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  سميه باستين
امروزه صنعت توليد اسباب بازي براي كودكان در 
عرصه جهاني و بين المللي به ب�ازار رقابتي بزرگي 
تبديل ش�ده تا كارخانه ه�اي توليد اس�باب بازي 
بتوانند روزانه اسباب بازي هايي با طرح ها، رنگ ها 
و كاركرده�اي متفاوت�ي ب�ه ب�ازار عرض�ه كنند. 
اس�باب بازي ها ابزاره�اي اوليه برق�راري ارتباط 
كودكان با دنياي بيرون از آنها بوده و يكي از نيازهاي 
اوليه و اساسي آنها محسوب مي شود. از اين رو مهم 
است اسباب بازي هايي متناسب با ويژگي هاي سني، 
جسمي، جنس�ي، رش�دي و رواني كودك انتخاب 
و تهيه كنيم و در اختيارش�ان ق�رار دهيم. به زبان 
ديگر الزم است بدانيم اسباب بازي هايي متناسب 
با كودكانمان چ�ه اثراتي بر آنها خواهد داش�ت تا 
بتوانيم شايس�ته ترين ها را براي آنها فراهم كنيم 
كه همسو با نيازهايشان و در جهت رشدشان باشد. 

      
  در انتخاب اسباب بازي دقت كنيم

اسباب بازي ها در شكل دادن تجربه كودكان، افزايش 
تخيل و ش��كل گيري رفت��ار و افزاي��ش مهارت هاي 
ارتباطي مؤث��ر هس��تند. متخصصان عل��وم رفتاري 
معتقدند اسباب بازي بايد باعث فكر كردن و رشد قوه 
شناخت آنها شده و بتواند كودكان را با مفاهيم مختلف 
مثل رنگ، شكل و... آش��نا س��ازد. نبايد چنان ساده 

باش��د كه مانع فكر كردن او شود يا چنان سخت باشد 
كه اعتماد به نفس��ش را كم كند. در همين زمينه ژان 
پياژه روانشناس مشهور نيز تأكيد مي كند كه والدين 
در انتخاب اسباب بازي دقت و هوشياري الزم را داشته 
باشند، چراكه در شكل دادن به تمايالت عاطفي و رواني 

كودك نقش مهمي ايفا مي كند و چنانچه در انتخاب 
آنها توجه كافي نش��ود تمايالت كودكان ناخواسته به 

گونه اي شكل مي گيرد كه مورد انتظار نخواهد بود. 
  دسته بندي بازي هاي كودكانه

بازي هاي كودكان در چهار گروه عمده جاي مي گيرند: 

جسمي، تقليدي، س��اختي و خالق. انجام بازي هاي 
آموزش��ي و هدف دار والدين همراه با كودكان در كنار 
هريك از انواع بازي هاي ذكر شده امكانپذير است، اما 
بايد توجه كنيم بازي آموزشي جنبه تحميلي نداشته 
باشد تا كودكان احساس فش��ار و ضعف نكنند، دچار 
سرخوردگي نشوند، بتوانند در دنياي خودشان نقش 
اول را داشته باشند و مسئوليت پذيري و نحوه زندگي 

كردن صحيح را ياد بگيرند. 
  شيوه هاي خريد اسباب بازي

با توجه به حضور كودكان از س��نين ك��م در اجتماع 
و تعامل با س��اير دوستانش��ان و همچنين گسترش 
رس��انه هاي ارتباطي قابل دس��ترس ب��راي كودكان 
توجه بيشتر به خريد و انتخاب درست تر اسباب بازي 
احساس مي شود. شيوه هاي متداول در امر خريد و تهيه 
اسباب بازي ها در بين خانواده ها نيز به اين طريق است: 
مراجعه به مراكز خريد اسباب بازي به طور مستقيم و 
تهيه آن. مطالعه كتاب هاي آموزشي، مراجعه به مراكز 
استعداديابي و مشورت با روانشناس يا مشاور كودك. 
نكته مهم اين است كه بزرگ ترين سرمايه هاي هر ملتي 
كودكان هستند و نبايد از اين امر غافل شويم كه اين 
كودكان هستند كه با راهنمايي هاي دقيق و خردمندانه 
والدين ش��ان بايد از بازي هاي خود لذت ببرند چراكه 
بزرگ تري��ن دارايي هاي آنه��ا اسباب بازي هايش��ان 

هستند. 

  خوبي هاي بازي هاي قديمي
بازي هاي گذش��ته در س��ه ويژگي مشترك 
بودند. همه آن بازي ها به واس��طه تحرك، در 
نشاط افزايي نقش بسزايي داشتند و همدلي و 
ارتباط عاطفي را به شدت افزايش مي دادند. 

از مهم ترين صفات خ��وب بازي هايي كه در 
قدي��م وجود داش��ت، جنبه س��رگرم كننده 
آنها بود. تغيير در س��بك زندگي، همه چيز 
را دگرگون كرده اس��ت. حتي نوع و تأثيرات 
س��رگرمي هم تغيير كرده اس��ت. سرگرمي 
موجود در بازي هاي نسل قبل، تفاوت بنيادي 

با سرگرمي بازي هاي دنياي مدرن دارد. 
وقتي شخص )كودك، نوجوان و حتي جوان( با 
بازي هاي نسل جديد خود را سرگرم مي كند، 
با آثار منفي زيادي در تربيت روحي و جسمي 
خود رو به رو مي شود كه به مرور زمان برايش 
عادي ش��ده و انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده، 
اما س��رگرمي حاصل از بازي هاي پيشين نه 
تنها ضرري نداشت، بلكه بازويي براي تربيت 

صحيح بود. 
بر خ��الف س��رگرمي هاي نس��ل جديد، در 
بازي هاي قب��ل از اين تغيير و تح��والت، از 
برد و باخت خب��ري نبود اما در آنها نش��اط، 
هيجان، همكاري و يادگيري جمعي سرشار 
بود، ويژگي هاي خوبي كه در سرگرمي هاي 

امروزي چندان خبري از آنها نيست. 
  بازي ه�اي گذش�ته از ذهن ه�ا محو 

شده اند
زلزله  تغيير س��بك زندگي هم��ه  عرصه ها و 
موضوعات را فرا گرفته و م��ا اين دگرگوني را 
به راحتي پذيرفته اي��م و در مقابلش از خود 
انفعال نشان داده و تسليم شده ايم. آيا كسي 
هس��ت كه بگويد عي��ب بازي هايي همچون 
گرگم به هوا، ي��ه قل دو قل، ال��ك و دولك، 
اسم فاميل و... چه بود كه اين گونه نابود شده 
و از ذهن ها محو ش��ده اند؟ در ك��دام يك از 
بازي هاي رايانه اي امروز كودكان، نوجوانان و 
جوانانمان، تحرك و فعاليت جسمي بازي هاي 
آن دوران وجود دارد؟ ب��ا بازي هاي رايانه اي 
ساخته دست غربي ها چه بر سر فرزندان اين 

سرزمين مي آيد؟ 
اين زلزله خيلي ن��رم و بي آنكه بفهميم همه 
چي��ز را دگرگون كرده و به اس��م توس��عه و 
مدرنيته شدن، تربيت افراد را به دست گرفته 
است. خمودگي و ناكارآمدي محصول تربيت 

س��رگرمي جديد دوران كنوني است كه در 
نسل امروز به وضوح ديده مي شود. 

  بازي بايد نشاط آور باشد
واضح است كه در پي القاي نظرات متعصبانه 
نيستيم. تمام حرف اين است كه بازي بايد به 
واقع سرگرمي بوده و مالك هاي اساسي يك 
سرگرمي را داشته باش��د. امروز اگر به دنبال 
ترويج بازي يا تعريف بازي براي فرزندان خود 
هستيم، بهتر است چند نكته را رعايت كرده 
و س��اختمان بازي بعد از زلزل��ه  دگرگوني را 

صحيح احيا كنيم. 
در واقع بايد بدانيم سرگرمي اي بازي محسوب 
مي شود كه نشاط آور، فعال كننده و پرتحرك 
باشد. جنبه   ورزش در آن جلوه داشته و واقعي 
و طبيعي باش��د. ب��ازي در دني��اي مجازي، 
واقعيت ن��دارد و در آن از تح��رك و ورزش 

خبري نيست. 
از ديگر مؤلفه هاي بازي صحيح اين است كه 
زمينه س��از خالقيت بوده و قوه  ابتكار بچه ها 
را به كار بيندازد. از جمله ن��كات مثبتي كه 
حتماً بايد در يك بازي باشد، جمعي بودن و 
جنبه همكاري گروهي آن است. كار جمعي 
و پذيرفتن آراي مختلف، فكر، ذهن و تحمل 
فرد را افزون مي كند و در تربيت كودك و براي 

يك زندگي اجتماعي بسيار مؤثر است. 

  احياي بازي هاي قديم با اطالع رساني 
صحيح

زلزله آمده و كار خود را انجام داده است. چيزي 
كه حاال بايد مواظب آن باشيم، تخريب بيشتر 
اس��ت كه بايد هر چه زود تر جلو آن را گرفت. 
آگاهي دادن از اين دگرگوني اولين كار است. 
تشريح و تحليل سرگرمي هاي ارائه شده بعد 
از تغيير، جزئي از اين اطالع رساني است كه هر 
چه سريع تر بايد افراد از هدف و آثار آنها اطالع 
پيدا كنند. اگر اين اتفاق به خوبي صورت گيرد، 
همه چيز به حالت قبل بر مي گردد.  اطالع رساني 
صحيح و علمي در اين زمينه گام اول محسوب 
مي شود و افكار را اصالح مي كند. در اين صورت 

افراد به دنبال سرگرمي واقعي خواهند بود. 
  بازي هاي خوب توليد كنيم

اهميت بازي و ن��وع آن در تربيت بچه ها آنقدر 
اهميت دارد كه رهبر معظ��م انقالب در ديدار 
اعضاي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در باره 
آن فرموده اند: »اس��باب بازي رايج بچه هاي ما 
شده تفنگ. خب بابا! امريكايي ها كه پدرجد ما 
در اين كارند، االن پشيمانند، در آن درمانده اند 
كه چه كار كنند. ما بچه هاي خودمان را كه اَلك 
دولك بازي مي كردند كه تحرك داشت و خوب 
بود، گرگم به هوا بازي مي كردند كه كار بسيار 
خوبي بود و ورزش بود و بازي و سرگرمي بود، 
يا اين چيزي كه خط كش��ي مي كنند و لي لي 
مي كنند - بازي بچه هاي ما اينها بود - آورده ايم 
نشانده ايم پاي اينترنت، نه تحرك جسمي دارند، 
نه تحرك روحي دارند، و ذهنشان تسخير شده 
به وسيله طرف مقابل. خب بياييد بازي توليد 
كنيد، بازي ترويج كنيد، همين بازي هايي كه 
بنده حاال اس��م آوردم و ده تا از اين قبيل بازي 
]كه[ بين بچه هاي ما از قدي��م معمول بوده را 
ترويج كنيد؛ ]اين[ يكي از كارهاست، اينها را 
ترويج كنيد. ما همه اش نبايد نگاه كنيم ببينيم 
كه غربي ها از چه جور بازي اي حمايت مي كنند، 

ما هم از همان بازي حمايت بكنيم.« 

تغيير سبك زندگي و بازي هاي قشنگي كه از يادها رفته است
بازيهاديگربويخاكنميدهد!

  مصطفي مولوي
حرف از بازي كه مي شود، آدم ناخودآگاه ياد ايام كودكي مي افتد. ياد ايامي كه بازي با 
چند قطعه س�نگ كوچك بود يا چند تكه چوب يا در حالت خيلي پيشرفته، آجري كه 
با سوراخش و نخي كه به آن گره خورده بود، حكم ماشين را داشت. ابزار بازي كه هنوز 
هم در ذهن مسن ترها است، همين ها بود، خاك، چوب، آجر و سنگ! روزگار كه عوض 
شد، همه چيز را تغيير داد. تغيير نسل، نوع زندگي جديدي را پديد آورد و همه چيز را 
دگرگون كرد. از اين دگرگوني، هيچ چيز در ام�ان نماند و در اين بين، بازي ها هم تغيير 
يافت. چه خوش بود »گرگم به هوا« كه بازي مي كرديم و جانمان پر بود از ش�ور و نشاط 
بچگي و بازي هاي دوران بچگي كه نسل امروز شايد اسمشان را هم نشنيده و نمي داند. 
انگار زلزله  تغيير سبك زندگي، همه چيز را متالشي كرد. نسل امروز هم بازي مي كند، 
اما نه با ابزارهايي كه در گذشته بود. بچه هاي ديروز و آدم بزرگ هاي امروز با آن بازي هاي 
نوستالژيك شيرين ترين خاطرات زندگي خود را دارند. امروز ديگر بازي اي به نام دوز 
وجود ندارد. بازي مهيجي كه عصرها در كنار سيني چاي، براي پدر و فرزند بساط شادي 
باشد.  خانه هاي امروز صداي سنگ هاي يه قل دو قل كه با خنده هاي شيرين دختر بچه ها 
آميخته باش�د را در فضاي خود نمي بيند و ديگر در حياط خانه ها از خط هاي مرزبندي 
شده كه بازي لي لي نام داشت، خبري نيست. صداي پر شور استپ كه سكوت جمعي را 
مي شكست و قلم ها را از ورق بر مي داشت و بازي اسم فاميل را به پايان مي برد، ديگر در 
گوشمان نمي پيچد. اين جمع ها و اين نغمه هاي آرامش بخش، همه در زلزله نابود شدند. 

سبك زندگی

از مؤلفه ه�اي ب�ازي صحيح اين 
اس�ت ك�ه زمينه س�از خالقيت 
بوده و قوه  ابت�كار بچه ها را به كار 
بين�دازد. از جمله ن�كات مثبتي 
كه حتماً بايد در يك بازي باش�د، 
جمعي ب�ودن و جنب�ه همكاري 
گروه�ي آن اس�ت. كار جمعي و 
پذيرفت�ن آراي مختل�ف، فكر، 
ذهن و تحمل فرد را افزون مي كند 
و در تربي�ت كودك و ب�راي يك 
زندگي اجتماعي بسيار مؤثر است

چند نكته درباره انتخاب و خريد اسباب بازي

حواسمانبهبزرگترينداراييكودكانمانباشد
سبك مراقبت

   مينا محمددوست
در نگاه اول شايد بازي تنها سرگرمي به نظر برسد 
اما در واقع بازي چيزي فراتر از يك فعاليت ساده 
بوده و به نوعي روشي براي ياد گرفتن است. حين 
بازي شخصيت كودك ش�كل مي گيرد، بسته به 
نوع بازي، قوه ابتكار و خالقيت او رش�د كرده و 
برخي مهارت ها را به مرور كسب مي كند. كودك 
از بدو تول�د دني�اي پيرامون خود را به واس�طه 
حواس پنج گان�ه درك مي كند. با رش�د كودك 
ارتباط او با محي�ط، افزايش يافته و فرآيند بازي 

به مرور شكل مي گيرد. 
      

   تالش براي كشف دنياي پيرامون
ب��ازي در واق��ع فعاليتي اختياري اس��ت ك��ه كودك 
با خواس��ت خود وارد اي��ن حيطه مي ش��ود. فعاليتي 
لذت بخش كه صرفاً سرگرمي نيس��ت بلكه به منظور 
كش��ف دنياي اطراف و قوانين آن اس��ت. بازي، تالش 
و فعاليتي لذت بخش، خوش��ايند و مفرح و براي رشد 
همه جانبه كودك ضروري اس��ت. كودكان خردس��ال 
نمي توانند افكار و عقايد خود را به راحتي با كالم بيان 
كنند، بنابراين از طريق بازي خود را ابراز مي كنند. با اين 
تعريف بيش��تر به اهميت و نقش بازي در شكل گيري 

شخصيت كودكان پي مي بريم. 
كارشناسان و صاحب نظران اين حوزه مراحل مختلفي 
در س��نين متفاوت ب��راي ب��ازي در نظ��ر گرفته اند، 
همچون مري ش��ريدان  نويس��نده كه در بررسي هاي 
خود تقس��يماتي عنوان كرده كه به برخي از آنها اشاره 
مي كنيم. بازي هايي كه براي رشد فيزيكي بدن مناسب 
هستند،  مانند دويدن و پرتاب كردن. بازي هايي كه در 
آنها كودكان اعمال ديگران را به خاطر س��پرده و تكرار 
مي كنند يا بازي هايي كه كودك با وسايلي كه در اختيار 
دارد به ساختن اش��يا مي پردازد. بي ترديد هر بخش از 
اين بازي ه��ا مهارتي در كودك تقوي��ت مي كند. حال 
نگاهي مي كنيم به تغييرات اي��ن فعاليت از چند دهه 

گذشته تاكنون. 
  بازي، تمرين زندگي بود

 در سال هايي نه چندان دور كودكان در منازلي نسبتاً 
بزرگ و حياط دار زندگي مي كردند. س��بك زندگي در 

بسياري از مناطق بر پايه خانواده گسترده استوار بود. 
خانواده گسترده يعني خانواده اي كه از كنار هم زندگي 
كردن يك زن و شوهر همراه با فرزندان ازدواج كرده و 
ازدواج نكرده و گاهي افرادي از اقوام نزديك تش��كيل 
شده است. در نتيجه بافت روستايي گسترده تر و افراد 
بيش��تر، با هم زندگي مي كردن��د. در چنين محيطي 
بازي ها خواه ناخواه بيش��تر به صورت جمعي بود يا به 
عبارتي بازي ها شكل ديگري از زندگي والدين كودكان 
بود. معموالً بعد از سه سالگي كه كودك تمايل به بازي 
گروهي دارد، اين بس��تر براي وي مهيا ب��ود. از طريق 
بازي هاي جمعي بچه ها قوانين الزم براي بودن در جمع 
را ياد مي گرفتند، حس همكاري و همچنين حس رقابت 
در بين آنها تقويت شده و مهارت هاي اجتماعي آنها به 
مرور ش��كل مي گرفت. خانواده ها معم��والً براي مدت 
طوالني در كنار يكديگر بودند و يكي از پيامدهاي اين 

امر وابستگي بيشتر افراد به هم بود. 
  بازي در انزوا

با گذشت زمان جامعه دس��تخوش تغييرات بسياري 
در همه جوانب ش��د و بازي هاي كودكان ما نيز از اين 
تغييرات در امان نماند. به بياني ديگر امروزه با تغيير در 
سبك زندگي مان، بازي هاي كودكانمان نيز تغيير كرده 
و حتي زندگي هايمان نيز در مكان هايي كوچك است. 
خانواده ها اكثراً هس��ته اي )متشكل از يك زن و شوهر 
و فرزندان ازدواج نكرده اس��ت( يا به صورت تك والدي 
هستند. همچنين تعداد زيادي از خانواده ها تك فرزند 
هستند. قطعاً تغييراتي با اين ابعاد گسترده، زندگي و 
بازي هاي كودكان مان را دچ��ار دگرگوني هاي فراواني 
كرده است. ش��ايد امروزه كودكان ما بيشتر بازي هاي 
انفرادي را تجربه مي كنند. نكته حائز اهميت در مورد 
بازي هاي انفرادي اين است كه چنانچه اين بازي ها در 
سنيني كه كودكان به اين نوع بازي عالقه مند هستند، 
اگر همراه با پ��رورش حواس و قوه ابتكار آنها باش��د و 
فرزندان نيز امكان تجربه هايي از قبيل خراب كردن و 

ساختن را داشته باشند، مي تواند مفيد واقع شود. 
گاهي شاهد هس��تيم كه اس��باب بازي كودكان دور از 
دسترس آنهاست و فقط جنبه تزئين اتاقشان را دارد. آيا 
اين امر بي فايده بودن اين ابزار را نشان مي دهد؟ اما نياز 

كودك فقط بازي تك نفري نيست. 

  لزوم بازي هاي گروهي
كودكان ما نياز دارند در بازي هاي گروهي شركت كرده 
و مهارت هاي الزم در اين زمينه را نيز كسب كنند زيرا 
محتواي بازي هاي جمعي بسيار سودمندتر است. براي 
كودكانمان مكان هايي مانند خانه هاي بازي يا پارك ها 
وجود دارد. نكته داراي اهميت اين است كه معموالً در 
اين مكان ها وسايل بازي به شكل هاي متنوع در اختيار 
فرزندان قرار دارد اما آيا امكان بازي هاي گروهي هم در 
اين مراكز هست؟ و مهم تر اينكه وسايل موجود در اين 
جاها بيش��تر جنبه هيجاني و تفريحي دارند. حال آن 
كه بخشي از بازي تفريح و سرگرمي است و بخش مهم 
ديگر يادگيري همراه با لذت ك��ه در اين صورت عماًل 
اين امتياز از آنها دريغ مي ش��ود. از طرفي كم نيستند 
كودكاني كه به دليل شاغل بودن والدين ساعات نسبتاً 
زيادي در مهدها هس��تند. مسلم اس��ت كه بازي جزو 
برنامه هاي روزانه مهدها اس��ت. قطعاً اين خوب است 
اما معموالً كودكان در مهد بنا به الزام و شرايط، ميدان 
مانور بازي ش��ان محدود و مخصوص ساعاتي است كه 
اجازه دارند، چون به هر صورت تمام وقت در مهدها قطعاً 

صرف بازي نخواهد شد. 
يكي از خصوصيات بازي اين است كه كودك به دلخواه و 
با ميل خود در آن شركت كرده و هر زمان كه خسته شد 
از ادامه بازي خودداري كند. به هر حال بنا به مقررات 
مهد ممكن اس��ت كمتر اين امكان براي كودكان مهيا 

شود. حال چه بايد كرد؟ 
  بازي و نقش مهم والدين

يكي از راهكارها براي كودكاني با والدين شاغل، تقسيم 

كار بين زن و مرد اس��ت به گونه اي كه بار مسئوليت با 
تعادل بر دوش طرفين باشد، به اين منظور كه بتوانند 
فرصت بيش��تري براي بازي و بودن با كيفيت در كنار 
عزيزانشان را داشته باشند. زندگي بشر امروزي توأم با 
شتاب است. ولي آيا اين تالش براي راحتي و لذت بردن 
از خود زندگي نيست؟ بهتر است از فرصت ها براي بودن 
در كنار اقوام و آش��نايان استفاده كنيم و به اين ترتيب 
امكان داش��تن همبازي را نيز ب��راي فرزندانمان مهيا 
كنيم. خوب است در پارك ها، مكان هايي براي بازي هاي 
گروهي وجود داشته باش��د. به اين ترتيب كودكان در 
كنار يكديگر و با نظارت والدين به بازي جمعي بپردازند 
و بسيار پسنديده است كه ما بازي هاي دوران كودكي 
خود را به آنها بياموزيم و ش��رايط تجربه اين بازي ها را 
براي آنها مهي��ا كنيم. اكثر روانشناس��ان بر اين باورند 
كه منبع بس��ياري از اضطراب ها يا خودكم  بيني  ها در 
افراد بزرگسال را مي توان در ناتواني و ضعفي يافت كه 
اين افراد در كودكي و در حين انجام بازي هايي تجربه 
كرده  اند كه بدون توجه به عاليق و توانايي  هاي بالقوه و 
بالفعل به انجام آنها سوق داده ش��ده اند. در اين حالت 
وقتي كودك بين آنچه از او انتظار داريم و آنچه مي  تواند 
انجام دهد تناس��بي نبيند، آزرده خاط��ر و مضطرب 
مي  شود. از اين رو ضرورت ايجاب مي كند كه قبل از هر 
نوع دخالت در فرآيند بازي كودك، از ميزان تس��لط او 
به معلوماتي كه براي انجام درست آن الزم است مطلع 
باشيم. بازي هاي فراواني كه پر محتوا، سرگرم كننده و در 
عين حال شاد بودند كم كم در حال فراموشي هستند و 

جاي خود را به بازي هاي مخرب رايانه اي داده اند. 
نكته مهم ديگر اين است كه اوقاتي را كه به هر دليل براي 
پر كردن وقت كودكانمان صرف كالس هاي آموزشي 
مختلف مي كنيم، )كه در حد منطقي و مطابق با عالقه 
كودك بدون اشكال است( را نمي توان جزو برنامه هاي 
بازي كودك محسوب كرد. در نهايت اينكه از بدو تولد 
تا هفت سالگي انس��ان يكي از پرتغييرترين دوره هاي 
زندگي خود را س��پري مي كند. در اين دوره بازي يكي 
از عناصر مهم شكل دهنده ش��خصيت ماست. پس به 
عزيزانمان كمك كنيم اين دوره را به خوبي سپري كنند 
زيرا اين عامل به يقين نقش تعيين كننده اي براي وي در 

آينده به همراه خواهد داشت. 

براي بچه هاي خود وقت بگذاريم

فرزندم! بيا با هم بازي كنيم

يك�ي از راهكاره�ا ب�راي كودكان�ي با 
والدين ش�اغل، تقس�يم كار بي�ن زن و 
مرد اس�ت به گونه اي كه بار مس�ئوليت 
ب�ا تع�ادل ب�ر دوش طرفي�ن باش�د، 
ب�ه اي�ن منظ�ور ك�ه بتوانن�د فرصت 
بيش�تري براي بازي و بودن ب�ا كيفيت 
در كنار عزيزانش�ان را داش�ته باش�ند

اوقاتي را كه به هر دلي�ل براي پر كردن 
وق�ت كودكانم�ان ص�رف كالس ه�اي 
آموزش�ي مختل�ف مي كني�م، )ك�ه در 
ح�د منطق�ي و مطابق با عالق�ه كودك 
بدون اش�كال اس�ت( را نمي توان جزو 
برنامه ه�اي بازي كودك محس�وب كرد
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