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بحران کمبود آب در جهان جدی است.

»اینترنت« یکی از نوآورانه ترین اختراعات برای انسان 
است و در تمام قسمت های زندگی از اقتصاد و جامعه گرفته 
تا سللالمت، معنویت و... حضور دارد. در جهان میلیون ها 
کودک با اینترنللت سللر و کار دارند. کودکانللي که برای 
دستیابی به اطالعات و برقراری ارتباط با دوستان و اعضای 
خانواده از طریق ناملله الکترونیکی، آموختن مهارت های 
رایانه ای و شرکت در بحث، به اینترنت مراجعه می کنند. 
درعین حللال کلله اینترنت محبوبیللت زیللادی در میان 
خانواده ها پیدا کرده اما از سللویي دیگر می تواند محیطی 
خطرناک برای کودکان باشد. تحقیقات نشان می دهد که 
بیشللتر از 80 درصد خانواده ها در مورد رویارویی کودکان 

خود هنگام استفاده از اینترنت نگران هستند.
یک پروژه تحقیقاتی که میان کودکان مدرسه ابتدایی 
آمسللتردام انجام گرفته نشللان می دهد که کللودکان با 
خشللونت با یکدیگر بحث و جدل می کننللد و این اتفاق 
در سللال هاي اخیر روند رو به رشدي را داشللته و یکي از 
مهم ترین دالیل آن رویارویی کودکان با خشونت، خصوصا 

از طریق اینترنت است. 
در همین رابطه جهت بررسللی و مطالعه تجارب منفی 
کودکان از اینترنت، از آنان خواسته شد تا بعضی چیزهایی 
که هنگام اسللتفاده از اینترنت برای آنها ایجاد مزاحمت 
و اغتشاش می کنند را بنویسللند. کودکان اغلب این نوع 
اطالعات را نمی دهند زیرا می ترسند این اطالعات به گوش 
والدین یا دبیران آنها برسد. در سال 1999، 24/7 درصد از 
کودکان مورد مطالعه، هنگام استفاده از اینترنت با موارد 
ناراحت کننده، ناخوشایند و اضطراب آور روبه رو می شدند. 
اما این رقم در سال های بعد افزایش یافت، به طوری که در  

سال 2004 به 50 درصد رسید.
دکتر جانیس ریچادسون، مشاور ارشللد پروژه اروپایی 
شبکه مدارس با تشریح مفهوم »اینترنت ایمن« و »اینترنت 
بهتر« در اتحادیه اروپا مي گوید: ما باید اینترنت بهتر داشته 
باشللیم و درحقیقت این ما هسللتیم که اینترنت را ایمن 
می کنیم نه ابزارها بنابراین نیاز داریم تا آگاهی خانواده ها، 
کودکان و نوجوانللان را باال ببریم و در این راه آموزش تأثیر 
بسیاری دارد برای این که کودکان و نوجوانان بدانند چگونه 
با اینترنت برخورد کنند. باید بدانیم که مشکل از کجاست 
و چطور می شود با آن مقابله کرد و در تحقیقاتی که انجام 
شده نیز به این نتیجه رسیده ایم که آموزش و ارتقای آگاهی 

جامعه در برابر اینترنت بهترین راه است.
شللبکه مدارس اتحادیه اروپا متشللکل از کللودکان و 
نوجوانی است که در آن فعال هستند و اصل آموزش آنها 
از مهدکودک شروع می شود و می آموزند چگونه با اینترنت 
برخورد کنند و سللعی داریم تا آنها به حقوق خود که حق 
اطالعات، حق مشللارکت و حق آموزش است دست پیدا 

کنند. وی با بیان این که شما باید بدانید چطور می توانید 
از تکنولوژی اسللتفاده کنید و بعد از آن زیرسللاخت مهم 
است، اظهار داشللت: ما تیم های متخصص زیادی داریم 
و از سرتاسللر دنیا دعوت کرده ایم و 3 سللال پیش متوجه 
شدیم که بچه ها در 2 سالگی از تبلت استفاده می کنند و 
هیچ آموزشللی برای خانواده ها در این زمینه وجود ندارد. 
مدارس باید روی 5 بحللث اطالعات، ارتباطات، خالقیت، 
مسئولیت پذیری و حل مشللکالت تمرکز داشته باشند 
و باید در دوران کودکی به آنهللا آموزش دهیم که چگونه 
با تکنولللوژی برخورد کنند و نحوه و تکنیک اسللتفاده از 

تکنولوژی را نیز یاد بگیرند. 
اسللتاد دانشللگاه موناش اسللترالیا افزود: اینترنتی که 
می خواهیم باید به شکلی باشللد که کودکان و نوجوانان 

نسبت به رفتار خود مسئول باشللند و خیلی خوب است 
بدانیم که برنامه هایی در اینترنت اسللت که به بهتر شدن 
وضع جامعه کمک می کند و باید بلله کودکان و نوجوانان 
آموزش خود کنترلی بدهیم. نقش پدر و مادرها در آموزش 

کودکان خیلی مهم است.
وی با تأکید بر این که به قول بنجامین فرانکلین »بچه ها 
با تقلیللد از بزرگترها یللاد می گیرند پس بکوشللیم امور 
ارزشمندی را به آنها نشللان دهیم«، افزود: در  سال 2003 
کتابی نوشتند به اسم »مجددا فکر کنیم درباره تحصیالت 
بچه ها در عصر دیجیتال« و به این سوال پاسخ دادند که چرا 
بچه ها درس می خوانند و به مدرسه می روند. درحقیقت 
ابزاری بللرای اندازه گیری نداریم بللرای این که ببینیم آیا 
تکنولوژی، ایده ها و خالقیت بچه ها را افزایش می دهد. ما 

اطالعات زیادی از خطوط کمک )help line( جمع آوری 
کردیم و بزرگترین مفهوم مشللترکی که وجود دارد این 
است که وقتی بچه ها در برابر اطالعات نامناسب زیادی قرار 

می گیرند موجب خشونت در آنها می شود. 
نکته غیرقابل کتمان این اسللت که امللروزه نمي توان 
کودکان را از دسترسي به ابزاري مانند تبلت و رایانه و به تبع 
آن اینترنت منع کرد. اما دسترسي به این ابزار همان قدر که 
مي تواند راهگشا باشد ، به همان میزان مي تواند آسیب هایي 
را با خود به همراه داشته باشد. شاید بهترین راهکار براي 
جلوگیري از آسیب هاي پیش رو،  آشنا ساختن کودکان با 
آن چیزي است که هر روز به آن مراجعه مي کنند و بخش 
زیادي از وقت خود را با آن مي گذرانند که مسللئولیت این 

آشنایي در وهله اول با خانواده است. 

تجربه کودکان اروپايي از برخورد با اينترنت

از چه سني بايد آموزش را شروع كرد؟!

بعضللي از خصیصه هاي کودکان، گاهللي ما را غافلگیر 
مي کند. دروغگویي موضوعي است که اگر در نهاد خانواده 
با آن مقابله نشود، مي تواند آینده این نهاد و آینده کودک را 
تحت الشعاع قرار دهد. رسانه، محله و مدرسه، گریزگاه هاي 
کودکي اند. شللما مجبورید کودک خللود را در فضاهاي 
گوناگون با روش هایي متفاوت تحت نظارت داشته باشید 
تا کمترین آسیبي متوجه او شود. دروغگویی از نظر لغوی 
به معنی کتمان واقعیت اسللت و بیان سخنی که واقعیت 
خارج برای گوینده ندارد. دروغگویی به کودک، شخصیت 
ساختگی و تصنعی می بخشد. در بین کودکان خردسال 
که با جزییات اشللیا و پدیده ها آشنایی ندارند دروغگویی 
بیشتر جنبه رویا و خیالبافی دارد و کمتر به منظور فریب 
دادن دیگران انجام می شود.  توصیه می شود در این موقع 
کودکان را به بیان جزییات اشیا و پدیده ها مجبور نکنیم. 
برای نمونه در 2 سللال اول زندگی، به علت محدود بودن 
دامنه لغات و درک مفاهیم، گفتار کودکان به دروغ شباهت 
دارد. تا 5،4 سللالگی نیز کودکان، دیده ها و شللنیده ها را 
براساس تخیالت و تصورات خود توجیه و تفسیر می کنند و 

بین واقعیت و حقیقت، تمایزی قایل نیستند.
علل پیدايش دروغگويی در کودکان

1. دروغ یللک نللوع انحراف از سللالمت روانی اسللت. 
بدین ترتیب وقتی والدین بلله صورت منطقی به نیازهای 

کودک پاسخ ندهند، کودک دروغگو می شود. 

2. ضعف شللخصیت و مورد تحقیر واقع شدن کودک 
به وسللیله والدین و اطرافیانش منجر به دروغگو شدن او 

می شود. 
3. وقتی از سللوی والدین و اطرافیان بلله کودک توجه 
جدی نشللود برای جلب توجلله دیگللران و والدین دروغ 

می گوید. 
4. داشللتن والدین یا اطرافیان دروغگللو، بدین ترتیب 

کودک از بزرگترها تقلید می کند. 
5. به شدت توسللط والدین و اطرافیان شان سرکوب و 

تنبیه می شوند. 
6. والدین و اطرافیان شللان از آنها انتظارات بیش از حد 

دارند، لذا کودک به خاطر ترس از انتقاد دروغ می گوید. 
7. از سللوی والدین و اطرافیانش شللخصیت وی مورد 

تهاجم قرار می گیرد، لذا برای دفاع از خود دروغ می گوید. 
8. بی توجهللی والدین دربرخورد با کللودکان، به عنوان 
مثال والدین گاهی به شللوخی دروغ می گوینللد. اگر در 
اوان کودکی با کودک برخورد منطقی نشود، او از کار خود 
هیچ گونه احساس ناراحتی یا گناه نمی کند. باید با بزرگتر 
شدن کودک او را کمک کرده که به تدریج خود او از عواقب 
دروغگویی ناراحت شللود.  برای درمللان دروغگویی باید 

علل آن به خوبی شللناخته شود. برای پیشگیری و درمان 
دروغگویی والدین و مربیان باید واقعیات را بپذیرند و برای 
شنیدن موارد خوشایند و ناخوشایند از طرف کودکان آماده 
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 تشللویق و برای 
راسللتگویی تنبیه نمی کنند، به تظاهللر در رفتار و جعل 

واقعیت نخواهد پرداخت. 
نشان دادن ارزش راست گفتن: در وهله اول کودک باید 
دریابد که دروغگویی کار نادرسللت و ناپسند و راستگویی 
عملی با ارزش و پسندیده است. کودک باید ارزش راست 
گفتن را در عمل تجربه کند. والدین نباید در برابر دروغ های 
کودکان برآشفته شوند و او را کتک بزنند. بیان نتایج زشت و 
تلخ دروغگویی به صورت داستان برای کودکان می تواند در 

آموزش عواقب تلخ دروغگویی مفید واقع شود. 
همچنین اگر والدین و مربیان کودک را در خلوت نه در 
حضور دیگران و در جوی محبت آمیز با مضرات دروغگویی 
آشللنا سللازند و به پند دادن او بپردازنللد، در جلوگیری از 

دروغگویی می تواند موثر باشد.

اجازه بیان احساسللات: کودک باید احساسات خود را 
آزادانه ابراز کند. در صورتی که بیان احساسات باعث آزار و 
اذیت اطرافیان شود باید به کودک آموخت که به تدریج این 
احساسات را جایگزین احساسات خوشایند سازد و نباید 
برای احساسش تنبیه شود. برای نمونه اگر کودکی از برادر 
کوچکترش خوشش نمی آید باید به او اجازه داده شود که 

احساسش را بیان کند. 
پس از اسللتماع نظر کودک، والدین باید ضمن تحلیل 
رفتار خود با کودک یافتن علل پیدایش چنان احساسی 
به راهنمایی کودک و تغییر رفتار و احسللاس او مبادرت 
ورزند. در مواردی که کودک مرتکب کار خطایی شده ولی 
راست می گوید باید با مالیمت و به طور 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 
که الزم است، نادیده گرفتن حرف های کودک و بی توجهی 
به آنها از روش هایی اسللت که درمواقع مشخص می تواند 

برای پیشگیری از دروغگویی کودکان استفاده شود. 
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 
خواهد شد. چون کودک توان مخفی ساختن خواسته های 
ا طرافیان را ندارد، به گفتن دروغ متوسل می شود. بنابراین 

از هر کودک باید انتظاراتی در حد توانش داشته باشیم.
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چرا كودكان دروغ مي گويند؟ 
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اقتصاد منزل

كارفرمای خودتون بشین 
همیشه که نباید یکی بیاد بشه رئیس و ما بشیم 
کارمندش. از یه جایی باید شللروع کللرد. اوضاع 
اقتصادی هم ازش حرف نزنیللم بهتره. خانومای 
خونه، همیشلله در بدترین شللرایط هم می تونن 
اوضللاع اقتصادی خونلله رو تنظیم کنللن. تدبیر 
خانه داری توی ذات همه خانوما به نسبت هست. 
خب خانومای تو خونه، بیاین دسللت به کار شین. 
یه کار جمع وجور برای خودتون تو خونه مهیا کنین. 
چندتا کار میگم براتون، می تونین بهش فکر کنین. 
دم دست ترین هنری که همه تون دارین آشپزیه. 
پخش و فروش غذاهای خونگی همیشه پرطرفدار 
بوده و هسللت. مخصوصا غذاهای گرم، مثه  آش و 
سوپ تو فصل زمستون همیشه هواخواه خودشو 
دارن. اگه خونتللون اندازه  یک باغچه کوچیک جا 

داره با کمتریللن هزینه گیاهللان دارویی پرورش 
بدین. فقط یک ذره قبلش مطالعه و تحقیق کنین 
تا کارتون ثمر بده. با این کار می تونین به عطاری ها 
و مراکز طب سللنتی وصل بشین و محصولتون رو 
بفروشللین. این روزها بازار صنایع دستی به راهه با 
ساختن دستبند ها، انگشترها، کیف های پارچه ای 
و... که نیازمند کمی ذوقه و می تونین مشتری های 
خوبی رو به خودتون جلب کنین. هزینه زیادی هم 
براتون نداره. اگه قلم خوبللی دارین و اهل مطالعه 
هستید می تونین با یه کم تمرین و مطالعه بیشتر 
به صورت دورکاری برای روزنامه ها یا مجله ها کار 
بکنین یا حتللی اگه خیلی تخیل خوبللی دارین، 
چراکه نه! رمان بنویسین. فقط کافیه به خودتون 

اعتماد داشته باشین.

14

تالقی

موي بلند يار
ظاهر، یکي از موضوعاتي اسللت که در حفظ 
زندگي مشترک مي تواند موثر باشد و حفظ ظاهر 
هم. آیا یک مرد درمورد ظاهر زنش استدالالتي 
دارد؟ آیللا زن هللم مي تواند درخصللوص ظاهر 

شوهرش درخواست هایي منطقي داشته باشد؟
میتللرا زن جللوان وقتللی دید که شللوهرش 
مو هایللش را کوتاه نمی کند تصمیللم به جدایی 
گرفت. چندی پیش بلله دادگاه خانواده مراجعه 

کرد و درخواست طالق از همایون داد. 
وی درخصوص علت آن به قاضی گفت: آقای 
قاضی همسللرم مو هایش را بلنللد می کند و این 
موضوع مللرا آزار می دهد، موهای بلند شللوهرم 
باعث خجالت من اسللت و هرچه به او می گویم 

که مو هایش را کوتاه کند، فایده ای ندارد. او اصال 
به حرف من گوش نمی دهللد و اصال مو هایش را 
کوتاه نمی کند. هرجا می رویم احساس می کنم 
که موی بلند شللوهرم باعث می شللود دیگران 
مسللخره مان کننللد، از بیرون رفتن با شللوهرم 
خجالت می کشم و سعی می کنم کمتر در جمع 
فامیل و دوستانم ظاهر شوم. اصال این کار شوهرم 
را دوسللت ندارم و هرچه سعی کردم نتوانستم با 
آن کنللار بیایم، برای همیللن تصمیم به جدایی 

گرفتم. 
همایون با موي بلند یا همایون با موي کوتاه؟ 
زندگي آستانه تحملش تا چه حد است؟ به مویي 

بند نباشد بهتر است!
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ازدواج ایرانی

براي کمک به جوانان و فرهنگسللازي ازدواج 
سالم، تاکنون اقدامات عدیده اي صورت پذیرفته 
اسللت. این که این اقدامات خوب هسللتند یا بد، 
موضوعي اسللت که باید کارشناسان بدان پاسخ 
گویند اما قبل از هر چیز باید ببینیم چه اقداماتي 
در جهت تحکیم بنیان خانواده و ازدواج برداشته 
شده است؟ امروز نگاهي خواهیم داشت به طرح 

شبکه فعاالن ازدواج )شفا(.
شبکه فعاالن ازدواج )شفا(

شبکه فعاالن ازدواج )شفا( از  سال 1389 برای 
ترویج ازدواج آسللان در همه استان ها به صورت 
غیردولتی تشکیل شللد و فعالیت هایی را انجام 
داد. شفا در 5 بخش خدمات ارایه می کند که این 

بخش ها عبارتند از: 
آموزش: شللامل آموزش قبل از ازدواج، دوران 

نامزدی و پس از ازدواج می شود.
پژوهللش: رصللد آمارهللای ازدواج و طالق در 
استان به صورت ماهانه، تجزیه و تحلیل آمارهای 

ازدواج و طللالق و انجام تحقیقللات کاربردی در 
حوزه ازدواج و خانواده.

مشللاوره: حضوری، تلفنی و از طریق سللایت 
شبکه.

سایت اختصاصی شبکه فعاالن ازدواج استان: 
مروج مقاالت و مطالب علمی و ارایه مشللاوره از 

طریق سایت.
ارایه تسللهیالت: شللامل کلیلله مراحل ثبت 
ازدواج، عقد قرارداد با تاالرهای جشن، سالن های 
آرایش، نمایشگاه ها و فروشگاه های کرایه لباس 
عروس، قنادی ها و میوه فروشی ها و موسسه های 
فیلمبرداری و عکاسللی با هزینلله کم و کیفیت 

مطلوب.
شللبکه فعاالن ازدواج در زمینه همسرگزینی 
نیز فعالیت هایللی انجام می دهللد و جزو معدود 
سایت هایی است که با گذشت چند  سال پس از 
راه اندازی آن، هنوز در استان های مختلف فعال 

است. 

شبکه فعاالن ازدواج )شفا(
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گاه بازي نیازي به ابزار ندارد. گاه اسباب بازي قیمتي 
گزاف دارد. گاه مي مانیم که آیا این بازي که کودکمان 
گرفتار آن است در روند رشد فکري و افزایش ضریب 
هوشي او تأثیر دارد یا خیر؟ این روزها با توجه به بازار 
گران اسباب بازي، سواالتي از این دست بسیار مطرح 
مي شللود. اگرچه میل به بازي در سللنین باال کم کم 
کاهش پیللدا مي کند و کارهللاي روزمللره زندگي و 
مسئولیت ها جاي آن را مي گیرد، اما اعتقاد روانشناسان 
بر این اسللت که انسللان تا پایان عمر تمایل به بازي و 

تجربه کردن دوباره دوران کودکي خود را دارد.
امروزه بللازي به عنللوان یکللي از عوامللل مهم در 
آماده سازي کودک به منظور پذیرش نقش در آینده 
محسوب مي شللود؛ به طوري که مي توان گفت فقط 
عامل تخلیه انللرژي اضافلله کودک، اتللالف وقت یا 
جلوگیري از شلوغي نیسللت بلکه اثر و فرآیند زیادي 
در تندرستي روحي، رواني و رشد تفکر و تخیل کودک 
دارد چرا که بازي نقش غیرمسللتقیم آموزشي براي 

کودک به ویژه در 7 سال اول زندگي را دارد.
بازي یکي از اساسي ترین جنبه هاي زندگي کودک 
محسوب مي شللود و درواقع به کودک این فرصت را 
مي دهد تا خود را براي ورود به دنیاي بزرگسالي آماده 
کند. از این لحاظ شرایط محیطي بازي، آزادي کودک 
در بازي، نوع اسباب بازي مورد استفاده و مدت زماني 
که صرف بازي مي کند، اهمیت بسیار شایاني در روند 

رشد شخصیت و آموزش هاي تربیتي در کودک دارد.
مللادران از ابتللداي دوران شللیرخوارگي از طریق 
اسللباب بازي هایي مثللل »جغجغلله« بللا رنگ هاي 

درخشللان و براق مي توانند موجللب تحریک حواس 
پنجگانه کودک شوند. بازي هایي مانند »دالي بازي« 
و »قایم موشللک بازي« در تقویت هوش و خالقیت 
کودکان موثر هسللتند. در انتخاب اسللباب بازي باید 
به سللن کودک توجه شود. اگر اسللباب بازي مطابق 
سللن کودک براي او خریداري شللود، در بللاال بردن 
قدرت تفکر و خالقیت او کمک شللایاني خواهد کرد. 
اسباب بازي هاي آموزشي مثل کره هوش، جورچین ها 
و خانه سازي براي کودکان یک سللال به باال مناسب 

است و از 3 سللالگي به بعد نقش اسللباب بازي هایي 
 مانند عروسللک، ماشللین و بازي هاي تقلیدي مثل 
خاله بازي مي تواند قوه تخیل کودک را افزایش دهد. 
انجام بازي هاي هوش و طرح معما، براي بکارگیري فکر 
کودک، باعث مي شود تا کودک قوه فکر و تخیل خود را 
به کار بیندازد، جوانب مختلف مسأله را در نظر بگیرد و 

سعي در حل مسأله کند. 
کودکي که مسللائل مختلفي را به شللکل بازي یا 
معما حللل مي کند، در برخللورد با مسللائل زندگي، 

مسللائل علمي و ... به همین شکل عمل مي کند زیرا 
یاد گرفته است که مسأله را از زاویه هاي مختلف نگاه 
کند و راه حل مناسب براي آنها بیابد. این موضوع نقش 
زیادي در تقویت اراده و نگرش مثبت کودک به مسائل 

مختلف دارد و در رشد هوش او نیز موثر است.
 کودکان در 3 سال اول زندگي به سرعت عالقه خود 
را به یک نوع اسللباب بازي از دست مي دهند و در این 
سنین به اسباب بازي هاي متنوع و زیادي نیاز دارند. در 
این سن هر نوع وسیله اي حتي یک در قابلمه مي تواند 
براي کودک اسباب بازي محسللوب مي شود. والدین 
باید توجه داشته باشند که گاهي یک اسباب بازي ساده 
که شباهت به چیز خاصي ندارد قوه خالقیت کودک را 
بیشللتر تحریک مي کند. به عنوان مثال اگر یک تکه 
چوب در اختیار کودک باشد کودک آن را به جاي عصا، 
شمشیر، تفنگ، اسللب و... به کار مي برد در حالي که 
وقتي از یک شمشیر پالستیکي استفاده مي کند این 
قابلیت ها را ندارد. در طبیعت منبع بي زوال و بي انتهایي 
از اسباب بازي براي کودکان وجود دارد، مانند بازي با 
آب، شن، چوب، برگ و بسیاري منابع بي خطر دیگر 
که موجب رشد جسمي، عاطفي، شخصیتي و ذهني 
کودک مي شود و زمینه بروز خشونت را در وي بسیار 
کاهش مي دهد. در بیشللتر مواقع کودک دلیل بازي 
کردن خود را نمي تواند بیان کند، ولي نمي تواند بدون 

بازي کردن زندگي کند.
امروزه ثابت شده است کودکاني که به درستي و به 
اندازه کافي در دوران کودکي بازي نکرده اند از رشللد 

ذهني و اجتماعي درستي برخوردار نیستند.

نقش بازي بدون اسباب بازي در رشد اجتماعي کودك


