
  

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 راهبردهای پژوهشی و نظریه تاریخچه،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 مباحث اساسی .1

 اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، تحقیقات درباره کودکان شروع نشده بود. تحقیقات درباره رشد  تا

 (.4331)الدر، پدیدار شدند4391و4391ی هتغییر در روند زندگی در دهبزرگسالی، پیری، و 

 اند. هنگامی که این وجود داشته ها، قرنکنندمیینکه چگونه افراد رشد و تغییر ای هدربار هازنیگمانه اما

 ی رشد الهام بخشیدند.هابا پژوهش ترکیب شدند، به ساختن نظریه هاگمانه زنی

 رای مشاهدات ما از افرادتأمین اوال، آنها چارچوب منظمی را ب ی مهمی هستند.هاابزار ها به دو دلیلنظریه

یی که ها. ثانیا، نظریهدهندمیبینم هدایت کرده و به آن معنی عبارت دیگر، آنها آنچه را که می . بهکنندمی

 گذارند.را برای اقدام عملی در اختیار میتوسط پژوهش تایید شده اند، مبنای دقیقی 

 ا از یک نظر ب های فرهنگی و نظامهای عقیدتی زمان خود قرار دارند. اما نظریههاتحت تاثیر ارزش هانظریه

 : ادامه وجود یک نظریه به تأیید علمی نیاز دارد.عقیده معمولی تفاوت مهمی دارند

 اد چگونه اینکه افری هارهای مختلفی را دربدارد که دیدگاههای متعددی را در برحوزه رشد انسان نظریه

 .دهندمی ارائه، کنندمیهستند و چگونه تغییر 

 ندهی کنیم، زیرا تقریبا همه توانیم آنها را سازماجود دارند، ولی به راحتی میهای متعددی وبا اینکه نظریه

( آیا 2ه؟ )رشد پیوسته است یا ناپیوستی ه( آیا دور4: )گیرندرابطه با سه موضوع اساسی موضع میآنها در 

امل ارثی ( آیا تاثیر عو9احتمالی وجود دارد؟ )ی هیا چند دور کندمیرشد تمام افراد را مشخص ی هدور یک

 تر است یا تأثیر عوامل محیطی؟بر رشد مهم

 

 رشد پیوسته است یا ناپیوسته؟ .1.1

 بزرگساالن را به بهترین های نوباوگان، کودکان، نوجوانان، و های موجود بین تواناییتوانیم تفاوتچگونه می

 گیرند.نظر می های عمده دو احتمال را دردهد، نظریهنیم؟ به طوری که شکل زیر نشان میوجه توصیف ک

  شبیه بزرگساالن به دنیا پاسخ  خیلی دبستانیپیشیک دیدگاه بر این باور است که نوباوگان و کودکان

چنین باشد، در این صورت  اگر .شودمیا پیچیدگی مربوط فا به مقدار ی. تفاوت بین بالغ و نابالغ صردهندمی

 .(اندسانی که از آغاز وجود داشتهیک هایمهارتفرایند افزودن تدریجی ) تغییر در تفکر فرد باید پیوسته باشد

 های منحصر به فرد فکرکردن، احساس کردن و رفتار کردن دارند دگاه دوم، نوباوگان و کودکان روشطبق دی

فرایندی که ؛ است ی بزرگساالن تفاوت دارند. اگرچنین باشد، در این صورت رشد ناپیوستههابا روشکه کامال 

 شوند.به آن در زمانهای خاصی پدیدار میدادن یا و پاسخدن های تازه و متفاوت درکبموجب آن روش

 دهد، در نظروی میا به صورتی که طبق مراحلی رهایی که دیدگاه ناپیوسته را قبول دارند، رشد رنظریه 

های خاص رشد را کر، احساس، و رفتار کردن که دورهفگیرند. مرحله عبارت است از تغییر کیفی در تمی

که هر پله با شیوه ای، رشد مانند باال رفتن از پلکان است، به طوری های مرحله. در نظریهکندمیمشخص 

از یک مرحله  که افراد هنگامی که کندمینیز فرض . مفهوم مرحله این را تری مطابقت داردعمل کردن پخته



  

 

گذرانند. به عبارت دیگر، به جای اینکه تغییر ی سریع تغییر را میهاشوند، دورهبعدی میی هوارد مرحل

 تدریجی و جاری باشد، نسبتا ناگهانی است.

  دپروازانه با مشکالت گیرد؟ در واقع، این فرض بلنصورت یک رشته مراحل منظم صورت میآیا رشد واقعا به

 جدی روبه روست. 

 

 
 

 رشد یک دوره دارد یا چند دوره؟ .1.1

 با این کنندمیرشد یکسانی را طی ی هایی، زنجیرکه افراد در هر ج کنندمیان مرحله ای فرض پردازنظریه .

های متفاوتی که کودکان و بزرگساالن در موقعیتای آگاه شده است رشد انسان به طور فزایندهی ه، حوزحال

شرایط شخصی و محیطی که می توانند به مسیرهای تغییر یعنی، ترکیبات منحصر به فرد ؛ کنندمیزندگی 

 متفاوتی منجر شوند.

 یی را در نظر می گیرندکه رشد را به صورت چند الیه و پیچیده شکل هاان امروزی موقعیتپردازنظریه

محیطی، آنها ی ه. از جنبکنندمیشخصی، آنها وراث و ساخت زیستی را منظور ی ه. از جنبدهندمی

افراد، مانند ی هی نزدیک، مانند خانه، مدرسه ، و محله و همین طور شرایط دورتر از زندگی روزمرهاموقعیت

ران به طور . سرانجام اینکه، پژوهشگکنندمیتاریخی را منظور ی هی اجتماعی، و دورهاامکانات جامعه، ارزش

 فزاینده ای از تنوع فرهنگی در رشد آگاه شده اند.



  

 

 

 تأتیر نسبی طبیعت و تربیت .1.1

  یعنی، اطالعات ارثی که در لحظه لقاح از والدین خود  -منظور از طبیعت، استعدادهای فطری زیستی است

ر ساخت زیستی و دنیای مادی و اجتماعی است که بی هدریافت می کنیم. منظور از تربیت، نیروهای پیچید

یی را برای هانقشحداقل  هابا اینکه تمام نظریه ما قبل و بعد از تولد تأثیر می گذارند. شناختیروانتجربیات 

 ل می شوند، اما از نظر تأکید تفاوت دارند.طبیعت و تربیت قائ

 می کند تاثیر می  ی فردی را توجیههاو تربیت بر نحوه ای که تفاوت ی طبیعتهانقشی هموضع نظریه دربار

)  )اینکه افرادی که در یک خصوصیت باال یا پایین هستند کنندمیانی که بر ثبات تأکید پردازنظریهو  گذارد

مثل توانایی کالمی، اضطراب، یا معاشرتی بودن ( در سنین بعدی نیز به همین صورت می مانند( معموال بر 

هم بدانند، معموال معتقدند که تجربیات اولیه الگوی دایمی . اگرآنها محیط را مکنندمیاهمیت وراثت تأکید 

 .کنندمیرا تعیین  رفتار

 ی تأکید پذیرانعطافآنها بر (. 2111شانکر، )گرین اسپن و  تری دارندشبینانهپردازان دیگر نظر خونظریه

سر این کتاب خواهیم ادر سرت که اگر تجربیات تازه از تغییر حمایت کنند، امکان آن وجود دارد. این؛ کنندمی

ی آنها هاپذیری اختالف نظر زیادی دارند. پاسخدید که پژوهشگران در رابطه با مسئله ثبات در برابر انعطاف

 هایی از رشد تفاوت دارند.ها یا جنبهاغلب در زمینه



  

 

 وقتی که با این حوزه بیشتر آشنا شوید خواهید دید که مواضع تعدادی از : متعادل دورنمای عمر: دیدگاهی

ان امروزی معتقدند که تغییرات پیوسته و ناپیوسته هر دو پردازنظریهان مالیم شده اند. برخی از پردازنظریه

او های ی منحصر به فرد و موقعیتهاجنبه ی همگانی وها. برخی قبول دارند که رشد جنبهدهندمیروی 

گیرند که هر یک توانایی روزافزونی هم وراثت و محیط را به صورت تأثیرگذار بر هم در نظر می دارد. تعداد

 .دهدمیهای کودک تحت تأثیر قرار و قابلیتدیگری را در تغییردادن صفات 

 د شده در هایی که فرد متولکی، متوسط امید زندگی )تعداد سالبه خاطر بهبود تغذیه، بهداشت، و دانش پزش

تواند انتظار زندگی کردن داشته باشد( در قرن بیستم در مقایسه با پنج هزار سال پیش سال بخصوصی می

 افزایش یافته است.

 فرایندی که پیوسته جریان ؛ ای رشد را به صورت سیستمی پویا در نظر می گیرندپژوهشگران بطور فزاینده

و اجتماعی آن را  شناختیروانتأثیرات زیستی، ی هیچیدداشته و از لقاح تا مرگ گسترش دارد و شبکه پ

ی پویا، دیدگاه عمر است. چهار فرض ها(. رویکرد اصلی سیستم2112)لرنر، تئوکاس، و روبک، دهدمیشکل 

( بسیار 9دی و چندجهتی، )( چندبع2( دایمی، )4: رشد ) دهندمیاین دیدگاه گسترده را تشکیل 

 .(4331و همکاران،  نیروی تاثیرگذار با هم بر آن تاثیر دارند ) بالتس ( چندین1پذیر است و )انعطاف

 رشد دایمی است .1.1.1

 سنی از نظر تأثیر آن بر روند زندگی، برتر نیست. به جای آن، رویدادهایی که ی هطبق دیدگاه عمر، هیچ دور

برابری بر تغییر آینده بر هر دوره تأثیر می گذارند، که در جدول زیر خالصه شده اند، می توانند تأثیرات 

اجتماعی که  -: بدنی، شناختی و هیجانی دهدمیکلی روی ی هداشته باشند. در هر دوره، تغییر در سه زمین

ها ما به منظور سهولت بحث آنها را متمایز می کنیم )به شکل زیر برای شرح هر یک نگاه کنید(. این زمینه

 ذار بر یکدیگر هستند.پوش و تأثیرگواقعا متمایز نیستند؛ آنها هم

 بین  هایی را در رشد ماردی دارد که شباهتبفهای منحصرخود و ضروریات و فرصتی هسنی برنامی ههر دور

هایی شوند و سازگاریرو میهایی که افراد با آنها روببا این حال، در طول زندگی، چالش آورد.افراد به بار می

 متفاوت هستند. ، از نظر زمان و الگو بسیارکنندمیکه 

 



  

 

 رشد چندبعدی و چند جهتی است .1.1.1

 پیچیده ای از نیروهای زیستی، ی همیز)آ و سازگاریهای رشد چند بعدی هستند هااز دیدگاه عمر، چالش

رشد در طول عمر، حداقل از دو نظر، چند جهتی نیز هست. اوال،  بر آن تاثیر دارند. ، و اجتماعی(شناختیروان

 .شودمیگر ، بلکه در هر دوره ای با اُفت و خیز جلوهشودمیمحدود نرشد به بهبود عملکرد 

 ًجهتی است. با اینکه برخی بعدی است، در هر زمینه رشد، چند، تغییر عالوه بر اینکه در طول زمان چندثانیا

 ی پختگی احتماال کاهش یافته شوند، ولی آگاهیهای عملکرد شناختی فرد )مثل حافظه( در سالهااز ویژگی

 .دهدمیپرورش  همی جدید تفکر را هاتردید افزایش یافته و شکلدر زبان انگلیسی و فرانسوی بدون او

 

 است  پذیرانعطافرشد  .1.1.1

  عملکرد عقالنی نیز با افزایش سن  است. پذیرانعطافپژوهشگران عمر تأکید دارند که رشد در تمام سنین

ی هادر انواع توانایی ایمالحظهقابلی هامی ماند. افراد سالخورده به آموزش ویژه با دستاورد پذیرانعطاف

 .دهندمیذهنی پاسخ 

  که پیری آن گونه که اغلب تصور شده است  کنندمیی این موضوع را روشن پذیرانعطافشواهد مربوط به

تری رساند، تصویر دقیقی مستمر را میو توانایکه دگرگونی « پروانه» هنیست. در عوض، استعار« خرابیخانه»

؛ به شودمیپذیر (. با این حال، رشد به تدریج کمتر انعطاف2119)لم،  دهدمی ارائهرا از تغییر در طول عمر 

 ی در بین افراد بسیار متفاوت است.پذیرانعطاف. یابندمیطوری که توانایی و فرصت برای تغییر کاهش 

 

 شناسی و محیطبحث ویژه : زیست .1.1.1.1

  ی ناخوشایند خانواده و طالق هاکه مخاطرات محیطی، مانند فقر، تعامل دهندمیانبوهی از شواهد نشان

شواهد  .کنندمیکان را برای مشکالت آتی آماده والدین، بیکاری، بیماری روانی، و سوء مصرف مواد، کود

به طور  ؛صورت وجود مخاطراتی برای رشدتوانایی سازگار شدن مؤثر در  -ی پذیرانعطافی هجدید دربار

تا از جوانان در برابر هایی را پیدا کنند ای مورد توجه قرار گرفته اند زیرا پژوهشگران می خواهند راهفزاینده

 تأثیرات مخرب شرایط زندگی استرس زا محافظت کنند.

استرس زای زندگی، محافظت به نظر رسید که چهار عامل از فرد در برابر عواقب زیانبار رویدادهای  

خصوصیات زیستی کودک می توانند مواجهه با خطر را کاهش  الف( خصوصیات شخصی:: کنندمی

دهند یا به تجربیاتی منجر شوند که رویدادهای استرس زاس اولیه را جبران کنند. هوش باال و 

عوامل محافظت کننده  (هادر موسیقی یا ورزش )مثال استعدادهایی که از لحاظ اجتماعی ارزشمند هستند

  هستند.

تواند میصمیمانه با حداقل یکی از والدین که محبت کند، ی هرابطصمیمانه با والدین: ی هرابطب(  

انتظارات باالی مناسبی داشته باشد، فعالیتهای کودک را زیر نظر بگیرد، و محیط خانه را سازمان دهد، به 



  

 

از خصوصیات شخصی  شته باشید که این عامل )و عامل بعدی(ی کمک می کند. اما توجه داپذیرانعطاف

  کودکان مستقل نیست.

، رابطه پذیرانعطافترین نعمت کودکان با ثبات: نزدیکی هت اجتماعی خارج از خانوادحمایج(  

، خاله، عمو، مادربزرگمحبت است که لزومی ندارد والد باشد. پدر یا کفایت و بانیرومند با یک بزرگسال با

ی وی کمک کند )مستن پذیرانعطافبه  تواندمییا آموزگاری که رابطه خاصی را با کودک برقرار می کند 

تحصیلی ارزش  و برای پیشرفت کنندمیارتباط داشتن با همساالنی که از مقررات تبعیت  (.2112و رید

  ی ارتباط دارد.پذیرانعطافنیز با  ل هستندقائ

ی جامعه، مدارس خوب، مراقبت از سالمتی و خدمات هاحمایت :ی جامعههاصتامکانات و فرد(  

، و مراکز تفریحی، به بهزیستی والدین و کودکان کمک هااجتماعی مناسب و در دسترس، کتابخانه

بزرگتر و نوجوانان  یی برای شرکت کردن در زندگی اجتماعی به کودکانها. به عالوه، فرصتکنندمی

دهد می قرار فردرا در اختیار  یی هامشارکت در جامعه فرصت تا بر نامالیمات غلبه کنند. کنندمیکمک 

ی او کمک پذیرانعطافای را پرورش دهد که این خود به تازه هایمهارتتا روابط معناداری برقرار کند و 

  (.2112)سکام،  بیشتری کرد

راثت و محیط تأکید دارد. کودکان و نوجوانانی که تباط پیچیده بین وی بر ارپذیرانعطافی هپژوهش دربار 

به خصوصیات مثبت که از استعداد فطری ناشی می شوند، مجهز هستند و تجربیات بارآوری مطلوبی 

با این حال، هنگامی که چندین  ی استرس زا دست به کار می شوند.هادارند، برای کاهش دادن موقعیت

بنابراین، باید . شودمیآنها به طور فزاینده ای دشوار  خطر با هم جمع می شوند، غلبه کردن بر

 یی مخاطرات را کاهش و روابط را در خانه، مدرسه، و جامعه بهبود بخشند.هامداخله

 

 گذارندقرار دارد که بر یکدیگر تاثیر میرشد تحت تاثیر عوامل متعددی  .1.1.1

  ،طبق دیدگاه عمر، مسیرهای تغییر بسیار متنوع هستند، زیرا رشد تحت تاثیر نیروهای چندگانه زیستی

تاریخی، اجتماعی، و فرهنگی قرار دارد. گرچه این تاثیرات گسترده را می توان در سه طبقه سازمان داد، اما 

 .کنندمیآنها با هم عمل 

بینی کرد که چه توان پیشقویا با سن ارتباط دارند و می رویدادهایی که: اثیرات مربوط به سن. 1.1.1.1

، اغلب افراد مثالشوند. ، تاثیرات مربوط به سن نامیده مییابندمیافتند و چه مدت ادامه موقعی اتفاق می

در کودکی و نوجوانی خیلی تاثیرات مربوط به سن  روند.از اولین سالگرد تولد خود راه میمدت کوتاهی بعد 

تا  کردهها بسیاری از تجربیات مرتبط با سن را تحمیل متداولند، زیرا تغییرات زیستی سریع و فرهنگ

  به آنها نیاز دارند.ه که برای مشارکت در جامع کنندمیی را کسب هایمهارتکه جوانان  بدست آیدطمینان ا

یی قرار دارد که منحصر به رشد همچنین عمیقا تحت تاثیر نیروها: تاثیرات مربوط به تاریخ. 1.1.1.1

 ی رونق یاهاو دوره جنگها گیر،های همههای آن عبارتند از: بیماریتاریخی خاصی هستند. نمونهی هدور



  

 

که چرا افرادی که تقریبا در یک دوره به دنیا  دهندمیاین تاثیرات مربوط به تاریخ توضیح  رکود اقتصادی.

های دیگر به هم دارند که آنها را از کسانی که در دوره هایی باشباهت؛ شوندکه همدوره نامیده میاند؛ آمده

 .کنندمیمتمایز  اند،آمدهدنیا 

هنجاری یعنی معلول یا عادی. تاثیرات مربوط به سن و مربوط به تاریخ، : تاثیرات غیرهنجاری. 1.1.1.1

گذارد. تاثیرات غیر هنجاری تاثیر مییک بر تعداد زیادی از افراد به  شیوه مشابه  زیرا هر ،هنجاری هستند

قابل بندی فتند و از جدول زمانااتفاق می آنها فقط برای یک یا چند نفر، رویدادهای غیر عادی هستند

چون رویدادهای  .دهندمیبودن رشد را افزایش تیجهنتیجه، آنها چند . درکنندمیبینی تبعیت نپیش

ا را بررسی کنند. با این حال، به آنه توانندمیپژوشگران به سختی  .افتندتصادفی اتفاق میطورهنجاری بغیر

تاثیر قدرتمندی بر ما  توانندمیکنیم، این رویدادها توجه به تجربیات خود تصدیق می که هر یک با طوری

 .  مانند ازدواج، مادر شدن، بیماری و ... .داشته باشند

 تر شده و زرگساالن امروزی، تاثیرات غیرهنجاری قویسازند که در رشد بپژوهشگران عمر خاطر نشان می

دهنده قدرتمند تجربیات روزمره است و سن کماکان سازمان اند.تر شدهتاثیرات مربوط به سن ضعیف

های قومی و های سنی مبهم شده و در بین گروهاند. ولی شاخصانتظارات مرتبط با سن قطعا از بین نرفته

، به ماهیت سیال رشد در طول رویدادهای غیرهنجاری در روند زندگی هنقش فزایندها تفاوت دارند. فرهنگ

، روی چندین مسیر و پیامدهای بالقوه رشد توجه کنید که دیدگاه عمر بجای یک مسیر .شودمیعمر افزوده 

 (.ته استیافهای گوناگون گسترشارد که در جهتبرداشتی که بیشتر به تار و پودی شباهت د) کندمیتاکید 

 

 مبنای تاریخی .1

 های فرهنگی غرب، تفکر فلسفی، و پیشرفت علمی ها در ارزشی امروزی رشد انسان حاصل قرنهانظریه

 . برای اینکه این روش را به صورتی که امروز وجود دارد بشناسیم، باید به سرآغاز آن برگردیم.هستند

مجزا از  ایپانزدهم(، کودکی که به صورت دورهدر اروپای قرون وسطی )قرن ششم تا : فلسفه کودکی. 1.1

ها( به گناهکاری ذاتی ها ) خشکه مقدسپیوریتانی هشد. در قرن شانزدهم، عقیدبزرگسالی در نظر گرفته می

و لجوج هستند. برای رام کردن کودک منحرف، ر به این دیدگاه منجر شد که کودکان به  طور فطری شرو

 ای توصیه شدند.محدود کننده های فرزندپرورری خشن وروش

های شان و منزلت انسان تاکید کردند. فیسلوفان عصر روشنگری قرن هفدهم بر آرمانجان الک :  .1.1.1

( فسلسوف بریتانیایی، پیش درآمد دیدگاه قرن بیستم، یعنی رفتارگرایی 4992-4911های جان الک )نوشته

کودک را به صورت لوح سفید در نظر داشت. طبق این  ی آن بحث خواهیم کرد. الکبود که بعدا درباره

( والدین 4931/4132دهد. الک )دیدگاه، کودکان در ابتدا چیزی نیستند؛ تجربه، شخصیت آنها را شکل می

از طریق راهنمایی دقیق، الگوی مؤثر، و پاداش دادن به  توانندمیرا به صورت مربیان منطقی توصیف کرد که 

رفتار خوب، کودک را به هر صورتی که دوست داشته باشند، شکل دهند. فلسفه او باعث شد که خشونت 



  

 

پیوسته در نظر داشت؛ رفتارهای او رشد را به صورت  نسبت به کودکان به محبت و دلسوزی تبدیل شود.

گیرند. نظر او درباره کودک به های صمیمانه و با ثبات والدین شکل میق آموزهبزرگساالنه به تدریج از طری

نیروی محیط در شکل دادن کودک. در ضمن،  -دهد که او طرفدار تربیت بود صورت لوح سفید نشان می

رشد و تغییر در سنین بعدی به خاطر تجربیات جدید حکایت ی هاعتقاد او به طبیعت، از احتمال چند دور

الک، کودکان در شکل دادن سرنوشت خود، که دیگران آن را لوح سفید ی هرد. سرانجام اینکه، در فلسفدا

 ، نقش کمی دارند.کنندمیحک 

در نظر داشت که به های اصیل ( کودکان را به صورت وحشی4322/4992روسو )ژان ژاک روسو: . 1.1.1

روسو بر  ی برای رشد منظم و سالم برخوردارند.های فطرطور طبیعی از موهبت درک درست و غلط و برنامه

این است که به درک اخالقی فطری و  کندمیکرد که آموزش بزرگساالن تنها کاری که تصور می خالف الک

فلسفه کودک محور بود که به  زند. فلسفه اوساس کودکان صدمه میهای منحصر به فرد تفکر و احروش

نوباوگی، کودکی، اواخرکودکی، و نوجوانی، پذیرای ی هموجب آن بزرگساالن باید در هریک از چهار مرحل

این فصل  ، که قبال در«مرحله»نخست، روسو دو مفهوم بانفوذ را دربردارد: ی هفلسف نیازهای کودکان باشند.

رشدی اشاره دارد که به صورت ارثی تعیین شده و به طور طبیعی که به روند  «رسش» (2پرداختیم و ) به آن

دانست. او رشد را به صورت سرنوشت خود میی هکنندخالف الک، کودکان را تعیین . روسو برشودمیشکوفا 

که طبیعت آن را  کندمیای تبعیت بر داشت که از روند واحد و یکپارچه ای نیز درناپیوسته و مرحله فرایندی

 ریزی کرده است. مهبرنا

قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، دو فیلسوف آلمانی به نامهای جان : فلسفه بزرگسالی و پیری. 1.1.1

که توجه به رشد، به بزرگسالی  ( تاکید کردند4999-4111اوگوست کاروس ) نیکوالس تتنس و فردریش

ها و ( به علت4999تتنس ) مطرح کردند.پیری ی هی مهمی را دربارهاها سئوالآن گسترش یابد. هریک از

و تاثیر دوران تاریخی بر روند توان در بزرگسالی تغییر داد، ای که رفتار را میهای فردی، درجهتفاوتی هدامن

های عقالنی را که گاهی منافع ضعف توانندمیزندگی پرداخت. او با تشخیص دادن این موضوع که افراد مسن 

( با مشخص کردن چهار 4111کاروس ) جبران کنند، از زمان خود جلوتر بود. کنندمیای را منعکس نهفته

ت: کودکی، جوانی، بزرگسالی، و پیری. کاروس نیز مانند تتنس، از مراحل روسو فراتر رف دوره در روند زندگی،

ای را از چند جهتی مالحظهقابلهای او آگاهی پیری را عالوه بر افول، دوره پیشرفت در نظر داشت. نوشته

 که محور دیدگاه عمر هستند. کنندمیی رشد منعکس پذیرانعطافبودن و 

 

 سرآغاز علمی. 1.1

 ل یافت. طولی نکشید که مشاهدات م و اوایل قرن بیستم به سرعت تحوبررسی رشد در طول قرن نوزده

 داشتند. ای را به دنبالهای پیشرفتهها و نظریهتغییر انسان، روشی هپیشین دربار

 


