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دس ضوبسُ قجلي خجشًبهِ ثِ ثحج ًيبصّب ٍ استجبط آًْب ثب سضذ ٍ ضكَفبئي اًسبى پشداختين .ثِ دليل اّويت خبظ
ايي هَضَع دس دٍساى ًَجَاًي ٍ جَاًي ٍ ثب تَجِ ثِ ايٌكِ غبلت اػضبي ثبضگبُ دس ايي عيف قشاس داسًذ ٍ چگًَگي
پبسخگَئي ثِ ًيبصّبيطبى تأحيش قبثل هالحظِ اي دس توبهي عَل ػوش خَاّذ داضت ،دس ايي ضوبسُ ثِ ًيبصّبئي
هي پشداصين كِ ثِ دليل ٍيژگي ّبي سٌي ايي دٍساى ثصَست ثشجستِ تشي سخ هي ًوبيٌذ:
نياز به موقعيت اجتماعيًَ :جَاى هبّيتبً هي خَاّذ كِ هَسد تَجِ اعشافيبًص قشاس ثگيشد ،هْن ثبضذ ٍ ثِ ػٌَاى
يك فشد ثب اسصش ضٌبختِ ٍ پزيشفتِ ضَد .يكي اص هْوتشيي ػلل ّوبًٌذ سبصي ًَجَاى يب ثضسگسبالى ٍجَد ّويي
ًيبص است.
نياز به استقاللًَ :جَاى هي خَاّذ ّوچَى يك ضخع هستقل ٍ خَد ساٌّوب ثبضذ ،ثِ ّويي دليل هوكي است
دس هقبثل ساٌّوبئي ديگشاى هَضغ گيشي ًوبيذ ٍ يب دخبلت ديگشاى دس اهَس خَد سا سَء تؼجيش كشدُ ٍ ًپزيشد ٍ
گبّي حتي ايي احسبس خَد سا ثصَست ػصجبًيت ٍ پشخبضگشي ًطبى دّذ.
نياز به فلسفه رضايت بخش از زنذگي :دس دٍساى ًَجَاًي ،فشد هي خَاّذ هفَْم ٍ هؼٌبي دسست صًذگي سا
دسيبثذ ،حقبيق ديٌي ٍ هزّجي سا ثْتش ثطٌبسذ ٍ دس هَسد ضشايظ هحيظ ٍ جبهؼِ اظْبس ًظش كٌذ ٍ اص ايي لحبظ
ًقص ٍالذيي دس خبًَادُ ٍ هسئَليي آهَصضي فشٌّگي ٍ الجتِ ّوسبالى دس ايٌكِ ًَجَاى خَد سا ثطٌبسذ ٍ دسثبسُ
جبهؼِ خَيص ديذ سبلن ٍ دقيقي پيذا كٌذ ثسيبس هْن است.
نيازهاي حاصل از تغييرات فيسيولژيك :دس دٍسُ ًَجَاًي ثِ ػلت تغييشات فيضيَلژيك ٍ َّسهًَي ،تحَالت
خبظ ٍ كبهالً آضكبسي دس فشد ايجبد هي ضَد .ايي تحَالت كِ دس فلسفِ خلقت ٍ ثقبء دس رات حيبت ًْفتِ است،
اگش ثِ دسستي ضٌبختِ ًطًَذ هوكي است ثشاي فشد ،خبًَادُ ٍ هحيظ اجتوبػي اٍ هطكل سبص ضَد .ثٌبثشايي
آهَصضْبي هٌبست ٍ دسست دس ايي خصَظ هَسد تأكيذ قشاس هي گيشًذ.
ساير نيازهاي فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي نوجوانان و جوانان
ثب تَجِ ثِ داهٌِ ٍسيغ ايي ثحج ،دس پبيبى تٌْب ثِ ػٌبٍيي سبيش ًيبصّب اضبسُ خَاّين داضت؛
كبّص ٍاثستگي ػبعفي ثِ خبًَادُ ،ثشقشاسي سٍاثظ تبصُ ثب ّوسبالى ،ثذست آٍسدى ًقص اجتوبػي ٍ هَفقيت،
پزيشش عجيؼت ٍ ٍيژگيْبي جسوي سٍاًي خَد ،ػالقوٌذي ثِ سفتبس هسئَالًِ دس استجبعبت اجتوبػي ،ثذست
آٍسدى اعويٌبى خبعش اص استقالل اقتصبدي ،اًتخبة ٍ آهبدُ ضذى ثشاي كست ضغل ٍ َّيت كبسي ،آهبدُ ضذى
ثشاي تطكيل خبًَادُ ،سضذ ٍ تكبهل هْبستْبي رٌّي ٍ هفبّين الصم ثشاي ضبيستگي صًذگي دس يك جبهؼِ ،كست
هجوَػِ اسصضْبي اػتقبدي ٍ ًظبم اخالقي كِ ساٌّوبي سفتبس اٍ ثبضٌذ.
ثشگشفتِ اص كتبة چطن اًذاصي ثش ًيبصّب ٍ هسبئل ًَجَاًبى ٍ جَاًبى ،دكتش كيَهشث ًيبصآرسي.

