






.نوجواني به پهنه سالهايي اطالق مي گردد كه كودكي را به بزرگسالي پيوند مي دهد
.شروع نوجواني را زيست شناختي و پايان آن را فرهنگي مي شناسند        
مربوط به دوره نوجواني      teenager= thirteenريشه لغت نوجواني         
و آماده . عموماً از سن يازده دوازده سالگي كه فرد دايما در حال تغيير است قرار مي گيرد      

. براي ادامه زندگي               مي گردد
تغيير در راه رفتن ، تغيير لهجه ايستادگي در برابر والد ،آهسته قدم به دنياي درون مي گذارد، 

بازسازي عاطفيبحران هويت ،



ماه  و  9سال  12وسيع بودن دامنه بلوغ اما متوسط بلوغ در دختران 
.استسال ديرتر 2پسران عمومادر 

ترشح مواد شيميايي به نام عوامل رهاساز گونادوتروپين توسط هيپوفيز و 
 .باعث فعال سازي غدد جنسي مي گردد



  

مراحل نوجوانی
جدا نشدن مولفه هاي عقلي و عاطفي از دوران : مرحله پيش نوجواني   -1

كودكي و آغاز گسستن 

با ايجاد روش زندگي خاص خود  و پذيرفتن : رفتن  مرحله در خود فرو -2
رفتارهاي معين 

گشايش در تمركز حالت قبلي ، فعال و مثبت : برآمدن  مرحله از خود -3
شدن او و روي آوردن به ديگران



تبيين نوجواني
بهبود و سازماندهي ضرباهنگهاي عصبي كه براساس نمو عمومي مغز  -1 

.مي باشد
امتداد دوره كودكي و تكرار و گسترش عقده اديپ و جنگ بين بن ، من  -2

، فرامن و حركت بسوي سازش جديد كه در صورت عدم تسلط به كشاننده  
ها تبديل به فردي غير اخالقي ، سازش نيافته ، بزهكار و اگر تابع زياد  

. فرامن گردد تبديل به روان آزردگي مي گردد
بنا نمودن مقياسي از ارزشها ، احساس تعلق به گروه ، نمايش آزادي فرد -3
يكسان دانستن خود با بزرگسال -4
»بروز فكر انتزاعي يا عمليات صوري« پياژه : رابطه مثلثي   الف  -5

»پهنه اجتماعي« نظام فرويد : ب
»بحران دستيابي به هويت« : نظام اريكسن : ج



هويت در راه تحقق : شكل گيري هويت  الف: مارشيا  -6
هويت از دست رفته  : ب         

هويت مغشوش: ج          
معوقهويت : د           

تعارض و درگيري بين استقالل خواهي و احساس درجه ي وابستگي به والدين-7





.سالگي مي باشد 21تا  18معموال بين 
.بين نوجواني و وهله پيري مي باشد

سالگي بزرگسال   40الي  20: اوايل بزرگسالي - 1                                     
جوان

سالگي بزرگسال ميانسال 60الي 40: اواسط بزرگسالي - 2             دوره  بزرگسالي 
سالخوردهسالگي تا پاياني بزرگسال  65از : اواخر بزرگسالي -3   

» بزرگسال جوان« اوايل بزرگسالي 
دستيابي به عمليات صوري جهت يك تعادل پاياني و  : نظريه عملياتي پياژه : الف 

تحول شناختي در نوجوان بنام نرم ساختار و در بزرگسالي بنام سخت ساختار ، دوره  
پايداري ساختهاي عملياتي ، پرداختن به مولفه هاي اخالقي ، اجتماعي و عاطفي



شي: ب
دست يافتن به اكتساب يا تصاحب شناخت توسط كودك و نوجوان  -1
 30الي دهه  18شناخت به منزله تحقق و ابراز صالحيت در محدوده  -2

سالگي
 30شناخت به حسب مسئوليت و مبتني به تعهد نسبت به ديگران اواخر  -3

سالگي 60الي 
اجتماعي، مسئوليت هاي خانوادگي و اجتماعي و سازمان  گستره تعمد  -4

سالگي 40الي 30دادن به روابط پيچيده سطوح مختلف از 
بزرگسال  . وهله ايجاد وحدت و تماميت و تمركز بر اهداف و اعمال -5

سالخورده



نظريه هاي تحولي متعارف 
پيامد مطلوب  )صميميت در برابر انزوا ( بحران رواني: نظريه اريكسن -1
)توان برقراري روابط صميمي وانجام تعهدات شغلي(
مبين تحول هدفهاي زندگي ، توانايي تدوين اصول و : نظريه بوهلر -2

هدفهاي زندگي و ايجاد برنامه ريزي  
بررسي وايلنت مبتني بر  طرح گرنت -3

سالگي دوره استقرار و آزاد شدن از قيد والدين و به دست   30الي  18از : الف
آوردن استقالل

همسرگزيني و برقراري: ب
تعميق دوستي ها: پ
سالگي يادگيري حرفه اي و اكتشاف جهان درون40مرحله گذار حدود : ت
نظام لوينسن -4



ساخت نظام لوينسن
شركت در نظام هاي اجتماعي، فرهنگي، پرداختن به : جنبه بروني -1

معنويت، مشاركت در ميراث قومي و زندگي خانوادگي و رويدادهاي  
اجتماعي و اقتصادي

شامل ارزشها، خوابديده ها، زندگي عاطفي فرد: جنبه دروني-2
دوره بزرگساليسالگي     65تا  17نظام لوينسن گستره سني 

دوره ميانساليدوره بزرگسالي                                       : الف
ترك خانواده پدري،  كسب استقالل اقتصادي و : سالگي  24تا  17 -1

عاطفي
تعلق به جامعه بزرگساالن،  : سالگي 38الي  22ورود به دنياي بزرگسال  -2

ساخت زندگي خود



نگاه جديد به زندگي  : سالگي  33الي  28از  -3
رويايي براي زندگي بسازد  : الف
با يك راهنما در ارتباط باشد : ب
زندگي حرفه اي خود را پي ريزي نمايد: پ
ايجاد رابطه عشقي و تكميل خانواده: ت
دومين ساخت زندگي بزرگسالي، پايدار شدن سبك زندگي ، : وهله استقرار -4

دل بستن به كار، خانواده و ديگر جنبه هاي زندگي ، تعيين هدف دقيق
30پايان دهه  -5

پيشرفت در درون يك ساختار زندگي پايدار: الف
شكست يا فروريزي در داخل يك ساختار زندگي پايدار: ب
تغيير ساخت زندگي يا فروپاشي آن: پ
پيشرفتي كه به دنبال آن يك تغيير ساختار حاصل مي شود: ت
يك ساخت زندگي ناپايدار: ث



)نيوگارتن
سن بزرگسال چيزي درباره تحول شخصيت به دست نمي دهد: الف
رويدادهاي اساسي مورد تجربه و نحوه برداشت در ساخت شخصيت اثر : ب

.گذارند
افراد نسبت به ضرباهنگ خود هوشيارند و در پشت سرگذاردن رويدادها  : پ

برخي پيشرس و برخي با تاخير وبرخي بهنگام قرار مي گيرند
وقوع رويدادها تحت تاثير محيط و براساس طبقه : ساعت اجتماعي: ت

اجتماعي مي باشد فرضا در طبقه كارگر شتاب بيشتر از طبقه متوسط مي 
باشد مانند ازدواج و صاحب فرزند شدن

و رويدادهاي  » ...مانند ازدواج، حاملگي« تفاوت بين رويدادهاي فردي : ث
«  فرهنگي كه چهارچوب زيستي فرهنگي بستر تحول فرد را مي سازند 

فهم شناختي يك رويداد مهم  » ....مانند بحران اقتصادي ، زلزله، جنگ 
.است كه به نحوه واكنش دروني يا بروني برمي گردد



و ي ي ر ر زي ي ي و و ي بزر ب رويي روي
هايي كه عنصر شناختي رفتار فرد را تشكيل مي دهد بنابر نظر پياژه پديد  
آمدن احساسهايي نسبت عدالت اجتماعي ، واقعيت متافيزيكي مفاهيم زيبا  

...شناختي ادبي حقوقي
الگوي بحران هنجاري ، بحران همجوشي با ديگري يا انزواگرايي: ب
غيرهنجاري يا نا -2هنجاري يا متعارف-1تقويم مهم رويدادهاي زندگي :پ

متعارف  
هنگام وقوع رويداد خود را نيز تعيين مي كند: هنجاري يا متعارف -1
وقتي رويداد از تقويم متداول فاصله مي گيرد : غيرهنجاري يا نا متعارف -2

.فرد دستخوش تنيدگي مي گردد
تفاوتهاي تحولي بين زن و مرد براي به دست آوردن هويت جنسگونه  : ت

مرد بزرگسال جوان با جدايي از خانواده استقالل و هويت فرد را پيدا مي  
نمايد اما زن بررغم كسب موفقيتهاي حرفه اي رشته خانواده پدري را نمي  

.گسلد و سعي در ايجاد رابطه خود با ديگري مي باشد



تصميم ازدواج و دوام آن بستگي به سن ازدواج ، سطوح طبقاتي يكسان ، : ث
مذهب واحد ، شناخت قبلي

ايجاد شخصيتي ثابت و پايدار و امتداد آن و نهايتا كانون خانوادگي خود را به  : ج
.گروههاي اجتماعي ملحق مي نمايد

اواسط بزرگسالي نيمرخ بزرگسال ميانسال
سالگي   60تا  40مهار امور، طبقه اداره كننده جامعه بين سن : الف 
وظايف تحولي جديد، حفظ كارآمدي حرفه اي ، حفظ رابطه با همسر و فرزندان : ب

حفظ وابستگي با خويشاوندان مسن ، ايجاد سطح زندگي اجتماعي ، اقتصادي و 
سياسي بازگشت به درون بيني

تقليل جزئي ظرفيتهاي حسي و نيروي بدني مانند : تغييرات در سطح بدني: پ
يائسگي

اريكسن بحران رواني             7متناسب با مرحله : تحول شخصيتي و اجتماعي: ت
توجه به خانواده و نسلهاي ( پيامد مطلوب » باروري در برابر در خود فرورفتن« 

)آينده



اواخر بزرگسالي نيمرخ بزرگسال سالخورده
پيامد  » احساس انسجام در برابر ياس حرمان« اريكسن بحران رواني  8مرحله  -1

)احساس رضايت و اقناع از عمر مواجهه شجاعانه با مرگ(مطلوب 
تقليل ظرفيتهاي بدني اما توانايي و ميل مهار كردن محيط اطراف -2
معناي پيري را عمدتا فرهنگ تعيين مي كند        . پختگي پايان دوره بزرگسالي -3

سن زدگي يا ادراك  . رسيدن به خردمندي و فرزانگي» فرهنگ ژاپني و آمريكايي« 
منفي به شخص بزرگسال ساخته و پرداخته رفتارها و عادات فرهنگي است

چند شاخصه پيري
سن تقويمي گوياي سن بدني است: الف
كهولت امري اجتناب ناپذير است: ب
پيران فاقد بهره وري هستند: پ
پيران درمقابل تغيير مقاومت مي كنند: ت



دوره تكاملي فرد: ظرفيت هاي جديد تحولي -4
پذيرش واقعيت زندگي ضمن تصريح و تعميق آن: الف
استفاده از تجارب قبلي براي مقابله با نارسائيها: ب
همساز كردن خود با تقليل نيروها و سالمت بدني: پ
»حكايت تصادف و همسر«پذيرفتن از دست دادن همسر : ت
همنوا شدن با عدم لطافتها گيراييهاي بدني: ث



:تغييرات درسطح تغييرات بدني -5
ژنتيك بودن برنامه پيري مانند عدم تكثيرهاي سلولهاي بدن بيش از : الف
بار   50
عدم باز سازي عناصر صدمه ديده: ب
از دست دادن رطوبت پوست: پ
از دست دادن موهاي سر و روييدن مو روي چانه زنان: ت
باريك شدن شانه و پهن شدن لگن: ث
ضخيم شدن سرخرگها و فشار خون : ج
پنجمكاهش حجم ريه به سه : چ



سالگي90استحكام شخصيتي مانند رهبران سالمند تا:الف
همسان بودن ويژگي هاي شخصيتي دوره جواني با سالخوردگي  : ب
)نيوگارتن(

سالخورده اي بهتر از همه پير مي شود كه مثل : روي آورد فعاليت: ت
كندگذشته به زندگي خود ادامه دهد و به سرچشمه رضايت دست پيدا مي 

سالخورده فعاليتها و تعهدات خود را عمدا تقليل : روي آورد عدم تعهد : ث
مي دهد وجامعه اين كناره گيري را ترغيب مي نمايد

برحسب فرهنگ متغير است                                  : طرز پير شدن : ج
                                                   

پيري آن نيست كه برسر بزند موي سپيد       هر جواني كه به  
دل عشق ندارد پير است

 



با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


