
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 فصل اول

 

در این فصل ابتدا به تعریف معنا و مفهوم رشد و تکامل  

تکامل  پردازیممی و  رشد  روند  در  که  عواملی  سپس   .

. در ادامه به شرح اصول شوندمیدخالت دارند شرح داده 

.  پردازیممیو قوانین رشد و هدف از مطالعه رشد و تکامل  

نیز دوره پایان  مطالعه    هاي مختلف رشد و روش  هايدر 

  .شود میهنجارهاي رشد شرح داده 

 

  

مفهوم رشد، رسش و 

 هنجار
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  رشد و تکامل  تعریف

ی و کیفی متوالی براي رسیدن به  سلسله تغییرات کمّ«  تعریف کرد:    طوراین  توانمیرا    رشد و تکامل 

هاي بدنی و عقلی در طول زمان که تابع قانون و نظم  تغییر در فعالیت   صورت به بلوغ جسمی و رفتاري،  

  :به چند نکته مهم توجه کردبایستی . در این تعریف )1(د»خاصی صورت می پذیر

» یا «پی در پی»   متوالی«  صورتبه  دهد میاول اینکه مجموعه تغییراتی که در روند رشد و تکامل رخ  

حرکتی   هايد افزایش مهارتتوانمیکه به طور مثال  گیردمیبراي رسیدن به هدف رشدي خاصی انجام 

  کودك باشد. 

مختلف ایجاد شود.   هايدر جنبه اینکه این تغییرات ممکن است هم از بُعد کیفی و هم از بُعد کمّی    دوم

. تغییر در شودمی  افزایش وزن و قد یا افزایش تعداد کلمات بیانی کودك نوعی تغییر کمّی محسوب  مثالً

را ، تفکر، حل مسئله، احساسات و درك روابط عاطفی  رشد شناختی،  کودك   هايساختار دستوري گفته 

که البته بدیهی است این ابعاد در ارتباط با یکدیگر   نوعی تغییر کیفی در رشد به حساب آورد  توانمیهم  

  . کنند میرشد 

د در ابعاد مختلف کیفی و کمّی رخ دهد در طی  توانمینکته سوم این است که مجموعه تغییراتی که  

آنکه این تغییرات   ترمهم. از همه  شوندمیتدریجی و نه یکباره ایجاد    صورتبهزمانی مختلف رشد    هايدوره

به طوري که با توجه به این .  کندمی؛ بلکه از قانون و نظم مشخصی پیروي  دهد میهرگز تصادفی رخ ن

آشنایی با روند رشد و تکامل از گفت    توانمیمراحل بعدي رشد را تخمین زد. بنابر این    توانمیقوانین  

توان هنجار یا ناهنجار بودن عالئم را تشخیص داد. همچنین میآن    هت سودمند است که بر اساساین ج

در   مثالً  ي بعدي و در نظر گرفتن تمهیدات الزم ارزشمند است.هابه منظور پیش بینی عالئم و نشانه

صورتی که رشد اندازه دور سر نوزاد طبق هنجار پیش نرود و نوزاد دچار سوءتغذیه باشد یا برعکس به 

غیر طبیعی بودن روند رشد    ۀ د براي متخصصین نشانتوانمیدلیل هیدروسفالی از اندازه نرمال تجاوز کند،  

  کودك باشد.   دور سر 

 13کودك  مثالًقع اطرافیان از کودك را تعدیل کند.  د توتوانمیاز طرف دیگر آشنایی با هنجارهاي رشد 

راه برود. ممکن است والدینتوانمیرا در نظر بگیرید که هنوز به طور مستقل ناي  ماهه تصور کنند    د 

حرکتی است؛ اما آگاهی از اینکه کودکان به طور طبیعی در بازه    هايدر مهارت  تأخیرفرزندشان دچار  
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راه رفتن را کسب    15الی    12زمانی   د نگرانی والدین را مرتفع کند. یا  توانمی  کنندمیماهگی مهارت 

ساله یک  واژهاي  کودك  هیچ  هنوز  ناي  که  بیان  برسد؛  کندمیرا  نظر  به  طبیعی  غیر  اطرافیان  براي   ،

کودکانی که   م استالبته الزاین کودك هنوز در طیف طبیعی رشد واژگان بیانی قرار دارد.    کهدرحالی

کودکان دچار   مثالًا کنیم.  نرا از این قاعده مستث  داختالالت حرکتی و شناختی هستنو    هامحدودیتدچار  

 خواهند داشت. ت از کودکان طبیعی وفلج مغزي یا کودکان دچار کم توانی ذهنی که روند رشدي متفا 

  تکامل  عوامل رشد و

د جنبه زیستی، جسمی یا حرکتی داشته باشد.  توانمیسلسه تغییراتی که در روند رشد اتفاق می افتد  

حرکتی مختلف از گردن گرفتن تا نشستن و راه رفتن از جمله تغییرات   هايافزایش قد و وزن، بروز مهارت

اجتماعی هم   -انی و روشناختی  هايه جنبدر  توانمیرشد را مظاهر . همچنین آید میجسمی به حساب 

و توانایی استتناج در مراحل   هاافزایش قدرت تفکر، حل مسئله، درك روابط بین پدیده  ؛جستجو کرد

افزایش مهارتهاي ارتباطی و احساسی    صورتبهد  توانمی. از طرفی رشد  یابندمیخاصی از رشد کودك نمود  

:  کنندمیدو عامل اصلی تکامل پیدا    تأثیرمختلف تحت    هايدر مجموع همه این جنبه نیز دیده شود.  

 بلوغ و یادگیري.

 . )2(ي بدنی و عقلی با گذشت زمان در فرد استها، استعدادها و تواناییهاپیدایش ویژگی  1» بلوغ «منظور از  

پا    چهار  ماهگی شروع به حرکت روي  8  از  انکودک  مثالً به طور   تا زمانی که بتوانند  کنندمیدست و 

مختص انسان است و  که  است  استعداد و توانایی بدنی  راه رفتن روي دو پا    . دن روي دو پا را برومستقل  

ایجاد   کودك تحتانی در  هاي دیگر مانند افزیش کنترل عضالت اندام هايو پس از کسب مهارت تدریجبه

  .استشده

برداري و امکان ادامه زندگی و بهره  شودمیعاملی است که باعث ظهور و تربیت استعدادها    2»یادگیري«

براي رشد و تکامل کودك، تنها برخورداري   . کندمیاز نیروهاي طبیعی در خود و محیط را براي فرد فراهم  

از استعدادهاي ذاتی کافی نیست؛ بلکه نیاز به وجود عاملی است که امکان بروز استعدادها و شکل دهی  

  را فراهم کند.   ها آن به 

 
1 Maturation 
2 Learning 
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  و تکامل  اصول رشد

متوالی و طبق قانون و    صورتبهسلسه تغییراتی است که    صورتبهشد و تکامل  که گفته شد ر  طورهمان

رخ   مشخصی  همه   توانمی.  دهدمینظم  در  که  است  خاصی  قوانین  تابع  تکامل  و  رشد  فرایند  گفت 

  و عبارت هستند از: )3(کندمیرشد جسمی، شناختی و اجتماعی صدق   هايجنبه 

 پیوستگی در مقابل ناپیوستگی اصل اول: 

به پیش   و پیوسته یک خط تدریجی  صورتبه به مرحله و ناپیوسته است یا اینکه  د جریانی مرحلهرشآیا 

در نظر بگیریم که رشد فرایندي ناپیوسته است، بنا براین براي هر مهارت رشدي    طورایناگر  ؟  رودمی

و خواص   هاویژگیمتصور شد که هر مرحله داراي  آن    مراحل متعددي از زمان بروز تا تکمیل  توانمی

انسان را در چهار مرحله و تا   شناختی تحول  پیاژه طور مثالبه مراجعه کنید).    1-1خود است (به شکل 

پایان عمر و در   اجتماعی – روانی سالگی، اریکسون رشد  16پایان   مرحله مطرح   8انسان را از تولد تا 

وارد مرحله جدیدي    کند.می فرد  که  وقتی  پردازان معتقدند  نظریه  و    شودمیاین  کرده  تغییر  ناگهان 

دهد.  تغییر چندانی نشان نمی کندمیولی تا مدتی که در این مرحله سیر  کندمیمهارت جدیدي کسب 

و    هشد  بلکه مانند یک خط از یک نقطه شروع  ؛رشد جدا از هم نیستند  مراحلما بر طبق دیدگاه دوم  ا

با  ی است که  های مهارتهمان  یعنی کودك در هر دوره از رشد در حال کسب  د.  نیاببدون تمایز ادامه می

 هاي تعداد بیشتري از مهارت  تدریجبهآنچه در آینده قرار است کسب کند در ارتباط است؛ بنابراین کودك  

    .کند مییکسان را کسب 

دارند، رشد را یک   تأکیدرشد    فرایند  محیط و تغذیه بر  تأثیرکه روي    از دیدگاه دیگر، نظریه پردازانی

دارند رشد را  تأکیدکه روي ذاتی بودن رشد  در مقابل نظریه پردازانی. دانندفرآیند آهسته و پیوسته می 

 صورت بهدر کودکان    هابراي مثال رشد زبان و کلمه دهد.باره رخ میگیرند که به یکاي در نظر میپدیده

ست و  ا  کیفی  صورتبهمثل مفاهیم انتزاعی و تفکر    ها رشد برخی مهارت  کهدرحالیست.  ا  یپیوسته و کمّ

    نیازمند عملکردي متفاوت است نه ادامه عملکردهاي قبلی. 
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  ي رشد هااصل دوم: توالی 

اکثر کودکان یک توالی یا الگوي رشدي از مراحلی قابل پیش بینی تشکیل شده که در طول مسیر رشد در  

رشد  شود. در نظر گرفتن نظم و توالی در مقابل سن کسب مهارت اهمیت فراوانی دارد. همچنین  دیده می

  شروع   «سر»  از  ابتدا  انسان   رشد  پایی»-«سري  قانون  اساس  بر  مثالً بینی است.  داراي الگوهاي قابل پیش

کند و بعد از رشد گردن می رشد سر  در ابتدا یافته متولد  تازه  کودك. یابد می خاتمه «پا» در نهایت در و

ند. آنگاه  شیتواند بخزد و بنمی  کودك  ،تواند سر خود را نگهدارد. بعد از رشد عضالت شانه، شکم و کمرمی

  تواند بایستد و راه برود. که عضالت پاي کودك به حد کافی رشد کرد، میپس از آن

  

  
  ناپیوسته؟رشد پیوسته است یا  .  1-1شکل  

 

  هاي فردي در رشد تفاوت اصل سوم: 

 کنند که «سن متوسط را کسب می  خاصی ي رشدي هامهارت هاي زمانی مشخصبازهبیشتر کودکان در 

میان افراد وجود دارد. این اصل به   تنوع زیادي از نظر رشدي در ،  اینبا وجود  ؛  شودمینامیده    »هنجار
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ژنتیکی هر انسان   هايویژگیدانیم  که میکند. همچناناشاره می  هاانسان» میان  هاي فرديتفاوت«مفهوم  

تواند شکل واحدي در رشد  محیط می تأثیرو  ها ویژگیلذا هر فرد با توجه به همان  است؛منحصر به فرد 

یک فرد  اگر چه  که  ر بگیریم  ظباید در تعمیم دهی دچار خطا نشویم و این نکته را در ن  . لذاداشته باشد

ود  مخصوص به خ  هايویژگیداراي  ، ولی  با گروه خود مشترك باشد  ها ویژگیدر خیلی از  ممکن است  

  بنابراین: .است

  وه رفتار معینی داشته باشندشیانتظار داشت تمام کودکان همسن، نباید.  

  هاي مشابه استفاده کردتوان از روشکودکان نمی همه تربیتبراي. 

  ي رشدي هاوابستگی متقابل زمینه اصل چهارم: 

هیچ یک از این ابعاد  که    مختلف و فرایندي پیچیده استرشد داراي ابعاد    تر گفته شد که پیش  طورهمان

  . این ابعاد عبارتند از: کنندنمیقل از یکدیگر رشد تمس

   رشد جسمی و حرکتی  

 و عقلی  رشد شناختی 

  رشد هیجانی و اجتماعی 

  هاي حساس در رشد دوره اصل پنجم: 

ي دوم  هاي گوناگون از جمله زبان در همه مراحل یکسان نیست. رشد زبان در سال هاسرعت رشد مهارت

هنگامی    سالگی به بعد امکان پذیر نیست.  12رشد زبان از سن    مثالًو سوم زندگی بسیار سریع است.  

ترین تغییر خود  دارند که درحال سریع  رشد ویژگی مورد نظر ی را بر  کمّ   تأثیرتغییرات محیط بیشترین  

 دوره سنی خاص مانند رشد قد در    ؛هاي حساس در زندگی اشاره دارداین اصل به مفهوم وجود دوره.  باشد

  .داشته باشد تأثیرآن  تواند در افزایش وجود امکانات محیطی از جمله تغذیه مناسب می که

  نقش وراثت و محیطاصل ششم: 

در    هر محیط و اثتور  داده  .دارند  تأثیررشد  دو  نشان  رشد  روانشناسان  وراثت تحقیقات  که  است 

یابد) و محیط (فراهم بودن امکانات الزم جهت هاي ارثی که از طریق ژن به فرزندان انتقال می(آمادگی

 اشاره به وراثت   »ذات«  .داشته باشد  تأثیر تواند در وضعیت آینده کودك  هاي کودك) میافزایش توانمندي 
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ژن در   که وراثت و  طورهمان  اشاره به عوامل محیطی و تجارب دارد.  »تغذیه«دارد.    ها بیولوژیکی اندام

 تغذیه و غنی بودن محیط هم در رشد نقش دارد.، فرهنگ ی، محیط زندگ رشد نقش دارد ،

 و پردازش دوران رشد  هادوره

متفاوت هستیم که ما را خاص   هايویژگیو همچنین داراي برخی    کنیم میهمه ما همانند هم رشد  

نقاط عطف . مراحل مشترك رشد انسان و  کنند می. روانشناسان هر دوي این موارد را مطالعه  کنندمی

سه  آن    1رشدي توسط  انسان  رشد  الگوي  کلیدي چیست؟   هاي پردازش«  : شودمیمشخص    نکته 

بررسی  »اجتماعی  -حسی  هايپردازش«  و  »شناختی  هايپردازش«  ،»شناختیزیست  به  ادامه  این . در 

  . پردازیممی موارد

از والدین  ها. ژنکند میدازش زیست شناختی تغییراتی را در بدن فرد ایجاد : پرپردازش زیست شناختی

حرکتی و تغییرات هورمونی    هايشامل قد، وزن، رشد مغز، رشد مهارت  ها. این پردازشرسندمیبه ارث  

  است.

. مانند حفظ شودمیتغییراتی در افکار، هوش و زبان فرد    شامل  : این نوع پردازششناختی  هايپردازش 

  ریاضی و یا تصور اینکه ستاره یک فیلم بودن چگونه است. هکردن شعر، حل یک مسئل

با دیگر مردم، احساسات و    هااین پردازش:  اجتماعی-حسی   هايپردازش  شامل تغییراتی در روابط فرد 

  واکنش به لمس شدن توسط مادر.  در براي مثال خنده کودك ؛شودمیتغییرات شخصیتی 

  اجتماعی، شناختی و زیست شناختی وجود دارد. -حسی  هايپردازش حال باید دید که چه ارتباطی بین  

دارند. براي درك این ارتباط به این مثال توجه کنید.    یکدیگرارتباط تنگاتنگی با    ،پردازشنوع  این سه  

 هاي به پردازشلبخند کودك پاسخش است  لبخند یک کودك را در پاسخ به مادرش در نظر بگیرید.  

به آن)، پردازش  پاسخ   هاي پردازش  و   شناختی (توانایی فهم رفتارهاي هدفمند)  هايزیستی ( لمس و 

  ).  ارتباطی است راه یک و  دهدمیتقال اجتماعی ( لبخند یک حس مثبت ان-حسی

 رشد  هايدوره 

  . شودمیدر اینجا ذکر  معروف ترین طبقه بندي  رشد به دامنه تقریبی سن مربوط است. هايدوره

 
1 Milestone 
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یک دوره    معموالًاز شکل گیري جنین تا قبل از تولد است (آن   مدت زمان : دوره پیش نوزادي .١

  . شودمی ها سري توانایی  و داراي مغز و یک کند میرشد  رحم مادریک سلول داخل  ماهه) 9

شناختی در این    هايبسیاري از مهارت  ست.ا  ماهگی  24الی    18شامل تولد تا  :  نوزاديدوره   .٢

توانایی صحبت کردن، هماهنگی حسی و حرکات فیزیکی، تقلید و    مثل:  ،شوند میدوران آغاز  

  .یادگیري از دیگران

هم نامیده    دبستانیپیشسالگی است که دوره    6- 5از اواخر نوزادي تا حدود  :  آغاز کودکیدوره   .٣

  .گیردمیخودیاري را یاد    هايالزم براي مدرسه و مهارت  هاي.کودك در این سن مهارتشودمی

..  .خواندن، ریاضی و    هايسالگی است. مهارت  11تا    6از  :  اواسط و اواخر دوران کودکی دوره   .۴

  مدرسه دارد.ابتدایی . در برخی موارد اشاره به دوران شودمیکسب 

-18  الی  سالگی   12  –  10دوره انتقالی از کودکی به بزرگسالی است. شروع از  :  نوجوانیدوره   .۵

  رشد   نی،وهورم  تغییرات  شامل(  فیزیکی  و  وزن  ،  قد  سریع  تغییرات  با  نوجوانی.  سالگی است  19

افکار    بیشتري را خارج از خانواده می گذراند.   فرد زمان.  شودمیشروع    )صدا  تغییرات  و  هاسینه 

  . شودمیو منطقی اي نوجوان بیشتر انتزاعی، ایده

  روش بررسی هنجار 

نمودار توزیع با استفاده از ترسیم  اکثریت جامعه    هاي ویژگیبررسی    دستیابی به هنجار،  هايیکی از راه

است.   اندازه  معموالًنرمال  نوع  انجام هر  از  داریم که پس  اختیار  در  (عدد)  داده  تعدادي  گیري همواره 

را تجزیه و تحلیل   هاآنبندي نماییم تا بتوانیم  را دسته  هاآنرا کشف کنیم یا    هاآن خواهیم ارتباط بین  می

ها به توزیع داده ، ترها را بدانیم. به عبارت سادهبایست نحوه توزیع دادهکنیم. براي انجام این کار ابتدا می

آوري کرده ایم چگونه است. توزیع نرمال نیز هایی که جمعگوید که پراکندگی و گستردگی دادهما می

ت است.  احتماالًهاي احتمالی پیوسته در نظریه  ین توزیعترمهم  این توزیع یکی از   .یکی از این الگوها است

ي ها ناخوانی بسیاري از مقادیر حاصل شده هنگام نوسگذاري و همچنین اهمیت این توزیع، همعلت نام

موارد بسیاري وجود دارد   است.پیرامون یک مقدار ثابت با مقادیر حاصل از این توزیع   ،طبیعی و فیزیکی 

مانند    ؛  کنند میاز توزیع نرمال تبعیت    و   میانگین دارند میل به جمع شدن در اطراف مقدار    ها که داده

نرمال»   صورتبهها «دادهگوییم که  در چنین مواردي می.  شیوزن، فشار خون، نمرات بهره هو  ، میانگین قد



 
 

 

 10     فصل اول: مفهوم رشد، رسش و هنجار                                      

 
 

). این نمودار نشان 1-2( شکل  شودمی  نامیده  هم  » ايتوزیع زنگوله«  لتوزیع «توزیع نرما   ؛ اندتوزیع یافته

سانتی متر قرار دارد و تعداد افرادي که قدشان دور از   160الی    140قد بیشتر افراد جامعه بین    دهدمی

بسیار کمتر است. این افراد در دسته - سانتی متر  100تر و  سانتی م  200یعنی نزدیک به  -میانگین است 

 .   گیرند میاستثناءها قرار 

 

  

 
  

متغیري مانند «سن بیان اولین کلمه» هم   رودمی آیا انتظار  الف. نمودار توزیع نرمال قد افراد . ب.    .1-2شکل  

  ؟کنیدمی توزیع نرمال داشته باشد؟ این نمودار را چطورتوصیف  

  




