
 اٍهیت هالدیو در زىدگی

 فظار ه تُفان دهران کٌ زىدگی از نرحلٌ ایو در ىُدُان. اشت فرد ٍر زىدگی در نراحل تریو ةحراىی از یکی

 پرشتی ىُع ةا را اش کُدکاىٌ خُدخُاٍی ه دارد نتضادی ٍای خُاٍض ه تهایالت طُد، نی ىانیدً ىیز رهحی

 .آنیزد نی ٍم در ای خیرخُاٍاىٌ

 ةلُغ دهرً ةٌ فرد هكتی. ٍصت ىیز تيَایی ةٌ عالكهيد ةاطد، خُد دهشتان ةا خُاٍد نی ىُدُان ایيکٌ ةا

 .اشت کردً حلُل اه در نتفاهتی رهاىی ه ةدىی خػُغیات ةا دیگری فرد کٌ اشت ایو نحل رشد، نی

 22 از پصران در ه شالگی 21 تا 9 شيیو در دختران در کٌ طُد نی آغاز دصهاىی تغییراتی ةا ىُدُاىی

 ظُل شال چَار شٌ ةدىی رطد. اشت ٍهراً كد ه هزن افزایض ةا تغییرات ایو. کيد نی ةرهز ةعد ةٌ شالگی

 .اشت شالگی 21 دختران در ه شالگی 21 پصران در آن اهج ه کظد نی

 اه در نتفاهتی رهاىی ه ةدىی خػُغیات ةا دیگری فرد کٌ اشت ایو نحل رشد، نی ةلُغ ی دهرً ةٌ فرد هكتی

 .اشت کردً حلُل

 ه پصران ةدىی شاختار ه اشت یکصان تلریتاو دختر ه پصر ديس ده ٍر در دصهی تغییرات ةلُغ از كتل

 ده ٍر در اشاشی ٍای تفاهت ةلُغ آغاز ةا انا اشت، یکدیگر طتیٌ ديصی، اهلیٌ ٍای اختالف در دز دختران

 آن کٌ کيد نی تُلید طیهیایی نُاد ه ٍا ٍُرنُن ه طُد نی فعال ديصی غدد تدریخ ةٌ. طُد نی ظاٍر ديس

 طیهیایی نُاد ایو هرهد. رشاىد نی ةدن ٍای ةافت تهام ةٌ را خُد تحریکات ه طُد نی خُن دریان هارد نُاد

 ىُدُان رهاىی ه طخػیتی شاختار در تغییراتی نُدب ةلکٌ آهرد، نی هدُد ةٌ ةدن ظاٍر در تغییراتی تيَا ىٌ

 .ىیصت یکصان ىُدُاىان تهام در تغییرات ایو التتٌ. طُد نی ىیز

 ه ةدىی شالنت ةٌ تُدٌ تغذیٌ، عادات. دارد تاجیر ةلُغ تغییرات در ىیز ادتهاعی عُانل دصهی، عُانل از غیر

 .طُد نی ىُدُاىان در غفات ةعضی ةرهز تاخیر یا تصریع نُدب ه اشت نتيُع نختلف دُانع در ٍا فعالیت ىُع

 تيَا دختر

 طخػیتی تغییرات

 :از اشت عتارت کٌ کيد نی ایذاد ىُدُان طخػیت کل در را تغییراتی ةلُغ

 .گیرد نی فرا را اه طخػیت کل ه یاةد نی گصترش شرعت ةٌ طخػیت عاظفی ةخض -

 .طُد نی درهىی کيد، نی ةرهز نختلف افعال ه اعهال در ه آطکار ةیض ه کم کٌ رهاىی حیات -



 غُرت ةٌ گاٍی ه طدً تر غيی ةلُغ ی دهرً در ٍیذاىی حالت طُد نی طخػی ه فردی شرعت ةٌ رفتار -

 اه در حیا ه حذب طدً، ةیظتر خُد ةدن ةٌ ىصب ىُدُان دكت ه تُدٌ. آید نی در رىذی زهد ه حصاشیت

 .اشت دطُار ىُدُان ةرای دیگران ةا تهاس کٌ اشت آن ىظاىٌ ه طُد نی ظاٍر

 عللی پختگی ةرای ای نلدنٌ کٌ طُد نی زیاد ىُدُاىان در ةحث ةٌ نیل ه علاید ه عالیق چيدگاىگی ه تغییر

 ةا نخالفت ایو. کيد نی ةرهز نختلف ٍای غُرت ةٌ خاىُادً اعضای ةا نخػُغاو ىزدیکان ةا نخالفت. اشت

 از ه دٍد ىظان را خُد خُاٍد نی هشیلٌ ایو ةٌ ىُدُان ه اشت ظلتی تظخع ةٌ نیل از ای  ىظاىٌ هالدیو،

 .شازد ددا دیگران

 غلط ةرداطت ىتیذٌ

 ضرةات ىاكع اظالع ه غلط ةرداطت گُىٌ ٍر ه اشت نرنُز ه نتَم ىُدُاىان ةرای ةلُغ تغییرات کٌ آىذا از

 .شازىد آگاً تغییرات ایو هكُع از را خُد ىُدُان ٍصتيد نُظف هالدیو زىد، نی آىان ةٌ ىاپذیری دتران

 ةاطيد، طيیدً ةارً ایو در را نتَهی کيایات ه طایعات تيَا ه ىداطتٌ ةلُغ تحُل از كتلی اظالع کٌ ىُدُاىاىی

 کييد، اىتخاب را شکُت رهش هالدیو اگر. کييد نی هحظت اغلب ةلکٌ طُىد، نی پریظان ه آطفتٌ تيَا ىٌ

 احصاس ه گیری کيارً ترس، نُدب ه کيد نی دلًُ ترشياک عهلی غُرت ةٌ پصر ه دختر ةرای ةلُغ تحُالت

 .زىد نی غدنٌ هالدیو ه ىُدُان ةیو اظهیيان ه اعتهاد ةٌ ىَایت در ه طُد نی آىَا در ةُدن غیرعادی

. کظاىد نی ٍا دی.شی ه فیلم کتاب، ٍهصاالن، یعيی اظالعات کصب دیگر نياةع ةٌ را ىُدُان هالدیو، شکُت

 ه کيد نی کصب ىادرشت گاٍی ه ىاكع اظالعاتی ه پردازد ىهی نيتع تریو نعلُب اىتخاب ةٌ غُرت ایو در

 .شازد نُادٌ رهاىی ه ةدىی نظکالت ةا را ىُدُان اشت نهکو

 

 پصر ه پدر

 هدُی دصت در ظتعاو ه طُىد نی ةهتاران اىگیز ٍیذان نعالب ه ارتتاظی هشایل ةا ظرف ٍر از ىُدُاىان انرهزً

 ىُدُاىان ةٌ کهک هالدیو ی هظیفٌ. طُد نی ه طدً ایذاد آىان در کٌ ٍصتيد تغییراتی ه خُیض درک ه فَم

. ةیيذاند طان داىتٌ ٍهٌ ه نعلُب رطد ةٌ کٌ اشت دَتی در آىان راٍيهایی ه ةلُغ فرایيد کردن رهطو در

 خُاٍد راٍيهایی ه اظالع کصب ةرای دیگری شهت ةٌ را ىُدُاىان هالدیو، ظرف از اىگاری شَل گُىٌ ٍر

 ىُدُان رفتار در اىحراف یا اطکال ةٌ ه ىدٍد نعلُب ىتیذٌ ٍا راٍيهایی ه اظالعات آن ةصا چٌ ه کظاىد

 هالدیو. کيد نی ایذاد ىُدُان ةرای را فراهاىی نظکالت هظیفٌ ایو از کردن خالی  طاىٌ. طُد نيتَی



 نُكع ةٌ راٍيهایی. ةیيدازىد ىُدُان گردن ةٌ را گياٍان تهام ه ةگیرىد ىادیدً را خُیض نصئُلیت تُاىيد ىهی

 .ةکاٍد آىَا طدت از یا کيد دلُگیری نظکالت از ةصیاری از تُاىد نی


