iran BANoO
شماره دویست و هشتم
یکشنبه  19اسفند 1397

کودکان بیشــترین و بهترین ســاعات خود را به بازی کردن ،میگذرانند .در زندگی
ماشــینی امــروزی والدیــن بایــد مراقب باشــند کــه کودکشــان حداقــل در اوایل
زندگیاش درگیر بازیهای الکترونیکی نشــود و حتی با کوچکترین وســایلی که در
خانه هست ،بتواند بازی کند .بنابراین انتخاب بازی و اسباب بازی برای آنها بسیار
مهم اســت .در ادامه این مطلب ،چند بازی مؤثر و قابل دسترســی که برای رشــد
ذهنی و جسمی کودک مؤثر است را نام میبریم.
حبابسازی:
یکی از هیجانانگیزترین بازیهایی که افراد در هر سنی با انجام آن ،ذوق میکنند
و مشتاقانه آن را دنبال میکنند حباب بازی است .در دسترسترین بازی که مواد
اولیهاش در همه خانهها پیدا میشــود .بازی «حبابســازی» برای افزایش توجه
و تمرکز کودکان مناســب اســت .باالخص برای کودکانی که مبتال به نقص توجه و
اختاللخواندنهستند.
بازیکلمه،کلمه،کلمه:
کودکان با شــنیدن مکرر واژهها زبان را یاد میگیرند و دایره واژگانشــان گســترش
مییابد .پس هرچه زودتر با کودکتان شروع به حرف زدن کنید ،بهتر است .در این
راستا بهتر است تصاویر آشنایی مثل عکس حیوانات ،کودکان و غذاها را از مجله
بچینیــد ،همــراه با کودکتان به عکسها نگاه کنید و دربــاره هرکدام از آنها حرف
بزنیــد .بعد از مدتی از کودک بخواهید که داســتان ســاده کوتاهــی در مورد یکی از
عکسها از خودش بسازد .این بازی هم برای کودکان  18تا  21ماهه مناسب است.
خمیربازیو ِگلبازی:
خمیر و گلبازی تأثیر قابل توجهی در تقویت مهارت حرکتی ظریف و درشت کودک
ی اســت که مچ دســت یا سرانگشــتان
دارد .همچنین بهترین انتخاب برای کودکان 
ضعیفــی دارند تا به تقویت این عضالت کمک کند .عالوه بر این ،بازی با خمیر یا
گل مقدمه مهارت دست گرفتن قاشق و کنترل آن و در سنین باالتر ،دست گرفتن
مداد توسط کودک است .پس توصیه ما به والدین این است که ،جلوی این گرایش
کــودک را نگیرنــد و بــا فراهم کردن شــرایط بــدون نگرانی از کثیف شــدن کودک یا
محیط اطراف به او اجازه دهند این بازی را با خیال راحت انجام دهد.
کودکانه
آب بازی:
عطیه میرزا امیری
ی اســت که از قدیم تا به االن بچهها و حتی
ط آورترین کارهای 
بازی با آب یکی از نشــا 
بزرگساالن آن را انجام میدهند .کودکی که با آب بازی میکند در حال یادگیری گرما و
ت کودک است ،زیرا آب باعث میشود
سرما ،جاری شدن و فرو رفتن در زمین است .از مهمترین نکات آب بازی از بین رفتن عصبانی 
که کودک از بســیاری از تنشها و فشــارها رهاشــود و احســاس آرامش کند .بهدلیل عالقه کودکان به آب و کم خطرتر بودن این بازی
نها یاد دهیم و موجبات رشد مهارتها و تواناییهای الزم را برایشان فراهم کنیم.
میتوانیم خیلی از مفاهیم را از این طریق به آ 

 4بازی آسان و مؤثر
برای رشد مهارتهای
ذهنی و جسمی کودکان

وقتی خواستهای دارید ممکن است آن را حسابی هم پیگیری کنید اما به نتیجهای
نرســید .خواســتههایی مثــل افزایــش حقــوق ،تغییــر نحــوه کار ،برعهــده گرفتــن
مسئولیت جدید ،تغییر فضای کار و...
این به تعویق افتادن تحقق خواستهها ممکن است به هر دلیلی اتفاق بیفتد با این
حــال شــما میتوانید با کمــک روشهایی بازی را به نفع خودتــان عوض کنید و به
آنچه میخواهید برسید:
روابط مناسب در محل کار میتواند در این زمینه به شما کمک کند .اینکه به جایدرگیری با دیگران سعی کنید ارتباطی مبتنی بر احترام و دوستانه با همکاران برقرار
کنید باعث میشود بیشتر به خواسته هایتان توجه کنند .یادتان باشد که درگیری و
عصبانیت در این مســیر شــما را به جایی نمیرساند اما ارتباط خوب راهگشاست.
البتــه حتماً به هرحــال در طول دوران کاریتان توانســته اید رابطه همکاری خوبی
بــا بعضیها برقرار کنید .اگر میبینیــد و میدانید که آنها میتوانند کمکتان کنند
حتماً از این امکان استفاده کنید .حتی اگر خودشان نتوانند کاری کنند ممکن است
بتوانند راهنماییتان کنند .استفاده از این روابط هیچ ایرادی ندارد.
پاســخ نه شــنیدن خیلی راحت نیست اما نباید از آن بترســید .به هرحال ممکناست کسانی در محیط کار با آنچه شما میخواهید موافق نباشند .خودتان را نبازید
و احساس نکنید دیگر به نتیجه نمیرسید .بهتر است فعالیتتان را ادامه دهید و
همچنان پیگیری کنید تا باالخره به نتیجه برسید.
کســی که با او خواســتهتان را مطرح میکنید بســیار مهم اســت .ممکن اســت تابه حال با شــخص اشــتباهی در محل کار این مســأله را بیان کرده باشــید .کسی که
موضوع مورد بحث شــما اصالً به او ربط ندارد و کاری از دســتش برنمی آید .بهتر
اســت پرس و جو کنید تا متوجه شــوید آنچــه میخواهید دقیقاً به چه کســی و چه
بخشــی مربوط اســت .بعد میتوانید ترتیب نوشــتن یــک درخواســت را بدهید یا
درخواست یک مالقات بدهید و برنامهریزی کنید که چطور آن را مطرح کنید .پیدا
نکردن این آدم مناسب باعث میشود مسیرتان خیلی دورتر شود.
ایــن احتمــال را به هرحــال باید بدهیــد و در نظر بگیرید که ممکن اســت مجبورباشید مدتی منتظر بمانید تا به آنچه میخواهید برسید .انتظار به سرعت رسیدن
بــه خواســتهتان در محــل کار بیهــوده اســت چون درخواســت شــما در نوبــت قرار
موفقیت
میگیرد و ممکن است افراد مرتبط با آن درگیریها و مسائل دیگری داشته باشند.
یگانه خدامی
پس صبور باشید ،زمان بدهید و بالفاصله جوش نیاورید و فکر نکنید که به خواسته
شما بیتوجهی میشود.
بــه روشهــای مختلف خواســتهتان را پیگیری کنید و آن را بــه حال خودش نگذارید .مثالً در زمانهای مناســب آن را یادآوریکنیــد بــدون اینکه دیگران را کالفه کنید .دربارهاش حرف بزنید چون با درگیریهای این روزها اصالً بعید نیســت خواســته شــما
فراموش شود.

چگونه به آنچه
میخواهیم برسیم؟
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دشمنان زندگی زناشویی

هــر رابطــه عاطفــی
دشــمنانی مشــترک
همسرانه
دارد کــه اگــر بــه آنهــا
عطیه میرزا امیری
توجــه نشــود ممکــن
است زندگی را به نابودی بکشانند .گاهی زوجین
بهدلیــل اینکــه ایــن دشــمنان را نمیشناســند،
بــه آنهــا بهــا میدهنــد و باعــث میشــوند در
زندگیشــان جــوالن دهنــد و وقتــی متوجــه آن
میشــوند که دیگر دیر شــده است .در این مقاله
بــه چند نمونــه از این دشــمنان اشــاره میکنیم
تــا با شناساییشــان ،ورودشــان را بــه زندگیتان
کنترل کنید.
تماشای تلویزیون و مشغول شدن به تلفن همراه:
یــادم میآیــد کــه هروقــت خانــه پــدر بزرگــم
میرفتیــم و موقــع خــوردن غــذا تلویزیــون را
روشــن میکردیــم ،پدربزرگم عصبانی میشــد
و میگفــت« :ایــن تلویزیــون قاتــل ارتباطــات
خانوادگیســت .خاموشــش کنیــد تا حواســمان
بــه خــوردن باشــد و از ایــن فرصتــی کــه دورهم
یــک جا جمــع شــدهایم اســتفاده کنیــم و باهم
گــپ بزنیم!» .بعد از این همه ســال تازه متوجه
شــدهام کــه پدربزرگــم چــه لطفــی در حــق مــا
میکــرده .تلویزیــون و مشــغول شــدن بیــش از
حــد بــه موبایل باعــث میشــود آدم حواســش
از اطــراف پرت شــود و همان فرصــت اندکی که
پیــش میآید تــا با کســانی کــه دوستشــانداری
حــرف بزنــی را از تــو میگیــرد .در ایــن راســتا
میتوانید با همســرتان توافــق کنید که در هفته،
بعضــی از شــبها تلویزیــون خامــوش باشــد
و موقعــی کــه کنــار هــم هســتید کمتــر از تلفــن
همراهتان استفاده کنید.
بیتوجهی به ظاهرتان:
اینکــه افراد میگویند بعد از گذشــت چند ســال
زندگی ،قیافه و ظاهر زن و شوهر برای هم عادی
میشــود بــه این معنا نیســت که به ســر و ظاهر
خــود نرســید .برخی افــراد هم اعتقــاد دارند که
همسرمان باید مرا همانجور که هستم دوست
داشته باشد .اما یک بار از خود بپرسید چرا نباید
به بهترین شکل خود ظاهر شوید تا هم خودتان
بــا دیــدن خودتــان در آینــه حس خوبی داشــته
باشــید و هم همســرتان با دیدنتــان کیف کند؟
در روایات اســامی هم نسبت به اینکه هر کدام
از زن و شــوهر خودش را برای همسرش آراسته
کند ،تأکیدات و سفارشــات بســیار فراوانی وجود
دارد .بهترین خودتان باشید .حتی در ظاهر.
نادیده گرفتن خانواده همسر:
یــک موضــوع ملمــوس در ازدواج وجــود دارد
و آن ایــن اســت کــه وقتی شــما با کســی ازدواج
میکنیــد نباید خانواده آن فرد را نادیده بگیرید.
قطــع ارتباط با خانــواده همســر و بیتوجهی به
آنهــا به نوعی بیاحترامی به همســرتان اســت.
قــرار نیســت در جزئیترین مســائل بــا خانواده
همســرتان همعقیده باشــید اما قرار هم نیست
بهدلیــل تفاوتهایــی کــه با آنهــا داریــد ،از آنها
دوری کنید.
سکوتهای ناگهانی:
خیلی اوقات زن و شوهر از چیزی دلخور هستند
اما ترجیــح میدهند بهجــای صحبت کردن در
مــورد آن ،ســکوت کننــد .گاهی شــدت دلخوری
آنقــدر زیاد اســت که مــدت این ســکوتها هم
طوالنی میشــود .ســکوتی که پشــت آن هزاران
حرف ناگفته اســت ،قاتل روابط اســت .شــرایط
یک گفتوگوی دوستانه را برای هم فراهم کنید
تــا با ســکوتهای طوالنــی رابطه را بــه چالش و
سردی نکشانید.

