ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در دﻧﯿﺎی ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻧﻮﺷﺘﻪ :راﺑﻌﻪ ﻣﻮﺣﺪ  .رواﻧﺸﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم
ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﺑﯽﭘﻨﺎهﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺎنﮔﺪاز ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺼﻮم در دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﯾﻢ ،از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺟﻨﮓﻫﺎ ،زﻟﺰﻟﻪ و
وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﺎﺟﺮان اﻧﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎنﮐﺎر ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﺐ ﺑﺎ دﻧﺪانﻫﺎی ﺑﻪﻫﻢ ﺧﻮرده و
ﺗﻦ ﻧﺤﯿﻔﺸﺎن ،ﻓﺎل و دﺳﺘﻤﺎل و … ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﻣﺎ از ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬرﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ و آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ،دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎده و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن
از درک دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮان ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ وارد ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎژه ،ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺷﯿﻮه اﺣﺴﺎس و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻮدک از ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻓﺮق دارد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻞ از 11ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻠﻤﻮس و ﻗﺎﺑﻞدرک ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺧﻄﺮ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ،
آن را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻃﯽوار آن را ﻣﯽآﻣﻮزد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﯾﻢ و ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک و ﺧﻼﻓﮑﺎر را ﺑﻔﻬﻤﺪ.
ﭘﺲ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻪ دور ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده
ﺑﺮای ﺑﺎزی در ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻣﺤﻠﻪ ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ دم در و …ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در راه اﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن
ﻓﺎرغ از درس و ﻣﺸﻖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﺷﺎن ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﮏﺑﺎل و ﺑﻪدور از ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﺧﻔﺎﺷﺎن و ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ و ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﻘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﭘﻨﺎه دراز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﻫﺎ از ﺣﺼﺎر زﻧﺪﮔﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽﺷﺎن در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺪوﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎدﮐﻨﺎن ،اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺑﺎزی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد
ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﺎاﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ.
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