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ﻧﻨﺴﯽ ﻟﻮﻣﺒﺎرد -ﺗﺮﺟﻤﻪ از اﯾﻤﺎن ﻓﯿﺮوزیﻓﺮد//
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه و ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ،ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای
ﺑﻪﭼﺎﻟﺶﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎزده و
دوازدهﺳﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﯾﺎ درﺑﺎرهی آن ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﺧﯿﺮن ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﺪرﺳﻪی اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻼﺳﮕﻮ ) (Glasgowاﻧﺠﺎم دادهام .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﻮع
ﻧﮕﺎه و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدﮐﺎن را از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ .ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﭘﯽﺑﺮدم.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎ دادهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ دروﻧﯽﮐﺮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ
اﺳﺎﺳﯽ از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮداﻧﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ رخداده
در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺧﺸﻦ را ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ درﺑﺮدارﻧﺪهی دﻋﻮای ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ ،در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪن آنﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻢﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن،
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺨﺼﯽ دﺧﺘﺮان از ﻫﻢﺳﺎﻻن ﺧﺸﻨﺸﺎن )ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭘﺴﺮان( ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﻟﻎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺸﺪن آنﻫﺎ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ وارده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺮان ﺑﺮ دﺧﺘﺮان را دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ آنﻫﺎ را ﻫﻞ داده ﯾﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ زده اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ روش ﭘﺴﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ
«اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ »ﺳﻌﯽ در ﻋﺎدیﺳﺎزی آن رﻓﺘﺎر داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدان در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻋﺎدیﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺷﻤﺮدن ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎری اﺷﺘﺒﺎه ،ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺮد و زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻔﺎوت ))discourse of difference
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺰرگﺳﺎﻻن را ﺑﻪﻋﻨﻮان رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻧﻤﺎدﯾﻨﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
داﺷﺘﻦ را از زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﻧﺘﻈﺎر دارد .آنﻫﺎ از ﺳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای در ﺑﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ
ﻓﺮدی ﺑﺎﻟﻎﺗﺮ ﺷﻮد ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽاش ﺑﺎﺛﺒﺎتﺗﺮ و ﻣﺤﺼﻮرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻬﻤﺸﺎن از
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،آﯾﻨﺪهای ﻣﺤﺪود و آرزوﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮای ﺧﻮد در ذﻫﻦ دارﻧﺪ .دﺧﺘﺮان در ﺳﻦﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن را ﺳﯿﺎل
و در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دﺧﺘﺮان ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻌﯽ از آرزوﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏﺷﺪن ،ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺑﻮدن ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﺪن و رﻗﺼﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آنﻫﺎ اﯾﻦ آرزوﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺪودﺑﻮدن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدواج و ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آرزوﻫﺎی ﭘﺴﺮان و ﺑﺎورﺷﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد.
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد از ﺧﺸﻮﻧﺖ و درﮐﺸﺎن از ﻫﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺿﺮورت ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
( (gender equalityو ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ) (gender divisionsرا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان رﯾﺸﻪ دارد .ﮐﻪ ﻫﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪهی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭘﯽآﻣﺪ آن.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮدان ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎهﺑﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﻨﺪهی ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺪام ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﺎدن در ﺻﻒﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ،داﺷﺘﻦ ورزشﻫﺎ ،اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺟﻨﺲ ،ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔﺎوت از آنﻫﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارﻧﺪ.
ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻫﻨﺠﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ) (gender segregationو دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
***
ﻣﻨﺒﻊ :اﻟﻔﺒﺎ

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض زﺧﻢﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
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ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
«ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض زﺧﻢﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮل و
روزاﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ».
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ« رﺣﯿﻢ ﻫﻤﺖاﻟﻠﻪ »ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ  .رﺣﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دﺑﺴﺘﺎن
دوراﻓﺘﺎده در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﺸﯿﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
او در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻼش او را ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮض ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دارﻧﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢﺗﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺒﻮدی ،ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و زﺧﻢﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روی ﺗﻨﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
رﺣﯿﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ از آن ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﺮود .او ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻠﻒآﺑﺎد ﻋﺎدت دارد.
از اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
دﺷﻮاریﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ
دﺧﺘﺮان ﺧﺎک و رﻧﺞ ،دﺧﺘﺮان زﻟﺰﻟﻪ
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در رده ﻧﺨﺴﺖ
رﺣﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  «:ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻮدﮐﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺎآرام و ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺧﻮدﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه و
ﻣﻨﺰوی ،ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎرش اﯾﺮاد دارد .اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺎﻻن ﺛﺒﺎت رﻓﺘﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ اﻧﻔﻌﺎل و ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﯾﯽ در ﻧﻮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻨﺼﺮﺧﻮدارزش
ﭘﻨﺪاری در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ،ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺟﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺎر ﻣﻮﯾﺸﺎن را ﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮودﺳﺖ و ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺎﻻن دﯾﮕﺮﺷﺎن دارﻧﺪ.
رﺣﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺪاری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻧﺪارد .ﻗﺎﻧﻮن از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺸﻮد و از دردﺳﺮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد.
«ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺶ از آﻣﻮزش ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﯾﮏ دﺳﺖﻓﺮوش
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻏﻤﮕﯿﻦ و اﻓﺴﺮده ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ».
ﺑﺮ ﺧﻼف رﺣﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻣﻌﻠﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر و ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﻨﻮز ﮐﻼس درس ﮔﺮاﻣﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪرﺳﻪ راﯾﺎن روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ دﻟﺸﻮره از او ﭘﺮﺳﯿﺪم« آﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﻓﺘﺎده؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺣﺎل او ﺧﻮب اﺳﺖ؟»
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮔﻔﺖ «:ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ».
ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﯾﺎن ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ و دارد ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺮﮐﺰ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ درس و ﻣﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .راﻫﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪم .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و از زﯾﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﻪاﺳﺘﮑﺎﻧﯽ داﺷﺖ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﯽ اﺗﺎق ﭘﺸﺘﯽ دﻓﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﯽ و ﺗﺨﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری را ﻫﻢ
ﺻﺪا زدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ« ﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﮐﺒﻮدی ﮐﻤﺮ و
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راﯾﺎن دارم؟ »آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﻓﺘﺎده و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺒﻮدی ﻧﺘﯿﺠﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﻮدم ،از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﻟﺨﻮش ﺷﺪم .ﭘﺴﺮم ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺸﺎور آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻢ ﺧﯿﺎل آﺳﯿﺐ زدن ﺳﻬﻮی ﺑﻪ او را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﯿﻠﻪاش راه دﻫﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺸﺪار ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺑﺮادرش
ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺛﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ ﮐﻮدک ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزی روی ﺳﻄﺢ زﺑﺮ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ راﯾﺎن ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﻣﻌﻠﻤﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ را داده اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮادر راﯾﺎن را روی ﺑﺮﮔﻪای ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ از
او ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺑﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدک اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ.
«ﺻﺒﺎ »ﯾﺎزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﺎﺑﮏ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ راﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻃﻮل ﯾﺎزده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
دو ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ .دو دﺧﺘﺮ دوﻗﻠﻮی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ .ﺻﺒﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد «:ﻫﻤﺴﺮم ﮔﺎﻫﯽ از
ﮐﻮره در ﻣﯽرود و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﻠﻮدارش ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮردش ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد .او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺑﮏ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﺗﺮس ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮاﻧﻢ
اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ».
ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺻﺒﺎ در اﯾﺮان دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آن روزﻫﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺻﺒﺎ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد:
«ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﯾﻢ  .ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﻧﻈﻢ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺒﻮدی ﺗﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ
از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﻋﺮف و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ و ﻗﯿﻢ ﮐﻮدک و
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﮐﻮدک ﺑﺪون ﺗﻨﺒﯿﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ،دو ﺳﻪ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻫﻞ دادن و ﺗﺤﻘﯿﺮ او ،ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر واﻟﺪﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ دارﻧﺪ».
دﮐﺘﺮ« ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی» ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ درﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ دورهﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻤﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮب
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺟﺎع داد.
او ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽرﺳﺪ ،وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮای آنﻫﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﻔﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ».

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ «:در ﻓﺮاﻧﺴﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه ،ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ
دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ».
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ «:ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ زﻣﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ آنﻫﺎ
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻢ و رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه را
ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻣﻮزش ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺟﻨﮓ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن
ﻋﮑﺲ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر
«ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض زﺧﻢﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﻮل
و روزاﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ».
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ« رﺣﯿﻢ ﻫﻤﺖاﻟﻠﻪ »ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺖ  .رﺣﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دﺑﺴﺘﺎن
دوراﻓﺘﺎده در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راﻣﺸﯿﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
او در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺗﻼش او را ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮض ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دارﻧﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻢﺗﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺒﻮدی ،ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و زﺧﻢﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ روی ﺗﻨﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
رﺣﯿﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ از آن ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﺮود .او ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻠﻒآﺑﺎد ﻋﺎدت دارد.
رﺣﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  «:ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻮدﮐﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺎآرام و ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺧﻮدﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه و
ﻣﻨﺰوی ،ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎرش اﯾﺮاد دارد .اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺎﻻن ﺛﺒﺎت رﻓﺘﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﯿﻦ اﻧﻔﻌﺎل و ﭘﺮﺧﺎشﺟﻮﯾﯽ در ﻧﻮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻨﺼﺮﺧﻮدارزش
ﭘﻨﺪاری در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ،ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺟﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺎر ﻣﻮﯾﺸﺎن را ﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮودﺳﺖ و ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦﺗﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢﺳﺎﻻن دﯾﮕﺮﺷﺎن دارﻧﺪ.
رﺣﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ اﻗﺘﺪاری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻧﺪارد .ﻗﺎﻧﻮن از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻧﺸﻮد و از دردﺳﺮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد.

«ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺶ از آﻣﻮزش ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﯾﮏ دﺳﺖﻓﺮوش
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻏﻤﮕﯿﻦ و اﻓﺴﺮده ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ».
ﺑﺮ ﺧﻼف رﺣﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﻣﻮرد ﮔﺰارش ﻣﻌﻠﻢ از وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .
ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر و ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ آزاررﺳﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻫﻨﻮز ﮐﻼس درس ﮔﺮاﻣﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺪرﺳﻪ راﯾﺎن روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ دﻟﺸﻮره از او ﭘﺮﺳﯿﺪم« آﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﻓﺘﺎده؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺣﺎل او ﺧﻮب اﺳﺖ؟»
ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻋﺠﯿﺐ و ﻣﺒﻬﻤﯽ ﮔﻔﺖ «:ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ».
ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﯾﺎن ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ و دارد ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻤﺮﮐﺰ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ درس و ﻣﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .راﻫﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪم .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و از زﯾﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﻪاﺳﺘﮑﺎﻧﯽ داﺷﺖ
ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣﺮا ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﯽ اﺗﺎق ﭘﺸﺘﯽ دﻓﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﭙﯽ و ﺗﺨﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻮری را ﻫﻢ
ﺻﺪا زدﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ« ﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﮐﺒﻮدی ﮐﻤﺮ و
ﺷﺎﻧﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راﯾﺎن دارم؟ »آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮم اﻓﺘﺎده و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺒﻮدی ﻧﺘﯿﺠﻪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﻮدم ،از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دﻟﺨﻮش ﺷﺪم .ﭘﺴﺮم ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺸﺎور آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻢ ﺧﯿﺎل آﺳﯿﺐ زدن ﺳﻬﻮی ﺑﻪ او را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﯿﻠﻪاش راه دﻫﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﺸﺪار ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﺑﺮادرش
ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺛﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ ﮐﻮدک ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزی روی ﺳﻄﺢ زﺑﺮ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ راﯾﺎن ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﻣﻌﻠﻤﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ را داده اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮادر راﯾﺎن را روی ﺑﺮﮔﻪای ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ از
او ﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺑﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدک اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
اﺳﺖ.
«ﺻﺒﺎ »ﯾﺎزده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﺎﺑﮏ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ راﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻃﻮل ﯾﺎزده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
دو ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ .دو دﺧﺘﺮ دوﻗﻠﻮی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ .ﺻﺒﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد «:ﻫﻤﺴﺮم ﮔﺎﻫﯽ از
ﮐﻮره در ﻣﯽرود و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﻠﻮدارش ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮردش ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد .او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺑﮏ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﺗﺮس ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻮرد
دﺧﺘﺮاﻧﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ».
ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺻﺒﺎ در اﯾﺮان دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آن روزﻫﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺻﺒﺎ ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد:
«ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﯾﻢ  .ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﻧﻈﻢ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺒﻮدی ﺗﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﯾﮑﯽ
از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﻋﺮف و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟﯽ و ﻗﯿﻢ ﮐﻮدک و
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﮐﻮدک ﺑﺪون ﺗﻨﺒﯿﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ،دو ﺳﻪ ﭼﮏ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎ ﻫﻞ دادن و ﺗﺤﻘﯿﺮ او ،ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮر واﻟﺪﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک اﻫﺪاف ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ دارﻧﺪ».
دﮐﺘﺮ« ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی» ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ درﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ دورهﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻤﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮب
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ارﺟﺎع داد.
او ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽرﺳﺪ ،وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮای آنﻫﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﻔﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدک را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ».
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ «:در ﻓﺮاﻧﺴﻪ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه ،ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ
دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ».
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ «:ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ زﻣﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ آنﻫﺎ
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻢ و رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه را
ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ».
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻣﻮزش ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ آنﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ
در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

از ﮐﻮدکآزاری آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﻨﺪروم ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺪارس آﺳﯿﺐزا اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان“ ﮐﻮدک
آزاری آﻣﻮزﺷﯽ ”دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﻮدک آزاری زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﺳﯿﺐ زا در ﻣﺪارس و ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺬاب و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
رﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎوران و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﻮر ﭘﺮورﺷﯽ در ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪارس ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﻤﯽ از ﺧﻮدآزاری و ﺧﻮدزﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮدزﻧﯽ ،اوج اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه وی در ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ و ﭘﺲ از آن در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﺸﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در او ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ در درﺟﻪ اول اﺣﺴﺎس ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺳﭙﺲ رﻧﺠﺶ از ﺧﻮد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﮔﺬار ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺶ آﻣﻮزان
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻮن ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻓﺮد اﺣﺴﺎس اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻌﻠﻖ و ﻓﺎﯾﺪه ﻣﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ دﭼﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ و اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺪه و ﭼﻮن راه ﺑﺮون رﻓﺘﯽ ﻧﺪارد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدزﻧﯽ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺣﯿﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﯽ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺮورﺷﯽ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات واﻗﻌﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﻤﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺳﻤﯽ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮔﺮوه از
داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻧﺪارد.

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺣﯿﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺎم ﭘﺮورﺷﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی
آن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس؛ ﺑﺎﺷﮑﻮهﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
وی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺪارس آﺳﯿﺐزا اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” ﮐﻮدک آزاری آﻣﻮزﺷﯽ ”دارﯾﻢ و اﯾﻦ
ﮐﻮدک آزاری زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﺳﯿﺐ زا در ﻣﺪارس و ﻧﻮع ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﺬاب
و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺪارس ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﻮر و ﺷﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﻣﺪارس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺪارس ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺳﯿﺐزاﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ“ ﺳﻨﺪروم  ” 20و ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻫﻮﺷﯽ در رده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮروش ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ روی ﺣﯿﻄﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﮐﻨﮑﻮر و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺑﯿﺮون از آﻣﻮزش وﭘﺮورش در ﺣﺎل ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮروش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ
ﺑﻪ دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺪارس ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﺳﯿﺐ
زاﺳﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک آزاری آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان“ اﻫﺮم رﻧﺞ ”ﻧﻤﺎﯾﺶ
دادهاﯾﻢ ﮔﻔﺖ :اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪام ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد در ﺳﻦ آﻣﻮزش را
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮع آﻣﻮزش و اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺑﭽﻪ ﻫﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس
ﻟﺬت و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدک آزاری ﻫﻢ در ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﻢ در روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ از ﯾﺎددﻫﯽ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺴﺖ و اﻣﺘﺤﺎن و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ :ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ رواﻧﺸﻨﺎس در ﻣﺪارس
وﺟﻮد دارد
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺟﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ،
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره در ﻣﺪارس ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮا دوﻟﺖ آﺑﺎدی )رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان( در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان از ﻃﺮف
ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ روان
اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮای رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻮارد ﻏﯿﺮﺑﺴﺘﺮی در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ آﺑﺎدی اداﻣﻪ داد :اﻣﯿﺪوراﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره ﮐﺸﻮر و اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻏﯿﺮرواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎ و ﺟﺬب ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در
ﻣﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ؛ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﮕﺎه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺷﮑﺎل دارد
اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان از دو ﺟﻬﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﻟﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه وزارت ﺑﻬﺪﺷﺖ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ
ﻧﻤﯽﭘﺮدازد.
دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﺪرﺳﻪ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺟﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
و ﻣﺸﺎوره در ﻣﺪارس ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎه
ﺗﺨﺼﺼﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﺷﺪن آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺳﭙﺲ درﻣﺎن؛ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ،آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
از ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
در ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه آنﻫﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوﯾﻦ ﺻﻤﺪزاده ،رواﻧﺸﻨﺎس و ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺨﻨﺮان
ﻣﯿﻬﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۳۲ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور و ﺣﺎﻣﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎر ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

