
               برزخ زندگی   
تحوالت در دوره نوجوانی و شیوه مواجهه با آن

محمد رضا شرفی ////

اش��اره: نوجوانی، دوران گذر اس��ت. ای��ن دوران را می ت��وان برزخی بین کودکی 
و جوان��ی نامی��د. اگر چ��ه در کتاب های تربیتی از ای��ن دوران ب��ه »دوران بحران« 
تعبیر ش��ده اس��ت، اما این تعبیر چندان زیبندۀ این »دوران طایی« نیست؛ زیرا 
بی ثبات��ی، تاط��م و طوفان روحی - ش��خصیتی حاصل از ای��ن دوران را می توان 
ب��ا تربیت و مدیریت خود نوجوان، مربیان و والدین تبدیل به س��کوی پرش نمود.
در ای��ن مقال��ه س��عی ش��ده اس��ت ب��ه تح��والت نوجوان��ی ب��ا نگاه��ی مثب��ت 
نگریس��ته ش��ود و ش��یوۀ تبدی��ل ای��ن تغیی��رات ب��ه فرصت ه��ا واکاوی ش��ود.
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در دورۀ نوجوان��ی، حداق��ل ش��ش ن��وع تغیی��ر و 
تحول رخ می دهد ک��ه این دوره را از مرحلۀ قبلی 

)دبستانی( متمایز می کند.  
الف( تغییر در ترش��ح غده های درون ریز: در دورۀ 
نوجوان��ی غده ه��ای درون ریز ک��ه وظیفۀ تأمین 
هورمون های الزم برای س��وخت و ساز و در نتیجه 
رش��د فیزیکی بدن را عهده دار هس��تند، فعالیت 
مضاعف��ی را آغ��از می کنند ت��ا جایی ک��ه از آن به 
جهت رشد، یاد می کنند و این امر، مستلزم رژیم 

غذایی و ورزش های مناسب است. 
ب( تغیی��ر در الگوی ارتباط��ی والدین و نوجوان: 
ن��وع ارتب��اط والدین و ک��ودک در دورۀ دبس��تان، 
عمودی و بر اساس سلس��له مراتب استوار است. 
در حال��ی ک��ه به محض فرا رس��یدن 
دوران بل��وغ، این ارتب��اط جای خود 
را به الگوی افقی می س��پارد. منظور 
از ارتباط افقی، رابطه ای به مانند دو 

دوست است.   
ج( تغییر در کّمیت و کیفیت دروس: 
بی تردی��د انتق��ال از دورۀ ابتدای��ی 
ب��ه راهنمای��ی، ب��ه مفه��وم مواج��ه 
ش��دن فرد با افزای��ش کمی و کیفی 

غیرمنتظره ای است. 
د( تغییر در موقعیت و جایگاه فرزند: 
با به س��ر رسیدن دورۀ ابتدایی، منزلت فرد نیز در 
خانواده ارتقا می یابد و به جایگاه مشاور و دستیار 

زندگی خانوادگی متحول می شود.  
ه( تغیی��ر در نگرش به زم��ان: در حالی که کودک 

محص��ور در زمان حال اس��ت، نوج��وان افق های 
فک��ری خود را به گذش��ته و آینده )هر دو س��وی( 
گس��ترش می ده��د و درصدد اس��ت ت��ا ارتباطی 
منطقی می��ان مؤلفه های زمان )گذش��ته، حال و 

آینده( برقرار کند. 
و( تغییر در نگرش به ارزش ها: ارزش ها، نوجوان 
را ب��ه ش��دت مج��ذوب می کن��د و او را به ل��رزه در 
می آورد. اگر بتوانیم ارزش های اخاقی و دینی را 
در قالبی زیبا، جذاب و استداللی به او ارائه دهیم 
و بر قدرت انتخاب و تشخیص او تأکید ورزیم، راه 

موفقی را پیش گرفته ایم.  

روش های کاهش بحران بلوغ 
توجه به موارد زیر می تواند در کاهش بحران بلوغ 

مؤثر باشد:
1- این بحران، موقتی اس��ت و با پشت سر نهادن 
دورۀ نوجوانی، آرامش بر رفتار فرد حاکم می شود.

2- پذی��رش واقعیت مذکور، ب��ه والدین و نوجوان 
اطمینان خاصی می بخشد.

3- بای��د ب��ه نوج��وان فرص��ت مناس��ب داد تا به 
سازگاری مجّدد دست یابد.

4- هرگز به او برچسب »ناسازگار« نباید زد.
5- چنانچ��ه والدین بپذیرند پ��اره ای از رفتارهای 
دوران بل��وغ، مّتک��ی ب��ر اراده و انتخ��اب نوجوان 
نیست و دستخوش هیجانات زودگذر است، امید 

به بهبود رفتار در والدین افزایش می یابد. 
6- تعامل آزادی و شخصیت، بیانگر نکتۀ اساسی 
اس��ت که پیوس��ته در نگرش به نوجوانان تجدید 

به  را  نوجوان  ارزش ه��ا، 
شدت مجذوب می کند و 
می آورد.  در  لرزه  به  را  او 
ارزش ه��ای  بتوانیم  اگر 
در  را  دینی  و  اخ��الق��ی 
و  ج���ذاب  زی��ب��ا،  قالبی 
استداللی به او ارائه دهیم 
و  انتخاب  ق��درت  بر  و 
تشخیص او تأکید ورزیم، 
پیش  را  م��وف��ق��ی  راه 

گرفته ایم.
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نظر کنیم و رفتار ویژه ای را برای همیش��ه نمایندۀ 
شخصیت او تلقی نکنیم.

هر دانش آموز در مدرسه به دنبال راهی و فرصتی 
اس��ت ت��ا از آن طریق اب��راز وجود کن��د؛ برخی از 
راه درس و پیش��رفت تحصیلی، گروهی از طریق 
ورزش و جمعی از راه هنر و خاقّیت ذوقی و سایر 

شیوه ها، این نیاز را در خود تأمین می کنند.  

شیوۀ برخورد برای اصالح رفتار
چند ش��یوۀ برخورد برای اصاح رفتار پیش��نهاد 

می کنیم:
1- در وجود ناتوان ترین افراد نیز می توان حداقل 
نقط��ۀ مثبتی یافت و به تأکید و تقویت آن، س��ایر 
جنبه ه��ای راکد و غیر فعال آنان را برانگیخت و به 

قلمرو رفتار مطلوب کشانید. 
2- ایج��اد موقعیت های��ی که در آن ب��ا دانش آموز 
به مش��ورت بنش��ینیم، در اصاح رفتار وی بسیار 

کارآمد است.
3- ثبات و قاطعّیت کام و عمل مربی می تواند بر 

استواری شخصیت دانش آموز بیفزاید.
4- تش��ویق در حضور جمع، به ویژه آنهایی که او 

را صرفًا در حد توجه منفی، ماحظه می نمودند.

افسردگی و شیوه های برخورد با آن
از بهترین موارد برخورد با افس��ردگی، »ش��ناخت 
درمانی« اس��ت. در ش��ناخت درمانی، با تجزیه و 
تحلیل رویدادها، فرد س��عی می کند معادالتی را 
ک��ه پیش تر در ذه��ن تنظیم کرده و بر اس��اس آن 
نتیج��ه ای منف��ی و بدبینانه گرفته اس��ت، دوباره 

ارزیابی کند و به نتیجه ای متفاوت برسد.   
روش دیگ��ر در بهبود افس��ردگی، تغییر در برنامۀ 
زندگی اس��ت به طوری که متضّمن کثرت و تنوع 
باش��د. اول��ی، ناظر ب��ه کمّیت برنامه ها اس��ت به 
گون��ه ای که خألهای زندگی را پر می کند و دومی 

ناظ��ر بر کیفیت زندگ��ی )چگونگی( 
است.  

از دیگ��ر روش ه��ا می ت��وان ب��ه روش 
مه��ارت و ل��ذت اش��اره کرد. س��عی 
کنی��د هم��ه کاره��ای ش��بانه روز را 
روی کاغ��ذ بیاوری��د و آنهای��ی را که با 
موفقیت گذرانی��ده اید با حرف )م( و 
رویدادهایی را که با مقداری احساس 

ل��ذت و خوش��ی هم��راه ب��وده ان��د با ح��رف )خ( 
مشخص کنید.   

در س��نین 15 تا 18س��الگی که دورۀ دبیرس��تان 
اس��ت، فرد از لح��اظ عاطفی در موقعیتی اس��ت 
که زمان پدیدار ش��دن »عواطف انتزاعی« است؛ 
یعنی، موضوع عواطف، بیش��تر مسائلی معنوی 
ی��ا انتزاعی اس��ت. در صورتی که نوج��وان خود را 
در برخ��ورد با واقعیات، شکس��ت خ��ورده ببیند، 
نوع��ی حال��ت نگران��ی و بیمناکی به وی دس��ت 
می دهد و بیش��تر در خویش فرو م��ی رود و حجم 
تفکرات رؤیایی و خی��ال پردازانه واقع گرایانه فراتر 
می رود و در حقیقت، نوعی س��پر دفاعی در برابر 
واقعیت ه��ای دردن��اک و آزار دهن��دۀ دنیای برون 

محسوب می شود.   
ب��رای تغیی��ر رفت��ار در ای��ن زمین��ه پیش��نهادی 

 18 ت��ا   15 سنین  در 
دورۀ  ک���ه  س��ال��گ��ی 
فرد  است،  دبیرستان 
در  عاطفی  لحاظ  از 
موقعیتی است که زمان 
پدیدار شدن »عواطف 

انتزاعی« است.
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حضورتان ارائه می دهیم: در اولین فرصت، گفت 
و گ��وی دوس��تانه ای با ایش��ان ترتیب دهی��د و در 
گفتگوها یتان بیش��تر بر ایجاد بینش��ی منطقی و 
معقول نس��بت به زندگی و رویداده��ای آن تمرکز 

کنید. 

عوامل هیجانی در نوجوانان
1- تغییرات درونی و برونی

2- فعالیت و توانایی ذهنی: بر اثر رش��د و تکامل 
فعالیت های ذهنی، ادراک فرد نس��بت به دنیای 

اطراف تغییر می کند.
3- منظوم��ۀ خانوادگی: کیفی��ت روابط عاطفی 
موج��ود در خان��واده به تنظیم نوع��ی هیجان در 

نوجوان منجر می شود.
4- معیارهای اجتماعی

5- احساسات دینی و مذهبی
6- ناکام��ی: از عای��م و نش��انه های نوجوان��ی، 
داشتن آرزوهای متعدد و متنوع است؛ ولی موانع 

موجود در این راه، ناکامی هایی به همراه دارد.
7- احس��اس بی کفایتی: مواجه شدن نوجوان با 
موقعیتی که پیش از این هیچ گونه زمینۀ آشنایی 
با آنها را نداشته است او را قدری مضطرب می  کند.   
8- افت تحصیلی: تغییرات کمی و کیفی درسی از 
یک مقطع باالتر و از سالی به سال دیگر، همیشه 
با افزایش آمادگی دانش آموزان، برابری نمی کند. 

روش های برخورد با نوجوان مضطرب   
در محیط دبیرس��تان، ترتیبی بدهید که برخی از 
دانش آموزان با ایش��ان طرح دوس��تی بریزند و با 
تأمی��ن اوقات آزاد او در مدرس��ه، وی را از زیاد فکر 

براب��ر برخ��ی  زی��اد در  حساس��یت 
محّرک ها و پدیده ها، تنها به بلوغ و 
نوجوان��ی مربوط نیس��ت؛ بلکه به 
زمینه ه��ای قبل��ی نظی��ر الگوه��ای 
رفت��اری والدی��ن و ن��وع معیاره��ا و 
ضوابطی که آنان برای فرزندان خود 

در نظر می گیرند، مربوط است. 



کردن و درون گرایی برحذر دارند. 

حساسیت نوجوان و روش درست برخورد با آن 
حساسیت زیاد در برابر برخی محّرک ها و پدیده ها، 
تنه��ا به بل��وغ و نوجوانی مربوط نیس��ت؛ بلکه به 
زمینه های قبلی نظی��ر الگوهای رفتاری والدین و 
نوع معیارها و ضوابطی که آنان برای فرزندان خود 
در نظر می گیرند، مربوط است. والدین انتظاراتی 
مافوق طاقت از فرزندان دارند و هیچ گونه ضعف یا 
نقص��ی را در فرزند نمی پذیرند. در صورت برخورد 
با چنین مواردی به ش��دت آن را محکوم می کنند 

و معم��واًل در پذی��رش ع��ذر فرزن��دان، 
انعطاف ناپذیر هستند.   

نخس��تین پیامد منطقی چنین روشی، 
آن اس��ت ک��ه فرزن��د، این حساس��یت را 
به دیگ��ران منتقل می کن��د و از دیگران 
انتظار ندارد که رفتاری بر خاف الگوها 

و موازین ارائه شده مشاهده نماید.   
در چنی��ن م��واردی، ایش��ان را به برخی 
از فعالیت ه��ای گروهی مدرس��ه جذب 

کنید تا ضم��ن کار با دیگران، برخی واقعیت های 
موجود در مدرسه و جامعه را بهتر درک کند. برخی 
از دان��ش آم��وزان صرف��ًا درس خوان، در مس��ائل 
اجتماع��ی و ارتباطی با مش��کات زی��ادی روبه رو 
می ش��وند که حاصل آن سرخوردگی و رنجیدگی 

خاطر است. 

بیشترین علل نگرانی دانش آموزان دبیرستانی
بیش��ترین دالیل نگرانی دانش آموزان دبیرستانی 

عبارت است از:
 1- نزدیک��ی به مقط��ع دانش��گاه و نامعلوم بودن 

وضعیت ورود یا عدم ورود به دانشگاه.
2- رقابت های ناخواسته و ناآگاهانه که اطرافیان، 

میان او و همساالنش ایجاد می کنند.
3- چگونگ��ی تأمی��ن درآم��د و معیش��ت زندگی، 
موض��وع دیگری اس��ت که ب��ه نگران��ی نوجوان و 

جوان دامن می زند.

چه رفتارهایی خنثی کنندۀ محبت است؟
1- رهین مّنت گذاشتن.

2- بی ثبات��ی عاطف��ی: والدین��ی که در 
قب��ال فرزن��دان خ��ود، از نظ��ر عاطفی، 
رفتاری یک دست و محکم دارند، محبت 

خود را بادوام می سازند.
3- مشروط ساختن توجه عاطفی.

4- مبالغه در بیان و احساس.
5- ع��دم موازنۀ عاطفی: ناتوانی والدین 
در توزیع عادالنۀ محبت میان فرزندان به 
بی اثر ش��دن محبت آنها و تنزل شخصیت والدین 

در دیدگاه فرزندان می انجامد. 

نخستین اقدام در برابر یک مشکل رفتاری
نخستین اقدام در برابر مشکل رفتاری دانش آموز، 
طرح سه سؤال در ذهن مربی یا معلم و تاش برای 

یافتن پاسخ مناسب در هر سه مورد است:  
1- »ِکی«؛ یعنی از چه زمانی رفتار مشاهده شده 
است؟ تا همزمانی مشکل رفتاری را با پدیده هایی 

در  وال��دی��ن  ناتوانی 
توزیع عادالنۀ محبت 
به  ف��رزن��دان  میان 
محبت  شدن  بی اثر 
آنها و تنزل شخصیت 
دیدگاه  در  وال��دی��ن 

فرزندان می انجامد. 
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که به موازات آن رفتار ایجاد ش��ده اس��ت، در نظر 
بگیرد و مداخله کند.  

2- »چرا«؛ یعنی، به چه علتی فرد دست به چنین 
عمل��ی زده اس��ت؟ در اینجا، فرد س��عی می کند 
رابط��ه ای میان سلس��له نیازهای روانی و مش��کل 
رفتاری برق��رار کند. به این نحو که محرومیت فرد 
از کدام نیاز روحی موجب پیدایش این رفتار شده 

است؟  
3- »چگونه«؛ یعنی، مشکل رفتاری در چه شکل 
یا قالبی ظاهر شده است و در شکل دیگری تبلور 

یافته است.   

پدیدۀ خود کم بینی  
دالی��ل مختلف��ی باع��ث پیدایش چنی��ن حالتی 
هس��تند که از آن جمل��ه می توان ب��ه تلقین های 
منفی اطرافیان به فرد، تلقین منفی فرد به خود، 
شکس��ت های پیاپی در زندگی و ش��ناخت کافی 
نداشتن از خود اشاره کرد. مهارت های زندگی را به 
سرعت فراگیرید و از مطالعۀ کتب سودمند که رمز 
و راز موفقیت را به ش��ما می آموزند، غفلت نورزید. 
از هر فرصت مناس��بی برای ابراز ش��خصیتتان به 
صورت س��ازنده اس��تفاده کنید و خود را در عمل 
نشان دهید. استفاده از شیوۀ تلقین در ساعات و 
موقعیت های مناسب، برای تغییر تصوراتی که از 

خود دارید، بسیار مؤثر است.   

صورت های سازنده و مخرب تشویق
1- تشویق سازنده از رفتار ویژۀفرد انجام می شود، 
در حالی که تش��ویق مخرب از ش��خصیت فرد به 

عمل می آید.   
2- تش��ویق س��ازنده از کیفیت درون��ی برخوردار 
اس��ت؛ یعن��ی، ب��ه تدری��ج ب��ه درون ف��رد منتقل 
می ش��ود؛ در حالی که تش��ویق مخرب، همیشه 
جنبۀ بیرون��ی دارد؛ یعن��ی، فرد به خ��ود اعتماد 
ندارد و انتظار دارد از جانب دیگران، همیشه مورد 

تشویق  قرار گیرد.  
3- تش��ویق سازنده، متناسب با عمل انجام شده 
است؛ در حالی که تشویق مخرب، جنبۀ افراط و 

تفریط دارد.
4- تشویق سازنده معمواًل به هنگام و سریع انجام 
می ش��ود؛ در حالی که تش��ویق مخرب، بی موقع 
و دیرت��ر از ح��د انتظ��ار ارائ��ه می ش��ود؛ از این رو 

نیروهای درونی را به قدر کفایت برنمی انگیزد. 
5- تش��ویق س��ازنده، به تدریج از جنب��ۀ مادی به 
جنبۀ ارزشی نزدیک و هدایت می شود؛ در حالی 
که تشویق مخرب، همیشه در حوزۀ مسائل مادی 

متوقف و محدود می شود. 
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