
 95پاسخ تشریحی سواالت روانشناسی رشد، ارشد 

 گزینه ها بر اساس دفترچه موجود در سایت است()

 

 4گزینه  -71سوال 

نخستین آشفتگی شخصیتی شدید است که اغلب در دومین سال زندگی از نظر بتلهایم درخودماندگی یا اتیسم 

بتلهایم از جمله کسانی است که معتقدند درخودماندگی نتیجه ی تعامالت اولیه با محیط کند.بروز پیدا می

 .اجتماعی، یعنی والدین و مراقبان است

 ایجاد می شود.در مرحله درخودماندگی بهنجار  اتیسم به علت گیر کردناز نظر ماهلر 

 منبع: روانشناسی رشد کرین

  1مجموعه دوم بخش دوم، صفحه  – 112روان آموز: مجموعه دوم بخش اول، صفحه مجموعه 

 

 2گزینه  -72سوال 

مقررات  -توسط صاحبان قدرت مقرراتمرحله اصول اخالقی دگر مختار پیاژه شامل ویژگی های زیر است: 

 تمرکز بر پیامد عمل به جای قصد عمل -لزوم بر اطاعت از قوانین -دایمی و تغییرناپذیر

اخالقی نیز می  مرحله دگر مختار را مرحله واقع پنداریذکر کرده ایم  جزوه روان آموز 43طبق آنچه در صفحه 

 نامیم.

 منبع: رشد لورابرک

 68صفحه  مجموعه اول، بخش اول، مجموعه روان آموز:



 3گزینه  -73سوال 

رسش مهم ترین مفهوم در دیدگاه روسو است. او رسش را روند رشدی می دانست که به شکل ژنتیکی تعیین و 

 به شکل طبیعی اشکار می شود. از نظر روسو یک روند یکسان رشد در همه وجود دارد. 

بیشترین هماهنگی را در گزینه ها با که در صورت سوال مطرح شده است  بیولوژیکی یک رخداد توالی همگانی

 مفهوم رسش دارد. 

 منبع: رشد لورابرک / رشد کرین

 4مجموعه دوم، بخش اول، صفحه  مجموعه روان آموز:

 

 3گزینه  -74سوال 

که ارتباط  میتوان توضیح داد در کتاب رشد کریناز فصل نظریه ورنر پاسخ این سوال را با اشاره به دو پاراگراف 

 :او با دیدگاه رسش گرای روسو را نشان می دهد

آیا  مینه تغییرات مبتنی بر رشد است و اینکهدیدگاه وی در زم آنچه باید در مورد هر نظریه پرداز رشد بدانی

تغییر را به عنوان یک فرایند رسش درون زاد تلقی می کند یا آن را حاصل تاثیرات محیطی می داند. مدل 

تطبیقی نام دارد( رسش گراست، گرچه در اظهارات صریح او چیزی به دست -زیستی ورنر )که نظریه ارگانیسمی

 نمی آوریم

 152رشد کرین، صفحه 

کودکی روش های روسو می گفت که رشدگرایان بیشتر بر تغییرات کیفی تاکید داشتند. از زمان روسو به بعد 

دیدن، فکر کردن و احساس کردن خاص خودش را دارد )یعنی تغییرات کیفی(. ورنر اعالم داشت که هم 

روسو واقعا بر این باور بود که مهم ترین تغییرات  افتد با این حال او همانند تغییرات کمی هم کیفی اتفاق می

 کیفی هستند. 

 146همان منبع، صفحه 



 با توجه به دو پاراگراف فوق می توان گفت که دیدگاه ارگانیسمی ورنر با الهام از نظریه روسو شکل گرفته است. 

 منبع: رشد کرین

 

 1گزینه  -75سوال 

کودک در مرحله عملیات عینی قادر به حل مساله درون گنجی می شود. در مساله درون گنجی کودک قادر 

 است به طبقه بندی سلسله مراتبی بپردازد

 منبع: رشد لورابرک

 99صفحه مجموعه یک، بخش یک، روان آموز: مجموعه 

 

 4گزینه  -76سوال 

کودک بر اساس اصل لذت و بزرگسال بر اساس اصل واقعیت و لذت عمل بر اساس نظر کارل بوهلر در مورد بازی 

 می کنند

 منبع: روانشناسی ژنتیک دکتر منصور

 83مجموعه دو، بخش دو، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 2گزینه  -77سوال 

 مرحله ناقرینگی کنشی گزل:  

تعادل می رسیم اما این تعادل کامل نیست و درجه ای از عدم تقارن وجود دارد. در واقع با هم آمیزی تقابلی به 

این  ما زمانی دارای بیشترین کارآمدی هستیم که با ترجیح دادن یک چشم یا دست و ... با جهان رو به رو شویم.



تاب بازهده می شود. زتاب کشیدگی گردن مشاگرایش به عدم تقارن در باامر را ناقرینگی کنشی می گوییم. 

 کشیدگی گردن را گزل کشف کرد.

 منبع: رشد کرین

 54مجموعه دو، بخش اول، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 3گزینه  -78سوال 

نفعی برای شخص  یت بی هدف یا هدف در خود است وبازی فعالبالدوئین معتقد  به  اتوتلیسم است. یعنی 

 .ندارد

 : روانشناسی ژنتیک دکتر منصورمنبع

 83مجموعه دو، بخش دوم، صفحه مجموعه روان آموز: 

 1گزینه  -79سوال 

ابتدا در مورد  آنها هنگامی که نوجوانان در مرحله صوری همه ترکیبات و احتماالت فرضی را در نظر می گیرند. 

ند ، نظیر دانشمندان انواع احتماالت ممکن فکر می کنند و سپس به طور منظم آنها را مورد آزمایش قرار می ده

 عمل می کنند. 

 لورابرکمنبع: روانشناسی ژنتیک دکتر منصور / رشد 

 28مجموعه دو، بخش دوم، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 4گزینه  -80سوال 

می کند و عقیده کاذبی درباره اهمیت خود  منحصر به فرد بودناحساس استثنائی و در افسانه شخصی نوجوان 

 دارد. 



 منبع: رشد لورابرک

 5مجموعه یک، بخش دوم، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 1گزینه  -81سوال 

 بینی فضایی استفاده می شود. پیاژه برای بررسی خودمیان  ازمون سه کوه

 منبع: رشد لورابرک، رشد کرین، روانشناسی ژنتیک

 23مجموعه دو، بخش دو، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 

 2گزینه  -82سوال 

 ه است. میانسالی در گذشته مرحله آشیانه خالی نامیده می شد ، بخاطر جدا شدن فرزندان

 منبع: رشد لورابرک

 98مجموعه یک، بخش دو، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 4 گزینه -83سوال 

اصل گام های  توسط  اسکینر مطرح شده است. این نوع آموزش شامل این ویژگی هاست:  آموزش برنامه ی

  کوچک، اصل مشارکت فعال، آگاهی فوری از نتیجه

 منبع: رشد کرین

 56مجموعه دو، بخش دو، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 3گزینه  -84سوال 



نظریه های کودکی مطرح کردند که به رشد از طریق  بر اساس دیدگاه تکاملیهال و گزل با الهام از داروین 

 عوامل ژنتیکی تاکید داشت )نظریه یک بعدی(

 منبع: رشد لورابرک

 5مجموعه دو، بخش یک، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 1گزینه  -85سوال 

 رویکرد بتلهایم روان تحلیل گرانه است. این اشارات او به این امر صحه می گذارد: 

ماعی، یعنی والدین معتقدند درخودماندگی نتیجه ی تعامالت اولیه با محیط اجتبتلهایم از جمله کسانی است که 

 و مراقبان است.

کودکان از طریق بازی رمزی )نمادی( سعی می کنند تا تعارضات اولین مراحل رشد ، یعنی مرحله معتقد است 

 ی دهانی ، را بار دیگر تجربه کنند و بر آنها فایق آیند .

 منبع: رشد کرین

 1ه دو، بخش دو، صفحه مجموعمجموعه روان آموز: 

 

 4گزینه  -86سوال 

یافتن شیوه هایی از زندگی است که بتواند  در سنین نوجوانی و  مرحله هویت یابی تکلیف اساسی نوجوان

 است.  وفاداری نیروی بنیادی من در این مرحلهتعهدات پایداری را برای او بوجود آورد.

 منبع: رشد کرین

 104مجموعه دو، بخش یک، صفحه مجموعه روان آموز: 

 



 2گزینه  -87ال سو

 ورنر: ارگانیسمی تطبیقی مفهوم رشد چند خطی در نظریه 

 ورنر رشد را یک فرآیند چند خطی انشعابی تلقی می کرد که هریک  مسیر خویش را می پیمایند.  

 منبع: رشد کرین

 49مجموعه دو، بخش یک، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 

 4گزینه  -88سوال 

 کنیم تصور اجتماعی قراردادیک  عنوان به است بهتر را خوب جامعه یک معتقدنددر اخالق فراقراردادی مردم 

 پردازند. می کار به همه، منافع آزادانه برای مردم آن، در که

 منبع: رشد کرین / رشد لورابرک

 45مجموعه دو، بخش دو، صفحه مجموعه روان آموز: 

 

 2گزینه  – 89سوال 

 مفهوم خودکارآمدی در نظریه بندورا:

هنگامی که ما رفتارمان را نظم می بخشیم، در واقع به عمل مشاهده خود می پردازیم و پیامدهای عملکردمان را 

بر حسب معیارها و اهدافمان ارزیابی می کنیم. بندورا این قضاوت های کلی را ارزیابی های خودکارآمدی می 

 رآمدی تاثیر عمیقی بر سطح انگیزش ما دارد. نامد. ارزیابی های خودکا

جزوه در مجموعه دو، بندورا با تاکید بر شناخت یا تفکر درباره خود نام نظریه را به یادگیری  6طبقه صفحه 

 شناختی تغییر داد. 

 منبع: رشد کرین / رشد لورابرک



 61آموز : مجموعه دو، بخش دو، صفحه  مجموعه روان

 

 3گزینه  – 90سوال 

 برای این سوال پیدا نکردم. گزینه صحیح بر اساس کلید سنجش است.  منبعی

 

 


