
يادآوری
در ش��ماره های قبلی نش��ریه پیوند )دی ماه و بهمن ماه 1391( 
بخ��ش اول مقال��ه با عن��وان ضرورت آم��وزش والدی��ن و پنج اصل 
برقراری ارتباط انس��انی با نوجوان و بخش دوم مقاله با عنوان اهمیت 
و ضرورت برقراری رابطة انسانی با نوجوانان و هفت اصل مهم از نظر 
ش��ما گذشت. اکنون در بخش سوم، پس از طرح چند سؤال، مقدمة 
کوتاهی دربارة اهمیت و نقش خانواده ذکر می ش��ود. در ادامه، هشت 
اصل محبت، اصل مس��ئولیت دادن به نوجوان، اصل مشورت کردن 
ب��ا نوجوان، اصل ثبات عاطفی والدین، اصل صداقت، اصل قاطعیت و 
جّدی بودن والدین، اصل هماهنگی و همکاری عامالن تربیتی و اصل 
همدلی و همفکری عامالن تربیتی، به زبان ساده، فشرده و کاربردی 
و نیز چند توصیه عرضه می شود که امید است مورد توجه و استفادة 

مادران و پدران، معلمان و مربیان گرامي قرار گیرد.

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

ë تکرار کورکورانة روش هاي تربیتي نادرست؟
ë عدم توانایي در برقراري ارتباط با نوجوان؟
ë عدم توجه به نیازهای همه جانبة نوجوان؟

ë وضعیت ناسالم و بحراني خانواده؟

مقدمه
خانواده، نهادي است مقدس و بی بدیل که حیات و سعادت جامعة 
بشري وابسته به آن است. پرورش نسل آینده، انتقال میراث فرهنگي، 
پاس��داري از ارزش ها، زبان آموزي و تأمین نیازهاي جسماني و رواني 
انس��ان از وظایف عمدة خانواده به ش��مار مي آید. بي ش��ک سالمت 
جامعه وابسته به س��المت خانواده است و سالمت رواني و جسماني 
افراد جامعه تأمین نمي ش��ود مگر آنکه خانواده  هایي سالم، با نشاط، 

متعادل و صالح داشته باشیم.
خان��واده به منزلة نخس��تین، مهم تری��ن، پایدارترین و مؤثرترین 
پرورش��گاه و آموزش��گاه انسان محسوب مي ش��ود. امروزه ثابت شده 
اس��ت که خان��واده، کانون تأمین کنندة س��المت روانی افراد جامعه 
است. به نظر می رسد گاهی برخي از بیماري هاي به ظاهر جسماني، 
مانند س��ردردها، کوفتگي ه��ا، ناراحتي هاي گوارش��ي، بیماري هاي 
پوستي، خارش ها و تنگي نفس که در روان شناسی از آن ها به عنوان 
بیماری های تن روانی یاد می ش��ود، منش��أ رواني دارند و بخش��ی از 

دكتر احمد به پژوه 
استاد روان شناسي دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

اصول برقراري 
ارتبـاط بـا 
نوجوان 
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علت ها،  به عدم توجه به نیازهاي رواني کودکان و نوجوانان در گسترة  
رش��د مربوط می ش��ود. از این رو سالمت، سعادت و کامیابي هرکس 

بستگي به خانواده و شرایط خانوادگی او و شیوة زندگي او دارد. 
   همان طور که در مقاله های قبلی تأکید ش��د در فرایند تعلیم و 
تربیت فرزندان، یکي از اثربخش ترین روش ها، برقراري ارتباط انساني 
با نوجوان و حفظ و تأمین عزت نفس و احس��اس خود ارزش��مندي 
نوجوان اس��ت. بنابراین اگر نوج��وان را باور مي کنید و مي پذیرید که 
داش��تن یک ارتباط 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 گذش��ت، کمک مي کند ت��ا بتوانید میان خود و 

فرزندتان ارتباط مطلوب را برقرار کنید.
هر یک از این اصول مي تواند مانند قاعده و یا »س��رنخي« ش��ما 
را هدایت کند و به اندیش��یدن و ارزیاب��ي دربارة رابطة خود با فرزند 

نوجوانتان دعوت نماید.
   

اصل محبت
ش��ما چگونه به فرزند نوجوانتان نش��ان مي دهید که او را دوست 
دارید؟ زیرا اس��اس یک ارتباط سالم و درست میان شما و فرزندتان، 
محبت کردن، دوست داشتن و مبادلة مهر و عطوفت است. یک نگاه 
محبت آمیز یا یک نوازش مهربانانه معجزه مي کند و رفتار نوجوان را 
به سوي خالقیت و خیر و نیکي تغییر جهت مي دهد. بي شک توجه 
کردن و محبت کردن، یک نیاز رواني و یک تقویت کنندة مثبت است. 
اّما باید آگاه باش��ید که کجا، چه وقت، به چه میزان و چگونه از این 
تقویت کننده اس��تفاده مي  کنید؟ بدیهي است روش و میزان محبت 
کردن، مانند استفاده از دارو براي درمان بیماري هاي جسماني، باید 
با س��ن و دیگر ویژگي هاي فرد تناس��ب داش��ته باشد. همان طور که 
نمي توان برای همة افراد یک نس��خة واحد پیچید، به همة افراد نیز 

نمي توان به یک میزان و به یک طریق واحد محبت کرد.
بدون ش��ک، اگر کودک و یا نوجوان در دوران رش��د به قدر کافي 
دوس��ت داشته ش��ود، یاد مي گیرد که خود و دیگران را دوست بدارد 
)به پژوه، 1360(. محبت کردن باید بدون قید و ش��رط باشد تا موجب 

رش��د نوجوان ش��ود و در درون او امنیت رواني ایجاد کند. به نوجوان 
اطمینان بدهید که وجود او را با تمام ویژگي هایش دوست دارید، چه 
نمرة بیس��ت بگیرد، چه نمرة بیس��ت نگیرد و یا چه دیپلم بگیرد، چه 
دیپلم نگیرد. در این ارتباط از زبان فرزندان می شنویم که می گویند: ای 
پدر، ای مادر؛  احتیاجم همه پوش��اک 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 خانواده سالم، چگونه؟ به پژوه، 1389(.
شایان ذکر است که مانند هر امر دیگري نباید در محبت ورزیدن 
ب��ه دامن افراط و تفریط افتاد و یا محبت کردن و دوس��ت داش��تن 
فرزند به معناي تسلیم شدن به خواست هاي غیرمنطقي نوجوان تعبیر 
شود و در نتیجه موجب فرزندساالري گردد. در این اصل، سه تصویر 
متف��اوت از ویژگي هاي نوجواني ک��ه به قدر کافي از محبت بهره مند 
بوده اس��ت، در مقایس��ه با ویژگي هاي نوجواني که از محبت محروم 
بوده و نوجواني که بیش از حد از محبت برخوردار بوده اس��ت، ارائه 

مي شود )به پژوه، 1391 الف(.
ال�ف: ويژگي ه�اي نوجواني که ب�ه قدر کاف�ي از محبت 

بهره مند بوده است
ë قدرت سازگاري خوبي دارد؛

ë احساس امنیت رواني و آرامش مي کند؛
ë با نشاط و با روحیه است و از زندگي کردن لذت مي برد؛
ë فردي واقع  بین است و به خود اعتماد و اطمینان دارد؛

ë به دیگران اعتماد مي کند و تمایل به همکاري با دیگران دارد؛
ë استقالل اندیشه دارد و به کسي متکي نیست؛

ë فردي خاّلق، مبتکر و فعال است.

ب: ويژگي هاي نوجواني که از محبت محروم بوده است
ë احساس ناامني رواني و عدم آرامش مي کند؛

ë نسبت به دیگران حالت بدبیني و عدم اعتماد دارد؛
ë از زنده بودن خود و زندگي کردن لّذت نمي برد؛

ë احساس مسئولیت نمي کند و از نظر سازگاري مشکل دارد؛
ë اعتماد به نفس او ضعیف است؛

ë فردي وابسته و خجالتي است و تمایل به تقلید کورکورانه دارد؛
ë براي جل��ب توجه و خودنمایي که نیاز همة انسان هاس��ت، به 

روش هاي نامطلوب دست مي زند.

ج: ويژگي هاي نوجواني که بيش از حد از محبت برخوردار 
بوده است

ë قدرت سازگاري در او ضعیف و فردي حساس است؛
ë فردي از خودراضي، خودپسند و متوقع از دیگران است؛

ë شخصیتي متزلزل و ناپایدار دارد؛

ë ë ë ë ë ë ë
  خان�واده، نهادي اس�ت مق�دس و بی بديل که 
حي�ات و س�عادت جامعة بش�ري وابس�ته به آن 
است. پرورش نسل آينده، انتقال ميراث فرهنگي، 
پاسداري از ارزش ها، زبان آموزي و تأمين نيازهاي 
جس�ماني و رواني انسان از وظايف عمدة خانواده 
به شمار مي آيد. بي شک سالمت جامعه وابسته به 
سالمت خانواده است و سالمت رواني و جسماني 
افراد جامعه تأمين نمي شود مگر آنکه خانواده  هايي 

سالم، با نشاط، متعادل و صالح داشته باشيم.
ë ë ë ë ë ë ë
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ë قدرت تصمیم گیري او ضعیف است؛
ë فردي وابسته و متکي به دیگران است؛

ë در دنیاي خیالي و غیرواقعي به سر مي برد؛
ë در برخورد با مسائل، مشکالت و نامالیمات احساس درماندگي مي کند.

   
اصل مسئوليت دادن به نوجوان 

پدر و مادر، مس��ئول هستند کودِک دیروز، نوجواِن امروز و جواِن 
فردا را براي ورود به دنیاي بزرگ ترها آماده کنند. نوجوان شما، روزي 
ش��ما را ترک مي کند و به دنیاي مستقل خود قدم مي گذارد، چقدر 
او را با واقعیت ها آش��نا کرده  اید؟ چقدر او را مس��ئولیت پذیر تربیت 

کرده اید؟ چقدر او را با مسئولیت هایش آشنا کرده اید؟
به نوجوان مسئولیت های گوناگون بدهید و او را به داشتن و پذیرفتن 
مسئولیت تشویق کنید. هنگامي که فرزند شما خود را در مورد کارها و 
رفتارهایش مسئول مي داند، او را تحسین کنید و از او قدرداني نمایید. 
در مقابل، زماني که اعمال غیرمسئوالنه از او سر مي زند و به وظایفش 
عمل نمي کند، در یک فضاي محرمانه و صمیمانه با او صحبت کنید و 
با دعوت کردن وي به اندیشیدن، او را نسبت به پیامدها و نتایج اعمالش 
آگاه نمایید. به نوجوان گوش��زد کنید که هرکس در مقابل آنچه انجام 

مي دهد، مسئول و پاسخگو است.
چنانچه نوجوان ش��ما مهارتي را آموخته اس��ت، از او بخواهید به 
مناس��بت هاي گوناگون آن را نش��ان دهد. براي مثال، نوجوان ش��ما 
مي  توان��د در لوله کش��ي، تعمیر ش��یرهاي آب، سیم کش��ي و تعمیر 
وس��ایل برقي به ش��ما کمک کند. به طور کلي ب��ر توانایي ها و نقاط 
مثب��ت فرزندتان تکیه کنید و آن ها را مورد توجه قرار دهید. با دادن 
مسئولیت به نوجوان، به او فرصت  دهید تا او خود را به طریق درست 

نشان دهد و شخصیتش رشد کند.
در مسئولیت دادن به نوجوان باید دقت کرد که امور محوله آن قدر 
دش��وار نباشد که نوجوان از عهدة انجام دادن آن برنیاید و در نتیجه 

دچار ناامیدي و سرخوردگي شود.
   

اصل مشورت کردن با نوجوان
بس��یاري از مش��کالت خانواده هایي ک��ه فرزند نوج��وان دارند، 
نتیج��ة عدم مش��ورت با آن هاس��ت. برخ��ي از پدران و م��ادران در 
تصمیم گیري ه��اي خانوادگي یا در امور مربوط به تحصیل، ش��غل و 
ازدواج فرزندش��ان با وي مش��ورت نمي کنند و به قول معروف او را به 
حس��اب نمي آورند. در حالي که مش��ارکت دادن نوجوان در این گونه 
امور موجب مي ش��ود احساس مسئولیت و توانایي خودتصمیم گیري 
در او ایجاد ش��ود. اکنون زمان آن رس��یده است که با فرزند نوجوان 
خود به عنوان فردي بزرگسال رابطه برقرار کنید، با او مشورت کنید، 
در انجام امور از او نظرخواهي نمایید و برخي از مسائل خانوادگي را با 

وي در میان بگذارید )مانند: زمان تماشاي تلویزیون، میهماني رفتن، 
مسافرت رفتن، تعمیر خانه و نظایر آن(.

ب��ه فرزند نوج��وان خود اعتماد کنید و پ��س از دادن آگاهي هاي 
الزم، به او اجازه دهید که به تدریج در امور گوناگون تصمیم بگیرد و 
تصمیم گیري در امور زندگي، تحصیلي و شغلي را تمرین کند. الزمة 
این کار قرار دادن نوجوان در فرایند تصمیم گیري هاي خانواده است. 
نوجوان را نباید در محیط بس��ته و قرنطینه اي ق��رار داد. به نوجوان 
کمک کنید هن��گام تصمیم گیري راههاي گوناگون را بررس��ي کند 
و پیامده��اي مثبت و منفي هر کدام را پیش بین��ي و ارزیابي نماید. 
موقعیت هایي ایجاد کنید تا فرزند شما با مشکل روبه رو شود و ملزم 
به تصمیم گیري شود. در این شرایط او را به طور غیرمستقیم همراهي 
کنید و راههاي متفاوت را نش��ان دهید، اّم��ا اجازه دهید که او خود 
تصمیم بگیرد و به حل مش��کلش بپردازد. نکتة ظریف این است که 
هیچ گاه براي نوجوان تصمیم نگیرید، بلکه با نوجوان تصمیم بگیرید 
و تا جایي که مقدور است به او کمک کنید تا او خود تصمیم بگیرد. 
براي مثال، نوجوان باید قادر ش��ود با افراد گوناگون برخورد کند، اّما 

بهترین آن ها را براي دوستي برگزیند.
   

اصل ثبات عاطفي والدين
نوج��وان نیاز به آرامش دارد. نوجوان نیاز دارد که پدر و مادري با 
عواطف کم و بیش پایدار داش��ته باش��د، هر قدر روابط پدر و مادر با 
یکدیگر و روابط پدر و مادر با نوجوان از ثبات و اس��تحکام برخوردار 
باشد، نوجوان احساس آرامش بیشتري مي کند. زماني که پدر و مادر 
بر اس��اس اصل ثبات عاطفي با فرزندان خود ارتباط برقرار مي کنند و 
داراي شخصیت سالم و استواري هستند، نوجوان بهتر مي  تواند روي 

آن ها حساب باز کند و مطمئن تر به آن ها تکیه نماید.
در مقاب��ل، در خانواده هایي که پدر و مادر از نظر عاطفي متزلزل، 
ناپای��دار و ب��ه اصطالح دمدمي مزاج هس��تند، نوجوان قادر نیس��ت 
ب��ه آن ها تکیه کن��د و در نتیجه ت��الش مي نماید پناه��گاه دیگري 
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جست وجو کند و به محل امن یا شخص امن دیگري پناه ببرد. براي 
مثال، در خانواده هایي که پدر معتاد اس��ت، بین پدر و مادر در اکثر 
مواقع مشاجره، نزاع و کتک کاري است. پدر و مادر، نوجوان را تنبیه و 
سرزنش مي کنند و نظایر آن، روابط میان پدر و مادر و نوجوان )مثلث 
مقدس( متزلزل مي ش��ود و بذر اضطراب و تعارض در درون نوجوان 

کاشته مي شود.
به طور معمول، نوجوان با چه کسي »همانندسازي« مي کند؟ این 
س��ؤال مهمي اس��ت که نظر پژوهش��گران متعددي را به خود جلب 
کرده اس��ت )آصفي، 1354(. در پاس��خ به این سؤال باید گفت اکثر 
روان شناسان بر این باور هستند که نوجوان با کسي »همانندسازي« 
مي کند که در کنار او احس��اس امنیت کند و او را شخصیتي دوست 
داشتني، باوقار، متین، استوار و ثابت قدم بیابد. نوجوان به کسي پناه 

مي برد که او را پناهگاهي امن بداند.
توجه داشته باشید در صورتي مي توانید به فرزندتان که مبتال به 
آش��فتگي عاطفي اس��ت کمک کنید و با او به درستي ارتباط برقرار 
نمایید که خودتان از آرامش و ثبات عاطفي برخوردار باشید و صبورانه 
و آگاهانه با مشکالت برخورد کنید. هنگامي که پدر یا مادر عصباني یا 
هیجان زده است، امکان ندارد با آرامش و منطقي با فرزند خود روبه رو 
شود. ش��اید تاکنون چند بار پیش آمده است که از فرزند نوجوانتان 
عصباني و متنفر شده اید. در این وضعیت بهتر است با شکیبایی خود 
را مهار کنید و احساس��ات خود را نزد دوس��تي امین بحث و ارزیابي 

كنید و یا با یک روان شناس و مشاور به مشورت بپردازید.
   

اصل صداقت
مهم ترین اصلي که به برقراري رابطة انساني میان شما، همسرتان 
و فرزند ی��ا فرزندانتان کمک مي کند، اص��ل صداقت یا صادق بودن 
در گفتار و رفتار اس��ت. فرزندان به سهولت به میزان صداقت شما با 
آن ها پي مي برند و میزان اعتماد خود را به شما، بر حسب آن تنظیم 
مي کنن��د. نوجوانان به خوبي متوجه رفتارهاي صادقانه و یا رفتارهاي 
ریاکارانة بزرگ ترها هس��تند و با کمال خل��وص در جاي خودش به 
آن ها تذکر مي دهند. ش��ایان ذکر است که اعمال ما، چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، زیر نظر فرزندان ماس��ت و توسط آنان ارزیابي مي شود. 
جوهرة جلب اعتماد، صادق بودن و صداقت داشتن است. رعایت این 
اصل مایة استحکام ارتباط ارتباط با یکدیگر مي شود. هرگز به نوجوان 
وع��ده یا قولي ندهید که نتوانید به آن عمل کنید، زیرا حافظة او در 
این ارتباط بس��یار قوي عمل مي کند و در صورت عدم وفاي به عهد 
یا قول خود، این موضوع را با شما درمیان مي گذارد و آن را به منزلة 

عدم صداقت شما تعبیر می کند.
بنابراین، پیام مهم این اصل این اس��ت که الزم��ة برقراري ارتباط 
انساني با نوجوان، داشتن صداقت است. پس بیایید میان آنچه مي گویید 
و آنچه عمل مي کنید و آنچه واقعًا هستید، هماهنگي ایجاد کنید. گاهي 
اوقات نوجوان میزان صداقت پدر یا مادر خود را امتحان مي کند. براي 
مثال، نوجوان پاسخ س��ؤالی را مي داند و صرفًا براي آنکه ببیند پدر یا 
مادر تا چه میزان با او صادق هس��تند، آن س��ؤال را مي پرسد. در این 
وضعی��ت، اگر پدر یا مادر در امتحان صداقت موفق ش��وند، مي توانند 
اعتماد فرزند نوجوانشان را به خود جلب کنند. از این رو، باید گفت که 
جوهرة یک رابطة س��الم و انساني، جلب اعتماد و زمینة اساسي جلب 

اعتماد، رعایت اصل صداقت در گفتار و رفتار است.
   

اصل قاطعيت و جدي بودن والدين
در کن��ار تمام اصول برقراري ارتباط انس��اني با کودک و نوجوان، 
اصل قاطعیت و جدي بودن مطرح مي شود. متأسفانه برخي از والدین 
با فرزندانش��ان یا بس��یار خشک، رسمي و قاطع هس��تند و یا بسیار 
مهرب��ان و ن��رم. در حالي که معدودي از والدین به موقع مهربان و به 
موقع قاطع هس��تند. هرگز قاطع بودن و جدي بودن را با عصبانیت، 
خشونت و سخت گیري یکي ندانید. قاطع و جدي بودن شما به رفتار 
و ش��یوة برخورد ش��ما و اصول گرایي در امر تعلیم و تربیت و رعایت 
هنجاره��ا و ارزش ها در زندگي فردي و خانوادگي مربوط مي ش��ود. 
بدیهي اس��ت که خش��ونت و عصبانیت، ش��ما را از هدف هایتان دور 
مي كند. در حالی که آهنِگ صدا و حالِت چهرة ش��ما نش��ان دهندة 
تمایل و تأکید ش��ما بر قاطعیت  و در عین حال دلس��وزي و مهربان 
بودن شماست و هم زمان، پیگیري شما با عمل و رفتار مناسب، جدي 
بودن شما را نشان مي دهد )دینک میر و مکي، 1370(. منظور از این 
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اصل این است که همواره میان شما و فرزندتان باید اصول و ضوابطي 
حاکم باشد و رعایت شود. بر طبق آیات شریفة قرآن، بیان لّین را باید 
با زبان قاطع و صریح و به نیکوترین وجه و قابل فهم ترین روش به کار 
ب��رد )طه/ 44(. زماني که توصیه مي ش��ود با فرزن��د یا فرزندان خود 
دوست شوید، این توصیه به این معنا نیست که با آن ها جدي نباشید 
و اجازه دهید آن ها هر کاري خواس��تند، بکنند و هر جایي خواستند 
بروند و از دوستي شما سوء  استفاده کنند. نوجوان باید بداند که هیچ 
کس از آزادي بي قید و شرط برخوردار نیست و او ملزم است ضوابط 
و اصول وضع شده در خانواده، مدرسه و جامعه را رعایت کند. در غیر 
این صورت نوجوان منع مي ش��ود و پدر و مادر و مسئوالن مدرسه و 

جامعه با او برخورد جدي مي کنند.
   

اصل هماهنگي و همکاري عامالن تربيتي
در نظام آموزش و پرورش یک جامعه به طور اعم و در نظام تعلیم 
و تربیت یک خانواده به ط��ور اخص، باید میان کلیة عامالن تربیتي، 
همکاري و هماهنگي وجود داشته باشد. بدیهی است که رشد سالم و 
مطلوب در یک فضاي هماهنگ صورت مي پذیرد. در خانواده هایي که 
بین پدر و مادر هماهنگي هاي ضروري در امر تربیت و تعلیم فرزندان 
وجود ندارد، ب��راي مثال، مادر، پدر را قبول ندارد و تحقیر مي کند و 
ی��ا پدر، با مادر مخالفت مي کند، درون فرزندان سرش��ار از تعارض ها 
و کش��اکش هاي رواني می شود. در چنین شرایطي، نوجوان از تعادل 
حیاتی روانی محروم است و نمي تواند به حیات سالم خود ادامه دهد 

و دچار اضطراب و ناامني مي شود.
بدین ترتیب اگر بین خانه و مدرسه، خانه و جامعه، مدرسه و جامعه 
هماهنگي هاي الزم برقرار نباش��د، نوجوان دچار س��ردرگمي و تناقض 
مي ش��ود. در چنین موقعیتي، درون نوجوان ناامن و مضطرب مي شود و 
احتمال بروز رفتارهایي، مانند بي تفاوتي، دورویي، ریاکاري و تظاهر و تزلزل 
رواج پیدا مي کند. نوجوان به قول معروف »نان را به نرخ روز مي خورد!« 
و از پیروان یا باورکنندگان »خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو!« 

مي شود و به تدریج اصالت شخصیت او کم رنگ و کم رنگ تر مي شود.
   

اصل همدلي و همفکري عامالن تربيتي
خانوادة س��الم و بانش��اط، خانواده اي اس��ت که میان اعضاي آن 
همدلي و همفکري وجود دارد و اعضاي خانواده در کنار هم احساس 
امنی��ت و آرامش مي کنن��د )نگاه کنید به فصل هجده��م با عنوان؛ 
ویژگی های خانوادة س��الم، در کتاب خانواده و ک��ودکان با نیازهای 

ویژه، به پژوه، 1391 ب(.
اگر مي خواهید به عنوان پ��در یا مادر، خودتان را ارزیابي کنید و 
 بررسي نمایید که تا چه میزان با فرزندتان همدل و همفکر هستید، 

به این سؤال ها پاسخ دهید:

ë آیا با فرزندتان زبان مشترک، فکر مشترک و احساس مشترک دارید؟
ë آیا فرزند شما، زبان شما را مي فهمد؟

ë آیا شما، زباِن فرزندتان را درک مي کنید؟
ë آیا فرزندتان، شما راَ محرم و امین خود مي داند؟

البته شایان ذکر است که همدلي و همزباني با نوجوان، به معناي 
تس��لیم شدن به تمام خواست ها و تقاضاهاي او نیست. مسئله اي که 
امروزه برخي از خانواده ها از آن رنج مي برند، مسئله »فرزند ساالري« 
اس��ت که بر اثر »محبت بیش از حد« و »توجه بیش از حد« حاصل 
مي ش��ود. هم زباني با نوجوان به معناي ش��ناخت زبان و منطق او و 
برقراري ارتباط بر اس��اس ویژگي هاي ش��ناختي و عاطفي اوست. بر 
اساس این اصل اگر بخواهیم در بیت معروف مولوي2 اندکی دخل و 

تصرف کنیم، باید بگوییم:
چون که با »نوجوان« سر و کارت فتاد

پس زبان »نوجواني« بايد گشاد. 
س��عي کنید ش��رایط اجتماعي و زماني فرزند نوجوانتان را درک 
کنی��د و به علل رفتار او پي ببرید. نوج��وان داراي امیدها، ترس ها و 
نگراني هایي اس��ت، لذا توصیه می شود دقایقی با او خلوت کنید و به 
ط��ور محرمانه دربارة نگرانی های��ش با او صحبت کنید و آنها را مورد 
توجه قرار دهید. به نوجوان فرصت دهید تا حرف دلش را با شما در 
میان گذارد. از رفتار و گفتار ش��ما انتقاد کند و شما واکنش مناسب 
نشان دهید. بدیهي است که عصباني شدن، واکنش مناسبي نیست، 
بلکه پذیرش منصفانة اشتباهات و اصالح رفتار خود، واکنش درست 

و عاقالنه به شمار مي آید.
   

چند توصيه
ë سعی کنید روحیة پرسشگری را در نوجوان تقویت کنید و از آن 
هراس نداشته باشید؛ اگرچه برخی از پدران و مادران، از سؤال کردن 

فرزندان خوششان نمی آید! 

ë ë ë ë ë ë ë
  الزمة برقراري ارتباط انساني با نوجوان، داشتن 
صداقت اس�ت. پس بياييد ميان آنچه مي گوييد و 
آنچه عمل مي کنيد و آنچه واقعًا هستيد، هماهنگي 
ايجاد کنيد. گاهي اوق�ات نوجوان ميزان صداقت 
پ�در يا مادر خ�ود را امتحان مي کند. ب�راي مثال، 
نوجوان پاسخ سؤالی را مي داند و صرفًا براي آنکه 
ببيند پدر يا مادر تا چه ميزان با او صادق هستند، آن 
سؤال را مي پرسد. در اين وضعيت، اگر پدر يا مادر 
در امتحان صداقت موفق شوند، مي توانند اعتماد 
فرزند نوجوانش�ان را به خود جلب کنند. از اين رو، 
بايد گفت که جوهرة يک رابطة س�الم و انس�اني، 
جلب اعتماد و زمينة اساسي جلب اعتماد، رعايت 

اصل صداقت در گفتار و رفتار است.
ë ë ë ë ë ë ë
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ë س��عی کنید به س��ؤال های نوجوان پاس��خ دهید و با کمک و 
همفکری او پاسخ الزم را پیدا کنید. بدیهی است که عدم پاسخگویی 

به سؤال های نوجوان، سؤال را از بین نمی برد!
ë سعی کنید به طور مستقیم و غیرمستقیم به فرزندتان بفهمانید 

که وجود او برای شما ارزشمند است و به او افتخار می کنید. 
ë س��عی کنید ت��ا جایی ک��ه مقدور اس��ت در اوق��ات فراغت و 

فعالیت های مشترک با فرزندتان مشارکت داشته باشید.
ë س��عی کنید با فرزندتان رابطه ا ی عاطفی و کالمی برقرار کنید 
و گاه��ی او را ببوس��ید و در آغوش بگیرید. در این بخش شایس��ته 
اس��ت به نامة 31 حضرت امام علي )ع( به حضرت امام حس��ن )ع( 
در نهج البالغه اشاره شود: »... و تو را پاره اي از وجودم یافتم، بلکه تو 
تمام وجود مني، به طوری که اگر آس��یبي به تو اصابت کند، گویا به 
من اصابت کرده است و اگر مرگ تو را دریابد، گویا مرا دریافته است، 
پس کار تو را کاِر خود ش��مردم و نامه ای برای تو نوش��تم، تا تو را در 
سختی های زندگی رهنمون باشد. حال من، زنده باشم یا نباشم... ای 
پسرم! نفس خود را میان خود و دیگران میزان قرار بده، پس آنچه را 
که برای خود دوست داری، برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که 
برای خود نمی پسندی، برای دیگران مپسند؛ ستم روا مدار، آن گونه 

که دوست نداری به تو ستم شود...«.
نکتة ظریف این اس��ت که در این نامه امام حس��ن )ع( 35 س��ال 
داشته است. نحوة بیان این عبارات دل نشین، نشانة رأفت فوق العادة 
یک پدر نس��بت به فرزندش است. این س��خنان بیانگر این است که 
فرزندم، تو براي من بس��یار ارزش��مندي. مس��ّلمًا هر فرزندي براي 
والدین خود ارزش��مند اس��ت و هر پدر و مادري مي گوید فرزنِد من، 
عزیزترین موجودات است. اّما نکتة مهم و شایان توجه این است که ما 
به عنوان پدر و مادر باید محبتمان را در رفتارمان نشان بدهیم، وقت 
بگذاریم، مطالعه کنیم، به مدرسة فرزندمان سرکشي کنیم، به عالیق 
او توجه کنیم، نیازهاي جسماني و رواني او را مرتفع کنیم، اعتماد او 

را به خودمان جلب کنیم و از خودمان شروع کنیم.

پدر عزيز و مادر گرامي!
با تقدیم بهترین و صمیمانه ترین سالم ها و درودها به پیشگاه شما، 
س��خن پایانی این اس��ت که هیچ گاه از یاد خدا غافل نشوید و بدانید 
که فرزند، امانت الهي اس��ت و شما موظف هستید این امانت الهي را 
ب��ه بهترین وجه تعلیم بدهید و تربیت کنید و نیز بدانید که بهترین 
میراث شما فرزند با تقوا و صالح است. در برقراري ارتباط با فرزندتان 
همواره خداوند متعال را حاضر و ناظر بدانید و در گفتار و رفتار خود 
این اعتقاد را نشان دهید )اصل خدامحوري(. آگاه باشید که کودکان 
و نوجوانان همان گو نه رفتار مي کنند که ش��ما با آن ها رفتار مي کنید 

)به پژوه، 1360(. 
در یک کالم با کودک و نوجوان خود رفیق باشید و بر اساس رفق 

و مدارا با آنان رفتار کنید و همواره از حضرت دوست یاري بجویید.

پي نوشت
1- برای کس��ب اطالعات بیش��تر رجوع کنید ب��ه: به پژوه، احمد 
)1391(. اصول برقراری رابطة انس��انی با کودک و نوجوان )با تجدید 

نظر و اضافات(، )چاپ هشتم(. تهران: نشر دانژه. 
2- این بیت در مثنوي معنوي به اهتمام نیکلسون این گونه ضبط 

شده است )دفتر چهارم، بیت شمارة 2577(:
چون که با کودک سر و کارت فتاد

هم زبان کودکی بايد گشاد
   

منابع
قرآن مجید
نهج البالغه 

مثنوی معنوی مولوی
آصفي، آصفه )1354(. همانندس��ازي: شناخت الگوهاي رفتاري 

نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن ملي اولیا و مربیان ایران )سابق(.
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، احمد )1391 ب(. خانواده و ک��ودکان با نیازهای ویژه. 

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

)چاپ دوم(. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 دین��ک می��ر، دان و مکي، گ��ري )1370(. والدی��ن مؤثر، فرزند 

مسئول. ترجمة مجید رئیس دانا، تهران: انتشارات رشد.

ë ë ë ë ë ë ë
  جوه�رة جل�ب اعتماد، صادق ب�ودن و صداقت 
داش�تن اس�ت. رعايت اين اصل ماية استحکام 
ارتباط ارتباط با يکديگر مي شود. هرگز به نوجوان 
وعده يا قولي ندهيد که نتوانيد به آن عمل کنيد، زيرا 
حافظة او در اين ارتباط بس�يار قوي عمل مي کند 
و در ص�ورت عدم وفاي ب�ه عهد يا قول خود، اين 
موضوع را با شما درميان مي گذارد و آن را به منزلة 

عدم صداقت شما تعبير می کند.
ë ë ë ë ë ë ë
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