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 مکالمه با فرزند دختر اصل در  8:   فروردین ماه 6

  psychology todayاین متن از با شما صحبت کنیم.  مکالمه با فرزند دختر سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

مدت زمان الزم برای   .مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریماز این که بخشی از زمان خود را به  استخراج شده است 

 تخمین زده میشود:  دقیقه  5مطالعه آن 

گاهی اوقات دیگر دختر  گویند با ناراحتی می مادران   شود.تر میشان، هر روز سخت با دختر نوجوان مکالمه  تقدند ، معانبسیاری از مادر

اید به  نکته ای که باولین وجود ندارد. کی میانشان بود خودشان را نمی شناسند و احساس میکنند که دیگر آن ارتباط سابق که در کود

تقریبا تمام  هستند. تحقیقات نشان میدهد که این است که نگران نباشید!! مادران همیشه مهم ترین منبع الهام این مادران بگوییم 

ر مورد مسائل مهم  مادران خود در مورد مسائل مهم صحبت کنند. دخترانی که میتوانند با مادران خود ددختران ترجیح میدهند با 

 برای مکالمه با دختران به نکات زیر توجه کنید: گفتگو کنند، اصوال اعتماد به نفس بیشتری دارند. 

از قضاوت کردن و نصیحت های خشک   بیشتر شنونده باشید. دخترها هرچقدر که شما بیشتر گوش کنید بیشتر صحبت میکنند. -1

 ی خود وی را متهم نکنید.  حبت کنید و در صحبت ها، صشما نظر میخواهده از اخالقی بپرهیزید. سعی کنید آنجایی ک

در کارهای خانه وی را مشارکت دهید اما وی را کنترل نکنید. بگذارید وی احساس کند در برخی کارها کنترل را در دسترس دارد   -2

 و تحت نظارت شما نیست.  

. اگر اعتماد  حد امکان( در میان نگذاریدا پدرش )تا موضوع را به هیچ کسی حتی ب اگر دختر شما پیش شما درد و دل کرد، این -3

 ت و زمان بر خواهد بود.  خکسب آن اعتماد به شدت سخدشه دار شود، تان دختر

بتوانید خود  زمانی در مورد موضوعات جدی بحث کنید که در  د. ا داریبیشترین آرامش دورنی رد که تنها زمانی با وی سخن بگویی -4

 را در هر حالتی کنترل کنید. اگر شما در بحث عصبانی شوید، دختر شما کمتر با شما سخن خواهد گفت.  

 سید و در راه حل وی، سخنان خود را بگنجانید.  راه حل را از خود او بپروت نکنید. سعی کنید در مواجه با مشکالت اول قضا -5

ان را دلسرد میکند. با او هیجان زده شوید، ناراحت  ، نوجوهید اما گوش دادن منفعالنه حتما راهکار ارائه دهید. ما گفتیم گوش بد -6

 شوید و در انتها راهکار خود را ارائه دهید. 

می گوید. پس حتی در  در مواجه با مشکالت مضطرب شوید، دختر شما دیگر با شما سخن ناسترس خود را کنترل کنید. اگر شما  -7

 مواجهه با بدترین حالت ها باید خونسردی خود را حفظ کنید.  

ه و پارک  باید به دخترتان نشان دهید که رفتن به خانه خواهر یا آرایشگارابطه مادر و دختری خود را در اولویت کارها قرار بدهید. -8

 می دهید. شما رابطه با او را به هر فرد دیگری ترجیح در اولویت های بعدی هستند 
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