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 آنچه كه الزم است مادران درباره پسرانشان بدانند

دانند كه  یم زهیآنان به حكم غر« پسرها را چه شده است؟ » : پرسند یكوشند رفتار پسرشان را درك كنند، م یاز مادران كه م یاریسب
پسرها  یو جسمان یدوران بلوغ به بعد بر رشد عاطف مردانه از یها هورمون گذرد؟ یاما در سر پسرها چه م. گذرد یدختر چه م كیدر ذهن 

 یرشد م یطور« رمز پسر» در واقع . دهند یم لینام نهاده شده ، تشك« رمز پسر» پسران را كه  یاز رفتارها یگذارند و مجموعه ا یاثر م
بردن به  یرو پ نیاز هم. كند یشگفت زده مامر مادران را  نیا وسازند  یخود را بر زبان جار یها و احساس ها شهیكند كه مردان جوان اند

خاطر  نانیاطم یپسرها را برا یها یژگیو یبرخ الًیذ. شود برخورد با آنان مناسب و آسانتر شود یو رفتار پسران باعث م شهیاند یچگونگ
 .میو سر در گم آورده ا رانیمجدد مادران ح

 

 !ستندیآنقدرها هم خشن ن ،نآنان برخالف ظاهرشا ؛دیدلواپس نباش، اما و ناآرامند خشن

كه همان پسر  یكند؟ اما موقع رتیح دنیكش ادیو فر دنیپر دن،یپسرانه پسرش همچون دو(  یانرژ)  رویاست كه از ن یمادر كدام
 یزپسرش را كه هفت ساله بود، در كالس ورزش نوشت، مشتاقانه منتظر بود كه هنگام با نیاسم اول یمادر یشود، چطور؟ وقت یپرخاشگر م

آن همه بچه، از  انیپسرش م یحت. كنند نیرا نقش زم فانشانیحر ایو  ندازندیرا بزنند و ب گریهمد كنانیباز شتتوقع ندا یكند ول قشیتشو
خشنش باعث شد  یباز یبچه ام آرام تر و عاقل تر است ول نیكردم كه ا یبا خودم فكر م شهیهم» : دیگو یاو م. همه پر جنب و جوش تر بود

 یم یخشن یآدم ها ندهیكه در آ ستیبدان معنا ن نیا یرا دوست دارند، ول زیخشونت آم یباز انپسر شتریب «.نمیبب زیاو را ن یروكه آن 
 یم یشوند و پ یخبردار م ییپرخاشجو یها تیپسران از محدود. نهفته اند یمشخص دیفوا یو جسمان یرقابت یها یباز نیبه واقع در ا. شوند

 .آگاه شوند گرانیاز گزند  باشند و چگونه از احساسات د دورمانده و  منیبروند تا ا شیبرند كه چقدر پ

 

 دارند یخشونت بار التیتخ

 یبر آن م زهیرسانه ها از مدارس، هراسان گشته و به حكم غر یآنان با مطالعه گزارش ها. كند یپسران ، مادران را آشفته م یپرخاشگر
نگران كننده را از دسترس پسران دور نگه دارند تا مبادا وسوسه شوند و به  یها لمیو ف ییویدیو یها یباز ،یاسباب باز یشوند كه تفنگ ها

گرفتند كه به  میتصم یپدر و مادر. شود یم لیآن وسا نیگزیپسرانشان جا التیكه تخ ابندی یدست بزنند مادرها درم ینجاررفتار ناه
 ت،یبدون در نظر گرفتن جنس تیبودند كه ترب دواریاس دخترانه به آنها بپوشانند آنها املب یندهند و حت یگونه اسباب باز چیه شانیپسرها

 .اشدداشته ب یندیخوشا ریتأث
 

 دهند یاحساساتشان را بروز نم یبه آسان

» خواهد  یحل كند و نم ییكند مشكلش را به تنها یم یپسر معموالً سع یبرد ول یآشفته اغلب به آغوش مادر پناه م ای نیخشمگ دختر
و  میمستق ریغ دیكن ی، سع دیكه او را ناراحت كرده به گفتگو بپرداز یمشكل نهیبا پسرتان در زم دیخواه یاگر م. دیایبه نظر ب« بچه ننه 

سخن  یموضوع خصوص ی نهیخواهند در زم یكه دو خانم م یهنگام .دی، سر صحبت را با او باز كن دیهست یانجام كار رمكه سرگ یزمان
 یكه به هم بنگرند، صحبت م نیمردها غالباً بدون ا یول(  ؟یدار یتو چه احساس: ) و بپرسند نندیهم بنش یاحتمال دارد رو به رو دنیبگو

مطالبشان را كم  نیتر یحال خصوص نیزنند و در ع یمفوتبال ، با هم حرف  یباز یتماشا نیدو مرد به طور مثال در ح د،یاگر دقت كن. كنند
كند، ممكن  یدوچرخه به پسرش كمك م ریكه در تعم یمادر .اندازند ینم گریكدینگران كننده هم به  یوقت نگاه چید و هكن یم انیكم ب

را به صحبت  یشام رودررو، و زیكه بخواهد سر م نیدرباره فرزندش شود تا ا یشتریب یزهای، متوجه چیخودمان یگفتگوها نیاست در ح
 .وادارد

 

 دارند معامله كنند دوست

را  یخواهند مطلب یو م. بابت هم مهارت دارند نیبحث كنند و از ا یزیطرفدار عدل و انصاف هستند و دوست دارند راجع به هر چ انردم
قول  ؟یده یقول م» : ندیگو یكه م دیشنو یرسند، اغلب م یكه به توافق م نیمنصفانه كنند و بعد از ا یدهند و معامله ا حیمو به مو توض

 یاثر نم زینق زدن ن. دانند یرا سخت م مانیبه عهد و پ یبندیپسرها پا. دانند كه معامله كردن فقط نصف جنگ است یم انمادر «؟یده یم
 منیاتاق نش یكاناپه  یپر سر و صدا رو یها یموافقت كرده بود از باز یپسر خانواده ا. مؤثراند گرید ریراهبردها و تداب نیكند، بنابرا

 یادآوریكه عهدش را به او  افتی یرو مادرش راه نیاز هم. برد یم ادیاش قولش را از  یعیطب یت نشاط و سرزندگعل هكند، اما ب یخوددار
 یمن قائل نم یبرا یتیاهم یول ؛یكردم كه با من دوست یفكر م ز،یپسر عز: مضمون نوشت و به كاناپه سنجاق كرد نیبه ا یادداشتیاو . كند
» ما هر چه بوده تمام شده، دوست سابق تو نیب. رود یشكسته به پشتم فرو م یكه فنر ینینش یحكم مم درآنق ،یزن یبه من لطمه م. یشو

مادران  انیم وندیها، دردسرها و غم و رنج ها، پ یتمام نگران رغمیعل .آورد ادیسرداد و قولش را به  یخنده ا ادداشتی نیاو با خواندن ا. «كاناپه
 .است یو پسران واقع

 ولتی پسرانه معلمدبیرستان غیرد
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