
ریحانه جوالیی

کودک، مظهر سادگی، سرزندگی 
و شــادی ا ســت. کــودکان خالق 
زیباترین احساسات و عشق هستند 
و شور و شوق زندگی بزرگترها بسته 
به احساس آنهاســت. کودکی یکی 
از پراهمیت ترین دوران زندگی هر 
انسان است، به طوری که روانشناسان 
معتقدند زندگی بزرگســالی پیوند 
عمیقــی با چگونگی پشــت ســر 
گذاشــتن کودکــی دارد؛ از این رو 
تعجبی نــدارد اگر یــک روز ویژه 
کــودکان نامگذاری شــود. آن روز 
16مهر اســت؛ روزی بــرای تمام 

کودکان جهان. 
کودکی مثل گذشته صفا ندارد

کمی به عقــب برگردیم، دوران 
کودکی خودمان را بــه یاد بیاوریم. 
دنیایی پراز هیجان و شــور و نشاط؛ 
دنیایی که بــا ســاده ترین چیزها 
دل خوش می شــدیم، با عصرهای 
تابستان و بازی در کوچه های امن، 
بدون خانه های بلنــد و افراد غریبه 
که در کوچه رفت وآمد کنند. دوران 
کودکــی پرخاطره ترین و زیباترین 
دوران زندگی است. دورانی است که 
هر چند ساله که باشید باز هم دلتان 
می خواهد به آن روزها برگردید و به 
بازی هایش، به همبازی هایش و به 
شیطنت هایش فکر کنید. دل تان لک 
می زند برای شادی های آن روزهایش 
و همه کار می کنید تا بلکه به نحوی 
دوباره آن شادی ها را در خودتان زنده 

کنید. اما انگار آن شادی ها مخصوص 
همان روزها بودند و بس.

این روزها امــا کودکی هم تغییر 
کرده اســت. روز و شــب کودکان 
امروزی بــا تلویزیــون، تبلت، انواع 
و اقســام کالس هــای درســی و 
غیردرســی، کالس ورزش و وزن 
کم کردن می گــذرد و واقعیت این 
است که بچه های امروز با این که در 
مقایسه با گذشته از امکانات بیشتری 
برخوردارند، اما بــه اندازه بچه های 

دیروز شاد و سرزنده نیستند.
پدر و مادرها در گذشــته رابطه 
خوبی بــا قصــه گفتن و درســت 
کردن ســرگرمی های مفید و مفرح 
بــرای بچه هایشــان داشــتند؛ اما 
پــدر و مادرهای امــروزی با این که 
باسوادترند، به اندازه گذشته وقت و 
یا حوصله ندارند. در نتیجه تا صدای 
کودک می آید، دکمــه تلویزیون را 
می زنند و ســراغ کارهای خودشان 
می روند. بچگی کــردن با بازی معنا 
پیــدا می کنــد. بچه هــای قدیم با 
همساالن خود بازی می کردند و هیچ 
اجباری در انتخاب همبازی و بازی 
وجود نداشت؛ در واقع نوعی آزادی 
ایمن بر بــازی بچه ها حکم فرما بود. 
والدین از دور حواس شان به بچه ها 
بود اما تا زمان اضطرار وارد بازی آن ها 
نمی شــدند و دخالتی نمی کردند. 
به همین دلیل کــودک در بازی یاد 
می گرفت که عالیق فــردی خود را 
بشناســد، بر مبنای عالیق درونی 
عمل کرده و زندگــی خود را کنترل 

کند.
بچه های امروز نه در مدرسه و نه 

در انتخاب بازی ها و همبازی آزادی 
چندانی ندارند و گویی بدون دخالت 
و نظارت مستقیم والدین نمی توانند 
قدم از قدم بردارند. متاسفانه قریب 
به اتفاق کودکان امروز می آموزند که 
بدون کنترل دیگران از پس یک بازی 
هم بر نمی آیند. در نتیجه دنیا را جای 
ناامنی می بینند کــه هیچ کنترلی 
بر اتفاقات آن ندارند و همین روند، 
جلو شادی های واقعی را می گیرد. 
کــودکان امروز بیش از هــر چیز با 
تنهایی و در موارد زیادی با افسردگی 

روزگار می گذرانند.
تکنولوژی شادی 

نمی آورد
ز باورهــای  یکــی ا
اشــتباه والدین این است 

که گمان می کننــد هرچه 
کودکان در رفاه بیشتری باشند 

شــادتر خواهند بود، 
اما بسیاری از 
کارشناسان 
حوزه کودک 

مخالف این موضوع 
هســتند. تبلــت، 

بازی های رایانه ای و انواع و اقســام 
امکاناتی که امروز در اختیار کودکان 
است نه تنها آنها را شاد نمی کند بلکه 
فاصله شان را با همساالن و گروه های 
دوســتی کمتر می کند و نتیجه آن 

غمگین شدن کودک است. 
براساس پژوهش های یک سایت 
دانش محور فقط سه درصد از وقت 
کودکان به خالقیت و خلق چیزهای 
جدید می گذرد و بقیه زمان شــان 
صــرف بازی هــای مهیــج، گوش 
دادن به موســیقی و گشــت وگذار 
در شــبکه های اجتماعی می شود. 
در ایــن پژوهش بیش از دو ســوم 
نوجوانان صاحب گوشــی هستند و 

37درصد آنها هم تبلت دارند. 
کارشناسان حوزه کودک بر این 
باورند که نداشتن تعادل در استفاده 
از تکنولوژی تأثیر منفی و مخربی در 
رشد و نمو کودک بر جای می گذارد و 
باعث به تأخیر افتادن فرآیند ذهنی 

کودک می شود.
بازی های کودکان در گذشــته 
مانند گرگــم به هوا، قایم باشــک، 
دویــدن در حیاط، خاک بــازی و... 
عالوه بــر تحرک باعث می شــدند 
تا کودک از حــواس پنج گانه خود 
استفاده کنند و این حواس در محیط 
و تعامل با همبازی ها، روبرو شدن با 
گرما، سرما، حتی آسیب دیدن ها و... 

در کودک تقویت می شدند.
اما کــودک امروز با اســتفاده از 
فضاهای چند اینچــی الکترونیکی 
نه تنها حواس پنجگانه اش درســت 
تقویت نمی شود، بلکه ممکن است 
به تأخیر هم بیافتــد. از طرف دیگر 
هــوش هیجانی کــودک که بخش 
مهمی از هوش در انســان ها است 
کاهش می یابد و این یعنی کودک در 
بزرگســالی قادر به مدیریت زندگی 

خود نیست. 
 کودکان سلبریتی، 
نان آوران خانواده

شــاید تکنولوژی برای کودکان 
شادی به همراه نداشــته باشد، اما 
بــرای خانواده ها منبــع بزرگی از 

سرگرمی و سرمایه است. 
اگر کمــی اهل فضــای مجازی 
باشید بی شــک کودکان زیادی را 
دیده اید که به واسطه شیرین زبانی 
یا چهره زیبای شان معروف شده اند. 
صفحه هــای این کــودکان عمدتا 
به ســلیقه مادرانشــان راه اندازی و 
هدایت می شــود و هــزاران دنبال 

کننده دارند. 

شــیرین زبانی های این کودکان 
منبع درآمد خوبی بــرای خانواده 
به ویــژه مادران آنهاســت و همین 
دلیلی است تا در هر شرایطی مادران 
گوشی به دست بخواهند از کودک 
فیلم بگیرند و در شبکه های مجازی 
آپلود کنند؛ اما نمی دانند با این کار 
بزرگترین ظلم را در حق کودک خود 
می کنند. آنها نمی دانند فرصت های 
طالیی ســنین کودکی کــه باید 
صرف بازی، نشاط و سرگرمی های 
کودکانه شــود، به سادگی به زمانی 
بــرای درآمدزایی والدیــن تبدیل 

شده است.
در برخی موارد صحبت هایی که 
کودکان در ایــن ویدیوها می کنند 
عجیب اســت. حرف هایی که بیان 
آنها از زبان یک کودک پنج یا شش 
ساله کمی دور از ذهن به نظر می رسد 
و برای بیننده تنهــا یک فکر را باقی 
می گذارد و آن هم آموزش جمالت 

توسط پدر یا مادر است.
در ایــن میان، کــودک قربانی، 
تنها کســی اســت که دلیــل این 
نوع آموزش را متوجه نمی شــود و 
طوطی وار از رفتــار و جمالت پدر و 
مادر پیروی می کند و چون توانایی 
تشــخیص خوب و بد را نــدارد و به 
صرف اینکه آرایش کردن، لباس های 
زیبا پوشــیدن، ژســت های زنانه و 
مردانه گرفتن و تقلید از دیالوگ های 
بزرگترها برایش لذت بخش است، 
همکاری خوبی را بــا والدین خود 

دارد.
از آن طرف والدین به حدی غرق 
لذت و شهرت توسط فرزندان خود 
می شوند که از صدمات وارد شده به 
کودکان و تاثیرات منفی در آینده و 
روند زندگی و درنهایت سرنوشــت 
آنها غافل می شوند تا جایی که این 
پدران و مادران گاهی از بســتگان 
خود نیز درخواســت انتشار فیلم و 
عکس های فرزند به ظاهر مشــهور 

خود را دارند.
با مشــاهده تصاویر این کودکان 
در آتلیه های متفــاوت، با لباس ها 
و آرایش هــای متنــوع، کیــف و 
کفش های با برند خاص، مدل های 
مختلف مو و عینک هــا و کاله های 
برند، شــرکت های گوناگون جهت 
تبلیغــات گســترده محصول خود 
توســط این کودکان به ســراغ آنها 
می آیند و اینجاســت کــه فرزند، 

نان آور خانواده می شود.
والدینــی کــه در ابتــدا در اثر 
غلبــه فرهنگ افراطی اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی، کودک 
خــود را در معــرض دید عموم 
قــرار می دادند این بــار به فکر 
درآمدزایی از این مسیر می افتند 
و هر روز با صرف زمان و هزینه های 
قابل توجه، کودکان خود را مجبور 
به اعمال و رفتاری می کنند 
که هیچ سنخیتی با شرایط 
ســنی و نیازهــای روحی 
کودک ندارد و شاید تصور 
نمی کننــد که به شــهرت 

رساندن کودک شــان و تبدیل او به 
یک سلبریتی در سنین کودکی ورود 
به حوزه حریــم خصوصی کودک و 
وارد کردن او در مســیری است که 
ممکن اســت در آینــده لطمه های 
روحی بسیاری برایش در پی داشته 

باشد.
برخــی از صاحب نظــران ایــن 
گونه بهره برداری از کودک با هدف 
درآمدزایــی را با عنــوان »کودکان 
کار مجــازی« می نامند؛ عبارتی که 
نشان می دهد آســیب های این نوع 
سلبریتی ســازی کودکان با هدف 

کسب درآمد چقدر جدی است.
کودک آزاری از نوع مجازی

کــودک آزاری، یکــی دیگــر از 
تبعاتی اســت که انتشــار عکس و 
فیلم کــودکان در فضــای مجازی 
باعث آن می شود. هنگامی که درباره 
خشــونت علیه کــودکان صحبت 
می شود، بالفاصله صورت سرخ شده 
و بدن کبود کودکان را در ذهن  خود 
مجسم می کنیم، در حالی که شاید 
خیلــی از والدین ندانند اســتفاده 
ابزاری که از کودکانشان برای کسب 
درآمد و یا مطرح شــدن در جامعه 
می کنند مثال بارز کــودک آزاری 
است. نوعی اســتفاده خودخواهانه 
که فعاالن حقوق کودک آن را نوعی 
»کودک آزاری روانــی« می دانند. 
طبــق پیمان نامه جهانــی حقوق 
کودک، کــودکان از کرامت و حریم 
خصوصــی برخوردارنــد و تمامی 
جرایمی که در فضای مجازی علیه 
افراد زیر 1۸ سال رخ می دهد، قابل 

پیگیری است.
در آخر الزم به ذکر است، کودکی 
دوران مهمی از زندگی  است. توجه 
به کودکی و عبور درست از این دوره 
کاری است که جز با حمایت و تالش 
خانواده ها میسر نمی شود. نام گذاری 
یک روز در تقویــم از اهمیت آن روز 
خبر می دهــد و روز جهانی کودک 
یــادآور اهمیت ایــن دوره در تمام 

مراحل زندگی است.
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عضو کمیته کشوری ایدز:
بیماری HIV قابل درمان است

عضو کمیته کشــوری ایدز و اســتاد دانشگاه، 
گفت: HIV بیماری شــناخته شده و قابل درمان 
و کنترل اســت که با انجام مراقبت های الزم مانند 
سایر بیماری ها فرد مبتال می تواند، زندگی طبیعی 
و طول عمر باال داشته باشد. به گزارش ایرنا، مسعود 
مردانی افزود: اگر چه در سایر نقاط کشور نیز مواردی 
از ابتالی افراد به این بیماری گزارش می شــود اما 
حجم باالی بیماریابی در بازه زمانی کوتاه در روستای 
چنارمحمودی از توابع شهرستان لردگان موجب شد 
تا تیم کارشناسی مجرب در منطقه مستقر و امکانات 
و تجهیزات به منظور تسریع روند بیماریابی و درمان 
بیماران با تمام توان به کار گرفته شود. او اظهار کرد: 
بدون شک با اقدام به موقع مسئوالن امر و همکاری 
مردم منطقه، این عزیزان به زودی بر بیماری غلبه 
می کنند و بیماری تحت کنترل قرار خواهد گرفت. 
مردانی خاطرنشان کرد: وقتی سطح ویروس به صفر 
برسد، قابل انتقال به افراد دیگر نیست و فرد می تواند 
بدون نگرانی ازدواج کند، بچه دار شود و تحت نظر 
پزشک از انتقال ویروس به فرزندش جلوگیری کند. 
او، اولین نکته در خصوص این بیماری را حفظ آرامش 
و همراهی و همدلی و اتحاد مردم برای جلوگیری 
از همه گیری بیماری و رعایت بهداشــت فردی و 

اجتماعی دانست.
    

 وسعت مراتع کشور کاهش 
پیدا کرده است؟

براســاس برخی آمارهای منتســب به دفتر 
فنی مرتع سازمان جنگل ها مساحت مراتع ایران 
حدود ۵۰سال گذشته بیش از ۹۰میلیون هکتار 
برآورد شده بود اما مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری می گوید که در حال  
حاضر بر اســاس آخرین مطالعات دفتر مهندسی 
سازمان جنگل ها وسعت مراتع کشور ۸۴.۸میلیون 
هکتار است. به گزارش ایسنا، ترحم بهزاد، مدیرکل 
دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
گفت: در حال  حاضر بر اساس آخرین مطالعات دفتر 
مهندسی ســازمان جنگل ها وسعت مراتع کشور 
۸۴.۸میلیون هکتار است که ۵۲درصد سطح کشور 
را تشکیل می دهد. او با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بیش از نیمی از وســعت مراتع کشور در وضعیت 
فقیر قــرار دارند و درصد تاج پوشــش آن ها کمتر 
از ۲۵درصد اســت، تصریح کرد: احداث کارخانه، 
معدن کاوی، چرای دام و... از جمله اقداماتی است 
که سبب تخریب مراتع شده اســت. بهزاد در ادامه 
ضمن بیان اینکه 7۵درصد ارزش مراتع، ارزش های 
زیست محیطی مانند جلوگیری از فرسایش خاک، 
تنظیم گردش آب در طبیعت و حفظ ذخایر ژنتیک 
گیاهی و جانوری است، اعالم کرد: ارزش یک هکتار 
مرتع در سال ۲3۲دالر است همچنین عالوه بر تولید 
علوفه ارزش اقتصادی گیاهان مرتعی بیشتر مربوط 

به فرآورده های دارویی، غذایی و صنعتی است.
    

در دستورکار شورای شهر قرار گرفت
رفع ۱۰هزار خطر شناسایی شده 

در بوستان ها 
رئیس کمیته اجتماعی شــورای شهر تهران 
از نظارت شــورای شــهر برای رفع 1۰هزار خطر 

شناسایی شده، در بوستان ها خبر داد.
به گزارش ایسنا، الهام فخاری با اشاره به گزارش 
کمیته ایمنی شورای شهر مبنی بر وجود 1۰هزار 
خطر در پارک های شهر تهران گفت: ایمن سازی 
زمین های بازی و بوستان ها جزء شاخص های شهر 
دوست دار کودک است. حدود 1۰سال قبل، تهران 
به عنوان شهر دوستدار کودک معرفی شد و تاکنون 
باید شاخصه های تحقق این شهر، عملیاتی می شد.

او با بیان اینکه مناسب ســازی و ایمن ســازی 
فضاهای عمومــی برای کودکان از بوســتان های 
بزرگ فرامنطقه ای آغاز شد، بیان کرد:  در یک دوره 
اقدامات جدی در راستای ایمنی سازی زمین های 
بازی بوستان ها انجام شد؛ بگونه ای که از فوم فشرده 
برای کف ســازی زمین های بازی استفاده کرده و 
جنس وسایل بازی نیز تغییر کرد، اما دقت داشته 
باشید که موفقیت این مهم در گرو نظارت و پایش 
مستمر است. فخاری با بیان اینکه واحدهای مختلف 
شهرداری باید در امر پایش و نگهداشت فضاهای 
مناسب سازی شــده ورود می کردند، خاطرنشان 
کرد: شهرداری باید نقاط خطرساز فضاهای عمومی، 
نور پردازی، بازبینی تجهیزات برقــی، رفع چاله و 

فرورفتگی زمین  و... را به صورت دائم پایش کند.

از گوشه و کنار طرح دوباره یک موضوع به بهانه 16مهر، روز جهانی کودک؛

کودکان را به وادی »سلبریتیسم« نکشانیم 

یادداشت

محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

موضوع کاهش تنش های اجتماعی و افزایش ســطح 
تاب آوری شهروندان، مسئله مهمی است و باید روی آن 
فکر کرد. ایده کلی در شهرداری این است که آن چیزی که 
می تواند بخشی از مشــکالت اجتماعی در شهر را کاسته 
و روابــط مردم با همدیگــر را بهتر کنــد، افزایش روابط 

اجتماعی است.
باید توجه داشــت در علــوم اجتماعی بیــن روابط 
اجتماعی و روابط »جامعــوی« فرق می گذارند. آدم ها به 

صورت ناظم مند به همدیگر متصل هستند.

من به راننده اتوبوس که مرا به محل کار می رســاند، 
ارتباط جامعوی دارم، کارمند به آقای ایکس و وای، بقال و 
قصاب به لحاظ ارتباط جامعوی متصل هستند. ولی با آنها 
ارتباط چهره به چهره و دوستانه که روابط اجتماعی است، 
ندارند. اگر روابط اجتماعی در ســطح شهر افزایش یابد، 

بخشی از مشکالت مردم کم می شود.
برای همین، ایده کلی که ما در سطح معاونت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری تهران برای افزایش انسجام اجتماعی 
دنبال می کنیم این است که روابط اجتماعی را در سطح 
شــهر تهران افزایش دهیم. برنامه ما این است که مردم 
برای چیزی بجز کار و خرید از منزل خارج شوند و همدیگر 

را ببینند. خود این موضوع می تواند به انسجام اجتماعی 
کمک کند.

حضور کودکان و مردم در فضاهــای عمومی و بیرون 
آمدن شهروندان از خانه، بازگرداندن شهر به مردم است. 
این که ترغیب مردم به آمدن در فضای عمومی در شــهر، 
می تواند راه حل مشکالت اجتماعی شود. مکانیزم هایی 
مانند نوروزگاه، برنامه های شادستان و برنامه های نقاشی 

در شهر، می تواند در این راستا کمک کند.
در برنامه اخیر شــهرداری ۹هزار نفر نقاشی کشیدند 
که دست کم ۲۰۰خانوار دارای کودک از خانه به این بهانه 
بیرون آمدند و همدیگر را دیدند و ارتباط اجتماعی شکل 

گرفت. هر چه تعامل اجتماعی در شهر بهتر و بیشتر شود، 
مشکالت اجتماعی کمتر می شود.

تحقیقاتی که وضعیــت روابط اجتماعی را در ســال 
۹7 نسبت به سال ۹۴ مقایسه می کند می گوید وضعیت 
عمومی نگاه کلی به سرمایه اجتماعی کشور پایین آمده 
است، ولی وضعیت ســرمایه اجتماعی نســبت به بقیه 
حوزه ها وضع نامطلوبی ندارد. نگاه جامعه شناسی مردم 
مدار همین را می گوید. یک حوزه که می تواند راه حل برای 

مشکالت باشد، بازگشت مردم به جامعه است.
نگاه کلی ما این اســت که مردم از خانه خارج شــوند. 
برنامه هایی مانند زیست شبانه، متعلق به ساعات پایانی 
شب اســت ولی برنامه های ما بیشــتر مربوط به ساعات 
پایانی روز و آغازین شب است که روی آن ساعات تمرکز 

داریم.

افزایش سطح تاب آوری شهروندان با حضور در شهر

شاید خیلی از والدین 
ندانند استفاده ابزاری 

از کودکانشان برای 
کسب درآمد و یا مطرح 

شدن در جامعه؛ مثال 
بارز کودک آزاری است. 

استفاده ای خودخواهانه 
که فعاالن حقوق کودک 

آن را نوعی »کودک آزاری 
روانی« می دانند

کارشناسان حوزه کودک بر 
این باورند که نداشتن تعادل 

در استفاده از تکنولوژی 
تأثیر منفی و مخربی در 

رشد و نمو کودک بر جای 
می گذارد و باعث به تأخیر 

افتادن فرآیند ذهنی 
کودک می شود

 شماره   355   /    سه شنبه  16  مهر   1398  /    9 صفر 1441  /   8 اکتبر   2019


