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روان شناسی رشد

 بارشدروانشناسی
منابعبهنگرش

اسالمی

 حوزههمکاریدفتر
دانشگاهو

 سمتانتشارات
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ع  صهیونیسم  در منابردپای »لطفا مقاله 
تأکید بر کتاب روان ؛ با روان شناسی

برک و . ای. ، نوشته لورارشدشناسی 
.دیده شود« آننقد 

منابع
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منابع

منابع
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منابع

هاسرفصل
رشدشناسیروانکلیات–1
(کاربردهاواهداف،ضرورتواهمیت،تعریف)
رشداصول–2
رشدبرمؤثرعوامل–3
رشدابعاد–4
رشدمراحل–5
یدتاکبا)رشدمراحلازهریكروانیهایویژگی–6
(میانسالیوجوانینوجوانی،کودکی،مراحلبر
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دکلیات روان شناسی رش

فصل اول

تعریف روان شناسی رشد
ملکردعوعاطفیذهنی،جسمی،تغییراتوتحوالتمطالعهعلم

مرگتانطفهانعقادلحظهازعمرطولدرفرداجتماعی
پدیدهومؤثرعوامل،منشأتغییرات،اینبرحاکمقوانینکشف

هاآنازبرآمدههای
نوجوانیوکودکیدورهبهتوجهبیشترین
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رشد در طول زمانشناسی روان قلمرو 

رشد در منابع اسالمی
روایاتوقرآندررشدبودنکمالبهرووارزشیجنبه
،تدرسراهوعقلپختگیواقع،بهرسیدنهدایت،کمال
(146–اعراف)-(6–نساء)-(256–بقره)
بهانانسرساندنبرایاسالمتربیتیدستورهایونکات

اوحقیقیجایگاه
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مسائل  
روان شناسی 

رشد

اصول و قوانین عام حاکم بر رشد 

عوامل مؤثر در رشد و میزان تأثیر هر یک

موانع رشد بهنجار

الگوهای همگانی رشد

تفاوت های فردی در رشد
ان و بررسی تطبیقی فرایندهای رشد در انس

حیوان
مطالعه تغییرات کمی و کیفی در ابعاد
گر گوناگون انسان از نظر روان شناختی و دی

ابعاد در مراحل مختلف زندگی

جایگاه  
روان شناسی

رشد

رابطه با 
سایر علوم

ر  رابطه با سای
رشته های  

روان شناسی

علوم موثر

رعلوم متاث

زیست شناسی و
فیزیولوژی

علم ژنتیک

علوم تربیتی

جامعه شناسی و  
مردم شناسی

روان پزشکی

علوم تربیتی 
روان درمانی

، یادگیری، شخصیتروان شناسی 
یتی، انگیزش، ترب، اجتماعی، بالینی

...و مشاوره و راهنمایی
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اهدف روان شناسی رشد
توصیفیاهداف

بهنجاررشددربارهتوصیفیاطالعاتگردآوری
ورمنظبهمختلفسنیندررفتاریهنجارهایآوردنفراهم

وافراددرسریعومتوسطکند،رشدتشخیصوشناخت
هردرکهانتظاراتیتعیینونابهنجارازبهنجارافرادتشخیص

.داشتفردازبایدسنیمرحله
تشریحیاهداف

ردآنرخدادکیفیترشد،برحاکماصولوقوانینشناخت
مختلفابعاد

عیطبیرشدموانعمؤثر،عواملعلل،دربارهفرضیاتیارائه
رفتارهایکنندهپیشگوییوکلیدیرفتارهایدربارهفرضیاتی

آتی
آزمایشبوتهبهآنسپردنوکردنفرموله

رشداهدف روان شناسی 
تحقیقیاهداف

رشدتکیفیوطبیعتدربارهباستانیعقایدنقادانهآزمودن
.نهاآخطایوصحتمقدارکشفمنظوربهوی،تربیتوانسان

برایکافیرواییآنهامدارککهرایجیهایتئوریآزمودن
.نداردراناهمگنافرادبهنتایجتعمیم

ئلمسابرایکهجدیدیدالیلگذاشتنآزمونبهوگردآوری
.شودمیپیدانشدهحلواختالفمورد
ظورمنبهموفق،العادهفوقافرادرشدچگونگیدرکوکشف

.تربیتیهایروشهدایتبرایهاییرهیافتیافتن
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روان شناسی رشدکاربردهای 
تربیتوتعلیم.1
ریزانبرنامهوالدین،مثلتربیتیمتولیاناستفاده

انحوزویومدارسمسؤالنومربیانتربیت،وتعلیم
روپیشتحوالتبراینوجوانوکودکسازیآماده

مثلث خیام پاسکال



11/14/2020

11

روان شناسی رشدکاربردهای 
درمانوبهداشت.2
رشدیمشکالتتشخیصورشدانحرافاتازپیشگیری
روانیهاینابهنجاریمعالجهوعللشناخت
یدرمانهایبرنامهایجادورشدیمشکالتتشخیص

آنهاجبرانبرای
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کاربردهای روان شناسی رشد
3.اجتماعیکاربردهای
نوجوانسعادتورفاه
،اجتماعیمددکاریوراهنماییمشاوره
شاغل،نمادراتلویزیون،تماشایتأثیرمثلتحقیقاتی

عللآن،اثراتومدرسهسرویس
خانوادگیروابطپاشیدنهماز
4.قانونگذاری

کاربردیهایمحدودیت
ویژهخصوصیاتوهاناکامی

یكدرکهنیستچیزیهاانسان
.بگنجدطرحیاوفرمول

وداستاندارهایشناختبهنباید
.کرداکتفاایکلیشه
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انواع متضاد رشد
رقابتحالعیندروهمزمانطوربهکهتحولنوعدو

یانموازاستعبارتدهدمیرخالجمعمانعهوآمیز
،پژمردگیبرابردر(صعودیرشد)تدریجیگسترش

.(نزولیرشد)انحطاطورفتنتحلیل
وضعفازراشماکهاستکسیآنخداوند»:54روم

راینیرومنددورانضعف،آندنبالبهوآفریدناتوانی
،نهادراپیریوسستیبرومندی،پسازوداشتمقرر
«.تواناستوآگاهاووآفریندمیبخواهدآنچه

آخرهایسالدرواستغالبنمواولهایسالدر
.استمسلطپژمردگی

خوبیبهتوانمیراتحولنوعدومعنویرشددر
یاوصعودیرشدوصالحعملوایمان)دادتشخیص
257–بقره(انحطاطمسیروطاغوتباپیوندپذیرش
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رشد طبیعی و اکتسابی
دو(ع)رضاامامنگاهاز

:داریمرشدنوع
بهنیاز:طبیعیرشد

ونداردتجربهویادگیری
وانحیوانسانبینمشترک

(انساندرعقل)
بدون:اکتسابیرشد

.آیدنمیدستبهآموزش
(اجتماعیآداب)

مورد اختالفاصول 
بودنایمرحلهیاایپیوسته.1

رشد
بودنایمرحلهویژگی

مراحلتواتر
بودنفردبهمنحصر
پایهوحدت
فرهنگیشمولیجهان

پیوستاریویژگی
هنتیجوکمیمداومفرایندرشد،
اهیادگیریشدنانباشتههمروی
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پیوسته یا مرحله ای بودن. 1
نموداستنباطویژگیسهتوانمیروایاتوقرآندر:
منظموثابتتواتر.1
بودنشمولجهان.2
آفریدخاکازراشماکهاستکسیاو»:67–غافر.

بهراماشآنگاه،(بستهخون)علقهازسپسنطفه،ازآنگاه
هبسپسفرستد؛میبیرونمادرشکمازطفلیصورت
میپیرآنازپسورسیدمیخودقوتکمالمرحله
«.شوید
بینینمیتفاوتیهیچخداآفرینشدر»:3-ملك.»
رشدجریاندرکیفیهایتفاوتوجود.3
آفریدیمگوناگونانحاءبهراشما»:14–نوح.»

:استداشتهوجودافراطیدیدگاهدوگذشتهدر•
بیولوژیست. گزلآرنولد:افراطیهای1
رفتارگرایی. واتسونبیجان:2
شدردرتریکنندهتعییننقشزیستیعواملکلیطوربه

شدرهوش،وعقلرشدبدن،ساختارهایواعضاءکمیوطبیعی
ایبرخامموادساختنفراهمرفتار،عمومیالگوهایوهاکنش

.داردبرعهدهبالقوههایتواناییتعیینویادگیری
ارتمهوهاکنشرشداکتسابی،رشدزمینهدرمحیطیعوامل

شکوفاییبرایالزمشرایطآوردنفراهمفردی،ویژههای
تاررفواجتماعیآدابرشدوبالقوههایتواناییواستعدادها

.دهدمیاختصاصخودبهرابیشتریسهماخالقی،
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تقسیم انسان ها از یك نگاه
کردیمتقسدستهسهبهکریمقرآننظرازراهاانسانبتوانشاید:

رایبباالانگیزهوآمادگیکهخدادادیوفطریلیاقتدارایافراد.1
((ع)ابراهیمحضرت).دارندمعنویرشد
آگاهآنبهودادیماوبهقبلازراابراهیمرشدما:51–انبیاء

.بودیم
رشدتوانندمیهجرتباولیمحیطی،عواملتأثیرتحتکهافرادی.2

.(کهفاصحاب)بخشنداستمراررامعنوی
محیطتغییربرایراالزمجوییچارهوتدبیرکننده،منعمحیطدر.3

.(نساء98–مستضعف)ندارند
ولیاست،ضروریاخالقیرشدبرایفطریزمینهروایاتدر

شدهربیتتوتعلیمویادگیریاکتساب،بهمنوطآنهاشکوفایی
.است
ثمربخشریشه،بیافرادرویپرورشیکار»:(ع)علیامام

.375ص،6جآمدی،درروغررشرح«.نیست

:نظرندچندبرکهاستمنفعلموجودیانسان.1
سازسرنوشتعاملتنهامحیطیعوامل:رفتارگرایان
رسشعاملبهمعتقد:افراطیهایبیولوژیست

بیولوژیك
مؤثرندرشددرعامل،دواینبینتعامل.
تهدایدادن،شکلاندرکاردستانسانارادهنیروی.2
.استرشدکنترلو

ابمساویانسان،اختیارعدمفرضاسالمیروایاتدر
انستهدمعنویرشدشدنغیرممکنوآفرینشبیهودگی

.استشده
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واسلوبیكباهمیشهچندهررشد
ولیدهد،میرخچارچوبیكدر

یکندوسرعتدرتواندمیفرهنگ
.باشدمؤثرحرکتاینشتاب
ادهخانواکثردسترسدررسانه

.هاست
ارکخانهازخارجبیشتریزنان

.کنندمی
معمولمجددازدواجوطالق

.استشدهتر
روبارداریانداختنتأخیربه

.استافزایشبه
أثیرتکودکانرشدبرباالوقایعآیا

دارد؟

آمادگیخاص،مراحلبعضیدررفتارهابرخیاستممکن
توانمیراهادورهاین.باشندداشتهگیریشکلبرایبیشتری

.نهادنام«بحرانیهایدوره»نهو«حساسهایدوره»
ازاحتماالکهدارندوجودنیزدیگریرفتارهایحالعیندر

رشددورانطولتمامدروبرخوردارندزیادیپذیریانعطاف
.باشندمیگیریشکلیاتغییرقابل
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رشدروندبرحاکماصول(الف
:رشدروندطبیعیمنحنی.1

ابپرشترشدحرکتآغاز،در.نیستیکنواخترشدسرعت
ایهسالدرویکنواختولیکندمیانی،هایسالدرواست

میرویانحطاطبهسرعتبایارفتهرفتهنیزعمرپایانی
وزن–نوزادیزمانبرابر3/5بزرگسالانسانقد).گذارد

(نوزادبرابر20بزرگسال
رشدپرسرعتدورهدو•
تنخسماهششوتولدازپیشدوره:کودکناگهانیرشد.1

(ماه15)زندگی
ازیشپسالدویایكازبلوغدوره:نوجوانیناگهانیرشد.2

(سال3تا1/5)بلوغازپسسالیكتاماه6تاجنسیبلوغ

اصول حاکم بر روند رشد
استمرار.2

نیزمرگازبعددرراانسانروانیتحوالتاسالم
(برزخعالم).استدادهقرارتوجهمورد

پذیربینیپیشومعینالگوی.3
طرحانسان،درگوناگونهایتفاوتوجودبا

طرحیوالگوازواستیکسانرشدمراحلعمومی
بینیشپیوشدهتعیینپیشازکهکنندمیپیروی

.استپذیر
تابخواهیم،کهراهاییجنینو»:22–مرسالت

«.دهیممیقرار[مادران]رحمدرمعینیمدت
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اکممتروانبوههایتودهرشد،:تراکمیویژگی.4
وهاپیشرفتتجارب،ها،کاستیوهاافزایشاز

.ستافردگذشتهمراحلهاییادگیریوهاپسرفت
(نانساشخصیتکنندهتعیینکودکیدوران)
:مختلفسنیندررشدالگویتغییر.5

خویشرشدطولتمامدرکودکیندرتبه:گزل
طیراواحدیمسیرمشهودمتغیرهایتمامیدر

.پیمایدمی
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بهنجار،افرادغالب:طبیعیرشدمراحلازافرادهمهگذار.6
بهگذارندمیسرپشتمشابه،مدتیدرراطبیعیرشدمراحل

پایانبهسالگی21سندرتقریباطبیعیصعودیرشدکهایگونه
.رسدمی

«.دیدنتوانتفاوتیرحمانخداوندآفرینشدر»:3-ملك
رشدیتحوالتاهداف.7

درمارگانیستعادلحفظومحیطبازندهموجودسازگاری:پیاژه
زندگیمختلفهایدوره
یزیکیفوروانیاستعدادهایوهاتواناییرساندنفعلیتبه:مزلو

(خودشکوفایی)
ونهایتبیکمالبهشدنترنزدیكچههر:اسالممبیندین

عبودیتمقامبهرسیدن

تعادلعدموتعادلمقاطعوجود.8
وتمتفاوهایخواستونیازهاها،گرایشبینهماهنگی:تعادل

.داردبهنجاریرشدتعادل،صورتدرفردکهاستمتضادگاه
(بیشترسودمندیومحبتهمکاری،دوره:تعادل)

امنیتواطمینانعدماضطراب،تنش،:تعادلعدم
ماهششهرتعادلعدموتعادلاینسالگی6تا18ماهاز

مشکلفتارراشتباه،به.افتدمیاتفاقدیگریازپسیکییکبار،
.شودمیمحسوب

رامتعادلیوآرامزندگیکودکسالگی،11تاسالگی6از
.داشتخواهد

یمآشکارتعادلعدموتعادلمقاطعدوبارهسالگی11ازپس
(گذشتهقیودبهزدنپاپشتواعتناییبی).شود
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رشداصول حاکم بر روند 

ابعادبرخیرشدمیانهمبستگی.9
شدرمیانمثبتهمبستگیبهاسالمیمنابعدر

رفتارادراکی،عاطفی،ابعاددررشدبااخالقی
.استشدهتوجهمعنویبعدواجتماعی

بودنآگاهانه.10
.داردآگاهیخودرشدیتحوالتازفرد

انجاموآغازنظرازرشدیتحوالتتفاوت.11
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اصول حاکم بر روند رشد
ویژهمشخصهصفاتوسیلهبهرشدهایدورهتمایز.12

ایماهیچهحرکاتبرکنترلآوردندستبه:کودکی
باانطباقواجتماعیسازگاری:نوجوانی

بزرگساالنرفتاریاستانداردهای
فرسودگیباآمدنکنار:زندگیآخرهایسال

تهیافتغییرالگوهایباانطباقوفکریوجسمی
اجتماعیزندگیوکارزندگی،

مسیرکهحوادثیوقوعامکان:مخاطراتنقش.13
.داردوجودسازد،مواجهمانعبارارشد

اصول فراگیر رشد

رشدمیزانبرحاکماصول(ب
هزندموجودپیچیدگیبارشدمدتوسرعترابطه.1

رشداهدافبهدستیابیتر،کاملوپیچیدهزندهموجود
ترطوالنیزمانمدتدروکمترسرعتبا
فردیهایتفاوتوجود.2

:کمترینترتیببههاتفاوتدامنه
ساختار. افرادفیزیکی1
از. هوشیاستعدادنظر2
تفاوت. شخصیتیهای3
استعدادهای. ویژه4
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اصول حاکم بر میزان رشد

وکودکانمیانفردیهایتفاوتوجودازآگاهی
درتاکندمیکمكمربیانووالدینبهنوجوانان،

.اشندبنداشتهیکسانیهایشیوهآنانرشدبابرخورد
هایرفتارسن،همکودکانهمهکهداشتانتظارنباید

بایانیغفرهنگبامحیطی).باشندداشتهمشابهومعین
(متفاوتاستعدادهای–فرهنگیفقر
کردپرهیزبایدکودکدومقایسهاز.
فردیهایتفاوتثبات.3

بلندترند،خودهمساالنازسنیكدرکهکودکانی
سندرشمنحنیهمچنین).مانندمیباقیبلندترهمچنان

(عقلی
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اصول حاکم بر میزان رشد
مختلفمراحلدررشدمیزاناختالف.4

ریعسانگیزحیرتایبگونهزادیپیشدورهدرانسانکلیرشد
یكاببلوغازبعد.گرایدمیآهستگیبهعموماتولدازپساست،
شودمیفمتوقتقریبابزرگسالیدر.تازدمیپیشبهناگهانیجهش

.ردگذامیزوالبهرومتفاوتکمابیششتابیباکهنسالیدرو
(96ص،1جبحار،)سالگی18تاشناختیوهوشیرشد:(ع)علیامام

هایتقضاوتستنمراتدرچشمگیریپیشرفتسن،رفتنباالبا
.شودمیدیدهمتضادهاومترادفاتتشخیصوعملی

اعضاوابعاددررشدمیزاناختالف.5
حدودبزرگسالوزن–نوزادیزمانبرابر3/5بزرگسالانسانقد
ولییابدمیرشدسرعتبهکودکیدرتخیل.استنوزادبرابر20

.برخورداراستکمیرشدازاستداللقدرت

اصول حاکم بر جهات رشد

صعودیسیردررشدجهات(الف
اختصاصیبهعمومیهایفعالیتازرشد.1
بعداولیهمبهمترس:هیجانی–عاطفیرشد

اختصاصیترس
جزءبعدکل،ادرک:عقلیرشد
دابعدست،همهازاستفادهابتدا:حرکتیرشد

انگشتانبندسپسانگشتان،
–مرکزیوپایی–سریقانونازجسمانیرشد.2

.کندمیپیرویمحیطی
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اصول حاکم بر جهات رشد
بهمحدودیتوبساطتازسیر.3

تنوعوپیچیدگی
کراریتنسبتارفتارهایازشخصرفتار
بهمحدود،هایشکلوتقلیدیو

رتمتنوعوترکنترلتحترفتارهای
.یابدمیتغییر
بهعمومیبطوررالغتابتداتکلمدر

رانهاآبتواندآنکهازقبلمی گیردکار
وانعنبه.گیردبکاراختصاصیبطور
را«بازیاسباب»کلمهکودکمثال
ابازی هاسبابهمهبرایعمومیبطور

هرندبتواآنکهازقبلمی گیرد،کاربه
.ردببنامجداگانهبطوررااسباب بازی

اصول حاکم بر جهات رشد
نزولیسیردررشدجهت(ب
رساززودترپاهانزولی،رشددر.استعکسبهامرنزولی،سیردر

فکاززودتردستانگشتانوشودمیحرکتیکندیوضعفدچار
خارجشخصدستازآنهاحرکتیکنترلوشدهارتعاشدچاردست

(منفیشتاب).شودمی



11/14/2020

26

(ع)امام علی مراحل خروج جان از کالبد در فرمایش 

پسسشود،میآغازبدنرنگتغییروپاودستسستیبامرگ»
آنچههبنسبتراخودهایانگیزهشخصسپسافتد،میکاراززبان

ییشنواسپسدهد،میدستازبودهعالقمندبدانزندگیطولدر
روحودافتمیکارازنیزبینایینیرویباالخرهوماندمیبازکاراز
.(109خطبهالبالغه،نهج)«کندمیمفارقتبدناز

اصول حاکم بر رشد اختالفی
وجود. :فردیدرونتحوالتمنحنیدرفردیهایتفاوت1

مکنم(خلّاقتفکرمثال)عملکردنوعیكدررشدیتحوالت
دروتثابسیربرخیدرنزولی،سیرکودکانبعضیدراست
اختالفهمچنین.کندطیایروندهپیشسیرسومگروه

معنویتحوالتدرهاانسان

تولد،مهنگابهپسرانغالب:فیزیکیرشددرجنسدواختالف.2
بلندترندآنانازقددرومقدمدخترانبروزنوحجمنظراز

ازالباغدخترانرشدسرعتکودکی،پایانبهشدننزدیكباولی
.استرزودتنیزآنانشرعیوجنسیبلوغ.استسریعترپسران
رندتمقاومپسرانازبیماریبهابتالبرابردرغالبادختران.



11/14/2020

27

اصول حاکم بر رشد اختالفی
هوشیوفیزیکیتغییراتدامنهدرجنسدواختالف.3

وشیهوفیزیکیلحاظازفردیهایتفاوتسنینهمهدرتقریبا
بسیارودقکوتاهبسیارمردان.استدخترانازبیشپسرانبیندر

باهوشانمرد.بیشترچاقبسیاروالغربسیارمرداننیزوبلندقد
ذهنیماندهعقبو
تعادلعدموتعادلمقاطعدرجنسدواختالف.4
شخصیتهایجنبهبرخیرشددرجنسدواختالف.5

یقضایمحاکمدرآنانشهادتپذیرشدرجنسدومیانتفاوت
آنانمیانخانوادهادارهبهمربوطامورتقسیمو(282–بقره)
(34–نساء)

ودانمرازکاملتروسریعترزنان،بیشتردرعواطفرشدشاید
.تاسبیشتروپیشترمرداناکثردرشناختیهایجنبهرشد

رشدمیزاندرفردیهایتفاوتاهداف.6
اننمایندگو]جانشینانراشماکهاستکسیاو»:165–انعام

درجاتیدیگر،برخیبررابرخیودادقرارزمیندر[خود
.یدبیازماداد،قراراختیارتاندرآنچهبهراشماتادادبرتری

«.استمهربانآمرزندهاوهموکیفرزودپروردگارتشك،بی
همواره،متفاوتندیکدیگرباکهزمانیتامردم:(ع)علیحضرت

.دشخواهندهالکشوندیکساناگروبرندمیسربهخیردر
(385ص،77جبحاراالنوار،)
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اصول مربوط به وظایف رشدی
مقطعحدوددرکهاستایوظیفه:رشدیوظایف
کسبوشودمیظاهرفردزندگیازخاصی

درموفقیتوشادمانیموجبآندرموفقیت
(هاویگهرست).شودمیبعدیوظایف

رشدیوظایفپیدایشمنشأ.1
(رفتنراهفراگیری)فیزیکیرسش(الف

ردنکبرقرار)شناختییاعاطفیروانی،بلوغ(ب
(عیانتزامفاهیمدرکودیگرانباعاطفیارتباط

(خواندنفراگیری)فرهنگیهایارزش(ج
(شغلانتخاب)شخصیآرزوهاییاهاارزش(د

اصول مربوط به وظایف رشدی
رشدیوظایفتحولوثبات.2

دونبوثابتهانسلطیدررشدیوظایفایستا،هایفرهنگدر
.استتغییر

بهنسلیازرشدیوظایفتغییرمتحول،وپویاهایفرهنگدر
(ماشینیکاربهدستیکارفرهنگتبدیل)دیگرنسل

رشدیوظایففوایدوآثار.3
مربیانووالدینبرایراهنماییخطوط
کودکانبرایبرانگیزانندهنیروی
زدگوشوانتظارموردهایکنشوویژگیبهمربیانراهنمای

سازیآمادهضرورتکردن
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اصول مربوط به وظایف رشدی
رشدیوظایفانجامدرموفقیتنتایج.4
موجبدوهرکهخودبرایمقبولیتواجتماعیمقبولیت

.استسروروشادمانی
ددهمیقراررهبریمسیردرراکودکاناجتماعی،مقبولیت.
قویایانگیزهشده،نفسبهاعتمادبهمنجرخود،نزدمقبولیت

.ندکمیفراهمشخصیواجتماعیتوقعاتشدنبرآوردهبرای
رشدیوظایفانجامدرموفقیتعدمنتایج.5
(ناخشنودی و عدم شادمانی)احساس حقارت •
مراه عدم مقبولیت اجتماعی که غالبا با طرد شدگی اجتماعی ه•

.است
مواجهه با مشکل در کسب مهارت در وظایف رشدی بعدی•

اجتماعی، کودکان را در مسیر رهبری قرار مقبولیت 
.می دهد
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اصول مختص به رشد صعودی
فزایندگی.1
گوناگونابعاددررشدمنحنیتنوع.2
ثابتپیشرونده
(ترفراوان)میاندرهایتوقفباپیشروندهمجموعدر
میاندرهاییپسرفتباپیشروندهمجموعدر
بودناستقبالموردوخوشایند.3

میبزرگداردکهکنداحساسدارددوستکودک
.شود

کاهندهعوامل.1
یاعفونتتغذیه،سوءفرسودگی،نتیجهاستممکنپیری

.باشدمفرطگسیختگیهمازوساییدگی
آهستگی.2

سیردرتغییراتازکندتربسیارنزولی،سیردررشدیتحوالت
.دهدمیرخصعودی

ناخوشایندی.3
ناخوشایندییاآهستگیعلتبه:آنازعمدیغفلت.4
جنسیانگیزهکاهشالگوی.5

میلوانگیزهافتباکهرسدمیفراجنسیعملکاهشابتدا،
.رددگمیمتوقفدوهرنهایتامدتیازپسواستهمراهجنسی
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رشد صعودی و نزولی
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رشدزیستیپایه های 
تفاوتوهاشباهتظاهری،هایویژگیدرهاانسان
بهسلینازوراثتوسیلهبهکهدارندیکدیگرباهایی
.شودمیمنتقلدیگرنسل
بهببسکشفوزیستیپایهتبیین:ژنتیكعلم

درناهمانندوهمانندهایویژگیآمدنوجود
.هاانسان

هایجنبهبینافتراقیتشخیص:رفتارژنتیك
یرتأثمقدارتعیینورشدموروثیغیروموروثی

(دوقلوهاوهاخواندهفرزندبررسی)ارثیعوامل

علم ژنتیك و وراثت
،جودموخصوصیاتوصفاتانتقالوراثت

ایبر.استدیگرنسلبهنسلیاززنده
:داردوجودمشهوراصلدووراثت

تمامی. هنگامکهژنتیکیعوامل1
نتعییدردارند،وجودنطفهانعقاد
.هستندسهیموراثت

ظهور. هبنیازیارثی،ویژگیبروزو2
.نداردتمرینویادگیری

ایجادژنتیكعلمدرتحولمندلتحقیقات
.کرد
مکروموزوکشفبهمورگانهایپژوهش

.انجامیدژنو
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کروموزوم
الحاصطدرواستپذیررنگجسممعنایبهلغتدرکروموزوم•

.تهاسژنحاملوداردقرارسلولهستهدرکهگویندجسمیبه
مردوزنتفاوت(جفت23).استعدد46انساندرآنتعداد

.است23جفتدرفقط
جنسیهایسلولوبدنیهایسلول:گروهنددوهاسلول•

(گامت)
شبیهمرداندروXXشبیهزناندر(جنسیکروموزوم)23جفت•

XYاست.
.نامندمی«تخمك»رازنو«اسپرم»رامردجنسیسلول•

سلول و کروموزوم
پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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آغاز انتقال
اسپرمباتخمكلقاحزمانانسان،تکوینآغازنقطه
کییوتخمكبهاسپرمیكوروددنبالبهکهاست
یموجودبهبارورتخمكیا«زیگوت»آن،باشدن

.آید
مختلطنطفهازانسانآفرینش:1–انسان•
طفهندودرآویختنوآمیختن:(ع)امیرالمؤمنین•

154ص،5جبحاراألنوار،-رحمدر
زنXبامردXجنسیکروموزومترکیب:دخترنوزاد•
زنXبامردYجنسیکروموزومترکیب:پسرنوزاد•



11/14/2020

35

تقسیم سلول
:می شودانجامطریقدوبهسلولیتقسیمات•
بدنیلولهایستکثیروتشکیلبهنهایتدرکهتقسیماتی.1

(میتوز).می انجامد
نسیجسلولهایپیدایشبهسرانجامکهتقسیماتی.2
(میوز).می شودمنجر(گامت)

.تاسفردیهایتفاوتوتنوعسرچشمهمیوز،تقسیم

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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هایژنبااسپرمکروموزوم23ازیکیهایژنترکیباحتمال
یعنی23توانبه2بابرابرچیزیتخمك،کروموزوم23ازیکی

یكاحتمالیمختلفترکیباتاگرحاال.استاحتمال8388608
احتمالتریلیون70حدودبگیریم،نظردررامردوزنگامتجفت

میفعلیتبهآنهاازیکیتنهاکهداشتخواهدوجودگوناگون
.کندمیتعیینرانوزادژنتیکیترکیبورسد

شرایطسایرومکانزمان،مادر،پدروتغذیهوروانیحاالت
برخیتنیاففعلیتوترجیحدرآمیزش،هنگامبهمعنویوطبیعی

.داردبسزاییتأثیراحتماالتایناز

کروموزوم و ژن
پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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ژن
عاملووراثتحاملاصطالحدروکنندهتعیینلغتدرژن•

(تسبیحهایدانهشکلبه).استصفاتانتقالاصلیکنندهتعیین
کیبیولوژیهایویژگیکهدارندهاییبرنامهواطالعاتهاژن•

وچشمومووپوسترنگبندی،استخوانجنس،ازاعمفرد،
.نندکمیتعیینرافردیهایویژگیدیگروهورمونیوضعیت

:می کنندکارسهژن ها
فردیتفاوت هایایجاد.1
فرزندانبهوالدینصفاتانتقالاصلیعوامل.2
.افرادمیانهمانندویژگی هایایجاد.3
ریشهووراثتپاکیدلیلاخالقی،سجایای:(ع)علیامام•

(حنفیهمحمدترسوجملجنگ).استخانوادگی

ساختمان ژن
هررویوژنمیلیونیكتقریباانسان،بدنسلولهرهستهدر

.داردوجودژنهزار20کروموزوم

 استبیولوژیك شخص از والدین خود در این ژنها میراث.

ازو.شده اندمرتبزوجصورتبه(کروموزوممثل)هاژن
وریبونوکلئیكدزوکسیاسیدنامبهDNAمرکبمولکولهای

.اندیافتهتشکیلشیمیاییزیستهایترکیب

ازقسمتیژنDNAطولیامتداددر.استکروموزومطولدر
ژنراآنهاکهداردقرارمانندیمهرهذراتکروموزمها،ازیكهر

.نامندمی

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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DNA 

DNA،دوربهمارپیچشکلبهکهاستمولکولیزنجیرهدوازترکیبی

.استخوردهپیچنردبانیشبیهیکدیگر،

ار،دازتبازهایوهاپایهفسفات،وقندهایمولکولنردبان،ایندر

.دهندمیتشکیلراهاپله

کندمیتأمینراژنتیکیدستوراتکهبازهاستزنجیرههمین.

فردبهمنحصرویژگیDNAفرایندیطریقازتواندمیکهاستاین

.شودتکثیرمیتوزنامبه

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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موزومکرودرکههستندهاژنژنتیکی،انتقالاساسیواحدهای•
عنوانبهکههستندDNAاجزایهاژنواقع،در.دارندجایها

.کنندمیخدمتوارثتانتقالدراساسیکارکردیواحدهای

ژن های غالب و مغلوب
خودوالدینبهشباهتیهیچویژگی هابرخیدرگاهیکودکان

چرا؟.ندارند
کردبررسیبایدفرزندانووالدینژنتیكآرایشراآندلیل.
هنهفتوبارزیامغلوبوغالبهایژن:اندگونهدوبرهاژن.
وصفتهمانازبارزییاغالبژنخود،مقابلدرژنیاگر

واهدخمغلوبوغیرفعالنهفته،ژنآنباشد،داشتهویژگی
تهنداشبارزیژنخودبرابردرنهفته،ژنهمیناگراما.بود

.سازدمیظاهرراخودبهمربوطویژگیباشد،
فردیكهایژنتکوینیطرحوساخت:ژنوتیپ
وتپوسمو،چشم،رنگهمچونآشکاریویژگی های:فنوتیپ

.استاندازه گیریومشاهدهقابلکه...واندازهوشکل
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ژن های غالب و مغلوب

ژن ها در روایات
کند،ارادهانسانیآفرینشبرخداوندچون:(ع)صادقامام•

وجود(ع)آدمحضرتتاپدرشازکهصورتیهرواومیان
.ندآفریمیهاصورتازیکیبهرااوسپس.کندمیجمعدارد،

شباهتمپدرانازیکیبامنفرزنداین:بگویدنبایدکسیپس
.(93ص،104ج،بحاراالنوار)ندارد

زندشفرنداشتنشباهتازوآمد(ص)اکرمپیامبرنزدشخصی•
چنینپاسخدرحضرت.داشتشکایتاجدادشوخویشبه

داردوجودعرق99(ع)آدمحضرتواومیان...»:فرمودند
ت،گرفقراررحمدرنطفهوقتی.فعالندنسبدرآنهاهمهکه

بهتشبهدرخواستنطفهوآیندمیدراضطراببههاعرقاین
استیی(هاژن)هاعرقازفرزنداین.کندمیراآنهاازیکی

«...اندکردهدرکراآناجدادتاجدادواجدادتکه
.(304ص،14جالمسائل،مستبطوالوسائلمستدرک)
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هبجهش.شودمیایجادجهشاثردرگاهژنتیکیتحوالت
مانیز.دهدمیرخژنتیکیمادهدرکهاستتغییراتیمعنای
غانارمبهراکمالیكگاهیوشدهسلولدرنقصبروزباعث

.آوردمی
.استتشعشاتجهش،درمؤثرمحیطیعاملمهمترین

ماوراءوxاشعهمثلطبیعیغیروخورشیدتابشمثلطبیعی)
(بنفش

یعیغیرطبیاطبیعیاشعهتابشمعرضدرباردارزناناگر
یماندگعقبقبیلازهایینابهنجاریمیزانگیرند،قرار

ووزنوقدکاهش،(سرکوچکی)میکروسفالیذهنی،
.یابدمیافزایشفرزندانشاندرخونسرطان
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نممکاسمشازکهآنچهبرخالفرفتارژنتیك
ژن،باداشتنکاروسربدونبیاید،ذهنبهاست

(ژنوتیپ)ژنتیكساختاروDNAکروموزوم،
رفتارها،هاتفاوتمقایسهوبررسیبابیشترافراد،

سعیهاانسان(فنوتیپ)ظاهریهایویژگیو
.یابددستخودنظرموردنتایجبهدارد
رفتارژنتیكمطالعاتبرایراهترینرایج،

.استخانوادگیهایشباهتمطالعه

وجودمتداولروشدوخانوادگی،هایشباهتبررسیبرای
:دارد
هافرزندخواندهمطالعه(الف

یمحیطعواملویادگیریحساببهناتنیوالدینباشباهت
.شودمیگذاشته
تلقییارثعواملتأثیرنشانهعنوانبهواقعی،والدینبامشابهت

.شودمی
دوقلوهامطالعه(ب

غیرهمسانوهمساندوقلوهایمقایسه
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انتقال ویژگی های ژنتیک
شدهشناختهپایه هایباوراثتازمتأثرویژگی های:الف

ژنتیکی
:فیزیولوژیکوفیزیکیویژگی های.1
کوتاه قدیـبلندقدیبرایآمادگی
وزن
ها،دندانلبها،بینی،خصوصیاتمثلصورتظاهریشکل

.پوسترنگمو،رنگونوعچشم،رنگ
لبانندمبندیاستخوانهاینابهنجاریشنوایی،نقصبینایی،نقص

.شودمیمنتقلتوارثراهازصافپایکفوشکری

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد

انتقال ویژگی های ژنتیک
:روانیهایویژگی.2

ذهنیعقب ماندگیبهکهشدهشناختهژنتیکینقص150ازبیش•

.می کندبروزندرتبهولی،می انجامد

غیرهایکروموزومبهمربوطبیماری(PKU)کتونوریافتیلمثل•

.ناتوانندعیطبیرشدبرایالزمآنزیمتولیدازمبتالبیماراناین:جنسی

دمهصعصبیسیستمبهمی شودانباشتهبیمارانبدندرسمیمواد

.می شودذهنیعقب ماندگیباعثومی زند

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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کتونوریافتیل بیماری 

انتقال ویژگی های ژنتیک
ارثیناهنجاری هایبرژنتیکاختالفاتتأثیر(ب

بیماری زامغلوبهایژنظهور

هستندبیماری زاییاثردارایمغلوبهایژنبرخی.

درموجودکروموزوم هایکهاستامکان پذیرهنگامیمغلوبهایژنبروز

وبمغلژنیكحاویدوهرمی دهند،تشکیلرازیگوتکهمادروپدرگامت

.باشنداست،خاصیبیماریحاملکه

التیحچنینپیدایشاحتمالباشد،نزدیك تروالدیننسبیقرابتچههر

یناوحشتناکیصورتبهمحارمباازدواجدرکهجاییتامی شودبیشتر

.می رودباالاحتمال

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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انتقال ویژگی های ژنتیک
عصبیدستگاهتباهی(tay-sachs)کستای سابیماری

تا3درمرگندارد،درمانبیماریاین.شودمیآغازماه6مدتظرف

سالگی4

آن.استچربیمولکولنوعیكساز وسوختبرایآنزیمنوعیفاقد•

جیتدریمرگوشدهجمعمبتالکودکمغزدرونمی شودتجزیهچربی

(مرگوتشنجکری،کوری،).می آورد

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد

شکلچهاربههاکروموزمدرناهنجاری•
:است

جابجایی. کروموزومازبخشی1

حذف. کروموزومازبخشیشدن2

افزوده. ایداون)کروموزومازبخشیشدن3
(کودکذهنیماندگیعقب–منگولیسم

ترکیبی. تغییرنوعسهاز4
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:داوننشانگان

رویآنهاازیکیدرنوزاد800هرازکهکروموزومیاختاللشایعترین
.دهدمی

کمییوبیستجفتشدنجداناتوانیازاختاللاینموارد،درصد95در
دوجایبهنوزادکهطوریبه.شودمیناشیمیوزجریاندرکروموزومها

مواردیدر.بردمیارثبهراکروموزومهااینازتاسهعادیکروموزوم
وجودکمیوبیستکروموزومازاضافیشکستهتکهیكاست،نادرترکه

.دارد

یحرکترشدومحدود،واژگانگویایی،مشکالتذهنی،ماندگیعقب
.دشومیبیشترمادرسنافزایشبااختاللاینافزایشخطر.کند

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد



11/14/2020

48

اننشانگازغیرجنسیغیرهایکروموزومبهمربوطهایاختالل

نینجسقطکهکنندمیمختلشدتبهآنچنانرارشدمعموالداون،

اتندرتبهآیند،میدنیابهنوزاداناینکهزمانیدهد،میروی

.مانندمیزندهکودکیاوایلازبعد

مشکالتمعموالجنسیهایکروموزومهاینابهنجاریمقابلدر

یبرخدرکهزمانینوجوانی،تااغلبکهآورندمیباربهکمتری

.وندشنمیدادهتشخیصافتد،میتأخیربهجنسیبلوغها،انحراف

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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نخاعی-مایع مغزی 

می دهدرخجنسیکروموزم هایدرکهاختالالالتازبرخی•
:ازعبارتند

ایکسیسهسندرمیاپسراندر(XXY)فلترکالینسندرم.1
(XXX)یكفردکهدختران،درxمیارثبهاضافهجنسی

اهرظنظرازو.استرایجبیمارانایندرکالمیمشکالت.برد
.هستنداختالالتیدچارنیزبدنی

این.استجنسیxیكفقدانبهمبتالفردکهترنرسندرم.2
صاویر،تکشیدنمثالبرایدارندمشکلفضاییروابطدرافراد

وحرکت،مسیرهایکردندنبالچپ،ازراستدادنتشخیص
.صورتهایجلوهفهمیدن

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد
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انتقال ویژگی های ژنتیک
کیژنتیشدةشناختهپایه هایبدونوراثتازمتأثرویژگی های:ج
(ماهیانهعادتشروعسن)فیزیولوژیكهایویژگی(1
عمرطول ( 2
هوش(3
نیستاتفاق نظرارثیعواملتوسطهوشانتقالدرباره.
صورتدروشدهمنعذهنیعقب ماندةزنانباازدواجازروایاتدر

ازیا.استشدهنهی،آیدبوجودفرزندآنانازاینکهازنیزآمیزش
اداننمادرانازکهفرزندانیفرمودکهشدهنقل(ع)امیرالمؤمنین

.نیستندبرخودارذهنیسالمتیاز،آیندبه دنیا

پایه های زیستی . 1: عوامل مؤثر بر رشد

ژنتیکیویژگی های متأثر از وراثت بدون پایه های شناخته شدة 

شخصیتهایویژگی(4
بخشدرحداقلکهمی کندتقویترااینشدهانجاممطالعات

تحضرشجاعت)داردوجودوراثت پذیراجزایشخصیت،ازهایی
.(حنفیهمحمدترسو(ع)ابوالفضل

روانیآسیب های(5
واملعازبیشتر،كیفیزیولوژأمنشباروانیآسیب هایبرخی

اینازیبعضولی.زیستیوارثیعواملتامی شوندمتأثرمحیطی
بهنسلیازتوارثراهازودارندزیستیپایه هاینیزهاآسیب

.می شوندمنتقلدیگرنسل
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(اکتسابیعوامل)محیط
آغازازبوده،فردوجودازخارجکهعواملیهمه

راسانانمرگ،تاسپسوتولدهنگامتانطفهانعقاد
مییرتأثاوازیاگذارندمیتأثیراوبرگرفته،فرا

.پذیرند
تولدازپیشمحیط(الف

تولدازپسمحیط(ب

غذاییمواد.1
ینجنوقتی»:(ص)اکرمپیامبر

...گرفت،قرارمادرشکمدر
وپیشانی،رویهایشدست
شخصیماننداوچانه

پس.زانوهاسترویاندوهناک،
یلهوسبهکهاستاسیریچوناو

نافبهخودنافازایرشته
هوسیلبهواستمربوطمادرش

اوتولدبرایکهزمانیتاآن
هاخوردنیازاست،شدهمعین

هاستفادمادرهایآشامیدنیو
ص،60جبحاراالنوار،«.کند

352
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غدهشدنضخیمغذاییمواددریدکمبود
تیروکسینکاهشتیروئید

هااستخواندراختاللکلسیمکمبود
چیپس،مایونز،چرب،غذاهایخوردنازپرهیز

باردارهایخانمبرایماکارونی
ماهیگوشت،میوه،سبزیجات،شیر،ازاستفادهضرورت

.پرندگانو
بهخواهید،میزیبافرزنداگر»:(ع)صادقامام

357ص،6جکافی،فروع«.بخورید

عوامل محیطی مؤثر پیش از تولد

مادرروانیحاالت.2
دروننوزادبر...وترس،ناراحتی،خوشحالی،

.دارداثرمحسوسیطوربهرحم
تصادیاقمشکالتومادرحدازبیشفعالیتخانوادگی،اختالفات

عاطفیوضعیتبرشغلیو
.کنندمیواردلطمهمادرهیجانیو

سیگار.3
استممکنبازدارزنانکشیدنسیگار
نین،جمغزیرشددرتأخیرتولد،هنگامنوزادوزنشدنکمسبب

.شودویناگهانیمرگوبدخیمغدهبهنوزادابتالی
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مخدرمواد.4
ردانزواورویگردانیسیگار،هایزیانبرعالوه
.شودمیسببرانوزاد

الکل.5
ذهنی،ماندگیعقببهمادرانیچنینکودکان

ردچاچهرهنابهنجاریومرکزیعصبیاختالالت
.شوندمی

طبیعیمحیط(الف
پوشاکوخوراکمسکن،نور،جغرافیایی،منطقههوا،وآب
:خلدونابن
صحرانشیناندرشجاعتوسخاوت
گرمهایمحیطدرتنبلیوکسالت
نشینانکوهدربزرگواریواستقاللبهعالقه
کشاورزیمحیطدرقناعتورضا
سردسیرهایمحیطدرکاروکوششبهعالقه
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اجتماعیمحیط(ب
برفرزندانتربیتمسؤلیتبیشتر:خانواده.1

.استوالدیندوش
تدرسبرنامهازکهایخانه»:(ص)اکرمپیامبر

«.ستنیبیشایویرانهباشد،بهرهبیحکیمانه
659ص،1جالبیان،مجمع
دبایکند،میکارخانهازبیرونمادریوقتی

بهخانوادهاعضایسایروپدرکمكبااوخود
یقاتتحقاساسبر.دهدپاسخکودکعاطفینیاز

بهرکمتوکنندمیکارزیادخانهدرکهمادرانی
یکمبودهاایجادباعثرسند،میخودفرزندان

.شوندمیآناندراجتماعیوعاطفیوذهنی
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یرفتاروعاطفیاختالالتآمدنوجودبهدرمهمعواملازیکی
.استهتنبیبردنکاربهووالدینبدرفتاریکودکان،واجتماعی

یاکییمرگیاوالدینجداییویژهبهخانواده،وضعیتدرتغییر
وجودبهفرزندانرشدچگونگیدربزرگیمشکالتآنها،دویهر

.آوردمی

ازآنانالگوگیریموجبمشترکهایویژگی:همساالن.2
روشها،سلیقهعقاید،بیاندررازیادیزمان.شودمییکدیگر

خودشخصیتمنفیومثبتهایجنبهکلیطوربهوزندگیهای
.گذرانندمی

میوگزدمیرادستشدوستمکار،کهروزی»:27–28فرقان
کاشای.بودمبرگزیدهراهیرسولراهنماییباکاش:گوید

«.گرفتمنمیدوسترافالنی
نشنشیهمودوستروشودینازانسانیهر:(ص)اکرمپیامبر
75ص،2جکافی،اصول.کندمیپیروی



11/14/2020

57

پس از تولدعوامل محیطی مؤثر 
مذهبیوفرهنگیمراکز.3

ن،مربیامعلمان،مذهبی،ودرسیهایبرنامهفیزیکی،محیط
...وروحانیان

جمعیارتباطوسائل.4
،سینماتلویزیون،رادیو،
ی،ارایانهارتباطاتتئاتر،

مطبوعات
تربیشقدرتبرپژوهشگران

دیگربرابردرتلویزیون
.ورزندمیتأکیدهارسانه

پس از تولدعوامل محیطی مؤثر 
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اقتصادی-اجتماعیهایتفاوت.5

پس از تولدعوامل محیطی مؤثر 
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تأثیر محیط  در رشد فرد

تأثیر. استعدادهاشکوفاییورشدبر1

شکل. رفتاردهیجهتو2

الگودهی. 3

آموزش. 4

انتقال. اخالقیهایارزش5

انتقال. هایقانونوهاارزشرسوم،وآداب6
اجتماعی

لمستطیمساحتشبیهمحیطووراثتاثر:وودورث
.استارتفاعوقاعدهازیكهرطولبرمتوقفکه

(خوبخاکوخوببذر)

اثرخوداجتماعیامحیطبرطریقآنازفردکهراههاییمهمترین•
:ازعبارتندمی گذارد

تغییر. زیست طبیعیمحیطدر1

تأثیر. دیگرانرفتاردر2

الگوسازی. 3

پیشبرد. بشریدانش4

تأثیر. ادبیاتوهنردر5

تأثیر. اخالقیهایارزشدر6

تغییر. اجتماعیهایارزشورسوم،وآداب7

تغییر. اجتماعیقدرت هایدر8
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می شدندتقسیمگروهدوبهرشدروان شناسان:

مربوطنضجوبلوغبهکهمی دانندامریصرفاًرارشدکهنضج گرایان.1

شدهیینتعپیشازژنتیكعواملیوسیلهبهجبریصورتیبهومی باشد

ووراثتتعاملچندهر(1961–1880)گزلآرنولدجملهاز.است

.تداشغلبهویدرنضج گراییجنبةبیشترولیکردمطرحرامحیط

شافراطی ادیدگاهکهواتسونمثلرفتارگرایانیامحیط گرایان.2

برایامکاناتیوسالمکودکچندمنبه»:می گویدوی.استمعروف

کهنیممی کتضمین.بدهیدآنهاپرورشبرایالزممحیطیشرائطایجاد

یل،وکدکتر،مثلمتخصصیكکهکنمتربیتگونه ایبهراکدامهر

آمادگیها،استعدادها،اینکهبدونشود،دزدیاگداحتیوهنرمند

«.بگیریمنظردرراپدرانشاننژادوحرفهتوانی ها،تمایالت،
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هایپایهازکدامهرمستقلطرحجایبهمعاصردیدگاه هایاکثر 

حمطررامحیطیووراثتیعواملتعاملرشد،محیطیووراثتی

راخاصیشیوهرامحیطیووراثتیعواملتأثیرنیزاسالم.می کنند

.می دهدقرارپذیرشمورد

تأثیرونه ایبه گاسالمفرهنگتأثیرتحتاسالمیدانشمندانبیشتر

،راآزادارادةواختیاربرایحسابیکردنبازومحیطووراثت

.پذیرفته اند

اراده.4
و،اتمایزوجهوموجوداتدیگربرانسانامتیاز

.استاختیاروارادهداشتن
ازراخودراهکهاستآبشاریمنزلهبهاراده

وجلوکندمیبازبرندهوسختهایسنگمیان
.رودمی
اخالقیبعدمانندانسانابعادازبرخیرشد–

.تنیسپذیرامکانارادیرفتارهایبدونمعنوی،
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می شمارندارادیراعصیانواطاعت(ع)صادقامام•

یاراختوقلمروازرابیولوژیكویژگی هایکهحالیدر

.می کندخارج

رفتارهایاراده،واختیارنفوذقلمروکهآنخالصه•

استانسانآگاهانه


