
3435

روان شناسی رشد2
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از دانش آموز انتظار می رود در پایان این درس بتواند:

و  در خود  ویژگی های رشد  با  ارتباط  در  و شواهدی  اطالعات  با گردآوری   1

دیگران  تعریفی از روان شناسی رشد به زبان خود بیان کند.
2 با بررسی دو تصویر از کودکی و نوجوانی خود ابعاد و فرایندهای رشد )وجوه 

اشتراک و تفاوت( آنها را مشخص کند.
3 اهمیت برخی دوره ها و برخی ابعاد رشد را با توجه به نقش آنها در زندگی به 

شکل اجمالی گزارش کند.
4 رشد و شکل گیری هویت در دوره نوجوانی و ضرورت کسب هویت در این 

دوره را به اختصار تبیین کند.
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 مقدمه
مادر  از  آمده است. مدیر مدرسه  به مدرسه  اول،  نام در کالس  ثبت  برای  با مادرش،  ندا 
می پرسد: »دختر شما چند ساله است؟« مادر جواب می دهد: »شش ساله«. سپس می پرسد: 
دختر شما سنجش شده است؟ مادر خیلی ناراحت می شود و می گوید: »دختر من برای رفتن 
به مدرسه و یادگیری خواندن و نوشتن چه سنجشی الزم دارد؟ معلوم است که االن چیزی بلد 
نیست.« در حین حرف زدن مادر، مدیر نیم نگاهی هم به دختر بچه دارد و احساس می کند او 
در حال بیرون کشیدن دست خود از دست مادر است. بنابراین می گوید: »ندا جان خسته شدی؟ 
عزیزم می خواهی شما پشت میزی که مداد رنگی و دفتر نقاشی دارد بنشینی و نقاشی بکشی؟« 
ناگهان ندا شروع به گریه کردن و جیغ زدن می کند و به گفت وگوی مادر و مدیر مدرسه خاتمه 

می دهد.
به نظر شما چه اتفاقی برای ندا افتاد؟ منظور مدیر مدرسه از سنجش چه بود؟ آیا ندا آمادگی 
رفتن به مدرسه و تحصیل را داشت؟ آیا رفتن به مدرسه و تحصیل نیاز به آمادگی دارد؟ روان شناسی 

رشد1 ، به عنوان یکی از گرایش های روان شناسی، به این گونه سؤاالت پاسخ می دهد.

ـ 1  Developmental Psychology 
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 تعریف روان شناسی رشد 
آیا تاکنون به ویژگی های مشترک خودتان با دیگر افراد خانواده، از بزرگ ترین فرد مثل پدربزرگ 
تا کوچک ترین فرد تازه به دنیا آمده فکر کرده اید؟ سؤال آن است که  این افراد چه ویژگی های 
متفاوت یا مشابهی دارند؟ آیا می توان پیش بینی کرد جنین در آینده چه صفاتی خواهد داشت؟ خود 
شما نسبت به یک سال، سه سال و شش سال گذشته چه تغییراتی کرده اید؟ در سال های آینده در 
زمان تحصیل یا بعد از آن در مرحله ازدواج و هنگام مادر و پدر شدن چه تغییراتی خواهید داشت؟ 
دوره سالمندی شما چگونه خواهد بود؟ به عبارت دیگر آیا می توان تغییراتی را که در طول زندگی 

رخ می دهد شناسایی و پیش بینی کرد؟
شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی 
که به آن »فراخنای زندگی«1 نیز گفته می شود، 
مـورد تـوجه روان شناسان قـرار گرفتـه است. 
روان شناسی رشد، شاخه ای از علم روان شناسی 
است که تالش می کند تغییراتی را که در طول 

زندگی، از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ، در آدمی رخ می دهد مطالعه کند. مهم است که بدانیم 
این تغییرات از چه نوعی است؛ به طور مثال شما می دانید نسبت به گذشته تغییر کرده اید و در شش 
سال گذشته به طورکلی چیز متفاوتی بودید؟ اما سؤال این است که برای شناخت بهتر این تفاوت 
کلی آیا می توان این تغییرات را طبقه بندی کرد؟ تغییرات شما نسبت به گذشته کدام است؟ قد شما 
بلندتر شده؟ مطالب بیشتری فرا گرفته اید؟ مسائل را بهتر حل می کنید؟ کم حوصله تر و هیجانی تر 

شده اید؟ اجتماعی تر شده اید؟ 
در پاسخ به پرسش های فوق می تـوان جنبه های مختلف انسان را از یکدیگر تفکیک کـرد؛ 
جنبه های جسمانی )بلند شدن قـد(، شناختی )حل مسائل(، هیجـانی )ابراز خشم(، اجتمـاعی 
)روابط با همساالن( و اخالقی )رعایت حقوق دیگران( بر همین اساس، روان شناسی رشد دامنه 
گسترده ای از حیطه های رشد جسمانی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و اخالقی در فراخنای زندگی 

فرد را شامل می شود. 

ـ 1  Life Span 
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 سؤال    

در چه سنی دوچرخه سواری را یاد گرفتید؟ آیا این مهارت در نتیجه تغییرات رشدی 
حاصل شده است، یا با تمرین و آموزش مکرر؟ 

 عوامل مؤثر بر رشد
 آیا تاکنون به شما گفته شده چقدر شبیه پدر یا مادر خود هستید؟ یا اینکه شما و پدرتان مثل 
سیبی هستید که از وسط نصف شده  باشد؟ اندازه تفاوت خود با دوستان و هم کالسی هایتان 
دیگران  با  خود  اخالقی  و  رفتاری  و خصوصیات  ظاهرجسمانی  تفاوت  به  کرده اید؟  درک  را 
پی برده اید؟ به نظر شما علت این تشابه ها و تفاوت ها چیست؟ آیا هر فردی از ابتدای تشکیل 
نطفه خصوصیات ثابتی به دست می آورد یا برای شکل گیری خصوصیات در افراد به آموزش و 
محیط های مناسب نیـاز است؛ مثاًل یکی از هم کالسی های شما بلنـدقد است دلیل آن تغذیه 
مناسب و ورزش است یا بلند قامت بودن پدر و مادرش، به گونه ای که این ویژگی موروثی در 
زمان مناسب در طول دوره رشد بروز کرده است؟ پاسخ به سؤال های فوق آسان است، اما به 
مطالب زیر به راحتی نمی توان پرداخت: علی بسیار فعال و زود جوش است و دوستان زیادی 
دارد، اما احمد در کالس تا از وی سؤال نشود حرف نمی زند و دوستانش بسیار محدود و در گروه 

دوستان هم کم حرف است. 
معتقدند  رشد  روان شناسان 
تغییراتی  و  افراد  های  ویژگی 
از  زندگی،  دوره  طول  در  که 
دوره جنینی تا دوره سالمندی، 
تواند  افراد رخ می دهد می  در 
معلول دو دسته عوامل زیستی 

و محیطی باشد. 
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 فعالیت2ـ1           

عامل  به  کدام  و  زیستی  عامل  به  یک  کدام  کنید  زیر مشخص  اشعار  به  توجه  با 
محیطی اشاره دارد:

زینهار بد  قرین  از  زینهار   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ر لنا ا َب  ا عذ بّنا  ر ِقنا  و 

  پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تربیت نا اهل را چون ِگردکان برگنبد است

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شود آدمی بزرگ  با  گرچه 

 با سیه دل چه سود گفتن وعظ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سنگ در  آهنین  میخ  نرود 

شد پسر  نوح  با   بدا ن   بنشست گم  نبوتش  ن  ندا خا

پی نیکان گرفت و مردم شد    سگ اصحاب کهف روزی چند

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رسید از دست محبوبی به دستم ِگلی  خوشبوی   در حمام روزی

که  از  بوی  دالویز    تو  مستم  بدو گفتم که مشکی یا عبیری

بودم ناچیز  ِگلی  من  ولیکن  مدتی  با  ُگل     نشستمبگفتا 

کمال همنشین در من اثر کرد
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و  گرنه  من  همان   خاکم که هستم

)سعدی(
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 عوامل وراثتی 
تاکنون برادر یا خواهر دوقلو دیده اید؟ آیا به هم شبیه بودند؟ شباهت آنها فقط در دوره نوزادی 
و کودکی بوده است یا به موازات رشد به هم شبیه تر شده اند؟ شباهت های دوقلوها از لحاظ 
ظاهری بود یا رفتاری؟ شاید دوقلوهایی را دیده باشید که نه تنها هم جنس بودند )یعنی هر دو 
دختر و یا هر دو پسر بودند( بلکه از لحاظ ظاهر و رفتار هم بیشتر اوقات قابل تشخیص نبودند. 
به این دوقلوها، دوقلوی همسان می گویند. دوقلوهای همسان دارای ویژگی های وراثتی یکسان 
هستند؛ زیرا هر دو از یک تخمک به وجود آمده اند. برخی دوقلوها را ناهمسان می نامند؛ یعنی 

از دو تخمک جدا به وجود آمده اند. 

44+ xy
کروموزوم های مادر

44+ xx
کروموزوم های پدر

22+ y 22+ y 22+ x 22+ x 22+ x 22+ x 22+ x 22+ x

44+ xy 44+ xy 44+ xx 44+ xx

اسپرم

زیگوت

اووم

وراثت به عنوان یک عامل زیستی مؤثر بر رشد شناخته شده است. عوامل زیستی، ایجاد کنندۀ 
صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است. برخی از این صفات از بدو تولد در رفتار نوزاد 
ظاهر می شود؛ مثالً نوزادی را در نظر بگیرید که در هفته اول تولدش تمام بستگان و اطرافیان 
تالش می کنند تشخیص دهند از لحاظ ظاهری شبیه به کیست؟ پدر، مادر، مادر بزرگ و …    ؟ 

دوقلوهای ناهمساندوقلوی همسان
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بروز برخی صفات دیگر نیازمند گذر زمان است و در شرایط خاص ظهور می کند؛ مثالً درباره 
همان نوزاد می شنوید که اطرافیان می گویند: خدا کند مثل پدرش باهوش یا مثل دایی اش 
خوش اخالق باشد! سؤال این است که آیا از همان ابتدای تولد معلوم است نوزاد مورد نظر ما 
درچه سنی راه می افتد و یا آمادگی حرف زدن و یا قلم به دست گرفتن پیدا می کند؟ یعنی برای 
راه افتادن، حرف زدن و یا آموختن خواندن و نوشتن یک آمادگی خاص نهفته الزم است تا 

کودک شروع به حرف زدن و یا خواندن و نوشتن بکند؟
در روان شناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است »َرِسش یا پختگی1« گویند. 
رسش یا پختگی به معنای آمادگی زیستی است که خود دارای برنامه رشد طبیعی و منظمی است. 
براساس فرایند رسش، آدمی، از دوره جنینی تا مرگ، برخی خصوصیات را در جنبه های مختلف 
رشد نشان خواهد داد. مثاًل از لحاظ رشد جسمانی به طور میانگین، کودک در 15 ماهگی بدون 
کمک می تواند راه برود یا به طور میانگین، نوجوان در 11 تا 14 سالگی به بلوغ می رسد. از آنجا 
که وراثت نقش تعیین کننده ای در رسش یا آمادگی زیستی افراد برای تغییرات دارد، در بسیاری 
از موارد با توجه به بررسی خصوصیات افراد فامیل نزدیک و دور می توان احتمال وقوع برخی از 

ویژگی های رفتاری و شناختی را در دامنه های سنی خاص پیش بینی کرد.

ـ 1  maturation رسش اسم مصدر »رسیدن« است مانند گمارش، گزینش 

بزرگسالی
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 عوامل محیطی 
متخصصان رشد معتقدند عالوه بر عوامل زیستی، 
عوامل محیطی نیز در تغییرات رشدی مؤثر هستند. 
عوامل محیطی در بیرون از فرد وجود دارد و بر بروز 
تغییرات در جنبه ها و در مراحل مختلف رشد تأثیرگذار 

است. یادگیری یکی از مهم ترین عوامل محیطی است که بر روی تغییرات رشدی تأثیر بسزایی 
دارد. بسیاری از توانمندی های جسمانی  و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق 
مختلف به یادگیری نیاز دارد؛ مثالً با افزایش سن، تعداد لغاتی که کودکان می توانند به زبان 
بیاورند افزایش می یابد، به شرطی که کودکان در محیط خود این لغات را به صورت مکرر شنیده 

باشند و امکان یادگیری این لغات برای آنها فراهم شده باشد.

 سؤال         
1  در یک خانواده پرجمعیت و خانواده تک فرزند همه کودکان در سن یکسانی شروع 

به صحبت می کنند. اما در خانواده پرجمعیت، کودک لغات بیشتری می آموزد. به نظر شما 
علت این تفاوت چیست؟

2 کدام یک از عوامل زیستی یا محیطی باعث ایجاد تفاوت شده است؟

 مراحل مهم رشد در »فراخنای زندگی«
آیا به خاطر دارید هفت سال پیش قد شما چند سانتی متر بود؟ چند هزار کلمه بلد بودید؟ 
چند نفر را می شناختید؟ چند مسئله ریاضی را می توانستید حل کنید؟ االن احساس می کنید 
چقدر تغییر کرده اید؟ از اندازه قد، تعداد لغاتی که بلد هستید و یا تعداد افرادی که در زندگی 
خود می شناسید و یا مسائلی که می توانید حل کنید چقدر آگاهی دارید؟ آیا تغییر در تعداد آنها 
است یا ویژگی های شما تغییر اساسی و کیفی کرده است؟ ویژگی های مربوط به رشد انسان 
را به دلیل پیوستگی رشد، نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد، اما امروزه اکثر 
روان شناسان رشد، به رشد مرحله ای اعتقاد دارند. برهمین اساس، ابعاد مختلف رشد در طول 

زندگی یا فراخنای زندگی، به مراحل مختلف تقسیم می شود.
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 فعالیت2ـ2        
شما تاکنون حدود 17 سال از زندگی خود را پشت سر گذاشته اید. سعی کنید سال های 
طی شده را به مراحل مختلف تقسیم کنید. مالک تقسیم بندی شما چیست؟ تفاوت عمده 

مرحله کنونی شما با مرحله ای که دانش آموز سال اول ابتدایی بودید چیست؟
مالک تقسیم بندی خود را با دیگر دوستان مقایسه کنید.

برای تکمیل اطالعات خود می توانید به مجالت و شبکه های مجازی مراجعه و مراحل 
خود را اصالح کنید.

عمر انسان به سه دوره کودکی )طفولیت از تولد تا دو سالگی، کودکی اول از دو سالگی تا 
هفت سالگی و کودکی دوم هفت تا دوازده سالگی(، نوجوانی و بزرگسالی )جوانی، میان سالی و 

پیری( تقسیم می شود. 
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در اسالم مراحل رشد انسان، تـا 21 سالگی، به سه مرحله تقسیم می شود. پیامبر گرامی 
اسالم    می  فرمایند:   کودک هفت سال آقا و سرور است و هفت سال فرمانبردار و هفت سال 
وزیر و مشاور است1. در هفت سال اول باید آزاد باشد که بازی کند. باید عواطف و احساسات 
صحیح او را رشد داد و با رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او، 

سعی کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد.
در هفت سال دوم کم کم باید زشتی ها و زیبایی ها را به او فهماند و در تأدیب او کوشش کرد 

و او را به ارزش ها و دوری از زشتی ها رهنمون ساخت.
در هفت سال سوم باید با او به منزلۀ مشاور رفتار کرد. دیگر نباید به صورت آمرانه با او رفتار 
شود. باید وی را چون عضو بزرگ خانواده دانست و مانند دیگران او را در تصمیم گیری ها دخالت داد.

جدول 2ـ1ـ مراحل رشد انسان

دامنۀ سنی

دو سال اوّ ل زندگی

2 تا 7 سالگی )برخی کودکان 1 تا 3 ساله را که تازه راه می افتند، »نوپا« می نامند.(

7 تا 12 سالگی )تا شروع بلوغ جنسی(
12 تا 20 سالگی )برخی پایان نوجوانی را زمانی میدانند که فرد شروع به 

کار کند و از والدین مستقل   شود.(

20 تا 40 سالگی

40 تا 65 سالگی

65 سال به باال

دورۀ زندگی

1ـ طفولیت

2ـ کودکی اول )قبل از دبستان( 

3ـ کودکی دوم

4ـ نوجوانی

5 ـ جوانی )بزرگ سالی اوّ ل(

6 ـ میان سالی )بزرگ سالی دوم(

7ـ پیری

1ـ الولد سّید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین.
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 ویژگی های رشد در دوره قبل از تولد
رشد انسان از زمان تشکیل نطفه شروع می شود. وقتی اسپرم پدر، تخمک مادر را بارور می کند، 
نطفه تشکیل می شود. تخمک بارور شده طبیعی دارای 46 کروموزوم است )23 کروموزوم از 
مادر و 23 کروموزوم از پدر(. از طریق همین کروموزوم ها و ژن های روی آنها است که صفات 

به ارث برده می شوند. 
عواملی همچون سن مادر، کیفیت تغذیه، فشار روانی، آلودگی محیط، حالت های هیجانی، 
آرامش به ویژه ارتباط معنوی با خالق هستی و استفاده از داروها بر چگونگی رشد قبل از تولد 

تأثیر دارد.

 فعالیت2ـ3   

آیا تاکنون درباره آثار مخرب عوامل شیمیایی بر جنین در جنگ های مختلف شنیده اید؟ 
با مراجعه به منابع اطالعاتی )مجالت و شبکه های مجازی( یک تصویر مربوط به این 

موضوع و توضیح آن را با خود به کالس بیاورید و درباره آن بحث کنید.

 ویژگی های رشد در دوره کودکی
تا          تولد  زمان  از  کودکی،  دوره  در  رشد  از  منظور 
11ـ12 سالگی است. رشد در دوره کودکی با سرعت و 
تغییرات بسیاری همراه است. بسیاری بر این باورند که 
روان شناسی رشد فقط خصوصیات دوره کودکی را بررسی 
می کند، درحالی که روان شناسی رشد، مطالعه علمی انسان 
از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی اوست. این دوره سنی، 
نسبت به سایر دوره های بعدی رشد، اهمیت زیادی دارد. 
امام صادق   در یک حدیث زیبا در ارتباط با کودک 

می فرمایند: »آدمی    اگر در سنین کودکی آموخت، صالح و رستگار می شود وگرنه دیگر در او خیری 
نیست«.
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و در جای دیگری حضرت علی   می فرمایند: »هرکسی در کودکی تعلیم نبیند، در بزرگی 
به مقام ارجمندی نمی رسد«.

 رشد جسمانی ـ حرکتی در کودکی 
به نظر شما منظور از »   رشد جسمانی« چیست؟ اگر وزن نوزاد پس از گذشت 6 ماه از تولد 
دو برابر و پس از پایان سال اول 3 برابر شود و قد وی نسبت به تولد بلندتر  شود، می گوییم 
رشد جسمانی رخ داده است؟ آیا تغییرات در اعضای بدن )مثل افزایش وزن مغز و یا استحکام 

استخوان ها( نیز رشد جسمانی محسوب می شود؟ 
 ابتدایی تـرین و شاخص  تـرین جنبه رشد، 
رشد جسمانی ـ حرکتی1 است. از زمان تولـد 
ـ  حرکتی با سرعت و  تا نوجوانی، رشد جسمانی 

تغییرات بسیاری همراه است.

Physical-Motor Development ــ1

سینه خیز رفتن نوزاد

 10سالگی 3سالگی

چهار دست و پا راه رفتن
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کودکان در ابتدا قادر به حرکات درشتی همچون باال رفتن از پله ها هستند سپس مهارت 
حرکات ظریف همچون بستن بند کفش را به دست می آورند.
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 رشد شناختی1 در دوره کودکی
رشد شناختی جنبه مهم دیگری از حیطه های رشد در دوره کودکی است. رشد شناختی، به رشد 
توانایی های مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراک، حافظه، استدالل، قضاوت، حل  مسئله، 
تصمیم گیری و توانایی  های زبانی کودک اطالق می  شود؛ مثالً تصور کنید شیشۀ شیر کودک 
شش ماهه ای را جلوی چشم وی پشت سرمان پنهان کنیم. در این حالت کودک برای برداشتن 

شیشه شیر خود چه می کند؟ 

 سؤال    
با توجه به آشنایی شما با انواع پردازش )مفهومی، ادراکی( چرا کودکان قبل از دبستان، 

هدایای بزرگ کم ارزش را بر هدایای کوچک پر ارزش ترجیح می دهند؟

کودکان تحت تأثیر ویژگی ظاهری اشیا قرار می گیرند. تصور کنید 
1 لیتر شیر را در دو لیوان با حجم مساوی بریزیم. یکی 

4
می خواهیم 

از لیوان ها بلند و باریک است و دیگری پهن و کوتاه. شیر را به مقدار 
لیوان می ریزیم و مقابل کودک 4 یا 5 ساله قرار  مساوی در هر دو 
می دهیم و از او می خواهیم یکی را انتخاب کند. به نظر شما کدام لیوان 

را ترجیح می دهد؟ چرا؟

Cognitive Development ــ1
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 سؤال       
عوامل محیطی در تسلط کودکان بر لغات تأثیر بسزایی دارد. یکی از مهم ترین عوامل 
محیطی، اسباب بازی است. به نظر شما چه عوامل محیطی دیگری در رشد زبانی دوره کودکی 

مؤثر است؟

 رشد هیجانی در دوره کودکی
رضا سه ساله است و اصرار دارد که همه کارها را خودش انجام دهد و اگر به خواسته اش 
عمل نکنیم، به راحتی خشمگین می شود. درعین حال رضا به والدین و اطرافیان ابراز محبت 
می کند و وقتی با لحنی آرام و محکم در مورد مسائلی که باعث خشم وی و ناراحتی دیگران شده 
است با او صحبت می کنیم، نظر مخالف را قبول می کند و حس آرامش در وی ایجاد می شود. 
اصرار بر خواسته، خشمگین شدن، ابراز محبت و حس آرامش داشتن، همگی، شکل های مختلف 

هیجان است. 
رشد هیجانی1 در کودکی، فرایندی پیچیده است که نه  تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود 
کودک، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست؛ مثالً وقتی پای کودکی دو ساله به طور 
تصادفی به لیوان می خورد و لیوان می شکند، مادر با تعجب فریاد می زند: چرا لیوان شکست؟ 
ممکن است کودک این فریاد را به عنوان نشانه هیجان مثبت درک کند و حتی ممکن است 
دوباره رفتار شکستن را تکرار کند تا این هیجان یا توجه را از طرف مادر دریافت کند. بنابراین 
بروز این هیجان، مشروط به آگاهی فرد و رابطه دو طرفه کودک با مادرش بوده است. کودکان، 

با دریافت واکنش دیگران، به هیجانات خود جهت می دهند.
رشد هیجانی در دوره کودکی، معطوف به سه هیجان ساده  ترس، خشم و محبت است. با 
توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان های مختلف و واکنش اطرافیان )به خصوص واکنش مادر( 
سه هیجان فوق به هیجان های مرکب دیگر، همچون احساس پشیمانی، سپاسگزاری و ترحم 

تعمیم می یابد.

Emotional Development ــ1
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 سؤال          
حیوانات هم مانند انسان ها هیجان های خود را بروز می دهند. به نظر شما در کدام یک 

از هیجان ها )ساده و مرکب( انسان با حیوان مشترک است؟ چرا؟

 رشد هیجانی در کودکان نسبت به حیوانات، به دلیل آگاهی
بیشتر و برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوع تر،   رشد یافته تر 

است.

 رشد اجتماعی در دوره کودکی
انسان موجودی اجتماعی است و از بودن با دیگران لذت می برد. آگاهی انسان از این ویژگی 
مهم در فرایند رشد، به تدریج حاصل می شود و او را اجتماعی تر می کند. بسیاری از کودکان در 
سنین اولیه دوره کودکی در کنار همدیگر بازی می کنند، ولی هر کودک به بازی انفرادی خود 
می پردازد. بازی همین کودکان در سنین باالتر قاعده مند می شود و مشترکاً بازی می کنند. این 

تغییر، بیانگر رشد اجتماعی1  آنهاست. 
ابتدایی ترین عالئم رشد اجتماعی در کودکان، لبخند اجتماعی است که در حدود  از  یکی 

ـ  7 ماهگی رخ می دهد. 3ـ2 ماهگی بروز می یابد. ترس از غریبه نیز در 8 

 فعالیت2ـ4 

به این تصاویر نگاه کنید.
چه تفاوتی در رفتار کودکان می بینید؟

به نظرتان کدام یک رشد اجتماعی بیشتری دارند؟ چرا؟

Social Development ــ1
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برخی از رفتارهای اجتماعی کودک در جدول 2ـ2 نشان داده شده است. 

اولین عالمت رشد اجتماعی در 3 ـ 2 ماهگی لبخند اجتماعی است. 

ترس از غریبه در 8 ماهگی است. بازی های موازی در 4 یا 5 سالگی است. در 
این بازی ها کودکان عالقه مندند در کنار یکدیگر باشند، ولی به تنهایی بازی کنند. 
کودکان در دوره دبستان با یکدیگر بازی های گروهی می کنند، و عالقه خاصی 
به بازی با هم جنسان خود دارند. جمله معروف آنها )دخترها با دخترها و پسرها با 

پسرها( را همگی شنیده ایم.

3 ـ 2 ماهگی

8 ماهگی

دوره دبستان

جدول 2ـ2

 رشد اخالقی در دوره کودکی
 آیا راست گویی، کمک به دیگران، احترام به بزرگ ترها، انجام دادن کارهای خوب و پرهیز 
از کارهای بد، نمونه هایی از رفتار اخالقی است؟ تشخیص اینکه چه کاری خوب و چه کاری 

بد است به رشد نیاز دارد. 

 سؤال   
و  او  برای  مادرش یک کیک خوشمزه  است.  مریم 5 ساله  کنید:  توجه  مثال  این  به 
بر سهم خودش، سهم  مریم، عالوه  است.  داده  قرار  یخچال  در  را  آن  و  پخته  برادرش 

برادرش را هم می خورد، آیا کار مریم اخالقی است؟ چرا؟

 در تبیین فرایند رشد اخالقی1 می  توان گفت که کودکان در ابتدا، هیچ تصوری از کار خوب 
نمی آیند.  به حساب  اخالقی  و عنصر  نیستند  رفتار خود  دلیل مسئول  به همین  ندارند؛  بد  و 
برای تبدیل شدن به عنصر اخالقی باید یک فرایند تدریجی و پیچیده  طی شود. رشد اخالقی 
دربرگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی است که تعیین می  کنند انسان  ها در رابطه 
با دیگران چگونه باید رفتار کنند. به عبارت دیگر منظور از رشد اخالقی در اینجا همان انجام 
عمل اخالقی است، هر چند ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی متفاوت باشد؛ مثاًل ممکن 

 Moral Development ــ 1
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است یک کودک 6 ساله کاری را اخالقی بداند که دوستش را خوشحال می کند، در حالی که 
وقتی بزرگ می شود کار اخالقی را به دلیل درستی آن انجام می دهد نه صرفاً برای خوشحال 

کردن دوستش.

 فعالیت2ـ 5         

به دو مثال زیر توجه کنید.
مینا 6 ساله است و برای رفع گرسنگی به سراغ قفسه های باالیی آشپزخانه می رود 
و بدون اجازه مادر مقداری شکالت برمی دارد. هنگام پایین آوردن دستش، یک فنجان 

می شکند.
برادر دوقلوی مینا برای کمک به مادرش ناگهان دستش به سینی فنجان ها می خورد و 

سه فنجان را می شکند.
ـ    5 ساله تعریف  عمل کدام یک از اینها اخالقی نیست؟ این دو مثال را برای دو کودک 6  

و پاسخ را یادداشت کنید و به کالس ارائه دهید.

 ویژگی های رشد در دوره نوجوانی 
همه مـا به راحتی به یـاد می آوریم که در 
دوره ای از رشد به طور ناگهانی تغییرات زیادی 
را تجربه کرده ایم. به یکباره موتورخانه ای در 
جسم و روان ما روشن شد و انرژی قوی و 
خاّصی را وارد بدن ما کرد و در نتیجة  این 
جسمی  حیطه های  از  بسیاری  در  انرژی 

و  توانمنـدی های عقالنی  مثـل  نی،  روا و 
شناختی، هیجانی و اجتماعی، متفاوت شدیم. 
دیگر بچه نبودیم، ولی مثل آدم های بزرگ 
هم نبـودیم. این دوره، همان دوره نـوجوانی 

ما بوده است.
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 سؤال    
آیا شما این احساس را تجربه کرده اید که به طور ناگهانی تغییراتی در شما رخ دهد؟در 

چه سنی؟ 

 دوره بعدی رشد، نوجوانی1 است. دوره نوجوانی میان دورۀ کودکی و بزرگسالی قرار دارد. 
نوجوان در این دوره نه تنها با تغییراتی در حیطه های مختلف رشد روبه رو می شود، بلکه در 

انتهای این دوره باید به پختگی برسد و شبیه بزرگساالن عمل کند. 
 از دوازده سالگی تا 20 سالگی را با نام دوره نـوجـوانی می شناسیم. تغییرات در این دوره 

اهمیت زیادی دارند. در ادامه درباره ابعاد مختلف رشد نوجوانی بحث می کنیم.

 رشد جسمانی و بلوغ جنسی در دوره نوجوانی
نوجوانان بسیاری هستند که شروع نوجوانی را برای خود شروع یک بحران می دانند. آنها 
می گویند به یک باره احساس کردم بینی  من خیلی بزرگ شده، یا می گویند با اینکه خوشحال بودم 

که در حال قد کشیدن هستم، ولی بی قوارگی و عدم تناسب در قد را 
احساس می کردم. نوجوانی دوره  ای است که با شدیدترین و گسترده  ترین 
تغییرات زیستی همراه است. حوزه های اساسی رشد جسمانی، که در این 
دوره دستخوش تغییر می شوند، عبارت اند از: قد و وزن، رشد استخوانی 
و عضالنی، رشد مغز و سیستم عصبی، رشد اندام های داخلی و تغییراتی 

که در هنگام بلوغ روی می دهند. 

 فعالیت2ـ6         
شما دانش آموزان، به لحاظ سن، در دوره نوجوانی قرار دارید. در این دوره تغییرات 

متعددی را در خود مشاهده کرده اید.
حسن: احساس غرور کردم.

حسین: فکر کردم آدم دیگری شده ام.
علی: احساس خجالت می کنم؛ قدم بی قواره بزرگ شده است.

شما هم، مانند مثال های فوق، تغییرات جسمانی و احساسات خودتان را بنویسید.
1- Adolescence 
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به  بدن  اندازه  یعنی  است؛  آن  بودن  ناگهانی  نوجوانی،  دوره  در  رشد  های  ویژگی  از  یکی 
سرعت افزایش می یابد و تناسب بدن به سرعت تغییر می کند. این تغییرات در اغلب اجزای بدن 
دیده می شود. وزن و قد نوجوان افزایش می یابد. در حدود یک سال پس از افزایش قد و وزن، 

ماهیچه ها رشد بیشتری می کنند. 
از نظر فیزیـولـوژیک، در دوره نـوجوانی اندام های داخلی بدن نیز رشد قابل توجهی دارند؛ 
به طوری که اندازه و ظرفیت ُشش سه برابر و اندازه قلب دو برابر قبل می شود و حجم کلی خون 

افزایش پیدا می کند. این تغییرات باعث می شود نوجوانان احساس توانمندی زیادی کنند.
 رشد دستگاه تولید مثل، تغییر اساسی دوره نوجوانی است که با بلوغ جنسی رخ می دهد. 
منظور از بلوغ جنسی1، مرحله  ای است که در آن رسش جنسی رخ می دهد. منظور از رسش 
جنسی وقوع تغییرات مربوط به جنس است. برجسته  ترین تغییرات مربوط به جنس در نوجوانی 
را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1ـ تغییراتی که بر توانایی تولیدمثل تأثیر می  گذارند که آنها 
را »  ویژگی  های جنسی اولیه« می نامند؛ یعنی ویژگی  هایی که به طور مستقیم در تولیدمثل نقش 
دارند؛ 2ـ تغییراتی که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت اند و آنها »ویژگی  های ثانویه« نامیده 

می شوند مثل رویش موی صورت در پسران.

1- Puberty
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 رشد شناختی در دوره نوجوانی
هرچند در بیان تغییرات دوره نوجوانی، 
بـه ویـژگی هـای جسمانی اشاره می شود، 
اما واقعیت ایـن است که تغییرات شنـاختی 
دوره نوجوانی شگفت آور است. یکی از ایـن 
تـغییرات، بـروز قّوۀ استدالل در نـوجـوانان 
است. بـرای اولین بـار در این دوره، تفکـر 
فـرضی شکل می گیرد؛ به ایـن معنـا که 

نوجوانان فرضیه سازی می کنند و در پیش بینی یک موقعیت، از تفکر احتمال گرا بهره می برند؛ 
در  حالی که مبنای استدالل در دوره کودکی، واقعیت های ملموس و بیرونی است.

مادر رامین، مبلغی را به رامین سیـزده ساله و برادرش امین هفت ساله می دهـد و از آنها 
می خواهد تا برای خرید نمک به مغازه نزدیک منزلشان بروند. هنگام خروج از منزل به مادرشان 

می گویند:
امین: چشم مامان. همین االن سریع می روم و بعد از خرید برمی گردم.

رامین: چشم مامان. اگر بسته بود چکار کنم؟
تفاوت تفکر رامین و امین آشکار است. رامین چیزی را احتمال می دهد که امین هرگز به آن 

نمی اندیشد. به این ویژگی شناختی، تفکر احتمال گرا می گویند.
توجه نوجوانان، در مقایسه با کودکان، گزینشی تر است؛ به این معنا که بر اطالعات مرتبط 

متمرکز می شوند و با ضرورت های تکلیف مورد نظر، بهتر سازگار می شوند.
پردازشگـران، به منظور تمرکز بیشتر، بایـد قدرت بازداری یا منع محرک های نامرتبط و 
نوجوانی شکل  دوره  در  این تحول  باشند.  داشته  را  مناسب  آموخته شده  پاسخ های  بـازداری 

می گیرد و بعدها به رشد کامل می رسد. کودکان چنین مهارتی را ندارند.
شما در فصل مربوط به »حافظه« با روش های مختلفی آشنا خواهید شد که برای کمک 
به حافظه مفید است. نوجوانان بهتر از کودکان قادر به رمزگردانی، اندوزش و بازیابی اطالعات 
هستند. یکی از تفاوت های مهّم دوره نوجوانی با دوره کودکی این است که نوجوانان به دنبال 
چگونگی تقویت حافظه خـود هستند؛ به عبارت دیگـر می خواهند چگونگی به حافظه سپـردن 
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اطالعات را فرا بگیرند. به این نوع مهارت آموزی »فراحافظه« می گویند. این تالش در دوره 
کودکی وجود ندارد.

به لحظه  تغییر جهت تفکِر لحظه  ارزیابی و  به نظارت،  نوجوانان، برخالف کودکان، قادر 
هستند، در حالی که کودکان بر استدالل ها، قضاوت ها و تصمیم هایشان اِشراف ندارند.

سرعت تفکر در دوره نوجوانی افزایش می یابد؛ در نتیجه، در یک لحظه اطالعات بیشتری 
در حافظه آنها نگه داشته می شود. نوجوانان، برخالف کودکان، قادر به ظرفیت سازی حافظه 

خود هستند.
براساس  کودکان  آورید.  خاطر  به  مفهومی را  و  ادراکی  پردازش  درباره  اول  فصل  مطالب 
پردازش ادراکی، یعنی ویژگی های حسی و فیزیکی، عمل می کنند؛ مثالً مفید بودن یک کاال 
اندازه و رنگ آن نسبت می دهند، در حالی که پردازش غالب نوجوانان، مفهومی است.  را به 

نوجوانان فایده مندی یک کاال را براساس ماندگاری، کیفیت و ... می سنجند.
هر چند نوجوانان، در مقایسه با کودکان، رشد فزاینده ای در توانایی های شناختی دارند، اما در 
نحوه به کارگیری این توانایی ها، پختگی الزم را ندارند و تغییرات شناختی نوجوانان باعث پیامدهای 

ناسازگارانه ای می شود. در جدول 2ـ 3 برخی از این پیامدها آمده است.

جدول 2ـ3ـ پیامدهای تغییرات شناختی نوجوانان و توصیه پیشنهادی

توصیهپیامد تغییرات شناختی

بهتــر اســت در حضــور دیگــران از نوجوانــان عیب جویــی حساسیت نسبت به انتقاد دیگران
. د نشو

بایــد ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد نوجوانــان را پذیرفــت احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز
تــا در زمــان مناســب دیــدگاه متعادل تــری ایجــاد شــود.

باید به نوجوانان کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد، آمیزه ای آرمان گرایی و عیب جویی
از محاسن و معایب هستند.

بــه جــای نوجوانــان تصمیم گیــری نشــود. تصمیم گیــری مشکل در تصمیم گیری روزمره
کارآمــد، الگــوی تصمیم گیــری نوجوانــان باشــد.
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 سؤال         

آیا شما غیر از موارد مذکور، خصوصیات شناختی و تفکر دیگری، در شروع نوجوانی و 
هم اکنون، در خود احساس می کنید؟ توضیح دهید.

 رشد هیجانی در دوره نوجوانی
 سارا 14 ساله است و بیشتر اوقات احساس می کند نمی تواند خود را کنترل کند. گاهی 
آن قدر شاد است که دلش می خواهد با صدای بلند بخندد و همه دوستان را به ناهار مهمان کند، 
و گاهی هم آن قدر غمگین است که دلش می خواهد زار   زار گریه کند. علی 15 ساله است و 
می گوید: بیشتر اوقات، بدون اینکه خودم بخواهم، یک دفعه و ناگهانی عصبی می شوم و چیزی 
می گویم یا رفتاری نشان می دهم که بالفاصله پشیمان می شوم؛ مخصوصًا به برخی رفتارهای 
بزرگ ترها حساسم و بیشتر عصبانی می شوم. تصور کنید این دو نوجوان شما را مشاور خود قرار 
داده اند و از شما می خواهند به آنها کمک کنید تا بتوانند احساسات و هیجانات خود را کنترل 
کنند. آنها نمی دانند علت این تحریک پذیری و بی ثباتی در احساسات و هیجاناتشان چیست و 

نگران این هستند که نکند بیمار باشند. شما چگونه  این نوجوانان را راهنمایی می کنید؟
 به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در دوره نوجوانی، تحریک پذیری نوجوانان افزایش 
می یابد و حاالت هیجانی آنان به سرعت تغییر می کند. هیجانات منبع رفتارهای مثبت و سازنده 
هستند، در صورت هدایت نشدن و به کارگیری غلط آنها، هیجان ها به رفتارهای مخرب و پرخطر 
منجر می شوند؛ بنابراین، الزم است در این دوره مهارت هایی را بیاموزیم که بتوانیم هیجانات خود 

را در جهت صحیح به کار گیریم؛ مهارت هایی از قبیل کنترل خشم و ورزش کردن .
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 فعالیت2ـ 7        
1 به دو مثال زیر توجه کنید.

 بهنام، برای هدایت هیجان هایش، تصمیم می گیرد هفته ای سه روز به صورت فشرده 
تمرین های ورزشی انجام بدهد. 

 پوریا مدتی است تصور می کند بسیار پرانرژی است. او، برای نمایش توان خویش، 
هر روز به همراه برخی از دوستان، در معابر شهری، مزاحم راننده ها می شود و از این کار 

احساس لذت می کند.
هر دو مثال، محصول هیجان است، اما یک رفتار، مثبت و سازنده و دیگری مخرب و 
آزاردهنده است. شما چه رفتار مثبت و منفی دیگری در استفاده از هیجانات را می شناسید؟ 

از هر مورد یکی را توضیح دهید.
مهارت هایی  نوع  کنترل هیجان چه  و  ارزیابی  مهارت های شناخت،  نظر شما  به   2

هستند؟ تاکنون در این زمینه تجربه ای داشته اید؟

 رشد اجتماعی در دوره نوجوانی
اگر قصد تفریح، مثاًل رفتن به سینما داشته باشید، ترجیح می دهید با چه کسانی به سینما 
بروید؟ پدر و مادر، دوستان و..؟ اگر از شما بخواهند برای مسافرت در ایام تعطیل، خانواده ای را 
انتخاب کنید که با خانواده شما همسفر شوند، احتمال انتخاب کدام خانواده بیشتر است؟ عمه، 
خاله، عمو و... یا خانواده ای که بچه های آن خانواده همسال شما باشند؟ نوع انتخاب شما بیانگر 

رشد اجتماعی شما است.
رشد اجتماعی در دوره نوجوانی، مانند دیگر ابعاد رشد، دستخوش تغییر می شود. در این دوره 
هم خود نوجوان و هم اطرافیان وی احساس می کنند که گرایش نوجوان به گروه همساالن خیلی 
بیشتر از سابق شده است و در کنار همساالن بودن برای نوجوان بسیار لذت بخش است. البته  این 

به آن معنی نیست که نوجوان به ارتباط با والدین و یا خواهر و برادرهای خود عالقه ای ندارد.
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برای مطالعه     

رشد و شکل  گیری هویت1 در دوره نوجوانی 
یکی از تغییرات در رشد اجتماعی دوره نوجوانی، دستیابی به »هویت« است.

پسرم؟  دارم؟  هایی  ویژگی  کیستم؟ چه  که من  پرسیده اید  از خود  تاکنون  آیا 
دخترم؟ خوش قیـافه هستم؟ بـاهوشم؟ احساساتی هستم؟ اجتـماعی هستم؟ به 
دستورات مذهبی وفادارم؟ از چه چیزهایی خوشم یا بدم می آید؟ چه رشته دانشگاهی 

را انتخاب می کنم؟ در چه شغلی استعداد دارم؟ از چه آدم هایی خوشم می آید؟
پاسخ به این سؤاالت، بیانگر هویت شماست. »من کیستم؟« این سؤالی است 
که ذهن هر فرد، به  ویژه نوجوانان و جوانان را درگیر کرده است و افراد برای یافتن 

پاسخ همین سؤال به جستجوی خویشتن و کسب 
همان  هویت  دیگر  عبارت  به  زند.  می  پردا هویت 
تمایزی است که فرد بین خود و دیگران می  گذارد. 
هویت طرز فکر، عقاید و نحوه ارتباط فرد با دیگران 
را شامـل می  شود. هویت، اجزای متعددی دارد و 
شامل ویـژگی  هـای جسمی، جنسی، اجتماعی، 
شناختی، اخالقی، هیجانی، آرمانی و شغلی است 

که در مجموع هویت فرد را می  سازند. به این ترتیب، افراد ممکن است به لحاظ 
ویـژگی  های جسمی)قیافه(، جنسی )دختر یا پسر بودن(، ویژگی های روانی )ایفای 
نقش جنسیتی برای نشان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه(، اجتماعی )عضویت در 
گروه  ها یا انتخاب شغل و پیشرفت(، سیاسی، مذهبی، اخالقی، ارزشی و یا قومی، 
خصوصیات رفتاری و شخصیتی متمایزی را دارا باشند. نوجوانانی که خود را می  پذیرند 
و هویت مثبتی برای خود قائل اند، به لحاظ روانی از افرادی که هویتی منفی داشته و 

به خود عالقه  ای ندارند، سالم  ترند.
به نظر شما تالش برای هویت یابی در بین نوجوانان نسل گذشته با نسل امروز 

چه تفاوتی کرده است؟
عوامل شکل گیری هویت یابی در هر دو نسل چه بوده است؟

 1- Identity
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شما در تالش برای هویت یابی تحت تأثیر کدام یک از عوامل زیر بوده اید؟
7  ـ 1ـ والدین                      4ـ 
8  ـ 2ـ همساالن                  5  ـ 
3ـ مذهب   6  ـ     9ـ

شما هویت خود را مثبت می دانید یا منفی؟ چرا؟

همچنـان که در شکل فوق می بینید روان شناسان رشد بـر این عقیده انـد که در 
هویت یابی حداقل چهار مسئله اساسی وجود دارد. از این  رو، رشد احساس هویت، 
مستلزم این است که فرد دریابد دارای هویت بی  نظیر، منحصر به فرد و متفاوت با 
دیگـران است. ایـن گروه از روان شناسان رشد معتقدنـد که شکل گیری هـویت، 
به  عنوان پیشرفت مهم شخصیت نوجوان، گامی  مهم در مسیر تبدیل شدن به بزرگسال 
ثمربخش است. همه نوجوانان فرایند هویت یابی را به خوبی طی نمی کنند و با دو 
مشکل اساسی روبه رو می شوند: یک؛ در پایان دوره نوجوانی هویت شکل نمی گیرد 
و فرد دچار بحران هویت می شود؛ دو؛ بسیاری از نوجوانان در دوره نوجوانی دچار 

سردرگمی نقش می شوند که با بحران هویت متفاوت است.
سردرگمی  نقش یعنی اینکه در دوره نوجوانی فرد تالش می کند    نقش ها، ارزش ها 
و ایده های مختلف را مطالعه و حتی تجربه کند. مثالً ممکن است یک روز با این 
تصور که در آینده یک فوتبالیست بزرگی خواهد شد لباس بپوشد، به استادیوم برود 
و در کالس فوتبال ثبت نام کند، در حالی که یک هفته از این کالس نگذشته به 
این نتیجه برسد که اصاًل ورزشکار بودن در زندگی یعنی مدام درخطر بودن؛ پس 
بهتر است هنرپیشه شود، در کالس بازیگری ثبت نام کند     و در مدرسه تئاتر اجرا کند. 

چهار مسئله در هویت یابی

مسئله انسانی

مسئله جنسیت

مسئله فردیت

مسئله پایداری
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بهزاد نوجوان 18 ساله ای است که به مشاغل پر درآمد و فنی عالقه مند است. 
وی بعد از گذراندن یک دوره سه ماهه در شغل ساعت سازی، تغییر شغل می دهد 
و به مکانیکی خودرو روی می آورد. بعد از مدتی کوتاه به پدرش می گوید: امروز 
خیابان ها ُپـر از تعمیرگاه هـای مکانیکی است و پیشنهاد می کنـد که بـه سراغ 
فروشندگی تلفن همراه برود.  بهزاد، در دو سال، مشاغل مختلفی را تجربه کرده 
است. به نظر شما بهزاد در هویت شغلی دچار کدام یک از مشکالت هویت یابی 

است؟ توضیح دهید.
 

 رشد اخالقی در دوره نوجوانی
نظر شما درباره انجام دادن اعمال اخالقی در سنین مختلف، با توجه به رشد و تحول چیست؟ 
آیا االن که شما بزرگ تر شده اید، نسبت به گذشته راستگوتر شده اید؟ بیشتر به دیگران کمک 
می کنید؟ به حق خود قانع هستید و از کسیـ  حتی وقتی توانش را داریدـ  سوءاستفاده نمی کنید؟

تحول اخالقی و ارزشی در نوجوانی بیش از هر دوره دیگری است. رشد سریع شناختی در نوجوانی 
و جوانی باعث می  شود که فرد بهتر بتواند درباره مسائل 
اخالقی، ارزشی و دینی قضاوت کند و واکنش دقیق  تری 
در  نوجوان،  اجتماعی  روابط  دیگر،  به عبارت  دهد.  نشان 
مقایسه با دوران کودکی و بروز احساس خود   مختاری و 
استقالل نسبت به والدین، با مسائل اخالقی و ارزشی نیز 
بیشتر درگیر می شود و زمینه  های رشد ارزش های اخالقی 

در وی افزایش می یابد. یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره نوجوانی، شکل گیری هویت است. 
شناخت و تعریف نوجوان از هویت خویش، مستلزم نسبت دادن ویژگی  های دینی، ارزشی و 
اخالقی به خویشتن است. او باید به خود بگوید چه خصوصیات اخالقی، ارزشی و دینی دارد؛ 
مثالًً یک نوجوان ممکن است در خلوت به خود بگوید: »من فردی صادق و مهربان هستم« یا 
»من آدمی  دیندار و انسان  دوست هستم« یا »من فقط به مصالح خودم اهمیت می  دهم و مسائل 

دیگران به من مربوط نیست«.
جمالت باال به رشد اخالقی مربوط می شود. نحوۀ پاسخ نوجوانان به این موضوعات بر نوع 

تصمیم گیری در رفتار او تأثیر می گذارد.
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هر چند رشد اخالقی به شکل گیری شناخت وابسته است، اما در بسیاری از موارد صرف داشتن 
شناخت، به رفتار اخالقی منجر نمی شود. برای اینکه شناخت به اخالق منتهی شود، شناخت 
باید به عقاید و باورها و ارزش های فرد تبدیل شود. حفظ محیط زیست، احترام به پدر و مادر و 
تواضع نسبت به دیگران در نزد بسیاری از شهروندان، امری اخالقی است، اما برخی از مردم 
محیط زیست را آلوده می کنند؛ چرا؟ پیامبرگرامی اسالم   در این باره می فرمایند: اگر در حال 

کاشتن نهالی بودید و خبر وقوع قیامت را شنیدید، اول نهال را بکارید.1 

سؤال    
به دو مثال زیر توجه کنید.

 پزشکی که می داند سیگار کشیدن برای سالمت بدن مضر است، ولی سیگار می کشد.
 شخصی که می داند مسواک زدن موجب سالمتی و حفظ دندان ها می شود، ولی در 

مسواک زدن سهل انگاری می کند.
به نظر شما اشکال کار در کجاست؟ شناخت یا باور؟ چرا؟

 خوِد آرمانی و رؤیاپردازی در دوره نوجوانی
تجربه ای که همه در دوره نوجوانی خود داشته اند، 
لذت بردن از رؤیاپردازی است. آیا رؤیاپردازی برای 
سالمت روانی فرد ضرر ندارد؟ آیا باعث کم شدن 

فعالیت نوجوانان در دنیای واقعی نمی شود؟

 سؤال  
برای هم کالسی های خود در کالس  تاکنون داشته اید  در مورد رؤیاپردازی هایی که 

توضیح دهید و بگویید رؤیاپردازی چه تأثیری بر زندگی شما داشته است؟

1ــ کنزالعمال، حدیث 9056
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همة افراد یک خوِد واقعی و یک خوِد آرمانی دارند. خودِ      واقعی همان ویژگی های فردی، و 
خودآرمانی ویژگی هایی است که فرد دوست دارد داشته باشد؛ مثالً پسری 14 ساله را در نظر 
بگیرید که قد بلند، دارای هوش متوسط، عملکرد تحصیلی معمولی، روحیه شاد و استعداد نقاشی 
عالی و عالقه مند به مسائل ارزشی است. اگر این نوجوان ایده آل هایی مثل هنرمند و یا فیلسوف 

شدن برای خود داشته باشد، این ایده آل ها خودِ    آرمانی او را شکل می دهد.
به خودِ    آرمانی تالش  برای رسیدن  نوجوان  این  انتظار می رود که  زندگی  روند طبیعی  در 

کند. در حالی که بسیاری از نوجوانان به جای 
تالش برای کم کردن فاصله بین خودِ    آرمانی 
و خوِد واقعی، رؤیاپردازی می کنند. هر چند 
طبیعی  غیر  نوجوانی  دوره  در  پدیده  این 
نیست، ولی استفادۀ مکرر از آن باعث افت در 
عملکرد تحصیلی و سایر عملکردها می شود.

ـ   8         فعالیت2
شما رؤیاپردازی در دوره نوجوانی را تجربه کرده اید؟ رؤیاپردازی چه تأثیری در شما داشته 

است؟
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