
   سيداميرحسين حسيني* 
نوجوانان و جوانان به دليل اينك�ه از لحاظ روحي 
و روان�ي در حال رش�د و ش�كوفايي هس�تند از 
احساس�ات قوي نيز برخوردارند، به همين خاطر 
فطرتاً به دنبال ش�خص قهرماني هس�تند كه او را 
الگو و اسوه خود قرار دهند. امروزه رسانه به عنوان 
يک وس�يله مهم ارتباطي نقش مهم و حساس�ي 
در ش�كل گيري ش�خصيت نوجوانان و جوانان در 

زمينه هاي مختلف ايفا مي كند. 
          

   الگوهايمان را از كجا اخذ مي كنيم؟
انس��ان ها داراي هويت هاي متفاوتي هستند، هويت به 
مجموع��ه نگرش ها، ويژگي ها و روحيات ش��خص گفته 
مي شود و عبارت است از مجموعه ويژگي ها و مشخصات 
اساس��ي اجتماعي، رواني، فرهنگي، فلس��في، زيستي و 

تاريخي كه شخصيت يك فرد را تشكيل مي دهد. 
نوجوانان و جوانان گاهي بدون مقاومت، چارچوب هاي از 
پيش تعيين شده اجتماعي را مي پذيرند و در تالشند كه 
خود را با آن همسو كنند، گاهي نيز سعي در شكستن اين 
رده بندي ها و ايجاد گروه بندي هاي جديد دارند كه در آن 
وجوه دروني و بيروني هويت همزمان هويت  اجتماعي و 
فردي را شكل مي دهد. امروزه معنا و هويت، ساختاري و 
ثابت فرض نمي شوند، بلكه همواره در فرآيند ساخته شدن 
قرار دارن��د. بنابر آنچه گفته ش��د رس��انه ها به خصوص 
رس��انه هايي كه از جلوه هاي بصري، صوت��ي و تصويري 
برخوردارند، مانند تلويزيون، اينستاگرام، تلگرام، توئيتر 
و... نقش به س��زايي در ش��كل گيري هويت و شخصيت 

نوجوانان و جوانان دارند. 
تمايل براي داش��تن قهرمان ها و آرمان ها، واسطه خوبي 
اس��ت كه به وس��يله آن مي توان نوجوانان و جوانان را به 
انتخاب الگو و اسوه مناسب فرا خواند. انسان براساس حس 

كمال طلبي كه در ذات و سرشت او نهفته است، عالقه مند 
به پيروي از انسان هايي اس��ت كه درجه هاي بيشتري از 
كمال را طي ك��رده و وجود خويش را ب��ه صفات نيكو و 
پسنديده بيشتري زينت داده اند، اما امروزه اكثر نوجوانان 
و جوانان در شيوه لباس پوشيدن و آرايش موي سر و برخي 
رفتارهاي ظاهري، بيشتر از هنرپيشه ها و قهرمانان ورزشي 
به خصوص فوتباليست ها تقليد مي كنند. مسئله اي كه 
بايد توجه كرد، اين اس��ت كه انتخ��اب الگو، هماهنگ با 
ارزش هاي هر شخص اس��ت و پايه و اساس نظام الگوي 
رفتاري نوجوان��ان و جوانان را ارزش هاي چي��ره بر آنها 

تشكيل مي دهد. 
   نقش مهم رسانه در الگوسازي

ارزش ه��اي حاكم بر جامع��ه، با الگوهاي رفت��اري افراد 
آن جامعه ارتباط تنگاتنگ��ي دارد و يكي از نهادهايي كه 
اين هنجارها و ارزش ها را براي جامعه تعيين و نوجوانان 
و جوانان نيز به وس��يله آن الگوس��ازي مي كنند، رسانه 
است. در بخش هاي مختلف و گوناگون علمي، اجتماعي، 
فرهنگي، دين��ي و. . . قهرمانان ملي كم��ي نداريم كه با 
معرفي شان از طريق رس��انه مي توان جوانان و نوجوانان 
را با آنها و خط مشي زندگي شان آشنا ساخت.  تلويزيون، 
به دليل برد وس��يع، يكي از مناس��ب ترين ابزار آموزشي 
و فرهنگي اس��ت كه در حال حاضر در اختيار كش��ورها 
و جوامع گوناگون قرار دارد. تلويزيون به علت اس��تفاده 
همزمان از صدا )موس��يقي وكالم( و تصوير )رنگ و نور و 
جلوه( اثر به سزايي بر مخاطبان خود مي گذارد و همچنين 
به دلي��ل كش��ش و جذابيت هاي منحصر ب��ه فرد خود، 
در انتقال الگوهاي رفتاري تأثير و س��هم بس��ياري دارد. 
مخاطبان تلويزيون، همه گروه هاي سني هستند، بنابراين 
رس��انه در سطح بس��يار گس��ترده بر جامعه مؤثر است. 
به عالوه دسترس��ي س��هل و آس��ان به تلويزيون و تنوع 
برنامه هاي آن، اهميتش را بيش��تر مي  كند. تلويزيون از 

نظر آثار نمايشي و همين طور از لحاظ محبوب ساختن 
بازيگراني كه پس از معروف ش��دن، عالوه بر آثار هنري 
ايشان، اعتقادات و رفتار زندگي شخصي شان براي گروه 
وس��يعي از مخاطبان به ويژه نوجوانان و جوانان الگوساز 

مي شود، اهميت بسيار دارد. 
تمام برنامه هاي تلويزيوني ش��امل سريال ها، برنامه هاي 
طن��ز، فيلم هاي س��ينمايي، تبليغ��ات و... مس��تقيم يا 
غيرمستقيم، الگوهاي بس��ياري را در اختيار مخاطبان 
نوجوان و جوان خود قرار مي دهن��د. تلويزيون مي تواند 
با آگاهي از نوع برداش��ت مخاطبان، در ساخت و نمايش 
برنامه  ها، الگوهاي مختلف و جذاب ارائه دهد تا هنجارها 
و ارزش ه��ا را در جوانان نهادينه كند. ي��ا برعكس با ارائه 
سطحي و نادرست از هنرمندان، مخاطب خود را نسبت به 
مفهومي خاص بيزار كند و در نهايت بستري براي گسترش 
آسيب هاي اجتماعي جوانان شود.  رسانه ها بايد قهرمانان 
ملي به خصوص شهداي نخبه دفاع مقدس را به نوجوانان 
و جوانان معرفي و از عقاي��د، ذهنيت و رفتار اخالقي آنها 

برايشان صحبت كنند. شهدايي همچون محمدابراهيم 
همت، شهيد مصطفي چمران و مهدي باكري كه در زمان 
شهرداربودن در سيل اروميه پا به پاي گروه امدادي و مانند 

كارگرغرق در گل و الي كمك مي كرد. 
   اين همه الگوي شايسته داريم

براي دختران نوجوان و جوان امروز بايد اسوه و الگو از بانوان 
ايثارگر دفاع مقدس معرفي شود، هر چند كه تا االن خيلي 
كم به اين موضوع پرداخته شده است و دختران نسل امروز 
براي الگوب��رداري، از بازيگران و خوانندگان كش��ورهاي 
بيگانه تبعيت مي كنند پوش��ش و ظاهر خود را به شكل 
آنها در مي آورند، روابط نادرست را از آنها الگو مي گيرند و 
تقليد مي كنند، درحالي كه با معرفي نخبگان و برجستگان 
واقعي هويت نوجوانان و جوانان به درستي شكل مي گيرد. 
نخبگان علمي و فرهنگي همانند شيخ بهايي، پروفسور 
حسابي، پروفسور سميعي، پروين اعتصامي و. . در سيره و 
عمل، الگوي مناسبي براي جوانان و نوجوانان هستند كه 

امروزه از ياد رفته و به نوعي مورد غفلت واقع شده اند. 
پيامبران و امامان معصوم)ع( در همه زمينه هاي علمي، 
فرهنگي، اعتق��ادي، اجتماعي، سياس��ي و... بهترين و 
كامل ترين انسان ها هستند، بنابراين با ساخت برنامه هايي 
كه قهرمان داستان، امامان و پيامبران باشند و مخاطب، 
سير داستان را از دريچه چشمان قهرمان داستان ببيند و 
بيش از ديگر شخصيت ها در ذهنش  بماند؛ از نظر احساس 
و تفكر با او همراه مي ش��ود و رفتارهاي خود را با ايش��ان 

سازگار مي كند. 
اثرگذاري رسانه ملي در الگودهي به جوانان و نوجوانان، 
تا حدي است كه مقام معظم رهبري به اين نكته اشاره و 
تأكيد كرده اند كه رس��انه هاي جمعي در همه جاي دنيا 
يكي از حساس ترين مراكز به شمار مي روند؛ زيرا دستگاه 
تبليغاتي و وسيله عمومي مانند صدا و سيما همواره با مردم 
است و بايد گفت: هر عملي كه در اين رسانه انجام شود، 
آثارش به زودي در جامعه ديده خواهد شد. در سال هاي 
اخير، گرايش به فرهنگ غربي در بين نوجوانان و جوانان ما 
رشد مضاعف يافته است و گروه هايي از نوجوانان و جوانان 
به علل مختلف از دين و فرهنگ غني ايراني – اس��المي 
فراري شده اند، به طوري كه وقتي در ميان بعضي از آنها 
از دين و فرهنگ ايراني -  اس��المي صحبت مي ش��ود به 
صورت آشكار بي ميلي و بي عالقگي خود را به دين اظهار 

مي كنند.
 البته اين ان��كار و دلزدگ��ي از دين به خاط��ر خود دين 
نيست، بلكه علل اين مسئله بيشتر به رفتارهاي مدعيان 
دين برمي گ��ردد، بخش عم��ده اين دلزدگ��ي به دين و 
تمايل آنان به فرهنگ بيگانه به دليل تبليغات گس��ترده 
و دروغين درباره دين و القاي ش��بهه در بين نوجوانان و 
جوانان مي باش��د و چون آنها براي اين سؤاالت و شبهات 
خود پاسخ قانع كننده اي نمي يابند، از دين گريزان شده و 
به فرهنگ بيگانه و غربي گرايش پيدا مي كنند. با وجود 
همه اين شبهات و تبليغات نبايد انكار كرد كه همچنان 
در همه حال بارقه اي از دي��ن در روح و روان نوجوانان و 
جوانان موج مي زند. عملكرد و كاركرد رسانه در قالب طرح 
برنامه هاي مناسب در جهت معرفي الگوهاي موفق، ضمن 
تقويت باورهاي درس��ت و تصحيح نگرش هاي نادرست، 
سبب تغيير رفتار به عنوان هدف نهايي تربيت و آموزش 

خواهد شد. 
*پژوهشگر سواد رسانه
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سبک تربيت 

مرز ميان الگوپذيري و تقليد در جوانان

تقلید همیشه بد  نیست

نقش رسانه در الگوسازي براي جوانان و نوجوانان

دوست داري شبيه چه كسي باشي؟!

نوجوانان و جوانان گاهي بدون مقاومت، 
چارچوب ه�اي از پي�ش تعيين ش�ده 
اجتماعي را مي پذيرند و در تالشند كه 
خود را با آن همسو كنند، گاهي نيز سعي 
در شكس�تن اين رده بندي ه�ا و ايجاد 
گروه بندي هاي جديد دارن�د كه در آن 
وجوه دروني و بيرون�ي هويت همزمان 
هويت  اجتماعي و فردي را شكل مي دهد

  اكرم آشتياني *
يكي از چالش هاي عموم والدين با فرزندان نوجوان و جوانش�ان موضوع الگوپذيري آنان است. 
بي ترديد اگرجوان يا نوجوان شما ناآگاهانه دست به الگوبرداري اشتباه زد اين وظيفه شما و الدين 
است كه با صحبت  و متوجه كردن او با مسائل و مش�كالتي كه امكان بروزش براي او قطعي است 
او را از كارش منصرف سازيد. شما مي توانيد با رفتار صحيح جوان خود را در كانون گرم خانواده 
حفظ نماييد. هيچ گاه براي تأييد يا رد مسئله كه همان الگوي فرزندتان است از خشونت استفاده 

نكنيد، چراكه جواب منفي مي گيريد و شما را به هدف نهايي نمي رساند. 

راهنما

1- مهم ترين نياز جوانان راج��ع به نيازهاي جوان ها 
زياد صحبت مي ش��ود؛ من گفته ام، قب��ل از من هم 
گفته اند، اما مي دانيد از نظر من مهم ترين نياز جوانان 
چيست؟ نياز عمده جوانان، هويت است؛ بايد هويت 
و هدف خودش را بشناسد: بايد بداند كيست و براي 
چه مي خواهد تالش و كار كند. دش��من مي خواهد 
هويت جوان ايران��ي را از او بگيرد؛ اه��داف را از بين 
ببرد؛ افق ها را تيره كند؛ ب��ه او بگويد تو يك موجود 
حقير و محدود هس��تي؛ پيش من بيا تا تو را زير بال 
بگيرم. معلوم است؛ كش��ور ثروتمند ايران و منطقه 
بس��يار مهم و راهبردي ما و تأثيرات فراواني كه اين 
ملت از همه سو مي تواند بگذارد؛ همه از طريق تحقير 
شخصيت جوان ها، در مشت دش��من مي آيد. امروز 
برنامه دشمن نسبت به شما جوان ها اين است؛ خيلي 

بايد بيدار باشيد. 
2- كس��ب دانش و تعميق ايمان شما جوانان در بهار 
زندگي خود به كسب دانش سرگرميد. اوالً اين را مهم 
شمريد و هرچه مي توانيد از آن برخوردار شويد. ثانياً 
عمق بخش��يدن به ايمان و دس��ت يافتن به معرفت 
ديني و مجاهدت براي حفظ طهارت و صفاي دل نيز 
در جواني از هميشه ميسرتر است. در اين نيز، كوششي 

در خور به كار بريد. 
3- جوانان عزيز! حضور در صحنه پرشور دانش اندوزي 
كه از زيباتري��ن و مبارك ترين فص��ول دوران جواني 
اس��ت هنگامي كه با مجاهدت هاي اسالمي و تالش 
در راه گسترش فهم و معرفت درست ديني و سياسي 
همراه باش��د، يكي از بزرگ تري��ن آميزه هاي معنوي 

براي نسل جوان كشور را پديد مي آورد. 
4- انتخ��اب راه حقيق��ي ب��ه نظ��ر من خود ش��ما 
جوان ها بزرگ ترين مس��ئوليت را داريد؛ مسئوليتي 
ك��ه مي تواني��د آن را انج��ام دهيد. عزي��زان من! هر 
جواني دوس��ت مي دارد كش��وري كه در آن زندگي 
مي كند و خاك��ي را كه از آن روييده، عزيز، س��ربلند، 
مقتدر و برخوردار از همه زيبايي ها و نيكي ها باش��د؛ 

دلش مي خواهد جامعه متمدني داش��ته باشد؛ دلش 
مي خواهد از پيش��رفت هاي علمي و عملي برخوردار 
باش��د؛ اين آرزوي هر جواني اس��ت. براي اين، دو راه 
در پيش اس��ت: يك راه حل واقعي، يك راه حل كاذب 
و بدلي. راه واقعي چيست؟ اين است كه جوان ايراني 
تصميم بگي��رد در زمين خود، بذر خود را بپاش��د؛ از 
اندوخته و ث��روت فرهنگي خود اس��تفاده كند؛ اراده 
خودش را به كار بگيرد؛ براي ش��خصيت و اس��تقالل 
خود ارزش قائل شود؛ جامعه عاريت نخواهد و دنبال 

تقليد و عاريه گيري الگوهاي بيگانه نباشد. 
5- راه كاذب چيس��ت؟ راه كاذب اين اس��ت كه يك 
ملت به تغيير ظاه��ري دل خوش كن��د و از حركت 
عميق روبرگرداند. يك وقت مي بيند آدمي هست كه 
نه معلوماتي دارد، نه سوادي دارد؛ نه تجربه اي نشان 
داده؛ نه اراده اي دارد؛ نه كاري از او بر مي آيد؛ لباس و 
آرايش و شكل خودش را شبيه فالن هنر پيشه يا فالن 

جوان غربي كرده است، اين راه  كاذب است. آيا شما با 
اين كار متمدن شديد و تحول پيدا كرديد؟!

6- تقويت ايمان با عمل آينده اين انقالب، آينده اين 
نظام و اين كش��ور به بركت اس��الم، يك آينده بسيار 
روشن و درخشاني است. كس��اني كه بايد اين آينه را 
شكل بدهند، عمدتاً شما جوان ها هستيد. اوالً ايمان 
اس��المي را با عمل در خودتان تعميق كنيد، كه اين 
اساس كار اس��ت. ايمان هم يك چيز كتابي و ذهني 
نيس��ت، در عمل، ايمان تقويت پيدا مي كند. انسان، 
خدا را در ميدان مجاهدت براي خ��دا بهتر مي بيند. 
اين مجاهدت هم سنگرهاي مختلفي دارد، سنگر علم 
و سازندگي هم از آن جمله است. با تقوا، با تضرع پيش 
خداي متعال، با انجام عبادات و با اجتناب از محرومات 

ايمان را تقويت كنيد. 
7- تكيه به جوان��ان مؤمن جوانان، بايد هميش��ه در 
صحنه باشند. تربيت ش��وند آموزش ببينند و مبارزه 
كنند. علمي و عملي دانش بيندوزند به تخصص هاي 
مختلف دس��ت پيدا كنند تا كش��ورمان بي نياز شود، 
مستقل بماند، وابسته نباش��د، خودكفا شود، جوانان 
آينده سازان اين ديارند اميدوار و پرتالش بايد به آنها 
اعتماد كرد، اعتقاد داشت و هدايت كرد. جوان مؤمن، 
معتقد و مخلص هيچ چي��زي نمي خواهد جز ميداني 
براي مجاه��دت و مب��ارزه در راه خدا و س��ازندگي. 
جوانان را بايد در صحنه نگه داش��ت، مسئله مهم در 
امر سازندگي و بازسازي كشور، سپردن كارها به دست 
جوانان است. اگر جوانان به سالح علم و ايمان مجهز 
نشوند، نخواهند توانست بار سنگين اداره ي كشور را 

به دوش بگيرند. 
8- توقع از جوانان آنچه كه م��ا امروز ازجوانان انتظار 
داريم؛ عيناً همان چيزي است كه در روز اول انقالب 
و قبل از انقالب از جوانان انتظارداش��تيم. ما از جوان 
مي خواهيم در عين پاكي و پارس��ايي و دين داري، با 
نشاط باشد، پرشور باشد، اهل ابتكار باشد، خالق باشد، 

كار كند و از تنبلي بپرهيزند. 

دنبال عاريه گیري الگوهاي بیگانه نباشید
جوان و الگوپذيري در آينه كالم مقام معظم رهبري

گاهي اوقات الگو ب�راي جوانان حكم 
يک راهنما را دارد ك�ه براي پيمودن 
راه و راهنمايي كردن جوان اس�تفاده 
مي ش�ود. در حقيقت او ندانسته ها را 
به فرد ياد مي دهد و او را براي رسيدن 
به سر منزل مقصود راهنمايي مي كند 
اينك�ه جوانان ف�ردي را ب�راي خود 
الگو ق�رار مي دهند باعث مي ش�ود 
كه اف�كار و رفت�ار آنان منس�جم تر 
و هماهنگ ت�ر و از لح�اظ عمل�ي 
رفتارشان و كردارشان پخته تر باشد

بعض��ي از جوانان با هدف جلب توجه دس��ت به 
الگو پذي��ري از آدم هاي مع��روف مي زنند، چون 
درص��دد اين هس��تند ك��ه جلب توج��ه كنند. 
گاهي اوقات اي��ن جلب توجه تا طرز پوش��ش، 
نوع آرايش س��ر و صورت و تيپ زدن هم خود را 

نشان مي دهد. 
البته در بين جوانان اي��ن خصلت وجود دارد كه 
به خاطر رقيب ش��دن و اينكه بخواهند از رقيب 
خود در هيچ زمينه اي كم نياورند، دست به چنين 

كارهايي مي زنند.
 البته آم��ار مدگرايي و الگوپذي��ري در دختران 
بيشتر از پس��ران مي باش��د، چراكه آنان نسبت 
به محيط اط��راف خود حس��اس تر و با عاطفه تر 
هس��تند و بيش��تر به دنبال تقلي��د مي گردند و 
از لحاظ ظاه��ري و نحوه آراي��ش و حتي لباس 

پوشيدن حساسيت بيشتري نشان مي دهند. 
از لحاظ الگوپذيري هميش��ه ب��ه جوانان تأكيد 
شده است كه به دنبال يك الگوي مناسب باشند، 
چون عالوه بر اينكه ف��رد بايد ويژگي هاي طرف 
مقابل را الگو و سرمشق خود قرار دهد، هميشه 
و همواره رفتار او و گفتار و منش و خلف و خوي 
فرد الگوشده در جلوي ديدگان جوان قرار خواهد 
گرفت، چراكه الگو ها در هر برهه از زمان و از هر 
لحاظي بر جوانان تأثيرگذار مي باشند و از لحاظ 
رشد ش��خصيت، تكوين ش��خصيت و سرنوشت 

آنان مؤثر هستند. 
گاهي اوقات الگو براي جوانان حكم يك راهنما را 
دارد كه براي پيمودن راه و راهنمايي كردن جوان 
استفاده مي ش��ود. در حقيقت او ندانسته ها را به 
فرد ياد مي دهد و او را براي رسيدن به سر منزل 
مقصود راهنمايي مي كند اينكه جوانان فردي را 
براي خود الگو قرار مي دهند باعث مي ش��ود كه 
افكار و رفت��ار آنان منس��جم تر و هماهنگ تر و از 
لحاظ عملي رفتارشان و كردارشان پخته تر باشد. 
در اينجا بايد گفت چرا انس��ان نيازمند يك الگو 
است و بايد در زندگي خود الگو داشته باشد و چرا 

اين نياز در جوانان بيشتر است.
 از ديد روانشناس��ان جوان و نوج��وان به دنبال 
كم��ال و كمال گرايي هس��تند و همي��ن گزينه 
كمال گراي��ي در آنان هس��ت كه دوس��ت دارند 
خود را ش��بيه و مانند فرد موردنظرشان سازند 
و در اصطالح از واژه همانند سازي و شبيه سازي 

استفاده مي كنند. 
جوانان دوس��ت دارند با الگوبرداري از فرد مورد 
نظر، خود را به شخصيت، اخالق و رفتار او نزديك 
س��ازند و بتوانند از خود يك ش��خصيت كامل و 
منحصر به فردي خلق كنند، شخصيت يك مرد 

و يك زن كامل. 

وقتي جوان براي خود يك الگو برگزيند و گرايش 
به الگوي خود داشته باشد هميشه افكار خود را 

نظم بخشيده و آنها را منسجم تر مي سازد. 
الگوبرداري در جوانان يعن��ي اينكه آنان به يك 
آرامش ظاهري از ديد خود برس��ند چون گاهي 
اوقات ديده شده است كه جوان از طريق خانواده 
خود در بعضي مواقع يا اكثر مواقع طرد مي شود. 
يعني ديدگاه و نظر جوان و فرزند در خانواده مهم 
نيس��ت. در اينطور مواقع فرزند ب��ه الگو و طرف 
مقابل خ��ود كه خارج از خانواده مي باش��د روي 
مي آورد تا بتواند جاي خالي اين تضادها و ديده 

نشدن ها را پر كند. 
وقتي جوان مي بيند كه از طرف فردي كه بيرون 
از خان��واده اس��ت، حمايت مي ش��ود و حرفش 
خريدار دارد مسلماً به او روي مي آورد حتي اگر 
در بعضي مواقع اين الگو دس��ت به اش��تباهاتي 

هم بزند. 
بايد اين نكته را يادآور شوم كه جوانان و نوجوان 
و كاًل قشر جوان هميشه به دنبال تنوع پذيري و 
تنوع طلبي مي باشند. اين مقوله همزمان با بروز 
صفات ثانويه در فرزندان خود را نش��ان مي دهد. 
در حقيق��ت آنان ب��ا تنوع طلب��ي و تنوع پذيري 
دوست دارند كه به هويت خود دست پيدا كنند. 
هويتي كه براي خود ناشناخته است و به دنبال 

كشف آن هستند. 
ناگفت��ه نماند كه هميش��ه م��د و الگوپذيري به 
خودي خود اشتباه و ناپس��ند نيست. در بعضي 
مواقع ديده شده اس��ت كه جوانان از يك الگوي 
خاصي پيروي مي كنند و آن بس��ته به نوع محل 
سكونت، اداب و معاشرت، تحصيالت و حتي نوع 
برخورد خانواده مي تواند ش��دت يا ضعف داشته 
باشد. بعضي از جوانان به خاطر حس كنجكاوي 
دس��ت به تقليد و الگوپذيري می زنند، بعضي ها 
به خاطر اينكه بخواهند خود را در بين مردم نشان 
دهند، دس��ت به اي��ن كار زده و بعضي ازجوانان 
هم به خاطر اينكه خود را پيدا كنند چه از لحاظ 

معنوي و مادي دست به الگوبرداري مي زنند. 
در آخر به ش��ما والد گرامي مي گويم كه س��عي 
كني��د ب��ا رفت��ار و منش خ��ود و طرز درس��ت 
برخوردكردن با فرزند خود او را ش��يفته خانواده 
س��ازيد، نگذاريد كه او بي مباالت بزرگ ش��ود و 
بي بند و باري را ياد بگيرد. بياييد براي او الگوي 
خوبي باش��يد، از هر لحاظي فرزند خود را تأمين 

سازيد و برايش ارزش قايل شويد.
 به ديدگاهش احترام بگذاريد و او را در جلسات 
خانوادگي خود ش��ريك كنيد. س��عي كنيد در 
تصميمات مهم زندگي عالوه بر مشورت با همسر، 
از فرزندان خود هم كمك بخواهيد. گاهي اوقات 
از آنها راه ح��ل بخواهيد و با طرح يك پرس��ش 
يا يك معم��ا در خانواده جوان خود را به س��فره 

مشورت با والدينش دعوت كنيد.
 اگر جوان يا نوجوان ش��ما نا آگاهانه دس��ت به 
الگوبرداري اش��تباه زد با صحبت ك��ردن با او و 
متوجه كردن او با مس��ائل و مشكالتي كه امكان 
بروزش براي او قطعي اس��ت او را از كار خودش 

منصرف سازيد.
 ش��ما مي توانيد با رفتار صحيح جوان خود را در 
كانون گرم خانواده حف��ظ نماييد. هيچ گاه براي 
تأييد يا رد مسئله كه همان الگوي فرزندتان است 
از خشونت اس��تفاده نكنيد، چراكه جواب منفي 

مي گيريد و شما را به هدف نهايي نمي رساند.
 با گذشت زمان و بازكردن مشكل سعي كنيد با 
فرزند خود صحبت كرده و او را آگاه س��ازيد. در 
آخر بايد بدانيد كه بهترين الگ��و براي جوانان و 

نوجوانان والدينشان هستند. 
* روانشناس باليني و مشاور

سبک ارتباط

 راه كاذب چيست؟ راه كاذب اين است كه 
يک ملت به تغيير ظاهري دل خوش كند 
و از حركت عميق روبرگرداند. يک وقت 
مي بيند آدمي هست كه نه معلوماتي دارد، 
نه سوادي دارد؛ نه تجربه اي نشان داده؛ 
نه اراده اي دارد؛ نه كاري از او بر مي آيد؛ 
لباس و آرايش و شكل خودش را شبيه 
فالن هنر پيشه يا فالن جوان غربي كرده 
است، اين راه  كاذب است. آيا شما با اين 
كار متمدن شديد و تحول پيدا كرديد؟!


