
 
 های رفتاری والدین با فرزندانمهارت

 *سیده مریم طباطبایی ندوشن

 اشاره

ــان و  امعه ــان روانشناس ــدین»شناس ــار وال ــا  و رفت ــیوۀ ارتب در را « ش
. روانشناسان؛ دندانميفردی و ا تماعی فرزند موثر  گیري شخصیتشکل

ــی فــرد و  امعــه شناســان؛ ریشــۀ  ــا اخــتالالت روان منشــاء ســالمت ی
هــای ا تمــاعی را در کــانون خــانواده  ســتجو هــا و کجرویناهنجاری

که سالمت و تعادل خانواده و در نهایـت سـالمت روانـی و  کنند؛ چرامی
ا تماعی فرد، به کیایت رواب  درون خانوادگی و بویژه روابـ  والـدین و 

های تربیتی ورفتاری والـدین را رو، شیوهفرزندان ارتبا  دارد. نوشتار پیش
 کند.  های رفتاری با فرزند تبیین میرتدر قالم مها

 تربیت فرزنداهمیت نقش والدین در 

ریشه »، به معنای به کار رفته استفراوان  ،که در قرآن و روایات «امّ »کلمه 
در حقیقت مـادر ریشـه و سرچشـمه و ـود کـودک . است «و سرچشمه

اهمیت  1.است و کودک انعکاسی از واقعیات  سمی و روحی مادر است
                                                                                       

 .علوم ارتباطات ا تماعی و پژوهشگر حوزۀ خانواده* کارشناس ارشد 
 .433،   نظام خانواده در اسالم، . حسین انصاریان9
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امـام ای اسـت کـه گیری شخصیت فرزنـد بـه انـدازهمادر در شکل نقش
 1«ساز انسان نیز هازن و، است ساز انسان کریم قرآن»فرماید: می نیخمی

 بچـه کـه است اىمدرسه بزرگترین مادر دامن» د:فرمایدر  ایی دیگر می
   2.شودمی تربیت آنجا در

علوم تربیتی عقیده دارنـد کـه پـدر نیـز نقـش ویـژه ای در  نظرانصاحم
او  و ارنـدر دآمیز از پـدا کان تصوری اغرکود چرا که ؛تربیت فرزند دارد

. ایـن تصـورات و ارندپندارای نیرویی مضاعف میتر و دتر، قویرا بزرگ
 .گ اردران میه پدای بر عهدهکنندهای بزرگ و تعیینها مسئولیتتوق 

کـی از عوامـل ضـعف یگـر آن اسـت کـه بیـان نتای  برخـی تحقیقـات
ر کانی کـه دودک .ه استر خانواددر های امروزی، کاهش نقش پدهخانواد

 .ر آنان بیشتر استهای بروز بزهکاری د، زمینهاندر پرورش یافتهغیبت پد
ارای ، دانداشـتهر تربیتشان نقـش دازه کافی دآنها به اند رانانی که پدفرزند
های کالمی و پیشرفت تحصیلی ر حل مسائل، مهارتی بیشتری دتوانمند
 3.اندهبود

 های رفتاری والدین با فرزندانشیوه

 ، صـرفا  ارتبـا  چنـدان سـاده و آسـان نیسـت. منظـور از فرزندارتبا  با 
همیشـه  ،گاـتنسـخنچـون گاتن با او یا شنیدن سخن او نیسـت؛ سخن

سویه پدیـد آورد. مـراد از نشانه ایجاد ارتبا  نیست و چه بسا ارتبا  یک
 .بخش استهثیرگ ار و نتیج، مداوم، تأدوطرفه ارتبا ، ارتبا 
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 شناخت دوران کودکی و نوجوانی -1 

هـای های مهم رفتار والـدین بـا فرزنـد، شـناخت ویژگـییکی از مهارت
دانند که با فرزندان نمیزیرا برخی والدین  ؛دوران کودکی ونو وانی استه 

حــدیث مشــهور  رفتــار نماینـد. ا نو ـوانی چگونــهیــدر دوران کـودکی 
شـناخت مراحـل تربیـت فرزنـد وچگـونگی رفتـار بـا ناظر به  نبوی

 1؛«ِسنِیَنََوََعبٌْدََسبَْعَِسرنِیَنََوََوِزیرٌرََسربَْعَِسرنِینَََالَْولَُدََسیٌِّدََسبْعََ»فرزندان است: 
   .سال وزیر است 7سال بنده، و تا  7سال سرور، تا  7کودک تا 
یقـی از تلا ،اسـتدرباره تربیـت فرزنـد  وایتترین ر ام که  این روایت
های روانشناختی فرزند در مراحل رشد و وظیاه والـدین در درک ویژگی

 ارایه نموده است. هااین ویژگی
بزرگسـال  622در یک پروژه تحقیقاتی توس  دانشگاه کالیارنیای آمریکا، 

هرچقـدر »، حاصـل شـدو این نتیجه  گرفتمورد پیمایش و مطالعه قرار 
در کـودکی آنهـا  ،گـرفتنر آغـوشکه، ابراز احساسات  عاطای همچون د

اضـطراب و  دهد کـهمشاهدات  بزرگسالی آنها نشان می ،بیشتر بوده است
، نطور سالمت روانـی بـاالتری داشـتندتری و همیاسترس به شدت پایین

این موضوا تأکید شد کـه و ـود احساسـات عـاطای کمتـر  همچنین بر
هـای روانـی و ماریشود که بعضی از آنها در بزرگسالی دچار بیباعث می

ذهنی، خشونت و دارای تعامالت ا تماعی ضعیف باشند و نگاه بدبینانـه 
 2«در ارتباطات خود با دیگران داشته باشند

فرزنـدان بـازی کننـد،  در دوران کودکی مطلوب است والدین بـابنابراین 
رد. نتـای  زیرا بازی با کودک اهمیت زیادی در پـرورش شخصـیت او دا

                                                                                       
 .۲۲۲،   مکارم االخال . حسن بن فضل طبرسی، 9
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ر بـازی و ر دکـه از همراهـی پـد دهد کودکانینشان می تحقیقات متعدد
تری بـا میواشتن رواب  عد عالوه بر، اندهار بودتاری  و سرگرمی برخورد

و  ر بیـان هیجـان خـودکنترلـی و مهـارت بیشـتر دارای خـودوسـتان، دد
 1اند.بوده تشخیص احساسات

اکثر والـدین تـا ت. های دوران نو وانی، بلوغ اسهمچنین یکی از ویژگی
بـا  ،انـدچه پسر به سـن بلـوغ نرسـیده و چه دختر ،زمانی که فرزندانشان

اما زمانی که فرزندشان وارد دوران بلـوغ  ،شوندمشکل خاصی موا ه نمی
بـرای کـه  به این دلیـلشود. اکثر والدین شان آغاز می مشکالت شود،می

اند، سعی دارنـد بـا هرفتار صحی  با فرزندانشان در سن بلوغ آموزش ندید
فرزنـدان  ، وحال اینکهرفتار کنند یفرزندانشان با همان حال و هوای کودک

و  دارنـدت و هویـت خـود یسـعی در پیـدا کـردن شخصـ ،در این سـن
بـه همـین دلیـل  ،تصمیمات زندگیشـان را خودشـان بگیرنـد خواهندمی

چشـم با پدرو مادرشان در دوران بلوغ بـه  آنانسرکشی و مخالات مکرر 
گرایش به اسـتقالل نو وانان در سن بلوغ که بدانند  بایدوالدین  خورد.می

 ،این حس را به دیگران منتقـل کننـدزنند تا دست به هر کاری میدارند و 
شـود. دور شـدن نو وانـان از والدینشـان سـبم ممکن است همین امر 

کـه  حد معقول ا ـازه دهنـددر والدین در این شرای  باید به فرزند خود 
 احساس استقالل کند.

 احترام والدین به یکدیگر -2

 هبطــاایــن ر رکــه بــصــمیمیت و احترامـی ، یکــدیگررتبـا  والــدین بــا ا
فرزنـد بـویژه  سالمت روانی کنندهترین محور تأمینفرماست، اصلیحکم
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و برخوردهای خشن والـدین نسـبت بـه  ستیزها است. در دوران کودکی
بـر فرزنـدان  تای  مخربـی، نهر سطحی( یکدیگر در حضور فرزندان )در
والـــدین عـــدم تاـــاهم و دعواهـــای تاثیر دارد. در تحقیقـــات متعـــدد،

فرزنـدان اعتمـاد بـه ناـس عدم و  ی، پرخاشگرگی، افسردیگیرگوشهدر
دعواهـای والـدین در اختالفات دائمی و  1بویژه کودکان ثابت شده است.

ت ا تمـاعی کـاهش ارتباطـاآنهـا را در  سط  سازگاری ،حضور فرزندان
کند. این مسـئله بـه را در فرزند تضعیف می ه قدرشناسیروحیدهد و می

تأثیرات ناسالمی بر ابعـاد مختلـف رشـد و تکامـل فرزنـدان خودی خود 
ضمن آنکه روابـ  والـدین بـا یکـدیگر، بـه  .داردویژه رشد شخصیتی به

ری های رفتـاهای ارتباطی و مهارتعنوان کالس درسی است که مهارت
 .دهدبا همسر را به او آموزش می

 تفاهم والدین در شیوه رفتار و تربیت فرزند  -3

تردید آن اندازه که هماهنگی و تااهم والدین در تنبیه، تشویو و تربیت بی
آسـیبی کـه اهمیت دارد؛ نحوه تنبیه و تشویو چه باشـد، اهمیـت نـدارد. 

بیشتر از آسـیبی اسـت کـه معموال   بینندفرزندان از ناهماهنگی والدین می
 فوایـدیبه خاطر . تربیتی یکی از والدین ببینندغل  ممکن است از روش 

دارد، بهتـر  ارتباطش با والـدین و فرزند تربیت که هماهنگی والدین برای
زیرا عدم  ؛تربیت فرزند به تااهم برسندصحی  شیوه  درباره است والدین 

تربیتی فرزند، اقتـدار آنهـا را های تااهم والدین بر سر موضوعات و شیوه
کند و فرزند نسـبت بـه حقانیـت و منطقـی دار میبرابر فرزند، خدشه در

                                                                                       

، فصـلنامه «نقش خـانواده در پیشـگیری از بزهکـاری نو وانـان». ابوالقاسم رئیسی، 9
 .826   ،8 ش دانش انتظامی،
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 . شودمیتردید  دچارهای پدرو مادر بودن  توصیه

 ـ صبر والدین در رفتار با فرزند 4

بـه  بایـد والدین کههاي اخالقي است ارزشیکی از مهمترین  صدر سعه
های فرزنـد در هـا و شـیطنتبازی ی موارد نظیردر بعض د.نباش آراسته آن

 ،دعـواي خـواهر و بـرادر، زنـده به خود و دیگران آسـیم نمیصورتی ک
، داشــتن فرزنــدان معلــول  ســمي و ذهنــي ،یــادگیري درســي فرزنــدان

الزم اسـت ، انـدفرزنداني که به نوعي دچار اختالل رفتاري و رواني شـده
دین بدانند که در بسـیاری . اگر والوالدین، سعه صدر بیشتری داشته باشند

هـا و هـا، کنجکاویهای ایجاد شده توس  فرزنـدان نظیـر بازیاز چالش
 سـعه صـدر حتی دعواهای فرزندان با یکدیگر، درس زندگی و ود دارد،

تعـدادي  در زمان نبي مکرم اسـالم داد. بیشتری از خود نشان خواهند
ت فرزندان خـود بـه ایشـان از مادران به حضرت مرا عه کرده و از شیطن

َعََ» :کردند. حضرت به این مادران فرمودندشکایت مي ِِ َفيَِصرغَِر بيِّ َالص  راَمُة
 وئي کـودک، در دوران شیطنت و لجا  و ستیزه 1؛«زیادٌةَفيََعقلِِهَفيَکِبَرِ
 .گر فزوني عقل و اندیشه او در بزرگسالي استخردسالي او، نمایان

ََ : »مودندفر همچنین امام موسي کاظم َالُْغرَم ََُُِْسرتََح َِصرغَِرََِِِفريََعَراَمرُة
چه خوب است که فرزند در خردسالي بـازیگوش  2؛«کِبَِرََِحلِیمًاَِفيَلِیَکُونََ

داري او در بزرگسـالي و پرتالطم باشد؛ این رفتار نشانه حلم و خویشـتن
و ـم مبرابر اقتضائات سنی فرزندان، ضمن آنکه  صبر والدین در«. است

شود، توانمندی فرزندان را درحل مسـائل آینـده بـه پرهیز از خشونت می
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ها و دعواهای بین خـواهر و در چالشدنبال خواهد داشت. به عنوان مثال 
قـدرت حـل مسـئله را پیـدا نـد و گیردفاا از خود را یـاد مـي، آنها برادر
 کنند.مي

 حفظ اقتدار در ارتباط با فرزند -5

های فرزندپروری صورت گرفته و بـین سـه ره سبکتحقیقات زیادی دربا
ترین سـبک ، بهترین و موفـو«گراو اقتدار« مستبدانه»، «سهل گیرانه»سبک 

هـای معرفی شده است. سبکی که تـاثیر آن در ایجـاد ویژگی« ر گرااقتدا»
ی مطـرح های فرزندپرورمثبت در فرزند ثابت شده است و در میان روش

ترین روش تربیتی به نزدیک «مقتدرانه»پروری زندشده. در روانشناسی، فر
صـمیمی با رفتار زیرا والدین مقتدر با فرزندان خود  ؛است« اسالم» روش

کنند و از  هت مستحکم میآنها ، رابطه خود را با آنانو با ابراز محبت به 
کنترل رفتاری، محدودیت های واض  و مناسم بـا سـن فرزنـدان وضـ  

ت خـود بـا فرزندانشـان گـرم هرچند در تعـامالقتدر، والدین م 9کنند.می
کنـد از بازخواسـت و با این حال هنگامي که موقعیت اقتضـا مـي هستند؛

تنبیه هم به صورت مالیم استااده مي کنند.آنها در زمان اشتباهات فرزندان 
دهنـد دالیـل خـود را ارائـه دهنـد و در ایـن خصـو  به آنها ا ازه مي

بـدون نگرانـي  هـا، فرزنـداندر این خانواده .کنندقضاوت زود هنگام نمي
به  اي نصیحت و والدین  کنندمی گاتگو  والدینرا   به مسایل خود با 

 .دنوسرزنش فرزندان از طریو گاتگو به اصالح رفتار آنان مي پرداز
معموال افـرا  و تاـری  و ـود  یی که والدین، مقتدر هستندهادر خانواده

                                                                                       

های مقایسـه ســبک»ی حمیـده، یارزاده و الـهالسـادات فـاتحی. اعظـم پـرچم، مریم9
نشـریه: پـژوهش در « فرزندپروری بامریند با سبک فرزندپروری مسـئوالنه در اسـالم

  . 831تا    881مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، از   
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 ایـنکنند و نه در اعمال قـوانین. ت کردن افرا  ميیعني نه در محب ندارد،
  .آیندمي حساب به کودک براي ايقوی عاطاي پشتیبان هاخانواده نوا

از ایـن کـه فرزندانشـان برخـي از مسـائل را بهتـر از آنـان  والـدین این 
درباره مسـائل فرهنگـي، ا تمـاعي و  ؛کنندبشناسند، احساس رضایت مي

کننـد. وقتـي فرزنـدان نمـرات خـوبي گاتگو مـي اقتصادي با فرزندانشان
آورند بـه آنـان پـاداش و آزادي بیشـتري گیرند و موفقیتي به دست ميمي
آنهـا را  ،دهند و اگر نمرات پایین بگیرند با تشویو آنان به فعالیت بیشترمي

 1.کنندکنند و آزادي آنان را محدودتر ميکمک مي

 جوان . برقراری ارتباط منطقی با فرزندان6

را پشـت  نو وانی و بلـوغ ها و مشکالتای از بحرانبخش عمده ، وان
اسـت کـه  نیسری از مشکالت ویژه  واسر گ اشته و آماده مقابله با یک

هـای در هر کـدام از حـوزه ممکن است در این دوران نیز با خانواده خود
هـا در بسیاری از خـانواده .سری از مشکالت شوددچار یک گیریتصمیم

در دوران کـه از  بیش از حـدقهر، طرد کردن، کنترل   وان، حل مشکالت
کـه در ایـن سـنین در حـالی ؛برنـدکردند، بکار مـیاستااده می کودکی او
و   وان از صـحبت ،سن. در این است کارسازاستدالل،  و دلیل استااده از

 هاتوصیه به و بردل ت می ،زندگی با والدین خود هایبحث درباره هدف
باید تو ه داشت کـه نصـیحت هـر  .دهدبهتر گوش می والدین و نصای 

شونده است و به به مثابه سرزنش برای نصیحت فردی در حضور دیگران،
زند. خیرخواهی و نصیحت والدین به فرزند در هـر شخصیت او لطمه می
امـام  و حتی در حضور خواهر و برادر نباشد. انجام شودسنی باید در خاا 
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اًَفََقرْدََزانَرهَََُوَعَظََأَخراَََُِمنَْ»فرمایند: می رىحسن عسک ََوَعَظرهَََُوََمرنََِْسرر 
هر کس برادر )دینی( خود را پنهانی نصیحت کند، او را  1؛«َعَمنِیًَةَفَقَْدََشانَهَُ

 .آراسته و اگر آشکارا نصیحتش نماید ارزش او را کاسته است

 . احترام به فرزندان7

بیعی نو وانان، این است که مانند بزرگسـاالن بـه هاى طیکی از خواهش
شان احترام شود. نو وانان انتظار دارند کـه پـدران و مـادران و شخصیت

 رسول خدا 2چنین بستگان با آنان، مانند بزرگساالن برخورد نمایند.هم
زندان خـود را احتـرام فر 3؛«یُْغفَْرَلَکُمَََْوََأْحِسنُواََأَدبَُهمَََْأکِْرُمواََأْوَاَدکُمَْ»فرمود: 

امـام  خداوند شـما را خواهـد آمرزیـد. نمایید و آنان را نیکو تربیت کنید.
ر»فرماید: نیز می رضا َالص  َُمعاَشَرََُکََمرَع ُْ َالَْغَِاَْجِم برخـورد و  0؛«یررَِکَبَِیِرَو

   «معاشرت خود را با کوچک و بزرگ، زیبا گردان.
 میـرزاى کـه بـودم دشـاه خـود مـن: گویـدمی تهرانی بزرگ آقامرحوم 
 بـار یك. کردمی رفتار ادب کمال با خود نو وان فرزند با چگونه شیرازى

 ا ـازه آقا فرزند براى و آمد میرزا خدمتپیش ،بودم ایشان خدمت در که
 داخـل ایشان خردسال فرزند هنگام این در. داد ا ازه میرزا و گرفت ورود
 ادب نهایت در فرزند و داد نشستن ا ازه میرزا. ایستاد سالم از پس و شد

 میـرزاى. دوخـت زمـین به را خویش چشم و نشست زانو دو به صورت
 طـی در و پرداخـت خـویش ککـود درس و حـال از پرسش به شیرازى
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 مـدتی از پـس. کـردنمـی خطـاب آقا کلمه با  ز را فرزندش، گووگات
 ى ـا از کمـی او احتـرام به و داد ا ازه پدر. خواست رفتن ا ازه فرزند
 9.برخواست خود

 . نظارت بر رفتار فرزند8

 و انحرافـاتاز افزایش پیشگیری  ،های مهم نظارت والدینیکی از مهارت
هـای امـروزی، نظارت بیشـتر بـر رفتـار آنهاسـت. متأسـاانه، در خانواده

هـای هـدایتی و نظـارتی ها صرفا  نقش حمایتی پیدا کـرده و نقشخانواده
هایی در خـانواده همین امر، مو م بروز آسیمکنند. خود را کمتر ایاا می

مجـرد  انافزایش آمار اعتیـاد  وانـ و شدن رواب  دختر و پسرمانند عادی
 شده است.

ها، بیشـتر امـام بعـد از سـن تکلیـف بچـه»گوید: عروس امام خمینی می
پرسـیدند: آیـا شـما دقتشان در تعلیم و تربیت آنها بود. همیشـه از مـا می

آیـد؟ بـا چـه کسـانی رود و کی میان کی از خانه بیرون میتدانید بچهمی
 2«کند؟هایی میکند و یا چه صحبتوآمد میرفت

شـان بـزرگ کـه فرزندانمتأساانه، امروزه برخی پدر و مادرها به بهانه این
تـا وقتـی کـه ، مراقم آنان نیستند. اینـان پـدر و مـادرانی هسـتند اندشده
کار داننـد او کجـا اسـت و چـهده، نمیشان مرتکم  رمـی نگردیـفرزند
کند! این در حالی است که امروزه فرزندان ما، بیشتر از هر زمـانی نیـاز می

ها افزایش یافتـه وتهـا م فرهنگـی، به مراقبت دارند؛ زیرا زمینه ناهنجاری
 نماید.  وانان ما را تهدید می
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 . تقویت باورهای دینی 9

اســت. میـت فراوانـی برخـوردار فرزنــدان از اهتقویـت باورهـای دینـی 
امـام . کنـدیمـی، تعهد  وانان و نو وانان را به دیـن بیشـتر نیدباورهای 

فرمایـد: دربارۀ بازدارندگی دین از انجـام کارهـای ناشایسـت می یعل
َیَعَْلدََِّاَ»  دارد.دین، از لغزش باز می 9؛«ِصمَُیُن

عتقدنـد کـه نظران مشده بسیاری از صـاحمهای انجامبا تو ه به پژوهش
شـوند؛ هایی مانند بحـران هویـت میی، کمتر دچار بحرانم هبهای گروه

کند و ایـن امـر،  ویی و خیرخواهی افراد را اشباا میزیرا دین، میل کمال
 گردد.های ا تماعی و اخالقی منجر میبه کاهش بسیاری از انحراف

ه دشمنان قبـل امروز است که تاثیرگ اری اعتقادات در رفتار انسان دلیلبه 
این امر در قالم فیلم، کتـاب  ،عقاید  وانان را نشانه رفته است از هر چیز

هـای سـازندگان بازی چنانچـه کنـد،های مجازی... نمود پیدا میشبکهو 
هایی با سبک آخرالزمان دینی، اغلم مقر حضور دشمنان ای در بازیرایانه

مادهـایی اسـالمی در آن ی کـه نیهانابود کننده  هان را، مسجد و یا محل
کنند و فرد منجی)عمدتا  سربازانی از ارتش آمریکا به کار رفته، انتخاب می

و انگلیس به عنوان پلیس صل   هـانی( پـس از مبـارزه بـا اهریمنـان یـا 
ها )اغلم مسلمان هستند(، پس از نجات دنیا،  شن پیروزی را تروریست
 ماهوم این»هایی چنین بازی گیرد.هایی با طرح و شکل کلیسا میدر مکان

 مودت و صل  آرامش مسیحیان، عامل که کند مي منتقل کاربر ذهن به را

بر این اساس باشد که درقرآن  شاید 2.«است ...و خشونت و اسالم، عامل
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مـورد تو ـه قـرار گرفتـه اسـت، زیـرا عقایـد  یروایات مسایل عقاید و
. از این رو است کـه احکام است زیرساخت مسایل دیگر اعم از اخال  و

ِِ َو ُههَو به توحیدباوری فرا خواند:  لقمان فرزندش را َو ِإْذ قاَل ُلْقماُن اِلْبِنه
ُِ يا ُبنَ  ْرَك َلُظْلٌم َعظیم یَّ َيِعُظ ِِ ِإنَّ الشِّ

)به خاطر بیاور( هنگامی  9؛ال ُتْشِرْك ِباللَّ
پسرم! »گات:  ـکرددر حالی که او را موعظه می ـ را که لقمان به فرزندش

   .، ظلم بزرگی استکچیزى را همتاى خدا قرار مده که شر
های دینی فرزندان ، به تعلیم آموزهوالدین، برخی حاضرمتأساانه در عصر 
ی مختلـف زنـدگی هـامهارتدهند و برای یادگیری خویش اهمیت نمی

کنند، اما نسـبت مادی برای کودکان و نو وانان خویش هزینه بسیاری می
   .اندتااوتتو ه یا بیسازی معارف دینی و معنوی آنان، کمبه نهادینه

 . دیگر مهارت ها11

 شناسی برای صحبت با نوجوان * وقت

حوصله و وقت کـافی دارد بـا او صـحبت  نو وان،زمانی که  والدین اگر
خـود را بـرای رفـتن بـه  ند. اگـر وقتـی نو ـوانگیرد، بهتر نتیجه مینکن

 ،خواهم با تو صحبت کـنمد مینگویببه او  ،کندآماده میمیهمانی دوستش 
تـا زمـانی کـه احسـاس ، عالوه بـر آن نتیجه دلخواه حاصل نخواهد شد.

های شماسـت، موضـوعات کنید که نو وان مشـتا  شـنیدن صـحبتمی
 تان را برای او مطرح کنید.مختلف و رویدادهای زندگی

  ارزش ندانیدنظر نوجوان را بی* 

. اگـر باشداحمقانه و کودکانه  والدینحرفی بزند که به نظر   وانشاید نو 
کنـد. شود و کمتر صحبت می، ناراحت میدیاین امر را مستقیما به او بگوی
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زیرا نو وان  ؛در برخی موارد که نظر او را قبول ندارید، آن را مطرح نکنید
 .در این مقط  به تایید نیاز دارد

 ودن شنونده فعال ب* 

یش از صحبت کردن اهمیـت دارد. بهای نو وان دن به صحبتگوش کر 
کنید. بکوشـید حـداقل روزی کند او را درک میزیرا نو وان احساس می

روی او بنشـینید، های او باشید. با روی باز روبـهتدقیقه شنونده صحب ۲2
هایش را تکـرار کنیـد. بـرای مثـال، هایش نگاه کنیـد و صـحبتدر چشم

در  واب بگویید: پـس  : من، امروز تکالیف زیادی دارمگویدفرزندتان می
گویـد: امـروز معلمـم  لـوی همـه امروز حسابی سرت شـلوغه؟ او می

آموزان با من دعوا کرد. در  واب بگوییـد: پـس امـروز از ایـن کـه دانش
چیـزی معلمت باهات دعوا کرد، ناراحت شـدی؟ گـوش کـردن فعاالنـه 

ـفراتر از کلمات است. شما غم، شادی ش یـا نـاراحتی فرزنـدتان را ، رنج 
باید از پس کلمات و تعابیر او با تمام و ود حس کنید تا بتوانید خـود را 

بـه او فرصـت دهیـد صـحبت کنـد. بـا عجلـه  .در موقعیت او قرار دهید
 د.حرفش را قط  نکنی

 




