از اعتماد بهنفس
جوانها بگوييد!
همرازعزي��ز ،در مورد اعتماد به نفس جوانها بيش��تر
صحبت كنيد .پسري  19ساله ودانشجو دارم كه متأسفانه
تا اين س��ن هيچ يك از تصميم��ات مهم زندگياش را
خودش نتوانسته بگيرد .از انتخاب رشته كه مهمترين آن
ميباشد.
بوده تا انتخاب لباسهايش بر عهده من وپدرش
البته از كودكي پس��ري فوق العاده وابسته وترسو بود اما
حاال احس��اس ميكنم كه هيچ اعتماد به نفسي ندارد.
ترس��م از آينده اش اس��ت .چون من وپدرش هميشه
توانيم به اوکمک بدهيم .لطف ًا در مورد تقويت اعتماد
نمي
به نفس جوان��ان وراههاي برخورد والدين با اين معضل
ب��زرگ توضيح دهيد .البته دخترم كه دو س��ال از او
كوچكتر است ،بهتر مشكالتش را حل ميكندوتا حدودي
مستقلتر است اما پدرش خيلي به كارهاي اوچون دختر
دهد واز بلند پروازيهاي او نگران اس��ت.
اس��ت گير مي
بيصبرانه منتظر راهنماييهاي مفيدتان هستم.
مادري نگران از تهران

در هرحال شیوه تربیتی
والدین است که اعتماد به
نفس در فرزندان را شکل می
دهد ،پس اگر در مدل رفتاری
خودتان اصالح و تغییر ایجاد
کنید و خود به خود اصالح در
آنها نیز ایجاد خواهد شد

-مادر گرامی ،حق دارید نگران آیندۀ فرزندانتان باش���ید چون
با این ترتیب که گفتید آنها برای اینکه وارد جامعه ش���وند و با
ِ
بسیار موجود در زندگی روبرو گردند با مشکل مواجه
چالشهای
 .اما واقعیت تلخ این است که فرزندان ما محصول
خواهند ش���د
چیزی هس���تند که ما کاش���ته و پرورش داده ایم .وقتی شما و
پدرش���ان تمام امور مربوط به آنها از ش���خصی ترین امور مثل
انتخاب لباس تا انتخاب رش���تۀ تحصیلی را انجام داده یا کنترل
کرده اید ،وقتی فرصت آزمون و خطا یا پذیرش مسئولیت و انجام
س���اده ترین کارهای مربوط به خودشان را به آنها نداده اید ،چه
انتظار دیگری دارید؟ پرسیده اید والدین برای رفع این معضل
چ���ه کنند؟ با این اوصاف بهترین کار ش���ما هیچ کاری نکردن
اس���ت! آزاد گذاشتن فرزندان و حفظ و رعایت حریم شخصی
آنان اس���ت و مسئولیت امور مربوط به خودشان را به خودشان
واگذار کردن .شاید درابتدا بترسند یا باز از شما کمک بخواهند
یا اشتباه و خطا کنند اما در نهایت مستقل می شوند .از کارهای
ساده و مس���ئولیتهای کم شروع کنید و تا به کارهای مهمتر
برسید .اجازه دهید احساس کنند بالغ شدهاند و توانایی تصمیم
گیری دارند و از جانب شما برای انتخابها و تصمیماتشان تشویق
می شوند .در کارها با آنها مشورت کنید و نظرشان را بخواهید.
چون در هرحال ش���یوه تربیتی والدین است که اعتماد به نفس
در فرزندان را شکل می دهد .پس اگر در مدل رفتاری خودتان
اصالح و تغییر ایجاد کنید،خود به خود اصالح در آنها نیز ایجاد
خواهد شد .موفق باشید.

تلگرام ...آیندهتان
را نابود نکنید
دختري  17س��اله و مشغول به تحصيل ميباشم.
همراز عزيز مدتي اس��ت از طريق تلگرام باپسري
كردم  20ساله است دوست شدم .اوايل
كه فكر مي
فقط از طريق تلگرام با يكديگر صحبت ميكرديم
و خانواده ام متوجه نميش��دند .حاال بعداز حدود
ش��ش ماه كه از آشناييمان گذشته ومن هم چند
تا از عكسهايم را برايش ارسال كردم تازه متوجه
شدم كه اومردي  30ساله است وگويا يك ازدواج
ناموفق هم داش��ته ودر تم��ام اين مدت پروفايل
اش بوده است .حاال كه
عكسهايش از دوران جواني
ميخواهم ديگر با او ارتباط تلفني نداش��ته باشم،
دست بردار نيست ومدام از طريق تلفن مزاحمت
كند .همراز عزيز به تازگي تهديدم كرده
ايجاد مي
كه عكس��هايم را با فتوشاپ پخش ميكند .به نظر
ام در ميان بگذارم بهتر
ش��ما مشكلم را با خانواده
است ويا فع ً
ال به تلفنهايش جواب بدهم؟ مطمئن
هس��تم اگر خانوادهام بخصوص پدرم موضوع را
خورم.لطف ًا کمکم کنید.
بفمهند ،كتك مفصلي مي
محدثه از كرج
همرازعزیز ،متأسفانه آنچه گرفتارش شدهاید نتیجۀ سهل
ان���گاری و اعتماد نا بجای خودتان اس���ت .گرفتاری که
این روزها با گس���ترش شبکههای اجتماعی وسهولت و
دردسترس بودن امکان ارتباطات مجازی ،گریبان بخش
وس���يعي ازجامعه را گرفته است بدون این که فرهنگ
درس���ت استفاده از این امکانات آموزش داده شده و جا
بیفتد .در هرصورت وقتی کس���ی را ندیده اید ،برقراری
رابطه دوس���تی و ارسال عکس کار نادرستی است و بهتر
بود احتمال این مشکالت را میدادید .در هرصورت حاال
که دیگر کار از کار گذش���ته بهتر اس���ت به این اشتباه
دامن نزنید و با ادامه دادن رابطه و پاس���خ دادن به این
مزاحم،کار را خرابتر نکنید تا متحمل زیانهاي بیش���تري
نشوید .خانواده حتی س���ختگیر ترینشان هم ،بهترین
حامی و پش���تیبان هستند .پس حتما موضوع را صادقانه
ب���ا آنها درمیان بگذاری���د و از پدرتان کمک بخواهید تا
اسیر مزاحمتهای بیشتر ایشان نشوید .از تهدیدهایشان
هم نترس���ید .با اطالع دادن ب���ه پلیس جلوی چنین
افرادی گرفته خواهد ش���د .قوی و باشهامت باشید چون
ارزد توسط پدرتان مواخذه ویا تنبیه شوید ولی اسیر
می
نقش���ههای شوم و زشت چنین فردی نشوید و آیندهتان
را نابود نکنید.
موفق باشید.

 زندگی برای هرکدام
ميخواهم روانشناس شوم!
همراز عزيز س�لام ،پس��ري  27ساله هستم كه مدتي است از زندگي خسته شدهام ودلم ميخواهد خودكشي كنم ،دلم از ما باال و پایینها و
ميخواهد ادامه تحصيل بدهم ولي چون در روس��تا زندگي ميكنيم پدر ومادرم مخالف هس��تند.خانوادهام اهدافم را سختیهای خودش را
گيرد.
خواهد روانشناس شوم ولي هيچكس حرفهايم را جدي نمي
مسخره ميكنند.دلم مي
به هيچكس اعتماد ندارم ،احس��اس ميكنم كه تمام اطرافيانم دش��منم هستند .دلم ميخواهد جدا از همه به زندگيام دارد ولی کسانی موفق
ادامه دهم .كمكم كنيد تا بتوانم شخصيت اصليام را به خانواده ودوستانم نشان دهم.
علي  -ح -مياندرود ترند که با شهامت برای
 -جوان گرامی ،حرف زدن از خودکش���ی در س���ن و س���ال شما غم انگیز و ناراحت کننده است .در اوج شور و انرژی جوانی هستید و از
نعمت سالمتی برخوردارید .همۀاینها و بسیاری نکات مثبت دیگر در زندگیتان باید به شما انگیزه و امید زنده ماندن بدهد چرا حرف از مرگ هدفهای معنا دهنده
های خودش را دارد ولی کسانی موفق ترند که با شهامت برای هدفهای معنا
ها و سختی
می زنید؟ زندگی برای هرکدام از ما باال و پایین
دهنده به زندگیشان تالش
به زندگیشان تالش می کنند .شما  ۲۷ساله اید و حق دارید برای آینده تان برنامه ریزی کنید .اینکه دست روی دست می گذارید و نظرات
دیگران را می شنوید و ازآنان بیزار می شوید چه کمکی به رشد و تغییر زندگیتان می کند؟ اگر واقعاً قصد ادامه تحصیل دارید باید برایش
میکنند.
برنامه ریزی کنید ،درس بخوانید و با پشتکار و تالش به خواسته تان برسید .فقط گفتن و چیزی را خواستن ،کارساز نیست ،باید اقدام و عمل
.
کنید .سختی و بیخوابی بکشید تا موفق شوید .دیگران هم همت و تالش شما را ببینند راضی خواهند شد
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