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پیــام مدیـــــر عامــــل

فخر رازی می گوید:انسان در دنیا مانند یخ فروشی است 
که هر لحظه سرمایه اش آب می شود و باید هرچه زودتر 

آن را بفروشد و گرنه خسارت میبیند.
خداوند در قرآن در سوره والعصر به عصر و زمانه قسم 
می خورد که آدمــی هر آنچه در این دنیا  به دســت            

می آورد بجز خسران و زیان نیست.
 مگر کسانی که ایمان آورده و در راه حق گام بر می دارند 

و عمل صالح انجام می دهند و صبر پیشه می کنند.
آری انـسـان ، هـمـانـنـد کـسـی اسـت که سرمایه 
عظیمی در اختیار داشته باشد، و بی آنكه بـخـواهـد، 

هـر روز بـخشی از آن سرمایه ها را از او می گیرند. 
این طبیعت زندگی دنیا است.

هر لحظه و هر روز از عمر و سرمایه ما کاسته میشود 
در  باشیم  نداشته  ای  اندوخته  آن  قبال  در  اگر  و 

خسران هستیم.
بهترین اندوخته رضایت پروردگار است که با پایدار 
کردن حق و رضایت بندگان پاک خدا به دست می 

آید.
با  پس  اوست  بنده  رضایت  گرو  در  خدا  رضایت 
کمک به همنوعان و مخلوقات پروردگار لحظه های 

عمرمان را در معامله ای پر سود هزینه کنیم. 

از بحران تعاریف زیادی ارائه شده که 
در کل می توان گفت بحران به حالت 
و شرایطی گفته می شــود که باعث 
نابســامانی در اهداف و روال زندگی        
می گردد که هــم دارای آثار مثبت و 
هم آثار منفی است. در این بین دو نیرو 
درگیر هستند، که نیروی اول انسان 
را به سوی رشــد و نیروی دوم انسان 
را به سوی سقوط و انحطاط می برند. 
بحران می تواند طبیعی و انسان ساز 
باشــد. بحران ویروس کرونا از تلفیق 
عامل طبیعی و انسان ســاز به وجود 
آمده است که می تواند ابعاد مختلفی 
از زندگی انسان را تحت تأثیر بگذارد 
و مهمترین جنبه زندگی انســان که 
امنیت جانی و ســامت می باشد را با 
چالش جدی مواجه نموده اســت، به 
ویژه برای افراد ســالمند و گروه های 
پرخطر و بیمــاران خــاص که جزء 
گروه های آسیب پذیر جامعه شناخته 
می شود. ویروس کرونا با شروع سریع 
و گستردگی که دارد موجودیت انسان 
امروزی را به عنوان موجودی اجتماعی 
تهدید می کند. قرنطینه و خانه نشینی 
جنبه های زندگی انسان را تحت تأثیر 
قرار می دهد که باعــث ایجاد ترس و 
وحشت، اضطراب و استرس، بروز انواع 
وسواس، افسردگی، ضربه زدن به نظام 
آموزشی، ایجاد مشكات اقتصادی و ...  
می شود و سامت روانی افراد جامعه 
را دگرگون می نمایــد و باعث نمایان 
شدن چالش های فرهنگی در جامعه 

می گردد.
 نیروهــای فعال در زمینــه خدمات 

اجتماعی می توانند بــا اتكا به روابط 
مستحكمی که با کودکان، خانواده ها  
و اجتماعات محلی و بومــی دارند، با 
روشــهای مؤثری به سرعت در زمینه 
آگاه ســازی و آموزش و ایجاد بســتر 
فرهنگی در زمینه مواجــه و کنترل 
ویروس کرونا به سرعت پاسخگو باشند، 
از جمله این نیروها مددکاران اجتماعی 
هستندکه به واســطه منشور و بیانیه 
اخاقی حرفه ای خود در مراکز مختلف 
دولتی و خصوصی و مراکز درمانی ارائه 
کننده خدمات بــه گروه های هدف، 
حضور مؤثر و فعالی دارند. مداخات 
مددکاری در ســه بعد قبل از بحران، 
حین بحران و بعد از بحران حائز اهمیت 
است. ســهم مددکاران اجتماعی در 
زمان وقوع هر رویداد و بحران در کنار 
مردم قرار گرفتن از حضور مددکاران 
اجتماعی برای تقویــت رویكردهای 
اجتماعی در پیشــگیری و تشــویق 
مردم در مراقبت از خــود و خانواده و 
تقویت ارتباط افراد درگیر این ویروس 
و خانواده ها، جلــب منابع اجتماعی و 
مشــارکت های مردمی برای تسهیل 
و تقویت دسترســی به خدمات مورد 
نیاز و ... می تواند منجر به تولید دانش 
بومی در این زمینه گــردد. با توجه به 
گستردگی بیماری کرونا و مواجهه به 
این ویروس ناشــناخته تنها امكانات 
دولتی برای پیشگیری و مهار بیماری 
کافی نیســت و نیازمند انســجام و 
همراهی همگانی است و نقش مردم در 
مهار بیماری بسیار کلیدی و مهم است. 
در زمینه بیماری کرونا رســانه های 

ونا نقش مددکاران اجتماعی در بحران کر

عمومی و شــبكه های مجازی اطاع 
رسانی داشــتند، اما هنوز هم برخی 
افراد در جامعه هستند که دسترسی 
به اطاعات ندارند و یا با دهان به دهان 
چرخیدن اطاعات و اخبار این بیماری 
را جدی نگرفتند و یا ترس و اضطراب 
ناشــی از بیماری تبعات بیشتری از 
آسیب های جسمی بیماری را بر آنان 
تحمیل نموده اســت. بیماری کرونا 
بیماری است که آموزش و اطاع رسانی 
و پیشــگیری در آن جایگاه مهمی در 
جهت مهار کــردن این بیمــاری در 

گروه های مختلف را دارد.
 مددکاران اجتماعی در تیم درمان نقش 
آموزش دهنده و آگاه ســازی را دارد 
هرچند که در بسیاری از بحران های 
اجتماعی نقش مددکاران اجتماعی 
کمرنگ است، اما حضور فعاالنه آنان 
می توانند نقش مهمی در پیشــبرد 
برنامه های درمانی و اجتماعی داشته 
باشــد. در بحران کرونا نیز مددکاران 
اجتماعی با آگاه سازی مردم از تبعات 
و نحــوه برخورد در حــوزه ی روحی، 
روانی و ذهنی و همچنین آموزش در 
کاهش اســترس و اضطراب و ترس 
ناشــی از بیماری کرونا نقش مؤثری 

داشته باشند از جمله:
- آگاه ســازی افــراد در خصوص راه 
های انتقال ویــروس و رعایت و حفظ 

بهداشت فردی و محیط زیست
- آگاه ســازی در شستشــوی مرتب 
دســت و اســتفاده درســت از مواد 

ضدعفونی کننده و الكل 
- شنیدن وقایع و اخبار از کانال های 
رســمی و معتبر و جلوگیری از ایجاد 

شایعات و دامن زدن به آنان
- جدی گرفتن مراقبت های بهداشتی 
در خریدها و ضدعفونی نمودن سطوح

 - آگاه سازی در خصوص راه های اطاع 
از ابتا به بیماری کرونــا و مراجعه به 

مراکز درمانی
- مدیریــت اضطراب و اســترس در 

مواجهه با این بیماری 
- چگونگی رفتار با بیماران کرونایی و 

نحوه مراقبت از آنان . 
مددکاران اجتماعی بــا رویكردهای 
پیشــرفت جامعه آمــوزش و ارتقاء 
مســئولیت اجتماعی توجهات را به 
سمت راه های اجتماعی بلندمدت از 
جمله در بحران کرونــا می برند و می 
توانند ترس و اندوه و خســارت را به 
توانمندسازی و تحول اجتماعی تبدیل 

)صدیقه ارجمند - کارشناس مددکار اجتماعی(
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مبلمان شهری - معلولیت

 بســیاری از ما شــهروندان بدون مشكات 
جسمی و حرکتی، به این نكته که در کنار افراد 
با معلولیت های مادرزادی، و جانبازان فداکار 
جنگ تحمیلی، معلولیت های دائم یا موقت از 
جمله شكستگی اندام های حرکتی، نابینایی، 
قطع نخاع و یا مشكات جسمی و حرکتی 
بر اثر بیماری یا کهولت سن، مواجه شده یا 

خواهند شد، بی توجهیم.
در راستای خلق زندگی بهتر برای همگان در 
شهرها و روستاهای کشورمان الیحه جامع 
۶۶ ماده ای حمایت از حقوق معلوالن وضع 
شده است، که در ماده های ۲، ۳، ۴، ۷،۵، ۲۸، 
۴۰، ۴۱، ۴۲ و ۵۳  آن به راهكارهای مربوط به 
ایجاد و بهینه سازی امكانات شهری و مسكن 

برای این شهروندان می پردازد.
با این وجود هنوز در سراسر کشور چالش های 
بی شماری در سطح شهرها و روستاها زندگی 

ورت مناسب سازی معماری و شهرسازی برای معلوالن ضر

این افراد را تحت الشــعاع قــرار داده و ذهن 
خانواده هایشان را نیز به خود مشغول کرده 

است.
معماری مربوط به ایجاد محیطی اســت که 
کاربر می تواند آن را نه تنها از لحاظ بصری و 
فیزیكی تجربه کند بلكه چگونگی آن محیط، 
تأثیر بسزایی بر روحیات و آسایش روانی فرد، 
و در نتیجه کیفیت مطلوب تر زندگی روزمره 

او خواهد داشت.
هنگامی که دانش پژوهان و دانشجویان در 
حال آموزش دیدن هستند، باید از امكانات 
ضروری همه اقشار جامعه مانند پارک اتومبیل 
در پارکینگ ها، پیاده روهای قابل دسترسی 
برای افــراد با توانایی های متفاوت، مســیر 
دوچرخه و ورزش، نیمكت ها و محیط های 
استراحت قابل دسترس، روشنایی و محیط 
های دیگر مناسب برای افراد با قابلیت استفاده 

از حواس گوناگون، آگاهــی و بینش کامل 
کسب کنند. 

معماران آینده باید با آگاهــی از این نیازها 
به سادگی بتوانند در کنار محیط های قابل 
دســترس افراد بی نیاز از ایــن خدمات به 
راحتی با تجسم نیاز این افراد تمام نیازهای 
روزمره آنان را درک کنند. سطل های زباله و 
بازیافت با ابعاد و دسترسی مناسب، راهروهای 
نشانه گذاری شده برای افراد کم بینا یا نابینا، 
پله ها و مســیرهای تردد مناسب در اماکن 
سربســته و محیط های تــردد ویلچر برای 
معلوالن جســمی- حرکتی و محیط های 
تفریحی برای استفاده آنان در کنار خانواده و 

عزیزانشان، خلق کنند.
دانشــجویان معماری باید از نیازهای افراد 
ناتوان اطاع کافی داشته باشند؛ تا پس از ورود 
به بازار کار بتوانند با استفاده از دانش و امكانات 

مورد نیازشان، این امكانات را در یک موقعیت 
مكانی خاص طراحی کنند و یا راه حل های 
فنی قابل اجرا با  تجســم عناصر مختلف به 
توسعه فضای زندگی افراد در یک موقعیت 
مكانی خاص یا محیــط زندگی اختصاصی 
این افراد یا فضاهای منتخب در سطح شهر و 

فضاهای عمومی ارائه دهند.
با کمال تأسف مبلمان شهری، معابر شهری در 
ایران در طراحی خود چه در قدیم که اطاعات 
و آگاهی نسبت به حقوق معلولین کمتر بوده و 
چه در بخش هایی که به تازگی ساخته شده اند 
دچار مشكات عدیده ای می باشد. معلولیت 
به مثابه پدیده ای زیستی و اجتماعی، واقعیتی 
اســت که تمام جوامع صرف نظــر از میزان 
توسعه یافتگی اعم از کشورهای صنعتی و غیر 

صنعتی با آن مواجه هستند.
 

کشورهای دیگر دنیا در این راستا چه  تدابیری  
را اندیشیده اند؟

درکشــورهای در حال توســعه شرق آسیا، 
سنگاپور شاید مناسب ترین شهر دوستدار 
افراد با ناتوانی های جسمی- حرکتی باشد. 
این شهر نه تنها در آسیای شرقی پیشرو در این 
زمینه است، بلكه به یكی از در دسترس ترین 
شهرهای جهان برای استفاده همگان تبدیل 
شده است. سنگاپور برای دسترسی به نیازهای 
گروه های متنوعی همچون مسافران نیازمند 
به ویلچر و افراد دارای اختاالت شــنوایی یا 
بینایی “اســتاندارد جهانی دسترسی بدون 

مانع” را برای اجرا در نظر گرفته است.
در اروپــا جایــزه Access City توســط 
کمیســیون اروپا و انجمن اروپایی معلولین 
سازماندهی شده است. این جایزه به شهری 
در اروپا اعطا می شود که دسترسی سهل و 
پایدار را در جنبه های اساسی زندگی شهری 
بهبود داده است و برنامه های مشخصی برای 
پیشرفت های بیشتر در این زمینه دارد. هدف 
این جایزه الهام بخشــیدن به سایر شهرها 
است که ممكن است با چالش های مشابهی 
برای شهروندان و مسافرانشان روبرو شوند و 
همچنین ترویج رویه های خوب و افزایش این 

دسترسی ها در سراسر اروپا است.
در وبسایت کمیسیون اروپا در این باره نوشته 

شده:
کیفیت زندگــی جمعیت خــود را بهبود 
بخشــیده و اطمینان حاصل کنید که همه 

افراد " صرف نظر از سن ، تحرک و توانایی " 
دسترسی برابر به کلیه منابع و تفریحی دارند 

که شهرها باید ارائه دهند.
در حال حاضر بارسلونا یكی از قابل دسترس 
ترین شهرهای اروپا به حساب می آید. تمام 
اتوبوس های آن و بیشتر ایستگاه های مترو و 
بخش قابل توجهی از خیابان های شهر قابل 
دسترسی با ویلچر هســتند، آسفالت شهر 
سازگاراست و بلوارهای پیاده رو با سنگ هایی 
طراحی شــده اند که عبور از آنها با صندلی 
های چرخدار نیز امكان پذیر است. اما نكته 
برجسته در این شهر برای کسانی که توانایی 
تحرک کمی دارند باید ساحل معروف شهر 
بارسلونا باشــد؛ در این ساحل یک تفرجگاه 
قابل دسترسی با ویلچر در چندین کیلومتر، 
و پیاده رو قابل دسترسی به سمت آب وجود 
دارد. در این مكان امكانات راحتی در دسترس 
همه افراد با نیازهای مختلف قرار داده شده، و 
همچنین  سرویس حمام رایگان در ماه های 

تابستان برقرار است.
در کشورهای مختلف در بخش های مربوط 
به حمل و نقل عمومی نیز بــرای این افراد 
تدابیری جداگانه اندیشیده شده است. به طور 
مثال در شهر هلسینكی در فناند تحوالت 
چشــمگیری در این بخش رخ داده، به این 
صورت که سیســتم تراموا در سطح شهر با 
ایجاد کردن رمپ های کوتاه در ایستگاه ها و 
ایجاد بستر همسطح با طبقه پایین این وسایل 
نقلیه ، در دسترس مستقیم افراد نیازمند به 

این خدمات  قرار گرفته است.
در سال های اخیر ، پایتخت آلمان نیز سیاست 
های بی نظیر و کاماً جامع در زمینه معلولیت 
به اجرا درآورده و مبلغ زیادی  را برای تبدیل 
این شهر به یک شهر یكپارچه و یک محیط 
کامًا در دســترس و بدون مانع برای همه،  

سرمایه گذاری کرده است. 
در کشور پهناور هند که اکنون در حال توسعه 
بسیار سریع و پایه ریزی شهرهای هوشمند 
آینده اســت نیز، مرکز ملی ارتقاء اشــتغال 
معلولین در بروشوری مجزا، ساخت شهرهای 
هوشمند دوســتدار معلولین خود را اعام 
کرده است. مأموریت این شهرهای هوشمند 
اطمینان از شمول و مشــارکت تمامی افراد 
معلول در تحوالت جدیــدی که در هند رخ 

خواهند داد است.
ســاختمان های بسیاری توســط معماران 

)طیبه حیدری - کارشناس معماری(

سراسر جهان در حمایت از معلولین ساخته 
شــده اند که یكی از آنها ، اقامتگاهی است 
که توســط معمار معروف آمریكایی، فرانک 
لوید رایت، در ســال ۱۹۵۲ طراحی شــده 
است . در واقع این بنا چند دهه پیش از ایجاد 
استانداردهای ذکر شده کنونی برای معلولین 

ساخته شده است.
 Hazelwood اما شاید معماری ساختمان
در گاسكو، بزرگترین شهر اسكاتلند؛ یكی از 
خاص ترین و تأثیرگذارترین بناهای ساخته 

شده در این زمینه در تمام دنیا باشد.
این بنا برای کودکان و نوجوانان ، و دانش آموز 
کودک و نوجوان دارای ناتوانی های متعدد 
از ۲ تا ۱۹ ساله در نظر گرفته شده است. هر 
دانش آموز دارای ترکیبی از دو یا چند مورد از 

اختاالت زیر است:
اختال حاد بینایی، اختال شنوایی، تحرک 
یا اختال شــناختی. همه دانــش آموزان 
اوتیستیک هستند، بنابراین آنها تقریبا هرگز 
قادر نخواهند بود زندگی کامًا مســتقل را 
پشت سر بگذارند و هر یک به پشتیبانی مادام 

العمر نیاز دارند.
این مدرسه که در سال ۲۰۰۷ طراحی شده از 
نظر سبک معماری، نوع جدیدی از طراحی و 
نوآوری در پروژه های معماری را برای استفاده 
افراد با نیازهای خاص ایجاد کرده است. این 
ساختمان جوایز متعددی ملی و بین المللی 

دریافت کرده است.
"هزل وود" در واقع یک مدرسه دولتی ایجاد 
شــده برای آموزش مهارت های زندگی به 
کودکان و نوجوانان با نیازهای شدید و بسیار 

پیچیده است.
در یكی از کاراترین قسمت های این پروژه، آلن 
دانلوپ با طراحی مبتكرانه خود یک دیوار ریلی 
دنباله دار پوشیده از چوب پنبه ترسیم کرد، که 
نشانگرها و نشانه های لمسی برای راهنمایی 
دانش آموزان را در محیط مدرسه فراهم می 
کند. دیوار حســی ایجاد شده در ساختمان 
مدرسه ، به دانش آموزان کمک می کند تا در 
کنار استقال در عبور و مرور از مهارت های 
تحرک و جهت گیری خود استفاده کرده و 

آنها را تقویت کنند.
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اختالل

 به کودکان و نوجوانانی " ناسازگار" 
یا "کج خو" و یا "بزهــكار" اطاق 
می شود که از هوش عادی یا حتی 
هوشــبهر باالیی برخوردارند، ولی 
رفتار غیرعادی و ناهنجار دارند و به 
طور عادی قادر به حفظ رابطه با افراد 
دیگر نیستند. بعضی این کودکان را 
"دشوار" می نامند که به نظر می رسد 
اصطاح مناسب و زیبنده ای است. 

زیرا:
* تماس، برخورد و معاشرت با این 
کودکان و تحمل رفتارشــان برای 
اطرافیان دشوار است. این کودکان 
نمی توانند نیازها و مشكات خود را 

به راحتی ابراز کنند.
* پیــروی از مقــررات و احترام به 
قوانین متــداول اجتماعــی برای 
این افراد دشوار اســت. این افراد به 
اصطاح هنر ظریف زیستن را نمی 
دانند و نمی توانند بیــن نیازهای 
شخصی و احتیاجات دیگران تعادل 

برقرار نمایند.
* تربیت و آمــوزش این گونه افراد 
برای والدین، آمــوزگاران و مربیان 
دشواری هایی را در مقایسه با دیگران 

ایجاد می کند.
 * از لحاظ آماری متأســفانه آمار 
صحیحی از ناســازگاران در دست 
نیست، زیرا ناســازگاری یک رفتار 

اختالالت سازگاری در نوجوانان 
خاص نیســت، بلكــه معجونی از 
رفتارهای متعدد است که با توجه 
به فرهنگ و جوامع مختلف ممكن 
اســت این رفتارها کــم اهمیت یا 
برعكس خشــونت بار و جرم تلقی 
شود. آنچه مسلم اســت روز به روز 
تعداد بزهكاران افزایش یافته و نشانه 

ای از کاهش آن دیده نمی شود.
اگر ناســازگاری به صورتی نمایان 
شــود که فرد برای حل مشكات و 
مسائل خود مجبور باشد با اصول، 
قوانین و ارزش های اجتماعی مورد 
قبول اکثریت درگیر شــود، در این 
صورت آن را " ناسازگاری اجتماعی" 

می نامند.
 همچنین اگر ناسازگاری به صورت 
اضطراب بــی دلیل، تــرس های 
غیرمنطقی، افسردگی و اختاالت 
در ارتباط با دیگران بروز کند به او " 

نا سازگاری عاطفی" گفته می شود.
 در واقع کودکان دشــوار افرادی از 
اجتماع هستند که دچار اختاالت 
رفتاری بوده، رفتارشان برای خود 
و اطرافیان مشكات زیادی ایجاد 
می کند و همواره بــرای والدین و 
اولیای مدرسه مشكل تربیتی دارند 
و به عاوه برای پزشــكان، پلیس و 
دستگاه های قضایی به عنوان یک 

مسئله مطرح می باشند.

 دشــواری های ایــن کــودکان از 
شیطنت و اختاالت عصبی و روانی 
جزئی و ساده ی قابل کنترل گرفته 

تا انواع بزهكاری ها تظاهر می کند.
اهمیت شناسایی، مطالعه و بررسی 
دشواری ها و بزهكاری های کودکان 
و نوجوانان در این است که اوالً روز به 
روز تعداد آنان افزایش نیابد و به عاوه 
بزهكاران امروز بــه مجرمین فردا 

تبدیل نشوند.
 بزهكار به کســی اطاق می شود 
که جرم مرتكب شده و قانون برای 
آن مجازات تعیین کرده باشد. اگر 
جرم توســط فردی انجام شود که 
هنوز به ســن قانونی نرسیده باشد 
در اینصورت به عنــوان بزهكاری 
نوجوانــان گفته می شــود و چون 
تعیین سن با قانون است در حقیقت 
بزهكاری تعریف قانونی دارد. معمواٌل 
ناسازگاری به رفتارها و واکنش هایی 
اطاق می شود که حادثه آفرین بوده 
و موجبات نگرانی والدین، آموزگار و 
پزشک را فراهم آورد تا آنجا که ناگزیر 
شوند در این مورد به اقدامی انجام 
دهند. وقتی رفتار خافی از نوجوانی 
سر می زند باید این سؤال پیش آید 
که چه انگیزه ای باعث انجام چنین 
رفتاری شده و یا اینكه چه نیازی از 
نوجوانان به وسیله انجام این عمل 

وانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی برگرفته از کتاب ر
وز میالنی فر دکتر بهر

ارضاء شده است.
 به طور کلی هــر مربی می داند که 
همه ی کودکان تا رسیدن به رشد 
کامل همواره با مسائل تازه ای روبه رو 
می شــوند که ممكن است واکنش 
صحیح نشان ندهند، ولی به هر حال 
نوع واکنش و زمان بروز و شرایط آن 
در کودک ناسازگار فرق می کند. این 
اعمال در خانه، مدرسه و جامعه با 
توجه به فرهنگ و سطح فكر خانواده 
ممكن است هم قابل قبول باشد و 

هم نباشد.
 نگهداری کودک یا نوجوان در خانه 
مشــكل اســت و غالباً از خانه فرار 
می کنند، نسبت به والدین و سایر 
اعضای خانــواده هتاکی می کند، 
ممكن اســت از منزل دزدی کند،  

لوازم منزل را خراب کند، بشكند یا 
آتش بزند، به دیگران حسادت کند 
و یا بالعكس ساعت ها در رختخواب 
بماند و مدرســه نرود، حرف گوش 
نكند، ایراد زیاد بگیرد، بهانه بیاورد 

و ... .
 در مدرســه به طور نامرتب حضور 
می یابد، قیمت های غیرموجه زیاد 
دارد، از دســت عقــب می ماند، در 
کاس شــلوغ می کند و کنترل او 
مشكل می شــود یا برعكس گوشه 
گیر و کم حرف می شــود. کتاب ها 
و تكالیف دیگران را خراب می کند، 
وســایل آمــوزگار و شــاگردان را 
می دزدد. نسبت به درس بی عاقه 
اســت، ولی گاهی به یک رشته ی 
درســی عاقــه ی زیادی نشــان 

می دهد، فهم و درک وی اغلب خوب 
نیســت، پیروی از مقررات مدرسه 
برایش مشكل است. نسبت به امور 
جنسی، قمار، تقلب و کشیدن سیگار 
در سنین اولیه عاقه مند است. در 
جامعه با افراد ناباب معاشرت می کند 
و یا اصًا دوستی انتخاب نمی کند، 
به حقوق دیگران بی توجه اســت، 
فحاش و بد زبان است، به انحرافات 
جنســی و اســتعمال مواد مخدر 
عاقه ی زیادی نشــان می دهد، به 
خود مطمئن نیســت و دروغ های 
شــاخدار و جنجال آفرین می گوید 

و... . 
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اضطراب کودکان

 شاید از شنیدن عبارت"  اضطراب کودک " 
تعجب کنید، اما واقعاً کودکان هم مضطرب 
می شوند و گاهی شدت این اضطراب آنقدر 
زیاد است که می تواند به آنها آسیب برساند. 
متأسفانه بر اساس تحقیقات دانشگاه جان 
هاپكینز، اغلب بزرگساالن از میزان و تأثیر 
اضطرابی که کودکانشان با آن دست و پنجه 
نرم می کنند بی اطاعند. اضطراب مزمن 
می تواند در کودک موجب ابتا به اختال 
خواب، بیمــاری های پوســتی، افزایش 
احتمال ابتا به بیماری های عفونی، حتی 
ابتا به بیماری های وخیم تری مثل آسم 
و دیابت و بیش فعالی شود. یكی از اولین 
قدم ها برای کاهش اضطــراب کودکان، 
شناسایی عائم و دالیل ایجاد این اضطراب 

است که مهمترین آنها عبارتند از:
 -  مشــكات خانوادگی مثل طاق،  نبود 

یكی از والدین و مشكات مالی
 - رفتن به مدرسه و یا مهد کودک جدید

 - اخبار و حوادث جهانــی مثل حمات 
تروریستی، جنگ و دزدی

 هرچه زودتر مهارت های مدیریت اضطراب 
را به فرزندتان آموزش دهید، در درازمدت 
کودک ســالم تری خواهید داشــت. این 
مهارت ها به افزایش هوش هیجانی  فرزند 

شما کمک زیادی می کند.
- از اطمینــان دادن به فرزندتان دســت 

بردارید:
 در جریان اضطــراب مواد شــیمیایی با 
ســرعت زیادی در بدن آزاد می شوند و به 
منظور حفظ و بقاء فرد، وضعیت ذهنی او 
تغییر پیدا می کند و در عوض بخش های 
بیشتر خودکار مغز کنترل فرد را به دست 
می گیرند. به عبارت دیگر برای کودک بسیار 
سخت است که در جریان تجربه اضطراب 

درمان اضطراب کودکان
بتواند به درســتی فكر کند، از منطق سر 
در بیاورد و یا حتــی از یاد نبرد که وظایف 
ســاده اش را انجام بدهد. به جای تاش 
برای برطرف کردن نگرانی های کودک با 
استفاده از آوردن دلیل و منظور سعی کنید 

از تكنیک "مهار"  استفاده کنید:
- مكــث : کمی درنــگ کنیــد و همراه 
فرزندتان نفس های عمیق بكشید، تنفس 
عمیق کمک می کند پاسخ سیستم عصبی 

به اضطراب، معكوس شود.
- همدلی: اضطراب ترس آور است، کودک 
از شما می خواهد که این موضوع را درک 

کنید.
- ارزیابی: وقتی کودک آرام شد نوبت پیدا 

کردن راه حل های ممكن فرا می رسد.
- رهایی: شما پدر و مادری بی نظیر هستید 
که ابزار الزم برای مدیریــت نگرانی را در 
اختیار فرزندتــان قرار داده ایــد، پس از 

احساس گناه رها باشید.
- جنبه مثبت نگرانی را به کودکتان نشان 

دهید:
 به یاد داشته باشید که تجربه ی اضطراب 
برای کودک به اندازه کافی سخت هست و 
الزم نیست این مسئله را نیز به او القاء کنیم 
که مشكلی دارد. بسیاری از کودکان حتی 
ممكن است از ترس اینكه مبادا مضطرب 
شــوند، اضطراب بگیرند. بــه کودکتان 
یاد بدهیــد که در حقیقت بــرای نگرانی 

کاربردهایی وجود دارد.
 زمانی که اجداد ما شــكارچی بــوده و از 
طبیعت غذا جمع می کردند، خطر هایی 
در محیط زندگی شان وجود داشت، نگرانی 
به آنها کمک می کرد کــه از حمله گربه 
سانان دندان شمشیری که در بوته ها کمی 
می کردند در امان بمانند. در زندگی مدرن 

نیاز نداریم از دست شكارچیان گوشت خوار 
فرار کنیم، اما این نشانه تكاملی محافظ را به 

یادگار داریم.
نگرانی

نگرانی یک سیستم محافظتی است. نگرانی 
زنگ خطر را در وجودمان به صدا در می آورد 
تا از خطرات جان ســالم بــه در ببریم. به 
کودکانتان یاد بدهید که نگران شدن کامًا 
عادی هست و می تواند به محافظت از ما 
کمک کند. به او بگویید همه ی آدم ها هراز 
گاهی دچار نگرانی می شوند. گاهی سیستم 
مغزی ما بی جهت زنگ خطــر را به صدا 
درمی آورد. اما این نوع  نگرانی )اضطراب( را 

می توان با تكنیک های ساده تخفیف داد.
- نگرانی فرزندتان را تجسم ببخشید:

 همانطور که متوجه شده اید نادیده گرفتن 
اضطراب،کمكی به حــل آن نمی کند، اما 
تجسم بخشــیدن به نگرانی و حرف زدن 
درباره ی آن می تواند کمک کننده باشد. 
می توانید با خلق شخصیت برای نگرانی، 
ایــن کار را انجــام بدهید، مثــًا " امین 
دلواپس" " امین" شخصیت خیالی است 
و نقش اضطراب را بر عهده دارد. خانه امین 
در مغز قدیمی ماســت. همان جایی که 
مسئول محافظت از ما در برابر خطر است. 
گاهی هم پیش می آیــد که امین کنترل 
خود را از دست می دهد و در این مواقع ما 
به او کمک می کنیــم دوباره منطقی فكر 
بكند. شما می توانید این ایده را با عروسک 
های دســتی بازی کنید یا نقش آن را بر 
عهده بگیرید و در منزل بازی کنید. جان 
بخشیدن و یا خلق شخصیت برای نگرانی 
فایده های فراوانی دارد. این کار درک عائم 
ترســناک اضطراب کودکان را برای آنها 
ســاده  می کند. همچنین جان بخشی به 

نگرانی می تواند مغز منطقی را مجدداً فعال 
کند و عاوه بر این ابزرای باشد که کودکان 
به تنهایی بتوانند هر زمان که می خواهند از 

آن استفاده کنند.
- بــه او آموزش دهیــد که افــكارش را 

موشكافی کند:
 به یاد داشته باشید که نگرانی، راهكار مغز 
برای محافظت از ماست. مغز اغلب موضوع 
نگرانی را بزرگ جلوه می دهد ) مثٌا ممكن 
است یک شــاخه درخت را با مار اشتباه  
بگیریم( تا اطمینان پیدا کند که به موضوع 
توجه می کنیم. شاید شنیده باشید که با 
آموزش دادن تفكر مثبت می توان اضطراب 
کودکان را کنترل کرد، اما بهترین درمان 
برای افكار تحریف شــده مثبت اندیشی 
نیست، بلكه صحیح اندیشــیدن است. از 

تكنیک  " ۳  شین " استفاده کنید: 
شكار کردن: فرض کنید تمام افكاری که 
دارید در حبابی باالی سرتان شناورند )مثل 
نقاشی های کارتونی ( سپس یكی از این 
افكار نگران کننده را شكار کنید: "مثاً هیچ 

کس در مدرسه از من خوشش نمی آید" 

وانشناسی بالینی( )مهتاب نعمت الهی - کارشناس ر

 شــاهد آوردن: دراین مرحله شــواهدی 
را در تأیید یا رد فكر انتخاب شــده جمع 
کنید. با این کار به کودک یاد می دهید که 
درباره ی نگران کننــده بودن یک موضوع 
تنها بر اساس احساساتش تصمیم نگیرد. 

احساسات متفاوت از واقعیات هستند.
 شــواهد تأیید کننده : وقتی خانم معلم 
می گفت گروهی کار کنیم اولش کسی منو  

تو گروهش نبرد.
 شواهد رد کننده: پریسا و من مشق هامون 

رو با هم نوشتیم، اون دوست منه.
 شاخ به شــاخ شــدن: افكار را به  چالش 
بكشــید، ســاده ترین کار) وجالب ترین( 
روش این اســت که به کودک یاد بدهید 
مناظره و گفت و گویی درونی در ذهنش 

انجام بدهد.
- به آنها اجازه بدهید نگران شوند:

 همانطور که متوجه شده اید گفتن " نگران 
نباش" جلوی اضطراب کودک را نمی گیرد. 
اگر کودک بتواند به طور طبیعی احساسات 
نگران کننده را کنار بزند، از اضطراب دور 
خواهد ماند. اما اینكه به کــودکان اجازه 

بدهید نگرانی را در اندازه ی کوچک تجربه 
کنند، می تواند در کنترل آن کمک کننده 
باشد. روال روزانه ای برای این کار در نظر 
بگیریــد. در وقت نگرانی کــه ۱۰ الی ۱۵ 
دقیقه طول می کشد به کودک کمک کنید 
به کمک نوشــت نگرانی هایش را بیرون 
بریزد. می توانید ایــن کار را به صورت یک 
تفریح انجام بدهید و یک جعبه نگرانی با 
تزئینات درست کنید. در وقت نگرانی هر 
فكری که به ذهن می آید آزاد اســت. در 
پایان این وقت در جعبه نگرانی را ببندید و تا 
روز بعد با آن خداحافظی کنید. روش های 
بسیاری وجود دارندکه برای مقابله و کنترل 
عائم اضطراب در کودکان به والدین کمک 
می کند. در نهایت والدین نیز باید بتوانند 
در شرایط استرس زا آرامش خود را حفظ 
کنند. حفظ آرامش به این معنی نیست که 
والدین نباید مضطرب و نگران باشند، بلكه 
باید به گونه ای با خونســردی رفتار کنند 
که کودک شاهد مدیریت شرایط توسط 

والدین خود باشد.
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دلبستگی

به طور کلی دلبستگی را می توان جّو هیجانی 
حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. این 
که کودک مراقب خود را که معموالً مادر اوست، 
می جوید و به او می چسبد، مؤید وجود دلبستگی 
میان آن ها است. نوزادان معموالً تا پایان ماه اول 
عمر خود، شروع به نشان دادن چنین رفتاری 
می کنند و این رفتار برای تسریع نزدیكی به فرد 

مطلوب طراحی شده است.
پیوند را گاه مترادف با دلبستگی بكار می برند، 
درحالی که این دو پدیده متفاوت هستند. پیوند 
به احساس مادر درباره نوزادش مربوط است و با 
دلبستگی فرق دارد. مادر به طور طبیعی نوزاد را 
منبع احساس امنیت تلقی نمی کند و به او تكیه 
نمی کند در حالی که در دلبستگی چنین است.

پژوهش ها نشان داده اند که پیوند مادر با نوزاد 
زمانی شــكل می گیرد که تماس پوســتی با 
سایر انواع تماس نظیر صوتی یا چشمی برقرار 
می شود. برخی محققان به این نتیجه رسیده اند 
که اگر مادر بافاصله پس از تولد نوزادش تماس 
پوستی و بدنی با او داشته باشد، پیوند قوی تری 
برقرار می کند و ممكن است مراقبت هایش  را با 

توجه  بیشتری  انجام  دهد.
نظریه دلبستگی  بر این باور است که دلبستگی، 
پیوندی جهان شمول است و در تمام انسان ها 
وجود دارد. بدین معنی که انسان ها تحت تأثیر 
پیوندهای دلبستگی شان هستند. بالبی معتقد 
است که یک شخص برای رشــد سالم نیاز به 
پیوند عاطفی دارد. والدین حساس و احساس 
امنیت، در کودک، پایه ای برای سامت روانی 
وی می باشند. به نظر بالبی رابطه ناایمن موجب 
بی اعتمادی، مشــكل در هماهنگی و حساس 
بودن و نارضایتی هیجانی در روابط عاشــقانه 

می شود.
روابط دلبستگی نقش بسیار مهمی در احساس 
امنیت ما دارند. برای کودکان، انی رابطه ابتدا با 
والدین برقرار می شود و در بزرگساالن با یک زوج 

برقرار می شود.

تعریف دلبستگی
روانشناسان در بیشتر سال های قرن حاضر بر 
روابط کودکان با کسانی که مراقبت از آنان را 
برعهده دارند تأکید کرده اند و این کنش های 
متقابل را اساس عمده رشد عاطفی و شناختی 
قلمداد نموده اند. )ماســن و همكاران، ترجمه 
پاسایی، ۱۳۸۰(. این نظریه پردازان تاکنون تمام 
توجه خود را بر مادر کودک به عنوان کسی که 
محبت، توجه، مراقبت و احساس امنیت یا عدم 
امنیتی که به کودک می دهد اهمیتی اساسی 
دارد، متمرکز کرده اند. دلبســتگی یک نظام 
رفتاری اســت که بولبی برای اولین بار آن را از 
کردار شناسی طبیعی گرفت و آن به عنوان پیوند 
عاطفی بین کودک درحال رشد و مادر است که 
مسئولیت اساسی را در مراقبت وی برعهده دارد. 
طبق نظر بالبی دلبستگی زمانی به وجود می آید 
که رابطه گرم، صمیمانه و پایا بین کودک و مادر 
که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشی است 

وجود داشته باشد )احمدی،۱۳۸۰(
عایم دلبســتگی کودک به پرستارش در سه 
پدیده معتبر مشهود اســت: اول این که یک 
تكیه گاه، بهتر از هر شــخص دیگری می تواند 
کودک را آرام کند. دوم این کــه برای بازی یا 
حرف زدن، بیش از هر شخص دیگری به سراغ 
تكیه گاهشــان می روند. و باالخره کودکان در 
حضور تكیه گاه، کمتر احساس  ترس می کنند 
تــا در غیاب او )ماســن و همــكاران، ترجمه 

پاسایی،۱۳۸۰(.
بالبی معتقد اســت که رفتار وابستگی منشأ 
زیســتی دارد و اســاس پیوندهــای عاطفی 
درازمــدت را تشــكیل می دهد؛ زیــرا بر اثر 
دلبستگی و رابطه نزدیک کودک و مادر، شانس 

بقای کودک افزایش می یابد.
تامسون به نقل از آینزورث رفتارهای دلبستگی 
را مشتمل بر گریه کردن، لبخند زدن، آواگری، 
جهت یابی چشمی، گریه به هنگام ترک الگوی 
دلبستگی، دنبال کردن، تقلید کردن، پنهان 
کردن صورت در آغوش، چسبیدن، بلند کردن 

بازوها به هنگام ســام، به هم زدن دســت ها 
هنگام حرکت به ســمت مــادر می داند )خدا 

پناهی،۱۳۸۳(
نظریه بالبی بر روی ســه اصل پایه ریزی شده 
است، نخســت این که نوزاد انسان با خزانه ای 
از رفتارها که به مجاور شــدن بــا دیگر افراد 
جهت دهی می شــود، متولد می شوند تا برای 
آن ها یک "پایــگاه امن"به منظور جســتجو 
کردن محیط فراهم نمایــد. دوم مجاور بودن 
به دیگــران آن ها را دســترس پذیر می کند تا 
نیازهای دلبســتگی نوزادان را برآورده کنند. 
ســوم این که تجارب بــا افــراد مهم جهت 
تعمیم به روابط جدید درونی سازی می شود.

)میكولینسروفلورین،۱۹۹۸(.
در واقع قصد اصلــی و اولیه نظریــه پردازان 
دلبســتگی این بود که علت ایجاد نزدیكی و 
رابطه نوزاد با مادر، نه به دلیل نیاز به غذا و تأمین 
سامت جسمی نوزاد است؛ بلكه ایجاد نوعی 
رابطه امن و کسب امنیت روانی نوزاد است که 
بین مادر و فرزند چنین رابطه گرم و سرشار از 

صمیمیت ایجاد می شود.
هدف بالبی

هدف اصلی بالبی این بود که بهداشت روانی را 
رشد دهد. نوزاد و کودک خردسال باید رابطه 
گرم و صمیمی و مداوم را با مادرش تجربه کند 
که در این رابطه هر دو احساس رضایت و لذت 

کنند )بالبی؛۱۹۵۱(.
نظریه دلبستگی

بالبی در ۱۹۶۹ نظریه دلبستگی را مطرح کرد. 
به نظر او روابط اجتماعی طی پاسخ، نیازهای 
زیست شناختی و رواشناختی مادر و کودک 
پدید می آیند. از نوزاد انســان رفتارهایی سر 
می زند که باعث می شود اطرافیان از او مراقبت 
کنند و در کنارش بمانند. این رفتارها شــامل 
گریستن، خندیدن و سینه خیز رفتن به طرف 
دیگران می شــود. از نظر تكاملی، این الگوها 
ارزش »انطباقی« دارند زیرا همین رفتارها باعث 
می شوند که از کودکان مراقبت الزم بعمل آید 

تاز نده بمانند. )بالبی؛۱۹۶۹(.
بالبی توضیح داد که در هفته های اول زندگی 
نوزاد تقریباً به طور کامل به مادر وابسته است. 
اما هنوز به مادر دلبســته نشــده است. ایجاد 
دلبســتگی تقریباً از ۶ ماهگی شروع می شود 
)Parks & Stevenson – Hinde۱۹۸۲ ( این 
وابستگی، کم و بیش با رشد کودک، کاهش پیدا 
می کند. در واقع به نقش دلبستگی در ترغیب 
احساس ایمنی تأکید شــده است. وابستگی 
موجب مستقل شدن کودک می گردد و بدین 
صورت بالبی وابستگی را از دلبستگی متمایز 

نمود.
تفــاوت دیگر ایــن دو مفهوم این اســت که 
وابستگی در مرحله ناپختگی صورت می گیرد. 
اما دلبستگی نیاز به کمی پختگی و رسش دارد 

.)Ratter ۱۹۹۵(
نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر و کودک، به 
وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین فرزند و 
مادر است. این دلبستگی و ارتباط عاطفی با مادر 
است که سبب می شود کودک به دنبال آسایش 
حاصل از وجود مادر باشد.  بخصوص هنگامی 
که احساس ترس و عدم اطمینان می کند، بالبی 
و مری اینســورت معتقدند که همه کودکان 
به هنجار احساس دلبستگی پیدا می کنند و 

دلبستگی شالوده رشد عاطفی و اجتماعی سالم 
در دوران بزرگسالی را پی ریزی می کند. در واقع 
دلبستگی های انسان نقش حیاتی در زندگی 

وی ایفا می کند.
اینسورت نیز رفتار دلبستگی در روابط بزرگسالی 
را به عنوان اســاس پدیده ایمنی در هسته ی 
زندگی انسان مورد تأکید قرار داد. او اظهار داشت 
که »دلبستگی ایمن« عملكرد و شایستگی را در 
روابط بین فردی تســهیل می کند، برای مثال 
کودکانی که دلبستگی شدید به مادرشان دارند 
در آینده از لحاظ اجتماعی برون گرا هستند و به 
محیط اطراف توجه نشان می دهند و تمایل به 
کاوش در محیط اطرافشــان دارند و می توانند 
با مســائل مقابله کنند. از طرف دیگر عواملی 
که مخل این دلبستگی باشــد در زمینه رشد 

اجتماعی کودک در آینده مشــكاتی ایجاد 
می کند.

مری اینسورت مشــاهدات بالبی را بسط داد 
و دریافت کــه تعامل مادر با کــودک در دوره 
دلبستگی تأثیر چشــمگیری بر رفتار فعلی و 
آتی کودک دارد. الگوهای مختلف دلبستگی 
در کودکان وجود دارد. مثــًا برخی از بچه ها 
کمتر از بقیه پیام می فرستند یا گریه می کنند. 
پاسخ دهی توأم با حساسیت به نشانه های نوزاد، 

نظیر بغل کردن کودکی که دارد گریه می کند 
به جای آنكه موجب تقویت رفتار گریســتن 
شود، باعث می شــود که نوزاد در ماه های بعد 
کمتر گریه کند. وقتی کودک پیامی برای مادر 
می فرستد، تماس نزدیک بدنی او با مادر باعث 
می شود که در عین رشــد به جای وابستگی و 
چسبندگی بیشتر به مادر، اتكا به نفس بیشتری 
پیدا کند. مادرانی که پاسخی به پیام های ارسال 
شده از طرف کودک نمی دهند موجب مضطرب 
شدن بچه می شــوند. این گونه مادران اغلب 
ضریب هوشی کمتری دارند و از نظر هیجانی 
ناپخته تر و جوان تر از مادرانی اند که به پیام های 

کودک پاسخ می دهند.
اینســورت همچنین ثابت کرد که دلبستگی 
موجب کاهش اضطراب می شــود. آنچه او اثر 

»پایگاه ایمن« می نامید کودک را قادر به دل 
کندن از دلبسته ها و کاوش در محیط می سازد و 
کودک می تواند با دلگرمی و اطمینان به کاوش 
در محیط بپردازد. وی شخص مورد دلبستگی 
را به عنوان منبع امنیــت )پایگاه امن( کودک 
بــرای کاوش در محیط خــود در نظر گرفت، 
او حساســیت مادر را برای نوزاد حائز اهمیت 
می دانســت و نقش آن را برای رشد الگوهای 

دلبستگی مادر- نوزاد حیاتی درنظر گرفت.

وانشناسی عمومی( )مینا عشرتی - کارشناس ر
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آسیب ها و خانواده

خانواده ســنگ بنــای جامعــه بوده 
و جامعه انســانی بر بنای آن بنا نهاده 
شده است. خانواده در استحكام روابط 
اجتماعی و رشــد تک تک افراد جامعه 
نقش مهمی دارد و منشاء اصلی آسیب 
های وارده به خانواده خدشه دار شدن 
روابط اعضای خانواده با یكدیگر است و 
عواملی که می تواند بیشترین آسیب را 
به خانواده وارد کنند عبارتند از: عوامل 
فردی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، 

اجتماعی و حقوقی . 
خانواده از اصلی تریــن عوامل مؤثر بر 
جامعه اســت و هیچ جامعه ای ســالم 
نخواهد بود مگر آن که از خانواده های 
سالمی برخوردار باشد. خانواده پایه گذار 
بخش مهمی از سرنوشت انسان است و 
در تعیین سبک و خط و مشی زندگی 
آینده، اخاق، سامت و عملكرد فرد در 

آینده نقش بزرگی بر عهده دارد . 
از دیدگاه جامعه شناســان ۶ کارکرد 
اساســی برای خانواده تعیین شده که 
عبارتند از: تولید مثــل، تأمین پایگاه 
اجتماعی، تنظیم رفتار جنسی، حمایت 
و مراقبــت، جامعه پذیــری و عاطفه و 
همراهی که می تــوان نیازهای عاطفی 
را یكــی از ضــروری ترین نیــاز هایی 
دانست که از آغاز حیات و پایان زندگی 
با انسان همراه است. در اهمیت این نهاد 
اجتماعی باید گفت که خانواده نخستین 
و مهم ترین مدرسه و مهد تربیت کودک 
و موفق ترین کارگاه انسان سازی است و 
بیشترین دانسته ها و تجارب و فرهنگ 

آسیب های اجتماعی و خانواده
و تمدن اخاق و اندیشــه از این کانال 
به کودک ســرایت می کنــد. خانواده 
همواره پایدارترین و مؤثرترین وسیله 
حفظ ویژگی های مشــخص فرهنگی 
و وســیله انتقال این ویژگی ها به نسل 
های بعد بوده است، اما متأسفانه روند 
شتابان تحوالت اجتماعی و ارتباطات 
میان افراد، خانواده را سســت نموده و 
آن را به شــكل فزاینده ای با نیروهای 
متعهد زندگــی امروزین روبرو می کند 
و ایــن رکن بنیــادی و مقــاوم حیات 
اجتماعی را در جریــان تحول قرار می 
دهد. در واقع می توان گفت شخصیت 
اجتماعی یــک جامعه به شــخصیت 
فردی افراد آن جامعه بســتگی دارد و 
این شــخصیت ابتدا در خانواده شكل 
می گیرد ســپس در مدرســه تقویت 
می شــود و در جامعه تكامــل می یابد. 
خانواده بــه عنــوان کوچكترین نهاد 
اجتماعی آسیب پذیرترین گروه در برابر 
آســیب های اجتماعی است، به طوری 
که اکثر مشكات و آســیب ها ابتدا در 
خانواده ها بروز می کند و در صورت عدم 
پیشگیری و برخورد ناصحیح با آنها به 
درون جامعه نیز رسوخ می کند و در این 
شرایط دشوار دیگر نمی توان به راحتی 
مشكات و آسیب های خاصی را کنترل 
کرد. خانواده دو کارکرد مهم دارد که هر 
کدام می تواند شكل گیری شخصیت و 
عملكرد فــرد را در جامعه و موفقیت و 

ناکامی افراد را رقم بزند . 
کارکردهای مثبت خانواده: از آنجا که 

خانواده مهم ترین نهــاد تغذیه کننده 
جامعه اســت، نفوذ آن به حدی است 
که شــرافت و انحرافــات، بهنجاری و 
نابهنجاری جامعه از آن نشأت می گیرد. 
یكی از مهم ترین کارکردهای خانواده 
تأثیر بر روی شكل گیری هویت فرزندان 
است و نحوه ارتباط فرزندان با والدین، 
شــكل گیری هویت او را تحــت تأثیر 
قرار می دهد، که نشــان می دهد اگر به 
نوجوانان و جوانان اعتماد شود، احترام 
به شخصیت و هویت آنها گذاشته شود 
و حقوق آنان به رسمیت شناخته شود، 
آنان می توانند در جامعه فرصت های بی 
نظیر را خلق کنند. اما اگر بی اعتمادی 
ترویج شــود زمینه بروز آســیب های 
اجتماعی فراهم شــده و این آسیب ها 
ممكن اســت  به بحران های اجتماعی 

تبدیل شود . 
کارکرد مثبت دیگر خانواده این اســت 
که محیط و شرایط خانوادگی می تواند 
عامل تشــویق کننده و یا بازدارنده در 
مراحل رشد باشد. خانواده ای که افراد 
آن با یكدیگــر کار و تفریح می کنند و 
با اتفاق نظر تصمیمات مهم می گیرند 
نوجوانان با اعتماد بــه نفس، پرورش 
می دهند. از دیگــر کارکردهای مثبت 
خانواده تعلیم و تربیت صحیح فرزندان 
اســت که در واقع کوششــی است در 
اجتماع تا در نســل جــوان تغییراتی 

مطلوب ایجاد شود . 
کارکردهــای منفی خانــواده: دومین 
کارکرد خانواده می باشــد و می تواند 

)صدیقه ارجمند - کارشناس مددکار اجتماعی(

منشــاء بروز بســیاری از مشكات و 
نابهنجاری ها در فرزندان باشد. می توان 
گفت که مشكات مربوط به سوء مصرف 
مواد مخدر، رفتارهای ضد اجتماعی و 
بزهكارانه در کودکان با شیوه تربیت آنها 
در ارتباط از عواملی مثل کشمكش های 
خانوادگی، نداشتن رابطه گرم با والدین، 
شكســت در ازدواج، مقررات سخت و 
بیماری های روانــی در والدین، خطر 
شكل گیری مشكات رفتاری و هیجانی 
را در کودکان افزایش می دهد. محبت 
و مهر والدین را می توان ویتامین روانی 

کودکان نامید. 
احتیاج به محبت یک حسن ذاتی بشر 
است که در تكوین شــخصیت هر فرد 
فوق العاده مؤثر اســت، اما کمبود آن 
نیز ســبب بروز اختال منــش و انواع 
انحرافات می شود و در نسل های بعدی 
نیز اثر می گذارد و کمبــود محبت در 
بین کودکان و نوجوانان یكی از عواملی 
اســت که آنان را به ســوی ارتكاب بزه 

کاری ســوق می دهد و می تواند باعث 
مشكاتی مانند افت تحصیلی، فحشا و 
خود فروشی، بیرحمی، بی باکی و تقلب 

گردد . 
یكی دیگر از کارکردهای منفی خانواده 
و مهم ترین عامــل ایجاد کننده نگرانی 
در کودک اختاف و ستیز بین والدین 
اســت. خانواده حریم امن و آســایش 
اســت اما در صورت وجود درگیری در 
بین والدیــن این آســایش از فرزندان 
سلب می شود و می تواند کودک را دچار 
نگرانی های شدید و مشكات عاطفی و 
روانی کنــد. از دیگر کارکردهای منفی 
می توان به این موضوع اشــاره کرد که 
در برخی از خانواده ها کودک به خاطر 
اشتباهاتی که انجام می دهد تنبیه بدنی 
می شود که این حالت ممكن است در 
کودک باعث ایجاد حالت انتقام جویی 
کند و بعدها این انتقام جویی به سمت 
خانــواده و جامعه ابراز شــود و یكی از 
دالیــل مهم پرخاشــگری در کودکان 

همین مسئله است . 
بی قیدی والدین نیز یكی از کارکردهای 
منفی خانواده تلقی می شــود. قربانیان 
این روابط، کودکان و نوجوانانی هستند 
که در ایــن روابط پیوســته در معرض 
عواقب ناشی از آن قرار می گیرند. امروز 
کارکرد خانواده هــای ایرانی به دلیل 
تغییــر و تحوالت گســترده در عرصه 
های اجتماعی و تأثیرپذیری از ســایر 
فرهنگ ها دچار تغییرات چشــمگیری 
شده اســت. اعطای آزادی های بی حد 
و حصر برخی خانواده هــا به فرزندان، 
اعتماد به جامعه بــرای جامعه پذیری 
نســل های نوپا، دور کردن فرزندان از 
محیط خانواده به خاطر اشتغال والدین 
از جمله مشكاتی است که کارکردهای 
خانواده را بــا چالش های جدی مواجه 
کرده است که ایجاد مشكات روحی و 
روانی و سست شدن پیوندهای عاطفی 
و ارتباطات کامــی و ایجاد فاصله بین 

نسل ها از عواقب آن می باشد.
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توسعه پایدارگزارش تصویری

یكــی از موضوعات مهــم در زندگی 
بشــر در قرن بیســت و یكم مسأله ی 
تهدیدهایی است که ناشی از آلودگی 
هایی اســت که به مرور پدید می آید، 
به طوری کلی هر چند انسان در عصر 
اطاعات توانســته موقعیت با ثبات 
تری نسبت به گذشــته پیدا کند، اما 
افزایش عدم قطعیت ها و ریسک های 
مختلف باعث شده تا انسان ها و جوامع 
با مشكات متعددی روبرو شوند. یكی 
از این مســائل، معضــل آلودگی هوا 
است که این روزها در مورد آن سخن 
زیاد به میان می آیــد. آلودگی هوا هر 
چند که محصول عملكرد و ســاخته 
دست بشر اســت اما در هر حال امروز 
یكی از معضات اساســی بسیاری از 
کشورهای جهان است. ایران نیز جزو 
کشورهایی است که در سال های اخیر 
به شدت با این مســأله درگیر بوده و 
هر ساله در زمستان موضوع وارونگی 
هوا یا ایجــاد روزهای ناپــاک، باعث 
شده تا زندگی شــهروندان با اختال 
مواجه شــود. اگر بپذیریم که موضوع 
آلودگی هوا صرفا یک موضوع فیزیكی، 
زیست شناسی، هواشناسی و ... نیست 
، در آن صورت ،می توان آن را از منظر 
جامعه شناســی نیز بررسی کرد ،باید 
گفت که مســأله مهم از این نظر این 
است که انسان ،دوستی و ارتباط خود 
را با طبیعت از دست داده و با توجه به 

آلودگی هوا و مسأله برهم ریزی توازن بین انسان و جهان 

وقتی طبیعت با ما قهر می کند
)مهرداد ناظری- جامعه شناس و استاد دانشگاه(

این که خود او بخشی از طبیعت است 
بــه بخش هایی از خود، آســیب های 
جدی وارد ساخته است. در خصوص 
آلودگی هوا مورالــس رئیس جمهور 
ســابق بولیوی کــه در زمینه محیط 
زیست فعالیت های جدی انجام داده 
و او را به عنوان قهرمان محیط زیستی 
ســتایش، می کنند ، می گوید:   دیر یا 
زود باید تشخیص دهیم که زمین نیز 
حق زندگی بدون آلودگــی را ندارد. 
آن چه بشر باید بداند این است که انسان 
نمی تواند بدون مادر خود یعنی زمین 
زندگی کند، اما کــره زمین می تواند 
بدون انســان ها به زندگی خود ادامه 
دهد.در حقیقت، این مســأله مهمی 
است که انسان عامل تخریب کننده  و 
تهدید جدی علیه طبیعت به حساب 
می آید. در مورد این که چه عواملی باعث 
آلودگی هوا می شود، نظرات متعددی 
وجود دارد، اما آن چه حائز اهمیت است، 
این اســت که در هر حال کنشگران 
اجتماعی به عنوان تک تک اعضای کره 
زمین و دولت ها به عنوان مجموعه های 
نهــادی شــده و ســاختاریافته در 
هویت بخشی به زندگی اجتماعی هر 
دو در ایجاد این شــرایط ناگوار نقش 
مؤثر دارند.لذا نمی شــود آلودگی هوا 
را فقط به یک گروه یا فرد مشــخصی 
نسبت داد. هر تصمیم یا عمل یک فرد 
نیز می تواند بر روی سرنوشت کره زمین 

تأثیرگذار باشد. ما در حال حاضر یكی 
از خطرناک ترین آزمایش های تاریخ 
را در دســت اجرا داریم و باید ببینیم 
که اتمسفر تا چه حد می تواند پذیرای 
دی اکسید کربن باشد و در اثر پذیرش 
این حجــم از دی اکســید کربن چه 
زمانی دچار فروپاشی یا فاجعه زیست 
محیطی به معنا مطلق آن می شــود. 
البته از نظر برخی از کارشناسان محیط 
زیستی فاجعه زیست محیطی به وقوع 
پیوسته است چرا که امروز در بسیاری 
از شهرهای بزرگ جهان امكان زندگی 
معمولی و تنفس کردن برای بسیاری از 
اقشار جامعه غیرممكن شده است. هنوز 
هم عده ای موضوع را باور ندارند که در 
سال عده زیادی مردم جهان به علت 
آلودگی جانشان را از دست می دهند. 
در اینجا شاید الزم است به دو موضوع 
مهم توجه شود: اول مسئولیت فردی 
هر انسان که باید در برابر لطماتی که 
به محیط زیست وارد می شود خود را 
ملزم به پاسخگویی بدانند. یعنی هر فرد 
در برابر کوچكترین اقدام خود می تواند 
این نقش را برجسته نماید. براین مبنا 
اگر از دوران کودکــی و در مدارس و 
دانشگاه ها به افراد آموزش داده شود که 
ما در برابر سایر انسان ها، طبیعت، کره 
زمین و کهكشان ها مسئول هستیم و 
باید نسبت به حفظ و نگهداری آن همه 
تاش خود را بكنیم، شاید مشكات و 

معضات ما کمرنگ شود. نكته دوم در 
این خصوص توجه به یک هویت جهانی 
اســت که می تواند نوع نگرش امان را 
نسبت به زندگی تغییر دهد. باید بدانیم 
که هر فرد عاوه بر این که شهروند یک 
روستا یا شهر یا کشور خاصی به حساب 
می آید، او شهروند جامعه جهانی است. 
شهروند جامعه جهانی بودن کار بسیار 
دشواری اســت، چرا که او را نسبت به 
کره زمین مسئول می سازد. طبیعت 
سرشار از منابعی اســت که به انسان 
امكان زندگی عادی و لــذت بردن از 
حیات را می دهد. اما اگــر ما قدردان 
طبیعت نباشیم و شناخت دقیقی از 
آن نداشته باشیم هر گونه ساخت و ساز 
یا استفاده بی رویه از محیط زیست و 
یا ایجاد شیوه های غیرنابارور زندگی 
می تواند، عامل تخریب محیط زیست و 

آلودگی هوا شود. 
در واقــع ما برای این کــه چیزی را به 
دست بیاوریم، ممكن است چیزهای 
زیادی را از دست بدهیم و این نكته ای 
بسیار مهمی در زندگی اجتماعی هر 
فرد است. انســان باید بیاموزد که در 
مبادله با طبیعت نمی تواند، بی انصاف 
باشد و اگر جانب عدالت را رعایت نكند 
رابطه او با طبیعــت می تواند به یک 
رابطه مبتنی بر دشــمنی و خصومت 
و جدال دائمی مبدل شــود. ژاک- ایو 
کوستو اقیانوس شناس فرانسوی که 
کتاب هــای زیادی در حــوزه محیط 
زیســت و محافظت از آبزیان دریا به 
رشــته تحریر در آورده است می گوید 
" آب و هوا " دو بنیاد اساســی هستند 
که تمام زندگی ما به آنها بستگی دارد. 
اما در حال حاضر این دو به یک سطل 
زباله جهانی تبدیل شــده است. این 
موضوع بسیار تراژیک و نگران کننده 
اســت. ما در عصری زندگی می کنیم 
که تراژدی به موازات رشد بشر در حال 

تجربه و پیگیری است. ما زندگی خود 
از طریق تكنولوژی گسترش داده ایم 
اما به موازات آن راه های زندگی عادی 
و معمولی خود را نیــز با خطر مواجه 
ساخته ایم. ما اجازه نداده ایم تا طبیعت 
بتواند روند طبیعی حرکــت خود را 
داشته باشد. هم اکنون حرکت زمین و 
اکولوژی تحت تأثیر انسان ها قرار گرفته 
و این مسأله ای است که پیامد و اثرات 
مخرب آن را مشاهده می کنیم. انسان 
به دلیل ناآگاهی از ارزشی که طبیعت 
برای او پدیــد آورده بــه بیراهه های 
بسیاری رفته اســت. او مرتبا از منابع 
عظیم طبیعت برداشــت کرده بدون 
آن که بداند ارزش این منابع چیست و 
چه تأثیری در زندگی او دارد. ماصدرا 
معتقد اســت کــه همــه موجودات 
حتی جامدات زنده هســتند و از علم 
برخوردارند و به تسبیح خدا مشغولند. 
بر اساس نگرش صدرالمتألهین، وجود 
در تمام اشــیاء جاری اســت و همه 
موجودات بخشــی از جمال خداوند 
هستند. بر اساس آن چه که ماصدرا 
می گوید این یک یكپارچگی می تواند 
مهمترین چیزی باشد که در هستی 
به آن توجه شــود. یعنــی طبیعت را 
نمی شــود به شــكل تكه تكه یا غیر 
هم بســته مدنظر قرار داد. براین مبنا 
حتی ریختن یک زبالــه  کوچک در 
محیط زیست یا روشــن کردن آتش 
بی رویه در طبیعت ،می تواند یک عمل 
مخرب به حساب بیاید. رابرت کوستانزا 
رئیس اقتصادی اکولوژی در دانشگاه 
مریلند معتقد است ارزش خدماتی را 
که طبیعت به ما عرضه می دارد، ساالنه 
رقم عظیمی بالغ بر سی و سه تریلیون 
دالر است. جالب تر این که عده ای این 
رقم را اندک خواندند و معتقدند ارزش 
خدمات طبیعت فراتر از اینهاســت. 
اگر این موضوع را عمیقا درک کنیم، 

متوجه خواهیم شد تأثیری که طبیعت 
بر روی ما دارد، بسیار فراگیر و گسترده 
است به طوری که نمی توان آن را نادیده 
انگاشــت اما واقعیت این است وقتی 
که ما با کنش های نابــارور خود هوا را 
آلوده می کنیم به ارزش واقعی طبیعت 
توجه نداریم. عده ای از لحاظ فلسفی 
معتقدند ما نباید طبیعت را به عنوان 
یک سوژه در برابر خود قرار دهیم و آن 
را کنترل کنیم. اگر انسان آگاه باشد باید 
بداند که زندگــی او محصول طبیعت 
است. اساسا چرخه های طبیعی است 
که امكان زندگی عــادی و معمول را 
به تک تک شهروندان جامعه جهانی 
می دهد. شاید زمان آن رسیده که در 
مــدارس از دانش آموزان بخواهیم که 
نامه ای به طبیعت بنویســند. ما باید 
همه رفتارهای نامناسبی که تاکنون 
با او داشــته ایم را بر زبان بیاوریم و به  
آن اعتراف کنیــم. دکارت تأکید دارد 
که انسان موجود دارای اندیشه است و 
طبیعت فاقد شعور است. همین مسأله 
باعث جدایی انسان و طبیعت شده است 
و انسان گرایی باعث ایجاد ماشینی علیه 
طبیعت شده است. اما اگر با نگاه دیوید 
بوهم فیزیكدان بر مبنای نظریه کوانتم 
مطرح می کند به جهان نگاه کنیم به 
این نتیجه می رسیم که در جهان همه 
اجزای عالم با هم ارتباط دارند. او معتقد 
است حتی الكترون دارای شعور است. 

در نهایت باید به ایــن موضوع توجه 
داشت که آلودگی هوا و محیط زیست 
موضوعاتی نیست که بتوان آنها را به 
صورت یک بعدی بررسی کرد. در این 
خصوص باید عمیق تر و با اندیشه ای 
همه جانبه و تفكری عمیق ورود کرد 
تا بتوان راه حل های اساســی برای آن 

پیدا کرد. 
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معرفی کتاب

زمانی که ســازمان های آمریكایی ناامیدانه در 
صدد انرژی دادن به کارکنان و پرورش مدیران 
در تمام ســطح ها بودند، کاوی فلسفه ای نیرو 
بخش را در زندگی معرفی کــرد که موفقیت 
در کار و تجــارت را نیز ضمانــت می کرد. این 
روش، ترکیبی از خرد، احساسات و تجربه های 
کاربردی بود. این جمات را »رزابث ماس کانتر« 
نویســنده ی آمریكایی دربــاره ی کتاب هفت 
عادت مردمان مؤثر گفته است. کتاب مشهوری 
که هرکسی که چیزهای بیشــتری از زندگی 
می خواهد بایــد آن را بخواند، بــه کار ببندد و 
در نهایت از معجزه ای کــه در زندگی اش اتفاق 

می افتد لذت ببرد.
هفت عادت مردم مؤثر  کتاب تأثیر گذاری است. 
این کتاب توانسته است در سراسر دنیا توجه های 
زیادی را به خود جلب کند. بســیاری از افراد 
مشــهور درباره ی این کتاب نقدها و نظراتی را 

منتشر کرده اند.
در آغاز کتاب نظرات بســیاری از این بزرگان 

کتاب هفت عادت مردمان مؤثر
اثراستفان کاوی

آمده اســت. »تام پیترز« نویسنده ی کتاب »در 
جستجوی برتری« درباره ی هفت عادت مردمان 
مؤثر گفته اســت:»افراد کمی پیدا می شوند که 
به مدت طوالنی و عمیــق درباره ی تئوری های 
استفان کاوی بیاندیشــند. کتاب هفت عادت 
مردمان مؤثر، نوعی کتاب راهنما نیســت، بلكه 
این فرصت را به ما می دهد که خود را بشناسیم 
و روی دیگران تأثیــر بگذاریم و از بینش عمیق 
تئوری هایش نهایت استفاده را بكنیم. این کتاب، 
شــگفت انگیز اســت و می تواند زندگی شما را 

دگرگون کند.«
همچنین »جیــک گارن«، نماینده ی مجلس 
آمریكایی نیز درباره ی هفت عادت مردمان مؤثر  
گفته است: »باید تمام تاشمان را بكنیم که تمام 
افراد در سطح های خدمت عمومی، خواندن کتاب 
هفت عادت مردمان مؤثر و استفاده از این کتاب را 
در خود احساس کنند و خود را ملزم به مطالعه ی 
آن نمایند. بر اساس روش های اخاقی، این روش 

از اجبار قانون و قانون گذاری مؤثرتر است.«

پیروزی هم مانند شكســت یک عادت است و 
موفقیت و شادمانی واقعی و پایدار زمانی حاصل 
می شود که رشته ای از الگوهای اساسی و کامل 
را بی وقفه بــه کار گیریم و بــا درونی کردن آن 
بنیان عادت های تازه را بنــا نهیم. دکتر کاوی 
با نگاهی ژرف و عمیق »هفت عادت« اساســی 
مردمان کامیاب جهان را تجزیه و تحلیل کرده و 
سپس شیوه ی پرورش و درونی کردن این »هفت 
عادت« را با ما در میان می گذارد. او نخست اصولی 
را شناسایی می کند که آن را »قوانین طبیعت« 
می نامد و آنگاه شیوه ی به کارگیری این قوانین را 

در کار و زندگی به ما می آموزد.
انتشار این کتاب در بسیاری از نقاط گیتی با اقبال 
بی سابقه ای روبه رو شد، به نحوی که ظرف مدتی 
کوتاه، ۴ میلیون نســخه آن به ۱۲ زبان منتشر 
گردید و عنوان پرفروش ترین کتاب را در سراسر 
جهان به خود اختصاص داد و سرانجام به عنوان 
کتاب مرجع مورد استفاده نویسندگان و محققان 

بسیاری قرار گرفت. 

سالی که گذشت پر بود از اتفاقات عجیب و دور از ذهن
که شاید آیندگان ساعت ها کنار هم بنشیند و البه الی حرف هایشان،

قهوه ا ی بنوشند و درباره اش حرف بزنند.
روزهایی که تلخی هایش بسیار بود و جدایی هایی که به ناخواسته اتفاق افتاد.

آرزو می کنیم در سال نو میالدی بیماری کرونا از دنیا رخت بر بندد تا همچون گذشته بصورت 
اجتماعی زندگی کنیم 

آرزو می کنیم عشق و ایمان در قلبهایمان بیشتر شود تا به یکدیگر مهر بورزیم 
آرزو می کنیم کودکی بخاطر فقر از تحصیل نماند

آرزو می کنیم هیچ معلولی بی سرپرست نباشد
آرزو می کنیم دلمان گرم باشد حتی به دلخوشی های ساده

آرزو می کنیم نان تان گرم و سفره تان پر برکت باشد
آروز می کنیم در دنیا صلح و دوستی سرلوحه زندگی بشر باشد

ــان  ــی از متولی ــوان یک ــه بعن ــی دو ده ــار ط ــا افتخ ــمان ب ــای آس ــه ه ــه بچ ــه خیری موسس
نگهــداری و توانبخشــی در کشــور ســال نــو میــالدی را تبریــک و شــاد بــاش عــرض مــی نمایــد
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خارجی


