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مقدمه
تعارض بین نسلی با توجه به اهمیت آن در جامعه ایران ،از جمله مباحثی است که در دهههاي اخیر مورد
توجه جامعهشناسان قرار گرفته است .تفاوت بین نسلی به معناي وجود اختالفنظرهاي مهم میان دو نسل
والدین و فرزندان در جنبههاي مختلف زندگی نظیر الگوي همسرگزینی ،الگوي مصرف کاالي فرهنگی ،نحوه
گذران اوقات فراغت ،رفتار دینی و نگرش به جنسیت است .جامعه ایران در دهههاي اخیر در جریان تحوالت
فرهنگی و اجتماعی وسیعی قرار گرفته و به ویژه در خانوادهها چشمگیر بوده است .یکی از مهمترین
تحوالت ،برجستهترشدن تفاوتهاي ارزشی میان فرزندان و والدین است که موجب شده خانوادهها در معرض
چالشهاي جدي قرار گیرند .چالشهایی که به نظر میرسد شکل سنتی خانواده را زیر سئوال برده است.
امروزه در جامعهاي زندگی میکنیم که به تدریج تفاوت نسلی و همچنین تفاوت زندگی میان والدین و
فرزندان به شکل تعارضگونهاي تبدیل و تجربه میشود .اهمیت خردهفرهنگها و شیوههاي جدید براي
جوانان ،زندگی درون خانواده و همچنین روابط بین نسلی را به چالش کشیده است .بسیاري از این تفاوتها
و تعارضات سرفصل نزاعهاي خانوادگی و نیز موجب ترك خانه شده است.
در دیدگاهها و رفتارهاي جوانان و والدین تفاوتهاي زیادي دیده ميشود .نسل جوان دیگر
چندان خود را در چارچوب هنجارهاي گذشتگان تعریف نمیکند و به دنبال الگوهاي جدید زندگی براي
خود است .برخی از تقدسها و هنجارهاي گذشته میان جوانان کمرنگ یا از بینرفته است ،به بیان دیگر ما
شاهد کمترین اتفاق نظر بین دو نسل در زمینه فرهنگ عمومي نظیر معاشرت قبل از ازدواج،
ازدواج با خویشاوندان ،نحوه گذران اوقات فراغت و رفتارهاي فرهنگي و مذهبي هستیم.
نتایج پژوهشها نشان میدهد تحوالت فرهنگی در جامعه و نیز در خانواده اتفاق افتاده است .به ویژه این
تحوالت در مقایسه نسل جوان و بزرگسال مشهود است .شرایط فعلی جامعه ایران موجب شده که بحث
تحوالت فرهنگی و اجتماعی ،تغییر ارزشها و هنجارها در جامعه و نیز تعارض بین نسلی میان والدین و
فرزندان به عنوان یکی از مهمترین موضوعهاي ضروري مورد بررسی ،تحلیل و آموزش قرار گیرد.

تئوري انتخاب ،فرزندپروري و تعارض بين نسلي
دگرگونیهاي رخ داده در چند دهه اخیر نشان میدهد که جوانان در جریان وسیع اطالعات قرار گرفتهاند و
اطالعات آنان در دنیاي پیشرفته در حال تغییر ،موجب پیدایش پی در پی ارزشهاي نو گردیده است تا
جایی که با نظریهها و دیدگاههاي جدید آشنا شدهاند و به همان میزان سطح انتظارات و توقعات آنان
افزایش یافته است .تحول خانواده در چند دهه اخیر نیز موجب شده که خانوادهها در معرض چالشهاي
جدي قرار بگیرند .چالشهایی که به نظر میرسد شکل سنتی خانواده را زیر سئوال برده است.

زمینههاي بروز تفاوت بین نسلي
به زعم جامعهشناسان افزایش زمینه براي
رشد تحصیلی فرزندان ،افزایش استفاده از
رسانههاي نوین از جمله اینترنت و ماهواره،
دسترسی به اطالعات گسترده ،اشتغال زنان،
آزاديهاي نسبی ،حق انتخاب ،تغییر شیوه زندگی افراد و همچنین تغییر گروه مرجع از جمله زمینههاي
بروز تفاوتهاي بین نسلی در خانوادهها میباشد .مهمترین چالشي که خانواده امروزي با آن روبرو
است ،دگرگوني سریع و عمده هنجارها و ارزشهاي خانوادگي میان فرزندان و والدین است تا
جایی که میتوان صحبت از هنجارهاي رقیب در کنار هنجارهاي سنتی کرد که این هنجارها منشاء بسیاري
از تعارضها در خانواده است .در زمینه هنجارهاي رقیب میتوان به نحوه همسرگزینی ،شیوه دوستیابی،
گذران اوقات فراغت ،رابطه با جنس مخالف ،نگرش و رفتار دینی ،انتخاب در مصرف کاالهاي فرهنگی اشاره
کرد.

عمده ترين زمينههاي تعارض بين نسلي :
پوشش ،نحوه همسر گزيني ،شيوه دوستيابي ،گذران اوقات فراغت ،رابطه با جنس
مخالف ،نگرش و رفتار ديني ،انتخاب در مصرف کاالهاي فرهنگي
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تفاوت نسلي والدین و فرزندان یعني:
انتظارات
ارزشها
عدم توافق در

نگرشها
رفتارها
خواستهها

این تفاوت به معناي وجود اختالف نظرهاي مهم میان والدین و فرزندان در جنبههاي مختلف زندگی است.
بسیاري از جامعهشناسان معتقدند که پدیدهها و وضعیتهایی نظیر خشونت و نزاعهاي خانوادگی ،فرار از
خانه ،اعتیاد ،افسردگی ،اضطراب ،ناامنی ،بیتفاوتی ،بیاعتمادي و نظایرآن ناشی از تعمیق تفاوتهاي بین
نسلی در خانواده است.

تاثیر تفاوت بین نسللي در زنلدگي و سل مت
روان
آنچه با عنوان شکاف نسلها از ناحیه آن احساس
خطر میشود گسست تعارضات ارزشی بین والدین و
فرزندان است که اذهان اندیشمندان ،برنامهریزان و
حتی توده مردم را نگران کرده است .شواهد حاکی از
آن است که در سالهاي اخیر به تدریج چالش بین والدین و فرزندان گسترش یافته است .اگر فاصله و
جدایی بین اعضاي خانواده عمیق شود ،به تعارض بین نسلها که همان شکاف نسلی است میانجامد .از
آنجا که جامعه همیشه در مسیري رو به پیشرفت و در حال گذار است ،باید توجه داشت که این دوران
گذار تاثیرات مهمی در زندگی انسان و افراد جامعه میگذارد که با توجه به مقتضیات اجتماعی ،فرهنگی و
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سیاسی هر جامعهاي این تاثیرات متفاوت خواهد بود .تفاوت نگرش و جهانبینی منجر به بروز تعارض در
رابطه افراد با یکدیگر میشود.
عرصه اصلی بروز تعارضها پنج حوزه مهم انسان است :تفاوت در نگرش و باور ،نیازها ،خواستهها ،اهداف
و ارزشهاي افراد موجب متفاوتبودن انتخابها و مطلوبها در زندگی و رفتار افراد میشود .از طرفی چهار
نیاز از پنج نیاز اساسی افراد در ارتباط با عزیزان و نزدیکان ارضا میشود و افراد به روابط خود جهت ارضاي
نیازهاي اصلی خود وابسته هستند و تعارضها اولین ضربه خود به افراد را در سبک ارضا نیاز وارد میکنند.
شکاف نسلی بیانگر اختالف بین ارزشهاي جوانان با بزرگساالنی است که پایبندي بیشتري به رسوم گذشته
دارند و کمتر از تغییرات استقبال میکنند ،جوانان به سوي ارزشهاي نو ،پیشبینینشده گرایش بیشتري
دارند و مقتضیات زمان آنها را براي افراد جذاب میکند .حال این که بزرگساالن نماینده ارزشهاي سنتی
هستند و در برابر تغییر مقاومت دارند و این موجب برهم خوردن روابط ،برخورد با یکدیگر ،مشاجره و
حتی کنارهگیري از یکدیگر و استفاده از رفتارهاي مخرب براي اقناع و متقاعدکردن یکدیگر
میشود.

باورها
نیازها
ارزشها

تعارض

خواستهها
اهداف

علل بروز تعارض نسلي
تعارض نسلی اگرچه امروزه بیشتر نمایان است ،پدیدهاي قدیمی و جزیی از زندگی بشر بوده است .از زمانی
که انسانها در نوع تعامالت خود ،شیوههاي گوناگونی را روبروي خود دیدند و ارتباطات اجتماعی به صورت
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گسترده برقرار شد ،تفاوت در درونیکردن ارزشها و هنجارها ،موجب جامعهپذیري متفاوت شد و تعارض
نسلی نیز پدید آمد .تفاوت در نظام ارزشها که به تعارض نسلی بین دو نسل در خانواده میانجامد،
دغدغه بسیاري از محققین و متخصصان خانواده
درمانی بوده است .میتوان گفت تمایزهاي بیننسلی،
پدیدهاي متداول است که همواره در هر جامعهاي بین
نسلهاي مختلف وجود دارد و تا اندازهاي داراي
تعارض و کشمکش نیز هست .در مجموع ،شکاف
نسلی از تمایزهاي قطبی و شدید بیننسلی حکایت
دارد که صورت بیرونی آن ،به شکل تعارضها و
کشمکشهاي نسلی بروز میکند .در بررسی عوامل موثر بر شکاف نسلی ،خانواده و رسانه به دلیل اثرگذاري
بر جامعهپذیري افراد ،سهم اساسی دارند.
تغییرات شکلي و کارکردي خانواده ،همچون تبدیل خانواده از گسترده (زندگی دو و گاهی سه
نسل با هم در یک مسکن) به هستهاي (خانواده متشکل از پدر ،مادر و فرزندان) یا کاهش کارکردهاي
آموزشي ل تربیتي خانواده و واگذاري برخي نقشهاي آن به دیگر نهادها ،موجب تضعیف این نقش
شده است .در گذشته علل بسیاري مانند اختالف بسیار ناچیز در مراتب و موقعیتهاي اجتماعی گروههاي
سنی مختلف ،رعایت اصل احترام به بزرگترها ،انتقال طبیعی فرهنگ و رسوم جوامع به نسل جدید بدون هر
گونه جهش و وجود الگوهاي واحد اندیشه و تفکر و رفتار در نسلها سبب میشد تغییرات بسیار کند و
بطئی باشد ،ولی افزایش سرعت تغییرات اجتماعي و دگرگونيها در روند اجتماعي شدن و
جامعهپذیري یکي دیگر از علل بروز تعارض نسلي است .درگیري در شرایط اجتماعی مدرن در پی
رشد پس از جنگ جهانی دوم با شرایط ماقبل مدرن ،به همراه افزایش آگاهی مردم از وضعیت خود و جوامع
دیگر و توانایی بالقوه در نسل جدید همگی سبب شد نگرشهاي جدیدي در نسل جوان پدید آید .در نتیجه
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شکاف نسلی به منزله پدیدهاي مهم خودنمایی کرد .دیگر نمیتوان تفاوت طبیعی بین نسلهاي قدیم و
جدید را امري عادي تلقی کرد .این برداشت که نسل امروزي بسیار عمیقتر از نسل گذشته میفهمد و در
پی تغییرات است و توانایی بیشتري دارد واقعیتی آشکار است .شکاف نسلی مسئله مشترك جهان امروزي
است به ویژه در جوامعی که شتاب و سرعت تغییرات اجتماعی در آنها بیشتر است.
مولفههاي تعارض نسلي
کاهش ارتباط ک مي (به علت نبودن یا کمبودن حرفهایی که براي دو طرف جذاب باشد)
اخت ل در فرآیند همانندسازي (به علت ناکارآمدبودن الگوي نسل قبلی)
کاهش فصل مشترکهاي عاطفي (به علت عدم آشنایی و تایید قلبی مدلها و الگوي عاطفی همدیگر)
عدم تعهد به فرهنگ خودي (آشنا شدن با عناصر فرهنگ دیگر و ناکارآمد دانستن الگوي نسل قبل)
نابردباري در دو نسل (به علت نبود زبان مشترك و وفور انتقاد به یکدیگر)

عوامل موثر در بروز تعارض بین نسلي
ضعف
معنویت

گسست عاطفی
اشتغال روز افزون والدین
سرعت فرآیند صنعتی شدن
دگرگونی و تغییر در آرمانها و اهداف
تعصب و پافشاری بر باورها و عدم تحمل
عدم ارتباط شفاف بین فضای معنایی دو نسل
ناتوانی از همدلی و انتظارات غیر واقع بینانه از یکدیگر
سرعت باالی تحرک اجتماعی در نسل بعد و بروز فاصله اجتماعی در دو نسل
تبلیغات رسانههای سیستم سرمایهداری و ایجاد احساس نیاز برای داشتن و داشتن و داشتن
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راهکارهاي کاهش تعارض
یکی از عوامل مهم کاهش شکاف نسلی ،پیوند اعضاي خانواده و وجود زمینه ارتباطات صحیح
بینفردي است .این ارتباط زمانی به درستی برقرار میشود که اعضاي خانواده با نوعی تفاهم و درک
متقابل با یکدیگر تعامل داشته باشند .یکی از عوامل ارتقادهنده پیوند عاطفي و کاهشدهنده شکاف
نسلی ،گفتوگو است؛ یعنی برقراري ارتباط و تعامل ک مي با یکدیگر .در فضاي ارتباطی ،به ویژه
ارتباطات بینفردي ،گفتوگو صرفا یک رفتار عادي نیست ،بلکه الگویی است که فضاي عاطفی و
هیجانی حاکم بر مناسبات افراد را شکل میدهد .گفتوگویی که واجد منظور ارتباطی و تعامل است ،داراي
دو مولفه و به عبارتی داراي دو مهارت است :مهارت گوش دادن و مهارت همدلي .با بهرهگیري مناسب از
این دو مهارت میتوان جریان ارتباطی گفتوگو را در جهت تفاهم و درك متقابل به راه انداخت.

تئوري انتخاب و فرزندپروري
یکی از دروس مهم نظریه انتخاب براي ما والدین ،این است که سعی کنیم ویژگیهاي آینده فرزندانمان را
در تصاویر ذهنی خود ،به ویژگیهاي کلی و عمومی (مانند آنچه در باال توصیف شد) محدود کنیم .به محض
آن که بکوشید فرزندتان را ودار کنید به انسانی با ویژگیهاي خاص و منحصر به فرد که در ذهن شما تصویر
شده ،تبدیل شود ،کارآیی شما در تربیت فرزندتان کاهش مییابد .واداشتن او به تبدیلشدن به آنچه واقعا
خودش نمیخواهد ،بیش از هر چیز دیگري او را با ما بیگانه میسازد .خیلی از پدر و مادرها میکوشند فرزند
خود را در قالب تصاویر ذهن خود جاي دهند و براي این قبیل والدین ،تربیت فرزند به نبرد نافرجامی بر سر
قدرت تبدیل میشود .در رابطه والدین و فرزند ،هرگاه پرخاشگري و انتقاد از در وارد شود ،عشق و شفقت و
احترام از در دیگر بیرون میرود.
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والدینی که این ویژگیهاي عمومی را درباره فرزند موفق ،کافی نمیدانند و اصرار دارند که موفقیت
فرزندشان ،در گروي بزرگ شدن مطابق الگوي ذهن آنان است ،بیشتر مزاحم و مانع راه فرزند خود محسوب
میشوند تا یاور و پشتیبان او.
اصل بدیهي نظریه انتخاب در مورد فرزندپروري این است:

اگر میخواهی فرزندت شاد ،موفق و با تو صمیمی باشد،کاری نکن که فاصلهه تلو و او
زیاد شود.

و این بدان معناست که فرزندانتان را به دلیل داشتن تعارض با افکار ،رفتار و انتخابهایشان تنبیه،
تهدید و تحقیر نکنید و به آنها زیاد عشق بورزید .اگر فرزندان شما از گذراندن وقتشان با شما شاد و
خشنود میشوند ،شما به عنوان پدر یا مادر والدین خوشبختی خواهید بود .اما در بیشتر مواقع والدین در
مقابل فرزندانشان احساس مالکیت دارند و بر این اساس که صالحیت فرزندانشان را می دانند آنها را تنبیه
یا تشویق میکنند تا کاري را که از نظر آنها درست است را انجام بدهند و بعد بر این اصل چنان اصرار
میورزند که رابطه خود با فرزندشان را خراب میکنند.
البته ما در بیشتر مواقع ميتوانیم کودکانمان را مجبور به انجام کارهایي بکنیم که ص ح
ميدانیم ،اما هزینه این عمل باال است .در روابط چنین والدین و فرزنداني اولین چیزي که قرباني
ميشود نزدیکي و صمیمیت است.
بچهها براي ارضاء نيازهايشان ،ميخواهند اهداف خود را دنبال کنند .اگر چنين نبود ما هنوز
ساکن غار بوديم و کورکورانه خواستههاي والدين و نياکان خود را انجام ميداديم.
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وقتی خواسته فرزندمان (در هر سنی) با خواست ما اختالف زیادي دارد ،اگر رابطه دوستانهاي با فرزند
خود داشته باشیم ،معموال میتوانیم درباره اختالفات مذاکره کنیم و توافقی را طرحریزي کنیم که مورد قبول
هر دو طرف باشد .تمام انسانها از کوچک و بزرگ و پیر و جوان نیاز شدیدي به قدرت دارند ،مذاکره و
توافق تنها روشی است که به وسیله آن هم والدین و هم فرزندان میتوانند به این نیاز خود پاسخ دهند و با
این حال سازگارانه در کنار یکدیگر زندگی کنند .بازسازي رابطه بین والدین و فرزند نافرمان ،وظیفهاي دشوار
و تکلیفی گام به گام است؛ ولی تا وقتی این روابط بهبود نیابد ،هیچ یک از اقدامات والدین ،ثمري نخواهد
داشت .آیا «طبیعی» نیست که پدر و مادر «براي خیر و صالح فرزندشان» زندگی او را کنترل کنند؟
بچهها اگر به والدین خود عشق و عالقه داشته باشند ،از مدیریت مادرانه و پدرانه آنان استقبال میکنند،
ولی دوست ندارند سررشته زندگی خود را به یکباره به دست دیگران بسپارند.
تقریبا در همه سنین ،بچهها از والدین انتظار دارند اختیار الزم را براي انجام آنچه در زندگی برايشان
معنا دارد ،به آنان تفویض کنند .مسئله بر سر بود و نبود کنترل والدین نیست ،بلکه بر سر آن است که
کنترل منطقی چیست و پدر یا مادر تا چه حد باید زندگی فرزند را کنترل کند.
تقریبا تمام مشکالت والدین در تربیت فرزند از نادیده گرفتن این واقعیت ناشی میشود که وقتی فرزند
به خواسته والدین (و یا والدین به خواست فرزند) تن نمیدهند ،تنها ابزار مفید براي عبور از بحران ،مذاکره و
توافق است.
والدیني که مذاکره نميکنند و سعي دارند بدون اعتنا به خواسته فرزندشان ،او را وادار به
ارضا تصویر ذهن خود کنند ،سرانجام براي در دست گرفتن کنترل به پرخاشگري یا رشوهدادن
متوسل ميشوند .بچههایی که والدین خود را دوست دارند ،معموال اهل توافقاند و اگر به آنان فرصت
مذاکره بر سر تفاوتها داده شود ،مقدار منطقی و الزم کنترل والدین را میپذیرند .در مذاکره ،شما باید
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دالیل خواستههاي خود را براي فرزندتان توجیه کنید و استدالل او را نیز درباره درخواستهایش بشنوید.
ولی فرزندان سرسختانه در برابر هر نمادي از قدرت که اهل مذاکره و توافق نباشد ،مقاومت میکنند.
بچه ها هم مثل بزرگ ترها ،درصدد تحقق تصاوير ذهن خود هستند و مثل همه انساانهااي
ديگر اگر ناچار شوند ،در اين راه حتي از مبارزه با پدر و مادري که اهل توافق نيست ،ابايي
ندارند.
اگر بیاموزیم و بپذیریم که ميشود دو احساس متفاوت نسبت به یک چیز داشت خیلي از مسائل
حل ميشود .مثل کودکی که از داشتن خواهر یا برادر هم خوشحال است و هم ناراحت .الزم نیست به
خاطر ناراحتی دیگران خودمان را تا حد آشفتگی ناراحت کنیم .زیرا این کار نه تنها مشکلی را حل نمیکند
بلکه باعث میشود از ناراحت شدن ما نیز رنج ببرند.

مذاکره و توافق بهترین سبک حل تعارض (گفتگو با فرزندان)
ابتدا به روشهاي ناصحیحي که ممکن است افراد در ارتباط با هم و در حل تعارضها به کار گیرند،

ردیف

میپردازیم:

شیوهها

نمونهها

احساس طرف مقابل

1

سرزنش و اتهام

چررررا ترررو همیشررره ایرررن کرررار رو
میکنی؟
نمررریترررونی یکبرررارم درسرررت کرررار
کنی؟
چنررد بررار بهررت بگررم ایررن جرروري
کارکن.
تو هیچوقت گوش نمیکنی!

مررن همیشرره اشررتباه مرریکررنم .هرریچوقررت
نمرریتررونم درسررت کررار کررنم .تررو میگرری
مررن هرریچوقررت گرروش نمرریکررنم پررس مررنم
گرروش نمیرردم .اصررال دلررم مرریخررواد ایررن
کار رو بکنم.

2

اسم گذاشتن

هررروا سررررده و ترررو برررازم لباسرررت اون درسرررت میگررره ،مرررن احمقرررم .بهرررش
نشرررون میررردم دفعررره دیگررره حتررری یرررک
نازکه!
ژاکررتم نمرری پوشررم .چرررا اصررال سررعی کررنم.
این کار واقعا احمقانه است.
مرررن بررریعرضرررهام .ازش متنفررررم ،برررازم
بذار دوچرختو من درست کنم.
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ترررو بررریعرضرررهاي! اتاقرررت مثرررل شروع کرد.
حیوونا کثیفه.

3

تهدید

اگرره یررک بررار دیگرره ایررن کررارو بکنرری
واي به حالت.
اگرره کرراري رو کرره مرریگررم انجررام
ندي من می دونم و تو.
اگرره لباسررتو نپوشرری مررن برردون تررو
میرم.

4

دستور

همررررررین اقن اترررررراقتو تمیررررررز بیرررا منرررو مجبرررور کرررن .اصررال دلرررم نمررری
کن.کمررک کررن بسررتههررا رو جابجررا خرررواد تکرررون بخرررورم .اصرررال اتررراق منررره
دوست دارم کثیف باشه.
کنم ،زود باش.

5

سخنراني و بحث
اخ قي

یرره طرروري کرره اون نفهمرره بررازم ایررن کررارو
میکنم.
من میترسم .دلم میخواد گریه کنم.
تنهام بذار .دیگه با تو هیچ جا نمیام.

اگررره انتظرررار داري دیگرررران برررا ترررو
ازشررون خوشررم نمیرراد .هررر کرراري مرریکررنم
مررودب باشررند ،تررو هررم بایررد بررا آنرران
تررو درد سررر مرری افررتم .اصررال کرری گرروش
مودب باشی.
مرریکنرره .مررن برریارزشررم .دلررم نمرریخررواد
دوسررررت داري دیگررررران برررره تررررو
ببینمشون.
بیاحترامی کنند؟

6

اخطار

ایرررن کرررارو نکرررن خودترررو بررردبخت
نخیررر اصررال خودمررو برردبخت نمرری کررنم،
میکنی!
مواظررررب برررراش تصررررادف نکنرررری .اختیررررار خودمررررو دارم .خررررودم مررررواظبم،
بچه که نیستم ،میفهمم.
لباستو بپوش ،هوا سرده.
درس نخونی بدبخت میشی.

7

جم ت ترحمآمیز

داد نررررزن مررررن مریضررررم ،قلرررربم
ناراحت میشه.
احسرراس گنرراه مرریکررنم .مررن مرریترسررم،
صررربرکن خرررودت مرررادر بشررری بعرررد تقصرریر مررن بررود کرره مررریض شررد .اصررال
میفهمی.
کی اهمیت میده.
حررداقل برره موهرراي سررفیدم احترررام
بذار.

8

مقایسه

دوسررررتتو نکرررراه کررررن ،همیشرررره او همررره رو بیشررررتر از مررررن دوسررررت داره.
کاراشررو زودتررراز موعررد مقرررر تمرروم همرره اونررو بیشرررتر از مررن دوسرررت دارن .از
مرریکنرره .چرررا تررو هیچوقررت مثررل اون متنفررررررررم .همیشررررررره شکسرررررررت
میخورم.
فالنی رفتار نمیکنی؟

9

کنایه زدن

فرررردا امتحررران داري و کترررابتو ترررو دوسررت نرردارم کسرری منررو مسررخره کنرره.
مدرسرررره جررررا گذاشررررتی .عجررررب اون خیلررری بررریمرررزه اسرررت .بررره مرررن
بیاحترامی شد.
درسخون و باهوشی!
چررره خرررط قشرررنگی داري؟ خرررط مهررم نیسررت چکررار مرری کررنم ،مررن موفررق
میشم.
چینیه؟

11

پیشگویي کردن

تررو برره مررن درو! گفترری! حتمررا برره اون درسرررت میگررره ،مرررن هیچوقرررت واسررره
بقیرره هررم همررین چیررزا رو سرررهم کسی ارزشی ندارم.
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کرررردي .هرررا؟ برررذار بگرررم آینررردهات مررن قابررل اعتمررادم بهررش نشررون مرریدم
که در اشتباهه.
چی جوري میشه؟
مطمئررنم از پررس ایررن کررار هررم بررر هررریچ فایررردهاي نرررداره ،مرررن دیگررره کررراري
نمیکنم.
نمیاي!

راههاي دیگري نیز وجود دارد که بدون از بین بردن اعتماد به نفس افراد و ایجاد حس تنفر و انزجار و
مقاومت ،او را به همکاري ترغیب کنیم .در اینجا ما پنج روش را برخواهیم شمرد .البته باید توجه داشت که
تمامی این روشها را نمیتوان براي همه اشخاص به کار برد .تمامی روشها با شخصیت شما تطابق ندارد و
در هر شرایطی نمیتوان از آن استفاده کرد ولی آنچه از به کارگیري هر یک از این پنج روش میتوان انتظار
داشت ،ایجاد محیطی مملو از عشق و احترام است که در آن میتوان دیگران را به راحتی تشویق به همکاري
کرد .در ادامه به شیوه صحیح بیان خواسته و این که چگونه میتوانیم به نحوي موثر به آَشنا ساختن

ردیف

فرزندان با نظرها و مطلوبهاي خود یا دیگران برسیم ،میپردازیم.
روشها

1

توضیح دادن

2

اط عات دادن

3

4

5

بیان مطالب با
یک کلمه

نادرست

رضرررا ،ترررو واقعرررا بررری مسرررئولیتی! همیشررره رضا ،شیر آب باز مونده.
چرا! اتاقت روشن مونده.
شیر رو باز می ذاري.
من میخوام تلفن بزنم.
چند بار باید بهت بگم برق اتاقتو خاموش کن.
همین حاال تلفنو قطع کن.
کی شیر خورده و شیشه رو تویخچال نذاشته؟
چرا پوستاي شکالتو رو تختت ریختی کثافت؟
چقدر بد رانندگی میکنی!

یادداشت

بچرررره هررررا! شرررریر وقترررری بیرررررون از
یخچال بمونه خراب میشه.
پوست شکالتو باید تو سطل آشغال ریخت.
رانندگی خوب ،آرامشبخشه

مرررن بارهرررا از شرررما خواسرررتم از راه کررره
بچه ها! لباس خونه!
رسیدید خونه لباستون رو عوض کنید.
قبرررل از ایرررن کررره واسرررت ماشرررین بخررررم علی! شستشوي ماشینت!
قول دادي تمیز نگهش داري!

صحبت کردن بس کن دیگه این قدر آستین لباسمو نکش.
درباره احساس چرا همیشه توري در رو باز میذاري؟
پدر بیا منو برسون.
خود

نوشتن

درست

دوست ندارم کسی آستینمو بکشه.
خیلی عصبی میشم وقتی پشه میاد.
دخترم! من دوست دارم بگی بابا من آمادهام .،ممکنره
منو برسونید؟

در نوشررررتن یادداشررررت نیررررز بایررررد از برررره بررره عنررروان مثرررال :پشرررت در اتررراق
کررراربردن شررریوههررراي نادرسرررت دهگانررره یادداشررررت بگذاریررررد :سرررراکت ،پرررردر
خواب است
فوق اجتناب ورزید.
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