همراز

نوشين غريب دوست مشاور وكارشناس خانواده

هنرم
دانشجو بودنم
است!!

دختري  21س��اله ودانشجو هستم كه متأسفانه تنها شغل وهنرم دانش��جو بودنم است! هيچ كارو هنري بلد نيستم ،زيرا
بدنب��ال هركاري ميروم جز خراب��كاري نتيجهاي نميگيرم .هدفم را در زندگي گ��م كردهام.هر تصميمي كه براي خودم
ميگيرم با شكست مواجه ميشود .از تكراري ويكنواخت شدن زندگي روزمره ام خسته شدهام.خواهر وبرادرهايم ازدواج
ترس��م دوباره دچار افسردگي قبل از كنكور شوم وكارم به مصرف داروي
كنم .مي
اند و من با پدر ومادرم زندگي مي
كرده
اعصاب بكش��د .به خاطر سختگيريهاي پدرم حق رفت وآمد با هيچ يك از دوستانم را ندارم .به تازگي از شنيدن موفقيت
خواهد كه روابطم را با آنها قطع كنم .كمكم
دوس��تانم در آموختن هنر وغيره به شدت احساس حسادت ميكنم ودلم مي
كنيد تا بتوانم كرختي ودلمردگي را از وجودم پاك كنم.
مينا ****---- 093025لنگرود


مینای عزیز حیف اس���ت که در عنفوان جوانی و بهترین دورۀ زندگیتان حرف از افسردگی و دارودرمانی می زنید ،خدا را شکر در خانواده
های بسیاری پیش
هاست موفق شده اید؛ سالمتی جسمانی دارید و قدرت تفکر و اراده و سال
زندگی می کنید و در دانشگاه که آرزوی خیلی
رو .بنابراین اشتباه است که با تن دادن به ناامیدی و کرختی آیندۀ پیش رو را خراب کنید .به گمانم بهتر است از فرصت تحصیل در دانشگاه
استفاده کنید و تالشتان را برای موفقیت و ادامه تحصیل در مقاطع باالتر بیشتر کنید .با توجه به شرایطی که دارید برای خودتان هدفهای
قابل تحقق در نظر بگیرید .امروزه با توجه به رش���د ش���بکههای مجازی ،می توانید در امور و هنرهای مختلف بصورت اینترنتی و مجازی
آموزش بگیرید .بهترین کار این است که به جای خمودگی و غصه خوردن ،شرایطتان را بپذیرید و برای بهبود اوضاعتان تالش کنید.

نگران

آينده

دخترم هستم
دختري  15ساله دارم كه درمقطع راهنمايي مشغول به تحصيل ميباشد .همراز
هايش
عزيز دخترم تنهافرزندمان اس��ت كه پدرش بيش از اندازه به خواس��ته
اهميت ميدهد ونظرش اين است كه اگرما خواسته اش را انجام ندهيم به بيراهه
كنم كه توجه بيش از اندازۀ ما باعث غرور كاذب
ش��ود! احساس مي
كشيده مي
در دخترمان ش��ده به گونهاي كه نظر وصحبت هيچ كس را قبول ندارد وتنها به
خودش واهدافش فكر ميكند .همين برخوردها باعث شده كه دوستان كمتري
داشته باشد ومدام در مدرسه سر مسائل كوچك با آنها قهر ميكند .از آيندهاش
نگرانم .مطمئن هس��تم كه با اين روش زندگي حتم ًا شكست ميخورد .لطف ًا راه
برخورد با نوجواناني كه در برهه بدي از زندگي هستند را بفرماييد.
091258***32

نوجوانی دورۀ خاصی از زندگی هر فرد است
که گذر از آن هم برای خود نوجوان و هم براي
والدین و اطرافیان او پر چالش و تنش می باشد
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همراز گرامی همانطور که خودتان هم آگاهی دارید نوجوانی دورۀ خاصی از زندگی هر فرد
است که گذر از آن هم برای خود نوجوان و هم براي والدین و اطرافیان او پر چالش و تنش
می باشد .نوجوان دیگر نه کودک اس���ت که بتوان با او مثل یک کودک برخورد کرد و نه
فردی بالغ و عاقل که از او انتظار رفتاری کام ً
ال معقول و منطقی داشت در واقع خود او هم
درین طیف کودک -بزرگسال سرگردان و حیران است .پس برای گذر ازین طوفان و بحران
الزم است فرصت خودکاوی ،استقالل و تجربه را به او بدهید ضمن اینکه با مدارا و به صورت
فصل برخی مسائل را
غیر مستقیم او را به جهت درست راهنمایی کنید .بهتر است حل و ِ
کم کم به عهدۀ خودش بگذارید تا ضمن اینکه به استقالل و حریم شخصی اش احترام می
گذارید ،فرصت رويا رویی با پیامد تصمیماتش را هم به او بدهید .به گمانم اینکه رفتار او با
های آنها نباشيد دخالت
دوستانش چگونه است را به خود او بسپارید و نگران قهر و آشتی
و کنجکاوی در امور مربوط به خودش نداش���ته باشید .تالش کنید با او صمیمیتر شوید.
رفتارهای مثبتش را تشویق کنید و دربرابر رفتارهای بدش جبهه نگیرید ،بلكه با مثالهایی
های خودتان ،دوس���تان و یا دیگران بصورت غیر مستقیم او را با پیامد
از زندگی و تجربه
رفتارهایش آشنا کنید .یا زمانی که خودش مشکلی را با شما درمیان میگذارد خوب گوش
کنید و بعد در مورد پیامد و نتایج رفتارش از خودش س���وال کنید .بیشتر از آنکه نصیحت
کنید ،او را به فکر وا داريد تا به اهدافش بينديش���د و برای یافتن مسیر درست رسیدن به
آرزوهایش تالش کند .در مورد مدل رفتاری پدرش هم در خلوت با همسرتان صحبت کنید
تا به توافق نظر برسید وهرگز در حضور دخترتان موضع گیری مخالف نکنید.

