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تجربه كودكان اروپايي از برخورد با اينترنت

از چه سني بايد آموزش را شروع كرد؟!

«اینترنت» یکی از نوآورانهترین اختراعات برای انسان
استودرتمامقسمتهایزندگیازاقتصادوجامعهگرفته
تا س�لامت ،معنویت و ...حضور دارد .در جهان میلیونها
کودک با اینترن��ت س��ر و کار دارند .كودكان��ي كه برای
دستیابی به اطالعات و برقراری ارتباط با دوستان و اعضای
خانواده از طریق نام��ه الکترونیکی ،آموختن مهارتهای
رایانهای و شرکت در بحث ،به اینترنت مراجعه میکنند.
درعینح��ال ک��ه اینترنت محبوبی��ت زی��ادی در میان
خانوادهها پیدا کرده اما از س��ويي ديگر میتواند محیطی
خطرناک برای کودکان باشد .تحقیقات نشان میدهد که
بیش��تر از 80درصد خانوادهها در مورد رویارویی کودکان
خودهنگاماستفادهازاینترنتنگرانهستند.
یک پروژه تحقیقاتی که میان کودکان مدرسه ابتدایی
آمس��تردام انجام گرفته نش��ان میدهد که ک��ودکان با
خش��ونت با يكديگر بحث و جدل میکنن��د و اين اتفاق
در س��الهاي اخير روند رو به رشدي را داش��ته و يكي از
مهمترین داليل آن رویارویی کودکان با خشونت ،خصوصا
ازطریقاینترنتاست.
در همين رابطه جهت بررس��ی و مطالعه تجارب منفی
کودکان از اینترنت ،از آنان خواسته شد تا بعضی چیزهایی
که هنگام اس��تفاده از اینترنت برای آنها ایجاد مزاحمت
و اغتشاش میکنند را بنویس��ند .کودکان اغلب این نوع
اطالعاترانمیدهندزیرامیترسندایناطالعاتبهگوش
والدین یا دبیران آنها برسد .در سال 24/7 ،1999درصد از
کودکان مورد مطالعه ،هنگام استفاده از اینترنت با موارد
ناراحت کننده ،ناخوشایند و اضطرابآور روبهرو میشدند.
اما این رقم در سالهای بعد افزایش یافت ،بهطوریکه در
سال 2004به50درصد رسید.
دکتر جانیس ریچادسون ،مشاور ارش��د پروژه اروپایی
شبکهمدارسباتشریحمفهوم«اینترنتایمن»و«اینترنت
بهتر»دراتحادیهاروپاميگويد:مابایداینترنتبهترداشته
باش��یم و درحقیقت این ما هس��تیم که اینترنت را ایمن
میکنیم نه ابزارها بنابراین نیاز داریم تا آگاهی خانوادهها،
کودکان و نوجوان��ان را باال ببریم و در این راه آموزش تأثیر
بسیاریداردبرایاینکهکودکانونوجوانانبدانندچگونه
با اینترنت برخورد کنند .باید بدانیم که مشکل از کجاست
و چطور میشود با آن مقابله کرد و در تحقیقاتی که انجام
شدهنیزبهایننتیجهرسیدهایمکهآموزشوارتقایآگاهی
جامعهدربرابراینترنتبهترینراهاست.
ش��بکه مدارس اتحادیه اروپا متش��کل از ک��ودکان و
نوجوانی است که در آن فعال هستند و اصل آموزش آنها
از مهدکودک شروع میشود و میآموزند چگونه با اینترنت
برخورد کنند و س��عی داریم تا آنها به حقوق خود که حق
اطالعات ،حق مش��ارکت و حق آموزش است دست پیدا
بعض��ي از خصيصههاي كودكان ،گاه��ي ما را غافلگير
ميكند .دروغگويي موضوعي است كه اگر در نهاد خانواده
با آن مقابله نشود ،ميتواند آينده اين نهاد و آينده كودك را
تحتالشعاعقراردهد.رسانه،محلهومدرسه،گريزگاههاي
كودكياند .ش��ما مجبوريد كودك خ��ود را در فضاهاي
گوناگون با روشهايي متفاوت تحت نظارت داشته باشيد
تا كمترين آسيبي متوجه او شود .دروغگویی از نظر لغوی
به معنی کتمان واقعیت اس��ت و بیان سخنی که واقعیت
خارج برای گوینده ندارد .دروغگویی به کودک ،شخصیت
ساختگی و تصنعی میبخشد .در بین کودکان خردسال
که با جزییات اش��یا و پدیدهها آشنایی ندارند دروغگویی
بیشتر جنبه رویا و خیالبافی دارد و کمتر به منظور فریب
دادن دیگران انجام میشود .توصیه میشود در این موقع
کودکان را به بیان جزییات اشیا و پدیدهها مجبور نکنیم.
برای نمونه در 2س��ال اول زندگی ،به علت محدود بودن
دامنهلغاتودرکمفاهیم،گفتارکودکانبهدروغشباهت
دارد .تا  5،4س��الگی نیز کودکان ،دیدهها و ش��نیدهها را
براساستخیالتوتصوراتخودتوجیهوتفسیرمیکنندو
بینواقعیتوحقیقت،تمایزیقایلنیستند.
عللپیدایشدروغگوییدرکودکان
 .1دروغ ی��ک ن��وع انحراف از س�لامت روانی اس��ت.
بدینترتیب وقتی والدین ب��ه صورت منطقی به نیازهای
کودکپاسخندهند،کودکدروغگومیشود.

کنند .وی با بیان اینکه شما باید بدانید چطور میتوانید
از تکنولوژی اس��تفاده کنید و بعد از آن زیرس��اخت مهم
است ،اظهار داش��ت :ما تیمهای متخصص زیادی داریم
و از سرتاس��ر دنیا دعوت کردهایم و 3س��ال پیش متوجه
شدیم که بچهها در  2سالگی از تبلت استفاده میکنند و
هیچ آموزش��ی برای خانوادهها در این زمینه وجود ندارد.
مدارس باید روی  5بح��ث اطالعات ،ارتباطات ،خالقیت،
مسئولیتپذیری و حل مش��کالت تمرکز داشته باشند
و باید در دوران کودکی به آنه��ا آموزش دهیم که چگونه
با تکنول��وژی برخورد کنند و نحوه و تکنیک اس��تفاده از
تکنولوژیرانیزیادبگیرند.
اس��تاد دانش��گاه موناش اس��ترالیا افزود :اینترنتی که
میخواهیم باید به شکلی باش��د که کودکان و نوجوانان

نسبت به رفتار خود مسئول باش��ند و خیلی خوب است
بدانیم که برنامههایی در اینترنت اس��ت که به بهتر شدن
وضع جامعه کمک میکند و باید ب��ه کودکان و نوجوانان
آموزش خود کنترلی بدهیم .نقش پدر و مادرها در آموزش
کودکانخیلیمهماست.
وی با تأکید بر اینکه به قول بنجامین فرانکلین «بچهها
با تقلی��د از بزرگترها ی��اد میگیرند پس بکوش��یم امور
ارزشمندی را به آنها نش��ان دهیم» ،افزود :درسال 2003
کتابینوشتندبهاسم«مجددا فکرکنیمدرباره تحصیالت
بچههادرعصردیجیتال»وبهاینسوالپاسخدادندکهچرا
بچهها درس میخوانند و به مدرسه میروند .درحقیقت
ابزاری ب��رای اندازهگیری نداریم ب��رای اینکه ببینیم آیا
تکنولوژی ،ایدهها و خالقیت بچهها را افزایش میدهد .ما

چراكودكاندروغميگويند؟
 .2ضعف ش��خصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک
به وس��یله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او
میشود.
 .3وقتی از س��وی والدین و اطرافیان ب��ه کودک توجه
جدی نش��ود برای جلب توج��ه دیگ��ران و والدین دروغ
میگوید.
 .4داش��تن والدین یا اطرافیان دروغگ��و ،بدینترتیب
کودکازبزرگترهاتقلیدمیکند.
 .5به شدت توس��ط والدین و اطرافیانشان سرکوب و
تنبیهمیشوند.
 .6والدین و اطرافیانش��ان از آنها انتظارات بیش از حد
دارند،لذاکودکبهخاطرترسازانتقاددروغمیگوید.
 .7از س��وی والدین و اطرافیانش ش��خصیت وی مورد
تهاجمقرارمیگیرد،لذابرایدفاعازخوددروغمیگوید.
 .8بیتوجه��ی والدین دربرخورد با ک��ودکان ،بهعنوان
مثال والدین گاهی به ش��وخی دروغ میگوین��د .اگر در
اوان کودکی با کودک برخورد منطقی نشود ،او از کار خود
هیچگونه احساس ناراحتی یا گناه نمیکند .باید با بزرگتر
شدن کودک او را کمک کرده که به تدریج خود او از عواقب
دروغگویی ناراحت ش��ود .برای درم��ان دروغگویی باید

علل آن به خوبی ش��ناخته شود .برای پیشگیری و درمان
دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیات را بپذیرند و برای
شنیدنمواردخوشایندوناخوشایندازطرفکودکانآماده
شوند و با رفتار خود به کودک بیاموزند که گفتن واقعیات
به هر صورتی که باشد مقبول است و موجبات تنبیه و آزار
کودک را فراهم نخواهد کرد .اگر کودک در عمل پی ببرد
که والدین و مربیان او را برای دروغگویی تش��ویق و برای
راس��تگویی تنبیه نمیکنند ،به تظاه��ر در رفتار و جعل
واقعیتنخواهدپرداخت.
نشان دادن ارزش راست گفتن :در وهله اول کودک باید
دریابد که دروغگویی کار نادرس��ت و ناپسند و راستگویی
عملی با ارزش و پسندیده است .کودک باید ارزش راست
گفتنرادرعملتجربهکند.والدیننبایددربرابردروغهای
کودکانبرآشفتهشوندواوراکتکبزنند.بیاننتایجزشتو
تلخدروغگوییبهصورتداستانبرایکودکانمیتوانددر
آموزشعواقبتلخدروغگوییمفیدواقعشود.
همچنین اگر والدین و مربیان کودک را در خلوت نه در
حضور دیگران و در جوی محبتآمیز با مضرات دروغگویی
آش��نا س��ازند و به پند دادن او بپردازن��د ،در جلوگیری از
دروغگوییمیتواندموثرباشد.

اطالعات زیادی از خطوط کمک ( )help lineجمعآوری
کردیم و بزرگترین مفهوم مش��ترکی که وجود دارد این
استکهوقتیبچههادربرابراطالعاتنامناسبزیادیقرار
میگیرندموجبخشونتدرآنهامیشود.
نكته غيرقابل كتمان اين اس��ت كه ام��روزه نميتوان
كودكان را از دسترسي به ابزاري مانند تبلت و رايانه و به تبع
آناينترنتمنعكرد.امادسترسيبهاينابزارهمانقدركه
ميتواندراهگشاباشد،بههمانميزانميتواندآسيبهايي
را با خود به همراه داشته باشد .شايد بهترين راهكار براي
جلوگيري از آسيبهاي پيش رو،آشنا ساختن كودكان با
آن چيزي است كه هر روز به آن مراجعه ميكنند و بخش
زيادي از وقت خود را با آن ميگذرانند كه مس��ئوليت اين
آشناييدروهلهاولباخانوادهاست.
اجازه بیان احساس��ات :کودک باید احساسات خود را
آزادانه ابراز کند .در صورتی که بیان احساسات باعث آزار و
اذیتاطرافیانشودبایدبهکودکآموختکهبهتدریجاین
احساسات را جایگزین احساسات خوشایند سازد و نباید
برای احساسش تنبیه شود .برای نمونه اگر کودکی از برادر
کوچکترش خوشش نمیآید باید به او اجازه داده شود که
احساسشرابیانکند.
پس از اس��تماع نظر کودک ،والدین باید ضمن تحلیل
رفتار خود با کودک یافتن علل پیدایش چنان احساسی
به راهنمایی کودک و تغییر رفتار و احس��اس او مبادرت
ورزند .در مواردی که کودک مرتکب کار خطایی شده ولی
راست میگوید باید با مالیمت و بهطور صحیح به او تذکر
داده شود که رفتارش درست و پسندیده نیست و باید آن را
تغییر داد .هشدار دادن به کودک ،همدردی با او در مواردی
کهالزماست،نادیدهگرفتنحرفهایکودکوبیتوجهی
به آنها از روشهایی اس��ت که درمواقع مشخص میتواند
برایپیشگیریازدروغگوییکودکاناستفادهشود.
تعدیل انتظارات از کودکان :والدین و مربیان باید از هر
کودک انتظاراتی داشته باشند که با واقعیات و امکانات او
منطبق باشد در غیر این صورت دروغگویی کودک تقویت
خواهدشد.چونکودکتوانمخفیساختنخواستههای
ا طرافیان را ندارد ،به گفتن دروغ متوسل میشود .بنابراین
ازهرکودکبایدانتظاراتیدرحدتوانشداشتهباشیم.

نقش بازي بدون اسباببازي در رشد اجتماعي كودك
گاه بازي نيازي به ابزار ندارد .گاه اسباببازي قيمتي
گزاف دارد .گاه ميمانيم كه آيا اين بازي كه كودكمان
گرفتار آن است در روند رشد فكري و افزايش ضريب
هوشي او تأثير دارد يا خير؟ اين روزها با توجه به بازار
گران اسباببازي ،سواالتي از اين دست بسيار مطرح
ميش��ود .اگرچه ميل به بازي در س��نين باال کمکم
کاهش پي��دا ميکند و کاره��اي روزم��ره زندگي و
مسئوليتهاجايآنراميگيرد،امااعتقادروانشناسان
بر اين اس��ت که انس��ان تا پايان عمر تمايل به بازي و
تجربه کردن دوباره دوران کودکي خود را دارد.
امروزه ب��ازي بهعن��وان يک��ي از عوام��ل مهم در
آمادهسازي کودک به منظور پذيرش نقش در آينده
محسوب ميش��ود؛ بهطوري که ميتوان گفت فقط
عامل تخليه ان��رژي اضاف��ه کودک ،ات�لاف وقت يا
جلوگيري از شلوغي نيس��ت بلکه اثر و فرآيند زيادي
در تندرستي روحي ،رواني و رشد تفکر و تخيل کودک
دارد چرا که بازي نقش غيرمس��تقيم آموزشي براي
کودک به ويژه در7سال اول زندگي را دارد.
بازي يکي از اساسيترين جنبههاي زندگي کودک
محسوب ميش��ود و درواقع به کودک اين فرصت را
ميدهد تا خود را براي ورود به دنياي بزرگسالي آماده
کند .از اين لحاظ شرايط محيطي بازي ،آزادي کودک
در بازي ،نوع اسباببازي مورد استفاده و مدتزماني
که صرف بازي ميکند ،اهميت بسيار شاياني در روند
رشدشخصيتوآموزشهايتربيتيدرکودکدارد.
م��ادران از ابت��داي دوران ش��يرخوارگي از طريق
اس��باببازيهايي مث��ل «جغجغ��ه» ب��ا رنگهاي

درخش��ان و براق ميتوانند موج��ب تحريک حواس
پنجگانه کودک شوند .بازيهايي مانند «دالي بازي»
و «قايم موش��ک بازي» در تقويت هوش و خالقيت
کودکان موثر هس��تند .در انتخاب اس��باببازي بايد
به س��ن کودک توجه شود .اگر اس��باببازي مطابق
س��ن کودک براي او خريداري ش��ود ،در ب��اال بردن
قدرت تفکر و خالقيت او کمک ش��اياني خواهد کرد.
اسباببازيهايآموزشيمثلکرههوش،جورچينها
و خانهسازي براي کودکان يکس��ال به باال مناسب

است و از  3س��الگي به بعد نقش اس��باب بازيهايي
مانند عروس��ک ،ماش��ين و بازيهاي تقليدي مثل
خاله بازي ميتواند قوه تخيل کودک را افزايش دهد.
انجامبازيهايهوشوطرحمعما،برايبکارگيريفکر
کودک ،باعث ميشود تا کودک قوه فکر و تخيل خودرا
به کار بيندازد ،جوانب مختلف مسأله را در نظر بگيرد و
سعيدرحلمسألهکند.
کودکي که مس��ائل مختلفي را به ش��کل بازي يا
معما ح��ل ميکند ،در برخ��ورد با مس��ائل زندگي،

مس��ائل علمي و  ...به همين شکل عمل ميکند زيرا
ياد گرفته است که مسأله را از زاويههاي مختلف نگاه
کند و راهحل مناسب براي آنها بيابد .اين موضوع نقش
زيادي در تقويت اراده و نگرش مثبت کودک به مسائل
مختلف دارد و در رشد هوش او نيز موثر است.
کودکان در 3سال اول زندگي به سرعت عالقه خود
را به يک نوع اس��باببازي از دست ميدهند و در اين
سنين به اسباببازيهاي متنوع و زيادي نياز دارند .در
اين سن هر نوع وسيلهاي حتي يک در قابلمه ميتواند
براي کودک اسباببازي محس��وب ميشود .والدين
بايدتوجهداشتهباشندکهگاهييکاسباببازيساده
که شباهت به چيز خاصي ندارد قوه خالقيت کودک را
بيش��تر تحريک ميکند .بهعنوان مثال اگر يک تکه
چوب در اختيار کودک باشد کودک آن را به جاي عصا،
شمشير ،تفنگ ،اس��ب و ...به کار ميبرد در حالي که
وقتي از يک شمشير پالستيکي استفاده ميکند اين
قابليتهاراندارد.درطبيعتمنبعبيزوالوبيانتهايي
از اسباببازي براي کودکان وجود دارد ،مانند بازي با
آب ،شن ،چوب ،برگ و بسياري منابع بيخطر ديگر
که موجب رشد جسمي ،عاطفي ،شخصيتي و ذهني
کودک ميشود و زمينه بروز خشونت را در وي بسيار
کاهش ميدهد .در بيش��تر مواقع کودک دليل بازي
کردن خود را نميتواند بيان کند ،ولي نميتواند بدون
بازيکردنزندگيکند.
امروزه ثابت شده است کودکاني که به درستي و به
اندازه کافي در دوران کودکي بازي نکردهاند از رش��د
ذهنيواجتماعيدرستيبرخوردارنيستند.

24
شما خواننده گرامی می توانید بر اساس عکس چاپ شده در این بخش و بر مبنای اطالعات مندرج روی عکس،
هرگونهتوضیح،ترجمهوخاطرهایرابرایماارسالکنید.ماهدیگردرهمینروزوباهمینشماره،اینعکسمجددا
منتشرومطالبارسالیشمابههمراهآنچاپخواهدشد.ایمیلkhanevadeh.shahrvand@gmail.com:

بحرانکمبودآبدرجهانجدیاست.
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ازدواج ایرانی
شبکه فعاالن ازدواج (شفا)

براي كمك به جوانان و فرهنگس��ازي ازدواج
سالم ،تاكنون اقدامات عديدهاي صورت پذيرفته
اس��ت .اينکه اين اقدامات خوب هس��تند يا بد،
موضوعي اس��ت كه بايد كارشناسان بدان پاسخ
گويند اما قبل از هر چيز بايد ببينيم چه اقداماتي
در جهت تحكيم بنيان خانواده و ازدواج برداشته
شده است؟ امروز نگاهي خواهيم داشت به طرح
شبکه فعاالن ازدواج (شفا).
شبکه فعاالن ازدواج (شفا)
شبکه فعاالن ازدواج (شفا) ا ز سال  1389برای
ترویج ازدواج آس��ان در همه استانها بهصورت
غیردولتی تشکیل ش��د و فعالیتهایی را انجام
داد .شفا در  5بخش خدمات ارایه میکند که این
بخشهاعبارتنداز:
آموزش :ش��امل آموزش قبل از ازدواج ،دوران
نامزدی و پس از ازدواج میشود.
پژوه��ش :رص��د آماره��ای ازدواج و طالق در
استان بهصورت ماهانه ،تجزیه و تحلیل آمارهای

ازدواج و ط�لاق و انجام تحقیق��ات کاربردی در
حوزه ازدواج و خانواده.
مش��اوره :حضوری ،تلفنی و از طریق س��ایت
شبکه.
سایت اختصاصی شبکه فعاالن ازدواج استان:
مروج مقاالت و مطالب علمی و ارایه مش��اوره از
طریقسایت.
ارایه تس��هیالت :ش��امل کلی��ه مراحل ثبت
ازدواج ،عقد قرارداد با تاالرهای جشن ،سالنهای
آرایش ،نمایشگاهها و فروشگاههای کرایه لباس
عروس ،قنادیها و میوهفروشیها و موسسههای
فیلمبرداری و عکاس��ی با هزین��ه کم و کیفیت
مطلوب.
ش��بکه فعاالن ازدواج در زمینه همسرگزینی
نیز فعالیتهای��ی انجام میده��د و جزو معدود
سایتهایی است که با گذشت چندسال پس از
راهاندازی آن ،هنوز در استانهای مختلف فعال
است.
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تالقی
موي بلند يار

ظاهر ،يكي از موضوعاتي اس��ت كه در حفظ
زندگي مشترك ميتواند موثر باشد و حفظ ظاهر
هم .آيا يك مرد درمورد ظاهر زنش استدالالتي
دارد؟ آي��ا زن ه��م ميتواند درخص��وص ظاهر
شوهرش درخواستهايي منطقي داشته باشد؟
ميت��را زن ج��وان وقت��ی دید که ش��وهرش
موهای��ش را کوتاه نمیکند تصمی��م به جدایی
گرفت .چندی پیش ب��ه دادگاه خانواده مراجعه
کرد و درخواست طالق از همايون داد.
وی درخصوص علت آن به قاضی گفت :آقای
قاضی همس��رم موهایش را بلن��د میکند و این
موضوع م��را آزار میدهد ،موهای بلند ش��وهرم
باعث خجالت من اس��ت و هرچه به او میگویم

که موهایش را کوتاه کند ،فایدهای ندارد .او اصال
به حرف من گوش نمیده��د و اصال موهایش را
کوتاه نمیکند .هرجا میرویم احساس میکنم
که موی بلند ش��وهرم باعث میش��ود دیگران
مس��خرهمان کنن��د ،از بیرون رفتن با ش��وهرم
خجالت میکشم و سعی میکنم کمتر در جمع
فامیل و دوستانم ظاهر شوم .اصال اینکار شوهرم
را دوس��ت ندارم و هرچه سعی کردم نتوانستم با
آن کن��ار بیایم ،برای همی��ن تصمیم به جدایی
گرفتم.
همايون با موي بلند يا همايون با موي كوتاه؟
زندگي آستانه تحملش تا چه حد است؟ به مويي
بند نباشد بهتر است!
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اقتصاد منزل
کارفرمای خودتون بشین

همیشه که نباید یکی بیاد بشه رئیس و ما بشیم
کارمندش .از یه جایی باید ش��روع ک��رد .اوضاع
اقتصادی هم ازش حرف نزنی��م بهتره .خانومای
خونه ،همیش��ه در بدترین ش��رایط هم میتونن
اوض��اع اقتصادی خون��هرو تنظیم کن��ن .تدبیر
خانهداری توی ذات همه خانوما به نسبت هست.
خب خانومای تو خونه ،بیاین دس��ت بهکار شین.
یهکارجمعوجوربرایخودتونتوخونهمهیاکنین.
چندتاکارمیگمبراتون،میتونینبهشفکرکنین.
دمدستترین هنری که همهتون دارین آشپزیه.
پخش و فروش غذاهای خونگی همیشه پرطرفدار
بوده و هس��ت .مخصوصا غذاهای گرم ،مث ه آش و
سوپ تو فصل زمستون همیشه هواخواه خودشو
دارن .اگه خونت��ون اندازه یک باغچه کوچیک جا

داره با کمتری��ن هزینه گیاه��ان دارویی پرورش
بدین .فقط یک ذره قبلش مطالعه و تحقیق کنین
تا کارتون ثمر بده .با اینکار میتونین به عطاریها
و مراکز طبس��نتی وصل بشین و محصولتونرو
بفروش��ین .اینروزها بازار صنایعدستی بهراهه با
ساختندستبندها،انگشترها،کیفهایپارچهای
و ...که نیازمند کمی ذوقه و میتونین مشتریهای
خوبیرو به خودتون جلب کنین .هزینه زیادی هم
براتون نداره .اگه قلم خوب��ی دارین و اهل مطالعه
هستید میتونین با یهکم تمرین و مطالعه بیشتر
بهصورت دورکاری برای روزنامهها یا مجلهها کار
بکنین یا حت��ی اگه خیلی تخیل خوب��ی دارین،
چراکه نه! رمان بنویسین .فقط کافیه به خودتون
اعتمادداشتهباشین.

