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دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی  -دانشگاه تهران

مقدمه

بيشک خانواده ،مهمترين و اصليترين نهاد تربيتي جامعه است و
نخستين آموزشگاه و پرورشگاه فرد محسوب ميشود .از اين رو ،بيان
هرگونه سخني دربارة تربيت کودک ،نوجوان و جوان ،بدون توجه به
نقش حياتي خانواده ،سخني نادرست و ناتمام قلمداد ميگردد .يک
خانوادة سالم و پويا ،خانوادهاي است که ميان اعضاي آن به ويژه ميان
والدين و فرزندان ،رابطهاي انساني و سالم حاکم است (نگاه کنيد به
فصل هجدهم با عنوان :ويژگیهای خانوادة س��الم در کتاب خانواده
و کودکان با نيازهای وي��ژه ،بهپژوه 1391 ،ب) .مادران و پدران توانا
کساني هستند که از داناييها و مهارتهاي الزم برخوردارند .بخشي
از دانس��تنيهاي ضروري براي والدين ،دانشهاي مربوط به برقراري
رابطة انساني با فرزندان است.
صنعتي شدن و شهرنشيني ،ساختار خانواده را دچار تحول کرده و
نيازها و انتظارهاي جديدي آفريده است .بزرگترين مشکل انسانها،
فق��ر ارتباط و ناهماهنگي ميان والدي��ن و فرزندان و همچنين ميان
فرزندان و والدين اس��ت .امروزه ديگر ،خانواده به تنهايي ناقل ميراث
فرهنگي نيست ،بلکه جامعه از طريق مدرسه ،رسانهها و اينترنت اين
نقش را به طور ظريف ،عميق و همه جانبه ايفا ميکند.

چند سئوال

 ëهر يک از ش�ما خبرهاي تکان دهن�دهاي را در صفحة
حوادث روزنامهها دربارة مشکالت والدين و نوجوانان خوانده

پنج اصل برقراري
ارتبـاط با نوجوان
و يا دربارة آن شنيدهايد .به نظر شما علت چيست؟
 ëعدم آگاهي والدين نسبت به نقشها و وظايف خود؟
 ëعدم توجه مادران و پدران به روانشناسي نوجوان؟
 ëتکرار کورکورانة روشهاي تربيتي نادرست؟
 ëعدم توانايي در برقراري رابطه درست با نوجوان؟
 ëعدم توجه به نيازهای همه جانبة نوجوان؟
 ëوجود خانوادههای ناسالم و بحرانی؟

آيا والدين به آموزش نياز دارند؟

خداوند متعال به صراحت در قرآن مجيد ميفرمايد« :آيا کساني
که ميدانند با کساني که نميدانند برابر هستند؟» ( الزمر )9 /بديهي
اس��ت که دانايان با نادانان برابر نيستند .هيچ پدر و يا مادري خود به
خود نميتواند پدر و يا مادر موفقي بش��ود و نوجوان خود را آنطور
که هست ،بشناسد و او را درک کند و با او رابطة درست برقرار نمايد،
مگر اينکه داناييهاي ضروري را کسب کند (توانايي ،در دانايي است).
به نظر میرسد يکی از علل مهم شکست پدران و مادران در تعليم و
تربيـت فرزندانشان ،عدم شناخت کودکان و نوجوانان است.
والديني که داراي فرزند نوجوان هس��تند (سنين دوازده تا هجده
سال) ،با مس��ائل گوناگونی روبهرو ميش��وند .بخش عمدهاي از اين
مس��ائل ،از عدم برقراري رابطة انس��اني با نوجوان ناش��ي ميش��ود.
نوجوان در مرحلة خاصي از گس��ترة رش��د به س��ر ميب��رد و بايد با
ش��ناخت و آگاهي با او برخورد کرد .پژوهشهاي متعدد نش��ان داده
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اس��ت که هرقدر والدين داناتر و آگاهتر باش��ند ،با مشکالت کمتري
روبهرو ميش��وند .از س��وي ديگر خانوادههايي که نسبت به نقشها،
وظايف و مس��ئووليتهاي خود بيش��تر آگاهي دارند ،بهتر ميتوانند
با فرزندانش��ان رابطه برقرار کنند و آنان را در اين دورة حساس و پر
انرژي به طريق مطلوب هدايت نمايند.
اگر ب ه سالمت و رشد شکوفايي همه جانبة شهروندان يک جامعه
فکر ميکنيد ،بايد به س�لامت خانوادهها بينديشيد .همچنين اگر به
سالمت جامعه فکر ميکنيد بايد به سالمسازي خانوادهها بينديشيد.
از اي��نرو ،در آم��وزش پدران و مادران ،ي��ک هدف عمده تعقيب
ميشود و آن هم« ،سالمسازي خانوادهها» است.
مسائل نوجوانان و جوانان يک جامعه از جنبههاي گوناگون داراي
اهميت است .ا ّما مسئله برقراري رابطه ميان والدين و آنان از اهميت
بيش��تري برخوردار اس��ت .نوجوان در حال گذر از دوران کودکي به
دوران جوانی و بزرگس��الي اس��ت و نوجوانان و جوانان ،سرمايههاي
واقعي جامعه محسوب ميشوند .بنابراين اساس هرگونه برنامهريزي و
رفتار با نوجوان ،شناخت واقعي نوجوان است.
از سوي ديگر نوجوان در اين دوره به ارزيابي و بازنگري روابطاش
با والدين ميپردازد .ممکن است نتيجة ارزيابي نوجوان از والدين که
زمانی «قهرمان» او محس��وب ميش��دهاند ،اکنون منفي و نامطلوب
باش��د .نوجوان گاهي والدين خود را با ديگران مقايس��ه ميکند و در
نتيجه به برخي از ضعفها و کاستيها پيميبرد .اين وضعيت ممکن
است سبب ناامني و ناخوشنودی نوجوان شود و در نتيجه نوجوان به
والدينش پرخاش کند و عقايد و سبک زندگي آنها را رد کند .در اين
شرايط نوجوانان نيز نياز به آموزش دارند تا بدانند که شيوة برقراري
رابطه با والدين چگونه است .همچنين نوجوانان بايد آگاهيهاي الزم
دربارة پذي��رش واقعيتها ،ويژگيهاي خانوادگ��ي ،فرهنگي و ديگر
شرايط اقتصادي ،اجتماعي و سياسی را کسب کنند .در هر حال بايد
به فرزندتان يادآور شويد که بهترين و امينترين کساني که میتوانند
به او کمک کنند و مشاور او باشند ،پدر و مادر هستند.
ب��ه نظر نگارنده ،مهمترين قدم در فرايند تعليم و تربيـت ،آش��نا
ک��ردن پدران و مادران به اصول تعليم و تربيت و روشهاي برقراري
رابطة انس��اني با فرزندان اس��ت .در دورههای راهنمايی و دبيرستان،
به طور معمول با فرزنداني روبهرو هس��تيم که دورة نوجواني را طي
ميکنن��د .از اين رو ،آش��نايي دقي��ق با روانشناس��ي نوجواني يک
ضرورت حياتي اس��ت .مهمترين نکتهاي که پدران و مادران در دورة
نوجواني بايد به آن توجه کنند ،اين اس��ت که با نوجوان نبايد مانند
يک کودک رفتار کرد ،زيرا نوجوان نه کودک اس��ت و نه بزرگس��ال.
هنگامي که فرزند ما دورة کودکي را طي ميکند و به دورة نوجواني
قدم ميگذارد ،در واقع وارد يک دورة بحراني ميشود.
در برخي تمدنها و فرهنگها ،تشريفاتي به نام «آيينگذر» وجود
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دارد که چند ساعت يا چند روز بهطول ميکشد و مشخص ميشود
که کودک به حد بلوغ رس��يده و وارد دورة بزرگسالي شده است .ا ّما
در حال حاضر با پيچيده شدن زندگي ،مرز بين کودکي و بزرگسالي
نامشخص است .فراهم کردن فرصتهايي مانند اجازۀ رانندگي ،اجازة
ازدواج ،دادن رأي و انجام خريد و فروش ،نشانة به رسميت شناختن
حقوق بزرگساالن براي نوجوانان است ،ولي هيچ يک از اين حقوق به
درستي تضمين نميکند که نوجوان آمادگيهاي الزم را کسب کرده
است (کلمز و همکاران.)1373 ،
بهط��ور معمول ،دورة نوجواني (دوازده تا هجده س��الگي) را به دو
مرحله تقسيم ميکنند .مرحلة اول يا آغاز نوجواني ،از دوازده تا پانزده
سالگي و مرحلة دوم يا پايان نوجواني ،از پانزده تا هجده سالگي است.
بدين ترتيب دورة آموزش��ي راهنمايي تحصيلي مقارن با مرحلة
اول نوجواني و دورة دبيرستان با مرحلة دوم نوجواني همزمان است.
شايد دورة نوجواني ،آخرين مرحلة رشد فرزندان باشد که والدين بايد
فعاالنه آنان را ياري کنند تا مس��ير زندگي خويش را بيابند و خود را
بشناس��ند .زيرا پس از اين دوره ،نوجوان پا به دورة جواني ميگذارد
و به تدريج وارد دنياي مس��تقلي ميشود .در اين شرايط همجوان و
ه��م والدين بايد آمادگيهاي الزم را کس��ب کنند تا جوان بتواند به
استقالل ،خود رهبري و خود اتکايي نايل شود.
در فرايند تعليم و تربيت و رش��د ،يک��ي از اثربخشترين روشها،
برقراري رابطة انساني با نوجوان و حفظ و تأمين عزت نفس و احساس
خود ارزش��مندي نوجوان اس��ت .بنابراين اگر نوجوان را باور ميکنيد
و ميپذيريد که داش��تن يک رابطة خوب و انس��اني ،مقدماتيترين و
ضروريترين مرحلة کار با نوجوان است ،رعايت اصولي که در اين مقاله
به اختصار از نظر ش��ما خواهد گذشت ،کمک ميکند تا بتوانيد ميان
خ��ود و فرزندتان رابطة مطلوب را برقرار کنيد .ه��ر يک از اين اصول
ميتواند چون قاعده و يا «سرنخي» شما را هدايت کند و به انديشيدن
و ارزيابي دربارة ارتباط خود با فرزند نوجوانتان دعوت نمايد.

اصل آمادهسازي نوجوان براي زندگي در دنياي واقعي

يکي از مهمترين هدفهاي غايی تعليم و تربيت در تمام سطوح،
چه رسمي و چه غيررسمي ،در خانه ،مدرسه و جامعه بايد آمادهسازي
فرد براي زندگي در دنياي واقعي باش��د .براي اين منظور بايد فرزند
نوجوانتان را با واقعيتهاي تاريخي ،اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي
آش��نا کنيد و آموزشي به او بدهيد که او را براي زيستن در اين دنيا
آماده کند« .آموختن براي زيس��تن» بايد هدف همة پدران ،مادران،
معلمان و مربيان باشد .گاهي اوقات ،نوجواني تقاضايي از پدر و مادر
ميکند و بدون دليل با مخالفت روبهرو ميشود .براي مثال ،نوجواني
دوچرخه و يا کامپيوتر ميخواهد و پدر و مادر پاسخ ميدهند« :صالح
نيس��ت!» و يا «نميتوانيم!» .نوجوان دليل ميخواهد و ميپرسد چرا
صالح نيست؟ چرا نميتوانيد؟! در اين شرايط بايد صميمانه و مستدل
با او صحبت کرده و درآمد واقعي و هزينههاي واقعي خانواده را براي
او تشريح کنيد و توضيح دهيد تا او متقاعد شود.
از سوي ديگر نوجوان بايد استقامت و صبر کردن را بياموزد و در
زندگي خانوادگي با برنامهريزي ،بودجهبندي و اولويتها آش��نا شود.
از اين رو ،نبايد انتظار داش��ته باشد که هر چه تقاضا کرد يا خواست،
بيدرنگ در اختيار او قرار گيرد .نوجوان بايد صبر کردن را ياد بگيرد،
موانع را بشناسد ،با ناماليمات و مشکالت دست و پنجه نرم کند و ياد
بگيرد که چگونه با وضع موجود کنار بيايد (پيل.)1389 ،
براي اينکه نوجوان با واقعيتهاي تلخ و شيرين زندگي به تدريج
آش��نا شود ،بايد در دنياي واقعي و ش��رايط طبيعي آموزش ببيند و
تربيت شود .در اين باره ،جملة معروفي است که ميگويد« :گلهايي
ک��ه در گلخانه پرورش مييابند ،زود پَرپَر ميش��وند( ».نگاه کنيد به
اصل آشنا سازی فرزندان با واقعيتها در کتاب اصول برقراری رابطة
انس��انی با کودک و نوجوان ،بهپژوه 1391 ،الف) .منظور اين اس��ت
ک��ه تعليم و تربيت بايد در دني��اي واقعي و طبيعي صورت گيرد ،نه
در يک محي��ط محصور ،قرنطينه و غيرواقعي .زماني که فرزندتان را
در يک محيط گلخانهاي تربيت ميکنيد ،ميزان آسيبپذيري او باال
ميرود و از واقعيتهاي جامعه دور ميشود .پدر و مادر اجازه ندارند
ب��ه نوجوان غرور بیجا بدهند و او را در دنياي خيالي و رؤيايي تربيت
کنند و يا خداي ناکرده او را فريب دهند و اغفال کنند .براي مثال ،در
مواردي مانند شغل پدر ،ميزان درآمد خانواده ،وضعيت تولد (مسئله
فرزند خواندگي) ،فوت پدر و مادر و نظاير آن قبل از اينکه فرزندتان
حقيقت را از زبان ش��خص ديگري بشنود و کاخ باورهايش فرو ريزد،
ش��ما خودتان سعي کنيد با زمينهس��ازي و ايجاد آمادگيهاي الزم،
به تدريج ،به زبان س��اده ،مختص��ر ،محرمانه و صميمانه واقعيتها و
حقاي��ق زندگي خانوادگ��ي را با او در ميان گذاري��د تا بدين ترتيب
اعتماد و اطمينان نوجوان حفظ ش��ود .در ص��ورت لزوم ميتوانيد با
يک فرد متخصص مانند روانشناس و يا مشاور به مشورت بپردازيد.

ëëëëëëë

نوج�وان در گس�ترة رش�د خوي�ش ب�ا الگوهاي
پيرامون خود ،همانندسازي يا همسانسازي ميکند.
اين فرايند به او کمک ميکند تا با محيط پيرامون خود
سازگاري نمايد و هنجارها ،قواعد و ارزشهاي حاکم
ب�ر خانواده و جامعه را فرا گيرد .ک�ودک و نوجوان در
فرايند رشد ،پدر و مادر خود را به عنوان قهرمان مورد
تحسين و الگو قرار ميدهد و تالش ميکند رفتارهاي
گوناگون را از آنها تقليد نمايد.
ëëëëëëë

اصل الگوپذيري و همانندسازي

بيشک الگوپذيري و همانندس��ازي از مهمترين و اثربخشترين
روشه��اي يادگيري و اجتماعي ش��دن کودک و نوجوان به ش��مار
ميرود .نوجوان از طريق همانندسازي با بزرگترها ،ستارههاي هنري
و چهرههاي درخشان علمي ،ورزشي ،تاريخي و مذهبي ياد ميگيرد
که چگونه رفتار کند .اگر در دين مبين اس�لام توصيه ميش��ود که
مس��لمانان س��يرة ائمة معصومين  -صلوات اهلل عليهم اجمعين  -را
مطالعه کنند و بدان عمل نمايند؛ منظور اين اس��ت که ش��يوة رفتار
زندگي عملي ،الگو و سرمشق قرار دهند .از اين رو ،کودک
آنها را در
ِ
و نوجوان نخس��ت مادر و سپس پدر خود را سرمشق قرار ميدهند و
برحسب جنسيت کودک و س��ن او ،تأثيرگذاری پدر و مادر متفاوت
است .بديهي است به طور کلي دختر با مادر و پسر با پدر همانندسازي
ميکند .بنابراين فقدان حضور پدر در فرايند رش��د پس��رها (يتيمی
عاطفی) ،آثار نامطلوبي بر ش��خصيت و س��ازگاري اجتماعي پسران
نوجوان برجا ميگذارد.
ش��ايان ذکر اس��ت که يک��ي از علل ناهنجاريه��اي اجتماعي و
بزهکاري ،الگوبرداري نادرست است .نوجوان در اين دوره بيش از حد
تحت تأثير دوستان و همساالن قرار میگيرد .چنانچه خانه ،مدرسه و
جامعه (به ويژه از طريق رسانهها) الگوهاي نادرست در اختيار او قرار
دهند ،فراين��د الگوبرداري نوجوان به طريق نامطلوبي صورت خواهد
گرف��ت .گاهي اوقات برادر بزرگت��ر و يا خواهر بزرگتر در خانواده و
يا يک همکالسي موفق و جسور در مدرسه ميتواند براي نوجوان به
عنوان يک قهرمان و الگو قلمداد شود.
به شما والدين گرامي توصيه ميشود که سعي کنيد در قدم اول
اعمال خود ،الگوهاي شايس��تهاي براي فرزندتان باشيد .از
با رفتار و
ِ
زبان فرزندان میشنويم که میگويند :ای پدر ،ای مادر؛ ديدهام ناظر
اعمال شماست ،من به رفتار شما مینگرم( .نگاه کنيد به پيام فرزندان
ب��ه پدران و مادران در کتاب ازدواج موفق و خانوادة س��الم ،چگونه؟
بهپ��ژوه .)1389 ،در قدم دوم س��عي کنيد فرزند نوج��وان خود را با
الگوهاي شايستة ديگر مانند معلمان موفق ،نويسندگان ،دانشمندان
و هنرمندان آش��نا کنيد و دربارة زندگي و خصلتهاي مردان و زنان
بزرگ با آنها صحبت کنيد .از اين رو ،اگر من و شما به عنوان مادر،
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پدر و يا «معلم -مربي» توانستيم با مجهز شدن به دانشهاي الزم و
تزکية نفس ،با نوجوانان درس��ت رفتار کنيم ،آنها هم درست رفتار
ميکنند .زيرا فرزندان ما در درجة اول محصول خانواده هستند و به
قول مولوي:
فعل ما ندا
اين جهان کوه است و ِ
سـوي مـا آيـد نداهـا را صدا
نوج��وان در گس��ترة رش��د خوي��ش با الگوه��اي پيرام��ون خود،
همانندسازي يا همسانسازي ميکند .اين فرايند به او کمک ميکند تا
با محيط پيرامون خود سازگاري نمايد و هنجارها ،قواعد و ارزشهاي
حاکم بر خانواده و جامعه را فرا گيرد .کودک و نوجوان در فرايند رشد،
پدر و مادر خود را به عنوان قهرمان مورد تحسين و الگو قرار ميدهد و
تالش ميکند رفتارهاي گوناگون را از آنها تقليد نمايد .در اين فرايند،
چنانچه رابطة پدر و مادر با يکديگر و رابطة پدر و مادر با فرزند (مثلث
مقدس) ،يک رابطة سالم ،امن و پذيرا باشد ،بيشک تأثيرپذيري فرزند
از پدر و مادر بيشتر و بيشتر خواهد بود .به بيان ديگر نوجواني ،پدر و
مادر خود را الگو قرار ميدهد که او را دوست بدارد و در کنار او احساس
آرامش کند .مجدداً از زبان فرزندان میش��نويم که میگويند :ای پدر،
ای مادر؛ بينتان همدلی ار باش��د و مهر ،من چو گل در برتان ش��ادابم
(نگاه کنيد به پيام فرزندان به پدران و مادران در کتاب ازدواج موفق و
خانوادة سالم ،چگونه؟ بهپژوه.)1389 ،
در مقاب��ل ،اگ��ر نوجوان��ي در کنار پدر و مادر احس��اس ناامني و
اضط��راب کند ،در الگو قرار دادن والدين خود دچار ش��ک و ترديد و
تعارض ميش��ود .زيرا اينگونه والدين ،کساني هستند که فرزندشان
را سرزنش ،تنبيه و تحقير ميکنند .در چنين شرايطي نوجوان دچار
تعارض و کش��اکش رواني ميشود که آيا پدر را الگو قرار دهد ،يا نه؟
آيا مادر را الگو قرار دهد ،يا نه؟ در نتيجه ،هس��تة اضطراب در درون
نوجوان شکل ميگيرد و موجب عدم تعادل حياتی روانی او میشود و
بعدها به صورت ناهنجاريهاي رفتاري بروز ميکند .نکتة قابل تأکيد
اين اس��ت که کس��ي ميتواند به عنوان الگوي شايسته براي نوجوان
انتخاب ش��ود که با نوجوان صادق باشد و بتواند اعتماد او را به سوي
خود جلب کند .از اين رو ،کس��اني که در خانواده ،مدرس��ه و جامعه
به عنوان الگوي محبوب کودکان و نوجوانان محسوب ميشوند ،بايد
س��عي کنند در عمل و رفتار با آنان رابطة انساني برقرار کنند ،نه در
حرف و گفتار!! زيرا در مکتب مقدس اسالم ،بر تعليم و تربيت عملي
بسيار تأکيد شده است (رطب خورده ،منع رطب کِی تواند کرد؟!).

اصل ايجاد امنيت رواني

خانواده ،مهمترين كانون تأمين كنندة نيازهاي جسماني و رواني
فرد اس��ت و تمام تالش پدران و مادران مس��ئول و آگاه بايد بر اين
1
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اصل مبتني باشد كه فضاي خانه و خانواده سرشار از امنيت ،محبت
و آرامش باشد .هر يك از اعضاي خانوادة شما به ويژه فرزندانتان بايد
درخانه احس��اس امنيت كنند و كانون خانواده را بهترين و امنترين
پناهگاه بدانند .اگر نوجواني اش��تباهي كرد و يا كار نادرس��تي انجام
داد ،هيچگاه نبايد به او گفت« :دوس��تت ندارم!» « تو ديگر پس��ر يا
دختر من نيستي!» « ،من ديگر مادر يا پدر تو نيستم!» و يا به طرق
گوناگون او را س��رزنش و تحقير كرد .اينگونه برخوردها و بيان اين
قبيل جملهها ،هيچ كمكي به حل مسئله و اصالح رفتار او نميكند،
بلكه موجب س��رخوردگي ،مختل ش��دن رواني نوجواني ميش��ود و
س�لامت رواني او را به خطر مياندازد .در مقابل ،بايد علل نادرستي
آن رفت��ار را در فضايي محرمانه و صميمان��ه برايش توضيح دهيد و
بگوييد« :چرا اين رفتار درس��ت نيست؟ داليل آن كدام است؟» در
هر حال توصيه ميش��ود بين خود و فرزند نوجوانتان رابطهاي ايجاد
كنيد كه او بتواند آزادانه احساس��ات ،دغدغهها و نگرانيهاي خود را
بدون احس��اس ترس و طرد شدن با شما در ميان گذارد .در بررسي
علل ناهنجارهاي عاطفي مالحظه ميشود كه «عدم امنيت رواني» و
يا احساس «ناامني رواني» مهمترين علت بروز ناهنجارهاي رفتاري و
عاطفي به شمار ميرود.
ش��ايان ذكر اس��ت كه اكث��ر ناهنجاريهاي رفت��اري ،عاطفي و
اجتماعي «معلول» هستند .براي درمان يا اصالح آنها بايد به سراغ
«علته��ا» رفت و «علتها» را در ش��يوة تربي��ت خانوادگي و نحوة
ارتباط والدين با فرزندان جستجو كرد .به طور معمول تحقير كردن،
س��رزنش كردن ،مقايسه كردن ،داش��تن انتظارهاي نابجا ،دعواهاي
خانوادگي و تنبيه كردن نوجوان ،موجب ناامني دروني يا آش��فتگي
عاطفي نوجوان ميش��ود .اين وضعيت تعادل حياتي رواني نوجوان را
مختل ميس��ازد و او براي دستيابي مجدد به «تعادل حياتي رواني»
به رفتارهايي از قبيل :لجبازي ،پرخاشگري ،شب ادراري ،دروغگويي،
ناخن جويدن ،اعتياد و نظاير آن متوسل ميشود (نگاه كنيد به فصل
دوازدهم با عنوان ،خانواده و كودك با مشكالت عاطفي و رفتاري در
كت��اب خانواده و كودكان با نيازهاي ويژه ،بهپژوه 1391ب) اين بيت
زيبا از حافظ به نيكي ميتواند اين وضعيت را تجسم بخشد:
در اندرون من خسته دل ندانم كيست
كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست
يکي از مسائلي که موجب عدم امنيت رواني ميشود ،ستيزههاي
خانوادگي و انتظارهاي نابجاي پدر و مادر از فرزندان اس��ت .ش��هيم
و باغبان ( )1373در پژوهش��ي مقدماتي با استفاده از پرسشنامهاي
حاوي  112پرسش بسته پاس��خ از  191دانشآموز دبيرستاني (94
دختر و  97پسر) در دو ناحية متفاوت اقتصادي و اجتماعي در شهر
ش��يراز به بررسي مش��کالت نوجوانان دبيرس��تاني پرداختهاند .اين
پژوهش��گران گزارش کردهاند که بيشترين مشکالت نوجوانان دختر

و پسر به شرح ذيل است:
والدينم به من اعتماد ندارند 69 /3 :درصد
مشاجرات خانوادگي نگرانم کرده است 64 /6 :درصد
احساس گناه ميکنم و از عقوبت خدا ميترسم 63 /5 :درصد
معموالً عصباني هستم 61 /5 :درصد
احساس عدم موفقيت و شکست ميکنم 50 /5 :درصد
اغلب بيقرار هستم و دلشوره دارم 50 /5 :درصد
بنابراين با توجه به وجود اينگونه مش��کالت در دختران و پسران
دبيرس��تاني ،پدران و مادران چه وظايف و نقشهايي به عهده دارند؟
و فرزندان ما به چه چيزي نياز دارند؟

اصل برخورد مثبت و مثبت فکر کردن

هنگامي که با نوجوان روبهرو ميشويد ،سعي کنيد با او برخورد مثبت
داشته باشيد ،از کلمهها و عبارتهاي تشويقآميز استفاده کنيد و به دنبال
کشف نکات مثبت او باشيد ،نه عيبجويي و ايراد گرفتن .منظور اين است
که رفتارهاي مطلوب فرزندتان را تحسين کنيد و تواناييهاي او را مدنظر
داشته باشيد و در مقابل از سرزنش کردن و خجالت دادن او پرهيز کنيد.
هنگام رويارويي با يک مشکل يا مسئله رفتاري ،همواره اين نکته را در
نظر داشته باشيد که« :مسئله در يک طرف و شيوة برخورد با مسئله در
طرف ديگر قرار دارد» .مفهوم اين جمله اين است که با يک مسئله واحد
ميتوان به روشهای گوناگون برخورد کرد و راهحلهاي متفاوتي عرضه
نمود .بديهي است هر شيوة برخورد ،پيامدهاي متفاوتي به دنبال خواهد
داش��ت .يک پدر و يک مادر توانا و دانا کس��ي است که هنگام بروز يک
مسئله ،شکيبايي خود را حفظ کند و با متانت برخورد نمايد و عاقالنه به
دنبال علت شناسی و راهحل برود .چه بسا يک برخورد درست و مثبت
با مسئله موردنظر در يک فضاي صميمانه و محرمانه (مانند :طرح يک
سئوال ،علتشناسي وقوع يک رفتار نامطلوب ،توضيح خواستن و تقاضاي
اطالعات) به روشن و حل شدن مسئله منجر ميشود.
اجازه دهيد ديدار ش��ما با نوجوان ،خوش��ايند باشد و يک خاطرة
مثبت ايجاد کند .سعي کنيد برخورد شما با فرزندتان «آرامشبخش»
باشد ،نه «اضطراب آفرين»! نکتة شايان توجه اين است که :در بدترين
انسانها ،آن قدر خوبي وجود دارد و در بهترين انسانها ،آن قدر بدي
هست که از چشم من و شما پنهان ميمانند و يا پنهان ماندهاند .بنابراين
شايسته نيست در جستوجوي خطاها و نقاط ضعف فرزندتان باشيد،
بلک��ه موفقيتها ،نقاط مثبت و تواناييه��اي او را ببينيد ،بزرگنمايی
کنيد و يادآور شويد.

اصل برقراري ارتباط کالمي و عاطفي

تحقيقات متعدد نش��ان داده است که ميان اعضاي خانواده هر قدر
ارتباط کالمي و عاطفي بيشتر باشد ،روابط اعضاي آن خانواده ،سالمتر،

ëëëëëëë

در فرايند تعليم و تربيت و رشد ،يکي از اثربخشترين
روشها ،برقراري رابطة انساني با نوجوان و حفظ و تأمين
عزت نفس و احس�اس خود ارزش�مندي نوجوان است.
بنابراين اگر نوجوان را باور ميکنيد و ميپذيريد که داشتن
يک رابطة خوب و انساني ،مقدماتيترين و ضروريترين
مرحلة کار با نوجوان است ،رعايت اصولي که در اين مقاله
به اختصار از نظر ش�ما خواهد گذش�ت ،کمک ميکند تا
بتوانيد ميان خود و فرزندتان رابطة مطلوب را برقرار کنيد.
هر يک از اين اصول ميتواند چون قاعده و يا «سرنخي»
شما را هدايت کند و به انديشيدن و ارزيابي دربارة ارتباط
خود با فرزند نوجوانتان دعوت نمايد.
ëëëëëëë

بانش��اطتر و محکمتر است .بنابراين توصيه ميشود در هر فرصتي که
پيش آيد ،با فرزندتان صحبت کنيد و با او در يک فضاي محبتآميز،
محرمان��ه و صميمانه ارتباط کالمي و عاطفي برق��رار کنيد .براي اين
منظور پيشنهاد ميشود به طور منظم ،هر شب پيش از خواب ،در کنار
بستر او دقايقي بنشينيد( .يک شب پدر و يک شب مادر) و در خلوت،
آرام آرام با او حرف بزنيد و از او بخواهيد که با شما راز و نياز کند ،دربارة
مدرس��ه و درس و مشق و دوس��تانش ،در بارة فعاليتهاي روزانهاش،
در بارة نگرانيها ،خواستها و عالقههايش ،دربارة احساساتش نسبت
ب��ه اعضاي خانواده و نظاير آن با ش��ما حرف بزن��د و درد دل کند .در
اي��ن موقعيت ،فعاالنه به حرفهاي نوجوان گوش کنيد و واکنشهاي
مناسب نشان دهيد .در ابتداي صحبت به نوجوان آزادي کامل بدهيد
تا از هر جا که دلش ميخواهد صحبتش را ش��روع کند .الزم نيس��ت
هرچه را که فرزند شما ميگويد تفسير کنيد يا حرفهاي او را تصحيح
نماييد ،بلکه او را تش��ويق کنيد که حرف بزن��د و در صورت لزوم با او
هماحساسي ،همدردي و همفکری کنيد.
همچني��ن در اين موقعيت از نوجوان بخواهيد که رفتارهاي روزانة
خود را بررسي و ارزيابي كند .ابتدا رفتارهاي مطلوب و درست و سپس
ِ
ضمن
رفتاره��اي نامطلوب و
نادرس��ت او را با هم بررس��ي کني��د .در ِ
صحبت ،از او دربارة علل بروز رفتارهايش و داليل درستي يا نادرستي
آنها سئوال کنيد تا به اين ترتيب ،نوجوان به علل بروز رفتارهايش پي
ببرد و در نتيجه در او رشد فکري و خودآگاهي ايجاد شود.
گاه��ي اوقات ،در ط��ول روز با فرزند نوجوان خ��ود خلوت کنيد
و چند س��اعت را با او بگذرانيد (براي مث��ال ،هنگام رانندگی ،ديدن
يک فيلم سينمايي ،در پارک قدم زدن ،خريد رفتن ،ورزش کردن و
مشاهدة يک مس��ابقة ورزشي) .اين وضعيت ،فرصت خوبي است که
فرزندتان با ش��ما درد دل کند و احتماالً دربارة مسائل خصوصي و يا
مسائل جنسي به طور مستقيم يا غيرمستقيم از شما سئوال کند.
نوج��وان در دورة نوجوان��ي ب��ا مس��ائل و مش��کالت گوناگون��ي
روبهرو ميش��ود .اگر والدين ش��ناخت درس��تي از مس��ائل و مشکالت
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 ëباي��د بين عام�لان تربيتي همدل��ی ،همفک��ری ،هماهنگي و
همکاري حاکم باشد.
 ëنبايد کاري کرد که نوجوان ،خود را مسئول خستگي و پيري و
مشکالت خانواده تصور کند.

منابع

فرزند نوجوانشان نداشته باشند ،چه اتفاقي رخ ميدهد؟ اگر کانون خانواده
سرد و بيروح باشد چه ميشود؟ مظلومي عقيلي ( )1373در پژوهشي
تحت عنوان« :بررس��ي علل فرار نوجوانان از خانه» به بررسي علل فرار
سيوهشت نوجوان که حداقل براي يک بار از خانه گريختهاند،
از خانة 
پرداخته است .پژوهشگر مذکور در اين بررسي نشان داده است که چگونه
يک خانواده آش��فته و بحراني ،موجب ميشود که نوجوان مطرود شود،
تحقير شود ،مورد تنبيه جسماني ش��ديد قرار گيرد و سرانجام از خانه
فرار کند« .فرار از خانه» پاسخ و واکنشي بارز و گويا به ستيزهها ،طردها،
مجادلهها و ترسهاست که به شکل اعتراض و انتقامجويي و ابراز خشم و
نفرت در مقابل آشفتگيهاي خانوادگي و بيعدالتيهاي حاکم در خانواده
و در جامعه بروز ميکند .اگرچه وابستگيهاي عاطفي و اقتصادي نوجوان
به خانواده موجب ميش��ود که اکثر نوجواناني که خانه را ترک کردهاند،
تلخ دوري از خانه و خانواده ،پس از چند ساعت
طعم ِ
پس از چش��يدن ِ
يا چند روز با وساطت ديگران يا خود با شرمساري و سرافکندگي ،بدون
ميل باطني به همان کانون بحراني و پرتالطم بازگردد .ا ّما ما نميدانيم
واکنش و برخورد والدين با اينگونه نوجوانان چگونه است؟! و نميدانيم
که در آينده چه خواهد ش��د؟! ش��ايد برخي از آنها را سرانجام در کانون
اصالح و تربيت مالقات کنيم؟!

چند توصيه :چه بايد کرد؟

 ëبايد انتظارهاي خود را با توجه به سن و توان نوجوان تنظيم کرد.
 ëبايد انتظارهاي خود را با آرامش و به آرامي با نوجوان مطرح کرد.
 ëبايد منافع و پيامدهاي مطلوب رفتارها را براي نوجوان توضيح داد.
 ëباي��د گونهای با نوجوان رفتار کرد ک��ه در برابر کاري که انجام
ميدهد ،خود را مسئوول بداند.
 ëبايد به نوجوان فرصت داد تا کاري را بدون شتابزدگي انجام دهد.
 ëبايد هنگامی که نوجوان کاري را درست انجام ميدهد او را تشويق کرد.
 ëبايد وقت گذاشت و با نوجوان به گفتو شنود پرداخت.
 ëبايد در ارتباط با نوجوان از خشونت و تهديد و سر و صدا و داد
و بيداد پرهيز کرد.
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قرآن مجيد
مثنوی معنوی مولوی
بهپژوه ،احمد ( .)1360کودکان چگونه رفتار ميکنند؟ همانگونه
که با آنها رفتار ميشود (پوس��تر آموزشي) .تهران :انتشارات انجمن
اوليا و مربيان.
بهپژوه ،احمد ( 1391الف) .اصول برقراري رابطة انساني با کودک
و نوجوان (با تجديد نظر و اضافات)(چاپ هشتم) .تهران :نشر دانژه.
بهپ��ژوه ،احم��د ( 1391ب) .خانواده و کودکان ب��ا نيازهای ويژه.
تهران :انتشارات آوای نور.
بهپ��ژوه ،احم��د ( .)1389ازدواج موفق و خانوادة س��الم ،چگونه؟
(چاپ دوم) .تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
پيل ،نرمان وينست ( .)1389معجزة اراده .ترجمة وجيهة آزرمي،
تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
حافظ ش��يرازي ،محم��د ( .)1372ديوان حاف��ظ :آيينه جام .به
اهتمام محمد قزویني و قاس��م غني ،همراه با يادداش��تهاي استاد
مرتضي مطهري ،تهران :انتشارات صدرا.
ش��هيم ،س��يما و باغبان ،ايران ( .)1373آمادهسازي چک ليست
مشکالت نوجوانان دبيرستاني ،در :وزارت آموزش و پرورش ،مجموعه
مقاالت سومين سمپوزيوم جايگاه تربيت :نوجوان و جوان در آموزش
و پرورش .تهران :انتشارات معاونت پرورشي.
کلمز ،هريس؛ کالرک ،امينه و بي��ن ،رينولد ( .)1373روشهاي
تقوي��ت ع ّزت نف��س در نوجوان��ان .ترجمة پروين عليپور ،مش��هد:
انتشارات آستان قدس رضوي.
مظلومي عقيلي ،فهيمه ( .)1373بررسي علل فرار نوجوانان از خانه ،در:
وزارتآموزشوپرورش،مجموعهمقاالتسومينسمپوزيومجايگاهتربيت:
نوجوان و جوان در آموزش و پرورش .تهران :انتشارات معاونت پرورشي.
ëëëëëëë

اج�ازه دهي�د ديدار ش�ما با نوجوان ،خوش�ايند باش�د و يک
خاط�رة مثبت ايجاد کند .س�عي کنيد برخورد ش�ما ب�ا فرزندتان
«آرامشبخش» باشد ،نه «اضطراب آفرين»! نکتة شايان توجه اين
است که :در بدترين انسانها ،آن قدر خوبي وجود دارد و در بهترين
انسانها ،آن قدر بدي هست که از چشم من و شما پنهان ميمانند
و يا پنهان ماندهاند .بنابراين شايس�ته نيس�ت در جس�توجوي
خطاها و نقاط ضعف فرزندتان باشيد ،بلکه موفقيتها ،نقاط مثبت و
تواناييهاي او را ببينيد ،بزرگنمايی کنيد و يادآور شويد.
ëëëëëëë

