اصول برقراري
ارتبـاط بـا

نوجوان

دكتر احمد به پژوه

استاد روانشناسي دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

یادآوری

در ش��مارههای قبلی نش��ريه پيوند (دی ماه و بهمنماه )1391
بخ��ش اول مقال��ه با عن��وان ضرورت آم��وزش والدي��ن و پنج اصل
برقراری ارتباط انس��انی با نوجوان و بخش دوم مقاله باعنوان اهميت
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 اهميت و نقش خانواده ذکر میش��ود .در ادامه ،هشت
اصل محبت ،اصل مس��ئوليت دادن به نوجوان ،اصل مشورت کردن
ب��ا نوجوان ،اصل ثبات عاطفی والدين ،اصل صداقت ،اصل قاطعيت و
جدی بودن والدين ،اصل هماهنگی و همکاری عامالن تربيتی و اصل
ّ
همدلی و همفکری عامالن تربيتی ،به زبان ساده ،فشرده و کاربردی
و نيز چند توصيه عرضه میشود که اميد است مورد توجه و استفادة
مادران و پدران ،معلمان و مربيان گرامي قرار گيرد.

چند سؤال

هر يک از ش��ما خبره��اي تکان دهن��دهاي را در صفحة حوادث
روزنامهها دربارة مش��کالت والدين و نوجوانان خوانده 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 ارتباط با نوجوان؟
 ëعدم توجه به نيازهای همهجانبة نوجوان؟
 ëوضعيت ناسالم و بحراني خانواده؟

مقدمه

خانواده ،نهادي است مقدس و بیبديل که حيات و سعادت جامعة
بشري وابسته به آن است .پرورش نسل آينده ،انتقال ميراث فرهنگي،
پاس��داري از ارزشها ،زبانآموزي و تأمين نيازهاي جسماني و رواني
انس��ان از وظايف عمدة خانواده به ش��مار ميآيد .بيش��ک سالمت
جامعه وابسته به س�لامت خانواده است و سالمت رواني و جسماني
افراد جامعه تأمین نميش��ود مگر آنکه خانوادههايي سالم ،با نشاط،
متعادل و صالح داشته باشيم.
خان��واده به منزلة نخس��تين ،مهمتري��ن ،پايدارترين و مؤثرترين
پرورش��گاه و آموزش��گاه انسان محسوب ميش��ود .امروزه ثابت شده
اس��ت که خان��واده ،کانون تأمین کنندة س�لامت روانی افراد جامعه
است .به نظر میرسد گاهی برخي از بيماريهاي به ظاهر جسماني،
مانند س��ردردها ،کوفتگيه��ا ،ناراحتيهاي گوارش��ي ،بيماريهاي
پوستي ،خارشها و تنگي نفس که در روانشناسی از آنها به عنوان
بيماریهای تنروانی ياد میش��ود ،منش��أ رواني دارند و بخش��ی از
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ëëëëëëë

خان�واده ،نهادي اس�ت مق�دس و بیبديل که
حي�ات و س�عادت جامعة بش�ري وابس�ته به آن
است .پرورش نسل آينده ،انتقال ميراث فرهنگي،
پاسداري از ارزشها ،زبانآموزي و تأمين نيازهاي
جس�ماني و رواني انسان از وظايف عمدة خانواده
به شمار ميآيد .بيشک سالمت جامعه وابسته به
سالمت خانواده است و سالمت رواني و جسماني
افراد جامعه تأمین نميشود مگر آنکه خانوادههايي
سالم ،با نشاط ،متعادل و صالح داشته باشيم.
ëëëëëëë

علتها ،به عدم توجه به نيازهاي رواني کودکان و نوجوانان در گسترة
رش��د مربوط میش��ود .از اين رو سالمت ،سعادت و کاميابي هرکس
بستگي به خانواده و شرايط خانوادگی او و شيوة زندگي او دارد.
همانطور که در مقالههای قبلی تأکيد ش��د در فرايند تعليم و
تربيت فرزندان ،يکي از اثربخشترين روشها ،برقراري ارتباط انساني
با نوجوان و حفظ و تأمين عزت نفس و احس��اس خود ارزش��مندي
نوجوان اس��ت .بنابراين اگر نوج��وان را باور ميکنيد و ميپذيريد که
داش��تن يک ارتباط 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 گذش��ت ،کمک ميکند ت��ا بتوانيد ميان خود و
فرزندتان ارتباط مطلوب را برقرار کنيد.
هر يک از اين اصول ميتواند مانند قاعده و يا «س��رنخي» ش��ما
را هدايت کند و به انديش��يدن و ارزياب��ي دربارة رابطة خود با فرزند
نوجوانتان دعوت نمايد.

اصل محبت

ش��ما چگونه به فرزند نوجوانتان نش��ان ميدهيد که او را دوست
داريد؟ زيرا اس��اس يک ارتباط سالم و درست ميان شما و فرزندتان،
محبت کردن ،دوست داشتن و مبادلة مهر و عطوفت است .يک نگاه
محبتآميز يا يک نوازش مهربانانه معجزه ميکند و رفتار نوجوان را
به سوي خالقيت و خير و نيکي تغيير جهت ميدهد .بيشک توجه
کردن و محبت کردن ،يک نياز رواني و يک تقويتکنندة مثبت است.
ا ّما بايد آگاه باش��يد که کجا ،چه وقت ،به چه ميزان و چگونه از اين
تقويت کننده اس��تفاده ميکنيد؟ بديهي است روش و ميزان محبت
کردن ،مانند استفاده از دارو براي درمان بيماريهاي جسماني ،بايد
با س��ن و ديگر ويژگيهاي فرد تناس��ب داش��ته باشد .همانطور که
نميتوان برای همة افراد يک نس��خة واحد پيچيد ،به همة افراد نيز
نميتوان به يک ميزان و به يک طريق واحد محبت کرد.
بدون ش��ک ،اگر کودک و يا نوجوان در دوران رش��د به قدر کافي
دوس��ت داشته ش��ود ،ياد ميگيرد که خود و ديگران را دوست بدارد
(بهپژوه .)1360 ،محبت کردن بايد بدون قيد و ش��رط باشد تا موجب
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رش��د نوجوان ش��ود و در درون او امنيت رواني ايجاد کند .به نوجوان
اطمينان بدهيد که وجود او را با تمام ويژگيهايش دوست داريد ،چه
نمرة بيس��ت بگيرد ،چه نمرة بيس��ت نگيرد و يا چه ديپلم بگيرد ،چه
ديپلم نگيرد .در اين ارتباط از زبان فرزندان میشنويم که میگويند :ای
پدر ،ای مادر؛احتياجم همه پوش��اک 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 خانواده سالم ،چگونه؟ بهپژوه.)1389 ،
شايان ذکر است که مانند هر امر ديگري نبايد در محبت ورزيدن
ب��ه دامن افراط و تفريط افتاد و يا محبت کردن و دوس��ت داش��تن
فرزند بهمعناي تسليم شدن به خواستهاي غيرمنطقي نوجوان تعبير
شود و در نتيجه موجب فرزندساالري گردد .در اين اصل ،سه تصوير
متف��اوت از ويژگيهاي نوجواني ک��ه به قدر کافي از محبت بهرهمند
بوده اس��ت ،در مقايس��ه با ويژگيهاي نوجواني که از محبت محروم
بوده و نوجواني که بيش از حد از محبت برخوردار بوده اس��ت ،ارائه
ميشود (بهپژوه 1391 ،الف).
ال�ف :ويژگيه�اي نوجواني که ب�ه قدر کاف�ي از محبت
بهرهمند بوده است
 ëقدرت سازگاري خوبي دارد؛
 ëاحساس امنيت رواني و آرامش ميکند؛
 ëبا نشاط و با روحيه است و از زندگي کردن لذت ميبرد؛
ع بين است و به خود اعتماد و اطمينان دارد؛
 ëفردي واق 
 ëبه ديگران اعتماد ميکند و تمايل به همکاري با ديگران دارد؛
 ëاستقالل انديشه دارد و به کسي متکي نيست؛
 ëفردي خلاّ ق ،مبتکر و فعال است.
ب :ويژگيهاي نوجواني که از محبت محروم بوده است
 ëاحساس ناامني رواني و عدم آرامش ميکند؛
 ëنسبت به ديگران حالت بدبيني و عدم اعتماد دارد؛
 ëاز زنده بودن خود و زندگي کردن ّ
لذت نميبرد؛
 ëاحساس مسئوليت نميکند و از نظر سازگاري مشکل دارد؛
 ëاعتماد به نفس او ضعيف است؛
 ëفردي وابسته و خجالتي است و تمايل به تقليد کورکورانه دارد؛
 ëبراي جل��ب توجه و خودنمايي که نياز همة انسانهاس��ت ،به
روشهاي نامطلوب دست ميزند.
ج :ويژگيهاي نوجواني که بيش از حد از محبت برخوردار
بوده است
 ëقدرت سازگاري در او ضعيف و فردي حساس است؛
 ëفردي از خودراضي ،خودپسند و متوقع از ديگران است؛
 ëشخصيتي متزلزل و ناپايدار دارد؛

 ëقدرت تصميمگيري او ضعيف است؛
 ëفردي وابسته و متکي به ديگران است؛
 ëدر دنياي خيالي و غيرواقعي به سر ميبرد؛
 ëدر برخورد با مسائل ،مشکالت و ناماليمات احساس درماندگي ميکند.

اصل مسئوليت دادن به نوجوان

ِ
جوان
کودک ديروز،
پدر و مادر ،مس��ئول هستند
نوجوان امروز و ِ
ِ
فردا را براي ورود بهدنياي بزرگترها آماده کنند .نوجوان شما ،روزي
ش��ما را ترک ميکند و به دنياي مستقل خود قدم ميگذارد ،چقدر
او را با واقعيتها آش��نا کردهايد؟ چقدر او را مس��ئوليتپذير تربيت
کردهايد؟ چقدر او را با مسئوليتهايش آشنا کردهايد؟
به نوجوان مسئوليتهای گوناگون بدهيد و او را به داشتن و پذيرفتن
مسئوليت تشويق کنيد .هنگامي که فرزند شما خود را در مورد کارها و
رفتارهايش مسئول ميداند ،او را تحسين کنيد و از او قدرداني نماييد.
در مقابل ،زماني که اعمال غيرمسئوالنه از او سر ميزند و به وظايفش
عمل نميکند ،در يک فضاي محرمانه و صميمانه با او صحبت کنيد و
با دعوت کردن وي به انديشيدن ،او را نسبت به پيامدها و نتايج اعمالش
آگاه نماييد .به نوجوان گوش��زد کنيد که هرکس در مقابل آنچه انجام
ميدهد ،مسئول و پاسخگو است.
چنانچه نوجوان ش��ما مهارتي را آموخته اس��ت ،از او بخواهيد به
مناس��بتهاي گوناگون آن را نش��ان دهد .براي مثال ،نوجوان ش��ما
ميتوان��د در لولهکش��ي ،تعمير ش��يرهاي آب ،سيمکش��ي و تعمير
وس��ايل برقي به ش��ما کمک کند .به طور کلي ب��ر تواناييها و نقاط
مثب��ت فرزندتان تکيه کنيد و آنها را مورد توجه قرار دهيد .با دادن
مسئوليت به نوجوان ،به او فرصتدهيد تا او خود را به طريق درست
نشان دهد و شخصيتش رشد کند.
در مسئوليت دادن به نوجوان بايد دقت کرد که امور محوله آنقدر
دش��وار نباشد که نوجوان از عهدة انجام دادن آن برنيايد و در نتيجه
دچار نااميدي و سرخوردگي شود.

اصل مشورت کردن با نوجوان

بس��ياري از مش��کالت خانوادههايي ک��ه فرزند نوج��وان دارند،
نتيج��ة عدم مش��ورت با آنهاس��ت .برخ��ي از پدران و م��ادران در
تصميمگيريه��اي خانوادگي يا در امور مربوط به تحصيل ،ش��غل و
ازدواج فرزندش��ان با وي مش��ورت نميکنند و بهقول معروف او را به
حس��اب نميآورند .در حالي که مش��ارکت دادن نوجوان در اينگونه
امور موجب ميش��ود احساس مسئوليت و توانايي خودتصميمگيري
در او ايجاد ش��ود .اکنون زمان آن رس��يده است که با فرزند نوجوان
خود بهعنوان فردي بزرگسال رابطه برقرار کنيد ،با او مشورت کنيد،
در انجام امور از او نظرخواهي نماييد و برخي از مسائل خانوادگي را با

وي درميان بگذاريد (مانند :زمان تماشاي تلويزيون ،ميهماني رفتن،
مسافرت رفتن ،تعمیر خانه و نظاير آن).
ب��ه فرزند نوج��وان خود اعتماد کنيد و پ��س از دادن آگاهيهاي
الزم ،به او اجازه دهيد که بهتدریج در امور گوناگون تصميم بگيرد و
تصميمگيري در امور زندگي ،تحصيلي و شغلي را تمرين کند .الزمة
اين کار قرار دادن نوجوان در فرايند تصميمگيريهاي خانواده است.
نوجوان را نبايد در محيط بس��ته و قرنطينهاي ق��رار داد .به نوجوان
کمک کنيد هن��گام تصميمگيري راههاي گوناگون را بررس��ي کند
و پيامده��اي مثبت و منفي هر کدام را پيشبين��ي و ارزيابي نمايد.
موقعيتهايي ايجاد کنيد تا فرزند شما با مشکل روبهرو شود و ملزم
به تصميمگيري شود .در اين شرايط او را بهطور غيرمستقيم همراهي
کنيد و راههاي متفاوت را نش��ان دهيد ،ا ّم��ا اجازه دهيد که او خود
تصميم بگيرد و به حل مش��کلش بپردازد .نکتة ظريف اين است که
هیچگاه براي نوجوان تصميم نگيريد ،بلکه با نوجوان تصميم بگيريد
و تا جايي که مقدور است به او کمک کنيد تا او خود تصميم بگيرد.
براي مثال ،نوجوان بايد قادر ش��ود با افراد گوناگون برخورد کند ،ا ّما
بهترين آنها را براي دوستي برگزيند.

اصل ثبات عاطفي والدين

نوج��وان نياز به آرامش دارد .نوجوان نياز دارد که پدر و مادري با
عواطف کم و بيش پايدار داش��ته باش��د ،هر قدر روابط پدر و مادر با
يکديگر و روابط پدر و مادر با نوجوان از ثبات و اس��تحکام برخوردار
باشد ،نوجوان احساس آرامش بيشتري ميکند .زماني که پدر و مادر
براس��اس اصل ثبات عاطفي با فرزندان خود ارتباط برقرار ميکنند و
داراي شخصيت سالم و استواري هستند ،نوجوان بهتر ميتواند روي
آنها حساب باز کند و مطمئنتر به آنها تکيه نمايد.
در مقاب��ل ،در خانوادههايي که پدر و مادر از نظر عاطفي متزلزل،
ناپاي��دار و ب��ه اصطالح دمدمي مزاج هس��تند ،نوجوان قادر نيس��ت
ب��ه آنها تکيه کن��د و در نتيجه ت�لاش مينمايد پناه��گاه ديگري
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جستوجو کند و به محل امن يا شخص امن ديگري پناه ببرد .براي
مثال ،در خانوادههايي که پدر معتاد اس��ت ،بين پدر و مادر در اکثر
مواقع مشاجره ،نزاع و کتککاري است .پدر و مادر ،نوجوان را تنبيه و
سرزنش ميکنند و نظاير آن ،روابط ميان پدر و مادر و نوجوان (مثلث
مقدس) متزلزل ميش��ود و بذر اضطراب و تعارض در درون نوجوان
کاشته ميشود.
بهطور معمول ،نوجوان با چه کسي «همانندسازي» ميکند؟ اين
س��ؤال مهمي اس��ت که نظر پژوهش��گران متعددي را به خود جلب
کرده اس��ت (آصفي .)1354 ،در پاس��خ به اين سؤال بايد گفت اکثر
روانشناسان بر اين باور هستند که نوجوان با کسي «همانندسازي»
ميکند که در کنار او احس��اس امنيت کند و او را شخصيتي دوست
داشتني ،باوقار ،متين ،استوار و ثابت قدم بيابد .نوجوان به کسي پناه
ميبرد که او را پناهگاهي امن بداند.
توجه داشته باشيد در صورتي ميتوانيد به فرزندتان که مبتال به
آش��فتگي عاطفي اس��ت کمک کنيد و با او به درستي ارتباط برقرار
نماييد که خودتان از آرامش و ثبات عاطفي برخوردار باشيد و صبورانه
و آگاهانه با مشکالت برخورد کنيد .هنگامي که پدر يا مادر عصباني يا
هيجانزده است ،امکان ندارد با آرامش و منطقي با فرزند خود روبهرو
شود .ش��ايد تاکنون چند بار پيش آمده است که از فرزند نوجوانتان
عصباني و متنفر شدهايد .در اين وضعيت بهتر است با شکيبايی خود
را مهار کنيد و احساس��ات خود را نزد دوس��تي امين بحث و ارزيابي
كنيد و يا با يک روانشناس و مشاور به مشورت بپردازيد.

اصل صداقت

مهمترين اصلي که به برقراري رابطة انساني ميان شما ،همسرتان
و فرزند ي��ا فرزندانتان کمک ميکند ،اص��ل صداقت يا صادق بودن
در گفتار و رفتار اس��ت .فرزندان به سهولت به ميزان صداقت شما با
آنها پي ميبرند و ميزان اعتماد خود را به شما ،بر حسب آن تنظيم
ميکنن��د .نوجوانان بهخوبي متوجه رفتارهاي صادقانه و يا رفتارهاي
رياکارانة بزرگترها هس��تند و با کمال خل��وص در جاي خودش به
آنها تذکر ميدهند .ش��ايان ذکر است که اعمال ما ،چه بخواهيم و
چه نخواهيم ،زیر نظر فرزندان ماس��ت و توسط آنان ارزيابي ميشود.
جوهرة جلب اعتماد ،صادق بودن و صداقت داشتن است .رعايت اين
اصل ماية استحکام ارتباط ارتباط با يکديگر ميشود .هرگز به نوجوان
وع��ده يا قولي ندهيد که نتوانيد به آن عمل کنيد ،زيرا حافظة او در
اين ارتباط بس��يار قوي عمل ميکند و در صورت عدم وفاي به عهد
يا قول خود ،اين موضوع را با شما درميان ميگذارد و آن را به منزلة
عدم صداقت شما تعبير میکند.
بنابراين ،پيام مهم اين اصل اين اس��ت که الزم��ة برقراري ارتباط
انساني با نوجوان ،داشتن صداقت است .پس بياييد ميان آنچه ميگوييد
و آنچه عمل ميکنيد و آنچه واقعاً هستيد ،هماهنگي ايجاد کنيد .گاهي
اوقات نوجوان ميزان صداقت پدر يا مادر خود را امتحان ميکند .براي
مثال ،نوجوان پاسخ س��ؤالی را ميداند و صرفاً براي آنکه ببيند پدر يا
مادر تا چه ميزان با او صادق هس��تند ،آن س��ؤال را ميپرسد .در اين
وضعي��ت ،اگر پدر يا مادر در امتحان صداقت موفق ش��وند ،ميتوانند
اعتماد فرزند نوجوانشان را به خود جلب کنند .از اين رو ،بايد گفت که
جوهرة يک رابطة س��الم و انساني ،جلب اعتماد و زمينة اساسي جلب
اعتماد ،رعايت اصل صداقت در گفتار و رفتار است.

اصل قاطعيت و جدي بودن والدين
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در کن��ار تمام اصول برقراري ارتباط انس��اني با کودک و نوجوان،
اصل قاطعيت و جدي بودن مطرح ميشود .متأسفانه برخي از والدين
با فرزندانش��ان يا بس��يار خشک ،رسمي و قاطع هس��تند و يا بسيار
مهرب��ان و ن��رم .در حالي که معدودي از والدين به موقع مهربان و به
موقع قاطع هس��تند .هرگز قاطع بودن و جدي بودن را با عصبانيت،
خشونت و سختگيري يکي ندانيد .قاطع و جدي بودن شما به رفتار
و ش��يوة برخورد ش��ما و اصولگرايي در امر تعليم و تربيت و رعايت
هنجاره��ا و ارزشها در زندگي فردي و خانوادگي مربوط ميش��ود.
بديهي اس��ت که خش��ونت و عصبانيت ،ش��ما را از هدفهايتان دور
ِ
آهنگ صدا و ِ
حالت چهرة ش��ما نش��اندهندة
ميكند .در حالی که
تمايل و تأکيد ش��ما بر قاطعيت و در عينحال دلس��وزي و مهربان
بودن شماست و همزمان ،پيگيري شما با عمل و رفتار مناسب ،جدي
بودن شما را نشان ميدهد (دينک مير و مکي .)1370 ،منظور از اين

اصل اين است که همواره ميان شما و فرزندتان بايد اصول و ضوابطي
حاکم باشد و رعايت شود .بر طبق آيات شريفة قرآن ،بيان ّلين را بايد
با زبان قاطع و صريح و به نيکوترين وجه و قابل فهمترين روش بهکار
ب��رد (طه .)44 /زماني که توصيه ميش��ود با فرزن��د يا فرزندان خود
دوست شويد ،اين توصيه به اين معنا نيست که با آنها جدي نباشيد
و اجازه دهيد آنها هر کاري خواس��تند ،بکنند و هر جايي خواستند
بروند و از دوستي شما سوءاستفاده کنند .نوجوان بايد بداند که هيچ
کس از آزادي بيقيد و شرط برخوردار نيست و او ملزم است ضوابط
و اصول وضع شده در خانواده ،مدرسه و جامعه را رعايت کند .در غير
اين صورت نوجوان منع ميش��ود و پدر و مادر و مسئوالن مدرسه و
جامعه با او برخورد جدي ميکنند.

اصل هماهنگي و همکاري عامالن تربيتي

در نظام آموزش و پرورش يک جامعه بهطور اعم و در نظام تعليم
و تربيت يک خانواده بهط��ور اخص ،بايد ميان کلية عامالن تربيتي،
همکاري و هماهنگي وجود داشته باشد .بديهی است که رشد سالم و
مطلوب در يک فضاي هماهنگ صورت ميپذيرد .در خانوادههايي که
بين پدر و مادر هماهنگيهاي ضروري در امر تربيت و تعليم فرزندان
وجود ندارد ،ب��راي مثال ،مادر ،پدر را قبول ندارد و تحقير ميکند و
ي��ا پدر ،با مادر مخالفت ميکند ،درون فرزندان سرش��ار از تعارضها
و کش��اکشهاي رواني میشود .در چنين شرايطي ،نوجوان از تعادل
حياتی روانی محروم است و نميتواند به حيات سالم خود ادامه دهد
و دچار اضطراب و ناامني ميشود.
بدين ترتيب اگر بين خانه و مدرسه ،خانه و جامعه ،مدرسه و جامعه
هماهنگيهاي الزم برقرار نباش��د ،نوجوان دچار س��ردرگمي و تناقض
ميش��ود .در چنين موقعيتي ،درون نوجوان ناامن و مضطرب ميشود و
احتمال بروز رفتارهايي ،مانند بيتفاوتي ،دورويي ،رياکاري و تظاهر و تزلزل
رواج پيدا ميکند .نوجوان به قول معروف «نان را به نرخ روز ميخورد!»
و از پيروان يا باورکنندگان «خواهي نشوي رسوا ،همرنگ جماعت شو!»
ميشود و به تدريج اصالت شخصيت او کمرنگ و کمرنگتر ميشود.

اصل همدلي و همفکري عامالن تربيتي

خانوادة س��الم و بانش��اط ،خانوادهاي اس��ت که ميان اعضاي آن
همدلي و همفکري وجود دارد و اعضاي خانواده در کنار هم احساس
امني��ت و آرامش ميکنن��د (نگاه کنيد به فصل هجده��م با عنوان؛
ويژگیهای خانوادة س��الم ،در کتاب خانواده و ک��ودکان با نيازهای
ويژه ،بهپژوه 1391 ،ب).
اگر ميخواهيد به عنوان پ��در يا مادر ،خودتان را ارزيابي کنيد و
بررسي نماييد که تا چه ميزان با فرزندتان همدل و همفکر هستيد،
به اين سؤالها پاسخ دهيد:

ëëëëëëë

الزمة برقراري ارتباط انساني با نوجوان ،داشتن
صداقت اس�ت .پس بياييد ميان آنچه ميگوييد و
آنچه عمل ميکنيد و آنچه واقع ًا هستيد ،هماهنگي
ايجاد کنيد .گاهي اوق�ات نوجوان ميزان صداقت
پ�در يا مادر خ�ود را امتحان ميکند .ب�راي مثال،
نوجوان پاسخ سؤالی را ميداند و صرف ًا براي آنکه
ببيند پدر يا مادر تا چه ميزان با او صادق هستند ،آن
سؤال را ميپرسد .در اين وضعيت ،اگر پدر يا مادر
در امتحان صداقت موفق شوند ،ميتوانند 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.
ëëëëëëë

 ëآيا با فرزندتان زبان مشترک ،فکر مشترک و احساس مشترک داريد؟
 ëآيا فرزند شما ،زبان شما را ميفهمد؟
زبان فرزندتان را درک ميکنيد؟
 ëآيا شماِ ،
 ëآيا فرزندتان ،شما راَمحرم و امين خود ميداند؟
البته شايان ذکر است که همدلي و همزباني با نوجوان ،به معناي
تس��ليم شدن به تمام خواستها و تقاضاهاي او نيست .مسئلهاي که
امروزه برخي از خانوادهها از آن رنج ميبرند ،مسئله «فرزند ساالري»
اس��ت که بر اثر «محبت بيش از حد» و «توجه بيش از حد» حاصل
ميش��ود .همزباني با نوجوان به معناي ش��ناخت زبان و منطق او و
برقراري ارتباط بر اس��اس ويژگيهاي ش��ناختي و عاطفي اوست .بر
اساس اين اصل اگر بخواهيم در بيت معروف مولوي 2اندکی دخل و
تصرف کنيم ،بايد بگوييم:
چونکه با «نوجوان» سر و کارت فتاد
پس زبان «نوجواني» بايد گشاد.
س��عي کنيد ش��رايط اجتماعي و زماني فرزند نوجوانتان را درک
کني��د و به علل رفتار او پي ببريد .نوج��وان داراي اميدها ،ترسها و
نگرانيهايي اس��ت ،لذا توصيه میشود دقايقی با او خلوت کنيد و به
ط��ور محرمانه دربارة نگرانیهای��ش با او صحبت کنيد و آنها را مورد
توجه قرار دهيد .به نوجوان فرصت دهيد تا حرف دلش را با شما در
ميان گذارد .از رفتار و گفتار ش��ما انتقاد کند و شما واکنش مناسب
نشان دهيد .بديهي است که عصباني شدن ،واکنش مناسبي نيست،
بلکه پذيرش منصفانة اشتباهات و اصالح رفتار خود ،واکنش درست
و عاقالنه به شمار ميآيد.

چند توصيه

 ëسعی 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 نمیآید!
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ëëëëëëë

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

 ëس��عی کنید به س��ؤالهای نوجوان پاس��خ دهید و با کمک و
همفکری او پاسخ الزم را پیدا کنید .بدیهی است که عدم پاسخگویی
به سؤالهای نوجوان ،سؤال را از بین نمیبرد!
 ëسعی کنید به طور مستقیم و غیرمستقیم به فرزندتان بفهمانید
که وجود او برای شما ارزشمند است و به او افتخار میکنید.
 ëس��عی کنید ت��ا جايی ک��ه مقدور اس��ت در اوق��ات فراغت و
فعالیتهای مشترک با فرزندتان مشارکت داشته باشيد.
 ëس��عی کنید با فرزندتان رابط های عاطفی و کالمی برقرار کنید
و گاه��ی او را ببوس��ید و در آغوش بگیرید .در اين بخش شايس��ته
اس��ت به نامة  31حضرت امام علي (ع) به حضرت امام حس��ن (ع)
در نهجالبالغه اشاره شود ...« :و تو را پارهاي از وجودم يافتم ،بلکه تو
تمام وجود مني ،به طوری که اگر آس��يبي به تو اصابت کند ،گويا به
من اصابت کرده است و اگر مرگ تو را دريابد ،گويا مرا دريافته است،
پس کار تو را کا ِر خود ش��مردم و نامهای برای تو نوش��تم ،تا تو را در
سختیهای زندگی رهنمون باشد .حال من ،زنده باشم يا نباشم ...ای
پسرم! نفس خود را ميان خود و ديگران ميزان قرار بده ،پس آنچه را
که برای خود دوست داری ،برای ديگران نيز دوست بدار و آنچه را که
برای خود نمیپسندی ،برای ديگران مپسند؛ ستم روا مدار ،آنگونه
که دوست نداری به تو ستم شود.»...
نکتة ظريف اين اس��ت که در اين نامه امام حس��ن(ع)  35س��ال
داشته است .نحوة بيان اين عبارات دلنشين ،نشانة رأفت فوقالعادة
يک پدر نس��بت به فرزندش است .اين س��خنان بيانگر اين است که
فرزندم ،تو براي من بس��يار ارزش��مندي .مس��لّماً هر فرزندي براي
والدين خود ارزش��مند اس��ت و هر پدر و مادري ميگويد فرزن ِد من،
عزيزترين موجودات است .ا ّما نکتة مهم و شايان توجه اين است که ما
به عنوان پدر و مادر بايد محبتمان را در رفتارمان نشان بدهيم ،وقت
بگذاريم ،مطالعه کنيم ،به مدرسة فرزندمان سرکشي کنيم ،به عاليق
او توجه کنيم ،نيازهاي جسماني و رواني او را مرتفع کنيم ،اعتماد او
را به خودمان جلب کنيم و از خودمان شروع کنيم.
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پدر عزيز و مادر گرامي!

با تقديم بهترين و صميمانهترين سالمها و درودها به پيشگاه شما،
س��خن پايانی اين اس��ت که هیچگاه از ياد خدا غافل نشويد و بدانيد
که فرزند ،امانت الهي اس��ت و شما موظف هستيد اين امانت الهي را
ب��ه بهترين وجه تعليم بدهيد و تربيت کنيد و نيز بدانيد که بهترين
ميراث شما فرزند با تقوا و صالح است .در برقراري ارتباط با فرزندتان
همواره خداوند متعال را حاضر و ناظر بدانيد و در گفتار و رفتار خود
اين اعتقاد را نشان دهيد (اصل خدامحوري) .آگاه باشيد که کودکان
و نوجوانان همانگونه رفتار ميکنند که ش��ما با آنها رفتار ميکنيد
(بهپژوه.)1360 ،
در يک کالم با کودک و نوجوان خود رفيق باشيد و بر اساس رفق
و مدارا با آنان رفتار کنيد و همواره از حضرت دوست ياري بجوييد.

پينوشت

 -1برای کس��ب اطالعات بيش��تر رجوع کنيد ب��ه :بهپژوه ،احمد
( .)1391اصول برقراری رابطة انس��انی با کودک و نوجوان (با تجديد
نظر و اضافات)( ،چاپ هشتم) .تهران :نشر دانژه.
 -2اين بيت در مثنوي معنوي به اهتمام نيکلسون اينگونه ضبط
شده است (دفتر چهارم ،بيت شمارة :)2577
چون که با کودک سر و کارت فتاد
هم زبان کودکی بايد گشاد

منابع

قرآن مجيد
نهجالبالغه
مثنوی معنوی مولوی
آصفي ،آصفه ( .)1354همانندس��ازي :شناخت الگوهاي رفتاري
نوجوانان .تهران :انتشارات انجمن ملي اوليا و مربيان ايران (سابق).
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 ،احمد ( 1391ب) .خانواده و ک��ودکان با نيازهای ويژه.
تهران :انتشارات آوای نور.
بهپ��ژوه ،احمد ( .)1389ازدواج موفق و خانوادة س��الم ،چگونه؟
(چاپ دوم) .تهران :انتشارات انجمن اوليا و مربيان.
دين��ک مي��ر ،دان و مکي ،گ��ري ( .)1370والدي��ن مؤثر ،فرزند
مسئول .ترجمة مجيد رئيس دانا ،تهران :انتشارات رشد.

