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 مقدمه

 مجموعه روانشناسی رشد نشر روان آموز، روانشناسی رشد جزو دروس مهم آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی است. در

رشد از کودکی تا پیری در مجموعه اول و نظریات رشد در مجموعه دوم به شکل کامل و جامع با استفاده از پنج منبع اصلی  چرخه

همچنین شامل سواالت طبقه بندی شده ارشد و دکتری  . مجموعه حاضرکنکور ارشد و دکتری روانشناسی جمع آوری شده است

. از آنجا که مطالعه تمام کتاب های منبع برای داوطلبان دشوار است این مجموعه می تواند در مطالعه مباحث و آزاد است سراسری

مهم کنکوری شما را یاری کند. توصیه ما همواره این بوده است که تا جایی که امکان دارد در مطالعه اول کتاب اصلی را مطالعه 

ل ها بیشتر آشنا شوید، می توانید فصول مجموعه را با کتاب اصلی تطبیق داده و سپس برای دوره ها کنید تا با توضیحات و مثا

فقط از این مجموعه استفاده کنید. برای فصولی که فرصت خواندن منبع اصلی را ندارید به این مجموعه اکتفا کنید و مطمئن 

ارشد روانشناسی  6دکتری روانشناسی و رتبه  2خجوی، رتبه باشید تمام مباحث مهم ذکر شده است. این مجموعه توسط زینب 

بالینی و مدرس درس روانشناسی رشد تهیه شده است. امیدواریم که شما نیز با استفاده از این مجموعه بتوانید درصد مطلوبی در 

ذیرای نظرات ارزشمند شما این درس کسب کنید. هیچ مجموعه ای بی نیاز از نظرات خوانندگان آن نیست، مثل همیشه مشتاقانه پ

 هستیم.

 زینب خجوی، مدیر مجموعه روان آموز

ravanamooz@yahoo.com 

  www.ravanamooz.ir 

 

 

 

  978 -600 -96564 -3 -1  شابک:

 

تمام یا قسمتی از این اثر را بدون است. هر کس  1348این اثر مشمول قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 

 اجازه مولف نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت
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 موضوعات اساسی روانشناسی رشد -1فصل 

 موضوعات اساسی رشد 

 همه نظریات رشد تالش می کنند به چند سوال اساسی پاسخ دهند:

 رشد پیوسته است یا ناپیوسته؟ (1

 مهارت های یکسانی که از آغاز وجود داشته اند  تدریجی = افزوده شدن رشد پیوسته

 وجود دارد: آنها شبیه هستند و فرق آنها  فقط در مقدار یا پیچیدگی رفتار است. تفاوت کمّیو بزرگسال  در رشد پیوسته، بین کودک

 مختلف مراحلبه شکل = نمایان شدن آگاهی های جدید در هر مقطع زمانی رشد ناپیوسته

 وجود دارد: کودکان شیوه های تفکر، احساس و رفتار منحصر به فردی دارند. تفاوت کیفیدر رشد ناپیوسته، بین کودک و بزرگسال 

 یک روند رشد برای همه انسان ها هست یا چند روند وجود دارد؟ (2

 یک دوره رشد =  نظریه پردازان مرحله ای فرض می کنند که افراد در همه جا زنجیره رشد یکسانی را طی می کنند.

 از موقعیت های شخصی و محیطی منحصر به فردی را تجربه می کند چند دوره رشد = هر فرد ترکیبی

 عوامل ژنتیکی مهم تر هستند یا محیطی؟ (3

 موضع نظریه ها درباره طبیعت و تربیت بر دیدگاه آنها نسبت به تفاوت های فردی تاثیر دارد

 تاکید بر وراثت = ثبات در صفات ژنتیکی

 اری مادام العمر را ایجاد می کنند )ثبات(تاکید بر محیط = تجربیات اولیه الگوهای رفت

 انعطاف پذیری = امکان ایجاد تغییر وجود دارد

 زمینه های مختلف رشد مستقل هستند یا تعامل می کنند؟ (4

 کودک فعال است یا منفعل؟ (5

 ریشه تفاوت های فردی چیست؟ (6

 بافت اجتماعی فرهنگی چقدر اهمیت دارد؟ (7

 

 :موضوعات اساسی تحول در نظریات مختلف 

 نظریه نمویافتگی:

 اهمیت وراثت -
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 رشد ناپیوسته )مراحل متکثر( -

 زمینه های مختلف تحول، مولفه های یک نیمرخ هستند ) تاکید بر رابطه مولفه ها نشده است( -

 کودک تابع نمو درونی است -

 کروموزم ها عامل تفاوت های فردی هستند -

 ر حد محتوای فرهنگ تفاوت بافتاری فقط د -

 نظریه رفتارگرایی:

 اهمیت محیط -

 رشد پیوسته و تراکمی -

 یادگیری از جنبه های مختلف آغاز می شود. همگرایی آنها تابع موقعیت است -

 کودک منفعل است، اما در نظریه اجتماعی شناختی بندورا، کودک محیط را فعال تر به کار می گیرد -

 تفاوت فردی شود اما قوانین جهان شمول هستندتفاوت در تجربه ها می تواند باعث  -

 قوانین جهان شمول هستند اما نوع رفتار تقویت شده و الگوها به بافت بستگی دارند -

 نظریه پردازش اطالعات:

 تعامل محیط و وراثت -

 رشد پیوسته -

 تحول یک قلمرو مخصوص است اما بین جنبه های هیجانی و اجتماعی رابطه وجود دارد -

 کودک در قواعد و راهبردهای پردازشنقش فعال  -

 تفاوت های فردی ناچیز ناشی از راهبردهای پردازش متفاوت -

 تاثیر ناچیز در حد تفاوت های فرهنگی در راهبردهای اکتسابی  -

 نظریه های روانپویشی:

 تعامل محیط و وراثت )تجهیزات زیست شناختی و انتظارات اجتماعی( -

 رشد ناپیوسته -

 ل بر همه قلمروهای شخصیت تاثیر می گذاردشکست در پیشرفت مراح -

 نقش فعال کودک در شکل دادن شخصیت و هویت در نظریه روانی اجتماعی -

 تفاوت فردی از ارضای متفاوت نیازها ناشی می شود اما مراحل جهان شمول هستند -

 مراحل جهان شمول هستند، اما بافت اجتماعی در نظریه اریکسون نقش اساسی دارد -

 

 اجتماعی(: -اری)فرهنگینظریه بافت

 تعامل وراثت و محیط -

 رشد پیوسته -
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 رابطه تنگاتنگ همه جنبه ها -

 رابطه متقابل کودک و محیط -

 تفاوت فردی ناشی از نقش بندی منحصر به فرد رویدادها در بافت  -

 نقش اساسی فرهنگ و بافت اجتماعی -

 بوم شناختی( :-نظریه رفتارشناسی طبیعی )کردارشناسی یا بافتاری

 مل وراثت و محیطتعا -

 )هم پیوسته هم ناپیوسته( رشد پیوسته همراه با دوره های حساس -

 رابطه جنبه های اجتماعی و روانشناختی با جنبه های زیستی -

 نقش فعال کودک )دارای تجهزیات زیستی برای تعامل با محیط( -

 عدم تاکید بر تفاوت های فردی  -

 اصول جهان شمول در همه فرهنگ ها -

 سازی پیاژه )نظریه سازشی(:نظریه درون 

 تعامل وراثت و محیط )سرعت تحول توسط عوامل نمویافتگی تعیین می شود( -

 رشد از نظر ساختاری ناپیوسته و از نظر کنشی پیوسته است. -

 تحول موازی بعد شناختی و عاطفی -تحول همه جنبه ها تابع تحول شناختی است -

 های تحول تعامل فعال کودک با محیط برای بنا کردن ساخت -

 تفاوت های فردی کانون توجه نیست ولی نقش فرد اساسی است -

 ساخت های شناختی جهان شمول هستند اما سرعت تحول و سطح نهایی رشد به بافت اجتماعی بستگی دارد -

 

  :مفهوم تحول در نظریات مختلف 

 نمویافتگی: تحقق تدریجی ظرفیت های بالقوه ارثی

 اسخ هارفتاری نگری: مجموعه ای از پ

 پردازش خبر: ساخت ها و راهبردهای ذهنی پاسخ دادن

 روانپویشی: شکل گیری شخصیت در میدانی از تعارض ها

 بافتاری: تحکیم الگوهایی که ناشی از تعامل فرد و فرهنگ است

 رفتارشناسی طبیعی: رفتار سازشی زیست شناختی بافتاری 

 بناشدنی نگری پیاژه: رفتار سازشی شناختی بناشدنی
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 :دیدگاه عمر 

 دیدگاه عمر چهار فرض دارد:

 رشد به صورت مادام العمر:

 هیچ دوره سنی در رشد برتر نیست

 در هر دوره تغییرات در سه زمینه جسمانی، شناختی و اجتماعی رخ می دهد

 رشد به صورت چندبعدی و چندجهتی:

 است رشد چندبعدی است یعنی آمیزه ای از نیروهای زیستی، روانی و اجتماعی

 رشد چندجهتی است یعنی رشد به بهبود عملکرد منجر نمی شود بلکه به شکل پیشرفت و افول است

 رشد با پیشرفت و افول نشانه این است که حتی در سالخوردگی مهارت های تازه ای برای جبران کاهش سایر توانایی ها ایجاد می شود

 رشد به شکل کامال شکل پذیر )انعطاف پذیر(:

 تمام سنین انعطاف پذیر است و حتی عملکرد عقالنی در سنین باال پیشرفت هایی داردرشد در 

 استعاره پروانه برای اشاره به دگرگونی و تغییر مستمر استفاده می شود. 

 با این حال وقتی توانایی و فرصت تغییر کاهش یابد شکل پذیری نیز کمتر می شود اما تفاوت های فردی نیز وجود دارد

 صورت چندموقعیتی: رشد به

 تاثیرات رشد در سه طبقه است:

 الف( تغییرات مربوط به سن : 

 تغییراتی که می توان پیش بینی کرد در یک سن خاص رخ دهند

 این تغییرات تحت تاثیر عوامل زیستی و اجتماعی هستند

ریع است و فرهنگ تجربه های متعددی را تاثیرات مربوط به سن در کودکی و نوجوانی رایج هستند چون تغییرات زیستی این سنین س

 تحمیل می کند.

 ب( تاثیرات مربوط به تاریخ

 تاثیراتی که در افراد هم سن به دلیل مسایل تاریخی زمان آنها رخ می دهد و باعث شباهت آنها می شود.

 افرادی که در یک زمان متولد می شوند همدوره نامیده می شوند
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 ج( تاثیرات غیرهنجاری

 سنی و تاریخی هنجاری هستند چون برای اکثر افراد رخ می دهند، اما تاثیرات غیرهنجاری رویدادهای غیرعادی برای فرد هستندتاثیرات 

 رویدادهای غیرهنجاری به چندجهتی بودن رشد کمک می کنند چون مسیر زندگی فرد را تغییر می دهند

 

  :مفهوم مرحله در روانشناسی 

  تند از:مالک های اساسی مرحله عبار

 توالی ثابت:

 توالی و ترتیب مراحل در همه جا و برای تمام افراد یکسان است

 توالی مهم ترین شرط مرحله است

 صفت توحیدی:

 خصوصیات یک مرحله با مرحله قبل یکپارچه می شود و در یک چارچوب نو قرار می گیرد

 ساخت مجموعه ای:

ر می گیرند )مثال مجموعه سواد شامل مکانیزم های جمع و تفریق و خواندن و نوشتن و مکانیزم های کم و بیش همتراز در یک مجموعه قرا

 غیره است(

 ساخت مجموعه ای نشانه رسیدن به تعادل در یک مرحله است 

 تراز تهیه و اتمام: 

 هر مرحله دو تراز دارد: 

 تراز اتمام یعنی رسیدن به تعادل -تراز تهیه یا سطح فراهم سازی یعنی پیش رفتن و ریشه دواندن فرایندهای روانی 

 پایه ریزی مرحله در مراحل قبل:

 زمینه خصوصیات یک مرحله در مرحله قبل ریخته می شود
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 مفهوم مرحله در فیزیولوژی: 

یوسته مرحله در فیزیولوژی شامل مراحل بسیار زیادی است که از هم قابل تمایز نیستند به همین دلیل گفته می شود رشد فیزیولوژیک پ

 . 1است

 چند استثنا وجود دارد:

 دوران بلوغ: افزایش سرعت نمو

 سالگی( : بزرگ شدن بدن 6.5تا  5.5جهش نیمه راه نمو ) 

 شواهد مخالف: طبق الکتروآنسفالوگرافی درون جمجمه ناپیوستگی رشد وجود ندارد. –نمو مغز:  ناپیوسته )تناوب رشد سریع و رکود( 

 ری سن فیزیولوژیکی وجود دارد:چهار روش برای اندازه گی

 : بر اساس ظهور استخوان های دست و مچ دستسن اسکلتی (1

 : تعداد دندان ها سن دندانی (2

 رشد قد و وزنسن تنی:  (3

 : نمو دوران بلوغ سن بر اساس صفات جنسی ثانوی (4

 رشد مغز: 

د و فقط سلول ها بزرگ می شوند و شکل آنها تغییر سلول های عصبی )و سلول های عضالنی( بعد از ماه هفتم بارداری دیگر تولید نمی شون

 می کند.

 رشد هسته ها و رشته های عصبی قابل مقایسه با مراکز استخوان سازی بدن است. 

 در ماه سوم بارداری سلول های قشر مخ تشکیل می شوند و در ماه ششم کامل می شوند.

 رشد غدد درون ریز:

 ترشحات جدید هیپوفیز، غدد فوق کلیه و غدد جنسیرشد قابل مالحظه غدد در نوجوانی و 

 کاهش یا افزایش چربی بدن در کودک هم می تواند انعکاس تغییرات غدد باشد. 

 سالگی آشکار می شوند.  9تا  5ترشح تمام غدد در زمان بلوغ تحت تاثیر هیپوفیز است. این تغییرات بین 

                                                           
شاهد آن ظهور ناگهانی استخوان مچ دست است. اما باید گفت غضروف آن طی سال ها به برخی معتقد هستند که رشد فیزیولوژیکی ناپیوسته است و  1

 تدریج شکل می گیرد و تغییر ظاهری آن به خاطر کاربرد اشعه ایکس است که تصادفا نسبت به ظهور اولین آثار کلسیم حساس است.
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جنسی کم است چون دریافت کنندگان مغز آماده تحریک نیستند )یا هنوز به پختگی  در بلوغ زودرس علی رغم وجود هورمون زیاد، فعالیت

 نرسیده اند یا از تابعیت سایر نواحی آزاد نشده اند(.

 رشد جسمانی ناهمزمان:

 بافت ها و اجزای مختلف بدن به شکل همزمان رشد نمی کنند و آهنگ رشد آنها متفاوت است که در نمودار زیر می بینیم:
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 سوال های کنکور

 کارشناسی ارشد

 (92. در کدام نظریه، تحول به صورت پیوسته است؟ )ارشد سراسری 1

 روان تحلیل گری (1

 شناختی تحولی پیاژه (2

 پردازش اطالعات (3

 اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی (4

 (89در رشد صادق است؟ )ارشد سراسری «  مرحله ای» . کدام عبارت در مورد نظریه های 2

   رشد به فرهنگ وابسته است.الگوی ( 1

 ( برنامه زیستی رسش قابل پیش بینی است.2

 ( الگوی رشد وابسته به محیط است.3

 ( برنامه زیستی رسش به هدف رشد وابسته است.4

 (89فرد شکل می دهند؟ )ارشد سراسری شخصیت کدام رویکرد تعامل چندگانه و متقابل اجزاء محیط به  ر. د3

   (  evolutionary)  نگری( تکامل 1

 ( ecological( بوم شناختی )2

   (psychoanalytic( روان تحلیل گری )3

 (information processing( خبرپردازی )3

 (87میم. )ارشد سراسری را نظریه ی ............. می نا آن باشد یعنی برنامه ی سنی مشخص استوار« رسش» مبتنی بر . اگرنظریه ای 4

  ( تکاملی 2  اطالعات ( پردازش 1

 مرحله ای( 4   ( محیط گرا3

 (86. کدام یک از دو نظریه زیر می تواند تبیین مرحله ای یا دوره ای از رشد را نشان دهد؟ )ارشد سراسری 5

 اریکسون و پیاژه( 2 اسکینر و پیاژه( 1

 هال و اریکسون( 4 پیاژه و بندورا( 3
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اثرات متقابل مولفه های مختلف محیط بر چگونگی رشد کودکان به تفصیل بررسی می شود؟)ارشد د های تحولی . در کدام یک از رویکر6

 (86سراسری 

 Contextualismبافت شناسی  (1

 Information Processingخبر پردازی  (2

 Behaviorismرفتارگرایی  (3

 Cognitive Learningیادگیری شناختی  (4

 (85رشد کودک با اهمیت می دانند؟ )ارشد سراسری . کدام یک از نظریه ها، عوامل موقعیتی را در 7

 ( شناختی2 ( صفات1

 ( شناختی اجتماعی4 ( روان کاوی3

 (85فرایند رشد و تکامل فعال تر است؟ )ارشد سراسری . در کدام نظریه، فرد در 8

 ( شناختی2   ( رفتاری1

 ( روان کاوی4   ( زیستی3

 (84بدون مرحله است؟ )ارشد سراسری . در کدام دسته از نظریه ها، تحول روانی 9

 ( نمویافتگی2 ( رفتارنگری1

 ( روان تحلیل گری4 ( شناختی نگری3

 (84)ارشد سراسری  تلقی می گردد؟ (Continuous)در کدام رویکرد، تحول به عنوان فرآیندی پیوسته . 10

 ( خبرپردازی2 ( شناختی1

 ( روان تحلیل گری4 ( کردارشناسی3

 (93از نظریه های زیر به رشد فقط به صورت ناپیوسته تاکید دارد؟ )ارشد آزاد . کدام یک 11

 ( رفتارگرایی2 ( روان کاوی1

 ( کردارشناسی4 ( پردازش اطالعات3

 (92و هم ناپیوسته تاکید دارند؟ )ارشد آزاد . کدام یک از نظریه های زیر به رشد به عنوان هم پیوسته 12

 ( رفتارگرایی2 ( روان کاوی1

 ( کردارشناسی4 ( پردازش اطالعات3
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 دکتری

 (93. کدام عبارت درباره نقش کودک در تحول روانی صحیح نیست؟ )دکتری سراسری 13

 در نظریه عملیاتی پیاژه، تحول بر ساخت هایی استوار است که کودک از راه تعامل با محیط به صورت فعال آنها را بنا می کند (1

 کودک به صورت فعال در جستجوی هویت خویش استدر نظریه روانی اجتماعی،  (2

 در نظریه سازشی پیاژه، کودک در تعامل جنبه های زیستی و محیط، منفعل است. همه چیز را تعادل جویی تبیین می کند.  (3

 در نظریه های یادگیری کودک در تحلیل رفتار فعال نیست (4

 (91؟ )دکتری سراسری . نقش کودک در تحول در دیدگاه رفتارشناسی طبیعی کدام است14

 کودک در تعامل با محیط، ساخت های تحول خود را بنا می کند (1

 کودک به صورتی فعال به شخصیت خود شکل می دهد (2

 شده است زیست شناختی برای تعامل با محیط تجهیزکودک از نظر  (3

 کودک یک نظام کنشی در حال گسترش است که تابع نمو درونی است (4

 (94های زیر رشد ناپیوسته است؟ )دکتری آزاد . در کدام یک از نظریه 15

 ( پیاژه2 ( پردازش اطالعات1

 ( برون فن برنر4 ( ویگوتسکی3

 

 

 

 پاسخ سوال پاسخ سوال

1 3 9 1 

2 2 10 2 

3 2 11 1 

4 4 12 4 

5 2 13 3 

6 1 14 3 

7 4 15 2 

8 2   
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 تاریخچه و بررسی رشد -2فصل 

 در این فصل نگاهی اجمالی به روند تاریخی نظریه ها می اندازیم و در فصول بعدی به هر یک به شکل جداگانه می پردازیم. 

 قرن ششم تا پانزدهم )قرون وسطی(: 

رفته اند اهمیت کم به کودکی به عنوان یک مرحله جدا داده می شد. معتقد بودند کودکان بزرگساالن مینیاتوری هستند که از پیش فرم گ

 (پیش ساخت گرایییا  نظریه فرم یافتگی پیشین)

 با کودکان مثل بزرگساالن رفتار می شد اما قوانینی برای مراقبت از کودکان کوچکتر و تاکید بر آسیب پذیری آنها وجود داشت.

 قرن شانزدهم:

 های فرزندپروری خشن تاکید می شد.  پروتستانیسم رایج بود، یعنی اعتقاد به گناه نخستین کودکان. بر این اساس بر شیوه

 قرن هفدهم )عصر روشنگری( :

 غالب بود. او  بر آرمان های عزت و شرف انسان تاکید داشت. انسان ها ذاتا شرور نیستند بلکه محیط آنها را شکل می دهد.  جان الکدیدگاه 

ین مربی های منطقی هستند که با آموزش می توانند هر می دانست که شخصیت آنها توسط تجربه شکل میگیرد. والد "لوح سفید"کودک را 

 طور که بخواهند کودک را تربیت کنند

 نوشته های او پیش درآمد دیدگاه رفتارگرایی بود.

ب دیدگاه کلی جان الک درباره رشد به طور کلی به این موارد تاکید دارد: رشد پیوسته، تاکید بر تربیت، دوره های متعدد رشد به دلیل تجار

 متفاوت، امکان تغییر در سنین بعد، کودک منفعل

 قرن هجدهم:

می دانست که ذاتا از احساس درست و غلط برخوردارند و برای رشد برنامه  "وحشی های بزرگوار"غالب بود. او کودکان را  روسو فلسفه

 فطری دارند.

و نحوه تفکر منحصربه فرد آنها لطمه می زند. پس  را مطرح کرد: آموزش بزرگساالن به درک اخالقی فطری کودکان فلسفه کودک مدار

 باید فقط پذیرای نیازهای کودک باشند و اجازه دهند بر اساس نیروی درونی خود رشد کنند. 

 رسش -دو مفهوم مهم توسط روسو مطرح شد: مرحله 

 رسش = روند رشد که به شکل ژنتیکی تعیین و به شکل طبیعی آشکار می شود

 سو عبارتند از : نوباوگی، کودکی، اواخر کودکی، نوجوانیچهار مرحله رشد رو

 دیدگاه کلی روسو درباره رشد بر موارد زیر تاکید دارد: رشد ناپیوسته، تاکید بر طبیعت، یک روند یکسان رشد
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 قرن نوزدهم:

 توسط تتنس و کاروس معرفی شد دیدگاه عمراولین 

 رفتار در بزرگسالی، تاثیر دوره تاریخی بر روند زندگی، امکان جبران در پیری تتنس به موارد زیر پرداخت: تفاوت های فردی، تغییر

 کاروس به موارد زیر پرداخت: چهار دوره رشد )کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، پیری(، تاکید به پیشرفت ها در پیری

 هستنداین دیدگاه ها بر چندجهتی بودن و شکل پذیری رشد تاکید دارند که محور دیدگاه عمر 

 قرن بیستم:

 داروین -

 داروین پیشگام مطالعه علمی کودک است.  

 نظریه تکامل داروین شامل دو اصل انتخاب طبیعی و بقای شایسته ترین است. 

 هال و گزل -

 هال بنیان گذار جنبش مطالعه کودک است. 

 به پژوهش درباره عمر با مطالعه روی پیری پرداخت. 

نظریه های کودکی مطرح کردند که به رشد از طریق عوامل ژنتیکی تاکید داشت  دیدگاه تکاملیبر اساس هال و گزل با الهام از داروین 

 )نظریه یک بعدی(

 داشتند که از طریق پرسشنامه ویژگی های کودک بررسی می شود و با میانگین رشد عادی مقایسه می شود رویکرد هنجاری

 ر بود، یعنی توجه به نیازهای طبیعی کودکان و حساسیت به نشانه های آنهاروش فرزندپروری گزل هماهنگ با روسو و کودک محو

 بینه: -

 رویکرد هنجاری برای شناسایی کودکان عقب مانده داشت. 

 اولین آزمون هوش را ساخت )پیش بینی پیشرفت تحصیلی، تاکید بر تفاوت های فردی، ایجاد مجادله طبیعت یا تربیت(

 اواسط قرن بیستم: 

  روان کاوی: -

 شکل می گیرد.  تعارض سایق های زیستی و انتظارات اجتماعیمعتقد هستند که مراحل رشد ناشی از 

 فروید نظریه روانی جنسی و اریکسون نظریه روانی اجتماعی را مطرح کرد. 
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 مهمترین امتیاز روان کاوی تاکید آن بر زندگی نامه منحصربه فرد هر شخص است

 لینی استفاده می شود: گردآوری اطالعات از منابع مختلف برای اگاهی از عملکرد شخصیت یک فرد واحد.در دیدگاه روان کاوی از روش با

 نظریه روانی جنسی فروید اولین نظریه ای بود که  اهمیت روابط خانوادگی و تجربه اولیه برای رشد کودک را برجسته کرد.

 رفتارگرایی: -

 ازی کنش گر اسکینر است. تاکید بر شرطی سازی کالسیک واتسون و  شرطی س

 دیدگاه رفتارگرایان درباره رشد بر موارد زیر تاکید می کند: رشد پیوسته، اهمیت محیط، چند روند رشد بر حسب تجارب هر فرد

 نظریه یادگیری اجتماعی بندورا: -

 یادگیری مشاهده ای یا سرمشق گیری را مطرح کرد.

 تغییر داد شناختی-یادگیریبا تاکید بر شناخت یا تفکر درباره خود و دیگران نظریه را به 

= کودکان از دیدن کسانی که خود را تحسین یا سرزنش می کنند و از طریق پسخوراند اعمال خودشان  کارایی شخصیارایه مفهوم 

 معیارهای شخصی برای احساس کارایی شخصی پرورش می دهند

 می کنند. کنترلوهایی را برای تقلید انتخاب می کنند که کارایی شخصی داشته باشند و از این طریق یادگیری و رفتار خود را کودکان الگ

 = ترکیب سرمشق گیری و شرطی سازی برای کاهش رفتارهای ناخوشایند و افزایش رفتارهای جامعه پسند تحلیل رفتار کاربردی

 نظریه رشدی شناختی پیاژه : -

 دانش را می سازد دستکاری فعاالنه محیطپیاژه، کودک با از نظر 

 رشد شناختی طبق چند مرحله ایجاد می شود و ناپیوسته است. 

 را مطرح کرد: رشد ساختارهای ذهن به شکلی که با دنیای بیرون متناسب باشد انطباقمفهوم زیستی 

 محیطرا مطرح کرد: توازن بین ساختارهای درونی و اطالعات  تعادلمفهوم 

 نام دارد که به شکل مصاحبه های بالینی بازپاسخ است.  روش بالینیروش ابداعی پیاژه، 

از نظر پیاژه تغییرات مهمی پس از نوجوانی رخ نمی دهد. ولی نوپیاژه ای ها به تفکرات پس صوری برای تغییرات مهم در بزرگسالی اشاره 

 کرده اند.

 دیدگاه های نظری جدید:

 پردازش اطالعات : -
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 یک رویکرد شناختی درباره رشد تفکر و راهبردهای ذهنی است.  

 <کدگذاری ها و سازمان دهی ها  <را مطرح کرد، یعنی ترسیم گام های فرد برای حل مساله )درون داد یا اطالعات  نمودار گردشیمفهوم 

 برون داد یا پاسخ رفتاری(

و در پاسخ به درخواست محیط تفکر خود را تغییر می دهند. اما برخالف پیاژه به هماهنگ با نظر پیاژه معتقد هستند که افراد فعال هستند 

 مراحل رشد اعتقاد ندارند. 

است: راهبردهای شناختی در تمام سنین مشابه است و تفاوت آنها کمی است نه کیفی. یک الگوی مشخص برای تفکر در  رشد پیوسته

 کودک و بزرگسال وجود دارد

رد پردازش اطالعات روش های پژوهش دقیق است. در این رویکرد به جنبه های غیرمنطقی مثل تخیل و خالقیت توجه مهمترین امتیاز رویک

 نمی شود. همچنین به عناصر مجزای شناخت می پردازد و یک نظریه کلی ارایه نمی کند. 

 کردارشناسی : -

 ربوط می شود. ارزش کردارشناسی به ارزش انطباقی با بقای رفتار و تاریخ تکاملی آن م

 لورنز و تین برگن: بررسی الگوهای رفتاری که به بقا کمک می کنند مثل نقش پذیری

 =   رفتارهای مشخص برای تضمین بقا که در محدوده مشخصی از رشد رخ می دهند )مثل دنبال کردن والد( نقش پذیری

= محدوده ای که فرد از لحاظ زیستی آمادگی دارد تا رفتارهای انطباقی خاصی را فرا گیرد ولی به حمایت محیط  دوره بحرانیمفهوم 

 تحریک کننده نیاز دارد

= مناسب ترین زمان برای ظاهر شدن توانایی های خاص است و شخص در این دوره خیلی پذیرای محیط است. اما دوره حساسمفهوم 

 حرانی ندارد. رشد میتواند بعدا هم رخ دهد اما بسیار مشکل. محدوده مشخص مثل دوره ب

 کودک مطرح کرد.  -را در مورد رابطه والد نظریه دلبستگیبالبی یک کردارشناس بود که 

کردارشناسان عالوه بر عوامل زیستی به یادگیری هم اشاره دارند زیرا انعطاف پذیری و انطباق پذیری بیشتری به رفتار می دهد )سیستم 

 محیط( –ارگانیزم 

 مزایای انتخاب تکامل در نیمه اول زندگی بیشتر است و در سنین باالتر عوامل اجتماعی فرهنگ اهمیت می یابند

 نگی ویگوتسکی:نظریه اجتماعی فره -

 نظریه ویگوتسکی مکمل عالی برای نظریه کردارشناسی است زیرا بستر اجتماعی و فرهنگی را برجسته میکند

 در رشد مخصوصا گفتگو با اعضای خبره جامعه تاکید می کند.  اهمیت تعامل اجتماعیبر 

 استفاده می کنند نیگفتار دروکودکان این گفتگوها را درونی می کنند و برای هدایت اعمالشان از 
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در رشد یا فرایند میانجی اجتماعی تاکید داشت.  اهمیت آموزش بزرگساالنمثل پیاژه کودکان را فعال می دانست اما برخالف پیاژه، به 

 برخالف پیاژه به مراحل یکسان اعتقاد نداشت بلکه تغییرات را پیوسته می دانست که تحت تاثیر فرهنگ هستند

یستی رشد آگاه بود اما آن را نادیده گرفته بود. تاکید ویگوتسکی بر انتقال اجتماعی دانش باعث می شود که کمتر به ویگوتسکی از جنبه ز

 توانایی کودکان تاکید شود.

 بررسی رشد 

 دو دیدگاه در روانشناسی علمی وجود دارد:

 : تدوین قوانین رفتار بر اساس مشاهده و آزمایشطبیعت نگری

 ه رفتار به کمک کلیه روش هایی که به نتایج قابل توجهی منتهی می شود: مطالعانسان نگری

 دو نوع روش مطابق با دیدگاه های فوق وجود دارد: 

 دید طبیعت نگری : روش تجربی

 دید انسان نگری: روش بالینی

 علم مطالعه رفتار است. روش های تجربی و روش های بالینی مکمل هم هستند و بین آنها همگرایی هست چون در هر دو روانشناسی

 )رفتار: مجموعه پاسخ های معناداری که موجود زنده به کمک آنها وحدت و تعادل خود را حفظ می کند(

 روش های بالینی عمق بیشتری دارند اما در نهایت با پیوستن به روش تجربی عینیت می گیرند.

 روش بالینی: 

 اساس آن تک بررسی های نظام دار و جامع است. 

 بین مشاهده ساده و مصاحبه از پیش تعیین شده قرار دارد 

 در این روش دامنه سواالت باز است و  سوال بعدی بر حسب پاسخ قبلی پرسیده می شود 

 روان تحلیل گری نوعی روش بالینی است.

 ستلزم روش بالینی است. روش بالینی با روان سنجی رابطه دارد: پژوهش بالینی نیازمند آزمون و تست است، کاربرد تست نیز م

 بررسی بالینی سازش یافته ترین شکل مطالعه رفتار عینی انسان است.

در روش بالینی مشاهده مضاعف صورت می گیرد یعنی واکنش های آزمودنی مشاهده می شود و آزمایشگر هم خودش را با وی سازش می 

 دهد
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 طیف روش های تجربی:

 ثابت نگهداشتن شرایط و حذف مداخله عوامل دیگر –سطح ایجادی: ایجاد شرایط دستیابی به داده ها 

 مدنظر قرار دادن عوامل مداخله گر یا خنثی کردن آنها –سطح توسلی: متوسل شدن به جنبه های از پیش موجود

 بررسی های تحولی:

 در سطح گردآوری داده ها:

 مشاهده طبیعی -

 مشاهده ساخت دار -

 مشاهده تعاملی شامل پرسش نامه/مصاحبه و روش بالینی -

 تحلیل نتایج پژوهش های قبلی مخصوصا وقتی نتایج پایدار نبوده یا متناقض است. :بررسی فراتحلیلی -

 در سطح بررسی تغییرات تحولی :

 بررسی یک گروه بارها در سنین مختلف طرح طولی: -

 یک مقطع زمانی یکسانبررسی گروه هایی با سنین مختلف در  طرح مقطعی: -

: دو یا چند گروه سنی که به مدت چند سال به شکل طولی دنبال شوند  طرح طولی زنجیره ای/ مقایسه برهه های متوالی -

 )ترکیب مقطعی و طولی(

 رابطه رویدادهای اولیه و بعدی -فواید طرح طولی عبارتند از : شناسایی تفاوت های فردی و الگوهای مشترک در رشد 

مشکالت طرح طولی عبارتند از: آثار تمرین و کارکشته شدن در آزمایش ها ناشی از بررسی های متعدد ، آثار همدوره یعنی تاثیر رویدادهای 

 مربوط به دوره تاریخ مشترک در افراد همسن

 فواید طرح مقطعی عبارتند از: توصیف گرایش های سنی با فقط یک بار ارزیابی

تند از: مقایسه ها به میانگین های گروه های سنی محدود است و نمی توان نشان داد که تفاوت فردی وجود دارد، مشکالت طرح مقطعی عبار

 اثر همدوره

 فواید طرح طولی زنجیره ای عبارتند از: بررسی اثر همدوره و مقایسه یافته های طولی و مقطعی

 در سطح شکل گیری طرح بنیادی /  انواع طرح های پژوهش :

 تنی بر همبستگی :طرح مب -

 گردآوری اطالعات از گروه ها بدون دستکاری با هدف بررسی رابطه ویژگی ها

 ضریب همبستگی عددی است که قدرت رابطه را نشان می دهد. 
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 طرح تجربی )آزمایشی( : -

 دستکاری متغیر مستقل برای بررسی تغییرات متغیر وابسته با هدف بررسی رابطه علت و معلولی

 یشی تغییرشکل یافته:طرح های آزما

 آزمایش های میدانی: گمارش تصادفی افراد در شرایط طبیعی در فرصت های نادر -

 آزمایش های طبیعی: مقایسه شرایطی که از پیش وجود دارند -

 آزمایش طبیعی فقط یک فرق با همبستگی دارد : شرکت کنندگان به دقت انتخاب شده اند تا ویژگی های آنها مشابه باشد

 

  مبتنی بر تک بررسی / مورد پژوهی:طرح  -

 جمع اوری اطالعات کامل از زندگی نامه یک فرد از روش های مختلف

  گزارش های شخصی: -

 شامل مصاحبه های بی ساخت مثل روش بالینی پیاژه تا مصاحبه های ساخت دار مثل پرسشنامه

 روش های بررسی فرهنگ: -

استفاده از روش های گزارش شخصی و مشاهده ای  –درجه آنها در جوامع متفاوت است وقتی مساله مربوط به ویژگی های همگانی است که 

 و مقایسه گروه های فرهنگی

 برای درک فرهنگ های دیگر از  قوم نگاری استفاده می شود. 

 قوم نگاری مانند روش بالینی ، توصیفی و کیفی است اما به جای یک فرد بر یک گروه تاکید دارد

 اری مشاهده است و در کنار آن گزارش های شخصی.روش اصلی قوم نگ
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 کنکورسوال های 

 کارشناسی ارشد

 (95نظریه استانلی هال، عمدتا مبتنی بر کدام رویکرد تحولی است؟ )ارشد سراسری  .1

 ( تکامل نگری2 ( رفتارگرایی1

 ( شناختی4 ( پدیدارشناسی3

 (86درک و نحوه استدالل می پردازد؟ )ارشد سراسری کدام یک از رویکردهای رشد به بررسی دریافت، . 2

 ( روانی اجتماعی2 ( یادگیری1

 ( پردازش اطالعات4 ( روان تحلیل گری3

 (85وقتی با پردازش یا تحلیل نتایج تحقیقات دیگران به یافته هایی دست یابیم از چه روشی استفاده کرده ایم؟ )ارشد سراسری . 3

 ( تحلیل محتوا2               ( فرا تحلیل1

 ( مشاهده طبیعی4   ( تحلیل روانی3

 (84در کدامیک از روش های تحقیق می توان به رابطه علی بین متغیرها دست یافت؟ )ارشد سراسری  . 4

  ( مشاهده2   ( آزمایشی1

 ( بالینی4   ( مصاحبه 3

  استفاده روشی چه از دهیم می قرار پردازش مورد اند یافته انتشار پیشتر که را هایی پژوهش از ای مجموعه وقتی . 5

 (84ایم؟ )ارشد سراسری  کرده

 ( روش فراتحلیلی2 ( روش تعاملی1

 ( روش مشاهده ساخت دار4 ( روش مشاهده طبیعی3

به  را عه می کند و هر گروه. در کدام یک از طرح های پژوهشی پژوهشگر دو یا چند گروه را که در سال های متفاوتی متولد شده اند مطال6

 (93صورت طولی دنبال می کند؟ )ارشد آزاد 

 ( طولی2 ( آزمایشی1

 ( طولی زنجیره ای4 ( مقطعی3

 (92. کدام یک از روش های پژوهش رشد قادر به جمع آوری اطالعات عمیق از فرد است؟ )ارشد آزاد 7

 ( قوم نگاری2 ( مشاهده طبیعی1

 پرسشنامه( 4 ( مصاحبه بالینی3
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 دکتری

 (95. کدام مفهوم انعکاسی از نگرش مردم قرون وسطا در اروپا نسبت به کودکان است؟ )دکتری آزاد 8

 ( اپی ژنتیک2 ( هم آمیزی تقابلی1

 ( پدیدایی نوعی4 ( پیش ساخت گرایی3

 

 

 

 

 پاسخ سوال

1 2 

2 4 

3 1 

4 1 

5 2 

6 4 

7 3 

8 3 
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 نظریه ها: پیش ساخت گرایی، الک و روسونخستین  -3فصل 

 و نظریه یادگیری است. پاولف و اسکینر پیروان او هستند.  محیط گراییالک بنیان گزار 

 است. افرادی مثل گزل، مونته سوری، ورنر و پیاژه پیروان او هستند.  رشدگراییروسو بنیان گزار 

 :پیش ساخت گرایی 

یافتگی پیشین( در قرون وسطی رواج داشت. باور بر این بود که در هنگام لقاح، یک انسان کوچک و کامالً پیش ساخت گرایی )یا نظریه فرم 

 شکل یافته یا یک آدمک در اسپرم یا تخمک وجود دارد.

 6کودکان زیر کودکان به شکل مدل کوچکی از فرد بزرگسال دیده می شدند و بر این اساس با کودکان مثل بزرگساالن رفتار می شد. البته با 

 سال متفاوت رفتار می شد و از آنها مراقبت و حفاظت می شد. 

 :محیط گرایی جان الک 

با گسترش طبقه متوسط اجتماع این باور که جایگاه هر کس از هنگام تولد مشخص است، رد شد و اعتقاد بر این بود که می توان با تعلیم و 

 تربیت پیشرفت کرد. 

انسانها تفاوت های ذاتی عظیمی وجود دارد، رد کرد. او معتقد بود شخصیت انسان ها را محیط اجتماعی آنها بویژه  الک این باور را که بین

 آموزش و پرورش شکل می دهد.

 بر اساس این باورها الک را بنیان گذار تجربی نگری و نظریه یادگیری در روانشناسی می دانیم. 

 دیدگاه الک درباره رشد:

است، همه چیز از محیط وارد ذهن می شود  "لوح سفید"الک رد اندیشه های فطری است. او معتقد بود ذهن کودک یک  نقطه آغاز نظریه

 و تجربه، دانش را فراهم می کند.

بعدا الک کمی تعدیل شد. او متوجه شد که شخص از طریق تامل بر افکار و باورهایش هم یاد می گیرد. همچنین برخی عواطف درون زاد و 

 وت های ذاتی را قبول کرد. تفا

تأثیر محیط بویژه در سال های اولیه دوران کودکی بسیار نیرومند است. وقتی ذهن شکل گرفت طبیعت اساسی خود در تمام طول زندگی را 

 پیدا می کند. 

)مهم ترین  پاداش و تنبیه –تقلید  –تداعی ها  –تکرار الک درباره اینکه محیط چگونه ذهن را شکل می دهد، چند اصل ارایه کرد: 

 اصل(

 فلسفه تربیتی الک:

 خویشتن داری:
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 الک بیشترین اهمیت را به رشد منش و شخصیت می داد.

 از نظر الک هدف اصلی تعیم و تربیت، خویشتن داری است. 

 دو نکته برای ایجاد خویشتن داری در کودک:

تواند در مقابل خواسته هایش کنترل داشته باشد. بر این اساس توصیه می توجه به سالمت جسمانی کودک: بدن ضعیف و بیمار نمی  -الف

 کند تمرین های بدنی کودک را افزایش دهیم.

 جدی بودن در برابر مسایل انضباطی و محبت نکردن بیش از حد –ب 

 بهترین پاداش و تنبیه ها:

 یجه بودن، متوقف کردن فعالیت ذهن و ایجاد افسردگی و غمدلیل : ایجاد کردن تداعی های نامطلوب، بی نت  -مخالفت با تنبیه بدنی 

 دلیل: تضعیف هدف اصلی یعنی مهار تمایالت و تن دادن به منطق  –مخالفت با پاداش های مادی 

 بهترین پاداش: تحسین و تعریف )ایجاد احساس غرور(

 بهترین تنبیه: عدم تایید )ایجاد احساس شرم(  

 شجاعت:

 زه با خطرهایی که از آنها می ترسیم و ظلم هایی که احساس می کنیمشجاعت = توانایی مبار

 راه کاهش ترس و افزایش شجاعت در کودکان:

 نزدیک کردن تدریجی کودک به منبع ترس -الف

 مقاوم کردن به شکل تدریجی در برابر درد -ب

 مقررات:

 کودکان دشوار است   دلیل: درک و یادآوری مقررات برای -مخالفت با وضع مقررات توسط والدین 

 ( تشویق کودک به تمرین رفتار مطلوب2( ارائه الگو برای سرمشق دهی 1روش های جایگزین : 

 ویژگی های خاص کودکان:

 کودکان دارای قابلیت های شناختی خاصی هستند که همین قابلیت ها محدودیت هایی در آنچه می توانیم به آنها بیاموزیم ایجاد می کند.

 ای خلق و خوهای خاص سن خود هستند و تالش برای تغییر آنها بی فایده است.  کودکان دار

 این نظرات الک اعتقاد او به لوح سفید را به چالش می کشد
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 آموزش تحصیلی:

 آموزش وقتی بیشترین تأثیر را دارد که کودک از آن لذت ببرد

 تغییر تدریجی رفتار  -بهره گیری از کنجکاوی طبیعی کودک -عدم تنبیه و سرزنش  –چند توصیه آموزشی الک: آموزش قدم به قدم 

 طبیعت گرایی رمانتیک روسو 

 دو مفهوم توسط روسو مطرح شده است:

 : کودکان برنامه فطری برای رشد دارند یعنی بر اساس طبیعت رشد می کنند و یاد می گیرند، و نیازی به آموزش ندارند. رسش زیستی

: کودکان شیوه های احساس و تفکر خاص خود را دارند زیرا مطابق طرح طبیعت رشد می کنند. طرح طبیعت آنها را وادار می ل رشدمراح

 کند در مراحل متفاوت، قابلیت های متفاوتی را به وجود بیاورند.

نین، باور او درباره طرح طبیعی برای رشد را پایه گذاری کرد. همچ جنبش رمانتیکاعتقاد روسو به طبیعت در برابر تأثیرات اجتماعی، 

 می نامند.  پدر روانشناسی رشدرا ایجاد کرد. او را  رشد گراییسالم، سنت 

 مراحل رشد:

 سالگی(: 2: نوباوگی )تولد تا حدود 1مرحله 

 تجربه مستقیم جهان از طریق حواس 

 ندانستن اندیشه و منطق و فقط تجربه  لذت و درد

یادگیری زبان و دستور زبان کامل تر از بزرگساالن  -است و خودش یاد می گیرد: یادگرفتن ویژگی های اشیا با لمسکودک فعال و کنجکاو 

 )در واقع ما زبان کودک را اشتباه می دانیم و اصالح می کنیم(

 سالگی(: 12-2کودکی ) -2مرحله 

 یابند.زمانی شروع می شود که کودکان به استقالل جدیدی دست می

 تدالل شهودی می شود که به حواس و حرکات بدنی مربوط  است. )مثال پرتاب درست توپ نشانه دانش شهودی او از فاصله است(صاحب اس

 تفکر هنوز تجسمی و حسی است )مثال می گوید جهان یک تکه مقواست(

 سالگی(: 15-12اواخر کودکی ) -3مرحله

 دوره انتقالی بین کودکی و نوجوانی

 توجه و انجام کارهای بزرگساالن کسب قدرت جسمی قابل
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 پیشرفت هایی در شناخت نظیر حل مسائل دشوار علوم و هندسه

 عدم توانایی تفکر محض در مسائل نظری و موضوعات کالمی

 پیش اجتماعی هستند : به خودشان، محیط فیزیکی و طبیعت توجه دارند نه روابط اجتماعی. 

 نوجوانی -4مرحله 

 ی دیگرآغاز بلوغ و تجربه تولد

 تبدیل شدن به موجود اجتماعی

 کاهش خودکفایی و نیاز به رابطه با دیگران

 رشد شناختی و درک مفاهیم انتزاعی و موضوعات نظری

 سالگی رخ می دهد ) اندکی دیرتر از آنچه امروز اتفاق می افتد(. 15از نظر روسو بلوغ در 

 ویژگی های مراحل روسو: 

 بر اساس توالی ثابت رخ می دهد. 

 آهسته و آرام پیش می رود و طبیعت برای پرورش قابلیت های کودک به آنها فرصت می دهد. 

بازپیدایی تکامل عمومی گونه انسانی است )نوباوگان= انسان های اولیه/ دوران کودکی= عصر بدویت/ دوره نوجوانی= آغاز زندگی اجتماعی 

 واقعی(

 و:روش تربیتی روس

: طبیعت در هر مرحله رشد، قابلیت های خاصی را در کودک به وجود می آورد. باید اجازه دهیم که کودک تحت فلسفه کودک مدار

 طبیعت خود پیش برود و به آموزش بزرگساالن نیازی نیست. 

ه کنیم و با عجله چیزی را به او بیاموزیم بزرگترین دام، وسواس ما درباره آینده است، یعنی اینکه تالش می کنیم کودک را برای آینده آماد

 که فراتر از درک اوست.  

 ارزشیابی دیدگاه روسو:

کردارشناسان معتقدند که کودکان موجودات غیراجتماعی نیستند. از نظر آنها کودکان به مراقبان خود دلبستگی پیدا می کنند و این 

 دلبستگی ژنتیکی است. 

مستقل اهمیت قایل است، اما معتقد است که کودک می تواند راه خود را در اجتماع پیدا کند و نظریه های کلبرگ به اندازه روسو برای تفکر 

 اجتماعی و اخالقی را مستقل از آموزش شکل دهد. 



24 
 

 سوال های کنکور

 کارشناسی ارشد

مراحل رشد باید پذیرای نیازهای کدام نظریه پرداز فلسفه کودک مداری را پایه گذاری کرد و معتقد بود که بزرگساالن در همه  .1

 (95)ارشد سراسری  کودک باشند؟

 ( جان الک2 ( آرنولد گزل1

 ( ماریا مونته سوری4 ( ژان ژاک روسو3

 (91کدام نظریه پرداز فلسفه کودک مداری را در رشد کودکان پایه گذاری کرد؟ )ارشد سراسری  .2

 ( جان الک2 ( پیاژه1

 روسو( ژان ژاک 4 ( استانلی هال3

 (88. کدام یک از مفاهیم رشدی برگرفته از اندیشه های ژان ژاک روسو بوده است؟ )ارشد سراسری 3

 ( سرمشق گیری2   ( نقش پذیری1

 ( دلبستگی4   ( رسش زیستی3

پرداز است؟ )ارشد آزاد مربوط به کدام نظریه  "رشد بر اساس برنامه زمانی زیستی و به گونه ای درون زاد پیش می رود ". این عبارت که 4

94) 

 الک( 2                               پیاژه( 1

 مونته سوری( 4                               روسو( 3

 دکتری

 (93. هدف اصلی تعلیم و تربیت از نظر جان الک کدام است؟ )دکتری سراسری  5

 خویشتن داری( 2   رشد اجتماعی و تطبیق با موقعیت جدید(1

 سازش( 4                                                انتخاب طبیعی  (3

 

 

 5 4 3 2 1 سوال

 2 3 3 4 3 پاسخ

 



25 
 

 نظریه های کردارشناسانه - 4فصل 

 کردارشناسی مطالعه رفتار انسان و حیوان در بافت تکاملی آنهاست. 

 داروین و نظریه تکامل 

: گونه های مختلف اجداد مشترکی دارند. گونه های جدیدتر یا از بین رفته اند یا برای انطباق با محیط متغیرشان تغییر نظریه منشا گونه ها

 کرده اند. 

 : نظریه انتخاب طبیعی

ی کنند و المارک معتقد بود تکامل با توارث صفات اکتسابی صورت می گیرد  )زرافه ها گردن خود را بری رسیدن به برگهای درختان دراز م

 درازی گردن  آنها به نسل بعد منتقل می شود(

داروین و واالس معتقد به تنازع بقا بودند. الزم نیست در دوران زندگی فرد، هیچ صفت جدیدی کسب شود. تنوع زیادی در اعضای گونه وجود 

بعد منتقل می کنند. به این فرایند انتخاب طبیعی  دارد و فقط شایسته ترین آنها زنده می مانند، تولید مثل می کنند و صفات خود را به نسل

 گفته می شود.

 انتخاب طبیعی= طبیعت آنهایی را که به بهترین وجه با محیط خود انطباق پیدا می کنند، انتخاب می کند. 

، رفتارهای اجتماعی و خرد تنازع بقا یک مفهوم خشونت آمیز را به ذهن متبادر می کند اما داروین معتقد بود عالوه بر ویژگی های جسمانی

 هم دستخوش انتخاب طبیعی می شوند :  

اهمیت غرایز اجتماعی برای بقا: حیواناتی که عالیم خطر در آنها تکامل می یابد و  به اعضای گروه خود کمک می کنند )و انسان  -

 هایی که متحد هستند( شانس بقای بیشتری دارند. 

 و هوش و نوآوری شان تکیه می کنند.  دوم اینکه، انسان ها برای بقا بر خرد -

 تکامل و رویان شناسی:

 رویان اکثر گونه ها به شکل های اولیه آنها بسیار شبیه اند که این امر، احتماالً نشان می دهد نسب آنها، اجداد مشترکی هستند. 

وعی را تکرار می کند یعنی رشد یک فرد یا محکم ترین استدالل در این زمینه  توسط هاکل مطرح شده است: پدیدایی فردی، پدیدایی ن 

 موجود زنده )پدیدایی فردی( در یک مسیر خالصه شده، تاریخچه تکاملی گونه خود )پدیدآیی نوعی( را تکرار می کند. 

 ارزشیابی دیدگاه داروین:

 رئوس کلی نظریه داروین درست است و او را نقطه شروع نظریه تکامل در نظر می گیرند 

ار بین گونه ها و انتقال صفات وجود دارد. گرچه داروین مکانیزم زیربنایی آن را به درستی نمی شناخت )بعدا مندل مکانیزم تنوع بی شم

 انتقال صفات را از طریق ژن ها توضیح داد(
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انواع مختلفی  داروین نخستین کردارشناس محسوب می شود زیرا معتقد بود انتخاب طبیعی فقط در مورد ویژگی های جسمانی نیست بلکه

 از رفتارها را شامل می شود.

 کردارشناسی جدید: لورنز و تین برگن 

 لورنز بنیانگذار کردارشناسی جدید محسوب می شود.       -کردارشناسان برجسته: لورنز، تین برگن، فون فریش

 روش شناسی:    

ه کنیم. از این طریق می توانیم ببینیم چطور رفتار به سازگاری گونه شان مطالعبرای درک رفتار حیوانات باید رفتارشان را در موقعیت طبیعی

 در آن موقعیت کمک کرده است.

است. رفتارهای شاخص یک گونه مشاهده می شود، با سایر گونه ها مقایسه می شود و پس از  مشاهده طبیعیروش نخست کردارشناسان 

 گردآوری اطالعات کافی به آزمایش روی می آورند. 

 رفتار غریزی: مفهوم

 غرایز  طبقه ای خاص از رفتارهای غیراکتسابی هستند. 

 رفتار غریزی دارای ویژگی های زیر است:

توسط محرک بیرونی مشخص راه اندازی می شود  )مثالً  مرغ فقط وقتی به جوجه در خطر واکنش می دهد که یک محرک  (1

 مشخص یعنی فریاد خطر او را می شنود(

 در گونه ها نوعی هستند، یعنی الگوی رفتاری معینی، تنها در اعضای گونه های خاصی مشاهده می شود.   (2

 الگوی عمل ثابت دارند، یعنی نوعی حرکات کلیشه ای هستند.  (3

کار پیدا الزم نیست هر بخش یک غریزه ماهیت ثابت داشته باشد )مثال در هنگام جستجوی شکار، الگوی مشخص وجود ندارد اما وقتی ش

 شد، الگوی رفتار ثابت است(

بالبی معتقد است که حیوان عالوه بر رفتار کلیشه ای، یک ساز و کار بازخوردی تصحیح هدف دارد، یعنی حرکتش را بر حسب حرکت شکار 

 تغییر می دهد و اصالح می کند. 

 تار غریزی وجود دارد. دارای یک مؤلفه سایقی زیربنایی است، یعنی نوعی تمایل ذاتی به پرداختن به رف (4

 در مواقعی که رفتار به مدت طوالنی راه اندازی نشده نباشد، به دلیل همین سایق زیربنایی، گاهی محرکهای کمتر اختصاصی نیز رفتار غریزی

 را به راه می اندازد و یا الگوی عمل ثابت در خارج از بافت طبیعی عمل به راه می افتد. 

 ا دارند.محصول تکامل اند و ارزش بق (5

 



27 
 

 تفاوت غریزه با سایق: سایق )مثال گرسنگی( در بسیاری از گونه ها یافت می شود و ویژه نوع نیست. 

ای تفاوت غریزه با بازتاب: غرایز ممکن است شامل بازتاب ها هم باشند اما پیچیده تر از آنها هستند )یعنی یک غریزه می تواند از بازتاب ه

 اب ها محرک راه انداز خارجی مشخصی ندارند. زیادی تشکیل شده باشد(. بازت

 نقش پذیری:

ن پاسخ حیوان به یک محرک راه انداز در بسیاری موارد فطری است اما در بسیاری از موارد، نوعی نقص اطالعاتی هنگام تولد وجود دارد. حیوا

 ی اطالعات را دارا نیست. به صورت ذاتی به همه الگوهای یک غریزه مجهز است اما در مورد محرک راه انداز برخ

 فرآیندی که طی آن اطالعات درباره محرک راه انداز در  یک دوره حساس اولیه کامل می شود، نقش پذیری نامیده می شود.

آنها را  )مثال: غازها الگوی دنبال کردن مادر را دارند، اما هنگام تولد نمی دانند مادر چه شکلی است. به همین خاطر وقتی لورنز به جای مادر

 بزرگ کرد، دنبال او می رفتند و فکر می کردند او مادرشان است. به عبارتی آنها نقش پذیری را از لورنز گرفتند(

 لورنز اولین کسی نبود که نقش پذیری را مشاهده کرد، اما نخستین فردی بود که اعالم کرد این فرآیند در دوره ای حساس اتفاق می افتد.

 وان فقط در یک دوره زمانی مشخص به چیزی دلبسته می شود و پس از آن هیچ دلبستگی در او شکل نمی گیرد. نوزاد حی دوره حساس=

گونه ها از نظر دامنه چیزهایی که از آنها نقش می گیرند متفاوت هستند: بعضی حیوانات از هر چیزی نقش می گیرند. بعضی فقط وقتی 

 آن نقش می گیرند، یعنی نوعی طرحواره ذاتی از برخی ویژگی های والدشان دارند. الگوی دیداری ویژگی های خاصی داشته باشد از

نقش پذیری بسیاری از رفتارها مثل پاسخ دنباله روی، رفتارهای اجتماعی بعدی، ترجیحات جنسی بعدی، یادگیری نقشه های قلمرو زندگی، 

 ترجیحات غذایی و آوازخوانی را هدایت می کند.

د بود نقش پذیری از والدین فرافردی است )یعنی نوزاد یا از پدر نقش می پذیرد یا از مادر و نه از هر دوی آنها(. سایر لورنز در آغاز معتق

 کردارشناسان مشاهده کردند که برخی گونه ها هم از پدر و هم از مادر نقش می پذیرند. بنابراین لورنز نظر خود را اصالح کرد.

 عه یابند، به محیط مناسب نیاز دارند. غرایز برای اینکه به درستی توس

باعث  پژوهش ها دیدگاه لورنز را در مورد دوره حساس به عنوان دوره ای کامالً ثابت مورد تردید قرار داده اند. محرومیت حسی از ابتدای تولد،

 نی دارد. کاهش سرعت رشد و طوالنی شدن دوره حساس می شوند. گرچه این درست است که دوره حساس محدودیت زما

 اکهارد هس رویدادهای وابسته به مرزهای دوره حساس را مطالعه می کرد. یافته های او نشان داد:

نقش پذیری زمانی آغاز می شود که حیوان بتواند برای پاسخ دنباله روی تالش کند و قدرت نقش پذیری تابعی از تالش اوست.  -

 والد می توانند از او نقش بپذیرند( )گرچه یافته ها نشان می دهد برخی بدون دنبال کردن

 دوره حساس، با شروع پاسخ ترس، به پایان می رسد -

ضرورت نقش پذیری چیست و چرا از همان ابتدا طرحواره پیش ساخته از والدین به وجود نیامده است: ظاهر بزرگساالن در طول زمان تغییر 

 ند که والد کیست.می کند. بنابراین حیوان از طریق نقش پذیری خودش کشف می ک
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 نقش پذیری در برخی گونه ها فرایندی زودهنگام و سریع است، اما در بعضی گونه ها چند ماه پس از تولد رخ می دهد. )مثال در شامپانزه ها

 یا انسان نوزاد پس از چند ماه به والدش دلبسته می شود(

 ارزشیابی کردارشناسی:

 توجه نکرده اندانتقاد اول: کردارشناسان به نقش یادگیری 

پاسخ: کردارشناسان ادعا نمی کنند که رفتار کامال ذاتی است و یادگیری اهمیت ندارد. نقش پذیری نوعی یادگیری است که طی آن ویژگی 

های محرک راه انداز از طریق تجربه کامل می شود.  نقش پذیری نوعی یادگیری فوق العاده پایدار است که در خالل یک دوره حساس )که 

 ازطریق رسش تعیین می شود( اتفاق می افتد.

 انتقاد دوم: اگر حیوان از تجربه های مهم محروم شود، غریزه شکل نمی گیرد. 

 پاسخ: کردارشناسان نقش محیط را نادیده نگرفته اند. غرایز به این علت تکامل می یابند که حیوان با محیط منطبق شود. برای اینکه غریزه

مناسب نیاز دارد. ادعای کردارشناسان این است که غریزه یک مولفه ذاتی دارد، اگر محیطی که غریزه قبال با آن انطباق توسعه یابد به محیط 

 داشته فراهم شود، غریزه بدون یادگیری بروز می کند. 

 

 نظریه بالبی و اینزورث 

 نگاه کلی به نظریه دلبستگی بالبی:

 آن می توانیم درک کنیم، یعنی محیطی بنیادی که این رفتار در آن تکامل یافته است.  انطباقیمحیط رفتار انسان را تنها از طریق بررسی 

در کودک انسان رفتارهایی تکامل یافته است که نزدیکی به والد در هنگام خطر را تضمین می کرده است. حرکات و عالیمی که مجاورت 

 یده می شود )مثل گریه کردن، خندیدن، چنگ زدن، مکیدن و تعقیب کردن(نام رفتار دلبستگیکودکان با بزرگساالن را حفظ می کند، 

کودک است )شباهت به  مشاهده مستقیمنظریه بالبی بر مبنای مشاهده مستقیم طولی کودک و حیوان است. روش تجربی است و شامل 

 پیاژه(

 مفهوم رفتار غریزی:

 :  می یابدقالبی نیست، ارثی نیست و تحول رفتار غریزی از نظر بالبی 

رفتار غریزی یک رفتار ارثی قالبی نیست که از ابتدا و در همه محیط ها یکسان باشد. بلکه یک ظرفیت بالقوه به ارث می رسد که امکان 

تحول یک سری رفتارها را فراهم می کند. این رفتارها طبق محیطی که باید با آن سازگار شوند تحول می یابند و بنابراین رفتارها و 

بردهای ویژه محیط شکل می گیرند که به بقا در آن محیط کمک می کنند. رفتار سازش یافته منظور سودمندی آن در یک محیط خاص راه

 است. 
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 رفتار غریزی بر اساس چه عواملی شروع و پایان می پذیرد:  

 ارگانیزم عوامل علی رفتار غریزی: هورمون، دستگاه عصبی مرکزی، محرک های محیط، گیرندگان اختصاصی

عوامل پایان رفتار غریزی: از محرک های اختصاصی سرچشمه می گیرد و دارای همان ماهیت عوامل قبل است. تنها انرژی که بالبی به آن 

 اشاره دارد انرژی جسمانی است که با مصرف آن رفتار پایان می یابد.  

 رفتار غریزی چگونه تحول می یابد: 

موازات هم پیش می رود و به این ترتیب رفتارها پیچیده تر می شوند و از سطح ساده به سازمان یافته می رشد و رسیدگی مغز و رفتار به 

 رسند )شبیه تحول از هوش حسی حرکتی به رفتارهای سازمان یافته در نظام پیاژه(

 مفهوم دلبستگی:

 دلبستگی یک نیاز غریزی است و طی تکامل به این دلیل حفظ شده است که برای بقای انسان ضروری بوده است. 

 )مراقبت اصلی( که پاسخ دنباله روی را راه اندازی می کند، مشابه نقش پذیری در سایر گونه هاست.  نماد دلبستگیتمرکز بر 

یگری ناشی نشده و برای تحول اساسی است. این نظر بالبی برخالف فروید است، که است یعنی از نیاز د نیاز نخستیننیاز دلبستگی یک 

 معتقد بود دلبستگی یک نیاز ثانوی است که متکی به نیاز تغذیه است.

 ناشی می شود. اکتساب ها و نیاز فطریرفتار دلبستگی از 

 رفتارهای دلبستگی که با هدف مجاورت جویی فعال می شوند عبارتند از:

 دنبال کردن و پیوستن ) مکیدن، اویختن، دنبال کردن( -

 طلبیدن ) گریه و لبخند( -

 کارکردهای رفتار دلبستگی عبارت است از:

 ایجاد ایمنی، فرصت یادگیری، تقلید و ابتکار   کارکرد حمایتی: -

فرصت کاوش محیط و  : ایجاد نقش های اجتماعی مثبت )اطمینان از سرگیری رابطه با مادر به کودککارکرد اجتماعی شدن -

 اشخاص بیگانه را می دهد(

 مراحل دلبستگی:

 پاسخدهی نامتمایز به انسان ها: -ماهگی(  3مرحله اول ) تولد تا 

 انواع پاسخ ها را به شکل مشابهی به همه افراد نشان می دهند 

کنند. این رجحان نشان دهنده یک گرایش  از هنگام تولد ترجیح می دهند که به صداهای انسانی گوش کنند و به صورت انسان ها نگاه

 را راه اندازی خواهد کرد.  لبخند اجتماعیژنتیکی به الگوی دیداری است که یکی از قدرتمندترین رفتارهای دلبستگی یعنی 
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بخند می زند هفتگی لبخند اجتماعی آغاز می شود. کودک با خوشحالی، به طور کامل و همراه با تماس چشمی به چهره انسان ل 6یا  5در 

)در سه هفته اول، هنگام خواب لبخند می زنند. حدود سه هفتگی لبخندهای اجتماعی گذرا دیده می شود که به صدای انسان لبخند می 

 زنند(

 ماهگی به هر چهره ای )حتی یک الگوی مقوایی چهره( لبخند می زنند. شرط اصلی این است که یک صورت کامل از روبه رو ارایه شود. 3تا 

 راه اندازی می شود.  محرک مشخص دیداریلبخند اجتماعی توسط یک 

ب سایر رفتارهای دلبستگی که تعامل اجتماعی را راه اندازی می کنند: غان و غون کردن، گریه کردن، پاسخ گرفتن )شامل بازتاب مورو و بازتا

 چنگ زدن(، بازتاب گونه و بازتاب مکیدن

 وزاد قرار می دهیم، دست به طور خودکار جمع می شود. بازتاب چنگ زدن= وقتی شی کف دست ن

و به دور بازتاب مورو یا در آغوش گرفتن= وقتی نوزاد با صدای بلند از جا بپرد، یا تکیه گاه و حمایت را از دست برود، بازوهایش را باز می کند 

 سینه خود جمع می کند

 سرش را به سمت محل تحریک می چرخاند و عامل تحریک را می مکد.  بازتاب گونه و مکیدن= وقتی گونه نوزاد را لمس می کنیم،

 تمرکز بر آشنایان: -ماهگی(  6تا  3مرحله دوم  )

 بسیاری از بازتاب ها از جمله مورو، چنگ زدن و گونه متوقف می شود

 گی را نشان می دهدپاسخ های اجتماعی به تدریج انتخابی می شود و کودک فقط نسبت به آشنایان انواع رفتارهای دلبست

و  نماد دلبستگی، معموال، اما نه الزاما، مادر است. کودک شدیدترین دلبستگی را با فردی دارد که با دقت به تمام عالمت هایش پاسخ می دهد

 لذت بخش ترین تعامل را با او دارد. 

 :واضح / دلبستگی  دلبستگی شدید و نزدیکی جویی فعال -سالگی( 3ماهگی تا  6مرحله سوم ) 

 دلبستگی به شخص خاص شدیدتر و اختصاصی تر می شود. 

 می گوییم.  اضطراب جداییبا دور شدن و جدایی از مادر گریه می کند که به آن 

 را نشان می دهد.  ترس از غریبهماهگی دیده می شود. در این زمان کودک  8-7منحصر شدن دلبستگی به یک والد تقریبا در 

 خیز رفتن هم آغاز می شود و کودک فعاالنه والد خود را دنبال می کند )پاسخ دنباله روی( ماهگی سینه 8در حدود 

تثبیت می شود. یعنی کودک محل و مکان والد را در نظر  "نظام مبتنی بر هدف"وقتی دنباله روی فعاالنه شروع می شود، رفتار در یک 

می کند تا زمانی که به مادر نزدیک شود و مادر او  "تنظیم"و  "تصحیح"خود را  می گیرد و اگر مادر او را ترک کند، مادر را تعقیب و حرکت

 را در آغوش بگیرد. 
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برای کاوش محیط مورد استفاده قرار می دهد و برای کاوش محیط از او فاصله می گیرد در عین  پایگاه امنکودک والد را به عنوان یک 

 می کند تا از حضورش مطمئن شود.  حال به تناوب پیش او بر می گردد یا به او نگاه

نظام دلبستگی در سطوح گوناگونی از برانگیختگی عمل می کند. وقتی والد به عنوان یک پایگاه امن استفاده می شود سطح فعال شدن نظام 

 پایین است. اگر کودک مادر را در دسترس نبیند، برانگیختگی افزایش می یابد.  

رفتار دلبستگی به وضعیت جسمی کودک هم بستگی دارد. کودک خسته یا بیمار بیش از نیاز به کاوش محیط، به ماندن در کنار مادرش نیاز 

 دارد. 

از نماد دلبستگی شکل می گیرد یعنی، طرحی کلی از پاسخ دهی و قابل دسترس بودن مراقبت  "الگوی کارکرد کلی"در پایان سال اول، 

تعامل های روزانه ایجاد شده است )مثال کودک اساسا به این نتیجه می رسد که مادر مرا دوست دارد و هر موقع بخواهم کنارم  که بر مبنای

 است(.

 رفتار مشارکتی: -سالگی تا پایان دوره کودکی(  3مرحله چهارم ) 

را در نظر نمی گیرد. وقتی مادر نیست می تواند کودک در این سنین به اهداف و برنامه های مراقب هم توجه می کند و فقط نیاز خودش 

 رفتارش را تجسم کند و به او اجازه رفتن می دهد.  

رفتارهای دلبستگی در سال های بعد هم اهمیت دارند چون تنها بودن از ترس های اساسی انسان است. نوجوانان از سلطه والدین خارج می 

ساالن هم در هنگام بحران به دنبال نزدیکی اشخاص محبوب خود هستند. افراد مسن هم به شوند اما به جانشین آنها دلبسته می شود. بزرگ

 نسل جوان متکی هستند. 

 دلبستگی به مثابه نقش پذیری:

بال دندر فرایند نقش پذیری، حیوانات محرک های راه انداز برای غرایز اجتماعی را فرا می گیرند. آنها در پایان دوره نقش پذیری فقط مادر را 

 می کنند و به دلیل ترس دلبستگی جدیدی شکل نمی گیرد. 

است. کودک ابتدا رفتارهای دلبستگی را به هر کسی ابراز می کند اما در شش  آهسته تردر انسان نیز فرایند دلبستگی به همین شکل اما 

 ماهگی  به فرد معینی نقش پذیر می شود و دلبستگی محدود می شود.  

 جدایی: تاثیرات محرومیت و

 ناکامی در نقش پذیری:

کودکان پرورشگاهی که فرصت برقراری دلبستگی و نقش پذیری را نداشته اند، در ایجاد دلبستگی های عمیق در بزرگسالی مشکل دارند و  

 نامید. شخصیت های بی عاطفهروابط آنها سطحی است. بالبی این افراد را 

رات محرومیت برگشت پذیر نیستند. اگر کودک تا سن معینی از تعامل انسانی کافی برخوردار یک دوره بحرانی وجود دارد که پس از آن تاثی

 نشود، ممکن است هرگز به رفتار اجتماعی مناسب نرسد. 
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پژوهشگران در تعیین دقیق سن دوره بحرانی دچار مشکل هستند. بالبی معتقد است که در نوزاد انسان مثل سایر حیوانات، دوره بحرانی با 

ماهگی پایان می پذیرد یعنی زمانی که ترس از جدا شدن مراقبت و ترس  9-8به پایان می رسد. در نتیجه دوره بحرانی در  غاز پاسخ ترسآ

 از غریبه ها دیده می شود. 

فقدان تعامل ماهگی جبران کند. پس از این مرحله کودکی که دچار  24تا  18مداخالت درمانی می تواند بیشتر کمبودهای اجتماعی را از 

 انسانی است ممکن است هرگز به صورت بهنجار رشد نکند. 

 جدایی ها: 

 در صورتی که دلبستگی شکل بگیرد اما در معرض جدایی قرار بگیرد به ترتیب کودک واکنش های زیر را نشان می دهد: 

 عدم پذیرش مراقب جانشین -: گریه و زاری اعتراض (1

 فرو رفتن در یک ماتم عمیق -ر: ساکت، غیر فعال و گوشه گیناامیدی (2

 از دست دادن عالقه به مادر و عدم واکنش به او در زمان برگشت -پذیرش مراقب جانشین –بشاش تر شدن گسلش )بریدگی(: (3

 بالبی واکنش به جدایی را مبنای واکنش های ترس و اضطراب در انسان می داند. 

 نتیجه جدایی کوتاه مدت: ترس از جدایی مجدد که یک واکنش غریزی است و اضطراب حاصل از آن بهنجار و سالم است. 

نتیجه جدایی دلهره آمیز )عدم عضور موقت یا دایم، عدم توجه و طرد(:  اضطراب و خشم، استیصال، افسردگی، مشکل در استقالل و سازش 

 اجتماعی

سایر مراقبان را هم از دست بدهد، از همه کناره گیری خواهد کرد. نتیجه آن شکل گیری شخصیت بی عاطفه اگر جدایی طوالنی باشد یا 

 است. 

 الگوهای دلبستگی اینزورث:

 پرورش معمولی کودک از نظر میزان کسب دلبستگی سالم درجات متفاوت دارد. مهم ترین تحقیق در این زمینه را اینزورث انجام داده است. 

کودکان را از مادرشان جدا می کرد و واکنش آنها را در هنگام جدایی و بازگشت  موقعیت ناآشنا )موقعیت غریب(،او در آزمایشی به نام 

 مادر مشاهده می کرد. بر این اساس سه الگوی دلبستگی را مشخص کرد:

 دلبستگی ایمن:

 ه هنگام بازگشت او و استفاده از او به عنوان پایگاه امن برای کاوش محیطآشفتگی به هنگام جدا شدن از مادر، استقبال فعاالنه از مادر ب

 مادران این کودکان به عالیم کودک پاسخ ده و حساس هستند و در زمان نیاز در دسترس اند.  

 درصد کودکان گروه نمونه دیده شده است.   70تا  65این الگو در 
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 اجتنابی: -دلبستگی ناایمن

گام جدایی، ظاهرا کامال مستقل، کاوش محیط بدون در نظر گرفتن مادر به عنوان پایگاه امن، اجتناب از مادر هنگام عدم پریشانی به هن

 بازگشت

 مادران این کودکان بی توجه، مداخله کننده و طردکننده هستند

جربه شده است، کودک سعی دارد نیاز اجتناب از مادر و استقالل این کودکان نوعی واکنش دفاعی است. از آنجا که طرد شدن در گذشته ت

 خود به مادر را مهار کند تا از ناامیدی های بیشتر اجتناب کند. 

 این کودکان در بزرگسال، بیش از حد متکی به خود و غیروابسته هستند، بدگمان هستند و به دیگران اعتماد نمی کنند. 

 درصد کودکان گروه نمونه دیده شده است. 20این الگو در 

 ستگی ناایمن دوسوگرا:دلب

آشفتگی بسیار در هنگام جدایی، رفتار دوسویه به هنگام بازگشت مادر به شکل نزدیکی به مادر و سپس راندن او با خشم، چسبیدن به مادر و 

 عدم کاوش محیط اطراف

  مادران این کودکان رفتار متناقضی دارند، گاهی صمیمی و پاسخده هستند و گاهی رفتار مغایر دارند.

  الگوی دوسوگرا را مقاومت هم می نامند، چون کودک نه تنها در صدد برقرار کردن تماس با مادر است، بلکه در برابر آن مقاومت هم می کند.

 درصد کودکان گروه نمونه دیده شده است.  15تا  10این الگو در 

پیش بینی می کند. تمایز رفتارهای بعدی الگوهای اجتنابی و مطالعات پیگیری نشان داد دلبستگی ایمن تفاوت در رفتارهای بعدی کودک را 

به نظر دوسوگرا دشوارتر است. رفتار اضطرابی و وابسته کودکان دوسوگرا ادامه پیدا می کند اما کودکانی که ابتدا اجتنابی بودند، بعدا دلبسته 

 سالگی تثبیت نمی شود.  15می رسند. شاید الگوی اجتنابی تا پس از 

ایمن محصول حساسیت مادرانه به عالیم کودک است. این یافته هماهنگ با این نظر که کردارشناسان است که کودکان دارای  دلبستگی

 . 2حرکات بیانگر ذاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند

 الگوهای عامل درونی )الگوهای کاری درونی( و دلبستگی بزرگساالن: 

 و احساسات درباره پاسخ دهی نماد دلبستگی الگوهای عامل درونی= انتظارات 

 بر اساس همین الگوها، بزرگساالن نیز افکار و احساساتی در مورد دلبستگی دارند که بر نگرش آنان به فرزندانشان تاثیر می گذارد. 

 نشان داده است: الگوی دلبستگی را در بزرگساالن  3مری مین با توجه به قابلیت انعطاف و پذیرا بودن پاسخ های والدین، 

                                                           
 ح کردیم که آسیب زاترین نوع دلبستگی بود. در جلد اول نوع چهارمی از دلبستگی به نام دلبستگی آشفته را هم مطر 2
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 ایمن / مستقل:

 داشتن کودکان دلبسته ایمن -صحبت آزادانه و با صراحت درباره تجربه های اولیه 

 بی توجه به دلبستگی: 

 داشتن فرزندان ناایمن اجتنابی  -صحبت به شکلی که گویی تجارب دلبستگی بی اهمیت است

 شیفته:

 مشکل در پاسخدهی مداوم به فرزندان  -صورت درونی یا بیرونی ادامه تالش برای جلب توجه و حمایت والدین چه به

 

درصد همپوشی دارد. برای مثال، اگر مادر دلبسته اجتنابی باشد، کودک هم در رابطه با او  70نوع دلبستگی والدین و کودکان در حدود 

 دلبسته اجتنابی خواهد بود. 

 

 مفهوم دفاع در نظام بالبی:

 ازش اطالعات )اخبار( به مفهوم دفاع اشاره کرده است. بالبی بر اساس نظریه پرد

 قرار دارد.  نظام عمدهوابسته به هم تشکیل شده است. در راس نظام های کنترل  نظام های کنترلنظام روانی از 

 است که توسط حافظه بلندمدت تغذیه می شود.  مرکز ارزشیابینظام عمده 

 . میده استوینی کات نظام عمده را خود و خود کاذب نا

 عملکرد نظام عمده ارزیابی مقدماتی ناهشیار اطالعات ورودی است. دو نوع سدبندی در برابر اطالعات وجود دارد: 

 حذف سازشی:  -

 حذف برخی اطالعات قبل از آنکه بر خلق و رفتار تاثیر بگذارد یا در حافظه ذخیره شود )تصفیه محرک(

قرار می گیرند. هشیاری حالت خاصی از دستگاه روانی است که پردازش اطالعات را تسهیل می  پس از این نوع گزینش، اطالعات در هشیاری

 کند

 حذف دفاعی:  -

 تجسمات چهره دلبستگی و رفتارهای او در ناهشیار وجود دارد. تحلیل محرکات حسی تحت تاثیر این اطالعات قرار می گیرد

 ست که به فرد امکان دهد اطالعاتی را که کنار گذاشته است مجددا به کار بگیرد. بر اساس این نظرات بالبی، هدف درمانگر تحلیلی این ا
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 دیدگاه پرورشی بالبی و اینزورث:

 موضع بالبی و اینزورث مشابه گزل است. مهم ترین کار در پرورش کودک پاسخ دهی به عالیم فطری کودکان است. 

دلبستگی می شود. کودک از اینکه توجه والدین را در موقع ضرورت دارد پاسخ دهی به کودک باعث ایجاد تعادل مناسب بین کاوش و 

 مطمئن است و از او به عنوان یک پایگاه امن برای کاوش محیط استفاده می کند و با جرات از او جدا می شود. 

 بیش از حد وابسته دارند. والدینی که ابتکار عمل را در دست می گیرند و به نزدیک بودن به کودک اصرار دارند، کودکانی لوس و 

والدینی که با هدف شتاب بخشیدن به رشد عقلی کودک همه انواع محرک را برای او فراهم می کنند، باعث اعمال کنترل بیش از حد بر 

 کودک می شوند. 

سالگی دردناک تر است و در این زمان کودک به شدت دلبستگی را شکل می دهد. بنابراین، در مورد  4-3ماهگی تا  6جدایی بین 

 فرزندخواندگی باید نوزاد را قبل از اینکه به فرد معینی دلبستگی پیدا کند در خانه دایمی مستقر کنیم. 

ت های بیمارستانی برای نوزادان تازه متولد شده، الزم است که مادران کنار پژوهش های کالوس و کنل نشان داده است که در مراقب

 فرزندانشان باشند زیرا چند روز اول دوره ای حساس برای فرایند پیوندیابی است.

دکودک ماهگی اثر نامطلوبی بر او ندارد، مشروط بر آنکه مهدکودک کیفیت مطلوبی داشته باشد. مه 12سپردن کودک به مهدکودک پس از 

اجتنابی قرار می دهد، گرچه این خطر را می توان با مراقبت های والدینی حساس و -ماهگی کودک را در معرض دلبستگی ناایمن 12قبل از 

 پاسخده و کیفیت مطلوب مراکز جبران کرد. 

 

 ارزشیابی دیدگاه بالبی و اینزورث:

ختن پژوهش های جدید است. نظریه بالبی/اینزورث از این نظر بسیار موفق یکی از معیارهای ارزشیابی یک نظریه، قابلیت آن برای برانگی

 است. 

یک علت، سودمندی روش اینزورث است که به شکل خالصه و مختصر رفتار را قویا پیش بینی می کند. هنگام منتشر شدن نظریه اینزورث 

اختی آغاز شده بود اما پژوهش ها هنوز فاقد جنبه های عاطفی تغییر جهت از رفتارگرایی )انکار افکار و احساسات درونی( به مدل های شن

 بود. این نظریه باعث توجه به روابط انسانی شد. 

بلسکی این باور را که دلبستگی ایمن سالم ترین دلبستگی است به چالش کشیده است. او می گوید در برخی محیط ها دلبستگی اجتنابی یا 

یی وجود دارد که کودکان وابسته از این نظر سازگارانه هستند که باعث می شوند در خانه بمانند و به دوسوگرا انطباقی است )مثال دوره ها

 والدینشان کمک کنند!(

 کیگان  معتقد است که اینزورث نقش خلق و خو و روحیات فطری را نادیده گرفته است )مثال کودک اجتنابی در موقعیت ناآشنا والد را نادیده

نترس است(. برخی شواهد نشان می دهد خلق و خو به شکل غیرمستقیم بر دلبستگی تاثیر دارد مثال اگر والد و کودک  می گیرد چون ذاتا

 خلق و خوی متفاوتی داشته باشند مادر در پاسخ دهی به کودک دچار مشکل می شود. 
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بالبی مفاهیم کردارشناسی را به شکل مبهم به کار می برد و مشخص نکرد این مفاهیم چقدر مشخص کننده رفتار انسان هستند. مخصوصا 

 در مورد محرک های راه انداز، یعنی محرک های بیرونی که غرایز را بر می انگیزند، تاکید نکرد و فقط به آن اشاره کرد. 

که کودکان طرحی طبیعی برای رشد سالم دارند در سنت رشدگرایی قرار می گیرند. کودکان پاسخ ها و عالیم کردارشناسان با تاکید بر این

 فطری دارند که برای رشد سالم باید برای آنها اهمیت قایل شویم. 
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 (88سراسری 
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