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: ئلهش عملیاتی حل مسرت های پیمها  

ئله ژگان حل مس(آموختن وا 1  

تشخیص احساسات خود و دیگران   (2  

بررسی دیدگاه های دیگران  ( 3  

(یادگیری روابط علت و معلول 4  

یکی از بستر هایی که باید فراهم کنیم:*  

.بیشتر فکر کنند، به کودکان کمک کنیم تا به تصورشان از دیگران  



  

این نتیجه برسند که میشود راجب به فرزندمان به ما به بازی نیاز داریم که پس از آن 

آن قضاوت درست نباشد. رد که لزوما چیزی قضاوتی ک   

 

 



  

حل مسئله:   یاتیعمل یمهارت ها  

راه حل  کیاز  شی به ب دنیشی (اند1  

ها  امد ی(در نظر گرفتن پ2  

راه حل  نیانتخاب بهتر یدرباره  یریگ می(تصم3  

زیابی راه حل هایش تا بتواند  کمک به کودک برای ار معرفی پیامد وهدف از این کار *

،مفید ترین آنها را انتخاب کند.به موقع  

ای تعیین پیامد ها می پرسیم: بر  

بعد از آن ممکن است چه اتفاقی بیفتد؟ کاری انجام دهد یا چیزی بگوید ،اگر کسی   

 



  

 

 



  

 تذکر:

پیامد های مشابه را زیر هم بنویسید. *  

د درست است که میتواند بگویی ، یامد راه حل را بیان کردها اگر به جای پ در بازی* 

.دن پیامد ها هستیمد ولی االن در حال پیدا کراین کار را انجام ده  

  « بده حیتوض شتریب»  :  دییونامربوط گفت ، بگ ایرا به صورت نامشخّص  یامدیاگر پ* 

« ؟ فتهیاتّفاق ممکنه ب نیا یکن یچرا فکر م  »:  دییبگو یا   

ه رو شده اند را باید طراحی کنید و ب با مشکل روها  موقعیت مختلف که بچه 5حداقل 

ل عادت در های رفتاری که به شک، آنها با الگورتغیر این صو. در با آنها تمرین کنید

ند کرد.آنها ثابت شده رفتار خواه  

 در انجام تمرین ها به این نکات توجه کنید:

.به دنبال دیدگاه کودک نسبت به مشکل باشید*  

را پیامدگرا کنید.تفکر کودک *  

افکار را به طرف احساسات سوق دهید.*  

بال راه حل دیگر، کودک را متمرکز کنید.نبه د*  

کنی.  خوب فکر می، بگویید چه ه فکر خوبی کردینگویید چ*  



  

به فهمیدن احساس کودکان دیگر سوق دهید.تفکر کودک را *  

. ب درک پیامد ها را ترغیب کنیدتولید راه حل مناسب در قال*  

.ه دور کنیدهای اشتبانتیجه گیری تفکر کودک را از *  

 

 

 


