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2 فن بیان در نوجوانان

فن بیان در نوجوانان

چندیپیشدریکیازمکالماتتلفنیخودباخانمیهمصحبتشدمکه

نگرانفنبیانپسرخودبودواینامر،مرابهفکربروبردتامقالهایدرباره

فنبیاننوجوانانبنویسم.

شماوالدینمحترمحتمابهدنبالراهیهستیدکهفرزندانخودرابهسمت

فنبیانخوبهدایتکنیدواعتمادبهنفسآنهارادرصحبتکردنباال

ببریدوشاهدپیشرفتآنهاباشید.

چنانچهمیخواهیدفرزندیافرزندانشماخیلیخوبوروانصحبتکنند

بهشماپیشنهادمیکنمکهاینمقالهرامطالعهکنیدوازنکتههایآنبهره

بگیریدکهبرایشماوفرزنددلبندتانفوقالعادهمفیداست.

آیامیدانیدبچهشماچهمهارتهاییداردیااینکهچهمهارتهایینیاز

دارد؟

فنبیانعالوهبراینکهدربزرگساالنکاراییدارد،درنوجواناننیزخیلی

کارآمداست،وبرایآیندهآنهاخیلیمفیداست.

روشصحبتخوببرایفرزندانخیلیمهماست،چوندرآیندهبا
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3 فن بیان در نوجوانان

اعتمادبهنفسباالحرفمیزنندوقدمهایخیلیمحکمیدرمسیرصحبت

برمیدارند.

اگرتابهحالبهحرفزدنبچهیابچههایخودگوشدادید،بهشماتوصیه

میکنمکههمیناالنبهصحبتکردنفرزنددلبندتانگوشکنیدتاببیند

کهشیوهسخنگفتنآنهابهچهشکلاستواینکهچهکلماتیرایاد

دارندوبهچهصورتجمالتوواژههایخودرابیانمیکنندوحتیببینید

کهازبیانکدامکلماتخوشحالهستندوازبیانکدامکلماتغمگینو

بهتزدهوچهزمانیسکوتمیکنند.

دراینصورتشمامیتوانیدآنهارابهسویارتقافنبیانسوقدهید.

ازبچهخودآگاهیکاملداشتهباشیدتابدانیدکهشیوهبیاننوجوانشما

درچهمواقعیبهمشکلبرمیخورد.

آیااسترسداردیاحرفکممیآورد؟

آیاتیکهکالمداردیادرهنگامحرفتپقمیزند؟

آیاحرفمیزندخجالتمیکشدوسرخمیشود؟
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4 فن بیان در نوجوانان

بارهادقتکردهامکهبعضیازوالدینازفرزندانخوددرهنگامصحبت

کردنراضینیستند،چونازکلماتمناسباستفادهنمیکنندیااینکههر

حرفیرادرجایخودنمیگویند.

دوستفرزندخودرابشناسیدچونبعضیازاوقاتممکناستکهدوست

یادوستانآنهاازلحاظرفتاریوگفتاریفردمناسبیبرایفرزندیافرزندان

شمانباشند.

بهتراستفرزندخودرادرانتخابدوستمناسبیاریدهید.

درمواردیشاهدبودمکهوالدینازبچهخودسواالتیمیپرسندولیآن

نوجوانجوابنادرستیمیدهد،یادرجوابدادنسکوتمیکنندوحتی

ممکناستجوابآنهاربطیبهسوالنداشتهباشد.

حتینوجوانانیکهخوبحرفمیزنند،درپاسخدادنبهسواالتجواب

مناسبینمیدهندووالدینایننوجواناننیزبایدبرایبهبودفنبیانفرزند

خودبهفکرراهیمناسبباشید.

فرزنداندرفنبیانخودراهارتباطبابقیهرایادمیگیرندودیگرانبدون

اینکهآنهادادبزنندبهحرفهایشانگوشمیدهند.

درمرحلهاولفرزندانتانبهتراستکهدلیلاینرابدانندکهچرابایدفن
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5 فن بیان در نوجوانان

بیانخوبیداشتهباشند؟

مثالمنبایدبدانمدلیلوهدفمنازنوشتناینمقالهچیست؟

دلیلمنارتقافنبیانفرزندانتاندرهنگامصحبتکردندوارائه

راهکارهاییدرازبینبردناسترسومشکالتدیگردرهنگامسخنگفتن

است.

پساولبایددلیلخودشانراخوببفهمندیااینکهاینموضوعرابرای

آنهاشفافکنیدکهفنبیانخوببرایآنهاخیلیمفیداست،وخیلی

مراقبباشیدکهلحنگفتاریشمابهشکلینباشدکهفرزندتانرااجباربه

اینکارکنید،بلکهلحنبیانشمابهتراستمحبتآمیزباشدتافرزندشما

مشتاقبهباالبردنارتقاکالمیباشدوبهآنهابگویدکهدرصورتداشتن

فنبیانباالمیتوانندبادیگرانارتباطخوبیبرقرارکنندوحرفدلشانرا

بیانکنند.

خوبوروانصحبتکردندرمرحلهنوجوانیمیتواندمسیرزندگیفرزند

شماراعوضکندوآنهابهسمتآیندهایروشنببرد.
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درونگراوبرونگرا

سخنانفرزندخودراخوبگوشدهیدوبهآنهااهمیتدهیدوخوب

سخنگفتنفرزندخودرادراولویتقراردهیدتافرزندخوشسخنیداشته

باشید.

بچههابهدوگروهدرونگراوبرونگراتقسیممیشوندوچهخوباستکه

شخصیتفرزندخودرابشناسید،تااورادرانتخابراهکارهایمناسب

کمککنید.

اگرنوجوانیخیلیدرجمعحضورپیدانمیکندیادرصورتحضورخیلی

دربحثهاوصحبتهامشارکتنمیکند،وخودراازدیگرانجدامیکند

واحساساتوعواطفخودرابروزنمیدهدوتنهاییرامیپسندد،بهاین

نوجواندرونگراگفتهمیشود.

واگرنوجوانیفعالیتاجتماعیبیشتریبرخورداراستوازگردشجمعی

استقبالمیکندومشارکتخوبیدرکارهایگروهیداردونظرخودرابه

راحتیبیانمیکند،بهایننوجوانیکهبیشازحدفعالیتداردبرونگراگفته

میشود.

والدینعزیزدرهردوتیپشخصیتیگفتهشدهنگرانیبهخودراهندهید
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7 فن بیان در نوجوانان

چونباتمرینهایمستمرهردوشخصیتمیتوانندبهفنبیانباالبرسند

وازاسترسدوروبهاعتمادبهنفسباالنزدیکشوند.

نکته مهم : به فرزندان خود نگوید سکوت کنید یا چقدر شلوغ 

هستید و به جای این جمالت 

ازکلماتمناسبتریاستفادهکنیدوآنهارادرموقعیتهایمناسبیقرار

دهید،تابهسخنانوطریقهصحبتکردنآنهاپیببرید.

وبهتراستفکریدیگربرایفرزندخودداشتهباشیدکهمشکالتحلشود

نهاینکهبهمسئلهجدیدیخلقکنیم.

بچههایشماممکناستدرونگراباشندیعنیباخودخلوتکنندوبه

تنهایفکرکنندوازکارگروهیومشارکتدرجمعگریزانباشند.

یااینکهبرونگراباشندوحتیبهدیگراناجازهحرفزدنندهندوبه

حرفهایدیگرانخوبگوشندهندوهمینامرباعثمیشوددربیان

حرفهایخودعجولباشندوجوابمناسبیبهشخصموردنظرندهند.

شایانذکراستکهدرابتداشخصیتفرزندخودرابامشخصههاییکه

عرضکردمبشناسیدوبعدگامهایبعدیرابردارید.
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راهکارهاییبرایدرونگراها

شرکت در فعالیت های جمعی موردعالقه :

1-درابتدابایدعالیقفرزندخودرابشناسید،وآنهارادرجمعهاییشرکت

دهیدکهبهعالیقآنهانزدیکباشد.

وبهایندقتداشتهباشیدکهمنظورازارتباطاجتماعیفقطشرکتدر

مهمانینیست،بلکهبایددریکجمعیحضورپیداکنندکهفعالیتهنری

واجتماعیمرتبطباعالقهفرزندتانراداشتهباشد.

2- باال بردن اطالعات :

اطالعاتفرزندخودراباالببریدواینامرباکتابخوانیومطالعهکسب

میشود،تاباآگاهیوهوشکالمیباالدرجمعصحبتکنند.

http://amirmostafa.com/


9 فن بیان در نوجوانان

3- ابراز احساسات در خانواده :

بستریرافراهمکنیدتافرزندتاندرخانوادهابرازعالقهکنندوعواطفو

احساساتخودرابیانکنید.

برایابرازاحساساتمثبتومنفیبهدیگراندرخانوادهبایدزمینهرا

مساعدکنیدتااینامرمیسرشود.

راهکارهاییبرایبرونگراها

اگرفرزندشمایکفردبرونگرااست،راهکارهاییوجودداردکهفرزندتان

معقولتروسنجیدهترسخنخواهدگفت.

1-شمردن اعداد:

فرزندشماقبلازحرفزدنبایدتا10بشمارندتاکلماتوجمالتخوبو

مناسباستفادهکنندتاعجوالنهصحبتنکنند.

2-فرصت دادن به دیگران: 

فرزندانشمامیبایستخوببهحرفهایدیگرانگوشدهندوبهدیگران

فرصتصحبتکردندهندوشنوندهخوبیباشند.
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10 فن بیان در نوجوانان

3- شناختن عالقه فردی:

هرچقدرهمکهفرزنددلبندتانبرونگراباشدبازهمیکعالیقفردیدارد

کهبایدبهآنهاتوجهزیادیشود.

عالیقفردیفرزندخودراشناساییکنیدتابتوانیدآنهارابهسمتآن

عالقهبکشید.

تمریناتمناسببرایفنبیاننوجوانان

بااینتمریناتمیتوانیدفنبیانرادرفرزندخودارتقاءدهید:

1-تمرین صحبت در مورد یک تصویر:

بهمدتسیثانیهبهیکتصویرنگاهکنندوبهمدتسهدقیقهدرموردآن

حرفبزنند.

2-تمرین خالصه گویی از یک فیلم:

یکفیلمیاکارتنرانگاهکنندوظرفپنجیاششدقیقهآنرابراییک

فردخیالیبهصورتخالصهتوضیحدهند،اینفردخیالیممکناست

همانتلویزیونیادستگاهضبطصوتباشد.
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11 فن بیان در نوجوانان

3-نقد کردن فیلم یا کارتون:

اینکهفیلمیرانقدکنندیکامرسلیقهایاستومیبایستنظر

خودرادربارهفیلموشخصیتهایفیلمبیانکنند،درموردهریکاز

شخصیتهایفیلمنقدیانجامدهندودرموردآنهاصحبتکنند،زمان

براینقدکردنیکفیلمسهدقیقهاستوبایدذهنخودرادرگیرکنندتا

حتمااینزمانراپرکنند،درانتهاحتیمیتوانندبرایآخرفیلمیاکارتون

یکپایاندیگریدرنظربگیرندوفیلمیاکارتونراخودشانتمامکنند.

4-ژتفسیر اشیاء:

بایدیکشیرادرمقابلخوددهندوآنراتفسیرکنند،توضیحدرمورد

شیمیتواندهوشکالمیآنهاراتقویتکندوآنهارادرافزایشدایره

لغاتیاریدهدودیگرنگراناینکهازچهکلماتیاستفادهکنندنخواهند

بود.

5-صحبت در مورد سه چیز بی ربط:

سهچیزبیربطراانتخابکنیدودرموردآنسهموردبهمدتچهاردقیقه

صحبتکنید،شایددرابتداسختباشدولیبافشارآوردنبهذهنخیلی

زودمیتوانیداینکارراانجامدهند.
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12 فن بیان در نوجوانان

6-مکالمات رادیویی:

دراینتمرینمیتوانندرادیوراروشنکنندوبررویموجدلخواهبگذارند

ویکدقیقهازصدایگویندهراگوشدهندوصدایرادیوراقطعکنندو

صحبتآنراادامهدهندکهمخاطبفرضیشمامتوجهتغییرنشود.

7-مکالمات تلفنی:

درآشنایافامیلشخصیرامدنظرقراردهیدکهترجیحاتحصیلکرده

باشدوباآنتماسبگیریدوبهفرزندخودبگوییدبااوناحوالپرسیکند.

باصحبتکردنواحوالپرسیفرزندشماباافرادبزرگسالمهارتهایخوبی

درفنبیانپیدامیکند.
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13 فن بیان در نوجوانان

8-مترادف یا متضاد گویی:

دریکجمعسهنفرهیابیشترقراربگیرندواینتمرینراباهمانجام

دهند.

مترادفومتضادکلماتراازیکدیگردرآنجمعبخواهند.

تمرینخودرادوبخشکنندیکبخشمترادفگوییوبخشدیگرمتضاد

گویی.

دربخشمترادفگویینفراولیکواژهمیگویدوبقیهبایدمترادفیبرای

آنواژهپیداکنندودرنوبتبعدینفردومیکواژهمیگویدوبقیهافراد

برایآنیکمترادفپیدامیکنندوبههمینترتیبپیشمیروند.

وهمینروشرابرایمتضادگویینیزبهکارمیبرند.

هدفمادراینمقالهترغیبشمابرایقدمگذاشتندرراهارتقاءکالمی

فرزنددلبندتاناستویکگامبزرگبرایباالبردنفنبیانفرزندشما

خواهدبود.

روزگارتان زیبا و در پناه خدا باشی

موسی فخیره
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