
 نکته آموزشی در مورد نوجوانان

ى ّب ثِ َجَاًبى خَد داسیذ ٍظیفِ تشثیتی آضبیذ ثتَاى یکی اص هْن تشیي هسئَلیت ّب ٍ ٍظبیفی سا کِ ٍالذیي دس همبثل ً

دسست اص ػْذُ اى ثشآیٌذ، ًتیجِ اش آیٌذُ ای دسخطبى ٍ هغوئي ثشای فشصًذتبى ضوبس آٍسد؛ ٍظیفِ ای کِ اگش خَة ٍ 

 است.

 تسػبیت ایي ًکبحبال اگش هی خَاّیذ ثِ ػٌَاى ٍالذیٌی دلسَص ٍ هسئَل آیٌذُ جسوی ٍ سٍاًی پسشاى خَد سا تبهیي کٌیذ، 

 سا فشاهَش ًکٌیذ:

پذس ٍ هبدس لجل اص ّش دٍست ًبثبة یب جبهؼِ ًبسبلوی هی تَاًٌذ سفتبسّبی پشخغش سا ثِ فشصًذاى ضبى ثیبهَصًذ.ًتیجِ  -1 

تب  02ًَجَاى کِ ثِ هصشف سیگبس ٍ هَاد هخذس ٍ... اػتیبد داضتٌذ، ًطبى دادُ کِ 0222ٍی ثیص اص تبصُ تشیي تحمیمبت س

ثٌبثشایي یي ًَجَاًبى ، ثشای اٍلیي ثبس ًحَُ استؼوبل هَاد دخبًی سا دس خبًِ ٍ تَسظ ٍالذیي خَد آهَختِ اًذ ،ادسصذ اص  02

 وبل ًکشدى آى ّب تَسظ ٍالذیي ٍ ثِ ٍیژُ دس هٌضل است.یي گبم دس دٍس ًگِ داضتي فشصًذاى اص هَادهخذس ،استؼاٍل

( ضوب ًوی تَاًیذ اص ًَجَاًبى تَلغ داضتِ ثبضیذ کِ هذام دس هحیظ ّبی آلَدُ ٍ دس هجبٍست افشاد هؼتبد لشاس داضتِ ثبضٌذ 0

تبى یب الَاهی کِ ٍ ّیچ توبیل یب حس کٌجکبٍی ًسجت ثِ هَاد هخذس اص خَد ًطبى ًذٌّذ؛ ثٌبثشایي اص سفت ٍ آهذ ثب دٍس

 الذام ثِ هصشف هخذسّب جلَی اػضبی خبًَادُ هی کٌٌذ ، خَدداسی کٌیذ.

( ثب پشّیض اص سرایل اخاللی هبًٌذ دسٍغگَیی ، خطن ٍ ػصجبًیت ثی هَلغ یب ًبسضا گفتي ، الگَی سفتبسی هٌبسجی ثشای 3

 ًَجَاًتبى ثبضیذ.

ٍ ثِ آى ًشسیذُ اًذ ثشای پسشاًطبى تشسین کٌٌذ، خَد هتصَس ثَدًذ ( ثسیبسی اص پذساى دٍست داسًذ آیٌذُ ای سا کِ ثشای 0

ضوب ثِ ػٌَاى یک پذس خَة ،  ٍ فشصًذ اص ّویي جب ضشٍع هی ضَد اهب خیلی اص افسبس گسیختگی ّب ٍ فبصلِ ّبی ثیي ٍالذ

داسیذ ٍ ثْتش  اص سفمظ ٍظیفِ ضٌبسبًذى ساُ ّبی صحیح ٍ غلظ ثِ فشصًذتبى ٍهطَست کشدى ثب اٍ دس هَسد ػاللوٌذی ّبی

 است اًتخبة ًْبیی سا ثِ ػْذُ فشصًذتبى ثگزاسیذ.

( ثسیبسی اص پسشاى اص گَش دادى ثِ ًصیحت ّب ٍ تَصیِ ّب ّویطگی گلِ هٌذًذ ٍ فکش هی کٌٌذ ًصیحت ثیص اص حذ 5

بی آهَصًذُ ، فشصًذ یؼٌی ػذم اػتوبد خبًَادُ ٍ کَچک ضوشدى آى ّب . ضوب هی تَاًیذ ثب خشیذى اًَاع کتبة ّب یب فیلن ّ

 ن آگبُ کٌیذ .یخَد سا ًسجت ثِ هسبئل ٍ هطکالت هَجَد دس جبهؼِ ثِ عَس غیش هستم

جذا ضذى اص خبًَادُ ٍ پیَستي ثِ گشٍُ ّن سبالى داسًذ ٍ ًگشاًی ،( پسشاى دس سٌیي ًَجَاًی ػاللِ خبصی ثِ استمالل 0

 آى ّبست. ثسیبسی اص ٍالذیي، اص ًبضٌبختِ ثَدى دٍستبى فشصًذضبى ًضد

(ضوب ثشای ایٌکِ ّن فشصًذتبى سا خَضحبل کٌیذ ٍ ّن ثب دٍستبى جذیذش ثیطتش آضٌب ضَیذ ، هی تَاًیذ ّش چٌذ ٍلت 7

یک ثبس ،یک هْوبًی دٍستبًِ تشتیت دّیذ ٍ دٍستبى فشصًذتبى سا ّن ثب خبًَادُ ّبیطبى ثِ صشف یک ػصشاًِ سبدُ دػَت 

، هبّی یک ثبس یک ثشًبهِ کٌََّسدی ثب دٍستبى فشصًذتبى ٍ سٍاثظ فشصًذتبى ّن  ثِتسلظ ثیطتشکٌیذ. ضوب هیتَاًیذ ثشای 

 خبًَادُ آى ّب ثچیٌیذ.



( اص تحمیش، تَّیي یب همبیسِ کشدى پسشتبى ثب دیگشاى ثِ ضذت پشّیض کٌیذ؛ چَى اًجبم ایي اػوبل هَجت پشخبضگش ٍ 7

ضذُ ثؼذ اص سسیذى ثِ استمالل سؼی هی کٌٌذ ثب تَسل ثِ  صٍسگَ ضذى آى ّب دس آیٌذُ هی ضَد ٍ ایي گًَِ فشصًذاى تحمیش

 صٍس ٍجَد ٍ لذستطبى سا ثِ دیگشاى اثجبت کٌٌذ.

( پسشاى، پذساى آیٌذُ اًذ ٍ ثبیذ هسئَلیت پزیش ثبس ثیبیٌذ؛ ثٌبثشایي اًجبم ثشخی اص کبسّبی خبًِ سا حتی اگش خیلی کن ٍ 8

 سّبیی هبًٌذ خشیذى ًبى یب گزاضتي کیسِ صثبلِ ثیشٍى اص هٌضل .پیص پب افتبدُ ثبضٌذ ثِ ػْذُ پسشتبى ثگزاسیذ؛ کب

( پسشاى دس سٌیي ًَجَاًی ػاللِ صیبدی ثِ دیذُ ٍ پزیشفتِ ضذى اص عشف جبهؼِ داسًذ؛ ثٌبثشایي ثشای ایي کبس الذام ثِ 9

، ي شی ٍ تَّیبیذ ثب پشخبضگػَض کشدى ظبّش ٍ ًَع پَضص خَد هی کٌٌذ. دس هَاجِْ ثب ایي گًَِ هسبئل ، ضوب ًج

هٌبست ، اٍ سا تطَیك ثِ پزیشفتِ ضذى اص  فشصًذتبى سا اص تغییش ظبّشش هٌغ کٌیذ ، ثلکِ ثبیذ ثب صثبًی خَش ٍ دلیل ٍ هٌغك

ساُ ّبی دیگشی غیش اص تغییش ظبّش غیش هتؼبسف کٌیذ . اص اٍ ثخَاّیذ کِ سضتِ ٌّشی یب ٍسصش هَسد ػاللِ اش سا ثِ صَست 

 .هَفمیت ّب ٍ لْشهبًی ّبی پیبپی اش سجت غشٍس ٍ افتخبس خَدش ٍ ضوب ثبضذحشفِ ای اداهِ دّذ ٍ 

دُ کشدى ّوِ ضوب ثب آصاد گزاضتي فشصًذ پسشتبى دس ّش صهیٌِ ای ٍ ثشآٍس َثش.( آصادی هفشط ثیطتش هخشة است ًِ ه12

ِ هکبى ّب ٍ صهبى ّب ، ّش بی اٍ ، فشدی هتکجش ٍ خَدخَاُ اص اٍ هی سبصیذ ٍ هَجت هی ضَیذ کِ اٍ فکش کٌذ دس ّوًیبصّ

س ٍ سٍثشٍ ضَد، یباًجبم دّذ، اهب ٍلتی عی صًذگی یب هسبئلی غیش اص آًچِ ثبة هیل اٍست  ذکبسی کِ دلص ثخَاّذ هی تَاً

 جض احسبس پَچی ٍ ...ًوی ضَد گیشد ٍ ػبلجت ایي ًَجَاًبى چیضی ًباهیذی سشاسش ٍجَدش سا فشا هی

 ثبچشخ هبلی ٍ التصبدی صًذگی دس آیٌذُ ّستٌذ؛ ثٌبثشایي ثْتش است پذساى، آى ّب سا ػْذُ داس چشخبًذى  ( پسشّب ػوذتب11ً

ح پَل خشج کشدى آضٌب کٌٌذ ٍ اص ًَجَاًی پس اًذاص کشدى ٍ صشفِ یهسبئل ٍ هطکالت هبلی ٍ حسبة ٍ کتبة ٍ ًحَُ صح

 جَیی سا ثِ آى ّب یبد دٌّذ .

ب ثِ هحجت ًیبص داسًذ. پسشّب ّن ثِ اًذاصُ دختشّب ثِ هحجت ٍ ( ایي یک ثبٍس غلظ است کِ دختشّب ثیطتش اص پسش10ّ

حوبیت ػبعفی خبًَادُ ضبى احتیبج داسًذ ؛ پس ٍظیفِ یک پذس ٍهبدس هْشثبى کِ ثِ فکش سالهت سٍاى فشصًذضبى است ، 

 سػبیت تؼبدل ٍ ػطك ٍسصی ثِ ّوِ فشصًذاى است .

آى ّب دس هیبى ثگزاسًذ؛ ثٌبثشایي ثِ ػٌَاى یک  َاًٌذ هطکالتطبى سا ثبثْتش هی ت (هؼوَالً پسشّب ثب پذساًطبى ساحت تشًذ 13ٍ

هطکالتص یبسی کٌیذ. فمظ پذس هسئَل سٍصی یک سبػت اص ٍلتتبى سا ثِ پسشتبى اختصبظ دّیذ ٍ اٍ سا دس ساُ حل 

دى ثب ضوب پطیوبى ثبضذ تب فشصًذتبى اص هطَست کش جبیی دس ساٌّوبیی ّبیتبى ًذاضتِ حَاستبى ثبضذ کِ خطًَت ٍ پشخبش ،

 ًطَد ٍ هطکالتص سا خبسج اص خبًِ ٍ ثِ سٍش ّبی ًبدسست حل ًکٌذ.

اص ًبساحتی ّبی جسوی ٍ سٍحی فشصًذتبى ، اص  ی کبهپیَتشی داسًذ. ثشای جلَگیشی( پسش ثچِ ّب ػاللِ ضذیذی ثِ ثبصیْب10

 ثبصی ثب کبهپَتش خَدداسی کٌیذ. ب ٍ آصاد گزاضتي اٍ ثشای سبػت ّبتٌْ

ًیست کِ حسبة دخل ٍ خشج فشصًذتبى سا داضتِ ثبضیذ ٍ دٍسادٍسثذاًیذ کِ اٍ پَل ّبیص سا چِ عَس خشج هی کٌذ .  (ثذ15

 ضبیذ ثبٍس ًکٌیذ اهب خشیذ سیگبس هی تَاًذ ثِ سبدگی خشیذى یک پفک یب یک ثستِ آداهس ثبضذ!



سسیذى ثِ خَاستِ ّب ًیست ؛ ثٌبثشایي ثْتش  ( ثِ پسشتبى ثیبهَصیذ کِ صٍسگَیی ٍ للذسی ساُ هؼمَل ٍ پسٌذیذُ ای ثشای10

 است ثشای حل هطکبتص ساُ ّبی هٌغمی ٍ آسام سا پیص گیشد تب هحجَثیتص پیص اعشافیبى ثیطتش ضَد.

( پسشّب ثِ خبعش هَلؼیت خبًَادگی خبصی کِ دس آیٌذُ داسًذ ٍ ثبیذ هسئَل ٍ هذیش یک صًذگی ضًَذ ، ًیبص صیبدی ثِ 17

هي هی داًن تَ ثِ » اػتوبد ثِ ًفس ثبالیی داسًذ . ضوب هی تَاًیذ ثب سپشدى کبسّبی هْن ثِ پسشتبى ٍ گفتي  ایي جولِ کِ 

 ٍ حس هفیذ ثَدى سا ثِ اٍ المب کٌیذ.اػتوبد ثِ ًفس فشصًذتبى سا ثبال ثجشیذ « ثْتشیي ضکل هوکي ایي کبس سا اًجبم دّی 

( ثب هسئَالى ٍ هطبٍساى هذسسِ اٍ دستوبس ثبضیذ تب ثتَاًیذ اص تغییشات احتوبلی سٍاًی یب تحصیلی فشصًذتبى خجشداس 18

 ثبضیذ.

ًذاسد، لَاًیي خبًَادُ سا ثٌَیسیذ ٍ ثِ دیَاس ( ثشای ایي کِ پسشتبى احسبس ًکٌذ ثِ خبعش جٌسیتص ّیچ هحذٍدیتی 19

اتبلص ثچسجبًیذ ٍ حتوبً سبػبت ٍسٍد ٍ خشٍج سا عجك همشسات خبًَادُ دسج کٌیذ ٍ اگش دیذیذ کِ اٍ اص حذش تجبٍص کشد، 

 ثٌب ثِ سٍحیبتص، تٌجیِ یب تطَیمی ثشایص دس ًظش ثگیشیذ تب ثْتش ضشایظ خبًَادُ سا ثپزیشیذ.

یذ کِ فشصًذتبى احسبس کٌذ ثشای ّش کبسی ثبیذ ًظش ضوب سا سػبیت کٌیذ ٍ حك اًتخبة دس ّیچ صهیٌِ ( جَسی سفتبس ًک02ٌ

 ای سا ًذاسد، ایي سفتبس اٍ سا سشخَسدُ هی کٌذ. اًتخبة سًگ اتبق ، لجبس یب ًَع تغزیِ سا ثِ ػْذُ خَدش ثگزاسیذ.

یذ کِ تَ ثضسگی یب ایي سفتبسّب اص تَثؼیذ است. ػبدالًِ صًذ کَچک تشتبى ثِ پسشتبى ًگَی( ّیچ گبُ دس ثشاثش دختش یب فش01

  ذیگش احتشام ثگزاسًذ ٍ حمَق یکذیگش سا ّن سػبیت کٌٌذ.یکاًتبى ثیبهَصیذ کِ ثِ ذلضبٍت کٌیذ ٍ ثِ فشصً

    


