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 کنم، تمرکز اکنون و حال ی لحظه بر زیادی حد تا آگاهانه،یعنی زندگی

 کنم، معطوف زمان همین بر را تمرکزم کنم تالش هستم هایم کار دادن انجام مشغول لحظه همین اگر

 ...نیست آینده به تفاوتی بی یا گذشته فراموشی معنای به این

 ... کنیم رو پیش فعالیت متمرکز لحظه همین رادر ذهنمان و نباشیم غایب امّا حاضر وجود خواهیم می بلکه
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7محرمانه   



 مادرانه و پدر:  اول ایستگاه

 این عزیزان، شما ی اجازه با. ببرید رو لذّت نهایت پاییزی های روز این از و باشه عالی حالتون که امیدوارم. مدبّرانی مهر پر والدین خدمت سالم

 .گردد واقع مفید عزیزان شما برای صفحه این مطالب امیدوارم. باشد می نوجوان سازی شخصیّت و تحسین به راجع مان صحبت موضوع هفته

 به اینصورت غیر در. گیرد انجام شده حساب طور به که باشد، مفید و سازنده تواند می درصورتی تحسین شد، اشاره پیش ی هفته که همانطور

 است، وثرم بسیار نوجوان شخصیّت تربیت در که مسائلی ترین مهم از یکی. است گرفته قرار ارزیابی مورد که کند می منتقل را احساس این نوجوان

 .است مناسب موقعیت در و درست تحسین موضوع همین

 : از عبارتند که است قسمت دو شامل و دارد، ما صحبت از نوجوان که است برداشتی تحسین واقع در

 ما های حرف- 1

 کنیم می انتخاب که کلماتی. کند می گیری نتیجه آن ی درباره او و کنیم می توصیف حادثه آن از را خود احساس و حالت ما. نوجوان برداشت- 2

 .باشد دلسوزی روی از و بینانه واقع ما عبارات و کند منتقل را او خالقیت و توجه موفقیت، کار، از ما رضایت دقیقا باید

 :مثال برای

 !شوم نویسنده توانم می:  نوجوان احتمالی برداشت. داد من به زیادی های ایده. است جالب نظرم به نوشتی، خوبی ی مقاله:  مفید تحسین

 .کنی دقت بیشتر باید کلمات امالی در امّا هستی، خوبی ی نویسنده:  مفید غیر تحسین

 !هستم سلیقه خوش:  نوجوان احتمالی برداشت.  است خودش جای سر چیز همه ای، کرده مرتب خوب را اتاقت:  مفید تحسین

 !عیاری تمام هنرمند یک که راستی جالب، چه من خدای:  مفید غیر تحسین

 

 گاهی. باشد باخبر هاست آن احترام و توقع مورد چه آن از نوجوان تا کنند مشخص نوجوان برای هارا ارزش و ها معیار دارند وظیفه والدین

 این طبیعی خصوصیت این که گذارد، می آزمایش ی بوته به را ها محدودیت و کند می مقاومت ها آن برابر در و پسندد نمی را ها معیار این نوجوان

 شود، می وضع نوجوان برای که هایی محدودیت. رسد نمی بلوغ به والدین از کورکورانه اطاعت با نوجوانی هیچ که باشید داشته توجه. است دوران

 شخصیت و ارزش بر مبتنی بلکه دلخواه، نه و اند مطلق نه ها محدودیت این. نسازد وارد ای خدشه ها آن نفس عزت به که باشد ای گونه به باید

 .کرد برخورد آن با شکیبایی با باید و است بینی پیش قابل شده، وضع برایش که مقرراتی از نوجوان رنجش. است سازی

 

 .داریم را تشکر کمال دادید، اختصاص مطلب این ی مطالعه به را خود ارزشمند وقت اینکه از
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 ایستگاه دوم : قهرمانان روز حساب

 یازدهم تجربی                                    

 واااای واااای ببین چه کردن بچه های یازدهم تجربییییی

 نه خدا قوت پرچم داران محرما

 ^_^همیشه بدرخشید نازنین های من 

 

 

 

 

 

 

 

 یازدهم ریاضی                                                                                                                                                            

 خدا قوت بده بهتون عزیزای دلم. بابت پیشرفت قشنگ و پر از تعهدتون توی روز حساب آخر                                                                                

بهتون تبریک میگم و می دونم که یکی از بهترین تیم های مدبّران رو داریم... جدول هنوووز                                                                                 

 تکوچیکه هاااا.... جای خیلیا خالیه ... این کالس پر از ستارست که هنوز قابلیت هاشون رو نشون ندادن... آرتمیس دمت گرم با این پیشرفت

 ! بجنبید که همه منتظرن بمب یازدهم ریاضیییی محرمانه رو منفجر کنه * پدیده ی کی بودی توووو !!!_دختر *

 

 دهم تجربی                                           

 ^_^بچه های دهم تجربی گرم که پر انرژی و فعاالنه دارن پیش میرن!!! خدا قوت بده بهتون دم  

 ماشااالااا دارید پرچم کالس و خوووب می برید باال ... تو روز حساب بعدی یعنی چن نفر توی  

 *_این جدول قراره باشن؟؟؟؟!!! *        

 دهم ریاضی                                                                                                                                                          

 *_* یریدگ خداقوت بچه ها می دونم که دارید تالش تون رو می کنید و ایمان دارم که بالخره نتیجه می                                                                         

 

 یازدهم انسانی                                    

 ^_^خدا قوت به همگی بده بچه ها ... دم همتون گرم که نذاشتین پرچم بیاد پایین 

 

11/99                         مبینا نجیبی   -1  

05/97          ریحانه نصیری تبار   -2  

17/91                        صبا رحیمی   -3  

38/91                         زینب امامی  -4  

27/90                         آوا پزشک     -0  

72/94                          ملیکا اهرامی     -1  

44/94  نرگس جلودارمقدم، پارمیدا میرزا عسگر  -7  

1/91                سیده مبینا طباطبایی    -9  

95       شکیبا شالچی، ملیکا بنسی   -8  

17/94صنم نیکخواه        -1  

17/81حنانه رزاقی       -1  

05/97فاطمه حسابی     -2  

17/91سارینا سیاح      -3  

93/90هستی باقری      -4  

17/87ستایش راستی فر    -1  

41/91هلیا کی منش      -1  

87/90نیوشا بهاری     -2  



 ایستگاه سوم : روانشناسانه

 :مسئله حل بازدارنده عوامل

 تباهاش راهحلهای و تصمیمات اخذ باعث و دهد می قرار  تـأثیر تحـت را مســـئله حل کلی نتیجه و میشود مسئله حل و کردن فکر صحیح مانع عوامل از برخی وجود

 : از عبارتند که میشود یاد مسئله حـل بازدارنده عوامل عنوان به عوامل این از. میگردند

 شتاب( 1

 ما ذهنی دغدغه تمام و نشود توجهی شده ذکر مراحل به مسئله حل فرآیند در اگر. باشد داشته پی در میتواند را جبرانی غیرقابل های زیان مسئله حل در تعجیل

 خطـرات تهدیـد معـرض در و داشت خواهد فراوانی کاستیهای شده اتخاذ حل راه مسلماً کنیم، عملـی رسـیده مـا ذهـن به که را حلی راه ترین سریع که باشد این

 .بود خواهیم جبرانـی غیرقابـل

 احساسات( 2

 ااضطرابز میتواند مسئله با رویارویی. هستند آنها آشناترین اضطراب و ترس. باشیم داشته ناخوشایندی احساسات است ممکن مسائل، با رویارویی هنگام

 تولید ،آگاهی عدم این نمیداند؛ را آن حل راه و روبهروست مشکلی یا مسئله با فرد کـه مـوقعیتی ، یعنـی. گیرد می قرار ناشناخته موقعیتی در فرد که چرا شد؛با

 :باشند زیر عوامل میتواند نگرانی و بیم این ایه ریشه داریم، بیم ناشناخته مسائل با رویارویی از ها انسان ما دیگر سوی از.میکند اضطراب

  شــدن طــرد از تــرس -3                شکســت از تــرس-2             تغییر از ترس-1

 :تعصب( 3

 درست ام فرزند یا ما از کوچکتر فرد یک نظر مثالً و است اشتباه نظرما که کنیم قبول نیستم حاضر ما اوقات گاهی. است مسئله حل بازدارنده عوامل از نیز تعصب

 تعصبات از میتوانیم چه هر باید. شود تقویت و ایجاد ما در زمان مرور به باید که است مواردی از مختلـف نظـرات رد و قبـول در پـذیری انعطـاف ن داشـت. است

 نظر که شد مشخص آخر در و داشتیم خاصی نظر موضوعی مورد در اگر. دهیم رشد خود در را دیگران نظر تحمل و دیگران با مشورت چون هایی خصـلت و کنیم کم

 ستا راهحلی ، موضوع مورد در نادرست تعصب موارد شایعترین از یکی.نشویم موضعگیری درگیر هرگز و نکشیم دیگران رخ بـه را آن هرگـز است، بوده درست ما

 .ند رسـ مـی ما ذهن به متعددی موضوعات و ها راهحل و موارد که است بدیهی میکنیم فکر موضوعی، درباره وقتی.  رسـد مـی مـا ذهـن به همه از اول که

 این مواقع از بسیاری است، طبیعی. میکنند دفاعآن از زیـاد اصرار با و است درست حل راه همان میرسد ذهنشان به که حلی راه اولین کنند می فکر افراد از بعضی

 .نیستند قبـول قابـل دیگـران توسط و بود خواهند اشتباه ها راهحل اولین

 :ذهن خستگی) 4

 موانع از ، آن وجود صورت دو هر در. شود ایجاد همزمانطـور به ذهنی متعدد کارهای اثرانجام در یا نظر مورد موضوع درباره طوالنی تفکر اثر بر است ممکن حالت این

 ن میـزا به مسئله هر. شود گرفته نظر در استراحت برای هایی زمان باید فکری، خستگی از جلوگیری بـرای.  شـود مـی محسـوب مسـئله حـل و کردن فکر مهم

 نندهک حل یا کننده فکر شــخص اجتمـاعی - شخصـی وضـعیت و کـردن فکر مهارت و موجود،قدرت شرایط موضوع، اهمیت به بسته. دارد نیاز کردن فکـر متفـاوتی

 .میکند فرق زمان مدت این مشکل،

 :اجرا موانع به زیاد توجه) 0

 جدا علل از یکی شاید. بگذارند زیادی اثر هم روینبایـــد و هســـتند جداگانـــه امـــر دو واقـــع در آن، حـــل راه اجـــرای مشـــکل و مســـئله یـــک حـــل

 بـا فـرد و دارد وجـود سرنخهـایی شده، برداشته قبالً که گامهایی پشتوانه به نیز مسئله حل برای.باشد موضوع همین نیز کشورها اجرایی و قانونگذاری قوه بودن

 .کند پیدا خود جدید مشکل برای حلی راه میتواند سرنخها ایـن کمـک

 اما. میشویم اشکال دچار آنها از بعضی اجرایدر ، عمـل در چـون.  شـوند عملی ها حل راه تمامی باشیم نداشته انتظار که باشد این بهتر شاید دیگر، طرف از

 فرد که وقتی با نمیشود آن اجرای به موفق عمل در ولی میگیرد آن اجرای به تصمیم و میکند پیـدا ی حلـ راه ای مسـئله برای انسان که وقتی بین دارد وجود تفاوت

 . پندارنـد مـی بیهـوده امـری را آن درمـورد کـردن وفکر شود نمی نزدیک موضوع به اصالً اجرایی مشکالت از تـرس خاطر به

 سروریانزهرا  –روانشناس #                                                                                                                                     


