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 مق مه

 ش  نشر یوان آموح،یوانشناسی یش  جزو دیوس مهم آحمون کایشناسی ایش  و دکتری یوانشناسی است  دی مجموعه یوانشناسی ی

یش  اح کودکی تا پیری دی مجموعه اول و نظریات یش  دی مجموعه دوم به شکل کامل و جامع با استفادا اح پنج منبع اصلی  چرخه

امچنین شامل سواالت طبقه بن ی ش ا ایش  و دکتری    مجموعه ماضرکنکوی ایش  و دکتری یوانشناسی جمع آویی ش ا است

  اح آنجا که مطالعه تمام کتاب اای منبع برای داوطلبان دشوای است این مجموعه می است با کلی  پاسخ امراا و آحاد سراسری

توان  دی مطالعه مبامث مهم کنکویی شما یا یایی کن   توصیه ما اموایا این بودا است که تا جایی که امکان داید دی مطالعه اول 

  تا با توضیحات و مثال اا بیشتر آشنا شوی ، می توانی  فصول مجموعه یا با مطالعه کنی یک بای یا نظریه اای یش  کرین کتاب

 منابعی امچون کتاب یوانشناسی ژنتیک کتاب اصلی تطبیق دادا و سپ  برای دویا اا فقط اح این مجموعه استفادا کنی   برای

مجموعه اکتفا کنی  و مطمئن باشی  تمام  به اینو امچنین متن کتاب نیز یوان نیست، که فرصت خوان ن منبع اصلی یا ن ایی  

ایش  یوانشناسی بالینی و  6دکتری یوانشناسی و یتبه  2مبامث مهم ذکر ش ا است  این مجموعه توسط حینب خجوی، یتبه 

س م یس دیس یوانشناسی یش  تهیه ش ا است  امی واییم که شما نیز با استفادا اح این مجموعه بتوانی  دیص  مطلوبی دی این دی

 کسب کنی   ایچ مجموعه ای بی نیاح اح نظرات خوانن گان آن نیست، مثل امیشه مشتاقانه پذیرای نظرات ایحشمن  شما استیم 
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 موضوعات اساسی روانشناسی رشد -9فصل 

دی این فصل با موضوعات اساسی که دی نظریات یش  بای  به آنها پاسخ دادا شود، آشنا می شویم  بنابراین آنچه دی این فصل می خوانی  

بنابراین نگران نشوی  اگر دی ابت ا با برخی اح آنها ناآشنا فصول آین ا توضیح دادا می شود   به طوی مفصل تر دی مق مه ای است به آنچه 

 استی   

 موضوعات اساسی رشد 

 امه نظریات یش  تالش می کنن  به چن  سوال اساسی پاسخ دان :

 یش  پیوسته است یا ناپیوسته؟ (8

   اح آغاح وجود داشته ان مهایت اای یکسانی که  تدریجی افزودا ش ن یعنی: رشد پیوسته

 آنها شبیه استن  و فر  آنها  فقط دی مق ای یا پیچی گی یفتای است یعنی  وجود داید  تفاوت کمّیدی یش  پیوسته، بین کودک و بزیگسال 

 مختلف مراحلبه شکل نمایان ش ن آگاای اای ج ی  دی ار مقطع حمانی  یعنی: رشد ناپیوسته

 کودکان شیوا اای تفکر، امساس و یفتای منحصر به فردی داین   وجود داید  یعنی تفاوت کیفیو بزیگسال دی یش  ناپیوسته، بین کودک 

 یک یون  یش  برای امه انسان اا است یا چن  یون  وجود داید؟ (2

 نظریه پرداحان مرمله ای فرض می کنن  که افراد دی امه جا حنجیرا یش  یکسانی یا طی می کنن    یک دویا یش :

  ار فرد ترکیبی اح موقعیت اای شخصی و محیطی منحصر به فردی یا تجربه می کن  دویا یش :چن  

 عوامل ژنتیکی مهم تر استن  یا محیطی؟ (4

 :موضع نظریه اا دیبایا طبیعت و تربیت بر دی گاا آنها نسبت به تفاوت اای فردی تاثیر داید

 اعتقاد داین    یثبات دی صفات ژنتیک داین ، به  تاکی  بر ویاثتکسانی که 

  تجربیات اولیه الگواای یفتایی مادام العمر یا ایجاد می کنن  )ثبات( داین ، معتق ن  تاکی  بر محیطکسانی که 

  امکان ایجاد تغییر وجود دایدتاکی  داین ، معتق ن  انعطاف پذیری کسانی که به 

 حمینه اای مختلف یش  مستقل استن  یا تعامل می کنن ؟ (3

 است یا منفعل؟کودک فعال  (5

 ییشه تفاوت اای فردی چیست؟ (6

 بافت اجتماعی فرانگی چق ی اامیت داید؟ (7
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 وعات اساسی تحول در نظریات مختلفموض 

 نظریه نمویافتگی:

 اامیت ویاثت -

 یش  ناپیوسته )مرامل متکثر( -

 حمینه اای مختلف تحول، مولفه اای یک نیمرخ استن  ) تاکی  بر یابطه مولفه اا نش ا است( -

 ودک تابع نمو دیونی استک -

 کروموحم اا عامل تفاوت اای فردی استن  -

 اامیت دایدتفاوت بافتایی فقط دی م  محتوای فرانگ  -

 نظریه رفتارگرایی:

 اامیت محیط -

 یش  پیوسته و تراکمی -

 یادگیری اح جنبه اای مختلف آغاح می شود  امگرایی آنها تابع موقعیت است -

 تماعی شناختی بن ویا، کودک محیط یا فعال تر به کای می گیردکودک منفعل است، اما دی نظریه اج -

  تفاوت دی تجربه اا می توان  باعث تفاوت فردی شود اما قوانین جهان شمول استن  -

  تقویت ش ا و الگواا به بافت بستگی داین  قوانین جهان شمول استن  اما نوع یفتایِ -

 نظریه پردازش اطالعات:

 تعامل محیط و ویاثت -

 یوستهیش  پ -

  تحول یک قلمرو مخصوص است اما بین جنبه اای ایجانی و اجتماعی یابطه وجود داید -

 نقش فعال کودک دی قواع  و یاابرداای پرداحش -

 تفاوت اای فردی ناچیز ناشی اح یاابرداای پرداحش متفاوت -

 دی م  تفاوت اای فرانگی دی یاابرداای اکتسابی بافت تاثیر ناچیز  -

 ی:نظریه های روانپویش

 تعامل محیط و ویاثت )تجهیزات حیست شناختی و انتظایات اجتماعی( -

 یش  ناپیوسته -

 شکست دی پیشرفت مرامل بر امه قلمرواای شخصیت تاثیر می گذاید -

 اییکسون نقش فعال کودک دی شکل دادن شخصیت و اویت دی نظریه یوانی اجتماعی -

 امل جهان شمول استن تفاوت فردی اح ایضای متفاوت نیاحاا ناشی می شود اما مر -

 مرامل جهان شمول استن ، اما بافت اجتماعی دی نظریه اییکسون نقش اساسی داید -
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 اجتماعی(: -نظریه بافتاری)فرهنگی

 تعامل ویاثت و محیط -

 یش  پیوسته -

 یابطه تنگاتنگ امه جنبه اا -

 یابطه متقابل کودک و محیط -

 ی بافت تفاوت فردی ناشی اح نقش بن ی منحصر به فرد یوی اداا د -

 نقش اساسی فرانگ و بافت اجتماعی -

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

 تعامل ویاثت و محیط -

 )ام پیوسته ام ناپیوسته( یش  پیوسته امراا با دویا اای مساس -

 یابطه جنبه اای اجتماعی و یوانشناختی با جنبه اای حیستی -

 ات حیستی برای تعامل با محیط(نقش فعال کودک )دایای تجهزی -

 ع م تاکی  بر تفاوت اای فردی  -

 اصول جهان شمول دی امه فرانگ اا -

 نظریه درون سازی پیاژه )نظریه سازشی(:

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

 یش  اح نظر ساختایی ناپیوسته و اح نظر کنشی پیوسته است  -

 تحول مواحی بع  شناختی و عاطفی -به اا تابع تحول شناختی استتحول امه جن -

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

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

 ساخت اای شناختی جهان شمول استن  اما سرعت تحول و سطح نهایی یش  به بافت اجتماعی بستگی داید -

 هوم تحول در نظریات مختلفمف 

 تحقق ت ییجی ظرفیت اای بالقوا ایثی نمویافتگی:

 مجموعه ای اح پاسخ اا رفتاری نگری:

 ساخت اا و یاابرداای ذانی پاسخ دادن پردازش خبر:

 شکل گیری شخصیت دی می انی اح تعایض اا روانپویشی:

  تحکیم الگواایی که ناشی اح تعامل فرد و فرانگ است بافتاری:



4 
 

 یفتای ساحشی حیست شناختی بافتایی  رفتارشناسی طبیعی:

 یفتای ساحشی شناختی بناش نی بناشدنی نگری پیاژه:

 دیدگاه عمر 

 دی گاا عمر چهای فرض داید:

 رشد به صورت مادام العمر: (9

 ایچ دویا سنی دی یش  برتر نیست

 ا دی ار دویا تغییرات دی سه حمینه جسمانی، شناختی و اجتماعی یخ می د

 رشد به صورت چندبعدی و چندجهتی: (2

  یعنی آمیزا ای اح نیرواای حیستی، یوانی و اجتماعی است ،یش  چن بع ی است

 به بهبود عملکرد منجر نمی شود بلکه به شکل پیشرفت و افول است صرفا یعنی یش  ،یش  چن جهتی است

  ای تاحا ای برای جبران کااش سایر توانایی اا ایجاد می شودیش  با پیشرفت و افول نشانه این است که متی دی سالخویدگی مهایت ا

 رشد به شکل کامال شکل پذیر )انعطاف پذیر(: (3

  یش  دی تمام سنین انعطاف پذیر است و متی عملکرد عقالنی دی سنین باال پیشرفت اایی داید

 برای اشایا به دگرگونی و تغییر مستمر استفادا می شود   "استعایا پروانه"

 ین مال وقتی توانایی و فرصت تغییر کااش یاب  شکل پذیری نیز کمتر می شود اما تفاوت اای فردی نیز وجود دایدبا ا

 رشد به صورت چندموقعیتی: (4

 تاثیرات یش  دی سه طبقه است:

 الف( تغییرات مربوط به سن: 

  تغییراتی که می توان پیش بینی کرد دی یک سن خاص یخ دان 

  ر عوامل حیستی و اجتماعی استن این تغییرات تحت تاثی

تاثیرات مربوط به سن دی کودکی و نوجوانی یایج استن  چون تغییرات حیستی این سنین سریع است و فرانگ تجربه اای متع دی یا 

 تحمیل می کن  
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 :ب( تاثیرات مربوط به تاریخ

 باعث شباات آنها می شود  تاثیراتی که دی افراد ام سن به دلیل مسایل تاییخی حمان آنها یخ می دا  و

  افرادی که دی یک حمان متول  می شون  ام ویا نامی ا می شون 

 :ج( تاثیرات غیرهنجاری

  تاثیرات سنی و تاییخی انجایی استن  چون برای اکثر افراد یخ می دان ، اما تاثیرات غیرانجایی یوی اداای غیرعادی برای فرد استن 

  ی بودن یش  کمک می کنن  چون مسیر حن گی فرد یا تغییر می دان یوی اداای غیرانجایی به چن جهت

 مفهوم مرحله در روانشناسی 

  مالک اای اساسی مرمله عبایتن  اح:

 :توالی ثابت 

  توالی و ترتیب مرامل دی امه جا و برای تمام افراد یکسان است

 .توالی مهم ترین شرط مرحله است

 :صفت توحیدی 

  مله قبل یکپایچه می شود و دی یک چایچوب نو قرای می گیردخصوصیات یک مرمله با مر

 :ساخت مجموعه ای 

مکانیزم اای کم و بیش امتراح دی یک مجموعه قرای می گیرن  )مثال مجموعه سواد شامل مکانیزم اای جمع و تفریق و خوان ن و نوشتن و 

 غیرا است(

 ساخت مجموعه ای نشانه رسیدن به تعادل در یک مرحله است

 از تهیه و اتمام: تر 

 تراح اتمام یعنی یسی ن به تعادل -ار مرمله دو تراح داید: تراح تهیه یا سطح فراام ساحی یعنی پیش یفتن و ییشه دوان ن فراین اای یوانی 

 :پایه ریزی مرحله در مراحل قبل 

 حمینه خصوصیات یک مرمله دی مرمله قبل ییخته می شود
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 مفهوم مرحله در فیزیولوژی: 

مله دی فیزیولوژی شامل مرامل بسیای حیادی است که اح ام قابل تمایز نیستن  به امین دلیل گفته می شود یش  فیزیولوژیک پیوسته مر

   8است

 چن  استثنا وجود داید:

 دویان بلوغ: افزایش سرعت نمو -

 سالگی( : بزیگ ش ن ب ن 6.5تا  5.5جهش نیمه یاا نمو )  -

شواا  مخالف: طبق الکتروآنسفالوگرافی دیون جمجمه ناپیوستگی یش  وجود  –سریع و یکود(  نمو مغز:  ناپیوسته )تناوب یش  -

 ن اید 

 چهای یوش برای ان احا گیری سن فیزیولوژیکی وجود داید:

 : بر اساس ظهوی استخوان اای دست و مچ دستسن اسکلتی (8

 : تع اد دن ان اا سن دندانی (2

 یش  ق  و وحنسن تنی:  (4

 : نمو دویان بلوغ سی ثانویسن بر اساس صفات جن (3

 رشد مغز: 

سلول اای عصبی )و سلول اای عضالنی( بع  اح ماا افتم بایدایی دیگر تولی  نمی شون  و فقط سلول اا بزیگ می شون  و شکل آنها تغییر 

 می کن  

 یش  استه اا و یشته اای عصبی قابل مقایسه با مراکز استخوان ساحی ب ن است  

 سلول اای قشر مخ تشکیل می شون  و دی ماا ششم کامل می شون   دی ماا سوم بایدایی

 رشد غدد درون ریز:

 دی نوجوانی دی ا می شود   یش  قابل مالمظه غ د و ترشحات ج ی  ایپوفیز، غ د فو  کلیه و غ د جنسی

 کااش یا افزایش چربی ب ن دی کودک ام می توان  انعکاس تغییرات غ د باش   

 سالگی آشکای می شون    9تا  5مان بلوغ تحت تاثیر ایپوفیز است  این تغییرات بین ترشح تمام غ د دی ح

دی بلوغ حودیس علی یغم وجود اویمون حیاد، فعالیت جنسی کم است چون دییافت کنن گان مغز آمادا تحریک نیستن  )یا انوح به پختگی 

 نرسی ا ان  یا اح تابعیت سایر نوامی آحاد نش ا ان ( 

                                                                 
1
ه ت ییج شکل می برخی معتق  استن  که یش  فیزیولوژیکی ناپیوسته است و شاا  آن ظهوی ناگهانی استخوان مچ دست است  اما بای  گفت غضروف آن طی سال اا ب 

برد اشعه ایک  است که تصادفا نسبت به ظهوی اولین آثای کلسیم مساس است گیرد و تغییر ظااری آن به خاطر کای
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 ی ناهمزمان:رشد جسمان

 بافت اا و اجزای مختلف ب ن به شکل امزمان یش  نمی کنن  و آانگ یش  آنها متفاوت است که دی نمودای حیر می بینیم:
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 سوال های کنکور

 کارشناسی ارشد

 (92دی ک ام نظریه، تحول به صویت پیوسته است؟ )ایش  سراسری   8

 ژاشناختی تحولی پیا( 2 یوان تحلیل گری( 8

 اجتماعی فرانگی ویگوتسکی( 3 پرداحش اطالعات( 4

 (19دی یش  صاد  است؟ )ایش  سراسری «  مرمله ای» ک ام عبایت دی موید نظریه اای   2

  یش  به فرانگ وابسته است الگوی ( 8

 ( برنامه حیستی یسش قابل پیش بینی است 2

 ( الگوی یش  وابسته به محیط است 4

 به ا ف یش  وابسته است ( برنامه حیستی یسش 3

 (19فرد شکل می دان ؟ )ایش  سراسری شخصیت ک ام یویکرد تعامل چن گانه و متقابل اجزاء محیط به  ید  4

 ( ecologicalبوم شناختی )( 2  (  evolutionaryنگری )تکامل ( 8

 (information processingخبرپرداحی )( 3  (psychoanalyticیوان تحلیل گری )( 4

 (17میم  )ایش  سراسری یا نظریه ی               می نا آن باش  یعنی برنامه ی سنی مشخص استوای« یسش»مبتنی بر اگرنظریه ای   3

 ( مرمله ای3 ( محیط گرا4 ( تکاملی2 ( پرداحش اطالعات8

 (16ش  سراسری   ک ام یک اح دو نظریه حیر می توان  تبیین مرمله ای یا دویا ای اح یش  یا نشان دا ؟ )ای5

 اییکسون و پیاژا( 2 اسکینر و پیاژا( 8

 اال و اییکسون( 3 پیاژا و بن ویا( 4

د اای تحولی اثرات متقابل مولفه اای مختلف محیط بر چگونگی یش  کودکان به تفصیل بریسی می شود؟)ایش    دی ک ام یک اح یویکر6

 (16سراسری 

 Information Processingی خبر پرداح( Contextualism 2بافت شناسی ( 8

 Cognitive Learningیادگیری شناختی ( Behaviorism 3یفتایگرایی ( 4

 (15کودک با اامیت می دانن ؟ )ایش  سراسری   ک ام یک اح نظریه اا، عوامل موقعیتی یا دی یش  7

 ( شناختی اجتماعی3 ( یوان کاوی4 ( شناختی2 ( صفات8

 (15ست؟ )ایش  سراسری این  یش  و تکامل فعال تر افر  دی ک ام نظریه، فرد دی 1

 روان کاوی (4 زیستی( 3 شناختی( 2 رفتاری( 1
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 (13  دی ک ام دسته اح نظریه اا، تحول یوانی ب ون مرمله است؟ )ایش  سراسری 9

 ( نمویافتگی2 ( یفتاینگری8

 ( یوان تحلیل گری3 ( شناختی نگری4

 (13)ایش  سراسری  تلقی می گردد؟ (Continuous)ن فرآین ی پیوسته دی ک ام یویکرد، تحول به عنوا  82

 ( خبرپرداحی2 ( شناختی8

 ( یوان تحلیل گری3 ( کردایشناسی4

 (94  ک ام یک اح نظریه اای حیر به یش  فقط به صویت ناپیوسته تاکی  داید؟ )ایش  آحاد 88

 ( یفتایگرایی2 ( یوان کاوی8

 شناسی( کردای3 ( پرداحش اطالعات4

 (92و ام ناپیوسته تاکی  داین ؟ )ایش  آحاد   ک ام یک اح نظریه اای حیر به یش  به عنوان ام پیوسته 82

 ( یفتایگرایی2 ( یوان کاوی8

 ( کردایشناسی3 ( پرداحش اطالعات4

 دکتری

 (94  ک ام عبایت دیبایا نقش کودک دی تحول یوانی صحیح نیست؟ )دکتری سراسری 84

 لیاتی پیاژا، تحول بر ساخت اایی استوای است که کودک اح یاا تعامل با محیط به صویت فعال آنها یا بنا می کن دی نظریه عم (8

 دی نظریه یوانی اجتماعی، کودک به صویت فعال دی جستجوی اویت خویش است (2

 جویی تبیین می کن   دی نظریه ساحشی پیاژا، کودک دی تعامل جنبه اای حیستی و محیط، منفعل است  امه چیز یا تعادل  (4

 دی نظریه اای یادگیری کودک دی تحلیل یفتای فعال نیست (3

 (98  نقش کودک دی تحول دی دی گاا یفتایشناسی طبیعی ک ام است؟ )دکتری سراسری 83

 کودک دی تعامل با محیط، ساخت اای تحول خود یا بنا می کن  (8

 کودک به صویتی فعال به شخصیت خود شکل می دا  (2

 ش ا است حیست شناختی برای تعامل با محیط تجهیز کودک اح نظر (4

 کودک یک نظام کنشی دی مال گسترش است که تابع نمو دیونی است (3

 (93  دی ک ام یک اح نظریه اای حیر یش  ناپیوسته است؟ )دکتری آحاد 85

 برون فن برنر (4 ویگوتسکی( 3 پیاژه( 2 پردازش اطالعات( 1
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 پاسخ سوال پاسخ سوال

9 3 1 9 

2 2 91 2 

3 2 99 9 

4 4 92 4 

1 2 93 3 

6 9 94 3 

7 4 91 2 
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 تاریخچه و بررسی رشد -2فصل 

 دی این فصل نگاای اجمالی به یون  تاییخی نظریه اا می ان احیم و دی فصول بع ی به ار یک به شکل ج اگانه می پرداحیم  

 قرن ششم تا پانزدهم )قرون وسطی(: 

  به امیت کم به کودکی به عنوان یک مرمله ج ا دادا می ش   معتق  بودن  کودکان بزیگساالن مینیاتویی استن  که اح پیش فرم گرفته ان ا

 گفته می شود   نظریه فرم یافتگی پیشین یا پیش ساخت گراییاین نظریه، 

 کان کوچکتر و تاکی  بر آسیب پذیری آنها وجود داشت با کودکان مثل بزیگساالن یفتای می ش  اما قوانینی برای مراقبت اح کود

 قرن شانزدهم:

 پروتستانیسم یایج بود، یعنی اعتقاد به گناا نخستین کودکان  بر این اساس بر شیوا اای فرحن پرویی خشن تاکی  می ش   

 قرن هفدهم )عصر روشنگری( :

 آنها یا شکل می دا    محیطتاکی  داشت  انسان اا ذاتا شروی نیستن  بلکه غالب بود  او  بر آیمان اای عزت و شرف انسان  جان الکدی گاا 

شکل میگیرد  وال ین مربی اای منطقی استن  که با آموحش می توانن   تجربه می دانست که شخصیت آنها توسط "لوح سفید"کودک یا 

  ار طوی که بخواان  کودک یا تربیت کنن 

 بود  رگراییپیش درآمد دیدگاه رفتانوشته اای او 

دی گاا جان الک دیبایا یش  به طوی کلی به این مواید تاکی  داید: یش  پیوسته، تاکی  بر تربیت، دویا اای متع د یش  به دلیل تجایب 

 متفاوت، امکان تغییر دی سنین بع ، کودک منفعل

 قرن هجدهم:

برنامه اتا اح امساس دیست و غلط برخویداین  و برای یش  می دانست که ذ "وحشی های بزرگوار"غالب بود  او کودکان یا  روسو فلسفه

 داین   فطری

یا مطرح کرد: آموحش بزیگساالن به دیک اخالقی فطری کودکان و نحوا تفکر منحصربه فرد آنها لطمه می حن   پ   فلسفه کودک مدار

 کنن    بای  فقط پذیرای نیاحاای کودک باشن  و اجاحا دان  بر اساس نیروی دیونی خود یش 

 رسش -مرحله  دو مفهوم مهم توسط یوسو مطرح ش :

  یون  یش  که به شکل ژنتیکی تعیین و به شکل طبیعی آشکای می شود یسش یعنی:

 چهای مرمله یش  یوسو عبایتن  اح : نوباوگی، کودکی، اواخر کودکی، نوجوانی

 ه، تاکی  بر طبیعت، یک یون  یکسان یش دی گاا کلی یوسو دیبایا یش  بر مواید حیر تاکی  داید: یش  ناپیوست
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 قرن نوزدهم:

  توسط تتن  و کایوس معرفی ش  دیدگاه عمراولین 

 تتن  به مواید حیر پرداخت: تفاوت اای فردی، تغییر یفتای دی بزیگسالی، تاثیر دویا تاییخی بر یون  حن گی، امکان جبران دی پیری

 کودکی، نوجوانی، بزیگسالی، پیری(، تاکی  به پیشرفت اا دی پیریکایوس به مواید حیر پرداخت: چهای دویا یش  )

  این دی گاا اا بر چن جهتی بودن و شکل پذیری یش  تاکی  داین  که محوی دی گاا عمر استن 

 قرن بیستم:

 :داروین -

 دایوین پیشگام مطالعه علمی کودک است   

 ته ترین است  نظریه تکامل دایوین شامل دو اصل انتخاب طبیعی و بقای شایس

 :هال و گزل -

 اال بنیان گذای جنبش مطالعه کودک است  

 به پژواش دیبایا عمر با مطالعه یوی پیری پرداخت  

نظریه اای کودکی مطرح کردن  که به یش  اح طریق عوامل ژنتیکی تاکی  داشت  دیدگاه تکاملیاال و گزل با الهام اح دایوین بر اساس 

  )نظریه یک بع ی(

  داشتن  که اح طریق پرسشنامه ویژگی اای کودک بریسی می شود و با میانگین یش  عادی مقایسه می شود نجاریرویکرد ه

 یوش فرحن پرویی گزل اماانگ با یوسو و کودک محوی بود، یعنی توجه به نیاحاای طبیعی کودکان و مساسیت به نشانه اای آنها

 بینه: -

 ن ا داشت  یویکرد انجایی برای شناسایی کودکان عقب ما

 اولین آحمون اوش یا ساخت )پیش بینی پیشرفت تحصیلی، تاکی  بر تفاوت اای فردی، ایجاد مجادله طبیعت یا تربیت(

 اواسط قرن بیستم: 

 روان کاوی:  -

 شکل می گیرد   تعارض سایق های زیستی و انتظارات اجتماعیمعتق  استن  که مرامل یش  ناشی اح 

 اجتماعی یا مطرح کرد   -اییکسون نظریه یوانی  وجنسی  -فروی  نظریه یوانی
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  مهمترین امتیاح یوان کاوی تاکی  آن بر حن گی نامه منحصربه فرد ار شخص است

گاای اح عملکرد شخصیت یک فرد یی اطالعات اح منابع مختلف برای آگردآو وی اح یوش بالینی استفادا می شود یعنی،دی دی گاا یوان کا

 وام  

 جنسی فروی  اولین نظریه ای بود که  اامیت یوابط خانوادگی و تجربه اولیه برای یش  کودک یا برجسته کرد  -نظریه یوانی 

 رفتارگرایی: -

 تاکی  بر شرطی ساحی کالسیک واتسون و  شرطی ساحی کنش گر اسکینر است  

 ، چن  یون  یش  بر مسب تجایب ار فرددی گاا یفتایگرایان دیبایا یش  بر مواید حیر تاکی  می کن : یش  پیوسته، اامیت محیط

 نظریه یادگیری اجتماعی بندورا: -

 یا مطرح کرد  یادگیری مشاهده ای یا سرمشق گیری

  تغییر داد شناختی-یادگیریبا تاکی  بر شناخت یا تفکر دیبایا خود و دیگران نظریه یا به 

تحسین یا سرحنش می کنن  و اح طریق پسخویان  اعمال خودشان  کودکان اح دی ن کسانی که خود یایا ایایه داد   کارایی شخصیمفهوم 

  معیایاای شخصی برای امساس کایایی شخصی پرویش می دان 

 می کنن   کنترلکودکان الگواایی یا برای تقلی  انتخاب می کنن  که کایایی شخصی داشته باشن  و اح این طریق یادگیری و یفتای خود یا 

 کیب سرمشق گیری و شرطی ساحی برای کااش یفتایاای ناخوشاین  و افزایش یفتایاای جامعه پسن = تر تحلیل رفتار کاربردی

 نظریه رشدی شناختی پیاژه : -

  دانش یا می ساحد دستکاری فعاالنه محیطاح نظر پیاژا، کودک با 

 یش  شناختی طبق چن  مرمله ایجاد می شود و ناپیوسته است  

  : یش  ساختایاای ذان به شکلی که با دنیای بیرون متناسب باش یا مطرح کرد انطباقمفهوم حیستی 

 یا مطرح کرد: تواحن بین ساختایاای دیونی و اطالعات محیط تعادلمفهوم 

 نام داید که به شکل مصامبه اای بالینی باحپاسخ است   روش بالینییوش اب اعی پیاژا، 

ولی نوپیاژا ای اا به تفکرات پ  صویی برای تغییرات مهم دی بزیگسالی اشایا  اح نظر پیاژا تغییرات مهمی پ  اح نوجوانی یخ نمی دا  

 کردا ان  
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 دیدگاه های نظری جدید:

 پردازش اطالعات : -

 یک یویکرد شناختی دیبایا یش  تفکر و یاابرداای ذانی است   

ک گذایی اا و  <اله )دیون داد یا اطالعات ، یعنی ترسیم گام اای فرد برای مل مسمربوط به این نظریات است نمودار گردشیمفهوم 

 برون داد یا پاسخ یفتایی( <ساحمان دای اا 

اماانگ با نظر پیاژا معتق  استن  که افراد فعال استن  و دی پاسخ به دیخواست محیط تفکر خود یا تغییر می دان   اما برخالف پیاژا به 

 مرامل یش  اعتقاد ن این   

یاابرداای شناختی دی تمام سنین مشابه است و تفاوت آنها کمی است نه کیفی  یک الگوی مشخص برای  ن  اعتقاد دای رشد پیوسته به

 تفکر دی کودک و بزیگسال وجود داید

به جنبه اای غیرمنطقی مثل تخیل و نقطه ضعفش این است که  مهمترین امتیاح یویکرد پرداحش اطالعات یوش اای پژواش دقیق است  

 شود  امچنین به عناصر مجزای شناخت می پرداحد و یک نظریه کلی ایایه نمی کن    خالقیت توجه نمی

 کردارشناسی : -

 ایحش کردایشناسی به ایحش انطباقی با بقای یفتای و تاییخ تکاملی آن مربوط می شود  

  مثل نقش پذیریپرداختن ، الگواای یفتایی که به بقا کمک می کنن   به بریسی لوینز و تین برگن

 یفتایاای مشخص برای تضمین بقا که دی مح ودا مشخصی اح یش  یخ می دان  )مثل دنبال کردن وال ( :قش پذیرین

مح ودا ای که فرد اح لحاظ حیستی آمادگی داید تا یفتایاای انطباقی خاصی یا فرا گیرد ولی به ممایت محیط تحریک  :دوره بحرانیمفهوم 

  کنن ا نیاح داید

ناسب ترین حمان برای ظاار ش ن توانایی اای خاص است و شخص دی این دویا خیلی پذیرای محیط است  اما م :دوره حساسمفهوم 

 مح ودا مشخص مثل دویا بحرانی ن اید  یش  میتوان  بع ا ام یخ دا  اما بسیای مشکل  

 کودک مطرح کرد   -یا دی موید یابطه وال  نظریه دلبستگیبالبی یک کردایشناس بود که 

شناسان عالوا بر عوامل حیستی به یادگیری ام اشایا داین  حیرا انعطاف پذیری و انطبا  پذیری بیشتری به یفتای می دا  )سیستم کردای

 محیط( –ایگانیزم 

  مزایای انتخاب تکامل دی نیمه اول حن گی بیشتر است و دی سنین باالتر عوامل اجتماعی فرانگ اامیت می یابن 

 

 



15 
 

 ی ویگوتسکی:نظریه اجتماعی فرهنگ -

  است حیرا بستر اجتماعی و فرانگی یا برجسته میکن  مکمل عالی برای نظریه کردارشناسینظریه ویگوتسکی 

 دی یش  مخصوصا گفتگو با اعضای خبرا جامعه تاکی  می کن    اهمیت تعامل اجتماعیبر 

  استفادا می کنن  یگفتار درونکودکان این گفتگواا یا دیونی می کنن  و برای ا ایت اعمالشان اح 

 این  میانجی اجتماعی تاکی  داشت دی یش  یا فر اهمیت آموزش بزرگساالنمثل پیاژا کودکان یا فعال می دانست اما برخالف پیاژا، به 

  برخالف پیاژا به مرامل یکسان اعتقاد ن اشت بلکه تغییرات یا پیوسته می دانست که تحت تاثیر فرانگ استن 

حیستی یش  آگاا بود اما آن یا نادی ا گرفته بود  تاکی  ویگوتسکی بر انتقال اجتماعی دانش باعث می شود که کمتر به ویگوتسکی اح جنبه 

 توانایی کودکان تاکی  شود 

 بررسی رشد 

 دو دی گاا دی یوانشناسی علمی وجود داید:

 : ت وین قوانین یفتای بر اساس مشاا ا و آحمایشطبیعت نگری

 عه یفتای به کمک کلیه یوش اایی که به نتایج قابل توجهی منتهی می شود: مطالانسان نگری

 دو نوع یوش مطابق با دی گاا اای فو  وجود داید: 

 دید طبیعت نگری : روش تجربی

 دید انسان نگری: روش بالینی

 ی علم مطالعه یفتای است یوش اای تجربی و یوش اای بالینی مکمل ام استن  و بین آنها امگرایی است چون دی ار دو یوانشناس

 )یفتای: مجموعه پاسخ اای معنادایی که موجود حن ا به کمک آنها وم ت و تعادل خود یا مفظ می کن (

 یوش اای بالینی عمق بیشتری داین  اما دی نهایت با پیوستن به یوش تجربی عینیت می گیرن  

 روش بالینی: 

 اساس آن تک بریسی اای نظام دای و جامع است  

 امبه اح پیش تعیین ش ا قرای داید ین مشاا ا سادا و مصب

   دی این یوش دامنه سواالت باح است و  سوال بع ی بر مسب پاسخ قبلی پرسی ا می شود

 یوان تحلیل گری نوعی یوش بالینی است 
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 ستلزم یوش بالینی است  یوش بالینی با یوان سنجی یابطه داید: پژواش بالینی نیاحمن  آحمون و تست است، کایبرد تست نیز م

 بریسی بالینی ساحش یافته ترین شکل مطالعه یفتای عینی انسان است 

دی یوش بالینی مشاا ا مضاعف صویت می گیرد یعنی واکنش اای آحمودنی مشاا ا می شود و آحمایشگر ام خودش یا با وی ساحش می 

  دا 

 طیف روش های تجربی:

 ثابت نگه اشتن شرایط و مذف م اخله عوامل دیگر –دادا اا  سطح ایجادی: ایجاد شرایط دستیابی به

 م نظر قرای دادن عوامل م اخله گر یا خنثی کردن آنها –سطح توسلی: متوسل ش ن به جنبه اای اح پیش موجود

 بررسی های تحولی:

 در سطح گردآوری داده ها:

 مشاا ا طبیعی -

 مشاا ا ساخت دای -

 ه و یوش بالینیمشاا ا تعاملی شامل پرسش نامه/مصامب -

 تحلیل نتایج پژواش اای قبلی مخصوصا وقتی نتایج پای ای نبودا یا متناقض است  :بریسی فراتحلیلی -

 در سطح بررسی تغییرات تحولی :

 بریسی یک گروا بایاا دی سنین مختلف طرح طولی: -

 بریسی گروا اایی با سنین مختلف دی یک مقطع حمانی یکسان طرح مقطعی: -

: دو یا چن  گروا سنی که به م ت چن  سال به شکل طولی دنبال شون   ه ای/ مقایسه برهه های متوالیطرح طولی زنجیر -

 )ترکیب مقطعی و طولی(

 یابطه یوی اداای اولیه و بع ی -فوای  طرح طولی عبایتن  اح : شناسایی تفاوت اای فردی و الگواای مشترک دی یش  

و کایکشته ش ن دی آحمایش اا ناشی اح بریسی اای متع د ، آثای ام ویا یعنی تاثیر یوی اداای مشکالت طرح طولی عبایتن  اح: آثای تمرین 

 مربوط به دویا تاییخ مشترک دی افراد امسن

 فوای  طرح مقطعی عبایتن  اح: توصیف گرایش اای سنی با فقط یک بای ایحیابی

ای سنی مح ود است و نمی توان نشان داد که تفاوت فردی وجود داید، مشکالت طرح مقطعی عبایتن  اح: مقایسه اا به میانگین اای گروا ا

 اثر ام ویا

 فوای  طرح طولی حنجیرا ای عبایتن  اح: بریسی اثر ام ویا و مقایسه یافته اای طولی و مقطعی
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 در سطح شکل گیری طرح بنیادی /  انواع طرح های پژوهش :

 طرح مبتنی بر همبستگی : -

 ا اا ب ون دستکایی با ا ف بریسی یابطه ویژگی ااگردآویی اطالعات اح گرو

 ضریب امبستگی ع دی است که ق یت یابطه یا نشان می دا   

 طرح تجربی )آزمایشی( : -

 دستکایی متغیر مستقل برای بریسی تغییرات متغیر وابسته با ا ف بریسی یابطه علت و معلولی

 طرح اای آحمایشی تغییرشکل یافته:

 گمایش تصادفی افراد دی شرایط طبیعی دی فرصت اای نادیآحمایش اای می انی:  -

 آحمایش اای طبیعی: مقایسه شرایطی که اح پیش وجود داین  -

 آحمایش طبیعی فقط یک فر  با امبستگی داید : شرکت کنن گان به دقت انتخاب ش ا ان  تا ویژگی اای آنها مشابه باش 

 

  طرح مبتنی بر تک بررسی / مورد پژوهی: -

 طالعات کامل اح حن گی نامه یک فرد اح یوش اای مختلفآ جمع اویی

  گزارش های شخصی: -

 شامل مصامبه اای بی ساخت مثل یوش بالینی پیاژا تا مصامبه اای ساخت دای مثل پرسشنامه

 روش های بررسی فرهنگ: -

 ا می شود، استفادمساله مربوط به ویژگی اای امگانی است که دیجه آنها دی جوامع متفاوت است حمانی که

 استفادا می کن    اح یوش اای گزایش شخصی و مشاا ا ای و مقایسه گروا اای فرانگی

 برای دیک فرانگ اای دیگر اح  قوم نگایی استفادا می شود  

  قوم نگایی مانن  یوش بالینی ، توصیفی و کیفی است اما به جای یک فرد بر یک گروا تاکی  داید

 ت و دی کنای آن گزایش اای شخصی یوش اصلی قوم نگایی مشاا ا اس
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 کنکورسوال های 

 کارشناسی ارشد

نظریه اای غیرمرمله ای یش  که عم تا یش  یا فراین ی پیوسته و ت ییجی دی نظر می گیرن ، متاثر اح فلسفه ک ام فیلسوف است؟   8

 (96)ایش  سراسری 

 ژان ژاک یوسو( 3 جان الک( 4 ینه دکایت( 2 توماس اابز( 8

 (96ی اال و آینول  گزل دی بریسی فراین  تحول اح ک ام یویکرد استفادا کردا ان ؟ )ایش  سراسری استانل  2

 سیستمی( 3 انجایی( 4 طبیقی( ت2 بالینی( 8

 (95نظریه استانلی اال، عم تا مبتنی بر ک ام یویکرد تحولی است؟ )ایش  سراسری   4

 ناختی( ش3 ( پ ی ایشناسی4 ( تکامل نگری2 ( یفتایی نگری8

 (16ک ام یک اح یویکرداای یش  به بریسی دییافت، دیک و نحوا است الل می پرداحد؟ )ایش  سراسری   3

 پرداحش اطالعات( 3 یوان تحلیل گری( 4 یوانی اجتماعی( 2 یادگیری( 8

 (15ردا ایم؟ )ایش  سراسری وقتی با پرداحش یا تحلیل نتایج تحقیقات دیگران به یافته اایی دست یابیم اح چه یوشی استفادا ک  5

 ( مشاا ا طبیعی3 ( تحلیل یوانی4 ( تحلیل محتوا2 ( فراتحلیل8

 (13دی ک امیک اح یوش اای تحقیق می توان به یابطه علی بین متغیراا دست یافت؟ )ایش  سراسری   6

 ( بالینی3 ( مصامبه4 ( مشاا ا2 ( آحمایشی8

  استفادا یوشی چه اح دایم می قرای پرداحش موید ان  یافته انتشای یشترپ که یا اایی پژواش اح ای مجموعه وقتی  7

 (13ایم؟ )ایش  سراسری  کردا

 یوش مشاا ا ساخت دای( 3 یوش مشاا ا طبیعی( 4 یوش فراتحلیلی( 2 یوش تعاملی( 8

به  یا  ا ان  مطالعه می کن  و ار گروادی ک ام یک اح طرح اای پژواشی پژواشگر دو یا چن  گروا یا که دی سال اای متفاوتی متول  ش  1

 (94صویت طولی دنبال می کن ؟ )ایش  آحاد 

 ( طولی حنجیرا ای3 ( مقطعی4 ( طولی2 ( آحمایشی8

 (92ک ام یک اح یوش اای پژواش یش  قادی به جمع آویی اطالعات عمیق اح فرد است؟ )ایش  آحاد   9

 پرسشنامه( 3 یمصامبه بالین( 4 قوم نگایی( 2 مشاا ا طبیعی( 8

 دکتری

 (95ک ام مفهوم انعکاسی اح نگرش مردم قرون وسطا دی ایوپا نسبت به کودکان است؟ )دکتری آحاد   82

 پ ی ایی نوعی( 3 پیش ساخت گرایی( 4 اپی ژنتیک( 2 ام آمیزی تقابلی( 8
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 نخستین نظریه ها: پیش ساخت گرایی، الک و روسو -3فصل 

 و نظریه یادگیری است  پاولف و اسکینر پیروان او استن    محیط گراییالک بنیان گزای 

 است  افرادی مثل گزل، مونته سویی، وینر و پیاژا پیروان او استن    رشدگرایییوسو بنیان گزای 

 پیش ساخت گرایی 

نظریه فرم یافتگی پیشین( دی قرون وسطی یواج داشت  باوی بر این بود که دی انگام لقاح، یک انسان کوچک و کامالً پیش ساخت گرایی )یا 

 شکل یافته یا یک آدمک دی اسپرم یا تخمک وجود داید 

 6البته با کودکان حیر  کودکان به شکل م ل کوچکی اح فرد بزیگسال دی ا می ش ن  و بر این اساس با کودکان مثل بزیگساالن یفتای می ش  

 سال متفاوت یفتای می ش  و اح آنها مراقبت و مفاظت می ش   

 محیط گرایی جان الک 

با گسترش طبقه متوسط اجتماع این باوی که جایگاا ار ک  اح انگام تول  مشخص است، ید ش  و اعتقاد بر این بود که می توان با تعلیم و 

 تربیت پیشرفت کرد  

یا که بین انسانها تفاوت اای ذاتی عظیمی وجود داید، ید کرد  او معتق  بود شخصیت انسان اا یا محیط اجتماعی آنها بویژا الک این باوی 

 آموحش و پرویش شکل می دا  

 می دانیم   بنیان گذار تجربی نگری و نظریه یادگیری در روانشناسیبر اساس این باویاا الک یا 

 :دیدگاه الک درباره رشد 

است، امه چیز اح محیط واید ذان می شود  "لوح سفید"غاح نظریه الک ید ان یشه اای فطری است  او معتق  بود ذان کودک یک نقطه آ

 و تجربه، دانش یا فراام می کن  

حاد و بع ا الک کمی تع یل ش   او متوجه ش  که شخص اح طریق تامل بر افکای و باویاایش ام یاد می گیرد  امچنین برخی عواطف دیون 

 تفاوت اای ذاتی یا قبول کرد  

تأثیر محیط بویژا دی سال اای اولیه دویان کودکی بسیای نیرومن  است  وقتی ذان شکل گرفت طبیعت اساسی خود دی تمام طول حن گی یا 

 پی ا می کن   

)مهم ترین  پاداش و تنبیه –لید تق –تداعی ها  –تکرار الک دیبایا اینکه محیط چگونه ذان یا شکل می دا ، چن  اصل ایایه کرد: 

 اصل(

 :فلسفه تربیتی الک 

 خویشتن داری:
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 الک بیشترین اامیت یا به یش  منش و شخصیت می داد 

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

 دو نکته برای ایجاد خویشتن دایی دی کودک:

می توان  دی مقابل خواسته اایش کنترل داشته باش   بر این اساس توصیه می توجه به سالمت جسمانی کودک: ب ن ضعیف و بیمای ن -الف

 کن  تمرین اای ب نی کودک یا افزایش دایم 

 ج ی بودن دی برابر مسایل انضباطی و محبت نکردن بیش اح م  –ب 

 بهترین پاداش و تنبیه ها:

 نتیجه بودن، متوقف کردن فعالیت ذان و ایجاد افسردگی و غم دلیل : ایجاد کردن ت اعی اای نامطلوب، بی  -مخالفت با تنبیه ب نی 

 دلیل: تضعیف ا ف اصلی یعنی مهای تمایالت و تن دادن به منطق  –مخالفت با پاداش اای مادی 

 بهترین پاداش: تحسین و تعریف )ایجاد امساس غروی(

 بهترین تنبیه: ع م تایی  )ایجاد امساس شرم(  

 شجاعت:

  ی مبایحا با خطراایی که اح آنها می ترسیم و ظلم اایی که امساس می کنیمتوانای شجاعت یعنی

 یاا کااش ترس و افزایش شجاعت دی کودکان:

 نزدیک کردن ت ییجی کودک به منبع ترس -الف

 مقاوم کردن به شکل ت ییجی دی برابر دید -ب

 مقررات:

 کودکان دشوای است ات برای لیل: دیک و یادآویی مقرید -مخالفت با وضع مقریات توسط وال ین 

 ( تشویق کودک به تمرین یفتای مطلوب2( ایائه الگو برای سرمشق دای 8یوش اای جایگزین : 

 ویژگی های خاص کودکان:

 کودکان دایای قابلیت اای شناختی خاصی استن  که امین قابلیت اا مح ودیت اایی دی آنچه می توانیم به آنها بیاموحیم ایجاد می کن  

 سن خود استن  و تالش برای تغییر آنها بی فای ا است    خلق و خوهای خاصان دایای کودک

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

  آموحش وقتی بیشترین تأثیر یا داید که کودک اح آن لذت ببرد

 تغییر ت ییجی یفتای  -بهرا گیری اح کنجکاوی طبیعی کودک -سرحنش ع م تنبیه و  –چن  توصیه آموحشی الک: آموحش ق م به ق م 

 طبیعت گرایی رمانتیک روسو 

 دو مفهوم توسط یوسو مطرح ش ا است:

 یعنی بر اساس طبیعت یش  می کنن  و یاد می گیرن ، و نیاحی به آموحش ن این    ،: کودکان برنامه فطری برای یش  داین رسش زیستی

حیرا مطابق طرح طبیعت یش  می کنن    )تفاوت کیفی با بزیگسال( ن شیوا اای امساس و تفکر خاص خود یا داین : کودکامراحل رشد

 طرح طبیعت آنها یا وادای می کن  دی مرامل متفاوت، قابلیت اای متفاوتی یا به وجود بیاوین  

ایی کرد  امچنین، باوی او دیبایا طرح طبیعی برای یش  یا پایه گذ جنبش رمانتیکاعتقاد یوسو به طبیعت دی برابر تأثیرات اجتماعی، 

 می نامن    پدر روانشناسی رشدیا ایجاد کرد  او یا  رشد گراییسالم، سنت 

 :مراحل رشد 

 سالگی(: 2نوباوگی )تولد تا حدود  - 9مرحله 

 تجربه مستقیم جهان اح طریق مواس 

 ن انستن ان یشه و منطق و فقط تجربه  لذت و دید

یادگیری حبان و دستوی حبان کامل تر اح بزیگساالن  -عال و کنجکاو است و خودش یاد می گیرد: یادگرفتن ویژگی اای اشیا با لم کودک ف

 )دی واقع ما حبان کودک یا اشتباا می دانیم و اصالح می کنیم(

 سالگی(: 92-2کودکی ) -2مرحله 

 ابن  یحمانی شروع می شود که کودکان به استقالل ج ی ی دست می

 صامب است الل شهودی می شود که به مواس و مرکات ب نی مربوط  است  )مثال پرتاب دیست توپ نشانه دانش شهودی او اح فاصله است(

 تفکر انوح تجسمی و مسی است )مثال می گوی  جهان یک تکه مقواست(

 سالگی(: 91-92اواخر کودکی ) -3مرحله

 دویا انتقالی بین کودکی و نوجوانی

  یت جسمی قابل توجه و انجام کایاای بزیگساالنکسب ق
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 پیشرفت اایی دی شناخت نظیر مل مسائل دشوای علوم و ان سه

 ع م توانایی تفکر محض دی مسائل نظری و موضوعات کالمی

 به خودشان، محیط فیزیکی و طبیعت توجه داین  نه یوابط اجتماعی   پیش اجتماعی استن  یعنی

 نوجوانی -4مرحله 

 لوغ و تجربه تول ی دیگرآغاح ب

 تب یل ش ن به موجود اجتماعی

 کااش خودکفایی و نیاح به یابطه با دیگران

 یش  شناختی و دیک مفاایم انتزاعی و موضوعات نظری

 ان کی دیرتر اح آنچه امروح اتفا  می افت ( سالگی یخ می دا  ) 85سو بلوغ دی اح نظر یو

 ویژگی های مراحل روسو: 

 ثابت یخ می دا   بر اساس توالی 

 آاسته و آیام پیش می یود و طبیعت برای پرویش قابلیت اای کودک به آنها فرصت می دا   

باحپی ایی تکامل عمومی گونه انسانی است )نوباوگان= انسان اای اولیه/ دویان کودکی= عصر ب ویت/ دویا نوجوانی= آغاح حن گی اجتماعی 

 واقعی(

 :روش تربیتی روسو 

: طبیعت دی ار مرمله یش ، قابلیت اای خاصی یا دی کودک به وجود می آوید  بای  اجاحا دایم که کودک تحت مدارفلسفه کودک 

 طبیعت خود پیش برود و به آموحش بزیگساالن نیاحی نیست  

له چیزی یا به او بیاموحیم بزیگترین دام، وسواس ما دیبایا آین ا است، یعنی اینکه تالش می کنیم کودک یا برای آین ا آمادا کنیم و با عج

 که فراتر اح دیک اوست   

 :ارزشیابی دیدگاه روسو 

کردایشناسان معتق ن  که کودکان موجودات غیراجتماعی نیستن   اح نظر آنها کودکان به مراقبان خود دلبستگی پی ا می کنن  و این 

 دلبستگی ژنتیکی است  

یل است، اما معتق  است که کودک می توان  یاا خود یا دی اجتماع پی ا کن  و نظریه اای کلبرگ به ان احا یوسو برای تفکر مستقل اامیت قا

 اجتماعی و اخالقی یا مستقل اح آموحش شکل دا   
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 سوال های کنکور

 کارشناسی ارشد

 (97ک ام مفهوم باحتابی اح این اعتقاد می باش  که کودک مینیاتویی اح بزیگسال است؟ )ایش  سراسری . 9

 ( امانن ساحی3 ( ام آمیزی4 ( پیش ساخت گرایی2 پی ایی( باح8

 (97  تفکیک نوحادان به تیپ اای خوش خلق، ب خلق و دیرجوش عم تا نفی ک ام مفهوم است؟ )ایش  سراسری 2

 ( نقش پذیری3 ( لوح سفی 4 ( دامنه واکنش2 ( دویا میاتی8

و معتق  بود که بزیگساالن دی امه مرامل یش  بای  پذیرای نیاحاای کودک  ک ام نظریه پرداح فلسفه کودک م ایی یا پایه گذایی کرد  4

 (95)ایش  سراسری  باشن ؟

 ( ماییا مونته سویی3 ( ژان ژاک یوسو4 ( جان الک2 ( آینول  گزل8

 (98ک ام نظریه پرداح فلسفه کودک م ایی یا دی یش  کودکان پایه گذایی کرد؟ )ایش  سراسری   3

 (  ژان ژاک یوسو3 ( استانلی اال4 الک ( جان2 ( پیاژا8

 (11ک ام یک اح مفاایم یش ی برگرفته اح ان یشه اای ژان ژاک یوسو بودا است؟ )ایش  سراسری   5

 ( دلبستگی3 ( یسش حیستی4 ( سرمشق گیری2 ( نقش پذیری8

مربوط به ک ام نظریه پرداح است؟ )ایش  آحاد  "یودیش  بر اساس برنامه حمانی حیستی و به گونه ای دیون حاد پیش می  "این عبایت که   6

93) 

 ( مونته سویی3 ( یوسو4 ( الک2 ( پیاژا8

 دکتری

 (94ا ف اصلی تعلیم و تربیت اح نظر جان الک ک ام است؟ )دکتری سراسری   7

 خویشتن دایی( 2   یش  اجتماعی و تطبیق با موقعیت ج ی (8

 ساحش( 3                                                 انتخاب طبیعی( 4
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