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تعاریف و مفاهیم اولیه

تاریخچۀ روان شناسی رشد روش های مطالعه و پژوهش تعاریف

مقدمه
ــی  ــه در بخــش قبل ــم ک ــه ســروکار داری ــم پای ــف و مفاهی ــای روان شناســی و تعاری ــا نظریه ه ــات ب ــه دفع ــا ب در بخــش روان شناســی رشــد، م
ــف،  ــاژه، ویگوتســکی، پاولُ ــد پی ــی مانن ــران معروف ــات پژوهش گ ــم. نظری ــا پرداخته ای ــه آنه ــور مفصــل ب ــه ط ــی روان شناســی پرورشــی( ب )یعن
ــر  ــا حافظــه یــا ســازمان دهی، جــذب و انطبــاق از ایــن جملــه هســتند. در ایــن فصــل مبنــا را ب بنــدورا و غیــره، و همچنیــن مفاهیــم مرتبــط ب
ایــن می گذاریــم کــه خواننــده، بخــش قبــل را مطالعــه نمــوده و بــا آشــنایی کامــل بــا ایــن نظریــات، وارِد بخــش »روان شناســِی رشــد« شــده 
اســت. بــه همیــن جهــت، از تکــرار مطالــب خــودداری نمــوده و در مــورد ایــن نظریــات تنهــا بــه اشــاره ای کوتــاه اکتفــا نموده ایــم. البتــه، هــر جــا 

ــه طــور کامــل آنهــا را بیــان می کنیــم. ــد از ایــن نظریــات مطــرح باشــد، ب موضوعــی جدی
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ــه صــورت مســتمر و پیوســته رخ  ــرگ، ب ــا م ــه ت ــه در طــول زندگــی بشــر، از لحظــۀ شــکل گیری نطف ــی ک ــر و تحوالت ــد: تغیی ــف رش تعری
ــی ایــن تغییــرات اســت. ایــن مطالعــه،  ــه دنبــال درک و تشــریح چگونگــی و چرائ می دهنــد را رشــد می نامنــد. مطالعــه علمــِی رشــد انســان، ب

ــرد. ــی و شــخصیتی را در برمی گی ــی، ادراک ــی، اجتماع ــی، ذهن ــناختی، هیجان ــامل رشــد جســمی، ش ــد انســان، ش ــای رش ــام جنبه ه تم
تعریــف روان شناســی رشــد: روان شناســی رشــد، شــاخه ای از علــم روان شناســی اســت کــه بــه مطالعــۀ چگونگــی رشــد و تغییــرات در انســان 
در طــول زندگــی  آنهــا می پــردازد. روان شناســان رشــد، نــه تنهــا بــه مطالعــۀ تغییــرات جســمی و فیزیکــی در فرآینــد رشــد انســان می پردازنــد، 

ــد.   بلکــه رشــد اجتماعــی، هیجانــی و شــناختی آنهــا را در طــول زندگی شــان در نظــر می گیرن
تعریــف رســش: بــه معنــای رســیدن بــه حــدی از توانایــِی عملــی اســت کــه انجــام یــک الگــوی رفتــاری خــاص را ممکــن می ســازد. آنچــه 
در رســش نقــش اساســی را بــه عهــده دارد: ژنتیــک، تکامــل و نظام یافتگــی سیســتم عصبــی، ســاختارهای بدنــی و روانــی و اســتعداد های ذاتــی 

اســت، و تجربــه و یادگیــری تأثیــر چندانــی در آن ندارنــد.
اصــول پیوســتگی در رشــد: گروهــی بــر ایــن بــاور هســتند کــه رونــد رشــد پیوســته اســت؛ یعنــی کــودکان نســبت بــه محرک هــا پاســخی 
هم جنــس بــا بزرگســاالن می دهنــد و فقــط پاســخ آنهــا از حیــث مقــدار یــا پیچیدگــی متفــاوت اســت. ایــن در حالیســت کــه برخــی، رونــد رشــد 
را ناپیوســته می داننــد بدیــن معنــی کــه کــودکان در نحــوۀ فکــر کــردن، احســاس کــردن و رفتــار کــردن بــا بزرگســاالن متفــاوت هســتند و بدیــن 

ترتیــب رشــد را می تــوان بــه مراحلــی مشــخص تقســیم کــرد.

 دیدگاه عمر 
دیــدگاه عمــر، رویکــردي متعــادل اســت کــه پیچیدگــي زیــاد در تغییــر انســان و عوامــل زیربنــاي آن را در مســیر رشــد انســان می پذیــرد. طبــق 
ایــن دیــدگاه رشــد دایمــي، چنــد بعــدي، چنــد جهتــي، و بــه طــوري کــه پژوهــش دربــاره انعطاف پذیــري نشــان مي دهــد، انعطاف پذیــر اســت. 
تــداوم: تأثیــر هیــچ دورۀ ســنی بــر رونــد زندگــی را نمی تــوان برتــر از دوره هــای دیگــر در نظــر گرفــت و در هــر دوره ای،  تغییــرات در قالــب 
ــر همدیگــر  ــز نیســتند و ب ــل متمای ــه طــور کام ــا ب ــن حوزه ه ــی. ای ــک هســتند: جســمانی، شــناختی و هیجانی/اجتماع ــل تفکی ــوزه قاب ســه ح

تأثیــرات متقابــل دارنــد.
چند بعدی: از دیدگاه عمر، رشد چندبعدی است و ترکیب پیچیده ای از نیروهای زیستی، روانشناختی و اجتماعی بر آن مؤثر هستند. 

                                               فصل                                                فصل 
                                                                                                                        

۱۱ روانشناسی رشدروانشناسی رشد
تعاریف و مفاهیم اولیه



آموزش نکته به نکته و مجموعه سواالت طبقه بندی شده آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی168

انعطــاف  و شــکل پذیری: تحــوالت در انســان ثابــت و صلــب نیســتند. در افــراد مختلــف در هــر دوره ای، رونــد رشــد بســته بــه شــرایط تغییــر 
ــدا  ــش پی ــرد کاه ــرای ف ــد ب ــای رش ــًا فرصت ه ــرده و طبیعت ــدا ک ــش پی ــن، کاه ــش س ــا افزای ــری ب ــن انعطاف پذی ــه ای ــد، البت ــکل می دهن ش

می کننــد.

تنوع نیروهای تأثیرگذار بر رشد
ــوان در ســه دســته طبقه بنــدی  ــرات را می ت ــرار دارد. ایــن تأثی ــوع زیســتی، تاریخــی، اجتماعــی و فرهنگــی ق ــر نیروهــای متن رشــد تحــت تأثی

کــرد: ســن، تاریــخ و غیرهنجــاری بــودن.
الف( سن؛ زمانبندي و مدت زماِن اتفاق افتادِن مراحل تغییرات را قابل پیشبیني می کند.  

ــا  ــه ج ــر رشــد انســان ب ــرات خــاص ب ــگ و ... تأثی ــا جن ــر ی ــای همه گی ــد بیماری ه ــای تاریخــی، مانن ــات در دوره ه ــخ؛ برخــی اتفاق ب( تاری
می گذارنــد.

پ( غیرهنجــاری بــودن؛ تأثیــرات غیرهنجــاري مــواردی هســتند کــه بــه طــور خــاص بــرای یــک یــا چنــد نفــر اتفــاق می افتنــد و ماننــد ســن 
یــا حــوادث تاریخــی عمومیــت ندارنــد. ماننــد، وجــوِد آالت موســیقی در محیــط خانگــی چنــد کــودک. ایــن مفهــوم در مقابــل عوامــل هنجــاری 
ــه صــورت مشــابه  ــه ب ــزرگ موضــوع مــورد مطالع ــد و در مــورد جمعیــت ب ــد کــه عمومیــت دارن ــد دارن ــر عناصــری تأکی ــرد کــه ب ــرار می گی ق

ــوند. ــرار می ش تک
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مشاهدۀ منظم 
مشــاهدۀ طبیعــی: بایــد وارد محیــط طبیعــی شــده و از رفتــار مــورد نظــر یادداشــت برداری کنیــم. مشــکلی کــه در ایــن روش وجــود دارد ایــن 

ــد. ــرای پاســخدهی ندارن ــری ب اســت کــه در شــرایط طبیعــی، آزمودنی هــا فرصت هــای براب
ــر  ــه ه ــه طوریک ــد، ب ــر را برانگیزان ــورد نظ ــار م ــه رفت ــد ک ــب می ده ــگاهی را ترتی ــت آزمایش ــک موقعی ــگر ی ــاخت دار: پژوهش ــاهدۀ س مش
آزمودنــی بــرای نشــان دادن آن پاســخ، فرصــت برابــر داشــته باشــد. بدیــن ترتیــب بــه شــکل کنتــرل شــده بــرای هــر آزمودنــی فرصتــی برابــر 

ــرایط ایجــاد می شــود. ــا ش ــه ب ــرای مواجه ب

گزارش 
از آزمودنی هــا خواســته می شــود تــا اطالعاتــی را دربــارۀ ادراک، افــکار، توانایــی، احساســات، نگــرش، عقایــد و تجربیــات گذشــتۀ خــود در اختیــار 

بگذارنــد. در ایــن روش پرسشــنامه کاربــرد دارد.
ــه  ــرای بررســی نظــِر آزمودنــی، از گفتگــوی انعطاف پذیــر اســتفاده می شــود. دو مزیــت دارد: 1( آزمودنــی افــکار خــود را ب ــۀ بالینــی: ب مصاحب

ــادی اطالعــات در زمــان کوتاهــی جمــع آوری می شــود. ــدار زی ــد. 2( مق ــه آن فکــر می کن ــد کــه در زندگــی روزمــره ب ــان می کن ــی بی صورت
مصاحبــۀ ســاخت دار: از هــر آزمودنــی یــک رشــته ســوال یکســان بــه شــیوه ای یکســان پرســیده می شــوند. در ایــن حالــت، پرسشــنامه بــه 
ــا ایــن حــال مصاحبه هــای ســاخت دار  ــد. ب صــورت شــفاهی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه بســیار کارآمــد  اســت و پاســخ ها نیــز کوتاه ترن

ــد.  ــار نمی گذارن ــق در اختی ــات عمی ــی اطالع ــای بالین ــدازۀ مصاحبه ه ــه ان ب

روش بالینی یا مورد پژوهی
ایــن روش بــر اســاِس نظریــۀ روانــکاوی بوجــود آمــده و دامنــۀ وســیعی از اطالعــات را دربــارۀ فــرد، از طریــق مصاحبــه، مشــاهده و نمــرات آزمــون 
ــن روش  ــده به دســت می دهــد. ای ــه آن انجامی ــه ب ــی ک ــرد و تجربیات ــی از عملکــرد روانشــناختی ف ــر کامل ــرار می دهــد و تصوی ــار هــم ق در کن

قابلیــت اســتفادۀ گســترده نــدارد و بــرای بررســِی جمعیتــی مناســب اســت کــه از نظــر تعــداد، معــدود و از نظــر ویژگــی بســیار متفــاوت باشــند. 

قوم نگاری
زمانــی کــه پژوهش گــران بخواهنــد از طریــق آشــنا شــدن بــا شــیوۀ زندگــی کــودکان و بزرگســاالن، از معنــی فرهنگــِی رفتــار آنهــا آگاه شــوند، از 
روشــی بــه نــام قوم نــگاری اســتفاده می کننــد. ایــن روش نیــز ماننــد روش بالینــی، عمدتــًا توصیفــی و کیفــی اســت. قوم نــگاران ســعی می کننــد 
ــا فرهنگــی کــه مــورد بررســی قــرار می دهنــد، تأثیــر خــود را بــر آن بــه حداقــل رســانده و تغییــری در بافــت فرهنگــی  بــا هماهنــگ شــدن ب

ایجــاد نکننــد. 


