
5/ فهرست 

15----شود؟نوجوانی و دوران نوجوانی به چه سنی گفته می

15---------ها و تغییرات فیزیکی دوران بلوغ عالئم و نشانه

 16----------عواملی که در سن شروع بلوغ دخالت دارند

17----------------------------------------------------نقش منطقه جغرافیایی

17---------------------------------------------هانقش ارث ، غدد و هورمون

 18---------------------------رشد سریع جسمانی

 کشد که شامل سال طول می5تا 3تغییرات در دروان بلوغ بین
19-----------------------------------------------------------------باشدمواردي می

 20----------------------------------------------بلوغ دیررس و بلوغ زودرس

 21--------تغییرات در پسران و دختران از نظر ظاهري در دوران بلوغ

25---اي به پدران و مادران در مورد ظاهر فرزندشانتوصیه

1هاي این دوران         فصل نوجوانی و بلوغ و تغییرات و دگرگونی

فهرست

ــادري   ــدري و م پ
ــد،   ــی تعهـــ یعنـــ
ــئولیت، مســــــــ

ــه و   ــه، هزین وظیف
ي پیامد امـا نکتـه  

بســیار مهــم ایــن 
ــن    ــه ای ــت ک اس

دائمـی و  «فرآیند 
همیشگی اسـت،  

».نه موقتی



...با هدف فرزندانمان را پرورش دهیم/ ٦

هاي جنسیهورمون)Sexual Hormones(------------27

29----------------------------محتلم شدن و انزال

31-----------------------------نوجوانی و جوانی

41--------------------نوجوان فعال، منفعل و منحرف

41-------------------------------------------خصوصیت فرزندان از نوع فعال

 43----------------------------------------نوع منفعلخصوصیت فرزندان از

46---------------------------------------خصوصیت فرزندان از نوع منحرف

49---------------------هایی از تشخیص هویتجلوه

49---------------------------------------------------------------ظاهر و زیبایی

51------------------------------------------------------------جنس و جنسیت

53-----------------------------------------------------------------------احساس

56----------------------------------------------هوش، عقل، دانایی و توانایی

58----------------------------------------------------رشته تحصیلی و شغلی

2فصل نقش خانواده، اجتماع و فرهنگ در رشد نوجوان

3فصل Identity()Ide(تشخیص هویت

1فصل 
ـــانس ـــــــ ا ـان بـــ
توانـد  نمـی ک ـش

زنـدگی کنـد ولــی   
ــت و   ــا حقیقــ بــ
واقعیــــت تلــــخ 

.تواندمی
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61-------------------------------------------------------------------------مذهب

 62-------------------------------------------)روابط کلی اجتماعی(سیاست

64---------------------------------------------------عالئق، جدول ترجیحات

64---------------------------------------------------------------------شخصیت

 هویت(Indentity) و شخصیت(Personality)----------------------66

66-------------------------------------------------------------------------آگاهی

66----------تفاوت آگاهی در دوران کودکی و نوجوانی

اخت ـي آرمانی است که کودك درباره شني تجریدي و جنبهجنبه
67-----------------------------------------------------------کندپیدا میودشـخ

 67------------خودش قائل می شودتفکیکی است که میان نقش هاي

67-------------------نقش ها را در زمان و مکان کامال متفاوت می بیند

71-------------------آنچه که پدر و مادر باید بدانند

می ـاي دائقایسهـه مـراي شناخت خودش دست بـنوجوان در این ایام ب
71-----------------------------------------------------------------------------زندمی

 کودك در این ایام مایل است حاال که به صورت نوجوان درآمده است
71-----------------------------------------------------------------باشدتوجه مرکز

فرزنـــــــد3تـــــــا 
مورد نظر و مناسب 

و معلوم . خواهد بود
ــرین  اســت کــه بهت
ــین    ــنی ب ــله س فاص
آن دو یــــــا ســــــه 

تــا 20فرزنــد، بــین 
ماه و در شرایط 30

ــا   ــاص ت ــاه 35خ م
.است



...با هدف فرزندانمان را پرورش دهیم/ ٨

گذرد یمهاآنه در ـچه کـآنمانندهایی ه بهانهـدر این دوره نوجوانان ب
ان راـودشـهاي ختــولیــمسئ، ستاهـاآنرل ـتـنـاراده و کازارجـخو 
75---------------------------------------------------------------------ی پذیرندـنم

76--------------------------------------------------گري و نمایش دادنجلوه

76------------------------------------------------------خودخواهی و خواهش

 حرمت نفس یا عزت نفس(Self Esteem)----------------------------76

77------------------------نوجوان و یا هر فرد دیگري درباره خودشنظر

80----------------------هاي آنآسیبحرمت نفس پایین در نوجوانان و

راي فرزندانمانـأیید اجتماعی را بـچگونه حمایت عاطفی و مخصوصا ت
82------------------------------------------------------------------آوریم؟وجودبه

ُ84هاي آنمی و گیجی در نوجوانان و عوارض و آسیبحالت گ

84--------------------------------------------------------------دودلی و تردید

84----------------------------------دهندراه و چاه را از هم تشخیص نمی

ظر و ـان نـت خودشـشخصیت و ـام درباره هویـن ایـوانان در ایـنوج
84------------------------------------------مختلف و متفاوتی دارندقضاوتهاي

85-----------------------------------------------موضوع مهمی به نام بحران

86-----------------------------------امکان و احتماالت دیگري وجود دارد

86-------------زنند که بد و غلط استفرزندان دست به تجربیاتی می

ــیچ   ــادر ه ــدر و م پ
ــابی و  انتخــــــــــــ
ــز در  تصـــمیمی جـ
ــه از  ــواردي کــ مــ
ــکی   ــق پزشــ طریــ

کنند، در اقدام می
راســـتاي تصـــمیم 
براي داشتن پسر 
و دختــر ندارنــد و  
هیچ مسـئولیتی یـا   
تقصیر و افتخـاري  
متوجه آنها نخواهد 

.دبو
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 86---مانندمیبه دلیل دخالت پدر و مادر همچنان در گمی و گیجی

 87------------------------زننددست به اشتباهاتی میبه خاطر ندانستن

اسی فرزندانمان ـی و اسـمسئله اصل» دال«دو،ن ایام ـدر ای
88----------------------------------------ستا

 91------------خانوادهجدایی و فاصله گرفتن نوجوان از

 دمدمی مزاج«دوگانگی«(Ambiualence)-----------94

خودمحوري(Self Centeredness)-----------------95

خودشیفتگی(Narcissism)----------------------97

102-----تفاوت دختر و پسر و اختالفات فرهنگی و اجتماعی
فرزندانمان چگونه برخورد واهیـها و خودخبا انتظارات و خواسته

107--------------------------------------؟کنیم
107---را با مهربانی و در وقت مناسب ابراز کنندي خودنظر و عقیده
108---------شودشنیدن حرف نوجوان داده ووگو فرصتی براي گفت
 108---------------------------------باشیم» باید«باید متوجه کاربرد لغت
اه ـانب و دیدگـاي ما بنشیند و از جـه به جـرصت داد کـاید به او فـب
108----------------------------------------------------نگاه کندموضوعهـا بـم
109-----------------کندیکی از والدین کفایت میداشتن رابطه فقط با
110کندمهم است که بدانیم تشویق و تأیید باالخره کار خودش را می
110---------هاي اجتماعی و فرهنگی و مشکالت آنجایی محیطجابه
111-------------------------------پذیريفرهنگ

مـاه  14اگر کودك در 
وحشت "دچار اول  

ــود "و اضــطراب ش
در آینــده بــه دو چیــز 

:بردپناه می
مواد مخدر -1
ــیار  -2 ــاي بس باوره

ــی   ــد و افراطــــ تنــــ
ــفی   ــا فلس ــذهبی ی م

اگر کـودکی بـه عـدم    
امنیت برسد و بـاور  
ــه جهــان جــاي   کنــد ک
امــــــن و امــــــانی  
نیســــت، آســــیب  
قطعی و حتمی است 

نگــران و "و دائمــاً 
اســت، "مضــطرب

حتــی در حــین وقــوع 
حوادث خوب  



...با هدف فرزندانمان را پرورش دهیم/ ١٠

111----------ي جشن و شادمانی یا عزا و سوگواريي اول مرحلهمرحله
که آزادانه یا بیشتر افراد، اعم از ایناي است کهرحلهـي دوم ممرحله
112------------------------------------ن کوچ و حرکت شدندـبه ای،ورـبـمج
فاق ـال اتـد سـد از چنـوال بعـه معمـاي است کي سوم مرحلهمرحله
112-----------------------به این فرهنگ و جامعه تعلق ندارندد کهـافتمی
ه در این جامعه ـي رسیدن به این نتیجه است کي چهارم مرحلهمرحله

112------------------------------------------------------------پذیرفته نیستممن
این واقعیت است که بهتر است از هر ي رسیدن به مرحله پنجم مرحله

113-------------------------------ها، بهترین را برگزیننداز این فرهنگکدام
 رسد که افراد و دیگران که مانند او ي ششم فرد به جایی میمرحلهدر

اند را در جایگاه و پایگاه آن بفهمد و ي جدید شدهفرهنگ و جامعهوارد
113---------------------------------------------------------------------------بپذیرد
ه باید رعایتـی کـو نکاتجایی ابهـد و جـرفتن به محیط جدی

116--------------------------------------شوند

120------------اهمیت عقل و تغییرات عقل در این دوران

123تفاوت قائل شدن نوجوانان از مفهوم گذشته، حال و آینده
راییـدگـردي و ماننــمانندگ(Simulation)ي ربهـدادن تجقرار

124-------------------------------------------------------طرح جدیدد درـدیـج

4فصل رشد و شناخت ادراکی در نوجوانان                   

ــا   ــودکی ت ــیچ ک ه
ــد مــاهگی 14 نبای

منتظــر شــود تــا   
ــیر   ــه او شــــ بــــ

ــه   ــد، بلک ــا بدهن ب
دریافــت اولــین 
عالمت یا تکـان  
ــود   ــر خـ دادن سـ
ــه او شــیر   بایــد ب
داد و یا با دیدن 
ــین تـــالش   اولـ

بغـــــل «بـــــراي 
بازي «و » گرفتن
نیـــاز او » کـــردن

.برآورده شود
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128------------------------موضوع ذهنیت نوجوان

د ـکننرخورد نمیـه درستی با آن بـوانان بـوجـه نـیکی از مواردي ک

130------------------------------------------------چرایی حوادث استلت وـع

 132--------------------------------------------------تجریديتفکر صوري و

133----------------ي شناختي اندیشه و شناخت دربارهاندیشه درباره

134------------------------------------------------------------------------هوش

136-------------------چگونه رشد عقلی را در فرزندانمان پرورش دهیم

136----------------------------------------------وگوبحث، مشورت و گفت

136------------------دادن فرصت بررسی احتماالت، حوادث و امکانات

137---------------ي تفکر و تعقلرهایی از قید باید و نبایدها در زمینه

ِآموزش137--------------------------------درك و فهماندیشیدن و لذت

137----------تفکر و اندیشه را به عنوان سرگرمی و بازي مطرح کردن

5رشد ادراکی و عقلی                                                فصل 

ــارت  1فصل  ــت عبـ محبـ
: نیســــــــــت از 

محبت به فرزنـد،  
عشق بیش از حد 
ــا   ــد و یـ ــه فرزنـ بـ
ــه   ــاري کــــ رفتــــ

دانیـد درسـت   می
و خــوب نیســت، 

محبـــت آن بلکـــه 
زمــانی وجــود دارد 
کـه در خانــه نــه از  

و نـه از  » قدرت«
خبــري » دشــمنی«

ــه   باشــد نســبت ب
ــی   ــیچکس و حتـ هـ

ي صــحبت دربــاره
و همســایه غریبــه

ــه   ــل خانـ ــه داخـ بـ
.نیاید



...با هدف فرزندانمان را پرورش دهیم/ ١٢

138--------------------------دادن فرصت مالقات با افراد مهم و برجسته

139---------------------------------------------آشنایی با شرح حال بزرگان

139---------------------------------------بازگو کردن مطالب آموخته شده

139------------------------یکدست بودن خودشان با خودشان و دیگران

 139-------------------------------اخالقیرشد

ونـاط قانـي ارتبوانان دربارهـان و نوجـنظر و عقیده کودک

142-----------------------و اخالق

142-----------------------------------------------سالگی 7تا 4ها بین بچه

143----------------------------------------------سالگی10تا 7ها بین بچه

143--------------------------------------------سالگی12تا 10ها بین بچه

يانون و مسئلهـوجوانان درباره قـي کودکان و ننظر و عقیده

144--------------------------اخالقیمجازات و امور

ــر   ــل ذکـــ قابـــ
ــدر و   ــت پـ اسـ
ــا   ــودن ب ــادر ب م
ــودش  خــــــــــــ

ــه «  دارد » هزین
ــت« » وقــــــــــ

ــی ــد مــ و خواهــ
»تمرکز«



13 /فهرست

رحله ـکلبرگ معتقد است که موضوع اخالق در انسان از سه م

146------------------------------------گذردمی

152---اهمیت احساسات، عواطف و هیجانات در رشد اخالقی

حس ـون نـچهار نهـبوانانـوجوانان و جـدن نـرفتار نشـگ

157-----------)نادانی، ناتوانی، نگرانی و نیازمندي(تاریخ

هاي فیزیکی و فیزیولوژیکی در احساس، عاطفه و نقش دگرگونی

159--------------------------------------هیجان

وجوانان از خودشان و کنترل و ـهایی در مورد شناخت نهـنکت

در و مادر و ـط خودشان و پـشان توساالت و احساساتـحاختیار

164-----------------------------------اطرافیان

خیص و تفکیک این حاالت و احساسات و برخورد درست با ـتوانایی، تش

165-------------------------------------------------------------------------------آنها

165-------ابراز حاالت و احساساتشانها در جهت کمک کردن به آن

د و ـد خودشان را بفهمنـال و احساس بـا حـها تردن به آنـکمک ک

166-----------------------------------------------بپذیرند

وقتی کـه صـحبت  
» شـــــــــــرم «از 

ــخن از   ــت سـ اسـ
هویـــــــــــــت و«

. اسـت » شخصیت
ــی   ــه وقت ــال آنک ح

» گنــاه«از صــحبت
رفتــار و  «اســت، 

مـورد نظـر   »عمل
.و توجه است



...با هدف فرزندانمان را پرورش دهیم/ ١٤

ر شوند و در صورت لزوم ـاخبـگران بـال دیــا از حـا تـکمک کردن به آنه

167---------------------------------------------------------------------.کنندکاري

ري و ـرابـوعی بـه نـکنند که بیـوشش مـوجوانان کـام، نـدر این ای

د و انتظار ـالم کننـترها اعزرگـا بـا دیگران و یـرا بودشانـخکسانیـی

168-----------------------------------------------------------------دـه باشنـداشت

دهیخودکنترلی، خودنظم(Self disable and self control)--173

 187--------نوجوانانموضوعات و مشکالت اصلی و اساسی

200------------------------تغذیه و وزن نوجوانان

بیماري جوع و یا الغري خطرناك و بیش از حد(Anorexia)-202

و باال آوردن عمدي غذاپرخوري و سپس تهوع(Bulimia)--204

6ها در این دوران                  فصلمسائل جنسی و دگرگونی

7هاي شخصیت در نوجوانان      فصل مسائل اصلی و اساسی، جنبه

5کــودکی کــه حتــی 
ــد ــاختن . درصـــ بـــ
ــودش ــول خ را قب

نـــدارد و دوســـت 
ــر  ــدارد، اگ ــدر و ن پ

ــک  ــادر او را کمـ مـ
نکننـد تــا بــاختن را  
ــولی   ــادي و معم ع
تلقی کنـد، احتمـاالً   
ــوعی   ــه نــ او را بــ

ــادت« و » حســــــــ
ــگ« ــول » جنـ در طـ

ــون   ــدگی رهنمـ زنـ
.اندکرده


