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قبل از شروع این کتاب الکترونیکی باید بگم تمام 
مباحث این کتاب در دو بخش خالصه میشه: 

چالش های ارتباط با نوجوان. 	
راهکارهای بهبود ارتباط با نوجوان. 	

به تدریج که جلوتر بریم، این نقشه ذهنی رو 
با همدیگه تکمیل می کنیم و یک تصویر کامل 

ازش می سازیم.

 

نقشه ذهنی کتاب         

سالم به شما
روانشناس  و  مشاور  وفابخش،  حسین  من 
هستم و افتخار داشتم در حدود 10 سال اخیر 
آموزش های  خانواده هاشون،  و  نوجوان ها  برای 
برگزار  مشاوره  مختلف  جلسات  و  روانشناسی 
کنم. در تمام این مدت یک موضوع که خیلی 
یا  بود.  والدین و بچه ها  آزارم میداد، اختالفات 
اما همینکه حرف  نبود،  اختالفی  اوقات  گاهی 
میشد  باعث  نمی کردن،  درک  خوب  رو  هم 
صمیمت هاشون کم شه و نتونن به هم کمک 
افت  ریشه  که  می دیدم  اوقات  از  خیلی  کنن. 

با  زیادش  اختالفات  دانش آموز،  تحصیلی 
با  عاطفی  رابطه  عدم  گاهی  یا  هست  پدرش 
مادرش باعث شده وارد روابط عاطفی اشتباهی 
نوجوان ها  چالش های  از  خیلی  خالصه  بشه. 
در تحصیل و آرامش و رسیدن به موفقیت، در 
و  والدین  با  مثبت  و  رابطه خوب  یک  نداشتن 
گرفتم  تصمیم  همین  برای  بود.  مربی هاشون 
یک بحث کوتاه و مفید با شما داشته باشم در 
نوجوان ها. با  روابط  بهبود  راهکارهای  خصوص 

من کیم و اینجا چه می کنم؟         
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پدر و مادر خوبم، معلم و مدیر عزیزم؛

 سالم

می دونم خیلی اوقات ازدست من دلگیر می شید و 
احساس می کنید من دارم باهتون لجبازی می کنم.

چند سال اخیر متاسفانه گاهی اوقات رابطه ما با هم 
شکر آب میشد و خیلی زود به مشکل می خوردیم. 
من قبول دارم که خیلی زود عصبانی می شم و از 
کوره درمیرم یا اینکه بعضی خواسته هام یکطوریه 
که اجراش برای شما بسیار سخته، اما خوب منم 
قصد اذیت کردن ندارم. گاهی اوقات با خودم 
فکر می کنم که ما دو نسل متفاوت هستیم از دو 
فرهنگ و سیاره متفاوت آمدیم و حرف مشترکی با 
هم نداریم. احساس می کنم من و نیازها و شرایطم 

رو درک نمی کنید و همین باعث میشه خیلی از 
حرف هاتون برام اذیت کننده باشه.

می دونم خیرخواه من هستید اما قبول کنید اوضاع 
و احوال من هم خیلی با قبل فرق کرده و دوست 
ندارم مثل چند سال پیش که با هم خوب بودیم، 

با من مثل بچه ها رفتار کنید.

شاید اگه یکبار بشینم و باهم سنگ هامون رو وا 
بکنیم و ریشه اختالف ها رو پیدا کنیم، اوضاع خیلی 
خیلی بهتر بشه. چون منم واقعا از این اختالف ها 
خسته شدم و دوست دارم وقتی خونه هستم، 
آرامش داشته باشیم. به نظرم پیشنهاد شما خوب 
بود که با هم بریم پیش یک مشاور و مشکل رو با 

راهنمایی هاش حل کنیم.

درد و دل یک نوجوون         

برای تماشای ویدیو، بر روی تصویر کلیک کنیدبرای تماشای ویدیو، بر روی تصویر کلیک کنید

https://www.aparat.com/v/jF1tN
https://www.aparat.com/v/jF1tN
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وقتی با پدرومادرها در خالل کارگاه های آموزشی 
و جلسات مشاوره صحبت می کنم، خیلی اوقات 
با تعجب و نگرانی میگن: »نمیدونم چه اتفاقی 
افتاد! ما تا چند وقت قبل رابطه خیلی خوبی با 
بود. به حرف هام  هم داشتیم. همه چی عالی 
گوش می داد، همونطور که ما می خواستیم لباس 
می پوشید، هرجا می گفتیم می رفت و هرتصمیمی 
الزم بود بگیره قبلش حتما با ما مشورت می کرد. 
اما نمیدونیم یکدفعه چه اتفاقی افتاد. انگار دیگه 

اصال بچه قبلی نیست. به حرف همه گوش میده 
به جز حرف ما! انگار دشمنش هستیم. هرچی هم 
بیشتر بهش میگیم بیشترلجبازی می کنه. دیگه 

واقعا کالفه شدیم!!!« 

احتماال خیلی از شما هم مشکالت و گالیه های 
مشابهی داشته باشید. من برای راحت تر شدن 
بحث تصمیم دارم ریشه تمام این اختالفات و عدم 

درک متقابل رو در سه عنوان خالصه کنم. 

	.تغییر سن            	.تغییر نسل            3.تغییر عصر

هدفم از این بخش اینه که بدونیم اوال خیلی از 
این مشکالت چیزهای طبیعیه که خیلی از والدین 
و نوجوان ها تجربش میکنن، پس الزم نیست 

نوجوانی  از  درستی  شناخت  اگه  ثانیا  بترسید. 
داشته باشید، میشه با فکر و تدبیر یک ارتباط موثر 

و خوب رو با نوجوان برقرار کرد.

داستان از کجا شروع شد؟         

تو این کتاب دو تا نوجوان خوب گاهی 
معرفی  افتخار  با  میشن.  همراهمون 
می کنم: پارسا و پریسا. دو تا نوجوان 
نقشه های  کلی  با  داشتنی  دوست 
قشنگ برای آینده شون. اما خوب کمی 
با خانواده و بزرگ ترهاشون دچار چالش 
کتاب  این  دوم  بخش  تو  که  شدن 
میخایم بهش بپردازیم. امیدوارم تا آخر 

قصه مشکلشون حل بشه.

معرفی دو شخصیت
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بخش اول

 چالش ها

از بدو تولد شروع به رشد می کنیم و  همه ما 
بدون تردید الزمه این رشد یک واقیعت مهمه 
به اسم: “تغییر”. از کودکی به نوجوانی و جوانی و 

میانسالی و در نهایت پیری.

و  ناگهانی  و  سریع  معموال  نوجوانی  تغییرات 
شدیده، برای همین معموال دور از انتظار دیگرانه 
دوران  نوجوانی  می کنه.  زده  رو شک  اون ها  و 
گذار از یک کودک سرخوش و بازیگوش به یک 
جوان برومند و مستقله. حاال این تغییرات در چه 

جنبه هایی بروز پیدا می کنه؟

محدوده زمانی         
برای دوره نوجوانی در فرهنگ ها و جوامع مختلف 
زمان های متفاوتی مطرح می کنن. به طور کلی 
میشه گفت دوره نوجوانی با بلوغ آغاز میشه و تا 
رسیدن به ظاهر و استانداردهای بزرگسالی ادامه 
پیدا می کنه. پس معموال از حدود 11و12 سالگی 
تا 18 و 19 سالگی رو به عنوان دوران نوجوانی 

می شناسیم.
 growth hormone 1

Thyroxine 2

تغییرات جسمی         
با شروع نوجوانی، ترشح هورمون رشد )GH1( و 
تیروکسین2 بیشتر میشه که منجر به افزایش 
استخوان بندی  رشد  و  بدن  اندازه  فوق العاده 
به رشد  میشه. تستوسترون در پسرها منجر 
عضالنی، افزایش موی بدن و صورت و ایجاد 
ویژگی های مردانه میشه. ترشح استروژن در 
دختران منجر به ایجاد ویژگی های زنانه در بدن 

و انباشت چربی میشه.

اوقات  بسیاری  تغییرات جسمی  دقت: همین 
منجر به ایجاد اضطراب و نگرانی در نوجوان به 
ویژه در دخترخانم ها میشه. گاهی به هم خوردن 
موقت تناسب اندام های بدن فشار روحی زیادی 
به نوجوان تحمیل می کنه که منجر به اتفاقاتی 
و  انزوا  ظاهر،  به  حد  از  بیش  رسیدگی  مثل 
گوشه گیری و حتی دوری از دوستانی که هنوز به 

بلوغ نرسیدن، میشه.

1.تغییرات جوانی
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رشد شناختی درنوجوان         
آور  شگفت  بسیار  هم  نوجوان  شناختی  رشد 
اتفاق میفته. نوجوان می تونه فرضیه سازی کنه و 
احتماالت مختلف رو بررسی کنه، کاری که در 
برای همین  نداشت.  معنا  براش  اصال  کودکی 
نوجوان می تونه افکار و اعتقاداتش رو قضاوت و 
ارزیابی کنه و حتی مسیر فکری خودش رو مرتبا 
پیدا  افزایش  نوجوان  تفکر  بده. سرعت  تغییر 
می کنه و می تونه دریک لحظه اطالعات بیشتری 
همین  برای  داره.  نگه  خودش  حافظه  در  رو 

ممکنه: 

شدت  به  شما  انتقادهای  به  نوجوان  الف: 
باشید  مراقب  باید  پس  میشه.  حساس 
می کنید. صحبت  باهش  چطور  جمع  در 

پیدا  بودن  منحصربفرد  احساس  ب: 
قبول  رو  اون  فعال  الزمه  پس  می کنه، 
تا  بزاریم  احترام  شدنش  بزرگ  به  و  کنیم 
برسه.  متعادل تر  دیدگاه های  به  آینده  در 

ج: به خاطر عدم ثبات درفکرها، معموال در 
انتخاب و تصمیم گیری دچار مشکل میشه 
و خیلی زود از تصمیم هاش پشیمون میشه. 
پس الزمه بهش کمک کنیم به تدریج مهارت 
تفکر و تصمیم گیری رو به خوبی کسب بکنه. 
در  نکنیم،  کمک  بهش  مرحله  این  در  اگه 
آینده حتی نمی تونه موقع خرید یک لباس 

برای خودش انتخاب کنه.

رشد هیجانی         
تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی نوجوان باعث 
نتونه  و  بشه  پذیر  تحریک  شدت  به  میشه 
هیجان های خودش رو کنترل کنه. این هیجانات 
هم می تونه منبع رفتارهای مثبت و سازنده باشه 

و هم می تونه منجر به رفتارهای غلط و پر مخاطره 
باید  مثل دعوا کردن و پرخاشگری بشه. پس 
همراهش باشیم تا بتونه مهارت هایی مثل کنترل 
خشم رو یاد بگیره و به تدریج ازش استفاده کنه. 
پس همینجا مشخص میشه که وقتی دیدیم 
نوجوان ما عصبانیه و داره پرخاشگری می کنه، 
بنزین روی آتش نریزیم و با نصیحت کردن و 
یا دعوا کردن، شرایط رو سخت تر نکنیم. چون 
ممکنه در اوج هیجاناتش هر رفتار و عکس العمل 

غلطی رو از خودش نشون بده.

رشد اجتماعی         
رشد اجتماعی نوجوان باعث میشه با وجود اینکه 
به خانوادش عالقه داره، بودن با سایر افراد و به 
ویژه گروه همساالنش رو ترجیح بده. پس نسبت 
به انزوایی که از خانواده پیدا کرده خیلی نگران 
نباشید. مهمترین کاری که می تونید برای این 
مشکل انجام بدید اینه که از قبل تالش کنید تا 
جمع های خوب و سازنده رو در فضای خانواده و 
دوستان ایجاد کنید تا بتونه همساالن و دوستان 

خوبی برای خودش پیدا کنه.

رشد و شکل گیری هویت         
این  در  اتفاق  و  نکته  مهمترین  من  نظر  به 
است.  هویت  به  دستیابی  برای  تالش  دوره، 
“هویت=تمایز من با دیگران”. برای همین نوجوان 
به شدت نیاز داره به این سوال یک پاسخ کامل و 

مناسب بده: »من کیستم؟«

نوجوان  بسیار مهمه که همراه  این مرحله  در 
باشیم تا با آزادی عمل، تحقیق و تفکر، بتونه 
خودش رو پیدا کنه. مثال برخی از سواالتی که 

نوجوان ها باهاش درگیر هستن:
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من کی هستم؟ چه ویژگی هایی دارم؟ باهوشم؟ 
احساسی هستم؟ چه چیزی را دوست دارم؟ چه 
چه  از  چیه؟  استعدادم  منه؟  مناسب  رشته ای 
کسانی خوشم میاد؟ به دستورات مذهبی عالقه 

دارم؟

یک سوال: به نظرتون چطوری میتونیم به   
هویت بخشی نوجوانمون کمک کنیم؟

جواب ها و پیشنهادهای خودتون رو برام ارسال 
کنید تا هم از نظرات شما استفاده کنم و هم 
اینکه یک فایل راهنما رو هم براتون ارسال کنم.

نسل z یا همون نسل کامپیوتر به متولدین بین 
سال های 1996 تا 2010 گفته میشه )با یک تقریب 
خوب و در نظر گرفتن اینکه چندسال قبل ورود 
تکنولوژی به ایران با کمی تاخیر بود، دهه 80 تا 

 )z پایان دهه 90 شمسی رو میشه بگیم نسل

طیف  با  آمدند  دنیا  به  وقتیکه  از  نسل  این 
 ،MP3 Pleyer ،گسترده ای از انواع تلفن همراه
شبکه های  اینترنتی،  وب سایت های  کامپیوتر، 
اجتماعی، پیامک و پیام رسان ها مواجه شدند. 
به همین دلیل به این نسل بومی دیجیتال هم 
تکنولوژی  با  زیاد  درگیری  این  طبیعتا  میگن. 

تفاوت های زیادی بین این نسل و نسل پدر و 
مادرهاشون )که معموال نسل x هستن( ایجاد 

میکنه.

همین اول کار و قبل از هر حرف دیگه ای باید 
باور کرد که عالقه و ارتباط این نسل با فضای 
نمیشه  راحتی ها  این  به  و  متفاوته  مجازی 
راهکارهای  باید  پس  کرد.  محدود  رو  اون ها 
منطقی و هوشمندانه ای بکار برد که در عین 
داشتن آزادی عمل بتونیم از کاهش آسیب های 

احتمالی مطمئن باشیم. 

یکی دیگه از ویژگی های این نسل این هست که 

2.تغییر نسل

برای ارسال جواب کلیک کنید

https://api.whatsapp.com/send?phone=989152003482
https://api.whatsapp.com/send?phone=989152003482
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معموال بچه های باهوش و عاقلی هستن و خیلی 
دوست دارن جهان رو تغییر بدن. این نسل به 
درونی  احساسات  و  نظرات  بیان  برای  شدت 
ارزش قائل هستن و معتقد هستن گفتگو بهترین 
راه حل برای حل تعارض ها و بهبود دنیاست. برای 
همین از تفاوت عقاید استقبال میکنن و به راحتی 
با افرادی با عقیده مخالف ارتباط برقرار می کنن. 
شاید به همین دلیل هم هست که نسل zها، 
بین دوستان آنالینشون با دوستان دنیای فیزیکی 

تفاوتی قائل نمیشن. )دقیقا برعکس ما!!( 

این نسل به شغل هایی عالقه دارن که امکان 

پیشرفت در آن وجود داشته باشه. پس شاید 
به  اما  باشن  داشته  سازمان  به  کمتری  تعهد 
متعهد  بیشتر  منافع  و کسب  به حرفه  شدت 
هستن. برای همین الگوی های قدیمی کسب و 
کار شاید براشون خیلی جذاب نباشه. معموال این 
نسل خیلی زود از چیزی دلزده میشن و دنبال 

تجربه های جدید هستن. 

که  اینه  و  دارن  هم  دیگه  خوب  ویژگی  یک 
آنالین  آموزش  به  و  هستن  خودآموز  معموال 
عالقه بیشتری دارن. )همین ضرورت تغییرات در 

سیستم آموزشی رو مشخص میکنه.(

زمانیکه انسان ها از شکار کردن خسته شدن، با 
ورود به عصر کشاورزی تونستن مشکل تامین غذا 
رو حل کنن. بعد هم که با انقالب صنعتی و تولید 
ابزارهای کارآمد و مورد نیاز، یک مرحله جدی از 
تحول رو پشت سر گذاشتن. مرحله بعد اختراع 
رایانه بود که ما رو خیلی سریع وارد عصر اطالعات 
کرد و ارتباطاتمون رو به شدت گسترش داد. و اآلن 
دیگه کم کم وقتش رسیده که از حال و هوای عصر 
اطالعات و تجزیه و تحلیل دیتاهای عظیم هم عبور 
کنیم و پا به یک عصر خیلی جدید و کامال متفاوت 

و چالشی بزاریم. 

مجبور  رو  ما  شدیم  واردش  که  جدیدی  عصر 
می کنه از زندگی با سمت چپ مغز فاصله بگیریم 
و وارد قلمرو راست مغزها بشیم. تو این دوران 
کامپیوترها خیلی بهتر و دقیق تر و خستگی ناپذیرتر 
از ما فرآیندهای تجزیه و تحلیل و محاسبه رو انجام 
میدن و ما بهتره بریم سراغ خالقیت، هنر، همدلی 

و آرامش و ایجاد حس خوب برای دیگران.

با ظهور عصر مفهومی خیلی از کسب و کارهای 
ارزشمند قبلی در حال تغییر شکل و حتی تعطیلی 
وقتی سوار  قبل  مثال چند سال  کامل هستن. 
اتوبوس می شدیم، ارائه بلیط نشانه شخصیت 
بود ولی االن چندین سال هست که دیگه  ما 
نمی تونیم این شکلی شخصیت خودمون رو ثابت 
کنیم! و مجبوریم از کارت های اعتباری اتوبوس 
و مترو استفاده کنیم. ضمنا اون فردی هم که 

مسئول پاره کردن بلیط بود، از کار بیکار شد.

زمان  و  عصر  یک  در  تغییرات  زیاد  حجم  این 
جمله  از  دیگران  با  ما  ارتباط  و  تعامل  نحوه 
میده.  تغییر  شدت  به  رو  نوجوان هامون 

مثال ما چند سال قبل خیلی قاطعانه می تونستیم 
یک نوجوان رو نصیحت کنیم که: »بچه جان این 

3.تغییر عصر
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بازی های کامپیوتری برای کسی آب و نون نمی شه. 
برو دنبال یک علمی، هنری، دانشی چیزی!!! ولی 
خب االن در کمال تعجب، گیمرهایی هستند که 
صبح تا شب بازی می کنن و فقط از اینکه دیگران 
بازی اون ها رو تماشا می کنن کلی درآمد دارند. 
)آخرین باری که جستجو می کردم ریچارد تایلر 
بلونیس که متولد سال 1991 است و متعلق به 
نسل z در یک سال حدود 17 میلیون دالر درآمد 

داشت...(

از  و  دارن  عالمی  خودشون  برای  گیمرها  اآلن 
روش های مختلف مثل پخش آنالین بازی، بالگری، 
یا حتی ارائه مشاوره به شرکت های سازنده بازی 

می تونن کسب درآمد داشته باشن.

یا مثال قبال پدرومادرهای ما می گفتن طنز و کمدی 
آخر و عاقبت نداره، ولی اآلن دوباره باید حرف عبید 

زاکانی رو با آب طال نوشت که:

یعنی االن اگه طنز جذابی بسازید و معروف بشید، 
شاید قیمت هر استوری تبلیغی شما از درآمد یک 
ماه یک کارمند هم بیشتر باشه. پس باز هم به 
این نتیجه رسیدیم که باید قبول کرد شرایط عوض 
شده و ما باید پیش فرض هامون رو عوض کنیم. 
چرا داریم این صحبت ها رو مطرح میکنیم؟ چون 

خیلی از شما دغدغه این رو دارید که بچه ها نسبت 
به درس و مدرسه بی انگیزه شدن. خوب اگه بهتر 
فضای آینده تحصیلی و شغلی رو بشناسیم، خیلی 
دقیق تر میتونیم بهشون انگیزه بدیم و مشکل رو 
حل کنیم. )در بخش چالش های کتاب به راهکار 

مشکل بی انگیزگی پرداختم.(

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز!!جز مسخرگی هرچه بدانی همه هیچ است

باز هم تاکید می کنم من اصال قصد ندارم بگم چی درسته و چی غلط یا اینکه بخام از یک 
سبک زندگی جدید دفاع یا انتقاد کنم. من صرفا دارم شرایط جدید رو واقع بینانه ترسیم 
می کنم. چون قدم اول برای بهبود هر رابطه ای، شناخت کامل عالیق، سلیقه ها، نیازها و 

شرایط محیطی مخاطب است.
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در عصر صنعتی همه بچه ها راه پدرشون رو ادامه 
میدان و شغلشون رو از بچگی شروع می کردن. 
یا  کشاورز  میشدن  نسل  چندین  همین  برای 
کفاش یا قصاب. عصر اطالعات بچه ها تمایل پیدا 
کردن مهندس بشن و مدرک بگیرن و استخدام 

بشن. اما دیگه احتماال این ایده ها برای کسب و 
کار آینده نوجوان ما قابل استفاده نیست. برای 
موفقیت شغلی در عصر مفهومی قبل از انتخاب 
یا ایجاد یک کسب و کار، باید سه سوال رو جواب 

داد:

اگر جواب دو سوال اول منفی و سوال سوم مثبت 
شد، ما شانس بقا و موفقیت در کارمون رو داریم. 

روشن  آینده  و  موفقیت  فکر  به  که  حاال  پس 
تقویت  برای  باید  حتما  هستیم،  بچه هامون 
}طراحی،  جدید  عصر  نیاز  مورد  مهارت های 

3 کتاب ذهن کامل نو، نوشته دنیل پینک 

داستان  گویی، همنوایی، همدلی، بازی سازی و 
معناسازی{3 فکر و برنامه جدی داشته باشیم. 
خالصه باید کنار سیستم سنتی )و گاهی فشل 
و ناکارآمد(آموزش و پرورش، خودمون هم دست 
بکار بشیم و برای آموزش مهارت های مورد نیاز 

آینده نوجوان فکر و برنامه داشته باشیم.

آیا کسی می تونه اینکار رو ارزان تر از من انجام بده؟. 	
آیا کامپیوتر توانایی انجام بهتر این کار رو داره؟. 	
آیا چیزی که در نهایت به مردم عرضه می کنیم، درحال حاضر که عصر . 	

فراوانیه، موردنیاز مردم است و تقاضایی براش وجود داره؟
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من نقاط مثبت و اشتباهات کودکم را 	
با هم می بینم.

	
من اجازه می دهم که او به این مسئله 
پی ببرد که وقتی به آنچه می گوید 
عمل نمی کند، من ناراحت می شوم.

من از دیگران می پرسم که وقتی از 3
من دور است، چه کار می کند.

من با قاطعیت به او یاد می دهم که 4
چگونه رفتار کند.

را 5 او  چیزهایی  چه  که  دانم  می  من 
خوشحال می کند.

خوبی این پرسشنامه این هست که ما رو با دو تا 
واقعیت روبرو می کنه. اول اینکه سبک والدینی من 
چطوره و چه نمره ای می گیره؟)دایره های فیروزه ای( 
و دوم اینکه اصال تصویر والدین ایده آل در ذهن 
من درست ترسیم شده یا نه؟)دایره های سرمه ای( 

پس لطفا به سوال های زیر با دقت جواب بدید 
تا چه بگم چطوری پاسخش رو مشخص کنید. 
طبیعتا دقت نتیجه متناسب با میزان دقت شما در 

تکمیل اطالعات است.

خب بهتون تبریک میگم و متشکرم که تا اینجای کتاب »هم رفیق« همراه من 
بودید و تونستیم به صورت خالصه با چالش هایی که میتونه درمسیر روابط 
ما با نوجوان مشکل ایجاد کنه، آشنا شیم. حاال الزمه قبل از اینکه وارد بخش 
راهکارها بشیم، با همدیگه یک پرسشنامه رو تکمیل کنیم تا بیشتر از قبل با 

خودمون آشنا بشیم و پاشنه آشیل خودمون در ارتباط رو شناسایی کنیم.

پرسشنامه گزارش والدین دیبل و کوهن

هرگز

تقریباً هرگز سبک زندگی ایده آلسبک زندگی واقعی
بندرت

نیمی از مواقع

ت
ب اوقا

اغل

شه
تقریبا همی

شه
همی
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چیزهایی که به من می گوید را فراموش 6
می کنم.

از 7 کند،  می  ناراحتم  اینکه  از  بعد 
صحبت کردن با او امتناع می کنم.

8
من به او توجه نشان می دهم، حتی 
وقتی می دانم آنچه انجام می دهد 

کمتر از توانایی هایش است.

9
اجازه می دهم بفهمد که اگر واقعاً به 
کارهایی  خواهد  نمی  توجه شود،  او 

انجام دهد که مرا نگران کند.

من از دست کم کاری های او عصبانی 0	
می شوم.

اگر آنطور که من می خواهم عمل نکند 		
ناراحت می شوم.

من در برنامه هایم نیازها و عالیق او را 		
در نظر می گیرم.

آگاه 3	 او  احساسات  و  افکار  از  من 
نیستم.

وقتی مرا ناراحت می کند، از بودن با او 4	
امتناع می کنم.

هرگز

تقریباً هرگز

بندرت

نیمی از مواقع

ت
ب اوقا

اغل

شه
تقریبا همی

شه
همی
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من دوست دارم او را در آغوش بگیرم 5	
و ببوسم.

دوست 6	 که  را  آنچه  دهم  می  اجازه 
دارد، بپوشد.

	7
بینی کنم که درباره  توانم پیش  می 
یک چیز جدید چه واکنشی نشان می 

دهد و چه احساسی دارد.

من تصمیماتی از او که حتی مطابق 8	
افکارم نیست را می پذیرم.

برای او قوانین واضحی وضع کرده ام 9	
که انجام دهد.

	0
من به او اجازه می دهم که احساساتش 
در مورد محدود شدن یا تنبیه شدن را 

بیان کند.

من قواعد را تغییر می دهم.		

در مورد مسائل اجازه مذاکره را به او 		
می دهم.

چه 3	 بدش  رفتار  که  گویم  می  او  به 
عاقبتی خواهد داشت.
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خب ممنونم که وقت گذاشتید و پرسشنامه رو صادقانه و با حوصله و دقت 
تکمیل کردید. برای تعیین نتیجه دو تا راهکار وجود داره.

 روش اول: برای کاهش حجم کتاب، راهنمای 
تصحیح رو داخل یک فایل مجزا برای شما 
آماده کردم. فقط کافیه به من در واتس اپ 
پیام بدید و فایل رو دریافت کنید تا خودتون به 

راحتی بتونید نتایج رو تحلیل کنید.   

صفحه  به  که  اینه  ساده تر  و  دوم:  روش 
اختصاصی آزمون های روانشناسی سایت من 
مراجعه کنید و با وارد کردن پاسخ ها در سایت، 
نتیجه نهایی رو به صورت خودکار دریافت کنید. 

https://api.whatsapp.com/send?phone=989152003482
https://vafabakhsh.ir/test
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بخش دوم

 ر اهکارها

قدم اول برای بهبود هر رابطه ای، پذیرفتن آدم ها 
به همون شکلیه که هستن. احتماال یادتونه  اوایل 
ازدواج چقدر رابطه تون شیرین و جذاب بود. یک 
دلیل کمرنگ شدن اون شور و عالقه اینه که بعد 
از یک مدتی از شروع هر رابطه، ما سعی می کنیم 
طرف مقابل رو تغییر بدیم و به شکل دلخواهمون 
دربیاریم. برای همین هم روابطمون کم کم تیره 
و تار میشه. اگه دقت کنید متوجه میشید شما 
با کسانی سال هاست دوست هستید که تالش 

زیادی برای تغییرشون نداشتید. 

خب حاال برگردیم سراغ نوجوان های خودمون. 
برای بهبود روابط و جلوگیری از اختالفات، الزمه 
قبل از هر چیز قبول کنیم فرزند عزیز ما دیگه مثل 
قبل نیست. اون رشد کرده و از مرحله کودکی با 
کلی تغییرات عبور کرده و وارد مرحله جدیدی از 
رشد و تکاملش شده. باید باور کنیم اگه قرار بود 
بچه ها تا آخر عمر برای هر کارشون از ما اجازه 
بگیرن، پس کی می تونستن چیزهای جدید رو 
تجربه کنن، فکرو باورهاشون رو پاالیش کنن و 
در مسیر زندگی با اطمینان خاطر حرکت کنند. 
پس باور کنید این تغییرات برای داشتن آینده 

4  وزیر از ریشه وزر یعنی سنگینی میاد. به کسی وزیر می گن که بتونه سنگینی بار رو از دوش ما برداره. 

درخشان فرزندتون واقعا ضروریه. همین پذیرش 
کلی شرایط رو بهتر می کنه. وقتی شما از تغییرات 
و وضعیت جدید ناراضی و ناراحت هستید، تحمل 
شرایط براتون خیلی خیلی دشوار می شه و چون 
می تونید  خیلی سخت  ناراضی هستید،  دائما 

ارتباطتون رو ترمیم کنید و بهبودش بدید.

من خودم افراد زیادی رو دیدم که با یک نفر رابطه 
عالی داشتند اما به محض اینکه  فرد کمی مستقل 
شده و تفکرات جدیدی پیدا کرده و خودش برای 
زندگی اش تصمیم گرفته، رابطه شون به مشکل 
خورده. خالصه اینکه گاهی ماها فکر می کنیم 
دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند و دوست داریم 
بچه هامون ما رو مثل پادشاه اطاعت کنن!! اما 
درستش اینه که نوجوان باید تبدیل بشه به وزیر 
ما. پس قرار نیست بهش امر و نهی کنیم و یا 
مطیع محض ما باشه. بلکه خیلی بهتره که این 
وزیر4، مشاور دلسوز ما باشه، همراه ما باشه 
برای مدیریت کارها و اصال مدیریت بخشی از 
فعالیت ها رو خودش با سلیقه خودش به عهده 

بگیره. 

پذیرش

خب تا اینجا از چالش های ارتباط با نوجوان و چرایی بروز این اختالف نظرها صحبت کردیم. اما نباید 
یادمون بره هدف از این شناخت، بهبود روابط و کاهش آسیب ها است. برای همین در این بخش از کتاب 

قصد داریم به بررسی راهکارهای بهبود روابط با نوجوان بپردازیم.
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خالصه کالم اگه همین تغییر رو درک کنیم و 
نوجوان رو وزیر خودمون بدونیم، به جای اینکه به 

همدیگه آسیب بزنیم، می تونیم یار و همراه هم 
باشیم و روز به روز روابطمون رو گسترش بدیم.

پیامبر عزیزمون فرمودند: کودک تا 7 سال سرور، 7 سال بنده و مطیع، و 7 سال وزیر است. 

7 سال اول عمر، دورانی است که باید کودک تا حد امکان محبت دریافت کنه و در فضای 
آزاد و شاد با جهان آشنا بشه. در 7 سال دوم فرصت آموزش مستقیم هست. همونطور که 
یک ورزشکار با سختگیری ها و تمرینات سخت برای مسابقه آماده میشه، این دوران هم نیاز 
به پیگیری جدی و تبعیت از والدین و مربی ها رو داره. اما 7 سال سوم  که دوران نوجوانی 
است، نیازه که به نوجوان فرصت داده بشه از آموخته های دوره قبل، استفاده کنه و با چاشنی 

تجربه، مرحله یادگیری خودش رو تکمیل کنه و برای ورود به جامعه آماده بشه.

پارسا امروز تو مدرسه با یک نفر آشنا شد که در تیم والیبال جوانان داره بازی می کنه و کلی 
از حال و هوای جذاب این رشته براش توضیح داده. پارسا هم تصمیم گرفته بره خونه و به 
پدر و مادرش بگه می خواد والیبال رو حرفه ای ادامه بده. از طرفی قبال کالس های والیبال 
رفته و مربی به خانوادش گفته که استعداد این کار رو نداره و اصال در والیبال نمی تونه رشد 
کنه. ضمنا در کارهای تیمی هم خوب نیست و نمی تونه با دیگران سازگار بشه. حاال پدر و 
مادر تالش می کنن قانعش کنن که همون تنیس روی میز گاه و بیگاه براش خیلی بهتره و 

موفقیت سازتره . . . 

داستان های
 پارسا و پریسا: پارسا و پریسا:داستان های

راهاکر 1
 چطوری مانع تصمیم های غلط نوجوان بشیم؟
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پذیرش به جای مخالفت         
یک بخش خیلی مهم در ارتباط با دیگران و به ویژه 
نوجوان، پذیرش و عدم مخالفت سریع و صریح 
در مواجهه با تصمیمات غلط است. همونطوری 
که دربخش چالش ها توضیح دادم، نوجوان به 
درتصمیم گیری هاش  هیجانات  شدت  خاطر 
عجوالنه رفتار می کنه و به همین علت ممکنه 
مدت  از  بعد  حتی  و  بگیره  غلط  تصمیم های 
کوتاهی از تصمیم هاش پشیمون بشه. اینجا شما 
حق دارید که نگران نتیجه تصمیماتش باشید. 
اما باور کنید مخالفت سریع و انتقاد کردن از 
تصمیمش، نه تنها کمکی به شما نمی کنه، بلکه 
لجبازیش  باعث  و  می کنه  خراب تر  رو هم  کار 

میشه.

وقتی شما مخالفت می کنید معموال نوجوان با 
پافشاری بیشتری تصمیمش رو پیگیری می کنه، 
خیلی  هم  خودش  اصال  اول  شاید  درحالیکه 
تصمیمش رو قبول نداشت، اما وقتی مخالفت 
جدی شما رو می بینه و احساس می کنه کسی به 
حرف ها و دغدغه هاش توجهی نکرده، احساس 
می کنه برای حفظ حریم استقاللش باید با شما 
مخالفت کند. پس لطفا این قانون مهم رو هیچ 

وقت فراموش نکنید:

 مخالفت سریع و صریح مطلقا ممنوع!

اعتراض: وفابخش چی میگی؟ اون بچمه، پاره 
تنمه، خوب داره تصمیم اشتباه می گیره. اصال 
داره سقوط می کنه. مگه میشه من بشینم کنار و 

اشتباه و شکست خوردنش رو تماشا کنم؟

و  نگفتم  عنوان  به هیچ  کنید من  باور  جواب: 
نمی خوام هم بگم که هر تصمیم و درخواستش 

رو قبول کنید! من فقط گفتم تا حرف زد، سریع 
نکنید.  توهین  به تصمیمش  نکنید.  مخالفت 
بهش نگید بابا تو تجربه نداری، نمیفهمی، ما 
چهارتا پیرهن بیشتر از تو پاره کردیم، اگه اینکار 

رو کردی دیگه با من حرف نزن و . . . 

یعنی چی؟ یعنی تا گفت نمی خوام درس بخونم، 
نگید بیخود کردی! اول ببینید دلیل تصمیمش 
که  داره  آموزش  فضای  تو  مشکلی  چه  چیه؟ 
میخاد اینکار رو رها کنه؟ تا گفت می خوام این 
مدل لباس بپوشم نگید: هیچ بچه ای این مدلی 
لباس نمی پوشه. پس مخالفت مستقیم ممنوع. 
اما اینکه گفتم پذیرش داشته باشید، بازهم اصال 
منظورم پذیرش درخواستش نبود، بلکه پذیرش 
شخصیت و اصل فکر کردنش منظورم هست. 
بزارید با یک مثال موضوع رو بیشتر توضیح بدم. 

مثال پسرتون وارد خونه می شه و میگه: »بابا من 
می خوام درس و مدرسه رو ول کنم و برم تو کار ارز 
دیجیتال و متاورس و اونجا سرمایه گذاری کنم.« 
تو این لحظه ما معموال چه برخوردی می کنیم؟ 
من دو نوع برخورد یک پدر رو میخام مدلسازی 

کنم.

می کنی  اشتباه  خیلی  تو  اصال  اول:  برداشت 
همچین حرفی میزنی! توچی می فهمی اززندگی! 
از قسط و قرض و مخارج زندگی چی می دونی. 
صدتا مثل اینا رو من دیدم یکیشون تهش موفق 
نشدن. من این همه خرجت نکردم که آخرش 
بیایی بگی نمی خوام درس بخونم! آخرین باری 

باشه که همچین حرفی می زنی!
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چالش:چالش:
 یک لحظه خودتون رو در موقعیت این نوجوان قرار بدید. از نظر خودتون کلی فکر کردید برای 
یک موضوع و سبک و سنگین کردید و برای آینده خودتون تصمیم گرفتید. حاال می بینید یک 
نفر به راحتی نظر شما رو غلط می دونه و حتی حاضر نیست دلیل شما رو برای تصمیم تون 
بدونه. چه حسی بهتون دست میده؟ شما خودتون در این موقعیت دوست داشتید چه 

برخوردی باهاتون میشد؟

اگر دوست داشتید به اتاق گفتگوی همرفیق در سایتم بیاید و نظراتتون رو با من به اشتراکبا من به اشتراک 
بزارید. اینطوری بیشتر با دغدغه های دیگران هم آشنا می شید.

برداشت دوم: چه طرح جالبی پسرم! اتفاقا من 
بدم نمیاد در مورد متاورس بیشتر اطالعات داشته 
باشم. ببین، من و مادرت فقط یک آرزو داریم، 
اونم موفقیت و خوشبختی توست. اگه مطمئن 
هستی این روش می تونه باعث موفقیتت بشه، 
ما حرفی نداریم. فقط پیشنهاد میکنم اول بریم 
بیشتر در موردش تحقیق کنیم و کامل اطالعات 
چقدر  هست،  چی  دقیقا  اینکه  کنیم،  کسب 
سرمایه اولیه می خواد، چقدر باید براش وقت 
بزاری، چه پیش نیازهایی داره و بعدش با هم در 

مورد تصمیمت بیشتر صحبت کنیم.

سوال: به نظرتون تو کدوم حالت پسرتون کمتر 
داره  احتمال  حالت  کدوم  تو  می کنه؟  لجبازی 
حرف شما را قبول کنه؟ و از همه مهمتر تو کدوم 
حالت روابط ارزشمند و احترام بین پدر و پسر 
بیشتر حفظ میشه؟ بازم تاکید می کنم از هرچیزی 
ارزشمندتر، اصل ارتباط شما با فرزندتون هست. 
قیمت رابطه عاطفی فرزند و والدین با هیچ چیزی 
تو این دنیا برابری نمی کنه. پس طوری باید رفتار 

کنیم به این رابطه آسیب وارد نشه. 

https://vafabakhsh.ir/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82/
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اریک برن، روانپزشک کانادایی، یک نظریه خیلی 
عالی برای روان درمانی و حل تعارضات و مشکالت 
حرف  خالصه  کرد.  مطرح  رفتاری  و  احساسی 
اریک برن اینه که شخصیت انسان از 3 حالت 
نظریه  در  واقع  در  شده.  تشکیل  خودآگاهی 
5TA  حالت های شخصیتی شما به 3 روش مدل 

میشن. به کمک این مدل ها خیلی راحت میشه 
رفتارها و تعارضات افراد رو به خوبی شبیه سازی 
کرد و روش های حل مشکل رو شناسایی کرد. 
در این بخش یک معرفی خیلی کوتاه از این سه 

بخش رو برای شما آماده کردم. 

تحلیل رفتار متقابل:         

بالغ:بالغ:
   همه ما درون خودمون یک نیروی نهفته 
براساس  و  منطقی  عاقالنه،  که  داریم 
مصلحت با واقعیت ها برخورد می کنه. 
بالغ  بالغ درون.  این بخش میگیم:  به 
دنبال جمع کردن اطالعات و واقعیت ها 
و بررسی و تحلیل و نتیجه گیری منطقی 
و بدور از احساسه. پس بالغ پردازشگر 
دنبال حل  و  ماست  مرکزی شخصیت 

مسائل به صورت منطقی و درسته. 

کودک:کودک:
  بخشی فعال و پرانرژی شخصیت ما. مرکز سرزندگی ها 
و هیجانات مثبت و منفی رو به عنوان کودک درون 
می شناسیم. اونجایی که یکی بهتون جواب میده و 
میگه: »دلم می خواد . . . !!« داره با کودک درونش 
با شما صحبت می کنه. وقتی یک نفر خوشحال 
میشه، یا ناراحت و آزرده خاطره، کودک درونش نیاز 
به توجه و حمایت داره. علمی تر بخوایم بگیم میشه 
اینطوری گفت: "آثار حالت منِ دوران کودکی که در 

رفتار انسان های بالغ بروز پیدا می کند." 8 

والد:والد:
 قسمتی از رفتارها و افکار و احساسات ما است که به دلیل تقلید ناخودآگاه ما از عملکرد والدین 
)یا جانشین هاشون( و یا برداشت های ما از رفتارهاشون شکل می گیره. معموال پندها، دستورات، 
سختگیری ها و رفتارهای حمایت کننده، بخش والد ما رو تشکیل میدن. ویژگی های والد معموال 

در 5 تا 7 سال اول زندگی در مغز ما ایجاد میشن. والد درون معموال اینجوری حرف میزنه: 

برو  و  کن  خاموش  رو  تلویزیون  فوری   -  
درس هات رو بخون 

-تو باید به اندازه اکفی غذا بخوری تا قوی بشی.    

- هیچ وقت به غریبه ها اعتماد نکن.6  

خالصه اینکه والد درون بیشتر جنبه بازدارنده یا هدایت کننده داره. 

Transactional Analysis  5

6 کتاب مفاهیم تحلیل رفتار متقابل . نوشته منصور بهرامی

8  کتاب تحلیل رفتار متقابل، نوشته اریک برن
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پارسا: من گوشی جدید میخام. همه دوستام مدل جدید آیفون رو دارن و فقط من ندارم. 

مادر: پسرم تازه برات گوشی خریدیم. بعدم مگه چکار مهمی قراره با گوشیت بکنی که با 
قبلی نمیشه. 

پارسا: اصال شماها متوجه نیازهای من نمیشید. هیچ وقت من رو درک نکردید. هیچ کاری 
برام نکردید. فقط توقع دارین درس بخونم. خسته شدم از این زندگی...

مادر: . . . .

تمرین: این گفتگو رو شما طوری ادامه بدید که بدون دعوا و قهر، با آرامش و حال خوب به 
پایان برسه. )صدالبته بدون خریدن گوشی!(

داستان های
 پارسا و پریسا: پارسا و پریسا:داستان های

کاربردهای این نظریه چیه؟
بیاین مثال قبل رو باهم و به کمک TA بررسی 
کنیم. پسرتون میگه میخام ترک تحصیل کنم. 
اینجا کدوم بخش شخصیتش داره حرف می زنه؟ 

طبیعتا این کودک درون هست که میگه دلم 
می خواد..! خب حاال ما معموال چکار می کنیم؟ 
یا شروع می کنیم به توضیح منطقی دادن و دلیل 
و آیه آوردن که اینکار غلطه. )چیزی که نوجوان 
شما در این لحظه اصال نمی تونه بپذیره، چون در 
حالت کودک درون داره با شما ارتباط می گیره.( 
یا گاهی اوقات شروع می کنیم سرش داد و بیداد 
کردن و توبیخ کردن که اصال حق نداشته همچین 
فعال  رو  والد سرکوبگر  یعنی  بگیره.  تصمیمی 

کردیم و رابطه رو وارد چالش جدی کردیم. 

که  اینه  راهکار  چیه؟  راهکار  حاال  خب 
یعنی  کار.  وسط  بیارید  رو  والدحمایتگرمثبت 
پذیرش و درک احساسات و انتخاب فرزندتون. 
حواسمون هست که ما حرف و تصمیمش رو 

درک  رو  احساساتش  فعال  فقط  نداریم،  کاری 
کردیم و اون رو مورد نوازش عاطفی قرار دادیم. 
چون کودک مرکز احساساته نه تعقل. اینطوری 
میره.  پیش  خوب  حال  و  آرامش  با  رابطه تون 
)بعد  کنیم. سرفرصت  نیست عجله  حاال الزم 
و  سوال  پرسیدن  با  و  احساسات(  فروکش  از 
درخواست هایی مثل اینکه »خب برنامت برای 
بعد از ترک تحصیل چیه؟ می خوای چه کاری رو 
شروع کنی؟ چطور سرمایه الزم رو می خوای جذب 
کنی؟ و . . .« کم کم اون رو به حالت بالغ بیارید 

و حاال به صورت منطقی باهم صحبت کنید.

همونطور که در توضیحاتم متوجه شدید خود این 
والد و بالغ و کودک هم به انواع مختلفی تقسیم 
می شن که با شناخت درست اونها می تونیم هم 
در ارتباط با خودمون و هم در ارتباط با دیگران 
موفق تر عمل کنیم. )در دوره آموزشی »همرفیق« 
مسائل و مشکالت ارتباطی والدین و بچه ها رو به 
کمک این نظریه و به صورت کاربردی و بازی وار 

شده بررسی می کنیم.(
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راهاکر2
در مواجهه با فضای مجازی چه برخوردی داشته باشیم؟

جذابیت فضای مجازی:          
خب واقعا فضای جذابی هست و نمیشه منکر 
تصمیم  اعتراض،  و  انکار  جای  به  پس  شد. 
برای  رو  خوب  و  حقیقی  جذابیت های  بگیریم 
بچه ها ایجاد کنیم. ضمنا یادمون نره که فضای 
مجازی بخش ها و قابلیت های بسیار خوبی هم 

داره که میشه ازش استفاده کرد.

عدم جذابیت فضای خانه و مدرسه         
عالوه بر خونه، فضای آموزش و مدرسه رو هم 
باید جذاب کرد. باید سعی کنیم مفاهیم رو در 
بازی و آزمایش  قالب های جذابی مثل قصه و 
ما  آموزش های  وقتی  کنیم.  منتقل  نوجوان  به 
هم  بچه ها  که  طبیعیه  ندارن،  کافی  جذابیت 
عالقه ای به درس و مدرسه و خونه نداشته باشن. 

فرار از مشکالت و استرس ها         
چون  اما  دارن  زیادی  مشکالت  بچه ها  گاهی 
نمی تونن حلش کنن یا از کسی کمک بگیرن، 

به بازی و فیلم و چرخیدن الکی دراینستاگرام 
پناه می برن. شاید اگه بتونیم کمی رابطه مون 
رو صمیمی تر کنیم و به بچه ها نزدیک تر باشیم، 
اون ها هم بخشی از نگرانی هاشون را با ما مطرح 

کنن و بتونیم بیشتر بهشون کمک کنیم. 

کنجکاوی و کسب اطالعات جدید         
 بالخره در هر موضوعی که بچه ها بخوان اطالعات 
بهش  اینترنت می تونن  از فضای  کنن،  کسب 
دسترسی پیدا کنن. پس الزمه ما زودتر به فکر 

باشیم و پاسخ سواالتشون رو یاد داشته باشیم.

الگوهای غلط         
 گاهی اوقات خود والدین ساعت ها سرشون توی 
گوشیه، اما توقع دارن تا سرشون رو آوردن باال، 
ببینن بچه شون داره درس هاش رو می خونه!! 
الگو  ما  از  سنی  هر  در  بچه ها  اینکه  خالصه 

میگیرن. پس اول روی خودمون کار کنیم. 

خب قرار شد در این کتاب کوتاه برخی از چالش هایی که در ارتباط با نوجوان دارید رو با هم بررسی کنیم.

می تونم به جرات بگم تو این سال ها یکی از بیشترین سواالت و دغدغه هایی که در همایش ها، کارگاه ها 
و جلسات مشاوره توسط والدین مطرح شده و در موردش بحث کردیم، مشکل حضور افراطی و شدید 
بچه ها در فضای مجازی به شکل های مختلف مثل بازی، چت کردن، اینستاگرام، فیلم دیدن و ... بوده. 

خب بیاید با هم ریشه های این مشکل رو بررسی کنیم تا راه حل ها هم خودش مشخص بشه.
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ایجاد عادت های غلط درکودکی         
 خیلی وقت ها حوصله سروکله زدن با بچه ها رو 
نداریم و راحت ترین راه برامون این هست یک 
گوشی بدیم بهشون تا بازی کنن. طبیعتا این کار 
براشون به یک عادت تبدیل میشه و شاید حتی 
خودش  به  هم  افراطی تری  شکل  نوجوانی  در 
بگیره. پس اگه فرزندی در سن کودکی دارید، از 

اآلن به فکر باشید.

نداشتن فعالیت جذاب و مفید درطول روز         
 وقتی برای اوقات فراغت نوجوان برنامه خوب و 
جذاب نداشته باشیم، خیلی طبیعیه که بخواد 
تمام وقتش رو با گوشی بگذرونه. مثال تصورکنید 
یک پدر باحال و خوش اخالق به پسرش میگه 
بیا بریم استخر و بعد هم بریم رستوران یک شام 
مشتی دونفره بزنیم!! فکر کنم تو این شرایط 

قبول پیشنهاد پدر خیلی سخت نباشه. اینطوری 
هم استفاده از گوشی کنترل میشه و هم سرمایه 

ارزشمند عاطفی خانواده تون تقویت میشه. 

عدم برنامه ریزی و نداشتن                                         
الگوی مناسب مصرف

 فکر کنم همه قبول داشته باشیم اصل استفاده 
از گوشی و موبایل مشکل ما نیست. مشکل 
اصلی استفاده افراطی و نامناسب و از دست 
دادن زمان برای تحقق اهداف و برنامه های اصلی 
زندگیه. پس باید با نوجوان صحبت کنیم. اوال 
یک برنامه و چشم انداز درست برای زندگی کردن 
داشته باشه تا گوشی بشه بخشی از کارش نه 
اصل زندگیش. و بعد هم یک برنامه مشخص 
برای استفاده از گوشی و فضای مجازی تعیین 
کنه تا با کمترین آسیب بتونه بهترین بهره برداری 

رو داشته باشه. 

شما برای نوجوان برنامه ریزی نکنید، بلکه . 	
از خودش بخواهید برنامه ریزی کنه و نتیجه 
رو به شما اعالم کنه. اگه خودش مایل بود 
شما می تونید به عنوان منتور و تسهیلگر در 
کنارش باشید تا برنامه ریزی بهتر و جامع تری 
داشته باشه. در غیر اینصورت هر برنامه ای که 
شما آماده کنید، با مقاومت در برابر تصمیم 

مواجهه میشه. 

 سعی کنید یک فعالیت مفید در فضای مجازی . 2
ازش  مثال  کنید.  ایجاد  نوجوانتون  برای 
بخواهید پیچ فروشگاه شما رو مدیریت کنه 
یا اینکه در یک موضوع خاص براتون تحقیق 

کنه و در فرآیند تولید محتوا سهیم باشه. 
بره در  تا  بدید  پول  یا مثال می تونید بهش 
دوره های آموزشی مثل وردپرس شرکت کنه 
و یاد بگیره یک سایت ساده برای خودش 
یا شما طراحی کنه. خالصه اینکه متناسب 
با وضعیت خودتون و فرزندتون یک فعالیت 
مفید و ارزشمند براش ایجاد کند تا زمانیکه 

با گوشی زندگی میکنه، کمتر نگران باشید.

به . 3 بی اجازه  ورود  ممنوع  کشیدن  سرک 
از  رو  اون ها  فقط  آدم ها  خصوصی  حریم 
ما دورتر می کنه. اینکه رمز گوشیش رو باز 
کنید و پیام هاش رو چک کنید، هیچ کمکی 

چند نکته تکمیلی
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به تربیت صحیح نوجوانتون نمی کنه. کافیه 
بو ببره که رفتید سرگوشیش! دیگه به شما 
اعتماد نمی کنه و روش های جدید مخفی 
کاری رو اجرا می کنه. یادتون باشه نوجوان 
شما نسل Z است و احتماال راه های پیشرفته 
تری از شما بلده یا به کمک دوستاش یاد 
می گیره. )مثال یک روش راحت اینه که یک 
ایجاد  دوستش  گوشی  روی  تلگرام  اکانت 

کنه...(

 ازخودتون شروع کنید وقتی من خودم روی . 4
گوشیم چندین رمز و الیه امنیتی گذاشتم 
اعضای  از  به هیچکدوم  اجازه دسترسی  و 
توقع  نمی تونم  طبیعتا  نمی دم،  خانواده 
داشته باشم همسرم یا فرزندم رمز گوشیش 
رو به من بگه. بهترین کار اینه که من خودم 
برای گوشی رمز نداشته باشم )یا برای حفظ 
به  رو  گوشیم  رمز  منزل(  بیرون  در  امنیت 
اعضای خانواده بگم. خالصه اینکه فضا یک 
طوری باشه که هیچکس چیزی برای مخفی 
کاری نداشته باشه. اینجوری بچه ها از مخفی 
کاری خجالت میکشن و احتماال کمتر دنبال 
پنهان کاری میرن. تذکر: در این صورت باز هم 
قرار نیست بریم توی گوشی و در کارهاش 
صورت  به  گوشی  وقتی  بکشیم.  سرک 

عمومی باشه و رمزش رو بقیه بدونن، احتمال 
خطاکردن و رفتن به فضاهای ممنوعه کمتر 
می شه. باور کنید سخت ترین نظارت های 
مستقیم هم یک روز بی اثر میشن و بعد از 
نوجوانتون  بر  کنترلی  هیچ  شما  دیگه  اون 

نخواهید داشت. 

بچه ها . 5 که  حاال  نمونید!  عقب  رقابت  از 
بیخیال گوشی نمی شن، میشه ما هم کمی 
یک  برای  مثال  باشیم.  همراهشون  بیشتر 
نوجوان خیلی جذابه که با پدرش با هم بشینن 
و یک دست pes بازی کنن. به خصوص اگه 
فضا رقابتی هم بشه و کل کل پدر و پسری، 
احساس خیلی بهتری هم میده. پس گاهی 
به جای محدود کردن، خود ما هم  اوقات 
می تونیم بهشون ملحق بشیم و یک فضای 
خوب خانوادگی رو به صورت مجازی ایجاد 

کنیم.

ارزش روابط خانوادگی رو فراموش نکنید. . 6
و  گوشی  گرفتن  که  می کنم  مجدد  تاکید 
محروم کردن و دعوا کردن دردی رو درمان 
نمی کنه. فقط رابطه نوجوان با پدر و مادرش 
خیلی  آسیب هاش  قطعا  که  میشه  خراب 

بیشتر از حضور در فضای مجازیه.

 یادتون باشه هیچ چیزی ارزشمندتر از رابطه صمیمانه شما  یادتون باشه هیچ چیزی ارزشمندتر از رابطه صمیمانه شما 
با نوجوان هاتون نیست. پس مراقب باشید برای اصالح یک با نوجوان هاتون نیست. پس مراقب باشید برای اصالح یک 
عادت غلط یا انگیزه دادن و حرکت دادن بچه ها به سمت عادت غلط یا انگیزه دادن و حرکت دادن بچه ها به سمت 
موفقیت، به رابطه هاتون لطمه وارد نکنید. چون در اینصورت موفقیت، به رابطه هاتون لطمه وارد نکنید. چون در اینصورت 
نخواهید داشت. و اصالحش  بهبود  برای  ابزاری  نخواهید داشت.دیگه هیچ  و اصالحش  بهبود  برای  ابزاری  دیگه هیچ 
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راهاکر3
با مسئولیت پذیر نبودن نوجوان چه باید کرد؟ 

جمع  در  داشتم  افتخار  اخیر  های  درسال   
کنم  صحبت  نوجوانان  خانواده های  از  زیادی 
روانشناسی  مشاوره  درجلسه های  اینکه  یا 
از  یکی  همیشه  بپردازم.  دغدغه هاشون  به 

چالش هایی که زیاد سوال میشه و تقریبا طیف 
عدم  هستن،  درگیر  باهش  والدین  از  زیادی 
مسئولیت پذیری بچه هاست. معموال همچین 

عبارت هایی رو من از والدین زیاد می شنوم:

اگر شما هم همچنین مشکالتی رو تجربه کردید، 
به شدت الزم دارید مهارت مسئولیت پذیری رو 
در نوجوانتون گسترش بدید. من معموال بحث 
کلی مطرح  عنوان  در سه  رو  مسئولیت پذیری 

می کنم: دستاوردها، زمینه ها و راهکارها.

بحث اول به این می پردازیم که با مسئولیت پذیر 

بودن چه نتایج ارزشمندی بدست میاد. همیشه 
مرور و یادآوری نتایج ارزشمند یک کار، انگیزه و 

اشتیاق حرکت رو در انسان بیشتر می کنه. 

بحث دوم به بررسی زمینه های مسئولیت پذیری 
می پردازیم. ببینید یک تعریف نسبتا قابل قبول 

برای مسئولیت پذیری اینه:

اما این تعریف همه زمینه های مسئولیت پذیری 
رو مشخص نمی کنه. بزارید یک مثال بزنم: یک 
مادر محترم میگه: »این پسر من اصال حرف ها و 
نگرانی های من رو درک نمی کنه!« و مادر محترم 
دیگه ای میگه: »من نتونستم طوری حرف بزنم 

که پسرم متوجه نگرانی هام بشه.« به نظر شما 
کدوم مادر شانس بیشتری برای اصالح رابطه 
با پسرش داره؟ قطعا مادر دوم که مسئولیت 

رفتارش رو قبول کرده. 

پسرم اتاقش رو خودش تمیز نمی کنه.

دخترم حتی ظرف میوه ای که می خوره رو از اتاق به آشپزخونه نمیاره!

بچم اصال پیگیر تکالیفش نیست و به موقع درس هاش رو نمی خونه.

پسرم تو هیچ کار خونه همراهی و کمک نمیکنه.

با کلی هزینه کالس ثبت نامش کردیم، اما حتی زحمت نمی کشه تو کالس ها شرکت کنه!!!

»تعهد درونی فرد برای انجام مطلوب تمام فعالیت هایی که به او سپرده می شود.«
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من خدای نکرده و به هیچ عنوان قصد ندارم شما 
رو متهم کنم، صرفا می خوام یادآوری کنم طبق 
تئوری انتخاب آقای ویلیام گلسر، تنها کسی رو 
که ما می تونیم واقعا کنترلش کنیم، خودمون 
ما  دست  دیگران  انتخاب های  چون  هستیم. 
این  باید  و فکرمون  تمرکز  نیست. پس عمده 
می تونیم  در خودمون  تغییری  با چه  که  باشه 
نتیجه و خروجی رو بهتر کنیم. وگرنه باید تا آخر 
عمر با آرزوی تغییر دیگران و بهتر شدن شرایط 

باقی بمونیم. 

بررسی  مسئولیت پذیری،  در  بحث  آخرین 
راهکارهای مسئولیت پذیر شدنه. در اینجا هم 
بحث رو به دو بخش تقسیم می کنیم. بخشی 
چطور  من  که  هست  این  برای  راهکارها  از 
خودم مسئولیت پذیرتر باشم و بحث بعدی هم 
راهکارهای مسئولیت پذیر کردن دیگران از جمله 

نوجوانمونه.

 با توجه به اهمیت این موضوع، من یک دوره آموزشی کوتاه اما کاربردی در خصوص 
مسئولیت پذیری آماده کردم که می تونید همین اآلن و به صورت رایگان اون رو از سایت 
دانلود کنید. توصیه می کنم حتما همین اآلن دوره رو دانلود کنید و یکبار برای همیشه این 

بحث رو به صورت کامل ببینید و نکاتش رو به کار ببندید.

) Baham:کد تخفیف 100% برای دریافت رایگان فایل آموزشی( 

تمرین: پریسا امسال یازدهم تجربیه و سال بعد قراره کنکور بده. هر وقت تو خونه قراره کاری 
انجام بشه، مثال مهمونی بیاد، یا نظافتی انجام بشه، پریسا میگه درس دارم. اما به محض تموم 
شدن کار باز پای گوشی و تلویزیونه؟ لطفا فایل آموزشی مسئولیت پذیری رو تماشا کنید و بعد 
بگید چطوری میشه پریسا رو با خانواده همراه کرد تا از همراهی و کمک به خانواده فرار نکنه؟

داستان های
 پارسا و پریسا: پارسا و پریسا:داستان های

https://vafabakhsh.ir/product/responsibility/
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راهاکر4
چالش درس نخواندن و بی انگیزگی نوجوان ها

یکی از چالش های فراگیر والدین با نوجوان، مشکل کم درس خواندن و پیگیری نکردن کارهای درسی و 
آموزشیه. این چالش هم معموال بسیار پرتکراره و خیلی از خانواده ها با این مشکل به من مراجعه کردند. 

پس با هم ریشه های این مشکل رو بررسی کنیم و چند راهکار درمان رو هم بررسی کنیم. 

گاهی اوقات دلیل درس نخوندن بچه ها، عدم 
والدین  از  برخی  اون هاست.  مسئولیت پذیری 
پیگیر درس و مشق بچه ها هستن که  اینقدر 
دیگه نوجوان عادت می کنه کارش رو انجام نده تا 
یکی دیگه به فکر بیفته. جالبه حتی موقع تنبیه 
شدن هم ما پدرومادرها میریم مدرسه و تعهد 
می دیم. خب طبیعیه که تو این شرایط عالقه ای 
مسئولیت پذیری  افزایش  و  روش  تغییر  برای 
هم وجود نداشته باشه. پس به جای اینکه کار 
اون ها رو انجام بدید و مسئولیتشون رو به دوش 
بکشید، سعی کنید انگیزه و احساس نیاز رو در 

خودشون ایجاد کنید.

یادتون باشه مسئولیت درس خوندن با خود بچه 
است . پیگیری بیش از حد شما صرفا کار رو خراب 
ترمی کنه . والدین باید فضا و زمینه مناسب رو 
ایجاد کنن، با نوجوان همدلی و همراهی کنن و 
در نهایت ازش تالش و تعهد به هدف رو بخوان. 

ورود مستقیم به جزئیات درس خواندن کار رو 
خراب می کنه.

یک خاطره: سال 96 یک همایش با عنوان والدین 
هلکوپتری در مشهد برگزار کردم. اونجا یکی از 
والدین گفتن که: »من معلم زیست شناسی 
هستم و به پسرم میگم بیا من برات جزوه هات 
رو خالصه می کنم و تمام نکات رو برات آماده 
می کنم و و تو فقط اون ها رو مرور کن تا زیستت 
عالی بشه؛ ولی بازم حاضر نیست وقت بزاره و 

درسش رو بخونه.!!«

از مشکالت، همین  بهشون گفتم دقیقا یکی 
پیگیری بیش از اندازه شماست. بهش اجازه بدید 
خودش انتخاب کنه تا مسئولیت تصمیمش رو 
به عهده بگیره. اگه واقعا فوتبال امشب براش از 
درس مهمتره خوب خودش هم باید به درمدرسه 

پاسخگو باشه. 

 افزایش مسئولیت پذیری         
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رو  مسئولیت پذیری  رایگان  آموزشی  دوره  اگر 
در  که  دادم  توضیح  اونجا  باشید،  داده  گوش 
فرآیند مسئول شدن، نباید وارد جزئیات شد. 
دوست دارم بارها و بارها یادآوری کنم: ارتباط 
صمیمی شما با نوجوان خیلی خیلی ارزشمندتر 
و مهمتر از درس و نمره است. پس راهکارهایی 
نوجوان رو  با  پیدا کنید که صمیمیت شما  رو 
تخریب نکنه. ترجیحا سعی کنید پیگیری موارد 
درسی توسط معاون آموزشی مدرسه، مدیر پایه، 

مشاور، برنامه ریز و یا پشتیبان آموزشی باشه.

نکته مهم: گاهی اوقات وقتی وارد فضای نظارت 
مستقیم میشیم به دلیل آگاهی نداشتن از بعضی 
بهشون  ناخواسته  واقعا  دانش آموزها،  شرایط 
سختگیری می کنیم که همین باعث بی انگیزگی 
میشه. مثال تحلیل نتیجه آزمون های آزمایشی 

نیاز به یک حداقلی از تخصص داره. به عنوان 
نمونه افت تراز آزمون بچه ها می تونه به دلیل 
تقلب گسترده در آزمون باشه، یا اینکه سواالت 
تراز  خوب،  درصد  یک  با  و  بوده  آسان  آزمون 
متوسطی گرفته. گاهی اوقات دبیر به سرفصل 
آزمون آزمایشی نرسیده و دانش آموز هم نتونسته 
برای آزمون به خوبی آماده بشه. ممکنه سرفصل 
و محتوای این آزمون نسبت به قبلی سخت تر 
مثل  روانی  و  روحی  مسائل  هم  گاهی  و  بوده 
اضطراب آزمون، کارش رو خراب کرده. خالصه 
صرفا با نگاه به نمره، درصد و تراز نمیشه تمام 
مشکالت رو شناسایی کرد و باید نتیجه آزمون به 
صورت دقیق تحلیل و مشکالت ریشه یابی بشه. 
پس اگه در این موضوعات تخصص کافی ندارید، 

حتما از یک مشاور کمک بگیرید. 

خرید  عاشق  مردم  از  خیلی  چرا  سوال:  یک 
کردن از برند اپل هستن؟ اپل که قیمت بسیار 
باالیی داره، خیلی جاها هم دقیقا خالف راحتی 
مشتریش عمل میکنه. مثال به بهانه بزرگ شدن 
می کنه  حذف  رو  میلیمتری   3.5 باتری، جک 
تا بتونه با قیمت های باال، Airpod  هاش رو 
هم به ما بفروشه یا اجازه نصب کارت حافظه 
نمیده تا برای حافظه بیشتر هم مجبور بشیم 
به خود اپل پول بدیم. پس برند حامی مشتری 
نیست. حتی خیلی از خریدارانش نمیتونن برتری 
سخت افزاریش رو به یک پرچم دار از برند دیگه 

ثابت کنن. فقط یک نکته مهم وجود داره و اون 
هم اینه که: اپل داستان های قشنگی داره. ما از 
شنیدن داستان های موفقیت استیو جابز و اپل 
لذت می بریم و از داشتن برندش احساس غرور 
می کنیم. خالصه همونطور که در بحث عصر 
مفهومی در بخش اول کتاب گفتیم، نسل جدید 
نیاز دارن به قصه خوب. نیاز به یک معنای عالی 
برای کارشون. تا وقتیکه بچه ها برای موفقیت، 
قصه خودشون رو نداشته باشن، حاضر نیستن 
تالش کنن. پس مهمترین نکته برای انگیزه بخشی 

به بچه ها اینه که:

عدم نظارت مستقیم و دخالت در جزئیات         

 انگیزه بخشی و تشویق به یادگیری         
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ایجاد معنا و چرایی برای درس خوندن: . 	
حتما این نکته رو جدی بگیرید و سعی کنید 
از درس خوندن  معنی خاص  یک  براشون 
ایجاد کنید. دیدن زندگی افراد موفق در حوزه 
دادن  انجام  که  ارزشمندی  کارهای  یا  علم 
میتونه یک انگیزه بخش عالی باشه. مثال من 
خودم هر وقت کتاب استاد عشق )زندگینامه 
برای  انگیزم  پروفسور حسابی( رو می خونم 

یادگیری و کار کردن بیشتر میشه.  

نتیجه!           . 	 نه  کنیم،  تشویق  رو  تالش ها 
باید واقعیت رو قبول کرد. شرایط نوجوان ها 
خیلی سخت شده. شما تمام چالش هایی 
که در بخش اول کتاب گفتیم رو بزارید کنار 
استرس کنکور و ترس از آینده و اقتصاد و 
بازارکار و سربازی و ازدواج و. . . ، بعد می بینید 
که واقعا شرایط راحتی نیست. دراین مواقع 
بچه ها بیش از هر چیزی به حمایت و همراهی 
ما نیاز دارن. پس لطفا وقتی یک آزمون رو 
خراب می کنن، به جای اعتراض و شکایت به 
نتیجه آزمون، اول همراهی و همدردی کنید 
و بعد دنبال حل مشکل باشید. سعی کنید 
اصل تالش و کوشش رو تشویق کنید. واقعا 
نتیجه دست ما نیست. شاید واقعا زحمت 
کشیده و نتونسته. پس اصال الزم نیست هر 
روز نمره اش رو بپرسیم. فقط کافیه هر چند 
وقت یکبار در قالب یک گفتگوی دوستانه 
وضعیت درسیش رو بررسی کنیم و اگر الزم 
بهتر شدن  برای  با هماهنگی مدرسه،  بود 
وضعیتش اقدامی انجام بدیم. ضمنا بهش 
قائل  ارزش  خودش  برای  شما  کنید  تاکید 
هستید، مستقل از نتایجش. اینطوری عزت 
نفسش هم تقویت می شه و شانس تالش 

کردنش افزایش پیدا می کنه.

باهاشون رفاقت، همراهی و رقابت کنید. . 3
مثال با هم تصمیم بگیرید یک زمان مشخص 
در روز همزمان مشغول مطالعه و درس خوندن 
باشید. یا اگه قراره شما هم برای یک آزمون 
آماده بشید، در کنار فرزندتون با هم درس 
بخونید. اینطوری حس نمیکنه شما از سختی 
درس خوندن بی خبر هستید. اصال همینکه 
در خونه تون کتابخونه دارید و از بچگی شما 
رو در حال مطالعه ببینه، تاثیر زیادی روی 

ایجاد انگیزه واشتیاقش برای یادگیری داره. 

تقویت حس اعتماد به نفس: به  بهانه های . 4
مختلف بهش نشون بدید قبولش دارید و باور 

دارید که بسیار توانمنده. 

می شه، . 5 خسته  خستگی:وقتی  درک 
و  تفریحی  برنامه  یک  و  کنید  همراهیش 
تدارک  رو  کوتاه  و  جذاب  شاد،  استراحت 

ببینید.

به دغدغه هاش احترام بزارید. اگر نمی خواد . 6
به خاطر امتحان فردا به مهمونی بیاد، تا حد 
امکان بهش این اجازه رو بدید. وگرنه بعدا 
ممکنه حتی شکستش رو به حساب شما 
ثبت کنه. من بچه هایی رو دیدم که به من 
درس  برای  مادرشون  و  پدر  چون  میگفتن 
خوندن اون ها اهمیت قائل نیستن، درس 

نمی خونن. 

ایجاد سبک زندگی سالم و استاندارد. . 7  
سعی کنید برنامه روزانه صبحانه، نهار، شام و 
خواب رو به شکلی تنظیم کنید تا فرزند شما 
بتونه بهترین مطالعه رو با بیشترین آمادگی 
ممکن داشته باشه. برای وعده صبحانه از 
)شاخص    GI که  کنید  استفاده  غذاهایی 
گالیسمیک( کمی داشته باشن، مثل: نان و 
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غالت کامل، لبنیات، جوی دوسر، میوه ها. در 
این صورت در زمان درس خواندن میزان قند 
خون کافی برای یادگیری و تمرکز رو خواهند 

داشت.  

کمک در صورت تقاضا. صرفا اگه از شما . 8
والد  کنید.  کمک  بهش  خواست  کمک 
کردیم،  صحبت  ازش  که  مثبت  حمایتگر 
حتی موقع کمک کردن هم حق انتخاب طرف 
مقابل رو نادیده نمی گیره. کمک اجباری فقط 
احساس ناکارآمدی بهش میده و رابطش با 

شما رو خراب تر می کنه. 

به هیچ عنوان حتی به شوخی از منفعت . 9
عادت  بعضی ها  نکنید.  خودتون صحبت 
یک  بخون  درس  "بچه جان  بگیم:  داریم 
چیزی قبول بشی، آبروی من نره!!" این جمله 
خطرناک یک پیام پنهان داره: »من می خوام 
تو تالش کنی تا وضعیت خودم به مشکل 
نخوره.« خب طبیعتا وقتی یک نفر از درس 
چه!  من  »به  میگه:  شد،  خسته  خوندن 

خودتون به فکر آبروی خودتون باشید!«

پذیرش شکست. بهش یاد بدید شکست . 0	
هم بخشی از فرآیند رسیدن به اهدافشه، 
پس الزم نیست ازشکست بترسه. ما باید با 
تمام توان و با یک برنامه درست و اصولی به 
سمت اهداف و نتایج حرکت کنیم، اما نگران 
نتیجه نباشیمو هر نتیجه ای می تونه یا خود 
موفقیت باشه یا با تحلیل خطاهای مسیر، 

راهنمای رسیدن به موفقیت در آینده.

برای آموزش مهارت ها برنامه داشته باشید. . 		
گاهی اوقات بچه ها واقعا بلد نیستن مدیریت 
مهارت  گاهی  باشن،  داشته  درستی  زمان 
هم  گاهی  نیستن.  بلد  رو  متمرکز  مطالعه 
داره.  مشکل  دادنشون  آزمون  مهارت های 
خالصه اینکه برای موفقیت تحصیلی بچه ها به 
شدت به یادگیری این مهارت ها نیاز دارن. من 
در کتاب »مهارت های یادگیری« این مهارت ها 
رو به صورت کامل توضیح دادم. برای بچه های 
متوسطه دوم هم یک کار تخصصی تحت 
عنوان »سرزمین کنکور« آماده کردم و این 
مهارت ها رو در قالب یک برنامه یک ساله )52 
هفته ای( براشون تنظیم کردم تا قدم به قدم 

به سمت موفقیت و یادگیری حرکت کنن. 

یک لحظه توقف:یک لحظه توقف:
لطفا همین االن پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی رو پاسخ بدید. این پرسشنامه به شما کمک 
می کنه به صورت علمی و دقیق متوجه بشید که وضعیت نظارت شما درتحصیل نوجوانتون چطوریه؟ 
آیا کمه؟ یا اینکه کافی و مطلوبه و یا بیش از اندازه است؟ یادتون باشه گام اول برای هر تغییر و اصالح، 
خودشناسی است. پس حتما برید روی سایت آزمون های روانشناسی من و این پرسشنامه رو به صورت 

کامل پاسخ بدید.

                 هدیه ویژه            
این فرصت رو برای شمایی که درحال مطالعه کتاب هستید، ایجاد کردم تا نتیجه پرسشنامه رو برای من بفرستید 

و من چند نکته کاربردی رو براتون ارسال کنم. می تونید به من در واتس اپ یا ایسنتاگرام پیام متنی بزنید.

https://vafabakhsh.ir/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://vafabakhsh.ir/product/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/
http://instagram.com/vafabakhsh.ir
https://api.whatsapp.com/send?phone=989152003482
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یکی از کارهایی که می تونه به شدت به سالمت 
روان بچه ها آسیب بزنه، مقایسه کردن اون ها با 
دیگرانه. بعضی ها عادت دارند دائما فرزندشون 
رو با دیگران مقایسه کنن. این مقایسه از چند 

جهت به شما و نوجوانتون آسیب می زنه.

اوال رفتار مقایسه کردن یک رفتار تربیتی نیست. 
یعنی هیچ بچه ای تا حاال با مقایسه شدن، با 
ادب تر یا درس خون تر نشده. فقط و فقط این 
مقایسه احساس تنفر در نوجوان ایجاد می کنه. 
پس اگه هدفتون اصالح و ترغیب کردن دختر 
باشید  مطمئن  خوندنه،  درس  به  پسرتون  و 
این راهش نیست. ما نباید نتیجه دو تا انسان 
با شرایط کامال متفاوت رو مقایسه کنیم و بعد 
توقع داشته باشیم از ما حرف شنوی داشته باشن 
و رابطه عاطفی مون بهتر بشه. این مقایسه ها 
چون بدون توجه به شرایط متفاوت آدم هاست، 
هر  مخرب  طبیعتا  و  بی انصافیه  نشان دهنده 

رابطه ای می تونه باشه. 

مشکل بعدی مقایسه اینه که چشم ما رو به 

حقیقت می بنده. بابا! به خدا آدم ها با هزاران 
تفاوت خلق شدند، با استعداد و هوش و شخصیت 
و سبک  های یادگیری متفاوت. شاید اصال فرزند 
من در یادگیری ریاضیات خوب نیست، اما اگه 
اجازه بدم عالقه و استعداد خودش رو پیدا کنه، 
می تونه در یک رشته ورزشی به یکی از بهترین های 
دنیا تبدیل بشه. پس حتما به تفاوت های فردی 
بچه ها دقت کنید. حتی گاهی اوقات می بینیم 
دو تا نوجوان با هوش یکسا،ن در کالس درس 
رفتار متفاوتی دارن. یکی سریع درس ها رو یاد 
متوجه  خوب  سرکالس  یکی  اون  اما  می گیره 
که  باشه  می تونه  این  هم  دلیلش  نمی شه. 
یادگیری متفاوتی دارن. دانش آموز  سبک های 
اول تفکر انتزاعی داشت و سرکالس همه مطالب 
رو تجسم کرد و فهمید اما دومی الزم داره بره  در 
خونه، تکلیف  و تمرین  انجام بده تا درس رو کامل 
درک کنه و در نهایت به همون سطح یادگیری 
دست پیدا کنه. برای همین پیشنهاد می کنم 
به مقاله "سبک های یادگیری کلب" سایت من 

مراجعه کنید و حتما با این نظریه آشنا بشید.

 Z همانطور که گفتم نوجوان های ما متعلق به نسل
هستند و روز به روز هم در تکنولوژی پیشرفت 
می کنن. ضمنا در عصر مفهومی بسیاری از کسب 
و کارهای قدیمی از بین رفتن و جای خودشون 
رو به شکل های جدید کسب و کار دادن. پس 
اوال با احترام، خودتون و اطالعاتتون رو همیشه 

بروزرسانی کنید تا بچه ها احساس نکنن شما از 
مرحله پرت هستید و متوجه اوضاع نیستید. و 
ثانیا توصیه های نخ نمای قدیمی رو به بچه ها نگید: 
بتونی  بگیری،  مدرک خوب  یک  بخون  »درس 

شغل خوب پیدا کنی و استخدام بشی و ...«

 قبول واقعیت ها و اجتناب از مقایسه         

توجه به تغییرات جهان         

https://vafabakhsh.ir/%d8%b3%d8%a8%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%8f%d9%84%d8%a8-2/
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دوران این توصیه ها گذشته و دیگه صرف داشتن 
مدرک منجر به ایجاد شغل خوب نمی شه. بلکه 
بچه ها باید بتونن عالوه بر مدرک، مهارت های 
سخت و تخصص در یک موضوع رو داشته باشن 
و از اون مهمتر باید بتونن مهارت های نرم مثل 
: مدیریت استرس، مدیریت هیجان، مدیریت 
زمان، مدیریت روابط و . . . رو هم به خوبی یاد 
داشته باشن. ) بخش هایی از این مهارت ها را 
می تونن به کمک محتوای رایگان وب سایت و 

صفحه اینستاگرام من آموزش ببینن(

 یک مهارت جدی مورد نیاز: بچه ها نیاز دارن نحوه 

کارکرد پول و روش های کسب درآمد در آینده رو 
بلد باشن. الزمه بچه ها با انواع روش های کسب 
پول )یا به قول رابرت کیوساکی: چهارراه پولسازی( 
آشنا بشن تا بتونن در آینده با خطای کمتری 
با پول ارتباط داشته باشن و زودتر به موفقیت 
دست پیدا کنن. دقت داشته باشیم باید برای 
نوجوان تببین کرد در آینده از شغلش صرفا توقع 
کسب درآمد داره یا اینکه دوست داره در کنار 
درآمد، از مزایایی مثل جایگاه اجتماعی و موثرتر 
بودن هم استفاده کنه؟ معموال همه ما گزینه 
دوم رو عالقه داریم که قطعا برای تحققش نیاز به 

یادگیری و آموزش داریم.

اینکه تشویقشون کنیم تا مهارت و تخصص کافی 
برای ایجاد یک کسب و کار و سرمایه گذاری رو 
در مدرسه و دانشگاه کسب کنند، انگیزه خیلی 

بهتری برای حرکت کردن ایجاد می کنه.

ضمنا میشه دنبال مدرسه هایی باشیم که عالوه بر 
تدریس سرفصل های مصوب آموزش و پرورش، 

مهارت آموزی رو هم در دستور کارشون دارن و 
برنامه  بچه ها  استعدادهای  متوازن  رشد  برای 
دارن. صدالبته همانطور که قبال هم گفتم تمام 
این نکات باید از موقعیت والد حمایتگر مثبت 
باشه، یعنی بهشون به شکل مناسب پیشنهاد 

بدید تا خودشون انتخاب کنن. 
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لطفا از امروز تصمیم بگیرید هفته ای یکبار با دختر یا پسر نوجوانتون به مدت لطفا از امروز تصمیم بگیرید هفته ای یکبار با دختر یا پسر نوجوانتون به مدت 		 ساعت، و صد  ساعت، و صد 
البته تنها، بیرون برید و صحبت کنید.البته تنها، بیرون برید و صحبت کنید.

اگر دو فرزند نوجوان دارید، حتما قرارهای جداگانه برای هرکدوم مشخص کنید. یعنی مثال یک اگر دو فرزند نوجوان دارید، حتما قرارهای جداگانه برای هرکدوم مشخص کنید. یعنی مثال یک 
روز شما پدر محترم با دختر عزیزتون تشریف ببرید بیرون و یک روز دیگه هم با پسر خوبتون.روز شما پدر محترم با دختر عزیزتون تشریف ببرید بیرون و یک روز دیگه هم با پسر خوبتون.

متعهد باشید این قرار حتما به صورت متعهد باشید این قرار حتما به صورت هفتگیهفتگی باشه و حداقل زمانش هم  باشه و حداقل زمانش هم 22ساعتساعت باشه. مکان  باشه. مکان 
های این قرار جاهایی باشه که مورد عالقه نوجوانتون باشه نه خودتون. مثال یکبار برید پارک قدم های این قرار جاهایی باشه که مورد عالقه نوجوانتون باشه نه خودتون. مثال یکبار برید پارک قدم 
بزنید، یکبار برید کافی شاپ، یک بار رستوران، یکبار شهربازی، یکبار برید مغازه ها رو با هم بزنید، یکبار برید کافی شاپ، یک بار رستوران، یکبار شهربازی، یکبار برید مغازه ها رو با هم 
ببینید و از سلیقه هاش صحبت کنید و گاهی هم برید سینما یا تئاتر و یک فیلم و نمایش خوب ببینید و از سلیقه هاش صحبت کنید و گاهی هم برید سینما یا تئاتر و یک فیلم و نمایش خوب 
ببینید و تو مسیر برگشت در موردش با هم ببینید و تو مسیر برگشت در موردش با هم گفتگوگفتگو کنید. خالصه اصل موضوع تقویت رابطه  کنید. خالصه اصل موضوع تقویت رابطه 

عاطفی است و هم کالم شدن با همرفیق.عاطفی است و هم کالم شدن با همرفیق.

اگه شما در چند سال اخیر خیلی بهش کم توجهی کرده باشید و از هم دور شده باشید، احتماال اگه شما در چند سال اخیر خیلی بهش کم توجهی کرده باشید و از هم دور شده باشید، احتماال 
اوایل وقتی ازش میخاید برید بیرون، اظهار بی میلی کنه و حتی بهتون کنایه بزنه که: »چی شده اوایل وقتی ازش میخاید برید بیرون، اظهار بی میلی کنه و حتی بهتون کنایه بزنه که: »چی شده 
بابا/مامان خوبی شدی؟« یا نمیخاد ادای مامان  باباهای مهربون رو دربیاری!! اگه همچین حرفی بابا/مامان خوبی شدی؟« یا نمیخاد ادای مامان  باباهای مهربون رو دربیاری!! اگه همچین حرفی 
به شما زد، به هیچ عنوان ناراحت نشید و عقب نشینی نکنید. مطمئن باشید وقتی در مسیر به شما زد، به هیچ عنوان ناراحت نشید و عقب نشینی نکنید. مطمئن باشید وقتی در مسیر 

درست حرکت کنید، به مرور اوضاع درست میشه. درست حرکت کنید، به مرور اوضاع درست میشه. 

خیلی خوشحال میشم وقتی بعد از یک مدت که این چالش رو انجام دادید و اوضاع رابطه تون خیلی خوشحال میشم وقتی بعد از یک مدت که این چالش رو انجام دادید و اوضاع رابطه تون 
بهتر شد، بازخورد مثبتش رو به من هم انتقال بدید تا من هم در شادی شما شریک باشم.بهتر شد، بازخورد مثبتش رو به من هم انتقال بدید تا من هم در شادی شما شریک باشم.

چالشچالش
قرارهای دونفره  با))همرفیق((قرارهای دونفره  با))همرفیق((
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         حل تعارضات و چالش ها با نوجوان چی باید باشه؟

خیلی متشکرم از اینکه دراین کتاب کوتاه همراه من بودید . تالش کردم چند چالش فراگیر و پرتکرار شما 
عزیزانی که به هرشکل بانوجوان درارتباط هستید، یعنی پدر و مادر، معلم و مربی های عزیز رو مطرح کنم.

طبیعتا چندین و چند چالش بسیار مهم دیگه هم باقی موند که در این کتاب مختصر، فرصت مطرح 
کردنش نبود. مثل اینکه:

چطور با پرخاشگری های نوجوان کنار بیام؟ 
چطور جلوی عصبانیت خودم رو در برخورد با نوجوان بگیرم؟

چطور اصول و ارزش های اخالقی و دینی رو بهش منتقل کنم؟
چطور لجبازی هاش رو کنترل کنم؟

چطور رابطه اش رو با خواهر و برادرهاش اصالح کنم؟
چکار کنم با بزرگترها و اقوام رابطه خوبی برقرار کنه؟

چطور راضی اش کنم دوست های نابابش رو بزاره کنار؟
چطور بهش مهارت تفکر و تصمیم گیری یاد بدم؟

چطور استعدادها و توانمندی هاش رو بشناسم و اون ها رو گسترش بدم؟
چطور در انتخاب رشته همراهی و هدایتش کنم تا انتخاب غلط نکنه؟

چطور انگیزش رو برای کار و تالش بیشتر کنم؟
چطور مسائل و دغدغه های جنسی و بلوغ رو بهش توضیح بدم؟

چطور بهش پول توجیبی بدم که سوء استفاده نکنه؟
چطور تشویق و تنبیه اش کنم که موثر باشه؟

گام بعدی ما در 
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اگه فهمیدم با جنس مخالف ارتباط داره، چکار کنم؟
چطور باهش صمیمی بشم؟

چطوری بهش قدرشناسی رو یاد بدم؟
چطور سواد مالی بهش آموزش بدم؟

و بسیاری سواالت دیگه که ممکنه خیلی هاش سوال شما هم باشه. برای همین یک دوره آموزشی 
بلندمدت و جذاب برای پاسخگویی به تمام سواالت شما با همین عنوان »همرفیق« آماده کردم. در 
این دوره کاربری اوال مبانی علمی ارتباط موثر با نوجوان رو بررسی می کنیم و بعد هم به صورت بررسی 
موردی، تک تک مشکالت و چالش ها رو با هم بررسی می کنیم و به امید خدا راه حل های عملیاتیش رو 

پیدا می کنیم. امید دارم در پایان این دوره رابطتون با نوجوانتون مثل یک همرفیق شده باشید. 

برای اطالعات بیشتر در خصوص دوره و ثبت نام به سایت من مراجعه کنید و یا برای من پیام ارسال کنید

به امید دیدار شما در دوره آموزشی همرفیق. 
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