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پاسخنامه
.1

k

J

نظریه یکرشته اظهارات منظم و منسجم است که رفتار
را توصیف میکند ،توضیح میدهد و پیشبینی میکندد.
برای مثال ،یک نظریه خوب درباره دلبستگی کودک بده
مراقبتکننده ،این ویژگیها را دارد :رفتارهای بچدههدای
 6تا  1ماهه ،توضیح دادن رفتار و پیامدهای ایدن پیوندد
عاطفی برای روابط در طول زندگی را پیشبینی میکند.
حوزه مطالعاتی که به آگاهی یدافتن از ثبدات و تغییدر در
طول عمر اختصاصیافته است را رشد میگویند.
.2

j

J

مخزن عظیم اطالعات ما درباره رشد انسان ،میانرشتهای
است .ایدن اطالعدات از تدالشهدای مرکدب افدرادی از
حوزههای مطالعاتی متعدد به دست آمده اسدت .بده خداطر
نیاز به راهحلهایی برای مشدکالت روزمدره تمدام سدنین،
پژوهشگرانی از روانشناسی ،جامعهشناسی ،انسانشناسدی
و علوم اعصاب ،نیروی مشترکی را برای پژوهش تشدکیل
دادهاند .آنها با هم رشتهای را به وجود آوردهاند که امدروز
وجود دارد.
.3

j

K

نظریهها به دو دلیل ابزارهای مهمدی هسدتند .اول اینکده،
آنها چارچوب منظمی را برای مشاهدات ما از افراد تأمین
میکنند؛ بهعبارتدیگر ،آنها آنچه را که میبینیم هددایت
کرده و به آن معنی میدهند .دوم این که نظریههایی کده
توسط پژوهش تأیید شدهاند ،مبنای دقیقی را بدرای اقددام
عملی در اختیار میگذارند.
نظریهها تحت تدأثیر ارزشهدای فرهنگدی و نظدامهدای
عقیدتی زمان خود قرار دارند.
.4

L

j

یک دیدگاه بر این باور اسدت کده نوباوگدان و کودکدان
پیشدبستانی خیلدی شدبیه بزرگسداالن بده دنیدا پاسدخ
می دهند .تفاوت بین بالغ و نابالغ به مقدار یدا پیچیددگی
مربوط میشود.
Uفرایند افزودن تدریجی مهارتهای یکسانی کده از
همان آغاز وجود داشتهاندد را رشدد بدهصدورت پیوسدته
میگویند.

.5

k

J

فرایندی که بهموجب آن روشهای تدازه و متفداوت درک
کردن دنیا و پاسخ دادن به آن در زمانهای خاصی پدیددار
میشوند را دیدگاه ناپیوسته بودن رشد میگویند.
Uرشد ناپیوسته است.
.6

h

J

نظریههایی که دیدگاه ناپیوسته را قبول دارند ،رشدد را بده
صورتی که طبق مراحلی روی میدهد ،در نظر میگیرندد.
مرحله عبارت است از تغییدر کیفدی در تفکدر ،احسداس و
رفتار کردن که دورههای خاص رشد را مشخص میکندد.
در نظریههای مرحلدهای ،رشدد مانندد بداالرفتن از پلکدان
است بهطوریکه هر پله با شیوه عمل کدردن پختدهتدری
مطابقت دارد .مفهوم مرحله این را فرض میکند که افدراد
هنگامی که از یک مرحله وارد مرحله دیگدری مدیشدوند،
دورههای سریع تغییر را میگذرانند.
.7

L

k

نظریه پردازان امروزی موقعیتهایی را در نظر میگیرندد
که رشد را بهصورت چندالیه و پیچیده شکل مدیدهندد.
از جنبه شخصی ،آنها وراثت و ساخت زیستی را منظدور
میکنند .از جنبه محیطی ،آنها موقعیتهدای نزدیدک و
شرایط دورتر از زندگی روزمره افراد را منظور مدیکنندد.
سرانجام اینکه پژوهشگران بدهطدور فزاینددهای از تندوع
فرهنگی در رشد آگاه شدهاند.
.8

L

k

رشددد یددک فراینددد اسددت کدده مرحلددهای ،ناپیوسددته و
انعطافپذیر است .رشد بهصدورت چندبعددی و چندالیده
است که حوزههای مختلفی را در برمیگیرد.
Uرشد دایمی است.
H .9

h

نظریهپردازان مرحلدهای فدرض مدیکنندد کده افدراد در
هرجددایی ،زنجیددره رشددد یکسددانی را طددی مددیکننددد.
بااینحال ،حوزه رشد انسان بهطور فزایندهای آگداه شدده
است که کودکان و بزرگساالن در موقعیتهای متفداوتی
زندگی میکنند یعنی ترکیبدات منحصدربه فدرد شدرایط
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شخصی و محیطی که میتوانند به مسدیرهای متفداوتی
منجر شوند .این شرایط متفاوت به تواناییهای عقالندی،
مهارت های اجتماعی و احساسات بسیار متفاوتی نسدبت
به خود و دیگران منجر میشوند.
.10

j

J

پژوهشگران بهطور فزایندهای رشد را بهصورت سیستمی
پویا در نظر میگیرند ،فرایندی که پیوسته جریان داشدته
و از لقاح تا مرگ گسترش دارد و شبکه پیچیده تدأثیرات
زیستی ،روانشناختی و اجتماعی آن را شکل میدهد.
.11

K

j

شبکه پیچیده تأثیراتی زیسدتی ،روانشدناختی و اجتمداعی
آن را شکل میدهد .رویکدرد اصدلی سیسدتمهدای پویدا،
دیدگاه عمر است .چهدار فدرض ایدن دیددگاه گسدترده را
شکل میدهند :رشد دایمدی ،چندد بعددی و چندد جهتدی،
بسیار انعطافپذیر است و چندین نیروی تأثیرگذار با هم بر
آن تأثیر دارند .طبق دیدگاه عمدر هدیچ دوره سدنی ازنظدر
تأثیر آن بر روند زندگی برتر نیست .در رشد تغییدر در سده
زمینه بدنی ،شناختی و هیجانی اجتماعی روی میدهد.
.12

J

j

رشد انعطافپدذیر اسدت ،چندبعددی و چنددجهتی اسدت،
دایمی و ناپیوسدته اسدت .هدر دوره سدنی برنامده خدود و
ضددروریات و فرصددتهددای منحصددربه فددردی دارد کدده
شباهتهایی را در رشد مابین افراد به بار میآورد .بدا ایدن
حال ،در طول زندگی ،چالشهایی که افراد بدا آن روبدهرو
میشوند و سازگاریهایی که میکنند ازنظر زمدان و الگدو
بسیار متفاوت هستند کده فدرضهدای باقیماندده آنهدا را
روشن میکنند.
.13

J

k

در دورههای اصلی رشد انسان در اوایل کودکی کده از 2
تا  6سالگی است ،در طول سالهای بازی ،مهارتهدای
حرکتددی اصددالح مددیشددوند ،تفکددر و زبددان بددا سددرعت
حیرتانگیزی گسترش مییابندد .درک اصدول اخالقدی
آشددکار مددیشددود و کودکددان برقددرار کددردن روابددط بددا
همساالن را آغاز میکنند.
.14

J

k

شواهد مربوط به انعطدافپدذیری ایدن موضدوع را رشدد

9

میکنند که پیری آنگونه که اغلدب تصدور شدده اسدت
خاندده خرابددی نیسددت .در عددرض ،اسددتعاره پرواندده کدده
دگرگونی و توانایی مستمر را میرساند ،تصویر دقیقتری
را از تغییر در طول عمر ارایه میدهد .با این حدال ،رشدد
بهتدریج کمتر انعطافپذیر میشود ،بهطوریکه توانایی و
فرصت برای تغییر کاهش مییابد.
k

H .15

رشد انعطافپذیر است .پژوهشگران عمر تأکید دارند کده
رشد در تمام سنین انعطافپذیر است .عملکدرد عقالندی
نیز با افزایش سن انعطافپذیر میماند .افدراد سدالخورده
به آموزش ویژه با دستاوردهای قابلمالحظهای در اندواع
تواناییهای ذهنی پاسخ میدهند .انعطافپذیری در بدین
افراد بسیار متفاوت است.
.16

L

j

طبق دیدگاه عمر مسیرهای تغییدر بسدیار متندوع هسدتند،
زیرا رشد تحت تأثیر نیروهای چندگانده زیسدتی ،تداریخی،
اجتماعی و فرهنگی قرار دارد .گرچه این تأثیرات گسدترده
را میتوان در سهطبقه سازمان داد ،اما آنها با هدم عمدل
میکنند و برای شکل دادن هدر دوره زنددگی ،بدهصدورت
منحصربهفردی باهم ترکیب میشوند.
Uرشد تحت تأثیر عوامل متعددی قدرار دارد کده بدر
همدیگر تأثیر میگذارند.
.17

j

K

رویدادهایی که بهطور قوی با سن ارتباط دارند و بنابراین
میتوان پیشبینی کرد که چه موقعی اتفداق مدیافتدد و
چه مدت ادامه مییابند ،تأثیرات مربوط بده سدن نامیدده
میشوند .این رویدادها تحت تدأثر عوامدل زیسدتی قدرار
دارند ولی آداب اجتماعی نیز میتوانند تأثیرات مربوط به
سن را ایجاد کنند.
.18

L

k

رشد همچنین تحت تأثیر نیروهایی قرار دارد که منحصر
به دوره تاریخی خاصی هستند .تأثیرات مربوط به تداریخ
توضیح میدهند که چرا افرادی که تقریبدا در یدک دوره
به دنیا آمدهاند که همدوره نامیده میشوند شباهتهدایی
با هم دارند که آنها را از کسانی که در دورههای دیگدر
به دنیا آمدهاند متمایز میکنند.
Uرشد تحت تأثیر تأثیرات مربوط به تاریخ قرار دارد.
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k

H .19

هنجاری یعنی معمول یا عادی .تأثیرات مربوط بده سدن و
مربوط به تاریخ ،هنجاری هسدتند زیدرا هریدک بدر تعدداد
زیادی از افراد به شیوه مشدابه تدأثیر مدیگدذارد .تدأثیرات
غیرهنجاری رویدادهای غیرعادی هستند ،آنها فقط برای
یک یا چند نفر اتفاق میافتند و از جدول زمانبندی قابدل
پیشبینی تبعیت نمیکنند .در نتیجده آنهدا چندد جهتدی
بودن را افزایش میدهند .چون رویدادهای غیدر هنجداری
بهطور تصادفی اتفاق مدیافتندد ،پژوهشدگران بدهسدختی
میتوانند آنها را بررسی کنند.
.20

K

k

پژوهشددگران عمددر خاطرنشددان مددیسددازند کدده در رشددد
بزرگساالن امروزی ،تأثیرات غیر هنجاری قویتدر شدده و
تأثیرات مربوط به سن ضعیفتر شدهاند .دیددگاه عمدر بده
یک مسیر رشد ،روی چنددین مسدیر و پیامددهای بدالقوه
تأکید میکند د برداشتی که بیشتر به تار و پودی شدباهت
دارد که در جهتها گوناگون گسترش یافته اسدت .نقدش
فزاینده رویددادهای غیدر هنجداری در روندد زنددگی ،بده
ماهیت سیال رشد در طول عمر افزوده میشود.
k

H .21

در قرن شانزدهم عقیده خشکهمقدسها بده گناهکداری
ذاتی به این دیدگاه منجر شد که کودکان بهطور فطدری
شرور و لجباز هستند .برای رامکدردن کدودک منحدرف،
روشهای فرزندپروری خشن و محدودکننددهای توصدیه
شدند .هنگامی که والدین خشکهمقدس متکی به نفدس
بددودن و خویشددتنداری را بدده فرزندددان خددود آموختنددد،
بهتدریج بین شدت عمل به خرج دادن و آسانگیر بودن
نوعی تعادل برقرار کردند.
.22

J
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فیلسوفان عصر روشنگری قرن هفدهم بدر آرمدانهدای
شأن و منزلت انسان تأکید کردند .نوشتههای جان الک
فیلسوف بریتانیایی ،پیشدرآمد دیدگاه قرن بیسدتم شدد.
الک ،کودک را بهصورت لوح سفید در نظر داشدت .طبدق
این دیدگاه ،کودکان ابتدا چیزی نیستند ،تجربه شخصدیت
آنها را شکل میدهد .الک والدین را بدهصدورت مربیدان
منطقی توصیف کرد .فلسفه الک باعث شد کده خشدونت
نسبت به کودکان به محبت و دلسوزی تبدیل شود.

.23

k

J

در قرن هجدهم روسو فیلسوف فرانسوی ،مدعی شدد کده
کودکان لوح سفیدی نیستند که آموزش بزرگسداالن آن را
پر کند .در عوض ،روسو کودکان را بهصورت وحشیهدای
اصیل در نظر داشت که بهطدور طبیعدی از موهبدت درک
درست و غلط و برنامهای فطری برای رشد منظم و سدالم
برخوردار هستند.
.24

j

J

فلسفه روسو دو مفهوم بدا نفدوذ دارد :مرحلده و رسدش.
رسش به روندی اشاره دارد که بهصورت ارثی تعیینشده
و بهطور طبیعی شکوفا میشدود .روسدو بدرخالف الک،
کودکان را تعیینکننده سرنوشت خود میدانست.
Uفلسفه روسو کودک محور بود.
.25
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J

تتنس به علتها و دامنه تفاوتهای فردی ،درجهای کده
رفتار را میتدوان در بزرگسدالی تغییدر داد و تدأثیر دوران
تاریخی بر روند زندگی پرداخت .او با تشخیص دادن این
موضوع که افراد مسن میتوانند ضعفهای عقالنی خود
را که گاهی منافع نهفتدهای مدنعکس مدیکنندد جبدران
کنند ،از زمان خود جلوتر بود.
.26

h

J

کاروس با مشخص کردن چهدار دوره در روندد زنددگی ،از
مراحل روسو فراتدر رفدت :کدودکی ،جدوانی ،بزرگسدالی و
پیری .کاروس مانند تتنس ،پیری را عالوه بدر افدول ،دوره
پیشددرفت در نظددر داشددت .نوشددتههددای او آگدداهی قابددل
مالحظهای را از چند جهتی بودن و انعطدافپدذیری رشدد
منعکس میکنند که محور دیدگاه عمر هستند.
j

H .27

داروین نظریه معدروف خدود بده ندام نظریده تکامدل را
ساخت .این نظریه بر دو اصل مرتبط تأکید دارد :انتخاب
طبیعی و بقدای اصدلح .دارویدن توضدیح داد کده برخدی
گونهها به این دلیل در محیطهای خاص زنده میمانندد
که با محدیط اطدراف خودسدازگار شددهاندد .دارویدن در
جریان کاوشهای خود دریافت که رشد پیش از تولدد در
خیلی از گونهها بسیار مشابه است.
.28

L

j

از هال و گزل کمتر به خداطر نظریدههدای تدکبعددی و

