
 ؟دیایکنار ب همساالن فشاربا تا  نیمبه کودک خود کمک کچگونه 

 یآنها اوقات خود را بگذراند و گروه دوست اتا ب کندیکه فرزند شما انتخاب م یدوستان در مورد موضوع فشار همساالن ،  

 ،دشوار و ترسناک است اریروزها بس نیا لد بودن،وا .ستندین ،در نظر دارند نیوالد کهلی آدهیدوستان ا شهیم، هدهند لیتشک

مانع  ،هاامکیپو  هالیمیا ،تلفن همراه .گذاردیم ریتأث بر فرزندان نیوالد اطالعات و از اشارات شتریب ،فشار همساالن رایز

 نیدر ا :دوستانشان یایدن :متفاوت دارند یایدو دن ک،ریاز کودکان ز یاریبس. شودیمدر مورد اوضاع فرزندان  یریگیپ

کودک  دنتوانیکه آنها همچنان م ییجا :خانواده یایدن .محاسبه شده باشد دیبا شانیرفتارها ،خونسرد و آرام باشند دیآنها با ایدن

که با دوستانشان  همان گونه ،آنها، با اشندخود انتظار داشته ب رکیتوانند از کودک زیمن نیوالد .باشند و خطا انجام دهند

 ، رفتار نمایند.کنندیرفتار م

 :یابیقانون دوست اصل ۳ 

و دوست بودن سه دوستی بردن شیپ دوست، کردندایپ .شناختن همساالن است ،انجام دهند دیکه کودکان با یکار نیاول  

)والدین  روابط مستحکم تیتقو .باشد یمنف و یاتواند مثبت یفشار همساالن م دیاست. فراموش نکن یابیدر دوست یقانون اساس

 د.کودک گرد بر همساالن مثبت ریتأث شیتواند باعث افزایم ،و دوستان کودک( 

 :از فشار همساالن بر کودک نیوالد ینگران 

و به گردش شبانه  یباباتو بردار نیماش رچگونه است اگ" "،است مؤثر یلیخ ،استفاده کن را دارو نیا" ،هیشب یجمالت شاید  

 دهیاز کودکان و نوجوانان از دوستانشان شن یاریرا بس "،یاافهیزشت و بد ق یلیخ" ای "ریبگ میرژ ،یچاق شد یلیخ "،میبرو

 ند،خشونت دار یکه کم یرکیکودکان ز .است زیمآجو و رقابتانتقام ظلم، یایاز کودکان دن یاریبس یبرا یدوست یایدن .باشند

به کودک  .رندیگیگروه همساالن خود قرار م فشارتحت شتریب آنان قرار گیرند.دوستان خود  ریتأثتحت  عد هستند تامست شتریب

و از او  دیخودتان با کودک صحبت کن یهادگاهیدر مورد د .اموزدیرا ب یواقع یایمتفاوت دن یهادگاهیتا د دیاموزیخود ب

 موردعالقهرنگ  "مثال، عنوانبه .دیو گفتگو کنانظرات  یو درست یدر مورد راست .دینما انینظرات خودش را ب دیبخواه

 "بله"نان آاما اگر  "ریخ" ندیگویم هاآن مطمئنا   "،ستا ایدنمردم رنگ موردعالقه تمام  نیا یکنیتو فکر م ایآ؟"،"ستیتو چ

 .دوست دارند یکه چه رنگ مینفر بپرس ۱۰و از  میکن قیباهم تحق ایب دییبگو د،گفتن

 یو برخجمله موافق  نیمردم با ا یبرخ، شما پاسخ دهید ،استیرنگ دن نیبهتر آنها موردعالقهکه رنگ بگویند  هااگر آن   

از  یاریبس .آنها رنظ گرانید موردعالقهتنها نظر ماست و رنگ را دوست داریم،  یا چه رنگم نکهیا هستند. مخالفت آنبا 

نگران  ،راجع به خود گرانیدر مورد قضاوت د که یتوان با کودکانیکه م یگرید نیتمر. هستند نیا هیها شبدگاهینظرات و د

بر اساس  افراد را نیاکه  دیاز کودک بخواه .میکن دایرا از مجالت پها انسانعکس از  نیاست که چند نیا ،میانجام ده ،هستند

 ،میاموزیبه کودک ب ،مییتالش نما .دیمان سهیمقا، گرانید نمرات خود را با نمراتسپس کودکان  بدهد. نمره ۱۰از  ،ییبایز

اما هدف  ،دیآیبه نظر م یدشوار اریکار بس اگرچه .داشته باشد یمتفاوت دگاهید تواندیهر کس م .است دگاهید کیتنها  ییبایز

 گرانیآنچه را د آموزش دهید،به کودکان خود  .ستیدرست ن شهیهم ندیگویم گرانیکه د هرآنچه د،اموزیاست که کودک ب نیا

  .دیباور نکن ندیگویمدرباره شما 

 :مختلف نیفشار همساالن در سن ریتأث

در دوران  .باشد رسانبیآس ایو سالم  تواندیم ،یوابستگ نیهمساالن است و ا ردر فشا ،نهفته یدرون یروین ،یوابستگ  

کم  اریبس همساالن فشار ،دوران در این، دهند به همین دلیلعالقه نشان می یانفراد یهایبازبه کودکان ، از دبستان شیپ

در  .سن است نیدر ا یدو مسئله اساس ،تمرکزتوجه و  و گرانیبا د یبازاسباببه اشتراک گذاشتن  ،مانند ییکارها .است

 تیو وضع تیموقع هیبر پا شتریب تر وفردتر، محکممنحصربهبا پسران  سهیدر دختران در مقا یگروه دوست ،ییدوران راهنما

، آموزان مدرسهبر دانش قاتیتحق .دارد ییبسزا تیمرحله اهم نیکودک در ا یکیزیو ف یرشد جسمان .ردیگیافراد شکل م

 .دارد یاز ظاهر افراد بستگ شیب ،نفساعتمادبهو  یاجتماع یهامهارتبه  ،یباالتر نوجوان نیدر سن تیمحبوب ،دهدیمنشان 

 



 

 :در گروه همساالن هاتفاوتو  یگوناگون

که او کمتر  شوندیمبلکه باعث  سهیم هستند، او یهاتیدر موفق تنهانه که دارد یفرزند شما دوستان که دیشومطمئن ، نیوالد  

 ،مسافرت ،از جمله ،به گروه همساالن وجود دارد ،یبخشتنوع یبرا یمتفاوت یهاروشو  هاکیتکن .شوده گمرا گرانیتوسط د

 .دیکه در آن ساکن بود یاز مکان ییجاجابهموارد  یدر مدرسه و در برخ رییتغ ،لیدر فامگسترش ارتباطات  ،گروه جوانان

 .شودیمباعث تنوع و گسترش گروه همساالن  که هستند یموارد نهایهمه ا

 :بندهیفر یاز رفتارها یآن بر انواع متفاوت ریتأثفشار همساالن و  

در  .کنندیمصحبت  ،فشار همساالن بر کودکان آنها گذاشته است که یاکنندهنگرانو  یمنف ریتأثمعموال  در مورد  نیوالد  

 ،میکنیممقاله ما به چند مورد از آنها اشاره  نیا

 بسط و گسترش دادن  .فرزندان باشد بر همساالن رفشا یاثر منف ،تواندیم اترییتغ وجودآوردنبه :هاآورنده رییتغ

که در ارتباط  دیاموزیبه کودکان خود ب .فشارها باشد نیا راتیتأثاز  تواندیم ،زدنحرف یو پشت کس عاتیبه شا

 .ندیمشخص نما میموضوع خود را واضح و مستق گرانیبا د

 شوندیم فیتوص "آرام"و  "خونسرد" ،گرانید دگاهیاز د ،کنندیکه مذاکره و گفتگو م یافراد :هاکنندهذاکرهم. 

 .دینکنبحث  ،با کودکان خود ،همساالن کودکانتان ردر براب گاهچیه

 یکردن برا یو قلدر هاییگومتلکو حساس شدن به  ییباعث تنها ،کندیموارد  بر رقباکه رقابت  یفشار :قبار 

 .دهد صیخود را تشخ یرواقعیغو  یدوست واقع نیتا تفاوت ب دیبه کودک خود کمک کن .شودیم ،گرانید

 آنها  ،هاکنندهمناظره  یعیطب اقیاشت .کنندیم هودهیب بحث هایمعموال  با دوستان خود  ن،همساال :هاکنندهناظره م

 .دهدیمو گفتار دروغ سوق  ییرا به سمت دورو

 گونهنیا یوقت .شودیم نیوالد عمیقو نترس بودن کودکان باعث اضطراب و ترس  باکیبی :ییپروایبو  یباکیب 

کار در  نیا که دیحتما  مطمئن شو.دهندیم لیرا تشک یگروه ،و نترس باکیبهمساالن مانند خود با  کودکان

 .است گرفتهشکل ،یگروه ورزش ، تشکیلمانند افتهیساختار تیموقع

  تواندیم ،رکیکودک ز .کند جادیمقاومت منفعل ا کیرا با  هاتفاوتهمه  تواندیم ،دوست کی :مقاومت منفعل 

 یسن یهاردهبا کودکان  ،فرزندانتان ،دیکن یسع .دیاز خود ارتباط برقرار نما ترکوچکبا همساالن  یمدت یبرا

 .دنینما ربرقرا یارتباط اجتماع ،متفاوت

فرزندانتان  برو موضوع فشار همساالن  روانشناسی کرانیب یایاز در یمختصر اریبس حیمقاله به توض نیدر ا  

 هانهیزمشما را در تمام  تواندیم ،متخصص خود روانشناسمشاوران  یمرکز مشاوره راز ماندگار با همکار .میپرداخت

 .دینما ییکودک و نوجوان راهنما یشناسروان نهیدر زم خصوصبه ،یشناسروانو مشکالت 
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