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  نوجوانی از دیدگاه روانشناسی
به همین دلیل . شود که بین کودکی و بزرگسالی استای از رشد اطالق میبه دورهنوجوانی 

این دوره همراه با تغییرات عمده جسمانی، شناختی، اخالقی و . نوجوانی غالباً یک دوره انتقالی است
 سالگی شروع شده و در بسیاری از کشورهای صنعتی 11-12اجتماعی است که غالباً از حدود 

گذر از این دوره در جوامع مختلف گاهی با مراسم و . یابد سالگی خاتمه می20جهان در سن 
دورۀ نوجوانی در جوامع صنعتی در . 1تشریفات خاص توأم است، مانند جشن تکلیف در ایران 

دوران نوجوانی، دوران بسیار حساس و بحرانی است . تر استمقایسه با جوامع غیر صنعتی، طوالنی
نقش بسیار مهمی در شکل دادن به  رودوش تربیتی که درباره نوجوان به کار میو از این رو نوع ر

  .شخصیت و آینده او دارد
های متناقض، تحریکات فیزیولوژیکی و عواطفی پر دوران نوجوانی با شور و هیجان، احساس

 به از دیدگاه برخی روانشناسان در دوران نوجوانی مرحله امیال سرکوب شده. شودتنش همراه می
شود و به همین دلیل نوجوانان در مواجهه با موازین اخالقی، اجتماعی و ویژه میل جنسی بیدار می

ای بنابراین از نظر این روانشناسان، نوجوانی دوره. شوندقانونی دستخوش تعارض و اضطراب می
  . است همراه با طوفان و تنش

  کودکی و نوجوانی از دیدگاه حقوقی
شود که از کودک یا صغیر در اصطالح حقوقی به کسی گفته می:  مدنیاطفال از جنبه/ الف

. نظر سن به نمو جسمی و روحی الزم برای زندگی اجتماعی و دخالت در اموال خود نرسیده باشد
 قانون مدنی ایران عنوان داشته؛ هر انسان متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود 958همچنانکه ماده 

قوق خود را اجرا کند مگر آن که برای این امر اهلّیت قانونی داشته تواند حولیکن هیچ کس نمی
باشد، بنابراین کسی اهلیّت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که ممنوع و محجور از تصرّف در 
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 همان قانون اشخاص ذیل محجور و از تصرّف 1207اموال و حقوق مالی خود نباشد و مطابق ماده 
  .  مجانین-3 اشخاص غیر رشید -2 صغار -1: خود ممنوع هستنددر اموال و حقوق مالی 
بینیم که از نظر حقوقی، کودک از کلیه حقوق مدنی برخورداراست و از این بدین ترتیب می

تواند حق خود را اعمال و اجرا کند، همچنین کودک از اما قانوناً نمی. جهت فرقی با بزرگسال ندارد
اما نکته مهم از نظر حقوقی آن است که بدانیم کودکی از چه . باشدحقوق سیاسی برخوردار نمی

فلذا دوران . شودچون حیات واقعی با تولد شروع می. پذیردسنی شروع و به چه سنی خاتمه می
دارد؛ اهلیت برای  قانون مذکور در این مورد مقرر می956ماده . گرددکودکی هم با تولد آغاز می
اما نبایستی فراموش . شودلد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میدارا بودن حقوق با زنده متو

باشد و کرد که کودک قبل از آن که متولد شود، یعنی در حالی که جنین است هم دارای حیات می
بدین جهت شایسته است که مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد، تا حقی از کودکی که در آینده متولد 

 و به همین اعتبار شاید بتوان ادّعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ خواهد شد تضییع نگردد
باشد، زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و انعقاد نطفه می

 957از جمله ماده . مادر مورد توجه مقنّن واقع شده و برای او حقوق و تکالیفی را وضع نموده است
گردد مشروط بر این که زنده متولد الذکر اشعار داشته؛ حمل از حقوق مدنی متمتّع میققانون فو

لذا بر طبق مقررات حقوق مدنی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولّد نشده است، از تاریخ . شود
گردد، به شرط انعقاد نطفه عیناً مانند کودکی که به دنیا آمده است از کلیه حقوق مدنی برخوردار می

قانون مدنی در مورد حملی  875آن که زنده متولد شود؛ اگر چه پس از تولد هم فوراً بمیرد و ماده 
که مورث او فوت کرده، چنین بیان داشته؛ شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر 

اگر چه الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود برد که نطفه در حینحملی باشد در صورتی ارث می
طبق این ماده قانونی اگر حین فوت مورث نطفه منعقد شده باشد، حمل به . فوراً پس از تولد بمیرد

گیرند، عالمتی که نوعاً بر زنده متولد شدن نوزاد در نظر می. بردشرط زنده متولد شدن ارث می
. حیات استگریه کردن و حرکت بعضی از اعضای بدن نوزاد است و این امور از عالئم معمولی 

های دیگری دائر بر زنده متولد شدن کودک موجود باشد، مانند آن که در اثر کالبد هرچند اگر نشانه
لیکن . های کودک تنفس نموده است، برای اثبات وراثت او کافی استشکافی معلوم گردد، که ریه

گردد، به او ارث اگر حمل زنده متولد نشود، خواه در اثر بیماری سقط شود یا کسی سبب سقط او 
در صورتی که زنده متولد شدن حمل مسلم نباشد یعنی با تمام آزمایشات پزشکی و کالبد . رسدنمی
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به همین . شکافی هم نتوان ثابت کرد که کودک زنده متولد شده است به او ارث نخواهد رسید
. شوداثت نمی این قانون عنوان داشته؛ با شک در حیات حین والدت حکم به ور876منظور ماده 

همچنانکه مشاهده گردید مطالعه موارد فوق به خوبی بیانگر این واقعیت است که از نظر مناسبات و 
روابط حقوقی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده است نیز به عنوان موجودی زنده و مستقل 

ودکی را همان زمان توان شروع کاز پدر ومادر خود مورد نظر مقنّن قرار گرفته و از این جهت می
 قانون مدنی 1210ماده  1اما پایان کودکی در قانون مدنی وفق تبصره . انعقاد نطفه وی دانست

.  سن بلوغ، در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است14/8/1370الحاقی 
و تشخیص سن افراد  سالگی است 15 سالگی و نزد پسر 9به همین استناد پایان کودکی نزد دختر 

در احتساب سن بلوغ . از روی شناسنامه خواهد بود و تاریخ تولّدی که در آن ضبط شده معتبر است
- ، هیچ کس را نمی14/8/1370 اصالحی 1210گیردو حسب ماده ماه و روز تولّد مورد نظر قرار می

ر آن که عدم رشد یا توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگ
در همین ارتباط ذکر یکی از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی . جنون او ثابت شده باشد

این رأی که برای موارد مشابه در .  خالی از فایده نیست3/10/1364 مورخ 30کشور به شماره 
الحی قانون مدنی که  اص1210باشد، چنین بیان داشته؛ ماده تمامی مراجع قضایی الزم االتباع می

القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خالف آن را محتاج به اثبات دانسته، علی
باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می

یر پس از رسیدن به سن بلوغ و به عبارت دیگر صغ.  ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است2تبصره 
تواند در اموالی که از طریق انتقاالت عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، اثبات رشد می

مستقالً تصرّف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس 
از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از نصب قیّم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی 

  .رسیدن به بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است
قانونگذار از حیث جزائی حدود مسئولیت کیفری اطفال را در ماده : اطفال از جنبه کیفری/ ب

 قانون مجازات اسالمی چنین مقرر داشته؛ اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیّت 49
تند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عنداالقتضاء کانون اصالح و کیفری هس

  .باشدتربیت اطفال می
  . منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد– 1تبصره 
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 هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند بایستی به – 2تبصره 
  . حت باشدمیزان و مصل

کنند به بنابراین بر مبنای مبانی حقوق جزایی اسالم عواملی که مسئولیت کیفری را سلب می
شوند یک دسته؛ عواملی هستند که به خاطر عوامل ذهنی و روانی، دو دسته کلی تقسیم می

 - 2. ) اکراه و اشتباه– اجبار – جنون –صِغَر .(دانندتقصیر و غیر قابل مجازات میمرتکب را بی
دسته دیگر عواملی مادی و خارجی هستند که جرم بودن عمل را زایل کرده و مانع تحقق مسئولیت 

در برخی موارد نیز قانونگذار ) دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون و رضایت. (شوندکیفری می
معاذیر دهد که به خاطر سیاستهای خاص کیفری، عواملی را موجب معافیت از مجازات قرار می

کودکی، جزء علل دسته اول است زیرا کودک از نظر روانی مسئول اعمال . اندقانونی نام گرفته
قابل ذکر است که در سیر تحوالت قانونگذاری قوانین ومقررات راجع به . مجرمانه خویش نیست

ن  و نیز قانو1338جرائم اطفال از جمله قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 
 از قانون آئین دادرسی دادگاههای 231 تا 219حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین مواد 

سرپرست به ، ونیز قانون تأمین زنان و کودکان بی1378عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
 . باشدتصویب رسیده، که حاکی از اهمیّت توجه دلسوزانه و مدبرانه مقنن به کودکان در کشور می

از دیدگاه تربیتی حقوق، تنبیه بدنی کودک در حقیقت نوعی مجازات است و باید در اعمال آن 
 .تشخیص مصلحت و میزان تنبیه بر عهده دادگاه است. احتیاط کرد
 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری نحوه رسیدگی به 231 تا 219مواد 

 برخی از مقررات قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال جرایم اطفال را بیان کرده است والبته
 نیز به اعتبار 1347 و آئین نامه اجرائی سازمان کانون اصالح و تربیت مصوب 1338بزهکار مصوب 
 .خود باقی است

 از قانون مجازات اسالمی به تعزیر و تأدیب فرد نابالغ در جرم وطی و قذف 147 و 113مواد 
 .اشاره کرده است

  : از قانون مجازات اسالمی50ماده  :نکته
چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتالف مال 

  .اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل است
  :گردداز مفاد ماده مذکور این مفاهیم استنباط می
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ا دیه صدمه وارده توسط کودک تهاتر و تسویه نمود توان بدیه وارده به کودک را نمی -1
  زیرا کودک مسئول پرداخت دیه جرم خویش نیست

 .باشد می50جرم غیر عمد و خطای کودک نیز به طریق اولی مشمول ماده  -2
از نظر جرم شناسی، علتهای جسمانی، روانی و اجتماعی فراوانی برای ارتکاب جرم  -3

 از نظر قانونی علت عدم مسئولیت کودک، همان صغیر بودن توسط اطفال در نظر گرفته است، اما
 .داندای بر نداشتن اراده کامل میاست و قانونگذار صغر سن را اماره

  کودکی از دیدگاه روانشناسی
ای از زندگی که از اواخر شیرخوارگی شروع شده و تا سن بلوغ توان به مرحلهکودکی را می

مه موجودات، انسان تنها موجودی است که در آغاز تولد از میزان در میان ه. ادامه دارد اطالق کرد
رشدی که او را قادر خواهد . تری برخوردار است و نیاز به زمانی طوالنی برای رشد داردرشد پایین

خصوصیات شخصی . تری نسبت به سایر موجودات قرار گیردساخت تا در مرحله واالتر و متعالی
بنابراین فهم . از نحوه رشد و تجارب فردی او در دوران خردسالی استفرد در بزرگسالی، انعکاسی 

امروزه محققان شناخت رشد . رشد روانی انسان، نیاز به فهم جریانها و حوادث اولیه زندگی او دارد
نظر دارند که کودک در هر مرحله از رشد، باید به عنوان موجودی خاص، کودک بر این مطلب اتفاق

های بیولوژیکی و روانی ویژه خود، در نظر گرفته شود و دیگر این تصور غلط با کنشها و ویژگی
دانستند و آنها را بزرگساالن مینیاتوری قرون وسطی که کودک را بزرگسالی در مقیاس کوچک می

باید توجه داشت اساس رفتارهای انسان مبتنی بر تعامل بین . پنداشتند، به کلی از بین رفته استمی
اکثر خصوصیات جسمانی و روانی زمینه ارثی داشته و از طریق پدر و مادر و . ت هستندمحیط و وراث

تواند تأثیر بسزایی در توسعه و پرورش آن اما محیط می. شوندیا اجداد به نسلهای بعد منتقل می
نگرش کودک نسبت به دنیا، . داشته باشد، به طوری که تأثیرات وراثت را نیز تحت تأثیر قرار دهد

از همین رو دانشمندان علوم تعلیم و تربیت . گذاردشود تأثیر میهایی که با آن مواجه می تجربهبر
فروید، بنیانگذار جنبش روانکاوی؛ . دانندکودک، اثرات محیط و وراثت را در تعامل با یکدیگر می

 کرد، توان در سالهای آغازین زندگی ردیابیمعتقد بود که سالمت روانی و ناسازگاری را می
  .مخصوصاً در کیفیت روابط بین کودک و والدین
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  بلوغ جنسی
رسد و در نتیجه از قابلیت تولیدمثل ای از زندگی است که طی آن فرد به تکامل میبلوغ مرحله
ای از فعل و انفعاالت پیچیده هورمونی در بدن شود که رشتهبلوغ زمانی آغاز می. شودبرخوردار می
ان نوجوانی هورمونهای تستوسترون، استروژن، پروژسترون و آندروژن نقش در دور. یابدجریان می

هورمون تستوسترون همراه با آندروژن . کنندمهمی را در رشد نوجوان و ظهور بلوغ جنسی ایفا می
در پسران باعث ظهور صفات مردانه و هورمونهای استروژن و پروژسترون در دختران باعث ظهور 

یابد و همزمان هر نوجوان به طور طبیعی به بلوغ جنسی و جسمی دست می. گردندصفات زنانه می
در دختران بلوغ جنسی . گیردتغییرات چشمگیری در قد، وزن و سایر اندامهای بدن وی صورت می

یابد و در پسران تظاهرات بلوغ معموالً  سالگی ادامه می16 سالگی آغاز و نهایتاً تا 10 تا 9از حدود 
  1.یابد سالگی ادامه می20 سالگی و در بعضی مواقع تا 18سالگی آغاز و تا  12 تا 11بین 

  رشد اخالقی
رشد اخالقی در کودکان و . یکی دیگر از ویژگیهای بسیار مهم رشد انسان، رشد اخالقی است

همراه با رشد . گیرد که با تحول شناختی پیوند نزدیکی داردنوجوانان طی مراحل خاصی صورت می
تحول اخالقی از . شوندودکان و نوجوانان دستخوش تغییرات اخالقی چشمگیری میشناختی، ک

به همین . دیدگاه والدین، مسئوالن آموزشی، اولیای امور و فرهنگ جامعه، یک امر حیاتی است
دلیل اکثر کسانی که به نحوی با کودکان و نوجوانان سر و کار دارند، به عملکرد اخالقی آنها 

-به طور کلی نوجوانان از لحاظ ارزشهای اخالقی بسیار آسیب. دهندشان میحساسیت فراوان ن
   2.شوندبند وباری و حتی گرایش به فساد متهم میپذیرند و غالباً به بی

این طرز فکر درباره وضعیت اخالقی نوجوان، کماکان ذهنیت بسیاری از والدین و متأسفانه 
آید که آیا گاهی این سوال پیش می. دهدتشکیل میاندرکاران آموزش و پرورش را معلمان و دست
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توان به مثابه نوجوانان عمالً موجوداتی ضد اجتماعند یا این حالتهای ظاهراً ناپسند آنان را می
  1شاخصی از تحول شناختی و اخالقی آنها به شمار آورد؟

بر اثر تجربه و های رشد از نظر روانشناسان یادگیری اجتماعی رشد اخالق، همانند سایر جنبه
با این تفاوت که رفتارهای اخالفی بیشتر به . گیردبویژه تشویق و تنبیه و مشاهده الگوها شکل می
  2.های خاصی از رشد نیستموقعیت بستگی داشته و ناشی از مراحل و دوره

  هویت یابی و تأثیر آن در ارتکاب به تخلف و جرم
کند و به دنبال همین  را به خود مشغول میمن کیستم؟ این سوالی است که ذهن هر نوجوانی

هویت یابی در دوران نوجوانی ..کندسوال است که در جستجوی خویشتن و کسب هویت تالش می
بسیاری از نوجوانان . یابدو به موازات رشد فیزیکی، شناختی، اجتماعی و عاطفی اهمیت خاصی می

ینده من چیست؟ با چه کسی ازدواج پرسند که جایگاه اجتماعی من کجاست؟ شغل آاز خود می
خواهم کرد؟ ارزشهای مذهبی، اخالقی و فلسفی من چه خواهند بود؟ انتخاب راهها و ارزشهای 
ممکن برای نوجوانان چندان ساده نیست، چرا که آنها با طیف وسیعی از انتخابهای ممکن مواجه 

ترین تکلیف یک نوجوان حل هیکی از روانشناسان به نام اریکسون معتقد است که عمد. شوندمی
سردرگمی ممکن است برای مدتی طوالنی حتی . بحران هویت در برابر سردرگمی نقش خود است

  . سالگی ادامه یابد30تا سن 
کند، پیوستن به هایی که فرد برای اجتناب از سردرگمی و ابهام هویت اتخاذ مییکی از شیوه
ان برای گریز از شرایط دشوار مربوط به این سن، گاهی نوجوان. های همسن استگروهها یا دسته

شوند که ممکن است از لحاظ اجتماعی برای آنان زیانبار باشد؛ مثالً عضویت درگیر فعالیتهایی می
 3.های بخصوص، مدهای متنوع یا پیوستن به گروههای همسالهای خاص مذهبی، مسلکدر فرقه

 خود را مانند بزرگساالن نشان دهند و به همه کنند تایکی از راههایی که نوجوانان تالش می
اند، این است که از موقعیتهای نمادین نظیر ماشینها، لباسها بفهمانند که افراد مستقل و مهمی شده
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آنها امیدوارند در این راه . گیرندو سایر وضعیتهای قابل مشاهده مثل کشیدن سیگار بهره می
  1. افرادی قابل توجه و جذاب به نظر برسند

  آرمانگرایی و انتقاد
آنها به خود و . نوجوانان تمایل دارند که به زندگی از ورای عینک سایه و روشن نگاه کنند

این مطلب . نگرند که دوست دارند بهتر از آنچه که هستند، خود را باور کنندچنان می سایرین آن
کنند دیگران آنها را دست س نوجوانان زمانی که احسا. بویژه در مورد آرزوهای نوجوان صادق است

. گردندیابند دچار حاالتی مانند رنجش، آزار و ناکامی میگیرند و یا به اهدافشان دست نمیکم می
 و به خود، با توسعۀ تجارب اجتماعی و شخصی و افزایش قدرت تفکر عقالنی، نوجوانان رشد یافته

برند و نسبت به متر از توهم نامعقول رنج مینگرند و کتر میبینانهخانواده، دوستان و زندگی واقع
  .شوندگراتر میسالهای نوجوانی واقع

شود و نوجوانان به تدریج خود را از خیال و مجرد ناشی میآرمانگرایی از زندگی سبکبار، بی
 اختالف بین نگرش بزرگساالن و 2.شوندآرمانگرایی رها نموده و به موقعیت بزرگساالن نایل می

 نسبت به دنیا، معموالً شکاف بین دو نسل نامیده و باعث ایجاد تنش بین والد و فرزند نوجوانان
بین دارند و شاید به همین دلیل است در تصور نوجوان، همواره دیگران رفتار او را زیر ذره. شودمی

آنجا که که نوجوانان غالباً در مورد نحوه افکار و قضاوت دیگران درباره خود حساس و نگرانند و از 
-خواهند بهترین باشند؛ انتقاد از آنها، ایشان را دچار اضطراب، بینوجوانان آرمانگرا هستند و می

شود که بزرگساالن، از این رو توصیه می. کندکفایتی، احساس حقارت و در نهایت سرکشی می
الح رفتارهای خصوصیات نوجوان را بویژه در مالء عام مورد ایراد و سرزنش قرار ندهند و برای اص

ناپسند نوجوان باید در ابتدا به ویژگیهای مثبت نوجوان اشاره کرد و از تمام رفتارهای شایسته او 
هرچند کوچک و ناچیز تقدیر نمود، آنگاه به رفتار ناپسند و ناشایست آنهم به طور مختصر، مفید و 

-عیب و نقصی را میده بیاز طرفی نوجوان آرمانگرا در تصور خود، خانوا. غیرمستقیم اشاره کرد
-والدین می. شودپروراند که مقایسه این خانواده با خانواده واقعی او باعث انتقاد نوجوان از آنها می

توانند به نوجوانان کمک کنند و بین آرمانها و واقعیت موازنه بهتری برقرار کنند؛ به این صورت که 
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او یادآور شوند که همه افراد از جمله خود نوجوان باید انتقاد آنها را تحمل کرده و در عین حال به 
  .ای از خصلتهای نیکو و نقصها هستندنیز آمیزه

  تحصیلعوامل موثر بر پیشرفت، افت و ترک
کنند و یا در اصطالحاً افت تحصیلی در مورد کسانی که تحصیالت خود را نیمه کاره رها می

عوامل متعددی در . شودگردند به کار برده میشوند و دچار مردودی میامتحانات مدارس موفق نمی
؛ لکن صرفنظر از عوامل مذکور تاثیر )مانند خانواده، مدرسه و اجتماع(بروز افت تحصیلی موثرند 

-آموز متجلی میروانی افت تحصیلی، به صورتهای عدم رضایت خاطر، ناخرسندی و نگرانی دانش
کند و شکست مجدد، تشویش خاطر مک می بعدی فرد کعوارض روحی یاد شده به شکست. شود

آید که، به تدریج زند و در نتیجه نوجوان در دور باطل و معیوبی گرفتار میو اضطراب او را دامن می
افت تحصیلی مکرر و ناخشنودی نوجوان از خویشتن و . داندرهایی خود را از آن غیر ممکن می

  . نمایدبزهکاری فراهم میوضع موجود، زمینه را برای شتاب گرفتن وی به سوی 
دهد و آسیبهای بعدی او افت تحصیلی هستۀ مرکزی اعتماد به نفس نوجوان را هدف قرار می

اش ای برای آن اندیشیده نشود بزهکاری، چهره پرمخاطرهبه طوری که اگر چاره. کندرا تهدید می
  1.از راه خواهد رسید

اده، مدرسه و اجتماع، عوامل موثر در بروز افت همانطور که قبالً ذکر شد محیطهایی مانند خانو
ای را صفات شخصی) هم خانواده و هم مدرسه(محیطهای تحصیلی خوشایند . باشندتحصیلی می
صفات شخصی مانند هوش، اطمینان از . کننددهند که به پیشرفت تحصیلی کمک میپرورش می

 نوجوانان به کالسهایی نیاز دارند .توانائیهای شخصی، میل به موفقیت و آرزوهای تحصیلی عالی
. که پاسخگوی توانائیهای رو به گسترش آنها در استدالل و نیازهای هیجانی و اجتماعی باشد

تواند از نوجوان فردی مدرسه می. کندمدرسه به منزله پلی است که نوجوان را به جامعه مربوط می
 باید دانست که میزان ترک 2. تربیت کندموثر، فعال و مفید یا فردی مردم گریز، ناراضی و بدبین

نوجوانی که دارای عملکرد ضعیفی در . های کم درآمد باالستتحصیل، به خصوص در بین خانواده
  که او تکالیفی را. استعداد استکند که خیلی بیمدرسه است دچار احساس کهتری بوده و تصور می
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هنگامی که در کالس است به درس . دآورکند و به شانس روی میاندکی دشوار است رها می
معموالً این افراد برای جبران . کند و اغلب این گونه افراد مشکل انضباطی نیز دارندتوجهی نمی

زمینۀ خانوادگی نیز . شوندکفایتی و ناتوانی به اعمال خالف قانون متوسل میاحساس کهتری، بی
-های از هم گسیخته و خانوادهکه در خانوادهمعموالً نوجوانانی . در اینگونه مشکالت دخالت دارد

این افراد در برقراری . گردندبرند بیش از نوجوانان دیگر تحصیل گریز میهای متشنّج به سر می
  . تمرکز حواس و به تبع آن در پیشرفت تحصیلی مشکل خواهند داشت

 والدینی که سواد .تواند عامل دیگری برای فرزندان باشدسطح پایین سواد در خانواده نیز می
توانند کنترلی روی چگونگی روند تحصیل فرزند خود ندارند یا از سواد پایینی برخوردار هستند نمی

والدینی که مرتباًَ فرزند خود را . نوع برخورد والدین با فرزندان نیز از عوامل دیگر است. داشته باشند
او را با دیگران مقایسه کرده و به کنند و یا سرزنش کرده و احساس کهتری را به او القا می

توانند این انتظار را داشته باشند که فرزند آنان از کشند، نمیاصطالح دیگران را به رخ او می
فرزندان این نوع والدین معموالً دچار یک درماندگی آموخته شده . پیشرفت خوبی برخوردار باشد

-هوده دانسته و در نهایت مدرسه گریز میشوند که تالشهای خود را برای هرگونه پیشرفتی بیمی
  .گردند

  افسردگی و عوامل موثر بر آن
تا چند سال پیش تصور کلی در بین متخصصان بالینی این بود که کودکان و نوجوانان به 

ای دهند که درصد قابل مالحظهاما پژوهشهای جدید نشان می. شوندندرت به افسردگی مبتال می
حتی برخی از . هایی از نوع خفیف یا شدید مبتال هستنده افسردگیاز نوجوانان و کودکان ب

نزدیک به . برآوردهای آماری حاکی از آن است که افسردگی رایجترین مشکل روانی نوجوانان است
 5 درصد به افسردگی متوسط و نهایتاً 15 الی 12 درصد از نوجوانان به افسردگی خفیف، 25الی 20

  .باشندال میدرصد به افسردگی عمیق مبت
  :تشخیص افسردگی در دوران کودکی و اوایل نوجوانی با دو مشکل عمده همراه است

  .های بالینی افسردگی در اوایل دوران نوجوانی کمتر مشهود استنشانه -1
های متفاوتی افسردگی در سنین مختلف به دالیل روانشناختی، اجتماعی، زیستی جلوه -2
های منفی نسبت به دهند و وجود نگرش را به راحتی بروز نمیمثالً نوجوانان احساسات خود. دارد



  

   .شناخت طفل و روحیات او
 

)17( 

آنها همانند بزرگساالن افسرده، حالتهایی چون غم و اندوه، نومیدی و . کنندخویشتن را انکار می
سازند و بسیاری از آنها احساس افسردگی خود را در ارزش پنداری را به راحتی آشکار نمیخود بی

حوصلگی، خود بیمار انگاری و یا حتی مبادرت به اعمالی چون بیقراری، زیر پوششی از بی
 .کنندخشونت، روابط جنسی و بزهکاری کتمان می

های افسردگی قبل از بلوغ در بین پسران بیشتر از دختران است، با وجودی که درصد تشخیص
معموالً احساس  نوجوان افسرده 1.یابدولی این رقم بعد از سنین بلوغ در بین دختران افزایش می

بدین معنا که دوران کودکی را پشت سر گذارده ولی هنوز شخصیت بزرگسال . کندخأل و پوچی می
این احساس خالء با اضطراب . را جایگزین شخصیت سپری شده دوران کودکی خود نکرده است

 این در عین حال از شدت. زدگی و یا عزاداری نیستشباهت به حالت ماتمشدید همراه است و بی
  . شود و خوشبختانه در همۀموارد تداوم نداردنوع افسردگی با گذشت زمان کاسته می

نوع دیگری از افسردگی شامل نوجوانانی است که علیرغم تالشهای صادقانه برای رسیدن به 
اهداف مورد نظر، به کرات با شکست مواجه شده و به همین دلیل دستخوش افسردگی و یا دچار 

گاهی افراد بزرگسال یا والدین برای اینگونه . شوند اکتسابی یا آموخته شده مینوعی درماندگی
ای چنین تجربه. شوندتالشها یا کوششهای نوجوان، امتیازهایی را که سزاوار آن هستند قائل نمی

کند و در نتیجه تمایل به خودکشی یا فرار در بین این قبیل تری میآنها را مستعد افسردگی عمیق
این افراد . حلهای مناسبی را برای مشکالت خود بیابندتوانند راهیابد؛ زیرا نمینان افزایش مینوجوا

  2.برقرار کنند... معموالًٌ قادر نیستند روابط مناسبی با اطرافیان نظیر والدین، دوستان و
  :عوامل موثر بر افسردگی نوجوانان عبارتند از

دارد، به طوری که در بین اعضای خانواده شایع ای جنبه ارثی افسردگی تا اندازه: وراثت -1
تواند شادی را به فرزند خود منتقل کند و ای که شاد نیست به تبع نمیاز طرف دیگر خانواده. است

 . یا حتی به او بیاموزد که شاد باشد
تواند باعث ایجاد قطع یک رابطه یا شکست در یک واقعۀ مهم می: سازعوامل زمینه -2

 .افسردگی شود
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افسردگی در نوجوانانی که به دلیل فقر مالی، استرس روزمره و مداومی را : سترسا -3
در عین حال این وضعیت در بین نوجوانانی که همزمان دستخوش . کنند، بیشتر استتجربه می

 .شوددهند، بیشتر مشاهده میبلوغ شده و مدرسه خود را تغییر می
 .ر از پسران استافسردگی در بین دختران دو برابر بیشت: جنسیت -4
تواند به کوشی نمیدرماندگی اکتسابی، یعنی باور به این که سخت: افکار مربوط به خود -5

 1.کندبهبود اوضاع یا شرایط منفی زندگی منجر شود، ایجاد افسردگی می

  های متشنجفرزندان طالق و خانواده
قص عاطفی در کودک غیبت هریک از والدین از محیط خانه، موجب به خطر افتادن تربیت و ن

  . تواند یکی از علل مهم ارتکاب جرم از ناحیۀ آنها باشدو نوجوان خواهد شد که می
طالق و از هم پاشیدگی کانون خانواده حتی بیشتر از نزاع موقتی بین زن و شوهر موجب 

الف کانون خانواده و جدایی آن و همچنین اخت. شودناراحتی کودکان و در نهایت بزهکاری آنان می
-و مشاجره پدر و مادر، آثار زیانبخشی دارد و کودک را به عصیان در برابر مقررات اجتماعی می

بالبی روانشناس معروف بر این باور است که جدایی کودک از والدین به خصوص مادر، . کشاند
. شودموجب عدم توانایی کودک در بزرگسالی برای ایجاد رابطۀ سالم و درست با دیگران می

براین ناسازگاری والدین، مشاجره مداوم آنها در حضور فرزندان، رفتار نامساعد نامادری یا ناپدری، بنا
دوری مادر از خانه و عدم مراقبتهای الزم، دوری پدر از خانه و عدم حضور یا حضور کمرنگ او، 

یت کودکان و سقوط خانواده، والدین الکلی و والدین مجرم، همه و همه از عوامل بسیار موثر در ترب
  . گردندباشند و باعث ارتکاب جرم یا ولگردی و سرگردانی آنها مینوجوانان می

شِلدُن کیفرشناس آمریکایی با پژوهشهایی که در مورد هزار کودک عادی و هزار کودک مجرم 
به عمل آورده نتیجه گرفته است که زندگانی در یک خانواده از هم پاشیده و پرجنجال در روحیۀ 

  . کنندتری دارد تا در موردی که والدین جداگانه زندگی میان تاثیربه مراتب مخربکودک
های آماری ده کشور دکتر هویر روانشناس معاصر و پزشک بیماریهای روانی، پس از بررسی

اروپایی اعالم کرده است که بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان این کشورها سه برابر شده 
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های پاشیده شده شوند، از خانوادهکودکان که مرتکب گناه و خالف می% 88 وی مدعی است. است
  1.هستند

 ای تکانشوند، تجربهطالق همچون قطع عضوی از بدن ما برای آنانی که گرفتارش می
طالق برای والدین پایانی است برای بسیاری از رویاها و آرزوهای گرامی داشته شده و . دهنده است

در میان تلخی و آشفتگی یک جدایی خانوادگی، . ن است پایان دنیا به نظر برسدبرای کودکان ممک
  . والدین بایستی روشی را در پیش گیرند که حداقل آسیب را به کودکان برساند

بدترین کاری که ممکن است والدین انجام دهند این است که از کودکان خود به عنوان 
از آنجا که احساسات ناپخته و خام هستند و از . اده کنندسالحی برای انتقام گرفتن از یکدیگر استف

یکی از والدین ممکن است . طرفی فرصت هم در دسترس است، وسوسۀ انجام این کار زیاد است
مورد سرزنش و بدنامی دیگری واقع شود و کودکان ممکن است مجبور یا تحریک شوند در 

گیرد، از و تربیت و دید و بازدیدها صورت میدعواهایی که بر سر وفاداری، سرپرستی، پول، تعلیم 
. آمیز باشدتواند فاجعهباید بدانیم که اثر این کار روی کودکان می. پدر یا مادر جانبداری کنند
توانند با وجود زن و اند برای آن که بهترین کار را صورت داده باشند میوالدینی که از هم جدا شده

البته این کار آسانی نیست؛ چرا که در طول آن، والدین جدا . انندشوهر نبودن، پدر و مادر باقی بم
کمک تخصصی ممکن است والدین . شده ناچارند در میان تلخی و نفرت تظاهر به صمیمیت کنند

تر بر طرف سازند و کارهایی را انجام تر و صحیحرا قادر سازد تا مشکالتشان را با روشی بیطرفانه
در این زمینه دکتر جی لوئیز دیسپرت در کتاب خود . انشان بهترین استدهند که واقعاً برای کودک

نویسد که مرد و زن شاید نتوانسته باشند در اند میتحت عنوان کودکانی که والدینشان طالق گرفته
با . توانند از طالق به یک موفقیت دست پیدا کنندازدواجشان موفق باشند، اما با این حال می

  2.توانند طالقشان را به یک تجربۀ مفید تبدیل کنندمایی، آنها میتالش، عقل و راهن

  نوجوان و نیازهای او و رسیدن به تعادل
توان به منشوری چند وجهی تشبیه کرد که از هر جهت به آن رابطه نوجوان و جامعه را می

های در زمینهشود که تعادل نوجوان زمانی برقرار می. یابیمبنگریم یکی از وجوه مذکور را در می
                                                 

  . مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی؛ دکتر حسن احدی و دکتر نیکچهر محسنی- 1
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 نوجوان نیز مانند 1.ای شاهد موفقیت او در دستیابی به اهداف زندگی بوده باشیممورد نظر به گونه
تواند او را به دیگران نیازهایی دارد که شناسایی این نیازها و کمک به او در برطرف کردن آنها، می

  : برخی از این نیازها عبارتند از. تعادل برساند
 : ه تعلق به گروهنیاز نوجوان ب •

انگیزد تا خود را در ارتباط با گروه همساالن قرار هراس از گمنامی و تنهایی، نوجوان را برمی
دهد که برای احساس تعلق به گروه، رنج ناشناخته ماندن آنچنان او را تحت تأثیر قرار می. دهد

تر از سایر مراحل  قویهمبستگی گروهی در این مرحله. دهدبیشترین فعالیت را از خود بروز می
نیاز به . گرددزندگی است و غالباً به عنوان یک شاخص موفقیت برای اکثر نوجوانان محسوب می

هر نوع رویدادی که بر این . تعلق به گروه، به مفهوم پذیرش و قبول گروه موردنظر نوجوانان است
کفایتی خواهد د و احساس بیاعتمادی به خوپذیرش اثر بگذارد نوجوان را دچار تزلزل، احساس بی

پیوندد تا بر در مواردی، نوجوان سرخورده از گروه به باندها و گروههای ناسالم اجتماعی می. نمود
  2.تنهایی و عدم تعلق اجتماعی خویش فائق آید

 :نیاز به هویت جویی •

د است نوجوان درصد. ای از ابهام، نگرانی و تردید همراه استجستجوی هویت، همواره با سایه
. تا در دنیای پر ازدحام و شدیداً متغیر معاصر، جایگاه خود را بیابد و هویتی از خویش به دست آورد

نوجوان بر آن است تا هویت مورد نظر را آن گونه که مایل است به وجود آورد و به این سوال 
   "کنم؟  من کیستم و برای چه زندگی می"همیشگی پاسخ دهد که 

، غالباً محصول فرهنگ، تربیت خانوادگی، گرایشها و نگرشهای او است، شک چنین هویتیبی
لیکن باید توجه داشت که نوجوان در شرایطی بعضاً به معارضه با تأثیرات فرهنگی و خانوادگی بر 

  . خیزد و درصدد است از نو هویتی را بیافریندمی
، ارائه نقشهای سازنده و مسئولیتهای اجتماعی، مشارکت دادن آنها در مسائل مربوط به خود
-دهد و به آن انتظام میبامعنی، از مواردی است که تالش نوجوان را برای یافتن هویت جهت می

ها و اظهار نظرها توان آنها را در تصمیم گیریدر دبیرستانها و سایر مراکز آموزشی می. بخشد

                                                 
  )365ص ( محمدرضا شرفی  دنیای نوجوان، دکتر- 1
  )366-365ص (  دنیای نوجوان، دکتر محمدرضا شرفی - 2



  

   .شناخت طفل و روحیات او
 

)21( 

هویتی نوین و بامعنی را ایجاد سهیم کرد تا احساس مسئولیت را بدین گونه در آنان تقویت نمود و 
   1.کرد

 : نیاز به استقالل نسبی •

نوجوان از . نوجوانی دورۀ رها شدن از وابستگیهای خانوادگی و ورود به صحنه اجتماعی است
شود و به تدریج اتکای به خود و پیوستن به جامعه را جهت وابستگی عاطفی از خانواده، جدا می

  .کندآورد و تجربه میبدست می
در مرحلۀ اوّل؛ والدین، فرزندان را زیاد به خودشان وابسته و متکی ننمایند تا زمینۀ جداسازی 

معموالً والدین در برخورد با فرزندان اول خانواده، . تدریجی از خانواده به سهولت و آرامی انجام پذیرد
-نها را به خود وابسته میشوند و ناخودآگاه به نوعی آتک فرزندها و یا آخرین فرزندان، دچار افراط می

  .شودتعدیل در برقراری روابط و مناسبات والدین و فرزندان مانع از چنین رویدادهایی می. کنند
جامعه با قبول نوجوان و احترام به استقالل نسبی آنان، این مرحله را برای : در مرحله دوم

  .نمایدبخش و قابل قبول مینوجوان رضایت
توانند با اثبات لیاقت و شخصیت قابل اعتماد، به این استقالل ان خود مینوجوان: در مرحله سوّم

  2.پاسخ مثبت داده و آمادگی خود را برای استقالل بیشتر اثبات نمایند
 :نیاز به اشتغال •

گرا بوده و از دنیای خارج روی برگردانیده و به قبول این واقعیت که برخی از نوجوانان درون
گرایی از اگر درون. انگیزد که تدبیری در این جهت بیندیشیم، ما را برمیشوندسوی خود متوجه می

- انجامد که اصطالحاً به آن اوتیسم میفرورفتگی عاطفی میحد اعتدال تجاوز کند به نوعی در خود
تفاوتی نسبت به جریانات و کاهش های اصلی اوتیسم، قطع ارتباط با دیگران، بیمشخصه. گوییم

  . باشدیافتن تحرک نوجوانان می
هایی که نوجوانان را از خود رها نموده و انرژیهای آنان را در یک رشته از کارها و مشغولیت

مانند اشتغال به ورزش، 3.شوداندازد، بهترین زمینه محسوب میالیتها آزاد نموده و به جریان میفع
  ...اشتغال به درس، اشتغال در گروهها، اشتغال به هنر و غیره
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  عزت نفس و روشهای افزایش آن
عزت نفس عبارت است از ارزشی که هر فرد برای خود قائل است یا به عبارت دیگر عزت 

فرد براساس ترکیبی از اطالعات عینی در مورد خودش و ارزشهای ذهنی که برای آن نفس هر 
  .شوداطالعات قائل است بنا نهاده می

گیری عزت نفس را از طریق تفکر در مورد خود ادراک شده یا خود واقعی توان نحوه شکلمی
. ن خود پنداره فرد استخود ادراک شده یا خود واقعی هما. آل مورد آزمایش قرار دادیا خود ایده

هایی که واقعاً در یک فرد وجود دارد یا ها، صفات و ویژگییعنی یک دیدگاه عینی درباره مهارت
آل عبارت از تصویری است که هر فرد دوست دارد از خودش داشته خود ایده. فرد فاقد آنهاست

خواهیم یا نی آنچه را که میآل یعبنابراین خود واقعی یعنی آنچه را که هستیم و خود ایده. باشد
  . دوست داریم باشیم

آل با هم همتراز باشند، فرد از عزت نفس هرگاه خود ادراک شده یا خود واقعی و خود ایده
 هر زمانی که بین این دو شکافی وجود داشته باشد، فرد دچار یک تعارض و 1.باالیی برخوردار است

قدر این شکاف بیشتر باشد، هر چه. کندخورد میتضاد از درون شده و عزت نفس او با مشکل بر
ای از زندگی مانند تحصیل، خانواده، جسم و عزت نفس در هر زمینه. آیدتر میعزت نفس فرد پایین
  . باشدها، شغل و غیره دارای اهمیت میشکل ظاهری، مهارت

شود، با مندی از عزت نفس باال عالوه بر آن که جزئی از سالمت روانی محسوب میبهره
شیوه تعاملی عزت نفس به این صورت است . های مختلف زندگی نیز مرتبط استپیشرفت در زمینه

. تواند علّت و هم معلول نوعی از عملکرد که در زمینۀ دیگری حاصل شده است، باشدکه هم می
 و مغایر عزت نفس پایین نه تنها بر سالمت روان فرد اثر گذارده بلکه او را به سمت اعمالی خالف

افرادی که دارای عزت نفس پایین هستند در مهارتهای حل مسأله . دهدبا شئونات انسانی سوق می
بنابراین آموزش مهارتهای حل . کنندمشکل داشته، احساس گناه کرده و دائماً خود را سرزنش می

  .توان به این افراد در افزایش عزت نفس کمک کردمسأله یکی از راههایی است که می
وقتی فرد خود را با . کمک به پیشرفت تحصیلی نیز راه دیگری برای افزایش عزت نفس است

  .پردازدبیند کم کم به تغییر نگرش درباره خود میپیشرفت تحصیلی مواجه می
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توانند در تغییر نگرش فرد از خود و باالبردن عزت نفس سهم بسزایی گروه همساالن نیز می
  . توانند معلمان کارایی برای تدریس موضوعات درسی نیز باشندنین میهمساالن همچ. داشته باشند

شاب نشان داد که؛ تصمیم به ادامۀ تحصیل و رفتن مطالعۀ یکی از محقّقان اروپایی به نام بی
اصوالً پذیرش و تأیید گروهی به . به دانشگاه در نوجوانان تحت تأثیر رفقا و دوستان آنان بوده است

کند که همچنین یکی دیگر از ایشان به نام راجرز عنوان می. کندمک میرشد شخصیت فرد ک
قبول خویشتن و تأیید دیگران، با یکدیگر همبستگی مثبت دارند، یعنی هرچه تأیید و تصویب 

  1.کندپذیرد و به خویشتن اعتماد میدیگران بیشتر حاصل شود، فرد خود را بهتر می
وقتی فرد بداند که در .  راههای افزایش عزت نفس استهای اجتماعی نیز یکی دیگر ازحمایت

مواقع خاص و دشوار افرادی هستند که با او همدل باشند و او را کمک خواهند کرد، احساس امنیت 
شود و فرد را قادر نموده و از فشار روانی که به دنبال آن پریشانی و نگرانی خواهد بود، کاسته می

توان با آرامش بیشتر به روشهای حل مسأله نیز ابد در این شرایط میسازد تا با شرایط انطباق یمی
  .پرداخت

یکی دیگر از راههای افزایش عزت نفس، پرورش استعدادهای فرد و پر رنگ کردن نقاط قوت 
ای خاص دارای مسلماً هر فرد در زمینه. اوست و این که او را متوجه تواناییهایی که دارد بکنیم

مثالً به کسی که از استعداد ریاضی باالیی برخوردار نیست و برعکس در . هایی استتوانمندی
نقاشی استعداد خوبی دارد، اگر بخواهیم از او یک مهندس و یا دبیر ریاضی بسازیم با شکست 
مواجه خواهیم شد و بر عکس اگر سعی کنیم استعداد نقاشی او را پرورش دهیم او را به درجه 

ایم که به دنبال آن افزایش عزت نفس و تغییر نگرش نسبت به شی رساندهخوبی از توانمندی در نقا
  .خود را شاهد خواهیم بود

  آموزش مهارتهای حل مسأله
-عواطف غالباً نخستین برگه. های عاطفی، شناختی و رفتاری در حل مسأله نقش دارندحیطه

شناختها در شناسایی . ددهند مشکلی در فرد وجود دارد که باید حل شوهایی هستند که نشان می
-حلهای احتمالی و پیامدهای احتمالی آنها و اتخاذ طرحی که بهترین راهمشکل، تکنیکی کردن راه
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حل را ارائه دهد، موثر هستند و سرانجام از مهارتهای رفتاری نیز باید استفاده کرد تا این زنجیره 
بندی به توان آنها را با تقسیمما میای پیچیده هستند اگرچه این فرآیندها تا اندازه. کامل شود

  . آمیز آموزش دادچندین مرحله به طور موفقیت 
اند که در زیر به یکی از این الگوها ای را پیشنهاد دادهبرخی از روانشناسان الگوهای مرحله

  .پردازیممی
در این مرحله فرد : مرحله اول؛ شناسایی مشکل و عواطف منفی و تشخیص آنها •

غالباً . دهدها مورد شناسایی قرار می عواطفش را هنگام خشم، غم و یا دیگر ناراحتیاحساسات و
  . ای برای شروع حل مسأله هستندعواطف منفی، نشانه

در این مرحله فرد باید : مرحله دوم؛ تفکر و اندیشه و تمرکز بر مشکل و تعیین هدف •
 شکل چیست و چه باید کرد؟ ای تفکر کند و بر این موقعیت تمرکز کند و این که ملحظه
در این : مرحله سوم؛ تصمیم گیری و پیدا کردن عملکردی که پیامد مطلوبتری دارد •

موقعیت باید در مورد هدف، تصمیم گیری کرد و این که در این مورد چه عملکردی پیامد مطلوبی 
 .برای این موقعیت دارد

حلهای دیگر له باید به تمام راهدر این مرح: حلهای دیگرمرحله چهارم؛ تفکر درباره راه •
 .نیز فکر کرد

حلهای مختلف و عملکرد مورد نظر و به نوعی مرحله پنجم؛ شناخت پیامدهای راه •
حلهای دیگر را مدنظر قرار داد و آنها را با در این مرحله باید پیامدهای احتمالی راه: حلهامقایسه راه

 . یکدیگر مقایسه کرد
حلها حلها بهتر از دیگر راهدر این مرحله بعضی از راه: ل نهاییحمرحله ششم؛ انتخاب راه •

حلها را براساس آسانی و دشواری انتقال آن به دنیای حل یا ترکیبی از راهیک راه. کنندجلوه می
 .بیرون و مطلوب بودن باید انتخاب کرد

اب شده سرانجام، برای اجرای راه انتخ: حل و عملکرد نهاییمرحله هفتم؛ اجرای راه •
 1.باید توجه داشت که در هر مرحله قبل از اجرا باید اندیشه کرد. طرحی بریزید
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  :نقش خانواده، مدرسه، اقوام و در کل محیط در رشد اخالقی
گیری شخصیت طور که قبالً متذکر شدیم خانواده، مدرسه، اقوام و در کل محیط در شکلهمان

در این میان بیشترین نقش را خانواده به . سزایی دارندو به تبع آن در رشد اخالقی نوجوان تأثیر ب
. دهد، برعهده داردعنوان اولین پایگاه اجتماعی فرد، جایی که اولین آموزشها را به نوجوان می

گیری شخصیت مدرسه نیز به عنوان دومین پایگاه اجتماعی به نوبۀ خود تأثیرات بسزایی در شکل
-فتارهای مناسب یا نامناسب تعیین کننده رفتارهای نوجوان مینوجوان داشته و اولیاء مدرسه با ر

توانند با تحقیر نوجوان، عزت نفس او را پایین آورده و یا او را به سمت رفتارهای آنها می. باشند
پردازد به عنوان آخرین محیط اجتماعی که نوجوان در آن به تعامل می. انتقام جویانه سوق دهند
اما چیزی که واضح و مسلم است، این است . یز در این ورطه به عهده داردپایگاه نقش زیادی را ن

که نوجوانی که در یک خانواده مطلوب و رشد یافته تربیت شده کمتر تحت تأثیر رفتارهای 
گیرد و حتی اگر چنین موقعیتی هم پیش آید با آگاهی به موقع نامناسب مدرسه و اجتماع قرار می

ماند و در کل باید دانست که تحول اخالقی از  احتمالی آن مصون میوالدین، نوجوان از خطرات
به همین . دیدگاه والدین، مسئوالن آموزشی و اولیای امور و فرهنگ جامعه یک امر حیاتی است

دلیل اکثر کسانی که به نحوی با کودکان و نوجوانان سر وکار دارند، به عملکرد اخالقی آنها 
ور کلی باید توجه کرد که نوجوانان از لحاظ ارزشهای اخالقی بسیار به ط. دهندحساسیت نشان می

  .شوندبند وباری و حتی گرایش به فساد متهم میپذیرند و غالباً به بیآسیب

  تشویق و تأثیر آن در تربیت
توانند آنها بدون تشویق نمی. ها به تشویق نیاز دارند، همان طور که نباتات به آب محتاجندبچه
  )رودولف دریکورس. ( ادامه دهندبه زندگی

ای انجام  ماهه8ای که بر روی زن باردار قبل از هرگونه صحبتی اجازه بدهید درباره مطالعه
به او . کرد، متصل بوداین خانم به دستگاهی که ضربان قلب جنین را ضبط می. شده صحبت کنیم

 هر روز برای ورود ": ه به این بوداولین نوشته چیزی شبی. ای داده شده بود که مطالعه کندنوشته
ما اطاق او را از هر نظر آماده . بخش استدار شدن لذتقدر بچهچه. کنمشماری میاین نوزاد لحظه

 تیم پژوهشی ضربان قلب جنین را در ".کنیمایم و هر لحظه برای آمدنش لحظه شماری میکرده
پس .  دقیقه، چهار ضربه به آن اضافه شدمدت قرائت این متن اندازه گرفت و متوجه شد که در هر
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 هیچ ": از آن که ضربان قلب به حالت عادی برگشت آنها متنی متفاوت به مادر دادند تا بخواند
ما به درآمد بیشتری نیاز داریم تا از عهدۀ مخارج زندگی . دار شدن نبودوقت خوبی برای بچه

دار واقعاً بد موقعی دارم بچه.  کارهایم پیشرفت کنمتوانستم درقدر میاگر این بچه نبود، چه. بربیائیم
ضربان آن چهار ضربه در .  پژوهشگران یک بار دیگر ضربان قلب جنین را اندازه گرفتند".شوممی

و این نشان دهنده تأثیر عمیق کلمات بر افراد و حتی یک جنین به دنیا نیامده 1دقیقه کمتر شده بود
  .است

-نند چگونه با فرزندان خود صحبت کنند تا هم تأثیر خوبی در شکلبنابراین والدین باید بدا
گیری شخصیت آنها و پرورش توانائیهایشان داشته باشد و هم آنها را دچار اضطراب و دلهره و یا از 

  .کفایتی نکندطرف دیگر دچار احساس حقارت و بی
ید، این است که آنها را تنها کاری که باید انجام ده. تشویق، ابزار بسیار جالب و شگرفی است

رفتار آنها ممکن است . در حال انجام کار خوبی غافلگیر کنید و در مورد اعمالشان اظهارنظر نمائید
کنند در آینده بیشتر کارهایی بکنند که مورد توجه و دقت به فوریت تغییر نکند ولی آنها سعی می

آید ولی در عین حال، هم کار درست و ترین کار دنیا به شمار میتحسین و تعریف ساده. شما است
اگر . تحسین و تمجید هم عصای سحرآمیز و هم نوعی اسلحه است. تواند باشدهم کار اشتباهی می

کند تا احساس اعتماد، شایستگی و امنیت کنند ولی اگر به ها حمایت میدرست به کار رود، از بچه
  .اضطراب، عدم ایمنی و رفتار نادرست گرددتواند منجر به طور نادرست و نابجا به کار رود، می

کنیم باید کوششها و مساعی او را بدون قضاوت و ارزیابی وقتی ما فرزندانمان را تشویق می
. از طرفی سعی کنیم تشویق ما فقط متوجه همان رفتار او باشد نه به صورت کلی. توصیف کنیم

طوری اظهار نظر کنیم که برداشت . ان کنیماحساسات خودمان را صادقانه، به دور از اغراق به او بی
مثبتی از رفتار خود داشته باشد و احساس کند مثالً؛ اگر در کاری به ما کمک کرده، برای ما این 

روی پیشرفت او تکیه کنید، بعد چند . کمک مهم بوده و او در این موقعیت فرد مفیدی بوده است
  . ند و بعد او را در آغوش بگیریداید درک کلحظه سکوت کنید تا آنچه را که گفته

های نو و تجربه را تشویق؛ استقالل طلبی، اعتماد به نفس، تمایل و رغبت به کشف پدیده
شود باز هم تکرار می. کندپذیری و پذیرش دیگران کمک میتحکیم کرده و ضمناً به خویشتن
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وقتی ما از عملکرد فرزندانمان 1.تشویقهای ما باید در جهت ستایش فرزندانمان باشد نه ارزیابی آنها
ایم و از تشکر کنیم، از طرفی آنها را به تکرار آن عملکرد و یا حتی عملکردهای بهتر هدایت کرده

گیرند در برابر هر آنچه ایم و آنها نیز یاد میطرف دیگر به آنها تشکر کردن و قدرشناسی را آموخته
. ن که طلبکار باشند و آن را وظیفه دیگران بدانندکه مطابق با میلشان است، تشکر کنند؛ به جای آ

سعی کنید فرزندانتان را در موقعیتهای خوب غافلگیر کنید، به جای آن که به دنبال نکات منفی 
  .گیری نمائیدبوده و آنها را در حال عملکردهای منفی مچ

  آموزش بیان احساسات به نوجوانان
اری از ما، در دوران کودکی شاید آموخته نشده زبان همدلی مهارتی است اکتسابی که به بسی

باشد و مستلزم وقت، مقدار زیادی صبر و تمرین، تمرین و تمرین است تا یاد بگیریم، احساسات 
کنند، همدلی ما نه های ما احساساتشان را بیان میوقتی بچه. فرزندانمان را تصدیق کنیم و بپذیریم

پیمانی دارند که به اند، بلکه احساس کنند همرک شدهکند که آنها احساس کنند دتنها کمک می
.  وقتی فرزند شما عصبانی است، نیاز به جایی دارد که خشمش را بیرون بریزد2.گذاردآنها احترام می

رود بلکه وقتی احساسات فرزندمان را نفی کنیم، احساسات او از بین نمی. او به سخنرانی نیاز ندارد
شود و بعد به صورت داد وقال، کتک و رفتارهای  آن افزوده میگردد و به شدتسرکوب می

. بیندکند و عزت نفس او لطمه میدر این صورت به خودش اعتماد نمی. شوندناسازگارانه خارج می
دهیم و اعتماد به نفس آنها را باال مان را نشان میبا گوش دادن به فرزندانمان، ما عالقه و توجه

دانمان از ترس طرد شدن از سوی والدین و اطرافیان احساسات خود را بیان  گاهی فرزن3.بریممی
کنند، که این مسأله در طول زمان به خود دروغی نکرده و آن را سرکوب و در واقع رُل بازی می

  . انجامد و شخصیت کودک را به اضمحالل خواهد کشاندمی
 خشم خود را با گریه و احساسات در فرهنگ ما رسم بر این بوده که خانمها آزادند احساسات

رود احساسات عالقه خود را به نوعی دیگر بیان کنند، اما این در حالی است که از مردان انتظار می
ایم که ابراز احساسات از طرف یک مرد بعید است؛ باید تفاوتی بروز دهند و به آنها گفتهخود را با بی
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 اما باید 1.باشدفی ابراز خشم برای آنها کامالً مجاز میاما از طر. آنها را در درون خود نگه دارند
نظر از جنسیت، همه باید این فرصت را داشته باشند که احساسات خود را به بدانیم که صرف

صورت معقول و منطقی بیان کنند و مخزن احساسات خود را تخلیه کنند و این کار با یک گوش 
. شود احساسات و نگرانیهای خود را بیرون بریزنده میدادن ساده عملی شده و به آنها اجازه داد

کند که من به تو توجه دارم و تو برای من مهم هستی و من توجه شما به فرزندتان این را القا می
به آنها کمک کنید احساساتشان را .آماده هستم تا به تو کمک کنم؛ تا فرزندتان احساس ایمنی کند

  .کنیده آنها را درک میبشناسند و به آنها نشان دهید ک
. ها باید احساس امنیت کنند تا به صحبت ادامه دهندبیان احساسات کار آسانی نیست و بچه

تنها چیزی است که ) حوصلگی بلکه به صورت واقعینه از روی بی(گاهی یک عبارت؛ متوجه شدم 
حلهای مناسب را خودشان راهتوانند  وقتی آنها خود را تخلیه کرده، بهتر می2.آنها به آن نیاز دارند

حلی ارائه دهید سعی نکنید در این کار اند که به آنها راهتا زمانی که از شما نخواسته. پیدا کنند
تا آنجایی که عقل و منطق . توانم برای تو انجام دهماز آنها بپرسید من چه کاری می. مداخله کنید

کنید تجارب و احساسات مشابه خود را با آنها در سعی . های آنها عمل کنیددهد به خواستهاجازه می
. تحمیل کردن منطق به احساسات مانند سعی در مخلوط کردن آب و روغن است. میان بگذارید

ها رغبتی به صحبت کردن ندارند و دوست دارند با احساسات خود آید که بچهگاهی اوقات پیش می
 و برای به حرف درآوردن، آنها را تحت فشار گزینی آنها احترام بگذاریدبه خلوت. تنها باشند

اما به آنها بگوئید هروقت آمادگی دارند حاضر به شنیدن حرفهای آنها هستید و زمانی که . نگذارید
اهمیت و فرزندتان شروع به صحبت کرد؛ با دقت به او گوش کنید، بدون آنکه آنها را ساده، بی

دهد این کار به او جرأت می. ا مورد قضاوت قرار دهیدجزئی قلمداد کنید و یا افکار و احساساتش ر
ضمناً به فرزندان خود . تر با کمال آزادی با شما صحبت کندهای جدیکه در آینده درباره موضوع

   3.بفهمانید که افکار و عقاید آنها برای شما مهم است
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  کاهش ترس از شکست
- خواهد همهگرا میو نوجوان کمالگرائی است گفتیم یکی از خصوصیات دوران نوجوانی کمال

-چیز مطلوب و در نهایت کمال وجود داشته باشد و از طرفی نوجوان خواستار تأیید دیگران نیز می
. گیردگرائی و نیاز به تأیید قرار میبنابراین ترس از شکست در این دوران و در کنار کمال. باشد

مکن است نوجوان روز امتحان از رفتن به تواند آن قدر قوی باشد که مترس از عدم موفقیت می
مدرسه خودداری نموده یا به شدت مریض شده و یا با سردرد شدیدی روبرو گردد و یا حتی اگر در 
جلسه امتحان حاضر گردد ممکن است دچار حالتهای اضطرابی از قبیل لرزش و عصبی بودن شده 

 سرزنش والدین قرار گرفته و یا مورد  نگرانی از اینکه ممکن است مورد1.و امتحان را خراب کند
  . های او گرددتمسخر همساالن واقع شود حتی باعث تحلیل رفتن موقتی توانمندی

-ترس از شکست معموالً در پی عزت نفس پائین و باورهای نادرست فرد از خود، به وجود می
همساالن شرکت اگر کودکی به سبب عدم رشد هماهنگی عضالنی نتواند در بازیهای گروهی . آید

یا ممکن است فرد از ترس نفهمیدن دروس، از انجام . کند؛ از سعی و کوشش وحشت خواهد داشت
 گذشته از همه این موارد گاهی ابهام و 2.تکالیف و گوش کردن به آموزگار در کالس، امتناع ورزد

انند نوجوانی کند؛ معدم شناسایی دقیق انجام یک عمل، این ترس و اضطراب را در فرد ایجاد می
علت هرچه باشد والدین و مربیان در کاهش این ترس . خواهد کنکور بدهدکه برای اولین بار می

از جملۀ این موارد این که سعی کنیم به فرزندمان بیاموزیم که . توانند نقش بسزایی داشته باشندمی
اند و اتفاقی به کردهالزم نیست که همیشه ما برنده باشیم و همۀ افراد یک زمانی شکست را تجر

هم نیفتاده و بعد از شکست باز هم فرصتهایی وجود خواهد داشت، که آن را جبران کرده و به 
  .موفقیت دست یابد

باید به فرزندان یاد داد که شکست آخر خط نیست، بلکه شروعی برای یک تجربۀ دیگر است و 
. اندد به نوعی آن را تجربه کردهخجالت و شرمساری در این وضعیت جایی ندارد؛ زیرا همۀ افرا

والدین و مربیان باید نوجوان را یاری دهند تا برای رسیدن به هدف هرچه بیشتر تالش کند و 
باید . های مشابهی را برایش بوجود بیاورند تا با آمادگی بیشتر با موقعیت واقعی روبرو گرددموقعیت
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ضمن آن که .  آنها بتواند از عهده کار، بهتر برآیدنوجوان را متوجه توانمندیهایش نمود تا با اتکا بر
هایش نداشته آل او را به خود واقعی او نزدیک کرد که از خود توقع بیش از حد توانائیباید خود ایده

باشد؛ مثالً اگر نوجوانی استعداد نقاشی خوبی دارد و سعی دارد تا در کنکور پزشکی شرکت کند و از 
گردد باید او را متقاعد کرد که در کنکور هنر شرکت کند و به او این طریق دچار اضطراب می

  .متذکر شد که هنر نیز به اندازۀ پزشکی دارای اهمیت است

  نحوه تغییر دادن پاسخهای عاطفی
اصول . های مهم کاربرد اصول تغییر دادن رفتار، توجه به واکنشهای عاطفی استیکی از جنبه

ن بردن ترسها، اضطرابها، حالتهای عصبی، خشم و مانند آنها موثر تغییر رفتار به خوبی در از میا
طبق این اصل برای آن که به فرزندانمان . یکی از این اصول استفاده از اصل اجتناب است. است

بایست موقعیت مورد نظر را همراه با موقعیتی بیاموزیم، که از موقعیتی خاص دوری کنند، می
مثالً نشان دادن فیلمهایی که در آن پیامدهای رفتاری ناخوشایند . ناخوشایند به او عرضه کنیم

در استفاده از اصل اجتناب، همزمانی ارائه موقعیت مطلوب و موقعیت . نمایش داده شده است
ناخوشایند بسیار مهم است تا یکی دیگری را تداعی کند و از قرار گرفتن در موقعیت ناخوشایند 

  .پرهیز شود
توانند با بحث و والدین می. ی تغییر دادن پاسخهای عاطفی استدالل استیکی دیگر از راهها

استدالل برای نوجوان خود او را متوجه عواقب واکنشهای عاطفی او و رفتارهای ناخوشایندش 
  . بکنند

-سومین راه ارائه سرمشق و نمونه برای آموزش، رفتارهای خوشایند و واکنشهای مناسب می
یاد داشته باشیم که در برابر فرزندان باید از نشان دادن احساسات تند و تیز و این نکته را به . باشد

توانیم به نوجوان خود بیاموزیم چگونه بر خشم و ما با کنترل خشم خود می. شدید خود پرهیز کنیم
مادری که در رویارویی با موقعیتی نامطلوب مثالً دیدن . حالتهای عصبی خود کنترل داشته باشد

لرزد، به آسانی ترس و افتد و میزند، زبانش به لکنت میکند، جیغ می وحشت مییک سوسک
یا پدری که در برابر یک موقعیت . کندآمیز خود را به فرزندان خود منتقل میوحشت مبالغه

شکند، به دهد و اشیاء خانه را میزند، افراد خانواده را مورد ضرب و شتم قرار میناخوشایند فریاد می
رفتار عاقالنه و خونسردانه . ها باید چنین برخوردی داشتدهد در برابر ناکامیندان خود یاد میفرز
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تواند برخورد منطقی و درست فرزندان را با پدر و مادر در برخورد با موقعیتهای نامطلوب می
   1.چنین موقعیتهایی به دنبال داشته باشد

  تغییر دادن برخی رفتارهای والدینضرورت 
با این که، این حقیقت . آید فرزند، همیشه به رنگ محیط عاطفی خانواده در میشخصیت

بدیهی و آشکار است، با این حال چندی بیش نیست که به رابطه موجود بین منش والدین و رفتار 
های نامطلوب، در رفتار والدینی ریشه دارند که بیش از حد رفتارها و خصیصه. ایمفرزند پی برده
اند، طرد گانه دارند، الکلی هستند، اغوا کنندهاند، اخالق بچهش از حد حمایت کنندهعاطفی و بی

  . شناس هستنداند و یا بیش از حد وظیفهکننده
  .این والدین، نیازمند کمک تخصصی هستند و باید رفتارهای خود را تغییر دهند

لند است، هرجا که ؛ هنگام صحبت صدایشان قوی و ب هستندوالدینی که بیش از حد عاطفی
اندازند و با بحثهای طوالنی خود وقت با ارزش دیگران را هدر گذارند، جار و جنجال به راه میپا می
دانند و از تأثیر ناخوشایند رفتار و کنی میآنها خود را آدمهای شور انگیز و مجلس گرم. دهندمی

  . خبرندگفتارشان بر دیگران و به خصوص بر فرزندانشان بی
- گاه بالغ نمیکنند اما، هیچفرزندان این والدین رشد می: الدین بیش از حد حمایت کنندهو
با . اند و به تنهایی قادر به انجام امور خود نیستندها ناتوانند، آنها بسیار وابستهگیریدر تصمیم. شوند

حتی . خبر استهایش بیاز توانائی. کندزندگی می) اندکه از والدین خود گرفته(خود یا نفس عاریتی 
در مهارتهای اولیۀ اجتماعی و برقراری ارتباط با دیگران . از احساسات و آرزوهایش نیز خبر ندارد

  .کفایت استخالصه موجودی دست و پا چلفتی و بی. داندروشهای حل مسأله را نمی. ناتوان است
بینند که از والدین را ناچار می فرزندان این نوع والدین خود :گانه دارندوالدینی که اخالق بچه

توانند این خود حمایت کنند، آنها را نوازش کرده، برای آنها دلواپس باشند و از آنجا که نمی
این فرزندان بدون درک معنا و . کنندها را برآورده کنند، دائماً احساس ناتوانی و اضطراب میخواسته

  .کنند و همیشه خود را سرزنش میشوندمفهوم کودک بودن و با احساس گناه بزرگ می
 فرزندان این نوع والدین دائماً در معرض طوفانهای ناگهانی غیر قابل درکی قرار :والدین الکلی

بینی، رفتار و آور و غیر قابل پیشای وحشتبیند که پدر یا مادرش به شیوهکودک می. گیرندمی
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تواند جای بطری جور مواقع هیچ چیز نمیداند که در این او می. دهدخلق و خویش را تغییر می
-بیند که سمبل امنیت خاطر او در پیش پایش در هم میکودک می. مشروب را برای آنها بگیرد

شود حتی گاهی مجبور می. بیندگو، گریان و ستمگر میاو آنها را ضعیف، یاوه. ریزدشکند و فرو می
در الکلی قادر به مراقبت دائمی و پایدار از آنها پدر و ما. از پدر یا مادر الکلی خود پرستاری کند

  1. نیست
تمام این والدین و خیلی از انواع والدین دیگر که دارای مشکالت رفتاری هستند؛ مانند والدین 
اغواکننده، بیش از حد وظیفه شناس و یا والدین طرد کننده، هر کدام به نوبۀ خود در رفتار کودک 

ذارند که باید هرچه زودتر به متخصص مراجعه کرده تا کمکهای گخود تأثیرات نامطلوبی می
  .تخصصی دریافت کنند
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  )خور صحیح با نوجوانانروشهای بر (سخن آخر
پذیرتر تر و قلبی فضلیتکنم که آنها دلی رقیقبه شما درباره نوجوانان به نیکی سفارش می

  )ص(حضرت رسول اکرم  1.دارند
در دوران (ربیت و ادب تو پرداختم، قبل از آنکه قساوت و سختیفرزندم، در دوره نوجوانی به ت

  )ع(به امام مجتبی ) ع(بخشی از نامه حضرت علی  2. قلبت را فرا گیرد) پیری
مند است که در شود و عالقهنوجوان در دورۀ بلوغ، توجهش به مسایل ماوراء طبیعی جلب می

پوستۀ هستی بگذرد، آن را بشکافد و از دنیای  یابد و افکارش از مورد آن سوی پردۀ طبیعت آگاهی
از نظر قلبی و احساس نیز، . آلهای اخالقی و زهدگرایی باخبر شودمعنویات، جهان آخرت، ایده

شود که واقع می) ص(شود و مصداق کالم پیامبر تمایل او به زیبائیهای معنوی برانگیخته می
  :فرمود

خداوند مرا به پیامبری برانگیخت تا . تر دارند حساستر وپذیرتر و دلی رقیقآنها قلبی فضیلت
جوانان و نوجوانان سخنانم را پذیرفتند و . مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم

  .با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول دعوتم سر باز زدند و به مخالفتم برخاستند
رآن اشاره کرد و درباره مردم کهنسال که مدت زندگی ای از قبه آیه) ص(آن گاه رسول خدا 

فضیلت دوستی و خیرخواهی . اند، سخن گفتآنها به درازا کشیده و دچار قساوت و سخت دلی شده
کند و میل به اصالح عالم و تحول جهانی در آنان تری پیدا مینوجوانان گاهی شعاع گسترده

کند و به چیزی اخالقی تمامی وجود جوانان را مسخّر میآلهای استانداردها و ایده. یابدافزایش می
چنانچه این اراده و تمایل اخالقی جهت مطلوب پیدا کند و پرورش . اندیشندجز مدینۀ فاضله نمی

-یابد و به نظم و انسجام درآید؛ حیات ارزشها در این دوره، شکوفایی و درخشندگی خاصی پیدا می
  .گردد نوجوانان میساز حرکتها و رشدهایکند و زمینه

دانند که در نقطۀ مقابل فطرت را در معنی، عبارت از گرایشهای ذاتی، جبّلی و سرشتی می
  .گیرداکتساب، تأثیر محیط و تعلیم و تربیت قرار می
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دستگاه ادراکی . یکی از وجوه مسلم فطرت انسان، گرایش به ارزشها و نفی ضد ارزشهاست
دهد و در قبال شر  که در برابر خیر و نیکی، تمایل قلبی نشان میای آفریده شده استبشر به گونه

این در مواردی است که فطرت دستخوش غبار آلودگیها . دهدو بدی، از خود اکره و انزجار بروز می
  .و کدورت انحرافات اخالقی نشده باشد

س ارزشهای مندی و تقدیتوجه دادن نوجوان به این گونه گرایشهای فطری و ایجاد روح عالقه
وی . شودگیرد که غرایز در حد قدرت و چیرگی بر نوجوان مسلط میاخالقی، در زمانی صورت می

  .رسدمایل است تا تمامی وجود او را مالک شود و هنگامۀ تقابل ارزشها و ضدارزشها فرا می
ت های فطری نوجوان از طریق بیان حکایات اخالقی، وقایع مستند تاریخی، شناختقویت جنبه

گیری از زبان های ارزشمند عرفان اسالمی و بهرهفرهنگ ملّی و اسالمی، به تصویر کشیدن چهره
  .تواند او را در غلبه یافتن بر سرکشیهای غرایز و حفظ تعادل، یاری دهدارتباطی هنر، می

 بخشد و آرمانیگرائی، به نوجوانان نیز همچون بزرگساالن و حتی بیش از آنان پویایی میکمال
خود انگیزی نوجوان و تفسیر و تبیین دقیق مفهوم کمال، . آفریندنوین فرا راه زندگیشان می

اندیشد و تصویر ای درباره آن میگامهای نخستین برای نیل به مقصود است؛ زیرا هرکس به گونه
-تواند کمالهای اصیل و منابع اتکایی است که میمذهب سرچشمه. خاصی از آن در ذهن دارد

ی نوجوان را ارضا کند و برای پرسشهای فطری نوجوان در خصوص ارزشهای اخالقی و گرائ
سلوک اخالقی انسان را بر شالودۀ مذهب، بهتر  .اندر کار تدوین ساختار ارزشها شودمعنوی، دست

پردازد و در حقیقت نوجوان در این دوره به بازنگری معتقد است و به باورهایش می. توان بنا کردمی
اعتقادهای او در دوران کودکی، جنبه تقلیدی داشت واز . دهد را مورد بررسی و نقد قرار میآنها

لکن نوجوان مصمّم است تا نظامی از اعتقادات و باورها را از نو . گرفتاعتقادهای والدین نشأت می
 به ناچار او برای رسیدن به منزلگاه یقین،. اش قرار دهدگاه زندگیبرای خویش بوجود آورد و تکیه

بخشی دو عنصر اساسی و الزمی داری و آگاهیخویشتن. کنداز گذرگاه شک و تردید عبور می
در . رساندرهاند و به سرچشمۀ آرامش و اطمینان که یقین است، میهستند که او را از تردیدها می

درباره مسایل این زمان باید از تکفیر نوجوان خودداری نموده و فرصت الزم را برای بحث و گفتگو 
اش، به او بدهیم و در عین حال باید به او تفهیم کنیم که شک گذرگاه خوبی است ولی اعتقادی

خأل اعتقادی، نوجوان را به گرایشهای فرهنگی مبتذل، پیوستن به گروهها و . منزلگاه خوبی نیست
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ل پانک، رپ و های جامعه از قبیساز برخی از هنجارشکنیدهد و زمینههای دیگر سوق میایسم
  .شودغیره می

اند و کاروان بشریت را به های اخالقی، همیشه نیروی محرکۀ جامعه بودهالگوها و نمونه
به ویژه نوجوانان که همیشه مجذوب قهرمانان و . اندهای متعالی و واالیی سوق دادههدف

شوند و سر تعظیم ختیار میاهای ارزشمند، بیاند؛ در برابر این جلوههای عالی انسانیت بودهسرمشق
) ص (...اقرآن کریم بر این نیاز بشر که همانا نیاز به الگوست، تأکید فرموده و رسول. آورندفرود می

  : فرماید آنجا که می1.نمایدرا بهترین سرمشق بشریت معرفی می
  )21سوره احزاب، آیه ( . برای شما الگویی الهی وجود دارد) ص(و در شخصیت رسول خدا 
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