سخنی با والدین در آستانه شروع سال تحصیلی جدید
در سـالهای مدرسه دانش آموزان همواره درگیر تکامل هویت شـخصی خود هسـتند .ایـن فرآینـد
شـامل ایجـاد یک نظـام ارزشگذاری شـخصی ،عقایـد مذهبی و سالیق منحصر بـه فـرد در همـه
زمینه ها ،و اتخاذ سـایر تصمیمهای فردی اما متأثر از خانواده اسـت .وقتی میـان نگـرش دانش آموز و
ارزشهـای خانـواده ناهماهنگـی به وجـود میآید ،بـروز تعارضات میـان افـراد محتمـل اسـت .تمایل
بـرای ایجـاد یـک هویـت مسـتقل یـک فرآینـد ضروری و طبیعـی در طـول رشـد و بزرگسـالی
اسـت .بـرای بـال گشـودن و پـرواز بایـد تـا حـدودی از ریشـه ها جـدا شـد .هـر چنـد بایـد در
نظـر داشـت کـه جدایـی کامـل از ریشـه ها مطلـوب هیـچ رشـدی نیسـت .در طـول دوران شـکل
دهی ارزشهـا ،نگرشهـا و باورهـای جدید ،فرد ممکـن اسـت ناراحتی هایـی را متحمل شـود .حضور
والدیـن در این رشایـط میتواند آرامش بخـش باشـد .تحمـل ایـن تغییـرات ممکـن اسـت بـرای شما
نیز دشـوار باشـد .تـا زمانی کـه ایـن انتخابهـا منجـر بـه زیانهـای بارز به دانش آموز نمی یشـود بـه
او اعتماد کنید و صبور باشـید  .انتقادهایتـان را بـه حداقـل ممکـن برسـانید .فرزنـد شما بیـش از
هـر زمـان دیگـری طالـب و نیازمنـد شـنیدن نظـرات شماست .حتی اگـر از رفتـارش چنین بـر
بیایـد کـه اهمیـت نـداده اسـت .بـه خاطـر داشـته باشـید حرفهـای منفی شما بخـش عمـدهای از
ذهـن و روان وی را درگیـر میکنـد و انتقادهـای زیـاد میتوانـد عـزت نفـس وی را نابـود کنـد .تـا
آنجـا کـه آینـده وسالمت جسـم و روح فرزندتـان آسـیب نبینـد ،اجـازه دهیـد دانش آموزیتان
اشـتباه کنـد .خطـا بخـش مهمـی از فرآینـد رشـدی هـر فـرد اسـت .بگذاریـد فرزندتـان بدانـد
کـه هـر خطـا یـک فاجعـه نیسـت .اجـازه دهیـد بدانـد کـه شـما نیـز اشـتباهاتی داشـته اید .تـا
حـد امـکان بـه فرزندتــان آزادی عمــل بدهیــد؛ حتــی اگــر ایــن آزادی تــا حــدی
برایتــان ناخوشــایند باشــد .همــه مــا دوســت داریــم مراقــب فرزندامنــان باشــیم،
امــا فرزنــدان همیشــه ایــن محافظــت را نمی پســندند .گذرانــدن وقــت بــا دوســتان،
همــراه بــا تجـارب جدیـد و هیجان انگیـز همگـی بخشـی از مراحـل رشــد اســت .اجــازه
دهیــد فرزندتــان از شــما جــدا شـود .مراقبـت مرتـب از او و تـالش بـرای نگـه داشـن
همیشــگی وی مانــع از آن می شــود کــه او فــردی مسـئول و بزرگسـال شـود و حـس رقابـت
و توامننـدی وی نابــود می گــردد.
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