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لجبازی



ی روی لجبازی یكی از رفتارهای ناسازگارانه است؛ یعنی پافشار
نظرات و عقیده های خود و مخالفت با نظرات و عقیده های 
.دیگران كه این مخالفت گاهی آگاهانه و گاهی ناآگاهانه است

از جمله آسیب رساندن به دیگران،لجبازی صورت های مختلف 
، ناسزا گفتن، گریه كردن و فریاد كشیدن، شكستن وسایل

.آسیب رساندن به خود و دیگران
سالگی به اوج خود ۳درو لجبازی كودكان از یك سالگی شروع 

در نوجوانی افراد برای به دست آوردن استقالل دست. می رسد
.  كنندبه تالش می زنند و اگر موفق نشوند از لجبازی استقبال می
ر در دوران بزرگسالی افراد برای رشد و جبهه گرفتن در براب

دیگران لجباز می شوند در دوران سالمندی 

ممكن است برزندگی برای كسب كنترل فرد 

شودناچار لجباز به 
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تاختالل لجبازی در چه خانواده هایی بیشتر اس

اختالل لجبازی ونافرمانی در خانواده هایی که

،اختالل والدین آنها سابقه ابتال به یک اختالل خلقی

تی لجبازی،نافرمانی،اختالل سلوک،اختالل کاس

توجه،بیش فعالی، اختالل شخصیت ضد 

اجتماعی،اختالل مرتبط با مواد مخدر ، وسواس 

داشته اند  بیش تر است



:دعواملي كه بر روي سركشي در كودكان لجباز تاثیر مي گذار

:عوامل بیولوژیكي.١

دیني كه والدیني كه دچار اختالل سرپیچي و مخالفت هستند و یا وال
دچار اختالل بیش فعال و كمبود توجه هستند 

هستندوالدیني كه دچار افسردگي یا اختالل دوقطبي 

.والدیني كه الكل مصرف مي كنند و یا سوء مصرف مواد دارند

كه مسئول استدالل ،(کورتکس مغزنیمکره چپ(مغزبخشي از 
.ندقضاوت و كنترل  تكانه است ، آسیب دیده و درست كار نمي ك

(سروتنین)مغزعدم تعادل مواد شیمیایي درون 

.مصرف كرده استر اسیگمادري كه در طول دوران بارداري 

سميقرار گرفتن در معرض مواد 

تغذیه ي نامناسب 



:عوامل روانشناختي.٢

والدیني ضعیف با یكي از والدین  یا هر دوي ابطه ر

.والدیني كه در انجام مسئولیت هایشان كوتاهي مي كنند 

اجتماعيمشكل در برقراري روابط 

:عوامل اجتماعي. ٣

فقر

نامنظممحیط 

مصرفسوء 

هاكاراهمال و سستي در انجام 

عدم نظارت 

والدینعدم حضور 

تربیت غیر مستمر

(نظیر طالق) ثبات خانوادگي عدم 



شیوههای برخورد با لجبازی

برقراری ارتباط صمیمانه وایجاد حس اعتماد -1

(چی شده باز قاطی کردی)بررسی ریشه های خشم-2

(وسواس والد)کاهش سخت گیری ها واجبارها-3

افزایش حمایتهای عاطفی-4

آموزش مهارت های اجتماعی در قالب بازی-5

ت های توانمندی ها وقابلی)ارتقاء اعتماد به نفس وعزت نفس-6

(او را نشان دهیم

مشارکت در رفتارهاوکارها-7



هماهنگی بین اولیا ومربیان-8

را فرضااگر فالنی لوازم م)آموزشهای شناختی حل مسئله-9

ی برداشت ومن اورا زدم اگر نخواهیم بزنیم چه کارهای دیگر

(می توان انجام داد

تقویت قدرتهای کالمی-10

ری اگر اوپرخاشگ)افزایش توانایی درک احساس دیگران-11

(می کرد چه احساسی پیدا می کردی

هنگام هنگام لجبازی به او نگاه نکنید و)تقویت افتراقی-12

( آرام بودن توجه کنید



خود پنداره
جتربه 

واقعی        

محبت نامشروط پایه احساس امنیت-13

خودپنداره یجتربه واقع



.از روش خلع سالح استفاده کنید-14

:گوش فرا دهید ، اما دعوا نكنید-15

ودك اگر شما مي خواهید كه ك.گفت و گو یك خیابان دو طرفه است
اشته لجبازتان به حرف هاي شما گوش كند، شما نیز باید تمایل د

زه كودكاني كه داراي انگی. باشید كه به حرف هاي او گوش كنید
هاي قوي مي باشند ، آرزوهاي بزرگي دارند ، تمایل دارند كه 

.براي آن جر و بحث كنند

این كودكان زماني كه احساس كنند به حرفشان گوش داده نمي 
ما اكثر اوقات زماني كه كودك ش.شود ، ممكن است سر پیچي كنند

آن بر انجام یا عدم انجام كاري پافشاري مي كند ، گوش كردن به
ها و داشتن یك گفت وگو با آن ها در مورد این كه چه چیزي آن 

چه طور به . ها را آزار مي دهد ، مي تواند یك راه حل باشد
كودكي پنج ساله و لجباز مي آموزید كه به شما گوش فرا دهد ؟

خیلي آرام از كنار به آن ها نزدیك مي شوید ، نه از سمت جلو، و
.  با آن ها صحبت مي كنید



.با آن ها ارتباط برقرار كنید ، آن ها را به انجام كاري وادار نكنید-16

د كه شما كودكان را به انجام كاري مجبور مي كنید ، آن ها تمایل دارنزماني 
ه این اصطالحي ك. كه طغیان كنند و كارهایي را انجام بدهند كه نباید انجام داد

عمول رفتار را به خوبي توصیف مي كند ، تالفي كردن است ، كه ویژگي م
حدود تالفي كردن غریزي است و فقط به كودكان م. میان كودكان لجباز است

.با فرزند خود ارتباط برقرار كنید.نیست 

(لمسی-منطقی-شنیداری-دیداری)روش ارتباط-*

ابش عنوان مثال اگر تحت فشار گذاشتن كودك شش سال تان كه وقت خوبه 
كنار گذشته موثر نیست، و اصرار مي كند كه تلویزیون تماشا كند، در عوض

ه زماني ك. او بنشینید و به آن چه كه دارد تماشا مي كند ، عالقه نشان دهید 
. شما به او اهمیت مي دهید، احتمال دارد كه او به حرف هاي شما پاسخ دهد

ه با آن زیرا كودكاني كه با والدین خود ارتباط برقرار مي كنند ، تمایل دارند ك
راي برقراري یك ارتباط قوي با كودكان گستاخ زمینه را ب. ها همكاري كنند

د و رویارویي با آن ها راحت تر مي كند، بنابراین از همین امروز شروع كنی
.آن ها را بغل كنید



.به كودكتان انتخاب بدهید ، نه دستور-17

كودكان دوست ندارند كه همیشه به آن ها گفته شود كه چه 

كاري باید انجام دهند ، و تصمیم گیري هاي خودشان را 

اگر به كودك چهار ساله خود بگویید كه تا قبل از . دارند

"  د باید بخواد ، به احتمال زیاد پاسخي كه مي گیری٩ساعت 

به جاي این كه به آن ها دستور دهید كه برود . است" نه 

بل بخوابد ، از آن ها بپرسید كه كدام داستان را دوست دارد ق

ي البته دادن انتخاب هاي زیاد هم كار درست. از خواب بخواند

خاب نیست زیرا كودك در گزینش آن گیج مي شود، بلكه انت
.هایش را به دو تا سه تا محدود كنید



.آرام باشید-18

ه ي فریاد زدن بر سر یك كودك لجباز و سركش ، تنها یك مكالم
.  ندساده میان كودك و والدین را به یك مسابقه داد زدن تبدیل مي ك

ممكن است كه كودك شما ، پاسخ شما را به عنوان یك دعوت به 
.  میدان جنگ لفظي تلقي كند

از آن جایي كه شما بزرگ . این فقط اوضاع را بدتر مي كند 
ممكن هستید ، این وظیفه ي شما است كه مكالمه را به یك نتیجه ي

م كاري به كودكتان كمك كنید كه نیاز براي انجا. و عملي ختم كنید
پس هم قد اوشوید س).را درك كند ، یا به گونه اي خاص رفتار كند 

(سخن بگویید

براي آرام ماندن هر آن چه كه الزم است را انجام دهید ، مدیتیشن
یك در خانه به. كنید ، ورزش كنید ، به موسیقي گوش فرا دهید 

ش فرا موسیقي آرام بخش گوش كنید ، كه فرزندتان نیز به آن گو
.  یدگهگاهي به موسیقي مورد عالقه ي فرزندتان گوش فرا ده.دهد

به این صورت شما مي توانید راي آن ها را به دست آورید و آن 
.ها را آرام سازید



.به كودكان خود احترام بگذارید-19

ام راحتبه شما و تصمیم هایتان كودكتان شما مي خواهید چنانچه 
او زور فرزند شما اگر به. بگذارد ، شما نیز به او احترام بگذارید

در زیر راهكارهایي براي. بگویید ، اقتدار شما را نمي پذیرد 
:برقراري احترام در روابط میان خود و فرزندانتان 

اطر این فرزندانتان قوانین مشابه داشته باشید و صرفا به خبراي 
.كه كار راحتي است در مورد آن ها بي دقت نباشید

ان فرزندانتان همدردي كنید و هرگز به  احساسات و ایده هایشبا -
.بي توجهي نكنید

ن فرزندانتان اجازه دهید كه آن چه را مي توانند براي خودشابه -
انجام دهند،  از وسوسه شدن به این كه كاري را كه خودشان مي 
توانند ، شما به جاي آن ها انجام دهید دوري كنید، این به آن ها 

.این پیام را منتقل مي كند كه شما به آن ها اعتماد دارید

.درا بیان كنید و به آن چه كه مي گویید عمل نماییمنظورتان -



:با فرزندانتان به انجام فعالیت بپردازید-20

كودكان لجباز به شدت به طرز رفتاري كه شما با آن ها دارید حساس 
ده مي بنابراین مراقب لحن خود ، زبان بدن و واژگاني كه استفا. هستند

نید ، روشي كه شما با كودك لجباز خود رفتار مي كتغییر . كنید باشید
به جاي این كه به آن ها . نحوه ي عكس العمل آن ها را تغییر مي دهد

.دستور دهید كه چه كار باید انجام دهند، با آن ها شراكت كنید

و از ت" به جاي عبارت " بریم این كار را انجام دهیم" از عباراتي نظیر 
.استفاده كنید" مي خواهم كه این كار را بكني 

ام كاري از فعالیت هاي سرگرم كننده استفاده كنید كه كودك خود را به انج
ش را مثال اگر مي خواهیید كه فرزندتان اسباب بازي های. ترغیب نمایید
ه ، خودتان این كار را انجام دهید و از او بخواهید كه بایش جبگذارد سر 

.عنوان كمك رسان ویژه به شما در انجام آن كمك كند

حتي مي توانید براي انجام این كار محدودیت زماني بگذارید و از او
.هدبخواهید كه ببینید چه كسي مي تواند این كار را سریع تر انجام د



.با یكدیگر به مذاكره بنشینید-21

اگر مي خواهید بدانید كه چرا فرزندتان به 

شما گوش نمي كند ، باید بدانید كه چه حرف 

:مانع از این كار مي شودعاملي 

"  ده؟چه چیزي تو را ناراحت كر" با یك سري سوال شروع كنید ، مثال 
، این به كودكان این" چیزي الزم داري؟" ، " مشكلي پیش آمده؟ " ، 

.یدپیام را منتقل مي كند كه شما به خواسته هایشان احترام مي گذار

شان مذاكره كردن به این معنا نیست كه شما همیشه تسلیم خواسته های
ن مي شوید ، فقط به ایین معنا است كه شما به خواسته هاي دیگرا

ي به عنوان مثال كودك شما تمایلي ندارد كه در ساعت.اهمیت مي دهید
ا خاص برود به رختخواب ، به جاي پافشاري كردن ، سعي كنید ب

ي هر دوي گفتگو كردن یك زماني را براي خوابیدن تعیین كنید كه برا
(جام گفتگو). شما مناسب است 



.جوي آرام و لذت بخش را در خانه ایجاد كنید-22

ان اگر آن ها ببینند كه والدینش. كودكان از طریق مشاهده و تجربه مي آموزند
.دهمواره در حال دعوا كردن هستند، یاد مي گیرند كه این كار را تقلید كنن

ه اختالف زناشویي میان والدین جوي استرس زا در خانه به وجود مي آورد ك
، بر طبق تحقیق. بر روي رفتار و خلق و خوي كودكان تاثیر مي گذارد

نت اختالف زناشویي ممكن است موجب كناره گیري اجتماعي و یا حتي خشو
. در كودكان شود

.فرزندتان را درك كنیددیدگاه -23

براي این كه درك بهتري از رفتار فرزندتان 

.باشید ، بهتر است كه از نقطه نظر او به موقعیت نگاه كنیدداشته 

ین خودتان را جاي فرزندتان بگذارید و سعي كنید تجسم كنید كه چرا چن
هتر هر چه بیشتر فرزند خود را بشناسید ، ب. رفتاري از آن ها سر زده است

لي مثال اگر فرزند شما تمای.مي دانید كه چه طور با لجبازي اش مواجه شوید
ما مي براي انجام تكالیف مدرسه اش ندارد، احتماال تعداد تكالیف زیاد است ، ش

یان انجام توانید با تقسیم كردن تكالیف به بخش هاي كوچك به او كمك كنید و م
.  دادن هر بخش زماني را براي استراحت تعیین كنید



.رفتار مثبت را در كودكتان تقویت كنید-24

"  ه ن" عنوان مثال زماني كه كودكتان به خواسته هایتان پاسخ به 

مي گویید؟" نه " مي دهد، در مورد آن فكر كنید ، آیا شما زیاد 

ارید اگر این قضیه درست است ، بنابراین شما به عنوان الگو د

پاسخ راه براي تغییر دادنیك . رفتار منفي را تقویت مي كنید

"  سوال هایي نظیر. است " بله " هاي منفي در كودكتان ، بازي 

احتمال" بازي كردن را دوست داري؟" ، " بستني دوست داري؟ 

ن هرچه كودكتا. از كودكتان دریافت كند " بله " دارد كه پاسخ 

پاسخ مثبت بیشتري بدهد احتمال دارد كه 

گوشاحساس كند به حرف هایش كودك 

.شوددهید و رفتار مثبت در او تقویت مي 



چه كار كنیم كه كودك لجبازمان غذایش را بخورد؟ -25

د شما نمي توانی. كودكان در مورد غذا بسیار ایراد گیر هستند
.  همواره آن چه را كه كودكتان مي خواهد براي غذا به او بدهید

بهترین راه حل این است كه زمان غذا خوردن را براي او لذت 
فاده ز راه هاي خالقانه براي دادن غذا به كودكتان استا-:بخش كنید

.كنید

آن ها را در چیدن میز غذا و سرو كردن آن در گیر كنید و از آن -
.ها كمك بگیرید

ن آن ها را ترغیب كنید كه قبل از رد كردن غذا حتما آن را امتحا-
اول میزان كمي از غذا ها بدهید كه امتحان كند و سپس . كند 

.خودش انتخاب كند كه كدام را دوست داشته كه بخورد 

.دچنانچه غذایشان را تا آخر بخورند با دسر به آن ها جایزه دهی-



و توجه كودك خود را حواس -26

. موضوع دیگري جلب كنید به 

انجامكودك شما مشغول به چنانچه 

اوكاري است كه نباید انجام دهد ، 

كه را صدا بزنید و توجه اش را به یك اسباب بازي یا چیزي
.از آن لذت مي برد به سرعت جلب كنید

به عنوان مثال ، اسباب بازي یا خوراكي مورد عالقه اش را
تا وقتي بیرون از منزل مي روید در كیف خود پنهان كنید ،

اگر خانه ي دوستان هستید و . زماني كه به آن نیاز دارید
كودكتان مي خواهد برود سراغ سیم برق ، اسمش را صدا 

به. بزنید و بپرسید كه آیا اسباب بازي اش را مي خواهد
.احتمال زیاد ، توجه اش به اسباب بازي جلب مي شود



ازكودك خود بیاموزید كه به -27

دستان خود به آرامي و با مالیمت 

.كنداستفاده 

كودكانیكي از رفتارهاي اشتباهي كه 

زدنمي كنند ، مشت زدن و لگد تكرار 

فت آن ها این كار را انجام مي دهند كه ببینند چه واكنشي دریا. است
یت اهم. مي كنند ، نه براي این كه به شما ویا دیگران ضربه بزنند

دارد كه به كودكان خود بیاموزید كه چه طور به گونه اي امن با 
ربه زماني كه كودك با دستش به شما ض. دیگران تعامل داشته باشند 

ما" مي زند ، آن دست را در دستان خود نگه مي دارید و مي گویید 
و از دستانمان براي زدن استفاده نمي كنیم، ما از آن ها براي نوازش

لمس مهرباني كردن به دیگران استفاده مي كنیم و تفاوت میان زدن و
.كردن آرام با دستان و نوازش را به او مي آموزید



.  یك الگو باشید-28

عوا چنانچه كودكان نظاره گر والدین باشند كه بر سر مسائل كوچك د
ر میكنند مي كنند ، و باعصبانیت با هم رفتار مي كنند ، با خودشان فك

والدین. كه عصبانیت بهترین راه ابراز ناكامي و محرومیت است
ا از اولین آموزگاران كودكان هستند، و كودكان بسیاري از رفتارها ر

والدین باید در عمل به بچه هاي خود آموزش دهند. والدین مي آموزند
ه شما نمي توانید هر طور ك.كه چه طور رفتار خوبي داشته باشند

كانتان دلتان مي خواهد رفتار كنید ، و سپس انتظار داشته باشید كود
.رفتار خوبي داشته باشند

ا ب) كودكان خود بیاموزید كه داشته هایشان را با یكدیگر به -29
عمول رفتار در میان كودكان خیلي مین ا.قسمت كنند(  كودكان دیگر 

اما . است كه چیزهایي را كه خیلي دوستش دارند را به كسي نمي دهند
با شما به عنوان والدین باید به آن ها بیاموزید كه داشته هایشان را

باب به عنوان مثال به كودكتان بگویید اگر اس. دیگران سهیم شوند
بازي هایش را به دوستش ندهد، او هم اسباب بازي هایش را با وي 

.  شریك نمي شود



.اجازه دهید كه كودكتان از طریق تجربه كردن بیاموزد-29

اغ تنها راه براي این كه به كودك نشان دهید كه اجاق گاز روشن د
بگذارید كه نابراین ب. است ، از طریق لمس كردن آن است

ا كودكتان از طریق تجربه بیاموزد ، مگر این كه جراحت جدي ر
ندتان شما باید انتظار داشته باشید كه فرز. به همراه داشته باشد

محدودیت هایي را كه دارید تجربه كند، زیرا این تنهاراهي است
(دمادری که فرزند ش دانشمند شیمی ش). كه كودك یاد مي گیرد

.او نباشیددشمن -30

این در مورد همه ي انسان ها صادق است كه ، زورگویي باعث 
اگر شما در موضع خود خیلي . نافرماني و سركشي مي شود

سخت گیر باشید ، این باعث مي شود كه كودكتان از شما سر
فقط زماني كه فرزندتان شما را دشمن خود تلقي كند،. پیچي كند

.  روابط شما روبه بدتر شدن پیش مي رود



:دتوصیه براي مادران ایده آل گرایي كه از كودكان لجباز رنج مي برن•

من از " یك مانتراي جدید را آغاز كنید و هر روز آن را به كار ببرید. ١
"،هستم كافي خودم و فرزندم انتظار ایده آل و كامل بودن ندارم، من 

١٥هر روز زماني را یراي خود و تنها بودن با خود اختصاص دهید ، . ٢
و احساساتدقیقه بدون توقف ، صبر نكنید ، از همین امروز آغاز كنید ، 

روح تشویق ونوازش). افكار خود را بپذیرید ، براي خود عشق بفرستید
(خود

مالي كار كردن بخشي از فشارهاي. شروع كنید به كار كردن و یادگیري . ٣
.را مي كاهد و شما را مستقل مي كند

.  یداز فرزند خود به عنوان سپر بال براي ناكامي هاي خود استفاده نكن. ٤
مشكالت زناشویي خود را حل كنید و مدام ناكامي هاي گذشته را در ذهن 

.زیرا این شما را به یك مادر عصباني تبدیل مي كند .مرور نكنید 

به خودت یادآوري كن كه همواره سپاسگزار باشي ، به جاي این كه مدام. ٥
(سپاسگزاری از اعضاء وخدا).غر بزنید



.قوانیني براي كودك خود مشخص نمایید-6

ودك والدین باید به طور واضحي انتظارات خود را نسبت به ك

ت را خود بیان كنند، رفتارهایي كه براي تربیت آن ها الزم اس

مایید قوانیني را در خانه ي خود وضع ن. به وضوح بیان نمایند

و از آن ها تبعیت كنید ، جوي منظم را به وجود آورید كه 

ي كودك بداند رفتار مناسب و نامناسب هر یك عواقبي در پ

رت قوانیني مختصر و مفید كه مي توانید آن را به صو. دارد

ا مكتوب نیز در آورید ، مهم این است كه ارزش ها و قوانین ر

كنیدخیلي واضح تعریف 

(از او بخواهید سخن وجمله شما راتکرارکند)



. انهروزریزی با خود کودک برنامه -7

این مطلب كه داشتن برنامه ي روزانه و منظم براي كودكان درك 
طي را ضروري است ، قابل فهم نمي باشد در حالیكه این برنامه شرای

براي كودك برقرار مي كند كه در آن همه چیز منظم است ، و كودك 
عالیت ، مي داند كه چه اتفاقي قرار است بیفتد  و یا بعد از انجام یك ف

كار دیگري كه در برنامه ي روزانه اش خواهد بود چه چیزي است 
الیت بنابراین باید براي او یك جدول زمان بندي تهیه نمایید كه فع

، نظیر انجام تكالیف) هاییكه در طول روز باید به آن ها بپردازد 
را درون برنامه ي روزانه اش به طور منظم ( بازي كردن و غیره 

ازگار قید نمایید و طوري این برنامه را بنویسید كه با روحیات وي س
باشد ، به عنوان مثال ، در بخشي از روز كودكتان ممكن است 

تن زنگ عصبي شود ونیاز به استراحت داشته باشد ، بنابراین گذاش
تفریح و یا زماني براي چرت زدن در روتین روزانه اش باعث مي

.شود كه او انرژي تحلیل رفته اش را احیا كند



. قابلیت ها و توانایي هاي كودك خود را بسنجید-8

شاید لجبازي و خودداري كودك شما از انجام كاري به خاطر سركشي
اي او از فرامین و دستورهاي شما نیست ، شاید اگر دوباره قابلیت ه

التر را ارزیابي كنید متوجه شوید كه آن چه كه از وي انتظار دارید با
این درست كه گاهي اوقات چالش براي . از سطح توانایي او است 

كودكان سودمند است ، اما اطمینان حاصل كنید كه انتظارات شما 
منطقي است 

.احساسات او را تشخیص دهید-9

كن مم. رفتار لجبازانه همواره به معناي سركشي و نافرماني نیست
است به خاطر اضطراب و یا تصویر ضعیف از خود و یا ناكامي 

حساس از بازي و هنر بهره بگیرید تا تشخیص دهید كه ا. دروني باشد
ي ممكن است این لجبازي به خاطر تنش های. واقعي كودكتان چیست

ازکودک یا نوجوان بخواهیم درطول ).باشد كه در خانه وجود دارد
ته را یک هفته احساسات مثبت ومنفی در موقعیتهایی که قرار گرف

.(بنویسد وسپس علت آن را مشخص کند



:خانوادگي و فرديدرمان -10

مشاوره فردي به كودك شما كمك مي كند كه چطور عصبانیت خود را 
ي كنترل كند ، و به جاي لجبازي ، احساسات خود را به روش درست تر

میان مشاوره ي خانوادگي موجب مي شود كه ارتباط و گفتگو. بیان نماید
.اعضاي خانواده بهبود یابد

:آموزش حل مشكل از طریق شناختي. -11

نوع درمان به فرزند شما كمك مي كند كه  الگوهاي افكاري را كهاین 
و این . باعث رفتارهاي مشكل ساز مي شود را شناسایي كند و تغییر بدهد

ه یك راهكار مي تواند به صورت گروهي باشد كه شما و فرزندتان با هم ب
.راه حل دست مي یابید كه براي هر دو طرف سازنده است

(هوش عملی)اجتماعيآموزش مهارت هاي . -12

و فرزند شما مي آموزد كه چگونه تعامل مثبت و سازنده تري با هم سن
.ساالن خود داشته باشد



باال بردن توانایی کودک در شناخت وابراز احساسات-13

یر ازکودک بخواهید احساسات خود را توصیف کند وبرای تغی
.احساسات به اوبا تصویر آموزش دهید 

عصبی بودن،پرخاشگر،خشمگین=خشم

دلواپس شدن،هراسان=مضطرب

دستپاچه،شرمسار=آشفته

مقصر،شرمنده،حقیرشدن=گناهکار

مستاصل شدن،درمانده،دلسرد=ناامید

طردشدن،رها شدن،منزوی=تنها

پکرشدن،مایوس،افسرده=غمگین

پرتنش بودنتحت فشار،=تحت استرس

شادبودن،خوشبین،راضی=خوشحال

مردد بودن،حسادت،دیرباور،محتاط=بدبین



چه زمانی با همسرتان لجبازی می كنید

.بخواهید اشتباه های همسرتان را با رفتارتان تالفی كنید-۱

.عمدا كاری را كه می دانید همسرتان دوست ندارد انجام دهید-۲

استداشته باشید كه كارتان درستواصرار اشتباه های خود را تكرار كنید -۳

.منطق تكرار كنیدخودرابدون حرف ومدام ندهید گوش حرف همسرتان را -۴

ا خود را در برابر اشتباه خود اشتباه های گذشته همسرتان را پیش بكشید ت-۵
.تبرئه كنید و همسرتان را مقصر جلوه دهید

.می دانید اشتباه از شماست و آن را نپذیرید-۶

.می خواهید همسرتان را آزار دهید-۷



راهکارها

من به نظر تو احترام می گذارم اما این نظر من »: مشروطموافقت -1
نیست چون تو را دوست دارم، زندگی ام برایم مهم است و دلم 

«نمی خواهد تو را ناراحت كنم این بار نظر تو را می پذیرم

نید؛ و با لحنی محبت آمیز با آنها صحبت كدوستانه : محبت آمیزلحن -2
وب نظرهای تو هم خوب است و خیلی خ»: برای مثال اینگونه بگویید

پیشنهادهایی كه درباره مسائل مالی می دهی. تصمیم گیری می كنی
فوق العاده خوب هستند ولی گهگاهی من هم دوست دارم نظرم محترم 

«شودشمرده شود و در مورد چیدمان منزل نظر من هم اعمال 

نداشته ، تحقیر، توهین و سرزنشحالت گالیهتانصحبت سعی كنید -3
یشه تو عادت داری هم»: باشد؛ بنابراین از این جمالت استفاده نكنید
تو فكر كردی خودت همه»، «زور بگویی و نظر خودت را اعمال كنی

...و«من تا به حال ا گر چیزی نگفتم تحملت كردم»، «چیز را می دانی



باید روی نكته هایی كه طرف مقابل شما: همسرصحیح از شناخت -4
روی آن حساس است، شناخت پیدا كنید؛ مثال اگر طرف مقابل تان 

دوست دارد قدرت خود را نشان بدهد در مسائلی كه امكانش وجود دارد 
قدرت او را باال ببرید تا در زمینه هایی كه مدنظر شماست راحت تر 

.اعمال كنیدرا بتوانید نظرهای خود 
دراوایجادشوداجازه استقالل به فرد بدهید كه حس مستقل بودن -5
.فرد را تا حد امكان وادار به عجله و شتاب زدگی نكنیم-6
لجبازرشوه ندادن و حذف پاداش فرد -7
لجبازعدم توجه و نادیده گرفتن رفتار فرد -8
خانوادهبرقراری آرامش و امنیت در -9

.مخالفت با آقایان بهتر است به صورت غیرمستقیم باشد-10
یدنكنطرفداری طورمستقیم به ازفرزندان دربرابرهمسرتان رگزه-11

پرهیزازانتقاد،برچسب: دوازده مهارت بین فردی رافرابگیرید-12
نزدن، تهدیدنکردن، جنبه اخالقی بخشیدن به او،پرهیزازنصیت 

کردن،استدالل کردن،اطمینان بخشیدن، ازمسیرخارج کردن 
او،تمجیدکردن،پرهیزاز دستوردادن، به دنبال راه حل رفتن، مهربان

بودن،خلع سالح کردن



شخصرفتار انتقاد کنید نه از از -13

تالفی ممنوع-14

مذاکره ومصالحه کنیدممنوع جروبحث -15
(امروز می رویم این رستوران هفته بعد برویم آنجا)

باشیدداشته توجه وفرزندان تفاوت های بین زن و مرد به -16

اعتماد به نفس، نداشتن خود باوری و احساس شکستکمبود -17
شودباعث لجباز شدن افراد می

ا آرام باشیداگرپرخاشگرشوید احتمال گوش کردن به حرف شم-18
کمتراست

تغییر به اوبرچسب لجباز نزنید چون حالت تدافعی گرفته واحتمال-19
.کم است

سنگهای خود را با او وا بکنید در مورد چیزی که اهمیت می -20
(حبت کنیدرفتن به سینما را انتخاب کندولی برای سفر با هم ص)دهید درخواست کنید
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مان آرام پیش بروید این یک فرایند است چون ذهن بسته ز-27

.می برد تا باز شود

ه ای تنها عقید.شخص لجباز ازناشنوایی موقت رنج می برد-28

ایده مخالف باید به . را می شنود که عقیده ایده خودش باشد

بخش های کوچک تقسیم شده وکم کم ارایه شود

را درک به دیدگاه آنها فکر کنید بدون تحلیل روانشناختی او-29

کنید وآنچه را او می بیند سعی کنید ببینید

ی ها در کسب وکار وتصمیم گیر.افراد لجباز باهوش هستند-30

عالی هستند درتغییر دادن اوعجله نکنید لجبازی او نزدیک

.پشتکار است واین ویژگی موفقیت است

واند از این اختالف بهره برداری نموده وببینیدچگونه می ت-31
به شما نفع وسود برساند



با احترام به او نشان دهید که عقایدش مهم است سپس به -32

آرامی از او بخواهید به عقیده مخالف خودش احترام بگذارد

به آنها خود را دانای کل می دانند واز نه شنیدن متنفر هستند-33

یدا نرمی با آنها صحبت کنید تا نسبت به خود احساس خوبی پ

(می دانم خیلی سخت کار می کنی یا دلم برایت تنگ شده.)کنند

ا در گفتگو راهی نشان دهید که اونفع خودش درسخنان شم-34

اگر آنجا برویم امکان استخر وجود دارد.بیابد

کاررسیدندگونه ای گفتگوکنید که فکرکنند خودشان به این راه-35

می خواهم بخاطرمن اینکاررا انجام دهی. االن نوبت شماست-36

آنها ازناشناخته ها می ترسندواز .به آنها اطالعات بدهید-37

شکستن عادتها ، به آنها احساس امنیت خاطربدهید



لجبازی مانند یک بازی است ممکن است فرد بخاطر جلب -38

این بازی دو نفره. توجه وطغیان گری این رفتار را انجام دهد

.یروداست اگرفرد مقابل بازی را ترک کند جذابیت بازی از بین م

کنید که احساس شرمساری وخجالت کند تا به کاری -39
.با اومهربان باشید.  درخواست شما عمل کند




