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قرار و مدار

همان طور که شاید شما نیز تا به حال متوجه
محوری
شده باشــید ،در روزهای زوج ،صفحه آخر
زندگیســام با عنوان فرفره ،به کودکان
اختصاص دارد و تالش شده است با ارائه
مجموعهای متنوع توجه این گروه از خوانندههای روزنامه را -که
برای ما اهمیت بســیار دارند -جلب کنیــم .در این مطلب اما
میخواهیم نگاهی به محتوای این صفحه بر مبنای دیدگاه گاردنر
بیندازیم و ببینیم صفحه فرفره ،چه ابعادی را بیشتر تحت پوشش
قرار داده و برنامههای روزنامه خراسان برای تحت پوشش قرار
دادن سایر ابعاد چیست؟

زندگیسالم
چهارشنبه
     23مرداد    1398
شماره 1394
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نظریهای که طبق آن ،کم هوش بودن معنایی ندارد

یکی از نظریههای مطرح در زمینه هوش ،نظریه «هوارد گاردنر» است.
نظریهاوکهبیشتربهعنواننظریههوشهایچندگانهشناختهمیشود،
دید متفاوتــی از تعریف هوش و انواع آن به ما میدهــد .در این نظریه او
به هشت نوع متفاوت هوش اشــاره میکند (نام هشت نوع هوش را در
جدولی که در ادامه میآید ،میتوانید مالحظه کنید) .مزیت این نظریه
در کاربردی بودن آن اســت؛ اینکه رابطه روشــنی بین انــواع هوش و
مشاغل وجود دارد و به عنوان مثال ،مشخص است اگر به دنبال تربیت
یک نویسنده هستیم باید برنامههایی برای تقویت هوش کالمی-زبانی
داشته باشــیم و اگر هدف تربیت یک ورزشــکار حرفهای است ،باید به
دنبــال برنامههایی بــرای تقویت هوش اندامی-جنبشــی باشــیم .بر
اساس این دیدگاه ،هر فردی ممکن است در یکی دو بعد هوش ،توانایی
بیشتریداشتهباشد.طبقایندیدگاهکمهوشبودنمعنانداردچراکه
هر فــردی در نهایت در یکــی دو زمینــه توانایی قابل قبولــی دارد .این
نظریه در زمینههای آموزشی کاربرد فراوانی دارد و برای سنجش مواد
آموزشی از آن به دفعات استفاده شده و میشود.

انواع هوش از دید گاردنر

ا بخوانند

مسیر دشوار ما به عنوان رسانهای مکتوب

واقعیت این اســت که رســانه مکتوب بودن و توجه داشتن به هوشهای
چندگانهاصالکارآسانینیستچراکهتوجهبهبرخیازانواعهوشمانند
هوشموسیقایییاهوشاندامی-جنبشیدریکرسانهمکتوب،شدنی
نیست اما در کنار همه این محدودیت ها در روزنامه خراسان تالش شده
تا حد امکان ،با آمادهسازی محتواهایی گسترده ،طراحی فعالیتهای
مختلف،معرفیبازیهایمتنوعوارائهسرگرمیهایجدید،هم هانواع
هوش تا حد زیادی تحت پوشــش قــرار گیرند .جدول زیر نشــاندهنده
فعالیتهایمختلفدرصفحهفرفرهوارتباطهرکدامباانواعهوشاست.

بخشهایی از صفحه فرفره که فعالیت مرتبط دارند
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دنیای حیوانات

استفاده بیشتر از چیستان
و معما

انتخاب لباس

درکنارآنبرنامههایآیندهروزنامهبرایگسترشفعالیتهایمرتبطبا
هرهوشرانیزمیتوانیددراینجدولمالحظهکنید.

توجه صفحه فرفره به تقویت هوش کودکان مشا

بر مبنــای محتوای ارائه شــده تا به امــروز ،میتوانیم ادعــا کنیم که در
صفحه فرفره ،تالش کردهایم به انواع هوش توجه کافی داشــته باشیم
و برای هر کدام از ابعاد هوش ،محتوایی مناسب تولید کنیم اما با همه
تالشها ،نیاز به توجه بیشتر در برخی حوزهها ضروری است .ما برای
بهبود صفحه فرفره برنامههایی داریم اما در کنار آن خوشحال خواهیم
شد بازخوردهای شما در این زمینه
را نیــز دریافت کنیم .برای ارســال
نظــرات خــود میتوانیــد از طریق
شــماره پیامکــی  2000999یــا
 09354394576در تلگــرام با
ما در تماس باشید.

صفحه«فرفره»
را به فرزندان
خود و اطرافیان
معرفیکنیدتا
فرصت ارائه
خدماتبیشتر
و بهتری داشته
باشیم

ارائه مفاهیم مرتبط در خالل
داستانها

معرفی شغل

طراحی بخشی جدید برای
معرفی احساسات
مسافر کوچولو

ارتباط های کالمی غلط و جایگزین صحیح آن
والدین و نوجوان

خانوادهومشاوره

درباره ر
ش
د
ه
م
ه
و محتوای جانبه کودکا
ن
5
ت
ا
0
1
سال
یکه ما ب
را
ی
آ
ن
ه
ا
داریم

(یک شنبه ها  -چهار شنبه ها)

متن :الهام یوسفی
تصویرساز :ندا طاهری

به جای انتظار بیهوده از کودک ،هر نیم ساعت  5دقیقه به کودک توجه کنید

ای وای! خستم
کردی .برو خودت
بازی کن دیگه ،هر
دو دقیقه نیا سراغ
من .حاال هم برو
پیش مامانت ،تا
من بیام.

ببخشید ،فکر کنم باید
چند دقیقهای رو با پسرم
باشم .االن برمیگردم
خدمتتان.

بابا!
بابا!
بیا اینو
ببین.

بابا!
بابا!
بیا اینو
ببین.

شیکپوشی
بهوقتچاقی!

بانوان

لباس مناسب برای بانوانی که اضافه وزن دارند باید
 8ویژگی داشته باشد که کمتر به آنها توجه میشود
اضافه وزن و چاقی از جمله معضالتی است که ذهن خانمها را به
خود مشغول می کند و ممکن است اعتماد به نفس آنها را تحت
تاثیر قراردهد .در ابتدا بهتر است خودتان را همانطور که در آینه
میبینید ،بپذیرید و دوست داشــته باشید و سپس برای سالمتی
خود و همچنین پیشــگیری از بیماریهای ناشی از اضافه وزن با
تمرینهای استاندارد ورزشی ،تغذیه مناسب از نظر میزان کالری
که به بدنتان میرســاند و سوخت و ســازتان را باالتر میبرد و
همچنین کمی صبر کردن به وزن دلخواهتان برسید .با این حال،
شما به عنوان خانمی که دارای اضافه وزن هستید ،برای بهتر به نظر
رسیدن و پوشاندن افزایش وزنتان در مراسم زنانه ،میتوانید از
فرم لباس پوشیدن مخصوص به خود و مناسب اندامتان استفاده
کنید ،به طوری که هم اضافه وزن شما به خصوص در ناحیه شکم
و پهلو کمتر به چشم بیاید و هم کشیدهتر به نظر برسید .به همین
دلیل و در ادامه هفت ویژگی را مطرح خواهیم کرد که لباسهای شما
باید آنها را داشته باشد.
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از لباسهایی که رنگ تیره دارند از جمله مشکی ،سورمهای،
زرشکی ،آبی تیره و  ...استفاده کنید.
جنس پارچه لباستان بهتر است از تار و پودهایی ریز و ظریف
و نرم باشد.
طرح روی پارچه هرچه ســادهتر باشــد ،مناســبتر است و اگر
مایلید که پارچه طرحدار انتخاب کنید ،حتما نقشهایی مانند
گلهای ریز اولویت شما باشد.
از لباسهایی که دارای برش عمودی هستند (مثل لباسهای
با برش ترک) یا خطوط عمودی استفاده کنید.
از لباسهایی که قد شما را بلندتر نشان میدهد استفاده کنید
مانند :شــلوار بلند ،کت بلند ،دامن بلندی که کلوش نباشــد،
پیراهن بلند و....
در همه حال تالش کنید لباسهایی متناسب با سایز خودتان
بپوشید؛ نه گشادتر و نه تنگتر.
کفش پاشــنه بلند بپوشــید یا حداقل کف آن کفش کمی بلند
باشد.
درانتهافراموشنکنیدهرچهآگاهیشماازاندازهوفرمبدنتان
بیشتر باشد ،به همان نسبت لباس مناسبتری را برای پوشش
خــود میتوانید انتخــاب کنید و حس بهتــری به خودتــان خواهید
داشت.
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ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999

مادرم با داستانهای ساختگی ،آبرویم را جلوی دیگران میبرد!
دختری هستم که مادرم همیشــه بدیهای من را نزد فامیل میگوید .خیلی هم اغراق
میکند با اینکه بیشــتر حرفهایش درباره من الکی و ساختگی است .از اینکار لذت
میبرد که آبرویم را میبرد .مثال یک روز من چون میخواستم کتاب بخوانم به مهمانی
نرفتم ،اما بعدا فهمیدم مادرم گفته چون از دســت من ناراحت بوده ،مرا با خود نبرده است! مدام از
این کارها میکند 18 .سالهام و دیگر واقعا نمیتوانم تحمل کنم.
عبدالحسین ترابیان |  کارشناس ارشد روانشناسی

مخاطــب گرامی ،وجــود ارتباط
مشاوره
موثربیناعضایخانواده،یکیاز
خانواده
مهمتریــن مهارتهــای زندگی
اســت که همه باید یــاد بگیرند و
عاملاصلیآرامشمحسوبمیشود.باتوجهبهنقدی
کهازرفتارمادرداشتید،بهنظرمیرسدکهجایتعامل
بینشما،تقابلشکلگرفتهکهضرورتداردبهدنبال
حلمسئلهارتباطمعیوبخودومادرتانباشید.
درپیامکتانفقطمادرتانرانقدکردید

قبــل از نقد رفتار مــادر به نقــد خود بپردازیــد و باور
داشته باشــید که فرزندان ،پاره تن والدین هستند

ولی شــما از تخریب خود توســط مــادر نــزد فامیل
گالیه کردهاید که خبــر از دلگیری شــدید مادر و از
طرفی راهکار غلط ایشان است .بنابراین برای حل
مشــکل ارتباطی خود با مادر عزیزتان ،در قدم اول
باید نوع نگاه و رفتار خود درباره مادرتان را بازنگری
کنید و تغییر دهید چراکه برای تغییر رفتار دیگران،
تغییر رفتــار خودمان یک ضرورت اســت .کســانی
که فقط رفتار اطرافیان را نقد میکننــد و به رفتار و
برخوردهای خود توجهی ندارند ،بــه احتمال زیاد
از عزت نفس مناســبی برخوردار نیســتند .شما در
پیامکتان فقــط مادرتــان را نقــد کرده ایــد و هیچ
چیزی درباره خودتان ننوشتهاید.

رفتارمادرتانموردتاییدنیست

همهاعضایخانوادهبایدبراییکدیگرنقشلباسرا
داشته باشند ،لباس کار حفاظت بدن از سرما و گرما
و...راداردوازطرفیزشتیهارامیپوشاند.بنابراین
هیچیک از اعضــای خانــواده نبایــد خــارج از کانون
خانواده،چهرهفرزندیاشریکزندگیخودراتخریب
کنند چون این خطا نه فقط اعتبار فــرد را ،بلکه همه
خانواده را در منظر دیگران زیر ســوال میبرد .اولین
جای حل هر مسئله و مشکلی کانون مقدس خانواده
اســت و اگر در خانواده امکان حل مسئله نیست باید
بهمشاورمورداعتمادبرایحلمشکلمراجعهکنید.
بنابراینرفتارمادرشماباهرنیتیکهباشد،موردتایید
نیستاماشمامیتوانیدبایکسریراهکارها،شرایط
راتغییردهید.درادامهچندتوصیهبرایبهبودارتباط
شماومادرتقدیممیشود.
کلیدطالییبرایحلمسائلخانوادگی

برایحلهمهمسائلخانوادگی،گفتوگویسازنده
وگوشدادنفعالدوطرفبهاظهاراتیکدیگرباعث
شــکلگیری همزبانی می شــود و همین نکته ،کلید

طالیی برای حل چنین مشــکالتی است .در ضمن،
توگوهای سازنده میتواند باعث همدلی
پیامد گف 
شــود که اکنــون در رابطــه شــما و مادرتــان همدلی
کمرنگاست.
بهاحتراموتوجهبهادهید

برایتعلقخاطربیشترشماومادرتانبههم،حتمابه
تامیننیازهایانسانییکدیگرکهشاملاحترام،توجه
ومحبتاستبایدبیشتربهادهیدوباتامینایننیازها
کهدوطرفهاست،امنیترابهروابطتانبازگردانید.
بهدرکمتقابلبرسید

شمادورانجوانیاولراتجربهمیکنیدکهبههرحال
تفاوت محسوسی با دوران نوجوانی دوم دارد و شاید
مادرتانباویژگیهایاینمرحلهرشدآشناییندارند.
بنابراین توقعــات و انتظاراتی مغایر این مرحله رشــد
از شــما دارند که با مطالعه روانشناسی رشد ،شما و
مادرتان میتوانید به درک متقابل برسید .همچنین
اگرفرزنداولخانوادههستید،قطعامادرجوانیدارید
که این یک امتیاز خوب برای شما محسوب میشود
چون شکاف ســنی و فرهنگی محسوســی بین شما
نیســت و باید هرچه بیشــتر به مادر نزدیک شوید تا با
روحیاتوسلیقهایشانبیشترآشناشوید.

و تلگرام 09354394576

* من به عنوان یک پســر  27ساله که در  22ســالگی ازدواج کردم
و از زندگی فعلی ام راضــیام  ،در حالی که وضع مالیام هم خیلی
عباس
متوسط است ،از مطلب سردار آزمون خوشم اومد.
* با خواندن مشــکالت چپ دســتها ،دلم برایشان سوخت .چه
شقایق
دنیای نامردی داریم ما!
* تا امروز دو جلسه مشاوره برای انتخاب رشته رفتم و انگار پولهایم
را در چاه ریختم .چرا هیچ نظارتی بر کیفیت این مراکز نیست؟
* تیترهایی که روی عکس چاپ میکنید ،خوانده نمیشود .مطلب
امروز صفحه سالمت را ببینید .چرا به فکر چشم مخاطب نیستید؟
* درباره ازدواج سردار میخواستم بگم ما که ازدواجمون به خاطر
بیپولی به هم خورد ،مگر همینها درست و به موقع ازدواج کنند.
سپهر

* ما تو فامیلمون 90 ،درصد چپ دســت هســتند و جالبه تو دنیا،
فقط  10درصد چپ دست هستن!
* وقتی گزارش ســفر زوج بلژیکی رو خوندم ،لذت بردم .همیشــه
آرزوی یک چنین مســافرتهایی رو داشتم .ســال  72چهار روز با
دوچرخه از بجنورد به مشــهد ،نیشابور ،ســبزوار و اسفراین رفتیم.
چقدر خوش گذشت .حاال فکر کنید این زوج چقدر لذت میبرند.
* لطفا یک مطلب درباره اینکه چه رنگهایی به چه پوســتهایی
میاد ،چاپ کنید.
* محمد جونم ،خوشــحالم که یه ســال دیگه هم در روز تولدت کنار
همیم،تولدتمبارکعزیزدلم.سالهایسال،سالموبرقرارباشی.
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