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پنجره

تفاوت تربیت دختران و پسران
پدر و مادرها بخوانند

مریم کرامتی دولت سرا- درمورد رشد جنسیتی افراد دو دیدگاه مهم مطرح است: 
۱- دیدگاه زیستی ۲- دیدگاه شناختی. در دیدگاه زیستی معتقدند دختران و پسران 
به علت تفاوت های جسمانی و داشــتن نقش متفاوت در فرایند تولیدمثل به نحو 
متفاوتی عمل می کنند. در این دیدگاه، توانایی بیشتر زنان در تشخیص هیجانات خود 
و دیگران ناشی از بزرگ تر بودن جسم پینه ای در زنان است. دیدگاه جامعه پذیری، 
تجربیات اجتماعی را در رشد جنسیتی کودکان مؤثر می دانند. در واقع رشد جنسی 
کودک از طریق مشاهده و تقلید رفتار جنسی آموخته و تقویت و تنبیه می شود. والدین، 
همساالن و تلویزیون همه نقش بسزایی در جامعه پذیری نقش جنسیتی کودکان 
ایفا می کنند. دو دیدگاه شناختی درمورد جنسیت مطرح است، نظریه رشد شناختی 
جنسیتی و نظریه طرحواره جنسیتی. در نظریه رشد شناختی جنسیتی، وقتی مفهوم 
جنسیت در کودک رشد کرد، شروع به سنخ بندی جنسیتی می کند. کلبرگ در این باره 
معتقد است، کودک وقتی به مرحله عملیات عینی تفکر رسید به ثبات جنسیتی دست 
می یابد. در نظریه طرحواره جنسیتی، رفتار فرد به وسیله  انگیزش درونی وی برای 
همنوایی با معیارها و تصورات قالبی اجتماعی فرهنگی مبتنی بر جنسیت هدایت 
می شود. یک طرحواره جنســیتی یک ساختار شناختی ایجاد می کند تا رفتارها بر 

حسب زنانه و مردانه بودن رمزگردانی و سازماندهی شود.

 نقش های جنسیتی
کودکان در مسیر بزرگ شدن خود، برخی نقش های جنسیتی را ایفا می کنند. این 
نقش ها، انتظاراتی هستند که تعیین می کنند زنان و مردان باید چطور فکر، عمل 
و احســاس کنند. همه جوامع از همه اعضای خود، درمورد رفتارها، نگرش ها و 
فعالیت های آن ها، انتظاراتی دارند و این انتظارها در پیرامون تفاوت های مربوط 
به جنس، با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند. بنابراین نقش هایی که افراد در یک اجتماع 
ایفا می کنند، بر حسب جنس، تعریف و نسبت داده می شود. به همین دلیل است 
که آن ها را نقش های جنسی می نامند.  رفتارهای مورد انتظار از مردان و زنان، بر 
حسب اجتماعات مختلف، تغییرات قابل مالحظه ای پیدا می کند و تقسیم بندی 
کارهای مختلف نیز از اینجا نشأت می گیرد. نوع تربیت همواره باید همسو با نوع 
نقش هایی باشد که افراد با توجه به نگرش های مورد قبول جامعه ایفا می کنند، در 

صورتی که این اتفاق نیفتد شخص دچار دوگانگی و سردرگمی  می شود.

هویت جنسی
اکثر مردم هویت جنسی خود را به شیوه ای درک می کنند که با قواعد اجتماعی ) 
قواعدی که نقش های جنسی را تعیین می کنند( تطابق دارد. برای مطالعه فرآیند 
ادارک از خود، به عنوان پسر بچه یا دختر بچه و اتخاذ رفتارهایی که محیط فرهنگی 
برای جنس او مناسب می داند، در ۳۰ سال گذشته تحقیقات زیادی انجام گرفته 
است. مسلما تنها کالبد شناسی نیست که هویت جنسی را تعیین می کند. پس از آن 

که کودک به عنوان پسربچه 
یــا دختربچــه پذیرفتــه 

می شــود، تحت تأثیر 
قرار  رفتارهایــی 
می گیــرد که هر 

روز و به دفعات بی شمار تکرار می شوند. مثال پســربچه اسباب بازی هایی از نوع 
اتومبیل، جرثقیل، وسایل ورزشــی و حیوانات خشن دریافت می کند، در صورتی 

که اسباب بازی های دختربچه معموال از نوع عروسک و وسایل خانگی است.

تربیت دختران
اغلب بزهکاری ها و فســادهای جامعه به این علت است که مادران نتوانسته اند 
فرزندان خود را به نحو نیکو پرورش دهند. اگر بخواهیم جامعه ای مصلح داشــته 
باشــیم  الزم اســت برای  تربیت دختران به طور جدی همت گماریم. امر تربیت 
دختران از اهمیت خطیری برخوردار است چرا که آینده هر جامعه، رو به سعادت 
یا زوال بودن آن ارتباط تنگاتنگی با تربیت دختران دارد. این دختران هستند که با 
روش های تربیتی خود افــرادی مؤمن، متعهد یا خالف آن افرادی بزهکار وغیر 
متعهد  را تربیت می کنند. آن ها نسبت به پسران نقش حساس تری دارند و هرچه 
اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند در خودسازی و تربیت نسل موفق تر خواهند 
بود. برای تربیت هرچه بهتر دختران یا همان مادران آینده جامعه الزم است بدانیم  
در تربیت آنان چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم. اختالف موجود بین افراد و از 
جمله پسران و دختران به تناسب سن و رشد تدریجا بارزتر شده جنبه فردی به خود 
می گیرد و اثــر آن با حیات اجتماعی تنفیذ می گردد. در تربیت و حمایت این نکته 
مهم است که با تکیه به موضوع اختالف، فرد را برای انجام مأموریت خاص خود 
جهت دهند و در آن زمینه کارآمد سازند. خداوند زنان و مردان را متفاوت آفریده، 
و این تفاوت در جنبه های زیستی، عاطفی و روانی کامال مشهود است و به همین 
خاطر است که وظایف و مسئولیت ها باید متفاوت و مختلف باشند. اگر از مردان 
به یک گونه درخواست و توجه داشته باشــیم و از زنان درخواست و توقعی دیگر و 
این قابل تحقق نیست جز در سایه اعطاء و تربیت از قبل. در نظام حیات اجتماعی 
وقتی کلمه زن یا دختر به میان می آید ذهن ها باید متوجه نظامات و چارچوب های 
خاصی از لحاظ وظایف و مسئولیت ها گردد و از او آن گونه توقع کند که حق اوست.

محبت به کودک
»محبت به کودک زمینه ساز رشد اوست، تا حدی که کودکان بهره مند از محبت 
والدین زودتر به سخن می آیند و زودتر به راه می افتند، زمینه برای تکامل عقالنی و 
فکری آن ها بیشتر فراهم می گردد، افرادی معقول تر و آرام تر می شوند، در رفتارها 
از تعادل بیشتری برخوردارند، چهره شان بشــاش تر و بیانشان روان تر از دیگران 
است«. این مهم است که بدانیم چگونه به دختران خود محبت کنیم و این محبت 

به چه میزان باشد. شیوه های آن بسیار است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ مواجهه با دختر با چهره بشاش و گشاده که عاملی برای اعالن محبت است.

ـ بوســیدن و نوازش بدنی که اعمال آن مایه سکون دختر است و به تناسب سن و 
رشد از سوی پدر، مادر، و افراد بیگانه و نامحرم فرق دارد.

خود سبب ـ گــوش دادن با شــکیبایی و عطوفــت به حرف هــای او که 
پذیرش حرف والدین در سنین بعدی است.

ـ یافتــن نقطه ای مثبــت در زندگــی او و مورد 
تحسین قرار دادنش تا مسرور شود 

و احساس غرور کند.

ـ تهیه اسباب بازی و بازی با کودک
ـ خواندن او به نامی  که او خوشتر دارد و اعالم اینکه او مورد عالقه ما است.

ـ تهیه وسایل مورد نیاز و مورد عالقه او از کیف و لباس و کفش و....
ـ خرید هدیه برای کودک که در اسالم به این قضیه توجهی فوق العاده شده است. 
رسول خدا)ص( فرمود: »کسی که وارد بازار شود و تحفه و هدیه ای برای اهل خانه 
تهیه کند همانند حامل صدقه به سوی قومی شدیدا نیازمند است و در توزیع هدیه 

نخست باید به دختران بپردازد )پیش از پسران )قائمی،۱۳7۱ :96(
نیــاز به محبت از آغاز حیات اســت تا زمان مرگ. ولی مواردی اســت که این نیاز 
ملموس تر به نظر می رســد و والدین و مربیان باید به آن توجه کنند به ویژه درباره 

دختران:
ـ در سه سال اول زندگی که دوران پرستاری است و طفل خود را همانند عضوی از 

پیکر مادر به حساب می آورد و شدیدا به او وابسته است.
ـ به هنگام والدت فرزنــدی دیگر در محیط خانواده که کــودک خود را غارت زده 
می پندارد و گمان دارد مادر از او گسســته و به کودک نوزاد پیوســته است و شعله 
حسادت او زبانه می کشد. محبت بیشتر و عیان تر مادر احساس او را تعدیل می کند.
ـ به هنگام بیماری و احساس درد که او را نیاز به همدلی همراز است تا درد او را بفهمد 

و نوازش ها در چنان حالتی دردش را تسکین می دهد.
ـ زمانی که او با شکستی مواجه شده و از درون می سوزد و می گرید، نیاز به دلداری 
و آرامش بخشی دارد، مخصوصا به هنگام از دست دادن فردی عزیز و محبوب.

ـ در سنین نوجوانی و دوران پس از بلوغ که میل به خودنمایی و جلب نظر در او قوی 
است می خواهد محبوب دل ها باشد. معموال والدین و مربیان را تصور چنان است 
که او بزرگ شــده و دیگر نیازی به محبت ندارد، در حالی که بررســی های علمی 
نشان می دهند نیاز او به محبت در این دوران حتی شدیدتر از کودکان خردسال به 
محبت است. محبت ها باید متعادل باشند کمبود محبت باعث می شود کودک به 
راحتی تسلیم دیگران شود و خود را ببازد و محبت بیش از حد ممکن است سبب 
سوء استفاده کودک بشــود و آن را وسیله ای برای رسیدن به اهدافش قرار دهد. 
محبت ها باید در حد متعادل باشد خانواده هایی که والدین فرزندان خود را محدود و 
تنبیه را اعمال می کنند و از فرزندان می خواهند که دستوراتشان را اطاعت کنند غالبا 
فرزندانی را پرورش می دهند که نمی توانند ابتکار عمل به خرج بدهند و احساس 
کهتری دارند، مهارت های ارتباطی ضعیفی دارند و دائما خود را با دیگران مقایسه 
می کنند یا به عکس خانواده هایی که دخالتی در زندگی فرزندشــان نمی کنند و از 
آن ها غافل هســتند معموال فرزندانی با قابلیت اجتماعی پایین دارند که با مسئله 
اســتقالل به خوبی کنار نمی آیند و قوه خویشتن داری کمی  دارند.  بهترین روش 
تربیــت در خانواده هایی وجود دارد که در عین حال کــه محدودیت هایی را برای 
کودکان قائل می شوند و قوانینی را برای او وضع می کنند به او استقالل می دهند، 
با فرزندان خود  ارتباط کالمی بســیاری دارند، به او محبت می کنند و دلســوزی 

فرزندان این گونــه خانواده ها افرادی فراوان دارند. 
توانــا دارای اعتمــاد به نفس و 

مسئولیت پذیر هستند.

روش های غلط درمان میخچه 
فارس- حمیدرضا شفیعی متخصص پوست گفت: میخچه یک نوع پینه است که در اثر استمرار 
فشار به قسمتی از پوست تشکیل می شود. میخچه بیشتر در پا ظاهرشده و گاهی ممکن است در 
دست نیز به علت بلند کردن اجسام سنگین مشاهده شود. برای بر طرف کردن آن راه حل های 
غلطی را از جمله استفاده از سنگ پا و چسب میخچه پیشنهاد می دهند که هیچکدام را روشی 

مناسب برای درمان آن نمی دانند.
وی افزود: بهترین روش برای پیشــگیری از این ضایعه در پا پوشــیدن کفش مناسب و راحت 
اســت؛ البته الزم اســت از پوشیدن کفش های پاشــنه بلند و نوک تیزی که پا را تحت فشار قرار 
می دهد پرهیز کنید. تحریک میخچه باعث بزرگ شدن آن می شود به همین علت هیچ گاه از 
ناخن گیر، چاقو، سنگ پا و چسب میخچه برای بهبود این ضایعه در بدن استفاده نکنید و تنها 
درمان باید توسط متخصص و با خارج کردن ریشه میخچه و یا فریز کردن سلول ها انجام پذیرد.

نباید با لنز بخوابیم!
ایسنا- بررسی های انجام شده و توصیه های کارشناسان حاکی از آن است که از جمله عواقب خوابیدن 
با لنز می تواند نابینایی باشد. قرنیه، اکسیژن خود را از طریق هوا دریافت می کند و بنابراین هنگام قرار 
دادن لنزها داخل چشم، ذخیره اکسیژن تاحدودی کاهش می یابد و در مواقع بستن چشم ها، میزان 
اکسیژن دریافتی با افت بیشتری مواجه می شود. همچنین زمانی که این دو با یکدیگر اتفاق افتد میزان 
اکسیژن به شدت پایین می آید. بدون اکسیژن، قرنیه متورم شده که در نتیجه آن شکافی بین سلول های 
سطح چشم ظاهر می شود و باکتری می تواند به راحتی رفت و آمد داشته باشد. این باکتری ها موجب 
افزایش خطر عفونت چشمی نزدیک به هفت برابر می شوند. همچنین از آنجایی که چشم از سیستم 
ایمنی حفاظتی مشابه بدن برخوردار نیست، وضعیت با سرعت بیشتری وخیم می شود. هر انسانی در 
سال حدود سه میلیون بار پلک می زند و با لنز هر پلک  زدنی یک فرسایش کوچکی را به وجود می آورد.

سنگینی گوش؛ اختاللی شایع
ایسنا- دکتر جواد امینی متخصص گوش، حلق و بینی گفت: عفونت حاد گوش میانی پس از 
سرماخوردگی و به علت انتقال عفونت از حلق به گوش میانی موجب سنگینی گوش می شود 
که با درمان مناسب برطرف می شود. عفونت های مزمن گوش میانی باعث ایجاد سوراخ کم و 
بیش بزرگی در پرده تمپان )صماخ( می شود و گاهی ضایعات استخوان های کوچک گوش را 
به دنبال دارد که در این شــرایط جراحی و ترمیم ضایعات صورت می گیرد. وی افزود: با سفت 
شــدن و بی تحرکی استخوانچه های گوش میانی که یک عارضه خانوادگی محسوب می شود، 
گوش بدون ایجاد عفونت شــروع به ســنگین شــدن می کند و در صورت پیشرفت این بیماری 
درمان از طریق جراحی انجام می شود. از ضایعات گوش خارجی باید به جرم گوش اشاره کرد 
که ســنگینی ایجاد شــده با خارج کردن جرم برطرف می شود. سنگینی گوش در صورتی که با 

سرگیجه همراه باشد نیاز به بررسی و اقدام درمانی به موقع دارد.

خواصگوشتمرغوتخممرغ
تسنیم-  علی اصل دستیار تخصصی 
طب سنتی ایران گفت: بین پرندگان 
گوشــت مرغ )بدون آنتی بیوتیک( از 
بهترین نوع گوشت ها است که دارای 
طبیعت گرم و تر بــوده و بدن را تقویت 
می کند. ارزش غذایی مرغ چاق زیاد 
اســت و موجب افزایش رطوبت بدن 

شده و چاق کننده اســت. گوشت مرغ تولید کننده خون 
صالح، زیاد کننده منی و افزایش دهنده عقل، فهم و رفع 
خیاالت بیهوده و فاسد است. حرارت گوشت خروس کمتر از 
مرغ بوده و دارای کمی خشکی است. خوردن سوپ جوجه 

خروس در افراد بیمار و یا ناقلین )که تازه 
بیماری آن ها خوب شده( یا افراد تب دار 
مفید است، هضم راحتی دارد و ارزش 
غذایی آن زیاد اســت. زرده تخم مرغ 
دارای طبع گرم است و سفیده آن سرد 
اســت. ارزش غذایی تخم مرغ شبیه 
گوشت است. زرده تخم مرغ نیم پزشده 
ارزش غذایی زیاد دارد. زرده تخم مرغ عسلی مقوی قلب، 
مغز و نیروی جنسی بوده همچنین برای افراد سوداوی یا 
سرد و خشک بسیار مفید است. سفیده تخم مرغ دیرهضم 

بوده و تولید خلط خام و لزج می کند.

رفعخشکیپوستباروغنکدو
تسنیم- لیال شیربیگی متخصص 
طب ســنتی گفت: افرادی که دچار 
خشکی پوست هستند بهتر است که 
در حمام از آب داغ اســتفاده نکنند، 
همچنین بعد از خارج شدن از حمام 
خودشــان را کامال با حوله خشــک 
نکنند و با روغن کدو سطح پوستشان 

را چرب کنند تا آرام آرام روغن جذب پوست شود. در فصل 
پاییز خشکی پوست به خصوص در افرادی که ذاتا پوست 
خشــکی دارند، بیشتر می شــود.  وی افزود: افرادی که 
دچار خشکی پوست هستند در حمام از آب معتدل نیم گرم 

اســتفاده کنند چرا که استفاده از آب 
داغ خشکی پوست را تشدید می کند. 
روغــن کــدو آرام آرام جذب پوســت 
می شــود و بر خشــکی پوست بسیار 
اثرگذار اســت. در پاییز از مصرف مواد 
غذایی سرد و خشک مانند بادنجان، 
گوجه، فست فودها، گوشت گوساله، 
سس ها، ساالد الویه، ماکارونی، الزانیا، غذاهای آماده، 
غذاهای غلیظ و ... باید پرهیز کرد و مصرف غذاهای لطیف 
مانند آبگوشت بدون ترید کردن همراه با نخود، مصرف 

میوه هایی مانند سیب، انار، گالبی و ... بسیار مفید است.
ژالتین خوک در آدامس و 

شکالت های قاچاق
ایســنا-  کاوه زرگــران دبیرکل کانــون انجمن های 
صنایع غذایی گفــت: با توجه بــه ممنوعیت عرضه 
کاالی قاچاق در بازار باز هم کاالهای قاچاق به چشم 
می خورد .مراجعه به فروشگاه ها و سوپرمارکت هایی 
که به ویترینشــان با خوراکی های خارجی شــیک و 
اقالم خوراکی بــا بســته بندی های منحصربه فرد، 
رنگ و لعــاب دیگری داده اند، بیــش از دیگر مراکز 
اســت. عمده کاالهایی که این روزها به نمادی برای 
شیک ترشدن فروشگاه ها تبدیل شده است، به صورت 
قاچاق وارد کشــور می شــود، هیچ گونــه نظارتی بر 
ســالمت آن ها صورت نمی گیــرد و روی آن ها هیچ 
اثری از تایید ســازمان غذا و دارو و استاندارد نیست. 
محصوالت قاچاقی که به راحتی و بدون هیچ مشکلی 

در فروشگاه ها عرضه می شود.
 وی افزود: در بسیاری از محصوالت خوراکی از جمله 
آدامس و شــکالت های وارداتی، از مشتقاتی مانند 
ژالتین خوک اســتفاده می شــود. بیش از ٩٠درصد 
محصــوالت خوراکــی که به صــورت قاچــاق وارد 
می شود، حالل نیست. براســاس قانون، کاالهای 
قاچــاق پــس از توقیف توســط دولت مصــادره و به 
سازمان اموال تملیکی سپرده می شود که این سازمان 
نیز با برگزاری مزایده نســبت بــه فروش محصوالت 
قاچاق اقدام می کند. این در حالی اســت که همین 
رویه موجب شده تا معبری برای ورود کاالی قاچاق 
به کشور باز شــود. همچنین محصوالت غذایی که 
تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد، پس از ٢  سال توقیف 
در گمرک به اموال تملیکی تعلــق پیدا می کند و این 
سازمان هم این کاالها را به مزایده می گذارد که این 

روش غلطی است و باید اصالح شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق 
تهران با بیان اینکه مزایده محصوالت غذایی قاچاق 
در بازار نه تنها ســالمت جامعه را به خطر می اندازد، 
بلکه در حالل بودن آن ها نیز شــبهاتی وجود دارد، 
ادامــه داد: براســاس قانون، هر محصــول غذایی 
که بناســت به کشور وارد شــود، باید تاییدیه سازمان 
استاندارد و ســازمان غذا و دارو را دریافت کند و پس 
از تاییدیه های الزم از گمرکات ترخیص شــود که در 

اموال قاچاق این اتفاق رخ نمی دهد.
ایــن فعال اقتصادی در پاســخ به این ســوال که چه 
میزان از محصــوالت غذایی خارجی از محل قاچاق 
تامین می شــود، اضافه کــرد: آمار دقیقــی در این 
خصــوص وجود نــدارد ولی درحال حاضــر با طیف 
گسترده ای از محصوالت غذایی قاچاق در بازار مواجه 
هســتیم؛ از آب معدنی، کاکائو و مکمل های غذایی 
گرفته تا مولتی ویتامین ها. بنابراین توصیه ما به مردم 
این است که تنها کاالیی را خریداری کنند که برچسب 

وزارت بهداشت داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر محصوالت غذایی کوچک 
کــه ارزش افزوده باالیی هم دارنــد، از طریق همراه 
مسافر یا قاچاق به صورت گسترده وارد کشور می شود. 
مبدا این محصوالت عمدتا کشورهای شرق آسیا مثل 
تایوان، فیلیپین و تایلند است که تولیدات آن ها عمدتا 
غیراسالمی اســت. بســیاری از محصوالت غذایی 
قاچاق تاریخ مصرفشان سپری شده که تاریخ مصرف 

آن ها تغییر داده شده و وارد کشور می شود.

سالمت


