
بعضی پدر و مادر ها به طور 
بین  ناخواسته  یا  خواسته 
فرق  خود  فرزندان 
گونه ای  به  و  می گذارند 
نمی توانند عدالت را بین آنها رعایت کنند. 
تبعیض قائل شدن بین فرزندان باعث کم شدن 
اعتمادبه نفس، گوشه گیری و خشم و کینه 
بچه ها می شود و در آینده آنها نیز تاثیر گذار 
خواهد بود. این موضوع به اندازه ای مهم است 
که می توان گفت بسیاری از نا هنجاری های ما 
در دوره ها و سنین مختلف زندگی ریشه در 
تبعیض والدین نسبت به ما دارد. این تبعیض ها 
هر چه بیشتر باشند آسیب های  روحی ما هم 
بیشتر خواهند شد. همچنین زمینه برای پرورش 
خصوصیات نامطلوب اخالقی و رفتاری هم 
بیشتر ریشه  بیشتر می شود. برای شناخت 
تبعیض والدین و راه های مقابله با آن با دکتر 
شیوا دولت آبادی، روان شناس، متخصص و 

فعال حوزه کودکان گفت وگو کرده ایم. 

: خانم دکتر، خانواده ها چه نقشي در 
شكل گیري شخصیت فرزندان خود دارند؟ 

مي توانند  افراد  كه  است  جايي  خانواده 
طبیعی ترين ، اصیل ترين و طوالنی مدت ترين 
روابط خود را در آن تجربه  كنند؛ روابطي كه 
آن را مي شناسند و تاثیرات زيادي از آن مي گیرند. 
ساختار شخصیت افراد در سايه خانواده شکل 
مي گیرد، بنابراين پدر و مادر بودن مسوولیت 
سخت و سنگیني است. تولد هر كدام از فرزندان 
نیز مسوولیت جديدي را متوجه آنها مي كند؛ 
به ويژه فرزند اول و آخر كه جايگاه خاصي را به 
خود اختصاص مي دهند. حتي اگر در خانه فقط 
دو فرزند باشند باز هم هر كدام توجه خاص 
خود را مي طلبند. همچنین مکانیسم ها و ساز  
و كارهاي خاصي در خانواده ها برقراراست كه 
تاثیرات خود را بر فرزندان خواهد گذاشت. 

: نخستین گام برای تبعیض قائل 
نشدن والدین نسبت به فرزندان شان چیست؟
اگر والدين بین فرزندان خود تفاوت قائل شوند 
نخست بايد ديد اين تفاوت ها بر پايه چه مبنايي 
اتفاق افتاده است و در طوالني مدت چه تاثیراتي 
به جاي خواهند گذاشت؛ چون عالوه بر تاثیر 
بر ساختار و شکل گیري شخصیت كودكان 
مي توانند در زندگي آينده آنها نیز بسیار موثر باشند. 
نتايج تحقیقات در مورد كودكان نشان می دهد 
آنها از همان لحظات ابتدايی تولد، تفاوت هايی 
بنیادهای  سیستم  به  بیشتر  كه  دارند  هم  با 
برمی گردد،  آنها  شخصیتی  عصب شناختی- 
بنابراين بچه ها حتی در يک خانواده نیز تفاوت های 
زيادی با هم دارند. به اين  ترتیب همه بچه ها 
به يک میزان توجه نیاز ندارند و بر اثر اتفاق 

و مشکل خاصی به طور يکسان واكنش نشان 
نمی دهند و به يک اندازه آسیب نخواهند ديد. 
به طور كلی بعضی فرزندان در خانواده، بچه های 
آسانی هستند؛ اما عده ای ديگر سخت، حساس 
و آسیب پذيرند. اين موضوعی است كه والدين 
عالوه بر اينکه بايد از آن آگاه باشند بايد خودشان 
غیر اين صورت ،  در  كنند.  آماده  آن  برای  را 
ناآگاهی از اين موضوع می تواند سر آغاز و 

دلیلی برای تبعیض بین بچه ها باشد.

: عواقب و پیامدهای تبعیض بین 
بچه ها چیست؟

وقتی در يک خانواده بین فرزندان فرق گذاشته 
می شود؛ خواه ناخواه و بدون اينکه والدين از آن 
آگاه باشند؛ روابط بین فرزندان شان با مشکالتی 
كه  بچه هايی  بین  چون  شد.  خواهد  مواجه 
مورد تبعیض قرار می گیرند احساس رقابت و 
حسادت شکل می گیرد. به عالوه آنها نمی توانند از 
عزت نفس و اعتمادبه نفس الزم و كافی برخوردار 
باشند؛ چیزی كه می تواند در آينده و در روابط 
شخصی و اجتماعی آنها بسیار تاثیر گذار باشد. 
اين بچه ها فکر می كنند حتما خواهر يا برادر من، 
قابلیت ها و شايستگی های زيادتری دارد كه در 
خانه بیشتر مورد توجه پدر و مادر قرار می گیرد. 
در واقع می توان گفت بچه ها بدون  اينکه هیچ گونه 

امکانی برای حمايت از خودشان داشته باشند و 
حتی در موارد زيادی امکان دانستن اينکه چرا 
به اندازه كافی مورد حمايت و توجه والدين 
خود قرار نمی گیرند؛ به عواطف و انتخاب های 
والدين شان متکی هستند و در بسیاری موارد 

چاره ای هم به جز پذيرش آن ندارند. 
به اين ترتیب، وقتی والدين بین فرزندان خود 
تفاوت قائل می شوند اعتمادبه نفس يا اصال در 
آنها شکل نمی گیرد يا اگر هم وجود داشته 
باشد از بین می رود. چیزی كه برای برخوردار 
بودن از سالمت روان و موفقیت در جنبه های 
مختلف زندگی بسیار تاثیر گذار و مهم خواهد 
بود. در واقع بچه ها بدون توجه به جنسیت 
خود و همچنین اينکه فرزند اول ، وسط يا 
آخر باشند محتاج و نیازمند دريافت توجه از 

طرف والدين خود هستند.

: والدین برچه مبنایی و به چه دالیلی 
بین فرزندان خود تمایز قائل می شوند؟

يکی از داليل تبعیض، جنسیت بچه هاست. 
كه  كودكی  به  نسبت  توجه  بذل  نیز  گاهی 
مشکالتی از جمله بیماری يا نقص در كالم 
و رشد داشته باشد نیز می تواند بیش از اندازه 
مورد توجه يا بی توجهی والدين قرار بگیرد، 
بنابراين رفتار والدين می تواند در همه جنبه های 

زندگی كودكان از جمله میزان موفقیت های آنها 
نقش داشته باشد. حتی ظاهر بچه ها هم باعث 
تغییر در رفتار آنها با فرزندان شان و همچنین 

توجه بیشتر و كمتر به آنها خواهد شد. 
بعضی پدر، مادرها هم انتظار دارند فرزندان شان 
بتوانند به آرزوهای دست نیافتنی آنها جامه 
عمل بپوشانند و هنگامی كه بعضی فرزندان 
آنها عاليق بسیار متفاوتی با خودشان دارند و 
نمی توانند چنین انتظاراتی را برايشان برآورده 

سازند توجه كافی به آنها نشان نمی دهند.

: واکنش بچه ها نسبت به رفتار های 
صورت  چه  به  والدین  شان  تبعیض آمیز 

خواهد بود؟
اين كودكان معموال نمی توانند خودشان و ديگران 
را دوست داشته باشند و همچنین نمی توانند 
از قدرت مقابله الزم در رفتارهای اجتماعی و 
عاطفی خود در آينده برخوردار شوند. به عالوه ، 
با توجه به اينکه آنها تمرين خوبی برای جلب 
توجه و محبت ديگران به طرف خود ندارند 
ممکن است بچه های ديگر به راحتی بتوانند به 
آنها زور بگويند. همچنین ممکن است در روابط 

خود نیز نقش قربانی را داشته باشند. 
 درواقع آنها مدام به دنبال محبتی كه از دست 
می دهد  نشان  تحقیقات  می گردند.  داده اند 

بچه هايی كه مورد تبعیض پدر و مادر خود 
قرار می گیرند حتی آمادگی ابتال به بیماری های 
جدی مانند پرفشاری خون ، ابتال به بیماری های 
قلبی يا افزايش قند خون را هم بیش از بچه های 
ديگر كه در خانواده رفتار منصفانه ای با آنها شده 
خواهند داشت. بنابراين والدين نبايد فراموش 
كنند كه تبعیض باعث می شود فرزندان شان 
از ابتدا دنیای تلخ، بی توجه و بی حمايت و 
ناعادالنه ای را تجربه كنند و به اين ترتیب، تجربه 
دردهای عاطفی هیجانی آنها باعث می شود 
ترجیح دهند اغلب در الک خود فرو بروند.

رفتار  می توانند  چطور  والدین   :
تبعیض آمیز خود را کنار بگذارند؟

فراموش نکنیم در مورد تبعیض هم مانند هر 
كار ديگری پیشگیری بهتر از درمان است. يعنی 
قبل از تولد فرزند جديد، والدين بايد فرزند 
خود را آماده كنند تا بداند جايگاه او كجاست 
و چطور بايد با خواهر يا برادر جديدش كنار 
بیايد. وقتی در خانواده نقش هر فرد از جمله 
فرزندان مشخص باشد انسجام خانوادگی ايجاد 
شده باعث می شود بچه ها به جای حسادت و 
كینه ورزی بتوانند بهتر با همديگر كنار بیايند. 
چون اگر خواهر و برادرها در بزرگسالی پشت 
هم باشند می توانند بهترين سرمايه های ارتباطی 

برای همديگر محسوب شوند. چون به خاطر 
وجوه اشتراكی كه با هم دارند و عواطف مشتركی 
كه با هم و در يک خانواده تجربه می كنند ، 
نزديکی بیشتری با هم خواهند داشت، بنابراين 
والدين هر چه از نقش مهمی كه دارند آگاه تر 
باشند و بدانند چطور می توانند انسان های سالم 
تربیت كنند و با عوامل آسیب زايی از جمله 
تبعیض آشنا باشند؛ هر زمان شروع به تصحیح 
رفتار خودشان بکنند بهتر از آن است كه به 

اين موارد بی توجه باشند.
البته رفتار والدين در 3 تا 6 سال نخست زندگی 
كودكان بسیار مهم است چون هیجانات آنها 
در اين دوران شکل می گیرد و اگر آسیبی به 
آنها وارد شود خیلی سخت می توانند آن را 
جبران كنند. اما توانايی مغزی انسان و نیاز به 
جبران كمبودهايی كه تجربه می كند به جبران 
آسیب كمک خواهد كرد. ضمن آنکه مداخله 
به موقع والدين هم موضوع مهم ديگری است 
كه اگر به موقع انجام شود، آسیب كمتری به 

كودكان خواهد زد. 
همچنین چگونگی شکل  گیری دلبستگی كودک 
در سال های نخست تولد او چیزی نیست كه 
به آسانی جبران كرد؛  آينده آن را  بتوان در 
به ويژه وقتی والدين ضعف های كودک را به 
نوعی به او گوشزد كرده باشند. ولی جبران 
اين گونه خطاها و مشکالت تربیتی هر چه 
زودتر برطرف و سعی در جبران آنها شود، 
بیشتر هم امکان بهبودشان وجود خواهد داشت. 
در واقع همه ما فرزند تجاربی هستیم كه از 
پدر و مادرهای خود به ارث برده ايم و می توانیم 

آن را به نسل های بعدی هم انتقال بدهیم.

کاهش عزت نفس و اعتمادبه نفس کودکان نتیجه تبعیض والدین

عواقب تبعیض قائل شدن بین کودکانعواقب تبعیض قائل شدن بین کودکان

كسب عادت های بهداشتی خوب 
در منزل برای سالمتی و آسايش 
كودكان از اهمیت زيادی برخوردار 
است. به همین دلیل الزم است كه 
اين عادت های خوب از همان سال های اول زندگی به 
او آموزش داده شده و به صورت عملی وارد زندگی 
كودک شود. يادتان باشد كه ايجاد هر نوع عادتی 21 
روز زمان الزم دارد. رعايت بهداشت و عادت كردن به 
آن، ابتال به برخی بیماری ها و ناخوشی ها را در كودكان 
كاهش داده و در نتیجه نیاز به مراجعات پزشکی را نیز 
به میزان قابل توجهی كمتر می كند. در نتیجه بهترين كار 
اين است كه از همان سنین پايین نکات بهداشتی را با 

كودكان تمرين كنید تا تبديل به عادت شوند.

کودکان و عادت های بهداشتی 
ايجاد عادت های خوب بهداشتی از سنین كودكی بسیار 
ضروری است. چون كودكان اصول رعايت نکات 
بهداشتی و خودمراقبتی را نمی شناسند و بايد از طرف 

والدين آموزش ببینند.
1.شستوشویدستها: بهترين كار اين است كه 
كودكان را عادت دهید به طور مرتب دست های خود را 
بشويند. در طول روز، كودكان در معرض ويروس ها و 
باكتری هايی قرار دارند كه ممکن است با مالیدن چشم ها، 
قرار دادن انگشت در دهان يا لمس بینی باعث ايجاد 
عفونت در كودک شوند. نتايج پژوهشی كه  يونیسف 
منتشر كرده است نشان می دهد از هر 10 كودک يک 
نفر شست وشوی صحیح دست ها را آموزش نديده 
است. الزم است كه به كودكان بیاموزيد قبل از خوردن 

غذا، بعد از دستشويی، بعد از تماس با حیوانات يا بعد 
از عطسه و سرفه دست های خود را با دقت بشويند.

2.مسواکزدنآنهم3باردرروز: دندان كودكان 
از همان ابتدای رويش بايد تمیز شوند. اگر شما از 
همان سنین پايین مسواک زدن به دندان های فرزندتان 
را شروع كنید او زودتر به اين كار عادت خواهد كرد. 
يادتان باشد روشی كه دندان ها را مسواک می زنید به 
اندازه مدت زمانی كه برای اينکار وقت می گذاريد مهم 
است. منظور اينکه بايد مسواک زدن را با حوصله و 
صرف زمان مناسب انجام دهید. بهتر است در مدتی 
كه مسواک می زنید شعر و آهنگ بخوانید تا حوصله 
كودک سر نرود. زبان كودک را نیز بايد به آرامی و با 

ماليمت تمیز كنید تا دهان بوی بد ندهد.
3.عوضکردنروزانهلباسزیر: ايجاد عادت تعويض 
روزانه لباس زير يک كار ضروری برای پیشگیری از ابتال 
به بیماری های عفونی است. در نتیجه كودكان بايد ياد 
بگیرند كه هر روز لباس زير خود را عوض كنند. الزم 
است كه والدين تمیزی و پاكیزگی را به كودكان خود 
آموزش دهند. به اين ترتیب آنها به مرور ياد می گیرند 
كه به طور مستقل و آگاهانه لباس های خود را انتخاب 

كنند، بشوند و عوض كنند.
4.حمامودوشمنظم: كودكان به دوش گرفتن يا 
حمام كردن منظم نیاز دارند. می توانید آنها را به حمام 
يا دوش پايان روز تشويق كنید تا خواب راحت تری 
نیز داشته باشند. مطمئن شويد كه او تمام بخش های 
بدن خود از جمله ناحیه مقعد و تناسلی و زير بغل ها 
را به خوبی می شويد. سپس قبل از پوشیدن لباس، بدن 

كودک را به خوبی و با دقت خشک كنید.

5.داشتنلوازمبهداشتیشخصی: عادت دادن 
كودكان به مراقبت شخصی و رعايت نکات بهداشتی 
نیازمند برخی تکنیک ها است تا ايجاد جذابیت كرده 
و كودكان را به اين كار سوق دهد. الزم است كه 
لوازم شخصی و خاص او مانند خمیردندان، مسواک، 
شانه، حوله، صابون و محصوالت مربوط به مراقبت 
از مو را در اختیارش قرار دهید. اين كار مسئولیت 
بیشتری در برابر لوازم بهداشتی و كسب عادت های 

خوب ايجاد می كند.
6.تمیزکردنورعایتبهداشتپاها: زمانی كه 
باكتری ها با عرق تركیب می شوند بوی بدن ايجاد 
می كنند. اين مسئله در خصوص پاها يا زير بغل ها 
بیشتر است. در نتیجه اگر كودک بیشتر ساعات روز 
را كفش به پا می كند، كثیفی و باكتری ها روی پاهايش 
تجمع می كنند، بنابراين الزم است رعايت بهداشت 

پاها را به كودكان بیاموزيد. به آنها ياد دهید كه حین 
حمام يا شست وشوی پاها دقت بیشتری بکنند و بین 

انگشت ها، كف پاها و زير ناخن ها را نیز تمیز كنند.
وقت  حمام  زمان  گوشها: بهداشت رعایت .7
مناسبی برای تمیز كردن گوش ها است. استفاده از 
پنبه برای پاک كردن جرم هايی كه از مجاری شنوايی 
خارج می شوند روش خوبی برای رعايت بهداشت 
گوش ها است. فقط يادتان باشد كه گوش پاک كن 
يا هیچ شی كوچک ديگری را وارد گوش كودک 
نکنید. يادتان باشد كه كودكان میل زيادی به تقلید 
از كار بزرگترها دارند. در نتیجه چنین كارهايی را 
عالوه براين  ندهید.  انجام  بچه ها  چشم  مقابل  در 
استفاده از گوش پاک كن باعث فرو بردن جرم ها 

به داخل گوش شده و ممکن است مشکل ساز شود.
8.گرفتندهانحینعطسهوسرفه: میکروب ها 
همه جا هستند و به راحتی در هوا حركت می كنند. 
نتايج پژوهش هايی كه توسط دانشگاه كمبريج منتشر 
شده نشان می دهد كه میکروب های ناشی از عطسه 
و سرفه تا 200 برابر دورتر از آنچه تصور می كنیم 
سفر می كنند. در نتیجه بايد به كودكان ياد بدهید كه 
در هنگام عطسه يا سرفه دهان خود را با دستمال يا 
قسمت داخلی آرنج خود بگیرند. سپس دستمال را 

دور انداخته و دستان خود را بشويند.
9.کوتاهکردنناخنها: زير ناخن ها در كودكان و 
همچنین بزرگترها محل مناسبی برای تجمع باكتری ها 
و كثیفی ها است. میکروب هايی كه زير ناخن ها جمع 
می شوند می توانند از راه بینی، چشم ها و دهان وارد 
بدن شوند. در نتیجه استفاده از برس تمیزكننده ناخن ها 
و همچنین كوتاه كردن منظم آنها يکی از مهمترين 
نکات رعايت بهداشت است و همچنین خطر 
فرو رفتن ناخن در گوشت انگشت ها را 

نیز كاهش می دهد.

حرف آخر
يادتان باشد كه رعايت بهداشت 
مناسب  و  خوب  رشد  برای 
كودكان ضروری است. در واقع 
آموزش بهداشت فردی به توقف 
تکثیر و انتشار بیماری ها كمک 
می كند. در نهايت اينکه داشتن 
جزو  سالم  خانواده  و  فرزندان 
برای  راهی  و  زندگی  ضروريات 

داشتن جامعه ای سالمتر است.
etreparents :منبع

99عادت بهداشتی درخانه با کودکانعادت بهداشتی درخانه با کودکان
 ترجمه: 

فاطمه 
مهدی پور

نتایج پژوهش هایی که توسط دانشگاه نتایج پژوهش هایی که توسط دانشگاه 
کمبریج منتشر شده نشان می دهد که کمبریج منتشر شده نشان می دهد که 
میکروب های ناشی از عطسه و سرفه میکروب های ناشی از عطسه و سرفه 

تا تا 200200 برابر دورتر از آنچه تصور  برابر دورتر از آنچه تصور 
می کنیم سفر می کنند. در نتیجه می کنیم سفر می کنند. در نتیجه 

باید به کودکان یاد بدهید که در باید به کودکان یاد بدهید که در 
هنگام عطسه یا سرفه دهان خود هنگام عطسه یا سرفه دهان خود 

را با دستمال یا قسمت داخلی آرنج را با دستمال یا قسمت داخلی آرنج 
خود بگیرند. سپس دستمال را دور خود بگیرند. سپس دستمال را دور 

انداخته و دستان خود را بشویندانداخته و دستان خود را بشویند

وقتی در یک خانواده وقتی در یک خانواده 
بین فرزندان فرق بین فرزندان فرق 
گذاشته می شود؛ گذاشته می شود؛ 

خواه ناخواه و بدون خواه ناخواه و بدون 
اینکه والدین از آن اینکه والدین از آن 

آگاه باشند؛ روابط بین فرزندان شان آگاه باشند؛ روابط بین فرزندان شان 
با مشکالتی مواجه خواهد شد. چون با مشکالتی مواجه خواهد شد. چون 
بین بچه هایی که مورد تبعیض قرار بین بچه هایی که مورد تبعیض قرار 
می گیرند احساس رقابت و حسادت می گیرند احساس رقابت و حسادت 

شکل می گیرد. به عالوه آنها نمی توانند شکل می گیرد. به عالوه آنها نمی توانند 
از عزت نفس و اعتمادبه نفس الزم از عزت نفس و اعتمادبه نفس الزم 
و کافی برخوردار باشند؛ چیزی که و کافی برخوردار باشند؛ چیزی که 

می تواند در آینده و در روابط شخصی می تواند در آینده و در روابط شخصی 
و اجتماعی آنها بسیار تاثیر گذار باشد. و اجتماعی آنها بسیار تاثیر گذار باشد. 
این بچه ها فکر می کنند حتما خواهر یا این بچه ها فکر می کنند حتما خواهر یا 
برادر من، قابلیت ها و شایستگی های برادر من، قابلیت ها و شایستگی های 

زیادتری دارد که در خانه بیشتر مورد زیادتری دارد که در خانه بیشتر مورد 
توجه پدر و مادر قرار می گیردتوجه پدر و مادر قرار می گیرد

 یکتا 
فراهانی 
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