
تهیه و تنظیم 

مژده جانه

د اسی رش  ن  ش  روان 
لشه  اول و دومج 



ف   عرت 
د؟ت  رش 

دريجي رشد و تحول تغييراتي است كه به شكل ت
و منظم و مستمر در طول زندگي ارگانيسم، از
. لحظه انعقاد نطفه تا لحظه مرگ رخ مي دهد



ا  گ ی ی 
ت  خ  ؟پ  رسش 

م و پختگي يا رسش جنبه ديگری از رشد است و به تحقق ك
يين شده و بيش خود كار توانايي بالقوه زيستي، طبق يک نظم تع

.  برگشت ناپذير، وابسته است
گوهايي به عبارت ديگر پختگي يعني تحقق الگوهای رفتاری؛ ال

.كه ژنتيک برنامه ريزی كرده است



ری؟ ادگ ی  ی 

غيير يادگيری يعني ايجاد ت. يادگيری بُعد ديگری از رشد است
ست و نسبتا پايدار در رفتار يا توان رفتاری كه حاصل تجربه ا

نمي توان آن را به حالت های موقت بدن مانند آن چه بر اثر 
.بيماری، خستگي يا مصرف دارو پديد مي آيد، نسبت داد



د طی رش  خی 
م
ی و شت  ن  ان ی ر  من 

ين به اغلب خصوصيات جسماني و رواني به وسيله سلول های جنسي والد
.داردانتقال اين صفات جنبه ارثي وژنتيک. فرزندان منتقل مي شوند

ويد، دانشي كه از چگونگي انتقال صفات و ويژگي های ارثي سخن مي گ
.توارث يا ژنتيک خوانده مي شود



وم کرومور 

در .تبدن هر انسان بالغی از   سلول تشکیل شده اس
در داخل هسته .قسمت میانی سلول ،هسته قرار دارد

وبه ،رشته هایی وجود دارد که خاصیت رنگ پذیری دارند
.همین دلیل به نام کروموزوم معروف اند

 23کروموزوم که 46در هر یک از یاخته های انسان
تعداد کروموزومها در کلیه .جفت هستند وجود دارد

های سلولهای ارگانیسم تمام افراد به استثنای سلول
.جنسی یکسان است



ر گ ی های  ن  وی  ؟ر 

ژن به نامعناصرشيمياييدر كروموزوم ها، 
عامل اساسي انتقال وراثتوجود دارد كه 

اين ژن ها بر روی كروموزوم ها به. هستند
صورت دانه های تسبيح در كنار هم قرار

.  گرفته اند



م ها در رشد ميكروارگانيسژن ها نه تنها 
وموجب واكنش های دخالت داشته

لكه در ببيوشيميايي وآنزيمي مي شوند 
يار پر نيز نقش بسايجاد تفاوتهای فردی
يبات از تركژن ها . اهميتي را ايفا مي كنند

ه نام شيميايي پيچيده و نوعي اسيد ب
ه مخفف كاسيد دی اكسيد ريبو نوكلئيک

.است، تشكيل شده اندDNAآن 

ر گ ی های  ن  وی  ؟ر 



ط مخی 

مانی و باید به این نکته توجه داشت که تمام صفات جس
روانی، نتیجه کنش متقابل و دایمی دو عامل ارث  و

طه عواملی که پیرامون موجود زنده را احا. محیط  هستند
کرده اند، می توانند همیشه باعث تحریک یا کاهش

محیط نوزاد، بعداز تولد وارد. امکانات ژنتیکی فرد شوند
خارجی می شود که از محیط رحم مادر وسیع تر است و

از عوامل چنین فضایی سرشار. دارای تنوع بیشتری است
.گوناگون مادی و اجتماعی و فرهنگی است



ان   ری  ر در ج  طی موی  خی 
م
دعوامل  ؟رش 

تغذيه* 
هوای آزاد و نور خورشيد* 
بيماری و آسيب * 
وضع خانوادگي* 



د عاد اساسی رش  ات 

رشد و تحول جسمی ـ حرکتی*

رشد و تحول کالمی*

رشد شناختی*

فراشناخت از منظر کارکردهای اجرایی*

رشد روانی ـ اجتماعی*

جنسی-رشد روانی*

رشد عاطفی*

نظریه رشد اخالقی* 



ولد ش  ار  ت  ی  د پ  مراجل رش 



ده ی  ی  لشه ا  مدر ج  ی  می ا مور 

جرگ  ـ  می  
س ج 

ول  ح
و پ  د  ی  رش 

ت 

و 

امی ل ک د  رش 


