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سال شدیدًا در طول اماو دانش آموز مدرسھ دوره راھنمائی است و . برای مشکالتی کھ پسر بزرگم بوجود آورده بھ کمک شما احتیاج دارم
 و ؛ و گفتار والدینش با چشم حقارت نگاه کردهربراه قبلی، حاال نسبت بھ تمام رفتارـاین پسر خوب و س. نسبت بھ گذشتھ تغییر کرده است

ده، و وقتی ـاو خیلی نامرتب ش. از این نحوه برخورد او، من بھ شدت عصبی می شوم. گاھی حرفھائی می زند کھ جگر آدم را خون می کند
او را وادار بھ ندرت می توان  در آمده و زبالھ دان صورتاطاقش بھ  .در این مورد بھ او تذکر داده می شود، بھ شدت خشمگین می گردد

او بیشتر دوست دارد کھ با دوستان و رفقای فنالندی خود معاشرت داشتھ باشد؛ و گمان دارم کھ این رفتار . ی مرتب کندکرد کھ آنرا حتی کم
نشان ھ ـانجام تکالیف مدرس بھرتھا افراط و وقتشان را تلف می کنند و میل زیادی ـ آنھا در این معاش،بھ نظر من. تـاسرا از آنھا یاد گرفتھ 

آیا . بھا ھم در شبکھ موزیک گوش کرده و یا َچت می کندـراند و حتی شذبھ عقیده من او وقت زیادی را در شبکھ اینترنت می گ. نمی دھند
شوھرم اعتقاد . دوـکاھلی و بی تفاوتی او عصبانی می شوھرم از بابت طرز لباس پوشیدن و ـدر این مورد حد و مرزی وجود دارد؟ گاھی ش

 کھ بھ والدینش داده اندن یاد  بھ او ھیچوقت در اینجاامعھ فنالند این پسر را خراب بارآورده وت کھ جـ کھ تمام مشکالت از این اس،دارد
حترام  بھ والدینمان اکرده،کارشده ایم؛ کھ از ھمان دوران جوانی سخت  از بچگی این طور تربیت برعکس، من و شوھرم.  بگذارداحترام

ت ـاّما در اینجا خالف قانون اس. چوب می زدندبا  ما را ، چون در غیر این صورتیم؛رده اکو پیروی  اطاعت  و در ھر موردی از آنھاشتھگذا
 تی مھربان و بامحب بسیارگاھی اوقات او پسرباضافھ، خودم ھم اصًال دوست ندارم کھ او را کتک بزنم؛ چون . کھ پسرمان را تنبیھ بدنی کنیم

م، کھ او برای برادران و خواھران کوچکترش ھم الگو ـان دھد؟ می ترسـش نشجنباز خودش  قدری این پسر تا ،ولی چھ کار کنیم. است
  .شود

  مادر یک نوجوان: نگارنده

  ،محترممادر نوجوان 
 عوارضی آشکار می د، در نوجواناندر این مرحلھ از رش. پا گذاشتھ است بلوغ و رسیدگی ور بھ نظر می رسد کھ پسـرتان بھ دوراناینط

 رسیدگی فیزیکی بدن، بھ تدریج  عالوه بر بالغ شدن وبھ این معنی کھ. گردد کھ دقیقًا مطابق با تصویری است کھ شما از پسرتان داده اید
. جدا کند پدر و مادرش  از را موجب می شود تا بھ نحوی خود رشد کرده و بچھ روان در بھ والدین، بھ استقالل و عدم وابستگیگرایش طبیعی

با  و عاری از اشتباه قبول ندارد و بھ آنھا باشکوه دیگر والدینش را بھ عنوان فرماندھانی بچھ کھ  می شودورت نمودارـاین امر بھ این ص
 در این مرحلھ عقایدی خالف ، در اکثر نوجوانان،حّتی.  بلکھ برعکس، افکار و اعمال آنھا را با چشم انتقاد آمیز می بیند.نمی کندنگاه افتخار 

در  کھ یست کھ نوجوان مزبور حاضر نودشمی مشاھده  ،ھمچنین. نظرات پدر و مادرشان شکل گرفتھ و ارزشھای آنھا را ناچیز می شمارند
اکثر والدین  از صبر و تحمل ،افکار و نظرات بی قید و شرط و رنج آور نوجوانان در این مرحلھ. خودش ھیچ انعطافی نشان دھد تفکر طرز

د؛ ـت و توھین آمیز در خانھ ممنوع باشـ استفاده از کلمات زش:این وجود، باید ضوابطی مقرر گرددبا  .موجب آزار فراوانی می شوندگذشتھ و 
 اتکاء بھ با تحکم و شماتت زیاد موجب از بین بردنھمچنین باید توجھ داشت کھ . ولی اجازه دھند کھ نظرات و عقاید متفاوت خود را بیان کند

   .ه گرددواددید تری در خانـ شھای؛ چون چنین کاری ممکن است باعث بروز تضادیمشو ن و تحقیر آنھانفس
 کھ ضمنًا بھتر است. یار مثبتی استـ نکتھ بسلذت می برد، معاشرت با آنھا است کھ از دوستھائی  صاحب این مطلب کھ پسرتان،بنظر من

 دیگر نیز  آمدن بھ خانھ و اوقات انجام کارھای روزمرهاعمال و آمد و رفت پسرتان را نیز از دور دنبال کنید و مقرراتی ھم در مورد ساعات
 در ایام غیر تعطیل مدرسھ، حق نداشتھ ود؛ برای مثال اینکھ؛ـدر خصوص استفاده از شبکھ اینترنت نیز باید حدودی مشخص ش. وضع نمائید

در ایام .  بخوابدب آرامش پیدا کند وـاگرد مدرسھ باید بعد از این ساعت شـشطبیعتًا چون . تفاده کندـ شب از آن اس10د بعد از ساعت باش
ب زنده داری مزاحم آرامش و خواب ـ کھ با ش،دنتھ باشـنباید اجازه داش  ھا بچھ، موضوع قدری فرق می کند؛ اّما بھ ھر حالتعطیل آخر ھفتھ

 بھ بقیھ  کھباید ضوابطی مقرر گردد، تا با رعایت آنھا بچھ ھا یاد بگیرنداّول : ھمانطور کھ قبًال نیز ذکر شد. دنیگر خانواده شواعضای د
  .احترام بگذارند

 کھ حد ؛ستیز می کنند؛ ولی بھترین واکنش در مقابل این ستیز این استگسـتاخی و البتھ نوجوانان ھمھ بر علیھ ضوابط و محدودیتھای مقرره 
 لوغ، ب در حالبا وجود اینکھ نوجوان.  مغلوب آنھا نشویم، در مقابل بچھ ھا بایستیم وی اصول صحیح وضوابطحفظ و برقرای اقل در مورد 

خودش بھ تنھائی تصمیم گرفتھ و عھده دار انجام امورش باشد؛ ست کھ ا صر؛ و ممی داند و باالتر از دیگران  ترخود را مھمو افکار  ادراک
 یا با ، تنھا باقی بماند خیلی زیادبھ ھمین علت، اگر نوجوانی. گی و تجربھ نرسیده کھ مسئولیت را بھ درستی تشخیص دھدآن پختھنوز بھ ّما ا

  . ناشایست پناه ببردا امیدی شده و ممکن است بھ اعمالبرای آنھا ندارد، دچار یأس و نپختگی الزم را تحمل و ود کھ ـمسئولیتھائی مواجھ ش
.  کھ معموًال در دوران بلوغ رخ می دھد استغییرات متمادی از حالت مھربانی بھ ستیزه جوئی، کھ شما بھ آن اشاره کرده اید، موضوعیت

البتھ برای شما پدر و مادرھا خیلی سخت است کھ می بینید نوجوانانتان در فنالند دوران بلوغ خود را کامًال متفاوت با آنچھ شما گذرانده اید، 
 از تشویش خاطر  و می تواند بدون نگرانی واز اینکھ او مجبور نیست در این سن برای امرار معاش خودش کار کندھر حال، بھ . گذرانندمی 

  بوده اید کھمی توان گفت کھ شما مانند گلھائی بچھ ھا مانند گل و گیاه بپنداریم؛استعاره اگر در قالب .  راضی باشید باید، بزرگ شوداین مسائل
او االن در این سن . ودـخاکی پرآب و بارور بزرگ می ش آزاد و یمحیط در ت کھـ اسرتان مثل گلیـ ولی پسر بیابانی خشک رشد کرده اید،د

ات می  شما راجع بھ این موضوع کھیئحرفھاتمام ن او با چھ مشکالت و مسائلی مواجھ بوده اید؛ بلکھ ـاصًال نمی تواند بفھمد کھ شما در س
  .شدک می عذاب، او بیشتر ھ ھا در حین مشاجره و بحث پیش کشیده شوندـبخصوص اگر این مقایس.  دھنده اسـت آزاری اوید، برازن

وارم تا بتوانید با روحیھ ای قوی، ھمزمان با وضع و حفظ اصول و ضوابط الزم، دبرای شما پدر و مادر صبر و بردباری آرزو می کنم و امی
  . سالگی فروکش می کند18 معموًال در سن ، دوران بلوغ نوجوانان روانی و سرکشیطغیان. بھ او محبت کنید و با فرزندتان مھربان باشید
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