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 دکتر احدی، دکتر  محسنی
  ٍ ًَجَاًی رٍاًطٌاسی در بٌیادی رضد،هفاّین رٍاًطٌاسی

 جیحَى اًتطارات – جَاًی

 دکتر هحود پارسا
 بْطت اًتطارات – ًَجَاى ٍ کَدک رضد رٍاًطٌاسی

 

 هطعل اًتطارات – جَاًاى ٍ ًَجَاًاى رٍاًطٌاسی دکتر احودی

 منابع



 ارزیابی نهایی
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5 ُپاسخ کَتاُ ٍ تستی سَاالت ًور  
10 ُتطریحی ًور   

1 ُکاهل غیاب  حضَر ًور 
2 ُکالس در ًظن ٍ غیاب حضَر ًور 
5 ُای جلسِ اهتحاى ٍ کالسی ّای پرسص ًور 

 نمره نهایی 15

 نمره کالسی 8



 نیازهای کالس
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 گذارین هی احتزام یکدیگز به هوه .1

 شوین هی حاضز کالس سز هوقع به .2

 کنین هطالعه قبل جلسه هطالب به راجع .3

 کنین شزکت کالسی بحث در .4

 بگیزین اجاسه کزدى صحبت بزای .5

 کنین یادداشت را ضزوری هطالب .6
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 هربیاى

 ضٌاخت ًیازّا

 استعدادّا کاستی ّا

 آهَزش ٍ پرٍرش صحیح

روانشناسی رشد کودک و  ضرورت و اهمیت 
 نوجوان
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 کَدک هطالعِ اس ّذف -1

 آًْا ضٌاخت تزای رٍش تْتزیي یافتي

 .کٌین ایجاد رٍ ضٌاخت ایي تَاًین هی رٍش دٍ

 ًَجَاى ٍ کَدک رٍاًطٌاسی -1

 رضذ رٍاًطٌاسی -2
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 اهداف و اهمیت 
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 رضد
 تدریج بِ کِ ای یابٌدُ گسترش ّای استعداد ٍ ّا ظرفیت سلسلِ

 (1-3).ضَد هی هَثرتر ٍ بیطتر کارکرد ٍ سَْلت هایِ فرد برای

 رٍاًطٌاسی رضد
 کافی رفتار تَصیف تٌْا کَدک کاهل ادراک ٍ ضٌاخت برای

 .ًیست
  عالیق ٍ ّا اًدیطِ ایي ای ٍسیلِ چِ بِ ٍ گًَِ،چ چرا، بداًین باید

 .آیٌد هی پدید کَدک در

 تعریف واژه ها

  دٌّد،چگًَِکَدکاى در دٍراى کَدکی چِ کارّایی را اًجام هی 
 .فکر هی کٌٌد یا دارای چِ احساسی دارًد

 (هصاحبِ، هطاّدُ، ٍ پرسص.)بٌابرایي بیطتر تَصیفی است
 رٍاًطٌاسی کَدک



 دٌّذ؟ اًجام تَاًٌذ هی کارّایی چِ : ضغلی هَقعیت -1

 .گیزًذ عْذُ تِ هیتَاًٌذ را ٍظایفی چِ

  در ٍ هختلف ّای هَقعیت در ٍاکٌطی چِ : اجتواعی هَقعیت -2
 (ّوتیاى ٍ خاًَادُ) دٌّذ؟ هی ًطاى دیگزاى تا تزخَرد

 .ارتثاطٌذ در افزاد جٌسی ّای جٌثِ تا : جٌسی هَقعیت -3

 .دّذ اًجام هَفقیت تا را خَد سًاضَیی ٍ جٌسی ٍظایف
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 وظایف مهم زندگی



 اطزافیاى سَی اس دریغ تی پذیزش ٍ هْز احساس -1

 تْذیذ ٍ دغذغِ ّزگًَِ تذٍى اهٌیت، تِ ًیاس -2

 اًتخاب ٍ هسَلیت حق داضتي ٍ آسادی تِ ًیاس -3

 تزاتزی احساس ٍ گزٍُ در پذیزش تِ ًیاس -4

 دیگزاى سَی اس اٍ رفتار تَجِ ٍ تاییذ تِ ًیاس -5
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 نیازهای بنیادی کودکان



 : ساس سهیٌِ

 گیزی کٌارُ -1

 پزخاضگزی -2

 آهَسی دیز -3

 هذرسِ اس فزار -4

 تحزاى ٍ تشّکاری ساس سهیٌِ -5
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 بر آورده نشدن نیازهای بنیادی کودکان



 هختلف سٌی ّای دٍرُ در ًَجَاى ٍ کَدک کاهل ضٌاخت -1

 جاهعِ ٍ هحیط ٍراثت، لحاظ اس رضذ اصَل ٍ هزاحل اس آگاّی -2

 کَدکاى رضذ ّای تفاٍت چگًَگی تِ تزدى پی -3

 کَدکاى رفتاری الگَّای تفسیز ٍ تَضیح -4

 هختلف ّای دیذگاُ اس کَدکاى ارسضیاتی ٍ تزرسی -5

 ٍ اجتواعی هحیط تا ساسگاری هٌظَر تِ هَثز ّای راٌّوایی -6
 خَد جاهعِ اخالقی

 کَدکاى رٍاًی ٍ تذًی پیطزفت -7
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 هدف اساسی رشد



 آسهایطی رٍش -1

 طثیعی هطاّذُ رٍش -2

 پزسطٌاهِ رٍش -3

 هصاحثِ رٍش -4

 تالیٌی رٍش -5

 ًگزی درٍى -6

 طَلی ٍ عزضی رٍش -7

 آهاری رٍش -8
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 روش های مطالعه رشد کودک



 روش بالینی
عَاهل ٍ پذیذُ ّای گًَاگًَی را کِ در سًذگی فزد دخالت : تَسط رٍاًطٌاس 

 .را تزرسی هی کٌٌذ اًذداضتِ 

 .تزای یک فزد یا یک گزٍُ هَرد استفادُ قزار هی گیزد

هطالعِ تاریخچِ سًذگی گذضتِ ٍ هحیط اٍ      آگاّی اس علت تسیاری اس ًاراحتی 
 ّا
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 روش طولی و عرضی

 رضذ گزٍُ ّا ٍ کَدکاى هختلف را در یک سي هعیي یا یک هَرد هعیي: عرضی

 رضذ یک گزٍُ اس کَدکاى را در سال ّای هختلف: رضد طَلی
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 روش آزمایشی
 چِ چیشی اس ًظز علوی تایذ ثاتت ضَد؟

 دارین؟ ّاییچِ هَاد ٍ دستاٍرد 

هٌظن ٍ تقسین تٌذی      هطاّذُ ٍ ارسیاتی دقیق     ساخت فزضیِ      آسهایص 
 فزضیِ        هَفقیت آسهایص فزضیِ ایجاد اصل یا قاًَى

 :  ًیاز ّا 

 ثاتت ًگِ داضتي هحیط -1

 پزّیش اس تعصة ٍ ًظز ضخصی  -2

 اخالقی تَدى  -3
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 پایاى جلسِ اٍل
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