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 ترجمه: 
عفت عباسیان 

کودک،  دوستان  اولین 
این  هستند.  اسباب بازی ها 
اجسام بی جان،  از همان بدو 
تولد کنار او حضور دارند، به 
وی روحیه می دهند و کودک به آنها اطمینان 
کامل دارد. میان تمام اسباب بازی ها، بی شک، 
عروسک های پولیشی، اسباب بازی های مورد 
بچه ها  تمام  تقریبا  هستند.  کودکان  عالقه 
خاطرات خوبی از این عروسک های دوست 
داشتنی دارند. این عروسک ممکن است خرس، 
فیل یا یک شخصیت  داستانی باشد. خالصه 
و  گرمابه  رفیق  پولیشی  عروسک های  اینکه 

گلستان کودکان هستند!
اغلب بچه ها بهترین خاطرات دوران کودکی را 
با این دوست بی نظیر سپری کرده اند. شاید به 
جرأت بتوان گفت خیلی از ما آدم بزرگ ها نیز 
در کودکی یکی از همین عروسک های پولیشی 
داشته ایم که در تمام مراحل زندگی کنارمان 
بوده  و چه بسا شاید هنوز هم در گوشه ای از 

اتاق خوابمان جا خوش کرده  است.
این  معتقدند  کودک  شناسان  روان 
اسباب بازی های شیرین و بامزه برای کودک 
آرامش و تعادل به ارمغان می آورند، به خصوص 
زمانی  که کودک دلش برای یکی از اعضای 
خانواده تنگ شده  است و نمی داند مهر و محبت 
این فرد را کجا و نزد چه کسی جستجو کند، 
پس در ادامه به سمت یک عروسک پولیشی 
کشیده می شود. شاید برایتان جالب باشد ولی 
عروسک پولیشی می تواند نقش مامان، بابا یا 
در بعضی موقعیت ها حتی نقش مامان بزرگ 

را بازی کند.

بهترین دوست و همراه
این یک واقعیت است که عروسک های پولیشی، 
اسباب  بازی های مورد عالقه کودکان هستند؛هم 
به خاطر ماهیت شان و هم به مدد مفهومی که 
برای کودکان تداعی می کنند. درحقیقت، نوع 
بافت و ویژگی های فیزیکی این عروسک ها 
نوعی همدلی و همذات پنداری میان کودک و 
عروسک ایجاد می کنند طوری که در ادامه کودک 

به عروسک شخصیت می بخشد و رابطه ای 
عاطفه ای با آن برقرار می کند. 

از آنجا که معموال به مناسبت تولد کودک، به او 
عروسک پولیشی کادو می دهند، از همان بدو 
کودکی ، عروسک پولیشی قسمتی از زندگی 
روزانه کودک را تشکیل می دهد و همیشه کنار او 
است. درحقیقت حضور عروسک پولیشی مورد 
عالقه کودک در تخت او،  خود به تنهایی کافی 
است تا وی در تمام روز آرامش داشته باشد.
بعد از ۸ ماهگی، به کودک اجازه دهید به تنهایی 
در خصوص عروسک پولیشی مورد عالقه اش، 
تصمیم بگیرد. به احتمال خیلی زیاد کودک 
دلش می خواهد عروسک همه جا همراهش 
باشد؛ حین تفریح،  در مهدکودک، موقع رفتن 
نزد پزشک و... مهم این است که تصمیم نهایی 
را به خودش بسپارید تا ببینید این همراهی را 

دوست دارد یا نه. 

به این ترتیب زمانی  که مادر یا پدر کنار کودک 
حضور ندارند، عروسک پولیشی، اسباب بازی 
موردعالقه کودک می شود و تبدیل به چیزی 
می شود که برای کودک امنیت و اطمینان همراه 
می آورد، به خصوص  زمانی  که مادر باید کارش 
را شروع کند و بالطبع برای ساعاتی کنار کودک 

نخواهد بود. 

فواید عاطفی و احساسی 
عروسک های پولیشی

این عروسک ها، اسباب بازی های مورد عالقه 
کودک هستند. این عروسک های دوست داشتنی 
با چشم های زیبا و بینی بزرگ و لبخند قشنگی 
که دارند، این حس را در کودک ایجاد و زنده 
می کنند که همیشه کسی کنار او حضور دارد 

و وی را دائم همه جا همراهی می کند. 
با گذر زمان، عروسک های پولیشی وفادارترین 

دوستان کودک، به نوعی محرم رازهای او و 
چه بسا به نوعی شریک جرم شیطنت های وی 
می شوند. به این ترتیب اگر از دور تعامل کودکتان 
را با عروسک پولیشی اش زیر نظر بگیرید، متوجه 
خواهید شد تا چه اندازه ارتباط او با این عروسک 
بی جان در بهبود رشد اجتماعی اش تأثیرگذار است. 
سوال این است که چرا کودک چنین تعامالتی با 
عروسک پولیشی دارد؟ در پاسخ باید گفت کودک 
به عروسک موردعالقه اش زندگی و شخصیت 
می بخشد تا احساسات و افکارش را برای او 
بیان کند. درحقیقت کودک به همان اندازه که 
شادی و محبتش را به این عروسک بی جان 
ابراز می کند، این توانایی را دارد که ناراحتی ها 
و خشم هایش را نیز با او قسمت کند، بنابراین 
می توان به عروسک پولیشی دلخواه کودک به 
چشم یک آموزگار کامل نگاه کرد که قوانین و 
رفتار خوب و درست را به او می آموزد. حال 

پیشنهاد ما به شما این است که این قضیه را به 
فال نیک بگیرید و قواعد زندگی درست را از 

زبان این عروسک به دلبندتان منتقل کنید. 

استعدادها و توانایی های بازی
عروسک های پولیشی به کودک این امکان را 
می دهند تا استعدادها و توانایی هایش را کشف 
کند. حتی زمانی که قصد دارید مساله ای را به 
دلبندتان توضیح دهید، می توانید از عروسک 
پولیشی دلخواهش کمک بگیرید. به عنوان مثال 
زمانی  که وقت مسواک زدن یا لباس پوشیدن 
از کودکتان بخواهید به عروسکش  می شود، 
یا  می زند  مسواک  چگونه  دهد  توضیح 

لباس هایش را می پوشد. 
عالوه براین، کودک در سنین قبل از مدرسه یا در 
دوران مهدکودک،  عالقه زیادی به بازی نقش ها 
دارد. دلش می خواهد در نقش های مختلف فرو 
برود و با عروسکش بازی کند. این فرایند به 
این امکان را می دهد تا حین بازی مانند  او 
آدم بزرگ ها رفتار کند. روان شناسان کودک 
معتقدند این نوع بازی ها در رشد یادگیری کودک 
بسیار مؤثرند. درحقیقت کودک از طریق این 
بازی ها، با جهان و عملکرد آن آشنا می شود. 

چه زمانی کودک را از عروسک 
پولیشی اش جدا کنیم؟

کودکان بین ۸ ماهگی تا ۳ سالگی به یک جسم 
گرم و نرم مثل عروسک های پولیشی، نیاز دارند 

تا با آن بازی کنند یا به خواب بروند. با این حال،  
این جمله بدان معنا نیست که بعد از این سن، 
کودک را از عروسک مورد عالقه اش جدا کنید. 
برای کودک رابطه ای که با عروسک برقرار کرده 
اهمیت زیادی دارد. درحقیقت عروسک پولیشی 
به او کمک می کند مزه استقالل را بچشد و دیگر 
مثل سابق به والدین وابسته نباشد. درادامه، وقتی 
کودک بزرگ تر می شود و احساس اعتماد به نفس 
بیشتری را تجربه می کند، به مرور نقش عروسک 
پولیشی در زندگی اش کمرنگ تر می شود تا جایی 
که دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت، بنابراین 
نگران وابستگی کودکتان به عروسک نباشید. زمان، 

همیشه حالل مشکالت است.
حتی اگر فکرمی کنید کوکتان برای بازی کردن 
با عروسک، بیش از اندازه بزرگ  شده است، 
سنگدل نباشید و دلبندتان را ناگهان از محبوبش 
جدا نکنید بلکه همواره به خاطر داشته باشید این 
عروسک بی جان برای کودک حکم یک تکیه گاه 
عاطفی را دارد و به مرور زمان و البته در وقت 
مناسب، کودک خودبه خود از آن فاصله می گیرد. 

عروسک را به زور از کودک نگیرید 
تحت هیچ شرایطی، عروسک را به زور از کودک 
نگیرید. هرگز فرزندتان را با این قبیل جمالت که 
مثال عروسک پولیشی برای نی نی کوچولوهاست، 
ناراحت نکنید. باید این حقیقت را بپذیرید که 
عروسک بخش مهمی از زندگی کودک را تشکیل 
می دهد، بنابراین باید به او کمک کنید تا در بهترین 
زمان ممکن، برای همیشه از این شیء دوست 

داشتنی خداحافظی کند. 
کنید عروسک های  یادآوری  به خود  همواره 
پولیشی، اسباب بازی های مورد عالقه کودکان 
هستند و دقیقا به همین دلیل جایگاه ویژه ای در 
قلب کودکان دارند، بنابراین به فرزندتان اجازه 
دهید تا حد امکان از حضور این عروسک ها 
کنار خود بهره مند شود و در این زمان با گرفتن 
عکس های یادگاری از کودک و عروسک های 
محبوبش، لحظات ناب و شاد کودکی فرزندتان 

را برای همیشه جاودانه کنید.
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چرا عروسک های پولیشی اسباب بازی های مورد عالقه کودکان هستند؟ 

بهترین دوست و همراه کودک
کودک در سنین قبل از مدرسه یا 

در دوران مهدکودک،  عالقه زیادی به 
بازی نقش ها دارد. دلش می خواهد 

در نقش های مختلف فرو برود و با 
عروسکش بازی کند. این فرایند به او 

این امکان را می دهد تا حین بازی مانند 
آدم بزرگ ها رفتار کند. روان شناسان 

کودک معتقدند این نوع بازی ها در 
رشد یادگیری کودک بسیار مؤثرند

چند هفته اخیر شاهد مشکالت بسیار خانواده هایی 
هستیم که دانش آموزی دارند و با باز شدن مدارس 
اعضای خانواده به ویژه مادران دوباره باید طعم گس 
نشستن پشت وسایلی مانند گوشی، تلویزیون و تبلت 
را بچشند و به آموزش از پشت شیشه تن بدهند.
مادری که دانش آموز کالس اولی دارد می گوید: »برای 
این روز و رسیدن به جشن شکوفه ها چه آرزوهایی 
داشتیم اما کرونا همه چیز را نابود کرد. با خودم فکر 
می کنم شاید برگزاری جشن مجازی می توانست 

این احساسات منفی آزاردهنده را تعدیل کند.«
مادر دیگری می گوید: »من دو دانش آموز دارم و 
یک گوشی. خودم هم سواد زیادی ندارم که بتوانم 
به بچه ها کمک کنم. هنوز مدارس جدی نشده 
جنگ بین بچه ها شروع شد و من که عصبی بودم 
بی حوصله تر و عصبی تر شده ام و هنوز شروع نشده 
به پایانش فکر می کنم و راستش را بخواهید دارم 

چوب خط می کشم.«
به او می گویم: »چرا گزینه حضوری را انتخاب نکردید 
تا بچه ها در مدرسه خودشان به تحصیل بپردازند.«
می گوید: »امسال نمی توانستیم از سرویس استفاده 
کنیم و بردن بچه ها و برگرداندن آنها به خانه هم تکلیف 
اضافه ای بود که روی دوش من قرار می گرفت.«

مادر دیگری که دوقلو دارد و قرار است بچه ها را 
۳ روز در هفته به مدرسه ببرد، می گوید: »من در 
مدتی که از آمدن کرونا می گذرد، خیلی به ندرت از 

خانه خارج شده ام و االن هم با تشویش و نگرانی 
بسیار بچه ها را به مدرسه می برم؛ خودم هم به 
بهانه دوری راه، در مدرسه می مانم تا بچه ها 
طبق پروتکل رفتار کنند. به نظر شما بچه های 
۸ ساله چقدر می توانند مراقب سالمتی خود 
باشند؟ در این چند روز هر بار که از مدرسه 
برمی گردیم باید حمام کنیم و لباس بیرون را 

بشوییم. کیف و کتاب مدرسه هم در یک کمد 
خالی گذاشته می شوند و بچه ها می دانند که این 

وسایل آلوده هستند و نباید بدون دستکش به آنها 
دست بزنند.«

به مادر می گویم: »این حجم از احساسات منفی، 
میل و اشتیاق بچه ها به یادگیری را از بین می برد.«
می گوید: »االن مهم ترین کار پیشگیری از کروناست.«

از سوی دیگر مادر شاغلی گالیه داشت که مادربزرگ 
نمی تواند کنترلی روی حضور در کالس بچه داشته 
باشد و او به بهانه کالس با گوشی بازی می کند. 
وقتی مادر خسته از سرکار به خانه برمی گردد باید 
جنگی برای انجام تکالیف را با کودکی شروع کند که 
ضرورتی برای درس خواندن نمی بیند. او می گوید: 
»باید فرض می کردیم که جنگ جهانی شروع شده 
و مدارس باید تعطیل بمانند تا تکلیف این جنگ 

روشن شود.«
مادر دیگری از زیاد بودن تکالیف بچه ها می نالید و 
می گفت: »بیش از نیمی از تکالیف را خودم انجام 
می دهم، در غیر این صورت نمره کالسی منفی 
می شود. االن که به راحتی می توان نمونه سوال پیدا 
کرد و آنالین برای بچه ها فرستاد و نشان داد که 
چه حد وظیفه شناس و سخت کوش هستیم، پس 
چرا باید وقت و بی وقت تکلیف در گروه فرستاد؟ 
راستی در این روزهای سخت که ما حوصله کارهای 
اصلی خودمان را هم نداریم چطور می توان کودک 
یا نوجوانی را مجبور به انجام تکالیف بسیار کرد 
و ضرورت انجام این حجم از تکالیف چیست؟«

در این میان بچه هایی که از مشکالت روان پزشکی 
رنج می برند قصه پیچیده تری دارند. مادری می گفت: 
»دخترم مقطع تحصیلی عوض کرده و حاال اصال 
نمی تواند با تعداد زیاد معلمان تعامل کند. سال های 
قبل یک معلم بود و قدری اطالعات راجع به فرزندمان 
می دادیم و معلم کنار می آمد اما االن او هم باید به 
معلم گوش بدهد و هم جزوه بردارد، او که روی 
یک کار تمرکز ندارد و در نوشتن دیکته که معلم 
به آرامی می گوید مشکل دارد، چطور می تواند 
این کار دشوار را انجام دهد؟ فکر می کنم خودم 
هم عدم تمرکز دارم. لطفا به من هم دارو بدهید.«
مادر دیگری ناالن بود که فرزندش از این فرصت 
استفاده کرده و در کالس نماینده شده چون همیشه 
خجالتی بود و اعتماد به نفس نداشت تا بتواند در 
جمع بچه ها خودی نشان بدهد، االن این نماینده 
مجازی که تا پاسی از شب بیدار است باید زودتر 
از بقیه بیدار شود و کالس را باز کند و غیبت 
دانش آموزان را به معلم اطالع بدهد و زمان زنگ 
تفریح و شروع دوباره کالس را اعالم کند. خالصه 
کار جدیدی به من مادر سپرده شده و روزی چند بار 
با او دعوا دارم و او را سرزنش می کنم. چند روز قبل 
به او گفتم من از اول هم فقط یک بچه می خواستم 
پدرت دنبال پسر بود وگرنه تو را سقط می کردم. 
به نظر شما این حرف های من تاثیر بدی روی او 

گذاشته و می توانم کاری کنم که فراموش کند؟«
در پاسخ گفتم: »خودتان چه فکر می کنید؟«

یکی دیگر از گروه های دانش آموزان، بچه هایی 
هستند که مادرشان معلم است. شاید فکر کنید 
که آنها وضع بهتری دارند اما در تعدادی 
از بچه هایی که در این چند هفته دیده ام 
این احساس را دارم که این خانواده ها 
هم تحت فشار هستند. مادر باید تا 
دیروقت مشغول رسیدگی به سواالت 
و آزمون های آنالین بچه ها باشد و در 
این بین به فرزند خود هم رسیدگی 
کند. راستی داشتم وظایف دیگری را 
که به دوش یک کدبانوست فراموش 

می کردم. 
این قصه سری دراز دارد.

ما در دنیایی زندگی می کنیم که دیگر قادر نیستیم اینترنت و فضای 
مجازی را از زندگی مان جدا کنیم. اینترنت انقالبی در ارتباطات 
بین انسان ها ایجاد کرده است و هر روز وابستگی ما به اینترنت 
بیشتر می شود. بیش از نیمی از مردم جهان به اینترنت دسترسی 
دارند و در ایران باالی 40 میلیون استفاده کننده اینترنتی داریم و 
حدود 60درصد کودکان و نوجوانان ایرانی به اینترنت دسترسی دارند. با وجود 
اینکه بیشتر محتواهای اینترنتی می توانند مفید و کارآمد باشند و اینترنت 
می تواند فواید زیادی برای کودکان و نوجوانان داشته باشد می تواند 
خطرات زیادی هم داشته باشد و یکی از مهم ترین خطرات 
استفاده از فضای مجازی وابستگی اینترنتی یا همان اعتیاد به 

اینترنت است. 
متاسفانه در حال حاضر اعتیاد به اینترنت مشکل بهداشتی 
شایعی شده است که می تواند به اختالل عملکردی در 
حوزه های مختلف مثل ارتباطات و تحصیالت منجر شود. 
فراوانی اعتیاد به اینترنت در جوامع مختلف متفاوت است 
و تا ۳۸درصد هم گزارش شده است. بین استفاده کننده های 
اینترنتی کودکان و نوجوانان استعداد بیشتری برای وابستگی 
دارند چرا که ماهیت نوجوانی، آنها را مستعدتر می کند. نوجوانان 
سطح تکانش گری باالتری دارند، به شدت تحت تاثیر همساالن 
هستند، در جستجوی هویت و استقالل فردی اند، بسیاری از رفتارهای 
نامناسب را طبیعی سازی می کنند، نوسانات خلقی باالیی دارند و والدین 
در این دوره زمانی نظارت کمتری می توانند داشته باشند. از طرفی بازاریاب های 
مختلفی این گروه سنی را مشتریان خوبی می دانند. همه این موارد نوجوانان را در معرض خطر وابستگی 

به اینترنت قرار می دهد. 
عامل منحصر به فردی که منجر به اعتیاد اینترنتی شود شناخته شده نیست و می توان گفت مجموع عوامل 
محیطی و وراثتی می توانند به اعتیاد اینترنتی منجر  شوند. یکی از دالیل اعتیاد به اینترنت بر اساس نظریه 
شناختی رفتاری است. بر اساس این نظریه افرادی که مشکالت روان شناختی دارند، در ارتباط با خود و جهان 
پیرامون شان افکار ناکارآمد، منفی و تکراری دارند. مثال خود را آدم بی ارزش و ناتوانی می دانند و فکر می کنند 
که در دنیای واقعی کسی آنها را دوست ندارد و درکشان نمی کند. وقتی این افراد با فضای مجازی آشنا و 
وارد آن می شوند مورد حمایت سایر افراد در دنیای مجازی قرار می گیرند و انواع تشویق و تقویت کننده ها را 
دریافت می کنند. این پاداش ها به تکرار رفتار منجر شده و فرد بیش از پیش به دنیای مجازی وابسته می شود. 
از دیدگاه عصب زیست شناختی مواجهه با اینترنت باعث آزادسازی ناقل شیمیایی دوپامین می شود. این ناقل 
نقش مهمی در ایجاد لذت و پاداش دارد. به دنبال مواجهه زیاد با اینترنت، آزادسازی دوپامین به آن وابسته می شود 
و فرد برای کسب لذت، نیاز به دسترسی به اینترنت بیشتر دارد و افراد وقت بیشتری با اینترنت می گذرانند. 
جالب است که دالیل ژنتیکی هم برای اعتیاد اینترنتی مطرح می شود. بر اساس این نظریه افرادی که به اعتیاد 
اینترنتی مبتال هستند گیرنده های مرتبط با دوپامین کمتری دارند یا سطح دوپامین کمتری ترشح می کنند بنابراین 

نیاز به عاملی دارند که منجر به ترشح دوپامین شود و به این ترتیب به اینترنت پناه می برند. 
از دالیل دیگر اعتیاد اینترنتی وجود بیماری ها و اختالالت روان پزشکی مثل افسردگی و اضطراب است. 
به طوری که این افراد برای فرار و رهایی از این مشکالت به اینترنت پناه می برند. در عین حال باید توجه 

داشته باشیم اعتیاد به اینترنت خود می تواند منجر به اختالالت روان پزشکی متعدد هم بشود.

بازگشایی مدارس و آموزش مجازی در دوران همه گیری کروناویروس مشکالت خانواده ها را بیشتر کرده است

علل اعتیاد به اینترنت در نوجوانانآموزش با طعم استرس!
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