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متاســفانه طی سال های اخیر شاهد افزایش 
آمــار اعتیاد به اینترنت در میان افراد جامعه 
هســتیم که این می توانــد پیامدهای منفی 
بســیاری را از نظر اجتماعی و اقتصادی و 

باشد. همراه داشته 
دانا؛  به گزارش شبکه اطالع رســانی راه 
ســرویس اجتماعی؛ متاسفانه طی سال های 
اخیر شــاهد افزایش آمار اعتیاد به اینترنت 
در میــان افراد جامعه هســتیم که این می 
توانــد پیامدهای منفی بســیاری را از نظر 
اجتماعی و اقتصادی و همراه داشــته باشد 
به گونه ای که برخی از کارشناســان بر این 
باور هستند که افزایش اعتیاد به اینترنت می 
تواند زنگ خطری جدی برای سالمت افراد 

باشد. نیز  جامعه 
اینترنت سبب  به  اعتیاد   گفتنی اســت که 
ایجــاد مشــکل در روند خــواب و یا باز 
ماندن از تحصیل و یا کار نیز باشد که این 
موارد خود تبعات منفی بسیاری را به دنبال 

خواهد داشت. 

به طــور کلی بایــد در نظر داشــت که 
افزایش خشــونت را می توان یکی دیگر از 
دانســت  اینترنت  به  اعتیاد  منفی  پیامدهای 
چرا که متاســفانه برخی از افراد تحت تاثیر 
بازی های رایانه ای و یا ســایر برنامه های 
موجود در فضای مجازی به طور ناخودآگاه 
با خشونت آشــنا می شوند و تحت تاثیر آن 
قرار می گیرند که این مهم موجب مشکالت 

فراوانی برای فرد می شود.
 افزایش اختالالت روانی نیز از جمله دیگر 
معایب اعتیاد بــه اینترنت و فضای مجازی 
می باشــد چرا که تحقیقات نشان می دهد 
که استفاده بیش از اندازه از فضای مجازی 
خود می تواند مشکالت عدیده ای را از نظر 

روحی و روانی برای فرد ایجاد کند.
 جالب اســت بدانیم که افزایش وزن یکی 
افزایش بی رویه اســتفاده  از معایب  دیگر 
از اینترنت اســت چرا که تحقیقات نشــان 
می دهد افرادی کــه بیش از اندازه اقدام به 
اســتفاده از اینترنت می کنند به دلیل عدم 

تحرک و نشســتن به مــدت زمان طوالنی، 
بیشــتر در معرض چاقی قرار می گیرند که 
ایــن مهم نیز می توان مشــکالتی را از نظر 

سالمتی برای این افراد ایجاد کند.
اعضای  میــان  ارتباط  کاهش  متاســفانه   
خانــواده نیــز از دیگر  معایــب اعتیاد به 
اینترنت محسوب می شــود چرا که فرد در 
سایه استفاده بیش از اندازه از اینترنت دیگر 
زمان کافی و یا حوصله ارتباط برقرار کردن 
با ســایر اعضای خانواده را ندارد که این 
خود می تواند باعث بروز مشــکالت جدی 
برای فرد و در نهایت جامعه شود به عنوان 
مثال فردی که ارتباط مناســبی در خانواده 
بسیار  اجتماعی  مقابل آسیب های  ندارند در 

ضعیف تر از دیگران می باشد.
 بدیهی است که افزایش آمار طالق عاطفی 
و طــالق حقوقی را نیز می تــوان از دیگر 
معایب اعتیاد بــه اینترنت قرار داد چرا که 
استفاده بیش از اندازه از اینترنت در برخی 
برای خیانت  عاملی  مواقع خود می تواند  از 

و یــا حتی بی تفاوتی نســبت به مســائل 
زندگی و طرف مقابل شــود که این موارد 
می تواند در ایجاد طالق  تاثیر گذار باشد.

 ابتال به افســردگی یکــی دیگر از معایب 
اســتفاده بیش از اندازه از اینترنت می باشد 
به صورتیکه فــردی که مدت زمان طوالنی 
تــری را صرف فضای مجــازی می کند به 
یقیــن دیگر زمان کافی برای معاشــرت با 
دیگران ندارد و در بیشتر موارد نیز دوستان 
مجازی دارد که البته این دوســتان مجازی 
موارد خود می تواند مشکالت  از  برخی  در 
بســیاری را برای فرد ایجاد کند به گونه ای 
که طبق آمــار موجود دوســتیابی مجازی 
افراد طی سالهای اخیر  امنیت  باعث کاهش 

نیز شده است.
 الزم به ذکر است که به خطر افتادن حریم 
شخصی نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از 
معایب اعتیاد به اینترنت باشــد که متأسفانه 
به دلیــل نبودن فضای مجازی شــاهده به 
مخاطره افتادن حریم خصوصی افراد هستیم 

که این مهم نیز می تواند باعث ایجاد تبعات 
منفی بسیار برای فرد شود.

 
در پایان باید خاطر نشان کرد که متاسفانه 
بــه دلیل عــدم ارائه آموزشــهای الزم و 
همچنین فرهنگ ســازی شاهد رواج اعتیاد 
به اینترنت هستیم که ادامه داشتن این روند 

خود می تواند باعث ایجاد مشکالت فراوان 
نظارت  والدین  می رود  انتظار  بنابراین  شود 
و کنترل بیشتری برای کودکان در خصوص 
اســتفاده از فضای مجازی داشــته باشد تا 
شــاید از این طریق مشــکالت پیش روی 
اســتفاده بیش از اندازه و یا همان اعتیاد به 

یابد. نیز کاهش  اینترنت 

از  بزرگساالن یکی  ناگهانی در  لکنت زبان 
موارد شایعی است که ممکن است هر فردی 
به آن دچار شــود و سن و جنس خاصی را 

در بر نمی گیرد. 
بــه گــزارش گــروه وبگردی باشــگاه 
خبرنگاران جوان،  لکنت زبان در واقع یك 
نوع از اختالل گفتاری است. در لکنت زبان، 
یا کشیدن  فرد دچار مشکالتی، چون تکرار 
حروف اول، بیان پر فشــار بخش اول کلمه 
توقف کامل کلمه یا حــذف تلفظ کلمه را 

می شود.
لکنت در هر ســنی می تواند رخ دهد، اما 
در حدود ســنی ۲ تا 4 سال شایع تر است. 
پسران بیشــتر از دختران دچار لکنت زبان 
می شــوند. لکنت زبان معمــوال بین ۱۸ تا 
۲4 ماهگی آغاز شــده و تا حدود ۵ سالگی 
6-7 سالگی که  دیده می شــود. در حدود 
با شروع مدرســه مصادف است، کودک به 
دلیل شــرایط هیجانی و افزایش استرس ها، 

احتمال بروز لکنت بیشتر شود.
بر کــودکان، گاهی در  لکنت زبان عالوه 
زبان  لکنت  می شــود.  دیده  هم  بزرگساالن 
ناگهانــی در بزرگســاالن یکــی از موارد 
شایعی اســت که ممکن است هر فردی به 
آن دچار شــود و ســن و جنس خاصی را 
در بــر نمی گیرد. لکنت در بزرگســاالن به 
بروز می دهد  صورت گرفتگی زبان خود را 
و در موقعیت های خاص در ادای برخی از 
کلمات فرد دچار مشــکل می شــود. اغلب 
بزرگســاالنی که در ادای برخی از کلمات 
مشــکل دارنــد در ارتباطات خود ســعی 
می کنند از کلمات جایگزین استفاده کنند تا 
لکنت خود را پنهان کنند، حتی برخی افراد 
تا حد امکان سعی می کنند از صحبت کردن 

دوری کنند.
از عوامل مهمی که باعث ایجاد لکنت زبان 
ناگهانی در بزرگســاالن می شود می توان به 
فشــار های عصبی، کم بــودن میزان اعتماد 

به نفس، خجالتی بــودن فرد، عدم تمرکز و 
عدم توانایی برقراری روابط با دوســتان را 

نام برد.
لکنت زبان چیست؟

بهتر است ابتدا دلیل ایجاد آن بررسی شود. 
یا  اگر علت لکنت یك ترس هــای محیطی 
بوجود آمدن مشکل عاطفی است، حتما باید 
دالیل به وجود آورنده آن بررسی و پیگیری 

شود.
*از ســرزنش پرهیز کنیــد و با لحن عیب 
جویانــه در مورد لکنتــش صحبت نکنید » 

برای مثال چرا اینطوری حرف می زنی«.
*در زمان عصبانیت، لکنت کودک بیشــتر 
می شود پس ســعی کنید در زمان عصبانیت 
آرامش خود را حفظ کنید و ســعی کنید با 

توهین و تهدید خشم او را بیشتر نکنید.
*مراقب باشــید اطرافیان کودک هرگز به 
خاطر حرف زدنش او را مسخره نکنند. این 
کار اعتماد به نفس او را به شــدت کاهش 

داده و مشکل لکنت او را بیشتر می کند.
لکنت  بروز  می تواند  کودک  *استرس های 
زبان را بیشتر کند؛ بنابراین سعی کنید تا حد 
ممکن محیط کودک محیط آرام و به دور از 

تنش و استرس باشد.
با  اســت  ممکن  ایــن کــودکان  *کالم 
انجام شود. هرگز بین  دشواری و طوالنی تر 
صحبت های کودک را قطع نکنید و ســعی 

کنید وسط حرفش نپرید.
*ســعی کنید به صحبت های کودک توجه 
کامل داشــته باشید؛ و به دلیل لکنت داشتن 

حرف هایش را نادیده نگیرید. 
*می توانید وقتــی کودک در حرف زدنش 

دچار مشــکل می شــود، ابتدا با آرامش به 
حرف هایش گوش دهید. سپس در پاسخ یا 
تایید او آرام و شمرده حرف زدن کالم خود 

را الگو قرار دهید.
*از ترســاندن، تهدید و تنبیه بدنی کودک 
به شدت پرهیز شــود. این شیوه های تربیتی 

مشکل او را چند برابر می کند.
چه زمانی به متخصص مراجعه کنیم؟

در صورت بهبود نیافتن یا شــدت گرفتن 
مشکل تا سن ۵ سالگی بهتر است کودک را 
نزد روانشناس یا گفتاردرمانگر ببرید. گاهی 
مشــکل در اثر اضطراب و ترس عمیق در 
کودک ایجاد می شــود که در این صورت 
حل ریشه ای مشکل با کمك مشاوره کودک 

ممکن است ضرورت داشته باشد.
یك گفتــار درمان دربــاره لکنت زبان و 
چگونگــی درمان آن می گویــد: در درمان 
را  روانشناختی  موضوعات  باید  زبان  لکنت 
مدنظر قــرار داد. نکته دیگر اینکه لکنت در 
هر سنی که اتفاق بیفتد فرد باید برای درمان 
بــه گفتاردرمان مراجعه کرده تا در اســرع 

وقت آن را درمان کند.
لکنت زبان اگر به موقع درمان نشود، ممکن 
و  تیك  اختالل  به وجود آمدن  باعث  اســت 
حرکات صورت شــود. گاهی نیز مشکالت 
درون یك خانواده به قدری است که والدین 
ابتدا باید به مشــاور و زوج درمان مراجعه 

کنند.
روش های گفتاردرمانی در منزل

۱. فلش کارت ها
چنــد فلــش کارت در مقابل کودک خود 
قــرار داده و از او بخواهید که آنچه را که 

میبیند، سریعا بخواند و بگوید، با چند کارت 
شــروع کنید و تعداد تصاویر را به سرعت 
افزایــش دهید. اگر فرزند شــما با کلمات 
خاصی مبارزه کند، شــما درک می کنید که 
در آن شــما باید زمان بیشــتری را سرمایه 
گذاری کنید. کارت های مخصوص کودکان 
ســواالت ســاده ای را برای کودک شما به 
همــراه دارد، یــك کارت را انتخاب کنید 
و به آرامی یك مکالمــه در مورد آن آغاز 
کنید. این اســتراتژی ممکن است به ایجاد 
یك مکالمه ی خوب با فرزند شما بیانجامد.

ســؤاالتی مانند:«االن دوســت داری چه 
هدیه ای بگیری؟ »،

»اگر می توانســتی یك چیــز را در مورد 
مدرسه تغییر دهی، این چه چیزی است؟ »

2. تمرین با آینه
از صحبت  انعکاس عملی  یه  میتواند  آیینه، 
کــردن برای کودک باشــد، اغلب کودکان 
طرز صحیح اســتفاده از دهــان برای ادای 
صحیح کلمــات را نمیدانند، صحبت کردن 
در مقابــل یك آینه، کمــك می کند تا یك 
کودک ببیند چگونه دهان خود را در هنگام 
ساخت این صدای خاص، حرکت دهد. در 
مقابل آینه ایستاده و هر صدا را برای کودک 
خود تولید کنید؛ سپس، به آن ها کمك کنید 

تفاوت ها را از طریق آینه تشخیص دهند.
3. لی لی بازی کنید

این بازی، باعث می شود کودک شما ۹ بار 
کلمه تکرار کند بــا کلماتی که می خواهید 
کنید.  تمرین دهید، شــروع  را  فرزندتــان 
یك زمین لی لی با ۹ شــماره ترســیم کنید 
و هربارکــه کودک میخواهد بازی کند، یك 

کلمــه را به او بگویید تا با هر بار پریدن آن 
را تکرار کرده و بــازی کند. دور جدید را 
با کلمه ی جدید آغاز کنید. شــما می توانید 
بــا کلمات کمتری شــروع کنید و آن ها را 
افزایش دهیــد هنگامی که آن ها  به تدریج 
با گفتن کلمات به درســتی بازی را کامل 
کنید  با هدیه ای خوشحال  را  آن ها  می کنند، 
این کار اعتماد بــه نفس کودک را افزایش 

می دهد.
توپ بازی کنید )استپ هوایی(

توپ را برای کــودک خود پرتاپ کرده و 
هربار یك کلمه را بگویید که کودک شــما 

نیز آن را تکرار کند.
پیاده روی

اگــر در جایی با بچه خــود راه می روید، 
برای هر تکرار درســت کلمه، یك قدم به 
جلــو بردارید. میتوانید این کار را در پارک 
یا مسیر های مختلف دیگر انجام دهید عالوه 
با فرزندتان، فرزندان شــما  بازی کردن  بر 
نیــاز دارند که ماهیچه های دهان خود را نیز 

ورزش دهند.
بسازید حباب 

از کودک خــود بخواهید بادکنك باد کند، 
ایــن کار عالوه بر کنتــرل تنفس به تقویت 

عضالت صورت و لب ها نیز کمك میکند.
ساز دهنی بزنید

نواختن ساز دهنی، به کنترل تنفس و فشار 
لب ها کمك میکند، اگر کنترل تنفس کودک 
او بخواهید صدای  از  شما ضعیف اســت، 
قویتــری با ســاز دهنی ایجــاد کند، واگر 
لب های او ضعیف اســت، بر نواختن نت ها 

در زمان های مختلف تمرکز کنید.

افزایش آمار طالق در سایه اعتیاد به اینترنت

لکنت زبان چیست و چگونه باید آن را درمان کرد؟ 

درمان کودکان اوتیسم با نگاه کردن به نمایشگر 
شناســایی اختالل اوتیســم به خصوص در کودکان کاری بسیار دشوار است و حاال محققان با اتکا به فناوری های پیشــرفته روش جدیدی را ابداع کرده اند که مبتنی بر نگاه کردن به یك نمایشگر است.

 در حال حاضر شناســایی بیماران اوتیســم از طریق گفتگو با خود آنها یا از طریق پرکردن پرسشــنامه انجام می شــود. اما هیچیك از این دو روش دقت الزم را ندارند و گاهی موجب تشخیص نادرست 
می شوند.

اما روش جدیدی که توســط پژوهشــگران دانشگاه واترلوی کانادا ابداع شــده دقیق تر و کمتر وقت گیر است. در قالب این روش مسیر زل زدن کودکان به نمایشــگر در زمان مشاهده تصاویر مختلفی از 
چهره افراد به دقت بررســی می شود. این پژوهشــگران می گویند بیماران مبتال به اوتیسم چشمهایشان را در زمان مشــاهده بخش های مختلف صورت به شیوه ای متفاوت از افرادی عادی حرکت می دهند و 

از همین طریق قابل شناسایی هستند.
این سیستم در بررسی آزمایشی صورت گرفته موفق به شناسایی ۱7 بیمار مبتال به اوتیسم و ۲۳ کودک مستعد ابتالء به بیماری یادشده گردیده است. این کودکان در مجموع به 44 عکس چهره بر روی یك 
نمایشگر ۱7 اینچی نگاه کردند و نحوه حرکت چشم های آنها با استفاده از اشعه مادون قرمز ردگیری شد تا مشخص شود نحوه جابجایی چشم های این کودکان بین هفت نقطه کلیدی هر چهره چگونه است.

این نقاط کلیدی عبارتند از زیر چشــم راســت، خود چشم راست، زیر چشم چپ، خود چشــم چپ، دور بینی، دهان و باقی بخش های نمایشگر. چشم های کودکان مبتال به اوتیسم با سرعت باالتری نسبت 
به دیگر کودکان میان این بخش ها جابجا می شــود و آنها زمان بیشــتری را صرف نگاه کردن به دهان و وقت کمتری را صرف مشاهده چشم ها می کنند.

آگهی حصر وراثت 
آقـای علی عالـی دارای شناسـنامه شـماره 294 
بـه شـرح داد خواسـت از این شـورا در خواسـت 
گواهـی حصر وراثـت نموده و چنیـن توضیح داده 
کـه شـادروان خاتـون عالی به شـماره شناسـنامه 
دائمـی  اقامتـگاه  در   98/3/21 تاریـخ  در   6
خـوددر هـرج بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین 

الفـوت آن مرحـوم منحصـر اسـت بـه : 
1-آقـای علـی عالـی متولـد 1365/8/6 ش.ش 

294 صـادره از مهـر ) پـدر متوفـی ( 
و مرحـوم ورثـه دیگـری نـدارد اینـک بـا انجام 
تشـریفات مقدماتی در خواسـت مزبور را اسـتناد 
مـاده 362 قانـون امور حسـبی یک نوبـت آگهی 
یـا  و  دارد  اعتـراض  کسـی  هـر  تـا  نمایـد  مـی 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریخ 
نشـر آگهی ظـرف یک ماه به شـورا تقدیـم دارد 

و اال گواهـی صـادر خواهد شـد .
 شورای حل اختالف اسیر

آگهی حصر وراثت 
آقای بهنام حیالی دارای شناســنامه شماره 6570006411 به شرح دادخواست 
از این شــورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین و توضیح داده که شادروان حسن 
حیالی به شماره شناسنامه 673 در تاریخ 97/12/10 در اقامتگاه دائمی خود در 

مهر بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-بنهام حیالی متولد 1371 ش.ش 6570006411 صادره از مهر) پسر متوفی ( 
2-آقــای بهرام حیالی متولد 1369ش.ش5150001848 صادره ازمهر) پســر 

متوفی(  
3-خانم ســمیه حیالــی متولــد 1376 ش.ش5150168181 صــادره ازمهر 

)دخترمتوفی(
4-آقای مهدی حیالی متولد 1367ش.ش 396 صادره از مهر )پسر متوفی ( 

متولد1380ش.ش6570081330صــادره  حیالــی  جمشــید  5-آقــای 
ازمهر)پسرمتوفی(

6-خانم اعظم حیالی 1364 ش.ش 50صادره از مهر ) پسر متوفی ( 
7- خانم گل اندام قنبری مرندی متولد 1345ش.ش96صادرهازجهرم)همسرمتوفی( 

8- آقای ابراهیم حیالی متولد1318ش.ش643 صادره از جم)پدر متوفی(
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را اســتناد ماده 362 قانون امور حســبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .                                         
شورای حل اختالف اسیر 

آگهی حصر وراثت 
آقای الیاس مســعودی  دارای شناسنامه شماره 345 به شــرح دادخواست از این شورا گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین و توضیح داده که شــادروان اســماعیل مسعودی  به شماره شناسنامه 
9در تاریخ 97/9/3 در اقامتگاه دائمی خود در المرد  بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به : 
1-مرضیه احمدی متولد1327ش.ش498 صادره از مهر ) همسرمتوفی(

2-مسلم مسعودی متولد 1370ش.ش5150033316 صادره از المرد ) پسر متوفی(
3-مجتبی مسعودی متولد 1367 ش.ش201صادره از مهر ) پسر متوفی ( 

4-محسن مسعودی متولد 1370ش.ش515033359صادره از مهر ) پسرمتوفی(
5- عبدالرضا مسعودی متولد 1359ش.ش 1120صادره از مهر )پسر متوفی ( 

6-عبدالعلی مسعودی متولد 1350ش.ش 773 صادره از مهر )پسر متوفی ( 
7-داراب مسعودی متولد 1354ش.ش13صادره از مهر )پسر متوفی ( 

8- مصطفی مسعودی متولد 1360 ش.ش1178 صادره از مهر )پسر متوفی ( 
9- عنبر مسعودی متولد 1355 ش.ش 1010صادره از مهر ) دختر متوفی ( 

10- سکینه مسعودی 1364ش.ش 23 صادره از مهر ) پسر متوفی ( 
11- الیاس مسعودی 1353ش.ش345 صادره از مهر ) پسر متوفی ( 

و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور را استناد ماده 
362 قانون امور حســبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد .      
شورای حل اختالف اسیر 


