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قدم اول:
شناخت دوره های رشد
شناخت اقتضائات نوجوانی

ویژگی های والدین یا مربی نوجوان

 کودکی
 نوجوانی

شناخت دوره های رشد

توانایی های هر دوره چیست؟
چ

چه مراحلی در هر دوره باید طی شود؟

نشانه موفقیت در هر دوره چیست؟

نوجوان

 دارایی :توان تفکر
 مراحل:راهکارهایی جهت:
 مراحل :توانمندی انواع تفکر درمورد:
 توانمند سازی نیروهای حسی
 خلقت و سالمتی
 بهره مندی از کلمات طیب
 اعضای بدن
 بذرپاشی باور های طیب
زمان
و
وقت

 تامین رزق طیب
 اختیار
 بهره مندی از عاطفه و امنیت والدین
 علم آموزی
 هدف :انس با طیبات ،بروزات و کالم زیبا
 باید ها و نباید ها
کودک
 هدف :استقالل در تصمیم گیری با
رویکرد خیرگزینی
با مساعدت و همراهی والدین و مربی
 دارایی :حواس  ،نطق ،کالم و عواطف

چه قدر نوجوان و نیاز هایش را می شناسید؟
اقتضائات نوجوانی میتوانند پله های صعود باشند یا
عامل سقوط ؟؟؟؟؟  ....باید بدانیم:
اقتضائات نوجوانی بهترین فرصت برای شکوفایی
نوجوان است...

اقتضائات نوجوانی
 نوجوانی و هویت مستقل

سرکوب شدن توانایی ها و انتخاب ها
احساس تحت نظر بودن توسط والدین

اقتضائات نوجوانی
 نوجوانی و ارتباط با دیگران

 نوجوانی و ظاهرگرایی
 نوجوانی و احساس نیاز به شادی

ضعف در برقراری ارتباط و اصرار والدین بر این ارتباط

روبرو شدن با نصیحت های مکرر والدین و میل به لذت ها
بی توجهی به آن در خانواده

اقتضائات نوجوانی
نوجوانی و احساس نیاز به توجه
 نوجوانی و کمال گرایی
 نوجوان و الگو پذیری

عدم صرف وقت خانواده و آموزش های الزم
رسیدن به آرزوها بدون تالش
تقلید از رفتارهای اشتباه دیگران

مهمترین آسیب این دوره :
عدم حس ارزشمندی و پشتوانه عاطفی است که به دلیل بی
توجهی به اقتضائات یاد شده حاصل می شود و منجر به بروز
انواع مشکالت ،در نوجوانی و جوانی خواهد شد.

متاسفانه والدین و مربی نقش زیادی در آن دارند.

ویژگی والدین یا مربی در مواجهه با نوجوان:
 نوجوان در کنار خود نیاز به والدین و مربی امین  ،دلسوز و آشنا به
اقتضائات دارد.
 توان برقراری هم کالمی از مهمترین ویژگی های والدین یا مربی
است.

قدم دوم  :بررسی مهمترین دارایی نوجوان یعنی

تفکر

 اصلی ترین دارایی نوجوان برای رسیدن به انتخاب خیر(خیرگزینی)
 وظیفه اصلی والدین :مساعدت برای جهت دادن تفکر به سمت
عبودیت با توجه به نفع و ضررهای حقیقی

دو مسیر اصلی تفکر :شنیدن و مشاهده

توجه به موارد زیر در پرورش تفکر:
 توجه به سطح تفکر

 ارتقای سطح تفکر
 جهت تفکر در راستای عبودیت

توجه به ارتقای سطح تفکر با موضوعات زیر:
باید نباید
انتهای دوره رشد دوم

علم
آموزی

اختیار

وقت و
زمان

اعضای
بدن

خلقت و
سالمتی
ابتدای دوره رشد دوم

موارد عنوان شده به ترتیب و براساس رشد تفکر می باشد.
در مواجهه با هر مسئله ای باید با توجه به رشد تفکر ،موارد عنوان شده را در نظر
داشت.

لزوم مساعدت والدین برای ارتقای مشاهده و شنیدن درنوجوان
عبرت گرفتن از اتفاقات
توان مشاهده عاقبت انتخاب و تصمیم گیری ها
خوب شنیدن و توجه به جزئیات مهم
مشاهده دقیق تر نعمت ها و استفاده بهتر از آن ها
لزوم توجه والدین بر رفتار خود
و ...

مثال هایی دیگر برای ارتقای سطح انواع تفکر
 مشاهده رفتار والدین و مربی یا اطرافیان در مواجهه با موضوعی ،مثال هنگام عصبانیت (تفکر تعبدی)
 مشاهده رفتار دیگران با خودش (تفکر مشاهده ای)
 شرکت در جلسات قرآنی ،معنوی و علمی (تفکر انتزاعی)

 مشاهده بازی ها و برنامه های تلویزیونی
 شنیدن نظرات افراد مختلف در مدرسه ،جمع والدین ،آشنایان و دوستان و ( ...تفکر شنیداری)
 شنیدن یا فهمیدن جوانب مسئله ای از طریق خواندن کتاب یا  ، ...مثل دانستن نفع و ضرر ابراز
خشم
شنیده ها و مشاهده ها باعث می شود نوجوان به صورت تقلیدی در رفتار ،از دیگران الگو بگیرد یا
بسته به رشد تفکر خود ،رفتار خوب و بد را با توجه به نفع و ضرر و عاقبتی که دارد مقایسه کند و به
آن عمل کند.

اصالح جهت تفکر در راستای عبودیت
 والدین باید تفکر نوجوان را به سمت عبودیت و ادب جهت دهند.
 نوجوان بتواند فکرش را در جهت عبودیت خداوند بکار گیرد نه در جهت ارضای
هوای نفس
با رعایت دو نکته
 )1آنکه پدر و مادر در موقعیت خشم به فکر جلب رضایت خداوند هستند نه ارضای

هوای نفس
 )2والدین دقت دارند که راهکار ،تشویق ،تنبیه یا بیان نفع و ضررها و  ...جهت تفکر
نوجوان را شکل

می دهد.

برای نمونه  ،بیان کنترل خشم

 در ابتدای این دوره توجه دادن به سالمتی و اعضای بدن
از طریق بیان در خطر افتادن سالمتی ،استفاده صحیح از اعضای بدن هنگام عصبانیت

 در اواسط دوره صحبت از وقت و زمان و اختیار

با بیان اینکه با پرخاشگری در آینده چه صدماتی را وارد خواهد کرد ،از سرانجام عصبانیت پرسیده می شود یا پرسیدن
این سوال :می توانی خودت را جای دوستت بذاری دوست داری رفتاری با تو داشته باشد؟

 در انتهای دوره باال بردن علم و توجه به باید و نباید

به جای پرخاشگری باید چه کار کنیم؟امام علی علیه السالم موقع عصبانیت چه کار می کردند؟

قدم سوم :توجه به مراحل خیرگزینی
انتخاب خیر در مواجهه با مسائل مختلف مراحلی دارد که در مراحل رشد
نیز باید به آن توجه ویژه داشت:
 تفصیل دهی
 ترجیح دهی
 تعیین
 گزینش
 تحقق

مراحل رسیدن به انتخابی صحیح(خیرگزینی)
عوامل تقویت کننده:

 باال بودن قدرت تفکر تفصیلی و داشتن علم
 مشاهده تفصیل دیگران
 امور ثابت و قاعده مند
 مساعدت و همراهی در تفصیل موضوعی
 دادن مسئولیت و مشورت
 بازکردن باب گفتگویی در مورد موضوعی
خاص
 ارجاع به افراد با تجربه و متخصص
 ارجاع به کتاب ها و مجالت مفید
 آشنا کردن با مراکز فرهنگی و معنوی
 و ...

)1تفصیل دهی

مشاهده جوانب یک موضوع
و بررسی گزینه های پیش رو








عوامل تضعیف کننده:
اجبار و محدود کردن نوجوان
عصبی یا کالفه شدن مربی در
ارتباط با انتخاب های غلط
سختگیر بودن در مورد نمره
وقت نداشتن مربی برای صحبت
کردن با نوجوان
و...

مراحل رسیدن به انتخابی صحیح(خیرگزینی)
عوامل تقویت کننده:












مساعدت والدین در شناخت نفع و ضررهای حقیقی از طریق
گفتگو در مورد برنامه ها و موضوعات مختلف(اعضای بدن و )...
شناخت نفع و ضررها با توجه به معیار و مالک صحیح
درصورتی که والدین خودشان عمل میکنند
ارتقای توان مقایسه و اولویت بندی براساس نفع و ضرر از
طریق کشف مراتب
بررسی نفع و ضرر از منظر های مختلف
آشنا کردن نوجوان با عواقب مثبت و منفی کارها
شناخت کارهای مهم و مهمتر بد و بدتر
رسیدن به منفعت های باالتر و گذشتن از برخی منفعت های
زودگذر
اجازه اشتباه کردن در مواردی که ضرر زیادی نمی رساند
توجه دادن به شخصیت های مثبت و منفی تاریخی

)2ترجیح دهی

بررسی نفع و ضررهای هر
گزینه و مقایسه و اولویت بندی آن ها و
انتخاب بهترین آن

عوامل تضعیف کننده:








مرتبط نکردن نوجوان با مراکز فرهنگی خوب
تماشای زیاد تلویزیون و بازی های کامپیوتری
عدم صرف وقت مربی با نوجوان و مانوس نبودن
با او
اجبار یا تحقیر شخصیت نوجوان در فهماندن نفع و
ضررها
توهین به نوجوان در انتخاب غلط
ضعف در تفکر و عاقبت نگری
والدین یا مربی که نفع و ضرر را براساس منفعت
های شخصی انتخاب می کنند

مراحل رسیدن به انتخابی صحیح(خیرگزینی)
عوامل تقویت کننده:
 شناخت بیشتر گزینه ترجیح داده شده و
مسائل پیرامون آن
 برگزاری کارگاه هایی در قالب کنترل
خشم ،جو زدگی ،عجله و کندی و شناخت
عواقب ان

 )3تعیین و گزینش

در این مرحله باید نسبت به انتخابش اطالعات
بیشتری کسب کند (تعیین) و بتواند شک و
تردید را از خودش دور کند و آماده انجام آن
کار شود (گزینش)

عوامل تضعیف کننده:



عجله و کندی در عمل به گزینه ترجیح داده شده
وسوسه دوستان و القای محیط در ناتوانی در عمل به
انتخاب

مراحل رسیدن به انتخابی صحیح(خیرگزینی)
عوامل تقویت کننده:
 باالبردن اعتماد به نفس و جرئت مندی
 همراهی و مساعدت والدین برای کسب
موفقیت های کوچک
 مشاهده کارهای خیر و مهمی که والدین یا
مربی انجام می دهند

 )4تحقق
عمل به انتخاب ترجیح داده شده

رشد تفکر
مساعدت والدین برای ارتقا
و
جهت تفکر :عبودیت
تفصیل دهی

خلقت و سالمتی

اعضای بدن

ترجیح دهی

خیرگزینی

وقت و اجل

تعیین

اختیار
گزینش

علم آموزی
تحقق

باید نباید ها

ایجاد بستر هدایتی و رسیدن به استقالل در انتخاب ها در دوره دوم رشد

برای نمونه  ،بیان کنترل خشم
 در ابتدای این دوره توجه دادن به سالمتی و اعضای بدن
از طریق بیان در خطر افتادن سالمتی ،استفاده صحیح از اعضای بدن هنگام عصبانیت

 در اواسط دوره صحبت از وقت و زمان و اختیار
با بیان اینکه با پرخاشگری در آینده چه صدماتی را وارد خواهد کرد ،از سرانجام عصبانیت پرسیده می
شود یا پرسیدن این سوال :می توانی خودت را جای دوستت بذاری دوست داری رفتاری با تو داشته باشد؟

 در انتهای دوره باال بردن علم و توجه به باید و نباید
به جای پرخاشگری باید چه کار کنیم؟امام علی علیه السالم موقع عصبانیت چه کار می کردند؟

با توجه به رویکرد تفصیل دهی
به نظرت چه کارهایی می تونیم انجام بدیم؟

با توجه به رویکرد ترجیح دهی و تعیین
به نظرت بهترین کار چیه؟

با توجه به رویکرد گزینش وتحقق
نوجوان خودش را ملزم به کنترل خشم و رفتاری عاقالنه می کند

