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برخی فعالیت ها در دوران کودکی به رشد، 
تقویت و یادگیری کودکان کمک می کند. 
یکی از این مهارت ها دست ورزی است 
که به خوب نوشتن و خوش خطی کودک 
در دوران مدرسه و انجام ظریف کارها 
و حرکات ریز دست کودک مثل قاشق 
دست گرفتن، توانایی در نشانه گیری ها و 
انجام موفق برخی ورزش ها مانند بسکتبال 
و والیبال و دارت می انجامد. تقویت مهارت دست ورزی در 
دوران کودکی و به ویژه قبل از 7 سالگی بسیار مهم است زیرا 
به کودک کمک می کند هم در یادگیری و هم در بازی ها با 
همسن و ساالنش رشد کند. کودکانی که مهارت دست ضعیفی 
دارند در بازی ها طرد می شوند و گاهی به خاطر بدخطی در 
مدرسه مورد سرزنش معلم و والدین قرار می گیرند. از این رو، 
الزم است قبل از ورود کودک به مدرسه روی این مهارت 
خیلی کار کنیم. برای تقویت دست ورزی انجام کارهایی که 
عضالت دست را درگیر می کند، مثل خمیربازی یا مچاله کردن 
روزنامه با یک دست بسیار خوب است. مادر برای جذاب 
کردن و پربار کردن بازی می تواند سطلی در اختیار کودک قرار 
دهد و از او بخواهد کاغذی را مچاله و نشانه گیری کند و در 
سطل بیندازد. با این کار کودک گمان می کند نشانه گیری بازی 
می کند اما درواقع مهارت دست ورزی در او تقویت خواهد 
شد. به طور کلی، بازی هایی که دست را درگیر می کنند، مثل 
گل یا پوچ، نون ببر؛ کباب بیار، خمیربازی، شن بازی، نوشتن 
روی شن ساحل یا نوشتن با رنگ انگشتی روی مقوا یا حتی 
روی دیوار حمام، نخ کردن مهره و بازی هایی که دست را 
باز و بسته می کند، مفید هستند. فایده دیگر این قبیل بازی ها 
هماهنگ کردن چشم و دست است. بسیاری از فعالیت های 
مغزی برای رشد کردن نیاز به هماهنگی چشم و دست 
دارند. نشانه گیری کردن و درست نوشتن یا در دست گرفتن 
درست اشیاء و حتی یادگیری ریاضی و مهارت خواندن، به 
هماهنگی چشم و دست ربط دارد. فعالیت هایی که دقت 
بینایی و توانایی عضالنی دست را می طلبند سبب رشد برخی 
عصب ها و نورون ها در مغز می شوند که به رشد هوشی و 
پیشرفته شدن مغز کمک می کنند و در یادگیری کودک و 
فعالیت های موفق مدرسه ای دخیل هستند. هوش کودکان به 
واسطه تقویت حواس افزایش می یابد. کودکی که از عضالت 
بدنش بهتر استفاده می کند و خوب می شنود و حس می کند 

و می بیند، مغز پیشرفته تری دارد. 
متاسفانه در حال حاضر کودکان فضای کافی برای بازی ندارند 
و والدین هم با آنها بازی نمی کنند. اغلب کودک سرگرم بازی 
با تبلت و گوشی است که هوش را درگیر نمی کند، مگر آنکه 
کودک بازی فکری کند چون مغز کودک با فعالیت رشد می کند 
ولی ما از کودکمان می خواهیم یک گوشه بنشیند و آرام باشد 
و این موضوع سبب ضعیف شدن یادگیری او می شود. در 
مدارس  امروز کودکان باهوش زیادی نسبت به نسل قبل داریم 
اما کودکان با اختالالت یادگیری فراوان هستند که در خواندن 
و نوشتن و ریاضی ضعف دارند. یادتان باشد بازی هایی که 
نام بردیم کمک می کند عضالت دست کودک درگیر شده 
و چشم و دست ها هماهنگ شوند و مهارت دست ورزی 

کودک و به واسطه آن هوش و یادگیری او افزایش یاید.

دست ورزی قبل از مدرسه 
به خوش خطی کودک کمک می کند

وجود مقدار بیش 
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می تواند زمینه ساز 

سوختگی های 
شیمیایی، 
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انواع  گذشته،  دهه های  طی 
اسباب بازی ها از جمله خمیرهای 
بازی با هدف پرورش خالقیت و 
توانمندی های کودکان روانه بازار 
ساختار  دلیل  به  اسالیم  خمیر  میان  این  در  شد. 
خاص و جذابش، خیلی زود توانست بین کودکان 
از  یکی  و  کند  پیدا  مقبولیت  بزرگ ترها  حتی  و 
وسایل نوین بازی شناخته شود. متخصصان بر این 
باورند وجود مقدار زیاد ترکیبات شیمیایی مانند 
اسید بوریک در این مواد، مشکل ساز است اما از 
با دستورهای خانگی  اسالیم  تهیه  که حتی  آنجا 
احتیاط های  و  آن  از  استفاده  نیست،  بی خطر  نیز 

الزم بیشتر باید مورد توجه باشد.

تاریخچهوروداسالیمبهدنیایبچهها
خمیر اسالیم در سال 1976 میالدی توسط ماتیل، 
بزرگ ترین شرکت اسباب بازی در جهان ساخته شد 
و از همان سال در جشن ها و مهمانی ها مورد استفاده 
کودکان قرار گرفت. این خمیر که ساختار ژله مانند دارد 
برای کودکان بسیار جذاب است زیرا با چسبیدن به 
دست ها احساس عجیب و جدیدی به آنها می دهد. 
البته در سال های 1980، انواع اسباب بازی های دیگر 
مثل حشرات یا اجزای صورت نیز با این خمیر تهیه 
و روانه بازار شدند. حتی در فیلم های آن دوران نیز 

می توان جذابیت بصری استفاده از خمیر اسالیم را 
دید و به تدریج انواع آن کامال فراگیر و عمومی شد. 

اسالیم؛ازبازیتابیماری
چسب کاغذی مایع که یکی از مواد اصلی در تهیه 
خمیر اسالیم است حاوی نگهدارنده ها به خصوص 
آزادکننده های فرمالدئید یا ایزوتیازولیون است که ترکیبات 
بسیار حساسیت  زای پوستی محسوب می شوند. همچنین 
حالل های متعددی مانند اتانول، استات اتیل و استات متیل 
عامل بروز تحریکات مجاری تنفسی هستند. از طرفی، 
استفاده از انواع چسب ها در مقادیر زیاد، مصرف کنندگان و 
به خصوص کودکان را در معرض تماس با حالل هایی قرار 
می دهد که برای سیستم عصبی مرکزی آنها سمی هستند. 

برای اینکه خمیر نرم تر و منعطف تر باشد، ماده ای به نام 
»بور« به آن اضافه می شود که به شکل پودر یا ترکیبات 
دارویی مانند محلول نگهداری لنز چشم یا شوینده هاست. 
این در حالی است که مقدار بیش از حد اسید بوریک که 
با نام »بور« یا »بوراکس« نیز شناخته می شود در خمیر 
اسالیم و تماس مداوم کودکان با این ماده می تواند 
زمینه ساز سوختگی های شیمیایی، حساسیت، خونریزی 
بینی، سردرد و درد گلو شود. همچنین تماس با اسید 
بوریک در طوالنی مدت مانند سم عمل می کند و ممکن 
است تاثیرات سوئی بر باروری و رشد جنین بگذارد. 

تهیهاسالیمدرمنزلنیزمشکلسازاست!
این روزها در مورد هر موضوعی می توان در اینترنت 

جستجو کرد و به پیشنهادهای متعددی رسید. تهیه 
ترغیب  با  یا  اقتصادی  صرفه جویی  برای  اسالیم 
اما  است  موارد  این  از جمله  نیز  کاهش عوارض 
نکته هشدار دهنده اینکه به صرف تهیه اسالیم در 
منزل نمی توان از آسیب های آن در امان بود زیرا امکان 
اندازه گیری دقیق اجزای سازنده مانند کارخانه وجود 
ندارد. به عنوان مثال انواع چسب های مایع همراه با 
حالل استفاده می شود که حالت سمی برای سیستم 
باشد.  سردرد  بروز  عامل  می تواند  و  دارد  عصبی 
همچنین تماس با دیگر ترکیبات بسیار حساسیت زا 
زمینه ساز اگزمای مزمن خواهد بود. عالوه بر این، 
این  بر  می تواند  نیز  نامرغوب  وسایل  از  استفاده 
مشکالت بیفزاید و  در صورت دسترسی به اسید 
بوریک نیز استفاده کنترل نشده در مقایسه با کارخانه 

بسیار خطرناک تر خواهد بود. 
البته گاهی در تهیه اسالیم خانگی ممکن است به 
ریش  خمیر  یا  ظرفشویی  مایع  از  بوراکس  جای 
استفاده شود. در چنین شرایطی حتما باید پس از 
بازی با اسالیم، دست ها به خوبی شسته شود، خمیر 
با چشم و دهان تماس نداشته باشد و حتی بوی آن 
نیز استنشاق نشود. همچنین بهتر است بازی با این 
خمیرهای به نظر سالم تر نیز مکرر نباشد و فقط به 

بعضی مناسبت ها موکول شود. 
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هشدار در مورد بازی با اسالیم و تاثیرات آن بر سالمت کودکان

بازی با اسالیم برای کودکان مضر است

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

اسالیمسالموغیرسمیدرمنزلتهیهکنید
نیز  می شود  تهیه  منزل  در  که  خمیر  این  انواع  از  بسیاری  آماده،  اسالیم های  عوارض  کنار 
با  اما  نیست  کودکان  برای  سالمی  اسباب بازی  ظرفشویی،  مایع  یا  وجود چسب ها  دلیل  به 
طبیعی ترین مواد و بدون هیچ ماده شیمیایی نیز می توان خمیر اسالیم را در منزل تهیه کرد. 
با چند قطره رنگ خوراکی مخلوط کنید و  برای این کار کافی است 110 میلی لیتر آب را 
همراه 100 گرم نشاسته ذرت کامال ورز دهید تا به شکل خمیر نرم دربیاید. پیش از بازی 

بهتر است اجازه دهید خمیر کمی استراحت کند. 

داشتن  امروزي  دنياي  به مشكالت  توجه  با 
خاص  سختي هاي  پرجمعيت  خانواده هاي 
تك فرزندي  دليل  همين  به  و  دارد  را  خود 
بسيار شايع تر از گذشته است اما والديني كه 
فقط يك فرزند دارند بايد به نكات زيادي توجه داشته باشند. 
تمام توجه مادر و پدرها در خانواده هايي كه بچه ها خواهر و 
برادري ندارند، معطوف به تك فرزندشان است. به همين دليل 
وقتي كودك وارد اجتماع مي شود انتظار دارد ديگران هم همان 
قدر به او توجه داشته باشند. چگونه مي توان با بچه هاي تك 
فرزند به گونه اي برخورد كرد كه در آينده با مشكالت زيادي 
مواجه نشوند؟ در اين زمينه با دكتر نسرين اميري، فوق تخصص 
روان پزشكي كودك و نوجوان و عضو هيات علمي دانشگاه 

علوم بهزيستي و توانبخشی گفت وگو كرده ايم. 

: خانم دكتر! خانواده از نظر شما چه تعريفی دارد؟
خانواده به عنوان اصلي است که مالکیت را برعهده دارد. البته 
با توجه به تغییراتي که در حال حاضر در خانواده ها ایجاد شده 
مي توان گفت نسبت به قبل متحول شده است، مثال با توجه به 
افزایش خانواده هاي تک فرزندي، بعضي والدین نگراني هایي دارند؛ 
اینکه تنها فرزندشان مالک تمام آنچه دارند مثل مادیات، تفکر، 
توجه و عشق و محبت است و همه اینها به آن یک نفر مي رسد 
بنابراین نگران مي شوند فرزندشان چنین ظرفیتي نداشته باشد و 
نتواند از عهده آن بربیاید و دچار مشکالت زیادي شود. ضمن 
اینکه این بچه ها اغلب زیاده خواه و پرتوقع مي شوند که همین 

موضوع، مشکالت زیادي برایشان ایجاد مي کند. 

: جامعه ما تا چه حد پذيراي تك فرزندي است؟
یکسان  ما  جامعه  در  تکامل  و  رشد  اینکه سرعت  به  توجه  با 
نبوده، به نظر مي آید ما با همان تفکر و نگاه سنتي و قدیمي به 
خانواده و حس مالکیتي که به آن استناد مي کردیم، یکباره وارد 

عصر صنعتي و مشکالت اقتصادي آن شده ایم. در چنین جامعه اي 
خانواده توانایي ندارد بیشتر از یک فرزند داشته باشد ولي تفکر 
پیشین دچار مشکل مي شود و اگر بخواهیم از زاویه دیگري به 
خانواده هاي تک فرزندي نگاه کنیم، مشکلي ایجاد نخواهد شد. 

: زاويه ديد درست به تك فرزندي چگونه است؟
زاویه درست توجه به این نکته است که انسان در روند رشد 
تکامل طبیعي خودش مراحلي را طي مي کند و در آن مراحل در 
واقع زوایاي وجودي خود را به چالش مي کشد که باعث رشد 
شخصیت او مي شود. مراحل مختلف زندگي باعث رشد انسان 
مي شود که یکي از این مراحل هم »ازدواج« است. درواقع ازدواج 
فرد را به نوعي تکامل مي رساند. البته این رشد براي همه اتفاق 
نمي افتد و بستگي به این دارد که خود ما چگونه از فرصت هایمان 

استفاده مي کنیم؛ در جهت تکامل خودمان یا تخریب آن؟
باشد.  تکامل  مراحل  از  دیگر  یکي  مي تواند  هم  شدن  بچه دار 
البته بچه دار شدن به معناي مالکیت نیست، بلکه روند طبیعي 

و تکاملي در زندگي محسوب مي شود. والدین تنها در برابر 
فرزندان خود مسوولیت هایي برعهده دارند که با توجه به 
آنها مي توان به نتیجه بهتري رسید.  براین اساس قرار نیست 
قرار  فرزندانشان  اختیار  در  دارند حتما  والدین  آنچه  هر 
نیازهاي آنها تا حد امکان برآورده  باید  دهند ولي حتما 
شود. وقتي بعضي والدین همه آنچه را دارند در اختیار 
فرزندانشان قرار مي دهند و بیش از اندزه به آنها محبت 

مي کنند، درست مانند این است که به گلي آنقدر آب داده 
شود تا پژمرده شود. 

در واقع نگه داشتن حد اعتدال براي هر کاري از جمله تربیت 
فرزندان بسیار مهم است. محبت زیاد به فرزندان مي تواند همان 
قدر مشکل آفرین باشد که توجه نداشتن به آنها. آگاهي و توجه 
به نوع و میزان نیاز هاي فرزندان مهم ترین نکته ای است که والدین 

باید به آن توجه داشته باشند. 

: والدين دارای تك فرزند بايد به چه نكاتي توجه داشته 
باشند؟

یکي از مهم ترین موارد این است که بتوانند طوري با کودک رفتار 
کنند تا او فکر نکند تمام توجه خانواده فقط معطوف به خودش است. 
براي این کار باید محبت خود را به گونه اي درست تقسیم کنند، 
مثال هنگام خرید مایحتاج فرزندشان به جاي اینکه گران ترین مورد 
را انتخاب کنند سهمي را هم براي کودکان نیازمند در نظر بگیرند 
تا کودک یاد بگیرد قرار نیست همیشه فقط او کانون توجه  باشد. 
توجه به چنین مواردي باعث مي شود فرق چنداني بین خانواده هاي 

تک فرزندي و چندفرزندي وجود نداشته باشد. 

: به طور كلي چه تفاوت هايي بين خانواده هاي تك فرزند 
و چند فرزند وجود دارد؟

بسیاري از خانواده ها نمي توانند به چنین رشدي برسند که تمام توجه 

خود را فقط معطوف به فرزندشان نکنند و این مساله کار را در 
خانواده هاي تک فرزندي سخت تر مي کند؛ یعني داشتن تفکر مالکیت 
بر فرزندان در خانواده هاي تک فرزندي مشکالت را بیشتر مي کند 
چون به این ترتیب بچه ها با گرفتن توجه زیاد متوقع تر مي شوند. در 
واقع همین شیوه فرزندپروري است که باعث بروز مشکالتي براي 
بچه هاي تک فرزند و خانواده هایشان مي شود، نه خود تک فرزند بودن. 
در خانواده هایي که والدین نسبت به فرزندان خود حس مالکیت 
دارند اغلب مي خواهند عقاید خودشان را هم به زور به فرزندانشان 
منتقل کنند. این مساله در واقع الگوي قدیمي از خانواده هاي سنتي 
است که با داشتن یک فرزند مشکالت بیشتر مي شود ولي خرد 
انساني باید به جایي برسد  که به جاي حس مالکیت بر دیگران به 

آنها آزادي انتخاب و قدرت عمل بیشتري بدهد. 

: خانواده ها چطور مي توانند ديدگاه خود را تغيير دهند؟
بهترین راه این است که عالوه بر »خود« به »دیگري« هم توجه داشته 
باشیم. اگر چنین تفکر و دیدگاهي مد نظر قرار بگیرد حتما نتیجه بهتري 
حاصل مي شود و خانواده ها حق اظهارنظر براي دیگران و همچنین 
فرزندان خود هم قائل مي شوند. به این ترتیب والدین به خصوص 
والدین تک فرزندي باید »دیگران« را هم در »خود« داشته باشند؛ یعني 
مي توان عالوه بر فرزند خود به فکر فرزنداني هم بود که به نوعي به 
کمک نیاز دارند. اگر چنین دیدي داشته باشیم مشکل خاصي براي 
بچه هایي که خواهر یا برادري ندارند، وجود نخواهد داشت 
ولي اگر نتوانیم به فرزند درست محبت کنیم، در آینده بیشتر 
ضربه پذیر مي شود و حساسیت ا ش بسیار بیشتر خواهد شد 
چون انتظار دارد همان گونه که در خانواده کانون توجه 
بوده ، دیگران هم به همان میزان به وی توجه نشان دهند. 
در واقع کم کردن خودخواهي هاي والدین و اینکه همه چیز 
را فقط براي فرزند خود نخواهند الگویي براي فرزندان هم 
خواهد شد و باعث مي شود آنها هم خودخواهي زیادي 
نداشته باشند و بتوانند عالوه بر توجه به خواسته هاي خود 
به فکر برآوردن خواسته ها و عالیق دیگران هم باشند. ضمن 
اینکه والدین حتما باید توجه داشته باشند بچه هایي که خواهر و 
برادري ندارند نباید حس تنهایي آزارشان بدهد. گاهي داشتن حس 
خودبرتربیني این کودکان مانع از راحت ارتباط برقرار کردن شان با 

بچه هاي دیگر مي شود و همین موضوع باعث مي شود آنها تنها بمانند.
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