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از  گزارشی  ملل  سازمان 
کودکان  میر  و  مرگ  وضعیت 
در سال ۲۰۲۱ منتشر کرده و بر 
این سال  در  این گزارش  اساس 
زیر  کودک  میلیون  پنج  مجموعا 
 ۱۰۰ و  میلیون  دو  و  سال  پنج 
سن  تا  نوجوان  و  کودک  هزار 
۲۴ سالگی جان خود را از دست 
این  ایسنا،  گزارش  به  داده اند. 
 ۴.۴ هر  که  می دهد  نشان  آمار 
ثانیه یک کودک در دنیا می میرد 
و در بازه زمانی مورد بررسی در 
کردن  فراهم  با  می شد  مجموع 
بهداشت  به  دسترسی  امکان 
و  میلیون  یک  مرگ  از  مناسب 
جلوگیری  کودک  هزار   ۹۰۰
ملل،  سازمان  گزارش  به  شود. 
کودکان  میر  و  مرگ  آمار 
وضعیت  بهبود  با  می توانست 
سالمتی مادران، نوزادان، کودکان 

و نوجوانان بسیار کمتر باشد.
که  است  گفته  یونیسف  مدیر 
زیادی  مادران  و  پدران  روز  هر 
که  هستند  تروما  این  دچار 
بدهند  دست  از  را  کودکانشان 

از  و در برخی موارد حتی پیش 

اولین تنفس نوزادان شان.
عین  در  متحد  ملل  سازمان 
اگر  که  است  داده  هشدار  حال 
از  جلوگیری  در  سریع  اقدامات 
این روند صورت نگیرد احتماال 
میلیون   ۵۹ تقریبا   ۲۰۳۰ سال  تا 

کودک و نوجوان جان خود را از 

میلیون   ۱۶ و  داد  دست خواهند 
خواهند  دنیا  به  مرده  نیز  نوزاد 

آمد.
این  با  وله،  دویچه  گزارش  به 
وضعیت  درازمدت  در  وجود 
شده  بهتر  کودکان  میر  و  مرگ 

 ۲۰۲۱ تا   ۲۰۰۰ سال  از  است. 
خردسال  کودکان  میر  و  مرگ 
است.  شده  کمتر  درصد   ۵۰
و  کودکان  میان  در  میزان  این 
نوجوانان و همچنین جوانان، ۳۶ 
درصد کاهش داشته است. دلیل 
وضعیت  بهبود  نیز  موفقیت  این 
پزشکی  اساسی  نیازهای  تامین 

بوده است.
مادران  سالمت  بخش  مدیر 
جهانی  سازمان  در  کودکان  و 
زنده  شانس  می گوید:  بهداشت 
تولد  محل  به  کودک  یک  ماندن 

او بستگی دارد.
سازمان  گزارش  اساس  بر 
که  کودکانی  بهداشت،  جهانی 
به  آفریقا  صحرای  جنوب  در 
بیشتر  برابر   ۱۵ می آیند  دنیا 
آمریکای  و  اروپا  کودکان  از 
شمالی در معرض مرگ زودرس 
ماندن  زنده  شانس  دارند.  قرار 
آسیای  در  آمده  دنیا  به  کودکان 
از  کمتر  برابر  هفت  نیز  جنوبی 
کودکانی است که در کشورهای 

صنعتی شمال به دنیا می آیند.

المنتال

حقیقت کوچولوی غمگین اثر جونا وینتر

کارگردان : پیتر سوهن
نویسنده : برندا هسوه

صدا گذاران : مامودو آتی، لیا لوئیس...
زمان فیلم : ۱ ساعت ۳۳ دقیقه

ژانر : انیمیشن ، کمدی ، ماجراجویی
خالصه داستان فیلم: 

به  باید  هم  کنار  در  متضاد  عنصر  جفت  یک 
شهری که عناصر آب ، آتش و هوا ساکن هستند 
امبر  آتش  عنصر  و  ویدو  آب  عنصر  کنند،  سفر 
آشنا  جدیدی  و  جالب  چیزهای  با  سفر  این  در 
که  آموزند  می  این سفر  در طول  آنها  می شوند، 
 ... دارند  اشتراکی هم  نقاط  عناصر در عین تضاد 
این انیمیشن جدید ۲۰۲۳ توسط دو کمپانی بزرگ 

والت دیزنی و پیکسار ساخته شده و قرار است در آمریکا اکران شود.

»حقیقـت کوچولوی غمگین« داسـتان لطیف 
و دلنشـینی اسـت در باب حقیقت، راستگویی، 
تعهـد بـه حقیقـت و درسـتی و پرسشـگری. 
داسـتان درباره ی »حقیقِت« گـرد و کوچولویی 
اسـت بـه رنـگ آبـی، بـا چشـمانی درشـت و 
غمگیـن. او غمگیـن اسـت چـون دیگـران او 
کنـارش  از  بی تفـاوت  نمی گیرنـد،  جـدی   را 
می گذرنـد یـا حتـی او را زیـر پـا می گذارنـد. 
جملـه  یـک  فقـط  کوچولـو  حقیقـت  امـا 
می گویـد: »حقیقـت، حقیقـت دارد!« پافشـاری 
کوچولـوی  »حقیقـت  بـرای  جملـه،  ایـن  بـر 
بدجنس هـا،  می شـود.  تمـام  گـران  غمگیـن« 
کـه شـخصیت هایی الغـر و کشـیده، بی چهـره 
تحمـل  هسـتند،  قرمـز  دسـتکش هایی  بـا  و 
اینکـه  از  پـس  آن هـا  ندارنـد.  را  حقیقـت 
نمی کنـد  قبـول  آبـی  کوچولـوی  حقیقـت 
دروغ بگویـد، او را همـراه حقیقت هـای دیگـر 
می کننـد؛  دفـن  زیـر خـاک  در صندوقچـه ای 
 ،»۴ می شـود   ۲ به عـالوه   ۲« مثـل  حقایقـی 
»کریسـتف کولومبـو آمریـکا را کشـف نکـرده 

اسـت.« و »یخچـال، گـوزن نیسـت!«
کارخانـه ی  در  بدجنس هـا 
دروغیـن  حقایـق  حقیقت سازی شـان، 
می سـازند و دنیـا تاریـک می شـود. در یکی از 
تصاویـر می بینیـم کـه دسـته ای از ایـن حقایق 
دروغیـن یـک شـهروند و سـگ را بـه جایـی 
سـروکله ی  کـه  اینجاسـت  می برنـد.  نامعلـوم 
آن هـا  می شـود،  پیـدا  حقیقـت  جوینـدگان 
روی  چراغ هایـی  و  دسـت  در  بیل هایـی  بـا 
در  کـرده،  جسـت وجو  بـه  شـروع  پیشـانی، 
نهایـت حقایـق را پیـدا می کننـد. دنیـا دوبـاره 
دور  »زمیـن  می شـود:  حقیقـت  نـور  از  پـر 
خورشـید می چرخـد.« »مـردم باعـث شـده اند 
حقیقـت  »حقیقـت،  و  شـود.«  گرم تـر  زمیـن 

دارد.«
اکنـون حقیقت هـا می داننـد کـه تنها نیسـتند، 
افـرادی وجـود دارنـد کـه ذهـن پرسشـگری 
دارنـد، می اندیشـند و بـه دانسـتن حقیقت نیاز 
دارنـد. ایـن کتـاب پاسـخی آشـکار به مسـائل 
موجـود در فضای سیاسـی و رسـانه ای امروز، 
 Fake News یـا  اخبـار جعلـی  از جملـه 
بافـت  کتـاب،  دیجیتالـی  نقاشـی های  اسـت. 
بصـری  تضـاد  و  دارنـد  رنگارنگـی  آبرنگـی 
بـه  مصمـم  کـه  بدجنس هـا،  بیـن  واضحـی 
در هـم شکسـتن حقایـق هسـتند، جوینـدگان 
حقیقـت، که مصمم به افشـای حقایق هسـتند، 

و البتـه خـود حقیقـت کوچولـو ایجـاد می کنند.
»حقیقـت  کتـاب  مطالعـه ی  پایـاِن  در 
دربـاره ی  گفت وگـو  غمگیـن«،  کوچولـوی 
معنـای حقیقـت، اینکه چـه چیزهایـی حقیقت 
اسـت و نمی شـود تغییـرش داد، لـزوم پایبندی 
از  آن  تشـخیص   روش هـای  و  حقیقـت  بـه 
دروغ، می توانـد بـه درک بهتـر کـودک در این 

بـاره کمـک کنـد.
برنـده ی  وینتـر،  جونـا  کتـاب،  نویسـنده ی 
کتاب هـای  بـرای  جایـزه  چهـل  از  بیـش 
ترویـج  راسـتای  در  غیرداسـتانی  تصویـری 
و  اجتماعـی  عدالـت  زیسـت محیطی،  آگاهـی 
برنـده ی جایـزه ی کتـاب  نـژادی و همچنیـن 

اسـت. آدامـز  جیـن  کـودک 
نیـز  اسـوالد،  پیـت  کتـاب،  تصویرگـر 
تایمـز  نیویـورک  تصویرگـر  پرفروش تریـن 
»تخمـه ی  »تخم مـرغ خـوب« و  کتـاب  بـرای 
بـد« اسـت کـه در سـال ۲۰۱۷ بهتریـن کتـاب 
کـودک سـال آمـازون بـود. او به عنـوان طراح 
کارگـردان  و  مفهومـی  هنرمنـد  شـخصیت، 
از  محبـوب  فیلم هـای  از  بسـیاری  در  هنـری 
احتمـال  بـا  »ابـری   ،»۲ »ماداگاسـکار  جملـه 
بـارش کوفته قلقلـی« و »پرنـدگان خشـمگین« 

اسـت. کـرده  کار 
گزیده هایی از کتاب

روزی از روزهـا حقیقتـی بـود. یـک حقیقت 
کوچولـو، یک حقیقـت کوچولـوی غمگین!

نمی گرفـت.  جـدی  را  حقیقـت  هیچ کـس 
و  می خندیدنـد  کوچولـو  حقیقـت  بـه  همـه 

می گذاشـتند. مختلفـی  اسـم های  او  روی 

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب

سازمان ملل گزارش کرد
مرگ یک کودک یا نوجوان هر ۴.۴ ثانیه در جهان در ۲۰۲۱

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای محمد حسین جودکی تسلیم دو برگ فرم استشهادیه گواهی شده شماره ۴۷۱۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱8 بروجرد 
مدعی می باشد که ششدانگ پالک ۲۷ فرعی از ۳۰۴۰ اصلی واقع در بخش ۱ بروجرد ذیل ثبت ۹۴8۵ صفحه ۱۷۰ دفتر ۷۱ سند چاپی شماره 
۲8۱۰۳ بنام مشارالیه ثبت و سند  مالکیت صادر و تسلیم گردیده است مفقود گردیده است. لذا باستناد تبصره یک الحاقی بماده ۱۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود اگر شخصی به نحوی از انحاء مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می 
تواند اعتراض خود را کتبآ پس از نشر آگهی بمدت ده روز به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضائ مدت قانونی و اعالم گواهی 
سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. آدرس ملک: بروجرد خ بهارستان کوچه شهید میثمی فرد پالک ۱۱-تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

 معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد - سید مهدی موسوی

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای امین عسگری تسلیم دو برگ فرم استشهادیه گواهی شده شماره ۷۴۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۳ بروجرد مدعی می 
باشد که ششدانگ پالک های ۲۲۰۲ فرعی از ۷۳ اصلی واقع در بخش ۳ بروجرد ذیل دفتر ۲۴۹ صفحه ۱۲۵ سند شماره ۳۰8۳۹۲ د ۹۳ بنام امین 
عسگری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است مفقود گردیده است. لذا باستناد تبصره یک الحاقی بماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود اگر شخصی به نحوی از انحاء مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود 
را کتبآ پس از نشر آگهی بمدت ده روز به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضائ مدت قانونی و اعالم گواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد.آدرس ملک: بروجرد 8۱ هکتاری میدان کردی خ بروجردی کوچه شهید آزما-تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
 معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد - سید مهدی موسوی

مفقودی
–  شماره شاسی  موتور ۱۱۱۵8۱۰۲۲۶۳۶  ۴۱ شماره  ایران   ۳۶ انتظامی ۴۷۱ ب  به شماره  پیکان  مالک خودرو سواری  میر  اینجانب حسنعلی 
8۱۵۰۲۰۷۳ به علت فقدان اسناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشت )المثنی( برگ سبز خودرو مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر 
شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

میرزا علی اکبر صابر

نه یازیم؟
شاعـرم، چونکی وظیفه م بودور اشعار یازیم
گؤردویوم نیک و بدی ائیله ییم اظهار، یازیم
گونو پارالق، گونوزو آغ، گئجه نی تار یازیم
پیسی پیس، اَیرینی اَیری، دوزو همواره یازیم

نیـیـه بس بؤیله بره لدیرسن آ قاری، گؤزونو؟
یـوخسا بـو آینه ده آیری گؤرورسن اؤزونو؟!

شعـره مشغـول ائـده رک خـاطِر غم مایلمی
قـویـورام قـنشریـمه کاغـذیمی، چئرنیلیمی
گلـیرم یازماغا بـی کلـمه - توتورسان الیمی
قورخورام یا نه اوچون- چونکی کسیرسن دیلیمی!

ای عـجب، من کی، صداقت یولونو آزماییرام
هلـه گؤردوکلریمین دؤرد ده بیرین یازماییرام!

هلـه مـن دورده بیـرن یازماییرام، کارینا باخ
اوستومه گونده سؤیورسن بو قـده ر، عارینا باخ
اؤزون انـصاف ائـله، افـکارینا، اطـوارینا باخ
ایسته میرسن یازام؟ اؤز عیب لی کردارینا باخ!

کیشی، سن عیبینی قان، منله عبث جنگ ائله مه!
اؤزونـو، هـم منـی بـو بـاره ده دلتنگ ائله مه!

گـؤرور اربـاِب قـلـم غـایـه آمـالـیـنـیـزی
منـدن آرتـیـق یـازا بیلـمکده ایکن  حالینیزی
یازمیر اونالر دخی اون دؤرد ده بیر افعالینیزی
اؤزونـوزسوز اوالرا یـازدیـران احـوالینیـزی

یـوخسا بـو عـیـب دن عـالـمده مبرادیر اوالر
بؤیـله آلچاق یازی دان مین کره اعالدیر اوالر!

نئـجـه من دؤردده بیرین یازماغا ایمن دئیلم
قورخور اون دورد ده بیرین یازماغا هم اهل قلم
سن اگر سؤز وئره سن:»قورخما، قیل احوالی رقم«
وضع حالین یازیالرسا زیلی زیل، یا بمی بم

ائله بیر حاله دوشرسن کی، توکون بیز - بیز اوالر 
اَینیمه گئیمه یه شئی تاپماسان، آستار اوز اوالر!

عکس

ادامه از همین صفحه...
نصیری در رابطه با درمان اعتمادبه نفس در کودکان 
می گوید: »صرف تغییر رفتار والدین برای درمان و 
زیرا  نیست  کافی  کودک  اعتمادبه نفس  افزایش 
والدینی که با رفتارهایشان باعث سلب اعتمادبه نفس 
افرادی آسیب پذیر  در کوکشان می شوند، خودشان 
ببینند و  آموزش  باید  والدین  این دسته  لذا  هستند 
از طرف دیگر، میزان آسیب دیدگی اعتمادبه نفس در 

کودک باید موردبررسی قرار گیرد.«
افزایش  به منظور  والدین  که  است  معتقد  نصیری 
مهارت  که  است  الزم  کودکشان  اعتمادبه نفس 
»عالیق،  دهند:  آموزش  او  به  را  »خودآگاهی« 
استعدادها، مهارت ها و احساسات بارز کودک باید 
موردبررسی قرار گیرد و پس از بررسی خودآگاهی، 
از یکدیگر  نقاط قوت و ضعف کودک  الزم است 
تفکیک شده و با استفاده از نقاط قوت، اعتمادبه نفس 

کودک را افزایش داد.«

هدی  سادات پاک نهاد: 
زندگی،  اوایل  همان  از 
نیازهای  به  والدین  پاسخگویی 
نوزادانشان بر رشد اعتمادبه نفس 
و عزت نفس تأثیر می گذارد. مثاًل 
کودک لبخند می زند و والدین با 
عکس العمل  رفتن،  صدقه  قربان 
عکس العمل  این  می دهند.  نشان 
والدین در اوایل کودکی، نوجوانی 
نشان دهنده  بزرگ سالی  و 
پذیرش، تصدیق و تحسین است 
رشد  به  قابل توجهی  به طور  و 

عزت نفس و اعتمادبه نفس کمک 
والدین  هنگامی که  اما  می کند 
به  نسبت  مناسبی  عکس العمل 
کودکشان  احساسات  و  افکار 
که  زمانی  یا  نمی دهند  نشان 
درگیر  بیش ازحد  والدین 
برای  کمی  فرصت  و  می شوند 
افکار و  تا  کودک فراهم می کنند 
احساسات خود را بروز دهد، در 
هر دو صورت رشد اعتمادبه نفس 
خطر  به  کودک  عزت نفس  و 
متأسفانه  این،  بر  عالوه  می افتد. 
والدین  مخرب  رفتارهای  برخی 
اعتمادبه نفس  که  می شود  باعث 
سرکوب  همیشه  برای  کودک 
نصیری،  زهره  دکتر  شود. 
تربیتی  روانشناسی  متخصص 
به  اشاره  با  ایرنا  با  گفت وگو  در 
رفتارهای آسیب زننده والدین، به 
در  اعتمادبه نفس  اهمیت  بررسی 

کودکان می پردازد.
نصیری در تعریف اعتمادبه نفس 
به  »اعتمادبه نفس  می گوید: 
است.  خود  به  اعتماد  معنای 
عزت نفس  که  داشت  توجه  باید 
است.  متفاوت  اعتمادبه نفس  با 

از  مهم تر  بسیار  عزت نفس 
برخی  در  و  است  اعتمادبه نفس 
باهم  را  اصطالح  دو  این  متون 
دو  این  درحالی که  می کنند  معنا 

متفاوت از یکدیگرند.«
ضرورت  نصیری،  گفته  به 
مستلزم  اعتمادبه نفس  داشتن 
»اگر  است:  عزت نفس  داشتن 
باشد،  داشته  عزت نفس  کسی 
داشته  هم  اعتمادبه نفس  می تواند 
اعتمادبه نفس  کسی  اگر  اما  باشد 
نداشته  عزت نفس  و  باشد  داشته 

دچار  است  ممکن  باشد، 
لذا  شود  کاذب  اعتمادبه نفس 
الزم  عزت نفس  داشتن  برای 
و  عزیز  را  خودمان  که  است 
ارزشمند بدانیم. بنابراین، بیش از 
اعتمادبه نفس الزم است از همان 
به  را  عزت نفس  داشتن  کودکی 

کودک آموزش دهیم.«
نداشتن  تربیتی  روانشناس  این 
را  اعتمادبه نفس  و  عزت نفس 
جوانان  و  کودکان  برای  خطری 
»متأسفانه  می گوید:  و  می داند 
همچون  محرک هایی  امروزه 
مخدر،  مواد  مجازی،  فضای 
به یک  و...  روان گردان  داروهای 
صنعت تبدیل شده که اگر کودکی 
باشد،  نداشته  اعتمادبه نفس 
این  مصرف کنندگان  از  به راحتی 

صنعت خواهد شد.«
که  است  معتقد  نصیری 
در  سزایی  به  نقش  والدین 
کودک  اعتمادبه نفس  پرورش 
افزایش  برای  »والدین  دارند: 
اعتمادبه نفس در کودکشان نباید از 
واژه های دستوری استفاده نمایند 
زیرا واژه های دستوری به صورت 

امرونهی می تواند موجب کاهش 
در کودک  اعتمادبه نفس  یا سلب 
نباید  به هیچ عنوان  شود.«»والدین 
بیش از سه دستور در طول روز به 
فرزندشان بدهند؛ البته سه دستور 
هم شرایط خاص خود را دارد.« 
رفتارهایی  از  دیگر  یکی  نصیری 
اعتمادبه نفس  سلب  باعث  که 
هشدار  را  می شود  کودک  در 
»بسیاری  افزود:  و  دانست  دادن 
یا  نگرانی  روی  از  والدین  از 
به  زودهنگام  خیلی  دلسوزی، 
می دهند.  هشدار  فرزندشان 
را  »لباست  مثل اینکه  هشدارهایی 
»نیفتی!«،  نخوری«،  سرما  بپوش، 
»لیوان رو از دستت نندازی« و...؛ 
این والدین اصاًل اجازه نمی دهند 
طبیعی  دنیای  با  فرزندشان  که 
تجربه  و  شوند  روبرو  خودشان 
کسب کنند.« »کودکی که همیشه 
قصد انجام کاری را داشته و به او 
هشدار داده شده و درنهایت مادر 
یا پدر آن کار را به انجام رسانده، 
اعتمادبه نفس  نمی تواند  قطعًا 
داشته باشد چراکه چنین کودکی 
همیشه اعتماد به والدین داشته نه 

اعتماد به خودش!«
به عنوان  را  تمسخر  نصیری، 
به  آسیب زننده  عامل  سومین 
می کند  ذکر  کودک  اعتمادبه نفس 
به  نه تنها  »تمسخر  می گوید:  و 
بلکه  اعتمادبه نفس آسیب می زند 
عزت نفس کودک را نیز خدشه دار 
در  مدام  والدین  گاهی  می کند. 
کودکشان  به  زدن  برچسب  حال 
هستند؛ زمانی که کودک دستخط 
به  یا  نیست  منظم  ندارد،  خوبی 
غضروفی  رشد  یا  اختالل  دلیل 
برچسب هایی  با  می خورد،  زمین 
بی نظم  چلفتی،  پا  و  دست  مثل 

و... کودک را تمسخر می کنند.«
روانشناس،  این  گفته  به 
تمسخرآمیز  رفتارهای  این گونه 
کودک  تا  می شود  باعث 
درنتیجه  کند؛  بی ارزشی  احساس 
بین می رود  از  عزت نفس کودک 
وجود  عزت نفس  که  درجایی  و 

اعتمادبه نفسی  باشد،  نداشته 
هم  اگر  و  داشت  نخواهد  وجود 
باشد،  داشته  اعتمادبه نفس وجود 
و  است  کاذب  اعتمادبه نفس  آن 

به سرعت فرومی ریزد.
که  والدی  می گوید  نصیری 
هم  می کند  تهدید  را  فرزندش 
نیز  را  کودکش  اعتمادبه نفس 
والدین،  »تهدید  می برد:  بین  از 
کودک را دچار اضطراب و ترس 
کم کم  اضطراب  این  و  می کند 
بین  از  را  کودک  اعتمادبه نفس 
است  معتقد  نصیری  می برد.« 
و  معلم  والدین،  بر  عالوه  که 
پرورش  در  نیز  آموزشی  سیستم 
است.  مؤثر  کودک  اعتمادبه نفس 
او می گوید: »سیستم رقابتی وقتی 
صحیح است که همه افراد ازنظر 
یکسان  هوشی  سطح  و  استعداد 
لذا زمانی که سطح هوش  باشند 
متفاوت  یکدیگر  با  دانش آموزان 
رقابتی  سیستم  برقراری  است، 
باعث  و  است  عدالت  برخالف 
می شود تا کودک مدام خودش را 
با دیگر دانش آموزانی که از سطح 
هوش باالیی برخوردارند مقایسه 
کند، درنتیجه این مسئله منجر به 
سلب اعتمادبه نفس در دانش آموز 
می شود. رفتارهای آسیب زننده ای 
و  تهدید  هشدار،  دستور،  مثل 
والدین  طرف  از  که  تمسخر 
باعث سلب اعتمادبه نفس کودک 
می شود، از طرف معلم و سیستم 
روی  بر  می تواند  نیز  آموزشی 
تأثیرگذار  کودک  اعتمادبه نفس 
از  آسیب زننده  رفتارهای  باشد. 
 ۷ زیر  سنین  در  والدین  طرف 
بیشتری  اثربخشی  بسیار  سال، 
دارد و نقش والدین را پررنگ تر 
آسیب زننده  رفتارهای  اما  می کند 
گرفتن  قرار  با  و  معلم  طرف  از 
منجر  همساالن  گروه  در  کودک 
به از بین رفتن عزت نفس می شود 
کردیم  اشاره  که  همان طور  و 
سلب  به  منجر  عزت نفس  سلب 

اعتمادبه نفس خواهد شد.«
... ادامه در همین صفحه

نترس، فقط داد بزن!!!...
سعیده پیرایش
بدنشان  از  قسمت  کدام  که  بدانند  باید  بچه ها 
یا  و  ببیند  را  آنها  کسی  نباید  و  است  خصوصی 
به آن دست بزند و همینطور باید بدانند که وقتی 
کاری  به زور خواست  یا  و  زد  ما دست  به  کسی 
بکند مثال ما را با خود ببرد باید چه کار بکنند. در 
می توانیم  تا  باید  فقط  ترسید  نباید  موقعیتی  چنین 

محکم داد بزنیم.
این چیزها را  این قصه، داستان پسری است که 
می دانست. اسم او آرش بود. مادر آرش این چیزها 
را به او یاد داده بود. ولی او فکر می کرد که این ها 
اتفاقی  روز  یک  که  این  تا  نمی خورند.  دردش  به 
افتاد. آنها آن روز به خانه ی یکی از فامیل ها رفته 
پسر  یک  فقط  چون  بود،  تنها  آرش  آنجا  بودند. 
به  پسر  آن  ولی  نبود.  او  که هم سن  داشتند  بزرگ 
آرش گفت که بیا به اتاق برویم تا با کامپیوتر من 
او  انداخت و  به مادرش  نگاهی  کنیم. آرش  بازی 

هم اجازه داد.
او به آرش گفت که بیا بغل من بنشین تا با هم 
بازی کنیم. ولی آرش دوست نداشت که بغل کس 
کرد.  مجبور  را  آرش  پسر  آن  ولی  بنشیند  دیگری 
قسمت های  به  زدن  دست  به  کرد  شروع  او  بعد 

خصوصی آرش.
او در گوش آرش گفت: که اگر به کسی بگویی 
تو را خیلی محکم خواهم زد. بعد هم همه از تو 

بدشان خواهد آمد.
آرش  خیلی ترسیده بود. نمی دانست چکار کند. 
ولی یک دفعه یاد حرف های مادرش افتاد و شروع 
کرد با تمام قدرتی که داشت فریاد زدن و مادرش 

را صدا کرد.
و  آمدند  اتاق  به  هراسان  دیگران  همراه  مادرش 
آنجا همه چیز را فهمیدند و آرش را نجات دادند.

آرش خیلی ترسیده بود و گریه کرد ولی پدر و 
گناهی  او  و  نبود  او  تقصیر  این  که  گفتند  مادرش 
ندارد و آن پسر را حسابی تنبیه کردند تا دیگر از 

این کارها نکند. 

ایستگاه کودک

با این رفتار اعتماد به نفس در کودک تان می میرد

هؤپ هؤپ نامه


