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نوجواني دوره خاصي از 
زندگي است. فرد بسياري 
از موارد را براي نخستين 
بار تجربه مي كند و بيشتر 
است.  هيجان زده  اوقات 
به  را  هيجان  اين  گاهی 
مانند  مختلفی  شكل هاي 
رفتار  مي كند.  تجربه  عصبانيت  و  خشم 
و  دارد  تازگي  هم  والدين  براي  نوجوان 
پدرها  و  مادر  موارد  از  بسياري  در  واقعا 
برخورد  آن  با  مي توانند  نمي دانند چگونه 
كنند، كنار بيابند و در مجموع رفتار درستي 

در مقابل فرزند خود داشته باشند.

پرخاشگري و خشم
اولين نكته اي كه در مورد پرخاشگري بايد به 
آن دقت كنيم اين است كه بدانيم پرخاشگري 
به چه معناست و آيا لزوما به معناي داشتن 

خشم است؟
توجه داشته باشيم پرخاشگري با خشم تفاوت 
دارد. پرخاشگري يك نوع هيجان است؛ يعني 
ما هر وقت دچار ناكامي مي شويم و موردی را 
مي خواهيم كه به دست نمي آوريم يا مساله ای ما 
را از رسيدن به خواسته هايمان محروم مي كند، 
خشمگين مي شويم يا وقتي در مسير خود دچار 
هم  خشم  مي شويم،  دست انداز  يا  بن بست 
سراغمان مي آيد. مي توان گفت خشم هيجاني 
كامال طبيعي است كه پيام آن براي ما »ناكامي« 
است؛ يعني ما به نوعي نتوانسته ايم به موفقيت 
دست يابيم. گاهي خشم در ما انرژي به وجود 
مي آورد تا در جهت كاميابي و دستيابي به آنچه 

مي خواهيم، اقدامي كنيم.
پرخاشگري عبارت است از برون ريزي خشم 
به شكل هاي مختلف؛ به اين معنا كه گاهي 
اوقات وقتي احساس ناراحتي مي كنيم، خشم 
ايجادشده در وجودمان برون ريزي مي كند و 
اين برون ريزي مي تواند متوجه افراد زيادي كه 
به نوعي با آنها در ارتباط هستيم مانند فرزند، 

همسر والدين يا هر شخص ديگر می شود.

نمايش خشم
در واقع وقتي خشم ما به صورت فيزيكي يا 
»پرخاشگري«  مي شود،  داده  نمايش  كالمي 
گفت  مي توان  بنابراين  مي شود.  ناميده 
پرخاشگري برون ريزي خشم به شكل كالمي 
يا فيزيكي است كه منجر به آسيب رسيدن به 

خودمان يا ديگران مي شود.
كساني كه پرخاشگري مي كنند مشكل خاص 
مغزي ندارند و پرخاشگری به طور ژنتيك 
همه  وجود  در  ندارد. خشم  وجود  آنها  در 
انسان ها وجود دارد اما پرخاشگري يعني ما 
نمايش  به  را  خود  خشم  خاصي  شكل  به 
بگذاريم و آن را متوجه كسي يا چيز ديگري 
كنيم. پرخاشگری اصال ژنتيك نيست و در 
واقع ما آن را ياد مي گيريم و متناسب با فرهنگ 
و اقليمي كه در آن زندگي مي كنيم مي تواند 
شكل هاي مختلفي به خود بگيرد، مثال ممكن 
است در يك فرهنگ كسي پرخاشگري  كند و 
با اسلحه همكالسي هايش را بكشد ولي در 

فرهنگي ديگر پرخاشگري به صورت كالمي 
يا قهر باشد يا حتي تمام كردن رابطه و... اما 
پرخاشگري به هر شكلي كه بروز كند، صرفا 
رفتاري است كه هدفي را دنبال مي كند و هدف 
اين رفتار هم ارضاي نيازهاي فردي است؛ يعني 
مي توان گفت فردي كه پرخاشگري مي كند 
اميدوار است با اين رفتار بتواند نياز هاي خود 
را برطرف كند چون نتوانسته از راه هاي ديگر 
آنها را رفع كند و احساس مي كند شايد با اين 

روش موفق به انجام اين كار شود.

نياز به قدرت
بروز  باعث  آزادي  به قدرت و  نياز  معموال 

پرخاشگري نوجوانان مي شود.
نياز به قدرت يعني نياز به جلب توجه، ديده 
شدن، تسلط و نفوذ. نياز به قدرت در نوجوانان 
به اين معناست كه آنها دوست دارند حرف، 
اينكه  آن  از  مهم تر  باشد و  حرف خودشان 
ديده شوند  شوند،  گرفته  مي خواهند جدي 

و نظراتشان محترم شمرده شود.
وقتي والدين و اطرافيان نياز به قدرت نوجوان 
را ناديده بگيرند، او دچار ناكامي مي شود. در 
كه  مي شود  ديده  خشم  وجودش  در  نتيجه 
مي تواند آن را به صورت پرخاشگري بروز دهد.
بنابراين بايد حتما حواسمان به نوجوان باشد 
و اين نكته را در نظر بگيريم كه چه مواقعی او 
را زير سوال مي بريم؛ گاهي حتي به شوخي 
احساس  او  و  مي كنيم  را مسخره  فرزندمان 
مي كند قدرتش زير سوال رفته. در مواردي 
كه پدر و مادر بدون سوال از نوجوان خودشان 
نظر  به  اصال  و  مي گيرند  تصميم  تنهايي  به 

و خواست او توجهي نمي كنند نيز نوجوان 
احساس مي كند از قدرتش كاسته شده بنابراين 

با بروز خشم واكنش نشان مي دهد.

نياز به آزادي
يكي ديگر از مواردي كه باعث پرخاشگري 
نوجوان مي شود نياز او به آزادي است. اين 
نياز در دوران نوجواني بسيار مهم است اما 
قبل از ورود به دوران نوجواني، كودكان اين 

نياز را بروز نمي دهند.
با توجه به ورود نوجوان به اين دوران خاص 
و بلوغ، وی طلب استقالل مي كند و دوست 
دارد بتواند خودش تصميم بگيرد و كسي به 
او امر و نهي نكند. در واقع عرصه را بر او 
بتوانند  دارند  نوجوانان دوست  نكنند.  تنگ 
انتخاب هاي متفاوتي داشته باشند و در واقع 

از حق انتخاب خود بهره مند شوند.
تصميم  خود  فرزند  جاي  به  والدين  وقتي 
مختلف  توجيهات  با  نوعي  به  و  مي گيرند 
مي خواهند سليقه خودشان را تحميل كنند، 
نوجوان با پرخاشگري به اين گونه رفتارهاي 

آنها اعتراض مي كند.

دوسونگري و سرگرداني نوجوان
مي كنند،  آغاز  را  كنترلگري  والدين  وقتي 
نوجوانان هم به نوعي جبران مي كنند چون 
قدرتشان سلب  ترتيب  اين  به  مي كنند  فكر 
مي شود و احساس ممنوعيت و محدوديت 
مي كنند، در عين حال كه والدينشان را دوست 
دارند و مي دانند آنها مهم ترين افراد زندگي او 
هستند. به اين ترتيب آنها حالتي دوسويه نگر 
پيدا مي كنند و نمي دانند چكار بايد بكنند؛ هم 

به پدر و مادر خود پرخاشگري مي كنند و هم 
بعد از آن پشيمان مي شوند. در واقع هنگام 
خشم و پرخاشگري آنها احساس نياز به آزادي 
و قدرت مي كنند، در صورتي كه بعد از آن 
نياز به عشق است كه خود را نشان مي دهد 
و ممكن است اين موضوع بارها تكرار شود.

برزخ نوجواني
كنترل  را  فرزندانشان  كه  هنگامي  والدين 
آنها را  با زور مي خواهند  مي كنند، در واقع 
موفق كنند، به بهشت بفرستند يا خوشبختشان 
كنند و...اما فراموش نكنيم پدر و مادرها هر چه 
بيشتر به اين گونه كارها ادامه دهند، بيشتر باعث 
بروز پرخاشگري و ابراز خشم فرزندانشان 
خواهند شد. پرخاشگري نوجوان به نوعي به 
خود او هم برمي گردد. در واقع نوجوان كسي 
است كه تازه از مرحله كودكي خارج شده 
ولي هنوز به طور كامل وارد مرحله بعدي 
نشده و در برزخي است كه هنوز تكليفش 
با خودش مشخص نيست و جايگاه خود را 
در دنيا پيدا نكرده؛ نمي داند قرار است چكاره 
شود، چه عقايدي دارد، به كدام سمت بايد 

حركت كند، هدفش چيست و...
به اين ترتيب خود را در برزخي مي بيند كه 
از  به كدام طرف تعلق دارد.  نمي داند دقيقا 
طرفي نيازهاي جنسي او بيدار شده و از طرف 
ديگر تفكر و عقايد او در حال تغيير است. 
همچنان كه فكر مي كند مي تواند خودش به 

تنهايي همه چيز را تغيير دهد.
نوجوان  مي شود  باعث  موارد  اين  همه 

»خودكنترلي« كمتري داشته باشد.

مديريت هيجان هاي نوجوان هم ضعيف است 
بربيايد.  آنها  پس  از  خوبي  به  نمي تواند  و 
در نتيجه دچار ناكامي شود كه اين ناكامي ها 
خيلي زود شكل پرخاشگري به خود می گيرد.

خشم نوجوان
مي توان گفت خشم نوجوانان با بزرگساالن 
متفاوت است. بزرگساالن هنگام بروز خشم 
»خودكنترلي« بيشتري از خود نشان مي دهند 
عاقبت انديشي  ابراز خشم خود  مورد  در  و 
مي كنند و پيش خود ارزيابي مي كنند عاقبت 
اين گونه كارها چه خواهدشد و امكان بروز 
چه مشكالتي وجود خواهد داشت. با توجه 
به اينكه در دوران نوجواني ميزان هيجانات 
نوجوانان خيلي زياد است، خودكنترلي آنها 
خيلي  هيجاناتشان  و  است  كمتر  خيلي  هم 
ترتيب  اين  به  تبديل مي شود.  به رفتار  زود 
بايد به آنها آموزش داد چگونه هيجانات خود 
را مهار كنند و رفتارهاي مسووالنه اي داشته 
باشند كه به خودشان و ديگران آسيب نزنند.

حمايت، هدايت و نظارت
برابر  در  بدانند  می خواهند  بسياری  والدين 
پرخاشگري نوجوانان چه بايد كرد؟ در پاسخ 
بايد گفت نخستين كار اين است كه در آينه 

به خودشان و رفتارشان نگاه كنند.
خير  نيت  با  والدين  مواقع  بعضي  واقع  در 
دستشان را چنان بر گلوي نوجوان مي گذارند 
كه او نمي تواند به هيچ عنوان احساس راحتي 
داشته باشد. در اين هنگام اولين واكنش نوجوان 
اين است كه سركشي كند؛ يعني به گونه اي 
سرش را عقب مي كشد تا از زير فشار هاي 
والدين رهايي يابد. در چنين مواقعي والدين 
بيش از حد نوجوان را كنترل و همچنين براي 
او دلسوزي مي كنند، درنتيجه نوجوان دچار 
خفگي روان شناختي مي  شود و براي رهايي 
از اين وضع با سركشي و نافرماني مي خواهد 
براي خودش فضا و فرصتي ايجاد كند تا بتواند 

بيشتر خودش را نشان دهد و اثبات كند.
بنابراين مهم ترين توصيه در اين مواقع اين است 
كه به جاي كنترل نوجوان و مجبور كردن او به 
كارهايي كه خودمان فكر مي كنيم درست است؛ 
مانند درس خواندن، زود به خانه برگشتن و زود 
خوابيدن، دور شدن از فضاي مجازي و... كه 
درنهايت هم فقط ما را از نوجوان دور مي كند 
از او حمايت كنيم؛ يعني بر كارهاي فرزندمان 
نظارت كرده و در صورت لزوم او را هدايت 
كنيم زيرا حمايت، هدايت و نظارت تنها مواردی 
است كه درارتباط با نوجوان جواب مي دهد. 
البته اين كارها نبايد در او احساس خفگي ايجاد 
كند؛ يعني اگر قراراست توضيحاتي به نوجوان 
بدهيم بايد با توجه به واقعيات موجود باشد، 

نه اعمال نظر خودمان.
ما فقط مي توانيم به نوجوان اطالعات بدهيم 
مي كند،  كه  كارهايي  آسيب هاي  از  را  او  و 
آگاه كنيم. براي اين كار خود والدين حتما 
بايد آگاهي الزم را داشته باشند و اگر نتوانند 
نگراني هاي  فقط  ببرند،  باال  را  آگاهي خود 

خود را به فرزندشان منتقل مي كنند.

بررسی داليل پرخاشگري در نوجوانان

چرا نوجوانان خشمگين هستند؟
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ِگلَِسر

مدير اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی با اشاره به 
اينكه بازی می تواند نحوه تفكر كودكان را توسعه دهد و بر اشتياق 
كودک برای دانستن و يادگيری بيفزايد، گفت: »انتخاب آگاهانه 
و بهينه اسباب بازی برای كودک و نوجوان، اهميت ويژه ای دارد 

و بايد به خوبی مورد توجه قرار گيرد.«
كامبيز آقايی درباره برگزاری اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و 
سرگرمی و نقش اسباب بازی در رشد فكری كودكان اظهارداشت: 
»بازی برای كودكان، طبيعی است و در يادگيری، رشد و تكامل 
هويت كودک نقش بسيار مهمی دارد.« وی افزود: »بازی انواع 
باز  و  بسته  فضاهای  در  متنوع  محيط های  در  و  دارد  مختلفی 
انجام می شود؛ می تواند يك يا چند نفر را دربرگيرد و فعال يا 
منفعل باشد. همچنين برای افرادی كه در اين فعاليت مشاركت 
می كنند مفهوم و ارزشی خاص دارد.« مدير اولين نمايشگاه دنيای 
اسباب بازی و سرگرمی با بيان اينكه بازی می تواند شامل تفكر 
همراه و لذت بخش و رضايت بخش باشد، ادامه داد: »بازی كردن 
فرصت هايی برای كودكان فراهم می كند كه حين كشف كردن، 
خلق كردن و به كارگيری قدرت تخيل، با آموزش نيز همراه باشد. 
همچنين شرايط و محيطی حمايت كننده برای كودكان فراهم می كند. 
از سوی ديگر بازی شرايطی ايجاد می كند كه كودكان می توانند 
سواالت خود را بپرسند، مشكالت را حل كنند و تفكر انتقادی 
را به كار بگيرند. همچنين نحوه تفكر كودكان را توسعه می دهد 

و اشتياق آنها را برای دانستن و يادگيری افزايش خواهد داد.«
آقايی عنوان كرد: »اسباب بازی فكری و آموزشی يكی از بهترين 
لوازم برای كودكان است. اسباب بازی هايی كه تفكر كودكان را 

درگير كند، مهارت های فيزيكی حركتی آنها را بهبود دهد و مهارت 
حل مساله و كارگروهی كودكان را تقويت كند، بسيار مفيد است.«
مدير اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی اضافه كرد: 
»اسباب بازی به كودكان فرصت حرف زدن، سوال كردن، فراگيری 
و تمرين لغات و زبان، خواندن و نوشتن، شمارش و مهارت های 
ياد می گيرند چگونه  اين طريق، كودكان  از  اجتماعی می دهد. 
و  اجتماعی  تعامالت  همچنين  كنند.  برقرار  ارتباط  ديگران  با 

كارگروهی را با بازی فرامی گيرند.«
وی، از ارائه اسباب بازی ها و محصوالت سرگرمی متناسب با فرهنگ 
و هويت ايرانی در اين نمايشگاه خبر داد و گفت: »اسباب بازی ها 
و محصوالت سرگرمی با مخاطبان كودک و بزرگسال در اين 
نمايشگاه، آخرين دستاوردهای توليدی و خدماتی خود را به 

معرض نمايش فعاالن و عالقه مندان خواهند گذاشت.«
اسباب بازی  غيرقابل انكار  گستره  و  »نقش  اظهارداشت:  آقايی 
و سرگرمی، جايگاه ارزنده آن در فرهنگ، آموزش و اقتصاد، 
بـازارسازي،  به  توجه  لزوم  موجود،  زماني  موقعيت  همچنين 
اين  كردن  فراگير  هرچه  براي  را  الزم  برندسازی  و  بازاريابي 
صنعت صدچندان كرده است. بر همين اساس برگزاری نمايشگاه  
با حضور صاحبان امر، مخاطبان، توليدكنندگان و عرضه كنندگان اين 
بخش ها، جلوه های رقابت و توسعه اين صنعت را بارزتر می كند.«

وی يادآور شد: »اين نمايشگاه به عنوان ويترين تمام عيار و آينه  
خوش نمای موفقيت های بزرگ صنعت اسباب بازی و سرگرمی 
تالش خواهد كرد تا توانمندی ها و ظرفيت های توليدی و خدماتی 

در اين صنعت را در باالترين سطح به مخاطبان معرفی كند.«
مدير اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی توضيح داد: 
»انتخاب آگاهانه و بهينه اسباب بازی برای كودک و نوجوان اهميت 
اين  به خوبی مورد توجه قرار گيرد و در  بايد  ويژه ای دارد و 
بين انتخاب اسباب بازی ايرانی و نظارت شده از سوی ارگان های 
متولی كه متناسب با فرهنگ و هويت ايرانی- اسالمی طراحی و 
توليد می شوند، نقش مهمی در رشد فرزندان اين سرزمين خواهد 
داشت.« وی اهداف اولين نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی 
را نمايش آخرين دستاوردها، فناوری ها و شيوه های نوين توليدی 
محصوالت داخلی، ايجاد فرصت برقراری ارتباط بين توليدكننده و 
مصرف كننده و فرصت شناخت رقبا و آشنايی با خدمات، محصوالت 
و برنامه ها برشمرد و افزود: »شناخت شرايط كلی بازار و ساليق 
مصرف كنندگان، فرهنگ سازی انتخاب آگاهانه اسباب بازی و ايجاد 
فضای فرهنگی و توسعه سرگرمی و اسباب بازی و فراهم آوردن 
بستر مناسب برای ارتقای سطح كيفی اسباب بازی های توليد داخلی 
از ديگر اهداف برگزاری اين نمايشگاه است.« گفتنی است، اولين 
نمايشگاه دنيای اسباب بازی و سرگرمی، از تاريخ 23 تا 27 مهر 

1397 در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، واقع در خيابان 
حجاب تهران، از ساعت 1۰ صبح تا ۸ شب برگزار می شود.

مدير اولین نمايشگاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی مطرح کرد:
نقش اسباب بازی در فرهنگ و اقتصاد

والدين نگران و كنترلگر
والدين اغلب مي خواهند خودشان به جاي نوجوان تصميم بگيرند چون نگران هستند 
اگر خود او به تنهايي چنين كاري بكند، به بيراهه مي رود و در آينده هم با مشكالت 

زيادي روبرو خواهد شد.
به جاي نوجوان تصميم مي گيرند و در  نگراني  از روي دلسوزي و  وقتي والدين 
انتخاب رشته تحصيلي، نوع دوستان يا پوشش او دخالت مي كنند، كارشان از ديد 
نوجوان نوعي تهديد به حساب مي آيد چون فكر مي كند به اندازه كافي آزادي عمل 

براي انتخاب آنچه مورد عالقه اش است، ندارد بنابراين شروع به طغيان مي كند.
در واقع وقتي والدين نياز به آزادي نوجوان را ناديده بگيرند، از آنجا كه صالح او را 
مي خواهند دست به »كنترلگري« مي زنند. كنترلگري يعني وادار كردن كسي به انجام 

كاري كه خودشان دوست دارند.

خشم هيجاني كامال 
طبيعي است كه 
پيام آن براي ما 
«ناكامي» است؛ 
يعني ما به نوعي 

نتوانسته ايم 
به موفقيت 
دست يابيم 

اما پرخاشگري 
عبارت است از 

برونريزي خشم به 
شكل هاي مختلف؛ 

به اين معنا كه 
گاهي اوقات 

وقتي احساس 
ناراحتي مي كنيم، 
خشم ايجادشده 

در وجودمان 
برونريزي مي كند 
و اين برونريزي 
مي تواند متوجه 
افراد زيادي كه 

به نوعي با آنها در 
ارتباط هستيم 

مانند فرزند، 
همسر، والدين يا 
هر شخص ديگري 
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