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عالی سمه ت   ب 

 سرکار خانم علی بخشی  سومجلسه 
 

 

فیها[ بعدد  المستودع السّرّ و] بنیها و بعلها و أبیها واللّهمّ صلّ علی فاطمه  اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ما أحاط به علمک

 کنم.خدمت مادران گرامی سالم عرض می

اندد   گیرند بعضی کالً رها شدهکه یک سری آسان گیرند یک سری سختهفتۀ پیش در مورد اینیکی از مادران: 

 گیرهدا گویند معتدل. من خدودم زد و اون سدخت   اند، بعضی هم خیلی مقتدرند ولی به این مقتدر میبعضی نوسانی

 اش را باید چطوری برویم. بودم. قرار بود روزۀ سکوت بگیرم یک هفته تا ببینیم ادامه

 ممنون که نکاتی را فرمودید. استاد: 

ها را هم فرمودید یکی وراثت است یکی محیط است یکی فطرت اسدت. رسدول   عوامل تأثیرگذار روی بچهمادر: 

شده و تربیت را گفتید. گفتید شداه کلیدد راه نفدور در قلد      فرمودند: هر موزودی بر فطرت الهی آفریده  )ص(اکرم

 این بوده که ارتباط مؤثر با کودک داشته باشد.  )ص(کودکان و از سیرۀ پیامبر

 ممنون. لطف کردید. استاد: 

خواهم با یک سدؤال شدرو    خواهیم در موردش صحبت کنیم بحث پذیرش است. اول میموضوعی که امروز می

مدان چیتدت اول بایدد    که ما متوزه بشویم که سدبک هایتان را مشخص کنید برای اینتیم سبککنم. دفعۀ پیش گف

 چند روز ساکت شویم. 

 دانید؟ داند پذیرش یعنی چه؟ تعریف خاصی از آن میعنوان موضو  امروزمان را پذیرش گذاشتیم. ب رگواری می

سوء استفاده کندد در ااشدیه قدرار بگیدرد چده      یکی از مادران سؤال کردند اگر سکوت کنیم و بچه از این سکوت 

 کنیم؟ 

ها افتد. چه بتا با این چندروز سکوتِ ما چقدر به آنها نمیکنیم. اتفاق بدی برای بچهما قرار بود چند روز سکوت

کشید چقدر ادال و هدوای   قدر سرمان زیغ میزد این قدر غر میخوش بگذرد بگویند آخیش، این مادری که این

مدان را هرطدور کده هتدت پدذیرا      ب شده. یکی از مادران فرمودند پذیرش یعنی درک متقابل. یعنی طرفخانه خو

اند در مورد فرمایید. قبول کردن واقعیت بدون قضاوت درست است. نوشتهباشیم. یعنی قبول کردن، بله درست می

شید. اتفاق بددی کده خدط قرمد      اش سکوت کردم ولی نتیجۀ منفی داد این منفی کوتاه مدت است. نگران نبادرس

تری دافتد ولی اگر قرار بود من به عنوان یک مادر متتبد همچنان متیر را ادامه بدهم اتفاقدات خیلدی بد   ماست نمی

 خواهد افتاد. 
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 مادران فرمودند پذیرش خلقیات و شرایط فرد مقابل بدون پیش شرط. 

گویند پذیرش یعنی قبول بدون چون و چرای هرچی ی میااال ما برویم ببینیم پذیرش یعنی چه. خیلی زاها استاد: 

اش این نیتدت کده مدا فکدر     البته باید به دنبال رفتار صحیح خود هم باشیم. این نکته خیلی مهم است. پذیرش معنی

مان دارند را بپذیریم هدی  اعتدراض نکندیم    هرچی ی که فرزندانها باشیم یا درست کنیم درست باید در اختیار بچه

 ر فرزند من هرزایی ارف زشت زد یکی را کتک زد، یعنی من بپذیرم؟ پس اگ

کده نیتدت   آن چی ی، یعنیإِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَلَا تُبَلْ كَيْفَ كُنْتَفرمایند: البالغه میالتالم در نهجاضرت علی علیه

 بپذیر؟  هتتکهراآنچهو که نیتت نخواه را آنچهکهچهاست. یعنیبحث پذیرشمهم درنخواه... این یک نکتۀ خیلی

رش رفته موهدای فرفدری دارد کده خیلدی دوسدت نددارم       اش به پدیک مثال ساده ب نم. من االن فرزندی دارم قیافه

خواست بلندقدتر بود. بعضی از رفتارهایش را هم دوست ندارم. کمی اتادت ش هم کمی کوتاه است دلم میقد

گویم کنم یا میمیدر مورد فرزندم صحبت ری یاینهای بهدارم با این ویژگیآید، وقتی مندارد اصالً خوشم نمی

پذیر است و توانمند است، یعنی من دارم فرزندم را هم مدان هدم نقداط قدوتش را     درکنار اتادتش بتیار متئولیت

 اش را. گویم هم نقاط ضعفمی

از او را دوست نداشته باشم ولی در ایطۀ اختیدار مدن نیتدت     هاست شاید یک چی هاییدلی نگاه به بچهماین یک 

گویم اش یا هرچی  دیگری. یک زمانی مینگ پوستش، مثل االت چهرهرمن نباید با اون کار داشته باشم مثل قد، 

ز دانم چده کدنم. یدک زمدانی بدا اکدراه و ندارااتی دارم ا       طور بود نمیاین بچه از اول هم که به دنیا آمده بود همین

قددر دارم بدا بعضدی از    هایی که گفتم را دارد ولی من اینزنم یک زمانی فرزندم همۀ آن ویژگیفرزندم ارف می

هایی هتت که یک کمدی  دهم. یک وقتها را به زور تغییر میروم که انگار دارم آن ویژگیهایش ور میویژگی

زند ارف زشت نمی اتادت ندارد هرگ  گویم اصالًزنم میمیفرزندم ارف دارم از من دارد ولی وقتی اتادت

پذیرش باشد؟ قطعاً نه. اگر من نقاط ضعف فرزنددم   شاتواند عنوانکند. آیا این هم میهی  وقت فالن کار را نمی

فرمایند مدن فرزنددم را آنچده را    توانم انجام بدهم چون اضرت میاش نمیرا نپذیرم یعنی هی  کاری برای اصالح

هدای فرزنددم اسدت.    داشدته  هدا تواند خلق و خویش باشد، ظاهر و رفتارش باشدد، ایدن  هایش میرم، داشتهدارد بپذی

خواهدد اصدالً اتدادت    خواهد خیلی مؤدب باشد، مؤدب نیتت. دلم مدی هایش چه چی هایی است؟ دلم مینداشته

خواهد چی هایی داشته باشدد  یخواهد قدش بلند باشد، بلند نیتت. دلم منداشته باشد، کتی اتادت دارد، دلم می

 و ندارد. 

هدایش  هدا را ببدین، بعدد بتدوانی بدرای نداشدته      ری ی خالقانه کنید. اول داشتهها برنامهگوید برای نداشتهاضرت می

 ری ی کنی. برنامه

 را ببینیم؟ های فرزندمانتوانیم داشتهکه آیا ما به عنوان پدر یا مادر میروی این دخواهیم تمرک  کنیاالن، ما می
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هایتان تمرک  کنید. االن هرکدام از شما یک دقیقه فکر کنیم. اگر چند فرزند داریم یا یکی، روی یکی از این بچه 

 هایش بنویتید. رسد به عنوان داشتهتان از فرزندتان میهرچه به رهن

 ها را هم درکنارش بگوییم؟ های مثبت را بگوییم و منفییکی از مادران: زنبه

 هایش را بگویید. االن مثبتاستاد: 

که خوب، چهرۀ زیبایی دارد، قدش بلند است، هیکلش قشنگ اسدت. خیلدی مهربدان اسدت اصدالً ادس       اینمادر: 

 نیتت دست و دل باز است. مؤمن است. 

 های فرزندتان است. درست است؟ این داشتهاستاد: 

ها، آنچه که هتت را بپذیر. خوب، ااال فرزند شدما  داشتهفرمایند دیدن شان میدر قتمت اول فرمایش ) (امام علی

 هایش را بگویید. دانید چندتا از نداشتهاگر صالح می

هدایی  رود. یدک وقدت  هدا از کدوره در مدی   ماندد. بعضدی وقدت   اش همیشه زا مدی بندیاصالً نظم ندارد. زمانمادر: 

 گوید. چی هایی که نباید به من بگوید را می

هدای او را هدم   های فرزندم را ببینم نداشدته ها. اگر من به عنوان یک مادر داشتهها شد نداشتهاین خوب، پساستاد: 

کدنم.  کنم، قدردانی مدی ها را ببینم به زبان میارم تحتین و تشکر میشود؟ اگر داشتهببینم دیدن هردو باعث چه می

تدوانم  شدان، نمدی  هدا اگدر نبیدنم   ت. در نداشدته شوم. این قتمت اولیۀ پدذیرش اسد  شان میبینم باعث تقویتوقتی می

کنم و گذاری که برای تربیت فرزندم میهایی که دارم با هدفری یشان با برنامهبرایشان کاری کنم ولی اگر ببینم

تر شود. مدثالً در  رنگرنگ و کمکنم کمکنم. سعی میها میها را تبدیل به داشتهگیرم، آنهایی که یاد میمهارت

کنم. طبق فرمایش امیرالمؤمنین، وقتدی آنچده   ام را بهتر میها نظم بچهکنم با یک سری تکنیکد نظم تالش میمور

ها بروم برایشدان کداری   ها را ببینم بعد دنبال نداشتهخواهی نیتت، پس آنچه را که هتت بخواه. من داشتهرا که می

کده فرزنددم شدرایط بهتدری داشدته باشدد هرچده روی        را تقویت نکنم تالش نکنم برای این هاکنم. تا من این داشته

 ها زوم کنم ضرر است. نداشته

هدا را  بیدنم، انگدار داشدته   ها را وقتی که میکنم اکثر والدین دارند همین است که نداشتهای که فکر میمتئلهمادر: 

که این ع ی  بوده یا مؤدب بوده  رودبیند دیگر یادش میاش مینظمی و بدخلقی را از بچهپوشاند. وقتی یک بیمی

 اش سرزایش باشد؟ کارهایی کرده در یک لحظه. اون آن را باید آدم چکار کند که فراموش نکند و خلقیا چه

ا از های فرزندمان است. از صبح تا االن چنددت آفرین این نکتۀ مهمی است. معموالً ما تمرک مان روی نداشتهاستاد: 

اش کردید؟ تحتین کردید؟ خدایا شکرت که های فرزندتان را رفتید گفتید ممنون مادرزان، آفرین، تشویقداشته

 این پترگلی را به من دادی که این ویژگی را دارد. 

 ا شده این زمله را تکرار کرده باشید؟ نفر، آی 91از صبح تا ااال بین ما 
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 های فرزندمان را دیده باشیم؟ ممکن است این کلمه را گفته باشیم؟ یعنی داشته چند درصدمان

کندد. عاشدق شدعرهای    خدواهی مدی  مادران فرمودند با اخالق و ااترام به پدر و مادرمان ظاهر خوبی دارد. معدذرت 

مطالعه است. اگر  مند به درس وتیپ است. با پشتکار باال است. عالقهمداای و اهل بیت است. منظم و خیلی خوش

 شان کنم. توانم تقویتهای خوب فرزندم را ببینم، میمن ویژگی

خواهیم به عنوان منفدی از  ها. چون نمیگویم نداشتهگویم نقاط ضعف، میهای منفی نمیااال برویم روی ویژگی

 های او؟ آن یاد کنیم. بررسی کنیم ببینم از صبح تا االن چقدر زوم کردیم روی نداشته

 نظمی، هرکدام با ادبیات خاص خودمان. ای، تو بیتهلخچقدر بکن نکن. چقدر غر زدیم، کارت دیر شد، تو ش

 ات را زود نوشتی. اند بله، من دیدم گفتم امروز تو چقدر بانظم شدی، تکالیفیکی از مادران نوشته

که مدن االن  تی گفت. به عنوان ایناش صحبت کنم شاید بتوان به آن شاه کلید تربیخواهم دربارهموضوعی که می

خواهم فرزندم را تربیت کنم قبل از هر ارتباطی که بخواهم با او بگیرم، اول بایدد بده ایدن پدذیرش توزده کدنم.       می

گنجد. آیدا مدن پدذیرش دارم یدا     چون همۀ رفتارها، کردار من، گفتارمن، تفکر و باور من در این ایطۀ پذیرش می

 ندارم؟ 

معمدوالً   ری ی کن وقدت کدم نیداوری.   فرمودند بله من دیدم امروز چقدر بانظم شدی. آفرین، من فقط گفتم برنامه

بینیم که نکدات  مان صادق باشیم میکنیم. دقیقاً همین است. اگر با خودمان با دروننکات منفی را بیشتر گوش د می

 کنیم. یاش داریم گوش د ممنفی را خیلی رویش تمرک  داریم و همه

ام و ابراز این موضو  به ایشان، در هنگام من معموالً هرروز صبح با تشکر از خدا به خاطر اضور ایشان در زندگی

 گویم. بیدار شدن به ایشان می

 گوییم. ها را میها را بگوییم منفیکه مثبتآفرین، این هم چقدر خوب است. دو سه برابر این

افتدد؟ نتدبت بده    اتفاقی می هد اصل پذیرش ارف ب نیم اگر من پذیرش نداشته باشم چکه بیاییم در مورقبل از این

کنیم. یکی شخصدیت فرزنددمان کده ایدن     مان رویش تمرک  میایطه نتبت به فرزندان 2فرزندم؟ پذیرش را ما در 

دوم های منحصر به فدردی کده دارد و   اش، و ویژگیاش تشکیل شده از چهرۀ ظاهری و وضعیت زتمیشخصیت

 رفتارهای او. 

افتد؟ مادران نوشتند که مدام دعدوا و زندگ   من نتبت به فرزندم پذیرش ندارم. پذیرشم پایین است. چه اتفاقی می

عمدل کدن.    اتدهدیم کده طبدق برنامده    داریم مادر دیگری نوشتند از زمانی که کالسشون تمام شده مدام تذکر مدی 

ات. خودم خیلدی اسدترس کنکدور را دارم.    افتی از برنامهفرمودند که دختر کنکوری دارم گفتم باز داری عق  می

 رنگ است. بینیم اگر نکتۀ مثبت هم داشته باشند برایمان کمها را میمان فقط منفیکل زندگی

 هاکند ظرفاش است سفره را زمع میکنیم وظیفهرنگ است؟ چون عادت کردیم چون فکر میدانید چرا کممی
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شود که بچه درس نخواند یا اش است. اصالً مگر میدهد. درست است وظیفهشوید یا دارد تکلیف انجام میرا می

 پذیر نباشد؟ ری ی نداشته باشد؟ یا متئولیتبرنامه

اندد  شود. آفرین. تمام این نکاتی که ب رگواران نوشتهمادران فرمودند اگر پذیرش نداشته باشیم بکن نکن بیشتر می

هدایش را فقدط    شدود. خدوب. نداشدته   بینیم. زنگ و دعوا بیشتر مدی هایشان را میپذیرش نداشته باشیم، فقط نداشته

آیدد.  اش پدایین مدی  زند توی سرش، ع ت نفسافتد؟ انگار یک نفر از صبح تا ش  دارد میبینید چه اتفاقی میمی

ات پایین است شأنی برایش قائدل  گویی تو خیلی سطحبینی انگار داری میهای یک نفر را میاش نداشتههمهوقتی 

کنیم. یکی از راه کارهای باال بردن اش را داریم لِه مینیتتیم. قدرت تفکر و تعقلی برایش قائل نیتتیم. ع ت نفس

مان بیشتر است خیلدی روی خلقیدات اثدر    بکن نکنها هتت. اگر پذیرش نداشته باشیم ع ت نفس، دیدن آن داشته

 شود. گذارد یک آدمِ ضعیف النفس ترسو میمنفی می

 اند: انگار دوست داریم هی  عیبی نداشته باشد. گفته

گدویم  ها را به او خیلی مدی ای اواس پرت است من داشتههای رایانهای دارم به خاطر بازیساله 91اند: پتر فرموده

 دهم. بار به او خیلی چی ها را تذکر میوقت یکولی هرچند 

هدا  گردد. چون عادت کرده است ما بگوییم. قدرار اسدت مدا بدا آن    تا چند وقت خوب است دوباره سرزایش برمی

خدواهم خصوصدیاتش را تغییدر بددهم مدثالً بدا       اش مدی افتد. همده رفیق بشویم. اگر رفیق بشویم این اتفاق دیگر نمی

 که آسی  خواهد دید. کنیمخواهیم فرزند با رفتار ازتماعی متوسط را بتیار ازتماعیاد، میت و کارکردن زیزام

کرد. االن یک مثال ساده برایتان ب نم. من دیروز یک کیس را برای مشاوره داشتم. این مادر توی ایتالیا زندگی می

گویند این بچه اوتیتم است. او می برد، بهسالگی که بچه را به مهدکودک می 5/1سالش است. در سن  6فرزندش 

مادر پ شک است. تحت هی  شرایطی ااضر نیتت بپذیرد که فرزندش اوتیتم است. چون ااضر نیتت بپذیرد از 

سال گذشته، هی  اقدام درمانی برای این بچه نکرده اسدت. شدرایط    5/0سالش است یعنی  6سالگی تا االن که  5/1

گویند. مربی مهد فهمیده است مربدی مهدد   کنند دروغ میها اشتباه میگوید اینمالی خوبی هم دارند ولی مادر می

بچده را مدورد    جاپ شکان آنگیری کردند روانمتوزه شده که این بچه یک سری اختالالت دارد در خود آنجا پی

 اش اوتیتم است. پذیرد بچهمعاینه قرار دادند تشخیص اوتیتم دادند. ولی مادر نمی

هدای  هدا ویژگدی  دستۀ زتم و بیمداری  2های ظاهر و زتم گفتیم شخصیت و رفتار شخصیت را به شیکی از پذیر

 منحصر به فرد در فرزند تقتیم کردیم. 

 افتاده از سال است این بچه عق  2کنم االن  کاری توانم برایشهایی دارد، نمیاگر من نپذیرم فرزندم یک نداشته 

یا  1شان ماندۀ رهنی هتتند. پدر و مادرش بچهکه عق  دارند که فرزندانی هتتنددرمان مادرها یا پدرهایی  مراال

   وقتدی میهمدان بده    گذاشدتند را مدی  کنار بیایندد و ایدن فرزندد    سالش بود. هنوز نتوانتته بودند با بیماری این فرزند 5
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 بردند، ایدن بچده بده   را نمیزا با خودشان او ای هم شد، هی کنم این متأله رسانهآمد درکمد، فکر میشان میخانه

ماندگی رهنی بود یدک عالمده   اش یک عق شد. اگر فقط متئلهکه روز به روز بهتر شود داشت بدتر میزای این

هایمان ها آسی  به بچهاختالالت دیگر به زمع آن بیماری اضافه شده بود. یعنی عدم پذیرش ما والدین خیلی وقت

 ممان بده راد  سوزد و دلکنیم چون دلمان میمان این را لمس میاست همه هایی که بیماری زتمیزند. آسی می

کنم آن موقع که من با این مدادر صدحبت   هتت که فرزندش ناشنواست. فکر میکنیم. مادر اش میآید و اسمی

خواسدت در مدورد عددم شدنوایی     گرفت وقتی مدی قدر این بغض به گلویش را میساله بود. این 1کنم فرزندش می

ترکدد و از  گفتم خدایا، این بچه این بغض مادر را ببیندد کده خدودش مدی    فرزندش ارف ب ند، من پیش خودم می

توانتت بپذیرد بچه را در ازتما  راات ببرد بیاورد مراادل  خاطر ناشنوا بودن. چه بتا مادر میکند. بهغصه دق می

تدر اسدت   امدل شدود. زتدم چدون خیلدی ملمدوس      درمانی را برود، کاشت ال ون داشته باشد و کالم آن بچه هم ک

هدای شخصدیتی یدک بچده     که به رفتار برسیم ویژگدی روح و روان. قبل از این تان عرض کردم. ااال بیاییمخدمت

وزوش هیجانی پر ااتداس، بدا بدروز ااتداس بداال، یدک       گرا باشد. من یک مادر فعال پر زن ممکن است درون

کنم اصالً مریض است دیوانده  توانند بپذیرند که این فکر میهی  زوری نمی گرای مطلق دارند.دختر یا پتر درون

توانم بپدذیرم کده بابدا ایدن     گیرد. نمیزند و ارتباط نمیآید که با من ارف نمیاست اصالً این بچه از من بدش می

گرا چگونه ارتباط برقرار کنم. چطوری گراست. بروم چند مهارت یاد بگیرم که با یک بچۀ درونفرزند من، درون

 اش را یاد بگیرد. او را به سمت این بیاورم که غلبه بر این ااتاس

زندم  دهندده مدی  زنم یدک االدت  کنم، یک ژل میاش میچه بتا اگر من مدل موی فرزندم را بپذیرم، گاهی خیس

ها را بپذیرم. اداال بیداییم   این ویژگی زوریشود، زذابیت هم دارد ولی ااضر نیتتم هی تر هم میفِرِش خوشگل

هدای خدوب در رفتارهدای    برویم در رفتارهای فرزندمان در بحث پذیرش بعضی از رفتارها با پدذیرش یدک اتفداق   

 افتد. های بد میافتد و با عدم پذیرش یک اتفاقفرزندمان می

هدایش و اشدکاالت   بیدنم، بددی  م مدی هدایش را دائد  اگر من نپذیرم فرزندم را طبق آنچه که دوسدتان گفتندد نداشدته   

 اش میاید پایین. زنم. پس اعتماد به نفس و ع ت نفسبینم مدام توی سرش میاش را میرفتاری

کنند. ادیثی های پرخطر میشان در زامعه زیاد است. انتخابهایی که ع ت نفس پایینی دارند ااتمال خطایبچه

 ه بتیار کامل است. خصوصاً در مورد فرزندپروری است. در مورد پذیرش داریم ک )ص(را از رسول اکرم

 فرمایند: مهر خداوند از آن کتی باد که فرزندش را در نیکو شدن یاری کند. رسول اکرم صلوات اهلل علیهم می

 فرمودند:شد چگونه؟ اضرت. به اضرت عرضکنیمخواهیم نیکوترشمیما یک نیکویی فرزندمان دارد االنیعنی

گوییم کنند میهایمان میکاری را که به آسانی انجام داده از وی بپذیرد، )همین کارهایی که ما عادت کردیم بچه

که انجام بینم که بپذیریم! از کاریها ما نمیعادی شده( یعنی ببیند که بپذیرد. گاهی وقت شان است برایمانوظیفه
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برایش سخت است، در گذرد. ممکن است چی ی در توانایی فرزندم نباشد. او را به کاری بیش از توانش  دادن آن

شدناس بایدد کلدی تجربده     ها بخواهیم وی را نادان نپنددارد. اصدالً یدک روان   ها از آنوادار نکند. به اندازۀ توان بچه

بهدایی را  ش یدک چندین فرمدایش گدران    سدال پدی   9111ای را بگوید اضدرت  کت  کند تا بتواند یک چنین زمله

 داشتند و ما از آن غفلت کردیم. 

های منحصر بده فدردش اسدت. اداال ایدن      ما در مورد پذیرش شخصیت که گفتیم یکی زتمش است یکی ویژگی

هدای منحصدر بده فدرد اسدت بدرای       های شخصیتی گفتدیم یدک سدری ویژگدی    تواند ظاهرش باشد ویژگیزتم می

هایمدان و همدون عددم    ها ما امر و نهیهایمان. خیلی وقتیلی کاری نداریم. اما رفتارهای بچهما با این خ فرزندمان.

 هاست. مان روی رفتار بچهپذیرش

خواهیم یک آدم نرمال باشد و معمدولی باشدد بایدد    مان باشد که اگر فرزندمان را میدر بحث پذیرش، اول اواس

پذیرند، من مادر خوشم رفتارهای خیلی خوب است پذیرفته است عرف می بدانیم که یک درصدی از رفتارهایش

آید. یک درصدی از رفتارهایش، رفتارهایی که ممکن است خطا دانتته باشد. من مادر دوستشان از آن رفتارها می

صددی  گوید کار زشتی بود مثالً این کار مناس  نبود. یدک در ندارم ولی خالف شر  هم نیتت عُرف هم مثالً می

هدا را بپدذیرم شدر  هدم     تدوانم آن از رفتارهایش هم ممکن است رفتارهای خیلی بد باشد که من هی  زدوری نمدی  

سدال مدا خیلدی رفتارهدایی کده شدر         91گوید. معموالً در سنین کودکی پایین زیدر ااتماالً به آن رفتارها ارام می

 ، نداریم. نپذیرد و من مادر هم ز و خط قرم هایم باشد و هی  زور نپذیرم

درصد رفتارهایش رفتارهای سدب  باشدد مدا     55تا  15اما درصدها چه شکلی باشند؟ اگر فرزند نرمالی دارم باید بین 

گوییم ااال وظیفه است آن رفتارهدا را  آید میپتندد خوشمان هم میپتندیم عُرف هم میآن رفتارهایی را که می

 ایم رفتارهای سب  فرزندم. اسمش را گذاشته

برد شود دستش را باال میچینند. غذا که تمام میکنند وسایل سفره را میها کمک میاندازیم بچهوقتی سفره را می

کند سفره را زمع کنیم. درسدت شدد؟ و مجددد    کند که به او غذا داده، کمک میکند از مادرش تشکر میدعا می

دهد الزم نیتدت مدن هرشد  بده او بگدویم متدواک ب ندد. الزم        اش را انجام میکند تکالیفاش را مرت  میاطاق

خوابد. میرود یک ساعت خاصی می اش من خیلی تذکر بدهم. تقریباً اکثر اوقات سرنیتت درمورد ساعت خواب

یم. من مادر رضایت دارم از این رفتاری که فرزندم انجام داده، نقاط قدوتی  گویما به این رفتارها، رفتارهای سب  می

مادران اشاره کردند همه ز و رفتارهای سب  است. اداال ایدن نقداط قدوت کده زد و رفتارهدای سدب  اسدت در           که

کنم؟ خیلی مهم است. یعنی من اگر در خودم این ها داشته باشم چکار میمان من اگر پذیرش نتبت به آنفرزندان

یده شدود کده بتدوانم از او تشدکرکنم. بایدد      دصفت پذیرش را تقویت کنم باید رفتارهای فرزندم را اول ببینم. باید 

 اش کنم برای تقویت آن رفتار و بهتر شدن آن رفتار. دیده شود تا بتوانم تشویق
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اش را مرتد  کدرده   بینم اتداق روم میاش میپس دوم تشکرکردن تشویق و تحتین کردن گاهی اوقات داخل اتاق

هایدت خدوب در قفتده چیدده شدده، چده       چقددر کتداب  کنم به تحتین کردن، چقدر این اتاق زیباسدت،  شرو  می

کدنم آن کارهدای   ها تحتین است. یعنی دارم یک دانه یک دانده وصدل مدی   ات را انداختی. اینخوشگل رو تختی

 خوبی را که فرزندم کرده. 

 توانم کدار خاصدی بدرایش   هاست. تا نبینم و دقت نکنم نمیترین االت در توزه رفتارهای سب ، دیدن آنپس مهم

بکنم که تقویت بشود. ااال اگر در همین رفتارهای سب  فرزندم من پدذیرش نداشدته باشدم اضدرت فرمدود: وقتدی       

خواهی نیتت، پس آنچه را که هتت بخواه. آنچه را که هتت را به آن در اینجا تمرک  ندارم. عدم آنچه را که می

اش گویم وظیفهاوقات میمتوزه نیتتم گاهیبینم اصالً کنم نمیپذیرش دارم چه هتت؟ رفتارهای سب  سکوت می

گدوییم.  قدر عادت کردم به این رفتارها یک سری رفتارها فرزندمان دارد که ما به آن رفتارهای زرد مدی است. این

ها به صورت عادی، زرد است. این رفتارهدا را دوسدت ندداریم. بده عندوان      درصد رفتارهای بچه 15الی  11معموالً 

 پتندد.پتندم نه عُرف میوپاش است. نه منِ مادر این را میچی  ریختکه مثالً همهبینماش میدراتاقروم مثال، می

خورد یک الهی شدکر و  فعل ارامی انجام داده این فرزند؟ قطعاً نه. خوب این رفتارهای سب  مثالً غذایش را می اما

 . و رفتارهای زرد استگوید درست شد؟ این ز دستت درد نکنه نمی

خواهد انجام دهد باید تا لحظۀ آخر مدن بداالی سدرش    اش را میکند. تکالیفتوی کارهای خانه اصالً کمک نمی

کند یا یک عالمه کار بدا  دهد. با گوشی چندین ساعت دارد بازی میبنشینم تا انجام بدهد. اگر من نباشم انجام نمی

 زند. آسی  می اشپتندم دارد به وقتدهد. من نمیگوشی دارد انجام می

اش را زا گذاشته آمده خانه. از خانه کتابش را یادش رفته با خودش به یک مثال دیگر، رفته مدرسه کاله و کاپشن

کندد.  کند و خراب مدی اش را گم میآید وسائلمدرسه ببرد. بدون کتاب رفته مدرسه، درست شد؟ خیلی پیش می

در التالم علیهاین رفتارهای زرد باید چکار بکنیم؟ طبق فرمایش امام علی ها اکثراً ز و رفتارهای زردند. ما برای این

 ها. ری ی خالقانه برای نداشتهها و برنامهیک زمله خالصه بگوییم دیدن داشته

زا الزم است من کنم یکری ی میآیم برایش برنامههایش باشند. ااال میرفتارهای زرد فرزندم شاید همان نداشته

م سد اش کنم فقدط ااتا که تخری کنم ولی نه اینزا الزم است بیان ااتاس. به روی خودم نیاورم. یککنمتغافل

آیدم در  گویم: مدن وقتدی مدی   چی  به هم ریخته است، ااتاسم را میبینم همهاش میروم در اتاقرا بگویم. مثالً می

شوی ارف زشت دهد. وقتی شما عصبانی میمن دست میبینم این اتاق نامرت  است اس بدی بهاتاق شما، و می

شوم من تخری  شخصیت نکردم. ااتاس خودم را از وضعیتی که زرد اسدت  آید من ناراات میاز دهانت در می

گفتم فرزندم اداقل بداند تازه اگر مادر خوبی باشم اثر دارد اگر ز و مادران متتبد باشم ااتاسم را بگدویم بچده   

 گَ َد. ک او هم نمیکنیم ککتک خورش مَلَس شده که ااال یک بیان ااتاس هم میها قدر به قول قدیمیاین
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هایی زنیم. یک وقتشاءاهلل در موردش ارف میکه انکنمهایی از تکنیک گوش دادن فعال استفاده مییک وقت

م. االن شدان کندی  درکاند کده بچدۀکنکوری دارم. گداهی الزم اسدت     الزم است درکش کنم. دوستان بعضی گفته

اش اسفند ماه است. االن اگر من مدام راه بروم بگویم بخوان بخوان، االن بچه یک کمی بُریده، یک کمی روایده 

تواند از فدروردین تدا پایدان خدرداد     ر سال که میوخراب است کِتِل است االن اگر خیلی روی اعصابش بروم اون

ش که عی  نداره اسفند است اصالً یدک هفتده   خوب درس بخواند را هم خراب کردم. یک کوچولو درک کردن

خودم به او مرخصی بدهم به عنوان یک مادر. بگذارم استراات کند از درس و همه چی  فارغ شود بعدد آن موقدع   

 شود. وارد متأله می

کندیم تکنیدک ادل متدأله کده      هایی الزم است از پیام من که یک تکنیک بعداً در موردش صحبت مدی یک وقت

خوبی است استفاده کنم. گاهی هم نه، رفتارهای زردِ فرزندم یک زوری است که الزم است من از  خیلی تکنیک

و  بگذرمبیرون کمک بگیرم. الزم است با یک مشاور صحبت کنم. اصالً الزم است پیش پ شک ببرم با او درمیان 

کنم. اگدر رفتارهدای   استفاده می هااش را ال کنم. پس اگر رفتارهای زردی دارد و من پذیرش دارم، از اینمتأله

کدنم  کدنم نصدیحت مدی   دهم امر و نهی مدی آیم دستور میروم میشود؟ میزردی دارد و من پذیرش ندارم چه می

شود، پرد یک باره منفجرمیاش میها از کوره مثل دیگ زودپ ی که سوپاپ اطمینانکنم. گاهی وقتسرزنش می

تدرکم شدرو    کنم یک باره مدی زنم سرزنش کوچکی میزنم غُر میمی کنم نقیک روز دو روز سه روز سعی می

 شود عدم پذیرش. های ناعادالنه این میکنم بد و بیراه گفتن و ناله نفرین کردن و زنگ و دعوا و تنبیهمی

آیا تواند مؤثر باشد در اصالح آن رفتارها؟ خوب آنچه که درعدم پذیرش برای رفتارهای زرد فرزندم گفتم آیا می

زنیم سرزنش و امدر و نهدی   هاست داریم غُر میایم، و سالتأثیر مثبتی دارد؟ اگر داشت قطعاً همۀ ما که اینجا نشتته

کنیم، شان مینشینیم یک ساعت پای منبر نصیحتکنیم، گاهی میتوهین میکنیم، گاهیکنیم دادوبیداد میزیادمی

. هر روز و هرروز پس تا اداال اثدر نداشدته    کنیمام بیهوده تکرار میکرد دیگر ما یک راهی را داریم مدباید اثر می

 مان را عوض کنیم برویم در فاز پذیرش. خواهیم روشاست. پس این کار را نکنیم. االن می

یا  5آید که شخصی خوب ممکن است در بحث نوزوان یا زوان بیشتر رفتار قرم  دیده شود ولی باالخره پیش می

رفتارهایش، رفتارهای قرم  باشند. ااال در این رفتارهای قرم  هم اگر من باز پذیرش داشته باشم درصد از کل  01

مدان میددان زندگ    آیم. اگر هم پذیرش نداشته باشم خانده براساس نو  رفتار قرم ی که هتت با آن متئله کنار می

 شود و زیغ و داد و قهر و چی هایی که اصالً قابل کنترل نیتت. می

 با مان از رفتارهای سب ، زرد و قرم زنیم ممکن است تعریفمورد پذیرش داریم ارف میکه االن درما از هرکدام

همدیگر متفاوت باشد. ممکن است یک رفتاری برای من زرد باشد ولی برای شما قرم  باشدد. ممکدن اسدت یدک     

کده  ی درخانه دارم یا همتدری دارم رفتاری برای کتی زرد باشد برای کتی دیگری قرم  باشد. مثالً من یک زوان
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آیدد. اگدر عددم پدذیرش داشدته باشدم       کشیدن برای من ز و رفتارهای زرد به اتاب مدی کشد و سیگارسیگار می

رود سدیگار را زدای   افتدد؟ از خانده بیدرون مدی    خواهم با این نوزوان یا زوان دعوا کنم. چه اتفداقی مدی  هرروز می

لوم نیتت در کنار آن سیگار چه چید  دیگدری در اختیدارش بگذارندد. پدس      کشد. ااال معدیگری با دوستانش می

گدذاریم.  گویم یک قدراری مدی  کنم میآیم با او صحبت میشود. اما اگر پذیرش داشته باشم میپیامدش بدتر می

ها نکشدی، درخانده نکشدی، در فضدای دربتدته نباشدد، هروقدت        کشی، زلوی میهمانااال که شما داری سیگار می

کدنم تدا یدک اددی     شود. ولدی بدا پدذیرش سدعی مدی     ستی روی تِراس بکش. یعنی این رفتار برای من زرد میخوا

 کنم. مدیریتش

تواند آییم و این رفتارمیسیگاری نداریم، با بوی سیگارکنار نمییک وقت ممکن است بگویم نه ما اصالً توی خانه

 برای من قرم  باشد. 

کند، عرض شدد  خداوند از آن کتی باد که فرزندش را در نیکو شدن یاری میهر مفرمایند: می )ص(اضرت رسول

اضرت فرمودند: کاری را که به آسانی انجام داده از وی بپدذیرد، از کداری کده انجدام دادن آن بدرایش       چگونه؟

 رد. نداسخت است در گذرد و او را به کاری بیش از توانش وادار نکند و وی را نادان نپ

نیتت که من مادر یک سطح پذیرش اگر قرم  باشد قطعاً باید دنبال یک راه دیگر باشیم. یعندی کمدک    طوریاین

های رفتاری کده داریدم، اگدر نوزدوان     کنیم که یک زای دیگر این متأله استفاده شود. با محبت کردن و تکنیک

کشدد  با یک مردی که سیگار میهاست ما داریم اش کنیم، اما اگر همترمان است، سالتوانیم اصالحاست که می

 برایش تعریف کنیم.  هتوانیم با گفتمانی که باهم داریم یک محدودکنیم، فقط میزندگی می

طوری ها هم متفاوت است اینکه سطح پذیرش ما آدمنکتۀ دیگری دربحث پذیرش است که خیلی مهم است، این

ای که در آن بد ر  شددم   که به محیط خانهل ایننیتت که مثالً من ژنتیک شخصی هتتم که پذیرشم باالست. او

ای ب ر  شدده باشدم کده سدطح آسدتانۀ پدذیرش آن خدانواده بداال بدوده،          ربط دارد. یعنی ممکن است من درخانه

اند و من هم در ایدن خدانواده بد ر  شددم و سدطح      ها و مشکالت و نامالیمات با آرامش مدیریت کردهدرسختی

 افراد دیگر.  پذیرش باالتری دارم نتبت به

شده اکتتابی است. یک مهارت است یک نو  بینش و باور است. من به عنوان یک مادر شکه بحث پذیردوم این

در زدولی که داریم این قتمت را بگیریم عدم پذیرش من و این ب رگه را پذیرش بگیریم یعنی من خیلدی سدطح   

 است من در این زمینده اواسدم باشدد زد و     ضعیف است. یک وقت ممکنپذیرشم باالست و عدم پذیرشم خیلی 

   خیدال متدائل تربیتدی بدی    گیدرم در مدی  را راادت  چی گیرم همهگیر هم نباشم چون خیلی سهلهای خیلی سهلآدم

 نه، ما این را این شکلی قبول نداریم.  سطح پذیرش خیلی باالیی دارم شوممی

 صورت کلی سطح پذیرش و عدمدم نرمال باشیم بهکه ما اگر یک آبهترین االت در بحث سطح پذیرش این است
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 پذیرش من باید تقریباً یکتان باشد. 

که سطح پذیرش هرآدمی به یک سری عوامل بتتگی دارد. مدثالً  یک نکتۀ دیگر در بحث پذیرش وزود دارد این

اد اسدت.  زید صبح فرزندتان بیدار شده رفته تلوی یون را روشن کرده یک کمی هم صددایش   7صبح زمعه ساعت 

صدبح   7توانیم راات بپذیریم؟ همتایه و پدرش خواب است خدواهر و بدرادر کدوچکترش خوابندد     آیا اینجا ما می

روم برایش گوشی میاورم. گفدتم  خواهد صدای تلوی یون را زیاد کند. یکی از مادران زایی گفت من میاست می

خواهد تلوی یون ببیندد را  که می. پس عدم پذیرش آن رفتار یعنی نپذیرفتید آن رفتار را، اما درکل اینآفرین برشما

 که متأله را ال کنید. اید و دنبال یک راه ال بودید برای اینپذیرفته

م ربط تواند اتی به سن فرزندم هتواند به زمان و به مکان ربط پیدا کند. سطح پذیرش من میسطح پذیرش من می

تان را هم بدون روسدری ازدازه   ساله 91آید ولی آیا دختر سالۀ شما بدون روسری بیرون می 5پیدا کند. مثالً دختر 

دهید بیرون بیاید؟ قطعًا سطح پذیرشم  برای این دو کدودک متفداوت اسدت. سدطح پذیرشدم بده ادال و هدوای         می

نیتت. پس بده ادال روادیِ خدودم هدم بتدتگی       بینی من االم خوب روای خودم هم بتتگی دارد. یک موقع می

شان یک انددازه باشدد. ایدن عوامدل     طور نیتت که یک فرمول کلی بدهیم بگویم همه باید سطح پذیرشدارد. این

تواند در سطح پذیرش ما تأثیر داشته باشد اما مطلق هم نیتت. نگویم من چون مریضم و این چنین هتتم، نبایدد  می

 پذیرش داشته باشم. 

ها را کتد  کدنم مهدارت تحتدین، مهدارت تشدکر،       یم پذیرش اکتتابی است. یعنی من باید یک سری مهارتگفت

ها مهارت پیام من، این مهارت متئلۀ، مهارت گوش دادن فعال لامهارت تغافل، مهارت درک و همدلی، مهارت 

ها با توانیم از آنها میخل این فرمولها فرمول دارد، کالم و رفتارمان را ببریم دارا اگر من یاد بگیرم تک تک این

 رود. مان باال میمقداری تمرین استفاده کنیم. سطح پذیرش

د گرفتم هی  اتفاق دیگدری در زنددگی   اها را یطور نیتت که من اگر یک سری مهارتدر بحث تربیت فرزند این

افتدد. شدرایط و   هدر روز اتفاقدات زدیددی مدی    ها برایشان ها باال و پایین دارند و بچهافتد. قطعاً همۀ زندگیمن نمی

 ها کنار بیاییم. گیریم با آنهایی که یاد میند ما باید با مهارترروایات زدیدی را دا

هایمان را تقتیم کنیم. ما در این کارگاه بیشدتر  هایمان این شادییک مادر شاد، یک نعمت است. سعی کنیم با بچه

 هایمان. رفتارهای زرد بچه خواهیم بگذاریم رویتمرک مان را می

 تدا  نداشدتند. سده   انوادۀ همتدرم پتدر  خد  در دوازدهم است کالس دارم ساله 91من یک پتر مادران:  از ال یکیؤس

وقدت او را پتدرم خطداب    دارد پتر من وقتی به دنیا آمد خیلی مشکالت داشتیم از این بابت و مدن هدی    عمو تردخ

گفت مامان، دخترهدا  ام. تا پنج شش سالگی که پترم میگفتم بچهم میخواستم صحبت کنکردم. در زمع مینمی

اش که زنتیت او را به رخبهترند، من پتر دوست ندارم کاشکی من دختر بودم مشاور بردم گفتند ایراد از شماست
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اگر من  گویدنکشیدید. من و همترم رفتارمان را تغییر دادیم ال شد. ولی االن ادود پنج شش ماه است پترم می

تدوانم او را مجداب   خواهم دخترهدا بهترندد. نمدی   ازدواج کنم دوست دارم که یک دختر داشته باشم اصالً پتر نمی

 کند؟ دانم چگونه با او صحبت کنم؟ چه فکری میخواهم دختر را و نه پتر را تحقیر کنم نمیکنم، نه می

اش را های هویدت پتدرانه  ایم. ویژگیتوی کودکی بوده که تا چند سالگی اصالً به او پترم نگفته اوالًاستاد: پاسخ 

گویدد  بولد نکردیم این اثرگذار بوده، روی باورهایش نتبت به زنس مذکر تأثیر گذاشته. اما االن که به شدما مدی  

 هدای وزوان است درست است که سدال ساله است و هنوز ن 91خواهم اتماً دختر داشته باشم، اگر ازدواج کنم می

طور کامل شکل نگرفته، هنوز اش بهکند ولی همچنان نوزوان است و شخصیتاش را دارد طی مینوزوانیپایانی ِ

هدا چده درسدنین ابتددایی     معمدوالً نوزدوان  ها از طدرفش نباشدید.   به آن بلوغ مورد نظر نرسیده نگران بیان این ارف

شان نظرهایشان خیلی متغیر است. خیلی تحت تأثیر خدانواده یدا   شان هیجاناتاتاساتنوزوانی و چه انتهایی آن، ا

که دختر داشته باشد به سدمت  سش نتبت به اینگیرند. االن فرزند شما واقعاً ااتاکتی که دوستش دارند قرار می

تواند مدوقتی باشدد،   ااتاس میها دیده تمایل دارد. خیلی نگران نباشید این اش طی سالآنچه در خانواده و تربیت

فهمدم، چقددر زالد ،    دوماً شما در اینجا فقط او را درک کنید. فقط گوش بدهید و سرتکان بدهید. بگوییدد: مدی  

صورت غیرمتتقیم درزاهای خوب است ما یک نوۀ دختر هم داشته باشیم. با همین ادبیات از کنارش رد بشویم. به

کندد، یدک   های خوب مدی رسان است و فعالیتکنیم. زاهایی که کمک های خودش را برایش بولددیگر ویژگی

اش تمرکد   ها را مدام به زبان بیاوریم متتقیم روی گفتهکند، زایی هوای مادرش را دارد، اینزایی دستگیری می

 شود. اش را پر رنگ کنید این متأله موقتی رد میهای پترانهنکنید. درزاهای دیگر ویژگی

بیندد مدن توزده    خواست منو ناراات کند. بعدد کده مدی   تری میپتر من قبالً با کارهای سادهادران: سؤال یکی از م

بنددد بداز هدم مدن     کند به یک سری کارهای شدیدتر، مثالً درِ سرویس بهداشتی را محکدم مدی  کنم شرو  مینمی

  !!کندتوزه نکردم ولی دیگر مانده بود با من چه

تدان  زنید؟ درگیدری کنید؟ زیاد درخانه ارف میاتتان کند؟ آیا زیاد بکن نکن میخواهد ناراچرا میپاسخ استاد: 

گردندد تدا   ها دنبال خوشحال کدردن مدی  تان زیاد است؟ اگر من مادر محبوبی باشم بیشتر بچهزیاد است؟ امر و نهی

ام کده فرزنددم دارد لجبدازی     ام، نکندد کداری کدرده   که نکند من مادر متتبدیناراات کردن پس بگردم دنبال این

ام اقدام کنم. برای پترتان هی  کداری نکنیدد فقدط فکدر     کند؟ رفتار خودم را اول بررسی کنم بعد نتبت به بچهمی

 توانتته اشکالی داشته باشد؟ کنید کجای رفتارتان می

یدن شدرایط و ایدن موقعیدت،     ها را پذیرفتیم که این شخصیت را دارد با اوقتی ما یکی از بچهسؤال یکی از مادران: 

نظمی و ها درخانه بیزند. یعنی وقت و آرامش آنهای دیگر آسی  میکند به بچهولی رفتارش یا کارهایی که می

ری د من مادر باید چکار کنم؟ دو پتر دارم دوقلو هتدتند ولدی کدامالً روایدات متفداوتی      اش به هم میبرنامگیبی
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شدود مدنِ مدادر ایدن را     کندد. چطدوری مدی   ها مشکل ایجاد مین یکی نه. ایندارند یکی منظم و مرت  است ولی آ

 مدیریت کنم، امر و نهی نکنم، غُر هم ن نم با این شرایطی که دارد او را بپذیرم؟ 

گوییم امر و نهی نداشته باشید. مدا بدا امدر و نهدی و غُدر زدن و دسدتور دادن       که، هی  وقت نمیاول اینپاسخ استاد: 

زا و به اندازه باشد با آن مشکلی نداریم. االن یکی از فرزندان شما رفتار زرد ل داریم. امر و نهی که بهدائمی مشک

کند. ما چند تکنیک را اینجا کنید با رفتارش دارد م اامت برای برادرش ایجاد میپذیرید اس میدارد. شما نمی

یکی پیدام مدن اسدت یکدی گدوش دادن فعدال یکدی         اندتا که خیلی مهمها خصوصاً سهگفتیم چون هرکدام از این

توانی برای فرزندت بکنی این است که از تکنیدک ادل متدأله    تکنیک ال متأله است. بهترین کاری که شما می

ها داریدم آیدا مالدک آن متدأله مدن      متائلی که ما گاهی اوقات با بچهاستفاده کنی. اگر یکی دوهفته صبوری کنی 

رود گویید، شد  شدده مدی   دهد مثل چی ی که شما میرفتاری را فرزندم دارد انجام می هتتم یا فرزندم؟ مثالً یک

کند، اینجا فرزندم با این متأله مشکلی ندارد اما من مدادر بدا ایدن رفتدارش متدأله      چراغ را برای برادرش روشن می

ببیندیم متدأله بدرای کیتدت؟ گداهی      که وارد تکنیک ال متأله بشویم اول باید گوییم قبل از ایندارم. ما اینجا می

ام ااضدر نیتدت   ام و یک قانونی را در خانه گذاشتهها مالک متأله، فرزندمان است. یک رفتاری را من کردهوقت

ای نددارد، از  کند خودش با آن رفتدار متدأله  از آن قانون اطاعت کند، یکی زمانی نه، فرزند من یک رفتاری را می

این رفتار مشکل ندارد اما من با او متأله دارم. اینجا مالک متأله من هتتم. ایدن را  چی ی ناراات نیتت خودش با 

مدان براسداس   هدا هدم یدک سدری متدائل وزدود دارد در زنددگی       هم باید یاد بگیریم و تفکیک کنیم. گاهی وقت

انون عمدومی  آید نه مالک آن من هتتم و نه فرزندم، بدون مالک است. یعنی یک قد هایی که به وزود میموقعیت

درخانه وضع شده است. نه من اینجا با آن خیلی مشکلی دارم نه فرزندم، ولی یدک متدأله اسدت کده االن درخانده      

 ایجاد شده. 

ها این همه تذکر دادیم بازیگوشی نکنند تأثیر داشته؟ اصالً این زملۀ درستی است آیا به بچهسؤال یکی از مادران: 

 ها بگوییم؟ که ما به بچه

اش بدرای  داند محدودۀ بازیگوشی تعریدف اش باید مشخص باشد، بچۀ من واقعاً میبازیگوشی تعریفپاسخ استاد: 

 ای نیتتندکه اثر مثبت داشته باشد. من مادر چیتت و چقدر است؟ اصالً این زمله، زمله

 آورد. ی فشار میها خیلدهم به آندر استفاده از تبلت و تلوی یون محدودیت میسؤال یکی از مادران: 

نه، محدودیتِ زمانی و مکانی بگذارید خیلی هم خوب است ممکن است بدا آن مشدکل داشدته باشدد     پاسخ استاد: 

 کنیم. پس متئلۀ اوست، با متألۀ او از تکنیک گوش دادن فعال استفاده می

مان غلط است. چون بندده  خواهند قدری ما را عصبانی کنند بگردیم ببینیم کجای کارها چون میگاهی اوقات بچه

ها عذرخواهی کندیم؟  ها ما برویم از رفتارمان که اشتباه بوده پیش بچههم مادر هتتم، چه اشکالی دارد گاهی وقت
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کدنم امدروز مدن    زدم. مامان زان عذرخواهی مدی مامان زان ببخشید من دیروز عصبانی بودم نباید این ارف را می

ها با ما هم ااتاسی بهتری دارند. ولی مادری نباشدیم  گویم بچهاینجوری میاصالً االم خوب نبود. گاه گاهی که 

 که از صبح تا ش  االمان خوب نباشد! 

ها زمدانِ  اش بگوییم گوشی را کنار بگذار فایده ندارد ولی اگر قانون بگذاریم برای استفاده از آن، بچهکه همهاین

 شند، قطعاً برایشان مؤثر است. مشخص داشته باشند و محدودیت مکانی هم داشته با

گوید فرزندکوچک دیگر هم دارم، اکثر مواقع می 2خیلی اتاس است، من  ب ر  من پترسؤال یکی از مادران: 

طور نیتت. ها را خیلی دوست دارید و برایتان ارزش دارند. ولی در واقعیت اصالً اینکنید اونشما به من توزه نمی

اش کرده. من باید چه برخوردی خواهد این را قبول کند و ملکۀ رهنگویم نمیبه او میهرچند در گفتار و رفتارم 

 بگویم؟  بایدکنم چه 

کنی. من تو را دوسدت دارم  گویی نه، تو داری اشتباه میاش داری به او میگوش دادنِ فعال، شما همهپاسخ استاد: 

کندیم. صدبر   کنید. اینجا داریم ااتاس فرزندمان را انکار میاش دارید توزیه میکنم. همهبه تو هم خیلی توزه می

ها، شدما  کنید تا گوش دادن فعال را بگوییم. گوش دادن فعال انگار آب روی آتش است برای این ااتاساتِ بچه

کنی بینیدکه چقدر آدم شد. به او بگویید ع ی م، پترم، ااتاس میکافی است از این تکنیک استفاده کنید بعد می

ایدد.  فهمم چه اس بدی داری از این قضیه. بدا همدین ادبیدات آرامدش کدرده     ن توزهم نتبت به تو کم است. میم

 شود. برد کمتر میکنید تعداد دفعاتِ بعدی که این زمالت را به کار میکه اس کند درکش میهمین
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