
به اشتراک گذاشتن اسباب بازی

شکل گیری احساس مالکیت یک نیاز رشدی است و
خردساالن 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.

بهترین کار برای تشویق کودک به بخشیدن و شریک کردن همساالن 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 عادالنه 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. مثالً اگر کودکی وسیله دیگری را قاپ می زند از
او بخواهید وسیله را به صاحبش برگرداند و به او اعالم 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. مثالً اگر یکی

بزرگتر است او را مجبور نکنید بخاطر کوچکتر از حق خود بگذرد.

نحوه مدیریت نزاع کودکان بر سر بازی و اسباب بازی



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.

کودک خردسال ممکن است مفهوم و اهمیت مالکیت شخصی، دزدی و لزوم اجازه
نداند. گرفتن را واقعاً 

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.

انحصارطلبی کودک در بازی

بعضی کودکان در بازی گروهی با همساالن رفتارهای انحصارطلبانه دارند. مثالً 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 همساالن

 
 

دالیل مختلفی برای این رفتار وجود دارد



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 عالقه 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.

راهکارهای مدیریت برداشت بدون اجازه وسایل و یا دزدی کردن کودکان
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