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 روانشناسی رشد

تست طبقه بندی شده با  0011شامل  
 حل تشریحی جامع

 تالیف:

 فرزاده مقدمفاطمه ص
 

گروه آموزشی مقدم، انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشانی را براي شما آرزومند 
آوري و مطالعه همگی اين منابع آموزشی، است. تنوع و تعدد منابع كنكور كارشناسی ارشد و دكتري، و همچنين فرصت كم براي جمع

باشد. اميد است جزوه حاضر كه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع هاي اصلی دانشجويان میه دغدغههمواره از جمل
جويی در وقت و يادگيري كامالً هدفمند، راه حل مناسبی براي اين مسئله كنكور است، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با صرفه

 اثر ،نياز شما را جهت كسب رتبه برتر در آزمون پاسخ گفته باشيم.باشد. آرزومنديم توانسته باشيم در اين 
تست با تست هاي طبقه بندي شده  1111نكته  1111تست زدن براي فهم نكات كليدي هر مبحث بسيار كمک كننده است و كتب 

يدي و تستی هر مبحث، همراه با حل تشريحی جامع، كه از نكات خط به خط منابع اصلی گردآوري شده، براي يادگيري نكات كل
 گزينه بسيار مناسبی است.
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 تست روانشناسی رشد 0111نکته  0111منابع مورد استفاده برای تالیف کتاب 

 

 السادات، روانشناسی رشد، چاپ و نشر بنياد، تهرانحسن، نبی جمالی، شكوه ـ احدي،1

 تهرانحسن، جمهري، فرهاد، روانشناسی رشد، نشر پرديس، ـ احدي،2

 ـ برك، لورااي، روانشناسی رشد، ج اول، ترجمه سيد محمدي، يحيی، نشر ارسباران، تهران3

 ـ برك، لورااي، روانشناسی رشد، ج دوم، ترجمه سيد محمدي، يحيی، نشر ارسباران، تهران4

ی رشد، ج اول،  انتشارات ـ سيف، سوسن، كديور، پروين، كرمی نوري، رضا، لطف آبادي، حسين، روانشناس5

 سمت، تهران

 ـ كرين، ويليام، سی، پيشگامان روانشناسی رشد، ترجمه فدايی، فربد، انتشارات  اطالعات، تهران6

 ـ لطف آبادي، حسين، روانشناسی رشد، ج دوم، انتشارات سمت، تهران7

ن جين، رشد و شخصيت كودك، ترجمه ياسايی، ـ ماسن، پاول هنري، كيگان، آلتا كارول، وي كانجر، جا8

 مهشيد، نشر مركز، تهران

 ـ منصور، محمود، روانشناسی ژنتيک، انتشارات سمت، تهران9

 ـ منصور، محمود، پريرخ، دادستان، روانشناسی ژنتيک، ج دوم، انتشارات رشد، تهران11
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 تست روانشناسی رشد 0111نکته  0111فهرست مطالب کتاب 

  

 کلیات و تاریخچه روانشناسی رشد. فصل اول:

 مبانی زیستی و محیطی رشد فصل دوم:

 فصل سوم: نظریه های رشد

 تولد از شیپ رشدفصل چهارم: 

 نوباوگی و نوپایی فصل پنجم:

 یسالگ 0 تا 2 یکودک لیاوا فصل ششم:

 (یسالگ 00 تا 0) یکودک اواسط فصل هفتم:

 نوجوانی فصل هشتم:

 جوانیفصل نهم: 

 (یسالگ 33  تا 53)   یانسالیم فصل دهم:

 (یریپ) یبزرگسال اواخر فصل یازدهم:

 یدگیداغد مردن، مرگ،فصل دوازدهم: 
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 نظریه رشد روانی و اجتماعی اریکسون

 چه کسی کاربرد نظریه تحلیل روانی را در مسائل تعلیم و تربیت مطرح کرد؟ .0

 ( هارتمن4 ( اريكسون3 فرويد( آنا 2 ( فرويد1

 کند؟چه کسی بر ابعاد عاطفی و اجتماعی رشد تکیه می .2

 ( كالين4 ( فرويد3 ( اريكسون2 ( پياژه 1

ای که بین نهاد و من برتر دارد، دارای یك عملکرد شناختی ارثی به اعتقاد چه کسی سن عالوه بر نقش واسطه .5

 است؟

 ( اريكسون4 ( پرز3 ( برن2 ( فرويد1

 شود؟های بارز نظریه اریکسون محسوب نمییك از موارد زیر جزو ویژگیکدام .4

 ( تمركز بر انسان بيمار2 ( مطالعه رشد انسان در تمام عمر او1

 ژنتيک در رشد( توجه به اصل اپی4 ( توجه به اهميت احساس هويت3

 داند؟ژنتیك را اصل حاکم بر جریان رشد آدمی میچه کسی اصل اپی .3

 ( اسكينر4 ( واتسون3 اريكسون (2 ( پياژه 1

 در نظریه اریکسون رشد آدمی دارای چند مرحله است؟ .0

 مرحله. 10( 4 مرحله 8( 3 مرحله 6( 2 مرحله 4( 1

 در کدام جهان عضویت دارد؟ به اعتقاد اریکسون یك فرد در هر لحظه .7

 ( همه موارد مذكور4 (جهان اجتماعی3 ( جهان روانی2 ( جهان زيستی1

 به نظر کدام اندیشمند انسان در هر یك از مراحل رشد با یك بحران روانی ـ اجتماعی روبرو است؟ .8

 ( اشپيتز4 ( فرويد3 ( پياژه2 ( اريكسون1
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 اریکسون: ی نظریهبر پایه .9

 گيرد.مرحله صورت می 8هويت آدمی در ( رشد شخصيت و 1

 باشد.( مراحل رشد روانی ـ اجتماعی جهانشمول است و شامل همه افراد می2

 ها تأثير بسياري دارد.هاي خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی در چگونگی برخورد هر فرد با مسائل هر مرحل و حل آن( تفاوت3

 مذكور( همه موارد 4

 ترین شرط رشد و سالمت روانی کودك کدام است؟به اعتقاد اریکسون اساسی .01

 ( احساس استقالل4 ( احساس تعلق3 ( احساس امنيت2 ( احساس هويت1

 ترین سنگ بنای شخصیت آدمی کدام است؟براساس نظریه اریکسون مهم .00

 ( هويت4 ( عشق3 ( احساس مهتري2 ( احساس امنيت1

 ی رشد روانی ـ اجتماعی گرفتن است؟کدام مرحله ویژگی عمومی کودك در .02

 ( ابتكار ـ احساس گناه4 ( كارايی ـ حقارت3 ( استقالل ـ شرم2 اعتمادي( اعتماد ـ بی1

 گردد؟یك از مراحل رشد روانی ـ اجتماعی عشق و عالقه کودك به جهان اشیاء باز میدر کدام .05

 ي چهارم( مرحله4 ي سوم( مرحله3 ي دوم( مرحله2 ي اول( مرحله1

 مسأله اصلی رشد روانی در کدام مرحله مبارزه میان خودکفایی و تردید است؟ .04

 ( كارايی ـ حقارت4 ( ابتكار ـ احساس گناه3 ( استقالل ـ شرم و ترديد2 اعتمادي( اعتماد ـ بی1

 اراده در انسان بینی، حسن نیت و تقویتعبور با موفقیت از کدام بحران روانی ـ اجتماعی پایه و اساس خوش .03

 دهد؟را تشکیل می

 ( كارايی ـ حقارت4 ( ابتكار ـ احساس گناه3 ( استقالل ـ شرم و ترديد2 اعتمادي( اعتماد ـ بی1

یك از مراحل رشد اریکسون اهمیت تمیز بودن و آموزش دستشویی رفتن ی زیستی آشکار در کدامجنبه .00

 است؟

 ي چهارم( مرحله4 سومي ( مرحله3 ي دوم( مرحله2 ي اول( مرحله1

 شود؟یك از مراحل رشد اریکسون سن بازی با همساالن نامیده میکدام .07

 ي چهارم( مرحله4 ي سوم( مرحله3 ي دوم( مرحله2 ي اول( مرحله1

 خصوص در نوع ابتکارهای بعدی او تأثیر دارد؟ی شغلی و بهریزی آیندهها در طرحتسلط کودك بر کدام بحران .08

 ي پنجم( مرحله4 ي چهارم( مرحله3 ي سوم( مرحله2 دومي ( مرحله1

 آورد؟های سمبلیك روی مییك از مراحل رشد اریکسون به بازیکودك در کدام .09

 ( ابتكار ـ احساس گناه2  ( استقالل ـ شرم و ترديد1

 3و  2( 4  ( كارايی ـ حقارت3
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ا با والدین همانند سازد و این امر در کند شخصت خود ریك از مراحل رشد اریکسون کودك سعی میدر کدام .21

 ی مرکزی دارد؟رشد او جنبه

 ي چهارم( مرحله4 ي سوم( مرحله3 ي دوم( مرحله2 ي اول( مرحله1

 ـ اجتماعی با آغاز جایگزینی اخالق درونی در کودك همزمان است؟ های روانییك از بحرانکدام .20

 گناه( ابتكار ـ احساس 2  ( استقالل ـ شرم و ترديد1

 ( هويت ـ سردرگمی4  ( كارايی ـ حقارت3

گیری هویت و نقش جنسی و در کدام مرحله رشد اریکسون تعارض زیستی شخصیت کودك به شکل .22

 های آن بستگی دارد؟ویژگی

 ي چهارم( مرحله4 ي سوم( مرحله3 ي دوم( مرحله2 ي اول( مرحله1

 فهمند؟خود را میهای جسمی در چه سنی تقریباً پسران و دختران تفاوت .25

 سالگی 5( 4 سالگی 4( 3 سالگی 3( 2 سالگی 2( 1

 یابند که در آینده مرد یا زن خواهند شد؟در حدو چند سالگی کودکان در می .24

 سالگی. 7( 4 سالگی 5( 3 سالگی 3( 2 سالگی 2( 1

 چهارمین بحران روانی ـ اجتماعی در نظریه اریکسون کدام است؟ .23

 ( كارايی ـ حقارت2  ( هويت ـ سردرگمی نقش1

 م و ترديد( استقالل ـ شر4  ( ابتكار ـ احساس گناه3

 د؟تر هستنیك از مراحل رشد اریکسون پسران پرخاشجوتر و معموالً دختران پذیراتر و مراقبت کنندهدر کدام .20

 ي پنجم( مرحله4 ي چهارم( مرحله3 ي سوم( مرحله2 ي دوم( مرحله1

 ترین،خواهد در چشم همساالن خود بهترین، زیركی رشد اریکسون کودك میدر اواخر کدام مرحله .27

 ترین فرد باشد؟ترین و محبوبمؤدب

 ي پنجم( مرحله4 ي چهارم( مرحله3 ي سوم( مرحله2 ي دوم( مرحله1

 پذیرد؟ی چهارم رشد روانی ـ اجتماعی من برتر از چه کسی تأثیر میدر مرحله .28

 ( همه موارد مذكور4 ( همساالن3 ( معلمان2 ( مدرسه1

 کند؟ای به آموختن پیدا میالعادهی فوقاجتماعی عالقهیك از مراحل رشد روانی ـ کودك در کدام .29

 ي پنجم( مرحله4 ي چهارم( مرحله3 ي سوم( مرحله2 ي دوم( مرحله1

 شوند؟به اعتقاد اریکسون نوجوانان با کدام بحران روانی ـ اجتماعی مواجه می .51

 هويتیـ بی( هويت 4 ( ابتكار ـ احساس گناه3 ( صميميت ـ انزوا2 ( كارايی ـ حقارت 1
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 شود؟گیری من درونی نوجوانی میکدام جنبه احساس هویت باعث شکل .50

 ( عاطفی4 ( اجتماعی3 ( روانی2 ( زيستی1

دست آوردن هویت بینش و فکری و دست یافتن به شخصیت مذهبی به کدام جنبه احساس هویت مرتبط  به .52

 است؟

 ( فرهنگی4 ( زيستی3 ( اجتماعی2 ( روانی1

 ماعی در شروع زندگی بزرگسالی کدام است؟بحران روانی اجت .55

 ( صميميت در مقابل تنهايی2  هويتی( هويت در برابري بی1

 ( كارايی در برابر حقارت.4 حاصلی( بارآوردي در مقابل بی3

ـ اجتماعی توجه و قبول مسئولیت در امور اجتماعی و نهادهای ی فرهنگی کدامجنبه .54 یك از مراحل رشد روانی 

 است؟زندگی جمعی 

 ( كمال من ـ سرخوردگی4 حاصلی( بارآوري ـ بی3 ( صميميت ـ انزوا2 هويتی( هويت ـ بی1

 یابد؟یك از مراحل رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون بحران میانسالی ظهور میدر کدام .53

 ي هشتم( مرحله4 ي هفتم( مرحله3 ي ششم( مرحله2 ي پنجم( مرحله1

 ی زندگی با کدام بحران مواجه است؟آخرین مرحلهدر نظریه اریکسون انسان در  .50

 ( كمال من ـ سرخوردگی.4 حاصلی( بارآوري ـ بی3 ( صميمت ـ انزوا2 هويتی( هويت ـ بی1

 آید؟به نظر اریکسون در چه سنی رشد و تکامل واقعی و خردمندی اصیل پدید می .57

 ( پيري4 ( ميانسالی3 ( جوانی2 ( نوجوانی1

 شود؟اعتمادی کدام دورة رشد را شامل میبر بیمرحله اعتماد در برا .58

 ( كودكی اول4 ( طفوليت3 ( نوپائی2 ( نوزادي1

 سنی حاکم است؟مرحلة خودمختاری در برابر شك و تردید در کدام گستره .59

 سالگی 11تا 6(4 سالگی 5تا  4( 3 سالگی 3تا  2( 2 سالگی 2تا  1( 1

 اجتماعی است؟ –یك از مراحل رشد روانی دورة دوم کودکی میدان ظهور کدام .41

 خودختاري ـ شک و ترديد (2  ( ابتكار ـ احساس گناه1

 ( هويت ـ آشفتگی4  ( سازندگی ـ حقارت3

 شود؟ریزی مییك از مراحل رشد روانی ـ اجتماعی وجدان اخالقی کودك پیدر کدام .40

 ( خودمختاري ـ شک و ترديد2  ( ابتكار ـ احساس گناه1

 ( هويت ـ آشفتگی4  ( سازندگی ـ حقارت3
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 وانی ـ اجتماعی مواجه است؟در دوران دبستان فرد با کدام بحران ر .42

 ( خودختاري ـ شک و ترديد2  ( ابتكار ـ احساس گناه1

 ( هويت ـ آشفتگی4  ( سازندگی ـ حقارت3

 یك از مراحل رشد روانی ـ اجتماعی مشخص کننده حالت فرد در دوران بلوغ است؟کدام .45

 ( سازندگی ـ حقارت2  ( ابتكار ـ احساس گناه1

 گيرينزديكی ـ كناره( 4  ( هويت ـ آشفتگی3

یك از مراحل رشد روانی ـ اجتماعی دستیابی به احساس هماهنگی و وحدت درونی مشکل اساسی در کدام .44

 است؟

 ( سازندگی ـ حقارت2  ( ابتكار ـ احساس گناه1

 گيري( نزديكی ـ كناره4  ( هويت ـ آشفتگی3

 بحران روانی ـ اجتماعی حاکم بر دورة جوانی کدام است؟ .43

 ( هويت ـ آشفتگی2  دگی ـ حقارت( سازن1

 ( مولد بودن ـ عدم تحرك4  گيري( نزديكی ـ كناره3

تفاوتی و حتی یك از مراحل رشد روانی ـ اجتماعی عاملی به سوی دلزدگی، بیعدم تحرك فرد در کدام .40

 صمیمیت مجازی است؟

 گيري( نزديكی ـ كناره2  ( هويت ـ آشفتگی1

 نسجام ـ يأس و نوميدي( ا4  ( مولد بودن ـ عدم تحرك3

یك از مراحل رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون انسان موفق کسی است که وحدانیت و رضایت خود را در کدام .47

 از زندگی با وجود ضعف تدریجی نیروهای بدنی و افزایش احساس اتکای به دیگران حفظ کند؟

 گيري( نزديكی ـ كناره2  ( هويت ـ آشفتگی1

 ( انسجام ـ يأس و نوميدي4  حرك( مولد بودن ـ عدم ت3

 کدام عبارت صحیح عنوان شده است؟ .48

 كند.( اريكسون در نظريه خود تأكيد به حركت انسان به سوي خارج می1

 كند.ترين عامل سازنده شخصيت تلقی می( اريكسون تجارب اجتماعی را مهم2

 يک سير تكاملی دارد.( به اعتقاد اريكسون شخصيت از ابتداي دوران طفوليت تا خاتمه عمر 3

 ( همه موارد4

  ترین اثر اریکسون کدام است؟مهم .49

 ( قرارداد اجتماعی4 ( حقيقت گاندي3 ( لوتر جوانی2 ( كودكی و اجتماع1
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 توان در ضمن از یك روشی تذکر اینکه برای هر منطقه لیبیدینال میکوشد که نخست به وسیلهچه کسی می .31

  دهد؟فرویدی عمومیت بیشتری می ایگو سخن به میان آورد، به مراحل

 ( كالين4 ( آنافرويد3 ( اريكسون2 ( هارتمن1

  یك از مراحل رشد روانی ـ جنسی فعالیت جزء خودکردن غالب است؟در کدام .30

 ( نهفتگی4 ( آلتی3 ( مقعدي2 ( دهانی1

.............. توصیف روش گرفتن فعال یك روش کلی است که روش مرکزی برخورد ایگو را با جهان در مرحله ..... .32

  کند؟می

 ( آلتی4 ( مقعدي3 ( دوم دهانی2 ( اول دهانی1

  اعتماد نیرویی مربوط به: .35

 2و  1( 4 ( سوپر ايگو است.3 ( ايگو است.2 ( نهاد است.1

 یك از مراحل رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون مشغول کوشیدن برای تمرین گزینش است؟کودك در کدام .34

 ي چهارم( مرحله4 ي سوم( مرحله3 ي دومرحله( م2 ( مرحله اول1

  نامند؟ی فالیك را چه میاریکسون شیوه اساسی در مرحله .33

 ( استقالل4 ( دخالت3 ( جزء خودكردن2 ( گرفتن1

ای را که کودك با آن با زندگی در مرحله فالیك مواجه شده بود، از دیدگاه اریکسون چه چیزی ابتکار جسورانه .30

  کند؟خفه می

 ( من آرمانی4 ( سوپر ايگو3 ( ايگو2 ايد( 1

 دهد؟های زندگی را تشکیل میانگیزترین داستانبه اعتقاد چه کسی پیدایش سوپر ایگو یکی از غم .37

 ( آنافرويد4 ( هارتمن3 ( اريكسون2 ( فرويد1

  ؟ی کامالً تعیین کننده و قاطعی داردبه اعتقاد اریکسون کدام مرحله از رشد برای رشد ایگو جنبه .38

 ( بلوغ4 ( شهودي3 ( كمون2 ( فاليک1

  به اعتقاد چه کسی نخستین تکلیف یك نوجوان برقراری احساس نوینی از هویت ایگو است؟ .39

 ( اريكسون4 ( هارتمن3 ( آنافرويد2 ( فرويد1

  تشکیل هویت به طور عمده یك فرایند: .01

 2و  1( 4 ( ناخودآگاه است.3 ( نيمه آگاه است.2 ( خودآگاه است.1

 های جوانی و میانسالی مطرح کرد، چه کسی است؟اولین پیرو فروید که مراحل مجزایی را برای سال .00

 ( لوينسون4 ( بالبی3 ( اريكسون2 ( آنافرويد1

  شود؟در نظام اریکسون زایندگی به چه چیزی اطالق می .02

 موارد مذكور ( همه4( ايجاد افكار3 ( ايجاد اشياء از طريق كار2 ( زادن و مراقبت از كودكان1
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  آید؟شبه صمیمیت معمواًل در اثر فقدان کدام عامل به وجود می .05

 ( اميد4 ( هويت منسجم3 ( صميميت2 ( زايندگی1

  های گوناگون رشد ایگو را به مناطق لیبیدینال فرویدی ارتباط دهد؟چه کسی به سختی کوشیده تا جنبه .04

 ( لوينسون4 ( ويالنت3 ( ساليوان2 ( اريكسون1

  ی اندیشه اخالقی:پژوهش مارسیا جوانانی با هویت زود شکل گرفته اغلب به وسیله مطابق .03

 شوند.( پيش قراردادي مشخص می2  شوند.( قراردادي مشخص می1

 3و  2( 4 شوند.( فوق قراردادي مشخص می3

 نظریه رشد روانی و اجتماعی اریکسون

 درست است. 5گزینه  .0

كاوري پرداخت و اولين مقاالتي روانبه تدريس و كار در زمينه 1اريک هامبورگر اريكسون 11 ها بود خود را نوشت. در همين مقاله

 ي تحليل روانی را در مسائل تعليم و تربيت مطرح كرد.كه او كاربرد نظريه

 درست است. 2گزینه  .2

ي پياژه در كند. شايد بتوان نظريهبر ابعاد عاطفی و اجتماعی رشد تكيه می برخالف پياژه كه بر رشد شناختی تأكيد دارد، اريكسون

شناختی و نظريه شد  ست؛ زيرا هر يک از آنر شد عاطفی و اجتماعی را مكمل يكديگر دان سون در ر ي مهم از ها يک جنبهي اريك

 اند.شناسی را مورد دقت و بررسی قرار دادهابعاد روان

 درست است. 4گزینه  .5

سان بيش از فرويد مطالعه كرده و معتقد است كه « من»گيري و رشد سون در مورد شكلاريك  عالوه بر نقش« من»در شخصيت ان

ـــطه ـــون را از جمله 3«من برتر»و  2«نهاد»اي كه بين واس ـــت. به اين علت اريكس ـــناختی ارثی اس ي دارد، داراي يک عملكرد ش

 آورند.به حساب می« شناسان منروان»

 درست است. 2گزینه  .4

 اند از:ي اريكسون عبارتهاي بارز ديگر نظريهويژگی

 رشد انسان در تمام عمر او؛ ـ مطالعه

 ـ تمركز بر انسان سالم، نه انسان بيمار؛

 ـ توجه به اهميت احساس هويت در انسان؛

 هتر شخصيت انسان.هاي تجربی و بالينی با بينش تاريخی و فرهنگی به منظور توجيه بـ كوشش براي آميختن يافته

 

 

 

                                                           
1 Erik Hamburger Erikson 

2 id 
3 super ego 
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 درست است. 2گزینه  .3

ي اريكســون اين اســت كه رشــد و تكامل هر فرد يک رشــته مراحل مشــخص در انســان مطابق نظريه« رشــد من»ي محور نظريه

صل حاكم بر اين جريان اپی ست. ا شر موجود ا شمول دارد كه در تمام افراد ب سان،  4ژنتيکجهان صيت ان شخ ست  نام دارد؛ يعنی نخ

 كند.مراحل از پيش تعيين شده و استعدادهاي او رشد میبراساس 

 درست است. 5گزینه  .0

ست كه در برگيرنده شگی و متحول ا صيت، يک فرايند همي شخ شد  سان براي غلبه كردن بر مربوط مربطو به چگونگی ر ي تالش ان

صــورت  5ت مرحله يا هشــت ســنگذران مراحل مختلف رشــد اســت. اين مراحل به صــورت منظم و پياپی از تولد تا پيري در هشــ

 گيرد.می

 درست است. 4گزینه  .7

ست و از انگيزه ستی، درونی ا ست. عامل زي ستی، روانی و اجتماعی مربوط ا هاي چگونگی رشد فرد به تأثير متقابل عوامل مختلف زي

شود. عامل روانی و عامل میهاي زيستی و مادرزادي ناشی شود. عامل زيستی، درونی است و از انگيزهزيستی و مادرزادي ناشی می

اجتماعی وابســته به مناســبات كودك با والدين و ديگر افرادي اســت كه در زندگی او اهميت دارند. به اين ترتيب يک فرد در هر 

 لحظه، عضو سه جهان است: جهان زيستی، جهان روانی و جهان اجتماعی.

 درست است. 0گزینه  .8

ها اساس روبرو است. چگونه حل كردن اين بحران 6ـ اجتماعی حل رشد با يک بحران روانیبه نظر اريكسون، انسان در هر يک از مرا

شكيل مینظريه سون را ت ست؛ يعنی يک دورهاي ي عطف در مرحلهدهد. منظور از بحران، يک نقطهي اريك سان ا  ييا از زندگی ان

ارد. اين بحران روانی كه در هر يک از مراحل رشد فرد پيش مهم از زندگی كه هم دشوار است و هم امكان غلبه كردن بر آن وجود د

ي هاي روانی متضــاد دورهآيد، يک جزء مثبت و يک جزء منفی دارد. مثالً آســايش خاطر و عدم آســايش خاطر دو نوع از تجربهمی

 شيرخوارگی كودك است.

 درست است. 4گزینه  .9

گيرد. اگر چه وي معتقد است كه اين هشت هشت مرحله صورت می ي اريكسون، رشد شخصيت و هويت آدمی دري نظريهبر پايه

هاي خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی در چگونگی برخورد هر فرد ي افراد است، ولی به نظر او، تفاوتمرحله، جهانشمول و شامل همه

 گذارد.ها تأثير بسيار میبا مسائل هر مرحله و همچنين حل آن

 درست است. 2گزینه  .01

كودك در ابتداي تولد كامالً ناتوان  7اول: از تولد تا يكسالگی )امنيت خاطر و اعتماد در مقابل احساس ناامنی و عدم اعتماد(ي مرحله

و وابسته است. او براي بقاي خود نيازمند است كه محيط خود اطمنيان داشته باشد و احساس امنيت كند. براي كودك اين احساس 

 روانی و شادابی اوست.ترين شرط رشد و سالمت اساسی

 

                                                           
4 epigenetic 
5 eight ages of man 

6 psycho-social crisis 
7 basic trust/mistrust 
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 درست است. 0گزینه  .00

ي رشد، درگيري و مبارزه ميان امنيت خاطر و احساس ترين سنگ بناي شخصيت آدمی است. در اولين مرحلهاحساس امنيت مهم

 اي است كه كودك با آن روبرو است. او هميشه به طور فطري در جستجوي آرامش است.ترين مسألهناامنی، مهم

 است. درست 0گزینه  .02

همچنين كودك ياد «. گرفتن»ويژگی عمومی كودك در ســال اول زندگی و برداشــت اســاســی او از محيط زندگی، عبارت اســت از 

سی در اولين «. دهدمی»گيرد كه مادر خود را موجودي بداند كه غذا، گرما، تماس بدنی و محبت به او می سا شت و تعبير ا اين بردا

ـــ اجتماعی است كه ي رشد كودك، ناشی از هممرحله كليد حل آن است. از نظر « دادن»و « گرفتن»ان دوگانگی يا بحران روانی ـ

 زيستی، ويژگی اين دوره، بحران از شير گرفته شدن و دندان درآوردن است.

 درست است. 2گزینه  .05

سالگی )تكيه كردن به خود در مقابل شرم و ترديد(مرحله عشق و عالقه كودك به مادر باز  ي اول،. در مرحله8ي دوم: از يک تا سه 

ــياء باز میمی ــت؛ اما در اين مرحله، به جهان اش هاي جدا از والدين و در ارتباط با دنياي پيرامون، گردد.كودك از طريق فعاليتگش

 كند.تكيه كردن به خود را آزمايش می

 درست است. 2گزینه  .04

سته شود، احساس تكيه كرهنگامی كه كودك در خوا شود. اما شود و او سرشار از غرور میدن به خود در او تقويت میهايش موفق 

ستهاگر در اين فعاليت شه با خوا شد و همي ساس ترديد و بیها ناموفق  شود، اح شرم میهاي او مخالفت   كند. بنابراين،كفايتی و 

 مسأله اصلی رشد روانی در اين مرحله، مبارزه ميان خودكفايی و ترديد است.

 ت است.درس 2گزینه  .03

شتن كودك در اين مرحله می تواند يكی از دو راه را انتخاب كند: يكی راه كنترل كردن و منظم بودن و ديگري رها كردن و آزاد گذا

سمانی كودك نيز محيط آماده شد ج سازد. افراط و تفريط در هر يک از اين دو روش باعث نابهنجاري و اي براي او فراهم میخود. ر

بينی تواند پايه و اساس خوششود. لذا، اگر اين مرحله با موفقيت سپري شود، میموجب پيشرفت سالم شخصيت میها تعادل در آن

 و حس نيت و تقويت قدرت اراده در انسان شود.

 درست است. 2گزینه  .00

ود را ياز زيستی خي زيستی آشكار در اين مرحله، اهميت تميز بودن و آموزش دستشويی رفتن است و به اين وسيله، كودك نجنبه

سند در می شكلی جامعه پ ساس ناتوانی ايجاد به  ضطراب و اح ست در او ا ست بخورد، ممكن ا شك آورد. اگر كودك در اين تمرين 

 شود.

 درست است. 5گزینه  .07

ساس گناه(مرحله سالگی )ابتكار در مقابل اح سه تا پنج  سوم: از  ساالن نيز ناميد9ي  سن بازي با هم شود، ه می. در اين مرحله كه 

 .دهدهاي بيشتري از خود نشان میها و خالقيتفعاليتها،ها، كفايتشود و مهارتكودك با شدت بيشتري اجتماعی می

 

                                                           
8 initiati velguilt 
9 initative/guilt 
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 درست است. 2گزینه  .08

هدف  تواندشود و در اين صورت نمیگيري پيدا میدر كودكی كه ابتكار و كفايت برآورده نشود، احساس گناه و كم ارزشی و گوشه

خصــود در نوع ابتكارهاي بعدي او تأثير ي شــيلی و بهريزي آيندههاي اين دوره در طرحا دنبال كند. تســلط وي بر بحرانمعينی ر

 دارد.

 درست است. 2گزینه  .09

هاي ها و اســتفاده از خيالبافيهاي كودكانه، نقشآورد و با تييير تخيلی در واقعيتهاي ســمبليک روي میاين مرحله كودك به بازي

 كند.كند و جايی براي خود جستجو میمحيط خود را آزمايش می مختلف

 درست است. 5گزینه  .21

صيتی كه نقش شخ سعی میهاي مختلف دارد، مجهز میدر اين مرحله كودك از جنبه روانی به  صيت خود را با شود. او  شخ كند 

 ي مركزي دارد.ترها همانند سازد و اين امر در رشد او جنبهوالدين و بزرگ

 درست است. 2نه گزی .20

ست. چون  ست، وجدان كودك هنوز حالت « من برتر»اين مرحله با آغاز جايگيري اخالق درونی در كودك همزمان ا شد ا در حال ر

 ناپذير دارد.ابتدايی، خام و سازش

 درست است. 5گزینه  .22

شكل صيت كودك به  شخ ستی  سر يا دختر در اين مرحله تعارض زي سی )پ ستبودن( و ويژگیگيري هويت و نقش جن گی هاي آن ب

 دارد.

 درست است. 2گزینه  .25

 فهمند.هاي جسمی خود را میدر سه سالگی، تقريباً پسران و دختران تفاوت

 درست است. 5گزینه  .24

يابند كه در آينده مرد يا زن )پدر يا مادر( خواهند شد. در صورتی كه همانندسازي كودك با يكی از والدين حدود پنج سالگی در می

صورت گيرد، او خود را مرد يا زن آينده میهمجنس خود به ستی  صور میدر سالی پدر يا مادري خوب شمارد و ت كند كه در بزرگ

 )همانند پدر و مادر خودش( خواهد شد.

 درست است. 2گزینه  .23

سالگی )كارايی در مقابل حقارت(مرحله شش تا يازده  سه رفتن و11ي چهارم: از  شروع اين دوره، مدر زندگی همراه با كار براي  . با 

 شود.كودك آغاز می

 درست است. 5گزینه  .20

ــتی در اين مرحله تيييرهاي مهمی در كودك ديده نمی ــطالح تحليل روانی اين مرحله را از نظر زيس ــود و به همين جهت در اص ش

ــكون و آرامش اين دوره مقدمهناميده 11ي كمون يا آرامشمرحله ــت؛ با وجود اين در هاي دورهي طوفاناند. حالت س ي نوجوانی اس

 تر هستند.اين دوره پسران پرخاشجوتر و معموالً دختران پذيراتر و مراقبت كننده

                                                           
11 accomplishment/inferiority 
11 latency period 
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 درست است. 5گزینه  .27

 شودی آن به صورت يک جهان تازه براي او مطرح میشود؛ مدرسه و نظام اجتماعتر میتر و پيچيدهدنياي كودك در اين دوره وسيع

خواهد در چشم همساالن خود كه كودك میويژه آنكند؛ بهي جهان بزرگساالن اهميت پيدا میو براي او دنياي همساالن به اندازه

شد. در اواخر اين دوره، بازي اهميت خود را از دترين و محبوبترين، مؤدببهترين، زيرك تدريج گروه دهد و بهست میترين فرد با

 كند.ها براي او معنا و اهميت پيدا میبزرگساالن و تعداد بسيار بيشتري از انسان

 درست است. 4گزینه  .28

 گيرد؛ تأثيراندك تحت تأثير مدرســـه و معلمان و همســـاالن قرار میگرفت، اندكي قبل، از والدين تأثيرمیكه در دوره« من برتر»

 كند.شود كه روز به روز برابري بيشتري با آنان پيدا میشود و روابط طفل با والدين طوري میبر كودك كمتر میخواهر و بردار نيز 

 درست است. 5گزینه  .29

سازندگی( و حقارت قرار دارد. او می سازد و خواهد توانايیبرخورد روانی ــــ اجتماعی اين دوره بر محور كارايی ) هاي خود را ظاهر 

 كند.اي به آموختن پيدا میالعادهي فوقين دوره، كودك عالقهافزايش دهد. در ا

 درست است. 4گزینه  .51

. در اين مرحله كه ســن نوجوانی اســت، فرد نســبت به 12هويتی(ســالگی )احســاس هويت در مقابل بی 18تا  12ي پنجم: از مرحله

تري از گذشته دارد و در ارتباط با يک گروه، شيل، جنس، فرهنگ كه وحدت بزرگ« من»كند و يک میشخصيت خود، آگاهی پيدا 

 گيرد.و مذهب است در نوجوان شكل می

 درست است. 2گزینه  .50

 شود.نوجوان می« من درونی»گيري ي روانی آن باعث شكلهاي گوناگونی دارد؛ جنبهاحساس هويت جنبه

 درست است. 4گزینه  .52

صيت ي جنبه شخ ست يافتن به  شی و فكري و د ست آوردن هويت بين شد فرهنگی، يعنی به د شد نوجوان در اين مرحله، ر ديگر ر

 توان زيربناي اساسی مراحل بعدي رشد روانی ـ فرهنگی دانست.مذهبی است. از اين رو، اين مرحله را می

 درست است. 2گزینه  .55

شم: از مرحله ش صميميت در مقابل تنهايی( 35 تا 19ي  ست جوان در 13سالگی ) سالی ا شروع زندگی بزرگ . در اين مرحله كه 

 جستجوي صميميت، عشق ورزيدن، دوستی، همكاري و وابستگی به يک سازمان خانوادگی جديد است.

 درست است. 5گزینه  .54

ي فرهنگی آن توجه و قبول مسئوليت در امور اجتماعی و نهادهاي فرزند و جبنهي زيستی رشد در اين مرحله، تناسل و توليد جنبه

دهد و به چگونگی شرايطی كه نسل زندگی جمعی است. بارآور بودن و مولد بودن وقتی است كه فرد به نسل خود عالقه نشان نمی

و انتقال فرهنگ، يعنی تربيت كوكان و توجه  ترين صورت بارآوري در تولدي مثلجديد در آن خواهد زيست، توجه جدي دارد. ساده

شود. اما بارآوري در سطح باالتر با خالقيت همراه است و به تمام عناصر فرهنگی انتقال و بهبود به پيشرفت آنان در زندگی ظاهر می

 شود.گيرد ـ مربوط میآن ـ كه علم، صنعت، عقايد و هنر را نيز در بر می

                                                           
12 ego identity/role confusion 
13 intimacy/isolation 
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 درست است. 5گزینه  .53

ــالگی )بارآوري در مقابل بی 60تا  35هفتم: از ي مرحله ــالی و كمال با تشــكيل خانواده . اين دوره14حاصــلی(س ي طوالنی بزرگس

يلی ي شبر جنبهيابد. منظور از بارآوري عالوم شود و تا هنگام بزرگ شدن فرزندان و تشكيل زندگی مستقل آنان ادامه میشروع می

حاصلی آن است كه مسئوليت الزم ي انسان به توليد و تحويل نسلی نو و كوشش در اين راه است. مقصود از بیآن، عبارت از عالقه

 هاي خودمحورانه سرگرم كند.در پرورش فرزندان وجود نداشته باشد و شخص، خود را به زندگی شخصی و عالقه

س ساس پوچی، بیمی 15الیبحران اين دوره را بحران ميان شخص اح سطه آن  صلی و بینامند و به وا كند؛ گرچه ممكن هدفی میحا

 ي ديگري داشته باشد.است در ظاهر جلوه

 درست است. 4گزینه  .36

 ي هشتم: از شصت سالگی به بعد )كمال من در مقابل سرخوردگی(مرحله

ــان نقش خود را به عنوان والدين پدر آخرين مرحله ــتي زندگی، انس ــت. در اين مرحله كه پايان فعاليتش ــته اس ــر گذاش ها و س

ست، فرد گذشته را جمعكوشش شدن درآمد، از بندي میهاي زندگی ا شستگی، بيكاري، كم  سن، ضعف جسمی، بازن كند. در اين 

خصود با همساالن، به هاي اجتماعی و روانی با ديگران وي ارتباطدست دادن خويشان و دوستان قديم و احتياج به برقراري دوباره

 شود.نمودار می

 درست است. 4گزینه  .57

آيد. اين خردمندي را كسـانی دارند كه به به نظر اريكسـون، فقط در سـن پيري، رشـد و تكامل واقعی و خردمندي اصـيل پديد می

ي آيد كه زندگی گذشتهپديد میرسند. بحران پيري در فردي اند؛ اما بسياري از افراد به اين مرحله از رشد نمیرسيده« من»كمال 

گر كند كه ديبيند و اكنون در غروب زندگی احساس میهاي نايافته و بعضاً ناخواسته میخود را مملو از وقايع ناراضی كننده و هدف

 توان به اهداف دلخواه رسيد.نمی

 درست است. 0گزینه  .58

سالگی»اعتمادي مرحله اعتماد در برابر بی ست. كيفيت زندگی نوزادي براي كودك اي«: بدو تولد تا يك شامل دوره نوزادي ا ن مرحله 

ساس  ستقيمی بر اح ست، تاثير م شابه بين نوزاد و مادر ا ساير روابط م شق، محبت، توجه، غذا دادن، لمس و نوازش و  شامل ع كه 

 گذارد.اوليه كودك در مورد اعتماد يا عدم اعتماد او به محيط به جاي می

 درست است. 2گزینه  .59

3مرحله خودمختاري در برابر شک و ترديد ) گيرد. در طی اين دوره از زندگی سالگی(: اين مرحله دوران اول كودكی را در بر می2

 كودك روابط خود را با والدين و ديگران مورد بررسی قرار داده و سعی در ابراز وجود دارد.

 درست است. 0گزینه  .41

5برابر احســاس گناه ) مرحله ابتكار در ســالگی(: دوره دوم كودكی ميدان ظهور اين مرحله اســت. پرورش احســاس اعتماد در  4

 دهد تا قدم به مرحله سوم بگذارد.مرحله اول و احساس اتكاء به خود در مرحله دوم در كودك، آمادگی الزم را به او می

 

 

                                                           
14 generativity/stagnation 
15 crisis of middle-age 
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 درست است. 0گزینه  .40

شد و تكامل  ساس گناهی كه براثر انجام آن اعمال ابتكاري در او پيدا كنجكاوي در كودك كه او را وادار به اعمال تازه میر كند و اح

هاي كودك مقاومت كرده و اجازه ظهور اين گونه كند. والدين در برابر برخی از كنجكاويريزي میشـــود وجدان اخالقی او را پیمی

 شود.آشنا می« نه»ين ترتيب، كودك با معنی كلمه دهند و به ااعمال را به او نمی

 درست است. 5گزینه  .42

ساس حقارت ) سازندگی در برابر اح 11مرحله  شامل می 6 ستان را  شود، كودكی در سالگی(: مرحله چهارم در حقيقت دوران دب

سائل مختلف را بياموزد، بلكه آنها را به  ست نه تنها م ست. كودك مايل ا شاكش ا سازندگی و حقارت در ك اين دوره بين دو قطب 

ــازندگی وي به مواد اوليه  ــين ديگران كمک ديگران به مرحله عمل نيز درآورد. ليكن براي چنين س و ابزار و همچنين توجه و تحس

 احتياج دارد. حال اگر چنين توجه و تحسينی به كودك نشان داده نشود، احساس حقارت در او بوجود خواهد آمد.

 درست است. 5گزینه  .45

سران  ست. در اين مرحله پ شخص كننده حالت فرد در دوران بلوغ ا شفتگی: اين مرحله م و دختران مرحله احساس هويت در برابر آ

كنند. به علت بحران بلوغ و تيييرات جسـمانی و روانی، بيشـتر احسـاس سـرگشـتگی، گيجی و عدم تعادل و همبسـتگی درونی می

عاع الشهاي شخصيتی را تحتشود كه نيروهاي جنسی و تخيل در مورد آن، ساير جنبهترشحات هورمونی آنان به نحوي دگرگون می

 دهد. قرار می

 ست.درست ا 5گزینه  .44

مشكل اساسی در اين مرحله از رشد، دستيابی به احساس هماهنگی و وحدت درونی است. نوجوان در تالش كشف و تثبيت هويت 

 انديشد. آيد و همواره به آن میخود بر می

 درست است. 5گزینه  .43

حدانيت خود در دوره پيشـــين با گيري )دوره جوانی(: در اين مرحله جوانی كه از مرحله جســـتجوي ومرحله نزديكی در برابر كناره

كند. عدم توفيق در ايجاد صميميت با ديگران، احتماالً فرد را موفقيت عبور كرده است، مشتاقانه با ديگران رابطه صميمانه برقرار می

 د. شودهد كه خود از نظر روانی و اجتماعی حالتی نابهنجار محسوب میگيري از مردم سوق میبه سوي انزواطلبی و كناره

 درست است. 5گزینه  .40

ـــالی(: تحرك و جنبش در اين دوره مبناي خالقيت و مولد بودن و عالقه به مرحله مولد بودن در برابر عدم تحرك )دوره ميان س

سل بعد نيز منتقل میفعاليت ست كه اثر آن به ن سوي دلزدگی و بیهايی ا صمشود. عدم تحرك فرد عاملی به  يمت تفاوتی و حتی 

  مجازي است.

 درست است. 4گزینه  .47

مرحله انسجام در برابر ياس و نوميدي )دوره پيري(: در اين مرحله، انسان موفق كسی است كه وحدانيت و رضايت خود را از زندگی 

ساس ياس يا  سوي ديگر، بوجود آمدن اح ساس اتكاي به ديگران حفظ كند. از  ضعف تدريجی نيروهاي بدنی و افزايش اح با وجود 

شـود كه شـخص را به سـوي نوميدي و احسـاس پوچی در اين دوره كه ز خود و آنچه كه انجام داده اسـت، باعث میعدم رضـايت ا

 آخرين دوره حيات است، سوق دهد. 

 درست است. 4گزینه  .48

سون تجارب اجتماعی را مهم صيت از ابتداي دوران طفوليت تا اريك شخ ست كه  صيت تلقی كرده و معتقد ا شخ سازنده  ترين عامل 

 تواند كيفيت زندگی فرد را دگرگون كند. تمه عمر يک سير تكاملی داشته و در هر مرحله از رشد، تجربه اجتماعی میخا
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 درست است. 0گزینه  .49

 16ترين اثر اريكسون كتاب كودكی و اجتماعمهم 1950 دهد ي معروف خود را به تفصيل شرح میاست. در اين كتاب او هشت مرحله

شوند. دو كتاب ديگر او كه كامالً هاي مختلف آشكار میهاي گوناگون در فرهنگكند كه چگونه اين مراحل به صورتو مشخص می

 17تأثيرگذارنده بوده است لوتر جوان 1958 18و حقيقت گاندي  1969 هاي روانكاوي و باشد كه حكم پلی را بين بينشمی

 موضوعات تاريخی دارد.

 درست است. 2گزینه  .31

توان درضمن از يک روش ايگو سخن به ميان می 19ي ليبيدينالي تذكر اينكه براي هر منطقهكوشد كه نخست به وسيلهاريكسون می

 تري دهد.آورد، به مراحل فرويدي عموميت بيش

 درست است. 0گزینه  .30

يعنی  21ي اوليه، دهان است اما در ضمن اين منطقه واجد نوعی روش فعاليت است به نام جزء خودكردندر نخستين مرحله منطقه

 داخل كردن نافعال اما مشتاقانه.

 شود.اي بيرون روبرو میكند كه ايگوي كودك، نخست از طريق آن با دنييک روش كلی را توصيف می« جزء خود كردن»بدينسان 

 درست است. 2گزینه  .32

شود. مطابق با نظر اريكسون، ها و گازگرفتن پرخاشگرانه مشخص میي دهانی فرويد به وسيله ي بيرون آمدن دندادومين مرحله

. شودمحدود نمیرود و به آن يک روش كلی است كه از دهان فراتر می« جزء خود كردن»روش گازگرفتن يا با دست گرفتن، همچون 

 گيرد.كند و اشياء را با دستان خود میدراز میبا بيشتر شدن سن كودك او به طور فعال دست

يعنی گرفتن فعال ـ يک روش كلی است كه روش مركزي برخورد ايگو را با جهان در اين زمان روش گازگرفتن يا با دست گرفتن ـ

 كند.توصيف می

 درست است. 2گزینه  .35

خواند و آن را يک اعتقاد اساسی به مراقبان و والدين خود است. اعتماد، می 22اطمينان 21ه آن چيزي است كه بندكاعتماد، مشاب

گو هاي اصلی اياندازد و اين يكی از ظرفيتسازد كه ارضاي نياز را به تعويق مینيروئی مربوط به ايگو است زيرا كودك را قادر می

 است.

 درست است. 2گزینه  .34

 خودمختاري در مقابل شرم و شک عمومی:ي مرحله

ي ديگر رها كردن و راندن ـ كودك در اصل مشيول كوشيدن هاي متناقض ـ يعنی در يک لحظه گرفتن و در لحظهدر ميان اين تكانه

ه كنار د و بخواهند هنگامی كه تمايل دارند بگيرند و زمانی كه تمايل ندارند رها كننبراي تمرين گزينش است. كودكان دوساله می

 باشند.ي خود و حس خودمختاري خويشتن میبزنند. آنان مشيول تمرين اراده

 
                                                           

16 . Childhood and society 

17 . Young Man Luther 
18 . Gandhi's truth  

19 . Libidinal 
21 . Incorporation 

21 . Benedek 
22 . Confidence 
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 درست است. 5گزینه  .33

 ي فاليک )اوديپی(مرحله

ي اين اصطالح منظور فرويد را در مورد نامد. اريكسون اميدوار است به وسيلهمی 23ي اساسی در اين مرحله را دخالتاريكسون شيوه

اي دلير، كنجكاو و داراي حس رقابت است بيان كند. اصطالح دخالت فعاليت آلت تناسلی پسربچه را حو فزايندهكودك كه حاال به ن

هاي جسمی و ذهنی كودك را به سوي شود. بلوغ، توانائیي كلی شامل خيلی موارد ديگر هم میدهد اما به عنوان يک شيوهشرح می

 ي بدنی، دخولي حملهها دخول به بدن ديگران به وسيلهي آندهد. از جملهمی هاي گوناگون متضمن دخالت و فضولی سوقفعاليت

ي تييير مكان و حركت شديد؛ و دخول ي گفتار پرخاشگرانه؛ دخول در مكان به وسيلههاي مردم ديگر به وسيلهها و ذهندر گوش

 باشد.ي كنجكاوي میها به وسيلهبه ناشناخته

 درست است. 5گزینه  .30

اي را كه كودك با آن با زندگی در جود سوپرايگو براي رفتار اجتماعی شده ضروري است اما درضمن آن ابتكار جسورانهاگرچه و

 گويد كه  كودكان سه تا ششكند. با اين وجود اريكسون به طور كامل بدبين نيست. او میي فاليک مواجه شده بود خفه میمرحله

طلبی خود به ديگري آماده ي آموختن سريع و حريصانه، و مشتاق به يافتن طرق هدايت جاهساله بيش از هر زمان ديگري آماده برا

 هاي مفيد از نظر اجتماعی هستند.طلبی خود به فعاليتبراي آموختن سريع و حريصانه، و مشتاق به يافتن طرق هدايت جاه

 درست است. 2گزینه  .37

 دهد.هاي زندگی را تشكيل میزترين داستانانگياز ديدگاه اريكسون، پيدايش سوپرايگو يكی از غم

 درست است. 2گزینه  .38

ي كامالً تعيين كننده و قاطعی دارد. كودكان در اين مرحله دهد كه اين مرحله، براي رشد ايگو جنبهبه هر حال اريكسون نشان می

كودكان اميدها  24«در مقابل حقارتصنعت »كنند. بحران اين مرحله عبارت است از هاي شناختی و اجتماعی مهمی كسب میمهارت

ها و ابزار مفيد كوشند مهارتكنند و مشتاقانه میكرد فراموش میهاي گذشته خود را كه اغلب در درون خانواده تظاهر میو خواسته

 تر را بياموزند.فرهنگ گسترده

 درست است. 4گزینه  .39

است يعنی اين احساس كه انسان براي  25«هويت ايگو»از  به نظر اريكسون، نخستين تكليف يک نوجوان برقراري احساس نوينی

تر اجتماعی كجاست. بحران اين مرحله عبارت است از هويت در مقابل سرگردانی از بابت نقش كيست و جايگاه فرد در نظم گسترده

 اجتماعی.

 درست است. 5گزینه  .01

آوري از ناتوانی خود براي اتخاذ الزامات ن اغلب آگاهی رنجتشكيل هويت به طور عمده يک فرايند ناخودآگاه است. با اين وجود جوانا

كنند كه بايد راجع به موضوعات خيلی زياد  در مدتی بسيار كوتاه تصميم بگيرند و هر تصميم از حق درازمدت دارند. آنان حس می

 تعريق»ي آنان گاهی وارد يک دورهي آنان خواهد كاست. از آنجايی كه پذيرفتن الزامات تا اين حد مشكل است، هاي آيندهگزينش

 يابد.اي كه در آن شخص خود را میي انتظار، دورهشوند، نوعی دورهمی 26«روانی ـ  اجتماعی

 

                                                           
23 . Intrusion 
24 . Industry versus inferiority 

25 . Ego identity 
26 . Psychosocial moratorium 
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 درست است. 2گزینه  .00

جوانی  هايباشد كه مراحل مجزائی را براي سالاريكسون اولين پيرو فرويد و يكی از معدود نويسندگان رشد گراي فرق گوناگون می

امكشوف ي نرسد بايد به ياد آوريم  كه او در مورد يک ناحيههاي او به نظر ساده میانسالی مطرح كرده است. بنابراين اگر انديشهو مي

 نويسد.می

 درست است. 4گزینه  .02

گردد. می قزايندگی يک اصطالح گسترده است كه نه تنها به زادن و مقاربت كودكان، بلكه به ايجاد اشياء و افكار از طريق كار اطال

ي مراقبت از كودكان تأكيد كرده است. البته صرف واقعيت داشتن بچه زايندگی را تضمين به هر حال اريكسون بيشتر روي مسأله

 كند.نمی

 درست است. 0گزینه  .05

 27«صميميتشبه »در صورت فقدان زايندگی، نتيجه آن ركود و خنثی شدن شخصيت است. در چنين مواردي، افراد اغلب به نوعی 

ينجا باشند. اريكسون ممكن است در اگيرند كه گويا خودشان تنها فرزند خويشتن میكنند و يا روشی با خود در پيش میپسرفت می

قرار  كند مورد تحليلناپذير روابط خود را در اين باب كه هريک چقدر از ديگري دريافت میهائی باشد كه به نحوي پايانبه فكر زوج

 باشند.ها بيش از نيازهاي كودكان خود به فكر نيازهاي خويشتن میرسد كه اين زوجه نظر میدهند. بمی

 درست است. 0گزینه  .04

هاي گوناگون رشد ايگو را به مناطق ليبيدينال كند كه اريكسون به سختی كوشيده است تا جنبهرابرت وايت چنين استدالل می

ي هر ناحيه، يک شيوه اختصاصی ايگو براي تعامل با جهان وجود دارد. اما وايت استدالل گويد كه برافرويدي ارتباط دهد. اريكسون می

 هاي كودك را دربرگيرد و توضيح دهد.تواند بسياري از فعاليتها نمیكند كه اين شيوهمی

 درست است. 0گزینه  .03

هاي ديگر ها و ارزشده را بدون اينكه با هدفهاي شيلی ارائه شها و ارزشكه به سادگی هدف 28«هويت زود شكل گرفته»جوانانی با 

شوند. ي اخالقی قراردادي طبق مقياس كولبرگ يافت میرسد كه اغلب اوقات در سطح انديشهاند به نظر میروبرو شده باشند پذيرفته

ي اخالقی يشهي انداند اغلب بيشتر به وسيلهبرعكس، آنان كه پس از يک كشمكش و تالش شخصی به يک حس هويت نائل شده

 شوند.مافوق قراردادي مشخص می
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جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره 

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  09302973709

 پیام دهید ravangaam@آیدی
 

http://www.ravangam.com/

