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عالی سمه ت   ب 

 علی بخشخانم سرکار  همن جلسه
 

 «فرزند پروری »
 

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

 بعدد ما أحاط به علمک

تواند ژنتیک باشد یعنی به تربیتت اتانوا ب بگتت ی    آید. یک مقدارش میگویی، از مثبت اندیشی میبحث مثبت

تتوان  ن تا   را  ر  نیتا ترییتر بتد   یعنتی        اشته باشد یک مقدارش اکتگابی است. یعنی من با تمرین کر ن می

 ن . گرایانه صحبت کواقع

مان  ایو نزن و جمالت منفی  اری  فعل وقدر که ما با نکن و نرمثبت صحبت کر ن بحث مهمی است چون این

مان تنش ایجتا  شتو  و بته    که از او شان  فاع کنند بین ا را به سمت اینمان، ایلی بچهبندی   ر جمالترا می

کنتی . ولتی وقتتی    شان را بیشتر متی کمی لجاجت  ی . یعنی مان گوش ند ند به این سمت بیشتر سوق میحرف

اش کنتی  بته صتورت فعتل ابتری      تتوانی  مثبتت  مان به سمت مثبت برو  یا حتی جمالتی را    که نمتی جمالت

افتتد. ستی یتک متدب صتحبت      شو  و آن لجبازی اتفاق نمیکه آن تنش ایجا  نمیبینی ب ویی  ایلی اوقات می

 کر ن این است. 

ایلی اوب وقتی یا م بو  را تمرین کن  وقتی یا م نبو  ایلی اراب،  "سیام من"من سعی کر م یکی از ما ران: 

 آمد که باید جور  ی ری حرف بزن . رفت. بعد از عصبانی شدن یا م میولی غالباً یا م می ،اثر  اشت

دم اوب برای قافتد.  ا اصالً یا شان نمیافتد. ایلیاین ایلی اوب است که بعد از عصبانی شدن یا مان میاستا : 

مان، قدم مان بشوی . شناات اشتبابکنی  متوجه اطایکه اطا میکه ما ترییر کنی  این است که به محض ایناین

تتان   ایی را  ر ذ تن کنی  یک سری نکات را ب ویی  و جرقه ا، ما سعی میکارگاباین اوب برای ترییر است.  ر

شان بیشتتر شتو  و تحقیتی بیشتتر کننتد و مهتارت        ر آن زمینه اطالعاتروشن کنی  که افرا ی که  وست  ارند 

کنی  اینجا یک مقدار    حالت تمرینی باشد که فقت   اش بروند. ما سعی میبیشتری کگب کنند، او شان  نباب

که این  ا قابل اجراست. اما واقعاً برایاطالعات تئوری نداشته باشی . یک مقدار عملی    بدانی  که ایلی از این

اش بروی  وقت ب ذاری   راانه تمرین کنی  بته محتض   مان ایجا  شو  باید  نباب ایما ترییر و تحوب  ر زندگی

شدم. حتتی ستعی   کنی  ب ویی  آنجا اطای من بو  اینجا را اشتباب کر م، اینجا را نباید عصبانی میکه اطا میاین

شناستی استت، یتک متوقعیتی را اتو م       تای روان که یکی از تکنیک اوقات از تکنیک سناریوسازیکن  گا ی

ایجا  کن  به صورت نما ین یا نمایشی  راانه، آن موضتوعی را کته یتا گرفت  مجتد  اجترا کتن . اطا تای  را        

رونتد آزمتون و اطتا    کته متی  ب یرم. افرا ی که ا ل مطالعه  گتند مطالعۀ شخصی  ر آن زمینۀ ااص یا ا ل این
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بینتی   متۀ    ای متوفقی  گتتند. بعتد از چنتد ستاب متی       ا آ مکنند ایناطا ای او شان را کشف میکنند و می

  ت   اطالعات یا شان است. اگر ما فق  بخوا ی  به یک کالسِ یک ساعت و نیمه اکتفا کنی  به شتما قتوب متی   

کنی ، اری  با    ر  و بدب میکه   کدام از مطالبی رامان،  یچکدامماب  ی ر اینجا  ور   جمع شوی   یچ 6اگر 

 ای . به ااطرمان نگپر ب

 ای زیا ی که اواندی  و بگتی  و کنار گذاشتی . مثل گوشی موبایلی که  ستمان است و کلی کانتاب  مثل کتاب

گذاری . یک انباشتت ی  شوی  و کنار میاوانی  و ر  مییا گروب ایلی اوب عضو  گتی  و بعضی مطالب را می

بینتی  بته   ای . بعد از یتک متدت متی   شان    نکر بمان ایجا  کر ی  که کاربر یلی زیا  را  ر ذ ناطالعات ای

 شو .  ایش    تقریباً فراموش میاور  و ایلی ر مان نمی

 کته اوا ی   ر مور  موضوع ایلی مه  و چالش بران یز ارتباط بین والدین و فرزندان صحبت کنتی  ما امروز می

اش را برطرف کنید. موضوع امروز ات را کگب کنید و نقایصتوانید مهارتایلی کاربر ی است و با تمرین می

شتوی  و  چتار تضتا ِ     ا واقعاً  چار چتالش متی  اوب  رجا ایی که ما با بچهحل مگأله است. یک مهارتِ ایلی

کن . بعضی از والدین تان عرضرا ابتدا ادمتای کنی . یک مقدمهشوی  از آن استفا ب می ا و نیاز ا میاواسته

شتان    نتد. حتای یتا واکتنش    بینند ایلی سریع واکنش نشان متی که یک اطایی را از فرزندشان میبه محض این

  نتد   رصورت واکنشِ ایلتی ستریعی کته نشتان متی      کنند.  رایلی تند است، یا ایلی با اشونت براور  می

 ا را تحقیتر کنتی .   شئوناتِ انگانی  مرا ی نداشته باشد. گا ی ممکن است بچه  ا مناسب شاید با آنایلی وقت

شان کنی  و عصبانی شوی  و با صدای بلند حرف بزنی . یک عدب از والدین    وقتی گا ی ممکن است سرزنش

ااصی نشتان  العمل کشند نه عکیمی شوند. نه فریا یتفاوت ازکنارش ر  میبینند ایلی بیرا می  ااطای بچه

   تا  متان والتدینِ      نتد. ایتن  العمتل ااصتی نشتان نمتی     ا ایلی عکی  ند بچه  رچه حرف زشت بزند اینمی

 گیر بو ند که قبالً  ر مور شان صحبت کر ی . سهل

کته متن  ت  بختوا       گیر. ولی ایناوا ی  ب ویی  که نه آن روش سخت  رست است و نه آن روش سهلما می

العمل نشان بد   ان ار که آزا یِ عمل را از آن بچه ام یک رفتاری را انجام بد د زو ی عکیساله 5یا  4فرزند 

  ا حی انتخاب  ا ب است؟  ا ااتیار  ا ب است؟ چرا به  مۀ آ مام. سی ادا برای چه به بچهگرفته

را  ت     ایشتان شتایدکتاب  عصر حاضتر  اسالمی است  ر از نظریه سر از ای تربیتِ کریمی یکیآقای عبدالعظی 

تربیت   ا راگویند: شما اصالً بچهمیاوب  ارند ایشان ایشان یک نظریۀ ایلی .از بزرگواران  یدب باشند تعدا ی

نکنید بچه براساس  حرف چیگت؟که اگرتربیتشوند منظورشان از اینمی اراب کنیدشما تربیت مینکنید! وقتی

ای را ازکتتابی  ساله بو  یک جمله 9یا  8رو . ایشان مثاب ایلی جالبی ز ند، وقتی من فرزندم اش سیش میفطرت

چه؟ اوب این گفت: سدر، اجتناب یعنیفرزندم آمد به من "اجتناب کنید" بو  اواند  رآن جمله نوشتهمنبرای

   ی ! می اش راکنی ؟ سریع جوابچه چکار میکند اجتناب یعنیآید از ما سؤاب می مۀ ما وقتی فرزندمان می
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متان  مان این است که یا معنی احتناب را به فرزندمان ب ویی  یتا اگتر بلتد نیگتتی ،  ر گوشتی     ترین کاربرایآسان

 ایمان فکتر کننتد. گفتت بترای  متین       ایی ما یزم است که ب ذاری  بچهجگتجو کنی . ایشان گفت: یک وقت

اش اجتناب، ما کلی برای بچه حرف ز ی  که به نظرت یعنی چه؟ بیا اوب و آار جمله را بخوان. جملۀ قبتل  کلمۀ

گفتت حتتی یتک بتار     قدر با    کلنجار رفتی  تا فرزندم معنی کلمۀ اجتنتاب را فهمیتد! ایشتان متی    را بخوان. این

قتدر   ا متا بایتد ایتن   سوا ی؟ گا ی وقتبیقدر  انی اجتناب یعنی چه؟ اینفرزندم گفت: بابا، تو که معلمی نمی

 ایمان فرا   کنی . شتما  آزا ی... اصل مطلب آقای عبدالعظی  کریمی چه بو ؟ ما بگتری را برای فکرکر ن بچه

متان  شاید سؤاب کنید: حل مگأله چه ربطی به فکرکر ن بچه  ار ؟ ما بزرگگالی . یک مشکلی  ر زنتدگی بترای  

مان  چار ااتالف شدی . این فرزنتدمان یتک رفتتار زشتت را یتا  گرفتته، این یتک        آید. این با  مگرسیش می

رستد؟  متان متی  مان چند تا راب حل بته ذ تن تتک تتک    مان سیش آمدب. برای حل مشکالتمشکل اقتصا ی برای

را بار آور ی  که اگر رفتند وار  اجتماع شدند به یک مشکلی براور ند ب ر ند راب حل اوب  مان ایچطور بچه

طوری  گتند؟  متین این بچتۀ    ای ما اینرا امتحان کنند، بعد راب حل  وم را امتحان کنند و غیرب؟ آیا اصالً بچه

اش بد تد؟ نته!   تا راب حل برای مگألهاش  عوایش شدب، یا ااتالفی  ار . آیا بلد است چهار سنج من با  مکالسی

  تا یتا     ا  ارند با بارش فکتری بته بچته   ای ! ایلی جالب است. غربیمان ندا ب ایچون اصالً فکرکر ن یا  بچه

یتا  آید  ایشان به نظر ما عقالنی نمیبرای  رمگأله یا موضوعی چند راب حل سیدا کنند. حتی اگر راب حل   ندمی

  تد یعنتی  ار  فکتر      که  ار  چنتد راب حتل متی   ز نظر ما مگخرب و نشدنی است. ولی  مینآید. یا اارزش میبی

 اند؟ طوری تربیت کر بمان اینطوری تربیت کر ی ؟ آیا او مان را والدینمان را این ایکند. آیا بچهمی

کته وار    . قبتل از ایتن  ما این  ر تکنیک حل مگأله یکی از چیز ای ایلی مه  این است که بگتر را فرا   کنتی 

مان یا  گرفته باشند برای  رچیزی چند راب حل ارائه بد نتد. ایتن را یتک     ایتکنیک حل مگأله بشوی  باید بچه

 ا را ر اکنی  بترای  تر   کنی  یا کالً بچهکه تندتند امر و نهیتان ن ه  ارید کنار ب ذارید، به جای اینگوشۀ ذ ن

افتد باید بگترسازی کنی . یعنی یک شرایطی را فرا   کنی  نه آن امر و اتفاق می مانوضعیت یا شرایطی که برای

نهی باشد، نه آن یقیدی و عدم فکر باشد. یعنی من فق  مگیر را  موارکن  که فرزندم او ش فکرکند. فرزندی 

توانند او را گوب بزنند، بلکته او ر بترِ  ی تران    شو .  ی ران نمیکه او ش فکرکند  ر آیندب  چار مشکل نمی

 ا ایلی مه  استت. ایتن را یتک گوشتۀ     شو  چون صاحب فکر است.  ر تربیت فکرکر ن و یا   ا ن به بچهمی

 مان ب ذاری  و به بحث حل مگأله ب ر ی . ذ ن

کته نته متن برنتدب باشت ،      مان ایجتا  کنتی     ایای را با فرزندمان  ر بحث چالشاوا ی  یک رابطهاوب، ما می

 رسد، و او بازندب باشد و فق  ب وید چش . حرف حرفِ من باشد، چون من ما رت  و عقل من بیشتر می

 که فق  بلته ایای باشدکه منطقی فکرکند؟ قطعاً ما بچهاوا یدکه فق  ب وید چش ؟ یا بچهای را میآیا شما بچه

گتی  که به ما بله و چش  ب وید. اگر او یا  ب یر  فق  ب وید بلته  اوا ی . چون  میشه ما نیو چش  ب وید را نمی
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 ر  انشت اب   رو میگوید چش . گوید بیا سی ار بکش    میرو  و به بچه محلی که به او میو چش ، بیرون می

کتن  کته متا  ت  مم    ای سیاسیرو   ر گروبش . میچگوید گویند بیا با فالن  اتر ارتباط برقرارکن میبه او می

 ای انحرافی عرفتانی یتا  رجتای  ی تری     رو   رگروبگوید چش ، می ا مشکل  اشته باشی  میاست زیا  با آن

طتوری بته  ر    اوا ی  که منطقی فکرکند و بلد باشد فکرکند. سپی روش ایتن ای را میگوید چش ! ما بچهمی

 ،گویند بدون  یچ منطی و استدیب و عقلی ا می ا برندب باشند یعنی  رچه آناور . روشی    که فق  بچهنمی

سگتندی . ایتن روش  ت ، روش     ا باشند و بازندب متا باشتی ، ایتن را  ت  نمتی     ما فق  چش  ب ویی  یعنی برندب آن

افتتد. اولتین   ور بتام متی  شتو  از آن قشن ی نیگت. بچۀ ما یک بچۀ او اواب، مررور و او شیفته وار  جامعه می

تواند ش گوش بد د و بتواند با او ارتباط اوب برقرار کند و نمی مگرتواند به حرف میاتفاق به این است که ن

مان     ا  اشته باشد. ولی اگر ما تکنیک حل مگأله را یا  ب یری  حتی اگر مگائلتعامل صمیمی و اوبی با آ م

 شو . حل نشو  حداقل صمیمیت و رابطۀ ایلی اوب بین ما و  مگرمان وجو   ار  و حفظ می

اوا ی  ایجا  کنی  که  رآن منطی حاک  باشتد  تر  ویمتان آرام باشتی   ر یتک اصتوب و       ما یک فضایی را می

 تای کوچتک بتا ستبک اتو ش      کنی  حرکت کنی . این حل مگأله  ر بچهچهار چوبی که برای    تعریف می

 تای  بگتتانی و   بر  را  ر بچته اش کر ، ولتی بیشتترین کتار   تر سیا ب ای کوچکشو  با اندازۀ سطح فه  بچهمی

کته بتروی  وار    اور  کته بلتد باشتی . قبتل از ایتن      ا  ار  و ایلی آنجا به  ر مان میاصوصاً ارتباط با نوجوان

اوا   از شما سؤاب کن : آیا تعارض  اشتن، مگأله  اشتتن، ااتتالف نظتر  اشتتن چتالش      اش بشوی  میتکنیک

  اشتن با فرزندان اوب است یا بد؟ 

 آفرین استا : به نظرم اوب است /  اسخ ما ران: س

 چرا  میشه نه؟ استا :  ا اوب است  /   میشه نه، ولی بعضی وقتساسخ ما ران: 

فهمی  میتازب  ا ماآفرین، اصالً ایلی وقتاستا : اوب است بعضی مواقع برای ما آموزندب است / ساسخ ما ران: 

 کر  چه ایرا ی  ار  از ن اب او    جلو بروی ؟ با طرف مقابل ایلی اوب    فکر می

 اهلل آفرین بارکاستا : شوند نظر بد ند و فکرکنند / چالش و بحث اوب است چون مجبور میساسخ ما ران: 

اهلل، یعنتی  بتارک استتا :  به نظرم اوب است چون باید  مین تعامل را  ر جامعه    ا امه بد نتد. /  ساسخ ما ران: 

ای کند. ایلی اوب است با چنین ما ران فر یختته  ا اوب فکر میاجازۀ ابراز  ارند. واقعاً بچه رابطۀ صمیمی و

 روبرو  گتی . 

توانی  شو . اگر ما گوش  ا ن فعاب را آنجا یا  گرفته باشی  اینجا مینظر ا ن باعث صمیمیت مییکی از ما ران: 

  ا را بشنوی . نظر بچه

متن چکتارکن ؟ متثالً      ار  مخصوصاً برای  کتر رفتن حای است  میشه استرسسالش  44سگرم یکی از ما ران: 

   ا ب جلگه ساسخساعت آار کن   ب ن ران . ) ر نی گوید: مامان، من چکارش میسازی  مفر ا باید برو   ندان
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 اوا د شد( 

شو  صمیمیت حفظ شو . می شو  ما نظر طرف مقابل را بشنوی  و باعثسی، ااتالف نظر اوب است. باعث می

اوا ی   ر مور  ااتالف  ا  گتی  وقتی تکنیک حل مگأله را یا  ب یری  و میقدر که ما  ر بکن نکن با بچهاین

تتوانی   ر متور  موضتوعی     ا متی نظرمان حرف بزنی ، یک موضوع ایلی اوب برای حرف ز ن  اری ، ساعت

 ایمتان   انتی  بچته   ا ما اصالً نمتی ابل را بشناس . بعضی وقتشو  من طرف مقاوب با    حرف بزنی  باعث می

شتان چیگتت. ولتی    شتوند. اواستته   ایمان از چه اوشتحاب و از چته ناراحتت متی    کنند. بچه ارند به چه فکر می

  اکر ن ا با این صحبت ا را بشناسی . حتی ایلی وقتکندکه ما اینکمک میافتد ایلیکه می ر مین اتفاقاتی

متان  تتری بترای  تر  و طترف    توانی  یک تصمی  بهتر ب یری . یک وضعیت مناسبکه ااتالف نظر را  اری  می

 ایجا  شو . 

 ای ایلی اوب است که گا ی ممکن است مشاجرب     ر مدیریت تعارض یا بحث حل مگأله یکی از مهارت

اتوا ی  بتا او   ای اتانوا گی متی  را جای جلگه ساله  اری  نشاندی  او 48یا  41آن اتفاق بیافتد اصوصاً نوجوانِ 

وانین را وضع کنی  که قاش ایگتا ب. اشکاب ندار . اگر یا  ب یری  بینی  سفت و سفت روی حرفحرف بزنی  می

اوا تد مشتاجرب  ت  بکنتد و ستفت روی      احترام متقابل حفظ شو  و  رآن چارچوب حرف بزنی  حای اگر متی 

 بایگته  یچ اشکالی ندار .  اشحرف

ت جت  ایشان. اگتر لجا کنند روی اواسته ا لجاجت می ا بچهشنو . گا ی وقتشنوی  او    ما را میما او را می

اتوا ی . اگتر والتدین    اتوا ی  و بچتۀ منطقتی متی    شو  آن بچۀ مطیع که ما نمیکنند و ما اشونت کنی  بچه می

گوی  عقل او م برندب باشد  ستور بد د، سیامدش چیگت؟ من فق  می گیر باشند. و والد بخوا د او شسخت

کتن   کن  حتی اگر بروم  ر تکنیک حل مگأله. راب حل  را انتخاب میرسد راب حل او م را انتخاب میبیشتر می

شو . یک وقت ممکن استت شتما برویتد  ر    کن  به او یک موضوعی تحمیل میرسانی به فرزندم مییک اطالع

حل مگأله روش را  رست بروید  ر  و    به یک توافی برسید راب حل شما    انتخاب شتو  امتا آنجتا     تکنیک

شو  کند یک چیزی  ار  به زور به او تحمیل میجا یک نفر احگاس می ر  و تا احگاس رضایت  ارند، اما این

 و حالش از این رابطه اوب نیگت. 

 تا ا تل فکرکتر ن     چیگت؟ روش اوب سیامدش این استت کته بچته    اما روش اوب چه روشی است؟ سیامدش

شتوند.   ای او کنترلی میگیرند که آ مشوند. افرا ی که ا ل فکرکر ن  گتند مدیریت او شان را یا  میمی

 تای  رستت را    ا یک سروسه است. یعنی اگر روزی من    نبتو م او تصتمی   آموزش بحث او کنترلی به بچه

 تایش  متین متدب    کنتد انتختاب بهتتری باشتد. یکتی از راب      ایی که میاطا را بکند و انتخابب یر  و کمترین 

ای را مطرح کنی  و  ر آن مگتأله تشتخیص   فکرکر ن و حل مگأله است.  رتکنیک حل مگأله ما باید یک مگأله

توان  سیشنها  بد  ، چته  بد ی  که مثالً نیازِ منِ ما ر چیگت، نیاز فرزندم چیگت، چه راب حلی برای آن مگئله می
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کته  تواند سیشنها  بد د، بعد چند راب حل  ی ر     ر کنار آن جای زین کنی . به ااطر ایتن راب حلی فرزندم می

 مان سخت باشد. تفکیک نیاز ا ممکن است قدری برای

ستاله.   9ساله  ارید و یک  1ساله  ارید، یک  3اید. یک بچۀ تان به یک رستوران رفته ایتا بچه 3شما با سؤاب: 

 انید که رفتید  ر رستورانی  مبرگر سفارش  ا ید. مثالً این کرونا نیگت و زمان قبل یا بعد کرونا است. شما می

گیریتد بترای او  ت  یتک  مبرگتر      تواند یک  مبرگر بزرگ و کامل را بخور . تصتمی  متی  تان نمیساله 3بچۀ 

اش را او ارش   ید که بین او تان و او شریک شوید. حای یک قگمتسفارش بد ید. اما  مبرگر را طوری سف

گویید. تان میآید شما طرح او تان را به فرزند سه سالهسر میز شما میگرفتن سفارش بخور  سیش ادمت برای

ساله  3وشما شریکی است. بعد بچۀ اش بین منگویید مامان، یکیکوچکتر می  ید و بهمی سه تا  مبرگرسفارش

اتوا  .  کر ن. من یک  مبرگر بزرگ مثل ماب بقیته متی  کند به گریهکند و شروع می ایش را توی    میاا 

جتوییِ  سؤاب من این است: نیازِ منِ والد چیگت؟ شاید به ااطر  زینه است  رست است؟ متا ر  ار  متثالً صترفه   

گوید: ند؟ نیاز فرزند اینجا چیگت؟ فرزند میتا سفارش بد   یکی بما 4کند یا بحث اسراف است. چرا  زینه می

 9ستاله و   1اوا د عتین بترا ر و اتوا ر    اوا   مثل بقیه یک  مبرگر بزرگ  اشته باش . چون  لش میمن می

اش یک  مبرگِر بزرگ  اشته باشد. راب حِل مِن والد چه بتو ب؟ یتک  انته بتا  متدی ر بتا فرزنتد کتوچک          ساله

ای استت کته بترای    اوا  . این راب حل اولیهفرزند گفته: من یک  انه برای او م میاشتراکی  اشته باشی . ولی 

 6یا  5شو  اوانی ، بیایی  ببینی  میشنوی  یا میرسد. حای بیای  ما که  اری  این مطلب را میمان میمگأله به ذ ن

 راب حل برای حل این مگأله مطرح کنی ؟ 

و متثالً بعتداً بترای بچته     اش را بتا او شتان بته منتزب ببرنتد.      تهیه کر  و بقیهشو  برای آن بچه    میساسخ ما ر: 

 توانگتی  با   بخوری . کر ی . من و تو میکار را نباید میتوضیح بد ند که: مامان، ببین اضافه آمد حرام شد. این

گوییتد ستی   ای . شتما متی  حلهاوا ی  راب حل بد ی . این  ر این مرفق  مینه، ما این فق   ر راب حلی . استا : 

 کن  بچه بخور . اگر ماند او م بخورم. راب حل  وم؟ ارم ولی صبر مییک  انه می

که این  مبرگری کته این متا ستفارش     اوا    ر مور  این قضیه فکرکندمن اگر باش  از او مییکی از ما ران: 

 افتد؟ چه اتفاقی می  ی  اضافه بیاید نه من بتوان  بخورم و نه شما، به نظرت می

گتویی؟ یتک  ا  و فریتا  راب    گوید: باشد،  رچه تو متی کند  ر رستوران  رآن لحظه بچه میشما فکر میاستا : 

 بر .  رست است؟ مان را میانداز ، آبرویمی

 بله.  رست است. ما ر: 

آور  آن کگی که این غذا را می که از آن مگئوب رستوران یارسد اینکه به نظرم میمن راب حلییکی از ما ران: 

  ا  وست  ارند. تر     گت و بچهگویی : اگر نان کوچک  ارید ب ذارید که اوش لمی

   ی . آیا راب حل  ی ری     ارید؟ تر میسیشنها  یک ساندویچ کوچکاستا : 
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اش ، وقتی تمام شد بقیه    او بخور ارم، اجازب میارم برای او م    میمن یکی برایش مییکی از ما ران: 

اش نماند اسراف شو ؛ ما  میشه  راانه گوی  بخورم که تمام شو   یچیکه اسراف نشو  میرا    به ااطر این

  مین مشکل را  اری . 

  رست است بله. راب حل  ی ری     ارید؟ استا : 

کنند. شاید آن یکی زیا ش باشد، با ب می ا قبوکه مثالً ببینی  کدام یکی  ی ر از آن بچهراب حل  ی ر اینما ر: 

ای کن ، بعد نصفِ اون را بخورم، بعد این بچهاورم با او نصفکامل نمیگوید من یکی ایی که مییکی از بچه

اش را که اور  تمام شد اگر من ستیر نشتدم   تر است کامل برایش گرفتی  اجازب بد ی  کامل نصفکه کوچک

 بقیۀ ماب او را    بخورم. 

  رست است. ممنون. باز    راب حل  ارید؟ استا : 

شتو ؟ متن فکتر      کوچک شدنِ شخصیت بچته نمتی  اان   کتر،  ر این حاب راب حل  ا ن باعث یکی از ما ران: 

 شو  بیشتر بچه ...  ای مختلف  ا ن باعث میکن  راب حلمی

 ای  ی ر یعنتی اتو ِ بچته  ت  راب       ی . راب حلجا  اری  راب حل میقرار نیگت ما راب حل بد ی . ما ایناستا : 

 که ما راب حل بد ی . اصالً قرار نیگت ما فق  راب حل بد ی . حل بد د نه این

که آن چیز را تهیه کنی به جنجاب کشیدب شان برسند و  ر راب حلی جز ایناوا ند به اواسته ا فق  میبچهما ر: 

 شو . می

 ا را نصتف کننتد  ر یتک    نظرم رسید به آن مگئوب غذا ب ویی  که  مۀ ساندویچ گفت  بهیکی  ی ر از ما ران: 

 ظرف بزرگ ب ذارند  رکگی به اندازۀ نیازش بر ار . 

 02نفر نتوانگتی   02بله. این    یک راب حل است. اصالً این نیگت که ما یک راب حل بد ی . این او ِ ما استا : 

راب  6یتا   5شتو   اند روی  ت  ب ذاریتد، متی   اند و نوشتهکه بزرگواران گفته اییراب حل بد ی .  مۀ این راب حل

 انید از طرح ایتن مگتأله چته بتو ؟ ایتن      راب حل بد ند.  دف می 6انگان عاقل بالغ، توانگتند کالً  02حل. یعنی 

 ی  که صد  ر کنی  باید راب حلی بدراب حل بد ی . فکر می 42است که ما ایلی یا  ن رفتی  برای  ر موضوعی 

گویی  نه صالح نیگت من صد  رست و منطقی و عقالنی است. اصالً راب حلی که یک مقدار    سبک باشد می

ارزش تان رسیدب باشد ولی به نظرتان کوچک و حقیر و بیاین راب حل را بد  . ممکن است چند راب حل به ذ ن

 ایش است.   اصل موضوع حل مگأله این راب حل  ا نشوبیاید، حای این راب حل را بد   بچه چنین و چنان می

 استت و ایلتی مهت     مان چیگت.  ومین قگمت که جزو آاترین اش طرح مگأله است که اصالً مگئلهاصل اولیه

است بحث راب حل  ا ن است. یعنی این بارش فکری ایلی مه  است. حای با این توضیح، فکر کن  مثاب  وم را 

کته ایلتی مهت  استت کته متا متدب        کتن  بترای ایتن   متی  بد ی . اگر روی این مگأله مکتث تر ساسخ بتوان  راحت

  ی ، ری  ما میا ای  ی ر را  مان باید ترییر کند. این چون ما بزرگگاب  گتی  و سرکالسی ، راب حلفکرکر ن
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بد ید. فق  قترار نیگتت   شوید باید  ر  و راب حل تان وار  تکنیک حل مگأله میولی وقتی شما  ر ارتباط با بچه

شتو ، ایلتی فکتر     ایشان سَرت و سَال می ا راب حل بد ند. حتی اگر راب حلآنجا ما راب حل بد ی . ب ذاری  بچه

اش کنید و تکرارش کنید. ب ویید ایتن  ای است، ولی یا  اشتتان راب حل مگخربکنید شدنی نیگت یا  ر  بمی

 کنی .  ا انتخاب میین راب حل   یک راب حل. چه جالب است. بعد از ب

گویید اان   کتر ببخشید. این شما فرمو ید که مثالً بیرون بروید ساندویچ بخورید. این شما مییکی از ما ران: 

نشتینی   مان را بد ی  متی که سفارشنشینی  قبل از آن ای مختلف بد ید  رست است؟ اوب ما آنجا میراب حل

اوا تد  کنی ؟  وبارب  رکگی یک راب حل میتوانی  انتخاب ی . کدام راب حل را میاوا ی  راب حل بدمدام می

  ا کدام را انتخاب کنی . مانی  بین اینبد د، می

مرحلته  ار . اجتازب بد یتد سلتۀ      6کنی .  ر تکنیک حل مگأله ما  نوز سلۀ اولش  گتی .  ا توافی میبا بچهاستا : 

 ا قرار است مان جا بیافتد که    ما قرار است راب حل بد ی     بچهمان این راب حل  ا نِ برایاوب را بروی .  مه

کته ممکتن استت اوشتایند متا       ای غل . حتی راب حلتی تواند باشد. حتی راب حلراب حل بد ند.  رراب حلی می

رویت .  و  و تتا چهارتتای عقالنتی      ا نمیچون بایارب سنی از ما گذشته، ایلی زیر بارِ بعضی از راب حلنباشد. 

 ایی ممکن است من بتا شتنااتی کته از    رو . یک وقتشو  میگیری  تمام میکنی  منطقی یک تصمیمی میمی

مان اتفاق افتا ب و چون آما گی این را  ا، چند بار  ر رستوران برایفرزندم  ارم مثل  مین بحث رستوران و این

انداز ، یک ساندویچ اضافه گرفتی  آمدی  اانه،  یچ چیز    آنجا  ر مور ش می اشت  که بچه  ا  و بیدا  راب 

ام یتک روز کته  ر   توان  بیای  بنشتین  بتا بچته   حرف نز م ولی واقعاً برای  یک مگأله شدب است. این مگأله را می

سی اگر  فعۀ بعد  اانه  گتی  طرح مگأله کن  و از  مین تکنیک حل مگأله با    جلو بروی ، بعد ب ویی  اوب،

کنی . حتماً یزم نیگت بروی   ر آن رستوران بعد رفتی  رستوران، راب حلی که این به نتیجه رسیدی  و انتخاب می

کته  بنشینی  آنجا جلگۀ حل مگأله ب ذاری . گا ی اوقات براساس اتفاقاتی که افتا ب و من  ر  فعه بته اتاطر ایتن   

اتور ، بته اضتافه وزن    شتو  کگتی نمتی   ث اسراف و    بحث  زینه مییک ساندویچ اضافه گرفت  حای    بح

کتار را بکتن  و    تتوان  ایتن  شتو ،  ر رستتوران نمتی   کنی  و  راانه تبدیل به یک چالش میاو مان    فکر نمی

 ای که فق  با او  ر ایتن مگتأله، مگتأله    ا یا حتی با آن بچهتوان  که یک روز یک طرح مگأله ب ذارم با بچهنمی

 ارم صحبت کن  و به یک توافقی برسی  برای  فعات بعدی که اواستی  به رستوران بروی . سی اتو  راب حتل   

 ا ن موضوع ایلی مهمی است. به ااطر  مین چون موضوع مهمی است و برای ما    به عنوان والدین راب حل 

 اوا   رویش کار کن . بروی ، می ا  ای بچهاوا ی  زیر بارِ راب حل ا ن اکثراً سخت است و اصوصاً نمی

شو  نظر اند که برای جایی رفتن ب ویی  که  رکگی یک نظر بد د. بله. قبل از رفتن    مییکی از ما ران نوشته

 : 1 ا . آفرین. چقدر اوب. بیایی   ر مثاب 

 کند و  وست ورزشاوا د اوا د برو  باش اب، میکه میاواست  ب وی   اتر نوجوانیمن مییکی از ما ران: 
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که  ار  باش اب را برو . از آن طرف    ما ر برایش سخت است که سه روز  ر  فته بخوا د  نباب او برو  یا این

آن بچه بخوا د با تاکگی به اانه بیاید. راب حلی که به ذ ن  رسید این است که این کوتاب آمتدن  وطرفته باشتد.    

آیت  و یتک   ای  و روز برو باشت اب، یتک روزش را متن  نبالتت متی      فته مثالً از آن  اتر بخوا ی  که شما مثالً

 تا کمتک   شو  ما ر کمتر برو  و یک نفر  ی تر  ت  بته آن   آید. که  مین باعث میروزش را سدرت  نبالت می

 کند. 

 تان چیگت؟ یک یک راب حل. راب حل بعدیاستا : 

کند. بته تتاریکی شتب نختور . یتا کتاًل از او بخوا تد         اش را عوضتواند از او بپرسد که ساعت باش ابمیما ر: 

 ورزش نکند! 

 اوا ی  راب حل بد ی . اوا ی  ارزیابی کنی . اینجا فق  میراب حل بد ید. ما این اصالً نمیاستا : 

     متان، معلتوب   تای گیتری ستاله بتا جنگتیتِ اتان ،  میشته تصتمی        43او م به عنتوان یتک والتدِ   یکی از ما ران: 

توانی  واقعاً تصمی   رستتی راجتع بته یتک      ای  ی ران بو ب، یا برا ر یا سدر یا  مگر. او مان نمیگیریتصمی 

ای  که یک راب حتل را بتد ی  و بایتد     ای زیا ی  اشته باشی . برای  مین  مه یا  گرفتهمگأله ب یری  یا انتخاب

  ا قبوب کنند.    بچه

طوری شدند. وقتی ما با مگتأله مشتکلی نتداری ،  ی تر      ا اینبزرگ شدی     بچه طوری   او مان ایناستا : 

مگأله نیگت که نیاز به حل  اشته باشد! این یک چیزی است که سذیرش و توافی شدب و رفتته استت. چته اتفتاقی     

ۀ فرزنتدم یتا   آید که نیاز یا اواستۀ من با نیتاز یتا اواستت   آید؟ تعارض وقتی سیش میافتد که تعارض سیش میمی

طرف مقابل  یکی نباشد.    راستا یا  مگان نبو ب و بدون موافقت باشد. نیاز من این است کته آن ستاعت بترای    

اوا د بکن  نیازِ فرزندم این است اوا    رکاری که  ل  میاوا   کار اضافه کن . میاو م وقت ب ذارم نمی

نیاز متفاوت اتفاق افتا ب. حای که تعتارض ستیش    0ن واحد، اوا د برو  باش ابِ ورزشی.  ر یک زماکه حتماً می

 که وار  تکنیک حل مگأله بشوم برای این مگأله راب حل سیدا کن . آمدب قبل از این

سی نیاز من و نیاز فرزندم  ر یک زمان واحدی  چار تقارن شدب، من یک نیتاز و اواستته  ارم، او یتک نیتاز و     

اش فترق کنتد   فرق کند ممکن است با آن مشکل نداشته باشی . اگتر میتزان  زینته   اش ای  ار ، اگر زماناواسته

طتوری  اتوا ی  ایتن  ممکن است مشکل نداشته باشی  یا حتی بحثِ تضا  ا گا ی اوقتات ارزشتی استت. متا متی     

گوی . میکه من قدر آزا  و ر ا نباشد که ب وید  مینگوی ، یا او اینکه من می ا که  مینتحکی  نکنی  به بچه

کنتی  تتا بتتوانی     روی  کلی راب حل سیدا میکن ؟ مینه او فق  برندب باشد، نه من فق  برندب باش . سی چکار می

 مان را حل کنی . مگأله

شو  که ایتن تضتا    تان ایجا  میاز امروز تا  فتۀ بعد،  ر زندگی ن اب بکنید ببینید چه مگائلی بین شما و فرزندان

افتد و شما نیاز  ارید حل مگأله کنید. اصالً وار  تکنیک حتل مگتأله   ر یک زمان واحد اتفاق میاواسته و نیاز  
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تان ثبت کنید یتک جتدوب شتبیه ایتن را بکشتید ب وییتد اتوب، این نیتاِز متن          نشوید یا با قل  و کاغذ یا با ذ ن

تتوانی   یگتی  ایلتی بهتتر متی    مگأله؟ این نیاز فرزندم براساس این مگتأله چیگتت؟ اگتر بنو   چیگت؟ براساس این 

 کند. ایلی برای ما نوشتن سخت است. مهارت کگب کنی  چون نوشتن واقعاً معجزب می

کند. حل سیشنها  میاش راب.  رکی براساس اانوا بشما بهحلِ اصلی بد ی  اوا ی  راباین ما  رآار اصالً نمی

اوا تد صترف کنتد و ایلتی     ای کته متی   زینته   تایش، حتتی میتزان   اش، باورش، اصوب و ارزشبراساس عقیدب

شب  اترم بیترون از اانته باشتد  تیچ اشتکالی نداشتته باشتد، بتا          1چیز ای  ی ر. ممکن است برای منِ نوعی، 

اش راب حل به صورت آزمایشی یکی 5   . از بین این راب حل من می 5  د و راب حل او می 5نشینی   اترم می

 کنی . را انتخاب می

فرزنتدم رضتایت  ار  انتختاب       % 52متن رضتایت  ارم    % 52 ا را کهرسی  که یکی از راب حلتوافی می به یک

گذاری  بعد ببینی  شدنی  گت یتا نته، بعتد    کنی  و یک  ورۀ آزمایشی برای اجرایش میاش میکنی . اجراییمی

صتورت آزمایشتی یتک  فتته اجترا       شو  به کنی . یک راب حل توافقی انتخاب میاگر نشد راب حل را عوض می

روی  اگر  یدی  راب حل سیشنها ی اجرایی نبو  یا  نوز چتالش  شو . اگر راب حل اوب بو   مین را سیش میمی

کنی . اوب، این راب نشینی  صحبت میکنی . باز  وبارب با فرزندمان میو مشکل با آن  اری  راب حل را عوض می

این  فته او تان به تنهایی به این قضتیه فکتر کنیتد. حتای یتا بترای او تتان        حل نشد، سی چکار کنی . فق   ر 

تان، فق  تفکیک کنید. اینجا نیاز من چیگت نیاز آید یا  ر ذ نبنویگید. مگائلی که بین شما و فرزندتان سیش می

حتل مگتأله   تان.  ر بحث تکنیک شو  برای این موضوع  ا . فق   ر ذ ن ایی میفرزندم چیگت؟ یک راب حل

توانی  را    نمی ا م، تشخیص مگأله است ایلی اوقات ما مگألهتان توضیحسلۀ اوب بعد از این ماجرا اکه ادمت

 ان  این مگأله چیگت. چطوری متن مگتأله را تشتخیص بتد ی ؟ این مثتل      اوب تشخیص بد ی . یعنی من نمی

گتوی  اتوب، یتک    آیت  متی  کنی ، بعد میمطرح می  مین نیاز والد نیاز فرزندی که سلۀ اوب بو  یک موضوع را

مان، چ ونه ب ذاری  یا چطور. اگر با چرا شتروع کتن  متثالً: چترا تتو       که اگر سرِ جمله گویی تکنیکی  اری  می

شو . آیا ایتن جملتۀ متن    توان  بیای  تو را ببرم یا بیاورم لکن وقت  گرفته میاوا ی باش اب بروی؟ من    نمیمی

 کند؟ ۀ اوبی است؟ یا  ار  فرزندم را توبیخ میطرح مگأل

ام غل  است. ستی  گذارم، یعنی من طرح مگألۀ  رستی نداشت . اصل سایۀ طرح مگألهام میسرِ جمله "چرا"وقتی 

ام ب ذارم ببینی  چته  سرِ جمله "چ ونه"یا  "چطور"نحوۀ طرح مگأله ایلی مه  است یا تشخیص مگأله. اگر من 

 افتد؟ اتفاقی می

ات را بتروی و بتتوانی از باشت اب بگتکتباب     شتو  کته تتو  ت  باشت اب     گوی : مامان جان، چطوری میبه  اترم می

ونته؟ وقتتی   استفا ب کنی،    من از وقت  بهینه استفا ب کن  و به زحمت نیفت  برای تو؟ چکارکنی ؟ چطور یا چ 

انتد متن بایتد بتروم. آیتا      نتام کتر ب  !  وستان  ثبتگوید:  مین که  گتت کن ، آیا  وبارب او میاین مدلی صحب
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 ا. بندیکن ،  وبارب رفتی   ر جملهشروع می "چطور"یا  "چ ونه"گیر ؟ قطعاً نه! وقتی من با جلوی ما جبهه می

متان را  کته  وبتارب مگتأله   اوا ی  برای اینسازی به شما یا   ا ب بو م؟ اینجا    مییا تان است  ر سیام من جمله

کتاری  اش بد ی  باید با این جمله شروع کنی . تا  مین جا حلِ مگأله را  اشته باشید.  تیچ ح کنی  یا تشخیصطر

کاری نشو  فق  سعی کنید نیاز سنجی کنید با او تتان، نیتاز او تتان و فرزنتدتان را تشتخیص      نکنید که اراب

تر باشید. اصتالً بتا شتدنی یتا     شوید ایلی راحت شااوا ید وار بد ید. بگنجید و کنار ب ذارید که  فعۀ بعد می

راب حل کاری نداشته باشید. راب حل  %422کار نداشته باشید. با عقالنی یا منطقی بو نِ نشدنی بو نِ راب حل ایلی

ای سیش آمتد آن تضتا  اواستته اتفتاق     بد ید. اگر  ر طوب این  فته بین شما و فرزندتان یا حتی  مگرتان مگأله

شو ؟ واکتنش طترف مقابتل    شروع کنید جمله چه شکلی می "چطور"یا  "چ ونه"تان را با نید اگر جملهافتا  ببی

 چه شکلی است؟ 

 ر ساسخ به سؤالی که ابتدای جلگه توس  ما ران مطرح شد، باید ببینی  استرس  ی ری     ار  فرزندتان یا فق  

اوقات این است که بیماری  اشته، این شتما مگتأله    ا بیشتر برای  کتر رفتن است. بحث اضطراب یا استرس بچه

شدب قطعاً این ترس  ر  لش افتا ب، این اگر اید یعنی این مگألۀ فرزندتان چون بیشتر اوقات بیمار میرا سیدا کر ب

سالش است و فقت    44 ا استفا ب کنید. اگر اش وسعت سیدا کر ب، شما باید از یک سری تکنیک امنۀ اضطراب

توانید با صحبت کر ن، با  مدلی کر ن با او این  کتر رفتن ن ران است، ایلی جای ن رانی نیگت. شما میبرای 

اش ک  شو . اگتر شتش  فتت ستاله یتا      ش از  کتر رفتن بریز  یا اضطرابامگئله را قدری تعدیل کنید که ترس

بخوانید. او  کتتاب قصته بته او کمتک     گفت  کتاب قصه زیا   ر این زمینه برایش  شت ساله بو  من به شما می

 کند. کند. از ااطرات کو کی او تان برایش ب ویید به او کمک میمی

  د. اصوصتاً اگتر   ساله  ی ر ااطرات کو کیِ ما ر، یا کتاب قصه  ر این زمینه جواب نمی 44ولی ایلی سگر 

اش کتاری  شتما این بترای اضتطراب    اش     چار استرس شتدب. اگتر   ای  ی ر    رفته. مثالً  ر  رسر زمینه 

رو .  ر حرف ز ن  ر جمع  ت  ممکتن استت وستعت سیتدا کنتد.  ر       ک  مینکنید قطعاً  رجا ای  ی ر    ک 

 اوا د برو  احتمایً  چار اضطراب شو .  ای جدید    که میمحی 

اللتی  ر کار تایش ایجتا     ما استرس مثبت  اری  یا سازندب، و یک استرس یا اضطراب منفی یا کا ندب. اگتر اات 

اش  ار   ر متور   رو   تیچ مشتکلی نتدار ، یتک کوچولتو فقت  قبتل       کند این اضتطراب، یعنتی  کتتر متی    نمی

اواند فق  یک کوچولتو  ار   ر متور    ش را  ار  قشنگ روتین میازند،  رساش با شما حرف میاحگاسات

اش را گرفته، شو ، ولی اگر  یدید کارایینمیزند، اما ااتالب  ر کار ایش ایجا  اش حرف میاضطراب  رس

اش وسعت سیدا نکر ب. اصالً اینجا این استرس نیاز به  رمان  ار . حتماً باید بچه را سیش یک مشاور ببرید تا  امنه

 کند. اش، ایجا  ان یزب میاسترس  ر حد اولیه

 به نظرتان اوب است؟  اشمشاورۀ مدرسه یا معل سؤاب یکی از ما ران: 
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 ان . با مدرسۀ سیام غدیر آشناییِ ااصی ندارم. من از طریی  مین کارگاب با مدرسته تتازب آشتنا شتدم.     نمیاستا : 

کنند. اگر فکر  ا اگرکگی را سراغ  ارند به شما معرفیببینید شاید آن کنیدتوانید صحبتشناات ندارم. قطعاً می

ست و معل  با یک سیش زمینۀ فکری با او ارتباط ب یر ، از مشاور بیترون استتفا ب   کنید مور  فرزندتان ااص امی

 کنید. ولی یک مشورت    از مدرسه ب یرید بد نیگت. 

نوجوان حرف گوش کن که البته  ر مقابلِ انحرافات  ت  قتدرتِ نته گفتتن  ار  ولتی  ر متور        یکی از ما ران: 

 گیر . گیر .  ر مگائل بیشتر از بزرگتر ا کمک میگیری  چار نقص است، او ش تصمی  نمیتصمی 

 تای عاقتل   گیتر  چته کگتانی  گتتند. آیتا واقعتاً از آ م       ا کمک میباید ببینی  این بزرگتر ایی که از آناستا : 

گیر  شما یک راب حل به گیر .  وماً اگر مثالً از شما که ما رش  گتید یا سدرش  ار   ائماً کمک میکمک می

تا راب حل به او بدب. ب و به نظر من مثالً این جامدا ی اتوب استت    0کار را بکن ؟ شما گوید اینمثالً می او ندب،

گونه یتک   و سه مور  ب ویید حی انتخاب زیا  به او بد ید مخصوصاً  ر مگائل که مربوط به او ش است. این

 شو . اش بهتر میگیریمقدار قدرت تصمی 

گوی  به یک موضوعی به او  و سه مور  را میشو ، راجعطوری می   بعضی اوقات این سگرمنیکی از ما ران: 

گوید  ان  است. می ان  اکثر اوقات جوابش نمیگوید نمی ا باشد؟ میاوا   که کدام یک از ایناز او نظر می

  انی. مامان،  رجوری که او ت می

انتخاب شو ؟ روی لفظ انتخاب تأکیدکنید. از چیز ای ریزِاانه  اشکنیدکه نه، باید یکیشما    سافشاریاستا : 

 ا سؤاب کنید، این اوب است یا آن؟ مثالً  ر مور   کوراسیون که جای آن اوب است یا جای توانید از آنمی

 تا   ستؤالی  ت  از آن     تی ،  تیچ   ا مشتارکت نمتی  اوقات سگر ا را  راین زمینه ی ر باشد بهتر است؟ ما گا ی 

ور ب ذارم بهتر است گویند، آقا ببخشید این مبل را اینکنند اانمش میروند از واج می ا میکنی . طفلکینمی

  ا بد ی . گوید  رچه او ت  وست  اری. یک ک  یا  بچهکند! میطور ن اب میور؟ بعد  مینیا آن

گیری  سرسی  و نظر میراف او باشد، نه! میکه کل زندگی تحت اش ا اجازۀ نظر  ا ن زیا  بد ی قدر به آننه آن

حالت افراط و تفتری  استت و    0 ا حی انتخاب ند ی .  ر که  یچ وقت به آنکه فق  او نظر بد د، نه ایننه این

 شو . ضرر  ار . بعداً  ر زندگی مشترکِ او ش  چار آسیب می

 ا حتمتاً  یک جا ایی نشان بد  . برای بچه ایی    او م نظر بد ی . این استقالب شخصیت و نظر را یک وقت

 کند.  ا کمک میاند. اینجا ایلی به آنگیری ضعیف ایی که  ر تصمی حی انتخاب ب ذارید. اصوصاً بچه

 

  مبحثپایان 

 سرکار خانم علی بخشی همنجلسه 
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