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1-Parent as Coach

والدیـن در نـقش رهیـار1

کمک به فرزند نوجوان تان برای ساختن یک زندگی 
سرشار از اعتماد به نفس، شجاعت و حس همدردی

دایانا هاسکینز

نوجوانان،  به  احترام  برای  کتاب  این  در  موجود  اسامی 
والدین و رهیارانی که ماجرایشان در اینجا آمده و حفظ 
حریم خصوصی شان تغییر یافته اند. داستان های این کتاب 
را گاهی مو به مو بازگو کرده ام و گاهی برای شفاف سازی 
کرده ام.  ترکیب  دیگر  داستان های  با  را  آنها  مفهوم  یک 
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   اگر به من احترام بگذارید،
من حرف شما را می شنوم.

اگر به حرف من گوش کنید،
احساس می کنم من را درک کرده اید.

اگر من را درک کنید،
احساس می کنم قدر من را می دانید.

اگر قدر من را بدانید،
حمایت شما را احساس خواهم کرد.

اگر در آزمودن چیزهای جدید از من حمایت کنید،
من مسئولیت پذیر خواهم شد.

وقتی  مسئولیت پذیر باشم،
به شکل یک انسان مستقل بزرگ می شوم.

اگر مستقل باشم،
 به شما احترام خواهم گذاشت و در تمام زندگی ام

به شما عشق خواهم ورزید.

متشکرم، فرزند نوجوان شما

پیـامی برای والدیـن
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مقدمـه
 )Adolescent( »واژه »نوجـوان
 »alere« ریشـه در واژه التیـن
به معنای شکوفـایی یا رشـد دارد.
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سال هـای نوجـوانی

داشتن،  تعلق  نیاز شدید  آیا  دارید؟  خاطر  به  را  نوجوانی تان  سال های  از  چقدر 
فهمیدِن این که چه کسی هستید، گرفتِن نوعی تایید و پذیرش از جانب دیگران 
و  کرده  تحسین  را  داشتند  نفس  به  اعتماد  که  بچه هایی  شاید  هست؟  یادتان 
می گفتید: »چطوری می تونم مثل اونها بشم؟« همه این چیزهایی که می خواستید 
به معنای میل به برآوردِن یک نیاز بنیادین بوده که میان همه ما انسان ها مشترک 

است: نیاز به پیدا کردن معنا و درکی از خودمان. 

 من آن سال ها را به خاطر دارم. به عالوه، یادم می آید که در جستجوی خودم به
 شدت احساس تنهایی می کردم. شاید به همین خاطر بود که در نهایت یک رهیار۱
 اثربخش شدم تا عالوه بر تداوم این جستجوی خودم، به دیگران هم در یافتن
 مسیر آینده و رضایتمندی و معنای بیشتر در زندگی شان کمک کنم. با نزدیک
 شدن پسرم »جوردن« به دوران نوجوانی، این سوال در ذهنم پیش آمد که آیا
 راهی برای کمک به رشد و پرورش او در سال های آتی و کاهش حس تنهایی و
 سردرگمی که خودم در آن سنین تجربه کرده بودم وجود دارد؟ به این نتیجه
 رسیدم که با استفاده از مهارت های رهیاریم در تربیت فرزند، می توانم برای برطرف
 کردن حس انزوای پسرم در سال های »جستجو«، کمک شایانی به او بکنم. من
 می توانستم همان کسی باشم که مجدداً روی رابطه مان کار می کند و می توانستم
 در توسعه اعتماد به نفس مورد نیاز او برای ورود به دنیای خودش به او کمک کنم.

به سال های نوجوانی خودتان فکر کنید. اگر آنها که از شما نگهداری می کردند، از 
چشم انداز خودـ ارزشمندی و شان و کرامت شما به شرایط نگاه می کردند و نه از 
نقطه نظر »گناهکار تا زمانی که بی گناهی تان ثابت شود« چقدر تقالی شما برای 
یافتن هویت تان ساده تر می شد؟ حاال همین مفهوم را در مورد نوجوانانی که اطراف تان 

هستند پیاده کنید. 

1.Coach
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ما والدین می توانیم با گنجاندن نقش فعال یک رهیار به نقش مان، برای کودکان مان 
فضایی برای کنکاش ایمن در حس خویشتن فراهم کرده و به آنها کمک کنیم 
برای هویت خود و آن چه انجام می دهند معنا پیدا کنند. این کار می تواند پایه ای 
برای احترام و اعتماد متقابل باشد که در نهایت به یک رابطه پیوسته بزرگسال با 
بزرگسال منجر می شود. برای رسیدن به این مطلوب، ابتدا باید از این نقطه نظر 
ابتدایی به نوجوانان خود نزدیک شویم: این که آنها خوب هستند و ارزش عشق، 

احترام، زمان و توجه ما را دارند.

یـافتن یک رویکرد تـازه

ایده والدین در نقش رهیار )PAC(1 در خانه خودم شکل گرفت. زمانی که پسرم و 
دوستانش به دوران پیش از نوجوانی رسیدند متوجه شدم که رفتارهای تازه ای در 
پیش گرفته اند مانند خرناس کشیدن، قوز کردن، بی توجهی به من زمانی که با آنها 
حرف می زدم یا جواب دادن با تک جمله یا حالت انتقادگرانه داشتن. خودتان که 
متوجه منظورم هستید. به آنها می گفتم: »می بینم که دارید برای سال های نوجوانی 

تمرین می کنید!«

یک روز پسرم از من پرسید چرا به نوجوان ها چنین اشارات موهونی می کنم، و چرا 
هر وقت او کاری می کند که مورد تایید من نیست، می گویم که این هم یکی از 
ویژگی های نوجوانی است؟ او من را متهم کرد که به او انگ می چسبانم: »تو هم مثل 
بقیه بزرگ ترها هستی ـ سخت گیر با نوجوان ها. فکر می کنی همه ما آس و پاس و 

بد هستیم!«

او انگیزه های من را زیر سوال برد و باید اذعان کنم که برای پیدا کردن پاسخ درست 
به لکنت زبان افتاده بودم. باالخره فهمیدم که من درباره آن چه برای همه نوجوان ها 
درست است برای خودم »پیش فرض هایی« ساخته ام. به عالوه، فهمیدم که پسرم با 
تمام وجود متوجه این قضیه شده، و این که حق با او بود. چرا به همان ایده همیشگی 

مقدمـه 

1.Parent as Coach
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چسبیده بودم که نوجوان بودن مترادف است با بد بودن؟

 پس از اینکه در فرضیات پنهانی خودم درباره نوجوان ها کنکاش کردم، تصمیم گرفتم
 درباره آنها با پسرم صحبت کنم. از او خواستم که داستان را از دیدگاه خودش بگوید.
 بعد از کمی صحبت صمیمانه به این نتیجه صریح و روشن رسیدم: این مرد جوان
 می خواست به زبان خودش از من، یک بزرگسال، بخواهد که خالف کارهایی که انجام
 می دهم را انجام دهم. پسرم از من می خواست او و هم ساالنش را افرادی مثبت، خالق،
 جستجوگر، در حال رشد و فوق العاده ببینم، نه یک گروه بیگانه که از فضا آمده اند. او
می خواست او  شوند،  گرفته  نادیده  یا  شود  پیش داوری  موردشان  در   نمی خواست 
از من او  و حرف هایش شنیده می شود.  احترام می گذارند  او  به   احساس کند که 
 نمی خواست متناقض رفتار کنم یا از دور او را کنترل کنم، بلکه از من می خواست که
او باشم و همواره در دوران این تغییرات درونی و بیرونی  یک نیروی مثبت برای 

کنار او باشم.

کم کم یک رویکرد متفاوت در پیش گرفتم. شروع کردم با پسرم تعامل کردن، به 
شکلی که متناسب با احترام شخصیتی او و جایگاهش در آن زمان بود. به عالوه، 
فهمیدم که چهارده سالگی حتی بدون غرولند درباره اشکاالت او و همه هم سن و 
سال هایش، به اندازه کافی دشوار است. کم کم از مجموعه واژگان متفاوتی استفاده 
کردم. دیگر به »وضع عجیب و غریبش« چشم غره نمی رفتم. او را با نگاه متفاوتی 
می دیدم، تمام و کامل در تمام پیچیدگی و ناامنی هایش؛ و وقتی چیزی را درون 

خودم تغییر دادم، رفتار متفاوتی با او در پیش گرفتم. 

با خودم فکر کردم آیا وقتی پسرم طبق روال عادی این سن، خواستار استقالل 
بیشتری شد، همچنان می توانم به تعهدات والد بودنم پایبند بمانم یا نه. آیا می توانم 
نیازهای او برای جدایی را بدون ضدحمله برآورده کنم؟ آیا راهی وجود دارد که بدون 
مضطرب یا سرکوب گر بودن همچنان او را پرورش داده و راهنمایی کنم؟ درباره 
تربیت این مرد جوان با یک چشم انداز آگاهانه و مثبت، همراه با حمایت عاشقانه نگاه 
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کردم، و نه صرفاً حبس کردِن نفسم و امیدوار ماندن برای بهبود شرایط، طی شش 
یا هفت سال آینده. 

اجازه دادم این احتماالت جدید در ذهنم بجوشند و خودم را در نقش رهیار پسرم 
در بازی زندگی تصور کردم. دیگر خودم را یک مادرـ رهیار می دیدم. 

طی دورانی که من و پسرم این گفتگوهای جدید را داشتیم، این فرصت را داشتم 
که با سی نوجوان دیگر در جلسات رهیاری تک به تک در یک دبیرستان محلی هم 
کار کنم. من عالوه بر پرسش های مربوط به برنامه های دانشکده و انتخاب شغل، از 

تک تک آنها سواالت زیر را هم پرسیدم: 

در سال های نوجوانی از بزرگساالن چه توقعی دارید؟ 
می خواهید والدین و دیگر بزرگساالن چگونه با شما رفتار کنند؟ 

می خواهید در آینده چه جور زندگی ای داشته باشید؟ 
برای یافتن معنا در زندگی تان چه کاری می توانید انجام دهید؟ 

من متوجه شدم که نوجوانان می خواهند و نیاز دارند که این سواالت از آنها پرسیده 
شود. بعضی از آنها حتی با این فکر ساده که می توانند در زندگی شان رسالتی بیابند و 
از این که می توانند راهی برای یک زندگی لذت بخش و در عین حال معنادار داشته 
باشندـ  اشک در چشمان شان جمع می شود. وقتی از آنها پرسیده می شود که آیا به 
نظرشان بزرگساالن می توانند در این راه به آنها کمک کنند یا نه، اغلب آنها بدبین 
هستند. »َمری بِث« شانزده ساله، این مشکل را به بهترین شکل ممکن توضیح داد:

»در جامعه امروز نوجوان ها از طرف بزرگساالن از احترام خاصی برخوردار نیستند. 
همیشه در فروشگاه ها، ما را دنبال می کنند، مراقب ما هستند، و خیال می کنند جنس 
بلند می کنیم. مطمئنم بچه های چموشی هستند که باعث بدنامی همه ما شده اند، 
اما عادالنه نیست که بزرگترها همه ما را به یک چشم نگاه کنند و ما را در کلیشه ای 

مقدمـه 



1۴ 1۴

والدیـن در نـقش رهیـار

قرار بدهند که دیدگاه مردم نسبت به نسل ما را خراب کند. بسیاری از نوجوان ها 
سرکش هستند که دلیل آن عدم دریافت احترام از والدین شان است. اگر والدین من 
به من احترام نگذارند، فکر می کنید این مسئله چه احساسی در من ایجاد می کند؟ 

به دردنخور بودن، حتی کمتر از آن انگار که لیاقت احترام آنها را ندارم.«

»اگر والدین من، دو الگوی اصلی ام در زندگی، به من احترام نگذارند، من چطور 
می توانم به خودم احترام بگذارم؟ چطور می توانم برای بقیه زندگی ام برنامه ریزی 

کنم در حالی که هیچ کس به آن که امروز هستم، احترام نمی گذارد؟«

و از این قرار بود که بیشتر موضوع را بررسی کردم. 

به طرف دیگر این معادله نگاه کردم: بزرگ ترها. در مصاحبه هایی که با صدها بزرگسال 
داشتم این سوال را مطرح کردم که »وقتی به یک نوجوان فکر می کنید اولین واژه ای 
که به ذهن تان می رسد، چیست؟« اغلب آنها بدون لحظه ای درنگ گفتند: تنبل، 
کله شق،  بی مسئولیت، شلخته، سرکش، سردرگم، خصمانه، خودخواه، زودخشم، 

پرتوقع، متزلزل، گوشه گیر، غیرقابل پیش بینی. 

آیا همه بزرگ ترها تصور می کنند که همه نوجوانان این شکلی هستند؟ حتماً برای 
این برداشت های منفی رایج درباره نوجوانان در میان بزرگ ترها باید دلیلی وجود 
داشته باشد. از بزرگ ترها پرسیدم: »آیا گاهی پیش می آید که از نوجوان ها بترسید؟ 
آیا از دست آنها ناامید شده و این را به آنها می گویید؟ آیا تا جایی که بتوانید از آنها 
دوری می کنید؟« اکثر پاسخ ها به این سواالت بله بود. بسیاری از والدین ماجرای خود 
را تعریف کردند که وقتی بچه هایشان به سن نوجوانی رسیدند چطور حال و هوای 
خانواده تغییر کرد، و خودشان احساس درماندگی، خستگی، ناامیدی، دل شکستگی و 

افسردگی داشتند. می دانستم که باید راهی برای کمک پیدا کنم. 

دوباره سراغ تجربه شخصی خودم رفتم. می دانستم که اگر هرگونه تغییری در رابطه 
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والدین ـ نوجوان امکان پذیر باشد، این دستورالعمل باید شامل من نیز باشد؛ یعنی 
من بزرگسال، مسئولیت اصالح دیدگاهم درباره نوجوانان را برعهده بگیرم. 

بنابراین سراغ کتاب ها رفتم تا درباره رشد ذهنی و جسمانی کودک در طول بیست و 
یک سال اول زندگی، بیشتر یاد بگیرم. فهمیدم که در سال های نوجوانی، یعنی از 
شروع بلوغ و گذار جسمانی به دوره بزرگسالی، تغییرات عمده ای در فرایندهای فکری 
یک کودک اتفاق می افتد. ظرفیت شناختی تازه به یک نوجوان اجازه می دهد تا 
وظایف ذهنی و جسمانی پیچیده تری را انجام دهد و به دنبال برنامه های خودانگیزشی 
تازه ای برای خود باشد. این یک دوره بی سابقه از رشد محسوب می شود، دوره ای از 
جستجو، یادگیری، تجربه کردن و مواجهه با مشکالت و فرصت های تازه. به همه 
این ها چالش های دنیایی که در آن زندگی می کنیم و سرعت سرسام آور آن را هم 
اضافه کنید. این یک دوره وحشتناک است، آن قدر که می تواند کاری کند که هر 
نوجوانی احساس عدم اطمینان و سردرگمی داشته باشد. فقط دلم می خواست بدانم 

جایگاه من در این سناریو کجاست. 

یک دور کامل زدم، و به همان نقطه ای رسیدم که از آن شروع کرده بودم، با خاطرات 
خودم در دوران نوجوانی، که به تنهایی در جستجوی هویتم بودم. بزرگ ترها چطور 
می توانند بخشی از زندگی نوجوانان باشند، آن هم در حالی که این رابطه غیرممکن، 
یا در بهترین حالت آن دشوار است؟ خوشبختانه، نوجوان دیگری که می شناختم 

جواب این سوال را می دانست. 

از »استفن« ُمراجع بیست ساله ام خواستم به سال های نوجوانی اش که به تازگی 
تمام شده، نگاهی بیندازد و به من بگوید که درباره آن برای والدین و بزرگ ترها چه 

پیامی دارد. او خیلی ساده گفت: »پیِش ما باشید. ما را تنها نگذارید.«

از او خواستم بیشتر توضیح بدهد. او گفت: »وقتی کوچک هستیم، والدین ما را مثل 
یک همراه نزدیک خود می دانند، برای مسابقات ورزشی ما حاضر می شوند، برای ما

مقدمـه 
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نهار درست می کنند و چیزهایی مثل آن. اما وقتی نوجوان هستیم، فکر می کنند 
خودمان می توانیم از عهده همه کارها بربیاییم و مشغول زندگی پرمشغله خودشان 
می شوند. می خواهم به والدین بگویم: ما را تنها نگذارید، چون ما هنوز به شما نیاز 

داریم.«

در نهایت به این نتیجه رسیدم که این ما بزرگ ترها هستیم که کلید این مشکل را 
در دست داریم. اگر نوجوان ها سوال می پرسند، بزرگ ترها باید جواب بدهند، حتی 
اگر جواب »درست« را نداشته باشند و وقتی آنها سوال نمی پرسند، ما همچنان باید 
سکان را در دست داشته باشیم. ما می توانیم با بچه هایمان کاری بیشتر از »هر 
چیزی که خراب شده درست کن« یا »باالخره می گذره« انجام بدهیم. ما همان 
کسانی هستیم که باید این ارتباط را زنده نگه داریم، آن هم از طریق والدگری 
یک دست، فعال و عاشقانه، تا روابط سالمی با فرزندان نوجوان خود برقرار کنیم. ما 

از این قدرت برخورداریم. 

نوجوانانی که با رفتار متناوب پرهیز و بعد »رو در رویی« به دوره رشد خود واکنش 
نشان می دهند، دقیقاً همان کاری را انجام می دهند که مخصوص این سن است. آنها 
با آزمودن، کنکاش، طرح پرسش و کنار زدن محدودیت ها کارشان را انجام می دهند. 
آنها برای دنبال کردن عالیق جدید و آزمودن چیزهای تازه در میان فرصت ها )و 
وسوسه ها( محاصره شده اند و در میانه همه این ها، نمی خواهند پیوندشان را با والدین 
و بقیه بزرگ ترها از دست بدهند. آنها فقط می خواهند این پیوند را اصالح کنند و 
این همان نظم طبیعی امور است. با این که نوجوان ها خودشان باید زندگی شان را 
بسازند، با صدای بلند و واضح از ما می خواهند که در این کار به آنها کمک کنیم. 

رهیـاری نوجـوان

هنگامی که نوجوان بودید، چه کسی برای شما نقش رهیار یا مربی را ایفا کرد؟11آیا 
کسی بود که در زندگی تان تغییری ایجاد کرده باشد؟ خیلی از افراد، یک بزرگ سال 

 1ـ ما کوچینگ را به رهیاری و منتورینگ را به مربیگری ترجمه کرده ایم. در متن اصلی از واژه های            و              استفاده شده
است. ا

CoachMentor
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خیلی ویژه را به خاطر می آورند؛ بعضی ها هم می گویند هیچ کس. شما می خواهید 
چه میراثی از خود باقی بگذارید؟ اگر در نقش یک پدر یا مادر و یا یک بزرگ تِر 
دلسوز قرار دارید، این فرصت را در اختیار دارید که همان کسی باشید که یک 

نوجوان را در جستجوی معنای زندگی راهنمایی می کند. اما، چگونه؟

نیازهای نوجوان ها پاسخ  به  اگر  این فرمول پیچیده و در عین حال ساده است: 
از  را  واژه »من«  است که  این  گام  اولین  پاسخ می دهند.  ما  به  آنها هم  بدهیم، 
جمالت و اعمال خود حذف کنیم: »اگر من جای تو بودم، من چگونه این موانع را 
برمی داشتم« و همه چیز را از دیدگاه جوانان ببینیم. مهم نیست دیدگاه آنها )یا ما( 
چقدر آسیب پذیر یا جسورانه، چقدر غیرقطعی یا با پافشاری است، چون باید نقطه 
نظرات منحصربه فرد آنها را تحسین کنیم. مهم نیست چقدر خسته، ناامید یا از پا 
افتاده هستیم، چون باید ایده های آنها را تصدیق کنیم. این ها جزو وظایف والدین 

در نقش رهیار هستند.  

من در کار با نوجوان ها و گوش دادن به نقطه نظرات شان متوجه هفت موضوع 
باز  از بزرگ ترها در زندگی شان. نوجوان ها برای  اصلی شدم، هفت »درخواست« 

ماندن راه ارتباطی از بزرگ ترها می خواهند که:

به آنها احترام بگذارند؛
واقعاً به حرف آنها گوش کنند؛

نقطه نظرات آنها را درک کنند؛
خاص بودن آنها را تحسین کنند؛

با عشق و مهربانی از آنها پشتیبانی کنند؛
سطح جدیدی از مسئولیت را در اختیار آنها قرار دهند؛

و استقالل بالقوه آنها را پرورش دهند. 

با توجه فعاالنه به هر کدام از این حوزه ها، رابطه والدین ـ نوجوان به یک خیابان 

مقدمـه 
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دوطرفه تبدیل می شود، نه یک بن بست.

این هفت درخواست پایه رویکرد والدـ رهیار را تشکیل می دهند. با ادامه مطالعه 
این کتاب، این اجازه را به من می دهید که شما را رهیاری کنم تا کم کم خودتان 
را در حال رهیاری یک نوجوان در زندگی تان تصور کنید. من روش های کاربردی 
و عملی برای ساختن عادات جدید را به شما معرفی خواهم کرد که مسیر کاماًل 
تازه ای برای همراهی با نوجوان تان در اختیار شما قرار می دهد. همچنین، در اینجا 
سرگذشت والدین و نوجوانانی با پیشینه های مختلف را خواهید خواند که موقعیت 
شما را روشن تر کرده و کمک می کند تا به سمت یک نقطه نظر تازه حرکت کنید. 
با استفاده از این چشم انداز و از طریق یک مهارت  جدید به نام رهیاری که مانند 
با نوجوان  سنگ بنای اولیه عمل می کند، می توانید بنیان یک ارتباط قدرتمند 
خود را بگذارید که در دوره های پرتالطم و اجتناب ناپذیِر پیِش رو شما را کنار هم 
نگه خواهد داشت. با پرورش نوجوان تان از طریق نقش رهیار، این رابطه می تواند 

هر مشکلی را که در گذشته وجود داشته، برطرف کند.

شاید درون خودتان یا نوجوان تان شاهد بعضی نتایج آنی باشید، اما »والدین در نقش 
رهیار« یک اقدام با نتیجه بخشی سریع یا فرمولی ثابت برای همه شرایط نیست. از 
این کتاب به عنوان یک جعبه ابزار در رسالت پیش رویتان در ارتقاء یا حفظ رابطه با 
کودک و نوجوان تان استفاده کنید. یک دفترچه یادداشت برای خود تهیه کنید یا 
حتی در حاشیه این کتاب چیزهایی بنویسید. روند پیشروی خود، ایده ها و هر آن چه 
در مورد شما جواب داده یا نداده را پیگیری کنید. همچنان به یادگیری ادامه دهید 
و یافته های خود را با همسرتان یا بقیه والدین در میان بگذارید. آن را به همه دنیا 

بگویید!

با امتحان کردِن نقش رهیار در بخش اول شروع کنید، »تبدیل شدن به یک والدـ 
رهیار«. دلیل رفتار متغیر نوجوان ها را بشناسید و ببینید چگونه می توانید ویژگی ها 

و مهارت های فعلی خودتان را ارتقا دهید. 
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مهارت هایی که در بخش دوم، »هفت روش برای رهیاری نوجوان« یاد می گیرید را 
پیاده کنید. هر کدام از این هفت روش مربوط به یک دعوت )فراخوان( و یک پاسخ 
هستند، نیاز یا فراخوان نوجوان شما و پاسخ شما. همچنان که به رهیاری ادامه 
می دهید، من روش های تمرینی برای رسیدن به یک رویکرد کارآمد متناسب با 

موقعیت خانوادگی خودتان ارائه خواهم داد. 

تصور نکنید که باید این تمرین ها را »تا آخر« انجام دهید و تمام کنید. واژه تمرین 
به معنای یادگیری پیوسته و تعهد به آن است؛ چیزی است که در تمام طول عمر 
ادامه می یابد و هیچ ربطی به تکمیل یا اتمام ندارد. خیلی راحت این پیشنهادات را 
متناسب با سبک خود تغییر دهید و همچنان امتحان کنید تا باالخره به روشی 

برسید که کاماًل متناسب شماست. 

در بخش سوم، »پرسش های رهیارانه که والدین می پرسند«، درباره موقعیت هایی 
بخوانید که بقیه والدین با آن مواجه هستند و این که روش »والد در نقش رهیار« در 
این زمینه چه کمکی می تواند به شما کند. شاید بعضی از این پرسش ها آشنا به نظر 

برسند!

نوجوانی خودتان  یاد روزهای  زود  والدـ رهیار می شوید، خیلی  نقش  وارد  وقتی 
می افتید، امیدها و ترس هایتان، آزمون ها و پیروزی هایتان. آن موقع خواهید فهمید 
که شما و فرزند نوجوان تان دو بخش از یک زندگی هستید که یک کل را تنفس 
می کنید، یعنی همان پیوستگی زندگی. آن موقع است که تصمیم خواهید گرفت 
که در امکانات و احتماالت زندگی این نوجوان با هم کنکاش کنید تا بهترین روش 
برای رشد شجاعانه، با اعتماد به نفس و محبت آمیز او را بیابید و این ویژگی ها را 

به نسل های آتی هم منتقل کنید. 

مقدمـه 
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بخـش اول

تبدیـل شدن به یک والـدـ رهیـار

1. نقش در حال تغییـر شما
2. چشم انداز رهیـاری 

۳. ویژگی های یک رهیـار
۴. مهارت های یک رهیـار

۵. بعد از این چه؟ اقـدام کنید!



21 21

والدیـن در نـقش رهیـار

تبدیـل شدن به یک والـدـ رهیـار

مقدمـه 
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1. نقش در حـال تغییر شما

پدر یا مادر بودن یک تعهد برای تمام عمر است که با تولد یک فرزند آغاز شده و در 
تمام مراحل زندگی ادامه می یابد. همچنان که فرزندان ما تغییر و رشد می کنند، ما 
چگونه باید به عنوان والدین همراه آنها تغییر کنیم؟ ما نمی توانیم ثابت بمانیم، در 
حالی که رابطه ی اولیه همچنان یکسان می ماند. با بزرگ شدِن فرزند این نقش در 
زندگی  اول  بیست سال  تصور کنید که طی  را  تغییر کند. خودتان  باید  والدین 

فرزندتان از سه مرحله یا سه نقش تربیتی متمایز، عبور می کنید:

نقش اول را در دوران سال های تکوینی فرزندتان )بین ۶ـ  ۰ سالگی( به عنوان والدـ معلم 
در نظر بگیرید. شما اولین نقطه تماس کودک با یادگیری ذهنی و فیزیکی هستید. 
شما عماًل هزاران ساعت را صرف فعالیت های روزمره، غذا دادن، الالیی خواندن، 
کتاب قصه خواندن و بازی کردن با آنها می کنید. این دوره، زمان نیرومندی فیزیکی 
در واکنش به نیازهای کودک است. این دوره مربوط به نگهداری )پرورش و خوراک 

دادن( به کودک است.

تربیـت یک کـودک از 0 تا 20 سـالگی

20 --------- 13                12 --------- 7                6 --------- 0    

    والد در نقش معلم           والد در نقش مدیر )سرپرست(         والد در نقش رهیـار                                            

در حدود شش یا هفت سالگی، گذار ذهنی از »یادگیری خواندن« به »خواندن برای 
یادگیری« روی می دهد و کودک به تدریج به صورت مستقل اطالعات را جذب 
می کند. در سال های میانی )حدود 12ـ۷ سال(، فرزندتان کم کم فعالیت هایی را آغاز 
می کند و گروه های اجتماعی می سازد و برای هماهنگی رویدادها و رفت  و آمد و 

بسیاری دیگر از کارکردهای حمایتی به کمک یک بزرگ تر نیاز دارد. 
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در این مرحله، شما بدون آن که نقش والدـ معلم خود را به صورت کامل رها کنید، 
وارد نقش بعدی، یعنی والدـ مدیر می شوید و برنامه کاری فرزندتان را مدیریت کرده 

و به او کمک می کنید تا عالیق روزافزون خود را دریابد. 

همان طور که در مقدمه گفته شد، فرایند فکری یک کودک در سال های اولیه نوجوانی 
با ظرفیت های جدیدی برای اندیشه انتزاعی رشد می کند. وقتی کودک شما شروع 
به مدیریت برنامه ها و تصمیم گیری های خودش می کند، احتماالً در لحظه از نقش 
مدیریت یا سرپرستی خود اخراج می شوید. آن موقع چه؟ شغل شما به عنوان والد 
ادامه دارد، اما نقشی که ایفا می کنید باید تغییر کند. در این نقطه، باید یک تصمیم 
آگاهانه بگیرید: یا همچنان به تکالیف خانگی او نظارت داشته باشید، درباره مرتب 
کردن لباس هایش غر بزنید، با نگرانی به سکوت نوجوان تان نگاه کنید یا این تغییرات 

طبیعی را بپذیرید و نقش والدـ رهیار را برعهده بگیرید. 

زمانی که پسر من به چهارده یا پانزده سالگی رسید، به نوجوانی تبدیل شده بود که 
دیگر کامل بال درآورده و آماده پرواز بود؛ چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ذهنی. 
یک شب که برای خواب آماده می شدیم، طبق معمول دوازده سال و اندی گذشته، 

به او گفتم: »یادت نره دندون هات رو مسواک بزنی!«

او خیلی ساده جواب داد: »مامان، الزم نیست دیگه این رو بهم بگی. خودم می دونم.«

من در فرایند اخراج از نقش سرپرست بودم، اما هنوز نمی دانستم چطور باید یک 
رهیار باشم. کمی درباره آن فکر کردم و فهمیدم که اگر می خواهم همچنان در 
زندگی پسرم حضور داشته باشم، باید روش تازه ای برای تعامل با او پیدا کنم، نقشی 
متفاوت از سرپرست که خودم در نوجوانی با آن بزرگ شده بودم. در غیر این صورت، 

به یک آدم غرغرو، بازجو، یا حتی جاسوس تبدیل می شدم. 

به عالوه، احساس کردم که پسرم از من می خواهد برای انجام کارهای کوچک به او 
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اعتماد کنم تا هر دو بتوانیم برای صحبت کردن درباره ی چیزهای بزرگی که در 
پیش رو هستند، مانند ساعت های رفت و آمد، رانندگی یا قرار با دخترها هر دو به 
هم اعتماد کنیم. انگار از من می خواست خودم را برای مسائل بزرگ تری آماده کنم. 

شیوه کنار هم بودِن ما داشت به پایان می رسید و برای حفظ یک رابطه ارتباطی 
باید خودم را با آن تطبیق می دادم. بعدها، فهمیدم که من تنها نبودم. همه والدین 
با این تغییرات مواجه هستند. اگر خواستار فرصتی برای تربیت کردن، راهنمایی و 
پشتیبانی از نوجوان خود در این مراحل زندگی هستیم، باید سبک تربیتی خود را 

تغییر دهیم، نه این که آن را کنار بگذاریم. ما باید والدـ رهیار شویم. 

ُخب، پس آماده شوید. وقتی کودک شما وارد سال های نوجوانی می شود، دیگر وقت 
آن رسیده که نقش شما هم تغییر کند. شاید فکر کنید در مسیر تربیتی به یک 
دشت رسیده اید ، نیازهای جسمانی فرزندتان کاهش یافته و مسئولیت پذیری بیشتری 
دارد و می فهمید که شما هم باید روش های خود را تغییر دهید و شاید هنوز برای 
آن آماده نباشید. در طول این تحول، به رابطه تربیتی بلندمدت خود پایبند بمانید 

و اجازه دهید که نقش تان تغییر کند.
 

اگر می توانید این کار را زودتر و در دوران پیش از نوجوانی شروع کنید. ارزش ها و 
رفتار خود را سبک و سنگین کنید تا در دوران نوجوانی فرزندتان کاماًل آماده باشید. 
به این ترتیب به عنوان یک پدر یا مادر بستر و محوریت خود را مهیا کرده اید. 
همان طور که روی ظرایف و پیچیدگی های یک پیوند نزدیک و در عین حال یک 
جدایی بزرگ کار می کنید، به این فکر کنید که می خواهید در زندگی فرزنِد رو به 

رشد خود چه جایگاهی داشته باشید و از خودتان بپرسید: 

»حاال می خواهم چگونه والدی برای او باشم؟ از کجا می توانم پشتیبانی بگیرم و 
باید چه چیزهای تازه ای یاد بگیرم؟«
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2. چشم انـداز رهیـاری

ُخب، همچنان که شما و نوجوان تان همراه هم متحول می شوید، نقش رهیار در 
این دوران اکتشاف و گذار به نفع هر دوی شماست. برای آن که این مطلب را درک 
کنید یک ورزشکار قهرمان المپیک را روی سکوی قهرمانی، در حال دریافت مدال، 
تصور کنید. در کناِر او شما ایستاده اید، یعنی رهیار. همچنان که قهرمان جوان شما 
در مسیر رسیدن به یک رویا بود شما به او آموزش دادید، او را منتور1 کردید، با او 
خندیدید، با او گریه کردید و همراه او خوشحال شدید. پیروزی، هدف این قهرمان 

بود، اما هر دوی شما در جهت این هدف کار کردید.

لحظه پیروزی نتیجه تعهد، التزام و موفقیِت قهرمان است و شما برای ارتقاء سطح 
تعالی و عملکرد او، و نه خودتان، کنار او بودید. در یک رابطه ایده آل رهیاری، قهرمان 
به شما، یعنی رهیار، وابسته نمی شود، بلکه با اعتماد به نفس و شجاعت بیشتری 

برای مدیریت دیگرحوزه های ورزشی و زندگی اش پیش می رود. 

همین روند پیشروی در مورد والدـ رهیار هم صدق می کند. یک رهیار مانند سردسته 
هواداران نیست، بلکه کسی است که به یک فرد در جستجوی توانمندی هایش کمک 
می کند و پشتیبان است برای رسیدن به چیزهای بزرگ تر و بهتر. شاید این فرد بدون 
رهیار تسلیم و یا دچار لغزش شود. وظیفه شما در نقش یک والدـ رهیار این است 
که از نوجوان تان حمایت کنید و ابزارهای الزم برای رسیدن به یک زندگی کامل را 

در اختیار او قرار دهید، حتی اگر بعدها شما دیگر کنار او نباشید. 

حاال، والدـ رهیار دقیقاً برای نوجوان چه کاری انجام می دهد؟

برای تازه کارها، به کودکان مان نشان می دهیم که افکار و دیدگاه های آنها برای مان 
مهم هستند. این یعنی عمیقاً به این مسئله گوش می کنیم و توجه داریم که این افکار 
و ایده ها از کدام منشا درونی نوجوان بیرون می آید؛ از عالیق او پشتیبانی می کنیم و 

 1ـ معادل واژه مربی ـ منتور کسی است که در کاری تجربه دارد و تجربیات و آموزه های خودش را در اختیار کسانی قرار می دهد که
می خواهند همان مسیر را بپیمایند.
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منحصر به فرد بودِن او را تحسین می کنیم. این کارها برای کمک به فرزندان مان در 
ساختن خود ارزشمندی )عزت نفس( و کمک به آنها برای یافتن هویت واقعی شان به 

عنوان یک فرد است. 

حاال، نوجوان از این رابطه ی رهیاری چه سودی می برد؟

مزایای این که بداند دیدگاه ها و زندگی او مهم هستند، چیست؟ امکان ها بی نهایت 
است. یک رابطه ی مثبت و سالم والدـ رهیار به نوجوانان اجازه می دهد تا: 

ببینند که ارزش آنها به عنوان یک انسان تایید می شود؛   
در عوض، احترام و قدردانی خود را ابراز کنند؛ 

یاد بگیرند که باید به حرف های دیگران گوش کنند؛  
میل به تعامل را در خود پرورش دهند؛ 

تامل کنند و ارزش ها و استدالل های خود را بسازند؛ 
یاد بگیرند که چه زمانی و چگونه مذاکره و مصالحه کنند؛ 

به دنبال توسعه خود با شیوه ای مهربانانه با دیگران باشند؛ 
حس کنند که بخشی از جامعه هستند؛ 

با آغوش باز با چالش های زندگی مواجه شوند. 

»مارک«، یک نوجوان نوزده ساله، سراغ من آمد، چون دیگر نمی خواست بی هدف 
در دانشکده پرسه بزند و دلش می خواست یک دوره آموزشی را شروع کند. او گفت 
تنها چیزی که می داند در پیِش رو دارد، یک مدرک دانشگاهی )در هر رشته ای(، یک 
شغل بی معنا، یک خانه در حومه شهر، یک همسر و چند فرزند است. از او پرسیدم 
آیا این واقعاً همان چیزی است که می خواهد؟ او در حالی که انگار از این سوال شوکه 
شده بود، پرسید: »منظورتون چیه که این همون چیزیه که من می خوام؟ مگه قرار 

نیست همین کار رو انجام بدم؟«
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ما طی چند ماه به این موضوع پرداختیم که مارک به چه چیزهایی اشتیاق و عالقه 
دارد و بعد یک برنامه برای دانشکده و شغل او تهیه کردیم. او فهمید زندگی ای که 
توصیف کرده بود، ایده دیگران از خوشبختی است و چیزی که او بیشتر از همه 
دنبال آن بود، یک شغل معنادار و رضایت بخش بود. هدف او این بود که از تک تک 
روزهای زندگی نهایت استفاده را ببرد و طوری در جامعه ی خود سهیم باشد که 

زندگی و کارش برای دیگران مهم و معنادار تلقی شود.

من به عنوان یک رهیار، در طول زمان، به مارک یادآور شدم که او در طراحی 
زندگی اش حق انتخاب دارد، این که الزم نیست کورکورانه برنامه دیگران را دنبال 
کند. به او نشان دادم که چطور ارزش های خود را به صراحت روشن کند، چطور 
»انتخاب هایش را انتخاب کند« و چطور مسئولیت اعمال خود را برعهده بگیرد. به 
او کمک کردم تا این منابع درونی را بسازد تا بتواند گزینه های خود را دنبال کند 
و بر پایه آن چه برایش بیش از همه مهم است، انتخاب های آگاهانه انجام دهد. یک 

والدـ رهیار هم می تواند چنین کاری را انجام دهد. 

نوجوان ها در تمام دنیا به دنبال معنا و رسالت در زندگی شان هستند، درست مثل 
من و شما. این بخشی از فرایند رهیاری است که به آنها نشان دهید که شایسته ی 
چنین زندگی ای هستند، هسته ی رهیاری این است که به آنها نشان دهید چطور 

خود را وقف رسیدن به این هدف کنند.

3. ویژگی های یک رهیـار

شما کی هستید؟ آیا می دانید؟ مهم ترین جنبه ی رهیار بودن شناخت خودتان است. 
اگر قصد دارید به نوجوان تان در جستجوی هویتش کمک کنید، بهتر است اول در 
مورد زندگی خودتان کنکاش کنید. هر چه به عنوان یک رهیار از نوجوان خود سوال 
می پرسید، با خودتان صادق باشید و آن را بروز دهید و به هر آن چه می گویید پایبند 

باشید.
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شما همین حاال هم تا حدی زیادی از ویژگی های یک رهیار برخوردار هستید. حاال 
موقع آن است که از آنها آگاه باشید و حتی آنها را آگاهانه تر کنید. هر بار که به همراه 

نوجوان خود با موقعیت تازه ای مواجه می شوید:

استانداردهایی تعیین و درباره آنها تامل کنید که سطح انتظارات شما را تعریف می کنند؛
انعطاف پذیر و خالق باشید تا نشان دهید که چقدر به این استانداردها پایبند هستید؛

صبور باشید و تصویر کلی و بزرگ را به خاطر بیاورید؛ 
و ثابت قدم باشید، آن هم در همه سطوح.

تعیین استانـداردها

استانداردهای شما چه هستند؟ تعهدات شما چه هستند؟ آیا پای حرف تان می ایستید؟ 
آیا خودتان را وقف یک مسیر معنوی یا یادگیری همیشگی در زندگی کرده اید؟ آیا 
برای تعالی در همه ی حوزه ها، از جمله امور مالی، کار، روابط و سالمت، تالش می کنید؟ 
اگر این ها اهدافی هستند که برای زندگی فرزندان مان آرزو داریم، خودمان هم باید 

برای آنها تالش کنیم. 

نگاه می کند، چه چیزی می بیند؟  الگو  به عنوان یک  به شما  وقتی کودک شما 
نوجوان برای درک معنای اعمال ما دارای ظرفیت ادراکی و فکری است. از آنجا که 
ممکن است انگیزه های ما مبهم باشد یا ابعاد ناخوشایند شخصیت خودمان را نادیده 
بگیریم، نوجوان ما هر بار از ما انتظار توضیح دارد. در چنین مواقعی چرا؟ تکیه کالم 

همیشگی اوست. 

آیا تا به حال یک نوجوان از شما خواسته که پای حرف تان بمانید یا کاری که گفته اید 
را انجام دهید؟ مطمئناً این یک تجربه ناخوشایند است! ما به عنوان والدین، سطح 
انتظارات باالیی از فرزندان مان داریم. اما به عنوان رهیار، نباید فراموش کنیم که الزم 

است سطح انتظارات از خودمان را هم باالتر ببریم و مانند یک الگو رفتار کنیم.


