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: ی انتخاب بهترین راه حل  تصمیم گیری درباره*  

 



 

ند )صدرا( در مقابل این عمل: فرزی واکنش ها  

معامله بر سر دوستی -3به او محبت میکند  -2از او خواهش میکند  -1  

قرض گرفتن-7از او بدزدد  -6از دستش بقاپد -5ند  به او حمله میک -4  

برای تصمیم گیری نهایی: «پیامد-»راه حلتمرین یکپارچگی*  

د پارچه کنن کیرا  امدهایکند که راه حل ها و پ یقسمت به کودکان کمک م  نیا ناتیتمر  

راه حل مناسب را با توجّهمختلف ،  یراه حل ها انیتوانند از م  یکار سرانجام م  نیبا ا آنان  

.دآن انتخاب کنن امدیپ هب  



 

اق میفتد.گر این کار را بکنم، آن اتفا  

ن کار را بکنم، این اتفاق میفتد. ر آاگ  

اه حل را هم بیان کنید.ل های مختلف را بگویید و پیامد های هر رراه ح حاال  

 

 



 

 

ل هایش بنویسید.حاال تمام مشکالت مختلف را با پیامد ها و راه ح  

فرزندان خود را وادار به فکر کردن درباره مشکالت واقعی زندگی کنید.*  

راحاصلش   امدیاو و پ یکودکتان ، راه حل انتخاب یِواقع مشکالت،  دی اگر تابلو در منزل دار    

.  دیو در تابلو نصب کن دیسیبنو 5*3 یکارت ها یرو  

را در آن   یق یحق مشکالت نیا و دیکن هیّمنظور ته نیا یبرا یدفترچه ا دیبود لیما اگر

.دیکن یسیخاطره نو   

.دیموضوعات بپرداز  نیا لیدفتر نموده و به تحل نیرجوع به ا ندهیدر آ یگاه  



 

 



 

 

ند، بحث کنید. ح میک*درباره هرمشکلی که فرزندتان مطر  

  نیکه ا میگو یم و که بچّه ها انجام داده اند  میگو یرا م  ییزهایبه شما چل زیر در جدو

.انجام داده اند یکارها را در چه زمان  

انجام  یدر زمان اگرو (مناسب )آن  یانجام شده بود ، جلو یکارها در زمان خوب نیا اگر  

.دیس یرا بنو (نا مناسب )آن  یشده که خوب نبوده ، جلو   

 

 



 

 

 

 



 

و  "؟چرا این زمان را مناسب نمیدانی"ه با هریک از این سواالت از او بپرسید در رابط*   

."؟سب استمنابرای این کار  یزمان چه به نظر تو"  

این موضوع میتوانید بازی های متفاوتی را انجام دهید.  رابطه بادر   

 


