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 3           درستی داشته باشم؟ چگونه با فرزند نوجوانم ارتباط مؤثر و

 :پیشگفتار

روزی که برای اولین بار به عنوان معلم وارد محیط 
سردرگمی  دبیرستان شدم، احساس مبهمی مثل  گیجی یا

دانستم در اولین برخوردم  چرا که هنور به درستی نمی ،داشتم
شناختند  وانی که تا آن روز نه آنها مرا میآموزان نوج با دانش

شان داشتم، چگونه  و نه من شناخت درستی از آنها و روحیات
 ؟کردم میباید رفتار 

مراسم صبحگاه مدرسه که به اتمام رسید، کیفم را 
)ب( شدم. هنمایی مدیر مدرسه وارد کالس اولرابرداشتم و با 

 جلسه اولینآرام وارد کالس شدم. ظاهری ای متبسم و  با چهره
تا آموزان سپری شد.  کالس به معرفی اجمالی خودم و دانش

آنقدر سرگرم گفتگو شده بودیم که متوجه ساعتی بعد 
خواستم از کالس  گذشت زمان نشدیم و وقتی زنگ خورد و می

گویی روزهای مدیدی است که همدیگر را  ،یایمبیرون ب
م و دیگر از آن نگرانی لحظات اول ورود به مدرسه سیشنا می

روزها وجلسات بعد از آن نیز برایم همچون  هیچ خبری نبود.
کالس درسی شده بود که از آن درس زندگی و عشق 

تک  ای که با تک آموختم )در پرتو ارتباط خوب و سازنده می
آن سال تحصیلی ی  آموزانم برقرار کرده بودم(. خاطره دانش

 است. هنوز هم در ذهنم مثل تصویری شفاف باقی مانده
ی که برایم سرشار از تجارب ارزشمند اولین سال ی  خاطره
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با درخصوص نحوه ارتباط مثبت و موثر با نوجوانانی بود که 
چندساله ی دوستی  به رابطهجایگاه معلم و شاگرد  وجود حفظ

و خاطرات شیرین بسیاری از آن روزها در  منجر شدمان  بینما
  .است به یادگار  باقی گذاشتهذهنم 

تحصیل در مقطع   ی ادامه زهن سال بود که انگیهماو از 
ارتباط اتفاقا در رشته روانشناسی تربیتی که )کارشناسی ارشد 

پیدا را ، (ام نداشت چندانی هم با رشته تخصصی و شغلی
به نوعی مرتبط با نوجوانان نیز ام  کردم و موضوع پایان نامه

توانم به  چگونه می" ؛اندیشیدم باخود می همواره چرا کهبود. 
ها  و دیگر خانواده وهله اول که حاال مادر هستم(م )در خود

ان به نحو م نوجوان انکمک کنم تا در ارتباط برقرارکردن با فرزند
 ".؟مطلوب و صحیح رفتار کنیم

و  نهم میباوجود گذشت این سالها، هر روز که به مدرسه پا
 ، کنم برقرار میارتباط  شان آموزان نوجوانم و والدین با دانش

افزاید و  ام می های قبلی ای است که بر اندوخته هتجرب چونان
اندوزی  ای هستم که از یادگیری و دانش هم چون تشنه هنوز

 ام. نگشتهنیاز  و بیانتها سیراب  در این بحر طویل و بی
تدوین این کتاب نیز با نیت انتشار بخشی از همان تجارب 

هایی که  امید آن دارم که برای والدین و سایر گروه ه وگردید
 افتد. فایده قشر نوجوان سروکار دارند، مفیده  نوعی با ب
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 :مقدمه

دانیم که انسان از همان اولین لحظات  بی شک همه می
نیازهای بدو تولد به ارتباط با اطرافیان نیازمند است و 

قبیل گرسنگی و تشنگی و  اش از اولیه جسمانی و روانی
 شدن و دریافت محبت از درآغوش گرفتهبه نیاز روانی 

کردن به   طریق گریه یا فرد نگهدارنده را از ینسوی والد
کمک و ی حیات به  و ادامه و برای بقا نمودهایشان ابراز 

جتماعی و ازین حیث موجودی ا حمایت اطرافیان نیاز دارد 
 رود. به شمار می
ی تنهایی  توان گفت که هیچ انسانی در جزیره به یقین می

خودش و بدون مناسبات اجتماعی قادر به زیستن نیست  
و  در ارتباط با دیگران و ازطریق زندگی اجتماعی است که 

 های حقیقی زندگی را درک نماید. تواند زیبایی می
اختار انسان طوری بدیل الهی، س آری، به امر و دانش بی

های او در  طراحی و چیدمان شده است که نیازها و خواسته
مطلبی، گردد.) بروز داده شده و نمایان می« ارتباط»هنگام 

 (14، ص1389
یابیم که  با تأمل در تعالیم آسمانی، به خوبی درمی

ترین و مهم ترین تأکیدها و سفارشات آن خالق  بزرگ
برقرارکردن « ارتباط»چگونه بخش، به بهبود روابط و  هستی

 (23باشد.)همان، صفحه  با دیگران می
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 شاناز آنجائی انسان ها براساس فطرت نهفته در وجود
نیاز به باجمع بودن و همراهی کردن دارند، لذا به این 

تعامالت شان با یکدیگر ارتباط گفته نحوه ویژگی آنها و 
 می شود.

فرزندان به  از طرفی خانواده محیط اصلی پرورش یافتن
آید والدین موفق و توانا کسانی هستند که از  حساب می

دانایی و مهارت الزم درخصوص برقراری ارتباط مثبت و موثر 
 شان برخوردار باشند. با فرزندان

برای برقراری ارتباط سالم و موثر نیازمند کسب آگاهی و 
های الزم جهت ارتباط با  دانش الزم دررابطه با مهارت

ن و از جمله اعضای خانواده و نزدیکان خویش اطرافیا
 هستیم.

 منظور از ارتباط سالم چیست؟

منظور از ارتباط سالم نحوه برقراری تعامل به روش صحیح و 
آنست که در این فرآیند عالوه براینکه احترام طرفین مثبت 

 شود، حق کسی از بین نرود. حفظ می

المت و خانواده اولین و مهمترین رکن تامین کننده س
است و اساس یک رابطه سالم میان   امنیت روانی فرزندان

والدین و فرزندان محبت کردن و دوست داشته شدن 
قدر ارتباط کالمی و عاطفی بین  ازسوی آنهاست. هر چه
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تری برخوردار  ی سالم اعضای خانواده بیشتر باشد، از رابطه
 شده و نشاط و شادابی و پویایی بیشتری را درمیان آنان

 شاهد خواهیم بود.

حال قبل از اینکه بخواهیم نکاتی را برای داشتن ارتباطی 
سالم در محیط خانه و میان اعضای خانواده بیان کنیم، 
الزم است توضیحاتی را راجع به نوجوان و دوره نوجوانی 

 ارائه دهیم.
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 نوجوان و دوره نوجوانی: فصل اول( 

ای  نامند. نوجوانی به دوره میسالگی را نوجوانی  19تا  11سنین 
شود که فرد دوره کودکی )بدوتولد تا  از زندگی اطالق می

سالگی( را پشت سرنهاده و هنوز وارد دوره بزرگسالی نشده 11
است. بنابراین دوره نوجوانی بین دو دوره کودکی و بزرگسالی 
قراردارد و همین امر باعث نوعی سردرگمی، پریشانی و 

  شود. ن نوجوان میبالتکلیفی در ذه

ای مختصر به برخی از تغییرات دوران نوجوانی  در ادامه اشاره
 خواهیم کرد:

 تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ: -

بعضی از رفتارهای هیجانی نوجوان و عدم کنترل رفتار وی 
های  رشد سریع جسمی و تغییرات مشهود در اندامدر اثر 

بیل: بزرگ شدن او طبیعی است. تغییرات جسمی ازقبدن 
ها و... که  دار شدن صدا، برآمدگی اندام بینی، بم و خش

درصورت عدم آموزش صحیح فرد در مقابله با این مسایل 
تواند زمینه اضطراب و آشفتگی روحی او را فراهم  می

سازد. درحالیکه آگاهی والدین از این مساله و تالش برای 
ن در کاهش برقراری رابطه دوستی و همدلی با فرد نوجوا

 سزایی دارد. او تاثیر به مشکالت روحیمیزان استرس و 
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 فشارهای روانی  -

کودکی و ورود به  در این دوره به علت پشت سرگذاشتن دوره
گردد و تمایل دارد که  طلبی می دوره جدید دچار نوعی استقالل

اش ازقبیل: انتخاب دوست یا  در اتخاذ تصمیمات زندگی
دوستان جدید  و ارتباط با آنان، انتخاب رشته تحصیلی و 

های ورزشی، هنری و  مندیهای مختلف در زمینه عالقه
عمل نماید و گاهی اش به طور مستقل  فعالیتهای اجتماعی

این مساله باعث ایجاد چالشی میان والدین و فرزند 
 گردد.  شان می نوجوان

فشارهای روانی در این دوره به علت هیجانات ناشی از 
شود که  می بتغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ موج

ای  اش و حتی دوستانش رابطه نوجوان با خودش، خانواده
حالت عصبی را در او افزایش  ناسازگار داشته باشد و این

 دهد. می

ازطرفی پیدایش نیازهای جدید در نوجوان و تمایل او به رفع 
شود که تصویری مبهم و دور از  ارضای نیازهای آنی سبب می

دسترس  برای آینده خود، ازدواج و تشکیل خانواده، تحصیالت 
داشته  عالی و شغل مناسب برای تامین نیازهای اقتصادی

باشد که عدم رابطه مناسب و صمیمی بین اعضای خانواده و 
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بخصوص پدر و مادر باعث تشدید مشکالت روحی و روانی در 
 نوجوان خواهد شد .

 گرایش به همساالن: -

فرد در دوران کودکی بیشترین حمایت را از سوی والدین و 
 کند لذا بیشترین الگوپذیری را از آنها دارد مربیان دریافت می

طلبی اش  که در دوره نوجوانی بدلیل حس استقالل درحالی
کند از همین  گرایش بیشتری به سمت همساالن خود پیدا می

رو دوستان و همسان وی به الگوهای جدید در زندگی او مبدل 
خواهند شد. در این میان والدین بعنوان کسانی که از فرزند 

رها و کنند و رفتا شان به طرز صحیحی حمایت مینوجوان
نمایند،  میارتباطش با دوستان را بطورغیرمستقیم نظارت 

نقش مهمی در حفظ رابطه سالم و قابل اعتماد میان خود و 
 سازند. فرزند نوجوانشان ایفا  می

در ذهن نوجوان مطرح در این دوره سواالت متعدد و اساسی 
 شود. می

 :اجتماعی-مراحل رشد روانیدرباره  نظریه اریکسونطبق بر 
دوره بلوغ تا اوایل بزرگسالی است که یکی از  ؛نوجوانی»

زیرا در پایان این دوره فرد باید به  ،ترین مراحل رشد است مهم
یابی نه  درک پایداری از هویت خود دست یابد. اگرچه هویت

شود بلکه بحران بین  در نوجوانی آغاز و نه در آن تمام می
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رسد.  خود می هویت و سردرگمی هویت در این مرحله به اوج
در واقع افراد در این دوره بیش از هر زمانی در جست وجوی 

باشند که دریابند چه چیزی هستند و چه چیزی  این می
های  با شروع عالئم بلوغ، نوجوانان به دنبال نقش .نیستند

ها بتوانند هویت جنسی،  گردند که به کمک آن ای می تازه
ها در این فرایند  . آنایدئولوژیکی و شغلی خود را پیدا کنند

اند  هایی که تاکنون از خود شکل داده جست وجو، به برداشت
توان گفت بذرهای هویت در  کنند. در نتیجه می رجوع می

های بعدی ادامه  شوند و در طول مرحله نوباوگی کاشته می
شوند. سردرگمی  یابند و سپس در نوجوانی نیرومند می می

با پایان نوجوانی، فرد همچنان  افتد که هویت زمانی اتفاق می
ای از خود برسد و معیارها و  تواند به برداشت یکپارچه نمی

های مختلف  کند و دائمًا بین هدف های خود را پیدا نمی ارزش
 (.1963اریکسون، ) «کند احساس سرگردانی می

( براین باور بود کار بنیادی نوجوان به دست 1963اریکسون )
یافتن پاسخی به این دو پرسش:  یعنی .آوردن هویت است

کنم؟ اریکسون بحران این دوره را  من که هستم؟ و چه می
ناپذیر رشد سالم  بحران هویت نامید و آن را بخش جدایی

جتماعی دانست. وی معتقد بود این دوره را باید دوره _اروانی
ای که فرد شاید برای شکل دادن به  آزمایی دانست، دوره نقش
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های  بستگی ای از خود، رفتارها، باورها و دل مفهوم یکپارچه
  .گوناگونی را آزمایش کند

را با موفقیت پشت « بحران هویت»حال چنانچه نوجوان دوره 
رو از اعتماد  سر نهد، در مواجهه با مسائل و مشکالت پیش

تری بیشپذیری  پذیری، استقالل و مسئولیت نفس، انعطاف به
روابط  بود با دیگران، قادرخواهد در ارتباطبرخوردار خواهد بود و 

 برقرار سازد.باالتری را صمیمی 

ای  نوجوان با والدین وی شکل تازههمچنین در این دوره ارتباط 
طلبی  ل که چنانچه استقالکند  میپیدا ان کودکی نسبت به دور 

پدر و مادر به رسمیت شناخته شود و نوجوان از سوی 
تصمیمات مهم و اساسی انجام  فرزندشان از حمایت الزم در

 .ت بین آنان به حداقل خواهد رسید، تعارضامند گردد بهره
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 فصل دوم( سالمت روانی

مهارت های زندگی از جمله نیازهای اساسی افراد برای زندگی 
کنند تا  ها به افراد کمک می در اجتماع است. این مهارت

بتوانند در اجتماع سازگار باشند و از سالمت روحی و روانی 
های زندگی انواع گوناگونی دارند  بهتری برخوردار باشند. مهارت

دیگر متفاوت باشد. تواند از فرهنگی به فرهنگ  که گاه می
 (9، ص1397)سورگی، 

هایی گفته  ای از توانایی های زندگی به مجموعه آموزش مهارت
شود که زمینه سازگاری رفتار  مثبت و مفید را فراهم  می
سازد که ضمن پذیرش  آورد و این توانایی فرد را قادر می می

های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و  مسئولیت
واند به شکل مؤثری با خواست، انتظارات و مشکالت دیگران بت

به نقل  ؛1397،)سورگی. رو گردد روزانه در روابط بین فردی روبه
 (.1388زاده،  از: کریم

شوند که  از آن جهت مؤثر و مفید تلقی می مهارتهای زندگی
های وجودی خود  سازد تا دانش، نگرش و ارزش فرد را قادر می
عی و عینی تبدیل کند و بتواند از های واق  را به توانایی

نیروهای وجودی درجهت شادابی و شادکامی و ایجاد زندگی 
که از مهارتهای شخصی  و دیگران بهره گیرد. مثبت برای خود 

شود و  هایی نایل می زندگی بهره کامل دارد به احراز موفیق
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های فردی و اجتماعی توانمند خواهد  درجهت کاهش آسیب
 )خنیفر،حسین و پورحسینی، مژده. ؟( بود.

بهداشت و سالمت روان داشتن نوعی احساس امنیت و 
آرامش درونی است به دور از اضطراب و فشارهای روانی . 
برخورداری از ذهن و روان سالم بر سالمت جسمانی نیز 

باتوجه به اینکه نوجوانان امروز خود پدر و تاثیرگذار است. 
ی ما خواهند بود، لذا اهتمام در  جامعهمادران نسل فردای 

سالمت بهداشت روانی آنان نه تنها برای خود آنها و زندگی 
شان بلکه برای سالمت جامعه نیز  و همچنین خانوادگی  فردی

 سودمند خواهد بود.

هایی که از سالمت روانی باالتری برخودار هستند در  انسان
مند  تری نیز بهرهتعامل با اطرافیان نیز از کیفیت روابط به

 هستند. 

سالمت روان »به « بهداشت روانی»سازمان بهداشت جهانی از 
سالمت فکر، عبارت است »تعبیر کرده اند و می گویند: « و فکر

از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصالح 
محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی به 

 .«نه و مناسبطور منطقی، عادال

انسانها بر بهداشت روان آنها نوع نگرش و باورها و اعتقادات 
 بسیار تاثیرگذار است.
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وجواني از مهم ترين مراحل رشد و تكامل انسان است كه ن
ويژگي هاي رشدي آن مي تواند زمينه ساز بروز انواع اختالالت 
 .رفتاري، بزهكاري، سوء مصرف مواد و بيماري هاي رواني باشد

 .(1387سپهرمنش و همکاران، )

بنابراین نقش والدین به عنوان اولین و مهمترین الگوهای 
شان بسیار حائز  زندگی فرزندان در داشتن سالمت روانی

اهمیت  است. نوجوانانی که از بهداشت روانی باالتری 
های  برخوردار هستند، در اثر آن کمتر دچار اضطراب و نگرانی

  رابطه با افراد جامعه و محیط پیرامونشوند و در  زا می آسیب
 تری خواهند داشت. خود ارتباط مطلوب

میان بهداشت روانی و ارتباط موزون با جامعه و چرا که  
 (1386)مجله طوبی،  .اصالح محیط، ارتباط تنگاتنگ وجود دارد

اقداماتی که والدین قبل از شروع دوران بلوغ و تغییر و 
دهند، کمک  وان انجام میتحوالت درونی و جسمانی نوج

شایانی در پیشگیری از مشکالت احتمالی دوره بلوغ و پس از 
 آن خواهد نمود.

توانند انجام  از جمله اقداماتی که والدین در این زمینه می
 دهند به شرح ذیل است:
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o های قبل از بلوغ: آموزش 
پدر و مادرها بهتر است یکی دوسال قبل از شروع دوره 

فرزندشان را برای تغییرات جسمانی و ظاهری که  ،بلوغ
را آماده کنند و خاطرنشان  ویدهد،  در بدن او رخ می

سازند که این تغییرات کامال طبیعی است. هرچند که 
این تغییرات مطمئنا ایجاد خواهد شد اما زمان دقیق 

شان  پس اگر نسبت به همساالن ،و مشخصی ندارد
مشاهده کنند، هیچ عیبی  یم رادیرتر این عالزودتر یا 

ین بابت نگران شود و به فرزندشان ا ندارد و نباید از
یادآوری کنند که این تغییرات درجهت تکامل فردی و 

همچنین باید گفته شود که  رشد اجتماعی اوست.
این تغییرات جسمانی با تغییرات خلقی، هیجانی و 

 . روانی همراه است
o :روابط گرم و صمیمانه با فرزند  

نکته بسیار مهم این است که والدین  در طی دوران 
بلوغ روابط صحیح و مطلوبی را با فرد نوجوان برقرار 
کنند و خاطرنشان کنند که دوره جدیدی در زندگی او 
آغاز شده است. در این دوران به نیازهای عاطفی و 

 روانی فرزند خود بیشتر توجه کنید.
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o  :پذیرش نوجوان 
و فرزندتان را با همه کم و دار باشید  خویشتن

و درصورت  اش بپذیرید ها و اشتباهات احتمالیکاستی
 ارتکاب اشتباه کل شخصیت او را زیرسؤال نبرید.

o :خودداری از پند و اندرز دادن مستقیم  
های طوالنی و  کردن و پند واندرزدادنبه جای نصیحت 

کننده، تمام تالش خودتانرا به کار  خستهجا نصیحت 
بگیرید تا خودتان الگوی عملی مناسبی برای 

تان باشید. کودکان و نوجوانان بیش از هرچیز  فرزندان
گیرند نه  میشان الگو  ی رفتار و برخورد والدین از نحوه

 شان. حرفها و نصایح
o  سرشار دوره نوجوانی:تخلیه انرژی 

 اننمایی و حمایت نوجوانراهبا توانند  والدین می 
های سرشار  شان به تخلیه انرژی تشویق ازطریق

شان  کمک مفیدی به آنها بکنند. تشویق به  جسمانی
های ورزشی مناسب و الگوسازی برای  انجام فعالیت

نوجوان و تشویق او به همانندسازی با آن الگوها 
اش را  های درونی و جسمی شود که  انرژی موجب می

 قی و درست تخلیه کند.در جهت منط
o  آموزش برقراری روابط اجتماعی:  

در  تان با تشویق فرزندتان به شرکت و همراهی
حضوریافتن در های دوستانه و فامیلی و  جمع
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مفید و سازنده، مهارت روابط های اجتماعی  فعالیت
اجتماعی او را افزایش دهید. حتی گاهی به او 

های دونفره، کوهنوردی و یا  پیشنهاد گردش
خریدکردن در کنار یکدیگر را به او بدهید و یا از او 
بخواهید در انجام یک کار اداری شما را همراهی و 

 نماید.یاری 

تری با  هرچقدر اعضای خانواده ارتباط تنگاتنگ و صمیمانه
های خانواده  همدیگر داشته باشند، سبب خواهد شد که بنیان

 تر شده و فرزندان از بلوغ فکری باالتری برخوردار شوند.  محکم

های دسته جمعی و خانوادگی و داشتن تفریحات  با گردش
گرایش کمتری به  نوجواناندر کنار دیگر اعضای خانواده، سالم 

و  یتفریح  صورتسمت اعتیاد و یا سوءمصرف موادمخدر )ب
 ( خواهند داشت. یتفنن

و  اگر والدین خصوصیات رفتاری فرزندان خود را بهتر بشناسند
شود  به آنها احترام بگذارند، محیط خانه تبدیل به مامنی می

شان را در آنجا  که اعضای خانواده آرامش روحی و جسمی
ها را  ها و سختی و فرزندان آمادگی مقابله با بحرانبند یا بازمی

 کنند. پیدا می

ی خانه با قاطعیت عمل کنید ولی از بکاربردن خشونت  در اداره
 و پرخاشگری اجتناب کنید.
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 موثر ارتباط    فصل سوم(مهارت

، ما در طول روز با افراد دهد ارتباط بین دو یا چند نفر رخ می
کنیم اما نکته   زیادی سروکار داریم و با آنها ارتباط برقرار می

مثبت هر ارتباطی منجر به احساس قابل توجه این است که 
شود. داشتن یک ارتباط که با احساس موفقیت  در ما نمی

هایی است که  ها و مهارت همراه باشد، مستلزم دانستن روش
توان از برقراری آن با دیگران  ها می ارتدرصورت کسب آن مه

 احساس لذت نمود.

 ارتباط موثر چیست؟

ای کالمی و غیرکالمی است که بین دو یا  ارتباط موثر رابطه
توانند  شود و در طی این ارتباط افراد می چند نفر برقرار می

های خود را ابراز کنند و به  ها و هیجان عقاید، نیازها، خواسته
، 1386همکاران، )رادفر و رضایت دست یابند.نوعی احساس 

 (3ص

شوند که  به دو دسته اصلی تقسیم می  های ارتباطی مهارت
 :شامل موارد ذیل است

 های کالمی مهارت -

 های غیرکالمی مهارت -
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استفاده از ا ه نوع از مهارتن در ای های کالمی: الف(مهارت
که پیام فرد فرستنده به  گفتار و زبان شفاهی مدنظر است

شود و برای اینکه  صورت کلمات به گیرنده انتقال داده می
ارتباط سالم بین طرفین برقرار شود، دقت در انتخاب صحیح 
کلمات نقش اساسی خواهد داشت. همچنین در شکل 

گیرد که  نوشتاری کلمات نیز تبادل اطالعات صورت می
حس  در ایجاد دتوان های درست و بجا می بکارگیری واژه
 ی سالم نقش مهمی داشته باشد. برقراری رابطهاعتمادسازی و 

انتقال پیام به مخاطب ازطریق پوستر، ایمیل، کتاب،  
های شبکه اجتماعی که به صورت نوشتاری  گزارشات و پست

های کالمی  تواند شکل دیگری از مهارت باشند، نیز می می
 محسوب شود.

ها، استفاده از  در این نوع از مهارت :های غیرکالمی ب(مهارت
های مختلف بسیار مهم است ازقبیل: نگاه  زبان بدن به شکل

چشمی، حاالت چهره )مثل: اخم کردن یا لبخند زدن( و حرکات 
دستها)تکان دادن دستها در هوا(، خم شدن سر به طرف جلو، 

 تن صدا )بلندی یا کوتاه بودن میزان صدای گوینده(. 

شخص فرستنده پیام از طریق هریک از حاالت بدنی گفته 
 نماید.  شده منظور خود را به گیرنده پیام منتقل می
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تواند باعث شود که  داشتن مهارت کافی در ارتباط موثر می
  مفید، سالم و قابل اعتماد برقرار گردد. یک رابطه

م موثر و راههای برقراری رابطه سال مهارت ارتباط در ادامه به 
 خواهیم پرداخت.

 ایجاد کنیم؟ با فرزندمان چگونه می توانیم رابطه سالم

کند،  هنگامی که فرزندتان صحبت می :ارتباط چشمی -
به چشمانش خیره شوید. اگر درحال مطالعه روزنامه یا 

های گوشی تان  تماشای تلویزیون یا چک کردن پیامک
هستید، آنها را کنار بگذارید چراکه نگاه کردن 
مستقیم در چشمان طرف مقابل این حس مثبت را در 

رید سازد که به حرفهای او توجه دا او ایجاد می
که نگاه نکردن موقع حرف زدن با او پیام  درحالی

تفاوت بودن شما را نسبت به او و سخنانش منتقل  بی
  خواهد کرد.

تان به او  وقتی در حین گفتگو با فرزند لبخندزدن: -
زنید، درحقیقت احساس رضایت از  لبخند می

دهید و با ابراز  صحبتی با او را نشان می هم
شایند را در وجودش خو تان نوعی حس خرسندی

 انگیزید. برمی
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: وقتی شما به صحبتهای  :گوش دادن فعال -
توانید  دهید، می تان کامال گوش فرا می انتفرزند

درک کرده و به او بازخورد  احساسات او را ازین طریق
تر خواهد شد  تان بسیار مشتاق دهید. بنابراین نوجوان

که به سخنانش ادامه دهد و احساسات شما را نیز 
دریافت نماید. شما با تمرین مهارت گوش دادن فعال 

دهید.  به فرزنداتان اجازه پیوند ارتباط با خودتان را می
دادن  گوشتوانیم مهارت  شاید بپرسید که چطور می

به نکات ذیل کار گیریم؟  مان به فعال را در ارتباط
 باره دقت کنید: دراین

 
o اگر قصد گوش کردن دارید، ابتدا  :توجه کردن

هایش توجه  مطمئن شوید که واقعا به حرف
. اگر در آن لحظه به هر دلیل فرصت کنید می

گوش دادن ندارید،  دوستانه از او بخواهید که 
کنید  در زمان دیگری که باهم توافق می
توانید  گفتگویتان را انجام خواهید داد. مثال می

های شما  من واقعا دوست دارم حرف»بگویید که: 
را بشنوم ولی درحال حاضر باید به قرار مالقاتی که 

ام، برسم. خوشحالش  ولش را دادهازقبل ق
شوم که پس از بازگشت در این رابطه باهم  می

تان را به وی  برای اینکه توجه« صحبت کنیم.
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بعضی چشمی برقرار کنید.  ارتباطنشان دهید، 
دهنده توجه  تواند نشان وقتها سکوت هم می

شما به فرزندتان باشید. فقط گوش کنید و با 
فهمانید که  حرفهایش تکان دادن سرتان به او ب

کردن  شوید اما نباید زیاد هم سکوت را متوجه می
را طوالنی کنید . شاید الزم باشد که به او 

 «. شنوم هایت را می من حرف»بگویید: 
شما بعنوان پدر یا مادر با بسیاری از رفتارهای 
فرزندان در حین عصبانیت، آشفتگی، اضطراب و 

هستید و  نگرانی، خوشحالی یا هیجان آشنا
 -زبان بدن–باتوجه کردن به عالیم غیرکالمی 

تان می توانید پی به احساسات  فرزند نوجوان
اش ببرید. حرکاتی مانند: آه کشیدن، اخم  درونی

ای خاص، نگاه  چشم دوختن به نقطهکردن، 
های کوتاه دادن و  تان، پاسخ نکردن به چشمان

 ، ضربه زدن بهو سکوت دادن طفره رفتن از جواب
ی  تواند نشانه هریک از این حرکات می اشیا و ... 

خشم فروخورده یا اضطراب درونی فرد نوجوان 
باشد. ممکن است از خود بپرسید در برابر این 
رفتارها چه واکنشی باید از خود نشان دهم؟ آیا 
درست است که سکوت کرده و هیچ 

العملی از خودم بروز ندهم؟ مسلمٌا خشم و  عکس
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ی والدین به این رفتارها سبب واکنش احساس
حل  گردد. پس راه شان با نوجوان می قطع ارتباط

درست چیست؟ واکنش درست والدین در چنین 
و احتمال  باشد« حالت ارتباطی»تواند  شرایطی می

فرد نوجوان را ترغیب به که  بیشتری وجود دارد
زدن کند اما چنانچه   برقراری ارتباط و حرف

عنوان پدر یا مادرش رد کند به شما را به پیشنهاد 
توانید با گفتن این جمله  او زمان بدهید. می

اگر شما نظرتان را تغییر دادید، خوشحال :»
 «.هایتان گوش بدهم خواهم شد که به حرف

 
o :گوش  پرهیز از هرگونه قضاوت و پیشداوری

اما مراقب باشید دچار  .بسیار مهم استدادن 
قضاوت و داوری کردن نشوید. وقتی فرزند 

ی پیش آمده دچار آشفتگی  تان از مساله نوجوان
فقط نیاز دارد که با دقت یا عصبانیت شده است، 

که ابراز  درحالی ،هایش گوش دهید به حرف
حل شتابزده یا تفسیرکردن موضوع و  هرگونه راه

تواند  شرایطی میحتی پند و اندرز دادن در چنین 
تر سازد و موجب قطع ارتباط کالمی و  او را آشفته

شما عاطفی میان شما و فرزندتان گردد. 
حل های احتمالی و  توانید بعدًا درخصوص راه می
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 تنهارو با او صحبت کنید اما درحال حاضر  پیش
تواند روش اثربخش و  دادن می گوشتمرکز روی 

ود را به او موثرتری برای اینکه توجه کامل خ
 اثبات کنید، باشد.

 
o :برای اینکه به شخص  بازخورددادن انعکاسی

های او را کامال  نوجوان نشان دهید که حرف
بهتر است اید،  فهمیده و احساسش را درک کرده

از روش باخورد انعکاسی  بهره ببرید. فرمول 
توانید  ای برای این کار وجود دارد، شما می ساده

کنید فرد نوجوان با  فکر می با بیان احساسی که
آن مواجه است را بیان نمایید. بعنوان مثال این 

رسد که شما از دست  به نظر می»جمله را بگویید: 
کنم  حس می»یا « تان خشمگین هستید. دوست

خاطر رفتارهای  آیا به« »که ناراحت هستید.
اینطور « »کنید؟ تان احساس ناکامی می دوست

برخورد ناشایست  رسد که شما از بنظر می
تان احساس شرمزدگی  تان در جمع دوستان معلم

والدین ازطریق بیان کردن « کنید. و حقارت می
از احساسش به  را شان درک خودفرزند احساس

برداشت  زمانی که شما کنند.  وی منتقل می
برداشت آورید ممکن است  خودتان را به زبان می
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ن نگرااما صحیح نباشد، در وهله اول  شما
نباشید، به احتمال زیاد فرزندتان خودش برداشت 

ها و احساساتش اصالح خواهد  شما را از حرف
آنچه مهم است القای درک متقابل شما  .کرد

نسبت به اوست که نوعی دلگرمی و حمایت 
و به  کند در او ایجاد میشدن ازسوی شما را 

حتی  تان کمک خواهد کرد. اعتمادسازی رابطه
رستی متوجه منظور فرزندتان به د زمانی که 

توانید از  اید بازهم جای نگرانی نیست، می نشده
اجازه دهید »جمالتی مشابه این استفاده کنید: 

« ام...  ببینم که منظورتان را درست متوجه شده
مطمئن »و یا ...« آیا منظور شما اینست که »

نیستم که درست متوجه منظورتان شده 
ه گاهی هم احساس رود ک احتمال می «باشم...

دیگری پشت رفتار و واکنش فرد نوجوان وجود 
توانید  داشته که او را برانگیخته است، شما می

برانگیز را نیز بیان کنید. بطور  آن احساس چالش
رسد از اینکه دوستت نحوه  به نظر می:»مثال 

رفته است، بازی شما را جلوی دیگران به تمسخر گ
های  در این جا نمونه .«تو را خشمگین کرده است

دیگری از بازخوردهای انعکاسی را برایتان 
شما عصبانی هستید، چون من اجازه »آوریم:  می
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از اینکه » .«ندادم که با دوستتان به سینما بروید
کنید به شما اعتماد ندارم، احساس  احساس می
 «.کنید ناامیدی می

از فرزندتان بخواهید که  گاهیشاید الزم باشد 
ت تمایل کاری را که ممکن بعد از واکنش درصور 

 مجسم کند.به شرایط انجام دهد، 
o .ما تا  احساسات خوشایند را نیز انعکاس دهید

به حال روی انعکاس عواطف ناخوشایند تمرکز 
داشتیم. اما مورد توجه قراردادن و نظر دادن 

هم به برقراری روابط درمورد احساسات خوشایند 
دهد که شما   یکند، چون نشان م کمک می

اشخاصی که اید.  خودتان را با آن وفق داده
خواهند این حس  احساس خوبی دارند، اغلب می

خوب را با دیگران قسمت کنند)حاجی باقری، 
تواند بدین  مثال هایی در این باره می  .(1392

زده هستید، چون  شما بسیار هیجان »شرح باشد: 
شما »یا « را برده است.فوتبال   تیم شما مسابقه

بعد از سالها دوست واقعا خوشحال هستید، چون 
به نظر »و یا « اید. تان را مالقات کرده صمیم

در تان  رسد شما از تماشای فیلم موردعالقه می
موفقیت »همچنین  «اید. بسیار لذت بردهسینما 
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گویم، باید  تو را در امتحانات پایانی تبریک می
 «.خیلی خوشحال باشی

o هایش توضیح  با طرح سوال از او درباره گفته
 بخواهید.

 

در ادامه بحث بیان نکاتی که به برقراری و حفظ ارتباط موثر 
 رسد: شود، ضروری به نظر می شان منجر می والدین و فرزندان

هایی را برای  روز یا ایام هفته زمان در طول شبانه -1
 :تان اختصاص دهید گذراندن و خلوت کردن با نوجوان

 هایی که والدین وقت بیشتری را با در خانواده
مطلوب و باکیفیتی با  گذرانند و  رابطه شان می فرزندان

آنها دارند، نوجوانان کمتر به سمت مواد اعتیادآور و 
 کنند. گرایش پیدا میرفتارهای پرخطر 

 
 :تان توجه نشان دهید به نیازهای عاطفی نوجوان -2

والدینی که فرزندان خود را مورد تشویق و حمایت قرار 
دهند، و برای نیازهای عاطفی و روانی آنان اهمیت  می

شان از عملکرد تحصیلی باالتر و  قائل هستند، فرزندان
 تری برخوردار هستند.  رفتارهای اجتماعی مثبت
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 آنان با مناسب تعامل چگونگی و خوب دوستان انتخاب -3
سعی کنید دوستان  :ددهي آموزش خود فرزندان به را

خود را بشناسید و مهارت نه گفتن به همساالن  انفرزند
 به آنان یاد دهید.را در برابر فشار جمع 

 
قوانینی را بطور منظم و صریح وضع کنید و عواقب  -4

 تان گوشزد کنید: رعایت نکردن آن قوانین را به فرزندان
مهرورزی و ابراز های متعادل والدین در کنار  در خانواده

محبت به فرزندان، انضباط و قانومندبودن را نیز به آنان 
کار ببرند یا  آموزند بدون اینکه خشونت زیاد به می

 تفاوت باشند. قید و بی نسبت به رفتارهای نوجوان بی
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 یتشویق های مهارت( چهارم فصل

درحقیقت تشویق ویژگی اصلی ارتباط سالم است. منظور از 
ایجادکردن نوعی شور و اشتیاق در فرد است که تشویق 

ازطریق باورکردن توانائی های وی، باعث افزایش حس 
 گردد. پذیری در نوجوان می مسئولیت

شود و پایه  تشویق باعث ایجاد حس جرات مندی در افراد می
تشویق؛ پذیرش بی قید و شرط فرد است. این بدان معناست 

نباید پیش شرط   فرزندانکه پدر و مادر برای تشویق کردن 
داشته شدن او را بر انجام رفتار یا  تعیین کنند و دوست

تان را  فعالیت خاصی مشروط سازند. اگر شما فرزند نوجوان
طور که هست بپذیرید)با وجود خطا و اشتباهات  همان

احتمالی که امکان دارد از او سر بزند(، اعتماد به نفس او را 
ین اگر رفتار نوجوان، شما را آشغته بنابرا دهید.افزایش می

کند، سعی کنید بر نقاط قوت و  نکات مثبت شخصیتی او  می
توجه کنید و مالک قضاوت شما رفتارش باشد نه خود 

 شخصیت او.

رترین ثدر جهان امروز ، تربیت از راه تشویق را بهترین و مؤ    
. درواقع والدین با پذیرش فرزندانشان نوع تربیت می دانند

همانگنه که هستند، درجایگاه تزریق اعتماد به نفس در او 
قرار خواهند گرفت به طوری که اگر  نوجوان بداند پدر و 
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شود و  مادرش به او اعتماد دارند، دچار نوعی خودباوری می
قادر خواهد شد که در موارد چالش برانگیز نیز تصمیم 

 .تری را اتخاذ نموده و احساساتش را کنترل سازد درست

ی انتخاب رشته  به عنوان مثال وقتی فرزندتان در مرحله
تصمیم »توانیید به او بگویید که:  گیرد، می تحصیلی قرار می

رسد، اما من اطمینان دارم که  باره کار سختی به نظر می در این
 « آیید. شما از عهده این کار به خوبی برمی

مخصوصا وقتی مان،  اکثر ما در موجهه با اشتباهات اطرافیان
رفتارشان باب میل و موردپسند ما نباشد، بالفاصله واکنش 

آییم که روی نقاط ضعف آنها  دهیم و درصدد برمی نشان می
دست گذاشته و شروع به سرزنش کردن نماییم اما اگر 
والدین توجه و تمرکزشان را بر نقاط قوت فرزندشان معطوف 

خودشان را افزایش  سازند، عالوه براینکه ارتباطات مثبت میان
 مند خواهند شد. دهند، از همکاری و مساعدت او نیز بهره می

توانید بر  شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چگونه  می
نکات مثبت فرزندتان تاکید کنید؟ راههای مختلفی برای 

 اینکار وجود دارد از جمله اینکه:

  .از دادن نظرات منفی به فرزندتان خودداری کنید
اش  های شخصی تمرکز بر قدرتتوانید از  جای آن میب

در حل مشکالت به جای متمرکز شدن بر نقاط ضعف 
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تان  تر شدن نوجوان اینکار سبب قویاستفاده کنید. 
 خواهد شد.

 هایی برای یادگیری   اشتباهات را همچون فرصت
تلقی کنید. هرکسی ممکن است، اشتباه کند. هیچ 

خطاهای آنها تمرکز کنید، دلیلی وجود ندارد که بر 
مگر اینکه بخواهید ایشان را دلسرد کنید. بر تالش و 
پیشرفت متمرکز شوید. بنابراین، به تالش هایی که 

شما واقعا برای آن زحمت »بینید، اشاره نمائید:  می
اید.  ببینید که چه مسافتی را طی کرده«. اید کشیده

ی، )حاجی باقر«. اید شما پیشرفتی حقیقی داشته»
 (113، ص1392

 تان  مسئولیت انجام بعضی از کارها را به نوجوان
های  مسئولیت درتوانند  بسپارید. نوجوانان می

شده به آنان مشارکت داشته  حائزاهمیت واگذار
پذیری را در او تقویت  باشند. با اینکار حس مسئولیت

کنید و با نشان دادن قدردانی خود، او را تشویق  می
 کنید. می

  است به جای تشویق نمودن فرزندتان با عبارات بهتر
، «عالی است»، «آفرین»کلی و لغاتی مثل: 

، با «کنم من به شما افتخار می»و « العاده است فوق»
گونگی احساس او درحین انجام کار و  تمرکز بر چه

تکمیل یک فعالیت، وی را مورد تشویق قرار دهید. با 
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ن، به جای ی مناعت طبع نوجوا این روش با توسعه
های بیرونی، خودارزشمندی و تحریک  تکیه بر قضاوت

درونی در جهت خودسنجی را در او تقویت خواهید 
 کرد.

 كاري به».   «داري رو استعدادش واقعا كنم فكرمي»
 اش ازعهده دانستم مي». «كن افتخار كردي كه

 این گرفتي؛ نظر در را جوانب همه» . «آیي برمي
 )ممتازی، («. است تفكر شيوه بهترین

، «ها آفرین»قضاوت در مورد کار افراد با کلماتی چون 
کلماتی هستند که در « ها العاده فوق»و « ها عالی»

کنند و به سمت  مورد ارزش کار قضاوت می
حاجی )یا حس برتری متمایل هستند. « خودبینی»

 (117، ص 1392باقری، 
های کالمی تشویق کردن بحث  ی مهارت ما درباره

ها  کردیم. اما باید موکدا بیان کنیم که همه تشویق
هنگامی که  ساکت ماندن زبانی نیستند. به طور مثال:

تواند  شما در حال نصیحت یا انتقاد هستید، می
ها  کننده باشد. اجازه دادن بزرگساالن به بچه تشویق

علیرغم مشکالت موجود، بدون دخالت شما  برای اینکه
ی ایمان  دهنده اداره کنند، نشانتوانند  کاری را که می

شما به آنهاست. اگر آنها تقاضای کمک کردند، ایشان 
را به فکر کردن تشویق کنید یا پیشنهاداتی ارائه 
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فکر :»کنید، بدون اینکه بگویید چه کاری انجام دهند 
گفتید که چه احساسی دارید،  کنید اگر به او می می

واردی ازقبیل تشویق خاموش م«. افتاد؟ چه اتفاقی می
در آغوش گرفتن، بوسیدن، چشمک یا لبخندزدن را 

کننده  شود. این اعمال از آن جهت تشویق شامل می
دهند شما آن شخص را دوست  هستند که نشان می

اید. خالصه اینکه، وقتی شما نگرشی  داشته و پذیرفته
تان اعتقاد داشته و او را  کننده دارید، به فرزند تشویق

خواهید ارتباطاتی  کنید. اگر شما می را تصدیق می
مثبت برقرار کرده و همکاری را ترویج دهید، تشویق 

ی هرچیزی باشد که شما با اعضای  باید زمینه
، ص 1392اجی باقری، حدهید.) تان انجام می خانواده

120-119) 
 کننده پدر و مادر با  سبک ارتباطی و تشویق

و نه اجبار و شان باید از نوع محترمانه باشد  فرزندان
کوشند  زورگویی یا نازپروری. در این روش والدین می

آمیز در محیط  رفتاری احترامیکدیگر  بااول ی  وهلهدر 
خانه و خارج از آن داشته باشند تا بعنوان الگوی 

شان قرار گیرند. و همچنین با فرزندان  عملی فرزندان
کنند.  نیز به صورت محترمانه صحبت کرده و رفتار می

احترام متقابل، قاطعیت و مهربانی »ر این سبک د
مالک عمل والدین قرار « همراه با آزادی محدود
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این روش با کنترل محدود همراه با محبت و  گیرد. می
جای اینکه  همراه است و به طرفین گذاشتن احترام

خود شخص مورد اعتراض قرار بگیرد، از رفتار او 
که در سبک زورگویانه  درحالی انتقاد خواهد شد.

والدین از روش زور و اجبار برای تحمیل افکار، 
رفتارهای فرزندان بهره  کردن عقایدشان و کنترل

در این روش سختگیری بیش از حد پدر یا گیرند.  می
مادر یا هردوی آنها با این تصور ذهنی که ممکن 

شدن  گیری باعث لوس شدن و یا ضعیف است آسان 
 کنند.  شود، اقدام به کنترل شدید او می فرزندشان

عبارتی  به انه )ور ازطرفی دیگر در سبک نازپرو 
گیرانه( با آزادی دادن بدون محدودیت به  سهل

که آنان را راضی و دهند هرکاری  فرزندان اجازه می
منجر به این امر دارد، انجام دهند و  خوشنود نگه می

ی خواهد بروز تعارضات و اختالفات شدید خانوادگ 
  شد.

بهتر  سبک محترمانه را شاید الزم است با ذکر مثالی 
که فرزند نوجوانتان با صدای   زمانی توضیح دهیم:

بلند یا پرخاشگری درخواستش را از شما مطرح 
گرچه این نوع »توانید این را بگویید:  کند می می

پذیرم، هنوز شما را دوست دارم.  برخورد شما را نمی
 «قابل احترام هستید()شما برای من 
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زیرا  ؛تشویق با جایزه دادن و ستایش کردن متفاوتست
 دهد. می مناعت و احترام را در فرزندتان رشد و افزایش 
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  :)خودآگاهی(مهارت خودشناسی( پنجمفصل 

خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از نقاط ضعف و 
ها و انزجارهاست. خودشناسی مقدمه  ها، ترس قدرت، خواست

 (. 1387ارتباط مؤثر با دیگران است)شیرزاد، 

کند تا در  رشد مهارت خودآگاهی در نوجوان ، به وی کمک می
گیرد با آگاه بود از  مواقعی که تحت استرس قرار می

را دی خویش بتواند روابط بین فردی مؤثری  های فر  خصلت
برقرار کند. عدم برخورداری از مهارت خودآگاهی در نوجوان 

 های زیادی در زندگی او خواهد شد. موجب بروز تعارض

 با آگاه شدن بر شود نوجوان  مهارت خودآگاهی موجب می
به شناخت  نقاط قوت و ضعف خودش در زمینه های مختلف 

 به نمودار زیر توجه کنید:تری از خودش برسد.  دقیق

  

 توانایی 

 شناخت خود

 عالیق

 آرزوها

 استعدادها
 هاانگیزه

 ها ترس

 اهداف

 هامحدودیت

 هانفرت
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های مختلف رشد به شرح  گیری خودآگاهی در دوره فرآیندشکل
 ذیل است:  کودکی ، نوجوانی،  جوانی، میانسالی،  پیری

 

مختلفی ازقبیل: فیزیکی، عاطفی، اجتماعی، انواع خودآگاهی 
 گیرد.  معنوی را دربرمیو  روانی

 فهم بهتر این موضوع به جدول زیر نگاه کنید: برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیزیکی

 

 عاطفی

 

 اجتماعی

 

 روانی

 

 معنوی

 

های ویژگیهای ظاهری و جسمانی ، حاالت و حرکات بدن،  بیماری

 جسمی

 شناخت هیجانات و احساسات خود، سازگاری و انعطاف پذیری  

 های اجتماعی، قومیت و ملیت، پایگاه اجتماعی و اقتصادینقش

معنای  ، ارتباط با خدا، ی اخالقیهاعقاید دینی و مذهبی، ارزش

 زندگی

گرابودن، ریسک پذیری یا ویژگیهای شخصیتی: برون گرا یا درون

 محافظه کاری و ... 
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 خودآگاهی شامل موارد ذیل است:  عناصر تشکیل دهنده

         پذیرش خود              رضایت از خود 
                     خودپنداره     عزت نفس 
              اعتماد به نفس    شناخت نیازها و اهداف 
                     هدفمندی     خودارزیابی 
  تشخیص و هویت یابی      ها سازماندهی ارزش 
   شناخت هیجانات و مدیریت آنها 
  شناخت احساسات، افکار و عواطف 
  ها و تهدیدات بیرونی شناخت فرصت 
  شناخت نقاط قوت و ضعف درونی 

مرحله است که آشنایی  3تحوالت رشدی دوره نوجوانی شامل 
مهارت خودآگاهی به  در جهت آموزش والدین با این مراحل

 رسد:  به نظر می شان ضروری فرزندان

 ی پیش از بلوغ )پیش نوجوانی( مرحله -1
 ی بلوغ )نوجوانی( مرحله -2
 پس نوجوانی -3

ی  خودآگاهی فرد در دوره نوجوانی نسبت به کودکی جنبه
های جدیدی از  کند، نوجوان در این دوره جنبه جدیدی پیدا می

کند. و والدین شاهد  خود را شناسایی و هویت یابی می
شود، خواهند  تغییرات زیادی در این دوره که بحران نامیده می
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ظاهر خود را نوجوان در دوران بلوغ ممکن است صورتی از بود. 
بروز دهند که  غیر از آن هستند و شکل موجهی از خود را 
ارائه دهند. هوشیاری و آگاهی پدر و مادرها در این زمینه 

تواند در پیشگیری از مشکالت نوجوانان تاثیر بسیاری  می
 داشته باشد. 

جای فرزند که ممکن است دچار مشکل  هتشویق و تنبیه ب
روز احساسات ناخوشایند و منفی حرمت نفس شده باشد،  از ب

 کند.  در آنان جلوگیری می

سال بدلیل تغییرات 22بسیاری از نوجوانان در سنین زیر 
 گرایش پیدا نموده و  جنس مخالفبه  و جسمانی،هورمونی 

ی فرد مقابل  های افراطی شده و شیفته دچار عشق و عالقه
ند توا ی این عاشقی و شیفتگی می شوند که دلیل عمده می

باشد  شانتنهایی و فرار از خود و مشکالت و حتی تنفر از خود
 ها ویرانگر هستند.  اغلب این عشق و

بنابراین والدین با حمایت عاطفی از نوجوان و تایید اجتماعی 
او در شناخت هویت و پذیرش نقش خودش در اجتماع تاثیر 

 بسزایی دارند.

 از تر مهم را دوستان تاثير نوجوانی دوره در والدین  برخی
 بخواهيم كه این بدون گيرند، می نظر در مادر و پدر نقش
 اكثر كه بگویيم باید كنيم، كتمان را همساالن مهم نقش
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 نوجوانی دوره در والدین كه دهند می نشان دنيا های پژوهش
 را نفوذ بيشترین و هستند خود فرزندان الگوی ترین قوی هم

 های مهارت داشتن صورت مادردر و پدر. دارند آنها بر
 و دوستان مثبت تاثير تقویت در توانند می فرزندپروری

 داشته ای كننده تعيين نقش احتمالی منفی تاثير از جلوگيری
 .ممتازی، ؟()باشند

راهکارهای مؤثر و بسیاری برای آموزش مهارت خودآگاهی به 
فرزندان توسط والدین وجود دارد که به بخشی از آنها در 

. در ادامه چند راهکار فصول قبول اشاراتی شدابتدای فصل و 
 مفید دیگر در این زمینه ارائه خواهد شد:

 

 تان را بطور مستمر تشویق کنید که احساسات و  نوجوان
با  عواطف خود را در مواجهه با مسائل گوناگون بیان کند:

ی احساسات مختلفش صحبت کنید تا کمک  او درباره
 کنید انواع احساسات و نحوه بروز آنها را بشناسد.

 
 :در دوره  به نوجوان در کشف نقاط قوت خود کمک کنید

نوجوانی، نسبت به دوره کودکی افراد شناخت بیشتری 
کنند. فرزندتان را  های خود پیدا می نسبت به ویژگی
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تری از خود و  شناخت دقیقیحمایت کنید تا به 
 هایش برسد.  توانائی

 
 :قبل در فصل  در الگوی والدگری خود مقتدرانه عمل کنید

 فرزندپروریهای  )مهارتهای تشویقی( به انواع سبک
ای کوتاه داشتیم. در اینجا منظور از سبک والدگری  اشاره

که های تربیتی و فرزندپروری است  کارگیری انواع شیوه به
کهای مستبدانه )دیکتاتوری(، مقتدرانه شامل سب

 )متعادل( و سهل گیرانه) آزادمندانه( است.
 

 تان  کردن فرزندان از برچسب زدن و تحقیر و سرزنش
 ی سالم و موثری با آنها برقرار کنید: بپرهیزید تا رابطه

برخی از والدین برای توصیف رفتارهای اشتباهی که از 
زنند و و از لحن  زند به آنها برچسب می شان سرمی فرزندان

گیری استفاده  و گفتار تحقیرآمیز همراه با سرزنش
ا مخل برقراری یک رابطه که این رفتاره کنند درحالی می

سالم است و همچنین باعث تضعیف خودآگاهی فرد 
 شود. می

 
 گیری قرار  های مختلف تصمیم تان را در موقعیت اننوجو

ی زیادی دارند که موردمشورت  نوجوانان عالقه دهید:
والدین قرار بگیرند و ازین راه حس استقالل طلبی 
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های  خودشان را نشان دهند. با قراردادن آنها در موقعیت
توانید بطور غیرمستقیم  گیری می انتخاب و تصمیم

آموزش دهید که مسائل را خودشان تجزیه و تحلیل 
)درباره  خود را تقویت کنند. گیری تصمیمتوانایی نموده و 

 این مهارت در فصل آینده بیشتر خواهیم پرداخت(.
 

 تان آموزش  ها را به نوجوان اف و ارزشبندی اهد اولویت
های مهم زندگی  ها مبنای اهداف و برنامه ارزش دهید:

تان در  توانید با آموزش دادن به فرزندان هستند. شما می
برای دستیابی ریزی  برنامهها و  کردن ارزش لیستچگونگی 
ها را به ایشان  اهداف و ارزشدهی به  اولویت به آن، 

 بیاموزید.
 

 ی افکارشان تشویق کنید: انتان را به نوشتن روزانهفرزند 
توانند به بیان آزادانه افکار و  افراد ازطریق نوشتن می

شان بپردازند و ازطریق مواجهه با افکارشان به  احساسات
بسیاری از اشتباهات خود پی برده و تصمیمات 

شان اتخاذ کنند. اینکار به  تری را برای حل مسائل مناسب
تقویت خودآگاهی و شناختن نقاط ضعف و قوت آنها نیز 

 کند.  ی میکمک شایان
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 یکی از  تان مهارت کنترل استرس را یاد بدهید: فرزندان به
است که ضمن اینکه  ترین وظایف والدین این سخت

ها و  خودشان باید یادبگیرند چگونه در مواجهه با بحران
روی زندگی احساساتی ازقبیل خشم و  مشکالت پیش

های  شان نیز شیوه اضطراب را کنترل کنند، به فرزندان
شان و نیز  صحیح بروزدادن و رویارویی با احساسات

 را آموزش دهند. مهارت حل تعارض
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  مهارت حل مسأله )تصمیم گیری(: فصل ششم(

گیری به انتخابی که بین دو یاچند چیز انجام  تصمیم
مهارت  این شود. برخورداری افراد از  دهیم، گفته می می

، اضطراب و شود میزان ، بروز خشم، تعارضات موجب می
 ها در آنها به میزان قابل توجهی کاهش یابد.  تنش

همچنین داشتن این مهارت در نوجوان به عنوان یک عامل 
 کند. حفاظتی در برابر گرایش وی به مواد اعتیادآور عمل می

برای اینکه نوجوان قادر باشد به این مهارت دست یابد؛ الزم 
 است چندویژگی را قبل از آن دارا باشد:

 تفکر نقاد و استقالل کافی –داشتن عزت نفس باال 

بپرسید منظور از عزت نفس چیست و چه  از خودتان شاید
درحقیقت عزت نفس باوری  نفس دارد؟ تفاوتی با اعتمادبه

و  های خود داریم ها و شایستگی است که ما از توانائی
سازیم. بنابراین نوجوان  تصویری است که از خود در ذهن می

نکته  .کند با داشتن عزت نفس باال احساس خودارزشمندی می
ویژه در سنین  نفس از تجارب فرد به این است که عزت مهم

  گیرد. کودکی نشأت می
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عزت نفس پایین در افراد انواع گوناگونی از احساسات منفی 
احساساتی ازقبیل: ناراحتی، اضطراب و  ،آورد را به همراه می

 پریشانی، پرخاشگری، خجالت و کمرویی و ...

فس را به یک معنا ن بسیاری از مردم عزت نفس و اعتماد به
که عزت  برند و تصور یکسانی از این دو دارند درحالی کار می به

تری از عزت نفس دارد. کسانی  تر و عمیق نفس مفهوم گسترده
کوشند تا با وانمودکردن و  می ،که عزت نفس پایینی دارند

کافی هایی که ممکنست به واقع در آن مهارت  نمایش توانائی
های موفق و بزرگی جلوه  ظر دیگران انسانپیدانکرده اند، در ن

تازمانی که به مهارت واقعی در آن  این درحالی است که کنند 
این را باور نداشته و به این  انخودش ،اند دست نیافته کار

  د.ننداشته باشخوبی ترتیب عزت نفس 

کسی که از عزت نفس خوبی برخوردار است نیازی به  درواقع
و  چراکه خودش را قبول دارد ،دادن ها ندارد اینگونه نمایش

 .  پذیرد ها و کمبودهایش را می نقص

کند تا بتواند از عهده  داشتن عزت نفس باال به فرد کمک می
تاثیرات ناشی از مشکالت روزمره به خوبی برآید. البته در 

م تاکید کردیم که حمایت دیگران بخصوص مطالب قبلی ه
پدر و مادر تاثیر زیادی در کاهش اثرات منفی اینگونه 

 کند.  ها دارد و به سالمت روان نوجوان کمک می استرس
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ما نسبت به خودمان از  ادراکبخش قابل توجهی از 
گفتگوهایی که در خلوت یا در جمع، در درون و با  طریق 

هم بخشی از  عزت نفس .گیرد شکل می  خودمان داریم
 .ادراک است همین

ر انتقاد آگاهانه بپایینی دارد یا دربرا عزت نفسکسی که 
مندی رد  پذیرد و یا جرأت کند و آن را نمی دیگران مقاومت می

 نظرات اشتباه دیگران را نخواهد داشت. 

ها و  شود که برای توانایی کمبود عزت نفس باعث می
 استعدادهای خودمان ارزش چندانی قائل نباشیم.

 .نفس و احترام به خود  عزت نفس ترکیبی است از اعتماد به

ی کاری  عتماد به نفس یعنی اینکه فرد وقتی در یک حوزها
خاص مهارت دارد، به توانایی خود در آن حوزه اطمینان داشته 

ی امریکایی، تأکید  شناس برجسته براهام مازلو، روانباشد. آ
عنوان نوعی ویژگی  بهنفس  هکند که باید بین اعتماد ب می

ها یا    نفس درمورد مهارت هو اعتماد ب شخصیتِی کلی
به اعتماد بنفس درمورد  .های خاص تمایز قائل شد توانمندی

 .شود یز گفته مین« خودکارآمدی» ها ها و توانمندی مهارت

این احتمال وجود دارد که فردی درخصوص داشتن انجام یه 
کار تخصصی از خودکارآمدی باالیی برخوردار باشد اما اعتماد 

 به نفس وی بعنوان یک ویژگی شخصیتی کلی باال نباشد.

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%A9/
https://www.chetor.com/6573-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7/
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گیرد،  شان می اگر والدین در اتخاذ تصمیماتی که فرزند نوجوان
شوند که او تصویر   هند؛ سبب میبه او بازخوردهای مناسبی بد

خوبی از خودش داشته باشد و در آینده نیز بتواند تصمیمات 
 های مهم اتخاذ نماید. درستی در موقعیت

کند که  راهکارهای زیادی وجود دارد که به نوجوانان کمک می
بع از قدرت و بالط نفس آنان در شرایط سالمی رشد کند عزت

 . شوندمند  گیری باالیی بهره تصمیم

بخاطر داشته باشید که ایجاد و تقویت عزت نفس یک فرآیند 
 کنیم: چند روش ساده را بیان میدر اینجا طوالنی مدت است. 

همواره در حرف زدن و برخوردهایتان به نوجوان احترام  -1
 بگذارید.

به او نشان دهید که تالش او برای رسیدن به  -2
 ها و اهدافش مهم است و قرار نیست که خواسته

 بهترین باشد.
های  ای را برای تشویق نمودن موفقیت راههای خالقانه -3

کوچک و بزرگ او بکار ببرید. کارهای غیرمنتظره 
یک یادداشت یا  ازقبیل: به آغوش کشیدن ناگهانی،

یا حتی بوسیدن و قدردانی زبانی  ی کوچک، هدیه
تواند تشویق مناسبی برای نشان دادن  ساده هم می

 .ارزشمندی او باشد
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ها ومسائل مختلف خانوادگی از  درخصوص برنامه -4
 نوجوانان نظر بخواهید و با آنها مشورت کنید.

از مقایسه کردن فرزندانتان با هم یا با دیگر همساالن  -5
 آنها خودداری کنید.

و برای شما مهم  "دوستشان دارید"به آنها بگویید  -6
 هستند.

های  های نوجوان در زمینه و مهارت ها به توانائی -7
مختلف توجه کنید و از او انتظار نداشته باشید که 

ی خاص حتما رتبه بیاورد و بهتر از بقیه  یک حوزه
 عمل کند.

های متنوع و گوناگونی برای شناسایی  فرصت -8
های فرزندانتان در اختیار آنان قرار دهید. این  توانایی

دارزشمندی به کار در داشتن احساس کفایت و خو
 کند. آنها کمک می

تان را بصورت دوستانه وادار کنید  گاهی نوجوان -9
هایش با شما گفتگو کند و  ی خودش و توانائی درباره

طور مثبت نظر  ی خود و دیگران به به یاد دهید درباه
 بدهد.

های جسمانی  تان را به انجام فعالیت فرزندان نوجوان -10
و نشاط به آنها و ورزشی تشویق کنید. این تکاپو 

 دهد.  احساس رضایت درونی می
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همانطور که قبال هم گفته شد استقالل طلبی یکی از 
خصوصیاتی است که بصورت طبیعی در جریان بزرگ شدن 

دهد. آنچه والدین باید مدنظر قرار دهند این  نوجوان رخ می
با تشویق و حمایت نوجوانان باید به تقویت  است که همزمان

چرا که نوجوان باید بداند تفکر نقاد در او بپردازند. 
 شها و اعتقادات ها، توانائی ارزش، دوستان)همساالن او(

دهند، بنابراین الزمست به  را تحت تاثیر قرار میتصمیمات او 
تصمیمی درقبال وی یاد دهید که  آمادگی پذیرش مسئولیت 

 گیرد و عواقب ناشی از آن  را داشته باشد. که می

گیری سالم آگاه شوند و بتوانند  تصمیم  نوجوانان باید با نحوه
پیامدهای کوتاه مدت و درازمدت تصمیم  خود را ارزیابی 

های احتمالی و تاثیراتی که هریک از  حل کنند.  گزینه ها و راه
ظر بگیرد، توانند بر خودش و دیگران بگذارند را درن آنها می

کند، چه نتایجی دربرخواهد  همچنین مسیری را که انتخاب می
 داشت.

در نظر داشته باشید که در بهترین شرایط هم باز ممکن است 
نوجوان اشتباه کند، لذا سعی کنید از اشتباهات وی به عنوان 

  فرصنی برای یادگیری و تقویت تفکر انتقادی استفاده کنید. 
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از اشتباهاتش چه چیزی یاد گرفته »بپرسید که:  به عنوان مثال: از او

و اگر دوباره در چنین موقعیتی قرار بگیرد، چه کار متفاوتی انجام است؟ 

 «های احتمالی دیگر را مورد بررسی قرار دهد. حل خواهد داد؟ راه
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  فصل هفتم(مدیریت هیجانات و استرس:

های قبل اشاره شد به این که   طی مباحث گفته شده در فصل
شان  والدین اولین و مهمترین الگوهای عملی  زندگی فرزندان

 هستند و نوجوانان دوست دارند رفتار بزرگترها را تقلید کنند. 

فرض کنید برای شما مشکلی پیش آمده و شما سیگاری را 
رفتار چه چیزی را ی این  کنید. فرزند شما با مشاهده روشن می

گیرد که درمقابل  آموزد؟ نوجوان با دیدن این رفتار یاد می می
آمده باید به مصرف مواد روی  های پیش مشکالت و ناراحتی

ها و احساسات ناخوشایند خود را اینگونه  و ناراحتی بیاورد
 .کنترل سازد

های بسیاری نشان داده است که پدرو مادری که از  پژوهش
کنند، احتمال  سایر مواد اعتیارآور استفاده میسیگار و یا 

یابد  شان هم به موادمخدر افزایش می مبتالشدن فرزندان
تان الکل و مواد مصرف نکنید و  بنابراین هرگز در حضور فرزندان

 از اثرات و پیامدهای منفی آن برایشان توضیح دهید. 

راب  تعدادی از نوجوانان برای فرار از  مشکالت و غلبه بر اضط
 آورند. به مصرف مواد اعتیادآور روی می یا رفع خستگی 

های مدیریت استرس  در این فصل قصد داریم شما را با روش
و هیجانات آشنا کنیم تا با بکارگیری آنها الگوی مناسبی برای 

 فرزندان خود فراهم کنید:
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اضطراب چیست؟ درحقیقت اضطراب واکنش احساسی و 
یا افکار است. ممکن است دو نفر که  ما به رویدادهارفتاری 

گیرند واکنش  یکسان قرار می زای  در یک شرایط استرس
مشابهی نسبت به آن نشان ندهند. بطورمثال( فرض کنید 
شما با عجله درحال رانندگی به طرف محل کارتان هستید، 
چراغ راهنمایی سبزرنگ است و شما قصد عبور از چهارراه را 

عصازنان از وسط خیابان به طرف دیگر آن دارید، اما پیرمردی 
العملی از خود  کنید، در چنین مواقعی چه عکس میحرکت  
 دهید؟ نشان می

کنند، چه در خانه و چه محیط  همه افراد استرس را تجربه می
در حل های متفاوتی را   و راه ها بیرون از آن اما آنها واکنش

  دارند. زا استرس  رویارویی با مسائل

برید،  ای معمول مقابله با استرس که شما به کارمیه روش
نوشیدن آب خنک،   نفس عمیق کشیدن،تواند شامل:  می

دوش آب سرد گرفتن، گوش کردن به موسیقی مالیم و 
ها برای مدیریت آنی لحظات  . همه این روشباشد روی پیاده

 .تواند سودمند باشد می ؛گیرید آوری که در آن قرار می استرس
آزادسازی عضله ها  یوگا و :اما اقدامات موثر دیگری از قبیل

 توانید از آنها کمک بگیرید: )تن آرامی( وجود دارد که می
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 كردن ریلكس یا آرامی تن تمرین  : 
 عميق نفس و بگيرید قرار درازكش یا و نشسته حالت در .1

 باال كامال دم هنگام شكمتان كه دهيد اجازه بكشيد،
 دقيقه دو مدت به. برود پایين كامال بازدم هنگام و آمده

. بكشيد نفس شيوه این با

 آن انگشتان بقيه سپس و راست پاي شست انگشت به .2
. كنيد تصور آرام و رها گرم، حسي با را آنها و كنيد تمركز

 قوزک به را خود توجه. كنيد 6 كار پا باالي روي بر سپس
 به را خود زمان. كنيد معطوف باسن و ران پا، ساق پا،

 رها گرمي، احساس. كنيد سپري قسمت هر روي آرامي
 اكنون. تصوركنيد عضالت از یک هر در را آرامش و بودن
.نمایيد تكرار خود چپ پاي بر تمركز با را مراحل این

 تک تک به. كنيد منتقل كمرتان و پشت به را آگاهيتان  .3
 توجه است، كرده احاطه را آنها كه فضایي و ها مهره
 راحتي و سبكي احساس مهره هر دهيد اجازه. كنيد

.  باشد داشته

 دهيد اجازه و كنيد توجه خود ي سينه قفسه و شكم به .4
.باشد داشته بودن رها و سبكي احساس شكمتان

 بقيه سپس و خود راست دست شست انگشت به .5
 كنيد، تصور تک به تک را انگشتان. كنيد توجه انگشتان

: كنيد كار خود بازوي 5 و دست روي بر آرامي به سپس
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. كنيد شل را خود شانه و بازو آرنج، ساعد، مچ، دست، كف
. دهيد انجام خود چپ بازوي و دست با را كارها همين

 اجازه. بكشيد خميازه. بياندیشيد خود فک و گردن به .6
 روي بر كردن كار حين در شما، صورت از قسمت هر دهيد
 و باال به را تان توجه. بگيرد آرام پيشاني و چشمها فک،

.كنيد معطوف خود سر پشت
 آیا. رود فرو تخت یا صندلي در بدنتان تمام دهيد اجازه .7

 تمركز خود تنفس بر دارید؟ آرميدگي و سبكي احساس
 از قسمتي هنوز اگر. كنيد 7 تصور آرام را خود. كنيد

 و كرده تمركز قسمت آن روي بر است، تنش داراي بدنتان
. كنيد رها قسمت آن از را تنش بازدم هر با

 سپس. بكشيد دراز یا بنشينيد آرامي به دقيقه چند .8
 )ممتازی، ؟( .كنيد باز آرامي به را خود هاي 8چشم

کند تا از وضعیت بدن خود  این تمرین به شما کمک می
با  بیشتر آگاه شوید تا بتوانید آن را بهتر کنترل کنید.

توانید کارهای خوبی برای  آرامی می استفاده از مهارت تن
خودتان انجام دهید و فرصتی است تا در برابر نامالیمات 

تان را آرام کنید و به بدنتان اجازه دهید کار  زندگی درون
 خالقانه خود را انجام دهد.

زای زیادی مواجه  در طول زندگی با رویدادهای تنش افراد
طور همزمان چند رویداد  است گاهی به شوند و ممکن می
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های ناشی از آن   و در معرض آسیب زا  را تجربه کنند تنش
قرار بگیرند. حال میزان تاثیرپذیری افراد بستگی  به این دارد 

 ای آشنا باشند. های مقابله که چقدر با مهارت

های دشوار زندگی خود  اگر نوجوانان یاد بگیرند که در موقعیت
ای تسلط یابند،  رویدادهای  و بر مهارتهای مقابله را نبازند

  زا  تاثیرات منفی کمتری بر آنان خواهد داشت. تنش

  به نوجوان یاد بدهید که هنگام مواجهه با مشکالت با
زدن با خود  توانند ازطریق حرف افراد می :خودش حرف زند

کنترل بر اوضاع را افزایش دهند. تهیه فهرستی از جمالت 
 :تواند به آنان کمک کند کننده می تقویت

 .نشستن و نگران شدن هیچ کمکی به من نخواهد کرد

 ی خوبی برای من خواهد بود. این تجربه

 حل مناسبی پیدا  با استفاده از مهارت حل مساله خودم راه

.کنم می
 کنم، اما در این شرایط امری طبیعی است. احساس اضطراب می

 حل مناسب  آرامی در کنار پیداکردن راه توانم از مهارتهای تن می

استفاده کنم. 



  طبعی نیز هنگام رویارویی با  از مهارت شوخ استفاده
 :کاهد مشکالت از فشارهای منفی ناشی از آن می
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طبع شانس بیشتری برای داشتن جسمی سالم  افراد شوخ
کند تا از مشکل  داشتن این مهارت به فرد کمک می دارند.

حل مناسب پیدا  فاصله بگیرد و فرصتی برای شناسایی راه
تحقیر طبعی سالم با تمسخرکردن و  کند البته شوخ
شود، تفاوت  طبعی ناسالم محسوب می دیگران که شوخ

 دارد.
ازطرفی افراد تمایل بیشتری برای برقراری رابطه با افراد 

که روحیه شاد و پرنشاطی دارند، از خود نشان طبع  شوخ
کنند.  دهند و از آنان حمایت می می
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 مهارت برنامه ریزی و مدیریت زمانهشتم(  فصل

 محدود و ارزشمند هم استفاده بهتر و بهینه از زمان که بسیار
ریزی صحیح و مدیریت بهینه زمان  ، تنها با برنامهاست
شان  توانند با راهنمایی فرزندان پذیر است. والدین می امکان

های  ریزی را به آنها آموزش دهند تا فرصت  مهارت برنامه
ای برای انجام کارهای مهم و  را به صورت هوشیارانه روز  شبانه

 هایشان تقسیم کنند.  اولویت

ریزی است به معنای  ه در واقع همان برنامهمدیریت زمان ک
هاست  ها و جهت دادن به فعالیت فرصتتسلط و کنترل بر 

 (.1388)خنیفر و پورحسینی، 

مندهستندوامروزه تعداد زیادی از مردم از کمبود وقت گالیه
انجامنداشتنوقتکافیبرایرسیدگیبهامورروزمرهرابهانه

کنند این درحالی است که  لمداد میندادنبسیاریازکارهاق
گذاری در اهداف و زندگی  و اولویت ریزی بهینه با برنامه

های موردنظر  های مهم و فعالیت توان به بسیاری از ایده می
 دست یافت. 

ریزی صحیح  والدین با گوشزدنمودن نتایج مدیریت و برنامه
این توانند آنان را ترغیب نموده و  شان می زمان به فرزندان

 مهارت را در آنان پرورش دهند.
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مثال برای استفاده بهتر از وقت این نکات را به آنها یادآور 
 شوند:

غیرضروری است و به آنها مربوط کارهایی که  -
 شان حذف کنند. شود، از برنامه نمی

رودرادقیقشانبهشمارمیکارهایی که جزو وظایف -
 وبهترانجامدهند.

شان را صرف کارهای  شتر وقتبه انها یاد دهید بی -
 تر نمایند. تر و باارزش مهم

 ریزی را به آنها یادآوری کنید. کاربرد مهارت برنامه -

ریزی را به  توانیم مفیدبودن برنامه از جمله مواردی که می
مان یادآور شویم، کاربرد آن در امتحانات و یادگیری  فرزندان

 است.

ه روزمرگی دچار شده و ریزی ب نوجوانان در حالت فقدان برنامه
نتیجه آن مطالعات پراکنده، عدم انگیزه و نگرانی است که 

 منجر به ضعف یاد گیری و اضطراب در امتحان خواهد شد.

ریزی در امتحانات و  در این فصل تاحدودی با مهارت برنامه
اما پیش از آن  .شویم یادگیری توسط نوجوانان آشنا می

 ن توضیحاتی خواهیم داد.درخصوص اضطراب امتحان و علل آ
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 اضطراب امتحان چیست؟ 

تواند تاثیر  میها  در زندگی انسان درحد اعتدال وجود اضطراب
 مثبتی بر فرایند زندگی آنها و تحول آن به جای بگذارد.

تواند تا حدزیادی  بنابراین وجود اندکی اضطراب در زندگی می
 سازنده و مفید باشد.

خالقیت را در کودک یا نوجوان می تواند سازندگی و اضطراب 
به وجود آورد و یا آن ها را تحریک کند تا به طور جدی با یک 

فتن یک مسؤولیت مهم مانند آماده شدن برای امتحان یا پذیر 
 .(32روانشناسی، ص فصلنامه) دوظیفه اجتماعی، مواجه شون

اما نوعی دیگری از اضطراب منفی )بیمارگونه( وجود دارد که 
شود و  باعث ایجادبسیاری از اختالالت جسمی و روانی می

عامل به وجود آمدن ترس و وحشت و بیقراری، تعریق زیاد و 
 فشارخون باال شود. 

به  )منفی(های مرضی رابطاضطراب امتحان هم نوعی ازین اض
دچار تردید نموده هایش  ر توانائیرود که نوجوان را د شمار می

 گردد. و باعث تضعیف روحیه وی می

قبل از پرداختن به موضوع اضطراب امتحان بهتراست به 
 تعریف مختصری از ترس و تفاوت آن با اضطراب بپردازیم:
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ترس احساسی است که دربرابر خطری معلوم و بیرونی در فرد 
م است و شود حال آنکه اضطراب درونی و مبه ایجاد می

 آید. معموال در پاسخ به تهدیدی نامعلوم بوجود می

مطلوبی از را به عنوان میزان  توان حدمشخصی  بااین حال نمی
توان اینگونه گفت که:  ترس یا اضطراب تعریف کرد اما می

مقداری از ترس یا اضطراب که منجر دوری جستن از خطر، 
آن حدمطلوب  ایجاد انگیزه و پویایی در فرد شود ، به عنوان

 شود. محسوب می

اضطراب امتحان به حالتی گفته  :اضطراب امتحانتعریف 
شود که ترس و اضطراب فرد نسبت به امتحان در حدی  می

باشد که عملکرد او را مختل نماید به طوری که در اثر اضطراب 
ی الزم را  شدید، نتواند از معلومات خود در امتحان بهره

 (148، ص1386ببرد)بهین، 

توان: عصبی بودن، تنش،  میب امتحان از عالیم اضطرا
بیقراری، سرگیجه، حالت تهوع، دردهای شکمی، بیخوابی، 

 تعریق، اخالل در تمرکزحواس، دلهره و نگرانی را نام برد.

آموزانی که دچار  از نکات قابل توجه اینست که: دانش
اضطراب امتحان هستند فقط در زمان امتحان دچار اضطراب 

شوند بلکه در مواقع دیگری مانند؛ قبل و بعد از امتحان،  نمی
سرجلسه امتحان و حتی حین صحبت کردن درباره آن نیز این 
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هایی  از علل بروز چنین اضطرابعالیم را دارا هستند که 
 توان عوامل زیر را برشمرد: می

 عوامل فردی -1
 عوامل خانوادگی -2
 عوامل محیطی )جامعه( -3
 سایرعوامل تاثیرگذار -4

داشتن شخصیت اضطرابی، اعتماد : منظور از عوامل فردی
نفس پایین، خجالتی و کمرو بودن، شخصیت منفعل و  به

 شود. وابسته، تمرکز ضعیف و وسواس داشتن را شامل می

های  به شیوه اننمودن نوجوان آگاه ازطریق  مربیانوالدین و 
شان بر  به آنان در آمادگی و تسلطصحیح مطالعه و یادگیری 

 موضوع امتحان نقشی اصولی دارند. 

های تربیتی مستبدانه، اختالفات  روش عوامل خانوادگی شامل
و تعارضات والدین، جدایی و طالق، باالبودن سطح انتظارات 

ندان، مقایسه کردن فرد با دیگران و اهمیت پدرومادر ار فرز 
 است.ندادن به تحصیل و امتحانات فرزندان 

توان  نیز می از جمله عوامل تاثیرگذار محیطی و دیگر عوامل
 موارد زیر را ذکر نمود:
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های سنتی و غلط  انتظارات بیش از حد معلمان، شیوه
آموزشی، جو رقابتی ناسالم در مدارس، عدم آگاهی برخی از 

شناسی و اضطراب یادگیری،  معلمان درخصوص مباحث روان
ی امتحان، عدم آمادگی  و دربارهآور قبل  تهدید و سخنان دلهره

این  و تسلط بر موضوع امتحان همه و همه ارتباط مستقیم با
 .نوع اضطراب در افراد دارند

سازی  در این بخش بیان نکاتی کاربردی درخصوص بهینه
نظر  های درسی و پیشگیری از اضطراب امتحان مفید به آزمون

 آید. می

فرزندتان را تشویق کنید که در طول سال تحصیلی  -1
مبادرت به مطالعه دروس ورزد. نه فقط به قصد 

طالب، حافظه را برای شرکت در امتحانات بلکه مرور م
پذیرش مطالب جدیدتر و حفظ مطالب قبلی آماده 

 سازد. می
ی هر درس بالفاصله بعد از مراجعه به منزل  مطالعه -2

ساعت( به پایداری و انتقال مطالب  )حداقل درحد نیم
 کند. مدت به بلندمدت کمک می ی کوتاه از حافظه

در شب قبل از شده  مرور و تکرار الگوهای سازماندهی -3
 .سازی بهتر  فرد است ، باعث آمادهامتحان 

ساعت مانده به موعد امتحان،  24معموال در  -4
افتد. بنابراین باید از  بیشترین یادگیری اتفاق می
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ها، کارهای  درگیری ذهن به مشغولیاتی ازقبیل: رسانه
 نماید.  های متفرقه دوری غیرضروری، اضطراب و دغدغه

ریزی  د دوستان درخصوص برنامهحتما از تجارب مفی -5
 های مطالعه بهره ببرد. درسی و شیوه

کردن  ساعت قبل از امتحان از بحث بهتر است نیم -6
درخصوص مطالب درس خودداری نموده و در مکان 

 خلوتی قرار بگیرد.
هنگام شروع جلسه امتحان  خواندن ذکر و دعا -7

 تواند باعث آرامش روحی فرد شود. می
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 ریزی : برنامهنکاتی درباره 

o :آنچه مهم  داشتن یه برنامه به تنهایی، کافی نیست
ای مصمم برای اجرای برنامه است: یک  است؛ داشتن اراده

ی خوب باید قابل اجرا باشد و فرد ب در اجرای آن  برنامه
قدم بماند.همواره یک برنامه معمولی با اجرای دقیق  ثابت

رنامه عالی تر است از یک ب بخش و منظم بهتر و نتیجه
 ولی با اجرای بد.

o منظور از  :ریزی باید جهت تالش برای رفع نیاز باشد برنامه
بردن به   برای پینیاز مثال: نیازهای تحصیلی فرد است. 

ترین راه  اینکه نیازهای نوجوان شما کدامند؟ ساده
 پرداختن به نقاط ضعف و قوت تحصیلی خودش است.

o شان  باید به نیازهای تحصیلیسازی برنامه، افراد  در پیاده
نیازهایی اعم از: تغذیه مناسب، خواب  نیز توجه کنند:

کافی، ورزش و تحرکات جسمانی، ارتباطات اجتماعی و 
ریزی درسی باید به  نیاز به عبادت و... است که در برنامه

آنها توجه شود. درغیراینصورت موجب شکست در 
 شود. ریزی درسی می برنامه

o را تشویق کنید که   : نوجوانریزی واع برنامهآشنایی با ان
ریزی خوب است که  ریزی را بشناسد. برنامه انواع برنامه

 پاسخگوی نیازهای تحصیلی فرد باشد.
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o ی ا هر برنامه :است ریزی برنامه مقطعی اساس اهداف
مدت و  لندمدت، میانی دارد. داشتن اهداف )بهدف 

ازجمله ویژگیهای یک برنامه موفق است. در  مدت( کوتاه
ریزی حتما باید به اهداف مقطعی توجه کرد. یک  برنامه
مدت را در  ریزی خوب باید رسیدن به هدفهای کوتاه برنامه

دستور کار خود قرار دهد. هدفهای خود را مشخص کنید. 
بندی  آنها را روی کاغذ بیاورید. این اهداف را اولویت

هایتان جامه عمل  اولویتبرنامه به کنید. ازطریق 
 (.22، ص1388بپوشانید)حاجی بابایی، 

o از آنجائی : ارزیابی برنامهبرنامه بهکه رسیدن برای ریزی
می انجام معین میاهدافی مدتی از بعد بایستشود،

هدفبهحدچهتاکهگیردقرارارزیابیموردفردعملکرد
 دستیافته اهدافموردنظر چنانچه نیاز به است؟و یا

تغییر داشته باشد، برنامه را مورد اصالح و بازبینی 
 .دهدقرار 
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 نامه  پرسش  ضمیمه:

بر طبق آنچه درباره اضطراب گفته شد، اضطراب امتحان که 
شوند، ناشی از ترس عدم  آموزان به آن دچار می برخی از دانش

نامه زیر برای این درنظرگرفته شده که  موفقیت است. پرسش
فرزندتان بداند  در چه وضعیتی از اضطراب قرار دارد؟ و آیا 

 دچار اضطراب امتحان هست؟ 

این سواالت و رجوع به دستورالعمل انتهایی  با پاسخگویی به
  .(1388)بابایی، شود فرد از سطح اضطراب امتحان خود مطلع می

 نامهخودسنجیاضطرابامتحانپرسش

آموزان  کنم دانش شوم، فکر می وقتی در امتحانی مهم حاضر می -1
 خیر    بلی                              هستند.   دیگر از من زرنگ

نفس و  کنم اگر قرار باشد در کنکور شرکت کنم، اعتمادبه فکر می -2
 خیر    بلی                        آرامش الزم را نخواهم داشت. 

 خیر    بلی شرکت در امتحان برایم سخت است.                -3
تر به موضوعاتی فکر  دهم، بیش وقتی در درسی امتحان می -4

 خیر    بلی کنم که با آن درس ارتباطی ندارند.             می
دهم، به تبعات شکست در  وقتی به سواالت امتحانی پاسخ می -5

 خیر    بلی کنم.                               آن امتحان فکر می
شوم که حالت  قدر عصبی می  آنبعد از امتحانات مهم، معموالً  -6

 خیر    بلی کنم.                                     تهوع پیدا می
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کنم قرار است در کنکور یا در امتحان آخرسال  وقتی فکر می -7
 خیر    بلی کند.                            شرکت کنم، بدنم یخ می

 زند.  م به شدت میکنم قلب در جریان امتحانات مهم، احساس می -8
 خیر    بلی                                                                 

  کنم. بعد از هر امتحان، معمواًل احساس افسردگی می -9
 خیر    بلی                                                               

آخرسال، احساس ناآرامی، و آشفتگی قبل از شروع امتحانات  -10
 خیر    بلی کنم.                                                     می

های هیجانی من موقع امتحان در نتایج امتحانم اثر  حالت -11
 خیر    بلی گذارند.                                                  می

شوم که مطالبی را هم که  عصبی میقدر  هنگام امتحان دادن، آن -12
 خیر    بلی کنم.                   واقعًا بلد هستم، فراموش می

 کنم علت شکستم در امتحانات مهم، خودم هستم. فکر می -13
 خیر    بلی                                                               

آن نگران نباشم، اما   کنم دیگر درباره بعد از هر امتحان سعی می -14
 خیر    بلی شوم.                                            موفق نمی

پرسم، آیا موفق به  گاهی موقع امتحانات با نگرانی از خود می -15
 خیر    بلی ورود به دانشگاه خواهم شد؟                           

دهم برای محک خوردن در یک درس  ر ممکن باشد، ترجیح میاگ -16
ای بنویسم به جای اینکه در امتحان آن  تحقیقی کنم یا مقاله

 خیر    بلی درس شرکت کنم؟                                         
ی امتحان، بر درس خواندن و نتایج امتحان  فکرکردن درباره نمره -17

 خیر    بلی                                     گذارد.       من اثر می
 خیر    بلی گرفتم. کنم اگر امتحان نبود، بیشتر یاد می فکر می -18
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اگر حاال چیزی  گویی روم، به خود می وقتی سر جلسه امتحان می -19
 خیر    بلی بلد نباشم، نباید نگران شوم.                          

فکر اینکه ممکن است نتوانم خوب امتحان دهم، در نتیجه  -20
 خیر    بلی گذارد.                                  امتحانم اثر می

تر از امتحانات مستمر درس  در امتحانات آخرسال بیش -21
 خیر    بلی خوانم.                                                 می

احساس باشم، بازهم شدیدًا ن کاماًل آماده حتی اگر برای امتحا -22
 خیر    بلی                                        کنم.  اضطراب می

 خیر    بلی  برم. قبل از شروع امتحان، از خوردن غذا لذت نمی -23
شدن برای   افتد که قبل از امتحان نیاز به آماده کمتر اتفاق می -24

 خیر    بلی امتحان را احساس کنم.                                
کنم درحال حاضر امتحانات بیش از حد با تنش و ناراحتی  فکر می -25

 خیر    بلی همراهند.                                                 

 

برای یادگرفتن نتیجه، تعداد پاسخهای مثبت خود را بشمارید و 
 بندی زیر مراجعه کنید. سپس به دسته

بود سطح اضطرابتان شدید تلقی 12الف(چنانچه نمرات شما بیش از 
 گردد و برای رفع آن حتما باید از روانشناس کمک بگیرید. می

متوسط است بود سطح اضطرابتان  12تا  8ب(چنانچه نمرات شما بین 
 و نیاز به مداخله دارید.

بود سطح اضطرابتان خفیف تلقی  8چنانچه نمرات شما کمتر از 
 گردد. می
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 جمالت کوتاه مرتبط:

 

 دوستشدارید":بهفرزندتانبگویید."

 تانخوددرجایگاهپدریامادربهسالمتذهنیوروحی

 اهمیتدهید.
 .بافرزندتانبیشترحرفبزنید 
 تانرابهتربشناسید.نوجوانفرزند 
 تانبدهید.رابهنوجواناتاشتباهنخطایافرصتجبرا 
 تانرازیرسوالنبرید.شخصیتنوجوان 
 گریپرهیزکنید.ازسرزنشکردنومالمت 
 تانکمکبخواهید.ازفرزندنوجوانگاهیدرحلمشکالت 
 هاییرابرایانجامکارهایخالقانهوگروهیدرزمان

 انهاختصاصدهید.خ
 سازیکنید.قوانینمنظموقابلاجرارادرخانهپیاده 
 رادربرابرفشارهمساالنبهفرزندتان"نهگفتن"مهارت

 یاددهید.
 گیریدرستازبهرهریزیبرایآینده،بهترینبرنامه

«آلبرکامو»زمانحالاست.
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منابع:

 نشر فراگفت. 1389 .ها  خودیخدا و  هنر ارتباط با خود، ..مطلبی،کار -1

تهران. . 1392 های تشویق. حاجی باقری، الهام. خانواده،خشم و مهارت -2

 آئینه دانش.

شکوفه؛ حمیدی، فریده؛  لرستانی، فهیمه؛ ابراهیمی، بهمن و  رادفر، -3

 زندگی برای جوانان، های میرزایی، جفری. راهنمای کاربردی مهارت

 .1386بازان، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جان

های زندگی بر سازگاری  سورگی، معصومه. نقش آموزش مهارت -4

 دارالفنون. تهران: .1397اجتماعی. 

 رسانی حوزه( ، بهداشت روانی )پایگاه اطالع1386مجله طوبی، فروردین  -5
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