
)قسمت اول(  سال با پدر و مادرهفت زیر  کودکان روابط   

بسیار عالی و خوب داشته باشیم باید   هیک رابط را سال 7کودکان زیر روابط با برای اینکه بتوانیم 

سری از موارد بسیار مهم و کلیدی توجه کنیم. به یک  

بجا و  یهادرخواستبه  دادننشان العملعکسنحوه ، نحوه صحبت با کودک: این موارد شامل

باشد.می دستنیازا برخورد با مشکالت روحی کودک و مواردی  ، نحوةبجای کودکنا  

با موارد فوق که در مورد کودک  تریعلم بخواهید بیشتر با این موارد و همچنین  کهیدرصورت

توانید از مشاورین تخصصی مرکز مشاوره راز ماندگار کمک بگیرید.باشد آشنا شوید میمی  

؟ سال باید چگونه باشد 7نحوه برخورد و روابط با کودکان زیر  نیترمهم  

دهد و تواند شخصیت فرزندان ما را شکل  سال می 7با کودکان زیر  و روابط در کل نحوه برخورد

بتوانند   آمدهشیپهای باعث شود تا کودکانمان هم در بزرگسالی و در مواجه با مشکالت و چالش

را نشان دهند و تصمیمات درستی را بگیرند. العملعکسبهترین   

های نابجایی که این گردد به درخواستدر این سنین برمی آمدهشیپبیشترین معضالت و مشکالت 

کرسی بنشانند و کودک توقع دارد که  خواهند حرف خودشان را به ازی میکودکان دارند و با  لجب

در این شرایط بهترین گزینه برای اینکه کودک  . ای او پاسخ مثبت بدهندپدر و مادر به خواسته

کردن حواس او به یک موضوع دیگر   معطوفبا او و همچنین  کردن، صحبتدست از لجبازی بردارد 

  یجا به وقتی با کودک در مورد درخواست نابجایی که دارد. باشدپدر و مادر هست می مدنظرکه 

دهید که در مواجه با مشکالت هم به کودک این آموزش را می صحبت کنید بحث و مقابله با او

برای   مرورزمانبهاینکه او   الوهعبهخونسرد باشد و با آرامش و منطقی با مسائل برخورد کند و 

کند تا اینکه بخواهد  کند و درخواستش را عنوان میهایی که دارد با شما صحبت میدرخواست

بگوید. داشته باشد و با لجبازی درخواستش را  یناسازگار  

سال:  7موارد در روابط کودکان زیر  نیترعیشا  



بیشتر پدر و  متأسفانهباشد و بسیار شایع می سال 7تا  2سنین در کودکان  روابط با این موارد در

در حال   اینکه کودک را متقاعد کنند که یجا بهدانند و برخورد با کودک را نمی هنحومادرها 

شوند که کنند و باعث می بیشتر با او مقابله می، وجود ندارد  درخواست تو کردنفراهمحاضر امکان 

 کودک عصبی و لجوج شود.

بدین صورت که کودک حس امنیت و ، گذاردمی ریتأثکودک  ةیروحتکرار این موارد بسیار در 

و در ذهن او   دهداز دست می مروربههمچنین حس آرامش خود را در محیط خانه و خانواده 

تقاعد مکه دارم باید با دیگران بجنگم و آنها را  یا خواستهشود که من برای هر تداعی می گونهنیا

که به درخواست من پاسخ مثبت بدهند. کنم  

خود بسیار الگوبرداری   درو از پدر و ما رندیگیفرامحس استقالل را  ،کودکان در این سن

را انجام دهند،  ترهابزرگکه حتی ممکن است در خلوت خود خیلی از کارهای  یاگونه، بهکنندمی

تلفنی   صورتبهبا یک شخص خیالی ، پوشندخود را می درکفش یا لباس پدر و ما مثالعنوانبه

کنند و ...صحبت می  

؟ نتایج حاصل از نحوه ارتباط گرفتن کودکان با محیط اطراف چیست  

در جمع دوستان و   قرارگرفتنکودکان در این سنین  روابط با یکی از بهترین اتفاقات برای

شود تا آنها یاد بگیرند که در اجتماع و بیرون از خانه  کار باعث میخودش است که این  یهاسنهم

 چگونه با دوستان خود ارتباط داشته باشند.

از کودکان به این نتیجه   زیادیبر روی تعداد  توسط دانشمندان گرفتهصورت یها شی آزماطی 

مادر دارای آرامش هستند و   کودکانی که در محیط خانه و در روابط خود با پدر و، انددهیرس

  آرامش، دبابت هر مشکلی باهم با آرامش صحبت کنند و مشکل را حل کنن اندکردهخانواده سعی 

و روابط خیلی بهتری نسبت به دیگر کودکان دارند و این کودکان در محیط دوستانه  بیشتری دارند

مشکل را حل  ،د با صحبتو اگر هم مشکلی پیش بیای کنندیمخود بیشتر با دوستان خود صحبت 

کنند.می  



زیادی به نقاشی کشیدن دارند، برای اینکه کودک به شما نشان دهد که   هعالقدر این سن کودکان 

: از  باشدمیبه چه شکل گذرد و نظر او درباره روابط درون خانواده در ذهن او چه چیزهایی می

. خواهید دید که ذهن کودکان همه او بخواهید که یک نقاشی با عنوان خانواده برای شما بکشد

تمام چیزهایی که از شما و اطرافیانش دیده   قاًیدقچیز را مانند یک ماشین ضبط و ثبت کرده است و 

های بزرگ بکشد یعنی اگر پدر خود را یک فردی با گوش مثالعنوانبه کشدرا بر روی کاغذ می

بیشتر توجه   شیهاحرفباشد و پدر به با پدرش از طریق شنیداری خیلی بیشتر می ط اواینکه ارتبا

شود یعنی اینکه او  یا اینکه تصویر خانه را با یک دودکش بکشد که از آن دود خارج می، کندمی

... لیقبنیازاپندارد و مواردی فضای خانه را بسیار گرم و صمیمی می  

؟ ونه استدر کودکان چگ  نفسعزتنحوه تقویت   

و تعریف و تمجید از طرف پدر و مادر دارند و  شدندهیدتوجه بسیار زیادی به  ،کودکان در این سن

کودک باال   نفسعزتنین چو هم  نفساعتمادبهشود که و باعث می، باشدمهم می اریبساین مورد 

 حرفکودک در این سن کمی هم احساس استقالل دارد و از نظر خودش باید  .برود و تقویت شود

از شما هم   ینوعبهو  کند اظهارنظر خواهدیماو باشد چون به خیال خودش بزرگ شده است و 

هایی که از شما دارد باید پاسخ  توقع دارد چون که او را دوست دارید پس دیگر به تمام درخواست

 درایطی برخی از کودکان پس از اینکه با مخالفت از طرف پدر یا مامثبت بدهید. در چنین شر

های من به حرف اصالًمنو دوست ندارید و  اصالًنند که شما کشوند این جمله را عنوان میمواجه می

 حتماًو صمیمی صحبت کنید و  بامحبتکنید که با او خیلی  عیردی سادهید، در چنین موگوش نمی

کنید که ما تو را دوست داریم و تو برای ما خیلی عزیز هستی اما این  هم چندین بار عنوان 

مناسب  اصالًگویی این حرفی که می یدانیمنیست و تو خودت  قابل انجامدرخواستی که داری 

  عنوانبهکه ما  یدانیمو این موضوع را  یا شدههم عنوان کنید که تو دیگر بزرگ  حتماًنیست و 

کنیم تا تو خوشحال باشی. کودکان در این سن عالقه دارند که از  می یهر کار پدر و مادر برای تو 

و  یدانیمو کلماتی که تو خودت  دهایتمجاین تعریف و . آنها تعریف کنید و او را یک نابغه بدانید

واهد به خکودک بابت هر درخواستی که می مرورزمانبهشود که تو خودت متوجه هستی باعث می



که   دیاگفتهموضوع که شما به او در ذهن خودش مرور کند و فکر کند به آن  بلشقشما بدهد 

را از شما طلب کند  شی هاخواسته کهن یا یجا بهو در نهایت  یدانیمو خودت  یا شدهخودت بزرگ 

که گرفته   یا جهینتگوید و خودش هم خبری می صورتبهبازی کند درخواستش را به شما و یا لج

او   مرورزمانبهشود که تخیل کودک تقویت شود و کند. تکرار این مورد باعث میاست را بازگو می

  او این موضوع در روابط کند، یریگجهینتگیرد که بابت هر موضوعی با آرامش صحبت و هم یاد می

.گرددیممشاهده  وضوحبهبا دوستانش   

گیرند و رفتارهای خود را در خانواده فرامی وخوخلقسالگی بخش زیادی از  7در کل کودکان تا 

گیرد.شکل می باًیتقرشخصیت کودک  ٔ  هی پاسال  7و در این   

کودک و نوجوان و   یشناسروانتخصصی در مبحث  کامالً صورتبهمرکز مشاوره راز ماندگار 

ترین بهترین و اصولیروابط با کودکان فعالیت دارد و برای اینکه در روابط با کودکان خود 

واکنشها و رفتارها را داشته باشید، بخش مشاوره و روانشناسی مرکز مشاوره راز ماندگار 

باشند.ساعته آماده مشاوره به شما عزیزان می 24 صورتبه  
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