
گفتار چهارم

تعیین قوانین و محدودیت ها
نظارت بر رفتارهاي نوجوان



هم آن در که است قاطع عبارتی به یا متعادل شیوه فرزند پروري شیوه بهترین 
 و انتظار قانون، کافی اندازه به اینکه هم و می شود تأمین نوجوان امنیت و محبت
 یعنی والدینی وظایف دشوارترین از یکی به جلسه این .دارد وجود نظارت

  آوردن بار منضبط که دریافته ایم تجربه به ما همه .دارد اختصاص قانون گذاري
 به آمد و رفت ساعات تا گرفته تختخواب کردن مرتب از است، دشوار فرزندان

 پذیرفتن و مستقل، تصمیم گیري مثبت، نفس عزت ایجاد اهمیت به پیشتر .خانه
 و مرتب باید والدین حال عین در اما .کرده ایم تاکید خود کارهاي مسئولیت

.بپردازند خود فرزندان راهنمایی و هدایت به پیوسته

دوستشان نه هستید نوجوانتان مادر یا پدر شما.  

مرزها، دادن نشان با که دارند احتیاج کسی به موقعیت ها بیشتر در ما انننوجوا 
 مسایلی بپذیرد باید نوجوان .کنند تجاوز قرمز خطوط از نباید که بگویند آنها به

 .کرد اصرار آنها درباره نمی توان که دارد وجود



اساسی در تعیین محدودیت و قوانینگام هاي 

  :از عبارتند گام ها این
دهید قرار بازبینی مورد را آنها فرزندان، رشد با و کنید وضع روشن قوانین.
کنید وضع قوانین رعایت عدم براي متناسب عواقب.
کنید مذاکره نوجوان با عواقب درباره.
کنید برقرار تعادل آنها رفتار کنترل و فرزندان استقالل میان.
صحبت خود نوجوان با هستند قوانینی داراي نیز بزرگساالن اینکه مورد در  

.کنید
کنید تعیین را مشاجره و بحث براي مسائل ارزشمندي.



 شدن بزرگ با و کنید وضع ایمن و معقول روشن، قوانین
.دهید قرار بازبینی مورد را آنها فرزندتان

ولی .کنید وضع خود فرزند مشورت با می توانید را قوانین برخی  
 .نیستند کردن مذاکره و زدن چانه قابل که هستند دیگري قوانین

را قانون گذاري خانواده اعضاي همه مشارکت با و مناسب زمان در  
  کار این براي مناسبی موقعیت خانوادگی جلسات .دهید انجام

 .هستند
جلب منزل در شده وضع قوانین به نسبت را همه موافقت کنید سعی  

  روزمره، کارهاي مدرسه، تکالیف به راجع می تواند قوانین این .نمایید
  .باشد خانه از رفتن بیرون یا منزل در رفتار

نقض صورت در و بگیرید نظر در شکنی قانون براي را پیامدهایی  
.کنید پیگیري را آنها قانون



.عواقب قانون شکنی را متناسب تعیین کنید

تهدید یا پرخاشگرى و خشم با شدند گذاشته پا زیر قوانین که صورتی در 
  فورى، واکنش بجاى است بهتر اید شده عصبانى شدت به اگر .نکنید برخورد

 .دهید نشان العمل عکس فاصله کمى با و تر سنجیده
خسارت هاي تامین یا بدهى پرداخت به نوجوان کردن ملزم مانند واکنش هایى 

 است شده او آزار باعث نوجوان که کسى از خواهی معذرت به کردن وادار وارده،
  .رسد مى نظر به مناسب

وي می توان باشد، نکرده عمل خود مسئولیت هاى سایر به نوجوان که صورتی در 
 با کار یا تلویزیون تماشاى یا دوستان با رفتن بیرون نظیر امتیازهایش برخی از را

.نمود محروم موقتا کامپیوتر
 عمل به تقدیر و تحسین باید شوند می رعایت قوانین وقتی که باشد یادتان 

 .دهید نشان واکنش باید هم قوانین از تخطى صورت در طور همین و بیاورید



 متناسب قوانین از تخطی مختلف درجات با که را عواقب از مجموعه اي
  .باشید داشته آمادگی آنها درباره مذاکره براي و بگیرید نظر در هستند

نظر در خویش اعمال عواقب درك براي خود فرزند توانایی .می کنند اشتباه همه که کنید قبول 
 دوست ولی کنی شرکت دوستت تولد جشن در می توانی« :زدن چانه از نمونه یک .باشید داشته
  :می کنیم مطرح مذاکره مدیریت براي راهکار چند ادامه در »بمانى او پیش را شب ندارم

واکنش هاى نامطلوب رفتار قبال در کنید سعی .بیاورند وجود به مانع هیجانات و عواطف نگذارید 
 سخنرانی دادن، دستور کردن، تهدید گفتن، بیراه و بد کردن، سرزنش مانند( احساسى و منفی

 نوجوان، رفتار از خود ناراحتی میزان درباره زدن حرف کشیدن، داد دادن، هشدار کردن،
  وقتی .ندهید نشان )نوجوانان سایر یا خانواده اعضاي سایر رفتار با خود نوجوان رفتار مقایسه

 هیچ و نزنید حرف مجازات و عواقب درباره هستید، ناراحت و عصبانی فرزندتان یا شما خود
  درباره تامل با بتوانید شما از یک هر تا شوید آرام دهید فرصت خود به .نگیرید تصمیمی
 محروم کامپیوتر، با کمتر وقت گذراندن مانند عواقبی .کنید جمع بندي را خود افکار موضوع،

 یا تلویزیون هاي برنامه دیدن ساعات کاهش ورزشی، سالن سینما، استخر، به رفتن از کردن
 به بیشتر و پیشتر توانند مى اینها همه کنیم دقت .است مناسب منظور این براي کامپیوتري بازي

.شوند استفاده تشویقى ابزارهاى عنوان

دارد را مشاجره و بحث ارزش اصال کوچک مسئله یک آیا که کنید بررسی.



.کنیم صحبت نیست قبول قابل مواد و الکل و سیگار مصرف چرا اینکه درمورد

به" :بگوییم مثال عنوان به .کنید گوشزد فرزندتان به را کشیدن سیگار عواقب 
 برادر یا خواهر براي نامناسبی الگوي زد، خواهد آسیب مدرسه و درس

 زرد دندان هایت رسید، خواهد آسیب ریه هایت به بود، خواهی کوچکترت
 نامطلوب تاثیر گذاشت، خواهد منفی تاثیر دیگران با ارتباط روي بر می شوند،

 تلخى از مناسبى شکل به توانید مى ."داشت خواهد خانواده اعضاء کل براى
.بگویید هم مواد با خود تجربیات

خود مواد یا و سیگار مصرف تجربه از جزییات با و کامل بطور نیست نیازي 
 ایجاد بیشتري اضطراب نوجوان براي تجربیات از برخی بیان گاهی .کنید صحبت
 از مثال  آوردن با و کنید بیان را خود دیدگاه می توانید عوض در .می کند

.نمایید صحبت خود منفی تجربه هاي



 حال عین در ولی دارید اعتماد خود فرزندان به که دهید نشان
.شوید قایل آنان براي هم را محدودیت هایی

و خود نوجوانان رفتار کنترل بین .بگویید »نه« که ندارد اشکالی  
  .کنید برقرار تعادل آنها آوردن بار مستقل

اعمال به باشند مستقل دارند دوست اینکه ضمن نوجوانان 
  هنوز که هنگامی حتی دارند، عالقه نیز خود آزادي هاي بر محدودیت

 به که می سازد فراهم را آن امکان کار این .نیستند بیش نوجوانی
 .»نمی دهند اجازه مادرم و پدر« بگویند خود دوستان

محدود مرزهاي در هم بزرگساالن حتی که دهید توضیح نوجوانان به  
  .کنند می زندگی



قوانین اساسی
 اگر فعالیتی، طبق استانداردهاي تعریف شده اعضاي خانواده یا جامعه شما، خطرناك و

.  خواهد بود» نه«غیر قانونی یا غیر اخالقی باشد، پاسخ براي انجام دادن آن همیشه 
 مثال قوانین (در مورد فعالیت هاي دیگر می توان گفتگو کرد، اندکی انعطاف پذیري

را می توان با ) بیرون رفتن با دوستان، تنهایی قدم زدن یا شب به خانه برگشتن
.  افزایش سن کودك و بلوغ کلی او در نظر گرفت و مراعات نمود

 تجارب خود را در ارتباط با توانایی فرزند خود براي تصمیم گیري ایمن مد نظر قرار
دهید و به طور مرتب ارزیابی کنید که آیا برخورد شما با میزان بلوغ و پختگی او 

. مناسب و هماهنگ است یا نه
  براي تمام مسایل مهم، از جمله خوددارى از مصرف مواد، قوانین قطعى را با فرزندان

.  در میان بگذارید
شاید بهتر باشد که آنها روي کاغذ بیاورید .
 دقت کنید که همه اعضاي خانواده این قوانین را بدانند و از عواقب عدم رعایت آنها

نوجوانان را تشویق کنید تا درباره نکات مبهم آن ها سوال . هم آگاه شده باشند
.بپرسند



نظارت

است فرزندانمان کارهاي بر مناسب نظارت ما موثر وظیفه.
مواد مصرف مانع که است مهمی عامل فرزندان فعالیت هاي بر نظارت  

 .می شود سیگار و مجاز غیر
بیشتر یا روز دو هفته اي که نوجوانانی می دهد نشان پژوهشی نتایج 

  آنها بر والدین نظارت که نوجوانانی به نسبت بودند تنها خانه در
  .داشتند بیشتري گرایش غیر مجاز مواد مصرف به بود بیشتر

که نوجوانانی است شده داده نشان دیگري مطالعه در همچنین  
 تري پایین سنین در اند داشته آنان بر را نظارت کمترین والدینشان

  باشد زودتر شروع سن هرچه و بودند کرده مواد مصرف به شروع
.داشت خواهند پی در جدي تري مشکالت



نظارت

کنیم کمک بخش لذت تفریحات داشتن به.
به هفته پایان تعطیالت و فراغت اوقات طی در که نوجوانانی 

  کمتري احتمال به هستند مشغول نظارت یافته و سازنده فعالیت هاي
  .می آورند روي مواد به
جایی تا و کنند شرکت ها فعالیت اینگونه در کنیم تشویق را فرزندان  

 .کنیم فعالیت هایی چنین در درگیر را او می توانیم که
 این در .هستند پیشگیري در نیرومندي روش هاي موارد این  

.کنیم حفظ را خود نظارت بایست می نیز فعالیت ها



نظارت و آگاهی

:بدانیم باید است خانه از بیرون ما فرزند که زمان هر
 ؟کجاست
؟می کند چه  
؟می گذراند وقت کسی چه با و
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