
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 



الرحيم الرحمن هللا   بسم هللا الرحمن الرحيمبسم
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مسائل نوجوانان و جوانانمسائل نوجوانان و جوانان
::مولفانمولفان::لفانلفان

دکتر منيژه کرباسیدکتر منيژه کرباسی
ان ل ک ن اندکت ل ک ن دکتر منوچھر وکيلياندکتر منوچھر وکيلياندکت

دو واحددو واحد

:تھيه و تنظيم
عبدالحسين تفضلی مقدم

مرکز مشھد     
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ديدگاھھای مختلف درباره نوجوانی و جوانی:گفتار اول و یر ی ھ ي

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا دانش از از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتاربتواند 
ديگاه روان شناسان مختلف را درباره فرايند رشد وتکامل و تقسيم  )الف

ا قا ا ا آ ک ا ل ل ا آن به مراحل مختلف بيان کرده و آنھا را مقايسه نمايندآ
ديدگاه روان شناسان تعليم و تربيت را درباره ويژگيھای دوران  )ب

نوجوانی و جوانی بيان کرده و سنين مربوط به ھر يک را به درستیط
www*p.متذکر گردد
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رشدرشد
 برخی از روان شناسان رشد و تکامل انسان را برخی از روان شناسان رشد و تکامل انسان را

آ انند ھ که دانند ت نظ ند ا آف انند ھ که دانند ت نظ ند ا فرايند منظم و مستمری می دانند که ھمانند آب فرايند منظم و مستمری می دانند که ھمانند آب ف
می ختم ھدفی به و شروع ای نقطه از میرودخانه ختم ھدفی به و شروع ای نقطه از ی رودخانه م  ی  روع و ب  ی  ز   ی رو  م  ی  روع و ب  ی  ز   رو 

..گرددگردد
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نوجوان درباره بندی نوجوانطبقه درباره بندی طبقه بندی درباره نوجوانیطبقه بندی درباره نوجوانیطبقه

استانلی ھالاستانلی ھال
از ازنوجوانی از١٨١٨تاتا١۴١۴نوجوانی وجوانی ازسالگی وجوانی باال١٨١٨سالگی به باالسال به سال ی از ی ازوجوا ی از  وجوا ی ازی وجوا ال  ی وجوا الل ب ب ل ب ب
فيزيولوژيستھافيزيولوژيستھا
 تا تا   ١١١١سالگی در پسران و سالگی در پسران و   ١۵١۵يا يا   ١۴١۴تا تا   ١٢١٢نوجوانی از نوجوانی از

نسالگی در دخترانسالگی در دختران١٣١٣ ر ر نی ر ر ی
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گگ گزلگزل
سالمندی از پيش جوانی و دبيرستانی دوره سالمندینوجوانی از پيش جوانی و دبيرستانی دوره نوجوانی ی ی پيش از  ی و جوا بير وره  ی  یوجوا ی پيش از  ی و جوا بير وره  ی  وجوا
اريکسناريکسن
٢۴٢۴تا تا   ٢٠٢٠سالگی وجوانی سالگی وجوانی   ٢٠٢٠تا تا   ١٢١٢نوجوانینوجوانی
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اسالم بندی اسالمطبقه بندی طبقه بندی اسالمطبقه بندی اسالمطبقه

گگ پيامبر بزرگوار اسالم رشد کودک را در سه مرحله ميداندپيامبر بزرگوار اسالم رشد کودک را در سه مرحله ميداند
زندگی١١ اول سال زندگیھفت اول سال فرزند::ھفت آقايی و فرزندسيدی آقايی و سيدی ی ل اول ز یھ  ل اول ز رز::ھ  يی  ی و آ رزي يی  ی و آ ي
فرمانبرداری و اطاعتفرمانبرداری و اطاعت::ھفت سال دوم زندگیھفت سال دوم زندگی  ٢٢
مصاحبت و مالزمتمصاحبت و مالزمت::ھفت سال سوم زندگیھفت سال سوم زندگی  ٣٣
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نوجوان مطالعه نوجوانتاريخچه مطالعه تاريخچه مطالعه نوجوانیتاريخچه مطالعه نوجوانیتاريخچه

افالطونافالطون
کرده اظھارنظر وجوانان نوجوانان درباره که فردی کردهاولين اظھارنظر وجوانان نوجوانان درباره که فردی اولين ه ر ر  ر ھ ن ا ن وجوا وجوا ره  رب ی   ر ين  هاو ر ر  ر ھ ن ا ن وجوا وجوا ره  رب ی   ر ين  او
ارسطوارسطو
مطالعه جسمی و فيزيولوژيکی نوجوانانمطالعه جسمی و فيزيولوژيکی نوجوانان
روسوروسو روسوروسو
 تولد ثانویتولد ثانوی{ { دوران بلوغ دوران بلوغ{{www*p
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ھربارتھربارت
سنين سنيناھميت سالگیسالگی١٧١٧تاتا١٠١٠اھميت ين ي  يناھ ي  یی  اھ
استانلی ھالاستانلی ھال
پدر جنبش مطالعه و تحقيق کودک ونوجوانپدر جنبش مطالعه و تحقيق کودک ونوجوان
لوينلوين لوينلوين
بی سر و سامانی روانی در نوجوانیبی سر و سامانی روانی در نوجوانیwww*p
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حدود سن نوجوانی مشخص نيست اما بر حسبحدود سن نوجوانی مشخص نيست اما بر حسب
واجتماعی اقتصادی شرايط به توجه با و واجتماعیفرھنگ اقتصادی شرايط به توجه با و فرھنگ و با توجه به شرايط اقتصادی واجتماعیفرھنگ و با توجه به شرايط اقتصادی واجتماعیفرھنگ

  ھجده سالگیھجده سالگیشروع و در شروع و در   دوازده سالگیدوازده سالگینوجوانی از نوجوانی از 
ا ا ذ اا ا ذ االگالگا ا اآ ا آ آغاز و تا آغاز و تا   ھجده سالگیھجده سالگیخاتمه می پذيرد و جوانی ازخاتمه می پذيرد و جوانی از

حوش و حوشحول و سالگیحول سالگیسی يابدسی می يابدادامه می ..ادامه وش وشو و  یو و  یی  بی  ی ي ب  ی ي  ..
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ال ا گا ا ا ا الا ا گا ا ا ا اھميت نوجوانی و جوانی از ديدگاه اسالماھميت نوجوانی و جوانی از ديدگاه اسالما

 در اسالم از نوجوانی و جوانی به عنوان منزل قوت در اسالم از نوجوانی و جوانی به عنوان منزل قوت
و کودک ايام ضعف بين که شده ياد نيرومندی وو کودک ايام ضعف بين که شده ياد نيرومندی و نيرومندی ياد شده که بين ضعف ايام کودکی و و نيرومندی ياد شده که بين ضعف ايام کودکی و و

..ناتوانی دوره پيری قرار گرفته است ناتوانی دوره پيری قرار گرفته است 
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گگ  اوليای گرامی اسالم نوجوانی و جوانی را در رديف اوليای گرامی اسالم نوجوانی و جوانی را در رديف
یبزرگترين نعمت ھای الھی در زندگی بشر شناخته برایبزرگترين نعمت ھای الھی در زندگی بشر شناخته برای یی ی

دو چيز است که قدر دو چيز است که قدر : : می فرمايند می فرمايند   ))عع((حضرت علی حضرت علی نمونه نمونه 
و جوانی يکی بروند دست از مگر نيست شناخته قيمتشان وو جوانی يکی بروند دست از مگر نيست شناخته قيمتشان و قيمتشان شناخته نيست مگر از دست بروند يکی جوانی و و قيمتشان شناخته نيست مگر از دست بروند يکی جوانی و و

..ديگری تندرستی ديگری تندرستی 
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ويژگيھای نوجوانان و جوانان:گفتار دوم وم يھر ي

ا ا گ ا طال ا ظا ا ا ا  از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتاربتواند
اھميت شناخت ويژگيھای نوجوانان و جوانان را برای  )الف

.والدين و مربيان را توضيح دھد 
الگوی تغييرات رشد جسمی در دوره نوجوانی را با دوره)ب ور)ب ب ر ی وجو ور ر ی ج ر يير وی

.کودکی مقايسه نمايد 
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برای کسانی چون والدين که درتماس مستقيم با نوجوانان و برای کسانی چون والدين که درتماس مستقيم با نوجوانان و 
آنان روی به را تربيت نفوذ بيشترين مايلند و بوده آنانجوانان روی به را تربيت نفوذ بيشترين مايلند و بوده جوانان بوده و مايلند بيشترين نفوذ تربيتی را به روی آنان جوانان بوده و مايلند بيشترين نفوذ تربيتی را به روی آنان جوانان

داشته باشند ويژگيھای آنھا از اھميت برخوردار است ميزان داشته باشند ويژگيھای آنھا از اھميت برخوردار است ميزان 
ت ل ئ ا ا ه ان ا ف تگ شناخت تا ل ئ ا ا ه ان ا ف تگ شناخت القهالقها   --عالقهعالقه––اين شناخت بستگی فراوانی به احساس مسئوليت اين شناخت بستگی فراوانی به احساس مسئوليت 

تالش و زمانی دارد که والدين به اين امر اختصاص تالش و زمانی دارد که والدين به اين امر اختصاص --خواستخواست
..می دھندمی دھند
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ن نشد ::رشد جسمی و جنسیرشد جسمی و جنسیشد

 از ويژگيھای بارز انسان در دوره نوجوانی رشد سريع و از ويژگيھای بارز انسان در دوره نوجوانی رشد سريع و
د دد گ ب که اشد ان گ ش دتغ دد گ ب که اشد ان گ ش تغيير چشمگير جسمانی می باشد که موجب می گردد درتغيير چشمگير جسمانی می باشد که موجب می گردد درتغ

محدوده زمانی کوتاھی طرح عمومی چھره و بدن نوجوان محدوده زمانی کوتاھی طرح عمومی چھره و بدن نوجوان 
ک ا ا اال گ ا ا ا ک ک ال کا ا ا اال گ ا ا ا ک ک ال از حالت کودکی خارج و اندازه بزرگساالن را پيدا کنداز حالت کودکی خارج و اندازه بزرگساالن را پيدا کندا
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آآ چنين رشد سريعی که به دليل شتاب زياد از آن به عنوانچنين رشد سريعی که به دليل شتاب زياد از آن به عنوان
به طول میبه طول میچھار سالچھار سالجھش نموی ياد می شود حدوداجھش نموی ياد می شود حدودا ییچچیی

دوازده دوازده و در پسران و در پسران   ده تا يازده سالگیده تا يازده سالگیدر دختران در دختران . . انجامد انجامد 
سالگی سيزده سالگیتا سيزده شودتا می شودشروع می شروع ..شروع می شودشروع می شودتا سيزده سالگیتا سيزده سالگی
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غ غل ::بلوغبلوغل

ا ت ا ک ک ژ ل ا ات ت ا ک ک ژ ل ا ت  به تغييرات بيولوژيکی که در ابتدای دوره به تغييرات بيولوژيکی که در ابتدای دوره
گويند م بلوغ شود م ظاھر گويندنوجوان م بلوغ شود م ظاھر ..نوجوانی ظاھر می شود بلوغ می گويندنوجوانی ظاھر می شود بلوغ می گويندنوجوان
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انواع بلوغانواع بلوغ::
جنسی))الفالف جنسیبلوغ مثل::بلوغ توليد سن مرز به رسيدن معنای مثلبه توليد سن مرز به رسيدن معنای به ی))اا وغ ج یب وغ ج ل ::ب ي  و ن  رز  ن ب  ي ی ر ل ب  ي  و ن  رز  ن ب  ي ی ر ب 

..و شھوت جنسی بيان می شود و شھوت جنسی بيان می شود 
غ)) غل ال ا اکث ش ا گ اشا ا اکث ش ا گ شا نشانگر اوج رشد اکثر اعضاء و نشانگر اوج رشد اکثر اعضاء و ::بلوغ جسمیبلوغ جسمی))بب

..اندامھای بدن می باشد اندامھای بدن می باشد 
در اين بلوغ دختران و پسران دارای در اين بلوغ دختران و پسران دارای   ::بلوغ تکليفی بلوغ تکليفی   ))پپ

عبادی دستورات خصوص در جديدی عبادیمسئوليت دستورات خصوص در جديدی و--مسئوليت واقتصادی اقتصادی اقتصادی و اقتصادی و --مسئوليت جديدی در خصوص دستورات عبادیمسئوليت جديدی در خصوص دستورات عبادی
..الھی گرديده و مکلف به اطاعت از آن می شوند الھی گرديده و مکلف به اطاعت از آن می شوند 
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::اقتصادیاقتصادی––بلوغ اجتماعیبلوغ اجتماعی ی یغ غ
 فرد با رسيدن به اين بلوغ از تحت سرپرستی و واليت پدر فرد با رسيدن به اين بلوغ از تحت سرپرستی و واليت پدر

..يا ولی قانونی نسبت به امور اقتصادی خارج می شوديا ولی قانونی نسبت به امور اقتصادی خارج می شود ی ج ی یی ج ی ی

::بلوغ روانی يا شخصيتی بلوغ روانی يا شخصيتی 
 رسيدگی رسيدگی ––خصوصيات آن رسيدگی يا رسش ھوشی خصوصيات آن رسيدگی يا رسش ھوشی

اخالقی––عاطفیعاطفی مفاھيم اخالقیدرک مفاھيم اراده––درک ارادهکمال کمال ییی يم  یر  يم  رر  رل  ل 
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غعالئم اوليه بلوغ از نظر عالئم اوليه بلوغ از نظر  غم م
ھمکاران و ھمکارانمصباح و رانمصباح ح و ھ رانب ح و ھ ب
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پسرانپسرانپسرانپسران

گگ تغيير ناگانی قد و وزنتغيير ناگانی قد و وزن١١..
عضالت٢٢ عضالترشد رشد ال٢٢.. الر  ر 
جوشھای صورتجوشھای صورت٣٣..
دورگه شدن صدادورگه شدن صدا۴۴..
تناسلی۵۵ تناسلیرشد رشد رشد تناسلیرشد تناسلی۵۵..

www*p
nu

eb
*co

m



دختراندختراندختراندختران

گگ تغيير ناگھانی وزن و قدتغيير ناگھانی وزن و قد١١..
صدا٢٢ صداتغيير تغيير ا٢٢.. ايير  يير 
جوشھای صورتجوشھای صورت٣٣..
رشد موھای بدنرشد موھای بدن۴۴..
زنانه۵۵ اندامھای اندازه زنانهافزايش اندامھای اندازه افزايش افزايش اندازه اندامھای زنانهافزايش اندازه اندامھای زنانه۵۵..
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بلوغ روان بلوغآثار روان آثار روانی بلوغآثار روانی بلوغآثار

گگ حاالت نگرانی و اضطرابحاالت نگرانی و اضطراب١١..
سردرد٢٢ اغما سردردخستگی اغما خستگی ر٢٢.. ر ری ا  ر ی ا 
سستی و بيحالی و تلقی منفی بزرگترھاسستی و بيحالی و تلقی منفی بزرگترھا٣٣..
......انزوا طلبی رويا پردازیانزوا طلبی رويا پردازی۴۴..
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آ آگ گ  مطالعه ويژگيھای جسمانی از آن جھت اھميت دارد مطالعه ويژگيھای جسمانی از آن جھت اھميت دارد
تاثير تحت را جوان و نوجوان پنداری خود قويا تاثيرکه تحت را جوان و نوجوان پنداری خود قويا که قويا خود پنداری نوجوان و جوان را تحت تاثيرکه قويا خود پنداری نوجوان و جوان را تحت تاثيرکه

قرار ميدھدقرار ميدھد
 دارا بودن ويژگيھای مطلوب موجب مقبوليت شده دارا بودن ويژگيھای مطلوب موجب مقبوليت شده

کفايت عدم و اجتماعی طردشدگی احساس آن کفايتوفقدان عدم و اجتماعی طردشدگی احساس آن وفقدان آن احساس طردشدگی اجتماعی و عدم کفايت وفقدان آن احساس طردشدگی اجتماعی و عدم کفايت وفقدان
www*p..جنسی را به ھمراه داردجنسی را به ھمراه دارد
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گگ بايد توجه کرد که ھر فرھنگی دارای معيارھایبايد توجه کرد که ھر فرھنگی دارای معيارھای
بودن مطلوب نا يا مطلوب نظر از خود بودنخاص مطلوب نا يا مطلوب نظر از خود خاص خود از نظر مطلوب يا نا مطلوب بودن خاص خود از نظر مطلوب يا نا مطلوب بودن خاص

..خصوصيات جسمانی استخصوصيات جسمانی است
 نوجوانان و جوانان تمايل دارند که ھمساالنشان وجود نوجوانان و جوانان تمايل دارند که ھمساالنشان وجود

نمايند تاييد آنان در را مطلوب جسمانی نمايندويژگيھای تاييد آنان در را مطلوب جسمانی ..ويژگيھای جسمانی مطلوب را در آنان تاييد نمايندويژگيھای جسمانی مطلوب را در آنان تاييد نمايندويژگيھای

www*p
nu

eb
*co

m



به عقيده برزونسکی در نتيجه تغييرات سريع جسمانیبه عقيده برزونسکی در نتيجه تغييرات سريع جسمانی
..نگرانی نوجوان فزونی می يابدنگرانی نوجوان فزونی می يابد ی ی یی ی ی

 کانل و ھارتر عقيده دارند که بسياری از نوجوانان در اين کانل و ھارتر عقيده دارند که بسياری از نوجوانان در اين
دارند شک د خ تگ شاي به دارندنين شک د خ تگ شاي به ..سنين  به شايستگی خود شک دارندسنين  به شايستگی خود شک دارندنين

 ھلم وکانر عقيده دارند که بين ترشح ھورمونھا و رفتار در ھلم وکانر عقيده دارند که بين ترشح ھورمونھا و رفتار در
پسران رابطه ای وجود داشته و اين رابطه رابطھای پسران رابطه ای وجود داشته و اين رابطه رابطھای 

است استنيرومند ..نيرومند www*p..يرو يرو 
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گگ  ظاھر و ظاھر و ..به نوشته ضوابطی به داليل فرھنگی به نوشته ضوابطی به داليل فرھنگی
با مقايسه در زنان نزد فيزيولوژيک باسيمای مقايسه در زنان نزد فيزيولوژيک سيمای فيزيولوژيک نزد زنان در مقايسه باسيمای فيزيولوژيک نزد زنان در مقايسه باسيمای
. . مردان از اھميت بيشتری برخوردار ميباشدمردان از اھميت بيشتری برخوردار ميباشد

نقص جسمانی در دختران موجب ناسازگاری نقص جسمانی در دختران موجب ناسازگاری 
دد ددگ ..ميگرددميگرددگ
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::رشد عقلی و ذھنی رشد عقلی و ذھنی 
استعداد ذھنی عمومی در کودکان بھنجار واستعداد ذھنی عمومی در کودکان بھنجار و

تا تولد از تاعادی تولد از سالگعادی شش يا سالگپنچ شش يا مپنچ مافزايش افزايش افزايش می افزايش می پنچ يا شش سالگیپنچ يا شش سالگیعادی از تولد تاعادی از تولد تا
کندتر صورت کندتر صورت پانزدهپانزدهشش تا چھارده ياشش تا چھارده يايابد ازيابد از پپچچ

..می گيردمی گيرد
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 در دوره کودکی فرد به علت خود مداری خويشتن را در دوره کودکی فرد به علت خود مداری خويشتن را
در او داوريھای و قضاوت و دانسته جھان درمحور او داوريھای و قضاوت و دانسته جھان محور جھان دانسته و قضاوت و داوريھای او درمحور جھان دانسته و قضاوت و داوريھای او درمحور

مورد اشخاص و اشيا اکثرا صورت و جنبه ھيجانی مورد اشخاص و اشيا اکثرا صورت و جنبه ھيجانی 
ا ا فک الل ا ک اا ا فک الل ا ک پيدا کرده و استدالل و تفکر او درباره ھمه چيز برپيدا کرده و استدالل و تفکر او درباره ھمه چيز برا

وپايه مالکھايی انجام ميشود که بر حاالت ھيجانی او پايه مالکھايی انجام ميشود که بر حاالت ھيجانی او  ی يج بر و ي م ج يی ھ ي وپ ی يج بر و ي م ج يی ھ ي پ
www*p..استوارنداستوارند
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تولد تا دو سالگی تولد تا دو سالگی مرحله حسی حرکتی از مرحله حسی حرکتی از   ::  نظر پياژهنظر پياژه
عملياتیمرحلهمرحله عملياتیپيش عملياتپيش مرحله سالگی ھفت تا عملياتدو مرحله سالگی ھفت تا دو یرر ي یپيش  ي يپيش  ر  ی  يو    ر  ی  و   

اما مرحله تفکر عبوری اما مرحله تفکر عبوری   و سازگارو سازگار  محسوس واقع گرامحسوس واقع گرا
ناسازگارند غالبا ناسازگارندآرمانگراو غالبا . . آرمانگراو غالبا ناسازگارندآرمانگراو غالبا ناسازگارندآرمانگراو
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بزرگسال تا تولد از ذھن بزرگسالرشد تا تولد از ذھن }}پياژهپياژه{{رشد }}پياژهپياژه{{رشد ذھنی از تولد تا بزرگسالی   رشد ذھنی از تولد تا بزرگسالی   

مرحله حسی حرکتیمرحله حسی حرکتی١١..
عمليات٢٢ پيش عملياتمرحله پيش مرحله مرحله پيش عملياتیمرحله پيش عملياتی٢٢..
وسمرحله عمليات محسوسمرحله عمليات محسوس٣٣.. ي وسر ي ر
مرحله عمليات صوریمرحله عمليات صوری۴۴..
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اجتماع اجتماعرشد رشد اجتماعیرشد اجتماعیرشد

انسان موجودی اجتماعیانسان موجودی اجتماعی
انفرادی زندگی امکان انفرادیعدم زندگی امکان عدم ی را ی ا ن ز یم ا را ی ا ن ز م ا
تشکيل گروھھاتشکيل گروھھا
رشد اجتماعیرشد اجتماعی
اجتماعی تجربيات با اجتماعیبرخورد تجربيات با برخورد برخورد با تجربيات اجتماعیبرخورد با تجربيات اجتماعی
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مطلوب اجتماع مطلوبرفتار اجتماع رفتار اجتماعی مطلوبرفتار اجتماعی مطلوبرفتار

خانوادهخانواده١١..
مدرسهمدرسه٢٢ مدرسهمدرسه٢٢..
ندوستاندوستان٣٣.. نو و
قھرمانان و الگوھاقھرمانان و الگوھا۴۴..
کتابھا و مجالتکتابھا و مجالت۵۵..
ا۶۶ ل اف ل ف www*pفيلمھافيلمھا۶۶..
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گگ  رشد اجتماعی نه تنھا ميزان سازگاری شخص رشد اجتماعی نه تنھا ميزان سازگاری شخص
بلکه ميدھد نشان ديگران و اطرافيان با بلکهرا ميدھد نشان ديگران و اطرافيان با را با اطرافيان و ديگران نشان ميدھد بلکهرا با اطرافيان و ديگران نشان ميدھد بلکهرا

پھمچنين بر ميزان پيشرفت تحصيلی موقعيتھمچنين بر ميزان پيشرفت تحصيلی موقعيت پچ چ
شغلی و محبوبيت اجتماعيشان نقش مھمی را شغلی و محبوبيت اجتماعيشان نقش مھمی را 

کند کنداز ..بازی ميکندبازی ميکنداز
www*p
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اجتماع رفتارھای بندی اجتماعتقسيم رفتارھای بندی تقسيم بندی رفتارھای اجتماعیتقسيم بندی رفتارھای اجتماعیتقسيم

رفتارھای مبتنی بر ھمکاریرفتارھای مبتنی بر ھمکاری١١

ز٢٢ ا تن ا زفتا ا تن ا فتا رفتارھای مبتنی بر مبارزهرفتارھای مبتنی بر مبارزه٢٢
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عاطف و ھيجان عاطفرشد و ھيجان رشد ھيجانی و عاطفیرشد ھيجانی و عاطفیرشد

يکی از اساسی ترين بحثھای روانشناسی مبحثيکی از اساسی ترين بحثھای روانشناسی مبحث
درباره قضاوت و ميباشد وعواطف دربارهھيجانھا قضاوت و ميباشد وعواطف ھيجانھا وعواطف ميباشد و قضاوت درباره ھيجانھا وعواطف ميباشد و قضاوت درباره ھيجانھا

رفتارھای پيچيده نوجوانان بدون آن امکانپذير نمی رفتارھای پيچيده نوجوانان بدون آن امکانپذير نمی 
..باشدباشداشاش
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نوجوان ھيجان و عاطف نوجوانويژگيھای ھيجان و عاطف ويژگيھای عاطفی و ھيجانی نوجوانويژگيھای عاطفی و ھيجانی نوجوانويژگيھای

گگ افسردگیافسردگی١١..
سرعتسرعت٢٢ رر٢٢..
شدتشدت٣٣..
عدم کنترلعدم کنترل۴۴..
بودن۵۵ بودنمظنون مظنون مظنون بودنمظنون بودن۵۵..
ناپايداریناپايداری۶۶..
ناشيگریناشيگری٧٧..
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::انواع ھيجانھا انواع ھيجانھا 
 بارزترين آنھا ترس وخشم است در ترس اموری که قادر به بارزترين آنھا ترس وخشم است در ترس اموری که قادر به

که ھنگا خش زند گ قا از لذا تند ن کهاکنش ھنگا خش زند گ قا از لذا تند ن واکنش نيستند لذا از وقايع می گريزند خشم ھنگامی کهواکنش نيستند لذا از وقايع می گريزند خشم ھنگامی کهاکنش
نوجوان و جوان در رسيدن به ھدفھای خود با مانع رو به نوجوان و جوان در رسيدن به ھدفھای خود با مانع رو به 

..رو می شوندرو می شوندشش
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ان ان ن ا ان ث ل انا ان ن ا ان ث ل عوامل موثر در ھيجانھای نوجوانی و جوانیعوامل موثر در ھيجانھای نوجوانی و جوانیا
استعدادھا و فعاليتھای ذھنیاستعدادھا و فعاليتھای ذھنی))الفالف
اجتماعی))بب معيارھای و اجتماعیارزشھا معيارھای و ارزشھا ی))بب ی اج رھ ي ھ و  یارز ی اج رھ ي ھ و  ارز
احساسات دينی احساسات دينی   ))پپ
بی کفايتی بی کفايتی   ))تت
اجتماعی))ثث توقعھای و اجتماعیانتظارھا توقعھای و انتظارھا انتظارھا و توقعھای اجتماعیانتظارھا و توقعھای اجتماعی))ثث
تعارض با خانواده و دوستانتعارض با خانواده و دوستان  ))ججwww*p
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ک ژ ل ف کا ژ ل ف ا تغييرات فيزيولوژيکتغييرات فيزيولوژيک
ییروابط خانوادگیروابط خانوادگی
سازگاری با محيطھای تازهسازگاری با محيطھای تازه
در اندگ درعقب اندگ عقب عقب ماندگی درسیعقب ماندگی درسی
معاشرت جنسیمعاشرت جنسی
مسائل شغلیمسائل شغلی
ناکامیناکامی ناکامیناکامی
نظارت و کنترل والديننظارت و کنترل والدين
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نوجوان پسران و دختران نوجوانرفتار پسران و دختران }}بھرامبھرام{{رفتار }}بھرامیبھرامی{{رفتار دختران و پسران نوجوانرفتار دختران و پسران نوجوان

ابھام ناشی از رشد تمايالت جنسیابھام ناشی از رشد تمايالت جنسی
ھيجان ھيجانايجاد ايجاد ن نايج ھيج ايج ھيج
تمايالت عاطفی ارضا نشدهتمايالت عاطفی ارضا نشده
تغيير از شادی به اندوهتغيير از شادی به اندوه
نفرت و نفرتخشم و خشم خشم و نفرتخشم و نفرت
پشيمانیپشيمانی
ارتباط با ھمساالن و بزرگساالنارتباط با ھمساالن و بزرگساالن
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 والدين به منظور برخورداری از والدين به منظور برخورداری از
انان ن ا د ف طل ا اط ت انانا ن ا د ف طل ا اط ت ارتباطھای مطلوب و مفيد با نوجوانانارتباطھای مطلوب و مفيد با نوجوانانا
وعواطف ھيجانھا جو به بايد وعواطفوجوانان ھيجانھا جو به بايد وجوانان بايد به جو ھيجانھا وعواطفوجوانان بايد به جو ھيجانھا وعواطفوجوانان

موجود در خانه حساس بوده وعمال نشانموجود در خانه حساس بوده وعمال نشان
دھند که به احساسات و خواسته ھای دھند که به احساسات و خواسته ھای 

گذا ا ا ا آ گذاطق ا ا ا آ www*p..منطقی آنھا احترام می گذارندمنطقی آنھا احترام می گذارندطق
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  تحوالت در دوران نوجوانی و جوانی :گفتار سوم 

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا دانش :از  از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
علل درون گرايی و توجه به خود نوجوان را نام ببرد )الف.
درباره مرحله رشد تمايالت جنسی در نوجوان توضيح دھد )ب
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غ ل :بحران بلوغ ا

گ برخی با مشاھده دگرگونيھای جسمی دچار شرم گ
دچار يا تشويش دچار يا و شوند می خجالت و خجالت می شوند و يا دچار تشويش يا دچار و

.ياس و دلھره می شوند 
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:در اين دوران دو مرحله دارند
اول اين:مرحله از اند آشفته و سامان به نا تمايالت ن و آ ا از اين :ر اول يال  ب 

.رو عواطف نارسا و عصبی ھستند 
ال ا ا ت ت آشکا ال ا ت تمايالت آشکارتر دختران و پسران را :مرحله دوم

.به سوی جنس مخالف می راند
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دبس بندی تقسيم بندی دبستقسيم

گ نوجوانانی که تحول من آنان ناگھانی  ١
ت ازگا نا ا ا ھمراه با ناسازگاريستھ

به٢ پايبند گرا نت انان ج ن نوجوانان سنت گرا و پايبند به٢
بزرگساالن و اجتماع النارزشھای ع و بزر ج ی  ھ رز
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ھويت :بحران :بحران ھويت

آ آن است که شخص بداند کيست وھويت
کجاست .مقصدش کجاستمقصدش

اريکسون بحران ھويت را يک بحران ھنجاری 
خوانده است زيرا آن که رويدادی بھنجار است 

.
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آنتچه دشواريھای دوره ”ميد” به عقيده
ضاع ا د آ د ه ا ان نوجوانی را به وجود می آورد اوضاع ن
فيزيولوژيک وضعيت نه و اجتماعی و نه وضعيت فيزيولوژيک اجتماعی

فرد ميباشد
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تطابق با دو منظومه مختلف قواعد اجتماعی يعنی 
چآنچه که فرھنگ بزرگساالن مقرر داشته  وآنچه که  چ

فرھنگ ھمساالن يا به قول تالکات پارسونز فرھنگ 
مشکل را نوجوان سازگاری ميشود ناميده نوجوانی ناميده ميشود سازگاری نوجوان را مشکل نوجوانی

.ميسازد
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ای آينه خود آينه ایخود

در عبور از مراحل کودکی فرد تصوری خود به
یدست می آورد که انعکاسی از ديدگاه والدين ی

. ھمساالن و يا معلمان از اوست
تشکيل را ا آينھای د خ يشتن خ از کا ان چنين انعکاسی از خويشتن خود آينھای او را تشکيل چنين

ميدھدو
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عدم اطمينان نوجوان به مقام اجتماعی خود را 
نوجوانان مشکالت در دخيل متعدد ازعلل يکی ازعلل متعدد دخيل در مشکالت نوجوانان يکی

دانست بسياری از نوجوانان بحران ھويت خود 
ا کالگاا ل حل می کنند  سالگیسنين نوزده تا بيسترا تا

.
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ھنجاری بحران ھنجاریبحران

اريکسون بحران ھويت را يک بحران 
آن ا ز ت ا اند خ ا ھنجاری خوانده است زيرا آنھن

است بھنجار .رويدادی بھنجار استرويدادی
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شناخت رفتارھای نابھنجار نوجوانان و  : گفتار چھارم
نجوانان جوا

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
بيان  اشکاالت و موانع ارايه تربيتی دقيق از نابھنجاری را )الف

.کند
روش حساسيت زدايی منظم را توصيف کند  )ب.

www*p
nu

eb
*co

m



تعريف رفتار نابھنجارتعريف رفتار نابھنجار

ارائه تعريف ساده از نابھنجاری رفتاری چندان آسان نيست ارائه تعريف ساده از نابھنجاری رفتاری چندان آسان نيست ••
ک آ ا ش فتا ا ا ک ا آ ا ا ل کل آ ا ش فتا ا ا ک ا آ ا ا ل دليل اين امر آن است که نابھنجاری رفتاری بيش از آنکهدليل اين امر آن است که نابھنجاری رفتاری بيش از آنکهل
يک مفھوم مطلق باشد امری نسبی بوده و به فرھنگھا و يک مفھوم مطلق باشد امری نسبی بوده و به فرھنگھا و 

رفتار نابھنجار رفتاری رفتار نابھنجار رفتاری . . اجتماعات مختلف وابسته است اجتماعات مختلف وابسته است 
يا فرھنگی معيار يک از توجھی قابل ميزان به که يااست فرھنگی معيار يک از توجھی قابل ميزان به که ی ياست ر ر  ي ز ي  وجھی  بل  ن  يز ی ي  ب  ر ر  ي ز ي  وجھی  بل  ن  يز   ب 

..ھنجار گروھی دور شده باشد ھنجار گروھی دور شده باشد 
www*p

nu
eb

*co
m



تفاوت رفتار بھنجار و نا بھنجار اغلب از نظر تفاوت رفتار بھنجار و نا بھنجار اغلب از نظر ••
درجه و شدت است تا از نظر نوعدرجه و شدت است تا از نظر نوع

ل قا ا ک ا ا ف ا ا ا لف قا ا ک ا ا ف ا ا ا ف رفتار نابھنجار رفتاری است که به ميزان قابل رفتار نابھنجار رفتاری است که به ميزان قابل ••
گروھی ھنجار يا فرھنگی معيار يک از گروھیتوجھی ھنجار يا فرھنگی معيار يک از توجھی از يک معيار فرھنگی يا ھنجار گروھی توجھی از يک معيار فرھنگی يا ھنجار گروھی توجھی

www*p..دور شده باشددور شده باشد
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ا ا ن ا اق اانط ا ن ا اق عدم انطباق با ھنجارھاعدم انطباق با ھنجارھاانط

جلوه مشکل به صورتھایجلوه مشکل به صورتھای
کژسازگاریکژسازگاری١١..
ناسازگریناسازگری٢٢ ناسازگریناسازگری٢٢..

خطاکاریخطاکاری٣٣..

بزھکاریبزھکاری۴۴..
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ازگا ازگاکژ کژسازگاریکژسازگاریکژ

مانند تنبلی و دروغگويی که در آنھا گرچه فرد با مانند تنبلی و دروغگويی که در آنھا گرچه فرد با ••
ا ا ا کاف ق تطا ا گ ا ا ا اا ا ا کاف ق تطا ا گ ا ا ا ھنجارھای خانوادگی ومدرسه ای تطابق کافی ندارد اماھنجارھای خانوادگی ومدرسه ای تطابق کافی ندارد اماا

..ھنجاری ھم شکسته نميشودھنجاری ھم شکسته نميشود
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ازگا ازگانا ناسازگاریناسازگارینا

مانند فرار از منزل يا فرار از مدرسه که در آنھا انطباغ مانند فرار از منزل يا فرار از مدرسه که در آنھا انطباغ ••
تا آ کاف گ ا ا ا ا ا تاف آ کاف گ ا ا ا ا ا فرد با ھنجارھای خانوادگی کافی نبوده و وی در آستانهفرد با ھنجارھای خانوادگی کافی نبوده و وی در آستانهف

..ھنجارشکنی قرار داردھنجارشکنی قرار دارد
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خطاکاریخطاکاریخطاکاخطاکا

مانند تقلب و صدمه زدن به اشخاص يا اشيا که در آنھا نه مانند تقلب و صدمه زدن به اشخاص يا اشيا که در آنھا نه ••
ا ا ا لک ا ا ا ا اق ط ا ف ا ات ا ا لک ا ا ا ا اق ط ا ف ا تنھا فرد انطباقی با ھنجارھا ندارد بلکه پارھای از تنھا فرد انطباقی با ھنجارھا ندارد بلکه پارھای از ت

شکسته ميشود اما فرد مستحق شکسته ميشود اما فرد مستحق ... ... ھنجارھای خانوادگی وھنجارھای خانوادگی و
کيفر اجتماعی شديد نميشود کيفر اجتماعی شديد نميشود 
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کا کاز بزھکاریبزھکاریز

مانند اعتياد ودزدی که در آنھا نه تنھا فرد انطباقی با مانند اعتياد ودزدی که در آنھا نه تنھا فرد انطباقی با ••
ت شک الق ا قا ا ا لک ا ا تا شک الق ا قا ا ا لک ا ا ھنجارھا ندارد بلکه ھنجارھای قانونی و اخالقی نيز شکسته ھنجارھا ندارد بلکه ھنجارھای قانونی و اخالقی نيز شکسته ا

..ميشود  و لذا کيفر قانونی الزامی ميگرددميشود  و لذا کيفر قانونی الزامی ميگردد
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فتا شکالت ا ت ن فتاتق شکالت ا ت ن تقسيم بندی ھربرت  برای مشکالت رفتاریتقسيم بندی ھربرت  برای مشکالت رفتاریتق

مشکالت کرداریمشکالت کرداری١١..
ش٢٢ ششکال شکال مشکالت شخصيتیمشکالت شخصيتی٢٢..
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ا ک اشکالت ک مشکالت کرداریمشکالت کرداریشکالت

آشفتگیآشفتگی••
بيقراریبيقراری•• بيقراریبيقراری••
بی حرمتیبی حرمتی••
فعالی•• فعالیبيش بيش فعالیبيش فعالیبيش
بی طاقتیبی طاقتی••
تمردتمردتمردتمرد••
توجه طلبیتوجه طلبی••
مزاجی•• مزاجیتند تند مزاجیتند مزاجیتند
••......
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ت شخ تشکالت شخ مشکالت شخصيتیمشکالت شخصيتیشکالت

آمادگی آشفتگیآمادگی آشفتگی••
حقارت•• حقارتاحساس احساس احساس حقارتاحساس حقارت••
اضطراباضطراب••
افسردگیافسردگیافسردگیافسردگی••
انزوای اجتماعیانزوای اجتماعی••
اندازه•• از بيش اندازهحساسيت از بيش حساسيت بيش از اندازهحساسيت بيش از اندازهحساسيت
حواسپرتیحواسپرتی••
آلودگی•• آلودگیخواب خواب آلودگیخواب آلودگیخواب
••......
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ححاصطالح سازش نا يافته مترادف ديگریاصطالح سازش نا يافته مترادف ديگری••
است که بنا به توصيه کنگره بين المللی است که بنا به توصيه کنگره بين المللی 

ال ا ا ک الا ا ا ک ااا به جای به جای   ١٩۶٠١٩۶٠روانپزشکی پاريس از سالروانپزشکی پاريس از سال
است رفته بکار عادی استغير رفته بکار عادی ..غير عادی بکار رفته استغير عادی بکار رفته استغير
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ا ش ا اف ا اژگ ش ا اف ا ويژگی ھای افراد دشوارويژگی ھای افراد دشوارژگ

مشکل بودن تحمل رفتارمشکل بودن تحمل رفتار••
سختی پيروی از مقرراتسختی پيروی از مقررات••
وآموزش•• تربيت در وآموزشمشکل تربيت در مشکل مشکل در تربيت وآموزشمشکل در تربيت وآموزش••
درمان پذيری مشکلدرمان پذيری مشکل••
عدم امکان تخمين در مورد تعداد آنھاعدم امکان تخمين در مورد تعداد آنھا••

www*p
nu

eb
*co

m



ت ف تت ف تعريف ھربرتتعريف ھربرتت

کسی که مشکل عاطفی داردکسی که مشکل عاطفی دارد..الفالف••
کسی که نواقص ھيجانی داردکسی که نواقص ھيجانی دارد..بب••
استجج•• متغير و بينی پيش قابل غير رفتارش که استکسی متغير و بينی پيش قابل غير رفتارش که کسی کسی که رفتارش غير قابل پيش بينی و متغير استکسی که رفتارش غير قابل پيش بينی و متغير است..جج••
کسی که با اطرافيانش ناسازگاری داردکسی که با اطرافيانش ناسازگاری دارد..دد••
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ازگا نا ل ازگاا نا ل }}کک{{ا }}کروکرو{{عوامل ناسازگاریعوامل ناسازگاری

بی ثباتی وضعيت اقتصادیبی ثباتی وضعيت اقتصادی١١..

ناسازگاری با والدينناسازگاری با والدين٢٢..
تحصيلی٣٣ تکاليف انجام در تحصيلیناتوانی تکاليف انجام در ناتوانی ناتوانی در انجام تکاليف تحصيلیناتوانی در انجام تکاليف تحصيلی٣٣..

نا کافی بودن فرصتھای تفريحینا کافی بودن فرصتھای تفريحی۴۴..

عدم آمادگی برای فعاليتھای شغلی و عدم انتخاب صحيح عدم آمادگی برای فعاليتھای شغلی و عدم انتخاب صحيح ۵۵..
شغل شغلومناسب لومناسب ب  لو ب  www*pو
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ان ن شکالت انت ن شکالت ال{{ت ل الک ل }}ک }}کول و ھالکول و ھال{{مھمترين مشکالت نوجوانیمھمترين مشکالت نوجوانی

بلوغ اجتماعیبلوغ اجتماعی••
عاطفی•• عاطفیبلوغ بلوغ بلوغ عاطفیبلوغ عاطفی••
بلوغ عقلی بلوغ عقلی ••
جنسی•• جنسیبلوغ بلوغ جنسیبلوغ جنسیبلوغ
دوری از خانواده واستقالل طلبیدوری از خانواده واستقالل طلبی••
افسردگیافسردگیافسردگیافسردگی••
خودشناسیخودشناسی••
شغل•• شغلانتخاب انتخاب شغلانتخاب شغلانتخاب
سرگرميھاسرگرميھا••
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انا ن انا شکالت ا ا ل اناا ن انا شکالت ا ا ل عوامل ايجاد مشکالت جوانان و نوجوانانعوامل ايجاد مشکالت جوانان و نوجوانانا

نيازھای جسمینيازھای جسمی••
تفاوتھای فردیتفاوتھای فردی••
نيازھای روانینيازھای روانی••
انگيزشھای فردی واجتماعیانگيزشھای فردی واجتماعی••

ا ا ا اق ل اا ا ا اق ل ا عوامل اقتصادی اجتماعیعوامل اقتصادی اجتماعی••
انحرافات اخالقی واجتماعیانحرافات اخالقی واجتماعی••
وروان•• جسم وروانآسيبھای جسم آسيبھای آسيبھای جسمی وروانیآسيبھای جسمی وروانی••
شرايط زيست محيطیشرايط زيست محيطی••
اختالفات خانوادگیاختالفات خانوادگی••
سختگيريھای مدرسهسختگيريھای مدرسه••
ھمگنانھمگنان••
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ا ن نا فتا الت شناخت ق اط ن نا فتا الت شناخت ق طرق شناخت حالت رفتار نابھنجارطرق شناخت حالت رفتار نابھنجارط

به کارگيری آمار و توزيع فراوانیبه کارگيری آمار و توزيع فراوانی. . ١١••

فرھنگی٢٢•• و اجتماعی ھنجارھای از فرھنگیاستفاده و اجتماعی ھنجارھای از استفاده استفاده از ھنجارھای اجتماعی و فرھنگیاستفاده از ھنجارھای اجتماعی و فرھنگی..٢٢••

تشخيص کلينيکی نابھنجاریتشخيص کلينيکی نابھنجاری. . ٣٣••
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انواع ديدگاھھای بھنجاری و نابھنجاریانواع ديدگاھھای بھنجاری و نابھنجاریگگ

از طريق نوعی بررسی از طريق نوعی بررسی : : ديدگاه آماری ديدگاه آماری   ))الفالف••
دد گ ن ن ت از تفاد ا دداض گ ن ن ت از تفاد ا ..رياضی و استفاده از ترسيم منحنی می گرددرياضی و استفاده از ترسيم منحنی می گردداض

فرھنگی))بب•• فرھنگیديدگاه اساس::ديدگاه بر فرد اساسرفتار بر فرد رفتار رفتار فرد بر اساس رفتار فرد بر اساس ::ديدگاه فرھنگی ديدگاه فرھنگی ))بب••
..معيارھای محيط اجتماعی سنجيده می شود معيارھای محيط اجتماعی سنجيده می شود  www*p
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وجود نشانه ھای مرضی وجود نشانه ھای مرضی : : ديدگاه آسيب شناسی ديدگاه آسيب شناسی   ))پپ••
مبين نابھنجاری و فقدان آن دليل بر بھنجاری شمرده مبين نابھنجاری و فقدان آن دليل بر بھنجاری شمرده آآ

شود شودمی ومی وی  ..ی 
از طريق توسل به يک از طريق توسل به يک : : ديدگاه آرمانی نگر ديدگاه آرمانی نگر   ))تت••

الگوی فرضی که مستلزم پذيرفتن يک نظام آرمانی الگوی فرضی که مستلزم پذيرفتن يک نظام آرمانی 
www*p..استاستاستاست
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ک ا ال کا ا کگا ا ال کا ا ديدگاه ھای کاپالن و سادوکديدگاه ھای کاپالن و سادوکگا

بھنجاری به صورت سالم بودنبھنجاری به صورت سالم بودن••
مطلوب•• کمال بصورت مطلوببھنجاری کمال بصورت بھنجاری بھنجاری بصورت کمال مطلوببھنجاری بصورت کمال مطلوب••
بھنجاری به صورت متوسطبھنجاری به صورت متوسط••
بھنجاری به صورت فرايندبھنجاری به صورت فرايند••
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ا آ اش آ روش آماریروش آماریش

::دارای مزايا ومعايب گوناگون  مثلدارای مزايا ومعايب گوناگون  مثل
عدم تفکيک انحرافات مطلوب و نامطلوبعدم تفکيک انحرافات مطلوب و نامطلوب••
پايايی•• و روايی اشکاالت پايايیوجود و روايی اشکاالت وجود وجود اشکاالت روايی و پايايیوجود اشکاالت روايی و پايايی••
محکوميت ويژگی ھای خالق و جسورانهمحکوميت ويژگی ھای خالق و جسورانه••

..می باشدمی باشد
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ن ال نش ال روش بالينیروش بالينیش

شناخت نا بھنجاری به وسيله نشانه ھا و عالئم رفتاریشناخت نا بھنجاری به وسيله نشانه ھا و عالئم رفتاری••

بھنجار•• نا رفتار ھای بھنجارنسانه نا رفتار ھای ::نسانه ::نسانه ھای رفتار نا بھنجارنسانه ھای رفتار نا بھنجار••
نشانه ھای ذھنینشانه ھای ذھنی  ١١••
نسانه ھای عينینسانه ھای عينی  ٢٢••
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و جوانان مشکالت زمينه در مطرح ھای ونظريه جوانان مشکالت زمينه در مطرح ھای ن و نظريه ي  جو ر ز رح  ی  ن و ري  ي  جو ر ز رح  ی  ري 
نوجواناننوجوانان

فيزيولوژيکیفيزيولوژيکی--نظريه بيولوژيکینظريه بيولوژيکی••
نظريه روان پويايینظريه روان پويايی••
رفتاری•• يادگيری رفتارینظريه يادگيری اجتماعاجتماعنظريه اجتماعیاجتماعی--نظريه يادگيری رفتارینظريه يادگيری رفتاری••
ديدگاه شناختیديدگاه شناختی••
نگرش مربوط به نظام خانوادهنگرش مربوط به نظام خانواده••
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ک ژ ل کنظ ژ ل کنظ ژ ل ز کف ژ ل ز ف فيزيولوژيکیفيزيولوژيکی--نظريه بيولوژيکینظريه بيولوژيکی

اغلب اختالالت روانی معلول تاثير مستقيم يا غير اغلب اختالالت روانی معلول تاثير مستقيم يا غير ::گريسينرگريسينر••
ا ش ک ا آشفتگ اتق ش ک ا آشفتگ ..مستقيم آشفتگيھايی در کنش مغز استمستقيم آشفتگيھايی در کنش مغز استتق

ینقش عوامل ژنتيکینقش عوامل ژنتيکی•• ي ژ و یش ي ژ و ش
فرضيه زيست شناختی اضطرابفرضيه زيست شناختی اضطراب••

طط داروھای ضد اضطراب و جراحی روانیداروھای ضد اضطراب و جراحی روانی••
وجنايتکاری•• بدنی ويژگيھای بين وجنايتکاریرابطه بدنی ويژگيھای بين }}لومبروزولومبروزو{{رابطه ری ي ی وج ی ب يھ ب بين ويژ ریر ي ی وج ی ب يھ ب بين ويژ بروزو{{ر بروزوو }}و
نظريه  ظھور صفات ارثی پنھاننظريه  ظھور صفات ارثی پنھان••
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ا ا انظ ا نظريه روان پويايینظريه روان پويايینظ

نظريه روان پويايی فرويدنظريه روان پويايی فرويد••
غريزه زندگی و غريزه مرگغريزه زندگی و غريزه مرگ••
شخصيت•• اساسی عنصر شخصيتسه اساسی عنصر من--منمن--نھادنھاد::سه منفوق فوق فوق منفوق من--منمن--نھادنھاد::سه عنصر اساسی شخصيتسه عنصر اساسی شخصيت••
مراحل جھان شمول روانی جنسیمراحل جھان شمول روانی جنسی••
افراد وابسته که در مرحله دھانی تثبيت افراد وابسته که در مرحله دھانی تثبيت ::نلسون و ايزرائلنلسون و ايزرائل••

است زياد آنان در افسردگی به ابتال احتمال باشند استشده زياد آنان در افسردگی به ابتال احتمال باشند ن زي شده ر  ی  ر ب ب  ل  ن زي  ب  ر  ی  ر ب ب  ل   ب 
رواندرمانی اکتشافیرواندرمانی اکتشافی••
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ا ت ا فتا گ ا انظ ت ا فتا گ ا نظريه يادگيری  رفتاری اجتماعینظريه يادگيری  رفتاری اجتماعینظ

روانشناسی از ديدگاه يک رفتارگراروانشناسی از ديدگاه يک رفتارگرا::واتسونواتسون••
ا ا ا االف ا ا الف مخالفت با روان پويايیمخالفت با روان پويايی••

آزمايش جونزآزمايش جونز••
نظريه شرطی شدن ابزاری ثورانديکنظريه شرطی شدن ابزاری ثورانديک••
اسکينر•• فعال شدن شرطی اسکينرنظريه فعال شدن شرطی نظريه شرطی شدن فعال اسکينرنظريه شرطی شدن فعال اسکينرنظريه
مراحل يادگيری از طريق مشاھدهمراحل يادگيری از طريق مشاھده::آلبرت بندوراآلبرت بندورا••

ک کال ک ط کش کال ک ط ش شرطی کردن کالسيکشرطی کردن کالسيک••
حساسيت زدايیحساسيت زدايی••
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شناخت شناختگا ديدگاه شناختیديدگاه شناختیگا

..ذھن ھميشه يک موضوع مورد توجه برای بشر بوده استذھن ھميشه يک موضوع مورد توجه برای بشر بوده است••
جان واتسونجان واتسون••
اطالعات::بورنیبورنی•• کننده پردازش عنوان به شخص بر اطالعاتتاکيد کننده پردازش عنوان به شخص بر تاکيد تاکيد بر شخص به عنوان پردازش کننده اطالعاتتاکيد بر شخص به عنوان پردازش کننده اطالعات::بورنیبورنی••
اضطرااب نتيجه برداشتھای غلط وغير واقعیاضطرااب نتيجه برداشتھای غلط وغير واقعی••
افسردگی و درماندگی آموخته شدهافسردگی و درماندگی آموخته شده••
وی::استاباستاب•• ھای انديشه در تغيير با فرد شخصيت در ویتغيير ھای انديشه در تغيير با فرد شخصيت در تغيير www*pتغيير در شخصيت فرد با تغيير در انديشه ھای ویتغيير در شخصيت فرد با تغيير در انديشه ھای وی::استاباستاب••

nu
eb

*co
m



ا خان نظا ط ش انگ خان نظا ط ش نگرش مربوط به نظام خانوادهنگرش مربوط به نظام خانوادهنگ

نھضت انسان گرايانه وجود گرايانهنھضت انسان گرايانه وجود گرايانه••
ارتباط بن بست مضاعفارتباط بن بست مضاعف::بيتسونبيتسون••
گرايی•• انسان گرايیديدگاه انسان ديدگاه ديدگاه انسان گرايیديدگاه انسان گرايی••
عدم دستيابی به نيازھای اساسی و اختالالت روانیعدم دستيابی به نيازھای اساسی و اختالالت روانی••
راجرز يکی از پيشوايان نھضت انسانگرايی اختالل روانی راجرز يکی از پيشوايان نھضت انسانگرايی اختالل روانی ••

داند می آرمانی وخود واقعی خود بين اختالف نتيجه داندرا می آرمانی وخود واقعی خود بين اختالف نتيجه ..را ی  ی  ر و  ی و و و يج  بين  ی ر  ی  ر و  ی و و و يج  بين  ..ر  www*p
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مکانيسم ھای دفاعی يا سازگاری:گفتار پنجم جم پ ير ی م ي

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
نحوه عمل مکانيسم ھای دفاعی و شرايط مداخله آنھا را  )الف

.توضيح دھد
زيان استفاده از مکانيسم جا به جايی را برای نوجوان بيان  )ب

.کند 
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ارضا نشدن نيازھا سبب می شود که نوجوان در حالت عدم 
ل ا خت ک فا ا کان مکانيسم ھای دفاعی که خود به .تعادل به سر ببرد

صورت ناخودآگاه عمل می کنند در واقع جھت سازگاری 
.موقعيت ھای متفاوت به کار گرفته می شود  فرد با

www*p
nu

eb
*co

m



انواع دفاعھايی که توسط نوجوانان به کار گرفته می شودگ

خاش)الف پرخاشجويی)الف
جبران  )ب
(از انن ا اق انط انطباق يا ھمانند سازی)پ
دليل تراشی )ت
افکن)ث ف فرافکنی)ث
واکنش سازی )ج
(کز خ خود مرکزی)چ
منفی بافی )ح
گ)خ کنا کناره گيری)خ
پناه بردن به بيماريھا )د
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:  پرخاشجويی )الف
گ به صورت مستقيم به شکل ناسزاگويی و حمله بدنی به

.صورت غيرمستقيم در شکل فعاليتھای ورزشی  ی م

 :جبران  )ب
 عليه احساس حقارت و عدم کفايت است که از نقصھای

گيرد می سرچشمه نوجوان ضعف يا و تصوری يا ير واقعی ی  رچ  ن  وجو وری و ي   ی ي  .و
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انطباق يا ھمانند سازی) پ
به نوجوان و جوان احساس

خشنودی بخشيده و ھويتی را 
که در جستجوی آن باشد در او آ

.پديد می آورد 

:دليل تراشی ) ت
ک ک د ف به که دفاع دفاعی که به فرد کمک می

کند تا آنچه را که انجام می دھد 
نطق ه داليل ردن آ با آوردن داليل موجه و منطقی با

.                           قبول نمايد 
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:فرافکنی ) ث
آ گ انگيزه ھا و آرزوھای نا –احساسات–نسبت دادن افکار

.معقول خود به ديگران 

 :واکنش سازی ) ج
 تمايالت واقعی فرد واپس زده می شود و رفتاری که عکس

شود می داده نشان است ناآگاھانه تمايالت آن و العمل ی  ن   ي    ن  .ل 
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:خود مرکزی ) چ
ا ا ش ا ا ا احساس عدم امنيت نوجوان موجب می شود تا وی خود را ا

.در مرکز توجه ديگران قرار دھد 
 :منفی بافی ) ح
خيزد می بر مخالفت به چيز ھمه و کس ھمه با .نوجوان با ھمه کس و ھمه چيز به مخالفت بر می خيزدنوجوان

www*p
nu

eb
*co

m



گ :کناره گيری)خ
دھد می مشکالت برابر در تسليم به دست انفالی صورت ھ به ی  ال  ر برابر  يم  ی  ب  ور ا ب 

.
ا) ا :پناه بردن به بيماری)د
رممکن است در برابر مشکالت به عکس العملھای بيمار بي ی ھ س ب بر بر ر ن

.گونه جسمی پناه ببرد 
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:انواع مکانيسم ھای دفاعی

:مکانيسم دفاعی موفق)الف
ھای مکانيسم مورد در اغلب که است اصطالح تصعيد  تصعيد اصطالحی است که اغلب در مورد مکانيسم ھای

دفاعی موفق به کار گرفته می شود در حالی که تکانه ھای 
ش ل ا ز ن ف ن ش ضا ا .درونی ارضا می شوند ھدف نيز حاصل می شود ن

ناموفق)ب دفاعی ھای :مکانيسم ق)ب و ی  ی  م  :ي
 باعث حل کشمکش نمی شود و موجب کاھش اضطراب

گ www*p.نمی گرددن
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واکنش ھای سازشی روانی به اعتقاد صاحب نظران واکنش 
صورتھای به فشارھا برابر در جوان و نوجوان   ھای نوجوان و جوان در برابر فشارھا به صورتھایھای

تھاجم ) الف
ز) گ گريز)ب
مصالحه) پ

. صورت می پذيرد
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:تھاجم ) الف
تجاوز و کينه را–در برخود با مشکالت حاالت حمله

.نشان می دھند ی
:گريز ) ب

گ  عقب–به ھنگام برخورد با مشکالت حاالتی چون ترس
.نشينی و فرار را در رفتار خود نشان می دھد  ی ن و ر ر ر ر ر ر و ی ي

:مصالحه ) پ
رايج ترين واکنش فرد که طی آن فرد ھدفی را که به آن

.نايل نشده با ھدف ديگر جانشين می کند ی ين ج ر ي ب ي
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مساله تحصيل نوجوان وجوان :گفتار ششم م وجور وجو ي

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
اثرات مثبت مدرسه را در زندگی نوجوان بر شمارد  )الف.
علت بی توجھی مدارس را به سالمت روانی دانش آموزان  )ب

.بيان کند 
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يکی از عامل ھای مھم در تکوين شخصيت نوجوانيکی از عامل ھای مھم در تکوين شخصيت نوجوان
یمدرسه می باشد حضور در مدرسه باعث می گردد که مدرسه می باشد حضور در مدرسه باعث می گردد که  یی ی

نوجوان از حالت خود محوری کودکانه و ھمچنين تا نوجوان از حالت خود محوری کودکانه و ھمچنين تا 
شود رھا خانوادگی محدوديتھای بند و قيد از شودحدودی رھا خانوادگی محدوديتھای بند و قيد از حدودی از قيد و بند محدوديتھای خانوادگی رھا شودحدودی از قيد و بند محدوديتھای خانوادگی رھا شودحدودی

مدرسه گريزی و ضعف تحصيلی يکی از مسائل شايع ددر مدرسه گريزی و ضعف تحصيلی يکی از مسائل شايع ددر 
رود م شمار به جوانان و رودنوجوانان م شمار به جوانان و ..نوجوانان و جوانان به شمار می رودنوجوانان و جوانان به شمار می رودنوجوانان
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::اثرات اوليا مدرسهاثرات اوليا مدرسه ر ي و رر ي و ر
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گگ  مطالعات زيادی وجود دارد که نگرشھای متفاوت معلمان را مطالعات زيادی وجود دارد که نگرشھای متفاوت معلمان را
منسبت به دانش آموزان نشان می دھد چھار گروھی که معلم نسبت به دانش آموزان نشان می دھد چھار گروھی که معلم  ی چ می ی چ ی

می بايست دانش آموزان را در آن قرار بدھدمی بايست دانش آموزان را در آن قرار بدھد
ته))الفالف تهاب اب وابستهوابسته))الفالف
موردعالقهموردعالقه  ))بب
بی تفاوتیبی تفاوتی  ))پپ
د))تت دط ط www*pمطرودمطرود))تت
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:دانش آموزان وابسته)الف ز)
رضايت علم و مقررات – از نظر پيشرفت تحصيلی •

ھستند موفق .مدرسه موفق ھستند مدرسه
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:دانش آموزان مورد عالقه ) ب
ل ا ا ا شکل ل ف ش ظ ا از نظر پيشرفت تحصيلی مشکل دارند اما نسبت به علم •

.فرمانبردار ھستند 
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:مطرود ) پ
ف ل اط ا ک ا ف ا نه تنھا در فراھم کردن رضايت خاطر معلم موفق نبوده •

.اند  بلکه حتی مشکالت انضباطی ھم دارند 
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:علل بيرونی و درونی پيشرفت 
دارا بودن انگيزه موفقيت تنھا عامل موثر در پيشرفت •

ا ت فق علل از ان ن اط تن ا لکه د ن ل تحصيلی نبوده بلکه استنباط نوجوان از علل موفقيت يا ت
شکست نيز بر پيشرفت تحصيلی وی نيز اثرمی گذارد
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تفاوت پسران و دختران در درماندگی 
ش خت آموخته شدهآ

به• پسران از بيش دختران که دھد می نشان مطالعات نشان می دھد که دختران بيش از پسران به مطالعات
درماندگی آموخته شده دچار می گردند دختران بيشتر 

ل قا غ ا ل ا ه ا ت شک که ند دا ادگ آمادگی دارند که شکست را به عاملھای غير قابلآ
کنترل نسبت دھند از اين رو بيشتر احتمال می رود که 

.کوشش ھای خود را پس از ھر شکست کاھش دھند
www*p
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معلمان شکست پسران را بيشتر به فقدان انگيزه 
رنسبت می دھند و شرم پسران از عدم پيشرفت  پي م ز ن ر پ رم و ی ب
تحصيلی به جھت فقدان کوشش می باشد و باز 
به بيشتر دختران برای معلمان منف ھای خورد ھای منفی معلمان برای دختران بيشتر بهخورد

www*pجنبه عقلی ايشان مربوط می گردد
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پسران شکستھای خود را به کوشش ھای ناکافی و  دوک“به گفته •
دھند ت ن ناکاف انا ت ه ان “دخت .دختران به توانايی ناکافی نسبت می دھند
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:علل ترک تحصيل
مطالعات درباره ويژگيھای ترک تحصيل کنندگان نشان •

تان د الن الت غ فا ه ت ن آنان که می دھد که آنان نسبت به فارغ التحصيالن دبيرستاندھد
ھويت و تصور از خود نامشخص تری دارند مشکالت 

ط عاطفی در ايشان نيز بيشتر بوده و اطمينان کمتری بهط
ارزش خود دارند
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ھم عوامل درونی و ھم : به طور کلی می توان گفت •
ث ان ن ل ت ک ت د اع ت ا ل ا عوامل اجتماعی در ترک تحصيل نوجوان موثر میع

.باشد 
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ا قل ا ش ل گيل و چپمن در نوشته ھای خود بر نقل ازگ
خانواده درون در شکست عوامل و رايتر رون  ر  ل   و ر  ي ر

عبارتند از 
گ)الف کد ا ا ازد از ن الد د ناخشن ناخشنودی والدين از ازدواج با يکديگر )الف
محافظت بيش از اندازه والدين  )ب
مجرم بودن ايشان)پ
يکديگر)ت با خانواده اعضای ضعيف ارتباط www*pارتباط ضعيف اعضای خانواده با يکديگر)ت
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:راھھای کاھش شکست در تحصيل 
استفاده –بيان دقيق ھدفھای آموزشی  :به عقيده سيف •

کال ھای يش تش ھااز ن آز از ی گي ب بھره گيری از آزمون ھا و–از تشويش ھای کالمی
ارائه محرکھای – نمرات به منظور ايجاد انگيزش 

ا کل ال ا آ ا طل ا اا ا استفاده –ارائه مطلب از آسان به مشکل – جالب و تازه
.از روشھای متنوع تدريس ع
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مساله کار نوجوان و جوان :گفتار ھفتم م جور و وجو ر

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
اھميت انجام کار از ديدگاه قرآن را توضيح دھد  )الف.
آثار مادی و معنوی کار را در زندگی انسان تشريح کند  )ب.
بنويسد)پ را مناسب شغل انتخاب .فوايد وي)پ ب ر ب ل  ب  ي  .و
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کار جوھر حيات انسان بوده وآثار 
مادی و معنوی فراوانی در

رزندگی فردی و اجتماعی او دارد  و ی ج و ی ر ی ز
کار و تالش در جنبه فردی ,

و عضالت افتادن کار به موجب به کار افتادن عضالت و موجب
ورزيدگی آنھا و تامين سالمت 

ش جسمی شخص شده و در بعدشخ
روانی آثار و عواقب تنبلی را از 

.بين می برد
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:کار دوره نوجوانی و جوانی  ی جو و ی وجو ور ر
 آموختن کار و حرفه در دوره

ا ا ل ا ا نوجوانی و اوايل جوانی ازا
نظر اجتماعی مورد احترام و 

تا ا ا اقت اظ ل از لحاظ اقتصادی برای تامين از
نيازھای فرد و خانواده اش 
شخ اش ئ مطمئن می باشد و به شخص ط

–امنيت –احساس موفقيت 
ا ا ا ا ن رضامندی ورا داده و او را به ا

زندگی آينده خوشبين خواھد 
.ساختاخت
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:انتخاب شغل
انتخاب شغل را در سه مرحله  اردبيلی به نقل از گينزبرگ

:ذکر کرده است
تخيلی)الف ھای انتخاب آرزوھای:مرحله تاثير تحت فرد که که فرد تحت تاثير آرزوھای :مرحله انتخاب ھای تخيلی)الف

.خود قرار دارد 
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نوجوان با شناخت از شکل : مرحله انتخاب ھای آزمايشی ) ب
گ تصميم گيری انتخاب خود را در معرض آزمايش می گذارد گ

.
نوجوان متوجه : مرحله انتخاب ھای مبتنی بر واقع بينی ) پ

بين تلفيق شغل انتخاب ای ب ته ين ت ث که د می شود که موثرترين رته برای انتخاب شغل تلفيق بينش
.آنچه که می خواھد و فرصت ھايی که در اختيار دارد  www*p
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:عوامل موثر در انتخاب شغل ب ر ر و و
 رغبت . يکی از عوامل بسيار مھم در انتخاب شغل رغبت می باشد

ا ا ال ا اف الگا تا اا ا ت تغييرات زيادیپانزده تا بيست سالگیھای افراد در سالھای ميان 
ثابت تر شده و  بيست تا بيست وپنچ سالگیپيدا کرده و در سالھای 

الگاز ن ا ن تا تغن ش خ ک ل خ خيلی کم دست خوش تغيير می بيست و پنچ تا پنجاه وپنج سالگیاز
.گردنند 
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د ب معتقد شغل انتخاب در عامل سه به نز پارس فرانک پارسونز به سه عامل در انتخاب شغل معتقد بود فرانک
:

شناخت استعدادھا و  )الف
تواناييھا و محدوديت ھای خود 

موجود)ب مشاغل به آگاھی وجو )ب ل  ی ب 
در جامعه 

ابط)پ از ي تدالل ا استدالل صحيح از روابط )پ
www*pاين دو دسته  از حقايق فوق  
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شغلی :مشاوره ی :ور 
 با از رغبت ھای نوجوان و جوان که انگيزه مھمی برای

تالش ھای آنان در زندگی به شمار می روند می توانگ
رکارآيی آنان را افزايش داده و در نتيجه رضايت خاطر ر ر ز ر ی ر

.ايشان را از کار و به تبع آن از زندگی را باال برد 
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:مساله تربيت جنسی نوجوان و جوانان:گفتار ھشتم م یر ي

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
در مورد تفاوت برداشت کودکان خردسال و کودکان بزرگتر  )الف

.از نقش جنسی توضيح دھد
درباره تفاوت ميزان مشکالت رفتاری دختران و پسران و  )ب

.نوع آنھا بحث کند 
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:  نقش جنسی 

 ثابت ترين عنصر شخصيت آدمی جنسيت وی می باشد
برخی از محققان تنشھای جنسی متفاوتی را که ھر يک 
پسران متفاوت مشکالت دليل دارند عھده به جنس دو ناز ر و پ يل   ر  ھ  س ب  و ج ز 

و دختران مطرح می کنند دختران بيش از پسران از 
خشنودند نا خود جنس نقش جنسی خود نا خشنودندنقش
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 دختران از دختر بودن خود  سوم/يکدر ايران بيش از
ناراضی ھستند اين نسبت در پسران به کمتر از 

رسدسوم/يک می .آنھا ی روم/ي .  ھ 
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:اھميت سازگاری به نقش ر ز
ھر قدر مفاھيم جنسی و نقش ھای  به نوشته ھارلوک

جنسی تعريف شده برای ھر دو جنس روشنتر باشد 
بود خواھد بھتر خود نقش ايفای در آنان و بو وظايف ر  و بھ ش  ی  ي ر  ن  ي  و

نارضايتی از ايفای نقش زنانه از چگونگی بر خورد 
شود م ايجاد نقش آن با .فرھنگ با آن نقش ايجاد می شودفرھنگ
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:بھداشت جنسی 

 بھداشت جنسی بايد از اوان کودکی مورد توجه قرار
گيرد ظھور بلوغ پيش رس نتيجه تحريک پيش ھنگام 
تحصيلی امور به توجه توان می آن نتايج از و باشد یمی ي ور  وج ب  ن  و ی  ن  يج  ز  ی ب و 

عدم متعادل جريان ھای عصبی و سستی –بازی   -
کرد اشاره .اراده اشاره کرداراده

www*p
nu

eb
*co

m



:منابع نگرانی 

 برای نوجوان ھر گونه تفاوت با ھمساالن می تواند منبع
نگرانی فرد در تمام طول دوره بلوغ به . نگرانی باشد 

شود می کمتر رشد سرعت چه ھر اما نيست ميزان ويک ی  ر  ر ر  ر چ  ي   ن  يز ي 
نوجوان انرژی بيشتری يافته و اين امر به پيشرفت وی 

کند م کمک اطرافيان با ارتباطش بھبود .و بھبود ارتباطش با اطرافيان کمک می کندو
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 طرق اطمينان بخش به نوجوانان

 سه راه وجود دارد  ھارلوکبه عقيده
افزايش دانش نوجوان از الگوی طبيعی رشد جنسی  )الف
ا) تغ ا ا ز ا ا که ا زش آ آموزش اين که راھھای زيادی برای تغيير وجود دارد)ب
برای والدين که بايد بدانند رشد نوجوان با خستگی ھمراه است)پ (

  از اين رو کار نوجوان را بايد کم کرد
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مساله ازدواج:گفتار نھم جھم

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
حوزه ھای سازگاری در ازدواج را نام ببرد )الف
درباره کار کرد اساسی خانواده توضيح دھد )ب
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تعريف ازدواجتعريف ازدواج
طط  ازدواج فرايندی است از کنش متقابل بين زن ومرد که برخی شرايط ازدواج فرايندی است از کنش متقابل بين زن ومرد که برخی شرايط

خصلت خصلت   چھارچھارقانونی را تحقق بخشيده اند قانونی را تحقق بخشيده اند 
ارتباط جسمانیارتباط جسمانی  ))الفالف
ن)) نتخالف تخالف تخالف جنسیتخالف جنسی))بب
پايايیپايايی))پپ ))پپ
قرار داد اجتماعی ازدواجقرار داد اجتماعی ازدواج  ))تت
ت ا نظ ان ان اطات ت ا ا د که د دا اط ت ا تداللت ا نظ ان ان اطات ت ا ا د که د دا اط ت ا داللت  داللت بر ارتباطی دارد که در ساير ارتباطات انسانی بی نظير است داللت بر ارتباطی دارد که در ساير ارتباطات انسانی بی نظير است

..
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ا از ت اا از ت اھميت ازدواجاھميت ازدواجا
می فرمايند می فرمايند   ))صص((رسول خدارسول خدااسالم تاکيد ويژه ايی بر ازدواج دارداسالم تاکيد ويژه ايی بر ازدواج دارد  :  :

ھيچ چيز در نزد خدا محبوبتر از ازدواج نيست ھيچ چيز در نزد خدا محبوبتر از ازدواج نيست 
 اھميت تشکيل خانواده در اين است که اين نھاد اھميت تشکيل خانواده در اين است که اين نھاد   ھامبورگھامبورگبه نوشته به نوشته

ومھمترين عامل اجتماعی کننده فرد تلقی می شودمھمترين عامل اجتماعی کننده فرد تلقی می شود ی ی ر ی ورين ی ی ر ی رين
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ا از اشکالت از   مشکالت ازدواجمشکالت ازدواجشکالت
ظظ  از نظر اسالم حتی فقر نمی تواند مانع ازدواج شود و ھر چه مھريه از نظر اسالم حتی فقر نمی تواند مانع ازدواج شود و ھر چه مھريه

وقتی کسی وقتی کسی : : فرمودند فرمودند   ))صص((پيامبر پيامبر و جھيزيه کمتر باشد بھتر است و جھيزيه کمتر باشد بھتر است 
که اخالق وی مايه رضايت است به خواستگاری ميآيد به وی زن که اخالق وی مايه رضايت است به خواستگاری ميآيد به وی زن 

..دھيد و اگر چنين نکنيد فتنه و فساد روی زمين فراوان می شود دھيد و اگر چنين نکنيد فتنه و فساد روی زمين فراوان می شود 
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  سازگاری در ازدواجسازگاری در ازدواج
 زمينه است زمينه است   پنجپنجسازگاری در ازدواج مستلزم سازگاری در ازدواج مستلزم

مشترک))الفالف مسئوليت مشترکداشتن مسئوليت داشتن داشتن مسئوليت مشترکداشتن مسئوليت مشترک))اا
تمايالت و روابط جنسی تمايالت و روابط جنسی   ))بب
برقراری روابط با اعضای خانواده برقراری روابط با اعضای خانواده   ))پپ
منزل))تت امور در رسان منزلکمک امور در رسان کمک کمک رسانی در امور منزلکمک رسانی در امور منزل))تت
www*pتقسيم مسئوليت ھاتقسيم مسئوليت ھا  ))ثث
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گ ث گل ث   عوامل موثر در سازگاری ازدواجعوامل موثر در سازگاری ازدواجل
آمادگی محدود آمادگی محدود   ))الفالف
نقش))بب مناسب نقشايفای مناسب ايفای ايفای مناسب نقشايفای مناسب نقش))بب
ازدواج زود رسازدواج زود رس  ))پپ
ازدواج نا ھمگون ازدواج نا ھمگون   ))تت
مدت))ثث کوتاه مدتآشناي کوتاه آشناي آشنايی کوتاه مدتآشنايی کوتاه مدت))ثث
www*pگرايش به رمانتيک بودنگرايش به رمانتيک بودن  ))جج
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آمادگی محدودآمادگی محدود

 جوانانی که بيشتر وقت خود را در مدرسه می گذرانند وقتی جوانانی که بيشتر وقت خود را در مدرسه می گذرانند وقتی
د ند دا آن ای ک ادگ آ ند ا ازد ن ده ند دا آن ای ک ادگ آ ند ا ازد ن به سن ازدواج می رسند آمادگی کمی برای آن دارند و در به سن ازدواج می رسند آمادگی کمی برای آن دارند و در ه

رفتار با خانواده ھمسر و غيره دچار رفتار با خانواده ھمسر و غيره دچار   ,,زمينه ھمسرداری زمينه ھمسرداری 
  مشکل می شوندمشکل می شوندلل
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ايفای مناسب نقشايفای مناسب نقش

 ايفای مناسب نقش می طلبد که ھم زن وھم مرد به آنچه که ايفای مناسب نقش می طلبد که ھم زن وھم مرد به آنچه که
ھنگام بگويند مناسب پاسخ دارد انتظار ايشان از ھنگامجامعه بگويند مناسب پاسخ دارد انتظار ايشان از جامعه از ايشان انتظار دارد پاسخ مناسب بگويند ھنگامیجامعه از ايشان انتظار دارد پاسخ مناسب بگويند ھنگامیجامعه

که زن کمک کافی دريافت نمی کند و شوھر احساس کند که که زن کمک کافی دريافت نمی کند و شوھر احساس کند که 
ا ض ا ت ت ن خ نقش فا ا ه قا اش ض ا ت ت ن خ نقش فا ا ه قا ھمسرش قادر به ايفای نقش خود نيست تعارض ھا درھمسرش قادر به ايفای نقش خود نيست تعارض ھا درش

..منزل بروز می کند منزل بروز می کند 
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ازدواج زود رسازدواج زود رس
گ گآ آ ازدواج زود رس با عدم آمادگی کافی قرين است نوجوانازدواج زود رس با عدم آمادگی کافی قرين است نوجوان

چکم تجربه با به دنيا آمدن بچه ھا سازگاری را مشکل     کم تجربه با به دنيا آمدن بچه ھا سازگاری را مشکل      چم م
می يابد ازدواج دير ھم نيازمند مدت زمان بيشتری برای می يابد ازدواج دير ھم نيازمند مدت زمان بيشتری برای 

است استسازگاری سنسازگاری سنبھترين زايمانبھترين و ازدواج زايمانبرای و ازدواج تابرای تابيست بيست     بيست تابيست تابرای ازدواج و زايمان برای ازدواج و زايمان بھترين سنبھترين سنسازگاری استسازگاری است
..گزارش شده است گزارش شده است   بيست و ھشت سالگیبيست و ھشت سالگی
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  ازدواج نا ھمگونازدواج نا ھمگون
 در برخی از ازدواج ھا ممکن است فرد با کسی ازدواج کند در برخی از ازدواج ھا ممکن است فرد با کسی ازدواج کند

مواردی چنين در نيستند او ازدواج با موافق والدينش مواردیکه چنين در نيستند او ازدواج با موافق والدينش که والدينش موافق با ازدواج او نيستند در چنين مواردیکه والدينش موافق با ازدواج او نيستند در چنين مواردیکه
طرفين با عدم پذيرش يکديگر موجب احساس رنجش و طرفين با عدم پذيرش يکديگر موجب احساس رنجش و 

ن گ گ نط گ گ ..طرد ديگری می گردند طرد ديگری می گردند ط
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  آشنايی کوتاه مدتآشنايی کوتاه مدت
گ گگ گ  ھنگاميکه خواستگاری خيلی زود به مراسم عقد و ازدواج ھنگاميکه خواستگاری خيلی زود به مراسم عقد و ازدواج

یبيانجامد کوتاھی طول اين دوره سبب می شود که افراد تازه بيانجامد کوتاھی طول اين دوره سبب می شود که افراد تازه  یی ی
آشنا کمتر قادر گردند نسبت به مسائلی که بعد ھا ممکن آشنا کمتر قادر گردند نسبت به مسائلی که بعد ھا ممکن 
و بنشينند بحث به کند مشکل ايجاد ايشان زندگی در واست بنشينند بحث به کند مشکل ايجاد ايشان زندگی در است در زندگی ايشان ايجاد مشکل کند به بحث بنشينند واست در زندگی ايشان ايجاد مشکل کند به بحث بنشينند واست

..راه حل ھای ممکن را پيدا کنند راه حل ھای ممکن را پيدا کنند 
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گرايش به رمانتيک بودنگرايش به رمانتيک بودنگگ
گ گگ گ خيال پردازيھای غير واقع گرايانه برای سازگاری درخيال پردازيھای غير واقع گرايانه برای سازگاری در

جازدواج مانع محسوب می شود سازگاری در ازدواج نيازمند ازدواج مانع محسوب می شود سازگاری در ازدواج نيازمند  ی ع جج ی ع ج
رشد معقول فرد از نظر عقلی و عاطفی و اجتماعی است رشد معقول فرد از نظر عقلی و عاطفی و اجتماعی است 

شود نمی ديده جوانان از گروھی در رشدی چنين شودکه نمی ديده جوانان از گروھی در رشدی چنين ..که چنين رشدی در گروھی از جوانان ديده نمی شودکه چنين رشدی در گروھی از جوانان ديده نمی شودکه
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حوزه ھای سازگاری در ازدواجحوزه ھای سازگاری در ازدواج

 در بين مشکالت سازگاری عمومی ترين و مھمترين آنھا در بين مشکالت سازگاری عمومی ترين و مھمترين آنھا
گ گ گگ گ سازگاری با شريک زندگی سازگاری جنسی سازکاری باسازگاری با شريک زندگی سازگاری جنسی سازکاری باگ

رشرايط اقتصادی و سازگاری با وابستگان نزديک ھمسرشرايط اقتصادی و سازگاری با وابستگان نزديک ھمسر ز ر ز رر ز ر ز ر
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را زير عوامل زندگی شريک با راسازگاری زير عوامل زندگی شريک با ل زير رسازگاری و ی  ري ز ری ب  ل زير رز و ی  ري ز ری ب  ز
در بر می گيرددر بر می گيرد

مفھوم شريک زندگی ايده آل مفھوم شريک زندگی ايده آل   ))الفالف
ه))بب ل ا ھا ه هت ل ا ھا ه ت تجربه ھای اوليه تجربه ھای اوليه ))بب
تشابه پيشينهتشابه پيشينه))پپ پپ))پپ
عاليق مشترکعاليق مشترک  ))تت
ا))ثث زش ا اتشا زش ا تشا تشابه ارزشھاتشابه ارزشھا))ثث
نقش))جج از نقشتصور از تصور ش))جج ز  شور  ز  ور 
سازگاری به الگوی زندگیسازگاری به الگوی زندگی  ))چچ
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  مفھوم شريک زندگی ايده آلمفھوم شريک زندگی ايده آل

 ايده آل ھای مردان از زنان واقعی تر است ھر قدر تفاوت ايده آل ھای مردان از زنان واقعی تر است ھر قدر تفاوت
ھمسر ايده آل فرد با ھمسر واقعی خود بيشتر باشد ھمسر ايده آل فرد با ھمسر واقعی خود بيشتر باشد 

رسازگاری مشکلتر خواھد بودسازگاری مشکلتر خواھد بود ر رز ر ز
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تجربه ھای اوليهتجربه ھای اوليه
گگ  تجربه ھای اوليه سازگاری را تحت تاثير قرار می دھد مثال تجربه ھای اوليه سازگاری را تحت تاثير قرار می دھد مثال

یمردانی که قد کوتاھی دارند به دنبال زنانی ھستند که ازمردانی که قد کوتاھی دارند به دنبال زنانی ھستند که از ی یی ی ی
ايشان کوتاھتر اند اما چنانچه بيشتر نيازھای تحقق نيافته ايشان کوتاھتر اند اما چنانچه بيشتر نيازھای تحقق نيافته 
سازگاری گردد ارضا زندگی شريک توسط کودکی سازگاریدوره گردد ارضا زندگی شريک توسط کودکی دوره کودکی توسط شريک زندگی ارضا گردد سازگاریدوره کودکی توسط شريک زندگی ارضا گردد سازگاریدوره

مطلوبتری به وجود خواھد آمد مطلوبتری به وجود خواھد آمد 
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تشابه پيشينهتشابه پيشينه
ھر فردی که ازدواج می کند بايد با فرد ھر فردی که ازدواج می کند بايد با فرد ھارلوکھارلوکبه نوشتهبه نوشته

ییديگری که تجربه ھای اوليه متفاوتی با وی دارد سازگارديگری که تجربه ھای اوليه متفاوتی با وی دارد سازگار
گردد سن از بنيانی ترين آنھا بوده و گفته شده که ھمسانی گردد سن از بنيانی ترين آنھا بوده و گفته شده که ھمسانی 
رود می شمار به ھمسری ھمسان در مھمی عامل رودسنی می شمار به ھمسری ھمسان در مھمی عامل ..سنی عامل مھمی در ھمسان ھمسری به شمار می رودسنی عامل مھمی در ھمسان ھمسری به شمار می رودسنی
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عاليق مشترکعاليق مشترک
 بيشترين مردم بر اين عقيده اند که داشتن عاليق مشترک به بيشترين مردم بر اين عقيده اند که داشتن عاليق مشترک به

یسازگاری بيشتر در ازدواج منجر می شود استفاده مناسب سازگاری بيشتر در ازدواج منجر می شود استفاده مناسب  یج ج
از اوقات فراقت جھت ارضا عاليق مشترک زوجھا را به از اوقات فراقت جھت ارضا عاليق مشترک زوجھا را به 

گرداند می نزديک گردانديکديگر می نزديک يکديگر نزديک می گردانديکديگر نزديک می گردانديکديگر
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تشابه ارزشھاتشابه ارزشھا
آ آگ گ ھمسرانی که ارزشھای ھمگرا دارند نسبت به آنانی کهھمسرانی که ارزشھای ھمگرا دارند نسبت به آنانی که

ییدارای ارزشھای واگرا ھستند سازگاری بيشتری نشان می دارای ارزشھای واگرا ھستند سازگاری بيشتری نشان می 
دھند اگر طرفين خواھان پيشرفت در زندگی باشند احساس دھند اگر طرفين خواھان پيشرفت در زندگی باشند احساس 

کنند می زندگی در بيشتری کنندخرسندی می زندگی در بيشتری خرسندی بيشتری در زندگی می کنندخرسندی بيشتری در زندگی می کنندخرسندی
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تصور از نقشتصور از نقش
 ھر يک از ھمسران دارای تصور از نقشی است که زن يا ھر يک از ھمسران دارای تصور از نقشی است که زن يا

یمرد بايد در زندگی زناشويی بازی کند و انتظار دارد کهمرد بايد در زندگی زناشويی بازی کند و انتظار دارد که یی ی
ھمسرش به آن جامعه عمل بپوشاند اگر انتظارات برآورده ھمسرش به آن جامعه عمل بپوشاند اگر انتظارات برآورده 

آيد می وجود به ضعيفی سازگاری آيدنشود می وجود به ضعيفی سازگاری ..نشود سازگاری ضعيفی به وجود می آيدنشود سازگاری ضعيفی به وجود می آيدنشود
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سازگاری به الگوی زندگیسازگاری به الگوی زندگی

 ھر فردی که ازدواج می کند بايد با الگوی جديدی از ھر فردی که ازدواج می کند بايد با الگوی جديدی از
گ گ گ گگ گ گ زندگی سازگار شود عدم سازگاری با اين الگوی جديدزندگی سازگار شود عدم سازگاری با اين الگوی جديدگ

..موجب برانگيختگی عاطفی می شودموجب برانگيختگی عاطفی می شود ی ی ی یر ی ی ر
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  سازگاری جنسیسازگاری جنسی
گ آ گگ آ گ در بين تمام سازگاری ھا شايد مشکلترين آنھا سازگاریدر بين تمام سازگاری ھا شايد مشکلترين آنھا سازگاری

عجنسی باشد بر خالف ھمه سازگاری ھا در اين نوع جنسی باشد بر خالف ھمه سازگاری ھا در اين نوع  عی ی
سازگاری تجربه محدود است و از آنجا که شرم اجتماعی سازگاری تجربه محدود است و از آنجا که شرم اجتماعی 

منجر مساله پيچيدگی به دارد وجود آن عنوان منجربرای مساله پيچيدگی به دارد وجود آن عنوان برای عنوان آن وجود دارد به پيچيدگی مساله منجر      برای عنوان آن وجود دارد به پيچيدگی مساله منجر      برای
..می شود می شود 
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سازگاری با شرايط اقتصادی سازگاری با شرايط اقتصادی 
 ھنگاميکه درآمد خانواده اجازه ارضا نيازھای اساسی را ھنگاميکه درآمد خانواده اجازه ارضا نيازھای اساسی را

ا اقت شکال ف اکا اقت شکال ف ندھد بيکاری مرد در جھت رفع مشکالت اقتصادی      ندھد بيکاری مرد در جھت رفع مشکالت اقتصادی      کا
..می تواند سازگاری ازدواج را تحت تاثير قرار دھد می تواند سازگاری ازدواج را تحت تاثير قرار دھد 
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  سازگاری با بستگان ھمسرسازگاری با بستگان ھمسر
 ھمراه با ازدواج ھر فرد جوان صاحب تعدادی از بستگان ھمراه با ازدواج ھر فرد جوان صاحب تعدادی از بستگان

گ گگ جديد می گردنند چنين افرادی از عاليق و سوابق فرھنگی جديد می گردنند چنين افرادی از عاليق و سوابق فرھنگی گ
رمتفاوت بوده که ھر يک از ھمسران بايد سازگاری با اينمتفاوت بوده که ھر يک از ھمسران بايد سازگاری با اين ز ر ز رر ز ر ز ر

..افراد را ياد بگيرد افراد را ياد بگيرد 
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فگف ق  اوقات فراغت نوجوان و جوان :گفتار دھم

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
 اھميت برنامه ريزی جھت گذران اوقات فراغت را بيان کند )الف
  تقسيمات اوقات فراغت را بر حسب زمانی که در اختيار دارد )ب

 نام ببرد
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    تعريف اوقات فراغتتعريف اوقات فراغت
 فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسايش است برخی فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسايش است برخی

ل ت ک ا ا ل ا آ کا ا ا آ ا لآ ت ک ا ا ل ا آ کا ا ا آ ا آن را آزادی از کار و برخی آن را وسيله ای برای کنترلآن را آزادی از کار و برخی آن را وسيله ای برای کنترلآ
فراغت داللت بر فراغت داللت بر   ليترهليترهاجتماعی ذکر می کنند در فرھنگ اجتماعی ذکر می کنند در فرھنگ 

فرصت و زمانی دارد که پس از به انجام رساندن کار و فرصت و زمانی دارد که پس از به انجام رساندن کار و 
ماند می باقی فرد برای روزانه ماندشغل می باقی فرد برای روزانه ..شغل ی  ی  ر ب ی  ی ل روز بر ی  ر ب ی  ..ل روز بر
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اھميت اوقات فراغتاھميت اوقات فراغت

 بر اساس تعاليم اسالمی کار و فعاليت ھای اقتصادی بر اساس تعاليم اسالمی کار و فعاليت ھای اقتصادی
ا ف قا ا ا ا ش ش تق ا ا اال ف قا ا ا ا ش ش تق ا ا درھاله ای از تقدس پوشيده شده از اينرو اوقات فراغتدرھاله ای از تقدس پوشيده شده از اينرو اوقات فراغتال

دوشادوش اوقات کار قرار داشته و فرصت ارزشمندی دوشادوش اوقات کار قرار داشته و فرصت ارزشمندی 
برای بازيافتن خود و تجلی يافتن بعد معنوی انسان و برای بازيافتن خود و تجلی يافتن بعد معنوی انسان و 

شود می انسان جويی کمال حس به دادن شودپاسخ می انسان جويی کمال حس به دادن ..پاسخ و ی  ن  ل جويی  س  ن ب  خ  وپ ی  ن  ل جويی  س  ن ب  خ  ..پ
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دوگه دوگهفرانسيس منفرانسيس به يد گو می فراغت اوقات مندراھميت به يد گو می فراغت اوقات دراھميت دراھميت اوقات فراغت می گو يد به مندراھميت اوقات فراغت می گو يد به منفرانسيس دوگهفرانسيس دوگه
بگوييد اوقات فراغت خود راچگونه می گذرانيد تابگويم شما بگوييد اوقات فراغت خود راچگونه می گذرانيد تابگويم شما 

گ جل ا د کن ت ت نه اچگ زندتان ف د ت ھ گکه جل ا د کن ت ت نه اچگ زندتان ف د ت ھ که ھستيد وفرزندتان راچگونه تربيت می کنيد برای جلوگيری که ھستيد وفرزندتان راچگونه تربيت می کنيد برای جلوگيری که
ازانحرافات وفعاليت ھای مخرب نوجوانان توجه به برنامه ازانحرافات وفعاليت ھای مخرب نوجوانان توجه به برنامه 

ش غ ف شق غ ف ..ريزی صحيح اوقات فراغت يک ضرورت محسوب ميشودريزی صحيح اوقات فراغت يک ضرورت محسوب ميشودق
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::تاريخچه اوقات فراغت تاريخچه اوقات فراغت 
 تا پيش از انقالب صنعتی به لحاظ ويژگيھای کار و تا پيش از انقالب صنعتی به لحاظ ويژگيھای کار و

اش آ ا ف ا ف قا ا ال اشاشت آ ا ف ا ف قا ا ال اشتغال اوقات فراغت به مفھوم امروزی آن وجود نداشتاشتغال اوقات فراغت به مفھوم امروزی آن وجود نداشتاشت
و از کار مجزا نشده بودو از کار مجزا نشده بود
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 در آغاز قرن حاضر با تالش و ابتکار اتحاديه کارگران در آغاز قرن حاضر با تالش و ابتکار اتحاديه کارگران
ش کا ظ ا ال ا تف شش کا ظ ا ال ا تف چندی پيش نھضت تفريحات سالم را به منظور کاھشچندی پيش نھضت تفريحات سالم را به منظور کاھشش

المللی کار اولين المللی کار اولين   --کارگران ايجاد کردند و دفتر بينکارگران ايجاد کردند و دفتر بين
کنفرانس بين المللی را در خصوص وقت آزاد کارگران کنفرانس بين المللی را در خصوص وقت آزاد کارگران 

کرد پا کردبر پا ..بر ر ربر پ  ..بر پ 
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::انواع اوقات فراغت انواع اوقات فراغت 

 رايج ترين تقسيم اوقات فراغت بر حسب زمانی است که رايج ترين تقسيم اوقات فراغت بر حسب زمانی است که
ا اش ا ا ا ت ا اف اش ا ا ا ت ا فرد در اختيار دارد و با سن وی می باشد بر حسب زمانفرد در اختيار دارد و با سن وی می باشد بر حسب زمانف

می توان به اوقات فراغت می توان به اوقات فراغت 
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فراغت ھفته ایفراغت ھفته ای  ))تتلحظه ای               لحظه ای                 ))الفالف
فراغت ساليانهفراغت ساليانه))ثثساعتی                   ساعتی                   ))بب
روزانه))پپ روزانهفراغت فراغت فراغت روزانهفراغت روزانه))پپ
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مانند انتظار در سالن نمايش فيلم و مانند انتظار در سالن نمايش فيلم و   ::لحظه ای لحظه ای ) ) الفالف
تئاترتئاتر
درسی::ساعتیساعتی))بب ساعت دو بين دانشجو که درسیفراغتی ساعت دو بين دانشجو که فراغتی فراغتی که دانشجو بين دو ساعت درسی فراغتی که دانشجو بين دو ساعت درسی ::ساعتیساعتی))بب

دارددارد
ان)) اغ انف اغ اغف ف قا ا ن ل اغا ف قا ا ن ل ا متداولترين نوع اوقات فراغتمتداولترين نوع اوقات فراغت::فراغت روزانهفراغت روزانه))پپ

حاصل روزمره وظايف انجام و کارخانه از بعد حاصلمعموال روزمره وظايف انجام و کارخانه از بعد ل معموال ر  ي روز م و ج ر و  ز  ل و ب  ر  ي روز م و ج ر و  ز  و ب 
www*pمی شود می شود 
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در پايان ھفته و بيشتر ويژه در پايان ھفته و بيشتر ويژه   ::فراغت ھفته ای فراغت ھفته ای ) ) تت
شاغلين دولتی می باشدشاغلين دولتی می باشد

ساليانه))ثث ساليانهفراغت بر::فراغت اداری ھای نامه آئين برطبق اداری ھای نامه آئين طبق ي)) يرا  اری بر  ::را  ی ا ين  ھ اری بربق آ ی ا ين  ھ بق آ
حسب نوع مذھب در ايام يا ماھھای خاصی از سال حسب نوع مذھب در ايام يا ماھھای خاصی از سال 

رخ می دھدرخ می دھد
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می انجام فرد سن حسب بر فراغت اوقات از دوم بندی میتقسيم انجام فرد سن حسب بر فراغت اوقات از دوم بندی ی تقسيم م   ج ر  ن  ب  ر بر  و  ز  وم  ی  ی يم ب م   ج ر  ن  ب  ر بر  و  ز  وم  ی  يم ب
––نوجوانان نوجوانان – – کودکان کودکان – – شود مانند اوقات فراغت خردساالن شود مانند اوقات فراغت خردساالن 

سالخوردگان– – جوانانجوانان و ساالن سالخوردگانميان و ساالن ميان ..ميان ساالن و سالخوردگانميان ساالن و سالخوردگان– – جوانانجوانان
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::نظريه ھای اوقات فراغت نظريه ھای اوقات فراغت 
گروھی مبنای تفريحی را مذھب ذکر کرده اند و بر گروھی مبنای تفريحی را مذھب ذکر کرده اند و بر   ))الفالف

ق ا ال ف ک ا قا ا ال ف ک ا اا اآ شآ شا ا نمايشنمايش  ,,آوازآواز,,اين باورند که فعاليت ھای چون رقصاين باورند که فعاليت ھای چون رقص
رابطه تنگاتنگی با سنن مذھبی دارد رابطه تنگاتنگی با سنن مذھبی دارد 

برخی اساس تفريح را غريزی می دانندبرخی اساس تفريح را غريزی می دانند  ))بب
لذت)) ک ا تف از ه ان ان ش ا گ ھ ا لذتد ک ا تف از ه ان ان ش ا گ ھ ا د عده ای ھم گرايش انسان به بازی و تفريح را کسب لذتعده ای ھم گرايش انسان به بازی و تفريح را کسب لذت))پپ

www*p..و استراحت می دانند و استراحت می دانند 
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::کار کردھای اوقات فراغتکار کردھای اوقات فراغت
 دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد دو ديدگاه در اين زمينه وجود دارد

بر اساس اين ديدگاه اوقات فراغتبر اساس اين ديدگاه اوقات فراغت  ::ديدگاه اتالف وقتديدگاه اتالف وقت))الفالف
وبفرد از اوقات تلف شده و بی ارزش عمر محسوب     فرد از اوقات تلف شده و بی ارزش عمر محسوب      ر رزش بی و و ز وبر ر رزش بی و و ز ر

. . می شود می شود 
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بر اساس اين ديدگاه اوقات بر اساس اين ديدگاه اوقات   ::ديدگاه پر بارسازی فرصت ديدگاه پر بارسازی فرصت ) ) بب
ا ا ش طل ا اف ا ش طل ا فراغت به نحو مطلوبی سپری می شود دارایفراغت به نحو مطلوبی سپری می شود دارایف

رفع خستگی  و رفع خستگی  و  , ,کارکردھايی چون افزايش معلومات کارکردھايی چون افزايش معلومات 
..آفرينش ھای ھنری و ادبی می شود آفرينش ھای ھنری و ادبی می شود 
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::فعاليت اوقات فراغت فعاليت اوقات فراغت 
فعاليتھای که به ھنگام فراغت انجام می شود متعددند مانندفعاليتھای که به ھنگام فراغت انجام می شود متعددند مانند

درازکشيدندرازکشيدن,,استراحتاستراحت))الفالف
ھنری))بب کارھای ھنریانجام کارھای انجام انجام کارھای ھنریانجام کارھای ھنری))بب
ايستادن سر کوچه و گذرايستادن سر کوچه و گذر  ))پپ
بازديد از موزه ھا و نمايشگاه ھابازديد از موزه ھا و نمايشگاه ھا  ))تت
ورزش))ثث و ورزشبازی و بازی بازی و ورزشبازی و ورزش))ثث
......رفتن به پارک و مراکز تفريحی و رفتن به پارک و مراکز تفريحی و   ))جج
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::اشتغاالت اوقات فراغتاشتغاالت اوقات فراغت
 يکی از صاحب نظران مشخص ترين اشتغاالت اوقات يکی از صاحب نظران مشخص ترين اشتغاالت اوقات

ا ت ا ط ا ق ا ا اف ت ا ط ا ق ا ا ::فراغت را بدين قرار مطرح ساخته استفراغت را بدين قرار مطرح ساخته استف
عبادتعبادت))الفالف بب))
مطالعه مطالعه   ))بب

لل ورزش و تفريحات سالمورزش و تفريحات سالم))پپ
فنی))تت و ھنری ھای فنیسرگرمی و ھنری ھای سرگرمی ی)) ری و  ی  ی  ر یر ری و  ی  ی  ر ر
تعاون و خدمات اجتماعیتعاون و خدمات اجتماعی  ))ثث
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::عبادت عبادت ) ) الفالف

 که باعث تزکيه و سالمت نفس شده و زمينه رضايت که باعث تزکيه و سالمت نفس شده و زمينه رضايت
ل ت ا ا ف ا ف اط لاط ت ا ا ف ا ف اط خاطر باطنی فرد را فراھم می سازد و بھترين وسيله خاطر باطنی فرد را فراھم می سازد و بھترين وسيله اط

..برای دگرگونی رفتار انسان محسوب می شود برای دگرگونی رفتار انسان محسوب می شود 
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::مطالعه مطالعه ) ) بب
 مطالعه کوشش سازنده و نوعی تغذيه و تلطيف روانی مطالعه کوشش سازنده و نوعی تغذيه و تلطيف روانی

از کتاب انديشمندان نظر به و گردد می موجب را ازانسان کتاب انديشمندان نظر به و گردد می موجب را زانسان ب  ن  ي ر  ر و ب  ی  وجب  زن ر  ب  ن  ي ر  ر و ب  ی  وجب  ن ر 
بھترين ياران زمان تنھايی و اوقات فراغت به شمار می بھترين ياران زمان تنھايی و اوقات فراغت به شمار می 

از ردار برخ رد از ياری ب ه گر زه ر ا د ازر ردار برخ رد از ياری ب ه گر زه ر ا د رود و امروزه گروه بسياری از مردم برخوردار از رود و امروزه گروه بسياری از مردم برخوردار از ر
www*pمطالعه کتاب و روزنامه می باشندمطالعه کتاب و روزنامه می باشند
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سالم))پپ تفريحات و سالمورزش تفريحات و ::ورزش م))پپ ري  مورزش و  ري  ::ورزش و 
بسياری از سرگرمی ھا بر پايه انگيزه ھای درونی و بسياری از سرگرمی ھا بر پايه انگيزه ھای درونی و 
ھا فعاليت گونه اين چنانچه اگر استوارند شخص ھاعالقه فعاليت گونه اين چنانچه اگر استوارند شخص عالقه شخص استوارند اگر چنانچه اين گونه فعاليت ھا عالقه شخص استوارند اگر چنانچه اين گونه فعاليت ھا عالقه
با مراقبت ھای حساب شده و به صورت مطلوب اجرا با مراقبت ھای حساب شده و به صورت مطلوب اجرا 
ا ن فتا گ ش ھا ن گ گ ن اگ ن فتا گ ش ھا ن گ گ ن گردند موجب دگرگونی ھای چشمگير در رفتار و پندار گردند موجب دگرگونی ھای چشمگير در رفتار و پندار گ

..فرد می گردند فرد می گردند 
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::سرگرمی ھای ھنری و فنی سرگرمی ھای ھنری و فنی ) ) تت

 ابداع و ايجاد ضمن لذت بخش بودن محرک ذوق انسان ابداع و ايجاد ضمن لذت بخش بودن محرک ذوق انسان
ا اش ..به شمار می روندبه شمار می روندش
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::تعاون و خدمات اجتماعی تعاون و خدمات اجتماعی ) ) ثث
آموزش و پرورش بايستس از اولين مراحل تربيت آمادگیآموزش و پرورش بايستس از اولين مراحل تربيت آمادگی

ببالقوه نوجوانان و جوانان را برای خدمات اجتماعی بهبالقوه نوجوانان و جوانان را برای خدمات اجتماعی به ی ج ی بر ر ن جو و ن وجو و بب ی ج ی بر ر ن جو و ن وجو و ب
کار گيرد و مھارتھای الزم را برای قبول اين مسئوليت ھا کار گيرد و مھارتھای الزم را برای قبول اين مسئوليت ھا 

آورد آوردفراھم ..فراھم آوردفراھم آوردفراھم
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بزھکاری نوجوانان و جوانان :گفتار يازدھم م

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
.عوامل موثر در ايجاد بزه نوجوان را توضيح دھد  )الف
تفاوت دختران و پسران را در ارتکاب ميزان و نوع بزه شرح  )ب

.دھد 
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::تعريف بزھکاری تعريف بزھکاری 
 منظور از بزه ارتکاب عملی است که قوانين جزايی و منظور از بزه ارتکاب عملی است که قوانين جزايی و

کيفری آن را منع نموده باشند از آنجا که جرم يا بزه بودن کيفری آن را منع نموده باشند از آنجا که جرم يا بزه بودن 
زيک عمل را قانون تعيين می کند ممکن است مفھوم آن از يک عمل را قانون تعيين می کند ممکن است مفھوم آن از  م ی زر م ی ر

..يک جامعه به جامعه ديگر متفاوت باشد يک جامعه به جامعه ديگر متفاوت باشد 
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بزھکاری بزھکاریعلل ::علل ری ری بز :: بز
 بزھکاری در طبقه اجتماعی پائين نسبت به ساير طبقات بزھکاری در طبقه اجتماعی پائين نسبت به ساير طبقات

بيشتر است و دليل آن به کارگيری شيوه ھای کمتر کارآمد بيشتر است و دليل آن به کارگيری شيوه ھای کمتر کارآمد گگ
رتربيت فرزندان در اين طبقه اجتماعی مطرح کرده اند تاثير تربيت فرزندان در اين طبقه اجتماعی مطرح کرده اند تاثير  ر رح ی ر رز رر ر رح ی ر رز ر

با با   قرن نوزدھمقرن نوزدھمدر در   لومبروزولومبروزوعوامل زيستی با مطالعات عوامل زيستی با مطالعات 
شد شروع بدنی خصايص و خيانتکاری بين رابطه شدبررسی شروع بدنی خصايص و خيانتکاری بين رابطه بررسی رابطه بين خيانتکاری و خصايص بدنی شروع شدبررسی رابطه بين خيانتکاری و خصايص بدنی شروع شدبررسی
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او با مشاھده جنايتکاران و مطالعه مغز راھزنان و او با مشاھده جنايتکاران و مطالعه مغز راھزنان و 
گ گگ بررسی ويژگيھای بزھکاران نتيجه گرفت که وقتیبررسی ويژگيھای بزھکاران نتيجه گرفت که وقتیگ

توان می باشد جمع فردی در مذکور صفات از توانتعدادی می باشد جمع فردی در مذکور صفات از ن تعدادی و ی  ع ب  ی ج ر ر  ور  ز   ن ی  و ی  ع ب  ی ج ر ر  ور  ز   ی 
در جنايتکاری وی شکی نداشتدر جنايتکاری وی شکی نداشت
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اعتبارلومبروزولومبروزونظريهنظريه از اعتبارامروزه از امروزه بروزوريري بروزوو رو ب ز  رروز  ب ز  روز 
افتاده است اما انديشمندان اظھار میافتاده است اما انديشمندان اظھار می
کنند که عالمتھای بدنی می تواند با کنند که عالمتھای بدنی می تواند با 
جنايتکاری رابطه غيرمستقيم داشتهجنايتکاری رابطه غيرمستقيم داشته

www*pباشدباشداشاش
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ث ل ا ثک ل ا گگک فردی ديگر در ايجاد بزھکاری جنسيت    فردی ديگر در ايجاد بزھکاری جنسيت    يک عامل موثريک عامل موثر
بروز اختالالت کرداری را دربروز اختالالت کرداری را درنلسون و ايزرائلنلسون و ايزرائلمی باشدمی باشد

              دوازده به يکدوازده به يکتا تا   چھار به يکچھار به يک  پسران نسبت به دخترانپسران نسبت به دختران
و ھا جرم ارتکاب در جنسی تفاوتھای اگرچه دانند ومی ھا جرم ارتکاب در جنسی تفاوتھای اگرچه دانند می دانند اگرچه تفاوتھای جنسی در ارتکاب جرم ھا ومی دانند اگرچه تفاوتھای جنسی در ارتکاب جرم ھا ومی

انحرافھای جدی اھميت بيشتری دارد اما جرمھای کوچک انحرافھای جدی اھميت بيشتری دارد اما جرمھای کوچک 
د ندا د د زن بين ندان ت دتفا ندا د د زن بين ندان ت ..تفاوت چندانی بين زن و مرد وجود نداردتفاوت چندانی بين زن و مرد وجود نداردتفا
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جنايتکاران جنايتکارانانواع ::انواع ن ر ي ع ج نو ر ي ع ج ::و
کسانی که بر اثر جريان عضوی مخرب و يا علل ديگر کسانی که بر اثر جريان عضوی مخرب و يا علل ديگر   ))الفالف

مرتکب جنايت می شوند مانند افراد سبک مغز مرتکب جنايت می شوند مانند افراد سبک مغز 
ولگردان))بب مانند طبيعی ولگردانجنايتکاران مانند طبيعی دزداندزدان--گدايانگدايان––جنايتکاران دزداندزدان    گدايانگدايانجنايتکاران طبيعی مانند ولگردانجنايتکاران طبيعی مانند ولگردان))بب
جنايتکاران حقيقی که ھيچ چيز آنان را از ارتکاب به جنايتکاران حقيقی که ھيچ چيز آنان را از ارتکاب به   ))پپ

ا ا اا ا جنايت باز نمی داردجنايت باز نمی داردا
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ی بزھکا ش بين یابطه بزھکا ش بين رابطه بين شھر و بزھکاری رابطه بين شھر و بزھکاری ابطه
نا ال ف نظ نااز ال ف نظ از نظر پروفسور الينارداز نظر پروفسور الينارداز
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درشھرھا جرايم عليه اموال زياد بوده ئ افزايش آن با درشھرھا جرايم عليه اموال زياد بوده ئ افزايش آن با   ))الفالف
..توسعه شھرھا ارتباط مستقيم داردتوسعه شھرھا ارتباط مستقيم دارد

روستا))بب محدوده از خارج در بيشتر روستانشينان روستابزھکاری محدوده از خارج در بيشتر روستانشينان بزھکاری بزھکاری روستانشينان بيشتر در خارج از محدوده روستا بزھکاری روستانشينان بيشتر در خارج از محدوده روستا ))بب
است است 

ش)) ش ا ا ف گ ف ا شفا ش ا ا ف گ ف ا فا تفاوتھای فرھنگی فراوانی در شھر ديده می شود وتفاوتھای فرھنگی فراوانی در شھر ديده می شود و))پپ
www*p..فرھنگ کم اغلب دليل بزھکاری است فرھنگ کم اغلب دليل بزھکاری است 
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بزھکاری از بزھکاریپيشگيری از پيشگيری از بزھکاری و پيشگيری از بزھکاری و پيشگيری
::درماندرماناا
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 تغيير رفتار بزھکاران جوان که بزھکاری آنان متاثر از تغيير رفتار بزھکاران جوان که بزھکاری آنان متاثر از
محيط باشد آسانتر از بزھکارانی است که مبتال به اختالالت محيط باشد آسانتر از بزھکارانی است که مبتال به اختالالت 

مددکاری با خانواده و با جوانان مددکاری با خانواده و با جوانان ––منش ھستنند رواندرمانیمنش ھستنند رواندرمانی ی ر یرو ر ورو و و ور و و ر
و خدمات ديگر در زمره روشھای پيشگيری و درمان و خدمات ديگر در زمره روشھای پيشگيری و درمان 

است استبزھکاران ..بزھکاران استبزھکاران استبزھکاران
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اعتياد نوجوان و جوان:گفتار دوازدھم م ز و جور و وجو ي

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
.واژه ھای اعتياد و عادت را تعريف کند  )الف
در باره ويژگيھای شخصيتی افراد معتاد توضيح مناسب ارائه  )ب

.نمايد 
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ا اا ::تعريف اعتيادتعريف اعتيادا
گ گگ گ به معنای عادت به معنای عادت فرھنگ معين و فرھنگ عميدفرھنگ معين و فرھنگ عميدواژه اعتياد درواژه اعتياد در►►

کردن و خو گرفتن آمده است و منظور از عادت نيز ھرکردن و خو گرفتن آمده است و منظور از عادت نيز ھر
عملی است که به صورت خود به خودی بودن دخالت انديشه عملی است که به صورت خود به خودی بودن دخالت انديشه 
صورت به کلی معنای در اعتياد گيرد می صورت تفکر صورتو به کلی معنای در اعتياد گيرد می صورت تفکر و تفکر صورت می گيرد اعتياد در معنای کلی به صورتو تفکر صورت می گيرد اعتياد در معنای کلی به صورتو

..وابستگی انسان به ھر چيز تعريف شده است وابستگی انسان به ھر چيز تعريف شده است 
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ا ت ا ه تگ اا ت ا ه تگ ::وابستگی به اعتيادوابستگی به اعتيادا

::عالئمعالئم►►
..عبارتست از نياز به مقدار بيشتر مواد برای مسموميت عبارتست از نياز به مقدار بيشتر مواد برای مسموميت ::تحملتحمل))الفالف ي)) و ی بر و ر بي ر ب ز ي ز ر يب و ی بر و ر بي ر ب ز ي ز ر ب
يک تغيير رفتاری غير انطباقی دارای آثار فيزيولوژيکی يک تغيير رفتاری غير انطباقی دارای آثار فيزيولوژيکی   ::محروميت محروميت   ))بب

مصرف که فردی خون در ماده يک تجمع کاھش اثر در که شناختی مصرفو که فردی خون در ماده يک تجمع کاھش اثر در که شناختی و شناختی که در اثر کاھش تجمع يک ماده در خون فردی که مصرف و شناختی که در اثر کاھش تجمع يک ماده در خون فردی که مصرف و
..زياد از يک ماده را داشته رخ می دھد زياد از يک ماده را داشته رخ می دھد 

ی))پپ با ا یفتا با ا از::فتا بيشت ی ت الن ط ان ز بيشت داد ت به د ازف بيشت ی ت الن ط ان ز بيشت داد ت به د ف فرد به تعداد بيشتر و زمان طوالنی تری بيشتر از فرد به تعداد بيشتر و زمان طوالنی تری بيشتر از ::رفتار اجباریرفتار اجباری))پپ
www*p..  آنچه را که در آغاز در نظر داشته مصرف می کندآنچه را که در آغاز در نظر داشته مصرف می کند
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ا ا ا ال ا ا ::علتھای اعتيادعلتھای اعتيادل

––اعتياد محصول تداخل پيچيده ای از عوامل روان شناختی اعتياد محصول تداخل پيچيده ای از عوامل روان شناختی ►►
لزوم––فرھنگیفرھنگی––اجتماعیاجتماعی که باشد ژنتيکی شايد و لزومزيستی که باشد ژنتيکی شايد و زيستی ی یج یج یر زوم ر ی ب    ي ي ژ ی و  زوم زي ی ب    ي ي ژ ی و  زي

..بر خوردی جامعه االطراف را با آن ايجاب می کند بر خوردی جامعه االطراف را با آن ايجاب می کند 
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::ويژگيھای شخصيتی افراد معتادويژگيھای شخصيتی افراد معتادگگ
ازاز––کژ خلق کژ خلق ––بھانه جوبھانه جو--چنين افرادی معموال پر توقع چنين افرادی معموال پر توقع ►►

غنظر عاطفی بی ثبات و نا بالغ و وابسته ھستند به نوشتهنظر عاطفی بی ثبات و نا بالغ و وابسته ھستند به نوشته ی غی ی ی
خواستار رفع فوری خواستار رفع فوری ––معتادان افرادی خود کم بين معتادان افرادی خود کم بين : : اورنگ اورنگ 
گير––نيازھانيازھا گيرگوشه گريز––گوشه گريزمردم خانواده––مردم عليه بر خانوادهعاصی عليه بر عاصی عاصی بر عليه خانواده عاصی بر عليه خانواده مردم گريزمردم گريزگوشه گيرگوشه گيرنيازھانيازھا
..ھستند ھستند 

www*p
nu

eb
*co

m



ا ا اف ا اا ا اف ا ::خانواده افرادمعتادخانواده افرادمعتادا
گ))الال ا ا ا ا ا ا گا ا ا ا ا ا ا ا خانواده ھای نابسامان وازھم گسيختهخانواده ھای نابسامان وازھم گسيخته))الفالف
منازعه و مشاجره کارمنازعه و مشاجره کار))بب ((
سھل انگارسھل انگار  ))پپ
پرکارپرکار))تت پرکارپرکار))تت
الکليکالکليک  ))ثث
معتاد به مواد مخدر معتاد به مواد مخدر   ))جج
و►► اعتياد به فرزند آوردن روی در بسزايی سھم خود کدام وھر اعتياد به فرزند آوردن روی در بسزايی سھم خود کدام ھر کدام خود سھم بسزايی در روی آوردن فرزند به اعتياد و ھر کدام خود سھم بسزايی در روی آوردن فرزند به اعتياد و ►►ھر

..يا ابتالی وی به ساير انواع بيماريھای روانی دارند يا ابتالی وی به ساير انواع بيماريھای روانی دارند 
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ا ا ا اش ا ا ::تشخيص نوجوان و جوان معتادتشخيص نوجوان و جوان معتادش
گ گگ گ فرد معتاد معموال از ديگران کناره گيری کرده و بافرد معتاد معموال از ديگران کناره گيری کرده و با))الفالف

ییدوستان جديد معاشرت می کنددوستان جديد معاشرت می کند
اغلب رفت و آمدھی مشکوک و بی حساب و کتاب دارد اغلب رفت و آمدھی مشکوک و بی حساب و کتاب دارد   ))بب

ا)) ت ظا تگ ا آ اظاف ت ظا تگ ا آ ظاف به نظافت و آراستگی ظاھر خود توجه نداردبه نظافت و آراستگی ظاھر خود توجه ندارد))پپ
ثبات عاطفی خود را از دست می دھدثبات عاطفی خود را از دست می دھد))تت ی)) ز ر و ی یب ز ر و ی ب
www*pچشمانش تغيير می کند  چشمانش تغيير می کند  ––لبھا لبھا ––رنگ چھره رنگ چھره   ))ثث
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::پيشگيری از اعتياد پيشگيری از اعتياد گگ
اعتياد به جای اينکه تنھا معلول يک عامل باشد معلول عوامل اعتياد به جای اينکه تنھا معلول يک عامل باشد معلول عوامل ►►

ممتعددی بوده و مبارزه با آن بايد به صورت زير بنايی انجام متعددی بوده و مبارزه با آن بايد به صورت زير بنايی انجام  می ی
گيرد صاحبنظران پيشنھادات چندی جھت دستيابی به اين گيرد صاحبنظران پيشنھادات چندی جھت دستيابی به اين 

گردند می عنوان زير در اختصار به که اند داده ارائه گردندھدف می عنوان زير در اختصار به که اند داده ارائه ھدف ارائه داده اند که به اختصار در زير عنوان می گردندھدف ارائه داده اند که به اختصار در زير عنوان می گردندھدف
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::خانواده خانواده ) ) الفالف

گگ ھيچ پيشگيری اجتماعی بدون توجه به خانواده قرين توفيقھيچ پيشگيری اجتماعی بدون توجه به خانواده قرين توفيق►►
پینسبت والدين به ارزش دوستيھای دوره نوجوانی پی برده و نسبت والدين به ارزش دوستيھای دوره نوجوانی پی برده و  پیی ی

آنان را راھنمايی کنند والدين بايد تبعيض را در بين فرزندان آنان را راھنمايی کنند والدين بايد تبعيض را در بين فرزندان 
خود الگويی نقش به بايد والدين کنند دور خانوادگی محيط خوداز الگويی نقش به بايد والدين کنند دور خانوادگی محيط از محيط خانوادگی دور کنند والدين بايد به نقش الگويی خود از محيط خانوادگی دور کنند والدين بايد به نقش الگويی خود از
توجه داشته و بدانند که رفتارشان منحصر به زمان حال    توجه داشته و بدانند که رفتارشان منحصر به زمان حال    

د ش دن ش ..نمی شودنمی شودن
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::مدرسه مدرسه ) ) بب

گگ رشد دينی نوجوان پسر از خانه در مدرسه صورت می گيرد رشد دينی نوجوان پسر از خانه در مدرسه صورت می گيرد ►►
مبايد با فراھم کردن زمينه ھای الزم تشويق و ترغيب بايد با فراھم کردن زمينه ھای الزم تشويق و ترغيب  مم م

نوجوانان اين امر مھم رشد دينی نوجوانان را تسھيل کرد نوجوانان اين امر مھم رشد دينی نوجوانان را تسھيل کرد 
مواد از استفاده سوء اثرات با را آموزان دانش بايد موادمدارس از استفاده سوء اثرات با را آموزان دانش بايد مدارس بايد دانش آموزان را با اثرات سوء استفاده از مواد مدارس بايد دانش آموزان را با اثرات سوء استفاده از مواد مدارس

..مخدر آشنا سازند مخدر آشنا سازند 

www*p
nu

eb
*co

m



لزوم راھنمايی و مشاوره نوجوان و  :گفتار سيزدھم 
:جوان ن جو

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
روشھای مشاوره را نام ببرد )الف
درباره اھداف مشاوره نوجوانان و جوانان توضيحات مناسب  )ب

ارائه دھد
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::ھدفھای راھنمايی و مشاوره نوجوان و جوانھدفھای راھنمايی و مشاوره نوجوان و جوانفف
آآ تقسيم می شوند ھدفی آنی که تقسيم می شوند ھدفی آنی که دو نوعدو نوعھدفھای راھنمايی بهھدفھای راھنمايی به

پپمعموال پيرامون کمک به نوجوان در شناخت مسائل معموال پيرامون کمک به نوجوان در شناخت مسائل 
ھدف غايی به ويژگيھای چون ھدف غايی به ويژگيھای چون ... ... خانوادگی و مالی و خانوادگی و مالی و 

حل به نوجوان شدن قادر و نفس به اعتماد حلپرورش به نوجوان شدن قادر و نفس به اعتماد پرورش اعتماد به نفس و قادر شدن نوجوان به حل پرورش اعتماد به نفس و قادر شدن نوجوان به حل پرورش
..مشکالت خود اشاره می کند مشکالت خود اشاره می کند 

www*p
nu

eb
*co

m



::اصول راھنمايی و مشاوره نوجوان و جوان اصول راھنمايی و مشاوره نوجوان و جوان 
اعتقاد به تکريم شخصيت و کرامت مقام انسان اعتقاد به تکريم شخصيت و کرامت مقام انسان ::اصل اولاصل اول
دوم دوماصل جوان::اصل و نوجوان شخصيت به جواناحترام و نوجوان شخصيت به احترام وم ل  وما ل  وجوان و جوان ::ا ي  رام ب  وجوان و جوان ا ي  رام ب  ا
 احترام به حقوق نوجوان و جواناحترام به حقوق نوجوان و جوان  ::اصل سوم اصل سوم
 آزادی کامل نوجوان و جوان در طول آزادی کامل نوجوان و جوان در طول   ::اصل چھارم اصل چھارم

ورورمشاورهمشاوره
 استمرار راھنمايی و مشاوره استمرار راھنمايی و مشاوره   ::اصل پنجم اصل پنجمwww*p
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::وظايف و خدمات راھنمايیوظايف و خدمات راھنمايی
به نوجوان و جوان کمک می شود تابه نوجوان و جوان کمک می شود تا::وظيفه سازشیوظيفه سازشی))الفالف

یقادر شوند خود را با محيط آموزشی موارد درسی وقادر شوند خود را با محيط آموزشی موارد درسی و یی ی
..ھمکالسی ھا وفق دھد ھمکالسی ھا وفق دھد 
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به نوجوان و جوان کمک می شود تا در به نوجوان و جوان کمک می شود تا در ::وظيفه توزيعیوظيفه توزيعی))بب
ینتيجه آشنايی بيشتر با محيط و رشته ھای تحصيلی نتيجه آشنايی بيشتر با محيط و رشته ھای تحصيلی  یی ی

.  .  اشکاالت خود را برطرف نمايند اشکاالت خود را برطرف نمايند 
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::راھھای گرد آوری اطالعات راھھای گرد آوری اطالعات 
مقياس درجه بندیمقياس درجه بندی))تتمشاھده                   مشاھده                   ))الفالف
نويسی))ثثمصاحبهمصاحبه))بب حال نويسیشرح حال شرح ی ))ب                   ب                   ))بب وي ل  ی رح  وي ل  رح 
گروه سنجیگروه سنجی  ))ججپرسشنامه                  پرسشنامه                    ))پپ
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::روشھای مشاھدهروشھای مشاھده
تعقلی))الفالف تعقلیروش يادگيری))پپروش يادگيریروش روش ی            ))اا ی            روش  يری))پپروش  يریروش ي روش ي
روش روان شناسی انسانیروش روان شناسی انسانی  ))تتروش تحليل روانی      روش تحليل روانی        ))بب
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رھنمودھای اسالم در برخورد با  :گفتار چھاردھم 
:مشکالت نوجوانان و جوانان ن جو و ن وجو

اند ت گفتا ن ا ه طال از د انتظا :ازدانش  ازدانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين گفتار بتواند:
در مورد ابعاد وجودی انسان از ديدگاه قرآن توضيح دھد )الف
 وجوه مختلف طبيعت آدمی را به درستی شرح دھد )ب
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::آفرينش انسان آفرينش انسان 
آآ انسان روحی از خداوند است که انسان را آماده دريافتانسان روحی از خداوند است که انسان را آماده دريافت

یصفات عالی و عشق ورزيدن نسبت به حق می کند به دليل صفات عالی و عشق ورزيدن نسبت به حق می کند به دليل  یی ی
چنين ساختار وجودی است که متفاوت انسان با ساير چنين ساختار وجودی است که متفاوت انسان با ساير 

شود می مشخص شودمخلوقات می مشخص ..مخلوقات مشخص می شودمخلوقات مشخص می شودمخلوقات
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::ارزش و مقام انسان ارزش و مقام انسان 
آآ قرآن انسان را جانشين خدا بر روی زمين عنوان می کند قرآن انسان را جانشين خدا بر روی زمين عنوان می کند ))الفالف

امانت))بب بار توانسته که داند می موجودی را انسان امانتقرآن بار توانسته که داند می موجودی را انسان قرآن ر ا))بب وا ب ا   ی  ی  وجو ن را  ر ارآن ا وا ب ا   ی  ی  وجو ن را  رآن ا
الھی را به دوش بگيرد از ديدگاه اسالم محور ھمه امور الھی را به دوش بگيرد از ديدگاه اسالم محور ھمه امور 
ت ا ی به ير ان ان تربيت ھدف باشد تخدا ا ی به ير ان ان تربيت ھدف باشد ..خدا می باشد و ھدف تربيت انسان سير به سوی اوستخدا می باشد و ھدف تربيت انسان سير به سوی اوستخدا
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::جنبه ھای مثبت و منفی وجود انسان جنبه ھای مثبت و منفی وجود انسان 
 انسان موجودی است که خداوند او را در نيکوترين صورت انسان موجودی است که خداوند او را در نيکوترين صورت

آفريده است انسان در جنبه مثبت فطرت دارد و صاحبآفريده است انسان در جنبه مثبت فطرت دارد و صاحب
خود آگاھی است استعداد کمال بی نھايت را دارد و در جنبه خود آگاھی است استعداد کمال بی نھايت را دارد و در جنبه 

نيازی بی صورت در گفت توان می انسان طبيعت نيازیمنفی بی صورت در گفت توان می انسان طبيعت منفی طبيعت انسان می توان گفت در صورت بی نيازیمنفی طبيعت انسان می توان گفت در صورت بی نيازیمنفی
..طغيان می کند و موجودی مجھول و بخيل و حريص است طغيان می کند و موجودی مجھول و بخيل و حريص است 
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::عوامل رشد انسانعوامل رشد انسان
علم و تفکرعلم و تفکر))الفالف
و))بب دستورات و جھان آفريننده به قلبی اعتقاد که وايمان دستورات و جھان آفريننده به قلبی اعتقاد که ايمان ورا و))بب ن و  ه جھ ري بی ب آ ن  ا  ورا واي ن و  ه جھ ري بی ب آ ن  ا  اي

فرامين او توام با تسليم می باشدفرامين او توام با تسليم می باشد
ال)) ا ا ا ل تکا ش ث ال ا الل ا ا ا ل تکا ش ث ال ا ل عمل اعمال مثبت موجب رشد و تکامل انسان و اعمالعمل اعمال مثبت موجب رشد و تکامل انسان و اعمال))پپ

منفی موجب به فعليت رسيدن استعدادھای منفی انسان    منفی موجب به فعليت رسيدن استعدادھای منفی انسان    
. . می شود می شود 
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پايانپايانپايانپايان
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