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 .کنم کمک آنو عمل به بهترین ها  انتخاب در را نوجوان خواهم می

 خالصه آنچه در این متن می خوانید:

 اهمیت اختیار و خیرگزینی 

 کودک بزرگمان و خواسته هایش 

 مراحل خیرگزینی 

  توان تفصیل دهی 

  چگونگی باال بردن تفکر تفصیلی 

 موانع تفکر تفصیلی 

 توان ترجیح دهی 

 فهم نفع و ضرر لحظه ای توجه به هدف گذاری، )روش هایی جهت باال رفتن توان تفکر و علم برای ترجیح بهتر

 ، تزاحم نفع و ضرر، کشف مراتب، مهم و مهمتر(، تعیین معیار و مالکو ماندگار، توان عاقبت نگری، عبرت گیری

 ارتقای توان مقایسه، راهی دیگر جهت باال رفتن توان ترجیح 

 موانع ترجیح صحیح 

 ن و گزینش انتخاب ترجیح داده شدهتعیی 

 عمل توان تحقق 

  



 اختیار و خیرگزینی:اهمیت 

 او ،1وی در درخواستها و ها خواسته کردن بازگو توان شکوفایی و کودک در کالم و نطق شدن فعال از پس

 حس که آنچه و بیندمی شنود، می آنچه یعنی دارد، که هایی ورودی اساس بر که کند می پیدا را آن توانایی

 هایش انتخاب را او سرنوشت بداند است الزم و. کند انتخاب و شده عمل وارد سپس و کرده تفکر ابتدا کند، می

 بگیرد، تصمیم آنها اساس بر بتواند و باشد، تر آگاه خود ضررهای و نفع به نسبت قدر چه هر و زند، می رقم

 .داشت خواهد تری دهنده رشد و تر ثمربخش تر، درست انتخابهای

 :باید مربی عنوان به ما

 .تواند انتخاب کندبه او یاد دهیم که می  -

 ،کنیم کمک هایش انتخاب دربه او  -

 بدهیم را نیروهایش و ها خواسته کنترل قدرت او به -

 کند، فکر چگونه دهیم یاد او به و - 

  بگیرد، تصمیم چگونه-

 کند انتخاب چگونه-

 کند ریزی برنامه وچگونه -

 آن به دنکر پیدا دست برای است نیاز و دارد ای صحنه پشت موفقیتی هر و نیست اتفاقی چیز هیچ بداند تا

 .نمود انتخاب  را ها بهترین و کرد تالش

 همین فهم بیانتخا هر اساس زیرا دارد ضرر برایش چیز چه و است او سود به حقیقت در چیز چه بداند باید او 

 .است مسئله دو

 هایش انتخاب در را او یا و بگیریم تصمیم او جای به یا کنیم تحمیل او به را چیزی نیست نیازی صورت این در

 با تواند می که دانیم می عقل و فکر قوه دارای فردی را او بلکه. بیابیم بند و قید بی نوجوانی را او و کنیم رها

                                                           
کودک با رویکرد طیب گزینی، از انتشارات قرآن و اهل برای مطالعه بیشتر پیرامون پیش نیازهای ورود به دوره دوم رشد، به کتاب مهارت های تربیت  1

 بیت نبوت مراجعه فرمایید.



 ها نفع بهترین توانمندیهایش از مندی بهره با آن، از استفاده چگونگی فهم و آنها کارکرد به توجه آنها، شناخت

 .گردد نائل آخرت و دنیا در زندگی سعادت به و انتخاب را

 .کنیم الزام برخودمان او، با ارتباط در را هایی نباید و باید است الزم ابتدا بنابراین       

 کودک بزرگمان و خواسته هایش:

 در راتیتغیی و کند می حس استقاللی خود در نطق، تادیب و تکلم قدرت ِیافتن از پس کودک آنکه دلیل به

 صمیممانت از و بکشد چالش به را ما گاهی کند، استدالل بگیرد، تصمیم میخواهد مثال شود می ایجاد رشدش

 ،دمسائل جدی پیداکردن وسعت ی بواسطه از طرفی و بگیرد تصمیم خودش برای حداقل یا کرده نظر صرف

 امر یک با که ستنی کودکی دیگر او که برسیم باور این به باید است، شده ایجاد او برای جدید یموانع و نیازها

 .باشد نداشته اختیار خود از قبل دوران مانند یا و دهد گوش ما حرف به نهی و

 را بد و خوب ندتوامی اشوجودی ظرفیت با متناسب دلیل به همین و است خداجو فطرتاً او بگوییم باید ابتدا در

 کمک مهمترین هیلذا گا نکنیم آلوده ناشایست رفتارهای و باورها با را او ما که است مهم بسیار و. دهد تشخیص

 !است نوجوان نکردن تربیت مربیان،

 رفتاری و صفات هک معنا این به باشند درونی کنترل قدرت دارای و یافته تربیت ،مربیان باید و بنابراین والدین

 خداوند نزد بولیق قابل دلیل خود، رفتار هر برای بتوانند و نباشد نفس هوای روی از یابد می بروز آنان از که

از امر و نهی هایی  بیشتر گذارد می او بر مستقیم غیر صورت به ما رفتار و اعتقادات که تاثیری باشند زیرا داشته

 .است که می کنیم

 طریق از امر این ببریم، باال در انتخاب های صحیح و عاقالنه را او انگیزه و رغبت بتوانیم باید 2مربی عنوان به ما 

 نفع شناخت و نگری عاقبت توان صورت این در ،شود می حاصل در تمامی مراحل انتخاب تفکر قدرت باالبردن

 خود او، شود می باعث صحیح جهت در تفکر قدرت شدن فعالکند ازطرفی  می پیدا را حقیقی و ماندگار ضرر و

 می یاد «ادب» عنوان به آن از که و خود را مقید به رعایت آن کند دهد قرار ارچوبیچ در را هایش انتخاب و

  کنیم.

فتارها در او راو در این مقطع ممکن است کارهایی انجام دهد که شما بسیار تعجب کنید اما باید بدانید این 

 به بخشی از آن اشاره می کنیم: اینجا ،طبیعی است

                                                           
 دارند. را مربی نقش تربیت، امر در نیز والدین زیرا است مربی مخاطب نوشتار این در 2



 و ندهد او به دروغ نسبت مربی است الزم صورت این در، واقعیت خالف گفتن حتی کالم از بیشتر بهره (1

 .بپرسد را او نظرات و بنشیند گفتگو به او با کند، تغافل

 دوستان و محیط به نسبت باید زمینه این در دیگران، لحن و حس از تاثیرپذیری و پذیری تقلید روحیه (2

یادگیری او ، نشود گرفته فرض عاقل غیر و نشود سلب وی از اعتماد که صورتی به هم آن. داشت حساسیت او

 باال را یادگیری سطح تا دهد تشکیل آنان از هایی جمع آموزش، برای باید مربی در جمع دوستان باالست لذا

 .ببرد

مثل نظم، تربیت، مسائل معنوی مانند خدا، پیامبران و ... که با فعال شدن  ،فهم مسائل انتزاعی یا ذهنی (3

 حاصل می شود و مربی باید برای آموزش آن برنامه داشته باشد.قدرت تفکر به تدریج برایش 

 و آرامش احساس او کنار در بودن از نوجوان و باشد تحرک پر و سرزنده باید مربی ،کارها در شادی به میل (4

 حالت افزایش می یابد. این در فکری مربی باید بداند رشد باشد داشته نشاط

 باید مربیدر او وجود دارد، در همین راستا  ،به تبعیت کردن از قواعدبه طور طبیعی تمایل  ،عبودیت به میل (5

 و میل کند سعی و کرده آشنا الهی احکام و دستورات با را او تدریج بهبرای جهت دهی به این میل درونی، 

 با که احکامی انجام ی زمینه در کراهت احساس عدم ایجاد برای و ببردباال  امور این به نسبت را او انگیزه

  و کند دوری ها آن انجام از و نموده تدبیر شده ایجاد وی در...  و شفقت بدون ترساندن، شدید، اجبارهای

 .باشد تقوا رعایت و احکام اجرای به ملزم حالتی هر در مربیهمچنین 

 .بگیرد اجازه نیز نوجوان خود از مواردی در و خود مافوق از نوجوان برابر در باید مربی ،گرفتن اجازه به میل (6

 باید هدایتی هر زیرا نماید ریزی برنامه او برای آن طبق و چیست نوجوان ذائقه و میل بداند مربی است الزم

 دوستی، روابط جمعی، های برنامه طلبی، تنوع خیال، قوه فعالیت شادی، تحرک، باشد؛ آن موجود اقتضاء براساس

 با متناسب را ها خواسته این تواند می مربی شده، محسوب دوره این امیال از بودن بزرگ احساس و استقالل

 .دهد انجام  اردو و نقاشی خالق، های کاردستی کوتاه، و جذاب های داستان خواندن بازی، قالب در او سن

بنابراین باید در مراحل آموزش  وجه به تفاوت های دختر و پسر استنکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است ت

 به این تفاوت ها دقت شود زیرا درآینده قرار است مسئولیت هایی متناسب با جنسیتشان به آنان واگذار شود:

 و است بیشتر کارها ندادن انجام برای جویی بهانه و تنبلی احتمال دلیل همین به ،باالتر استدالل قوه: پسران 

 داشتن استقالل برای است الزم ،کالن مدیریت توان بودن باال گیرد، صورت بیشتری کنترل زمینه این در باید

 اهل همچنین بیاموزد، را مسائل با برخورد های مهارت و ریزی برنامه مشکالت، با مواجهه های مهارت داشتن و



 و کاذب های شجاعت از معقول های شجاعت به قوه این تبدیل با باید که هستند زور و قدرت و جسارت

 .کند دوری غلط های ترس یا های خشونت

 توجه سریعتر، بلوغ ظاهر، و جزئیات به بودن حساس بیشتر، صبر و حوصله باالتر، عاطفه قوه:  دختران 

بروز صفاتی چون  احتمال که ،بیشتر خیال و حافظه قوه اسرار، حفظ توان بودن باال معنویت، به بیشتر

 نامناسب تصاویر دیدن از و گیرد صورت بیشتری کنترلدر این زمینه  است الزمبنابراین  است بیشتر حسادت

 ...  و نسل تربیت مسئولیت مانند  آینده در او توجه به وظایف ،شود دوری قوه این بودن فعال علت به

 

  



 مراحل انتخاب و خیر گزینی:

و بتواند با توجه ببیند نوجوان باید بداند هنگام مواجه شدن با مسئله، نیاز یا مشکل می تواند راه های مختلفی را 

به معیار و مالک و ارزشهایش از میان راه حل ها بهترین آن را انتخاب کند، بنابراین می توان گفت از مواجه 

د و البته باید در نظر داشت که همانگونه که عواملی دارد شدن با مسئله تا تحقق بهترین گزینه مراحلی وجو

 هستند که او را در این مسیر ارتقا می دهند عواملی نیز مانع رسیدن او به بهترین گزینه و تحقق آن هستند.

تفصیل دهی ترجیح دهی تعیین و گزینش و تحقق از مراحل خیرگزینی هستند که در ادامه به توضیح هریک 

 خواهیم پرداخت.

  



 

 

 

 

 قدرت تفصیل دهی:( 1

 .درنظر رفتن جوانب مختلف یک مسئله یا موضوع و شفاف شدن آن برای نوجوان است ،اولین مرحله

که به آن قدرت تفصیل  را داشته باشد هنگام مواجه شدن با مسئله توان مشاهده گزینه های مختلف سپس باید

 دهی می گوییم.

در راه های مختلف را در نظر آورد ببیند و  ضوع و جوانب آن را درستمو ،او باید بتواند با استفاده از توان تفکر

را می بیند مثال برای رسیدن به خواسته اش  و راحت غیر اینصورت در مواجهه با مسائل فقط راه های محدود

 به دزدی روی به جای زحمت کشیدن و تالش کردن، برای پول درآوردنممکن است فقط فریاد می کشد یا 

 آورد و ... .

در این صورت  اشاره کرد و علم قدرت تفکر باال بردناز عوامل تقویت کننده قدرت تفصیل دهی می توان به 

دن علم و دانش راه های منطقی و با باال بررا ببیند  راه های بیشتری بررسی کند،بهتر جوانب موضوع را  واندمی ت

 و عاقالنه تری را پیش روی خود بیاورد. 

، راه خالقیت خودشتخیل و به این معنا ست که او بتواند با تحلیل آنچه قبال دیده و شنیده و با  تفکرقدرت 

 .های مختلفی را در مواجهه با مسئله اش ببیند

در انتخاب های خود جوانب موضوع و راه حل های متفاوت را ببینند رشد توضیح اینکه هرچه خانواده و معلمان 

سعی کنند دیده ها و شنیده های او را دور از گناهان قرار تفکر نوجوان نیز سرعت بیشتر دارد و همچنین هرچه 

های غلط کمتر به ذهنش خطور می کند که راه احتمال اینکه راه های عاقالنه تر را برگزیند بیشتر است و دهند 

 .را انتخاب کند

 

  حرف ناسزایی می زند او هم هنگام عصبانیت اولین وقتی او در خانواده دیده هرگاه پدرش عصبانی می شود

 ینه ای که به ذهنش میرسد همین خواهد بود.گز

خشمشان را به در حالی پدر یا دیگر اعضای خانواده هنگام عصبانیت می توانند آب روی صورت خود بریزند یا 

نحوی کنترل کنند در این صورت حداقل نوجوان به خود می گوید که می شود خشم را به نحوی که به دیگران 

 آسیب نرسد کنترل کرد.



 

 

 

 

 نحوی از زحمات معلم قدردانی کنند. اینجا مسئله اش روز معلم است و دوستانش هرکدام می خواهند به  یا

 از معلمم تشکر کنم؟ این است که چه طور می توانم 

اگر نوجوان هیچ گاه ندیده که اعضای خانواده از هم تشکر کرده باشند هیچ پیش زمینه ذهنی ندارد و اصال شاید 

کاری را که دیگر دوستانش می نداند که باید از معلمش تشکر کند و ممکن است هیچ کاری نکند یا همان 

کل های دیده باشد که پدر به مناسبت های مختلف و به ش ادهکنند را بدون تامل انجام دهد ولی اگر در خانو

و میداند فقط او هم راه حل های مختلفی در این زمینه به ذهنش می رسد مختلف از مادرش تشکر کرده، 

 خرید کادو نیست که معلم را خوشحال میکند. 

 

 :یتفصیل چگونگی باال بردن تفکر (1-2

 را باال ببریم الزم است : جهت تفصیل دهی  انبرای اینکه بتوانیم قدرت تفکر نوجو

به این معنا که جوانب مختلف موضوعات را ن در کالم و رفتار خود تفصیل داشته باشند والدین و مربیا (1

ببینند و گزینه های مختلفی را در رویارویی با هر مسئله در خانواده مطرح کنند تا او متوجه شود قبل از انجام 

به عنوان مثال وقتی پدری می خواهد از مادر تشکر کند همیشه موضوعات بررسی شوند کاری الزم است این 

گل نمی خرد گاه زبانی از او تشکر می کند گاه وسیله ای مورد نیاز یا مورد عالقه او را می خرد گاه در کارها به 

 او کمک می کند و ... .

 

 

که نوجوان هر راه حلی که به ذهنش رسید به خاطر داشته باشید قدرت تفصیل دهی به این معنا نیست  (2

را از مخصوصا اصول دینی تقید و پایبندی به اصول، را به عنوان یک گزینه قابل اجرا تصور کند او باید 

و  والدین و مربی خود مشاهده کند و این ضوابط توسط والدین و مربی به عنوان اصولی که خوب و مفید است

ی به او گفته شود در این صورت هر راه حلی را به عنوان یک گزینه در نظر نم د،انجامش منافع زیادی بهمراه دار

ن را پاک می کند. برای مثال پایبندی آنان به نماز اول وقت، صله رحم، رعایت گیرد یا اگر به ذهنش آمد سریع آ

 نظافت ، رعایت حقوق دیگران و ... . 

 است. ثابت و قاعده مند دیگر، و انجام برخیمتنوع و قابل تغییر رفتارها از پس توجه کنید انجام برخی 



ببیند و مسائل پیرامون  کمک کنید مسئله یا مشکلی که با ان روبرو شده را از جوانب مختلف نوجوانبه  (3

یاز گزینه ها چه چیز نهرکدام از مانند امکانات مورد نیاز زمان مورد نیاز و ... را بررسی کند توجه کند  هر گزینه

ی را انتخاب کند و ... برای مثال می خواهد از بین رشته های درسی یک هر کدام چه پیامد و نتیجه ای دارد دارد

 پرسیدن سواالتی از این دست قدرت تفصیل دهی او را باال ببرید: گفتگو و شما می توانید با 

 هر رشته نیاز به خواندن و مطالعه در چه زمینه ای دارد؟

 ؟ هزینه و امکاناتی نیاز داردهر رشته چه 

  چگونه است؟ آینده شغلی، مکان اشتغال به کار هریک

 علمی و کاربردی تر است؟  داممحیط ک

 ؟کدامیک سالمتر استمحیط 

  و ... . میتوان آن را آموخت؟جایی دیگر نیز آیا غیر از دانشگاه 

است بنابراین  باال بردن علماز دیگران و یا  مشورت گرفتننیازمند  کنید پاسخ به این سواالت این بخشدقت 

سعی کنید همه آن ها را خودتان جواب ندهید و او را به افرادی متخصص در هر زمینه یا کتاب های مرتبط 

 ارجاع دهید.

 

 .واگذار کنید آنانمسئولیت های مختلف به  (4

و توانایی ید به جنسیت فرزندتان ورد باالبته در این م انجام دهید واین کار را می توانید در مسافرت و اردوها 

را باز خواست یا تحقیر  آناند نتوانستند آن را انجام دهن در صورتی که مسئولیتی دادید وتوجه کنید،  شانهای

ان را در ف است و البته گاه الزم است شما آننکنید، مهم ارتقای توان تفکر و روبرو شدن با موقعیت های مختل

بپرسید آیا می توان به نحو دیگری این کار را انجام داد؟ چه راه پس از انجام مسئولیتی انجامش کمک کنید. 

 ؟دهای دیگری برای انجامش سراغ داری

  



و به غذای نهار پخت انتخاب و به دختران وظایف مربوط به خانه یا کاری که در آن مهارت و رغبت دارد مثال 

 .پسران وظایف بیرون خانه را واگذار کنید

و مایحتاج  اقدام کنخانواده تهیه غذای برای مثال به او پول دهید و بگویید شام امشب با شما، با این پول برای 

معرض راه های مختلف قرار ، به این ترتیب نوجوان در بخر و هرچه باقی ماند را برای خودت نگه دار مورد نظر را

 می گیرد و شما می توانید در انجامش به او کمک کنید.

 

 .کمک بگیرید آناندر مورد نحوه انجام کارها در قالب سواالت، از ( 5

به نظرت با هواپیما برویم به نظرت کجا را برای مسافرت انتخاب کنیم؟ چرا؟ با چه وسیله ای برویم؟ برای مثال:  

اتوبوس برویم می و اگر با خریم ب سوغاتینمی توانیم و هزینه اش بیشتر است اگر با هواپیما برویم یا اتوبوس؟ 

 ... و   توانیم سوغاتی هم بخریم

 

بگویید آن مواجه است ترغیب کنید مثال را به خواندن مجالت و کتاب های علمی در موضوعاتی که با آنان  (5

 این کتاب راه های تشکر کردن از دیگران را نوشته میتوانی آن را بخوانی.

 

ترغیب کنید یا خودتان خواندن کتاب های حکمت آموز و حاوی ضرب المثل و داستان های خوب را به  آنان (6

 بخوانید و به شیوه ای جذاب برایشان تعریف کنید.

 

در محله  با افراد عالم و دوستان خوب ،فرهنگی و معنوی مورد اطمینان مراکز علمی ، از طریقرا  آنان (7

 .مرتبط کنید

فراموش  برایشان حاصل می شود،و راه های متنوع برای انجام کارها تجربه کارهای جدید  زیرا در اثر ارتباط،

در پی برقراری ارتباط با دوستان جدید است اگر شما آن را مهیا نکنید ممکن است روابطش  نوجواننکنید که 

 را با دوستانی که به صالح نیست پایه ریزی کند. 

 

او بگویید کسانی هستند که می توانند در این زمینه به تو کمک  به هنگام مواجه شدن با مسائلیگاه  (8

 . مانند دوستان یا افراد متخصص مورد اعتماد و ...  دهند می توانی از آنان مشورت بگیری

 



به بهانه های مختلف در مورد راه های مختلف رسیدن به هدف با آنان گفتگو کنید و از آنان بخواهید  (9

استدالل کنند، نفع و ضررهایش را بیان کنند، تفاوت روش های عنوان شده را با هم علت انتخابِ راهشان را 

بررسی کنند و از آنان بخواهید بازهم به راه حل های بیشتر فکر کنند و بگویند هر کدام برای محقق شدن به 

بنویسید و در مورد حتی راه های نامناسب را هم  چه امکاناتی احتیاج دارد و شما آن ها را روی تخته بنویسید.

 نفع و ضررهای آن گفتگو کنید.

 

از آنان بخواهید با آنچه که در خانه دارند یک کاردستی یا وسیله مورد نیاز برای خودشان تهیه کنند به  (10

یا از او بپرسید آیا میتوان برای وسیله ای بطریهای خالی، چوب بستنی و ...  ،عنوان مثال با کامواهای بی استفاده

 اهر بی فایده است، کاربردی جدید پیدا کرد؟که به ظ

 

از آنان بپرسید به نظرتان با دستمان چه  ان داده وبه اعضای بدنش توجه آنان رادر یک گفتگوی جمعی   (11

چه کارهایی می توانیم بکنیم و از این طریق توجه او را به تفاوتِ ی توانیم انجام دهیم با چشم هایمان کارهایی م

نوازشگر باشد یا کسی را کتک بزند بدهید یا چشمی که زیبایی ها را می بیند یا فقط آنچه  دستی که می تواند

بگویید اگر با این چشم چه کار و  نداریم را می بیند. یا بپرسید چرا ما دو دست داریم اگر یکی بود چه می شد؟

  کنیم ممکن است آسیب ببیند؟

 

ک مسئله، چند راه حل پیش پایش بگذارید و نفع و نوجوان با ی گاه خودتان میتوانید هنگام مواجه (12

 تر است را انتخاب کند.ت ضررهای هرکدام را نیز به او گوشزد کنید و از او بخواهید راهی که به نظرش درس

و بعد درس  مثال اگر می گوید حوصله درس خواندن ندارم به او بگویید می توانی قبل از آن کمی استراحت کنی

سری درست یا درست را بخوانی و بعدش با هم دِ و کارهایت را انجام دهی صبح زودتر بیدار شوییا فردا  بخوانی،

 کنیم؟

 

را به کسانی که پاسخش  آنانرا با سوال پاسخ دهید یا  ان را پاسخ ندهید می توانید سوالهمه سواالتش (13

جواب می دهید خودت چه فکر را ما این همه درس می خوانیم؟ شما دانند ارجاع دهید. مثال می پرسد چ را می

 می کنی؟ به نظرت درس خواندن چه فایده ای دارد؟

  



 موانع تفکر تفصیلی: (1-3

 تفکر تفصیلی  شدن اجبار و محدود کردن نوجوان، به جز موارد ضروری که عنوان شد باعث سرکوب

والدین  خواهد شد زیرا در انجام کارها تنها به راه حل های از پیش تعیین شده فکر می کند یا سعی می کند از

 یا مربی تقلید کند.

  راه حل هایش،عصبی یا کالفه شدن مربی در ارتباط با انتخاب های غلط یا ترس از تحقیر و سرکوب 

 .راه تفکر را بر او می بندد

انتخاب های والدین دقت کنند برخی مواقع الزم است که نوجوان در مواردی که آسیب زیادی ندارد الزم است 

غلط را نیز تجربه کند و بعد از آن با مهربانی با او گفتگو کرده و به راه های دیگر نیز، او را ارجاع دهیم بنابراین 

است، همچنین باید توجه داشته باشیم که حفظ آرامش و صبوری والدین از عوامل مهم در تقویت تفکر نوجوان 

اوال همیشه راه حل های ما نیز کامال صحیح نیست و ثانیا شرایط و خواسته های او متفاوت با ماست البته این 

 باعث نمی شود که والدین از اصول قطعی خود کوتاه بیایند منتها باید شرایط او را نیز در نظرداشته باشند.

  تنها یک راه را  نوجواننمره از عواملی است که تفکر را سرکوب می کند زیرا سختگیر بودن در مورد

والدین می توانند با بیان  عامل موفقیت خود می داند و آن هم باال بودن نمره هایش در تمامی دروس است.

 مزایای هر درس رغبت او را نسبت به آن باال ببرند .

  



 ( مهارت ترجیح دهی:2

 ،مقایسه ازطریق ورا بررسی کرده نفع و ضرر هرکدام  ،که بتوان هنگام رویارویی با چند راه جیح به این معناستتر

  به معیارها و باورهایمان نزدیک تر است، نسبت به سایر راه ها برتری دهیم.را که  یکی از راه ها

در تشخیص ت که توان او را از آنجایی که باید به نوجوان کمک شود تا بتواند بهترین راه را انتخاب نماید الزم اس

حال ممکن است ها و ضرر هاست،  همه انسان ها براساس نفع انتخاب حقیقی باال ببریم زیرا نفع و ضرر های

این نفع حقیقی نیست زیرا پس از مدتی لذت  در حالی که کسی لذت های زودگذر را برای خود منفعت بداند

تحمل کند تا به  را ظاهری و یا کوتاه مدتست ضررهای و یا ممکن ا رفته و در آینده حسرت می خوردآن 

 منفعت های ماندگار برسد.

بتواند با مقایسه، آن  ثانیا به درستی بشناسد وطبق معیار ومالکی منفعت ها و ضررها را الزم است  اوال بنابراین 

باالرفتن توان تفکر، علم و مقایسه رسیدن به این امر نیازمند  را انتخاب کند. بهترینها را اولویت بندی کند و 

 .است

نیز بررسی  برای ترجیح صحیح باید مواردی کلی را همواره مدنظر قرار دهد بتواند نفع و ضرر را از این جهات

، توجه به وقت کاری که ترجیح می دهدتوجه به سالمتی بدن و درخطر نبودن آن و توانایی بدنی در مانند کند 

 و زمان و مسائل پیرامون آن، توجه به باید و نباید ها و قوانین آن. 

  



 :بهتربرای ترجیح و علم روش هایی جهت باال رفتن توان تفکر ( 2-1

 :ببرد باال هایش برنامه و ها فعالیت به نسبت را نوجوان هوشیاری باید مربی (1

 منافع ، آن انجام از هدف و بنویسد جزئی صورت به را هفته یک در هایش فعالیت بخواهد او از که صورت این به

 نمره با توانند می) دارد ترجیح دیگری بر یک کدام بگوید و کند مقایسه هم با را آنها و نوشته نیز را آن ضرر و

 با را او ، نوجوان فکری سطح با متناسب مربی باید مرحله این در کند بیان را ترجیح این علت و( کند مشخص

 اهمیت و ارزش ن اساسبر آ و کند و معیاری برای انجام کار ها به او بدهد  آشنا ماندگارتر و حقیقی های منفعت

آشنا  علما و شهدا زندگی با را نوجوان پایان در و بنشیند بحث و گفتگو به او با و داده توضیح را کارها برخی

 د .هبودن ارزش برخی کارها نسبت به برخی دیگر را یاد دو از این طریق به انان معیار و مالک و باال  کرده

 

  برای مثال نوجوان جزء برنامه ها و فعالیت هایش ورزش، خواندن کتاب های غیر از مدرسه، تماشای

 تلویزیون و بازی های کامپیوتری را عنوان می کند و می گوید هدفم این است که سرگرم شوم .

معلم باید از او بپرسد کارهایی که گفتی غیراز سرگرمی به نظرت چه منفعت دیگری دارد؟ به نظرت منفعت 

کدام کار بیشتر است ؟ اگر در روز فقط فرصت داشته باشی یکی را انجام دهی کدام را انتخاب می کنی؟ می 

شد و پس از انجامش حس خوبی توانی کار دیگری را به جای بازی کامپوتری انجام دهی که نفعش باالتر با

 داشته باشی؟ 

معلم می تواند رو به همه بچه ها بگوید ورزش کردن غیر از اینکه سرگرمی هست آیا منفعت بیشتری ندارد؟ 

 مثال اینکه سالم می مانیم یا روحیه می گیریم و کارهایمان را بهتر انجام می دهیم.

پس یعنی  ممکن است موقع ورزش با دوستمان دعوایمان بشود،اند ضرر هم داشته باشد ؟ مثال آیا ورزش می تو 

 آمد با هم آن را حل کنیم.مشکلی پیش  و اگرکنیم انیم ورزش ورزش نکنیم؟ نه ، ما می تو

 ؟ بچه ها سرگرم شدن با موبایل بهتر است یا ضرری که به چشممان می زند 

 ی؟ مثال مسواک زدنمثل چ ها سخت است ولی نفعش برایمان می ماندبچه ها بعضی کار 

یم و چند هن را از دست بدهیم و مسواک بزنیم بهتر است یا پول و وقتمان سختی بداگه شب ها کمی به خودما

 ؟ن داشته باشیمدندون سیاه و پرکرده تا آخر عمرماتا 

  قله را ببریم؟ به رسیدن لذت را تحمل کنیم و درعوض کوه از باالرفتن سختیمی توانیم 

 

 



 وشر خیر اینکه به دادن توجه برای آن بودن شر و خیر تعیین و انسان اختیار در امکانات به نوجوان دادن توجه (2

 .دارد ها آن از ما استفاده نوع به بستگی...  و اتفاقات بودن

 

 باشد برای مثال  آشنایی داشته  مراتببا نوجوان باید  (3

 (ست؟ا مهمتر شد؟کدامیک می چهنداشتیم  مغز یا قلب یا گوش اگر چشم اگر)بدن اعضای مراتب کشف 

 عسل دمانن بچیند اولویتی تحت را مواردی بخواهید او از) هستی مخلوقات در ترجیح و مراتب کشف 

 ...( و گل زنبور

 بیشتر ارتباط ، دوستم و مادر و پدر با ارتباط در من کالم نوع تفاوت)ارتباطات در ترجیح و مراتب کشف 

  ،(دوستان با یا است مهمتر اقوام با

 ها مسئولیت مراتب سلسله فهم و جامعه مختلف های ارگان در ترجیح و مراتب کشف 

 

 از هریک به نوجوان آموزش داد به این صورت که ساختار 3اعضای بدنازطریق نفع و ضرر را می توان  (4

 می شود و عضو هر کارایی بردن کارهایی که باعث باال و سالمتی حفظ عوامل داده،آموزش  او به را بدن اعضای

 ، خودشتفکرو با  بپرسد که علم آن را دارند کسانیبا ارجاع به کتاب ها و  را رساند می ضرر آن به که عواملی

، گیرند بهره آنان دانش تا از داده ترتیب عالمان و دانشمندان با ارتباط برای ای برنامه دیتوان می یا متوجه شود،

شرکت  و مطالعه را به او و کرده آشنا مورد اعضای بدن و محافظت از سالمتی آن و ... در ها کتاب انواع با را او

را جهت مند پیش ببرد یعنی در انتهای  فهم این مواردمربی باید این ، کندترغیب  زمینه این در مسابقهدر 

گفتگو به آنان بگوید خالق ما از آفریدن اعضای بدنمان هدفی داشته و حقوقی برای این اعضا قرار داده پس ما 

مجاز نیستیم هرکاری را با آن ها انجام دهیم یا می توانید توحید مفضل از امام صادق علیه السالم را برای آنان 

علیهم  بیت اهل همچنین بیان احادیث از های زیبایی را درباره اعضای بدن بیان فرموده اند.بخوانید که حکمت 

 جذاب در این مورد بسیار راهگشاست. و فهم قابل بیانی با آموز حکمت های قصه و ها المثل السالم وضرب

 

پیامد های آن  رفتن از اتفاقات و تصمیم های دیگران وگمربی باید توجه نوجوان را به تجربه و درس  (5

 نوجوان به اول مرحله در بایست می تمرین این انجام را برای او فراهم کند برای گیری عبرت شرایط جلب کند و

                                                           
بخش آموزش حدود و آداب ناگفته نماند که آموزش و آگاه سازی کودکان و نوجوانان نسبت به اعضای بدن شان، دارای حدود و آدابی ست، از آنجا که 3

موزش و کودک نیست، هر گونه آات زندگی و فهم کارکرد آن در حد اقتضائهایی از اعضای بدن که مرتبط با غرایز است به زمان جوانی مرتبط می شود، 

عجله در ارائه مطالب خارج از موضوعات ضروری  و به نوعی ربیت جنسی مطرح می شود، مذموم بودهاعضای بدن که با عنوان ت این نوع ازآگاهی سازی 

ی را گرفتار انحرافات نهاآنه تنها برای ایشان مفید نبوده بلکه خیاالت  محسوب می آید، بنابراین اینگونه آموزش ها ای کودک و در چهارچوب توان فهم ویبر

 وی را به خطر اندازد. و سعادت ممکن است هدایتحتی و  کرده که مراقبت از آن از توانشان خارج بوده



 پرسید،ب اکارهایش ر انجام مبنای و او دلیل از مرحله دوم در دارد مبنایی و دلیل کارش برای کس هر فهماند

 مرحله در و کند شناسایی را رفتار این بروز علت و دیگران نامطلوب رفتارهای بخواهید او از سوم مرحله در

 دارند باالتر نفع که کارهایی به را او توجه ماندگار و زودگذر منافع بررسی و بد و خوب دالیل مقایسه با چهارم

 بیشتر هایش موفقیت باشد ،داده دستور او به خداوند آنچه براساس عملش هرکس دهیدیاد  او به و دهکر جلب

 .شد خواهد فهم او برای و محقق دوره این انتهای در مورد این البته رسد می هدف به سریعتر و است

 

  جام کارها :نمثال برای داشتن معیار برای ا

 ؟ کنم سالم او چرا به ندارم کاری او با که من  

 است سردم من بندید نمی را در چرا ! 

  کنم.چون همه بازی می کنند من هم باید االن بازی 

 .همه ی دوستانم این کارتون را می بینند من هم باید ببینم 

 

 

هرکس برای کاری که انجام می دهد دلیلی دارد، مثال تواند با نوجوانان اینطور بحث را شروع کند که معلم می 

به خاطر اینکه  ،اگر یکی دلیل همه کارهایش سرگرمی و تفریح باشد خیلی از چیزهای مهم را از دست می دهد

به تفریحش برسد، ممکن است در اثر بازی های کامپیوتری چشمش ضعیف شود و هرچه به او بگویند که برای 

 چشمت ضرر دارد متوجه نباشد و همه حواسش به تفریح کردنش باشد.

بگویند  آنانیا ممکن است در حیاط با دوستش بازی کند و کلی سر و صدا راه بیندازد و هرچه همسایه ها به 

ن ناراحت هستند و همسایه ها از دستشا متوجه نمی شوند چون فقط به فکر تفریح کردنکمی آرامتر آن ها اصال 

یعنی  "است رعایت احترام به همسایه مثل احترام به مادر"که  دنه ادر حالی که پیامبر عزیز ما فرمود دباشن

 اذیت نکنیم.را ن هم است که ما همسایه هایمااینقدر م

هیم و اصال حواسمان هم هر کار اشتباهی رو انجام بد س اگر دلیل انجام کارهایمان درست نباشد ممکن استپ

ح کنیم و بقیه رو اذیت کنیم بهتر است یا آرام تر تفریح کنیم و همسایه ها را ناراحت به نظر شما ما تفری .نباشد

 .مان اذیت نشوندنکنیم؟ مثال میشه در خانه با توپ بازی نکنیم که همسایه های

 ؟ )معلم آن ها را روی تخته می نویسد( بچه ها شما دلیل انجام کارهایتان چه چیزهایی هست

 ن در نظر بگیریم؟  انیم برا کارهایمامی تو چه دالیل مهمتری را

 



 

هستند،  بد ها چیز برخی تر مهم ها چیز برخی اند مهم ها چیز برخی بیاموزد نوجوان به باید مربی (6

فریح کردن مهم است ولی اطاعت ، تتر مهم آن بودن حالل ولی است مهم داشتن پول بدتر مثال ها چیز برخی

 .... در و مادر مهمتر و از پ

 

 منفعتی به رسیدن برای گاه و رسید ها هدف همه به توان نمی زندگی در بفهماند نوجوان به باید مربی (7

کرد و رسیدن به  تحمل باالتر های منفعت به رسیدن برای را ضررها برخی یا و گذشت منفعت دیگری از باید

و راحت بودن باشد در آینده هیچ  یبرخی اهداف باعث می شود از دیگر اهداف باز بمانیم مثال اگر هدفمان خوش

داشته  علم و مهارتی نداریم و نمی توانیم کاری را درست انجام دهیم. یا اینکه اگر بخواهیم در زمینه ای تخصص

 .بگذریم تفریحاتمان برخی از باید مباشی

 

معیار و مالک برای انجام یک کار یا رسیدن به هدفی خاص چند راه را برایش ترسیم کند  باید مربی (8

 مختلف های گزینه بین و به او بگوید می تواندصحیح را به اوبدهد 

 

 پیامدی مربوط به خود، نتیجه و ضرر ،نفع دارای هریک ولی (خالف گزینه حتی) انتخاب داشته باشد  (9

ترغیب  بهتر انتخاب لزوم به را اوباید  مربی .منفعت و ضررهایی دارد گزینه وجه شود هراو باید این را مت .هستند

   .برگزیندکه بتواند انتخابی که ضرر کمتر و نفع باالتر و ماندگار تر دارد را  به او بدهد توان این راکند و 

 

 برای رسیدن به آن هرکس راهی را انتخاب ولی د ندر آینده شغل خوبی داشته باشد ندوست دارمه برای مثال ه

 می کند مثال یکی درس می خواند،

 ،می رود از همان اول سرکار دیگری 

 و مهارتی یاد بگیرد،ممکن است کسی به هنرستان برود  

یا اینکه یک نفر نه درس می خواند نه سر کاری می رود دوست دارد همه چیز را آماده به او بدهند و او هیچ  

 زحمتی نکشد،

او هم یک نفر هم شاید اصال نداند که می خواهد چه کاره شود فقط نگاه می کند دیگران چه کار می کنند 

 همان کار را می کند و ... 



 

 

 

 

علم گنج بزرگیه که تمام "امام علی عزیز ما فرموده اند  مثال: باید معیار و مالکی به او بدهیدشما در مرحله بعد 

حتما تو کارش  رو انجام بده به کاری علم داشته باشه اونینکه پس علم خیلی مهمه و هرکس قبل از ا "نمیشه

   . اشتباه می کنه 

و نفع هایی دارد ؟ )می توانید خودتان بگویید یا از  خوب به نظر شما هر کدام از کارهایی که گفتیم چه ضررها

 آنان بپرسید(

 : یا در مورد مسائل روزمره گزینه های مختلف را با بیان نفع و ضررهای کوتاه به او بگویید مثال

  ن ها را بخوری و زودتر خوب شویآمی توانی دارویت را نخوری و مریض بمانی یا. 

 و بعد فیلم را ببینی و سر موقع بخوابی یا بازی کنی و فیلم ببینی و تا دیر  می توانی اول تکالیفت را بنویسی

 خسته به مدرسه بروی. ت مشغول نوشتن تکالیفت باشی و صبحوق

 

توجه کنید اگر او گزینه نادرست راهم انتخاب کند اشکال ندارد زیرا ما نمی خواهیم با زور او را مجبور به انتخاب 

م امیدوار باشیم که با روبرو شدن با عواقب آن، در آینده تصمیمات بهتری خواهد صحیح کنیم ولی می توانی

 گرفت.

 

می توانید لیستی از کارهای روزانه را روی تخته برایشان بنویسید و از انان بپرسید کدام کارها نفع دارد  (10

نفع  بگویند نان بخواهد کهآن را هم بگویند و معلم از آضرر دارد و کدام هم نفع دارد و هم ضرر؟ و علت  مکدا

این مورد  می توان درنمره دهند  به هر نفع یا ضرر 10تر است یا ضرر کدام کمتر است و از یک تا کدام کار بیش

برای این منظور الزم  جهت انتخاب داشته باشند حتما باید معیار و مالکی با آنان گفتگو کرد، همچنین نوجوانان

ستانی از شهدا یا دانشمندان برایشان خوانده شود تا متوجه کارهایی با ارزش بیشتر روایاتی از اهل بیت یا دا است

  شوند. 

   

باید توجه او را به کسانی که در تاریخ شخصیت مثبت و اثرگذار یا منفی داشته اند جلب کرد و به او  (11

ترجیح داده اند؟ علت گفت که آنان چه معیار هایی برای انتخاب هایشان داشته اند کجا اشتباه یا درست 

 ؟می توانستند انتخاب درستی داشته باشند انتخابشان چه بوده است ؟ در چه صورت

ور که بیان شد از مهمترین عواملی که باعث ترجیح های صحیح می شود داشتن معیار و مالک هایی برای همانط

انتخاب است بنابراین باال بودن علم در زمینه هایی که نوجوان با آن سروکار بیشتری دارد او را به سمت انتخاب 



شرکت در مباحث  د اعتماد و دانا وضرورت مشورت البته با افراد مور سوق می دهد به همین جهت های بهتر

با بیان احادیث و آیات قرآن همراه با بازی و نشاط ومتناسب با سن آنان به همراه حکمت علمی، معنوی و اخالقی 

ست همچنین بسیار ضروری اها ضرب المثل ها و قصه های جذاب و مفید و برگزاری مسابقات در این زمینه 

او با کتابخانه ها آشنا کند، البته باید او را به کتاب های متناسب  و تشویقانی تاب خوکالزم است مربی او را به 

 با سن و نیازهایش ترغیب نمود.

  مربی می تواند یک پروژه در زمینه های مختلف علمی مذهبی و ... به نوجوان بدهد و او را به افراد مورد

 اعتماد و عالم یا کتاب های مناسب در آن زمینه، ارجاع دهد.

  مربی می تواند به مناسبت های مختلف موضوعی جذاب را مطرح کند و مسابقه ای بگذارد که هرکس

منبع اینترنت نباشد اگر با مطالعه کتاب و یا با مشورت از دیگران یک متن کوتاه را در آن مورد آماده کند البته 

 بهتر است زیرا هدف این است که او به مطالعه ترغیب شود.

 

 توان مقایسه، راهی دیگر جهت باال رفتن توان ترجیح: ارتقای( 2-2

 به منجر مفید های گی بسیار مهم است می تواند مخرب هم باشد، مقایسهتوان مقایسه همانطورکه برای زند

 رانوجوان  غلط مقایسه های و شود می صحیح معیار به رسیدن و گیری تصمیم قدرت رفتن باال و علم افزایش

 .که نتایج بدی را در برخواهد داشت کند می...  و حسادت ، ریا کبر، دچار

برای او فراهم درباره موضوعات ساده و اتفاقات اطراف ،  یحالزم است مربی شرایط مقایسه های صح   (1

او را  یجه مقایسه او به کمک هم بررسی شود و مربی، الزم است نتکند تا نوجوان نسبت به آن ها هوشیار گردد

 به سمت اولویت های صحیح راهنمایی کند.

 

 این جمالت را از او بپرسید و از او بخواهید که آن را استدالل کند. یدمی توان

 .اگر همه دوستانم باهم به پارک رفتند من هم باید بروم 

 . هرکس پول داشته باشد هیچ مشکلی ندارد مثل همسایه ما 

  باید برای من هم بخرید.وقتی برای برادرم موبایل می خرید 

 .اگر من به حرف معلمم گوش می دهم معلم هم باید به حرف من گوش دهد 

 

 



مربی باید او را  را نسبت به برخی دیگر متوجه شود، کارها الزم است نوجوان بتواند اهمیت برخی   (2

متوجه باالتر بودن ارزش یک کار در مقابل کار دیگر کند، می توان هنگام مواجه شدن با مسئله ای و با داشتن 

این  و درراه های متعدد از او بخواهید که طبق نفع های باالتر و نفع های زودگذر آن ها را اولویت دهی کند 

 دهد.یب با او گفتگویی را ترت مربی می تواندمورد 

   

  اگر قرار باشد از بین یکی از این چند کار زیر یکی را انجام دهی به نظرت کدام مهمتر است؟ بعد از آن

 درس خواندن، رسیدگی به مادر که مریض است، تماشای تلویزیون، بازی کردن  کدام را انجام می دهی؟

 

 ی دهی؟ اگر آن ها نبودند به چه کسی اگر قرار باشد کارنامه ات را یکی امضا کند آن را به چه کسی م

 می دهی؟

 بور باشی یکی را انتخاب کنی چه می کنی؟اگر بین حرف دوست و پدرت مج 

 

با او گفتگو کند و از او دلیل بخواهد البته نه ست که مربی پس از طرح پرسش ها و گرفتن پاسخ، الزم ا (3

نکته بعدی این است که این پرسش و پاسخ باید هدفمند باشد یعنی او را به ، سرزنش و اجبار بلکه با مهربانی با

در خالل گفتگو به او اهمیت رسیدگی  مورد مثال باالدر )سمت داشتن معیار و مالک در راستای عبودیت ببرد. 

یز نمی البته بدون حس توهین و به کار نبردن جمالتی با این مضمون که تو هیچ چ (به مادر و پدر ذکر شود.

 فهمی، چند بار باید برایت توضیح دهم و تو دختر یا پسر بدی هستی. 

 

 چرا از بین همه افراد پدرت را برای امضا کردن کارنامه انتخاب کردی؟ 

 با دیدن آن چه مطالب مهمی را یاد  چرا از بین این همه برنامه این فیلم را برای تماشا انتخاب کردی؟

 گرفتی؟

  نرفتی؟ چه کار مهمتر از آن داشتی؟چرا به خانه دوستت 

 

جای پرسش مدام ازعلت رفتارغلط، درقالب یک داستان و یا جمالت فکری او را نسبت به  همی توان ب (4

 .به جای اینکه مدام بگوییم چرا اینکار را کردی و ...  کردیا تشویق کار درست ترغیب 

 

  ؟کنیدرس بخوانی و با من کابینت ها را مرتب دوست داری کمتر  

  .هرکدام از شما که نمی خواهد سر کالس گوش دهد می تواند آرام بخوابد 



 

 

 

 

 .اگر دوست داری ساعتی را مشخص می کنیم و با هم کتاب می خوانیم و بعد تلویزیون می بینیم 

 اریم بخوریم و بعد دل درد بگیریم؟تا جا د آیا باید 

 

گیری از رفتار دیگران ارتقا داد، این مورد را می  توان عبرتی توان توان مقایسه را از طریق باالبردن م (5

جزئیات یک  ،الزم نیست برای عبرت گیری توان در قالب گفتگو یا اجرای نمایش نامه و داستان نیز بیان کرد.

 زمینه بروز رفتارهای مشابه را در او باال می برد. این کار کار نادرست را بیان کنید زیرا

 

را می شناسیدکه ضرر پفک و ... را میدانند و باز هم می خورند؟ به نظرشما چه مشکالتی برایشان آیا شما کسانی 

 پیش می آید؟

 کسانی که فقط به فکر تفریح و سرگرمی اند و مطالب و مهارت های مفید یاد نمی گیرند چه آینده ای دارند؟ 

 

نان تقلید می و در رفتار از آ کردهنوجوان امکانات ونعمت های خود را با دیگران مقایسه  ،در صورت مقایسه غلط

جلوتر باشد درصورتی که  دیگرانو می خواهد به امکاناتی که آنان دارند برسد و در رسیدن به اهداف از  کند

اسب با شرایط و توانایی که ان بگوید هرکس متنآنمربی باید توجه او را به امکاناتی که هرکس دارد بدهد و به 

 دارد قرار است تالش کند و به موفقیت برسد.

 

د و ورهای گزینه های متعدد را متوجه شالزم است نوجوان پس از آنکه توانست نفع و ضر ،بنابر آنچه گفته شد

ماندگار تر و ضرر مالک و معیار صحیح را مدنظر قرار دهد، باید بتواند آن ها را با هم مقایسه و آنکه نفع بیشتر و 

 کمتر دارد را در اولویت باال قرار دهد و آن را نسبت به سایر گزینه ترجیح دهد.

  



 :( موانع ترجیح صحیح2-3

خود از ناحیه  ،و ندیدن ضررهای پس از آنو مادی در نظر گرفتن منفعت های زودگذر ، ندباید دقت ک مربی

 .شود و ضعف در تفکر حاصل می )جو زدگی(دوستان، رسانه ها ،مربی

د مورد افراوستان دد ارتباط او را با استفاده باشد و سعی کن رسانه های مورد مراقب مربی باید اوال بنابراین

 کند د و از طریق بیان عاقبت کسانی که دوستان خوب نداشته اند او را از دوستی با برخی دوراطمینان باال ببر

درصورتی که مربی  . ثانیاو اهمیت و منفعت دوستی با افراد راستگو، امانت دار، اهل نماز و با اخالق را بیان کند 

در مواجهه با مسائل  واند نوجمعیارهای نادرستی را لحاظ می کند نباید انتظار داشته باش در انتخاب های خود

توان تفکر و علم جهت یح از بین چندین گزینه نیازمند انتخاب صح، عالوه بر این ،دخود عاقبت نگری داشته باش

مربی می بایست داشتن معیار و مالک، ارزیابی نفع و ضرر و عاقبت سنجی آن هاست لذا در این مرحله نیز 

 اجبار. باد نه وان را به سمت بهترین انتخاب ببرد با گفتگو های مسالمت آمیز نوجصبوری داشته باشد و سعی کن

و ضرر است این شناخت درصورتی حاصل می شود که نوجوان  نفع در این رابطه شناخت درست فهمو نکته مهم 

، شهوت )میل شدید به هر چیز( و طمع)خواستن چیزی که االن  بتواند قوای غریزی خود مانند غضب )خشم(

نه  و د سرکوب شوندباین سه قوه ن( را کنترل کند اییا مقدماتش را فراهم نکرده شرایط رسیدن به آن را ندارد

در صورتی که آزاد گذاشته شوند باعث می شود انسان همواره نفع های ظاهری و زودگذر و  آزاد گذاشته شوند

ضرر های طوالنی مدت را تجربه کند و درصورتی که سرکوب شوند خیلی از میل های خوب نیز از بین می روند 

ل نشده مثل آسیب زدن به خود و دیگران و پشیمان شدن برای این منظور الزم است او را با عواقب خشم کنتر

و از دست دادن دوستان و ... اشاره کرد یا عواقب پاسخ دادن به انواع میل ها مانند غذا خوردن زیاد، دل درد و 

 بیماری یا ... را برشمرد یا داستانی در این زمینه تعریف کرد.

  



 تعیین و گزینش انتخاب ترجیح داده شده:( 3

نسبت به انتخابش الزم است  از اینکه نوجوان توانست گزینه برتر را نسبت به بقیه گزینه ها ترجیح دهدپس 

و آماده انجام آن کار شود  ور کندو بتواند شک و تردید را از خودش د )تعیین( ات بیشتری کسب کنداطالع

 این بدان معناست که نوجوان اراده قطعی در انجام آن کار را پیدا کند. )گزینش(

 

 زدگی، جو ، خشم کنترل توان زندگی، های مهارت عنوان با متعدد های کارگاه برگزاری با باید مربی (1

 عدم عواقب به نسبت را او ، آن به گفتن نه مهارت و درونی های وسوسه و القائات ، شناخت عجله و بخل، حرص

 قرار تاثیر تحت راحتی به روحی، و جسمی سالمت افتادن خطر به هدف، به نرسیدن مانند موارد این کنترل

 .کند گوشزد را...  و گرفتن

 

او سواالتی درباره گزینه ای که ترجیح داده شده پرسیده شود مثال به نظرت اینکار چه قدر  الزم است از (2

خودم باید چه  امکاناتی که نیاز دارد چیست؟است؟  چه موقعزمان خوب برای شروع آن زمان احتیاج دارد ؟ 

آیا کسانی  )حافظه خوب ، توان استدالل خوب و ...( آمادگی هایی داشته باشم؟ آیا باید بدنم سالم و قوی باشد؟

آیا ت و کارهای الزم سوال کنیم؟ قبال این راه را انتخاب کرده باشند ؟ میتوانیم از آنان درمورد امکانابوده اند که 

هنگام انجام آن کار باید لحاظ که در دیگران نمی شود؟ باید و نباید هایی این انتخاب باعث آزار یا آسیب به 

چه جزئیات و برنامه  ؟کند می مکمک عواملی چه کند؟ می ایجاد خلل کار آن انجام در عواملی چهم چیست؟ کن

 م؟ برساست تا به هدف انتخاب شده  هایی الزم

 

ان نسبت به گزینه الزم است نوجو بنابراینسواالت مهم در این بخش درباره جزئیات نحوه انجام آن کار است 

اهمیت وقت و زمان ، سالمتی بدن و  درستی بشناسد وه و جوانب آن را ب علم کافی پیدا کندترجیح داده شده، 

 .را بداندباید نباید های الزم برای تحقق آن 

 :و باید نباید ها و سالمتی اعضای بدن برای نمونه در مورد اهمیت وقت و زمان

 باید این به همین جهت هرکار الزم است مراحلی طی شود است که نوجوان بداند برای به ثمر رسیدن  الزم

 عجله باعث می شود مراحل طی نشود و به نتیجه مطلوب نرسد. و برایش برنامه ریزی کند لذا ناسدبش مراحل را

 

  در غیر این صورت ممکن است امکانات را با گذر زمان نوجوان باید بداند هرکار باید در زمان خودش انجام شود

 باعث که تنبلی عواقبستا باید در این رادهد )مثال علم آموزی که بهترین زمان آن در نوجوانی است( .باز دست 



زمان می شود به او آموزش داده شود مثال از طریق عبرت گیری کسانی که از فرصت ها بهره برده  دادن دست از

 اند و به منافع زیادی رسیده و کسانی که به دلیل امروز و فردا کردن از بسیاری اهداف جا مانده اند.

 

 تحقق انتخاب صحیح و رسیدن به اهداف را در سالمتی اعضای بدن خود بداند  عاملمهمترین  الزم است نوجوان

متی و پیشگیری از بیماری ها باشد برای مثال برای درس خواندن الزم است حافظه و از این جهت به فکر سال

 دقوی داشته باشیم بنابراین به آنان اهمیت مواد غذایی سالم و به لحاظ مزاجی گرم رابه او توصیه کنی

 

 او برای تحقق اهداف وسیله هستند و باید  )به جز اعضای جنسی(الزم است نوجوان بداند هریک از اعضای بدن

دقیق بهره  در جهت مشاهده آنچشم عضوی است که باید از برای مثال ت صحیح استفاده کند، آن ها را در جه

ینکه بی هدف آن را که دارد دقت کند نه ابتواند با دیدن یک وسیله به جزئیات آن در راستای هدفی برد، باید 

برده شده جلب به کار رینش و تدبیر الهی ی علمی و هدفمند توجه او را به آفمیتوان با بردن اردوهاتماشا کند. 

از آن ها بخواهد وظایف هریک از افرادی که برای رسیدن به هدفی تالش می  بازدید از کارخانه ای،کرد یا با 

 از بازدید گزارش آن را تهیه کند. را ببیند و پسکند 

 

  ،جه برسد الزم است قوانین و مقرراتی رعایت شود در به نتیهرکار برای این که مربی باید به نوجوان یاد دهد

صورت شکست می خورد برای مثال کسی که می خواهد ورزشکار خوبی باشد ولی همه چیز می خورد  غیراین

 ولی کتاب نمی خواند و ... یا کسی که می خواهد علمش زیاد شود 

 

 نسبت هوشیاری باعث این که دهند آموزش او به را کارها در محاسبه ،نوجوان ظرفیت اساس بر مربی است الزم 

درمورد هدف از انجام کار، بررسی الزم است در گفتگو های جمعی سواالتی  ،گردد می...  و رفتارها ها و عادت به

، الزم است پس از تحقق عمل و با روبروشدن کار مهم و مهمتر و ...  پرسیده شودمفید یا مضر بودن آن، شناسایی 

 با مشکالت و موانع وکسب تجربه های جدید عمل خود را اصالح نماید.

  



هدف با ایجاد فضای گفتگو و برای مثال پس از دیدن برنامه ای تلویزیونی سواالتی از این قبیل را مطرح می کنیم:

ش رنامه تلویزیونی چه بود؟ آیا ارزچه برنامه هایی مفید هستند؟ مطالب مضر این ب تلویزیون چیست؟از تماشای 

آیا الزم است همه برنامه های زمان گذاشتن داشت؟ آیا به جای دیدن این برنامه کار مهمتری نداشتم؟  داشتن

 مفید تلویزیون دیده شوند؟

 ان بیان می گردد:یکسری مهارت های عمومی نیز جهت ارتقای این تو

 با ارتباط در یا اردوها در مثال)او نظرات شنیدن و سوال طرح و شنیدن و دیدن خوب به نوجوان دادن توجه 

 (انسان برای زنده موجود هر های درس به توجه و ها زیبایی به او دادن توجه  طبیعت

 حیوانات و گیاهان با ارتباط ، گردش ، مردم با آمد و رفت مانند ثمر مثمر های موقعیت در تجربه ایجاد 

 گیری تصمیم نوع ، عملکردشان نادرستی یا درستی علت بیان ، گذشته اقوام سرگذشت به نوجوان دادن توجه 

 و کربال های شخصیت زندگی فهم رفتارآنان، در شر و خیر مصادیق شناخت و آن عاقبت و حساس مواقف در

 ایشان از جاماندگان یا  حسین امام یاران پیوستن چگونگی و آنان گیری تصمیم مالک و تفکر نوع

 و ادبیات ،شعر، جغرافی ، تاریخ های زمینه در سودمند کتابهای مطالعه و مطالعه پر افراد با آمد و رفت ... 

 نوجوان جنسیت به توجه با تخصصی و عمومی های مهارت تقویت 

 کردن جمع از خاطره ایجاد ، اشیا شباهت و تفاوت براساس چینش و نظم آموزش طریق از مندی ضابطه تقویت 

 مشخص قاعده با کارها انجام در مربی مشاهده و وسایل

 مربی رفتار در آن مشاهده و مهمتر ، مهم کارهای در بندی اولویت تمرین  

 

یر تصمیمش یدر این مرحله ممکن است با توجه به امکان سنجی و بررسی جزئیات برنامه نوجوان تصمیم به تغ

  .که اشکال نداردبگیرد 

 داد. پرهیز شتاب و عجله از را او باید گرفت کاری به تصمیم نوجوان که هنگامی توجه داشته باشید

 او و بخشد بهبود را عملش سریعا تا کنند کمک او به مشکل با برخورد و ای برنامه شدن اجرا از پس باید مربی

 ... ( و رفتاری اطالعاتی، مالی، عاطفی، حمایت). هندد یاری خیر به رسیدن در را

 

 

  



 تحقق انتخاب:( 4

کند  یاری انتخاب به عمل در به اواو انتخابش را محقق کند در این راستا مربی باید  که رسیده آن به نوبت حال

 :کند تقویت نوجوان در را زیر های مهارت مربی است الزم توان این باالبردن برای

 

 آن ارتقای برای و داده قرار نظر مد را است هدف بهرسیدن  باعث که ها مهارت برخی مربی است الزم (1

بنابراین  .کوچک درکارهای موفقیت تمرین و مندی جرئت و ترس عدم نفس به اعتماد مانند باشند داشته برنامه

الزم است که کارهای کوچک را به او واگذار کنیم تا موفقیت های کوچک را بدست آورد، این باعث باال رفتن 

 دادهاعتماد به نفس و جرات مندی می شود ، گاه الزم است با او کاری را شروع کنید و در کنارش به او مشورت 

 و در انجامش به او کمک هم بدهید. 

 

یر و با ارزشی که توسط والدین و مربی انجام می شود خیرات را به او یاد می دهد و احتمال مشاهده کارهای خ (2

 محیط با را او است تکرار آن در نوجوان را باال می برد و می فهمد که او نیز توان انجام آن را دارد بنابراین الزم

 مراسمات در شرکت مناسب، مدرسه انتخاب با) کنند ترغیب صحیح ارتباط به داشتن و سالم سالم، افراد های

 .... ( و خیریه و نیکوکاری های انجمن ، مساجد و مذهبی

 

 

 

 

 

 


