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سخن مترجم

روانشناسی تحولی که پیش از این روانشناسی رشد نامیده می شد، 
به عنوان یک رشتة میان رشته ای، به مطالعة تحول انسان از لحظة 
انعقاد نطفه تا مرگ می پردازد. حوزۀ مطالعه این رشته بسیار گسترده 
اجتماعی و  تا رشد شناختی، و رشد  از مطالعه رشد جسمی  است، 
شخصیتی. با این حال، روانشناسان تحولی هر جنبه از رشد را فقط 
از این نظر مطالعه می کنند که این رشد چه اثری بر رفتار فرد دارد. 
برای مثال، گرچه در این رشته رشد قد و وزن بررسی می شود ولی 
ِصرف رشد این موارد برای روانشناسان تحولی مهم نیست بلکه اثر 
به عنوان مثال،  دارد.  اهمیت  آنها  برای  فرد  رفتار  بر  وزن  و  قد  رشد 
دارد. همچنین،  نوجوان  رفتار  بر  اثری  نوجوانی چه  در  قد  کوتاهی 
شناختی،  )جسمی،  رشد  مختلف  ابعاد  مطالعه،  تسهیل  خاطر  به 
در  که  حالی  در  می شوند  جدا  یکدیگر  از  شخصیتی(  و  اجتماعی 
واقعیت یک رابطة متقابل و جدایی ناپذیر بین این ابعاد وجود دارد. 

گرچه روانشناسان پیشگام در حوزۀ روانشناسی تحولی، در ابتدا 
بودند و  نوجوانی  و  بررسی رشد در دورۀ کودکی  بر  بیشتر متمرکز 
حال  در  ولی  می کردند  استفاده  را  »رشد«  کلمه  خاطر  همین  به 
زندگی«  گسترۀ  در  »تحول  بررسی  به  تحولی  روانشناسان  حاضر، 
شایستگی ها  و  توانمندی ها  بیشتر  ازآنجایی که  هستند.  عالقه مند 
با افزایش سن دچار تغییر می شوند و این تغییر می تواند در یک یا 
دو دورۀ سنی، افزایشی و در دوره های بعدی کاهشی باشد، برخی از 
روانشناسان ایرانی اصطالح »تحول« را مناسب تر از اصطالح »رشد« 
می دانند. با این حال، به خاطر راحت تر بودن خوانندگان با اصطالح 

»رشد«، مترجم کتاب حاضر، از این اصطالح استفاده کرده است.
کتاب حاضر که توسط پروفسور فلدمن تألیف شده، ویژگی های 
متمایز  زمینه  این  در  معتبر  منابع  سایر  از  را  آن  که  دارد  ممتازی 

نظریه ها،  طرح  بر  عالوه  است  شده  سعی  کتاب  این  در  می کند. 
پژوهش های جدید نیز مطرح شوند. همچنین، برای نویسندۀ کتاب 
برای  اصالت،  بر  عالوه  کتاب  مطالب  که  است  بوده  مهم  بسیار 
خواننده از جذابیت نیز برخوردار باشد و به گونه ای خواننده مطالب 
را به زندگی روزمره پیوند دهد. به همین خاطر، مثال های کاربردی 
در جای جای کتاب طرح شده اند. همچنین، برای تسهیل یادگیری 
یادگیری  ارزیابی آموخته های  اساتید جهت  به  دانشجویان و کمک 
دانشجویان، هدف های یادگیری در ابتدای هر فصل طرح شده است 
و مطالب فصل متناسب با این اهداف یادگیری سازماندهی شده اند. 
نویسنده با کمک گرفتن از راهبردهای تسهیل یادگیری، تالش کرده 
کند،  استفاده  مناسب  جای  در  جداول  و  نمودارها  تصاویر،  از  است 
تعریف کرده  را  کتاب، اصطالحات تخصصی  در حاشیه  همچنین، 
است. عالوه بر اینها، نویسنده در ابتدای هر فصل یک سناریو طرح 
کرده که با محتوای فصل مرتبط است و در انتهای فصل از دانشجو 
به  فصل  مطالب  مطالعة  با  که  دانشی  به  اتکا  با  کرده  درخواست 

دست آورده، سواالت مرتبط به سناریوی را پاسخ دهد.
با توجه به امتیازات واضح این کتاب نسبت به سایر منابع موجود 
در بازار ایران، ترجمه این کتاب را برعهده گرفتم تا دانشجویان مقاطع 
مختلف در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی، همچنین مربیان 
و معلمان از یک منبع معتبر و باارزش بهره مند شوند. امیدوارم این 
اثر، به افزایش دانش دانشجویان و معلمان نسبت به رشتة رشد در 

گسترۀ زندگی کمک کند.
الزم به یادآوری است که هر کجا مترجم چیزی به متن اصلی 

افزوده، آن را در داخل ] [ قرار داده است.

مهدی عبداله زاده رافی
پاییز 1399
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دربارة نویسنده

این  از  )وی  کرد  دریافت  وسلیان  دانشگاه  از  عالی  درجه  با  را  خود 
را دریافت کرد(. وی دارای  فارغ التحصیالن  دانشگاه جایزۀ برجسته 
مدرک کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون 
و  است  فولبرایت  و سخنران  ارشد  پژوهشگر  جایزه  برنده  او  است. 
بیش از 100 کتاب، فصل کتاب و مقاله علمی تألیف کرده است. 
کاربردهای  و  کودکان  در  غیرکالمی  رفتار  رشد  کتاب  ویرایش  وی 
مبانی  مشترک  ویرایش  و  غیرکالمی،  رفتاری  تحقیقات  و  نظریه 
رفتار غیرکالمی )انتشارات دانشگاه کمبریج( را انجام داده است. او 
قدرت  و  روانشناسی  درک  کودک،  رشد  کتاب  نویسنده  همچنین 
است.  زندگی  و  دانشگاه  در  موفقیت  برای  راهبردهایی  یادگیری: 
فرانسوی،  اسپانیایی،  ازجمله  زیادی  زبان های  به  وی  کتاب های 
ترجمه  ژاپنی  و  عربی  آلمانی،  ای،  کره  چینی،  هلندی،  پرتغالی، 
شده است. عالیق تحقیقاتی وی شامل صداقت و فریب در زندگی 
روزمره است، وی نتایج پژوهش هایش را در کتاب دروغ گو در زندگی 
است.  کرده  توصیف  در سال 2009،  منتشر شده  تجاری  کتاب  تو، 
و  بهداشت روان  ملی  موسسه  مالی  کمک های  با  وی  تحقیقات 
انستیتوی ملی ناتوانی ها و تحقیقات توان بخشی انجام شده است.

علوم  بنیاد  انجمن های  فدراسیون  رئیس  فلدمن  پروفسور 
اجتماعی.  علوم  مفید  جوامع  از  کنسرسیومی  است،  مغز  و  رفتاری 
عالوه بر این، او عضوی از هیئت مدیره رادیوی عمومی نیوانگلند 
است. پروفسور فلدمن عاشق موسیقی است، یک پیانیست مشتاق 
است و از آشپزی و مسافرت لذت می برد. او سه فرزند، چهار نوه دارد. 
او و همسرش، روانشناس، در غرب ماساچوست در خانه ای مشرف به 

رشته کوه هلووک زندگی می کنند.

معاون  و  مغزی  علوم  و  روانشناسی  استاد  فلدمن  اس.  رابرت 
دانشگاه ماساچوست آمهرست است. وی به عنوان برندۀ جایزه استاد 
 500 به  نزدیک  تا   15 روانشناسی  کالس های  در  کالج،  برجسته 
دانشجویی تدریس می کند. در طول بیش از سه دهه کار به عنوان 
دوره های  در  ماساچوست،  دانشگاه  بر  عالوه  وی  دانشگاه،  مدرس 
دانشگاه  هولیوک،  مونت  کالج  در  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 

وسلیان و دانشگاه کشوری ویرجینیا تدریس کرده است.
پروفسور فلدمن، عالوه بر راه اندازی برنامة مشاورۀ اقلیت ها در 
دانشگاه ماساچوست، به عنوان همیار تدریس هیولت و همیار ارشد 
آموزش آنالین فعالیت داشته است. وی دوره های آموزش از راه دور 

روانشناسی را در دانشگاه ماساچوست راه اندازی کرده است.
انجمن  آمریکا،  روانشناسی  انجمن  عضو  فلدمن،  پروفسور 
علوم روانشناسی و انجمن پیشرفت علوم آمریکا، مدرک کارشناسی 
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پیشگفتار

زندگی  ما،  زندگی  داستان  می کند:  روایت  را  داستانی  کتاب  این 
والدین و فرزندانمان. این داستان انسان ها است و اینکه چگونه آن ها 

به شکل فعلی خود درآمده اند.
علمی،  حوزه های  سایر  برخالف  زندگی  گسترۀ  در  رشد  رشتة   
با زبانی بسیار آشنا با ما حرف می زند. این رشته دوره های مختلف 
زندگی انسان از لقاح تا مرگ را پوشش می دهد. گرچه این رشته با 
ایده ها، مفاهیم و نظریه ها سروکار دارد ولی مهم تر از همة این ها، 

احساسات افراد-مادر، پدر، دوستان، آشنایان و خودمان است.
به گونه ای  را  رشته  این  می خواهد  زندگی  گسترة  در  رشد 
به  دادن  شکل  و  دادن  پرورش  برانگیختن،  باعث  که  کند  معرفی 
این  به  را  دانشجویان  که  است  این  خوانندگان شود. هدف  عالیق 
رشته عالقه مند کند، کاری کند که آن ها از این دیدگاه جهان ببینند 
و مسائل رشدی را درک کند. کتاب درسی، سعی دارد خوانندگان را 
هم با محتوای اخیر و هم با موارد وراثتی در رشد در گسترۀ زندگی 
مواجه سازد تا عالقه آن ها به رشته، مدت ها پس از فارغ التحصیلی 

ادامه یابد.

نگاهی به ویرایش هشتم
نسخه های  مانند  زندگی-  گسترة  در  رشد  هشتم  ویرایش 
پیشین - مروری گسترده بر حوزۀ رشد انسانی دارد. این ویرایش 
تمام دامنة زندگی انسان، از لحظه لقاح تا مرگ را پوشش می دهد. 
می شود،  شامل  را  زمینه  این  در  جامع  و  گسترده  مقدمه ای  متن 
نظریه های اصلی و یافته های پژوهشی و همچنین کاربردهای رایج 
زندگی  گسترۀ  ویرایش  این  می کند.  برجسته  را  آزمایشگاه  از  خارج 
نونهالی  تولد،  از  قبل  دوره  ازجمله  بررسی می کند  ازلحاظ سنی  را 
اوایل،  نوجوانی،  میانه،  کودکی  پیش دبستانی،  سال های  نوپایی،  و 
جسمی،  رشد  بر  تمرکز  دوره ها،  این  در  بزرگسالی.  اواخر  و  اواسط 

شناختی، اجتماعی و شخصیتی قرار دارد.
این کتاب به دنبال تحقق چهار هدف اصلی زیر است:

اول و مهم ترین، این کتاب برای ارائه یک دید کلی و متعادل  ●
کتاب  این  است.  شده  طراحی  زندگی  گسترۀ  در  رشد  رشتة  از 
اخیر،  نوآوری های  و  رشته  این  سنتی  حوزۀ  دو  هر  بررسی  با 

این  کاربردی  برنامه های  و  تحقیقات  نظریه ها،  با  را  خوانندگان 
توسط  ایجادشده  برنامه های  به  ویژه  توجه  می کند.  آشنا  رشته 
چگونه  که  می دهد  نشان  زندگی،  گسترۀ  در  رشد  متخصصان 
متخصصان رشد ازنظریه، تحقیق و برنامه ها برای کمک به حل 

مشکالت اجتماعی مهم، استفاده می کنند.
هدف دوم کتاب حاضر این است که صریحًا رشد را به زندگی  ●

در  رشد  مطالعه  از  حاصل  یافته های  بزند.  پیوند  دانشجویان 
کتاب  این  و  است  مرتبط  دانشجویان  به  خیلی  زندگی  گسترۀ 
نشان می دهد که چگونه می توان از این یافته ها به شکلی عملی 
و معنی دار استفاده کرد. کاربردها در یک چارچوب هم زمان ارائه 
می شوند، ازجمله اخبار فعلی، وقایع به روز جهان و استفاده های 
به  را  خوانندگان  کار  این  که  زندگی  گسترۀ  در  رشد  از  فعلی 
این حوزه عالقه مند می کند. سناریوهای و شکل های توصیفی 
ارتباط  افراد است، و نحوه  منعکس کنندۀ شرایط روزمره زندگی 

آن ها با این رشته را توضیح می دهد.
هدف سوم برجسته کردن اشتراکات و تنوع جامعه چند فرهنگی  ●

امروزی است. در نتیجه، این کتاب شامل مطالب مرتبط با تنوع 
در همه اشکال آن - نژادی، قومی، جنسیتی، گرایش جنسی، 
مذهب و فرهنگی - در هر فصل است. بعالوه، هر فصل حداقل 
نظر  در  به صراحت  ویژگی ها  این  دارد.  رشدی  تنوع  کادر  یک 
می گیرند که چگونه عوامل فرهنگی مرتبط با رشد جامعه ما را 

متحد و متنوع می کند.
سرانجام، هدف چهارم هدفی است که در سه هدف دیگر نهفته  ●

است: درگیر کردن، دسترسی پذیری و عالقه مند کردن دانشجویان 
به رشتة رشد در گسترۀ زندگی. هم مطالعه و هم تدریس رشد 
در گسترۀ زندگی لذت بخش است. چون برای زندگی ما معنای 
رشدی  مسیرهای  درگیر  ما  همة  چون  دارد.  فوری  و  مستقیم 
حوزه های  با  شخصی  کاماًل  شکل های  به  هستیم،  خودمان 
زندگی  بنابراین رشد در گسترۀ  محتوایی کتاب درگیر هستیم. 
طول  در  که  می کارد  بذری  عالقه،  این  پرورش  و  جلب  برای 

زندگی خوانندگان رشد و شکوفا خواهد شد.
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باشد.  کاربرپسند  می کند  تالش  کتاب  اهداف،  این  تحقق  در 
با لحنی مستقیم و مکالمه ای نوشته شده، و تا حد امکان مکالمه 
بین نویسنده و دانشجو را تکرار می کند. هدف کتاب این است که 
توسط هر دانشجویی با هر سطح از عالقه و انگیزه درک شود. به 
همین منظور، شامل ویژگی های مختلف آموزشی است که تسلط بر 

مطالب را تقویت می کند و تفکر انتقادی را ترغیب می کند.
انسانی،  رشد  گسترۀ  بر  تمرکز  با  کتاب  این  خالصه،  به طور 
نظریه، تحقیقات و کاربردها را با هم تلفیق و ادغام می کند. عالوه 
این  از  تاریخی  دقیق  تهیه یک شرح  برای  به جای تالش  این،  بر 
رشته، بر اینجا و اکنون متمرکز است، و در صورت لزوم از گذشته 
حال  در  موضوع  کردن  مشخص  به  توجه  با  اما  می کند،  استفاده 
حاضر و جهت هایی که به سمت آن در حال تکامل است. به همین 
ترتیب، ضمن ارائه توصیفاتی از مطالعات کالسیک، تأکید بیشتر 

بر یافته ها و روند تحقیقات فعلی است.
هدف کتاب رشد در گسترۀ زندگی این است که کتابی باشد که 
خوانندگان می خواهند آن را در کتابخانه های شخصی خود نگهداری 
را  به جذاب ترین سؤاالت  کنند، و وقتی می خواهند مسائل مربوط 
مدنظر قرار دهند، مانند چگونه افراد تبدیل به چیزی می شوند که 

هستند؟ آن را از قفسه خود بردارند.

ویژگی های اختصاصی
مقدمه های ابتدای فصل

هر فصل با یک تصویر کوتاهی آغاز می شود که یک فرد یا وضعیت 
مربوط به مسائل اساسی رشد موردبحث در فصل را توصیف می کند.

بخش های پیش نگری
بخش های پیش نگری خوانندگان را به سمت مباحث موردنظر سوق 

می دهد، و مقدمة آغازین را با باقی فصل پیوند می دهد.

اهداف یادگیری
اهداف  این  است.  یادگیری  صریح  اهداف  شامل  اصلی  بخش  هر 
تسلط  تا  می کند  فراهم  اساتید  برای  راهی  شماره دار  یادگیری 

دانشجویان بر محتوای مشخصی را ارزیابی کنند.

از پژوهش تا عمل
رشد  به  مربوط  تحقیقات جدید  که  است  بخشی  هر فصل شامل 
را که برای مشکالت روزمره انجام می شوند، توصیف می کند و به 

جامعه  در  را  رشدی  تحقیقات  تأثیر  تا  می کند  کمک  دانشجویان 
ببینند. بسیاری از آن ها در این ویرایش، جدید هستند.

تنوع رشدی
در هر فصل حداقل یک بخش »تنوع رشدی« در متن گنجانده شده 
است. این بخش ها موضوعات مربوط به جامعه چند فرهنگی امروز 

را برجسته می کند.

لغتنامه داخل متن
ارائه  آن  در  اصطالح  که  صفحه ای  حاشیه  در  کلیدی  اصطالحات 

شده، تعریف شده اند.

آیا شما مصرف کنندۀ مطلع رشدی هستید؟
که  است  خاصی  کاربردهای  مورد  در  اطالعاتی  شامل  فصل  هر 

می تواند از تحقیقات انجام شده توسط محققان رشد حاصل شود.

بخش های مرور و موضوعی برای بحث
همچنین  فصل،  اصلی  نکات  از  کوتاه  مرور  سه  فصل  هر  در 
موضوعی برای بحث وجود دارد که برای برانگیختن تفکر انتقادی 

درباره موضوع از طریق پاسخ کتبی طراحی شده است.

مواد آخر فصل
کالم آخر و مرور فصل

هر فصل با یک کالم آخر و یک مرور فصل به پایان می رسد که 
به مقدمه فصل اشاره دارد و فصل را به هم پیوند می دهد. در مرور 

فصل، اهداف یادگیری فصل بررسی می شود.

ارجاعات شغلی
دانشجویان در سرتاسر کتاب با سؤاالت فروانی روبه رو می شوند که 
کاربرد مواد را برای شغل های مختلف ازجمله مربی، پرستار، مددکار 

اجتماعی و مراقبان سالمت نشان می دهد.
ادغام همه با هم

در نقشه های مفهومی یکپارچه پایان بخش، یک تصویر کوتاه ارائه 
شده است و از دانشجو خواسته می شود که این تصویر را ازنظر خود 
و دیدگاه والدین، مربیان، مراقبان سالمت، مددکاران اجتماعی و غیره 

در نظر بگیرند.
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در ویرایش هشتم چه چیزی جدید است؟
همه  از  است.  داشته  قابل توجهی  اضافات  و  تغییرات  ویرایش  این 
مهمتر، متن کنونی شامل فهرستی جامع از اهداف یادگیری خاص 
و شماره گذاری شده است. این به اساتید کمک می کند تا آزمونه ای 
متمرکز بر اهداف خاص یادگیری طراحی کنند و دانشجویان را برای 

مطالعه کاراتر و کارآمدتر کنند.
عالوه بر این، هر فصل با یک تصویر باز جدید آغاز می شود 
که دانشجویان را با کاربردهای واقعی موضوع فصل آشنا می کند. 
یک  که   - عمل«  تا  پژوهش  »از  کادرهای  همة  تقریبًا  بعالوه، 
موضوع پژوهش رشدی توسعه ای معاصر و پیامدهای کاربردی آن را 

توصیف می کند - در این ویرایش، جدید است.
سرانجام، ویرایش هشتم رشد در گسترۀ زندگی، اطالعات جدید 
و به روز زیادی را در خود جای داده است. به عنوان مثال، پیشرفت هایی 
در زمینه هایی مانند ژنتیک رفتاری، رشد مغز، دیدگاه های تکاملی و 
رویکردهای بین فرهنگی به رشد، پوشش گسترده و جدیدی پیدا 
کرده اند. به طور کلی، صدها استناد جدید اضافه شده است که بیشتر 

آن ها از مقاالت و کتاب های منتشرشده در چند سال گذشته است.
مباحث جدید به هر فصل اضافه شد. نمونه زیر از موضوعات 
جدید و اصالح شده در این ویرایش، نشان خوبی از ویرایش را ارائه 

می دهد:

فصل 1
 به روزرسانی در مورد اولین شخص باردار در شرایط آزمایشگاهی •
 کنترل استفاده کودکان از اینترنت •
 اثرات طوالنی مدت جنگ •

فصل 2
 اختالل سندرم الکل جنینی •
 به روزرسانی شیوع گرسنگی •
 به روزرسانی شیوع متولدین سندرم داون •
 به روزرسانی شیوع سندرم کالین فلتر •
 اثرات سقط جنین •
 سقط جنین •

:DSM اصطالحات جدید
 اختالل طیف اوتیسم •
 اختالل طیف اسکیزوفرنی •

 اختالل افسردگی اساسی •
 تفسیر احتمال نقص مادرزادی •

فصل 3
 مزایای ماساژ نوزادان •
 میزان مرگ ومیر نوزادان ایاالت متحده )شکل جدید( •
 ترجیحات چشایی در رحم •
 والدین هنگام گفتگو با نونهاالن گفتار را تغییر می دهند •

فصل 4
 درصد مرگ ومیر ناشی از سندرم کودک تکان خورده •
 انعطاف پذیری مغز •
 آمار سندرم مرگ ناگهانی نوزاد )شکل جدید( •
 سوءتغذیه در ایاالت متحده •
 سوءتغذیه در سراسر جهان )شکل جدید( •
 درصد خانواده های کم درآمد و فقیر )شکل جدید( •
 تحقیقات اخیر در مورد شیر مادر •
 ارتباط ماساژ نونهال با رشد اجتماعی •

فصل 5
 رفلکس مکیدن و انتقال به مرحله بعدی •
 رشد مغز و فراموشی نونهالی •
 مفید بودن مقیاس های بیلی •
 تغییر در سبک گفتار با خارجی ها •

فصل 6
 هیجانات نونهال •
 مشارکت پدران در مراقبت از کودک •
 شکنج دوکی و توجه به چهرۀ کودکان •
 نوزادان »متخصص« •
 به روزرسانی در مورد خانواده ها در قرن بیست و یکم •

فصل 7
 به روزرسانی چاقی در کودکان •
 به روزرسانی در مورد اختالالت افسردگی در کودکان •
 مشاهدۀ تلویزیون و سایر رسانه ها )شکل جدید( •
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فصل 8
 بازی و رشد مغز •
 اختالل طیف اوتیسم •
 خانواده های تک والدی •

فصل 9
 »راه اندازه های« آسم •
 اختالل سیالی با شروع در دوران کودکی •
 اختالالت ویژۀ یادگیری •
• ADHD آمار جدید در مورد افزایش 

فصل 10
 مقابله با قلدری •
 آمار جدید دربارۀ خانوارهای تک والد •

فصل 11
 چاقی و غذای فوری •
 کم خوابی در بزرگساالن •
 روندهای جدید استفاده از سیگار الکترونیکی •
 تغییر در مصرف ماری جوانا •

فصل 12
 همدلی در دوره نوجوانی •
 تبدیل خواهی جنسی •

فصل 13
 نرخ قتل در سطح بین المللی •
 چاقی •
 ورزش و طول عمر •

فصل 14
 تغییرات شکاف دستمزد جنسیتی •
 بزرگسالی در حال ظهور •

فصل 15
 میزان بیماری قلبی عروقی •
 بروز سرطان پستان •
 غربالگری ژنتیکی برای حساسیت به بیماری در آینده •

فصل 16
 تغییر در آمار مهاجرت •
 رابطه بین سن درک شده و تقویمی •
سن: نتایج سالمتی •

فصل 17
 آمار طول عمر •
 نسبت افراد باالی 60 سال •
 خطر سقوط •

فصل 18
 فقر و سالخوردگان •
 افزایش طالق در افراد مسن •
 پیری به عنوان یک حالت ذهنی •

فصل 19
 هزینه به روزرسانی مراسم خاک سپاری •
 افزایش محبوبیت سوزاندن بدن 1 •

و  به عنوان »منابع چاپی  پیشگفتار، بخشی  پایانی  1. در کتاب اصلی در قسمت 
رسانه ای مکمل برای اساتید« وجود داشت که به خاطر در دسترس نبودن آنها 
در ایران، از ترجمه این بخش صرف نظر شد. همچنین،  نویسنده از شمار زیادی 

از افراد قدردانی کرده است که این قسمت نیز ترجمه نشد )مترجم(.
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فصل 1
مقدمه ای بر رشد در گسترة زندگی

 هدف های یادگیری
توصیف  و  زندگی  گسترۀ  در  رشد  رشتة  تعریف  هدف 1-1.  

شمول آن.
توصیف حوزه های مورد بررسی متخصصان رشد در  هدف 1-2.  

گسترۀ زندگی.
توصیف برخی از تأثیرات مهم بر رشد انسان. هدف 1-3.  

خالصه سازی چهار مسئلة اساسی در زمینة رشد در  هدف 1-4.  
گسترۀ زندگی.

توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه روان پویایی. هدف 1-5.  
توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه رفتاری. هدف 1-6.  
توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه شناختی. هدف 1-7.  

هدف 8-1. توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه انسان گرایی.
توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه بافتاری. هدف 1-9.  
توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه تکاملی. هدف 1-10.  

بحث دربارۀ ارزش استفاده از دیدگاه های چندبعدی  هدف 1-11. 
در رشد در گسترۀ زندگی.

توصیف نقش نظریه ها و فرضیه ها در مطالعة رشد. هدف 1-12. 
مقایسة دو طبقة عمدۀ پژوهش های رشد در گسترۀ  هدف 1-13. 

زندگی.
و  پژوهش های همبستگی  متفاوت  انواع  شناسایی  هدف 1-14. 

رابطه آن ها با علت و معلول.
توضیح جنبه های اصلی یک آزمایش. هدف 1-15. 

تمیز بین پژوهش های نظری و کاربردی. هدف 1-16. 
مقایسة پژوهش های طولی، پژوهش های مقطعی و  هدف 1-17. 

پژوهش های متوالی.
بر  اثرگذار  اخالقی  مسائل  از  برخی  توصیف   .1-18 هدف 

پژوهش های روان شناختی.
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چارچوب فصل
جهت گیری رشد در گسترۀ زندگی

جهت گیری رشد در گسترۀ زندگی
دامنة رشتة رشد در گسترۀ زندگی
تأثیرات بر رشد در گسترۀ زندگی

پرسش ها و مسائل اصلی: تعیین نقش طبیعت و تربیت در رشد 
در گسترۀ زندگی

دیدگاه های نظری دربارۀ رشد در گسترۀ زندگی
دیدگاه روان پویایی: تمرکز بر درون فرد

دیدگاه رفتاری: تمرکز بر رفتار آشکار
دیدگاه شناختی: بررسی ریشه های شناخت

دیدگاه انسان گرایی: تمرکز بر ویژگی های انسانی
دیدگاه بافتاری: اتخاذ رویکردی گسترده به رشد

دیدگاه تکاملی: مشارکت اجدادمان در رفتار
چرا سؤال »کدام رویکرد درست می گوید؟« نادرست است

روش های پژوهش
نظریه ها و فرضیه ها: طرح سؤاالت رشدی
انتخاب راهبرد پژوهش: پاسخ به سواالت

آزمایش ها: تعیین علت و معلول
پژوهش های نظری و کاربردی: رویکردهای مکمل

اندازه گیری تغییرات رشدی
اخالق و پژوهش

مقدمه: لقاح جدید
چه می شد اگر برای همة زندگی تان تصوری که دیگران از شما داشتند، تحت تأثير شيوه ای بود که شما لقاح 

یافته بودید؟
به شکلی، این همان چيزی است که برای لوئيز براون رخ داده است؛ براون اولين »نوزاد آزمایشگاهی«   
در دنيا است که از طریق لقاح آزمایشگاهی به دنيا آمده است، در این روش، تخمک مادر توسط اسپرم پدر 
در خارج از بدن مادر بارور می شود. لوئيز پيش دبستانی بود که والدینش نحوة لقاحش را به او گفتند، وی در 
سرتاسر کودکی اش با هجوم سؤاالت دیگران روبه رو بود. درواقع، برای وی توضيح این نکته به همکالس هایش 

که در آزمایشگاه به دنيا نيامده است، تبدیل به یک عادت شده بود.
لوئيز در کودکی گاهی کاماًل احساس تنهایی می کرد. او گفت »فکر می کردم فقط من به این شيوه لقاح   
یافته ام.« ولی وقتی بزرگ تر شد، چون بچه های دیگری نيز به این شيوه لقاح یافته بودند، احساس انزوای وی 

کاهش یافت.
درواقع، لوئيز دیگر امروز تنها نيست. بيش از 5 ميليون نوزاد به شيوة مشابه وی لقاح یافته اند و این روش   
تقریبًا رایج شده است و در 2۸ سالگی، لوئيز خودش مادر شده و پسربچه ای به نام کامرون دارد که به شيوة 

 .)2۰۱2 ،طبيعی لقاح یافته است )فالکو، 2۰۱2؛ آیسيآمارتی

پیش نگری
گرچه ممکن است نحوۀ لقاح لوئیز براون جدید باشد ولی رشد وی از نونهالی تا کودکی و نوجوانی، ازدواجش و به دنیا 
آمدن فرزندش از یک الگوی مشخص پیروی کرده است. ویژگی های رشد ما متفاوت است: برخی با بحران اقتصادی 
روبه رو می شوند یا در سرزمین های جنگ زده زندگی می کنند؛ برخی با مسائل ژنتیکی یا خانوادگی روبه رو می شوند 
مانند طالق یا فرزندخواندگی. بااین حال، کلیت رشد، در حد زیادی برای همة ما شبیه است؛ مانند لبرون جیمز، بیل 

گیتس و ملکه انگلستان، همة ما در حال گذر از گستره ای به نام رشد در گسترۀ زندگی1 هستیم.

1. lifespan development
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لقاح لوئیس براون در آزمایشگاه فقط یکی از بی پروایی ها در قرن 
بیست ویک است. مسائلی از قبیل لقاح غیرجنسی تا پیامدهای فقر بر 
رشد یا جلوگیری از ایدز، نگرانی های مهمی هستند که بر رشد انسان 
اثر می گذارند. مسائل جدی تری از این ها نیز وجود دارد: به لحاظ جسمی 
چگونه رشد می کنیم؟ شناخت ما نسبت به دنیا چگونه افزایش می یابد 
و در طول زندگی مان تغییر می کند؟ و شخصیت و روابط اجتماعی ما از 

تولد تا آخر عمرمان چگونه تحول می یابند؟
این  در طول  که  قبیل  این  از  دیگر  بسیاری  و  این سؤاالت  همة 
زندگی  گسترۀ  در  رشد  رشتة  هستة  می شویم،  مواجه  آن ها  با  کتاب 
هستند. به عنوان یک رشته، رشد در گسترۀ زندگی نه تنها شامل گسترۀ 
زمانی وسیع-از قبل از تولد تا مرگ- می شود بلکه دامنة گسترده ای از 

حوزه های رشدی را نیز در بر می گیرد. برای مثال، به عالقه مندی های متفاوتی که متخصصان رشد در گسترۀ زندگی 
هنگام بررسی زندگی لوئیس بروان به آن توجه می کنند، دقت کنید:

 پژوهشگران گسترۀ زندگی که رفتار را در سطح فرآیندهای زیستی مطالعه می کنند، ممکن است عالقه مند باشد  ●
بفهمند آیا عملکرد لوئیس قبل از تولد تحت تأثیر لقاح وی در خارج از رحم1 قرار گرفته است.

 پژوهشگران گسترۀ زندگی که ژنتیک را مطالعه می کنند، ممکن است این موضوع را بررسی کنند که چگونه  ●
ذخیرۀ ژنتیکی لوئیس که از والدینش به وی رسیده است، رفتاری بعدی وی را تحت تأثیر قرار می دهد.

 پژوهشگران گسترۀ زندگی که چگونگی تغییرات تفکر در طول زندگی را مطالعه می کنند، ممکن است این  ●
موضوع را بررسی کنند که چگونه شناخت لوئیس از ماهیت لقاحش همان طور که بزرگ تر شده، تغییر کرده 

است.
 پژوهشگران گسترۀ زندگی که رشد اجتماعی را مطالعه می کنند، ممکن است این موضوع را بررسی کنند که  ●

لوئیس چگونه با دیگران تعامل برقرار می کند و دوست می شود.
اگرچه عالقه مندی های متخصصان حوزۀ رشد در گسترۀ زندگی متفاوت است ولی آن ها یک دغدغه مشترک  ●

دارند: درک رشد و تغییراتی که در طول عمر رخ می دهد. بااینکه رویکردهای متفاوتی وجود دارد ولی متخصصان 
رشد، به بررسی این موضوع می پردازند که چگونه وراثت و محیط به طور مشترک بر رفتار ما اثر می گذارند.

برخی از متخصصان رشد به بررسی این مطلب می پردازند که چگونه زمینة زیستی ما می تواند نه تنها بر ظاهر 
بلکه بر رفتار و روابط پایدار ما با دیگران -که موضوع شخصیت است، اثر بگذارد. آن ها با استفاده از برخی از شیوه ها، 
می خواهند تعیین کنند چقدر از ظرفیت انسانی ما تحت تأثیر وراثت است. دیگر متخصصان حوزۀ رشد در گسترۀ 
زندگی، برای تعیین شیوه هایی که زندگی ما تحت تأثیر دنیای بیرونی قرار می گیرد، به بررسی محیط می پردازند. آن ها 
بررسی می کنند که چقدر تحت تأثیر محیط های اولیه قرار می گیریم و چگونه شرایط فعلی، به شیوه های آشکار و 

ناآشکار بر رفتار ما اثر می گذارد.
چه متخصصان رشد بر وراثت تمرکز کنند چه بر محیط، همة آن ها اذعان می کنند که نه وراثت و نه محیط 
به تنهایی نمی توانند مسئول رشد و تغییرات کامل انسان باشند. در عوض، شناخت ما از رشد افراد، نیازمند این است 
که ما تعامل وراثت و محیط را بررسی کنیم و تالش کنیم بفهمیم که درنهایت چگونه این دو در رفتار انسان نقش 

دارند.
در این فصل، به بررسی رشتة رشد در گسترۀ زندگی می پردازیم. با بحث دربارۀ دامنة رشته شروع می کنیم، حیطة 

1. conception outside the womb

لوئیس براون و پسرش



6        روان شناسی تحولی 1

گستردۀ موضوعاتی که این رشته پوشش می دهد و دامنة سنی کامل، از لقاح تا مرگ را توضیح می دهیم. همچنین، 
به دیدگاه های اصلی که  این زمینه وجود دارد، می پردازیم و نگاهی  اختالفاتی که در  به بررسی مسائل کلیدی و 
متخصصان رشد دارند، می اندازیم. در آخر، به توضیح شیوه هایی می پردازیم که متخصصان رشد از پژوهش برای مطرح 

کردن و پاسخ دادن به سؤاالت استفاده می کنند.

جهت گیری رشد در گسترة زندگی
آیا تابه حال فکر کرده اید که چطور یک نوزاد با آن دست های خوش فرم و ظریفش انگشت شما را محکم می چسبد؟ 
یا شگفت زده شده اید که چگونه یک کودک پیش دبستانی با قاعده نقاشی می کشد؟ یا به شیوۀ تصمیم گیری یک 
نوجوان دربارۀ اینکه چه کسی را به میهمانی دعوت کند یا رعایت اخالق در دانلود فایل های موسیقی فکر کرده اید؟ یا 
در مورد شیوه ای که یک سیاستمدار میانسال یک سخنرانی طوالنی و بی نقص را از حفظ ارائه می کند، اندیشیده اید؟ 

یا فکر کرده اید که چه چیزی یک پدربزرگ 80 ساله را شبیه زمانی که پدری 40 ساله بود، می سازد؟
اگر تاکنون به چنین چیزهایی فکر کرده اید، شما نیز همان سؤاالتی را مطرح کرده اید که دانشمندان رشتة رشد 
در گسترۀ زندگی مطرح می کنند. در این بخش، چگونگی تعریف رشتة رشد در گسترۀ زندگی، دامنة این رشته و برخی 

از تأثیرات اساسی بر رشد انسان را بررسی می کنیم.

تعریف رشد در گسترة زندگی
هدف 1-1. تعریف رشتة رشد در گسترۀ زندگی و توصیف شمول آن.

رشد در گسترة زندگی رشته ای است که الگوهای رشد، تغییرات و ثبات رفتاری را که در سرتاسر 
بااینکه تعریف این رشته ساده به نظر می رسد ولی  طول زندگی اتفاق می افتند، مطالعه می کند. 
تا حدودی گمراه کننده است. برای درک اینکه رشد درواقع چیست، باید نگاهی دقیق به جنبه های 

مختلف آن بیندازیم.
رشتة رشد در گسترۀ زندگی، برای مطالعة رشد، تغییرات و ثبات، از رویکردی علمی استفاده   
می کند. شبیه سایر رشته های علمی، پژوهشگران رشد در گسترۀ زندگی، فرضیه هایی را که دربارۀ 
ادامه فصل  از روش های علمی آزمون می کنند. همان طور که در  با استفاده  انسان دارند،  ماهیت و دوره های رشد 
از  و  خواهیم دید، آن ها دربارۀ رشد نظریه پردازی می کنند 
به صورت  تا  می کنند  استفاده  ساختارمند  و  علمی  فنون 

نظام مند، دقت فرضیه هایشان را بیازمایند.
انسان متمرکز است.  بر رشد  زندگی،  رشد در گسترۀ 
گونه های  رشدی  مسیرهای  رشد1  متخصصان  اگرچه 
و  رشد  آن ها  اغلب  ولی  می کنند  مطالعه  را  غیرانسانی 
به  برخی  قرار می دهند.  بررسی  را مورد  انسان ها  تغییرات 
عوض،  در  هستند،  رشد  جهان شمول  اصول  درک  دنبال 
برخی دیگر بر این نکته تمرکز دارند که چگونه تفاوت های 
فرهنگی، نژادی و قومی بر مسیرهای رشدی اثر می گذارند. 
بااین حال، دیگران به دنبال درک جنبه های منحصربه فرد 
را جستجو می کنند  افراد هستند و صفات و ویژگی هایی 
که باعث تفاوت فرد از سایر افراد می شوند. با وجود این، 
1. developmentalists

تمرکز رشد در گسترة زندگی بر نحوه ای است که افراد در طول زندگی شان رشد و تغییر 
می کنند.

رشد در گسترة زندگی 
رشته ای است که الگوهای رشد، تغییرات 
طول  سرتاسر  در  که  را  رفتاری  ثبات  و 

زندگی اتفاق می افتند، مطالعه می کند.
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صرف نظر از هر روشی، متخصصان رشد، به رشد به عنوان فرایندی مداوم در سرتاسر گسترۀ زندگی نگاه می کنند.
گرچه متخصصان رشد بر شیوه هایی که افراد در طول زندگی شان تغییر و رشد می کنند تمرکز دارند، بااین حال، 
آن ها ثبات را نیز در زندگی افراد مدنظر قرار می دهند. آن ها می پرسند که در کدام حوزه ها و در چه دوره هایی افراد 

دچار تغییر و رشد می شوند و چه زمانی و چگونه رفتارشان نشان دهندۀ ثبات و تداوم رفتار قبلی است.
درنهایت، متخصصان رشد فرض می کنند که فرایندهای رشدی در طول هر دوره از زندگی افراد تداوم دارند و از 
لحظة لقاح شروع می شوند و تا زمان مرگ ادامه می یابند. متخصصان رشد فرض می کنند که در بعضی از جنبه ها، 
رشد و تغییرات افراد تا پایان زندگی شان ادامه می یابد درحالی که برخی از جنبه ها، رفتار آن ها باثبات باقی می ماند. 
قرار  خود  تحت تأثیر  را  رشد  همة  زندگی،  از  واحدی  و  دورۀ خاص  هیچ  که  معتقدند  رشد  متخصصان  درعین حال، 
نمی دهد. در عوض، آن ها معتقدند که هر دورۀ از زندگی حاوی ظرفیتی هم برای رشد و هم برای کاهش در توانایی ها 

است و اینکه افراد ظرفیتی اساسی برای رشد و تغییر در سرتاسر زندگی شان دارند.

دامنة رشد در گسترة زندگی
هدف 2-1. توصیف حوزه های مورد بررسی متخصصان رشد در گسترۀ زندگی.

چون تعریف رشد در گسترۀ زندگی وسیع است، دامنة آن نیز وسیع است. درنتیجه، متخصصان رشد در گسترۀ زندگی، 
حوزه های متفاوتی را پوشش می دهند، به همین خاطر، یک متخصص رشد، باید انتخاب  کند که در 

چه حوزۀ موضوعی و در چه دامنة سنی می خواهد تخصص پیدا کند.
رشد  بر  رشد،  متخصصان  از  برخی  زندگی.  گسترة  در  رشد  موضوعی  حوزه های 
جسمی1 متمرکز هستند و به بررسی شیوه هایی می پردازند که ساختمان بدن- مغز، سیستم عصبی، 
ماهیچه ها، حواس و نیاز به غذا، آب و خواب- بر رفتار اثر می گذارد. برای مثال، یک متخصص در 
زمینة رشد جسمی ممکن است اثر سوءتغذیه بر سرعت رشد بدنی کودکان را بررسی کند درحالی که 
دورۀ  در  ورزشی  عملکرد  کاهش  نحوۀ  بررسی  به  است  ممکن  حوزۀ،  این  در  دیگری  متخصص 

بزرگسالی بپردازد )فل و ویلیامز، 2008؛ موینوس و بالستروس، 2014(.
موضوع  این  درک  دنبال  به  می کنند،  بررسی  را  شناختی2  رشد  که  رشد  متخصصان  سایر 
متخصصان  می گذارند.  اثر  فرد  رفتار  بر  ذهنی،  ظرفیت های  تغییرات  و  رشد  چگونه  که  هستند 
مثال،  برای  بررسی می کنند.  را  و هوش  مهارت های حل مسئله  یادگیری، حافظه،  رشد شناختی، 
متخصصان رشد شناختی ممکن است مایل باشند ببینند چگونه مهارت های حل مسئله در طول 
و شکست های  موفقیت ها  مردم  که  شیوه ای  در  آیا  کنند  بررسی  اینکه  یا  می کنند  تغییر  زندگی 
تحصیلی خود را توضیح می دهند، تفاوت های فرهنگی وجود دارد. آن ها ممکن است بخواهند درک 
کنند فردی که در اوایل زندگی اش تجربه های مهم یا آسیب زا داشته است، چگونه آن تجربه ها را بعداً 

به یاد می آورد )آلیبالی، فلیپس و فیشر، 2009؛ دومکا و همکاران، 2009؛ پنیدو و همکاران، 2012(.
رشد  می کنند.  بررسی  را  اجتماعی  و  شخصیتی  رشد  رشد،  متخصصان  از  برخی  درنهایت، 
شخصیت3، مطالعة ثبات و تغییرات در خصوصیات پایداری است که فرد را در طول عمر از سایر 
افراد متمایز می سازند. رشد اجتماعی4 نشان دهندۀ شیوه ای است که در طول عمر، تعامالت فرد 
با دیگران و روابط اجتماعی اش رشد و تغییر می کند و باثبات می ماند. یک متخصص عالقه مند 
به رشد شخصیتی، ممکن است بپرسید آیا صفات شخصیتی در طول زندگی باثبات هستند، در 
عوض یک متخصص رشد اجتماعی ممکن است اثرات نژادپرستی یا فقر یا طالق را بر رشد بررسی 

1. physical development 2. cognitive development
 

3. personality development 4. social development

رشد جسمی
رشد شامل ساختمان بدن از جمله مغز، 
سیستم عصبی، ماهیچه ها، حواس و نیاز 

به غذا، آب و خواب می شود.

رشد شناختی
رشد  که  می شود  شیوه هایی  شامل  رشد 
رفتار  بر  ذهنی،  ظرفیت های  در  تغییر  و 

اثر می گذارد.

رشد شخصیت
مطالعة ثبات و تغییرات در خصوصیات 
پایداری است که فرد را در طول عمر از 

سایر افراد متمایز می سازند.

رشد اجتماعی 
طول  در  که  است  شیوه ای  نشان دهندة 
روابط  و  دیگران  با  فرد  تعامالت  عمر، 
و  می کند  تغییر  و  رشد  اجتماعی اش 

باثبات می ماند.
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کند )ایوانز، بوکسهیل و پینکاوا، 2008؛ لنسفورد، 2009؛ تین، 2014(. این چهار حوزۀ موضوعی عمده -رشد جسمی، 
شناختی، اجتماعی و شخصیتی- در جدول 1-1 خالصه شده اند.

دامنة سنی و تفاوت های فردی. عالوه بر تخصص در یک حوزۀ موضوعی خاص، متخصص رشد باید به بررسی 
یک دامنة سنی خاص بپردازد. گسترۀ زندگی به طورمعمول به دامنه های سنی گسترده ای تقسیم می شود: دورۀ پیش 
از تولد )از لقاح تا تولد(، نوزادی و نونهالی و نوپایی )تولد تا 3 سالگی(، دورۀ پیش از دبستان )3 تا 6 سال(، کودکی 
میانه )6 تا 12 سال(، نوجوانی )12 تا 20 سال(، اوایل بزرگسالی )20 تا 40 سال(، اواسط بزرگسالی )40 تا 65 سال( 

و اواخر بزرگسالی )از 65 سال تا مرگ(.
یادآوری این نکته الزم است که این دوره های گسترده-که توسط متخصصان رشد در گسترۀ زندگی تا حد زیادی 
از واقعیت است که به صورت گسترده ای  پذیرفته شده اند- سازۀ اجتماعی1هستند. سازۀ اجتماعی برداشتی مشترک 
مورد پذیرش قرار گرفته است ولی تابعی از جامعه و فرهنگ در یک زمان مشخص است. به همین خاطر، دامنة سنی 
هر دوره- و حتی خود دوره ها- از بسیاری جهات اختیاری و اغلب وابسته به فرهنگ هستند. برای مثال، همان طور 
که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، مفهوم کودکی به عنوان یک دورۀ مشخص، حتی در طول قرن هفدهم هم وجود 
نداشته است؛ در آن زمان کودکان به عنوان مینیاتور بزرگساالن نگریسته می شدند. عالوه بر این، درحالی که برخی از 
1. social construction

جدول 1-1. رویکردها به رشد در گسترة زندگی
نمونه هایی از سؤاالت پرسیده شده*تعریف ویژگی هاجهت گیری
تأکید بر نحوة اثر مغز، سیستم عصبی، ماهیچه ها، رشد جسمی

خواب  و  آب  غذا،  به  نیاز  و  حسی  ظرفیت های 
بر رفتار

• چه چیزی جنسیت کودک را تعیین می کند؟ )۲(
• نتایج بلندمدت زایمان زودرس چیست؟ )۳(

• مزایای شیر مادر چیست؟ )۴(
• پیامدهای بلوغ زودرس یا دیررس چیست؟ )۱(

• چه چیزی باعث چاقی در بزرگسالی می شود؟ )۱۳(
• چگونه بزرگساالن با استرس مقابله می کنند؟ )۱۵(

• عالئم بیرونی و درونی پیری چیست؟ )۱۷(
• چگونه مرگ را تعریف می کنیم؟ )۱۹(

یادگیری، رشد شناختی ازجمله  ذهنی  توانایی های  بر  تأکید 
حافظه، حل مسئله و هوش

• اولین خاطراتی که از دوران خردسالی می توان به یاد آورد، چیست؟ )۵(
• پیامدهای ذهنی تماشای تلویزیون چیست؟ )۷(

• آیا مهارت های استدالل فضایی با تمرین موسیقی رابطه دارد؟ )۷(
• آیا دوزبانگی مفید است؟ )۹(

• چگونه خودمحوری نوجوان بر دیدگاه وی از جهان تأثیر می گذارد؟ )۱۱(
• آیا تفاوت های قومی و نژادی در هوش وجود دارد؟ )۹(

• آیا خالقیت با هوش ارتباط دارد؟ )۱۳(
• آیا هوش در اواخر بزرگسالی کاهش می یابد؟ )۱۷(

و  شخصیتی  رشد 
اجتماعی

تأکید بر ویژگی های پایداری که باعث تمیز فرد از 
دیگران می شود و نحوه ای که تعامالت با دیگران 
تغییر  و  رشد  زندگی  طول  در  اجتماعی  روابط  و 

می کنند

• آیا نوزادان به مادران خود متفاوت از دیگران پاسخ می دهند؟ )۳(
• بهترین روش برای تربیت کودکان چیست؟ )۸(

• چه زمانی درک هویت جنسیتی رشد می کند؟ )۸(
• چگونه می توانیم دوستی های بین نژادی را بهبود بخشیم؟ )۱۰(

• دالیل خودکشی نوجوانان چیست؟ )۱۲(
• چگونه یک شریک عشقی را انتخاب می کنیم؟ )۱۴(

•آیا تأثیرات طالق والدین تا سن پیری ادامه می یابد؟ )۱۸(
• آیا مردم در اواخر بزرگسالی از دیگران دوری می کنند؟ )۱۸(

• کدام هیجانات در مواجهه با مرگ برانگیخته می شوند؟ )۱۹(

* اعداد داخل پرانتز نشان دهندة فصلی است که به سؤال پاسخ داده شده است.
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دوره ها مرز مشخصی دارند )نوزادی با تولد شروع می شود، دورۀ پیش از دبستان با ورود به مدرسه 
پایان می یابد و نوجوانی با بلوغ جنسی شروع می شود( ولی برخی دیگر این گونه نیستند.

برای مثال، دورۀ اوایل بزرگسالی را در نظر بگیرید که دست کم در فرهنگ غربی شروع آن 20 
سالگی در نظر گرفته می شود. بااین حال، دلیل انتخاب این سن فقط به خاطر پایان دورۀ نوجوانی 
است. در حقیقت، برای بسیاری از افراد، مانند آن هایی که در مقاطع تحصیلی باالتر ثبت نام کردند، 
تغییر سن از 19 تا 20 اهمیت کمی دارد زیرا آن ها در میانة سال های تحصیل در دانشگاه هستند. 
برای آن ها، تغییرات قابل توجه زمانی اتفاق می افتند که از دانشگاه فارغ التحصیل شده و وارد محیط 
این، در برخی  بر  به طورمعمول چنین چیزی در 22 سالگی روی می دهد. عالوه  کار می شوند که 
فرصت های  که  زمانی  شود،  شروع  زودتر  خیلی  است  ممکن  بزرگسالی  غیرغربی،  فرهنگ های  از 

تحصیلی کودکان محدود می شوند و به طور تمام وقت شروع به کار می کنند.
مثال،  برای  کرده اند.  پیشنهاد  را  جدیدی  رشدی  دوره های  رشد،  متخصصان  از  برخی  درواقع، 
می شود.  ختم  ظهور1«  حال  در  »بزرگسالی  به  نوجوانی  که  است  معتقد  آرنت  جفری  روان شناس 
»بزرگسالی در حال ظهور« دوره ای است که در سال های آخر نوجوانی شروع می شود و تا دهة بیست 
زندگی ادامه مییابد. در طی »بزرگسالی در حال ظهور«، افراد دیگر نوجوان نیستند اما هنوز هم آمادۀ 
امتحان می کنند  را  بلکه هنوز هویت های مختلف  نیستند.  بزرگسالی  پذیرش همة مسئولیت های 

و درگیر بررسی های پیرامون خود هستند )آرنت، 2010، ِد دیوس، 2012؛ سامنر، بورو و هیل، 2015(.
به طور خالصه، تفاوت های فردی زیادی در زمان بندی رخدادهای زندگی افراد وجود دارد. بخش 

به  متفاوتی  زمان های  در  و  است  متفاوت  افراد،  رسش  سرعت  است:  زندگی  زیستی  به  واقعیت های  مربوط  آن  از 
نماگرهای رشدی2 دست می یابند. بااین حال، عوامل محیطی نقش مهمی در تعیین سنی که رویداد خاصی احتمااًل 
روی می دهد، دارند. برای مثال، بسته به کارکردهایی که ازدواج در یک فرهنگ خاص دارد، سن معمول ازدواج در حد 

خیلی زیادی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر فرق می کند.
بنابراین، توجه به این نکته مهم است که وقتی متخصصان رشد دربارۀ دامنة سنی بحث می کنند، آن ها دربارۀ 
میانگین سنی صحبت می کنند- زمانی که افراد به طور متوسط به نماگرهای رشدی مشخصی دست می یابند. برخی 
از افراد خیلی زود به نماگر رشدی دست می یابند، برخی دیرتر و بسیاری از افراد در همان حوالی زمان متوسط به آن 
دست می یابند. برخی از پراکندگی ها، زمانی مهم است که کودکان فاصلة زیادی از میانگین داشته باشند. برای مثال، 
والدینی که فرزندشان خیلی دیرتر از سن متوسط شروع به حرف زدن کرده است، ممکن است تصمیم بگیرند که پسر 

یا دخترشان توسط یک متخصص گفتار ارزیابی شود.

رابطة بین موضوعات و سنین. هر یک از حوزه های موضوعی گستردۀ رشد در گسترۀ زندگی- رشد جسمی، 
شناختی، اجتماعی و شخصیتی- در سرتاسر زندگی ما نقش ایفا می کنند. درنتیجه، برخی از متخصصان رشدی بر رشد 
جسمی در طول دورۀ پیش از تولد تمرکز می کنند، درحالی که برخی دیگر، همین موضوع را در طول دورۀ نوجوانی 
بررسی می کنند. برخی ممکن است متخصص رشد اجتماعی در طول سال های پیش دبستانی باشند، درحالی که برخی 
دیگر به بررسی روابط در اواخر بزرگسالی می پردازند. بااین حال، برخی دیگر ممکن است رویکرد گسترده تری داشته 

باشند و رشد شناختی را در همة دوره های زندگی بررسی کنند. 
در این کتاب، ما رویکرد گسترده را برمی گزینیم و کار را به ترتیب از دورۀ پیش از تولد تا اواخر بزرگسالی و 
مرگ ادامه می دهیم. درون هر دوره، نگاهی به حوزه های موضوعی مختلف جسمی، شناختی، اجتماعی و شخصیتی 

میاندازیم. عالوه بر این، همان طور که بعداً خواهیم گفت، اثر فرهنگ را بر رشد مدنظر قرار می دهیم.
1. emerging adulthood
2. developmental milestones

هند،  در  کودک  دو  ازدواج  مراسم  این 
مثالی است از نحوه ای که عوامل محیطی 
می توانند نقش مهمی را در تعیین سن برای 
زمانی که باید رویداد مشخصی رخ دهد، ایفا 

کنند.



10        روان شناسی تحولی 1

تأثیرات بر رشد
هدف 3-1. توصیف برخی از تأثیرات مهم بر رشد انسان.

باب که در سال 1947 به دنیا آمده است متعلق به دورۀ ازدیاد نسل1 است؛ او کمی بعد از پایان جنگ جهانی دوم به 
دنیا آمد، زمانی که پس از بازگشت سربازان آمریکا از جنگ، افزایش چشمگیری در نرخ تولدها رخ داد. او در اوج جنبش 
حقوق شهروندی و در شروع اعتراضات علیه جنگ ویتنام، نوجوان بود. مادر وی، لیه، در 1922 به دنیا آمده است، او 
بخشی از نسلی است که سال های کودکی و نوجوانی شان در سایه رکود بزرگ طی شده است. پسر باب، جان، در سال 
1975 به دنیا آمده است. وی اکنون پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه شغلی دست وپا کرده است و خانوادۀ خودش را 
دارد، او عضوی از چیزی است که نسل x نامیده شده اند. خواهر کوچک تر جان، سارا که در سال 1982 به دنیا آمده 

است بخشی از نسل بعدی است که جامعه شناسان آن را نسل هزاره2 جدید می نامند.
تا حدودی این افراد محصول دورۀ اجتماعی هستند که در آن زندگی می کنند. هر فردی متعلق به کوهورت 
)هم گروهی(3 خاصی است: گروهی از افراد که تقریبًا در زمان و مکان مشابهی به دنیا آمده اند. برخی 
از رویدادهای اجتماعی عمده مانند جنگ ها، رونق یا رکود اقتصادی، قحطی و بیماری های همه گیر 
)مانند بیماری که در نتیجة ویروس ایدز است( اثرات مشابهی بر اعضای یک کوهورت خاص دارد 

)میشل، 2002؛ دیتمن، 2005؛ تونگ، جنتیل و کمپبل، 2015(.
اثرات کوهورت مثالی از اثرات مرتبط با تاریخ4 است و نشان می دهد که اثرات زیستی و محیطی با یک زمان 
تاریخی خاص پیوند دارند. برای مثال، افرادی که در جریان حمله تروریستی به مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر در 
نیویورک زندگی می کردند به خاطر حمله، چالش های زیستی و محیطی مشترکی را تجربه کردند )بونانو و همکاران، 

2006؛ لوقارن، جانکا و ویدیگر، 2007؛ پارک، رایلی و اسنایدر، 2012(.
در مقابل، اثرات مرتبط با سن5، اثرات زیستی و محیطی هستند که برای یک گروه سنی خاص، صرف نظر از 
زمان و مکانی که بزرگ شدند، مشابه اند. برای مثال، بلوغ و یائسگی، رویدادهای همگانی هستند که در همة جوامع 
را  به آموزش رسمی  مانند ورود  اجتماعی فرهنگی  به نسبت در زمان مشابهی رخ می دهند. همین طور، رویدادهای 

می توان اثر مرتبط با سن در نظر گرفت زیرا در اغلب فرهنگ ها در سن 6 سالگی اتفاق می افتد.

از دید یک مربی
چگونه عضویت یک دانش آموز در کوهورت )هم گروهی(، بر آمادگی وی برای مدرسه اثر می گذارد؟ برای مثال، 
با  در مقایسه  کردند،  استفاده  اینترنت  از  روزمره  به صورت  که  از کوهورت )هم گروهی(  ناشی  و معایب  مزایا 

کوهورت قبلی که با اینترنت روبه رو نشدند، چیست؟

رشد، تحت تأثیر اثرات اجتماعی فرهنگی6 نیز قرار می گیرد، عوامل اجتماعی و فرهنگی که در زمان خاصی برای 
افراد مشخصی رخ می دهند، به متغیرهایی مانند قومیت، طبقة اجتماعی و عضویت در خرده فرهنگ بستگی دارند. 
برای مثال، اثرات اجتماعی فرهنگی برای کودکان سفیدپوست و ثروتمند بسیار متفاوت با کودکانی است که عضوی 

از یک گروه اقلیت هستند یا در فقر زندگی می کنند )رُز و همکاران، 2003(.
درنهایت، رخدادهای غیرمعمول زندگی7، اتفاقاتی خاص و غیرمعمول هستند که در زمانی از زندگی فرد اتفاق 
می افتند درحالی که چنین اتفاقی برای اکثر افراد رخ نمی دهند. برای مثال، کودک شش ساله ای که والدینش در یک 

1. baby boomer 2. Millennial Generation
3. cohort 4. history-graded influences
4. 

5. age-graded influences 6. sociocultural-graded influences
6. 

7. non-normative life events

کوهورت )هم گروهی(
و  زمان  در  تقریباً  که  افراد  از  گروهی   

مکان مشابهی به دنیا آمده اند.
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مادران میامیای در آمریکای مرکزی مطمئن هستند که تماس مداوم 
بین آن ها و نوزادشان برای فرزندپروری خوب ضروری است و 
پریشان  جسمی  لحاظ  به  نباشد  امکان پذیر  بدنی  تماس  اگر 
شمالی  آمریکای  مادر  یک  که  می بینند  وقتی  آن ها  می شوند. 
نوزادش را روی زمین می خواباند، شوکه می شوند و گریۀ بچه 
نسبت  شمالی  آمریکای  ]مادران[  ضعیف  فرزندپروری  به  را 

می دهند )مورلی و همکاران، ۱۹۹۲(.
باال مطرح شدند،  پاراگراف  فرزندپروری که در  از دو دیدگاه 
باید چه نتیجه ای بگیریم؟ آیا یکی درست و دیگری غلط است؟ 
احتماالً خیر، به شرط اینکه بافت فرهنگی را که مادر در آن زندگی 
متفاوت  خرده فرهنگ های  و  فرهنگ ها  بگیریم.  نظر  در  می کند، 
نظر خودشان را دربارۀ فرزندپروری مناسب و نامناسب دارند، زیرا 
آن ها اهداف رشدی متفاوتی برای فرزندانشان دارند )هویجبرگت 
و همکاران، ۲۰۰۹؛ چن، چن و ژنگ، ۲۰۱۲؛ اچهولت و همکاران، 

.)۲۰۱۴
متخصصان  رشد،  درک  به منظور  که  است  شده  مشخص 
یا  فردگرایی  به  گرایش  مانند  فراگیر  فرهنگی  عوامل  باید  رشد 
متخصصان  این  اگر  همچنین  بگیرند.  نظر  در  را  جمع گرایی 
رشد  و  تغییر  زندگی  گسترۀ  در  افراد  که  را  نحوه ای  می خواهند 
می کنند بفهمند، باید تفاوت های ظریف قومی، نژادی، اجتماعی 
رشد  متخصصان  اگر  بگیرند.  نظر  در  را  جنسیتی  و  اقتصادی 
موفق به این کار شوند، نه تنها به درک بهتری از رشد انسان نائل 
می آیند بلکه ممکن است بتوانند برنامه های دقیق تری برای بهبود 

وضعیت اجتماعی بشر به اجرا درآورند.
از  مانع  دارد  وجود  مناسب  لغات  یافتن  در  که  مشکالتی 
تالش ها برای درک چگونگی اثرگذاری تنوع بر رشد شده است. 
برای مثال، پژوهشگران -همچنین عامه مردم- گاهی از عباراتی 
مانند نژاد و گروه قومی به شیوه ای نامناسب استفاده می کنند. 
بر  به طبقات  اشاره  برای  باید  که  زیستی است  نژاد یک مفهوم 
در  شود.  استفاده  گونه ها  ساختاری  و  بدنی  ویژگی های  مبنای 
مقابل، گروه قومی و قومیت عبارت های گسترده تری هستند که 

به زمینه های فرهنگی، ملیت، نژاد و زبان اشاره دارند.
به طور  اگرچه  است.  مشکل ساز  نژاد  مفهوم  خاص،  به طور 

رسمی نژاد به عوامل زیستی اشاره دارد ولی به طور ذاتی معانی 
بیشتری دارد-که بسیاری از آن ها نامناسب هستند- از رنگ پوست 
گرفته تا مذهب تا فرهنگ. عالوه بر این، مفهوم نژاد بسیار مبهم 
است؛ بسته به اینکه چگونه تعریف شود، ۳ تا ۳۰۰ نژاد وجود 
دارد و هیچ نژادی از نظر ژنتیکی، متمایز نیست. این واقعیت که 
۹۹/۹ درصد آرایش ژنتیکی در همۀ انسان ها یکسان است، باعث 
می شود مسئلۀ نژاد به نسبت بی اهمیت شود )بامشاد و ُالسون، 
۲۰۰۳؛ هلمز، جرنیگان و ماچر، ۲۰۰۵؛ اسمدلی و اسمدلی، ۲۰۰۵(.
عالوه بر این، بر سر اینکه کدام اسامی بهتر تفاوت های نژادی 
و گروه های قومی را منعکس می کند، توافق کمی وجود دارد. آیا 
اصطالح آفریقایی آمریکایی-که داللت های جغرافیایی و فرهنگی 
دارد- بهتر از سیاهپوست است که در درجۀ اول بر رنگ پوست 
ارجح  بر سرخپوست  آمریکایی  بومیان  اصطالح  آیا  دارد؟  تمرکز 
است؟ آیا اسپانیایی تبار مناسب تر از التینی است؟ و پژوهشگران 
دارند  قومیتی  چند  زمینه های  که  را  افرادی  می توانند  چگونه 
اعتبار  برای  مهمی  کاربردهای  طبقه،  انتخاب  کنند؟  دسته بندی 
کاربردهای  حتی  ]طبقه[  انتخاب  دارد.  پژوهش  سودمندی  و 
سیاسی دارد. برای مثال، تصمیم گیری اولیه دربارۀ اینکه آیا مردم 
در سرشماری  و  ایاالت متحده  دولتی  برگه های  در  مجاز هستند 
را به عنوان »چند قومیتی« معرفی کنند،  دولت آمریکا خودشان 

بسیار بحث برانگیز بود )پرلمان و واترز، ۲۰۰۲(.
بنابراین، به منظور شناخت کامل رشد، باید مسائل پیچیدۀ 
مرتبط با تنوع انسانی را در نظر بگیریم. پژوهشگران رشد، تنها با 
بررسی شباهت ها و تفاوت هایی که میان قومیت ها، فرهنگ ها 
اصول  بین  می توانند  دارند،  وجود  مختلف  نژادی  گروه های  و 
فرهنگ  به  وابسته  که  اصولی  و  که جهان شمول هستند  رشدی 
هستند، تمیز قائل شوند. به همین خاطر، در سال های آینده، این 
احتمال وجود دارد که رشد در گسترۀ زندگی از رشته ای که فقط 
بر ]بررسی[ رشد در آمریکای شمالی و اروپا متمرکز است به سمتی 
را شامل شود )فوورز و داویدوف،  برود که رشد در سرتاسر دنیا 

۲۰۰۶؛ ماتسوماتو و یو، ۲۰۰۶؛ کلوپ و همکاران، ۲۰۰۹(.

J	تنوع رشدی و زندگی شما
نحوه ای که فرهنگ، قومیت و نژاد بر رشد اثر می گذارند

تصادف رانندگی می میرند، یک رخداد غیرمعمول زندگی را تجربه کرده است.

پرسش ها و مسائل اصلی: تعیین نقش طبیعت و تربیت در رشد در گسترة زندگی
هدف 4-1. خالصه سازی چهار مسئلة اساسی در زمینة رشد در گسترۀ زندگی.

رشد در گسترۀ زندگی یک سفر چند دهه ای است. بااینکه برخی از نشانه های مشترک در این مسیر وجود دارد-مانند 
یادگیری حرف زدن، رفتن به مدرسه و یافتن شغل- ولی همان طور که قباًل اشاره شد، راه های منحصربه فرد زیادی با 

پیچ وخم هایی در طول این مسیر وجود دارد که بر این سفر اثر می گذارند.
و  مسائل  باعث  زندگی  گسترۀ  در  رشد  تنوع  و  دامنه  می کنند،  کار  حوزه  این  در  که  رشد  متخصصان  برای 
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پرسش هایی شده است. بهترین شیوۀ اندیشیدن به تغییرات زیادی که در شخص از قبل از تولد تا مرگ به وجود 
می آید، چیست؟ سن تقویمی چقدر مهم است؟ آیا زمان بندی مشخصی برای رشد داریم؟ چگونه می توان مسیرها و 

الگوهای رایج را شناخت؟
از زمانی  که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، رشد در گسترۀ زندگی به عنوان یک رشتة مجزا درآمد، 
این پرسش ها مطرح بوده است، بااین حال، ریشه های اشتیاق به شناخت ماهیت و دوره های رشد انسان، به مصر و 

یونان باستان برمی گردد. در ادامه، برخی از این مسائل را بررسی می کنیم و آن ها را در جدول 2-1 خالصه کردیم.

تغییرات پیوسته در برابر تغییرات گسسته. یکی از نخستین سؤاالت چالش انگیز برای متخصصان رشد این 
است که آیا رشد پیوسته است یا گسسته. در تغییرات پیوسته1، رشد تدریجی است و دستاوردهای یک مرحله بر پایة 
مراحل قبلی بنا می شوند. تغییرات پیوسته ماهیتی کّمی دارند. فرایندهای رشدی زیربنایی که باعث تغییر می شوند، 
در جریان گسترۀ زندگی یکسان هستند؛ بنابراین، تغییرات پیوسته، تغییرات در میزان هستند نه در 
نوع. برای مثال، تغییراتی که قبل از دورۀ بزرگسالی در قد ایجاد می شود، پیوسته است. همچنین، 
همان طور که در ادامه فصل خواهید دید، برخی از نظریه پردازان معتقدند تغییرات در ظرفیت های 
فکری افراد پیوسته هستند، آن ها معتقدند به جای اینکه ظرفیت های پردازش شناختی کاماًل جدیدی 

ایجاد شود، بهبودهای کّمی تدریجی در ظرفیت های پردازش شناختی ایجاد می شود.
در مقابل، هنگامی می توان رشد را به عنوان تغییرات گسسته2 در نظر گرفت که در مراحل 
متمایزی صورت گیرد. هر مرحله یا تغییر به رفتارهایی می انجامد که تصور می شود تفاوت کیفی 
با رفتارهای مراحل قبل تر دارد. دوباره به مثالی در زمینة رشد شناختی توجه کنید. در ادامه فصل 
خواهیم دید که برخی از متخصصان رشد شناختی معتقدند همان طور که ما رشد می کنیم، فکر ما 
به شیوه ای اساسی تغییر می کند و چنین رشدی تنها تغییرات کمّی3 نیست بلکه تغییرات کیفی4 

است.
اغلب متخصصان رشد معتقدند که انتخاب هر یک از جنبه های مسئلة پیوسته یا گسسته بودن رشد، نامناسب 

است. درحالی که بسیاری از تغییرات رشدی پیوسته هستند ولی برخی دیگر به وضوح گسسته اند.

دوره های حیاتی و حساس: بررسی اثر رویدادهای محیطی. اگر زنی در بیست هفتة اول بارداری دچار 
سرخک5 شود، جنین وی دچار پیامدهای مخربی از قبیل نابینایی، ناشنوایی و نقایص قلبی خواهد شد. بااین حال، اگر 

او در هفتة سی ام بارداری مبتال به همان سرخک شود، جنین وی آسیبی نمی بیند.
تفاوت نتایج بیماری در دو دورۀ زمانی، نشان دهندۀ مفهوم دوره های حیاتی6 است. دورۀ حیاتی، زمان خاصی در 
طول رشد است که رویداد معینی، بیشترین پیامد را دارد. دوره های حیاتی زمانی رخ می دهند که وجود نوع معینی از 

محرک های محیطی برای رشد طبیعی، ضروری است )یولینگ، 2006(.
حیاتی  دوره های  اهمیت  بر  زیادی  تأکید  زندگی  گسترۀ  در  رشد  پیشگام  متخصصان  اگرچه 
داشتند ولی اندیشه های اخیر نشان می دهد که در بسیاری از حوزه ها، به خصوص در حوزۀ شخصیت 
و رشد اجتماعی، افراد از آنچه اول تصور می شد، انعطاف پذیرتر هستند. برای مثال، شواهد زیادی 
افراد  در  پایدار  آسیب  به  منجر  اولیه،  اجتماعی  تجربه های  از  معینی  نوع  فقدان  می دهند  نشان 
نمی شود و تجربه های بعدی می توانند برای آن ها سودمند بوده و به آن ها کمک کنند که بر نقایص 

اولیه غلبه کنند.

1. continuous change 2. discontinuous change
3. quantitative change 4. qualitative change
5. rubella 6. critical periods

تغییرات پیوسته
رشد تدریجی است و دستاوردهای یک 
مرحله بر پایة مراحل قبلی بنا می شوند. 

تغییرات گسسته 
صورت  متمایزی  مراحل  در  رشد 
می گیرد. هر مرحله یا تغییر به رفتارهایی 
تفاوت  می شود  تصور  که  می انجامد 

کیفی با رفتارهای مراحل قبل تر دارد.

دورة حیاتی 
که  است  رشد  طول  در  خاصی  زمان 
و  دارد  را  پیامد  بیشترین  معینی،  رویداد 
وجود نوع معینی از محرک های محیطی 

برای رشد طبیعی، ضروری است.
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به همین خاطر، اکنون متخصصان رشد به جای دوره های حیاتی، بیشتر از دوره های حساس1 
استفاده می کنند. در دورۀ حساس، ارگانیسم به طور ویژه ای در برابر نوع مشخصی از محرک های 
محیطش حساس است. یک دورۀ حساس، نشان دهندۀ دورۀ بهینه برای بروز ظرفیت های خاصی 

است و کودکان به طور ویژه در برابر تأثیرات محیطی حساس هستند.
درک تفاوت بین دوره های حیاتی و حساس مهم است. در دوره های حیاتی، فرض می شود که 
نبود نوع معینی از محرک های محیطی، احتمااًل منجر به نتایج دائمی و  بازگشت ناپذیر برای فرد در 
حال رشد می شود. در مقابل، اگرچه نبود محرک های محیطی معین در طول دورۀ حساس ممکن 

است رشد را به تأخیر بیندازد ولی این احتمال وجود دارد که تجربه های بعدی، منجر به رفع نقایص قبلی شوند؛ 
به عبارت دیگر، مفهوم دورۀ حساس، به انعطاف پذیری رشد انسان ها اشاره دارد )آرمسترانگ و همکاران، 2006؛ هوکس 

و چن، 2008؛ هارتلی و لی، 2015(.

باید توجه شان را  رویکردهای گسترة زندگی در برابر تمرکز بر دوره های مشخص. متخصصان رشد 
معطوف چه بخشی از گسترۀ زندگی بکنند؟ پاسخ متخصصان پیشگام، کودکی و نوجوانی است. آن ها بیشترین توجه 

را به این دو دوره داشتند و سایر بخش های گسترۀ زندگی را نادیده گرفتند.
امروزه داستان فرق می کند. متخصصان رشد معتقدند که به دالیل مختلف، همة گسترۀ زندگی مهم است. اآلن 
مشخص شده است که رشد و تغییرات در همة بخش های زندگی ادامه می یابد- این موضوع را در سرتاسر کتاب 

بحث خواهیم کرد.
عالوه بر این، بخشی مهمی از محیط هر فردی، محیط اجتماعی یا به عبارتی، حضور سایر افراد در اطراف او 
است. برای درک کامل اثرات اجتماعی بر افراد یک سن معین، باید افرادی را که در مقیاس بزرگ مسبب این اثرات 
هستند بشناسیم. برای مثال، برای درک رشد نوزادان، باید اثرات سن والدینش را بر محیط اجتماعی وی بشناسیم. 
یک مادر پانزده ساله که برای نخستین بار صاحب فرزند شده است، اثرات والدینی بسیار متفاوتی نسبت به یک مادر 

سی وهفت ساله باتجربه، خواهد داشت. درنتیجه، رشد نوزاد بخشی از پیامدهای ناشی از رشد فرد بزرگسال است.

1. sensitive periods

جدول ۲-1. مسائل اصلی رشد در گسترة زندگی
تغییر گسستهتغییر پیوسته

• تغییر تدریجی است.
• دستاوردهای یک مرحله بر پایة مراحل قبلی است.

• فرایندهای رشدی زیربنایی که باعث تغییر می شوند، در جریان 
گسترة زندگی یکسان هستند.

• تغییرات در مراحل یا گام های متمایزی رخ می دهند.
• رفتارها و فرایندها مرحلة جدید به لحاظ کیفی با رفتارها و فرایندها مراحل قبلی 

متفاوت هستند.

دوره های حساسدوره های حیاتی
• یک تحریک محیطی مشخص، برای رشد طبیعی ضروری است.

• متخصصان پیشگام بر این دیدگاه تأکید داشتند.
پیامدهای  از محرک های محیطی مستعد هستند ولی  به برخی  افراد نسبت   •

نبود محرک قابل جبران است.
• این دیدگاه رایج در رشد در گسترة زندگی است.

تمرکز بر دوره های خاصرویکرد گسترة زندگی
• نظریه های اخیر بسته به دوره های مختلف، بر رشد و تغییر در 

همة زندگی تأکید دارند.
مهم ترین  به عنوان  نوجوانی  و  کودکی  دورة  بر  پیشگام،  متخصصان  از  برخی   •

دوره های رشد تأکید داشتند.

تربیت )عوامل محیطی(طبیعت )عوامل ژنتیکی(

• تأکید بر تأثیرات محیطی است که بر رشد شخص اثر می گذارد.• تأکید بر کشف صفات و توانایی های ژنتیکی ارثی است.

دورة حساس
به طور  ارگانیسم  که  رشد  در  دوره ای 
از  مشخصی  نوع  برابر  در  ویژه ای 
محرک های محیطش حساس است ولی 
به  منجر  همیشه  محرک ها  این  غیاب 

نتایج  بازگشت ناپذیر نمی شود.
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عالوه بر این، همان طور که متخصص رشد پائول بالتز خاطرنشان کرده است، رشد در گسترۀ زندگی هم شامل 
درحالی که  می شوند  پیشرفته تر  و  پیچیده تر  معینی  ظرفیت های  گذر سن،  با  می شود.  کاهش ها  هم  و  افزایش ها 
ظرفیت های دیگری کاهش می یابند. برای مثال، خزانة لغات در سرتاسر دورۀ کودکی افزایش می یابد و رشد آن در 
بیشتر دورۀ بزرگسالی نیز ادامه می یابد. درعین حال، توانایی های جسمی معینی مانند زمان واکنش تا اوایل و اواسط 
بزرگسالی بهبود می یابند و از آن زمان به بعد شروع به کاهش می کنند )بالتز، استائودینگر و لیندنبرگر، 1999؛ بالتز، 

.)2003
همچنین، افراد نحوۀ سرمایه گذاری منابع خود )مانند انگیزه، انرژی و وقت( را در نقاط مختلف گسترۀ زندگی، 
تغییر می دهند. در اوایل زندگی، بیش از یک منبع فردی به فعالیت هایی دخیل در رشد مانند مطالعه و یادگیری 
مهارت های جدید اختصاص داده می شود. همان طور که فرد پیرتر می شود، بیشتر منابع، صرف مواجهه با از دست 

دادن افراد می شوند )استائودینگر و لیپولد، 2003(.

آشکارسازی اثرات طبیعت و تربیت بر رشد. یکی از سؤاالت بی پایان رشدی این است که چقدر از رفتار 
افراد در نتیجة ذات تعیین شده ژنتیکی آن هاست و چقدر در نتیجة تربیت یا اثرات محیِط فیزیکی و اجتماعی است 
که کودک در آن بزرگ می شود. این مسئله که ریشه های فلسفی و تاریخی عمیقی دارد، بر اغلب کارهای رشد در 

گسترۀ زندگی، تسلط داشته است )وکسلر، 2006(.
در اینجا منظور از طبیعت1، صفات، توانایی ها و ظرفیت هایی است که فرد از والدینش به ارث می برد. طبیعت   
دربرگیرندۀ هر عاملی است که به واسطة آشکار شدن اطالعات ژنتیکی، ایجاد می شود- فرایندی که رسش2 نام دارد. 
این تأثیرات ژنتیکی و ارثی از زمان لقاح که ما ارگانیسمی تک سلولی هستیم تا زمانی که انسانی کامل با میلیاردها 
سلول می شویم، نقش دارند. طبیعت بر اینکه رنگ چشم ما آبی یا قهوه ای است، اینکه تا آخر عمر مو داشته باشیم 
یا درنهایت کچل شویم و اینکه چقدر در ورزش خوب هستیم، اثر می گذارد. طبیعت است که به مغز ما اجازه می دهد 

به شیوه ای رشد کند که بتوانیم لغات این صفحه را بخوانیم.
در مقابل، تربیت3 به اثرات محیط اشاره دارد که رفتار را شکل می دهند. برخی از تأثیرات   
محیطی، زیستشناختی هستند مانند اثر استفاده مادر باردار از کوکائین بر جنین یا اثر مقدار و نوع 
غذاهای در دسترس کودکان. سایر تأثیرات محیطی بیشتر اجتماعی هستند مانند شیوه هایی که 
والدین فرزندانشان را تربیت می کنند و اثرات فشار همساالن بر نوجوان. درنهایت، برخی از تأثیرات 

نتیجة عوامل گسترده و مرتبط با اجتماع هستند مانند شرایط اجتماعی اقتصادی که افراد در آن قرار دارند.

اقدام نهایی طبیعت و تربیت. اگر صفات و رفتار ما فقط توسط طبیعت یا تربیت تعیین می شد، بحث کمی در 
این زمینة وجود داشت. بااین حال، برای اغلب رفتارهای حیاتی، این بحث همچنان وجود دارد. برای مثال، یکی از 
بحث برانگیزترین این حوزه ها، هوش4 است. همان طور که در فصل 9 با جزئیات بررسی می کنیم، این سؤال که آیا 
هوش در درجة اول ناشی از وراثت و عوامل ژنتیکی است-طبیعت- یا توسط عوامل محیطی-تربیت- شکل می گیرد، 
باعث بحث های جنجالی و اغلب تلخی شده است که ]این بحث ها[ از حوزۀ علمی به حوزۀ سیاست و سیاست های 

اجتماعی نیز سرایت کرده است.
بررسی کاربردهای مسئله: اگر هوش فرد در درجة اول به وسیلة وراثت تعیین شود، درنتیجه، در همان بدو تولد   
میزان آن ثابت است و تالش های بعدی برای بهبود عملکرد هوشی به شکست منتهی می شود. در مقابل، اگر هوش 
در درجة نخست ناشی از عوامل محیطی باشد، مانند مقدار و کیفیت آموزش و تحریکی که هر فرد با آن روبه رو 

1. nature
2. maturation
3. nurture
4. intelligence

رسش 
مطابق  ژنتیکی  اطالعات  شدن  آشکار 

برنامة از قبل تعیین شده
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می شود، پس باید انتظار داشته باشیم که بهبود در شرایط اجتماعی، منجر به افزایش هوش شود.
میزانی که سیاست اجتماعی تحت تأثیر گمانه زنی ها دربارۀ منشأ هوش قرار می گیرد، اهمیت مسئلة مربوط به   
سؤال طبیعت-تربیت را نشان می دهد. بااینکه ما این سؤال را در این کتاب برای چندین حوزۀ موضوعی دیگر مطرح 
می کنیم ولی باید به خاطر داشته باشید که متخصصان رشد این تصور را که رفتار نتیجة فقط طبیعت یا فقط تربیت 

است، رد می کنند. در عوض، این سؤال که هرکدام چقدر اثرگذارند، همچنان بحث داغی است.
عالوه بر این، تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی پیچیده است زیرا صفات ژنتیکی معین، نه تنها به صورت مستقیم   
بر رفتار کودک اثر می گذارند بلکه به صورت غیرمستقیم باعث شکل دهی محیط کودک نیز می شوند. برای مثال، 
کودکی که بدخلق است و زیاد گریه می کند-صفتی که ناشی از عوامل ژنتیکی است ]و به آن خلق وخوی دشوار گفته 
می شود[- می تواند بر محیطش اثر بگذارد، درواقع، باعث می شود والدینش به گریه های مداوم او زیاد واکنش نشان 
دهند و سعی کنند هر وقت گریه می کند وی را آرام سازند. واکنش پذیری والدین به رفتار ناشی از ژنتیک کودک، 
منجر به تأثیر محیط بر پیامدهای رشدی وی می شود )بردلی و کوروین، 2008؛ استرایت، گاالگر و کلی، 2008؛ بارنز 

و بوتول، 2012(.
همچنین، اگرچه ذخیرۀ ژنتیکی، ما را به سمت رفتارهای خاصی هدایت می کند، ولی این رفتارها به طور قطع   
درون یک محیط مناسب رخ می دهند. افراد با ژنتیک مشابه )مانند دوقلوهای همسان( ممکن است به شیوه های 
کاماًل متفاوتی رفتار کنند و افراد با ژنتیک غیرمشابه می توانند در برخی از حوزه های معین، کاماًل مشابه هم رفتار 

کنند )کول، بیرر و لرنر، 2004؛ کاتو و پدرسن، 2005؛ سگال و همکاران، 2015(.
به طور خالصه، این سؤال که چه مقدار از یک رفتار معین در نتیجة طبیعت است و چقدر در نتیجة تربیت،   
چالش انگیز است. درنهایت، ما باید دو سوی مسئلة طبیعت-تربیت را دو سر متضاد یک پیوستار در نظر بگیریم 
داریم  بحث  آن ها  بر سر  که  سایر چیزهایی  دربارۀ  قرار می گیرند.  دو سر  این  بین  گاهی  رفتارهای مشخصی  که 
نیز می توانیم چنین چیزی را بگوییم. برای مثال، پیوستگی یا گسستگی رشد یک حالت این یا آن نیست؛ برخی 
انتهای سر پیوسته پیوستار نزدیک هستند و در عوض برخی دیگر به سر گسسته پیوستار  از شکل های رشد به 
نزدیک ترند. به طور خالصه، حاالت اندکی در رشد وجود دارند که به طور مطلق یا این یا آن هستند )راتر، 2006؛ دیتر-

دکارد و کاهیل، 2007(.

مرور بخش 1-1
رشد در گسترۀ زندگی، رویکردی علمی برای شناخت رشد و تغییرات 
شناختی،  جسمی،  رشد  شامل  و  است  زندگی  سرتاسر  در  انسان 

اجتماعی و شخصیتی می شود.

  متخصصان رشد بر رشد جسمی، رشد شناختی و رشد شخصیتی
بر تخصص  تمرکز می کنند. متخصصان رشد عالوه  اجتماعی  و 
دامنة  یک  به طورمعمول  موضوعی خاص،  حوزة  یک  در  یافتن 

سنی معین را بررسی می کنند.

  مکان و  مبنای سن  بر  )هم گروهی(،  کوهورت  در یک  عضویت 
تولد، افراد را تحت تأثیر رویدادهای تاریخی قرار می دهد )اثرات 
بر سن،  مبتنی  تأثیرات  افراد تحت  تاریخ(. همچنین  بر  مبتنی 
تأثیرات اجتماعی- فرهنگی و رویدادهای غیرمعمول زندگی نیز 
می کنند،  ایفا  رشد  در  مهمی  نقش  نیز  نژاد  و  فرهنگ  هستند. 

درواقع، هم فرهنگ غالب و هم جنبه هایی از فرهنگ مانند نژاد، 
قومیت و وضعیت اقتصادی اجتماعی در رشد نقش دارند.

  چهار مسئلة اصلی رشد در گسترة زندگی عبارت اند از پیوستگی 
بر  تمرکز  اهمیت دوره های حیاتی،  در رشد،  برابر گسستگی  در 
دوره های معین یا بر کل گسترة زندگی و جدال طبیعت-تربیت.

ث ح رای ب ی ب وع وض م
که  شیوه های  از  مثال هایی  زندگی:  گسترة  در  رشد  کاربست 

ر رشد  فرهنگ )چه فرهنگ غالب چه جنبه هایی از فرهنگ( ب

ه کنید. انسان اثر می گذارد، ارائ
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دیدگاه های نظری دربارة رشد در گسترة زندگی
در اروپا تا قرن هفدهم هیچ درکی از »دورۀ کودکی« وجود نداشت و کودکان مینیاتور بزرگساالن پنداشته 
می شدند. تصور می شد کودکان همان خواسته ها و نیازهای بزرگساالن را دارند و مزیتی بیشتر از بزرگساالن 
برای  کودکان  بود.  بزرگساالن  مشابه  کاریشان  ساعات  و  می شد  رفتار  بزرگساالن  مانند  آن ها  با  ندارند. 
جرم هایی که مرتکب می شدند همان مجازات بزرگساالن را دریافت می کردند. اگر دزدی می کردند، به دار 
آویخته می شدند؛ اگر رفتارشان خوب بود می توانستند به موفقیت دست یابند، دستکم به اندازۀ جایگاهشان 

در زندگی یا به نسبتی که طبقۀ اجتماعی آن ها اجازه می داد.

چنین دیدگاه اشتباهی به دورۀ کودکی اکنون نیز دیده می شود اما در آن زمان این برداشت نادرست در سرتاسر گسترۀ 
زندگی وجود داشت. از این دیدگاه، تفاوتی در نتیجة سن وجود نداشت مگر در اندازه؛ تصور می شد افراد در سرتاسر 
گسترۀ زندگی شان، دست کم در سطح روان شناختی، واقعًا تغییر نمی کنند )ارایز، 1962؛ آکوکال، 2003؛ هاتون، 2004؛ 

وینز، 2006(.
گرچه با بررسی قرن های گذشته، ساده است که دیدگاه قرون وسطایی نسبت به دورۀ کودکی را رد کنیم ولی نحوۀ 
شکل دهی به دیدگاه معاصر، روشن نیست. آیا دیدگاه ما نسبت به رشد، بر جنبه های زیستی تغییرات، رشد و ثبات 

در طی گسترۀ زندگی تمرکز دارد؟ بر جنبه های شناختی یا اجتماعی متمرکز است؟ یا بر عوامل دیگری تمرکز دارد؟
افرادی که رشد در گسترۀ زندگی را بررسی می کنند، به شیوه های متفاوتی این کار را انجام می دهند. هر دیدگاه 
کلی، شامل یک یا چند نظریه می شود؛ نظریه، توضیحاتی سازمان یافته و پیش بینی هایی گسترده در مورد پدیدۀ 

مورد عالقه است. 
شخصی،  تجربه های  اساس  بر  ما  همة 
مجله ها  در  موجود  مقاالت  و  عامیانه  برداشت های 
می کنیم.  طرح  رشد  دربارۀ  نظریه هایی  روزنامه ها،  و 
بااین حال، نظریه های رشد در گسترۀ زندگی، متفاوت 
بر  ما  شخصی  نظریه های  درحالی که  هستند. 
مبنای مشاهدات تأیید نشده، به طور تصادفی ایجاد 
شده اند، ولی نظریه های متخصصان رشد، رسمی تر 
و  یافته ها  منظم  یکپارچه سازی  مبنای  بر  و  بوده 
به  نظریه ها،  این  است.  پیشین  نظریه پردازی های 
مشاهدات  که  می دهند  امکان  رشد  متخصصان 
آن ها  به  و  سازند  منظم  و  خالصه سازی  را  قبلی 
رفته  فراتر  فعلی  مشاهدات  از  که  می دهند  اجازه 
قابل  فوراً  است  ممکن  که  بکنند  استنباط هایی  و 
 مشاهده نباشند. عالوه بر این، این نظریه ها در قالب 
پژوهش، تحت بررسی های دقیقی قرار می گیرند. در مقابل، نظریه های شخصی در مورد رشد، مشمول چنین بررسی هایی 

نمی شوند و ممکن است هرگز مورد سؤال قرار نگیرند )توماس، 2001(.
از: دیدگاه های  شش دیدگاه نظری عمده در زمینة رشد در گسترۀ زندگی را بررسی خواهیم کرد که عبارت اند   
تأکید دارند و  از رشد  بر جنبه های متفاوتی  بافتاری و تکاملی. هرکدام  انسان گرایی،  روان پویایی، رفتاری، شناختی، 
متخصصان رشد را در جهات مشخصی هدایت می کنند. عالوه بر این، با توجه به رشد و پویایی رشته، هر دیدگاهی 

به تکامل و تغییر خود ادامه می دهد.

از  متناسب  و خواست های  از دورة کودکی  دیدگاه جامعه  بین  رابطة  برای درک  نظریه چارچوبی 
کودکان، در طی قرن ها تغییر کرده است. این کودکان در اوایل دهة ۱۹۰۰ به صورت تمام وقت در 

معدن کار می کردند.
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دیدگاه روان پویایی: تمرکز بر درون فرد
هدف 5-1. توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه روان پویایی.

هنگامی که ماریسول شش ماهه بود، دچار یک تصادف خونین شد- یا والدینش چنین چیزی به او 
گفتند، زیرا او خاطرات آگاهانه ای از این حادثه ندارد. بااین حال، اکنون که وی 24 ساله است، مشکالتی 
در زمینة حفظ روابط صمیمانه دارد و درمانگرش به دنبال این است که آیا مشکالت فعلی وی ناشی 

از همان تصادف است.
یافتن چنین ارتباطی بعید به نظر می رسد اما طرفداران رویکرد روان پویایی چنین چیزی را   
غیرمحتمل نمی دانند. طرفداران دیدگاه روان پویایی معتقدند که اکثر رفتارها توسط نیروهای درونی، 
خاطرات و تعارض هایی که فرد آگاهی یا کنترل کمی نسبت به آن ها دارد، ایجاد می شوند. نیروهای 
درونی که ممکن است از دورۀ کودکی نشئت گرفته باشند، به طور پیوسته در سرتاسر زندگی بر رفتار 

اثر می گذارند.

به یک فرد و یک نظریه مربوط  زیادی  نظریة روان تحلیلی فروید. دیدگاه روان پویایی در حد 
است: زیگموند فروید و نظریة روان تحلیلی اش. فروید که بین سال های 1856 تا 1939 زندگی می کرد، 
یک پزشک وینی بود که ایده های انقالبی اش درنهایت اثر عمیقی نه تنها بر رشته های روانشناسی و 
روان پزشکی بلکه به طورکلی بر اندیشه غربی داشت )ماسلینگ و بورناستین، 1996؛ گرینبرگ، 2012(.

نظریة روان تحلیلی1 فروید بیان می کند که نیروهای ناهشیار، رفتار و شخصیت را تعیین می کنند. 
از نظر فروید ناهشیار بخشی از شخصیت است که فرد از آن آگاه نیست. ناهشیار حاوی خواست ها، 
امیال، مطالبه ها و نیازهایی اولیه است که به خاطر ماهیت ناخوشایندشان از آگاهی هشیار فرد پنهان 

هستند. فروید معتقد است که ناهشیار مسئول بخش بزرگی از رفتارهای روزمرۀ ما است.
مطابق نظریة فروید، شخصیت هر فردی سه ساختار دارد: نهاد2، خود3 و فراخود4. نهاد بخش   
نارس، بی سازمان و ذاتی شخصیت است که در هنگام تولد وجود دارد. همچنین، جایگاه کشاننده های 
اولیة مرتبط با گرسنگی، رابطة جنسی، پرخاشگری و تکانه های غیرمنطقی است. نهاد مطابق اصل 

لذت5 عمل می کند و هدفش حداکثر رضایت و کاهش تنش است.
خود بخش منطقی و خردمند شخصیت است. خود به عنوان مانعی بین جهان واقعی خارج از   
ما و نهاد، عمل می کند. خود بر اساس اصل واقعیت6 عمل می کند که با توجه به آن، انرژی غریزی 

محدود می شود تا ایمنی فرد حفظ شده و به هماهنگی فرد با جامعه کمک شود.
فراخود که از نظر فروید نشان دهندۀ وجدان شخص است، بین درست و نادرست تمیز قائل   
می شود، همچنین، در حدود سن پنج یا شش سالگی رشد می کند و از والدین فرد، معلمان و سایر 

چهره های مهم آموخته می شود.
عالوه بر شرح بخش های مختلف شخصیت، فروید شیوه ای را که شخصیت در دورۀ کودکی 

یا  از مراحل می گذرند که در هر مرحله، لذت  از یکسری  او معتقد است کودکان  رشد می کند، توضیح داده است. 
خشنودی ]لیبیدو[ بر کارکرد زیستی و بخشی معینی از بدن متمرکز است و این گونه رشد روانی جنسی7 رخ می دهد. 
همان طور که در جدول 3-1 نشان داده شده است، فروید معتقد است که لذت از دهان )مرحلة دهانی8( به مقعد 

1. psychoanalytic theory 2. id
2. 

3. ego 4. superego
4. 

5. pleasure principle 6. reality principle
6. 

7. psychosexual development 8. the oral stage
8. 

زیگموند فروید.

رویکرد روان پویایی 
که  می کند  بیان  روان پویایی  دیدگاه 
رفتار توسط نیروهای درونی، خاطرات و 
یا کنترلی  فرد آگاهی  تعارض هایی که 

نسبت به آن ها ندارد، ایجاد می شود. 

نظریة روان تحلیلی 
نیروهای  که  می کند  بیان  فروید  نظریة 
تعیین  را  شخصیت  و  رفتار  ناهشیار، 

می کنند.

رشد روانی جنسی 
مطابق نظر فروید کودکان از یکسری از 
مراحل می گذرند که در هر مرحله، لذت 
یا خشنودی ]لیبیدو[ بر کارکرد زیستی و 

بخشی معینی از بدن متمرکز است.
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)مرحلة مقعدی1( و درنهایت به اندام تناسلی )مرحلة آلتی2 و مرحلة تناسلی3( تغییر مکان می دهد.
با توجه به نظریة فروید، اگر کودک در یک مرحلة خاص نتواند خودش را ارضاء کند یا برعکس اگر بیش ازاندازه   
ارضاء شود، در آن مرحله تثبیت می شود. تثبیت، بازگشت به مراحل قبل تر رشد است که به خاطر تعارض حل نشده ایجاد 
می شود. برای مثال، تثبیت در مرحلة دهانی می تواند منجر به این شود که فرد بزرگسال به طور غیرمعمولی مجذوب 
فعالیت های دهانی شود-فعالیت های از قبیل خوردن، حرف زدن یا آدامس جویدن. همچنین، فروید معتقد بود که تثبیت 

]در مرحلة دهانی[ از طریق مجموعة نمادینی از فعالیت های دهانی مانند »زخم زبان زدن« خود را نشان می دهد.

نظریة روانی اجتماعی اریکسون. اریک اریکسون، روانکاوی که بین سال های 1902 تا 1994 زندگی می کرد، 
دیدگاه روان پویایی دیگری را در نظریة رشد روانی اجتماعی خود مطرح کرد که بر تعامالت اجتماعی ما با سایر افراد 
تأکید دارد. در دیدگاه اریکسون، هم جامعه و هم فرهنگ ما را به چالش می کشند و شکل می دهند. رشد روانی 
اجتماعی شامل تغییراتی در تعامالت و درک ما از دیگران، همچنین دانش و شناخت ما از خودمان به عنوان عضوی 

1. the anal stage
2. the phallic stage
3. the genital stage

جدول ۳-1. نظریه های فروید و اریکسون
مراحل رشد سن تقریبی

روانی جنسی 
فروید

ویژگی های اصلی
مراحل فروید

مراحل رشد
روانی اجتماعی 

اریکسون

پیامدهای مثبت و
منفی مراحل اریکسون

تولد تا
 ۱۸-۱۲ ماهگی

عالقه به لذت دهانی ازدهانی
 طریق مکیدن، خوردن،

بلعیدن، گاز گرفتن

اعتماد در برابر
بی اعتمادی

مثبت: اعتماد به حمایت محیطی
منفی: ترس و نگرانی نسبت به دیگران

۱۸-۱۲ ماهگی
 تا ۳ سالگی

مدفوع؛ مقعدی نگه داری  و  دفع  از  بردن  لذت 
اجتماعی  کنترل های  با  شدن  روبه رو 

مرتبط با آموزش دستشویی رفتن.

برابر  در  استقالل 
شرم و تردید

تشویق  جستجو  درصورتی که  خودکفایی  مثبت: 
شود

منفی: شک به خود، وابستگی
با آلتی۳ تا 6-۵ سالگی شدن  روبه رو  تناسلی؛  اندام  به  عالقه 

عقدة ادیپ که منجر به همانندسازی با 
والد هم جنس می شود.

ابتکار در برابر
احساس گناه

مثبت: کشف راه هایی برای آغاز اقدامات
منفی: احساس گناه نسبت به اقدامات و افکار

6-۵ سالگی
 تا نوجوانی

مسائلی جنسی به طور عمده بی اهمیت نهفتگی
می شوند.

برابر  در  سازندگی 
احساس حقارت

مثبت: رشد حس شایستگی
منفی: احساس حقارت، احساس عدم تسلط

نوجوانی تا
)فروید(،  بزرگسالی 

نوجوانی )اریکسون(

بیدار شدن مجدد عالیق جنسی و ایجاد تناسلی
روابط جنسی پخته

هویت در برابر
سردرگمی

مثبت: آگاهی از منحصربه فرد بودن خود، آگاهی 
از نقش خود

انتخاب نقش های مناسب در  ناتوانی در  منفی: 
زندگی

اوایل بزرگسالی
 )اریکسون(

برابر  در  صمیمت 
انزوا

مثبت: ایجاد روابط عشقی، جنسی و دوستی های 
صمیمی

منفی: ترس از ارتباط با دیگران
اواسط بزرگسالی

 )اریکسون(
برابر  در  زایندگی 

رکود
مثبت: احساس سهیم بودن در تداوم زندگی

منفی: بی اهمیت بودن فعالیت های فردی
بزرگسالی  اواخر 

)اریکسون(
در  خود  انسجام 

برابر ناامیدی
مثبت: احساس یکپارچگی نسبت به دستاوردهای 

زندگی
منفی: تأسف نسبت به فرصت های ازدست رفته 

زندگی
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از جامعه می شود )اریکسون، 1963؛ دانکل، کیم، پاپینی، 2012؛ جونز و همکاران، 2014(.
نظریة اریکسون نشان می دهد که تغییرات رشدی در سرتاسر زندگی ما و در هشت مرحلة مجزا 
رخ می دهد )جدول 3-1 را ببینید(. این مراحل در الگوی ثابتی روی می دهند و در همة افراد مشابه 
هستند. اریکسون معتقد است که در هر مرحله یک بحران یا تعارض رخ می دهد که فرد باید آن را 
حل کند. اگر هیچ بحرانی هرگز به طور کامل حل نشود، زندگی به طور فزاینده ای پیچیده می شد؛ 
فرد باید به اندازۀ کافی به بحران هر مرحله بپردازد تا بتواند با خواسته هایی که در مرحلة بعدی رشد 

ایجاد می شوند، مقابله کند.
برخالف فروید که معتقد بود رشد تقریبًا در پایان نوجوانی کامل می شود، اریکسون اعتقاد داشت 
که رشد و تغییرات در سرتاسر گسترۀ زندگی ادامه می یابد. برای مثال، همان طور که در فصل 16 
بیشتر بحث خواهیم کرد، اریکسون معتقد است که در اواسط بزرگسالی، افراد از مرحلة زایندگی در 
برابر رکود عبور می کنند، در این مرحله مشارکت افراد در خانواده، اجتماع و جامعه می تواند منجر به 
احساسات مثبتی در ارتباط با ادامه زندگی شود یا به حس رکود و ناامیدی دربارۀ آنچه به نسل های 

بعدی منتقل می کنند، بینجامد )ِدست آوبین، مک آدامز و کیم، 2004(.

نظریة  قالب  در  که  روان پویایی  نظریه های  اهمیت  کامل  درک  روان پویایی.  ارزیابی دیدگاه 
روان تحلیلی فروید و نظریة رشد روانی اجتماعی اریکسون مطرح شدند، برای ما دشوار است. اینکه 
فروید گفت ناهشیار بر رفتار اثر می گذارد، دستاورد مهمی بود، زیرا ایدۀ ناهشیار، به طور گسترده ای 
بر تفکر در فرهنگ های غربی مسلط شده است. در حقیقت، پژوهش هایی که پژوهشگران معاصر 
روی حافظه و یادگیری انجام می دهند، نشان می دهند خاطراتی که با خود حمل می کنیم-و هشیارانه 
از آن ها آگاه نیستیم- اثر مهمی بر رفتارمان دارند. مثال ماریسول که زمان خردسالی دچار حادثه 

رانندگی شده بود، یکی از کاربردهای روان پویایی مبتنی بر اندیشه و پژوهش را نشان می دهد.
تأیید نشده اند،  از مفاهیم اساسی نظریة روان تحلیلی فروید، چون توسط پژوهش های بعدی  بااین حال، برخی 
مورد تردید قرار گرفته اند. به طور خاص، این تصور که افراد در دورۀ کودکی شان از مراحل مختلفی عبور می کنند که 
شخصیت بزرگسالی آن ها را تعیین می کند، حمایت پژوهشی کمی به دست آورده است. عالوه بر این، چون بخش 
عمدۀ نظریة فروید بر تعداد محدودی از مردم طبقة ثروتمند اتریش که در دورۀ سختگیری مذهبی زندگی می کردند 
بنا شده است، تعمیم آن به جمعیت های گسترده و چند فرهنگی مورد تردید است. درنهایت، چون نظریة فروید در 
درجة نخست بر رشد مردان تمرکز دارد، به خاطر تبعیض جنسیتی مورد انتقاد قرار گرفته است و ممکن است این گونه 
تعبیر شود که زنان را بی ارزش قلمداد کرده است. به همین علت، بسیاری از متخصصان رشد نظریة فروید را مورد 

تردید قرار داده اند )گوترل، 2002؛ میسر و مکویلیامز، 2003؛ اسچاچتر، 2005(.
این نظر اریکسون که رشد در سرتاسر گسترۀ زندگی ادامه دارد، بسیار مهم است-و حمایت های زیادی دریافت 
کرده است. بااین حال، نظریة وی اشکاالت خودش را دارد؛ مانند نظریة فروید، این نظریة هم بیشتر بر رشد مردان 
تمرکز دارد تا زنان. همچنین برخی از جنبه های آن مبهم است که همین باعث شده است پژوهشگران نتوانند آن 
را به صورت دقیق آزمون کنند. همان طور که به طورکلی در مورد نظریه های روان پویایی مصداق دارد، پیش بینی های 
دقیق دربارۀ رفتار یک فرد معین با استفاده از این نظریهها دشوار است. درمجموع، دیدگاه روان پویایی توصیف های 
خوبی از رفتار گذشته ارائه می دهد ولی پیش بینی های نامشخصی از رفتار آینده دارد )ژائوسژنیسوکی و مارتین، 1999؛ 

ِدست اوبین و مک آدامز، 2004(.

اریک اریکسون.

رشد روانی اجتماعی 
ما  درک  و  تعامالت  در  تغییراتی  شامل 
شناخت  و  دانش  همچنین  دیگران،  از 
ما از خودمان به عنوان عضوی از جامعه 

می شود.
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دیدگاه رفتاری: تمرکز بر رفتار آشکار
هدف 6-1. توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه رفتاری.

وقتی الیسا شیهان سه ساله بود، یک سگ قهوه ای بزرگ او را گاز گرفت و وی نیازمند چندین عمل جراحی و بخیه 
شد. از زمانی که گاز گرفته شد، هر وقت سگی را می دید، غرق در عرق می شد و درواقع هیچ وقت از هیچ حیوان 

خانگی خوشش نیامد.
متخصصان رشد در گسترۀ زندگی که از دیدگاه رفتاری استفاده می کنند، رفتار الیسا را خیلی سرراست توضیح   
می دهند: او ترس از سگ را یاد گرفته است. به جای بررسی درون ارگانیسم در سطح فرایندهای 
ناهشیار، دیدگاه رفتاری معتقد است که کلید درک رشد، رفتار آشکار و محرک های بیرونی موجود 
در محیط است. اگر محرک را بشناسیم، می توانیم رفتار را پیش بینی کنیم. از این جهت، دیدگاه 

رفتاری نشان دهندۀ این تفکر است که تربیت برای رشد مهم تر از طبیعت است.
نظریه های رفتاری این تصور را که افراد به طورمعمول از یکسری از مراحل ]رشدی[ عبور می کنند،   
با آن ها  نمیپذیرند. در عوض، فرض می کنند که مردم تحت تأثیر محرک های محیطی هستند که 
روبه رو می شوند. به همین خاطر، الگوهای رشدی شخصی بوده و منعکس کنندۀ مجموعة مشخصی 
از محرک های محیطی هستند و رفتار از مواجهة مداوم با عوامل خاصی در محیط ناشی می شود؛ 
بنابراین، ]در این دیدگاه[ تغییرات رشدی ّکمی است تا کیفی. برای مثال، نظریه های رفتاری معتقدند که 
پیشرفت هایی که با افزایش سن در ظرفیت های حل مسئلة کودکان ایجاد می شود، در حد زیادی ناشی از 

افزایش توانایی های ذهنی است نه اینکه تغییرات در نوع تفکر، کودکان را قادر به حل مسئله سازد.

شرطی سازی کالسیک: جانشین سازی محرک.
به من یک دو جین کودک سالم و سرحال بدهید و دنیایی را که برای بزرگ کردن آن ها مدنظرم 
می دهم  قول  و  می کنم  انتخاب  تصادفی  به صورت  را  آن ها  از  یکی  بگذارید.  اختیارم  در  است 
هر  که  کنم  تربیت  به گونه ای  را  او  توانایی هایش  و  گرایش ها  عالیق،  استعدادها،  از  صرف نظر 
بله حتی گدا و دزد  رئیس،  بازرگان،  باشد، بشود-دکتر، وکیل، هنرمند،  متخصصی که مدنظرم 

)واتسون، ۱۹۲۵(.

با این حرف ها، جان بی واتسون یکی از نخستین روانشناسان آمریکایی مدافع رویکرد رفتاری، دیدگاه 
رفتاری را خالصه کرد. واتسون که بین سال های 1878 تا 1958 زندگی می کرد، به شدت معتقد بود 
که ما با مطالعة دقیق محرک های محیطی می توانیم رشد را به طور کامل درک کنیم. در حقیقت، 

وی معتقد بود با کنترل مؤثر محیط یک فرد، می توان تقریبًا هر نوع رفتاری را ایجاد کرد.
همان طور که در فصل 5 بیشتر بررسی خواهیم کرد، شرطی سازی کالسیک1 زمانی اتفاق 
می افتد که ارگانیسم یاد می گیرد به محرک های خنثی که به طور طبیعی پاسخ مشخصی را فرا 
نمی خوانند، به شیوۀ خاصی پاسخ دهد. برای مثال، اگر یک سگ به طور مکرر با جفت شدن صدای 
زنگ و حضور غذا مواجه شود، ممکن است یاد بگیرد به همان شیوه ای که به غذا پاسخ می دهد، 
یعنی با ترشح بزاق و تکان دادن دم، به صدای زنگ که به تنهایی می آید نیز پاسخ بدهد. در شرایط 
طبیعی سگ به صدای زنگ به این شکل پاسخ نمی دهد؛ رفتار فعلی وی نتیجة شرطی شدن است. شرطی شدن 
نوعی از یادگیری است که در آن پاسخ مرتبط با یک محرک )غذا(، به محرک دیگر- در اینجا زنگ، پیوند می خورد.

فرایند مشابهی از شرطی سازی کالسیک برای توضیح نحوه ای که ما پاسخ های هیجانی را می آموزیم استفاده 
می شود. برای مثال، در مورد الیسا شیهان  که قربانی گازگرفتگی سگ شده بود، واتسون خواهد گفت که یک محرک، 

1. Classical conditioning

جان بی واتسون

دیدگاه رفتاری 
این رویکرد معتقد است که کلید درک 
رشد، رفتار آشکار و محرک های بیرونی 

موجود در محیط است.

شرطی سازی کالسیک
آن  در  که  است  یادگیری  از  نوعی 
محرک های  به  می گیرد  یاد  ارگانیسم 
خنثی که به طور طبیعی پاسخ مشخصی 
را فرا نمی خوانند، به شیوة خاصی پاسخ 

دهد.
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جایگزین محرک دیگر شده است: تجربة ناخوشایند الیسا با یک سگ مشخص )محرک اولیه(، به سایر سگ ها و 
به طورکلی حیوانات خانگی تعمیم داده شده است.

شرطی سازی کنشگر. عالوه بر شرطی سازی کالسیک ]یا شرطی سازی محرک-پاسخ[، نوع 
دیگری از یادگیری نیز از دیدگاه رفتاری ریشه می گیرد. رویکرد یادگیری که احتمااًل بیشترین نفوذ را 
داشته است، شرطی سازی کنشگر1 است. شرطی سازی کنشگر یا عاملی شکلی از یادگیری است 
که یک پاسخ اختیاری به واسطة همراه شدن با پیامدهای مثبت یا منفی، تقویت یا تضعیف می شود. 
شرطی سازی کنشگر متفاوت با شرطی سازی کالسیک است زیرا در این نوع شرطی سازی، پاسخی 

که شرطی می شود اختیاری و هدفمند است نه خودکار )مانند ترشح بزاق(.
در شرطی سازی کنشگر که توسط روان شناس بی اف اسکینر )1990-1904( شکل دهی و مورد 

حمایت قرار گرفته است، افراد یاد می گیرند عمداً به گونه ای به محیطشان واکنش نشان دهند که منجر به پیامدهای خوشایند 
شود )اسکینر، 1975(. به این ترتیب، مردم به گونه ای در محیطشان عمل می کنند که به وضعیت خوشایند دست یابند.

اینکه کودکان یا بزرگساالن رفتاری را تکرار خواهند کرد، بستگی به این دارد که آیا آن رفتار تقویت2 به دنبال 
دارد. تقویت، فرایندی است که به واسطة محرک ارائه شده ]تقویت کننده[، احتمال تکرار رفتار قبلی را افزایش می دهد. 
به همین خاطر، اگر دانش آموزی نمره های خوبی بگیرد، بیشتر در مدرسه تالش خواهد کرد؛ اگر تالش کارگران به 
افزایش دستمزد منجر شود، احتمااًل در کارشان تالش بیشتری به خرج خواهند داد؛ و اگر به طور اتفاقی مردم برندۀ 
قرعه کشی شوند، بیشتر احتمال دارد بلیت قرعه کشی بخرند. عالوه بر این، تنبیه3، ارائه یک محرک ناخوشایند یا 

دردناک یا حذف یک محرک خوشایند، این احتمال را که رفتار قبلی بعداً تکرار شود، کاهش می دهد.
تقویت نشده  تکرار شود درحالی که رفتاری که  بعداً  احتمال دارد  بیشتر  تقویت  شده است  بنابراین، رفتاری که 
اصول  شود.  خاموش4  کنشگر،  شرطی سازی  زبان  به  یا  شود  متوقف  که  دارد  احتمال  بیشتر  است،  شده  تنبیه  یا 
شرطی سازی کنشگر در اصالح رفتار5 استفاده می شوند، اصالح رفتار، فنونی رسمی برای افزایش فراوانی رفتارهای 

مطلوب و کاهش نرخ رفتارهای نامطلوب است. اصالح رفتار در موقعیت های متنوعی استفاده شده 
است، از آموزش مقدمات زبان به افراد کم توان ذهنی شدید تا کمک به افراد برای اینکه رژیم غذایشان 

را پیگیری کنند )ماتسون و لوولو، 2008؛ وپرمن و همکاران، 2012؛ ویرث، وابیتش و هائونر، 2014(.

نظریة یادگیری اجتماعی: یادگیری از طریق تقلید. یک پسربچة پنج ساله با تقلید حرکات 
خشونت آمیز که در تلویزیون تماشا کرده بود، به شدت پسر عموی 22 ماهة خود را مجروح کرد. 
از  و  یافت  بهبود  بعد،  هفتة  پنج  ولی  بود  شده  نخاعی  طناب  آسیب  دچار  خردسال  این  اگرچه 

بیمارستان مرخص شد )رویترز سالمت آنالین، 2002(.
علت و معلول این رفتار چیست؟ نمی توانیم مطمئن باشیم اما چنین چیزی محتمل به نظر 
می رسد به ویژه اگر از دیدگاه نظریة یادگیری اجتماعی-شناختی6 به موقعیت نگاه کنیم. مطابق 
یادگیری  نظریة  توسط  یادگیری  از  زیادی  میزان  همکارانش،  و  بندورا  آلبرت  رشد  روان شناس  نظر 

اجتماعی-شناختی توضیح داده می شود، این نظریه تأکید دارد که به واسطة مشاهدۀ رفتار فردی دیگر که الگو7 نامیده 
می شود، یادگیری صورت می گیرد )بندورا، 1994، 2002(.

مطابق نظریة یادگیری اجتماعی-شناختی، رفتار در درجة نخست، از طریق مشاهده یاد گرفته می شود نه از طریق 
کوشش و خطایی که شرطی سازی کنشگر بیان می کند. ما برای اینکه رفتاری را بیاموزیم نیازی نداریم که پیامد 

1. operant conditioning 2. reinforcement
2. 

3. punishment 4. extinguish
4. 

5. behavior modification 6. social-cognitive learning theory
6.

7. model

شرطی سازی کنشگر یا عاملی 
یک  که  است  یادگیری  از  شکلی 
با  شدن  همراه  به واسطة  اختیاری  پاسخ 
یا  تقویت  منفی،  یا  مثبت  پیامدهای 

تضعیف می شود.

اصالح رفتار
فراوانی  افزایش  برای  رسمی  فنونی   
رفتارهای مطلوب و کاهش نرخ رفتارهای 

نامطلوب است.

نظریة یادگیری اجتماعی-شناختی
فردی  رفتار  مشاهدة  به واسطة  یادگیری، 
صورت  می شود،  نامیده  الگو  که  دیگر 

می گیرد.
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رفتارمان را تجربه کنیم. نظریة یادگیری اجتماعی-
را  الگویی  رفتار  ما  وقتی  است  معتقد  شناختی 
آن  احتمااًل  می گیرد،  پاداش  که  می کنیم  مشاهده 
رفتار را تقلید می کنیم. برای مثال، در یک آزمایش 
با  می ترسیدند  سگ  از  که  کودکانی  کالسیک، 
نترس« که  نام »همسال  با  الگویی مواجهه شدند 
با خوشحالی با سگ بازی می کرد )بندورا، گروسک 
و ملنوف، 1967(. پس از مواجهه، کودکان ترسویی 
مقایسه  در  بودند،  کرده  مشاهده  را  الگو  رفتار  که 
بودند،  نکرده  مشاهده  را  الگو  رفتار  که  آن هایی  با 
نزدیک  ناآشنا  سگ  یک  به  داشت  احتمال  بیشتر 

شوند.
اجتماعی- یادگیری  که  است  معتقد  بندورا 

)بندورا،  می شود  انجام  مرحله  چهار  در  شناختی 
1986(. نخست، مشاهده گر باید به جنبه های مهم 
رفتار الگو توجه کرده و آن ها را درک کند. دوم، مشاهده گر باید رفتار الگو را به خاطر آورد. سوم، مشاهده گر باید به دقت 

رفتار الگو را بازتولید کند. درنهایت، مشاهده گر باید برای یادگیری و اجرای رفتار انگیزه داشته باشد.

از دید یک مربی
مفاهیم یادگیری اجتماعی و الگوبرداری چگونه با رسانه های جمعی ارتباط پیدا می کنند و چگونه مواجهه با 

رسانه های جمعی بر زندگی خانوادگی یک کودک اثر می گذارد؟

ارزیابی دیدگاه رفتاری. پژوهش هایی که از دیدگاه رفتاری استفاده کردند، نقش مهمی ایفا کردند، از فنونی برای 
آموزش کودکان با کم توانی ذهنی شدید تا شناسایی روندهایی برای پیشگیری از خشونت. بااین حال، اختالف هایی 
در رویکرد رفتاری وجود دارد. برای مثال، نظریه های شرطی سازی کالسیک و کنشگر و یادگیری اجتماعی بااینکه 
از شیوه های اصلی متفاوت هستند. دو نظریة شرطی سازی  به طورکلی در دیدگاه رفتاری قرار دارند ولی در برخی 
کالسیک و کنشگر، یادگیری را در ارتباط با محرک ها و پاسخ های بیرونی می بینند و تنها عوامل اثرگذار بر یادگیری 
را جنبه های قابل مشاهده محیط می دانند. در چنین تحلیلی، افراد و سایر ارگانیزم ها شبیه »جعبه های سیاه« بی جان 

هستند و نیازی به شناخت آنچه درون جعبه رخ می دهد نیست- درون جعبه چیزی خیلی مهمی نیست.
از دید نظریه پردازان یادگیری اجتماعی چنین تحلیلی بیش ازحد ساده انگاری است. آن ها معتقدند که آنچه انسان 
را از موش ها یا کبوترها جدا می سازد، فعالیت های ذهنی در قالب افکار و انتظارات است. همچنین، این نظریه پردازان 

مدعی هستند برای شناخت کامل رشد انسان، باید از محرک ها و پاسخ های بیرونی فراتر رفت.
و  نظریه های شرطی سازی کالسیک  بر  اجتماعی  یادگیری  نظریة  مختلف،  به شیوه های  و  اخیر  دهة  چند  در 
کنشگر، غالب شده است. در حقیقت، دیدگاه دیگری که به وضوح بر فعالیت ذهنی درونی تمرکز دارد و بسیار با نفوذ 

است، دیدگاه شناختی1 است که در ادامه آن را بررسی می کنیم.

1. cognitive perspective

این تصویر چه نوعی از یادگیری را نشان می دهد؟
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دیدگاه شناختی: بررسی ریشه های شناخت
هدف 7-1. توصیف رشد در گسترۀ زندگی از دیدگاه شناختی.

وقتی از جک سه ساله پرسیده می شود چرا باران می بارد، او پاسخ می دهد »برای رشد گل ها«. وقتی همین سؤال از 
لیال خواهر 11 وی پرسیده می شود، می گوید »به خاطر تبخیر آب از سطح زمین«. هنگامی که از آجیما دختر عموی 
آن ها که در دانشگاه هواشناسی می خواند همین سؤال پرسیده می شود، وی پاسخ گسترده ای می دهد که شامل 

ابرهای کومولونیمبوس، اثر کریولیس و نمودارهای سینوپتیک می شود.
از دید یک نظریه پرداز رشدی طرفدار دیدگاه شناختی، تفاوت در پیچیدگی پاسخ ها، دلیلی بر میزان متفاوت دانش 

و درک یا شناخت است. دیدگاه شناختی فرایندهایی را بررسی می کند که به افراد امکان درک، 
شناخت و تفکر دربارۀ جهان را می دهند.

دیدگاه شناختی بر نحوه ای که افراد به طور درونی دنیا را بازنمایی و دربارۀ آن فکر می کنند، 
کودکان  چگونه  که  کنند  درک  امیدوارند  رشد  پژوهشگران  دیدگاه،  این  از  استفاده  با  دارد.  تأکید 
اثر  رفتارشان  بر  آن ها  شناخت  و  تفکر  نحوۀ  چگونه  و  می کنند  پردازش  را  اطالعات  بزرگساالن  و 
می گذارد. آن ها همچنین بررسی می کنند که چگونه توانایی های شناختی افراد همان طور که رشد 

می کنند، تغییر می کند، همچنین، به بررسی این موضوع می پردازند که چقدر از رشد شناختی متأثر از رشد کّمی و 
کیفی توانایی های ذهنی است و جستجو می کنند که چگونه توانایی های شناختی مختلف با هم در ارتباط هستند.

نظریة پیاژه دربارة رشد شناختی. هیچ فردی در زمینة مطالعة رشد شناختی اثرگذارتر از ژان پیاژه نیست. پیاژه، 
روان شناس سوئیسی که بین سال های 1896 تا 1980 می زیست، پیشنهاد کرد که رشد شناختی همة افراد، یکسری از 
مراحل متوالی ثابت را طی می کند. او معتقد بود که نه تنها مقدار اطالعات در هر مرحله افزایش می یابد بلکه کیفیت 
دانش و شناخت نیز تغییر می کند. تمرکز وی بر تغییرات شناختی بود که با گذر کودکان از یک مرحله  به  مرحلة بعد، 

رخ می دهد )پیاژه، 1952، 1962، 1983(.
با اینکه نظریة پیاژه را با جزئیات در فصل 5 بررسی خواهیم کرد ولی در اینجا یک طرح کلی از آن ارائه می کنیم. 
پیاژه معتقد بود که تفکر انسان درون طرح واره ها1 تدارک دیده می شود. طرح واره ها الگوهای ذهنی سازمان یافته ای 
هستند که مسئول رفتارها و اقدامات هستند. در نوزادان، این طرح واره ها مسئول رفتار عینی هستند- برای مکیدن، 
برای دست یافتن و برای هر رفتار مجزا یک طرح واره وجود دارد. در کودکان بزرگتر، طرح واره ها پیچیده تر و انتزاعی تر 
می شوند مانند مجموعه ای از مهارت ها که در راندن دوچرخه یا در انجام یک بازی ویدئویی جذاب دخیل هستند. 
طرح واره ها مانند برنامه های نرم افزاری رایانه هوشمند بوده و نوع اطالعاتی را که از دنیای بیرونی قابل ورود و پردازش 

هستند، هدایت و تعیین می کنند )پارکر، 2005(.
پیاژه معتقد است که رشد شناخت کودکان از دنیا را می توان با دو اصل اساسی جذب2 و انطباق3 توضیح داد. 
جذب یا درونسازی فرایندی است که فرد یک تجربه ]جدید[ را بر اساس مرحلة فعلی رشد شناختی و شیوۀ فکری اش، 
درک می کند. جذب زمانی رخ می دهد که افراد از شیوه های فکری فعلیشان برای شناخت دنیایی که ادراک می کنند 
و برای شناخت تجربة جدید، استفاده می کنند. در مقابل، انطباق یا برونسازی به تغییرات در شیوه های فکری موجود 
در پاسخ به مواجهه با محرک یا رویدادهای جدید اشاره دارد. کار مشترک جذب و انطباق باعث رشد شناختی می شود.

ارزیابی نظریة پیاژه. پیاژه عمیقًا شناخت ما از رشد شناختی را تحت تأثیر قرار داد و یکی از چهره های برجستة 
ارائه کرده است- از نحوۀ رشد فکری در دوره کودکی  رشد در گسترۀ زندگی است. وی توصیف های ماهرانه ای 

1. schemes
2. assimilation
3. accommodation

دیدگاه شناختی 
این رویکرد فرایندهایی را بررسی می کند 
که به افراد امکان درک، شناخت و تفکر 

دربارة جهان را می دهند.
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توصیف هایی که پس از هزاران پژوهش همچنان پابرجا هستند. همچنین، به طورکلی، دید کلی پیاژه از توالی رشد 
شناختی، دقیق است.

بااین حال، جنبه هایی از این نظریه، به خصوص در مورد تغییرات توانایی های شناختی در طی زمان، مورد تردید 
قرار گرفته است. برای مثال، برخی از مهارت های شناختی خیلی زودتر از آنچه پیاژه گفته بود پدیدار می شوند. عالوه 
بر این، همگانی بودن مراحل رشد شناختی پیاژه مورد تردید است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهند در 
فرهنگ های غیرغربی، پیدایش برخی از مهارت های شناختی خاص، در زمان بندی متفاوتی صورت می گیرد؛ و در همة 
فرهنگ ها، به نظر می رسد برخی از افراد هرگز به باالترین سطح پختگی شناختی پیاژه یعنی تفکر صوری و منطقی 

دست نمی یابند )مک دونالد و استورات-همیلتون، 2003؛ جنوویس، 2006؛ ِد ژسوس-زایاس، بویگاس و دنی، 2012(.
درنهایت، جدی ترین انتقاد نسبت به دیدگاه پیاژه این است که رشد شناختی لزومًا آن طور که در نظریة مرحله ای 
پیاژه مطرح شده است، مرحله ای و گسسته نیست. پیاژه معتقد بود که رشد شناختی در چهار مرحلة متمایز صورت 
از پژوهشگران رشدی  بااین حال، بسیاری  با مرحلة بعد، متفاوت است.  می گیرد که کیفیت شناخت در یک مرحله 
معتقدند که رشد شناختی در حد زیادی پیوسته است. این انتقادها یک دیدگاه جایگزین را پیشنهاد کردند که اکنون 
در سرتاسر  تفکر  و  یادگیری، حافظه  زیربنایی  فرایندهای  بر  و  اطالعات1 شناخته می شود  پردازش  رویکرد  به عنوان 

گسترۀ زندگی تمرکز دارد.

رویکرد پردازش اطالعات. رویکرد پردازش اطالعات به مهم ترین جایگزین رویکردهای پیاژه ای تبدیل شده 
است. رویکرد پردازش اطالعات به رشد شناختی، به دنبال شناسایی شیوه هایی است که افراد 

اطالعات را کسب، استفاده و ذخیره می کنند.
است،  اطالعات  الکترونیکی  پردازش  زمینة  در  پیشرفت ها  زاییدۀ  اطالعات،  پردازش  رویکرد 
به ویژه آن گونه که به وسیلة رایانه ها انجام می شود. طرفداران این رویکرد فرض می کنند که حتی 
و  مجزا  گام های  به  می توان  را  تفکر  و  طبقه بندی  یادآوری،  یادگیری،  مانند  پیچیده ای  رفتارهای 

مشخص تقسیم کرد.
در رویکرد پردازش اطالعات فرض می شود که کودکان به مانند رایانه ها، ظرفیت پردازش اطالعات محدودی دارند. 
بااین حال، همان گونه که رشد می کنند از راهبردهای پیچیده تری استفاده می کنند که به آن ها امکان پردازش مؤثرتر 

اطالعات را می دهند.
در یک تقابل آشکار با این دیدگاه پیاژه که تفکر با افزایش سن کودک دچار پیشرفت های کیفی می شود، رویکرد 
پردازش اطالعات فرض می کند که رشد، بیشتر با پیشرفت های کّمی مشخص می شود. ظرفیت ما برای مدیریت 
اطالعات، همچنین سرعت و کارآمدی پردازش ما با افزایش سن تغییر می کند. عالوه بر این، رویکردهای پردازش 
اطالعات معتقدند که با افزایش سن، بهتر قادر به کنترل ماهیت پردازش هستیم و ]بهتر[ می توانیم راهبردهایی را که 

در حین پردازش اطالعات استفاده می کنیم، تغییر دهیم.
پیاژه ای2 شناخته  نو  به عنوان نظریة  بنا شده است،  پیاژه  بر مبنای پژوهش های  پردازش اطالعاتی که  رویکرد 
به صورت  که  کلی  شناختی  توانایی های  از  واحدی  نظام  را  شناخت  که  پیاژه  اصلی  کارهای  با  تضاد  در  می شود. 
فزاینده ای پیچیده تر می شوند می دید، نظریة نو پیاژه ای بیان می کند که شناخت از انواع متفاوتی از مهارت های مجزا 
بیان می کند که رشد  پیاژه ای  نو  از اصطالحات رویکردهای پردازش اطالعات، نظریة  استفاده  با  ساخته شده است. 
شناختی در حوزه های مشخصی به سرعت پیش می رود درحالی که در برخی از حوزه ها دیگر این رشد کندتر است. 
برای مثال، توانایی خواندن و مهارت های مورد نیاز برای یادآوری داستان ها، از توانایی های محاسباتی انتزاعی مورد 
استفاده در جبر یا مثلثات، زودتر رشد می کنند. عالوه بر این، نظریه های نو پیاژه ای معتقدند که در مقایسه با آنچه 
1. nformation processing approach
2. neo-Piagetian theory

رویکرد پردازش اطالعات 
مدلهایی که به دنبال شناسایی شیوه هایی 
کسب،  را  اطالعات  افراد  که  هستند 

استفاده و ذخیره می کنند.
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رویکردهای سنتی پیاژه ای مدعی بودند، تجربه نقش بیشتری در پیشرفت رشد شناختی ایفا می کند )کیس، دیمتریو 
و پالتسیدو، 2001؛ یان و فیشر، 2002؛ لویون، 2006(.

ارزیابی رویکردهای پردازش اطالعات. همان طور که در فصل های بعدی خواهیم دید، رویکردهای پردازش 
اطالعات به بخش مهمی از شناخت ما از رشد بدل شده اند. درعین حال، آن ها تبیین پیچیده ای از رفتار انسان ارائه 
نمی کنند ]و برخی از رفتارهای پیچیده را نیز تبیین نمی کنند[. برای مثال، رویکردهای پردازش اطالعات توجه کمی 
به رفتارهایی مانند خالقیت دارند که در آن بیشتر ایده های عمیق، اغلب به شیوه ای غیرمنطقی و غیرخطی ایجاد 
می شوند. عالوه بر این، آن ها نقش بافت اجتماعی را که رشد در آن رخ می دهد، در نظر نمی گیرند. یکی از دالیلی 
که برخی از نظریه ها محبوب شدند، تأکید آن ها بر جنبه های اجتماعی و فرهنگی است- این مورد را بعداً توضیح 

می دهیم.

مجموعة  بر  شده  اضافه  رویکردهای  جدیدترین  از  یکی  عصبی-شناختی.  رویکردهای 
را  رشد شناختی  که  رویکردهای عصبی-شناختی1 هستند  زندگی،  در گسترۀ  رشد  رویکردهای 
شناختی،  دیدگاه های  سایر  شبیه  می دهند.  قرار  بررسی  مورد  مغزی  فرایندهای  عدسی  طریق  از 
رویکردهای عصبی-شناختی نیز فرایندهای درونی و ذهنی را بررسی می کنند اما آن ها به طور خاصی 
بر فعالیت های عصب شناختی که زیربنای تفکر، حل مسئله و سایر شناخت ها هستند تمرکز دارند. 
دانشمندان عصبی-شناختی به جای اینکه فرض کنند کدام ساختارهای شناختی به لحاظ فرضیه ای 
یا نظریه ای با تفکر در ارتباط هستند، به دنبال شناسایی مکان ها و کارکردهای واقعی مغز هستند که 
با نوع مشخصی از فعالیت شناختی ارتباط دارند. برای مثال، با استفاده از فنون پیشرفتة اسکن مغزی، 
دانشمندان عصبی-شناختی نشان دادند که تفکر دربارۀ معنای لغات شنیداری نسبت به تفکر دربارۀ 

صدای لغات شنیداری باعث فعالیت در نواحی متفاوتی از مغز می شود.
ناتوانی  یک  اوتیسم،  علت  دربارۀ  سرنخ هایی  ارائه  به  منجر  عصبی-شناختی  دانشمندان  کار 
رشدی عمده که می تواند منجر به نقایص زبانی عمیق و رفتارهای خودجرحی در کودکان شود، 
شده است. برای مثال، دانشمندان علوم اعصاب متوجه شدند که مغز کودکان مبتال به اوتیسم، رشد 
باعث می شود سر آن ها به طور معناداری  اول زندگی شان دارد که  انفجاری و چشمگیری در سال 
بزرگ تر از سر کودکان بدون اختالل شود )شکل 1-1 را ببینید(. با شناسایی زودهنگام کودکان مبتال 
به این اختالل، مراقبان سالمت می توانند مداخالت زودهنگام ضروری را ارائه کنند )نادل و پاز، 2007؛ 

لوئیز و المن، 2008؛ هووارد و همکاران، 2014(.
رویکردهای عصبی-شناختی در خط مقدم پژوهش های نوپایی قرار دارند که به شناسایی ژن های 
مشخصی می پردازند که با دامنه ای از اختالالت، از قبیل مشکالت جسمی مانند سرطان پستان 
تا اختالالت روان شناختی مانند اسکیزوفرنی ارتباط دارند. شناسایی ژن هایی که باعث آسیب پذیری 

نسبت به چنین اختالل هایی می شوند، اولین گام در مهندسی ژنتیک است که در آن درمان ژنی می تواند احتمال 
رخ دادن اختاللی را کاهش دهد یا حتی از رخ دادن آن جلوگیری کند )استروبل و همکاران، 2007؛ رنگاناث، میزنبرگ 

و راگلند، 2008؛ رودنیتزکی، 2012(.

ارزیابی رویکردهای عصبی-شناختی. رویکردهای عصبی-شناختی مرز جدیدی در ]مطالعة[ رشد کودکان و 
نوجوانان ارائه کرده اند. با استفاده از فنون اندازه گیری پیچیدهای که بسیاری از آن ها تنها در چند سال گذشته ایجاد شدند، 
دانشمندان عصبی-شناختی توانسته اند کارکردهای درون مغز را درک کنند. پیشرفت های ما در شناخت ژنتیک، چشم انداز 

1. cognitive neuroscience approaches

رویکردهای عصبی-شناختی
رویکردهایی که رشد شناختی را از طریق 
بررسی  مورد  مغزی  فرایندهای  عدسی 

قرار می دهند.

شکل 1-1. مغز اوتیستیک
مغز  که  دریافتند  اعصاب  علوم  دانشمندان 
کودکان  مغز  از  اوتیسم  به  مبتال  کودکان 
عادی، بزرگ تر است. این یافته می تواند به 
ارائه  شناسایی زودهنگام اختالل و درنتیجه، 

مراقبت های مناسب کمک کند.
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