
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بلوغ در نوجوانان و مشکالت ان

دگرگوني ىا و پیشرفت جوامع بشري بو گونو اي است كو اگر نهادىاي تعلیمي و تربیتي بازنگري 
و بهسازي اجزاء خود را مورد توجو جدي قرار ندىند، سیل تحوالت سبب تخريب بنیادىاي 

انديشو و عمل آنان خواىد گرديد. نظام آموزش و پرورش سرزمین اسالمي ايران مي تواند اساسي 
با تكیو بر مباني و اصول متخذه از فرىنگ غني اسالمي و باز سازي و بهبود مستمر برنامو ىا و 
اقدامات آموزشي و پر ورشي اىتمام نموده و بارش باران تحوالت را در مسیرىاي سالم زندگي و 

ىدايت نمايد تا ثمره شیرين آن كو ساختن نسلي مومن،انديشمند و پويا در قرن آينده  اصالح
است،رخ نموده وآثار خوشايند تغییرات بهینو در زواياي مختلف زندگي فردي و اجتماعي مردم 

 بو ويژه نسل جوان آشكار گردد.

ي است كو در تغییر و رويكرد تلفیق و فرآيند پیوند پرورش با آموزش از جملو مسايل و ضروريات
تحوالت جديد نظام آموزش و پرورش بايد مورد توجو جدي و اساسي قرار گیردتا محاسن و 

معايب آن با روند پويا در برنامو عمل و محتوي اعمال گردد. آنچو مسلم است جهت دستیابي 
ورت بو آرمان ىاي تلفیق آموزش و پرورش ، در حوزه صف و ستاد بايد پیش بیني شود تا ضر 

اين امر مورد كارشناسي قرار گیرد و نتیجتا امر تلفیق بو شكل بهتر در ىر حوزه آموزشي و 
پرورشي صورت پذيرد. امید است كاستي ىاي نظام آموزش و پرورش ما با نگرش تازه و با تاكید 
بر سیاستهاي تلفیق آموزش و پرورش كو اصالحات در نظام آموزشي و پرورشي را بو ىمراه دارد 

رتفع گردد و اىداف تعلیم وتربیت را كو بر گرفتو از اصول حاكم بر نظام آموزش و پرورش م
 اسالمي است محقق سازد.



بر نامو ساعات پرورشي در اين دوره تحصیلي نیز از اقداماتي است كو در راستاي سیاست ىا و 
شكل گرفتو  اىداف تلفیقي طراحي شده و بر اساس الگوي فرا شناختي و روشهاي فعال تدريس

است و انتظار مي رود مربیان ومدرسان ارجمند با نگاىي نوين و متناسب با ويژگیهاي دوران 
دانش آموزان دوره راىنمايي در اجراي آن   تحول اجتماعي و خصوصیات دوره نوجواني و بلوغ

س بیش از پیش اىتمام نمايند. بدون ترديد مشاركت و ىماىنگي مجموعو عناصر موجود در مدار 
نوين آموزش   و كالسها ي درس و اجراي موثر اين برنامو در تحقق و عملیاتي نمودن سیاستهاي

ن است زمینو رشد و شكو فايي دانش آموزان نوجوان كشور را و پرورش گامي موثر بوده و امید آ
 فراىم نمايد.

 مشكالت درسي در دوره بلوغ

 محتوا

، تغییرات قابل مالحظو أي از حیث كمیت و كیفیت ىمزمان با ورود دانش آموزان بو دوره بلوغ 
درسي، واقع مي شود بو گونو أي كو ىمین امر دشواري ىا و نگرانیهايي را براي آنان بو ويژه 
دوره راىنمايي بو وجود مي آورد و بعضا توان و ظرفیت نوجوانان،پاسخگوي چنین مشكالتي 

درسي دارند ولیكن آثار و پیامدىاي آن نمي باشد. اين قبیل مشكالت گرچو ماىیت آموزشي و 
بو اين حوزه محدود نمي شود و بو قلمرو مسايل رفتاري و تربیتي،توسعو مي يابد كو از جملو 

مي توان بو رابطو میان افت آموزش و افت رفتاري اشاره نمود، يعني دانش آموزاني كو     آنها
 و رفتار ىاي نامطلوب ، مي يابند.دچار افت درسي مي شوند، زمینو مناسبي براي دست زدن ب

 تصويري از مشكالت درسي:

 برخي از مشكالت درسي و آموزشي اين دوره عبارتند از:

 كاىش انگیزه درسي           -



 ناتواني در تمركز حواس           -

 عدم استفاده از روشهاي صحیح مطالعو           -

 ضعف در برنامو ريزي مطلوب           -

 ناتواني در مديريت زمان           -

 كاىش دقت           -

 فالت يادگیري )سرحد يادگیري(           -

 روياي بیداري ىنگام مطالعو           -

 اتالف وقت           -

 ناتواني در اظهار وجود از راه گفتن يا نوشتن           -

 احساس كندي در يادگیري           -

 توانايي در رقابت سالم با ديگرانعدم            -

 ناتواني در كارىاي گروىي كالس           -

 بي رغبتي بو ادامو تحصیل           -

 ترك تحصیل           -

 تكرار پايو)مردودي در يك پايو يا مقطع تحصیلي(           -



  

 شیوه ىاي حل مشكالت درسي و آموزشي    

 رتفع ساختن مشكالت مزبور عبارتند از:برخي از پیشنهادىاي مربوط بو م

 ارائو تكالیف و برنامو ىاي متنوع و متناسب با توانايي دانش آموزان      -1

 ايجاد پیوند عاطفي معلمین با دانش آموزان-2

 استفاده از روشهايي در آزمونها كو زمینو ي اضطراب امتحان را كاىش دىد.-3

 ارزش گذاري براي علم و علم آموزي-4

 تنوع در ارائو ي مطلب در كالس و سازماندىي كالس براي جذابیت بیشتر-5

 فرصت دادن بو دانش آموزان براي رفع اشكاالت درسي-6

 استمرار و مداومت معلمین و دبیران در پیگیري نقائص و ضعفهاي دانش آموزان-7

 تشكیل دپارتمانهاي علمي و ارائو و بررسي طرح درسها-8

و نحوي كو عادت بو مطالعو را در دانش آموزان ايجاد و يا تقیت  ارائو ي تكالیف ب-9
 كند.)مطالعو، تحقیق، گزارش و كنفرانس علمي(

 ارائو ي يك الگوي عملي و ساده از برنامو ريزي درسي بو دانش آموزان-11

استفاده از طرح ))تشويق پلكاني(( بو اين مفهوم كو پیشرفت ىر دانش آموز را نسبت بو -11
 قبلي وي، مورد بررسي و تقدير قرار دىد.وضعیت 



 تقويت انگیزه ي زندگي بو عنوان عاملي فراگیر كو بو انگیزه ي درسي نیز جهت مي بخشد.-12

 مشكالت عاطفي دوره ي بلوغ

 محتوا

نوجواني، دوره أي است كو حیات انفعالي)عاطفي(، میدان وسیعتري براي عمل مي يابد و 
بروز عكس العمل ىاي ىیجاني و عاطفي شديد است، بو عبارت نوجوان از اين حیث آماده ي 

ديگر اين ضربو ي ىیجان و عكس العملي كو از آن ضربو در نوجوان بو وجود مي آيد، تناسب 
 چنداني وجود ندارد و عكس العملها معموال قويتر و حادتر از ضربو ىاي ىیجاني است.

بو ))خود گرفتن(( ىا، و ))زودرنجي(( ىا بیش بو زبان ساده تر، در اين دوره، ))حساسیت ىا((، 
از ىر دوره ي ديگري، شخصیت نوجوان را تحت تاثیر قرار مي دىند و اين جنبو از شخصیت 

او نمايانتر و مشخص تر جلوه مي كند. اين حساسیتها در نوجوانان، ىیچگاه خود را در يك 
 محیط محصور نمي نمايد، بلكو بو راحتي گسترش مي يابد.

 ويري از مشكالت عاطفي بلوغتص 

 مشكالت عاطفي عمده أي كو نوجوانان را تحت تاثیر قرار مي دىد، عبارتند از:

نوسانهاي عاطفي دوره ي بلوغ كو منجر بو پريشاني و بي ثباتي احساسي نوجوان مي           -
 شود.

 د در نوجوان.فقدان قاطعیت در گرايشهاي دوره ي بلوغ و ظهور خواىشهاي متضا           -

ظهور صفاتي چون))زودانگیخت(( و))سريع التاثر(( بودن نوجوان بو گونو أي كو در           -
 مواردي بو طوفاني از احساسات مبدل مي شود.



تجلي احساسات نامطبوعي، ىمچون))در خود فرورفتگي((، ))ناكامي(( و ترجیح           -
 ))تنهايي(( بر))حضور در جمع((.

 ))تخیل گرايي(( و روي آوردن بو دنیاي آرام خیاالت و روياىاي دوره ي بلوغ.          -

عدم دستیابي نوجوان بو تصويري دقیق و صحیح از خود و در نتیجو احساس           -
 خستگي، نامیدي و عصبانیت ناشي از آن.

در مواردي منجر بو  ماجراجويي و عالقو ي شديد نوجوانان بو كشف مجهوالت كو          -
 رفتارىاي منفي آنان مي شود.

دوستیهاي افراطي دوران بلوغ كو عمدتا بر مبناي عواطف شكل گرفتو و از پايو ىاي           -
 منطقي و جايگاه ارزشي محدودتري برخوردار است.

ن را دوستیهاي مشكوك و آلوده با افرادي ىمسال و يا مسن تر از خويش كو نوجوانا          -
 بو برخي از ناىنجاريهاي اجتماعي سوق مي دىد.

احساس بي كسي و تنهايي بو گونو أي كو در مواردي نوجوان احساس مي كند بو           -
 جايي تعلق ندارد.

  

 مسائل جنسي مربوط بو بلوغ

 محتوا

يستن، پاره أي از مشكالت نوجوانان كو موجب نگراني و اندوه آنان مي شود، در قلمرو حیات ز 
غريزي و جنسي قرار دارد، اين قبیل مسائل اعم از اينكو قابل حل باشند يا خیر، بهرحال در يك 



ويژگي با ىم مشتركند و آن محدود ساختن قواي فعال نوجوان و درگیر نمودن او با اين 
 مشكالت است، بو گونو أي كو غالبا بر ساير فعالیتها و بخشهاي زندگي او اثر مي گذارد.

 تصويري از مشكالت جسمي بلوغ

 عمده ي مشكالت جسمي و فیزيكي اين سالها عبارتند از:

 ظاىر آرايي افراطي -

 بد منظري، ناموزون بودن رشد بخشي از ارگانیزم با ساير بخشها          -

 بلندي يا كوتاىي قد، بو گونو أي كو در میان سايرين مورد توجو واقع شود.          -

 احساس خستگي و سستي بیش از اندازه           -

 اختالل در خواب، نامنظم بودن ساعت خواب، نداشتن خواب كافي          -

 نداشتن فرصت كافي براي استراحت)پس از ىر فعالیت(          -

 رشد زود ىنگام موىاي صورت و پشت لب)در پسران نوجوان(          -

 دامهايا نشانو ىاي بلوغ )در دختران نوجوان(رشد زودىنگام بخشي از ان          -

 احساس غافلگیري در مواجهو با پديده ي بلوغ زودرس          -

 بلوغدانو ىا و غرور جواني          -

 حركات ناشیانو داشتن          -

 احساس طپش قلب و افزايش ضربان قلب          -



 صورت كو ناشي از جهش ژن مي باشد. وجود برخي خالها يا لكو ىاي بزرگ در          -

 احساس بي اشتهايي بو ويژه در آغاز روز          -

 چاقي يا الغري مفرط بو نحوي كو چشمگیر است.          -

 فقدان توانايي فیزيكي براي رقابت با ديگران و يا در عرصو ي ورزش و بازي          -

 مطلوب نظیر شكستن بند انگشتانوجود پاره أي از عادات جسماني نا          -

وجود كم پشتي موي سر يا فقدان موىاي زيبا و يا وجود برخي عوامل نظیر سرخ           -
 مويي

 ظهور برخي عادات نامطلوب نظیر ))خودارضايي(( در پاره أي از نوجوانان          -

 تدابیر پیشنهادي براي كاىش مشكالت جسمي و غريزي

ترين جنبو ىاي ))بلوغ شناسي((، حیات غريزي و جنسي اين دوره است  از حساسترين و ظريف
و بو ىمین لحاظ توصیو مي شود كو در اين زمینو با دقت كامل عمل گردد. برخي از راه كارىا و 

 پیشنهادىاي عملي عبارتند از:

ان الزم است مربیان بخشي از تغییرات بدني و آثار آنها در دوره ي بلوغ را براي نوجوان-1
 تشريح نمايند.

با تشريح تغییرات مزبور، ضروري است در باب حفاظت و نگهداري فیزيكي و بدني، آنان را -2
توجیو نمايند.)استفاده ي تمثیلي از اين مطلب كو ىر نعمتي را بايد در مسیري كو رضاي 

خداست بو كار گرفت، حق حیات غريزي نیز اين است كو آن را در غیر رضاي حق بو كار 
 گیريم(ن



مربیان با ))پل عاطفي(( زدن، اعتماد نوجوانان را جلب نموده و زمینو را براي پذيرش -3
 رىنمودىا و توصیو ىاي بلوغ، فراىم نمايند.

بايد نوجوانان را در حل برخي از نگرانیها و تنش ىا كو نتیجو ي طبیعي ىمان تغییرات بدني -4
 ايي نمود.و بروز میل جنسي است، با احتیاط كامل راىنم

با ىمفكري نوجوانان، فعالیتهاي تربیتي گوناگون از قبیل برنامو ىاي پرورشي، ورزش، ىنر،  -5
كارىاي دستي، مطالعو ي كتب مفید و سازنده، گردشهاي علمي، فعالیتهاي مذىبي، نماز جمعو، 

ا ترتیب دىند و اوقات فراغت ايشان ر … مراسم و مسابقات قرآن، مسابقات مقالو نويسي و 
 بو نحو مطلوبي تنظیم نمايند.

بر اساس گرايش نوجوانان بو شخصیتهاي برجستو و خصیصو ي)) الگو پذيري((، بخشهاي -6
مهمي از سرگذشت بزرگان و فرزانگان براي نوجوانان بازگو شود تا عالوه بر اعتالي روحي آنان، 

 يد.بتوانند بر مقاومت اخالقي نوجوانان در قبال انحرافات جنسي بیافزا

كلیاتي از))بلوغ(( و چگونگي بهره گیري از اين))مقطع عمر(( و حفاظت از آن، بو وسیلو با -7
 صالحیت ترين فرد كو مقبولیت عاطفي نیز دارد، براي نوجوان بیان شود.

فعالیتهاي ىنري و تفريحات سالم، نوجوان را از تفكر در مسائل جنسي و انحرافات ناشي از -8
 آن باز مي دارد.

افرادي كو بیشترين نفوذ را در نوجوان دارند، او را توجیو نمايند كو ىر میلي چنانچو بو -9
صورت مطلوب ارضا شود، موجب تامین آسايش خاطر فرد در آينده خواىد شدو شخص بايد 

 مطلوبیت ىمیشگي را بر لذت آني و زودگذر ترجیح دىد.



نسي، وي را غافلگیر و مضطرب مي بي اطالعي نوجوان از عاليم و نشانو ىاي بلوغ ج-11
 نمايد و دريچو ىاي اطالعات جنسي ديگر را كو غالبا جنبو ي بدآموزي دارند، مي گشايد.

ناآگاه بودن از عوامل طبیعي دوران بلوغ، منجر بو احساس گناه و آلودگي در نوجوان شده -11
 و احتماال در مواردي منجر بو تصمیمهاي نادرست و حادي مي گردد.

بي اطالعي نوجوان از مسايل قريب الوقوع اين دوران، موجب عدم انجام تكالیف شرعي -12
 شده و نقطو شروع نامناسبي براي حیات ديني و معنوي فرد محسوب مي شود.

سالمت فضاي خانوادگي از لحاظ اخالقي، عامل مصونیت نسل نوجوان در قبال -13
ريم زندگي خانوادگي را از نفوذ عوامل تحريكهاي غريزي و جنسي مي باشد، والديني كو ح

 مخرب بو دور نگو مي دارند، فرزنداني آسیب ناپذير در دامان خويش پرورش مي دىند.

بو لحاظ تاثیر عناصر مخرب فرىنگهاي بیگانو بر روح و انديشو ي نوجوانان ضروري -14
نوعي نظیر فیلمهاي است، والدين و مربیان در مورد آثار منفي اين پديده ىا كو در شكلهاي مت

ويديويي، امواج ماىواره اي، نوارىاي موسیقي غربي، كتابها و مجالت خارجي و ابزارىاي نظیر 
آنها با نوجوانان بو گفتگو بنشینند و ضمن بحث و تبادل نظر با آنان، فطرت خداجوي نوجوانان 

 را از چنین آسیبهايي مصونیت بخشند.

 مشكالت شخصیتي نوجوان

 محتوا

ظران شخصیت را بو مثابو سازماني زنده، پويا، فعال و قابل تغییر در نظر مي آورند و صاحب ن
يك پارچگي و وحدت شخصیت را از عوامل اصلي سالمت روان تلقي مي كنند. با اين ىمو، در 

مراحلي از زندگي، شخصیت فرد، دستخوش تغییراتي كم و بیش قابل مالحظو مي شود. البتو، 



ظور اين نیست كو ىر رفتار نوجوان را كو مورد قبول عرف جامعو نباشد، يادآوري مي شود من
رفتاري منفي ويا قابل طرد است، بلكو مقصود تشخیص و تمیز ويژگي ىايي است كو تقويت و 

توسعو ي آنها، سبب شكوفايي شخصیت او مي شود. و در مقابل، تغییر عادات و صفاتي 
 وان باشد.موردنظر است كو معرف شخصیت واالتر نوج

 دستو أي از مشكالت شخصیتي مربوط بو نوجوانان بو ترتیب زير است:

 احساس حقارت)كهتري(، خودكم بیني،-

 احساس كم رويي، شرم و حیاي افراطي،-

 عقده ي حقارت)شكل پیشرفتو و عمیق احساس حقارت(-

 مسؤولیت گريزي،-

 درخود فرو رفتن،-

 احساس فشار از)جانب( اطرافیان،-

 عدم مقبولیت)از ناحیو ي ديگران(احساس -

 احساس كندي)لمیي(،-

 داشتن طغیان ىاي مزاجي يا خلقي ناگهاني،-

 بي قراري،-

 قابلیت تحريك فراوان،-



 بي دقتي و بي احتیاطي فراوان،-

 عصبانیت و عكس العملهاي سريع و تند مزاجي،-

 احساس بد شناختو شدن از طرف ديگران،-

 احساس خود بزرگ بیني،-

 بیني)سوء ظن( بو ديگران،بد-

 شخصیت زدگي،-

 عوامل مؤثر در پديدآيي مشكالت شخصیتي

 برخي عوامل زمینو ساز مشكالت شخصیتي بو ترتیب زيرند:

 تبعیض در رفتار با نوجوانان شامل محیط خانواده و مدرسو-1

 احساس كمبودىا و كاستي ىاي فیزيكي)جسمي(، روحي و يا ذىني-2

 نوجوانان بو شیوه ىاي گوناگون از جملو انتقادىاي مداوم و ىمو جانبوتحقیر شخصیت -3

 رسیدگي و توجو بیش از حد والدين در دوره ي كودكي و حتي نوجواني-4

 ممانعت از ابراز وجود و اظهار توانمنديهاي نوجوان در عمل-5

ين و وجود مشكالت خانوادگي و عدم سازگاري والدين)ازجملو فقدان عاطفي مطلوب با والد-6
 رفتارىاي خشن در خانواده(

 كمبودىاي فاحش مادي بو ويژه در مقايسو با ىمساالن در محیط مدرسو-7



 محرومیت از يك يا برخي نیازىاي اساسي نظیر نیاز بو تبادل عاطفي-8

  

  

  

  

  

 مشكالت اجتماعي نوجوان

 محتوا

بسیار قابل تامل و بحث انگیز دوران بلوغ، از حیث نوع تعلق نوجوان بو پايگاه اجتماعي، 
است، زيرا از يكسوي، سرزمین كودكي را ترك كرده و از ديگر سوي ىنوز بو طور كامل بو جرگو 
ي بزرگترىا و گروه سني بالغان نپیوستو است، اين دوگانگي و ترديد از يافتن موقعیت و منزلت 

برىم مي زند. بو گونو أي كو  اجتماعي، بعضا بو دشواريهايي منجر مي شود كو تعادل نوجوان را
وي براي برقراري مجدد تعادل خويش، ناگزير بايد زماني را پشت سر بگذارد و مشكالت 

 پیچیده و متعددي را حل و رفع نمايد.

 تصويری از مشکالت اجتماعی نوجوانان

 برخي از عمده ترين مشكالت اجتماعي دوران بلوغ عبارتند از:

 ر اجتماعيعدم كفايت وناتواني در امو -



 ترس از ارتكاب خطا و بد معرفي شدن نزد ديگران-

 نگراني از مواجهو و ارتباط با مردم-

 احساس ناتواني در ارتباط كالمي با ديگران-

 احساس دشواري در رابطو برقراركردن با ىمساالن-

 عدم عالقو بو عضويت در گروه)تشكل دانش آموزي(-

 وزي از سوي ديگرانعدم جذب در گروه يا تشكلهاي دانش آم-

 بي اطالعي واحساس كندي در يافتن شیوه ىاي صحیح ارتباط متقابل با ديگران-

 ناتواني در تصمیم گیري و فقدان قاطعیت در اين زمینو-

 ناتواني در اجراي تصمیمات شخصي و ضعف نیروي اراده-

 احساس عدم مقبولیت اجتماعي-

 لم جامعوبي تجربگي در شناخت باندىا و گروىهاي ناسا-

 احساس برتري اجتماعي نسبت بو ديگران)خود را بیش از اندازه قبول داشتن(-

 تايید و تشويق رفتار منحرفانو نوجوان بو وسیلو ي افراد ىمسال و غیر ىمسال-

 احساس بي ثباتي در قبال تغییرات پرشتاب زندگي و تحوالت فزاينده ي اجتماعي-

يي در بخشهايي از جامعو و ناتواني نوجوانان در پاسخ رشد پديده ي مصرف گرايي و لوكس گرا-
 دادن بو نیازىاي كاذب اين دوره



 وجود تعارضهاي اجتماعي، ىمچون تعارض میان))علم گرايي(( و))سودگرايي((-

 پیشنهاد ىايی برای کاىش مشکالت اجتماعی نوجوانان

از خودشان، اىمیت زيادي با عنايت بو اين مطلب كو نوجوانان بو داوري و ارزيابي جامعو -1
قائل ىستند و قضاوت مثبت اجتماعي درباره ي نوجوانان، از آرمانهاي مهم و ارزشمند آنان 

محسوب مي شود، لذا در گام اول پیشنهاد مي گردد كو ىرنوع قضاوتي درباره ي آنان با احتیاط  
 كامل و جهت گیري مثبت انجام شود.

ز نوجوانان بو صراحت و شفافیت بو آنان تفهیم شود تا برخي از خواستو ىاي مهم اجتماعي ا-2
 در مناسبات نوجوان و اجتماع، نقطو ي كور و مبهمي باقي نماند.

خواستو ىاي منطقي و برحق نوجوانان از اجتماع، متقابال، مورد توجو قرار گیرد تا بخشي از -3
 د ممكن فراىم گردد.رنجشهاي آنان در فضايي مطلوب، برطرف شود و رضايت خاطر آنها تا ح

))رويكردىا((، مقدمو ي رفتارىا و عملكردىا ىستند، بر اين اساس چنانچو بو تصحیح -4
رويكرد معرفتي نوجوانان نسبت بو اجتماع بپردازيم، متعاقب آن مي توانیم انتظار رفتارىاي 

 است. مطلوب اجتماعي نیز از آنان داشتو باشیم و اين امر، نیازمند آموزش مكفي و مطلوب

غالبا ارتباط منطقي و معقولي میان آنچو در مدارس آموزش داده مي شود و آنچو كو جامعو -5
از نوجوانان انتظار دارد، مشاىده نمي شود. ساعات پرورشي فرصت مناسبي براي نزديكتر 

 ساختن اين دو مقولو بو يكديگر است.

ت ارزنده أي است تا نوجوانان جذابیت بیشتر و فراگیر بودن تشكیالت دانش آموزي، موقعی-6
 با عضويت در آنها بتوانند، مهارتهاي اجتماعي مورد نیاز را براي آينده ي خويش، كسب نمايند.



آموزش معیارىاي صحیح در زمینو ي بررسي ارزشهاي اجتماعي بو منظور آنكو نوجوانان با -7
و بو ارزشهاي خويش نیز  تكیو براين معیارىا بتوانند، با حدود سازگاري اجتماعي آشنا شده

 وفادار بمانند.

 مشكالت خانوادگي نوجوان

 محتوا

نوجوان بو تدريج كو از سرزمین آرام و بي خیال كودكي بو دشتهاي پرحادثو ي بلوغ مي رسد، 
دگرگونیهايي را در خويش مي يابد، احساس مي كند كو بو سرعت دارد بو وضعیت جديدي 

اده بو عنوان نزديكترين افراد، اين دگرگوني را باور كنند و دست مي يابد و میل دارد كو خانو 
موقعیت جديد وي را بو رسمیت بشناسند، كوچكترين حركت ناشیانو ي والدين، بو اين موقعیت 
جديد لطمو مي زند و نوجوان را بو شدت جريحو دار مي كند و او را بر مي انگیزد تا بو عكس 

 العملهاي شديد دست زند.

  مشكالت خانوادگي نوجوانتصويري از 

 اينك برخي از مهمترين مشكالت خانوادگي دوران بلوغ را از نظر مي گذرانیم:

 محدوديت مسكن)نداشتن اتاق شخصي(-

 امكان و اجازه ي تنهايي و خلوت شخصي نداشتن-

 احساس فاصلو ي زياد از والدين در زمینو ي رغبتها و عالئق خويش-

 العونداشتن مكان مناسب براي مط-

 عدم موقعیت بحث درباره ي مسابل شخصي-



 ناتواني در طرح مشكالت بلوغ با والدين-

 ترس از بیان اشتباىات خويش بو والدين-

 رنج بردن از عواطف منفي-

 مشاجره و نزاع با خواىران و برادران-

 مشاجره و درگیري بین پدر و مادر-

 مجادلو و درگیري نوجوان با والدين-

 وجوانان از سوي والدينكودك انگاري ن-

 نگراني از احتمال جدايي والدين-

 طرد نوجوان از سوي والدين-

 دخالت افراطي والدين-

 ترس از انتقاد ديگران-

 عجز از تلقي والدين بو عنوان يك دوست-

 توقعات زياد والدين از نوجوان-

 احساس جدايي و يا تضاد در ارزشهاي نوجوان و والدين-

 والدين و نوجوان و ايجاد دو افق فكري مغاير با يكديگراختالف سني بین -



 فقدان تحصیالت كافي والدين-

 فقدان اطالعات تربیتي ضروري در خانواده بو ويژه در دوران نوجواني-

 تبعیض بین فرزندان در خانواده بو علل مختلف-

 عدم مقبولیت والدين-

 زمینوضعف مديريت خانواده و فقدان برنامو ي مدوني در اين -

 ناديده گرفتن استقالل شخصیتي فرزند نوجوان در خانواده-

 ناديده گرفتن مشكالت دوران كودكي بو وسیلو ي والدين-

 ناتواني والدين در ايفاي نقش يك الگوي مناسب براي فرزند-

 ناتواني در ىدايت نوجوان بو الگوي مناسب-

 عدم توجو بو برنامو ي غذايي مطلوب نوجوان-

 الدين در بو كاربردن شیوه ىاي ))ىنر خوب شنیدن(( در قبال نوجوانناتواني و -

 عدم توجو بو سلسلو مراتب در خانواده)كمرنگ شدن نقش و جايگاه ىر يك(-

  

  

  



  

  

  

 مشكالت ديني و اخالقي نوجوان

 محتوا

 رابطو ي نوجوان با دين، از مهم ترين و درعین حال از پیچیده ترين انواع ارتباطهاست.

يك سوي گاه شك و ترديد بر جانش پنجو مي افكند و از سوي ديگر جاذبو ي ارزشهاي  از
الهي و راستین، او را بو خود فرا مي خواند. در اين میان، جهت گیري نوجوان توام با آزادي، 
 شناخت و انتخاب است كو مسیر او را بو سوي سعادت يا شقاوت، تعیین و ىدايت مي كند.

 ل و مشكالت مذكور را عنوان مي كنیم:اينك بخشي از مسائ

 تصويري از مشكالت ديني و اخالقي

فقدان يك كلیت جامع و زنده كو پاسخگوي احتیاجات فكري و روحي او باشد، بو عبارت -
 ديگر، خال فلسفو ي ارضاء كننده ي زندگي، نوجوان را رنج مي دىد.

 فقدان شناخت در مورد مسائل و موضوعات ديني-

 تامل آمیختو بو ترديد درباره ي زندگي پس از مرگتفكر و -

 ترس و نگراني از مرگ-



 ابهام در مورد رابطو ي دنیا و آخرت

 بي رغبتي و بي تفاوتي در مورد انجام برخي از فرائض ديني)بو ويژه نماز(-

 فقدان حضور قلب در نماز-

 شود. سرخوردگي از برنامو ىايي كو با ماىیت و عنواني ))ديني(( عرضو مي-

خال و يا كمبود مطالعات ديني و مذىبي و در مقابل روي آوردن بو كتابهاي علمي، تخیلي و -
 رمان

 نداشتن درك صحیح از))ارزشها(( و عدم تمیز آنها از ))ضد ارزشها((-

 ترديد در مورد چگونگي ارتباط با خدا و نحوه ي تقريب بو او-

 وردگار بو اجابت نمي رسد.ابهام در مورد اينكو چرا خواستهاي او از پر -

 گرداوری و تبديل بو کتاب الکترونیکی:سیدجوادمرتضايی ارزيل

بو وب سايت ماسربزنید.. اخبار. تصاوير. مقاالت .جهت دريافت کتابها  

www.sunboys.ir 
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استفاده از کتابها در وبالگها و وبسايتها باذکرصلوات جهت سالمتی و ظهور صاحب 
 الزمان)عج(وباذکر منبع و نام نويسنده بالمانع میباشد.

 

 


