






فرآیند و مسائل روز در رشد و تكامل

ھدفھاي كلي 

آشنایي با تعریف، موضوع، ھدف روان شناسي رشد.1

.آشنایي با تعریف مفاھیم رشد، نمو، و نضج.2

  .آشنایي با سرگذشت و تئوریھاي روان شناسي رشد.3



  فرآیندھاي رشد و تكامل

 افكار، .ھمتا بي است فردي ما از یك ھر
 خودش بھ فرد یك رفتارھاي و احساسات،
 بھ ھمساالنش شبیھ چھ اگر و دارند اختصاص

 دستگاھھاي ھمان داراي زیرا .رسد مي نظر
 چشم، مغز، یعني دارند دیگران كھ است زیستي

.دارد ... و قلب



 دارد، ذھني دیگر اشخاص مانند فرد ھر ھمچنین،

 مانند نیز و .آورد مي یاد بھ و كند مي استدالل و میاندیشد

 در ما ھمھ .دارد مردم با اجتماعي ھاي تجربھ دیگران

 خود دوستان و ھمساالن با و ایم شده بزرگ خانواده

 در را عمرش از زیادي سالھاي ما اكثر و داریم، روابطي

    .است گذرانده مدرسھ



فرایندھاي زیستي و بدني 
فرایندھاي شناختي 

فرایندھاي اجتماعي و شخصیتي 
فرایندھاي شخصیتي

:این فرایندھا عبارتند از



مسائل روز در رشد و تكامل مسائل روز در رشد و تكامل 

پرسش از تغییر كیفي در دوران كودكي 

پرسش از مشكالت یا مسائل مراحل رشد و تكامل 

پرسش درباره پیوستگي و ناپیوستگي در رشد و نمو 

كھ داراي سھ بعد است



ر  ك ام ھ ی یش از اینك ودك، ب ل ك د و تكام ھ رش ھ مطالع ت ك سالھاس

ده  اعي در آم ھ صورت امري اجتم انتزاعي و نظري محض باشد، ب

د و . است ین رش ونگي توصیف و تبی ھ چگ ان ردش ب و روان شناس

اره رشد و  ادي درب تكامل اكتفا نمي كنند بلكھ مي كوشند اطالعات زی

رل،  ونگي كنت د چگ ي خواھن ین م د، ھمچن ت آورن ان بدس و كودك نم

. تغییر، و بھتر ساختن رشد و نمو را دریابند



سیستماتیك است نھ تصادفي،

روان شناسان رشد چھ چیز را مطالعھ مي كنند؟روان شناسان رشد چھ چیز را مطالعھ مي كنند؟

رشد و تكامل 
تغییري را در بر 

:مي گیرد كھ

در مرحلھ زماني زندگي یك 
شخص رخ مي دھد نھ در یك 

ساعت یا در دو نسل،

در ھمھ مردم پیدا مي  
شود نھ چند نفر 

بھ افزایش سن و تجربھ 
. بھ شخص بستگي دارد

پایدار است نھ موقت،

پیشرو است نھ پسرو، یعني 
پیش مي رود نھ عقب

پیوستھ است نھ باال و 
پایین رونده،



 كھ است این رشد شناسان روان براي دیگر پرسش

  جنسي،جنسي،  نقشھاينقشھاي  وو  اخالقياخالقي  دركدرك  عواطف،عواطف،  وو  زبانزبان  رفتار،رفتار،  وو  تواناییھاتواناییھا  ««

  پیداپیدا  تغییرتغییر  فردفرد  شدنشدن  بزرگبزرگ  بابا  چگونھچگونھ  ھمدرديھمدردي  وو  اجتماعياجتماعي  مھارتھايمھارتھاي

    »»  میكنند؟میكنند؟

  تواند؟ نمي سالھ 2 كودك كھ بگوید و بكند تواند مي چھ سالھ 4 كودك مثال



ابعاد رشد و تكامل 

:میدان روان شناسي رشد بھ سھ بعد ظاھرا جداگانھ تقسیم میشود

رشد و نمو بدني، شامل تغییرات بدني و رشد حركتي،. 1
رشد و تكامل شناختي، شامل تفكر و زبان . 2

عاطفي، شامل شخصیت و روابط با –رشد و تكامل اجتماعي . 3

.اشخاص دیگر



 » طبیعت « یعني دروني و فطري نیروھاي از نمو و رشد آیا *

شود؟ مي ناشي

یا معلول و محصول نیروھاي محیطي یا بیروني یعني پرورش  *

است؟

و بیروني ) فطري ( و یا رشد و نمو از تعامل نیروھاي دروني  *

نتیجھ میشود؟) محیطي ( 



 پیش نگريپیش نگري

شناسان رشد پرسشھایي را مطالعھ میكنند كھ شناسان رشد پرسشھایي را مطالعھ میكنند كھ  روانروان
عمال سودمندند و مستلزم چالش ھاي فكري عمال سودمندند و مستلزم چالش ھاي فكري 

این روان شناسان ھم تدریس میكنند و ھم این روان شناسان ھم تدریس میكنند و ھم . . میباشندمیباشند
..زیاد یاد مي گیرندزیاد یاد مي گیرند

روان شناسي رشد اكنون یكي از حوزه ھاي زنده روان شناسي رشد اكنون یكي از حوزه ھاي زنده 
..و مھم تحقیق و مطالعھ استو مھم تحقیق و مطالعھ است





روشھاى مطالعھ رشد و تكامل آدمى

 روش مشاھده

ردن لمس ،شنیدن، دیدن: است ادراك حسىمشاھده شامل  ، ك

ا  دنی راى . بوئی اگون ب ایل گون تفاده از وس ین، اس ھمچن

ى اھده را در برم رد مش ر . گی روریات ھ ق از ض اھده دقی مش

. تحقیق علمى است



اعضاى حسى طبیعى و سالماعضاى حسى طبیعى و سالم. . الفالف

بالیدگى ذھنى. ب

كمك ابزارھاى فیزیكى. پ

شرایط خاص شخصى، زمانى و مكانى براى مشاھده. ت

شناخت میدان. ث

:شرایط الزم اینگونھ مشاھده از این قرارند



 و رشد محققان استفاده مورد غالبا كھ اي مشاھده فنون

 ضعیف و قوي نقاط كدام ھر و گیرند مي قرار نمو

  :قرار این از اند گونھ سھ دارد خاصي

مشاھده رفتار و عادات یا كردار شناختى. الف

روش بالینى مشاھده. ب

مشاھده كنترل شده. پ



:شود  بھ ھمین منظور از چند روش استفاده مى

)1(

 غیر محققى عھده بھ را مشاھده عمل
كنند مى واگذار تحقیق طراح محقق از
.

)2(

 خواھد مى كھ را رفتارى محقق
 كند یادداشت )دوم محقق( گر مشاھده

 ً  بر او تا كند مى تعریف او براى دقیقا
 مشاھده بھ خاص تعریف این حسب

.بپردازد

)3(

شود و  گر استفاده مى براى مشاھده یك رفتار از دو نفر مشاھده
سپس یادداشتھاى آنھا را درباره رفتار مورد تحقیق با ھم مقایسھ 

.كنند مى



روش مصاحبھ و پرسشنامھروش مصاحبھ و پرسشنامھ.2
  ھاىھاى  انگیزهانگیزه  وو  تواناییھا،تواناییھا،  افكار،افكار،  عقاید،عقاید،  ھاھا  پرسشنامھپرسشنامھ  وو  ھاھا  مصاحبھمصاحبھ  وسیلھوسیلھ  بھبھ  محققمحقق

  كلماتكلمات  شكلشكل  بھبھ  رارا  خودخود  ھاىھاى  دادهداده  وو  كند؛كند؛  مىمى  وارسىوارسى  فعاالنھفعاالنھ  رارا  بزرگساالنبزرگساالن  وو  كودكانكودكان

  تعبیرتعبیر  زیرازیرا  استاست  خاصىخاصى  مھارتمھارت  وو  حساسیتحساسیت  مستلزممستلزم  كودكانكودكان  بابا  مصاحبھمصاحبھ  ..كندكند  مىمى  تنظیمتنظیم

  تاتا  داردار  ناساختناساخت  بسیاربسیار  ازاز  توانتوان  مىمى  رارا  مصاحبھمصاحبھ  ..استاست  دشواردشوار  ایشانایشان  پاسخھاىپاسخھاى  تفسیرتفسیر  وو

..كردكرد  مرتبمرتبداردار  ساختساخت  بسیاربسیار

كاربرد آزمونھاي میزان شده كاربرد آزمونھاي میزان شده روش روش .3

مطالعھ حالت و روش بالیني مطالعھ حالت و روش بالیني . . 44



    طرح تحقیقطرح تحقیق) ) استراتژي ھاي استراتژي ھاي ( ( راھبردھاي راھبردھاي 

راھبرد آزمایشراھبرد آزمایش. . 11

ّى كشف اصلى روش فعال آزمایش  اثبات و بررسى و عل
 در .است كنترل و دستكارى متضمن آزمایش .است
ً  كھ خطا، و كوشش و مشاھده كھ حالى  طور بھ ظاھرا
.دارد محدودیتھایى روند، مى بكار وسیع



راھبرد آمارىراھبرد آمارى. . 22

بندى بندى   گردآورى، تحلیل، و طبقھگردآورى، تحلیل، و طبقھبھ علم بھ علم » » علم آمارعلم آمار««اصطالح اصطالح 

..میشودمیشود  بھ عنوان پایھ استقرار اطالقبھ عنوان پایھ استقرار اطالق  ھاھا  دادهداده



راھبرد آمارىراھبرد آمارى. . 22

رود رود   شناسى بیشتر بكار مىشناسى بیشتر بكار مى  روشى كھ از علم آمار در روانروشى كھ از علم آمار در روان

ھنگامى مورد ھنگامى مورد   و شھرت دارد روش ھمبستگى است وو شھرت دارد روش ھمبستگى است و

خواھد چگونگى رابطھ خواھد چگونگى رابطھ   گیرد كھ محقق مىگیرد كھ محقق مى  استفاده قرار مىاستفاده قرار مى

ً بھ صورت  ً بھ صورت میان دو یا چند عامل را كشف كند، و معموال میان دو یا چند عامل را كشف كند، و معموال

..شودشود  پرسش مطرح مىپرسش مطرح مى



::ھمبستگى بین عوامل ممكن است بھ دو صورت باشدھمبستگى بین عوامل ممكن است بھ دو صورت باشد

،،  ھمبستگى مثبتھمبستگى مثبت. . الفالف

،،ھمبستگى منفىھمبستگى منفى. . بب

عالوه بر راھبردھاى طرح تحقیقى نامبرده، دو راھبرد عالوه بر راھبردھاى طرح تحقیقى نامبرده، دو راھبرد 

طرح تحقیقى دیگرى براى مطالعھ رشد و تكامل طرح تحقیقى دیگرى براى مطالعھ رشد و تكامل ) ) استراتژىاستراتژى((

::شوند كھ عبارتند ازشوند كھ عبارتند از  در افراد آدمى بكار برده مىدر افراد آدمى بكار برده مى



). اتوبیوگرافى–بیوگرافى (راھبرد سرگذشت نگارى  1.

 عده طولى راھبرد در .عرضى روش و طولى راھبرد .2

 و دھند مى قرار مطالعھ مورد تفضیل بھ را كودكان از كمى

 مشاھده را آنھا رشدى تغییرات سال بھ سال و ماه، بھ ماه

.كنند مى





 اصول رشد و تكامل آدمياصول رشد و تكامل آدمي                              

آشنایي با اصول كلي رشد. 1

آشنایي با خصایص عمومي رشد . 2

آشنایي با عوامل موثر در رشد . 3



    اصول رشد و تكاملاصول رشد و تكامل

.  .  رشد و تكامل متضمن تغییرات استرشد و تكامل متضمن تغییرات است. . 11

:  :  باید دانست كھ ھرگونھ تعییر رشد و تكاملي داراي خصایص زیر استباید دانست كھ ھرگونھ تعییر رشد و تكاملي داراي خصایص زیر است

.ھدفدار است: الف

.تغییر رشدي ھمیشھ بھ پیش متوجھ است و برگشت ندارد: ب

تغییرات رشد و تكامل انسان بھ چند نوع انجام میگیرند كھ از لحظھ : پ

.باروري و مرگ ادامھ دارند



 :بعضي از رشد شناسان نیز این تغییرات را بھ چھار گروه تقسیم میكنند

تغییر اندازه . 1

تغییر نسبت. 2

ناپدید شدن خصایص قدیمي . 3

كسب مشخصات تازه . 4



گرایش كودك نسبت بھ تغییر اعم از مساعد و نامساعد از عوامل 
 :متعددي متاثر میشود

آگاھي كودك از تغییر  . 1

چگونگي تاثیر تغییر در رفتار. 2

تاثیرات گرایشھاي اجتماعي.3

تاثیر چگونگي تغییر اندام ظاھري كودك در گرایشھاي اجتماعي .4

تاثیر گرایشھاي فرھنگي در شیوه برخورد مردم با كودكاني كھ در . 5
. ظاھر و رفتار خود تغییرات رشد و تكاملي پیدا میكنند



    اصول رشد و تكاملاصول رشد و تكامل

رشد و تكامل اولیھ بسیار بارزتر و بحراني تر از رشد و تكامل رشد و تكامل اولیھ بسیار بارزتر و بحراني تر از رشد و تكامل . . 22

.   .   بعدي استبعدي است



مساعد اجتماعي روابط *

حاالت ھیجاني و عاطفي *

نقش گزاري اولیھ  *
 تحریك محیطي *

عوامل و شرایطي كھ در پایھ ھاي اولیھ رشد و تكامل آدمي اثر 

 :مي گذارند بھ اختصار عبارتند از



د وگرایشھاي او . 1 ي دارن یادگیري و تجربھ در رشد و بزرگ شدن كودك، نقش مھم
.عمدتا تحت تاثیر آنھا قرار دارند

) عادتھا(ھاى اولیھ منشأ پیدایش و رشد الگوھاى عادى  بھ این سبب كھ ھمین پایھ. 2
ى ر  م دگى اث ول زن ان در ط اعى كودك ى و اجتم ازگاریھاى شخص ھ در س ند ك باش
.گذارند مى

ودكى . 3 د در دوران ك ارى، اعم از خوب و ب بھ این دلیل كھ الگوھاى گرایشى و رفت
.شوند و برخالف عقیده عامھ، تقریباً پایدار خواھند بود ریزى مى پى

ت . 4 ل آن اس ایر مراح انتر از س دگى آس از زن ر در آغ ھ تغیی ھ ھرگون ت ك دیھى اس ب
ھ  ان اولی ان(بنابراین، شخصیت مربی دین، معلم م است) وال ودك بسیار مھ ز . ك ن نی ای

 .كند اھمیت مسئولیت سنگین مراكز تربیت مربى یا معلم را روشن مى

چرا پایھ ھاي نخستین رشد و تكامل آدمي مھم است؟



    اصول رشد و تكاملاصول رشد و تكامل

.  .  رشد و تكامل محصول و نتیجھ نضج و یادگیري استرشد و تكامل محصول و نتیجھ نضج و یادگیري است. . 33

یك رشتھ منظم تغییرات ژنى است كھ در طول زندگى یك رشتھ منظم تغییرات ژنى است كھ در طول زندگى » » نضجنضج««منظور از منظور از 

پیدایش تدریجى خصایص سرشتى و ناآموختھ كھ پایھ شوند یاشوند یا  ظاھر مىظاھر مى

.ژنتیك دارند



    اصول رشد و تكاملاصول رشد و تكامل

نضج و یادگیرىنضج و یادگیرى) ) تفاعلتفاعل((  تعامل تعامل         

ھ آن دو  نضج و یادگیرى رابطھ متقابل دارند و تقریباً ھمھ رشدشناسان بر این باورند ك

ا » تعامل«با یكدیگر  ك از آنھ ر ی أثیر ھ ین ت ھ تعی دارند و این تعامل بھ حدى است ك

شود و  در یك رفتار غالباً غیرممكن است و این تعامل از لحظھ انعقاد نطفھ آغاز مى

ً  تنھا مى. تا دم مرگ ادامھ دارد دتا د عم یش از تول توان گفت كھ رشد و نمو دوران پ

 .گیرد و بسیار كم بھ فعالیت بستگى دارد از نضج سرچشمھ مى



    اصول رشد و تكاملاصول رشد و تكامل

: : آثار رابطھ متقابل نضج و یادگیري را میتوان چنین خالصھ كردآثار رابطھ متقابل نضج و یادگیري را میتوان چنین خالصھ كرد        

نضج  *.    گذارد ھاى محیطى گوناگون كودك در الگوى رشد و نمو او اثر مى تجربھ *

.كند و چگونگى آن براى رشد و تكامل فرد و محدودیتھایى ایجاد مى

.كند محرومیت از فرصتھاى یادگیرى، رشد و تكامل را محدود مى *

.تحریك یا انگیزش از جملھ عوامل بسیار اساسى براى رشد و تكامل كامل است *

.اثر بخشى یادگیرى بھ زمان خاص بستگى دارد *
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. مي نامد »لحظھ آموزش پذیري «  آمادگي نضجي را ھاویك ھرستھاویك ھرست

:  معیارھاي تعیین آمادگي یادگیري عبارتند از

 .یا اظھار عالقھ كودك بھ آموختن رغبت بھ یادگیري،. 1

.یا اصرار كودك بھ اینكھ مرتباً آموزش ببیند ،ادامھ رغبت. 2

.یا نشان دادن پیشرفت و بھبود تدریجى در آموختن ،بھبود . 3
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الگوي رشد و تكامل قابل پیش بیني است  الگوي رشد و تكامل قابل پیش بیني است  . . 44

ھر نوع حیوانى الگوى خاص رشد و تكامل را دارد انسان نیز از الگوى رشد و تكامل 

.گیرد كند و این الگو كمتر تحت تأثیر تجربھ قرار مى ویژه نوع خود پیروى مى
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در رشد و تكامل آدمي تفاوتھاي فردي وجود دارند  در رشد و تكامل آدمي تفاوتھاي فردي وجود دارند  . . 55

در حقیقت، ھر شخص از لحاظ بیولوژیك و ژنتیك با «بھ گفتھ یكى از دانشمندان 

.»دیگران متفاوت است
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ارزش عملى تفاوتھاى فردى

شود كھ والدینھا و  پذیرفتن وجود تفاوتھاى فردى در الگوھاى رشد و تكامل سبب مى

:معلمان

.كودكان را با یكدیگر مقایسھ نكنند-1

.از ھر كودك در حد توانایى او انتظار داشتھ باشند-2

.رفتار یا برخورد خود را با شخصیت ھر كودك سازگار كنند-3
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ارزش عملى تفاوتھاى فردى

تشویق و تنبیھ ھر كودك را با شخصیت و یا الگوھاى رشد و تكامل خاص او  -4

.سازگار كنند

.آموزش را تا حد امكان انفرادى كنند-5

- » متوسط«در نظر داشتھ باشند كھ اگرچھ پیش بینى چگونگى واكنش شخص  -6

بینى چگونگى واكنش شخص معین  در یك موقعیت معین امكان پذیر است، لكن پیش

.امكان ندارد
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الگوى رشد و تكامل آدمى مراحلى داردالگوى رشد و تكامل آدمى مراحلى دارد. . 66

:شود فراخناى زندگى بھ ھشت مرحلھ تقسیم مى

                                                  پیش از تولد.1     

شیرخوارگى و نوپایى.2

 كودكى اولیھ.3

كودكى میانھ.4    

 نوجوانى.5 

 بزرگسالى جوان.6

 میان سالى.7

 بزرگسالى بعدى.8
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استاست  خاصخاص  اجتماعىاجتماعى  انتظاراتانتظارات  رارا  رشدرشد  مرحلھمرحلھ  ھرھر  ..77

  كھكھ  نامندنامند  مىمى  »»رشدىرشدى  تكالیفتكالیف  یایا  وظایفوظایف««  رشدرشد  شناسىشناسى  روانروان  دردر  رارا  اجتماعىاجتماعى  انتظاراتانتظارات

 حدود یا مرحلھ یك در رشدى تكلیف« كند مى تعریف چنین ھرست ھاویگ راآنھاآنھا

 باعث آن در موفقیت كھ شود، مى ظاھر و دھد مى رخ فرد یك زندگى در معین مرحلھ

 كھ صورتى در شد، خواھد بعدى تكالیف در موفقیت و پیشرفت و او خشنودى

 و گرفت، نخواھد قرار جامعھ تأیید مورد انجامید، خواھد فرد ناخرسندى بھ شكست

».شد خواھد منجر بعدى تكالیف در مشكالتى بھ
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 انسانانسان  تكاملتكامل  وو  رشدرشد  خصایصخصایص

 یادگیرى و آموزش مھم امر شناخت اصلى پایھ آدمى تكامل و رشد ماھیت دقیق مطالعھ

 تواند نمى نشود دارا را الزم خصایص )دانشجو و آموز دانش( محصل تا زیرا است

 و آموزش در موفقیت از نیز معلم و یابد توفیق )اى مدرسھ( رسمى یادگیرى در

.شد خواھد محروم او پرورش
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ھ . رشد و تكامل آدمى خصایصى دارد كھ در كم و كیف آن مؤثرند. 1 این خصایص، كھ ب

:بعضى از آنھا در بحث از اصول رشد و تكامل اشاره كردیم، عبارتند از

.كند رشد و تكامل از یك الگو یا قالب پیروى مى

ث  دگى و مك دون بری ً رشد كرده است، ب در سال پنجم زندگى از لحاظ ذھنى یا عقلى كامال

اى گروھى  گوید و مى سخن مى تواند یك داستان نسبتاً طوالنى را بازگو كند، و بازیھ

.دھد را ترجیح مى
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ودك در . رود رشد و تكامل از پاسخھاى عام بھ پاسخھاى خاص پیش مى. 2 پاسخھاى ك

ھ  پس ب د و س اص دارن ت خ دا حال ى ابت ى و ذھن ل حركت د و تكام ل رش ھ مراح ھم

.آیند صورت خاص درمى
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.رشد و تكامل مداوم است. 3

ھ» سن«بھ ھمین سبب، یك كودك چند نوع  ا جنب اى از شخصیت  دارد كھ ھر كدام از آنھ

:دھد از قبیل طفل را نشان مى

.كھ نمایانگر طول عمر شخص است، (C.A = chronological Age)زمانىسن 

كھ میزان فھم و درك كودك را نسبت بھ سن خود  (M.A = Mental Age)عقلىسن 

دارد آیا كودك از  كھ معلوم مى (P.A = Physical Age)دھد، سن بدنى نشان مى

 لحاظ بدنى رشد الزم و متناسب سن خود را كرده است یا نھ
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كھ از چگونگى رشد و تكامل اجتماعى كودك  (S.A = Social Age)اجتماعىسن 

كند، حكایت مى

كھ نشان دھنده میزان رشد و تكامل ھیجانى و  (E.A = Emotion Age)عاطفىسن 

.عاطفى كودك است

توان بھ كم و كیف  كھ از روى آن مى (A.A = Achievement Age)تحصیلىسن 

.....تحصیلى كودك در مدرسھ پى برد، و
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. مانند تفاوتھاى فردى در میزان رشد و تكامل ثابت مى. 4

ول و متوسط  ھ حد معم ى او ب ا عقل دنى ی ھ رشد ب ودكى ك ھ ك ن است ك اعتقاد عام بر ای

ھ حد متوسط برسد نرسیده است پس از چندى مى د و ب ران كن د آن را جب ن . توان ای

ى  اى فراوان رعكس، شواھد و دلیلھ ھ ب ى نیست بلك اى علم د دلیلھ ورد تأیی اعتقاد م

. ماند دھند میزان رشد و نمو ثابت مى داریم كھ نشان مى
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ھ  نوزادانى كھ در ابتدا بھ سرعت رشد مى ب، ب ین ترتی ھ ھم ز ب دى نی د در مراحل بع كنن

دى رشد  رشد سریع خود ادامھ مى ھ كن دھند، درحالیكھ نوزادان كند رشد بعدھا نیز ب

ر  نمودارھاى رشد قد نشان داده. كنند مى ھ در نخستین سالھاى عم اند كھ كودكانى ك

. مانند قد مى اند بعدھا نیز كوتاه كوتاه قد بوده
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. رشد و تكامل بخشھاي مختلف بدن بھ میزانھاي متفاوت انجام میكیرد. 5

.بیشتر خصایص در رشد و تكامل با ھمدیگر بستگى دارند. 6

.بینى است رشد و تكامل قابل پیش. 7

. ھر مرحلھ رشدى ویژگى مختص خود دارد. 8

ً كودك در دو سالگى بھ كشف و شناخت محیط خود تالش مى ن  مثال د و بیشتر روى ای كن

ى ت، م ز اس الش متمرك تن را  ت خن گف رد و س ت بگی دنش را بدس رل ب د كنت كوش

.فراگیرد
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د  شوند در سنى كھ رخ مى خواھنده مى» رفتار دشوار«بیشتر شكلھاى رفتار كھ -9 دھن

.طبیعى ھستند«رفتار عادى 

ً و طبیعتاً مراحل مھم رشد و تكامل را مى -10  .پیماید ھر فرد معموال
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عوامل مؤثر در رشد و تكامل

توان در مطالعھ دو پدیده اساسى و عمقى رشد و یادگیرى خالصھ  شناسى را ھم مى روان

 .كرد
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 تكامل و رشد براى كلیدى -  شخص میراث یا وراثت .1

 منتقل جنسى سلولھاى بھ والدین از كھ گیرد برمى در را زیستى عوامل ھمھ وراثت

.دھند تشكیل را فرزند تا شوند مى
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.ژن بارز و ژن مستور یا ژن غالب و ژن گیرنده

ھ صورت مجموعھ ژنھایى كھ ما از مادر و پدرمان بھ ارث مى ریم ب یم  ب ب تنظ اى مرت ھ

ین مى شده ھ، جن ھ ھر صفت ك وط ب وزوم مرب ت كروم ى از  اند و در ھر جف رد یك گی

وزوم  ھ كروم ق ب راى ظاھر ساختن صفت متعل مادر و یكى از پدر است كھ آن دو ب

:آید كنند كھ در این ھنگام سھ وضع پیش مى خود با ھمدیگر رقابت مى
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 رقابتى صورت، این در كھ ھستند ھمسان ارثى صفت لحاظ از دو ھر.1

 را ژن دو ھر و شد، خواھد ظاھر بچھ در صفت آن و بود نخواھد

.خواند خواھیم »غالب« یا »بارز«
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ً  ھستند ناھمسان ارثى صفت لحاظ از دو ھر.2  آبى مادر چشم رنگ ژن مثال

 خاص صفت كھ ژن ھر صورت، این در است سیاه پدر چشم رنگ ژن و

 ژنى و شد خواھد نامیده بارز ژن یا »غالب ژن« سازد ظاھر را خود

 ظاھر بچھ در را خود خاص صفت است نتوانستھ و بوده ضعیف كھ

 خواھد خوانده »مستور ژن« یا«مغلوب ژن« یا »گیرنده« ژن سازد

 .شد
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 منتقل بعد نسل بھ نسلى از بلكھ رود نمى بین ازھرگز مستور ژن البتھ

 غالب و بارز ژن صورت بھ دور نسلھاى در حتى دارد احتمال و شود مى

  .است نكرده كشف را امر این علت ھنوز علم كھ شود ظاھر و درآید

 نتیجھ حقیقت، در خواھران و برادران بین ویژگیھا یا خصایص اختالف

.آنھاست رقابت و ژنھا اختالف ھمین
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 اصول عمده وراثت زیستى

:اند دانشمندان از مطالعات خود روى وراثت زیستى بھ اصول زیر دست یافتھ

.وجود خصایص مشترك در افراد. 1

.ھاى وراثت ھستند اى پایھ ژنھاى موجود در سلولھاى نطفھ. 2

. نفوذ و تأثیر اجدادى. 3

). یا حد وسط(تمایل بھ سوى متوسط . 4
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 موروثى خصایص از بعضى

ً  كھ شخص خصایص از برخى :از عبارتند ھستند ارثى عمدتا

بدن بلندى )1 

ً  بدن نوع )2  عموما

جنسیت )3 
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ً  سیما و ظاھر كلى ساخت )4  رنگ و شكل سر، موى رنگ و بافت پوست، مخصوصا

 كھ اى مشاھده قابل و خارجى خصایص ھمھ سر، شكل گوش، ساخت بینى، شكل چشم،

.كنند مى مانند بى فرد یك سیما و ظاھر لحاظ از را او

.قلب شكل و دارد، اثر فرد دید در كھ چشم عدسیھاى شكل قبیل از درونى ساخت )5 
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كھ است ارثى نیز خاص ھاى شیوه بھ كنش یا عملكرد بھ تمایل ارثى ساخت بر عالوه

:باشد مى زیر كنشھاى شامل

عصبى؛ پاسخھاى .1

.حواس كارآیي .2

  .»نباتى دستگاه« عملیات یا كار .3

 .داخلى غدد سیستم عملكرد .4

  .بدنى رشد سرعت .5

  .خاص بیماریھاى براى آمادگى .6
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 مطالعھ وراثت

 ً  روش از نھ یا است ارثى صفتى آیا اینكھ تعیین یا وراثت مطالعھ براى معموال

ً  كھ كنند مى استفاده ھمبستگى  والدین با را فرزندان :دادیم توضیح اش درباره قبال

 مطالعھ و مقایسھ ھمدیگر با را قلو دو كودكان و یكدیگر، با را خانواده اعضاى

.است جالب ما ھمھ براى اى مطالعھ چنین و كنند مى
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 علیت مسألھ

 این دلیل پدیده دو افتادن اتفاق ھمزمان و ھم با كھ اند دریافتھ را حقیقت این دانشمندان

 از بنابراین، و .دارد وجود )معلولى علت یا( علیت رابطھ دو آن میان كھ نیست

 ھمانندیھا آن كھ گرفت را نتیجھ این توان نمى اشخاص میان موجود ھمانندیھاى

.دارند ارثى ریشھ و زمینھ یا ھستند ارثى
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:از عبارتند كودك تكامل و رشد در دیگر مؤثر عامل دو

ھوش .1

) جنسیت ( جنس .2

 محیط .3
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 انسان رفتار و تكامل و رشد در مؤثر اجتماعى نھادھاى یا سازمانھا مھمترین

:از عبارتند

 .خانواده .1

  .مدرسھ .2

  .جامعھ .3

 .جمعى ارتباط وسایل .4
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 در نیز دیگر عوامل -  برخوردارند اھمیت اول درجھ از كھ - مذكور عوامل بر عالوه

 دوم درجھ در پیش در مذكور عوامل بھ نسبت كھ مؤثرند كودك تكامل و رشد

:از عبارتند عوامل این .ھستند اھمیت
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 .حوادث و بیمارى .1

 .شدید ھیجانھاى .2

طبیعى زمان از پیش زایمان .3

 .آفتاب و پاكیزه ھواى .4
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محیط و وراثت تعامل

 این لكن ھستند آدمى تكامل و رشد پایھ )وراثت( ژنتیك مكانیزمھاى كردیم اشاره چنانكھ

 برابر تنھا نھ محیطى )كنندگان تعیین( عوامل كھ است شده شناختھ پیش مدتھا از نیز

ً  .ھستند زیستى عوامل از مؤثرتر موارد بعضى در حتى  رفتار بر حاكم قوانین مثال

.مؤثرند كودك رفتار نمو و رشد در ھستند متنوع و متعدد فرھنگھا برحسب كھ اجتماعى
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  :كنیم خالصھ فرمول این در را تكامل و رشد توانیم مي این بنابر

T×E  × H = O

 زمان ×محیط  ×وراثت = رشد و تكامل رفتار موجود زنده 





 زندگى مرحلھ نخستین
 لحظھ یك در و شود، مى آغاز بینى پیش قابل غیر لحظھ یك در زنده موجود ھر زندگى

 ندارد اختیارى لحظھ دو این از یك ھیچ در او خود كھ یابد مى پایان بینى پیش غیرقابل

 انعقاد لحظھ زندگى، آغاز لحظھ .دارد پیش در اى آینده یا سرنوشتى چھ داند نمى و

.است رحم در نطفھ

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



ً  آدمى در زندگى از دوره این  اول ھفتھ دو كھ كشد مى طول روز 280 یا 279 معموال

 در تكاملى و رشد فرایند مھمترین .نامند »اى نطفھ مرحلھ« یا »بارورى مرحلھ« آنرا

.است سلول تقسیم مرحلھ این طول

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



 و تفكیك با كھ خوانند »جنینى پیش مرحلھ« یا »رویانى مرحلھ« را بعد ھفتھ شش

 صورت بھ سلولھا از بعضى كھ معنا بدین .شود مى مشخص سلول شدن  اختصاصى

 نیز گروھى و دھند، مى تشكیل را استخوان یا عضلھ برخى آیند، مى در عصبى بافت

 .یابند مى اختصاص ویژه كنشھاى براى

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



 ً  متفاوت پوست خاص سلولھاى از بینایى دستگاه مخصوص عصبى سلولھاى مثال

 بسیار شكل بھ ھنوز( مغز كنش و قلب ضربان رویانى، مرحلھ یافتن پایان با .شوند مى

 ھفت .شود مى آغاز دیگر عضوى )سیستمھاى( اندامھاى از بسیارى مقدمات و )ساده

 آنكھ از بیش دوره این .گویند »جنینى مرحلھ« را تولد از پیش زندگى پایانى ماه

.است نمو و نضج زمان آیند بوجود جنین در اى تازه ساختھاى

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



:توان چنین خالصھ كرد خصایص مھم مرحلھ پیش از تولد را مى 

استعداد موروثى          

رشد و نمو سریع          

تأثیر شرایط در رشد و تكامل پیش از تولد          

گرایش اشخاص مھم          

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



عوامل مؤثر در رشد و تكامل پیش از تولد

RH. 7اعتیاد                            . 4        سن والدین. 1      

 و رادیوم  Xاشعھ . 8فشار و ضربھ                   . 5غذا و تغذیھ        . 2      

گرایش بھ مادري . 9ھیجان و فشار رواني       . 6بیماري              . 3     

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



  :از عبارتند بارورسازي زمان در شده تعیین شرایط

 فرزندان عده .3                                  موروثي استعداد .1

 خانواده در تربیتي وضع .4                                        جنس تعیین .2

.ھمین ترتیب تولد در فراخناى زندگى در رفتار و شخصیت فرد اثر خواھد گذاشت

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



 عوامل مؤثر در گرایشھاى والدینى

آرزوي بچھ داشتن. 1

حالت بدنى در دوران آبستنى. 2

حالت ھیجانى در دوران آبستنى. 3

تجارب اولیھ با كودكان. 4

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



 عوامل مؤثر در گرایشھاى والدینى

عالیق و آرزوھاي مادري . 9              گرایشھا و تجارب دوستان. 5

وسایل ارتباط جمعي . 10              » كودك رؤیایى«وم ھمف. 6

وضع اقتصادى خانواده. 7

سن والدین. 8

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



تولد از پس تكامل و رشد در تولد تأثیر چگونگى

تولد نوع

تولد از پیش محیط

والدین گرایش

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 



آمار ھمگانى زودرسى در رشد و تكامل بعدى  

گویایيبدنى رشد

حسي رفتارتندرستى

  عاطفي و ھیجاني رفتارحركتى كنترل

 اجتماعي سازگاریھايھوش

    مباني الگوي رشد، آغاز زندگي مباني الگوي رشد، آغاز زندگي 





ني رشد و نمو بد

  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

   سیستم عصبيرشد 

  عضالنيرشد 

  استخوانيرشد و نمو 



استخواني  رشد و نمو 

  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

   داندانھاي كودك

   اھمیت روان شناختي دندانھا 

  نسبي اعضاي بدن رشد 



نسبي سر رشد 

  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

   رشد نسبي تنھ 

  رشد نسبي دستھا و پاھا  

تغییرات اندامھاي دروني    



  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

     تغییرات اندامھاي دروني

      دستگاه تنفس

دستگاه گردش خون

       دستگاه گوارش



  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

بیماریھاي متداول دوران كودكي 

 وجود بیماریھایى اما شوند مبتال بیماریھا تمام بھ است ممكن كودكان اگرچھ

 و سرماخوردگى، .شوند مى ظاھر كودكى دوران در بیشتر كھ دارند

 بیماریھاى .است عمر سالھاى تمام در بیماریھا ترین معمولى درد سینھ

 .شوند مى دیده بسیار دبستانى سالھاى در مرغان آبلھ و سرخك مانند واگیر

 پیش كودكى دوران در كمتر سرطان و رماتیسم، تب، قلب، بیماریھاى سل،

.آیند مى



  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

شناسان رشد عوامل مؤثر در پیدایش تفاوتھا  بعضى از رشد شناسان و روان

:برند در اندازه بدن را چنین نام مى

  خانواده آثار .1

  تغذیھ .2

 عاطفي و ھیجاني ) اختاللھاي ( آشفتگیھاي .3

                                                جنس .4



  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

قومیت. 5

ھوش. 6

وضع اجتماعي اقتصادي . 7

سالمت و تندرستي . 8

كاركرد غدد درون ریز. 9

آثار پیش از تولد. 10



  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

 شناختى اندازه بدن ھمیت روانا

 واكنش و نظر چگونگى بھ كودكان براى بدن اندازه شناختى روان اھمیت

ً  اطرافیان،  بھ كودكان اكثر .دارد بستگى آنھا بھ نسبت ھمگنان، مخصوصا

 كنند مى احساس كھ ھنگامى مگر شوند نمى متوجھ خود بدن اندازه وضع

  .است بیشتر یا كمتر آنھا از وزنشان یا قد و متفاوتند خود ھمگنان با كھ

 ادامھ صفحھ بعد



  رشد و نمو بدنيرشد و نمو بدني

 شناختى اندازه بدن ھمیت روانا

 و نظر تأثیر تحت و شوند مى حساس آن بھ نسبت كھ است صورت این در

 ھمساالن واكنشھاى كھ است بدیھى .گیرند مى قرار خود اطرافیان واكنش

 از آمیز طعنھ اصطالحات و .گذراند مى اثر آنھا در بزرگساالن از بیش گاھى

 بدنى اندازه از محروم كودك ... و »قلمى« یا »درازه« یا »كوتولھ« قبیل

.دھند مى رنج را طبیعى





نظریھ ھاي رشد و تكاملي ادارك   

گیمز گیبسون و النور گیبسون ) شناختي بوم ( اكولوژیك دیدگاه .1

 اختیار در را الزم اطالعات محیط، ناپذیر تغییر ھاي جنبھ است باور این بر كھ    

 و ،)چھره( اشیاء ،)اتاق( مكانھا شامل ھا جنبھ این و .دھند مى قرار نوزاد

 كھ معتقدند اكولوژیك پردازان نظریھ .ھستند )چھره یك از صورتى( تصاویر

ً  چیزھا این وقتى  آنھا بھ نوزاد كھ است كافى دارند وجود جھان در عمال

 ساختن بھ اینكھ بدون آورد دست بھ را الزم اطالعات و كند توجھ

.باشد داشتھ نیاز درونى بازنماییھاى

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



نظریھ ھاي رشد و تكاملي ادارك   

  پیاژه گراي ساخت دیدگاه .2

 با تنھا را دنیا نوزاد كھ كند مى تأكید براین برعكس، پیاژه »گراى ساخت« نظریھ     

 ساخت یك ادراك بلكھ كند نمى درك محیط در موجود ثابت محركھاى تنظیم

 بھ حسى گیرندگان سایر یا چشم از رسیده درونداد بر كھ است عقلى یا ذھنى

  . است مبتنى حافظھ از بازیافتھ اطالعات عالوه

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



ادراكات بینایي   

 ساختھاى ھستند، بزرگساالن چشمان از كوچكتر نوزادان چشمان

 تكامل و رشد بھ بینایى عصب و اند، نشده كامل ھنوز شبكھ

.است نرسیده خود الزم

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



ادراكات شنوایي    

اى  توانند بشنوند ھرچند كھ آستانھ نوزادان بیدرنگ پس از تولد مى ھ

ا . حسى آنھا تا حدى باالتر از بزرگساالن ھستند ن معن ھ ای ب

دتر از محرك شنوایى بزرگساالن  كھ محرك شنوایى باید بلن

ً جنین نیز مى نوزاد نھ تنھا مى. باشد تواند  شنود بلكھ احتماال

.بشنود

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



ادراكات بویایي   

 بھ نسبت نیز نوزادان .بفھمند را بو توانند مى تولد از پیش ھا بچھ

 .حساسند بویایى

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



ادراكات چشایي   

 دو تواند مى نوزاد بچھ دارد وجود تولد از پیش چشایى بھ حساسیت

.دھد تشخیص ھم از را مزه

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



ادراكات بساوایي   

 بساوایى بھ نسبت دھند مى پاسخ مزه بھ نسبت كھ ھمچنان نوزادان

.دھند مى نشان واكنش نیز

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



رشد و تكامل حركتي     

رل  ھ كنت رد ب ایى ف ھ چگونگى توان در بحث از رشد و تكامل حركتى ب

بى،  ز عص اى مراك اختن فعالیتھ گ س دن و ھماھن ات ب حرك

.اعصاب، عضالت توجھ داریم

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



اصول رشد و تكامل حركتي      

.رشد و تكامل حركتى بھ بالیدگى و نضج عصبى بستگى دارد. 1

ادگى نضجى  یادگیرى مھارتھا زمانى امكان. 2 ودك آم پذیر است كھ ك

.كند پیدا مى

.كند بینى پیروى مى رشد و تكامل حركتى از یك الگوى قابل پیش. 3

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



اصول رشد و تكامل حركتي      

.توان براى رشد حركتى كودك ھنجاریھایى تعیین كرد مى. 4

.شود میزان و سرعت رشد حركتى از تفاوتھاى فردى متأثر مى. 5

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



مھارت ھاي حركتي   

ھ، 4 د و در نتیج ل یافتن دن رشد و تكام پس از آنكھ عضالت بزرگ ب

د  ادر ش تن ق تادن، و راه رف تن، ایس یاء نشس رفتن اش ھ گ ودك ب ك

ى دن م ك ب ف و كوچ الت ظری ھ عض ت ب ن  نوب ارى ای د ھمك رس

. شود عضالت كوچك موجب فراگرفتن مھارتھا مى

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



مھارت ھاي حركتي   

ى  .اھمیت تمرین ار و عمل ارت، ك ھ شد منظور مھ ھ گفت انطور ك ھم

رین  است كھ شخص بھ خوبى فرا گرفتھ باشد و بھ این ترتیب، تم

.در فراگرفتن مھارت بسیار اساسى و مھم است

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



مھارت ھاي حركتي   

ھ  .تشویقاھمیت  ودك ن ا ك اھمیت تشویق در مورد فراگرفتن مھارتھ

ھ تشویق  ھ ب د است بلك ت و فرصت مناسب نیازمن تنھا بھ موقعی

.نیز احتیاج دارد

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



مھارت ھاي حركتي   

ران تحت  .تفاوتھاي جنسي ودكى پسران و دخت ردر طى دوران ك اگ

رفتن  را گ درت ف ا و ق وع  مھارتھ د در ن را گیرن ات یكسان ق تعلیم

ى ده م اوت بینشان دی ر تف اعى و . شود آنھا كمت ل اجتم ى عوام ول

فرھنگى بتدریج پسران و دختران را بھ جانب مھارتھاى گوناگون 

. دھند سوق مى

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



انواع مھارتھا   

 حد متوسط مھارتھاى دست

 كودكان در كھ اند داده نشان حركتى تكامل و رشد و ھوش تستھاى

 توان مى مختلف سنھاى در را دستى مھارتھاى چھ سالم

.داشت انتظار

دستى راست و دستى چپ

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



انواع مھارتھا   

 دستى شیوع و عمومیت راست

 بین در ھستند دست راست مردم اكثر شد گفتھ كھ ھمانطور بارى

 دارند اصرار دستھا راست از كمتر دستھا چپ نیز بزرگساالن

 .برند كار بھ را خود اصلى و قویتر دست

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



انواع مھارتھا   

 دستى رشد و تكامل راست و یا چپ

نوزاد انسان نھ راست دست و نھ چپ دست است ولى در ماھھاى 

.دھد كم بھ یكى از دستھا تمایل بیشتر نشان مى اول زندگى كم

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



انواع مھارتھا   

 برقرارى تفوق دست

ً  كودك عمر، اول سال ظرف در شد گفتھ چنانچھ  و دست چپ نھ قطعا

.است دست راست نھ

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



انواع مھارتھا   

 راست دستى و چپ دستى

شود بھتر از این است كھ  اینكھ كودك راست دست و یا چپ دست مى

. كودك در تغییر دست تردید كند

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 



انواع مھارتھا   

 دستى تغییر چپ

دستى بھ عمل  تمام تحقیقاتى كھ در خصوص موضوع راست و چپ

دست و  دھند كھ كودك از طریق یادگیرى چپ اند نشان مى آمده

گونھ منشأ ارثى و فطرى براى آن  شود و ھیچ راست دست مى

.وجود ندارد

      حركتي  حركتي  ––رشد و تكامل حسي رشد و تكامل حسي 
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 گفتن سخن

او اجتماعى و شخصى سازگارھایھاى رشد در را كودك گویایى آثار

:كرد خالصھ چنین توان مى 
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      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  

گویى سخن معیارھاى

.شندبا فھم قابل عموم براى كھ كند تلفظ طورى را لغات باید كودك .1

 اشیا اصل با را آنھا و بداند برد مى بكار كھ را لغاتى معناى باید كودك .2
.كند مربوط



 
      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  

گویى سخن مقدمات

 فھماندن براى شیوه سھ از تكلم از پیش كودك .تكلم از پیش ھاى شیوه

 گریھ .1 :از عبارتند ھا شیوه این .كند مى استفاده خود منظور و فرض

فریاد و

 نامشخص صداھاى اداى .2

 اشارات .3



 
      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  

امور مھم در رشد و تكامل گویایي 

 مراحل این .بگذرد مرحلھ چھار از باید كند صحبت بتواند آنكھ براى كودك

 پیروزى براى كمكى آنھا از یكى در موفقیت و ھستند مربوط ھم با ھمھ

:از عبارتند آنھا .است دیگرى در



 

 فھمیدن سخنان دیگران. 1

قدرت ساختن لغات. 2

 سازى مربوط كردن لغات با یكدیگر و جملھ. 3

تلفظ. 4

      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  



 

اصول یادگیرى زبان

تمرین فرصتھاى .4بدنى آمادگى .1

انگیزش .5ذھنى آمادگى .2

تقلید براى خوب سرمشق .3    

      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  



 
      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  

 انواع اختالالت گویایى

:توان بھ دو بخش تقسیم كرد اختالالت گویایى را روى ھم رفتھ مى

 شتباھاتا. ا

نقصھا. 2



 
      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  

نقصھاى گویایى

لھ كردن كلمات. الف

لكنت زبان. ب



 
      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  

 شیوع لكنت
تقریباً تمام كودكان پیش از دوران تحصیل مدتى بھ لكنت زبان مبتال           

. است 5/3تا  5/2 شوند و این زمان بیشتر از مى . 



 
      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  

ً  لكنت تحصیل دوران آغاز در  با شدن سازگار اشكال و دشوارى نتیجھ غالبا

 محیط با را خانواده محدود محیط ھنگام، این در كودك چھ است، محیط

 شیر از نوع یك كودك براى رفتن مدرسھ .كند مى تبدیل مدرسھ گسترده

 كشمكیھاى نشانھ عصبى عادات سایر و شست مكیدن .است عاطفى گرفتن

.است موقع این در عاطفى



 
      رشد و تكامل گویایي زبان  رشد و تكامل گویایي زبان  

علل لكنت

 این مادران و پدران كھ است شده دیده لكنت بھ مبتال كودكان خانواده در

 اندازه بى خود كودك سالمت بھ و ھستند خودرأى و سختگیر بسیار كودكان

 این و كند مى نگران و عصبانى را كودكان محیطى چنین این .كنند مى توجھ

 طوالنى را آن مدت و شوند مى زبان لكنت موجب كھ است شرایطى

.گردانند مى





      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

ھدفھاي كلي 

 عاطفى و ھیجانى تكامل و رشد چگونگى با آشنایى .1

 كودكان عاطفى الگوھاى با آشنایى .2

 آشنایى با عوامل مؤثر در رشد و تكامل ھیجانى و عاطفى. 3       



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

رشد عاطفي 

ً  آدمى زندگى در ً  كودك زندگى در و عموما  عواطف و ھیجانھا خصوصا

.كند مى بازى مھمى بسیار نقش

 سازگاریھاى در را عواطف و ھیجانھا تأثیر چگونگى كلى، طور بھ

:كرد خالصھ چنین توان مى كودكان اجتماعى و شخصى



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

.روزانھ ھاى تجربھ شدن بخش لذت*

.فعالیت براى بدن ساختن آماده  * 

.كند مى مختل را حركتى مھارتھاى ھیجانى تنش  * 

.روند مى كار بھ ارتباط از شكلى عنوان بھ عواطف و ھیجانھا*

.كنند مى مداخلھ ذھنى فعالیتھاى در ھیجانھا  * 

.بخشند مى رنگ زندگى بھ را كودكان نظرگاه عواطف، و ھیجانھا*



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

 .گذارند ھیجانھا و عواطف در تعاملھاى اجتماعى اثر مى *

 .گذارند ھیجانھا و عواطف روى حاالت چھره عالمت مى * 

 .گذارند شناختى اثر مى ھیجانھا و عواطف در جّو روان  *

 .شود تكرار پاسخھاى ھیجانى و عاطفى سبب رشد عادات مى  *



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

خصایص حاالت عاطفى كودك

 زودگذرند طفل عواطف .1

شدیدند كودكان عواطف .2

 ناپایدارندعواطف كودكان . 3       

فراوانندعواطف كودكان . 4       



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

خصایص حاالت عاطفى كودك

 متفاوتند كودكان عاطفى پاسخھاى .5

 .داد تشخیص رفتار عالیم با توان مى را كودكان عواطف .6

 یابد تغییر مى عواطفنیروى . 7       

یابند تغییر مىعواطف  ھاى تعبیر و بیان شیوه. 8       



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

الگوھاى عاطفى مشترك و ھمگانى كودكان

 خوشي و لذت .5                                    ترس .1

محبت .6                                 نگراني .2

  كنجكاوي. 7                                    خشم. 3       

حسد. 4       



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

منشا ترس  

 در باید دلیل بى یا باشند معقول اینكھ از اعم را ترسھا اساس

.كرد جستجو كودك خود تجارب



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

علل تفاوت ترسھاي كودكان 

  تربیتي جایگاه .6                                           ھوش .1

  شخصیت .7                                           جنس .2

 وضع اجتماعي اقتصادي. 3       

  شرایط بدني. 4       

  تماسھاي اجتماعي. 5       



      رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   رشد و تكامل ھیجاني و عاطفي   

عوامل موثر در عواطف  

 خانوادگي روابط .6                                          خستگي .1

 و آرزوھا سطح .7              بھداشتي فقر یا ناتندرستي .2

انتظارات

موقع روز . 3       

ھوش. 4       

 محیط اجتماعي . 5       





      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

ھدفھاي كلي 

  اجتماعي تكامل و رشد چگونگى با آشنایى .1

  آن احتمالي مشكالت و اجتماعي سازگاري چگونگي با آشنایى .2



      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

:توان چنین خالصھ كرد را مى »اجتماعى شدن«فرایندھاى 

ھاى اجتماعى مصوب و مورد تأیید یادگیرى رفتار بھ شیوه.1

 ایفاى نقشھاى اجتماعى تأیید شده.2

 رشد و گسترش گرایشھاى اجتماعى.3 



      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

  :آثار نخستین تجربھ ھاي اجتماعي را مي توان چنین خالصھ كرد

  اجتماعي رفتار ثبات .1

اجتماعى گرایشھاى ھمسانى .2       

  اجتماعى مشاركت در تأثیر .3       

اجتماعى پذیرش در تأثیر .4       

اجتماعى ھاى تجربھ نخستین با رفتار ویژگى الگوھاى در تأثیر .5       

 شخصیت در تاثیر .6       



      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

گرایشھا و رفتار
 خردسالى ھاى دوره آنكھ از پس حتى كودك اجتماعى گرایشھاى و رفتار

 طرز نمودار كند مى پیدا بیشتر تماس مردم با و گذارند مى سر پشت را

 بچگى سنین در و است داشتھ رواج او خانواده در كھ است رفتارى

 است شده ریزى پى بوده محدود خانواده بھ اجتماعیش محیط كھ

 آسانى بھ ولى نیست محال چھ اگر آینده در گرایشھا و رفتار این تغییر

.گیرد نمى صورت



      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

: لھجم از شود مى ظاھر دیگر شكلى بھ سن ھر در منفى رفتار

 انبزرگتر تقاضاى انجام در امتناع .1

 زدن نفھمیدن و نشنیدن بھ را خود . 2

 غذا مانند روزانھ ضرورى امور انجام از خوددارى .3             

  اظھار و خودنمایى از حاكى اعمال و رفتن توالت و خوردن

  صدا را او كھ وقتى شدن پنھان و نھى، و امر قبیل از وجود

.زنند مى



      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

 شدن دور بزرگتر نزد از.4

.كند مى صدا را او كھ كسى بھ اعتنایى بى .5            

 نیز كرده اداره حد از كھ رسد مى حدى بھ كیفیت این كودكان از برخى در

شوند مى خارج



      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

:شوند مى واقع مؤثر كودك تربیت در طریق چھار از گروه یا دستھ

.آموزند مى او بھ را رفتار با برخورد طرز و دیگران با مدارا و سلوك.1

 قبوالنده او بھ انضباط و تسلط روش با خانواده در كھ بدى و نیك معیار.2

 روى از كودك كھ دھد مى ارزشھایى و معیارھا بھ را خود جاى است شده

.است گرفتھ فرا خود گروه از تعقل و ادراك



      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

 فعالیتھاى و گروھى زندگى از بردن لذت و مردم با دوستى شیوه.3

.دھد مى یاد او بھ را جمعى دستھ

 پدر بھ گذشتھ مانند خود تمایالت ارضاى براى اینكھ جاى بھ كودك.4

 بدست دیگران با دوستى از را خود خاطر رضایت باشد محتاج مادر و

.رود مى فردى استقالل سوى بھ طریق این بھ و آورد مى



      رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    رشد و تكامل اجتماعي و مسائل سازگاري اجتماعي    

شوند معناى دوستى  اند كھ كودكان وقتى بزرگ مى شناسان دریافتھ روان

یابد برایشان تغییر مى . 

 .كند دوستان، كودكان دیگرند كھ كودك غالباً با آنھا بازى مى.1

.مندى بھ كمك كردن بھ كسى كھ بھ كمك كودك نیاز دارد عالقھ.2

گیرد، فرد با اشخاصى  در سطح سوم، كھ دوران نوجوانى را در بر مى.3

.شود كھ تمایالت و ارزشھاى مشترك با آنھا دارد دوست مى





 
    یا شناختي   یا شناختي   ) ) ذھني ذھني ((رشد و تكامل عقلي رشد و تكامل عقلي 

ھدفھاي كلي 

   ) ذھني ( شناختي رشد چگونگى با آشنایى .1

 كودكان در مفاھیم تشكیل چگونگي با آشنایى .2

   مفاھیم تشكیل و ذھني رشد در موثر عوامل با آشنایي .3       



 
    یا شناختي   یا شناختي   ) ) ذھني ذھني ((رشد و تكامل عقلي رشد و تكامل عقلي 

كودكان مفاھیم
 میرسند ذھن بھ مادي محیط از مستقیما كھ احساسھایي با نباید را مفاھیم 

 تجربھ دارند، بستگي او قبلي تجارب بھ فرد ھر مفاھیم .دانست یكي

 این .اند آمیختھ در ھم با و شده دریافت حواس طریق از كھ ھایي

 بھ یا باشند مربوط گذشتھ موقعیتھاي و اشیاء بھ است ممكن مفھوم

 .موجودند دادن پاسخ و حاضر حال در كھ موقعیتھایي و اشیا ء



 
    یا شناختي   یا شناختي   ) ) ذھني ذھني ((رشد و تكامل عقلي رشد و تكامل عقلي 

  نادرست مفاھیم علل
 :برد نام توان مي غلط مفاھیم براي كھ عللي مھمترین از 

.باشد خوانده جایي یا شنیده كسي زبان از كودك كھ علطي اطالعات.1

 عین باشند ھمانند جھات بعضي از كھ را شيء دو یا كلمھ دو كودك غلط استدالل .2

.گیرد مي دیگري جاي بھ را یكي و كند مي تصور ھم

 داده با كھ شود مي منجر نتایجي بھ بیدار رویاي یا بافي خیال شكل بھ قوي تخیالت .3

 .ندارند مطابقت معتبر ھاي



 
    یا شناختي   یا شناختي   ) ) ذھني ذھني ((رشد و تكامل عقلي رشد و تكامل عقلي 

 كودكان مشترك مفاھیم از برخي
  زندگي از مفاھیمي .1 

) علیت ( معلول و علت مفاھیم .2

 ) فضا یا ( مكان بھ مربوط مفاھیم .3

 از و اندازه تشخیص بھ طرف یك از وزنھا درست تشخیص وزن مفاھیم .4

 .دارد بستگي مختلف اجسام وزن از آكاھي بھ دیگر سوي



 
    یا شناختي   یا شناختي   ) ) ذھني ذھني ((رشد و تكامل عقلي رشد و تكامل عقلي 

 بھ مربوط كلیمات كرد آغاز زدن حرف بھ آنكھ از پس طفل عدد مفاھیم .5

 .بفھمد را آنھا معناي اینكھ بدون آورد مي زبان بر را اعداد

 بكار را آن بتوان كھ كند مي پیدا معنا بچھ براي وقتي تنھا پول .پول مفاھیم .6

.ببرد



 
    یا شناختي   یا شناختي   ) ) ذھني ذھني ((رشد و تكامل عقلي رشد و تكامل عقلي 

 رسد چھ تا نیست دقیق چندان بزرگساالن در زمان اداراك .زمان مفاھیم .7

 بھ كھ تاكیدي ھمھ با ھا بچھ چرا شود مي معلوم اینجا از خردساالن بھ

 .گردند نمي بر خانھ بھ است شده مقرر كھ ساعتي در شود مي آنھا

 خویشتن بھ مربوط مفاھیمي .8



 
    یا شناختي   یا شناختي   ) ) ذھني ذھني ((رشد و تكامل عقلي رشد و تكامل عقلي 

  :از عبارتند خودپنداري مشترك و ھمگاني ھاي مؤلفھ

 جنسي تفاوتھاي *

 جنسي نقشھاي *

  نژادي تفاوتھاي *

 اجتماعي طبقات تفاوتھاي *

 خویشتن درباره كودك مفھوم تاثیر *



 
    یا شناختي   یا شناختي   ) ) ذھني ذھني ((رشد و تكامل عقلي رشد و تكامل عقلي 

 اجتماعي مفاھیم  .9

 زیبایي مفاھیم .10

 دار خنده مفاھیم .11





ھدفھاي كلي 

شناختى بازى براى كودكان آشنا شدن با آثار بدنى و روان. 1

 آشنایى با خالقیت و مظاھر آن در كودكان. 2

رشد و تكامل بازي و خالقیت رشد و تكامل بازي و خالقیت 



 نظریات بازى

اند كھ بھ  نظریھ پردازان در باره ماھیت و اھمیت بازى عقاید گوناگونى اظھار كرده

:اختصار عبارتنداز

ارزش انطباقي بازي : گروس

بازي وسیلھ اي است براي كامروایي : فروید

بازي بھ عنوان درمان : اریكسن

بازي چون درون سازي و تحكیم :  پیاژه

رشد و تكامل بازي و خالقیت رشد و تكامل بازي و خالقیت 



 خصایص بازي در كودكان

مرحلھ كاوشي. 1

مرحلھ اسباب بازي. 2

  مرحلھ بازي حركتي و نمایشي .  3

مرحلھ بازي رؤیایي . 4

رشد و تكامل بازي و خالقیت رشد و تكامل بازي و خالقیت 



 رشد و تكامل خالقیت 

محیط محرك. 5وقت                                 . 1

كودك_ روابط غیر انحصاري والدین . 6خلوت و تنھایي                 . 2

 روشھاي پرورش كودك. 7               ترغیب و تشویق.  3

فرصت كسب معلومات . 8مواد                                 . 4

رشد و تكامل بازي و خالقیت رشد و تكامل بازي و خالقیت 



 رشد و تكامل خالقیت 

دروغھاي مصلحت آمیز . 5جاندار پنداري                                 . 1

شوخي سازي . 6                    بازي                . 2

داستانگویي . 7دوستان خیالي                                .  3

  مفھوم خودآرماني. 8رؤیاي بیداري                                  4

رشد و تكامل بازي و خالقیت رشد و تكامل بازي و خالقیت 





      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

ھدفھاي كلي 

   اخالقي تكامل و رشد چگونگى با آشنایى .1

   اخالقي اصول با آشنایى .2



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

 رشد و تكامل اخالق در انسان

ً بھ رفتارى اطالق مى» رفتار اخالقى«اصطالح  :شود كھ معموال

.زند در زندگى اجتماعى از شخص سر مى. الف

 آگاھانھ است. ب

 ارادى است. پ



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

 با معیارھاى مصوب جامعھ قابل ارزشیابى است. ت     

 بینى است پیامدھایش قابل پیش. ث

خصایص آن برحسب شرایط زمان و مكان در ھر جامعھ فرق . ج

.كنند مى

مسئولیت شخصى دارد. چ



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

چھار عنصر یا مؤلفھ اصلى وجود دارد از این » اخالقى شدن«در آموختن 

:قرار

ً  كھ اعضایش، از اجتماعى گروھى انتظارات یادگیرى.1         از معموال

 تعبیر مقررات یا قواعد یا رسوم، و آداب قانون، عنوانھاى با آنھا

.شود مى

 وجدان تكامل و رشد.2  



خواند یادگیرى تجربھ كردن گناه و شرم ھنگامى كھ رفتار فرد با انتظارات گروه نمى.3       

.داشتن فرصتھاى تعامل اجتماعى و یادگرفتن انتظارات را اعضاى گروه. 4   
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      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

روشھاى آموختن رفتار اخالقى

 .یادگیرى آزمایش و لغزش. 1

.  آموزش مستقیم. 2

. ھمانند سازي. 3



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

الگو و چگونگي رشد اخالقي 

 نظریھ پیاژه درباره چگونگى رشد اخالق. اول

»اخالق فشار«یا مرحلھ اخالق دگر پیروى. 1

» اخالق تعاون«مرحلھ خود پیروى یا . 2



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

الگو و چگونگي رشد اخالقي 

گیرى نظریھ سلمان و نقش. دوم  

)سالگى 6تا  4حدود (مرحلھ صفر . 1

سالگى 8تا  6مرحلھ اول از حدود . 2



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

سالگى 10تا  8مرحلھ دوم از . 3

سالگى 12تا  10مرحلھ سوم از حدود . 4

شود مرحلھ چھارم كھ دوران نوجوانى را شامل مى. 5



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

 نظریھ گلبرگ. سوم

)سالگى 10تا  4(عرفى یا پیش قراردادى  سطح اخالقى پیش. اول

گیرى بھ سوى تنبیھ یا اطاعت  مرحلھ جھت. 1

مرحلھ غایت ابزارى و مبادلھ. 2

)سالگى 13تا  10از (سطح اخالق عرفى یا قراردادى . دوم

مرحلھ ھنجارھاي اجتماعي . 3

مرحلھ نظام اجتماعي وجدان . 4



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

)سالگي بھ بعد 13از (عرفى یا پیش قراردادى  سطح اخالقى پیش. سوم

 .حقوق اجتماعي در برابر حقوق فرد. 5

مرحلھ اصول اخالقي ھمگاني . 6

نظریھ یادگیري اجتماعي . چھارم



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

  اصول انضباط
قواعد مقررات . 1

تنبیھ . 2



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

:اصول تنبیھ خوب عبارتند از

.تنبیھ باید با گناه متناسب باشد و بیدرنگ پس از ارتكاب گناه انجام گیرد *

 تنبیھ باید ثابت باشد و كودك بداند كھ در صورت رعایت نكردن  *

.مقررات، آن تنبیھ اجتناب ناپذیر است        

تنبیھ بھ ھر شكل كھ باشد باید غیر شخصى باشد بھ طورى كھ كودك از  *

.آن تعبیر و برداشت پستى شخصى نكند       



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

    مورد رفتار بھ آینده در را كودك كھ باشد سازنده چنان آن باید تنبیھ    *

.برانگیرد اجتماعى تأیید        

 و طرفانھ بى را آن كودك كھ طورى بھ باشد ھمراه استدالل با تنبیھ*

.كند تلقى عادالنھ        

  تضمین را رفتار درونى كنترل تا بینجامد وجدان ساخت بھ باید تنبیھ*

.كند       

.برانگیزد را او خشم و كند تحقیر را كودك نباید تنبیھ*



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

انضباط فنون

  .طلب قدرت انضباطى فنون .1

ً  و نیست انضباط واقع، در آسانگیر، انضباط .آسانگیر انضباطى فنون .2    معموال

كند نمى ھدایت گروه یا جامعھ تأیید مورد رفتار بھ را كودك     

 .دموكراتیك انضباطى فنون .3



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

انضباطى فنون انتخاب در مؤثر عوامل
 .والدینھا استفاده مورد انضباط با ھمانندى*

 .گروه مصوب فنون با ھماھنگى*

  معلمان یا والدینھا سن *

 .تدریس و والدینى براى آمادگى و تربیت*



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

  .انضباط اھل جنس  * 

 .اقتصادى اجتماعى وضع*

  .بزرگساالن نقش مفھوم * 

 .كودك جنس * 

  .كودك سن *

 .انضباطى موقعیت * 



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

  :كرد خالصھ چنین توان مي را اخالقي رشد احتمالي خطرھاي

 .مترادفند تنبیھ و انضباط اینكھ بھ اعتقاد .1

.اخالقي مفاھیم یادگیري مشكالت .2 

  متفاوت اخالقي رموز .ت  كودك ذھني رشد .الف

  متفاوت موقعیت با تغییر .ث  آموزش نوع .ب

 اجتماعي فشارھاي با تعارض .ج   اجتماعي ارزشھاي در تغییر .پ



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

انضباط در ناھمساني .3

 رشوت كاربرد .4

 اخالقي رفتار و اخالقي مفاھیم میان ناھمخواني .5

گشتي گم .الف

  عاطفي و ھیجاني عوامل .ب

  انگیزشي عوامل .پ



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

 شیطنت و خالف .6

  دروغگویي *

 تقلب *

 :كرد خالصھ چنین توان مي را كودكان شیطنت در موثر عوامل

 ناتوانى در جلب توجھ اطرافیان ھمساالن    *

 نامساعد بودن جّو خانھ یا مدرسھ *



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

 تقویت آگاھانھ یا ناآگاھانھ شیطنت *

 موقع یا غیرمنطقى جا بى تنبیھ بى *

 ناكامى در تحصیل و فعالیتھاى مثبت *

 انتظارات غیرمنطقى والدین از كودك *

 خستگى *

 جویى انتقام *



      رشد و تكامل اخالقي     رشد و تكامل اخالقي     

 رقابت با بعضى از ھمساالن    *

 تقلید از قھرمانان رادیویى و تلویزیونى *

ھا و معلمان از فنون درست انضباط استفاده نكردن در والدین *

 احساس ظلم و تبعیض *

 دائماً كودك را بد و شیطان خواندن *

پیش دیگران از شیطنت كودك سخن گفتن و او را شیطان معرفى  *

 كردن       


