قصه بگویید و آموزش دهید
بسـیاری از والدیـن فکـر مـی کنند که نباید مسـائل مالی و اقتصـادی را به فرزندان
کوچک خود آموزش دهند و دوسـت ندارند دلبندان شـان از سـن کم وارد اینگونه
مسـائل شـوند .امـا توجه داشـته باشـید کـه دوران کودکـی بهترین سـن یادگیری
اسـت و اگـر فرزنـدان شـما از همیـن سـن کم بـا اسـتفاده از بازی ،کتاب داسـتان و
راه هـای سـرگرم کننـده ،مفاهیـم سـاده اقتصـادی را بیاموزند ،زمانی کـه بزرگ تر
شـوند در برابر مسـائل مالی و حتی سـایر مسـائل زندگی دسـت و پایشـان را گم
نمـی کننـد و بـه خوبـی مـی داننـد کـه چگونـه تصمیم گیـری کنند تا به مشـکل
نخورند؛ در واقع کسـانی که از سـنین کم با این مفاهیم آشـنا می شـوند ،در آینده
بهتر از عهده مسـائل زندگی برمی آیند .بنابراین اص ً
ال نگران نباشـید ،درباره مسـائل

اقتصاددانهایکوچولو

چگونه به کودکان ۳ساله درس زندگی اقتصادی بدهیم؟
مدتـی اسـت کـه بـا کـودکان و والدیـن
فاطمهسوزنچیکاشانی
زیـادی دربـاره اقتصاد صحبـت می کنم و
روزنامهنگار
درد دل های بسـیاری در مورد مشـکالت
اقتصادی از آن ها شـنیده ام؛ اغلب والدین
از پرتوقـع بـودن دلبندان شـان می نالنـد و با وجود قیمت های نجومی کاالها
و خدمـات در ایـن دوره و زمانـه ،برخـی از آن ها توان مالی برای برآورده کردن
خواسـته هـای نامحـدود آن هـا را ندارنـد .البته فقـط والدیـن از این وضعیت
ناراحـت نیسـتند ،بلکـه کـودکان نیـز گلـه مندند و حـرف هایی بـرای گفتن
دارنـد .اغلـب کودکان خواسـته های متنوعی دارند و بـه دلیل تبلیغات فراوان
و کاالهـای رنگارنـگ بازارهـا یـا بـه دلیـل اینکه می بینند هم سـن و سـاالن
شـان برخـی از کاالهـای جـذاب را دارنـد ،آن هـا نیـز به شـدت وسوسـه می
شـوند که آن چیزها را داشـته باشـند .بعضی از کودکان در برابر خواسـته های
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اقتصـادی بـا کـودکان تان صحبت کنید و آن ها را اقتصادی بار بیاورید .البته حواس
تـان باشـد کـه بـی گدار بـه آب نزنید و مفاهیـم کالن اقتصاد که هیچ چیـزی از آن
را متوجـه نمـی شـوند یـا مفاهیمی را که باعـث نگرانی و ناامیدی فرزنـدان تان می
شـود بـه آن هـا منتقـل نکنید .خوشـبختانه هم اکنون کتاب داسـتان هـای جذابی
در مـورد مسـائل اقتصـادی بـرای کـودکان با توجه به سـن شـان طراحی شـده که
بـه خوبـی مفاهیـم اقتصـادی را به آنـان منتقل می کند .کتاب های آموزشـی مانند
اقتصـاددان کوچـک یـا کتـاب داسـتان هایی مانند تصمیـم های جانـی ،روز خرید،
مـرد و گاری اش و ...شـما مـی توانیـد از طریـق ایـن کتـاب هـا به راحتـی اقتصاد را
بـه کـودکان تان آمـوزش دهید.

خـود ،بـا مخالفـت شـدید والدیـن مواجـه می شـوند ،به خواسـته خـود نمی
رسـند و مدام غصه می خورند اما برخی دیگر فقط کافی اسـت لب تر کنند
تـا پـدر و مادرشـان هرچـه مـی خواهند را برایشـان مهیا کننـد و نگذارند آب
در دل جگرگوشـه شـان تکان بخورد .توجه داشـته باشـید که اگر از االن همه
چیـز را بـرای فرزنـدان تـان فراهـم کنید ،ممکن اسـت هنگامی کـه بزرگ تر
شـوند از پس آن ها برنیایید؛ عالوه براین کسـانی که در دوران کودکی هرچه
خواسـتند در اسـرع وقت برایشـان فراهم شده ،دیگر صبرکردن را نمی آموزند
و در آینـده نیـز نمـی تواننـد پـول هایشـان را جمـع کنند ،آینده نگر باشـند،
سـرمایه گـذاری کننـد و بـه موفقیت هـای مالی برسـند .البتـه کودکانی که
همیشـه در مقابل خواسـته شـان نه شـنیدند نیـز در آینده بـرای جبران این
کمبودهـا ،لـذت آنـی را ترجیـح داده و ممکـن اسـت هر پولی را که به دسـت
شـان می رسـدخرج کنند و به فکر آینده نباشـند.

من با دیدن این مشـکالت و دغدغه ها نتوانسـتم دسـت روی دسـت بگذارم
و هیچ کاری نکنم؛ بنابراین به عنوان یک دانشـجوی رشـته اقتصاد به دنبال
راه حـل رفتـم و از ایـن بـه بعد نتایجی که به دسـت آورم را از طریق این هفته
نامه در اختیارتان می گذارم .در مقاله امروز مفاهیم اقتصادی نیاز و خواسـته
را کـه بهتـر اسـت در سـن  ٣تـا  ۵سـالگی بـه دلبنـدان تـان آمـوزش دهیـد
معرفـی کـرده ام .البتـه اگـر فرزنـد بزرگ تـری دارید که هنوز ایـن مفاهیم را
نمـی دانـد ،بهتر اسـت تا دیر نشـده به آن ها نیـز این مفاهیم را منتقل کنید.

نیاز و خواسته ،اولین مفاهیم آشنایی کودکان اب
اقتصاد

سـن  ٣تـا  ۵سـالگی بهتریـن زمـان برای آشـنایی کـودکان با نیاز و خواسـته
اسـت؛ نیازهـا چیزهایـی اسـت کـه مـا بـرای زنـده ماندن نیـاز داریـم؛ مانند
آب ،غذا ،پناهگاه ،لباس ،مراقبت بهداشـتی و ،...خواسـته ها چیزهایی اسـت
کـه دوسـت داریـم داشـته باشـیم؛ ماننـد وسـایل الکترونیکی ،اسـباب بازی،
تلویزیـون ،جواهـرات و . ...بـرای اینکـه کـودکان تان بتوانند تفـاوت بین نیاز و
خواسـته را تشـخیص دهند ،باید درمورد چیزهای مختلفی که در اطراف تان
وجـود دارد صحبـت کنیـد و در موقعیـت هـای مختلف از آن ها بپرسـید که
کـدام نیـاز و کـدام خواسـته اسـت .مث ً
ال مـی توانید به آن ها بگوییـد که برای
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زنـده مانـدن بـه مایعـات نیاز داریم ،اما اگر نوشـابه یا برخی از نوشـیدنی های
دیگـر را نخوریـم علاوه بـر اینکه اتفاقـی نمی افتد ،برای حفظ سلامتی مان
نیـز بهتـر اسـت .همچنیـن مـا برای زنـده ماندن و سـالم ماندن بـه پروتئین،
ویتامیـن و ...نیـاز داریـم کـه ایـن ها از راه خـوردن غذا ،میوه ها و سـبزیجات
تأمیـن مـی شـود؛ امـا به بسـتنی یـا برخـی خوراکی هـای دیگر نیـاز نداریم
و ایـن هـا خواسـته هسـتند .پـس از اینکـه توانسـتید فرزنـدان تـان را با این
دو مفهـوم آشـنا کنیـد ،بایـد بـه آنـان اولویـت بندی نیازهـا و خواسـته ها را
بیاموزیـد و بـرای ایـن کار مـی توانیـد بـه آن ها بگویید که اگـر تمام پولی که
داریـد را بـرای خریـدن اسـباب بازی های آنـان خرج کنید ،دیگـر پولی برای
خریـدن غـذا یـا چیزهای مهـم دیگر باقی نمـی ماند .برای اینکـه مفهوم نیاز
و خواسـته درآن ها نهادینه شـود و به صورت سـرگرم کننده باشـد ،می توانید
از آن ها بخواهید نقاشـی چندتا از نیازها و خواسـته هایشـان را بکشـند و به
شـما توضیح دهند که کدام یک از آن ها برایشـان مهم تراسـت و کدام یک
اهمیـت چندانـی نـدارد .اگـر دلبندتان نمی تواند تصویر آن ها را بکشـد ،خود
شـما چنـد تـا از نیـاز هـا و خواسـتهها را بکشـید و مث ً
ال بگویید نیازهـا را یک
رنـگ کننـد و خواسـته هـا را رنـگ دیگـر .همچنین مـی توانید با اسـتفاده از
خمیربـازی بـا کـودک تـان چند تـا از کاالهایی کـه نیاز اسـت و چند کاالیی
که خواسـته اسـت را درسـت کنید.

بررسی هزینههای انواع مشاورههای کودک

شـروع به حـرف زدن کند.
چهـار .در صـورت صالحدیـد مشـاور جملات کـودک را کامل کنیم
وگرنـه در رونـد مشـاوره دخالـت نکنیـم .حتـی اگـر کـودک رازی از
زندگـی شـما را برملا کـرد نگـران و مضطـرب نشـوید چـرا که شـما
مشـاور را بعنـوان امیـن خـود انتخـاب کـرده اید.
پنج .به مشاور اعتماد کنید و سعی در پنهان کاری نداشته باشید.
شـش.برای گرفتـن نتیجـه درمانی مطلـوب ،عجله نکنید و جلسـات
درمـان را بـه شـکل مـداوم ادامـه دهید .مشـکل ایجاده شـده ناگهانی
بـه وجـود نیامـده کـه ناگهـان هـم بهبـود یابـد .بنابراین بایـد صبور و
شـکیبا باشید.
هفت .اگر در جلسـه مشـاوره تمرینی گفته شـده اسـت به فرزند خود
کمـک کنیـد تـا تمریـن هـا را بـه موقع،مرتب ،منظـم و دقیـق انجام
دهـد .دقـت کنید که تمرینات را شـما نباید انجام دهیـد و این کودک
اسـت که تحت مشـاوره می باشـد.

برای مشاوران کودک دست به جیب شویم!
همـه مـا در برهـه ای از زندگـی خـود مشـکالتی را تجربـه کـرده ایـم .ایـن مشـکالت یـا با تفکـر و اندیشـه وراه حل هـای خودمان حل شـده اسـت یا در
حانیهزحتمکش
مسـیر مشـورت با دیگران یا به اصطالح مشـاوره قرار گرفته اسـت .توانایی بیان و توضیح مشـکالت یکی از معیارهایی اسـت که می بایسـت مورد توجه
کارشناس امور تربیتی
قرار بگیرد .مسـئله باید به درسـتی شـرح داده شـود تا مسـیر درسـتی را در جهت حل شـدن ،طی کند .اما آیا همه کسـانی که دچار مشـکلی هسـتند،می
تواننـد مشـکل خـود را بـه خوبـی بیـان کننـد؟ بـرای مثال در رده سـنی کودکان بیان و یافتن راه حلی برای رفع مشـکل ایجاد شـده ،کار دشـواری اسـت.

چند منونه از اختالالت کودکان و راه حل های مربوط
به آن

یکـی از وجـوه تمایـز میـان مشـکالت بـزرگ سـاالن و مشـکالت
کـودکان نیـز همیـن اسـت .کـودکان نیاز به مشـاوره هـای تخصصی
تـر و متناسـب بـا سـن خـود را دارنـد .کسـی کـه بـه خوبـی بتواند از
دل جملات کودکانـه ای کـه کـودک بیـان می کند ،عمـق موضوع را
درک کند و راه حلی مناسـب را ارائه کند قطعا مشـاور مناسـبی برای
کودک شماسـت.
کـودکان در بـدو ورود بـه مدرسـه و بصـورت کلـی در دوره ابتدایـی با
مشـکالت عدیـده ای از جملـه عدم تمرکز،بیـش فعالی ،عدم همکاری
در امـور کالس ،تـرس ،خجالـت ،یـا شـیطنت هـای بیـش از حـد و یا
اختالل در خواندن ،نوشـتن و یادگیری و  ...مواجه هسـتند .همه این
مشـکالت راه حلـی دارنـد و نکتـه مهـم اینجاسـت کـه آن راه حل در
دسـت شـخصی به نام مشـاور کودک اسـت.
امـا سـوال هایی که ممکـن اسـت در زمینه مشـاوره کودک
بـرای هـر خانـواده نگران و دلسـوزی پیش بیاید چیسـت؟

چرا ابید به مشاور کودک مراجعه کنیم؟

مراجعـه بـه مشـاور کـودک امـری مهـم و موثـر در جهـت بـاال بردن
سـطح روحـی ،روانـی و اعتماد بـه نفس در کودکان اسـت .چرا که اگر
مشـکالت کـودک را در سـنین دبسـتان از بیـن ببریم ،این مشـکالت
بعدهـا مزمـن نخواهند شـد .در مورد این گروه سـنی ،به علت انعطاف
پذیـر بـودن احساسـات و عواطـف آنها ،مشـکالت به سـادگی رفع می
شـوندو در آینـده ،کمتـر بـا کـودکان و نوجوانـان دارای مشـکل یـا
بزهکار،مواجـه خواهیم بود.
در دوره ابتدایـی نیـز ،شناسـایی و درک دانـش آمـوزان بایـد هـر چـه
زودتـر صـورت گیـرد و بهتر اسـت از همـان بدو ورود آنان به دبسـتان،
عالقمندی ها،رفتارها ،واکنش ها و سـایر خصوصیاتشـان اطالعاتی به

هزینه هر ساعت مشاوره کودک
( 45دقیقه)

دسـت آیـد وبعدهـا نیـز ایـن عمل ،با تمـاس های مسـتقیم و با روش
هـای مختلـف ادامـه یابـد .در ایـن کار مسـلماً بایـد از روش ها و فنون
مشـاوره ای می بایسـت اسـتفاده کرد.

چه هنگام یم ابیست به مشاور کودک مراجعه
کنیم؟

در ابتـدا بایـد در نظـر بگیریـم کـه کـودکان ،کودکند! ایـن مهم ترین
نکتـه در امـور تربیتـی کـودکان اسـت .قرار نیسـت فرزند شـما مدال
افتخـار شـما باشـد و آنگونه که شـما مـی خواهید رفتار کنـد .کودک
باتوجـه بـه دوره هـای رشـد خود رفتـار می کند و بسـیاری از واکنش
هـای کـودکان بخصـوص در سـنین پاییـن و دوران ابتدایـی طبیعـی
اسـت .پرخاشگری،لجبازی،شـیطنت و...خیلـی موارد دیگـر اگر از حد
طبیعـی فراتـر نـرود ،در زمـره رفتارهای عادی وطبیعی اسـت که یک
کـودک انجام مـی دهد.
معمـوال معیـار ثابتـی برای رفتار طبیعی کودک وجـود ندارد .کودکان
بدلیـل سـرعت رشـدی که دارنـد در هر دوره از رشـد خـود رفتارهای
متفاوتـی را بـروز مـی دهند.امـا نکتـه مهم اینجاسـت که کـودکان به
حـرف هـای والدیـن خـود توجهـی ندارنـد بلکـه تنهـا و تنهـا عمل و
عکسالعمـل والدیـن خـود را مشـاهده می کنند.
آنچـه والدیـن انجـام مـی دهند در ناخـودآگاه کودکان بصـورت دقیق
ثبـت و ضبـط مـی شـود .و در هنگام مواجهه با مسـئله مشـابه همان
واکنـش ها را نشـان مـی دهند.
بسـیاری از والدیـن بـرای تـرس هـای بیـش از حد در کـودکان ،بیش
فعالـی و عـدم تمرکـز در آن هـا ،لجبـازی هـای مکـرر و بـدون دلیل،
افسـردگی و کـم حرفـی ،یـا برعکـس پرحرفـی هـای آزار دهنـده و
در وهلـه بعـد بـرای اختلاالت یادگیـری در خواندن ،نوشتن،نقاشـی

کشـیدن ،حـل ریاضیـات و مسـائل و ...به مشـاور کـودک مراجعه می
کنند .برای تشـخیص یک اختالل باید به نشـانه ها دقت کنید! شـما
تنهـا مـی توانیـد نشـانه ها را بررسـی کنید .اما تشـخیص و تایید یک
اختلال تنهـا بر عهده مشـاور یا روانشـناس اسـت.
.۱فقدان شور و اشتیاق برای خواندن و نوشتن
.۲مشکل در به خاطر سپاری همهچیز
.۳انجام کارها بهکندی
.۴مشکل در متمرکز ماندن به روی چیزی
.۵نفهمیدن مسائل انتزاعی
.۶عدم توجه به جزییات و یا توجه بیشازحد به جزئیات
.۷مهارتهای اجتماعی ضعیف و ...
نشـانه هایی از نوعی اختالل در کودک شـما هسـتند .البته تشـخیص
اختلال علاوه برایـن نشـانه هـا شـرایط خـاص و تاییـد مشـاور یـا
روانشـناس را نیز می طلبد و صرفانشـانه ها دلیلی بر تایید امرنیسـت.
یک.قبـل از رفتـن بـه مشـاوره انتظـارات خـود از مشـاوره و جلسـه
مربوطـه و نتیجـه ای را کـه میخواهیـد حاصـل شـود روی برگـه ای
بنویسـید .اگـر سـوال مهـم و سـواالت جزئـی نیـز داریـد مـی توانیـد
یادداشـت کنید تا در هنگام برگزاری جلسـه سـوال را فراموش نکرده
و پاسـخ خـود را دریافـت کنید.
دو .پیـش از رفتـن بـه مشـاوره بـه کـودک خود دربـاره مشـاوره ،نوع
مـکان آن ،کاری کـه در آن جـا انجـام می دهیـد و...توضیحی کوچک
و مفیـد ارائـه کنیـد تـا فرزند شـما از مراجعه به مشـاور نترسـد و این
احسـاس در او بوجـود بیایـد کـه شـخصی قـرار اسـت بـه او و زندگی
اش کمـک کند.
سـه .سـعی کنیم مشـکل کودک را توضیح ندهیم،اجازه بدهیم رابطه
ای دوطرفـه میـان مشـاور و کـودک مـا شـکل بگیـرد و خـود کودک

مشاوران خصوصی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

مشاوران خصوصی (دکترا و هیئت علمی)

مشاوران آموزش و پرورش(دولتی)

مشاوران بهزیستی

مشاوران جهاد دانشگاهی

 35تا 65هزار تومان

حدودا 80تا  120هزار تومان

حدودا 10تا  35هزار تومان

حدودا 20تا 45هزار تومان

حدودا 20تا  55هزار تومان

چرا که اگر
مشکالت کودک
را در سنین دبستان
از بین ببریم ،این
مشکالتبعدها
مزمننخواهند
شد .در مورد این
گروه سنی ،به
علت انعطاف پذیر
بودن احساسات
و عواطف آنها،
مشکالت به سادگی
رفع می شوندو
در آینده ،کمتر با
کودکان و نوجوانان
دارای مشکل یا
بزهکار،مواجه
خواهیم بود

یک .ترس:
بسـیاری از والدین هسـتند که برای درمان مشـکل ترس کودکشـان
بـه مشـاور کـودکان مراجعـه می کنند .باید بدانید که ترس در سـنین
 4تا  5سـالگی یکی از شـایع ترین مشـکالت کودکان اسـت که مهم
تریـن عامـل از بیـن برنـده آن رفتار والدین با کودک اسـت.
تـرس هایـی ماننـد تـرس از حیوانات،تاریکـی ،رفتن به دکتـر ،آمپول،
صحبـت بـا کسـی غیر از خانـواده و ...در بچه هایی که زمینه اضطراب
دارنـد یـا والدیـن بـا آن هـا بدرفتاری می کنند،بیشـتر اسـت و گاهی
ایـن تـرس هـا تا بزرگسـالی هـم ادامه پیـدا می کند.
بهتریـن راه هـا ایـن اسـت کـه درباره تـرس کودکان بـا آن ها صحبت
کنیـد بـرای مثـال در روشـنایی روز تمام وسـایل اتاق را بررسـی کنید
و همـان کار را درشـب نیـز انجـام دهیـد و کـودک را بـا خودتـان بـه
تاریکـی ببریـد تا احسـاس امنیت کنـد و بداند تاریکـی چیز بجز نبود
نور نیسـت و ترسـی ندارد.
یـا بـرای تـرس از حیوانـات مـی توانیـد کـودک خـود را به بـاغ وحش
ببریـد و دربـاره آفریـده هـای خـدا بـا او صحبت کنیـد تا دیـدگاه او را
نسـبت بـه حیوانـات تغییـر بدهید که البتـه رفع ترس در هـر موردی
زمانبر اسـت
دو .اختالل در نوشتن:
کودکانی دارای اختالل نوشـتن ،ممکن اسـت اشکاالت و خطاهای زیر
در نوشـتن آن ها دیده شـود:
*نوشتن نادرست و ناقص
*برعکس نویسی
* حروف بزرگ و کوچک ،یا اندازه های نامنظم
*کلمات یا حروف ناتمام ،کلمات حذف شده
*فاصله های نامناسب بین کلمات و حروف
*پر رنگ نوشتن و فشار دادن مداد بر روی کاغذ
*نوشتن آهسته
*محدودیت در انتخاب کلمات و....

اما راه حل چیست؟

برای کودکان با مشـکالت زبان نوشـتاری از راهبردهایی شـامل تمرین
آمادگی برای نوشـتن ،آموزش و تمرین اسـتفاده مناسـب از مداد ،مداد
را درسـت گرفتـن ،سـازماندهی مهـارت های مربوط به عالئم و نشـانه
ها ،تمرین برای روان نویسـی و آموزش مسـتقیم برای توسـعه سازمان
دهـی نوشـتن اسـتفاده مـی شـود .همچنین مـی تـوان از راهبردهای
جانبی دیگر مانند اسـتفاده از کامپیوتر و سـایر وسـایل کمک آموزشی
استفاده کرد.
و سـایر اختلاالت کـه بـا مراجعـه به مشـاور کـودک می تـوان آن ها
را برطـرف نمود.
امـا سـوال بعد این اسـت که هزینـه رفتن به مشـاوره کودک
حدودا چقـدر آب میخورد؟
بـرای بـرآورد هزینـه رفتـن بـه مشـاوره بایـد نـکات زیـادی را در نظر
بگیریـد کـه باتوجـه بـه آن هـا محـدوده قیمـت بـرای یـک جلسـه
۴۵دقیقـه ای مشـاوره ،ممکـن اسـت تغییـر کنـد .سـطح علمـی و
تحصیالتـی مشـاور ،نـوع مدرک و سـابقه او ،عضو هیئـت علمی بودن
یـا نبـودن ،نـوع مرکز بسـته به دولتـی یا خصوصی بودن ،نوع مشـکل
مراجعـه کننـده و خدمـات متنوعـی کـه در آن مرکز عرضه می شـود
مـی توانـد عامـل تغییـر نـرخ های ارائه شـده باشـد .نکته مهـم اینکه
نـرخ هـا بصـورت حـدودی ذکر شـده و ممکن اسـت متغیر باشـد .اما
رفتن به مراکز مشـاوره و اسـتفاده از امکانات آن ها قطعا تاثیر بسـزایی
بر جهت دهی درسـت و اصولی در مسـیر تربیت کودک شـما خواهد
داشت.

