
يادآوري 
در شمارة قبلي نشریة پیوند )دي ماه 1391( بخش اول مقالة ضرورت 
آموزش والدین و پنج اصل برقراري رابطه با نوجوان  از نظر شما گذشت. 
اكنون در این مقاله، پس از طرح چند س��ؤال ، دربارة اهمیت و ضرورت 
برقراري رابطة انساني با نوجوانان بحث و گفتگو مي شود. در ادامه، هفت 
اصل پذیرش و محترم ش��مردن نوجوان، اصل توجه به كس��ب هویت 
نوجوان، اصل توجه به نیازه��اي همه جانبة نوجوان ، اصل حفظ عزت 
نفس نوجوان، اصل پرهیز از مقایسه كردن، اصل پرهیز از افراط و تفریط 
و اصل پرهیز از تحمیل كردن، به زبان ساده، فشرده و كاربردي و چند 
توصیه عرضه مي شود كه امید است مورد توجه و استفادة مادران و پدران، 
معلمان و مربیان گرامي قرار گیرد. گفتني است كه اصول دیگر برقراري 
رابطة انس��اني با نوجوان، در شماره هاي آیندة نشریة پیوند به نظر شما 

خوانندگان عزیز خواهد رسید. 
  

مقدمه 
در این مقاله، پس از طرح چند س��وال و ذکر مقدمه ای کوتاه، دربارة 
اهمیت و ضرورت آموزش والدین بحث و گفتگو می شود. در ادامه، پنج 
اصل مهم برقراري رابطة انساني با نوجوان، به زبان ساده، فشرده و کاربردی 
و چند توصیه عرضه می گردد که امید است مورد توجه و استفادة مادران 
و پدران، معلمان و مربیان گرامي قرار گیرد. گفتنی است که اصول دیگر 
برقراري رابطة انساني با نوجوان، در شماره های آیندة نشریة پیوند به نظر 

شما خوانندگان عزیز خواهد رسید.
    

چند سؤال
هر یک از ش��ما خبره��اي تکان دهن��ده اي را در صفحة حوادث 

روزنامه ها دربارة مش��کالت والدین و نوجوانان خوانده و یا دربارة آن 
شنیده اید. به نظر شما علت چیست؟

ï عدم آگاهي والدین نسبت به نقش ها و وظایف خود؟
ï عدم توجه مادران و پدران به روان شناسي نوجوان؟

ï تکرار کورکورانة روش هاي تربیتي نادرست؟
ï عدم توانایي در برقراري رابطه درست با نوجوان؟

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

   
اهميت و ضرورت برقراری رابطه انسانی با نوجوانان

برق��راری رابطة موفق با نوجوان یا نوجوانان، می تواند 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 موفق تر اس��ت، از 
فرزندپروری لذت می برد و زندگی شیرین تری دارد. از این رو، آنچه را 
که در این مقاله می خوانید، به شما کمک می کند تا بتوانید با فرزند 
یا فرزندانتان )چه کودک و چه نوجوان(، رابطه ای انس��انی و موفق تر 
برقرار کنید، تأثیرگذاری خود را بر فرزندان افزایش دهید و در نهایت 

به یک خانوادة سالم و صالح دست یابید.
به والدین گرامی توصیه می ش��ود در گام نخست، دربارة اهمیت 
و ضرورت آموزش و مش��اورة خانواده در ش��کل گیری خانوادة سالم 
بیندیش��ند و به خودشناسی بپردازند و به تعبیر قرآن مجید »علیکم 
انفسکم«1 )ای کسانی که ایمان آورده اید، 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 

 اهميـت وضـرورت 

 هفت اصـل 
مهم در برقراري ارتباط با 

نوجوانـان
دکتر احمد به پژوه

استاد روان شناسی دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران
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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 
چگونه پدری هس��تم؟ آیا مِن پدر یا مادر نمرة بیس��ت هستم که از 
فرزندم انتظار دارم نمرة بیس��ت باش��د!؟ آیا من دربارة روان شناسی 

نوجوانی به قدر کافی مطالعه کرده ام؟
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 می توانید صادقانه و واقع بینانه راجع به 
اش��تباه های خود قضاوت کنید و عملکرد، احساسات و افکار خود را 
در حد وسع و توان، مورد ارزیابی قرار دهید و خویشتِن خویش را در 

محضر خداوند تبارک و تعالی ببینید.
دربارة اهمیت، ضرورت و نقش برقراری رابطة انس��انی با فرزندان، 

باور مؤلف این است که:
ï برقراري رابطة انساني، کلید موفقیت مادران، پدران، معلمان و 

مدیران است. 
ï برقراري رابطة انساني، کلید تحقق هدف هاي تعلیم و تربیت است.
ï برقراري رابطة انساني، کلید نفوذ و تأثیرگذاري بر دیگران است.

ï برقراري رابطة انساني، کلید الگوبرداري و الگوپذیري است.
ï برقراري رابطة انساني، کلید درک و تفهیم و تفاهم انسان هاست.

ï برقراري رابطة انس��اني، کلید حفظ و تأمین سالمت  روانی افراد 
در خانه، مدرسه و جامعه است.

ï برق��راري رابطة انس��اني، کلید هر نوع تغیی��ر و اصالح رفتار و 
پیشگیري از بروز ناهنجاری هاست.

ï برقراري رابطة انساني، کلید همدلی، همفکری و همکاري میان 
اعضاي خانواده است.

همان طور که تأکید ش��د در فرایند تعلیم و تربیت و رش��د، یکي 
از اثربخش ترین روش ها، برقراري رابطة انس��اني با نوجوان و حفظ و 
تأمین عزت نفس و احس��اس خود ارزشمندي نوجوان است. 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 شما خواهد گذشت، 
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 اندیش��یدن و ارزیاب��ي دربارة رابطة خود با فرزند 

نوجوانتان دعوت نماید2.

اصل پذيرش و محترم شمردن نوجوان 
محترم ش��مردن نوجوان، احترام به حق��وق او، توجه به نیازهاي 
هم��ه جانبة او و پذیرش او همان طور که هس��ت، از مهم ترین اصول 
برقراري رابطة انس��اني است. فرزند یا فرزندان شما بیش از هر چیز، 
وجود شما را مي  خواهند و حضور شما در خانه، براي آن ها ارزشمند 

و حیاتي اس��ت. با دقت گ��وش دادن به حرف هاي نوجوان، پذیرفتن 
و تش��ویق رفتارهاي مطلوب او، فراه��م کردن فرصت هایي براي ابراز 
وجود و خودنمایي و عدم تمسخر و سرزنش او از نشانه هاي برقراري 
یک رابطة انساني سالم با نوجوان است. نوجواني که مورد پذیرش قرار 
مي گیرد، احساس خود ارزشمندي و اعتماد به نفس مي کند. چنین 
نوجوان��ي از زندگي و زنده بودن خود احس��اس رضایت و ش��ادماني 
مي نماید و در نتیجه تصویر واقعي و مثبت از خود به دس��ت مي آورد 

و با اطمینان با همساالن خود رابطه برقرار مي کند.
به شما والدین عزیز توصیه مي شود حتي زماني که رفتار نوجوانتان 
را قبول ندارید، به او بگویید که او را و وجود او را قبول و دوست دارید. 
ب��راي مثال، اگر در حال حاضر کاري را انجام مي دهد که خوش��ایند 
ش��ما نیس��ت، مي  توانید او را همچنان دوس��ت بدارید و به او احترام 

بگذارید، اّما به وي تذکر دهید که از رفتار او خوشتان نیامده است.
اصل پذیرش نوجوان به این معناس��ت که به یکتایي ش��خصیت، 
بي همت��ا بودن او و متفاوت بودن او احت��رام مي گذارید. نوجوان باید 
بدان��د ک��ه متفاوت بودن، به خودي خود بد نیس��ت و هر ش��خصي 
مي تواند خصلت هاي منحصر به فرد داشته باشد. براي مثال، نوجوان 
ممکن اس��ت اتاق��ش را به گونه اي خ��اص بیاراید که در نظر ش��ما 
عجیب و زشت بیاید. ممکن است اشیاي موجود در اتاق در نظر شما 
بي ارزش باش��ند، اّما هر یک از آن ها براي نوجوان یادآور خاطره اي یا 
حادثه اي باش��د، مانند آثار یادگاري، مسابقه هاي ورزشي یا هنري و 
خاطره هاي گردش هاي علمي )برای مثال(:جمع آوری نمونة حشرات 

خشک شده، گل هاي خشک شده و سنگ هاي ساحلي(.
گفتنی اس��ت که مش��ورت کردن با نوجوان، س��هیم کردن او در 
برنامه ری��زي زندگي خانوادگي، توجه ب��ه نیازها و عالیق او، توجه به 
اوقات فراغت او و نظایر آن همگي بیانگر و نشانگر احترام گذاشتن به 

نوجوان محسوب مي شوند.
   

اصل توجه به کسب هويت نوجوان
یک��ي از ویژگي هاي دوران نوجواني و جواني، تالش براي کس��ب 
هوی��ت و ش��ناخت هویت واقع��ي خود اس��ت. نوج��وان همه چیز 
مي خواه��د، اّما دقیق��ًا نمي داند چه چیزهایي بای��د بخواهد. نوجوان 
می خواهد مشهور شود و در جست وجوي نام است و مي خواهد خود 
را بشناسد و بشناساند. از این رو، کوچک ترین بي توجهي به نوجوان، 
آغاز یک انحراف است. اریک اریکسون )نوردبي و هال، 1974، ترجمة 
به پ��ژوه و دولتی،1386( بر این باور اس��ت که در دورة نوجواني، فرد 
حس��ي از هویت خود به عنوان یک انس��ان منحصر به فرد را تجربه 
مي کند. نوجوان از این نکته آگاه مي شود که ویژگي هاي خاص خود، 
س��لیقه ها و آرزوهاي خ��اص خود را دارد. این دوره، زمان آن اس��ت 
که مش��خص شود او کیست و چه مي خواهد باشد. نوجوان نیاز دارد 
هویت مش��خصي از خود به دست آورد تا بتواند به عنوان فردي یکتا 
به زندگي اش جهت دهد، احس��اس ارزش��مندي کند، از وابستگي ها 
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رهایي یابد و باالخره براي اس��تقالل مالي، تحصیلي، شغلي، ازدواج و 
آیندة خود برنامه ریزي کند.

کس��ب هویت، به خودي خ��ود، امر بزرگي اس��ت و نوجوان را با 
فشارهاي گوناگون روبه رو مي سازد. نوجوان، در این دوره بر اثر ظهوِر 
عالیم ثانویه جنسي و بروز تغییراتي در وضعیت جسماني خود )مانند 
دو رگه ش��دن صدا، رشد قد، رشد پستان ها در دختران و رویش مو 
در صورت پس��ران(، دچار آش��فتگي و بحران هویت مي شود. در این 
وضعی��ت گاهي نوجوان از خانواده جدا و به س��وي دوس��تان و گروه 
همس��االن کشیده مي شود. نوجوان در این زمان نیاز به تعلق داشتن 
به گروه و نیاز به پذیرفته و تأیید ش��دن را بیش��تر از هر زمان دیگر 
احس��اس مي کند. از این رو، براي ارضاي این گونه نیازها، به راحتي با 
گروه مورد نظرش همنوایي مي کند، هنجارهاي گروه مورد نظرش را 
مي پذیرد و در لباس پوش��یدن، آرایش مو، رفتار، زبان و عقاید از آن 

گروه تقلید مي کند )کلمز و همکاران، 1373(.
در این دوره، نوجوان فکر مي کند هیچ چیز ندارد، اّما همه چیز دارد، 
در رؤیا زندگي مي کند، امیال زودگذر دارد و به آنچه ندارد مي اندیشد، 
نه به آنچه دارد. از این رو، نوجوان، با جدي ترین بحران ها روبه روس��ت. 
این بحران ها به قدري جدي هستند که برخوردهاي افراطي یا تفریطي 
والدین و یا عدم برقراري رابطة درس��ت با نوجوان )مثل: مسخره، طرد 
و تحقیر کردن( پیامدهاي نامطلوبي به دنبال خواهد داش��ت. در این 
وضعیت، نوجوانی که مادر و پدر خود را امین نمي داند و کانون خانواده 
براي او پناهگاهي امن نیست، احتمال دروغگویی، پنهان کاري، فرار از 
خانه، پناه بردن به ش��خص و یا گروه دیگ��ري وجود دارد. زیرا چنین 
نوجواني احساس انزوا و طردشدگي مي نماید، احساس مي کند قادر به 
انجام دادن کاري نیست و در خانواده و جامعه جایگاهي ندارد. در این 
حالت نوجوان احساس مي کند که در گذشته پدر و مادرش او را فریب 
داده اند و در نتیجه کاخ باورهایش فرو ریخته و از اینکه به خانواده اش 
نزدیک ش��ود، بیم دارد تا مبادا مطرود ش��ود. باالخره چنین نوجواني 
سرکش و پرخاشگر مي شود و تشویق ها و ارزیابي هاي مثبت پدر و مادر 
را رد مي کن��د و بي ارزش مي داند. البته گفتني اس��ت که گاهي اوقات 
این گونه نوجوانان و جوانان دچار سردرگمي و عدم اطمینان نسبت به 
خود مي شوند و مدام از دیگران انتظار دارند که آنان را تأیید و تحسین 
کنن��د و یا در همة امور آن��ان را راهنمایي نمایند. گاهي نوجوان، فکر 
مي کند همه چیز را مي داند، اّما دقیقًا چیزي نمي داند و بي تجربه است 
و نیاز به راهنمایي و همراهي دیگران دارد. در این ش��رایط بحراني، به 
پدران و مادران توصیه می شود با رعایت اصول برقراري رابطة انساني، 
با ش��کیبایي و بردباري با فرزند نوجوانش��ان رابطه برقرار کنند و با او 
مدارا نمایند تا نوجوان به سالمت این دوره را پشت سر گذارد و آن را 
طي کند. به نوجوان باید کمک کرد تا خویش��تن خویش را همان طور 
که هس��ت، ببیند و بپذیرد و به »خودشناس��ي« الزم نایل شود. )نگاه 
کنید به کتاب اصول برقراری رابطة انسانی با کودک و نوجوان، به پژوه، 

1391 الف(.

   
اصل توجه به نيازهاي همه جانبة نوجوان

س��المت رواني و جس��ماني نوجوان در س��ایة توجه به نیازهاي 
همه جانبة او تأمین مي ش��ود. خانواده اي که به تأمین نیازهاي همه 
جانبة اعضاي خود مي اندیش��د، »رش��د همه جانبة« آنان را موجب 
مي شود و افراد »رشید« )رشد یافته از تمام جنبه ها( به جامعه عرضه 
مي کند. پدر و مادر موظف هستند همان قدر که به نیازهاي جسماني 
فرزندش��ان اهمیت مي دهند )مانند غ��ذا و لباس(، به نیازهاي رواني 
آن ها نیز توجه کنند. ع��دم توجه به نیازهاي رواني فرزندان، موجب 
عدم تعادل رواني مي گردد و در نتیجه احتمال بروز اختالل هاي رواني 

و عاطفي وجود خواهد داشت.
نوجوان به طور معمول نیازش را به طور مس��تقیم ابراز نمي کند. 
ش��ما بای��د از رفتار او به نیازهای��ش پي ببرید. براي مث��ال، نوجوان 
گاه��ي خواهر یا برادر کوچک تر را اذیت مي کند، وقتش را به بطالت 
مي گذراند و رفتارهایي براي جلب توجه از خود نشان مي دهد. در این 
شرایط با دقت به حرف هایش گوش بدهید و با نگاه با او ارتباط برقرار 
کنید. در این باره باید تأکید کرد که اجازه دهید نوجوان با شما درد 

دل کند و حرف بزند.
یک��ي از نیازه��اي رواني هر انس��ان، نیاز به محبت اس��ت. پدر و 
م��ادر آگاه، از مه��ر ورزیدن دریغ نمي کنند و ب��ه اهمیت محبت به 
عنوان غذاي روحي توجه دارند. آن ها مي دانند که اگر نیازهاي رواني 
نوجوان برآورده نشود، تعادل رواني او مختل مي گردد و چون انسان، 
موجودي »محبت جو« اس��ت، در هر حال ب��راي ارضاي این نیاز به 
شخص یا مکان دیگري پناه مي برد. نوجوان باید احساس کند که پدر 
و مادرش او را دوس��ت دارند. برای مثال، ابراز محبت با بیان کلماتي 
ساده، اّما به گرمي، مانند »پسرم یا دخترم دوستت دارم، من وجود تو 
را دوست دارم، تو پسر یا دختر خوبي هستي« صورت مي گیرد. البته 
ممکن است نوجوان در مقابل این گونه رفتارها واکنشي تمسخرآمیز 
از خود نشان دهد، ولي اطمینان داشته باشید که نوجوان در هر حال 
ب��ه ابراز محبت از طرف والدین نیاز دارد و از آن لذت مي برد. مجدداً 
از زبان فرزندان می شنویم که می گویند: ای پدر، ای مادر؛ احتیاجم، 
همه پوشاک و غذا تنها نیست، من به امنیت خاطر مثل غذا محتاجم 
)نگاه کنید به پیام فرزندان به پدران و مادران، در کتاب ازدواج موفق 

و خانوادة سالم، چگونه؟ به پژوه، 1389(.

اصل حفظ عزت نفس نوجوان
یکي از مؤثرترین روش هاي برقراري رابطة انساني با نوجوان، حفظ 
و تأمین عزت نفس نوجوان است. تحقیقات نشان داده  است نوجواني 
که از عزت نفس یا حرمت خوِد باالیي برخوردار است، بهتر مي تواند 
زندگي کند، با دیگران رابطه برقرار کند، به پیش��رفت تحصیلي الزم 
نایل شود و فردي خاّلق و پویا باشد. نوجواني که عزت نفسش حفظ 
شده اس��ت در رویارویي با مسائل و مشکالت از تاب آوری و مقاومت 
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باالیي برخوردار اس��ت و آس��یب پذیري او کمتر اس��ت. عزت نفس 
عبارت است از احساس ارزش��مند بودن )کلمز و همکاران، 1373(. 
مجموعة احساسات، عواطف، نگرش ها و تجربیات فرد در طول زندگي 
او، موجب مي ش��ود که فرد احساس خودارزشمندي کند، نسبت به 
خود، ارزیابي مثبت داشته باشد و احساس لیاقت و کفایت کند. همة 
نوجوانان، صرف نظر از سن، جنسیت و زمینة فرهنگي، به حفظ عزت 
نفس نیاز دارند. الزمة خالقیت، پویایي، پیش��رفت و حرکت، ارضاي 
عزت نفس نوجوان اس��ت. والدیني که به فرزند نوجوان خود روحیه 
و امی��د مي دهند، توانایي هاي او را تحس��ین و تمجید مي کنند، این 
نیاز را به خوبي در او ارضا مي کنند و موجب مي ش��وند که اعتماد به 
نفس فرزند آن ها تأمین شود و فرزندشان با اطمینان مسیر پر فراز و 
نشیب زندگي را طي کند و با روحیه اي مقاوم با مسائل و مشکالت و 

مسئولیت ها مواجه شود.
در ای��ن اصل، دو تصوی��ر متفاوت از ویژگي ه��اي نوجواني که از 
عزت نفس باالیي برخوردار اس��ت در مقایسه با ویژگي هاي نوجواني 
که عزت نفس پاییني دارد، ارائه مي ش��ود )کلمز و همکاران، 1373؛ 

محسني، 1375(.
   الف: نوجواني که از عزت نفس بااليي برخوردار است

ï مستقل عمل مي کند )در مورد استفاده از وقت، پول و لباس(. 
ï احساس مسوولیت مي کند و خود تصمیم مي گیرد.

ï به دیگران در صورت لزوم کمک مي کند.
ï به پیشرفت هایش افتخار مي کند و گاهي از خود تعریف مي کند.

ï از تغییر مثبت و نوآوري استقبال مي کند.
ï عواطف و هیجان هاي خود را نشان مي دهد و ابراز مي کند.

ï مسائل و مشکالت و ناکامي ها را با شکیبایي تحمل مي کند.
   

 ب: نوجواني که داراي عزت نفس پاييني است
ï فردي متکي است و تصویري منفي از خود دارد )نمي دانم! نمي توانم!(.

ï احساس مي کند که دیگران براي او ارزشي قائل نیستند.
ï در رویارویي با مسائل و مشکالت و ناکامي ها احساس درماندگي مي کند.

ï براي ضعف هاي خود، دیگران را س��رزنش مي کند و به ش��انس 
نسبت مي دهد.

ï زود ناامید مي شود، بهانه جویي مي کند و نمي تواند انتقاد را بپذیرد.
ï عواطف و هیجان هاي خود را نشان نمي دهد و ابراز نمي کند.

ï به س��هولت تحت تأثیر دیگران قرار مي گیرد و کاري را چش��م 
بسته انجام مي دهد.

اصل پرهيز از مقايسه کردن
خداوند متعال در قرآن کریم در سورة نوح، آیة 14 فرموده است: 
ب��ه تحقیق، خداوند ش��ما را طور طور آفریده اس��ت. این موضوع در 
روان شناس��ي تحت عنوان: »اصل تفاوت هاي فردي« مطرح مي شود. 
تفاوت ه��اي موجود در انس��ان بیانگر این نکته اس��ت که پدر و مادر 

باید با فرزندان خود مطابق روحیه، عالیق و ویژگي هاي او رفتار کنند 
و هرگز توانایي ها و ناتواني هاي کودکي را با کودک دیگر یا نوجواني را 
با نوجوان دیگر مقایسه نکنند. زیرا مجموعة عواملي که از بدو انعقاد 
نطفه تا زمان حیات فرد در فرایند رشد و تحول او در ابعاد گوناگون 
دخالت داشته یا دارند، متفاوت است. متأسفانه اکثر پدران و مادران، 
فرزندان نوجوان خود را با یکدیگر، با دوستان و خویشاوندان مقایسه 
مي کنند و بدین ترتیب مي خواهند آن ها را به فعالیت بیشتر تحریک 
کنند. در حالي که این روش درست نیست و نتیجه معکوس حاصل 
مي شود و باید از مقایسة فرزند یا فرزندان خود اجتناب کنید. نوجوان 
غرور خاصي دارد و نزد برادر یا خواهر و یا همساالن خود داراي آبرو 
و احترام ویژه اي اس��ت، لذا هنگامي که او را با کس دیگري مقایس��ه 
مي  کنید )به طور معمول مقایسه بر اساس ناتواني  ها و ضعف ها صورت 
مي گیرد(، در واقع اصل تفاوت هاي فردي را نادیده مي گیرید، غرور او 
را مي شکنید و توانایي هاي او را مورد غفلت قرار مي دهید. اغلب اوقات 
هدف از مقایس��ه ک��ردن، طرح ناتواني  هاي فرد و تحقیر و س��رزنش 

کردن اوست.
گاه��ي اوق��ات والدین زمان و ش��رایط خود را با زمان و ش��رایط 
فرزندشان مقایسه مي کنند و اظهار مي دارند: »وقتي من در سن شما 
بودم، هرگز این کار را نمي کردم!« یا »زماني که من در س��ن ش��ما 
بودم، همیش��ه این طور یا آن طور عمل مي کردم!« بدیهي است که ما 
اجازه نداریم خود و زمان خود را با فرزندمان و زمان او مقایسه کنیم. 
حتي به نوجوان باید تذکر داد که او اجازه ندارد خود را با فرد دیگري 
مقایسه کند و در صورت لزوم توصیه مي شود هر فردي را با خودش 

و وضعیت او در گذشته و حال مقایسه کنید.
   

اصل پرهيز از افراط و تفريط
ش��ما در امر تربیت و تعلیم فرزندت��ان چگونه عمل مي کنید؟ آیا 
گاهي بس��یار سخت گیر و گاهي بسیار سهل گیر هستید؟ نوجوان در 
ای��ن دوره گاهي مي خواهد به طور افراطي خود را با محیط س��ازگار 
کند و گاهي در اندیشة این است که به طور تفریطي محیط را با خود 
سازگار نماید. نوجوان گاهي گوشه گیر مي شود و كنج عزلت انتخاب 
مي کند و گاهي به رفاقت و دوس��تي با دیگ��ر نوجوانان رو مي آورد، 
در آنان ذوب ش��ده و دوستي آن ها به ش��یفتگي و وابستگي تبدیل 
مي شود. سئوال عمده این است که آیا شما هم در مقام پدر و مادر به 
دامن افراط و تفریط مي افتید؟ یا اینکه تالش مي کنید نوجوان را به 

سوي اعتدال هدایت کنید؟
برخي از افراد توصیة »با فرزندان خود دوست شوید« را به درستي 

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

ë ë ë ë ë ë ë
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نفهمیده اند و دچار سوء تعبیر شده اند. آن ها فکر مي کنند براي دوست 
و نزدیک شدن با نوجوان باید با او هم صدا و همرنگ شوند و هر چه او 
خواست، آن ها هم بخواهند و بدون قید و شرط با همة خواست هاي 
وي موافقت کنند. در حالي که این شیوة دوست شدن درست نیست 
و باید نوجوان را با اصول، ارزش ها، هنجارها، قواعد و واقعیت ها آشنا 

کرد و دست او را گرفت و به سوي حقایق هدایت نمود.
س��عي کنید با نوجوان بر اساس اصل اعتدال رفتار نمایید. ضمن 
آنک��ه به رعای��ت مقررات و انضب��اط تأکید مي کنی��د و از فرزندتان 
مي خواهی��د در عمل به آن ها متعهد باش��د، در صورت نیاز از اجراي 
مستبدانة آن ها صرف نظر و اغماض کنید و دامن اعتدال را از دست 
ندهید. گاهي اوقات نوجوان در مقابل انضباط شدید، مقاومت مي کند 
و تمایل به سرپیچي و نافرماني از خود نشان مي دهد. در این شرایط 
باید از خود نرمش نشان دهید، به ریشه یابي این گونه رفتارها بپردازید 

و با اغماض و سعة صدر با او برخورد کنید.

اصل پرهيز از تحميل کردن 
گاهي پدران و مادران، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به زمان و عصر 
خود اش��اره مي کنن��د و بي توجه به مقتضیات زم��ان و مکان تأکید 
مي کنند که ما وقتي به س��ن ش��ما بودیم، این گونه رفتار مي کردیم، 
این گونه لباس مي پوشیدیم، این گونه زندگي مي کردیم و نظایر آن و 
از فرزندان و یا نوه ه��اي خود انتظار دارند آن ها هم همان گونه رفتار 
کنند، همان گونه لباس بپوش��ند و همان طور زندگي کنند. در چنین 
ش��رایطي این س��ئوال مطرح مي شود که آیا این ش��یوة برخورد، به 
برقراري رابطة انس��اني و سالم منتهي مي شود؟ یا اینکه بین پدران و 

مادران و نسل جوان فاصله ایجاد مي کند؟
متأسفانه گاهي اوقات پدران و مادران نظرها، رغبت ها و عالیق خود را به 
فرزندان تحمیل مي کنند و حتي بدون توجه به سن و موقعیت آنان، رنگ و 
مدل لباس براي آن ها انتخاب مي نمایند. در چنین موقعیتي، بروز رفتارهایي از 
قبیل: لجبازي، مقاومت منفي و سرکشي قابل پیش بیني است. باید به نوجوان 
اعتماد کرد و به وي اجازه داد که به تدریج پس از کسب آگاهي هاي الزم، خود 
تصمیم بگیرد و تصمیم گیري در امور زندگي، تحصیلي و شغلي را تمرین کند.

چند توصيه در ارتباط با نوجوان چه بايد کرد؟
ï از خجالت دادن نوجوان و ریختن آبروي او باید خودداري کرد.
ï از برخوردهاي آمرانه، تحکم آمیز و خشونت آمیز باید پرهیز کرد.

ï از تحقیر و تهدید کردن نوجوان و س��ر به س��ر گذاشتن او باید 
پرهیز کرد.

ï از رفتارهاي تحقیرآمیز، تهدیدکننده و لج بازي باید پرهیز کرد.
ï از ب��ه کار ب��ردن کلمات نیش دار، طعنه آمی��ز و کنایه آمیز باید 

خودداري کرد.
ï از مّنت گذاش��تن، ایجاد احس��اس گناه و به رخ کش��یدن باید 

خودداري کرد.

ï از گیر دادن و پیله کردن به نوجوان باید اجتناب کرد.
ï از تبعیض قایل شدن و خط کشي میان فرزندان باید خودداری 

کرد )او مثل من است، دیگري مثل پدرش است!(.
ï از سرزنش کردن و سرکوفت زدن و مسخره کردن نوجوان باید 

اجتناب کرد.
ï از تهدی��د کردن و به مبارزه طلبیدن نوجوان باید اجتناب کرد 

)با نوجوان شاخ به شاخ نشوید(.
ï از افراط و تفریط باید خودداري کرد.

ï از سرکوب و محدود کردن نوجوان باید خودداري کرد.
پری رو تاب مستوري ندارد

گرش در بندی، سر از روزن برآرد
ï ب��ه عنوان پ��در یا م��ادر نباید خ��ود را خطاناپذی��ر بپنداریم 

)خطاناپذیري!(.
ï به عنوان پدر یا مادر نباید فرزندان خود را لعنت و نفرین کنیم.

ï به عنوان پدر یا مادر نباید کاري کرد که نوجوان، خود را مسئول 
خستگي و مشکالت خانواده تصور کند.
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