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 "رفتار های تکراری"هر رفتار مانند یک نخ نازک است، نخ های نازک یا همان 

 می شوند، و آن طناب به دور زندگی مان می پیچد. "طناب عادت"تبدیل به 

 مواظب نخ های زندگیمان باشیم! :(
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 6محرمانه 



 ایستگاه اول : پدر و مادرانه

 امیدواریم روزگار ب وفق مراد دلتان باشد. با اجازه ی شما بی تعارف بریم سر اصل مطلب:تون بخیر و شادی. سالم. پاییز

وابط همانطور که می دانید، اولین محیط اجتماعی که فرد در آن قرار می گیرد و آن را میفهمد محیط خانواده است، و عمیق ترین دلبستگی ها و ر     

ی گیرد. مطالعات در مورد نوجوانان دختر نشان داده که ترجیح می دهند مشکالت و نیاز های خود را با پدر ومادر و بخصوص او با پدر و مادر شکل م

درباره با مادرشان مطرح کنند و اطالعاتی که نیاز دارند را از آن ها دریافت کنند. به همین جهت سعی شده که در محرمانه ی این هفته چند نکته 

 ی شما و دلبندتان عنوان شود:ی ارتباط عاطف

شاید برایتان پیش آمده باشد که فکر کنید نوجوان شما لجباز شده یا به خواسته هایتان اهمیت نمی دهد. در واقع این لجبازی) که لجبازی      

 نیست!( نمودی از استقالل طلبی اوست که باید جنبه های مثبت آن تقویت و جنبه های منفی آن گوشزد شود.

      از هیچ کس بودن، به جایی نرسیدن و احساس بی ارزشی  "من کیستم؟!"همه ی نوجوانان در جستوجوی هویت اند و از خود می پرسند     

می ترسد، نا فرمانی می کند ولی قصدش آزار پدر و مادر نیست. او می خواهد هویتش و وجود خارجی داشتنش را تجربه کند و گاهی در این 

 اش به اوج می رسد. ما باید هویت طلبی او را بطور صحیح تایید کنیم و به آن احترام بگذاریم تا با این بحران کنار بیاید.مسیر ضد طلبی 

گاهی بهتر است ما به جای وانمود کردن این مسئله که از سطح دانش باالتری نسبت به فرزندمان برخورداریم، مانند یک دوست کنارش     

 ثابت کرده اند نوجوانان با افرادی که مدعی اند همه چیز را می دانند رابطه ی خوبی ندارند!!! باشیم. زیرا تجربه ها

تقریبا همه ی نوجوان ها در برخورد با گرفتاری ها احساس مشابهی دارند، ولی از نظر خودشان احساساتشان بسیار خصوصی و منحصر به فرد     

میدونم، من هم به سن تو بودم همین احساس را "تجربه نکرده است. وقتی به آنها می گوییم  است.طوری که انگار هیچ کس تا به حال آن را

مثل این است که به او توهین شده. واکنش سریع نسبت به صحبت های نوجوان،امکان آموزش و جلب دوستی آنان را کاهش می دهد. "داشتم

 ود و در سایر موارد نیز موضع گیری مستقیم نباید صورت بگیرد.بعضی درس ها با گذشت زمان باید به نوجوان اثبات و تفهیم ش

ا به خلوت نوجوان باید احترام گذاشت. احترام به خلوت نوجوان نشانه ی ارجیست که برای آن ها قائل می شویم، تا مستقل از ما رشد کنند.چر     

ز این مرحله با موفقیت عبور نکند، احتماال در آینده شخصیتی وابسته پیدا که این استقالل او را برای زندگی مستقل آینده آماده می کند. اگر او ا

 خواهد کرد. 

ت مراقب باشید در صحبت با نوجوانتان، ضد و نقیض در میان صحبت هایتان وارد نشود.وقتی او با شما مشاوره می کند، نظریات خود را با صراح

 و موجب اطمینان در پیمودن راهی می شود که پیش رو دارد. بگویید.صراحت لحن شما به نوجوانتان قوت قلب می دهد

        

 از اینکه دقایقی از وقتتان را به مطالعه ی محرمانه ی این هفته اختصاص دادید متشکرم.   

                                                                  

                  

 سروریان زهرا_روانشناس#                                                                                                  

 

 

 

 

 



 قهرمانان روز حسابایستگاه دوم : 

 دهم تجربی                            

 وااااای ده تجربی چه کرده همه رو دیوونه کردهههه....   

 مثل اینکه تجربیا خوووب دارن جدوالرو پر می کنن... مررسیییی عزیزای دل با 

 بدرخشید بیشتررررر  :(می کنیم  براتون ذوق پیشرفتاتون کلی 

 دهم ریاضی                                                                                                                                                                      

 ه با این درصدش ... بجنبید بچه ها کالس رو باال ببرید زوووددم ستایش خانوم گرم که ترکوند                                                                           

 

 یازدهم ریاضی                     

 انگار موتورا داره روشن ... پیشرفت توندمتون گرمممم کیف کردیم از دیدن ها  ریاضی   

 قراره به همه نشون بدید که یازده ریاضی یدووونسسس... ...میشهههه.

 ها باشهههه... بجنبید 80صدری، کیانا و... همگی تون جاتون باید توی جدول باالی  سونیا، سارا، نگار،  مدیسا،

 . صنم ترکوندی دمت گرممبینا دمت گرمممم همه رو کلی خوشحال کردی با پیشرفت های قشنگت... منتظرتم زوووود بیا تو جدول..

 

 یازدهم تجربی                                                                                                                                                               

 ئل ویازده تجربی ترکونده و برنده ی دچه کالاااسیییی داریممممم.... پر از ستاره...                                                                                                  

 ..... بزنیم به افتخارشووون!!این ماه شدههههه                                                                                                  

 دم همگی گرم دخترا رو سفید مون کردید... کم کم دارید کل صفحه رو می گییرد                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 انسانی   یازدهم                       

 ! زووود بیاید باال  برای شما کمهواقعا این درصد ها انسانیاااا عجله کنید که       

 جدول تون هنوووز الغره    ^_^سریییع !!!! 

 67/96حنانه رزاقی        -1

 50/87فاطمه حسابی        -2

 67/86          سارینا سیاح -3

 83/85هستی باقری      -4

 17/84             صنم نیکخواه   -11

 61/81                   مبینا نجیبی   -1

 50/87           ریحانه نصیری      -2

 67/86                    صبا رحیمی    -3

 39/86                   زینب امامی      -4

 28/85                    آواپزشک          -5

 85                       هلیاقادری         -6

    ،پارمیدا میرزاعسگرینرگس جلودارمقدم -7

44/84 

 11/81               مبینا طباطبایی     -8

 83/80               شکیبا شالچی    -9

 56/80               ملیکا بنسی        -10

 46/86هلیا کی منش       -1

  02/85نیوشا بهاری        -2

 17/97ستایش راستی فر     -1



 ایستگاه سوم : روانشناسانه

 *_. خدا قوت بده بهتون روز به روز بیشتر بدرخشید * پیش دانشگاهی مدبّرانسالااا م دخترای پرتالش و پرتوان 

 با. کنیم تکمیل هم با رو گیری تصمیم و مسئله حل مهارت هفته این توی  که مون روانشناسانه مطلب اصل سراغ بریم دلم عزیزای خب

       ��.بگیره جا به و دقیق و درست تصمیمای بتونه ما مدبّرانی دختر که میره انتظار شد عنوان محرمانه از شماره 4 این در که مواردی این تمرین

 !...؟ باشیم داشته که بریم پس

 تصمیمگیری موقعیت کردن مشخص – اول مرحله

 افراد گاه. کنند تصمیمگیری بایـد و رنـد دا قـرار گیـری تصـمیم موقعیـت یـک در کـه باشـند آگـاه بایـد افـراد درست، تصمیمگیری برای

 را خود است ممکن بنابراین. کردهاند تصمیمگیری شـوند نمـی متوجـه اصـالً کـه گیرنـد مـی تصـمیم فکـر بـدون و خودکار سریع، آنقدر

 مسئول تصمیم، این برابر در و گرفته صورت چیز چند یا دو بین انتخاب یا تصمیمگیـری عمل واقع در ولی ندانند؛ نیز آن پیامدهای مسئول

 .هستند

 موقعیت یک در موجود انتخابهای حق شناسایی – دوم مرحله

 شناسایی. دارد وجود تصمیمگیری موقعیـت یـک در متعددی انتخابهای حق موارد، اکثر در و نیستند سفید و سیاه خابهایانت شامل تصمیمها

 ایدهها، از انتقاد عدم یعنی فکری بارش خالق، تفکر تحریک بـرای و اسـت خـالق تفکـر فرآینـد از اسـتفاده مستلزم مختلف انتخابهای این

 انتخابهای نیز افراد سایر با مشورت معموالً این، بر عالوه. است مفیدی روش کیفیت، نه و تکمی به دادن اهمیت و ایدهای هر به خوشآمدگویی

 در موجـود انتخابهای چه هر زیرا است، بیشتر و بیشتر انتخابهای حق یافتن بر تأکید مرحله این در مهم نکته. آورد مـی میـان بـه را دیگـری

 .یابد می افزایش نیز منطقی تصمیمگیری یک امکان باشد، بیشتر موقعیت یک

 موجود های انتخاب ارزیابی – سوم مرحله

 اساس بر مختلف انتخابهای ارزیـابی.  اسـت تصـمیم بهتـرین گـرفتن بـرای موجـود هـای انتخـاب ارزیـابی مسـتلزم منطقی، تصمیمگیری

 با هماهنگی شامل خود، به مربوط پیامدهای. گیرد می صورت دیگران و خود برای مدت بلند و مدت کوتاه منفی و مثبت پیامدهای پیشبینی

 و آسایش و دیگران تأیید عدم یا تأیید هیجانی، پاداش یا هزینه محسوس، پـاداش میـزان الزم، کوشش و زمان میزان ارزشها، و اهداف

 تصمیم احتمالی پیامدهای ارزیابی برای راه بهترین و داشته تصمیم ماهیت به بستگی دیگران، به مربوط پیامدهای. میباشد فیزیکی راحتی

 .آنهاست خود با آن گذاشتن میان در دیگران، بـرای نظـر مـورد

 تصمیم اجرای برای برنامهریزی و انتخاب حق بهترین انتخاب – چهارم مرحله

 مرحله این در مهم نکته. شود می ام جـ ان یمگیـری تصـم و انتخـاب مـورد بهتـرین منفـی، و مثبت پیامدهای پیشبینی به توجه با مرحله این در

 زیرا نیست؛ دارد، همراه به را مثبت پیامدهای بیشترین و منفـی پیامـدهای کمتـرین کـه ای گزینـه انتخاب، بهترین همیشه که است آن

 اینکه از پس. است اهمیت حائز نیز میگذارد، فرد آینده و زندگی مختلف هـای حـوزه بـر پیامـد یـک کـه تأثیری دوره طول و وسعت

 ساختار باید طرح این. شود ریخته اجرایی طرح یک و برنامهریزی نحو بهترین به نیز آن اجرای چگـونگی بایـد شـد، انجـام تصمیمگیری

 حمایتی منـابع نیـز و آن بـر غلبـه راههـای و احتمالی مشکالت و موانع تصمیم، کردن عملی برای مختلف گامهای آن در و باشد داشته واضحی

 .باشند شده روشن

 آن ارزیابی و تصمیم اجرای -پنجم مرحله

 مورد تصمیم اجرای واقعـی پیامـدهای هم و عمل طرح اجرای چگونگی هم سپس و درمیآید اجرا مرحله به تصمیم مرحله، این در

 تصمیمگیری فرآیند است الزم ند، نیسـت هماهنـگ نظـر مـورد اهداف با واقعی پیامدهای که مواردی در. میگیرند قرار ارزیابی

 .هاست آن براساس کردن عمـل و بازخوردها به توجه شامل منطقی تصمیمهای. گیرد قرار بررسی مورد مجدداً

 زهراسروریان-روانشناس#                                                                                                                                                                                        


