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 شگفتاریپ
 را یعیطب هایالگو از آشکار انحرافات توانمی کودک یعیطب تکامل و رشد از یآگاه با

 آن ای کرده یریشگیپ آن از و بردی پ کودک در اختالل وجود به راه نیا از و بازشناخت

 فیتعر جداگانه و کامل طور به تواننمی را تکامل و رشد ندیفرآ چند ره د.نمو درمان را

 مرگ لحظه تا تخم سلول لیتشک بدو از که یتحوالت و رییتغ یتمام به رشد عموماً اما کرد

 اهرظ و اندازه رد رییتغ) یکم راتییتغ ندیفرا نیا رد .گرددمی طالقا ،دهدمی رخ یآدم در

 در یگاه) د.نگویمی (Development) تکامل را یفیک راتییتغ و (Growth) نمو را (بدن

  .(است شده استفاده تحول از تکامل یواژه یجا به زین متون از یبرخ

 هم اب است ممکن که پرورش و رشد کلمه دو که کرد اشاره زین مورد نیا به دیبا نجایا در

 و یعانم د،مرتبطن گریکدی با کامالً  نکهیا وجود با شوند ستفادها گریهمد یجا به ای

 انیب پرورش یواژه ت.گرف اشتباه هم با را دو نیا دینبا و دارند یمتفاوت هایکاربرد

 بارتع هب .دشومی جادیا انسان در یطیمح راتیتأث و آموزش اثر بر که است یراتییتغ

 از دیاب انسان که است وشنر ت.اس فرد یتاررف و یروان هایجنبه در رییتغ پرورش گرید

 لتکام و کردن دگرگون جهت در پرورش و آموزش تا باشد برخوردار الزم یعیطب رشد

  د.باش مؤثر یو

 ریتأث اب ه،زند موجود یذات استعداد و تیخاص بنابه که است هایییدگرگون از عبارت رشد

 وجود به او رد د،کن کوشش اهر نیا در موجود خود آنکهبی ،یخارج طیشرا و عوامل

 رحط در هایدگرگون نیا و آیدمی وجود به زمان شرفتیپ با رشد صورت نیدب .آیدمی

 آغاز وبا است یمتوال انیجر کی شدر .گیردمی صورت یمشخص هدف یراب ،ینیمع

 یپ ایهیدگرگون و رییتغ از عبارت شدر .دشومی شروع نطفه لیتشک هنگام هب ،تایح

 گیردمی انجام جیتدر به و نیمع قانون و نظم کی با تکامل و شدر ت.اس رفتار رد ،یدرپ



  .تباالس به نییپا از شهیهم نمو و رشد رییتغ نیا و

 که ینگامه ات .دشومی منعقد انسان ینطفه که یزمان زا ت.اس رییتغ حال در وستهیپ انسان

 تکامل و رییتغ انیرج نیا و است شدن حال در وستهیپ ،کندمی ریتسخ را یو مرگ

 چه رگا ،یابدمی ادامه یریپ دوران تا تکامل و رشد نیا .شودنمی متوقف و ساکن چگاهیه

 است یمداوم انیجر یلو د،شو ادیز ای کم سرعتش وتکامل رشد انیجر نیا است ممکن

 ایهالس .یابدمی ادامه تحول و رییتغ ییرهزنج نیا تولد با و دشومی آغاز تولد از شیپ که

  د.تافمی اتفاق زمان نیا در انسان رشد اعظم قسمت که است یدوران انسان یزندگ هیاول

 تای نیجن دوران از تکامل و رشدهای ندیفرا و مراحلی بررس به میداری سع کتاب نیا در

 ودکانک تکامل و رشد شناخت در جلو به روی گام کتاب نیا است دیمیم. ابپردازی کودک

 د. باش برداشته

 

یشوکت السادات زهرا





 

 رشد بری درآمد شل: پیاو فصل

تکامل و



 رشد مفهوم
 نظر به کامل نسبتاً که یفیتعار پروژهش نیا رد ت.اس شده یگوناگون هاییفتعر رشد از

 باشدمی یمتوال ای یپ در یپ راتییتغ سلسله کی از عبارت شدر .دشومی انیب ندرسمی

 و راتییتغ سلسله کی از عبارت شدر .گیردمی انجام واحد یهدف به دنیرس یبرا که

 .هددمی یرو انسان در مرگ هنگام تا تخم سلول لیتشک زمان از که باشدمی یتحوالت

 و وشج با همراه یزمان و آهسته یگاه که باشدمی وستهیپ و یمیاد ر،مستم یحرکت شدر

  د.نباش ملموس یگاه است ممکن رشد انیجر نیچن همو  ت،اس خروش

 فرد یراب جیتدر به که است اییابنده گسترش هایاستعداد و هایتظرف سلسله کی رشد

 ودکانک خام و سست هایحرکت انندم ،دشومی مؤثرتر و شتریب کارکرد و سهولت ییهما

 رد انگیزیشگفت و عیسر هایمهارت به رشد براثر رفته رفته که یکودک دوران در

 ینیمع دفه و شرفتیپ با همواره که است راتییتغ یمعن به شدر .دشومی لیتبد ینوجوان

 .یردگمی صورت یمشخص وطرح نهیزم در مداوم و منظم طور به راتییتغ نیا ت.اس همراه

 هایجنبه ب،اعصا ستمیس در و است گیریاندازه و یابیرزشا ه،مشاهد ابلق د،شر

 دوشمی ظاهر فرد رفتار در که یوعالئم ثارآ .دشومی گرجلوه رفتار و یکیولوژیزیف

  .دهدمی لیتشک را او رشد انمیز شاخص

 یخاص بیترت و نظم کی با تکامل و شرفتیپ جهت در که یراتییتغ از است عبارت رشد

  د.گرد یبرنم عقب وبه شودنمی متوقف چوقتیه و آیدمی عمل به

 جیدرت به که یذات هایروین و صیخصا و هااستعداد شکفتن و شدن داریب از عبارت رشد

  .گرایندمی کمال و بلوغ طرف به رشد حال در موجود کی در

 رشد یخچهیتار
 دانشمندان طرف از که ستین شیب یزمان رید رشد کیستماتیس و یعلم یمطالعه

 یطالعهم زین گذشته دوران در که داشت نظر در یستیبا رچهگ ت.اس شده آغاز شناسیروان

 ار ترییقعم و ترروشن هایافق یامروز نسجمم شکل یلو ت.اس بوده توجه مورد رشد
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. تشندا وجود آن امکان دیشا گذشته در که است آورده وجود به پروسه نیا یراستا در

 ایهتفاوت کردن مطرح با دانشمندان گرید و افالطون() ،دمیال از قبلهای سال در رچهگ

 مورد را رشد یالعادهفوق تیاهم یکودک دوران پرورش و آموزش و انسان در یفرد

 ،هایشگرا به آن از بعدی مدتی حت و )رنسانس( دوران از شیپ اما بودند داده قرار توجه

  .شدنمی یتوجه چندان کودک قیعال و هارغبت

 : تگرف نظر در توانمی را دوره سه رشد شناسیروان تحول یمطالعه در

 نوزدهم قرن لیاوا ات س،رنسان از (3

  .مستیب قرن لیاوا تا دهمنوز قرن لیاوا از (0

  م.ستیب قرن (1

 طور نیوهم مادر و پدر یاراده و خواسته رویپ کامالً کودکان رنسانس از قبل دوران در

 .کردندمی عمل یستیباشان یهادستور به چرا و چونبی ودندوب . و. قوم ای لهیقب سیرئ

 تیربت و میتعل در ید رف هایتفاوت جیتدر هب د.بودن محروم یحقوق هرگونه از ودکانک

 به هجامع هاآن یسو از یتیترب دیعقا وابراز دانشمندان ظهور با و گرفت قرار توجه مورد

 و سالم افراد پرورش یبراو  د،ش رهنمون کودکان وبهتر شتریب چه هر شناخت یسو

 میسر کانکود تریقعم چه هر شناخت رفته رفته و شد یشتریب توجه کودکان هب ت،مثب

 اندنموده فایا را یمهم هاینقش یاریبس انشمنداند ک،کود شناخت یپروسه طول رد د.ش

  د.شو نانیآفر نقش نیا از یتعداد به کوتاه چند هر یااشاره است الزم نجایا در که

 رشد یاصل هایندیفرا

 رنظرد رشد یبرا یاصل ندیفرا سه توانمی شده ذکر حاتیتوض و فیتعار به توجه با

  :لمشا که گرفت

 باشدمی نمو معادل هک (:یجسم رشدشدن ) بزرگ.  

 باشدمی تکامل معادل هک (:رسش) یپختگ.  



 21درآمدی بر رشد و تکامل فصل اول: پیش 

 باشدمی پرورش و آموزش معادل هک (:یریادگی) یسازگار.  

 یرشد مطالعات اهداف
 نانسا رشد یعیطب ندیفرا شناخت.  

 درش گوناگونهای جنبه و مراحل شناخت.  

 درش مراحل از کیهر یبرا مناسب هاییاسمق کشف.  

 نس هر یبرا مناسب هاییاسمق کشف.  

 لتکام و رشد ندیفرا در اختالل با ریتأخ یدارا و یعاد کودکان ییشناسا.  

 ندرما و آموزش امر در درمانگر و یمرب به کمک.  

 تکامل و رشد اصول و تیماه
 و است رییغت حال در وستهیپ ردگ، فمر هنگام تا دشومی منعقد انسان ینطفه که یزمان از

 راتییتغ نیا متوجه شهیهم نسانا .شودنمی متوقف چگاهیه (تحولتکامل ) انیجر نیا

 نینخستت. در اس متفاوت فرد در راتییتغ نیا سرعت یوستگیپ نیا وجود با البته؛ ستین

 اترییتغ نیا به افراد توجه غلبادهند، می رخ عیسر راتییتغ نیا که یزندگهای سال

 باز آغوش با آنرا است ممکن البته) گردند سازگار آن با که هستند ریناگز و شده جلب

 گرفت ظرن در دیبا را نکته نیا .دهند(می را تکامل و بلوغ دینو راتییتغ نیا رایز ردیبپذ

 یروان و یبدن راتییتغ یسالمند یدوره در رایز ستین شدن بزرگتنها  رشد از منظور که

 خالف رب که باشدها میدستگاه از یتعداد لیتحل و یریپ یسو به فرد ریس از یانشانه

 یط در تحوالت و رییتغ شامل چون رشد فیتعر به توجه با مات، ااس یکودک دوران

 نیا رگید عبارت هب .دریگیدربرم را رشد ندیفرا از یبخش هم ازبگردد، می فرد یزندگ

 د. وش دهید یماندهساز دوباره و سروندهپه، شروندیپ صورت سه به تواندمی راتییتغ

 انسان رشد هاییژگیو و تیماه
 مؤثر اریبس رشد روند یچگونگ در که است هایییژگیو یدارا انسان تکامل و رشد
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 ز: ا عبارتند هایژگیو نید. اهستن

 رشد دیآی برم رشد فیتعر از که همانگونه :تاس رییتغ مستلزم تکامل و رشد 

 عمر ولط در راتییتغ تمام یرندهیدربرگ بلکه ستین شدن بزرگ یمعن به فقط

 است رییغت بروز رشد یژگیو نیمهمتر نینابراب .تسا گ،مر تا لقاح یابتدا زا د،فر

  .دهدمی رخ ندیفرآ نیا در که

 از اعم جانداران شدر ت:اس ینیشبیپ قابل و کرده یرویپ ینیمع یالگو از رشد 

 انمیز و است هگون آن به مختص که دشومی حاصل یقالب در وانیح و انسان

 کاملت که گفت دیبا انسان مورد رت. داس هیشب گریکدی به نوع آن افراد تکامل

 تمرمس و مرتب یشکل به بلکه گیردنمی انجام رمنظمیغ و یاتفاق صورت به

 شرط و یقبل یمرحله محصول و جهینت تکامل از یامرحله ره .گرددمی حاصل

 سپه، سرفت راه پا و چهاردست تدااب کودک ثالًت. ماس یبعد یمرحله یضرور

 و نیمعهای الگو از رشد یرویپ به توجه با الح .دداریبرم قدم مرور به و ستادهیا

 .تاس ثابت باًیتقر عمر طول در فرد هر تکامل انمیز که نکته نیا گرفتن درنظر

د. رکبینی پیش بلوغ هنگام و عمر لیاوا در را یو تکامل یبیتقر حدود توانمی

 قرار یبررس مورد را کودک دست مچهای استخوان کسیا اشعه کمک با هنانچچ

 مختلف طرق از اید. بو خواهد چقدرحدوداً  فرد ینهای قد دشومی معلوم میده

 ندهیآ بتوان یبیتقر صورت به تا کنندمی محاسبه را فرد یهوشی بهره انمیز

 د. کربینی پیش را کودک...  و یجتماعای، شغل

 ثالًد، مرشهای جنبه از یکی ما نانچهچ د:دار وستهیپ و مداوم یانیجر رشد 

 رنظ به نطوریا است مکنمیم، ده قرار توجه مورد یسطح طور به را وزن شیافزا

 نیا یلود، شومی آغاز دوباره سپس و شده متوقف یگاه فرد رشد که برسد

 و وغبل وصول تا نطفه انعقاد هنگام از شدر .تسین حیصح وجه چیه به موضوع

  .دوشمی ادیز ای کم آن مختلف مراحل سرعت یگاه که داشته ادامه وستهیل، پکما
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 عموالً م :مانندمی ثابت شیب کما و داشته نقش رشد ندیفرآ در یفرد هایتفاوت 

 یچند از ست، پاس دهینرس موردنظر حد به رشدش که یکودک دشومی تصور

 کهبل ستین حیصح یعلم ظرن از گمان نید. اکر خواهد را گذشته نقص جبران

 یانوزادن .ماندمی ثابت باًیتقر رشد انمیز که دارد وجود یمتعدد لیدال برعکس

د، باش ایمه طیشرا گریز، ان یبعد مراحل دراند کرده رشد سرعت به ابتدا در که

 یکند رشد از که ینوزادان و بود خواهند برخوردار یخوب رشد سرعت زا

 اظهار ونهنگیا توانمی نینابراب .کنندمی رشدی کند به زین عداًاند، ببوده برخوردار

 الگو نیا اما استبینی پیش قابل و نیمع رشد یالگو نکهیا وجود با که کرد نظر

 ریأثت آن بر ماًیمستق زین یفردهای تفاوت و بوده فرد به منحصر شخص هر در

  .گذاردمی

 مامت :دهدمی رخ یتمتفاو انمیز به بدن مختلف هایقسمت تکامل و رشد 

 هایجنبه هیکل صورت نیهم به و کنندنمی رشد مقدار کی به بدنهای قسمت

 و یجسمان مختلفهای جنبه .یابندنمی تحقق اندازه کی به زین یذهن و یروان

 به مختلفهای زمان در و کرده رشد خود به مخصوص مقدار به کی رهی، روان

  .ندرسمی کمال یمرحله

 به مربوط مشخصات یدارا مرحله هر که است یمراحل یدارا لتکام و رشد 

ت، سا شده گرفته نظر در رشد مراحل یبرای مختلف هایبندیمیقست ت:اس خود

 یبزرگسال رشد و ینوجوان شدک، رکود شدر :یاصل مرحله سه به رشد عموماً ماا

 نیا به یترهای کوتاهدوره به خود سوم و اول مراحل البته هکد، شومی میتقس

  :ندشومی میتقس شرح

 ،(تولد تا لقاحتولد ) از شیپهای دوره شامل مرحله نیا ک:کود رشد .3

 یکودک( و یسالگ 1تا  1) هیاول یودکک ،ی(زندگ اولسال  0) یرخواریش



 رشد و تکامل 24

  .باشدمی (یسالگ 33تا  2) میانه

 نیسن و است یبزرگسال به یکودک از گذارمرحله هک :ینوجوان رشد .0

  .دشومی شامل ار یسالگ 30-32

ی جوان ای هیاول یبزرگسال دوره سه به زین مرحله نیا ل:بزرگسا رشد .1

 و 12 ی)دهه انسالیمی ایمیانی  یزرگسالب ،ی(زندگ 12 و 02 یدهه)

 21 منابع یبرخ در و 22)ی سالمند ای یانیپا یبزرگسال و (یزندگ 12

  .دشومی میتقس (باال به سال

 شدب، رکتا نیا در که باشندمی خود خاص یرشد هایژگییو یدارا کیهرها دوره نیا

  .گیردمی قرار یبررس مورد کودک

 یمدت گرچها :کندمی یط را تکامل و رشد مراحل تمام معموالً یعاد فرد هر 

 هر ییاستثنا موارد در جز هب اما است الزم رشد مراحل از کی هر لیتکم یبرا

 فرد هر یجسم رشد مثال یراب .اندرسمی انیپا به را یرشد مراحل تمام فرد

  .دشومی کامل یسالگ 30 سن در باًیتقر

 وابسته گریهمد به عموماً که است یمختلف هایجنبه یدارا تکامل و رشد 

 در ندیفرا نیا اما است مستمر ندیفرا کی تکامل و رشد که است رستد د:هستن

 درها جنبه نیا .دهدمی رخ انسان وجود گوناگونهای جنبه و مختلفهای بخش

 ودهب وستهیپ هم به واقع در اما برسند نظر به مستقل هم از است ممکن اول نظر

ها جنبه ریسا تکامل و رشد بر تواندمی جنبه کی تکامل و رشد در اختالل و

 و حساسای، رکتحی، جسم تکامل و رشد شاملها جنبه نید. اباش رگذاریتأث

  .باشندمی یاخالق و یجتماعای، اطفن، عزبا و فتاری، گشناخت و یهنک، ذادرا

 رشد ندیفرا در راتییتغ انواع
 ستندین نوع کی از همه راتییتغ نیا که آیدمی وجود به یراتییتغ قیطر از تکامل و رشد
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 نیا نواعا .دهندنمی قرار ریتأث تحت اندازه کی به را رشد انیجر راتییتغ نیا زین و

  :لشام راتییتغ

 دوشمی دهید یجسم رشد در خصوص به راتییتغ نیا ر:مقدا و اندازه در رییتغ. 

 نکهیا گرمد، شومی افزوده او قد و وزن ربگذرد، می کودک عمر از که سال ره

 از بدن یداخل یاعضا نیمچند. هشون او یعیطب رشد مانع هایرمنتظریغ عوامل

 برآوردن لهیوسنیبد تا ندشوتر میبزرگ سال به سال زین...  و هایهکلب، قل جمله

 د. گردمیسر  کودک روزافزون هاییازمندین و اجاتیاحت

 بالغ خصش یکپ کودک دنب، شدمی تصور قبالً آنچه خالف رب ت:نسب در رییتغ 

 نیت. ااس متفاوت کامالً بالغ شخص کی با تناسب نظر از یو بدن بلکه ستین

 مینک بزرگ غبال فرد کی اندازه به را کودک بدن که یهنگام خصوص به تفاوت

 است نیسن نیا در و ماندمی یباق بلوغ زمان تا اختالف نیا .خوردمی چشم به

  .گرددمی بزرگسال فرد کی با متناسب یو بدن که

 که یقسمت ینترمهم ن:بد هایقسمت از یبعض ای یقبل صیخصا شدن دیناپد 

 گرید موارد زت. ااس موسیت یغده دشومی دیناپد کم کم کودک رشد نیح در

 دوران خاصهای رفتار از یبرخ و هیاولهای رفلکس رفتن نیب از به توانمی

 د. کر اشاره جایب هایییپرگو ای اکتشاف مانند یکودک و ینوزاد

 وها رفتار از یبرخ شدن محو مقابل رد :دیجد مشخصات و صیخصا کسب 

 ندیارف در که کندمی کسب هایتازی روان و یبدن مشخصات ردن، فبدهای بخش

ی، دائمهای دندان شیرو توانمی جمله آن زد. ادار ازینها آن به تکامل و رشد

 نام ار یمذهب دیعقا به نسبت یکنجکاو حس جادیا و یجنس اتیخصوص سبک

 د. بر



 رشد و تکامل 18

 یرشدهای الگو انواع
 نیا .کندمی یرویپ مشخصهای الگو یکسری از رشد ندیفرا شده ذکر موارد با توجه با

 ز: ا عبارتند ندشومی دهید یحرکت رشد درتر مشخص طور به کهها الگو

 هایالعمل کسعی، روان و یجسم از عمد، ارش انیجر رد ص:خا به عام یالگو 

 هب .گیردمی خود به یاختصاص تیوضع بعد و دارد یعموم یجنبه ابتدا کودک

 نانش خود از را بدن یکل حرکات ابتدا ودکت، کحرکا رشد مورد در مثال عنوان

 رتیفظر و تریاختصاص موارد سمت به حرکات نیا زمان گذشت با کهدهد می

  .درونمی شیپ

 ها پا سمت به سر سمت از یحرکت رشد الگو نیا طبق رب :یدم یسر یالگو

 که دیفهم توانمی حرکات رشد مراحل به تریقدق ینگاه اب .یابدمی گسترش

 ییاتوان و تنه کنترل پسه، سردآو دست به را گردن و سر کنترل ابتدا کودک

  .آوردمی دست به را رفتن راه و ستادنیا ییتوانا یبعد مراحل در و نشستن

 در را عضالت کنترل رشد اند، میزرش ندیفرا در گرا :یطیمح یمرکز یالگو 

 که تربزرگ عضالت ابتدا که برد میخواهی پ نکته نیا به میکن یبررس کودک

 مانند) بدن تریمحور و تریهای مرکزبخش در و هستند درشتتر حرکات مسئول

 قرار کنترل تحت و کرده رشد دارند قرار (... وها ن، شانهگه، لنتن، گرد و سر

 سترشگ تریطیمح و کوچکتر عضالت به کنترل نیا زمان گذشت اب .گیرندمی

 د. دار دنبال به را تریفظر حرکات انجام امر نیا که یابدمی

 تکامل و درش در مؤثر عوامل
 .اشدبمی هاانسان در مالحظه قابل که است یصیخصا نیمهمتر از یکی یفرد هایتفاوت

 مینک نظاره را نیعابر و میستیبا یالحظه آمد و پررفت محل کی در ما اگر که یطوربه

 الوهع ه.ریغ و وم نگه، رافن، قیزد، وق در ثالًم ،ددارنیی هاتفاوت هاآن که دید میهخوا


