
 
ننخبگا گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 1  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

  تحول روانی
روانشناسان . در میان تمام پستانداران ، انسان براي رسیدن به خودکفایی ، به طوالنی ترین دوره رشد و یاد گیري نیاز دارد 

آنها بر رشد . رشد با چگونگی و چرایی جنبه هاي مختلف رشد و تحول کنش هاي انسان در طول زندگی سروکار دارند 
  .ماعی و شخصیت تمرکز یافته اند رشد شناختی و رشد اجت–جسمانی 

  سرشت و تربیت 
طبق نظر الك ، همه . از دیدگاه جان الك ، ذهن نوزاد همانند لوحی نا نوشته است که تجارب وي بر آن نقش می بندد 

  . دانش ما از طریق حواس به دست می آید ، یعنی دانش ما حصل تجارب ماست و دانش چیزي درونی و ذاتی نیست 
ولی چارلزداروین ، که بر بنیاد زیستی رشد انسان تاکید داشت ، باعث شد بسیاري از نظریه پردازان بر وراثت تاکید نظریه تح

رفتار گرایانی چون واتسون . با سر بر آوردن رفتار گرایی ، مجددا محیط گرایان مسلط شدند  20اما در قرن . جدي کنند 
آموزش اولیه می تواند صرف نظر از آنچه کودك به ارث برده . عطاف دانستند واسکینر مجددا سرشت انسان را کامال قابل ان

چند کودك نو پاي سالم به : (( واتسون این نظریه را در شکل افراطی آن بیان کرد . ، او را به هر نوع بزرگسالی تبدیل کند 
قت تعهد می کنم صرف نظر از استعدادها ، من بدهید و امکانی که براي پرورش آنها الزم می دانم در اختیارم بگذارید آن و

عالقه ، تمایالت، توانایی ها ، شغل و نژاد اجداد این کودکان ، از بین آنها به طور تصادفی یکی را انتخاب و طوري تربیت 
امروزه اغلب روان شناسان ، نه سرشت و نه تربیت ، هیچ ..))پزشک ، گدا ، : کنم که هر متخصصی که می خواهم بشود 

ک را به تنهایی عامل اصلی رشد نمی دانند ، بلکه معتقدند این دو در جهت هدایت دائما با هم در تعاملند مثل نقش وراثت ی
  در صفات شخصیتی از قبیل اجتماعی بودن و ثبات عاطفی ، بیماري هاي روانی ، حتی شکل هاي از رشد 

ی شود که خود تابع زنجیره هاي فطري نمو و تغییرات نسبتا تاثیر این تعیین کننده هاي ارثی در طی فرآیند رسش آشکار م
مستقل از رویداد هاي محیطی است براي مثال جنین طی برنامه ي زمانی ثابتی رشد می کند و رفتار جنین از قبیل غلتیدن 

یز بر رسش ، چرخیدن و حرکت پاها تابع توالی منظمی است که مرحله خاصی از رشد را تعیین می کند ، عوامل محیطی ن
رشد حرکتی نوزاد پس از تولد نیز حکایت از تعامل بین برنامه هاي ارثی رسش و تاثیرات . بهنجار جنین اثر می گذارد 

 –تقریبا همه کودکان ، زنجیره ي واحدي از رفتارهاي حرکتی را با توالی همانندي از سر می گذرانند ، غلتیدن . محیط دارد 
پژوهش هاي اخیر . گاه ، ایستادن به کمک وسایل منزل ، سینه خیز رفتن و سپس راه رفتن  نشستن بدون استفاده از تکیه

رشد گفتار نمونه دیگري از . نشان داده که تمرین یا تحریک بیشتر می تواند تا حدودي رفتارهاي حرکتی را تسریع کند 
رعت اکتساب مهارت ها و نه سطح نهایی آنها توجه داشته باشید که س. تعامل بین خصوصیات ارثی و تجربه فراهم می آورد 

  . از محیط تاثیر می پذیرد 
  )79- 80ارشد (معموال ترتیب رشد رفتارهایی مانند غلتیدن و سینه خیز رفتن در سن کودکان ؟ 

  کامال یک خصوصیت فردي است -بستگی به محیط پرورشی دارد    ج -متفاوت است        ب-الف
  د:یکسان است       پاسخ  -د
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  :مراحل رشد 

در هر مرحله رفتار حول موضوعی بارز یا مجموعه خصوصیات به  -1:مرحله در نزد روان شناسان چند ویژگی دارد از جمله 
این مراحل و ترتیب  - 3رفتارهاي هر مرحله با رفتارهاي مراحل قبل و بعد کیفی دارند   -2هم پیوسته اي سازمان یافته اند 

  . ه کودکان یکسان است و این مراحل جهانشمول هستند توالی آنها در مورد هم
دوره هاي سرنوشت سازي در زندگی فرد که  –در ارتباط نزدیک با مفهوم مراحل ، مفهوم دوره حساس در رشد انسان است 

  . طی آنها باید رویدادهاي خاصی صورت گیرد تا رشد طبیعی میسر شود 
اسی براي رشد طبیعی اندام هاي جنسی می شود و اینکه اندام جنسی اولیه به هفتگی بعد از لقاح ، دوره حس 7تا  6دوره 

وابسته به هورمون مردانه است و  XYیا  XXساختار جنسی زنانه تبدیل شود یا مردانه ، صرف نظر از آرایش کروموزومی 
  . در هر دو مورد فقدان آن منجر به رشد اندام جنسی زنانه می شود 

 7اگر آب مروارید کودکانی که با این بیماري متولد می شوند تا . ساسی براي رشد بینایی وجود دارد پس از تولد ، دوره ح
  . سالگی درمان شود ، بینایی آنها تقریبا به طور طبیعی رشد می کند 

( اس بهتر است بگوئیم در این مورد دوره هاي حس. وجود دوره حساس در زمینه رشد روانی کودك به اثبات نرسیده است 
سال اول زندگی براي شکل گیري دلبستگی . وجود دارد که براي حوزه خاصی از رشد ، بهینه محسوب می شوند ) مهم 

کودکانی که تا . هاي صمیمانه بین فردي و سال هاي پیش دبستانی براي رشد فکري و اکتساب زبان ، دوره مهمی است 
  .ست به طور کلی ، موفق به اکتساب مهارت هاي زبانی نشوند سالگی تجارب زبانی کافی ندارند ، ممکن ا 7-6سنین 

  :توانایی هاي نوزاد 
روان شناسان . ویلیام جیمز اظهار داشت که نوزاد دنیا را به صورت صحنه ي آشفته یی از صوت و تصویر تجربه می کند 

اساس این روش ها ، ایجاد تغییراتی . تند رشد براي بررسی توانایی هاي نوزاد به ابداع برخی شیوه هاي بسیار ابتکاري پرداخ
  . به شیوه خاص در محیط کودك و مشاهده پاسخ هاي کودك است 

  :بینایی 
نوزادان از دقت بینایی کمی برخوردارند ، بسیار نزدیک ببین هستند و توانایی آنها در تغییر نقطه تمرکز چشم  - 

 .محدود است 
 .رگسال می شود دید کودکان در دو سالگی به خوبی دید یک بز - 
مانند ( نوزادان از لحاظ بینایی معموال عالقه مند به مواردي از محیط خود می شوند که داراي بیشترین تضاد باشد  - 

 )داراي حرکت باشد -4طرح انحنا دار باشد  -3داراي پیچیدگی زیاد باشد   -2لبه هاي اشیاء    
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بلکه . نوزادان صرفا مجذوب چهره آدمی نمی شوند  .نوزادان به چهره ي آدمی عالقه زیادي نشان می دهند  - 
مجذوب خصوصیات برانگیزنده از قبیل خط هاي منحنی ، تضاد زیاد ، لبه هاي جالب و حرکت و پیچیدگی می 

ماهگی توجه بیشتر بر اجزاي چهره از قبیل چشم ، بینی و  2تا . شوند که همگی در چهره آدمی دیده می شود 
 .دهان متمرکز می شود 

   :شنوایی 
 6پاسخ گردانیدن سر تا . نوزادان در برابر صداي بلند می خورد و عالوه بر این ، سرشان را به سوي منبع صدا بر می گردانند 

  .هفتگی ناپدید می شود 
 .ماهگی ، شروع مرحله ي جستجوي چشمی منبع صدا است  3-4 - 
 . نبع صدا حرکت می دهند ماهگی ، کودکان حتی در تاریکی هم دست خود را در جهت م 4در  - 
ماهگی ، کودکان به صداهایی که با مناظر جالب همراه باشند ، توجه فراوان نشان می دهد و می توانند محل  6در  - 

 . پیشرفت این توانایی با ورود به سال دوم زندگی نیز هم چنان ادامه می یابد . صدا را دقیق تر مشخص کنند 
را از قبیل دو صوت که روي مقیاس موسیقی فقط یک نت با هم تفاوت دارند ،  نوزادان تفاوت بین صداهاي مشابه - 

 . و تفاوت صداي انسان را از صداهاي دیگر ، و خصوصیت متنوع گفتار آدمی را در می یابند 
 . را از یکدیگر تمیز دهد )) با(( و )) پا((نوباوه ي یکماهه می تواند صداهاي مشابه مانند  - 
ماهگی ، اطالعات او درباره ي زبان به حدي است که می تواند اصواتی را که در زبانشان  6بارسیدن کودك به  - 

 .رایج نیستند به کار نبرد 
نوزاد آدمی با برخی سازو کارهاي ادراکی هم خوان با ویژگی هاي گفتاري انسان به دنیا می آید همان سازو  - 

 . کارهایی که او را در فراگیري زبان یاري می دهد 
  

  ی و بویاییچشای
نوزادان اندکی پس از تولد تفاوت مزه ها را تمییز می دهند و مایعات شیرین را به مایعات شور ، تلخ یا بی مزه ترجیح می 

. نوباوگان حتی قادر به تمییز تفاوت هاي جزئی بین بوها هتند . نوزاد بوهاي مختلف را نیز از هم تمیز می دهند . دهد 
  . یحه ي شیر مادر وجود دارد نوعی رجحان فطري براي را

  . نوزادان هنگام تولد ، قادر به تمییز دادن بوها و مزه هاي متنوع از هم می باشند 
  )79-80 ارشد(کدامیک از عبارات زیر در مورد همه نوزادان صحیح نمی باشد ؟ 

  حس بویایی نوزادان بوهاي مطبوع را تشخیص می دهد -الف
  ه را تشخیص دهد نوزاد می تواند صداهاي تاز -ب
  .نوزادان یک یا دو روزه قادرند فرق بین طعم هاي مختلف را تشخیص دهند -ج



 
ننخبگا گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 4  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

  .نوزاد می تواند از اولین روزهاي زندگی اشیاء را به دقت ببیند -د
  گزینه د: پاسخ

  
  :یادگیري و حافظه 

نوزادان در سه ماهگی حافظه . ه است در چند بررسی ، شواهدي درباره ي توانایی یادگیري و یادآوري نوزادان به دست آمد
شواهدي نیز حاکی از آن است که نوباوگان از تجارب قبل از تولد خود در زهدان مادر ، چیزهایی را . هاي خوبی دارند 

نوزادان هم چنین صداي ضربان قلب و صداي زنان را بر صداي مردان و صداي مادر خود را بر . آموخته و به یاد می آورند 
شواهدي است حاکی از این . نان دیگر ترجیح می دهند ، ولی صداي پدر را بر صداي مردان دیگر ترجیح نمی دهند صداي ز

نوزادان داستان آشنا را که در . که جنین در زهدان واقعا یاد می گیرد که بعضی ویژگی هاي صوتی کلمات را تمییز دهد 
  . دهند  دوران جنینی شنیده اند بر داستان نا آشنا ترجیح می

ماهگی در مجموع ،  18از دیدگاه پیاژه کودك زمانی قادر به تقلید می باشد که بتواند تصویر ذهنی بسازد ، یعنی در حدود 
پژوهش هایی که توصیف شد مخالف این دیدگاه است که جهان در نظر نوزاد انبوهی از سرو صدا یا شکل هاي بی معنا 

  . نانوشته یی پا به دنیا می نهد  است یا این که کودك همانند لوح سفید
  :رشد شناختی در دوران کودکی 

  .شیوه ي توصیف روان شناسی معاصر از تغییرات هوش ، به شدت تحت تاثیر پیاژه است 
  . پیاژه بر تعامل رشد طبیعی استعدادهاي کودك با پیوندهاي وي با محیط تاکید کرد 

  . سال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفت اندیشه هاي لئوویستگی درباره رشد شناختی در 
  یی پیاژهنظریه مرحله

پیاژه به جاي آنکه کودك را پذیرنده ي نافعال مقتضیات رشد زیستی یا محرك هاي تحمیل شده از بیرون بداند ، او را در 
با اشیاء و رویدادهاي پیاژه کودکان را دانشمندان محققی می دید که . این فرآیند بیشتر مشارکت کننده ي فعال می دانست 

  . محیط شان دست به تجربه می زنند تا ببینند چه اتفاقی می افتد 
. یعنی نظریه هایی درباره نحوه عمل دنیاي فیزیکی و اجتماعی به کار می رود  –این آزمایش ها براي ساختن طرحواره ها 

یعنی آن را در چهارچوب طرحواره هاي . ي کند در مواجهه با هر شی یا رویداد تازه ، کودك سعی میکند آن را درون ساز
کودك همانند دانشمندان در طرحواره تغییراتی وارد می . اگر طرحواره موجود انطباق نداشته باشد . موجود خود درك کند 

را به چهار پیاژه رشد شناختی . خواند )) انطباق(( پیاژه این فرایند را . کند و از این راه جهان بینی خود را گسترش می دهد
  :مرحله ي عمده و هر مرحله را به چند مرحله فرعی به شرح زیر تقسیم کرد 

  :حرکتی  –مرحله حسی 
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مرحله اي که در آن کودکان سرگرم کشف رابطه بین اعمال . سال اول زندگی را مرحله ي حسی و حرکتی نامید  2پیاژه 
به مفهومی از خویشتن به عنوان موجودي جدا از دنیاي خارج با این شیوه ، کودکان . خود و پیامدهاي آن اعمال هستند 

کشف مهم کودك در این مرحله دستیابی به مفهوم پایداري شی است یعنی آگاهی از این که حتی وقتی . دست می یابند 
ل حتی در با این حا. ماهه به مفهوم پایداري شی رسیده است  10کودك . اشیاء در معرض حواس نیستند بازهم وجود دارند 

در حدود یکسالگی است که کودك صرفه نظر از این که در کوشش هاي قبلی . این سن نیز جستجوي کودك محدود است 
  . چه اتفاقی افتاده است ، همواره اسباب بازي را در محلی که آخرین بار از نظرش پنهان شده جستجو می کند 

دور باشد ، پیوسته موجودیت خود را حفظ می کند ، چه نامیده  آگاهی کودك از این که یک شی حتی اگر از حیطه حسی او
  می شود ؟ 

  نگهداري جرم-بازگشت پذیري    د-انباشت ذهنی     ج -مفهوم پایداري شی   ب-الف
  الف: پاسخ 
   در چند ماهگی کودك به مفهوم پایداري شی دست یافته است ؟ :سوال

  ماهگی 12 -د     ماهگی 10 -ماهگی     ج 8 - ماهگی      ب 6-الف
  گزینه ج: پاسخ 

  :مرحله پیش عملیاتی 
ساله می توانند به شیوه نمادي فکر کنند اما  3-4هر چند کودکان . سالگی ، کاربرد نماها آغاز می شود  5/1-2در حدود 

هنوز قادر به درك طی این مرحله ي پیش عملیاتی ، کودك . واژه ها و تصاویر آنها هنوز به شیوه منطقی سازمان نیافته اند 
عملیات عبارت است از روش ذهنی جداسازي ، ترکیب و یا تغییر دادن اطالعات به شیوه ي . برخی قواعد یا عمیات نیست 

  .منطقی 
درك این که مقدار ماده حتی وقتی شکل آن تغییر می یابد ، باز هم ثابت  –کودکان پیش عملیاتی هنوز به نگهداري ذهنی 

اتکاي کودکان بر . پیاژه معتقد بود که تفکر پیش عملیاتی زیر سلطه تاثیرات بصري است . سیده اند نر –باقی می ماند 
خصوصیت . ساله به نگهداري ذهنی رسیده اند  7کودکان . تاثیرات بصري شان را ، آزمایش نگهداري عدد ، نشان می دهد 

ی به جز چشم انداز خودشان از چشم انداز دیگر نا کودکان پیش عملیات. دیگر کودکان پیش عملیاتی ، خود محوري است 
به منظور نشان دادن این وضع پیاژه مساله . آنها معتقدند که دیگران نیز محیط را به شیوه خود آنها ادارك می کنند . اگاهند 

  .ی کند پیاژه معتقد بود که خود محوري، انعطاف ناپذیري تفکر پیش عملیاتی را تبیین م. سه کوه را ابداع کرد 
ارشد (از نظر پیاژه کاربرد نمادها ، مثال استفاده از چوب به عنوان اسب در چه مرحله اي از رشد شناختی آغاز می شود ؟ 

89 -88(  
  گزینه ب: پاسخ        عملیات صوري -عملیات عینی    د -پیش عملیاتی     ج -حسی و حرکتی      ب-الف

  مراحل عملیاتی
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. دیگري آغاز می کنندان بر مفاهیم گوناگون نگهداري ذهنی تسلط می یابند و دستکاري منطقی سالگی ، کودک 12 -7بین 
آنها می توانند اشیاء را بر اساس یک بعد ، مرتب سازند ، عالوه بر این می توانند براي مجموعه اي ار اعمال ، دست به 

این مرحله واژه هاي انتزاعی به کار می برند ، اما در مرحله عملیات عینی ، هر چند کودکان در . بازنمایی ذهنی بزنند 
یعنی اشیایی که دسترسی حسی مستقیم به آنها . محدوده کاربرد این واژه ها ، اشیایی است که مستقیما حس می شوند 

  .دارند
  عملیات صوري 

لیات صوري است ، یعنی این مرحله عم. سالگی ، کودکان به شیوه هاي تفکر بزرگساالنه دست می یابند  12-11در حدود 
بر خالف کودکان مرحله عملیات عینی که به صورتی . مرحله اي که فرد می تواند به صورت کامال نمادي استدالل کند 

غیر نظامدار و با تغییر بعضی از متغیرها دست به آزمایش می زنند ، نوجوانانی با توانایی ذهنی حتی متوسط نیز سلسله 
در نظر گرفتن همه شق هاي احتمالی ، . و با روشی نظامدار به آزمون آن فرضیه ها می پردازند  فرضیه هایی طرح می کنند

جدول صفحه بعد ، مراحل . یعنی وارسی پیامدهاي هر فرضیه و تایید یا رد این پیامد ها ، اساس تفکر عملیات صوري است 
  . رشد شناختی از نظر پیاژه در صفحه یعد ذکر شده است 

  پیاژه نقد نظریه 
یک انتقاد دیگر این . یکی از انتقادها به پیاژه این است که تفکر کودك را کمتر از آن چیزي که هست برآورد کرده است 

  . است که جواب به ازمایش هاي پیاژه مستلزم توانایی زبانی است که کودکان سنین پایین فاقد آن هستند 
  سایر دیدگاه ها 

ن دسته نظریه پردازان را گاهی نوپیاژه اي می نامند که رشد شناختی را اکتساب مهارت ای –رویکردهاي پردازش اطالعات 
  )داراي مراحل ناپیوسته رشد (هاي مستقل پردازش اطالعات می دانند

در این رویکرد معتقدند که بعد از مرحله نوپایی تفاوت عمده بین کودك و بزرگسال مربوط می  –رویکردهاي دانش اندوزي 
  . نجینه بیشتر و گسترده تر دانش بزرگساالن و نه مراحل باالتر آن از نظر آنها رشد داراي مراحل پیوسته است شود به گ

  :رویکردهاي اجتماعی و فرهنگی 
از انتقادهاي رویکردهاي اجتماعی و فرهنگی بر نظریه پیاژه این است که پیاژه بر تعامل کودك با محیط تاکید داشت اما 

چهارچوب اجتماعی و فرهنگی که کودك در ان قرار گرفته ، . ، همان محیط فیزیکی دوروبر کودك بود  مقصود او از محیط
ولی بخش عمده اي از چیزهایی که کودك در حال رشد باید بیاموزد ، شیوه هاي ویژه و . هیچ نقشی در نظریه پیاژه ندارد 

  . قراردادي نگرش محیط فرهنگی او به واقعیت است 
فرهنگی به رشد دارند ، کودك را باید به عنوان تازه واردي به فرهنگ خاص در نظر  –ی که رویکرد اجتماعی از نظر کسان

  .آورد که با یادگیري نحوه نگاه کردن به واقعیت اجتماعی از دید آن فرهنگ ، سعی می کند بومی شود 
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  :مراحل رشد شناختی از نظر پیاژه 
  ویژگی ها  مرحله

  حرکتی- حسی- 1
  )سالگی 2ا تولد ت(

اعمال خویش باز می شناسد و شروع به ) فاعل(خود را به عنوان عامل - 2.خود را از اشیا تمیز میدهد - 1
فعالیت هدفمند می کند براي مثال ، ریسمانی را می کشد تا شی قابل حرکتی را به حرکت در آورد ، یا 

درك می کند که : دست می یابد  به مفهوم پایداري شی- 3.جغجغه را تکان می دهد تا صدا ایجاد کند 
  .اشیا حتی حواس را تحریک نمی کنند باز هم وجود دارند

  پیش عملیاتی- 2
  )سالگی 7- 2(

تفکرش هنوز خود - 2.استفاده از زبان و بازنمایی اشیا به صورت تصویر ذهنی و واژه را یاد می گیرد - 1
ا را بر حسب یک ویژگی طبقه بندي اشی - 3. نگریستن از دید دیگران برایش مشکل است : محور است 

می کند ، براي مثال ، همه قطعات چوبی قرمز را صرفه نظر از شکل آنها ، یا تمام قطعات چوبی مربعی 
  .شکل را صرفنظر از رنگ آنها، در یک گروه قرار می دهد 

  عملیات عینی- 3
  )سالگی  7- 11(

 7(سالگی ، جرم  6( به نگهداري عدد  - 2. ند می تواند درباره اشیا و رویدادها به طور منطقی فکر ک- 1
اشیا را بر اساس  - 3) به مفهوم نگهداري ذهنی می رسد ( است می یابد ) سالگی  9(و وزن ) سالگی 

  .چند ویزگی طبقه بندي می کند و می تواند آنها را بر حسب بعد معینی ، نظیر اندازه ردیف کند 
  عملیات صوري- 4
  )سالگی به بعد 11(

تواند به طور منطقی درباره گزاره هاي مجرد فکر کند و به طور نظامدار به ازمون فرضیه ها  می- 1
  .به مسایل فرضی ، آینده و جهان بینی می پردازد - 2. بپردازد 

    
خاستگاه این رویکرد به رشد شناختی را می توان در اثار ویگوتسکی معتقد بود که درك و مهارت اساسا از طریق مفهوم 

، دنیاي خود را بیشتر در می یابیم و ) بصیر ( با یاري و راهنمایی افراد با اطالع تر : گسترش می یابد ) کار آموزي( ردي شاگ
یکی سطح رشد واقعی : مهارت هاي جدیدي کسب می کنیم ، ویگوتسکی بین دو سطح رشد شناختی نیز تمایز قائل شد 

ي سطح رشد بالقوه که در نوع و شیوه مسئله گشایی کودك تحت که در توانایی حل مسئله نمایان می شود و دیگر
چون زبان وسیله اولیه  تبادل مفاهیم اجتماعی است ، ویگوتسکی رشد زبان را در رشد . راهنمائی دیگران تعیین می شود 

کودکان به . شناختی داراي نقش اساسی دانست ، در واقع او اکتساب زبان را مهم ترین جنبه ي رشد کودك می دانست 
آنچه را که پیاژه به عنوان . هنگام تمرین هر مهارت جدید  از توانایی زبانی خود براي هدایت اعمال خود استفاده می کنند 

کودکان به منظور هدایت و . گفتار خود محور تلقی می کند ، ویگوتسکی عنصر اساسی رشد شناختی به شمار می اورد 
نامیده  Private speechاین نوع خود آموزي ، گفتار خصوصی . ی زنند جهت دادن به خودشان با خود حرف م

  .می شود
  

  رشد قضاوت اخالقی 
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پیاژه باي رشد اخالقی کودك مراحلی قائل بود او فکر می کرد که درك کردن کودکان از قواعد اخالقی و عرف اجتماعی با 
  :سطح کلی رشد شناختی آنان همگام است 

کودکان در این مرحله دست . له ي درك قواعد ، در ابتداي دوره پیش عملیاتی ظاهر می شود نخستین مرح –مرحله اول 
  . به بازي هاي موازي می زنندکه در آن هر کودك از مجموعه قواعد خاص خودش پیروي می کند 

ظیفه براي مراعات سالگی ، احساس و 5در حدود . سالگی که مرحله واقع گرایی اخالقی نام دارد  5مرحله دوم در ابتداي 
قواعد و تلقی قواعد به عنوان الزامات اخالقی مطلقی که یک مرجع قدرت هم چون خدا یا والدین تعیین کرده رشد می یابد 

در . قواعد مقوالتی پایدار و مقدس و تغییر ناپذیرند و اطاعت مو به مو از آنها مهم تر از هر گونه دلیلی براي تغییر آنهاست . 
  . ضاوت کودك درباره هر عمل ، بیشتر بر اساس پیامدهاي آن است و نه بر مبناي قصدو نیت فاعل آن این مرحله ق

در این مرحله واقع گرایی . در مرحله سوم کودك رفته رفته در می یابد که برخی قواعد ، قرار دادهاي اجتماعی هستند 
اعتبار بیشتري براي مالحظات غیر عینی از قبیل اخالقی کودکان نیز کاهش می یابد و در قضاوت اخالقی خود وزن و 

قصدو نیت شخص قایل می شوند و تنبیه را بر خاسته از انتخاب آدمیان می بینند و نه کیفر اجتناب ناپذیر نیروهاي ماوراء 
  طبیعی

. زمان است در مرحله چهارم آغاز مرحله عملیات صوري با مرحله چهارم و نهایی درك کودکان از قواعد اخالقی نیز هم 
مشخصه این . حتی در مورد موقعیت هایی که هیچ گاه با آنها رو به رو نشده اند قواعدي ارائه دهند . نوجوانان عالقه دارند 

مرحله ، استدالل اخالقی مبتنی بر نوعی جهان بینی است که در آن به جاي موقعیت هاي شخصی و بین فردي ، مسائل 
  . است اجتماعی گسترده تري مورد توجه 

  دوره هاي استدالل اخالقی کلبرگ 
کلبرگ با ارائه . کلبرگ ، کار پیاژه را در مورد استدالل اخالقی گسترش داد تا نوجوانی و بزرگسالی را نیز در بر گیرد 

کلبرگ اعتقاد . تنگناهاي اخالقی در قالب داستان ، تالش کرد مراحل جهانشمول در رشد قضاوت اخالقی را مشخص نماید 
  . مرحله صورت می گیرد  6سطح و  3ارد که رشد اخالقی کودك در د

سطح ( سالگی ، یعنی زمانی که ارزیابی اعمال خود از دید دیگران آغاز می شود  10کلبرگ معتقد بود همه کودکان تا حدود 
به پیروي از پیاژه ،  .سالگی در این سطح استدالل کنند  13اغلب کودکان می توانند تا . در سطح اول قرار دارند ) دوم

مرحله ( باالترین مرحله . کلبرگ این نظر را پیش کشید که فقط کسانی قادر به تفکر به شیوه عملیات صوري رسیده باشند 
کلبرگ . مستلزم دستیابی به تدوین اصول اخالقی انتزاعی و رعایت آنها به منظور اجتناب از سرزنش خویشتن است ) ششم 

  . درصد آزمون هاي بزرگسال پاسخ کامال مبتنی براصول مرحله ششم تفکر دیده می شود  10ر از گزارش کرد که در کمت
امروزه به سطح سوم این نظریه گاهی استدالل مبتنی بر . کلبرگ مرحله ششم نظریه خود را در آخر زندگی اش حذف کرد 

اخالقی در کودکان از چند فرهنگ ، ارائه کرد کلبرگ شواهدي براي توالی مراحل رشد . اصول مرحله ي باال گفته می شود 
از سوي دیگر ، شواهدي حاکی از آن است که افراد در موقعیت هاي متفاوتی را به کار می گیرند و توالی مورد نظر کلبرگ . 
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ي استدالل )) مردانه(( زیرا در ان شیوه . نیز انتقاد شده است )) مرد محور بودن (( از نظریه کلبرگ به علت . دیده نمی شود 
  . ي استدالال مبتنی بر مراقبت و توجه قرار گرفته است )) زنانه (( انتزاعی مبتنی بر عدالت و حق در سطحی باالتر از سبک 

این نظریه پیاژه که کودکان خردسال نمی توانند بین قراردادهاي اجتماعی و دستورات اخالقی تمایز شوند به چالش طلبیده 
  . ل استدالل اخالقی کلبرگ در صفحه بعد نشان داده شده است جدول مراح. شده است 

  شخصیت و رشد اجتماعی 
بین نوزادان از همان نخستین هفته هاي زندگی ، تفاوت هایی در سطح فعالیت ، واکنش به تغییرات محیط و تحریک 

  . ی رود واژه ي خلق و خو براي خصوصیات شخصیتی وابسته به خلق به کار م. پذیري دیده می شود 
  رفتار اجتماعی اولیه 

در سراسر دنیا ، نوزادان در سن و سال . ماهگی با دیدن چهره ي مادر یا پدر خود لبخند می زند  2کودك معمولی در 
در . مشابهی شروع به لبخند زدن می کنند که نشانگر آن است که رسش نقش مهمی در تعیین آغاز لبخند زدن ایفا می کند 

 8تا  7اما در حدود . نوباوگان افراد آشناي خانواده را می شناسند و آنها را بر دیگران ترجیح می دهند  ماهگی ، 4یا  3
ماهگی ، بسیاري از نوباوگان وقتی غریبه اي به انها نزدیک شود ناراحتی و پریشانی آشکاري نشان می دهند و عالوه بر این 

نوباوگانی که چنین اضطرابی را تجربه . بمانند به شدت ناراحت می شوند  هر وقت در محیط نا اشنا یا با فرد غریبه اي تنها
پریشانی به خاطر . ماهگی تا پایان سال اول زندگی به صورت چشمگیري افزایش می یابد  8می کنند ، تعدادشان از حدود 

طوري که کودکان سه . ماهگی به اوج  خود می رسد و سپس به تدریج کاهش می یابد  18تا  14جدایی از والدین بین 
ساله غالبا در غیاب والدین خود به اندازه کافی احساس امنیت می کنند و قادرند به راحتی با کودکان دیگر و بزرگساالن در 

  . به نظرمی رسد فقط اندکی از شدت و ضعف این ترس ها متاثر از شرایط پرورشی کودکان باشد . تعامل باشند 
  

  :ز جدایی به دو علت در کودك به وجود می آید الگوي رشد ترس هاي ناشی ا
  رشد خود پروري در کودك -2رشد ظرفیت حافظه                  -1
  

  دلبستگی 
واژه دلبستگی براي توصیف تمایل کودك به نزدیک افراد خاص ماندن و احساس امنیت بیشتر در حضور این افراد به کار 

فرزندي چیزي فراتر از نیاز به غذا  –نشانگر آن است که دردلبستگی هاي مادر فرزندي  –سلسله آزمایشات مادر . می رود 
  . مطرح است 

- 80ارشد (تمایل کودك به برقراري یک رابطه نزدیک با افراد خاص و احساس ایمنی بیشتر در حضور آنها چه نام دارد ؟ 
79(  
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  محافظت  –همانند سازي     د  -وابستگی     ج - پیوستگی      ب -الف
  گزینه ب: پاسخ

هایی که اندکی پس از تولد از مادرشان جدا کردند و در کنار دو مادر مصنوعی که از توري سیمی با سر هاي بچه میمون
از سیم لخت و تنه دیگري از الستیک ابري با )) مصنوعی(( چوبی ساخته شده بودند، قرار دادند تنه ي یکی از مادرهاي 

صرفه نظر از . د که بچه میمون را بغل کردن مادر مصنوعی و چسبیدن به او تشویق می کرد ي پرز دار بوروکشی از پارچه
این مادر کامال غیر فعال . چسبیدنداین که کدامیک از دو مادر منبع تغذیه بود، بچه میمون ها پیوسته به مادر پارچه اي می

ر بچه که در محیطی غریب قرار گرفته بود ، به محض براي مثال ، ترس آشکا. اما نرم ، منبع امنیت براي بچه میمون بود
میمون هایی هر چند تماس با مادر مصنوعی بغل کردنی ، وجه مهمی از احساس . تماس با مادر پارچه اي فروکش می کرد

بچه میمون هایی که در شش ماه اول . برخورداري از مراقبت مادرانه است ، ولی براي رشد رضایت بخش کافی نیست 
این گونه . ی دور از سایر میمون ها با مادران مصنوعی بزرگ شده بودند ، در بزرگسالی رفتارهاي عجیب نشان دادند زندگ

از ترس در گوشه اي کز می کردند و یا با رفتارهاي ( میمون ها به ندرت در آینده تعامل طبیعی با سایر میمون ها داشتند 
هنگامی که میمون هاي ماده . رفتار جنسی نا مناسب از خود نشان می دادند  و) پرخاشگرانه ي نا به هنجار دست می زدند 

محروم از ارتباط اجتماعی اولیه ، موفق به جفت گیري شدند ، مادران بی کفایتی از آب در آمدند که یا به فرزندان اول خود 
توجه کنید . بعدي خود مادران خوبی شدند توجهی نداشتند و یا با آنها بد رفتاري می کردند ، هر چند بعدها براي فرزندان 

بچه میمون هایی که با مادران مصنوعی . که این میمون ها در هر حال از همه ي تماس هاي اجتماعی محروم بودند 
بزرگ می شوند هرگاه در شش ماه اول زندگی از ارتباط اجتماعی با همساالنشان برخوردار شوند ، در بزرگسالی مشکلی 

  . نخواهند داشت
 ارشد(: مانند هاي دیگر محروم میهاي بازي با بچه میمونشدند و از فرصتهایی که تنها با مادرشان بزرگ میبچه میمون

80 -79(  
  عموما سعی می کنند رفتار پرخاشگرانه ي خود را کامال کنترل کنند -الف
  ارتباط نشان می دهند عموما وقتی بعدها با سایر میمون ها رو به رو می شوند ، اشتیاق زیاد به-ب
  . از داشتن تماس با میمون هاي دیگر هراس دارند -ج
  در آنها الگوهاي هنجار رفتاري همانند دیگر بچه میمون ها رشد می کند -د

  گزینه ج: پاسخ 
مفهوم دلبستگی توسط جان بالبی . بستگی در کودکان ریشه در تحقیقات جان بالبی دارد بخش عمده ي تحقیق در زمینه دل

  . وارد حوزه روانشناسی شد 
این . ماهه ابداع کرد  18- 12مري اینس ورث ، نوعی شیوه ي آزمایشگاهی براي سنجش درجه امنیت دلبستگی کودکان 

اولیه اتاق را ترك * رویدادهاست که در آنها کودك هنگامی که شامل مجموعه اي از . شیوه که موقعیت ناآشنا نامیده شد
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در تمامی مراحل اجراي این آزمایش مبناي طبقه بندي در یکی از طبقات . می کند و به آن بر می گردد ، مشاهده می شود 
  . ، عکس العمل کودك هنگام برقراري رابطه ي مجدد با مادر است 

ست که کودکی که در آزمایش موقعیت ناآشنا قرار گرفته ، صرفه نظر از این که کودك یکی از طبقه هایی ا –دلبسته ایمن 
درصد  65-60به هنگام رفتن مادر از اتاق آشفته شود یا نه ، هنگام بازگشت مادر به اتاق با او تعامل می کند به طور کلی 

  . کودکان در این طبقه جاي دارند 
درصد شیرخواران در این مرحله  20حدود . بازگشت مادر از تعامل با او پرهیز می کنند به هنگام : اجتنابی : دلبسته نا ایمن 

  .قرار دارند 
  . کلبرگ معتقد بود قضاوت اخالقی به موازات افزایش سن ، طبق مراحل معینی رشد می کند  –مراحل استدالل اخالقی 

  اخالق پیش عرفی  :سطح اول 
اطاعت از قوانین به (جهت گزینی بر اساس تنبیه -1مرحله ي 

  منظور اجتناب از تنبیه
هم نوایی براي دریافت ( جهت گزینی بر اساس پاداش -2مرحله 

  )پاداش و مزایا
  اخالق عرفی  :سطح دوم 

پسر خوب /جهت گزینی بر اساس الگوي دختر خوب -3مرحله 
  )دهد تا از عدم تایید دیگران در امان بماند همنوایی نشان می(

قانون و (گزینی بر اساس وابستگی به مراجع قوانین  جهت-4مرحله 
قواعد اجتماعی را رعایت می کند تا از توبیخ مراجع قدرت و احساس 

  )گناه در مورد انجام ندادن وظایف خود در امان باشد 
  اخالق پس عرفی  :سطح سوم 

اعمال خود را طبق ( جهت گزینی برقرارداد اجتماعی -5مرحله 
راي بهزیستی جامعه الزامی می دانند هدایت اصولی که همگان ب

گنان بر خوردار باشد کند تا از احترام هماز اصول پیروي می. کند می
  )و از این طریق احترام به نفس خود را حفظ کند

اعمال خود را طبق ( جهت گزینی مبتنی براصول اخالقی  - 6مرحله
، اصولی که شخصا انتخاب کرده اصولی که در آنها عدالت 

از . هدایت می کند . سرافرازي و برابري ارزشمند شناخته شود 
  .)اصول پیروي می کند تا از سرزنش خویشتن در امان باشد 

است ؟ ) نظریه کلبرگ ( توقف راننده پشت چراغ قرمز ، در چه صورت نشان دهنده رفتار او در مرحله ي اخالق پس عرفی 
  )89-88ارشد (

  یمه توسط پلیس توقف کرده است به خاطر اجتناب از جر-الف
  براي اجتناب از احساس گناه ناشی از عدم رعایت قانون توقف می کند -ب
  براي این که با سرزنش و عدم تایید دیگران مواجه نشود -ج
  براي این که از احترام دیگران برخوردار شود -د

  گزینه د:پاسخ 
  دوسوگرا: دلبسته نا ایمن 
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آنان هم خواهان رابطه با مادرند و هم خواهان پرهیز او می . مت مادر هنگام بازگشت اوست ویژگی کودك این طبقه مقاو
  . درصد شیر خواران هم در این طبقه اند 10. باشند 

مثال کودك به مادر . ویژگی کودکان این طبقه رفتار متناقص آنها هنگام بازگشت مادر می باشد : دلبسته ي نا ایمن آشفته 
آن دسته از کودکانی که با . درصد کودکان هم در این طبقه اند  15تا  10لی به او نگاه نمی کند ، حدود نزدیک می شود و

  .میزان بیشتري در طبقه جاي دارند آنها در خانواده بدرفتاري می شود یا والدین آنها تحت مراقبت هاي روانپزشکی واقعند به
نابی به اندازه مادران الگوي ایمن با کودکان خود تماس دارند ، واي آنها اگر چه مادران کودکان شیرخوار نا ایمن الگوي اجت

از ویژگی دیگر مادران الگوي نا ایمن اجتنابی ، انعطاف ناپذیر بودن و وسواسی بودن . با کودکان خود لذت نمی برند 
  .آنهاست

نیازهاي کودك خود رویه اي یکسان از ویژگی هاي مادران الگوي نا ایمن دوسوگرا این است که آنها در پاسخدهی به 
ندارند ، گاهی خیلی حساس و گاهی خیلی بی تفاوتند ، مهم ترین و تعیین کننده ترین عامل در تکوین دلبستگی ایمن یا 

پاسخدهی مراقبت به  -1: مورد است  2در کل واکنش کودك به بازگشت مادر تابع . غیر ایمن در کودك ، رفتار مادر است 
  و خوي کودك  خلق-2کودك  

  :مراحل روش موقعیت ناآشنا به شرح زیر است 
مادر فرزند را در محوطه ایی پر از اسباب بازي روي کف اتاق می گذارد و . مادر و فرزندش وارد اتاق آزمایش می شوند -1

، دقیقه اي با مادر  خانم غریبه اي به اتاق می اید ، یک دقیقه آرام می نیشیند -2. سپس در انتهاي دیگر اتاق می نشیند 
مادر بی سرو صدا از اتاق بیرون می  3. گفتگو می کند و سپس می کوشد کودك را به بازي با اسباب بازي ها سر گرم کند 

  .اگر کودك ناراحتی نشان ندهد ، غریبه ساکت می نشیند و اگر ناراحتی نشان دهد غریبه سعی می کند او را آرام کند . رود 
مادر دوباره از -5. غریبه هم بی سرو صدا از اتاق می رود . ر می گردد و کودك را به بازي مشغول می کند مادر به اتاق ب-4

اگر کودك ناراحت باشد ، غریبه سعی . خانم غریبه بر می گردد  -6. اتاق می رود ، و این بار کودك در اتاق تنها می ماند 
  . به از اتاق می رود مادر برمی گردد و غری -7. می کند او را آرام کند 

  sex-typingو نقش آموزي جنسی  gender identityهویت جنسی 
واژه نقش آموزي جنسیتی به کسب آن دسته از رفتارها و . تصور فرد از خود به عنوان نر یا ماده را هویت جنسی گویند 

  .ق می شود ویژگی هایی که فرهنگ جامعه معینی براي زنان و مردان خود مناسب می داند ، اطال
  
  
  

  ي روانکاوي نظریه
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فروید معتقد بود . نخستین روانشناسی که شرح جامعی از هویت جنسیتی و نقش آموزي به دست داد ، سیگموند فروید بود 
جنسی  –کودکان سه سالگی بر اندام تناسلی خود متمرکز می شوند ، فروید این را نشانگر آغاز مرحله تناسلی در رشد روانی 

طی این مرحله ، . در این مرحله دختر و پسر متوجه می شوند که پسر داراي آلت تناسلی نرینه و دختر فاقد آن است  .خواند 
در دختران و پسران احساسات جنسی نسبت به والد غیر هم جنس وجود می آید و حسادت و تنفر نسبت به والد هم جنس 

به نظر فروید به موازات افزایش سن ، دختر و پسر نهایتا این . خواند  ))عقده اودیپ(( فروید این پدیده را . ایجاد می شود 
تضاد را از طریق همانند سازي با والد هم جنس خود حل می کنند و براي اینکه شبیه والد هم جنس شوند ، رفتارها ، 

  .می گیرد  نگرش ها و خصوصیات شخصیتی او را الگو قرار می دهند و به این ترتیب نقش آموزي جنسیتی صورت
  :نظریه یادگیري اجتماعی 

برخالف نظریه ي روانکاوي ، نظریه ي یادگیري اجتماعی توجیه روشن تري از نقش آموزي جنسیتی به دست می دهد این 
نظریه هم بر پاداش ها و تنبیه هایی که کودکان براي رفتار مناسب یا غیر مناسب جنسی دریافت می کنند تاکید دارد و هم 

هاي یادگیري رفتارهاي مربوط به نقش جنسیتی از راه مشاهده ي بزرگساالن یادگیري مشاهده یی کودکان را قادر بر شیوه 
دو نکته کلی تر در مورد . می سازد از راه تقلید رفتارهاي بزرگساالن هم جنس ، رفتارهاي ویژه جنسیت خود را فراگیرند 

قش آموزي جنسیتی نیز همانند آموختن هر رفتار آموختنی دیگر است ن - 1: نظریه ي یادگیري اجتماعی در خور توجه است 
نکته دیگر این که اگر این نقش آموزي را چیزي خاص و جدا از سایر رفتارها بدانیم ، در این صورت باید بپذیریم که  -2. 

آموزند که در هر فرهنگ  کودکان رفتارهاي نقش خود را به این دلیل می. رفتاري است غیر قابل اجتناب و تغییر ناپذیر 
شواهد چشمگیري موید توصیف یادگیري اجتماعی در حوزه این نقش . جنسیت با پاداش ها و تنبیه هایی پیوند یافته است 

  . آموزي است 
برخی معتقدند که واکنش هاي متفاوت والدین در برابر دختران و پسران به این علت است که آنان صرفا به تفاوت هاي 

جنس نر آدمی بیش از جنس ماده به پرخاشگري متوسل می شود و شاید به . دو جنس واکنش نشان می دهند فطري بین 
  همین علت نیز والدین پسرها را بیش از دخترها تنبیه می کنند 

ن  هر چند والدی. به نظر می رسد پدرها بیشتر از مادرها به نقش آموزي جنسیتی فرزندان ، به ویژه پسرها ، توجه دارند 
ممکن است با توجه به نقش هاي قالبی جنسیتی با فرزندان خود رفتار کنند ،ولی خود کودکان بیشتر سوگیري جنسیتی 

  . دارند همساالن کودکان در رعایت این نقش هاي قالبی از والدین سخت گیرترند 
  :قرار زیر است انتقادات وارده به دیدگاه یادگیري اجتماعی در توضیح و تبیین نقش آموزي جنسیتی به

اینکه در تصویر کودك از مقررات جنسیتی یک  -2. در این دیدگاه کودك در مقابل پدیده هاي محیط خود منفعل است -1
  . الگوي رشدي وجود دارد که دیدگاه یادگیري اجتماعی قادر به تبیین آن نمی باشد 
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 4در فاصله بین . اظ جنسیتی محدودیتی وجود داشته باشد ساله ها براین باورندکه نباید در انتخاب شغل از لح 9ساله ها و 4
این کودکان شبیه واقع گرایان . سالگی کودکان در مورد انتخاب شغل بر اساس جنسیت انعطاف ناپذیر می شوند  9و 

  اخالقی در دوره پیش عملیاتی پیاژه هستند 
است که کودك از طریق الگو گیري اما این دو نظریه  هم در نظریه روانکاوي و هم نظریه یادگیري اجتماعی ، عقیده بر این

  . در مورد انگیزه ي این الگو گیري هم داستان نیستند 
  .مفاهیم نظریه یادگیري اجتماعی بر مشاهده و تقلید استوار است 

  )82-83ارشد (: از دیدگاه نظریه پردازان یادگیري اجتماعی 
  .ید فراوانی دارد بر اهمیت تاثیر شرایط محیط بر رفتار تاک-الف
  .در روان شناسی شخصیت ، شخص محور تاکید خاصی قرار می گیرد -ب
  .شخصیت از ثبات الزم برخوردار است -ج
  کنترل رفتار و تغییر آن چندان تحت تاثیر محیط نیست -د

  گزینه الف:پاسخ 
  )84-85ارشد ( یادگیري مشاهده اي در کدامیک از موارد زیر صادق است ؟

  یادگیري گشتالت- شرطی شدن عامل   د- شرطی شدن کالستیک   ج-ي اجتماعی      بیادگیر-الف
  گزینه الف:پاشخ

  )84- 85ارشد (شناخت اجتماعی در یادگیري به کدامیک از موارد زیر اهمیت می دهد ؟ 
  گزینه د: پاسخ   تقلید و مشاهده                   -فرهنگ و سواد   د-قانون و آموزش    ج- ارتباط و بازخورد   ب-الف

  :رشدي  –نظریه شناختی 
رشدي ، هویت جنسی سهم مهمی در نقش آموزي جنسیتی دارد ، زنجیره رویداد ها به این صورت  –طبق دیدگاه شناختی 

انگیزه ي داشتن رفتار متناسب با هویت جنسیتی است ، که سبب می شود کودکان به شیوه هاي ویژه جنسیت خود : است 
طبق . در نتیجه آنها به میل خود وظیفه ي نقش آموزي جنسیتی خود و همساالن خود را به عهده می گیرند  .رفتار کنند 

سالگی صورت می  7- 2این نظریه ، رشد هویت جنسیتی بر اساس اصول مرحله پیش عملیاتی رشد شناختی ، به کندي از 
  . گیرد 

او ، ثابت می ماند ثبات جنسیتی خوانده شده است کودك در آگاهی از این که ، جنسیت فرد به رغم تغییر سن و ظاهر 
  . مرحله پیش عملیاتی داراي سوگیري جنسیتی می باشد و ناهمنوایی جنسیتی را در خود و دیگران کمتر می پذیرد 

قابل  سوگیري جنسیتی یعنی تمایل به انجام اعمال بر اساس جنسیت ، پسر با ماشین و دختر با عروسک بازي کند واین غیر
  . ناهمنوایی جنسیتی یعنی عمل بدون توجه به جنسیت خود مثل این که کودك پسر با عروسک بازي کند . تعویض است
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رشدي ، پر نفوذترین تبیین براي رشد جنسیتی در زمینه هویت جنسیتی و نقش آموزي جنسیتی محسوب –دیدگاه شناختی 
هویت جنسیتی و نقش آموزي جنسیتی در افراد همانند مراحل رشدي معتقد است که رشد  –دیدگاه شناختی . می شود 

  . رشد شناختی ، مراحل خاص خود را دارد 
  نظریه طرحواره ي جنسیتی 

رشدي تبیین هاي منطقی براي چگونگی کسب اطالع کودکان  –هم نظریه ي یادگیري اجتماعی و هم نظریه شناختی 
ولی . ش ها و خصوصیات شخصیتی متناسب با جنسیت فراهم کرده اند درباره مقررات و هنجارهاي فرهنگی رفتارها ، نق

  . فرهنگ به کودکان درس بس مهم تري نیز می آموزد 
طبق این دیدگاه طرحواره جنسیتی ، کودك توسط جامعه و والدین همه جا تشویق می شود که نسبت به امور یک سوگیري 

بم این عدسی ها را طرحواره . به امور خود واکنش داشته باشد  جنسیتی داشته باشد و کودك با عدسی هاي جنسیت نسبت
  .ي جنسیتی خواند 

مانند نظریه یادگیري اجتماعی ، نظریه طرحواره جنسیتی داللت بر آن دارد که نقش آموزي جنسیتی نه غیر قابل اجتناب 
  . است و نه تغییر ناپذیر 

به این علت است که جنسیت ، یکی از محورهایی است که  طبق این نظریه ، اگر کودکان نقش پذیري جنسیتی دارند
به این ترتیب ، این نظریه بر آن است که . فرهنگ براي سازمان بخشیدن به دیدگاه خود درباره واقعیت انتخاب کرده است 

نیز کمتر از اگر فرهنگی در جهان بینی خود کمتر بر نقش هاي قالبی جنسیتی تاکید ورزد ، رفتار و خودپنداره ي کودکان 
از نظر این دانشمندان کودکانی که جنسیت را امري زیست شناسی تلقی می . نقش هاي قالبی جنسیتی مایه خواهد گرفت 

  . کنند ، هویت جنسیتی استوارتري دارند 
  :رشد نوجوان 

واخر دهد دوم زندگی ، سالگی آغاز و تا ا 12نوجوانی به دوره ي گذرا از کودکی به بزرگسالی اطالق می شود و تقریبا از 
طی این دوره ، نوجوان به بلوغ جنسی می رسد و هویت . یعنی رسیدن به رشد جسمانی کم و بیش کامل ، ادامه می یابد 

  . فردي خود را از هویت خانواده بنا می نهد 
از توانایی تولید رشد جنسی ، بلوغ ، دوره ي تکامل جنسی است که طی آن کودك از نظر زیستی به بزرگسالی برخوردار 

) جهش رشد نوجوانی (بلوغ با دوره رشد بسیار سریع جسمانی . سال است  4- 3مثل تبدیل می شود و دوره آن معموال 
رشد پستان ها در دختران ، رویش ریش (شروع می شود و با رشد تدریجی اندام هاي تناسلی و ویژگی هاي جنسی ثانوي 

  .همراه است) هاي تناسلی هر دو جنس  در پسران و نمایان شد ن مو بر اندام
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  قاعدگی 
نخستین قاعدگی . ماه پس از اوج گیري جهش رشد دختران رخ می دهد  18نخستین قاعدگی در اواخر دوره بلوغ ، تقریبا 

اولین انزال پسر . ها معموال نامنظم است و تخمک گذاري معموال تا یک سال بعد از نخستین قاعدگی شروع نمی شود 
  . سال بعد از جهش رشد نوجوانی رخ می دهد  2موال حدود مع

سالگی  17سالگی و برخی دیگر در  11برخی از دختران حتی در . سن بلوغ و سرعت رشد آن دامنه ي وسیع و متنوعی دارد 
  . ماه است  9سال و  12متوسط سن آغاز قاعدگی . براي نخستین بار قاعده می شوند 

در پسران ، انزال منی حاوي اسپرم زنده بین . سال دیرتر از دختران به جهش رشد می رسند  پسرها ، به طور متوسط دو
  . سالگی آغاز می شود  5/14سالگی و به طور متوسط در  16تا  12سنین 

  :آثار روانشناختی بلوغ 
، آشفتگی درونی و  در عرف عام نوجوانی را دوره ي طوفان و احساس فشار می دانند که از ویژگی هاي آن دمدمی بودن

  . ولی یافته هاي پژوهشی این دید بدبینانه را تایید نمی کند . طغیان است 
بلوغ اثرات مهمی بر تصور فرد از بدن خویش ، عزت نفس ، خلق و رابطه او با والدین و اعضاي غیر هم جنس بر جاي می 

غ است ولی اغلب آنها به آثار فردي و اجتماعی تغییرات بعضی از این تاثیرات مستقیما ناشی از تغییرات هورمونی بلو. گذارد
  .جسمانی ومهم تر از همه به زمان بندي این تغییرات مربوط می شود 

پسرهاي زودرس از لحاظ . پسرهایی که زودتر به بلوغ می رسند خلق مثبت تري دارند و از ظاهر خود رضایت بیشتري دارند 
ري برخوردارند و بیشتر محتمل است که به اعمالی هم چون شراب خواري ، سیگار بلوغ از ثبات عاطفی و خود تنظیمی کمت

  . کشیدن و مواد مخدر روي آورند 
اضطراب و افسردگی بیشتري را هم تجربه می کنند و از وزن و . دختران زودرس از لحاظ بلوغ عزت نفس کمتري دارند 

  .ظاهر خود کمتر راضی هستند 
  :رشد در مراحل بعدکودکی 

اجتماعی می باشند یعنی معتقد است  –مرحله اي با رویکرد روانی  8دیدگاه اریکسون در مورد مراحل رشد انسان یک نظام 
  . که رشد منوط به روابط اجتماعی خاصی است که کودك در طول زمان هاي مختلف با افراد برقرار می کند 
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  اجتماعی اریکسون - مراحل رشد روانی
  پیامد مطلوب  اجتماعی-روانیبحران هاي   مراحل

  اعتماد و خوش بینی  اعتماد در برابر عدم اعتماد  نخستین سال زندگی
  احساس خویشتنداري و خود بسندگی  خود پیروي در برابر تهدید  دومین سال زندگی 

ي داشتن هدف و جهت ، توانایی دست زدن به فعالیت ها  ابتکار در برابر احساس گناه  سالگی  5تا پایان  3
  مستقل

  احساس شایستگی در مهارت هاي ذهنی ، اجتماعی و بدنی   سازندگی در برابر احساس حقارت  سالگی تا بلوغ جنسی 6
  داشتن تصویر یکپارچه اي از خود به عنوان یک فرد یگانه  هویت یابی در برابر سردرگمی  نوجوانی

  یوندهاي صمیمانه و دیر پا، انتخاب شغلتوانایی برقرار کردن پ  صمیمیت در برابر انزوا  اوایل بزرگسالی
  عالقه مندي به امور خانواده ،جامعه و نسل هاي آینده  باروري در برابر درخود فرورفتگی  میانسالی

احساس تحقق نفس و رضایت خاطر از زندگی و آمادگی براي   انسجام در برابر نومیدي  دوران پیري 
  مرگ

  
  )79-80ارشد (ارت از نظر اریکسون در کدام دوره اتفاق می افتد ؟بحران عمده کارآیی در برابر احساس حق

  نوجوانی- اوایل بزرگسالی     د-سالگی     ج 5تا  3-سالگی تا بلوغ     ب 6-الف
  گزینه الف:پاسخ 

  
  :رشد هویت 

ست ، به این اریک اریکسون ، معتقد بود یکی از تکالیف عمده که نوجوان با آن روبه رو می شود ، تکوین هویت شخصی ا
بحران ( هر چند اریکسون اصطالح . پاسخ دهد )) مقصدم کجاست ؟((و )) من کیستم ؟((معنا که باید به پرسشهایی نظیر 

را براي توصیف فرآیند فعال توصیف خویشتن پیش کشید اما بر این باور بود که بحران هویت بخش جدایی ناپذیري ) هویت
در همین راستا ، اغلب روان شناسان رشد نیز معتقدند که نوجوانی باید دوره تجربه . اجتماعی سالم است  –از رشد روانی 
  . نقش ها باشد 

  . هویت یابی در جوامع ابتدایی آسان تر و در جوامع پیچیده کاري دشوار است 
مسایل دیگر زندگی در مطلوب ترین شرایط ، بحران هویت باید در اوایل یا اواسط دهه سوم عمر حل شود تا فرد بتواند به 

بپردازد وقتی این فرآیند با موفقیت انجام پذیرد ، می گوییم فرد به مفهوم یکپارچه اي از هویت جنسیتی ، جهت گزینی 
تا وقتی بحران هویت حل نشده باشد ، فرد مفهوم یکپارچه اي از خود یا سلسله . شغلی و جهان بینی نایل شده است 

اریکسون این پیامد ناموفق را سردرگمی . یش در زمینه هاي عمده ي زندگی نخواهد داشت معیارهاي ارزیابی ارزشمندي خو
  . هویت نامیده است 
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  . از نظر اریکسون  در اوایل بزرگسالی هویت زمینه ساز صمیمیت است :نکته 
آورندگی در این مرحله منظور اریکسون از مفهوم باروري یا پدید . اریکسون بارورترین دوره زندگی را میانسالی می داند 

دانند زیرا میانسالی را بحران نیمه راه زندگی هم می) زایندگی(عالقه افراد به رهبري تفکر و تدبیر براي نسل آتی است 
  . شوندسالگی با یک دوره آشفتگی عاطفی رو به رو می 40شود ، مردان در ابتداي تصور می

  )88-89 ارشد(نامند ؟ ده را چه میمندي به فراهم کردن توشه براي نسل آینعالقه
  هویت یابی - زایندگی      د- تمامیت     ج -دور اندیشی     ب-الف

  گزینه ج:پاسخ 
جیمز مارسیا ، نظریه اریکسون را در مورد بحران هویت مورد آزمون قرار داده است و افرادي را که در مرحله ي کسب 

  :هویت هستند را به چهار دسته تقسیم می کنند 
افرادي هستند که بحران هویت ، یعنی مرحله ي پویایی پرسشگري درباره خود و تعریف خویشتن را : دستیابی به هویت -1

  . پشت سر گذاشته اند 
نشانه اي از بحران هویت در آنها مشاهده نمی شود و اساسا افرادي متعهد ، ) : وقفه هویت یابی ( هویت یابی ناقص -2

  . به باورهایشان می باشند  انعطاف ناپذیر و پایبند
پراکندگی هویت اصطالح مارسیا . افرادي هستند که به مفهومی یکپارچه از هویت خود دست نیافته اند :پراکندگی هویت -3

  .براي سردرگمی در هویت یابی اریکسون می باشد 
ر هویت یابی در دو سال اول تعلیق د. افرادي هستند که در حال تجربه بحران هویت می باشند :تعلیق هویت یابی -4

  دانشگاه از هر زمانی بیشتر است 
  

  3مجموعه تست فصل 
همه دانش ما از طریق . کدامیک معتقد بود ذهن انسان همانند لوحی نا نوشته است که تجارب وي بر آن نقش می بندد-1

  ست ؟حواس به دست می آید ، یعنی دانش ما حصل تجارب ماست و دانش چیزي درونی و ذاتی نی
  اریک اریکسون-اسکینر       د-واتسون      ج-جان الك     ب-الف

کدام مفهوم دوره هاي سرنوشت سازي در زندگی فرداست که طی آنها باید رویدادهاي خاصی صورت گیرد تا رشد -2
  طبیعی میسر شود ؟

  رسش- بلوغ     د-هویت یابی     ج-دوره هاي حساس     ب-الف
  یه در رشد کدامیک از مهارت هاي زیر پایدارتر است ؟اثر محرومیت هاي اول-3

  کالمی-حرکتی     د- اجتماعی      ج-احساس عاطفی     ب-الف
  کدامیک اظهار داشت که نوزاد دنیا را به صورت صحنه ي آشفته اي از صوت و تصویر تجربه می کند ؟-4
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  سوناریک اریک- واتسون      د-ویلیام جیمز      ج-جان الك      ب-الف
  کدامیک در مورد توانایی شنوایی نوزاد صحیح است ؟-5

نوزادان تفاوت بین صداهاي مشابه را از قبیل دو صوت که روي مقیاس موسیقی فقط یک نت با هم تفاوت دارند در -الف
  .می یابند 

  .را از یکدیگر تمییز دهد )) با((و )) پا((نوباوه یکماهه می تواند صداهاي مشابه مانند -ب
  .ماهگی ، می تواند اصواتی را که در زبانش رایج نیستند به کار نبرد  6ا رسیدن کودك به ب-ج
  .پاسخ شامل همه موارد باال است -د
  کدامیک در مورد توانایی هاي نوزادان صحیح است ؟-6

  . نوزادان از دقت بینایی کمی برخوردارند -الف
  .     ات شیرین را بر شور ترجیح می دهند نوزادان تفاوت مزه ها را تمییز می دهند و مایع-ب  
  .نوزادان بوهاي مختلف را نیز از هم تمییز می دهند -ج 
  همه موارد باال -د
نظریه رشد یا تحول شناختی که در آن کنش متقابل با تعامل بین جاندار و محیطی که در آن زندگی می کند ، نقش -7

  ان زیر است ؟اساسی دارد ، مربوط به کدامیک از نظریه پرداز
  پیاژه-بالدوین       د-لوین       ج -برومر       ب-الف

  در کدام یک از مراحل رشد شناختی ، کودکان سرگرم کشف رابطه ي بین اعمال خود و پیامد هاي آن اعمال هستند ؟-8
  عملیات صوري-عملیات عینی     د-پیش عملیاتی     ج-حرکتی        ب –مرحله ي حسی -الف

  م مفهوم یعنی آگاهی از این که حتی وقتی اشیا در معرض حواس نیستند ، باز هم وجود دارند؟کدا-9
  نمادي کردن-پایداري شی     د-بازنمایی ذهنی    ج-مفهوم نگهداري ذهنی     ب-الف
  در کدامیک از مراحل رشد شناختی پیاژه ، کودك اشیا را بر اساس یک ویژگی طبقه بندي می کند ؟- 10

  عملیات صوري-عملیات عینی     د-پیش عملیاتی     ج-حرکتی        ب –رحله ي حسی م-الف 
  در کدامیک از مراحل رشد شناختی پیاژه ،کودك به نگهداري ذهنی می رسد ؟- 11
  عملیات صوري-عملیات عینی     د-پیش عملیاتی     ج-حرکتی        ب –مرحله ي حسی -الف
  ختی پیاژه کودك می تواند درباره ي اشیا و رویدادها به طور منطقی فکر کند ؟در کدامیک از مراحل رشد شنا- 12
  عملیات صوري-عملیات عینی     د-پیش عملیاتی     ج-حرکتی        ب –مرحله ي حسی -الف
  از نظر ویگوتسکی ، کدامیک در رشد شناختی داراي نقش اساسی است ؟- 13
  تعامل کودك با محیط-رشد مهارت هاي ذهنی   د-ج   رشد نماد سازي    - رشد زبان        ب-الف
  در کدامیک از مراحل استدالل اخالقی کلبرگ ، فرد همنوایی نشان می دهد تا از عدم تایید دیگران در امان بماند ؟- 14
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  هیچ کدام -اخالق پس عرفی    د-اخالق عرفی     ج-اخالق پیش عرفی     ب-الف
  اخالقی کلبرگ ، فرد از اصول پیروي می کند تا از سرزنش خویشتن در امان باشد ؟در کدامیک از مراحل استدالل - 15
  هیچ کدام -اخالق پس عرفی    د-اخالق عرفی     ج-اخالق پیش عرفی     ب-الف
در مرحله تناسلی ، پدیده اي که در دختران و پسران احساسات جنسی نسبت به والد غیر هم جنس به وجود می آید و - 16

  و تنفر نسبت به والد هم جنس ایجاد می شود ، توسط فروید چه نامیده شد ؟حسادت 
  تنفر-تداعی آزاد    د- یازدودگی کودکی     ج-عقده ادیپ      ب-الف
  آگاهی از این که جنسیت فرد ، به رغم تغییر سن و ظاهر او ثابت می ماند ، چه نامیده می شود ؟- 17
  هویت جنسی - نقش آموزي جنسی   د-ت    جثبات جنسی-ناهمنوایی جنسیت    ب-الف
دوره ي تکامل جنسی که طی آن کودك از نظر زیستی به بزرگسالی برخوردار از توانایی تولید مثل تبدیل می شود ، چه - 18

  نامیده می شود ؟
  بزرگسالی- بلوغ    د-نوجوانی      ج-قاعدگی     ب-الف
  جتماعی اریکسون اعتماد و خوش بینی است ؟ا –پیامد مطلوب کدامیک از مراحل رشد روانی - 19
  سالگی  5تا 3-دوران پیري     د-میانسالی      ج -نخستین سال زندگی     ب-الف
  به نظر جیمز مارسیا ،اوج بحران یا تعلیق هویت در چه زمانی است ؟- 20
  تاندر دوران دبیرس-سال اول دانشگاه     د 2در -بزرگسالی     ج -دوران بلوغ     ب-الف

  
  3پاسخ مجموعه تست فصل 

  گزینه الف-1
  )روان شناسی هیلگارد 103ص (این سخن از جان الك است 

  گزینه الف-2
  )روان شناسی هیلگارد 105ص (عبارت ذکر شده ، مفهوم دوره هاي حساس در رشد انسان است

  گزینه د-3
  )هیلگاردروان شناسی  106ص (اثر محرومیت هاي اولیه در رشد کالمی پایدارتر است 

  گزینه ب-4
روان  106ص (ویلیام جیمز اظهار داشت که نوزاد دنیا را به صورت صحنه ي آشفته اي از صوت و تصویر تجربه میکند

  )شناسی هیلگارد
  گزینه د-5

  )روان شناسی هیلگارد 107ص (همه گزینه هاي ذکر شده در مورد توانایی شنوایی نوزادان صحیح است 
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  گزینه د-6
  )روانشناسی هیلگارد 107و106ص (کر شده در مورد توانایی نوزادان صحیح است همه موارد ذ

  گزینه د-7
  )روان شناسی هیلگارد 109ص (پیاژه بر تعامل رشد طبیعی استعداده هاي کودك یا پیوند هاي وي با محیط تاکید دارد 

  گزینه الف-8
بطه بین اعمال خود و پیامدهاي آن اعمال هستند حرکتی ، مرحله اي است که در ان کودکان سرگرم کشف را-مرحله حسی

  )روان شناسی هیلگارد 109ص (
  گزینه ج -9

 109ص (مفهوم پایداري شی یعنی آگاهی از این که حتی وقتی اشیا در معرض حواس نیستند ، بازهم وجود دارند 
  )روانشناسی هیلگارد

  گزینه ب- 10
  )روان شناسی هیلگارد 110ص (ویژگی طبقه بندي می کند  در مرحله پیش عملیاتی ، کودك اشیا را بر اساس یک

  گزینه ج- 11
  )روان شناسی هیلگارد 110ص (در مرحله عملیات عینی ، کودك به نگهداري ذهنی می رسد 

  گزینه ج- 12
  )اردروانشناسی هیلگ 110ص ( در مرحله عملیات عینی ، کودك می تواند درباره ي اشیا و رویدادها به طور منطقی فکر کند 

  گزینه الف- 13
  )روان شناسی هیلگارد 116ص (ویگوتسگی ، رشد زبان را در رشد شناختی داراي نقش اساسی دانست 

  گزینه ب- 14
روان  118ص (پسر خوب / این مرحله مربوط به اخالق عرفی و مرحله سوم است جهت گزینی بر اساس الگوي دختر خوب

  )شناسی هیلگارد
  گزینه ج- 15

  )روان شناسی هیلگارد 118ص( است  6م یعنی اخالق پس عرفی و مرحله مربوط به سطح سو
  گزینه الف- 16

  )روان شناسی هیلگارد 126ص (این پدیده ، عقده ادیپ نامیده می شود 
  گزینه ب- 17

  )روانش ناسی هیلگارد 128ص ( تعریف مربوطه ، مربوط به ثبات جنسیت است 
  گزینه ج- 18



 
ننخبگا گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز  

 22  .استفاده ازجزوات مخصوص افراد ثبت نامی فرهنگ گستر نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

  )روان شناسی هیلگارد 130ص (ق می گردد تعریف مربوطه به دوره بلوغ اطال
  گزینه الف- 19

  پیامد مطلوب نخستین سال زندگی ، اعتماد و خوش بینی است 
  گزینه ج- 20

  )روان شناسی هیلگارد 132ص ( سال اول دانشگاه به اوج می رسد  2از نظر مارسیا ، بحران یا تعلیق در 
  
  
  

داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز به : نکته مهم
براي اطالع از نحوه . خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگري نخواهید داشت

.دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر تماس حاصل فرمایید  
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