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  79   ص.:    مصور. ــ )آموزش فنى و حرفه اى؛ شمارٔه درس 4231(
متون درسى رشتٔه مدىرىت خانواده گروه تحصىلى مدىرىت خانواده، زمىنٔه خدمات.

محتوا: کمىسىون برنامه رىزى  و    تألىف کتابهاى    تصوىب  و  بررسى  نظارت،  و   برنامه رىزى 
 درسى رشتٔه مدىرىت خانواده دفتر  تألىف کتابهای درسی فنى و حرفه اى و کار دانش   وزارت  آموزش   

و  پرورش. 
1. روانشناسى رشد. الف. شرکت چاپ و نشرکتابهاى درسى  اىران. ب. اىران. وزارت آموزش   و 

پرورش. دفتر   تألىف کتابهای درسی فنـى و حرفـه اى و کاردانش . ج. عـنوان. د. فروست.
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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

برنامه رىزى محتوا  و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتابهای درسی فنى  و حرفه اى  و کاردانش
نام کتاب: روانشناسى رشد ـ 484/1

مؤلف: سوسن سىف
آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع: ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی  
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همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
پىشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى اىن کتاب بـه نشانى 
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حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرماىند.
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اول باىد اخالصتان را قوی بکنىد، اىمانتان را قوی بکنىد،... و 
اىن اخالص و اىمان، شما را تقوىت می کند و روحىٔه شما را باال می برد و 
نىروی شما جوری می شود که هىچ قدرتی نمی تواند )با شما( مقابله کند.

امام خمىنی )ره( 



مقدمه
امروزه آگاهى از فرآىند تولد ىک نوزاد انسان نه تنها ضرورى بلکه واجب است. کودکان 
نُه ماه پىش از تولد زنده اند و از خون مادر تغذىه مى کنند. ىک چنىن خلقت شگفت انگىز شاىسته 
تا هر  اىن کتاب سعى شده  بزرگسالى است. در  تا  تولد  از  بررسى نحوه رشد ىک کودک قبل 
چه ساده تر مراحل رشد کودک از ابتداى شکل گىرى تا دوره نوجوانى بگونه اى ارائه شود که 
دانش آموزان عزىز موفق به درک اىن فرآىند گردند. براى اىن منظور پىش از شروع چگونگى رشد 
عوامل مؤثر بر آن مانند وراثت، محىط، تغذىه، بهداشت و عواطف مادر مورد بحث قرار مى گىرد 
و با ارائه تفاوتهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و تفاوتهاى مربوط به خانواده مجموعه اى بنام 

)فصل اول( را تشکىل مى دهد. 
در بخش بعد مراحل قبل از تولد نوزاد که شامل مرحله تشکىل نطفه، مرحله روىانى و مرحله 
جنىنى است هم چنىن مراقبت هاى وىژه زمان باردارى که عبارت از تغذىه، بهداشت، تشعشعات 

رادىواکتىو، عواطف و بىمارىها است در )فصل دوم( شرح داده مى شود. 
سپس مراحل رشد کودک از تولد تا دوسالگى شروع خواهد شد که شامل دو دوره نوزادى 
و نوپاىى است. در هرىک از اىن دو دوره نحوه رشد )جسمانى ــ حرکتى، شناختى  ــ      ادراکى، 
عاطفى ــ اجتماعى( بطور جداگانه در )فصل سوم( بررسى مى گردد. فصل چهارم اىن کتاب در 
ارتباط با دوران قبل از دبستان است که از 2 تا 6 سالگى به طول مى انجامد. رشد جسمانى ــ 
حرکتى ــ شناختى ــ ادراکى ــ هوشى ــ زبان ــ شخصىت و رشد اجتماعى مواردى است که 
ارائه خواهد شد. وىژگىهاى دوران 7 تا 11 سالگى از قبىل ىادگىرى مهارتهاى خواندن، نوشتن، 
حساب و ساىر مهارتهاى مربوط به اىن دوران مطالبى است که در فصل پنجم بررسى مى گردد. 
در فصل ششم دوره نوجوانى شامل مراحل مختلف رشد، پىداىش بلوغ، رشد جسمانى، عقالنى، 
شاىستگىها در نوجوانى و ساىر وىژگىهاى نوجوانى از قبىل اعتمادبنفس، سازگارى، ناسازگارى، 
خالقىت، رشد عاطفى ــ اجتماعى و رشد حرفه اى بررسى مى گردد و در خاتمه به   منظور آشناىى 
دانش آموزان عزىز با مبانى مذهبى رشد انسان از نظر اسالم مراحل رشد قبل از تولد شامل پنج 

مرحله و مراحل رشد بعد از تولد شامل سه مرحله زىنت بخش اىن کتاب گردىده است. 


