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 رسد. این والدین با شروع دوران دانشجوییها به پایان میها در قبال فرزندشان با دانشجو شدن آنکنند که وظیفه تربیتی آنها فکر میمادر و بعضی پدر

ها گلیم خودش را از آب بیرون بکشد، اما در زمان دانشجویی هم فرزندان به ارتباط با والدین بدون کمک آن تواندکنند که او دیگر میفرزندشان تصور می

های قبل بشدت به استقالل نیز نیازمندند، با این حال، در این دوره هم، والدین به جای آنکه دقیقا به هرچند در این دوران، آنها برخالف دوره .نیاز دارند

بهتری داشته  هایگیری ها باشند باید به عنوان راهنما و مشاور به فرزندشان کمک کنند تا تصمیمند که چه کار باید بکند یا اینکه ناجی آنفرزندشان بگوی

 .باشد

 :زندان دانشجویشان های ارتباطی والدین با فردرباره مهارتنکاتی 

 طبیعی بودن داشتن اختالف نظر با دانشجو - 1

این  .های متفاوتی پیدا کنندها، عقاید یا سلیقهشوند ممکن است نظرات، دیدگاهتر میدهند و مستقلهمان طور که دانشجویان به زندگی دانشجویی ادامه می

ها را ما به عنوان والدین باید وجود اختالفش.ها در سفر مهمی برای کشف خود و جهان اطراف هستنددانشجویی طبیعی است؛ زیرا آنموضوع در زندگی 

ول ما را قبها شها، بدین معنی نیست که آنبپذیرید. اجازه دهید که فرزندان دانشجوی شما نظرات متفاوتی داشته باشند. وجود اختالف در بعضی از دیدگاه

 .ای زندگی کنید که روابط شما تخریب نشود و در مقابل نظرات متفاوت فرزندانتان جبهه نگیریدها به گونهندارند. مهم است که بتوانید در کنار اختالف

 ارتباط بیشتر و بیشتر با دانشجو -2

ها در دسترسشان هستند و چه در از دارند که بدانند والدین آناگر چه دوران دانشجویی، دوران استقالل و روی پای خود ایستادن است، ولی دانشجویان نی

های مختلفی با دانشجو ارتباط داشته ها صحبت کنند. سعی کنید به صورتتوانند با آنها قرار دارند، میهای شاد زندگی و چه هنگامی که در بحرانلحظه

های مختلفی طی هفته یا روز که وقتش آزاد است با یکدیگر صحبت کنید، برای ترود در ساعاگر فرزند شما در شهر خودتان به دانشگاه می .باشید

حوالش ا های مشترکی مانند پیاده روی، خرید یا گردش برنامه ریزی کنید. اگر هم در شهر خودتان نیست به صورت تلفنی با او در ارتباط باشید و ازفعالیت

 .خبر نمانیدبی

 نشجوهای ارتباط با داقیچی کننده -3

مله زند از جها با فرزندانشان صدمه میکنند که به شدت به رابطه آنهایی استفاده میگاهی اوقات والدین به جای ارتباط مناسب با فرزندان خود از روش

شیدن، ستان اطالعات بیرون کهای تلفنی آنان، از دونصیحت، کنترل، بازجویی، چک کردن و وارسی لوازم دانشجویان به صورت پنهانی، گوش دادن به مکالمه

تی بفهمید ها را به درسزند. شما باید سعی کنید آنها فقط به رابطه شما با فرزندانتان لطمه میسرزنش و مقایسه کردن دانشجویان با همساالن دیگر. این روش

 .و درک کنید

 توجه به نیازهای عاطفی دانشجو -4

که عالوه بر تحصیل، از سالمت روانی باالیی نیز برخوردار باشند. بنابراین بسیار مهم است که والدین عالوه بر کنند افرادی در دانشگاه بسیار موفق عمل می

فرزندان به عشق، محبت، توجه و عالقه والدین خود بسیار نیازمندند. برخالف .وضعیت تحصیلی دانشجو، نگاه دقیقی به سالمت روان او نیز داشته باشند

 نکته بسیار مهم دیگر آنکه فقط کافی نیست که این احساسات در قلب شما ت.ی نسبت به دوره نوجوانی کمتر نیساج در زمان دانشجویتصور عموم این احتی

تر نیتر و غتواند رابطه والدین و فرزندان را قویباشد بلکه بسیار مهم است که به زبان ساده، روشن و کوتاه بیان شود. تکرار مرتب چنین احساسات مثبتی می

 .سازد

 



 های دانشجودرک نگرانی -5

کند که از توانایی و ظرفیت باالی شما در برخورد های خود را با شما مطرح میها را دست کم نگیرید. البته دانشجو، زمانی نگرانیمشکالت و احساسات آن

چک کند، مسلما سرزنش کردن، کوتابی میبرد و انتقاد یا بیمی با مسائل و مشکالت آگاه باشد؛ به عنوان مثال اگر دانشجو از شرایط دانشگاهی خود رنج

د خواهید نجلوه دادن مشکالت و نهیب زدن به او تاثیر بسیار منفی بر جای خواهد گذاشت. برعکس اگر او را دلداری دهید، آن وقت بیشتر برای وی سودم

 .بود

 یابی دانشجوکمک به هویت -6

ان اش راضی نباشید و انتظارات باالتری از فرزندتاش یا دانشگاه محل تحصیلذیرید. ممکن است شخصا از رشته تحصیلیهمان طور که هست بپ دانشجو را

ما ش داشته باشید، ولی به خاطر بسپارید که فرزند شما در هر رشته تحصیلی و هر دانشگاهی که درس بخواند، در هر حال فرزند شماست و به حمایت

ای که خواهد داد، شکست و نارضایتی شما تنها نتیجه .کند تا بتواند بهتر با شرایط سازگار شودا در کنار فرزندتان به او کمک میاحتیاج دارد. وجود شم

 .خواهید باشدهمان طور که هست بپذیرید نه آن طور که شما می بنابراین او را .ناکامی دانشجو است

 ها به دانشجوبیان نگرانی -7

ای زیادی ههایش سوال کنید. معموال والدین نگرانیهای تفریحی و معاشرتوالدین حق دارید که از دانشجویتان درباره مسائل درسی، فعالیتشما به عنوان 

که بیان  مراقب باشید .های خود را به صورت کوتاه، روشن و مشخص به فرزندان خود بیان کنیدنگرانی .درباره سالمت، موفقیت و آینده فرزندان خود دارند

 .های شما، به سخنرانی و نصیحت تبدیل نشود. فقط از آنان بخواهید که از خود محافظت و مراقبت کنندنگرانی

 برقراری تعادل بین دخالت و ارتباط با دانشجو -8

کند. ارتباط نباید در حدی باشد می همان طور که یکی از هنرهای اساسی زندگی، تعادل در امور است در ارتباط با فرزندان دانشجو نیز این موضوع صدق

شوند که حتی زمانی از سوی دیگر بعضی از والدین گاهی آن قدر از فرزند خود دور می .کنندکه فرزند احساس کند، والدین در امور شخصی او دخالت می

 .ماننداطالع میها مشروط شده است نیز از این موضوع بیکه او بار

 نانه از دانشجوبیان انتظارات واقع بی -9

ها دارند. گاهی اوقات والدین به خوبی انتظاراتی را که از گذارند، انتظاراتی نیز از آنوالدین در مقابل خدمات و امکاناتی که در اختیار فرزندان خود می

شود و اگر هم ند و گاهی نیز این انتظارات، بیان نمیها داشته باشکنند که اصال نباید انتظاراتی از آنشناسند یا گاهی اوقات فکر میفرزندان خود دارند نمی

 بیان شود، ممکن است شکل منت، به خود بگیرد. به همین دلیل، بسیار عالی است که انتظارات خود را مشخص کنید و سپس به صورت مشخص و شفاف

 .به فرزندان دانشجویتان بیان کنید

 کمک به استقالل دانشجو -10

های چه تصمیمهای فرد است. هرمادر باید به فرزندتان کمک کنید تا بتواند روی پای خود بایستد. موفقیت در زندگی وابسته به تصمیمشما به عنوان پدر و 

تر است. حتی اگر فرزند دانشجویتان از شما خواست تا برایش تصمیم بگیرید، به او بگویید که این تر باشد در زندگی خود موفقتر و درستفرد صحیح

تواند برای آن تصمیم بگیرد و نظرات شما جنبه مشورتی دارد. به او اطمینان دهید که کنارش هستید، ولی نهایتا ندگی او است و هیچ فردی بهتر از او نمیز

را ارزیابی  جه کارهای خوداو است که باید تصمیم بگیرد. اجازه دهید تا از عقل و قضاوت خود استفاده کند. به فرزندتان کمک کنید تا بتواند پیامد و نتی

 گیرد بپذیرد. هایی که میتر از همه اینکه بتواند مسئولیت خود را در مقابل تصمیممهم .کند

 با تشکر : اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویی


