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 مقدمه
 از دشوارتر یدوران ، قدیم از والدین، نظر از هم و نوجوانان نظر از هم نوجوانی دوران

 ظهارا چنین ارسطو ، مسیح تولد از شپی سال 300. است شده قلمداد کودکی سالهای

 رایزغ دست به را خود که اند آماده و مزاجند آتشی و پرشور»  نوجوانان که داشت

 .  بسپارند

 طالعهم پدر و آمریکا روانشناسی انجمن موسس هال، استانلی. ج حاضر قرن اوایل در

»  دوران را آن و. کرد توصیف احساسات قدری با را دوران این نوجوانی، درباره علمی

 می فیعاط و عقلی ، جسمانی العاده فوق توانایی دوران نیز و «شدید تنش و طوفان

 می را جسمانی بلوغ ای سابقه بی سرعت با نوجوان که زمانی در درست. دانست

 بزرگساالن و همساالن با را روابطش باشد، مستقل که خواهد می او از اجتماع ، گذراند

 کنار بر عالوه نوجوانان. باشد داشته شغلی آمادگی و جنسی سازگاری و دهد تغییر

 – کنند کسب خود برای هویتی تا بکوشند باید رشدی تغییرات این همه با آمدن

 «؟ کیستم من»  که بیابند قدیمی سوال این برای شخصی پاسخی
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 نوجواين ه یتارخيچ

 7یا  6ه ستتتنین برای قرن ها این تفکر وجود داشتتتت که به ماي اینکه کودکان ب

ساالن را تقبل کنند و وارد با سئولیت های بزرگ سند می توانند م زار کار سالگی می ر

معادن  شتتوند. به غیر از قشتتر مادود مروتمند، کودکان همراه بزرگستتاالن در مزارع و

سپیده شدن جوامع از  صنعتی  شدند. با  ضر می   کار می کردند و در میان جنگ حا

شام در کارخانجا ودکی به سال قبل دوران ک 150ت کار می کردند. تقریباً از صبح تا 

شدن  سی کودك و اجباری  شنا شد که توجه به حقوق کودك، روان شناخته  سمیت  ر

تاصتتیالت از نتایآ آن استتت. شتترایا اجتماعی و اقتصتتادی، پیشتترفت تکنولو ی، 

پیدایش رشتتته های تعدد تاصتتیلی و تخصتتصتتهای جدید و طوالنی شتتدن دوران 

نوجوانی  در ابتدای قرن بیستم زمینه ای را ایجاد کرد که باعث شد به دوره تاصیالت

 توجه خاصی شود.
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صی خود  شخ صیات  صو صص و خ سبب تخ ستانلی هال، به  ستم ا در اوایل قرن بی

( اولین دکترای 1848-1924نخستین تئوریسین دوره نوجوانی گردید. استانلی هال )

سی را در امریکا کسب کرد و او شنا سی بلوغ و روان شنا ست که روان سی ا شنا لین روان

نوجوانی را مطرح کرده است و دوره نوجوانی را به عنوان یك مرحله مشخص از رشد 

ست  ستفاده کرده ا ست و در مطالعات خود از روش های علمی ا سان تلقی کرده ا ان

ستفاده کرده  وی اولین فردی بود که از روش پرسشنامه برای کسب اطالعات عینی ا

ست شد را ا شخص تمام مراحل قبلی ر ست که  . به عقیده هال نوجوانی مرحله ای ا

برای بار دوم در ستتتطح پیهیده تری تجربه می کند. به عبارت دیگر موجود زنده در 

شروع نوجوانی در  سانی را طی می کند. با  شابه تاریخ تاول ان طول حیات مراحلی م

سله اعمال جدیدی امکان پذ سل سالگی  شود که هال آنرا حدود چهارده  تولد »یر می 

شده و « دوباره ساس برنامه از قبل تعیین  سان برا شد ان ست که ر خواند. هال معتقد ا
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صورت می گیرد و تامیر عوامل اجتماعی و مایطی را  تات تامیر عوامل فیزیولو یکی 

در این مورد کمتر می داند. وی معتقد است که نوجوانی مرحله خاصی در رشد است 

از نظر روانشتتناستتی و اجتماع نادیه گرفته شتتده بود. هال اصتتطالح طوفان و  که قبال

فشتتتار را در نوجوانی به کاربرد و معتقد بود که در این دوره وجود طوفان و فشتتتار 

 (.4، ص 1376اجتناب ناپذیر می باشد )اکبرزاده، 

 وصتعبیر نوجوانی به عنوان یك مرحله بارانی، در اصتتل از فالستتفه یونانی، بخصتت

شایان توجهی بلو شکل  سی که برای اولین بار به  ست اما ک شده ا سطو گرفته  غ و ار

حد ند. )ا باره می بی یك انقالب و زایش دو فان، در آن  به طو ی و باران را باران 

 (.14، ص 1322ماسنی، 

شد روانی شد. -فروید، معتقد بود مراحل ر سی تابع ورامت و عوامل  نتیکی می با جن

ستتتقل از عوامل مایطی صتتورت می گیرد. بهترین م ال، عقده این تکامل نستتبتاً م
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ست که آن را در همه جا و همه زمان ها یکسان می داند. فروید نز نوجوانی را  ادیپ ا

سخت و طوفانی تلقی می نماید عقاید وی مطابق با نظریه  به عنوان یك مرحله الزاماً 

 (5، ص 1376رشد داخلی می باشد. )اکبرزاده، 

گارت م یانوس آرام  ( بر روی1901-1978ید )مار تاده اق یك جزیره دور اف افراد 

مردم  مطالعاتی انجام داد، و نظریه متفاوتی را مطرح کرد. وی جریان رشتتتد را بین

دیکت، بر ( روت بن5، ص 1376قبایل جزایر ساموآ آرام و بدون فشار یافت. )اکبرزاده 

صروی اجتماعات زیادی مطالعه نمود. وی این طور ن شکل ا لی تیجه گیری کرد که م

باشد.  نوجوانی، عدم مداومت و ناهماهنگی در اجتماعی شدن به عنوان بزرگساالن می

رایش گمنظور وی از مداومت و ناهماهنگی لزوم یادگیری یك سری رفتارها، نقشها و 

ست و با آنهه فرد در کو شدن الزم ا سال  شد که برای بزرگ دکی های متفاوتی می با

 (.6ه است تفاوت دارد )همان منبع، ص یاد گرفت
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وفان و آلبرت بندورا، یکی از معروفترین روانشتتناستتان، معتقد استتت، نوجوانی زمان ط

یز وجود نفشار اجتناب ناپذیر نمی باشد. در این دوره که امکان دارد مشکالت حقیقی 

شکلی را باید به عنوان نتیجه تجارب مایطی در نظر  شند. هر نوع م شته با رفت، گدا

 (.7 نه بعنوان نتیجه یك دوره سخت و اجتناب ناپذیر در رشد بشر )همان منبع، ص

 

 

 نوجواين

ای انتقالی میان کودکی و بزرگستتتالی نوجوانی به دوره ای اطالق می شتتتود که دوره

ست. این دوره ابتدا با اجباری شدن آموزش رسمی، توسعه صنایع و رهایی کودکان  ا

در مزارع و کارخانجات رستتمیت یافت و در قرن بیستتتم در  و نوجوانان از کار کردن

کشتتورهای صتتنعتی اهمیت ویيه ای پیدا کرد. مفهوم نوجوانی و تجارب مربو  به آن 

های مختلف شتتتکل های متفاوتی دارد. م ال در جوامع دور افتاده ورود به در فرهنگ
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، 1378هری، بزرگسالی با تشریفات خاص و گاهی دردناك همراه است. )احدی و جم

 (.81ص 

غراق آمیز مرحله نوجوانی دوره ای است که در آن فرد، دارای جنبه های افراطی و ا   

بتدا ادر سلوك و رفتار خود می باشد و از مشخصات آن طوفان و فشار هیجانی است. 

شد که رفتار دوره  شن  ستند ولی به تدریآ رو سمانی می دان لوغ باین تغییرات را ج

ارد. اشتتی از تغییرات جستتمانی باشتتد تات تامیر عوامل مایطی قرار دبیش از آنکه ن

 (15، ص 1374)احمدی، 

تعریف دیگری نیز از نوجوانی به عنوان یك دوره بارانی معمول شده است که حاصل 

پيوهشهای استرن و سایر روانشاسان آلمانی است. به نظر آنان، نوجوانی زمان کشف و 

صیتی و عدم آگاهی از ارزش های فرهنگی و  شخ ست. به دلیل عدم تکامل  معنوی ا

تکامل شتتکل گیری نگرش شتتخصتتی نوجوان نستتبت به زندگی، کشتتمکش ها و 
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های ناشتتتی از این آگاهی، دوره و حالتی منقلب و بارانی را برای نوجوان به تعارض

 (15.ص 1322وجود می آورد. )احدی و ماسنی. 

نند کر کارهای تولیدی جامعه شرکت در جوامع صنعتی انتظار نمی رود که کودکان د

آنها  و یا عهده دار مستتئولیت های اجتماعی باشتتند. و با پایان کودکی نقش فرهنگی

ید آموخته دگرگون می شود. یعنی، کودکان در این جوامع با ورود به دوره نوجوانی، با

د مور های کودکی را کنار بگذارند و نقش های جدیدی ایفا کند. این مستتهله حتی در

ه ننقش جنستتی مصتتداق دارد، چرا که در برخی از  جوامع، کودکان رفتار جنستتی را 

شویق قرار می گیرند. ولی در ج وامع غربی تنها می آموزند، بلکه در این زمینه مورد ت

باید نقش جنستتتی  با شتتتروع نوجوانی، بی درنگ  کودکان چنین مجوزی ندارند و 

سب با فرهنگ خود را فرا بگیرند و در  صی خارج متنا شوند. ناین حال، از مادوده خا

 (.80. ص 1378)احدی، جمهری. 
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 12تا  9نوجوانی با تغییرات بیولو یکی آغاز می شتتتود. این تغییرات در دختران از  

ی با ستتالگی بروز می کند. این تغییرات بیولو یک 13تا  11ستتالگی و در پستتران از 

تات  شتتد ستتریع بدنی در این دورهافزایش وزن وقد به طور ناگهانی بروز می کند. ر

شد بدنی صا غده هیپوفیز قرار دارد. ر صو  4تا  3 تامیر هورمونهای غدد درون ریز، مخ

سران  12سال طول می کشد و اوج آن در دختران  ست. 14سالگی و  در پ  سالگی ا

نوجوان  کیلوگرم بر وزن یك 25تا  20سانتی متر بر قد و  20تا  15در طی این دوره 

 (18.ص 1374می شود )احمدی. افزوده

نان جهان تجربه ای کم و بیش مشتتتترك دارند و آن عبارت استتتت از  مام نوجوا ت

تغییراتی که همزمان به رشتتد ستتریع قد و وزن )همانطور که یادآور شتتدیم(، قیافه 

شود و در ادامه باث ابتدا تعریفی از بلوغ  سی آنها منجر می  ظاهری و نهایتاً بلوغ جن

م، بلوغ مرحله ای از زندگی استتت که طی آن فرد به تکامل جنستتی می ارائه می دهی
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. 1378رستتد و درنتیجه از قابلیت تولید م ل برخوردار می شتتود. )احدی و جمهری. 

 (.84ص 

 

 نوجوانان و مقوله تصميم گريي 
سئوولیتهای جدید صرف می کنند ، م ی را بر نوجوانان اوقات زیادی را بیرون از خانه 

ند و کیفیت وناوه قضتتاوت و تصتتمیم گیری آنان نیز اهمیت مضتتاعف عهده می گیر

نجام برخوردار می شتتود. تصتتمیم گیری درباره رفتن به دانشتتگاه ، انتخاب شتتغل  و ا

 (153، 1386تعهدات بین فردی اهمیت بسزایی دارند .) آقا مامدیان ، 

نان را برای انجام والدین نمی توانند دائما مراقب برنامه های نوجوانان خود باشتتند و آ

هر کاری راهنمایی کنند . نوجوانانی که مهارتهای تصتتتمیم گیری در آنان به خوبی 

شوند. اکنون  شند تا در زندگی به اهداف خود نائل  ست بهتر قادر می با تاول یافته ا

تواناییهای شناختی نظیر ، اندیشیدن درباره مسئوولیتها ، تشخیص بین آنهه واقعی و 

ت  آزمودن فرضتتیه ها و بازگو کردن نظرات برای استتتفاده از افکار آنهه ممکن استت

شناختی دیگر که در  ستیم . از عوامل  شاهد ه ستداللهای دیگران را در نوجوانان  وا
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تصمیم گیری دخالت دارند می توان به تفکر عینی در برابر تفکرصوری ، جهت گیری 

ضوع حال در برابر آینده وتوجه به جنبه هایی از مطلب در  برابر توجه به تمام ابعاد مو

اشتتتاره کرد . عالوه بر این نوجوانان قادر هستتتتند تا مقادیر زیاد اطالعات به خاطر 

بستتپارند وبین این اطالعات ارتبا  برقرار کنند و این اطالعات دانش و آگاهی آنان را 

یزان افزایش می دهد . این در حالی استتتت که دانش وبازیابی آن معموال با افزایش م

ست کودکان  سکی بیان کرده ا سن بهبود می یابد . همان طور که ویگون تاصیالت و 

سبکهای تفسیری و راهبردهای تصمیم گیری برای اجتماعی شدن را با کمك اعضای 

 (153، 1386خانواده همساالن خودقرار می گیرند . ) همان منبع ، 
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 تعبري اجتماعي نوجواين 
ستقاز دیدگاه جامعه  صورت تغییر تندیس غیرم سی نیز بلوغ و نوجوانی به  ل و شنا

 غیرمسئول کودك به تندیس مسئول و مستقل بزرگساالن تعریف می شود . ) احدی

1380  ،61) 

ص سی نیز منا ست . همان گونه که تعریف بلوغ جن صرا اجتماعی ا را این تعریف منا

 (61، 1380منبع مبتنی بر تغییرات بدنی و فیزیولو یکی است . ) همان 

تغییرات  در تغییرات اجتماعی ، تغییرات رفتاری دوران بلوغ به علتهای درونی مانند

، بلکه  هورمونی و یا  تغییرات ناشی از تشدید فشارهای غریزی نسبت داده نمی شوند

 ،1380تاکید بر علت بیرونی ، یعنی علت خارجی و مایطی استتتت . ) همان منبع 

61) 

دو جهت یا دو ستتتورا می توان از یکدیگر تمیز داد . یکی جهت  در عامل اجتماعی

شاید بتوان گفت تالیل ظریف تر که بر تعاملهای میان افراد نظر دارد  تالیلی تر ، یا 

و تامیر آنان را از لااظ رفتار و شخصیت نوجوان بررسی می کند و دیگری جهت کلی 

ت به شیوه تامیرگذاری جامعه تر که به ساخت جامعه و فرهنگ می نگرد ، و در حقیق
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سال توجه  ستقل بزرگ سئول م سئول کودك به موقعیت م برای تغییر موقعیت غیرم

دارد . اگر چه این دو سو یا دو جهت در یکدیگر تداخل دارند . از دیدگاه نظری . تنها 

برای روش ستتتاختن تجزیه و تالیلها ، آنها را از یکدیگر جدا بررستتتی می کنیم . ) 

 (1380،62 همان منبع
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 جامعه و نوجوان 
طرح نوجوانی از دیدگاه جامعه شتتناستتی را می توان به صتتورت این پرستتش مطرح 

ن می ساخت که یك جامعه چه استنباطی از نوجوانان خود دارد ، چه نقشی برای آنا

 شتتناستتد و شتتیوه تامیرگذاری آن برای ستتهولت تاول نوجوانان ازکودکی به زندگی

 ( 69،  1380است . ) احدی  بزرگسالی چگونه

سش ، طول دوره نوجوانی  ضوع مطرح در رابطه با این پر ساده ترین مو ست ااولین و

ست  شته کوتاه تر بوده ا شده طول دوران نوجوانی در گذ ساس آنهه ذکر  ما د اکه برا

رتمدن معاصتتر با مخطا شتتدن و پیهیده تر شتتدن ستتاختهای جوامع ،  این دوران 

 (69، 1380ر شدن دارد . ) همان منبع گرایش به طوالنی ت

خته در یك پيوهش قدیمی به تالیل و بررستتی گروه های مهاجری پردا‹‹ اریمان ›› 

ر از استتت که در یکی از کشتتورهای خاورمیانه ستتکنا گزیده اند . این گروههای مهاج

مقصد  جهت شرایا زندگی ؛ فرهنگ اولیه یا مبدا و همهنین تاریخ استقرار در کشور

ر نوع با یکدیگر تفاوت داشتتتند . بر مبنای این بررستتی اریمان چهار ستتنخ یا چها، 

 نوجوانی را تمیز داد : 
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 سنخ یا نوع بدوی  -1

 سنخ یا نوع انتقالی -2

 نوجوانی ساده  -3

 نوجوانی طوالنی  -4

بدوی ندارد ، در  سنننبد  مدن مغرب زمین وجود  عادل آن در ت که م : این ستتتنخ 

از نواحی مختلف به  1948ه در حوالی ستتال گروههای ْآستتیایی دیده شتتده استتت ک

شتن کودکی ،  سر گذا شت  سنخ بدوی با پ شور مورد نظر مهاجرت کرده اند . در  ک

یعنی پس از سیزده سالگی کودکان موقعیت اجتماعی بزرگساالن را می یابند و دوره 

علیه  انتقالی از کودکی به بزرگسالی فوق العاده کوتاه است . در این گونه موارد طغیان

سنخ  شد .  سر می تواند رئیس خانواده با سالگی پ سیزده  شود و  والدین دیده نمی 

‹‹ مارگات مید›› بدوی اریمان شباهت زیادی با سنخهای بدوی مشخص شده توسا 

دارد . اما با این تفاوت که به دلیل باورهای مذهبی ، تجربه های جنستتتی پیش رس 

 ( 70.) همان منبع ، نزد دختران و پسران مجرد دیده نمی شود 
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مهاجرت کرده  1948: این سنخ در مهاجرانی دیده می شود که پیش از  سبد انتقالی

ستند که که به ناچار برای کارکردن خیلی زود از  اند .این نوجوانان از خانواده هایی ه

یکدیگر پراکنده شتتده اند . رشتتد فیزیولو یك و تجربیات جنستتی در این ستتنخ پیش 

ست ، اما  ست و طغیان و رس ا شان هماهنگ نی شد فکری کمال فیزیولو یك آنان با ر

 ( 70،  1380بزهکاری میان آنها رواج بسیار دارد .) همان منبع ، 

سنخ انتقالی ت سبت به  شروغ بلوغ ، که ن سنخ پس از  ساده : در این  اخیر نوجوانی 

وقعیت این مبیشتری دارد نوجوان در زندگی دخالت می کند و فعالیت تولیدی دارد . 

های  مدن مغرب زمین استتتت . در چنین گروه کارگر در ت عادل موقعیت نوجوان  م

ن موقعیت معموال حالت عناد و طغیان با والدین دیده نمی شتتود. به نظر نگارندگان ای

ست .) همان من شاورز ایرانی ا صوص ک بع ، شبیه به موقعیت نوجوانان کارگر و به خ

1380  ،70) 

 ین سنخ بر حسب مایا اجتماعی دو شکل پیدا می کند . : ا نوجوانی طوالنی

ست که  شبیه موقعیت  نوجوانان اروپایی ا شان  شهری که موقعیت الف: در مایطهای 

دور تاصتتیالت متوستتطه را تمام کرده اند .اما به نظر می آید که رفتار این نوجوانان 
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درآنان دیده نمی نسبت به نوجوانان اروپایی به نسبت سالمتر باشد . مشکالت جنسی 

شتتود. اما روابا میان و الدین و نوجوانان به آستتانی دچار اختالل می شتتود. .) همان 

 (70،  1380منبع ، 
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 عوامل اجتماعي تعامل ميان افراد 
یه و تالیل تعبیر نوجوانی از این دیدگاه بر دو بعد استتاستتی تاکید دارد . بعد اول تجز

ا به آن ش است . از این زاویه می توان صفت کالسیك رنوجوانی از زاویه تندیس و نق

ید با ند  ندار نه بزرگستتتال می پ نه کودك و  نان را  که آ نان  با  اطالق کرد ، نوجوا

و  موقعیتهای اجتماعی دستتتت و پنجه نرم کنندکه در آنها تندیس و نقش مبهم اند

ید رد باتعریف روشتتتنی ندارند . افزون بر این نوجوانی دوره ای استتتت که طی آن ف

 ( 62،  1380نقشهای جدید را یاد بگیرد . ) احدی 
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 ارتباطهاي موضوعي با ارتباط با ديگران در دوره نوجواين 
هایی استتتت که به ارتباطهای  در زندگی هر نوجوان مهمترین تظاهرات رفتاری ، آن

 موضتتتوعی ، یعنی ارتبا  با دیگران و یا خود بر می گردد.  در این زمینه استتتت که

ست . پرهیزکاری نوجوانی بیش از  شکارتر ا تعارض میان تمایالت مخالف از همه جا آ

شده بودند مختل می  سی برقرار  هر چیز ارتباطهای عاطفی را که در دوره کمون جن

شته  ضوعات موردعالقه گذ صل گرفتن از مو سازد . با این وجود تمایل به تنهایی و فا

زه ای در ارتباطهای موضتتوعی با ارتبا  با به ناو دیگری جبران می شتتود و جهت تا

شده  شین ارتباطهای عاطفی منکوب  دیگران به وجود می آید. ارتباطهای تازه ای جان

سن یا  ستی با نوجوانان هم ستهای دیگری می یابد ، مانند دو شوند و نوجوان دو می 

اشتتتخاص مستتتنتر که از آنان برا یخود مدل یا الگو می ستتتازد و آنان بدون شتتتك 

شتتتینانی هستتتتند برای والدینی که دیگر از نظر افتاده اند . دوستتتتیهای دوران جان

ضوعات یکی پس از دیگری عوض  ستهای کم دوامند ،مو شدید ، اما اک رادو نوجوانی 

می شود. بدون اینکه نوجوان کوچکترین تاسفی را ابرزا کند ، اشخاص مورد عالقه به 

که با تمام جزئیاتش باقی می ماند و زودی و به آستتانی فراموش می شتتوند تنها چیزی

ست . ارتباطهای موضوعی نوجوان عالوه بر  ستی ا شکل ارتباطهای دو شود  تکرار می 
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صفت عدم وفاداری از صفت دیگری نیز برخوردار است نوجوان خواهان تملك فیزیکی 

شود . )  ست با او برابر  ست بلکه می خواهد تا آنجا که ممکن ا ضوع مورد عالقه نی مو

 (129،  1380ان منبع  هم

ن تجارب نشتتتان دهنده آن استتتت که نوجوان روز به روز تغییر می کند . خا ؛ زبا

شیدن و کلیه عادات وی بیش از هر زمان دیگر تغییرپ ذیرند وآرایش وطریقه لباس پو

شوند . اما با این وجود تغییرا مد شرایا مایا عوض می  اوم ، و بر حسب موقعیت و 

ها مومن طمئن است که عقاید خود را ابراز می دارد و نسبت به آنهر بار صد در دص م

 (129،  1380و معتقد است/ ) همان منبع 

بدین ترتیب از دستتت دادن ارتباطهای موضتتوعی پیشتتین ، تنفر از غرایز و خودداری 

افراطی نوجوانی می تواند موجب قطع ارتبا  بلی بیدو با دنیای خارج شتتتود. در این 

ر معرض این خطر استتت که لی بیدو را در خود متمرکز ستتازد و از صتتورت نوجوان د

شیفتگی رحمت کند . برای فراز این این خطر ،  سم یا خود سی ضوعی به نار شق مو ع

شود. بدین  سل می  سازی متو سری همانند  ضوعهای خارج، یعنی یک نوجوان به مو
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دارند و چه ترتیب در می یابین چرا این ارتباطهای موضتتتوعی دوره نوجوانی اهمیت 

 (130،  138نقش سازنده ای در شخصیت بازی می کنند.) همان منبع ، 

سخن ، به علت تغییر شك بازتاب پر اهمیت غرایز در رفتار یا به دیگر  ات کلی بدون 

شا صله در بیان غرایز و تامیر آن بر رفتار ؛ بلوغ می تواند حالتهایی م به با حالتهای حا

شته با سی دا شنا شدید بیان غرایز، ابتدایی روان  سویی اشد . زیرا در هر دو حال ت ز 

باعث احستتاس خطزر می شتتود . و از ستتوی دیگر تشتتدید به کارگیری وستتایل و 

سمهای دفاعی را به دنبال دارد . روانکاوی همواره بر این نکته تاکی شته که مکانی د دا

شد بن لی این رویدادهای کلی در هر دوره از زندگی چنانهه مقارن با ازدیاد بیا یدو با

، 1380 می تواند لاظه آغاز روان رنجوریها و یا روان پریشتتتیها باشتتتد . ) همان مبع

130 ) 

لوغ ببه طور کلی می توان گفت که انتساب صفت طبیعی یا غیر طبیعی به رفتارهای 

ام بردیم در ناشی از این است که در تابلوی بالینی کدام یك از مکانیسمهاییکه از آن ن

 ( 130، 1380رد آشکارتر و پراهمیت تر است . ) همان منبع رفتار ف
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نی که نوجوان خوددار تا هنگامی که تواناییهای شتتتناختی اش کار می کنند و تا زما

ست در حد طبیعی باقی می  اند. متعداد کافی از ارتنباطهای موضوعی را حفظ کرده ا

نین ز می دهد و همهاین امر در مورد نوجوانی که شتتکل عقالنی و مجرد به همه چی

ص ستگی دیگر می پردازد ، نیز  شدید به دلب ستگی  ادق نوجوان دیگری که از یك دلب

ردن استتت . اما هنگامی که خودداری صتتورت افراطی پیدا می کند آنجا که عقالیی ک

گری تنها بر غرایز ، سایر فعالیتهای ذهنی را خفه می کند و آن زمانی که ارتبا  با دی

م می پی در پی انجا‹‹ همانند ستتازی ›› ات ستتریع و تکراری و این استتاس این تغییر

سانی یك صص تعلیم و تربیت و نه روانکاو نمی توانند به آ تاول  شود. دیگر نه متخ

 ( 131،  1380طبیعی را از یك تاول مرضی تشخیص دهند . ) همان منبع 
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 تقسيم بندي نوجواين به مراحل خاص

اص، به وغ )نوجوانی( را با توجه به مقیاس های روانی خمستتائل و رفتارهای ستتنین بل

ه ستتتن بمراحل یا دوره هایی تقستتتیم کرده اند. برای نمونه دوره نوجوانی به ترتیب 

. تضادها، سن گروه ها، سن تخیل رویاها و سن مشکالت و مسائل تقسیم شده است

 (99. ص 1322)احدی و ماسنی. 

ی نوجوانی، ای سهولت مطالعه دوران نسبتاً طوالنبرخی از نظریه پردازان و ماققان، بر

 آن را به سه مرحله جزئی تقسیم می کنند: 

دوران اولیه نوجوانی: دوران اولیه نوجوانی شتتامل مرحله قبل از بلوغ جنستتی می  (1

باشتتد. هنگامی که ستترعت رشتتد باعث تغییرات فرد می گردد و همهنین مرحله 

سی که معموال تغییرات عم ده ای را به وجود نمی آورد. نوجوان تازه آغاز بلوغ جن

بالغ همهنان به پیروی از الگوهایی که قبال داشته ادامه می دهد، در حالی که در 
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شکیل  صلی زندگی وی را ت گروه های همجنس خود باقی مانده و خانواده ماور ا

 ( .13، ص1374می دهند )احمدی، 

سی این مرحله آغاز می ماه بعد از  18تا  12دوران میان نوجوانی: حدود  (2 بلوغ جن

شود که در آن تمایل به جنس مخالف، تشکیل گروه های همسن و دوستی های 

آنها را تا حدی بر هم می زند. در این زمان استتتت که دوره طغیان و تطابق که از 

مشتتتخصتتتات نوجوانی استتتت آغاز می گردد، طغیان در برابر فرامین والدین و 

ا، ارزش ها و ایدئولو ی های گروه همستتتاالن، بزرگستتتاالن و مطابقت با ضتتتواب

افقهای جدیدی در برابر نوجوان باز می گرداند که وی آرزوی کشتتف آنها را دارد. 

و تغییرات ستتتریع هیجانی در  1همهنین در این زمان حالت دوستتتوگرایی عاطفی

 (.13نوجوانی به وجود می آید )همان منبع، ص 

                                                           
1 - Ambivalence 
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ورد رحله راجع به مستتتائل قابل لمس در مدوران آخر نوجوانی: نوجوان در این م (3

ی، زندگی آینده اش به تفکر می پردازد. مستتائلی از قبیل انتخاب رشتتته تاصتتیل

شغول  سر و غیره. معموال ذهن نوجوان را به خود م شغل، انتخاب هم ی مانتخاب 

 .(14دارد و البته این مسائل در جوامع مختلف متفاوت است )همان منبع، ص 

ساس نظریه  شخص کرد: دو« دبس»برا ره می توان دو دوره را در تاوالت نوجوانی م

الن اول، که با طغیان و عصتتیان علیه مایا خانوادگی و به طور کلی قدرت بزرگستتا

شتتان نآشتتکار می شتتود. در طی این دوره نوجوان با توستتل به نفی، طرد ارزشتتها و با 

دیت خود را به دادن تعارض و پرخاشتتتگری و با یك نوع خودنمایی چشتتتمگیر موجو

 .(99. ص 1322امبات می رساند و بندهای کودکی را می گسلد. )احدی و ماسنی. 

دوره دوم( در این دوره تاول ها وطغیانها شتتتکل می گیرند؛ یعنی به همان گونه در 

یك انقالب، یك نظم و ترتیبت جانشتتین بر هم خوردگی اولیه شتتده این خود مقدمه 
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همین طریق نیز از حدود شانزده سالگی به بعد زمان  نظم و ترتیب بعدی می شود، به

به این معنی  یدن وجود درونی فرا می رستتتد. چنین مفهومی  تعمق و تفکر و پروران

نیستتتت که فقا از این هنگام به بعد نوجوان می تواند به کنجکاوی و کاوش در خود 

شتری  شدت بی ست که خود نگری در این هنگام  پیدا می بپردازد، بلکه منظور این ا

 (.100کند )همان منبع، ص 
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 نوجوان و خانواده

ماهیت روابا خانوادگی در دوران نوجوانی کیفیت خاصتتتی پیدا می کند. در دنیای 

معاصر، وقتی از نوجوان و خانواده وی صابت می شود تصویر بخصوصی در ذهن اک ر 

ان والدین و مردم تداعی می شتتود. عده ای معتقدند که بخش عمده ای از تعارض می

سل شکاف ن شی از مفهوم  سل یعنی اختالف عمیق میان  2نوجوان نا شکاف ن ست.  ا

سال،  ست که نوجوان و والدین میان سل مختلف. بدیهی ا ارزش ها و نگرش های دو ن

سن آنها  شی تا حدود زیادی به  شابهی ندارند، تفاوت میان دو نظام ارز ارزش های م

ست که یك نو شود. طبیعی ا شتر به آینده خود فکر می کند، در مربو  می  جوان بی

حالی که والدین میانستتال درگیر حل و فصتتل مشتتکالت جاری و ملموستتتر زندگی 

هستند. نوجوانان آینده ای آرمانی را تجسم می کنند، در حالی که والدین با مشکالت 

واقعی زندگی دست به گریبان هستند. شکاف نسل گاهی ممکن است ذهنیت هر دو 

                                                           
2  - Generation Gap 
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تات تامیر قرار دهد، م ال به علت تاوالت چشتتتمگیر فرهنگی، اجتماعی و  نستتتل را

صتتتنعتی نوجوانان امروزی آزادی خواهترند و برای حقوق فردی و اجتماعی، از جمله 

های نيادی ارزش بیشتری قائلند. قابل ذکر است که از بسیاری جهات نقش زن اقلیت

. برخی از تاقیقات نشتتان داده نوجوان ها و والدین شتتان شتتبیه به هم می اندیشتتند

شته تاصیلی و انتخاب در حالی که در مورد  سیاری از نوجوانان در مورد ر ست که ب ا

سیقی  سبك مو سرگرمی های اجتماعی، زبان مااوره ای و انتخاب  طرز پوشش، نوع 

عمدتاً از همستتتاالن تبعیت می کنند. با وجودی که گهگاه در مورد همین مستتتایل 

ها باال می گیرد، ولی در مورد ای و به ظستتتلیقه اهر پیش پا افتاده اختالف میان آن

مستتتائل عمده تر زندگی میان آنها شتتتباهت فکری و ارزشتتتی بیشتتتتری وجود دارد 

 (.450. ص 1991)سلیگمن، کارول. ك و همکاران. 
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ستند که وقت خود را در کنار  شود که اک ر نوجوانان مایل نی الدین وگاهی گفته می 

آنها  تمایل شدیدی به معاشرت با همساالن خود دارند. به همین دلیل سپری کنند و

ها ارزش و احترام الزم ند و برای آن له می گیر فاصتتت لدین خود  تدریآ از وا ئل  به  قا

نصفانه منیستند. یافته های اخیر نشان می دهد که این نوع طرز تلقی تا حدودی غیر 

انان به ی از مردم، بسیاری از نوجوو حتی غیر منطقی است، چرا که برخالف باور بعض

 (.449والدین خود دلبستگی عمیقی دارند. )همان منبع، ص 

برخی از روانشتتناستتان معتقدند که خودمختاری نوجوان دو جنبه دارد: خودمختاری 

. برای رستتتیدن به خودختاری هیجانی، نوجوان باید 4و خودمختاری رفتاری 3هیجانی

به عواطف خود متکی و تدریآ  لدین و  به  یت وا ما ید و ح تای به  یاز او  از میزان ن

بزرگستتاالن کاستتته شتتود. خود مختاری رفتاری مستتتلزم این استتت که نوجوان امور 

                                                           
3  - Emotional Autonomy 

4  -Behavioral Autonomy 
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گیری کند. زندگی خود را شتتخصتتاً به عهده و درباره مستتائل جاری زندگی تصتتمیم

شود، تعارض میان  شتر  ست که وقتی نیاز به خودمختاری در هم دو جنبه بی بدیهی ا

ستاین برگ در یك تاقیق نتیجه گرفت که نو جوان و والدین افزایش می یابد. م ال، ا

شتری می کنند، با والدین خود  سران نوجوانی که در روابا خانوادگی ابراز وجود بی پ

 (.450نیز باث و جدل بیشتری دارند. )همان منبع. ص 
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  والدين عليه طغيان

 امبات منظور به و  ، نیستتتت دیگر آنهه ترك یعنی ، کودکی دوره کردن ترك برای

 به شتتروع چیز هر از پیش نوجوان ، خودنام و مستتتقل فرد یك منزله به خود وجود

 الگوهای و خانواده یعنی ، بودند او پرستتتش مورد هنگام آن تا که کند می آناتی طرد

 خواهد می طریق این از و زنند می پا پشتتتت دارند دوستتتت آنان آنهه به تقلید مورد

ستقالل شان را خود ا  بلوغ مطالعه هنگام به علت شناخت منظور به را امر این.  دهد ن

 عقاید علیه خشونت و عصیانگری با گاهی. کرد خواهیم بررسی دوباره روانکاوی نظر از

 شفقت و ترجم آنان به نسبت نیز گاه و کند می علم قد آنان سن و اخالقی ارزشهای ،

 زیردستان به نسبت بلند بسیار مقامی در شخصی که شفقتی و ترحم.  دهد می نشان

 در اما ، داند می برتر را بزرگساالن کلی طور به و والدین ، کودك.  دهد می بروز خود

 ناپذیر خدشتتته و الیزال صتتتدرت به دیگر که رستتتد می ای مرحله به رشتتتد جریان

 و ستتتایش ماا ، کند می درك را آنان بیشتتتری واقعیت یا و ندارد اعتقاد بزرگستتاالن
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 حتی.  شود نمی تردید دچار آنان نفوذ خصوص در هرگز و یابد می کاهش او تاسین

 نفی را خود کودکی موقعیت که نیست علت این ،به کند می نافرمانی که هم هنگامی

ست کرده سربدون یا دختر.  کند می انتقادنیز آنان از بلکه ، ا  مورد در ترحم ای ذره پ

 والدین مابت ، دهند می جلوه برابر چند را معایبشان و نندک می داوری خود والدین

 به.  شتتمارند می بیجا مداخله را آنان احوالپرستتی و مهربانی و دانند می بازی لوس را

 عار این گاه. دارد عار خود مادر و پدر از نوجوان که استتتت هنگام این در خصتتتوص

 بدون نیز اماگاه ، انتقادند لقاب واقعا والدین زیرا ، دارد پذیرفتنی علتهایی داشتتتتن

 اندازه به مادر ، دختر نظر از استتت ممکن نمونه برای.  استتت درستتت منطق و دلیل

 در که بداند کسی را خود پدر ، پسر اینکه یا ، نباشد لباس خوش و پوش شیك کافی

 زیادی اینکه یا و نماید می بیان اشتتتکارا را خود افکار و زند می حرف بلند مجامع

 .   است یکدنده و لجباز
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صادی فقر و ماددیت از برخی  دخو تجملی و لوکس شدت به زندگی از نیز دیگر اقت

 که استتت این نوجوانان اک ریت تمایل گفت توان می واقع در.  اند شتترمنده و شتتاکی

 چشم این اام.  کنند قضاوت آنان مورد در و ببینند دیگران چشم از را خود مادر و پدر

. باشد هداشت آنان بر را تامیر این تواند نمی دیگری هر یعنی ، تنیس کسی هر چشم ،

 است کسانی کلی طور به یا دوست ، گروه رفقای نظر دارد ارزش آنان برای که نظری

ست که ستند می ؛ دارند دو شق عنوان به را آنان و پر  خود دتقلی مورد الگوی یا سرم

 .  اند داده قرار

 ننگ باعث دهند نشان ها ایده یا الگوها این به نسبت مادر و پدر که انارافی گونه هر

سندی و غرور شدن دار جریاه و عار و  می کلی طور به ولی.  شود می نوجوان خودپ

تار گفت توان به یك مادر و پدر با نوجوان رف  دیگر در که دارد پهلو دو و مهم جن

 نوازش و مابت رازاب برابر در که جوانانی.  شود می دیده نیز دوره این مشخص حاالت
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شجویند ، کنند می نفی را چیز همه که جوانانی ، اند طاغی سبت و پرخا  چیز هر به ن

ستقالل و تمامیت که عنوان این تات ساس این با همراه به وجود امبات و ا  او که اح

 مشکل اوقات بیشتر و است نوجوانی دوره مشخص خصوصیات از یکی ، فهمند نمی را

 که شناختی و خودش از نوجوان تصور در فهمند نمی را او یگراند که احساس این. زا

 نیز را خودش از  شتتناخت ستتخن دیگر به. شتتود می منعکس دارد خود ارزشتتهای از

 اندازه تا دارد خود از شخص که آگاهیی و احساس زیرا.  سازد می ابهام و اشکال دچار

 از متامیر همهنین و دارند او به نستتتبت دیگران که استتتت دیدی از متامیر زیادی

 (102 ،1380 احدی. )  کند می پیدا دیگران با که سازگاریهایی
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  نوجواين دوره دفاعي مكانيسمهاي

 میالا. دارد توجهی شتتایان اهمیت بیدو لی قدرت تشتتدید مراحل ؛ نهاد نظر نقطه از

 زا احلمر این در نیستند پذیر رویت لاظات سایر در که غرریزی های پدیده و رویاها

 همیتا مراحل این نیز من نظر نقطه از.  رسند می آگاهی سطح به و گذرند می موانع

 باعث یغریز فوران و شتتتدت موقع این در ، آمد که گونه همان.  دارند ای العاده فوق

 ( 121 ، 1380 ، احدی. )  کنند پیدا بیشتری قدرت نیز دفاعی واکنشهای شود می

 ان اول گروه.  استتت کرده توصتتیف را دفاعی مهایمکانیستت از بزرگ گروه دو آنافروید

 موضتتوعی ارتباطهای ضتتد و علیه آنها هدف که استتت دفاعی مکانیستتمهای از گونه

سمهای نوع این هدف سخن دیگر به.  اند کودکانه  از کودك سازی آزاد دفاعی مکانی

 ، هپیهید به ساده از ها مکانیسم این.  است پیشین کودکانه موضوعی ارتباطهای بند

 دوری برای یعنی ‹‹جابجایی››  دفاعی مکانیستتتم:  از عبارتند.  مشتتتکل به آستتتان از

ستن شویش از ج شی ت ضوعات از نا  طول وبه یکباره به نوجوان ، کودکانه غریزی مو
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ضوعی از کامل ضوعات به را بیدو ولی برد می مو  نمونه برای.  میکند منتقل دیگر مو

ضوع ستان و گروه به کودکانه غریزی تمایل مو سن دو ساالن یا و همتراز و هم  بزرگ

شین ، دار مفهوم شی نتیجه ، مواردی چنین در و یابد می انتقال والدین جان  این از نا

 دوم نوع.  استتتت والدین از گرفتن فاصتتتله و نوجوانی در بودن آزاد احستتتاس انتقال

ست عاطفی احساس کردن معکوس دفاعی مکانیسمهای  عشق شدن تبدیل مانند.  ا

 .  اینها جز و عصیان حالت به وابستگی حالت تبدیل یا و کینه هب

› › روی بر بیدو لی ساختن متمرکز و کشیدن درون به دفاعی مکانیسمهای سوم نوع

 بی درتق مورد در واهی تصورات ، پندارانه بزرگ حود افکار.  است خویشتن یا‹‹  من

 . اینهاست جز و خود انتهای

 نوجوان موردی چنین ر ،د است روی واپس دفاعی کانیسمم ، مکانیسم نوع چهارمین

ضعات با سازی همانند ابتدایی دورانهای به  واپس این از و کند می رجعت اولیه و مو
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صیت ساختار در وتزلزل خوردگی برهم باعث روی  این تظاهرات از.  شود می او شخ

 تا تظاهرات این اهاگ.  استتتت دیگران برابر در تابعیت و انقیاد ، دفاعی مکانیستتتم نوع

 نیز غیرخود از خود و بیرونی از درونی تفکیك در اختالل و  پستتتیکوتیك اختالالت

 . رود می پیش

 اخذ دفاعی مکانیستتتمهای تفکیك استتتاس بر باید روانکاور مداخله آنافروید عقیده به

 (132 ،1380 احدی.)  کند عمل نوجوان توسا شده

 هب معطوف بیشتتتر ، کند می توصتتیف فرویددآنا که دفاعی مکانیستتمهای از دوم گروه

 ینا ، ستتخن دیگر به ، غریزه موضتتوغی ارتباطهای به تا اند غریزی های ستتائقه خود

سمها ستقیما مکانی ست آنها با و روبرویند غریزی های سائقه خود با م  نرم هپنج و د

 ، یتوعممن نوع هر پذیرش در افراطی خودداری از عبارتند مکانیسمها این.  کنند می

  : پردازیم می هریك شرح به که خالقیت باالخره و غرایز به دادن عقالیی صورت
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 افراطی خودداری و ممبوعیت پذيرش -الف

 به که لذا احساس و رضایتمندی پذیرش عدم از است عبارت خاص دفاعی وسیله این

شه از بیش که هنگامی به نوبالغ.  شود می منجر غرایز کلیه کردن سرکوب  در همی

شتهای تمنیات دوران معرف  رفتار و شعور صانه در آنها تظاهرات و غریزه شدید وا

 و کینه این شتتدت.  کند می پیدا نرفت و کینه احستتاس غرایز این به نستتبت ، استتت

 کردن سرکوب عادی شرایا در که است تنفری از بیش مراتب به و زیاد بسیار نفرت

 سرکوبی نوروزها در.  است نوروتیك تحاال در سرکوبی از متفاوت و آید می وجود به

 آنها رابطه تواند می روانکاو و شود می انجام مخصوص دفاعی مکانیسم وسیله به غرایز

 می بر در را غرایز کلیه ممنوعیت و ستتترکوبی ، بلوغ هنگام به انکه حال.  دریابد را

. دارند  ارتبا حیاتی و استتاستتی نیازهای با که غذا و خواب م ل غرایزی حتی ، گیرد

 هر با کلی طور به بلکه.  نیستتتت خاص تمایل یك از جلوگیری برای نوجوان جنگ
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ست مخالف غریزی رضایتمندی گونه  بیشتر گویی ، کند می سرکوب را چیز همه و ا

سد می غریزی کمیت از ست گریزان لذت نوع هر از او.  آن کیفیت از تا تر  چنین و ا

 امان در آن فوران شدت از لذت گونه هر روی بر ممنوعیت مهر زدن با که پندارد می

 و جنگ این آموزش اولین که سختگیری مادران و پدران همانند درست.  ماند خواهد

 خواستتت هر به وی پاستتخ ترتیب بدین و هند مید آموزش خود فرزند به را ممانعت

هد این غریزی  تدریآ به غریزه از ترس این‹‹  ندارم را آن حق من››  که بود خوا

 (123 ،138 منبع همان.) گیرد می بر در نیز را حیاتی و  ضروری نیازهای

 ازهر و خود همستن جوانان اجتماع از که باشتیم دیده را نوجوانانی ما از برخی شتاید

شته غریزی رنگ کوچکترین که نیازی نوع شد دا  رد را سرگرمی نوع هر و گریزانند با

شیپ شیك از تنفر ممنوعیتها این به. کنند می سیت از رنگی که ، زینت و و  نیز جن

 ممنوعیتها این که یابد می افزایش هنگامی والدین نگرانی اما.  شود می اضافه ، دارند
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 نمی کافی لباس سرما در نوجوان نمونه برای.  گیرد می بر در نیز را ضروری نیازهای

 تنها نه و ردندا توجه خود سالمت به زند می صدمه خود به باشد که راه هر از ، پوشد

 می کاهش حداقل به نیز را خود روزانه غذای بلکه استتتت گریزان دهانی لذت هر از

 خندیدن از ، خیزد می بر خواب از زود بسیار صبح ، پیشین پرخوابی خالف بر.  دهد

 فیزیولو یك نیازهای برابر در نباید اینکه بهانه به حتی  است گریزان بودن خوشاال و

 منبع همان)  کند می مقاومت آخر دقیقه تا دفع به نیاز رابرب در دهد نشتتان ضتتعف

1380 ، 123) 

یا تاری چنین آْ یدیم نوجوان افراطی پرهیزکاری که را رف ید ، نام هایواکن از با  شتتت

 ؟ دارد تفاوت آن با یا دانست نوروتیك

شان نوروتیك افراد مطالعه ست داده ن  غریزی، تمنای یك شدن سرکوب از پس که ا

 کردنهای سرکوب مورد در موضوع این.  شود می آن جانشین دیگری واکنش یا تظاهر
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 شده جانشین های رضایتمندی ممنوع، لذات جای به یعنی.  است صادق نیز معمولی

 استفاده خود مرض از فوبیك فرد نمونه برای.  آیند می وجود به جبرانی واکنشهای و

 .برد می مانوی

ستری غش حاالت ، نوروتیك عالئم سی اعمال و تیك ، كهی سوا شتغاالت و و  دائمی ا

هاد توقعات آنها طریق از که هستتتتند ای میانه حلهای راه همگی ، ذهنی  بدون ، ن

 اما.  میکند خودنمایی ستتانستتور، با شتتدن روبرو بدون یعنی ، مستتتقیم اصتتطکاك

 رضتتایتمندی به و استتت متفاوت نوجوان در غرایز کردن ستترکوب و طرد مکانیستتم

شین  و نوروتیك افراد در میانه حلهای راه حای به یعنی.  گردد نمی منتهی هشد جان

 و دادن موضتتتوع و جهت تغییر ، کردن جانشتتتین مانند عادی هایی پدیده جای به

 هر.  شود می تبدیل غرایز ممنوعی طوفان به خودداری خاص لاظه یك در ، جزاینها

 به توجهی کوچکترین اننوجو و شتتتود می آزاد بود شتتتده منع این از پیش که آنهه
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 وجود به ای دوره یا تناوبی حالت یك ترتیب بدین. کند نمی مایطی مادودیتهای

 ارضتتای و بیان آن دیگر انتهای و غرایز عمومی کردن طرد آن انتهای یك که آید می

 (124 ،138 ، منبع همان. ) آنهاست کامل

 ، روانی یلتال دیدگاه از ماا. ناخوشتتایندند مایا و فامیل نظر از بارانها این چند هر

 هنگامی.  استتتت افراطی خودداری موقت کم و بیش و خودی به خود بهبودی بیانگر

ند نمی تاقق بهبودهایی چنین که عاده خارق طرزی به‹‹  من››  و پذیر  ونبد و ال

ست به را توانایی این ، انعطاف .  دهد امهاد غرایز تمامی عمومی منع به که آورد می د

 زا دیگر که شتتود می انجماد و رکود و حیاتی فعالیتهای شتتدن فلآ موجب نهایت در

. )  رود می شتتمار به شتتخصتتیتی عمیق اختالل نوعی نیستتت بلوغ عادی های پدیده

 (124 ،128 منبع همان
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شان دقیق تالیل و مطالعه سران توجه همه از بیش که موضوعاتی دهد می ن  نجوا پ

 تلفمخ نیروهای میان را تعارضهایی گذشته رد که است موضوعاتی.  کند می جلب را

 .  بودند آورده وجود به

شی با بنز اینجا در که بپذیریم باید بنابراین ضم برای تال  کلیه در لعوام این کردن ه

 که تیمیاف در ، باشتتد آن از تالش این خواه ، هستتتیم روبرو زندگی مظاهر و ها جنبه

سته کند می ایجاد غرائز برای که ممنوعیتهایی کلیه وجود با پرهیزکاری  وجوانن خوا

 لیوستتای استتت ناگزیر نوجوان دارد وجود همهنان خطر جون و ستتازد نمی براورده را

 .  برد کار به آن رفع برای دیگر

 چنین در.  استتت منظور این برای مناستتبی وستتیله غریزی تعارضتتهای کردن عقالیی

 ، شانن کرد عقالیی یعنی ، یدیتجر شکلی به غریزه از فرار حای به نوجوان مواردی

 . گراید می آنها سوی به
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 وتبدیل غریزی اشتغاالت از شود می عبارت او عقالیی فعالیت موضوع سخن دیگر به

 در خود از حمایت برای نوجوان که احتیاجاتی م ال. مجرد افکار بصتتتورت آنها کردن

 که شتتود می تبدیل جالبی و رستتا دالیل به گاه ، کند می احستتاس درونی غرایز برابر

ستقالل کمبود کردن مابت آنها هدف سان ا  سیاسی تصمیمات و عقاید خصوص در ان

 ، جابجایی و تبدیل و تغییر این از هدف آمد این از پیش که گونه همان اما.  استتتت

 دیگر شتتکلی و متفاوت ای زمینه در آنها ستتاختن مطرح طریق از غرایز کردن کنترل

ست  ارتبا  طریق از غرایز تملك برای تالش یعنی غریزی یزندگ ساختن عقالیی.  ا

 از یکی ، گذاشتتتت باث به را آنها آگاهانه توان می که مجردی افکار به آنها ذهنی

 از یکی تنها نه و  استتتت‹‹  من ››قدرتهای الزمترین و ترین قدیمی ، ترین عمومی

شکیل را آنها اجزای ضروریترین از یکی بلکه ، فعالیتها  دیگر بار اینجا در.  دهد می ت

 حل ، شخصیت تشکیل در اندازه چه تا بلوغ دروان در تفکر رشد که شود می آشکار
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 این.  دارد اهمیت اجتماع به مطمئنانه ورود و آن دنبال به و تعادل یافتن ، تعارضتتتها

 به ذهن که استتت پذیر امکان هنگامی غرایز ستتاختن عقالیی یعنی دفاعی مکانیستتم

 ( 126 ،1380 ، منبع همان.) باشد رسیده تجریدی منطق یعنی ، رشد الزم درجه

 که کرد استتتتنبا  چنین توان می ای مقایستتته گوناگون  پيوهشتتتهای از بنابراین

های های به مربو  مارومیت یاز های و غریزی ن یاز عادل که معنوی و عاطفی ن  ت

 فاعید لوسای این اتخاذ به منجر سازند می مختل را قوا میان های رابطه و شخصیت

سبت اجتماع فرهنگ زیرا ، شوند می  بنابراین . دارد متفاوت رفتارهای نیازها این به ن

 ) استتت متغیر گوناگون اجتماعات حستتب بر نیز آنها بروز شتتکل و واکنشتتها کیفیت

 (128 ،1380 منبع همان
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  نوجواين در رفاقت و دوسيت

عد هب ستتتالگی شتتتانزده – پانزده حدود از که گفتیم این از پیش  جوان موجود ب

 بیدار و غرایز تشتتدید علت به را والدین ذهنی تصتتاویر خود درون در و ناخودآگاهانه

 در نهآگاها ، ارزشتتها در تضتتاد و تفاوت دلیل به یا کنند می طرد ، ادیپ عقده شتتدن

ستد می خانواده برابر سیر این در نوجوان.  ای سل حلهایی راه به م  این.  دشو می متو

 مند قهعال صورت به امر این که است والدین برای جانشین یافتن شکل به یا حلها راه

 از ای و گیرد می صتتورت اند والدین تصتتاویر یادآور که خود از مستتنتز افراد به شتتدن

 را دخو او و گیرند می قرار جوان الگوی که است شخصیتهایی با سازی همانند طریق

 .  سازد می همانند آنان با

 بسیار رواج امروزه که چنان آن یا و اند گذشته معروف شخصیتهای با شخصیتها این

 موسیقی نوازندگان یا سینما های هنرپیشه همهون معاصری شده شناخته افراد دارد

 تغییر زودی به ستتازیها همانند گونه این.  اند مشتتابه هنرمندان دیگر و خوانان آوازه ،
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 راه اینها بر افزودن.  گراید می گردی الگوی به الگوی از آستتتانی به جوان و کنند می

 همان با که کسی با دوستی ، است همگنان با دوستی که دارد وجود نیز دیگری حل

 و ها عالقه و اشتتتیاقها همان ، طغیانها همان ، تردیدها و شتتکستتتها همان ، مستتائل

.  است گریبان به دست آنها با شخص خود که.  روبروست اضطرابها و تشویشها همان

 احساسات در او کردن سهیم و ، یابد می او در را خود انسان که کسی با سازی نندهما

ست ناگوار و سنگین فرد برای تاملش که حاالتی و شمندی کمك ، ا  برخورد در ارز

 کامل امتزاج ، دوستی که بپذیریم اگر.  آید می شمار به درونی تاوالت و مشکالت با

 امر بر که هستتتند ستتاده رقامتهای تنها ، کودکی دوره دوستتتیهای ، استتت موجود دو

 11 حدود از.  آیند می وجود به بازی خصتتتوص به و مشتتتغولیات و عادات اشتتتتراك

 می بیشتتر آنها انتخابی جنبه خصتوص به و ماکمتر دوستتیها این از بعد به ستالگی

 بلوغ دوره در خصتتوص به اما ، پردازد می دوستتتانش گزینش به کودك یعنی ، شتتود
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 دوستیهای. شود می توام هیجان و شور با و یابد می عمیقتری ریشه وستید که است

سیاری شباهت جوانی شق به ب  ، دختران نزد خصوص به که گفت توان می و دارند ع

 قهر با همراه عشق مانند و است عشق زبان دوستیها زبان ، است عشق بیداری مقدمه

شتی و ست خیانت.  اند آ ست هیجانی پر و تلخ تجربه ، جوان نظر در دو  تمامی که ا

 به بلکه ، زند می لطمه او های خواستتتته به تنها نه و آورد می در لرزه به را وجودش

 ارزشتتهای و خود به نستتبت که احستتاستتی به همهنین و مابت به وی شتتدید نیاز

سارت نیز دارد خود وجودی شتن زیرا.  کند می وارد خ ست دا  را خود به اعتماد ، دو

 شتخص ، گستلند می هم از دوستتی پیوندهای که هنگامی و کند می تقویت و تایید

 ( 149 ، 1380 احدی. )  شود می تردید و شك دچار خود وجود ارزشهای به نسبت
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  دوسيت روابط

 تعداد ، دارند را خلق مطلوبترین ، هستند دوستانشان با که وقتی گویند می نوجوانان

ستان بهترین ست 6 تا 4 یباتقر از نوجوانی اوایل در ، دو ستد دو یا یك به ، دو  دو و

 که قتیو.  کند می تغییر نیز روابا ماهیت ، حال عین در.  یابد می کاهش بزرگسالی

.  ندورز می تاکید ویيگی دو بر ، شتتود می ستتوال دوستتتی معنی مورد در نوجوانان از

 ، میتیصم انتظار دوستانشان از نوجوانان.  است صمیمیت ، ویيگی مهمترین و اولین

ست دلیل همین به.  ارند د متقابل درك و اعتماد شایی خود که ا ست برای اف  در اندو

شتر نوجوانان ، مانیا.  یابد می افزایش نوجوانی سالهای شاند از کودکان از بی ستان  و

 آنها به ار دیگری کس و کنند دفاع آنها از یکه طور به.  باشتتتند وفادار دارند انتظار

 .  ندهند ترجیح
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  مهساالن با وابطر

ضای با را کمتری وقت نوجوانان که زمانی ساالن ، گذرانند می خانواده اع  طور هب هم

 در ار روزها اغلب نوجوانان ، صتتنعتی کشتتورهای در.  شتتوند می اهمیت با ی فزاینده

سه ساالن با مدر صا نوجوانان.  کنند می سپری هم صو شتر متاده ایاالت در مخ  بی

سه از خارج اوقات   اپنی ، ساعت 18 ، آمریکایی نوجوانان.  گذرانند می هم با را مدر

 پریس همساالنشان با را خود مدرسه از خارج اوقات از ساعت 9 تایوانی و ساعت 12

 ( 80 ،1386 لورانی. )  کنند می

 یا ستا سودمند ، برند می سر به هم با آمریکایی نوجوان که زیادی زمان مقدار آیا

 ( نفیم هم و باشد م بت همساالنشان با نوجوانان روابا که دید خواهیم ، زیانبخش

 (80 ،1386 منبع همان)  
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  فراغت اوقات و نوجوانان

 به را خود وقت بیشتر زیرا هستند وابسته خود والدین به مالی نظر از امروزه نوجوانان

 در.  کنند می صرف ورزشی فعالیتهای و روزانه عادی کارهای ، مدرسه کارهای انجام

 29 ، فراغت اوقات صتترف نوجوانان کاری ستتاعات از درصتتد 40 حدود متاده ایاالت

 می هروزان عادی کارهای انجام شامل نیز درصد 31 و مولد کارهای انجام صرف درصد

 بیشتری توق متاده ایاالت در نوجوانان با مقایسه در جوامع دیگر در نوجوانان.  شود

 مدیانما آقا. )  کنند می صرف خانگی عادی کارهای و مدرسه تکالیف انجام برای را

1386، 264 ) 

 وجود تصور این غالبا که چند هر ؟ کنند می سپری چگونه را خود آزاد وقت نوجوانان

 حال این با.  اشتتتند ب همراه مزاح و آرامش با باید فراغت اوقات در فعالیتها که دارد

 کودك یك.  شتتوند تلقی یادگیری همم منبع عنوان به توانند می ها فعالیت فیل این

. کند می تماشتتا را جری و تام کارتون و گیرد می قرار تلویزیون مقابل در که هنگامی
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 کشتتتد می نقاشتتتی یا و دهد می انجام را خود خانگی تکالیف که کودکی از بیش

 معنادار فعالیتهای. شتتتود می اطرافش دنیای و خودش درباره متفاوت معانی مجذوب

 استتتفاده. بشتتود مهارتها و فضتتایل کستتب ستتبب تواند می فراغت گامهن در شتتخص

 می مربو  اقتصتتادی و اجتماعی – آموزشتتی کمبودهای با نیز اوقات این از نادرستتت

 هفته در ستتتاعت 22 حدود در متاده ایاالت در نوجوانان متوستتتا طور به.  باشتتتد

 شود نمی ویدیوئی بازیهای و فیلمها تماشای شامل این و کنند می مشاهده تلویزیون

 می سالگی هفتاد سن به نوجوانان این که هنگامی است کرده برآورده استراسبورگر. 

  اند کرده تلویزیون های برنامه تماشای صرف را خود عمر از سال 10 تا 7 بین.  رسند

شهای ، اخبار شامل تلویزیونی های برنامه این ست فیلم و کمدی نمای شتر زنان.  ا  بی

 تغییرات.  کنند می تعقیب تلویزیون در را ورزشتتتی رویدادهای بیشتتتتر انمرد و اپرا

 کستتب ، اندیشتتیدن تنهایی به برای آنان آمادگی و نوجوانان ستتنی دوره با شتتناختی
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 اوایل در دختران و پسران.  است همراه خود توانمندیهای کشف و تجدیدقوا ، آرامش

شتری زمان نوجوانی دوره شان با ار خود فراغت اوقات از بی ستان  با تا گذرانند می دو

 والدین که علت این به احتماال ، دارد ادامه نوجوانی دوران اواستتا تا روند این والدین

شتر شتر فراغت درهنگام متاده ایاالت در نوجوانان.  کنند می اعمال مادودیت بی  بی

 ، کردن تصاب ، دوستان با بودن ، تلویزیون تماشای نظیر فعالیتهایی به را خود وقت

 تماس با نوجوانان تعامل بیشتتتر.  پردازند می میهمانی به رفتن و موستتیقی شتتنیدن

شد می دوستان همراه به ها فرودشگاه از خرید یا نامه فرستادن یا تلفینی  همان. ) با

 (265 ،1386  منبع

سمالن ون سی با گراهان و رو  توان می سختی به که دریافتند کانادایی نوجوانان برر

 عادی کارهای قبیل از مختلف فعالیتهای انجام زمینه در جنستتتیتی نظر از را آنان

 دیگری پيوهش در. کرد بندی تقسیم ورزشی های وفعالیت وقت نیمه مشاغل ، روزانه

www.takbook.com



  

 
59 

 آنان از دارند دبیرستانی آموزان دانش که وسایلی و لوازم درباره الئوراکمپتنز ، وین در

 ضبا و موسیقی ابزار ورزشی وسایل شامل یشترب پسران لوازم و وسایل. کرد سوال

شتر نیز دختران و بود صوت شتند شده پر حیوانات و جواهرات بی  منبع همان.)  دا

1386، 265) 

.  رندندا ریزی برنامه خودشتتتان فراغت اوقات از استتتتفاده برای نوجوانان از بستتتیاری

یاری نان از بستتت ج برای کاری هیچ که دهند می گزارش نیز نوجوا  نمابی دادن امان

 (265 ،1386 منبع همان.)  ندارند خواب موقع و برند می سر به مدرسه در که اوقاتی
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  عواطف بيداري

سی هیجانات بیداری سا شی اح شدید از نا سی غریزه فعالیت ت ست جن  زندگی که ا

 را شتتخصتتیتش و موجودیت تدریآ به طریق آن از گیرد می بر در را نوجوان عاطفی

سیج غریزه فعالیت ، افکار و تخیالت غنای و هیجانات غلیان.  دساز می دگرگون  ، ن

 ستتائلم تجدید.  کنند می مبارزه غریزه این علیه که مکانیستتمهایی و نیروها فعالیت

 درون که هستتتتند مستتتائلی همگی ، خارج مایا توقع و برتر من جلوگیری ؛ ادیبی

 ، اجتماعی اخالق.  زندستتا می گوناگون تعارضتتهای صتتانه را نوجوان تاریك و عمیق

 شاکشک و کند می منع آمده دست به تازه جنسی قدرت انداختن کار به از را نوجوان

ضاد نیروی دو سمهای نیازمند را او مت سمها این.  سازد می دفاعی مکانی ›  هم مکانی

 با ار او سازگااری موجبات وهم کند می کمك شخصیت تکامل به و به تقویت را‹  من

 . آورد می فراهم ودخ با و مایا
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ستند خالقی هم و نیرومند قوای ، غریزی قوای  یا دتوانن می واالیش صورت در که ه

 ، نگیفره ، ورزشی فعالیتهای سوی به یا.  آیند در هنری و معنوی زندگی  خدمت به

ماعی ها جز و اجت یدا گرایش این ند پ عث که واالیش.  کن نداختن کار به با  رتقد ا

 مکانیستتم یك ، شتتود می اجتماع پذیرش مورد جهتهای و مستتائل در غرایز نیرومند

 نیز دیگری های مکانیستتم دیدیم این از پیش که گونه همان.  استتت طبیعی دفاعی

 توانند یم افراطی مورد در اما ، دهند می تغییر را غریزی نیروی جهت که دارند وجود

 ودداریخ دیدیم.  بشوند نیز نوروتیك عوارض به منجر باالخره و گناه و احساس باعث

 هر نهات نه نوجوان رستتتدکه می آنجا به باالخره افراطی مورد در غرایز همومی طرد و

 لذت وعینیزن تغذیه که بهانه این به بلکه ، کند می حرام خود بر را غریزی لذت نوع

 . میکند خودداری نیز غذا خوردن از است جویی
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 رد اندیشتتیدن حتی که شتتود می دیده نوجوانانی درنزد تر خفیف صتتورت به امر این

 هب تنها آنان عالئق که کنند می ادعا و شتتمارند می ناپستتند و بد را عشتتق خصتتوص

 زدن بخصتتوص و بلوغ آغاز در رفتارها این.  استتت معطوف اجتماعی و عقالنی مستتائل

سران ست مشهود پ سران گونه این.  ا سانی به پ سبت آ  ورط به عشق و ، دختران به ن

 کم و بیش ضتتتدیتی بلوغ حوالی در گاه نیز دختران.  دهند می نشتتتان عداوت کلی

 این از شپی که گونه همان مکانیسم این اما.  سازند می آشکار ازخود پسران با آشکار

 و گیرد خود به افراطی جنبه که کند می پیدا غیرطبیعی شتتتکل که هنگامی گفتیم

 (153 ، 1380 احدی)  آورد فراهم را عاطفی زندگی گونه هر شدن خفه موجبات

 ابتدا در مابت.  است مابت ، شکفد می دوستی پیوندهای امر بر که امری نخستین

 تا شود می باعث غریزه تشدید اما جداست ، جنسی غریزه یعنی ، عشق دیگر جنبه از

 این در.  کنند پیدا گرایش مخالف جنس سوی به طبیعی طور به یك هر پسر و دختر
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شق هنگام سئله ع صوص.  شود می زندگی رگبز م شقی بخ  گونه هر از عاری که ع

 برابر در واقعیت و گیرد می تخیل و رویا از را خود رنگ که عشقی.  است مادی جنبه

یل این.  ندارد ای جلوه آن ما یا به ت  و دارد وجود پستتتر نزد هم و دختر نزد هم رو

 نوجوانان.  کند می وزبر تنهایی و خلوت به عالقه و رویاپردازی ، تخیل تشدید ازطریق

 تخیل و رویا در را بودن عالقه مورد و داشتن دوست به نیاز ، دختر نوجوانان بخصوص

 غلیان دستتت به را خود واهمه گونه هیچ بدون توانند می رویا در زیرا کنند می ارضتتا

 را واقعی کمبودهای خود به زیباییها و خوبیها کلیه دادن نسبت با و بسپارند احساس

 و جنستتی تمایالت نخستتتین شتتدن بیمار از ناشتتی که ترستتی همهنین. کند جبران

.  یابد می کاهش ای اندازه تا تخلیها نوع این طریق از استتت زندگی اولیه های تجربه

 که سازد می بتی او از تخیل در و شود می نزدیکان از فردی متوجه گاه آنان تمایالت

 (153 ، 1380 ، منبع همان.)  ندارد واقعیت به چندانی شباهت
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  نوجواين دوران در خودپروراين

 یم تغییر خود به نستتبت را نوجوان دیدگاه شتتناختی پیشتترفتهای نوجوانی دوره در

 آورد می رد مبات با و ، یافته سازمان ، تر پیهیده ذهنی تصویر صورت به را آن و دهد

 پارچهیک شتتتخصتتتی هویت پرورش برای را زمینه نفس عزت و خودپنداره تغییرات. 

 (62 ، 1386) لوراای. )  سازد می آماده
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  خودپنداره در تغيريات

 دمانن ، شخصیت صفات حسب بر را خود کودکی اواسا در کودکان باشد یادتان اگر

 ینا. کنند می توصتتیف‹‹  هستتتم درستتتکار من یا ، ام خجالتی‹‹ ››  باهوشتتم من›› 

.  نندک مرتبا را آینده و حال ، تهگذشتت خودهای تا دهد می امکان کودکان به تغییر

 بر رد را متضادی توصیفات اغلب و نیستند مرتبا نوجوانی اوایل شخصی اظهارات اما

 بر را لقبی این از متضادی صفات شاید ساله 14 تا 12 نوجوان یك م ال برای.  دارند

 جتماعیا فشارهای از تضادها این.  معاشرتی و خجالتی یا  کودن و باهوش:  آورد زبان

 ، ستتیهاهمکال ، والدین با ،م ال گوناگون روابا در متفاوت خودهای دادن نشتتان برای

 (62 ،1386لوراای)  شوند می حاصل رمانتیك معشوقهای ، صمیمی دوستان

نایی ، نوجوانی اواخر و اواستتتا در نان به  انتزاعی وتفکر توا  تا دهد می امکان نوجوا

ستم یك در را خود گوناگون صفات ستفاده و کنند ترکیب منظم سی  کلمه از آنها ا

 موقعیت به موقعیتی از روانی ویيگیهای و اند دانستتته می که میدهد نشتتان وصتتفی
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صبانی زود خیلی من››  م ل ، کنند می تغییر بعدی ست رو عمیقا››  ‹‹شوم می ع  را

 (62 ، 1386 منبع همان 0‹‹.  نیستم

.  هدد می نشان نیز بودن داشتنی دوست از را آنها نگرانی نوجوانان شخصی اظهارات

 ، بودن نهدوستا نظیر اجتمالی فضایل برای  ، دبستانی کودکان با مقایسه در نوجوانان

 بر وهعال.  هستند قایل بیشتری اهمیت ، بودن بخش یاری و مهربان ، بودن بامالحظه

شهای ، این صی ارز ضوم ، بزرگتر نوجوانان و خودپنداری برای ، اخالقی و شخ  عاتو

 ایه برنامه و عقاید ، خودشتتتان مورد در نوجوانان نظر که هنگامی.  هستتتتند مهمی

 یاتیح هویت پرورش برای که خود وحدت سوی به گیرد می بر در را مبات با و پایدار

 (62 ،1386 منبع همان. )  روند می پیش است
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  نوجواين دوران در تفكر زمينه در پيشرفتها

 و ییکستتتان تقریبا ستتتنین از مستتتاله حل و تفکر ناوه در غییرت نوجوانان اغلب برای

سی قبال را آن که بدنی تغییرات با همزمان  فاوتهایت اگرچه. شود می آغاز کردیم برر

 ریباتق اما شود می پدیدار باال سطح تفکر چگونگی و بروز زمینه در ماسوسی فردی

 لح و منطقی تفکر ایتواناییه حیطه در را چشتتمگیری پیشتترفتهای ها نوجوان تمام

 تشتتتگف تفاوتهای اینجا در واقع به.  دهند می نشتتتان خود از منظم طور به مستتتاله

 (130 ،1386 مامدیان آقا. ) دارد وجود بزرگساالن و نوجوانان تفکر بین انگیزی

 مانند را متفاوتی های حیطه استتتتدالل ناوه زمینه در پیشتتترفت نوجوانی دوران در

 ، ارزشتتها ، فردی بین ادراك  پنداره، خود: شتتامل مستتاله لح و نوجوان زندگی ناوه

صمیم صیالت درباره ت شق و شغل ، تا شتن این وجود با.  گیرد می بر در ع  این دا

 عمل صایح موقعیتها با برخورد در تا قادرند نوجوانان که نیست معنا این به تواناییها

 در نوجوان توانمندی و پتانستتیل نشتتانگر شتتناختی پیشتترفتهای کلی طور به.  کنند
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 ، تجربه نوجوانان شتتناختی تواناییهای افزایش در.  استتت مستتاله حل و تفکر زمینه

 (136 ، 1386 ، منبع همان. ) دارند مومری نقش حمایتی آموزشهای و تاصیالت
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  نوجوان خودحموري

 که کودکی دوران در بویيه.  هستتتتیم ستتتتاره یك زندگمیان فیلم در ما از هریك

سته نقش ما رویاهای در جذاب و مهم يگیهایوی ست ب  به سال و سن کم کودکان.  ا

شی ، خودخواهی ، لجبازی  ، ماوری خود  به آنان.  دارند شهرت بودن پرتوقع و نکان

شها از ندرت شان فداکاریهای و تال  بن مفهوم بیان با فروید. کنند می قدردانی والدین

صل به شاره لذت ا ساس این بر که کنند می ا شتغال و ماوری خود ا  برای ما ذهنی ا

 می استفاده ماوری خود وا ه از نیز پیا ه.  است تبیین قابل امیالمان و نیازها ارضای

 با خود رفتار و عقاید بین توانند می دشواری به کودکان که این به دارد اشاره که کند

 چه آنان به بتنستتت دیگران که این به نوجوانان توجه.  شتتتوند قائل تفاوت دیگران

شتی شرفت یك دارند بردا  کرد دقت باید حال این با.  شود می ماسوب شناختی پی

 می ارزیابی اجتماعی شتتناخت نقص یك عنوان به زمینه این در حد از بیش توجه که

 کنندکه می فکر مردم:  گفت می خود همکالسی به ساله چهارده نوجوان یك.  شود

www.takbook.com



  

 
70 

ها اما داریم نیاز کمتری توجه و نوازش به ما  می چه ما که دانند نمی را حقیقت آن

 می ارزیابی چگونه فرضتتی حضتتار مفهوم با رابطه در را مطلب این شتتماره ، خواهیم

 (158 ،1386  مامدیان آقا)  ؟ کنید

شخاص ، الکایند عقیده به سیاری تمایل به ای افسان ا  بیش تفاوت برای نوجوانان از ب

 نظر اساس بر. دارد اشاره سایرین با خودشان احساسات و افکار بین شدن قائل حد از

شان یگانه که دارند عقیده نوجوانان وی ساس بودن سیب اح  ایجاد آنها در را پذیری آ

 که تخیلی یا رمانتیك بسیار داستانهای یکسری به بویيه ای افسانه شخص.  کند می

 ستتترنوشتتتت یك هک عقیده این همراه به اند کرده خلق زندگیاشتتتن درباره نوجوانان

ست آنان انتظار در اختصاصی و بفرد مناصر شاره ا سیاری. دارد ا صور نوجوانان از ب  ت

 اساس بر.  کنند می زندگی خیانت و ظن سوء ، غم ، هیجان از پر دنیای در که دارند

 و فرد به مناصتتتر ، یکتا آنان زندگی تجارب که دارند عقیده نوجوانان الکایند نظر
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 آنان احساس همین.  کند درك را آن تواند نمی دیگری کس یچه و است غیرمعمولی

 که عملی هر یا و دارو مصتتترف عغ حنستتتی احمقانه خطرات تا کند می تشتتتویق را

 (158 ،1386 منبع همان.)  شوند مرتکب اندازد می خطر به را آنان امنیت و سالمت

 خود و ضتتتیفر حضتتتار مقیاس دو از نوجوانان ماوری خود میزان گیری اندازه برای

 (158 ،1386 منبع همان. ) شود می استفاده نوجوانان ماوری

 مقیاس . است اطرافیان و خودشان از نوجوانان متنوع برداشتهای دربرگیرنده مقیاس 

(AES ) شخاص ، فرضی حضار:  ارزیابی مقیاس خرده سه شامل نیز سانه ا  و ای اف

 رحداک  ای افسانه اشخاص و فرضی حضار بخش در کلی طور به.  است خود به توجه

 بر.  دیاب می کاهش سن افزایش با تدریح به که است سالگی یازده یا ده سن در نمره

 و همستتتاالن یابند می در که همتایی بی از نوجوانان احستتتاس الکانید نظر استتتاس

 (158 ،1386 منبع همان. ) یابد می کاهش دانند می را موضوع این والدینشان
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  نوجواين دوران در ايجر زاي تنش حمركهاي

نان کلی طور به  هک تنش پر رویدادهای با زندگی در کودکان با مقایستتته در نوجوا

 شتتدید زای تنش مارکهای.  هستتتند مواجه کند می ایجاد آنها در را منفی عواطف

 و دآورن می پدید نوجوانان و کودکان در را شتتتدیدی منفی هیجانات مادر مرگ نظیر

 با آنها شتتتخصتتتی روابا تداوم از مانع و مدرستتته در نآنا عملکرد کاهش ستتتبب

شان ساالن  شپی اغلب کودکان زندگی در گانه چند پرتنش رویدادهای.  شوند می هم

 .  است آینده در رفتاری و عاطفی مشکالت بروز کننده بینی

 حدی تا نوجوانی دوران اوابسا در بویيه را خود سازگاری مشکالت دختران و پسران

سران. کنند می بیان متفاوت ضطراب معموال پ ش صورت به را خود نگرانی و ا  یسرک

 یقطر از که دارد احتمال بیشتتتتر دختران که درحالی.  دهند می نشتتتان فرمانی ونا

 ودنب دمدمی یا افسرده ، تنش احساس ، جسمانی شکایتهای ، اجتماع از گیری کناره

 .  بکنند درونی را خود مشکالت
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 زارشگ بیشتر را زندگی مشکالت و ترسها وجود پسران با سهمقای در نوجوان دختران

 ندگیز روانی فشتتارهای برابر در پستتران با مقایستته در آنان کلی طور به و دهند می

 .  باشند می پذیرتر آسیب

 مینهز در پسران که درحالی هستند نگران پول و شغل و ظاهر درباره بیشتر دختران

 واناننوج 201 بررسی در.  باشند می نگران پول و شغل انتخاب ، مدرسه تکالیف های

 متسال نگران پسران از بیش دختران داشتند سن سال 15 تا 14 بین که استرالیایی

  بودند ازدواج و روابا جسمانی رشد و

له خود زندگی منفی رویدادهای با توانند می مردم بیشتتتتر  گرا چند هر کنند مقاب

سیار آنها با کردن همقابل یابد افزایش زا تنش مارکهای شوار ب ست د سیاری برای.  ا  ب

ضای با کننده حمایت روابا و زندگی م بت رویدادهای نوجوانان از  سایر ، خانواده اع

 .  کنند می ماافظت زندگی دشوار شرایا برابر در را آنان همساالن و بزرگساالن
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  خودبيگانگي از و رواين اختالالت

ضیه نمونه برای.  دارد یدهپیه ای فزاینده روانی اختالالت  که‹‹  شارف و هیجان››  فر

 ورهد حتما نوجوان تمام که است مدعی شدت به گرفت قرار بررسی مورد این از پیش

 و سمیج تغییرات ، بلوغ دوران آغاز.  گذارند می سر پشت را روانی اختالل از سختی

 وانینوج دوران وعمجم در که هستند عوامی همگی همنوعان فشار و اجتماع انتظارات

 هانهناخوداگا جوشتتتش یعنی ‹‹نهاد››  روانکاوی اصتتتطالحات در.  گیرند می بر در را

 در.  رستتد می خود اوج به نوجوانی دروان در پرخاشتتگری و جنستتی غریزی تمایالت

جه ظه هر در و نوجوانی هر که کرد فرض توان می نتی مام یا لا  رد دورا این درت

 (234 ، 1382 حدیا)  است روحی آشفتگی معرض

 را فشتار و هیجان نظریه هال استتالی. ج و فروید کردیم اشتاره این از پیش همانگونه

 رفتار بعد و بیان این در بنابراین.  آورند می حستتتاب به نوجوانی عمده خصتتتیصتتته

 توان نمی راحتی به که استتت بدیهی.  دارد وجود ای عمده و قطعی مشتتکل نوجوانان
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 تجلی صتتترفا را رفتارها تمام با و گرفت نظر در بیمار افراد نوانع به را نوجوانان تمام

 تالیل برای را نظامی قستتمت این در ما.  دانستتت ستتنی گروه آن معمولی رفتارهای

سائل ساس بر م شکالت و ، روانی اختالالت کاهش جهت در اعتدال ا  ارائه  ، جدی م

. )  پرداخت واهیمخ خودبیگانگی از یعنی ای مستتئله شتترح به ستتپس.  داد خواهیم

 (234 ،1380 ، منبع همان

 پاسخی تربیش بلکه دانست اختالل از شکلی توان نیم دقیق بیان به را بیگانگی خود از

 چوبچهار ارائه از پیش حال هر به ، استتت مترادف نوجوانی خود با تقریبا که استتت

شکالت بندی طبقه صیات از برخی درباره باث به ابتدا روانی م صو  التختالا ویيه خ

 .  پرداخت خواهیم رفتار مسئله و جنسی های تفاوت و نوجوانی
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  نوجواين دوران شايع خطرات و مشكالت

 رخیب معرض در را نوجوانان ، بلوغ دوران روانی و روحی ، جستتمی تغییرات مجموعه

ناخت با.  دهند می قرار خطرناك و جدی های لغزش گاهش و  خطرات  این شتتت

شکالت شوب مرحله این توان می انها با برخورد صایح وهنا و خطرات و م  از را پرآ

 (80 ،1382 فراده شفیع. ) سرگذاشت پشت موفقیت با و خوبی به را زندگی

 رکزیتخودم:  از عبارتند نوجوانی دوران خطرناك بالقوه اما طبیعی فکری ویيگی در

 .  خود ناپذیری آسیب تصور و

 یگراند بین ذره زیر که کنند می تصتتتور بلوغ اوایل در نوجوانان اک ر:  مرکزیت خود

 خود ظاهری خصوصیات مورد در تفکر صرف را زیادی وقت دلیل همین به و هستند

 و ندکن می برانداز را خود آینه جلوی در بدهد دست فرصت که زمانی هر و کنند می

 می رارق دیگران توجه مورد سختی به نیز بین ذره با که بینند می را چیزهایی گاهی

 .  گیرد
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 ار فوکلش اینکه تا بدهد هدر را خود وقت ستتاعت یك استتت ممکن نوجوانی اینکه یا

شانی روی مالیم قوس یك با و کند منارف باال به درجه60  اینکه ای و.  بیاورد اش پی

 نمایشی خود یا و خودشیفتگی ، پارونیا به آینده در کند می پایش به تازه کفش وقتی

 .  بیانجامد

ستی اننوجوان شته توجه بای شند دا شان همانند که با  که نچنا آن نیز سایرین ، خود

 همان ).  ندارند را دیگران بردن بین ذره زیر و کنگاش فرصت که دارند فکری مشغله

 ( 81 ،1382  منبع

 ستا این نوجوانان تصورات ترین ساز مسئله از دیگر یکی:  خود پذیری آسیب تصور

سیب دیگران فقا مانیا و دهد می رخ دیگران برای فقا دثحوا اوال پندارند می که  آ

 هستند ناپذیر شکست و آهنین خودشان و شوند می منارف یا و بینند می صدمه و

 .  دارند منطقی ظاره به استدالل نیز خود تصور این برای و
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 ارافاتیان و خطرات از بستتیاری پایه و نبوده بیش توهمی ، افکار گونه این متاستتفانه

 با که دارم قدرت آنقدر من››  همهون افکاری.  شود می نوجوانان گریبانگیر که ستا

 نوع این زا‹‹‹ !  کنم می فرق من››  یا‹‹ !  نشتتم معتاد ماده فالن کردن امتاان یکبار

 (81 ،1382  منبع همان. )  گیرند می سرچشمه توهم

 ، هستتتید صتتمیمی و دارید اعتماد او به که فردی با:  کنید شتتریك را خود احستتاس

 اگر حتی و کنید گفتگو او با توانید می.  کنید شتتتریك را خود احستتتاس و تجربه

 لذت ایتانبر معموال حالت در که فعالیتی به همدیگر با اینکه یا ، کنید گریه خواستی

ست بخش سی کنار در بودن فقا گاهی.  بپردازید ا س شما نگران و فکر به که ک  تا

 (82 ، 1382 ، منبع همان. ) شود می ردتاند تخفیف و راحتی باعث

www.takbook.com



  

 
79 

شید خود مراقب  ست شده خاطر آزرده روحتان اگر:  با سمتان ندهید اجازه ا  یزن ج

.  یدنکن فراموش را ورزش و مناسب و سالم غذای خوردن ، کافی خواب ، ببیند صدمه

 (82 ،1382 ، منبع همان) 

 حالت به دیگر که دارندپن می شتتکستتته دل و غمگین افراد:  دهید فرصتتت خود به

 رتقد آدمی روان و روح و نیست چنین این خوشبختانه ولی گشت نخواهند باز عادی

 هب شخص ماه چند گاهی و هفته چند یا روز چند ظرف معموال و دارد انگیزی حیرت

 (82 ، 1382 منبع همان. )  گشت خواهد باز عادی حالت
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  نوجوانان براي كليدي نكات

 نهاآ و هستید بهه هنوز مادرتان و پدر برای شما نیز تان سالگی 40 در حتی -1

 اشتهد شما با سالگی 4 در که رفتاری همان با غلا به و ناخواسته گاهی است ممکن

 واقف اناشتتتباهشتت به را آنها گفتگو و منطق با و باشتتید بردبار کمی کنند برخورد اند

 (104 ،1382 آذر. )  کنید

 هب آنهه و خواهند می را فرزندانشتتان ستتعادت و خوبی مادران و پدران اک ر -2

 لزوم صتتورت در و هند مید انجام استتت ودرستتت صتتایح مستتئله این برای نظرشتتان

 موارد از برخی در که هستتتتند این از غافل ولی بگذرند چیزشتتتان همه از حاضتتترند

شان و تصمیم  یك قاف ، باشد نیز زیانبار است ممکن بلکه نیست مفید تنها نه اعمال

سپارید بخاطر را نکته ست الزم››:  ب س.  کنیم تجربه خودمان را چیز همه نی  از تفادها

 ، ندگیر نمی درس دیگران تجربه از که کسانی و است خردمندی نشانه دیگران تجربه

 ‹‹.  هستند تکرار به ماکوم
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 ولی باشتتدی داشتتته مخالفت کستتی عقیده و نظر با که ندارد منافاتی هیچ -3

 به ار نکته چند.  کنید می گفتگو و باث خود والدین اگر کنید حفظ را وی احترام

سپارید خاطر شان حرکتی یا رفتار خود از( 2) نکنید قطع را او های صابت( 1. ) ب  ن

 ماتکل بردن بکار از( 3) دهید می قرار تمستتتخر مورد را او کند فکر وی که ندهید

 اب( 4) بپرهیزید زدن فریاد و صتتدا کردن بلند و بازاری کوچه اصتتطالح به و ستتبك

 با تنیس منطقی شما مقابل طرف اگر( 5) کنید بیان را خود نظرات منطق و استدالل

 ( 104 ، 1382 ، منبع همان. ) نکنید استداللی باث وی

 به ات باشند نداشته کارشان به کاری هستند عصبانی مادرتان و پدر که زمانی -4

 .  بازگرداند عادی حالت
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 . کند می عصتتبانی را شتتما آنها کار این و هستتتند انصتتاف بی گاهی ینوالد -5

صبانی شما از یکی که هنگامی ستید ع صافی بی به هیهگاه ، ه شاره آنها ان  نتقادا و ا

 .  باشید صبور و نکنید

 با کردن صتتتابت از را آنها یا ، کنید صتتتابت خود والدین با توانید نمی اگر -6

صابنی شما سید را ودخ سخنان شوند می ع  ، 1382 ، همان. )  بدهید آنها به و بنوی

104 ) 

 دوستتتت دبگویی آنها به.  بروید بیرن تنهایی به مادرتان و پدر با اوقات گاهی -7

 و شتتوند یم نگران موضتتوع این شتتنیدن از ابتدا آنها.  باشتتید تنها آنها با گاهی دارید

 زا استتتت ممکن حتی.  هیدبد آنها به را خبرناگواری خواهید می که کنند می گمان

 یدباش داشته تامل.  بگیرند اغوش در را شما و شده احساساتی شما سخنان شنیدن

 ( 105 ، 1382 ، منبع همان. ) 
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شغول شما والدین وقتی  -8 شای یا و مطالعه م ستند تلویزیون تما  نهاآ ،گاهی ه

 عالقه مورد ئلمسا دیگر و دوستان ، مدرسه چون موضوعاتی درباره.  کنید همراهی را

ست ممکن آنها.  کنید صابت شان صور درآغاز ا  لدلی شما رفتار تغییر که کنند ت

صی ساس این ولی.  دارد خا ست از بتدریآ را اح صیت و داده د  را شما جدید شخ

 . پذیرفت خواهند

سید خود والدین از روز هر -9 شترب‹‹  بکنم شما به توانم می کمکی چه››  بپر  ی

 انجام یگاه یا و کرد نخواهند واگذار شتتما به کاری و کرده تشتتکر ماشتت از آنها اوقات

ست خواهند شما از را کارهایی ست ممکن که خوا  هب را شما وقت دقیقه چند فقا ا

 مکاریه شما با نیز آنها و شده خشنود شما رفترا این از والدین.  دهد اختصاص خود

 (105 ،1382 منبع همان. )  کرد خواهند
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 اگر زیرا ، بگذارید تنها را آنها ، کنند می مشتتاجره هم با شتتما مادر و پدر اگر -10

 .  کنند برخورد نیز شما با است ممکن باشید آنها بگومگوی شاهد

 ماشتت نوجوانی دوران که باشتتید داشتتته یاد به ، باشتتید صتتبور خود والدین با -11

 حیهرو و آرامش با تا کنید کمك آنها به بنابراین. آنهاستتتتت برای ستتتخت ای مرحله

 کرتشتت شتتما از روزی یك آنها.  کنند برخورد شتتما زندگی از مرحله این با همکاری

 (105 ،1382 ، منبع همان. )  کرد خواهند

 قیمنط دلیل و شوید می روبرو منفی جواب با که هایتان درخواست مقابل در -12

 صتتورت هدرچ یا مبکن توانم می چکار چرا؟ بگویید اینکه بجای یابید نمی آن رد برای

 و شتتر و شتتر  مادر یا پدر معموال حالت این در ؟ کنید می موافقت من خواستتته با

 . دهد می ارائه تان خواسته به رسیدن برای را مشخصی
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 طبقه بندي مشكالت نوجوانان

رز دوره نوجوانی یکی از بارانی ترین دوران زندگی فرد استتتت. یعنی گذشتتتتن از م

ت حله جدیدی استتت. ورود به نوجوانی فرد را با مشتتکالکودکی و وارد شتتدن به مر

سی همه جان ستلزم برر شکالت م سی این م سازد. برر به فراوانی دست به گریبان می 

سازگاری از هیچ  ست و برای  صیتی ا شخ ست که در حال دگرگونی عمیق  سلی ا ن

شکالت نوجوانان را به  سیم کر 5تالش دریغ نمی کند. می توان م سته زیر تق ( 1د: د

صویر بدنی  سی 2اختالل در ت شنا شدن 3( باران خود شکل اجتماعی  سائل 4( م ( م

 (.3. ص 1375( بیماری های روانی )اشکوری. 5جنسی 

رت زیر با انجام چند تاقیق در زمینه مشتتکالت نوجوانان ایرانی، مستتائل آنها به صتتو

 طبقه بندی شده است:

های ناشی از تعارضات  ( دشواری3( دشواری های تاصیلی 2دشواری های مالی  (1

شته و حال  شواری4گذ سبات خانوادگی ( د شی از منا شواری های 5های نا ( د
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سی  شی از تمایالت جن شواری ایام فراغت 7( اعتیاد نوجوانان 6نا ضطراب 8( د ( ا

شماره  سل جوان، انجمن اولیا و مربیان.  . 5ها و نگرانی ها )پيوهش هایی درباره ن

 (25ص 

ا به ری که در دوره نوجوانی مطرح است می توان مشکالت آنها با جمع بندی مشکالت

 صورت زیر تقسیم و طبقه بندی کرد:

شی از تاوالت آن 1 سائل نا سردرگمی نوجو2( باران بلوغ و م انان ( باران هویت و 

ر د( تاول ارزش ها 4( مشتتکل مناستتبات و روابا نوجوانان با والدین وهمستتاالن 3

ت ( مشکالت اوقات فراغ7( مشکالت مالی و شغلی 6ی ( مشکالت تاصیل5نوجوانان 

 ( مشتکالت ناشتی از معلولیت و11( اعتیاد 10( بزهکاری ها 9( مشتکالت جنستی 8

 (5. ص 1374( مشکالت ناشی از بیماری های روانی. )احمدی. 12نقایص بدنی 
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 بن مايه ها

سید احمد. )  (1 سی نوجوانان و جوانان(. 1382احمدی،  شنا شا. تهران: روان رات انت

 مشعل.

 رین.. تهران: انتشارات آگذر از نوجوانی به پیری(. 1376اکبرزاده، نسرین. ) (2

 ی نور.. تهران: انتشارات آواآسیب شناسی اجتماعی(. 1319ستوده، هدایت اهلل. ) (3

ان: تهرفرهنگ جامع روانشناسی. روانپزشکی. (. 1321پورافکاری، نصرت اهلل. )

 انتشارات فرهنگ معاصر
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