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دوست نامناسب؛ دردسر جدی والدین

در دوره نوجوانی ،زمینه برای لغزش و آلوده شــدن به
مسیر انواع کج راههها آماده است .نوجوانی که نو به نو
تغییرات جسمی و خلقی پیچیده ای را تجربه میکند
بیش از هر چیز استقالل میخواهد و خودسری بدون
خرد حتی آدم های بالغ شــده را هم مستعد اشتباهات
جبران ناپذیر میکند .گروه همســاالن پر رنگ ترین
نقش را در این دوره از زندگی دارند .حاال اگر دوستان
فرزندمان مناســب نبودند چطور باید او را متوجه این
موضوعکنیم.
روابط دوســتانه در دروان نوجوانی بسیار مهم است و
ایندوستیهامیتواندبهنوجوانکمککندتااحساس
پذیرشوتعلقداشتهباشدومهارتهایمهماجتماعی
و احساسی را بیاموزد اما گاهی همین گروه همساالن
با نامناســب بودن رفتارو افکارو ســبک زندگی شان
می توانند زندگی نوجوان شما را دستخوش اتفاقات
ناگواری کنند که جبران آن ها به ســادگی امکان پذیر
نیست.
یکیازدغدغههاونگرانیهایوالدینترسآنهاازنوع
دوستانیاستکهنوجوانانتخابمیکند.نوجواناندر
این ســنین بیش از آنکه با خانواده در ارتباط باشند ،به
سمتدوستانشانگرایشپیدامیکنند؛بنابراینخیلی
مهم است که والدین بر فعالیتها و دوستان فرزندشان
نظارتکافیداشتهباشندتااوبهاشتباهبافردینامناسب
ارتبــاط پیدا نکند اما زمانی که چنین اتفاقی میافتد و
والدین متوجه تغییر رفتار و تأثیرپذیری نوجوانشان از
دوستان نابابش میشوند ،اغلب از روی ناآگاهی سعی
میکنند با امرونهی ،تنش و پرخاشگری از فرزندشان
بخواهند که ارتباطش را با دوستش قطع کند و همین
امر آغازکننده جنگ برای قطع ارتباط است .دکتر آسیه
اناری ،عضو هیئتمدیره انجمن روانشناســی بالینی
کودک و نوجــوان ایران در گفتوگو با ایرنا توضیح
میدهد در چنین شــرایطی چهکاری از دست والدین

ساخته است و آنها چطور میتوانند نوجوانشان را از
دوستاننابابشدورنگهدارند.
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه در دوره نوجوانی
تأثیرپذیری نوجوان از همســاالن از دیگران ،حتی از
خانواده و معلم بیشتر اســت .تأثیر دوستان گاهی به
حدیاستکهمیتواندبرتأثیروالدینغلبهکند.گاهی
دیده میشــود که یک نوجوان درسخوان ،باایمان و
بانشــاط از یک خانواده متدیــن و با اصالت به خاطر
رفاقت با یک دوست ناباب به مسیر نادرستی کشیدن
میشود«.دکتراناری»دربارهتأثیردوستدرشخصیت
نوجوان میگوید« :اساســ ًا نوجوانی دورهای است که
نوجوانانبهشدتتحتتأثیرهمساالنهستندوبیشتر
تمایل دارند در جمع دوستان باشند تا خانواده؛ البته این
مسئله ازنظر رشدی کام ً
ال طبیعی است زیرا نوجوانان
در مرحلهای هســتند که میخواهند استقاللیابی و
هویتیابی کنند ،آنها استقاللشــان را با دور شدن از
خانواده و هویتشان را با رفت و آمد با همساالن نشان
میدهند؛بنابراین،بهطورطبیعینوجوانیدورهایاست
که نوجوان بیشــترین تأثیر را از همساالنش میپذیرد
و ازاینجهت اهمیت دوســت آنقدر زیاد اســت که
میتواند شــخصیت ،آینده و انتخابهای نوجوان را
تحت تأثیر قرار دهد».
این روانشــناس بالینی میگوید« :مــن در طول این
سالهایی که به والدین و فرزندان شان مشاوره می دهم
نوجوانان زیادی را دیدهام که حتی به خاطر دوستشان
مدرسهشــان را تغییر میدهند ،به خاطر دوستشــان
رشتهای را انتخاب میکنند که به آن عالقه ندارند و این
برآیندهنوجوانانتأثیرگذاراست».
با ورود کودکان به دوران نوجوانی ،روابط دوســتانه
نوجوانــان اهمیت زیادی پیدا میکند .درواقع ،گاهی
اوقاتوالدیناحساسمیکنندکهازطرففرزندانشان
نادیده گرفتهشــدهاند یا نوجوان به خاطر دوستیها،

آنها را رها کردهاند .این مسئله پدر و مادرها را نگران
میکند «.دکتر اناری» توضیح میدهد« :دوستان نقش
بسیارزیادیدرشکلگیریشخصیتنوجواندارندبه
دلیلاینکهبهنوعیهویتیابیراتسریعمیکنندوفرایند
استقاللیابی را به وجود میآورند .به همین دلیل است
کــه نوجوان از خانواده فاصله میگیرد و جذب گروه
همســاالنش میشود .درواقع نوجوان با این کار پیغام
میدهد که من دیگر کودک دیروز نیســتم و میتوانم
برای خودم تصمیم بگیرم اگرچه نمیتواند درســت
تصمیم بگیرد و اشــتباهات و خطاهای زیادی دارد اما
خودش فکر میکند که بزرگشده و بافاصله گرفتن از
خانواده میخواهد استقاللش را ثابت کند .با این تفکر،
نوجوانهرچهبیشترازخانوادهدورمیشودوبهسمت
دوستانشگرایشپیدامیکندواینجادقیق ًاجاییاست
کهوالدینممکناستآسیبببینند».
گاهی والدین احساس میکنند رفتارهای فرزندشان
تحت تأثیر رفتار متغایر با عرف و شــرع دوســتانش
قرارگرفته است .اینکه والدین چگونه باید بر نوجوان
نظارت داشته باشــند تا او بهاشتباه با فردی نامناسب
ارتباط پیدا نکند موضوعی اســت کــه «دکتر اناری»
دربــاره آن راهکار ویــژه ای دارد« :ناگهان در دوران
نوجوانی والدین نمیتوانند مثل پلیس وارد شــوند و
بخواهندروابطدوستانهنوجوانراکنترلکنند.والدین
زودتر از ســن نوجوانی باید برای فرزندشان دوست
بخرند یعنی شروع کنند به رفتوآمد با خانوادههایی
کــه فرزند نوجوان دارند ،دوســتهای نوجوان را از
بین همکالســیها انتخاب کنند و بتوانند برای دوران
نوجوانی فرزندشــان دوستانی داشته باشند .عالوه بر
این ،باید رابطه خوبی بین والد و نوجوان برقرار باشد
تا تأثیرگذاری وجود داشته باشد زیرا اگر تأثیرگذاری
وجود نداشته باشــد ،والدین نمیتوانند با نظارت و
کنترل کاری از پیش ببرند».

قيمت  6000تومان

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی،
بکوش که کمال آنچه هستی باشی .
دی سلز

آموزش آشپزی

شامیبابلی

مواد الزم:
 4عدد
		
سیبزمینی
 200گرم
گوشتگوسفندی
یکپیمانه
لپهخیسخورده
ســبزی معطر شامل نعنا ،پونه ،شنبلیله ،جعفری ،تره،
بهمقدارنیمکیلو
		
برگسیر
یک عدد درشت
		
پیاز
یک عدد
		
تخممرغ
به میزان الزم
نمک ،فلفل ،زرد چوبه
روغن مناسب سرخ کردن  5قاشق غذاخوری
طرزتهیه:

ســیب زمینی ها را آب پز و ســپس با رنده پوره کنید.
گوشــت ،لپه ،یک عدد پیاز را در آب و روی حرارت
بگذارید تا پخته شود .در این مرحله کمی فلفل سیاه به
آب غذا اضافه کنید .ســبزی را داخل قابلمه که از آب
جوش پر شــده بریزید تا کمی نرم شــود 2.حبه سیر
یا کمی پودر ســیر به سبزی اضاقه کنید .لپه ،گوشت
و ســبزیجات و پیاز پخته شده را در غذاساز بریزید و
مخلوط کنید تا پوره یک دست درست شود.
اینپورهرابهسیبزمینیویکعددتخممرغوادویهها
اضافهمیکنیمودوبارهمخلوطمیکنیم.درمرحلهبعد
روغن را در تابــه داغ میکنیم و به اندازه یک نارنگی

متوسط از مواد بر میداریم و با دست به صورت دایره
درمیآوریمووسطآنراسوراخمیکنیموبادورگیری
ظاهر مرتبتری به آن می دهیم .دو طرف شامی را در
روغن سرخ می کنیم .میتوانید این شامی را با ترشی
فلفل یا خیار شور و گوجه سرو کنید.
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احیاء صنایع دستی هرمزگان  -مریم آل مومن
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