
 بسم الله الرحمن الرحیم

 « !م؟یو آن را کاهش ده میکن تیریرا مد یچطور زمان استفاده از گوش»

 

 
 :دیمطلب را بخوان نیسوال شما هم هست ا نیاگر ا

 یگردیسؤال م نیکه بدنبال پاسخ ا نی. همیاشده داریاست که ب نیقدم اول هم -۱
ات که زمان استفاده یا. متوجه شدهیکرد یمرحله را خوب ط نیا یعنیخوب است، 

ِد ابتدا سراغ خو ستیمرحله، بد ن نیکردن ا یط ترقیدق یاست. اما برا ادیز یاز گوش
 .میبرو یگوش

 یکاوش علم کیمدت از تلفن همراه بگرد و مثل  یدر مورد مضرات استفاده طوالن -۲
وجود دارد  یکه ضرر دارد. مضرات دانمینگو خودم م کنمیکن. خواهش م هیته ستیل

 یمان نبوده! بگذار کارکه حواس میشویتازه متوجه م م،یوجو کنمان جستکه هرکدام
 شوکه کند. یتو را حساب کند،یدارد با روح و جانت م یکه گوش



 یرویم یروزها با گوش نی. مثاًل اسیرا بنو یگوش یهادهیفا ست،یحاال آن طرف ل -۳
. یدهیکه انجام م یگریو هر کار خوب د یریگیانت تماس ممدرسه. با دوست

کن.  ادداشتیالزم است  شیکه به نظرت برا یهر کار، هر چند ساعت یجلو جانیهم
وارسال تکالیف آن روزانه فالن وحل الس های مجازی مدرسه حضور در ک مثاًل 

 و... آن قدر! یروز ،یمدرسه قبل یهاارتباط با دوستساعت. 

که زمان  ییافزارهااز نرم یکیزمان نصب کن.  تیریمد یافزار خوب برانرم کی -۴
حساب و کتاب کرده و  رانهیگروز هم سخت انیاستفاده از هر برنامه را نشان بدهد. پا

. یاچه مدت با کدام برنامه کار کرده ینیچشمت باز کن تا بب شینامه اعمالت را پ
 کن.  سهیمطلوبت را با هم مقا یهاساعت ستیها و لکار با برنامه یهاساعت

 یایدن یبرا یا. اگر برنامهکندیم دایپ یلمه دل مشغولعا کی ،یذهن ما با گوش -۵
 دیسخت خواهد گذشت و شا یلیخ یوابستگ نیدوران ترک ا ؛یندار لیاز موبا رونیب

است.  کنندهتیاذ یعادت کم کیباشد. در هر حال، ترک کردن  رممکنیاصاًل غ
یبردار نمدست یراحت نیبه ا شود، هیتغذ یخاص یهاکه عادت کرده از راه یمغز
 ی! چیا: وییرا بزند و ناگهان بگو یناخواسته دستت برود و رمز گوش دی. اصاًل شاشود

 شد؟ یطور نیشد که ا

 د،یورزش جد ایهنر  کی دی. شاسیرا بنو یجالب خارج از گوش یکارها ستیل -۶
 یکه وقت ییمتنوع باشد. کارها تواندیکارها م نیا ستیل.  خوب لمیکتاب و ف ایدن کی

 یکه جادو فیاست. ح ترقیو عم تریواقع تر،لیلذتش اص ینیبیم ،یشویغرقشان م
 ها قدم بگذارند. قله نیبه ا دهد،یها اجازه نماز آدم یاریبه بس یمجاز یفضا

آنکه  ی. برایرویمن هم خودت م یهارا بدون خواندن حرف یبعد یهاقدم -۷
بده،  هزیبه خودت جا ز،یبا هدفت کمتر وکمتر بشود، برنامه بر یفاصله آنچه هست

خاموش  شانیهشدارها دیبا یگوش یهابرنامه یات را محاسبه کن. برخبرنامه هفته
 دیها را هم که اصاًل بابرنامه یبعض ،یناز هفته چک ک یرا در روز خاص هایشود و بعض

 برنامه به برنامه را انجام بده.  قیدق ماتیتنظ نیفرصت خوب ا کی. در یپاک کن



ها و مامان یحت ،یراحت است. همگ المیخ یدو قدم اول را اگر محکم برو نیهم -۸
. میزمان به خدا پناه ببر یهادر مقابل وسوسه دیها باها و پدربزرگباباها و مادربزرگ
 ها است!تان اندازه تکان دادن کوه و قدرت اراده دیالبته که شما نوجوان

یب یهامربوط به استفاده م،یکه راجع به آن حرف زد ییزهایباشد، همه چ ادتی -۹
 هستند. یادیز یکه حس کرد ییهابود. همان هدف

 

 


