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 به صورت مجازی در فضای اسکای روم برگزار گردید. نوجوانم

 

 خالصه مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد: 

ست دورانی که فرزند ما از کودکی وارد        سان ا شد ان ست، و این تحول و تطور الزمه ر دوران نوجوانی دوران تحول و تطور ا

ست به تغییراتی که خودما   شود که در آن تغییرات اتفاق می دورانی می شد کافی مان های در زن افتد وبرای پذیرش بهتر با

سری رفتارهای ما باعث خنده خودمان می        شته خود فکر می کنیم؛ یک  شتیم فکر کنیم گاهی ما وقتی به گذ شته دا گذ

 .دهد که ما در حال تغییر هستیمشود. این نشان می

ر م و دشوووود که ما نسوووبت به رفتارها و تغییرات نوجوان خود خشوووم کجتری را تجربه کنیپذیرش این تغییرات باعث می

تدایی  خود برخورد میکردم؛ االن در این شووورای  و در زمان دوران            با فرزند دوران اب تاری که من قباًل  حقیقت مدل رف

ست وقتی مخاطب تغییر می کند رفتار ما نیز تغییر می     ست و تغییر کرده ا ست چون او دیگر کودک نی نوجوانی جوابگو نی

 .روش فرزندپروری خود را تغییر نجی دهند رشد کودکبا کند یکی از اشتباهات والدین این است که 

شکرگزار  گوید حرف و باور تو رو قبول ندارم  من به عنوان والد باید لحظه ای که نوجوان من در مقابل من می ایستد و می 

و یاد االبته ما به  باشم که فرزند من در سیر تحولی خودش رو سالم طی میکند و نشانه وارد شدن به دوران نوجوانی است       

ست و به خودش        می شد ا شده و در حال ر شانه میدهد که ذهن بارور  دهیم که بیانش رو در قالب درست ارایه دهدو این ن

 دهد.اجازه مخالفت می

 

 تغییرات سن نوجوانی

شدن می    این در و کندانتزاع فکر تغییر می قدرت -1 سایل ذهن    سن مفاهیم بدون دیده  شوند و برای حل م تواند دیده 

 شود می قوی

 .کند باید خودش جستجو کند و کشف و میخواهد به سوال من کیستم پاسخ دهد و گیردمی به دنبال هویت  -2

 شود این سن تضادورزی دیده می* در 

سانات خلقی دیده می * تغییرات  ست و یه روز دیگه بی دلیل گریه می      و نو شحال ا شاد و خو کند و این شود مثال یه روز 

 شود.ی است که به دنبالش است میباشد و فکرهای متناوب باعث تغییرات خلقی میهم به علت هویت یاب

 . شود به خاطر تغییرات هورمونی است*پرخاشگری که دیده می

 



 

موهاشون میرسن و ناگهان دچار هیجان    هشود و بیشتر دوست دارند تیپ بزند و ب   تغییرات بدنی در این سن دیده می  -۳

شود و  تغییرات هورمونی است و عالقه به سلیبریتی ها و فوتبالیست ها در این سن دیده می     شوند که به دلیل  عاطفی می

اگر در حیطه های دیگر اثر  گذرد.تا زمانی که به سووواختارهای دیگه آسووویب نزده نیازی به پیگیری نداره و این دوران می

س      شدند نیاز به پیگیری و مداخله دارد و عالقه به هج شته و دچار اختالل  شد نیاز به  گذا االن تا حدی که نگران کننده نبا

 مداخله ندارد.

 

 حاال ما با این دوران نوجوانی چیکار کنیم؟

توانیم کارهایی انجام دهیم از زندگی هستیم که با داشتن نوجوان شرای  سخت و تحت فشار هستیم ولی می        یدر شرایط 

 بگذارنیم. دوران را به سالمتکه کجک کنیم هم نوجوانجان هم خودمان این 

ست و وزیر یعنی      7شود در  به عقل فرزندمان اعتجاد کنیم و با توجه به حدیثی که گفته می -1 سوم فرزند ما وزیر ا سال 

من دهم که تو بزرگ شدی و ، این پیام رو میمشاور و فرزند ما وارد حیطه بزرگسالی شده و من به عنوان والد به فرزندمان 

 به عقل تو اعتجاد دارم.

اب گونه و تفحص کردن در مسوووایل خیووووصوووی نوجوان و دفترچه خاطرات  تاحترام به حریم نوجوان و رفتارهای ع -2 

 زند.نوجوان به رواب  ما و فرزندمان آسیب می

 احترام به فرزندمان مانند یه بزرگسال که در این مورد به آن دقت کنیم یکی از آنها تعهد به قول و دیگری مسخره کرد -۳

 است.

به دنیا نیومدند که آرزوهای برآورده شده  جبران خشم ها و آرزوهای ما نیستند به این موضوع دقت کنیم. آنها     بچه ها -4

 تواند به رواب  ما با نوجوانجان آسیب بزند.می. که ما رو برآورده کنند

دوسوت داشوتن را یاد    و هنر بروز دادن اینعشو  بی قید و شورک که کلیدی ترین مورد اسوت و درمان کننده اسوت.      -5

 بگیریم.

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


