ﻧﻘﺶ واﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻮﺟﻮان
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﻧﻮﺟﻮان ،ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ از واﺑﺴﺘﮕﯽ دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮﻗﺮاری
رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از دﯾﺪ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و
ﻣﺸﮑﻼت او را در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺪا ﺷﺪن از زﻧﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻮری درک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ ای
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﻮدک اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ درد دل ﮐﻨﺪ.
دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻫﺎی اوان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﺨﺖ
ﺗﺮ ،از ﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮان در داﺷﺘﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﻔﻆ ﻓﺮدﯾﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل را ﮐﻢﮐﻢ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮان در ﻗﺎﻟﺐ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
در ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
دارای راﺑﻄﻪ ای ﮐﻤﮑﯽ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
او ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻓﯽ ،از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد.

رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺪرت اﯾﺴﺘﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻓﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ،رواﺑﻂ آﻧﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻋﻼﯾﻖ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رواﺑﻂ او ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧﺪ .در دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان
ﺑﯿﺶ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ آﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ آن اﻧﺪازه ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
واﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واﻟﺪﯾﻦ از ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺎزه ای دارﻧﺪ ،زﯾﺮا او دﯾﮕﺮ
ﮐﻮدک ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺶ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ او
را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را
ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰد ،ﻧﻈﺎم رواﻧﯽ و ﺗﻌﺎدل اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺮای روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮان و زدودن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب

ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ،رﻓﺘﺎر و در ﮐﻞ ﺳﻼﻣﺖ روان او ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻨﺘﺮل
و اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روی  ۵۳۷ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم داد از آﻧﺎن
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ در دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
 ۱٫ﮐﻤﮏ واﻟﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ۲٫اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻻزﻣﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮش ،ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی –
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،درﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻮاردی
ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز را اﺑﺮاز ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ .رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در آن ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ
واﻓﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ،
آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ازدواج را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان در
آن اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و آزادی ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ذﻫﻦ دارد و ﮔﺎه او را
آزار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح آن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ او ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ب .ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎب دروس ،رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و
ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ آﯾﺎ اﺳﺘﻌﺪاد رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و رﻏﺒﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮان از
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺎز دارد و ﺗﺸﻮﯾﻖ او ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ،از وﻇﺎﯾﻒ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج .راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ﺣﺴﺎس و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎل ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺻﻮاب اﺳﺖ و آﻧﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ راه ﺧﻄﺎ ﺑﺎز دارﻧﺪ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﮔﺎه
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﮐﻤﮏ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ و ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدات و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺧﻼق و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن اوان
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده ﺷﻮد.
ﮐﯿﻔﯿﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ۱٫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺑﻪ وﯾﮋه واﻟﺪﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ را درک ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر
آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺧﻄﺎﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺻﺒﻮراﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ۲٫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ،ﺑﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎد و ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ را در آﻧﻬﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ
و دوﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
 ۳٫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪی و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻮدن ﺧﻮد در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ از ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻄﻖ و
اﻋﻤﺎل اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
روش ﻫﺎی ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ واﻟﺪﯾﻦ ،ﮔﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮﺟﻮان ،ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
آﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه روی  ۵۷۳ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺟﻮان دﺧﺘﺮ و
ﭘﺴﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۷۴اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی زﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
 ۱٫ﮔﻮش دادن
 ۲٫ﭘﺬﯾﺮش اﺣﺴﺎﺳﺎت آﻧﻬﺎ
 ۳٫ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ

 ۴٫ﭘﺬﯾﺮش اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ و درددل ﮐﺮدن
 ۵٫دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻮدن
 ۶٫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی آﻧﺎن
 ۷٫ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻮﺟﻮان
 ۸٫ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان در آن آزاداﻧﻪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ
 ۹٫ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻗﻮی در ﻧﻮﺟﻮان

