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 پرحرفی در کوکان

 

 کنید صحبت وی با دهد نمی اجازه شما به و زند می حرف مدام که دارید کودکی هم شما آیا

 است؟ کرده کالفه را شما وی بودن پرحرف و

 دوستان از زند،می حرف مدام است، بیدار که زمانی تا شودمی بیدار خواب از که صبح از  

 ودب که ترکوچک کند،می بیان دوستانش زبان به گاه که هاییخواسته و گویدمی اشخیالی

. گویدمی سخن دری هر از شده تربزرگ کمی که هم حاال گفتمی هایشعروسک از مدام

 هب حواسم تمام باید و هستم کاری سرگرم که زمانی خصوصبه شوممی خسته هاوقت گاهی

 .بزنم او به حرفی آیدنمی دلم حال این با ولی باشد کارم

 ودکانک اینکه دلیل به نافرمانی یا جوییمقابله لجبازی، چون رفتارهایی سالگی ۵ تا ۳ سنین در

 شایع ،باشند داشته تسلط محیط بر خواهندمی و هستند طلباستقالل و خودمختار سن این در

 و ینافرمان ایمقابله رفتار کودک، ناسازگار رفتار ترینشایع سنین، این در معموال. است

 مقاومت والدین خصوص به دیگران اقدام و کار هر برابر در کودکان این. است لجبازی

 هب بخوابد، یا کند مرتب را اتاقش بپوشد، را لباسش که بخواهید او از اگر مثال. کنندمی

 عوامل. کندمی پافشاری هایشخواسته و اصرار روی بر اغلب و دهدنمی گوش حرفتان

 ینب این در که باشند داشته نقش ناسازگارانه رفتارهای این بروز در توانندمی متعددی

 در را تاثیر بیشترین والدین تربیتی روش ترمهم آن از و کودک سرشتی و ذاتی خصوصیات

 شدنبا مناسب مادر و پدر برخورد و عملکرد شیوه و تربیتی روش اگر. دارد آنها گیریشکل

. ودشمی تقویت و تثبیت کودک در پرخرفی کردن، لجبازی ندادن، گوش حرف چون رفتارهایی

 فیمن رفتارهای تقویت باعث که هستند والدین خود گاهی که کنید فراموش نباید واقع در

 و کودکتان توجه جلب برای اصرار از دست باید اول وهله در پس. شوندمی کودکشان در

 رایطش فقط شما رفتار این ادامه که بدانید و بردارید هایتان،حرف دادن گوش به او واداشتن

 وجهت درواقع. ندهد گوش حرفتان به و کند لجبازی بیشتر او شودمی باعث و کندمی بدتر را

 شدن رتمنفی با که است طبیعی. شودمی کودک لجبازی تشدید باعث شما تند واکنش و زیاد

  دنظرتجدی رفتارتان روی پس. شود شدیدتر قبل به نسبت شما واکنش هم کودک رفتارهای
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 میمانهص و عاطفی رابطه کنید سعی و بخشید بهبود کودکان با را روابطتان است بهتر. کنید

 .بگیرد شکل فرزندتان و خود بین ای

 

 پریشان پوشش برای ایوسیله نیز بزرگساالن در حتی زدن حرف زیاد موارد، بسیاری در

 نندک توجه کافی اندازه به فرزندشان به والدین اگر. است درونی هاینگرانی یا روحی احوالی

 ند،ک صحبت غیرعادی طور به فرزندشان هم باز اما بگذارند، وقت اختصاصی طور به برایش و

 .بگردند قضیه روانی هایریشه دنبال به باید

 

 هستند؟ پرحرف ها بچه از بعضی چرا

 یزچ همه دانستن به تمایل و کنجکاوی حس کودکان، در حرفی پر های علت ترین مهم از یکى

 غریب و عجیب های پرسش هم سر پشت و کند می پیچ سؤال را ما فرزندمان وقتی. است

 وا در را پرسشگری روحیه این و دهیم پاسخ آنها به حوصله و صبر با است الزم پرسد، می

 .کنیم تقویت

 

 ابجو کتاب در است بهتر دانم، نمی من» که بگویید او به دانید، نمی را پرسشی جواب اگر

 .کند پیدا را پاسخش تا کنید کمک او به و «کنیم جستجو اینترنت در» یا «کنیم پیدا را آن

  

 ونتاکن شاید. است توجه جلب به نیاز کودکان، در پرحرفی های علت مهمترین از دیگر یکى

 جمعی رد یا کنندمی صحبت طوالنی مدت به تلفن با مادران که زمانی باشید، کرده توجه بارها

 یا طوالنی کردن صحبت با کودک شوند،می غافل کودکشان از و هستند صحبت مشغول

 این ریشه شناسانروان. کند جلب خود به را مادر توجه که کندمی سعی مکرر هایپرسش

 .دانندمی والدین توجه جلب را کودک رفتاری هایواکنش نوع
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 نینس در ویژه به اتفاق این. شودمی منجر آنها کردن صحبت زیاد به نیز کودکان ترس گاهى

 چنین. افتدمی اتفاق ترسند،می خود اتاق در خوابیدن تنها از هاشب که کودکانی برای و پایین

 .کنند صحبت آنها با تا بمانند آنها کنار که خواهندمی والدینشان از کودکانی

 هس باالی کودکان برای خانواده، در جدید فرزند آمدن دنیا به از پس بخصوص نیز حسادت

 .شود محسوب والدین توجه جلب و کردن صحبت زیاد برای عاملی تواندمی سال،

 پریشان پوشش برای ایوسیله نیز بزرگساالن در حتی زدن حرف زیاد موارد، بسیاری در

 .است درونی هاینگرانی یا روحی احوالی

 وقت اختصاصی طور به برایش و کنند توجه کافی اندازه به فرزندشان به والدین اگر

 نیروا هایریشه دنبال به باید کند، صحبت غیرعادی طور به فرزندشان هم باز اما بگذارند،

 .بگردند قضیه

 افسردگی بروز از اینشانه تواندمی کودکان زدن حرف کم نیز گاهی که کرد فراموش نباید

 .باشد آنها در


