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چگونه می توان ارتباط خود را با نوجوان بهبود بخشید؟
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می کند؟ مطرح کسانی یا کسی چه با را خود مهم مشکالت من نوجوان فرزند
دارد؟ من با مناسبی رابطه من نوجوان فرزند آیا
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ارتباط مناسب

صحبت کردن مداوم با فرزندان
گوش کردن فعال
درك درست احساسات فرزندان
سوال کردن و نظر خواهی
تشویق بیشتر و انتقاد کمتر
توجه به کنجکاوي
صداقت و آزاد  اندیشی
رفتار خوب را با واکنش فوري پاسخ دادن
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ارتباط
می گیرد صورت خاصی بافت در که گیرنده و فرستنده میان بازخورد دریافت و پیام ارسال.

سالم ارتباط
می شود ادراك و دریافت تمامی و درستی به شده ارسال پیام سالم ارتباط در.
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باشید اندیش آزاد و صادق.
کنید استفاده متعادل فرزند پروري شیوه از.
کنید فکر آسیب کاهش به.
بودن مثبت بر تاکید.
کنید تشویق برنامه فوق فعالیت هاي در حضور به را خود نوجوان.
باشید خود نوجوان زندگی در فعال حاضرین از.
بشناسید را نوجوان مورد در غلط باورهاي.  
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او به من گوش نمی کند.
او مرا عصبانی می کند.
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داشته شرکت فرزندانمان فعالیت هاي و زندگی در
.باشیم 
فرزندمان که کاري به دقیقه 15 کم دست روزانه

.بپردازیم خواسته 
دهیم ترتیب فرزندمان با را فعالیتی بار یک هفته اي.
کنیم حمایت فرزندمان فعالیت هاي از.
دهیم پاسخ فوري واکنش با را خوب رفتار همواره.
بپردازیم خانواده با روزمره خبرهاي تبادل به و کرده استفاده فرصت از غذا صرف هنگام.
باشیم فرزندمان زندگی در استرس پر زمان هاي مراقب.
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