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مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران
اعالم كرد

مشاركت  32دستگاه در
نوسازيساختمانها

حله با چند نوجوان
هاي نوجوان و خانواده

ي پدر
را پول
يكند

ضانعلیپور

س�ي نميتواند به آنها كمك كنند .البته حق هم دارند همين

ه تو ديگر بزرگ شدهاي ،اما آن طرف قضيه هم وجود دارد.

به او بگويند به تو اين حرفها نيامده ،هنوز بچهاي! در حالي

آدمها در همين س�ن نوجواني شكل ميگيرد .نزديك بودن

وجوانان در يكي از كتابخانههاي محله به گفتوگو بنشينيم.

وادههايشان براي حمايتهاي همه جانبه قدرداني كردند ،اما

ري»« ،مهديه سجادي»« ،مهسا قاسمي»« ،نگار عبداللهي»،

قگو»« ،فاطمه محمديان»« ،فاطمه ميرزاحسنها» و «فاطمه

دیوحقگو،فرشتهباقری،نگارعبدالهی،مهساحاتمی،مهدیهسجادی،فاطمهمیرزاحسنها

دوستان شما چقدر بر شما تأثير دارند؟
عبداللهي :دوس��ت نقش زيادي ن��دارد .رفتار هر فرد
بستگي به شخصيت فردي او دارد .من دوستاني دارم كه
سالهاي زيادي با هم بوديم ولي بر هم تأثير نداشتيم.
عليرضا باقري :موافق نيستم! من در چند محله درس
خواندهام و واقعاً تأثير دوستان را بر خودم و نوجوانان كام ً
ال
احساس كردهام .دوستان در دوران نوجواني تأثير بسياري
بر يكديگر دارند.
ضرغام��ي :م��ن ني��ز در محلههاي مختلف��ي درس
خواندهام و ديدهام كه دوستان تأثير بسياري بر هم دارند.
من دوستي دارم كه از پيشدبستاني با هم هستيم؛ آنقدر
بر هم تأثير گذاش��تهايم كه هر جا ميرويم فكر ميكنند

مديرعامل س��ازمان نوسازي شهر تهران از تعامل و همكاري دولت و شهرداري
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ما برادريم .در واقع پسرها ،تأثير زيادي بر هم دارند حتي
بيشتر از خانواده.
محمديان :دوس��ت بس��يار بر نوجوان تأثير دارد .من
گروههاي مختلف دوس��تي را تجربه ك��ردهام .اكنون در
گروه درسخواني هس��تم و همگي تحت تأثير هم سعي
ميكنيم خوب درس بخوانيم .با همديگر تفريح ميكنيم
و درس ميخوانيم .البته در دوره نوجواني نبايد بهصورت
كامل به افراد اعتماد كنيم؛ پدر و مادر ميتوانند بهترين
دوست باشند.
خديوحقگو :مادر ميتواند بهترين دوست يك نوجوان
باشد .البته دوست هم تأثير ميگذارد.
عليرضا باقري :الزمه انجام كارها در جامعه ما دوستي
اس��ت پس نميتوان دوستي نداشت .ما پسران وقتي در
يك موقعيت درس��ي نياز به كمك داش��ته باشيم اگر با
يكديگر دوست باشيم بهتر به هم كمك ميكنيم.
ميرزاحسنها :گاهي دوستيها بين دو جنس مخالف
ايجاد ميشود كه خانواده بايد به اين موضوع نيز بهصورت
درس��ت و منطقي توجه كند و به بچهها مشاوره درست
بدهد.
از خانوادهتان چه انتظاري داريد؟
فرش��ته باقري :انتظار خاصي از خانوادهام ندارم چون
فك��ر ميكنم هركاري كه ميتوانس��تند ب��راي تربيت و
تحصيل م��ن انجام دادهان��د و راضي هس��تم .بچههاي
همس��ن ما در جوامع ديگر ،دغدغه كنكور ندارند و از ما
شادتر هستند .تفريحات ما محدود است .اكنون دغدغه
اصلي زندگي نوجوانان كنكور است .ما از بچگي به مدرسه
ميرويم كه به دانشگاه و سر كار برويم.
نگار :من زماني كه ناراحت هستم اص ً
ال دوست ندارم
درباره مسئلهام حرف بزنم و بارها به خانواده گفتهام .وقتي
حرف نميزنم سريعتر مشكلم حل ميشود.
خديوحقگو :مادران بيش��تر از پ��دران در جريان امور
نوجوانان هس��تند .پدر من از نظر مالي حمايتم ميكند
و م��ادرم كارهايم را انجام ميدهم و من خودم را مديون
مادرم ميدانم.
س��جادي :من ت�لاش ميكنم يك رش��ته خوب در
دانشگاه قبول ش��وم تا هم خانوادهام را خوشحال كنم و
هم خودم به جايگاه مناس��بي برسم و راضي باشم .همه
چيز خوب است و از وضعيتم در خانواده راضي هستم.
حس��ينمردي :هم��ه مش��كالتي ك��ه در خانوادهها
هست از جامعه شروع ميش��ود .براي فرهنگسازي بايد
از ويژگيهاي مثبت اس��تفاده كرد .گاهي در تلويزيون از
عيبه��اي اينترنت ميگويند .ام��ا بايد توجه كرد كه در
اين هنگام در خانوادههاي سنتي چه اتفاقي براي نوجوان
ميافتد؟ م��ن از خان��وادهام ممنونم و امي��دوارم بتوانم
انتظاراتش��ان را برآورده كنم .از يك سال پيش كه با هم
صحبت كرديم ،همينطور شد و بيشتر دركم ميكنند و
آزاديهايي را كه انتظار داشتم به من دادهاند.
حاتمي :در سالهاي اخير بيشتر انتظاراتم در خانواده
برآورده ش��ده اس��ت .من ني��ز دلم نميخواه��د درباره
مشكالتم با ديگران حرف بزنم چون اينطوري مسئلهام
راحتت��ر برطرف ميش��ود .البته گاهي ب��ا مادرم حرف
ميزنم.
محمديان :از مادر و پدرم ممنونم .پدرم پول ميدهد و
مادرم برايم امكانات را فراهم ميكند.
ميرزاحس��نها :من هم از موقعيتم راضيام و با مادرم
بسيار راحت هستم.
عليرضا باقري :من با پدرم دوس��ت هستم؛ مادرم نيز
مشكالتم را رفع ميكند .مشكالتم را با پدر و مادرم بيان
ميكنم و مسئله خاصي ندارم و تاكنون هر مسئله مادي
داشتهام رفع كردهاند .البته گاهي والدين حتي زماني كه
حرف ما درست است نميپذيرند؛ شايد به دليل سنمان
باشد و فكر ميكنند كه شايد نوجوان سوءاستفاده كند.
بار ديگر در كتابخانه همهمه ميشود؛ نوجوانان سعي
در تأييد حرف دوستشان دارند و ميزگرد ما درحالي كه
گويا نوجوانان از اينكه در يك جمع صميمي با دوستانشان
تبادل نظر كردهاند راضي هستند ،به پايان ميرسد.

9

ثبتي و ...تعامل و همافزايي در توان مديريتي ميان دس��تگاههاي مربوطه شكل
گيرد ».به گزارش خبرنگار همشهري محله مهندس «عليرضا جعفري» با اشاره
بهنخستيننشستهمانديشي سازمان نوسازي شهر تهران برگزارياينجلسه
را نقطه عطفي در مسير احيا و نوسازي بافتهاي فرسوده شهر تهران دانست.

نما
پيشنهادهاي كارشناس ارشد روانشناسي به والدين

ويژگيهاي نوجوانان
را بشناسيد

نوجواني هنگامه آزمون و خطاس�ت .سني اس�ت كه فرد از دوران
بچگ�ي عبور ك�رده اما به دليل تغييرات جس�مي و روحي و نداش�تن
تجرب�ه كافي هنوز نميتواند ب�ه اندازه يك بزرگس�ال در جامعه نقش
ايفا كند .براي آش�نايي بيش�تر با ويژگيهاي اين دوره مهم و حساس
زندگي با «زينب رمضانپور» كارش�ناس ارشد روانشناسي به گفتوگو
نشس�تيم .او ويژگيهاي دوره نوجواني را اينگونه توضيح داد« :ويژگي
خاص دوران نوجواني نس�بت به ديگر دورههاي زندگي تغييرات عميق
زيستي ،روانشناختي و اجتماعي است».كارشناس ارشد روانشناسي
معتقد اس�ت كه چون دوران نوجواني يكي از دورههاي مهم و حس�اس
زندگي انس�ان اس�ت توج�ه محققان بس�ياري را به خ�ود جلب كرده
اس�ت .او درباره حاصل تحقيقات توضيح ميدهد«:گاهي خانوادهها با
مشكالت گوناگوني روبهرو ميشوند كه بخش عمده اين مسائل به دليل
برقرار نش�دن ارتباط درس�ت با نوجوان ناشي ميش�ود » .او ميافزايد:
«نوجوان در مرحله خاصي از گس�تره رشد به سر ميبرد ،بنابراين ،بايد
با ش�ناخت و آگاهي با او ارتباط برقرار ك�رد .تعامل والدين با نوجوانان
اهميت بس�ياري دارد؛ اما با توجه به سلس�له تغيي�رات طبيعي كه در

نوجوان رخ ميدهد ممكن است كه كارآيي ميزان ارتباط كاهش يابد».
كارش�ناس ارشد روانشناسي تأكيد ميكند خانوادههايي كه نسبت
به وظايف و مس�ئوليتهاي خود بيش�تر آگاهي دارند بهتر ميتوانند با
فرزندان خ�ود ارتباط برقرار كنند و به همين دليل نوجوان در اينگونه
خانوادهها دوران حساس و پرانرژي نوجواني را بهصورت مطلوب سپري
ميكند .او ميگويد« :اگرچه والدين در زمينههاي مختلف باتجربهتر از
فرزندانشان هستند ولي متأسفانه گروه نوجوانان ،اين موضوع را قبول
ندارند و در نتيجه نصيحتها ،استداللها و راهنماييهاي والدين براي
آنان بيارزش يا كم ارزش است».
رمضانپورازتأثيرواهميتگروههمساالندردورهنوجوانيتوضيحميدهد:
«نوجوانانتمايلدارندبيشتربادوستانشانباشندياوارددنيايمجازيشوند؛
بنابراين رغبتي به فعاليتهاي خانوادگي نشان نميدهند و در نتيجه فرصت
برقراريارتباطبانوجواندرسنينبلوغبهشدتكاهشمييابد».
روانشناس ارشد روانشناسي معتقد است كه گروه قابل توجهي از
والدين براي برقراري ارتباط درست با فرزندان نوجوانشان دچار مشكل
ميشوند .او ميگويد« :نوجوانان در اين هنگام در زمينههاي صحبت با
والدين ،ابراز احساسات و گفتوگو درباره مسائلي كه آنان را آزرده كرده
اس�ت با مش�كالتي مواجهاند .يكي از داليل نابهنجاريهاي اجتماعي،
الگوبرداري نادرست اس�ت .نوجوان در اين دوره بيش از هميشه تحت
تأثير دوس�تان و همساالن اس�ت و به همين دليل اگر مدرسه و جامعه
الگوي نادرس�ت در اختي�ار نوجوان ق�رار دهد فرايند الگوب�رداري او
بهصورت نامطلوب شكل ميگيرد » .او به پدران و مادران توصيه ميكند:
«والدين بايد سعي كنند در قدم نخست با رفتار و اعمال خود الگوهاي
شايس�تهاي براي فرزندان باشند و در قدم دوم فرزند نوجوان خود را با
الگوهاي مناس�ب و مطلوب مانند معلمان موفق ،هنرمندان و ...آشنا و
درباره ويژگيهاي مردان و زنان بزرگ با آنان صحبت كنند».

