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 نوجواناان  انا، بوده  ریرپاا یتاا   و  رگاااریتاا   رانیا  ریاخ  یاجتماا   یهااجنبش  در  کا  ییهااگروه  نیترمهم  از  یکی

   الوه  ریمسا نیا  در  و شا،ه  هاجنبش نیا یهاگاهیپا  نیترمهم  از یکی  ب   لیتب،   نوجوانان  م،ت نیا  در .هساتن، 

 زین  یادیز  یشناختروان  و یانجسم یهابیآس   ریدرگ  موارد یاریبسا  در  متاسااان   اما  ان، بوده  رگااریتا   آنک   بر

حقوق کودکان و نوجوانان   حافظ  وامل   نیتراز مهم  یکیان،. روانشااناسااان کودن و نوجوانان ب   نوان  شاا،ه

ب   نوان   را  یروانشاناسا خ،مات   یاسایسا  یطرفیب  حاظ  باو    ؛بوده  آگاه  حوادث نیا  ب   نساب دارن،    ا یوظ

حقوق     یار اادر جها    مختلف  یمجاار  قیطر از ؛دانساااتا   هااساااالما  روان هماه گروه نیتاام یبرا  یگااهیپاا

  یروانشاناساان در حما یاجتما    یبکاهن،.  الوه بر مساوو   وارده  یهابیآسااز شا،ت   و  ،هیافراد کوشا  یانساان

دارن،     یک  فعا   یمختلا  یهاط یمح  دردارن،   ا یآنان وظ  یاز حقوق کودکان و نوجوانان در  رصااه اجتما 

 ییه،ف آشنا  با  متن   نیدر درمان و بهبود آن داشت  باشن،. ا  یگروه آگاه ش،ه و سع  نیا  یهابینسب  ب  آس 

  ین ی متخصص  گریو د  مشاوران م،رس    درمانگرانروان  یبرا   یاجتما   یهاجنبش  در  ریدرگ  نوجوانان  ط یشرا  ب 

 .اس  ش،ه  یته نوجوانان هستن،  در حوزة  یک  مشغول فعا 

 

 ینوجوان  دوران در یرشد یهایژگیو •

 

 شااتریب  ش یپ یچن،   تا. اساا   بوده  مشااهور  یزن،گ  یهادوره نیترپرچا ش  از  یکی  ب   همواره  ینوجوان  دورة

 نیا  امروزه. اس  شمولجهان  ،ةیپ،   کی   ینوجوان  دورة  در  یآشاتگ   ک   بودن،   باور  نیا بر  یتحو   پردازان ینظر

  یامر   نوجوان  یآشااتگ   گرچ   ک   کرد  یبن، جمع  گون نیا  را  نیمتخصاصا  نظر  توانیم  و اسا   کرده  رییتغ  نظر

اسا   یاجتما -یشاناختروان مشاکالت  گساتر    یبرا  یپرخطر  دورة  ینوجوان  یو  سا  ین یهمگان  و یجهان

 .باش،  داشت  یپ در افراد ن،ةیآ یبرا ینامناسب یام،هایپ توان، یک  م

 ب،ون. اسا   نوجوان با  کار  در  هاگام  نیترمهم از  یکی  وق،م    نیاو   یدورة نوجوان  یرشا،   یهایژگیبا و ییآشانا

 را  نوجوان  مشاکالت  توانینمنوجوان  ن  تنها   یشاناختروان  و  یمغز   ملکرد  و  ینوجوان  دورة  شاناخ   و  درن

 .بود خواه،  دشوار مراتب ب  یکار زین او با ارتباط یبرقرار بلک  کرد  ییشناسا یدرست ب 

ای ک   برای بررساای دورة نوجوانی  او ین مرحل   .اساا   نوجوان  یزن،گ  در  اریبساا  راتییتغ  دورة  ینوجوان  دورة

ساا گی در پساران آزاز 10ساا گی در دختران و  9  ک  ح،وداً از  اسا  "ینوجوان شیپ"شاود دورة  میشاناخت   
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شااود و در پایان این شااود. در این دوره  فرد هنوز یک کودن اساا  اما ب،ن برای آزاز تغییرات آماده میمی

نوجوانی  دورة نوجوانی خود در ساا  شااود. پا از دورة پیشهای بلوغ و نوجوانی دی،ه میدوره او ین نشااان 

 افت،:ااق میمرحل  ات

 سال( 13تا  11اوایل نوجوانی ) -1

 سال( 16تا  14میانه نوجوانی ) -2

 سال( 19تا  17اواخر نوجوانی ) -3

نوجوانی و اواخر آن تمایل بیشاتری    رود ک  فرد در میانهبا توج  ب  تغییرات نوجوان در هر مرحل   انتظار می  

 مرحله میانی و آخر  راتییتغ  نیا از  یبرخ  ب   ادام   دراجتما ی داشات  باشا،.  -های سایاسایبرای پایرفتن نقش

 : میکنیم اشاره دارن،  نوجوان یاجتما  یهانقش بر میمستق ریتا  ک 

 : تفکر وة یشدر  رییتغ -1

  توان، یشاااون، ک  م  یم  ،نیشااایاز فکر کردن و ان،   یتر،هیچیو پ ، یدوران بلوغ  نوجوانان وارد مراحل ج،   در

و  یانتزا مختلف  اسات،لل  یهااز انتخاب شاتریب  یآگاه   یآت یهاچون فکر کردن ب  فرصا هم  یشاامل موارد

بارة خودِ  ملِ فکر کردن هم در  توانن، یو م شاااون، یم  زیشاااود. آنها وارد مرحله فراشاااناخ  ن  یتاکر نساااب

نوجوان   یی. در واقع از سااونام، یم  یصااور یاتیرا تاکر  مل یشااناخت  یهاییتوانا نیچن  1اژهیپ. شاان، ین، یب

 نیاز ا  یدر اساتاادة  مل  یهنوز تجربه کاف  گرید یو از ساو  شا، یان، یاز بلوغ ب شیاز دوران پ  تر،هیچیپ  توان، یم

 خود را ن،ارد. ، یج،  یهایتوانمن، 

 ن،ارد  ،نیشاایان،  ، یج،   وةیشاا  از  اسااتااده  در  یکاف مهارت  نوجوان  ک   ییآنجا  از   یرفتار-ینگاه شااناخت  در

ب   یشاناخت  یخطاها نیاز ا  یدر ادام  برخ .شاود یشاناخت  یخطاها  مرتکب بزرگساالن از  شیب اسا  ممکن

  نوان مثال ارائ  ش،ه اس :

 

 مثال ی شناخت یخطا

 گرانید  دانا، یم  کنا، ینوجوان فکر م :یخوانذهن

 .کنن، یم فکر چگون 

 با هم  شاما  یهاسانهم  شاناسام یم  را شاما امثالمن  "

 "!مخا ان،  ما

 لیدل  داشااتن  ب،ون  ن،هیآ  ینیبشیپ:  ییگوشیپ

 مشخص

 "ش یمن بهتر وق چیهاوضاع "

 
1- Piaget 
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و فااجعا  دانساااتن آنچا     تربزرگ :یسااا فااجعاه

 اتااق افتاده

 داشااتممن  ":  داده هل  را  او  ک   یدوساات  ب   واکنش  در

 "!ش،میم کشت 

ب،ون   یکل  یژگیو  کینساب  دادن    :ی نبرچسا 

 لیداشتن د 

فرو   ما مخا ف اساا   وطن  ،نساارودخوان با  ک هر  "

 "اس !

 ،نین،  یخاکسااتر  و ینسااب:  چ یه ای  همه  تفکر

 موضو ات

 "!اورن، یب فشار ما ب  خواهن، یم هم  "

 "!هستن،  احمق من  نیمخا اهمه "

ب    ینساب  دادن مشاکالت فرد  :دانساتن  مقصار

 از خود ریز یکس

 پ،رم با  من  ک  اساا  یاساایساا  مشااکالت خاطر  ب 

 .کنمیم یب،خلق

 .... و

ها و نظرات منابع ق،رت )مانن، ارز   ،نیب  بحث و ب  چا ش کشاا  لیم  تاکر   وةیشاا  در  رییتغ نیا  جهیدر نت

نوجوان ب  بحث و چا ش  ممکن اسا   لیم  نیا .اب، ییم  شیم،رسا  و حکوم ( در نوجوان افزا  اءیو او   نیوا ، 

  قصا، فکر کنن، ک  نوجوان    و  کرده  یساازیم،رسا  برخورد نوجوان را شاخصا  یایاو  ایو    نیبا ث شاود ک  وا ، 

 ب،انن،  و  بوده  آگاه  موضاوع نیا  ب   نساب   کنن، یم  کار  نوجوانان با  ک   یکساان اسا   لزم.  دارد  را آنها  ب   نیتوه

  یشااخصاا  یدشاامن انگریب  هاچا ش  نیا و  گرددیم  ق یحق  و  خود  دنبال  ب   هاکردن  بحث نیا  در  نوجوان  ک 

چرخه خشاام   ریبزرگترها درگ ایها نوجوان و  بحث  نیممکن اساا  در هنگام ا  گری. از طرف دساا ینوجوان ن

ور  شاعل  گریک، یرا در   یچون خشام و ناکامهم ین، یناخوشاا جاناتیبحث  ه  یمنطق  یریگ یپ  یشا،ه و ب  جا

کنن، و هیچ یک،یگر را تشا،ی، می مهایی خشادرچرخه خشام  طرفین درگیر در موضاوع م،ام با واکنش  کنن،.

ین شارایط هر پاساخی  آتش خشام را در طرف مقابل در ا  دهن،.واکنشای ک  شارایط را آرام کن،  نشاان نمی

 دسااا   با  را  کاامال  یتوانمنا،  خود  جاانااتیه کنترل در  هنوز نوجوان کا نیباا توجا  با  ا  کنا،.ورتر میشاااعلا 

بوده تا   آگاه  نوجوان  و  خود  یشااناختبا نوجوان حتما ب  حا   روان  ریدرگ  نیلزم اساا  متخصااصاا  اورده ین

 مر را شاناساایی کرده و نوجوان را ب  سام  خروز از این وضاعی  ه،ای  کنن،. بتوانن، ورود ب  این چرخه بی

توان، جلوی بروز  متخصاصای ک  خود توانایی کنترل خشام و هیجان ناخوشااین، خود را داشات  باشا،  خود می

هاای  ل هیجااناات ها،ایا  کنا،. در بخشزدة خود را گرفتا  و نوجوان را هم با  ساااما  کنترهاای هیجاانواکنش

 تری در این باره سخ  گات  ش،ه اس .بع،ی ب  طور گسترده

مختلف را در هنگاام   یهااو فرصااا  هاانا یاحتماالت  گز توانا، یمرحلا  م  نینوجوان در ا  یقبل مواردبر   الوه

  ن، یگویو چرا ب  هرآنچ  وا ، و معلم م  چونیهمانن، گاشااات  ب  گرید نی. بنابراردیدر نظر بگ   یریگمیتصااام

مااننا،  ا،ا ا    شاااق و   یانتزا   یمیدرباارة ماااه  توانا، یدوران  نوجوان م  نیدر ا  نیچنهم  .کنا، یگو  نم
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 نظرات انیاب و  مساااائال نیا  مورد در  کردن بحاث با  یادیاز  لیاتماا نوجواناان لیاد   نیهم با فکر کنا،.   یامعنو

 وگوی زیر قابل مشاه،ه اس :یک نمون  از این مکا مات در گا .دارن،  خود

 

  ما . هستن، بزدل  و  ترسو  انینم نبوایب  خ  "ا ف  گروه"از   یحما  یک  برا  یتمام کسان  کنمیم فکر من:  نوجوان- 

 .میبجنگ  ،ا   یبرا  ،یبا

  روکار  نیا  یو اگر کسا  یتجمعات  موم یتو شارک    ،ا    یبرا ،نیجنگ راه تنها  یکنیم فکر تو  پا:  مشااور- 

 .ترسوس  حتماً    کنینم

 نکن ؟ فکر یجورنیا یچطور ممکن  کس !طورهنیهم حتما!  بل :  نوجوان- 

  ک  یکساا مورد در نظرت  مثالً  یو . نکنن رو  کار نیا ترس خاطر ب   هایلیخ و  یبگ درساا  تو  ،یشااا:  مشااور- 

 کردن؟ شرک  تجمع نیا یتو  یشناسیم ک   یکسان همه  ؟یچ کن  شرک   تون ینم و ض یمر

  یکسا  چون  هم  خودم. نتونسا   و بود  کار سار  هم  بابا  و بود خورده  سارما یلیخ  مامانم  مثالً  ن   ک  هم :  نوجوان- 

 .هستن ترسو هم   یبق  داره  فرق  لمونید   ما  یو .  برم نتونستم ببره رو  من نبود

 

 گرانیخواندن نظرات د "اشتباه "و  گرید فرد دگاه ید درک روش در رییتغ -2

  داشات  گرید  افراد  نظر  نقط   از  یتصاور  ، نتوانیم  فقط  ابت،ا  در  اننوجوانخود اذ ان دارد ک     هیدر نظر 2سالمن

 .، نکن  درنب  درستی   ، باش   کرده  تجرب   را آنها  از  متااوت  یتیموقع  چ چنان   را  دیگری  نظر  توان، ینم  و باش، 

 توانایی کافی برای درن صحیح نظرات دیگران را ن،ارن،.کن، ک  نوجوانان میدر واقع او بیان 

 نیا. نام، یم  "سااوم شااخص  ،گاهید" را  آن ساالمن  ک   رساا، یم  یامرحل   ب   نوجوان   ینوجوان  دورة  لیاوا  در

  قبل  از  کمتر  و باش،   داشت   گرانید  و  خود    نیب  تعارض  ب   یترینی   نگاه  تا  ده، یم  اجازه  نوجوان  ب   مرحل 

 یاساتنباط درسات  توان، یفرد م   یدوران نوجوان  رشا، بهنجار در  یبع،  مراحل  در. کن،   یساازیمساائل را شاخصا

و موضوع چ  خواه،  ط یشخص سوم از شرا کیک  نگاه    ردیدر نظر بگ   یداشت  باش، و حت  گریفرد د  ،گاهیاز د

.  کن، یم انیب یاجتما   یها یدرن نحوة اسااات،لل نوجوانان دربارة موقع  یبرا  یبود. م،ل سااالمن چارچوب

متااوت را   یها،گاهیمختلف د  یها یک  مز میخواه، بود اگر از نوجوانان انتظار داشات  باشا  یاهودهیتال  ب

خواه،  ریتاساا  ی اب  توسااط افراد مختلف ب  شااکل متااوت   یموقع  کیک     کنن، یدرن کنن،. آنها درن م

  یتلق  "اشااتباه"  را  گرید  یها،گاهید  و  ورزن، یم ، یتاک  خودشااان  ،گاهید  یدرساات  یرو بر  چنانهم ماشاا،  ا

 .کنن، یم

 
2- Selman 
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  مخا ف  اجتما ی-یاساایساا  یهاگروه  نظرات  درن  ییتوانا  نوجوانان  ک   دارد  یاهم جه  نیا  از  راتییتغ نیا

 یزنبرچساب  ب  اسا   ممکن  موضاوع نیا  گرید  طرف  از. دارن،   تن،   و  کالیراد  ینظرات  ج ینت  در  و ن،اشات   را  خود

 .انجام، یب زین آنها مخا اان ب 

 همساالن گروه  تیاهم -3

جا،ا شااا،ن از خاانواده و ورود با  اجتمااع آمااده    ینوجوان برا   یو ورود با  دورة نوجوان یباا اتماام دورة کودک

گروه دوساتان و همساالن   شاود یک  نوجوان با آنان روبرو م  یگروه  نیترو مهم  نیاو   ر یمسا نی. در اشاودیم

فرزن،شاان کمرن  شا،ه و نقش گروه دوساتان و همساالن   یدر زن،گ  نینقش وا ،   دوره ب  مرور نیاسا . در ا

 یو حت  یاصاال فیبا دوسااتان خود  وظا یهمراه  یک  نوجوان ممکن اساا  برا  ییتا جا   شااودیتر مپررن 

تا   گرددیم  یمیصااامگروه دوساااتانه    کیب  دنبال     یخود را فرامو  کن،. نوجوان در آزاز نوجوان  یهاارز  

 شود.  کیها شرو مشکالتش را با آن  هایها  نگرانها وق  بگاارد و آرزوها برقرار کن،  با آنبا آن  یمحکم  ون، یپ

  با   خود  ازیان نیتاام  یبرا نوجوان. نا، نکیم  ینقش خاانوادة دوم فرد را بااز  یدر واقع گروه دوساااتاان تاا حا،ود

 لیمعمولً تما  گران یشا،ن از جانب د  ، ییب  تا ازین  نیچنو هم   یامن  و  جانیه  احترام    یمیصام  و  ید بساتگ 

 یهاارز    مطابق  و کن،   صاحب   نساالنشمثل هم ؛همساالن و دوساتانش کن،   گرید   یدارد ظاهر خود را شاب

  کن، یم   یمادر تقال و گر  نهیس    یب   شق و امن  ،نیرس   یک  برا  ، یرا تصور کن  ینوزاد  کن،.  رفتار  و  فکر  هاآن

مانن، همان   زیبزرگ اس ؛ نوجوان ن  یاو مانن، پادا  و  ات  یخوردن برا  ریها  ش تال    نیپا از ا   یو در نها

 اف یدر  یبرا  و  کن، یم  تال  از دوساتان و همساالن  ، ییتا  کساب  یبرا    ی شاق و امن  اف یدر ، یب  ام  نوزاد 

 بزن،.  یممکن اس  دس  ب  هر کار ، ییتا نیا

  رودیم  انتظار  ما  کشااور  در  امروز  نوجوانان  یزن،گ  در یاجتما   و  یاساایساا مسااائل  شاا،ن  پررن   ب   توج  با

 ای  و  کرده  اب   دوسااتانشااان  ب  را  خود  یطلبجانیه و شااجا     یفکر  یهاییتال  کنن، ک  توانا  نوجوانان

 .شون،  همراه هاحرک  نیو با آنان در ا رن، یسالن خود را بپا نظرات دوستان و هم

 یتیجنس یهانقش با شدن مواجه -4

  ک   دارن،  یتیجنسا  یهانقش از  یتر اب   یساازماهوم  پساران هم  و  دختران هم   یساا گ   11 سان  ح،ود  در

 ، یتشا، »  ن، یفرآ نیا .اسا  پساران  مناساب  ییرفتارها چ   و  دختران مناساب  ییرفتارها  چ   کن، یم  مشاخص

. دسا  کم گرف   ، ینبا  یتیجنسا  یهانقش نیا  بر راو سان     فرهن   ریتا   .شاودیم  ،هینام  3«یتیجنسا  نقش

  ک یب  خود باشاان، در حا   یآزاد و متک   یقو  مسااتقل   جسااور   ک   شااون، یم بیترز  معمول  نوجوان پسااران

محتاط     وابسااات   ک  تال  کنن، جااب   ده، یسااام  ساااوق م نیانتظارات اجتماع  دختران نوجوان را ب، 

 
3- The intensification of gender-related role expectations 
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  حقوق  و  نقش  یبرا  رانیا  جاامعاه  در  کا   یایسااااختاار  یهاابااشااانا،.  الوه بر آن تاااوت  عیمحا،ود و مط

 بر  را  یشاتریب یاجتما  فشاار  و  ضیتبع  نوجوان  دختران  ک   شاودیم با ث  دارد   وجود  مختلف  یها یجنسا

  ا خصااو ی ل  و  نوجوانان  ر یاخ  یهادر حرک   یبا توج  ب  پررن  بودن ماهوم جنساا  .کنن،   احساااس   خود

 .کنن، یمها احساس تعلق حرک  نیا ب دختران نوجوان  

 ینوجوان در جاناتیه -5

بروز احسااساات در نوجوانان .  شاون، یشاناخت  م  یو خلق یو نوساانات احسااسا  راتییبا تغ نوجوانان معمولً

 کیو در طول    کرده  رییب  سار   تغ  توان، یم  یخلق  حالت  نوجوانان  دراز بزرگساالن اسا .   تر، یشا،   معمولً

مساول    نیا  لیاز دل  یکیاضاطراب و ... را تجرب  کن،.     یشااد   یحالت مختلف افساردگ  نوجوان   زمان کوتاه

  یهورمون   راتییتغ  گرید  لیاس . د  جاناتیه   یریدر م،   یمهارت کافمغز و ن،اشتن    کرتکا  ی ،م رشا، کاف

شا،ه اسا     رفت یپا یکمتر از آنچ  در باور  موم  یهورمون  راتییتغ نیدر نظر داشا  ا ، یدوران بلوغ اسا . با

 .اس  رگاارینوسانات تا  نیبر ا

اوساا . دورة   یهاها و اضااطراباساا   اسااترس   رگاارینوجوان تا   یک  بر نوسااانات خلق  یگریمهم د  امل

 یو اجتما   یشغل   یلیتحص   یمختلف خانوادگ  یهانوجوان در  رص   یابی یدورة آزمون و خطا و هو  ینوجوان

مقابل  و   یهاآموختن رو    ینوجوان برا  یهایریادگیها و  آزمون و خطا  جهینت  یتا ح،   یاسا . نوساانات خلق

 کنار آم،ن با مسائل و مشکالت اس . 

 و  متنوع جاناتیه  هب  تجرب  ازی بارت اسا  از ن یطلب  جانیاسا . ه  یطلبجانیدوران ه  ینوجوان  نی الوه بر ا

 ریپا اسا  ک  نوجوان را خطر  یاز  وامل  یکی  یطلبجانیب  ه  ازی. نیو اجتما  یانب  رزم خطرات جسام ، یج، 

 یهاااما، یاو پ  کننا، یم  یابیااز بزرگساااالن ارز  شیرا ب  جاانیه  هارز  تجربا  یگره سااان  نیاچرا کا     کنا، یم

 .خرن، یخطرنان را ب  جان م

 در  یشااایانا، مرگ  نا، یفرآ  کا   اسااا  نیا داشااا   نظر در ، یاباا  نوجواناان باا ارتبااط  در  کا  یمهم نکاات از یکی

  یها اسا  و احتمال مرگ  یزن،گ یدوره ها  نیتراز ساا م  یکی  ینوجوان .اسا   متااوت بزرگساالن با  نوجوانان

 یاساا  ک  نوجوانان نگاه  یلیاز دل  یکی نیاساا ؛ ا یساان  یهااز گروه  یاریدر نوجوانان کمتر از بساا  یعیطب

 .دانن، یم  مارانیو مردن را مخصاو  ب  ساا من،ان و ب  نن، یبیب  مرگ ن،اشات   خود را در معرض آن نم  یواقع

ک  در برابر خطرات مصاون هساتن، و   کنن، یم  فکر  لید   نیب  هم پن،ارن، یم  رایخود را نام  نوجوانانواقع    در

 الوه بر آن چون ق،رت تاکر نوجوان هنوز ب  طور   .زنن، یم  خطرنان ا مال  ب  دساا   بزرگسااالن از  ترراح 

کن،. ب    ینیبشیپ  یخود را ب  درسات  یو کارها ماتیو تبعات تصام جینتا  توان، یاسا   او نم  افت یکامل رشا، ن

 ینیبشیحملا  کنا، و پ  یتیامن  ایاو   یحاااظت  یروین کیانوجوان ممکن اسااا  با،ون فکر با     کیا نوان مثاال 
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ب    یانجساام  یهابیمنجر ب  آساا  توان، یدارد  بلک  م یج،   یاو خطرات قانون  یاق،ام ن  تنها برا نینکن، ک  ا

 شود. زین طرف مقابل

 یاخالق یهاار ش افتنی -6

  کن، یم ی، ینوجوان را وارد مرحله ج،   جیب  ت،ر ، یج،   یهاو کساب تجرب   یاساتقالل در دورة نوجوان  شیافزا

.  کنا، یمواجا  م ییهاامرحلا  از انتخااب  او را باا چاا ش  نیانتخااب کنا، و ا  "زلط "و  "درسااا " نیب  ، یاکا  او باا

 :کن، یم ارائ  مطلب نیا درن یبرا یامرحل  6 یم،  اژهیپ هینظر بسط  با 4کلبرگ

  یتنب نوع هر با مواجه  از زیپره -1

 خود یبرا پادا   اف یدر -2

 فرد یزن،گ مهم افراد یسو از ش،ن ، ییتا -3

 مقررات و نیقوان از یرویپ -4

 ی موم ریخ  یر ا -5

 یانتزا  و شمولجهان یاخالق اصول از یرویپ و اطا   -6

 از  یکی  در نوجوانان  شاتریب شا،ه انجام  مطا عات  اسااس   بر.  کنن، یم یط  بیمراحل را ب  ترت نیمعمولً ا  افراد

 یاخالق  یهااسات،لل  توان، ینوجوان نم  یک  چگون  گاه  ، کنیم   یتوج  موضاوع  نیا. دارن،   قرار  4 تا  1  مراحل

قرار   3در مرحله  یاز نظر رشا، اخالق  یمتوج  شاود. در واقع اگر نوجوان  یرا ب  درسات یاسایمساائل سا  یشاما برا

 اسا  همساالن ای و نیوا ،   از ، ییتا  اف یخود ب  دنبال در یاخالق-یاجتما -یاسایسا  ینظرها  در  باشا،   داشات 

 باهم،. یرا ب  درست یاجتما  یهاحرک  یاخالق یشما دربارة مرزها هاتیتوج ، توانینم و

 یرشا،   فیوظا  نیتراز مهم یکیو نحوة تعه، ب  آنها    یاخالق یهاارز    افتنینکت  توج  داشا  ک    نیب،  ، یبا

 جسااتجو  خود  یبرا  را  یاخالق  یهو  نیا  توان، یمک     پن،اردیمک  نوجوان    ییاز فضاااها  یکینوجوان اساا . 

 .اس  یاس یس -یاجتما  یهاحرک   رصه کن، 

 یابیتیهو -7

برداشا   متا ر   نیاسا . ا یابی یهو  ده، یرخ م  یدوران نوجوان ییانتها یهاک  در ساال  یامساول   نیترمهم

ب   ،نینوجوان رسا یشاناختروان-یاجتما   اهیوظ  نیتراسا  ک  معتق، بود مهم کساونیار  هیاز مطا عات و نظر

ارز  قائل اسا    یزیچ  چ  یاسا   برا  یفرد ب،ان، چ  کسا  نک ی بارت اسا  از ا   یهومنساجم اسا .    یهو

  نوجوان "ستم؟یمن ک"پاسا  ب  سوال    یدنبال کن،. در جساتجو برا  یرا در زن،گ  یریگرفت  چ  مسا  میو تصام

 
4- Kohlberg 
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   ی قوم  یهادر گروه   یمشاارک  در جامع    ضاو   یفردانی: شاغل  روابط مشاودیروبرو م  یادیز  یهابا انتخاب

 یهاآزاز شا،ه و در ساال  یدر اواساط نوجوان  یابی یهو  ن، یفرآو... .   یو ماهب یاسایو سا  یاخالق  یهاآرمان

و   کنن، یرا امتحان م  یمختلا  یها یفعا   ال ساو نیپاسا  ب  ا  افتنی  ری. نوجوانان در مسارسا، یب  اوز م یانیپا

 شاانیهاییخود و توانا  یتا ب  شاناخ  واقع  دهن، یم  رییتغ  گریموضاوع ب  موضاوع د  کی القهشاان را از م،ام  

 یکساا  چ   کنن،   کشااف  ک   هسااتن،  نیا  دنبال  ب  یاجتما   و  یفرد  مختلف  یها رصاا   در  نوجوانانبرساان،. 

در   یپرسااش پاساا  دهن، ک  چ  نقشاا نیب  ا  خواهن، یآنان م  .دارن،   تعلق  افراد از  یگروه  چ   ب   و هسااتن، 

باهمن، ک  جامعه   خواهن، ینوجوانان م  گریاز طرف د هساتن،. بن، یها پاجامع  دارن، و ب  ک،ام اصاول و ارز  

آنان   خودِ  ِیابر هو  یمیمساااتق  ریتا  انیاجامعا  و اطراف  یادارن،  چرا ک  هو  یتیچ  هو انشاااانیاآنهاا و اطراف

 یاسایسا و یاجتما   یها یفعا  لیدل  نیترمهم از  یکی  یابی یهو  یبرا  تال   نیا  ج یخواه، داشا . در نت

 .اس  نوجوانان

 خود دانستن بزرگسال و یابیاستقالل -8

 نیهم  نوجوان  نیمتخصااصاا  مهم یهاچا ش  از یکی. اساا   یبزرگسااا   و  یکودک  نیب  یانیم  یادوره  ینوجوان

مسااتقل و کامل نگاه کنن،.   یبزرگسااا  ایو   فهم، یک  نم  یچون کودکنوجوان هم   ب ، یبا  دانن، ینم  ک  اساا 

دارد ک  از  لیاساا . نوجوان تما  زیبرانگ خود نوجوان هم چا ش  یتعارض در نقش کودن و بزرگسااال  برا نیا

از  یاریدر بسا  گریمساتقل و آزاد نگاه شاود  اما از طرف د  یخود مساتقل شاود و ب  او ب   نوان بزرگساا   نیوا ، 

 کن،.  یمساتقل از آنان زن،گ  توان، یهنوز ب  خانوادة خود وابسات  اسا  و نم  -از جمل  مساائل ما ی  –  هان یزم

 مهم  ماتیتصام اخا   یبرا  یکاف  ییتوانا  او  و نشا،ه  کامل  نوزهنوجوان   یو اجتما  یرشا، شاناخت گریطرف د  از

 .ن،ارد را مستقالن  صورت ب 

 بزرگساالن   اساتقالل داشاتن  یبرا  یکاف  ان،ازة  ب   هنوز  ک  شاود  متوج   یدرسات  ب   توان، ینم  نوجوان  واقع  در

  ک  اسا  نیا  هاراه نیا از  یکی.  کن،  ا بات  را  اساتقالل نیا  خواه، یم  یمختلا  یهاراه  از  و اسا   نکرده رشا، 

 یو اجتما  یاسایسا  ن،ةیچون بزرگساالن بر آهم  خواه، یو م  پن،اردیم  بزرگساال اجتماع  در  را  خود  نوجوان

نکت  توج  داشا   نیب  ا ، یباشا،  اما با حیصاح  یتا ح،ود  توان، ینگاه م نیکشاور خود مو ر باشا،. هرچن، ک  ا

 یبرا  -شاناختی  اجتما ی  تجرب  و ...از نظر روان-لزم    ینوجوان برخالف خواسا  خود  هنوز آمادگ کیک   

 .ن،ارد را جامع  در فعال بزرگسال کی نقش ش،ن دار ه،ه
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 یاجتماع یهاحرکت با  ریدرگ  نوجوانان با مواجهه در  هیاول مداخالت •

در نظر داشاا  اشاااره  ، ینوجوانان با نیک  در برخورد با ا یموضااو ات  نیترادام  ب  طور خالصاا  ب  مهم  در

در بر خواهن، گرف    بیرا جه  کنترل آسا   ینکات تنها م،اخالت او  نیکرد. لزم ب  ذکر اسا  ک  ا  میخواه

برنامه   کی  هیوضاع موجود  ته  یو بررسا  یبحران ط یبا گاار از شارا  .بود نخواهن،   یدرمان م،ت  یطولن  برنامهو  

 .رس، یب  نظر م یضرور ن یزم نیدر ا یدرازم،ت درمان

 . دیباش آگاه  خود یشناختروان حالت به مدرسه،  مشاور ای و درمانگر عنوان به -1

اسا  ک  ب  شاما مراجع  کرده اسا .   یشاما و نوجوان  یزن،گ  مشاترن  نقاط  نیترمهم  از  یکی اسا یسا  و اجتماع

 و ، یهساات  موافق  نوجوان  یها یفعا  با  هم  شااما ایآ. ، یشااو  آگاه  خود  یشااناختب  حا   روان  ، یکن یسااع

 ؛یهماهنگ  نیهم  لید   ب   ایآ اساا ؟  خوانهم  او  احساااسااات  و جاناتیهک  با  ، یدار یو احساااسااات جاناتیه

 جاناتیه و احسااساات  و  ، یمخا ا  او  با ایآ با عکا  ایو    ،؟یریگیم  ،هیناد  کن، یم ، یک  نوجوان را ته،   یخطرات

 ،؟یکنینسب  ب  او احساس خشم م  مخا ا  نیا لید  ب  ایآ ،؟یکنیم تجرب  را یمتااوت

 بر  ، یتوانیک  م  یریبر ارتباط با نوجوان و تا   یادیز  ریشاما ب   نوان درمانگرممشااور تا   یشاناخت  روان حا  

 شا،ت اگر. ، یشاو  مسالط   خود   یوضاع  بر ، یکن  یساع  یام،اخل   هر از  شیپ. داشا  خواه،  ، یباشا  داشات وی  

  موارد  در جز  ب  ، یکن  یسااع. ، یریبگ   کمک  روانپزشااک ای  و  روانشااناس   کی از اساا    ادیز شااما جاناتیه

 .، ینکن کار نوجوانان با ، یدار قرار خت یبرانگ   یوضع در خودتان ک  یحا ت در  یاضطرار

 :اس  کرده مطرح یبحران ط یشرا ام،ادگران یبرا را ریز یهایژگیو یجهان به،اش  سازمان

نگر    م ی قل ساال   یا تماد  درسااتکار  یتاکر شااااف  قابل   یطبعشااوخ  م یرفتار مالو با    صااادقان  مراقب 

 یریپا شور و شوق  انعطاف  گران یاحترام ب  د   ینگر  مثب  ب  زن،گ   یا تماد ب  ناا  خودآگاه  طرفان  یب

 یشیو آزادان، 

خود و آنها را   نیب  یهاتااوت  گااشاات  ب  آنان احترام   ن یمراجع  یها و باورهاب،ون توج  ب  ارز   ، یبا  شااما

 . دینشو آنان با یاسیس بحث وارد عنوان چ یه بهو  شمردهها را محترم تااوت نیا  داده صیتشخ

  اگر ح،اقل ، یکن ،ایپ  یآگاه  خود یجانیه  و  یاحسااسا   یوضاع از  ریز  ج،ول ساوالت  ب   پاسا  با  ، یکن یساع

 :شناختی مناسبی برای م،اخل  در بحران ن،اری، کنی،  احتمالً شرایط روانس  مورد از این موارد را تجرب  می

 یساسات پا   و  دسا   کردن  ی  شا،ن   داغ  شا،ن   مورمور   یکرخت  ،؟یدار  را  احسااساات نیا  از  یکی ایآ 1

 ...و یتناس مشکل قلب  تپش ب،ن  یا ضا  رز   پاها  در
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 نام  را ن، یخوشاا  احسااساات  ، یتوانیم ایآ  ،؟یآور خاطر  ب  را  گاشات   از خو    یاخاطره  ، یتوانیم ایآ 2

 ،؟یببر

 ده،؟ رخ یوحشتناک اتااق و ، یباش  ناتوان اوضاع کنترل در اس  ممکن ، یکنیم فکرش،ت  ب  ایآ 3

 کی  در  ایآ شا،ه؟  خارز دساتتان  از  تانیرفتارها از  یبعضا  کنترل  و ، یهسات ی صاب  و  زدهوحشا  ایآ 4

 ،؟یباش  مانیپش آن انجام از ک  ، یاکرده یکار ریاخ سا  

 نشان شکل ب   را  خود خشم نیا  ،؟یکنیم خشم احسااس   شا،ت  ب   یکسا  ب  نساب  در حال حاضار ایآ 5

 ...(و دادن فحش زدن  ادیفر)مثالً  اس ؟ داده

 . دینوجوان را کنترل کن یانجسم سالمت -2

. ، یکن  کنترل را  او یانساالم  جسام  ق،م  نیاو   در  داشات    حضاور یاجتما   یهاحرک  از  یکی  در  نوجوان  اگر

  اساتخوان  یو کوفتگ   یشاکساتگ   ایاحتمال ضارب  سار و     ، یکن  یبررسا را جراحات شا،ت  و  هایکبود  ها زخم

 عاًیدارد  او را سر  یطبک  نوجوان مشکل    ی. در صورت، یدر نظر داشت  باش   را  ...و  تشنج  شون   خون   فشار  اف 

 .، یبارست یمرکز درمان کیب  

 . دیکن ییشناسا را یجد یشناختروان مشکالت -3

 ساااوء ا رات اسااا  ممکن  مختلف   یو گروهها روهاین  نیب  یریو نزاع و درگ یاجتما   یهابا حرک   مواجه 

 ییشاناساا   یاو   مهم یهاق،م  از  یکی. باشا،   داشات   نوجوانان  و  کودکان  ا خصاو ی ل  افراد  ساالم   بر  یاریبسا

 جادیدر نوجوان ا  یب  تازگ  ریک   الئم ز  یدر نوجوان اس . در صورت  یج،   یشناختروان  مشکالت  و  اختاللت

  یتر قیدق  ینیبا   مصااحبه  خود  ایمتخصاص ساالم  روان ارجاع داده شاود و    کی  ب او  شا،ه اسا   لزم اسا  

 :، یکن استااده نوجوان لونیمآزمون چون هم یمعتبر یهاتس از  ایو  ، یده انجام

 و  مادر  چون  یکینزد  افراد  ا خصاو ی) ل  گرانید  ب   ح،  از  شیب یاتکا  و  یچسابن،گ  ای  و  یریگکناره •

 (پ،ر

 (نشود  یتوج یرش،  یهایژگیو ای و نوجوان سابق خلق با ک ) یپرخاشگر •

 تمرکز  ،م و یقراریب اد یز یختگ یبرانگ   یناآرام •

 یتحرکیب و یلیمیب  یمانن، شاد ن، یخوشا جاناتیدر تجربه ه یناتوان ، یش،  ی، یناام و زم •

 ش،ن مزاز یدم،م •

 ...(و دردمع،ه)سردرد؛  ن،ارد یطب  یتوج ک  یانجسم یها یشکا •

 خواب مشکالت •

 کردن ا تماد  یقابل دادن دس  از و یب،گمان •
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 مارط یزنگ  ب  گو   •

 انیها  و توهم •

 ن، یناخوشا خاطرات و افکار مزاحم و یرارادیز یادآوری •

 یخودکش افکار و مرگ با مرتبط  تاکرات •

  درمان ازمن، ین  اختاللت نیا  در  م،اخل . اساا  عیشااا  بحران   تجربه از پا  ریز  یشااناختروان  اختاللت  بروز

م،اخالت   ی در شارایط حاد و بحران  در بسایاری موارد  توج  داشات  باشای، ک . اسا  م،ت  بلن،   و چن،جانب 

 :رن، ها داتری ب  نسب  دیگر درمانسریع ا ربخشی پزشکیو روان دارویی

 استرس حاد اختالس  •

 سانح  از پا استرس  اختالل •

 ،هیچیپ سوگ اختالل •

 یاساس  یافسردگ •

 یاضطراب و یخلق اختاللت انواع •

 یسازگار اختالل •

 یجسمان شب  اختاللت •

 . دیکن فراهم کار شروع یبرا آرام ییفضا دیکن یسع -4

 ط یمح  ب   را. آنها ، یدور کن  متشانج  یفضاانوجوانان( را از  اینوجوان )و    ، یکن  یساع  ، یکنیدر م،رسا  کار م  اگر

 خود  بر)ک     گرید همکاران از  و  ، یکن  میتقسا  گروه چن،   ب   رانوجوانان اسا      ادی. اگر تع،اد آنان ز، یببر  یخلوت

اسا . چن،  یدشاوار اریکار بسا  زدهجانینوجوان ه  یادی. کنترل تع،اد ز، یریمسالط هساتن،( کمک بگ   و اوضااع

 یبرا اسا   زمان  ،نیخر  شاما  اهیوظ  نیترمهمک  ساکوت کنن،.   ، یها هم بخواهو از بچ   ، ی حظ  ساکوت کن

 یهاسااتمیساا  آب بخورن،   یک  کم  ، یها بخواهاز بچ   ، یتوانیمثالً م   شااود  آرام  یکم  رونیب  اوضاااع  نک یا

 آنجا  در  دوساتانشاان همه  ک   کنن،   کنترل  و بشامارن،   را  خود  تع،اد  ان،ازن، یب  راه را  یشایسارما و  یشایگرما

از  شیپ  . بود نخواهد  رگذاریتاث شاما  یهاحرف  جانات، یه یباال شادت در  دینکن  فراموش  .کنن،   حضاور

 اس    افتاده  اتااق  آنچ   ک   ، یبخواه(  نوجوانان  ن،ةینما  ای)و    نوجوان  از  ، یبا  ، یکنرا آزاز    یآنک  خود هر صحبت

 .کنن،  فیتعر را

 ، یدر ابت،ا بخواهمثالً    .، یکن  فیتعر  یگروه   یفعا   کی  هاآن  یبرا ، یدار  کار  و  ساار  نوجوانان از  یگروه با  اگر

. از ، یکن  یکشااقر   ایو    یریگیرا  ، یتوانیم  ،ن، یانتخاب کنن،  اگر ب  توافق نرساا  ن،هینما کیخود   یک  برا

 گرید  یهاده،. از بچ   حیجمع حاضااار شاااود و اتااقات و نظر نوجوانان را توضااا  یک  جلو  ، یبخواه ن،هینما

کمک   یک  برا ، یده  حیم،ت ساکوت کرده و صاحب  دوسا  خود را قطع نکنن،. ب  آنها توضا نیدر ا  ، یبخواه
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 یب  درساات ، یتوانیها را قطع کنن،  شااما نمافتاده اساا  و اگر صااحب   یچ  اتااق  ، یباهم ، یدار  ازیب  آنها ن

 .، یمتوج  موضوع شو

 . دهد نشان را جاناتشیه و احساسات دیده اجا ه  نوجوان به -5

. اجازه سا ین  یو درمان  یلیتحصا   یتیاه،اف ترب  یریگ یپ  یبرا یزمان مناساب  ، یقرار دار  یبحران ط یدر شارا  اگر

ناسااازا گا    ایبروز ده،. اگر نوجوان فحش    یرا ب  صاااورت کالم جاناتشیه  یمرزهیچ نوجوان ب،ون    ، یده

 .، یریبگ  ،هینشن

و اگر نوجوان از ا ااظ نامناساب اساتااده   ، یساکوت کن جاناتیدر مقابل بروز ه  ، یکن یساع  یدرمان  یفضاا  در

 صاحب   .، یکن  یادآوری  او  ب   را  درمان  اتاق  نیقوان تنها  -بود  مناساب  فضاا  شاما  ینیبا   شامّ اسااس  بر  و-کرد  

نوجوان نه به  به.  ، ینکن ارز  یو آنها را ب ، یریرا دسا  کم نگ   و احسااساات جاناتیه  ، ینوجوان را قطع نکن

 مسالط   خود  بر. دینگاه کن  قتیحق  یدر جساتجو یبلکه به چشام  انساان فهمد، یکه نم یچشام  کودک

 .، ینکن لیتب،  یاس یس  بحث یبرا ییفضا ب  را یدرمان یفضا و ، یباش 

 ب   اسا    شا،ه  ،هیفهمو    ،هیشانداشات  باشا، و احسااس کن، ک    جاناتشیبروز ه  یامن برا  ییک  فضاا  ینوجوان

 .زد خواه،  خطرنان یها یفعا  ب  دس  یترکم احتمال

 . دیکننوجوان فعاالنه گوش  یهاصحبت به -6

 یهاکیتکن از  کار  نیا  یبرا. اس  ش،ه  ،هیشن جاناتشیه  و  هاحرف  ک  ، یب،ه  را امیپ نیا  نوجوان  ب  ، یبا  شاما

 :اس  ش،ه اشاره هاکیتکن نیا ب  خالص  طور ب  ادام  در. ، یکن استااده فعال دادن گو  

 

 مثال ک ی تکن

 ... و اوهوم متوجهم   جب  طور نیا ک  اوه  یخنث یهاپاس  ارائه

 صااحب   یبرا  درخواساا 

 شتریب

 ؟یب،  حیتوض شتریب ش یم •

 ...مهم  یلیخ برات موضوع نیا انگار •

 .ب،ونم مورد نیا در شتریب دارم دوس  •

 یطورنیا   یااموقع  نیا  یتو  بود  ممکن  هااایلیخ  نظرم  باا  • کوتاه نظرات ارائه

 .کنناحساس  

 .یباش  داشت  دوست  با یمتااوت نظر یدار حق تو •

 !یگات یجا ب نکته چ  •
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 . دیکن یهمدل نوجوان با -7

 تنها یب،ن حا    و  نگاه نیا.  شاماسا  یرایپا   یب،ن حا    و هم،لن   نگاه  نوجوان با  یهم،   در  نکت   نیترمهم

 نیا ب .، یباشا  آگاه  خود  یشاناختبر حا   روان  مشااورمدرمانگر   نوان  ب   شاما  ک   شا،   خواه،   محقق  یحا ت  در

باشا،. فکر  نیناراح  و خشامگ  ، یناام   یخود ناراضا  ط یحق دارد از شارا  یامروز  نوجوان  ک  ، یکن  توج   نکت 

 .، ین،ان ا تباری. افکار و احساسات او را بس یخود ن ط یک  او بچ  اس  و متوج  شرا ، ینکن

ب  نوجوان کمک   یهم،  امیرساان،ن پ  یب  شاما برا  توان، یم  یگو  دادن انعکاسا  یهاکیتکن   نیا بر   الوه

 کن،:

 

 مثال ک ی تکن

  پش  احساس  شناخ 

 آن  بر  ، یتاک و  کالم 

 .باشم تااوتیب تونمینم من: نوجوان

 یهم،رد ان،وه  و زم:  احساس 

 نیزمگ   یلیخ   ینیبیم  رو   یابق  درد  یوقت  تو:  درماانگر  پااسااا 

 .یش یم

 .کنم دازون رو جاهم  برم خوادیم د م: نوجوان

 یناکام خشم :  احساس 

 ی صااابان ط یشااارا  نیا از  چق،ر  ک   فهممیم  من: درمانگر پاسااا 

 .یهست

 صحب   خالصه انعکاس 

 .... ک  یگات ش،م؟ متوج  درس  من •

  سارتون  ناظمتون  یو   ، یبخون  سارود  هم با  نیخواسات شاما پا •

 .، یکش داد

 محتوا  ، ییتا

  رهیم اد  ی  ک   شاا یم  ی صاابان  انق،ر  آدم  وقتا یگاه  اوهوم  •

 .خطرناک  کارها یبعض

 داشات   رو  خودت  نظرات  یدار اجازه  و یشا،   بزرگ  تو!  درسات  •

 .یباش 

 ،نیپرس  سوال

 ش،؟ یچ بع،   •

 ؟یکرد صحب  یکس با ل یتحل نیا مورد در حال تا •

 تو نظرت در مورد حرفی ک  دوست  زد  چی ؟ •
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 . دیبا گردان حال  مان به را نوجوان -8

 او از مثالً  ، یابرگردان حاال زماان  با  را  او. شاااود زرق نااگوار خااطرة  یادآوریا  ایا و  خود  افکاار  در نوجوان  ، یانگااار

 احساس   یکرد  فیتعر  ک   الن  ؟یکنیم احساس   را  یزیچ  ب،ن   در  هم  الن  ؟یدار یاحساس   چ   الن  ، یبپرس 

 ...و ؟یدار موقع همان با یمتااوت

 را آن  یهاانشاااناه دیاکماک کن  او باهو   رده ک  یسااا نوجوان را نرماال  ی دگجاانیو ه خشاام -9

 . بشناسد

نابساامان  ط یما ب  شارا  یعیواکنش طب  خشام ، یی. ب  او بگو، ینوجوان نرمال کن  یرا برا  یزدگجانیه  و خشام

  ریی حل مشاکالت و تغ  یمحرکه ما برا  یرویخشام ن  .کنن، یاو احسااس م   یاز نوجوانان شاب اریو امروز بسا اسا 

  یاحسااس اسا  ک  مشاکالت  نیاسا  و تنها برخورد ما با ا یانساان یخود احسااسا  یاسا . خشام ب  خود ط یشارا

 او  سااراغ  ب   ک   یافکار  هم باکن،.    فیخود را توصاا  یزدگجانیخشاام و ه  ، یب  او اجازه ده  .کن، یم جادیرا ا

 زینسب  ب  چ  چ  قاًیدق  ، یاز او بپرس   .، یکن  یبررس  خشم هنگام  در  را  او  احساسات  و یب،ن  یهاحا    ن، یآیم

 .کن، یاحساس خشم م یو چ  کسان

 حیو توضا  ، یبزن ییهامثال  او  یبرا  ، یبخشایاز آنک  نوجوان احسااس کرد ک  شاما ب  احسااساات او ا تبار م پا

از او   .میکن  رفتارو    میریبگ   میتصام یب  درسات  میتوانیما نم  ادیز  یزدگجانیه  ایو    ، یدر هنگام خشام شا،   ، یده

 رفتار  یدرسااات  ب   ان، نتوانسااات   یزدگجانیه هنگام  در انیاطراف ایکن، ک  خود  و   ،ایپ ییهامثال  ، یبخواه

 یهاشارک  در حرک   یاسا  برا  زدهجانیو ه نیخشامگ  اریک  بسا  یک  باهم، زمان ، یب  او کمک کن  .کنن، 

وگویی از یاک درماانگر و نوجوان را بیاان کا  گاا   برای مثاال با  جا،ول زیر  نکنا،.  یریگمیتصااام  یاجتماا 

 توج  کنی،: کن، می

 ک ی تکن وگوگفت  نده یگو

ک    نیخوایاز من م  یجورچ   شااام یمناجر م   یادارم از  صاااباان نوجوان 

 نباشم؟  ی صبان
--- 

   یوضاع نیا یما تو  شاتری. بیهسات  ی صابان  یلیاوهوم  معلوم  ک  خ مشاور

 ی برا  یراه  میتونیم  یجورچ   مینباش  ی. اگر  صبانمیشیم  ی صبان

  یلیانجام خ یبرا  میتونیم  یچ  جور  م؟یکن  ،ایمشاکالت پ  نیحل ا

ب  ما   تون یوقتا م  یلیخشاام خ  م؟یاز کارها شااجا   داشاات  باشاا

  ؟یهسات  ی صابان  یفهمیم  یچ  جور  یبهم بگ  یتونیکمک کن . م

 افت ؟یتو م یداره تو  یچ  اتااق

 تایی، محتوا -

 خشم یسازنرمال -

 خشم نشانگان یبررس  -
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قلبم تنا،تر    کنمیمااجراهاا فکر م  نیبا  ا  یداد بزنم  وقت  خوادید م م نوجوان 

  اد یذهنم    یا  تو. هم کنمیو ناخودآگاه دساتام رو مشا  م زن یم

  ی. هشاا یم  تریو  صاابان  شاا یو اونا تکرار م  افتمیحرفاشااون م

 .ش ینم  یحواسم رو پرت کنم و  خوامیم

 

  قلب    یبزن  داد خوادیم د     یشایم  ی صابان  یوقت  یگات تو  پا مشاور

 خردکن  ا صااب  یزهایچ.  یکنیم مشا  رو دساتات  و  زن یم تن،تر

 .یکن کنترل رو فکرت  یتونینم  و ش یم تکرار ذهن  یتو  م،ام

 انعکاس خالصه صحب  -

  !مخم  یرو  یچ هم  چق،ر یوا آره  نوجوان 

 ت  یاذ شاااتریب داره  کن   کمک   بوده  قرار  ک   یتی صااابان نیا  انگار مشاور

  ک   یوضاااع نیا  با نظرت ب .  یکن  فکر درسااا   ذارهینم و  کن یم

  یا اقالن   میتصاام  یتونیم   یکن کنترل رو فکرت  یتونینم  یگیم

 ؟یریبگ میتصم یش، ترآروم  یوقت  یکن صبر بهتره  ای یریبگ

شاناخ  احسااس پشا   -

 کالم

تصااامایام - در  اا،م  گیاری 

 هنگام خشم

 

 . دیکن دایپ جاناتیه یسا آرام یبرا یفور ییهاراه  -10

 ییهاراه  ریدر ج،ول ز  .کن،  ،ایپ  خود خشام و یا ترس شا،ی،   یساازآرام  یبرا  ییهاراه  ، یکن  کمک  نوجوان  ب 

نوجوان و یا وحشا   از خشام    یکم  یاشا،ه اسا  ک  ممکن اسا  بتوانن، ب  صاورت  حظ  شانهادیپ  یفور

همراه باا او  ابا، یاب  یکا  خود راه ، یااز او بخواه  ایاو    ، یاده  شااانهاادیهاا را با  نوجوان پراه  نیا ، یاتوانیبکااهنا،. م

 .، یکن ،ایپ را اس  ا ربخش او یبرا ک روشی چن، 

 تنها  بلک   م یسااتین  آن  درمان  و  نوجوان هیجانات  جانبه  هم   کنترلمرحل  ب  دنبال    نیک  ما در ا ، یکن  توج 

در   یمنطق  صااورت  ب   و شاا،ه مساالط   یکم  خود  بر آنها  انجام با بتوان،   نوجوان  ک   میدار  ازین یعیساار  یهاراه

 ک  دارد فکر کن،. ییهاب  راه یمواقع بحران

 ق یدق  دو در  هاناا تع،اد شمردن بر کا و  50 تا 1 از شمردن

 دوس  کی ب  زیآممحب  جمله چن، گاتن ی پشتکو    از  هاآشغال  کردن  جمع  مثل  متارق   کار  کی  انجام

 دوس  کی  ای  و خانواده  یا ضا گرفتن آزو  در ستنیگر

 یداشتندوس  خاطرة کی  یها کا ب  کردن  نگاه آرام یقیموس  کی ب  دادن گو 

 کردن  د ا صورت و دس  شستن  و ییدستشو ب  رفتن

 ا ابا بیترت  ب   اتاق  داخل  لیوسا بردن  نام ،نیکش دراز

  ب ریز زیانگخاطره شعر کی خوان،ن ینیریش  ای یبستن کی خوردن
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 . دیکن یبررس خانواده  در را نوجوان تیوضع -11

ک     ، یکن یهساتن،. بررسا  یاسایسا-یمساائل اجتما   ریدرگ  یخود ب  نو   زیموارد  خانوادة نوجوان ن یاریبسا  در

   ی وضاع نیها در امت،اول خانواده نامناساب  برخورد  دو. در ادام   کنن، یمساائل برخورد م  نیخانواده چگون  با ا

 :میکن یم یرا بررس 

 ازین  مورد م،اخله خانواده   یوضع

  یاجتماا  -یاسااایاسااا  نظر  ابراز  اجاازة  نوجوان  با   خاانواده

 را  اجتمااع  ساااطح در  آما،ه وجود  با   مساااائال  ایا  و  دهنا،ینم

 .رن،یگیم  ،هیناد

  یازهاین  ب  نسااب   را  آنها و  ،یکن برقرار ارتباط خانواده  با  -1

 .،یکن  آگاه آن یرش،  دورة  یهایژگیو و نوجوان

 ،یشو  یفرد ب   لیتب، مشاور  مدرمانگر  نوان ب  شاما خود  -2

 .کن،  انیب را نظراتش او  کنار در توان،یم نوجوان ک 

  و  افراد  و  کنا،  مساااولا   حال  کا   ،یاکن  کماک  نوجوان  با   -3

 .کن،  ،ایپ  نظراتش انیب یبرا امن  ییفضاها

  ی اجتما  -یاسیس مسائل ریدرگ ش،ت ب  خود خانواده

 . کنن،ینم  یهستن، و از نوجوان مراقب  کاف

  یازهاین  ب  نسااب   را  آنها و  ،یکن برقرار ارتباط خانواده  با  -1

  خطرنان و  ،یکن  آگاه آن یرشاا،  دورة  یهایژگیو و  نوجوان

 .،یکن یادآوری آنان ب  را نوجوان طیشرا

  اس  ممکن. ،یکن کمک او ب  نوجوان جانیه کنترل در -2

 . باش، ازین م،ت یطولن  درمان ب  کار نیا یبرا

.  ده، بروز شما مقابل  جاناتش یه نوجوان ،یده اجازه -3

 مرتبط  یهاپروتکل از استااده با  ،یکن یسع جلس  در سپا

 .،یکن کنترل  و اصالح را او جاناتیه جان یه  با

 

 یاوهیشاا  ب   خانواده ط یمح  در  ک   ینوجوان.  دهن،  بها فرزن،شااان جاناتیه  و  افکار  ب   ک   ، یبخواه هاخانواده  از

 .زد خواه،  خطرنان یها یفعا  ب  دس  یکمتر احتمال ب  باش،  داشت  ،هی ق ابراز اجازة خطریب و سا م

 توانن، ینم  و ن،ارن،  را  بزرگساااال کی  یهاییتوانا  هنوز  نوجوانان  ک   ، یکن  یادآوری  هاخانواده  ب   گرید  طرف از

 فرزن،    نوان چیه  ب   ک   ، یبخواه هاخانواده  از.  کنن،   مراقب   خود از  موارد  یبعضا  در ای  و  کنن،   فکر  یدرسات  ب 

 .نگاارن،  تنها هاحرک  نیا در را خود

-های ساایاساایها بای، آگاه باشاان، ک  بروز بحراننکته مهمی دیگری ک  وجود دارد این اساا  ک  خانواده

چون زااا و شاااود. نیاازهاای جساااماانی نوجوان هماجتماا ی باا اث از بین رفتن نیاازهاای روزمرة نوجواناان نمی

ریزی و یح و یا برنام چون دریاف   شاق و محب   شاادی و تارای همشاناختیخواب مناساب و نیازهای روان

 چنان بای، پاس  داده شود.من،ی همقانون
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  طی شارا  یبرا را  حلراه   نیبهتر مسالله  حل  یهاکیتکن ا   اساتفاده  با دیکن کمک  نوجوان به -12

 . کند دایپ خود

 داشات   خود  یبرا  یماتیتصام  ک   اسا آزاد    یح،ود تا  -ینوجوان یانیپا یهاساال  در  ا خصاو ی ل-  نوجوان

. ردیخود بگ   یرا برا  میتصام  نیب  او کمک شاود ک  بتوان، بهتر یساتیاما با   اسا   متااوت  ما  نظرات با  ک  باشا، 

 جاانیه  بر یادیاز  حا،ود  تاا  بااشااا،   توانساااتا   جاانیاسااا  کا  نوجوان تاا با،   نیا  ازمنا، یامرحلا  ن  نیورود با  ا

 او از  نوان  چیه  ب  اس   زدهجانیه  هنوز  نوجوان  ، یکنیم  فکر  ک   یصورت  در.  شاود مسالط   خود  ختهیافساارگسا

 .کن،  فکر یحلراه ب  ک  ، ینخواه

. ، یکن  یاو را بررسا یاجتما    یمختلف ا تراض و فعا   یهاو راه  ، یکن  یب  همراه نوجوان بار  فکر  ، یتوانیم

 .نمایی،   یته ریمانن، ج،ول ز یو ج،و  ، یسیممکن را بنو یها نقاط مثب  و مناراه نیهرک،ام از ا یبرا

 ضعف  نقاط قوت  نقاط حلراه

 .شودیم داده  نشان  جانمیه .ون،میبپ تجمعات ب   ابانیخ در

 .کنمیم یرگااریتا  احساس

 و  دارد  ،نیااد  بیااآسااا  یجاا،  خطر

 .اس  خطرنان

 .ن،ارد یج، خطر .کنم   یفعا  نستاگرامیا در

 .شودیم  داده نشان  یح،  تا  جانمیه

 .دارد یکمتر یرگااریتا 

 .اس  لتریف

.... .... .... 

 :، یده پاس  سوالت نیا ب  هرک،ام مورد در و ، یکن نگاه ش،ه نوشت  یهاراه تمام ب  سپا

 اس ؟ یش،ن حلراه نیا ایآ •

 دارد؟ یج،  خطر حلراه نیا ایآ •

 اس ؟ رگااریتا  حلراه نیا ایآ •

 .، یریبگ  میتصم آن یاجرا یبرا و کرده انتخاب حل راه کی سپا

 . دیکن یادآوریرا به او  نده یو آ انیدر برابر خود، اطراف نوجوان یاصل یهاتیمسلول -13

ب  او  .اساا   مسااوول یکسااان  چ  برابر  در  و  دارد  ییها یمسااوو   چ   خود  یزن،گ  در  ک   ، یبپرساا  نوجوان  از

 ، یاسا . از او بپرسا  ن،هیآ  یمراقب  از خود و آماده شا،ن برا  یهر نوجوان  اهیوظ  نیترک  مهم  ، یکن  یادآوری

 خطرناان یکاار  با  دسااا   امروز از اگر  ایاآبگااارد؟  ریاو و جاامعا  تاا   نا،ةیبر آ توانا، یامروز او م یچگونا  کاارهاا

 ن،هیآ  در  کن،   یسااع  و  کن،   مراقب   خود از  امروز  نک یا ای  و  دارد  یبهتر  ریتا   خود    یزن،گ  و  جامع   در بزن، 

 همه  اهیوظ  بهتر  یایدن  یبرا ،نیجنگ   ، یکن  یادآوری  او  ب  ؟باشاا،   داشاات   جامع   در  رگااریتا   و  مهم  ینقشاا

 .اس  بزرگسالن  ه،ة بر راه نیا در پرخطر یکارها انجام اما هاس  انسان
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  یاد یز  افراد  ک   ، یکن  یادآوری  او  ب او را دوس  دارن،.    یرا دوس  دارد و چ  کسان  یک  چ  کسان ، یاو بپرس   از

از او  آنان خواه، شا،.  یدر زن،گ  یادیز  هایساختی  جادیبا ث ا  او  ،نید  بیآسا  و  دارن،   دوسا  را  او  یزن،گ  در

 از پا  آنان  یزن،گاو برخورد خواهن، کرد و    ،نید  بیب  نظر  خانواده و دوسااتانش چگون  با آساا  ، یبپرساا

 ،نشید  بیآسا خبر  ،نیشان  از پا را  ا  خانواده  از  یاصاحن  ، یبخواه  او  از  بود؟ خواه،  شاکل  چ   ب  او  بیآسا

 .کن،  فیتوص

 . دیده شنهادیپ نوجوانان مشارکت یبرا یخطرترکم یهاراه  مدارس و هاخانواده  به -14

 یریشاگ ی. پ، یکن یریشاگ یپرخطر پ  یها یاز حضاور نوجوانان در فعا   ، یکن  یگام ساع  نیتردر مهم  ینها  در

 بااکا     ییهاا  ما،ارس و هرجااخاانواده با تر از ما،اخلا  در آن اسااا .  بحران همواره ا ربخش  کیاکردن از وقوع 

 شانهاد یپ  ، یتوانیم  مثالً.  کنن،   فراهم  نوجوانان مشاارک   یبرا  ییهاراه  ، یکن شانهادیپ  دارد  کار  و سار  نوجوانان

 دهنا،   اختصاااا  یگروه  بحاث  با   را  ییهااساااا ا  کننا،   فراهم  نوجواناان  یسااارودخوان  یبرا  یزماان  ، یاکن

  یهنر   مختلف  اشاکال  ب   را  خود  احسااساات  و افکار  بخواهن،   نوجوانان از  کنن،   برگزار  یخوانکتاب  یهابرنام 

 .و.. کنن،  محتوا ، یتو  امن صورت ب  یاجتما  یهاشبک  در  کنن،  ابراز...( و مجسم   یقیموس   ی)نقاش 
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