چگونه هزینههای بچهها را کاهش دهیم؟
در ایـن دور و زمانـه بـا توجـه به خواسـتههای فـراوان بچهها ،هزینـه زندگی روز بـه روز افزایش
یافته و دخل پدر و مادرها بسـیار بیشـتر از خرجشـان اسـت .در این صورت والدین نمیتوانند
بـرای خـود و جگرگوشههایشـان پولـی را کنـار بگذارنـد تا درآینده به کارشـان بیایـد .اما بدانید
کـه همیشـه یـک راهـی وجود دارد و در شـرایط سـخت نیز میتوانید درسـت خـرج و مقداری
هـم پس-انـداز کنیـد .از آنجـا که خرج بچهها بسـیار زیاد و سرسـامآور اسـت ،بـه راهکارهایی
جهـت کاهـش هزینـه کـودکان پرداختـهام :یکی از چیزهایـی که هزینه زیادی روی دسـتتان
میگـذارد ،لبـاس اسـت؛ مخصوصـاً لبـاس کوچولوهـا که معمـوالً گرانتـر از برخـی لباسهای
بزرگترهاسـت و بـه دلیـل اینکـه در حـال رشـد هسـتند ،ایـن لباسهـا بـه سـرعت برایشـان
کوچـک میشـود .شـما میتوانیـد برای اینکـه هزینه پوشـاک را کاهش دهید ،از فروشـگاههای
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لبـاس کـودکان کـه تخفیـف زدهانـد خریـد کنیـد یـا لباسهـای بچه-هایتـان را با دوسـتان و
آشـنایانی کـه فرزنـد کوچکتـر یـا بزرگتـر دارنـد ،مبادله کنیـد .حتـی در مورد اسـباب بازی
هـم میتوانیـد همیـن کار را انجـام دهیـد و آن دسـته از اسـباب بازیهایـی را کـه دلبندتـان از
آنهـا خسـته شـده اسـت بـا اسـباببازی بچههـای آشـنایانتان مبادله کنیـد .عالوه بـر اینها
اگـر کمتـر بـه رسـتوران برویـد یا کمتر فسـت فـود و خوراکیهای مضـر بخورید و بـه جای آن
خودتـان غذاهـای سـالم و کـم خرج درسـت کنید ،هم هزینه زیـادی را صرفهجویـی کردهاید و
هـم بـه دلیـل غذای سـالمی کـه مصرف کردیـد خودتـان و فرزندانتان کمتر مریض میشـوید
و دیگـر الزم نیسـت هزینـه زیـادی را بابـت رفتن به دکتر بپردازید .اگر ایـن کارها را انجام دهید
میبینیـد کـه دخلتـان بیشـتر از خرجتان اسـت و میتوانید مقـداری پول هم پسانـداز کنید.

بررسی مشاوره های کنکور

هزینههای مشوریت حیایت برای آینده
کنکـور واژه نـام آشـنایی سـت کـه همـگان را بـه یـاد ایـام خاصی از زندگی شـان مـی اندازد! کمتر کسـی را سـراغ دارید که با شـنیدن نام کنکـور دچار
حانیهزحتمکش
اسـترس نشـود و خاطـرات خوشـی را ازیـن مرحلـه از زندگـی داشـته باشـد ،چرا که در کشـور ما به گونـه ای واژه کنکور را با واژه سرنوشـت گـره زده اند
روزنامه نگار
کـه فـرد تصـور مـی کنـد شکسـت در مرحلـه کنکور به منزله شکسـت در تمام مراحل زندگی سـت .البته در چند سـاله اخیر ،همزمان با رشـد کارآفرینی،
توجـه بـه اسـتعداد یابـی ،یادگیـری انـواع مهـارت ها ،ورود اسـتارت آپ هـا و.....فرایند کنکور کمی رنگ باخته اسـت و افراد به مسـیرهای دیگرموفقیت نیز می اندیشـند .مسـیرهایی
کـه بـا قـدم گذاشـتن در آن علاوه بـر تحصیلات دانشـگاهی نیـا ِز مبرمـی بـه یادگیـری انواع مهـارت و از همه مهـم تر عالقه و اسـتعداد دارنـد .با همه اینهـا اما هنوز کنکـور در رتبه
اول مسـیرهای منتهـی بـه موفقیـت اسـت .هرکسـی کـه در ایـن مرحلـه قـرار دارد با جدیت تمام می کوشـد تا صحیـح ترین و عاقالنه ترین انتخاب را داشـته باشـد.
امـا چگونـه مـی تـوان در فراینـد کنکـور موفـق تـر بـود؟ و انتخاب هـای صحیحی را انجـام داد؟ قطعا نقش مشـاوره کنکور در ایـن زمینه پررنـگ و غیرقابل حذف اسـت .تاثیر تجربه
در مشـاوره کنکـور در کنـار عالقـه  ،اسـتعداد و واقـع بینی می تواند شـما را در مسـیر درسـت انتخاب هایتـان قرار دهد.

مشورت چیست و چه فوایدی دارد؟

در تعریف اصطالحی کلمه «تشـاور»« ،مشـاورت» و «مشـورت» به
معنای اسـتخراج رأی صحیح اسـت.
الزم اسـت افـراد ،در مواقعـی کـه خودشـان دربـاره کاری رأی و نظر
صحیـح ندارنـد ،بـه دیگـران مراجعه و از عقل و تجارب آنان اسـتفاده
کنند .اسلام مشـورت کردن را در جایگاهی باال و ویژه ای از اهمیت
قـرار داده اسـت .تـا آنجـا کـه در قـرآن کریم یک سـوره تحت عنوان
«شـوری» وجـود دارد و در آیاتـی نیـز بـه طـور واضـح بـه مسـئله
مشـاوره اشـاره و به انجام آن دسـتور داده شـده اسـت.
همـواره کمـک گرفتـن از افـکار دیگران و مشـورت کردن به انسـان
کمـک مـی کنـد تـا ،بـا قـرار دادن افکار و اندیشـههای آنـان در کنار
فکـر و نظـر خـود ،بـر قـدرت ،وسـعت ،عمق اندیشـه و بینـش خود
بیفزاید .نکته دیگر در باب مشـورت اینکه با مشـورت کردن احتمال
خطا و اشـتباه شـما کمتر می شـود و مجبور به پرداخت انواع زیان
هـا و صدمـات ناشـی از آن نخواهیـد بـود .قطعا ابعاد پوشـیده ای در
هـر موضـوع یـا مسـئله وجـود دارد کـه با مشـاوره و هم اندیشـی بر
شـما آشـکار خواهد شـد ..یکی از عوامل شکسـت در مسـیر موفقیت
و رسـیدن بـه یـک هـدف اسـتبداد رای اسـت ،معمـوال کسـانی که
تنهـا حـرف و نظـر خـود را قبول دارند با شکسـت مواجه می شـوند.

یکی از تاثیرات مثبت مشـورت کردن پیشـگیری از اسـتبداد رای و
پیشـروی در مسـیر رسـیدن بـه اهـداف اسـت .اکنـون کـه در حـال
ِ
اولویـت تمـام
و هـوای کنکـور و نتایـج اولیـه آن بـه سـر مـی بریـم،
خانـواده هـای کنکـوری ،مشـاوره کنکور اسـت .در چندسـال اخیر با
رشـد انـواع مراکز مشـاوره تحصیلی ،مشـاورین کنکـور و راهکارهای
آن هـا طرفـداران زیـادی پیـدا کرده اسـت تا جایی کـه در تلویزیون
نیـز شـاهد حضـور گسـترده و تاثیر گذار مشـاوره ها هسـتیم.

مشاور کنکور یا مشاور تحصییل،چه وظاییف دارد؟

بـه صـورت کلی مشـاور تحصیلی یا مشـاور کنکور ،باید بااسـتفاده از
دانـش و درایـت خـود و همچنیـن توجه به اسـتعداد و توانایی دانش
آمـوز او را در بهتریـن و مناسـب ترین مسـیر تحصیلـی قرار بدهد.
مشـاور تحصیلـی بـا شناسـایی نقاط ضعـف و قوت دانش آمـوزان به
آنهـا بـرای اسـتفاده هرچـه بهتـر از توانایی هـای بالقوه شـان کمک
مـی کنـد .او همچنیـن بـا آموزش مهـارت های مطالعـه و یادگیری
 ،روش هـای برنامـه ریـزی درسـی ،ارائـه راهکارهایـی بـرای غلبه بر
افـت تحصیلی ،اسـترس و اضطراب امتحانـات و حتی کمک به انجام
یـک انتخـاب رشـته صحیـح و منطقـی؛ زمینـه الزم بـرای موفقیت
تحصیلـی و شـغلی دانـش آمـوزان و حتـی دانشـجویان را فراهم می

سـازد .بنابرایـن نمـی تـوان از نقـش پررنگ و انگیزشـی یک مشـاور
تحصیلـی یـا کنکـور در ایـن مقطـع چشـم پوشـی کرد .جملات یا
کلمـات مـورد اسـتفاده یک مشـاوره تحصیلی باید بـار مثبت زیادی
داشـته باشـد تـا انگیـزه و اعتمـاد را در دانـش آمـوز تقویـت کند .از
دیگـر وظایـف مشـاوره کنکـور مـی توان بـه افزایش قـدرت تمرکز،
کاهـش میـزان بی دقتی ،تقویت حافظه دانش آموزان و دانشـجویان،
آموزش انواع مهارت های آزمون دادن شـامل شـیوه صحیح آمادگی
برای هر آزمون ،مدیریت اسـترس و اضطراب امتحان ،نحوه مدیریت
زمـان و...اشـاره کـرد .بسـیاری از مشـاورین تحصیلـی و کنکـور ،یـا
دارای تحصیلات مرتبـط بـوده یـا خودشـان جـزو رتبـه هـای برتـر
کنکورهـای سـالهای قبـل بـوده اند.

تنها عامل موثر
و مهم در جلسه
مشاوره کنکور ،حفظ
آرامش است.
مشاوره و مراجعه
کننده باید این نکته
را در نظر بگیرند که
مهم ترین تصمیم
گیری ها در آرامش
اتفاق می افتد و قبول
شرایط کنونی یکی از
رموز آرامش است

اما ویژیگ یک جلسه مشاوره مفید ،چیست؟

تنهـا عامـل موثـر و مهـم در جلسـه مشـاوره کنکـور ،حفـظ آرامش
است.مشـاوره و مراجعـه کننـده بایـد ایـن نکته را در نظـر بگیرند که
مهـم تریـن تصمیـم گیـری هـا در آرامـش اتفـاق مـی افتـد و قبول
شـرایط کنونـی یکـی از رمـوز آرامش اسـت.

انواع مشاوره کنکور

برای مشاوره در زمینه کنکور و تحصیلی با انواع مراکز مشاوره مواجه
هستیم .مراکز دولتی مانند آموزش و پرورش و مراکز خصوصی که هر
یک بنا به شرایط ،سابقه مشاور ،مدرک تحصیلی وی  ،خدمات ارائه
شده در مرکز  ،تعداد جلسات ،و نیاز مراجعه کننده خدمات متفاوتی
را ارائه می دهند.به تازگی فعالیت مشاورین پروازی و مشاوره های برتر
نیز در جای جای کشور به وفور دیده می شود .مشاوره های تلفنی نیز
از گزینه هایی هستند که برخی روی آن حساب باز نموده اند.

مراکز مشاوره دولتی
( تحت نظراموزش وپرورش  /وزارت علوم)

نرخ جلسه مشاوره کنکور
(45دقیقه تا یک ساعت ونیم)
فردی

 ۲۰تا 40هزارتومان

 ۵۰تا 250هزارتومان

گروهی (هزینه بنا به تعداد تقسیم می شود)

 ۲۰تا 60هزارتومان

 ۵۰تا 300هزارتومان

دهیـد .اینگونـه جگرگوشـهتان بـا مفهـوم کمیابی چیزهـای مختلف و
لـزوم انتخـاب کـردن بین آنها آشـنا میشـود.

تمصیمگیری برای خرید

باعـث دور شـدن از اصـل مطلـب مـی شـود .بنابراین قبـل از انتخاب
مشـاوره ،به واقع بینی مشـاور توجه کنید تا برای انتخاب سرنوشـت
سـاز خود در شـرایط واقعی قـرار بگیرید.
تجربه:
تاثیـر تجربـه بـرای مشـاوران در هـر زمینـه ای بـر کسـی پوشـیده
نیست .
تجربـه داشـتن و حضـور چندیـن بـاره در شـرایط باعـث مـی شـود
تـا احتمـال خطـا و اشـتباه کمتـر شـود .صاحبـان تجربه مـی توانند
مشـاورین خوبـی در تمـام زمینـه ها باشـند .به مشـاور تحصیلی که
بارها و بارها در مسـیر انتخاب رشـته و کنکور قدم برداشـته و نتایج
مفیـدی را کسـب کردهاسـت اعتمـاد کنیـد .نکته مهـم اینکه،
قبل از انتخاب مشـاور تحصیلی از مراجعه کنندگان و میزان رضایت
آن هـا پـرس و جو کنید.
ایجاد اعتماد به نفس:
اعتمـاد بـه نفـس بـرای هـر کسـی در برهـه هـای مهم زندگـی اش،
اگر کارسـاز نباشـد ،کارشـکن نیسـت! بنابراین ایجاد انگیزه ،نشـاط
و تقویـت اعتمـاد بـه نفـس تاثیـر بسـزایی در تغییـر شـرایط خواهد
داشـت .دانش آموزی که سرشـار از انگیزه اسـت ،در برابر مشـکالت
درسـی ،روحـی و روانـی تـاب و تحمـل بیشـتری دارد .بنابرایـن بـا
انتخـاب مشـاوری آگاه،خودتـان را از داشـتن ایـن گزینه مهم محروم
نکنید .
تحلیل درست شرایط:
مهـم تریـن ویژگـی یـک مشـاور کنکور یا مشـاور تحصیلـی ،تحلیل
درسـت شـرایط اسـت .شـرایط تحصیلـی ،خانوادگـی ،اسـتعدادها و
توانایـی هیـچ دو دانـش آمـوزی بـا هـم برابر نیسـت و رتبـه های آن
هـا نیـز باهـم تفـاوت دارد .بنابرایـن مشـاوری مـی تواند شـما را در
جهـت انتخـاب صحیـح یـاری کنـد که بتوانـد برآیند مناسـبی را از
تحلیل شـرایط شـما ،ارائـه دهد.
شناخت گام های اشتباه:
مشاور مطلوبِ تحصیلی باید مسیرهای نادرست را از مسیرهای
درست تشخیص دهد .شناخت مسیرهای نادرست ،شما را به سمت
انتخابهای صحیح نزدیکتر می کند .توجه ویژه به عالقمندی ها،
استعدادها و روحیات فرد ،از جمله موارد مهمی است که باید مشاوران
تحصیلی آن را در نظر بگیرند .مشاوران کنکور باتوجه به رتبهای که به
دست آمده است و شرایط مربوط به آن دانش آموز را در مسیر انتخاب
کدهای رشته مورد عالقه و متناسب ،یاری می کنند .اما مهم ترین
نکته در این مسیر ،حفظ ویژگی عالقمندی است.

مراکز مشاوره خصوصی

کودک را با «کمیابی» و «تصمیم گیری» آشنا کنید
چنـ د روز پیـش کودکـی را دیـدم کـه
فاطمهسوزنچیکاشانی
همـراه خانـوادهاش بـه پـارک آمـده
روزنامهنگار
بودنـد .ایـن کودک دلش می خواسـت
به شـهربازی بـرود ،چند نـوع خوراکی
بخـرد و بـرای شـام بـه رسـتوران بـرود .پـای صحبـت مادر کـودک که
نشسـتم متوجـه شـدم کـه دلبندشـان همیشـه خواسـتههای زیـاد و
دور از تـوان خانـوادهاش دارد و عالوهبرایـن نمیتوانـد خواسـتههایش
را اولویتبنـدی و از بیـن آنهـا بهترینـش را انتخـاب کنـد؛ همچنیـن
متوجـه محدودیـت بودجـه خانـوادهاش نبـود چـون ایـن چیزهـا را یاد
نگرفتـه بـود .بنـده نیـز بـرای اینکـه کمکـی کـرده باشـم چنـد راهکار
درمـورد آمـوزش مفاهیـم کمیابـی ،انتخـاب و تصمیمگیـری بـه آنها
ارائـه دادم و در مقالـه امـروز نیـز بـه ایـن مفاهیـم پرداختهام؛ اگر شـما
نیـز میخواهیـد دلبندتـان بـا توجـه بـه محدودیتهـای مختلـف یـاد
بگیـرد کـه چگونـه بـه بهترین شـکل تصمیمگیـری کند ،ایـن روشها
را اجـرا کنید.
یکـی از مفاهیـم مهـم اقتصـادی ،کمیابی اسـت و همه ما بایـد با توجه
بـه محدودیـت پـول ،زمـان ،منابـع و  ...تصمیمگیـری کنیـم .کـودکان
نیـز قـادر بـه درک ایـن مفهـوم هسـتند و شـما بایـد از همین سـنین

آموزش

نـرخ جلسـات ۴۵دقیقـه تـا یـک سـاعت و نیـم باتوجـه بـه در نظـر
گرفتـن شـرایط ذکـر شـده متفـاوت اسـت و محـدوده آن بـرای
مشـاورههای فـردی و گروهـی متغیـر اسـت
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پاییـن مفهـوم کمیابـی را بـه آنهـا آمـوزش دهیـد تـا دلبندتـان در
شـرایط مختلـف بهتـر بتوانـد تصمیمگیـری کنـد .بـرای آمـوزش این
مفهـوم میتوانیـد مقـدار کمـی بـه فرزندتـان پـول بدهیـد و چندتـا از
چیزهـای کوچکـی را کـه کودکتـان دوسـت دارد و برایـش مناسـب
اسـت بـه او پیشـنهاد دهید؛ مث ً
ال چنـد مدل خوراکی ،کتاب یا اسـباب
بـازی .سـپس بـه او بگوییـد چون پولش کـم (محدود) اسـت نمیتواند
همـه چیزهایـی را کـه دوسـت دارد بخرد و فقط میتواند یکـی از آنها
را انتخـاب کنـد .بعـد از ایـن کار میتوانیـد از او بپرسـید کـه کدام یک
را انتخـاب مـی کنـد و دلیـل انتخابش را نیز بگوید .سـپس اجازه دهید
چیـزی را کـه دوسـت دارد و برایـش مناسـب اسـت بخرد.
همچنیـن میتوانیـد بـه او بگوییـد که یک مقدار پول بـرای تفریح کنار
ً
مثلا میتوانید تا
گذاشـتید؛ بـا ایـن پـول بـا توجه به شـرایط خودتـان
چنـد هفتـه بـه پـارک برویـد و خوراکـی بخورید یـا میتوانیـد یک روز
ً
مثلا بـه سـینما برویـد ولی در صـورت انتخـاب یکی
بـه شـهربازی یـا
ن دو مـورد دیگـر نمیتوانیـد خوراکـی بخرید .سـپس از دلبندتان
از ایـ 
بخواهیـد کـه بیـن چندین دفعـه رفتن به پارک و خوراکـی خوردن و یا
یـک دفعـه رفتن به سـینما یا شـهربازی بدون خوراکی یکـی را انتخاب
کنـد .بعـد از آن همـان تفریحـی کـه نوگلتـان انتخـاب کـرده را انجام

شماره 20168
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ویژیگ های یک مشاورکنکور خوب چیست؟
واقع بینی:
مشـاور کنکـور در درجـه اول بایـد واقـع بین باشـد و به رتبـه ای که
بـه دسـت آمده بـه دقت توجـه کند.
دانـش آمـوز را بـا حقیقت رو به رو و سـعی کند تـا در حیطه انتخاب
های ممکن ،او را به سـمت بهترین انتخاب سـوق دهد.
خیلـی بـد جلوه دادن شـرایط و یا خـارق العاده جلـوه دادن آن ،تنها

شنبه  19مرداد  - 1398شماره 28

بعـداز اینکـه فرزندتـان بـا محدودیت پول آشـنا شـد ،میتوانیـد به او
یـاد دهیـد زمانـی کـه میخواهد خرید کنـد ،با فکر و بررسـی این کار
را انجـام دهـد .بـرای ایـن کار میتوانیـد هنگامـی که کودکتـان را با
خـود بـه خریـد میبریـد بـه او توضیح دهیـد که چرا بعضـی از چیزها
را میخریـد و چـرا از بعضـی اماکـن خاص خریـد میکنید .همچنین
میتوانیـد مبلغـی پـول را بـه دلبندتـان بدهیـد و بـه او بگوییـد فالن
خوراکیهـا را بخـرد؛ البتـه بایـد بـا دقـت کیفیـت و قیمـت آنهـا را
بررسـی کند و با توجه به مقدار پولش چیزهایی را که از او خواسـتید
بخـرد .شـما هـم میتوانیـد بیـرون فروشـگاه بایسـتید تـا کودکتان
بـه تنهایـی بـا خـود حسـاب و کتـاب کنـد و یـاد بگیـرد کـه چگونـه
خریـد کنـد ،البتـه دورادور حواستـان بـه او باشـد .با انجـام این کارها
دلبندتـان یـاد میگیـرد کـه پـول علـف خـرس نیسـت و میآمـوزد
کـه چگونـه بایـد آن را مدیریـت کنـد؛ همچنین اعتمادبهنفـس او نیز
افزایـش مییابد.

