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 فصل دوم
 رشد

 مفهوم رشد يا تعريف رشد
مي رشد يعني تغييرات پي و منظم كه از زمان انعقاد نطفه تا مرگ اتفاق در درپي و داراي آثار بلندمدتي و نظم خاصي است افتد. رشد داراي الگو

 باشد. زندگي فرد مي

 ابعاد رشدابعاد رشد
و اجتماعي. (بارزترين بعد رشد)، عاطفي، شناختي  جسماني

 رسشرسش تعريفتعريف
ميي ژنتيك است، رسش داراي برنامه آمادگي زيستي كه خود مبتني بر نقشه و منظم است كه شرايط محيطي بر آن اثر گذارد.ي رشد طبيعي

(تغييرات محيط است)

 تعريف يادگيريتعريف يادگيري
مي فرآيندي است كه بر اثر تمرين به (در احساس، دست و تغييراتي نسبتاً دائمي در توانايي بالقوه ميآيد و رفتار) فرد ايجاد  كند. تفكر

و يادگيري«نكته: پاسخ سه مورد زير  است.» رسش
 زيربناي تغييرات رشدي-2 يابي به معناي كامل رشد دست-1

 رشد محصول مشترك دو فرآيند-3
ميي رشد زيست برنامه (كه مربوط به رسش است) تعيين مي كند كودك در يك سالگي اولين لغات شناختي طبيعي يك با معني را گويد يا در

در سالگي راه مي مي13رود يا در ماهگي اولين كلمات را بيان مي ماهگي خزانه18تا13كند دري لغات او به آهستگي رشد ماهگي18كند
به خزانه ميي لغات او در طور ناگهاني رشد دري دو كلمه ماهگي اولين جمله21كند. و جم24اي مي الت چند كلمهماهگي اولين گويد يعني اي را

 شناختي طبيعي انسان است. ها مربوط به رشد زيست كند، تمامي اين مثال با جمالت كوتاه صحبت مي

 شناسي رشدشناسي رشد روانروان
مي اي از علم روان شاخه و تبيين تغييرات در طول زندگي فرد و از رشته شناسي است كه به توصيف شناختي، هاي مختلف زيست پردازد

مي معهجا و پزشكي كمك و تربيت مي گيرد. روان شناسي، تعليم به شود ولي بيش شناسي رشد به تمام مراحل زندگي انسان مربوط ترين تأكيد آن
و نوجواني است. رواني دوره مطالعه ي ... هستند. شناسان رشد به دنبال مطالعهي كودكي

(كليدهاي رويكردشناختي) تحت تأثير تغييرات زيستشناختي انسان نظير تفكر، حل مسئ نكته: تغييرات روان (اين نظر له ... شناختي مغز است
در ها در جنبه شناس است) ما انسان مربوط به رويكردگرايان زيست هاي بسياري از رشد شبيه هم هستيم يعني وراثت خصوصيات مشتركي را

و طبيعي ما قرار داده است.ي زيست برنامه  شناختي
مي نكته: مرحله تاي اول يادگيري رسش است يعني: رسش قبل از يادگيري صورت گيرد يعني ابتدا كودك بايد به حدي از آمادگي زيستي برسد

و آموزش در بسكتبال ببيند. بتواند توپ بسكتبال را به و بعد تمرين  دست گيرد
و رد اما چنين نيست كه بسياري از تواناييتر است يا يادگيري بين دانشمندان اتفاق نظر به وجود ندا كه رسش مهم در اين و عادات ما به سادگي ها

به عنوان بخشي از برنامه به همي طبيعي و يا رفتار متقابل با به وجود آيند بلكه بايد از طريق مشاهده و ديگر افراد دست ساالن، والدين، معلمان
(نظر به طرفداران يادگيري يا رويكردرفتاري)  آوريم

تس تسنمونه تتنمونه
به يك از گزينه كدام-1 مي هاي زير يادگيري  آيد؟ حساب

قد1  ) بستن بند كفش4 آلودگي ) خواب3 ) خستگي بر اثر كار زياد2 ) افزايش
مي كدام-2  آيد؟ يك از تغييرات زير يادگيري به حساب

 زياد) خستگي در اثر كار4 ) سازگاري چشم در تاريكي3 ) قد كشيدن كودك2 ) مهارت در پرتاب1
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به-3  وجود آيد. يادگيري عبارت است از تغييرات نسبتاً پايدار كه بر اثر تجربه در ...............
 هاي بالقول ) توانايي4 ) رفتارهاي نهايي3 هاي بالفعل ) توانايي2 ) رفتارهاي آشكار1

؟شود نميكدام گزينه يادگيري محسوب-4
 ) مهارت در رانندگي4 ) حل مسائل رياضي3 زياد ) خستگي در اثر كار2 ) توانايي حفظ شعر1

 يك از رفتارهاي زير يادگيري است؟ كدام-5
 ) مكيدن پستانك4 ) لرزش در اثر سرما3 ) عادت به تاريكي2 ) بازي واليبال1

 يك از رفتارهاي زير يادگيري است؟ كدام-6
تص2 كشيدن پا در اثر شوك الكتريكي ) عقب1  ادف) احساس درد به هنگام

 ) ترشح بزاق به هنگام غذا خوردن4 ) ترشح بزاق در مقابل نام غذا3
و غريزه، يادگيري محسوب نمي  شود. نكته: احساس، عادت

و مشخصات اصلي رشد ويژگي  ها
و پيوسته است: رشد يك فرآيند مرحلهرشد يك فرآيند مرحله--11 و پيوسته است: اي مداوم  اي مداوم

در سال اول زندگي نقش مهمي در آينده12ندي فرد دارد. متخصصان رشد عقيده دار حوادث كودكي نقش مهمي در آينده ي فرد دارند، اگرچه
و حتي در بزرگسالي مي يك تواند مهارت انسان هميشه در حال تغيير است و آرزوهاي متفاوتي داشته باشد اما تنها و عالئق هاي جديد كسب كند

و آن اصل تغيير است. رشد داراي  و مراحلچيز در او ثابت است  است.مومدامختلف
 تر دارد؟ سؤال: ويژگي اول رشد با كدام رويكرد نزديكي بيش

 جواب: روانكاوي

در اين تصوير مربوط به نظريه باشد كه معتقد بودند رشد پيوسته، غيرقابلمي گذشتهي رشد
و غيرمرحله  اي است. تفكيك

مي اين تصوير مربوط به نظريه پيوسته قابل باشد كه معتقدند رشدي رشد در حال حاضر
و مرحله (يعني رشد مرحله تفكيك  اي مورد قبول است). اي است

ي سني دامنهي زندگي دوره

 انعقاد نطفه قبل از تولد-1

 دو سال اول زندگي طفوليت-2

(كودكي اول)-3 (برخي كودكان6تا2 قبل از دبستان مي3تا1سالگي مي ساله را كه تازه راه د)نامن افتند، نوپا

(تا شروع بلوغ)12تا6 كودكي دوم-4  سالگي

مي20تا12 نوجواني: شروع بلوغ-5 (برخي پايان نوجواني را در زماني مي سالگي و مستقل از والدين  شود.) دانند كه فرد شروع به كار كند

(بزرگ-6  سالگي40تا20 سالي اول) جواني

(بزرگ ميان-7  سالگي65تا40 سالي دوم) سالي

 سال به باال65 پيري-8

و ممكن است براي همه دامنه تذكر:تذكر: كهي افراد صادق نباشد. مثالً ممكن است كودكان ده ساله هاي سني فوق تقريبي است اي پيدا شوند
و دوره را زودتر به بلوغ برسند و زندگي مستقل ميي نوجواني را زودتر آغاز كنند. برخي نوجوانان نيز هستند كه كار و زودتر شروع كنند

ميي جواني يا بزرگ زودتر به مرحله  شود. سالي اوليه وارد

 نمونه تستنمونه تست
ده-1 چه اي كه بالغ شده ساله كودكان  قرار دارند؟»ي زندگي دوره«اند در

 ) كودكي اول4 ) جواني3 ) نوجواني2 ) كودكي1
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سن-2 مي18فردي كه در و از والدي سالگي شرع به كار ميكند چهن خود مستقل  قرار دارد؟»ي زندگي دوره«شود در

 ) كودكي اول4 ) جواني3 ) نوجواني2 ) كودكي دوم1

و به سن توجه نمي نتيجه: دامنه مي كنيم بلكه به ويژگي هاي سني تقريبي است و كار افراد توجه  كنيم. ها

مياي زند سالي اول در كدام دوره شناسان رشد بزرگ از ديد روان-3  افتد؟ گي اتفاق

 ) كودكي دوم4 سالي ) ميان3 ) نوجواني2 ) جواني1

 مختلف دارد:مختلف دارد: هايهايجنبهجنبهوو گراستگراست كلكلرشد فرآيندي رشد فرآيندي--22

و توالي مهارت مي برخي متخصصان، رشد جسماني كه شامل تغييرات بدني دهند. برخي متخصصان، هاي حركتي است را مورد مطالعه قرار

ميرشدشناختي شامل ادراك، زبان و تفكر را مورد مطالعه قرار و برخي متخصصان، رشد رواني، يادگيري اجتماعي شامل هيجانات،-دهند

و روابط بين فردي را مطالعه مي  كنند. شخصيت

و جنبه متخصصان به اين نتيجه رسيده امروزهاما مي اند كه ابعاد و تغييرات يك جنبه به تغيير هاي مختلف رشد روي هم تأثير هاي ات جنبهگذارد

 گراست. ديگر بستگي دارد يعني رشد فرآيندي كل

مي محبوبيتنوجواني كه نزد دوستانش (قد بلند، هيكل دارد. اين محبوبيت و مهارت بدني)، رشد تواند ناشي از رشد جسماني و داراي قدرت دار

(صميميت همكاري مث و رشد اجتماعي و خالقيت مثالً درسش خوب است) (هوش ميشناختي  كند) باشد.الً به خوبي با ديگران ارتباط برقرار

 پذيري وجود دارد:پذيري وجود دارد: در رشد انعطافدر رشد انعطاف--33

مي داشتن انسان براي تغيير در مقابل تجربيات مثبت يا منفي زندگي. دوره ظرفيتپذيري يعني انعطاف ناگهاني تغيير يابد مثالً طوربهتواندي رشد

و تمرين مهارتكودك پرخاشگري كه مورد نفرت دوستانش آن بوده بعد از يادگيري مي هاي اجتماعي، پايگاه اجتماعي و مورد ها بهبود يابد

مي گيرند. انعطاف پذيرش همساالن خود قرار مي و پذيري  را رفع كند. اختالفات رشديتواند به انسان كمك كند تا نقايص

بو نكته: در بين ويژگي و پيوسته و مشخصات اصلي رشد، مداوم و انعطافها مي دن رشد كنند زيرا مداوم بودن رشد پذيري رشد همديگر را نقض

و حوادث گذشته در حوادث آينده تأثير دارد، اما انعطاف مي و پيوسته است مي گويد رشد مداوم مي پذيري به گويد فرد طور ناگهاني تغييير تواند

 كند.

 نمونه تستنمونه تست

و مشخصات اصلي رشد يك از ويژگي كدام-1 مي ها  كنند؟ همديگر را نقض

كل1 كل2 پذيري رشد گرا بودن رشد با انعطاف)  گرا بودن رشد با مداوم بودن رشد)

ي فرهنگي است با مداوم بودن رشد ) رشد تحت زمينه4 پذيري رشد ) مداوم بودن رشد با انعطاف3

و شرايط تاريخي رشد تحت تأثير زمينهرشد تحت تأثير زمينه--44 و شرايط تاريخيها  فرهنگي قرار دارد:فرهنگي قرار دارد:--ها

و يا گروهن تصوير واحدي از رشد براي همه فرهنگتوا نمي اي از باورها، هاي نژادي مختلف قائل بود. هر جامعه الگوهاي ويژه ها، طبقات اجتماعي

و مهارت ارزش و رسوم مي ها، عادات به ها دارد كه به نسل بعدي منتقل و فرهنگي، تأثير زيادي در و وجود آمدن صفات كند. اين الگوهاي اجتماعي

 ها در فرد دارد. شايستگي

 نمونه تستنمونه تست

 اي قرار دارد؟ تحت تأثير چه مسئله» ها پركار هستند اين مسئله كه ژاپني«-1

و فرهنگي2 هاي اجتماعي ) زمينه1 و فرهنگي3 ) الگوهاي تاريخي و فرهنگي4 ) الگوهاي اجتماعي  ) شرايط اجتماعي

 پاسخ:

(م-1ي رشد به واسطه و تغييرات اجتماعي (مثل انقالب جنبش-2ثل جنگ، تكنولوژي كه جزئي از حوادث تاريخي هستند) ها) هاي اجتماعي

(مثال ناپلئون) هر نسل به شيوه تأثير مي مي پذيرند. ميي خودش رشد و هر نسل دنيا را براي نسل بعدي تغيير و دهد. ويژگي كند ها

و باعث تفاوت آثار  ميخصوصيات رشدي با هم تفاوت دارند و اجتماعي هاي فرهنگيو تفاوتها شباهتشوند. مطالعات بين فرهنگي فرهنگي

 دهد. را در جوامع گوناگون نشان مي
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و ديدگاه نظريه  هاي رشد ها
مي هاي رشد بيش چرا متخصصان رشد معموالً به يكي از جنبه آن تر توجه با توانند تمام پيچيدگي ها نمي كنند؟ زيرا هم توصيف هاي رشد انسان را

ميو تبيين كنند. مثالً برخي متخصصان به مطالعه و ...)ي شناختي (تفكر، هوش، حافظه  پردازند
مي برخي به جنبه و شخصيتي انسان توجه اجتماعي هستند. اما بايد بدانيم هيچ كدام به تنهايي قادر-كنند كه معموالً متخصصان روانيي عاطفي

و بايد در رشد به جنبهرهاي كامل درباي نظريه به ارائه  هاي گوناگون توجه كرد.ي رشد نيست
مي فرض اي از پيش نظريه: مجموعه و تبيين مشاهدات كمك و مفاهيم كه به توصيف  كند. ها

 هاي رشد با هم متفاوت است؟ سؤال: چرا نظريه
 جواب:
به1 و يادگي2 دليل اختالف نظر در تعريف انسان)  ري دارند.) نگاهي كه به مفهوم رسش

 بندي مراحل رشد با هم تفاوت دارند. ) طبقه3

ي شناختي ژان پياژهي شناختي ژان پياژه نظريهنظريه

ي تفكر كودكان مطالعه كرده است. شناس ديگري درباره ژان پياژه سوئيسي بيش از هر روان
ي تفكر كودكان مطالعه كرده است. او درباره-1
مي به پاسخ-2  كند. هاي غلط كودكان توجه
مي ها، جوابي سني معين به سؤال كان در يك دورهاو گفت كود-3  دهند. هاي غلط معين
به تر از كودكان بزرگ توان گفت كه كودكان كوچك پس به سادگي نمي-4 كم طور كلي كودكان در مقايسه با بزرگ تر يا ترند بلكه هوش ساالن،

(ساختارهاي، الگوهاي تفكر يا الگوهاي عمل) در آن  متفاوت است.ها فرآيندهاي تفكر
مي-5  كند تا خود را با محيط سازگار كند. از ديدگاه پياژه هوش يك فرآيند اساسي است كه به انسان كمك
و شرايط محيط كنوني-6  اش هماهنگ سازد. سازگاري يعني فرد خود را با تقاضاها
آن،از ديدگاه پياژه-7 همكه اين سازگاري شناختي دو جانبه است يعني كودك در عين چنين قادر به تغيير شناختي خود در برابر محيط است

 تواند الگوهاي ثابت شناختي خود را در شرايط مختلف محيطي به كار ببرد. مي
مي-8 مي كودكان همانگونه كه رشد هر«كنند. ساختار شناختي يك كودك سه ساله: كنند ساختارهاي شناختي ساده خود را به پيچيده تبديل

ميچيزي كه حرك ؛».كند زنده است. مثل خورشيدت
به» هر چيز متحركي زنده نيست بلكه هر چيزي كه توسط خودش حركت كند زنده است.«رسند كه: بعد از مدتي به به اين ساختارشناختي مي

كه اين نتيجه پس از مدتي مي و موجود زنده بايد از ويژگي هر موجود زنده«رسند ري مثل نفس كشيدن، هاي ديگ اي لزوماً متحرك نيست
و ... برخوردار باشد؛ يعني به ساختارهاي شناختي يك بزرگ مي توليدمثل اي شناختي اي شناختي به مرحله رسد، پس كودك از يك مرحله سال

مي ديگر قدم مي و ساختارهاي شناختي در سنين مختلف پيدا و يكسان كنند يعني كودكان در سنين مختلف ممكن است از اشياي مشابه گذارد
و به سؤاالت يكسان در سنين مختلف پاسخ به تفسيرهاي متفاوتي داشته باشند (مثل مداد) فرد براساس تجربيات زندگي هاي گوناگون بدهند.

 كند. ساختارهاي شناختي جديد دست پيدا مي

 هاها كليد واژهكليد واژه
اي به اين رويكرد، شناختي است يعني نظر او در هر زمينهشناسي تفكر كودكان، هوش، سازگاري، فرآيندهاي شناختي، رويكرد پياژه در روان

ميي او نظريه گردد به همين خاطر نام نظريه برمي  باشد.ي شناختي ژان پياژه

تست نمونهنمونه  هاي تستهاي
 از ديدگاه پياژه كدام عبارت صحيح است؟-1

كم ) كودكان از بزرگ1 كمت تر از كودكان بزرگ ) كودكان كوچك2 ترند. هوش ساالن،  ترند. هوشر
و بزرگ3 و بزرگ4 ساالن شبيه هم هستند. ) فرآيندهاي تفكر در كودكان  اي ندارند. ساالن در ميزان هوش تفاوت قابل مالحظه ) كودكان

و شرايط محيط كنوني-2  اش هماهنگ كند، نشانگر چيست؟ از نظر پياژه وقتي فردي قادر باشد كه خود را با تقاضاها
 ) رشد اجتماعي فرد4 ) رسش شناختي فرد3 ) رشد هوشي فرد2 ) سازگاري فرد1

 ساالن اين است كه ...............ي كودكان با بزرگ نظر پياژه، در مقايسه-3
كم1  ) ساختارهاي شناختي در طول رشد يكسان است.2 ساالنند. تر از بزرگ هوش ) كودكان

مي ساالن به مرحله ) همه بزرگ3 آن4 رسند.ي انتزاعي  ها متفاوت است. ) فرآيند تفكر



15

 مقدمه
وي دانماركي به دنيا آمد. او در دوران زندگي خود تحت تأثير رويكرد روان اريك اريكسون در فرانكفورت آلمان در يك خانواده كاوي قرار گرفت

را بعدها به نظام جامع و آن و بر اين اساس، رشد افراد را در جريا تري معتقد گشت (عاطفي) مورد بررسي قرار داد. دنبال كرد ن زندگي رواني
ميدر شود. از نظر او افراد اريكسون معتقد بود كه شخصيت افراد طي مراحل مختلف رشد، كامل مي هر زندگي از هشت مرحله عبور و در كنند

و تعارض مرحله از رشد بحران مي-هاي رواني ها و بحرانآمي كنند كه در صورت حل موفق اجتماعي را تجربه ميز آن تعارض توانند با آمادگي ها
مي وارد مرحله ميي بعد و سالمت رواني آنان به خطر و در غير اين صورت دچار آسيب شد ها نوع افتد. به نظر اريكسون در واقع بحران شوند

ر رويارويي با محيط است كه باعث مي ي رشد بحران خاصا كنترل كنند. هر مرحلهشود فرد مطابق با تقاضاهاي جديد، هر مرحله از زندگي خود
و فرد مي و شخصيت فرد را موجب شده به خود را دارد كه مقداري تغيير در رفتار صورت مثبت يا منفي به آن بحران پاسخ دهد البته فقط تواند

و توان مواجه شدن با بحران زماني شخصيت فرد مي و نيرو ه تواند به رشد طبيعي خود ادامه دهد به مراه مرحلهها دست آورد كه بحراني بعدي را
مراحل قبلي زندگي را حل كرده باشد. پس زماني كه بحران يك مرحله حل شده باشد احتمال كمي وجود دارد كه خود قادر به سازگاري با 

ي بعدي شود اگرچه اين امر ناممكن هم نيست. مرحله

 اجتماعي اريكسون-ي رواني نظريه
 پس:

مي اريكسون-1  شود. معتقد بود كه شخصيت افراد طي مراحل رشد كامل
و تعارض كودك در هر مرحله از رشد خود، بحران-2 به ها ي بعدي آماده باشد. آميز حل كند تا براي مرحله طور موفقيت هايي را
مي حل بحران-3 و سالمت رواني خود را تأمين كند در غير اين رو شود شناختي دارند، روبهي روان تري كه جنبه شود تا با مسائل بزرگ ها باعث

 افتد. صورت سالمت رواني او به خطر مي
 كاوي بوده است. اريكسون معتقد به رويكرد روان-4

 كليدهاي اريكسونكليدهاي اريكسون
و حل بحران-تعارض-بحران-شخصيت  كنترل

 جدول پياژهجدول پياژه

 سن تقريبي
يمرحله

شناختي
 هاي تجربه ساختارهاي شناختي يا روش

تا-1  حركتي-حسي سالگي2تولد

حركتي خود براي كشف-هاي حسينوزادان از توانايي
و فهم آن استفاده مي كنند، در هنگام تولد داراي محيط

و در پايان اين مرحله قادرند بازتاب هاي ارثي هستند
حركتي خود را هماهنگي كنند.-ي حسيرفتارهاي پيچيده

دادي كلبرگي قبل از قرار مصادف با مرحله
ي قبل از دبستان)(دوره

 پيش عملياتي سالگي7تا2-2

و زبان) استفاده مي (تصور كنند تا محيطكودكان از نمادها
ها به اشخاص، پيرامون خود را درك كنند يا بفهمند. آن

و امور براساس ظاهر آن مي اشياء و تفكر ها پاسخ دهند
تص ها خودمحوربين است، يعني اين آن ميگونه كه ور كنند

بينند.ها ميديگران نياز دنيا را مانند آن

( برابر با مرحله )15تا7ي قراردادي كلبرگ
(سنين دبستان)  + استدالل استقرايي

 عمليات عيني سالگي11تا3-7

و آن را دركودكان عمليات شناختي را كسب مي كنند
آن رفتارهاي خود نشان مي ها به اين توانايي دهند.

رغم تغييرات شوند كه اشيا علي شناختي نايل مي
ظاهري كه ممكن است پيدا كنند، همان اشياء هستند. 

شود.ريزي ميتفكر منطقي در كودكان پايه
ي پنجم اريكسونتقريباً برابر با مرحله

بي20تا13{( هويتي} ) هويت در مقابل
ي مافوق قراردادي باشد + برابر با مرحله مي

) ساله به بعد) + استدالل17و16كلبرگ
(كه مخوص نوجوانان مي باشد.)قياسي

 سالگي به بعد4-11
 عمليات ذهني

(صوري)

(نوجوان) دوباره عمليات شناختي در اين دوره
مي سازمان به دهي طوري كه به نوجوانان امكان شود

دهد كه بر روي عمليات شناختي خود فكر كنند مي
ر كنند). در اين مرحله، تفكري تفكر خود تفك(درباره

(فراشناختي)انتزاعي مي شود.
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 سن تقريبي
 مرحله يا بحران

 اجتماعي-رواني
و تأثيرات اجتماعي  حوادث مهم

بي سالگي1تولد تا  اعتمادي اعتماد در مقابل

هاي خود اعتماد گيرند كه براي ارضاي نيازهاي اساسي خود بايد به مراقب نوزادان ياد مي
و يا كوتاهي كنند دنيا در نظر كنن د. بنابراين، اگر مراقبين كودك از اين كار سرباز بزنند

و آدم كودك خطرناك مي مي شود شوند. در اين دوره، مادر ها نيز در نظر او غيرقابل اعتماد
 عنوان يك عامل اجتماعي نقش مهمي دارد. به

بي سالگي20تا 12  هويتي هويت در مقابل

د مياين دوره، و براي نوجوانان اين سؤال مهم مطرح شود وره گذر از كودكي به بلوغ است
بهآن»م؟من كيست«كه  و اجتماعي خود هستند، از اين رو، در ايفاي ها دنبال هويت شغلي

مي عنوان يك بزرگ نقش به و ابهام به سر هم سال در گيجي (در اين دوره از برند. ساالن
)عوامل اجتماعي مهم هستند.

 سالگي به باال 65
(سنين پيري)

و وحدت در يك پارچگي
و سرخوردگي  مقابل نااميدي

مي پيران در اين مرحله به گذشته بهي خود نگاه با كنند؛ زندگي گذشته يا عنوان زندگي
و شاد نگريسته مي به معني، مولد و يا و اهداف عنوان زندگي سرشار از نااميدي، قول شود ها

و نتيجه تجربه انجام نيافته، و اجتماعي محصول و نيزي زندگي شخصي ي اين آخرين بحران
مي آخرين مرحله  كند.ي زندگي را تعيين

 سؤالسؤال
و كدام مرحلهي سوم كلبرگ تقريباً با كدام مرحله مرحله-1 ي اريسكون مطابقت دارد؟ي پياژه
(پياژه) با كدام مرحله مرحله-2 (اريكسون) مطابقت دارد؟-روانيي رشدي شناختي عمليات صوري  اجتماعي

بي3 ) صميميت در برابر تنهايي2 ) ابتكار در برابر احساس گناه1  ) مهارت در برابر حقارت4 هويتي ) هويت در برابر
و تفكر خودمحوري«براساس نظر پياژه-3 مي» كاربرد نمادها  گيرد؟ در كدام مرحله از مراحل شناختي صورت

ذه1  سالگي11تا7)4 حركتي-) حسي3 عملياتي ) پيش2ني) عمليات
بهي قراردادي در نظريه ) مرحله4 ي رشد شناختي پياژه مطابقت دارد؟ طور تقريبي با كدام مرحلهي استدالل اخالقي كلبرگ

 ) عمليات صوري4 ) عمليات عيني3 ) قبل از عمليات2 حركتي-) حسي1

و خصوصيات رشد دوره ويژگي قب ها وي  كودكيل از تولد
از دورهدوره  تولدتولدي قبل ازي قبل

مي رشد انسان از زمان انعقاد نطفه شروع مي تا46دهند هر سلول تخم شود زماني كه يك اسپرم با يك تخمك مادر، سلول تخم را تشكيل
) كه23كروموزوم و23جفت) مي23كروموزوم از اسپرم پدر .دهد كروموزوم از تخمك مادر آن را تشكيل

ب و مادر با يكديگر تفاوت دارد. جفت و سوم كروموزوم در پدر و سوم عامل تعيين جنسيت است. به عبارت ديگر جفت بيست عبارت ديگربهيست
يك23اند اما در جفت جفت يكسان22تا  يكxفرق دارند يعني در پدر اين جفت شامل و در حالي كه در مادر جفت (Xy)كوچك استyبزرگ

ميبزر2xاز 23 زنxتواند كروموزومگ تشكيل شده است پس مادر فقط (يعني هميشه ي زن پسرزا ها دخترزا هستند واژه را به فرزندش بدهد
مي غلط است) در حالي تركيب احتمالي4را به فرزندش بدهد پس عامل تعيين جنسيت فقط پدر است، بنابراينyياxتواند كروموزوم كه پدر

و پسر داريم:وجود دارد اما نهاي  تاً دو نوع دختر

مي اين تصوير نشان مي و مادري به توانند چهار تركيب احتمالي از كروموزوم دهد كه هر پدر  وجود آورند. هاي جنسي را

هاي پدر كروموزوم

44 xy+

هاي مادر كروموزوم

44 xx+

ــپرم 22اووم اس 22 22 22 22 22 22 22y y x x x x x x+ + + + + + + +

ــوت 44 زيگ 44 44 44xy xy xx xx+ + + +
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(زيگوت): مرحلهمرحله (زيگوت):ي اول ي اول
مي دو هفته ميي اول/ يك سلول به چندين سلول تبديل و تبديل به يك توده سلول اي شود ن توده سلولي به ديواري رحم مادر متصل است شود

و مادر براي تغذيه ميو ارتباط بين جنين  شود. برقرار
(روياني): مرحلهمرحله (روياني):ي دوم ي دوم
مي / بيش8تا3ي هفته و اجزاي بدن مشخص و رشد سريع تر اندام  تر است. شوند

جنيني مرحلهمرحله ي جنينيي

و استخوان تا تولد/ در اين مرحله سيستم عصبي مركزي ماهيچه8ي هفته مي ها و اندام توليد ظاهر تا24ي شود. بين هفته ها رشد سريعي دارند
مي7تا6( 27 در تواند خارج از رحم زنده بماند ولي ماندن بيش ماهگي) جنين به حدي از رشد رسيده كه تر در رحم مادر موجب رشد طبيعي

و عضالت مي  شود. ادراك، حركات
و بعد از تولد تأثيرگذار است؟ سؤال: آيا عوامل محيطي روي  رشد قبل
از جواب: بله، عوامل محيطي مي (مثالً و پيچيده كند عواملي مثل سن مادر و فرآيند تولد را دشوار از18تواند رشد قبل از تولد را 35سال تا بعد

و كيفيت تغذيه (ناراحتي، اضطراب، افسردگي) ر است. براي مثال اگر مادر در دوران بارداريي مادر روي جنين اثرگذا سالگي) حالت هيجاني
به3خصوصاً دنيا بيايد. يا نارسايي رشدي داشته باشد، همچنين ممكن است دچار كمي ماه آخر دچار سوء تغذيه شود ممكن است نوزاد مرده

و تحريك تحرك، كج مخ خلقي و ميد، تنباكو، مواد (تاليد ها سرخچه، سيفليس) مواد در، الكل) بيماريپذير شود. عوامل ديگري مثل مصرف داروها
و پرتوگرافي پرتونگاري (جيوه، سرب) مي شيميايي و ها و موجب آسيب رساندن به آن شود. منحني سن مادر تواند رشد جنين را دچار وقفه كند

و نوزاد تقريباً به شكل   باشد.ميUمرگ جنين

نو نكته: كم و مير و جنين تقريباً بين ترين ميزان مرگ مي35تا20زاد  باشد. سال

 رشد جسمانيرشد جسماني

(دو سال اول زندگي)  طفوليت

 % وقت خواب1-70
 ارتباط از طريق گريه-2
(وزن-3 مي4رشد جسماني چشمگير  شود) برابر قد دو برابر
و تدريجي مغز كه باعث مهارت-4 مي رشد طبيعي (مثل چنگ زدن)  شود. هاي حركتي

(كودك  سال)6تا2ي اول

مي-1 آن عموماً الغر به نظر (تنه رسند. زيرا قسمت پاييني بدن و صورت) رشد بيش ها (سر و پاها) نسبت به قسمت باال  تري دارد. ها
و رشد مغزي نسبت به بخش-2 و وزن (در هاي ديگر سرعت بيش افزايش مداوم قد )سالي است. % بزرگ90سالگي وزن مغز5تري دارد.
و رشد مغز باعث هماهنگي بيش قوي-3 آن تر شده آن تر بين اعضاي بدن و خود مي ها  شود. ها با محيط
و پريدن ولي در حركات ظريف مشكل دارند. مثل بند كفش بستن. بهبود مهارت-4  هاي حركتي درشت مثل باال رفتن

70

60
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40
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)  سال)11تا7كودكي دوم

 ها: فراگيري مهارت
به ها بدون آموزش بزرگ فراگيري مهارت-1 و تفاوت ساالن هاي جنسي در رشد دليل رشد بدني كافي در اين دوره كندي آهنگ رشد جسماني

ميو توانايي  شود. هاي جسمي ناچيز
مي-2 به شود كودكان دبستاني مهارت رشد كند جسماني باعث خوبي انجام دهند مثل استفاده از چكش، اره كردن، هاي حركتي را

و ...هدوچرخ  سواري، شنا

 شناختيشناختيرشد رشد

(دو سال اول زندگي)  طفوليت

و شنوايي فعال اما بينايي ضعيف-1  حس بويايي
مي-2  كند. ظرفيت حافظه محدود است ولي به سرعت رشد
 ثبت اطالعات با سهولت ولي بازيابي اطالعات دشوار است.-3
كو-4  تاه.در يك سالگي يك تا دو كلمه در دو سالگي جمالت
مي-5  كند. در آينه خود را نگاه

)  سال)6تا2كودكي اول

و محيط پيرامون خود را منحصراً از دريچه-1 (كودك دنيا مي خودمركزي ميي ذهن خود و تصور مي بيند  بينند.) كند ديگران دنيا را مانند او
و تفريق.-2 و فهم اصول اساسي در اعداد اما نه جمع  شمارش اعداد
و حافظه البته با راهنمايي والدين.ر-3  شد حل مسئله
و بازيابي اطالعات مهارت ندارد. در ذخيره-4  سازي
مي رشد فوق-5  شود. العاده زبان كه باعث رشد استدالل
 هرچه محيط اطراف كودك از نظر مكالمه غني باشد، رشد زبان او بهتر است.-6

)  سال)11تا7كودكي دوم

و تفكر كودك سازمانتغييرات عمد-1 مي دهي بيشه در رشد شناختي و با منطق تر مي شود  شود. تر
مي توانايي برنامه-2 مي ريزي پيدا و يادآوري استفاده و از منابع شناختي خود براي حل مسئله  كنند. كنند
مي-3 و قدرت خود پي  برند. به نقاط ضعف
مي-4 و تمركز خوبي پيدا بر توجه انتخابي مي خالف دورهكنند،  شود.ي قبل كه حواس آنان به سادگي پرت
و استفاده از راهبردهاي ذخيره هاي حافظه افزايش توانايي-5 و نيز استفاده از راهبردهاي بازيابي اطالعاتي كودكان  سازي اطالعات
مي-6 و ظرفيت پردازش اطالعات كه باعث ظر شود كودكان سريع افزايش سرعت و از  تري براي فكر كردن برخوردار شوند. فيت بيشتر فكر كنند
و رشد فوق-7 و دستور زبان.ي خزانه العاده منطقي شدن تفكر كودكان ي لغات
از-8 سالگي شروع4-5سالگي بهترين يادگيرندگان براي زبان دوم هستند، پس دو زبانگي يك دشواري نيست. سنين10كودكان تا قبل

ا بهخوبي براي آموزش زبان دوم و برنامه دارد، اما و معلم و مادر دو ست، البته ميزان موفقيت در آن بستگي به فرد كودك، پدر طور كلي
 دهد. زبانگي اوليه، توانايي شناختي كودكان را افزايش مي

و سؤال و سؤالنكته نكته

 اي است؟ طفوليت ترين تغييرات رشدي مربوط به چه دوره سريع-1
به-2  اي است؟ طفوليت چه دوره آهنگ تند رشد جسماني مربوط
 اي ظرفيت حافظه محدود است؟ طفوليت در چه دوره-3
مي-4 و فهم اصول اساسي در اعداد در چه سني شروع  شود؟ كودكي اول شمارش
 اي است؟ كودكي دوم آهنگ كند رشد جسماني مربوط به چه دوره-5
و سازنده دارد؟ كودكي دوم در چه دوره-6  اي فرد ظاهري مثبت
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و اجتماعيشد شدرر و اجتماعيهيجاني  هيجاني

(دو سال اول زندگي)  طفوليت

مي-1 و خنده ولي اين هيجانات كم كم پيچيده  شود. هيجانات ساده مثل گريه
و اجتماعي اوليه است كه خصوصاً توسط مادر است.-2  احساس امنيت از نيازهاي عاطفي
مي-3 به هاي خود شك كند شود كودك نسبت به توانايي حمايت از او باعث  دست نياورد.و اعتماد به نفس

)  سال)6تا2كودكي اول

مي شكل-1 و رفتار نسبتاً مستقل در كودكان پيدا  شود. گيري مفهوم خود به شكل مثبت

و هيجان-2 و دوستان بدون زياده نشان دادن عواطف و خودمحوري. هاي خود نسبت به والدين  روي

و مهارت-3 ا رشد اعتماد به نفس  جتماعيهاي

و نقش جنسي كه در شكل مطرح شدن تفاوت-4 و هم عوامل هاي جنسي و فرهنگي گيري رفتار جنسي هم استانداردهاي اجتماعي

و زيست  شناختي دخالت دارند. فيزيولوژيكي

)  سال)11تا7كودكي دوم

و كودك با محيطميتري دبستان گسترده محيط اجتماعي كودك قبل از دبستان محدود است ولي در دوره-1 مي شود  شود. هاي جديد آشنا

و در عين حال رقابت با هم ساالن.-2  ايجاد روابط دوستي

و يادگيري ارزهاي اخالقي از آنان كه گاه منجر به ايجاد تعارض ايجاد روابط اجتماعي با بزرگ-3 هاي اخالقي ميان خانواده ساالن مثل معلمان

 شود.و محيط اجتماعي مي

و گروهد-5 و دريافتن اين رك ساير افراد و نيازهاي كه ديگران را نبايد تنها براساس رفتار ظاهرشان مورد قضاوت قرار داد كه انگيزه ها ها

آن دروني افراد مهم  هاست. تر از رفتارهاي ظاهري

هم-6 و اهميت يافتن گروه و ناتوانايي خود ا ساالن كه ابتدا دسته آگاهي به توانايي ميجمعي  شود. ست ولي بعدها محدودتر

مي-7  كنند. گاهي اوقات گذشته نشيني

و خصوصيات رشد در دوره ويژگي ي نوجواني: ها
آن20تا12سن نوجواني: سال، تحوالت اين دوره، فيزيولوژيك، شناختي، هيجاني، اجتماعي جهات مثبت تغييرات رشدي بر جهات منفي

و و مشكالت) غلبه دارد مي(دشوارها  كند. فرد را به كمال نزديك

و تحوالت رشد بستگي ندارد بلكه به درك نادرست كننده مسائل نگران ، جامعه يا والديني دوران نوجواني به چه چيز بستگي دارد؟ به تغييرات

 بستگي دارد. نوجوانحتي خود

س رشد جسماني: مهم و رسش جنسي به دورهترين تغييرات جسماني، بلوغ است. در اين دوره رشد جسماني مي ريع وي كودكي پايان دهد

و توانايي بالقوه مي نوجوان را به اندازه، شكل ميي جنسي نزديك (نه شروع) يعني از قبل اين كند. در اين دوره فعاليت هورموني تشديد شود

مي هورمون پس شود. اين هورمون ها شروع به فعاليت كرده بودند در اين دوره تشديد و پروژسترون ها در و در دختران استروژن ران تستوسترون

ي بلوغ است. دوره شروعي اعالم هاي هورموني به منزله فعاليت تشديداست. 

 سؤالسؤال

 بستگي دارد؟يسن بلوغ به چه عوامل-

 فرهنگي-) عامل جغرافيايي3 ) وراثت2 جنس-1

و سالمت5 ساختمان بدن-4 ا6 ) وضعيت تغذيه و  جتماعي) روابط عاطفي

ي بلوغ است؟ي اعالم شروع دوره كدام مورد به منزله-

 ) تشديد فعاليت هورموني4 ) رشد ناگهاني143تا8) سنين بين2 ) تغيير جسماني1

آن جنس: دختران يك تا دو سال زودتر از پسران بالغ مي ر شوند. و تغييرات بدني متفاوت و پسران) در سنين يكسان تحوالت (دختران ا تجربه ها
 كنند. مي
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مي14تا11خصوص در مورد عادت ماهانه دختران مصداق دارد. غالباً دختران بين وراثت: به مي سالگي به اين مرحله 18تا9تواند بين رسند ولي
(يعني كم سن سالگي تغيير يابد. مي18ترينو بيش9ترين  باشد) سال

(شبيه هم نيستند) بهخواهران دوقلوي دو تخمكي با عادت ماهانه را مي13طور متوسط يك ماه فاصله از يكديگر شروع كنند، اما دوقلوهاي
(به (شبيه هم هستند).3طور متوسط تنها حدود تخمكي  ماه با هم فاصله دارند

اس-عامل جغرافيايي و از يك گروه نژادي به گروه نژادي ديگر متفاوت و فرهنگي: سن بلوغ از كشوري به كشور ديگر ت، مثالً كشورهايي كه آب
مي هواي گرم مي تري دارند، بلوغ زودتري براي نوجوانان آن ايجاد به شود، در آمريكا كساني كه زودتر به بلوغ  ترتيب عبارتند از: رسند

ها آمريكايي- ) آسيايي3ها اروپايي- ) آمريكايي2ها آمريكايي-) آفريقايي1

 تستتست نمونهنمونه
 توان گفت كه در آمريكا شروع سن بلوغ براي ...............مي» فرهنگي-فياييجغرا«با توجه به عامل

مي آمريكايي-ها ديرتر از آسيايي ) آمريكايي1 مي ها زودتر از آمريكايي آمريكايي- ) آفريقايي2 افتد. ها اتفاق  افتد. ها اتفاق
مي ها زودتر از اروپايي آمريكايي- ) آسيايي3 و آسيايي ها ديرتر از آفريقايي آمريكايي)4 افتد. ها اتفاق مي ها  افتد. ها اتفاق

مي ساختمان بدن:ساختمان بدن: و غيرفعال زودتر به بلوغ مي افراد كوتاه، چاق و ورزشكار ديرتر به بلوغ رسند. شروع عادت ماهانه رسند، افراد بلند، الغر، فعال
(وزن دختر باي و45د به حدود به تراكم مقدار معيني از چربي بدن بستگي دارد. كيلو برسد). دختران ورزشكار كه چربي بدن كمتري دارند ديرتر

مي نامنظم  كنند. تر از متوسط دختران عادات ماهانه را شروع

و سالمت: و سالمت:وضعيت تغذيه مي وضعيت تغذيه (اين مسئله باعث شده امروزه نسبت به گذشته وضعيت تغذيه بهتر است، پس بلوغ براي اين نسل زودتر شروع شود
ل تجربه بلوغ را يك تا دو سال زودتر شروع كنند)هر نس

مي وضعيت تغذيه در كشورهاي توسعه از يافته پايين باشد، بنابراين سن بلوغ در كشورهاي توسعه يافته بهتر از كشورهاي در حال توسعه تر است،
پ طرفي وضعيت تغذيه در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه (در حال توسعه) نيافته بهتر است س سن بلوغ در اين كشورها

 نيافته است. تر از كشورهاي توسعه پايين
و اجتماعي: و اجتماعي:روابط عاطفي و تعارض روابط عاطفي هاي خانوادگي او همبستگي وجود دارد يعني هرچه روابط عاطفي سردتر، فشارهاي بين بلوغ زودرس دختران

و فاصله رواني خانوادگي بيش و در سن پايينو والدين بيشي عاطفي بين نوجوانان تر باشد تري است. اما همين عوامل تر باشد، بلوغ زودتر
 شود. موجبات ديررسي بلوغ خصوصاً براي پسران مي

 رشد ناگهانيرشد ناگهاني
مي هاي دوره منظور رشد جسماني ناگهاني است كه از ويژگي و اندازهي بلوغ است، يعني تناسب بدني به سرعت تغيير ي بدن به سرعت بزرگ كند

 شود. مي
مي3 بيني ) غيرقابل پيش2 ) ناهماهنگي1 هاي رشد ناگهاني: ويژگي  افتد. ) در همه اجزاي بدن اتفاق

پا3 ) كف پاها2ها ) انگشت1 ترتيب رشد عبارت است از:  ) ساق
سر6 ) باالتنه5 ) بازوها4 (
كه(نكته: آخرين قسمت بدن كه رشد مي و آخرين قسمت بدن ميكند باالتنه است مي به رشد نهايي خود به رسد سر خاطر ترتيب باشد) نوجوان

و سركوچك مي و باالتنه كوتاه و كمر باريك مي رشدي موقتاً داراي پاهاي بزرگ به شود گفتيم آخرين قسمت بدن كه به رشد نهايي خود رسد
مي ساليي بزرگ اندازه مي اش  باشد. رسد سر

د نوجوان به ميخاطر ترتيب رشدي موقتاً و سر كوچك و باالتنه كوتاه و كمر باريك شود گفتيم آخرين قسمت بدن كه به رشد اراي پاهاي بزرگ
و به اندازه نهايي خود مي مي ساليي بزرگ رسد مي اش (سال رسد سر كهي نهايي كفش او مشخص شده) به دليل اين كه اندازه ها بعد از اين باشد

بهكنن اجزاي صورت زودتر از سر رشد مي لبد نوجوان و و گوش طور موقت يعني بزرگ مي ها به هاي بزرگ پيدا (بزرگ مي كند و نظر رسند)
و اجزاي صورت برقرار مي و با رشد نهايي سر تناسب بين سر  شود. نوجوانان با اين مسئله دردسر دارند اما اين مسئله موقتي است

مي ترتيب بعدي در مورد استخوان  باشد: ها، قد وزن نوجوان
هم1 و دراز شدن استخوان) مي زمان با كشيده شدن  يابد. ها وزن نوجوان به سرعت افزايش
مي2  شود. ) افزايش قد شروع
مي ) يك سال بعد از افزايش وزن قد، ماهيچه3  كنند. ها رشد

در- در13دختران و پسران  رات از يك نوجوان به نوجواني ديگر متفاوت است.ترين افزايش وزن را دارند البته اين تغيي سالگي بيش14سالگي
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مي- كا تغييرات بدني سريع نوجوان را نيازمند چه مواردي ج ري اضافي، ويتامينلسازد؟ و و مواد معدني تر است، موادب كالري از همه مهمذها
(براي رشد استخوان و ماهيچه معدني مورد نياز كلسيم، آهن ورودي از50ها ها 15دو سال قبل از آن است.) نياز روزانه يك نوجوان درصد بيش

به ميلي و در بسياري از نوجوانان مصرف آهن به اين مقدار نيست پس نوجوانان نياز به آهن دارند ي عادت خصوص دختران در دوره گرم آهن است
بي ماهانه كه در اثر كمبود آهن بي و مي اشتها  رسند. حال به نظر

ييهاي داخلهاي داخل رشد اندامرشد اندام

مي در دوره-1 و ظرفيت شش افزايش ميي نوجواني اندازه (سه برابر مي و آهسته شود) پس امكان تنفس عميق يابد تر را براي نوجوان فراهم تر
 كند. مي

مي-2 مي قلب دو برابر (در ده سالگي شود پس ضربان قلب كاهش در92يابد  ضربه در دقيقه)82سالگي18ضربه در دقيقه
ميحجم-3  يابد. كلي خون افزايش

مي رشد اندام مي هاي داخلي همان تغييرات مهم فيزيولوژيك و ساعت باشد كه به نوجوان امكان ها فعاليت جسماني داشته دهد كيلومترها بدود
و اندام باشد بدون نياز به استراحت. گفتيم رشد وزن قد به رشد ماهيچه (كه قابل مشاهده نيستند) مقدم ها هاي است، پس بايد تمرين هاي بدن

و فعاليت ي اي در دوره هاي سنگين مثل وزنه برداري يا ژيمناستيك حرفه هاي جسماني با اين وضعيت هماهنگي باشند مثالً برخي ورزش ورزشي
مي بلوغ مناسب نيست، زيرا رشد ماهيچه و خستگي  شود. اي كامل نشده پس باعث كوتاهي قد يا زيان جسمي

 رسش جنسيرسش جنسي
و پسران قبل و رسش جنسي باعث تغييرات عمده جسمي در دختران و پسر از لحاظ جسماني زياد نيست ولي بلوغ از بلوغ تفاوت بين دختر
 شود. مي

به1رسش جنسي هم به و هم  ) صفات ثانويه جنسي مربوط است.2) صفات اوليه جنسي

 صفات اوليه جنسيصفات اوليه جنسي
مي اندام-1 و باروري دخالت دارد در مردان بيضهگيرند كه مستق هاي جنسي را دربر و در زنان تخمدان يماً در توليدمثل هاي جنسي ها، اندام ها

 هستند.
 هاي جنسي نيز مربوط به صفات اوليه جنسي است. هورمون-2

كم احتمال باروري در مراحل اوليه بلوغ از سال  تر است زيرا: هاي بعد
م در دختران: تخمك-1 (هر  شوند) اه پريود نميگذاري نامنظم است
(سلول-2  هاي جنسي ماده) را بارور كند. در پسران: غلظت اسپرم به مقدار الزم نرسيده تا اودم

 صفات ثانويه جنسيصفات ثانويه جنسي
 شوند. بدني هستند كه مستقيماً به توليدمثل مربوط نمييتغييرات-1
 عالئم مشخصي براي رشد جنسي هستند.-2
مي-3 و پسر عوض ميو اين مربوط به صفات ثانويه شود شكل بدن دختر مي هاي پهن شوند شانهي جنسي است مثالً پسران بلندتر كند، تري پيدا

مي صدايشان بم و ژنتيك بستگي شود، پيدايش موي صورت كه البته ممكن است به غلط موي صورت نشانه تر و به عوامل ارثي ي مردانگي باشد
پ (بههندارد در دختران صفات ثانويه جنسي مثل و حمل بچه) رشد مو در بدن، تغيير تر شدن لگن خاصره خاطر آمادگي طبيعي براي توليدمثل

و چه در پسران در دوران بلوغ از صفات ثانويه جنسي است.-(كمر در دختران)  تيره شدن رنگ موها چه در دختران
دو چگونگي عكس::11نكته نكته و جنسي آني نوجواني به عوامل گوناگون بستگي دارد كه مهمرهالعمل نوجوان در مقابل تغييرات مهم بدني ها ترين

 عبارتند از:
و فهمي از اين تغييرات دارد. اين-1  كه نوجوان چه درك
 زمان رسش جنسي در مقايسه با گروه همساالن چه سني باشد.-2
و اجتماعي در رابطه با رسش جنسي دوره چه ارزش-3 د هاي فرهنگي  اشته باشد.ي نوجواني وجود
و اخالقي همراه نباشد:::22نكته نكته  اگر تغييرات مهم جنسي نوجوان با رشد شناختي

مي او را فقط به جنبه)الف  سازد.ي جسمي تغييرات متوجه
مي)ب و اجتماعي باز  ماند. از تغييرات مهم شناختي، عاطفي
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و ديررسبلوبلو و ديررسغ زودرس غ زودرس

و ديررسي بلوغ فشار رواني برا::11نكته نكته ميزودرسي و او را با هيجان خاصي روبهي نوجواني ايجاد مي كند  سازد. رو
هم::22نكته نكته مي بهترين بلوغ براي نوجوان همزمان با  باشد. ساالن خود
و توقعات اجتماعي بيش::33نكته نكته مي در دختران بلوغ زودرس دشوارتر است چون انتظارات به تري بر او تحميل شود، مثالً دختري را كه بالغ شده

ميز  كنند. ور وادار به ازدواج
و::44نكته نكته و روابط دوستانه با ديگران قدرت جسماني در پسران بلوغ ديررس دشوارتر است چون يكي از معيارهاي مهم در پذيرش گروه همساالن

 رشد جنسي است. مثالً ظاهراً پسر به بلوغ جنسي رسيده باشد حتي اگر از لحاظ شناختي رشد نكرده باشد.
و ديررس::55نكته نكته  اقدامات الزم در رابطه با بلوغ زودرس
و يا ديررس داشته حمايت اجتماعي بيش)الف .همساالناند جهت پذيرش اجتماعي مناسب در نزد تر، نوجواناني كه بلوغ زودرس
 تالش خود نوجوان براي:)ب

 ) حفظ اعتماد به نفس1
و به زودي با همساالن2 مي) بداند اين تفاوت موقتي است  كند. خود به لحاظ رشدي مشابهت پيدا

 رشد شناختي:
و يادآوري در سال به توانايي شناختي مثل تفكر، يادگيري مي هاي دبستان و در دوره وجود مي آيد كند يعني نوجوان در اين دورهي نوجواني رشد

و هم از لحاظ كمي دچار تحوالت شناختي مي  شود. هم از لحاظ كيفي
ك  مي در اين دوره عبارتند از:تحوالت شناختي

مي ماهرانه-1 (مثالً وقتي چند تكليف را با هم انجام مي تر شدن توجه انتخابي ي دبستان). تواند توجه انتخابي به همه داشته باشد نسبت به دوره دهد باز
و دانش پايه مهارت-2 ميي نوجوان گسترده هاي حافظه  شود. تر
و خزانه-3 لغ تسلط بر زبان مي ات او بيشي و مباحثات توانايي تر و نوشتار ميا هاي ويژه شود پس در گفتار  كند.ي كسب
به-4 مي توانايي شناختي جديدي در نوجوان مي آيد طوري كه قدرت تفكر باالتري از دبستاني وجود  كند. ها پيدا
(تفكر درباره كه توانايي ترين اينو مهم-5 ميي تفكر) گستر هاي فراشناختي او ميش  باشد. يابد. منظور همان تفكر انتزاعي پياژه

 نمونه سؤالنمونه سؤال
 ترين ويژگي تحول شناختي؟ تفكر انتزاعي مهم

 هاي تحوالت شناختي كيفي اين دوره عبارتند از: ويژگي
(خيال تفكر فرضيه-1  استدالل قياسي-2ي نوجواني) هاي دوره پردازي سازي

ل اخالقياستدال-4ي خود تفكر درباره-3

 سازيسازي تفكر فرضيهتفكر فرضيه
سگ ها از سگ بزرگ كه اگر فيل دوران كودكي: پذيرش قضاياي منطبق با واقع مثالً پذيرش اين و ها ها باشند پس فيل تر از موش ها بزرگ تر باشند

با ترند. پس كودك دبستاني قضيه ها بزرگ از موش مي واقعيتاي كه و به يك نتيجه مطابق دارد، قبول بامي واقعييريگ كند رسد ولي اگر چيزي
و عاليق شخصي خود صحبت كند. واقعيت در تعارض باشد آن را رد مي  كند. بنابراين براي كودكان دبستاني بسيار دشوار است كه برخالف باورها

سگ موشسازي مثالً پذيرش اين كه اگر يعني تفكر فرضيه فرضيو تصور دنياي منطقيدوران نوجواني: پذيرش قضاياي و ها بزرگ ها از تر باشند
در ترند بنابراين نوجوان اين امكان كه بتواند هر فرضيه ها بزرگ ها از فيل موشپستر باشند ها بزرگ ها از فيل سگ (حتي مخالف واقعيت) را اي

و آن را بيازمايد، فراهم مي مي نظر گرفته آن گردد، حتي نوجوان ميبگير گيري منطقي نتيجهتواند از تواند در عالم خيالد. مثالً يك دختر زشت
 گيري منطقي بگيرد. خود را در نقش يك هنرپيشه بسيار زيبا تصور كند. با اين افكار زندگي كند، بخندد، گريه كند يعني از خياالت خود نتيجه

و پذيرش قضاياي منطقي مربوط به دوره سؤال: به با ترتيب پذيرش قضاياي واقعي و  كدام ويژگي تحويل شناختي مرتبط است؟ي سني است
 سازي فرضيه- نوجواني- جواب: دوران كودكي

 سازي به نوجوانان:سازي به نوجوانان: ثير تفكر فرضيهثير تفكر فرضيهتأتأ
 اي ديگر تعريف زندگي به گونه-1
و تحليل شرايط كنوني-2  تجزيه
 پيدايش تفكر انتقادي نسبت به محيط پيرامون خود-3
 هاي جديد ساختن فرضيه-4
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 نمونه تستنمونه تست
مي- و انسان پنج سر به كدام نوع تفكر مربوط  شود؟ تجسم درياي جيوه

 گرايي ) واقعيت4 پردازي ) خيال3 سازي ) فرضيه2 سازي ) قهرمان1

 استدالل قياسياستدالل قياسي
ا گيري كلي از جزئي درباره رسند يا به عبارتي نتيجه كودكان دبستاني، استدالل استقرايي دارند يعني از جز به كل مي و حوادثي اشيا، فراد

و تجربيات شخصي آن (از جزئيات)، نتيجه طبيعي از دانش موجود خود كه حاصل مشاهدات واقعيات عيني مي هاست با گيري كلي كنند مثالً
مي11تا7ي سني كند كه بلبل است، استدالل استقرايي مربوط به دوره شنيدن صداي خوش پرنده حكم مي (سن دبستان)  باشد. سال

مينوجوانا مي رسند يا به عبارتي نتيجهن: استدالل قياسي دارند يعني از كل به جز تواند با يك قضيه يا تئوري كلي شروع گيري جز از كل، نوجوان
و سپس اعتبار اين استنباط ها را آزمون كند. (يعني از كل به جز) و سپس استنباط منطقي از آن داشته باشد  كند

و قياسي مربوط به چه دوره: ترتيب استدالل استقرا سؤال ي سني است؟ يي
20تا12قياس11تا7جواب: استقرايي

و نوجوانان چگونه درمي  يابند كه دلفين به چه گروه از حيوانات تعلق دارد؟ مثال: كودكان
مي چونها ماهي هستند كودك قبل از دبستان: دولفين)الف در براساسكنند، در آب زندگي ي مقاومت در برابر هر نظريهجهنتيتجارب فردي

 ديگر.
 ها پستاندارند. داليل:ب) كودك دبستاني: دولفين

 ممكن است شنيده باشند.-1
{ احتماالً ديده-2 ممكن است كساني كه اين نظر را نپذيرند، استعزاء تجارب فردي در نتيجه براساساند كه براي تنفس به هواي بيرون نياز دارند.

 نمايند.}
مي تا زمان پيدا شدن داليل كافي مثالً دلفين هاي رقيب فرضيهجوان: پذيرشنو)ج و يا حتي نوع پرنده باشند ها توانند. ماهي، پستاندار، خزنده

به نوع استدالل و و شواهد اصلي جمع براساس دلفيندنبال اصول كلي براي پستاندار بودن قياسي و در نتيجهآوري مدارك اطالعات فرعي
 كنند.ط ديگر او را گمراه نمينامربو

ميي دربارهها مربوط به ژان پياژه آزمون باالنس وزنه  باشد. استدالل قياسي
به4كودك مي وزنه تصادفيطور ساله:  دهد تا توازن بين دو طرف ميله برقرار شود. ها را در جاهاي مختلف ميله قرار

مي7كودك هم دو وزنه وقتي ميسر است كه وزنهدهد كه توازن بين ساله: تشخيص و در دو طرف ميله باشند ولي هنوز به فاصله ها هاي وزنه وزن
 شود. از مركز توجه نمي

به سؤال: در آزمون باالنس وزنه و نوجوان10ترتيب كودك هاي پياژه،  ساله چگونه به تعادل رسيدند؟14-13ساله
و خطا  استدالل قياسي-جواب: آزمون
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مي10كودك و توازن بين وزنه داند مكان وزنه ساله: و فاصله ها در ميله اهميت دارند ولي تالش او براي هماهنگي آن ها وي ها از مركز حالت آزمون
و از روي استدالل قياسي نيست. خطا پيدا مي  كند

مي14-13نوجوان در سنين بهي معكوسي بين فاصله است كه رابطهرسد كه اصلي كلي اين سالگي به اين فرضيه و فشاري كه ي وزنه از مركز
مي واسطه 2جا از روي استدالل قياسي است. يعني: كند وجود دارد استدالل نوجوان در ايني وزن وارد 4 8 1× = ×

و تفكر ذهني به آهستگي صورت مي در نكته: گاهي استدالل قياسي ي نوجوانان در سنين يكسان شايد اين استدالل قياسي همه گيرد، پس
 وجود نيايد. به

و خطا به تعادل در آزمون باالنس وزنه15سؤال: چرا يك نوجوان مي ساله از راه آزمون  رسد؟ هاي پياژه
و در همه افراد در يك زمان ايجاد نمي  شود. جواب: زيرا در استدالل قياسي سن امري نسب است

ي خودي خود بارهبارهتفكر درتفكر در

مي2) استدالل قياسي1سازي: تفكر فرضيه و انگيزه ) احساس1ي خود وارسي كند. دهد كه درباره ) به نوجوانان امكان به ها هاي متعارضي نسبت
و درباره و دوستان نزديك در ذهن خود بپروراند آن والدين، مدرسه به2ها فكر كند.ي ب3طور عميق به آتيه خود فكر كند.) ه كسب تجربياتي)

مي4تر نياز دارد بپردازد. كه به خود آگاهي بيش و توسعه ) به درون نگري نگري ويژگي ) اين درون5ي خودآگاهي او اهميت دارد. پردازد كه رشد
مي خودمركزي را براي او به مي وجود و در مركز امور (خودمركزي به خود را مهم ت خود را جلوي آيينهوقها بيند). چرا يك نوجوان ساعت آورد

به مي  دليل خودمركزي گذارند تا در نظر ديگران زيبا جلوه كند؟
(خودمحوري) مربوط به پيش نكته:نكته: مي خودمركزبين  سال است.20تا12ي نوجواني باشد ولي خودمركزي مربوط به دوره عملياتي پياژه

گ (كاهش خودآگاهي ي غلط است) زينهخودآگاهي+ مزيت درونگري: افزايش خودآگاهي
 ناپذيري خطر شكست نگري درون

 نگري: خودمركزي خطرات درون–خودمركزي
 سازي خطر قهرمان

و خودمركزي) رشد توسعه نكته مثبت:نكته مثبت: (مزيت درونگري ي خودآگاهي نوجوان

به نكته منفي:نكته منفي: صورت: احتمال خطر
 ناپذيري شكست-الف 

 سازي قهرمان-ب

 گيريگيري نتيجهنتيجه
ا (فرضيهجدايي و ملموسات ازز واقعيات و الزم است در عين حال نبايد سازي) محيط پيرامون، اگرچه براي رشد شناختي نوجوان امري ضروري

 شناختي همراه باشد. جا استفاده كرد، بلكه بايد با رشد طور نابه اين توانايي به
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(خودآگ توانايي شناختي جديد در دوره به اهي)، جنبهي نوجواني هم آثار مثبت دارد (مثل جدايي از واقعيات عيني كه جا طور نابهي منفي هم دارد
 شود.) از آن استفاده مي

و خودمركزيخخ و خودمركزيطرات ويژگي درون نگري  طرات ويژگي درون نگري
(ريسك ناپذيري: نوجوان هرگز خود را قرباني خطرپذيري ويژگي شكست و اين ديگران هستند كه در مقابل خطر آسيب ها) نمي ها پذيرند داند

مي به غلط خود را در حاشيه يعني ي نوجواني. دهد. مثل تك چرخ زدن با موتور با سرعت رانندگي كردن در دورهي امن قرار
مي ويژگي قهرمان مي سازي: برخي نوجوانان خودشان را از ديگران متفاوت و دور از واقعيتي را براي خود تصور و زندگي قهرمانانه كنند، مثالً بينند

ميخود را در نق و يا هنرمندان معروف ميش قهرمانان ورزشي و از تشويق خيالي بينند يا براي خود تماشاگران يا شنوندگان فرضي تصور كنند
مي آن  آيند. ها به وجد

 استدالل اخالقياستدالل اخالقي
بهي استدالل اخالقي در دوره تغييرات گسترده-1  صورت:ي نوجواني

و انتزاعي امكانرشد شناختي-1 ي مسائل مختلف به نوجوان دربارهتفكر عميق
و اجتماعي اجتماعي: قرار گرفتن نوجوان در معرض انواع گوناگون ارزش-رشد رواني-2  هاي اخالقي
و فيزيولوژيك موجب:-3  رشد زيستي

 بيدار شدن تمايالت جنسي در نوجوانان)الف
جن)ب  سي، تغييرات بدنيرو به رو ساختن نوجوان با سؤاالت اخالقي مربوط به فعاليت

و محدود تر مطرح شدن مسائل اخالقي در دوره دليل گستردهبه-2 ي نوجواني نسبت به دوران كودكي، در نتيجه فرد به فراتر از عاليق شخصي
و ارزش مي نگريسته و جهاني را در نظر  گيرد. هاي اجتماعي، فرهنگي

 مراحل رشد اخالقي از نظر لورنس كلبرگ:-3
(تاي مرحله-1 از7قبل از قراردادي: كودكان قبل از دبستان و رفتار آن متأثر سالگي): استدالل اخالقي آنان بر مبناي منفعت شخصي

و اجتناب از تنبيه خواهد بود. مثالً بچه  مي ساله اسباب بازي خود را به كسي نمي3تشويق، جايزه  بيند. دهد چون فقط منفعت شخصي خود را
سني قرار مرحله-2 (منفعت) اجتماعي است، فرد15تا7دادي: مربوط به و حقوق سال است: استدالل اخالقي آنان بر مبناي استانداردها

و حقوق اجتماعي را در ارزش مي استانداردها  گيرد، رفتار اخالقي بر مبناي قوانين اجتماعي است. هاي اخالقي در نظر
ي كلبرگ ............... در سطح اخالق قراردادي مطرح است؟ي مداخل استدالل اخالق در نظريهنمونه تست:

هم2 ) اطاعت از قوانين براي فرار از تنبيه1  نوايي با ديگران براي دريافت پاداش)
هم4 ) رفتار براساس اصول اخالقي جهاني3  نوايي با ديگران براي درامان ماندن از عدم تأييد ديگران)
بهي مافوق قراردادي مرحله-3 به خودي اخالقياست، اصول اخالقيي رشد استدالل سالگي به بعد است: باالترين مرحله16،17: مربوط

و اجتماعي مطابقت نداشته باشد، اين مرحله از رشد اخالقي زماني در فرد خود مهم مي باشند هر چند كه ممكن است با استانداردهاي رايج فردي
 نوجواني رسيده باشد.يشناختكند كه فرد به رشد رشد مي

 سؤالسؤال
مي فردي كه از چراغ قرمز عبور نمي-1 ي ............... كلبرگ قرار دارد. شود در مرحله كند به اين خاطر كه جريمه
 كلبرگ قرار دارد................ي كند در مرحله هاي شب هم از چراغ قرمز عبور نمي فردي كه عليرغم عدم كنترل حتي در نيمه-2

 تستتست
مي از نظر كلبرگ، نوجوان زماني به مرحله  رسد كه:ي مافوق قراردادي

و مقررات اجتماعي را بفهمد.2 ) به رشد شناختي نوجواني دسترسي پيدا كند.1  ) بتواند نظر
 ) در هر كاري نفع يا ضرر خود را در نظر بگيرد.4 ) كارها را براساس منفعت اجتماعي انجام دهد.3

 سؤالسؤال
ي استدالل اخالقي معتقد است دزدي عمل ناپسندي است زيرا به تازگي شيء با ارزشي از او دزديده شده است، مريم در كدام مرحله مريم-1

 كلبرگ قرار دارد؟
 مريم معتقد است دزدي عمل ناپسندي است، زيرا دزد در جامعه آبرويي ندارد. مريم در كدام مرحله استدالل اخالقي كلبرگ قرار دارد؟-2
و چه نشود، مريم در كدام مرحله-3 ي استدالل اخالقي كلبرگ قرار مريم معتقد است دزدي ذاتاً عمل ناپسندي است چه كسي متوجه آن بشود

 دارد؟
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 نكته: نكته:
به-1 و دوم استدالل اخالقي، ممكن است مانده باشند. مثالً پيرمردي كه فقط و بزرگساالن هنوز در مراحل اول منفعت شخصي برخي از نوجوانان

ي ماقبل قراردادي كلبرگ قرارداد پس سن در اين نظريه نسبي است. خود توجه دارد در مرحله
و پسران در رابطه با رشد استدالل اخالقي تفاوت وجود دارد، بنابراين نمي-2 به توان طبقه بين دختران هاي طور كامل در مورد تفاوت بندي او را

ن جنسي به (انتقاد به  كه:ي كلبرگ)، مثالً اين ظريهكار برد
و مراقبت از ديگران بيشتر از پسران اهميت داشته باشد.- و احساس همدردي  دختران به روابط انساني
و حقوق ديگران بيش از پسران اهميت داشته باشد در نتيجه نمي- در در نزد دختران ممكن است استانداردهاي اجتماعي توان گفت دختران

(مرحلهي پايين مرحله ي قراردادي) بلكه بايد گفت رشد عاطفي دختران بيش از پسران است. تر از پسران از لحاظ رشد اخالقي هستند

 نمونه تستنمونه تست
و حقوق ديگران در نزد دختران بيش بيان اين مي كه ممكن است استانداردهاي اجتماعي  تواند باشد؟ تر از پسران اهميت داشته باشد حاكي از چه

شن1  تر از پسران است. ) رشد عاطفي دختران بيش2 تر از رشد شناختي پسران است. اختي دختران پايين) رشد
 تر از دختران است. ) رشد اخالقي پسران بيش4 ) رشد شناختي دختران باالتر از رشد شناختي پسران است.3

مي-4ي خود تفكر درباره-3استدالل قياسي-2سازي فرضيه-1هاي تحوالت شناختي كه شامل: ويژگي نكته:نكته:  باشد. استدالل اخالقي
به دوره ميي نوجواني و ملزوم يكديگرند براي مثال استدالل قياسي وقتي در نوجوان ايجاد و الزم شود كه قبالً نوجوان به تفكر ترتيب

مي سازي رسيده باشد يا تفكر درباره فرضيه قبي خود زماني براي نوجوان صورت و استدالل قياسيالً به تفكر فرضيهگيرد كه نوجوان سازي
 رسيده باشد.

 سؤالسؤال
ي خود سازي + استدالل قياسي= تفكر درباره تفكر فرضيه

 نمونه تستنمونه تست
 تري به همراه دارد؟ بيشيكدام رويداد فشار روان-1

 بلوغ زودرس.) براي دخترها بلوغ ديررس، براي پسرها2 ) براي دخترها بلوغ زودرس، براي پسرها بلوغ ديررس1
 ) براي دخترها توجه اجتماعي، براي پسرها طرد اجتماعي4 ) براي دخترها افزايش قد، براي پسرها افزايش وزن3

ميي دوره كننده مسائل نگران-2  گيرد؟ي نوجواني از كجا نشأت
و باورهاي جوانان1 و فقدان درآمد مالي2 ) دگرگوني در اعتقادات  ) بيكاري نوجوانان

ت3 شد4 هاي بدني غييرات ناگهاني از نظر اندام)  ) درك نادرست محيط اطراف از تغييرات
مي در دوران بلوغ فعاليت هورموني ...............-3 آن در پسران تشديد و تغييرات مي2-1ها شود  افتد. سال ............... از دختران اتفاق

 زودتر-) پروژسترون4 ديرتر-استروژن)3 ديرتر- ) تستوسترون2 زودتر-) تستوسترون1

 گيري در نوجوانان تصميم
مي هاي تحوالت شناختي، فرصت تصميم يك از ويژگي سؤال: كدام و انتخاب شخصي را براي نوجوان فراهم  كند؟ گيري

و آخري)2 سازي ) تفكر فرضيه1جواب: (اولي  ) استدالل اخالقي
 گيرييمسازي + استدالل اخالقي = تصم سؤال: فرضيه

مي گيري دهد كه تصميم مطالعات نشان مي  تواند: هاي نوجوان
و مناسب باشد به و تصميم خوب به نحوي كه قضاوت آن خوبي بزرگ گيري نوجوانان را و حتي گاهي اوقات بهتر از  ها نشان دهد. ساالن

و نامناسب مانند ميزان باال خطرپذيري در استفاده از مواد مخدر، سوء استف  هاي اخالقي، تصادفات رانندگي با ماشين يا موتور. ادهضعيف
و نامناسب نوجوانان: گيري نكات مطرح در ارتباط با تصميم  هاي مناسب

و عدم كفايت بيش گيري : نوجواني كه در تصميم1نكته مي هاي خود ناپختگي  دهند. تري را نشان
 هايي هستند كه: آن
 تري هستند. در سنين پايين)الف
ت)ب كماز و دانش  تري برخوردارند. حصيالت
 باشند. از مصاحبت بزرگساالن با تجربه برخوردار نمي)ج
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:چونتر از بزرگساالن است : احتمال خطاپذيري در نوجوانان بيش2نكته
ميضساالن خود را در معر نوجوان بيش از بزرگ)الف ( خطرپذيري قرار  كنند).مي ريسكدهند
و)ب آن سازييهفرضتوانايي شناختي مي اين امكان را به و غيرواقعي دهد كه خود را از واقعيت ها و دنيايي فرضي و معمول جدا ساخته هاي عيني

 براي خود تصور كنند.
مي سؤال: چرا نوجوانان بيش از بزرگ  كنند؟ ساالن خطا

(ريسك) سازي + شكست خاطر ويژگي فرضيه جواب: به  ناپذيري
و نوج : بزرگ3نكته و مشورت نياز دارند چون: گيري وانان در تصميمساالن  هاي خود به راهنمايي
و مشورت با ديگران براي)الف و ضروري است. همهراهنمايي  امري الزم
و مسئوليت نوجوانان ضمن برخورداري از توانايي تصميم)ب و بد و شناخت خوب و همراهي با بزرگساالن را دارند. گيري  پذيري نياز به مشورت

 اجتماعي-رشد رواني
و اجتماعي قرار گيرد. اين رشد فرد را در معرض انواع گوناگوني از ارزش-1  هاي اخالقي
 اين رشد به استقالل از والدين-2
 صميميت با دوستان-3
 تعهدات نسبت به جامعه: مثل رعايت قوانين جامعه-4
(مهم-5 و بدينو فهم جديدي از خود مي پايگاه اجتماعي را در ميان بزرگترتيب ترين) مربوط است  كند. ساالن براي نوجوانان فراهم

 شود؟ سؤال: چگونه پايگاه اجتماعي نوجوان در ميان بزرگساالن فراهم مي
 جواب: فهم جديدي از خود

كهو دست») فهم جديدي از خود(«ي نوجواني دسترسي به تعريفي از خود اجتماعي در دوره- رشد رواني ترين ويژگي مهم يابي به هويت است
 باشد.مي» من كيستم«پاسخي به سؤال مهم

 رشد جسمانيرشد جسماني
مي تغييرات جسماني دوره-1 و تدريجاً به بدن بزرگ شود بدن از حالت دورهي نوجواني سبب  سال تبديل شود.ي كودكي خارج شده
مي-2 و فيزيولوژيك) تمايالت جنسي را بيدار (زيستي  كند.و اين رشد
نو-3 مي جوانان را با سؤاالت اخالقي مربوط به فعاليت جنسي روبهو  سازد. رو

و مربوط به چه رشدي است؟ رو شدن با سؤاالت اخالقي در چه دوره سؤال: روبه ي زندگي نقش مهمي دارد
 رشد جسماني-جواب: نوجواني

 رشد شناختيرشد شناختي
مي-1 و تجربي غلبه يابد. نوجوان را قادر  سازد كه به تفكر عيني
و استدالل قياسي شود. واجد تفكر فرضيه-2  سازي
مي-3 به اين رشد به نوجوان اين اجازه را و انتزاعي درباره دهد كه ي مسائل مختلف فكر كند. طور عميق

ي خود، رشد شناختي سازي + استدالل قياسي= تفكر درباره فرضيه
ي خود سازي + استدالل قياسي= تفكر درباره فرضيه

ي خود= استدالل اخالقي استدالل قياسي + تفكر درباره بنابراين
 سازي + استدالل قياسي= رشد شناختي فرضيه
 گيري سازي + استدالل اخالقي = تصميم فرضيه

 تعريف خودتعريف خود
و اجتماعي دوره-1 آن در ارتباط با تمام تحوالت جسماني، شناختي بهچهي نوجواني مي←دار است سزايي برخور كه از اهميت  باشد. خود
ي خود را در رابطه با: نوجوان نياز دارد كه شخصيت يك پارچه-2

 تغييرات مختلفي كه در او اتفاق افتاده است.)الف
 هايي كه با دوران كودكي پيدا كرده است. تفاوت)ب
و رفتار او را با ديگ دنياي بزرگساالن بنا سازد تا مجموعه)ج  ران سازگار سازد.ي هيجانات، تفكرات
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 انواع خودانواع خود
 حقيقي خود-1
 متعدد خود-2
 كاذب خود-3

 متعدد:متعدد:و خودو خود حقيقيحقيقي خودخود
و گروه را تجربه كند، زيرا در مجموعه» خودهاي متعددي«نوجوان ممكن است» خودحقيقي«در تالش براي يافتن هاي مختلف خودهاي متعدد ها

د.تواند براي او وجود داشته باشو متفاوت مي

::در نتيجهدر نتيجه
مي نوجوان درمي با هاي گوناگوني را ايفا كند، لذا ممكن است رفتارهاي او در موقعيت بايست در شرايط گوناگون نقش يابد كه هاي گوناگون حتي

و گاهي مخالفت كند. هم متضاد باشد مثالً گاهي محافظه و گاهي جسور باشد. گاهي همكاري  كار
ميسؤال: چرا يك نوجوان رفتارها و حتي متضاد از خود نشان  دهد؟ي متفاوت

 خواهد از طريق خودمتعدد به خودحقيقي برسد. جواب: مي

::كاذبكاذب خودخود
به«تعريف خودكاذب اين است كه مي» اي رفتار كند كه با احساس يا افكار او همخواني ندارد گونه فرد او مثالً از او پرسيم: آبگوشت دوست داري؟

م از ترس اين (مثالً همساالنش كه براي او مهم سخرهكه مبادا مي اش كنند مي ترين افراد محسوب را دهد در حالي شوند) پاسخ منفي كه اين غذا
 بسيار دارد.

آن سؤال: رويا در مورد موقعيت خانوادگي خود دروغ مي و آن را بهتر از مي گويد و چه هست نشان دهدف اين ويژگي رويا با كدام خود مرتبط است
 اين خود چيست؟ تعريف

 جواب: خودكاذب

::كاذبكاذب داليل استفاده از خودداليل استفاده از خود
 ) خودواقعي او مورد قبول ديگران نباشد.1
به2 و خشنودي ديگران را  دست آورد. ) رضايت
و مناسب را براي خود پيدا كند3 و تجربه قرار دهد تا خودواقعي مي) خودهاي مختلف را مورد آزمايش د رسد به نظر و راه حل قبلي اين راه حل از

و به نوجوان در جستتر مناسب مي است  كند. وجوي هويت خود كمك
«تعريف خودو هويتخصوصيات نوجوانان به هنگام تالش براي كسب »هاي كسب هويت راه:

(تاجر موفق)، رقابت از طريقتمايز خود از ديگران-الف (شاگرد اول كالس بود)، مهارت شغلي مثل هاي ورزشي مثل تواناييهاي آموزشگاهي مثل
(ارتباط خوب برق و اجتماعي مثل و رفتار اخالقي (سنگ صبور ديگران بودن) و شاعرانه مثل و هيجاني رار(نفر اول تيم بسكتبال)، حاالت عاطفي

 كردن)
و ارزش←ي تفكر درباره-ب و مذهبي ن هاي اخالقي از مسائل مهم دوره انتخاب شغلي، تحصيلي، مسايل سياسي  وجواني است.ي
و از خودتكليف مشخص نوجوان دستيابي به تعريف-ج و مجزاي از ديگران بوده و اجتماعي او را تأمين سازگاريكه منحصر به فرد شخصي

 كند. مي
و ويژگي را در او تأمين مي  كند؟ سؤال: تكليف مشخص نوجوان چيست

و اجتماعي-جواب: تعريفي از خود  سازگاري شخصي
و تعريف خود تالش نوج-د بي ضروريوان در كسب هويت و تفاوتي در اين امر او را با مشكالتي در زندگي اجتماعي آينده است چون خونسردي

 رو خواهد ساخت. روبه

جنسيتي نقشنقش  آموزي جنسيتيآموزي
آن آموزي جنسيتي است. تعريف آن چنين است: نقش نقش نوجوانيي يكي از موضوعات مهم در دوره ها دسته از ويژگيآموزي جنسيتي به كسب

مي شود كه فرهنگ هر جامعهو رفتارهايي گفته مي و مردان خود مناسب شروع كودكيي آموزي از دوره داند. اين نقشي معيني براي زنان
ميي ما يك زن در يك مكان عمومي سيگار نمي شود. مثالً در جامعه مي  كند. كشد اگر اين كار را انجام بدهد جلب توجه
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هم دختر از مادرو پسر از پدرآموزي كودك با الگوپذيري نقش در طي اين و پسر از جنسانشان در جامعه به هويت جنسيتي خود دستو يا دختر
به مي و خود را مي يابد و بر همين اساس رفتارها، احساسات، انگيزه عنوان مذكر يا مؤنث به شناسد و تفكرات خود را عنوان مذكر يا مؤنث بنا ها
 زد.سا مي

و آينده و اثر جنسيت در كسب هويت و اساسي است. انتخاب شغل انتخاب رشته نقش و مذهبي،ي فرد بسيار مهم ي تحصيلي، مسائل سياسي
مي ارزش و فرد و براي آينده هاي اخالقي همه با اين مسئله مرتبط است  ريزي كند.ي خود برنامه تواند در اين رابطه بهتر بينديشد

خا ويژگيويژگي و كسب هويتنوجوانان در ارتباط با نوجوانان در ارتباط باصصهاي خاهاي و كسب هويتتعريف خود  واقعي:واقعي: تعريف خود
و هويت واقعي خود برسند افرادي هستند كه: كه توانسته نوجواناني-الف  اند به تعريف خود

و با هويت مثبت در زندگي1  ) داراي اضطراب متوسط2 ) هدفمند
آن3 و حمايت از به4ها ) احساس عشق به والدين (اعتماد  نفس)) عزت نفس
كم6 ) هويت اخالقي قوي5 و تعصب  ) پيش داوري
 ) خودكنترل8 ) استدالل اخالقي مافوق قراردادي7
 ) تحصيل كرده10 ) متفكر9

 ) صميمي با ديگران11
و هويت واقعي دسترسي پيدا كنند افرادي هستند كه: نوجواناني كه توانسته-ب  اند به تعريف خود

بي1 و با هويت منفي)  ) داراي اضطراب زياد2 هدف
(عدم اعتماد به نفس)4 گيري يا جدايي از والدين ) احساس كناره3  ) حقارت نفس
و تعصب زياد ) پيش6 ) هويت اخالقي ضعيف5  داوري
 ) وابسته به ديگران8 قراردادي يا قراردادي ) استدالل اخالقي بيش7
 ) ناموفق در تحصيل10 لوحي ) ساده انگار= ساده9

 اي با ديگران گيرانه يا كليشه ) ارتباط گوشه11

 نقش والدين در تعريف خودنقش والدين در تعريف خود
و شكل (مهم2) والدين1گيري هويت در نوجوانان در رابطه با تعريف خود تر از والدين هستند) بيش از عوامل اجتماعي ديگر نقش ) گروه همساالن

مي ايفا مي بي كنند. برخالف تصور رايج، مطالعات نشان و نوجوانان، توافق زيادي در مورد:دهد كه ن والدين
تر هاي مثبت درباره زمينه-1 (كانديداتيبي مسائل سياسي، مذهبي، و عقايد شغلي : نوجوانان به همان كانديدايي رأي-ي اعتقادات مذهبي) مثالً

و مادرشان رأي دادند يا معموالً بچه مي  هستند.هاي مذهبي هاي مذهبي محصول خانواده دهد كه پدر
به زمينه-2 با هاي منفي و والدين نوع رابطه والدين با فرزندان: يعني اگر رابطه والدين صورت همبستگي زياد بين رفتار ناسازگارانه نوجوان

 شود. فرزندان درست نباشد در فرزند رفتار ناسازگار ايجاد مي

 بدترين والدين:بدترين والدين:
به آن را هايي كه و گذارند، ناموفق در شكلمي آزادطور كامل فرزندان خود  خود هستند. تعريفگيري هويت

با والديني كه به و خشونت سلطهطور كامل مي طلبي  هستند.» خود«و تعريف» هويت«گيري كنند، ناموفق در شكل با فرزندان خود رفتار

 بهترين والدين:بهترين والدين:
آنها برقراري محدوديتو اقتدارهايي كه در عين آن مي ارتباطاه براي نوجوانان با به برقرار و و تفاوت خواستهكنند ها به خودشانآن هاي ها

و شكل2) عزت نفس1كنند، موفق در ايجاد: توجه مي  گيري هويت. ) تعريف خود

 سؤالسؤال
مي رفتار مناسب والدين باعث شكل-  شود؟ گيري چه خصوصياتي در نوجوان

 گيري هويت مثبت جواب: عزت نفس، شكل
كا- و نوجوانان وجود دارد؟آيا تفاهم  مل بين والدين

و والدين به دو نسل متفاو و به هر صورت نوجوانان و لزومي هم به اين تفاهم نيست ت تعلق جواب: البته هرگز تفاهم كامل بين اين دو وجود ندارد
 دارند.
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مي-  شود؟ چه چيز باعث تعارض بين اين دو نسل
و نوجوانان اين تفاوتمي كوچكو فرزندانشان را هاي خود جواب: اين است كه والدين تفاوت حد شمارند و همينمي بزرگها را بيش از كنند

و بي مي مسئله باعث تعارض و نوجوانان  شود. اعتمادي بين والدين
بي چه مسئله- و مي اي باعث تعارض و نوجوانان  شود؟ اعتمادي بين والدين
و فرزندانشا جواب: والدين تفاوت- رامي كوچكن را هاي خود و نوجوانان اين تفاوت  كنند.مي بيش از حد بزرگشمارند

 گيري هويت براي نوجوانان نقش مهمي دارند: نقش گروه همساالن در تعريف خود: اين گروه در شكل
و ارتباط نيز:ي نوجواني دوستي دردوره-1  ها محدود به دو يا سه نفر بوده

و نزديك-1-1 از بسيار صميمي ي قبل دوره تر
 فراتر از مسائل تحصيل است-1-2

به-2 و دوستان ميبه» هويت«گيريو شكل» خود«عنوان منبع اطالعاتي مهم در تعريف همساالن آن شمار وجوي ها نيز در جست روند چون
و شكل مي تعريف خود  باشند. گيري هويت براي خود

نو هاي مهم دوره گيري انتخاب دوست از تصميم-3  جواني است كه والدين نيز به آن حساس هستند.ي
 فشارهاي گروهي خاص همساالن بر يكديگر:-4

و ورزشي در جهت مثبت مانند رقابت-4-1  هاي تحصيلي
و خطرپذيري، سيگار كشيدن-4-2  در جهت منفي مانند كارهاي غيراخالقي
و14-15فشار گروهي-4-3 (تا اين سن طبيعي است) ميسالگي افزايش  شود. سپس از ميزان فشار كاسته

مي-44 و هويت مناسب دست نمي نوجواناني كه رفتار خود را تحت فشارهاي گروهي انجام (بعد از اين سن) به تعريف خود و در دهند و يابند
و هدفمند نخواهند بود.  مراحل بعدي زندگي موفق


