
بنابر بر اعتقاد بسـياري از كارشناسـان تعليم و تربيت كه از تحقيقات به دسـت مي آيد، ديگر دوران تغيير نظام 
آموزشي از باال به پايين به سر آمده است، بايد از مدرسه شروع كرد و اصالحات و برنامه هاي بهبود كيفيت را با 
توجه و تأكيد جدي بر معلم و توسـعة توانمندي هاي حرفه اي معلمان شـروع كرد. بر اين اساس، پيرو هماهنگي 
انجام شـده بين دفتر انتشارات كمك آموزشي و مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني، مقرر شده است كه 
مجلة رشد آموزش راهنمايي تحصيلي، محتواي آموزشي دورة آموزش غيرحضوري را در شماره هاى 1 تا 5 (مهر، 
آبان، آذر و دى) با عنوان «فرهنگ تفاهم در مدرسـه با كد 91301255» و سرفصل هاى تعريف تفاهم و ضرورت 
و اهميت آن در مدرسه، راه هاي برقراري تفاهم در مدرسه، گوش كردن فعال، زبان تفاهم و لحن و بيان، مهارت 
بيان صادقانه، طرح مسائل و بحث دربارة آن ها، اصول رسيدن به هم دلي از طريق درك معاني پنهاني در هر پيام، 
جسـت و جوي زمينه هاي مشـترك، احترام متقابل، آموختن مهارت «نه» گفتن و «حقوق نوجوان و جوان با كد 
91301253» و سـرفصل هاى تعريـف نوجوان، جوان و حقوق نوجوان و جوان، حقـوق نوجوان و جوان از ديدگاه 
اسالم، حقوق نوجوان و جوان در قانون اساسي و قوانين مدني ايران، حقوق نوجوانان و جوانان در قانون برنامه هاي 
توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سابقة تاريخي توجه ملي وبين المللي به حقوق نوجوانان و جوانان، اقدامات 
حمايتي در مورد نوجوانان و جوانان، سازمان ها و نهادهاي ملي و بين المللي مربوط به نوجوانان و جوانان را ارائه كند. 
اميدواريم شـما همكاران محترم، پس از مطالعة مطالب ارائه شده، ديدگاه هاي كارشناسانة خود را به دفتر مجله 
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موضوع حقوق كودك و نوجوان از جمله موضوع هاي 
ــت كه در حال حاضر مورد  جدي و بحث برانگيزي اس
توجه گروه هاي گوناگون اجتماعي، حقوقي و علمي قرار 
ــه از بُعد علمي و كاربردي، بحث هاي  دارد. به طوري ك
ــبت به  ــادي پيرامون آن صورت مي گيرد و افراد نس زي
شناخت و رابطه اي كه با اين موضوع برقرار مي كنند، نظر 
ــك، تالش اين افراد در پرداختن به آن،  مي دهند. بي ش
پيدا كردن راه حل هايي براي دست يابي به زندگي بهتر 
است تا در ساية آن كودكان، نوجوانان و جوانان بتوانند از 
امنيت و آسايش بيشتري برخوردار شوند. از سوي ديگر، 
ــن دقيق راه حل ها در قالب قانون و حقوق مي تواند  تبيي
به شناخت بهتر جامعه، نهادهاي اجتماعي و خانواده ها 
منجر شود كه به نوبة خود الزامات عملي براي آن  ها به 

بار خواهد آورد.
ــيده ايم نگاهي اجمالي به  ــتار كوش ما در اين نوش

مبحث حقوق كودك، نوجوان و جوان داشته باشيم.
ــوان، از جمله  ــودك، نوجوان و ج ــث حقوق ك بح
ــه آن نيازمند توجه به  ــت كه پرداختن ب موضوعاتي اس
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ــت كه به حوزة روان شناسي رشد  موضوع مهم تري اس
ــناختي  ــردد. زيرا بين مفهوم حقوقي و روان ش بازمي گ
ــوان نوعي تداخل وجود دارد كه در برخي  جوان و نوج
ــي هايي را ايجاد مي كند. بنابراين، پيش  موارد، هم پوش
ــت جنبه هاي  ــي آن، بهتر اس ــه بحث حقوق از ورود ب

روان شناختي موضوع روشن شود.
الزم به ذكر است كه مطالب پيش رو در چهار بخش 

تنظيم شده اند:
روان شناسي رشد

از ديدگاه روان شناسان و كارشناسان تعليم وتربيت، 
ــي رشد» عبارت است از: علمي كه جريان  «روان شناس
تحول ها و تغييرهاي جسمي، ذهني، عاطفي و عملكرد 
اجتماعي فرد را در طول عمر، از نظر بسته شدن نطفه تا 
هنگام مرگ مطالعه مي كند[سيف و ديگران، 1380: 3].

ــد به تمام مراحل زندگي انسان  ــي رش روان شناس
مربوط مي شود، ولي بيشترين توجه آن به دورة كودكي 
و نوجواني و هدف آن يافتن الگويي طبيعي براي زندگي 
ــت تا از طريق آن بتوان وظيفه ها  كودك و نوجوان اس
ــه و خانواده را  ــده به جامع ــئوليت هاي محول ش و مس

بازشناسي كرد.
روان شناسان معتقدند، الگوي طبيعي رشد كودكان 
و نوجوانان در مراحل گوناگون سني از اصول و قانون هاي 
ــخصي پيروي مي كند و با وجود تفاوت هاي فردي،  مش
نوعي اشتراك در آن ديده مي شود. اصول مشتركي كه 
ــد قرار گرفته است،  مورد توجه همة صاحب نظران رش

عبارت اند از:
1. رشد، جرياني مرحله اي و پيوسته است. 

ــر، به  ــا پايان عم ــكيل نطفه ت ــرد از تش ــد ف رش
ــخصي تقسيم مي شود كه هر يك  مراحل معين و مش
ــد در  ــي دارند. مراحل رش ــا و ويژگي هاي خصوصيت ه
ــي به صورت پي درپي پديدار  جنبه هاي گوناگون زندگ

مي شود.
ــداوم مرحله به  ــون، جريان م ــد از نظر اريكس رش
مرحلة تحول هاي زيستي، رواني و اجتماعي است[دبس، 

.[8 :1353
2. رشد الگوهاي قابل پيش بيني دارد.

 روان شناسان مي گويند، جريان رشد از الگو و طرح 
ــل از تولد، توالي و  ــد قب معيني پيروي مي كند. در رش
ترتيب زيستي معيني وجود دارد كه در آن صفت هاي 
معيني در فاصله هاي ثابتي ظاهر مي شود. در رشد بعد از 

تولد نيز اين الگوي منظم زيستي آشكار است.
3. تفاوت هاي فردي در رشد مطرح است.

ــد براي همة كودكان و نوجوانان  اگرچه الگوي رش
يكسان است و مي تواند الگويي عمومي براي آن ها باشد، 

اما هر كودكي براي خود الگوي ويژه اي دارد. اين الگوي 
مشخص براساس تركيب دو عامل «وراثت» و «محيط» 

به وجود مي آيد.
4. رشد ابعاد گوناگون و فرايندي پيچيده دارد.
ــد، مطالعة مجموعه اي از تحول ها و تغييرهاي  رش
جسمي و رواني در فرد است و بايد به اين دو بعد اساسي 

رشد (جسماني و رواني) با هم توجه كرد.
براي مثال در هنگام بلوغ، نوجوان از نظر جنسي و 
جسمي با تحول و تغييرهاي گسترده اي روبه رو مي شود 
كه در عين حال، تحول هاي گسترده اي از جنبة رواني 
ــي و اخالقي) را به  ــناختي، عاطفي، ذهني، اجتماع (ش

دنبال دارد.
ــت.  ــاد برايند فرد با محيط اس ــك از اين ابع هر ي
ــت، عالوه بر «وراثت» كه در  ــان داده اس مطالعه ها نش
ــده اي دارد،  ــتعدادهاي ذهني فرد نقش تعيين كنن اس
ــرايط تربيتي و محيطي، در رشد  مجموعه عامل ها و ش
ــخصيتي افراد  ــي، عاطفي، اخالقي، اجتماعي و ش ذهن

نقش بسزايي دارند[همان، ص 19].
5. رشد دوره هاي حساس دارد.

ــد به صورت پيوسته و  اگرچه تمام مرحله هاي رش
پي درپي اتفاق مي افتد، ولي اين مرحله ها از جهت هاي 
گوناگون با يكديگر متفاوت اند و حساسيت هاي گوناگوني 
دارند. وقتي دوران كودكي به پايان مي رسد، با مرحله اي 
ــتيم كه به  ــد ناگهاني دورة نوجواني روبه رو هس از رش
معناي آغاز مرحله اي جديد است كه اقتضائات اجتماعي 
و محيطي گوناگوني را طلب مي كند[همان، ص 20]. به 
طوري كه در دوران اخير، ژان ژاك روسو نويسندة كتاب 
ــد نوجواني را «تولد ثانوي» ناميده  «اميل»، دوران رش

است[محسني، ص 2].
ــد، مي توان نتيجه  ــا مروري بر آن چه كه گفته ش ب
گرفت كه شرايط محيطي و عامل هاي زيستي بر هريك 
ــزايي دارند و  ــد و رفتار آدمي تأثير بس از جنبه هاي رش
ــوق كودك و  ــه مقوله اي به نام حق ــاً پرداختن ب اساس
ــوان، به اين موضوع بازمي گردد كه آحاد جامعه در  نوج
فراهم كردن شرايط سالم زيستي كودك و نوجوان چه 
وظيفه اي دارند و چگونه مي توان اين احساس مسئوليت 

را در قالب قوانين و مقررات الزم به اجرا تدوين كرد.
ــت به  قبل از پرداختن به مفاهيم حقوقي، الزم اس
ــد و  ــرايط مؤثر بر رش عامل هاي محيطي، به عنوان ش

تربيت كودك و نوجوان، اشاره اي داشته باشيم.

محيط و فرايند رشد
ــر دو عامل  ــان به تأثي ــتر گفتيم، روان شناس پيش
ــد  ــت» و «محيط» در به وجود آوردن فرايند رش «وراث
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ــا تأثيرگذاري  ــد، مي توانيم ب ــد و معتقدن ــه دارن توج
عامل هاي محيطي بر رشد در برخي از مقاطع، موجب 
بهبود و افزايش رشد شويم و مسيرش را تغيير دهيم؛ 
ــا مي توان به موفقيت  ــي با طراحي برخي برنامه ه يعن
بيشتر كودكان و نوجوانان كمك كرد[كاپالن، 1381: 
115]. آن ها عامل هاي محيطي را با اصطالحاتي مانند 
ــرايط زندگي و  ــابي»، يادگيري و ش عامل هاي «اكتس
عوامل وراثتي را با اصطالحاتي مانند عامل هاي طبيعي، 

ژنتيكي يا زيستي مشخص كرده اند.
ــد را به  ــي مؤثر بر رش ــي محيط عامل هاي اساس
ــيم مي كنند: 1. تفاوت هاي فرهنگي؛  ــه دسته تقس س
ــي؛ 3. تفاوت هاي  ــاي اقتصادي ـ اجتماع 2. تفاوت ه

خانوادگي[سيف و ديگران، 1380: 5].
ــيوه و راه  1. تفاوت هاي فرهنگي: از آن جا كه ش
ــم زندگي كردن در جامعه هاي گوناگون متفاوت  و رس
است و خانواده ها با معيارهاي سنتي و ارزشي گوناگون 
ــد، مي توان گفت كه  ــود را تربيت مي كنن فرزندان خ
ــرورش كودكان و نوجوانان تا حد زيادي به  چگونگي پ

شرايطي وابسته است كه در آن قرار دارند.
2. تفاوت هاي اجتماعيـ  اقتصادي: صرف نظر 
ــودكان تحت تأثير  ــترك هر جامعه، ك از فرهنگ مش
تفاوت هاي طبقاتي اجتماعيـ  اقتصادي قرار مي گيرند. 
ــغل اعضاي  بنابراين، ميزان درامد، تحصيالت و نوع ش
خانواده و ساير ويژگي هاي طبقاتي اجتماعيـ  اقتصادي 
شرايطي را ايجاد مي كند كه امكان رسيدگي بهداشتيـ  
تغذيه اي، آموزشي و امكانات رفاهي گوناگون را به وجود 
مي آورد و اين موضوع به طور غيرمستقيم بر فرايند رشد 

كودك و نوجوان مؤثر است.
3. تفاوت هاي خانوادگي: تفاوت هاي خانوادگي 
ــد كودك و  ــري را بر رش ــر و عميق ت ــاي پايدارت اثره
نوجوان مي گذارد. زيرا مسئوليت آماده سازي و پرورش 
ــت.  ــا براي زندگي در جامعه، بر عهدة خانواده اس آن ه
ــالوه بر آموزش، تأمين  ــاي مهم خانواده ع از كاركرده
مسكن، تغذية مناسب و ايجاد فضاي عاطفي براي ادامة 

زندگي رواني است.
تحقيق ها نشان مي دهند، بسياري از اختالل هاي 
رفتاريـ  عاطفي و عقب ماندگي هاي ذهني، صرف نظر از 
وراثت، نتيجة نبود محبت و ارتباط صميمي بين اعضاي 

خانواده است.
ــن بدون عاطفه، به همراه تنبيه هاي  محيط خش
غيرقابل توجيه و بدرفتاري، مخرب هاي غيرقابل انكار 

روح و روان فرزندان است.

ــرايط خاص هر خانواده از جمله  از سوي ديگر، ش
ــف فرهنگي و  ــي از بي كاري، فقر، ضع ــارهاي ناش فش
ــتقيم بر شكل گيري  ــكالت خانوادگي به طور مس مش

شخصيت كودكان و نوجوانان تأثير مي گذارد.
حاصل پژوهش هايي كه در خصوص نقش خانواده 
ــكل گيري شخصيت كودكان و نوجوانان به دست  بر ش
رسيده است نشان مي دهد، كودكاني كه توسط والدين 
خويش طرد مي شوند، در خانواده هاي پر اختالف بزرگ 
مي شوند يا خيلي به آن ها رسيدگي نمي شود، در معرض 

خطر بزه كار شدن هستند[كاپالن، 1381: 876].
اما بيش از پرداختن به حقوق نوجوان و جوان الزم 
ــت مروري بر تعريف هاي كودك، نوجوان و جوان با  اس

رويكرد روان شناختي داشته باشيم.

تعريف كودك 
در روان   شناسى رشد، براساس نظريه هاى گوناگون، 
چهار مرحله تا پيش از آغاز نوجوانى مشخص شده  است 
ــود و  ــروع مى ش كه از پيش از تولد يا دورة جنينى ش
ــالگى ادامه مى يابد[سيف و  ــن يازده يا دوازده س تا س

ديگران، 1380: 179].
1. قبل از تولد؛ 2. تولد تا دو سالگي؛ 3. سه تا هفت 

سالگي؛ 4. هفت تا يازده سالگي. 
قبل از تولد

ــد، عامل هاي گوناگوني دوران رشد  به نظر مي رس
ــد را تحت تأثير قرار مي دهند كه مهم ترين  قبل از تول

آن ها عامل هاي وراثتي و محيطي هستند.
ــد  ــث عامل هاي محيطي كه بر فرايند رش در بح
ــن مادر،  ــت، مي توان از س كودك قبل از تولد مؤثر اس
تغذيه و بهداشت، عاطفه ها و هيجان هاي او نام برد كه 
به طور مستقيم بر محيط جنيني تأثير دارد و پرورش 

كودك را جهت مي دهد.
تولد تا دو سالگي

در مرحلة بعدي، عامل هاي حياتي اهميت مي يابند. 
بدن نوزاد براي زنده  ماندن و حفظ تعادل محيط داخلي، 
ــت، چون نمي تواند از خود مراقبت  نيازمند ديگران اس
ــت كه  ــيژن از مواردي اس كند. نياز به غذا، آب و اكس
ــدن كمك مي كند. در عين  به تعادل محيط داخلي ب
حال مي توان گفت، ابعاد رشد جسمي، ذهني، عاطفي 
ــتند. براي تحقق  و اخالقي كودك از يكديگر جدا نيس
ــاد،  هر يك از موارد فوق، عالوه بر وراثت، به محيط ش
امن، عاطفي و سرشار از دوستي و آزادي براي يادگيري 

مهارت ها نياز است.
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ــاالن به خصوص مادر، الزم است  بنابراين، بزرگ س
ــد و حمايت فراهم سازند تا  ــب را براي رش محيط مناس
ــب را به دست آورد. از جملة اين  نوزاد توانايي هاي مناس
ــه در ارتباط با مادر و  ــت ك مهارت ها، مهارت گويايي اس
ديگران رشد خواهد كرد. از موارد ديگري كه بر مهارت 
آموزش كودك در اين مرحله تأثيرگذار خواهد بود، 

«بازي» است.
سه تا هفت سالگي

ــي و تأثيري كه  ــن مرحله، تجربه هاي محيط در اي
ــت و  محيط بر كودك مي گذارد، بيش از مرحلة قبل اس
مسير رشد او را تعيين مي كند. رشد حركتي، شناختي 
(ذهني)، عاطفي، گويايي (زبان و تفكر) و رشد اجتماعي و 

استقالل، از شاخص هاي اين بخش است.
بازي نيز هم چنان در اين مرحله از رشد كودك نقش 
ــزايي دارد. نكتة پر اهميت در بحث حقوق كودك و  بس
نوجوان اين است كه اصول كنوانسيون حقوق كودك، به 
گونه اي جدي با نيازهاي روان شناختي كودكان متناسب 
است؛ به طوري كه سه اصل «رشد»، «بقا» و «حمايت» 
ــاره دارد كه  ــيون، به شرايطي اش ــده در كنوانس درج ش

كودكان براي ادامة رشد سالم نيازمند آن هستند.
هفت تا يازده سالگي

ــوان دورة كودكي  ــن دوره، با عن ــان از اي روان شناس
ــن دوره، با تحول ها و  ــام مي برند. ابتدا و انتهاي اي دوم ن
ــت كه بر شخصيت كودك و  شرايط جديدي همراه اس
سازگاري هاي اجتماعي اش اثر مي گذارد[همان، ص234].

ــا حدي ويژگي هاي دورة  مي توان گفت، اين دوره ت
نوجواني را به همراه دارد. «مهم ترين مرحله هاي رشد در 

اين دوره عبارت اند از:
1. يادگيري مهارت هاي جسماني الزم براي بازي هاي 

عمومي
ــد در كودك به عنوان  ــالم و مفي 2. ايجاد نگرش س

انسان زنده و در حال رشد
3. يادگيري چگونه رفتار كردن با هم ساالن

4. شروع رشد نقش هاي مناسب جنسي و اجتماعي 
مردانه و زنانه

ــتن و  ــري مهارت هاي اصلي خواندن، نوش 5. يادگي
حساب كردن

6. رشد مفاهيم الزم براي زندگي عادي و روزمره
7. رشد وجدان، اخالق و معيارهاي ارزشي

ــا و نهادهاي  ــه گروه ه ــبت ب ــد نگرش ها نس 8. رش
اجتماعي

9. رسيدن به استقالل شخصي[همان، ص 236].
در اين دوره، نه تنها والدين هم چنان نقش مهمي

ــاير  ــاالن، معلمان و س ــا مي كنند، بلكه هم س ايف
ــد كودك سهمي  نهادهاي اجتماعي نيز در زمينة رش
مهم بر عهده دارند. بنابراين، در اين مرحله نيز مي توان 
ــي «حمايت و  ــيون يعن ــه اصول مورد تأكيد كنوانس ب

مشاركت» اشاره كرد.
ــان  ــالمي نش ــوي ديگر، نگاهي به تعاليم اس از س
ــرايط  ــيم بندي از دوران كودكي، با ش ــد، تقس مي ده
روان شناختي كودكان و نوجوانان متناسب است كه در 

شمارة بعد به آن پرداخته خواهد شد.

تاريخچة مطالعه دربارة كودكان
ــدف از مطالعة   ــوزة تعليم وتربيت ه ــروزه در ح ام
ــودك، حمايت او و فراهم آوردن امكانات  ويژگى هاى ك
براى رشد همه  جانبه و شكوفا كردن تمام ظرفيت هاى 
ــت؛ ديدگاهى كه در گذشته كمتر وجود  ــانى اوس انس

داشته  است.
  در دوران باستان، بسيار اتفاق مى افتاد كه كودكان 
را به دليل هاي متفاوت از بين مى بردند. از قربانى كردن 
كودكان در پيشگاه خدايان يا در بعضى مواقع كشتن در 
بين رومى ها كه شيوه ا ى معمولي براى كنترل جمعيت 
ــمار مى آمد تا فروش آن ها كه در بين چينى ها و  به ش
ــوم بود، رفتارهايى بود كه نسبت به آن ها  عرب ها مرس

انجام مي دادند[همان، ص 4 و 3].

با آغاز عصر جديد (رنسانس) در زندگى كودكان نيز 
ــم   گيرى به وجود آمد؛ به طورى كه زندگى  تحول چش
كودكان بهبود يافت و همراه با آن، نوعى رويكرد علمى 
نسبت به دوران كودكى شكل گرفت. در رويكرد جديد، 
ــب براى رشد و تربيت كودكان و توجه به  محيط مناس
توانايى هاى آن ها مورد توجه قرار گرفت و روان   شناسان 
ــى كودكان و  ــيدند الگويى طبيعى را براى زندگ كوش
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نوجوانان پيدا كنند تا از اين طريق بدانند چه وظيفه ها و 
مسئوليت هايى بر عهدة ماست.

نكتة حائز اهميت اين است كه تا اواخر قرن بيستم، 
اين رويكرد بيشتر جنبة  تربيتى داشته  است و در اواخر 
قرن بيستم به مقوله اي  حقوقى و تربيتى تبديل مى شود 
ــودكان و نوجوانان، نه صرفاً بر مبناى  ــت حال ك و رعاي
ــة اخالقىـ  تربيتى، بلكه يك الزام حقوقى تلقى  توصي
مى شود، قوانين در زمينه هاى گوناگون وضع مي گردد 
ــت عنوان حقوق كودك و نوجوان مطرح  و مبحثى تح

مى شود كه در آينده به آن مى پردازيم.

نوجوان با رويكرد روان   شناختى
از بررسى فرهنگ هاى شناخته  شده چنين برمى آيد 
كه دوران نوجوانى، يعنى انتقال شخص از مرحلة كودكى 
ــد و تكامل اجتماعى و  ــالى، كه با رش به دورة بزرگ   س
عاطفى همراه باشد. بعضى از روان شناسان، دورة نوجوانى 
را «طوفان و فشاري روانى يا تولدي ثانوى» مى نامند و 
معتقدند وقتى نوجوان را مى شناسيم كه بدانيم دوران 

كودكى او چگونه بوده است.
دوران نوجوانى، معموالً از 12 يا 13 سالگى تا پايان 
18 يا 20 سالگى ادامه دارد و در دختران زودتر از پسران 
آغاز مى شود. پايان نوجوانى برحسب شرايط فرهنگىـ  

محيطى، براى همه يكسان نيست.

نوجوانى در فرهنگ و بستر
نوجوانى، به حالت يا جريانى از رشد اطالق مى گردد. 
ــه اى از زندگى كه از بلوغ آغاز  از نظر حقوقى، به مرحل

مي شود و به كمال خاتمه مى يابد، نوجوانى مى   گويند.

تعريف نوجوانى در دايره المعارف بريتانيكا
ــن كودكى و  ــوان دوره اى بي ــى غالباً به عن نوجوان
ــود. گرچه بعضى از مؤلفان  ــالى تعريف مى ش بزرگ س
ــى و دورة  تغييرهاي  ــوغ جنس ــاوى بل نوجوانى را مس
ــيدگى در  فيزيكى مي دانند كه اوج آن در تكامل و رس
ــت، ولى غالباً نوجوانى با مفاهيم روانى و  توليدمثل اس
اجتماعى تعريف مى شود. مثالً شروع آن با بلوغ جنسى 

و خاتمة  مبهم و نامشخص آن با بزرگ   سالى است.
در بحث بلوغ روانى گفته مى شود، نوعى پختگى 
روحى است كه به انسان قدرت تشخيص مسائل و تمييز 
مصلحت زندگى را مى بخشد[شرفي، 1379: 26 و 25].

ــوردارى از بلوغ روانى،  ــورت، فرد با برخ در اين ص
ــئوليت هاى اجتماعى، پذيرفتن شغل و... و  توانايي مس
ايفاى نقش هاى محوله و در همين حال قدرت مواجهه 
و رويارويى با مشكالت پيچيدة زندگى را خواهد داشت.

ــتى و  بنابراين مى توان گفت، نوجوانى ماهيت زيس
اجتماعىـ  فرهنگى دارد و رشد و تكامل نوجوان و جوان 
از عوامل طبيعى، تجربه هاي دوران كودكى، گرايش هاى 
والدين و نقش گروه همگنان و انتظارهاى جامعه متأثر 

مى شود.

ويژگي هاي نوجواني
ــي از زندگي تلقي  ــة مهم ــي را مرحل دورة نوجوان
مي كنند كه با ويژگي هايي از ساير دوران زندگي متمايز 

مي شود. اين خصوصيت ها عبارت اند از:
ــمار مي رود. همراه  ــي دوره اي مهم به ش 1. نوجوان
ــريع با تحول هاي  ــاي فيزيكي مهم و س بودن تحول ه
پرشتاب ذهنيـ  روحي، از ويژگي هاي اين دوره است كه 

آن را پر اهميت مي سازد.
2. نوجواني دورة تغيير است. تغيير در نگرش و رفتار 
ــرعت بيشتري انجام مي شود. تغيير در احساس ها،  با س
ــد و تا حدي بي ثباتي  ــا، ظهور عالقه هاي جدي عاطفه ه

رفتاري و روحي از شاخص هاي اين مرحله است.
ــت. عبور از  ــال (برزخي) اس ــي دورة انتق 3. نوجوان
خردسالي و كودكي به دورة بزرگ سالي با بحران همراه 
ــت  ــت. طي اين انتقال وضع و جايگاه فرد مبهم اس اس
ــود. نوجوان نه  ــرگرداني در نقش ايجاد مي ش و نوعي س

كودك است، نه بزرگ سال.
ــكل آفرينى است. تمايل براى  4. نوجواني سن مش
ــتقالل و آزادي از ويژگي هاي اين دوره  دست يابي به اس
است. نوجوان تالش مي كند كه مشكالتش را به تنهايي 
ــي الزم در اين زمينه،  ــل كند. اما به دليل عدم تواناي ح

دچار مشكالتي مي شود.
5. نوجواني، زمان جست وجوي هويت است. هويتي 
را كه نوجوان درصدد است تا به طور روشن با آن روبه رو 
ــي را بايد در  ــت كه او كيست و چه نقش ــود، اين اس ش
جامعه ايفا كند؟ آيا او كودك است يا بزرگ سال[همان، 

ص 44].
6. نوجواني سن هراس است. بسياري از روان شناسان 
ــرادي نامرتب اند، قابل اعتماد  ــد كه نوجوانان اف معتقدن
نيستند و استعداد ويرانگري و رفتاري ضداجتماعي دارند. 
لذا از والدين مي خواهند در برخورد با آن ها دقت فراواني 

به خرج دهند.
ــت. نوجواني سن  7. نوجواني زمان آرمان گرايي اس
آرزوهاي غيرواقعي و گسترش عاطفه هاست؛ به طوري 
ــاور مي كند. با  ــت دارد، ب ــه را دوس ــوان آن چ كه نوج
گسترش تجربه هاي اجتماعي و شخصي و افزايش قدرت 
ــكل ها  ــد مي يابند و به مش تفكر عقالني، نوجوانان رش

واقع بينانه تر مي نگرند.

امـام عـلـي (ع) : قـلـب 
نوجوان، در حقيقت چونان 
زمينـي باير اسـت كه هر 
چـه در آن افكنده شـود، 

مي پذيرد
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ــايان ذكر است كه اين آرمان گرايي، به نوعي به  ش
احساس سبك باري، بي خيالى و شاد بودن گره مي خورد.

ــت. نوجوانان  ــتانة بزرگ سالي اس 8. نوجواني آس
همان طور كه به سن قانوني مي رسند، مي كوشند مثل 
بزرگ ساالن باشند و رفتارشان بر اين موضوع متمركز 
مي شود تا بتوانند با بزرگ ساالن معاشرت كنند[همان، 
ص 46]. نگاهي بر ويژگي ذكر شده در مورد نوجوانان، 
ــان مي دهد كه مدافع هاي حقوق كودك و نوجوان  نش
ــا جنبه هاي  ــي تأكيد كرده اند ت ــر زمينه هاي حقوق ب
ــش دهند. براي مثال، از اين كه  ــناختي را پوش روان ش
كنوانسيون حقوق كودك بر اصل حمايت و مشاركت 
تأكيد مي كند، مي توان نتيجه گرفت كه حقوق نوجوان 
و جوان در ارتباط با اين ويژگي ها قابل بحث و بررسي 

است.

جوان
بسيارى از روان شناسان در تعريف دورة جوانى آن را 
ادامة  نوجوانى از سن 20 تا 27 سالگى مى دانند و بعضى 
ديگر معتقدند كه سن بزرگ   سالى از 20 سالگى شروع 
مى شود. و افراد وارد مرحلة بزرگ   سالى كه مى شوند، به 
كشف نقش هايى از قبيل شغل، رابطه هاى صميمى، نوع 

دوستان و سبك زندگى دست مى زنند.
ــت، جوانان درصدد هستند  اريكسون معتقد اس
ــتن، مراقبت و  ــت داش ظرفيت هاي خود را براي دوس
توجه به ديگران گسترده و عميق سازند. با وجود بحران 
ــد با  ــت به وجود آمده در نوجواني، جوان مي كوش هوي
هوشياري آزادگرايانه اي، هويت جديدي را شكل دهد 

كه به او قدرت انتخاب و تصميم گيري بدهد.
ــي و صميميت،  ــه نزديك ــيدن ب در خصوص رس
اريكسون معتقد است كه رسيدن به نزديكي و صميميت 
(برايند صميميت واقعي)، فقط هنگامي امكان  مي پذيرد 
ــس منطقي و صحيحى از  ــه قبل از آن بينش يا ح ك
هويت مستقر شده باشد. فقط كسي كه در مورد هويت 
ــان دارد، مي تواند در  ــت و اطمين ــاس امني خود احس
رابطه اي دوسويه خواسته اش را با عالقه هايش هم راستا 
ــريفي، 1380، 247 و 246]. پس انسان سالم  كند[ش

كسي است كه مي تواند به ديگران عشق بورزد. 
ــت، ازدواج موفق  ــت هوي ــد تثبي ــة فراين در ادام
ــر برايش امكان  ــوي ديگ ــود؛ و از س امكان پذير مي ش
ــود؛ از جمله انتخاب  ــر فراهم مي ش ــاي ديگ انتخاب ه
شغل، پذيرش هنجارهاي اجتماعي كه با وجود رنج آور 
بودنش، سرانجام به نوعي انسجام فرد منجر مي شود كه 
امكان درك روش هاي جديد را در زمينه هاي گوناگون 

به او مي دهد.

در مرحلة جواني، فرد تالش مي كند ضمن داشتن 
ــاص، راه خود را در زندگي بيابد. او در  جاه طلبي هاي خ
ــغل مي كند  اين مرحله قبل از هر چيز خود را وقف ش
ــوي ديگر  ــراي خود بيابد. از س ــي ب ــالش دارد جاي و ت
مي خواهد به انتخاب هاي خود مشروعيت دهد و آن ها را 
به ديگران بقبوالند. در عين حال، به گونه اي خاص خود 

را متفاوت از ديگران مي بيند.
ــودك، نوجوان و  آن چه در خصوص ويژگي هاي ك
جوان مطرح شد، صرف نظر از تفاوت هاي جزئي در نگاه 
روان شناسان، واقعيتي جدي را پيش روي ما قرار مي دهد 
و آن اين است كه نيازهاي هر دوره، حقوق و تكليف هايي 
را بر دوش خانواده، جامعه و نهادهاي اجتماعي مي گذارد 
ــت،  كه عمل به آن ها، نه تنها صرفاً ضرورتي اخالقي اس

بلكه تعهد و الزامي قانوني است.
ــي، در عرصة ملي و بين المللي  لذا نهادهاي حقوق
براي ايجاد جامعه اي سالم كه نيازمند تربيت افراد سالم 
ــا را در قالب قانون  ــت، تالش كرده اند اين ضرورت ه اس
ــن تالش ها، صدور  ــرا طراحي كنند. حاصل اي الزم االج
ــيون هاي جهاني است كه با توافق  اعالميه ها و كنوانس
ــري و تعهد دولت ها به آرمان هاي فوق اتفاق  جامعة بش
افتاده است؛ چنان چه دولت ها در سطح ملي مي كوشند 
در چارچوب حقوق مدني و اجراي برنامه ها، به اقتضاي 
نيازهاي خود، شرايط مناسب را فراهم سازند، جمهوري 
ــورهاي پذيرندة  ــتن به كش ــالمي ايران نيز با پيوس اس
ــالش دارد در چارچوب  ــيون هاي بين المللي، ت كنوانس
برنامه هاي «توسعه و سند چشم انداز 20ساله» و قوانين 
ــت يابي به چهار اصل «رشد»، «بقا»،  مدني، زمينة دس

«حمايت» و «مشاركت» را فراهم سازد.
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مطالعات جديد آموزش وپرورش، روى موضوع تفاهم 
ــات دربارة  ــتر مطالع ــه تمركز دارد، البته بيش در مدرس
دوره هاى دبستان و راهنمايى انجام گرفته است، ولى در 
ــى مصداق دارد. تفاهم و  مورد تمامى محيط هاى آموزش
فهميدن پديده اى است كه وقتى در محيط مدرسه ايجاد 
 شود، روى عملكرد تك تك افراد مدرسه اعم از دانش آموز 
ــذارد. لغت تفاهم به معناى درك  و كاركنان تأثير مى گ
ــه خود، ديگرى و  ــبت ب متقابل و پيدا كردن معرفت نس

ــه به تجربه هاى زندگى  ــت. تفاهم در مدرس محيط اس
ــى كه بعد از مدتى،  درون گروهى برمى گردد؛ به احساس
عضو گروه بودن را در فرد تداعى مى         كند؛ احساسى مبهم 
كه با ورود به محيط از پيش چيده شده اى مثل مدرسه، 
در فرد ايجاد مى شود و براى هر كسى كه در آن باشد، مثل 
ــِر صف اولين صبحگاه در مدرسة  حس متفاوت بودن س

جديد، واقعى و زنده است.
 افراد و گروه ها براى درك و فهميدن محيط، به راهى 
ــا را به رفتارهاى عادى  ــن نياز دارند؛ راهى كه آن ه روش

(قانونمند) و مورد توافق هدايت كند.
ــه اى به روابط بين اعضا، بينش و زبان  تفاهم مدرس
آن ها برمى گردد. تمامى اين موارد از زمانى كه اعضاى گروه 
دور هم جمع مى شوند، به طور طبيعى اتفاق مى         افتد. وارد 
شدن يك دوست جديد در گروه دوستانة قديمى، وقتى 
اتفاق مى افتد كه دانش آموز جديد بتواند الگوهاى ارتباطى 
بين اعضاى گروه را درك، تقريباً شبيه ديگر اعضاى گروه 

فكر و از كلمات رايج بين آن ها استفاده كند.
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