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عکس و مکث

جامعه سالم

شیوع کم ورنی بین 
کودکان زیر ۵ سال استان 

سیستان وبلوچستان، 
نسبت به آمار کل کشور، دو 

و نیم برابر بیشتر است.
براساس آمار رسمی 

اداره بهداشت 
سیستان وبلوچستان، تعداد 
کودکان زیر پنج سال مبتال 

به سوتغذیه و کم وزنی 
حدود ۱۲ هزار نفر است. سخنی با والدین

حکایتی تلخ و سرد 

پیش رویم راه می رفت و حواسم را 
به خود پرت کرده بود. قد بلند و 
چهار شانه با سر شانه هایی خمیده که 
نشان از سن و سال باالیش داشت.
از پشت سر عجیب شبیه پدر بزرگ 
با  که  بودم  او  خاطرات  غرق  بود. 
تنه سخت مردی جوان و بی مباالت 
ناگهان سکندری خورد، زانوهایش 
به شدت به لبه پله ساختمان کناری 
خورد و فرود آمدن روی دست هایش 

آه از نهادش برآورد.
بتواند همانجا  تا  کمی طول کشید 
اما  تمیز  کت  بنشیند.  پله  روی 
کهنه اش خاکی شده بود و در نور 
کم چراغ ساختمان دیدم که صورتش 
جمع شده و با یکی از دست هایش 

زانوهایش را می مالد. 
توجه رهگذران جلب شد و دورش 
حلقه زدند. نگاهش اطراف را جستجو 
می کرد و مردی انگار مقصد نگاهش را 
دید و کیف دستی اش را برایش آورد. 
ناگهان  و  انداخت  به کیف  نگاهی 
تبدیل  تلخ  هق هقی  به  سکوتش 
شد. در جواب کنجکاوی اطرافیان، 
کسی گفت ترازویی در کیف پیرمرد 
شکسته، انگار وسیله کارش بوده و 

روزها در همین میدان... 
صدای گریه پیرمرد دلم را تکه تکه 
سوزاند،  را  دلم  آنچه  اما  کرد 
عکس العمل و حرف های آدم هایی 
بود که آن شب سرد در میدان هفتم 
تیر اطراف یک افتاده حلقه زده بودند. 
از مردی که با بد و بیراه گفتن به 
زخمش  به  نمک  پیرمرد  فرزندان 
را  مسووالن  که  اویی  تا  می پاشید 
و  آن سن  در  او  کردن  کار  مقصر 
که دست  زنی  از  می دانست.  سال 
همراهش را که با دو اسکناس ده 
پس  بود،  آمده  پیش  تومانی  هزار 
زد، یکی از اسکناس ها را دوباره در 
کیفش چپاند و با چشم غره نشانش 

داد الزم نیست حاتم بخشی کند.
پیرمرد به پزشک نیاز داشت، به اینکه 
حداقل با تاکسی دربست تا خانه اش 
برود اما در آن شب سرد از معرفت 

آدم ها قرار نبود آبی گرم شود.
از  آدرس  گرفتن  برای  من  تالش 
او بی نتیجه ماند اما شماره تلفنم را 
در جیب کتش گذاشتم. هنوز منتظر 
تماسش هستم و هنوز به این فکر 
می کنم قلب آن آدم ها سردتر از شب 

برفی دی ماه بود.

تقریبا همه انسان ها تمایل به اجتماعی بودن دارند؛ 
تحقیقات نشان داده که ارتباطات اجتماعی برای 
سالمت جسم و روان، حیاتی است. با این حال، 
داشتن زمانی برای تنها بودن، نقشی اساسی در 
با  سالمت روان دارد. بودن در کنار دیگران 
منافعی همراه است اما می تواند استرس هایی 
نیز به همراه داشته باشد مثال شما نگران افکار 
و قضاوت مردم هستید، رفتار خود را تغییر 
می دهید تا از طرد شدن جلوگیری کنید و با 
بقیه گروه هماهنگ شوید. در کنار این هزینه ها، 
داشتن زمان تنهایی می تواند بسیار مهم باشد.

چرا داشتن اوقات تنهایی مهم است؟
کاوش شخصی: این روش به شما زمان و آزادی 
می دهد تا احساسات واقعی خود را بدون مداخله 
کشف کنید. همچنین راهی برای امتحان تجربه های 
جدید، تحقیق در مورد موضوعاتی که برای 
شما جذاب هستند، کسب دانش و حتی تمرین 

روش های جدید ابراز وجود است. 
به  تا  تنهایی فرصتی است  خالقیت: زمان 
ذهن خود اجازه دهید به جستجو بپردازد 
تنها  کنید.  تقویت  را  خود  خالقیت  و 
فعالیت  افزایش  به  منجر  می تواند  بودن 

با تخیل شود.  در مدارهای عصبی مرتبط 
انرژی اجتماعی: زندگی به تنهایی معموال با 
دیدی منفی مواجه است. با این حال، افرادی 
که تنها زندگی می کنند ممکن است زندگی 
اجتماعی غنی تر و انرژی اجتماعی بیشتری 
نسبت به افرادی که با دیگران زندگی می کنند، 
داشته باشند. البته مهم است که بدانید جنبه های 
شخصیتی شما و ترجیحات فردی شما، می تواند 
نیاز  تنهایی  زمان  به  چقدر  اینکه  تعیین  در 
دارید و این روش چقدر ممکن است برایتان 
مفید باشد، نقش داشته باشد. برون گراها تمایل 
دارند از تجربیات اجتماعی کسب انرژی کنند 
بنابراین، تنهایی ممکن است برای آنها چالش 
برانگیزتر باشد. از طرف دیگر افراد درون گرا 

از تنها بودن انرژی می گیرند.

چگونه زمان خود را به تنهایی بگذرانیم؟
تنها ماندن زمانی بسیار سودمند است که داوطلبانه 
باشد و احساس کنید هر زمان که بخواهید می توانید 

به دنیای اجتماعی خود بازگردید.
 زمانی را تعيين كنيد: مشخص کنید که 
چه زمانی می خواهید تنها باشید و آن زمان را 
در برنامه خود قرار دهید و مطمئن شوید که 

دیگران در برنامه شما اختالل ایجاد نمی کنند.
 رسانه های اجتماعی را رها كنيد: روی از 
بین بردن عوامل حواس پرتی، به ویژه مواردی 
که باعث مقایسه اجتماعی می شوند، کار کنید. 
تمرکز شما باید روی افکار و عالیق تان باشد و 

نه روی کاری که دیگران انجام می دهند.
 برنامه ريزی كنيد: همه افراد در سپری کردن 
زمان تنهایی راحت نیستند بنابراین ممکن است 
برنامه ریزی برای انجام دادن کاری مشخص، 
مفید باشد مانند مدتی استراحت، انجام یک 
سرگرمی مورد عالقه یا خواندن یک کتاب یا 

گوش دادن به یک پادکست.
 پياده روی كنيد: اگر احساس می کنید از تعامل 
اجتماعی بیش از حد کالفه شده اید، گذراندن 
زمان کمی در خارج از منزل به تنهایی و لذت 
بردن از طبیعت و مناظر به عنوان یک روش 

ترمیمی می تواند تاثیرگذار باشد. 
 ذهنيت درست را پرورش دهيد: در مورد 
فواید تنهایی بخوانید و مطالعه کنید. ارزیابی 
مجدد نحوه نگاه شما به گذراندن زمان به تنهایی، 
می تواند نقش مهمی در تعدیل نگرش منفی به 

اوقات تنهایی داشته باشد.
verywellmind.com :منبع

کمتر کسی هست که نام کتاب کلیله و دمنه را نشنیده باشد. کتابی که شهرت 
جهانی دارد و به زبان های گوناگون ترجمه شده است. اصل کتاب به زبان 
سانسکریت )هند قدیم( است که برزویه طبیب، وزیر انوشیروان پادشاه 

ساسانی، آن را به زبان پهلوی ترجمه کرد. 
کلیله و دمنه مجموعه ای از حکایت های اخالقی است. مجموعه ای 
از تجربه ها و برداشت های انسانی که در قالب تشبیه و تمثیل چگونه 
زیستن را به خواننده می آموزد. این کتاب، کتابی پندآمیز است که در 
آن حکایت های گوناگون )بیشتر از زبان حیوانات( نقل شده  است. نام 
آن از نام دو شغال با نام های کلیله و دمنه گرفته شده  است. بخش 
بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد. در هر یک از 
داستان های حکمت آمیز در مورد زندگی این حیوانات که بدل از برخی 
از انسان ها و شیوه زندگی آنهاست به چشم می خورد. کتاب از نظر 

محتوای داستانی بسیار شنیدنی است و به 
نوعی بیانگر اندیشه، علم و تفکر نسل بشر 
در قرن های بسیار گذشته است. نگاه دقیق 
و ظریف و ارائه راهکارهای انسانی برای 
زیستی عالمانه و خردورزانه از مهم ترین 
ابزاری است که این اثر از آنها برای ارتباط 
با مخاطبانش استفاده کرده است و لطافت 
بیان نویسندگان اصلی آن بوده که باعث 

شده تا امروز این داستان ها خواندنی باشند و به آنها رجوع شود. در این 
مجموعه تالش بر این بوده که ادبیات کهن را به شیوه ای سهل تر و جذاب تر 
برای نوجوانان فراهم آورند. این کتاب نوشته داوود لطف ا... است که توسط 

نشر پیدایش در 339 صفحه به چاپ رسیده است.

 ترجمه: سارا حق بین
اوقات تنهایی و سالمت روان

قصه های خواندنی کلیله و دمنه

آقا فیروز یک مرد جوان 41 ساله و پدر 
دو کودک خردسال است. اوج جوانی 
و شادابی اش است و در انتظار فرزند 
سوم بودند که معلوم شد سلول های 
سرطانی به بدنش چنگ انداخته اند 
و دچار سرطان رکتوم شده است. 4 
تجویز  برایشان  دوره شیمی درمانی 
باید 28  انجام شده و  و یک دوره 
اما  بشوند  هم  پرتودرمانی  جلسه 
نه توان پرداخت  نه توان کار دارد 

هزینه های درمان.
من و تو می توانیم کمک کنیم باری 
از دوش این خانواده برداشته شود 
نباشیم.  تلخ  و  تاریک  و  سرد  و 
را  خود  نقدی  کمک  است  کافی 
شماره  با  پارسیان  بانک  کارت   به 
به   6221-0610-8001-0756
امدادگران  خیریه  موسسه  نام 
شماره  با  و  کنید  واریز  عاشورا 
یا  )داخلی2(  تلفن75983000 
 09198012677 همراه  شماره 

تماس بگیرید.
این بیمار با کد 25728 در موسسه 

امدادگران عاشورا شناخته می شود.

در سال های قبل بیشتر جوان ها در مقابل انتخاب 
والدین سر تسلیم فرود می آوردند و بی چون و 
چرا صالحدید آنها را می پذیرفتند اما امروزه کمتر 
جوانی به این انتخاب ها تن در می دهد و بیشتر آنها 
تمایل دارند خودشان همسر و شریک زندگی شان 
را انتخاب کنند. مخصوصا که به علت های مختلف 
در سال های اخیر سن ازدواج باالتر رفته است و 

جوانان خودشان شخصا انتخاب می کنند. 
در گذشته خانواده ها در انتخاب شریک زندگی 
فرزندشان دخالت تمام و کمال داشتند به طوری که 
انتخاب  را  فرزندشان  اساسا خودشان همسر 
می کردند و گاهی دختر یا پسر بدون خواست 
خودش به اصطالح می سوخت و می ساخت 
ولی امروزه این نوع انتخاب کمتر است. جوانان 
خودشان در محیط  های مختلف ارتباطاتی را آغاز 
می کنند و ازدواج می کنند. ظاهرا این روال منطقی 
و درست تر است اما این تغییرات ظاهرا مثبت، 

چالش هایی هم دارد.
زمانی که سن ازدواج باالتر می رود، ممکن است 
روابط بی هدف قبل از ازدواج، افزایش یابد و 
احتمال داشتن روابط مخرب بیشتر می شود چون 
به دست آوردن شناخت واقعی و آگاهانه بدون 

حضور خانواده ها مشکل است.
مساله این است که در صورت تمایل جوان ها 
به شناخت بیشتر طرف مقابل با آگاهی هر دو 
خانواده، برخی خانواده ها همکاری الزم را با 

فرزندشان ندارند و سریع به رسمیت بخشیدن 
رابطه می اندیشند. در حالی  که اگر این اصرار 
نباشد، در جریان بودن خانواده ها به روند درست 
رابطه کمک می کند. البته اگر خانواده ها با ُحسن 
نیت عمل کنند. اگرچه سن باالتر ازدواج در اکثر 
مواقع منجر به بلوغ و آگاهی بیشتر می شود ولی 
استثنائاتی هم وجود دارد. اول باید دید چه زمانی 
برای ازدواج مناسب است؟ زمانی که جوان از 
نظر روانی به تعادل و پختگی می رسد و می تواند 
خشم و هیجانات خودش اعم از عشق، تنفر، 
خشم و شادی را مدیریت کند و از طرفی استقالل 
مالی الزم و به صورت کلی شرایط برای ازدواج 

دارد، گرچه که اینها کافی نیست.
انتخاب  در  آزادی  که  است  این  واقعیت 
مسوولیت آور است و هر انسان بالغی مسوول 
انتخاب های شخصی و مخصوصا ازدواجش 
است. متاسفانه گاهی خانواده ها به علت اختالف 
سلیقه از روش  های قهری استفاده می کنند و دست 
از حمایت می کشند در حالی که می شود به انتخاب 
فرزندمان احترام بگذاریم حتی اگر متفاوت با نظر 
خودمان است. اگر هم تصور می کنیم انتخاب 
او هیوالست و او متوجه نیست باید در روش 

تربیت خودمان شک کنیم. 
اگر ما فرزندمان را به درستی و در محیط نسبتا 
سالمی پرورش داده باشیم امکان ندارد که انتخاب 
او در سن مناسب یک انتخاب خطرناک باشد. 

ممکن است که روزی جدا شود ولی امکان 
یک انتخاب خیلی بد بسیار کم است. اما وقتی 
فرزندمان به خاطر انتخاب غلط خود مجبور 
به جدایی است چه کاری از ما ساخته است؟! 
نکته مهم این است که مالمت نکنیم ولی سهل گیر 
هم نباشیم. او نباید زجر بکشد ولی باید با پیامدهای 
انتخاب اشتباهش مواجه شود. رفتار قهری و در 
عین حال سهل گیرانه ما به فرزندمان این پیام را 
می دهد که قاطع نیستیم و او می تواند دوباره 
اشتباه قبلی را تکرار کند. اگرچه نباید حمایتمان 
را دریغ کنیم ولی اجازه دهیم که مسوولیت پذیری 

واقعی را تجربه کند.
در کل، مالمت کردن هیچ فایده ای ندارد. او را 
خوب بشنویم و اجازه دهیم تا خودش مسیرش 
را انتخاب کند و به او بگوییم حمایت حد و 
اندازه ای دارد و ما نمی توانیم به جای او اشتباهش 
را جبران کنیم. از طرفی همسرش را متهم به بد 
بودن نکنیم و فرزندمان را مظلوم جلوه ندهیم. این 
روش خانواده ها که می گویند همسرت بد بود و 
تو حیف شدی هیچ کمکی به جوان ها نمی کند. 
انتخاب  در  آزادی  که  فردی  هر  نهایت  در 
سرنوشتش را می خواهد باید به تنهایی از پس 
خودش بربیاید و احتماالت موجود برای آینده 
رابطه اش چه مثبت و چه منفی را مدنظر قرار 
دهد. داشتن آزادی سخت تر است اگر معنای 

واقعی اش را درک کنیم.

 کتایون خانجانی
روان شناس، روان درمانگر

مسوولیت انتخاب شریک زندگی بر عهده جوانان است یا خانواده ها؟

کودکانی که والدینشان بی وفایی کرده اند و مرتکب خیانت شده اند، در هر سنی که باشند اغلب 
واکنش های عاطفی شدیدی را نظیر عصبانیت، اضطراب، احساس گناه، خجالت، غم و سردرگمی 
تجربه می کنند. این کودکان ممکن است واکنش های پرخاشگرانه داشته باشند یا اینکه عقب نشینی 
کنند و رفتارهای گوشه گیرانه از خودشان نشان دهند. آنها ممکن است خودشان را برای جلب دوباره 
محبت از والدی که خیانت کرده تحت فشار ببینند یا اینکه نقش مراقبتی از والدی که به او خیانت 
شده، به عهده بگیرند. با توجه به شخصیت و حاالت روانی هر کودکی ممکن است رفتارهای 
مختلفی را نشان دهد و حتی ممکن است هیچ نقش حمایتی به عهده نگیرد، اما واکنش نشان دادن 
بچه ها قطعی است. در حالی که شرایط هر خانواده تفاوت دارد و هر کودک منحصربفرد است، 
رفتارهای زیر اغلب در این کودکان در هر سنی که آنها متوجه می شوند یک یا هر دو والدشان 

خیانت کرده اند – از خردساالن گرفته تا بزرگساالن – دیده شده است.
از دست دادن اعتماد: وقتی کودک از خیانت والدین مطلع می شود، معموال اعتماد به این 
موضوع که کسی که دوستش دارد به او دروغ نمی گوید، طردش نمی کند یا رهایش نمی کند، اگر 
نگوییم کامال، حداقل به میزان زیادی از دست می رود. آنها اغلب تصور می کنند که عشق و دوست 
داشتن وجود ندارد و ممکن است دچار این باور غلط شوند که عشق تک همسری وجود ندارد.
کودک ممکن است احساس کند والد خیانتکار، یک نقطه سیاه و تاریک برای او و سایر اعضای 
خانواده است. اگر کودک به وسیله والد خیانتکار تحت فشار قرار گرفته باشد تا راز خیانت را از والد 
خیانت دیده پنهان نگه دارد، بار گناه اضافی و غیرقابل توجیهی بر دوش کودک گذاشته می شود. 
این کودکان اغلب به این نتیجه می رسند که ازدواج ساختگی و عشق توهم است. عالوه بر این، 
در مورد معنای عشق و ازدواج عمیقا سردرگم می شوند. هنگامی که خیانت والد مشخص می شود، 
کودک احساس خشم و دوگانگی نسبت به والد خیانتکار دارد. این دوگانگی و سردرگمی بین 

احساس خشم و عالقه به پدر یا مادر است.
ناراحتی از والد خیانت دیده: برخی کودکان نسبت به والد خیانت دیده احساس رنجش و 
ناراحتی دارند چون کودک احساس می کند والد آسیب دیده نیازمند مراقب عاطفی او است. 
همچنین به دلیل اینکه چرا پدر یا مادر در وهله اول از خیانت جلوگیری نکردند، رنجیده است.

برون ریزی: به جای مواجهه مستقیم با احساساتی نظیر غم، عصبانیت یا سردرگمی، کودکان 
ممکن است مشکالت رفتاری در دوران کودکی، مشکالت بلوغ در دوران نوجوانی و مشکل 
ارتباطی و زناشویی در بزرگسالی را نشان دهند. والدین خیانتکار می توانند الگوی نامناسبی در 
دوران بزرگسالی برای روابط و زندگی مشترک کودکانشان باشند. گاهی والدین در تالش برای 
محافظت از کودکان در برابر واقعیت های خیانت، ممکن است توضیح ناکافی یا به دور از واقعیت 
به کودکان می دهند. مثال با گفتن نیمی از حقیقت، می خواهند مشکل را کوچک تر و ساده تر جلوه 
دهند که به خیانت دوم تبدیل می شود. بهترین روش این است که والدین در مورد خیانت به 
شیوه ای صادقانه و مناسب سن کودکان با آنها صحبت کنند. هر چه فرزندان کوچک تر باشند، بهتر 
است والدین کمتر در مورد آن صحبت کنند.ممکن است بچه ها چیزهایی بشنوند یا احساس کنند 
چیزی اشتباه است و روند عادی زندگی شان تغییر کرده است. اغلب در این مواقع بچه ها سوال 
می پرسند، ضروری است والدین نسبت به کنجکاوی کودکان هوشیارانه عمل کنند و پاسخ واقعی 
و به دور از احساسات داشته باشند. برای کودکان بدتر است که احساس کنند رازهایی از آنها پنهان 
شده است، مخصوصا زمانی که این اسرار بر آنها تاثیر می گذارد. والدین تحت هیچ شرایطی نباید 

آگاهی و شک کودک را دست کم بگیرند و نسبت به او بی تفاوت باشند. 
وقتی یکی از والدین به دیگری خیانت می کند، دنیای درونی کودک از هم می پاشد. محیط 
شخصی که کودک در آن زندگی می کند و احساس امنیت خود را از آن می گیرد )یعنی 
خانواده اش( اساسا تغییر کرده است زیرا مهم ترین افراد در آن محیط غیر قابل اعتماد شده اند.
 وقتی بچه ها یاد بگیرند که مهم ترین افراد در دنیای شان غیرقابل اعتماد هستند، توانایی شان در 
اعتماد کردن به دیگران به طور جدی مختل می شود. آنها ممکن است شک بیش از حد داشته باشند 
و از نظر عاطفی سرد شوند. اگر این مشکل برای آنها حل نشود این حس بی اعتمادی تا دوران 
بزرگسالی ادامه می یابد و در روابط عاطفی آنها خود را نشان خواهد داد چون آنها می خواهند از 
آسیب دیدن خود به همان شکلی که شاهد آسیب دیدگی والدین بوده اند، جلوگیری کنند و ممکن 

است هر کاری که الزم است برای محافظت از خود در برابر آسیب پذیری عاطفی انجام دهند.
مقابله با عصبانیت و سردرگمی کودک: راهکارهایی برای مواجهه با عصبانیت و سردرگمی 
ناشی از خیانت یکی از والدین کودک خردسال وجود دارد بنابراین بهتر است که مایل باشید به 
حرف های فرزندتان گوش دهید، حتی اگر با عصبانیت و آزار بیان شود. خشم یک واکنش طبیعی 
انسان است و اگر آزاردهنده باشند نشان می دهد درست بروز پیدا کرده است. به احساسات خشم 
فرزندتان با احترام و صبر گوش دهید، حتی اگر به معنای کنار گذاشتن ناراحتی عاطفی خودتان 
باشد. اگر شما والدی هستید که به او خیانت شده و فرزندتان نسبت به والد دیگر ابراز محبت 
می کند یا عنوان می کند که او را درک می کند، بدون مداخله در نظراتش به او اجازه دهید احساس 
درونی خود را بروز دهد. به سواالت فرزندتان گوش دهید و با صداقت پاسخ دهید، حتی اگر 
این کار برای شما خوشایند نباشد. دروغ گفتن فقط آسیب ناشی از خیانت را افزایش می دهد. 
معموال ضرورتی ندارد که در مورد جزییات صحبت کنید. کودک را مجبور نکنید درباره آنچه اتفاق 
افتاده، صحبت کند اما شنونده خوبی باشید تا هیجانات و پایه و احساسات کودک شما تخلیه شود.

بازیابی اعتماد از دست رفته: آیا می توان یاد گرفت که چگونه دوباره اعتماد کرد؟ اعتماد یک 
نیاز و یک احساس است و همچنین مهارتی است که می توان آن را آموخت. می توان روندی 
را آغاز کرد که به موجب آن حتی زمانی که کودک در معرض خیانت قرار گرفته است، دوباره 

اعتماد کردن را بیاموزد: 
 نياز به اعتماد را ايجاد كنيد؛ همه ما باید اعتماد کنیم و به دنبال این اعتماد احساس امنیت 
کنیم، باید عشق بدهیم و دریافت کنیم. یک کودک خردسال زمانی یاد می گیرد به کسی اعتماد 
کند که بتواند شرایط باثباتی را برای او فراهم کند و بدون قید و شرط در کنار او باشد. بدون این 
احساس امنیت، احساس عدم ثبات می کند. در سال های بعد هم کودک برای ایجاد روابط سالم 
و احساس امنیت که به او اجازه می دهد تا به اهداف خود برسد، باید بتواند اعتماد کند. آگاهی به 
اینکه برای داشتن سالمت عاطفی نیاز به اعتماد به دیگران دارد، راه را برای او هموار می کند. هر 
فردی با سرعت متفاوت فرایند ایجاد اعتماد را طی می کند. با گذشت زمان، فرد یاد می گیرد که 

به چه کسی و تا چه میزانی اعتماد کند و انتخاب های عاقالنه ای داشته باشد.
 اعتماد كردن سياه و سفيد نيست؛ در حالی که وجود کسانی که بتوانیم به آنها اعتماد کنیم 
در زندگی بسیار مهم است، اما اگر به خودمان اجازه دهیم بدون قید و شرط به همه اعتماد کنیم، 
به خود آسیب می زنیم. همه ما باید به یاد داشته باشیم که همیشه راهی برای اعتماد دوباره داریم، 
حتی زمانی که این اعتماد به وسیله والدین از بین رفته باشد. ما مجبور نیستیم به همه اعتماد کنیم، 
اما نباید نسبت به همه بی اعتماد باشیم. هر کس می تواند تصمیم بگیرد به کسانی اعتماد کند که الیق 
اعتماد او هستند. آگاهی از اینکه دیگران چقدر به کودک یا نوجوان احترام می گذارند، به او گوش 

می دهند و حس امنیت به او می دهند، به او کمک می کند تا فرد مورد اعتماد خود را انتخاب کند.

کودک در مواجهه با بی وفایی والدین

 دکتر آتوسا مظفر زنگنه
دکترای آسیب شناسی گفتار و زبان و مدرس دانشگاه


