دخترم  15سال سن دارد

 من ماندم و بار
مشكالت زندگي

همراز عزيز ،داش���تن دختري نوجوان وش���ناخت رفتارها وعاليق ودلبستگيهاي اين دوران مرا
خيلي نگران كردهاست .دخترم  15سال س���ن دارد و امسال براي تعيين رشته مجبور است از
حساس و بيانگيزه چهار س���ال پيش در اثر لجبازي وجاهليت دوران
دوس���تان دوران مقطع راهنمايياش جدا شود .اين مساله باعث شده بسيار ّ
را
اش
ي
تحصيل
رشته
گردد .به تازگي تصميم گرفته به خاطر دوس���تانش با توجه به انتخاب آنها
جواني وبا وجود نداش���تن ش���غل ودرآمد كافي با
انتخاب كند در صورتي او هيچ استعدادي در رشته هنر ندارد .خيلي نگران آيندهاش هستم .البته دختري كه سال آخر دبيرستان بود و مدتي بود با
از اينكه جدا ش���دن از دوستانش باعث لطمه روحي اش شود نگرانم ميكند.او در دوران دبستان يكديگر آشنا بوديم ،ازدواج كردم .همراز عزيز ،سال
به علت جابجايي منزلمان ودوري از دوس���تانش مدتي دچار افسردگي شديد شد ومدتي تحت اول زندگي با كمك پدرم و پدر همسرم زندگيمان
درمان بود .از شما ميخواهم كه در مورد چگونگي برخورد ورفتار والدين در دوران نوجواني بچهها را س���پري كرديم ومتاسفانه بعداز آن به علت فوت
توضيحات بيش���تري بدهيد .به نظر شما چگونه ميتوانم دخترم را از تصميمش منصرف كنم تا ناگهاني پدرم ومشكالتي كه در خانوادهبرايم پيش
آسيب روحي نبيند؟
ام ازبين رفت .من ماندم
آمد ،كمك مالي خان���واده
ن

اصفها
مرادپور-
خانم
و بار مش���كالت زندگي .در اين مدت هم به دليل
همراز گرامي ،دوران نوجواني دوره
اي بس��يار منحصربه فرد و البته سخت و پيچيده تمام نكردن تحصيلم و نداشتن مدرك نتوانستهام
است نه تنها براي والدين که براي خود فرزند هم اينگونه است .تغييرات فيزيولوژيکي كار مناسبي پيدا كنم وبا مسافر كشي زندگيام را
گذرانم .همراز عزيز همسرم به تازگي بسيار بهانه
و هورموني و جس��ماني از طرفي و انتظارات و تغيير نوع ارتباطشان با محيط و افراد مي
پيرامون از طرف ديگر ،ذهن و روان نوجوان را به ش��دت آش��فته ميکنند .دراين گير شده ،تحصيالت و موفقيت همسرا ن دوستانش
دوران توصيه ما به والدين درک شرايط ويژه نوجوان است تا از برخوردها و تنشهاي را به رخم ميكش���د .ديگر تحم���ل رفتارهايش را
خواهم راهي نشانم دهيد تا بتوانم
اضافي اجتناب کنند و گذر از اين دوران را برايش هموار س��ازند .از نصيحت مستقيم ندارم .از شما مي
و کنترلهاي س��ختگيرانه دوري کنند و به جايش ش��نونده باشند و نامحسوس به او زندگي ام را نجات دهم .به نظر شما مدتي دور بودن
اطالعات درست و آگاهي دهند.
از يكديگر تا پيدا كردن كار مناس���ب به صالحمان
و
محله
جايي
جابه
مثل
جدي
تغييرات
اس��ت
بديهي
اما در موردي که مطرح کرديد
است؟به خاطر رفتارهايش بشيتر مواقع خانه مادرم
اما
باشد
شما
نوجوان
براي
اضافه
تنشي
تواند
ي
م
دوس��تان
مدرسه و جدايي از گروه
هستم.
آنچه در مورد دخترتان گفتيد و اينکه س��ابقه افس��ردگي دارند موضوع را جديتر
محمدجواد ....شهري از گيالن
کند .پس بهتر اس��ت باز هم از يك روانش��ناس کمک بگيريد .و در مورد تصميم
مي
گيري براي انتخاب رش��ته تحصيلي اش هم با درايت و احتياط او را به سمت عالقه و
حسرت و پشيماني يا سرزنش خود
هاي فردي اش سوق دهيد و تشويق کنيد .درعين حال کمک گرفتن از مشاور
توانايي
و ديگري کمکي به تغيير احواالت
تحصيلي هم مفيد است چون ممکن است روي حرف و نظر شما حساس شده يا لجبازي
شما نميکند .از طرفي جدايي هم
داشته باشدولي حرف و
استدالل منطقي از زبان
راه حل نيست بلکه فرار از پذيرش
مش��اور را با سنجش
مسئوليت است
استعداد و قابليتهايش
بهتر قبول کند .موفق
- همراز عزيز ،خودتان بهدرستي اشاره
باشيد. 
کردهايد که در حال حاضر گرفتار عواقب
و پيامدهاي لجب��ازي و انتخاب عجوالنه
خودتان ش��ده ايد .اما نکته مهم اينست
که حسرت و پش��يماني يا سرزنش خود
و ديگري کمکي به تغيير احواالت ش��ما
نميکن��د .از طرفي جداي��ي هم راه حل
نيست بلکه فرار از پذيرش مسئوليت است.
بنابراين بايد به راهکارهاي حل مساله تان
 توصيه ما به والدين
فکر کنيد .به گمانم تا زماني که به وضيعت
درک شرايط ويژه
ايد بچه دار نشويد همين
مناسب نرسيده
نوجوان است تا از
هزينههايتان را کمتر ميکند .تالش کنيد
برخوردها و تنشهاي تا با کمي س��ختي و بيخوابي کش��يدن
اضافي اجتناب کنند و ص��رف انرژي بيش��تر درس بخوانيد و
و گذر از اين دوران مدرکتان را بگيريد .دورههاي مختلف فني
توانيد درآنها
اي وجود دارد که مي
و حرفه
را برايش هموار
شرکت کرده و مهارت آموزي کنيد تا بعد
سازند .از نصيحت
از آن بتوانيد وارد بازار کار ش��ده و کسب
کنترلهاي
مستقيم و
درآمد کني��د .درس خواندن و اموختن و
سختگيرانه دوري
کار کردن همزمان سخت است اما بهتر از
کنند و به جايش
گذراندن وقت در خانه مادرتان است .در
مورد سرزنشهاي همس��رتان هم به طور
شنونده باشند و
جدي با او صحبت کنيد و از او درخواست
نامحسوس به او
کنيد تا به جاي س��رزنش ،شما را حمايت
اطالعات درست و
کند تا بتوانيد رش��د کنيد و موفق شويد.
آگاهي دهند
پس از بي حرکتي و نااميدي حالتان بهتر
نميشود بايد با تحقيق و تالش واميدواري
.
حرکت کنيد تا موفق شويد


در پای�ان ،تعداد س�الهای
زندگیت�ان اهمیتی ندارد.
آنچ�ه مهم اس�ت ،زندگی
جاری در خلال این تعداد
سالهاست.

– آبراهام لینکلن

زندگی همهی
بزرگترین روز
ِ
ما روزی اس�ت که مسئولیت
تمام نگرشها و رفتارهایمان
را تماموکم�ال ب�ر عه�ده
بگیریم.
– جان .سی .مکسول

زندگ�ی مس�ئلهای ب�رای
حلکردن نیس�ت ،واقعیتی
اس�ت که بای�د آن را تجربه
کرد.
– سورن کیرکگارد

آنچ�ه ب�دان میاندیش�یم،
برای م�ا رخ خواهد داد؛ پس
اگر خواهان تغییر هستیم باید
ذهنمان را باز نگاه داریم.
– وین دایر
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