
 

 نوجوانی! دوران هاي پیشگی افت تحصیلی و عاشق 

تالش برای موفقیت تحصیلی دانش آموزان بدون توجه به مسایل روحی و عاطفی آنان کاری ناقص  مشاوره تحصیلی :

دچار افت تحصیلی و مشکالت « عاشق پیشگی های نوجوانی»و ناموفق خواهد بود؛ برخی از دانش آموزان به دلیل 

مقاله ی موضوع این ه اهمیت . با توجه بو حتی خانواده های خود را دچار مشکل می کنند روحی و روانی می شوند

 عطاریان( تنظیم شده است تقدیم می شود :  تبیان )مریم سایت زندگی و خانواده زیر که توسط گروه

 / کنیم؟ مقابله نوجوانی دوران منطقی غیر عشق های با چگونهعاشق پیشگی های نوجوانی 

  عشق 

 دشدی ایجاذبه یا و لطیف ایعالقه عمیق، احساسی همچنین است، زیبایی آن موضوع که است مثبت لذتی عشق

 ع،مواق از بعضی در.کند ظهور تصور قابل غیر هاییحوزه در تواندمی و ندارد مفاهیم و موجودات در محدودیتی که است

 اهگ و است خطرناک و آور زیان گاه که بگیرد خود به عادی غیر و تند شکلی تواندمی چیزی به حد از بیش عشق

 احساسی و باور عشق کل در اما. باشدمی خوشبختی و شادی احساس

. ستا تطابق در انسانیت و دوستیصلح حس با که است لطیف و عمیق

 برای که عاشقانه احساسات مورد در داریم قصد ما یادداشت این در اما

 .کنیم صحبت شود، می متولد نوجوانی دوران در بار اولین

 چیست؟ عشق منشا

 رد ناگهانی طور به که است نیازهایی جمله از داشتن تعلق به نیاز

 دوستانی نوجوانی از قبل ها مدت افراد. شود نمی ایجاد بلوغ دوران

 دوران نوجوانی. گیرند می کار به را مشابهی های روش جدید، دوستان کردن پیدا برای عمر تمام در و اند یافته

 و  خودشان از نوجوانان درک توانند می مسایل این و است اجتماعی و روانی و شناختی جسمانی، زیاد تغییرات

 رقراریب به گرایش و دوستی سمت به را او داشتن تعلق به نیاز سو یک از دوره این در. کنند مغشوش را دوستانشان

 هک است گونه این و دهد می سوق مخالف جنس سمت به را او جنسی و بیولوژیکی تغییرات سو دگر از و ارتباط،

 .شود می متولد نوجوانی های عشق همان یا و نوجوانی در مخالف جنس به گرایش

 انخودش به آنها دوره این در عموما. داشت نخواهند مخالف جنس به تمایلی احتماال دوران، این اوایل در نوجوانان البته

 .نیست آنها  برای بزرگی هدف هنوز، مخالف، جنس از شخص با نزدیک ارتباط ایجاد و عالقمندند

 چنین این البته صد که شوند متمایل مخالف جنس از افرادی سمت به نوجوانان است ممکن نوجوانی، اواخر در 

 وجوانن های آشفتگی و ها نگرانی حدی تا تواند می که است فردی به خیالی بستن دل حقیقت در هایی عالقمندی

 دیموار در و معلمان به ورزشکاران، به عالقمندی سینما، و تلویزیونی های پیشه هنر به عالقمندی. بخشد آرامش را

 این طی این، وجود با .است نوجوانان بین در موجود های عالقمندی جمله از همسایگان و آشنایان و فامیل از افرادی

  چندانی تمایل ها نوجوان از برخی باشد؛ متضاد و متفاوت بسیار است ممکن مخالف جنس با ارتباط الگوهای دوره،
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(. ستنده سرگرم...  و درس نمایش، ورزش، مانند دیگری امور به که علت این به شاید) کنند نمی پیدا مخالف جنس به

 است بترتی این به و دارند بسیاری کشش مخالف جنس به نسبت که هستند نوجوانانی طیف این دیگر طرف در اما

 ردهک تجربه را عشق که افرادی اکثر کلی طور به. گردد می ایجاد آتشین های عشق نوجوانان از دسته این برای که

 .اند شده مواجه مساله این با نوجوانی در بار اند،اولین

 از تعدادی. است مشکل پر رخدادی مسلما اما است آور هیجان تجربه یک( نوجوانی در) شدن عاشق که چند هر

 شرایطی از گرفته نشات تبعات این که است خود خاص تبعات دارای شوند می مواجه آن با نوجوانان که مشکالت

 .دارند قرار آن در نوجوانان که است

 ییراتتغ سو دگر از و ارتباط، برقراری به گرایش و دوستی سمت به را او داشتن تعلق به نیاز سو یک از دوره این در

 .دهد می سوق مخالف جنس سمت به را او جنسی و بیولوژیکی

 :مثال برای

 نوجوانی. است پراسترس و سخت دورانی نوجوانی -

 رارق بزرگسالی و کودکی دوران فاصل حد که است دورانی

 در هک..  و اجتماعی شناختی، بیولوژیکی، تغییرات و دارد

 مخالف جنس به نسبت کششی دهد، می رخ دوران این

 حدی تا گرایش این بنابراین، و کند می ایجاد درآنها

 در ننوجوانا بیشتر متاسفانه اما. رسد می نظر به طبیعی

 کی بتواند تا اند نرسیده کافی رسش به هنوز مرحله این

 با ار نوجوانان عشق،. کنند برقرار عاقالنه و منطقی ارتباط

 ایبر. ندارند را آن آمادگی واقعا که کند می مواجه مسایلی

 حالی در خاص، فردی به نوجوان یک شدید عالقه مثال

 سرخوردگی و ناکامی جز ای نتیجه ندارد...(  و اقتصادی شناختی، لحاظ از نه) را ازدواج برای الزم شرایط وی که

 .داشت نخواهد

 واننوج یک اگر. است آینده برای ریزی برنامه و پی ریزی و تحصیل ادامه برای حساس دورانی نوجوانی سو دگر از -

 آینده در مسلما ندارد، مبذول را الزم توجه...  و آینده برای ای حرفه یادگیری تحصیل، ادامه مساله به دوران این در

 اتاحساس و عاطفی های دلبستگی آنکه حال شود، می مواجه متعددی مشکالت با جوانی دوران در یعنی دور چندان نه

 و پرتی حواس تمرکز، دادن دست از آن نتیجه که گرداند می واله و شیفته را نوجوان چنان آن اوقات گاهی عاشقانه

 با خود روابط وی که رسد می ای مرحله به نوجوانی در شیفتگی اوقات گاهی.  بود خواهد تحصیلی افت ان تبع به

 .گردد می گیر گوشه موجود یک به مبدل ترتیب این به و کرده قطع یا و کم را همساالن

 فرد یک ار خودتان گذشته، به نسبت احتماال باشید شده فردی دلبسته که باشید نوجوانانی از دسته آن جز شما اگر

 شده، عوض تان زندگی های برنامه اید، نبوده گونه این گذشته در که کنید می فکر طوری یعنی یابید می متفاوت

  . اید داده دست از را تمرکزتان کنید، می زندگی نظر مورد فرد خیاالت با دایما
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 .است آينده براي ريزي برنامه و ريزي پی و تحصیل ادامه براي حساس دورانی نوجوانی

 شقع در گرفتن قرار که چند هر. شوند می مواجه آن با عاطفی های چالش با نوجوانانی که است تجربیاتی اینها همه

 آنها اب و گذاشت سر پشت را آنها نوعی به تواند می که رسد می نظر به اما است ناپذیر اجتناب حدی تا نوجوانی های

 :که نیمک تشویق را شما خواهیم می بلکه کنیم رد یا انکار را احساس این داریم قصد که نکنید تصور البته آمد کنار

 کنید پیدا عشق به نسبت درست و منطقی دیدگاهی اوال 

 دریابید را واقعی عشق معنای ثانیا

 هب رسیدن و معنوي تكامل براي اي وسیله حتی و احترام قابل بالغ انسان دو بین خالصانه و پاك عشق

 : نمود بندي دسته شكل سه به تواند می را عشق که باشید داشته توجه اما خداست

 شود می خالصه صمیمیت و محبت در که عشقی -1

 باشد می نیز شهوت و جنسی غریزه با توام صمیمیت بر عالوه که عشقی -2

 قانهعاش روابط در مسئولیت و وظیفه احساس و تعهد نوعی شهوت و صمیمیت بر عالوه که عشقی نهایت در و -3

 خورد می چشم به نیز

 .بماند پایدار تواند می و بوده اهمیت و ارزش دارای که است عشقی و عالقه سوم دسته است مسلم که آنچه

 

 مسئله با برخورد شرايط

 هب نیاز گرفته صورت اطمینان و کافی شناخت و شرایط سایر بودن متناسب و شناخت و آگاهی با عالقه این اگر

 دهش ایجاد مخالف جنس کششهای تاثیر تحت تنها و اتفاق یک اساس بر رابطه این که صورتی در اما ندارد برخورد

 . شود دیده تدارک آن ترک برای روشی باید و است بینی پیش قابل آن نتیجه  که است

 نتیجه هک گردد طرفین بین منطقی غیر و نادرست روابط برای درآمدی پیش تواند می عالقه این که داشت توجه باید

 این هب ماجرا این طرفین زمان، گذشت از بعد که است طوالنی مدت به صمیمانه رابطه یک ایجاد حالت بهترین در آن

 حساساتا سو یک از گذشته، خوش خاطرات. شوند می دلسرد یکدیگر از لذا و نیستند هم مناسب که رسند می نتیجه

 نهاآ به عقل و منطق سو دگر از و دهند ادامه خود مخفیانه رابطه به و ندارند بر دست یکدیگر از که دارد می آن بر را

 رددگ منقطع ارتباط این باید و است بوده احساسات روی از تنها آنها انتخاب و نیستند هم مناسب که کند می حکم

 یم نوجوان زندگی در بحران یک به تبدیل مساله این کردن فراموش و یابد می شدت مشکالت که اینجاست در و

 مشکل اب مقابله برای  کافی اراده و نفس به اعتماد ، مسئله ترک انگیزه موضوعات باید کار به شروع از قبل لذا. گردد

 .گردد تقویت و فصل و حل

 : دهید قرار توجه مورد را مسايل اين صادقانه  ابتدا

 می اقاتف دیگری مکانی و زمانی موقعیت در اتفاق این اگر که است ساده تصادف و اتفاق یک نتیجه عالقه این آیا

  بودم؟ دیگری کس عاشق اآلن افتاد
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 است؟ آمده در غلیان به ناگهان که است احساسی نتیجه یا و بوده فرد این شناخت از برگرفته عالقه این آیا

 یند؟ب نمی را ها تفاوت و است کور عشق که کنید می تصور اینکه یا دارد وجود مقابل طرف و من میان تناسبی آیا

 ....مشابه سواالتی و

 بعد مرحله در سپس

 یلدال و منطقی طوره ب کنید سعی و گذاشته جریان در آگاه فرد یا مشاور یک با را فوق سواالت به خود های پاسخ

 نخواهید ای نتیجه به میباشد منفی هنوز مشاوره و راهنمایی از بعد هایتان پاسخ اگر. برسید مثبت های پاسخ به موجه

 توفیق هناخواست عشق ترک در باشید مطمئن بماند باقی مثبت منطق و دلیل با کار آخر تا هایتان پاسخ اگر و رسید

 .یافت خواهید

 ...ماجرا ادامه اما و

 وقت بیابید، آن بر بیشتري کنترل و يافته غلبه احساس اين بر بايد که رسیديد نتیجه اين به هرگاه 

 :که رسیده آن

 ببینید تدارك خود وذهن فكر در طرف خالی جاي کردن پر براي جديدي سرگرمی کنید سعی. 

سیرم هستید محلی هم اگر .باشید نداشته مالقات و نشويد رو روبه فرد اين با دارد امكان که جايی تا 

 ...برسانید حداقل به فعال را خود روابط هستید فامیل اگر و دهید تغییر را خود مرور و عبور

کنید پیدا او براي جانشینی که نشود باعث فرد اين وجود خال که باشید مراقب. 

 و رسید خواهید مطلوب نتیجه به برنامه تداوم و تحمل و صبر داشتن با نشويد مايوس و دلسرد زود 

 .داشت خواهید اي مالحظه قابل رشد زندگی هاي زمینه ساير در بتدريج

 تداوم اينكه شرط به داد خواهد نتیجه ماه سه تا هفته سه عرض در عالقه شدت به توجه با کار اين 

 .باشد داشته همراه به الزم پايداري و حفظ برنامه

 عطاریان مریم -تبیان سایت زندگی و خانواده : گروه منبع 

 مالحظه کنید. www.eqiq.irرا می توانید در سایت مقاله متن 

 

  

 

  

 شیراز 1ناحیه  –)ابن سینا(  تنظیم : واحد خدمات راهنمايی و مشاوره مجتمع آموزشی و فرهنگی نمونه دولتی غزال            
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