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 سخن سردبیر

 بهنجاری و نابهنجاری در دوره کودکی

 ی، پی تتهای جهم جطالیک یحولی کن  و شتتده نی تتک شتتده و یییینستتاه کباید در نظر داشتتک کک کودم جودودی اپ شی 

 تت     ججطالیک رف ار نابهنجار کودم  یورک یبک .او در ستتنین جخ  ض وتتروری استتک اهالقیو شتتناه ی، اد عا،ی، ،ای،ی، 

فرد در  ورییا چک حد بر کن  جوردنظررف ار  اینککناشذیر بودن رف ار در شهنک یحول استتتک و درباره جی ان ستتتاپ  قضتتتاو 

ا،ث شده شتناستی تن یب ب  شتناستی جروتی یحولی با پیربنای روان   گیری روانشتک   گذارد.جی های جخ  ض یأثیر جن،یحیطک

 جحیط درم کنیم.هود و جخ  ض یحول و در روابط کنونی او با اسک کک جینای رف ارهای کودم را در سنین 

ر )ودود نشتتانک جروتتی دلی  ب  شتتناه یهای جخ  ،ی جانند دیدگاه آستتیدبر ح تتد دیدگاه جطالیک بهنجاری و نابهنجاری

ک و ی استتستتو  حد جیانی جنحنی نشتتانک بهنجارگاه آجاری )دونک جروتتی دلی  بر بهنجاری استتکی، دیدنابهنجاری و فقدان نشتتا

بهنجار  اد عا،ی و فرهنگی وی برچ د جحیطار فرد بر ح د های جنحنی نشانک نابهنجاری اسکی، دیدگاه فرهنگی )رف کرانک

ودی، شتتکندی، و دیدگاه ستتاپشتتی )بهنجاری بک جن لک یوانایی ستتاپ  فرد با شتترایط جخ  ض ییریض جی  یا نابهنجار دریافک جی

م شناس کودروان، جطرح شده های جخ  ضها و جشکال  جریبط با هر یب اپ دیدگاهگیرد. ،الوه بر یعاجی نقدصتور  جی 

ای جروی ههای بیش ری جوادک اسک پیرا نشانکدر ییریض و یشتخی  رف ار بهنجار و نابهنجار در ستنین اولیک یحول با گرف اری  

ای رف اری هدوره کودکی جانند اه الل های ج یددو اه الل ب رگ الی نی ک کننده ووییک وی در سنینفی ی کودم، یییین

 شناه ی دوره ب رگ الی جطابقک ندارند.های بیعاریبا جقولک

        یشتخی  رف ارهای بهنجار اپ نابهنجار در ستطک کودکی ب تیار دشوار اسک پیرا کودم جودودی در حال یحول و ب یار   

وی گی هاص آن جرح ک اپ یحول کودم استتک.  اقعدروهای هاص رف اری کودم شذیر استتک و ب تتیاری اپ وی گیانیطاف

ست تک بودن جرپهای بین رف ار بهنجار و نابهنجار در سطک کودم ن بک بک ب رگ ال بنا بک دلی  جخ  ،ی جانند اس قرار نیاف ن   

ع یهای ح اس و بحرانی، یغییرا  سرهای روانی، واب ت گی کودم بک ایرافیان دهک اروای نیاپهای هود، ودود دوره کن 

ناس ششود کک روانبا،ث جیهای هاص والدگری رف ارهای واکنشتی هاص ن تبک بک ستبب   و در ووتییک رف اری کودم،  

 های پیادی جوادک گردد.کودم در یییین حدوجرپ رف ارهای جروی و بهنجار با چال 

عواره یوستتتط کنند و هنعی جرادیکهودشتتتان دهک درجان بک ک ینیب کودم  وقکهیچبتایتد یودتک داشتتتک کودکتان     

ان ظارا  جنطقی و لیرجنطقی والدین و ایرافیان در بررستتی  درن یجکشتتود ب رگ تتالی کک لالباو والدین  ه تت ند ارداد داده جی

های بهنجار واکن  فرپندشتتتانهای رف اری والدین اپ ب تتتیتاری اپ گ ار   درواقعو  جشتتتکال  رف تاری کودم نق  دارد 

ب رگ تالن استک. نک ک دو  این استک کک ب یاری اپ جشکال  رف اری کودکان     را ان ظاکودم در جقاب  شترایط جحیطی و  

ظر نیوانند یکالیض جریبط با سن یحول هود را اپ نقطکنشتانگر شتک تک آنها در برآورده ستاه ن ان ظارا  یحولی اسک و نعی    

ر شتتتناه ی دبک یاد داشتتتک کک جداهال  روانباید  باألهرهو  های جخ  ض شتتتناه ی، اد عا،ی، ،ای،ی و ... انجا  دهند.کن 
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گیرد ولی در ستتطک ب رگ تتال، هدف ،عده ستتود دادن کودم بک ستتطوح بالیر یحول صتتور  جی  هدف باستتطک کودم 

 باپگردد.  رف کوری بهنجار اپ دسکجداهال  این اسک کک فرد بک سطک کن 

یطی شتناستی، ساه اری، یحولی، جح  های جخ  ض نشتانک بکدر نظر گرف ن یب نظا  ارپشتیابی دقی  رف ارهای کودم اپ دن 

نیم کجشتتتخ   اینکککند. ها کعب جیدر رابط با جحیطی، و ستتتاپشتتتی یا حد پیادی بک جری،ع ستتتاه ن این چال  د)رف ار فر

های جخ  ض کعب کودم در جوقییک یاف گی روانیستتتاپجاندهنده دارد و بک رف تارهتای کودم یتا چک حد نق  ستتتاپجان   

در نردبان  ؛ رف ار کودمقرار دارد "جن"ا گ ت  گی کن   م یا چک حد در هدجک یوحیدیاف گی ید؛ رف ار هاص کودکنجی

رف ار کودم ب تت ک بک جحیط و بافک پندگی او دارای چک جینای  اینککو  ؛های یحولی استتکیحول چقدر هع تتو با ستتایر کن 

 ض جحیطی اسک های جخ ظا  کنشی در اریباط با شرایط و جوقییک؛ یینی ینها با در نظر گرف ن فرد بک جن لک یب نهاصی اسک

یوان درم جناستتبی اپ رف ار بهنجار و یا نابهنجار داشتتک. اگر کودم اپ جحیط و بافک پندگی هود جج ا در نظر گرف ک کک جی

 شناه ی او لیرجعکن اسک.شود درم و شناهک نظا  روان

 ار بک ساپ  رسانی یب رفجی ان هدجک ،رف ارغرافیای )بید جکانیی یب و د در نظر گرف ن یاریخ )بید پجانیی یورک یبک

ک جا یواند در یییین بهنجاری و نابهنجاری بفرد در شتتترایط جخ  ض، و هعننین ارپیابی رف ار در نقطک یحولی هاص کودم جی

ک ،نوان دو بهنجار و نابهنجار ب ة باشتیم کک یق یم رف ارهای یب کودم بک دو دس  داشت ک کعب کند. ولی هعواره باید در نظر 

یواند در یب نقطک اپ نردبان یحول و در یب شرایط هاص پجانی و یب رف ار جی ؛ج عای  اپ یکدیگر اشت باه اسک  کاجالوحالک 

 نابهنجار.   کاجالوای دیگر جکانی و فرهنگی، بهنجار ی قی شود و در شهنک

یحولی،  شتتناستتیو ستتطک یخ تت  باید در ستتک حیطک کارب د باشتتد: روانشتتناس کودم اپ نظر نود بینیم روانبنابراین جی

 وف  ی رشناسان کنونی کشورجان کک بک چند درصد روان راس یبکشناسی بالینی کودم. شتناسی جروی کودم، و روان روان

یربیک چنین  هتایی ، عی برهوردارنتدو و یتا چک حد نظا  آجوپشتتتی بک   شرداپنتد اپ چنین وی گی ج تتتارت  روانی کودکتان جی  

ش ک دواب جشخ ی ندا اینکککک به ر اسک هعواره در حد شرس  باقی بعانند؛ نک  هاییسؤال وورپدجیشتناستانی جبادر    روان

 ی هود باشیم.    ارپیاب درصددجطرح باشند و هعیشک اپ هود بپرسیم و بیندیشیم و  سؤالباشند ب کک به ر اسک هعواره بک ،نوان 
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 شناسی دانشگاه گیالندانشیار روان


