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مشكت دوره
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و راﻫﻨامﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﴐوری اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص اﯾﻦ دوره ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺸﮑﻼت دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ:
 -۱ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و واﺑﺴﺘﮕﯽ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دوران
ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ .از دﺳﺖ دادن ﺣامﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﴍط واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻟﺬّت ﻣﻮرد ﺣامﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻮدن و
ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻮدک و ﺑﺪون زﺣﻤﺖ و دردﴎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ دروﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ در ذﻫﻦ او
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .ﺑﻌﻀﺎً ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ از او ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ
دارﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ او را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ دارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
ﻫﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت از او ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮان اوﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺰرگﺳﺎل ﺑﻪ او ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ اﯾﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮان داﻣﻦ زده و او را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻃﻐﯿﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرت :ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرت ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﺎدر ﻣﺪرﺳﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽ-ﮐﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ منﺎﯾﺪ و ﺑﻪ اﻋامﻟﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ
رواﺑﻂ او را ﺑﺎ آن ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺘﻪ واﻟﺪﯾﻦ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽ آﯾﺪ ،از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋامل ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺎد و ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﮏ
را ﺑﺪون ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮان اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.
 -۳ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی« اوﺳﺖ .ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺆال ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎره
ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺶ او در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮگ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺆال
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ:
ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روم؟ ذﻫﻦ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ منﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫامﻧﻨﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮔﺬﺷﺘﻪ آن ﻫﺎ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ارزش ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻠّامن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻧﺪازه ارزش
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻن اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠامن
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫامن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎر ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮان آﺳﺎنﺗﺮ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ رود.
 -۴ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺿﺎء ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ )ﺟﻨﺴﯽ( :رﺷﺪ و منﻮ ﻏﺪد داﺧﻠﯽ و ﺗﺮﺷﺤﺎت
ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮان اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻧﮕﯿﺰه و
ﮐﺸﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﻢﺟﻨﺲ در او اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺒﻬﻢ و متﺎﯾﻼت ﻗﻮی و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را از ﺟﻠﺪش ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺟﻬﺶ-ﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪون دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ او را آﺷﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﻧﺮژی را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻫﯿﺠﺎن او
ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﺟﺎﯾﯽ آزﻣﺎﯾﺶ منﺎﯾﺪ .ا ّﻣﺎ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻧﮕﺮان ﻋﻮاﻗﺐ آن اﺳﺖ .او ﺑﯿﺪاری
و رﺷﺪ متﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ را دارد وﻟﯽ ﻫﺪف ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺎﻣﻼً زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﺎ ﮐﻮرﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ-ﺷﻮد و در اﻓﺮاد ﻣﺤﺠﻮب و ﮐﻤﺮو ﻧﻮﻋﯽ
اﺿﻄﺮاب و ﮔﯿﺠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ارﺿﺎء ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ و راه ﻫﺎی ﮐﻨﱰل آن ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮان
آﻣﻮزش داده منﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻟﻐﺰش
و ﺳﻘﻮط در ﭘﺮﺗﮕﺎه در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
 -۵ﻋﺪم ﮐﻨﱰل ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ در دوران ﺑﻠﻮغ:
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﴎﯾﻊ ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﻬﻮد در اﻧﺪام ﻫﺎی ﺑﺪن ﻧﻮﺟﻮان در دوران
ﺑﻠﻮغ ﺑﻌﻀﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﮐﻨﱰل او ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﺟﻠﻮ آﻣﺪن ﴎ
ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﮔﺮدﻧﺶ و ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﮐﻨﱰل
در دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺷﯿﺎء ﻇﺮﯾﻒ از ﻃﺮﻓﯽ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و
آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ او در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ او را از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ و ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ منﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺿﻄﺮاب را در وی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
ﺣﺴﻦ زارﻋﯿﺎن
ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده

