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 درك توقعاتي كه از شما بعنوان اولياء وجود دارد 

 . تربيت كودك براي هر فرد تحت هر شرايطي آسان نيست

ولي اگـر عـالوه بـراي ايـن         .  در بسياري مواقع احساس كنيد قدري تحت فشار و دلواپس هستيد           كمبود وقت و توان، امكانات مالي، مي تواند باعث شود كه          

 . مشكالت، فرزندتان هم از ناهنجاري هاي رفتاري رنج ببرد، اين وضعيت شما را دشوارتر مي كند

 . مواجه شودوقتي كه چنين وضعيتي پيش آيد اساس خانواده تان ممكن است تضعيف شده و آتيه فرزند تان با خطر 

اگر شما در خود اعتماد به نفس كافي بعنوان پدر يا مادر احساس نمي كنيد اين ممكن است ناشي از چندين علت از جمله برخوردار نبودن از رابطه خـوب بـا            

 . اولياء خودتان در گذشته باشد

 . واجه شويدهمه اينها مي تواند باعث شود كه در برخورد با مسائل فرزند تان با دشواري بيشر م

 ناهنجاري هاي رفتاري كودكان 

 فرزند تان حدود رفتار خود را هميشه محك مي زند 

با محك زدن اين حدود آنها به شما اعتماد مي كنند و به حدودي كه شـما بـراي   . كودكان در هر سني حدودي كه بر رفتارشان وجود دارد را محك مي زنند 

 . رفتارشان قائل مي شويد اعتماد مي كنند

آنها با اين كار مقرراتي را كه شما تعيـين مـي    .  زياد، كودكان حدود رفتار خود را محك مي زنند         "من اين را مي خواهم    " گفتن و    "نه"با بدخُلقي كردن يا با      

 . كنيد به چالش مي گيرند و نه اقتدار شما را بعنوان ولي خود

 چرا ناهنجاري هاي رفتاري از فرزند تان سر مي زند؟ 

 اوقات كودكان احساسات خود را از طريق رفتارشان ابراز مي كنند زيرا اين تنها روشي است كه آنها مي دانند كه از طريق آن مي تواننـد آنچـه را كـه                          برخي

 . احساس مي كنند بيان كنند

رزند تان شود و يـا بـه خسـتگي و ناخوشـي             حس خشم، سرخوردگي و بالتكليفي درباره چيزي، يا احساس گناه و يا شرم، مي تواند باعث اشباع احساسات ف                  

 . فيزيكي آنها منجر شود؛ يا اينكه مي تواند به طغيان احساسي يا رفتاري آنها بيانجامد

 تغييرات در رفتار 

 : وقتي كه رفتار فرزند تان دشوار مي شود، از خود بپرسيد

 چه چيزي اكنون متفاوت است و يا در حال تغيير در زندگي فرزندم است؟  •

 ه احساساتي ممكن است باعث اين رفتار دشوار شده باشند؟ چ •

 : فرزندا نتان ممكن است با تغييرات يا دوره هاي انتقالي در زندگي شان مواجه شوند كه براي آنها پراضطراب باشد، بعنوان مثال

 تغيير مدرسه؛  •

 از دست دادن دوستي با كسي؛ يا  •

 . شدشان رخ مي دهدتغييراتي كه در وضعيت فيزيكي خود آنها با ر •



 ٣

 : تجارب ناراحت كننده ديگر مي تواند شامل اينها باشد

 تغييرات زياد و همزمان در روال عادي زندگي شان؛  •

 فقدان عاطفي، بعنوان مثال وقتي يكي از اولياء يا كساني كه از او مراقبت مي كرده است فوت كرده يا او را ترك كرده است؛  •

 اذيت شدن، يا دشواري در يادگرفتن و فشار از طرف هم كالسي ها؛ مشكالت مدرسه، بعنوان مثال  •

 آزار فيزيكي، عاطفي و جنسي ويا اين نوع آزارها را شاهد بودن؛  •

 . استعمال مواد مخدر و مشروب •

 رفتار غيرقابل قبول 

   چيست؟"پرخاشگري"

 . ري استاگر رفتاري كه متوجه شماست حس پرخاشگري در خود دارد، در آنصورت آن پرخاشگ

وقتي كه يك كودك دو ساله بطرف شما مي دود و جيق مي زند اين رفتار با وقتي كه يك پسر نوجوان بـه طـرف شـما             : سن كودك را مد نظر داشته باشيد      

 . مي دود و فرياد مي زند فرق مي كند

 . د بگوييد كه اين رفتار غيرقابل قبول استوقتي كه اين رفتار متوجه شماست و احساس مي كنيد كه بيش از حد است، در آنصورت مي تواني

  تشخيص اينكه چه رفتاري غيرقابل قبول است

 . شما مي توانيد سعي كنيد و يك چيزهايي را خودتان تغييردهيد و ممكن است در اين رابطه فكركنيد كه صحبت با دوستان و خانواده مفيد است

  :رفتار پرخاشگرانه رايج

 ر و خواهر، يا فرياد و جيق زدن؛ فحاشي به شما، يا به براد •

 به كسي عنوان زشت دادن و يا او را تحقيركردن؛  •

 بعنوان مثال، هل دادن، تنه زدن، با آرنج به كسي زدن يا به كسي پشت پا دادن؛ : زور فيزيكي عليه ديگران بكار بردن •

 تهديد به استفاده از زور فيزيكي؛  •

 خورد كردن؛ ناديده گرفتن شما ويا با سكوت به شما بر •

  يك خصوصيت فيزيكي و يا موضوع خانوادگي؛ يا –كسي را نسبت به موضوع حساسي اذيت كردن  •

 سر زذه به اتاق كسي رفتن، دفتر خاطرات خصوصي كسي را خواندن و يا به عمـد بـيش از حـد بـه كسـي                           –به حرمت خصوصي كسي تعرض كردن        •

 . نزديك ايستادن

ايج هستند، ولي اگر احساس كرديد كه وضعيت برايتان بيش از آني غيرقابل تحمل شده است كه بتوانيد از پـس آن برآييـد            هر چند اين گونه رفتارها بسيار ر      

 . در آنصورت بايد سعي كنيد كمك كسي را جويا شويد

 

  رفتارهاي بيش از حد پرخاشگرانه

 . ن، خود شما و يا افراد ديگر صدمه بزنندرفتارهاي بيش از حد پرخاشگرانه رفتارهايي هستند كه مي توانند به فرزند تا
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 : رفتار بيش از حد پرخاشگرانه شامل اينها مي شود

 صدمه فيزيكي به ديگران زدن، استفاده از توانايي فيزيكي، قد و يا ساخت فيزيكي براي غالب شدن به ديگران و يا آزار دادن آنها؛  •

  منجمله استفاده از شماتت، تهديد و ارعاب ديگران براي اينكه از او حساب ببرند؛ –د شما يا خو/اذيت كردن خواهران و برادران، هم كالسي ها، و •

 پخش شايعات صدمه زننده درباره ديگران؛  •

 به عمد يك حيوان زنده كوچك يا حيوان اهلي را كشتن و مثله كردن؛  •

 دزديدن و يا تخريب اموال عمومي؛  •

 خودآزاري و يا مبادرت به خودكشي؛ صدمه زدن به خود از طريق زخمي كردن خود،  •

 . سوء استفاده جنسي از كودك ديگري •

در اين شرايط جدي، و يا وقتي كه رفتار پرخاشگرانه رايج برايتان بيش از حد غيرقابل تحمل مي شود، شما بايد سعي كنيد در اسرع وقت كمـك بيابيـد نـه                                

 . يط اجتماعي پيرامون تانفقط از طرف دوستان و خانواده تان بلكه همينطور از طرف مح

  اين را برسميت بشناسيد كه مشكلي وجود دارد

ممكن است وقتي كه احساس مي كنيد رفتار فرزند تان تهديد كننده است وسوسه شويد كـه آن                  . برخي مواقع مشكل است كه قبول كرد مشكلي وجود دارد         

 .  اميدوار باشيد كه با بزرگ شدن فرزند تان اين دوره را پشت سرخواهد گذاشترا انكار كنيد به اين اميد كه آن رفتار تمام شود و يا ممكن است

 . برسميت شناختن اينكه مشكلي وجود دارد، قدم اول براي اين است كه تصميم بگيريد ديگر نمي خواهيد با آن كنار بيايد

فشار روزانه پدر يا مـادر بـودن ممكـن          . الزم نيست كه احساس گناه بكنيد     از اينرو   : بياد داشته باشيد كه شما آنچه براي فرزند تان خوب است را مي خواهيد             

 . است باعث تضعيف روحيه شود و جسارت زيادي مي خواهد كه كسي بتواند از وضعيت موجود فاصله بگيرد و مسائل را بشكل متفاوتي انجام دهد

س دشواري دست دهد وقتي كه فرزند تان نسبت به شما عصباني مي شـود      اگر شما مورد خشونت خانگي توسط همسر خود بوده ايد، ممكن است به شما ح              

 . و يا با ديگران دعوا مي كند

  كمك گرفتن

ايده خوبي است كه وقتي احساس مي كنيد كه فشار افكار نگران كننده بيش از حد برايتان زياد شده است و يا كارهـاي روزانـه و يـا سـالمتي تـان بشـكل        

اگر ساير فرزندان تان هم از مشاهده و يا تجربه اين رفتار آزاردهنده رنج مي برند در آنصورت ايـن هـم علـت                     . شوند كمك بخواهيد  مضري از آنها متاثر مي      

 . ديگري است كه نشان مي دهد بايد سراغ كمك بگرديد

  موضوع را پيش خودتان نگه نداريد

شما ممكن است به سادگي به اين عادت تمكين كنيد كه بايد خودكفا و متكي        . هاستتقاضاي كمك كردن كار آساني نيست، بويژه براي پدر و مادري كه تن            

 . به خود باشيد

وقتي تقاضاي كمك مي كنيد شما حدود خودتان را برسميت مي شناسيد، و داريد بطور مسئوالنه عمل مي كنيد و نمونه خوبي براي      : ولي به ياد داشته باشيد    

 . فرزند تان درست مي كنيد

 

  اني وقت آن است كه تقاضاي كمك كنيد؟چه زم
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اگر پاسخ شما به سئوال هاي زير مثبت باشد در آنصورت وقت آن است كه حمايت ديگران را براي كمك به اينكه فرزند تان بتواند رفتار پرخاشگرانه اش را                             

 . كنترل بكند، جويا شويد

  :آيا شما فكر مي كنيد كه

  رفع كنيد هيچ تغييري رخ نمي دهد؛ عليرغم اينكه سعي مي كنيد مسائل را •

 احساس ضعف و يا بالتكليفي نسبت به آنچه بايد انجام دهيد داريد؛  •

 از حس گناه رنج مي بريد نسبت به اينكه نمي توانيد آنچه مي تواند بهتر باشد را انجام دهيد؛  •

 در انجام وظايف روزانه تان با دشواري مواجه هستيد؛  •

 گي داريد؛ بطور منظم احساس سرخورد •

 بطور فردي تالش مي كنيد زيرا نگران اين هستيد كه بقيه نسبت به شما و فرزند تان چه عكس العملي نشان خواهند داد و يا چه فكر مي كنند؟  •

  :آيا شما از اين مي ترسيد

 كه فرزند شما ممكن است بخواهد برود و با ولي ديگر خود زندگي كند؛  •

 راقبت خدمات اجتماعي قرار گيرد؛ كه فرزند شما ممكن است تحت م •

 كه امنيت تان در خطر است و يا از رفتن به خانه مي ترسيد؟  •

 : كه رفتار فرزند تان •

 نسبت به خودتان و يا ديگران صدمه زننده و يا توهين آميز است؛  •

 باعث دلواپسي شما نسبت به امنيت فرزندان ديگرتان مي شود؛  •

 دتان دلواپس شويد؛ يا باعث شده نسبت به امنيت فرزند خو •

 حضور او در مدرسه و موفقيت تحصيلي او را مختل كرده است؟  •

  :آيا اين چيزها دشوارتر شده اند

 رابطه شما با فرزند تان؛  •

 كمك شما به فرزند تان در انجام تكاليف مدرسه اش؛  •

 رابطه فرزند شما با ساير اعضاي خانواده، دوستان و همسايه ها؛ يا  •

 ا هر كس ديگري در پيرامون تان و لذا سالمتي و شادي خودتان تحت تاثيرقرار گرفته اند؟ روابط شما ب •

  :آيا نگران اين هستيد كه

 فرزند شما مشكل خاصي دارد، بعنوان مثال در مدرسه، در رابطه با دوستان اش و يا در رابطه با مواد مخدر و مشروب؟  •

  وقتي كه پرخاشگري به خشونت تبديل مي شود

مهم . تي كه شما بعلت پرخاشگري فرزند بزرگتر مجروح شويد و يا ديگر احساس امنيت در خانه تان نكنيد در آنصورت مهم است كه خشونت متوقف شود                   وق

 . است كه سعي كنيد از كمك افراد خارج از خانواده برخوردار شويد و به تنهايي نخواهيد از پس اين مشكالت برآييد

اگر فرزند بزرگتر و يا بالغي بطور منظم عليه شـما دسـت بـه خشـونت مـي زنـد در          .  حقوقي داريد درانصورت با وكيل تماس بگيريد       اگر شما هر گونه مسئله    

 . تماس بگيريد) Social Services(آنصورت بايد با پليس و اداره خدمات اجتماعي 

 : نهادهاي اجتماعي محلي به اشكال مختلف كار مي كنند
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  مدارس

آنها نقش مهمي در زندگي كودكان دارند و مي تواننـد يكـي از منـابع اطالعـاتي دربـاره      . ويق مي كنند كه در انجمن خانه و مدرسه شركت كننداولياء را تش 

 . فعاليت هاي خارج از مدرسه در منطقه شما باشند

شما و مدرسه مي توانيد همديگر را در نحوه اي كـه بـراي         . وداگر شما مدرسه را درگير كنيد، معلم فرزند شما مي تواند مشكالت فرزند تان را بهتر متوجه ش                 

 . تربيت فرزند تان در كنترل رفتار دشوارش الزم است حمايت كنيد

  اداره خدمات اجتماعي

اداره . س مـي گيرنـد    اين وظيفه را دارند كه به خانواده ها كمك كنند خودشان مشكالت شان را رفع كنند بويژه وقتي كه اين اولياء هستند كه بـا آنهـا تمـا                            

 . خدمات اجتماعي مي تواند يك منبع مهم براي اطالعات و حمايت به شما باشد

وقتي احساس مي كنيد كه رفتار فرزند شما بيش از حد خارج از كنترل است و شما و ساير اعضاي خانوده اتان در نتيجه آن رنج مي بريد، در آنصـورت اداره                                

آنها ممكن است يك مددكار اجتماعي آشنا به مسائل خانوادگي در اختيار شما قرار دهند يا كسي كه                  . به شما كمك كند   خدمات اجتماعي ممكن است بتواند      

 . بتواند به فرزند شما بطور فردي كمك كند تا بتواند عصبانيت خود را كنترل كند

 . ست بطور موقت او را به خانه كسي كه مراقب او خواهد بود بفرستنددر قدم آخر، اگر شما نتوانيد در خانه خود با فرزند تان كنار بياييد آنها ممكن ا

بـراي  ) Social Services(وقتي كه كودكان مورد سوء استفاده قرار مي گيرند و يا مورد بي توجهي واقع مي شوند در آنصورت اداره خـدمات اجتمـاعي   

 . حمايت از آنها مداخله مي كند

  ادراه پليس محلي تان

 youth mentoring(واند به شما اطالعات دربـاره امكانـات اجتمـاعي محـل تـان قـرار بدهـد بعنـوان مثـال برنامـه هميـاري جوانـان             ممكن است بت

programmes ( و يا گروه هاي كاهش جرم دربين جوانان)youth crime reduction groups .( 

  برنامه هاي تربيت اولياء

ي بدهند كه در خانه مي توانيد انجام بدهيد، و يا اغلب مي توانند بعنوان يك شبكه حمايتي از دوسـتان باشـند و              ممكن است به شما ايده هايي درباره كارهاي       

 . به شما ياد بدهند چگونه درباره سالمتي و رشد فرزند تان مطلع تر شويد

ازمانهاي خيريه محلي مي توانند درباره مسائل فـوق  و يا س) Social Services(، اداره خدمات اجتماعي )Health Vistior(كتابخانه، مددكار درماني 

 . و گروه هاي اولياء در محل اطالعات بدهند

 

 

  سعي كنيد كنترل شرايط را از دست ندهيد

دسـت داشـته   ترجيحا بهتر است كه اين شما باشيد كه با اين نهادها تماس بگيريد و تقاضاي كمك كنيد تا بتوانيد تا آنجا كه ممكن است كنترل امـور را در   

 . باشيد
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در مسائل خانوادگي شما بخاطر دخالت كس ديگري مداخلـه كننـد، شـما ممكـن اسـت      ) Social Services(اگر مدرسه، پليس، اداره خدمات اجتماعي 

 . احساس كنيد كه كنترل امور را در دست نداريد

انه شما زندگي مي كنند، مثال همسايه تان، او ممكن اسـت بـراي وضـعيتي كـه     بعنوان مثال، اگر رفتار فرزند شما متوجه افراد ديگري شود كه در خارج از خ      

 . پيش آمده دست به اقدام بزند وقبل از شما با يكي از نهادهاي فوق تماس بگيرد

زند تان كمك مي كنيد و شما وظيفـه  اگر شما بتوانيد با اين نهادها به ابتكار خود تماس بگيريد، به خودتان يادآوري كنيد كه با اين اقدام تان به خانواده و فر                  

با چنين اقدامي شما از خانواده و خودتان به نحو مسئوالنه اي كه درباره آن بـه دقـت فكـر كـرده ايـد                         . تان را بعنوان يك پدر يا مادر مسئول انجام داده ايد          

 . مراقبت مي كنيد

 چگونه به كودكان كمك كنيم كه رشد كرده و ياد بگيرند 

  مك كنيد ياد بگيرد چگونه همكاري كندبه فرزند خود ك

تو فكر مي كني خـواهرت در ايـن بـاره چـه             "بعنوان مثال شما ممكن است به او بگوييد،         . به فرزند خود كمك كنيد كه مسائل را از زاويه ديد ديگران ببيند            

 . "تو خودخواهي، هيچوقت به فكر كس ديگري نيستي"، "احساسي دارد؟

صدايت بيش از حد    " سعي كيند بگوييد     "چند بار بايد به تو بگويم كه جيغ نزني؟        "مك كنيد، بعنوان مثال بجاي اينكه بگوييد        با دادن اطالعات ساده ك     •

 . "اين گوش مرا اذيت مي كند. بلند است

 .  است منظورتان گم شود، بجاي گفتن يك جمله بلند كه در آن ممكن"!به آرامي"منظور خود را با يك كلمه يا جمله ساده بگوييد، بعنوان مثال،  •

مـن  . من دوست ندارم كسي گردنم را بكشـد       "، بگوييد   "!خودت را از من آويزان نكن     "بجاي اينكه بگوييد،    . درباره آنچه احساس مي كنيد حرف بزنيد       •

 . "دوست دارم كسي من را آرام بغل كنه

 . "قبل از تماشاي تلويزيون، آيا همه اسباب بازي هايت را جمع كرده اي؟": يك يادداشت كوتاه بنويسيد، و بعنوان مثال، آن را روي تلويزيون بچسبانيد •

 تغيير رفتار پرخاشگرانه 

  چگونه با كشمكش ها و نگراني هاي كودك بايد درگير شد

  با نشان دادن نمونه به آنها كمك كنيد

ي از مهترين قابليت هايي است كه به عنوان پدر يا مادر به فرزنـد              اينكه به فرزند خود كمك كنيد چگونه با كشمكش ها و دلواپسي هاي خود طرف شود يك                

 . خود مي توانيد منتقل كنيد

با نشان دادن نمونه به آنها كمك كنيد، از طريق اعمال خودتان به آنها نشان دهيد كه چگونه به شكل سازنده مي توان با كشمكش هاي خـود طـرف شـد                                

 . ن بدهيد كه خوب است دراين باره صحبت كرد و اگر الزم به كمك كسي بود آن را طلب كردبه آنها نشا. بدون آنكه به كسي لطمه زد

  انظباط

 . انظباط او را در مقابل خطرات محافظت مي كند و مانع از آن مي شود كه دست به رفتاري مغاير عرف اجتماعي بزند. انظباط براي نفع فرزند خودتان است

ولي شما مي توانيد فرزندتان را انظباط بدهيد بدون آنكه به خشونت متوسـل        .  انظباط فيزيكي تداعي مي شود، يعني تنبيه بدني        خيلي افراد برايشان انظباط با    

 . شويد
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  خشونت راه حل نيست

 . افراد ديگر صدمه مي بينند: خشونت راه حل رفع كشمكش ها، حس سرخوردگي و عصبانيت نيست

كار به آنها اين تصور را مي دهد كه آنها هم مي توانند همين كار را نسبت به كسان ديگري انجام بدهند كه دوسـت                         اگر شما كودك خود را كتك بزنيد اين         

 . آنها در معرض تصورات متناقض و سردرگمي در دوره رشدشان به سن بلوغ قرار خواهند گرفت. شان دارند

از اينرو اين كار باعث نمي شود كه رفتار غلـط  . د كه چه كاري را غلط انجام داده بودبعالوه، كتك زدن و يا سيلي زدن يك كودك شيطان به او ياد نمي ده        

 . او متوقف شود و يا ديگر تكرار نشود

يك سـيلي آرام مـي توانـد بـه يـك            . در برخي كشورها اين كار غيرقانوني است      . تنبيه فيزيكي خطرناك است؛ اين كار مي تواند به صدمه دائمي منجر شود            

 . دست آخر فرزند شما عصباني و دردمند است و نمي تواند بفهمد كه چگونه بايد كار درست را انجام دهد. كم منجر شودتودهني مح

 . از همه بدتر، كودكاني كه در معرض تنبيه فيزيكي بودند ياد مي گيرند كه وقتي نسبت به كودكان كوچكتر از خود عصباني هستند از خشونت استفاده كنند

 فرزندان خود از شرايط خشونت آميز و يا با مانع شدن از اينكه دست به رفتار خشونت آميز بزنند، شما داريد به آنها ياد مي دهيد كـه اسـتفاده از                    با دور كردن  

 . خشونت درست نيست و با هيچ كس نبايد به اين نحو برخورد كرد

  ضوابط و پاداش

ولي اين ضوابط و نحوه اي كه خانواده شـما عمـل مـي              . ضو خانواده بتواند براحتي با بقيه زندگي كند       در هر خانه اي بايد ضوابطي وجود داشته باشد تا هر ع           

 . كند با رشد فرزندان تان تغيير مي كنند

 كه قرار است همينطور با ليست كردن نوبت آنها براي كارهايي. شما مي توانيد با نوشتن ضوابط و نصب شان در جايي در خانه به فرزندان تان يادآوري كنيد           

همينطور شما مي توانيد يك سيستم پاداش داشته باشيد كه متناسب با كارهـاي خـوبي   . در خانه انجام بدهند مي توانيد وظايف شان را به آنها يادآوري كنيد         

 . ف شما قدرداني مي شودكه آنها انجام مي دهند بر اساس آن به فرزندان تان پاداش دهيد تا به بقيه نشان دهيد كه چگونه رفتار خوب از طر

  كودكان جوان و كشمكش هاي آنها

  دريابيد كه چه چيزي آنها را نارحت مي كند

در حقيقت ممكن است موضوع اين باشد كه آنهـا نمـي داننـد              . كودكان جوان ممكن است بگويند كه كسي نيست كه با او وقتي مشكلي دارند صحبت كنند               

 . كنندوقتي مشكلي دارند آن را چگونه بيان 

اگر شما بتوانيد درباره كودكاني كه در شرايط مشابهي قرار گرفتند با هم كتاب بخوانيد در آنصورت مي توانيد درباره آنچه در داستان رخ داده با هم صـحبت                             

 . دشوار اوست اين كار مي تواند به شما كمك كند تا دريابيد كه چه چيزي باعث ناراحتي فرزندتان شده است و يا عامل رفتار –كنيد 

وقتي شما بتوانيد درباره آنچه باعث ناراحتي آنها        . روش ديگري كه كودكان مي توانند احساسات خود را بيان كنند از طريق بازي و يا نقاشي هاي شان است                   

  .شده صحبت كنيد آنوقت همينطور مي توانيد درباره رفتار آنها و تاثيري كه بر آنها و ديگران داشته هم حرف بزنيد

  بجاي تنبيه روش ديگري را پيدا كنيد

  :به فرزند خود ياد بدهيد چگونه مي تواند كمك كند
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كتك مي زنم اگر دوبـاره  "، بجاي اينكه بگوييد "من مايلم كه وقتي دارم با تلفن صحبت مي كنم برو يا با اسباب بازي هايت بازي كن يا نقاشي كن " •

 . "اين كار را بكني

 : فرزندتان را دوست نداريد و نه اينكه خود او بعنوان يك فرد رانشان بدهيد كه رفتار  •

 . "تو هميشه بي تربيت هستي"، بجاي اينكه "اسم كسي را بدگفتن او را ناراحت مي كند" •

 : بجاي تهديد به او اطالعات بدهيد •

 . "ر را دوباره بكنيتو را مي زنم اگر اين كا"، بجاي اينكه بگوييد "بهتر است روي كاغد بنويسي تا روي ديوار" •

 : دست به اقدام بزنيد و مسائل را رفع كنيد

 . " نه اينكه شيشه پنجره را بشكني–اگرعصباني هستي برو بيرون توپ ات را شوت كن " •

 : در اين باره صريح باشيد كه چه چيزي را توقع داريد و يا ترجيح مي دهيد •

 . "ازش و بوس كنند و نه اينكه همديگر را بزنندما در اين خانواده دوست داريم آدم ها همديگر را نو" •

 : به كودك خود نشان بدهيد كه چگونه مي تواند يك وضعيت را بهتر كند

 . "از دوستان خود معذرت بخواه و به آنها بگو كه دفعه بعد طور ديگري رفتار خواهي كرد" •

 : به فرزندتان انتخاب بدهيد، بعنوان مثال

 . " دور شوي و تا ده بشماري و يا اينكه بري پيش معلم ات و بگويي چه اتفاقي افتادهتو مي تواني از زمين بازي" •

 : به فرزندتان عواقب رفتارش را توضيح بدهيد •

 . "اگر من را بزني ناراحت و عصباني مي شوم، ولي اگر با من درباره آنچه احساس مي كني حرف بزني آنوفت مي توانم به تو كمك كنم" •

   فيزيكي مي توانيد انجام دهيدآنچه بجاي تنبيه

اگر شما فكر مي كنيد كه فرزندتان عامدانه شيطنت مي كند در آنصورت اينكه از او امتياز يا حقي را سلب كنيد موثرتر از اين است كـه او را تنبيـه فيزيكـي                                  

 . بكنيد

اشد كه او را از گروه و يا فعاليتي كه باعث اختالل در رفتارش شـده              اگر رفتار بد فرزندتان غيرقابل كنترل به نظر مي رسد، در آنصورت ممكن است مناسب ب               

 . است جدا كرد و براي مدتي او را به حال خود گذاشت تا آرام بگيرد

  براي شرايط دشوار آماده باشيد

اين دسـته از كودكـان   . صدا انجام بدهندكودكان خردسال خوشحال ترند وقتي كه سر وقت غذا مي خورند و يا مي خوابند و يا مي توانند بازي هاي پر سرو                   

اگراين نظم زندگي شان به هم بخورد و يا اگر شما آن زمان كه بايد به آنها برسيد مشغول رسيدگي به كس ديگري مانند يـك فـرد بزرگسـال و يـا فرزنـد                                   

 . ديگري بشويد، وضعيت برايشان دشوار مي شود

با از قبل گفـتن اينكـه در طـول    . اده كنيد و يا آنها را نسبت به وضعيت جديد راهنمايي كرده و حمايت كنيدآنها را براي اين تغييرات در روال زندگي شان آم       

ممكـن اسـت دريابيـد    . روز و يا طي چند ساعت آتي چه چيزي ممكن است رخ دهد به آنها فرصت بدهيد كه خودشان را نسبت به وضعيت جديد آماده كنند                   

 . اي كودك تان مفيد استكه تكرار چند باره اين موضوع بر

  كودكان بزرگتر و نوجوانان و كشمكش هاي آنها
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  محكم و منصف باشيد

وقتي كه با وضعيتي مواجه هستيد كه رفتار بد بطور منظم رخ مي دهد و ضوابطي كه تعيين كرديد نقض مي شوند در آنصورت سعي كنيد كه هـم محكـم و    

 . هم منصف باشيد

 . در وهله اول، به خودتان فرصت بدهيد فكر كنيد كه آيا موضوع به اندازه كافي مهم است و واقعا الزم است شما درباره آن كاري بكنيد

 . رفتار فكر شده شما نمونه اي خواهد شد براي فرزندتان كه ياد بگيرد چگونه بايد در شرايط دشوار رفتار كرده و خودشان را كنترل كنند

  نگران يك عكس العمل خشونت آميز هستيداگر شما 

اگر شما تصميم گرفتيد كه با فرزند بزرگتر و يا نوجوان تان درباره موضوعي برخورد كنيد و نگران اين هستيد كه عكس العمل او ممكن است خشونت آميـز                             

 : باشد در آنصورت اين روال را دنبال كنيد

 درباره آنچه مي خواهيد انجام داده و يا بگوييد فكر كنيد؛ اول، به خودتان فرصت بدهيد كه آرام بگيريد و  •

 بعد به فرزندتان بگوييد كه مي خواهيد با او درباره موضوعي صحبت كنيد؛ و  •

 . يك وقتي را براي اين موضوع تعيين كنيد، شايد صبح روز بعد •

اين وضعيت باعث   .  با عكس العمل كمتر خشن تري با شما برخورد كند          اگر خود شما بتوانيد درباره موضوع به آرامي صحبت كنيد، فرزندتان هم ممكن است             

 . خواهد شد كه شما از گفتن چيزي اجتناب كنيد كه در اوج عصبانيت ممكن است بگوييد و بعدا از گفتن آن پشيمان شويد

 بعد به او هم فرصت بدهيد كـه دربـاره احسـاس اش بـه         وقتي فرصت آن رسيد به فرزند خود بگوييد كه شما درباره آنچه او انجام داده چه احساسي داريد و                  

 . شما توضيح بدهد

  بعد از آن چه اتفاقي مي افتد

به فرزندتان درباره روش هايي كه مي تواند، با كمك شما، سعي كند رفتارش را بهتر كند صحبت كنيد تا او بداند چه رفتاري از نظر شما و ساير كساني كـه                                

 . ول خواهد شدپيرامون او هستند قابل قب

شما ممكن است دريابيد كه مي توانيد با فرزندتان به يك توافق برسيد كه هر چند حالت ايده آل نيست ولي مي توانيد با آن كنار بيايـد و از نظـر فرزنـدتان                                  

 . هم قابل قبول باشد

 . آنچه توافق شده نقض شود چه عواقبي براي او خواهد داشتبا فرزندتان درباره اين هم صحبت كنيد كه اگر نتوانيد با هم به توافق برسيد و يا اگر 

  وقتي كه بايد پيامدي وجود داشته باشد

 . آن را متناسب با رفتار تعيين كنيد. اگر تصميم گرفتيد كه فرزندتان را تنبيه كنيد در آنصورت آن را بيش از حد سخت نكنيد

 .  بماند و يا امتياز و حقي از او بايد سلب شودشما ممكن است تصميم بگيريد كه فرزندتان بايد در خانه

اگر شما نشان دهيد كه اين روشي است كه بزرگساالن بـا عصـبانيت و سـرخوردگي خـود               . كتك زدن و داد زدن سر فرزندتان به احتمال زياد غيرموثر است           

هم با پرخاشگري نسبت به شرايطي كه او را ناراحت مـي كننـد   برخورد مي كنند در آنصورت فرزند شما ممكن است فكر كند كه اين قابل قبول است كه او         

 . عمل كند
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 . فرزند شما ممكن است بيش از آنچه شما فكر مي كنيد ترسيده باشد وقتي كه شما عصباني هستيد و يا از صحبت كردن با او خودداري مي كنيد

  اگر اين كار موثر واقع نشود

 . ت به جايي نمي رسيد در آنصورت بايد سعي كنيد جوياي كمك شويداگر شما احساس مي كنيد كه با اين اقداما

  اگر فرزندان تان در شرايط خشونت آميز بزرگ شده اند

اگر فرزندان تان شاهد خشونت در خانه بودند يا آن را تجربه كردند، اين وضعيت به اين معنا نيست كه آنها بطور اجتناب ناپذيري خودشان پرخاشگرانه رفتار                           

 . ند كرد و يا وقتي بزرگ شوند افرادي خشن خواهند شدخواه

برخي از آنها ممكن است خشونت آميز برخورد كنند، حال آنكه برخي ديگر ممكن است عامدانه هر گونه رفتار خشـونت آميـزي را رد كننـد، و برخـي ديگـر              

 . ممكن است در ابراز رفتارشان بيش از حد در خود فرو بروند

 . فتار دشوار داشتن در اين شرايط اتفاقا يك عكس العمل طبيعي در مقابل وضعيت غيرعادي و خطرناك است و يا ر"لوده بازي"

  براي حفظ احترام بنفس شان به آنها كمك كنيد

 : فرصت هايي را پيدا كنيد كه از طريق آن بتوانيد به فرزندتان تصوير جديدي از آنچه شخصيت او بايد باشد، بدهيد

  ". ديوار باال رفتي، كار شجاعانه و حساب شده اي بودوقتي كه از آن"

 : فرزندتان را در وضعيت جديدي قرار دهيد وقتي كه او خودش را متفاوت از آن مي بينيد •

  ".واقعا ممنون مي شوم اگر به من كمك كني كه خريد خانه را سرجايش بگداريم" •

 : حبت مي كنيد آن را بشنوداجازه بدهيد كه فرزندتان وقتي كه با افتخار درباره او ص •

  ".او واقعا به بچه هاي ديگر كمك مي كند تا جمع كردن را ياد بگيرند" •

 : هيچوقت فرزندتان را با كسي كه بقيه را اذيت مي كند مقايسه نكنيد فقط به خود رفتار بد بچسبيد •

  ". مي كنيم و سعي مي كنيم مشكالت را رفع كنيمما درباره احساسات مان با هم صحبت. هيچكدام از ما دوست نداريم كسي را بزنيم" •

 : خصوصيات خوب آنها و آنچه درباره آنها دوست داريد را برجسته كنيد •

 . درباره گذشته و حال با آنها صحبت كنيد •

 : خاطرات و لحظات ويژه را براي بازگو كردن آنها بياد داشته باشيد

  "... من يادم مي آيد كه ديروز " •

 

  حال و آينده جدا كنيدگذشته را از 

آنچه كه حاال مي كنـيم ايـن        . وقتي كه ما آنجا زندگي مي كرديم آن اتفاق افتاد و به همين دليل هم چون آن را دوست نداشتيم آنجا را ترك كرديم                       " •

  ".اگر برايمان متكا بياوري مي توانيم با هم كتاب بخوانيم. است كه به يكديگر كمك كنيم
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 مثل وقتـي  –بهترين مكالمه وقتي رخ مي دهد كه داريد كار ديگري را انجام مي دهيد . راي اينكه بتوانيد از اين ايده ها استفاده كنيدمنتظر فرصت بگرديد ب 

 . كه داريد لباس ها را مي شوريد، يا ظرف ها را خشك مي كنيد، يا در ماشين نشسته ايد و يا داريد ورزش مي كنيد

 .  خودتان احساس مي كنيد و همينطور احساسي كه درباره آنچه رخ داده داريد صادق باشيدبا فرزندان تان درباره آنچه كه

 اقداماتي كه براي كمك به فرزندان تان مي توانيد انجام دهيد 

  درباره آنچه در خانه رخ داده فكر كنيد

 . درباره علت رفتار دشوار فرزندتان فكر كنيد

 . ان ممكن است رفتار بد داشته باشنددرباره اين فكر كيند كه چرا فرزندان ت

آنها ممكن است به سادگي خسته، گرسنه، بي حوصله و يا حتي بيش از حد تحريك شده باشند و اينها همه احتماالتي است كه شما مي توانيد در قبال آنهـا                      

 . كاري بكنيد

  به شما بگويد؟ آيا االن چيزي باعث ناراحتي فرزندتان شده است كه شايد او دلواپس اين است كه

 

  به وقتي كه مشكالت شروع شد فكر كنيد

 : وقتي كه وضعيت شروع به خراب شدن كرد

 آيا چيزي ممكن است رخ داده باشد كه باعث ناراحتي فرزندتان شده هر چند كه آن در گذشته اتفاق افتاده؟  •

  آيا شما اهميت چيزي را كم گرفتيد به اين اميد كه به زودي فراموش مي شود؟ •

آيا چيزي وجود داشته كه صحبت درباره آن دشوار بوده و شما با ناديده گرفتن احساسات خودتان باعث شديد كه فرزندان تان فرصـت ايـن را نداشـته                              •

 باشند كه با شما درباره نگراني خود در آن باره صحبت كنند؟ 

 

  احساسات در خود نگه داشته شده شما

دار شديد كه بتوانيد احساسات تان را در خود نگه داريد و شايد ناآگاهانه توقع داريد كه فرزندان تان هـم همـين كـار را            شما ممكن است از اين قابليت برخور      

 . بكنند

اتفاقي در گذشته ممكـن اسـت باعـث    . احساسات در خود نگه داشته شده كودكان ممكن است بصورت خشم، پرخاشگري، و يا رفتار خودخواهانه بيرون بزند   

 .  درازمدت آنها شده و اينكه شما در باره آن با آنها صحبت نكرديد به آنها احساس عصبانيت و رنجش داده باشدناخشنودي

  درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت كنيد

كننـد و بـدين ترتيـب    اگر شما بتوانيد براحتي درباره آنچه رخ داده صحبت كنيد اين به فرزندان تان اين فرصت را مي دهد كـه دربـاره آن از شـما سـئوال ب                    

 . احساس نگراني كمتر و امنيت بيشتر بكنند
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 . درباره مسائل كوچك بيشتر صحبت كنيد زيرا اين باعث مي شود كه بتوانيد وقتي مسائل مهم پيش مي آيد راحت تر درباره آنها هم صحبت كنيد

د كه چه چيزي برايتان خوب پيش رفته و از چه چيزي لذت برديد و همينطـور                 به آنها بگويي  . اجازه بدهيد كه فرزندان تان بفهمند كه شما چه احساسي داريد          

 . با چه چيزهايي مشكل داريد

آنهـا متوجـه   . به مرور زمان شما و فرزندان تان خواهيد توانست هم درباره مسائلي كه اخيرا رخ داده وهم آنچه در گذشته اتفاق اقتـاده اسـت صـحبت كنيـد                

 . نها ضرورتا مقصر هستندخواهند شد كه نه شما و نه آ

  شرايط را پيش بيني كنيد

در . وقتي كه قرار است تغييراتي در زندگي فرزندتان رخ دهد خوب است كه از قبل بتوانيد مسائل و كشمكش هاي ناشي از آن تغييرات را پيش بينـي كنيـد                             

 . ان كمك خواهيد كرد كه با آنها كنار بياينداين باره فكر كنيد كه چگونه با آنها برخورد خواهيد كرد و چگونه به فرزندان ت

  شرايطي كه مي توانند به تشويش و ناخشنودي منجر شوند

 : برخي شرايط كه مي توانند موجب تشويش و ناخشنودي براي فرزندان تان شده و رفتار دشوار در آنها را باعث شوند از اين قرارند

 جدايي و يا طالق از همسرتان؛  •

  يا خواهران و برادران مسن تر جديد؛ يك نوزاد جديد و •

 شروع رفتن به مدرسه يا تغيير مدرسه؛  •

 اگر كه شما يك بيماري يا معلوليت مزمن داريد؛  •

 خشونت در خانواده؛  •

 مرگ كسي در خانواده؛ يا  •

 . جابجايي به يك منطقه جديد •

 در فرزنـدان  –حس عدم امنيت ممكن است باعث تغييـر رفتـار آنهـا شـود     . آنها ممكن است احساس كنند طرد شدند    . دنياي آنها ممكن است زير و رو شود       

 . كوچك به شكل شيطنت و در نوجوانان به شكل خشم و پرخاشگري

از دست دادن محلي كه در آن زندگي مي كردند، روال زندگي كه به آن عادت كره بودند،                  : جدايي ممكن است براي كودكان عواقب ديگري هم داشته باشد         

 . آنها ممكن است مجبور باشند مدرسه خود را عوض كنند و دوستان جديدي پيدا كنند. قديمي، خويشاوندان و حتي حيوانات اهليدوستان 

  سعي كنيد كه تشويش آنها را كم كنيد

عي كنيـد نسـبت بـه آنهـا و        كماكـان سـ   . وقتي كه شما درباره تغيير در زندگي آنها صحبت مي كنيد، به آنها يادآوري كنيد كه كماكان دوسـت شـان داريـد                      

 . احساسات شان حساسيت و توجه داشته باشيد

بعد از جدايي به آنها اطمينان خاطر بدهيد كه از آنها كماكان مثل گذشته مراقبت خواهد شد و رابطه شان را با همسر سابق تان از دست نخواهنـد داد، حتـي     

 . و احساسات فرزندان تان با همسر سابق تان اگر ممكن است صحبت كنيددرباره نيازها . اگر رابطه خودتان با او دشوار بوده است

 . براي كمك به ايجاد حس امنيت در فرزندان تان سعي كنيد به فعاليت هاي عادي و روال زندگي قبلي تا آنجا كه ممكن است ادامه دهيد

گوش كنيد ولي به ياد داشته باشيد كه تصميمات اساسي مانند زمـان ديـدار   به نظر فرزندان مسن ترتان     . به آنها توضيح دهيد كه چه چيزهايي رخ داده است         

 . از فرزندان و محل اقامت آنها نهايتا به عهده بزرگساالن است
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  از خودتان مراقبت كنيد

 . دان تان كمك كنيداگر شما خودتان احساس سالمتي و حمايت بكنيد بهتر خواهيد توانست به فرزن. بسيار مهم است كه از خودتان مراقبت كنيد

  ديگران را در تجارب خودتان شريك كنيد

وقتي موضوعي پيش مي آيد در همان آغاز درباره آن صحبت كنيد و بحراني كه ممكـن اسـت رخ دهـد احتمـاال اتفـاق                          . منتظر يك وضعيت بحراني نشويد    

 . نخواهد افتاد

همينطـور مـي توانيـد    . ا كتاب هاي مناسب درباره آنچه بعنوان اولياء بايد انجام دهيد بخوانيدسعي كنيد به گروه هاي اولياء در منطقه محلي تان بپيونديد و ي       

 . خبرنامه ها و سايت هاي انترنتي مفيد پيدا كنيد و يا با خط تلفني مشاوره به اولياء تماس بگيريد

ممكـن اسـت در ايـن گـروه هـا فـرد       : يا مادر تنها دارند وجود دارنـد سعي كنيد دريابيد كه در منطقه شما چه گروه هاي حمايتي براي خانواده هايي كه پدر             

اين . متخصصي وجود داشته باشد كه بتواند به شما درباره مسائل مشخص كمك كند؛ در ساير گروه ها ممكن است روابط غير رسمي تري وجود داشته باشد               

 . عي، كليساها، مساجد، معابد و كنيسه ها شكل گرفته باشندگروه ها ممكن است حول و حوش مدرسه، زمين بازي كودكان، مراكز تجمع جم

درباره اينكه چه چيزي براي شما بهتـر  . كتابخانه محلي يا مركز مشاوره شهروندان محل شما ممكن است اطالعات بيشتري درباره اين گروه ها داشته باشند      

ه غيررسمي حمايتي خودتان را با دعوت از كساني كه حول و حوش خانه تان زنـدگي                 شما مي توانيد گرو   . است با اين گروه ها صحبت كنيد و از آنها بپرسيد          

 . مي كنند تشكيل بدهيد و با آنها درباره مشكالتي كه اولياء درگير هستند و ايده هايي كه وجود دارد گفتگو كنيد

  برنامه بريزيد و سازمان بدهيد

 :  كم دردسرتر كنيدشما مي توانيد با اين اقدامات زندگي را براي خودتان

نظم براي كودكان خوب است زيرا شرايط قابل پـيش بينـي بـه آنهـا حـس                  : براي فرزندان تان يك نظم منظم روزانه و وقت خواب منظم تعيين كنيد             •

 امنيت بيشتري مي دهد و براي شما هم خوب است زيرا مي دانيد كه وقت كمي هم در طول روز براي خودتان وجود دارد؛ 

 ها و اولويت انجام آنها را تعيين كنيد؛ ليست كار •

 . درباره اينكه چگونه مي توانيد بخش پردردسرتر روز را با دشواري كمتري انجام دهيد فكر كرده و از قبل نقشه بريزيد •

  آيا خود شما دوره كودكي سختي داشتيد؟

اقع شديد يا چه اينكه از نظر عاطفي، فيزيكي و جنسي مورد سوء استفاده قرار               اگر شما در كودكي مورد سوء استفاده قرار گرفتيد، چه اينكه مورد بي توجهي و              

و بعـد از آن     . گرفتيد، ممكن است هيچوقت در آن زمان برايتان فرصتي پيش نيامده باشد كه درباره انچه احساس كرديد فكر كرده و يا با كسي حرف بزنيـد                         

 . ده باشدزمان هم ممكن است هنوز چنين فرصتي برايتان پيش نيام

اگر شما جلوي ابراز احساسات تان را در گذشته گرفتيد، اين ممكن است فهم و برخورد با حس عصبانيت و سرخوردگي فرزندان تـان را برايتـان سـخت تـر                               

 . كند

است ايـن كـار باعـث       اگر شما با كسي صحبت كنيد كه متخصص كمك به كساني است كه اين گونه تجارب را در زندگي خود داشتند، در آنصورت ممكن                         

 . شود كه هم بهتر خودتان را درك كنيد و هم بتوانيد دشواري هايي كه فرزندتان از سر مي گذراند را بهتر درك كنيد

  وقتي براي خودتان بايد كنار بگذاريد
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مشكالت رفتاري رنج مي برد اين حـس ممكـن          شما ممكن است بعنوان يك پدر يا مادر تنها احساس انزوا و تنهايي بكنيد و اگر كودكي داشته باشيد كه از                      

 . است براي شما تشديد هم بشود

 براي انجـام    – و اگر ممكن است حتي بيشتر        –سعي كنيد هر روز نيم ساعت       . به خودتان قدري وقت بدهيد كه درباره آنچه انجام مي دهيد بتوانيد فكركنيد            

 . كاري كه از آن لذت مي بريد وقت بگذاريد

اگر فرزندان كوچك داريد ببينيد كه آيا مي توانيد آنها را خانـه دوسـتي بگذاريـد كـه                   .  مي توانيد گهگاه بعدازظهرها يك سري بيرون برويد        فكر كنيد چگونه  

 بخوابند؟ 

 .  است را انجام دهيدحياتي است كه بتوانيد براي خودتان وقتي كنار بگذاريد چه براي اينكه بتوانيد توان خودتان را بدست آوريد و چه اينكه كاري كه مهم

  به محدوديت هاي خود واقف باشيد و بدانيد چه زماني بايد از بيرون كمك بگيريد

وقتي كه سرتان بيش از حد شلوغ است و نمي دانيد كه چگونه از پس كارها برآييد، يا وقتي كه متوجه مي شويد كـه داريـد حـس سـرخوردگي تـان را سـر                  

 .  زماني است كه بايد از بيرون كمك بگيريدفرزندان تان خالي مي كنيد، انوقت

به هر كدام از خط هاي تلفني مشاوره براي اولياء بدون دادن اسم تان تماس بگيريد، يا اينكه از دوست و عضو خانواده اي كه به او اعتماد داريد بخواهيد به                               

 . شما ايده بدهد

 . آنها همينطور مي توانند شما را به متخصصين امور خانوادگي معرفي كنند. دكتر خانوادگي تان مي تواند فرد خوبي براي صحبت كردن باشد

در اين ليست دوستان، مدرسه، دكترتـان       . ليست همه شماره تلفن هايي كه ممكن است موقع اضطراري براي تماس به آنها احتياج داشته باشيد را تهيه كنيد                   

 .  كنيد كه بتوانيد بسرعت به آن دسترسي داسته باشيدو گروه حمايتي را منظور كنيد و اين ليست را جايي نصب

 حقوق و مسئوليت كودكان 

 . حقوق قانوني كودكان به تدريج و همزمان با رشدشان بدست مي ايد

 . به آنها يادآوري كنيد كه حقوق همواره با مسئوليت مي آيد و به آنها كمك كنيد كه براي حقوقي جديدي كه بدست مي آورند آماده شوند

 برخي از حقوقي كه متناسب با سن كودكان در بريتانيا وجود دارد 

 : آنها مي توانند از

  براي يك جرم جنايي محكوم شوند اگر كه به جرمي كه مرتكب شدند آگاه بوده باشند؛ – سالگي 10سن  •

  يك حيوان اهلي بخرند؛ – سالگي 12سن  •

 ستخدام شوند؛  براي پخش روزنامه و يا كار نيم وقت ا– سالگي 13سن  •

  داخل پاب بروند ولي نمي توانند در آنجا مشروب بخرند؛ – سالگي 14سن  •

 مدرسه را ترك كرده و كار تمام وقت بگيرند، سيگار و وسايل آتش بازي بخرند، وارد رابطه جنسي با كسي شوند و با رضايت اوليـاء                           – سالگي   16سن   •

 خانه را ترك كنند؛ 

  داشته باشند؛  تصديق راندگي– سالگي 17سن  •

 .  قانونا يك فرد بزرگسال باشند و بيشتر كارهايي را انجام دهند كه بزرگساالن مي توانند انجام دهند– سالگي 18سن  •



 ١٦

  كودكان همزمان با رشدشان وضعيت شان را تجديد نظر مي كنند

زمان آن رسيده كه آنچه حاال بـراي شـما رفتـار قابـل قبـول اسـت،                  در اين حالت    . نوجوانان مايل هستند كه استقالل و خوداتكايي بيشرشان را نشان دهند          

 . به فرزندان تان انتخاب هاي واقع بينانه بدهيد تا بتوانند حس مسئوليت و درگيري شان را بسازند. تجديد نظر شود

به همان شـكل، ممكـن اسـت        . ت طلب كنند  نوجوانان به وقت شما براي صحبت كردن احتياج دارند و ممكن است اين توقع را در شرايطي كه مناسب نيس                   

هر وقـت الزم اسـت سـعي        . شما بخواهيد با آنها در زماني صحبت كنيد كه آنها به تنهايي شان احتياج دارند و يا مي خواهند به حال خودشان گذاشته شوند                       

 . كنيد وقتي را براي صحبت كردن تعيين كنيد كه متقابال برايتان مناسب است

 : ان به نظر نرسد كه بخواهد صحبت كنداگر فرزندتان چند

 به آنها بفهمانيد كه به آنها و به كاري كه مي كنند عالقه داريد، ولي فقط سئوال نكنيد؛  •

 به آنچه آنها مي گويند گوش كنيد و سعي كنيد آنچه را مي گويند و يا احساس مي كنند درك كنيد؛  •

ت شان، واكنش نشان دهيد تا به آنها نشان دهيد كه نسبت به مسائل شان حسـاس هسـتيد و مـي                      نسبت به آنچه آنها مي گويند، بويژه درباره احساسا         •

 خواهيد وضعيت آنها را درك كنيد؛ 

 .  شما ممكن است ندانيد درباره چيزي كه خوانديد چگونه صحبت كنيد–هر اتفاقي هم بيفتد، دفتر خاطرات شخصي آنها را نخوانيد  •

  ج از خانه هستندايمني كودكان وقتي كه در خار

شما بايد قضاوت كنيد كه چه زماني فرزندان شما مي توانند خارج از خانه به تنهايي بازي كنند، يا به مغازه هاي اطراف بروند، و يا بطرف مدرسه و يا كلـوب                           

 . جايي بروندبعضي معتقدند كه كودكان زير سن نه سالگي در هيچ شرايطي نبايد به تنهايي . تفريحي بعد از مدرسه بروند

بعنوان مثال، آنها نمي توانند از دوستان شان جدا شوند و به تنهايي پرسـه بزننـد، يـا                . شما مي توانيد به فرزندان تان با تعيين ضوابط مورد توافق كمك كنيد            

ممكن است به احتمال زياد يك راسـت بياينـد   (د آنها بايد وقتي كه به خانه دوستان شان مي رسند و يا وقتي كه دارند به خانه برمي گردند به شما تلفن بزنن                    

 ). خانه چون احساس مي كنند در آنجا هميشه در مراقبت هستند

  وضعيت قضايي جوانان

 . كودكان عواقب جرم را مي فهمند

 . افراد جوان همزمان با رشدشان ممكن است براي درك حقوق و مسئوليت هاي شان به كمك احتياج داشته باشند

تناسب با سن شان به آنها تعلق مي گيرد كامال بروشني عنوان مي شوند ولي موضوع مسئوليت آنها در قبال جرمي كه اتفاق افتاده ممكن است                          حقوقي كه م  

 . به آن روشني برايشان معلوم نباشد

همنـد و در قبـال ارتكـاب آن مسـئول شـناخته      از سن ده سالگي، كودكان از نظر قانون به آن اندازه بالغ محسوب مي شوند كه بتوانند عواقب يك جرم را بف  

 . شوند

 . ولي، از نظر قانون آنها بعنوان كودك محسوب مي شوند كه بايد از آنها در مقابل سوء استفاده جنسي و استثمار در محل كار حمايت شود

 از خانه هم رخ دهد در آنصورت مـي توانيـد بـه او كمـك      اگر شما فكر مي كنيد اين خطر وجود دارد كه رفتار خشونت آميز و توهين آميز فرزندتان در خارج                  

 . كنيد تا متوجه شود كه مسئوليت او و عواقب احتمالي رفتار مخل نظم عمومي اش چه هستند



 ١٧

 احكامي كه دادگاه مي تواند صادر كند 

 : كه دادگاه مي تواند عليه آنها صادر كندوقتي كه افراد جوان مسئول جرم و يا رفتار مخل نظم عمومي مي شوند، احكام متفاوتي وجود دارد 

 )(Anti-social behaviour orders حكم دادگاه عليه رفتار مخل نظم عمومي

 . پليس و شهرداري محل مي تواند چنين حكمي را اعمال كند و بر حركت و فعاليت يك كودك ده ساله و يا بزرگتر محدوديت بگذارند

  )Child Safety Orders( حكم مربوط به امنيت كودك

شهرداري محل مي تواند چنين حكمي را براي جلوگيري از درگير شدن يك كودك زير ده سال در فعاليت هاي جنايي و يا مخـل نظـم عمـومي از دادگـاه                                

 . طلب كند

  )Child Curfew( محدوديت بر رفت و آمد كودك

 . ز رفتن به مناطق معيني طلب كند سال ا15شهرداري محل مي تواند اين حكم را براي منع كودكان زير 

  )Parenting Orders( حكم مربوط به اولياء

ايـن حكـم    . چنين حكمي شما را ملزم مي كند كه در جلسات ويژه اي شركت كنيد كه براي اوليايي كه فرزندان آنها مرتكب جرم شده اند برگزار مي شـوند                           

 . ند كه فرزندانشان بطور منظم به مدرسه بروندهمينظور مشمول اوليايي مي شود كه نتوانستند تضميين كن

  )Final Warning( اخطار نهايي

به اين منجر مي شود كه يك كودك به گروه ويژه اي كه مسئوليت ارزيابي وضعيت كودكاني كه مرتكب جرم مي شوند معرفي شود تا آنها بتواننـد بررسـي                              

 . ود الزم استبكنند چه اقداماتي براي اينكه او دوباره مرتكب جرم نش

  )Reparation( غرامت

 . به اين معناست كه فرد جواني كه مرتكب جرمي شده است بايد براي قرباني آن جرم يا براي جامعه كاري را بعنوان تاوان آن جرم انجام دهد

  كمك بيشتر

ي رفتن به كالس هاي آموزشي كه درباره اولياء است مي تواننـد             پيوستن به يك گروه اولياء، خواندن كتاب يا تماشاي ويدئويي كه درباره اولياء است و يا حت                

 . به شما در كسب اعتماد به نفس در انجام بخشي يا همه فعاليت هايي كه براي فائق آمدن بر شرايط دشوار الزم است كمك كنند

انيد درباره بخشي از ايده هايي كه در اين جزوه آمده اسـت فكـر               اگر بتوانيد يك پدر و مادر با اعتماد به نفس شويد اين به شما واقعا كمك خواهد كرد تا بتو                   

 .كرده و آنها را بكار بنديد


