
 

 

 

  



 

 

 97پاسخ تشریحی سواالت روانشناسی رشد، ارشد 

 .روان آموز کپی شده است هایپاسخ ها عینا از مجموعه 

سوال نتیجه  20ز سوال ا 19پاسخ به تبریک! روان آموز! ه با مجموع 97درصدی سواالت روانشناسی رشد  95پوشش 

 اعتماد شما به این مجموعه است. 

 

 4گزینه  -71

، که واکنش های بادامه یا آمیگدالانگیختگی های فردی در تفاوتهستند. متضاد  سبک سرشتیمعاشری بودن دو  کمرویی یا

تازه راحتتر های های کمرو بادامه در برابر محرکدر بچه اجتنابی را کنترل می کند، در این سبک های سرشتی متضاد نقش دارد.

 برانگیختگی کمی ایجاد می شود. آمیز( معاشرتی )مردمشود اما در کودکان برانگیخته می

 93آموز، صفحه ل روانشناسی رشد روان مجموعه او

 3گزینه  -72

 است، همه چیز از محیط وارد ذهن می شود و تجربه، دانش را فراهم می کند. "لوح سفید"معتقد بود ذهن کودک یک  جان الک

کودکان دارای قابلیت های شناختی خاصی هستند که همین قابلیت ها محدودیت هایی در آنچه الک معتقد است در عین حال، 

سن خود هستند و تالش برای تغییر آنها بی فایده  خلق و خوهای خاصکودکان دارای  می توانیم به آنها بیاموزیم ایجاد می کند.

 .ت الک اعتقاد او به لوح سفید را به چالش می کشداین نظرااست.  

 21مجموعه دوم روانشناسی رشد روان آموز، صفحه 

 2گزینه  -73

( چند توانایی کودک را در ماه اول زندگی ارزیابی می کند:  بازتاب ها، تغییرات حالت، NBAS) مقیاس ارزیابی رفتاری نوزاد

 )این مقیاس توسط برازلتون تهیه شده است(. پاسخدهی به محرک های فیزیکی و اجتماعی و واکنش های دیگر

 218آموز، صفحه مجموعه اول روانشناسی رشد روان 

 1گزینه  -74

در مورد ویژگی های جسمانی نیست بلکه  محسوب می شود زیرا معتقد بود انتخاب طبیعی فقط نخستین کردارشناسداروین 

 انواع مختلفی از رفتارها را شامل می شود.



 

 

 26مجموعه دوم روانشناسی رشد روان آموز، صفحه 

 4گزینه  -75

حلی را برای رشد ارایه می کنند یعنی اگزینه ها شامل پیاژه، اریکسون و فروید همانطور که همگی می دانید و خوانده اید، مر همه

ند. با این حال برای توضیح بیشتر این سوال به متن دا به رشد ناپیوسته معتقدند. تنها بندوراست که رشد را فرایندی پیوسته می

 جزوه اشاره می کنیم. 

در رشد پیوسته، بین کودک و اشته اند. کسانی که از آغاز وجود دیمهارت های  تدریجی افزوده شدن یعنی رشد پیوسته

. مختلف مراحلبه شکل نمایان شدن آگاهی های جدید در هر مقطع زمانی  یعنی رشد ناپیوسته .وجود دارد تفاوت کمّیبزرگسال 

 .وجود دارد تفاوت کیفیدر رشد ناپیوسته، بین کودک و بزرگسال 

مفهوم مرحله این معنی را دارد که تفکر به صورت ساختارهای یکپارچه سازمان  .استبا اعتقاد پیاژه به مرحله مخالف بندورا 

ست مهارتهای مجزامی یابد که زیربنای نحوه تفکر کودک در بسیاری از تکالیف است. اما بندورا معتقد است تفکر شامل تعدادی از 

 که از یک زمینه شناختی به زمینه دیگر، متفاوتند. 

 131 و 1صفحات  روان آموز، روانشناسی رشددوم مجموعه 

 3گزینه  -76

ساختن طرحها، در نظر نوعی حرکت کردن به جلو است: ابتکار مرحله سوم اریکسون، ابتکار در برابر احساس گناه نامیده می شود. 

 ی و تخیلی است.رفتار این مرحله دارای کیفیتی هدفمند، رقابتبه آنها، سازماندهی فعالیت ها.  گرفتن اهداف، تالش برای رسیدن

 .یعنی جرات رو به رو شدن و دنبال کردن اهداف ارزشمند است،هدفمندی  هسته نیروی بنیادی من، در این مرحله

 191و  190، صفحه روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 1گزینه  -77

و محرومیت عاطفی کامل، باعث دق و رنجوری می  افسردگی اتکاییاشپیتز، محرومیت عاطفی جزئی از سوی مادر باعث  از نظر

 شود. 

 184، جدول صفحه روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 4گزینه  -78

ست که از طریق آن دو گرایش مختلف، به هم آمیزی تقابلی فرایندی ایکی از اصول نظریه گزل است.  اصل هم آمیزی تقابلی

 تدریج به سازمان دهی موثر می رسند 



 

 

 49، صفحه روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 3گزینه  -79

 در شده، پیشنهاد او به که هایی از کمک تواند می کودک چگونه ببینیم باید یادگیری جدید، برای کودک بالقوه توانایی تعیین برای

حوزه تقریبی رشد یا استفاده کند. ویگوتسکی فاصله ای را که کودک می تواند فراسوی سطح فعلی خود عمل کند  کار آن

 می تبیین بطور مستقل مساله حل بوسیله که است، فعلی رشد بین سطح فاصله رشد تقریبی حوزهنامید.  منطقه مجاور رشد

 تواناتر، حاصل می شود.  افراد یا بزرگساالن ماییراهن با مساله طریق حل از که بالقوه، رشد سطح و شود،

 139، صفحه روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 2گزینه  -80

که مجموعه ای از  سیستم فطری زیستیبه دنیا می آیند، یعنی یک  (LADابزار فراگیری زبان )از نظر چامسکی همه کودکان با 

برنامه بلکه با توجه به کودکان قواعد دستور زبان را داده های شنیداری محیط نمی سازند، قواعد مشترک همه زبان ها را دارد. 

محیط یک عامل حیاتی است اما فقط می تواند الگوهای تعیین شده ذاتی را  آنها را در خود به وجود می آورند. درون زاد ژنتیکی

 د. حمایت کند و فعال سازد. الگوی دستور زبان توسط ژنتیک تعیین شده است و محیط فقط آن را راه اندازی می کن

 150صفحه  ،روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 1گزینه  -81

در نظر گرفتن دیدگاه نامیده می شود. ویژگی های این مرحله عبارتند از:  فردگرایی و مبادله، رشد اخالقی کلبرگمرحله دوم 

رت مقابله به مثل به صو، قضاوت درباره عمل درست بر اساس نفع شخصی، نسبی گرایی و آزادی در عالیق فردی، های مختلف

 معادله منصفانه.لطف برابر و 

 109، جدول صفحه روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 2گزینه  -82

اشاره کرد و معتقد بود روانشناسی باید تعامل این  تعامل نیروهای درونی و بیرونی )رشد درونی و فرهنگ(ویگوتسکی به 

ودک ظاهر شود ویگوتسکی و طرفدارانش با این نظر رشدگرایان که هر چیزی باید از درون خود کنیروهای متضاد را بررسی کند. 

 مخالف هستند. 

 140صفحه  ،روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 2گزینه  -83



 

 

 بزرگساالن مینیاتوریبه کودکی به عنوان یک مرحله جدا داده می شد. معتقد بودند کودکان اهمیت کم در قرون وسطی، 

 گفته می شود.  پیش ساخت گرایییا  نظریه فرم یافتگی پیشینهستند که از پیش فرم گرفته اند. به این نظریه، 

 11صفحه  ،روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 3گزینه  -84

آمیختن تدریجی صفات و  مفاهیم مربوط به نقش جنسیتی به آهستگی در حال تغییر است . آنچه ظاهرا تکوین آن آغاز شده

مفهوم روان شناختی آندروژنی که به افرادی  .استردانه و زنانه در یک قالب ( و مونث و ایجاد آندروژنی ) منقش های مذکر 

با داشتن ترکیبی از ویژکیهای مردانه و زنانه به طور همزمان اشاره می کند توسط پژوهشهای متعددی مطرح شده است .این فکر 

اره آندروژنی داد مشهور شد. مطابق با نظر بم افراد آندروژن به دلیل داشتن هر به طور وسیعی به دلیل چهارچوب نظری که بم درب

ر دو ویژگیهای مردانه و زنانه ، آرایه های وسیعی از رفتارها را برای آنها فراهم می کند و به آنها اجازه می دهد که به رفتارهای موثرت

وژن در روابط میان فردی خود منعطف فرض می شوند. از بهداشت روانی و وابسته به شرایط ) موقعیت( بپردازند. بنابراین افراد آندر

کمال شخصیتی بهتری برخوردارند، بوسیله مفاهیم نقش جنسیتی جزمی محدود نمی شوند و از نظر پاسخ دهی کارآمد به موقعیت 

و در مهارت مردانه بصورت مردانه و در  های مختلف و گسترده، آزادتر هستند. بنابراین افراد دوجنسیتی کامالً انعطاف پذیر هستند

 تکالیف زنانه بصورت زنانه عمل می کنند

 1گزینه  -85

انباشته شده، قضاوت خوب و مهارت در آداب اجتماعی بستگی  دانش و تجربهبه مهارت هایی اشاره دارد که به  متبلور هوش

 توانایی های هوش متبلور از طرف فرهنگ ارزشمند هستند.  دارد.

وابسته است: توانایی تشخیص روابط بین محرک های دیداری، سرعت  اتپردازش اطالعبه مهارت های اساسی  هوش سیال

هوش سیال کمتر تحت تاثیر فرهنگ است و مغز و یادگیری منحصر بفرد بیشتر بر آن تاثیر  .تحلیل اطالعات و توانایی حافظه فعال

 دارد.

 74، صفحه روان آموز روانشناسی رشد اولمجموعه 

 4گزینه  -86

 ویژگی های اختالل آسپرگر عبارتند از: 

 بدون تاخیر زبان و تاخیر عقلی اتیسم اماشبیه  -

 (اتیسمبهره هوشی تقریبا بهنجار، بهره هوش کالمی باالتر از غیرکالمی )برعکس  -

 اتیسمبروز دیرتر از  -



 

 

 شیوع بیشتر در پسران -

 104صفحه آسیب شناسی روانی روان آموز،  دوم مجموعه

 3گزینه  -87

ند و سپس به طور منظم مثل دانشمندان ابتدا در مورد انواع احتماالت ممکن فکر می کنوری پیاژه، نوجوانان در مرحله عملیات ص

 را برقرار می کند.  تمام ترکیب های ممکنآنها را مورد آزمایش قرار می دهند. طبعیت فکر صوری ترکیبی است یعنی 

مکن است به سمت می پردازند. مدرباره آینده  به جای زندگی در دنیای ملموس و عینی، به تفکر اننوجوانبر اساس این ویژگی 

واقع گرایی یا آرمان گرایی افراطی بروند. اندیشه های انتزاعی مثل عدالت را درک می کنند و جوامع فرضی متفاوت با جامعه فعلی 

 را در نظر می گیرند. 

است. او نیروی نامحدودی به افکار خود نسبت می دهد و با یک تفکر آرمان  نوعی خودمحورینوجوان  تفکر آرمان گرایانهاین 

 .می نامند"اعتقاد به رستاخیز "خود است. به این دلیل دوره نوجوانی را  محیط با من سازشگرایانه به فکر تغییر جهان و 

 86و  84صفحات  ،روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 4گزینه  -88

 یده می شود.نام / دلبستگی واضح  دلبستگی شدید و نزدیکی جویی فعال در نظریه بالبی شکل گیری دلبستگیمرحله سوم 

خاص شدیدتر و اختصاصی تر می شود و اضطراب جدایی و ترس از غریبه دیده می شود. در  دلبستگی به شخصدر این مرحله، 

تثبیت می شود. یعنی کودک محل و  "نظام مبتنی بر هدف"، رفتار در یک وقتی دنباله روی فعاالنه شروع می شوداین مرحله، 

می کند تا  "تنظیم"و  "تصحیح"مکان والد را در نظر می گیرد و اگر مادر او را ترک کند، مادر را تعقیب و حرکت خود را 

 زمانی که به مادر نزدیک شود و مادر او را در آغوش بگیرد. 

 30صفحه  ،روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 2گزینه  -89

است. مراحل به صورت متناوب شناختی و عاطفی یا مرکزگریز و  از نظر عاطفی و شناختی ناپیوستهشکل گیری سازمان روانی 

 شوند )یعنی مراحل به صورت یک در میان، شناختی یا عاطفی هستند(مرکزگرا ظاهر می 

 56صفحه  ،روان آموز روانشناسی رشددوم مجموعه 

 1گزینه  -90



 

 

آشفتگی بسیار در هنگام جدایی، رفتار دوسویه به هنگام بازگشت دلبستگی ناایمن دوسوگرا با این ویژگی ها مشخص می شود: 

مادران این کودکان رفتار دن به مادر و عدم کاوش محیط اطراف. مادر به شکل نزدیکی به مادر و سپس راندن او با خشم، چسبی

دلبستگی شکل گرفته در کودکی به شکل الگوهای ار مغایر دارند. متناقضی دارند، گاهی صمیمی و پاسخده هستند و گاهی رفت

 .درونی در بزرگسالی ادامه می یابند عامل

وضوع( یاد گرفته ایم. عدم ما دنیای خارج را بر اساس دیدگاه هایی مورد توجه قرار می دهیم که از افراد مهم زندگی )ابژه یا م

می شود که منجر به عدم اعتماد به نفس، وابستگی شدید و  ایگو ضعیفحمایت و محبت کافی و بدرفتاری در کودکی باعث ایجاد 

جداسازی / دونیم سازی دفاع  ایگوی ضعیفی دارند که با  افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی،ترس از تنهایی خواهد شد. 

(Splitting) .آنها افراد و رویدادها را سیاه یا سفید، خوب یا بد می بینند و حد وسط ندارند. مشخص می شود 

 179 صفحه ،آسیب شناسی روان آموز اول مجموعه

 33مجموعه دوم روانشناسی رشد روان آموز، صفحه 

 

 از اعتمادتان سپاس گزاریم


