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روانشناسي رشد تكاملي شامل بيان برنامه هاي رشد و اپي ژنتيك است كه توسط رويكرد سيستم هاي رشدي در 
گزينشي مختلفي روي ارگانيسم ها در زمان هاي مختلف در فشارهاي . طي دوره آنتولوژي توصيف گرديد

آنتولوژي وجود داشت و برخي ويژگي هاي نوزادان و كودكان در مراحل رشد انتخاب گرديد تا به عنوان يك تابع 
نمونه هايي از اين . انطباقي در آن زمان از زندگي آن ها عمل كند تا افراد بري مراحل بعدي بزرگسالي آماده شومد

اكثر مكانيزم هاي روانشناسي رشد داراي . وابع انطباقي بلوغ از طفوليت، بازي و رشد شناختي حاصل شده اندت
ماهيت قلمرويي خاص هستند و براي جنبه هاي مختلف رشد شناختي و اجتماعي كودكان و خصوصاً يادگيري زبان 

كودكان تأثير مي گذارد و الدين بر رشد تفاوت در كيفيت و كميت سرمايه گذاري و.و نظريه ذهن تعيين شده اند
برخي تفاوت هاي جنسيتي در كودكان مشاهده . استراتژي هاي مولد و مراقبتي آن ها را تحت تأثير قرار مي دهد

گرديد خصوصاً تفاوت هايي كه در طي بازي بروز نمودند، به عنوان پيش زمينه و آمادگي براي تفاوت هاي 
به دليل سازگاري مكانيزم هاي رشد با محيط هاي وراثتي ، اين . گرفته مي شوندجنسيتي در بزرگسالي در نظر 

مكانيزم ها همواره براي براي افراد هم دوره سازگار نيست و اين ناسازگاري مكانيزم هاي رشد با محيط هاي مدرن 
ك ديدگاه تكاملي ما عنوان مي نماييم كه ي. در تفاوت هاي افراد در برخي جنبه هاي آموزش رسمي مشهود است

درك بهتري از هستان شناسي انسان در جامعه معاصر ارزشمند باشد و يك ديدگاه رشدي  مي تواند براي توسعه
.براي درك بهتري از روانشناسي تكاملي اهميت دارد
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مثال،  به عنوان(حوزه جديد روانشناسي رشدتوجه بسياري از روانشناسان آكادميك را به خود جلب نموده است 
Buss ،۱۹۹۵ ؛Daly  وWilson ،۱۹۸۸ ،Tooby  وCosmides ،۱۹۹۲ .( روانشناسان رشد سعس دارند تا

جاي تعجب نيست كه اكثر پژوهش ها و . كاركرد انسان معاصر را در زمينه مكانيزم هاي رواني رشد توصيف نمايند
و كاركردهاي ) Buss ،۱۹۹۵به عنوان مثال، (تبط با جفتگيري نظريه پردازي ها در زمينه رشد بر رفتارهاي مر

افرادي كه خودشان را . تمركز نموده اند) Tooby ،۱۹۹۲و  Cosmidesمانند (اجتماعي در بين بزرگساالن 
بخشي از داليل اين امر اين است كه اعضاي بالغ . كمتر بر موضوع رشد تمركز نموده اند روانشناس رشد مي دانند

افراد قبل از توليد مثل باد دوران هاي طفوليت و كودكي را . ه شرايط الزم نظريه داروين را محقق مي كننديك نمون
براي بقا پشت سر بگذارند و اين عقيده پذيرفته شده است كه انتخاب طبيعي بيشترين سهم را در دوره هاي زندگي 

 دارد


