1

TIZLAND.IR

نشریه داخلی سرزمین تیزهوش ها (انتشار الکترونیک)
تیزلند | 02188996316 | www.tizland.ir
مدیر مسئول
عادل طالبی | adeltalebi@tizland.ir
مدیر اجرایی
شیرین محمدی | mohamadi@tizland.ir
مسئول تولید محتوا
مریم حبیبی | habibi@tizland.ir
صفحه آرایی
امین خانی | khanim97@gmail.com
محمد
ِ
اینفوگرافیک
راضیه شاهیان | یاسمن مرادی
تاریخ انتشار
تیر ماه  | 97شماره هشتم

انتشار این فایل به صورت الکترونیک آزاد است.

1

فرزند خود را از شایعهپراکنی بازدارید!

5

کمک به بچهها برای اتالف وقت کمتر

8

درک تحول کودکان بزرگ

12

تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان

16

 5روش آموزش مسائل مالی به کودکان

19

با  21ترفند مادران برای برقراری نظم آشنا شوید!

مقاله شماره 1

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

فرزند خود را از
شایعهپراکنی بازدارید!

چه کسی میداند شایعهپراکنی از چه سنی
شروع میشود؟ شایعهسازی یک سرگرمی رایج
برای بچههای  8تا  9ساله است .با آموزش به
فرزندتان که چطور به دیگران احترام بگذارد ،از
دلخور یهای معمول پیشگیری کنید.

در یکــی از آخریــن روزهــای کالس ســوم ،رووان ِچنتــر

خیلــی ناراحــت بــه خانــه آمــد" :او شــایعهای شــنیده بــود

شــایعات ناپســند ،رازهــای درگوشــی و نظــرات شــرمآور
مثــل آتــش در بیــن بچههــای  8تــا  9ســاله در مدرســه

مبنــی بــر اینکــه یکــی از همکالســیهایش بــه خاطــر
اینکــه او را نبینــد مدرســهاش را تغییــر داده" .مــادرش

ـر ی اســتاد روانشناســی
پخــش میشــود .دکتــر کاریــن فِ ـ ِ
در دانشــگاه واشــنگتن در ســیاتل توضیــح میدهــد کــه

ربــکا اِکلِــر از شــهر تورنتــو در ایــن خصــوص میگویــد:

"بچههــا در ایــن ســن از شــایعات اســتفاده میکننــد تــا

"حتــی وقتــی برایــش توضیــح دادم کــه او مدرســهاش را

ببیننــد روی دیگــران چقــدر قــدرت و تأثیــر دارنــد"" .آنهــا

عــوض کــرد زیــرا خانــوادهاش داشــتند ازاینجــا میرفتنــد،

همچنیــن از ایــن شــایعات بــرای محبوبتــر و معروفتــر

بازهــم رووان حــرف خــودش را تکــرار میکــرد کــه بقی ـهی

شــدن اســتفاده میکننــد" .خوشــبختانه ،شــما میتوانیــد

بچههــا میگوینــد کــه او بــه خاطــر تــو مدرســهاش را

فرزندتــان را راهنمایــی کنیــد تــا از ایــن کار دوری کنــد.

عــوض کــرد".
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دکتــر اِیلیــن کنــدی مــوره روانشــناس بالینــی

ممکــن اســت وسوســه شــوید بــه فرزندتــان بگویید

پرینســتون نیوجرســی و نویســندهی "قوانیــن
در
ِ

صحبــت کــردن پشــت ســر هــم کالســیهایش

نانوشــتهی دوســتی" میگویــد :فرزنــد شــما ممکــن

او را محبوبتــر و معروفتــر نخواهــد کــرد امــا

اســت فکــر کنــد اگــر چیــزی کــه میگویــد درســت

مطالع ـهی دکتــر مــک دونالــد نشــان میدهــد کــه

باشــد و نظــر شــخصی او یــا شــایعه نباشــد ،پــس

در ایــن ســن ،اینگونــه خواهــد بــود :بچههایــی

غیبــت محســوب نمیشــود .بچههــا ممکــن اســت

کــه بیشــتر شــایعه درســت میکننــد بیشــتر توســط

صحبــت کــردن در مــورد بچــهای کــه در امتحــان

هــم ســن و ساالنشــان دوســت داشــته میشــوند

رد شــده ،صحبــت در مــورد کســی کــه بــه دفتــر

و روابــط دوستیشــان نزدیکتــر از بقیــه ارزیابــی

مدرســه بــرده شــده ،صحبــت در مــورد کســی کــه

میشــود .در عــوض ،یکــی از بزرگتریــن عواقــب

بــرای پوشــیدن کفشهــای ورزشــی هنــوز بــه کمــک

ـری میگویــد:
منفــی شــایعات را بگوییــد .دکتــر فِ ـ ِ

معلــم احتیــاج دارد را کار اشــتباهی نداننــد .امــا

"بــه فرزندتــان بگوییــد اگــر زیــاد در مــورد افــراد دیگر

قطعـ ً
ـا اینطــور نیســت .درحالیکــه بــرای فرزندتــان

غیبتکنیــد ،بیشــتر احتمــال دارد بچههــای دیگــر

قابـلدرک نیســت کــه نبایــد در مــورد هــم کالســیش

هــم در مــورد شــما غیبــت کننــد" .همچنیــن بگذارید

کــه در کالس حضــور نــدارد صحبــت کنــد امــا شــما

بدانــد کــه عــاوه بــر شــایعات راههــای دیگــری بــرای

میتوانیــد موضوعاتــی کــه خــارج از حــد و حــدود او

داشــتن روابــط دوســتانهی نزدیــک وجــود دارد و آن

هســتند را بــه او آمــوزش دهیــد .در مــورد مســائلی

انجــام کارهــای لذتبخــش بــا دوســتان خواهــد

کــه ممکــن اســت احساســات شــخص را جریحـهدار

بــود کــه از نشســتن در کنــار یکدیگــر و حــرف زدن،

کنــد صحبــت کنیــد (ماننــد طــاق و دیگــر مســائل

جذابتــر خواهــد بــود .ســپس مــواردی را پیشــنهاد

خانوادگــی) مســائلی کــه باعــث خجالــت میشــوند

کنیــد ماننــد :همــکاری بــا یــک پــروژهی خیریــه،

(ماننــد نمــرهی بــد ،رد شــدن در یــک مقطــع ،یــا

ثبتنــام در یــک تیــم ورزشــی ،یــا حتی تشــکیل یک

مریــض شــدن در مدرســه) یــا مســائلی کــه از آنهــا

کارگاه کوچــک .دکتــر مــک دونالــد اضافــه میکنــد:

اطالعــات درســت ندارنــد (مثـاً اینکــه دانشآمــوزی

"کمــک بــه فرزندتــان و دوســتانش در یافتــن ســایر

کــه در دفتــر مدرســه اســت دارد خــودش را بــه

چیزهــای ســرگرمکننده میتوانــد راهــی طبیعــی

موشمردگــی میزنــد کــه بقیــه برایــش دلســوزی

بــرای جلوگیــری از شــایعهپراکنی باشــد".

کننــد) بهاینترتیــب او یــاد میگیــرد کــه نبایــد در
مــورد ایــن مســائل صحبــت کنــد.
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پنج موردی که باید درباره آلرژی فصلی کودکان بدانید!

از حریم خصوصی حمایت کنید!

روابط دوستانه را تقویت کنید!

مانع از پخش شدن شایعات شوید!
دکتــر کنــدی مــوره میگویــد :باوجوداینکــه برخــی بچههــا
بهنــدرت شــروعکنندهی شــایعه هســتند ،امــا برایشــان
ســخت اســت کــه در مقابل گــوش دادن بــه آن یا تکرارشــان
مقاومــت کننــد .او میگویــد" :بــه فرزندتــان توضیــح دهیــد
کــه حــرف هــای مبهــم و بــدون دانشــی کــه از یــک شــخص
بــه شــخص دیگــری گفتــه میشــود ،نوعــی نامهربانــی در
مــورد شــخصی ســت کــه در جمــع حضــور نــدارد و وقتــی
آنهــا را بشــنود قطعـ ً
ـا ناراحــت خواهــد شــد" .عباراتــی را به
او پیشــنهاد کنیــد کــه دفعـهی بعــد کــه کســی در مقابلــش
غیبــت میکنــد آن را بگویــد؛ ماننــد" :خــب ،امــا او همیشــه

در مــورد تــو حــرفهــای خوبــی میزنــد" یــا "ایــن واقعـ ً
ـا بــه
مــن ربطــی نــدارد".
همچنیــن در مــورد اینکــه اگــر چیــزی کــه شــنیده را
میخواهــد بــرای معلمــش بازگــو کنــد نیــز نکاتــی را بــه او
بگوییــد .دکتــر کنــدی مــوره میگویــد" :بــه او بگوییــد اگــر
قــرار اســت کســی بــه خاطــر شــایعهی او ازنظــر فیزیکــی یــا
احساســی آســیب ببینــد یــا اگــر باعــث انجــام کار اشــتباهی
ماننــد تقلــب در امتحــان شــود ،آن را بازگــو نکنــد .و اگــر
فرزندتــان نمیتوانــد بــه معلمــش بگویــد کــه نمیخواهــد
ایــن کار را انجــام دهــد میتوانیــد خودتــان یادداشــتی بــرای
معلمــش بنویســید و قضیــه را برایــش توضیــح دهیــد.
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مقاله شماره 2

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

کمک به بچهها برای
اتالف وقت کمتر
ً
«بعدا انجامش میدم»
از شنیدن جملهی
خسته شدید؟

"من نمیخواهم

انجامش بدهم"

بچههــا اغلــب بــه ایــن دلیــل
کــه اولویتهایشــان بــا مــا فــرق
دارد ،از انجــام کارهایشــان طفــره
میرونــد .بنابرایــن اگــر لیســت انجــام
وقتــی بچههــا بزرگتــر میشــوند
و شــروع بــه پذیــرش مســئولیت
میکننــد و قــدرت و کنتــرل بیشــتری
روی زمــان خودشــان دارنــد اغلــب بــه
تعویــق انداختــن کارهــا تبدیــل بــه
یــک مشــکل میشــود.

کارهــای فرزندتــان شــامل امتیــاز در
بــازی مشــتزنی و بــازی اژدهــا در
نت¬بوکــش اســت ،مطالعــهی تلفــظ
کلمــات و نوشــتن یادداشــتهای
تبریــک تولــد بــدون مشــارکت شــما
انجــام نمیشــود.
چــه کمکــی میتوانیــد بکنیــد :اینکــه

خوشــبختانه شــما میتوانیــد قبــل

بخواهیــد کاری کنیــد کــه فرزندتــان

از اینکــه ایــن عــادت بــه یــک عــادت

بخواهــد فعالیتــی را انجــام دهــد را

درازمــدت تبدیــل شــود بــا فکــر در

فرامــوش کنیــد .چیزهایــی ماننــد

مــورد آنچــه پشــت ایــن اتفــاق اســت
و بهکارگیــری ایــن اســتراتژیها آن را
در نطفــه خفــه کنیــد.
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نمــرات و رفتارهــای خــوب ،بــرای
بچهمدرســهایها مفاهیــم انتزاعــی
ســت و هیــچ تغییــری در آن بــه
وجــود نمیآیــد .دکتــر ام کاپالــکا،

نویســندهی کتــاب "بــرای بچههــای
غیرقابلکنترلتــان پــدرو مــادر خوبــی
باشــید" پیشــنهاد میکنــد :در عــوض،
بــا تغییــر امتیــازات بعــد از انجــام
شــدن کارهــا در لیســت روزانــهی
او ،اولویتهــا را مشــخص کنیــد.
بهعنوانمثــال؛

اگــر

میخواهیــد

او فقــط بعــد از پایــان تکالیفــش،
تلویزیــون ببینــد یــا بــازی کامپیوتــری
بکنــد ،فرزندتــان یــاد خواهــد گرفــت
کــه اینهــا امتیازاتــی ســت کــه بعــد
از انجــام یــک رفتــار مســئوالنه بــه او
داده خواهــد شــد.

انجامشبدهم"
کلمــهی "نمیتوانــم" را بــه ایــن

ً
واقعــا
راحتــی نپذیریــد ،چیــزی کــه

پشــت ایــن نمیتوانــم وجــود دارد را
بفهمیــد .خصوصـ ً
ـا اگــر فعالیتــی ســت

کــه او میتوانــد انجامــش دهــد مث ـاً
تمیــز کــردن اتــاق -کــه وقتــی از او
میخواهیــد ایــن کار را انجــام دهــد
پاهایــش را روی زمیــن میکشــد
چــون فکــر میکنــد کار ســختو بزرگــی
بــه او ســپردهاید درحالیکــه او فقــط
نمیدانــد بایــد از کجــا شــروع کنــد.
امــا اگــر او همیشــه انجــام تکالیفــش
را بــه تعویــق میانــدازد و بــه نظــر
میآیــد بــاکاری کــه بایــد انجــام دهــد
بیشازحــد کلنجــار مــیرود ،بایــد
علتــش را بررســی کنیــد .طبــق گفتـهی
کاپالــکا گاهــی طفــره رفتــن از انجــام
کارهــای مدرســه میتوانــد نشــانهای از
یــک مشــکل بزرگتــر ماننــد :مشــکل
در یادگیــری باشــد.
چــه کمکــی میتوانیــد بکنیــد :ابتــدا
بــا معلــم فرزندتــان صحبــت کنیــد .اگر
مشــکالت احتمالــی یادگیــری را برطرف
کردیــد و "نمیتوانــم" بــه معنــی "مــن
انجــام میدهــم امــا نمیفهمــم"
اســت دیگــر مشــکل بــه روش تدریــس
هــم مربــوط میشــود .ریتــا اِمــت
نویســندهی کتــاب "کــودکان بازیگوش"
میگویــد" :بــه او نشــان دهیــد کــه
چگونــه میتوانــد تکالیــف بــزرگ را بــه
بخشهــای کوچــک تقســیم کنــد".
بهجــای گفتــن "اتاقــت را تمیــز کــن"
بــه او کمــک کنیــد همــهی کارهایــی
کــه بایــد انجــام دهــد را شناســایی
کنــد مرتــب کــردن تخــت ،جمعکــردن
زبالههــا ،تمیــز کــردن دراور ،و بعــد از

متمرکزشــده و آن را انجــام دهــد .امــت

خوانــدن داریــم زیــرا تــو ســریعتر

میگویــد" :بــه او بگوییــد بقیـهی کارها

از موعــد مقــرر آمــادهی خوابیــدن

را نادیــده بگیــرد"" .اگــر لباسهایتــان

شــدی" .درنهایــت او میآمــوزد ،انجــام

را جمــع میکنیــد ،زمــان مناســبی

کار در زمــان تعیینشــده خــوب اســت

بــرای مرتــب کــردن کتابهــا نیســت".

امــا زودتــر انجــام دادن از آنهــم بهتــر

همین امــر بــرای انجام تکالیــف متعدد

اســت.

نیــز صــدق میکنــد :از او بخواهیــد
یــک فعالیــت خــاص را انجــام دهــد و
تــا تمــام نشــدنش بقیــه تکالیفــش را
نادیــده بگیــرد.

"ممکن است اشتباه

انجام دهم"

ممکــن اســت فرزندتــان از یادگیــری یا
انجــام چیــز جدیــد ســر بــاز زنــد حتــی

ً
بعدا انجامش
"حاال

چیزهایــی کــه واقعـ ً
ـا دوســت دارد ،زیرا

میدهم"

او نگــران ایــن اســت کــه آن را اشــتباه

بلــه ،وقتــی حوصلــهی پســرتان ســر

انجــام دهــد .بنابرایــن حتــی اگــر

جایــش اســت بهراحتــی میپذیــرد

دخترتــان بــه شــما بــرای درسهــای

کــه لبــاس راحتــی بپوشــد و بــه

موســیقی التمــاس میکنــد ،امــا بازهــم

رختخــواب بــرود .واقعیــت ایــن اســت،

ممکــن اســت تمریــن را بــه تعویــق

وقتــی بچههــا نســبت بــه کاری کــه

انــدازد زیــرا او فکــر نمیکنــد بتوانــد بــه

قــرار اســت انجــام دهنــد هیــچ حســی

آن خوبــی کــه فکــر میکنــد و درواقــع

نداشــته باشــند (اهمیتــی بــرای حــرف

تصــور میکنــد بنــوازد.

شــما قائــل نباشــند) بهراحتــی آن را بــه
زمــان دیگــری موکــول میکننــد.

چــه کمکــی میتوانیــد بکنیــد:
اِمــت میگویــد" :بگذاریــد فرزندتــان

چــه کمکــی میتوانیــد بکنیــد:

بدانــد کــه اشــتباه کــردن بخشــی

کنیــد

از انجــام کارهاســت"" .تــاش مهــم

مشــخص

اســت و قابلدســتیابی ســت و بــه

کنــد و برخــی کارهــا را قبــل از موعــد

معنــای رســیدن بــه حــد ایــده¬ال

تعیینشــده انجــام دهنــد .جــوزف

نیســت" .همچنیــن مطمئــن شــوید

فِ ــراری اســتاد روانشناســی در دانشــگاه

کــه شــما خودتــان بــه نتایــج؛ بیشــتر

دِپــال شــیکاگو میگویــد" :مــا خیلــی

از فرآینــد اهمیــت نمیدهیــد .بــر

ســریع بــرای کارهایــی کــه دیــر انجــام

ایــن نکتــه تأکیــد کنیــد در هــر کاری

شــدند ،تنبیــه را انتخــاب میکنیــم امــا

کــه میخواهیــد انجــام دهیــد ،وارد

اگــر کاری زودتــر از وقــت تعیینشــده

شــدن بــه آن درواقــع رد شــدن از نصف

انجــام شــود بالفاصلــه آن را تشــویق

مســیر اســت.

بــه

فرزندتــان

ضرباالجلهایــی

کمــک
را

نمیکنیــم و جایــزهای برایــش در نظــر
نمیگیریــم" .اگــر پســرتان بایــد بــرای
بــه رختخواب رفتــن در ســاعت  8آماده
باشــد ،امــا  7:45دقیقــه آمادهشــده
اســت ،میتوانیــد بــه او بگوییــد :مــا
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کمک به بچه ها برای اتالف وقت کمتر

"مننمیتوانم

او بخواهیــد فقــط روی یکــی از آنهــا

امشــب زمــان اضافــی بــرای کتــاب

به بچهها کمک کنید زمانشان

را مدیریت کنند!

لــورا اســتاک ،متخصــص مدیریــت
زمــان در هایلنــد راچ در کلــرادو
میگویــد" :شــما بایــد بــه فرزندانتــان
بیاموزیــد کــه منظم باشــند و زمانشــان
را مدیریــت کننــد امــا نبایــد بخواهیــد
کــه خیلــی سفتوســخت باشــند" .در
اینجــا اســتراتژیهایی وجــود دارد کــه
روی ســه فرزنــد  8 ،6و  12ســالهی او
جــواب دادهانــد.

7
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*انتظــارات مشــخصی را تعییــن کنید!

بایــد لبــاس خود را بپوشــند و همیشــه

یــک نمــودار از مســئولیتهای روزانهی

بایــد قبــل از روشــن شــدن تلویزیــون

فرزندتــان در طــول یــک هفتــه چــاپ

تکالیفشــان را تمــام کــرده باشــند.

کنیــد؛ از تمریــن پیانــو گرفتــه تــا تمــام
کــردن غــذای داخــل بشــقاب .بــا ایــن
کار فرزندتــان میدانــد کــه هــرروز بایــد
چــهکاری انجــام دهــد .وقتــی کارهــا
انجــام شــدند ،نمــودار را چــک کنیــد.

* کارهــا را برایشــان راحــت کنیــد!
اگــر فرزندتــان بــرای آمــاده شــدن در
صبــح مشــکل دارد ،یــک چکلیســت
عک ـسدار از کارهایــی کــه بایــد انجــام
دهــد برایــش ایجــاد کنیــد .گاهــی

* آنهــا را تشــویق کنیــد کــه اول

اوقــات تشــخیص بــه تعویــق انداختن

ســختترین کارهــا را انجــام دهنــد!

کار بســیار گیجکننــده اســت.

بــه آنهــا بگوییــد قبــل از صبحانــه

مقاله شماره 3

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

درک تحول کودکان بزرگ

احتماال ً تاکنون چیزهای زیادی درباره کودکان نوپا و
پیشدبستانی آموختهاید ،اما رفتار کودکان بزرگتر
کامالً متفاوت است .در ادامه اتفاقهایی را که در طول
سالهای مدرسه با آن مواجه میشوید ،ذکر میکنیم.

یــک کــودک بــزرگ بیــن ســن

یــاد میگیــرد تــا باهمســاالن خــود چــه بهصــورت

مهدکــودک و ســال دوم دبســتان

انفــرادی و چــه بهعنــوان عضــوی از یــک گــروه،

( 5تــا  8ســال) اســت .در ایــن

تعامــل برقــرار کنــد .رشــد و تحــول در ایــن ســنین

ســنین اتفاقــات و رفتارهــا،

شــامل از دســت دادن دندانهــای کودکــی و بــه

عالیــق ،نیازهــای اجتماعــی و

دســت آوردن دندانهــای دائمــی ،ادامــه یافتــن

تحــوالت تحصیلــی جدیــدی بــروز میکننــد.

رشــد عضالنــی ،هماهنگــی بهتــر دســت و چشــم

در ایــن ســنین بایــد منتظــر بــروز چــه
مســائلی باشــیم؟

و توانایــی انجــام فعالیتهــای فیزیکــی بــرای
مدتزمانــی طوالنیتــر ،میباشــد.

همانطــور کــه کــودک شــما بزرگشــده و وارد

چگونــه میتوانــم بــه فرزندمــان کمــک

ســنین مدرســه میشــود ،تمرکــز شــما بــر روی

کنیــم تــا در مدرســه موفــق باشــد؟

مســائل مربــوط بــه خانــه (ماننــد خــواب و نظــم)

ازآنجاکــه ممکــن اســت مشــکالتی در مدرســه بــه

کمتــر شــده و بــه ســمت مســائل مربــوط به مدرســه

وجــود بیاینــد ،بهتــر اســت در اوایــل ســال تحصیلــی

هــم ازنظــر تحصیلی و هــم ازنظــر اجتماعــی ،گرایش

رابطــه خوبــی بــا معلــم فرزنــد خــود و ســایر کارکنــان

پیــدا میکنــد .در طــول ایــن ســالها ،کــودک شــما

مدرس ـهایجاد کنیــد .حتــی اگــر مشــکل خاصــی بــه

خوانــدن را یــاد میگیــرد ،بــه انجــام کارهــای روزمــره

وجــود نیایــد ،خــوب اســت کــه بهطــور منظــم بــا
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درک تحول کودکان بزرگ

تعریف کودک بزرگ

عــادت میکنــد ،دســتورات پیچیــده را درک میکنــد،

معلــم در تمــاس باشــید

بــه کــودک نشــان دهیــد کــه در طــول ایــن ســالها

و از پیشــرفت فرزندتــان

در کنــار او خواهیــد بــود بــه ســؤاالت دربــاره تکالیــف

مطلــع شــوید نقــاط قــوت

پاســخ میدهیــد ،در یادگیــری مهارتهــای جدیــد به

او چیســت و آیــا درزمینــهٔ

او کمــک میکنیــد و او را در موقعیتهــای اجتماعــی

ای نیــاز بــه کمــک دارد یــا نــه .فضایــی آرام ،تمیــز

ناآشــنا راهنمایــی میکنیــد .بــا ایجــاد محیطــی در

و مرتــب بــرای انجــام تکالیــف کــودک فراهــم آوریــد

خانــه کــه تشــویقکننده رفتارهــای خــوب باشــد،

و مطمئــن شــوید کــه تمــام وســایل موردنیــاز در

باعــث ایجــاد رفتارهــای خوب در مدرســه شــوید .اگر

دســترس او باشــد .همانطــور کــه کــودک بزرگتــر

کــودک در خانــه یــاد بگیــرد کــه بــه محدودیتهــا

میشــود ،انجــام تکالیــف بایــد در اولویــت قــرار

احتــرام بگــذارد ،در مدرســه نیــز چنیــن خواهــد بــود.

بگیرنــد .تکمیــل تکالیــف باعــث آمــوزش نظــم،

چگونــه میتوانیــم

توانایــی حــل مســئله و مهارتهــای مدیریــت زمــان

بــه فرزندمــان کمــک

میشــوند.

کنیــم تــا دوســت پیدا

تکالیــف همچنیــن باعــث میشــوند تــا کــودک
چیزهایــی را کــه در مدرســه یــاد گرفتــه اســت تمرین
کنــد تــا مطمئــن شــود مفاهیــم را درک کــرده اســت.
بــه کــودک زمــان کافــی بــرای انجــام تکالیــف بدهید
و همیشــه تلویزیــون را خاموشکنیــد ،از پاســخ دادن
بــه تلفــن در کنــار کــودک اجتنــاب کنیــد و ســایر
چیزهایــی را کــه باعــث حواسپرتــی میشــوند
ماننــدکامپیوتــرودســتگاههایبــازی،حــذفکنیــد.
والدیــن بــا فراهــم آوردن محیطــی مناســب در
خانــه ،میتواننــد اســباب موفقیــت فرزنــد در
مدرســه را فراهــم آورنــد .مطمئــن شــوید کــه کــودک
شــبها بهانــدازه بخوابــد تــا در مدرســه هشــیار و
گوشبهزنــگ باشــد .کــودک بایــد صبحانـهای کامــل
و ناهــاری مقــوی بخــورد تــا در مدرســه بــه دلیــل
گرســنگی حواســش پــرت نشــود .رژیــم غذایی ســالم
و مغــذی بــا چربیهــای خــوب ،کربوهیدراتهــای
پیچیــده و پروتئیــن داشــته باشــید تــا مغــز فعــال
باشــد و خلــع شــکر را در میــانروز کــم کنــد .درنهایت،
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کنــد؟
ســالهای مدرســه زمانــی اســت کــه کــودکان
ترجیــح میدهنــد بهجــای بــازی کــردن بــا هرکســی
کــه شــما مشــخص کنیــد ،بــا دوســتان خودشــان
بــازی کننــد .بــا خوشرویــی از ورود کــودکان بــه خانه
خــود اســتقبال کنیــد ،ایــن کار نشــان میدهــد کــه
خانــه شــما مکانــی امــن و ســرگرمکننده اســت کــه
فرزندتــان میتوانــد بــا دوســتانش وقــت بگذرانــد.
اگــر کــودک در دوســت پیــدا کــردن مشــکل دارد ،بــه
او کمــک کنیــد تــا فعالیتهایــی گروهــی را بیابــد
کــه از آنهــا لــذت ببــرد و بتوانــد بــا کــودکان دیگری
بــا عالیــق مشــترک آشــنا شــود .اگــر کــودک شــما
فوتبــال ،کاردســتی یــا اردو دوســت دارد ،بــه دنبــال
تیمهــای محلــی ،گروههــای کاردســتی یــا اردوهــای
محلــی بگردیــد.
همانطــور کــه کــودک دوســتان بیشــتری پیــدا
میکنــد ،همیشــه بدانیــد کــه چــه کســانی هســتند
و بــا خانــواده آنهــا آشــنا شــوید .ایــن کار باعــث

میشــود تــا بــا کــودک در ارتبــاط باقــی بمانیــد و از

درگذشــته مــورد قلــدری قرارگرفتهایــد ،تجربــه خــود

او در برابــر خطــرات احتمالــی مراقبــت کنیــد .زمانــی

را بــا او در میــان بگذاریــد.

کــه کــودکان وارد مدرســه میشــوند ،راحتتــر از

• بــه کــودک کمــک کنیــد تــا روابــط دوســتانه

خانــواده جداشــده و وارد یــک دنیــای خصوصــی

مثبتــی را ایجــاد کنــد .تشــکیل یــک گــروه صمیمی از

میشــوند .مهــم اســت بدانیــد کــه در خانــه

دوســتان ،خطــرات احتمالــی قلــدری را کــم میکنــد.

دوســتانش چــه میگــذرد چــه کســی خانــه اســت؟
چــه کســی مراقــب کــودکان اســت؟ و کــودکان چــه
فعالیتهایــی انجــام میدهنــد؟.

فرزندمــان در کنــار مدرســه ،در چــه
فعالیتهــای دیگــری بایــد شــرکت کنــد؟
گذرانــدن زمانــی در خــارج از مدرســه بــرای کشــف

چگونــه میتوانیــم از فرزندمــان در برابــر

عالیــق ،بــرای کــودک بســیار مفیــد اســت .مدرســه

قلــدری مراقبــت کنیــم؟

ممکــن اســت تعــدادی فعالیــت فوقبرنامــه داشــته

تبدیلشــده اســت و عاقالنــه اســت تــا کارهــای الزم

منابــع دیگــری در جامعــه اســتفاده کرد .ورزش بســیار

بــرای مراقبــت از فرزنــد خــود در برابــر قلــدری فیزیکی

مهــم اســت و کــودکان ســنین مدرســه بهتــر اســت

یــا احساســی را انجــام دهیــد .اگرچــه ممکــن اســت

عــادات ورزشــی را ایجــاد

بخواهیــد بــا خانــواده فــرد قلــدر تمــاس بگیریــد ،اما

کــرده و بهطــور روزانــه

بیشــتر متخصصــان توافــق دارنــد کــه ایــن مســائل

فعالیــت داشــته باشــند.

را بــه مدرســه بســپارید .معلــم و مدیــر مدرســه را در

اگــر کــودک شــما تمایــل

جریــان نگرانــی خود قــرار دهیــد و مســئله را پیگیری

دارد وارد تیــم بیسبــال

کنیــد .ببینیــد کــه آیــا مدرســه برنامههــای ضــد

محلــه شــود ،بــه او اجــازه دهیــد امــا همچنیــن او را

قلــدری دارد یــا خیــر؛ اگــر نــدارد ،بــرای حمایــت از

تشــویق کنیــد تــا در فعالیتهایــی شــرکت کنــد کــه

فرزنــد خــود اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد:

بتوانــد آنهــا را ادامــه دهــد .امــا مواظــب باشــید تا

• در ابتــدا از کــودک بخواهیــد تــا ایــن مســائل را

برنامــه فرزندتــان خیلــی شــلوغ نشــود؛ فعالیتهــای

نادیــده بگیــرد .اغلــب اوقــات فــرد قلــدر فقــط بــه

فوقبرنامــه نبایــد در انجــام تکالیــف مدرســه،

دنبــال یــک پاســخ اســت و اگــر پاســخی دریافــت

گذرانــدن وقــت بــا خانــواده یــا اســتراحت کــردن،

نکنــد بیخیــال میشــود .اگــر ایــن کار جــواب نــداد،

تداخــل ایجــاد کننــد .مهــم اســت تــا بــه کــودک

مداخــات اساســیتری موردنیــاز اســت.

خــود اجــازه دهیــد کودکــی کنــد.

درک تحول کودکان بزرگ

در ســالهای اخیــر ،قلــدری بــه خبــری ملــی

باشــد (ورزشــی ،هنــر ،موســیقی) ،امــا بهتــر اســت از

• کــودک را تشــویق کنــد تــا حــرف بزنــد .اگــر او
دربــاره تجربــه مــورد قلــدری واقعشــدن صحبــت
کنــد ،بیشــتر میتوانــد احساســات خــود را دربــاره
مســائل در جریــان کنتــرل کنــد .اگــر شــما نیــز
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اگــر متوجــه شــدیم کــه فرزندمــان

چگونــه کــودک مدرس ـهای خــود را بــرای

مشــکالت یادگیــری دارد ،چــهکاری بایــد

ســالهای پیــش از نوجوانــی آمــاده

انجــام دهیــم؟

کنیــم؟

هرچــه زودتــر متوجــه مســئله شــوید و شــروع بــه

اگرچــه ممکــن اســت کــودک مدرســهای شــما

حــل آن کنیــد ،نتیجــه بهتــری بــه دســت خواهیــد

کوچــک بــه نظــر برســد ،امــا قبــل از اینکــه متوجــه

آورد .اگــر فکــر میکنیــد مســئلهای وجــود دارد ،هــر

شــوید وارد ســالهای پیــش از نوجوانــی میشــود

چــه زودتــر با یــک متخصــص و معلم صحبــت کنید.

و تغییــرات زیــادی را پیــش رو دارد .خــوب اســت

بــا توجــه بــه مرکــز ملــی ناتوانیهــای یادگیــری،

کــه از زمانــی کــه کــودک در مقطــع ابتدایــی اســت،

کودکانــی کــه مشــکل آنهــا قبــل از کالس ســوم

ایــن تغییــرات را بشناســیم .کــودک شــما اطالعاتــی

تشــخیص دادهشــده و حــل شــود ،شــانس بیشــتری

را دربــاره مســائل مختلفــی ازجملــه مســائل جنســی

بــرای دســتیابی بــه موفقیتهــای تحصیلــی

 ،ســیگار کشــیدن ،مصــرف مــواد ،نوشــیدن الــکل

خواهنــد داشــت .رویکردهــای مختلــف بــه ناتوانــی

و ســایر مســائل از دوســتان خــود خواهــد شــنید.

یادگیــری را بــا معلــم بررســی کنیــد زیــرا او میتوانــد

پــس پیــش از اینکــه اطالعــات غلطــی را از منابــع

کــودک شــمارا ازنظــر تحصیلــی بهطــور کامــل ارزیابی

نامعتبــر دریافــت کنــد ،خودتــان بــا او صحبــت کنید

کنــد .بــا داشــتن اطالعــات بیشــتر دربــاره نیازهــای

و اطالعــات صحیحــی بــه او بدهیــد.

تحصیلــی کــودک ،میتوانیــد بــه معلــم کمــک کنیــد

اغلــب کــودکان تــا ســالهای پیــش از نوجوانــی،

تــا برنامــه را اجــرا کنــد .بــه خاطــر داشــته باشــید که

بلــوغ را تجربــه نمیکننــد امــا برخــی بلــوغ زودرس

داشــتن ناتوانــی یادگیــری ،مشــابه کنــد بودن آشــکار

دارنــد کــه در ایــن صــورت بــدن کــودک پیــش از

در حیطههــای تحصیلــی خاصــی نیســت .بــرای

ســن  8ســالگی (بــرای دختــران) و  9ســالگی (بــرای

مثــال کودکــی کــه در خوانــدن کنــد اســت ،ممکــن

پســران) شــروع بــه تغییــر میکنــد .بعضــی از

نیــاز بــه خدمــات خاصــی بــرای افزایــش ســرعت

کــودکان بــرای بــه تأخیــر انداختــن ایــن رشــد ســریع

داشــته باشــد امــا ایــن مســئله نشــانه ناتوانــی

نیــاز بــه دارو دارنــد .بلــوغ طبیعــی بیــن ســنین 8

نیســت .همیشــه کــودک را در خانــه حمایــت و

تــا  12ســالگی بــروز میکنــد .بســیاری از کــودکان

تشــویق کنیــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه داشــتن

میخواهنــد بداننــد کــه آیــا رشــد آنهــا طبیعــی

ناتوانــی یادگیــری میتوانــد ازنظــر اجتماعــی نیــز بــر

اســت یــا ســریعتر اســت .بــه کــودک خــود آرامــش

روی کــودک تأثیــر بگــذارد .بنابرایــن فرصتهایــی را

خاطــر دهیــد کــه ســرعت رشــد هرکســی متفــاوت

بــرای برقــراری روابــط اجتماعی باهمســاالن و کشــف

اســت .کتابــی بــه فرزنــد خــود دهید تــا بتواند رشــد

ســایر قدرتهــا و عالیــق کــودک ،فراهــم کنیــد.

خــود را درک کــرده و پاســخ پرســشهایی را کــه
خجالــت میکشــد از شــما بپرســد ،بــه دســت آورد.
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مقاله شماره 4

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

تقویت مهارتهای
اجتماعی کودکان

هم
به هم
شبیه به
کودکان شبیه
تمام کودکان
اجتماعی تمام
های اجتماعی
تهای
مهارت
مهار
نیست وو چیزهایی که باید به کودک یاد داده شود،
نیست
های
لهای
سال
است.طول سا
متفاوت است.طول
او متفاوت
سن او
به سن
وابسته به
وابسته
کنیم.
یکنیم.
ذکر ممی
شوید ،ذکر
یشوید،
مواجه ممی
آن مواجه
مدرسه بابا آن
مدرسه

ســنی متفــاوت را بشناســیم تــا تشــخیص دهیــم کــودکان در چه
زمینـهای نیــاز بــه کمــک دارنــد .در ادامــه مراحــل رشــد اجتماعی
کــودکان در ســنین مختلــف و فعالیتهایــی کــه بــه تقویــت
تحــول اجتماعــی کمــک میکننــد ،آورده میشــود .مهارتهــای
اجتماعــی مناســبی کــه بایــد آمــوزش داده شــوند بــه ســه
مرحلــه تقســیم میشــوند 1-" :تعییــن آن دســته از مهارتهــای

تعیین مرحلههای تحول اجتماعی

آمــوزش مهارتهــا  3-تقویــت درسهــا بــا منابــع صحیــح".
در ادامــه مطلــب ،ســه مرحلــه بیانشــده و مثالهایــی دربــاره
اینکــه چگونــه کودکــی کــه بــا خجالــت و اضطــراب اجتماعــی
دســتوپنجه نــرم میکنــد ،میتوانــد تبدیــل بــه کودکــی
راحــت بــا رفتــاری دوســتانه شــود کــه میتوانــد هــر موقعیــت
اجتماعــی را کنتــرل کنــد ،آورده شــده اســت.

کننــد ،بــه شــخصی کــه صحبــت میکنــد نــگاه کنند،

بهطورکلــی ،کــودکان در ســنین زیــر مهارتهــای

میتواننــد بهنوبــت صحبــت کننــد و بــه چیزهــا و

اجتماعــی خاصــی را کســب میکننــد:

وقایــع خنــدهدار بخندند.

*  2تــا  3ســال :قادرنــد توجه دیگــران را جلــب کنند،

*  3تــا  4ســالگی :میتواننــد بهنوبــت بــازی کننــد،

هــم بهصــورت کالمــی (گفتــن ســام و خداحافــظ)

بــا عروســک و اســباببازی بهگونــهای رفتــار کننــد

و هــم بهصــورت فیزیکــی ارتبــاط اجتماعــی برقــرار

کــه گویــی جــان دارد و بــا کلمــات واقعــی ارتبــاط
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تقویت مهارت های اجتماعی کودکان

مهــم اســت تــا تحــول اجتماعــی متناســب بــا گروههــای

اجتماعــی کــه نیازمنــد تحــول هســتند  2-یافتــن راههایــی بــرای

کالمــی برقــرار کننــد.

قبــل برنامــه تهیــه کنیــد و تمامــی کارهایــی را کــه

*  4تــا  5ســالگی :قادرنــد همــکاری بیشــتری بــا

کــودکان میتواننــد انجــام دهنــد یادداشــت کنیــد،

دیگــر کــودکان نشــان دهنــد ،تقاضــای مســتقیم

و ســپس از کــودک بخواهیــد بــه مهمــان خــود ســه

کننــد (ماننــد "بایســت") ،بیشــتر مســتعد خبرچینــی

فعالیــت را پیشــنهاد دهــد تــا از بیــن آنهــا انتخــاب

هســتند و در دنیــای فانتــزی خــود تظاهــر بــه پــدر یا

کنــد .از آنهــا بخواهیــد بهنوبــت فعالیــت دلخــواه را

مــادر بــودن میکننــد.

انتخــاب کننــد تــا از هرگونــه دعوا پیشــگیری شــود و

*  5تــا  6ســالگی :میتواننــد دوســتان خــود را

بــه آنهــا یــاد دهیــد تــا کوتــاه بیاینــد .دربــاره آنچه

خوشــحال کننــد ،تشــکر ،معذرتخواهــی و یــا

فکــر میکنیــد اتفــاق بیفتــد و آنچــه میتوانــد

درخواســت کننــد ،کلمــات بــد و زشــت را درک

اتفــاق بیفتــد ،صحبــت کنیــد .همچنیــن میتوانیــد

میکننــد ،در چانهزنــی اســتراتژیک تــر عمــل

نقــش بــازی کنیــد و آداب معاشــرت و مهمــانداری را

میکننــد ،بازیهــای رقابتــی انجــام میدهنــد و

تمریــن کنیــد .در صــورت لــزوم ،یک متن نمایشــنامه

بــازی عادالنــه را درک میکننــد.

بنویســید تــا از اســترس کــودک کــم کنیــد .بــرای

ن هــم
*  6تــا  7ســالگی :میتواننــد بــا دیگــرا 

تقویــت بیشــتر تحــول اجتماعــی کــودک ،میتوانیــد

دردی کننــد (ماننــد گریــه کــردن بــرای چیزهــای

روشهــای زیــر را نیــز بــه کار ببریــد:

ناراحتکننــده) ،وســایل خــود را بــه اشــتراک

¶ آمــوزش هــم دردی :از کــودک ســؤاالت متفاوتــی

میگذارنــد ،از ژســت اســتفاده میکننــد ،بــرای

دربــاره اینکــه اگــر اتفــاق خاصــی بیفتــد ،افــراد

نوبــت خــود صبــر میکننــد و بازندههــای بهتــری

چــه حســی خواهنــد داشــت ،بپرســید و هــر ســری

هســتند و کمتــر احتمــال دارد ســرزنش کنند ،بیشــتر

موقعیتهــای متفاوتــی را جایگزیــن کنیــد.

شــوخی میکننــد و بــه نظــرات دیگــران گــوش

¶ فضــای شــخصی را توضیــح دهیــد :بــه کــودک

میدهنــد ،صحبتهــا را بهتــر تمــام میکننــد.

بگوییــد مهــم اســت کــه هــر فــرد بــرای خــود یــک

بااینحــال در ایــن ســن ،کــودکان هنــوز نمیتواننــد

فضــای شــخصی داشــته باشــد تــا احســاس راحتــی

تفــاوت واضــح بیــن درســت و غلــط را درک کننــد.

کنــد و روشهــای قابلقبــول بــرای تعامــل بــا یــک

تقویت تحول اجتماعی
داشــتن همبــازی تأثیــر بســزایی در رشــد کــودکان
دارد ،امــا کودکانــی کــه دارای مشــکالت اجتماعــی
هســتند ،ممکــن اســت بهســختی بتواننــد برنامــه
بــازی ترتیــب دهنــد .داشــتن همبــازی روش بســیار
خوبــی اســت تــا زمانــی کــه همبــازی بــه خانــه شــما
میآیــد ،کــودک بتوانــد قوانیــن را اجــرا کنــد و بــه
او یــاد دهیــد تــا بــا مهمــان خــود مــودب باشــد .از
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شــخص در زمــان بــازی را تمریــن کنیــد.
¶ تمریــن آغــاز کــردن روابــط اجتماعــی :بــه کــودک
نحــوه صحیــح شــروع برقــراری ارتبــاط ،جلبتوجــه
و پیوســتن بــه گروهــی از کــودکان کــه در حــال بــازی
کــردن هســتند را یــاد بدهیــد .تمامــی اینهــا
شــرایطی هســتند کــه میتوانیــد در زمــان شــام یــا
در ماشــین در مســیر مدرســه دربــاره آنهــا صحبــت
کنید .

¶ بهنوبــت بــازی کــردن را تمریــن کنیــد :حداقــل

آمریکایــی کــودکان ،مــدت تماشــای تلویزیــون بــرای

یــک ســاعت در روز بــا کــودک بنشــینید و بــا او بــازی

کــودکان ،حداکثــر دو ســاعت در روز میباشــد) .دکتــر

کنیــد تــا صبــر کــردن ،بهنوبــت بــازی کــردن و بــه

دیامونــد میگویــد «گفتههــای آنهــا را پیشبینــی

اشــتراک گذاشــتن را بــه او توضیــح دهیــد.

کنــد و بــا دقــت حــرکات صــورت را مشــاهده کنیــد.

تقویت مهارتهای اجتماعی خاص
فعالیــت و بــازی میتوانــد بــه رشــد بیشــتر تحــول
اجتماعــی کمــک کننــد و شــما بــا اســتفاده از بــازی
اســم و پیــروی از ســرگروه ،میتوانیــد تحــول
و کاتلیــن کوچــران دو محققــی هســتند کــه بــازی

همچنیــن میتوانیــد از مجــات ،حــاالت مختلــف

اســم را بهمنظــور کمــک بــه کــودکان کــم ســن بــرای

چهــره را دربیاوریــد و دربــاره صحبتهــای احتمالــی

یادگیــری اهمیــت جلبتوجــه افــراد قبــل از صحبــت

افــراد در آن عکسهــا صحبــت کنیــد».

کــردن بــا آنها ،طراحــی کردنــد .از کــودکان بخواهید

 #بــرای تــن صــدا :صــدای خــود را بــا هیجانــات

بهصــورت دایــره بنشــینند و بــه یکــی از آنهــا یــک
تــوپ بدهیــد .از او بخواهیــد اســم یــک کــودک دیگر
در دایــره را بگویــد و تــوپ را به او بدهــد .کودک دیگر
نیــز همیــن کار را تکــرار میکنــد و بــازی بــه همیــن
ترتیــب ادامــه مییابــد .بــازی قدیمــی پیــروی از
ســرگروه ،بــه کــودکان دربــاره بهنوبــت بــازی کــردن و
صبــر کــردن میآمــوزد .خــود یــا کــودک را بهعنــوان
ســرگروه مشــخص کنیــد و از بقیــه افــراد بخواهیــد
حــرکات ســرگروه را تقلیــد کننــد.
دکتــر دیامونــد فعالیتهــای زیــر را بــرای تشــخیص
نشــانههای اجتماعــی خــاص پیشــنهاد میکنــد:
 #بــرای مهارتهــای غیرکالمــی :بــه بچههــا
کمــک کنیــد تــا بــا تماشــای برنامههــای تلویزیونــی
کودکانــه بــا صــدای قطعشــده ،حــاالت چهــره و
زبــان بــدن را تشــخیص دهنــد و حــدس بزننــد
کــه هــر فــرد چــه چیــزی میگویــد و منظــور او
چیســت (طبــق دســتورالعملهای رســانهای آکادمــی

مختلــف ضبــط کــرده و ســپس بــرای کــودک
پخشکنیــد و از او بخواهیــد بــا توجــه بــه تــن
صــدای شــما ،هیجانتــان را حــدس بزنــد .ســپس
شــرح دهیــد کــه معنــای کلمــات چگونــه میتوانند با
میــزان بلنــدی صــدای شــما تغییــر کننــد .بــرای مثال
عبارتــی ماننــد «مــن عصبانــی هســتم» را بــا صــدای
بلنــد و انتقالدهنــده بگوییــد و عبارتــی ماننــد «مــن
خیلــی ناراحتــم» را بــا لحنــی مالیــم ،آرام و افســرده
بگوییــد.
دربــاره گســتره توجــه ،اگــر کــودک شــما نمیتوانــد
بــر روی یــک موضــوع تمرکــز کنــد ،یــک موضــوع را
انتخــاب کــرده و ســه جملــه بگوییــد دو تــا مرتبــط
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تقویت مهارت های اجتماعی کودکان

اجتماعــی کــودک را تقویــت کنیــد .ســاندرا ســندی

بــا موضــوع و یکــی تصادفــی .ســپس از کــودک

دیگــران پاســخ دهنــد و چگونــه احساســات دیگــران

بخواهیــد جملـهای را کــه نامربــوط بــه موضــوع بوده

را درک کننــد و برنامــه « »small talkپیشــنهادهای

اســت تشــخیص دهــد .بــرای مثــال ،دربــاره ســگ او

مکالمــه بــرای زمآنهــای اجتماعــی ســخت

صحبــت کنیــد و بگوییــد امروز چند ســاعت بیــرون از

میدهنــد .امــا اگــر کــودک بــا توجــه بــه ســن خــود

خانــه بــازی کــرده و چهکارهایــی انجــام داده اســت

هنــوز هــم دچــار مشــکل در مهارتهــای اجتماعــی

و ناگهــان دربــاره آبوهــوا صحبــت کنیــد .از کــودک

اســت ،ممکــن اســت زمــان آن رســیده باشــد کــه

بخواهیــد جمــات را تمایــز دهــد .همچنیــن در زمان

بــه او کمــک کنیــد .برخــی از کــودکان درزمینــهٔ

شــام ،از کــودک بخواهیــد بشــمارد کــه موضــوع

کنتــرل تکانــه و خودتنظیمــی و برخــی دیگــر درزمینهٔ

صحبــت چنــد بــار تغییــر میکنــد.

پــردازش اطالعــات مشــکلدارند .این مســائل ممکن

اپلیکیشــن¬های زیــادی بــرای تقویــت مهارتهــای

اســت باعــث شــود در تعامل باهمســاالن خــود دچار

اجتماعــی وجــود دارنــد کــه از کــودکان میخواهــد به

مشــکل شــوند .پــس اگــر مســائل اجتماعــی باعــث

عکسهــای کــودکان دیگــر نــگاه کننــد کــه در حــال

تــرس و گوشــهگیری فرزنــد شــما شــده اســت ،از

نشــان دادن رفتارهــای مناســب در موقعیتهــای

یــک متخصــص اطفال یــا دیگــر متخصص کــودکان

خــاص هســتند .برنامــه «Responding social

ماننــد یــک درمانگــر ،کمــک بگیریــد.

 »skillsبــه کــودکان یــاد میدهــد کــه چگونــه بــه
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مقاله شماره 5

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

فقط برای
پول فقط
کنید پول
یکنید
فکر ممی
آیا فکر
آیا
برای
مهم است؟
ساالن مهم
گساالن
بزرگ
بزر
است؟
 .1به دنبال شغل گشتن

آمــوزش مســائل مالــی بــه کــودک هیـچگاه زود نیســت.
همیــن حــاال شــروع کنیــد تــا پیــش از آنکــه متوجــه شــوید
کودکتــان حســاب کیفــش را داشــته باشــد.
روزی کــه پســر  6ســالهام از مــن پرســید کــه «مــی تونیــم بریــم
بــه مغــازه پــول؟» مــا درس مهمــی آموختیــم .از زمانــی کــه
بــرای تولــدش پــول کادو گرفتــه بــود ،آن را پسانــداز کــرده

از کــودک  5ســاله خــود بپرســید کــه پــول از کجــا میآیــد،

احتمــاال ً پاســخ میدهــد از «بانــک»« ،پــدر و مــادر»،

«رئیسجمهــور» یــا «مــردم پولــدار» .احتمــاال ً او کامــاً درک

نمیکنــد کــه خانــواده شــما پــول را بــا کار کــردن بــه دســت
مـیآورد .بــرای اینکــه مفهــوم کســب درآمــد را بــه او بفهمانیــد،
دربــاره مشــاغل مختلــف و کســب درآمــد بــا او صحبــت کنیــد.
ســپس بــه او پیشــنهاد دهیــد کــه کار کنــد و او را اســتخدام

بــود .مــن او را بــردم امــا او از ماشــین پیــاده نشــد و گفــت این

کنیــد تــا کارهــای روزمــره بیشــتری را انجــام دهــد.

کجاســت؟ او پاســخ داد« :جایــی کــه میریــم و بهمــون پــول

 .2خریدار

مغــازه پــول واقعــی نیســت .از او پرســیدم کــه مغــازه واقعــی
میــدن» .منظــور او بانــک بــود!

اتــاق کــودک را تبدیــل بــه مغــازه کنیــد و روی وســایل

ایــن اشــتباه تعجـبآور نیســت .اکثــر کــودکان فکــر میکننــد

قیمــت بچســبانید .تظاهــر کنیــد کــه یــک ســوپر مارکــت،

کــه پــول رایــگان اســت یــا فکرهــای مســخرهای دربــاره کســب
آن دارنــد .نگهداشــتن پــول بســیار مهــم اســت .بــا اســتفاده
از روشهــای زیــر ،شــروع مالــی خوبــی بــرای فرزندتــان رقــم
بز نید .

اسباببازیفروشــی یــا لباسفروشــی داریــد .کــودک بــا
لیســت خریــد میآیــد و چیزهایــی میخــرد .بــا مقــدار پولــی
کــه دارد کارکنیــد ،ایــن فرصــت را بــه او بدهیــد کــه صنــدوقدار
شــود .زمانــی کــه خریــد کــردن را یــاد گرفــت ،دفعــه بعــدی کــه
بــه خریــد میرویــد ،مقــداری پــول و یــک لیســت خریــد بــه او
بدهیــد تــا در دنیــای واقعــی خریــد کنــد.
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 5روش آموزش مسائل مالی به کودکان

 5روش آموزش
مسائل مالی به
کودکان

،،

 .3پول ماهیانه
پــول بایــد در دســترس کــودک باشــد .اگــر کــودک

هیچوقــت بــه پــول دسترســی نداشــته باشــد،
هیــچگاه یــاد نمیگیــرد کــه آن را مدیریــت کنــد.
مقــدار ماهیانــه را تعییــن کنیــد .ســپس بــا او بانک
بــازی کنیــد .زمانــی کــه وقــت پرداخــت ماهیانــه
رســید ،یــک چــک ســاختگی بــه او بدهیــد و بــرای

نقــد کــردن آن دقیقـ ً
ـا کارهایــی کــه در بانــک واقعی
انجــام میشــود ،انجــام دهیــد .از او بپرســید کــه
تمــام پولــش را میخواهــد یــا قصــد دارد مقــداری
را در حســابش نگــه دارد تــا در آینــده آن را بگیــرد.
دربــاره دالیــل پسانــداز کــردن پــول صحبــت
کنیــد .بــرای مثــال بگوییــد مــی دونــم کــه یــک
خــودکار ژلـهای جدیــد میخواســتی .اگــر بــه مــدت
ســه هفتــه پولــت رو پسانــداز کنــی مــی تونــی
مجموع ـهای کــه دوســت داشــتی بخــری.

 .4پساندازهای مرکب
کــودکان پــول را بــرای ریختوپــاش میخواهنــد.
یــک روش خــوب بــرای تشــویق کــودکان بــرای
پسانــداز کــردن ایــن اســت کــه بــه آنهــا
بگوییــد هــر وقــت  1000ناموت پسانــداز کرد،شــما
 500ناموت از خودتــان بــه آن اضافــه میکنیــد.
در ایــن صــورت کــودک احتمــاال ً مشــکلی بــا
پسانــداز کــردن نخواهــد داشــت و باعــث
میشــود پسانــداز کــردن را یــاد بگیــرد .کــودکان
کوتاهمــدت فکــر میکننــد پــس در طــول مســیر
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آنهــا را دخالتدهیــد .یــک قلــک صــدادار یــا
نــور دار یــا یــک تابلــوی رنگــی کــه هــدف او و
میــزان پیشــرفتش را نشــان دهــد یــا حتــی یــک
ظــرف شیشــهای کــه بتوانــد زیادشــدن پولهــا
را ببینــد ،میتوانــد عملیــات پسانــداز کــردن را
هیجانانگیــز کنــد.

 .5بررسی واقعیت
کــودک شــما ســعی دارد شــمارا توجیــه کنــد
کــه عینــک شــب احتیــاج دارد .همینطــور کــه
دوچرخــه ،ماشــین کنترلــی و یــک ســگ احتیــاج
دارد .بــازی «مچتــو گرفتــم» میتوانــد بــه درک بهتــر
خواســته و نیــاز کمــک کنــد .ابتــدا بهطــور ســاده
تفــاوت بیــن خواســته و نیــاز را توضیــح دهیــد.
میتوانیــد بگوییــد نیــاز چیــزی اســت کــه بــرای
زنــده مانــدن موردنیــاز اســت ماننــد هــوا ،غــذا ،آب
و ســرپناه .خواســته چیــزی اســت کــه میخواهــد
داشــته باشــد .ســپس یــک شیشــه بــرای بــازی
خانوادگــی «مچتــو گرفتــم» تعییــن کنید .هــر زمان
کــه یکــی از اعضــای خانــواده گفــت «نیــاز دارم»
درصورتیکــه یــک خواســته اســت ،یــک نفــر بایــد
داد بزنــد «مچتــو گرفتــم» و شــخصی کــه اشــتباه
کــرده اســت بایــد مقــداری پــول درون شیشــه
بینــدازد .ایــن کار باعــث میشــود تــا کــودک
گوشبهزنــگ باشــد و منتظــر اســت تــا کســی
اشــتباه کنــد تــا مچــش را بگیــرد .هــر زمــان کــه
شیشــه پــر شــد ،میتوانیــد پــول آن را بــه افــرادی
کمــک کنیــد کــه واقعـ ً
ـا بــه آن نیــاز دارنــد.

http://instagram.com/tizland.ir
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مقاله شماره 6

را در سایت تیزلند بیابید!
اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

با  21ترفند مادران
برای برقراری نظم
آشنا شوید!
#جدال زمان خواب
ایجادانگیزه

1

#جدال زمان خواب
حق انتخاب دادن

زمانــی کــه به پســرم آمــوزش مـیدادم تــا در تخت

زمــان خوابیــدن بــرای مــا تبدیــل بــه یــک جــدال

خــودش بخوابــد ،یــک کیــف کاغــذی بــه او دادم تــا

شــده بــود بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم کــه تــا حــد

شــبها بــا آن بخوابــد .و اگــر بــدون ســروصدا

ممکــن بــه جیکــوب اجــازه دهیــم تــا اوضــاع را

میخوابیــد ،شــب یواشــکی درون آن کیــف یــک

کنتــرل کنــد .از او میپرســیدیم مســواک آبــی

جایــزه قــرار مـیدادم تــا صبــح کــه بیــدار میشــود

را میخواهــی یــا قرمــز؟ کــدام لباسخوابــت

ســورپرایز شــود .برخــی اوقــات عکــس پارکــی کــه

را میخواهــی بپوشــی؟ و غیــره .درنهایــت از او

میخواســتیم بــه آن برویــم را میگذاشــتم و گاهــی

میپرســیدم میخواهــی ســه دقیقــه بیشــتر

ً
قطعــا
یــک اســباببازی .هــر چیــزی کــه بــود

پیشــت بمونــم یــا پنــج دقیقــه؟ پــس از پنــج

جــواب م ـیداد.

دقیقــه او را میبوســیدم و میگفتــم مــن اآلن بــه
اتــاق خــودم میــرم .دوســت داری در یکــم بــاز باشــه
یــا کامــل بــاز باشــه؟ ناگهــان جیکــوب از اینکــه در
تخــت و در حــال خوابیــدن بــود تعجــب میکــرد.
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#جدال زمان خواب
گفتن با عکس

 #اوقاتتلخی

3

4

تبدیل نه به بله

بــرای کمــک بــه کودکمــان بــرای تطبیــق خــودش

گفتــن نــه اغلــب اوقــات باعــث اوقاتتلخــی کــودکان

بــا زمــان خــواب ،مــا از تمامکارهایــی کــه قبــل

میشــود .بــه همیــن دلیــل بهجــای گفتــن نــه ،ســعی

از خــواب انجــام میشــود ماننــد رفتــن بــه

میکنــم بــه شــیوه مثبتــی پاســخ دهــم .اگــر کودکــم

دستشــویی ،مســواک زدن ،پوشــیدن لباسخــواب

بپرســد «مامــان مــی تونــم یــک بیســکویت بخــورم؟»

و کتــاب خوانــدن عکــس گرفتیــم و آنهــا را روی

جــواب میــدم «البتــه کــه میتونــی امــا بعدازاینکــه غذا

در اتــاق چســباندیم .ایــن کار باعــث میشــود هــر

خــوردی» یــا در جــواب دیــدن تلویزیــون میگویــم

فعالیــت را ببینــد و بدانــد کار بعــدی کــه بایــد انجام

«آره مــی تونــی امــا بعدازاینکــه اســباببازی هاتــو از

دهــد چیســت.

روی زمیــن جمــع کــردی».

#اوقات تلخی

#اوقات تلخی

دور شدن

5

6

درک احساسات آنها

هــر وقــت کــه مــا در جــای امنــی قــرار داریــم

زمانــی کــه کودکــم بســیار عصبانیت ،مــن میگویم

و کودکــم اوقاتتلخــی میکنــد ،مــن از او دور

کــه احساســات او را میفهمــم .بــرای مثــال

میشــوم .ســعی نمیکنــم او را آرام کنــم .اگــر در

«میدونــم چــون نمیتونــی بســتنی داشــته باشــی،

یــک مغــازه باشــیم ،مــن بــه ســمتی کــه خیلــی از

عصبانــی هســتی»  .ایــن کار باعــث میشــود کــه

او دور نباشــد م ـیروم تــا بتوانــم از دور او را ببینــم.

بفهمــد عصبانیــت او را درک میکنــم و بــه او کمــک

بهمحــض اینکــه متوجــه شــود کــه مــن بــه او

میکنــد تــا احساســاتش را بیــان کنــد.

توجهــی نمیکنــم ،ســاکت میشــود.

#دعوای بین بچهها
برای آنها کار ایجاد کنید ،نه دعوا

7

#دعوای بین بچهها

8

تغییروضعیت

اگــر بچههــا بــر ســر تلویزیــون دیــدن باهــم دعــوا

بچههــای مــن زمانــی کــه وقــت زیــادی را باهــم

میکننــد ،زمــان آن رســیده تــا از آنهــا بخواهیــد

در خانــه میگذراننــد ،دعــوا میکننــد .پسازآنهــا

در خانــه کاری انجــام دهنــد .بنابرایــن بــه آنهــا

میخواهــم کــه بــه حیــاط برونــد .تغییــر مــکان بــه

میگویــم تــا کاری را انجــام دهنــد و اگــر دربــاره

آنهــا کمــک میکنــد تــا آرام شــوند و تفاوتهــای

آنهــم بحــث کردنــد ،کار بیشــتری بــه آنهــا

خــود را سروســامان دهنــد.

میدهــم.

#دعوای بین بچهها
احساساتاجباری

9

#خواستهها

10

نوشتنلیستخواستهها

زمانــی کــه بچــه ســر یــک اســباببازی دعــوا

اگــر کودکــم بخواهــد چیــزی را بخــرد ،بــه او

میکننــد ،بایــد پنــج بــار یکدیگــر را بغــل کننــد .و

میگویــم تــا آن را در لیســت بنویســد تــا بــه

اگــر یکــی ســر دیگــری داد زد بایــد هــر دوروی مبــل

ترتیــب خریــده شــوند.

بنشــینند و بــه مــدت ســه دقیقــه دســت هــم را
بگیرنــد.
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#خواستهها
به تأخیر انداختن تصمیم

11

#خواستهها
آنها را مشغول کنید!

12

اگــر دختــرم چیــزی بخواهــد ،از او میپرســم کــه در

در مغــازه دو تــا از بچههــا لــوازم موردنیــاز را پیــدا

قلکــش چقــدر پــول دارد؟ و آن را کجــا میخواهــد

میکننــد و ســومی آنهــا را در ســبد قــرار میدهــد.

بگــذارد؟ ســپس میتوانــد روز دیگــری بــا مقــدار

بنابرایــن آنهــا مشــغول هســتند و بــه چیزهایــی

پــول بیشــتری درخواســت کنــد.

کــه میخواهنــد فکــر نمیکننــد.

#تغییرموقعیتماهرانه
روانشناسی معکوس را امتحان کنید!

13

معمــوال ً زمانــی کــه دختــرم را در مــکان جدیــدی

#تغییرموقعیتماهرانه
کار مسخره انجام دادن

14

اگــر در مهمانــی باشــیم و بخواهیــم بــه

ً
اخیــرا روش خــود را
میگــذارم بــه مــن میچســبد.

خانــه برویــم و کــودک ناراحــت باشــد ،بــه او

تغییــر دادهام .بــه او گفتــم «اشــکالی نــداره باهــات بیــام

میگویــم تــا کاری خنــدهدار انجــام دهــد .بــه

مهدکــودک؟ اشــکالی نــداره یکــم بمونــم؟» ایــن گفتــه

او میگویــم دوســت داری تــا ماشــین عقــب

کامـاً برخــاف توقــع او بــود ،و زمانــی کــه میخواســتم

عقــب راه بــروی یــا لــی لــی کنــی؟

آنجــا را تــرک کنــم ،او آمــاده خداحافظــی بــا مــن بــود.

#تغییرموقعیتماهرانه
تغییرموضوع

15

#بدرفتاری کردن
تنها گذاشتن کودک

16

وقتــی از قــرار بــازی برمیگردیــم ،میگویــم «وقــت

هــر زمــان کــه دختــرم بدرفتــاری میکنــد ،از او

رفتنــه و بایــد بریــم ناهــار بخوریــم .چــی بخوریم؟»

میخواهــم بــه مــدت پنــج دقیقــه گوشــه اتــاق

ذهــن کــودکان مشــغول فکــر کــردن بــه ناهــار

بنشــیند .پــسازآن پیــش مــا میآیــد و ســعی

میشــود و یادشــان مــیرود دربــاره خداحافظــی

میکنــد مواظــب رفتــار خــود باشــد.

کــردن از دوستشــان اعتراضــی بکننــد.

#بدرفتاری کردن
قطع کردن صدا

17

#بدرفتاری کردن
مقداری شوخی کنید!

18

هــر زمــان کــه بچههــا بــد صحبــت میکننــد بــه

بــرای متوقــف کــردن بدرفتــاری کــودکان میتوانید

آنهــا میگویــم تــا زمانــی کــه نتواننــد بــا لحــن

بــا حرفهــای آنهــا شــوخی کنیــد .ایــن کار باعــث

و صــدای مناســب و کنترلشــده صحبــت کننــد،

خندیــدن او میشــود و تنــش برطــرف میگــردد.

اجــازه حــرف زدن ندارنــد .مدتــی ســکوت ،مســئله
را حــل میکنــد.

#نق زدن

ً
بعدا بحث کن!
اآلن انجام بده،

19

هــر زمــان کــه کاری بــه کــودکان گفتــه میشــود تــا انجــام دهنــد ،بــرای دررفتــن از زیــر کار ،ســؤال میپرســند کــه چــرا
بایــد آن را انجــام دهنــد .بنابرایــن قانونــی را تعییــن کردهایــم کــه ابتــدا کاری کــه گفتــه میشــود را انجــام دهیــد و
ســپس دربــاره آن صحبــت میکنیــم .ایــن روش بــرای مکآنهــای عمومــی کــه نمیتوانیــد بــا کــودک یکــی بــه دو کنیــد
بســیار مناســب اســت.

21
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#نق زدن
استفاده از ساعت

20

با  21ترفند مادران برای برقراری نظم آشنا شوید!

زمانــی کــه کودکــم غــر میزنــد بــه او میگویــم
ســاکت باشــد و ســاعت آشــپزخانه را روی پنــج
دقیقــه تنظیــم میکنــم .هــر زمــان کــه پنــج دقیقــه
تمــام شــد میتوانــد بیایــد و بــا صــدا و لحــن
مناســب صحبــت کنــد.

#نق زدن
سر حرف خود بمانید!

21

اگــر در جــواب حرفــی گفتــم نــه ،هرچنــد بــار هــم
کــه آنهــا حــرف را تکــرار کننــد در جــواب میگویــم
«میدانــم» یــا «دیگــه دربــاره ایــن موضــوع
صحبــت نمیکنــم» .آنقــدر ایــن حــرف را تکــرار
میکنــم تــا تســلیم شــوند.
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