راهکارهای برقراری ارتباط با جوانان و
نوجوانان در خانواده ها
رابطــه عاطفــی خانــواده بــا جــوان و نوجــوان ،او
را در داشــتن تصــوری مثبــت از خــود یــاری مــی
کنــد .از اشــتباهات رایــج و شــایع برخــی والدیــن
ایــن اســت کــه احســاس میکننــد کــه فرزنــد آن
ً
هــا صرفــا در دوران کودکــی بــه محبــت و تبــادل
عاطفــی نیــاز دارد و دوره جوانــی و نوجوانــی را
خــارج از ایــن مقولــه مــی پندارند.درحالــی کــه
آدمــی در همــه مراحــل زندگــی ،چشــم انتظــار
محبــت دیگــران اســت و فــرد میتوانــد ایــن
عاطفــه و محبــت را در هــر دوره از زندگــی دریافــت
کنــد .محبــت خانــواده بــه جــوان و نوجــوان ،در
او احســاس امنیــت ،اطمینــان و اعتمــاد پدیــد
مــی آورد و روح سرشــار از تکاپــو و تمنــای آنهــا
را ســیراب مــی ســازد کــه نتیجــه طبیعــی آن
احســاس تعلــق بــه خانــواده اســت .عــاوه بــر
ایــن ،روحیــه خــوش بینــی و مثبــت نگــری را در
نوجــوان و جــوان پــرورش میدهــد.

ایــن مســئله زمینــه را بــرای بــروز خالقیــت،
نــوآوری و شــکوفایی اســتعدادهای درونــی
نوجوانــان و جوانــان فراهــم خواهــد کــرد.
بــه دلیــل ویژگــی هــای جــوان و نوجــوان و بحــران
هایــی کــه او بــا آن مواجــه اســت ،ارتبــاط بــا
جــوان امــری چنــدان ســاده و آســان نیســت.
منظــور از ارتبــاط ســخن گفتــن بــا او یــا شــنیدن
ســخن او نیســت؛ زیــرا ســخن گفتــن همیشــه
نشــانه ایجــاد ارتبــاط نیســت و چــه بســا ارتبــاط
یکســویه پدیــد آورد .بــه همیــن دلیــل مــراد مــا
از ارتبــاط ،ارتبــاط موثــر و مــداوم ،تاثیرگــذار و
نتیجــه بخــش بیــن او و خانــواده اســت .بــدون
شــناخت دنیــای جــوان و نوجــوان ایــن هــدف
امــکان پذیــر نیســت.

خانواده و سالمت روان
جوانان و نوجوانان

مقدمه:
خانــواده ســالم و موفــق ،مجموعــه ای اســت
کــه در آن ،همــه اعضــا موفــق هســتند و همــه
مناســبات میــان افــراد آن روال طبیعــی و
موفقــی دارد .اعضــای ایــن خانــواده مــی تواننــد
از قــدرت هــای انســانی خــود اســتفاده کننــد.
آنهــا از ایــن قــدرت هــا بــرای مشــارکت و تعــاون
و ارضــای نیازهــای فــردی و جمعــی خــود
اســتفاده میکننــد .خانــواده ســالم بــه ماننــد
خــا ک ســالمی اســت کــه در آن افــراد رشــد ســالم
دارنــد و انســان هــا بالــغ میشــوند و نقــش مهمــی
در ترویــج اســتفاده از مهارتهــای ســالم زندگــی
را دارنــد .والدینــی کــه فاقــد مهارتهــای مفیــد
زندگــی هســتند بــا عــدم تامیــن الگــوی مناســب
بــرای فرزنــدان مشــکالتی را بــرای آنهــا در آینــده
فراهــم میکننــد.

جــوان و نوجوانــی کــه در محیــط خانــواده مــورد
توجــه و تا کیــد قــرار بگیــرد و از مهــر و محبــت
صادقانــه والدیــن برخــوردار گــردد ،احســاس
عــزت نفــس مــی کنــد و نســبت بــه خــود نگرشــی
تــوام بــا احتــرام پیــدا مــی کنــد و همیــن احســاس
باعــث میشــود کــه در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران
مطمئــن تــر عمــل کنــد و مســلما بایــد دانســت
کــه همبســتگی باالیــی بیــن دریافــت محبــت از
والدیــن و احســاس مالکیــت و تعلــق بــه آنهــا بــا
ســامت روانــی جوانــان و نوجوانــان وجــود دارد.
رفتــار و گفتــار والدیــن میبایســت الگویــی بــرای
فرزنــدان باشــد .فرزنــدان از والدیــن خــود تقلیــد
یقــراری
میپذیرنــد و همانندســازی میکننــد .ب 
و آشــفتگی پایــدار پــدر و مــادر بــر ســامت عاطفــی
و رشــد مهارتهــای شــناختی نوجوانــان تأثیــر
منفــی دارد ،بنابرایــن در ابتــدا نیــاز بــه ســامت
روانــی والدیــن اســت کــه در صــورت دارا بــودن
میتواننــد در جهــت ایجــاد ســامت روانــی
فرزنــدان خــود تــاش کننــد.

جوانی چه دوره ای است؟
جوانــی بــه دوره ای از زندگــی گفتــه میشــود کــه
حــد فاصــل بیــن نوجوانــی و میانســالی اســت .ا گر
چــه محــدوده ســنی نوجوانــی بــا محــدوده ســنی
دوران جوانــی متفــاوت اســت؛ ولــی خصائــص،
عالئــم و ویژگــی هــای آن دوره کــم و بیــش
مشــابه ،نزدیــک و هماننــد نوجوانــی اســت.

