
  پیشگفتار مؤلفان
  

، با توجه به نیاز دانشگاهها در زمینه کتابهاى درسى، سازمان مطالعه و تـدوین  66ـ65در سال تحصیلى 
هاى مصـوب   کتب علوم انسانى دانشگاهها، گروهى از مدرسان رشته روانشناسى را گرد آورد تا برمبناى برنامه

  .تهیه کند رشدروانشناسى ریزى، کتابى درخصوص  شوراى عالى برنامه
تردید، تهیه چنین کتابى با توجه به وسعت و پیچیـدگى موضـوع، توسـط مؤلفـان متعـدد، خـالى از        بى

اند تا ضـمن رعایـت یکنـواختى مطالـب و      اشکال نیست؛ با وجود این، گروه مؤلفان درحد ممکن تالش کرده
اگرچه ممکـن  . ح مفاهیم رشد استفاده کنندترین بیان ممکن براى طر دقت در جوانب علمى موضوع، از ساده

نظر آیـد؛ بـا توجـه بـه ضـرورت ارائـه کلیـات ایـن علـم و           است حجم این کتاب، بیش از سه واحد درسى به
  :طور مفصل، به شرح ذیل ارائه شده است هاى مختلف از رشـد، مطالب کتاب در شش فصـل به نظریه

  آبادى لطفحسین /  کلیات روانشناسى رشد: فصل اول
  هاى رشد نظریه: فصل دوم
  پروین کدیور/  هاى رشد بندى نظریه طبقه

  آبادى حسین لطف/  نظریه پیاژه
  پروین کدیور/  ظریه برونرن

  رضا کرمى نورى/  نظریه کلبرگ
  آبادى حسین لطف/  نظریه اریکسون

  سوسن سیف/  هاى یادگیرى نظریه
  رضا کرمى نورى/  رشد از دیدگاه اسالم

  سوسن سیف/  رشد در دوره قبل از تولد: فصل سوم
  پروین کدیور/ ی رشد از تولد تا پایان دوسالگ: فصل چهارم
  پروین کدیور/ ی رشد از سه تا هفت سالگ: فصل پنجم

  رضا کرمى نورى/ ی سالگ رشد از هفت تا یازده: ل ششمفص
کنند و  نظر درخصوص نارساییها و کاستیهاى کتاب استقبال مى بدیهى است، مؤلفان از یادآوریهاى ارباب

امید دارند که خوانندگان محترم بر ایشان منت گذارده، نظرهاى سازنده خود را براى بهبود کیفیت مطالب در 
  .اى بعدى در اختیار ناشر قرار دهندچاپه

کـه بـه چـاپ و انتشـار کتابهـاى درسـى       » سـمت «در پایان، گروه مؤلفان از مسئوالن محترم سـازمان  
اند، صمیمانه تشکر کرده، توفیق هرچه بیشتر ایشـان را از خداونـد بـزرگ مسـألت      دانشگاهها، همت گماشته

  .دارند
  


