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اقتصاد           کیش

کودک و نوجوان

برای کشف استعداد کودکان روش های مناسبی وجود 
دارد، همچنین برای کشف استعدادهای کودک باید در 
ابتدا از این موضوع مطلع باشید که کودکتان به چه چیزی 

عالقه دارد.
اگر کودک شما مدام پرحرفی می کند و بدون وقفه 

برای شما صحبت می کند
اگر کودک شــما تا زمان خــواب از صحبت کردن باز 
نمی ایستد و داستان و موضوعات مختلف را با کمترین 
اشکاالت مختصر دستوری و تلفظی بیان می کند و طوری 
صحبت می کند که شما با استداللش کامال قانع شوید ، او 
می تواند در آینده در مدرسه و در مشاغلی مانند وکالت یا 

روزنامه نگاری موفقیت کسب کند.
فراموش نکنید در کنار تشــویق و تقویت مهارت های 
نوشــتن و حرف زدن، شــنونده خوب بودن را هم به او 
آموزش دهید و در روز زمانی را تعیین کنید که به سکوت 

او اختصاص داشته باشد.
اگر کودک شما در رویاها سیر می کند و خیالباف 

قوی است
اگر کودکتان دوست خیالی دارد و از بازی های وانمودی 
لذت می برد و در وقت آزادش نقاشــی می کشــد ، این 
کودکان ایده های زیادی دارند و برای حل مشکالت از راه 
حل های خالقانه استفاده می کنند . این دسته از کودکان در 
آینده به مشاغلی مانند هنرپیشگی، نویسندگی، فیلم سازی 
یا طراحی لباس یا طراحی داخلی روی می آورند و برای 
حل مســئله در مســیرهای تازه در هنر و علم تفکرات 
خالقشان را به کار می گیرند.برای پرورش استعداد این 
کودکان الزم اســت ، خالقیت کودک را مورد تشــویق 
قرار دهید ، باهم ســاز بزنید و آواز بخوانید و پروژه های 
علمی ساده ترتیب دهید. او را به کنسرت موسیقی ببرید، 
به داستان های خیالی اش گوش کنید و او را به موزه برای 

بازدید ببرید.
اگر کودک به طبقه بندی اشیا عالقه زیادی دارد

اگر کودک شــما همیشه دوســت دارد که اشیاء در یک 
خط و مرتب باشند و ماشین های اسباب بازی خود را بر 
اساس اندازه ، رنگ یا شکل در یک خط می چیند او یک 
متفکر تحلیل گر، بسیار منظم و دقیق در جزئیات است 
و به عنوان یادگیرنده دائمی شنیداری شناخته می شود.

این کودک دنبال پیدا کردن الگوهای گوناگون است که از 
عالئم اولیه استعداد ریاضی و علوم است.برای تقویت این 
خصوصیات کودک ، بازی هایی را بیابید که شامل الگوها 
و جفت کردن هستند و یا فعالیت هایی را انجام دهید که 

سبب تقویت ریاضی کودک شوند .
اگر کودک عالقه مند است تا همه چیز را دستکاری کند

اگر کودک شما به دنبال کشف همه چیز است و وسایل 
مختلف را باز می کند و دوباره سرهم می کند تا طریقه 
کارکــرد آن را دریابد او احتماال یک یادگیرنده دیداری-

فضایی اســت. این کودک دوست دارد بازی هایی مانند 
ماشین بازی و ساختن برج انجام دهد و در آینده مشاغلی 
مانند مکانیک، مهندس، معماری روی می آورد ویا مخترع 

یا دانشمند می شود.
بهتر است برای تقویت این ویژگی ، کودکتان را به مراکز و 
زمین ها بازی ببرید تا از طریق دست ورزی بتواند اشیاء را 
کشف کند اما مواظب کودکتان باشید زیرا ایننوع کودکان 
به دلیل عالقه به کشف و دستکاری اشیا در معرض خطر 

قرار دارند. 
اگر کودک پازل حل کن حرفه ای است

اگر کودکتان عاشق حل انواع پازل است و در حین بازی 
خطــای کمی انجام می دهد و برای حل درســت پازل 
تالش می کند ، کودک شما بیشتر به صورت تصویری 
می اندیشد و از یادگیرندگان دیداری-فضایی هستند و 
می توانند در آینده کارآگاه، باستان شناس یا محقق شوند.

بــرای تقویت خصوصیات و عملکرد این کودکان باید 
انواع پازل و جدول، داستان های معمایی در اختیارشان 
بگذارید و بازی های مرتبط با چینش منظم اشیا و یا اسباب 

بازی هایی برای حل مسائل فضایی برایشان تهیه کنید.
بدانید که کودک خود را در قبال همه چیز مسئول می داند

کودک درباره روش انجام کارهای مختلف عقاید محکمی 
دارد و دوســت دارد در بازی ها و در هر فعالیتی خودش 
را نشان دهد. این کودکان معموال ذاتا رهبر هستند و در 
مدرسه، ورزش و بسیاری دیگر از جنبه های زندگی این 

ویژگی برایشان پرفایده است.
کودک مســئول برای بقیه الگو است و دید او نسبت به 
پیچیدگی ها و مشــکالت متفاوت است . این کودکان 
در مشاغلی مانند تجارت، سیاست، نمایندگی و سازمان 
دهی عمومی که رهبری در آن اهمیت باالیی دارد ، بهترین 

عملکرد را دارند.
برای تقویت استعداد این کودکان مسئولیت پروژه های 
خانگی مانند مرتب کردن خانه یا مرتب کردن کفش ها را 
به او دهید و اجازه دهید وسایل اتاقش را به روش خودش 
مرتب کند و به شما و خانواده برای حل مشکالت کمک 
کند اما به او بفهمانید که وقتی مسائل مربوط به بزرگساالن 

در کار است تصمیم گیری با شماست.
اگر کودک آرام و قرار ندارد

اگر کودکتان نمی تواند لحظه ای در جایش بنشیند و دائما 
در حال تحرک اســت و همه چیز را لمس می کند و با 
عجله کارهایش را انجام می دهد ، او از دســته کودکان 
یادگیرنده های فیزیکی یا جنبشــی-بدنی هستند. این 
کودکان اطالعات را به دست می آورند و فعالیت هایی را 

که با حرکت و عمل همراهند را ترجیح می دهند.
این کودکان مشاغلی را در آینده انتخاب می کنند که پشت 
میز نشــینی نداشته باشد و بیشتر به انجام فعالیت های 
ورزشی، رقص یا موسیقی که نیاز به مهارت های حرکتی 
ظریف دارند، متمایلند.برای پرورش استعداد این کودکان 
در برنامه روزانه آنها باید فعالیت های فیزیکی جذاب را 
به صورت چرخشــی قرار دهید اما این فعالیت ها نباید 

تکراری باشند زیرا کودک را خسته می کنند. 

راز های کشف استعداد کودک را بشناسید
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نکته

آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم :
سینه مرغ پخته شده :300 گرم

خالل بادام : 4 قاشق سوپ خوری
پنیر لبنه یا خامه : 100 گرم

سس مایونز : 3 قاشق سوپ خوری
زرشک : برای تزیین

دستور تهیه :
ابتدا مرغ را به همراه مقداری نمک و فلفل آب پز کنید و برای اینکه بوی ضخم مرغ از بین برود 
از برگ بو استفاده کنید. سپس آن را ریش ریش کرده و داخل غذاساز بریزید، سس مایونز، 
پنیر و خالل بادام را افزوده و دستگاه را روشن کنید تا مواد با هم میکس شود. در مرحله بعد 
راتای مرغ را به شکل دلخواه در ظرف مورد نظر قالب بزنید و روی آن را با زرشک و خالل 

بادام تزیین نمایید.
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سبک زندگی

اعضای هر خانواده برای بهبود و ارتقای سطحی کیفی 
محیط خانواده نیازمند یادگیری مهارت هایی هستند.

خانواده ها از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بسیاری 
جوانب دیگر با هم تفاوت دارند. به همین دلیل راه های 
مدیریت کردن خانواده در آن ها نیز متفاوت است، اما آن 
چه همه خانواده ها به صورت مشترک دارند این است  
که افرادی که آن ها را اعضای خانواده می نامند، به نوعی 

برای آن ها دارای اهمیت هستند.
در واقــع اعضای هر خانواده مهــم ترین بخش های 
آن هســتند و تعریف خانواده بدون وجود آن ها شکل 

نمی گیرد.
امروزه هر جامعه تعریف مشــخصی از خانواده برای 
خــود دارد که می تواند به کل بــا تعریف خانواده در 
جامعه ای دیگر متفاوت باشــد. در واقع موضوعاتی 
مانند ارزش ها،فرهنگ،دین و مذهب،سطح اجتماعی 
و اقتصادی مردم و حتی موقعیت اجتماعی آن ها معنی 

خانواده را مشخص کند.
به هرحال مدیریت خانواده خوب و برتر، قطعا یکی از 
سخت ترین کارهایی است که باید یک فرد انجام دهد 
و برای اینکه بتوانیم عشق به خانواده داشته باشیم، مستلزم 

یادگیری یکسری مهارت ها هستیم.
محمدباقر حبّی روانشــناس درباره بهبود سطح کیفی 
عملکرد خانواده، اظهار کرد: خانواده در جمع مهم ترین 
نهاد اجتماعی است که می تواند پایه و اساس یک جامعه 
را شــکل دهد و بستر مناســبی برای تکامل جامعه و 
شکل گیری شخصیت افراد محسوب شود و به معنایی 

جلوه گر آرامش انسان ها و تامین نیازهای روحی،روانی 
و اجتماعی افراد است.

این روانشناس با بیان اینکه جامعه سالمت و پویا در سایه 
یک خانواده سالم و با نشاط است، ادامه داد: اگر انتظار 
یک جامعه با روند تکاملی روبه رشد و همه جانبه ای را 
داریم باید بستر آن در محیط خانواده و روابط بین زوجین 
شکل بگیرد، یعنی زمانی افراد از یک شخصیت سالم و 
به دور از اختالالت روانشناختی و شخصیتی همراه با 
آرامش روان و آسایش برخودار می شوند که خانواده از 
درون مایه مناسبی بهرمند باشد، به طوری که روابط بین 

اعضای آن سالم باشد.
وی مهارت حل مسئله بین افراد خانواده را مهم دانست 
و افزود: این امر مهم اســت کــه تمام اعضای خانواده 
در مواجهه با مشــکالت باید توانایی الزم حل مسئله 
را داشــته باشند و ضعف و ناتوانی آن ها می تواند تمام 
اعضای خانواده را دچار مشکل کند و برای جلوگیری 
از آســیب های احتمالی مناسب است که با شناسایی 
ضعف هــا و تقویت آن ها به ســطح عملکرد خانواده 

کمک کنند.
وی تصریح کرد: مهارت ایفای نقش درست هر یک از 
اعضای خانواده نیز مهم است به شکلی که هر کدام از 
افراد خانواده با قبول مسئولیت های نقش خود می تواند 
در بهبود عملکرد اعضای خانواده نقش مهمی داشــته 
باشد یعنی پدر،مادر و... با پذیرش مسئولیت های خود، 
شناخت آن ها و وظایف شان در قبال یک دیگر در سطح 

کیفی خانواده می توانند موثر باشند.

حبّی روانشــناس ادامه داد: ابراز حمایت های عاطفی 
مهارت دیگری است که افراد خانواده باید به آن توجه 
داشــته باشــند، چرا که انتظار می رود با قرار گرفتن در 
موقعیت های مختلف اجتماعی،روانی،خانوادگی و... 
اعضای خانواده با یک دیگر همدلی و هم دردی الزم را 
داشته باشند و احساس تنهایی به آن ها در شرایط بحرانی 
دســت ندهد و در صورت نیاز با شناسایی آسیب ها و 
تقویت مهارت های عاطفی احساس نشاط و همدلی را 

در خانواده ایجاد کنند.
وی افزود: این امر مهم است که اعضای خانواده در ارائه 
شیوه درست تبادل اطالعات نیز عملکرد مطلوبی داشته 
باشــند، به گونه ای که با به کارگیری الگوهای ارتباطی 
مناســب بتوانند از لحاظ عاطفی،رفتاری و شــناختی 
بدون کمترین آسیب و اینکه به کسی احساس تحقیر 
دست ندهد و دیگری نیز خود را برتر از فرد دیگر نشان 
ندهد بتواننــد در یک الگوی ارتباطی تعالی بخش در 
حل مسائل و مشکالت در بخش های مختلف زندگی 

همت داشته باشند.
حبّــی گفت: واکنش های هیجانی نیز معطوف به حل 
مسئله بوده و الزم است فرد بتواند نسبت به اتفاق هایی 
که در محیط خانواده و روابط زوجین ایجاد می شــود 
رفتار مناســبی را از خود نشــان دهد و اگر فرد توانایی 
واکنش های مناسب را نداشته باشد و نتواند پاسخ مناسب 
هیجانی به محرک ها و اتفاقات محیطی بدهد این روند 
می تواند روابط خانوادگی را با آسیب های مختلف همراه 

سازد.       

مؤلفه های مؤثر رفتاری در ارتقای عملکرد خانواده

هر کسی میتواند سختی را تحمل کند،اگر خواستید کسی را به صورت کامل 
بشناسید،به او قدرت بدهید.

  آبراهام لینکن
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واکسیناسیون پاکبانان در بندر عباس

پارسیان

کاریکاتور
زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست
چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب
کاندر این طغرا نشان حسبة هلل نیست

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو
کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود
خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
ور نه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است
ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست
عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست

پرندگان جزیرهحافظ
دم جنبانک 

دم جنبانــک میلیون هــا ســال پیــش از پرنده ای 
حشــره خوار وابسته به خانواده گنجشک به وجود 
آمده اســت. در فصل تابســتان زاد و ولد می کنند، 
نر و ماده تقریباً هم شــکل هســتند. روی درختان، 
بوته ها، و شــاخه های نخل خرما النه می ســازند. 
بیشتر اوقات در هنگام نشستن بر روی شاخه های 
درخت، دم خود را می تکانند )می جنبانند( بنابراین 
آن را دم جنبانک نامیده اند. از معروفترین گونه های 
دم جنبانک دم جنبانک خاکستری است.النه اش از 
خار و خاشاک و الیاف گیاهی، و گاهی از شاخه های 

کوچک درختان و برگ های خشک است.


