
 

 

 

 والدین با دختران ناسازگاری عوامل

 *نیا سبحانی محمد والمسلمین االسالم حجت

 مقدمه

ی ا پديده آنها، بین ناسازگاری و دختران و والدين میان ه،خانواد در نظر اختالف
 دختران شکايت و شده شايعی ايرانی ها خانواده در پیش، از بیش اكنون كه است

 اينکه از والدين، بیشتر است. شده زياد دختران از والدينی مند گله و والدين از
 بسیاری مقابل، رد دارند. شکايت دهند، نمی گوش آنها های حرف به فرزندانشان

 و كنند نمی درک را آنها والدين، چرا كه مندند گله نیز، دختران ويژه به فرزندان، از
 مانند دختران چرا» پرسند: می همه كنند؟ می نصیحت و دهند می دستور بیشتر

 ادارۀ توسط شده انجام های بررسی آخرين» «ندارند؟ شنوی حرف گذشته
 نشان پزشکی، آموزش و درمان بهداشت وزارت جوانان و نوجوانان سالمت

 راحتی احساس خانواده با پسرها، درصد 12 و دخترها درصد03 كه دهد می
 3«.كنند نمی

بین معموالً  كه جوان دختران و والدين میان نظر اختالف و ناسازگاری البته

                                                           
 .كاشاناستاديار دانشگاه  *

 .522111 :خبر كد ،5230/52/01 :نیوز سالمت .4
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 به متعلق والدين .استی طبیع وی عادی امر است، سالگی هجده تا دوازده
ی ها یويژگ ناگزير ها، نسل تفاوت اين و ديگرندی نسل به متعلق اندختر و نسلی

 و نسلی بین كشمکش حال، اين با .است زده رقم آنانی برای متفاوتی فرد
 عدم صورت در كه كند می ايجاد را نگرانی اين والدين، با دختران ناسازگاری

 در آيد؛ وجود به اش خانواده و جوان میان عمیقی ا فاصله آن، صحیح مديريت
 والدين، كه وضعیتی در يابد. گسترش جامعه در نیز اجتماعی های آسیب نتیجه

 ندارند، قبول را خود والدين رفتار هم نوجوانان و پندارند می ناسازگار را نوجوانان
 آن اساسی پرسش .دارد وجود نوجوان برای ناگوار حوادث از بسیاری وقوع امکان
 چه ها ناسازگاری كاستن و نظرها اختالف رساندن حداقل بهی برا كه است

 نقش ترين مهم دختران، بای نزديک دلیل به مادران كه نیست شکی كرد؟ توان یم
 لذا دارند؛ خانواده كانون در دختران ناسازگاری و تضاد كاهش يا افزايش در

 چنین آمدن وجود به از گیری پیش برای ها، خانواده آگاهی سطح باالبردن
 رسد. می نظر به روریض رفتارهايی،

 دختران ناسازگاری های انگيزه و علل

 اند عبارت آنها ترين مهم كه دارند دخالت دختران ناسازگاری در مختلفی عوامل
 از:

 زيستـــى علل .1

 وضع بدن، مبهم دردهای ذهنی، و جسمی های معلولیت مادرزادی، های نقص
 های ناراحتی و مآس آلرژی، انگل، وجود معدوی، اختالالت غدد، ترشح

 ناسازگاری به تواند می كه است فرد شخصی شرايط به مربوط عوامل از عصبی،
  .منجرشود اطراف محیط با
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  اجتماعــــى علل .2

 الگوهای از بدآموزی طالق، خانواده، اعضای بین درگیری و اختالف نابسامانی،
 بروز در غیره، و نسلی اختالف اقتصادی، مشکالت جامعه، و مدرسه خانه،

 با جامعه در كه آنجا از دارد. بسزايی نقش والدين، با دختران تضاد و ناسازگاری
 از است؛ اهمیت حائز نسلی، اختالف و تفاوت هستیم، رو روبه جوان جمعیت

 كنیم. می مطرح را آن اختصار به رو اين
 از گشتن منفرد و شدن بريده»ی معن بهی نسل شکاف ی،اصطالح نظر از

 است؛ مترادفی نسل شکاف با نیزی نسل فاصلۀ مفهوم 3«است.ی سك يا دوست
 و ها ارزش تجربه، در نسل دو بین مهم اختالفات بهی نسل فاصلۀ كه یطور

 گفته نسل دو بین توجه قابلی فرهنگ شکاف و اختالف بهی كل طور به و هنجارها
 2.شود یم

 يکديگر از هنجاری و ارزش لحاظ به را مختلف های نسل نسلی، فاصلۀ
 ساالن بزرگ از تفکر نحوۀ و سلیقه و ذوق در جوانان كه طوری كند؛ می متفاوت

 لغات موسیقی، غذا، انتخاب در ها نسل ای سلیقه فاصلۀ .گیرند می فاصله خود
 كلماتی ما، جوانان و نوجوانان امروز كند. می پیدا نمود نگرش و پوشش گفتاری،

 نود دهۀ از» كنند. می درک را آنها انیمع سختی به والدين كه برند می كار به
 انقالب شتابندگی اين و شد شتابنده صنعتی انقالب دلیل به تغییرات میالدی،
 سال پنج به امروز نسلی، بین تفاوت .داشت دنبال به جانبه همه دگرگونی صنعتی،

 1«دهد. می رخ جوان نسل تفاوت يک سال، پنج هر كه معنا اين به است؛ رسیده
                                                           

 .535 ص ها، نسل گسست ،یعلیخان اكبر یعل .4
 نامۀ فصـل ،«آن بـر تحصـیالت اثـر و ايران در موجود ینسل شکاف» ،یپناه محمدحسین .0

 .2 ص ،5212 پايیز ،52 ش ،يیطباطبا عالمه دانشگاه ی  اجتماع علوم دانشکدۀ یاجتماع علوم

 .11233 :خبر شناسه ،5230 ارديبهشت، 01 تسنیم، خبرگزاری .9



914    ويژة خواهران(9314محرم توشه راهيان نور  ره( 

 

 ها نسل فاصلۀ ایه مؤلفه

 كالمی ارتباط كاهش .1
 رفتن بین از حتی يا كاهش ها، نسل شکاف بروز تشخیص های مؤلفه از يکی

 ها خانواده امروز است. جديد نسل با گذشته نسل میان وگو گفت يا كالمی ارتباط
 خانواده، اعضای ازک ي هر و شوند نمی جمع يکديگر دور گذشته مانند ديگر

 با خود فراغت اوقات پركردن يا فعالیت مشغول جوانان، و اننوجوان ويژه به
 كالمی ارتباط خود والدين با كمتر و هستند همراه تلفن و ای رايانه های بازی
 .كنند می برقرار

 همانندسازی فرآیند در اختالل .2
 نسل از جوان و نوجوان نسل الگوپذيری يعنی همانندسازی، فرآيند در اختالل

 دچار گسست حالت در است، نسل دو میان ارتباط ويژگی رينت مهم كه قبلی
 الگوبرداری يکديگر از متواتر نسل دو دورتر، های زمان در شود. یم وقفه
 عمل آنان همانند دادند، می قرار خود الگوی را والدين جوانان، يعنی كردند؛ می
 تران،دخ امروز ولی كردند؛ می استفاده ارزشمندشان تجربیات از و كردند می

 از تر عقب را خود والدين زيرا دهند؛ نمی انجام را كار اين گذشته مانند ديگر
 روند می لذا ندارند؛ قبول را آنان پیشنهادهای و نظرها نقطه و دانند می حال زمان
 شوند. می معرفی ...و ماهواره اينترنت، طريق از كه ديگر های شخصیت سراغ
 تا پذيرند می بیشتری تأثیر مدرسه و رسانه ی،اجتماع های شبکه از فرزندان امروز

 نظر از اما هستند؛ خانواده نزد فیزيکی نظر از جوانان حقیقت، در خانواده! از
  دارند. تعلق بیرون به ارزشی

 خودی فرهنگ به تعهدی بی .3
 موجب جامعه، در جمعی ارتباط وسايل گسترش و نوين های آوری فن پیشرفت
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 فرهنگ بر و رفته فراتر كشورها جغرافیايی مرزهای از ها فرهنگ كه است شده
 جديد نسل يکديگر، از نسل دو شدن دور با بنابراين بگذارند؛ اثر كشورها ديگر
 .دهد نمی نشان خودی فرهنگ به تعهدی گونه هیچ

 یكدیگر از نسل دو متقابل درك نداشتن .4
ک در نداشتن و نشده جهمتو را يکديگر رفتار و گفتار زبان مادر(، و )دختر نسل دو

 اعتنايی مادر های نصیحت و پند به دختر شود می موجب يکديگر، از متقابل
 غیرخانواده با مشورت در را چاره راه و دانسته گذشته تاريخ را آنها نکرده،
 های ناهنجاری بروز برای عاملی تواند می موضوع، اين كند. وجو جست

  .باشد خانه محیط در دختران ناسازگاری و اجتماعی

 والدین نابردباری .5
 كه گذشته نسل اما دارد؛ هايی لغزش و خطا گاه نسلی، هر مانند جديد نسل

 قبول را آن و بداند طبیعی امری را لغزش تواند نمی آورد، نمی ياد به را خود گذشتۀ
 هر و شده دختران های لغزش مقابل در والدين تحمل عدم باعث امر اين .كند

  شود! می بخشش غیرقابل شايد و تحمل غیرقابل آنانی رابک كوچ لغزش

 روانــــى علل .3

 بلوغ سن به آنان رسیدن والدين، با نوجوان دخترانی ناسازگار عوامل ازی يک
 همراه آنان شخصیت و هويت تغییر وی روانی ها بحران ازی برخ با كه است

 خود از ناسازگار رفتاری هويت، بحران و بلوغ سن به رسیدن با نوجوان است.
 رای ا پیچیده موقعیتی عاطف وی روان ی،جسم نظر از دوران اين .دهد می نشان

 از را بزرگساالن يا كودكان،ی رفتارها توان  ینم لذا كند؛  یم ايجاد نوجوانی برا
 وی جسم نظر از هم ی،بسیار تحّوالت و تغییر سنین اين در .داشت انتظار آنان
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 دچار دوران، اين در نوجوانان شود. یم ايجاد نوجوان یبرای روان وی عاطف هم
 نامند. یم «بلوغ بحران» را آن كه گردند یمی فکر وی روان ی،عاطفی ثبات یبی نوع
 دهد یم قرار پیچیده و مبهم وضعیتی در را رسیده بلوغ به تازه دختران بحران، اين
 مشکالت موجب ،خود نقش به اطمینان عدم همین بکنند. بايد چه دانند ینم كه

 البته .سازد یم ثبات یب و دودل زودرنج، را آنان و شود یم برايشانی زياد
 نیز، است بلوغ دوران خصوصیات از كه نوگرايی و طلبی استقالل خواهی، آزادی

  .باشد ناسازگاری اين منشأ تواند یم

 تربيتى علل .4

 و مدرسه خانه، در تربیتی عامالن بین ناهماهنگی محبت، در تفريط و افراط
 به در پسر، و دختر بین گذاشتن فرق و بیجا سرزنش و تحقیر مقايسه، جامعه،

 تصور اشتباه به والدين، از بسیاری است. مؤثر دختران ناسازگاری آمدن وجود
 حتی گاه و باشند آنان های گفته محض های شنونده تنها بايد فرزندان كنند می
 آنها از خودشان آيندۀ و سرنوشت دربارۀ هم را دخالت ترين كوچک حق
 و اند بچه هم باز باشند، كه سنی هر در فرزندان كه استدالل اين با .گیرند می

 از را خود گلیم بود نخواهند قادر والدين، حضور بدون و كنند می رفتار بچگانه
عمال اوقات، بسیاری در .بکشند بیرون آب  و انظباطی خشک مقررات برخی ا 

 را زمینه جامعه، يا و مدرسه يا خانه در دختران كنترل و تنطیم ایبر گیرانه، سخت
 جنسیت از حرف وقتی مادرها، و پدرها از خیلی كند. می فراهم ناسازگاری برای

 چی هر يا كند نمی فرقی» :گويند می رودربايستی و تعارف با شود، می فرزندشان
 دهد. می ترجیح دختر بر را پسر هنوز بسیاری، دل ته اما ؛«بخواهد خدا

 كه اند كرده اقرار مادران، درصد00 بهک نزدي اينترنتی، نظرسنجیک ي براساس»
 در .است آمیز تبعیض آنها رفتار و كنند می رفتار متفاوت ای شیوه به خود پسران با
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 مورد پسران از بیشتر برابر دو را خود دختران مادران، شد مشخص نظرسنجی اين
 بهک نزدي پسران، از و درصد04 دختران، از انتقاد زانمی دهند. می قرار انتقاد

 در اند، كرده اعتراف درصد(،04  /  0) مادران پنجم کي از بیش است. درصد40
 اين اما گیرند؛ می ناديده را آن بدهد، خرج به شیطنت آنها پسر كه صورتی
 3«است. درصد43  /  0 فقط دختران، دربارۀ موضوع
 ارتباطی بتوانند كه است دختران و والدين تمام قلبی خواستۀ اين شک، بی
 و سن هر در فرزندان كه طوری باشند؛ داشته يکديگر با صمیمی و سازنده مؤثر،

 هايی حرف به و دارند نگه را سپیدشان موی احترام گیرند، می قرار كه جايگاهی
 توجه شود، می زده دلسوزی سر از كه هايی نصیحت و خیرخواهی سر از كه

 آنها بشناسند، رسمیت به را دخترشان شخصیت نیز، والدين ديگر سوی از كنند.
 .بنگرند احترام ديدۀ به را آنها احساسات و افکار ها، خواسته نیازها، و كنند درک را

 رفتارهای با سازنده و درست برخورد برای والدين، از برخی متأسفانه
 ضمن ای عده رو، اين از رند؛ندا را الزم مهارت و آمادگی فرزندشان، ناسازگارانۀ

 متوسل تهديد و زور به فرزندشان، های ناسازگاری و خطاها كردن محکوم
 پرچم فرزندانشان، ناسازگارانۀ رفتارهای پنداشتن طبیعی با گروهی شوند! می

 بهتری روش كنند، می تالش خطا، و آزمون با نیز بعضی و برند می باال را تسلیم
 العمل عکس نوجوانان، ناسازگارانۀ رفتار كه آنجا از كنند. اپید آنان كنترل برای را

 تربیت، در صحیح اصول كاربرد است، آنان محیطی نامساعد شرايط و ناكامی
 فرد برای اصالحی اقدامات بايد باره، اين در بود. خواهد مؤثر و مفید بسیار

 گیرد. انجام ناسازگار
هستند. والدينی رفتارها آينۀی دحدو تا فرزندان كه آنجا از اينکه ديگر نکتۀ

                                                           
 .5235 بهمن 01 ، 320112152221211021 :خبر كد جم، جام .4
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 وجو جست والدين رفتار ماهیت و نوع در بايد را نوجوانی ناسازگاری ها  ريشه
 دری ناسازگار انواع مولد غیرمستقیم، يا مستقیم صورت به والدين رفتار .كرد

 .است شدن یاجتماعی عمل مرحلۀ شروع و بلوغ دوران در ويژه به دختران، رفتار

  دختران ناسازگاری با لهمقاب های راه

 نسلى فاصلۀ كاهش .1

 اما دارد؛ و داشته وجود جوامع، تمام در كه است بديهی امری نسلی، فاصلۀ
 نشود، كنترل و تعديل اگر چراكه است؛ مهم بسیار نسلی فاصلۀ قوت و شدت
 میان شکاف خوشبختانه بینجامد. نسلی گسست و شکاف به است ممکن

 نسلی بین كشمکش همچنان اما است؛ نشده ايجاد ما كشور در هنوز ها، نسل
 ادامه ها كشمکش و ها ناسازگاری نیابد، كاهش نسلی فاصلۀ تا دارد! وجود

 گیرد. می انجام والدين منطقی مديريت با نسلی، فاصلۀ داشت.كاهش خواهد

 نسل دو تفاوت پذيرش .2

 تشکیل جوانان را جمعیت عمدۀ قسمت و است جوانی كشور ما كشور
 متفاوت خود، مادران و پدران با جوانان ظاهر و روحیات انديشه، .دهند یم

 و بودن متفاوت به میل ی،گراي گروه ی،نوگراي به امروز جوان روحیۀ .است
 را ساده واقعیت اين بايد دختران، و والدين .دارد گرايش دوستان، بای همنواي

 نسل دو به متعلق ديگر،ی سو از جوان فرزندان و سو کي از مادر و پدر كه بپذيرند
 میان ناسازگاری و نظر اختالف بروز تفاوت، اين گرفتن نظر در با اند. متفاوت

 از يکی .كرد ايجاد همدلی حاضر، و گذشته نسل میان بايد .استی طبیع آنها
 .است يکديگر از نسل و قشر دو اينک در متقابل، و متفاهم ارتباط اين عوامل

 هری تربیت خاص فرهنگ و ديگری بر حاكم شرايط نسل، دو اين ازک ي هر اگر
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 هم شد، خواهد تر شفاف و تر روشن هم از ديدگاهشان هم كنند، کدر را نسل
 .داشت خواهند يکديگر از عینی و واقعی انتظارات، و توقعات

 فرموده دارد، وجود ها انسان میان مختلف ابعاد در كه تنوعی دربارۀ خداوند
  :است

د   و  » ُكم  خ   ق  ق  اراا  ل  و  ط 
 
 و حاالت به را شما خداوند تحقيق، به و 3؛أ

  «آفريد. مختلفى هاى هيئت

  :فرمايد می علی امام اساس، اين بر
 َغيِرّ ِلَزماٍنّ َمخلوقوَنّ َفِاَنُهم آداِبُكم، َعلى َاوالَدُکم الَتقِسروا»

 كه نكنيد تحميل فرزندانتان به را خود رسوم و آداب 2؛َزماِنُكم
 «.اند شده آفريده شما زمان از غير زمانى براى انآن

 جوان دختر درک .3

 در كهی تغییرات و خود فرزندانی روان وی روح حاالت از والدين صحیح شناخت
 دارد. آنان متقابل برخورد بری بسیار تأثیر شود، یم ايجاد آنان رفتار و شخصیت

 اين كمک به چون ؛است پرخاشگری نوجوانان، عاطفی و روانی حاالت از يکی
 اين از و پنهان را خويش حقارت و ضعف و گذشته تلخ خاطرات او مکانیسم،

 و ها حساسیت طرفی، از .كند می خود بزرگی و قدرت متوجه را اطرافیان طريق
 رابطۀ ها هورمون ترشحات میزان و داخلی غدد تحوالت و تغییرات با ها هیجان
 و دينی تکالیف انجام و تفريح و ورزش بدنی، های فعالیت .دارد مستقیم

 جوان .دارد نوجوانان خشم كنترل و عاطفی تعادل حفظ در فراوانی تأثیر عبادات،
 میزان سنجش و ديگران آزمايش درصدد منشی، بزرگ و مسائل در نظر اظهار با

                                                           
  .52 آيه نوح: .4
 .012 ص ،02 ج البالغه،  نهج شرح الحديد، ابی ابن .0
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 احساس و بنگرند ترديد ديدۀ با پديده اين به نبايد والدين .آنهاست مقاومت
 آنها مستقل رفتن راه از كودكی ايام در والدين كه طوری مانه .كنند نگرانی

 سالمت نشانۀ كه نیز خود جوانان خواهی استقالل از بايد كردند، می استقبال
 بر و كرده تأكید واقعیت اين قبول بر اسالم .باشند دلشاد است، آنان جان و جسم

  .زدور می اصرار زندگی مسائل در جوانان با مشورت و مساعی تشريک
  :فرمايد می اكرم رسول

َوَلُدّ» َعّ َسِيد ّ ال  ّ َوّ ِسِّنيَنّ َسب  د  َعّ َعب  ّ َوّ ِسِّنيَنّ َسب  َعّ َوِزير   3؛ِسِّنين َسب 
 هفت در است؛ والدين آقاى و سيد اول، سال هفت در فرزند
 سال هفت در و مادر و پدر بردار فرمان و مطيع بندۀ دوم، سال

 «است. آنان وزير سوم،

 و طلبی تشخص طرفی از وزير، كلمۀ بردن كار به با اكرم رسول»
 وزير خانواده كوچک كشور در را او و داده قرار توجه مورد را جوان جويی استقالل

 امروز، جوان با كه فهمانده مادر و پدر به ديگر، طرف از و است شناخته مسئول
 امروز، جوان و بوده شما مطیع و بنده ديروز، بچۀ .نکنید رفتار ديروز بچۀ همانند

 2«.شماست مشاور و وزير

  دختر حرف به دادن گوش .4

 .است ضروری فعال، كردن گوش مهارت از استفاده تفاهم، به رسیدن برای
 بسیاری .هاست سوءتفاهم از بسیاری بردن ازبین برای راه ترين مبنايی دادن، گوش

 كه لیحا در «دهند! نمی گوش حرفشان به والدين» گويند: می دختران از
 حرفشان به دخترشان خواهند می والدين اگر .است دوطرفه خیابانی وگو گفت

                                                           
 .31 ص ،525 ج ،بحار األنوار مجلسی، محمدباقر .4
 .20 ص ،5 ج جوان، و بزرگسال سفی،فل .0
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 .هستند او های حرف شنیدن مشتاق كه دهند اطمینان آنها به بايد دهد، گوش
 نظرهايشان و آنها برای كه است آن دهندۀ نشان فرزندان، متفاوت نظرهای شنیدن
  .قائلیم ارزش و احترام

 دختر با زدن حرف .5

 فرزندانشان از را والدين دنیای فاصلۀ روز به روز تواند می كه عواملی جمله زا
 و والدين بین اختالفات و مشکالت بیشتر .است نزدن حرف كند، بیشتر

 دختران و ببرند ياد از را زدن حرف كیمیای كه شود می شروع زمانی از دختران،
 بدانند بايد نگويیم یزیچ ما اگر حتی والدين، كه باشند داشته را انتظار اين

  چیست؟ مشکلمان
 در پدرشان با يا خانه در مادرشان با فرزندان اغلب پیش، سال چندين در
 موانعی اگر و كردند می وگو گفت هم با و گذراندند می روزگار كار محل يا مزرعه

 ها،نیاز به بودند قادر والدين رو اين از داشتند؛ برمی راه سر از را آن آمد، می پیش
 برای كافی وقت فرزندان همچنین .ببرند پی فرزندانشان شخصیت و آرزوها

ی ها یتکنولوژ و وسايل ورود با امروز ولی داشتند؛ والدينشان بیشتر شناختن
ی متمادی ها ساعت فرزندان و والدين ها، خانواده عرصۀ به موبايل مانند جديد،

 متأسفانه .باشند داشته گفتن یبرای حرف آنکه بدون نشینند، یم يکديگر كنار در
 شده موجب گرايی، فرديت و خانواده افراد بین وگو گفت زمان مدت آمدن پايین

 اعضای میان كالمی ارتباطات كاهش شود! نمايان پیش از بیش نسلی فاصلۀ تا
 كند. می تهديد را ها خانواده سالمت و است رسیده هشدار مرز به خانواده،
 در وگو گفت زمان میانگین ايران، مددكاری جمنان رئیس اظهارات براساس
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 توان می چگونه ای، خانواده چنین در 3.است دقیقه پانزده ايرانی، های خانواده
  كنند؟ تجربه را پذيری جامعه و عاطفی احساسات خانواده اعضای بود امیدوار

 در والدين است. مهم بسیار نیز دختر و والدين وگوی گفت كیفیت البته
 تنها نکنند سعی و باشند «برد برد» فکر به بايد دخترشان، با وگو گفت و ارتباط
 در زيرا باشند؛ وگو گفت قاطع برندۀ اصطالحاً  و بنشانند كرسی بر را خود حرف
 احساس ،(والدين) ديروز نسل شود. می ايجاد منفی احساسات مقابل، طرف

 با تطابق اهانخو كه (فرزندان) امروز نسل و كند یمی باتجربگ وی داناي
 منطق پس از چون و دهد یم نشان واكنش آنها برابر در است، روزی ها پیشرفت

ی لجباز به آيد، یبرنم آنها تجربۀ از سرشار و دار ريشهی ها نصیحت و
  آورد.  یم یرو

 دختران جديد دنيای به والدين ورود .6

 كسب اطالعات اينترنت، مانند جديد منابع و تکنولوژی زمینۀ در بايد والدين
 كنند. درک شود، می بزرگ آن در فرزندشان كه را دنیايی بتوانند بهتر تا كنند

 بستری قديم، نسل با صحبتی هم و تاريخی منابع مطالعۀ با توانند می هم دختران
 بیشتری مشترک های زمینه بتوانند تا بشناسند كرده، رشد آن در قديم نسل كه را

  كنند. گیری پیش كشمکش بروز از و بیابند صحبت برای

 فرزند با شدن دوست .7

 و محبت نیازمند را دختر بلوغ، دوران و نوجوان سن مختصی درون هیجانات
 مطرح مستقیم صورت به را نیاز اين است ممکن اگرچه كند؛ یمی عاطف حمايت

  برابر در زور و تحّکم از جانبه همه و مداوم استفادۀ .نسازد آشکار اصالً  و نکند
                                                           

 .5232 خرداد 2 :خبر شبکۀ سايت .4
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 .شود می آنان طغیان باعث رزندان،ف
 :است فرموده علی امام

 ها انسان هاى دل 3؛َعَليه ُأقبَلت َتأَلَفها َفَمن َوحشية الِرجال ُقُلوُبّ»
  «.گيرند انس ها آن با كه آورند مى روى كسى به پس اند؛ وحشى

 و آرام تذكری با تنها را فرزندان جّدی مشکالت توان می متعددی، موارد در
 .برد بین از خشونت از دور به و صمیمانه برخوردی

 زبان با همیشه كه مادری .شکنند نمی ُپتک با را فندق گاه هیچ كه همچنان
 دخترش، های حرف بین همیشه و زند می حرف دخترش با توبیخ و سرزنش

 دوست تواند نمی قطعاً  گردد، می او مالمت و گیری مچ برای چیزی دنبال
  بشود! دخترش

 دختر به احترام .8

 فرزندان بر را خود عاليق و ها رغبت نظرها، مادران و پدران گاهی متأسفانه،
 برای لباس مدل و رنگ آنان، موقعیت و سن به توجه بدون حتی و كنند می تحمیل

 ی،باز لج قبیل از رفتارهايی بروز ی،موقعیت چنین در .نمايند می انتخاب آنها
 نوجوان،ی برا منطق  یب تحکم است. بینی شپی قابل سركشی و منفی مقاومت

 .داشت خواهدی پ در رای وی تهاجم رفتار ديگری جاي در شود، پذيرفته اگری حت
 نگويد مثال، برای باشد؛ داشته خود دختر دربارۀ انحرافی و غلط افکار نبايد مادر

 در مشکالت تمام باعث او يا دربیاورد مرا حرص تا كند می را كار اين فرزندم
 سازد. می فراهم را او ناسازگاری زمینۀ افکاری، چنین .است خانه

                                                           
 .221 ص ،12 حکمت لبالغه،ا  نهج صالح، صبحی .4
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  همدلى .9
 ديگری جای به را خود بتوانند كه شوند نزديک هم به توانند می شرطی به ها نسل
 و بررسی ديگر نسل نگاه از را اجتماعی های آسیب بتوانند يعنی دهند؛ قرار

 شناختن رسمیت به يعنی داشتن، يکديگر به همدالنه نگاه .كنند واكاوی
 ديگر نسل نفع به كه داشت انتظار نسلی از تنها توان نمی ديگر. نسل های ارزش
 بر مبتنی رفتار از بايد دو هر ها، نسل شدن نزديک برای .گیرد پیش همدالنه رفتار

 مشركان با ابراهیم حضرت همدلی جريان رابطه، اين در .بپرهیزند تعصب
 استدالل سريع، گیری جبهه و مخالفت جای به ايشان هك زمانی است؛ تأمل قابل

  آورد:
ّما» ل  ّن  ف  ِه  ج  ي  ل  ُل  ع  أى الّلي  باا   ر  ك  و  ّبى هذا قال   ك  ّما ر  ل  ل   ف  ف 

 
ِحُب  قال   أ

ُ
 لأ

ّما * اآل ِفلين   ل  ى ف 
 
أ ر   ر  م  ق  ّبى هذا قال   باِزغاا  ال  ّما ر  ل  ل   ف  ف 

 
ِئن   قال   أ م   ل   ل 

ِدنى ه  ّبى  ی  ّن  ر  ُكون  ِم  ِمن   أل   و  ق  ّما * الّّضاّلين   ال  ل  ى ف 
 
أ س   ر  ةا  الّّشم   باِزغ 

ّبى هذا قال   ُر  هذا ر  ب  ك 
 
ّما أ ل  ت   ف  ل  ف 

 
ِم  یا قال   أ و  رى ِإّنى ق   ِمّما ء   ب 

ِرُكون    و ديد اى ستاره پوشانيد، را او شب (تاريكى) وقتى 3؛ُتّش 
اا است. من خداى اين كه گفت  كه گفت كرد، غروب وقتى م 

 و طلوع حال در را ماه چون پس !ندارم دوست را كنندگان غروب
 غروب چون و است من پروردگار اين كه گفت ديد، افق شكافندۀ

  كه گفت كرد،
 
ا   نكند، هدايت مرا پروردگارم اگر حق 

 
 گروه از حتما

 و برآمدن حال در را خورشيد چون .بود خواهم گمراهان
 !است بزرگتر اين است؛ من پروردگار اين كه گفت يد،د درخشان

  قوم! اى كه گفت نمود، غروب چون و
 
 شريک آنچه از من قطعا

  «.بيزارم دهيد، مى قرار (خداوند)

                                                           
 .21 و 21 آيات انعام: .4
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 دختر اعتماد جلب .11
 اعتماد او به والدين نکند باور كه زمانی تا دختر است! دوطرفه پلی ،«اعتماد»

 به باال نگاه والدين، است الزم .كرد نخواهد ماداعت خود مادر و پدر به دارند،
 بتوانند تا كنند برقرار دوستانه و صمیمی ای رابطه و نداشته دخترشان به پائین

 كمی فرزندشان، معقول های خواسته به گفتن نه جای به و كنند جلب را او اعتماد
  .آورند فراهم صحیح شرايط با را آن انجام تسهیل های راه و كرده فکر

 مستقيم نصيحت از پرهيز .11
 خود اعمال نوجوانان .هستند گريزان مستقیم اندرز و نصیحت شنیدن از جوانان

 اند: فرموده رضا امام .تابند برنمی را مستقیم اندرز و پند و دانند می نقص بی را
 برای والدين «.است تلخ و آيند ناخوش (مستقیم) نصیحت 3؛َخِشَّنةّ  الَّنِصيَحةُّ»

 ديوار تا بگو، در به» شیوۀ مانند غیرمستیقم، روش از بايد دختران، رفتار اصالح
 هم صورتی در شود. كاسته فرزندشان روانی مقاومت از تا كنند استفاده ،«بشنود

  :بگويند را او اشکاالت مستقیم طور به شوند مجبور كه
 فى راُطّاْلف» :فرمود علی امام چراكه كنند؛ بسنده مقدار كمترين به :اولا 

 ور شعله را لجاجت آتش سرزنش، در روی زياده 2؛الَلجاَجة ناَرّ َيُشّبّ المالمةِّ
  ؛«.سازد می
  ؛بگیرند اجازه او از انتقاد، از پیش :ثانیاا 
  ؛بگويند را مثبتش نقاط ابتدا :ثالثاا 
 ،(نظمی بی تو) «تو» پیام در .كنند استفاده «من» پیام از ،«تو» پیام جای به :رابعاا 

 را هايت لباس بینم می وقتی) «من» پیام در اما كنند؛ می فرزند متوجه را اشکال
                                                           

 .032 ص ،5 ج  ،اخبارالرضا عیون صدوق، شیخ .4

 .002 ص دررالکلم، و غررالحکم آمدی،تمیمی  .0
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 تری افزون تأثیر كه كنند می بیان را خودشان احساس (شوم می ناراحت ريزی، می
  ؛دارد

 نگیرند. انتقاد باد به را «خودش» و كنند انتقاد فرزندشان «رفتار» از :خامساا 

  دختران های  لغزش از گذشت .12

 ای پديده جوانشان، دختر روحی آشفتۀ وضع كه بدانند بايد مادران، و پدران
 از خطاهايی كاری، ندانم و جهالت روی از است ممکن بسا چه و است طبیعی

 گرفته ناديده را فرزندشان اشکاالت درايت، و ظرافت صبر، با بايد آنها سربزند! او
 اشتباهات، حجم با انتقادها، حجم نبايد هرگز كنند. برطرف ای ماهرانه طور به و

 علی امیرالمؤمنین شود. می آفرين مشکل رفتار، نوع اين وگرنه كند؛ برابری
ّ الَشباِبّ جهُلّ» :فرمايد می  و پذيرفته نوجوانان ناآگاهی 3؛َمُحُقور علُمهُّ معذور 

 «.است ناچیز آنان دانش و آگاهی

  جوان دختران با سخنى

 با انسان زيستی هم و همراهی ها،  ارتباط سازترين  سرنوشت و ديرپاترين از يکی
 الزم والدين، با عاطفی ارتباطی برقراری برای جوان دختران .است مادر و پدر

 باشند: داشته توجه زير نکات به همواره است
 اشتباه دچار خود فرزندان با برخورد در اوقات بعضی در والدين هرچند .4

 به آنان اگر حتی بگذاريم؛ احترام آنها به داريم وظیفه ما حال همه در شوند، می
 بلندی بسیار جايگاه از والدين تکريم و احسان اسالم، در كنند. احترامی بی ما

  است. برخوردار

                                                           
 .222 ص همان، .4
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  :فرمايد می كريم قرآن در خداوند
ّضى و  » ، بالوالدین و ایاه الّ  تعبدوا الّ  رّبک ق  ّن  ِاّما احساناا  یبُلغ 

بر عندک  قل و هما لتنهر و   ُاّف  لهما فَلتقل كَلهما او مااحُده الك 
 به و نپرستيد را او جز كه داد فرمان تو پروردگار 3؛كریما قولا  لهما
 به تو نزد دو هر يا ايشان از يكى هرگاه .كنيد نيكى مادر و پدر

ف آنها به رسند، پيرى
ُ
 و بانگ آنان بر و مگو (ناخوش سخن) ا

 «.بگو نيكو ارگفت ايشان با و مزن فرياد

 شیوا، و زيبا واژگان كارگیری به و جامعه هر عرف براساس پسنديده برخورد
 دوری ايشان، برای خیر دعای محبت، و مهربانی آنان، برابر در فروتنی و تواضع

 اصوات ديگر و آخ شدم، خسته اف، واژۀ نبردن كار به حتی يا گويی درشت از
 به احترام و اكرام احسان، های روش ملهج از آيد، ناخوش را ايشان كهی ناجور

 به است ممکن كه بیهوده های بحث و جدل از بايد فرزندان .است مادر و پدر
 ورزند؛ اجتناب گردد، مادر و پدر ناراحتی موجب و شود منجر روابط تیرگی
 اين .بگیرند نظر در را آنها سنی شرايط و شوند قائل حريم مادر و پدر برای يعنی

 با خواه كرد، احترام بايد پدری و مادر هر به يعنی است؛ مطلق نی،قرآ دستور
  :فرمود باقر امام بد! خواه و باشند داشته خوبی رفتار انسان

«ّ َعِلَّّلم ّ َثالث  هُّ َيج  ّ َوّ َعَز ّ ـ الل  ّ اِلََحدٍّ ـ َجَل  َصةّ  ِفيِهَن   ِاَلى االماَنةِّ َاداءُّ ُرخ 
ّ َبِر  فاِجِرّ َوّ ال  َوفاءُّ َوّ ال  دِّبِّ ال  َعه  ّ ال  َبِر  فاِجِرّ َوّ ِلل  ّ َوّ ال  ِنّ ِبُر  واِلَدي  ِنّ ال  ي   کانا َبَر 
ّ ِنّ َاو    و عز   ـ خداوند آنها در كه است چيز سه 2؛فاِجَري 

 
 براى ـ جل

 بدرفتار، و نيكوكار به امانت اداى :است نداده رخصتى كسى

                                                           
 .02 و 02 آيات اسراء: .4
 .510 ص ،0 ج الکافی، كلینی، .0
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 با رفتارى خوش و بدرفتار و نيكوكار به طور( )همين عهد به وفاى
 «فاجر! چه باشند نيكوكار دو آن چه ن،والدي

 ناسزا و دشنام نمودن، اعتراض كردن، اخ و اف كردن، درشتی فريادزدن،
 از تواند می ديگر، امور و درازكشیدن و نشستن در ايشان از گرفتن پیشی دادن،

 از يکی كه اند  گفته .كرد پرهیز آنها از بايد كه باشد آنها به احترامی بی مصاديق
 بر روزی گفت، می درس منبر باالی روز هر كه اشرف نجف بزرگوار مراجع
 امروز چرا» :پرسیدند او از شاگردان درس، از پس .كرد تدريس و نشست زمین

 به دارد، كشاورزی پیشه ايران در كه پدرم امروز» :داد پاسخ «نرفتید؟ منبر فراز بر
 3«.بنشینم او از باالتر نخواستم من و بود آمده درسم مجلس
  :فرمايد یم سجاديه صحیفۀ وچهارم بیستی دعا در ،سجاد امام

 هيبت همانند مادرم و پدر هيبت از كه كن چنان !خداوندا»
 مهربان مادري چونان دو، هر به و باشم هراسان مستبد، سلطان

 به ام ىنيك و آنان از فرمانبرداري و طاعت نظرم در و كنم نيكي
 از ام، سينه عطش براي و تر شيرين خواب، لذت از را، ايشان
 و ميل تا گردان، تر خنك تشنه، شخص كام در گوارا شربت

 و بدارم مقدم خويش خواستۀ و ميل بر را ايشان خواستۀ
 را ايشان نيكي و دهم ترجيح خويش رضاي بر را آنان خشنودي

 حق در خويش نيكي و بينم زياد اندك، هرچند خود، حق در
 2«.شمارم ندكا بسيار، هرچند را ايشان

 خود، مادر و پدر با نزديک وی عاطفی فضا ايجاد با توانند مي دختران .0
 وی عقل ی،فکر بلوغ بتوانید اگر .كنند اصالح و داده تغییر خود به را ها آن نگرش

                                                           
 .05/0/5232 مورخ ،023022 خبر كد آنالين، قدس خبری پايگاه .4

 .551 ص سجاديه، صحیفۀ .0
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 خود دهید، نشان آنها به خود،ی ها واكنش در و عمل صحنۀ در را خودی رفتار
  .داد خواهند تغییر را رفتارشان طرز نیز آنان خود به

 مانع و كنید ميی تلق تان یشخص امور در دخالت را آن شما آنچه .9
 به شديد عالقۀ وی سوز دل مادرتان، و پدر نگاه از دانید، یمی خواه استقالل
ی برخ هرچند مادرند؛ و پدر افراد، سوزترين دل كه باشید مطمئن و شماست

 مادری، يا پدر هیچ هرگز .نباشند یحصح هم واقعاً  يا نپسنديم را رفتارهايشان
 ندارد! خود فرزند از سوءاستفاده قصد
 و ها آزادی نیست الزم كار اين برای شويد. تر نزديک تان والدين به .1 

 بدهید؛ آنها های خواسته به تن فقط و بدهید دست از را خود مشروع استقالل
 نگاه چگونه اقضاي به چیست، آنان های دغدغه كنید درک است كافی بلکه
 آنها با است كافی هم، آن به رسیدن برای .گذرد می چه ذهنشان در و كنند می

 نظرهای نقطه و مطالب دربارۀ گذرانید، یم هم با كه اوقاتی در و كنید گو و گفت
 .گويید سخن آنان با خود


