توصیه هایی به والدین برای تقویت هوش کودکان زیر  4سال

با زبان اشاره حرف بزنید!

جنجال آفرینی برای فراموش نشدن!
دکتر مهدی سودآوری| روان شناس

منبعba-bamail.com :

این که شما به عنوان والدین از خودتان بپرسید آیا تمام تالش تان را برای رشد ذهن و تفکر کودکان تان
تربیت
میکنیدیانهواینموضوعبرایتانمهمباشد،کامالطبیعیاست.آنچهبهتراستدربارهاینموضوعبدانید
فرزند
این است که بسیاری از عوامل مانند تغذیه ،تجارب روزانه ،فعالیت بدنی و مورد ابراز عشق و محبت قرار
گرفتن از عوامل رشد اولیه مغز در کودکان است .افزون بر این ها شما می توانید زمینه فعالیت های گوناگون
را برای فرزندان تان فراهم و با این کار عالوه بر رشد ذهنی آن ها ،ارتباطات عاطفی بین خود و فرزندان تان را نیز تقویت کنید .اگر
از کسانی هستید که می خواهید بدانید آیا اسباب بازی هایی که برای کودک تان می خرید یا بازی هایی که با او می کنید و رفتارهایی
که با او دارید برای رشد ذهنی او مناسب هستند یا نه ،ادامه این مطلب را بخوانید .در این مطلب نکاتی مطرح می شود که در رشد
ذهن و تفکر فرزندان تان به شما کمک خواهد کرد.
اززباناشارهکمکبگیرید

یک راه بسیار خوب برای برقراری ارتباط با کودکان قبل از
این که آن ها حتی شروع به صحبت کنند ،استفاده از زبان
اشارهاست.یکمطالعهکهدردانشگاهکالیفرنیاانجامشد،
نشاندادنوزادانیکهوالدینشانباحرکاتوعالیمدست
با آن ها صحبت می کردند ،زودتر صحبت کردن را شروع
کردند و نسبت به کسانی که از حرکات دست برای صحبت
باآنهااستفادهنشدهبود IQ،باالتریداشتند.سعیکنید
در هنگام صحبت کردن با کودکان تا حد ممکن از حرکات
دست استفاده کنید .اشاره به اشیا یا استفاده از دست ها
برای کمک به تجسم چیزهایی که درباره آن ها صحبت می
کنید،باعثمیشودکودکتانبیاموزدکهچگونهمیتواند
بهتروسریعترارتباطبرقرارکند.
خواندنکتابداستانروالهمیشگیشود

شایدفکرکنیدنوزادانچیزهاییراکهدراطرافشانگفته
میشود،درکنمیکننداماکارشناسانمیگویندداشتن
یکروالهمیشگیخواندنداستانبراینوزادانوکودکان
نوپابهعنوانمثالدرساعاتقبلازخواب،یکعاملبسیار
مهم در رشد ذهنی آن هاست .کتاب خواندن برای نوزاد،

او را با مفهوم داستان ها ،اعــداد ،حروف ،رنگ ها و شکل
ها آشنا می کند و اطالعاتی درباره جهان اطراف به او می
دهد .این کار همچنین حافظه و مهارت های گفتاری نوزاد
راتقویتمیکند.
برایشحریمشخصیدرنظربگیرید

شاید تصور بسیاری از ما این باشد که باید بچه های کوچک
را در همه ساعات بیداری شان سرگرم نگه داریــم اما
حقیقت این است که کودکان هم نیاز به زمانی دارند که
خودشان بتوانند خود را در آن ساعت ها مشغول بسازند.
سعی کنید یک زمان آزاد و یک فضای امن که کودک بتواند
در آن به تنهایی بازی کند و خودش چیزهایی را زیر نظر
شما یاد بگیرد ،در اختیار او قرار دهید .بهتر است نقطه
خاصی از خانه را برای این کار مشخص کنید؛ مطمئن
شویدکهجسمنوکتیزیاسنگینیدرآننقطهوجودندارد،
سپس اجازه دهید کودک با ساعت ها ،کتاب ها ،عروسک
ها و اسباب بازی های مناسب سن خود بازی کند .اگر
اجازه بدهید کودک آزادانه در این فضا حرکت کند و خود
را با اشیای متنوع جدیدی مشغول سازد به او کمک کرده
اید دامنه توجهش را افزایش دهد .این کار پیشرفت های

خانمم می گوید که دیگر به من احساسی ندارد
مردی هستم  ۲۴ساله .سه سال است ازدواج کرده ام .شغلم آزاد و همسرم دانشجو ست و  ۲۰سال دارد.
چند ماهی است که رفتارش با من سرد شده است  ،چند روز پیش بعد از اصرارهای فراوان من ،باالخره
گفت من دیگر به تو احساسی ندارم و از تو بدم می آید و بهترین راه طالق است .چاره چیست؟
راهله فارسی | مشاور

میفهممکهدرشرایطبدیقرارگرفته
مشاوره
اید.اینکهزندگیخوبیداشتیدواالن
زوجین
با این ســردی روبه رو شــده ایــد مانند
شــوکی در زندگی شماست اما خوبی
اینرابطهکهمطرحکردید،ایناستکهبینشماوهمسرتان
گفت و گو وجود دارد و این یعنی رابطه شما طوری است که
بشودرویآنکارکرد.

علت یابــی کنید :ســرد شــدن رابطه زوجیــن ناگهان
اتفاق نمی افتد و تدریجی است .بهتر است که زمان شروع
این سرد شــدن را بیابید که با چه اتفاقی همراه بوده است.
اولین قدم برای حل مشکل تان ،علت یابی است چون شما
رابطه و زندگی خوبی داشــتید .بی دلیل یــک رابطه خوب
به رابطه سرد تبدیل نمی شــود .حتما دالیلی وجود داشته
اســت که مطرح نشــده و باید در گفت و گویی که احســاس
امنیت و آرامش باشــد ،بنشینید و با همســرتان درباره اش
صحبت کنید و ببینید چه مسائل حل نشده ای بین شما دو

تحصیلی او در آینده را به طور قابل توجهی افزایش خواهد
داد .عالوه بر این ،این بازی ها باعث می شود اتصاالت
سلولی بیشتری در مغز کودک ایجاد شود.
ازروابطعاطفیسالمغافلنشوید

مطالعات زیــادی ارتــبــاط مستقیم میان روابــط گــرم و
همکاری با کودک را با تقویت هوش او ثابت کرده اند.
عالوه بر این ،مشخص شده است نوزادانی که توجه والدین
شان را در اشکالی مثل لمس های عاطفی ،به کار بردن
کلمات محبت آمیز یا بازی کردن والدین با آن ها دریافت
نکرده اند ،پیشرفت کاملی از نظر رشد مغزی ندارند و
کودکانی که از دوری ،جدایی و بیگانگی شدید با والدین
شان رنج می برند ،تاخیر عمده ای را در رشد عاطفی و رشد
مغزی تجربه می کنند.
اسباببازیهایچالشزابخرید

اسباب بازی هایی که برای کودک خود انتخاب می کنید
نه تنها باید برای او خوشایند باشند بلکه باید کودک را به
چالش بکشند .اسباب بازی های کالسیک مانند بلوک
های ساختمان می تواند به تقویت تخیل فرزند شما کمک
نفر بوده که باعث شــده االن این مشکل و این بی احساسی
شدیدبروزکند.
چند نکته درباره گفت و گــوی تان:صحبت های این
دفعهتاندربارهدالیلسردشدنزندگیمشترکازاهمیت
باالیی برخوردار است .چند توصیه به شما دارم تا بیشترین
بهره را ببرید و کمترین حاشیه در این گفت و گو ایجاد شود.
اوال به هیچ وجــه در زمان گفت و گو ،حــرف یکدیگر را قطع
نکنید و بــه حرف هــای هم به صــورت کامل گــوش دهید.
همدیگــر را قضــاوت نکنید و وقتــی همســرتان حرفی می
زند ،در پایان آن را خالصه کنید و ببینیــد آیا حرف و منظور
او را خوب متوجه شدید یا خیر .در ضمن حتما از همسرتان
بپرسیدچهکارهاییانجامدادهایدکهراجعبهشماسردشده
یاکارهاوخواستههایهمسرتانازشماچهچیزهاییاست؟
یکی از دالیل احتمالی پشــیمانی همسرتان:توجه
داشتهباشیدکههمسرشمادرسنتقریباکمیباشماازدواج
کردهاست.بعضیاوقاتچنینافرادی،وقتیدرجامعهقرار

کند .بعضی دیگر از انواع اسباب بازی ها هم کودک را با
رابطه علت و معلولی آشنا می کنند .به عنوان مثال کودک
متوجه این رابطه علت و معلولی می شود که اگر دکمه ای
را فشار دهد صدایی از اسباب بازی شنیده می شود؛ عالوه
بر این توصیه می شود کودکان را تشویق به بازی با جعبه
های مقوایی یا هر چیز دیگری کنید که می توانند تخیل و
خالقیت آن ها را تقویت کنند.
درآشپزخانهباآنهاهمکاریکنید

ما معموال دوست داریم کودکان را از آشپزخانه دور نگه
داریم چون فکر می کنیم آن ها بیشتر از آن که بتوانند
کمکی به ما کنند ،باعث به هم ریختگی آشپزخانه می
شوند .اما واقعیت این است که همکاری هرچند مختصر
کودکان در کارهای آشپزخانه توانایی های ریاضی آن ها
را تقویت می کند .به عنوان مثال شما می توانید از کودک
تان بخواهید سه عدد سیب زمینی به شما بدهد یا یک
لیوان آب به ظرف اضافه کند .با این کارها عالوه بر این که
زمان مفیدتری را با کودک تان سپری می کنید ،توانایی
واقعی مغز و قدرت محاسبه و اندازه گیری را در فرزندتان
افزایش می دهید.
می گیرند ،احســاس می کنند که جوانی و زندگی نکردند
و احساس پشیمانی شــان از ازدواج به خاطر همین مسئله
است .اگر این موضوع باشــد باید روان شناس این باورهای
غلطایشانرابررسیوحلکند.
دالیلاحساسدلزدگیدرزندگیمشترک:دوست
داشتن یک حس است که بستگی به افکار یا رفتارهایی که
از طرف مقابل می بینیم ،دارد .بنابراین هرچه بین یک زن
وشوهرخاطراتخوببیشتریباشد،حسبهتریراجعبه
هم دارند و هر چه خاطرات منفی بیشتر باشد ،حس منفی
شانبیشترمیشود.وقتیزوجینمدتطوالنی،دربارهآن
چهآزارشانمیدهدصحبتنکنند،دچاردلزدگیمیشوند
و هر دو در تنهایی به دنبال جایی هستند که کمی آرامش و
رضایتبیشتریراتجربهکنند.بنابراینکارشناسانتاکید
می کنند دلزدگی را نه فقط یک احساس بلکه یک عالمت
منفی در زندگی مشترک محسوب کنید و برای مدیریتش
برنامهریزیکنید.

بازیگرنقشاولزنسریالپدرکهبا
یادداشت
این سریال به عنوان اولین کار حرفه
ایخودمعروفشدهدرچندروزاخیر
و در اینســتاگرام حاشیه ســاز شده
است .نکته جالب درباره اینستاگرام «ریحانه پارسا» ،این
کهطبقاسکرینشاتگرفتهشدهازصفحهشخصیاش
درروزهایابتداییپخشاینسریالتنهاهشتهزارعضو
داشتهاستوحاالکهاینتعدادبهلطفاینسریالوپخش
هرشبآندربهترینزمانممکنازشبکه 2به 350هزار
نفر رسیده اســت ،دســت به حذف تمام عکس های این
سریال از صفحه شخصی زده و عکس هایی مدل گونه از
خود منتشر کرده است .آن چه که واضح به نظر می رسد،
ایناستکهاودرصفحهاینستاگرامخودسعیدرفاصله
گرفتنازنقشلیالدراینسریالدارد.اوباانتشارپستی
در صفحــه شــخصی اش بیــان کــرده کــه مدل اســت و
شــخصیت واقعی اش متفاوت اســت از آن چه که در این
سریالبازیکردهاست.ازآنجاکهمردممفهومبازیگری
رامیدانندوتفاوتبینشخصیتواقعیبازیگرانونقش
هایآنها،بارزوبدیهیاستاینتالشرامیتوانازچند
جنبه بررســی کرد .البته باید ذکر شــود که ما به بررسی
احتماالت می پردازیم و به طور قطع اطالع دست اولی از
قصدونیتویفعالوجودندارد.
فردیبدونهویتمستقل
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یاسمین مشرف | مترجم

نظر یک روان شناس درباره رفتارهای عجیب بازیگر نقش «لیال» در سریال «پدر»

سلسله مراتب ،یک مرتبه به شــهرت می رسید ،احتماال
نحوهارتباطصحیحبامردمونحوهمدیریتاینمعروفیت
را نیاموخته اید .افرادی که راه چند ساله را یک شبه طی
میکنند،سرمستازاینمعروفیتنامنتظر،توانتفکیک
زندگی خصوصی از حرفه ای را ندارند .این دقیقا چیزی
استکهلیالیسریالپدربهآندچارشدهاست.
راهینامناسببرایفراموشنشدن

موضوع دیگر ،چشم انداز آینده حرفه ای برای این بازیگر
استکهاصالمشخصنیست.بعضیازافرادمشغولدر
فعالیت های هنری که با مردم در ارتباط هســتند ،سعی
در حفظ معروفیت خود به وسیله جنجال های اجتماعی
دارند به ویژه افرادی که حداقل از نظر خودشــان ،چشم
انــداز آینــده کاری درخشــانی ندارنــد .آن هــا مجبورند
برای این که فراموش نشوند ،هرازگاهی جنجالی ایجاد
کنند .این موضــوع باتوجه به
تمام شــدن ســریال پدر و این
کهپیگیریخبرهایلیالکهتا
دیروز برای مــردم جذاب بود و
دیگرنیست،بیشترقابلتامل
میشود.

شــاید این کار را بتوان در راستای شــکل نگرفتن هویت
مســتقل و فردی وی تعبیر کرد .هر شــخصی یک هویت
دارد که جنبه هــای گوناگون را
دربر می گیرد مانند جنســیت،
مذهب ،شــغل ،خانــواده و. ...
نوجوانــان که در ابتدای شــکل
دهــی بــه ایــن هویــت فــردی
هســتند ،معمــوال بــه راحتی با
اشخاصیااجتماعاتهمرنگی
تعداد فالوئر ها قبل از شروع سریال پدر
تعداد فالوئر ها بعد از پایان سریال پدر
فــــرار افـــراطـــی از یک
میکنندوبهطورمثالبهصورت
برداشت
شــدید طرفدار یک تیم ورزشی
از منظــر اجتماعــی و طبــق
میشوند،بهیکحزبسیاسی
برداشتاشتباهبعضیازافراد
خــاص سرســپردگی پیــدا می
در جامعه امــروز ایــران ،افراد
کنند و  . ...حال این تالش برای
متدیــن از جایــگاه اجتماعی
فاصله گذاشتن بین من واقعی
باالیی برخوردار نیســتند و از
و شخصیت سریال توسط لیال،
می تواند از تردید درونی درباره این هویت و من واقعی او عبارتهاییهمچونبهدورازمسائلروز،بیتوجهبهمد
باشد.معموالماآنچهراکهدوستداریمباشیمامانیستیم و  ...برای آن ها استفاده می شــود .لیالی سریال پدر در
رافریادمیزنیم.وقتیفردیبدونسوالخاصیمیگوید اینسریال،متحولشدوبهفردیمذهبیتبدیلشد.این
من بسیار مهربان هستم ،معموال دوست دارد که مهربان احتمال هم وجود دارد که این خانم بازیگر برای اجتناب
از این برداشت اجتماعی اش ،سعی در نشان دادن خود
باشدامادردرونمیداندکهنیست.
به صورت افراطی در آن سوی طیف دارد که باز هم نشان
دهنده،تفکراتاشتباهشاستچراکهبرایمردم،بارهاو
آسیبهایمعروفیتسریع
معروفیت ســریع با اولین فعالیت حرفه ای معموال باعث بارهامتفاوتبودننقشبازیگرهادریکفیلمباشخصیت
به اصطالح گــم کردن خود می شــود .وقتــی بدون طی واقعیشانثابتشدهونیازیبهاینهمهجوسازینیست.
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