
 

 شیوۀ رفتار با نوجوانان در دوران بلوغ

 *معصومه طباطبایی ستوده

 مقدمه

آن را بته « ختالق»هایی استت کته عقتل، عالم خلقت آکنده از شتگفتی
مدام تحسین و ستایش « حیات»جهت این معماری تکوینی و مهندسی 

انگیزترین کند  و انسان ایتن اشترف مخلوقتات نیتز دارای شتگفتمی
خلقت است که خداوند، پس از آفرینش او، بتر حستن خلقتت ختود 

ید بهترین دوران شتکوفایی حیتات در گوید. در این میان، شاآفرین می
ای کته بتین دورهبشر، چه زن و چه مرد، دوران رسیدن به بلوغ باشتد  

زندگی نوپا  ،کودکی و نوجوانی با بروز تحوالت هورمونی و شخصیتی
کند و ایتن تحتول او را بترای زنتدگی میرا دستخوش تحولی اساسی 

 سازد.آینده آماده می
دارد: از بلوغ جسمی گرفته تا بلوغ فکری  و از  البته بلوغ انواع مختلفی

بلوغ جنسی و فیزیکی تا بلوغ متافیزیکی. در هر یتک از ایتن مراحتل، 
دین مبین اسالم احکامی دارد و حتی برای هر یک، قوانین فقهی وضت  
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کرده است. نظر بته اهمیتت بلتوغ در نوجتوانی )بته گونته جستمی و 
دوران و نحوۀ تعامل والتدین بتا های این فکری( در این نوشتار ویژگی

 شود.فرزند، تبیین می

 های دوران بلوغالف( ویژگی
ها باید قبتل از هتر چیتز، و روش رفتار با نوجوان برای آشنایی با شیوه

های فیزیولوژیک دوران بلوغ آشنا شد تا بتوان بر استاس ایتن با ویژگی
 تغییرات جسمی، بهترین برخورد را با آنها داشت.

 های فیزیولوژیک دوران بلوغویژگی .1

های سالگی استت و تتا آخترین ستال ۱۲آغاز نوجوانی معموالً از سن 
ادامته ت شتود وبیش کامتل میکه رشد جسمانی کمت دهۀ دوم زندگی 

تظتاهر آن در  و شتودها آغاز میترشح هورمون فزایشیابد. بلوغ با امی
کنتد. رمگاهی بتروز میش و نقاط چهرهدر دختران و پسران با تغییرات 

جغرافیایی، ساختمان  ۀعواملی چون جنسیت، وراثت، منطق»در حقیقت 
 1.«در شروع بلوغ مؤثرند بدن، تغذیه، سالمت و...

 شناختی دوران بلوغهای روانویژگی .2
های رشتد بلکته یکتی از نشتانه ،بلوغ، تنها یک پدیدۀ زیستتی نیستت

فکتتری و اجتمتتاعی استتت و در حقیقتتت از عالئتتم آمتتادگی پتتذیرش 
عوامل انقالبی » رود.مسئولیت در زندگی فردی و اجتماعی به شمار می

                                                           

  بترای مطالعتۀ 268  صاینگونه فرزنتدتان را تربیتت کنیتدعباس عطاری کرمانی  . 1

)مفتاهیم بنیتادی در  رشتدشناسی روانچهر محسنی  بیشتر ر.ک: حسن احدی و نیک
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بلکه بر روان نوجوان نیز مؤثرنتد، افکتار و اختالق  ،تنها بر بدنبلوغ نه
ن پدیتتد ستتازند و انقتتالب عمیقتتی در روحشتتاآنتتان را دگرگتتون می

توان دیروز حتاال از آنچته هستت و آنچته بایتد کودک کم 1.«آورندمی
طلبی، در متدام در جهتت استتقالل و کنداحساس سردرگمی می ،باشد

پی کشف هویت خویش است و برای انسجام بخشتیدن بته هویتت و 
کنتد و گتاه از دوستتان و شخصیت خود گاه از والدین الگوبرداری می

تواند نوجوان را یا به کمال برساند یتا های الگو میگاه از رسانه. ویژگی
گرایی در دوران محوری و احستاسدچار ضالل کنتد  چراکته هیجتان
 شود. گرایی نوجوان میبلوغ در بسیاری موارد، مان  عقل

 ( شیوۀ رفتار با نوجواناِن در دوران بلوغب
ن میتا نادرستتتعامتل  ،های رایتج در دوران نوجتوانییکی از کلیشته

 عمومتاً به جای تعامل تنثیرگذار و عتاطفی، نوجوان و والدین است که 
شتود. از ایتن رو، نحتوۀ به بحتث و سروصتدا و دلختوری منجتر می

نوجوان بسیار مهم استت  چراکته شتیوۀ رفتتاری ناصتحیح برخورد با 
را از محیط گرم و مطمئن خانواده می فرزندناخودآگاه والدین، به طور 
پذیری د دیگر و در نتیجه، آسیباای تکیۀ نوجوان به افرراند و راه را بر
در ادامته بته راهکارهتایی بترای رفتتار کند. از ایتن رو، وی هموار می

 .کنیمدرست با نوجوانان اشاره می

 حفظ عزت نفس و تعظیم شخصیت نوجوان .1
شود، ممکتن رشد جسمانی زودتر از رشد عقالنی شروع می از آنجا که

گونته هری نوجوان بترایش ناخوشتایند باشتد. در ایناست تغییرات ظا
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و از اعتماد به نفس پایینی برخوردار باشد، همین مسئله  فرد اگر ،مواق 
گیتری و باعث گوشته عدم مواجه شدن او با حل مشکل، ممکن است

  بنابراین والدین در ایتن دوران بایتد همتواره همتراه و او شود انزوای
یتاری عتزت نفتس  را برای افزایشوجوان نراهنمای فرزندان باشند و 

هفتت ستال  ۀمراحل تربیت را به سه مرحلت 1در روایتی . پیامبرکنند
سالگی به بعد( تقستیم  ۱۴و از  ،سالگی ۱۴تا 7سالگی، از  7)از تولد تا 

کنند که در هفت سال سوم زنتدگی به والدین و مربیان توصیه می ،دهکر
یک شخصیت بزرگستال  به عنوان ( به اوهمان دوران بلوغ و نوجوانی)

در . »به او اعتمتاد و در کارهتا بتا وی مشتورت کننتد . همچنینبنگرند
طلبتی و تشتخصبته  2در روایتت متوردنظر، رسول ختدا ،حقیقت
 ،کوچتک ختانواده ده و او را در کشورفرموجویی جوان توجه استقالل

ده بته پتدر و متادر فهمانت ،وزیر و مسئول شناخته است. از طرف دیگر
 3«دیروز رفتار نکنند. کودکاست که با جوان امروز مانند 
ستتفارش  الاه کوهستتتانیمرحتتوم آیتتت بستتیاری از علمتتا از جملتته

ای به گونته»اند  را در نوع رفتار با فرزندان خود به کار گرفته پیامبر
بته شخصتیت و احتترام و تکتریم که عالوه بتر مشتورت، بته قتدری 

خواستت داد کته از آنهتا میاش اهمیت متیفرزندان و اعضای خانواده
 4.«استخاره بگیرند ایشانبرای 
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 نوید:  یکی از فرزندان شهید بهر:ی می
بابا خیلی مهربان و مؤدب بود  حتی صحبت با کمتال ادب و احتترام 

را « ختانم»یا « آقا»خواست صدایمان کند، کرد. وقتی میرا رعایت می

ل اسم و « دختترم»، «عزیتزم»آمیز الفاظ محبتآورد و ما را با مان میاوا

  1کرد.خطاب می« پسرم»

 اخالق نیکو در تعامل با نوجوان .2
گتری را در شتیوۀ کنترل باید توجه داشت که در تعامل با نوجوان نباید

در   زیترا موضت  قتدرت استتفاده کترد واجبار پیش گرفت و از ابزار 
 متوقتیث اطاعتت تنهتا باعت ،مداخالت مبتنی بر قتدرت، فرزندپروری
در موجبات ناکامی و گاهی خودستری فرزنتدان را  وشود نوجوان می

 ،داشتن حسن خلق در رفتار با نوجتوانقطعاً  .آوردفراهم مدت طوالنی
از زبتان قترآن کته . چنانشتوددر محیط خانواده می اوموجب دلگرمی 

 فرزنتدش را خطتاب« بنتی»کند که او با واژه لقمان به فرزندش یاد می
 کند:می

اٌم  َک َلُظل  ار  ََِّ الِشِّ ِه ِإ ِرک  ِبالَلِّ َِِّه َو ُهَو َیِعُظُه یا ُبَََّىِّ ال ُتش  َُ الب  ما َو ِإذ  قاَل ُلق 
 حتالی در تبه خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزنتدش  2:َعِظیٌم 

 قترار ختدا شتریک را چیتزى پسرم،: گفت ت کردمی موعظه را او که

 شرک ظلم عظیمی است. که مده
هماهنتگ  ویباید بتا احساستات در هنگام تعامل با فرزندشان  والدین
گوش دهند  چراکه اگر پتدر و  به حرف آنها عالقه و انگیزهو با  شوند
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و  مادر به نیاز عاطفی فرزنتدان پاستخ دهنتد، زمینتۀ پترورش همتدلی
 کنند. را در آنها ایجاد می نظراتفاق

 فرمایتد:می ،سورۀ طه به این موضوع اشاره کترده خداوند در قرآن، در
ال  لَ » ُقواَل َلُه َقو  ُه یِّ َِ ا َلَعلَّ َشىیَ ُر َأو  کَّ َتذَ یَ َّ  با او به نرمی سخن بگویید، شاید  1:خ 

 . «پند گیرد یا بترسد
رعایتت  راخیرختواهی  یعنتی ،در این همدلی حدومرز آن والدین باید

او هستتند. که طالب خوشبختی دنیوی و اخروی  بفهمانندو به او  کنند
تجربگتی، کتم سببکه مبادا به  نددهبتذکر هم در مواق  لزوم  همچنین

  2اش تهدید شود.سعادت و خوشبختی

 . اعتدال در تربیت نوجوان 3
قتدر بته او آزادی عمتل داد کته تعتادل آن در تربیت نوجوان نته بایتد

رفتار سختگیرانه باعث شد کته در اش به هم بخورد و نه باید با زندگی
 3.الک خود فرو رود و به مشکالت روحی دچار شود
ِدار  »فرمایتد: می ،خداوند در قرآن به اعتدال در رفتار سفارش کرده َواق 

ش   ىِِ  تِ  َک یِ َُ ن  َصو  ُِ ُضض   رو بتاش و بتا آرامتی در رفتارت میانته 4:َک َواغ 
 . «سخن بگو

طلبی نابجا، در تربیت فرزندان ظرفیت آنهتا را گاه والدین به دلیل کمال
در صتورتی   شونددلزدگی آنان می باعثگیرند و در نتیجه در نظر نمی

صتدر و  ۀیکی از نکات بسیار مهم در برختورد بتا نوجوانتان، ستع که
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 .154  صسلوک با فرزند. جعفر صالحان  2
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در  تغافل نسبت به کارهای اشتباه آنتان استت. امیرالمتؤمنین، علتی
انی را سترزنش کتردی، از برختی هتر گتاه نوجتو»فرمایند: روایتی می

 1«.گناهان او در گذر تا سرزنش، او را به سرسختی )مقابله( وادار نکند
کننتد، باعتث بتروز والدینی که در سرزنش فرزنتدان ختود افتراط می

شتوند. در چنتین احساس گناه شدید و کاهش عزت نفس در آنتان می
 ،رکتز کنتدنکه بر خطای خود و جبتران آن تمآشرایطی فرزند به جای 

د و ممکن است به راهکارهایی مثل نکمیاحساس ناخوشایندی درونی 
 توجیه اشتباه، ظالم خواندن والدین و... روی آورد. 

 : که است شده نقل
 شتهرهای از یکتی مستجد در نامناستب و زشتت صدای با شخصی

 هدیته او بترای مستلمان غیتر متردی روزی. گفتت می اذان اسالمی

 از و نمتوده تشکر و تقدیر وی از قشنگی عبارات با و آورده ارزشمند

 رفتتار از که حالی در الصوت کریه ذنؤم. کرد ستایش وی گفتن اذان

 جویتا را تقتدیر و تحستین همته آن علت بود، زده شگفت کافر مرد

 .شد

 در کته دارم دختتری من: داشت اظهار وی پاسخ در مسلمان غیر مرد

 متدتی اما. مندم عالقه او به شدیدا و ندارد نظیر هوشمندی و فراست

 را محمتد آیتین خواست می و گشته متمایل شما دین به که بود

 وی تتا کردم تالش تشویق و تهدید و تطمی  با چقدر هر من. بپذیرد

 ختویش بتاور بتر همچنتان او و نشتد ممکتن دارم، باز کار این از را

 .آمدید محل این به شما که این تا ورزید، می اصرار
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 گفتتن اذان ناخوش و کریه صدای آن با مسجد ذنهنم در که روزی از

 ختویش اعتقتاد از ناخودآگاه طور به و تدریجا دخترم کردید، آغاز را

 نتدارد، شتدن مستلمان به رغبتی چندان دیگر و شده دلسرد اسالم به

 متدیون را خود ایدکرده من حق در شما که خدمتی این مقابل در من

 1.کنممی شما تقدیم را ناقابل هدایای این و دانسته

همچنین تغافل و وانمود کردن به ندیدن اشتباهات و خطاهای نوجوان، 
شود که پردۀ حجاب و حیای فطری در نوجوان دریده نشتود سبب می
از »فرماینتد: می د. امام علیداشته باشجبران و ترمیم  ی برایو فرصت

های ختویش ه دانستتهبهترین اخالق انسان بزرگوار، تغافل او نسبت بت
 2«.است

البته باید به این نکته توجه داشتت کته تغافتل نیتز حتدی دارد و اگتر 
ای دیگتر بتا او رفتتار نوجوان خطاهای خود را تکرار کند، باید به گونه

در متوارد زیتادی بزهکتاری نوجوانتان دختتر و پستر بته دلیتل  3.کرد
گیترد و در درازمتدت، های بیش از حتد والتدین شتکل میسختگیری

ممکن است باعث پیامدهای ناگواری از جمله فرار نوجوانتان از خانته 
 ناپذیری در پی دارد. شود که عواقب جبران

 راهنمایی نوجوانان در انتخاب دوستان .4

ترین عوامل دوران بلوغ برای دختر و پستر نوجتوان، شاید یکی از مهم
انتخاب دوست باشد که گاه این دوستی تنها به دلیل عواطتف معمتول 
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بشری و گاه به دلیل عواطف شدید دوران بلوغ و در اصطالح امروزی 
بته  گیرد. در دوران بلوغ، به دلیل عالقتۀ فتردشکل می« عشق ورزیدن»

کوشتد روابتط اجتمتاعی نوجوان پیوسته می، جتماعیگسترش روابط ا
 خود را از محدودیت خانوادگی درآورد و به اشخاص دیگر مخصوصاً 

بینتد خود را از پدر و مادر دور میهمساالن خود گسترش دهد  چراکه 
ناچار ستراغ شود، بههایش میو شرم بیان مشکالت، مان  از ابراز ناگفته

رود و مشکالت دوران بلتوغ و حبت میصانتخاب دوست  همراز و هم
گذارد. حال در صورت نادرستت تغییرات هورمونی را با او در میان می

بودن نتیجۀ همفکری، ممکن است آیندۀ فرد به خطتر بیفتتد و او را در 
همتواره در انتختاب والتدین بایتد  زندگی دچار مشکل کنتد. بنتابراین

 .ننددوست، فرزندان خود را همراهی و راهنمایی ک

 . آشنا کردن نوجوانان با معارف اسالمی5

هتای دوران نوجتوانی، های معاند با توجته بته ویژگیبسیاری از رسانه
کننتد بتا تتنثیر بتر هیجتان و احستاس مدام در تولیدات خود سعی می

های دینی وی را مورد تردید قرار دهند تا فرد در تثبیتت نوجوان، آموزه
بهتترین و  رانتی شتود. از ایتن رو،هویت خود دچتار سترگردانی و نگ

ترین راه برای حفاظت نوجوانان از گرفتار شدن در دام دشتمنان مطمئن
اندیشی آنان، آشنا کردن آنها با مبانی دینتی و احادیتث و انحراف و کج
در روایتی در همین زمینه  است. امام صادق نارسیده از معصوم

یتد قبتل از آنکته کنا آشتنا نوجوانان خود را با احادیتث مت»فرمایند: می
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 . عدم تحمیل آداب و رسوم بر نوجوان6

شکنی و عدم پذیرش آداب و رستوم مند به سنتمعموالً نوجوان عالقه
شتود کته مبتادا ای است و همین مسئله موجتب وحشتت او میکلیشه

در روایتی به  امیرالمؤمنین علی 2.قرار بگیرد اشمورد مواخذۀ جامعه
آداب و رستتوم ختتود را بتته »فرماینتتد: می ،ایتتن موضتتوع اشتتاره کتترده

فرزندانتان تحمیل نکنید  زیرا آنها برای زمانی غیر از زمان شما آفریتده 
 3.«اندشده

 . جداسازی محل خواب فرزندان 7

ضتمن احتترام بته  در اسالم با توجه به آداب تربیتی متناسب بتا دیتن،
هتا از ارتبتاط غریتزی پذیری خانوادهعرف جامعه ت برای عدم آستیب

فرزندان ت معموالً در سنین بلوغ آنها را نسبت به جنسیت همدیگر آگاه 
کنند. این امر اگتر و به تفکیک امور شخصی و انحصاری آنان اقدام می

نتان با آگاهی و به طور اصولی صورت گیرد، در سالمت فکتری نوجوا
اثر مثبت خواهد گذاشت  اما اگر با جبر، کنایه و تنبیته صتورت گیترد، 

ورزی ناخودآگاه آنان خواهد شد بته و نفرتآینده باعث رفتار ناهنجار 
ای که حتی دلیل آن را هم شاید والدین یا خود نوجوانتان متوجته گونه

 نشوند.
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