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است.  ارزشمندی  واژه  وطن 
و  خودش  که  واژه اش  فقط  نه 
هر آنچه به آن تعلق دارد و تمام 
می آیند  آن  در پس  که  واژه هایی 
وطن دوستی،  می نشینند؛  مثل  و 
این  شکل گیری   وطن خواهی. 
روز  یک  کار  ارزشمند،  حس 
و  فیلم  یک  نمایش  و  2روز  و 
از  نیست،  سرود  یک  پخش 
با  و  نوجوانی  تا  کودکی  دوران 
آغاز  رفتارها  و  آموزه ها  انواع 
می شود و در دوران جوانی بروز 
و ظهور می یابد. در این میان اگر 
و  کنش ها  و  ندهد  رخ  اتفاقاتی 
نابه جا  و  نادرست  واکنش هایی 
از جانب والدین و متولیان تربیتی 
نوجوانان  و  کودکان  آموزشی  و 
با  بعد  سال  چند  دهد،  رخ 
که  مواجه خواهیم شد  فرزندانی 
وطن گرایی شان  و  وطن دوستی 
در  نمی زند.  دل  به  چنگی 
ادبیات  با  گاهی  اخیر،  سال های 
بردن  زیرسؤال  و  خودتحقیری 
قومیت ها  فرهنگی  ارزش های 
مواجه  ایران  مختلف  جوامع  و 
خاص  که  می شویم،  ادبیاتی 
نوجوانان نیست و در سنین باالتر 

نیز دیده می شود.
در  آنچه  از  قابل توجهی  بخش 
فارغ  یافته  رواج  نوجوانان  میان 
رفتار  و  گفتار  برایند  اینکه  از 
اقتضائات  از  متاثر  است،  والدین 
تالش  که  است  سنی  دوره  این 
بیندیشد  ببیند،  متفاوت  می کند 
همین  در  اما  بگوید.  سخن  و 
گیرودار است که می توان متوجه 
رفتارهای  نقص  و  کم کاری ها 
بچه ها  میان  ارتباط ها  و  تربیتی 
خانه  در  آنها  تربیتی  متولیان  و 
همه  شد.  آموزشی  محیط های  و 
آنچه در این قالب ظهور می کند، 
و  بیگانه  رسانه های   محصول 
معاند نیست، آنها از کم کاری ها و 

نقصان موجود سود می برند.
و  آبا  خانه  به  زمانی  »من 
را  آن  و  داشته  علقه  اجدادی ام 
اتفاقات  آن  در  که  می کنم  حفظ 
داده  رخ  برایم  دوست داشتنی 
می بینند،  را  من  که  باشد،  جایی 
در  من  و  دارند  دوست  را   من 
این  می کنم.«  پیدا  ارزش  آنجا 
احمدرضا  حجت االسالم  را 
به  تربیتی  کارشناس  اعالیی، 
معتقد  او  می گوید.  همشهری 

است نوجوانان و جوانان باید از 
دوران کودکی خوب دیده شوند 
مدرسه  و  خانه  در  برایشان  و 
مواقع  گاهی  اما  بود  قائل  ارزش 
با  چنان  آموزشی  محیط های  در 
آنها رفتار می شود که بچه های ما 
و  نبودن  دوست داشتنی  احساس 

غیرارزشمند بودن می کنند.
تربیتی،  کارشناس  این  به گفته 
موجب  که  نکته  نخستین 
عدم شکل گیری توجه به ارزش ها 
در  هویت  و  وطن  و  فرهنگ  و 
قائل  می شود،  ارزش  نوجوان 

نشدن به عالیق و آرزوهای آنها 
در خانه و مدرسه و جامعه و از 
و  ما  برچسب زدن های  سو  دیگر 
مطلوب  بچه  با  ما  ذهنی  مقایسه 
نهایت  در  که  است  ذهنی مان 
ریشه ها  به  نسبت  را  ما  بچه های 
گریزان  و  متنفر  داشته هایشان  و 

می کند.
ویژگی ها،  عدم شناخت  جز  به 
این  موجب  که  دیگری  مسئله 
چنین  شکل گیری  و  فاصله 
»عدم شناخت  می شود،  شرایطی 
اتفاقی  است؛  نوجوان«  زبان 
نگرفتن  شکل  نتیجه اش  که 
و  نوجوان  میان  درست  ارتباط 
است.  تربیتی  متولیان  و  والدین 
بیان  با  اعالیی  حجت االسالم 
اینکه وطن به عنوان اصل و ریشه، 
بچه ها  برای   زمانی  می تواند 

ارتباط  آن  با  که  باشد  موضوع 
ارتباط  زبان  که  وقتی  اما  بگیرند 
این  طبیعتا  ندارد،  وجود  آن  با 
ارتباط نیز شکل نخواهد گرفت، 
و  مدارس  می گوید:  »خانواده ها، 
معلمان قدیمی تر زبان ارتباط شان 
با بچه ها گم شده است. مسئوالن 
زبان  با  فرسنگ ها  که  کشور 
دنیای  و  دارند  فاصله  نوجوان 
هیچ  و  نمی شوند  متوجه  را  آنها 
زبان  این  فهمیدن  برای  تالشی 
نوجوان،  زبان  زبان  نکردند. 
احساس و هیجان و آرمان خواهی 

است. زبان تنوع طلبی و دنیاهای 
متفاوت است اما برای بسیاری از 
بزرگ ترها،  نوجوانان افراد نادانی 
هستند که فقط وقت شان را تلف 

می کنند.«
نیز  رسانه  متولیان  به  اعالیی 
دانستن  ضعیف  با  و  کرده  انتقاد 
ویژه  تلویزیونی  شبکه های 
که  می کند  خاطرنشان  نوجوان ها 
کارشان  که  هم  رسانه  مسئوالن 
با  ارتباط  است،  ارتباط  برقراری 

نوجوان را بلد نیستند.
بی توجهی به قومیت و فرهنگ 
گرفتن  فاصله  و  محلی  و  قومی 
برخی  میان  در  آن،  گاهی  از 
می خورد؛  چشم  به  خانواده ها 
ارزش قومیت و فرهنگ  آنها که 
بومی شان را ندانستند و عمدتا به 
واسطه حضور در پایتخت و دیگر 

شهرهای بزرگ، در میان فرهنگ 
و  شدند  استحاله  غالب،  دچار 
می گیرند.  فاصله  اصالت شان  از 
فرزندان این خانواده ها نیز همین 
به  نسبت  و  می کنند  طی  را  راه 
بی تفاوت  قومیت شان  و  هویت 
زبان  و  لهجه  حتی  و  می شوند 
لباس پوشیدن و خوراک  آداب  و 
موردتمسخرشان  هم  قوم شان 
قرار می گیرد و تالش می کنند از 

آن فاصله بگیرند.
چنددهه  در  ریشه  مسئله  این 
انقالب  از  پیش  زمانی  و  قبل 
بعد  تا چند سال  دارد و  اسالمی 
برخی  و  یافته  ادامه  نیز  آن  از 
همان  در  نیز  رسانه  تولیدات 
سال ها بر شدت آن افزود. اعالیی 
با اشاره به اینکه در سال های اخیر 
این تدبیر در پیش گرفته شده که 
قومیت های  و  در شهرها  معلمان 
مختلف، بر زبان محلی نیز تأکید 
ارزشمندی  و  مثبت  نگاه  کنند 
نوجوان  و  کودک  چراکه  است؛ 
باید داشته هایش را دوست داشته 
اینکه  می افزاید:  »دلیل  او  باشد. 
نوجوان به داشته هایش بی تفاوت 
ندارد،  دوست  را  آنها  و  است 
بعضی  فرهنگ  و  عمومی  فضای 
برای  تالشی  که  خانواده هاست 
نمی کنند  قومی شان  هویت  حفظ 

و از آنها فاصله می گیرند.«
از  قبل  ما  اینکه  بر  تأکید  با  او 
دوست  را  باید خودمان  چیز  هر 
داشته باشیم و این دوست داشتن 
کنیم،  منتقل  فرزندان مان  به  را 
رفتارهای  و  نگاه ها  برخی   به 
انتقاده  دیدگاه  این  با  متضاد 
نگاه  می گوید:  »وقتی  و  کرده 
با  آداب  و  دین  آموزش  به  ما 
است،  نامناسبی  روش  و  شکل 
آموزشی مان،  سیستم  در  وقتی 
و  داده  خرج  به  پادگان  اقتدار 
می کنیم،  وقتی  تحقیر  را  بچه ها 
وقتی  است،  منفی  رسانه  فضای 
است،  زیاد  ما  سرزنشگری 
بردن  بین  از  موجب  اینها   همه 
عزت نفس  و  شده  عزت نفس 
اما  برد.  خواهد  بین  از  را  ملی 
ملی  عزت نفس  ایجاد  بر  اگر 
برهم زننده  عوامل  و  بوده  پابرجا 
مثبت  فضای  و  کرده  رفع  را  آن 
نهایت  در  کنیم  ایجاد  جامعه  در 
به وطن دوستی  همین عزت نفس 
و وطن گرایی منجر خواهد شد.«

پینوکیو

خانه ی ابر و هنر اثر مارسیا ویلیامز

ژانر: درام، خانوادگی
کارگردان: گی یرمو دل تورو

Netflix Animation :شرکت سازنده
توزیع کننده ایاالت متحده: نتفلیکس

تاریخ انتشار: 2۰22
دل تورو یکی دیگر از فیلمسازان برجسته در عرصه تولید آثار الیو اکشن است که در سال های اخیر 
عالقه زیادی به دنیای انیمیشن از خود نشان داده است. او که یکی از دست اندرکاران ساخت سه گانه 

داستان های آرکادیا محصول شرکت نتفلیکس است، کارگردانی انیمیشن پینوکیو را برعهده دارد.
در سال 2۰۰۸، برای اولین بار اعالم شد که دل تورو قصد دارد با اقتباس از افسانه کالسیک پینوکیو 
نوشته نویسنده ایتالیایی کارلو کلودی، فیلمی انیمیشنی تولید کند که البته درنهایت کار ساخت آن 
به عنوان یک اثر استاپ موشن موزیکال آغاز شد. دیگر نکته مهم در مورد این فیلم نوع نگاه کارگردان 
به این قصه قدیمی است، به طوری که به نظر می رسد قرار است شاهد نسخه ای تیره و تارتر از این 
داستان باشیم. البته نباید این فیلم را با فیلم دیگری از پینوکیو که اتفاقا آن هم در سال 2۰22 هم 
اکران می شود، اشتباه بگیرید. چراکه آن فیلم اقتباسی الیو اکشن به کارگردانی رابرت زمکیس است.

ابرهـا،  ابـر و هنـر« داسـتان  رمـان »خانـه ی 
جنـگ و صلـح، دوسـتی و مـرگ و یـک دنیـا 

اسـت... تمام نشـدنی  عشـق 
دنیـا  بـه  روز  یـک  در  کـودک  دو  می شـود 
نیامـده باشـند و حتـی پـدر و مـادری متفاوت 
داشـته باشـند، امـا دوقلـو بـه حسـاب بیاینـد؟ 
بلـه می شـود. تعجـب نکنیـد، چـون آنجـی و 
هـری دقیقـًا همین طـور هسـتند! پـدر و مـادر 
بـه  دیـوار  همسـایه ی  کـه  سال هاسـت  آن هـا 
دیوارنـد و فرزندان شـان هـم بـه فاصلـه ی دو 
روز از یکدیگـر بـه دنیـا آمده انـد. در نتیجـه، 
از همـان ابتـدا بچه هـا کنـار هـم بزرگ شـدند. 
هـری عاشـق ابرهاسـت و آنجـی عاشـق هنـر 
کارهـای  از  دیگـر  یکـی  کشـیدن؛  نقاشـی  و 
خاطـرات  نوشـتن  آنجـی،  موردعالقـه ی 
روزانـه اش در دفترچـه ی خاطـرات اسـت. از 
بـا  را  وقت شـان  بیشـتر  بچه هـا  کـه  آنجایـی 
می گیرنـد  تصمیـم  پدرهـا  می گذراننـد،  هـم 
دو  آن  بـرای  مشـترک  درختـی  خانـه ی  یـک 
عاشـقش  بچه هـا  کـه  جایـی  کننـد؛  درسـت 
هسـتند و اسـمش را می گذارنـد: »خانـه ی ابـر 
و هنـر«. مشـکل از روزی شـروع می شـود کـه 
نهایـت،  در  و  می گیـرد  سـردرد  مـدام  هـری 
شـک و تردیدهـای آنجـی بـا رفتـن هـری بـه 
هـری  می شـود؛  تبدیـل  یقیـن  بـه  بیمارسـتان 
بیمـاری مهلکـی دارد، امـا آنجـی نمی خواهـد 
ایـن موضـوع را بپذیـرد. بـه همیـن دلیـل، در 
اوج دوسـت داشـتن هری از او بیزار می شـود. 
بـا وجـود این همه دوسـت داشـتن چـرا آنجی 
بایـد تنهایـی را تجربـه کنـد؟ در پس زمینـه ی 
ایـن داسـتان، کـه آنجـی بـا نوشـتن در دفتـر 
خاطراتـش روایتگـر آن اسـت، بـا سرگذشـت 
مادربـزرگ آنجـی هـم آشـنا می شـویم؛ زنـی 
در  را  کودکـی اش  سـال های  بهتریـن  کـه 
اردوگاهـی تنـگ و تاریک و ترسـناک گذرانده 

اسـت. شـخصیت مادربزرگ گرتی در داسـتان، 
اسـت.  حقیقـی  موریـس  اولـگا  از  برگرفتـه 
دخترکـی کـه همـراه خانـواده اش در سـنگاپور 
زندگـی می کـرده و پـس از تسـخیر کشـور بـه 
دسـت ژاپنی هـا، همـراه 2۴۰۰ غیرنظامی دیگر 
در اردوگاه چانـگای اسـیر می شـود. شـاید در 
وهلـه ی اول از خودمان بپرسـیم چـرا مادربزرگ 
گرتـی یـا همـان اولـگا بایـد چنیـن رنجـی را 
تحمـل کنـد؟ یا چـرا آنجـی باید طعم از دسـت 
دادن را بچشـد؟ بعـد هـم بـه خودمـان بگوییـم 
بایـد جلـوی چنیـن پیشـامدهایی را گرفـت! امـا 
آیـا مـرگ، جنـگ و رنـج را می تـوان از زندگـی 
حـذف کـرد؟ واضـح اسـت کـه چنیـن چیـزی 
امکان پذیـر نیسـت. پس شـاید بتـوان از زاویه ی 
دیگـری بـه مسـئله نگاه کـرد. دقیقاً  همـان کاری 
کـه قهرمانـان ایـن کتـاب انجـام می دهنـد. آن ها 
دوسـتی، هنـر و عشـق را در بطـن رنـج، جنـگ 
)مادربـزرگ  اولـگا  می کننـد.  پیـدا  بیمـاری  و 
دختـران،  سـایر  کنـار  در  اردوگاه،  در  گرتـی( 
برنـج  گونی  هـای  تکه پارچه هـا،  از  اسـتفاده  بـا 
روتختـی  لباس هـا،  از  جداکـرده  نخ هـای  و 
ایـن  بـه  و  می کننـد  درسـت  تکه دوزی شـده ای 
ترتیـب، امیـد را در فضـای زنـدان زنـده نگـه 
می دارنـد. کاری کـه آنجـی داسـتان نیـز بـرای 
دلگرمـی دادن بـه دوسـت دوقلوی خـود، هری، 

می دهـد. انجـام 
از کتاب گزیده هایی 

چـون  اسـت.  سـخت  برایـم  نوشـتن  واقعـًا 
همـه فقـط بـه هـری فکـر می کنیـم. درمانـش 
را تمـام کـرده اسـت و دکترهـا می گوینـد کـه 
خیلـی خـوب پیـش رفتـه، ولـی حـاال دیگـر 
ول  دیگـر  هـری  دارد.  بسـتگی  خـودش  بـه 
کـرده اسـت... مـن و سـیروس این طـور فکـر 
مریـض  بـه  نمی خواهـد  فقـط  او  می کنیـم. 

بـودن ادامـه بدهـد...

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب

حس وطن دوستی در نوجوانان چگونه شکل می گیرد؟

میرزا علی اکبر صابر

بیزه نه؟!
گر بو ایل خلقی تباه ائتدی گرانلیق، بیزه نه؟!
تاپماییر آج - یاالواجالر گذرانلیق، بیزه نه؟!
بیز مــگر آجالرا وقف ائیله میشیک مالیمیزی؟
تـا کـی، هر مستحـقه بـذل ائدک اموالیمیزی؟
بیـز مـراعات ائده ریک آنجاق اؤز احوالیمیزی
دایـما بسلـه یـه ریـک نـازایـله اطـفـالـیـمیزی

آتــاسیـز طفـل لری باسدی پورانلیق، بیزه نه؟!
تاپـمایـیر آج - یاالواجالر گذرانلیق، بیزه نه؟!

بـو دا سؤزدورمـو، قـازانــدیقالریمیز پاره لری
هـی وئـرک بوغـماالسین زنگه زور آواره لری؟
بیـزلـره دخـلی نه دیر، یوخدور اگر چاره لری؟
قـوی آغـارسیـن فـقـرا گـؤزلری نین قاره لری!

چکسین ونالر گئجه -گوندوز نگرانلیق بیزه نه؟!
تـاپمـایـر آج - یاالواجالر گذرانلیق، بیزه نه؟!

بوشال آی مولال دایی، سن ده بیزی چکمه زورا
بیـز سنین حیله ن ایله دوشمه ریک اصال بو تورا
بـاخـمـاریـق گـوشه چشم ایله داها زنگه زورا
قـارلی داغالردا سویوقدان اؤله نین جانی گورا!

اولمـادی قسمت او بـدخـته آرانلیق، بیزه نه؟!
تـاپـماییر آج - یاالواجالر گذرانلیق، بیزه نه؟!

بــیزه گؤستـرمه، عـزیزیم، او غم اویناقالرینی
یازدا چوخ گزمیشیک آل گوللر آچان داغالرینی
ییـغمـیشیق، ده یکینی، بوشالمیشیق باغالرینی
قیش اوچون خوشالمیشیق تیفلیس اویونجاقالرینی

چولغاییب زنگه زورو ایندی بورانلیق بیزه نه؟!
تاپـمـاییر آج - یاالواجالر گذرانلیق، بیزه نه؟!

هــله لیــک تـولـالمـیـشیـق خـانه ویرانه لری
دوالنـیـب کشور تـفـلیـس ده کــاشانــه لـری
تـاپـدیـق آخـیر »لیزا«الر تک نئچه جانانه لری
چـیـلچـیـراق الرال ایشیقالندیریریق خانه لری

زالـخـاالر داخماسینا چؤکدو قارانلیق بیزه نه؟!
تـاپـماییر آج - یاالواجالر گذرانلیق، بیزه نه؟!

نادیا زکالوند: منظور از مهارت های اجتماعی، 
تعامل داشتن با دیگران، خودتنظیمی، همدلی، 
یک  آنهاست.  تایید  و  دیگران  نظر  شنیدن 
روزمره  موقعیت های  در  اجتماعی  کودک 

توانایی های زیر را از خود نشان می دهد:
شروع  توانایی  غریبه ها،   با  تعامل  داشتن 
مسئولیت  پذیرفتن  دیگران،  جمع  در  گفتگو 
رفتارهای خود، داشتن مهارت دوست یابی )و 
صحیح  برخورد  توانایی  دوستان(،  حفظ  البته 
دست  مانند  ناراحت کننده ای  موقعیت های  با 
یا  ناهنجاری ها  دیدن،  قلدری  شدن،  انداخته 

محبوب نبودن و بسیاری از موارد دیگر.
به سرعت  طبیعی  به طور  کودکان  از  برخی 
باید  را  دیگر  کودکان  اما  می شوند،  اجتماعی 
که  است  هنری  بودن،  اجتماعی  داد.  آموزش 
مهارت در آن می تواند روی رشد کودک تاثیر 
باشد،  اجتماعی  کودکی  وقتی  بگذارد.  مثبت 
یا  جدید  مدرسه  اجتماعی  موقعیت های  در 
حتی پیش دبستانی، می داند چگونه با همساالن 
خود و سایر بزرگساالن تعامل کند. او می داند 
امن خود  منطقه  از  باید  وجود  ابراز  برای  که 

خارج شود. کودکان اجتماعی بیش از کودکان 
درک  را  اجتماعی  مرزهای  و  عالیم  دیگر 
می کنند و کنترل و خودتنظیمی بهتری دارند. 
می توانند  دیگر  کودکان  از  بهتر  کودکان  این 
البته  و  باشند  داشته  طوالنی مدت  دوستی های 
و  می کنند  درک  را  همدلی  هرچیز،  از  قبل 

هنگام  آنها  هستند.  خوبی  مذاکره کننده های 
اعتمادبه نفس  جدید،   چالش های  با  رویارویی 
باالیی از خود نشان می دهند و با آن چالش ها با 
تحلیل و استدالل های منطقی برخورد می کنند.
غیرکالمی  و  کالمی  قدرت  اجتماعی  کودکان 
باالیی دارند و به همین دلیل می توانند ارتباط 
خوب خود با دیگران را حفظ کنند و مهم تر 
از همه، مهارت های اجتماعی کودکان، عالمت 
تمام  در  بزرگسالی شان  در  آنها  موفقیت  قوی 
جنبه های  یا  حرفه ای  تحصیلی،  زمینه های 

شخصی شان است.
با روش های مختلف می توانید کودک تان را 

اجتماعی بار آورید:
۱. تماس چشمی

از کودک تان بخواهید وقتی با کسی صحبت 
تماس  کند.  نگاه  او  چشم های  به  می کند 
می شود  باعث  گفتگو،  موقع  داشتن  چشمی 
کند  برقرار  موثری  ارتباط  دیگران  با  کودک 
بگیرد.  او شکل  در  اعتمادبه نفس  نتیجه  در  و 
این  به  بتوانند  اینکه  برای  خردسال  کودکان 
تمرین  روز  هر  باید  کنند،  پیدا  مهارت دست 
با  بخواهید،  آنها  از  می توانید  بنابراین  کنند. 
اسباب بازی هایشان حرف بزنند و موقع حرف 
یا  کنند.  نگاه  عروسک هایشان  چشم  به  زدن 
می توانند با شما حرف زده و در همان حال به 

چشم هایتان نگاه کنند.
2. یادگیری عواطف و احساسات

احساسات  تا  دهید  اجازه  کودک تان  به 
گوناگون، مانند شادی، خشم، ناامیدی، هیجان، 
بودن،  غریب  و  عجیب  بدجنسی،  یا  شیطنت 
و  خطر  احساس  وحشت،  و  ترس  خستگی، 
بیاموزد.  هر احساس دیگری را تقلید کرده و 
»تشخیص  بازی  او  با  می توانید  مثال  به طور 
کارت  دسته  یک  دهید.  انجام  احساسات« 
حاوی تصاویر چهره با احساسات گوناگون با 
خود داشته باشید و از کودک بخواهید احساس 

موجود در چهره تصویر را توضیح دهد.
کودکان وقتی احساسات دیگران را به درستی 
درک کنند، بهتر می توانند با افراد اطراف خود 
ارتباط برقرار کنند و در برخورد با کودکان و 
افراد دیگر گیج نمی شوند. برای اینکه بتوانید 
به طور عملی و موثر احساسات را به کودک تان 
بیاموزید، موقع شادی یا ناراحتی، چهره تان را 
شاد یا غمگین کرده و این احساسات را به آنها 
نشان دهید. همچنین وقتی آنها رفتار نامناسبی 

دارند، چهره تان را عصبانی یا دلخور گرفته و 
این نوع احساسات را هم به آنها بیاموزید.

۳. تشویق به ارتباط برقرار کردن
صورت  به  تا  بیاموزید  کودک تان  به  باید 
با  و  کند  وجود  ابراز  غیرکالمی،  یا  کالمی 
اجتماعی  به عالیم  و  باشد  تعامل  در  دیگران 
کمک  آنها  به  باید  ابتدا  دهد.  نشان  واکنش 
یاد  به خوبی  را  احوالپرسی  و  سالم  تا  کنید 
مناسبی  به طور  دیگران  با  بتوانند  و  بگیرند 
کنید  آنها کمک  به  همچنین  باشند.  تعامل  در 
احساسات  و  کنند  غلبه  خجالت هایشان  به 
این  برای  نشان دهند.  به درستی  را  واقعی شان 
راحت  دهید  اجازه  کودک تان  به  باید  کار 
درمورد  و  کند  سوال  بزند،  را  حرف هایش 
نیازها، آرزوها، باورها و عقایدش صحبت کند. 
از کلمات  باید  آنها  با  همچنین موقع صحبت 
با »لطفا«، »ممنون« و »خواهش   مناسب همراه 
می کنم« استفاده کنید. بدین ترتیب کودکان ابتدا 
ارتباط صحیح با شما را یاد می گیرند، سپس با 
دیگران به راحتی وارد تعامل مناسب می شوند.

۴. فراهم کردن محیط مناسب
نمی توانند  هستند  تنها  که  کودکانی 
بگیرند.  یاد  به خوبی  را  ارتباطی  مهارت های 
متاسفانه این کودکان، کمتر اجتماعی می شوند. 
برای  است،  تک فرزند  کودک تان  اگر  بنابراین 
کودکان  با  بتواند  که  کنید  فراهم  شرایطی  او 
دیگر در ارتباط باشد. مثال، او را در کالس های 
آموزشی یا تفریحی ثبت نام کنید و اجازه دهید 
با انواع متفاوتی از افراد در ارتباط باشد. بودن 
تفریحی،  کالس های  مدارس،  بازی  زمین  در 
فعالیت های ورزشی و غیره، فرصت خوبی را 

برای اجتماعی شدن آنها فراهم می کند.
۵. آموزش مهارت های باالتر اجتماعی

وقتی کودکان بتوانند بدون ترس و خجالت، 
وجود  ابراز  و  کرده  برقرار  ارتباط  دیگران  با 
در  اجتماعی  مهارت های  آموزش  برای  کنند، 
می گیرند  یاد  و  می شوند  آماده  باالتر  سطوح 
اجتماعی  پیچیده تر  موقعیت های  پس  از 
اجازه  کودک تان  به  زمان  این  برآیند.  در  هم 
باشد  داشته  خوبی  ارتباطی  کانال های  دهید، 
مذاکره،  چون  اجتماعی  مهارت های  بتواند  تا 
حل اختالف، ارتباط های غیرکالمی، جسارت، 
چانه زنی و صحبت در جمع دیگران را بیاموزد 

و روی آنها مسلط شود.
parenting.flinto.in:منابع

جودو کار یک دست
یاد  جودو  گرفت  تصمیم  ساله اي  نه  بچه  پسر 

بگیرد. پسر دست چپش را در یک حادثه از دست 
داده بود ولي جودو را خیلي دوست داشت به همین 
دلیل پدرش او را نزد استاد جودوي ژاپني معروفي 

برد و از او خواست تا به پسرش تعلیم دهد.
پسر  اما  گذشت  ماه  سه  کرد.  قبول  استاد 
نمي دانست چرا استاد در این مدت فقط یک فن را 
به او یاد مي دهد. یک روز نزد استاد رفت و با اداي 
احترام به او گفت: »استاد، چرا به من فنون بیشتري 

یاد نمي دهید؟«
حرکت  یک  »همین  گفت:  و  زد  لبخندي  استاد 

براي تو کافي است«.
پسر جوابش را نگرفت ولي باز به تمرینش ادامه 
داد. چند ماه بعد استاد پسر را به اولین مسابقه برد. 
پسر در اولین مسابقه برنده شد. پدر و مادرش که 
تشویقش  شدت  به  بودند،  شاد  بسیار  پیروزي  از 
برنده شد  هم  و سوم  دوم  دور  در  پسر  مي کردند. 
تا به مرحله نهایي رسید. حریف او یک پسر قوي 
هیکل بود که همه را با یک ضربه شکست داده بود. 
او  به  استاد  ولي  روبرو شود  او  با  ترسید  مي  پسر 

اطمینان داد که برنده خواهد شد.
به  محکم  یک ضربه  و حریف  شد  آغاز  مسابقه 
پسر زد. پسر به زمین افتاد و از درد به خود پیچید. 
داور دستور قطع مسابقه را داد. ولي استاد مخالفت 

کرد و گفت: »نه ، مسابقه باید ادامه یابد«.
قرار  باز رو در روي هم  این دو حریف  از  پس 
حریف  لحظه  یک  در  شد،  آغاز  مبارزه  و  گرفتند 
اشتباهي کرد و پسر با قدرت او را به زمین کوبید 

و برنده شد!
تعجب  با  و  رفت  استاد  نزد  پسر  مسابقه  از  پس 
را  قدرتمندم  حریف  چگونه  من  »استاد  پرسید: 

شکست دادم؟«
باعث  تو  »ضعف  گفت:  خونسردي  با  استاد 
با  را  همیشگي  فن  آن  تو  وقتي  شد!  ات  پیروزي 
قدرت روي حریف انجام دادي تنها راه مقابله با تو 
این بود که دست چپ تو را بگیرد در حالي که تو 

دست چپ نداشتي «.
منبع: گلنوشته ها

داستان کوتاه

چه کنیم کودکان مان اجتماعی تربیت شوند؟

هؤپ هؤپ نامه

 شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد  بند ۱  مصوبه  نشست شماره  
۱۰۵  شورای محترم اسالمی شهر صفادشت نسبت به احداث سکوی 

تماشاگران ورزشگاه تختی  از طریق مناقصه  اقدام نماید .
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطالعات بیشتر به 

واحد امورقرارداد ها مراجعه نمایند . 
ضمنًا در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند 
با شماره تلفن 6۵296۴۵۰-۰2۱ امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

*مبلغ اعتبار : ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
*آخرین مهلت تحویل مدارک:   ۱۴۰۱/9/۱6

محمدعلی کریمی - شهردار صفادشت

تجدید آکهی مناقصه 
نوبت  اول 

 شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد  بند ۱۱  مصوبه  نشست شماره  
۳۸  شورای محترم اسالمی شهر صفادشت نسبت به ساخت نگهبانی و 
سرویس بهداشتی زمین چمن شهرک امید از طریق مناقصه  اقدام نماید.

لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطالعات بیشتر به 
واحد امورقرارداد ها مراجعه نمایند . 

ضمناً در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند 
با شماره تلفن 6۵296۴۵۰-۰2۱ امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

مبلغ اعتبار : 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
آخرین مهلت تحویل مدارک:   ۱۴۰۱/9/۱6    

محمدعلی کریمی - شهردار صفادشت

تجدید آکهی مناقصه
نوبت  اول


