اهميـت وضـرورت

هفت اصـل

مهمدربرقراريارتباطبا

نوجوانـان
دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران

يادآوري

در شمارة قبلي نشرية پيوند (دي ماه  )1391بخش اول مقالة ضرورت
ن از نظر شما گذشت.
آموزش والدين و پنج اصل برقراري رابطه با نوجوا 
اكنون در اين مقاله ،پس از طرح چند س��ؤال  ،دربارة اهميت و ضرورت
برقراري رابطة انساني با نوجوانان بحث و گفتگو ميشود .در ادامه ،هفت
اصل پذيرش و محترم ش��مردن نوجوان ،اصل توجه به كس��ب هويت
نوجوان ،اصل توجه به نيازه��اي همه جانبة نوجوان  ،اصل حفظ عزت
نفس نوجوان ،اصل پرهيز از مقايسه كردن ،اصل پرهيز از افراط و تفريط
و اصل پرهيز از تحميل كردن ،به زبان ساده ،فشرده و كاربردي و چند
توصيه عرضه ميشود كه اميد است مورد توجه و استفادة مادران و پدران،
معلمان و مربيان گرامي قرار گيرد .گفتني است كه اصول ديگر برقراري
رابطة انس��اني با نوجوان ،در شمارههاي آيندة نشرية پيوند به نظر شما
خوانندگان عزيز خواهد رسيد.

مقدمه

در اين مقاله ،پس از طرح چند س��وال و ذکر مقدمهای کوتاه ،دربارة
اهميت و ضرورت آموزش والدين بحث و گفتگو میشود .در ادامه ،پنج
اصل مهم برقراري رابطة انساني با نوجوان ،به زبان ساده ،فشرده و کاربردی
و چند توصيه عرضه میگردد که اميد است مورد توجه و استفادة مادران
و پدران ،معلمان و مربيان گرامي قرار گيرد .گفتنی است که اصول ديگر
برقراري رابطة انساني با نوجوان ،در شمارههای آيندة نشرية پيوند به نظر
شما خوانندگان عزيز خواهد رسيد.

چند سؤال

هر يک از ش��ما خبره��اي تکان دهن��دهاي را در صفحة حوادث
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روزنامهها دربارة مش��کالت والدين و نوجوانان خوانده و يا دربارة آن
شنيدهايد .به نظر شما علت چيست؟
 ïعدم آگاهي والدين نسبت به نقشها و وظايف خود؟
 ïعدم توجه مادران و پدران به روانشناسي نوجوان؟
 ïتکرار کورکورانة روشهاي تربيتي نادرست؟
 ïعدم توانايي در برقراري رابطه درست با نوجوان؟
 ïعدم توجه به نيازهای همهجانبة نوجوان؟
 ïوجود خانوادههای ناسالم و بحرانی؟

اهمیت و ضرورت برقراری رابطه انسانی با نوجوانان

برق��راری رابطة موفق با نوجوان يا نوجوانان ،میتواند ش��اخص و
کلیدی مهم برای ارزیابی میزان موفقیت هر پدر و مادری به ش��مار
آید .پدر و مادری که توانس��ته اس��ت به خوبی ب��ا فرزند یا فرزندان
خود رابطه برقرار کند ،در امر تعلیم و تربیت آنان موفقتر اس��ت ،از
فرزندپروری لذت میبرد و زندگی شیرینتری دارد .از این رو ،آنچه را
که در این مقاله میخوانید ،به شما کمک میکند تا بتوانید با فرزند
یا فرزندانتان (چه کودک و چه نوجوان) ،رابطهای انس��انی و موفقتر
برقرار کنید ،تأثیرگذاری خود را بر فرزندان افزایش دهید و در نهایت
به یک خانوادة سالم و صالح دست یابید.
به والدین گرامی توصيه میش��ود در گام نخست ،دربارة اهمیت
و ضرورت آموزش و مش��اورة خانواده در ش��کل گیری خانوادة سالم
بينديش��ند و به خودشناسی بپردازند و به تعبیر قرآن مجید «علیکم
انفسکم»( 1ای کسانی که ایمان آوردهاید ،مراقب خویشتن باشید و
به خودتان بپردازید) ،از خودش��ان شروع کنند .آنگاه میزان موفقیت
خود را در برقراری رابطة انسانی با فرزندشان ،مورد ارزیابی و سنجش

قرار دهند .ما پیش از اینکه انگشت نشانة خود را به سوی فرزندمان
دراز کنیم ،شایسته است به سمت خود نشانه رویم و از خود به طور
ج��دی و صادقانه س��ئوال کنیم که :من چگونه مادری هس��تم؟ من
من پدر یا مادر نمرة بیس��ت هستم که از
چگونه پدری هس��تم؟ آیا ِ
فرزندم انتظار دارم نمرة بیس��ت باش��د!؟ آيا من دربارة روانشناسی
نوجوانی به قدر کافی مطالعه کردهام؟
بدیهی اس��ت هر پدر و مادری ممکن اس��ت گاهی اوقات اشتباه
کند .نکتة مهم این است که الزمة رشد ،اشتباه شناسی است و شما
بهترین کس��ی هس��تید که میتوانید صادقانه و واقعبینانه راجع به
اش��تباههای خود قضاوت کنيد و عملکرد ،احساسات و افکار خود را
خویشتن خویش را در
در حد وسع و توان ،مورد ارزيابی قرار دهيد و
ِ
محضر خداوند تبارک و تعالی ببینید.
دربارة اهمیت ،ضرورت و نقش برقراری رابطة انس��انی با فرزندان،
باور مؤلف این است که:
 ïبرقراري رابطة انساني ،کليد موفقيت مادران ،پدران ،معلمان و
مديران است.
 ïبرقراري رابطة انساني ،کليد تحقق هدفهاي تعليم و تربيت است.
 ïبرقراري رابطة انساني ،کليد نفوذ و تأثيرگذاري بر ديگران است.
 ïبرقراري رابطة انساني ،کليد الگوبرداري و الگوپذيري است.
 ïبرقراري رابطة انساني ،کليد درک و تفهيم و تفاهم انسانهاست.
 ïبرقراري رابطة انس��اني ،کليد حفظ و تأمین سالمتروانی افراد
در خانه ،مدرسه و جامعه است.
 ïبرق��راري رابطة انس��اني ،کليد هر نوع تغيي��ر و اصالح رفتار و
پيشگيري از بروز ناهنجاریهاست.
 ïبرقراري رابطة انساني ،کليد همدلی ،همفکری و همکاري ميان
اعضاي خانواده است.
همانطور که تأکيد ش��د در فرايند تعليم و تربيت و رش��د ،يکي
از اثربخشترين روشها ،برقراري رابطة انس��اني با نوجوان و حفظ و
تأمين عزتنفس و احس��اس خودارزشمندي نوجوان است .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 شما خواهد گذشت،
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 انديش��يدن و ارزياب��ي دربارة رابطة خود با فرزند
نوجوانتان دعوت نمايد.2

اصل پذيرش و محترم شمردن نوجوان

محترم ش��مردن نوجوان ،احترام به حق��وق او ،توجه به نيازهاي
هم��ه جانبة او و پذيرش او همانطور که هس��ت ،از مهمترين اصول
برقراري رابطة انس��اني است .فرزند يا فرزندان شما بيش از هر چيز،
وجود شما را ميخواهند و حضور شما در خانه ،براي آنها ارزشمند

و حياتي اس��ت .با دقت گ��وش دادن به حرفهاي نوجوان ،پذيرفتن
و تش��ويق رفتارهاي مطلوب او ،فراه��م کردن فرصتهايي براي ابراز
وجود و خودنمايي و عدم تمسخر و سرزنش او از نشانههاي برقراري
يک رابطة انساني سالم با نوجوان است .نوجواني که مورد پذيرش قرار
ميگيرد ،احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس ميکند .چنين
نوجوان��ي از زندگي و زنده بودن خود احس��اس رضايت و ش��ادماني
مينمايد و در نتيجه تصوير واقعي و مثبت از خود به دس��ت ميآورد
و با اطمينان با همساالن خود رابطه برقرار ميکند.
به شما والدين عزيز توصيه ميشود حتي زماني که رفتار نوجوانتان
را قبول نداريد ،به او بگوييد که او را و وجود او را قبول و دوست داريد.
ب��راي مثال ،اگر در حال حاضر کاري را انجام ميدهد که خوش��ايند
ش��ما نيس��ت ،ميتوانيد او را همچنان دوس��ت بداريد و به او احترام
بگذاريد ،ا ّما به وي تذکر دهيد که از رفتار او خوشتان نيامده است.
اصل پذيرش نوجوان به اين معناس��ت که به يکتايي ش��خصيت،
بيهمت��ا بودن او و متفاوت بودن او احت��رام ميگذاريد .نوجوان بايد
بدان��د ک��ه متفاوت بودن ،به خودي خود بد نيس��ت و هر ش��خصي
ميتواند خصلتهاي منحصر به فرد داشته باشد .براي مثال ،نوجوان
ممکن اس��ت اتاق��ش را به گونهاي خ��اص بيارايد که در نظر ش��ما
عجيب و زشت بيايد .ممکن است اشياي موجود در اتاق در نظر شما
بيارزش باش��ند ،ا ّما هر يک از آنها براي نوجوان يادآور خاطرهاي يا
حادثهاي باش��د ،مانند آثار يادگاري ،مسابقههاي ورزشي يا هنري و
خاطرههاي گردشهاي علمي (برای مثال):جمعآوری نمونة حشرات
خشک شده ،گلهاي خشک شده و سنگهاي ساحلي).
گفتنی اس��ت که مش��ورت کردن با نوجوان ،س��هيم کردن او در
برنامهري��زي زندگي خانوادگي ،توجه ب��ه نيازها و عاليق او ،توجه به
اوقات فراغت او و نظاير آن همگي بيانگر و نشانگر احترام گذاشتن به
نوجوان محسوب ميشوند.

اصل توجه به کسب هويت نوجوان

يک��ي از ويژگيهاي دوران نوجواني و جواني ،تالش براي کس��ب
هوي��ت و ش��ناخت هويت واقع��ي خود اس��ت .نوج��وان همه چيز
ميخواه��د ،ا ّما دقيق��اً نميداند چه چيزهايي باي��د بخواهد .نوجوان
میخواهد مشهور شود و در جستوجوي نام است و ميخواهد خود
را بشناسد و بشناساند .از اين رو ،کوچکترین بيتوجهي به نوجوان،
آغاز يک انحراف است .اريک اريکسون (نوردبي و هال ،1974 ،ترجمة
بهپ��ژوه و دولتی )1386،بر اين باور اس��ت که در دورة نوجواني ،فرد
حس��ي از هويت خود به عنوان يک انس��ان منحصر به فرد را تجربه
ميکند .نوجوان از اين نکته آگاه ميشود که ويژگيهاي خاص خود،
س��ليقهها و آرزوهاي خ��اص خود را دارد .اين دوره ،زمان آن اس��ت
که مش��خص شود او کيست و چه ميخواهد باشد .نوجوان نياز دارد
هويت مش��خصي از خود به دست آورد تا بتواند به عنوان فردي يکتا
به زندگياش جهت دهد ،احس��اس ارزش��مندي کند ،از وابستگيها
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رهايي يابد و باالخره براي اس��تقالل مالي ،تحصيلي ،شغلي ،ازدواج و
آيندة خود برنامهريزي کند.
کس��ب هويت ،به خودي خ��ود ،امر بزرگي اس��ت و نوجوان را با
فشارهاي گوناگون روبهرو ميسازد .نوجوان ،در اين دوره بر اثر ظهو ِر
عاليم ثانويه جنسي و بروز تغييراتي در وضعيت جسماني خود (مانند
دو رگه ش��دن صدا ،رشد قد ،رشد پستانها در دختران و رويش مو
در صورت پس��ران) ،دچار آش��فتگي و بحران هويت ميشود .در اين
وضعي��ت گاهي نوجوان از خانواده جدا و به س��وي دوس��تان و گروه
همس��االن کشيده ميشود .نوجوان در اين زمان نياز به تعلق داشتن
به گروه و نياز به پذيرفته و تأييد ش��دن را بيش��تر از هر زمان ديگر
احس��اس ميکند .از اين رو ،براي ارضاي اينگونه نيازها ،به راحتي با
گروه مورد نظرش همنوايي ميکند ،هنجارهاي گروه مورد نظرش را
ميپذيرد و در لباس پوش��يدن ،آرايش مو ،رفتار ،زبان و عقايد از آن
گروه تقليد ميکند (کلمز و همکاران.)1373 ،
در اين دوره ،نوجوان فکر ميکند هيچ چيز ندارد ،ا ّما همه چيز دارد،
در رؤيا زندگي ميکند ،اميال زودگذر دارد و به آنچه ندارد ميانديشد،
نه به آنچه دارد .از اينرو ،نوجوان ،با جديترين بحرانها روبهروس��ت.
اين بحرانها به قدري جدي هستند که برخوردهاي افراطي يا تفريطي
والدين و يا عدم برقراري رابطة درس��ت با نوجوان (مثل :مسخره ،طرد
و تحقير کردن) پيامدهاي نامطلوبي به دنبال خواهد داش��ت .در اين
وضعيت ،نوجوانی که مادر و پدر خود را امين نميداند و کانون خانواده
براي او پناهگاهي امن نيست ،احتمال دروغگویی ،پنهانکاري ،فرار از
خانه ،پناه بردن به ش��خص و يا گروه ديگ��ري وجود دارد .زيرا چنين
نوجواني احساس انزوا و طردشدگي مينمايد ،احساس ميکند قادر به
انجام دادن کاري نيست و در خانواده و جامعه جايگاهي ندارد .در اين
حالت نوجوان احساس ميکند که در گذشته پدر و مادرش او را فريب
دادهاند و در نتيجه کاخ باورهايش فرو ريخته و از اينکه به خانوادهاش
نزديک ش��ود ،بيم دارد تا مبادا مطرود ش��ود .باالخره چنين نوجواني
سرکش و پرخاشگر ميشود و تشويقها و ارزيابيهاي مثبت پدر و مادر
را رد ميکن��د و بيارزش ميداند .البته گفتني اس��ت که گاهي اوقات
اينگونه نوجوانان و جوانان دچار سردرگمي و عدم اطمينان نسبت به
خود ميشوند و مدام از ديگران انتظار دارند که آنان را تأييد و تحسين
کنن��د و يا در همة امور آن��ان را راهنمايي نمايند .گاهي نوجوان ،فکر
ميکند همه چيز را ميداند ،ا ّما دقيقاً چيزي نميداند و بيتجربه است
و نياز به راهنمايي و همراهي ديگران دارد .در اين ش��رايط بحراني ،به
پدران و مادران توصيه میشود با رعايت اصول برقراري رابطة انساني،
با ش��کيبايي و بردباري با فرزند نوجوانش��ان رابطه برقرار کنند و با او
مدارا نمايند تا نوجوان به سالمت اين دوره را پشت سر گذارد و آن را
طي کند .به نوجوان بايد کمک کرد تا خويش��تن خويش را همانطور
که هس��ت ،ببيند و بپذيرد و به «خودشناس��ي» الزم نايل شود( .نگاه
کنيد به کتاب اصول برقراری رابطة انسانی با کودک و نوجوان ،بهپژوه،
 1391الف).
بهمن 1391
شـمـارة 400

8

اصل توجه به نيازهاي همهجانبة نوجوان

س�لامت رواني و جس��ماني نوجوان در س��اية توجه به نيازهاي
همه جانبة او تأمين ميش��ود .خانوادهاي که به تأمين نيازهاي همه
جانبة اعضاي خود ميانديش��د« ،رش��د همه جانبة» آنان را موجب
ميشود و افراد «رشيد» (رشد يافته از تمام جنبهها) به جامعه عرضه
ميکند .پدر و مادر موظف هستند همان قدر که به نيازهاي جسماني
فرزندش��ان اهميت ميدهند (مانند غ��ذا و لباس) ،به نيازهاي رواني
آنها نيز توجه کنند .ع��دم توجه به نيازهاي رواني فرزندان ،موجب
عدم تعادل رواني ميگردد و در نتيجه احتمال بروز اختاللهاي رواني
و عاطفي وجود خواهد داشت.
نوجوان به طور معمول نيازش را به طور مس��تقيم ابراز نميکند.
ش��ما باي��د از رفتار او به نيازهاي��ش پي ببريد .براي مث��ال ،نوجوان
گاه��ي خواهر يا برادر کوچکتر را اذيت ميکند ،وقتش را به بطالت
ميگذراند و رفتارهايي براي جلب توجه از خود نشان ميدهد .در اين
شرايط با دقت به حرفهايش گوش بدهيد و با نگاه با او ارتباط برقرار
کنيد .در اين باره بايد تأکيد کرد که اجازه دهيد نوجوان با شما درد
دل کند و حرف بزند.
يک��ي از نيازه��اي رواني هر انس��ان ،نياز به محبت اس��ت .پدر و
م��ادر آگاه ،از مه��ر ورزيدن دريغ نميکنند و ب��ه اهميت محبت به
عنوان غذاي روحي توجه دارند .آنها ميدانند که اگر نيازهاي رواني
نوجوان برآورده نشود ،تعادل رواني او مختل ميگردد و چون انسان،
موجودي «محبتجو» اس��ت ،در هر حال ب��راي ارضاي اين نياز به
شخص يا مکان ديگري پناه ميبرد .نوجوان بايد احساس کند که پدر
و مادرش او را دوس��ت دارند .برای مثال ،ابراز محبت با بيان کلماتي
ساده ،ا ّما به گرمي ،مانند «پسرم يا دخترم دوستت دارم ،من وجود تو
را دوست دارم ،تو پسر يا دختر خوبي هستي» صورت ميگيرد .البته
ممکن است نوجوان در مقابل اينگونه رفتارها واکنشي تمسخرآميز
از خود نشان دهد ،ولي اطمينان داشته باشيد که نوجوان در هر حال
ب��ه ابراز محبت از طرف والدين نياز دارد و از آن لذت ميبرد .مجدداً
از زبان فرزندان میشنويم که میگويند :ای پدر ،ای مادر؛ احتياجم،
همه پوشاک و غذا تنها نيست ،من به امنيت خاطر مثل غذا محتاجم
(نگاه کنيد به پيام فرزندان به پدران و مادران ،در کتاب ازدواج موفق
و خانوادة سالم ،چگونه؟ بهپژوه.)1389 ،

اصل حفظ عزت نفس نوجوان

يکي از مؤثرترين روشهاي برقراري رابطة انساني با نوجوان ،حفظ
و تأمين عزت نفس نوجوان است .تحقيقات نشان داد ه است نوجواني
که از عزت نفس يا حرمت خو ِد بااليي برخوردار است ،بهتر ميتواند
زندگي کند ،با ديگران رابطه برقرار کند ،به پيش��رفت تحصيلي الزم
نايل شود و فردي خ ّ
الق و پويا باشد .نوجواني که عزت نفسش حفظ
شده اس��ت در رويارويي با مسائل و مشکالت از تابآوری و مقاومت

بااليي برخوردار اس��ت و آس��يبپذيري او کمتر اس��ت .عزت نفس
عبارت است از احساس ارزش��مند بودن (کلمز و همکاران.)1373 ،
مجموعة احساسات ،عواطف ،نگرشها و تجربيات فرد در طول زندگي
او ،موجب ميش��ود که فرد احساس خودارزشمندي کند ،نسبت به
خود ،ارزيابي مثبت داشته باشد و احساس لياقت و کفايت کند .همة
نوجوانان ،صرف نظر از سن ،جنسيت و زمينة فرهنگي ،به حفظ عزت
نفس نياز دارند .الزمة خالقيت ،پويايي ،پيش��رفت و حرکت ،ارضاي
عزت نفس نوجوان اس��ت .والديني که به فرزند نوجوان خود روحيه
و امي��د ميدهند ،تواناييهاي او را تحس��ين و تمجيد ميکنند ،اين
نياز را به خوبي در او ارضا ميکنند و موجب ميش��وند که اعتماد به
نفس فرزند آنها تأمين شود و فرزندشان با اطمينان مسير پر فراز و
نشيب زندگي را طي کند و با روحيهاي مقاوم با مسائل و مشکالت و
مسئوليتها مواجه شود.
در اي��ن اصل ،دو تصوي��ر متفاوت از ويژگيه��اي نوجواني که از
عزت نفس بااليي برخوردار اس��ت در مقايسه با ويژگيهاي نوجواني
که عزت نفس پاييني دارد ،ارائه ميش��ود (کلمز و همکاران1373 ،؛
محسني.)1375 ،
الف :نوجواني که از عزت نفس بااليي برخوردار است
 ïمستقل عمل ميکند (در مورد استفاده از وقت ،پول و لباس).
 ïاحساس مسووليت ميکند و خود تصميم ميگيرد.
 ïبه ديگران در صورت لزوم کمک ميکند.
 ïبه پيشرفتهايش افتخار ميکند و گاهي از خود تعريف ميکند.
 ïاز تغيير مثبت و نوآوري استقبال ميکند.
 ïعواطف و هيجانهاي خود را نشان ميدهد و ابراز ميکند.
 ïمسائل و مشکالت و ناکاميها را با شکيبايي تحمل ميکند.
ب :نوجواني که داراي عزت نفس پاييني است
يدانم! نميتوانم!).
 ïفردي متکي است و تصويري منفي از خود دارد (نم 
 ïاحساس ميکند که ديگران براي او ارزشي قائل نيستند.
 ïدرروياروييبامسائلومشکالتوناکاميهااحساسدرماندگيميکند.
 ïبراي ضعفهاي خود ،ديگران را س��رزنش ميکند و به ش��انس
نسبت ميدهد.
 ïزود نااميد ميشود ،بهانهجويي ميکند و نميتواند انتقاد را بپذيرد.
 ïعواطف و هيجانهاي خود را نشان نميدهد و ابراز نميکند.
 ïبه س��هولت تحت تأثير ديگران قرار ميگيرد و کاري را چش��م
بسته انجام ميدهد.

اصل پرهيز از مقايسه کردن

خداوند متعال در قرآن کريم در سورة نوح ،آية  14فرموده است:
ب��ه تحقيق ،خداوند ش��ما را طور طور آفريده اس��ت .اين موضوع در
روانشناس��ي تحت عنوان« :اصل تفاوتهاي فردي» مطرح ميشود.
تفاوته��اي موجود در انس��ان بيانگر اين نکته اس��ت که پدر و مادر

ëëëëëëë

يکي از نيازهاي رواني هر انس�ان ،نياز به محبت
اس�ت .پدر و مادر آگاه ،از مهر ورزيدن دريغ نميکنند
و به اهميت محبت به عنوان غذاي روحي توجه دارند.
ëëëëëëë

بايد با فرزندان خود مطابق روحيه ،عاليق و ويژگيهاي او رفتار کنند
و هرگز تواناييها و ناتوانيهاي کودکي را با کودک ديگر يا نوجواني را
با نوجوان ديگر مقايسه نکنند .زيرا مجموعة عواملي که از بدو انعقاد
نطفه تا زمان حيات فرد در فرايند رشد و تحول او در ابعاد گوناگون
دخالت داشته يا دارند ،متفاوت است .متأسفانه اکثر پدران و مادران،
فرزندان نوجوان خود را با يکديگر ،با دوستان و خويشاوندان مقايسه
ميکنند و بدين ترتيب ميخواهند آنها را به فعاليت بيشتر تحريک
کنند .در حالي که اين روش درست نيست و نتيجه معکوس حاصل
ميشود و بايد از مقايسة فرزند يا فرزندان خود اجتناب کنيد .نوجوان
غرور خاصي دارد و نزد برادر يا خواهر و يا همساالن خود داراي آبرو
و احترام ويژهاي اس��ت ،لذا هنگامي که او را با کس ديگري مقايس��ه
ميکنيد (به طور معمول مقايسه بر اساس ناتوانيها و ضعفها صورت
ميگيرد) ،در واقع اصل تفاوتهاي فردي را ناديده ميگيريد ،غرور او
را ميشکنيد و تواناييهاي او را مورد غفلت قرار ميدهيد .اغلب اوقات
هدف از مقايس��ه ک��ردن ،طرح ناتوانيهاي فرد و تحقير و س��رزنش
کردن اوست.
گاه��ي اوق��ات والدين زمان و ش��رايط خود را با زمان و ش��رايط
فرزندشان مقايسه ميکنند و اظهار ميدارند« :وقتي من در سن شما
بودم ،هرگز اين کار را نميکردم!» يا «زماني که من در س��ن ش��ما
بودم ،هميش��ه اينطور يا آنطور عمل ميکردم!» بديهي است که ما
اجازه نداريم خود و زمان خود را با فرزندمان و زمان او مقايسه کنيم.
حتي به نوجوان بايد تذکر داد که او اجازه ندارد خود را با فرد ديگري
مقايسه کند و در صورت لزوم توصيه ميشود هر فردي را با خودش
و وضعيت او در گذشته و حال مقايسه کنيد.

اصل پرهيز از افراط و تفريط

ش��ما در امر تربيت و تعليم فرزندت��ان چگونه عمل ميکنيد؟ آيا
گاهي بس��يار سختگير و گاهي بسيار سهلگير هستيد؟ نوجوان در
اي��ن دوره گاهي ميخواهد به طور افراطي خود را با محيط س��ازگار
کند و گاهي در انديشة اين است که بهطور تفريطي محيط را با خود
سازگار نمايد .نوجوان گاهي گوشهگير ميشود و كنج عزلت انتخاب
ميکند و گاهي به رفاقت و دوس��تي با ديگ��ر نوجوانان رو ميآورد،
در آنان ذوب ش��ده و دوستي آنها به ش��يفتگي و وابستگي تبديل
ميشود .سئوال عمده اين است که آيا شما هم در مقام پدر و مادر به
دامن افراط و تفريط ميافتيد؟ يا اينکه تالش ميکنيد نوجوان را به
سوي اعتدال هدايت کنيد؟
برخي از افراد توصية «با فرزندان خود دوست شويد» را به درستي
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نفهميدهاند و دچار سوء تعبير شدهاند .آنها فکر ميکنند براي دوست
و نزديک شدن با نوجوان بايد با او همصدا و همرنگ شوند و هر چه او
خواست ،آنها هم بخواهند و بدون قيد و شرط با همة خواستهاي
وي موافقت کنند .در حالي که اين شيوة دوست شدن درست نيست
و بايد نوجوان را با اصول ،ارزشها ،هنجارها ،قواعد و واقعيتها آشنا
کرد و دست او را گرفت و به سوي حقايق هدايت نمود.
س��عي کنيد با نوجوان بر اساس اصل اعتدال رفتار نماييد .ضمن
آنک��ه به رعاي��ت مقررات و انضب��اط تأکيد ميکني��د و از فرزندتان
ميخواهي��د در عمل به آنها متعهد باش��د ،در صورت نياز از اجراي
مستبدانة آنها صرف نظر و اغماض کنيد و دامن اعتدال را از دست
ندهيد .گاهي اوقات نوجوان در مقابل انضباط شديد ،مقاومت ميکند
و تمايل به سرپيچي و نافرماني از خود نشان ميدهد .در اين شرايط
بايد از خود نرمش نشان دهيد ،به ريشهيابي اينگونه رفتارها بپردازيد
و با اغماض و سعة صدر با او برخورد کنيد.

اصل پرهيز از تحميل کردن

گاهي پدران و مادران ،پدربزرگها و مادربزرگها به زمان و عصر
خود اش��اره ميکنن��د و بيتوجه به مقتضيات زم��ان و مکان تأکيد
ميکنند که ما وقتي به س��ن ش��ما بوديم ،اينگونه رفتار ميکرديم،
اينگونه لباس ميپوشيديم ،اينگونه زندگي ميکرديم و نظاير آن و
از فرزندان و يا نوهه��اي خود انتظار دارند آنها هم همانگونه رفتار
کنند ،همانگونه لباس بپوش��ند و همانطور زندگي کنند .در چنين
ش��رايطي اين س��ئوال مطرح ميشود که آيا اين ش��يوة برخورد ،به
برقراري رابطة انس��اني و سالم منتهي ميشود؟ يا اينکه بين پدران و
مادران و نسل جوان فاصله ايجاد ميکند؟
متأسفانه گاهي اوقات پدران و مادران نظرها ،رغبتها و عاليق خود را به
فرزندان تحميل ميکنند و حتي بدون توجه به سن و موقعيت آنان ،رنگ و
مدللباسبرايآنهاانتخابمينمايند.درچنينموقعيتي،بروزرفتارهايياز
قبيل:لجبازي،مقاومتمنفيوسرکشيقابلپيشبينياست.بايدبهنوجوان
اعتماد کرد و به وي اجازه داد که به تدريج پس از کسب آگاهيهاي الزم ،خود
تصميمبگيردوتصميمگيريدرامورزندگي،تحصيليوشغليراتمرينکند.

چند توصيه در ارتباط با نوجوان چهبايد کرد؟

 ïاز خجالت دادن نوجوان و ريختن آبروي او بايد خودداري کرد.
 ïاز برخوردهاي آمرانه ،تحکمآميز و خشونتآميز بايد پرهيز کرد.
 ïاز تحقير و تهديد کردن نوجوان و س��ر به س��ر گذاشتن او بايد
پرهيز کرد.
 ïاز رفتارهاي تحقيرآميز ،تهديدکننده و لجبازي بايد پرهيز کرد.
 ïاز ب��ه کار ب��ردن کلمات نيشدار ،طعنهآمي��ز و کنايهآميز بايد
خودداري کرد.
 ïاز م ّنت گذاش��تن ،ايجاد احس��اس گناه و به رخ کش��يدن بايد
خودداري کرد.
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 ïاز گير دادن و پيله کردن به نوجوان بايد اجتناب کرد.
 ïاز تبعيض قايل شدن و خطکشي ميان فرزندان بايد خودداری
کرد (او مثل من است ،ديگري مثل پدرش است!).
 ïاز سرزنش کردن و سرکوفت زدن و مسخره کردن نوجوان بايد
اجتناب کرد.
 ïاز تهدي��د کردن و به مبارزه طلبيدن نوجوان بايد اجتناب کرد
(با نوجوان شاخ به شاخ نشويد).
 ïاز افراط و تفريط بايد خودداري کرد.
 ïاز سرکوب و محدود کردن نوجوان بايد خودداري کرد.
پریرو تاب مستوري ندارد
گرش در بندی ،سر از روزن برآرد
 ïب��ه عنوان پ��در يا م��ادر نبايد خ��ود را خطاناپذي��ر بپنداريم
(خطاناپذيري!).
 ïبه عنوان پدر يا مادر نبايد فرزندان خود را لعنت و نفرين کنيم.
 ïبه عنوان پدر يا مادر نبايد کاري کرد که نوجوان ،خود را مسئول
خستگي و مشکالت خانواده تصور کند.
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