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 بسمه تعالي

  

  كنيم؟ عبور فرزندمان با ارتباط موانع از توانيم مي چگونه
  مصاحبه با استاد سيد احمد ساويز

. در حوزه خانواده و ارتباط والدين با فرزندان آشنا هستند هاي استاد ساويز سخنرانيمجموعه با  ه دانشجويان و دانشگاهيانهاست ك سال 
ها نيز از طريق  و بسياري از اين سخنراني هاي اجتماعي گوناگوني صورت گرفته هاي مختلف كشور و محيط ها در در دانشگاه اين سخنراني

 -هاي اجتماعي مصاحبه ما با ايشان نيز از طرح همين دغدغه. قابل دسترسي است   asaviz.irشان به نشانيوبسايت دفتر انتشار آثار اي
  .خوانيم با هم مي ،نوجوان و جوان اسالمت و موفقيتشان، و نقش خانواده در رابطه بجوانان، و : شود خانوادگي آغاز مي

  

 برخي از. است) نوجوان يا جوان(و فرزندان ) والدين( سوالي كه مي خواهم مطرح كنم مربوط به رابطه خانواده 
توانند رابطه درستي با او  ميبه سختي  گاهيروي جوان خود دارند و  تري خانواده ها احساس مي كنند كنترل كم

كنند و  را درك نمي آنان اناش د كه خانوادهنكن هم گاه احساس مي انجوانبرخي از از سوي ديگر . برقرار نمايند
  شود؟  گونه مي به راستي چرا اين.  فهمند را نمي آناني دنيا

كنند، كافي است تا آنان  كنند همين كه با فرزندان زير يك سقف زندگي مي ها تصور مي در دوران حاضر، شايد برخي از خانواده
نزديكي و تفاهم . يت اين نيستواقع. فكر  و در تفاهم باشند هاي زندگي را از والدين خود فراگيرند و با آنان هم افكار و شيوه

 تربيتتر فرزندان خود را  هاست كه ما به عنوان والدين، كم ت شايد مد. بين والدين و فرزندان نتيجه تالش و صرف وقت است
  . كنيم كنيم، به اين معنا كه براي انتقال فكر و فرهنگ به آنان وقت صرف نمي مي

شان از هر انخواهند فرزند اند، مي اند و با زحمت زندگي را ساخته ختي كشيدهگاهي نيز والدين، به خصوص والديني كه خود س
هاي درآمد والدين  ها فرزندان از محدوديت در اين خانواده. دند داشته باشنخواه د و هر آن چه مينرنجي دور نگاه داشته شو

را تمرين و درك شرايط پدر و مادر پذيري  ليتداشته باشند، بي آن كه مسئوتوقع دريافت آموزند كه  شوند و تنها مي آگاه نمي
دارند و با واقعيات زندگي  يبه اين ترتيب بعد از مدتي فرزنداني دارند كه از پدر و مادر خود توقعات متعدد. كرده باشند

يست دودرآمدي معادل  1375كه حوالي سال  به خاطر دارم يكي از مراجعان من. اجتماعي و اقتصادي بيگانه هستند
حاال باز هم از من چيز ديگري . ام دار خواسته و من خريده هزارتوماني مارك 40گفت فرزندم از من كفش  هزارتومان داشت، مي

آموخته است كه درآمد خانواده چقدر است و بايستي نسبت به  فرزندشبه او گفتم آيا  .باشم قادر به خريد نميو من  خواهد مي
ام، خواستم فرزندم سختي  من خودم سختي كشيده"خود هم احساس مسئوليت كند؟ گفت تر  خواهر كوچكدفتر و مداد 

معناي  هم از همان كودكي توانست مي داشت، به موضوع مي بيشتري علم مهربان اگر اين پدراما شايد  ".اي نشود تا عقده نكشد
سواالتي معموالً از پدران خود  ثال، فرزندانبه عنوان م. به فرزند خود تعليم دهدتا حدودي صاد و احساس مسئوليت را اقت
يك جواب ساده كه مفهوم زحمت و كار و درآمد را به   رويد؟ كنيد؟ چرا سركار مي يشما چرا كار م، مانند اين كه دنپرس مي
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. دهند به اسم پول كنم به من يك كاغذهايي مي مي و تالش وقتي من كار": چنين باشدتواند  دهد مي انتقال مي كوچكش فرزند
كنند  به اين ترتيب فرزندان درك مي  ".يماستفاده كنبخرم و به خانه بياورم كه با هم ... و  آذوقهتوانم بروم نان و  با اين پول مي

با كودك خود ارتباط برقرار  يكي از مراجعان ديگر من كه توانسته بود با زبان ساده. شود كه اين امكانات با زحمت فراهم مي
اي  دوچرخه روزي فرزندم: گفت او مي. پذيري در كودك دارد كرد كه نشان از رشد مسئوليت اي را تعريف مي كند خاطره

اين . گفتم اين يكي ده روز كار من است. ها پرسيد او از من درباره بهاي آن. ا هم به مغازه رفتيمببعد از مدتي خواست و  مي
  " .اي را بخريم كه شما مجبور نباشيد زياد كار كنيد آن دوچرخه بابا": او گفت. روز كار من است ششادل ديگري مع

وري شيوه فرزندپردر گفتگو و كم توجهي به تربيت  صرف وقت برايعدم اما . پذير است ارتباط خوب و عميق با فرزندان امكان
ذهني بين والدين و فرزندان را هم   ، بلكه فاصلهباشند ناپخته و ناآمادهفرزندان براي زندگي آينده شود  باعث ميما، نه تنها 
   .كند بيشتر مي

  دهنده فرهنگ باشند؟ توانند به جاي خانواده انتقال آيا مدارس مي 

اما  .كنند مدرسه واگذار مي كنند و تربيت را به مي »بزرگ«والدين در اين دوره فرزندان خود را  برخي ازشايد بتوان گفت 
زندگي آينده تواند بخش مهمي از فرهنگ را كه براي  مدرسه نمي. ين خصوص توفيق چنداني نداشته استمدرسه هم در ا

ما بايستي فرزندانمان . هاي همسري كردن و پدر و مادر بودن است به آنان انتقال دهد، و آن بخش مهارت فرزندان ما الزم است
پذيري و از  ها مستلزم رشد مسئوليت را براي ايفاي نقش به عنوان همسر و پدر و يا مادر تربيت كنيم، ايفاي اين نقش

ايفاي درست نقش همسري مستلزم نوازش كردن و ابراز  .شوند خودگذشتگي است و اين خصوصيات در خانواده آموخته مي
در واقع مدارس قادر به ايفاي نقش بسيار اساسي خانواده و  . عواطف است، و جاي آموختن اين نيز جايي جز خانواده نيست

  .جايگزيني آن نمي باشند

  ؟دارندا فرهنگي بر فرزندان م گزاري جديتوان گفت تلويزيون و تبلت و موبايل اثر آيا مي 

رسانه  ها آن مجموعه كه نام اند وارد صحنه اثرگذاري بر فرزندان ما شده هم سومي انها به طور روزافزون بازيگر در اين سال
ها  يا مجموعه رسانه تلويزيون با هفته در ساعت 36 ميانگين طور به كودك هر هاي انجام شده در تهران بررسي اساس بر .است

 طور به  شايد تلويزيون. خود ارتباط دارد پدر با در هفته دقيقه 34 تنها مقابل در و برد، مي سر به از قبيل موبايل و اينترنت
 چيزي از بيشتر ،ها به طور كلي رسانه و تلويزيوناما  اثر . دهد اختصاص خود به را ما روزانه وقتاز يك سوم حدود  ميانگين

هايي كه به ما نشان  و با صحنه شودمي وارد ما خصوصي حريم زواياي ترينعميق تا تلويزيون. شودمي تصور كه است
و سبك زندگي ما را  سازد مي جامعه و خانواده حوزه در "درست" رفتارهاي از را ما تصور باشيم، متوجه كهآن بيدهد،  مي

كنيم، ناخودآگاه اتفاقات  ها را تجربه مي شويم و احساسات آن وقتي با بازيگران يك سريال همراه مي. دده شكل مي
ها نادرست، كاذب و  در حالي كه بسياري از اين تجربه. شوند هاي كسب شده در زندگي خود ما مي تجربه مثلآن سريال 

ها به  دنياي رسانه. سازند دور ميكرد  عي كه بايد كسب ميو تجارب واقو انسان را از دنياي واقعي  توأم با بدآموزي هستند
مان دور  انسانيما را از خودمان و از فرهنگ و طبيعت  در بيشتر موارد و! و غيرواقعي است مجازيمعناي واقعي 

العاده و مخالفت با فرهنگ ارزشي ملّي و ديني  هاي فوق ، كه با بدآموزياي هاي ماهواره در اين خصوص تكليف برنامه. سازد مي
حتي بر  وروشن است،  اند به راه انداختهها  تر هويت ساختن نوجوانان و جوانان و حتّي بزرگ ما عمالً جنگي را براي بي

  . هاي تلويزيون ملّي ما نيز انتقادات جدي وارد است سريال
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. دشونزده ميشگفت به يكباره د،شون رو مي به روشان نوجوان فرزندني كه براي اولين بار با افكار متفاوت زما بسياري از والدين ما
-پيوتري، و حتّي اسبابهاي كامبازي ها،  يعني رسانهدر خانه،  پنهان آموزگاران اين  از قدرت اثرگذاري بايد اقرار كرد اكثر ما

 ،اندشده طراحيتبليغاتي بر ذهن فرزندان ما فرهنگي و اثرگزاري  براي ايشدهحسابشناختي با تدابير روانيي كه  هابازي
  .هستيمآگاه  تر كم

كنيم خوب است كه فرزندان ما به بيشترين اطالعات ممكن دسترسي دارند و كسب اين  ما اغلب فكر ميشايد  
ها خود  ، رسانهه نظر شمابآيا حال بايستي سوال كنم كه  .دانيم ها را نشانه پيشرفت مي اطالعات از طريق رسانه

  ستند؟بخشي از مشكل ني

كند در  اما آن چه ما را به مشكل دچار مي. دسترسي آسان به اطالعات، ماننند حمل و نقل آسان، يكي از مزاياي فناوري است
هاي  و نيز صاحبان رسانه ي مانند تبلت و موبايلرتوليدكنندگان ابزا. سبك زندگي ما و نحوه استفاده از اين ابزار نهفته است

مختلف، عالقه دارند كه ما اغلب اوقات و بلكه تمام روز در حال استفاده از اين ابزار و دريافت اطالعات توليد شده توسط آنان 
تنها بخش كوچكي  ، آن هم اطالعات مورد نياز و سودمند،دريافت اطالعات ،در حالي كه در سبك زندگي سالم انساني. باشيم

اگر ميزان قرار گرفتن ما . گيرد دنياي مجازي و اطالعات آن هيچ وقت جاي تجارب دنياي واقعي را نمي. استاز زندگي انسان 
. شويم از دست بدهيم، دچار مشكل مي هاي واقعي را اي باشد كه فرصت طبيعي خود براي تجربه در معرض اطالعات به اندازه

هاي زندگي، تعامل با  كنند، يعني براي مواجهه با سختي هستند كه ما را براي زندگي واقعي آماده مي هاي واقعي فقط تجربه
امروزه . هاي مادري كردن و پدري كردن به دوش گرفتن وظايف همسري و  برآمدن از عهده مسئوليت  پذيري، مردم، مسئوليت

ه بچشوند و  به لحاظ رواني بزرگ نمي ،ها تحت اثر رسانه ،متفكران زيادي در جوامع صنعتي غرب معتقدند پسران و دختران
بخشي از  ها غالباً به اين معنا، رسانه .يك پدر يا مادر ناپخته و ناتوان هستند در جايگاه  انند و براي پذيرش مسئوليتم مي

  .هستندمشكل 

گيرند هرگز جاي حضور و تجربه و پشتيباني اجتماعي پدر را در قبال مشكالت  اطالعاتي كه فرزندان ما از طريق اين وسايل مي
تواند جايگزيني براي نوازش و عواطف مادري براي نوجوان و جوان باشد و  دنياي مجازي نمي. كند و فشارهاي اجتماعي پر نمي

اي منحصر به فرد براي آنان است كه هيچ زمان ديگري در زندگي  كنند، تجربه مادر دريافت ميآنچه فرزندان از گفتگو با پدر و 
حتي اگر فرزندان ما خود اين را ندانند و يا وقت خود را با امور به ظاهر جذّاب روزمره به سر .  آنان قابل جبران نخواهد بود

  . برند

نيم براي كمك به فرزندانمان با آنان ارتباط خوب و نزديك توا ما چگونه مي. گردم اكنون به سوال اولم بازمي 
  هاي ذهني را كه بين ما افتاده از ميان برداريم؟ داشته باشيم و اين فاصله

شود و فضاي ذهني ما را از  ها صحبت كرديم، به نوعي فاصله بين ما و فرزندانمان منجر مي مجموعه عواملي كه درباره آن. بله
حتماً : گويم اما من با قطعيت به شما مي. اند ها گذاشته خي نام آن را شكاف ديجيتال يا شكاف نسلبر. سازد هم دور مي

براي اين كار معرفت ما بايستي افزايش يابد و درك كنيم كه در اين عصر چگونه . توان بر اين شكاف يا فاصله غلبه كرد مي
بنده در يكي از . ما از خصوصيات جوان عصر حاضر آگاه باشيم براي اين كار بسيار مهم است كه . بايد با هم زندگي كنيم

توانند براي دسترسي به اين  مندان مي عالقه. (ام ها در خصوص خانواده و نوجوان به تفصيل به اين مسئله پرداخته سخنراني
  .)مراجعه نمايندوبسايت به سخنراني 
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  اين كار را بكنيم؟چگونه بايد .  ددر صورت امكان راهكارهايي را مشخص كني 

بايستي با فرزند خود صرف وقت كنيم، و براي . اولين نكته آن است كه بدانيم اين كار مستلزم تحمل زحمت و صرف وقت است
ها يا  خواهيم به او انتقال دهيم، تجربه هايي كه مي بايستي براي ارزش. به مطالعه، پرس و جو دست بزنيم پاسخ به سواالت او

هاي ما بايستي متحول شوند و اين تحول اغلب  و ديدگاهي قبلي ها برخي از شيوهعالوه بر اين . را بيان كنيممناسبي  داليل
  .نقش پدر به عنوان مدير خانواده بسيار مهم و تعيين كننده است. بايستي از پدر و مادر، خصوصاً از پدر خانواده آغاز گردد

. ايم ايم، هر يك دنياي ذهني خودمان را داشته شايد وقتي ما با او فاصله داشته. اولين گام ورود به دنياي ذهني فرزندمان است
ارزش  يا كمبرخي امور براي او مهم و جذاب و ارزشمند و برخي امور غيرجذّاب و معمولي . بيند اي مي هر كسي دنيا را به گونه

ممكن است در دنياي ذهني فرزند به علت هياهوي عصر جديد، رابطه با والدين موقتاً به حاشيه رفته باشد، اما فرزندان  .هستند
. پس بايستي پدر و مادر كليد انداخته و وارد دنياي ذهني او شوند. كنند ما نيز در درون خود نياز به اين رابطه را احساس مي

 احتراماست و اين كه به عناصر ارزشمند در دنياي ذهني او  اوهاي  شناخت عالقه مانكليد ورود ما به دنياي ذهني فرزند
نگرد و  فرزند با اعتقاد به پدرش مي. شناسم كه رابطه بسيار موفقي دارند پدر و فرزندي را مي. ها را تحقير نكنيم و آن بگذاريم

پدر قامت خود را كوچك كرد تا «: كرد را اين طور توصيف ميفرزند عملكرد پدر . است مند بهرهفكري با فرزندش  پدر نيز از هم
به اين ترتيب ما دنياي . تر شد تر و بزرگ بعد با هم حركت كرديم و حرف زديم تا دنياي ذهني من بزرگ. در دنياي من جا شود

  ».فهميم ز هم را خوب ميهاي مشتركي را كشف كرديم و به همين علت هم امرو ذهني مشتركي ساختيم و واژگان و مفاهيم و ارزش

ها  درباره آنبا هم بينيم و وقايع جهان اطرافمان را شويم و  با او همراه ميتوانيم  مي يم، واگر به دنياي ذهني فرزندمان وارد ش
نيز روز به  ها آنو دنياي مشترك كند  مي به فرزندان پيداخود به اين ترتيب پدر يا مادر فرصتي براي انتقال تجارب  .فكري كنيم هم

هاي  ها و لذّت و خواسته ،درك مشترك از دنياهمين دنياي مشترك است كه وقتي وجود دارد، تفاهم و رابطه و . شود تر مي روز بزرگ
وقتي اين دنياي مشترك وجود نداشته باشد، يا به عبارتي اگر ما وقتي صرف ساختن اين . مشترك بين ما و فرزندمان وجود دارد

هاي مشترك هم وجود  ها و لذّت هاي مشترك و خواسته ترك با يكديگر نكرده باشيم، تفاهم و درك مشترك، ديدگاهدنياي ذهني مش
  .نخواهند داشت

برخي از پدران حتي با وجودي كه شرايط اقتصادي خانواده در حد پايه يا متعارف اجتماعي است، اغلب در بيرون از  
  . رسند فرصتي براي ارتباط با فرزندان ندارند كشند و وقتي به خانه مي خانواده براي كسب درآمد بيشتر زحمت مي

رسند، بسيار رنجيده  ها مشاوره به من نشان داده است كه اين پدران وقتي با فرزندان خود به تعارض مي بله و متاسفانه تجربه سال
كند؟ وقتي از ديد  ه كم دارد كه چنين ناسازگاري ميپس او چ. ما كه همه امكانات را آماده كرديم: گويند آنان مي. شوند خاطر مي

آنان . اند دانند، بلكه نياز به صرف وقت پدر با خودشان داشته يابيم كه آنان تأمين امكانات را پدري كردن نمي نگريم، درمي فرزندان مي
ها هيچ  واالت و كمك به من در بحرانپرسند آن روز كه من در مدرسه با بحران مواجه بودم پدر كجا بود؟ چرا براي پاسخ به س مي

نداشت؟ شايد بايد فكر كنيم كه آيا همه آن چه به دنبال تأمين آن هستيم نيازهاي اساسي و ضروري ماست؟ واقعيت  فرصتوقت 
  .نباشدبا فرزندان  مفيد ساعت صرف وقت چندبه اندازه هيچ يك از اين امكانات ارزش  شايد آن است كه
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   يا چه كار كنيم؟ وقتي كه با هم هستيم راجع به چه چيز صحبت كنيميعني چگونه با فرزندان وقت صرف كنيم؟  

توانيم يك مطالعه مشترك را با فرزندمان در خانه تعريف كنيم و راجع به آن  مي. اي كه به رشد ما منجر شود مناسب است  هر زمينه
بينيم و  كي شركت كنيم، مانند مراسم مختلف ديني و جلسات علمي، و درباره آن چه ميهاي مشتر توانيم در برنامه مي. صحبت كنيم

ها همراه  هاي اجتماعي خود در برخورد با ساير انسان ن را در تجربهر يا كوه يا پارك برويم و فرزندابه سف. شنويم صحبت كنيم مي
توانيم در  مي. هاي مشتركي را انجام دهيم يا با هم به ورزش برويم و بازي. انتقال دهيم ها آنكنيم و تجارب خود را از اين طريق به 

الهي و هاي  ارزش افزايش تواند هاي مشترك ما مي محور فعاليت. هاي نيكوكارانه با هم شركت كنيم و همراه هم خدمت كنيم برنامه
بستگي بيشترمان به  كند و باعث هم ها دور مي را از خودخواهي فرزندانمانخود ما و ها  ها باشد، زيرا اين ارزش و خدمت به انسانديني 

   . كند هاي خودخواهانه منجر به افكار خودخواهانه شده و ما را از هم دور مي ، در حالي كه لذّتشود يكديگر مي

انديشه  . ام ندم ديده و آزمودهبهترين مايه وصل و اتصال ما و فرزندان ما است و من اين را در رابطه با فرزانديشه توحيدي 
منظورم آن نيست كه صرفاً مراسم و رفتارهاي ديني را خالي از انديشه ديني مورد توجه . توحيدي چسب محكم بين ماست

دارد و انسان را  دنيا و رو به سوي خداوند كردن است كه اميد را زنده نگه ميقرار دهيم، بلكه انديشه و طرز نگرش توحيدي به 
انديشه توحيدي است كه احترام فرزند بر والدين و مهرباني والدين به فرزندان را تقويت . دارد حراف و آلودگي نگاه مياز ان
دهد و احساس مسئوليت و از خودگذشتگي را در  كند، و همين انديشه است كه كار و تالش علمي را مورد تاكيد قرار مي مي

  .گنجد هاي بسياري هست، كه در اين مصاحبه نمي فدر اين خصوص حر .دهد فرزندان ما پرورش مي

اكنون يك . هاي قبلي هم هست هاي جديد در زندگي نيازمند تغيير در عادت احتماالً وارد كردن اين شيوه 
  ها را در امور شخصي و در خانواده چگونه مديريت كنيم؟  استفاده از رسانهشيوه : آيد سؤال پيش مي

وقتي افكار مشتركي بين اعضاي خانواده، بين . ها را در خانه تنظيم كنيم به مرور زمان بايستي ميزان و نوع استفاده از رسانه
توانيم  مند باشند، مي همسرم و من، بين من و فرزندانم ايجاد شود، و كارهاي مشتركي در خانه پيدا كنيم كه همه به آن عالقه

چه چيز براي رشد ما و فرزندان ما مفيد است و چه چيز مفيد . ه ما به چه نوع اطالعاتي نياز داريممعيارهايي را تعريف كنيم ك
هاي  برنامهتوانيم با توافق خانواده مصرف  آن گاه مي. هاي ما هست و چه چيز نيست چه چيز در مسير خواسته. نيست
هاي ديگر را هم محدود نماييم تا امكان گفتگو و  انهاز رسحذف كنيم و ميزان استفاده   -در صورت استفاده–هاي مضر را  رسانه
  . هاي مشترك بيشتري در خانواده فراهم گردد برنامه

هاي  كنند، آسيب چه گفته شد، كه ما را از دنياي واقعي دور مي ها و وسايل ارتباطي، غير از آن نشيني با رسانه روي در هم زياده
گيريم، ذهن ما فرصت و  ناپذير در معرض اطالعات قرار مي وقتي ما از سوي اين ابزار به طور وقفه. كند ديگري هم ايجاد مي

تحرّكي  اين كم. بريم يد فكر و خالقيت ندارد و معموالً به لحاظ جسمي هم در سكون به سر ميمجالي براي انديشيدن و تول
هايي  اين عالوه بر نگراني. شود جسمي و فكري در طوالني مدت به زوال قدرت فكر و حافظه و كاهش قدرت جسمي منجر مي

ها بر سالمت انسان، و به خصوص كودكان  لتها و تب است كه اهل فن در خصوص آثار تشعشعات الكترومغناطيسي موبايل
اما وقتي ما . شود ها مانع از بروز بيماري مي اين آثار در عمل مشاهده شده است ولي قدرت بدن در ترميم و التيام آسيب. دارند

  . رود يا كودكان ما دائماً در معرض امواج باشيم، احتمال بروز بيماري هم باالتر مي



  

http://www.asaviz.ir 
6 

 

داشته مند به تالش و با احساس مسئوليت   عالقهتوانيم فرزنداني موفق و  پرسند چگونه مي برخي از والدين مي 
  باشيم؟

هاي درست  اي بيشتر متوجه همين قشر جوان جامعه است، اما پيام هاي رسانه ريزي اگرچه برنامه. فرزندان ما فطرتي پاك دارند
كند كه  كلمات و عبارات ما از همان كودكي براي فرزند ما مشخص مي. گذارد شود و اثر خود را مي ما توسط آنان دريافت مي

هاي نوجواني و جواني  ايم، و چنانچه او در سال زيبايي را ارزش قلمداد كردهاگر بگوييم دختر خوشگلم، . چه چيز ارزش است
اگر مايليم . ارزش معرّفي نموديمها جلوي آينه ايستاد نبايد تعجب كنيم، زيرا خود ما خوشگلي را به عنوان باالترين  ساعت

دختر مؤمنم، دختر با معرفتم، دختر فهيم : مثالً گفته شود. ، بايستي آن را ارزش قلمداد كنيمايمان و علم و تالش ارزش باشد
  .من، دختر داناي من پرتالشدختر   من،

گاه ما انتقاداتي از . گرايي بپرهيزيم از منفيمهم است كه در خانه خواهيم،  مند به تالش مي اگر فرزنداني پر انگيزه و عالقه 
ي نباشد اما اگر انتقاد ما همراه با راه حلّ. برخي ساختارهاي اجتماعي داريم و اين ممكن است در كالم ما در خانه بروز نمايد

رار شود و هيچ جنبه اگر چنين تصويري دائماً از طرف ما تك. شود تنها به ارائه تصوري منفي از جامعه بيرون خانه تبديل مي
جامعه بيرون از هاي منفي  شود تنها جنبه شد، يعني اگر آن چه از جامعه در خانه منعكس ميبادر كالم ما ن همثبتي از جامع

نگرد،  بعد از مدتي جوان ما كه جامعه را از دريچه كالم ما مي. برخالف خواسته ماستدقيقاً دهد كه  باشد، اتفاقي رخ ميخانه 
چنين جواني با چه . اي امكان رشد و موفقيت وجود ندارد رسد كه در چنين فضايي و در چنين جامعه يجه ميبه اين نت

بينند اما  اي بايد درس بخواند؟ يا براي موفقيت در كار بكوشد؟ در چنين شرايطي والدين جوان خود را بي انگيزه مي انگيزه
بايستي اغلب انتقاد ما  .هاي او شده است منجر به از بين بردن انگيزهوم مدا هاي منفي و حرفگرايي  دانند كه همان منفي نمي

هاي منفي را، و  دهد و هم جنبه مورد اشاره قرار ميهاي مثبت را  انتقاد سازنده هم جنبه. انتقاد سازنده باشد و نه انتقاد مخرّب
  . دهد ها، راه حلّي هم مي در كنار همه اين

كنم در همين گفتگوي مختصر، مطالب بسيار  فكر مي. ه گذاشتيد بسيار متشكريماز وقتي كه براي اين مصاحب 
  .مهم و راهكارهاي عملي مفيدي مطرح شد و اميدوارم خوانندگان ما نيز از مطالعه آن به همين نتيجه برسند

آرزوي ن اين مصاحبه م و براي شما و همه خوانندگانماي مي بابت سواالت خوب و حساب شده شما تشكر جنابعاليمن نيز از 
  . كنم دعاي خير ميتوفيق و 

  


