
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر در روابط بین والدین ونوجوانان  همدلی همراه با صمیمیت وجود داشته  

ه ننددیااد و بباشددد به امتماز ایاد نوجوانان با والدیانددان به گ تیو  ی 

 هایام بروا  نکالت به نقطه نظر آن ها توجه  ی کااد.

با            ند و  به وجود آور مدلی  با ه لدین  حیطی آرام همراه  اابراین اگر وا ب

نوجواناننان صمیمی باشاد در این صورت اساس راهامایی های بینتر در       

 آیاده ، بایانیذاری  ی شود.

تصددمیگ گیری و  قررات  ط   ا انی که والدین نوجواناننددان را اا ل         

 سااند آن ها به اندااه کافی امساس بزرگی و آاادی  ی کااد.

 درست است که نوجوانان امتماال نمی خواهاد همینه با والدیانان باشاد  

با خانواده قط  رابطه کااد این     ا ا در لین ماز آن ها نمی خواهاد کا ال      

 گاه باشاد .نکته  همی است که الام است والدین اا آن آ

تا نسدد ت به لالیو و وییگی ها و  هگ والدین هگ نوجوانان باید تالش کااد 

نه در         ست آورند وآن ها را همی س تا کا  ی بد شااخت ن ص ات یکدییر 

 نظر داشته باشاد .

آن ها همچاین باید تالش کااد تا به توافقی درباره آنچه که برای هر دو            

 طرف  هگ است برساد.

 "هترین طریو رسیدن به این شااخت و توافو است گ تیو ب "

 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                             

2 

 

والدین و نوجوانان نکاتی درباره بهبود روابط  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 کودکان با ورود به  رم ه نوجوانی به تدریج اا والدین خود کااره گیری 

  ی کااد.

ساز های اندگی       سیب پذیر ترین  نان  ی دهد که اا آ نتایج تحقیقات ن

  ی باشد  28تا 21دوران نوجوانی بین 

( را ا ان تالش نا طمئن برای استقالز  21تا  22ساز های آغااین نوجوانی )  

 تعریف کرده اند.

سه ) دوره راهامایی( والدین در     ساز های  یانی  در سیدن  در واق  با فرار

امسدداس طرد شدددگی  ی کااد و همین ا ر سدد ب  فرانداننددان رابطه با

 ناکا ی و آش تیی آنها  ی گردد.

نوجوانان اا والدیانان انتظار دارند که نس ت به  نکالتنان دلسوا باشد       

 که تغییرات خ قی و بااگنت  وقتی شان را به دوران کودکی تحم  کااد . 

نان کم ود ه      لدین و نوجوا قدردانی اا   ل   لمده ضددعف روابط وا مدلی و 

          همدییر است.
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  جتم  آ واشی  جتهده بانوا ین
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