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 نوجوانی

 + جزوه حاضر )دوره نوجوانی( ژنتیککتاب  12: فصل منبع

 مفهوم و گستره

 نوجوانیپذیری بزرگسالی دانست. تقالل و مسئولیتستوان دوره انتقال از وابستگی کودکی به انوجوانی را می

 و هافرهنگ حسب بر آن مدت طولقرار داشته و  بزرگسالی و کودکی بیناز تغییرات عمیق است که  ایدوره

ولوژیک و نیز ایجاد تفکر انتزاعی از ینوجوانی عمدتا با برخی تحوالت فیز. است متفاوت مختلف، هایمحیط

 در این دوره فرد با دو مساله اساسی درگیر است:گردد. کودکی متمایز می

 )بازنگری ارتباط خود با جامعه )والدین و سایر بزرگساالن 

 بازشناسی خود به عنوان یک فرد 

 مراحل نوجوانی

 پیش نوجوانی( گرفتن فاصله: اول مرحله( 

 بزرگساالن، از کودك گرفتن فاصله برای طبیعی تمایل نوعی با بلوغ، هاینشانه اولین و جسمی رشد بروز

 دادن جلوه محرمانه یا و کودك توسط اتاق در بستن در تواندمی تمایل این. است همراه والدین بخصوص

 پایان در مهمی اجتماعی ـ روانی نقش اختصاصی، و محرمانه رفتارهای گونهاین. شود مشاهده بدن تغییرات

 کودك فاصله، این افزایش با. کندمی ایفا بزرگساالن سایر و والدین به قبلی کودکانه هایوابستگی به دادن

 همساالن گروه با را نوجوانی دوره ویژه هایارتباط و کند مطرح را رمزهایی و راز خود نزدیک دوستان با تواندمی

 گسترش آنجا تا فاصله این عادی، کودکان در. آورد وجود به بزرگساالن دیگر و معلمان و والدین از دور به و

 .شود منجر آنان در «خود» رشد جوانب سایر و جنسیت و هویت کشف به که یابد می

 در خود فرو رفتن( تدارکاتی جدایی: دوم مرحله( 

 سطح و است همراه جنسی و بدنی بیشتر رشد با است، آن مشکالت و نوجوانی اصلی هسته که مرحله این

 حیات شدن درونی با نوجوان شناختی های توانایی و مغز رشد. دهد می تجلّی را «خود» ادراك از تری عالی

 هایارزش و باورها و نوجوان شناختیروان هایویژگی بیشتر جدایی همساالن، گروه با تر عمیق ارتباط و عاطفی

 والدین با نوجوان مکانی جدایی جنبه ندرت به هرچند جدایی این. آورد می بار به را بزرگساالن و والدین از او

 ذهنی های زمینه و است رفتاری و ارزشی فکری، روحی، جدایی یک معموال اما کند، می پیدا را بزرگساالن و
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 خویش از تصور و جنسی و بدنی مختلف هایجنبه انسجام مرحله، همین در. آورد می فراهم او برای را استقالل

 نوجوان ذهن در تدریج به «کیستم؟ من» اساسی سؤال به گویی پاسخ و گیرد می شکل واحد هویت صورت به

 عنوان به تحصیل، ادامه برای یا اشتغال برای الزم های مهارت و دانش کسب مرحله، این در .یابد می تحقق

 .شود می مطرح نوجوانان تربیت و تعلیم در مهم نیاز یک

 از خود برون آمدن اجتماعی مناسبات به مجدّد ورود: سوم مرحله() 

 به نوجوان مرحله این در باشد، گرفته صورت بهنجار نسبتاً ایگونه به پیشین مراحل در نوجوان رشد چنانچه

 ایفای فرهنگی و اجتماعی شغلی، آموزشی، خانوادگی، مناسبات در خودکفا و مستقل فرد یک صورت به تدریج

 او و شده انجام درستی به او پرورش و رشد مراحل که بود امیدوار توانمی صورتی چنین در و کندمی نقش

 .کند آغاز موفقیت با را بزرگسالی و جوانی زندگی تا است آماده

 های تحولینوجوانی از منظر برخی از نظریه

 گریتحلیلنظریه روان 

مرحله نهفتگی پایان داده و به دنبال آن توجه به مسائل اودیپی و کشش نوجوانی با افزایش در غریزه جنسی به 

به عبارتی این مرحله به نوعی تکرار عقده  گردد.نوجوان به جنس مخالف و ترس از جنس موافق ایجاد می

 به عنوان نمود "فرامن" کند؛ را تجربه می "فرامن"و  "من"، "بن"اودیپ است و نوجوان بار دیگر نبرد میان 

در نهایت حل است.  "بن"واسطه میان نمود درونی جامعه و الزامات نیازهای درونی  "من"درونی جامعه و 

رخ گیری تمایل جنسی به خارج از خانواده و به افراد همسال از جنس مخالف سالم تعارض اودیپی با جهت

 دهد. می

 نظریه رشد شناختی پیاژه 

گردد. فرد در این نوجوانی با دستیابی فرد به تفکر انتزاعی مشخص میمرحله مطابق با این دیدگاه نظری 

 فردتواند تصور امور را در ذهن داشته و درباره نتایج فرضی آنها استدالل کند. محتوای فکر مرحله از تحول می

ود و هایی برای خپردازد و آرمانهای خود به تفکر میدر این مرحله گسترش یافته و او در خصوص اندیشه

 سازد.اش میآینده

و خودمختاری است؛ بر خالف کودك که از نظر اخالقی در  "خودپیروی"نوجوان از نظر اخالقی به دنبال 

 نوجوان .و پیرو اصول و قوانین مطرح شده از سوی والدین و بزرگساالن بود قرار داشت "دیگرپیروی"مرحله 

جای پیروی از اصول خانواده و تعلق به آنها به دنبال ها و اصول نوینی وضع کرده و به برای خود ارزش

 های دیگر اجتماعی است. هایی نوین و همچنین تعلق به گروهآرمان
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ر نوجوان به وبا گردد.)خودمحوری( فرد نمایان می "بینیخودمیان"در این مرحله از تحول جلوه دیگری از 

کرد ل و قوانینی که تا پیش از آن از آنها پیروی میخاص و بی همتا بودن خود و اینکه خود را ملزم به اصو

 بینی قلمداد می شود. ه هایی از این خودمیانداند، جلونمی

 اجتماعی اریکسون-نظریه روانی 

 مراحل موازی با آن نخست مرحله چهار که است مرحله هشت دارای شخصیت رشد اریکسون اریک نظر از

در جریان  اریکسون که است این اصلی تفاوت. باشدمی فرویدگری تحلیلدر نظام روان جنسی-روانی رشد

فرد با  ،مطابق با این دیدگاه نظری در هر مرحله از تحول دارد. اجتماعی – روانی عواملتاکید زیادی بر  تحول

در های موجود بحران این بهباشد. در واقع افراد شود و تحول سالم در گرو حل آن بحران میبحرانی رو به می

(. مثبت) سازگارانه روش و( منفی) ناسازگارانه روش: نددهمی پاسخ روش دو این از یکی با هر مرحله تحولی

 ادامه خود عادی رشد توالی به تواندباشد، می کرده حل را موجود در هر مرحله تعارضفرد  که صورتی در تنها

 سازگار بعدی مشکالت با بتوانیم که دارد احتمال کمتر بماند، باقی نشده حل ایمرحله هر در تعارض اگر. دهد

 .شویم

 نوجوانی، دوران در . نقش سردرگمی برابر در هویتبحران یا تعارض اصلی در مرحله نوجوانی عبارتست از:  

 هایکاوش راه از که افرادی .کنندمی حس را خود دیگر، عبارت به و پردازندمی خود استقالل کشف به کودکان

 حسی نیز و کنترل و استقالل حس با را مرحله این کنند، دریافت درخوری پشتیبانی و تشویق شخصی،

 درباره بمانند، نامطمئن خود هایگرایش و باورها به نسبت که کسانی و گذارندمی سرپشت خود درباره نیرومند

 آوردن دست به نوجوان بنیادی کار بود باور براین اریکسون. بود خواهند گشتهگم و نامطمئن نیز آینده و خود

 را دوره این بحران اریکسون کنم؟می چه و هستم؟ که من: پرسش دو این به پاسخی یافتن یعنی. است هویت

 دوره این بود معتقد وی. دانست اجتماعی – روانی سالم رشد ناپذیرجدایی بخش را آن و نامید هویت بحران

 رفتارها، خود، از اییکپارچه مفهوم به دادن شکل برای شاید فرد که ایدوره دانست، آزمایینقش دوره باید را

 .کند آزمایش را گوناگونی هایبستگیدل و باورها

 در خصوص هویت نظریه مارسیا 

 .گردید تعریف عملیاتی صورت بهو  تصریح مارسیا تالش با ولی شد، مطرح اریکسون توسط هویت مفهوم اگرچه

 آن وضعیت چهار این تفاوت مبنای دارد؛ وجود هویت پیوستار در هویتی وضعیت چهار بیان نمود که مارسیا

 کرده حل خود برای را هویت بحران او آیا ثانیا و است، شده مطرح فرد برای هویت مفهوم آیا اوال که است

 هایحالت مارسیا. مغشوش یا سردرگم زودرس، دیررس، موفق،عبارتند از:  هویت وضعیت چهار .خیر یا است

  :کرد مطرح را به شکل زیر تشریح و هویت
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 (:مغشوش هویت) هویت گشتگیگم 

 وضعیت این در. رسد می نظر به سرگردان و تکلیف بدون شخص. ندارد وجود فرد شخصیت در اصلی هسته

 وضعیت در .است کم بسیار، باشد داشته وجود اگر اصول و باورها از ای مجموعه یا شخص هر به نسبت تعهدات

 اکتشاف جستجو و به و ندارد خود تعهدات مورد در ثابتی انتخاب گونههیچ فرد هویت، سردرگمی یا گشتگیگم

 سه به نسبت تریپایین خودکنترلی و خودفرمانی روانی، سازگاری ،نفسعزت معموال افراد این .پردازدنمی

 به را گیریتصمیم و کنندمی اجتناب نوع هر به اطالعات از نوجوانان این. دهندمی نشان هویت دیگر وضعیت

 .نیست پایبند دیگران یا اصول، عقاید، به و است سرگردان نوجوان وضعیت این در .اندازندمی تأخیر

 زودرس هویت: 

 ندرت به .درونی نه و است بیرونی او یابی جهت عنیی شود؛می هدایت خود وسیله به نه و دیگران وسیله به فرد

 قبول شودمی"تجویز"او برای بانفوذ دوستان یا قدرتمند اشخاص سوی از که را نقشی آن عمدتا کند؛ می سوال

 و پذیرد می جزمی و گریزناپذیر طور به گوید می وسیاست دین  و شغل درباره بزرگسال که را آنچه .کند می

 پذیریانعطاف همخوانی، زیادی میزان افراد این .کند می پرهیز خودمختار و مستقل"من"ایجاد برای تالش از

 .دهند می نشان خود از قدرت مراجع به وابستگی و

 دیررس هویت: 

 حال در آنها .کنند می تالش هویت کسب جهت در هنوزو  اند نکرده تجربه را هویت بحران یک هنوز افراد این

 تالش و تعهد ایجاد منظور به اآنه فعال کوشش .ندارند مهمی تعهدات و باشندمی  اکتشاف از ای دوره گذراندن

 جستجوی منظور به بیشتر فضای ایجاد هدف، افراد این برای .باشد می گوناگون منابع بین هماهنگی برای

 دیررس وضعیت دو ظاهری تفاوت ارزیابی دلیل همین به .است موجود عینی هایواقعیت بررسی و خود ترکامل

 مانند .ورزد می اجتناب تعهدات از موقت طور به معقول دلیل به فرد، وضعیت این در .است دشوار سردرگم و

 جستجوی به تا دارد یربیشت تجربه و وقت به نیاز سازد متعهد خاصی شغل به را خود آنکه از قبل که زمانی

 .است تعهد ایجاد برای آمادگی هدف با فعال پژوهش فرایند یک دیررسی بنابراین .بپردازد بیشتری

 موفق هویت: 

 را  فعال جستجوگری از ای دوره افراد زیرا. شود می تلقی وضعیت ترین پیشرفته تحولی نظر از وضعیت این

 و فردیت ظهورو  است جانبه دو ضرورتا فرایند این .اند کرده ایجاد روشنی تعهدات و اند گذاشته سر پشت

 و زحمت پر تواند می هویت گیری ازشکل جنبه این .شود تصدیق دیگران توسط باید نوجوانی در خودگردانی

 با افراد .نشود شناسایی دیگران سوی از اصال است ممکن نوجوان شده ادراك هویت چون، باشد فرسا طاقت

 و برخوردارند دیگر هایوضعیت به نسبت باالیی نفس به اعتماد از و بوده خودفرمان ،موفق هویت وضعیت
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 و مثبت دید دهند انجام خود زندگی با خواهندمی و توانندمی آنچه مورد در غالبا آنها .دارند کمی طراباض

 که است معتقد مارسیا .کنندمی برخورد گشوده جدید هایتجربه و نظرات هب نسبت و دارند خوبی احساس

 خویشتنی و سازدمی یکپارچه را خود هایاندیشه اندك اندك شخص آمده دست به هویت وضعیت در سرانجام

 گیریتصمیم خود شرایط به توجه با و گیردمی نظر در را متعددی هایگزینه جدی ایگونه به فرد .آفریندمی نو

 .است خودمختار نسبتا و کندمی
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