قدم مثبت در بهبود زندگی این خانوادههاست .با توجه
به اینکــه تعدادی از این کودکان به شــدت بااســتعداد
هستند ،میتوان با تقبل خرج درمان والدین و خانواده
یا تحصیل این کودکان به نحوی برای آینده شان سرمایه
گذاری کرد و بعد از مزایای آن نفع جمعی برد نه این که
در اولین قدم به خریدن یک جنس از آنها اکتفا کرد.

نکاتی درباره کودکانکار و اصولیترین شیوه رفتار
با آنها به بهانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان

دکتر ساحل گرامی | روان شناس بالینی و روان شناس کودک

همین که سر چهارراه ترمز میکند ،دختر بچهای کنار شیشه خودرواش می آید و یک
مناسبت روز
بسته دستمال کاغذی را به او نشان میدهد« .شیشه رو نده پایین»؛ همسرش با این جمله،
رشته افکارش را پاره میکند .مرد میگوید« :داشتم به همین فکر میکردم که کمکش
کنم یا نه؟ اصال کمک کردن به نفع اونه یا به ضررش؟» .سازمان بینالمللی کار از سال
 2002بر گستره جهانی کار کودک و اقدامات و تالشهای مورد نیاز برای محو آن تمرکز کرده و بر همین
اساس ،روز  12ژوئن از همان ســال به عنوان روز جهانی مقابله با کار کودک اعالم شده است .امروز و به
همین بهانه ،درباره این مشکل و اصولیترین شیوه رفتار با کودکان کار خواهیم نوشت.
کاری مشــغول کنند تا گوشــهای از هزینههای خانوار را
دلیل این مشکل بیشرت فقر فرهنیگ است
تقبل کننــد .در بهترین شــرایط ،این کــودکان صبحها
ات فقر مادی
کار میکننــد و در مدارس شــبانه بــه تحصیل خود
معموال هنگامی که از کودکان کار صحبت میشود،
ادامــه میدهنــد .بماند کــه معمــوال در دوره
حواس همه به سمت بچههایی میرود که سر
متوســطه تعــداد زیــادی از این کــودکان از
چهارراهها فال حافظ و آدامس به دست و با
چرخه تحصیل خــارج میشــوند و این دور
اصرار زیاد جنس خود را به مردم میفروشند
شدن یا خود خواسته اســت یا به صالحدید
در حالیکــه این کــودکان تنها قســمتی از
میلیون
والدیــن .خــود خواســته از ایــن لحــاظ که
کــودکان کار را تشــکیل میدهنــد .بخش
تحصیل در مدارس سطح پایین عمال چیزی
بزرگی از این کودکان در کارگاههای کیف و
کودککار در
به دانش آنها اضافه نمیکند و اغلب اعتقاد
کفشسازی ،کارخانهها ،کورههای آجرپزی
دنیا وجود دارد
دارند کــه در نهایــت من بایــد کارگری کنم
یــا مغازههــا به عنــوان پادو مشــغول بــه کار
و این یعنی از هر
پــس تحصیــات تاثیــر چندانــی در آینــده
هستند .به دلیل شرایط نابه سامان زندگی
 ۱۰کودک در
دنیا ،یکی ناگزیر به
من نخواهد داشــت .به عــاوه این کودکان
مانندفوت،بیمارییاازکارافتادگیوالدین،
اجباری
کار
تحمل
به قــدری خســته هســتند و در محیطهای
چــرخ زندگــی ایــن خانوادههــا به ســختی
است
کوچــک و نامطلــوب زندگــی میکنند که
میچرخــد و معمــوال محل ســکونت شــان
فرصتی برای درس خواندن مهیا نمیشود
در حومــه شــهرهای بزرگ اســت و مســکن
پس چه بهتر که درس خواندن زودتر تمام شود! والدین
آنهــا را یک اتــاق نیمــه کاره یا گوشــهای از یــک حیاط
هم ترجیح میدهند فرزندشان جدیتر به کار فکر کند و
تشــکیل میدهد .در نتیجه خانواده ایــن کودکان چاره
به بهانه درس از ساعات کار خود کم نکند و پول بیشتری
را در این میبینند که از همان ســنین پاییــن ،آن ها را به

۱۵۲

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن

برای خانواده بیــاورد .هر آن چه
گفته شد معلول سیســتم اقتصادی و فقر است
اما اگر از من بپرسید خواهم گفت در این خانوادهها فقر
فرهنگی بیشتر دیده می شود.

اما با تمام سختیهایی که این کودکان در زندگی خود
تجربه میکنند ،میتوان با رفتار بهتر و معقوالنهتر از رنج
آنها کاســت و حقارت و کینه آنها را از جامعه کم کرد.
در برخورد با کودکان کار از خود ترحم نشــان ندهید یا
برعکس توهین نکنید .این کودکان متکدی نیستند در
نتیجه حتما در ازای پولی کــه به آنها میدهید ،جنس
تحویل بگیرید و بقیه پول را به آنها نبخشــید .انگار که
از یک مغــازهدار جنس میخریــد ،اجــازه بدهید آنها
این احســاس مثبــت را تجربه کننــد .با آنها احســاس
صمیمیت نکنیــد و از زندگی و وضعیت معیشــتی آنها
نپرســید .معموال صحبت درباره وضــع زندگی به آنها
احساس خجالت میدهد و نسبت به خانواده و وضعیت
خود احساس سرافکندگی میکنند .اگر قصد خرید از
آنهارانداریدخیلیقاطعانهبهآنهابگویید.الزمنیست
از آنها رو برگردانید ،اخــم یا توهین کنید چون این کار
باعث احســاس حقارت در کودک میشــود و ضربهای
سنگین به روح و روان کودک وارد میکند.

برای هببود زندیگشان تالش کنیم

کرامت انساینشان را حفظ کنیم
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روشهای تربیتی نادرســت ،ازدواج کودکان در سنین
بســیار پایین بــدون آگاهــی دادن بــه آنهــا و فرهنگ
غلطی که کودک را فقط به چشــم نانآور میبیند ،همه
دســت به دســت هم میدهد تا هر روز بیشتر شاهد این
پدیده باشــیم .بــه همین دلیل عــاوه بر ســاماندهی
اقتصادی به شدت آموزش در حوزه امور فرهنگی توصیه
میشود .اگر بخواهم واضح بگویم اســتدالل بعضی از
این خانوادهها اینگونه است« :بچهدار بشوم تا در آینده
کمک خرج من بشــود یا دخترم را زودتر شوهر بدهم تا
خرج او به گردن شــخص دیگری بیفتد یا به فرزند خود
میگوینــد درس بخوانــی که چــه؟ ،اول و آخــر باید زیر
دســت فرد دیگری کار کنی و  ». ...گویی این قشر طرز
فکر دیگری را بلد نیستند و متاسفانه همین فکر را نسل
دلیل به نظر
به نسل منتقل میکنند .به همین
میرســد ایجاد گروههای
نـفــر
سازمان یافته متشکل از
تاکنون آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران توسط هیچ نهاد
مددکار ،روان شناس و
رسمی اعالم نشده اما یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس،
جمعی از خیران راهکار
آمار کودکان کار در ایران را بین  ۳تا  ۷میلیون اعالم کرده است
مناسبی برای برداشتن

؟؟؟

ارزش خودتان را بدانید
دکتر شکیال یوسفی
متخصص روانشناسی سالمت

پولاتن را به آنها نبخشید!
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رمز و رازهای تغییر

توجه داشــته باشــید نوع برخورد جامعه با این کودکان
تعیین کننده رفتار آینده آنهاست .اگر همواره با تحقیر
نگریسته شــوند ،اگر کرامت انسانی آنها
حفظ نشــود ،اگر از امکانات آموزشــی
برخوردار نشــوند ،بعید اســت آنها
چیز مناســبی برای ارائه بــه جامعه
داشته باشند و این کودکان
تمام مسائل منفی را که
گرفتهانــد بــه اجتمــاع
پــس خواهنــد داد و آن
وقــت بــدون تردیــد مــا
مردم و مسئوالن آخرین
کسانی هستیم که باید از
آنها ایراد بگیریم ،بدون
تردید...

انسانباقدرتتفکروتصمیمگیریمیتواندموانعو
مشکالتپیشرویخودراحلکندوهمینویژگی،
او را از بقیه مخلوقات متمایز کرده اســت .هر هفته و
در همین ستون ،مطالبی با محوریت پیشنیازهای
تغییربراساسروایاتراخدمتتانتقدیممیکنیم.
اینهفتهمیخواهیمبگوییمکهاگرخودراارزشمند
بدانید ،برای رسیدن به اهداف با ارزشتان بیوقفه
تالش خواهید کرد .پیامبر اکــرم(ص) میفرمایند:
«هیچچیزدرنزدخداوندگرامیترازانساننیست».
(منتخب میزان الحکمه ،بــاب  ،35ص .)662این
روایتازجایگاهعظیمانسانخبرمیدهدکهدانستن
آن ،وظیفه انســان را برای بهتر شــدن ،بیش از پیش
سنگینخواهدکرد.

زندگیسالم
چهارشنبه  
     22خرداد 1398
شماره 1342

خانوادهومشاوره

نه تحقیر
نه بخشیدن پول
فقط حفظ کرامتشان

چهارشنبه ها

شناخت خود ،پیش نیاز رستگاری

بعدازاینکهجایگاهخودتانرادرآفرینشباورکردید،
باید بدانید یکی از عوامل بسیار مهم که باعث تغییر
در انســان میشــود ،شــناخت خــود ،توانمندیها
و استعدادهاســت .شــناخت خــود باعث میشــود
بتوانیــد اســتانداردهای زندگی تــان را با کیفیتتر
انتخاب کنید .هیچگاه تنها هدفتان این نباشد که
کمیت زندگــی خود را بــاال ببرید .باال بــردن کمیت
فقط ظاهری زیبا به زندگی میدهد که معموال هیچ
عمق و پایداری ندارد و رو به زوال اســت .تنها عاملی
کهزندگیشماوتمامابعادشرامتحولمیکند،این
اســت که کیفیت زندگی و اهداف خود را باال ببرید.
برایرسیدنبهاهدافبایدباغیرتوشهامتوصف
ناپذیر راحتی را ترک کنید و خود را با تقدیر و شانس
سرگرمنکنیدوفقطروبهجلوبهسویمقصدورسیدن
به اهداف حرکــت کنید .امام باقــر(ع) میفرمایند:
«هیچ شناختی مثل شناخت شــما از خودتان باعث
رســتگاری نمیشــود( ».تحف العقــول ،ص)286
بنابراینقبلازتعییناهدافدرزندگیبرایشناخت
خودتان برنامه ریزی کنید تا بتوانید استانداردهای
زندگیتانراباکیفیتترانتخابکنید.
نکته :برای نوشــتن این مطلب از کتــاب «جرئت

تغییر داشــته بــاش» نوشــته «رســول ابراهیمی

آبشور» استفاده شده است.

(یک شنبه ها  -چهار شنبه ها)

عاشق دانشگاه فردوسی هستم و چون قبول
نمیشوم ،به دانشگاه دیگری نمیروم!
خانمی  26سالهام که عالقه زیادی به درس خواندن دارم اما پشتکار
ندارم .دو بار دانشگاه را شروع و نیمهکاره رها کردم چون به دانشگاه
پیامنور رفتم .از دوران دبیرستان عاشق دانشگاه فردوسی بودم اما
قبول نشدم و االن هم به خاطر شغل همسرم در شهری مرزی زندگی
میکنم و باز هم امکان رفتن به دانشگاه فردوسی را ندارم .میخواهم
رشته حقوق پیامنور همینجا را شــروع کنم اما فکر میکنم برای
درس خواندن دیر شده .حاال به نظر مشاوران تحصیلی شما چه کار
کنم؟ در ضمن يک دختر هفت ساله هم دارم.
فرزانه عطاران | مشاور تحصیلی

خواهرم باعث شد که همسرم به من خیانت کند !
مردی هستم که متاسفانه حدود  18سال پیش همسرم به من خیانت کرد
و باعــث و بانی آن هم خواهرم بود که خانمم به واســطه او در دام افتاد .او
آن زمان قســم خورد که دیگر با آن فرد رابطه نخواهد داشت و خانوادهام
گفتند به خاطر بچهها و قسماش از گناهش بگذر .از آن زمان هرچند وقت
زندگیمان دچار تنش میشود و بعضی وقتها در خلوت حتی به انتقام از آن
مرد نامرد فکر میکنم .البته شکر خدا از آن به بعد همسرم مشکلی نداشته
اما آن اتفاق یادم نمیرود .چه کنم؟
بنفشه دولتآبادی | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

زندگیمشترکبایکهمسر
مشاوره
خیانتــکار شــاید یکــی از
زوجین
ســختترین کارهایی باشد
که تا به حال مجبور به انجام
آن بودهاید بنابراین به شما تبریک میگویم که
توانستهاید سالها با شرایط موجود کنار بیایید
و تصمیم درست بگیرید و به همسرتان فرصت
تــازهای بدهید .شــما حاضر به ادامــه زندگی
مشترک شــدهاید و مســلم ًا برخورد درست با
همسرتان در طول ایندوره بسیار مهم و حیاتی
بوده و توانســته تضمینی بــرای ادامه زندگی
مشترک شما باشد .بی شک درایت در رفتار و
برخــورد مناســب شــما در طــول ایــن زمــان

میتواند راه را بر تکرار خیانت ببندد تا زخمی
دیگــر بــر پیکــر زندگیتــان وارد نشــود کــه
خوشبختانه همینطور هم شــده است .با این
حال ،چند توصیه به شما داریم.
مرور خاطرات گذشته ،ممنوع

خاطرات گذشــته را کنار بگذارید .مدت زمان
زیــادی از آن واقعه میگــذرد بنابراین ســعی
نکنید تمــام زمان خــود را صرف تــاش برای
آوردن یــک دلیل مناســب در آن اتفاق بکنید.
بلکه تالش کنیــد رونــد زندگیتــان را به جلو
سوق دهید .نگران نباشید که خانوادهتان چه
فکری در این باره خواهند کرد .شما نباید اجازه

دهید این زخم کهنه دوبــاره باز و برای زندگی
مشترک تان دردسر ساز شود.
همسرتان را مجازات نکنید

بــا وجــود گذشــت چندیــن ســال از آن اتفاق
هرچند ممکن است با بی رحمی در رفتار ،دور
کردن او از چیزهایی که دوســت دارد ،بد دلی
و بدبینی به همسرتان و  ...برای تالفی کردن
احساسخوبیداشتهباشیدامامطمئنباشید
که ایــن رفتارها شــما را به جایی نمیرســاند.
هرچندآسیبدیدهایدوگاهیاحساسسردی
میکنید ولی نباید کاری کنید که او مدام خود
را مواخذه کند و احســاس شــرمندگی داشته
باشد یا هر دوی شــما حس تلخی درباره بودن
با هم داشــته باشــید .همین حس پشیمانی و
جبران در رفتار همسرتان گام مهمی در تالش
برای ادامه روند زندگی است پس به زندگیتان
صدمه نزنید و تمــام تالش خود را بــرای ایمن
کردن زندگی مشترک به کار بگیرید.
زندگیتان را شیرین کنید

برای شــناخت همدیگر وقت صــرف کنید اما
این بار باید قوانین و اهداف جدیدی برای خود
و رابطهتان تعیین کنید .شما باید مهارتهای
جدید بیاموزید تا با اســتفاده از آنها ،زندگی
ســالم و صمیمــی تــازهای را شــروع کنیــد.

فرامــوش نکنید هیــچ وقت برای داشــتن یک
زندگی ایده آل دیر نیست ،آرام آرام پیش بروید
و روند پیشرفت را ارزیابی کنید.
به یک مشاور حرفهای نیاز دارید

با توجه به نکات مطرح شــده در پیامتان ،بهتر
است شــما و همســرتان به صورت جداگانه به
مشــاور خانواده مراجعه کنید .بی شک وقتی
رابطهای به مشــکل برمیخــورد ،هر دو طرف
رابطــه تقصیراتی دارنــد .حتی ممکن اســت
یکــی از ایرادهایی که به شــما وارد میشــود،
بی توجهی به نشانههای حاکی از خیانتکاری
همسرتان در گذشته باشد و . ...
تالفی کردن مشکلی را حل نمیکند!

سعی کنید بیش از حد روی شخص سوم تمرکز
نکنید چــون با ایــن افکار نه تنها شــما آســیب
میبینیــد بلکــه نمیتوانیــد درباره همســر یا
زندگیفعلیتانفکرکنید.گذشتهرارهاکنید.
اکنون به فکر ساختن زندگی جدیدتان باشید
و شانســی دیگر به خود و همسرتان بدهید و به
جای فکر کردن به افکار منفــی و تالفی کردن
برای بهبود رابطه تالش کنید .بی شک تالفی
کردن واقعیت موضوع را عوض نمیکند .مهم
این است که همسر شــما اشتباهات گذشته را
تکرار نکرده و از گذشته خود پشیمان است.

مخاطــب گرامــی،
مشاوره
واضح است که منابع
تحصیلی
کنکور برای داوطلب
هایــی کــه متاهــل
هســتند با یک دانشآموز کنکوری مجرد
تفاوتــی ندارد ،فقــط کمی شــرایط آنها
برای درس خواندن متفاوت است .فردی
که در این سن و با شرایط متاهلی شروع به
درس خوانــدن مجــدد کرده اســت ،این
اراده را دارد که بر شرایط حاکم فائق بیاید
و خود را با آن وفق دهد.

بجنگید .این نکتــه را هم بدانیــد که افراد
زیادیبودندکهدقیقاباشرایطاینچنینی
درس خوانده و به موفقیت هم رســیدهاند
البته ابتدا باید شرایط منزل را برای درس
خواندن مســاعد کنید .اطرافیان خود به
خصوص همســرتان را بــرای ادامــه راه با
خودهمراهکنید،منابعکمکدرسیخود
را به روز کنیــد ،برنامهای راهبــردی برای
خود تدارک ببینید که بهتر است مطابق با
برنامهراهبردیآزمونهاییکیازموسسه
هایمعتبرکنکوریباشدتابتوانیدمسیری
را که هدف خود قــرار دادهاید به خوبی و با
موفقیتطیکنید.

اگر واقعا قصــد ادامه تحصیــل دارید ،باید
اوقاتــی را کــه بــه درس خوانــدن در منزل
اختصاصمیدهیدبهگونهایبرنامهریزی
کنید تا بتوانید حداقل شش یا هفت ساعت
را به دور از مسئولیتها و دغدغههای خود،
درسبخوانید.برایانجاماینکارمیتوانید
ازفردیخواهشکنیدتاروزانهچندساعت
از فرزند شــما نگهداری کند یا کودک خود
را چند ســاعت به مهدکودک بســپارید .در
ادامه تحصیــل خود اصــا وقفــه نیندازید
چراکــه ممکــن اســت در ســالهای آینده
شرایط تغییر کند و شرایط مساعد امروز را
برای درس خواندن نداشــته باشــید .شما
باید برای بــه دســت آوردن رویاهــای خود

مدرک کارشناسی را در شهر خودتان

شرایط خانه را بــرای درس خواندن

مساعدکنید

بگیرید

شایانذکراستکهقبولیشمادردانشگاه
شــهر محل ســکونت خودتــان از شــانس
بیشــتری برخــوردار اســت و قطعــا درس
خوانــدن در کنــار خانواده به شــما آرامش
بیشتری میدهد .بنابراین نیازی نیست
که از همین ابتدا ،ســنگ بزرگی بردارید
و فقط به فکــر ادامه تحصیل در دانشــگاه
فردوســی باشــید .توصیه من به شما این
اســت که قبولی در دانشــگاه فردوسی را
برای مقاطع باالتر در نظر بگیرید و اکنون
به بهانــه قبول نشــدن در این دانشــگاه از
درس خواندن دست برندارید.
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