به آنان به صورت روشن و دارند كه نوجوانان نياز 
 . صريح بيان كند

 
رند كه به آنان احترام نوجوانان نياز به آن دا ها به خصوص كودكان و همه انسان :نياز به احترام .3

ها آن  از سوي ديگر، يكي از نيازهاي انسان. د و آنان نيز به ديگران احترام بگذارندگذاشته شو
هر  .شود كه خود نيز براي خود احترام و ارزش قائل شوند كه به آن عزت نفس گفته مياست 

 .اندازد اين نياز را به خطر مي... احترامي به فرزندان، طعنه، توهين، دشنام، تمسخر و  گونه بي
 

ش هاي خود را افزاي ها نياز به آن دارند كه اطالعات و توانايي انسان :دانستن يدن ونياز به فهم .4
، به اين مرحله ، تاحدي تامين شده باشدكودك و نوجوانزماني كه نيازهاي مراحل قبل . دهند

كه معموالً در پيشرفت  دند كه به دنبال افزايش دانش و اطالعات خود باشنياب دست مي
 .دهد تحصيلي خود را نشان مي

  
  
  
  

ي تامين شده باشد، كمتر اگر نيازهاي رواني فرزندان، در خانواده به خوبي و به اندازه كاف -
توجهي به  بلكه بي. دنبه سراغ انحرافات اجتماعي برو انونوجوان اناحتمال دارد كه كودك

  .دهد را به راه ناسالم سوق مي فرزنداننيازهاي رواني است كه 
  

تو  اگر پدر و مادر به فرزندشان محبت خود را نشان ندهند و به او نگويندكه دوستت داريم و -
اي در خيابان به او اين جمله را خواهد گفت كه معموالً قصد  هستي، حتماً غريبه همبراي ما م

چه فرزند، نيازش به دوست داشتن تامين نشده است احتمال دارد  چنان. خير ومثبتي هم ندارند
  .كه به اين رابطه كشيده شود

  
  

يكي از مهم ترين و اساسي ترين وظايف خانواده آن است كه بتواند نيازهاي رواني فرزندان را 
 .تامين كند
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زد و سعي خواهد كرد اگر محيط خانواده، محيط امني نباشد، فرزند از اين محيط بيرون خواهد  -

  .يا با استفاده از مواد و اعتياد اين امنيت را به دست آورد هاي ديگر در محيط
والدين به فرزند خود احترام نگذارند يا براي فرزند خود احترام برانگيز نباشند، آن كودك اگر  -

لگوي خود هاي ناسالم به دست خواهد آورد و اشخاص نامناسب را ا و نوجوان احترام را از راه
افراد ناباب با احترام گذاشتن  يا ها اگر والدين به نوجوان احترام نگذارند، گروه. دهد قرار مي

  .واهميت دادن به او، او را به گروه خود خواهند كشيد
هاي رواني  تامين نيازهاي رواني، نقش اساسي در سالمت كودكان و نوجوانان و پيشگيري از آسيب

  اجتماعي دارد
  
  
  
  
  
  
  

  در پيشگيري از رفتارهاي پرخطرها  نياز نقش
خانواده و محله او اصالً چنين رفتاري را قبول . ساله است كه با پسري در خيابان دوست شده است 15شادي، دختري 

يك بار، پدرش او را در خيابان با اين پسر ديد و به شدت او . ندارند و از نظر آنان چنين رفتاري بسيار ناپسند است
با . ك زد و از مدرسه هم محروم كرد كه با پادرمياني مدرسه و مشاور باالخره پدر رضايت داد شادي به مدرسه برگرددرا كت

اين پسر براي من كارهاي : او مي گويد. اين حال، شادي هنوز با تمام خطرات ممكن به اين رابطه ادامه مي دهد
هر كاري كه بگويم برايم . يي بكند كه من به او توصيه مي كنماو به من توجه دارد، سعي مي كند كارها. زيادي مي كند
او توجهي به من دارد كه تا به حال هيج كسي به من نداشته است من چطور مي توانم او را كنار . انجام مي دهد

توجه اين پسر باعث مي شود احساس كنم كه در اين دنيا حداقل براي يك آدم ارزش دارم و يك كسي  .بگذارم
  . كه به من فكر كندهست 

كه به اين موضوع فكر نكند كه چرا اين پسر، مرتب  او به اين پسر اعتماد كامل دارد و همين موضوع باعث مي شود 
  .سعي مي كند كه او را به خانه خالي بكشاند

  
طور كه قبالً گفته شد، نيازهاي رواني، نقش اساسي در سالمت كودكان و نوجوانان و پيشگيري از  همان
والدين براي سالمت فرزندان خود كارهاي بسيار سخت و توان فرسا . هاي رواني اجتماعي دارند آسيب

  .گيرد با اين حال، كارهاي بسيار فطري و به ظاهر آسان بيشتر مورد غفلت آنان قرار مي. دهند انجام مي

  :دانيد كه آيا مي
درپيشگيري نقش بسيار مهمي  ،خود با تامين نيازهاي رواني فرزندان توانند ها مي ه خانواد

 داشته باشند  در آناناز رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز 
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هاي  ها و آسيب يماريارضا شوند، زمينه ايجاد اختالالت، ب يچه، نيازهاي رواني فرزندان تا حد چنان
ترين  دهد و اساسي اين فرآيندي است كه در داخل خانواده روي مي. شود رواني اجتماعي ايجاد نمي

هاي پيشگيري در سطح جامعه و  ها و فعاليت ها، برنامه اگر انجام بسياري از طرح. نقش خانواده است
فضاي خانوادگي و فرزندان، ، والدين با توجه به در اختيار داشتن مدرسه مشكل و سخت باشد

توانند از اين  كه مي كار برند يا اين ها به توانند اين نقش را ايفا و حداكثر توان خود را در اجراي آن مي
  .هاي خود در اين زمينه توجه فراواني كنند منظور ضروري است والدين به نقش بدين. وظيفه فرار كنند

  
نقش مهمي در  با اين حال، هنوز هم خانواده،. يده هستندها و انحرافات اجتماعي، بسيار پيچ آسيب

  .دارد پيشگيري از رفتارهاي ناسالم حتي در دوره نوجواني
  
  
  
  
  
   

هاي اجتماعي و رواني  فرزنداني كه روابط گرم و صميمانه با والدين خود دارند كمتر دچار آسيب
  .شوند مي

  .كنند فراهمفرزندان خود  وظيفه والدين است كه كانون گرم خانوادگي براي رشد
  .كند خانواده سالم، ساختاري دارد كه امكان رشد فرزندان سالم را مهيا مي

  .كند هايي دارد كه امكان رشد رفتارهاي سالم را فراهم مي خانواده سالم، عملكردها و فعاليت
  

  .ترين عامل سالمت رواني و اجتماعي فرزندان است روابط گرم و قوي خانوادگي، مهم
  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
هنوز هم در تمام دنيا، . ه، پادزهري براي همه انحرافات اجتماعي استكانون گرم خانواد

  .ندهاي اجتماعي دار ها بيشترين نقش را در سالمت فرزندان و پيشگيري از آسيب خانواده

  :دانيد كه آيا مي
 رفتارهاي پرخطر پيشگيري از رشد رفتارهاي سالم و تواند در خانوادگي ميگرم  روابط

 اچ آي وي ايدز نقش بسيار موثري داشته باشدمنجر به ابتال به 



٢٧ 
 

  در پيشگيري از رفتارهاي پرخطرها  خواسته نقش
دار  بـا آن كـه پـدر او كـارگر و مـادرش خانـه      . هاي زيـادي از والـدين خـود دارد    ساله است كه خواسته 17سامان، پسري 

قبيـل  آورد كه براي او لباس هاي نو بخرند يا درخواست خريد موبايل و مواردي از ايـن   است، مرتباً به آنها فشار مي
كننـد شـروع بـه سـرو صـدا، فحاشـي و شكسـتن وسـايل          هاي او مقاومت مي هنگامي كه والدينش در مقابل خواسته. دارد
والدين او هم از ترس اين كه نخريدن اين موارد باعث روي آوردن او به مواد و اعتياد شـود، پـس از كمـي    . كند مي

اي زنـدگي   گويند ما در محلـه آلـوده   والدين سامان مي. مي كنند مفاومت، تسليم مي شوند و كليه موارد را براي او تهيه
ترسيم كه سامان دچار سرخوردگي شـود و   مي. بدي شده است ه يو زمان هدور. دور و برمان پر از معتاد است. كنيم مي

ري، تهديـد و  هايش آن است كه قلد داند كه بهترين كار براي رسيدن به خواسته سامان مياكنون، . به مواد روي بياورد
او اخيراً در مدرسه نيز در مقابـل معلمـان و مسـئوالن    . هاست قلدري، راهي خوب براي رسيدن به خواسته. فحاشي كند

او وقتي از معلمي ناراحت اسـت، ماشـين او را يـا پنچـر مـي كنـد يـا خـط بزرگـي روي           .كند مدرسه نيز كمي قلدري مي
  .كشد مي نشماشي

  
هاي اجتماعي از  آن است كه بتوانند در مقابل خطرات و آسيبيكي از وظايف اصلي والدين 

در اين مورد، والدين بايد از توانايي و قدرت خود در سيستم خانواده . فرزندان خود حمايت كنند
شوند كه والدين به درستي نتوانند از  با اين حال، بعضي از عوامل باعث مي. خوبي استفاده كنند به

  . از فرزندان خود به درستي استفاده كنند قدرت خود در جهت مراقبت
است  اين كنند وظيفه آنان يكي از باورهاي شايع و اشتباه در كشور ما آن است كه والدين تصور مي

كنند كه تامين نكردن  آنان چنين تصور مي. هاي فرزندان خود را تامين كنند كه كليه خواسته
به همين دليل، در موارد بسياري در مقابل . ظلم به آنان است به نوعي ،هاي فرزندان خواسته

به سرعت تسليم مي چه منطقي و چه غير منطقي ها و آرزوهاي فرزندان خود  توقعات، خواسته
   .شوند
طور كه قبالً گفته شد، نيازها هستند كه نقش اساسي را در رشد و سالمت فرزندان دارند و نه  همان

ها و نيازها و اهميت نيازها  لدين از تفكيك خواستهاز آن جايي كه بسياري از وا. ها خواسته
هاي فرزندان را تامين نكنند ممكن است آنان  رسند كه اگر خواسته به اين نتيجه مي ،اند اطالع بي

آنان از اين . هاي رواني اجتماعي شوند سرخورده و دچار اعتياد، بزهكاري و يا ساير آسيب
باعث اقدام آنان به رفتارهاي پرخطر شود به همين  زنداناند كه عدم تامين خواسته هاي فر نگران

شوند و همان طور كه در مثال باال ديديم، حتي  هاي نوجوانان خود مي دليل، سريع تسليم خواسته
  .شوند تسليم رفتارهاي ناسالم فرزندان مي

هاي  هاي فرزندان به خصوص خواسته نكته مهم آن است كه همين تسليم شدن والدين به خواسته
هاي رواني اجتماعي  غير منطقي آنان، دقيقاً زمينه را براي رفتارهاي پرخطري كه زمينه ساز آسيب

اين همان رفتاري است كه در . در مثال باال، سامان قلدري را آموخته است. كند شوند، آماده مي مي
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د و ساير ساز اعتيا اختالل سلوك، زمينهشود و  گفته مي اختالل سلوكاصطالح تخصصي به آن 
  .شود هاي بعد به آن پرداخته مي رفتارهاي پرخطر است كه در قسمت

شود كه ناخواسته زمينه را براي بروز مشكالتي آماده  به عبارت ديگر، عدم اطالع والدين باعث مي
  .خواهند از آن دور شوند كنند كه مي

ترين وظايف خانواده  هاي فرزندان، يكي ازمهم ها و حالت سرپرستي ونظارت بر كارها وفعاليت
هاي مهم والدين آن است كه بتوانند از فرزندان خود بخواهند كه به  همچنين، يكي از وظيفه. است

و نظارت بر رفتارهاي فرزندان  انضباطهاي مهم والدين،  يكي از نقشپس، . نحو سالم رفتار كنند
  .است

هاي  زماني بايد خواسته .اي آنان استه بر فرزندان از طريق خواسته انضباطهاي اعمال  يكي از راه
  .هايي كه والدين از آنها انتظار دارند را انجام دهند فرزندان را تامين كنيم كه فرزندان، فعاليت

 .هاي آنان باشد ها و تالش هاي فرزندان بايد بر اساس فعاليت تامين خواسته

 .كند هاي مختلف آماده مي هاي فرزندان، زمينه را براي آسيب خواسته و كتاب حساب تامين بي

كنند  هايي كه والدين براي آنان تعيين مي هاي خود، فعاليت يابي به خواسته فرزندان بايد براي دست
  .را انجام دهند

آموزند كه از  هاي منطقي گذاشته شود، آنان مي هاي فرزندان، شرط چه براي تامين خواسته چنان
ند و در آينده هم از قواعد اجتماعي بيشتر و بهتر پيروي قواعد و استانداردهاي خانوادگي پيروي كن

  .خواهند كرد
 

. هـايي را تـامين كننـد    هاي سامان بايد مالك هـا و شـرط   در مثال سامان، والدين براي تامين خواسته
چنـين  . سـازد  ها، تصويري اشتباه از جهان واقعـي بـراي فرزنـدان مـي     تامين بي قيد و شرط خواسته

  :كند، زيرا الدين، زمينه را براي بروز مشكالت متعددي آماده ميبرخوردي از طرف و
. رسـي  هايت مـي  دنيايي كه بدون تالش به خواسته. سازد تصوير غير واقعي از جهان اطراف مي •

  .در حالي كه در دنياي واقعي اين طور نيست
خوردگي خيلـي  هاي فرزندان را تامين كنند، آنان بـا سـر   وقتي والدين نباشند يا نتوانند خواسته •

  .شوند رو مي شديدتري روبه
كننـد پـس    ها، حقيقتي است كه همه افراد دير يا زود تجربه مي يابي به خواسته ناتواني در دست •

  .بهتر است از همان كودكي با آنان روبه رو شوند
حساب و كتاب تامين شود، فرزندان صبوري، تحمل و شـكيبايي   هاي فرزندان بي وقتي خواسته •

  .آموزند ها را نمي يافتن به خواسته براي دست
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كند  كه باعـث مـي    ها را به والدين مربوط مي يابي به خواسته چنين برخوردي، مسئوليت دست •
چنين برخوردي زمينه را براي مشكالت آينده . شود فرد مسئوليتي براي زندگي خود قائل نشود

  .كند آماده مي
شود، والدين هيچ روش ديگري بـراي   مين ميحساب و كتاب تا هاي فرزندان، بي وقتي خواسته •

به همين دليل، والدين، در هدايت . تغيير رفتار فرزندان و هدايت آنان به مسيرهاي سالم ندارند
  .فرزندان ناتوان و مستاصل مي شوند

هاي آنان رسيدگي شود،  وقتي فرزندان با بدرفتاري بتوانند والدين را مجبور كنند كه به خواسته •
  .د گرفت كه در جامعه نيز به بدرفتاري بپردازندياد خواهن

  :گيري بندي و نتيجه جمع
دو محور اساسي تربيت فرزنداني سالم، مستقل و توانا آن است كـه والـدين بتواننـد نيازهـاي اساسـي       

فرزندان خود را بدون قيد و شرط تامين كنند مانند بيان كردن محبت، احترام، ارزشمندي فرزندان خـود  
از سوي ديگر، يكي از وظايف مهم والدين آن است كه بتوانند با تكيه . ساير نيازهاي اساسي آنانو تهيه 

نند تا بر اساس قواعد، قـوانين و اصـول خـانوادگي عمـل     اهاي فرزندان خود، آنان را برانگيز بر خواسته
رزنـدان بـر اسـاس    كننـد كـه ف   هاي فرزندان را برآورده مي به عبارت ديگر، زماني والدين خواسته. كنند

توقعات و انتظاراتي كه به صـورت منطقـي و معقـول تعيـين شـده      . انتظارات و توقعات آنان عمل كنند
  .است و به آنان اعالم شده است

  
  ي فرزندان هاخواسته  نيازهاي فرزندان 

 .بايد بدون قيد وشرط تامين شود
  .زند عدم تامين نيازها به سالمت رواني صدمه مي

  .ظيفه والدين تامين نيازهاستمسئوليت و و
  

  .تامين شود شرط و حساب و كتاببايد بر اساس 
  .زند اي به سالمت روان نمي عدم تامين آنها صدمه

  .ها ندارند والدين مسئوليتي در مقابل تامين خواسته
براي جلب همكاري فرزند در انجام انتظارات 

  .شوند استفاده مي
و تعيين قواعد و  انضباطيكي : نواده دو نقش اساسي داردتوان گفت، خا به عبارت خالصه، مي 

تامين نيازهاي اساسي فرزندان به ويژه محبت،  ديگري هايي براي رشد و سالمت فرزندان و قانون
  .داد گرمي، احترام، صميميت و مواردي از اين قبيل كه در ارتباط گرم و صميمانه خود را نشان مي

 :شود يفه اساسي خانواده به صورت مجزا پرداخته ميهاي آينده به اين دو وظ در بخش

 .شود ي خانواده كه در قالب ساختار و هرم قدرت خانواده مطرح ميانضباطنقش  .1

  . هاي ارتباطي كه در قالب كاركردهاي اساسي خانواده بيان خواهد شد نقش .2
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  كاركردهاي خانواده سالم 
عالقـه و   ديگري، بـي . به كار خود مشغول بود ذوقي بودند، يكي از آنان با عالقه و رتمان عروزي دو كارگر در حال ساخت

من نمي فهمـم تـو چطـور از ايـن     : روزي، كارگر دوم به كارگر اول روي كرد و گفت. كرد با نارضايتي و عصبانيت كار مي
نه مـا داريـم   : ي روي كرد و گفتموداولي با تعجب به . يم همين و بسما فقط كارگر. كار بنايي و كارگري راضي هستي

مـا خانـه خـدا را    . هاي زيادي به اين جا خواهند آمد و عبادت خواهند كرد آدم. خانه خدا. يك مسجد. سازيم يك مسجد مي
  .سازيم انه خدا را ميما خ. ما كارگري نمي كنيمنه . و قرآن از اين عمارت بلند خواهد شد زصداي دعا، نما .سازيم مي
  

و او همراه مادرش به ايران برگشته و پدر در خـارج از   از هم جدا شده اندطالق بدون ساله، پدر و مادرش  17پرهام، 
بعد از مدتي، مادر نيز به شهرستان خود برگشت و پرهام را در يك آپارتمان مجهز به امكانـات زيـاد   . كشور مانده است

پرهام، بدون هيچ ارتباط و نظارتي از طرف فاميل پـدري يـا مـادري، در    . خوب درس بخواند در تهران تنها گذاشت كه
تنهايي آن قدر براي او آزارنده بود كه به هر قيمتي، دوستان و همساالنش را در منزل دور خود . كرد تهران زندگي مي

هاي سني زيـادي، بـزرگ تـر     ها با فاصلهدر حال حاضر، منزل پرهام پر است از جواناني كه عده اي از آن. جمع مي كرد
اخيراً يكي از كساني كه به جمع جوانان اين منزل اضـافه شـده اسـت، دختـر فـراري اسـت كـه  فعـالً         . از پرهام هستند

  .خانه شده است مدتي است در اين منزل با پرهام هم
ي كنند و پـرورش  محلي است كه در آن انسان ها رشد م. خانواده، نيز مانند مسجد، محل مقدسي است

كنند كه براي خود، جامعه و كشور مفيـد   هايي سالم و مثبت رشد مي از خانواده است كه انسان. يابند مي
ان هايي با مشكالت زياد بيرون مي آيند كه براي خـود و ديگـر   خواهند بود و از خانواده است كه انسان

  .مايه دردسر و رنج خواهند بود
خانواده محل  . وادگي نيز زندگي خوابگاهي نيستابگاه نيست و زندگي خان، هتل يا خويا خانواده خانه

خانواده، نهادي . معنوي و نه تنها رشد جسمي بلكه رشد رواني، اجتماعي. رشد فرزندان و والدين است
خـانواده، مكـاني اسـت كـه بايـد      . كنـد  است كه اطالعات سالم و مفيد را به فرزندان خـود منتقـل مـي   

هـا، اعتقـادات، و باورهـا از طريـق والـدين بـه        ارزش .را به فرزندان خود منتقل كنـد  لمهاي سا نگرش
  .شود فرزندان منتقل مي

هاي متمـادي و شـايد تـا پايـان عمـر در       آموزند، تا سال ها در خانواده خود مي چه كه انسان در واقع، آن
  .ماند ذهن آنها باقي مي

  
  
  
  

  
  .اده، پرورش فرزندان استها و وظايف خانو ترين نقش يكي از مهم

اثر خانواده بر ذهن فرزندان چيزي مانند حك كردن نقشي روي سنگ است و تغيير و يا اصالح 
ها را در اختيار  ترين فضاي پرورش انسان به همين دليل، والدين مهم. ن به سختي ممكن استآ

  .دارند
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رشد و پرورش يك انسان، چيزي نيست كه با تهيه امكانات مادي . خانواده، كارخانه انسان سازي است 

در صورتي كه خانواده به اين نقـش  . نظارت و سرپرستي دارد ،بلكه نياز به رسيدگي، توجه. تامين شود
 نيـز  هـاي ديگـر   ند كه زمينه ساز رشـد انسـان  كن هاي سالمي رشد مي مهم خود توجه داشته باشد، انسان

 .خواهند بود

  والدين براي آن كه فرزندان به درستي رشد كنند و پرورش پيدا كنند، ضروري است كه
  در كنار فرزندان باشند •
  براي آنان وقت و انرژي بگذارند  •
 محبت، احترام، امنيت و آرامش به فرزندان بدهند •

  درفتارهاي مثبت آنان را تشويق كنن •
  كنندباه آنان را گوشزد كرده و تنبيه رفتارهاي منفي و اشت •
  بر كارها و فعاليت هاي آنها نظارت و سرپرستي داشته باشند •

صورت نگيـرد، خـانواده معنـايي    ... در غير اين صورت، زماني كه حضور، وقت، انرژي، ابراز محبت و 
  .ندارد

  
  
  
  
  
  
  

  هاي خانوادگيوگ و بحث و گفت: داشتن اوقات مشترك خانوادگي
فرزندان با اين كه دانشجو هستند ولـي قـادر بـه    : اند ار مشكالت زيادي شدهچهاست كه د فرزندان خانواده اعلمي مدت
شوند و فقط موقع امتحانات براي شـركت   هاي درس حاضر نمي هاي خود نيستند، سركالس برقراري رابطه با هم كالسي

ن موضوع باعث مشكالت جدي تحصيلي آنان شده است چون گاهي كـالس  همي. شوند در امتحانات در كالس حاضر مي
بـه همـين   . شـود  باعث نمره صـفر در كارنامـه آنـان مـي     وشود و آنها هيچ اطالعي ندارند  يا تاريخ امتحانات عوض مي

م داو هر كـ شده اند  رو دليل، فرزندان اين خانواده، با اين كه استعداد سرشاري دارند ولي با مشكل مشروط شدن روبه
كند به  يكي از آنان به مشروب پناه برده، ديگري فقط سعي مي: دنكند به صورتي با اين مشكل سازگار شو آنها سعي مي

  .كند دعوا ميسراغ دوست پسرهاي متعدد خود برود تا نفهمد كه چه شده است و ديگري مرتب با ديگران 
ز ابتدا اختالفات شديدي داشتند كه باعث قهر و جـدايي آنهـا   والدين آنها ا: مشكل آنان از ريشه قوي برخوردار است

شد كه به تدريج كل فضاي خانواده را هم گرفته است به طوري كه اكنون هيچ كدام از اعضاي خانواده با هـم حـرف    مي

  :آيا مي دانيد كه
اختالل، آسيب و  انگاري در رشد و پرورش فرزندان، در يك بستر خانوادگي، با هر گونه سهل

داشتن رفتارهاي . اندازد رفتارهاي پرخطر همراه است، كه سالمت فرزند و جامعه را به خطر مي
 ايدز قرار دهد/ ر خطر ابتال به اچ آي وي پرخطر مي تواند فرزندانمان را د
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و بالفاصـله بـه   خورد  زنند، موقع ناهار يا شام، هر كدام به تنهايي به آشپزخانه مي رود و غذاي خود را به تنهايي مي نمي
  .هاي خود مي روند و كاري به كار فرد ديگري ندارند اتاق

  
اگر خانواده، به اين وظيفه . هاي مختلف زندگي است خانواده، محل انتقال افكار، عقايد، باورها و ارزش

هـاي ناسـالم    پردازند به خصوص همساالن، رسانه ها از جمله رسانه خود نپردازد، ديگران به اين كار مي
ذهن فرزندان مانند صفحه سفيدي است كه روي آن چيزي نوشته نشده است اگر شما به عنـوان  ... . و 

كنند كه  كاغذ سفيد شروع به نوشتن مطالبي مي روي ايناند كه  والدين، به اين كار نپردازيد، اين ديگران
  .هاي شما هماهنگ نباشد ممكن است با عقايد، افكار و ارزش

توانـد   گو مـي  و گفت. گو بنشينند و اوقات روز يا هفته، والدين و فرزندان به گفتضروري است در طول 
  . در زمينه موضوعات مختلف باشد

هـايي   هايي از روز يا هفته در كنار هم جمـع شـوند، زمـان    ضروري است، كليه افراد خانواده در ساعت
براي دور هـم جمـع    اوقات خوبي ...هاي روزهاي تعطيل و  مانند بعد از صرف ناهار، شام، بعد از ظهر

  . گو است و شدن و گفت
  . هاي خانوادگي حتماً تلويزيون يا راديو خاموش باشد گوي و در طي اوقات دور هم جمع شدن و گفت

  .اند ها ربوده هاي زندگي خانوادگي را از خانواده تلويزيون، راديو و وسايلي از اين قبيل، فرصت
ها، فرصت خوبي است كه در مورد آن چـه در   ها وسريال بعد از اتمام فيلم، كنيد تماشا ميتلويزيون اگر 

ها و نظرات خود را باز، صريح و روشـن بيـان    گو بپردازيد و ديدگاه و فيلم رخ داده است با هم به گفت
  .كنيد

  .هاي خانوادگي، ديدگاه هاي خود را در مورد وقايع اطراف خود بيان كنيد گوي و در خالل، گفت
بلكـه بيـان نظـر و     ،نيست از اين اوقات خانوادگي به عنوان فرصتي براي سخنراني اسـتفاده كنيـد  الزم 

  .هاي سالم را بياموزند عقيده شما در مورد همان موضوعات براي فرزندان كافي است كه ديدگاه
هـم  زماني كه در كنار  بلكه همان ،گوي خانوادگي اختصاص دهيد و الزم نيست زمان طوالني براي گفت

  .كافي است ،دهيد براي خوردن چاي يا ميوه اختصاص مي
  
  
  
  
  
  
  



٣۴ 
 

  خانوادگي هاي ها و تفريح سرگرمي: داشتن اوقات مشترك خانوادگي
حال، براي روز جمعـه برنامـه    با اين. اي است و بيشتر اوقات هفته را به كار مشغول است آقاي رازي، فرد پرمشغله
هـاي اطـراف شـهر     به كنار رودخانه ،كنند از صبح زود شهر را ترك مي ،راه  خانوادههمبه او . ثابتي را در نظر گرفته است

آوري چوب  مانند و عالوه بر جمع آنان تا غروب كنار رودخانه مي. شوند محل مناسبي را انتخاب كرده و مستقر مي، رفته
گاهي اوقات نيز  با يك يا چنـد  . پردازند هاي مختلف ديگر مانند بدمينتون مي كردن چادر به واليبال، وسطي و بازي و برپا

. گـذرد بآنان به فرزنـدان بيشـتر خـوش     تا در كنار شوند همراه ميكه فرزنداني همسن فرزندان خود دارند   خانواده ديگر
 .از اين كه اوقات خوشي را با هم گذرانـده انـد   اند شاد و راضي اند ولي گردند اگر چه خسته زماني كه آنان به شهر بازمي

خوشـحال و   و از ايـن موضـوع   دوبـاره هفتـه آينـده برنامـه مشـابهي دارنـد       هدر همين حال، آنان به اين فكر هسـتند كـ  
هاي شاد و تفريحي دارند كه هيچ وقت حتي به فكرشان نرسيده كه با استفاده از مواد  اي برنامه آنان به اندازه .اند راضي

  .مواردي از اين قبيل، زندگي خود را شاد كنند ها يا دوستي با جنس مخالف و يا شركت در پارتي
  

صحبت كـردن بـا آنـان يكـي از ضـروريات       و آنان برايبا فرزندان، وقت گذاشتن  ارتباط برقرار كردن
هـا،   و در آن ميان از مسـافرت  به ميان آيد گيمگر ممكن است صحبت خانواد. زندگي خانوادگي است

هـاي   ممكـن اسـت والـدين مشـغله    . انوادگي اثري نباشـد هاي خ ديد و بازديدها، تفريحات و سرگرمي
هـايي در نظـر    هايي را نيز براي چنين فعاليت بسياري داشته باشند ولي ضروري است در طي هفته، زمان

  .بگيرند
توان ردو  هاي خانوادگي بسياري از اطالعات اساسي درباره زندگي را مي ها و تفريح در طي سرگرمي

هاي خانوادگي براي فرزندان ابعاد آموزشي  د والدين در طي سرگرمي و تفريحرفتار و برخور .بدل كرد
  .زيادي دارد

با ... ضروري است، والدين و فرزندان در طي روز يا هفته اوقاتي را براي سرگرمي، بازي، تفريح و 
  .اختصاص دهند رديگ يك

بلكه نه زيادي در بر دارد كه هزي ،تفريح و سرگرمي هميشه شامل مسافرت يا رفتن به رستوران نيست
يا رفتن به اماكن مختلف فرهنگي و تفريحي يا طبيعي و  روي خانوادگي مواردي از قبيل پيادهتواند  مي

ها، مساجد، رفتن به كوه، طبيعت و  هاي مختلف، نمايشگاه پارك محل، موزه: موارد مشابه باشد از جمله
 . ...  

هاي جمعي  ل منزل يا محوطه ساختمان باشد مانند بازيتواند در داخ همچنين، تفريح و سرگرمي مي
منچ  و هاي فكري، شطرنج هاي داخل منزل مانند بازي ها و سرگرمي يا بازي... مانند واليبال، وسطي و 

  .بازي كردن
، به خصوص در مورد خردساالن ،هاي واقعي نيز هست عالوه براين، تفريح و سرگرمي شامل بازي

 و يا كشتي گرفتن يك پدر و پسر با هم مثال .شود اجرا مي ناسب با سن آنانمت كودكان و نوجوانان
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هاي سالم، ضروري  از جمله فعاليت ،سر گذاشتن و شوخي يك دختر و مادر و مواردي از اين قبيل سربه
  .و اساسي در يك زندگي خانوادگي است

 
  :نكته مهم

تلـف از جملـه بـازي، سـرگرمي، كتـاب      هـاي مخ  تماس و ارتباط فرزندان و والدين در خالل فعاليـت 
شـود، بلكـه يكـي از     نه تنها به تقويت روابط والدين و فرزندان منجر مـي ... نيك رفتن و  خواندن، پيك

  .كند نيازهاي اساسي فرزندان را به صورت كامل تامين مي
وفرزندان، نياز به پردازند، در اثر تماس بين والدين  هايي مي زماني كه والدين و فرزندان به چنين فعاليت

هاي مشتركي، به احسـاس   به عبارت ديگر، فرزندان به دنبال چنين فعاليت. شود امنيت فرزندان تامين مي
  .يابند ايمني و امنيت دست مي

  
 
 
 
 
  
  
  
  

  گويي و تامين نيازهاي عاطفي فرزندان پاسخ
اب شده بود و قـادر نبـود بقيـه مطالـب را     ميالد، با اين كه زياد درس خوانده بود ولي شب امتحان به شدت دچار اضطر

عصـباني  توانـد درس بخوانـد    از اين كه مـيالد نمـي   مادر با اين كه در ابتدا. او ناراحتي خود را با مادر مطرح كرد. مرور كند
 ،او توضيح داد كه گاهي اوقات، به خصوص سـر امتحانـات مهـم   . به حرف زدن با او كرد ولي به آرامي شروع ،شده بود

هـاي شـده    تـرس چنين شود و بعد مواردي را براي ميالد يادآوري كرد كه باز هم ميالد دچار  هايي شروع مي ن حالتچني
تـر شـده    ميالد كمـي آرام . بعد از مدتي كه با ميالد صحبت كرد و چايي برايش آورد. بود ولي نتيجه كارش بسيار خوب بود

  .بود
  

. با اين كه حسابي درس خوانده بـود ولـي نمـره خـوبي نگرفتـه بـود      . ه بودمينا از نمره امتحانش به شدت ناراحت و گرفت
مادر از اين اتفـاق بـه شـدت    . مريم توضيح داد. اش را پرسيد مادرش از او دليل ناراحتي. وقتي به خانه آمد، گرفته بود

او هم شروع به انتقاد و  در اين ميان، خواهر ديگر مينا نيز وارد موضوع شد و. ناراحت شد و شروع به سرزنش مينا كرد
قـبالً، فقـط از نمـره    . مينا، احساس كرد حالش خيلي بدتر از زماني است كه جريـان را نگفتـه بـود   . ايرادگيري از مينا كرد

جريان در همين حد بـاقي نمانـد و بعـد    . ناراحت است ن، هم از مادرش و هم از خواهرشاش ناراحت بود ولي اآل
توانند در زندگي موفق شـوند،   هايش هم نمي از شانس بدش و اين كه حتي بچه: غر كرد غر از مدتي، مادر مينا شروع به

  :آيا مي دانيد كه
تقويت روابط والدين و فرزندان از طريق تامين نيازهاي رواني و بوجود آوردن احساس 
امنيت در آنان مي تواند در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر منجر شونده به اچ آي 

 ايدز بسيار موثر باشد/وي
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كرد كـه باعـث سرشكسـتگي مـادرش      حاال، او احساس مي. هايش هم بيشتر شد حال مينا كه بهتر نشد بلكه گرفتاري... . و 
  .هم شده و مادرش را از خودش نااميد كرده است

تكرار اين برخوردها آموخت اين كه بهتر است ناراحتي هايت را حداقل با خانواده مطـرح  آن چه مينا بعد از چندين بار 
 مينــا  حــاال. شــوي شــود و دچــار دردســرهاي زيــادتري مــي گيــري بلكــه حالــت بــدتر مــي زيــرا، نــه تنهــا كمكــي نمــي. نكنــي
. مشـكالتت را بـا آنهـا مطـرح كنـي     گفتند خانواده جنبه اين را ندارد كـه   هاي دوستان خود را متوجه شده كه مي حرفمنظور
دهـد خـانواده را    كشد ولـي تـرجيح مـي    آن چه كه او اخيراً از آن رنج مي. شان همين است كه مطالب را مخفي كني حق

د، س اين كه خانواده او را محكوم كنشود و مينا از تر هاست پسري شرور مزاحم مينا مي آن است كه مدت ،مطلع نكند
ا با آنها مطرح نكند و از آن جايي كه مينا اقدام خاصي انجام نداده است، فرد شرور بيشـتر و  سعي مي كند مشكل خود ر

  .شود بيشتر مزاحم مينا مي
  

والدين در رشد عاطفي و . شود تامين مي در آن خانواده، محلي است كه رشد عاطفي و هيجاني فرزندان
وضوعات عاطفي و هيجاني چه در مـورد  برخورد والدين با م. دارند اساسيهيجاني فرزندان خود نقش 

ل عـاطفي و هيجـاني برخـورد    ئآموزد كه چگونه در مقابل مسا خود و چه در مورد فرزندان، به آنان مي
  .كنند

شان و چه از برخورد والدين بـا  از طريق مشاهده رفتار والدين با موضوعات احساسي خودچه فرزندان 
برابر احساسات خـود بـه خصـوص احساسـات منفـي       كه چگونه در آموزند احساسات منفي خود، مي

  .برخورد كنند
هايي هسـتند كـه در يـك منـزل      ها، اعضاي خانواده بسيار از هم دوراند و مانند غريبه در بعضي خانواده

وضـعيت مطلـوب آن اسـت كـه     . كنند ها، در امور يكديگر بسيار دخالت مي بعضي از خانواده. اند ساكن
هاي عاطفي يك ديگر توجه داشته باشندو بتواننـد در   والدين به وضعيت اعضاي خانواده و به خصوص

هاي الزم را از يك ديگر  رو است، حمايت شرايطي كه يكي از اعضاي خانواده با مشكل و ناراحتي روبه
   .دهندانجام 

بـا  افراد خانواده، وقتـي  . ترين محل براي حمايت عاطفي اعضاي خانواده از يكديگر است خانواده، مهم
كنند بـا بيـان آن بـه اطرافيـان، از      شوند، سعي مي مي رو هاي زندگي روبه ها و ناراحتي مشكالت، شكست

  .سوي آنها آرامش و دلداري بگيرند
  

به اين . ها به افراد خود آرامش دهد و آنها را دلداري دهد مهم است كه خانواده به هنگام سختي
  .شود وضعيت حمايت عاطفي گفته مي

  
منظور از حمايت اجتماعي، ميزان احترام، . ترين مكان حمايت اجتماعي مي دانند را مهمخانواده 

  .ايم اهميت، قدرداني و ارزشي است كه براي يك ديگر قائل
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. كند حمايت اجتماعي، و از جمله حمايت عاطفي، اثر فشارها و استرس هاي زندگي را كم مي 

ندان مي كند، نشان دهنده ميزان احترام و ارزشي برخوردي كه خانواده با احساسات و عواطف فرز
  .اند است كه آنان براي فرزندان قائل

هاي آنها، نيـاز فرزنـدان بـه     ها با نيازهاي عاطفي، احساسات و هيجان برخورد مناسب و صحيح خانواده
  .كند احترام و ارزش را تامين مي

نشان دهنده آن ... شرم، احساس گناه و به عبارت ديگر، برخورد مناسب با غم، شادي، ترس، اضطراب، 
  .اند است كه والدين براي فرزندان خود ارزش و احترام قائل

اند كه با همساالن خود در ارتباط باشند به ايـن دليـل اسـت كـه      يكي از داليلي كه نوجوانان بيشتر مايل
نوجوانـان بـه   . درك كننـد  دهند و بهتر قادرند آنها را دوستان و همساالن به آنها توجه بيشتري نشان مي

د آنهـا  نـ كن ، سعي ميهمساالن خودگيري و يا قضاوت در مورد خوب و بد بودن رفتارهاي  جاي موضع
  .دند و آنها را دلداري دهنرا بفهم

  
  حل مسئله

اند  لزمان استراحت خانواده به بنايي مشغو درها به شدت عصباني بودند كه  خانواده آقاي مفخم از رفتار يكي از همسايه
آنان در اوج سروصدا و گرد و خاكي كه از خانه همسايه بلند شده بود . كنند و به آرامش ساير اعضاي ساختمان فكر نمي

تماس بگيرند و يا با بقيه همسايگان صحبت  110افزود، تصميم داشتند كه براي اين كار با پليس  و بر عصبانيت آنان مي
او هنگامي كه متوجه . اي خانواده به شدت متشنج بود كه آقاي مفخم وارد خانه شدفض. كنند و بنايي آنها را متوقف كنند

او توضيح داد كه گاهي در زندگي همسايگي، چنين . عصبانيت اعضاي خانواده شد، آنان را دعوت به آرامش كرد
ه اعضاي خانواده او از هم. آيد و  از آنها خواست كمي وضعيت طرف مقابل را هم در نظر بگيرند مشكالتي پيش مي

.  خواست فعالً صحبتي نكنند تا با آرامش غذاي خود را بخورند و بعد در اين مورد با هم صحبت كنند و جوانب را بسنجند
آقاي مفخم توضيح داد كه ما مي . توانستند فكر كنند در اين زمان، سروصداي بنايي نيز متوقف شده بود و آنها بهتر مي

شايد اگر . هاي ديگري مانده است ولي هنوز راه حل... شكايت، داد و بي داد و : انجام بدهيم توانيم همه اين كارها را
هاي مختلف، قرار  بعد از مرور راه حل... . سروصداي كمتري كنند جواب دهد يا  4تا  1با آنها صحبت كنيم كه ساعت 

ن كار را كرد و همسايه نيز با كلي او همي. شد آقاي مفخم با همسايه صحبت كند و درخواست خود را مطرح كند
بعد، سر وقت مناسب آقاي مفخم توضيح داد، بهتر است هميشه . عذرخواهي و شرمندگي راه حل آنان را پذيرفت

وقتي  ،شمشير از رو كشيدن و بهتر است در آخر هاي تند و حل و راه انجام داد، تر را هاي مثبت و ساده راه حلاول 
  .استفاده شوند ،دادهاي ديگر جواب ن راه حل
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زندگي . بسيار طبيعي است كه در زندگي خانوادگي، مشكالتي براي والدين يا براي فرزندان ايجاد شود
به همين دليل، يكي از كاركردها و وظايف مهم خانوادگي، نحوه برخـورد بـا   . سرشار از مشكالت است

  .افتد مسايل و مشكالت مختلفي است كه در زندگي اتفاق مي
آموزد كه در برابر مشكالت  برخورد والدين با مشكالت خود و يا با مشكالت فرزندان، به آنان مي نحوه

كنند فرزندان خود را از مشكالت دور كنند يـا   بعضي از والدين، سعي مي. زندگي چگونه برخورد كنند
قـدر از زنـدگي   گاهي، بعضي از والـدين آن  . رو شدند خودشان آن را حل كنند اگر آنان با مشكلي روبه

  . دانند مسايل و مشكالت آنان چيست فرزندان خود دور هستند كه اصالً نمي
بسيار مهم است كه والدين در برخورد با مسايل و مشكالت فرزندان، برخـورد متعـادلي داشـته باشـند     

كالت يعني نه به جاي فرزندان مشكالت آنان را حل كنند و نه آن قدر دور از زندگي آنان باشند كه مش
  .آنان را نداند

ها براي آموزش مستقيم يا غير مستقيم حل كردن مسـايل   عالوه براين، بهتر است والدين از اين فرصت
  .و مشكالت زندگي به فرزندان استفاده كنند

  :وقتي كه در زندگي با مشكلي روبه رو مي شويد از روش هاي زير استفاده نكنيد
، دنبال خود يا ديگران سرزنش كردنجنجال به راه انداختن، ، )از كاه، كوه ساختن(فاجعه آميز كردن 

به روي خود نياوردن و دور ، مقصر پيدا كردن، جو كردن و ها را جست گذشتههاي مسئله گشتن،  ريشه
  ... .و ، شدن از مشكل

بدانيم زندگي  آيد و  بپذيريم در زندگي هر انساني مشكل پيش مي اولين قدم حل مسئله آن است كه
  .در حال حاضر هم مشكلي پيش آمده كه بايد آن را حل كرددست و پنجه نرم كردن با مشكالت،  عنيي

شود آن است كه حل  دليل آن كه در زندگي خانوادگي مشكالت ادامه پيدا مي كند يا بدتر و شديدتر مي
حل كنند، به  زماني كه انسان ها نتوانند مشكالت خود را به درستي .شود مسئله به درستي انجام نمي

  .آورند مصرف مواد روي مي
  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
احتمال بروز رفتارهاي پر خطر در جوانان و نوجوانان كاهش خواهد يافت اگر آنان توانايي حل 

 .مشكالت خود را به درستي در خانواده بياموزند
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  اختالف، مشكل و مسئله در درون خانواده
والدين او، از طرز لباس پوشيدن و موهاي بلند او ناراضي بودند و . امير با والدينش سر لباس پوشيدن مشكل داشتند

روزي كه يكي از اين . شد با يكديگر ميمرتباً سر اين موضوع دعواهاي زيادي داشتند كه باعث كينه و دلخوري آنها 
هاي  بيرون رفت، پدر كه به شدت عصباني شده بود، تمام لباس دعواها به راه افتاد و امير با عصبانيت در را كوبيد و

زماني كه امير به خانه برگشت و متوجه اين موضوع شد آن . پسنديد از اتاقش بيرون كشيد و پاره كرد كه نميرا امير 
اگر چه، بعد از مدتي عصبانيت پدر فروكش كرد و . راحت شد كه از خانه بيرون رفت و ديگر به خانه برنگشتقدر  نا

بعد از مدتي، سرنخي از امير به دست آمد كه با تعدادي از . ها به دست نيامد آرام شد ولي اثري از امير تا مدت
مثل تهيه و مخارج خود به كارهاي ناسالم و غيرمجاز آنان براي تامين . كردند دوستان نابابش در يك منزل زندگي مي

بعد از مدتي هم توسط ماموران بازداشت شده و به . مي پرداختند... توزيع مشروب، تكثير سي دي هاي غير مجاز و 
  .زندان افتاده بود

  
در زندگي خانوادگي نيز طبيعي است كه . طبيعي است ،مشكل، اختالف و مسئله در زندگيوجود 
طبيعي است، ناتواني در برطرف كردن و  آن چه غير. هايي ايجاد شوند اوقات مشكالت و اختالفگاهي 

  .حل كردن اختالفات و مشكالت است
هاي زيادي دارند، طبيعي  تفاوت... از آن جايي كه والدين و فرزندان از نظر سني، جايگاه خانوادگي و 

  .الدين و فرزندان مشكالتي ايجاد شوداست كه گاهي اوقات در مورد بعضي از موضوعات بين و
در  اختالفي مشكل يا هايي كه هاي والدين آن است كه بتوانند در موقعيت ترين نقش يكي از مهم

  .مشكل يا اختالفات موجود را حل كنندها،  با استفاده از بهترين روش خانواده ايجاد شده است،
ها  چيزي كه غير طبيعي است اين كه انسان آن .طبيعي است كه در زندگي اختالف وجود داشته باشد

بين والدين و فرزندان هم اختالف وجود دارد كه كامالً . حل كنندچگونه شان را  كه اختالفات ندانند
  .عادي است

هاي فرزندان نيز  براي حل اختالفات و مشكالت بين والدين و فرزندان، ضروري است كه به ديدگاه
  .توجه داشته باشيد

  .با فرزندان در مورد آن چه باعث اختالف و مشكل مي شود، صحبت كردضروري است 
  .وجود ندارد... در صحبت عادي، پرخاشگري، تمسخر، طعنه، كنايه و 

چون و چرا  هاي آنان و نظرات آنان بي هاي فرزندان، بدين معني نيست كه بايد خواسته توجه به ديدگاه
  .انجام شود

. هايي را انتخاب كرد كه هر دو طرف راضي باشند حل وري است راهبراي حل اختالف با فرزندان، ضر
  .گويند مي برد-هاي برد حل راهها،  به اين راه حل
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. شود زيرا، باعث نارضايتي يكي از طرفين مي. كند استفاده از قدرت و زور در حل اختالفات كمكي نمي
هايي هميشه  حل استفاده از چنين راه. گويند ميبازنده  -باخت يا برنده-هاي برد حل راهها،  حل به اين راه

  .شود باعث تشديد مشكالت و اختالفات مي
كنند  هاي اجتماعي و رفتارهاي پر خطر آماده مي اختالفات و مشكالت نيستند كه زمينه را براي آسيب

بلكه روش هاي اشتباه و غلط حل اختالفات است كه باعث تشديد اختالف و بدتر شدن مشكالت 
  .شود مي

  
  
  
  
  
  
  

  هاي اجتماعي آموزش موقعيت
  عقايد و باورها در مورد مردم

كنند كه مردم بداند، نبايد  خانم و آقاي صياحي، افرادي بسيار محتاط هستند و دائم به فرزندانشان اين نكته را بيان مي
تر بودند اين عقايد آنان  كوچك تا مدتي كه فرزندان آنها... . كنند و  استفاده مي با مردم صميمي شد چون از آدم سوء

تر شدند و با دوستان و همساالن خود  ولي از زماني كه بزرگ ،كردند طبق خواسته آنان عمل مي كردند و را قبول مي
كنند كه باعث  ها و عقايد والدين خود را مسخره مي ارتباط برقرار كردند و رفتارهاي مثبتي از آنان مشاهده كردند، گفته

اند دقيقاً ديدگاه  هاي والدين خود پي برده نكته مهم آن است كه حاال كه آنان به اشتباه بودن گفته. شود يرنجش آنان م
دوستي و صميمت با همه افراد خوب . ها قابل اعتماد است اند مبني بر اين كه همه آدم مخالف آنان را برگزيده

  .آنان به هر كسي اعتماد مي كنندبه همين دليل، حاال ... . زند و  كسي به كسي صدمه نمي. است
  

كنند همه مردم را از خود  و سعي ميدهند  به ديگران بسيار اهميت مي آنان. هستنددار  خانواده شبيري، بسيار مردم
فرزندان آنان نيز سعي دارند . گاه كسي را از خود نرنجانند كنند كه هيچ آنان به فرزندان خود توصيه مي. راضي نگه دارند

در همين رابطه، يكي از دوستان، . شان را از خود راضي نگه دارند و كاري نكنند كه باعث رنجش آنان شود انكه دوست
او را با اصرار به مهماني دعوت كرد و او هم براي اين كه دوستش را راضي نگه دارد، ) حميد(پسر آقاي شبيري
با اين كه حميد شخصاً نه اهل مشروب و نه .. . .در آن ميهماني همه چيز بود، مواد، مشروب و . همين كار را كرد
، در آن مهماني باقي ماند و دوباره براي اين كه دوستش از او دلخور نشود و بود ها مهماني نوع اهل مواد و اين

از يك طرف مايل نيست به اين : اآلن، حميد گيج شده است. نرنجد كمي هم مشروب و مواد نيز مصرف كرد
  .شود دلخوري و رنجش دوستش مانع او مي ديگرد و از طرف ها ادامه ده مهماني

  

:آيا مي دانيد كه  
با آموختن توانايي حل اختالفات به نوجوانان و جوانان، مي توان احتمال بروز رفتارهاي 

.كاهش دادايدز را / پرخطر منجر شونده به اچ آي وي  
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پذيرند، بـه   را مي در مورد مردم و سايرين ، بيشتر عقايد والديندر دوران كودكيطور كه فرزندان،  همان
  .هاي زندگي تناسب داشته باشد دهيد با واقعيت همين دليل، مهم است باورهايي كه به آنان مي

ديـر يـا   . شود باعث مشكالت بعدي مي... ها و  ها، اقليت ر مورد مردم، قوميتهاي افراطي شما د ديدگاه
  .برند زير سوال ميها را  هاي شما در اين زمينه زود فرزندان متوجه اشتباهات شما شده و كل ديدگاه

هـا را رد كننـد و دقيقـاً     شود كه فرزندان اين ديـدگاه  هاي افراطي والدين باعث مي گاهي اوقات، ديدگاه
هـاي آنـان در آينـده     هاي افراطي متضادي را برگزينند كه دوباره باعث مشكالت و سـرخوردگي  ديدگاه

  .شود مي
يكي از باورها و عقايد اشتباه در مورد ارتباط اجتماعي اين باور است كه انسان بايد هميشه سـعي كنـد   

ار خوب و عالي است كه بتوان بسي. ديگران را راضي نگه دارد يا اين باور كه نبايد با كسي مخالفت كرد
. ولي، غير ممكن است كه همه را بتوان از خود راضي نگه داشـت . ديگران را از خود راضي نگه داشت

مهم آن است كه فرد بتواند خود . دارند ديگرانهاي متضاد و متنوعي از  اند و خواسته زيرا، افراد متفاوت
  .اش را از خود راضي نگه دارد و خانواده
ديدگاه سالمي كه . دهدهاي سالم و صحيحي از مردم ارائه  وظايف خانواده آن است كه ديدگاه يكي از

  . بر پايه واقعيت هاي زندگي قرار دارند
فرزندان همچنين، . اند فرزندان نياز دارند بدانند كه اكثر مردم قابل اعتماد، سالم و براي ارتباط مناسب

  .رات و مشكالت ارتباطي آشنا شوندو خطها  نياز دارند با مرزها، محدوديت
يكي از حقوق فردي و اجتماعي آن است كه فرد بداند، ضرورتي ندارد سعي كند همه انسان ها را از 

زيرا، ممكن  .اين حق هر انساني است كه در پي مصلحت و رضايت خود باشد. خود راضي نگه دارد
  .باشد هاي ديگران غير منطقي، ناسالم و بيش از حد است درخواست

  
هاي اجتماعي  فرزندان نياز دارند با حقوق فردي و اجتماعي خود آشنا شوند تا بتوانند در موقعيت

  .مختلف، مراقب خود باشند و مانع صدمه ديدن خود شوند
  
  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
با  با ارائه ديدگاه درستي به فرزندان و آشنا نمودن آنان با مرزها و خطرات و مشكالت ارتباطي

بدين . هاي اجتماعي مختلف از خود مراقبت نمايند به آنان بياموزيم كه چگونه در موقعيت ،مردم
دان ايدز را در فرزن/ترتيب مي توانيم احتمال بروز رفتارهاي پرخطر منجر شونده به اچ آي وي

  .خود كاهش دهيم
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  هاي اجتماعي آموزش موقعيت
  آموزش رفتارهاي اجتماعي

شود و به همين دليل،  سياري از موارد، دچار رودروايسي مياو در ب. دار است خانم رحماني، فردي بسيار مقيد و مردم
كند كه الزمه  ولي، هميشه اين موضوع را به اين صورت توجيه مي. خواهد دهد كه واقعاً دلش نمي كارهايي را انجام مي

ه انجام ها از خودش بگذرد، و كارهايي را انجام دهد كه خيلي تمايلي ب زندگي اجتماعي اين است كه آدم بعضي وقت
نيز به خوبي آموخته است كه الزمه زندگي اجتماعي همين است و او ) نازنين(دختر او . آنها ندارد و اين اشكالي ندارد

خواست به ديدن دوست پسرش برود، از او خواست كه  زماني كه يكي از دوستانش، مي. شود هم دچار رودروايسي مي
دانست  ديد، از يك طرف مي نازنين، خود را در شرايط سختي مي. روندبدون اطالع والدينش با او به خانه آن پسر ب

از نوع رفتارهايي دانست شد اين رفتار را  اين كار خطرناك و نامناسب است ولي از طرف ديگر، بنابه گفته مادرش مي
  .آدم بايد از خودش بگذرد و كارهايي انجام دهد كه تمايلي به آن نداردكه 
هاي اجتماعي براي فرزندان خود ايجاد كنند و  ف والدين آنان است كه موقعيتترين وظاي يكي از مهم

  . هاي اجتماعي قرار گيرند و با آنان به ارتباط و تعامل بپردازند آنان را تشويق كنند كه در موقعيت
 برخوردشان در مورد فرزندان چه. هستند  والدين، الگوي فرزندان براي ارتباط برقرار كردن با ديگران

بايد در برابر ديگران انجام رفتارهاي اجتماعي كه  و چه در مورداجتماعي  مختلف هاي موقعيت در
دهند كه  به عبارت ديگر، فرزندان همان رفتارهايي را انجام مي .كنند برداري مي ، از والدينشان الگودهند 

  .دهند هاي اجتماعي مختلف انجام مي شان در موقعيت والدين
حضور فرزندان، رفتارهاي سالم، قوي و مناسبي داشته باشند، فرزندان نيز از آنان  اگر والدين، در

  .آموزند و برعكس مي
اي بسيار  نه گفتن به ديگران، پديده. هاي ديگران جواب رد داده شود عادي است كه گاهي به درخواست

  .شايع و طبيعي در زندگي انسان است
  .د و تعارف دوستانشان بوده استصرف موادشان بنا به پيشنهاكنندگان مواد، اولين تجربه م اكثر مصرف

  .اكثر افرادي كه روابط نامتعارفي با جنس مخالف دارند بنا به توصيه دوستانشان بوده است
  ترين رفتارهاي اجتماعي، توانايي نه گفتن به درخواست هاي ناسالم، نامناسب، غيرمنطقي  يكي از مهم

  والدين، بتوانند در مقابل درخواست هاي غيرمنطقي ديگران نه بگويند، اگر. وبيش از حد ديگران است
  .آموزند فرزندان آنان نيز مي

  
  
  
  
  

  :دـداني آيا مي
هاي غير منطقي، ناسالم يا نامعقول  و نوجواناني كه قادر نيستند به درخواستجوانان 

والدين، . ديگران جواب رد بدهند، در خطر باالي انجام رفتارهاي پرخطر قرار دارند
نقش بسيار  هستند و مي توانند  الگوي فرزندان براي ارتباط برقرار كردن با ديگران

داشته ر مرتبط با ايدز در جوانان و نوجوانان مهمي در پيشگيري از رفتارهاي پرخط
 .باشند
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  خانوادگيهاي  اهداف و آرمان
من به بچه ام گفتم كه تو زندگي هيچ چيزي جز پول به درد شما نخواهد : گفت اي در تاكسي به مسافران خود مي راننده
از . من هيچ وقت آنها را تشويق نكردم كه دنبال مذهب و دين باشند. شعار استمذهب، دين و ايمان . خورد

كند بلكه بدبختي  مذهب نه تنها كمك نمي. همه اينها حرف است. همان اول آنها را تشويق كردم كه دنبال پول باشند
  .آورد هم مي

به . نسان به پولش بستگي دارد وبساند اين است كه ارزش ا از ابتداي تولد، آن چه پسران خانواده عبدي آموخته
زنند زيرا جز پول هيچي اهميت  همين دليل، آنها براي اين كه احساس خوبي داشته باشند، دست به هر كاري مي

  .فروش و انتقال مواد ،ندارد از جمله خريد
ان را نهايي هر انس  كند و هدف هايي را براي فرزندان خود تعيين مي اي، اهداف و آرمان هر خانواده

ها  ها بتوانند براي فرزندان خود، هدف مهم است كه خانواده. ها مي داند يابي به آن اهداف و آرمان دست
  .هاي زندگي از پا در نيايند ها و بحران هايي را تعيين كنند كه به آنان كمك كند تا در سختي و آرمان

ترين چيزي كه مي تواند به زندگي دارد و سعي مي كند به درهر خانواده، ديدگاهي از موفقيت 
در خانواده هاي . ده آنان منتقل كنفرزندش كمك كند تا نهايتاً در زندگي خود موفق و راضي باشد را ب

آن  ،سالم، سعي مي شود اهدافي غير مادي، معنوي، انساني، اخالقي و مذهبي براي فرزندان تهيه شود
  .چه كه در آينده به كمك آنان خواهد آمد

است بلكه، نياز . هاي سالمي براي خود تعيين كنند ها اهداف و آرمان رورت دارد كه خانوادهنه تنها، ض
هاي خود را به  تا بتوانند اهداف و آرمان شته باشدتعامل و ارتباطات خانوادگي مناسبي وجود داتا 

  .فرزندان منتقل كنند
  .اسب براي زندگي فرزندان استها و اهداف سالم و من ها، تعيين آرمان يكي از وظايف مهم خانواده

كند تا در آينده  هاي غير مادي، اخالقي، معنوي، مذهبي و انساني، به فرزندان كمك مي اهداف و آرمان
  .مسيرهاي سالمي را در زندگي طي كنند و از رفتارهاي پرخطر دوري كنند

ها  ها به انسان بحران ها و هاي زندگي، با معنا دادن به سختي ها و سختي مذهب و معنويت، در بحران
  .ها را به خوبي پشت سر بگذارند كند تا بتوانند بحران كمك مي

  .هاست تضعيف معنويت و مذهب، خلع سالح كردن فرزندان در مقابل بحران
مان ها و اهداف متعالي خود را به فرزندان منتقل كند كه وقت و ز تواند آرمان در صورتي خانواده مي
  .اردبراي فرزندان خود بگذ

  
  :آيا مي دانيد كه

     وانند نقش بسيـار موثري در پيشگـيري از رفتارهاي پرخـطر مرتبـط باـخانواده ها مي ت
 .ايدز در جوانان و نوجوانان داشته باشند/ اچ آي وي
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  هاي مختلف تعادل بين نقش
است و در كار خود بسيار موفق  بلكه در سطح بين المللي؛ نه تنها در ايران سرشناس يتاجرآقاي باستاني، 

هاست مصرف كننده سنگين هروئين  او مدتپسر  . با اين حال، او مشكل بسيار بزرگ خانوادگي دارد .است
با اين كه آقاي باستاني امكانات . شد و به شدت پيش رفت سالگي شروع 19مصرف هروئين او از . است

هاي بسيار  مالي بسيار زيادي دارد و هر بار فرزندش را در بهترين مراكز درمان اعتياد انگلستان با هزينه
بخش نبوده است و مرتباً با عودهاي مكرر  كند، با اين حال، درمان فرزند وي چندان رضايت هنگفت بستري مي

آن : كرد، او گفت صحبت مي ويهاي خود براي درمان  تالش با پسرش در  مورد  زماني كه او . شود ميرو  وبهر
  .من آن زمان به تو احتياج داشتم نه اآلن. ها كه من به تو احتياج داشتم كجا بودي؟ دائم مسافرت سال

  
ور بودند براي درمان دختر هاي معتبر كش زوجي كه هم زن و هم شوهر، از اعضاي برجسته هيئت علمي دانشگاه

كرد و چند روزي را در خانه هاي  دختر آنان مرتب از خانه فرار مي .ه كردندعساله فراري خود به مشاور مراج 14
دانستند چرا بايد فرزند آنان به اين وضعيت  آنان نمي. گذراند دختران و پسراني كه چندان هم سالم نبودند مي

به دنبال مصاحبه و شرح حال . د اين دختر از كليه امكانات مادي برخوردار استآم زيرا، به نظر مي. دچار شود
د و هاي علمي بو گيري بود، پدر از يك سو درگير فعاليت مشخص شد، زماني كه اين دختر در  حال رشد و شكل

  . بود بود، به دنبال كارهاي علمي خود مادر نيز كه دانشجوي دكترا 
  

اكثر والدين، عالوه بر نقش والدي خود، داراي . را در جامعه به عهده دارد هاي مختلفي هر انساني نقش
همسر، دوست،  /پزشك، فرزند/ يسئر /كارگر /كارمند: هاي مختلف ديگري نيز هستند نقش

خود نياز به زمان  ،مسلم است كه رسيدگي به هر يك از  نقش هاي اجتماعي... . برادر، و /خواهر
  . مشخصي دارد
مطالعه، : هاي اجتماعي، هر انسان داراي عاليق متعددي است از جمله گر، عالوه بر نقشاز سوي دي

هايي را به همراه  ناتواني در رسيدگي به عاليق، خود ناكامي... . معاشرت، ورزش، گردش، تنهايي، و 
  .گذارد دارد كه بر زندگي فرد تاثير مي

اند از جمله نقش همسري، كمك يا  دد و متنوعهاي خانوادگي، خود نيز متع است كه نقش اين در حالي
هاي زيادي را  وجود فرزندان در خانواده و نقش والدي، خود فعاليت... . رسيدگي در كارهاي منزل، و 

گذراندن اوقات مشترك با فرزندان، تامين : كند كه در مباحث قبل صحبت شد بر والدين تحميل مي
هاي مناسب براي زندگي آنان  جتماعي، ارائه اهداف و آرمانهاي ا نيازهاي عاطفي آنان، آموزش مهارت

روز برعهده دارد، نتواند  ساعت شبانه 24بديهي است، با توجه به زمان اندكي كه هر فرد در طول .... . و 
ها و  عاليق  به همين دليل، ضروري است هر والدي بين نقش. هاي باال برسد به درستي به كليه فعاليت

  .ها تعادلي برقرار كند هاي خانوادگي و ساير نقش بندي كرده و بين نقش لويتمختلف خود، او
فكري با همسر و ساير اعضاي  ريزي و كمك و هم برقراري اين تعادل، خود نياز به دقت، تفكر، برنامه

هاي خانوادگي به خصوص نقش والدي به  رنگ كردن نقش با اين حال، حذف يا كم. خانواده دارد
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اي به دنبال خواهد  زيرا، عواقب و پيامدهاي بسيار منفي و پيچيده. نده و آسيب زاستشدت صدمه زن
  .اي از آن است كه روي آوردن فرزندان به رفتارهاي پرخطر نمونه داشت

  .شود زمان مي هم... هاي اقتصادي، علمي، تحصيلي و  معموالً اوج دوران والدگري با اوج تالش
زيرا، فرزندان  .خود را بر هر نقش ديگري ارجحيت و اولويت دهندضروري است والدين، نقش والدي 

شوند و در صورتي كه نيازهاي آنان به درستي تامين نشده باشد، مشكالت متعددي  به سرعت بزرگ مي
  .كنند براي خود و ديگران ايجاد مي

  .تواند جايگزين والدين باشد و نقش آنان را براي فرزند ايفا كند هيچ كسي نمي
هاي والدي اگر در موقع خود به درستي ايفا نشوند، اثرات و عوارض منفي سنگيني بر فرزندان  نقش

  .توان انجام داد هاي ديگر نيز مي هاي ديگر را در زمان ولي نقش. خواهند گذاشت
ن نياز به حضور والدين خود دارند و در اين زمان، در دوران نوجواني همانند كودكي نيز فرزندا

  .شود ز والدين از داراي اهميت بيشتري ميالگوگيري ا
  .والدين و تنها آنان مي توانند خالء هاي عاطفي فرزندان خود را پركنند

كاركردها و نقش هايي كه مطرح شد به خوبي  تماس با والدين به تنهايي كافي نيست و ضرورت دارد
  . از طرف والدين اعمال شود

 
 
 
 

  

  :آيا مي دانيد كه
زننده و هاي خانوادگي به خصوص نقش والدي به شدت صدمه  رنگ كردن نقش حذف يا كم

اي به دنبال خواهد داشت كه روي  آسيب زاست وعواقب و پيامدهاي بسيار منفي و پيچيده
  .اي از آن است آوردن فرزندان به رفتارهاي پرخطر نمونه

با توجه كافي به فرزندان و ايفاي درست  و بموقع نقش والدي، احتمال بروز رفتارهاي پرخطر 
  فرزندان خود كاهش دهيم ايدز را در/ منجر شونده به اچ آي وي
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  چهارمش ـبخ
  
  

  واده سالمـخاندان در ـاط با فرزنـارتب
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  هاي مختلف برقراري ارتباط با روش

فرزندان آقاي مهدوي با همسر سابقش در منزل ديگري به . اند آقاي مهدوي و همسرش، اخيراً از هم طالق گرفته
هر روز با استفاده از حال، او  با اين. آقاي مهدوي اين امكان را ندارد كه در طول روز فرزندانش را ببيند. برند سر مي

فرستد يا از طريق ايميل با او   ساله است، پيامك مي 13همچنين، براي دختر بزرگش كه . كند تلفن با آنها صحبت مي
اند در عين آن كه در  آقاي مهدوي و خانم سابقش، براي پيشگيري از لطمه رواني فرزندان توافق كرده. تماس دارد

  .فرزندان با والد ديگر قطع شود د و ارتباطي هم با هم ندارند ولي نگذارند ارتباطبرن دو منزل جداگانه به سر مي
  
اجتمـاعي آنـان و    -طور كه قبالً گفته شد، ارتبـاط بـا فرزنـدان نقـش مهمـي در سـالمت روانـي        همان 

بسيار ضـروري و اساسـي   بحثي  ،به همين علت، ارتباط در خانواده .پيشگيري از رفتارهاي پرخطر دارد
هاي مختلفـي مـي تـوان بـا      به صورت دانند اين است كه والدين به درستي نمي زبسياري ا آن چه. است

  :اند از عبارتارتباط  هاي مختلف روش. حفظ نمودفرزندان ارتباط برقرار كرد و يا آن را 
م روي كردن، با ه مانند در كنار هم بودن، با هم كتاب خواندن، با هم پياده :شفاهي -حضوريارتباط 

  ... .ساالد درست كردن، با هم كاردستي درست كردن، با هم به مهماني رفتن، با هم صحبت كردن و 
بـا   ،اگر چه ارتباط حضـوري از اهميـت بسـيار بـااليي برخـوردار اسـت       :كالمي -غير حضوريارتباط 

رايطي حضوري وجود ندارد مانند مثال آقاي مهدوي، در چنـين شـ  حال، گاهي اوقات امكان ارتباط  اين
. هايي ماننـد تلفـن   استفاده از دستگاه: حضوري ولي كالمي استفاده كرد از جمله توان از ارتباطات غير مي

  .با استفاده از تلفن، مي توان رابطه موجود را همچنان حفظ كرد و به تاثير رواني ادامه داد
اط حضـوري و كالمـي   گاهي اوقات، بنا به داليل مختلف، امكـان ارتبـ   :نوشتاري -غيرحضوريارتباط 

اسـتفاده از پيامـك،   : در اين شرايط  مي توان از روش هاي ديگري استفاده كـرد از جملـه  . وجود ندارد
هـايي نيـز    چنـين روش . شـود  هايي كه براي طرف مقابل گذاشته مـي  ها و نوشته ل، نامه يا يادداشتيميا

  .نمايدو از قطع آن جلوگيري  ردهتواند به ادامه ارتباط كمك ك مي
فرزندان نياز دارند كه ارتباط قوي با والدين خود داشته باشند و اين ارتباط نقش مهمي در پيشگيري از  

  .فرزندان به وجود پدر و مادر و ارتباط با آنان نياز دارند. رفتارهاي پرخطر دارد
 گذارند، فرزندان احساس مي كنند كه ميكافي وقتي والدين براي فرزندان خود وقت و توجه  

هاي زندگي و كاري، والدين  به همين دليل، زماني كه به علت مشغله. دهند والدينشان به آنها اهميت مي
كنند كه والدين براي آنها  دهند، آنها احساس مي كمتر وقت و توجه خود را به فرزندان اختصاص مي

ظاهراً به آنان توجه شوند كه  به همين دليل، به راحتي جذب افرادي مي. اهميت و ارزشي قائل نيستند
  .استفاده است معموالً براي سوءاين توجه نشان مي دهند كه 
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هاي زندگي قادر نيستند زمان زيادي در كنار فرزندان خود  اگر به علت مشغله كاري يا ساير گرفتاري
  :باشيد

 سعي كنيد قسمتي از وقت خود را به آنها اختصاص بدهيد، حتي اگر خيلي كم باشد، ولي در اين •
گذرانيد،  مهم مقدار ساعتي كه كنار فرزندان مي. مدت سعي كنيد رابطه بسيار خوبي برقرار كنيد

مثالً اگر نيم ساعت . بلكه مهم اين است كه در اين مدت رابطه خوب و قوي داشته باشيد. نيست
ز اين با كودكتان بازي كنيد يا با نوجوانتان راجع به موضوعات مورد عالقه او حرف بزنيد بهتر ا

  .است كه از صبح تا شب در كنار او باشيد ولي سرش داد بزنيد و يا سرزنشش كنيد
سعي كنيد به آنها تلفن بزنيد يا موقع رفتن سر كار براي آنان نامه بگذاريد يا پيامك بفرستيد و  •

  .مواردي از اين قبيل
   .اي كه ممكن باشد وسيله طريق يا آن چه اهميت دارد، ارتباط است از هر •

  .بايد تالش كنيم تا قسمتي از وقت خود را به فرزندانمان اختصاص دهيم
  

  
  
  
  
  
  

  تحسين رفتارهاي سالم
او . حسام، بيشتر از آن چه سعي كند اوقات خود را در كنار خانواده بگذراند، مايل است از فضاي خانه بيرون باشد

كش ارزيابي  نند رفتارهاي او را بر اساس آن خطك ائماً سعي ميو دكشي در دست دارند  كند، والدينش خط احساس مي
حسام احساس . آنان، بسيار او را قبول دارند. ولي، دوستان و همساالن او چنين نيستند. كنند كه درست است يا غلط

جزء  قاتمن اكثر او: گويد او مي. اند اش آنها را نديده بينند كه هيچ وقت خانواده كند، دوستانش چيزهايي را در او مي مي
 زء ده نفر اولا سوم بودم و چه در راهنمايي كه جه در ابتدايي كه جزء شاگردهاي اول تشاگردهاي خوب كالس بودم چ

آيد كه يك بار به اين خاطرها  ولي، يادم نمي. زء يك سوم اول كالس بودمكالس بودم و چه در دبيرستان كه ج
ها  ولي، بچه. ديدند اي كه نياورده بودم را مي ام همان يك نمره آوردم، خانواده مي 19اگر معدل . تشويقم كرده باشند

من وقتي با آنها . ام آنها را نديدند خانوادهقبول دارند براي خيلي ازچيزها كه هيچ وقت  را خيلي فرق دارند، آنها من
كه اهميتي  حسام، زماني كه با دوستانش است آن قدر احساس خوبي دارد. كنم آدم جالبي هستم هستم احساس مي

  . پردازند حتي مصرف مواد دهد كه آنها به چه كارهاي نامناسبي مي نمي
  

  :آيا مي دانيد كه
فرزندان به وجود پدر و مادر و ارتباط با والدين نياز دارند و اين ارتباط نقش مهمي در 

  .اجتماعي و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در آنان خواهد داشت -سالمت رواني
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هاي توانمند آن است كه به درستي رفتارهاي فرزندان خود را اصالح  هاي خانواده يكي از ويژگي
  :گيرد اصالح رفتار معموالً با دو روش صورت مي. كنند مي

  تحسين رفتارهاي مثبت –
 تنبيه رفتارهاي منفي –

 
  : تحسين رفتارهاي مثبت

سالم آنان توسط  نوجوان و چه جوان نياز دارند كه نكات مثبت و رفتارهاي كودك، فرزندان چه
اگر چه ممكن است بعضي از والدين، . خانواده و والدين ديده شود و به آنها ارزش گذاشته شود

ولي  .رستي انجام شده استاي بدانند كه به د انجام كارهاي پسنديده توسط فرزندان خود را وظيفه
هاست كه  ها و صفات پسنديده انسان شناس بودن نيز يكي از فضيلت بايد به ياد داشت كه حتي وظيفه

  .شود گيرد و به آن پاداش داده مي مورد تحسين قرار مي
  :تنبيه رفتارهاي منفي

ه اشتباهات خود يكي از وظايف والدين آن است كه در صورت اشتباه فرزندان خود، آنان را متوج 
به همين دليل، الزم است كه . بدين رفتارها متوسل نشوند به آنان كمك كنند تا در آيندهكنند و 

  .تباه، به تنبيه فرزندان بپردازندوالدين بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته باشند و در صورت بروز اش
نين مختلف از جمله كودكي، در س هاي مختلفي براي تنبيه فرزندان نكته مهم آن است كه روش

ارضايتي از محروم كردن، جريمه كردن، تذكر دادن، بيان ن: مثل .وجود دارد نوجواني و حتي جواني
  ... .انجام رفتار، و 

هاي تنبيهي مانند تنبيه بدني امروزه به عنوان آزار فرزندان تلقي  ست كه روش توجه به اين نكته ضروري
  .داردشود و ارزش تربيتي خاصي ن مي

  
والديني كه رفتارهاي خوب فرزندانشان . بينند است كه فرزندان خود را در آن مي اي چشم والدين، آينه

شوند فرزندان احساس بهتري از  كنند، باعث مي شوند و چنين رفتارهايي را تحسين مي را متوجه مي
ند، نكات مثبت و توانايي بين يعني در آينه چشم والدين خود، آن چه كه از خود مي. خود داشته باشند

به ياد داشته باشيد كه عزت . رود است به همين دليل، عزت نفس آنان يا اعتماد به نفس آنها باال مي
شود كه فرزندان به رفتارهاي ناسالم و پرخطر  نفس يا به زبان عاميانه اعتماد به نفس، مانع از اين مي

  . روي بياورند
  . ات مثبت و توانايي هاي آنها را تحسين كننداين حق فرزندان است كه والدين نك

براي  ناتواني والدين در تحسين رفتارهاي مثبت فرزندان و يا تشويق آنان، به عنوان يكي از عوامل خطر
  .آيد رفتارهاي ناسالم به شمار مي انجام
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 .كنند ن ميوالدين توانمند، در صورت مشاهده رفتارهاي مثبت فرزندان، مبادرت به تشويق و تاييد آنا
 .حق فرزندان است كه پس از انجام رفتار سالم تشويق شوند و يا بعد از انجام رفتار ناسالم، تنبيه شوند

شود كه جزء  توجهي به رفتارهاي مثبت يا منفي فرزندان، نوعي غفلت از فرزندان محسوب مي بي
  .گيرد بدرفتاري يا آزار آنان قرار مي

هاي ناسالم، رفتارهاي منفي  ندان را تشويق نكنند، ممكن است گروهاگر والدين، رفتارهاي سالم فرز
  .شود به همين دليل، احتمال روي آوردن به رفتارهاي ناسالم بيشتر مي. آنان را تشويق كنند

اگر والدين، رفتارهاي ناسالم فرزندان را تنبيه سالم نكنند، فرزندان همچنان به رفتارهاي ناسالم از جمله 
  .طر ادامه خواهند دادرفتارهاي پرخ

اند كه اگر رفتارهاي خوب فرزندان خود را تحسين كنند، آنها مغرور بشوند يا  بعضي از والدين نگران
شود، فرزندان شما  تحسين رفتارهاي خوب فقط باعث مي. اين اشتباه است. لوس يا از خودراضي شوند

  . بيشتر و بيشتر آن رفتارها را انجام دهند
دادن مي دانند كه اين اصالً درست  تحسين رفتارهاي خوب فرزندان را نوعي باج بعضي از والدين

  از انجام رفتار است  قبلباج، . تشويق نكات و رفتارهاي مثبت فرزندان به معني باج دادن نيست .نيست
از انجام رفتار  ، بعدتشويق، تحسين و يا تقويت مثبت .دندهانجام براي آن كه فرزند رفتار خاص را 

  .هدبدخاص است، براي آن كه فرزند آن رفتار خاص را انجام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
ت اعتماد به نفس آنان شده و اين امر مانع تحسين رفتارهاي درست فرزندان باعث رشد و تقوي

  .روي آوردن آنها به رفتارهاي ناسالم و پرخطر خواهد شد
خانواده ها  .اين حق فرزندان است كه والدين نكات مثبت و توانايي هاي آنها را تحسين كنند

 در مي توانند با باال بردن عزت نفس فرزندان، نقش مهمي در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر
.داشته باشند آنان  
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  قوانين و انتظارات، قواعد روشن بيان
ساله اند و مادرشان به شدت بيمار است ولي باز هم تمام كارهاي خانه  17و  14با اين كه فرزندان خانواده سميعي، 
دارد كه اين دو دختر پس از ازدواج آن قدر سختي در زندگي  عقيده خانم سميعي،. توسط خانم سميعي انجام مي شود

ها نبايد جز درس كار ديگري داشته  باور دارد كه بچه همچنين او. خواهند كشيد كه بهتر است در خانه پدر كمتر اذيت شوند
وستان و بيشتر اوقات هر دو دختر، صرف صحبت با د. باشند و جالب اين است كه آن دو حتي درس هم نمي خوانند

آنان هر ساعتي كه بخواهند . رسد، خانه براي اين دو دختر، تبديل به هتل شده است به نظر مي. گشت و گذار مي شود
در اين خانواده نه تنها هيچ وظيفه و مسئوليتي براي فرزندان در نظر گرفته نشده است . گردند برميروند و  بيرون مي

به همين دليل، اين دو دختر معموالً شب ها تا دير وقت بيرون هستند . اردبلكه هيچ قانون يا قاعده اي هم وجود ند
با اين حال، اتفاقي افتاد كه خانم و آقاي سميعي در رفتار خود . آيند هاي شب به منزل مي و گاهي اوقات حتي نيمه

در پارك بودند دو مرد شب  9هاي زمستان كه اين دو دختر تا ساعت  اتفاق اين بود كه يكي از شب. تجديد نظر كردند
هاي راه به يك خيابان خلوت كه  جوان كه سوار ماشين بودند آن دو را به عنوان مسافر سوار كردند و سپس در نيمه

در كنار كانال بود، كشاندند و قصد آزار و اذيت آنان را داشتند كه دخترها از خود دفاع كردند و به راننده حمله كردند و 
تنها شانسي كه دخترها آوردند اين بود كه ساكنان خانه اي كه در همان نزديكي . ين را متوقف كندراننده مجبور شد ماش

به پشت پنجره بود و منتظر مسافرشان بود با توقف ماشيني در نزديكي منزل با اين تصور كه مسافرشان رسيده است 
منتظر اگر اين خانواده . ك دخترها آمدندبه ماشين توجه كرده و متوجه غيرعادي بودن وضعيت شدند و به كمآمده و 

كه درها و پنجره ها بسته است و در آن خيابان بن بست  نيمعلوم نبود در آن موقع شب زمستا مسافرشان نبودند
  .آمد خلوت چه كسي به كمك آنها مي

قوانين به وجود قواعد و . دارند؛ به قواعد و قوانين هم نياز دارندطور كه نياز به محبت  فرزندان، همان
ر مسير مناسب اجتماعي هاي خود به درستي استفاده كنند و د كند تا بتوانند از توانايي آنان كمك مي
  .حركت كنند

عالوه بر اين، ضرورت دارد، والدين انتظاراتي كه از فرزندان خود دارند را به صورت صريح، روشن و 
اي كوتاه،  فقط كافي است در جمله. ي نيستبدين منظور، احتياج به صحبت يا سخنران. شفاف بيان كنند

  .انتظارات والدين بيان شود
هاي والدين ممكن است به درستي براي  جايي كه انگيزه و منطق انتظارات، قواعد و خواسته از آن

فرزندان روشن نباشد، مناسب است كه والدين، منطق و دليل انتظارات خود يا قواعدي كه تنظيم 
  .فرزندان بيان كنند اند را براي كرده

  
  :به عبارت ديگر، بسيار مناسب است

  .انتظارات يا قواعد و قوانين خانواده را به فرزندان بيان كنيد •
  .كوتاه صحبت كنيد •
 .صريح و روشن صحبت كنيد •
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  .ايد را بيان كنيد منطق انتظاري كه داريد يا قواعدي كه تنظيم كرده •
ظار و همچنين، پيامدهاي عدم انجام آن رفتار را نيز بيان پيامدها و عواقب انجام رفتار مورد انت •

  .كنيد
  

) منطق درخواست(چون . شما قبل از تاريكي هوا در منزل باشيدم كه يانتظار دار ام: دنبگوي ندتوانست سميعي مي و آقاي مثالً خانم
قبل ازتاريكي هوا شما را در  ن اين است كهانتظار م .شود ها براي دو دختر جوان كم مي شود و امنيت خيابان هوا زود تاريك مي

پيامد رفتارهاي (اگر اين موضوع را رعايت كنيد، اجازه داريد بيرون برويد و در غير اين صورت، اجازه بيرون رفتن نداريد .خانه ببينم
  ).مثبت و منفي

  
ايي را ه هاي منطقي، قواعد و قانون هاي مسئول براي فرزندان خود محدوديت والدين و خانواده •

هايي كه  توانند بروند يا نروند، مكان كنند مانند زمان رفت و آمد، منزل دوستاني كه مي تعيين مي
هايي كه فرزندان خود را در انجام كارها كامالً آزاد  خانواده... . توانند بروند يا نروند و  مي
طرهاي جدي براي كنند، زمينه را براي بروز خ گذارند وبراي آنها حد و حدود تعيين نمي مي

  .كنند فرزندان كامالً مهيا مي
اين موضوع . هايي اطاعت كنند ها، وظايفي در خانواده دارند و بايد از قانون همه افراد خانواده مسئوليت •

و حدود مشخص  والديني كه براي فرزندان خود، قواعد، قانون يا حد. ل آموزش استاز سن كم قاب
 . شوند انگار تلقي مي سهلمسئول و  والديني غيربه عنوان كنند،  نمي

  
  

  :آيا مي دانيد كه 
. گيري با فرزندان نيست اعتمادي يا سخت تعيين حد و حدود براي فرزندان به معني ظلم، بي

  .بلكه نشان دهنده آن است كه والدين، مسئول، قوي و مقتدر هستند
  . حتي براي كودكان كوچك و كم سن و سال نيز بايد قواعد و حد و حدود مشخص كرد
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  ثبات در تعيين انتظارات، قواعد و قوانين خانوادگي
منزل باشد و به او گفته بود اگر ديرتر از اين  10هاي تابستان قبل از ساعت  او خواسته بود كه شبپدر شاهين از 

در اين زمينه ثبات نداشت و بارها شده بود با اين حال، چندان . ساعت به منزل بيايد، با او برخورد جدي خواهد كرد
هم بيرون مانده بود و يا پدرش متوجه نشده بود يا چون سرحال بود چندان به اين  12كه شاهين حتي تا ساعت 

هاي  بند به حرف زند ولي پاي به همين دليل، شاهين ياد گرفته بود كه پدرش حرف زياد مي. موضوع توجهي نداشت
 10دليل، توجهي به ساعت تعيين شده نداشت تا اين كه مثل روزهاي ديگر، بعد از ساعت  به همين. خودش نيست

به منزل رسيد و اتفاقاً همان روز پدرش كيفش را هم گم كرده بود و از اين بابت حسابي كالفه و عصباني بود و وقتي 
بين آن دو در گرفت به طوري  است، حسابي از كوره در رفت و دعوا و مشاجره سختي 10:45مشاهده كرد كه ساعت 

شاهين هم كه خيلي عصباني بود و روي رفتن . كه پدر، شاهين را از خانه بيرون كرد و گفت برو همان جايي كه بودي
م نداشت به خانه يكي از دوستانش رفت كه والدينش در خارج از كشور بودند و خانه آنها پاتوق خوبي ابه خانه اقو
آنان به شاهين پيشنهاد كردند كه به والدينش محل خود را لو ندهد و . ه اهل هر كاري بودندهايي شده بود ك براي بچه

شاهين يك . يك مدت بي خبر با آنها زندگي كند و مدرسه هم نرود تا پدرش بفهمد كه با او چه رفتاري داشته باشد
يه ها از رفتارهاي مشكوك و نامناسب و هفته با اين افراد ناباب در آن منزل به سر برد تا زماني كه با شكايت همسا

با پيدا كردن مواد غير قانوني همه ساكنان را  هاي اين جوانان، نيروي انتظامي به آن منزل مراجعه كرد و مزاحمت
  .دستگير كردند

  
تر آن است كه  حد و حدودي براي فرزندان مشخص شود، مهمو  اگر چه بسيار مهم است كه قواعد

معموالً يكي از مشكالت . بند باشند و از اين نظر ثبات داشته باشند گويند پاي والدين به آن چه مي
توجه است و يا بسيار  هاي خانوادگي يا بي هاي ايراني آن است كه در مورد قواعد  و قانون خانواده
شود و گاه از در  گاهي از ته سوزن رد مي"المثل معروف  به قول ضرب. كند گيرانه عمل مي سخت
فقط  و حدودهاي رفتار آنان، اي با فرزندان در مورد حد چنين برخورد دوگانه. "شود هم رد نمي دروازه

  .شود باعث گيجي و بالتكليفي آنان مي
اگر مانند مثال . گويند عمل كنند آن چه مهم است كه والدين انجام دهند آن است كه به آن چه كه مي

اجازه بيرون ماندن از منزل  10ه فرزندان تا ساعت باال، اين قانون در خانواده گذاشته شده است ك
كه فرزند ديرتر آمد بايد به گوشزد شود و بر اساس آن چه از قبل تعيين شده است  هر باريندارند، 

گويند عمل نكنند، فرزندان  چنان چه والدين، به آن چه مي. بايد با او برخورد شود نه بيشتر و نه كمتر
اند عمل كنند،  آنها بر سر حرف خود نيستند و زماني كه ناگهان به آن چه گفتهرسند كه  به اين نتيجه مي

باعث تعجب فرزندان خواهند شد كه معموالً باعث ايجاد خشم و پرخاش در آنها مي شود كه نهايتاً 
  .جره اي را به راه خواهند انداختنزاع و مشا

  .كنند اند عمل مي آن چه كه حرفش را زدهو به  ول خودهاي والدين قوي آن است كه به ق يكي از نشانه
كنند و جدي هستند، به خوبي  زماني كه فرزندان به اين نتيجه برسند كه والدين به حرف خود عمل مي

  .شنوي دارند كنند و از آنان حرف با آنها همكاري مي
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داند كه  يشود و او نم ، باعث گيجي و ابهام فرزند ميهاعمل نكردن به حرف يو گاهگاهي عمل كردن 
و زماني كه والدين بر اساس  دهد دفعه بعد چه خواهد شد و به همين دليل به رفتار اشتباه خود ادامه مي

  .فرزند عصباني شده و اين مساله باعث پرخاش و جنجال خواهد شدحرف خود عمل كنند 
ود توجه دارند كه والدين مقتدر و قوي كه بر رفتار فرزند خود نظارت دارند هر بار به رفتار فرزند خ

كنند و اگر رفتار  آيا كار يا فعاليت مناسب را انجام داد يا نه؟ اگر به درستي انجام داد او را تشويق مي
شوند كه رفتار مناسب چه بود و در صورت ادامه  مناسب را انجام نداد به او تذكر داده و ياد آور مي

  .شوند رفتار با چه مشكالتي روبه رو مي
. كنند كنند از اشتباهات فرزندان خود بگذرند و ايراد او را به او گوشزد نمي دين، سعي ميبعضي از وال

شود، فرزند احساس كند كه انجام ندادن رفتار مناسب اشكالي ندارد و به  چنين برخوردي باعث مي
به او  رفتار تعيين شده را انجام نداد حتي يك بارمهم است كه اگر . دهد همين دليل آن را ادامه مي

  .كه رفتار مناسب را انجام دهد يادآوري شود و تذكر الزم داده شود
هنگامي كه با اولين اشتباه، تذكر به فرزند داده شود او متوجه خواهد شد كه مسئله جدي است و رفتار 

  .خود را اصالح خواهد كرد
  

حدودهاي رفتار آنان، فقط با فرزندان در مورد حد و   دوگانه هايبرخورد. به آنچه مي گوييد عمل كنيد
  شود باعث گيجي و بالتكليفي آنان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :يا مي دانيد كهآ
با تشويق به موقع در صورت انجام كارهاي درست و گوشزد كردن رفتارهاي نادرست، مانع 

بياييد بر رفتار فرزندان خود نظارت . روي آوردن فرزندان به رفتارهاي پرخطر خواهيم شد
 .صحيح داشته باشيم
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  عدم بحث با جوانان و نوجوانان
كشد به او تذكر داد كه اين كار اشتباه است و به سالمت او  زماني كه آقاي ابراهيمي متوجه شد فرزندش سيگار مي

مطرح كرد كه سيگار فوايد متعددي دارد و از او خواست كه  ساله او اين موضوع را 16با اين حال، پسر . زند صدمه مي
دقيقه به داراز كشيد و هر مطلبي  45آنها شروع به بحث كردند كه تقريباً . داليلش را براي مضر بودن سيگار مطرح كند

ردرد رد كه سبعد از مدتي آقاي ابراهيمي احساس ك. كرد، فرزندش آن را رد مي كرد كه آقاي ابراهيمي مطرح مي
ب خود احساس كرد كه مجبور ار ضعف شديدي شده است و بعد از مدتي درد شديدي در قلشديدي گرفته است و دچ

بعد از دو روز كه حال آقاي ابراهيمي بهتر شد مشاهده . بكشد و خانواده از اورژانس خواستند تا به منزل بيايند شد دراز
تو كه نتوانستي منو قانع : موضوع را به فرزندش تذكر داد و او گفت او اين. دهد رزندش دوباره بوي سيگار ميكرد كه ف

  كني كه مصرف سيگار مضر است چرا بايد آن را كنار بگذارم؟
  

هاي  يكي از ويژگي. ترهاي خود بحث كنند نوجوانان خيلي دوست دارند كه با والدين يا ساير بزرگ
به عبارت ديگر، نوجوانان به . ه بحث كنندكنند براي اين ك مهم نوجوانان آن است كه آنها بحث مي

اند كه با ديگران بحث كنند تا اين  اند مايل علت توانايي فكري زيادي كه در اين دوره به دست آورده
به همين دليل بسيار اهل بحث و جدل . احساس كنندآن را توانايي جديد خود را بهتر متوجه شوند و

  . كردن هستند
ين به علت مشكالت متعدد زندگي و فشارهاي زيادي كه تجربه مي كنند والد معموال در صورتي كه

آنها نه انرژي . هايي در توان والدين نيست چنين بحث .توان بحث و مشاجره با نوجوانان را ندارند
هايي  به همين دليل، چنين بحث. چنين بحث هايي را دارند و نه ذهن آزادي كه يك نوجوان دارد

از اقتدار  شود و دين و پيروزي فرزندان همراه است كه باعث تضعيف والدين ميمعموالً با شكست وال
  . كند كم مي آنان

در . خواهند كه چرا كاري را بايد بكنند يا نبايد بكنند گاهي اوقات، نوجوانان مرتباً از والدين توضيح مي
كنيد و هر چه نوجوان  اين موارد بهتر است فقط يك بار با لحن جدي فقط يكي از داليل خود را بيان

چنين سكوتي نشان دهنده آن است كه شما تمايلي به . توجهي كنيد فشار بيشتري آورد، سكوت و بي
هاي بيشتر  توانيد بگوييد كه بحثي با كسي نداريد و به سوال عالوه بر اين، شما مي. ادامه صحبت نداريد

قدرت است كه از اقتدار و توانايي والدين  هايي، معموالً نوعي بازي چنين بحث .او جواب نخواهيد داد
  . كاهد مي

من "خواند بهتر است گفته شود كه  دليل، در پاسخ به نوجواني كه شما را به بحث فرا ميبه همين 
كار را من از شما اين انتظار را دارم كه تا زماني كه در منزل من و با ما زندگي مي كني اين . بحث ندارم

والدين حق دارند كه از فرزندان خود بخواهند تا زماني كه در منزل آنان  ."كنينكني يا اين كار را ب
كنند چه رفتارهايي را انتظار دارند كه انجام بدهند و انتظار دارند چه رفتارهايي را انجام  زندگي مي

  .ندهند و نيازي به بحث نيست
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بحث را ادامه ندهند و اگر نوجوان نكته بسيار مهم آن است كه والدين زياد در اين زمينه با نوجوان 

مطرح كردن داليل متعدد و پشت سر هم . قانع نشد فقط يك دليل براي خواسته خود مطرح كنند و بس
  .نوعي ضعف مطرح مي شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سعي كنيد مدل خوبي براي فرزندان خود باشيد
. ن فاميل پدرش، معتاد به ترياك هستندساله است و پدرش، عموهايش، پدربزرگش و در واقع تمام مردا 15عرشيا، 
دهد كه تا كنون هيچ  شي به او ميكند و معتقد است مصرف الكل آرام هاست كه به شدت الكل مصرف مي او مدت

با اين حال، زماني كه پدرش توانست ترياك . مصرف الكل را هم  پدرش به او ياد داده بود. يز ديگري نداده استچ
اين  .ذارد و ترك كند، مصرف الكل عرشيا هم كم شد تا آن كه توانست بدون الكل زندگي كنداش كنار بگ را از زندگي

در حالي است كه در طي مدت ترك اعتياد پدرش، آن قدر توجه خانواده معطوف پدر بود كه كسي كاري براي مصرف 
  . الكل عرشيا نكرد

  
به اين . كنند نند و بر اساس آن عمل ميك كودكان و نوجوانان، رفتارهاي پدر و مادر خود را مشاهده مي

به همين . شود كه نقش مهمي در رفتارهاي انسان دارد گفته مي اي يادگيري مشاهدهنوع از يادگيري، 
خود به رفتارهاي سالم  ،دليل، بهترين روش آموزش رفتارهاي سالم و مناسب آن است كه والدين

  .رزندانشان هم از آنان بياموزندبپردازند تا ف
مرتباً با  ،سياري از والدين ايراني كه به شدت نگران مصرف مواد و بي بندوباري فرزندان خود هستندب

نصيحت و سخنراني كردن تاثير پايايي بر . كنند كنند و آنها را نصيحت مي فرزندان خود صحبت مي
  .رفتار فرزندان ندارد

آنان همه رفتارهاي . د را كنترل كنند، سعي مي كنند رفتارهاي فرزندان خويبسياري از والدين ايران
از آن جايي كه در اين روش، اين والدين هستند كه رفتار فرزند . كنند فرزندان خود را چك و كنترل مي

  .را كنترل مي كنند نه او، فرزندان انگيزه و عالقه چنداني به تغيير رفتار ندارند

  :آيا مي دانيد كه
  .نده ضعف والدين استبحث، درگيري، مشاجره و نزاع با نوجوان، نشان ده

  
بلكه فقط به صورت روشن و آشكار و به خصوص خالصه بيان . ها بحث نكنيد با نوجوان

 .كنيد كه چه انتظاري از آنها داريد
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ه جاي سخنران يا كارآگاه، سعي كنند الگو و ترين روش تربيتي در اين زمينه آن است كه والدين ب مهم
فرزندان به رفتارها و كارهاي والدين توجه دارند و از برخورد . مدل خوبي براي فرزندان خود باشند

 زندان خود رفتارهاي سالم را نشانآموزند به همين علت اگر والدين بتوانند در حضور فر آنها بيشتر مي
  .شود ان بسيار بيشتر ميدهند، احتمال تغيير رفتار فرزند

فرزندان همين كه رفتاري را مشاهده كنند، . تر است هاي آنان قوي هاي فرزندان از گوش چشم
خواهيد آنها رفتار درستي را بياموزند، بهترين كار آن است كه شما  به همين دليل اگر مي. آموزند مي

  .خودتان آن رفتارها را انجام دهيد
  .زيرا، تاثيري بر كسي ندارد. ها از نصيحت و سخنراني بيزارند انسان. نكنيد براي فرزندان خود سخنراني

  .شود زيرا، باعث دوري بيشتر و بيشتر شما با آنان مي. هاي فرزندان خود را كنترل كنيد سعي نكنيد رفتار
كنيد، خودتان به  حضور فرزندان همان كارهايي را كه به آنان توصيه مي سعي كنيد، به خصوص در

  .آموزند هر چه شما مسلط تر و تواناتر باشيد، فرزندان بيشتر و بهتر مي. ورت درست انجام دهيدص
  

كودكان و نوجوانان، رفتارهاي پدر و . نصيحت و سخنراني كردن تاثير پايايي بر رفتار فرزندان ندارد
  .كنند كنند و بر اساس آن عمل مي مادر خود را مشاهده مي

  
  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
والدين با داشتن رفتارهاي سالم مي توانند نقش مهمي در آموزش آن به فرزندان و پيشگيري 

 ايدز داشته باشند/ ه به اچ آي وياز رفتارهاي پرخطر منجرشوند
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  مـپنجش ـبخ

  
  واده سالم ـخانار ـساخت

  د بر ـبا تاكي 
  وانانـدين و نوجـارتباط وال
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  مديريت ضعيف خانواده

  ساختار خانواده سالم
. كرد خواست كه كارهايي را انجام بدهد و به او امر ونهي مي داد و از او مي برادر كوچك سعيده، مرتباً به او دستور مي

ام، كسي  من پدر او هستم و تا زماني كه زنده: به او گفت قاطعانهتارهاي برادر او شد، زماني كه پدر سعيده متوجه رف
از آن زمان به بعد، سعيده از امر ونهي هاي برادر خالص شد و برادرش هم به . حق ندارد به سعيده دستور بدهد

  .دنبال زندگي خود رفت
  

ديگر  كس ا نه براي مادر و نه براي پدر و نه براي هيچآنه. تري معنايي ندارد تر و كوچك بزرگدر خانواده محسن، 
به همين دليل، هر يك از فرزندان، . تر ها ندارند والدين هم هيچ نفوذي روي كوچك. ارزش و احترام قائل نيستند

هاست خارج از منزل است و كسي از او  يكي از برادرها معتاد است، ديگري مدت. به يك سو و مسيري رفته است
  . داردخبري ن

ساختار خانواده و تركيب آن به شدت با . خانواده، نيز همانند هر نهاد اجتماعي داراي ساختاري است
در صورتي كه تركيب اين ساختار تغيير داده شود، به عبارت ديگر، . قدرت و اقتدار والدين ارتباط دارد

  . شود از قدرت خانواده كاسته مي
در يك خانواده . است كه والدين داراي اقتدار و قدرت هستندآن  سالم هاي خانواده يكي از ويژگي

. كنند سالم، والدين از اقتدار خود جهت رشد و بهبود رفتارهاي سالم فرزندان و پرورش آنان استفاده مي
تواند به  در صورتي كه خانواده داراي اقتدار نباشد، يا از قدرت خود به درستي استفاده نكند، نمي

  .كند تا بتوانند رشد و پرورش صحيحي بيابند فرزندان خود كمك
معموالً پدر، در جايگاه باالي . از نظر ساختار خانواده، والدين و فرزندان هر يك جايگاه خاصي دارند

مهم اين نيست كه پدر باالتر باشد يا مادر، مهم آن . خانواده قرار دارد و بعد از آن مادر قرار گرفته است
تر  فرزندان در جايگاه پايين. آنان اختالف و جنگ قدرتي وجود نداشته باشد است كه از اين نظر بين

خانواده قرار دارند كه معموالً فرزند اول، در جايگاه باالتر و پس از آن ساير فرزندان به ترتيب قرار 
اين جايگاه  ت فرزندان و ترتيب تولد،با توجه به جنسي گاهي ممكن است، البته، در كشور ما. دارند

هر يك  والدين و فرزندان متفاوت باشد و در هر حال، آن چه مهم است اين كه جايگاه. متفاوت باشد
  .از آنها در جايگاه خود قرار گرفته باشند

در چنين . رود در ساختارهاي معيوب خانوادگي، نقش مشترك و اقتدار مشترك والدين از بين مي
گيري والد ديگر  گيرد كه باعث موضع گيري و جبهه يشرايطي، فقط يكي از والدين به تنهايي تصميم م

ريزي  گاهي اوقات، يكي از والدين با يك يا چند فرزند، برنامه. شود به صورت آشكار يا پنهان مي
در چنين . گيرندگان خانواده هستند كنند و يا يك يا چند نفر از فرزندان برنامه ريزان و تصميم مي

  .شود نواده ايجاد ميشرايطي، مشكالت سنگيني براي خا
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هزار تومان  225جنجال از زماني شروع شد كه قبض تلفن به . اخيراً، جنجال شديدي در خانواده سينا ايجاد شده است

او معتقد بود اين خرج . پدر سينا از اين وضعيت به شدت ناراحت شد و از سينا خواست كه توضيح دهد. رسيد
اساس  هاي بي تلفني مربوط به سينا و دوست دخترش است كه به صحبتاساس است زيرا، تمام اين مكالمات  بي

ولي، مادر سينا . نظر پدر سينا آن است كه سينا بايد اين مبلغ از پول تو جيبي سينا كم شود تا او تنبيه شود. اند پرداخته
عي عادي در زندگي كند و اين هزينه ها را موضو او در مقابل پدر، از سينا حمايت مي. كند از پسرش حمايت مي

دانند كه به پول بيش از هر  سينا و مادرش، پدر را يك انسان سنتي و قديمي مي. اي كه نوجوان دارد، مي داند خانواده
مادر سينا، معتقد است اگر سينا در منزل با دوست دخترش صحبت كند بسيار بهتر از آن . دهند چيز ديگري اهميت مي

همين موضوع، جنجال زيادي در منزل به راه انداخته است و نتيجه آن است . ردازداست كه به فعاليت هاي ديگر بپ
  .دهد و حرف پدر هيچ اثري در خانواده نداشته است كه همچنان سينا به چنين مكالماتي ادامه مي

طور كه در يك  همان. خانواده مانند يك اداره است كه احتياج دارد كسي سرپرستي آن را برعهده بگيرد
دار خواهد شد، در  ه، اگر رئيسي نباشد يا اگر چند نفر رئيس و تصميم گيرنده باشند، آن اداره مشكلادار

  .خانواده هم احتياج به يك سرپرست، رئيس يا مدير دارد. مورد خانواده هم همين موضوع صادق است
، ربگيرد يا مادمهم نيست كه پدر نقش سرپرستي را برعهده . معموالً پدر، سرپرست اصلي خانواده است

  .ولي مهم آن است كه آن دو با يك ديگر توافق داشته باشند و هم عقيده باشند
  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
والدين مي توانند از اقتدار خود جهت رشد و بهبود رفتارهاي سالم فرزندان و پرورش آنان 

در خانواده اي كه والدين در جايگاه اصلي و باالتري نسبت به فرزندان قرار . كنند استفاده 
، كنترل رفتار فرزندان به منظور پيشگيري از نگرفته و از اقتدار كافي برخوردار نباشند

  .ايدز نيز دشوارتر خواهد بود/ رفتارهاي پرخطر منجر شونده به اچ آي وي
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  نابودي اقتدار خانواده: تضاد بين والدين
كند كه در تمام مدت زندگي مشترك هيچ وقت همسرش به او توجهي نداشته است و هميشه  مادر هما احساس مي

ها  بوده است به همين علت، از شوهرش روي برگردانده و بيشتر به طرف بچهتوجهش به  سمت خواهر و مادرش 
و  دگي آنها پيش آمده است يعني مادرهمين باعث شده است كه يك دو دستگي در زندگي خانوا. رفته است

اگر چه، اين موضوع تا حدي باعث آرامش و راحتي مادر هما . فرزندان يك طرف و پدر هم يك طرف ديگر است
هما كه ترك . است ولي برخالف آن چه مادر هما مايل بود، فرزندانش پيشرفت و موفقيت چنداني ندارندشده 

برادر هما هم كه دائماً با دوستان . گذراند ها وقت خود را مي تحصيل كرده و در خانه است و عصرها دائماً در خيابان
ادر را قبول دارند و نه حرف پدر را و حرف والدين هما و برادرش نه حرف م. ناباب خود در خيابان وقت مي گذرانند

  .هيچ اثري بر آنها ندارد
  

هيچ وقت فرزندان  اند ولي در طي سي سال زندگي مشترك با يكديگر مشكالتي داشته با اين كه آقا و خانم سليمي
ي سليمي به اندازه اي كنند كه آقا هر وقت هم كه فرزندان، اين نكته را مطرح مي. نشده اند موضوعآنها متوجه اين 

كرده  مگر چه كار بايد مي: كند كه اش تالش نكرده است، خانم سليمي با تندي به آنها پرخاش مي كه بايد، براي خانواده
ها بايد به فكر زندگي خودتان  نان حالل به شما داده، حاال شما  از راه سالمكه نكرده؟ آيا مشكلي در زندگي داشتيد؟ 

  ل زندگي خودتان، با پدرتان چه كار داريد؟برويد دنبا. باشيد
از نظر علمي، زماني والدين داراي اقتدار و قدرت الزم هستند كه بين والدين اختالف نباشد يا چنين 

  .كديگر به جنگ و ستيز برنياينداختالفي در  حضور فرزندان بيان نشود يا با ي
اگر چه اين . كنند روند و با آنان ائتالف مي يگاهي، والديني كه با هم اختالف دارند به سوي فرزندان م

شود از قدرت والدين در هدايت  كاهد ولي باعث مي بندي، كمي از خشم عميق و قديمي آنان مي جناح
در اين شرايط، ديگر، والدين آن تسلط و توانايي خود را در هدايت از فرزندان . فرزندان كاسته شود

هايي،  در چنين خانواده. انجامد شود كه به كاهش قدرت آنان مي بين آنان اختالف ايجاد مي. ندارند
زيرا، بدون هدايت، سرپرستي و نظارت والدين ممكن . امكان آسيب اجتماعي براي فرزندان زياد است

  .است هر كاري را بكنند و والدين نيز قدرتي در هدايت آنان ندارند
چنين . ري و دعواهاي قديمي خود هستندگاهي اوقات، والدين همچنان در جنگ، مشاجره، كتك كا

ي متشنج خانوادگي، نه تنها از قدرت والدين در سرپرستي فرزندان مي كاهد، بلكه زمينه ناامني و هافضا
دهند در فضاي ديگري باشند ونه  در چنين شرايطي، فرزندان ترجيح مي. كند اضطراب شديدي ايجاد مي

  .رزندان از خانواده فراري خواهند بودوقتي خانه، محل آرامش نباشد، ف. خانواده
  .اختالف بين والدين، قدرت والدين را در سرپرستي و پرورش فرزندان از بين مي برد

  .كند حمايت و پشتيباني والدين از يك ديگر، زمينه را براي رشد و پرورش سالم تر فرزندان مهيا مي
گيرد، زماني است كه از  مسر صورت ميزماني كه در حضور فرزندان، اختالف، درگيري، مشاجره با ه

  .اقتدار والدين كاسته مي شود
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هنگامي كه . درگيري، مشاجره و بيان اختالف با همسر در حضور فرزندان، يعني كاهش اقتدار والدين
كنند، اقتدار الزم براي  والدين، در حضور فرزندان، به اعتبار، شخصيت و توانايي يك ديگر حمله مي

  .دهند ي و هدايت فرزندان را از دست ميحمايت، راهنماي
  

  
  
  
  
  
  

  نظارت والدين بر رفتارهاي فرزندان: اقتدار
او اكثر روزها، سر خاك همسرش . در اثر تصادف فوت كرده است و مادر او به شدت متاثر استاخيراً پدر مينا، 

وعي مادرش را، با پسري آشنا شده مينا، كه هم پدر را از دست داده و هم به ن. پردازد رود و به سوگواري مي مي
مادر مينا آن قدر . آيد ها هم به منزل نمي كند، و حتي گاهي اوقات شب است و  تمام اوقات روز را با او سر مي

رسد توجهي به مينا ندارد ولي اين براي مينا اهميتي ندارد چون احساس مي  سرگرم مشكل خود است كه به نظر مي
  .تي زماني كه مادرش مشغول درد خويش است به او رسيدگي مي كند و به او توجه داردكند، فرد ديگري هست كه ح

  
آقا و خانم اميري براي مهاجرت خود اقدام كرده اند و به همين دليل مجبور اند كه مدت يك ماه در كشور ديگري 

ساله اش  13ساله را همراه برادر  17در اين ميان، مهرداد، پسري . باشند تا بتوانند كارهاي مهاجرت خود را انجام دهند
با اين حال، اين دو برادر احساس . زند ها يا يكي از اقوام به آنها سر مي تنها گذاشته اند و گاهي فقط يكي از همسايه

در . كنند زيرا، خانه آنها پاتوق خوبي شده است و تعداد زيادي از دوستان آنها در منزلشان به سر مي برند تنهايي نمي
  .اند ن مدت، تقريباً هر كاري كه نبايد انجام مي شد، انجام دادهطي اي

  
به همين دليل، آنها چندان . آقا و خانم عباسي معتقداند جوان ها بايد جواني كنند و نبايد به آنها خيلي سخت گرفت

هر به يادي دارند، هاي ز فرزندان اين خانواده، سارا و سام آزادي. قواعد و قوانين روشني براي فرزندانشان ندارند
تقريباً هيچ محدوديتي براي روابط آنان، لباس پوشيدن و . گردند روند، هر زماني كه خواستند هم برمي مي اي ميهماني

  . ساير رفتارهاي آنان وجود ندارد
نظارت بدين معني است . هاي اقتدار والدين، نظارت آنان بر رفتارهاي  فرزندانشان است يكي از نشانه

كنند و سپس، بدون اين كه مرتب تذكر  ين، استانداردهايي براي رفتار فرزندان خود تعيين ميكه والد

  :آيا مي دانيد كه
كاهش اقتدار والدين،يعني ناتواني آنان در هدايت، راهنمايي و اصالح رفتارهاي نامطلوب 

   .فرزندان و تشويق آنان به رفتارهاي سالم اجتماعي
فرزنداني كه در خانواده هايي رشد مي كنند كه والدين، اختالف، تنش و درگيري هاي زيادي 

ايدز قرار مي / با يكديگردارند، بيشتر در معرض رفتارهاي پرخطرمنجر شونده به اچ آي وي
  .گيرند
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در صورتي كه فرزندان، . كنند دهند، از دور، نحوه رعايت استانداردها توسط فرزندانشان را ارزيابي مي
و تحسين شود  به آنان ابراز ميرضايت والدين استانداردها و قواعد و مقررات را رعايت كنند، 

در صورتي كه فرزندان، استانداردهاي تعيين شده را رعايت نكنند، به صورت جدي اين . شوند مي
  .شود موضوع با آنان مطرح مي شود و داليل عدم رعايت استانداردها پرس و جو مي

ه نظارت به معني ظلم ب. اي است كه بر رفتار فرزندان خود نظارت دارد خانواده قوي و سالم، خانواده
ها  نظارت، هدايت و راهنمايي سالم فرزندان است براي آن كه از خطرات و فاجعه. فرزندان نيست
  .جلوگيري شود

  .داردبر رفتارهاي فرزندان خود نظارت و سرپرستي  خانواده اي است كهخانواده مسئول، 
  :دهند والدين مسئول و قوي، رفتارهاي مختلفي را مورد نظارت خود قرار مي

  رزندان،دوستان ف •
  ساعات رفت و آمد فرزندان، •
  هاي حضور فرزندان، مكان •
  نحوه خرج كردن پول، •
 نحوه گذران اوقات فراغت،  •

 هاي تفريحي و آموزشي فرزندان، ساير برنامه •

 روحيه فرزندان، •

 وضعيت درسي آنان، •

 هاي مختلف، مشكالت آنان در زمينه •

 كنند، يمصرف داروهاي منزل و مصرف داروهايي كه فرزندان مصرف م •

 .رضايت و نظر اولياي مدرسه از رفتارهاي مختلف فرزندان در محيط مدرسه •

هاي مختلف اطالعات كافي  شود، والدين بايد از رفتارهاي فرزندان در موقعيت طور كه مالحظه مي همان
  .داشته باشند و اين نياز به صرف وقت و توجه و انرژي فراوان دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
  .رپرستي داردخانواده مسئول، خانواده اي است كه بر رفتارهاي فرزندان خود نظارت و س

اي كه بر رفتارهاي فرزندان خود نظارت ندارد يا فرزندان خود را به شدت و بيش از  خانواده
هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر منجرشونده به  كند، زمينه را براي رشد آسيب حد كنترل مي

  .كند ايدز آماده مي/اچ آي وي
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  كنترل نيستنظارت، 
. هاي مختلف شنيده بود كه بايد بر رفتارهاي فرزندان خود نظارت داشته باشد رسانه انم فتاحي از مدرسه و همچنين، ازخ

گشت،  رفتند به اتاق آنان مي رفت و تمام اتاق آنان را مي به همين دليل، هر بار كه فرزندانش از خانه بيرون مي
همچنين، او . اي، چيزي بود بخواند اي، نوشته زد تا اگر نامه ها را ورق مي كرد و كتاب هاي آنان را باز مي تمام دفترچه

هاي آنان را  رفت و تمام جيب هنگامي كه فرزندانش بيرون از اتاقشان بودند به سراغ كيف و لباس آنان مي
حل كند  مشكلي را نوانست كرد ولي، برخالف آن چه تصور مي. بتواند پيدا كند اي داشتند، اگر چيز غيرعادي گشت تا مي

جز آن كه مشكل ديگري بر مشكالت ديگر او اضافه شد و آن عصبانيت فرزندان بود كه آخر تبديل به مسخره كردن 
آنان . كند عصباني بودند گردد و اتاق آنان را دستكاري مي فرزندانش از اين كه او بدون اجازه وسايل آنان را مي. شد

ها  همين عصبانيت. دهد عصباني بودند هاي آنان گوش مي دارد و به مكالمه رمياز اين كه مادرشان گوشي تلفن را ب
ساله خانم فتاحي  18پسر . باعث شده بود كه مادرشان را به شدت مسخره كنند و اسم او را خانم مارپل گذاشته بودند

، بايستدخواهد گوش  مي اگر نمي داند كهشوم در حالي كه آن قدر  كند زرنگ است و من متوجه نمي فكر مي: گفت مي
  . اش از زير در معلوم نشود كه سايه بايستدطوري گوش 

  
زيرا، معموالً كنترل بدون . اند، نظارت، كنترل كردن فرزندان نيست اي تصور كرده آن چه عده برخالف

در حالي كه . مانند آن چه خانم فتاحي انجام داد گيرد اطالع و به صورت نامحسوس صورت مي
  كنند يار روشن است و والدين به فرزندان خود اعالم مينظارت، بس
نظارت، از وظايف والدين است ولي . كنترل، نظارت جنبه توهين ندارد و محترمانه است برخالف

كنترل، باعث صدمه به رابطه بين والدين و فرزندان . كنترل، نوعي تجاوز به حريم فرزندان است
شود  رابطه سالم، عاملي است كه باعث كاهش رفتارهاي ناسالم ميطور كه قبالً گفته شد،  همان. شود مي

در . شود هاي اجتماعي مهيا مي و زماني كه رابطه والدين و فرزندان به هم خورد، زمينه براي آسيب
  .حالي كه نظارت چنين نيست

  :شود ظارت به صورت زير انجام مين
 .دانند مين را انجام دهند، گ كه بايد آزرو يك مسئوليت ب والدين، نظارت را حق خود •

  . كاري نيست بنابراين، ضرورتي براي مخفي
 .دهند كه رفتارهاي آنان را بررسي خواهند كرد والدين به فرزندان خود اطالع مي •

دهند كه به  در صورتي كه احتمال دردسر افتادن فرزند وجود داشته باشد، والدين اطالع مي •
 .رفته و سرزده رفتار او را مشاهده خواهند كرد ها گاه به آن موقعيت بي  و صورت گاه

  .هنگام نظارت بر رفتار فرزندان، برخورد والدين، محترمانه است •

اند كه بدانند فرزندانشان چه كار  والدين مسئول. نظارت بر رفتار فرزندان، مسئوليت مهم والدين است
  .اند هايي مشغول كنند و به چه فعاليت مي
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  .شوند ار فرزندان خود اطالعي ندارند، به عنوان والديني سهل انگار در نظر گرفته ميوالديني كه از رفت 
كاري، به فرزندان خود بگوييد كه به رفتارها و كارهاي آنها توجه داريد و مراقب  به جاي مخفي

  .رفتارهاي آنان هستيد
در مورد دوستان او  ،وسايل فرزندتان را تجسس كنيد... ها و  كتابي، كيف، كتاب به جاي آن كه جا

نحوه خرج  ، از احساسات او بيشتر بپرسيد،از وضعيت درسي او بيشتر بدانيد .اطالعاتي به دست آوريد
  ... .بدانيد و  را هايش كردن پول

در صورتي كه با مخالفت و اعتراض فرزندان روبه رو شديد، به آنها اطالع دهيد كه وظيفه شما به 
گذراند، با چه كساني هستند،  ست كه بدانيد آنها روزشان را چگونه ميعنوان يك پدر و مادر اين ا

  ... .كنند و  دوستان آنها چه افرادي هستند، چگونه پول خود را خرج مي
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  روشن، انعطاف پذير و واقع بينانه قواعد: تنظيم قواعد و قوانين

باً تمام مواد غيرقانوني را مصرف كرده بود و حداقل دو سال تقريبا اين حال، او . عد و توانا بودسحر، دختري بسيار مست
بود زندگي ها و مهماني شبانه پيدا كرده  هاي خود كه معموالً آنها را از پارتي بود كه جدا از خانواده و در منزل دوست

وقتي با گريه  سحر،. آيس باز معرفي مي كرد كه از بين تمام مواد، بهتر به او ساخته بوداو خود را يك . كرد مي
هاي من از  همه بدبختي: سرنوشت ناسالم خود از نوجواني به بعد بيان مي كرد، مكرراً روي اين نكته تاكيد مي كرد كه 

ها مالي  همه اين بدبختي. گفتم نه و نيم خانه باشي و من مي 9اين جا شروع شد كه پدرم مي گفت بايد سر ساعت 
، با پدرش به كلنجار و ي كه سحر سر ساعت از ميهماني به خانه برگشتزمان. ن ور و آن ور استنيم ساعت اي

كشمكش پرداخت، آنها را تهديد كرد كه اگر با او همراهي نكنند، براي هميشه خانه را ترك خواهد كرد و همين كار را 
   .اد نامناسب زندگي كردهاي مختلف نامناسب و با افر سالگي خانواده را ترك كرد و در محيط 17او تقريباً از . نيز كرد

  

  :آيا مي دانيد كه
معموالً كنترل بدون اطالع و به صورت نامحسوس . نظارت، كنترل كردن فرزندان نيست

گيرد در حالي كه نظارت، بسيار روشن است و والدين به فرزندان خود اطالع  صورت مي
  .دهند كه رفتارهاي آنان را بررسي خواهند كرد مي

با نظارت صحيح بر رفتارهاي فرزندان خود، مي توانيم نقش بسزايي در پيشگيري از رفتارهاي 
 ايدز در آنان داشته باشيم/منجر شونده به اچ آي ويپرخطر 
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بسيار مهم  است كه براي فرزندان، به خصوص نوجوانان، انتظارات خانواده و قواعد و قوانين 
وظيفه والدين مسئول و مقتدر آن . خانوادگي به صورت روشن مشخص شود و به اطالع آنان برسد

  . است كه بتوانند چنين قواعدي را تنظيم كنند
هاي خاصي  دي ضروري است بلكه مهم است كه اين انتظارات داراي ويژگينه تنها وجود چنين قواع

  اينكه  باشند از جمله
  .انتظارات يا قواعد خانوادگي بايد روشن، شفاف و صريح باشند

  .بايد به درس هايت برسي :نادرست
    .برسد 17انتظار داريم معدل تو اين ترم به  :درست

  
  .با بزرگترت درست حرف بزن :نادرست

  ... نشو، و   نده، جوات گير: ها استفاده كني موقع صحبت كردن با من اجازه نداري از اين جمله :رستد
  

  .به موقع برو مهماني ، به موقع  بيا خانه :نادرست
  .خانه باش 9به مهماني برو و ساعت  6 ساعت :درست

گويي و ابهام، كمكي به  كليانين، در رابطه با كليه انتظاراتي كه از فرزندان وجود دارد و كليه قواعد و قو
  .بلكه، ضروري است والدين به صورت روشن انتظارات خود را از فرزندان بيان كنند. كند فرزندان نمي

در اين رابطه، نبايد . عالوه بر مطلب باال، ضروري است قواعد و قوانين به صورت منعطف تهيه شوند
و نظرات فرزندان نيز توجه شود و در اين زمينه بهتر  بلكه بهتر است به ديدگاه. مستبدانه رفتار كرد

آن چه در مثال سحر، مطرح شد، انعطاف ناپذيري شديد پدر . است والدين انعطاف مناسب داشته باشند
  .بود

همچنين، ضروري است تعيين انتظارات و قواعد بر اساس واقعيت هاي موجود باشد و نه هر آن چه 
  . والدين مناسب مي دانند

داشته است، بيان اين انتظار كه در امتحان پايان ترم معدلي باالي  12 براي فرزندي كه معدل زير مثالً
در چنين شرايطي، والدين مقتدر و . شود باعث تشنج و مشاجره مي ونه است بينا بياورد، غير واقع 17

  .كنند را به عنوان معدل مورد انتظار خود تعيين مي 14توانمند معدل باالي 
تنها مهم است كه شما به عنوان پدر و مادر بتوانيد براي فرزندان حد و حدود تعيين كنيد و نه 

خيلي هاي خانوادگي مشخص كنيد، بلكه بسيار مهم است كه اين قوانين و حد و حدود  قانون
  .گيرانه نباشد سخت
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ت فرزندتان هم تا مهم است كه قوانين خانوادگي، انعطاف پذير باشد و با شرايط، خواسته ها و موقعي
در تهيه قواعد و  قوانين خانوادگي هم نظر خودتان و هم نظر . حد ممكن سازگار و مناسب باشد

مهم آن است كه قواعدي مشخص شود كه هم براي شما و هم براي . فرزندتان را در نظر بگيريد
زورگويي و جنگ  به همين دليل، احتياجي به. فرزندتان قابل اجرا باشد و هر دو طرف راضي باشند

  .قدرت شما نيست
گيري  سخت گيري بيش از حد يا آسان. مهم است قوانين خانوادگي بر اساس واقعيت ها تنظيم شود

اي  سعي كنيد انتظارات شما از فرزندتان و اين قواعد خانوادگي به گونه. بيش از حد را كنار بگذاريد
  . تهيه شود كه در واقعيت قابل اجرا باشد

  
  

  
  
  
  
  
  

  بيان منطق و دليل براي انتظارات و قواعد خانوادگي 
گروهي از دختران دبيرستاني از عملكرد خانواده هاي خود بسيار عصباني بودند و معتقد بودند رفتارهاي والدين غير 

ريم نياز به استراحت دا. ايم و حتي تابستان هم بايد درس بخوانيم ما از درس خسته شده: گفتند آنان مي. منطقي است
اي، هر كالسي، هر  هر دوره: همه چيز بد است. دهند اجازه هيچ رفتاري را به ما نمي. ها متوجه نمي شوند ولي خانواده

مثالً اخيراً مدرسه اردوي يك روزه براي جاده چالوس گذاشته . حتي با برنامه هاي مدرسه هم مشكل دارند. اي برنامه
شان آن قدر مهم  مخالفت. ولي آنها مخالفت كردند. در اين اردو شركت كنيم ما از آنها خواهش كرديم بگذارند ما. بود

آيا هر . شويد كنيد و كشته مي اگر برويد جاده چالوس، در جاده تصادف مي: گفتند آنها مي. نيست كه منطق حرفشان
با هر چيزي برخورد وقتي اين قدر غير منطقي  اند؟ ماشيني كه به جاده چالوس رفته، تصادف كرده و همه كشته شده

  .خواهند را انجام ندهيم كنيم كارهايي كه آنها مي شود كه ما هم تا آن جا كه ممكن باشد سعي مي كنند، نتيجه اين مي مي
  

نقش سرپرستي و هدايت رفتارهاي فرزندان، و براي آن كه آنان از انتظارات و قواعد  ايفايبراي 
به . ليل آن انتظار، قاعده يا قانون به درستي بيان شودخانوادگي پيروي كنند، ضروري است منطق و د

ان ــدهند كه چرا از آن ول و راهنما، براي فرزندان خود توضيح ميــعبارت ديگر، والدين مقتدر، مسئ
  : مثال. واهند كه كاري را انجام بدهد يا انجام ندهدخ مي

  :آيا مي دانيد كه
بايد در در تهيه قواعد و  قوانين خانوادگي هم نظر خودتان و هم نظر فرزندتان را در نظر 

  .بگيريد
اي تهيه شوند كه در  سعي كنيد انتظارات شما از فرزندتان و قواعد خانوادگي به گونه

 .دواقعيت قابل اجرا باشن
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رم، اجازه نمي دهم به منزل آنها شناسم و هيچ شناختي از آنها ندا من چون خانواده دوستت را نمي
  .بروي

دهم در اين مهماني  زمان با امتحانات آخر ترم توست، اجازه نمي من به دليل اين كه اين مهماني هم
  .شركت كني

  .بياوري 17چون موفقيت آينده تو خيلي با تحصيالتت ارتباط دارد، انتظار دارم كه معدل باالي 
  .ساعت درس بخواني 3حداقل نتظار دارم كه روزانه چون امسال، امتحان نهايي داري، ا

هاي زيادي دارند كه تو با آنها آشنا نيستي، مايل نيستم  چون دختر و پسر، در ارتباطات صميمانه، تفاوت
  .كه با جنس مخالف دوستي خاص داشته باشي

. آنها نباشيد خيلي خوب است كه در تعيين قواعد از نظرات فرزندانتان استفاده كنيد ولي تابع محض
  .نظرات آنها را بشنويد، بررسي كنيد و سپس، نظرنهايي را مطرح كنيد

اند كه فرزندان حرف شنوي بي چون و چرا و كوركورانه از آنها داشته  اگر چه بسياري از والدين مايل
 بهنيز هاي ديگران را  هاي شما را بي چون و چرا قبول كنند، حرف باشند؛ ولي اگر فرزندان، حرف
  .مسلم است كه اين برخورد، سالم نيست. همين ترتيب قبول خواهند كرد

مهم . ضروري است كه شما براي انتظاراتي كه از فرزندانتان داريد، منطق و داليل خود را بيان كنيد
نيست كه آنها بپذيرند يا نپذيرند، مهم آن است كه شما بتوانيد براي انتظاراتي كه از آنها داريد، دليل و 

  . طق خود را ارائه دهيدمن
  .زماني كه فرزندان، منطق و دليل انتظارات والدين را بدانند، بهتر آن انتظارات را تامين خواهند كرد

خواهيد كه رفتار خاصي  مهم است كه فرزندان شما بدانند، شما بر اساس چه اصل ومنطقي از آنها مي
  .داشته باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
  .ضروري است كه براي انتظاراتي كه از فرزندان خود داريم، منطق و داليل خود را بيان كنيم

زماني كه فرزندان، منطق و دليل انتظارات والدين را بدانند، بهتر آن انتظارات را تامين 
  .خواهند كرد

را براي مناسب تري ، زمينه ها و بيان داليل آن فرزندان خود ازمنطقي  درخواست انتظاراتبا 
 بروز رفتار هاي سالم اجتماعي در آنان فراهم كنيم
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  ها ي كارها وفعاليتتعيين پيامدهاي مثبت و منف
زيرا، يا آنان . گويند، مهم آن است كه كار خودت را بكني ميترا، به خوبي آموخته بود كه مهم نيست والدين چه مي

تواني دل آنها را به  يا اين كه با كمي قيافه و ژست و اشك مي. كنند چه گفته بودند و چه خواسته بودند فراموش مي
آمد، با هر كسي كه دوست  دير به منزل مي. داد خواست انجام مي هر كاري كه ميبه همين دليل، او . آوريرحم 

گاه با پيامد منفي  كرد، زيرا، هيچ رفت، هر كاري كه دلش مي خواست مي رفت، به هر ميهماني مي داشت بيرون مي
  رو نشده بود پس چه دليلي داشت كه با آن چه والدينش خواسته بودند همراهي كند؟ روبه
  
شود، براي  19والدينش به او قول داده بودند كه اگر معدلش باالي . م، هميشه خاطره منفي از والدين خود داشتپيا

گويي  راست مي: زماني كه او با خوشحالي به منزل آمد و كارنامه را نشان داد، مادرش گفت. او دوچرخه كورسي بخرند
گاه  البته اين دوچرخه هيچ. ه اآلن اين پول آماده نيستداني ك حق با توست ما اين قول را به تو داديم ولي مي

  . هاي والدينش فقط مشتي حرف است و بس خريداري نشد و از آن زمان به بعد هم پيام آموخت كه حرف
انسان، رفتارهايي را تكرار . پيامدهاي هر رفتار، نقش مهمي در تقويت يا حذف آن رفتار خواهند داشت

ف خواهد كـرد كـه   ذطور، رفتارهايي را ح همين. احساس مثبت همراه باشند خواهد كرد كه با پاداش و
بنابراين، مي توانيد بـا تنظـيم پيامـدهاي مثبـت بـراي      . باعث رنج، ناراحتي، جريمه و مشكل شده باشند

كارهاي سالم و تعيين پيامدهاي منفي براي كارهاي ناسالم، به فرزندان خود كمـك كنيـد تـا رفتارهـاي     
  .و رفتارهاي ناسالم كمتري انجام دهند سالم بيشتر

براي فرزندانتان روشن كنيد كه اگر انتظـارات  . در مورد عدم رعايت قواعد و پيامدهاي آن صحبت كنيد
هايي به دست خواهند آورد و در صـورت عـدم تـامين انتظـارات و      خانوادگي را تامين كنند چه پاداش

  .واهند شدرو خ هايي روبه قواعد خانوادگي با چه جريمه
هـا وجـود    انواع مختلفي از پـاداش . رفتارهاي سالم و مناسب پاداش داده شودبه بايد مسلم است كه 

  :دارند
هاي فرزندان بـه عنـوان    از خواسته. اند به دست آورند مانند كاالهايي كه فرزندان مايل هاي مادي پاداش
  .توانيد استفاده كنيد هاي مادي مي پاداش
  .كنيد انند تعريف و تمجيد و تحسيني كه شما بيان ميم هاي كالمي پاداش
ميزان رضايتي كـه فـرد از موفقيـت خـود در انجـام قواعـد خـانوادگي بـه دسـت           هاي شخصي پاداش

  .هاي مثبت، نقش مهمي در تقويت عزت نفس فرزندان خواهند داشت چنين احساس.آورد مي
  :فاوتي باشدتهاي م تواند به صورت جريمه مي .براي رفتارهاي ناسالم و منفي، از جريمه استفاده كنيد

  .هاي فرزندان مانند كم كردن از پول تو جيبي، نخريدن يا تامين نكردن خواسته هاي مادي جريمه
  .مثل بيان نارضايتي و تاسف از رفتار فرزندان هاي كالمي تنبيه

  .مثل احساس عدم رضايت يا ناموفقيت از انجام رفتار ناسالم هاي شخصي احساس
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  .ميزان پاداش و تنبيه بايد به اندازه رفتارهاي مثبت و منفي فرد باشد
نگوييد تو آدم بدي هستي، . هنگام پاداش و تنبيه، به رفتارهاي فرزندانتان بپردازيد و نه شخصيت آنها

  .نگوييد تو پسر خوبي هستي، بگوييد، كارت خوب بود. بلكه بگوييد كارت بد بود
مانند تو . را  تا حد ممكن بزرگ كنيد و به كل رفتارهاي فرزند تعميم بدهيدهنگام پاداش، آن صفت *

  .ات هم مي تواني موفق شوي در اين امتحان موفق شدي، پس در كل زندگي
تو در اين امتحان موفق نشدي، تو فقط . هنگام تنبيه، آن ويژگي را تا حد ممكن كوچك و ريز كنيد*

  .داري در امتحان درس علوم در اين ترم ضعف
  .شود مادي افزوده مي هاي غير ها و جريمه رود، بر اهميت پاداش هر چه سن فرزندان باالتر مي

كنيد و پيامدهاي آن بايد بر اساس منطق باشد نه لجبازي و  به ياد داشته باشيد قواعدي كه تنظيم مي
  .انتقام جويي

  .داشته باشيدتمرار و ثبات اس ايد عمل كنيد و كه بر آن چه گفتهاست آن چه بسيار مهم است آن 
  
  

  
  
  
  
  
  

  نيست خشونت نظارت، و  انضباط
و نظارت والدين بر رفتارهاي فرزندان صحبت شد، يكي از  انضباطهنگامي كه در جلسات آموزش خانواده، از لزوم 

ت، مدرسه يك ها گفته شده اس آن قدر بكن نكن به بچه: مادران با هيجان و انرژي زياد، بر اين نكته تاكيد داشت
آن وقت ما هم دائماً براي آنها بخواهيم حد ... . طور و  طور، خانواده همين خواهد، جامعه همين چيزهايي از بچه ها مي

پس كي راحت باشند؟ اين بهترين سن آنهاست؟ آنها بايد همه . و حدود بگذاريم و اگر اشتباه بكنند با آنها برخورد بكنيم
  .نبايد به آنها زياد سخت گرفت. اشتباه كنند، بايد راحت باشندچيز را تجربه كنند، بايد 

طور كه محبت كردن به فرزندان و ارتباط مثبت داشتن با آنان يك نياز  نكته مهم آن است كه همان
فرزندان به خصوص . و نظارت بر آنان است انضباطيكي ديگر از نيازهاي آنان، . فرزندان است

آيا اگر مادري . ادي هستند كه مي تواند به قيمت جان آنان تمام شودنوجوانان در معرض خطرهاي زي
ساله خود اجازه ندهد به اتو نزديك شود و به او هشدار دهد، به او ظلم كرده است؟ همين  2به فرزند 

  :آيا مي دانيد كه
خانواده ها مي توانند با دادن پاداش به رفتارهاي مثبت فرزندان و تنبيه آنان به هنگام رفتارهاي 

ت صـور  در ايـن . منفي، موجب شكل گيري رفتارهاي سالم بيشتر در فرزنـدان خـود شـوند   
ايـدز در فرزنـدان بسـيار كـاهش     / آي وي احتمال بروز رفتارهاي پرخطر منجر شونده به اچ

  . خواهد يافت
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آيد نيز در  نوجواني كه دير به خانه مي آيد يا اصالً به خانه نمي. قياس براي نوجوانان وجود دارد
  .اي بسيار زيادتري در مقايسه با سوختن دستش با اتوستمعرض خطره

بعضي از والدين . كه والدين، افراط و تفريط نكنند كه متاسفانه شايع استاست آن چه مهم است اين 
فقط از فرزندان انتظار دارند كه بدون چون و چرا و مطيعانه، انتظارات و قواعد آنان را رعايت كند حتي 

اي ديگر نيز برعكس،  عده. كند بايد بر اساس نظر آنان باشد خود را انتخاب مي وقتي كه رشته تحصيلي
اين دسته، ناخواسته، فرزندان خود را . از فرزندان خود هيچ انتظاري ندارند جز خوشي، شادي و راحتي

فردي كه از . زيرا، جامعه از هر فردي انتظاراتي دارد. كنند براي دردسر و مشكالت سنگين آماده مي
آشنا شود و  كودكي و نوجواني با وظايف خود آشنا نيست، چگونه بايد در سنين بعد از نوجواني با آنها

  .از عهده آنها برآيد
برخالف تصور دسته دوم، نبود . شود خشونت، بدرفتاري است و باعث صدمات رواني و جسماني مي

، انضباط. شود ه نوجوانان ميانتظارات روشن و منطقي است كه در بسياري از موارد باعث صدمات ب
  .جنبه بدرفتاري و صدمه در آن وجود ندارد. تعيين حدود سالم از حدود ناسالم است

كنند و با آنان رابطه گرم و  دو دسته باال، والدين مقتدر هم به فرزندان خود محبت مي برخالف
  . وشن و منطقي نيز دارنددر عين حال، از آنان انتظارات مشخص، رهم اي برقرار مي كنند و  صميمانه

فرزندان، نوعي ظلم به آنان  براي انضباط شرط كنند كه از والدين ايراني به اشتباه تصور مي اي عده
كنند كه كودكان و نوجوانان بايد آزاد باشند و نبايد حد و حدودي  اي به اشتباه تصور مي  عده. است

  . براي رفتارهاي آنان در نظر گرفت
شود، نبود قواعد و  فتاري و خشونت با فرزندان به عنوان يك آسيب در نظر گرفته ميطور كه بدر همان

  .شود  قوانين براي فرزندان نيز دقيقاً از همان دسته از آسيب ها تلقي مي
. شود و خشونت در آن است كه خشونت، باعث صدمه جسمي و رواني به فرزندان مي انضباطتفاوت 

  .شود چه جسمي و چه رواني به فرزندان مي ، مانع صدمهانضباطدر حالي كه 
  .توجهي به آن يعني ضايع كردن قسمتي از حقوق فرزندان ، حق فرزندان است و بيانضباط

آن رفتارها در صورت انجام در كودكي ياد نگيريد كه اجازه انجام بعضي رفتارها را ندارد و فردي اگر 
قوانين و قواعد اجتماعي را رعايت بايد فت كه چگونه در بزرگسالي ياد خواهد گر ،تنبيه خواهد شد

  ؟و اگر رعايت نكند جريمه و مجازات خواهد شد كند
براي اين كه فرزنداني تربيت كنيم كه بتوانند به اجتماع و قوانين آن احترام بگذارند بايد از كودكي و 

  .ن صورت تنبيه خواهند شدنوجواني به آنها ياد بدهيم كه بعضي كارها را نبايد انجام دهند و در غير اي
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  خشونت كالمي
 ، استاديهمكاري دوست داشتني براي همكاراناستاد دانشگاه، معتاد تزريقي و سنگين هروئين، آقاي خزائيلي، 

رغم آگاهي  با اين حال، علي. استادي مسلط در رشته خود بودو  داشتني در جامعه محبوب براي شاگردان، فردي دوست
هميشه اين كالم پدرم در : گفت او مي. گاه احساس خوبي از خود نداشت هيچ ،هاي زندگي ستĤوردها و موفقيتبه كليه د

  .خوري گوشم مي پيچد كه تو به هيچ درد نمي
آنان هنگامي كه از رفتار فرزند خود . بعضي از والدين، تنبيه را با خشونت كالمي اشتباه گرفته اند

اگر چه، اين كلمات باعث تخليه عصبانيت و نارضايتي . كنند ستفاده ميناراضي هستند از كلمات منفي ا
شود ولي جنبه تربيتي مفيدي ندارد و جز صدمه جدي رواني به فرزندان هيچ تاثير ديگري  آنان مي

  .نخواهد داشت
  :شود از جمله هاي منفي در چنين شرايطي از طرف والدين بيان مي انواع برخوردها و كالم 

  تحقير، •
  خر،تمس •
  طعنه و كنايه، •
  فحاشي و نام زشت، •
 انتقاد، •

  سرزنش، •
 ... .قهر، طرد و بي محلي و  •

زيرا، دقيقاً به نيازهاي رواني فرزندان . شود هاي سالم گفته نمي هها يا جريم به چنين برخوردهايي، تنبيه
شرايطي بايد والدين در هر . عدم تامين نيازهاي رواني اجتماعي فرزندان، مجاز نيست. شوند مرتبط مي

  . نيازهاي آنان را تامين كنند، حتي اگر از آنان به شدت ناراحت و ناراضي باشند
به همين دليل، انجام چنين برخوردهايي و بيان چنين كلماتي باعث صدمه هاي شديد رواني به فرزندان 

رضايتي خود را والدين احساس نا به جاي آن الزم است. مي شود كه تا ساليان زياد ادامه پيدا مي كند
  :بيان كنند، مثل

  :آيا مي دانيد كه
براي آنان، از  مي توانيم با برقراري انضباط در خانواده و تعيين حدود سالم از حدود ناسالم

در اين . عي را رعايت كنندكودكي به آنان بياموزيم كه بايد همواره قوانين و قواعد اجتما
ايدز نيز در آنان كمتر / صورت احتمال بروز رفتارهاي پرخطر منجر شونده به اچ آي وي

 .خواهد بود
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  .من انتظار نداشتم. اي كه آوردي خيلي عصباني هستم من از اين نمره -

  ... .مي توانستي به جاي آن برخورد . من از برخوردي كه در مهماني انجام دادي، شرمنده شدم -
مي  نظر گرفتهجزء بدرفتاري با فرزندان در ... كنايه و طعنه، كالم زشت، نام بد و  تمسخر، سرزنش،

  .شود
از كلمات زشت و ناپسند براي تنبيه آنان، والدين حق ندارند كه اگر از فرزندان خود عصباني هستند 

  .استفاده كنند
  .بدرفتاري و آزار فرزندان شامل قهر كردن با آنان و طرد آنان نيز مي شود

احساس خود را نسبت  بد،كالم به جاي برخوردها و هنگامي كه فرزندتان رفتار نامناسبي انجام داده  
  .بيان كنيد تانبه رفتار فرزند

  .من از رفتار تو شرمنده شدم: بگوييد. تو آبروي منو بردي نگوييد        كنيد استفادهاز كلمه من 
  .دليل و منطق نامناسب بودن رفتار فرزند را به او گوشزد كنيد

  .دهد و مناسب ديگر انجام چه كار مطلوباز او بخواهيد به جاي آن كار نامناسب، 
  .پيامدهاي مثبت و منفي اعمالش را يادآوري و اعمال كنيد

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
استفاده از كلمات زشت و برخوردهاي بد و طرد كردن فرزندان در صورت انجام رفتارهاي 

شود كه ممكن است تا ساليان زيادي نامناسب،  باعث صدمه هاي شديد رواني به آنان مي 
/ ادامه پيدا كند و در اين شرايط، احتمال انجام رفتارهاي پرخطر منجر شونده به اچ آي وي

  .ايدز در آنان بيشتر خواهد بود
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  شمـشش ـبخ

  
  وانيـنوجو  ودكيـك ع دورانـالالت شايـاخت
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  هاي رواني اختالالت و بيماري
زماني كه از مدرسه : ش مي گويدساله است كه والدينش به شدت از او به تنگ آمده اند به صورتي كه مادر 10سپهر، 

مكرراً والدين سپهر را به مدرسه احضار . به خانه برمي گردد،  صداي پاي او را مي شنوم، قلبم شروع به كوبش مي كند
شكايت دارند، معلم از وضعيت درسي و از رفتارهاي او مي كنند و هم مدرسه و هم اولياي ساير دانش آموزان 

والدين سپهر براي كنترل . معدل درسي او نيز بسيار ضعيف است. دت ناراضي استرفتارهاي او سركالس به ش
پدر، مرتباً مادر سپهر را سرزنش مي كند كه نمي . رفتارهاي او به هر كاري متوسل شده اند ولي فايده نداشته است

والدين سپهر . آمده است تواند او را به درستي تربيت كند و به همين دليل اختالف شديدي بين پدر و مادر به وجود
اند، متوسل به روش هاي سنتي شده اند و اخيراً به دنبال اشتباهي كه كه از هيچ يك از رفتارهاي خود سودي نبرده

. يش از آنان مي ترسدپانجام داد، براي تنبيه، او را داغ كرده اند كه فايده اي نداشت جز اين كه سپهر بيش از 
ه هم بدتر شده است و او احساس بسيار بدي نه تنها از ديگران بلكه از خود دارد و به اخيراً، وضعيت سپهر از گذشت

همين دليل، سعي كرده بود كه با كاموا خود را حلقه آويز كند كه چون كاموا، تحمل وزن او را نداشت، او در اقدام به 
  . خودكشي خود ناموفق بود

اختالل : مراجعه كردند، مشخص شد سپهر داراي اختالالت زير استزماني كه باالخره، والدين سپهر به مركز مشاوره 
همچنين، مشخص شد كه در خانواده عالوه بر . و اختالل افسردگي اساسي  ADHDبيش فعالي و نقص توجه يا

يز مادر سپهر ن. هاي سپهر، مشكل بدرفتاري و آزار با كودكان و اختالف شديد والدين با يك ديگر نيز وجود داردبيماري
مثل آبي كه روي : بعد از اين كه دارو براي سپهر تجويز شد، مادر او گزارش داد. دچار اختالل افسردگي اساسي نيز بود

با اين حال، عالوه بر دارو،  شركت در روان درماني و مشاوره و . آتش بريزند خيلي از مشكالت سپهر حل شد
صحيح با اين كودكان توصيه شد تا از بروز مشكالت ديگر  همچنين جلسات آموزش خانواده نيز براي آموزش برخورد

  . پيشگيري كند
 بيانجامد،  ايدز/ اچ آي وينهايتاً به مي تواند ساز مهم رفتارهاي پرخطري كه  يكي از عوامل زمينه
ها و اختالالت رواني كه در دوران كودكي شايع  به ويژه، بيماري. هاي رواني است اختالالت و بيماري

چنان چه به موقع تحت درمان قرار نگيرند، مي توانند به صورت هاي مختلف به رفتارهاي هستند 
  :پرخطر بيانجامند

 ايجاد مشكل در روابط بين والدين و فرزندان، .1

طور  همان. كنند ها و مشكالت رواني، رابطه بين فرزندان و والدين را مختل مي بسياري از بيماري
ين فرزندان و والدين مانند يك چتر از فرزندان در مقابل كه قبالً گفته شد، رابطه قوي ب

بنابراين، زماني كه اين رابطه به هم بخورد، اين . كند هاي رواني و اجتماعي حفاظت مي آسيب
  .شود شود و زمينه براي انجام رفتارهاي پرخطر فراهم مي چتر حمايتي از سر فرزندان برداشته مي

كند و همين  ن، دقيقاً رابطه بين فرزند با والدين را مختل ميرفتار با فرزندا بدرفتاري و سوء
شود  همچنين، بيماري افسردگي، باعث مي. شود گيري فرزندان از والدين مي موضوع عامل كناره

فرد حوصله صحبت و ارتباط با والدين را نداشته باشد و يا مرتباً با ديگران از جمله والدين، 
والديني كه فرزند . كند وع اين رابطه ارزشمند را مختل ميپرخاش و تندي كند و همين موض
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دارند، معموالً چنان در برخورد و ارتباط با فرزند   ADHDفعالي و نقص توجه يا مبتال به بيش
و مشكالت ناشي از بيماري او دچار مشكل مي شوند كه ممكن است با او، ناخواسته بدرفتاري 

  .شودد والدين با فرزندان مختل ميكنند، در نتيجه مجدداً رابطه ارزشمن
 توان والدين در مديريت رفتار فرزندان و اصالح رفتارهاي ناسالم آنان، كاهش .2

هاي رواني فرزندان، اقتدار و توان والدين در اصالح رفتارهاي ناسالم  اختالالت و بيماري
خود نبوده و در  به همين دليل، والدين قادر به هدايت صحيح فرزند. فرزندان را كاهش مي دهد

يكي از . انجامد يابد و به رفتارهاي پرخطر مي نتيجه رفتارهاي نامناسب و ناسالم فرزند ادامه مي
آن   ADHDناشي از اختالل بيش فعالي و نقص توجه يا هايبزرگ ترين عوارض و پيامد

اطالعي شود و والديني كه آموزش و است كه عاليم بيماري باعث رفتارهاي نامناسب فرزند مي
در مورد اين بيماري ندارند، قادر به هدايت فرزند نبوده و در نتيجه مشكل بدرفتاري و 

  .رفتارهاي ناسالم فرزند ادامه مي يابد
 ريزي، ايجاد مشكل در تفكر و برنامه .3

هاي  گيرند حتي بيماري ريزي صحيح را از فرد مي بعضي از اختالالت رواني، توان تفكر و برنامه
در افسردگي .   ADHDي مانند افسردگي يا اختالل بيش فعالي و نقص توجه ياخفيف و شايع

به درستي ارزيابي كند و در نتيجه  را پيامدهاي رفتارهاي خود اهي اوقات فرد قادر نيستهم، گ
  . ممكن است كاري كند كه بعداً باعث پشيماني يا دردسر او شود

 بزرگساالن، ايجاد مشكل در روابط بين فرزندان و همساالن يا .4

شوند كه اصوالً ارتباط بين فرزند و افراد ديگر دچار  هاي رواني باعث مي بسياري از بيماري
مشكل شود و در نتيجه فرد در روابطش با ديگران چه همسال و چه بزرگسال و چه والدين و 

از آن جايي كه ارتباط اجتماعي و معاشرت با مردم، يكي از . چه ديگران دچار مشكل شود
اشكال در ارتباطات اجتماعي، خود باعث . هاست عوامل سالمت رواني و اجتماعي انسان

مثالً كودكي . كند شود كه زمينه مناسبي براي رفتارهاي پرخطر ايجاد مي مشكالت ديگر فرد مي
است مرتباً در مدرسه از طرف همساالن  ADHDكه دچار اختالل بيش فعالي و نقص توجه يا 

كند، از سوي ديگر، از طرف معلم هم طرد مي شود چون  رتباً با آنها دعوا ميشود چون م طرد مي
... افتد و دهد، سركالس راه مي حواسش سر كالس جمع نيست، تكاليف را به درستي انجام نمي

گيرد چون  هاي خانوادگي و فاميلي هم طرد شده يا مورد انتقاد قرار مي چنين فرزندي در مهماني
همچنين، والدين هم از دست چنين فرزندي به ستوه ... . شكند و  ايل را ميكند، وس سروصدا مي

شود كه فرد از  نهايتاً چنين وضعيتي باعث مي. آمده اند به دليل مشكالت متعددي كه دارد در
  .توجهي قرار بگيرد روابط اجتماعي خود لذت نبرد و در همه جا مورد بي اعتنايي و بي
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كند كه نهايتاً به رفتارهاي پرخطر  هاي ديگر ايجاد مي بيماري يك بيماري، زمينه را براي .5

 .انجامند مي

به درستي تشخيص داده  اگر در دوران كودكيطور كه در مثال باال ديديد، يك بيماري  همان
اين در حالي است . كند نشود و تحت درمان قرار نگيرد، زمينه را براي ساير اختالالت هموار مي

به راحتي زمينه را براي   ADHDد اختالل بيش فعالي و نقص توجه ياكه يك اختالل مانن
نيز اضافه ... و بدرفتاري و كند چه رسد به آن كه افسردگي، آزار  رفتارهاي پرخطر آماده مي

  .شود
 ايجاد مشكل در روابط افراد خانواده با يكديگر .6

ساير اعضاي خانواده با  شود كه روابط وجود بيماري يا مشكل در كودكان و نوجوانان باعث مي
شود كه  هنگامي كه يكي از فرزندان دچار بيماري است باعث مي. يك ديگر نيز مختل شود

والدين نتوانند به اندازه اي كه الزم است براي يكديگر يا براي ساير فرزندان وقت و توجه 
در ساير افراد  بگذارند در نتيجه، بيماري يكي از اعضاي خانواده باعث ايجاد مشكل يا اختالل

  .شود مي
 .شروع رفتارهاي پرخطر .7

اصوالً، ماهيت بعضي از اختالالت آن است كه با رفتارهاي پرخطر همراه هستند مانند اختالل 
  .سلوك

اند كه زمينه را كامالً  اختالل مصرف مواد و يا اختالل سلوك، ماهيتاً با رفتارهاي پرخطري همراه 
به همين د ليل، شناخت، تشخيص و درمان سريع هر . كنند ميوي آماده  آي براي آلودگي به اچ

خطري كه منجر به  اختالل رواني در دوران كودكي برابر است با پيشگيري از رفتارهاي پر
  .آلودگي به اچ آي وي خواهند شد

  :بايد بدانيم كه
 .شوند كه جنبه رواني دارد ها و مشكالتي مي كودكان و نوجوانان هم دچار بيماري •

زيرا، بر آينده . شوند ، بسيار مهم هستند هايي كه در سنين پايين شروع مي الت و بيماريمشك •
 .كودك و نوجوان به شدت تاثير گذارند

 .شود كودك و نوجواني كه مشكالت رواني دارد، دچار مشكالت درسي هم مي •

هاي رواني كودكان، به سرعت تشخيص داده شود و تحت  ضروري است مشكالت و بيماري •
 .رمان قرار بگيردد
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اين طرز فكر كه به مشكالت رواني كودكان و نوجوانان نبايد توجه كرد چون با باال رفتن سن  •
هاي  اكثر مشكالت و بيماري.  شود، تصور اشتباهي است خودبه خود مشكالت آنها حل مي

رفتن سن  شود بلكه با باال تر شدن آنها برطرف نمي رواني كودكان و نوجوانان نه تنها با بزرگ
 .شود كودكان و نوجوانان، مشكالت و بيماري هاي آنان روز به روز بدتر مي

تان به اين نتيجه برسيد كه مشكل كودك و نوجوان چيزي  به جاي آن كه شما يا آشنايان  •
. شناسان را جويا شويد پزشكان و روان نيست، بهتر است  نظر متخصصان اين كار يعني روان

 .بگويد كه چيز مهمي پيش آمده يا نيامدهبهتر است او به شما 

  .گيريد مطمئن باشيد اگر هر مشكلي را از ابتدا و در سن پايين درمان كنيد،نتيجه بهتري مي •
  
  

  
  
  
  
  
  

هاي شايع دوران كودكي و نوجواني كه زمينه را براي  شود با تعدادي از بيماري در اين بخش، سعي مي
  . آشنا شويد كنند، بروز رفتارهاي پرخطر آماده مي

  
  فعالي و نقص توجه اختالل بيش

هنگامي كه . ناآرامي ويژگي اصلي او بود. شد كرد و دير آرام مي به شدت گريه مي. بهداد، از نوزادي، بسيار ناآرام بود
شد و به همين دليل والدين او ترجيح  هاي شديد داشت كه باعث ناراحتي اطرافيان مي ساله بود آن قدر فعاليت 3
زماني كه بهداد به مهد كودك رفت، مربي او و مسئوالن . دادند نه مهماني بروند و نه كسي به منزل آنان بيايد مي

پزشك مراجعه كند كه بعد از فشارهاي سنگين مدير  مهد متوجه مشكل او شدند و به والدين او توصيه كردند كه به روان
پزشك بر اهميت مصرف  با اين كه روان. داد ADHDيص مهد كودك، بهداد را به نزد روان پزشك بردند كه  تشخ

حال آنان  منظم دارو و همچنين شركت والدين بهداد در جلسات مشاوره و آموزش خانواده تاكيد كرد ولي با اين
در مدرسه هم همان مشكالتي پيش . دارو را بدهند و در جلسات روان درماني هم شركت نكردندبه بهداد ترسيدند كه 
ر مهد كودك و اولياي مدرسه نيز مجدداً والدين او را احضار كردند و از آنان خواستند كه درمان بهداد را جدي آمد كه د

ي انضباطاو در كالس، از نظر . مشكالت بهداد روز به روز بيشتر و بيشتر شد. د ولي آنان باز هم اعتنايي نكردندنبگير
. مرتب با بچه ها دعوا مي كرد، قادر نبود دوستي انتخاب كند .درس او هم تعريفي نداشت. بدترين شاگرد كالس بود

مرتباً با . شد و در كالس راه مي افتاد شد و بدتر از همه آن كه مرتباً از جاي خود بلند مي سركالس حواسش پرت مي

  :آيا مي دانيد كه
توجهي شود، مشكالت  در صورتي كه به مشكالت و بيماري هاي كودكان و نوجوانان، بي

آيد كه زمينه را براي رفتارهاي ناسالم و نامناسب  در آينده  پيش مي تري بزرگ تر و جدي
 .كنند آماده مي ايدز/منجر شونده به اچ آي وياجتماعي و به خصوص رفتارهاي پرخطر
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. با او بازي كنند ها دوست نداشتند در كنار او باشند يا كرد، بچه زد و يا با آنان دعوا مي هاي اطراف خود حرف مي بچه
  . داد كمتر وقت خود را به او اختصاص دهد معلم هم ترحيج مي

ها و  مشكالت تحصيلي، مشكالتي كه با هم كالسي. مشكالت بهداد به تدريج نه تنها فروكش نكرد بلكه بيشتر هم شد
، صبح ها در خانه بعد از ترك تحصيل. همساالن داشت نهايتاً باعث ترك تحصيل او در كالس دوم راهنمايي شد

كرد و مرتباً  روزها كه درخانه بود مرتباً با مادرش پرخاشگري مي. آمد ماند كه كسي او را نبيند و عصرها سر كوچه مي مي
مادر در مقابل . كرد خواست خاتمه پيدا مي گرفت كه اصوالً با گرفتن پول و خريد آن چه كه مي هاي مختلفي مي بهانه

مي شد كه به علت   رو هاي شديد روبه ها و پرخاش صورت با بدرفتاري م نداشت چون در غير ايناي جز تسلي بهداد چاره
او با فرياد و داد وبيداد، مشت به در و ديوار زدن و . پدر بهداد هم در مقابل او تسليم بود. آمد ترس از آبرو كوتاه مي

ا در اختيار خودش داشته ه توانسته بود ماشين خانواده رتهديد به ترك خانه همه را مهار كرده بود و از همين طريق بود ك
خواستند اين  آن چه كه همه اعضاي خانواده مي. نامه داشت و نه به سن قانوني رسيده بود ن كه نه گواهيباشد با آ

فرادي عصرها وقت خود را با ااو، . نند كمي آرامش داشته باشندبود كه عصر  بشود و او از خانه بيرون برود تا بتوا
پرداختند بلكه مزاحم  گذراند كه رفتارهايي بدتر ازخودش داشتند و جوانان نابابي بودند و نه تنها به مصرف مواد مي مي

آن چه مورد عالقه بهداد و دوستانش بود آن كه مواد مصرف كنند و بعد سوار ماشين . شدند دختران جوان محله نيز مي
نكته مهمي كه اخيراً والدين . وند كه آنان نيز رفتارهاي چندان مناسبي ندارندپدر بهداد شوند و به سراغ دختراني بر

هايي كه مادر بهداد در منزل نبود و بقيه هم در مدرسه يا  ها اطالع دادند، آن بود كه صبح بهداد متوجه شدند و همسايه
  .آورد سركار بودند، بهداد اين دختران را به خانه مي

  
ADHD  اين . كودكان به اين بيماري مبتال هستند% 5حدود . رشدي است -يك بيماري عصبي

ريزي، فهم رفتارهاي  گذارد كه عمدتاً به حل مسئله، تفكر، برنامه مغز اثر ميهايي از  بر قسمت بيماري،
به همين دليل، فردي كه دچار اين . شوند زده مربوط مي ديگران و كنترل رفتارهاي ناگهاني و شتاب

مثالً ممكن است به درستي فكر نكند، . شود مي رو ليه موارد باال با مشكالتي روبهبيماري است در ك
زده و بدون فكر زيادي  پيامد و نتيجه رفتارهاي خود را به درستي متوجه نشود و يا رفتارهاي شتاب

  .داشته باشد
پشيماني اعث به همين دليل، افرادي كه اين بيماري را دارند ممكن است رفتارهايي انجام دهند كه ب

موارد، اين بيماري به دوره نوجواني و حتي بزرگسالي هم % 60در حدود  .ومشكالت بعدي زيادي شود
  . يابد ادامه مي

اي و يا تركيبي  اين بيماري ممكن است فقط اشكال در توجه باشد بدون بيش فعالي و رفتارهاي تكانه
در . ختالل، عاليم آن به تفصيل ارائه شده استبه منظور آشنايي بيشتر با اين ا. از هر دو مورد باشد

شناس يا  هاي زير را در فردي مشاهده كرديد، بهتر است او را به يك روان صورتي كه عاليم و نشانه
  :پزشك ارجاع دهيد روان
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  )اشكال در توجه(توجهي بي
  :وجه داردمورد زير بايد وجود داشته باشد تا گفته شود كه مشكل ت6ماه اخير، 6حداقل در طي 

در توجه دقيق به جزئيات اشكال دارد و اغلب در كارهاي درسي و غيره، اشكاالت ناشي از  .1
 .توجهي دارد بي

 .هاي خود مشكل دارد در نگه داشتن توجه به فعاليت .2

 .رسد كه توجه الزم را ندارد شود، به نظر مي وقتي مستقيماً با او صحبت مي .3

تواند كارهاي درسي و غيره  هي ندارد و به همين دليل نميها توج ها و راهنمايي به دستورالعمل .4
كند و نه به اين دليل كه  نه به اين دليل كه لجبازي مي(ا در زمان مناسب به اتمام برساندخود ر

 ).دستورالعمل را نفهميده است بلكه به دليل اشكال در توجه

 .هايش مشكل دارد در تنظيم كارها و فعاليت .5

كند مثل كارهاي  ايي كه به توجه نياز دارد بيزار است و از آنها دوري ميه از كارها و فعاليت .6
 .مدرسه يا تكاليف درسي

ها،  مثل اسباب بازي(كند اغلب وسايلي كه براي كارها و تكاليفش به آنها احتياج دارد را گم مي .7
 .... )لوازم التحرير و 

 .شود حواسش به راحتي پرت مي .8

 .كند كه بايد انجام دهد فراموش ميفراموش كار است و كارهايي را  .9

  
  بيش فعالي

كنترل  - ماه اخير وجود داشته باشد تا گفته شود اشكال بيش فعالي 6مورد يا بيشتر بايد در طي  6
  :تكانه وجود دارد و مهم است كه اين اشكاالت با سن كودك تطابق نداشته باشد

 دهد، حتي زماني هم كه نشسته، دست ها و پاها را مرتب حركت مي .1

 كند، رود نشسته باشد، صندلي را ترك مي هايي كه انتظار مي معموالً در كالس يا مكان .2

 رود، دود يا از در و ديوار باال مي رود آرام باشد مي هايي كه انتظار مي در مكان  .3

 تواند آرام و بي سروصدا بازي يا تفريح كند، نمي .4

 وري به او وصل است،رسد موت آن قدر پرحركت و فعاليت است كه به نظر مي .5

 زند، خيلي حرف مي .6
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  تكانشي بودن
 پراند، قبل از اين كه سوال را به درستي بفهمد، جواب را مي .1

 معموالً در منتظر نوبت شدن، اشكال دارد، .2

 ).مثالً هنگام بازي يا صحبت ديگران(پرد  ها يا كارهاي ديگران مي وسط صحبت .3

نفس ضعيف، پيشرفت  عزت: اند، مشكالت زير شايع است دهدر بزرگساالني كه مبتال به اين اختالل بو
فردي، رفتارهاي پرخطر از  هاي مكرر در ارتباطات بين تحصيلي ضعيف، موفقيت كاري اندك، شكست

  . جمله مصرف مواد در مبتاليان به اين اختالل بيشتر از افراد ديگر است
ADHD اختالل سلوك نيز زمينه مناسبي را براي   كند و ، زمينه مناسبي را براي اختالل سلوك آماده مي

تر كودكان و نوجوانان  به همين دليل، ضرورت دارد هر چه سريع. و پر خطر اقدام به رفتارهاي ناهنجار
  .مبتال به اين اختالل تشخيص داده شده و درمان شوند

  
ايع ، در كودكان و نوجوانان ش)دي اچ دي  اي( ADHD اختالل بيش فعالي و نقص توجه يا •

 . است

در صورتي كه عاليم اين بيماري را در فرزندتان يا در كودك يا نوجواني مشاهده كرديد، بهتر  •
 .شناس مراجعه كند پزشك يا روان است سريعاً به خانواده او اطالع دهيد تا به روان

دقتي،  پرتي، بي حواس: توجهي است مثل دقتي و بي بعضي عاليم اين بيماري مربوط به بي •
ها، بيزاري از انجام درس و تكاليف مدرسه، گم كردن وسايل، جا  صلگي در انجام درسحو بي

 .ترها هاي بزرگ توجهي به حرف گذاشتن وسايل، بي

 راه افتادن: بعضي از عاليم اين بيماري مربوط به پرفعاليتي و جنب و جوش زياد است مثل •
رود آرام باشد مثل  ه انتظار مي، شيطنت زياد در جاهايي كبدون اجازه سر كالس درس، فعاليت

حوصلگي از رعايت نوبت،  مطب پزشكان، كالس درس، از در و ديوار باال رفتن، پرحرفي، بي
 .هاي ديگران و مانند آن پريدن در كارها و يا صحبت

زنيد ممكن است كودك يا نوجواني مبتال به اين اختالل باشد، بهتر است به  اگر حدس مي •
يا كودك و نوجوان بيمار است و مشكل او سريع . اس مراجعه كنيدشن پزشك و روان روان

 . ايد، پرداخت يك ويزيت است شود يا سالم است و تنها ضرري كه كرده تشخيص داده مي

شود ولي مشكل  فعالي برطرف مي در بسياري از اوقات با باال رفتن سن بيمار، عالمت بيش •
 .ماند توجه باقي مي

روان (هاي غير دارويي  ، هم درمان دارويي و هم درمان)اچ دي اي دي(ADHD براي بيماري •
 . وجود دارد) درماني
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هاي الزمي را براي رفتار درست  ، آموزش)اي دي اچ دي(ADHD الزم است والدين بيمار •
 . با فرزندان خود بياموزند

، به درستي درمان نشود، زمينه را براي اختالل سلوك )اي دي اچ دي(ADHD اگر بيماري •
شود بيمار با انجام  زيرا، عالئم و عوارض بيماري به صورتي است كه باعث مي. كند آماده مي

هاي خود دست پيدا كند و به همين علت، رفتارهاي  رفتارهاي نامناسب و اشتباه به خواسته
 . كند نامناسب او ادامه پيدا مي

براي انجام رفتارهاي ، به درستي درمان نشود، زمينه را )اي دي اچ دي(ADHD اگر بيماري •
 .كند پرخطر آماده مي

  
  كان و نوجواناندرفتار يا آزار كو سوء

او مي . آورد جز كتك و بدرفتاري از خانواده خود چيزي نديده بود ميعاد، فرزند آخر خانواده بود و تا آن جا كه به ياد مي
بزنند و كبود كنند يا مورد توهين و فحاشي قرار مثل اين كه در خانواده ما ماموريتي به همه داده شده بود كه مرا : گفت
ها و  ها، كبودي باز، جاي كتك. خوردم آمد كه كرده باشم ولي هميشه بي دليل كتك مي من كار بدي يادم نمي. دهند
هاي سنگين هيچ وقت خوب نشد و  شد ولي جاي آن همه توهين و فحش و حرف ها بعد از مدتي خوب مي زخم

  . زند گ ميهنوز هم در گوشم زن
كساني هم كه ميعاد . بدرفتاري و آزار ميعاد، باعث شد كه او از همان ابتداي كودكي سعي كند تا با ديگران رابطه بگيرد

من هر كاري كه نبايد : ميعاد مي گويد. خواندند جز سوء استفاده از او نيت و هدف ديگري نداشتند را به سوي خود مي
  .وي است آي او اكنون آلوده به ويروس اچ. اي كه نبايد، استفاده كرده ام دهانجام بدهم انجام دادم و هر ما

  
مادر او  با اين . رسيد 12ساله، اخيراً در امتحانات پايان ترم، عملكرد ضعيفي از خود نشان داد و معدلش به  14بهاره، 

اعضاي خانواده، او به بهاره اجازه  طور همه كرده اي است،  با بهاره قهر كرده است و همين كه فرد اجتماعي و تحصيل
دهد و به  به بهاره غذايي جز نان نمي. دهد در كنار ساير افراد خانواده باشد و او را از جمع خانوادگي طرد كرده است نمي

در اين ميان، تنها كسي كه به بهاره روي خوش نشان . گويد كه تو لياقت حتي غذاي معمولي را هم نداري او مي
پسر فروشنده معموالً با بهاره خيلي گرم . كند اي است كه گاهي بهاره از او براي منزل خريد مي ر فروشندهدهد، پس مي
كند كه براي صحبت و آشنايي بيشتر با يك ديگر به پشت مغازه كه در واقع حالت  گيرد و  مرتب به او پيشنهاد مي مي

ه است كه در اين اوضاع به هم ريخته آمده است تا كمي كند اين پسر يك فرشت بهاره، احساس مي. انباري دارد برود
كنند و براي او اهميتي قائل نيستند،  از بار مشكالت او را سبك كند وقتي حتي مادرش و اطرافيانش او را درك نمي

او حاضر است هر كاري انجام دهد تا اين فرد را از . دهد حتماً يك فرشته است پسري كه اين همه به او اهميت مي
  .دست ندهد

  
پدرش نيز براي . ساله بود، والدينش از هم جدا شدند و مجبور شد كه با پدرش زندگي كند 7ساله، زماني كه  22مهسا، 

هاي  آمد و بيشتر اوقات مهسا با مادربزرگ و عمه ها به منزل نمي ها و ماه كار مرتباً در خارج از شهر بود و گاهي هفته
هاي بسيار  ديدند كه صحنه هاي بسيار مستهجن و مبتذل مي هاي مهسا، مرتباً فيلم عمه مادربزرگ و. كرد خود زندگي مي
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كردند بلكه اين موضوع را امري بسيار  هايي منع نمي آنها نه تنها مهسا را از ديدن چنين فيلم. زشت جنسي داشت
و برخورد نامناسب خانواده همسر  بعد از مدتي، مادر مهسا با شكايت از رسيدگي ناكافي و نامناسب. دانستند عادي مي

با اين حال، هنگامي كه مهسا به سن . سابقش، توانست حضانت مهسا را بگيرد و او را از چنين محيطي نجات داد
هاي مستهجن ديده بود، به شكل وسواسي بسيار  نوجواني رسيد، تمام آن چه در دوره كودكي و در خانه مادربزرگ در فيلم

علي رغم اين كه درمان دارويي و غير دارويي . او همراه مادر به درمان اين اختالل پرداخت. دآزارنده به سراغش آم
كرد كه اگر مهسا با فردي وارد رابطه  وسواس مهسا در حال انجام بود، يكي از آشنايان او مرتباً اين توصيه را مطرح مي

كشيد كه گاهي حتي به اين  خود عذاب مي مهسا آن قدر از اين بيماري. جنسي شود، تمام وسواسش حل خواهد شد
  .كرد راه حل نيز فكر مي

منظور از آزار، سوء رفتار يا بدرفتاري با فرزندان، انجام رفتارهايي است كه باعث صدمه و آسيب به 
هايي ممكن است به جسم و يا روان فرزندان وارد شود به همين دليل  چنين صدمه و آسيب. فرزند شود

  :شوند رزندان وجود دارد كه در اين جا به صورت مختصر معرفي ميانواع آزار با ف
كتك زدن، : گيرد از جمله هاي مختلفي صورت مي اين نوع بدرفتاري با فرزندان به شكل :آزار بدني

اگر چه . پرت كردن، سوزاندن يا داغ كردن، ضربه زدن و كبود كردن، محكم تكان دادن و موارد مشابه
شد ولي دقيقاً مرز بين  ي و تربيتي استفاده ميانضباطهاي  نبيه بدني به عنوان روشدر گذشته از كتك و ت

شود كه به جاي تنبيه  به همين دليل، توصيه مي. تنبيه بدني و آزار جسماني  فرزندان مشخص نيست
  .ي ديگر استفاده شودانضباطبدني فرزندان از ساير روش هاي 

تر براي  يك بزرگسال يا يك نوجوان يا كودك بزرگهر گونه درخواست يا اجبار  :آزار جنسي
گونه  اين آزار نه تنها شامل هر. شود هاي جنسي با كودكان و نوجوانان، آزار جنسي محسوب مي ارتباط

ديدن آلت : گردد هاي جنسي با كودكان و نوجوانان؛ بلكه شامل موارد زير نيز مي ارتباط جنسي يا تماس
هاي مبتذل توسط كودك يا نوجوان، نشان دادن آلت  يگري، مشاهده فيلمتناسلي بدون هيچ نوع تماس د

هاي مبتذل و مستهجن نيز  جنسي به كودك يا نوجوان و همچنين استفاده از كودكان و نوجوانان در فيلم
  .شود مي

آزار جنسي به كودكان و نوجوانان نه تنها با صدمات جسمي متعددي همراه است بلكه باعث مشكالت 
هاي اضطرابي، تمايل به اين كه در  افسردگي، بيماري: شود از جمله ري هاي رواني ديگري نيز ميو بيما

بزرگسالي نيز خود را در شرايطي قرار دهد كه چنين صدمه مجددي را دوباره تجربه كند، و ساير 
  .اختالالت شديد و عميق رواني از جمله اختالل شخصيت مرزي

: رواني، هرگونه رفتار نامناسب با فرزندان را شامل مي شود از جملهبدرفتاري يا آزار  :آزار رواني
تحقير، توهين، تمسخر كردن، نام بد به فرزندان دادن، انتقاد بيش از حد، خراب كردن وسايل فرزند يا 

هاي شديد  و  اذيت و آزار حيوان وي، انتظارات نامناسب يا بيش از حد داشتن، طرد يا قهر كردن
  . مدت طوالني
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كنند خود را از والديني كه چنين  شود معموالً سعي مي فرزنداني كه با آنان بدرفتاري يا آزار رواني مي
كنند، يا همان  هاي آنان را باور مي كنند و حرف رفتاري دارند دور كنند، برخوردهاي آنان را دروني مي
فرزنداني كه مورد . گندجن دهند و با آنان مي برخوردهاي منفي را نسبت به والدين خود نشان مي

دهند، انتظار برخوردهاي نامناسب  گيرند، رابطه خود را با والدين از دست مي بدرفتاري رواني قرار مي
دانند، مرتباً خود را براي هر كاري و هر اتفاقي  از ديگران دارند و خود را مستحق چنين برخوردي مي

شوند و هر بدرفتاري را به راحتي تحمل  مي كنند، يا دچار درماندگي و روحيه انفعالي سرزنش مي
  .كنند مي
جا كه  از آن. توجهي يا غفلت، تامين نكردن نيازهاي فرزندان است منظور از بي: توجهي و غفلت بي

دهد از جمله  هاي مختلفي رخ مي توجهي و غفلت به شكل نيازهاي فرزندان متفاوت و متعدد است، بي
. مانند فراهم نكردن غذا، پوشاك و يا امكانات بهداشتي و درماني نيازهاي جسمي توجهي در زمينه بي

فراهم نكردن امكانات تحصيلي . فراهم نكردن نيازهاي رواني مانند محبت يا نوازش نكردن فرزندان
فراهم نكردن امكانات . توجهي به وضعيت تحصيلي وي در مدرسه يا بي مانند ثبت نام نكردن فرزند

  . ند اين كه هنگام بيماري، مراقبت هاي درماني به فرزند ارائه نشودبهداشتي و درماني مان
اكثر . پيامد بدرفتاري با فرزندان، ايجاد مشكالت جسمي و به خصوص رواني در زندگي آنان است

ها و  اند، دچار افسردگي كساني كه در كودكي يا نوجواني مورد بدرفتاري و آزار والدين قرار گرفته
همچنين، بدرفتاري با فرزندان، به رابطه آنان با والدين به شدت . شوند شديد مي اختالالت اضطرابي

زند و فرزندان را از وجود چنين رابطه ارزشمندي كه نقش مهمي در سالمت و رهايي آنان از  صدمه مي
  .كند اجتماعي دارد؛ محروم مي -هاي رواني آسيب

 .شود افراد خانواده و آشنايان انجام مي بدرفتاري و يا آزار كودكان و نوجوانان بيشتر توسط •

هاي رواني شديد و طوالني مدت به  هر نوع بدرفتاري با كودكان و نوجوانان، باعث ايجاد ضربه •
 . شود فرزندان مي

  
  
  
  
  
  
  

  :آيا مي دانيد كه
كودك يا نوجواني كه مورد بدرفتاري قرار گرفته باشد، بيشتر احتمال دارد كه دچار 

ند افسردگي، اضطراب، بي اعتمادي يا اعتماد بيش از حد به مشكالت رواني ديگر مان
  .ديگران بشود

شود ارتباط آنان با والدين ضعيف شود كه زمينه را براي  بدرفتاري با فرزندان باعث مي
  .كند ايدز آماده مي/ رفتارهاي پرخطر منجر شونده به اچ آي وي
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  اختالل سلوك
بگيرد به دست  بسياري از هم كالسي هاي خود راتوانسته كنترل  و با ويژگي هايي كه دارد دارد سال 14فرهاد، 

هاي به قول خودشان شرّ كالس و مدرسه شده است به طوري كه يك بار كه محكم به صورت يكي  و سردسته بچه
كالسي او نه به والدينش چيزي گفت  ريزي شديد بيني او شده بود، هم از همكالسان خود زده بود كه باعث خون

است به همين دليل، روابط زيادي با  صحبت و زودجوش او بسيار خوش. به مدرسه كردشكايتي از او و نه 
كنند فرزند خود را از او دور كنند ولي  اگر چه بسياري از والدين سعي مي.  هاي مدرسه و همچنين محله دارد بچه

تاثيري در رفتار فرهاد ندارد و قدرت او گاهي اوقات از والدين هم بيشتر است و به قول خودش اجازه بقيه 
بارها و بارها، . زند ه يا صدمه اي به او مياگر از كسي ناراحت شود حتماً ضرب وا. دوستانش هم دست اوست

  . ماشين معلمان يا افرادي كه او را ناراحت كرده بودند را پنچر كرده يا خط انداخته است
دارد و معتقد است كه اين حق خودش است چون نهايتاً اموال  او مرتباً از حساب بانكي والدينش پول بر مي

گيرد  اگر چه او يك خواهر ديگر نيز دارد ولي از آن جايي كه سهم ارثي كه از والدين مي. رسد لدينش به او ميوا
داند معتقد است كه هيچ كار اشتباهي نكرده است بلكه اين همان سهمي است كه  را دوبرابر خواهرش مي

روش استفاده كند و به همين دليل  گذارند پس مجبورش مي كنند كه از اين والدين به موقع در اختيارش نمي
  . هيچ احساس گناهي هم ندارد

ها  داند چون معتقد است جمع گيرد و اين را هم حق خودش مي گاهي اوقات از دوستان خود نيز به زور پول مي 
آيند پس باز هم مشكلي  كند هزينه دارد و چون همين دوستان به مهماني او مي هايي كه به پا مي مهماني و

هايي كه والدينش در مسافرت يا مهماني هستند،  او معموالً زمان. ت و او رفتار اشتباهي انجام نداده استنيس
يا والدين بقيه دوستانش در منزل نيستند مهماني به پا مي كند و به قول خودش هر نوع خالفي را انجام 

  .دهند و باكي از كسي ندارند مي
. به مدرسه شده بود، به مركز مشاوره مراجعه كردند فرهاده والدين كه از اخيراً، والدين او به دليل شكايت بقي

كند  را  نگران مي فرهاداند، آن چه والدين  آموزان ديگر مطرح كرده عالوه بر آن چه مدرسه و ساير والدين دانش
  .مشروع او با هم جنسان خود استاحتمال روابط نا

گيرد و در طي آن حقوق افراد ديگر، و  رتباً صورت ميمنظور از اختالل سلوك، رفتارهايي است كه م
  . شود همچنين جامعه زير پا گذاشته مي

ماه، يك مورد از موارد زير وجود داشته باشد،  6مورد يا در طي مدت  3سال گذشته،  1اگر در طي 
  :پزشك مراجعه شود شناس يا روان ضرورت دارد كه حتماً در اين زمينه به يك روان

  
 نسبت به مردم يا حيوانات پرخاشگري

 قلدري، تهديد و ارعاب نسبت به ديگران .1

 شروع كردن درگيري و نزاع .2

مانند اسلحه، چاقو، شيشه (استفاده از سالح كه مي تواند باعث صدمه جدي به ديگران شود  .3
 ،)شكسته و غيره

 بدرفتاري جسمي نسبت به حيوانات .4
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 بدرفتاري جسمي نسبت به انسان ها .5

 الكسرقت در حضور م .6

  مجبور كردن ديگران به رابطه جنسي .7
  تخريب اموال

 آتش زدن اموال به قصد صدمه زدن به ديگري، .1

 ،)به جز آتش زدن(تخريب عمدي اموال ديگران  .2

 فريب و دزدي 

  ورود بدون اجازه و با شكستن در  منزل يا ماشين ديگران،  .1
  ها دروغ گفتن براي رهايي از تعهدات و مسئوليت .2
 ،)مانند دزدي از فروشگاه ها و مانند آن(شدن با صاحب آن دزدي بدون مواجه  .3

  عدم رعايت جدي قواعد
 سالگي شروع شده، 13گردد و از قبل از  ها دير به خانه برمي رغم مخالفت والدين شب علي .1

اگر به مدت طوالني به خانه برنگشته، (بار فرار كرده و چند شب به خانه برنگشته  2حداقل  .2
 ، )تيك مورد هم كافي اس

 
اختالل سلوك با خطر افسردگي، بزهكاري و مشكالت قضايي، انتظامي و زنداني شدن، مصرف مواد، 

  . همراه است... كشي، خودكشي و  روابط جنسي نامناسب و زود هنگام، قتل و ديگر
 .شود اختالل سلوك، در دوره نوجواني زياد ديده مي •

شود به حقوق ديگران يا  گذارد كه باعث مي ا ميدر اين بيماري، نوجوان قواعد و قوانين را زير پ •
دزدي، خراب كردن وسايل ديگران، آتش زدن وسايل يا : حقوق اجتماعي تجاوز شود مانند

هاي مردم، دعوا و درگيري با ديگران، استفاده از اسلحه يا چاقو در دعواها، فرار از خانه و  دارايي
رحمي نسبت به مردم يا  زورگويي به ديگران، بينيامدن به خانه بدون اجازه والدين، قلدري و 

اگر نوجواني در طول يك سال، سه مورد از رفتارهاي باال را  .گويي و مانند آن حيوانات، دروغ
ماه يكي از رفتارهاي باال را نشان داده باشد، بهتر است در مورد او با  6داشته باشد يا در يك مدت 

 .ديك روان شناس و روان پزشك مشورت كني

فكر نكنيد نوجواني كه فقط يك بار وسايل ديگران را خراب كرده يا  .كم نگيريد مشكل را دست •
، چون يك بار است اشكالي ندارد يا اين كه سنش ...مرتب دعوا دارد يا چاقو به ديگران كشيده و 

شك كمك پز شناس و روان بلكه از همان زماني كه آگاه شديد از يك روان. باال برود، عاقل مي شود
 .بگيريد
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... اختالف والدين با هم، اهميت ندادن والدين به رفتارهاي نوجوان، دست كم گرفتن مشكل و  •
 .شود فقط باعث بدتر شدن اختالل سلوك مي

ار كند مسلم است كه در بزرگسالي دچ ينوجواني كه در اين سن، به حقوق جامعه يا مردم تجاوز م •
  .زندان ندارد شود و آينده اي جز بزهكاري شديد مي

  
  اختالل نافرماني مقابله اي

. و او به خواستگاري وي آمدمدتي قبل، با فردي در خيابان آشنا شد . ساله، دختر بسيار زيبايي است 18راحله، 
والدين او، تحقيقات خود را انجام نداده بودند كه رفت و آمد آن شخص به خانه باز شد و همچنين بيرون هنوز 
رغم اين كه والدين راحله با اين رابطه مشكل داشتند و به او نارضايتي خود را  علي. ا يكديگرهاي آنها ب رفتن

هايي در حضور آن آقا به تن مي  او لباس. داد بيان كردند ولي راحله بدون توجه به نظر آنان به كار خود ادامه مي
كرد  والدين، نه تنها راحله اعتنايي نميكرد كه از نظر خانواده وي بسيار نامناسب بودند ولي برخالف تذكرهاي 

رفت و تا دير وقت در آن جا  او در طي هفته بارها و بارها به خانه خواستگار خود مي. كرد بلكه بدتر هم مي
طرف مقابل او هم كه شرايط را به اين . كرد كردند، راحله بدتر مي هر چه والدين ابراز نارضايتي مي. ماند مي

به طوري كه . كرد هاي خود را با راحله هماهنگ مي ي به والدين نداشت و مستقيماً برنامهصورت ديد، ديگر كار
دانستند كه با اين فرد خاص در  چند روزه برد و والدين او فقط ميهاي  چندين بار راحله را به مسافرت

در واكنش محكمي روزي پ. گردد و نه هيچ اطالع ديگري دانستند كجاست، نه كي برمي مسافرت است ولي نه مي
نشان داد و راحله در پاسخ به رفتار پدر، چمدان خود را جمع كرد و دير وقت از خانه بيرون رفت و والدين 

  . دانستند كه كجاست تا اين كه بعد از دو روز معلوم شد در منزل همان آقا ساكن شده است نمي
نيز همين ) سالگي 10و  9حدود (ي بيش نبود او از زماني كه كودك. البته اين رفتارهاي راحله، تازگي نداشت

او به هيچ يك از انتظارات و نظرات والدين هيچ گاه توجهي نكرده بود بلكه . برخورد را با والدينش داشت
. كرد كرد و يا قهر مي داد مي آورد شروع به داد و بي كرد، هر جا هم كه كم مي گرفت و لجبازي مي مرتباً جبهه مي
لدين از همان ابتدا نيز به اين صورت بود كه شماها هيچ چيز نمي دانيد و من هر كاري دلم برخورد او با وا

والدين نيز چون باور داشتند كه اين وضعيت .  تان برنمي آيد كنم وشما هم هيچ كاري از دست خواهد مي مي
ند تا زماني كه كار كار اساسي انجام ندادهيچ وقت شود  كوتاه مدت است و با بزرگ تر شدن او مشكل حل مي

  .به اين  حد رسيد و آنان مستاصل هستند كه در مورد رفتارهاي راحله و آينده او چه بايد بكنند
  

بازي، گوش  لج: هاي زير است اي، الگوي رفتاري تكراري با ويژگي منظور از اختالل نافرماني مقابله
ترها  جبهه گرفتن در مقابل بزرگ(هاي والدين، خصومت و پرخاشگري و دفاعي شدن  نكردن به توصيه

اگر چه در بعضي سنين به خصوص نوجواني، اين انتظار وجود دارد كه فرزندان كمتر از ). يا والدين
قبل نظرات والدين را بپذيرند ولي شدت اين مشكل بيشتر از آن چيزي است كه به صورت معمول در 

  .يماري در كودكان نيز وجود داردنكته مهم ديگر آن است كه اين ب. شود نوجوانان ديده مي
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  : ويژگي هاي اين اختالل به شرح زير است 
 4كه  جود دارد به طوريگيري و پرخاشگري و ماه اخير، الگوي رفتاري لج بازي، جبهه 6اگر در طي 

پزشك تماس گرفته  شناس و روان مورد از موارد زير وجود داشته باشد، ضرورت دارد كه با يك روان
  :شود

 اندازد،  شود و قشقرق راه مي اني ميعصب .1

 كند، ترها بحث مي با بزرگ .2

 كند، كند و با آنان همكاري نمي اي دستورات و درخواست والدين را رد مي به صورت فعاالنه .3

 مخصوصاً ديگران را ناراحت مي كند، .4

 شود، زود از دست ديگران ناراحت مي .5

 اكثراً از ديگران عصباني و رنجيده خاطر است، .6

 .باز است راً كينه توز و لجاكث  .7

اي، در معرض خطر ابتال به اختالل سلوك قرار  تقريباً نيمي از كودكان مبتال به اختالل نافرماني مقابله
كند و به همين دليل،  را مهيا مي پرخطربه عبارت ديگر، اين اختالل، زمينه اقدام به رفتارهاي . دارند

 .شده و تحت درمان قرار بگيرند تر تشخيص داده ضرورت دارد كه هرچه سريع

كند، سر هر موضوعي بحث  كند، حرف گوش نمي ترها لج مي كودكي كه مرتباً با والدين يا بزرگ •
دهد، احتمال زيادي دارد كه به اختالل  كند،  نسبت به والدين عصبانيت و پرخاش نشان مي مي

 .اي مبتال باشد نافرماني مقابله

د مانع رفتارهاي نامناسب فرزند خود شوند، مسلم است كه در اگر والديني در كودكي نتوانن •
نوجواني يا جواني فرزند خود نيز قادر نخواهند بود او را به رفتارهاي سالم تشويق كنند و در 

 . نتيجه احتمال اين كه فرزند آنان دچار رفتارهاي ناسالم شود، زياد است

اي را بدانند و با دقت با  اختالل نافرماني مقابله والدين بايد نحوه برخورد صحيح با فرزند مبتال به •
 .او رفتار كنند

اي به درستي برخورد نشود، احتمال زيادي وجود  در صورتي كه با فرزند مبتال به نافرماني مقابله •
 .دارد كه اين فرزند در آينده مبتال به اختالل سلوك و رفتارهاي پرخطر و بزهكارانه شود

درستي نحوه برخورد با آنان را  اي بايد به نان مبتال به نافرماني مقابلهوالدين كودكان و نوجوا •
 .موزند كه در جلسات مشاوره به آنان آموخته خواهد شدبيا
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  افسردگي اساسي
پزشك  شناس و روان او اعتقادي به روان. اي بود كه مدتي بود دچار افسردگي اساسي شده بود ساله 17سارا، دختر 

در يك روز گرم تابستان . پسرها كرد اتوصيه دوستانش براي بهتر شدن روحيه اش، شروع به دوستي ب نداشت و بنا به
شان شده بود، دوستش به او توصيه كرد كه براي  كه همراه دوست پسرش بعد از ظهر بيرون رفته بودند و بسيار گرم

حوصلگي، بدون اين كه شرايط  گي و بيسارا، به علت عاليم افسرد. خنك شدن وكمي استراحت به منزل آنان بروند
شناسد به سرعت تصميم گرفت و با پيشنهاد او  را بررسي كند و به اين موضوع توجه كند كه اين فرد را به درستي نمي

ل دانست در اين ساعت والدين او در منز ، اين بود كه ميبود گيري سارا تنها چيزي كه مبناي تصميم. موافقت كرد
منزل رسيدند و سارا با والدين او آشنا شد ولي بعد از مدتي مشاهده كرد كليه  افراد خانواده به به  آنان. هستند

پسر، براي رفع تشنگي و گرمازدگي پيشنهاد داد . هاي مختلفي از خانه بيرون رفتند و آنها را تنها گذاشتند سرعت به بهانه
را به دهان گذاشت، احساس تلخي زيادي كرد و متوجه زماني كه سارا شربت . شربت آلبالو مصرف كنند و شربت آورد

او تنها كاري كه در آن لحظه توانست براي مراقبت . شد اين نوشيدني شربت آلبالو نيست بلكه شراب آلبالو است
  .خارج شداز خود انجام دهد آن بود كه به سرعت از منزل آن پسر 

  
اين بيماري، در دوره . ماري افسردگي استهاي رواني شايع در ميان نوجوانان، بي يكي از بيماري

افسردگي به اين دليل كه توانايي فرد . كودكي نيز وجود دارد ولي ميزان آن كمتر از دوره نوجواني است
كند، يكي  دهد و همچنين، رنج زيادي را ايجاد مي هاي اجتماعي و  تحصيلي كاهش مي را براي فعاليت

  .شود هاي مهم محسوب مي از بيماري
مصرف مواد، : اجتماعي متعددي است از جمله -سردگي، خود عامل خطر آسيب هاي روانياف

هاي مختلف  هاي مكرر افراد در زمينه افسردگي، خود، باعث شكست... . خودكشي، بي بندو باري و 
كند و به همين دليل، ضروري است  شود و به همين دليل، معموالً افسردگي فرد را تشديد مي زندگي مي

  .دارويي قرار بگيرند بيماران سريع شناسايي شده و تحت درمان مناسب دارويي و غير اين
مشاهده  مورد را در مورد كودك يا نوجواني 5از ميان عاليم زير اگر به مدت حداقل دو هفته،  

  :پزشك مراجعه كنيد شناس و روان كنيد، ضرورت دارد به روان مي
 ه به در رفتن و عصباني شدن،غم، غصه، گريه، بغض، و يا زود از كور .1

 از دست دادن عالقه يا احساس لذت بردن، .2

خيزي بدون آن كه فرد  كم خوابي، پرخوابي، بدخوابي، خواب سبك، سحر(اختالل در خواب .3
 ،...)خواسته باشد، كابوس و روياهاي بد و ناخوشايند، چرخش زمان خواب و بيداري و 

معموالً آن ) شوند مي باعث كاهش يا افزايش وزني كه پرخوري يا كم خور(اختالل در اشتها  .4
 شود، شود اين است كه افزايش وزن در آنها ديده نمي چه در مورد كودكان ديده مي

 قراري يا كند شدن حركات و تفكر، بي .5

 ،...)مانند سردرد، پادرد، كمر درد و (پذيري يا وجود درد در بدن  كاهش انرژي يا خستگي .6
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 گيري و تمركز، ظه، تصميمكاهش توانايي تفكر، حاف .7

 هدفي، كاهش عزت نفس، نااميدي، درماندگي، پوچي و بي .8

 .فكر كردن به مرگ، مردن، افكار خودكشي و اقدام به خودكشي .9

اي است كه اگر به درستي درمان نشود، احتمال دارد كه مرتباً در زندگي  افسردگي، اختاللي دوره
هاي بيشتري را در زندگي فرد ايجاد  شكالت و شكستافتد، م عود كند و با هر عودي كه اتفاق مي

  .شود كند كه مجدداً باعث تشديد عاليم مي مي
ها و  نشانه. ولي در دوره كودكي هم وجود دارد. افسردگي، در دوره نوجواني بسيار زياد است •

 .عاليم افسردگي در كودكي و نوجواني با دوره بزرگسالي فرق چنداني ندارد

حال، ممكن است در عده  با اين. دهد با غم، غصه، گريه و بغض خود را نشان ميافسردگي معموالً  •
اي ديگر،  در عده. اي از افراد به جاي غم و اندوه، عصبانيت، پرخاش و از كوره در رفتن ديده شود

ا لذت عالقگي نسبت به زندگي و ي تفاوتي، بي نه غم و اندوه و نه عصبانيت، بلكه، ممكن است بي
 .زندگي ديده شود نبردن از

گيري، حافظه، انرژي، اميد، انگيزه، اعتماد  در افسردگي، خواب، اشتها، تمركز، فكر كردن، تصميم •
 .شوند كم مي شوند يا مختل مي... به نفس و

 .شود در افسردگي، فكر مرگ، مردن، فكر خودكشي يا اقدام به خودكشي ديده مي •

بلكه نياز به درمان جدي و . ه خود از بين برودافسردگي، بيماري نيست كه به راحتي و خود ب •
 .اساسي دارد

برد و به همين دليل بايد تحت درمان دارويي و  افسردگي، امكان موفقيت در زندگي را از بين مي •
 .غير دارويي قرار بگيرد

يك افسردگي درمان نشده، زمينه را براي مصرف مواد، روابط ناسالم با جنس مخالف، خودكشي،  •
 .كند آماده مي... و  بزهكاري

  
  هاي محترم خانواده 

پيشگيري از  در توان خانوادهبياييد با استفاده از . دتان هستيدشما كليد اساسي در تربيت فرزن
 امكانآينده و سالمت فرزندانمان را تا حد  ،ايدز /وي آي رفتارهاي پرخطر زمينه ساز اچ

  .نمائيمتضمين 


