Ұрлықты алдын алу
Ұрлық және ұрлыққа әсер!
Құрметті ата-аналар! Ақшаның отбасында қалай сақталғанына назар
аударыңыздар – бұл оңай қол жететін орын болмауы керек. Баланы
итермелемеңіз.
Жасөспірім, отбасы мүшелерінің әр қайсысында жеке заттардың бар екенін
түсінуі керек. Яғни меншік шекарасын белгілеу қажет: сені қарағанда
сіз өз қалауыңыз бойынша (бересіз, алмасыңыз) және не істей аласыз - жоқ
жалпы мақсаттағы заттарды қоса алғанда).
Қалта шығыстарына тұрақты сомаларды беру туралы келісімді орнатыңыз
және орындаңыз.
Түсінуге тырысыңыз, мүмкіндігінше, ақылға қонымды қажеттіліктерді
қанағаттандырыңыз балалар немесе жасөспірімдер (киімдер,аспаптар және
т.б.).Егер қазір сатып алуға мүмкіндік болмаса - баламен келісіңіз
ұзақ мерзімді перспектива немесе өзіңіз жасай алатын нәрселер туралы: тігу,
тоқу,сатып алу кем дегенде бір бөлігін төлеу.
Кейде ата-аналар, өздері білмей-ақ, балаларға ұрлық жасау жайлы мәлімет
береді.
Мысалы: «Міне, көршіміз: бірнеше жыл бойы өндірісте ұрлық жасап келді енді бақытты өмір сүреді» «Сен адал еңбек етесің, бірақ одан пайда
жоқ?»және т.б. Бұл сіз туралы емес деп ойлаймын.

Не істеу керек және не істеу қажет?
Егер сіздің балаңыз ұрлық жасаса, оны тоқтату керек, бірақ сізде нақты
фактілерболса. Ең қиыны балаға жазықсыз жала жабу.
Егер сенімді болмасаңыз - үнсіз қалыңыз, қайтадан тексеріңіз. Сөйлесуді
бастау барысында күмән жоқ болып және дәлелдер анықталады. Егер ұрлық
бірінші болып табылса, ұрлық дәстүрге айналмаса, оны ұры деп
айыптамаңыз және оның қылмыстық болашағын болжауға тырыспаңыз.
Айту керек
«Мен сен үшін ұяламын», «Ата-аналардың бірде-біреуі мен секілді
ұлмайды», «Менің ұлым мұны жасауы мүмкін емес» және сол сияқты - егер
сөздер сізден шықса және сіз оны күн сайын айтпаңыз. Кез келген жағдайда
есіне түсірмеңіз балаға қандай да бір қылмыс жасаған болса, не болғаны
туралы хабар алу керек .
Жасөспірімнің ұрлығы - өте қиын жағдай, себебі себептері көп болуы
мүмкін. Біз негізгі себептерді тізімдейміз.
Импульсивтілік, өз қалауым мен импульстарын ұстау қабілетсіздігі - бұл
орынды, бірақ жиі емес. Алты немесе жеті жастан асқан нәрестеде бұл мінезқұлық анық көрінеді.

Балада бұл уақытта мінез-құлқының ар-намысы қалыптаспайды, бірақ
жасөспірімнің нақты импульсивтілігі байқалады, бұл қасиет жиі кешігу
аясында интеллектуалдық және психикалық дамуын нашарлатады.
Егер шын мәнінде жасөспірім өзін қалай басқара алмаса - өкінішке орай оны
психиатрға бағыттаймыз.
Клептомания. Бұл сол бағыттағы импульсивтілік, бірақ аз ғана бағытталған
«ұрлау». Клептомания психикалық ауру болып табылады,
алайда шын мәнінде шынайы клептоманиямен ауыратын адамдар өте аз.
Американдық сарапшылардың пікірінше, ересектер арасында клептоманиясы
бар адамдар 5% және тіпті олардың жартысы бұл ауытқуларды
симуляциялайды.Балалардың арасында тіпті аз.
Егер ұрлық импульсты түрде орын алған болса нақты түрде теріс жауап
қайтару қажет және ұрланғандарды қайтару шарт. Әдетте рәсімнің өзі
түсіндіру және ұрланғандарды қайтару балаға жеткілікті қиын, бірақ ұрыпсоғуға (физикалық жазалау) - болмайды бұл пайдасыз. Ең пайдалы нәрсе бақылау, жаттығу тәртіпті және әрекеттеріңіз үшін жауапкершілікті сезіну
керек жасөспірімнің қоршаған ортамен байланысын қалыптастыру.
Достардың әсері ата-аналардың ықпалымен салыстырғанда күштірек осы
жағдайды қадағалаңыз.
Ата-аналардың назарын аудару. Мысалы, егер отбасы болмаса
оған дейін - ата-ана ажырасуға жақын, үнемі жұмыспен айналысады және т.б.
Әдетте мұндай жағдайларда ақша немесе заттарды жоғалту оқиғалары тез
анықталады. Мұның артынан қатты дау-жанжал туындайды. Яғни,
«ұрлықтың» мақсаты -ата-аналардың көңіл бөлуінің жеткіліксіздігінен. Тіпті
бала бұл реакцияға да сәйкес келеді.
Бұл жағдайда не істеу керек?
Бұл фактке аз көңіл бөлу
Толық күтпеген реакция мүмкін -кез-келген табысқа жету үшін баланы
мадақтаңыз немесе ұлыңызға не қызына сыйлық жасаңыз.
Жоққа шығаруға болмайды, егер олар ұрлықты мойындамаған жағдайда да,
онда кез келген жағдайда олар өздерін нашар сезінеді және ұят сезімі
мазалайды.
Бала құрбыларының келісімін сатып алу үшін ұрлық жасайды. Ол ақша
арқылы басқа балалардың назарын өзіне аударғысы келеді (егер олар оны
байқамаса) немесе егер оны балалар тобында мәжбүрлесе.
Не істеу керек? Егер сіз мәселені қалай шешу керек екенін білмесеңіз,
әріптестеріңізбен бірге шешіп көріңіз. Балаға балалармен қарым-қатынас
жасау үшін көмектесу қажет, қалыпты достарды табуға жәрдемсесу керек.
Егер олар сыныпта баланы қабылдамаса, тіпті тікелей оны қорласа ақша
талап етсе -мектеп психологына барыңыз немесе мектепті ауыстыруға
тырысыңыз.
Тыйым салынған!
Баладан немесе жасөспірімнен ақшаны қорқытып алуға,үлкендердің
кішілердің нәрселерін тәркілеу жағдайлары. Бұл жерде заңдық әрекет қажет.
Жасөспірімдер бұл туралы айтуға қорқады тек көмек көрсете аламын деген

жағдайда ғана айта алады . Егер сіз шынымен көмектесе алатынына сенімді
болсаңыз. Сіз аласыз ба?
Өзін-өзі растау. Жасөспірім өзін және барлығын дәлелдеуді қалайды
құрбы-құрдастарымен, ол күшті тұлға екендігіне және ол мүлде қамқорлық
жасамайтынын біледі батыл, шебер, ол тыйым салу туралы қамқорлық
жасамайды ». Жақсы психолог үшін бұл жағдай қарапайым, әдеттегі ата-ана
үшін - қиын.
Егер сіз мұндай жағдайда не істеу керектігін білмесеңіз –жақсы психолог
іздеңіз.
Жалпы жаман мінез. Бұған көп нәрсе кіреді: бей-жайсыздық пен құрметтемеу
ата-аналар, басқаларға және ересектерге құрметсіздік.
Мұнда - ата-аналардың беделінің жоқтығы. Бала ақшаны ұрлап кетеді
ол оларға қажет, бірақ ол қалған адамдарға және басқалар туралы
қамқорлықты жасамайды. Адамдарды құрметтемейді, ата-аналары ұнатпайды.
Өкінішке орай, бұл орын. Бұл жағдайда мағынасыз ұрлық мәселесін шешу
үшін, себебі мәселе жалпыға бірдей. Бұл уақытта ақшаны жасырмаңыз.
Бір сұрақ: білім беру үлгісін өзгерту керек пе? Көбінесе ұрлау «Тар дәлелі,
темір тірегіштер», «Майнфилдтұман »және« Таза тас, тығыз орман » және
«Кең үй »нұсқалары, әсіресе «Даму сызығы бар кең үй» ұрланған іс жүзінде
жоққа шығарылады.
Екінші сұрақ: мүмкін, біреу сіздің орнына балаға әсер ете алады.
Бұл туралы жақсы ойланыңыз.
Сіз өзіңіздің ересек адамыңыздың өмір сүргені туралы көбірек ойланыңыз
бала, ол іздейді, маңызды және қымбат.
Болашақ туралы ойланыңыз!

