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 00پاسخ تشریحی روانشناسی رشد دکتری 

 Dبر اساس دفترچه 

 استاد فاطمه صفرزاده مقدم

 درست است. 1گزینه  .1

 به بايد كودك كهاين نخست. است الزم شرط دو ءشي ثبات به رسيدن براي بود معتقد ماهلر : فرديت تثبيت و  هيجاني ءشي ثبات آغاز

 نباشند او ديد جلوي در اگر حتي ،(افراد طور همين) اشياء بداند اينكه يعني. يابد دست است، كرده مطرح پياژه كه مفهومي به  ءشي ثبات

 نييع نامد،مي اساسي اعتماد را آن اريكسون كه دارد نياز چيزي به كودك كهاين دوم. دارند وجود هم باز ببيند، را هاآن حركات تنواند او و

 اين در اكنون،. كند اتكا مادر به تواندمي باشد، داشته نياز او كه هنگامي و است بينيپيش قابل و اعتماد قابل شخصي مادر كه حس اين

 طريق از را كار اين كودك اما است، پيچيده سازيدروني فرايند. سازد دروني را خوب مادر يك از تصويري تا دارد نياز كودك مرحله،

 افراد، ساير و خودش والدين، نماد عنوان به را اشيايي خود، هايبازي در كودك. دهدمي انجام گسترده صورتي به  وانمودسازي هايبازي

رشد، تالیف فاطمه روانشناسی کتاب جامع  11) صفحه .سازدمي مادر از مستحكمي تصوير خود، رواني ساختار در و دهدمي قرار

 صفرزاده مقدم(

 درست است. 7 گزینه .7

  گيزند مرور را آن او كه شوندمي چيزي درگير شوند،مي ترنزديك مرگ به رفته رفته كه طور همان پير افراد كه كندمي اشاره اريكسون

 فرايند ناي در. نه يا اندداشته ارزشي با زندگي آيا كه پرسندمي خود از شگفتي با و اندازندمي خود گذشته زندگي به نگاهي هاآن. خواندمي

 قدمعت اريكسون. دارد قرار نفرت احساس شده، تلف عمر از نارضايتي احساس اين فراسوي در معموالً اما شوندمي بسيار نااميدي دچار هاآن

 ساساح تا كنندمي سعي شوند،مي روبرو نااميدي با پير افراد كه زماني است خود به نسبت هاآن سرزنش احساس واقع در نفرت، اين است

 كهاين هب توجه با اما ام،كرده هايياشتباه من «بله» كه است احساس اين بيانگر مزبور انسجام. دريابند را خويش من انسجام و يكپارچگي

 .است بوده ناپذيراجتناب اشتباهات اين زمان، آن شرايط به توجه با و امبوده كسي چه زماني آن در

. است شده داده نشان  وحشي هايفرنگي توت نام به  اينگماربرگمن از فيلمي در شكل، بهترين به پيري، سنين بحران گويدمي اريكسون

 دروني كشمكش اين. هستيم عاجز هاآن دروني هايكشمكش بررسي از و است هاآن بيروني رفتار براساس همچنان پيري، از ما ارزيابي

 خردمندي. دهد رشد خود در را،  خردمندي يعني من، از نيرويي كندمي تالش كه شود فيلسوفي همچون سالخورده فرد كه شودمي باعث

 در يزندگ معناي و ارزش يافتن براي اميدوارانه و متفكرانه تالشي كننده منعكس هميشه اما شود، ابراز مختلف هايشيوه به است ممكن

 رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(روانشناسی کتاب جامع  65) صفحه . .است مرگ با شدن روبرو هنگام
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 درست است. 1گزینه  .0

 تدس به هايبينش مردم كه بود اين منظورش دارد، مراتبي سلسله وحدت او مراحل كه كرد ادعا كلبرگ كه هنگامي:  مراتبي سلسله وحدت
 مردم مثالً. كنندمي يكپارچه و بخشندمي وحدت تريوسيع و جديد هايچهارچوب در را هاآن بلكه دهند،نمي دست از را تراوليه مراحل در آمده

 .سازندمي وابسته تريوسيع مالحظات به را هابحث اين مرحله اين در هاآن ولي كنند، درك را   مرحله هايبحث توانندمي هنوز   مرحله در
 او هك آنجا از. دهد توضيح را خود مراحل تسلسل روند تا ساختمي قادر را او زير داشت، اهميت بسيار كلبرگ براي مراتبي سلسله وحدت مفهوم
 هرمرحله نهچگو كه دهد نشان خواستمي او دليل، همين به. است نهفته فرد هايژن در تسلسل كه بگويد سادگي به توانستنمي نبود،  گرارسش
 فراتر   مرحله محدوديت از   مرحله شد، اشاره كه طورهمان. آوردمي فراهم اخالقي موضوعات با برخورد براي را تريوسيع چهارچوب جديد،

 به جامعه يك. گيردمي قرار توجه مورد   مرحله هايضعف مقابل، در ،  مرحله در. شودمي مربوط جامعه سازمان به تريوسيع نحو به و رودمي
 مورد سازد،مي را اخالقي جامعه يك كه منظمي فرايندهاي و حقوق ،  مرحله در بنابراين،. نيست اخالقي جامعه يك الزاماً يافته، سازمان خوبي
 اين از. كند مي ريزيقالب تريوسيع چهارچوب در را هاآن ولي دارد، خود در را قبلي مرحله هايبينش جديد، مرحله هر. گيردمي قرار توجه
رشد، تالیف فاطمه  روانشناسی کتاب جامع 11) صفحه .است پيشرفته شناختي، لحاظ به قبلي، مرحله به نسبت جديد مرحله هر نظر،

 صفرزاده مقدم(
 : درست باشد تهم می توانس 0گزینه  

. شوندمين ظاهر ژنتيكي طرح يك براساس الزاماً مراحل، توالي و ساختارها يعني. نيستند رسش و بلوغ محصول او، مراحل كه بود معتقد كلبرگ
 هايكلش مستقيماً ( معلمان و والدين نظير) اجتماعي عناصر يعني. نيست هم شدن اجتماعي محصول او، مراحل كه داشت اعتقاد كلبرگ چنينهم

 دهند،آموزش توالي اين در خود خاص جايگاه در را جديد ايمرحله ساختار هر عناصر، اين كهاين تصور واقع، در. دهندنمي آموزش را تفكر جديد
 اين ولي دهند،مي گسترش را رشد اجتماعي، هايتجربه. گيرندمي سرچشمه اخالقي مسائل درباره ما خود تفكر از واقع در مراحل،. است دشوار

 پذيري،نقش هايفرصت طريق از تغيير وقوع مورد در اوقات، گاهي چنينهم كلبرگ. گيردمي انجام ما ذهني فرايندهاي تحريك طريق از كار
 تفاوت مه با افراد نظر فهمندكهمي كنند،مي تعامل ديگران با كودكان كه هنگامي. است كرده صحبت ديگران، مالحظه و ديدن هايفرصت يعني
 .گيرندمي ياد همكاري، با توام هايفعاليت در را هاديدگاه اين كردن هماهنگ چگونگي آنكه ضمن دارد،

 1گيرد؟ توربيلبنابراين، رشد اخالقي فرد، چگونه صورت مي 1966 هاي اخالقي بزرگساالن گوش دريافت هنگامي كه كودكان به داوري
ها اندك بود. اين چيزي است كه احتماالً كلبرگ انتظار آن را داشت، زيرا او بر اين باور بود كه اگر قرار باشد دادند، تغييرات حاصل در آنمي

 تر فعال باشند.كودكان تفكر خود را سازماندهي مجدد كنند، بايد بيش
له كند، به وسيجويي پياژه است. كودك ديدگاهي را انتخاب ميهاي شناختي، مثالي از مدل تعادلروش كلبرگ ـ بلت در مورد فراخواني تعارض

چنين كند. اين روش همتر حل ميتر و جامعگيري پيشرفتهشود و سپس ابهام را از طريق شكل دادن نوعي جهتاطالعاتي متناقض دچار ابهام مي
ها كند تا آنها ميهايي از آندهند، معلم سوالآموزان ديدگاهي را ارائه ميشود. دانشايند ديالكتيكي روش تدريس سقراطي نيز محسوب ميفر

 گيري بهتري را تدوين كنند.شوند تا جهتبتوانند نابسندگي ديدگاهشان را متوجه شوند و سپس آن ها برانگيخته مي
را گسترش داد. در اين  3چنين راهبرد ديگري به نام رويكرد اجتماع عادلپايبند بود، ولي هم 2ـ شناختي تغيير اگرچه كلبرگ به مدل تعارض

آموز دبيرستاني را تشويق كردند تا به صورت دموكراتيك دانش 180روش، تاكيد بر افراد نيست، بلكه بر گروه است. برخي از همكارانش حدود 
ها ديده شد. رويكرد اجتماع عادل، برخي از پيروان نند و خودشان را يك اجتماع تلقي كنند. در آغاز، احساس اجتماعي اندكي در ميان آنعمل ك

هاي دموكراتيك مشاركت كنند، ولي در گيريشدند تا در موارد متعددي در تصميمآموزان تشويق ميكلبرگ را دچار مشكل كرد. اگر چه دانش
 آموزان را به شدت ترغيبكردند. هنگامي كه كلبرگ خود مشاركت كرد، دانشهاي خود را مطرح ميگساالن برنامه به نحو فعالي ديدگاهعمل، بزر

 ساخت تا يك اجتماع واقعي را تشكيل دهند.
هاي كالسي در مورد معضالت اخالقي بحثكنند كه بر خواهند رشد اخالقي را در افراد بهبود بخشند، توصيه ميپژوهشگران به آنان كه اصوالً مي

رشد، تالیف  روانشناسی کتاب جامع 11) صفحه . تر از تالش براي تغيير دادن تمام گروه است.فرضي تمركز كنند. اين مداخله، آسان
 فاطمه صفرزاده مقدم(

 

                                                           
1. Turiel  
2. Cognitive – conflict model of change 
3. Just – community approach  
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 درست است. 0گزینه  .1

 نشأت فرد گذشتة تجارب و باورها ها،توانايي ها،سائق از كه پوياست و خودجوش دروني، سازماني هويت مارسيا جيمز اعتقاد به
  .گيردمي

  شده كسب هويت

 وجوانانن اين. اندكرده پيدا الزم تعهدات معيني اهداف به نسبت و گذاشته، سر پشت موفقيت با را هويت بحران نوجوانان از بعضي
 عمل درايت و فكر با و هستند پذيرانعطاف گروه، اين. اندكرده زندگي مهم مسايل فصل و حل صرف را زيادي وقت فعال طور به

 روابط رد و خودمختارند نسبتاً افرادي هاآن. دهندمي نشان خوبي مقاومت فشارزا شرايط تحت و دارند بااليي نفس به اعتماد كنند،مي
  .دارند ديگران با صميمي روابط ايجاد براي فراواني ظرفيت و بوده طبعشوخ نفس، به اعتماد داشتن بر عالوه اجتماعي،

  رسپيش هويت
 هاييبرنامه چارچوب در هاآن اكثر. اندكرده پيدا تعهد احساس خاصي اهداف به نسبت نوجواني، بحران تجربة داشتن بدون گروه اين
 شغل، عنو تحصيلي، رشتة انتخاب مثالً. اندپذيرفته را خاصي اهداف اند،ديده تدارك آنان براي قبل از والدين ويژه به و ديگران، كه

 كنند،يم رضايت احساس زندگي در ناپذيرند،انعطاف نوجوانان اين. است شده تعيين والدين توسط آنان زندگي سبك حتي و همسر
 قدرت مراجع از و دارند راسخ اعتقاد قانون و نظم به دارند، مذهبي قوي باورهاي هاآن. اندوابسته خود هايخانواده به شدت به و

  .كنندمي پيدا جزمي حالتي شود، تهديد ديگران طرف از عقايدشان و باورها هرگاه. كنندمي پيروي
  هويت ابهام

 .كنندنمي تعهد احساس هم خاصي اهداف به حال عين در و نكرده سپري را بحرانی نوع هيچ كه است نوجواناني شامل گروه اين
 و هستند تنها و ناخرسند سطحي، افرادي رفته، هم روي. ندارند خاصي اهداف انتخاب به تمايل و «خيالندبي» افرادي ظاهراً هاآن

 .ندارند خود اطرافيان با را خالص و صميمي روابط برقراري توان
 

 يابي خويشتن
 مضطرب، طلب،رقابت افرادي هاآن. برندمي سر به دوگانه حالتي در همواره و كنندمي تالش هويت كسب جهت در هنوز افراد اين

 با هك مايلند و دارند ترينزديك رابطة غيرهمجنس والد با افراد اين غالباً. هستند تعارض دستخوش حال عين در و پرحرف دل، زنده
 .كنند برقرار صميمي روابطي نيز ديگران

 تست روانشناسی رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم( 1999نکته  1999کتاب  090) صفحه 
 

 ايه تشخص و كند گيري اندازه و بندي دسته تفكيك، را هويت مقوله بتواند تا داد قرار خود مبناي را اصطالح اين هويت از بحث در مارسيا
 :كند مي مطرح را اساسي مفهوم دو هويت گيري شكل روند در او. كند معرفي را مختلفي

 
Crisis بحران يعني 

 
Commitment تعهد يعني 

 
 هويت براي تكاپو يا بحران بنابراين،. است ثابت و ايستا تعهد،. است بودن فرايند و شدن فرايند در بودن، مرحله در يعني است دايناميك بحران،

 انش هويت گيري شكل در( تعهد و بحران) روند دو اين از كداميك در افراد كه اين براساس كرد مي مطرح مارسيا. است هويت به رسيدن و يابي
 كه هايي زمينه در. گفت مي اجتماعي هاي زمينه در هويت جستجوي به را بحران مارسيا: باشد داشته وجود هويتي پايگاه چند تواند مي باشند
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 قومي اجتماعي، فرهنگي، فردي، انگارهاي و آداب دارد، وجود سنني و مناسك دارد، وجود انتظاراتي دارد، وجود هايي نقش دارند، وجود الگوهايي
 .كند مي زندگي زمينه اين در فرد دارد، وجود

 
 ايه گيري جهت و استعدادها عاليق،. گويند مي بحران را زمينه اين در تكاپو كردن، جستجو به كند مي شروع الگوهايي چنين زمينه در فرد

 يعني. است experiment و  testing مسئله روند اين هاي مناط ترين مهم از يكي. كند مي تأمل و كرده دنبال بافت و بطن اين در را خود
 كه تاس اين است بهنجار روانشناسي در كالً و اريكسون نظريه در و شود مي تلقي بهنجار يابي هويت در كه چيزي آن. مكررنقش هاي تجربه
 حرانيب دوران واقع در يعني. هويت داشتن نه است خواهي هويت دوره. تعادل نه است طلبي تعادل دوره يعني تكاپوست و سير دوره نوجواني دوره

 .شود مي گفته پايدار نسبتاً هاي تصميم اتخاذ به تعهد بحران اين مقابل در است،
 

 درست است. 7گزینه  .6

 تن در يك مجموعه و ناديده گرف گرايش به ادراك يك جنبه از موقعيت بيني يا تمركزگرايي(:گرايي )خودمحوري يا خودميانميان
 ابعاد ديگر را ميان گرايي گويند.

کتاب جامع  56) صفحه . در نظريه تحول شناختي پياژه تمركزگرايي عبارت است از توانايي در توجه به يك بعد از هر پديده چند بعدي.
 روانشناسی رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(

 در نيبي ميان خود. يابدمي گسترش ايهنشد بينيپيش ابعاد در كودك جهان ديگري، با مبادالت و تجسم زبان، رمزي، كنش شدن پديدار با
 نسبي ايزتم عدم يك قالب در ديگر، عبارت به يا ديگران، نظر نقطه و خود نظر نقطه بين ابتدايي نسبي تمايز عدم يك قالب در جديد سطحي

 اگراييو ميان يا تمركز عدم يك پيوندند،مي وقوع به عيني عمليات سطح در كه هاييهماهنگي با اما. گرددمي پديدار نو از عيني و فاعلي بين
 و شدبيندي عددها و هارابطه ها،طبقه از ناشي هايپيوند به عيني صورت به بتواند هم كه دهدمي رخصت كودك به و گرددمي پذير امكان كافي

 دارد وجود اول نيمدوره خالل در خصوص به كه تمايزي عدم. بپردازد عمل به تعاوني مناسبات از ايمجموعه حسب بر فردي، بين صورت به هم
 ورتص آن عكس جهت از تر طوالني را( باال به پائين از) مقصد تا مبداء از فاصله كودك فضا مورد در مثالً. كرد مشاهده هازمينه همه توانمي را

 کتاب جامع روانشناسی رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم( 55) صفحه . .كندمي
 

 درست است. 1گزینه  .5

 الگوبرداري، بندورا، نظر به. داشت زيادي نقش كودك، آموزش و تربيت در الگوبرداري اهميت به نسبت ما آگاهي افزايش در بندورا، كارهاي
. دهيممي ارائه را عمل آن از اينمونه عمل، يك دادن انجام با يعني است،  رفتاري الگوبرداري آن، شده شناخته نوع. دارد مختلفي هايشكل

 اعي،اجتم يادگيري محققان. دهيممي ارائه را راهنماهايي يا دستورات كه هنگامي مانند باشد، كالمي صورت به است ممكن چنينهم الگوبرداري
 .دارد بسياري اهميت معلمان و والدين براي ها،آن هاييافته و اندكرده بررسي را الگوبرداري انواع از يك هر اثرگذاري

 هايانهرس در كه آنهايي بلكه گذارند،مي اثر زنده و شخصي صورت به تنها نه الگوها، كه دادند نشان چنينهم اجتماعي يادگيري پردازاننظريه
 كه ستا تلويزيون آن، اساسي مورد يك و دارند نيرومندي اثر ها،فيلم الگوهاي رسدمي نظر به ويژه، به. هستند موثر نيز شوندمي ارائه گروهي
 ثرا تواندمي الگوبرداري آنجاكه از. دهدمي شكل خردسال، كودكان زندگي به و پردازندمي آن تماشاي به زيادي هايساعت كودكان از بسياري

 خود هايارزيابي به تا ورزدمي اصرار درمانگران به بندورا. رودمي شما به نيز اميدبخش بسيار درماني ابزار نوعي باشد،داشته رفتار بر نيرومندي
 خودكارآمدي رفتن بين از باعث كه اجتماعي شرايط به چنينهم بندورا. دارند مبذول ايويژه توجه خود، مراجعان درمان و تشخيص در كارآمدي

 احساس باعث رقابتي، صورت به دادن نمره و كردن بنديرتبه جمله از مدرسه، در معمول كارهاي كه كرد مشاهده او. دارد توجه نيز شودمي
 پيشرفت براساس كارشان، مورد در و كنند كار تربيش مساعي تشريك با كودكان كه است اين بهتر. شودمي كودكان از بسياري در كفايتيبي

 آن تغيير براي شخص هر كه مشكالتي و ما آورانهفن جامعه هويتيبي مورد در بندورا تر،كلي طور به. گيرند قرار قضاوت مورد خودشان فردي
 و تغيير ايجاد براي مردم يعني شود، تبديل  جمعي كارآمدي خود به بايد خودكارآمدي جديد، جهان در كه كندمي عنوان او. است نگران دارد،

 جامع روانشناسی رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(کتاب  191) صفحه . .كنند كار يكديگر با تحول،
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 درست است. 0گزینه  .3

ـ اجتنایی ها ازيبها به محض ورود به اتاق؛ به سمت اسبابرسيدند. آناين نوزادان، در موقعيت ناآشنا، كامالً مستقل به نظر مي :1نوزادان ناایمن 
عنوان پايگاهي امن ـ به اين معنا كه به تناوب از حضور او مطمئن شوند ـ مورد  پرداختند اما مادر را بهرفتند. اگرچه به كاوش محيط ميمي

گشت، شدند و وقتي برميكرد، پريشان نميكردند. هنگامي كه مادر اتاق را ترك ميدادند، بلكه خيلي راحت، مادر را فراموش مياستفاده قرار نمي
كردند. اين الگوي ها را در آغوش بگيرد، با پس كشيدن خود، از او اجتناب ميكرد آنيآمدند. اگر مادر سعي مدرصدد نزديك شدن به او برنمي

 ها ديده شده است.درصد از نمونه 20اجتنابي در تقريباً 
ها به عنوان افرادي نسبتاً آن هايشان، حدس اينزوث را در اين مورد كه مشكلي وجود دارد، تاييد كرد. مادرانمشاهده وضعيت كودكان در خانه

رسيدند. اگرچه برخي از اين نوزادان در منزل بندي شده بودند و كودكان، اغلب ناايمن به نظر ميتوجه، مداخله كننده و طرد كننده درجهبي
كرد اين يكردند. بالبي تصور ممي كرد، به شدت گريهبسيار مستقل بودند، بسياري نيز نگران حضور مادر بودند و هنگامي كه وي اتاق را ترك مي

ود و شود كه بيش از حد، متكي به خرفتار دفاعي ممكن است به يك بخش تثبيت شده و فراگير شخصيت تبديل شود. كودك، بزرگسالي مي
ها برقرار صميمانه با آنكند كه بتواند روابطي قدر اعتماد نميدارد و به ديگران آنغير وابسته است، شخصي كه هرگز از بدگماني دست برنمي

 کتاب جامع روانشناسی رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم( 116) صفحه . كند.

 درست است. 1گزینه  .1

 هاي مستقيمخود ميان بيني 

 بيني فضاييخود ميان 
گيرد. براي كودك در نظر گرفتن وضع قادر نيست وضع را وارونه كند و فقط ديد كنوني خود را در نظر مي 5كودك در آزمايش سه كوه پياژه
 اي از تحول امكان پذير نيست. جلو وعقب، چپ و راست در مرحله

 بيني زمانيخود ميان 
تر بودن را با كوچكتربودن )ميزان قد( مشتبه دهد بلي، اما در حقيقت جواناگر از كودك پرسيده شود كه آيا تو از پدرت جوانتري جواب مي

 تواند مسئله سن را در نظر بگيرد. سازد و نميمي

  علي بينيخود ميان  
 است. كند كه همه چيز در طبيعت براي غايت و هدفي به وجود آمدهكودك تصور مي

 کتاب جامع روانشناسی رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم( 55) صفحه  
 

 درست است. 1گزینه  .0

 است.  ساخت عملیاتی یا عملیاتدر نظريه پياژه  مفهوم عمده

کتاب جمع بندی  061) صفحه  دارد. پذیریخاصیت برگشتدهد و انجام مي به طور ذهنی: كارهايي كه كودك  عملیات
 روانشناسی رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(

 :دارد زير گانه سه مفاهيم به بستگي ذهني نگهداري كسب
 در شيء يك جهت يعني كندنمي ايجاد تغييري هاآن واقعي مقدار در اشياء ظاهري تغييرات كه دهدمي نشان اصل اين: هماني اين اصل ـ1

 .است همان مختلف هايشكل

                                                           
4. Insecure – avoidant infants 
 . براي مطالعه آزمايش سه كوه پياژه ميتوانيد به كتاب ديدگاه پياژه در گسترة تحول رواني حضور و داستان مراجعه نمايند.5
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 آن در يتغيير كه فهميممي برگردانيم، اول شكل به را داده شكل تغيير شيء اگر دهدمي نشان اصل اين(: سازيوارونه) پذيريبازگشت اصل ـ2
 .است نشده ايجاد

 ولط عرض، پهن، ليوان در مايع آزمايش در مثالً كندمي جبران را ديگر بعد در تغيير بعد يك در تغيير دهدمي نشان اصل اين: جبران اصل ـ3
 .كندمي جبران را

 ينا كه است اهميت داراي مسئله اين به توجه. هستند  پذيربرگشت كه است ذهني اعمال يعني منطقی عملیات ها،استدالل اين زيربناي
 كند،مي صحبت هاآن درباره كه را تغييراتي او يعني دهد،مي انجام خود ذهن در را هابازگشت يا هاجبران كودك. هستند ذهنی فعالیت  عمليات

 در حال هر به.يابندمي تسلط ذهني نگهداري بر  خود به خود طور به كودكان كه بود باور اين بر پياژه. است نياورده در اجرا به يا نديده عمالً
 ـ نطقيم مفاهيم در تسلط به هاآن در مهارت كه باشيم داشته توجه بايد ولي كنيم، توصيف را ذهني نگهداري مختلف انواع نداريم قصد اينجا
 ديرتر و رسندمي نظر به دشوارتر بقيه به نسبت ذهني نگهداري انواع برخي اين، وجود با. دارد بستگي ـ جبران و سازي،وارونه هماني، اين نظير

کتاب جامع روانشناسی  31) صفحه  .است عيني عمليات دوره در تدريجي فرايندي ذهني، نگهداري فراگيري بنابراين.  گيرندمي صورت
 رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(

 

 درست است. 1گزینه  .19

 مايزمت جانداران ديگر از را ما آزادي، اين. سازدمي آزاد واسطهبي ادراك حوزه از را ما توجه و تفكر گفتار،. است گفتار شناختي،روان ابزار ترينمهم
  .يابدمي رشد مرحله سه در دروني، گفتگوي از استفاده توانايي كه دادمي اظهار ويگوتسكي. كندمي
 .دهدمي رخ غايب اشياي به اشاره ديگران، با كودك تعامالت در ابتدا، در ـ1
 مكنم كند،مي بازي هايشبازي اسباب با كه حالي در او. كندمي خود به مشابه هايفرمان دادن به شروع كودك تر،بيش يا سالگي   در بعد ـ2

 كودكان هك شنويممي غالباً ما شود،مي گفته بلند صورت به مدتي،  خود كننده راهنمايي گفتار اين «كجاست؟ من بيل» بگوييد خود با است
 صدا،بي افزوني روز طور به كودك  دهندهجهت خود گفتار سالگي   شروع با بعد. كنندمي صحبت خود با كاري، به بودن مشغول يا بازي حين

 .شودمي فهم قابل تركم و مختصر
 رودنمي نبي از كودك دهندهجهت خود گفتار اين اما. شنويمنمي كودك از كلي طور به را گفتگوها گونه اين تر،بيش يا سالگي   در نهايت، در ـ3

 كلي، فرايند اين پس. آيدمي در دارد خودش با فرد كه خاموش ايمكالمه و  دروني گفتار صورت به يعني آيدمي در صدابي صورت به تنها بلكه
 فرايندي به و شودمي آغاز كودك و والد بين فردي، بين فرايندي عنوان به كه چيزي. است اجتماعي تعامالت  سازي دروني هايروش از يكي

 شدر كننده مشخص پيشرفت، و رشد كلي نمونه اين كه بود معتقد ويگوتسكي. دهدمي رخ كودك درون در كه شودمي تبديل  رواني درون
 اين هك كرد عنوان او حقيقت، در. است وابسته فرهنگي هاينشانه به كه است توجه و تفكر اشكال تمامي و«  ذهن ترعالي فرايندهاي» تمامي

 و اجتماعی سطح در ابتدا: شودمي ظاهر سطح دو در و مرحله دو در كودك، فرهنگي رشد در كاركردي هر: است عمومي قانون يك پيشرفت،
کتاب جامع  110) صفحه  .بود ماركسيستي شناسيروان پايه پيروانش، و ويگوتسكي ديدگاه از قانون، اين. شناختیروان سطح در سپس

 روانشناسی رشد، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(
 
 

 درصد بزنید 199با ما رشد 
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