از ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺪف روﺷﻨﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ  70%در ﺣﺪود

 migna.irﻋﮑﺲ:
 ۷۶درﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻫﺪف روﺷﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﻨﺪ ﮐﻪ  ۴۵درﺻﺪ آﻧﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن آﻧﺎن را درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻫﺪﻓﺸﺎن از ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آنﻫﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن از ﻫﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی زود ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﭘﯽ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻣﯽروﻧﺪ.
“ﻣﺠﯿﺪ اﺑﻬﺮی ”آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری  ،ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ﮐﻪ در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ،رﺷﺖ ،زﻧﺠﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ  ۸ﻫﺰار و  ۰۴۷ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻃﯿﻒ ﺳﻨﯽ  ۷۱ﺗﺎ  ۶۲ﺳﺎل
ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۷۶درﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻫﺪف روﺷﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﻮﻋﯽ از
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﻨﺪ.
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ،ﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮاغ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽروﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮاغ ﻣﺎﻫﻮاره اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﯿﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ۴۵ :درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ آنﻫﺎ زﺑﺎن آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آنﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ اﺻﻮﻻ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺜﻞ اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و آراﯾﺶ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻬﺮی در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان ﺑﯽﻫﺪف و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه روﺣﯽ و رﻓﺘﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
وی در اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دوﺳﺘﺎن،
ﻣﺎﻫﻮاره و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای اﺻﻼح روش زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۹آﻏﺎز و در اول ﺧﺮداد  ۲۹ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ،
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه ﻧﻈﺎرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻢ.
در ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻼ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
وی درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ در
ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻼء ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ و اﺷﺨﺎص ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ روﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﺪارد در آﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻓﺮادی اﺧﻼق ﮔﺮﯾﺰ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺘﯿﺰ و ﻣﺬﻫﺐﮔﺮﯾﺰ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
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