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فرزند خود را از شایعه پراکنی بازدارید!

کمک به بچه ها برای اتالف وقت کمتر

درک تحول کودکان بزرگ

تقویت مهارت های اجتماعی کودکان

5 روش آموزش مسائل مالی به کودکان

با 21 ترفند مادران برای برقراری نظم آشنا شوید!
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در یکــی از آخریــن روزهــای کالس ســوم، رووان ِچنتــر 

خیلــی ناراحــت بــه خانــه آمــد: "او شــایعه ای شــنیده بــود 

ــر  ــه خاط ــی هایش ب ــی از همکالس ــه یک ــر اینک ــی ب مبن

اینکــه او را نبینــد مدرســه اش را تغییــر داده". مــادرش 

ــد:  ــوص می گوی ــن خص ــو در ای ــهر تورنت ــر از ش کِل ــکا ِا رب

ــه او مدرســه اش را  ــح دادم ک ــی برایــش توضی ــی وقت "حت

عــوض کــرد زیــرا خانــواده اش داشــتند ازاینجــا می رفتنــد، 

بازهــم رووان حــرف خــودش را تکــرار می کــرد کــه بقیــه ی 

ــه اش را  ــو مدرس ــر ت ــه خاط ــه او ب ــد ک ــا می گوین بچه ه

عــوض کــرد".

ــرم آور  ــرات ش ــی و نظ ــای درگوش ــند، رازه ــایعات ناپس ش

ــه  ــاله در مدرس ــا 9 س ــای 8 ت ــن بچه ه ــش در بی ــل آت مث

ــی  ــتاد روانشناس ــِری اس ــن ِف ــر کاری ــود. دکت ــش می ش پخ

ــه  ــد ک ــح می ده ــیاتل توضی ــنگتن در س ــگاه واش در دانش

ــا  ــد ت ــتفاده می کنن ــایعات اس ــن از ش ــن س ــا در ای "بچه ه

ببیننــد روی دیگــران چقــدر قــدرت و تأثیــر دارنــد". "آن هــا 

ــر  ــر و معروف ت ــرای محبوب ت ــایعات ب ــن ش ــن از ای همچنی

ــد  ــما می توانی ــبختانه، ش ــد". خوش ــتفاده می کنن ــدن اس ش

ــا از ایــن کار دوری کنــد.  فرزندتــان را راهنمایــی کنیــد ت

فرزند خود را از 
شایعه پراکنی بازدارید!

چه کسی می داند شایعه پراکنی از چه سنی 
شروع می شود؟ شایعه سازی یک سرگرمی رایج 
برای بچه های 8 تا 9 ساله است. با آموزش به 
فرزندتان که چطور به دیگران احترام بگذارد، از 

دلخوری های معمول پیش گیری کنید.

فرزند خود را از 
شایعه پراکنی بازدارید!

چه کسی می داند شایعه پراکنی از چه سنی 
شروع می شود؟ شایعه سازی یک سرگرمی رایج 
برای بچه های 8 تا 9 ساله است. با آموزش به 
فرزندتان که چطور به دیگران احترام بگذارد، از 

دلخوری های معمول پیش گیری کنید.

مقاله شماره 1
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

https://goo.gl/nCvx9y 
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از حریم خصوصی حمایت کنید!
دکتــر ِایلیــن کنــدی مــوره روانشــناس بالینــی 

در پرینســتوِن نیوجرســی و نویســنده ی "قوانیــن 

نانوشــته ی دوســتی" می گویــد: فرزنــد شــما ممکــن 

اســت فکــر کنــد اگــر چیــزی کــه می گویــد درســت 

باشــد و نظــر شــخصی او یــا شــایعه نباشــد، پــس 

غیبــت محســوب نمی شــود. بچه هــا ممکــن اســت 

ــان  ــه در امتح ــه ای ک ــورد بچ ــردن در م ــت ک صحب

ــر  ــه دفت ــه ب ــی ک ــورد کس ــت در م ــده، صحب رد ش

ــه  ــورد کســی ک ــت در م ــرده شــده، صحب مدرســه ب

بــرای پوشــیدن کفش هــای ورزشــی هنــوز بــه کمــک 

معلــم احتیــاج دارد را کار اشــتباهی نداننــد. امــا 

قطعــًا این طــور نیســت. درحالی کــه بــرای فرزندتــان 

قابــل درک نیســت کــه نبایــد در مــورد هــم کالســیش 

کــه در کالس حضــور نــدارد صحبــت کنــد امــا شــما 

می توانیــد موضوعاتــی کــه خــارج از حــد و حــدود او 

هســتند را بــه او آمــوزش دهیــد. در مــورد مســائلی 

کــه ممکــن اســت احساســات شــخص را جریحــه دار 

کنــد صحبــت کنیــد )ماننــد طــالق و دیگــر مســائل 

خانوادگــی( مســائلی کــه باعــث خجالــت می شــوند 

ــا  ــع، ی ــک مقط ــدن در ی ــد، رد ش ــره ی ب ــد نم )مانن

مریــض شــدن در مدرســه( یــا مســائلی کــه از آن هــا 

اطالعــات درســت ندارنــد )مثــالً اینکــه دانش آمــوزی 

کــه در دفتــر مدرســه اســت دارد خــودش را بــه 

ــوزی  ــش دلس ــه برای ــه بقی ــد ک ــی می زن موش مردگ

ــد در  ــه نبای ــرد ک ــاد می گی ــب او ی ــد( به این ترتی کنن

مــورد ایــن مســائل صحبــت کنــد.

روابط دوستانه را تقویت کنید!
ممکــن اســت وسوســه شــوید بــه فرزندتــان بگویید 

صحبــت کــردن پشــت ســر هــم کالســیهایش 

او را محبوب تــر و معروف تــر نخواهــد کــرد امــا 

ــد نشــان می دهــد کــه  مطالعــه ی دکتــر مــک دونال

ــی  ــود: بچه های ــد ب ــه خواه ــن، این گون ــن س در ای

کــه بیشــتر شــایعه درســت می کننــد بیشــتر توســط 

ــوند  ــته می ش ــت داش ــان دوس ــن و ساالنش ــم س ه

ــی  ــه ارزیاب ــر از بقی ــان نزدیک ت ــط دوستی ش و رواب

ــب  ــن عواق ــی از بزرگ تری ــوض، یک ــود. در ع می ش

ــد:  ــِری می گوی ــر ِف ــد. دکت ــایعات را بگویی ــی ش منف

"بــه فرزندتــان بگوییــد اگــر زیــاد در مــورد افــراد دیگر 

ــر  ــای دیگ ــال دارد بچه ه ــتر احتم ــد، بیش غیبت کنی

هــم در مــورد شــما غیبــت کننــد". همچنیــن بگذارید 

بدانــد کــه عــالوه بــر شــایعات راه هــای دیگــری بــرای 

داشــتن روابــط دوســتانه ی نزدیــک وجــود دارد و آن 

ــد  ــتان خواه ــا دوس ــش ب ــای لذت بخ ــام کاره انج

بــود کــه از نشســتن در کنــار یکدیگــر و حــرف زدن، 

جذاب تــر خواهــد بــود. ســپس مــواردی را پیشــنهاد 

ــه،  ــروژه ی خیری ــک پ ــا ی ــکاری ب ــد: هم ــد مانن کنی

ثبت نــام در یــک تیــم ورزشــی، یــا حتی تشــکیل یک 

ــد:  ــد اضافــه می کن کارگاه کوچــک. دکتــر مــک دونال

"کمــک بــه فرزندتــان و دوســتانش در یافتــن ســایر 

چیزهــای ســرگرم کننده می توانــد راهــی طبیعــی 

ــد". ــایعه پراکنی باش ــری از ش ــرای جلوگی ب

ی کودکان بدانید!
صل

ی ف
ی که باید درباره آلرژ

ج مورد
پن
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مانع از پخش شدن شایعات شوید!
دکتــر کنــدی مــوره می گویــد: باوجوداینکــه برخــی بچه هــا 

ــان  ــا برایش ــتند، ام ــایعه هس ــروع کننده ی ش ــدرت ش به ن

ســخت اســت کــه در مقابل گــوش دادن بــه آن یا تکرارشــان 

مقاومــت کننــد. او می گویــد: "بــه فرزندتــان توضیــح دهیــد 

کــه حــرف هــای مبهــم و بــدون دانشــی کــه از یــک شــخص 

ــی در  ــی نامهربان ــه می شــود، نوع ــری گفت ــه شــخص دیگ ب

مــورد شــخصی ســت کــه در جمــع حضــور نــدارد و وقتــی 

آن هــا را بشــنود قطعــًا ناراحــت خواهــد شــد". عباراتــی را به 

او پیشــنهاد کنیــد کــه دفعــه ی بعــد کــه کســی در مقابلــش 

غیبــت می کنــد آن را بگویــد؛ ماننــد: "خــب، امــا او همیشــه 

در مــورد تــو حــرف  هــای خوبــی می زنــد" یــا "ایــن واقعــًا بــه 

مــن ربطــی نــدارد".

همچنیــن در مــورد اینکــه اگــر چیــزی کــه شــنیده را 

می خواهــد بــرای معلمــش بازگــو کنــد نیــز نکاتــی را بــه او 

بگوییــد. دکتــر کنــدی مــوره می گویــد: "بــه او بگوییــد اگــر 

قــرار اســت کســی بــه خاطــر شــایعه ی او ازنظــر فیزیکــی یــا 

احساســی آســیب ببینــد یــا اگــر باعــث انجــام کار اشــتباهی 

ــر  ــد. و اگ ــو نکن ــود، آن را بازگ ــان ش ــب در امتح ــد تقل مانن

ــه معلمــش بگویــد کــه نمی خواهــد  ــد ب فرزندتــان نمی توان

ایــن کار را انجــام دهــد می توانیــد خودتــان یادداشــتی بــرای 

معلمــش بنویســید و قضیــه را برایــش توضیــح دهیــد. 



TIZLAND.IR
4

 http://ketabamkoo.ir

http://t.me/ketabamkoo http://instagram.com/ketabamkoo

http://ketabamkoo.ir 
http://ketabamkoo.ir 
http://t.me/ketabamkoo
http://instagram.com/ketabamkoo


TIZLAND.IR
5

مقاله شماره 2
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

کمک به بچه ها برای 
اتالف وقت کمتر

از شنیدن جمله ی »بعدًا انجامش میدم« 
خسته شدید؟

کمک به بچه ها برای 
اتالف وقت کمتر

وقتــی بچه هــا بزرگ تــر می شــوند 

پذیــرش مســئولیت  بــه  و شــروع 

ــتری  ــرل بیش ــدرت و کنت ــد و ق می کنن

روی زمــان خودشــان دارنــد اغلــب بــه 

ــه  ــل ب ــا تبدی ــن کاره ــق انداخت تعوی

یــک مشــکل می شــود. 

خوشــبختانه شــما می توانیــد قبــل 

ــه یــک عــادت  از اینکــه ایــن عــادت ب

درازمــدت تبدیــل شــود بــا فکــر در 

مــورد آنچــه پشــت ایــن اتفــاق اســت 

ــتراتژی ها آن را  ــن اس ــری ای و به کارگی

ــد. ــه کنی ــه خف در نطف

"من نمی خواهم 
انجامش بدهم"

دلیــل  ایــن  بــه  اغلــب  بچه هــا 

کــه اولویت هایشــان بــا مــا فــرق 

طفــره  کارهایشــان  انجــام  از  دارد، 

می رونــد. بنابرایــن اگــر لیســت انجــام 

ــاز در  ــامل امتی ــان ش ــای فرزندت کاره

بــازی مشــت زنی و بــازی اژدهــا در 

ــظ  ــه ی تلف نت¬بوکــش اســت، مطالع

یادداشــت های  نوشــتن  و  کلمــات 

ــما  ــارکت ش ــدون مش ــد ب ــک تول تبری

نمی شــود. انجــام 

چــه کمکــی می توانیــد بکنیــد: اینکــه 

ــان  ــه فرزندت ــد ک ــد کاری کنی بخواهی

ــد را  ــام ده ــی را انج ــد فعالیت بخواه

فرامــوش کنیــد. چیزهایــی ماننــد 

بــرای  رفتارهــای خــوب،  و  نمــرات 

انتزاعــی  مفاهیــم  بچه مدرســه ای ها 

ســت و هیــچ تغییــری در آن بــه 

وجــود نمی آیــد. دکتــر ام کاپالــکا، 

ــای  ــرای بچه ه ــاب "ب ــنده ی کت نویس

ــی  ــادر خوب ــدرو م ــان پ غیرقابل کنترلت

ــد: در عــوض،  باشــید" پیشــنهاد می کن

بــا تغییــر امتیــازات بعــد از انجــام 

روزانــه ی  لیســت  در  کارهــا  شــدن 

کنیــد.  مشــخص  را  اولویت هــا  او، 

می خواهیــد  اگــر  به عنوان مثــال؛ 

او فقــط بعــد از پایــان تکالیفــش، 

تلویزیــون ببینــد یــا بــازی کامپیوتــری 

ــت  ــاد خواهــد گرف ــان ی ــد، فرزندت بکن

کــه این هــا امتیازاتــی ســت کــه بعــد 

ــه او  ــئوالنه ب ــار مس ــک رفت ــام ی از انج

داده خواهــد شــد.

https://goo.gl/AJWGVr 
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"من نمی توانم 
انجامش بدهم"

ایــن  بــه  را  "نمی توانــم"  کلمــه ی 

ــًا  ــه واقع ــزی ک ــد، چی ــی نپذیری راحت

ــود دارد را  ــم وج ــن نمی توان ــت ای پش

بفهمیــد. خصوصــًا اگــر فعالیتــی ســت 

کــه او می توانــد انجامــش دهــد مثــالً 

تمیــز کــردن اتــاق- کــه وقتــی از او 

ــد  ــام ده ــن کار را انج ــد ای می خواهی

می کشــد  زمیــن  روی  را  پاهایــش 

چــون فکــر می کنــد کار ســختو بزرگــی 

ــط  ــه او فق ــپرده اید درحالی ک ــه او س ب

ــد.  ــروع کن ــا ش ــد از کج ــد بای نمی دان

امــا اگــر او همیشــه انجــام تکالیفــش 

ــر  ــه نظ ــدازد و ب ــق می ان ــه تعوی را ب

می آیــد بــاکاری کــه بایــد انجــام دهــد 

بایــد  مــی رود،  کلنجــار  بیش ازحــد 

علتــش را بررســی کنیــد. طبــق گفتــه ی 

ــن از انجــام  ــره رفت ــکا گاهــی طف کاپال

کارهــای مدرســه می توانــد نشــانه ای از 

ــد: مشــکل  ــر مانن یــک مشــکل بزرگ ت

ــد. ــری باش در یادگی

ــدا  ــد: ابت ــد بکنی چــه کمکــی می توانی

بــا معلــم فرزندتــان صحبــت کنیــد. اگر 

مشــکالت احتمالــی یادگیــری را برطرف 

کردیــد و "نمی توانــم" بــه معنــی "مــن 

نمی فهمــم"  امــا  می دهــم  انجــام 

اســت دیگــر مشــکل بــه روش تدریــس 

هــم مربــوط می شــود. ریتــا ِامــت 

نویســنده ی کتــاب "کــودکان بازیگوش" 

ــه  ــد ک ــان دهی ــه او نش ــد: "ب می گوی

چگونــه می توانــد تکالیــف بــزرگ را بــه 

ــد".  ــیم کن ــک تقس ــای کوچ بخش ه

ــن"  ــز ک ــت را تمی ــن "اتاق ــای گفت به ج

ــی  ــه ی کارهای ــد هم ــک کنی ــه او کم ب

ــایی  ــد را شناس ــام ده ــد انج ــه بای ک

کنــد مرتــب کــردن تخــت، جمع کــردن 

ــد از  ــردن دراور، و بع ــز ک ــا، تمی زباله ه

او بخواهیــد فقــط روی یکــی از آن هــا 

متمرکزشــده و آن را انجــام دهــد. امــت 

می گویــد: "بــه او بگوییــد بقیــه ی کارها 

ــان  ــر لباس هایت ــرد". "اگ ــده بگی را نادی

را جمــع می کنیــد، زمــان مناســبی 

بــرای مرتــب کــردن کتاب هــا نیســت". 

همین امــر بــرای انجام تکالیــف متعدد 

نیــز صــدق می کنــد: از او بخواهیــد 

یــک فعالیــت خــاص را انجــام دهــد و 

تــا تمــام نشــدنش بقیــه تکالیفــش را 

ــرد. نادیــده بگی

"حاال بعداً انجامش 
می دهم"

ــه ی پســرتان ســر  ــی حوصل ــه، وقت بل

جایــش اســت به راحتــی می پذیــرد 

کــه لبــاس راحتــی بپوشــد و بــه 

رختخــواب بــرود. واقعیــت ایــن اســت، 

ــه  ــه کاری ک ــبت ب ــا نس ــی بچه ه وقت

قــرار اســت انجــام دهنــد هیــچ حســی 

نداشــته باشــند )اهمیتــی بــرای حــرف 

شــما قائــل نباشــند( به راحتــی آن را بــه 

ــد. ــول می کنن ــری موک ــان دیگ زم

بکنیــد:  می توانیــد  کمکــی  چــه 

کنیــد  کمــک  فرزندتــان  بــه 

مشــخص  را  ضرب االجل هایــی 

ــد  ــل از موع ــا را قب ــی کاره ــد و برخ کن

تعیین شــده انجــام دهنــد. جــوزف 

ِفــراری اســتاد روانشناســی در دانشــگاه 

ــی  ــا خیل ــد: "م ــال شــیکاگو می گوی ِدپ

ســریع بــرای کارهایــی کــه دیــر انجــام 

شــدند، تنبیــه را انتخــاب می کنیــم امــا 

ــده  ــت تعیین ش ــر از وق ــر کاری زودت اگ

ــویق  ــه آن را تش ــود بالفاصل ــام ش انج

ــزه ای برایــش در نظــر  ــم و جای نمی کنی

ــرای  نمی گیریــم". اگــر پســرتان بایــد ب

بــه رختخواب رفتــن در ســاعت 8 آماده 

ــده  ــه آماده ش ــا 7:45 دقیق ــد، ام باش

ــا  ــد: م ــه او بگویی ــد ب ــت، می توانی اس

ــاب  ــرای کت ــی ب ــان اضاف ــب زم امش

خوانــدن داریــم زیــرا تــو ســریع تر 

از موعــد مقــرر آمــاده ی خوابیــدن 

شــدی". درنهایــت او می آمــوزد، انجــام 

کار در زمــان تعیین شــده خــوب اســت 

امــا زودتــر انجــام دادن از آن هــم بهتــر 

ــت. اس

"ممکن است اشتباه 
انجام دهم"

ممکــن اســت فرزندتــان از یادگیــری یا 

انجــام چیــز جدیــد ســر بــاز زنــد حتــی 

چیزهایــی کــه واقعــًا دوســت دارد، زیرا 

او نگــران ایــن اســت کــه آن را اشــتباه 

انجــام دهــد. بنابرایــن حتــی اگــر 

ــای  ــرای درس ه ــما ب ــه ش ــان ب دخترت

موســیقی التمــاس می کنــد، امــا بازهــم 

ــق  ــه تعوی ــن را ب ــت تمری ــن اس ممک

 انــدازد زیــرا او فکــر نمی کنــد بتوانــد بــه 

آن خوبــی کــه فکــر می کنــد و درواقــع 

ــوازد. ــد بن ــور می کن تص

بکنیــد:  می توانیــد  کمکــی  چــه 

ــان  ــد فرزندت ــد: "بگذاری ــت می گوی اِم

بدانــد کــه اشــتباه کــردن بخشــی 

از انجــام کارهاســت". "تــالش مهــم 

اســت و قابل دســتیابی ســت و بــه 

معنــای رســیدن بــه حــد ایــده¬ال 

ــوید  ــن ش ــن مطمئ ــت". همچنی نیس

کــه شــما خودتــان بــه نتایــج؛ بیشــتر 

از فرآینــد اهمیــت نمی دهیــد. بــر 

ــر کاری  ــد در ه ــد کنی ــه تأکی ــن نکت ای

ــد، وارد  ــام دهی ــد انج ــه می خواهی ک

شــدن بــه آن درواقــع رد شــدن از نصف 

ــت. ــیر اس مس

ت کمتر
ف وق

ی اتال
چه ها برا

ک به ب
کم
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به بچه ها کمک کنید زمانشان 
را مدیریت کنند!

ــت  ــص مدیری ــتاک، متخص ــورا اس ل

کلــرادو  در  راچ  هایلنــد  در  زمــان 

ــان  ــه فرزندانت ــد ب ــد: "شــما بای می گوی

بیاموزیــد کــه منظم باشــند و زمانشــان 

را مدیریــت کننــد امــا نبایــد بخواهیــد 

ــی سفت وســخت باشــند". در  ــه خیل ک

اینجــا اســتراتژی هایی وجــود دارد کــه 

روی ســه فرزنــد 6، 8 و 12 ســاله ی او 

ــد. ــواب داده ان ج

*انتظــارات مشــخصی را تعییــن کنید! 

یــک نمــودار از مســئولیت های روزانه ی 

ــان در طــول یــک هفتــه چــاپ  فرزندت

کنیــد؛ از تمریــن پیانــو گرفتــه تــا تمــام 

کــردن غــذای داخــل بشــقاب. بــا ایــن 

کار فرزندتــان می دانــد کــه هــرروز بایــد 

ــا  ــی کاره ــد. وقت ــام ده ــه کاری انج چ

انجــام شــدند، نمــودار را چــک کنیــد.

* آن هــا را تشــویق کنیــد کــه اول 

ــد!  ــام دهن ــا را انج ــخت ترین کاره س

ــه  ــل از صبحان ــد قب ــا بگویی ــه آن ه ب

بایــد لبــاس خود را بپوشــند و همیشــه 

ــل از روشــن شــدن تلویزیــون  ــد قب بای

ــند. ــرده باش ــام ک ــان را تم تکالیفش

* کارهــا را برایشــان راحــت کنیــد! 

ــدن در  ــاده ش ــرای آم ــان ب ــر فرزندت اگ

ــح مشــکل دارد، یــک چک لیســت  صب

عکــس دار از کارهایــی کــه بایــد انجــام 

ــی  ــد. گاه ــاد کنی ــش ایج ــد برای ده

اوقــات تشــخیص بــه تعویــق انداختن 

ــت. ــده اس ــیار گیج کنن کار بس
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مقاله شماره 3
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

درک تحول کودکان بزرگ
احتماالً تاکنون چیزهای زیادی درباره کودکان نوپا و 
پیش دبستانی آموخته اید، اما رفتار کودکان بزرگ تر 

کامالً متفاوت است. در ادامه اتفاق هایی را که در طول 
سال های مدرسه با آن مواجه می شوید، ذکر می کنیم.

درک تحول کودکان بزرگ
احتماالً تاکنون چیزهای زیادی درباره کودکان نوپا و 
پیش دبستانی آموخته اید، اما رفتار کودکان بزرگ تر 

کامالً متفاوت است. در ادامه اتفاق هایی را که در طول 
سال های مدرسه با آن مواجه می شوید، ذکر می کنیم.

تعریف کودک بزرگ
ــن ســن  ــزرگ بی ــودک ب ــک ک ی

مهدکــودک و ســال دوم دبســتان 

ــن  ــت. در ای ــال( اس ــا 8 س )5 ت

رفتارهــا،  و  اتفاقــات  ســنین 

عالیــق، نیازهــای اجتماعــی و 

تحــوالت تحصیلــی جدیــدی بــروز می کننــد.

ــه  ــروز چ ــر ب ــد منتظ ــنین بای ــن س در ای
ــیم؟ ــائلی باش مس

همان طــور کــه کــودک شــما بزرگ شــده و وارد 

ســنین مدرســه می شــود، تمرکــز شــما بــر روی 

ــد خــواب و نظــم(  ــه )مانن ــه خان ــوط ب مســائل مرب

کمتــر شــده و بــه ســمت مســائل مربــوط به مدرســه 

هــم ازنظــر تحصیلی و هــم ازنظــر اجتماعــی، گرایش 

پیــدا می کنــد. در طــول ایــن ســال ها، کــودک شــما 

خوانــدن را یــاد می گیــرد، بــه انجــام کارهــای روزمــره 

عــادت می کنــد، دســتورات پیچیــده را درک می کنــد، 

ــا باهمســاالن خــود چــه به صــورت  ــرد ت ــاد می گی ی

ــروه،  ــک گ ــوی از ی ــوان عض ــه به عن ــرادی و چ انف

ــد. رشــد و تحــول در ایــن ســنین  ــرار کن تعامــل برق

ــه  ــی و ب ــای کودک ــت دادن دندان ه ــامل از دس ش

دســت آوردن دندان هــای دائمــی، ادامــه یافتــن 

ــم  ــت و چش ــر دس ــی بهت ــی، هماهنگ ــد عضالن رش

و توانایــی انجــام فعالیت هــای فیزیکــی بــرای 

می باشــد. طوالنی تــر،  مدت زمانــی 

ــک  ــان کم ــه فرزندم ــم ب ــه می توان چگون
ــا در مدرســه موفــق باشــد؟ ــم ت کنی

ــه  ازآنجاکــه ممکــن اســت مشــکالتی در مدرســه ب

وجــود بیاینــد، بهتــر اســت در اوایــل ســال تحصیلــی 

رابطــه خوبــی بــا معلــم فرزنــد خــود و ســایر کارکنــان 

مدرســه ایجاد کنیــد. حتــی اگــر مشــکل خاصــی بــه 

ــا  ــه به طــور منظــم ب ــد، خــوب اســت ک وجــود نیای

گ
حول کودکان بزر

ک ت
در
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ــید  ــاس باش ــم در تم معل

و از پیشــرفت فرزندتــان 

مطلــع شــوید نقــاط قــوت 

او چیســت و آیــا درزمینــٔه 

ــز  ــی آرام، تمی ــه. فضای ــا ن ــه کمــک دارد ی ــاز ب ای نی

و مرتــب بــرای انجــام تکالیــف کــودک فراهــم آوریــد 

ــاز در  ــایل موردنی ــام وس ــه تم ــوید ک ــن ش و مطمئ

ــر  ــودک بزرگ ت ــه ک دســترس او باشــد. همان طــور ک

ــرار  ــت ق ــد در اولوی ــف بای ــام تکالی ــود، انج می ش

ــل تکالیــف باعــث آمــوزش نظــم،  ــد. تکمی بگیرن

توانایــی حــل مســئله و مهارت هــای مدیریــت زمــان 

می شــوند.

ــودک  ــا ک ــوند ت ــث می ش ــن باع ــف همچنی تکالی

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 خاموش کنیــد، از پاســخ دادن 

ــایر  ــد و س ــاب کنی ــودک اجتن ــار ک ــن در کن ــه تلف ب

چیزهایــی را کــه باعــث حواس پرتــی می شــوند 

ــد. ــذف کنی ــازی، ح ــتگاه های ب ــر و دس ــد کامپیوت مانن

والدیــن بــا فراهــم آوردن محیطــی مناســب در 

در  فرزنــد  موفقیــت  اســباب  می تواننــد  خانــه، 

مدرســه را فراهــم آورنــد. مطمئــن شــوید کــه کــودک 

ــا در مدرســه هشــیار و  ــد ت ــدازه بخواب شــب ها به ان

گوش به زنــگ باشــد. کــودک بایــد صبحانــه ای کامــل 

ــل  ــه دلی ــا در مدرســه ب ــوی بخــورد ت ــاری مق و ناه

گرســنگی حواســش پــرت نشــود. رژیــم غذایی ســالم 

ــای  ــوب، کربوهیدرات ه ــای خ ــا چربی ه ــذی ب و مغ

ــا مغــز فعــال  پیچیــده و پروتئیــن داشــته باشــید ت

باشــد و خلــع شــکر را در میــان روز کــم کنــد. درنهایت، 

بــه کــودک نشــان دهیــد کــه در طــول ایــن ســال ها 

در کنــار او خواهیــد بــود  بــه ســؤاالت دربــاره تکالیــف 

پاســخ می دهیــد، در یادگیــری مهارت هــای جدیــد به 

او کمــک می کنیــد و او را در موقعیت هــای اجتماعــی 

ــا ایجــاد محیطــی در  ــد. ب ــی می کنی ناآشــنا راهنمای

ــد،  ــوب باش ــای خ ــویق کننده رفتاره ــه تش ــه ک خان

باعــث ایجــاد رفتارهــای خوب در مدرســه شــوید. اگر 

ــه یــاد بگیــرد کــه بــه محدودیت هــا  کــودک در خان

احتــرام بگــذارد، در مدرســه نیــز چنیــن خواهــد بــود.

می توانیــم  چگونــه 
ــک  ــان کم ــه فرزندم ب
کنیــم تــا دوســت پیدا 

ــد؟ کن
ســال های مدرســه زمانــی اســت کــه کــودکان 

ترجیــح می دهنــد به جــای بــازی کــردن بــا هرکســی 

ــا دوســتان خودشــان  ــد، ب ــه شــما مشــخص کنی ک

بــازی کننــد. بــا خوش رویــی از ورود کــودکان بــه خانه 

خــود اســتقبال کنیــد، ایــن کار نشــان می دهــد کــه 

خانــه شــما مکانــی امــن و ســرگرم کننده اســت کــه 

ــد.  ــا دوســتانش وقــت بگذران ــد ب فرزندتــان می توان

اگــر کــودک در دوســت پیــدا کــردن مشــکل دارد، بــه 

ــد  ــی را بیاب ــی گروه ــا فعالیت های ــد ت ــک کنی او کم

کــه از آن هــا لــذت ببــرد و بتوانــد بــا کــودکان دیگری 

ــا عالیــق مشــترک آشــنا شــود. اگــر کــودک شــما  ب

فوتبــال، کاردســتی یــا اردو دوســت دارد، بــه دنبــال 

تیم هــای محلــی، گروه هــای کاردســتی یــا اردوهــای 

محلــی بگردیــد.

ــدا  ــتری پی ــتان بیش ــودک دوس ــه ک ــور ک همان ط

می کنــد، همیشــه بدانیــد کــه چــه کســانی هســتند 

ــث  ــن کار باع ــوید. ای ــنا ش ــا آش ــواده آن ه ــا خان و ب
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می شــود تــا بــا کــودک در ارتبــاط باقــی بمانیــد و از 

او در برابــر خطــرات احتمالــی مراقبــت کنیــد. زمانــی 

کــه کــودکان وارد مدرســه می شــوند، راحت تــر از 

ــی  ــای خصوص ــک دنی ــده و وارد ی ــواده جداش خان

در خانــه  کــه  بدانیــد  اســت  می شــوند. مهــم 

دوســتانش چــه می گــذرد  چــه کســی خانــه اســت؟ 

چــه کســی مراقــب کــودکان اســت؟ و کــودکان چــه 

فعالیت هایــی انجــام می دهنــد؟.

ــر  ــان در براب ــم از فرزندم ــه می توانی چگون
قلــدری مراقبــت کنیــم؟

 در ســال های اخیــر، قلــدری بــه خبــری ملــی 

تبدیل شــده اســت و عاقالنــه اســت تــا کارهــای الزم 

بــرای مراقبــت از فرزنــد خــود در برابــر قلــدری فیزیکی 

یــا احساســی را انجــام دهیــد. اگرچــه ممکــن اســت 

بخواهیــد بــا خانــواده فــرد قلــدر تمــاس بگیریــد، اما 

بیشــتر متخصصــان توافــق دارنــد کــه ایــن مســائل 

را بــه مدرســه بســپارید. معلــم و مدیــر مدرســه را در 

جریــان نگرانــی خود قــرار دهیــد و مســئله را پیگیری 

ــد  ــای ض ــه برنامه ه ــا مدرس ــه آی ــد ک ــد. ببینی کنی

ــرای حمایــت از  ــدارد، ب ــر ن ــر؛ اگ ــا خی ــدری دارد ی قل

فرزنــد خــود اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد:

ــائل را  ــن مس ــا ای ــد ت ــودک بخواهی ــدا از ک • در ابت

ــه  ــدر فقــط ب نادیــده بگیــرد. اغلــب اوقــات فــرد قل

ــال یــک پاســخ اســت و اگــر پاســخی دریافــت  دنب

نکنــد بی خیــال می شــود. اگــر ایــن کار جــواب نــداد، 

ــت. ــاز اس ــی تری موردنی ــالت اساس مداخ

ــر او  ــد. اگ ــرف بزن ــا ح ــد ت ــویق کن ــودک را تش • ک

ــت  ــدن صحب ــدری واقع ش ــورد قل ــه م ــاره تجرب درب

ــاره  ــود را درب ــات خ ــد احساس ــتر می توان ــد، بیش کن

ــز  ــما نی ــر ش ــد. اگ ــرل کن ــان کنت ــائل در جری مس

درگذشــته مــورد قلــدری قرارگرفته ایــد، تجربــه خــود 

ــد. ــان بگذاری ــا او در می را ب

ــتانه  ــط دوس ــا رواب ــد ت ــک کنی ــودک کم ــه ک • ب

مثبتــی را ایجــاد کنــد. تشــکیل یــک گــروه صمیمی از 

ــد. ــم می کن ــدری را ک ــی قل ــرات احتمال ــتان، خط دوس

چــه  در  مدرســه،  کنــار  در  فرزندمــان 
فعالیت هــای دیگــری بایــد شــرکت کنــد؟

ــرای کشــف  گذرانــدن زمانــی در خــارج از مدرســه ب

عالیــق، بــرای کــودک بســیار مفیــد اســت. مدرســه 

ممکــن اســت تعــدادی فعالیــت فوق برنامــه داشــته 

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

منابــع دیگــری در جامعــه اســتفاده کرد. ورزش بســیار 

ــر اســت  مهــم اســت و کــودکان ســنین مدرســه بهت

ــاد  ــی را ایج ــادات ورزش ع

روزانــه  به طــور  و  کــرده 

ــند.  ــته باش ــت داش فعالی

ــل  ــودک شــما تمای ــر ک اگ

دارد وارد تیــم بیس بــال 

محلــه شــود، بــه او اجــازه دهیــد امــا همچنیــن او را 

تشــویق کنیــد تــا در فعالیت هایــی شــرکت کنــد کــه 

بتوانــد آن هــا را ادامــه دهــد. امــا مواظــب باشــید تا 

برنامــه فرزندتــان خیلــی شــلوغ نشــود؛ فعالیت هــای 

تکالیــف مدرســه،  انجــام  در  نبایــد  فوق برنامــه 

ــردن،  ــا اســتراحت ک ــواده ی ــا خان ــت ب ــدن وق گذران

ــودک  ــه ک ــا ب ــت ت ــم اس ــد. مه ــاد کنن ــل ایج تداخ

ــد. ــد کودکــی کن خــود اجــازه دهی

گ
حول کودکان بزر

ک ت
در
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فرزندمــان  کــه  متوجــه شــدیم  اگــر 
ــد  ــه کاری بای ــری دارد، چ ــکالت یادگی مش

انجــام دهیــم؟
هرچــه زودتــر متوجــه مســئله شــوید و شــروع بــه 

حــل آن کنیــد، نتیجــه بهتــری بــه دســت خواهیــد 

آورد. اگــر فکــر می کنیــد مســئله ای وجــود دارد، هــر 

چــه زودتــر با یــک متخصــص و معلم صحبــت کنید. 

ــری،  ــای یادگی ــی ناتوانی ه ــز مل ــه مرک ــه ب ــا توج ب

ــوم  ــل از کالس س ــا قب ــکل آن ه ــه مش ــی ک کودکان

تشــخیص داده شــده و حــل شــود، شــانس بیشــتری 

تحصیلــی  موفقیت هــای  بــه  دســتیابی  بــرای 

خواهنــد داشــت. رویکردهــای مختلــف بــه ناتوانــی 

یادگیــری را بــا معلــم بررســی کنیــد زیــرا او می توانــد 

کــودک شــمارا ازنظــر تحصیلــی به طــور کامــل ارزیابی 

کنــد. بــا داشــتن اطالعــات بیشــتر دربــاره نیازهــای 

تحصیلــی کــودک، می توانیــد بــه معلــم کمــک کنیــد 

تــا برنامــه را اجــرا کنــد. بــه خاطــر داشــته باشــید که 

داشــتن ناتوانــی یادگیــری، مشــابه کنــد بودن آشــکار 

ــرای  ــت. ب ــی نیس ــی خاص ــای تحصیل در حیطه ه

مثــال کودکــی کــه در خوانــدن کنــد اســت، ممکــن 

ــرعت  ــش س ــرای افزای ــی ب ــات خاص ــه خدم ــاز ب نی

ــی  ــانه ناتوان ــئله نش ــن مس ــا ای ــد ام ــته باش داش

نیســت. همیشــه کــودک را در خانــه حمایــت و 

تشــویق کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه داشــتن 

ناتوانــی یادگیــری می توانــد ازنظــر اجتماعــی نیــز بــر 

روی کــودک تأثیــر بگــذارد. بنابرایــن فرصت هایــی را 

بــرای برقــراری روابــط اجتماعی باهمســاالن و کشــف 

ــد. ــم کنی ــودک، فراه ــق ک ــا و عالی ــایر قدرت ه س

ــرای  ــه کــودک مدرســه ای خــود را ب چگون
آمــاده  نوجوانــی  از  پیــش  ســال های 

ــم؟ کنی
اگرچــه ممکــن اســت کــودک مدرســه ای شــما 

کوچــک بــه نظــر برســد، امــا قبــل از اینکــه متوجــه 

ــود  ــی می ش ــش از نوجوان ــال های پی ــوید وارد س ش

ــت  ــوب اس ــش رو دارد. خ ــادی را پی ــرات زی و تغیی

کــه از زمانــی کــه کــودک در مقطــع ابتدایــی اســت، 

ایــن تغییــرات را بشناســیم. کــودک شــما اطالعاتــی 

ــه مســائل جنســی ــاره مســائل مختلفــی ازجمل را درب

ــکل  ــواد، نوشــیدن ال ، ســیگار کشــیدن، مصــرف م

ــنید.  ــد ش ــود خواه ــتان خ ــائل از دوس ــایر مس و س

ــع  ــی را از مناب ــات غلط ــه اطالع ــش از اینک ــس پی پ

نامعتبــر دریافــت کنــد، خودتــان بــا او صحبــت کنید 

ــد. ــه او بدهی و اطالعــات صحیحــی ب

ــی،  ــش از نوجوان ــال های پی ــا س ــودکان ت ــب ک اغل

ــوغ زودرس  ــد امــا برخــی بل ــه نمی کنن ــوغ را تجرب بل

ــش از  ــودک پی ــدن ک ــورت ب ــن ص ــه در ای ــد ک دارن

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

پســران( شــروع بــه تغییــر می کنــد. بعضــی از 

کــودکان بــرای بــه تأخیــر انداختــن ایــن رشــد ســریع 

ــن ســنین 8  ــوغ طبیعــی بی ــد. بل ــه دارو دارن ــاز ب نی

ــودکان  ــیاری از ک ــد. بس ــروز می کن ــالگی ب ــا 12 س ت

ــی  ــا طبیع ــد آن ه ــا رش ــه آی ــد ک ــد بدانن می خواهن

اســت یــا ســریع تر اســت. بــه کــودک خــود آرامــش 

خاطــر دهیــد کــه ســرعت رشــد هرکســی متفــاوت 

اســت. کتابــی بــه فرزنــد خــود دهید تــا بتواند رشــد 

ــه  ــش هایی را ک ــخ پرس ــرده و پاس ــود را درک ک خ

ــت آورد. ــه دس ــد، ب ــما بپرس ــد از ش ــت می کش خجال
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مقاله شماره 4
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

 تقویت مهارت های 
اجتماعی کودکان

مهارت های اجتماعی تمام کودکان شبیه به هم 
نیست و چیزهایی که باید به کودک یاد داده شود، 

وابسته به سن او متفاوت است.طول سال های 
مدرسه با آن مواجه می شوید، ذکر می کنیم.

 تقویت مهارت های 
اجتماعی کودکان

مهارت های اجتماعی تمام کودکان شبیه به هم 
نیست و چیزهایی که باید به کودک یاد داده شود، 

وابسته به سن او متفاوت است.طول سال های 
مدرسه با آن مواجه می شوید، ذکر می کنیم.

تعیین مرحله های تحول اجتماعی
ــای  ــر مهارت ه ــنین زی ــودکان در س ــی، ک به طورکل

ــد: ــب می کنن ــی را کس ــی خاص اجتماع

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

هــم به صــورت کالمــی )گفتــن ســالم و خداحافــظ( 

ــرار  ــی برق ــاط اجتماع ــی ارتب و هــم به صــورت فیزیک

کننــد، بــه شــخصی کــه صحبــت می کنــد نــگاه کنند، 

ــا و  ــه چیزه ــد و ب ــت کنن ــت صحب ــد به نوب می توانن

ــده دار بخندند. ــع خن وقای

* 3 تــا 4 ســالگی: می تواننــد به نوبــت بــازی کننــد، 

ــد  ــار کنن ــه ای رفت ــباب بازی به گون ــک و اس ــا عروس ب

ــاط  ــی ارتب ــات واقع ــا کلم ــان دارد و ب ــی ج ــه گوی ک

مهــم اســت تــا تحــول اجتماعــی متناســب بــا گروه هــای 

ســنی متفــاوت را بشناســیم تــا تشــخیص دهیــم کــودکان در چه 

زمینــه ای نیــاز بــه کمــک دارنــد. در ادامــه مراحــل رشــد اجتماعی 

ــت  ــه تقوی ــه ب ــی ک ــف و فعالیت های ــنین مختل ــودکان در س ک

تحــول اجتماعــی کمــک می کننــد، آورده می شــود. مهارت هــای 

ــه  ــه س ــوند ب ــوزش داده ش ــد آم ــه بای ــبی ک ــی مناس اجتماع

مرحلــه تقســیم می شــوند: "-1 تعییــن آن دســته از مهارت هــای 

اجتماعــی کــه نیازمنــد تحــول هســتند -2 یافتــن راه هایــی بــرای 

ــح."  ــع صحی ــا مناب ــا ب ــت درس ه ــا  -3 تقوی ــوزش مهارت ه آم

ــاره  ــی درب ــده و مثال های ــه بیان ش ــه مرحل ــب، س ــه مطل در ادام

ــا خجالــت و اضطــراب اجتماعــی  اینکــه چگونــه کودکــی کــه ب

دســت وپنجه نــرم می کنــد، می توانــد تبدیــل بــه کودکــی 

راحــت بــا رفتــاری دوســتانه شــود کــه می توانــد هــر موقعیــت 

اجتماعــی را کنتــرل کنــد، آورده شــده اســت.

ی کودکان
ی اجتماع

ت ها
ت مهار

تقوی

https://goo.gl/Z2wrKL 
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کالمــی برقــرار کننــد.

ــا  ــتری ب ــکاری بیش ــد هم ــالگی: قادرن ــا 5 س * 4 ت

ــتقیم  ــای مس ــد، تقاض ــان دهن ــودکان نش ــر ک دیگ

کننــد )ماننــد "بایســت"(، بیشــتر مســتعد خبرچینــی 

هســتند و در دنیــای فانتــزی خــود تظاهــر بــه پــدر یا 

ــد. ــودن می کنن ــادر ب م

* 5 تــا 6 ســالگی: می تواننــد دوســتان خــود را 

خوشــحال کننــد، تشــکر، معذرت خواهــی و یــا 

درخواســت کننــد، کلمــات بــد و زشــت را درک 

عمــل  تــر  اســتراتژیک  چانه زنــی  در  می کننــد، 

می کننــد، بازی هــای رقابتــی انجــام می دهنــد و 

را درک می کننــد. بــازی عادالنــه 

* 6 تــا 7 ســالگی: می تواننــد بــا دیگــران  هــم 

ــای  ــرای چیزه ــردن ب ــه ک ــد گری ــد )مانن دردی کنن

اشــتراک  بــه  را  خــود  وســایل  ناراحت کننــده(، 

می گذارنــد، از ژســت اســتفاده می کننــد، بــرای 

ــری  ــای بهت ــد و بازنده ه ــر می کنن ــود صب ــت خ نوب

هســتند و کمتــر احتمــال دارد ســرزنش کنند، بیشــتر 

شــوخی می کننــد و بــه نظــرات دیگــران گــوش 

می دهنــد، صحبت هــا را بهتــر تمــام می کننــد. 

بااین حــال در ایــن ســن، کــودکان هنــوز نمی تواننــد 

ــد. ــط را درک کنن ــت و غل ــن درس ــح بی ــاوت واض تف

تقویت تحول اجتماعی
ــر بســزایی در رشــد کــودکان  ــازی تأثی داشــتن هم ب

ــی  ــکالت اجتماع ــه دارای مش ــی ک ــا کودکان دارد، ام

ــه  ــد برنام ــن اســت به ســختی بتوانن هســتند، ممک

بــازی ترتیــب دهنــد. داشــتن هم بــازی روش بســیار 

خوبــی اســت تــا زمانــی کــه همبــازی بــه خانــه شــما 

ــه  ــد و ب ــن را اجــرا کن ــد قوانی ــد، کــودک بتوان می آی

او یــاد دهیــد تــا بــا مهمــان خــود مــودب باشــد. از 

ــد و تمامــی کارهایــی را کــه  ــه کنی ــل برنامــه تهی قب

کــودکان می تواننــد انجــام دهنــد یادداشــت کنیــد، 

و ســپس از کــودک بخواهیــد بــه مهمــان خــود ســه 

فعالیــت را پیشــنهاد دهــد تــا از بیــن آن هــا انتخــاب 

کنــد. از آن هــا بخواهیــد به نوبــت فعالیــت دلخــواه را 

انتخــاب کننــد تــا از هرگونــه دعوا پیشــگیری شــود و 

بــه آن هــا یــاد دهیــد تــا کوتــاه بیاینــد. دربــاره آنچه 

فکــر می کنیــد اتفــاق بیفتــد و آنچــه می توانــد 

اتفــاق بیفتــد، صحبــت کنیــد. هم چنیــن می توانیــد 

نقــش بــازی کنیــد و آداب معاشــرت و مهمــان داری را 

تمریــن کنیــد. در صــورت لــزوم، یک متن نمایشــنامه 

ــرای  ــد. ب ــم کنی ــودک ک ــترس ک ــا از اس ــید ت بنویس

تقویــت بیشــتر تحــول اجتماعــی کــودک، می توانیــد 

روش هــای زیــر را نیــز بــه کار ببریــد:

¶ آمــوزش هــم دردی: از کــودک ســؤاالت متفاوتــی 

ــراد  ــد، اف ــی بیفت ــاق خاص ــر اتف ــه اگ ــاره اینک درب

چــه حســی خواهنــد داشــت، بپرســید و هــر ســری 

ــد. ــن کنی ــی را جایگزی ــای متفاوت موقعیت ه

ــودک  ــه ک ــد: ب ــح دهی ــخصی را توضی ــای ش ¶ فض

بگوییــد مهــم اســت کــه هــر فــرد بــرای خــود یــک 

فضــای شــخصی داشــته باشــد تــا احســاس راحتــی 

کنــد و روش هــای قابل قبــول بــرای تعامــل بــا یــک 

شــخص در زمــان بــازی را تمریــن کنیــد.

¶ تمریــن آغــاز کــردن روابــط اجتماعــی: بــه کــودک 

نحــوه صحیــح شــروع برقــراری ارتبــاط، جلب توجــه 

و پیوســتن بــه گروهــی از کــودکان کــه در حــال بــازی 

کــردن هســتند را یــاد بدهیــد. تمامــی این هــا 

شــرایطی هســتند کــه می توانیــد در زمــان شــام یــا 

در ماشــین در مســیر مدرســه دربــاره آن هــا صحبــت 

. کنید
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ــل  ــد: حداق ــن کنی ــردن را تمری ــازی ک ــت ب ¶ به نوب

یــک ســاعت در روز بــا کــودک بنشــینید و بــا او بــازی 

ــه  ــازی کــردن و ب ــر کــردن، به نوبــت ب ــا صب ــد ت کنی

اشــتراک گذاشــتن را بــه او توضیــح دهیــد.

تقویت مهارت های اجتماعی خاص
فعالیــت و بــازی می توانــد بــه رشــد بیشــتر تحــول 

اجتماعــی کمــک کننــد و شــما بــا اســتفاده از بــازی 

تحــول  می توانیــد  ســرگروه،  از  پیــروی  و  اســم 

اجتماعــی کــودک را تقویــت کنیــد. ســاندرا ســندی 

ــازی  ــه ب ــن کوچــران دو محققــی هســتند ک و کاتلی

اســم را به منظــور کمــک بــه کــودکان کــم ســن بــرای 

یادگیــری اهمیــت جلب توجــه افــراد قبــل از صحبــت 

کــردن بــا آن ها، طراحــی کردنــد. از کــودکان بخواهید 

به صــورت دایــره بنشــینند و بــه یکــی از آن هــا 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 می کنــد و بــازی بــه همیــن 

ــروی از  ــی پی ــازی قدیم ــد. ب ــه می یاب ــب ادام ترتی

ســرگروه، بــه کــودکان دربــاره به نوبــت بــازی کــردن و 

صبــر کــردن می آمــوزد. خــود یــا کــودک را به عنــوان 

ســرگروه مشــخص کنیــد و از بقیــه افــراد بخواهیــد 

حــرکات ســرگروه را تقلیــد کننــد.

دکتــر دیامونــد فعالیت هــای زیــر را بــرای تشــخیص 

نشــانه های اجتماعــی خــاص پیشــنهاد می کنــد:

بچه هــا  بــه  غیرکالمــی:  مهارت هــای  بــرای   #

کمــک کنیــد تــا بــا تماشــای برنامه هــای تلویزیونــی 

ــره و  ــاالت چه ــده، ح ــدای قطع ش ــا ص ــه ب کودکان

ــد  ــدس بزنن ــد و ح ــخیص دهن ــدن را تش ــان ب زب

ــور او  ــد و منظ ــزی می گوی ــه چی ــرد چ ــر ف ــه ه ک

چیســت )طبــق دســتورالعمل های رســانه ای آکادمــی 

آمریکایــی کــودکان، مــدت تماشــای تلویزیــون بــرای 

کــودکان، حداکثــر دو ســاعت در روز می باشــد(. دکتــر 

دیامونــد می گویــد »گفته هــای آن هــا را پیش بینــی 

کنــد و بــا دقــت حــرکات صــورت را مشــاهده کنیــد. 

ــف  ــاالت مختل ــالت، ح ــد از مج ــن می توانی همچنی

چهــره را دربیاوریــد و دربــاره صحبت هــای احتمالــی 

ــد«. ــت کنی ــا صحب ــراد در آن عکس ه اف

ــات  ــا هیجان ــود را ب ــدای خ ــدا: ص ــن ص ــرای ت # ب

مختلــف ضبــط کــرده و ســپس بــرای کــودک 

ــن  ــه ت ــه ب ــا توج ــد ب ــد و از او بخواهی پخش کنی

ــپس  ــد. س ــدس بزن ــان را ح ــما، هیجانت ــدای ش ص

شــرح دهیــد کــه معنــای کلمــات چگونــه می توانند با 

میــزان بلنــدی صــدای شــما تغییــر کننــد. بــرای مثال 

عبارتــی ماننــد »مــن عصبانــی هســتم« را بــا صــدای 

بلنــد و انتقال دهنــده بگوییــد و عبارتــی ماننــد »مــن 

خیلــی ناراحتــم« را بــا لحنــی مالیــم، آرام و افســرده 

بگوییــد.

دربــاره گســتره توجــه، اگــر کــودک شــما نمی توانــد 

بــر روی یــک موضــوع تمرکــز کنــد، یــک موضــوع را 

انتخــاب کــرده و ســه جملــه بگوییــد  دو تــا مرتبــط 

ی کودکان
ی اجتماع

ت ها
ت مهار

تقوی
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ــودک  ــپس از ک ــی. س ــی تصادف ــوع و یک ــا موض ب

بخواهیــد جملــه ای را کــه نامربــوط بــه موضــوع بوده 

اســت تشــخیص دهــد. بــرای مثــال، دربــاره ســگ او 

صحبــت کنیــد و بگوییــد امروز چند ســاعت بیــرون از 

خانــه بــازی کــرده و چه کارهایــی انجــام داده اســت 

و ناگهــان دربــاره آب وهــوا صحبــت کنیــد. از کــودک 

بخواهیــد جمــالت را تمایــز دهــد. همچنیــن در زمان 

ــوع  ــه موض ــمارد ک ــد بش ــودک بخواهی ــام، از ک ش

ــد. ــار تغییــر می کن ــد ب صحبــت چن

اپلیکیشــن¬های زیــادی بــرای تقویــت مهارت هــای 

اجتماعــی وجــود دارنــد کــه از کــودکان می خواهــد به 

عکس هــای کــودکان دیگــر نــگاه کننــد کــه در حــال 

ــای  ــب در موقعیت ه ــای مناس ــان دادن رفتاره نش

 Responding social« خــاص هســتند. برنامــه

ــه  ــه ب ــاد می دهــد کــه چگون ــه کــودکان ی skills« ب

دیگــران پاســخ دهنــد و چگونــه احساســات دیگــران 

ــنهادهای  ــه »small talk« پیش ــد و برنام را درک کنن

ســخت  اجتماعــی  زمآن هــای  بــرای  مکالمــه 

می دهنــد. امــا اگــر کــودک بــا توجــه بــه ســن خــود 

ــوز هــم دچــار مشــکل در مهارت هــای اجتماعــی  هن

ــه  ــان آن رســیده باشــد ک اســت، ممکــن اســت زم

بــه او کمــک کنیــد. برخــی از کــودکان درزمینــٔه 

کنتــرل تکانــه و خودتنظیمــی و برخــی دیگــر درزمینٔه 

پــردازش اطالعــات مشــکل دارند. این مســائل ممکن 

اســت باعــث شــود در تعامل باهمســاالن خــود دچار 

مشــکل شــوند. پــس اگــر مســائل اجتماعــی باعــث 

ــت، از  ــده اس ــما ش ــد ش ــه گیری فرزن ــرس و گوش ت

یــک متخصــص اطفال یــا دیگــر متخصص کــودکان 

ماننــد یــک درمانگــر، کمــک بگیریــد.
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مقاله شماره 5
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

5 روش آموزش 
مسائل مالی به 

کودکان
آیا فکر می کنید پول فقط برای 

بزرگ ساالن مهم است؟

5 روش آموزش 
مسائل مالی به 

کودکان
آیا فکر می کنید پول فقط برای 

بزرگ ساالن مهم است؟

آمــوزش مســائل مالــی بــه کــودک هیــچ گاه زود نیســت. 

ــا پیــش از آنکــه متوجــه شــوید  همیــن حــاال شــروع کنیــد ت

کودکتــان حســاب کیفــش را داشــته باشــد.

روزی کــه پســر 6 ســاله ام از مــن پرســید کــه »مــی تونیــم بریــم 

ــه  ــی ک ــم. از زمان ــی آموختی ــا درس مهم ــول؟« م ــازه پ ــه مغ ب

ــرده  ــداز ک ــود، آن را پس ان ــه ب ــول کادو گرفت ــدش پ ــرای تول ب

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

مغــازه پــول واقعــی نیســت. از او پرســیدم کــه مغــازه واقعــی 

ــول  ــون پ ــم و بهم ــه میری ــی ک ــخ داد: »جای ــت؟ او پاس کجاس

میــدن«. منظــور او بانــک بــود!

ایــن اشــتباه تعجــب آور نیســت. اکثــر کــودکان فکــر می کننــد 

کــه پــول رایــگان اســت یــا فکرهــای مســخره ای دربــاره کســب 

ــا اســتفاده  ــول بســیار مهــم اســت. ب ــد. نگه داشــتن پ آن دارن

ــم  ــان رق ــرای فرزندت ــی ب ــی خوب ــر، شــروع مال از روش هــای زی

. نید بز

1. به دنبال شغل گشتن

ــد،  ــا می آی ــول از کج ــه پ ــید ک ــود بپرس ــاله خ ــودک 5 س از ک

مــادر«،  و  »پــدر  »بانــک«،  از  می دهــد  پاســخ  احتمــاالً 

ــالً درک  ــاالً او کام ــدار«. احتم ــردم پول ــا »م ــور« ی »رئیس جمه

ــه دســت  ــردن ب ــا کار ک ــول را ب ــواده شــما پ ــه خان ــد ک نمی کن

مــی آورد. بــرای اینکــه مفهــوم کســب درآمــد را بــه او بفهمانیــد، 

دربــاره مشــاغل مختلــف و کســب درآمــد بــا او صحبــت کنیــد. 

ــتخدام  ــد و او را اس ــه کار کن ــد ک ــنهاد دهی ــه او پیش ــپس ب س

ــد. ــام ده ــتری را انج ــره بیش ــای روزم ــا کاره ــد ت کنی

2. خریدار

اتــاق کــودک را تبدیــل بــه مغــازه کنیــد و روی وســایل 

ــت،  ــوپر مارک ــک س ــه ی ــد ک ــر کنی ــبانید. تظاه ــت بچس قیم

بــا  داریــد. کــودک  لباس فروشــی  یــا  اسباب بازی فروشــی 

لیســت خریــد می آیــد و چیزهایــی می خــرد. بــا مقــدار پولــی 

کــه دارد کارکنیــد، ایــن فرصــت را بــه او بدهیــد کــه صنــدوق دار 

شــود. زمانــی کــه خریــد کــردن را یــاد گرفــت، دفعــه بعــدی کــه 

بــه خریــد می رویــد، مقــداری پــول و یــک لیســت خریــد بــه او 

ــد. ــای واقعــی خریــد کن ــا در دنی ــد ت بدهی

ی به کودکان
سائل مال

ش م
ش آموز

5 رو

https://goo.gl/fLDVzn 
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3. پول ماهیانه

پــول بایــد در دســترس کــودک باشــد. اگــر کــودک 

ــد،  ــته باش ــی نداش ــول دسترس ــه پ ــت ب هیچ وق

ــد.  ــت کن ــه آن را مدیری ــرد ک ــاد نمی گی ــچ گاه ی هی

مقــدار ماهیانــه را تعییــن کنیــد. ســپس بــا او بانک 

ــازی کنیــد. زمانــی کــه وقــت پرداخــت ماهیانــه  ب

رســید، یــک چــک ســاختگی بــه او بدهیــد و بــرای 

نقــد کــردن آن دقیقــًا کارهایــی کــه در بانــک واقعی 

ــه  ــد. از او بپرســید ک انجــام می شــود، انجــام دهی

تمــام پولــش را می خواهــد یــا قصــد دارد مقــداری 

را در حســابش نگــه دارد تــا در آینــده آن را بگیــرد. 

دربــاره دالیــل پس انــداز کــردن پــول صحبــت 

ــک  ــه ی ــم ک ــی دون ــال بگوییــد م ــرای مث ــد. ب کنی

خــودکار ژلــه ای جدیــد می خواســتی. اگــر بــه مــدت 

ــی  ــی تون ــی م ــداز کن ــت رو پس ان ــه پول ســه هفت

مجموعــه ای کــه دوســت داشــتی بخــری.

4. پس اندازهای مرکب

ــرای ریخت وپــاش می خواهنــد.  کــودکان پــول را ب

ــرای  ــودکان ب ــویق ک ــرای تش ــوب ب ــک روش خ ی

پس انــداز کــردن ایــن اســت کــه بــه آن هــا 

ــداز کرد،شــما  بگوییــد هــر وقــت 1000 ناموت پس ان

500 ناموت از خودتــان بــه آن اضافــه می کنیــد. 

در ایــن صــورت کــودک احتمــاالً مشــکلی بــا 

باعــث  و  داشــت  نخواهــد  کــردن  پس انــداز 

ــودکان  ــرد. ک ــاد بگی ــردن را ی ــداز ک می شــود پس ان

ــیر  ــول مس ــس در ط ــد پ ــر می کنن ــدت فک کوتاه م

ــا  ــدادار ی ــک ص ــک قل ــد. ی ــا را دخالت دهی آن ه

ــدف او و  ــه ه ــی ک ــوی رنگ ــک تابل ــا ی ــور دار ی ن

میــزان پیشــرفتش را نشــان دهــد یــا حتــی یــک 

ــا  ــدن پول ه ــد زیادش ــه بتوان ــه ای ک ــرف شیش ظ

ــردن را  ــداز ک ــات پس ان ــد عملی ــد، می توان را ببین

هیجان انگیــز کنــد.

5. بررسی واقعیت

کــودک شــما ســعی دارد شــمارا توجیــه کنــد 

ــه  ــور ک ــاج دارد. همین ط ــب احتی ــک ش ــه عین ک

ــاج  ــی و یــک ســگ احتی دوچرخــه، ماشــین کنترل

دارد. بــازی »مچتــو گرفتــم« می توانــد بــه درک بهتــر 

ــدا به طــور ســاده  ــد. ابت ــاز کمــک کن خواســته و نی

ــد.  ــح دهی ــاز را توضی ــته و نی ــن خواس ــاوت بی تف

ــرای  ــه ب ــزی اســت ک ــاز چی ــد بگوییــد نی می توانی

زنــده مانــدن موردنیــاز اســت ماننــد هــوا، غــذا، آب 

و ســرپناه. خواســته چیــزی اســت کــه می خواهــد 

ــازی  ــرای ب ــه ب ــک شیش ــپس ی ــد. س ــته باش داش

خانوادگــی »مچتــو گرفتــم« تعییــن کنید. هــر زمان 

ــاز دارم«  ــت »نی ــواده گف ــای خان ــی از اعض ــه یک ک

درصورتی کــه یــک خواســته اســت، یــک نفــر بایــد 

داد بزنــد »مچتــو گرفتــم« و شــخصی کــه اشــتباه 

ــه  ــول درون شیش ــداری پ ــد مق ــت بای ــرده اس ک

بینــدازد. ایــن کار باعــث می شــود تــا کــودک 

ــی  ــا کس ــت ت ــر اس ــد و منتظ ــگ باش گوش به زن

ــرد. هــر زمــان کــه  ــا مچــش را بگی ــد ت اشــتباه کن

شیشــه پــر شــد، می توانیــد پــول آن را بــه افــرادی 

کمــک کنیــد کــه واقعــًا بــه آن نیــاز دارنــد.

،،



TIZLAND.IR
18

http://instagram.com/tizland.ir

http://instagram.com/tizland.ir


TIZLAND.IR
19

با 21 ترفند مادران 
برای برقراری نظم 

آشنا شوید!

مقاله شماره 6
را در سایت تیزلند بیابید!

اسکن کنید یا اینجا کلیک کنید!

با 21 ترفند مادران 
برای برقراری نظم 

آشنا شوید!

ایجاد انگیزه

زمانــی کــه به پســرم آمــوزش مــی دادم تــا در تخت 

خــودش بخوابــد، یــک کیــف کاغــذی بــه او دادم تــا 

ــروصدا  ــدون س ــر ب ــد. و اگ ــا آن بخواب ــب ها ب ش

ــک  ــف ی ــکی درون آن کی ــب یواش ــد، ش می خوابی

جایــزه قــرار مــی دادم تــا صبــح کــه بیــدار می شــود 

ســورپرایز شــود. برخــی اوقــات عکــس پارکــی کــه 

می خواســتیم بــه آن برویــم را می گذاشــتم و گاهــی 

ــًا  ــود قطع ــه ب ــزی ک ــر چی ــباب بازی. ه ــک اس ی

جــواب مــی داد.

حق انتخاب دادن

زمــان خوابیــدن بــرای مــا تبدیــل بــه یــک جــدال 

شــده بــود بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم کــه تــا حــد 

ــاع را  ــا اوض ــم ت ــازه دهی ــوب اج ــه جیک ــن ب ممک

کنتــرل کنــد. از او می پرســیدیم مســواک آبــی 

را می خواهــی یــا قرمــز؟ کــدام لباس خوابــت 

را می خواهــی بپوشــی؟ و غیــره. درنهایــت از او 

بیشــتر  دقیقــه  می پرســیدم می خواهــی ســه 

ــج  ــس از پن ــه؟ پ ــج دقیق ــا پن ــم ی ــت بمون پیش

ــه  ــن اآلن ب ــم م ــیدم و می گفت ــه او را می بوس دقیق

اتــاق خــودم میــرم. دوســت داری در یکــم بــاز باشــه 

یــا کامــل بــاز باشــه؟ ناگهــان جیکــوب از اینکــه در 

ــرد. ــب می ک ــود تعج ــدن ب ــال خوابی ــت و در ح تخ

#جدال زمان خواب #جدال زمان خواب
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https://goo.gl/1CKe9T 


TIZLAND.IR
20

دور شدن

ــم  ــرار داری ــی ق ــای امن ــا در ج ــه م ــت ک ــر وق ه

از او دور  و کودکــم اوقات تلخــی می کنــد، مــن 

ــر در  ــم. اگ ــم او را آرام کن ــعی نمی کن ــوم. س می ش

یــک مغــازه باشــیم، مــن بــه ســمتی کــه خیلــی از 

او دور نباشــد مــی روم تــا بتوانــم از دور او را ببینــم. 

ــه او  ــن ب ــه م ــود ک ــه ش ــه متوج ــض اینک به مح

توجهــی نمی کنــم، ســاکت می شــود.

برای آن ها کار ایجاد کنید، نه دعوا

اگــر بچه هــا بــر ســر تلویزیــون دیــدن باهــم دعــوا 

ــد  ــا از آن هــا بخواهی ــد، زمــان آن رســیده ت می کنن

ــا  ــه آن ه ــن ب ــد. بنابرای ــام دهن ــه کاری انج در خان

ــاره  ــر درب ــد و اگ ــام دهن ــا کاری را انج ــم ت می گوی

آن هــم بحــث کردنــد، کار بیشــتری بــه آن هــا 

می دهــم.

احساسات اجباری

ــوا  ــباب بازی دع ــک اس ــر ی ــه س ــه بچ ــی ک زمان

می کننــد، بایــد پنــج بــار یکدیگــر را بغــل کننــد. و 

اگــر یکــی ســر دیگــری داد زد بایــد هــر دوروی مبــل 

ــم را  ــت ه ــه دس ــه دقیق ــدت س ــه م ــینند و ب بنش

ــد. بگیرن

گفتن با عکس

بــرای کمــک بــه کودکمــان بــرای تطبیــق خــودش 

ــل  ــه قب ــی ک ــا از تمام کارهای ــواب، م ــان خ ــا زم ب

بــه  رفتــن  انجــام می شــود ماننــد  از خــواب 

دستشــویی، مســواک زدن، پوشــیدن لباس خــواب 

ــا را روی  ــم و آن ه ــس گرفتی ــدن عک ــاب خوان و کت

در اتــاق چســباندیم. ایــن کار باعــث می شــود هــر 

فعالیــت را ببینــد و بدانــد کار بعــدی کــه بایــد انجام 

دهــد چیســت.

درک احساسات آن ها

زمانــی کــه کودکــم بســیار عصبانیت، مــن می گویم 

مثــال  بــرای  می فهمــم.  را  او  احساســات  کــه 

»میدونــم چــون نمیتونــی بســتنی داشــته باشــی، 

ــی هســتی« . ایــن کار باعــث می شــود کــه  عصبان

بفهمــد عصبانیــت او را درک می کنــم و بــه او کمــک 

ــد. ــان کن ــاتش را بی ــا احساس ــد ت می کن

تغییر وضعیت

بچه هــای مــن زمانــی کــه وقــت زیــادی را باهــم 

ــد. پس ازآن هــا  ــوا می کنن ــد، دع ــه می گذرانن در خان

می خواهــم کــه بــه حیــاط برونــد. تغییــر مــکان بــه 

آن هــا کمــک می کنــد تــا آرام شــوند و تفاوت هــای 

خــود را سروســامان دهنــد.

نوشتن لیست خواسته ها

ــه او  ــرد، ب ــزی را بخ ــد چی ــم بخواه ــر کودک  اگ

می گویــم تــا آن را در لیســت بنویســد تــا بــه 

ــوند. ــده ش ــب خری ترتی

تبدیل نه به بله

گفتــن نــه اغلــب اوقــات باعــث اوقات تلخــی کــودکان 

می شــود. بــه همیــن دلیــل به جــای گفتــن نــه، ســعی 

می کنــم بــه شــیوه مثبتــی پاســخ دهــم. اگــر کودکــم 

بپرســد »مامــان مــی تونــم یــک بیســکویت بخــورم؟« 

جــواب میــدم »البتــه کــه میتونــی امــا بعدازاینکــه غذا 

ــم  ــون می گوی ــدن تلویزی ــواب دی ــا در ج ــوردی« ی خ

ــو از  »آره مــی تونــی امــا بعدازاینکــه اســباب بازی هات

روی زمیــن جمــع کــردی«.

#اوقات تلخی

#دعوای بین بچه ها

#خواسته ها

# اوقات تلخی 

#اوقات تلخی

#دعوای بین بچه ها

#دعوای بین بچه ها

#جدال زمان خواب
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به تأخیر انداختن تصمیم

اگــر دختــرم چیــزی بخواهــد، از او می پرســم کــه در 

قلکــش چقــدر پــول دارد؟ و آن را کجــا می خواهــد 

ــدار  ــا مق ــری ب ــد روز دیگ ــپس می توان ــذارد؟ س بگ

پــول بیشــتری درخواســت کنــد.

روانشناسی معکوس را امتحان کنید!

معمــوالً زمانــی کــه دختــرم را در مــکان جدیــدی 

ــود را  ــراً روش خ ــبد. اخی ــن می چس ــه م ــذارم ب می گ

تغییــر داده ام. بــه او گفتــم »اشــکالی نــداره باهــات بیــام 

مهدکــودک؟ اشــکالی نــداره یکــم بمونــم؟« ایــن گفتــه 

کامــالً برخــالف توقــع او بــود، و زمانــی کــه می خواســتم 

ــود. ــا مــن ب ــم، او آمــاده خداحافظــی ب آنجــا را تــرک کن

تغییر موضوع

وقتــی از قــرار بــازی برمی گردیــم، می گویــم »وقــت 

رفتنــه و بایــد بریــم ناهــار بخوریــم. چــی بخوریم؟« 

ــار  ــه ناه ــردن ب ــر ک ــغول فک ــودکان مش ــن ک ذه

ــی  ــاره خداحافظ ــی رود درب ــان م ــود و یادش می ش

کــردن از دوستشــان اعتراضــی بکننــد.

قطع کردن صدا

هــر زمــان کــه بچه هــا بــد صحبــت می کننــد بــه 

ــا لحــن  ــد ب ــه نتوانن ــی ک ــا زمان ــم ت آن هــا می گوی

ــد،  ــت کنن ــده صحب ــب و کنترل ش ــدای مناس و ص

اجــازه حــرف زدن ندارنــد. مدتــی ســکوت، مســئله 

ــد. ــل می کن را ح

اآلن انجام بده، بعداً بحث کن!

هــر زمــان کــه کاری بــه کــودکان گفتــه می شــود تــا انجــام دهنــد، بــرای دررفتــن از زیــر کار، ســؤال می پرســند کــه چــرا 

ــد و  ــه می شــود را انجــام دهی ــه گفت ــدا کاری ک ــه ابت ــم ک ــی را تعییــن کرده ای ــن قانون ــد. بنابرای ــد آن را انجــام دهن بای

ســپس دربــاره آن صحبــت می کنیــم. ایــن روش بــرای مکآن هــای عمومــی کــه نمی توانیــد بــا کــودک یکــی بــه دو کنیــد 

بســیار مناســب اســت.

آن ها را مشغول کنید!

در مغــازه دو تــا از بچه هــا لــوازم موردنیــاز را پیــدا 

می کننــد و ســومی آن هــا را در ســبد قــرار می دهــد. 

بنابرایــن آن هــا مشــغول هســتند و بــه چیزهایــی 

ــد. ــر نمی کنن ــد فک ــه می خواهن ک

کار مسخره انجام دادن

اگــر در مهمانــی باشــیم و بخواهیــم بــه 

ــه او  ــودک ناراحــت باشــد، ب ــم و ک ــه بروی خان

ــه  ــده دار انجــام دهــد. ب ــا کاری خن می گویــم ت

ــب  ــین عق ــا ماش ــت داری ت ــم دوس او می گوی

ــی؟ ــی کن ــی ل ــا ل ــروی ی ــب راه ب عق

تنها گذاشتن کودک

ــد، از او  ــاری می کن ــرم بدرفت ــه دخت ــان ک ــر زم ه

ــاق  ــه ات ــه گوش ــج دقیق ــدت پن ــه م ــم ب می خواه

ــعی  ــد و س ــا می آی ــش م ــس ازآن پی ــیند. پ بنش

ــد. ــود باش ــار خ ــب رفت ــد مواظ می کن

مقداری شوخی کنید!

بــرای متوقــف کــردن بدرفتــاری کــودکان می توانید 

بــا حرف هــای آن هــا شــوخی کنیــد. ایــن کار باعــث 

خندیــدن او می شــود و تنــش برطــرف می گــردد.

#خواسته ها

#تغییر موقعیت ماهرانه

#بدرفتاری کردن

#بدرفتاری کردن

#خواسته ها

#تغییر موقعیت ماهرانه

#تغییر موقعیت ماهرانه

#بدرفتاری کردن

#نق زدن
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استفاده از ساعت

ــم  ــه او می گوی ــد ب ــر می زن ــم غ ــه کودک ــی ک زمان

ــج  ــپزخانه را روی پن ــاعت آش ــد و س ــاکت باش س

دقیقــه تنظیــم می کنــم. هــر زمــان کــه پنــج دقیقــه 

ــن  ــدا و لح ــا ص ــد و ب ــد بیای ــد می توان ــام ش تم

ــد. مناســب صحبــت کن

سر حرف خود بمانید!

اگــر در جــواب حرفــی گفتــم نــه، هرچنــد بــار هــم 

کــه آن هــا حــرف را تکــرار کننــد در جــواب می گویــم 

»می دانــم« یــا »دیگــه دربــاره ایــن موضــوع 

ــرار  ــرف را تک ــن ح ــدر ای ــم«. آن ق ــت نمی کن صحب

ــوند. ــلیم ش ــا تس ــم ت می کن

#نق زدن

#نق زدن
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