
مقدمه
بي شک خانواده، مهم ترین و اصلي ترین نهاد تربیتي جامعه است و 
نخستین آموزشگاه و پرورشگاه فرد محسوب مي شود. از این رو، بیان 
هرگونه سخني دربارة تربیت کودک، نوجوان و جوان، بدون توجه به 
نقش حیاتي خانواده، سخني نادرست و ناتمام قلمداد مي گردد. یک 
خانوادة سالم و پویا، خانواده اي است که میان اعضاي آن به ویژه میان 
والدین و فرزندان، رابطه اي انساني و سالم حاکم است )نگاه کنید به 
فصل هجدهم با عنوان: ویژگی های خانوادة س��الم در کتاب خانواده 
و کودکان با نیازهای وی��ژه، به پژوه، 1391 ب(. مادران و پدران توانا 
کساني هستند که از دانایي ها و مهارت هاي الزم برخوردارند. بخشي 
از دانس��تني هاي ضروري براي والدین، دانش هاي مربوط به برقراري 

رابطة انساني با فرزندان است.
صنعتي شدن و شهرنشیني، ساختار خانواده را دچار تحول کرده و 
نیازها و انتظارهاي جدیدي آفریده است. بزرگ ترین مشکل انسان ها، 
فق��ر ارتباط و ناهماهنگي میان والدی��ن و فرزندان و همچنین میان 
فرزندان و والدین اس��ت. امروزه دیگر، خانواده به تنهایي ناقل میراث 
فرهنگي نیست، بلکه جامعه از طریق مدرسه، رسانه ها و اینترنت این 

نقش را به طور ظریف، عمیق و همه جانبه ایفا مي کند.
   

چند سئوال
ë هر يک از ش�ما خبرهاي تکان دهن�ده اي را در صفحة 
حوادث روزنامه ها دربارة مشکالت والدين و نوجوانان خوانده 

و يا دربارة آن شنیده ايد. به نظر شما علت چیست؟
ë عدم آگاهي والدين نسبت به نقش ها و وظايف خود؟
ë عدم توجه مادران و پدران به روان شناسي نوجوان؟

ë تکرار کورکورانة روش هاي تربیتي نادرست؟
ë عدم توانايي در برقراري رابطه درست با نوجوان؟

ë عدم توجه به نیازهای همه جانبة نوجوان؟
ë وجود خانواده های ناسالم و بحرانی؟

آيا والدين به آموزش نیاز دارند؟
خداوند متعال به صراحت در قرآن مجید مي فرماید: »آیا کساني 
که مي دانند با کساني که نمي دانند برابر هستند؟« ) الزمر/ 9( بدیهي 
اس��ت که دانایان با نادانان برابر نیستند. هیچ پدر و یا مادري خود به 
خود نمي تواند پدر و یا مادر موفقي بش��ود و نوجوان خود را آن طور 
که هست، بشناسد و او را درک کند و با او رابطة درست برقرار نماید، 
مگر اینکه دانایي هاي ضروري را کسب کند )توانایي، در دانایي است(. 
به نظر می رسد یکی از علل مهم شکست پدران و مادران در تعلیم و 

تربی�ت فرزندانشان، عدم شناخت کودکان و نوجوانان است.
والدیني که داراي فرزند نوجوان هس��تند )سنین دوازده تا هجده 
سال(، با مس��ائل گوناگونی روبه رو مي ش��وند. بخش عمده اي از این 
مس��ائل، از عدم برقراري رابطة انس��اني با نوجوان ناش��ي مي ش��ود. 
نوجوان در مرحلة خاصي از گس��ترة رش��د به س��ر مي ب��رد و باید با 
ش��ناخت و آگاهي با او برخورد کرد. پژوهش هاي متعدد نش��ان داده 

دکتر احمد به پژوه 
استاد روان شناسی - دانشگاه تهران
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اس��ت که هرقدر والدین داناتر و آگاه تر باش��ند، با مشکالت کمتري 
روبه رو مي ش��وند. از س��وي دیگر خانواده هایي که نسبت به نقش ها، 
وظایف و مس��ئوولیت هاي خود بیش��تر آگاهي دارند، بهتر مي توانند 
با فرزندانش��ان رابطه برقرار کنند و آنان را در این دورة حساس و پر 

انرژي به طریق مطلوب هدایت نمایند.
اگر به  سالمت و رشد شکوفایي همه جانبة شهروندان یک جامعه 
فکر مي کنید، باید به س��المت خانواده ها بیندیشید. همچنین اگر به 
سالمت جامعه فکر مي کنید باید به سالم سازي خانواده ها بیندیشید. 
از ای��ن رو، در آم��وزش پدران و مادران، ی��ک هدف عمده تعقیب 

مي شود و آن هم، »سالم سازي خانواده ها« است.
مسائل نوجوانان و جوانان یک جامعه از جنبه هاي گوناگون داراي 
اهمیت است. اّما مسئله برقراري رابطه میان والدین و آنان از اهمیت 
بیش��تري برخوردار اس��ت. نوجوان در حال گذر از دوران کودکي به 
دوران جوانی و بزرگس��الي اس��ت و نوجوانان و جوانان، سرمایه  هاي 
واقعي جامعه محسوب مي شوند. بنابراین اساس هرگونه برنامه ریزي و 

رفتار با نوجوان، شناخت واقعي نوجوان است.
از سوي دیگر نوجوان در این دوره به ارزیابي و بازنگري روابط اش 
با والدین مي پردازد. ممکن است نتیجة ارزیابي نوجوان از والدین که 
زمانی »قهرمان« او محس��وب مي ش��ده اند، اکنون منفي و نامطلوب 
باش��د. نوجوان گاهي والدین خود را با دیگران مقایس��ه مي  کند و در 
نتیجه به برخي از ضعف ها و کاستي ها پي مي برد. این وضعیت ممکن 
است سبب ناامني و ناخوشنودی نوجوان شود و در نتیجه نوجوان به 
والدینش پرخاش کند و عقاید و سبک زندگي آن ها را رد کند. در این 
شرایط نوجوانان نیز نیاز به آموزش دارند تا بدانند که شیوة برقراري 
رابطه با والدین چگونه است. همچنین نوجوانان باید آگاهي هاي الزم 
دربارة پذی��رش واقعیت ها، ویژگي هاي خانوادگ��ي، فرهنگي و دیگر 
شرایط اقتصادي، اجتماعي و سیاسی را کسب کنند. در هر حال باید 
به فرزندتان یادآور شوید که بهترین و امین ترین کساني که می توانند 

به او کمک کنند و مشاور او باشند، پدر و مادر هستند.
ب��ه نظر نگارنده، مهم ترین قدم در فرایند تعلیم و تربی�ت، آش��نا 
ک��ردن پدران و مادران به اصول تعلیم و تربیت و روش هاي برقراري 
رابطة انس��اني با فرزندان اس��ت. در دوره های راهنمایی و دبیرستان، 
به طور معمول با فرزنداني روبه رو هس��تیم که دورة نوجواني را طي 
مي کنن��د. از این رو، آش��نایي دقی��ق با روان شناس��ي نوجواني یک 
ضرورت حیاتي اس��ت. مهم ترین نکته اي که پدران و مادران در دورة 
نوجواني باید به آن توجه کنند، این اس��ت که با نوجوان نباید مانند 
یک کودک رفتار کرد، زیرا نوجوان نه کودک اس��ت و نه بزرگس��ال. 
هنگامي که فرزند ما دورة کودکي را طي مي کند و به دورة نوجواني 

قدم مي گذارد، در واقع وارد یک دورة بحراني مي شود.
در برخي تمدن ها و فرهنگ ها، تشریفاتي به نام »آیین گذر« وجود 

دارد که چند ساعت یا چند روز به طول مي کشد و مشخص مي شود 
که کودک به حد بلوغ رس��یده و وارد دورة بزرگسالي شده است. اّما 
در حال حاضر با پیچیده شدن زندگي، مرز بین کودکي و بزرگسالي 
نامشخص است. فراهم کردن فرصت هایي مانند اجازۀ رانندگي، اجازة 
ازدواج، دادن رأي و انجام خرید و فروش، نشانة به رسمیت شناختن 
حقوق بزرگساالن براي نوجوانان است، ولي هیچ یک از این حقوق به 
درستي تضمین نمي کند که نوجوان آمادگي هاي الزم را کسب کرده 

است )کلمز و همکاران، 1373(.
به ط��ور معمول، دورة نوجواني )دوازده تا هجده س��الگي( را به دو 
مرحله تقسیم مي کنند. مرحلة اول یا آغاز نوجواني، از دوازده تا پانزده 
سالگي و مرحلة دوم یا پایان نوجواني، از پانزده تا هجده سالگي است. 
بدین ترتیب دورة آموزش��ي راهنمایي تحصیلي مقارن با مرحلة 
اول نوجواني و دورة دبیرستان با مرحلة دوم نوجواني همزمان است. 
شاید دورة نوجواني، آخرین مرحلة رشد فرزندان باشد که والدین باید 
فعاالنه آنان را یاري کنند تا مس��یر زندگي خویش را بیابند و خود را 
بشناس��ند. زیرا پس از این دوره، نوجوان پا به دورة جواني مي گذارد 
و به تدریج وارد دنیاي مس��تقلي مي شود. در این شرایط هم جوان و 
ه��م والدین باید آمادگي هاي الزم را کس��ب کنند تا جوان بتواند به 

استقالل، خود رهبري و خود اتکایي نایل شود.
در فرایند تعلیم و تربیت و رش��د، یک��ي از اثربخش ترین روش ها، 
برقراري رابطة انساني با نوجوان و حفظ و تأمین عزت نفس و احساس 
خود ارزش��مندي نوجوان اس��ت. بنابراین اگر نوجوان را باور مي کنید 
و مي پذیرید که داش��تن یک رابطة خوب و انس��اني، مقدماتي ترین و 
ضروري ترین مرحلة کار با نوجوان است، رعایت اصولي که در این مقاله 
به اختصار از نظر ش��ما خواهد گذشت، کمک مي کند تا بتوانید میان 
خ��ود و فرزندتان رابطة مطلوب را برقرار کنید. ه��ر یک از این اصول 
مي تواند چون قاعده و یا »سرنخي« شما را هدایت کند و به اندیشیدن 

و ارزیابي دربارة ارتباط خود با فرزند نوجوانتان دعوت نماید.
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اصل آماده سازي نوجوان براي زندگي در دنیاي واقعي
یکي از مهم ترین هدف هاي غایی تعلیم و تربیت در تمام سطوح، 
چه رسمي و چه غیررسمي، در خانه، مدرسه و جامعه باید آماده سازي 
فرد براي زندگي در دنیاي واقعي باش��د. براي این منظور باید فرزند 
نوجوانتان را با واقعیت هاي تاریخي، اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي 
آش��نا کنید و آموزشي به او بدهید که او را براي زیستن در این دنیا 
آماده کند. »آموختن براي زیس��تن« باید هدف همة پدران، مادران، 
معلمان و مربیان باشد. گاهي اوقات، نوجواني تقاضایي از پدر و مادر 
مي کند و بدون دلیل با مخالفت روبه رو مي شود. براي مثال، نوجواني 
دوچرخه و یا کامپیوتر مي خواهد و پدر و مادر پاسخ مي دهند: »صالح 
نیس��ت!« و یا »نمي توانیم!«. نوجوان دلیل مي خواهد و مي پرسد چرا 
صالح نیست؟ چرا نمي توانید؟! در این شرایط باید صمیمانه و مستدل 
با او صحبت کرده و درآمد واقعي و هزینه هاي واقعي خانواده را براي 

او تشریح کنید و توضیح دهید تا او متقاعد شود. 
   از سوي دیگر نوجوان باید استقامت و صبر کردن را بیاموزد و در 
زندگي خانوادگي با برنامه ریزي، بودجه بندي و اولویت ها آش��نا شود. 
از این رو، نباید انتظار داش��ته باشد که هر چه تقاضا کرد یا خواست، 
بي درنگ در اختیار او قرار گیرد. نوجوان باید صبر کردن را یاد بگیرد، 
موانع را بشناسد، با نامالیمات و مشکالت دست و پنجه نرم کند و یاد 

بگیرد که چگونه با وضع موجود کنار بیاید )پیل، 1389(.
براي اینکه نوجوان با واقعیت هاي تلخ و شیرین زندگي به تدریج 
آش��نا شود، باید در دنیاي واقعي و ش��رایط طبیعي آموزش ببیند و 
تربیت شود. در این باره، جملة معروفي است که مي گوید: »گل هایي 
ک��ه در گلخانه پرورش مي یابند، زود َپرَپر مي ش��وند.« )نگاه کنید به 
اصل آشنا سازی فرزندان با واقعیت ها در کتاب اصول برقراری رابطة 
انس��انی با کودک و نوجوان، به پژوه، 1391 الف(. منظور این اس��ت 
ک��ه تعلیم و تربیت باید در دنی��اي واقعي و طبیعي صورت گیرد، نه 
در یک محی��ط محصور، قرنطینه و غیرواقعي. زماني که فرزندتان را 
در یک محیط گلخانه اي تربیت مي کنید، میزان آسیب پذیري او باال 
مي رود و از واقعیت هاي جامعه دور مي شود. پدر و مادر اجازه ندارند 
ب��ه نوجوان غرور بیجا بدهند و او را در دنیاي خیالي و رؤیایي تربیت 
کنند و یا خداي ناکرده او را فریب دهند و اغفال کنند. براي مثال، در 
مواردي مانند شغل پدر، میزان درآمد خانواده، وضعیت تولد )مسئله 
فرزند خواندگي(، فوت پدر و مادر و نظایر آن قبل از اینکه فرزندتان 
حقیقت را از زبان ش��خص دیگري بشنود و کاخ باورهایش فرو ریزد، 
ش��ما خودتان سعي کنید با زمینه س��ازي و ایجاد آمادگي هاي الزم، 
به تدریج، به زبان س��اده، مختص��ر، محرمانه و صمیمانه واقعیت ها و 
حقای��ق زندگي خانوادگ��ي را با او در میان گذاری��د تا بدین ترتیب 
اعتماد و اطمینان نوجوان حفظ ش��ود. در ص��ورت لزوم مي توانید با 
یک فرد متخصص مانند روان شناس و یا مشاور به مشورت بپردازید.

اصل الگوپذيري و همانندسازي
بي شک الگوپذیري و همانندس��ازي از مهم ترین و اثربخش ترین 
روش ه��اي یادگیري و اجتماعي ش��دن کودک و نوجوان به ش��مار 
مي رود. نوجوان از طریق همانندسازي با بزرگ ترها، ستاره هاي هنري 
و چهره هاي درخشان علمي، ورزشي، تاریخي و مذهبي یاد مي گیرد 
که چگونه رفتار کند. اگر در دین مبین اس��الم توصیه مي ش��ود که 
مس��لمانان س��یرة ائمة معصومین - صلوات اهلل علیهم اجمعین - را 
مطالعه کنند و بدان عمل نمایند؛ منظور این اس��ت که ش��یوة رفتار 
آنها را در زندگِي عملي، الگو و سرمشق قرار دهند. از این رو، کودک 
و نوجوان نخس��ت مادر و سپس پدر خود را سرمشق قرار مي دهند و 
برحسب جنسیت کودک و س��ن او، تأثیرگذاری پدر و مادر متفاوت 
است. بدیهي است به طور کلي دختر با مادر و پسر با پدر همانندسازي 
مي کند. بنابراین فقدان حضور پدر در فرایند رش��د پس��رها )یتیمی 
عاطفی(، آثار نامطلوبي بر ش��خصیت و س��ازگاري اجتماعي پسران 

نوجوان برجا مي گذارد.
ش��ایان ذکر اس��ت که یک��ي از علل ناهنجاري ه��اي اجتماعي و 
بزهکاري، الگوبرداري نادرست است. نوجوان در این دوره بیش از حد 
تحت تأثیر دوستان و همساالن قرار می گیرد. چنانچه خانه، مدرسه و 
جامعه )به ویژه از طریق رسانه ها( الگوهاي نادرست در اختیار او قرار 
دهند، فراین��د الگوبرداري نوجوان به طریق نامطلوبي صورت خواهد 
گرف��ت. گاهي اوقات برادر بزرگ ت��ر و یا خواهر بزرگ تر در خانواده و 
یا یک همکالسي موفق و جسور در مدرسه مي تواند براي نوجوان به 

عنوان یک قهرمان و الگو قلمداد شود.
به شما والدین گرامي توصیه مي شود که سعي کنید در قدم اول 
با رفتار و اعماِل خود، الگوهاي شایس��ته اي براي فرزندتان باشید. از 
زبان فرزندان می شنویم که می گویند: ای پدر، ای مادر؛ دیده ام ناظر 
اعمال شماست، من به رفتار شما می نگرم. )نگاه کنید به پیام فرزندان 
ب��ه پدران و مادران در کتاب ازدواج موفق و خانوادة س��الم، چگونه؟ 
به پ��ژوه، 1389(. در قدم دوم س��عي کنید فرزند نوج��وان خود را با 
الگوهاي شایستة دیگر مانند معلمان موفق، نویسندگان، دانشمندان 
و هنرمندان آش��نا کنید و دربارة زندگي و خصلت هاي مردان و زنان 
بزرگ با آن ها صحبت کنید. از این رو، اگر من و شما به عنوان مادر، 

ë ë ë ë ë ë ë
    نوج�وان در گس�ترة رش�د خوی�ش ب�ا الگوهاي 
پیرامون خود، همانندسازي یا همسان سازي مي کند. 
این فرایند به او کمک مي کند تا با محیط پیرامون خود 
سازگاري نماید و هنجارها، قواعد و ارزش هاي حاکم 
ب�ر خانواده و جامعه را فرا گیرد. ک�ودک و نوجوان در 
فرایند رشد، پدر و مادر خود را به عنوان قهرمان مورد 
تحسین و الگو قرار مي دهد و تالش مي کند رفتارهاي 

گوناگون را از آنها تقلید نماید. 
ë ë ë ë ë ë ë
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پدر و یا »معلم- مربي« توانستیم با مجهز شدن به دانش هاي الزم و 
تزکیة نفس، با نوجوانان درس��ت رفتار کنیم، آن  ها هم درست رفتار 
مي کنند. زیرا فرزندان ما در درجة اول محصول خانواده هستند و به 

قول مولوي:
اين جهان کوه است و فعِل ما ندا

س�وي م�ا آي�د نداه�ا را صدا 

نوج��وان در گس��ترة رش��د خوی��ش با الگوه��اي پیرام��ون خود، 
همانندسازي یا همسان سازي مي کند. این فرایند به او کمک مي کند تا 
با محیط پیرامون خود سازگاري نماید و هنجارها، قواعد و ارزش هاي 
حاکم بر خانواده و جامعه را فرا گیرد. کودک و نوجوان در فرایند رشد، 
پدر و مادر خود را به عنوان قهرمان مورد تحسین و الگو قرار مي دهد و 
تالش مي کند رفتارهاي گوناگون را از آنها تقلید نماید. در این فرایند، 
چنانچه رابطة پدر و مادر با یکدیگر و رابطة پدر و مادر با فرزند )مثلث 
مقدس(، یک رابطة سالم، امن و پذیرا باشد، بي شک تأثیرپذیري فرزند 
از پدر و مادر بیشتر و بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر نوجواني، پدر و 
مادر خود را الگو قرار مي دهد که او را دوست بدارد و در کنار او احساس 
آرامش کند. مجدداً از زبان فرزندان می ش��نویم که می گویند: ای پدر، 
ای مادر؛ بینتان همدلی ار باش��د و مهر، من چو گل در برتان ش��ادابم 
)نگاه کنید به پیام فرزندان به پدران و مادران در کتاب ازدواج موفق و 

خانوادة سالم، چگونه؟ به پژوه، 1389(.
در مقاب��ل، اگ��ر نوجوان��ي در کنار پدر و مادر احس��اس ناامني و 
اضط��راب کند، در الگو قرار دادن والدین خود دچار ش��ک و تردید و 
تعارض مي ش��ود. زیرا این گونه والدین، کساني هستند که فرزندشان 
را سرزنش، تنبیه و تحقیر مي کنند. در چنین شرایطي نوجوان دچار 
تعارض و کش��اکش رواني مي شود که آیا پدر را الگو قرار دهد، یا نه؟ 
آیا مادر را الگو قرار دهد، یا نه؟ در نتیجه، هس��تة اضطراب در درون 
نوجوان شکل مي گیرد و موجب عدم تعادل حیاتی روانی او می شود و 
بعدها به صورت ناهنجاري هاي رفتاري بروز مي کند. نکتة قابل تأکید 
این اس��ت که کس��ي مي تواند به عنوان الگوي شایسته براي نوجوان 
انتخاب ش��ود که با نوجوان صادق باشد و بتواند اعتماد او را به سوي 
خود جلب کند. از این رو، کس��اني که در خانواده، مدرس��ه و جامعه 
به عنوان الگوي محبوب کودکان و نوجوانان محسوب مي شوند، باید 
س��عي کنند در عمل و رفتار با آنان رابطة انساني برقرار کنند، نه در 
حرف و گفتار!! زیرا در مکتب مقدس اسالم، بر تعلیم و تربیت عملي 

بسیار تأکید شده است )رطب خورده، منع رطب ِکی تواند کرد؟!(.
   

اصل ايجاد امنیت رواني
خانواده، مهم ترین كانون تأمین كنندة نیازهاي جسماني و رواني 
فرد اس��ت و تمام تالش پدران و مادران مس��ئول و آگاه باید بر این 

اصل مبتني باشد كه فضاي خانه و خانواده سرشار از امنیت، محبت 
و آرامش باشد. هر یك از اعضاي خانوادة شما به ویژه فرزندانتان باید 
درخانه احس��اس امنیت كنند و كانون خانواده را بهترین و امن ترین 
پناهگاه بدانند. اگر نوجواني اش��تباهي كرد و یا كار نادرس��تي انجام 
داد، هیچ گاه نباید به او گفت: »دوس��تت ندارم!« » تو دیگر پس��ر یا 
دختر من نیستي!«، » من دیگر مادر یا پدر تو نیستم!« و یا به طرق 
گوناگون او را س��رزنش و تحقیر كرد. این گونه برخوردها و بیان این 
قبیل جمله ها، هیچ كمكي به حل مسئله و اصالح رفتار او نمي كند، 
بلكه موجب س��رخوردگي، مختل ش��دن رواني نوجواني مي ش��ود و 
س��المت رواني او را به خطر مي اندازد. در مقابل، باید علل نادرستي 
آن رفت��ار را در فضایي محرمانه و صمیمان��ه برایش توضیح دهید و 
بگویید: »چرا این رفتار درس��ت نیست؟ دالیل آن  كدام است؟« در 
هر حال توصیه مي ش��ود بین خود و فرزند نوجوانتان رابطه اي ایجاد 
كنید كه او بتواند آزادانه احساس��ات، دغدغه ها و نگراني هاي خود را 
بدون احس��اس ترس و طرد شدن با شما در میان گذارد. در بررسي 
علل ناهنجارهاي عاطفي مالحظه مي شود كه »عدم امنیت رواني« و 
یا احساس »ناامني رواني« مهم ترین علت بروز ناهنجار هاي رفتاري و 

عاطفي به شمار مي رود. 
ش��ایان ذكر اس��ت كه اكث��ر ناهنجاري هاي رفت��اري، عاطفي و 
اجتماعي »معلول« هستند. براي درمان یا اصالح آن ها باید به سراغ 
»علت ه��ا« رفت و »علت ها« را در ش��یوة  تربی��ت خانوادگي و نحوة 
ارتباط والدین با فرزندان جستجو كرد. به طور معمول تحقیر كردن، 
س��رزنش كردن، مقایسه كردن، داش��تن انتظارهاي نابجا، دعواهاي 
خانوادگي و تنبیه كردن نوجوان، موجب ناامني دروني یا آش��فتگي 
عاطفي نوجوان مي ش��ود. این وضعیت تعادل حیاتي رواني نوجوان را 
مختل مي س��ازد و او براي دستیابي مجدد به »تعادل حیاتي رواني« 
به رفتارهایي از قبیل: لجبازي، پرخاشگري، شب ادراري، دروغ گویي، 
ناخن جویدن، اعتیاد و نظایر آن متوسل مي شود )نگاه كنید به فصل 
دوازدهم با عنوان، خانواده و كودك با مشكالت عاطفي و رفتاري در 
كت��اب خانواده و كودكان با نیازهاي ویژه، به پژوه 1391ب( این بیت 

زیبا از حافظ به نیكي مي تواند این وضعیت را تجسم بخشد: 
در اندرون من خسته دل ندانم كیست 

كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست
   یکي از مسائلي که موجب عدم امنیت رواني مي شود، ستیزه هاي 
خانوادگي و انتظارهاي نابجاي پدر و مادر از فرزندان اس��ت. ش��هیم 
و باغبان )1373( در پژوهش��ي مقدماتي با استفاده از پرسشنامه اي 
حاوي 112 پرسش بسته پاس��خ از 191 دانش آموز دبیرستاني )94 
دختر و 97 پسر( در دو ناحیة متفاوت اقتصادي و اجتماعي در شهر 
ش��یراز به بررسي مش��کالت نوجوانان دبیرس��تاني پرداخته اند. این 
پژوهش��گران گزارش کرده اند که بیشترین مشکالت نوجوانان دختر 

1391 دی    
14شـمـارة 399 



و پسر به شرح ذیل است:
والدینم به من اعتماد ندارند: 3/ 69 درصد

مشاجرات خانوادگي نگرانم کرده است: 6/ 64 درصد
احساس گناه مي کنم و از عقوبت خدا مي ترسم: 5/ 63 درصد

معمواًل عصباني هستم: 5/ 61 درصد
احساس عدم موفقیت و شکست مي کنم: 5/ 50 درصد

اغلب بي قرار هستم و دلشوره دارم: 5/ 50 درصد
بنابراین با توجه به وجود این گونه مش��کالت در دختران و پسران 
دبیرس��تاني، پدران و مادران چه وظایف و نقش هایي به عهده دارند؟ 

و فرزندان ما به چه چیزي نیاز دارند؟
   

اصل برخورد مثبت و مثبت فکر کردن
هنگامي که با نوجوان روبه رو مي شوید، سعي کنید با او برخورد مثبت 
داشته باشید، از کلمه ها و عبارت هاي تشویق آمیز استفاده کنید و به دنبال 
کشف نکات مثبت او باشید، نه عیب جویي و ایراد گرفتن. منظور این است 
که رفتارهاي مطلوب فرزندتان را تحسین کنید و توانایي هاي او را مدنظر 
داشته باشید و در مقابل از سرزنش کردن و خجالت دادن او پرهیز کنید. 
هنگام رویارویي با یک مشکل یا مسئله رفتاري، همواره این نکته را در 
نظر داشته باشید که: »مسئله در یک طرف و شیوة برخورد با مسئله در 
طرف دیگر قرار دارد«. مفهوم این جمله این است که با یک مسئله واحد 
مي توان به روش های گوناگون برخورد کرد و راه حل هاي متفاوتي عرضه 
نمود. بدیهي است هر شیوة برخورد، پیامدهاي متفاوتي به دنبال خواهد 
داش��ت. یک پدر و یک مادر توانا و دانا کس��ي است که هنگام بروز یک 
مسئله، شکیبایي خود را حفظ کند و با متانت برخورد نماید و عاقالنه به 
دنبال علت شناسی و راه حل برود. چه بسا یک برخورد درست و مثبت 
با مسئله موردنظر در یک فضاي صمیمانه و محرمانه )مانند: طرح یک 
سئوال، علت شناسي وقوع یک رفتار نامطلوب، توضیح خواستن و تقاضاي 

اطالعات( به روشن و حل شدن مسئله منجر مي شود.
اجازه دهید دیدار ش��ما با نوجوان، خوش��ایند باشد و یک خاطرة 
مثبت ایجاد کند. سعي کنید برخورد شما با فرزندتان »آرامش بخش« 
باشد، نه »اضطراب آفرین«! نکتة شایان توجه این است که: در بدترین 
انسان ها، آن قدر خوبي وجود دارد و در بهترین انسان ها، آن قدر بدي 
هست که از چشم من و شما پنهان مي مانند و یا پنهان مانده اند. بنابراین 
شایسته نیست در جست وجوي خطاها و نقاط ضعف فرزندتان باشید، 
بلک��ه موفقیت ها، نقاط مثبت و توانایي ه��اي او را ببینید، بزرگ نمایی 

کنید و یادآور شوید.

اصل برقراري ارتباط کالمي و عاطفي
تحقیقات متعدد نش��ان داده است که میان اعضاي خانواده هر قدر 
ارتباط کالمي و عاطفي بیشتر باشد، روابط اعضاي آن خانواده، سالم تر، 

بانش��اط تر و محکم تر است. بنابراین توصیه مي شود در هر فرصتي که 
پیش آید، با فرزندتان صحبت کنید و با او در یک فضاي محبت آمیز، 
محرمان��ه و صمیمانه ارتباط کالمي و عاطفي برق��رار کنید. براي این 
منظور پیشنهاد مي شود به طور منظم، هر شب پیش از خواب، در کنار 
بستر او دقایقي بنشینید. )یک شب پدر و یک شب مادر( و در خلوت، 
آرام آرام با او حرف بزنید و از او بخواهید که با شما راز و نیاز کند، دربارة 
مدرس��ه و درس و مشق و دوس��تانش، در بارة فعالیت هاي روزانه اش، 
در بارة نگراني ها، خواست ها و عالقه هایش، دربارة احساساتش نسبت 
ب��ه اعضاي خانواده و نظایر آن با ش��ما حرف بزن��د و درد دل کند. در 
ای��ن موقعیت، فعاالنه به حرف هاي نوجوان گوش کنید و واکنش هاي 
مناسب نشان دهید. در ابتداي صحبت به نوجوان آزادي کامل بدهید 
تا از هر جا که دلش مي خواهد صحبتش را ش��روع کند. الزم نیس��ت  
هرچه را که فرزند شما مي گوید تفسیر کنید یا حرف هاي او را تصحیح 
نمایید، بلکه او را تش��ویق کنید که حرف بزن��د و در صورت لزوم با او 

هم احساسي، همدردي و همفکری کنید.
همچنی��ن در این موقعیت از نوجوان بخواهید که رفتارهاي روزانة 
خود را بررسي و ارزیابي كند. ابتدا رفتارهاي مطلوب و درست و سپس 
رفتاره��اي نامطلوب و نادرس��ِت او را با هم بررس��ي کنی��د. در ضمِن 
صحبت، از او دربارة علل بروز رفتارهایش و دالیل درستي یا نادرستي 
آن ها سئوال کنید تا به این ترتیب، نوجوان به علل بروز رفتارهایش پي 

ببرد و در نتیجه در او رشد فکري و خودآگاهي ایجاد شود.
گاه��ي اوقات، در ط��ول روز با فرزند نوجوان خ��ود خلوت کنید 
و چند س��اعت را با او بگذرانید )براي مث��ال، هنگام رانندگی، دیدن 
یک فیلم سینمایي، در پارک قدم زدن، خرید رفتن، ورزش کردن و 
مشاهدة یک مس��ابقة ورزشي(. این وضعیت، فرصت خوبي است که 
فرزندتان با ش��ما درد دل کند و احتمااًل دربارة مسائل خصوصي و یا 

مسائل جنسي به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شما سئوال کند. 
   نوج��وان در دورة نوجوان��ي ب��ا مس��ائل و مش��کالت گوناگون��ي 
 روبه رو مي ش��ود. اگر والدین ش��ناخت درس��تي از مس��ائل و مشکالت 

ë ë ë ë ë ë ë
    در فرایند تعلیم و تربیت و رشد، یکي از اثربخش ترین 
روش ها، برقراري رابطة انساني با نوجوان و حفظ و تأمین 
عزت نفس و احس�اس خود ارزش�مندي نوجوان است. 
بنابراین اگر نوجوان را باور مي کنید و مي پذیرید که داشتن 
یک رابطة خوب و انساني، مقدماتي ترین و ضروري ترین 
مرحلة کار با نوجوان است، رعایت اصولي که در این مقاله 
به اختصار از نظر ش�ما خواهد گذش�ت، کمک مي کند تا 
بتوانید میان خود و فرزندتان رابطة مطلوب را برقرار کنید. 
هر یک از این اصول مي تواند چون قاعده و یا »سرنخي« 
شما را هدایت کند و به اندیشیدن و ارزیابي دربارة ارتباط 

خود با فرزند نوجوانتان دعوت نماید.
ë ë ë ë ë ë ë
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فرزند نوجوانشان نداشته باشند، چه اتفاقي رخ مي دهد؟ اگر کانون خانواده 
سرد و بي روح باشد چه مي شود؟ مظلومي عقیلي )1373( در پژوهشي 
تحت عنوان: »بررس��ي علل فرار نوجوانان از خانه« به بررسي علل فرار 
از خانة سي  و هشت نوجوان که حداقل براي یک بار از خانه گریخته اند، 
پرداخته است. پژوهشگر مذکور در این بررسي نشان داده است که چگونه 
یک خانواده آش��فته و بحراني، موجب مي شود که نوجوان مطرود شود، 
تحقیر شود، مورد تنبیه جسماني ش��دید قرار گیرد و سرانجام از خانه 
فرار کند. »فرار از خانه« پاسخ و واکنشي بارز و گویا به ستیزه ها، طردها، 
مجادله ها و ترس هاست که به شکل اعتراض و انتقام جویي و ابراز خشم و 
نفرت در مقابل آشفتگي هاي خانوادگي و بي عدالتي هاي حاکم در خانواده 
و در جامعه بروز مي کند. اگرچه وابستگي هاي عاطفي و اقتصادي نوجوان 
به خانواده موجب مي ش��ود که اکثر نوجواناني که خانه را ترک کرده اند، 
پس از چش��یدن طعِم تلِخ دوري از خانه و خانواده، پس از چند ساعت 
یا چند روز با وساطت دیگران یا خود با شرمساري و سرافکندگي، بدون 
میل باطني به همان کانون بحراني و پرتالطم بازگردد. اّما ما نمي دانیم 
واکنش و برخورد والدین با این گونه نوجوانان چگونه است؟! و نمي دانیم 
که در آینده چه خواهد ش��د؟! ش��اید برخي از آنها را سرانجام در کانون 

اصالح و تربیت مالقات کنیم؟!
   

چند توصیه: چه بايد کرد؟
ë باید انتظارهاي خود را با توجه به سن و توان نوجوان تنظیم کرد.

ë باید انتظارهاي خود را با آرامش و به آرامي با نوجوان مطرح کرد.
ë باید منافع و پیامدهاي مطلوب رفتارها را براي نوجوان توضیح داد.

ë بای��د گونه ای با نوجوان رفتار کرد ک��ه در برابر کاري که انجام 
مي دهد، خود را مسئوول بداند.

ë باید به نوجوان فرصت داد تا کاري را بدون شتاب زدگي انجام دهد.

ë باید هنگامی که نوجوان کاري را درست انجام مي دهد او را تشویق کرد.
ë باید وقت گذاشت و با نوجوان به گفت  و شنود پرداخت. 

ë باید در ارتباط با نوجوان از خشونت و تهدید و سر و صدا و داد 
و بیداد پرهیز کرد.

ë بای��د بین عام��الن تربیتي همدل��ی، همفک��ری، هماهنگي و 
همکاري حاکم باشد.

ë نباید کاري کرد که نوجوان، خود را مسئول خستگي و پیري و 
مشکالت خانواده تصور کند.

منابع
قرآن مجید

مثنوی معنوی مولوی
به پژوه، احمد )1360(. کودکان چگونه رفتار مي کنند؟ همان گونه 
که با آنها رفتار مي شود )پوس��تر آموزشي(. تهران: انتشارات انجمن 

اولیا و مربیان.
به پژوه، احمد )1391 الف(. اصول برقراري رابطة انساني با کودک 

و نوجوان )با تجدید نظر و اضافات()چاپ هشتم(. تهران: نشر دانژه.
به پ��ژوه، احم��د )1391 ب(. خانواده و کودکان ب��ا نیازهای ویژه. 

تهران: انتشارات آوای نور.
به پ��ژوه، احم��د )1389(. ازدواج موفق و خانوادة س��الم، چگونه؟ 

)چاپ دوم(. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
پیل، نرمان وینست )1389(. معجزة اراده. ترجمة وجیهة آزرمي، 

تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
حافظ ش��یرازي، محم��د )1372(. دیوان حاف��ظ: آیینه جام. به 
اهتمام محمد قزویني و قاس��م غني، همراه با یادداش��ت هاي استاد 

مرتضي مطهري، تهران: انتشارات صدرا.
ش��هیم، س��یما و باغبان، ایران )1373(. آماده سازي چک لیست 
مشکالت نوجوانان دبیرستاني، در: وزارت آموزش و پرورش، مجموعه 
مقاالت سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت: نوجوان و جوان در آموزش 

و پرورش. تهران: انتشارات معاونت پرورشي.
کلمز، هریس؛ کالرک، امینه و بی��ن، رینولد )1373(. روش هاي 
تقوی��ت عّزت نف��س در نوجوان��ان. ترجمة پروین علي پور، مش��هد: 

انتشارات آستان قدس رضوي. 
مظلومي عقیلي، فهیمه )1373(. بررسي علل فرار نوجوانان از خانه، در: 
وزارت آموزش و پرورش، مجموعه مقاالت سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت: 

نوجوان و جوان در آموزش و پرورش. تهران: انتشارات معاونت پرورشي.

ë ë ë ë ë ë ë
    اج�ازه دهی�د دیدار ش�ما با نوجوان، خوش�ایند باش�د و یک 
خاط�رة مثبت ایجاد کند. س�عي کنید برخورد ش�ما ب�ا فرزندتان 
»آرامش بخش« باشد، نه »اضطراب آفرین«! نکتة شایان توجه این 
است که: در بدترین انسان ها، آن قدر خوبي وجود دارد و در بهترین 
انسان ها، آن قدر بدي هست که از چشم من و شما پنهان مي مانند 
و یا پنهان مانده اند. بنابراین شایس�ته نیس�ت در جس�ت وجوي 
خطاها و نقاط ضعف فرزندتان باشید، بلکه موفقیت ها، نقاط مثبت و 

توانایي هاي او را ببینید، بزرگ نمایی کنید و یادآور شوید.
ë ë ë ë ë ë ë
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