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ﻣﮋﮔﺎن ﻣﯿﺮاﺷﺮاﻗﯽ – ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﮐﻼﻓﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮه ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮش از او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل او
ﭘﻨﺎه آورده .ﮐﺎﻣﺮان ،دردوران ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﺎک وﺑﻌﺪ ﻣﺎده ﺷﯿﺸﻪ روی ﻣﯽ آورد اﻣﺎ ،ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎدش ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪون
آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻟﻮرازﭘﺎم واﻟﮑﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
از دﺧﺘﺮ دوﺳﺎﻟﻪ اش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﻟﺮزد ۰۳ ،ﺳﺎل دارد و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ .واﻟﺪﯾﻨﺶ او را ازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮص ﻫﺎی ﻣﺎدرش را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  “:واﻟﺪﯾﻨﻢ ﻣﺮا ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎدﻧﺪ.
از ﺑﭽﮕﯽ ﺷﺎﻫﺪ دﻋﻮا و ﻣﺸﺎﺟﺮه واﻟﺪﯾﻨﻢ ﺑﻮدم .ﭘﺪرم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد .ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ دﻋﻮا ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻗﺮص آرام
ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
ﻣﺎدرم ﮐﻪ ﻗﻬﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﺎی ﺧﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﺷﺐ در اﺗﺎق ﮐﻨﺎری ﺻﺪای ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑﻂ ﭘﺪرم را ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺷﻨﯿﺪم ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻟﻪ ﻫﺎ را ﭘﺪرم از ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ
دﻋﻮا وﺳﺎﻃﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد ،اﻣﺎ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺑﺴﺎط ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮد .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﻨﺪﺑﺎری ﭘﺪرم ،ﻣﺎدرم را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ
اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد.
اواﯾﻞ از ﻣﺸﺮوب ﭘﺪرم ﻣﯽ ﺧﻮردم و دزدﮐﯽ از ﻗﺮص ﻫﺎی ﻣﺎدرم ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ ﻣﺎدرم ﺣﺘﯽ ﺷﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد ﻗﺮص ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺘﺪرﯾﺞ
ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از آن وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرم ﺑﺨﻮاﺑﻢ.
اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻮدک آزاری اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آزار و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮارد ﮐﻮدک آزاری در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ،آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺷﯿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺮخ ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد در اﯾﺮان  ۵۶.۲درﺻﺪ اﺳﺖ و ۸۵
درﺻﺪ از ﻣﻌﺘﺎدان اﯾﺮان زﯾﺮ  ۴۳ﺳﺎل دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵۴.۱۲درﺻﺪ از اﻓﺮاد دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮاز آن ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﻟﮑﻞ در اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک ،اﻧﻮاع داروﻫﺎی رواﻧﮕﺮدان ،رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و اﻟﮑﻞ روی  ۸ﻫﺰار ﺟﻮان  ۵۱ﺗﺎ  ۵۳ﺳﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﻪ  ۰۲ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ۶۲/۵ .درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۸۲/۸درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪ زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﮑﻠﯽ اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازﻋﻮارض آن اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﮐﻮدک آزاری اﺳﺖ .ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻗﺐ و

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺣﺪود  ۰۴درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ ،دارای واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻨﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ و
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻟﮑﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ روی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی آزارﮔﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
ﺧﺎﻧﻮاده روﺑﺮو ﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺰواﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ
اﻟﮑﻞ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دارای اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ:
–در ﮐﻮدﮐﯽ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﻧﺪ و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
–در اﻧﺰوا رﺷﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
–ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
–در ﺟﻮی از ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد دارﻧﺪ ،از ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی روﺣﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ را ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .واﺑﺴﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد،
ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدک از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،آﻣﻮزش اﻧﻀﺒﺎط و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان دارای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد ،دارای ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،اﻧﺰاوای
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻠﻮک را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدک ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
اﻟﮑﻠﺴﯿﻢ و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﺋﯿﻦ و دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن دﯾﺮ ﯾﺎ زود ،ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.اﺣﺘﻤﺎﻻ ”ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ واﮔﺮ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آﯾﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
« از ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﺴﺮ  ۴ﺳﺎﻟﻪ دوﺑﺎره ﺧﻮدش را درﮐﻼس ﺧﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﭘﺴﺮش ﺷﺐ ادراری دارد .ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎزاری اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد؛ اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ اﺳﺖ .از ﻣﺎدر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻮدک ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ او ﻫﻨﻮز ﺧﻮدش را ﺷﺐ
ﻫﺎ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎدر اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻀﻄﺮب و ﮐﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺸﻨﺞ اﺳﺖ و ﺷﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش درﮔﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ  ۲ﺳﺎﻟﻪ اش را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺘﮏ زده و دﯾﮕﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺟﯿﻎ ﻫﺎی ﻣﻤﺘﺪ آﻧﻬﺎ را در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد زﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و دارای ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از واﮐﻨﺶ
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ».
اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮدﮐﺎن داﺋﻤﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ،ﺗﺮس ،درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺸﻢ و
ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮم را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب و ﺷﺐ ادراری ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮدک ﭼﺎره ای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ای ،ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﯾﺎ اﻟﮑﻞ وﺟﻮد دارد و از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه آزارو ﻏﻔﻠﺖ روﺑﺮو اﺳﺖ،
ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد و ﮐﻮدک آزاری را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.

ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮدو

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ اﻗﻮام و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
و ﺣﺘﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.

اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ :
–آﻣﻮزش ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿﺎد
–اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن دارای واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻮﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﯿﺶ از اﻧﮑﻪ ﮐﻮدک ﻣﻮرد
ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
–آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ،آﻣﻮزش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
–اﯾﺠﺎد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎررواﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
–آﻣﻮزش ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ،ﭘﺰﺷﮑﺎن وﺑﺨﺼﻮص
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زﻧﺎن وزاﯾﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﻮدک ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اورژاﻧﺲ و ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﺑﻌﺎد اﻋﺘﯿﺎد و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف درﻃﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺮده اﺳﺖ .اﻋﺘﯿﺎد دراﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ای ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﻋﺪام ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﻮاد و
اﻟﮑﻞ ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ  ،درﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدک،
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺪاﺧﻼت در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ :
–ﮔﺰارش ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭙﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺎن  ۱۱ ،ﺗﯿﺮﻣﺎه ۲۹۳۱
–ﻧﻮروزی ،ﻔﺎﻃﻤﻪ  ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﻮدک آزاری و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺪت
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ؛ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان
–ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻬﻤﻦ ۲۹۳۱
http://goo.gl/sYfWGT
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