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افقي:
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 2ـ معدومـ  آغشته به رنگـ  متظاهر و رياكار

 3ـ جهانگردـ  زارعـ  ظاهر ساختمان
 4ـ واحد سطحـ  ني باريكـ  رمق آخرـ  نگهبان خرمن
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 14ـ درست و صحيحـ  فلز سكه زنيـ  قضاوت

 15ـ آزاد و رهاـ  بر پايه قيمت خريد با سود معين
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1ـ سالخوردهـ  كشوري جزيره اي و كوچك در قاره اقيانوسيه 
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 3ـ بهره وامـ  سنگري در دشت هاي فاقد موانع طبيعيـ  واحد 
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 4ـ از انجيل هاـ  ضمير سوم شخصـ  عامل بازدارنده موفقيت 
ـ خاك صنعتي

 5ـ نام آذريـ  از گازهاـ  نوعي پارچه توري نقشه دار
 6ـ از اجزاي جملهـ  جاده فرودگاهـ  درخت پسته وحشي

 7ـ كمانگير باستانيـ  پيشتاز لشكرـ  مستعمره
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 9ـ نوعي ماده رنگي براي نقاشيـ  بهانهـ  كلمه استثنا
 10ـ صومعهـ  قلهـ  باربر شهري

 11ـ طالي كثيفـ  رهاورد تابستانـ  تصديق روسي
 12ـ زير موس رايانهـ  قرآنـ  دوش و كتفـ  مردان خدا

 13ـ الهه ازدواج نزد يونانيانـ  مفتخرـ  امروز تازي
 14ـ شهر زيرهـ  پايتخت لهستانـ  فرماندهان
 15ـ گداي دوره گردـ  سال گاو از زبان تركي

جدول ويژه 
افقي:

ــهرهاي آذربايجان  ــودـ  از ش ــروف احمد محم ــار مع 1ـ از آث
شرقي

ــدرنـ  زودرنجـ  پدر  ــك با معماري م ــگاهي در مكزي  2ـ دانش
شعر نو

 3ـ روكش پالستيكيـ  از شهرهاي استان فارسـ  وسيله درو 
ــهرهاي تهرانـ   ــائل و متكديـ  از ش ــهـ  س ــوم و طايف  4ـ ق

بدرستي كه
 5ـ درياي تركيهـ  دزدـ  دودمان

ــه اي  ــاري خطرناكـ  درختچه زينتي با گل هاي خوش  6ـ بيم
ـ محافظ نظامي

 7ـ مدافع موكلـ  سرخرگـ  مجلس شيوخ
 8ـ مقصد رودـ  حيوان مكارـ  گدا و متكدي

 9ـ زمستان عربـ  خراب و منهدمـ  سنگ زينتي ساختمان
 10ـ ميوه كالـ  زانوي درـ  مار عظيم الجثه

 11ـ نام قديم شهر يزدـ  اسباب اضافي و احتياطيـ  از شهرهاي 

آذربايجان شرقي
ــردارـ  فلز مادرـ   ــزگانـ  بيماري واگي ــهرهاي هرم  12ـ از ش

دوستي و عالقه
 13ـ ايستگاه قطارـ  حريف در جنگـ  زبانه آتش

ــيره  ــريـ  همش ــين ويتنامـ  كار بيهوده و سرس  14ـ نام پيش
گرامي

 15ـ مشهور و سرشناسـ  كتابي از بزرگ علوي
عمودي:

1ـ نقاش سبك كوبيسمـ  نام قديم شهر گنبدكاووس
 2ـ پرسشـ  از ظروف آزمايشگاهيـ  قادر

 3ـ خودروي فرانسويـ  مرغ خانگيـ  نمايش غم انگيز
ــشـ  من و  ــت كارفرماـ  حرف ترديدـ  كلمه پرس ــر دس  4ـ زي

جنابعالي
 5ـ از شهرهاي كرمانـ  وسيله اي در زورخانهـ  خمير پهن كن

 6ـ سرد و خنكـ  احتمال خطرـ  خزنده گزنده
 7ـ از بين بردنـ  نقطه چيني در نقاشيـ  جناح لشكر

 8ـ طرف چپـ  الك كردنـ  تجملي و شيك
 9ـ همدم و يارـ  نام دو تن از پادشاهان مجارستان بودـ  تظاهر 

به نيكويي
 10ـ پسوند شباهتـ  مطلع و هوشيارـ  نمدفروش

 11ـ پايتخت ايرانـ  شن نرمـ  دوش و كتف
 12ـ رود فرانسهـ  قرارگاهـ  عضو باالنشينـ  قوي جثه

 13ـ والهـ  ماه آخر سال ميالديـ  گل جوي آب
 14ـ پنداري و گوييـ  توان و قدرتـ  آبادي كوچك در صحرا

 15ـ سرمايهـ  پايتخت آندورا 
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تا چند دهه گذشته واژه اي به نام تك فرزندي معنا نداشت. 
ــت كه خانواده ها خود را از لذت داشتن  يعني دليلي وجود نداش
ــائل  ــد، اما طي دو دهه اخير مس ــد محروم كنن ــن فرزن چندي
ــرايطي را به زوج هايي كه  ــادي، اجتماعي و فرهنگي ش اقتص
ــن بااليي نيز ازدواج كرده اند، تحميل كرده  ــان در س خيلي ش
ــنده  ــتن يك فرزند در زندگي خود بس ــت كه فقط به داش اس

كنند.
با اين حال والديني كه فقط يك فرزند دارند، هميشه خود را 
براي تنها ماندن فرزندشان مالمت مي كنند و نمي توانند خود را 
راضي كنند كه با وجود توجه، عشق و عالقه اي كه معطوف به 

فرزندشان مي كنند، اين تنهايي براي او خوب باشد... .
گرچه روان شناسان اتفاق نظر دارند كه تك فرزندي معايب 
ــتند  ــبت به چند فرزندي دارد،  اما منكر آن هم نيس زيادي نس
كه تك فرزندي مزايايي نيز دارد.چرا كه والدين مجبور نيستند 
محبت و توجه خود را ميان چند فرزند تقسيم كنند و تمام توان 
ــان  ــات مالي خود را معطوف به تنها فرزندش ــي و امكان عاطف
مي كنند، اما مساله اينجاست كه رقيب نداشتن در جلب توجه 
ــز دارد. يعني با وجود آن كه  ــت والدين روي ديگري ني و محب
ــدت اعتماد به نفس فرزند خانواده را تقويت مي كند، نسل  بش
برآمده از اين خانواده ها را به سمت انزوا و تنهايي سوق مي دهد. 
حال شايد بپرسيد كه آيا تك فرزندها لزوما منزوي مي شوند؟

ــاني نسب، كارشناس ارشد مشاوره در گفت وگو  زهرا كاش
ــخ به اين پرسش مي گويد: يكي از مهم ترين  با جام جم در پاس
پيامد هاي تك فرزندي در بسياري موارد، كاهش رشد اجتماعي 
ــت.  در خانواده هاي تك فرزند، ضعف در تعامالت  كودك اس
اجتماعي با همساالن، به دليل ارتباط كودك با افراد بالغ ديده 
مي شود. از اين رو كودكان تك فرزند، اغلب از برقراري ارتباط 
ــان دچار ترس و اضطراب مي شوند و گرايش به  با همساالنش

انزوا و درونگرايي پيدا مي كنند.

 تقويت ارتباط با همساالن
تك فرزندان كسي را ندارند تا با او رقابت، بازي و دعواهاي 
كودكانه كنند و از آنجا كه در خانواده اي رشد مي كنند كه افراد 
بالغ در آن حضور دارند و كودك ديگري نيست كه بتوانند با او 
ارتباط برقرار كنند غالبا رفتاري را بروز مي دهند كه يا به شيوه 
ــت يا همواره خود را كودك فرض مي كنند و  ــاالن اس بزرگس

رفتارهاي اجتماعي ضعيفي از خود بروز مي دهند.
ــي نيز  دكتر زهرا غالمي حيدرآبادي، دكتراي روان شناس
ــه فقط يك فرزند دارند،  ــو با جام جم به والديني ك در گفت وگ
ــان با  ــري از روش هايي براي تقويت ارتباط فرزندش بهره گي
ــاالن توصيه مي كند و مي گويد: در چنين شرايطي  ديگر همس
ــان بياموزند كه با صراحت و اطمينان،  والدين بايد به فرزندانش
ــكل و اختالف با همساالنشان رو به رو شوند و  هنگام بروز مش
ــود بكاهند و اجازه دهند  ــن از حمايت هاي افراطي خ همچني
ــد و فرصتي براي مديريت  ــودك، حس رقابت را تجربه كن ك
ــد. اگر روش تربيتي خانواده به  ــته باش و كنترل اين حس داش
ــته نگه دارد و اجازه انجام  ــد كه فرزند خود را وابس گونه اي باش
ــود كودك با اعتماد به  امور مختلف را به او ندهند باعث مي ش
ــيدگي كند و بيشتر متكي به  نفس كمتري به كارهاي خود رس

ــد، اما اگر رفتار خانواده متناسب باشد و در صورت  خانواده باش
ــئوليت هايي به فرزند بدهد، باعث مي شود وي بتواند  لزوم مس

از پس كارهاي خود بهتر بربيايد.

 كودكاني به ظاهر اجتماعي 
ــتقل و  ــوارد، اجتماعي، مس ــي از م ــا در خيل تك فرزنده
ــان در  ــتقالل عمل ش ــند، اما اس متكي به نفس به نظر مي رس

مواجهه با بزرگساالن خانواده شكل گرفته كه معموال در قبال 
خواسته هاي آنان كوتاه آمده اند. 

ــاني نسب از كارشناساني است كه معتقد است، گرچه  كاش
ــودكان به نظر  ــر از ديگر ك ــد اجتماعي ت ــودكان تك فرزن ك
ــات ناپخته اي كه در آنها شكل  ــند، اما به دليل احساس مي رس
ــراري ارتباط با كودكان  ــرد، احتمال دارد تمايل به برق مي گي
ــاالن خود خجالت  ــند و از همس ــته باش بزرگ تر از خود را داش

بكشند. 
ــن توصيه  ــه والدي ــده ب ــن پدي ــري از اي ــراي جلوگي او ب
ــازيد كه ارتباط  ــراي فرزندان مهيا س ــرايطي را ب مي كند:  ش
ــود تا به بلوغ و عاقالنه شدن  ــتر ش ــان بيش آنها با همساالنش
ــتادن بچه به مهد كودك نيز  ــان منجر شود. فرس احساساتش
مي تواند بسيار كمك كننده باشد، چراكه مهد كودك و آمادگي 
ــت كه در آن كودك مي تواند احساسات نابهنجار را  مكاني اس
ــات  ــال خود تجربه و احساس ــن و س در بازي با كودكان هم س

خود را عاقالنه كند.

 تعديل انحصارطلبي تك فرزندان 
ــي و  ــدان توجه طلب ــكالت تك فرزن ــر از مش ــي ديگ يك
ــمتي حركت مي كنند  ــت. غالبا آنها به س انحصارطلبي آنهاس

ــان بايد به كرسي بنشيند و چون  ــان دهند حرف خودش كه نش
ــر شراكت قدرت با هم رشد  فرزند ديگري وجود ندارد كه بر س
ــته باشند، حق خود مي دانند حرف هايشان  كنند و مراوده داش
ــان  قرار گيرد و چنانچه خالف آن  ــورد پذيرش كامل اطرافي م
ــت رفتارهاي پرخاشگرانه از خود  اتفاق بيفتد، حتي ممكن اس

بروز دهند.
دكتر غالمي براي تعديل حس انحصارطلبي تك فرزندان 
ــد بايد در مراودات اجتماعي  توصيه مي كند: كودك تك فرزن
ــاالن خود قرار بگيرد تا از اين طريق  ــتري با گروه همس بيش
تعامل را  بياموزد. الزم است كودكان تك فرزند در فعاليت هاي 
ــگاه ورزشي، مهدكودك و كالس هاي  اشتراكي از قبيل باش

گروهي نيز شركت كنند. 
اين دكتراي مشاوره تاكيد مي كند: يكي ديگر از راهكارها 
اين است كه خانواده هاي تك فرزند با خانواده هايي رفت و آمد 
ــن و سال داشته باشند و بتوانند جمعي  كنند كه فرزندان هم س
ــتانه فراهم كنند كه خانواده ها براحتي با يكديگر مراوده  دوس

داشته باشند.

 مشاهده دنيا از پشت عينك بزرگسالي
از آنجا كه كودكان تك فرزند در خانواده هايي رشد مي كنند 

كه در آنها فقط افراد بالغ وجود دارد آنها نيز از والدين خود تقليد 
ــاالن  ــاالن رفتار مي كنند و زودتر از همس و همچون بزرگس
ــوند. برخي كودكان  ــر تك فرزند، وارد دنياي بالغان مي ش غي
ــال از لحاظ  ــد، به دليل زندگي در يك محيط بزرگس تك فرزن
ــد مي كنند و دنيا را از ديد  ــريع تر رش ــيار س روحي و رواني بس
بزرگساالن مي بينند. به گفته روان شناسان، راهكار موثر براي 
ــرايطي است كه كودك در  كاهش اين پديده، فراهم آوردن ش
ــا تجربه رفتارهاي خاص  ــاالن خود قرار گيرد ت محيط همس

گروه سني اش را به دست آورد.

 حساسيت والدين افزايش مي يابد 
اما چرا والديني كه فقط يك فرزند دارند نسبت به تمام امور 
ــان حساسيت و نگراني بيشتري بروز مي دهند؟ حتي  فرزندش
ــيت فراوان والدين  ــياري موارد به نظر مي رسد حساس در بس
درباره رفتار وگفتار فرزندشان او را به رفتار و گفتاري نامطلوب 

مي كشاند و به اصطالح «لوس» مي كند.
ــيت ها مي گويد:  دكتر غالمي درباره علت بروز اين حساس
ــتن  ــه تك فرزند دارند چون تجربه اي از داش ــي ك خانواده هاي
فرزند نداشته اند، در قبال هر ناكامي و اتفاقي بسرعت برآشفته 
ــواس گونه و اضطراب زا از خود بروز  ــوند و رفتارهاي وس مي ش
ــت  ــردي خود را از دس ــت براحتي خونس مي دهند و ممكن اس
ــماني فرزند خود  ــالمت جس بدهند. آنها غالبا حتي در زمينه س
ــون تجربه اي ندارند، انتظار  ــز ديدگاه كمال طلبانه دارند و چ ني
ــيت ها تا  ــت و كامل پيش برود. اين حساس دارند همه چيز درس
آنجا پيش مي رود كه فرزندان اين خانواده ها احساس مي كنند 
ــتند و اين موضوع ممكن است به مرور زمان،  افراد مهمي هس

خانواده را فرزند ساالر كند. 

 در مقابل خواسته هايش تسليم نشويد 
ــه دليل حمايت و  ــياري موارد، والدين تك فرزند، ب در بس
توجه بيش از حد به فرزندشان، با او مخالفت نمي كنند و همواره 
ــته هاي او و مانع از ناراحت شدن وي مي شوند؛  ــليم خواس تس
ــود او به فردي ضعيف و كم تحمل تبديل  اين امر باعث مي ش
ــاس و شكننده اي تربيت شود و در رويارويي با  و با روحيه حس

مشكالت از مهارت هاي الزم برخوردار نباشد. 
ــد مي كنند اگر والدين  ــان تاكي به همين علت روان شناس
ــات سخت و ناراحت كننده  ــان با احساس اجازه ندهند فرزندش
ــئوليت عمل خود را  ــود، آنها قادر نخواهند بود مس ــه رو ش روب
ــك فرزند دارند بايد بدانند اين كه  ــد. والديني كه فقط ي بپذيرن
تمام نيازهاي فرزندان بالفاصله و در كامل ترين شكل مرتفع 

ــود و اين كه آنها هرگز با ميزاني از ناكامي هاي كوچك  ش
ــا را در محيطي غيرواقعي و خارج از  ــوند، آنه روبه رو نش

شكل زندگي واقعي پرورش مي دهند.
ــه  ــي ب ــر غالم ــت دكت ــن عل ــه همي ب

ــدار مي دهد:  ــاي تك فرزند هش خانواده ه
خطري كه فرزندان تان را تهديد مي كند آن 

ــالي و وقتي كه بناچار،  ــت كه هنگام بزرگس اس
ــوند، دچار  از حمايت هاي كمتر محيطي بهره مند مي ش
نااميدي مي شوند و جامعه و محيط بيروني را براي خود 
ــه  تهديدكننده و ناكام كننده مي يابند كه اينها همه ريش

در توجه و حساسيت  بيش ازحد شما دارد.

آماده كردن فرزند اول براي 
تولد فرزند دوم

دكتر عبداهللا شفيع آبادي /  مشاور  خانواده

ــادت در همه كودكان وجود دارد  ــم كه حس حس مي داني
ــد فرزند دوم افزايش مي يابد، زيرا  ــاس هنگام تول و اين احس
ــد آنچه را كه دارد از دست بدهد، مانند توجه  كودك مي ترس

والدين و محبت آنها و لوازم بازي اش.
ــين خود را از دست  ــته هاي پيش معموال كودكي كه داش
ــگري  ــي خود را با گريه، داد و بيداد و پرخاش ــد ناراحت مي ده
نشان مي دهد و اين مساله ارتباط مستقيم با سن او دارد و در 
ــت، اما مسلم اين است، چون فرزند  ــنين مختلف متغير اس س
اول همواره مورد توجه والدين و حتي پدربزرگ و مادربزرگ 
ــود. والدين  ــار دارد توجه خاص و زيادي به او بش ــوده، انتظ ب
ــاس را در فرزند ايجاد  ــرم بايد از هر كاري كه اين احس محت
ــد، بنابراين قبل از اين  كه فرزند دوم به  ــد، اجتناب كنن مي كن
ــارداري بايد با فرزند خود صادق  ــا بيايد و از همان زمان ب دني

و روراست باشند.
ــازي و صحبت، كودك خود را براي  ــن در قالب ب همچني
ــود  ورود فرزند جديد آماده كنند. پس از تولد نيز توصيه مي ش
ــن  ــه به فرزند اول كاهش نيابد. همچنين با توجه به س توج
ــي را در زمينه  ــئوليت هاي مختلف ــد اول مي توان مس فرزن
نگهداري و مراقبت از نوزاد به او داد تا حس مراقبت از خواهر 

يا برادر در او رشد كند. 
ــديد مي كند  ــيت فرزند اول را تش يكي از نكاتي كه حساس
ــت كه يكباره تمام لوازم و حتي اتاق او نصف و با فرزند  اين اس
ــيم مي شود. گاهي لوازم قديمي فرزند اول به فرزند  جديد تقس
دوم داده مي شود، در اين گونه موارد الزم است توجه كنيد، آيا 
ــتگي دارد يا خير؛ اگر دلبستگي وجود  كودك به آن لوازم دلبس
ــتفاده از  ــد بايد او را آماده كرد نه اين كه با زور و اس ــته باش داش
جمالت سرزنشي با او برخورد كرد. الزم است از همان ابتداي 
ــارداري، فرزند را براي تولد نوزاد آماده  ب
ــان تولد فرزند دوم  كرد و زم
نيز توجه كافي به فرزند 
ــي  ــت. گاه اول داش
ديده مي شود والدين 
ــد بزرگ تر  به فرزن
ــه تو  ــد ك مي گوين
ــري،  ــون بزرگ ت چ
ــاه بيايي! اين  بايد كوت
ــه صورت  ــر ب ــاله اگ مس
سرزنشي و دستوري بيان 
شود، باعث مي شود فرزند 
اول احساس خشم و ناراحتي 
ــان نبود مراقبت  كند و در زم
ــاي خصمانه  ــن رفتاره والدي
ــد. فراموش  ــود بروز ده از خ
ــن تذكرات نيز بايد  نكنيد كه اي
ــه فرزند اول  ــيوه مطلوب ب  به ش

داده شود.

پونه شيرازي/  گروه جامعه

كودك تك فرزند بايد در مراودات اجتماعي 
بيشتري با گروه همساالن خود 

قرار بگيرد تا  از اين طريق تعامل را 
بياموزد.  الزم است كودكان 

تك فرزند در فعاليت هاي 
اشتراكي از قبيل 
باشگاه ورزشي، 

مهدكودك و 
كالس هاي گروهي نيز

 شركت كنند

همه مصائب تك بودن
 ضعف مراوده و تعامل كم با همساالن در تك فرزندها 

كاهش رشد اجتماعي را به دنبال دارد
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