
 

 

  

 

 فرزندرپوری 
 مهارت ارتباطی : دوازدهمقسمت 



   

 مهارت ارتباطی  :  فروردین 8

استخراج شده   happy family این متن از با شما صحبت کنیم.  مهارت ارتباطی  سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

  دقیقه  3مدت زمان الزم برای مطالعه آن  .اختصاص می دهید، سپاسگزاریماز این که بخشی از زمان خود را به مطالعه این متن  است

 تخمین زده میشود: 

ن خود محروم  دانش آموزان از ارتباطات مدرسه و همساال ارتباطی با مشکل روبرو است. بسیاری از مهارت های در زمان کرونا 

تان موجب پناه بردن هرچه بیشتر دور شدن شما از فرزندانارتباط با والدین نیاز دارند. در این زمان، هستند. بنابراین بیشتر از گذشته به 

ش مهارت های ارتباطی های زیر را برای افزایراهکار  family wizard گران شرکت ژوهشپوی به فضای مجازی میشود. 

 پیشنهاد میکنند:

: هر انسانی شیوه خودش را برای برقراری ارتباط دارد. بعضی بچه ها عاشق  متوجه شوید فرزند شما چگونه ارتباط برقرار میکند -1

ببینید  ا خانواده به طبیعت بروند. بعضی ها دوست دارند با شما فیلم و سریال ببینند و بعضی هم دوست دارند ب صحبت کردن هستند.

.  ی با شما ارتباط برقرار میکند. ببینید فرزند شما تا چه میزان آغوش گرفتن یا نوازش را دوست داردیت هایفرزند شما از طریق چه فعال

اجازه دهید تا هر زمان که دوست داشت  را نوازش کنید و  یک انسان لمسی است حتما باید هنگام ارتباط با وی او اگر فرزند شما از 

 شما را در آغوش بگیرد.  

ه درس و مدرسه و مطالعه وی  هر چیزی را بهای وی صحبت نکنید. ذشته و خطاهنگام صحبت با فرزندتان از گقضاوت نکنید.  -2

 یچ وجه وی را مورد تمسخر قرار ندهید.  آرزوهایش صحبت میکند به ه. هنگامی که از هیدربط ند

! سخنرانی های طوالنی و صحبت از زمان جوانی خودتان برای بسیاری از نوجوان ها آزار دهنده است.  برای وی کنفرانس ندهید -3

ضوع ارتباط موخاطرات و شکست های خود برای فرزندتان صحبت کنید عالقه وی به ارتباط با شما کمتر میشود. هرچقدر بیشتر از 

 ما!! شماست نه خود ش  شما، فرزند

حال او دقیقه هم که شده  5: این کار را حتما در زمان نوروز انجام دهید. حتی برای مدت هر روز زمانی را به وی اختصاص دهید -4

   یت کنید. را بپرسید و با او مهربانانه صحبت کنید و برایش آرزوی موفق

 سال نو پیشاپیش مبارک  


