 5غفلت والدین که آینده نوجوانشان را نابود میکند
حتما شما هم در جامعه والدین زیادی را می بینید که برای نوجوان خود تالش زیادی کرده اند ،اما متاسفانه نتوانسته اند به
آرزوهای خود برای فرزندشان برسند .تالشهایی که نتیجه آن فقط آه و حسرت بوده است و یک شکست بزرگ و غیر قابل جبران.
شما پس از خواندن این مقاله به علت این موضوع پی خواهید برد و در پایان این مقاله راهکارهایی برای فرار از این شکست به شما
داد شده است.
توجه به اهمیت تربیت فرزندانمان و با توجه به نمونههایی که بهصورت تجربی در دورهی مدیران آینده و مدارس با آنها برخورد
شده بود ،بر آن شدیم تا در این مقاله به یک سری از عواملی که باعث بهبود روند رشد و توسعهی آینده فرزندانمان خواهند شد
اشاره کنیم .عواملی که بسیاری از خانوادهها به آنها آگاهی ندارند و یا در صورت داشتن آگاهی به دلیل مشخص نبودن شدت
اهمیت آنها مورد بیتوجهی قرار میگیرند .به یک سری از این عوامل بهاختصار اشاره خواهد شد.

 )1شمال زندگی را برای آنها ترسیم کنید
همهی ما انسانها در زندگی شخصی و کاری خود اهدافی را دنبال میکنیم و به خاطر شیرینی رسیدن به این اهداف هست که
تحمل سختیها و مشکالت مسیر برای ما راحتتر میشود .مثل مسافرت ،وقتی مقصد سفر ما شمال باشد ،مسیر و سختی راه را
تحمل میکنیم تا به آن برسیم؛ اما اگر یک روز سفری را شروع کنیم درحالیکه ندانیم قرار است به کجا برویم و تنها اطالعات ما
صرفاً این باشد که قرار است به مسافرت برویم ،تحمل راه ،هر چند کوتاه برای ما سخت میشود .نهتنها برای ما بلکه این عدم آگاهی
باعث میشود خواسته یا ناخواسته اطرافیان و بقیه همسفران خودمان را نیز اذیت کنیم .پس به فرزندانمان کمک کنیم شمال و در
واقع هدف از زندگی خود را ترسیم کنند تا بهتر بتوانند مسیر زندگیشان را سپری کنند .در دوره مدیران آینده سعی بر این است
که به نوجوانان در ترسیم اهداف خود از زندگی کمک کرده و شیوه های اصولی هدفگذاری را آموزش دهیم .زیرا نداشتن هدف در
زندگی باعث بی انگیزگی انسان می شود .همانگونه که خیلی از نوجوانان اکنون دلیل و انگیزه ای برای درس خواندن خود ندارند
چون هدفی وجود ندارد که بدانند درس خواندن در راستای رسیدن به آن است یا خیر.

 )2تفاوت کسبوکارهای گذشته و حال
متأسفانه یا خوشبختانه جامعه به سمتی میرود که خیلی از مشاغل گذشته با گذر زمان در حال حذف از صحنه بازار هستند و از
سمت دیگر کسبوکارهای جدیدی در حال شکلگیری است که روز به روز تعداد و نوع آنها در حال افزایش و تغییر است .متأسفانه
خیلی از خانوادهها هنوز هم این طرز فکر را دارند که جامعه فقط محدود به یک سری از مشاغل است و فرزندانشان را فقط به آن
سمت سوق میدهند.
درصورتیکه با یک نگاه هر چند اجمالی به اطراف خود متوجه خواهیم شد که اینگونه نیست و خیلی از کسبوکارهایی که اآلن
وجود دارند و بازار را در دست گرفتهاند چندی پیش وجود خارجی نداشتند .پس لطفاً به فرزندان خود این اجازه را بدهید که با
ذهن خالق خود و با ایمان به تواناییها و استعدادهای خود و عالیقی که دارند به سمت رشته و حرفهی موردعالقه خود بروند.
متاسفانه آموزش های تئوریک که در مدارس و اغلب دانشگاه ها به فرزندان ما داده می شود نه تنها برای ورود به بازار کار بلکه
برایورود به اجتماع نیزکافی نیست وهیچ ابزاری را در اختیار نوجوانان قرار نمی دهد .دوره ی مدیران آینده در تالش است که این
ابزار را به طرق مختلف به فرزندان آموزش داده و در به کارگیری آن راهنمایی های الزم را اعمال کند.

 )3پرورش روحیه تحقیق و پژوهشگری
با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات ،دسترسی به اطالعات در هر زمینهای کار بسیار راحتی شده است ،اما متأسفانه خیلی از نوجوانان
و فرزندان ما یا از وجود آنها مطلع نیستند و یا عالقهای به انجام پژوهش و استفاده از آنها ندارند .باید به فرزندانمان کمک کنیم
تا روحیه تحقیق و پژوهش را در خود تقویت کنند .ما همواره در تالش هستیم تا با توجه به عالقمندی آن ها از این فضا حداکثر
استفاده را کرده و نوجوانان را با این فضا آشنا کنیم.
 )4مدلهای شخصیتی متفاوت
همانطور که همهی ما بهخوبی آگاهیم ،انسانها یکسان نیستند و تفاوتهای بسیار زیادی گاه محسوس گاه نامحسوس در زمینههای
مختلف بین انسانها وجود دارد.
همانطور که در نظام خلقت نیز خداوند دو انگشت انسان را یکسان نیافریده است .این تفاوت ها بین فرزندان ،در زمینههای مختلف
به شکلهای گوناگونی بروز میکنند.
این تفاوتها نیازمند توجه و برنامهریزی ما است تا از آنها بهترین و بیشترین استفاده را ببریم .باز هم متأسفانه باید اعالم کنیم که
خانوادهها بدون توجه به این تفاوتها تصمیم دارند از یک نسخه درست یا غلط رفتاری در هر زمینهای برای فرزندانشان استفاده
کنند .ادامه این روند باعث کاهش انگیزه و اشتیاق فرزندانمان و در نتیجه دور شدن آنها از مسیر موفقیت و در نهایت دور شدن
فرزندان از خانوادههای خود تحت عنوان عباراتی از این قبیل "به حرفهای من توجه نمیشه"" ،خانوادهام حرف من را نمی
فهمن""،نظر من اصالً براشون مهم نیست" و موارد دیگه از این قبیل میگردد.
لطفاً فراموش نکنید انسانها با یکدیگر متفاوت هستند .این تفاوت در زمینه استعداد ،سالیق ،رشته موردعالقه ،شیوه یادگیری و
آموزش ،شیوه برخورد و برقراری ارتباط و موارد دیگر خود را نشان میدهد و ما باید برای داشتن یک رابطه خوب و مستحکم با
فرزندانمان از این تفاوتها آگاهی پیدا کنیم و در همهی موارد آنها را در نظر بگیریم .یکی از راهکارهایی که مدیران آینده برای
حل این موضوع در نظر گرفته است مصاحبه آن ها با مدیران موفق استان است .ما این امکان را برای آن ها فراهم می کنیم که با
مدیرانی که از نظر آن ها مدیر موفقی هستند و تمایل دارند روزی به جایگاه آن ها دست یابند مصاحبه ای داشته باشند .این
مصاحبه دست آوردهای مختلفی برای نوجوانان به همراه دارد .آن ها را با مدل های شخصیتی مختلف ،انگیزه ،هدف آن ها آشنا
کرده و این باور را که همه ی افراد موفق از پیش دارای پشتوانه ها بوده اند را برای آن ها از بین می برد.

 )5انتخاب رشته و ورود به دانشگاه
یکی دیگر از مواردی که متأسفانه خیلی با آن برخورد داشتیم معقوله انتخاب رشته و ورود به دانشگاه است .در زمینه انتخاب
رشتهاین باور برای خانوادهها به وجود آمده است که تنها رشته خوب و آینده دار ،رشته تجربی و شغل پزشکی است .فرزندان ما
بدون توجه به توانایی و عالقه خود به اجبار خانواده ،رشتهای را انتخاب کرده که اصالً به آن تمایلی ندارند .در این مورد معموالً با 4
گروه مواجه میشویم:
 .1گروه اول کسانی هستند که بعد از انتخاب رشته و گذراندن  1یا  2سال تحصیلی ،آن هم با هزاران مشکل و دلخوری کوچک و
بزرگی که در طول تحصیل برای خودشان و خانوادهشان ایجاد میکنند در نهایت اعالم میکنند که دیگر قصد ادامه دادن در این
رشته تحصیلی را ندارند و تمایل به تغییر رشته را دارند.
 .2خیلی از نوجوانان مدرسه را سپری میکنند ،اما این عدم عالقه و استعداد در زمان کنکور ،باعث میشود چند سال از عمر
خودشان را پشت کنکور سپری کنند و بعد از گذشت چند سال مجبور به تغییر رشته یا راضی شدن به یک رشته ضعیفتر میشوند
و فقط صرفاً به این دلیل که از مانعی به نام کنکور عبور کنند ،درصورتیکه اطالع ندارند که بعد از این پل ،پل طوالنیتری در پیش
است که تقریباً تا پایان زندگی روی آن قرار می گیرند.
 .3دسته دیگر نوجوانهایی هستند که به هر نحوی ،کنکور را پشت سر گذاشته و وارد فضای دانشگاه میشوند؛ اما به دلیل عدم
وجود عالقه و استعداد پس از گذشت چند ترم دانشگاهی مجبور به انصراف از دانشگاه و یا در حالت خوشبینانه تغییر رشته خواهند
شد.
 .4دسته آخر کسانی هستند که دانشگاه را هم با وجود همهی مشکالت سپری کرده به امید اینکه گذر زمان مشکل را حل خواهد
کرد و وارد فضای کسبوکار میشوند .این دسته با گذشت چندین سال متوجه میشوند که گذر زمان هم مشکلی را حل نکرده و
این عدم عالقه هنوز هم همراه آنها است .همانگونه که وقتی پای صحبت بسیاری از مدیران و صاحبان مشاغل مینشینیم در نهایت
متوجه میشویم این عدم عالقه به رشته و کار باعث کاهش بهرهوری فردی و درنهایت کاهش بهرهوری مجموعه شده است؛ و
شنیدن این حرف که اگر زمان به عقب برمیگشت به رشته و شغل موردعالقهام میپرداختم بسیار دردناک است.

زمانی که هیچگاه قابل برگشت نیست .آینده کاری انسان معقولهای نیست که محدود به  1یا  2سال از زندگی انسان باشد ،معقوله
ایست که تا پایان زندگی انسان همراه اوست ،پس بهتر است با دید بلند مدت به آن فکر و برای آن برنامهریزی شود.
(اشاره به رشته تجربی و پزشکی صرفاً جهت شفافسازی مطلب بود .درصورتیکه این موضوع قابل تعمیم بهتمامی رشتههای
تحصیلی است)
فراموش نکنیم همهی این  4دسته افراد هزینه زیادی را بابت این اشتباه پرداخت کردهاند ،هزینه فرصت زیادی را از دست دادن و
مهمترین و غیرقابل برگشتترین آنها زمان و عمر سپری شده آنها است که دیگر قابل جبران نیست.
در ارتباط با نوجوانان و به صورت کلی فرزندانمان موارد دیگری نیز وجود دارند که دوره مدیر آینده تمامی سعی خود را داردکه
عالوه بر آموزش مباحث شخصیتی و مدیریتی به تمامی آن ها توجه شود.
 .5غفلت از مدیران آینده
قطعا شما برای تربیت فرزندتان تمام تالش خود را کرده اید و خواهید کرد .اما ممکن است بسیاری از مواردی که در این مقاله
عنوان شد را در نظر نگرفته و یا به آن آگاهی داشتید اما راهکار اجرایی آن را نمی دانستید .شرکت اقیانوس آبی طی چند سال
برنامه ریزی و پژوهش در سطح بین المللی و الگوبرداری از سسیستم آموزشی کشورهای پیشرفته دوره ای تحت عنوان دوره
مدیران آینده طراحی و اجرا نموده است .دوره ای که عالوه بر ایجاد تغییرات فردی مثل افزایش اعتماد به نفس ،قدرت بیان ،ارتباط
موثر ،برنامه ریزی و ایجاد انگیزه در فرزند شما باعث می شود تا فرزند شما نسبت به مسیرشغلی خود آگاه شود و استعداد و توانایی
های خود را کشف نماید ،به توانایی های نامحدود خود پی ببرد ،با طرز فکر و اصولی که افراد موفق برای مسیر موفقیت خود طی
نموده اند آشنا می شود ،نگرش کار آفرینی در او ایجاد می گردد و با شغل های روز دنیا آشنا می شود .مواردی که آینده فرزندتان
را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد .مطالبی که در هیچ مدرسه و یا دانشگاهی نمی آموزد.
اگر واقعا قصد دارید خیالتان از آینده فرزندتان مطمئن شود دوره مدیران آینده تنها راه آن است .نکته ای که مدیران آینده شرکت
کرده در دوره های گذشته به آن ایمان پیدا کرده اند.

