ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز رﺷﺪی اﺳﺖ و
ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺳﺎﯾﻠﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺎﻟﮏ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺰاع ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎزی و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺷﺮﯾﮏ ﮐﺮدن ﻫﻤﺴﺎﻻن در اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی،
آﻣﻮزش و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﺳﻬﯿﻢ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی اش و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
ﺧﻮدﺗﺎن اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﯾﻠﺘﺎن را ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدک ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﮐﻮدک را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ اش را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺮ ﻧﺤﻮۀ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
در زﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺰاع در ﻧﮕﯿﺮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺰاع
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺑﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﺜ ﻼ ً اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی را ﻗﺎپ ﻣﯽ زﻧﺪ از
او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ او اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ و
ﺻﺎﺣﺒﺶ اﺟﺎزه داد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜ ﻼ ً اﮔﺮ ﯾﮑﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد.

اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ﮐﻮدک در ﺑﺎزی
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺑﺎزی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .ﻣﺜ ﻼ ً ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزی ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪال و دﻟﺨﻮری ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ﮐﻮدک در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن
ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺎزی و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و
ﻧﻮﺑﺖ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری دو
ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﻪ او و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺎزی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزی را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
روی ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺟﺰﺋﯽ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺰاع در ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻊ درﮔﯿﺮی ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ را از ﺑﺎزی ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮد ﻗﺎﻧﻮن را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ دو ﮐﻮدک را در ﺑﺎزی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮداﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﯾﺎ دزدی ﮐﺮدن
واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﺎل ﺧﻮدش
ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭘﻮل ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ رﻓﺘﺎر وﺟﻮد دارد
ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،دزدی و ﻟﺰوم اﺟﺎزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ را واﻗﻌﺎ ً ﻧﺪاﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﮕﻮﺑﺮدادی از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک.
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدک ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وی.
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪون اﺟﺎزه وﺳﺎﯾﻞ و ﯾﺎ دزدی ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﻪ ﮐﻮدک در ﻣﻮرد ﻟﺰوم اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دﯾﮕﺮان و ﻟﺰوم اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻮدک اﺻﺮار ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ رﻓﺘﺎر دارد ،ﻧﻈﺎرت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .روی ﭘﻮل و اﺷﯿﺎء
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و در دﺳﺘﺮس ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮل ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ اﻧﺪاز
ﮐﺮدن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش را ﺑﺨﺮد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﺪون اﺟﺎزه ﭼﯿﺰی را ﺑﺮدارد.
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ و از ﺻﺎﺣﺐ آن ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻓﺘﺎرش ﺷﺪﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه از ﺻﻔﺖ دزد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﻣﺎﻧﺖ داری و اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدک را ﻫﺮﮔﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.

021 55409495
www.iacap.ir
https://www.instageram.com/iacap2
https://t.me/IACAP
https://twitter.com/iacap_ir

