
سازمان حقوق بشر در بخش 
حقوق کودک با توجه خاص 
به حمایت و مراقبت ویژه از 
خردساالن، »هر انسان زیر 18 
سال« را کودک معرفی می کند. کودک دارای 
حقوق خاص خود است که شامل ارتباط با 
والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی 
برای حمایت جسمی، غذا، آموزش عمومی 
با هزینه دولت، مراقبت های بهداشتی و قوانین 
کیفری مطابق با سن و رشد کودک، حمایت 
برابر از حقوق مدنی کودک، آزادی از تبعیض 
نژادی، جنسیتی، گرایش جنسی، گرایش ملی، 
مذهبی، معلولیت، رنگ پوست، قومیت و سایر 
ویژگی هاست.  کودکان به توجه به آسیب پذیر 
بودن و به عنوان نسل آینده، نیازمند مراقبت 
ویژه اند و در شرایط خطر، در دریافت کمک و 
حمایت در اولویت قرار دارند. ویلیام بلکستون، 
روان شناس، 3 وظیفه والدین در قبال کودکان 
را 1-نگهداری 2-محافظت و3-آموزش عنوان 
می کند که کودک باید از والدین خود مطالبه کند.  
کودکان و نوجوانان به اندازه برزگساالن از حقوق 
بشر برخوردار هستند. همچنین حقوق خاصی 
دارند که نیازهای آنها را تشخیص می دهد. 
کودکان نه دارایی والدین خود هستند و نه 
به عنوان اشیای گمشده، آنها انسان هستند و 
حقوق خاص خودشان را دارند. کنوانسیون 
حقوق کودکان، برای تحقق حقوق آنها تمام 
توان خود را به کار گرفته است. این کنوانسیون 
تعریف خود از کودک را به عنوان یک فرد و 
همچنین یک عضو خانواده و اجتماع با حقوق 
و تعهدات مناسب با سن و مرحله رشد او، 
ارائه می دهد و با به رسمیت شناختن حقوق 
کودکان، تمام توجه را به سمت کودک معطوف 
می کند و شأن و منزلت انسانی همه کودکان و 
اطمینان از رفاه و پیشرفت آنها را به رسمیت 
می شناسد. کیفیت اساسی در زندگی حق همه 

کودکان است، نه حداقل آن. 

دالیل اهمیت حقوق کودک
کودک یک فرد است، نه دارایی والدین یا دارایی 
دولت. کودکان به عنوان اعضای خانواده از حقوق 
برابر برخوردار هستند. آنها زندگی را به عنوان 
فردی کامال وابسته شروع می کنند و برای پرورش، 
تربیت، رشد و رسیدن به استقالل، باید به بزرگساالن 
اعتماد و تکیه کنند. این تربیت به طور معمول 
توسط بزرگساالن انجام می شود اما هنگامی که 
والدین به عنوان مراقب نمی توانند نیازهای کودکان 
را برآورده کنند، وظیفه اصلی دولت است که برای 
کودک، جایگزین مناسب پیدا کند. نظر کودکان 
باید شنیده شود و مورد توجه قرار بگیرد. کودکان 
به طور معمول رأی نمی دهند و در مسائل سیاسی 
شرکت نمی کنند. بدون توجه به عقاید کودکان، 
نظر آنها در مورد بسیاری از مسائل مهم که روی 
زندگی آنها اثر می گذارند، در نظر گرفته نمی شود، 
چه مسائلی که اکنون بر آنها اثرگذار هستند، چه 
در آینده. بسیاری از تغییرات در جامعه روی 
زندگی کودکان تاثیرات نامتناسب و منفی دارد. 
تحول در ساختار خانواده، تغییر اوضاع جامعه، 
دیجیتالی شدن، مهاجرت، تغییر الگوهای اشتغال 
و کوچک شدن شبکه رفاه اجتماعی، در بسیاری 
از کشورها تاثیرات منفی روی زندگی کودکان 
می گذارند. رشد سالم فرزندان برای رفاه آینده هر 
جامعه ای بسیار مهم است. از آنجایی که کودکان 
در حال رشد هستند، در مقایسه با بزرگساالن 
نسبت به شرایط نامطلوب مانند فقر، مراقبت های 
بهداشتی ناکافی، تغذیه نامناسب، آب ناسالم و 

آلودگی محیط زیست آسیب پذیرتر هستند.
آثار بیماری، سوءتغذیه و فقر آینده فرزندان و 
درنتیجه آینده جامعه ای که در آن زندگی می کنند 
را تهدید می  کند. هزینه ناکامی و عدم موفقیت در 
جامعه برای کودکان بسیار زیاد است. یافته های 
تحقیقات اجتماعی حاکی از آن است که اولین 
تجربه های کودکان در پیشرفت آینده آنها به طور 
قابل توجهی تاثیرگذار است. زمان رشد کودکان، 
میزان هزینه و سهم آنها را در جامعه تعیین می کند. 
والدین زندگی کودکان را به شکلی منحصربه فرد 
تحت تاثیر قرار می دهند بنابراین باید نقش آنها 
در حقوق کودکان به گونه ای خاص مشخص 
باشد. موضوعات در رابطه کودک و والدین شامل 
غفلت، کودک آزاری، آزادی انتخاب، تنبیه بدنی 

و حضانت کودک است.
وقتی صبور هستید و با فرزندانتان با احترامی که 
شایسته آنهاست، رفتار می کنید، تاثیر رشد در 

چنین خانه گرم و دوست داشتنی ای، برای 
تمام عمر روی آنها تاثیر مثبت خواهد 

دارای  نوجوانان  و  کودکان  داشت. 
اعتمادبه نفس،  ارزش،  و  احترام 
مهارت های  و  هیجانی  هوش 
بتوانند  تا  شد  خواهند  ارتباطی 
افراد متعادل، شاد و صبور باشند. 

1. کالمتان را خردمندانه انتخاب کنید. تصویر 
درونی فرزند شما و اعتمادبه نفس او، به دو عامل 
مرتبط است؛ زندگی خانوادگی و همساالن او. 
و  ضعیف  ذهنیت  ایجاد  در  عامل  مهم ترین 
اعتمادبه نفس پایین، محیطی است که کودک در 
آن بزرگ شده است. از خودتان سوال کنید که 
آیا خانه شما محیطی مثبت است که فرزندان 
می توانند در آن رشد کنند یا جوی است با رفتار و 
کالم منفی؟ شما نمی توانید طرز صحبت یا رفتار 
همساالن فرزند خود را در مدرسه یا زمین فوتبال 
کنترل کنید اما نکته ای که همیشه می توانید کنترل 
آن را در دست داشته باشید، نوع محیطی است 

که برای خانواده خود فراهم آورده اید. 
لحن صحبت شما با فرزندتان، نوع گفتاری است 
که آنها همیشه در ذهن خود همراه خواهند داشت. 
آنچه می گویید و احساسی که نسبت به فرزندتان 
دارید، ذهنیتی را به وجود می آورد که کودک شما 

درباره خود باور خواهد کرد. 
صدای تشویق، تصدیق، عشق و شکیبایی، حمایت 
و پذیرفتن از سوی شما همان صدایی است که 
شما به کودک خود القا می کنید. هیچ شخص 
دیگری به اندازه والدین، روی فرزند تاثیر زیادی 

نخواهد گذاشت. 
دنیای ما در حال ساخت تصاویر و زبان هایی 
است که می توانند مخرب و مضر باشند. پیام ها، 
زبان ها و رفتارها به صورت منظم با تفاوت بین 
مثبت و منفی، درست و نادرست، خوبی و شر، 
محبوب و غیرمحبوب در رسانه، کتاب ها و بین 
دوستان و همساالن وجود دارند. آنها در رفتار، 
گفتار، کلیشه ها و چگونگی رفتار ما با خودمان 

و دیگران نمایان می شوند. 
این وظیفه والدین است که چگونه عزت نفس، 
اعتمادبه نفس و خودپسندی کودک خود را در او 
شکل بدهند و درنهایت مشخص می شود فرزند 
ما چگونه می تواند مقابل فشارهایی که قادر هستند 

بر او تاثیر منفی بگذارند، ایستادگی کند. 
این مهم ترین عامل در رابطه بین محیط و یادگیری 
است که در خانه شکل می گیرد. تنها گزینه ای که 

باید در زندگی فرزند شما ثابت باشد، همیشه 
خانه شما و خانواده است؛ امن ترین مکان 

برای او، جایی که در آن از عوامل منفی 
خالص می شود و بهترین احساس را به 

خود خواهد داشت. خانه شما باید 
مکانی برای پرورش کودکتان 

باشد تا بتواند از خود تصویری 
حقیقی با اعتمادبه نفس، 

خالق  و  مستعد 
مثبت اندیش  و 

بسازد. 

ایجاد محیطی که کودکان و خانواده به آن رونق 
می بخشند، موضوعی است که شما باید درباره 
آن مصمم باشید، مانند هر عادت مثبتی که نیاز 
به تالش، حوصله و تکرار زیاد دارد بنابراین 
بیندیشیم که چگونه به کودکمان کمک کنیم تا 
احساس خوبی نسبت به خود داشته باشد و به 
او در داشتن اعتمادبه نفس باال یاری برسانیم تا 

انتخاب های مثبتی داشته باشد؟

2. خانه مثبت نیازمند تمجید و تشویق شایسته 
است. تجسم کنید که می خواهید دوچرخه سواری 
را به فرزندتان یاد بدهید؛ کدام سناریو)نوع برخورد( 
به او کمک می کند تا مهارت را بیاموزد و احساس 
اعتماد کند که به تنهایی می تواند تالش کند تا 

به نتیجه برسد؟
الف  وقتی فرزندتان تعادل را برقرار می کند 

و شروع به پدال زدن می کند، شما هیجان زده 
می شوید. از تالش او خوشحال می شوید و زمانی 
که در حال یادگیری مفاهیم است، از او پشتیبانی 
 می کنید و تا زمانی که به نتیجه نرسیده، همچنان 

مثبت باقی خواهید ماند. 
ب  فرزندتان از افتادن می ترسد چون مطمئن 

نیست کسی او را از زمین بلند می کند یا نه 
بنابراین احساس ناامیدی در خود دارد. شما اذیت 
می شوید و از کوره درمی روید که چرا قوانین را 
رعایت نمی کند و با لحن تند و نامهربان به او 
تشر می زنید که به اندازه کافی تالش نکرده است.
سناریوی اول: رفتار شما پاداش گونه است همراه 
هیجان، گرمی و ستایش مثبتی که به کار برده اید. 
باعث می شود فرزندتان به خاطر تشویق های شما 

تمام تالشش را به کار گرفته است. 
سناریوی دوم: کودک احساس شکست می کند. 
او خیلی تالش کرده اما آنچه از شما می بیند فقط 
انتقاد است. این کلیپ خشن برای او جایی برای 
تالش مضاعف نمی گذارد، او تسلیم می شود زیرا 

احساس ناکامی می کند. 
اصول اساسی تشویق و پاداش مثبت و چگونگی 
تاثیر عمیق آن روی کودک در این مثال ها کامال 
مشهود است. وقتی کودک با تعریف، تمجید، 
انتقادات و پیشنهادهای سازنده، مورد تشویق قرار 
می گیرد، کودک با شما ارتباط برقرار می کند اما 
وقتی شما از توانایی های کودک انتقاد می کنید، 
او احساس پوچی می کند زیرا والدین به خاطر 
انجام داده،  سختکوشی و تالش و کاری که 

قدردانی نمی کنید. 

3. تاثیرگذار باشید. شما سرشار از عشق هستید. 
سعی کنید عشق را با در آغوش گرفتن، فشردن 
فرزندتان در آغوش گرمتان، نوازش، گرفتن دستان 
فرزندتان و متذکر شدن اینکه چقدر او را دوست 
دارید، به فرزندتان بروز بدهید. این کار به آنها 
یادآوری می کند که شما همیشه به آنها اهمیت 
می دهید. توجه و عشق به فرزندان کمک می کند 
اگر زمانی صدمه ای به آنها وارد شده یا دچار 

دردسر می شوند، یا اگر می خواهند 
سر صحبت را باز کنند، 

راحتی  احساس 

کرده و مسائل را با شما درمیان بگذارند. 
بسیار مهم است که کودک بداند بدون قید و شرط 
او را دوست دارید و به او محبت می کنید، حتی 
اگر به او لطمه ای وارد شده یا کاری نادرست 
انجام داده یا قوانین را زیر پا گذاشته است. وقتی 
کودک احساسات شما را خدشه دار کرده، خیلی 
سخت است به سمت او بروید و از خود محبت 
نشان بدهید اما این درست همان زمانی است 
که کودک به شما و عشق شما نیاز دارد پس 
غرورتان را کنار بگذارید. درس ارزشمندی که 
به فرزندان می آموزید، از احساسی که دارید بسیار 

بزرگ تر است. 

4. کودکان مثبت به طرز فکر مثبت نیاز دارند. 
کلماتی مانند احمق، لعنتی، خپل، زشت و مزاحم 
در حریم خانه شما جایی ندارد و زمانی که کودکان 
چنین کلماتی را بیرون از خانه می شنوند، باید آنها 
را بیرون در جا بگذارند و هرگز در فضای خانواده 
امن خودشان، بازگو نکنند. خانه شما پناهگاهی 
ایمن برای فرزندان شماست و صحبت های منفی 
دیگران نمی تواند در خانه شما جایی داشته باشد. 
بیشتر با هم وقت بگذرانید و بیرون بروید. استفاده 
از رسانه های اجتماعی، نمایش های تلویزیونی و 
فیلم ها، موسیقی و برنامه هایی که از الفاظ منفی 
در گفتار استفاده می کنند را 
محدود یا     حذف 

کنید. 

کنید  رفتار  طوری   .5
که دوست دارید با شما رفتار شود. »هر 
چیزی که امروز بکارید، فردا درو خواهید کرد.« 
این عبارت هرگز به این اندازه که در اینجا مهم 

است، مصداق پیدا نکرده است. 
که  می گیرند  الگو  خود  والدین  از  کودکان 
چگونه عمل کنند، با دیگران تعامل داشته 
خودشان  درمورد  کنند،  رفتار  باشند، 
شما  گفتار  از  همچنین  و  صحبت 
تقلید کنند. مدل سازی رفتار مثبت 
در خانه، نشان می دهد که چگونه 
احترام، دلسوزی، عشق ورزی 
اطمینان  بودن حتی  مثبت  و 
پوستشان  و  گوشت  با  را 
از  احساس کنند. وقتی شما 
زیبایی خودتان راضی نیستید 

و فکر می کنید که زشت هستید، ممکن است 
دختر شما به خودش بگوید که او هم زشت 
است و با خود تکرار کند. آیا شما می خواهید 
که او باور کند زشت است و چقدر موجود 
شما  است؟ جواب  غیرقابل تحملی  کوچک 

حتما منفی است. 
داشتن اعتمادبه نفس درباره بدنمان به همان اندازه 
اعتمادبه نفس روان مهم است. کاری که والدین 
می توانند برای کودک خود انجام بدهند افزایش 
این اعتماد است. حتی اگر این بی اعتمادی به 
خاطر حرف های منفی شما به وجود آمده باشد، 

باید اعتماد را جایگزین آن کنید. 

6. گسترش مهربانی و بخششی که ما نسبت 
به خودمان داریم، باید در کودکانمان نیز به 
وجود بیاوریم. زمانی که به کودک خود کمک 
می کنیم تا مثبت باشد، اعتمادبه نفس را در خودش 
تقویت می کند. همچنین باید شیوه صحبت کردن 
با صدای بلند یا نجوای درون خودمان را تمرین 
و آن را مدیریت کنیم تا بتوانیم بهترین الگوی 

مناسب برای کودک باشیم. 
کودکان به طور خاصی بیننده هستند. آنها همه چیز 
را در ذهن نگه می دارند. تاکنون توجه کرده اید که 
فرزندتان با چشمان و گوش های کوچکش به 
شما به عنوان الگوی رفتاری و نشانه های تعامل 
و تعادل نگاه می کند. به عنوان مثال، این جمالت 
را بارها شنیده ایم؛ »پسرم آخرین دکمه پیراهنش 
را درست مانند پدرش می بندد.«  یا مثال »دخترم 
موقع صحبت کردن با برادر کوچکش درست از 
لحن و کلمات من تقلید می کند چون دوست 
ندارد که برادرش فالن کار را انجام بدهد.« این 
همان رفتاری است که فرزندان از ما می بینند و 

در خانه یاد می گیرند. 

7. کاری کنید تا کودکتان هر روز احساس 
خاص بودن داشته باشد. بهترین و موثرترین راه 
برای پرورش کودک و متذکر شدن این نکته که 
خانه محیطی دوست داشتنی و ایمن است، صرف 
کردن زمانی باکیفیت کنار آنهاست. این کار بسیار 
راحت است، مانند شام خوردن با افراد خانواده 
یا قدم زدن در محله زندگی و صحبت کردن با 
یکدیگر. این موضوع به این معنی نیست که حتما 
تدارک تعطیالت کوچک کنار ساحل را ببینید یا 

برای فرزندتان پرستار بچه بگیرید. 
شما می توانید بدون وسایل اضافی و اسباب بازی، 
کنار یکدیگر زمانی را سپری کنید و به فرزندتان 
نشان بدهید چقدر این مساله برایتان مهم است. 
سعی کنید وقت بیشتری برای این کار در نظر 
بگیرید تا بتوانید با هر فرزندتان به طور جداگانه 
وقت بگذرانید. کارهای ساده مانند پیاده روی یا 
خوردن یک کاسه بستنی، نشستن کنار همدیگر 
و صحبت کردن تنها چیزی است که به آن نیاز 
دارید. به فرزندتان نشان بدهید که تمایل دارید 
با او تنها خلوت کنید و وقتتان را فقط به او 
اختصاص می دهید. این کار برای فرزندتان یک 

دنیا ارزش دارد. 
یا  باشد  نوپا  ممکن است فرزند شما کودکی 
احساسات  مورد  در  نمی تواند  او  مهدکودکی، 
خود با شما صحبت کند و خطوط ارتباطی او 
مطمئنا هنوز شروع نشده است. پس بازی کردن 
راه ارتباطی مناسبی برای او است. اگر فرزندتان 
همیشه نیاز دارد درباره تجربه بدی که به او 
آسیب می رساند صحبت کند، هم کالم شوید. 
او قصد دارد بداند شما همان فرد معتمد و 
امین هستید که می تواند در مورد مشکالتش 

با شما صحبت کند. 
فرزندپروری، کاری سخت و دشوار است اما 
فرزندان هرگز  بی قید و شرط  داشتن  دوست 
سخت نیست و نباید باشد. به آنها نشان بدهید 
که دوستشان دارید، حتی اگر رفتار آنها را دوست 
ندارید. هیچ والدینی کامل نیستند. همه ما این را 
متوجه می شویم اما تالش برای ساختن خانه ای 
مثبت، کاری سازنده است که باید انجام  دهیم. به 
فرزندتان عشق بورزید. عالقه خود را ابراز کنید. 
موقع صحبت کردن درباره کودکتان یا دیگران از 

کلمات دلسوزانه و پر مهر استفاده کنید.
 احترام کلید برقراری رابطه درست و ایجاد ذهینت 
پویا در کودکان است. بخشنده باشید تا گذشت و 
بخشندگی را به فرزندانتان بیاموزید. آنها را مورد 
ستایش قرار بدهید. انتظارات خود را متعادل کنید 
و توقعات معقول داشته باشید. بچه ها را به مطالعه 
روزانه دعوت کنید و از سن پایین علوم ریاضی 
را به آنها آموزش بدهید. شخص شادی باشید و 
کمتر به خودتان استرس وارد کنید چرا که کودکتان 
مضطرب می شود و استرس شما را حس می کند. 
درنهایت برای خانواده خود آیین های خانوادگی 

درست کنید.  
www. sevethe children. org :منابع

 www. wikipedia. org, www. pracmatic
parent. com, unicef

در باره حقوق خاص کودکان

کودک یک  فرد است نه دارایی
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

برای فرزندانمان 
خانه ای شاد بسازیم

آهنگ  شاد،  خانه ای  ساختن  برای 
آن را بنوازید. برای کودکان خود خانه ای 

مثبت درست کنید. در خلق خانه ای مثبت که 
در آن احساس امنیت، عشق ورزی، شنیدن و احترام 

گذاشتن به فرزندانمان وجود داشته باشد چه کارهایی باید 
انجام بدهیم؟ مهیا کردن محیطی مثبت برای کودک،کل زندگی 

فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهد، مخصوصا اگر قصد تربیت کردن 
فرزندانی شاد و سرزنده داشته باشید. برای این منظور باید نکاتی را بیاموزید 

و یاد بگیرید چه چیزی باعث تنظیم آهنگ خانه مثبت می شود؟ 
ایجاد خانه مثبت به این دلیل است که کودک در تمام زندگی این شیوه را دنبال خواهد 

کرد اما چه عاملی باعث شکل گیری خانه مثبت و جو دوستانه در آن می شود؟
»ای کاش در خانه ای بزرگ می شدم که در آن هراسی از ارتکاب خطا نداشتم، یا بدون ترس از انتقاد 

یا شرمنده شدن، کنار پدرومادرم زندگی می کردم اما بزرگ شدن در خانه ای با جو منفی باعث شد والد 
بهتری باشم.« در خانه مثبت چنین تفکراتی پیش نمی آید. اینکه والدین در خانه حضور دارند اما از نظر عاطفی در 

دسترس نیستند، به فرزند صدمه می زند. زمانی که شما تشویق و تمجید واقعی دریافت نمی کنید، تالش هایتان بی ارزش 
خواهد شد. بیاموزید که شما بهترین هستید و لیاقت بهترین ها را در دوران کودکی خواهید داشت. در غیر این صورت، گذران 

زندگی، کار کردن، حضور در محافل اجتماعی و... برایتان دو برابر سخت تر خواهد بود. جو حاکم بر خانه مثبت همانا آهنگ خوب 
بودن را می نوازد. آنچه که به شما آموزش داده شده و رابطه ای که الگو سازی کرده اید، همان است که پذیرای آن شده اید. نگرانی و افسردگی، 

دو تا از مهم ترین پیامدهای رایج حضور در خانه منفی و چگونگی روابط بین والدین و فرزند است. هنگامی که کودکان در خانه ای گرم و مثبت 
و پر از مهر رشد می کنند، ابزاری برای توسعه تعادل به دست می آورند و تبدیل به افرادی با اعتمادبه نفس خواهند شد. 

هر چیزی که امروز 
بکارید، فردا درو 

خواهید کرد.« این 
عبارت هرگز به این 
اندازه که در اینجا 

مهم است، مصداق 
پیدا نکرده است. 
کودکان از والدین 
خود الگو می گیرند 

که چگونه عمل 
کنند، با دیگران 

تعامل داشته 
باشند، رفتار کنند، 

درمورد خودشان 
صحبت و همچنین 

از گفتار شما تقلید 
کنند. مدل سازی 

رفتار مثبت 
در خانه، نشان 

می دهد که چگونه 
احترام، دلسوزی، 

عشق ورزی و مثبت 
بودن حتی اطمینان 

را با گوشت و 
پوستشان احساس 

کنند.
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