
 چگونه ذهن کودک را درک کنیم ؟

 مقدمه 

قدرتمند هستند.  اریباشند، اما آنها بس افتهیآنها ممکن است به اندازه ما توسعه ن د؛یرینظر نگ ریافکار کودک را ز

 میاطالعات هستند و مهمتر از همه، مفاه لیو تحل هیو تجز یاز بزرگساالن، کودکان قادر به نگهدار یبر خالف بعض

 دارد، اما ارزش آن است! عاملبه توجه و ت ازیکنند. درک ذهن آنها ن یرا تصور م

 یبچه ها بدون وقفه صحبت کنند و با دقت گوش دادن به آنچه که م دیمهم است که اجازه ده:  گوش بده - 1

 چی. اگر هدیدرک کن راکه آنها  دیکن یو سع دینگاه کن د،یتوقف کن مهم است! یلیخ نیصحبت کنند. ا ندیگو

کند تا احساس اعتماد به نفس و  یتوجه کامل شما، تماس با چشم و پاسخ به آنها کمک م ست،ین یگرید زیچ

 عشق کنند.

 قیآورند، اغلب به حقا یرا به وجود نم یادیز اریآنها حس بس یموارد، داستانها یچه، در برخ اگر 

 اند. دهید ای دهیکه شن ییزهایکنند، به چ یم یشوند؛ به لحظات زندگ یمربوط م

 پروانه ها  ایپرواز را پر کنند و  یاز پونوها یخود را به سفال بسپارند، بعض یقادرند داستان ها کودکان

حال، در  نیمشکالت را ندارند. با ا جادیا ایدادن و  وندیدروغ، پ ییاما همه آنها توانا ند،یرا به آنها بگو

گناه  یب شهیآنها هم نیبنابرا ند،یور دروغ بگوچط رندیگ یم ادیبچه ها  شتریپنجاه سال، ب با،یتقر

را دوست  یکودک، به عنوان مثال، اشاره کند که مادر بزرگش کس کیاگر  ن،ینخواهند بود. بنابرا

شما احتماال  د،ی. نگران نباشدیرا مورد سوال قرار ده هیانیب نیاعتبار ا دیندارد، ممکن است بخواه

 از زندگی روزمره .  رهیدا ،خواهید داشت هم دوست ندر قانون  را  تاندختر

که  دیدان یمهم است. نه تنها شما م اریبس نیدر چشم هستند، ا شهیآنها هم : دینکن یبه آنها توجه جد - 2

عشق به  قی. آنها از طردیکن یکنند که چگونه احساس م یکند، آنها درک م یخواهد و احساس م یکودک چه م

 خواهند شد. دییفهم شما تأ

 د،یآنها را بهتر درک کن دیتا بتوان دیاست که آنها را در مکالمه بخوان نیمهم ا :  دیفکر کن کودک کیمثل  - 3

با شما باشد، اگر شما  ییبایممکن است فاقد درک و صبر و شک د،یبزرگسال فکر کن کیاگر شما فقط به  رایز

 یدادن انیگفتگو هرگز پا کیبه  لیتبد نیاو  یبالغ مانند آنها سواالت در مورد کلمه معان اریبس دیکن یصحبت م

 .ستین

چگونه آنها به آن واکنش نشان  دینیو بب دیآنها را تا آنجا که ممکن است باز کن به تصورات خود توجه کن : – 4

به  رهیلمس و غ ،یمانند صداها، بو ریکوچک در طول مس زیراه رفتن، هر چ ایکه قدم زدن  یدهند. در حال یم



 یتمام اطالعات دیتوان یگذارند و شما م یم لپنج سال او ی. آنها اسفنج ها را برادیافزا یخود م لیو تخ یریادگی

که چگونه ذهن آنها  دینیو بب د،ید، کم کنی. وقت خود را صرف کندیرا به آنها بده دیدار ازین ندهیآ یرا که برا

 کودک فوق العاده است. لیکند. تخ یارتباط با جهان کار م چگونه با آنها در

از کودکان پدران  یبرخ ایدهد. آ یآنها اغلب احساسات آنها را نشان م یکار هنر:  آنها یها تیتمرکز بر خالق - 5

که  یزیاز آن باشد که آنها از چ یتواند نشانه ا یرفتار م نیکشند؟ ا یم یگریخود را کوچکتر از هر کس د

تواند نشانه  یرفتار م نیر خود گم شده اند؟ ایاز تصاو شانیخواهرزاده ها ایکردند ناراحت بودند. آ یپدرانشان م

توانند  ینم رایشامل شود، ز دیهر کس با ایکه خواهر  دیاعتراض نکن د،یبرس جهینت نیاز حسادت باشد )اگر به ا یا

( "کجاست؟ ریخواهر شما در تصو"مانند  یباشد که سواالت یخوب دهیممکن است ا نیبه آنها کمک کنند، اما ا

زمان بگذرانند. به منظور درک کودکان،  ند،یگو یآنچه بچه ها م لیو تحل هیتجز ید وقت خود را برایبزرگساالن با

 بدانند. یگریخود را بهتر از هر کس د یبچه ها دیروانشناس باشند. اما آنها با دینبا نیوالد

از خجالت و  یاحساس باالتر د،یو خود را در خانه بساز دیخود را وارد کن لیتخ یایدن : دیکن یبا آنها باز - 6

و سپس  مونیمانند م نییبه باال و پا دنیگربه، گربه مانند گربه، و پر کیمثل  دنیمثل خز دیرا رها کن یشرمسار

 یآنها را برطرف م یشاد د،یشویاز جهان آنها م یکه شما بخش ی. هنگامدیدرخشش در چشم خود را تماشا کن

توانند با  یاست که بزرگساالن م یزمان نیبا شما ارتباط برقرار کنند. ا شتریو ب شتریشود آنها ب یکند و باعث م

شدن در  ریکنند. با درگ دایپ وندیتر ارتباط برقرار کنند، و با آنها در جهان خود پ قیفرزندان خود در سطح عم

آنها را به آنها  یاز سنت ها، اخالق و باورها یتوانند برخ یم نیبرند، والد یکه بچه ها از آن لذت م ییها تیفعال

فرزندان شما  تینه تنها به شما در درک بهتر ذهن نیکنند. ا تیانتقال دهند و ارتباط خود را با فرزندانشان تقو

 دارند. یم یشما گرام مو هداشت که هم فرزند  دیرابطه سالم هم خواه کیکند، بلکه  یکمک م

 لیوقت ها نقش شما را به شما تحم یکودکان بعض دیاجازه ده : کنند تیجوانان شما را هدا دیاجازه ده - 7

مورد باشد، شما ممکن  نیباشند. در حال حاضر، اگر ا رییتغ یبابا برا ایمامان  کیکنند آنها ممکن است بخواهند 

 ی(؛ راه را به انجام کارهانندیآنها را بب چطور نکهیا ایممکن است رفتار شما را مجددا ) رایز د،یاست در درمان باش

 نیوالد ای. آنندیچگونه کودکان ممکن است آنها را بب نی. ادینظم و انضباط برسان یخود، راه صحبت کردن و حت

دهند.  یبچه ها انجام م رایز دیها را بخوان ادداشتیکشند؟  یزنند و خجالت م یم ادیاز حد فر شیخشن هستند، ب

 لیکنند، تشک یزندگ یخواهند در زندگ ینم ایخواهند  یرا که م ینیوالد یتا حد د،یکن یمشاهده م هاآنچه در آن

 دهند. یم

مکالمات را با بچه ها  یارتباطات بصر:  دیبا کودکان شما ارتباط برقرار کن شتریب یو احساس یعاطف ،یکیزیف - 8

آنها گوش دادن را متوقف نکنند و از کلمات بزرگ استفاده نکنند. بزرگساالن  ای دیکند. صحبت نکن یتر م یشخص



گفتار بدون عارضه به آنها  قیاز طر دیاز احکام ساده استفاده کنند، آنها با دیهنگام صحبت کردن با کودکان با

 دیتوان یشما م نیغذا، عشق من، بنابراخوردن ": ندیپدر و مادر ممکن است بگو کینشان دهند. به عنوان مثال، 

 نیوالد یها امیخود را. سپس پ "بایز یمحافظت از چشم ها یبرا T.Vنشستن دور از " ایو  "یرشد بزرگ و قو

 مشاهده خواهند کرد. ندیناخوشا یا وهیو نه به ش یداشتن ستدو یا وهیرا به ش

 یو حت د،ییهرگز دروغ نگو :  دیپاسخ ده اتیکه ممکن است به جزئ یشتریب یبا سوال و پرسشها شهیهم - 9

تواند  یم ندهیدر آ ای! )ساده کنید بدون پوشش شکر که آنها  جوان هستند، فقط آن را  دیکن یاگر شما احساس م

 باعث بحث شود(.


