بهخاطر انسانیها:

تقدیم به روح خالهٔ عزیزم،
دکتر مریم خدایی که تالشگری
بیوقفهاش الگوی زندگیام بود.

سالم!

توصیهنامه

چند سایل که بعد از کنکورم به عنوان
در این تحصییل مشغول به فعالیت شدهام ،به
مشاوره که کتاب دریس مهمترین منبع یمتواند
این موضوع
قاد بیشرتی پیدا کردهام .اما موضوع مهم
باشد اعت ست که برای کسب موفقیت و درصد باال
دیگر این ا تاب دریس بیان نکات کنکوری آنها نزی
عالوه بر کمیت دارد؛ درنتیجه این کتاب ،که هر دو
اه
بسیارکته را دربر گرفته به شما توصیه یمکنم.
ن
حلیه فراست؛ رتبه  9سال 97

توصیهنامه
اکرث دروس اختصایص علوم انساین،
کتابمحور بوده و دانشآموز بیش از هر
چزی نیازمند تسلط بر کتاب دریس است .اما
به دلیل ضعف کتب دریس در انتقال مطالب
دانشآموزان نیازمند استفاده از درسنام ههای
جانیب هستند .کتابنامه ،تالیش است برای
تهیه مفیدترین درسنامه علوم انساین.
درسنامهای که عالوه بر اینکه تمام مفاهیم،
تمرینات ،نکات تسیت و قایط شوندٔه کتب
دریس را پوشش یمهد ،خایل از هر گونه
زوائد و مطالب گمراهکننده است .کتابنامه
نقط ٔه تالیق کتاب دریس ،درسنامه و تس 
تهای
هماهنگ با رویکرد کنکور است.

جواد عبدیایی؛ رتبه  2سال 1400

بچهها سالم .از اینکه کتاب مهروماه رو برای موفقیت در درس روان شناسی انتخاب کردید خیلی خوشحامل
و بهتون تربیک میگم .به قول معروف البته با کمی ترصف ،مهروماه و مه و خورشــید و فلک در کارند تا
شام یه درصد عالی به کف آرید و غم نخورید! باید بگم که تک تک صفحات این کتاب رو با عشق ،لذت،
امید ،شعف و کلی هیجان مثبت دیگه براتون نوشتم و البته که مقداری اضطراب هم چاشنی هم ٔه اینها
بود ،چون ما روانشــناسها معتقدیم اگر اضطراب وجود نداشته باشه ،هیچ پیرشفت و موفقیتی حاصل
اضطراب منکین رو چاشنی درس خوندنتون کنید
منیشــه .امیدوارم که شام هم با خوندن این کتاب کمی
ِ
و با انگیز ٔه درونی باالتر ،اراد ٔه قویتر و ادراک کارایی بیشرت درس روانشناسی رو مطالعه کنید.

دستورالعمل استفاده از کتاب:

همونطــور که میدونید ویژگی خاص کتاب مهر و ماه حالت کتابنامهای بودنشــه؛ یعنی شــا همزمان
منت کتاب درسی رو میبینید .منت کتاب درسی ،خود نسخۀ اورجینال منبع کنکوره و هیچ چیزی رو منیشه
باهاش عوض کرد! سبک جدید کتاب ما باعث میشه شام لحظهای از این منبع اصلی غافل نشید .ولی خب
همــه میدونیم که خیلی جاهای این منبع اصلی نیاز بــه توضیح داره .به همین خاطر ما ضمن اینکه کتاب
درسی رو عیناً جلوی چشم شام گذاشتیم ،کمی هم بهش رنگ و لعاب کنکوری دادیم .یعنی کلیدواژههای
مهم در منت کتاب درســی هایالیت شــدهاند؛ زیر برخی از مطالبی که باید بیشــر مورد توجه قرار بگیره،
خط کشــیدیم؛ دور برخی از کلامت تســتخیزی که به صورت عادی ممکنه بهشــون توجه نکنید رو هم
دایره کشیدیم .پاراگرافهای منت کتاب درسی شامرهبندی شدهاند و توضیحات مربوط به هر پاراگراف در
حاشــیۀ کتاب (کتابنامه) با همون شــاره مشخص و نوشته شده .شام ابتدا هر پاراگراف رو از روی کتاب
درسی میخونید و بعدش میرید رساغ توضیحات مربوط به اون پاراگراف در کتابنامه.
اولویت اول ما در نوشــن کتابنامه ،ایجاد آمادگی و تســلط برای پاسخگویی به سؤاالت کنکور بوده .برای
رسیدن به این هدف چند تا کار ویژه انجام دادیم:
اول :تعداد سؤاالت مفهومی در کنکور روانشناسی هر سال داره بیشرت میشه ،به همین دلیل ما هم یک
رویکرد مفهومی در پیش گرفتیم .یعنی من شامها رو نه فقط خوانندۀ کتاب ،بلکه به عنوان دانشآموزان زنده و
حارض در کالسم در نظر گرفتم و هر توضیحی که به فهم راحتتر مطالب کتاب کمک میکنه رو با زبان ساده
براتون نوشتم .هر جا الزم بوده ،از مثالهای روشن و کاربردی ولی خارج از کتاب استفاده کردم که باعث

میشه ابهام و پیچیدگی مطالب کتاب کم بشه و احساس کنید دارید یک لقمۀ خیلی لذیذ و خوشمزه رو نوشجان میکنید که اصالً متوجه منیشید
چقدر سنگین و چربه! البته که مثالهای خود کتاب هم خیلی مهماند و منیشد از اونها غافل بشم؛ پس دو جور عنوان «مثال» و «مثال کتاب»
براتون تدارک دیدم که دیگه ازجهت توضیح و مثال ،غمی نداشته باشید (یادتون باشه که مثال های خارج کتاب با فونت محاوره ای نوشته شده اند).
دوم :در کتاب روانشناســی مفاهیمِ مشــاب ِه هم ،زیاده و ممکنه گیجتون کنه .برای همین ،هرجا چنین خطری وجود داشــته ،نکات الزم
»براتون نوشتم .عالوه بر قاطی نکنین نکتههای مهمی که باید توجه
برای تشــخیص درست و رسیع دو مطلب رو تحت عنوان «
» آوردم.
بیشرتی بهشون بکنید رو از منت خارج کردم و و تحت عنوان «
سوم :یکی از روشهای مورد تأیید تحقیقات روانشناسی ،اینه که موقع یادگیریِ یک مطلب ،اون رو به مطالب دیگهای که از قبل در حافظه
مون وجود داشــته ،ارتباط بدیم .این روش باعث می شــه تا مطالب بهرت و پایدارتر در حافظه باقی مبونند .من از این اصل روانشناسی کمک
» انجام دادم .یعنی مطلب جدید رو بــه مطالب درسهای قبل یا بخشهای قبل
گرفتــم و هرجا میشــد ایــن کار رو تحت عنوان «
همون درس ،مرتبط کردم تا مطالب با انسجام بیشرتی در ذهن شام جای بگیرند.
چهارم :در کتاب درســی بعضی از مطالب به شــکل پراکنده یا به صورت مفصل توضیح داده شده .در این موارد از جدولها و منودارهای
متنوع استفاده کردیم که به خالصه کردن ،مقایسه کردن و جمعبندی کردن مطالب کمک میکنه.
پنجم :ما در این کتاب از آموزش تصویری هم اســتفاده کردیم که دیگه همچی متوم باشــه .اگر یه نگاه اجاملی به
صفحات کتاب نامهها بکنیم یه رسی کیو آر کد میبینین .با اسکن کردن اونا میتونین بعضی از فیلمها و آزمایشهای
مطالعه چند حسی داشته باشین.
مربوط به منت کتاب رو مشاهده کنین و
ٔ
راســتی اونجاهایی که در کتابنامه نوشــتیم «برای مطالعه نه برای کنکور» مطالب جذاب و کاربردی اما مربوط به درس هســت که اگر دوس
داشتین ،میتونین بخونین و لذت بربین.
خب میرسیم به تستها! اول اینکه توی خود کتابنامه چند تا تست آموزشی گذاشتم تا در حین یادگیری یک مطلب ،تستش رو هم بزنید .در
» روبهرو میشید که نکاتی رو برای تشخیص رسیعتر و زیرکانهتر گزینهها بهتون یاد میده.
ذیل بسیاری از این تستها با عنوان «
عالوه بر تستهای موجود در کتابنامه ،من و همکارانم حدود  1000تا تست طبقهبندی شدۀ موضوعی برای انتهای دروس تألیف کردهایم .این
تســتها به ترتیب موضوع هســتند .هر موضوع با سؤاالت ســاده رشوع و به سؤاالت دشوار ختم میشه .هم سؤالهای حفظی درآوردیم و
هم سؤالهای مفهومی تا شام برای همهمدل سؤالهای کنکور آماده بشید .تعداد سؤاالت به اندازهای هست که حداقل یک دور متام نکات
ریز و درشت کتاب درسی رو پوشش میده و شام قشنگ احساس میکنید همهچیز براتون جا افتاده .البته از سؤاالت کنکور سالهای قبل هم
غافل نشدیم و اونها رو هم براتون آوردیم که تجربۀ زدن تست کنکور رو هم بهدست بیارید.
در پایان کتاب هم یک هدیه ویژه براتون گذاشتیم که می خواستیم سورپرایز باقی مبونه ،ولی مجبوریم اینجا در موردش توضیح بدیم .برای
هر درس تعدادی «فلش کارت» تهیه شده که کل نکات و مثالهای درس به صورت خیلی خالصه در اونها هست و میتونید برای جمع بندی
ازشــون اســتفاده کنید .برای دانش آموزانی که دیر تر رشوع به خوندن روانشناســی کردن و فرصت ندارن و یا منیخوان درصد چندان باالیی
کسب کنند ،این قسمت کاربرد ویژهای داره.
خب دیگه وقتشه که برید به میدون و با توکل بر خدا ،خوندن این کتاب رو با انگیزۀ زیاد رشوع کنید .توی درس  7میخونید که باید موفقیتهاتون
رو به تالش و عملکرد خودتون نســبت بدید ،نه به عوامل خارجی؛ پس اگه تو کنکور ،درس روانشناســیتون رو صد زدید ،خواهش میکنم
اســناد بیرونی نداشــته باشــید و نگید که به خاطر کتاب مهروماه بوده ( :این شــا بودیــد که ما رو انتخاب کردید و با تــاش و برنامهریزی و
مطالعۀ درســت و کمک گرفنت از خداوند ،به هدفتون رســیدید .به امید اون روز و به امید موفقیت تکتک شــا در همۀ جنبههای زندگی.

سپاسگزاری

الزمه که در ابتدا و در همۀ لحظات ،از خداوند متعال سپاسگزار باشم و اقرار کنم که هیچ موفقیتی به دست منیآید مگر آنکه خداوند توفیقش
را به ما بندگانش عطا کند .به خوبی میدانم که هرگز منیتوانم ذرهای از الطاف پروردگارم را آن چنان که شایستۀ اوست ،شکرگزاری کنم.
از جناب آقایان امیر محمدبیگی و محمدجواد حیدر بابت راهنامییهای تخصصی و علمیشان ،از جناب آقای مهران افشاری بابت همکاریشان
در طراحــی تســت ،از رسکار خانمها عاطفه محمــدی و مرجان نژاد ایران بابت زحامت و پیگیریهای دقیقشــان ،مدیــر تولید کاربلد واحد
علوم انســانی رسکار خانم صغری قربانی که خیلی با ســلیقه کتاب را زیبا کردند ،و همۀ ویراســتاران علمی و فنی بابت همفکریهایشان و از
سایر همکاران واحد تولید بابت تالشهای شبانهروزیشان صمیامنه تشکر میکنم و تکامل این کتاب را مدیون زحامت آنها میدانم .همچنین
صمیامنــه قــدردان همرس عزیزم و اعضای خانوادهام هســتم ،چراکه بدون کمک و بردباری آنها ،رشایط نوشــن ایــن کتاب برایم فراهم
منیشــد .در نهایت ،یک تشــکر ویژه و جانانه تقدیم میکنم به اســتاد و همکار عزیزم رسکار خانم ســیمین زاهدی که بیدریغ ،با دقت و
تخصص فراوان و با نهایت دلسوزی ،همراه شبانهروزی من در رقم زدن صفحات این کتاب بودند.
ایشاال هم موفق باشی ،هم از امسالت لذت ببری
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درس :2روان شنایس رشد
مقدمه:

کتابنامـه

روانشناسی رشد یکی از پرطرفدارترین
گرایشهـای روانشناسـی اسـت کـه
میتوانیـم در قالب آن نگاهـی به روند
زندگـی خودمـان و آنچـه در گذشـته
برایمـان اتفاق افتاده ،داشـته باشـیم.
شـاید بـه همیـن دلیل اسـت کـه در
ایـن درس همـواره مـورد توجـه ویژة
طراحان کنکـور بوده اسـت.
شــما در این درس با مفهوم روانشناســی رشد ،عوامل مؤثر
بر رشــد ،جنبهها (ابعاد) مختلف رشد و ویژگیهای رشد در
کودکی و نوجوانی آشنا میشوید.
مباحث این درس 20 ،درصد از ســؤاالت کنکور  1400را به
خود اختصاص داده و در بین درسها ســردمدار بوده اســت.
مباحثی مثل رسش ،یادگیری و ویژگیهای رشد در نوجوانی
بسیار مورد عالقۀ خاص طراحان است!
برای خواندن این درس باید ســعی کنید از ابتدا مطالب را با
نظم و دســتهبندی در ذهنتان بچینید؛ چون مباحث در این
درس پشت ســر هم بیان شده است .برای مثال شما هر یک
از جنبههای رشــد (هیجانی ،شناختی ،جسمانی و )...را ابتدا
در کودکی و سپس همانها را در نوجوانی میخوانید .در این
درس چندین جملۀ تســتخیز و خیلی شــبیه به هم وجود
داره که اونها رو با یک رنگ متفاوت براتون هایالیت کردیم
تا بتونید سریع پیداشون کنید.
برای مطالعه ،نه برای کنکور
در مقدمة این درس یک داســتان فرضی گفته شــده است.
آن را بخوانید و به ســؤال انتهایی آن فکر کنید .بســیاری از
تواناییها و تغییراتی کــه در طول زندگی تجربه میکنیم ،از
جمله رفتن به مدرسه و تحصیل ،نیاز به یک آمادگی دارد و
تا این آمادگی درونی به وجود نیاید ،آن تغییر اتفاق نمیافتد.
درمورد این موضوع تحت عنوان عوامل مؤثر بر رشد و رسش،
مطالب مهمی را خواهید خواند .حاال قبل از اینکه به بررســی
درس بپردازیم ،بد نیست کمی با هم گپ بزنیم.
دوســت من! آیا میدانستی بدن شما ســاعت زیستی دارد؟
میپرســید یعنی چی؟ االن میگویم هرچه ساعت انجام یک
فعالیت مشخص ،در طی روزهای مختلف ثابتتر باشد ،ساعت
زیستی درون بدن شما فرصت بیشتری برای تنظیم خود پیدا
خواهد کرد .مثال ً اگر فردی همیشــه ساعت  6صبح از خواب
بیدار شــود ،ساعت زیستی وی بهگونهای فعالیت خواهد کرد
که نیاز فرد به خــواب در طی مراحل عمیق خواب تا قبل از
ساعت  5:10صبح بهطور کامل برطرف شود .ساعت زیستی از
حدود ساعت  5:15عمق خواب فرد را کاهش میدهد.

از حدود ســاعت پنج و نیم ترشــح گروه خاصی از هورمونها آغاز میشود ،قندخون باال رفته
و فشــار خون افزایش مییابد .از حدود  5دقیقه به  6صبــح ضربان قلب افزایش پیدا میکند
بهگونهای که فرد در ســاعت  6صبح بدون نیاز به هیچ ســاعت زنگداری به راحتی از خواب
بیدار میشود و احساس میکند خستگی روز قبل بهطور کامل از بدن وی خارج شده است.
حاال سؤال این اســت که برای استفادة بهینه از چنین مکانیسم قدرتمندی که در درون بدن
همة ما وجود دارد چه باید کرد؟ بدون شک بهرهگیری صحیح از چنین روشهایی به خصوص
در شــرایط زمانی فشردة قبل از کنکور ،برای موفق شــدن در اجرای یک برنامهریزی صحیح
زمانی کام ً
ال ضروری است.
پس الزم است تا حدامکان برای تکتک کارهای خود برنامة زمانی ثابت داشته باشید و به این
برنامه وفادار بمانید .وجود این برنامة ثابت زمانی ،به ساعت زیستی شما امکان میدهد شرایط
مناســبی از نظر بدنی و ذهنی برای شما پیش از اجرای هر فعالیتی ،فراهم کنند شما با ثبت
عملکرد روزانة خود و سعی در ثابت نگاه داشتن زمان فعالیتهای مهم زیست ،نظیر خوابیدن و
غذا خوردن به عملکرد ساعت درونی خود نظم دادهاید و با احترام به این ساز و کار مهم درونی،
بــدن خود را در افزایش بازدهی و کارایی روزانه یاری خواهید کرد ( .قســمتی از متن کتاب
برنامهریزی همراه من مهروماه)
امیدواریم از خواندن این درس که یکی از جذابترین مباحث در روانشناسی هست ،لذت ببرید.
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1

این جنبهها تا آخر درس  2چندینبار مطرح میشــوند ،پس
خوب است که همینجا در جدول زیر آنها را خوب یاد بگیرید.
به جدول تقسیمبندی جنبههای رشد دقت کنید.
جنبههای رشد

حواستون باشه ،فراخنای زندگی یعنی طول زندگی و طول
زندگی یعنی از زمان تشکیل نطفه تا مرگ.

جسمانی
تعریف

تغییرات زیستشناختی و بدنی

مثال ـ تغییر قد و وزن

ـ تغییرات هورمونی بلوغ

ـ توانایی تولید مثل

ـ مهارتهـای حرکتـی ظریـف و درشـت (پریـدن ،سـینهخیز

رفتن ،دویدن)

تعریف اول روانشناسی رشد

ـ تغییر در ماهیچهها ،عضالت و استخوانها
ـ تغییر در عملکرد مغز و سیستم عصبی

شناختی

تعریف تغییر در فرایندهای شــناختی مثل توجه ،ادراک،
حافظه ،تفکر ،هوش و زبان
مثال ـ بهبود توجه و تمرکز

ـ مهارت تصمیمگیری و حل مسئله

ـ جملهسازی و استفاده از کلمات

ـ به خاطر سپردن و به خاطر آوردن اطالعات
ـ سبکهای پردازش

تعریف دوم روانشناسی رشد

هیجانی

تعریف تغییــر در هیجانات از جملهآگاه شــدن از هیجانات و
شناخت آنها ،جهتدهی و هدایت هیجانات ،بروز هیجانات
مثال ـ ابراز خوشحالی ،خشم ،محبت و...

ـ تشخیص هیجانات خود و دیگران
ـ کنترل خشم

ـ محبت کردن

ـ احساس پشیمانی ترحم و...

۱

اجتماعی

روانشناسی رشد

برای آشنایی با روانشناسی رشد ،به برخی از سؤاالتی که در این علم مطرح است ،توجه کنید:
 1افراد چه ویژگیهای مشــترک و متفاوتی با دیگر اعضای خانوادة خود دارند؟  2یک فرد
نســبت به چند سال گذشتة خود چه تغییراتی کرده اســت؟  3یک فرد در سالهای آینده
(مث ً
ال در زمان تحصیل یا بعد از ازدواج یا هنگام پدر و مادر شدن) چه تغییراتی خواهد داشت؟
 4این تغییرات از چه نوعی هستند؟
عاملمشترک همة این سواالت یک چیز است؛ تغییرات افراد! در روانشناسی رشد تغییرات افراد مورد
بررسی قرار میگیرد .پس کار روانشناسان رشد دو چیز است 1 :شناسایی و  2پیشبینی تغییرات
روانشناسی رشد :شاخهای از روانشناسی است که تغییرات افراد را از زمان تشکیل نطفه
تا مرگ در جنبههای مختلف مطالعه میکند.حاال دوتا سؤال مهم مطرح میشود:
 1این تغییرات از چه زمانی تا چه زمانی هستند؟
پا ســخ :از زمان تشــکیل نطفه تا مرگ .به این بازه میگوییم فراخنای زندگی یا طول زندگی!
روانشناسی رشد تغییرات افراد را در این بازه مطالعه میکند.
 2این تغییرات از چه نوعی هستند؟ یعنی چگونه طبقهبندی میشوند؟
سخ :بر اساس جنبههای مختلف انسان از هم تفکیک میشوند.
پااسخ:
نکته :جنبههای مختلف انسان عبارتاند از:
 1جسمانی  2شناختی  3هیجانی  4اجتماعی  5اخالقی

تعریف

تغییر در روابط فرد با دیگران

مثال ـ برقراری ارتباط با دیگران

ـ روابط دوستی
ـ خونگرم بودن

ـ بازی کردن

ـ رعایت آداب معاشرت

ـ کار گروهی و عضویت در گروهها

اخالقی

تعریف تشخیص کار خوب و بد
انجام کار خوب و بد قضاوت دربارة کار خوب و بد
مثال ـ مؤدب بودن

ـ احترام گذاشتن به دیگران

ـ کمک کردن به نیازمندان
ـ راستگویی

ـ رعایت حقوق دیگران

ـ انساندوستی

ـ اهمیتدادن به مسائل دیگران

درس

٢
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عوامل مؤثر بر رشد

به این سؤاالت توجه کنید:
 1علــت تفاوتهــا و تشــابههای افــراد در تواناییهــا یا
ویژگیهایشان چیست؟
 2علت به وجود آمدن یک توانایی یا ویژگی چیست؟
 3چه زمانی یک توانایی یا ویژگی به وجود میآید؟
 4برای اینکــه یک توانایی یــا ویژگی به وجــود بیاید چه
چیزهایی الزم است؟
 5ایجاد یک توانایی یا ویژگی نتیجة چیست؟
با پرسیدن این سؤاالت میخواهیم بدانیم چه عواملی در ایجاد
تغییرات رشدی ،مؤثر هستند؟ عوامل موثر بر رشد چیست؟
دلیل مطرح کردن این پرســشها این اســت که در واقع به
دنبــال علت و چرایی تغییرات هســتیم .برای درک بهتر این
موضوع یک مثال میزنیم.

رسش

عوامل محیطی

2

هر دو .ابتدا باید به سن و آمادگی زیستی برسیم و
بعد تمرین کنیم و آموزش بدهیم.

(عوامل وراثتی)
(عوامل محیطی)

1

2

مثال اگـر از شـما بپرسـند «چـی میشـه کـه یـه بچـه راه
میفتـه؟» احتمـاالً بـا توجه بـه عوامل وراثتـی و محیطی چنین
جوابهایـی میدیـد:

عوامل وراثتی

کتابنامـه

عوامل محیطی

ـ بزرگ میشه

ـ تمرین میکنه

ـ عضالت پاش قوی میشه

ـ بهش یاد میدن

ـ بین اعضای بدنش تعادل و ـ تشویقش میکنند
هماهنگی به وجود میاد

ـ از بزرگترها تقلید میکنه

ـ به سن راه رفتن میرسه

این جوابها همان عوامل مؤثر بر رشــد هســتند ،که به دو
دستة کلی تقسیم میشوند:
 1عوامل وراثتی (ستون سمت راست)
 2عوامل محیطی (ستون سمت چپ)
پسعواملمؤثربررشدبهدودستةوراثتیومحیطیتقسیممیشود.

عوامل مؤثر بر رشد عبارت است از:
 .1عوامل وراثتی :عواملی که مربوط به شرایط زیستشناختی و
ژنتیکی فرد هستند.
 .2عوامل محیطی :عواملی که مربوط به شرایط بیرونی فرد هستند.
نکتۀ تصویر صفحۀ  38کتاب درسی
سرعت رشد در ابتدای تولد خیلی زیاد است؛ یعنی بیشترین
تغییرات در یک تا دو سالگی اتفاق میافتد .از حدود  4سالگی
سرعت رشد یکنواخت میشود( .البته در دورة نوجوانی مجددا ً
رشد سرعت مییابد)
فلشبک :اهداف علم روانشناســی در درس یک را
به یاد بیاورید .دومین هدف تبیین است که به بیان چرایی
پدیدهها میپــردازد .از آنجایی که در بحث عوامل مؤثر بر
رشد روانشناسان به دنبال چرایی و علت تغییرات رشدی
هستند ،میتوان گفت در اینجا ،هدف آنها «تبیین» است.

در جدول زیر مثالهایی از عوامل وراثتی و محیطی مطرح شده است.
ویژگی افراد

عامل وراثتی

عامل محیطی

چرا علی قد بلند

چون ژن

چون تغذیه و ورزش مناسب

است؟

قدبلندی دارد.

داشته است.

چرا زهرا زود به

چون مادر و مادربزرگش زود به

چون در شرایط آب و هوایی

بلوغ رسیده؟

بلوغ رسیدهاند.

نامناسب قرار گرفته است.

چرا مریم زود

چون ذاتاً آدم

چون یاد نگرفته که چگونه

عصبانی میشود؟

پرخاشگری است.

خشمش را کنترل کند.

نکتــه :درمورد ویژگیهای جســمانی (مثل قدبلند بودن) راحتتر میتوانیم مشخص
کنیم که کدام عامل نقش پررنگتری داشته اما درمورد ویژگیهای روانشناختی (مثل فعال
و زودجوش بودن) انجام این کار دشوارتر است.
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3

(محیطی)

فعالیت  2ـ ـ 1

در صفحة  39کتاب درســی در هر یک از ابیات ،نقش یکی از
عوامل مؤثر بر رشــد مشخص شده است که در جدول زیر به
آن اشاره نمودهایم:
1

2

(وراثتی)

3

(محیطی)

(محیطی)

6

 .1امان از همنشــین بد که میتواند
انسان را جهنمی کند!

عوامل محیطی

 .2همانطــور که هــر کاری کنیم
گردو روی گنبد نمیماند ،تربیت هم
در فــردی که ذاتاً نااهل هســت ،اثر
ماندگاری ندارد.

4

5

مفهوم بیت

عامل مؤثر بر رشد

پس عوامل مؤثر بر رشد به دو دستة کلی تقسیم میشوند؛ به جدول زیر توجه کنید.

عوامل وراثتی

 .3کســی که از خاندان بدی به دنیا
آمده باشــد ،حتی اگر با انســانهای
خوب همنشــین شود ،در نهایت مثل
خاندانش میشود.

عوامل وراثتی

 .4نصیحت کردن کســی که سیهدل
اســت (ذات بــدی دارد) مانند فرو
کردن میخ در سنگ ،بیفایده است.

عوامل وراثتی

 .5پســر حضرت نوح چون با افراد بد
همنشین شــد ،اثری از پیامبرزادگی
در او باقی نماند.

عوامل محیطی

 .6گِل با اینکه ذاتاً پســت و بیارزش
است در اثر همنشینی با ُگل میتواند
مانند مشک ،خوشبوی شود.

عوامل محیطی

عوامل مؤثر بر رشد

٢

تست

وراثتی (زیستی)

محیطی (آموزشی)

درون فرد هستند.

بیرون از فرد قرار دارند.

پیش از تولد وجود دارند.

پس از تولد به وجود میآیند.

نسبتاً ثابت و قابل پیشبینیاند.

نسبتاً متغیر و غیرقابل پیشبینیاند.

فعالیت  1-2صفحه  39کتاب درسى :به نکته تستی این فعالیت دقت کنید:
نکته تستی :برای تشخیص اینکه هر بیت یا هر جمله بر کدام عامل تأکید میکند،
به این موضوع توجه کنید:
ـ اگر شاعر ویژگیهای انسانها و سرنوشت آنها را قابل تغییر میداند ،تأکید آن بیت  /جمله
بر عوامل محیطی است.
ـ اگر شــاعر ویژگیهای انسانها و سرنوشــت آنها را غیر قابل تغییر و از پیش تعیینشده
میداند ،تأکید آن بیت  /جمله بر عوامل وراثتی است.

درس

روانشناســی که معتقد اســت برخی رفتارهای والدین با

فرزندشان شــخصیت آنها را شکل میدهد و روانشناسی
که معتقد اســت هوش یک ویژگی ذاتی است و چندان قابل

افزایش نیست ،به ترتیب کدامیک از عوامل مؤثر بر رشد را

بیشتر مؤثرتر میدانند؟

 )1وراثتی ـ محیطی
 )2وراثتی ـ وراثتی
 )3محیطی ـ محیطی
 )4محیطی ـ وراثتی
سخ :رفتارهای والدین یک عامل محیطی است؛ پس تأکید
پااسخ:
روانشــناس اول به عوامل محیطی است .روانشناس دوم بر
عوامــل وراثتی اســت؛ زیرا هوش را ذاتی و غیــر قابل تغییر
میداند؛ بنابراین گزینة « »4صحیح است.
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کتابنامـه

4

عوامل وراثتی

در شمارة  2عوامل وراثتی و محیطی را به صورت کلی معرفی
کردیم .در این قســمت عوامل وراثتی را روشــنتر میکنیم.
عوامل وراثتی عواملی هســتند که به شرایط زیستشناختی و
ژنتیکی فرد مربوط هستند و به دو دستة کلی تقسیم میشوند.
توجه :این دســتهبندی به شکل مستقیم در کتاب ذکر
نشده ،ولی مطالب آن موجود است.
 1عوامل وراثتی مخصوص هر فرد:
باعث شــباهت فرد به نزدیکانــش و تفاوت او با افراد غریبه
میشود؛ مثل اینکه برخی افراد از هوش باالتری برخوردارند.
 2عوامل وراثتی مشترک بین همة انسانها:
باعث شــباهت انسانها در جنبههای مختلف رشد میشود؛
مثــل اینکه همة کودکان بهطور میانگین در یک بازة ســنی
یکسانی راه میافتند.
ݘ
دسته اول :عوامل وراثتی مخصوص هر فرد
این دســته از عوامل وراثتی مربوط به ژنهایی هســتند که از
زمان تشکیل نطفه همراهمان بودهاند و از پدر و مادرمان به ارث
رسیدهاند .این ژنها باعث شباهت ما به پدر و مادر و یا خواهر و
برادرمان و همینطور باعث تفاوت ما با افراد دورتر میشود .مث ً
ال
کودکی که رنگ چشم روشن ،قدرت بدنی باال ،دیر حرف زدن و...
را از طریــق پدر و مادر خود به ارث برده ،از این جهت به آنها
شبیه اســت و با دوستان خود متفاوت است .مثالهایی که در
شمارة  2برای عوامل وراثتی ذکر کردیم جزء این دسته هستند.

1

3

سؤال :شباهت دوقلوها به موازات رشد بیشتر میشود یا کمتر؟
پا ســخ :اگــر عوامل محیطی متفاوتــی را تجربه کنند (مث ً
ال
مدرسة مختلف ،دوستان متفاوت ،دانشگاه و شهر متفاوت و)...
احتماالً شــباهت آنهــا با گذشــت زمان کمتر میشــود.
اما اگر عوامل محیطی یکسانی داشته باشد ،شباهت بین آنها
باقی میماند.

حواستون باشه :صفاتی که در اثر عوامل وراثتی خاص
هر فرد به وجود میآیند ،پیش از تولد در فرد نهفته هســتند.
(یعنی از زمان تشــکیل نطفه) .برخی از آنها مثل قد ،وزن و
رنگ چشــم از بدو تولد ظاهر میشوند اما برخی دیگر با گذر
زمان خود را نشان میدهند.

4

5

الزمه اما کافی نیست!

عوامل وراثتی در دوقلوها

هرچقدرافرادژنهایمشترکبیشتریداشتهباشند(عواملوراثتی
بیشتر) احتمال شباهت داشتنشان به یکدیگر بیشتر میشود .به
همین دلیل بیشترین شباهت در دوقلوهای همسان وجود دارد.
 .1حتماً همجنساند.
 .2بیشــتر اوقات از لحاظ ظاهر و رفتار
همسان غیرقابل تشخیصاند( .بیشترین شباهت)
 .3ویژگیهای وراثتی یکسان دارند
 .4از یک تخمک به وجود آمدهاند.
دوقلوها
.1گاهیهمجنس،گاهیغیرهمجنساند.
ناهمسان  .2از دو تخمک به وجود آمدهاند.
 .3شباهت آنها مانند شباهت خواهر
و برادرهای معمولی است.

2

۵

دستۀ دوم :عوامل وراثتی مشترک بین نوع انسانها

دستة دوم از عوامل وراثتی ،وراثت مشترک بین همة انسانها (نوع انسانها) است .این عوامل
وراثتی باعث شباهتهایی در فرایند رشد همة انسانها میشود .مث ً
ال بهطور میانگین کودکان
در  15ماهگی راه میروند ،نوجوانان در  11تا  14سالگی به بلوغ میرسند و. ...

رســیدن به این تواناییها نیاز به یک آمادگی دارد .این آمادگی در همة افراد به شــکل نهفته
وجود دارد و وقتی به ســن الزم میرسند ،خود را نشان میدهد« .آمادگی خاص نهفته» اشاره
به یک اصطالح مهم در روانشناسی رشد دارد« :رسش»

سؤال :آیا از همان ابتدای تولد مشخص است نوزاد ما چه زمانی راه میافتد؟ چه زمانی حرف
میزند؟ چه زمانی مینویسد؟ بهعبارت دیگر آیا هر فردی از ابتدای تشکیل نطفه ،خصوصیات
ثابتی به دست میآورد؟

پا ســخ :نمیتوانیــم دقیقاً معلوم کنیم نوزاد ما چه ســنی راه میافتد یــا حرف میزند ،اما
میتوانیم میانگین احتمال وقوع آن را در دامنههای سنی خاصی پیشبینی کنیم.
حواســتون باشــه :بهطور کلی پیشبینی کردن اینکه هر فرد از ابتدای تشــکیل نطفه
تا مرگ ،چه خصوصیات نســبتاً ثابتی را در دامنههای ســنی خاص به دست میآورد ،براساس

عوامل وراثتی است
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تعریف اول

6

خالصة ویژگیهای رسش:

تعریف دوم

مشابه

نه خود وقوع!

 .1بین افراد مختلف مشترک است.
 .2دامنة سنی تقریباً مشخص دارد.
 .3وابسته به آمادگی زیستی است.
 .4طبق یک برنامة طبیعی صورت میگیرد.
 .5با گذشت زمان ،اتفاق میافتد.
 .6مستقل از محیط است ،اما از آن تأثیر میپذیرد.
 .7احتمال وقوع آن در دامنههای ســنی خاص تقریباً
قابل پیشبینی است.

تست
 .1کدام ویژگی بیشتر تابع رسش است؟

 )2نواختن پیانو
 )1دوچرخهسواری کردن
 )4شعر خواندن
 )3چهاردست و پا رفتن
سخ :چهار دست و پا رفتن یکی از ویژگیهای رشدی است
پااسخ:
که بیشــتر تحتتأثیر رسش است چون :اکثر کودکان در سن
تقریباً یکســانی چهار دست و پا حرکت میکنند ،دامنة سنی
مشــخص دارد (بین  7تا  10ماهگی) ،نیاز به آمادگی زیستی
دارد (سفت شدن زانوها و دســتها ،باال نگهداشتن عضالت
شــکم) ،در بیشــتر کودکان با گذشــت زمان و طبق برنامة
طبیعی رسش و مستقل از محیط ،به وجود میآید.
دوچرخهســواری کردن ،نواختن پیانو و شــعر خواندن سن
مشخص و مشترکی ندارند و بیشتر وابسته به عوامل محیطی
هستند؛ بنابراین گزینة « »3صحیح است.
 .2این واقعیت که انســانها در جنبههای بسیاری از رشد
شبیه یکدیگر هستند ،نشاندهندة چیست؟

		
 )1غریزه
		
 )3یادگیری

۶

مفهوم رسش

تعریف رسش یا پختگی :تغییراتی که وابسته به آمادگی زیستی است و با گذشت زمان طبق یک
برنامة طبیعی انجام میگیرد.
مثال اگه نوزادی  ۵ماهه در یک محیط پرجمعیت رشد کنه و دائم با او صحبت بشه ،میتونه صحبت

کنه؟ قطعاً نه .چون زبان ،حنجره ،لبها و مهمتر از همه سیستم مغزی او به آمادگی زیستی الزم نرسیده.
اگر برای یک نوزاد  ۶ماهه بهترین مربی ورزش رو بگیریم و دائم باهاش تمرین کنیم که راه بره ،راه
میفته؟ نه! چون عضالت پا و بدنش به آمادگی زیستی الزم نرسیدند.

نتیجهگریی :زمان شــروع بعضی از تغییرات وابســته به آمادگی زیســتی است .به این
تغییرات میگوییم رســش .همانطور که از اسم آن پیدا اســت ،رسش یعنی رسیدن (از بن
مضارع «رسیدن» ساخته شده :رس  -ِ +ش) منظور رسیدن به آمادگی زیستی الزم یا رسیدن
سن الزم است.
به حداقل ِ
ً
این تغییرات نسبتا مســتقل از محیط اتفاق میافتند؛ یعنی در شرایط نرمال ،خودبهخود طبق
یک برنامۀ طبیعی بهوجود میآیند .برای مثال تقریباً همۀ بچهها یکسری مهارتهای حرکتی
را با ترتیب مشــخصی بهدســت میآورند؛ از جمله غلتیدن ،ســینهخیز رفتن ،چهار دست و
پا رفتن ،نشســتن و راه رفتن .البته عوامل محیطی هم تا حدودی میتوانند تأثیرگذار باشــند.
برای مثال بچههایی که اطرافیانشان زیاد با آنها صحبت میکنند ،ممکن است کمی زودتر حرف
بزنند .ولی باز هم در همان دامنۀ ســنی که رســش تعیین میکند ،شــروع به صحبت میکنند.

 )2وراثت
 )4استعداد

پا ســخ :اینکه ما انسانها در جنبههای بسیاری از رشد شبیه
یکدیگر هستیم ،نشاندهندة این است که وراثت خصوصیات
مشــترکی را در برنامة زیستشناختی و طبیعی رشد ما قرار
داده اســت یعنی همان عوامل وراثتی دســته اول؛ بنابراین
گزینة « »2صحیح است.
حواستون باشه 1 :شباهتهایی که بین همة انسانها
وجود دارد ،مربوط به عوامل وراثتی و رسش است.
 2از آنجایی که تغییرات انسانها در جنبة جسمانی رشد ،بیش
از جنبههای دیگر وابسته به آمادگی زیستی است و طبق یک
برنامة طبیعی بهوجود میآید ،میتوانیم بگوییم عامل «رسش»
در جنبــة جســمانی ،بیش از جنبههای دیگــر نقش دارد.

بچهها یک سؤال؟!

رسش را در زندگی خودتان در نظر بگیرید .هرچه به ذهنتان
میرسد بنویسید.
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عوامل محیطی
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عوامــل محیطــی در بیرون از فــرد وجود دارنــد و برنحوة
بــروز تغییــرات در جنبههــا و مراحل مختلف رشــد تأثیر

میگذارند .برای درک بهتر عوامل محیطی یک مثال میزنیم.
مثال بــرای اینکه یه کودک دوچرخهســواری یــاد بگیره چه

چیزی الزم است؟

 1عوامل وراثتی :اول از همه باید به یه ســن مشخصی برسه و

نه همه توانمندیها! بعضی از توانمندیها

یه آمادگی زیستی پیدا کنه .هیچوقت نمیتونیم از یه کودک  2ساله
توقع داشــته باشیم دوچرخهسواری رو یاد بگیره .حتی اگه بهترین
مربی رو براش بگیریم.

 2عوامل محیطی :وقتی به یه آمادگی زیستی اولیه رسید و  ۴ـ 3

ســاله شــد ،میتونیم براش دوچرخه بگیریم و شروع کنیم به
تمرین کــردن و آموزش دادن .در غیر ایــن صورت هیچوقت
خودبهخود دوچرخهسواری رو یاد نمیگیره!

نتیجهگریی :بســیاری از توانمندیهای جسمانی (مثل
دوچرخهسواری) و توانمندیهای شــناختی (مثل یادگیری
زبان دوم) عالوهبر افزایش ســن و رسیدن به آمادگی زیستی
(عامل) ،بیشتر نیاز به یادگیری (عامل) دارند.
یادگیری یکی از عوامل محیطی موثر بر رشد است .برخی دیگر
از این عوامل عبارتند از :تمرین ،آموزش ،تقلید و الگوبرداری،
مشاهده ،تشویق و تنبیه ،تجربه و تعامل با افراد.
کتابنامـه

پاس ــخ س ــؤال کتاب (صفحه  :)۴2اینکه ســن شــروع
صحبــت کــردن در همة کــودکان تقریباً یکســان اســت،
نشاندهندة نقش رسش و عوامل وراثتی است که ویژگیهای
مشترکی را در برنامة رشــد طبیعی انسانها قرار داده است.
کــودکان خانوادههــای پرجمعیت کلمات بیشــتری
اینکه
ِ
میآموزنــد ،نشــاندهندة نقش عوامل محیطی اســت؛ مثل
مشاهدة خواهر و برادرها ،شنیدن کلمات بیشتر و...
قاط ــی نکنیــن 1 :سن شــروع یک مهارت بیشتر
تحتتأثیر رســش است اما مسلط شدن ،پیشرفتهتر شدن،
با مهارتتر شدن در آن ویژگی ،تحتتأثیر عوامل محیطی
است 2 .شباهتهای افراد در سن شروع تواناییها مربوط
به رســش اســت .تفاوتهای افراد در نحوة بروز تواناییها
مربوط به عوامل محیطی است.

۸

مراحل مهم رشد در فراخنای زندگی

اگر از شما بپرسیم چه زمانی دورة کودکی را پشت سر گذاشتید
و وارد نوجوانی شدید ،نمیتوانید مرز دقیق و مشخصی را بیان
کنید! زیرا بســیاری از تغییرات رشــدی به صورت پیوسته و
تدریجی اتفاق میافتند و نمیتوان بهراحتی آنها را به مراحل
متمایز تقسیم کرد.بنابراین چون رشــد ،یک فرایند پیوسته
است ،تقسیم کردن رشد به مراحل مختلف کار دشواری است.
با این وجود روانشناسان رشد ،براساس ویژگیهای بارز و خاصی که
در هر دوره وجود دارد ،مراحل مختلف رشد را از هم تفکیک کردهاند.
اینمراحلرادرجدولصفحة44کتابدرسیمالحظهمیکنید.

8

(کمی)

نه این که کال نتونیم!

گفتیم فراخنای زندگی یعنی طول زندگی که از زمان انعقاد نطفه تا مرگ رو در برمیگیره

حواستون باشه :امروزه ،اکثر روانشناسان رشد ،به رشد مرحلهای اعتقاد دارند.
کدام گزینه دربارة رشد درست است؟

تست

 )1پیوستگی رشد ،تقسیم مراحل رشد را تسهیل میکند.
 )2امروزه رشد مرحلهای مورد قبول واقع نشده است.
 )3نمیتوان رشد را به مراحل مشخصی تقسیم کرد.
 )4ابعاد مختلف رشد در طول زندگی به مراحل مختلف تقسیم میشود.
سخ :بررسى سایر گزینهها:
پااسخ:
گزینة  1نادرست است ،چون پیوستگی رشد باعث میشود ،ویژگیهای مربوط به رشد انسان
را نتوانیم به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کنیم.
گزینة  2نادرست است ،زیرا امروزه اکثر روانشناسان رشد ،به رشد مرحلهای اعتقاد دارند.
گزینة  3نادرست است ،زیرا ابعاد مختلف رشد در طول زندگی یا فراخنای زندگی ،به مراحل
مختلف تقسیم میشود هر چند این کار ،کار راحتی نیست؛ بنابراین گزینة « »4صحیح است.

نمودار رشد مرحلهای
مراحل از هم تفکیک شدند
(نظر امروزة اکثر روانشناسان)

نمودار رشد غیرمرحلهای
مراحل از هم قابل تفکیک نیستند
(روانشناسان در گذشته به رشد غیرمرحلهای اعتقاد داشتند).
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قاطـی نکنین 1 :کودکان نوپا ،کودکان  1تا  3ساله
هستند که تازه راه افتادهاند و طبق جدول ،در «کودکی اول»
قرار میگیرند 2 .طبق جدول ،کودکی دوم تا شروع بلوغ جنسی
است .بعد از کودکی دوم هم نوجوانی قرار دارد .پس نتیجه
میگیریم که شروع نوجوانی و شروع بلوغ جنسی همزمان
هستند( .اما دقت کنید که نمیتوانیم بگوییم پایان نوجوانی
هم ،پایان بلوغ جنسی است)  3پایان نوجوانی عالوه بر سن
(20سالگی) با دو مالک دیگر تعیین میشود .1 :شروع به
کار و اشتغال  .2استقالل از والدین  4با توجه به اینکه بعد از
نوجوانی ،مرحله جوانی قرار دارد ،نتیجه میگیریم شروع به
کار و استقالل از والدین شروع جوانی هم محسوب میشود.

تست

 .1کدام عبارت دربارة مراحل رشد در فراخنای زندگی نادرست است؟

 )1کودکی دوم با شروع بلوغ جنسی پایان مییابد.
 )2نوجوانی با پایان بلوغ جنسی به اتمام میرسد.
 )3نوجوانی با شروع بلوغ جنسی آغاز میشود.
 )4نوجوانی میتواند با استقالل از والدین به اتمام برسد.
پاســخ :عبارت گزینة « »2نادرســت اســت؛ زیــرا با توجه به
جــدول کتاب ،دو مالک برای پایــان نوجوانی وجود دارد که
پایــان یافتن بلوغ جنســی جزء آنها نیســت .این دو مالک
عبارت اســت از 1 :مالک ســنی (رســیدن به  20سالگی)
 2مالک غیر ســنی (استقالل از والدین و شــروع کردن کار)
بررسى سایر گزینهها:
گزینة  1درست اســت ،چون در جدول نوشته شده کودکی
دوم تا شروع بلوغ جنسی است.
گزینة  3درست است ،در کتاب گفته شده کودکی دوم تا شروع
بلوغ جنسی اســت و بعد از کودکی دوم هم نوجوانی است .پس
نتیجه میگیریم که نوجوانی و شروع بلوغ جنسی همزمان هستند.
گزینة  ۴درست است .برخی پایان نوجوانی را زمانی میدانند
که فرد از والدین مستقل شود و شروع به کار کند.
بنابراین گزینة « »2صحیح است.

9

۹

تقسیمبندی مراحل رشد در فراخنای زندگی

عمر انسان بعد از تولد به سه دورة اصلی تقسیم میشود:
 1کودکی :تولد تا 12سالگی
 2نوجوانی 12 :تا 20سالگی
 3بزرگسالی20 :سالگی تا آخر عمر
کودکی به سه دوره تقسیم میشود:
 1طفولیت :تولد تا 2سالگی
 2کودکی اول 2 :تا 7سالگی
 3کودکی دوم 7 :تا 12سالگی
نوجوانی به مراحل جداگانهای تقسیم نمیشود( .چون مرحلة گذر از کودکی به بزرگسالی است)
بزرگسالی به سه دوره تقسیم میشود:
 1بزرگسالی اول (جوانی) 20 :تا 40سالگی
 2بزرگسالی دوم (میانسالی) 40 :تا 65سالگی
 3پیری 65 :سالگی به باال

نکتــه تســتی 1 :مراحــل ذکرشــده در جــدول
کتــاب ،از بعــد از تولد شــروع میشــوند .در حالی که
فراخنــای زندگی یا طــول زندگی از زمــان انعقاد نطفه
(قبل تولد) شــروع میشــود؛ پس یک مرحلة قبل تولد
هم داریم که در شــمارش اینجا حســاب نشــده است.
 2بهطور کلی بعد از تولد  3تا مرحلة اصلی و  7تا مرحلة
فرعی داریم .سعی کنید شمارة هر مرحله را حفظ کنید.
 .2با توجه به تقسیمبندی مراحل رشــد انسان ،کدام بازه
با عنوان «کودکی دوم» و «بزرگسالی اول» شناخته میشود؟

 )1قبل از دبستان ـ  20تا  45سالگی
 7 )2ســالگی تا شروع بلوغ جنسی ـ اســتقالل از والدین تا
 40سالگی
 )3شروع بلوغ جنسی تا  12سالگی ـ  20تا  40سالگی
 10 )4تا  12سالگی ـ  25تا  40سالگی
سخ :کودکی دوم 7 :تا  12سالگی (تا شروع بلوغ جنسی)
پااسخ:
بزرگسالی اول = جوانی =  20تا  40سالگی = شروع به کار و
استقالل از والدین تا  40سالگی
بنابراین گزینة « »2صحیح است.

درس

٢
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مراحل رشد انسان از نظر پیامبر (ص)

از نظر پیامبر گرامی اســام ،رشد انسان تا 21سالگی به سه
دوره تقسیم میشود:
 7سال اول :آقا و سرور
 7سال دوم :فرمانبردار
 7سال سوم :وزیر و مشاور
خالصة ویژگیهای مراحل رشــد را از نظــر پیامبر (ص) در
جدول زیر میخوانید.

کتابنامـه

مراحل رشد

توضیحات

هفت
سال اول
(آقا و سرور)

ـ آزاد بودن در بازی
ـ رشد دادن عواطف و احساسات صحیح
ـ پرورش با رفتار خوب و گفتار پسندیده
ـ توقع اطاعت نداشتن
ـ استفاده از حس تقلید با عمل و گفتار صحیح
(یعنی والدین باید عمل و گفتار صحیح داشته
باشند تا کودکان از آنها تقلید کنند).

هفت
سال دوم
(فرمانبردار)

ـ فهماندن تدریجی زشتیها و زیباییها
ـ تالش برای تأدیب
ـ هدایت کردن به ارزشها
ـ دور کردن از زشتیها

10
1
3

تست
 .1از نظر پیامبر اسالم (ص) کدام عبارت دربارة کودکی که در
دورة دبستان قرار دارد ،درست است؟

 )1نمیتوان توقع اطاعت از او داشت.
 )2فرمانبردار و مطیع است.
 )3در بازی کردن آزاد است.
 )4در تصمیمگیریها دخالت میکند.
پا ســخ :دورة دبســتان تقریباً  7سال دوم زندگی است که از

نظر پیامبر کودک در این دوره فرمانبردار است.
برر︨ ﹩سایر گزینهها:
گزینة  7 1سال اول (قبل از دبستان)
گزینة  7 3سال اول (قبل از دبستان)
گزینة  7 ۴سال سوم (نوجوانی)

بنابراین گزینة « »2صحیح است.

4

5

تدریجی نه ناگهانی!

1

2

3

ـ رفتار کردن به منزلة مشاور
هفت
ـ متوقف کردن برخورد آمرانه
سال سوم
ـ عضو بزرگ خانواده به حساب آوردن
(وزیر و مشاور)
ـ دخالت دادن در تصمیمگیریها
حواســتون باشــه :دورههای رشد در اسالم با دورههای
روانشناسان تقریباً مطابقت دارد.
 7 1سال اول (آقا و سرور) = قبل از دبستان = کودکی اول
 7 2سال دوم (فرمانبردار) = دورة دبستان = کودکی دوم
 7 3سال سوم (وزیر و مشاور) = نوجوانی

2

2

1
3

از این کلمه میفهمیم که تا قبل این
میشدآمرانه رفتار کرد

4

 .2تالش برای تأدیب فرزند در کدام دوره اهمیت دارد؟

 )4نوجوانی
 )3کودکی اول
 )1هفت سال سوم  )2دبستان
پاســخ :در هفت ســال دوم کمکم باید زشتیها و زیباییها را به کودک فهماند و در تأدیب او
ن است؛ بنابراین گزینة « »2صحیح است.
کوشش کرد .هفت سال دوم تقریباً معادل دورة دبستا 

۱۱

ویژ گیهای رشد در ٔ
دوره قبل از تولد

منظور از «دورة قبل از تولد» از زمان تشکیل نطفه تا تولد (یعنی دوران بارداری) است.همانطور
که گفتیم فراخنای زندگی یا طول زندگی از زمان انعقاد نطفه تا مرگ است.پس نقطة شروع
رشد انســان تشکیل نطفه اســت .در نمودار زیر فرایند تشــکیل نطفه را مالحظه میکنید:
آزاد شدن تخمک در بدن مادر
لقاح تخمک مادر و اسپرم پدر ( 23کروموزوم از پدر و  23کروموزوم از مادر دریافت میشود).
بارور شدن تخمک ( 46کروموزوم در تخمک بارور شده وجود دارد).
تشکیل نطفه و شروع رشد انسان

35

11

1
6

2

4

3

5

7

حواستونباشه 1 :عواملذکرشده،جزءعواملمحیطیمحسوب
میشوند ،چون بدن مادر محیطی است که جنین در آن رشد میکند
و عوامل مربوط به مادر جزء محیط بیرونی جنین هستند 2 .انتقال
صفات به جنین از طریق کروموزومهای پدر و مادر ،جزء عوامل وراثتی
محســوب میشود ،چون که در درون ســلولهای جنین وجود دارد.
 3در کتاب درسی خواندید «عوامل وراثتی ایجادکنندة صفاتی است
که از قبل در فرد نهفته است» منظور از صفات نهفته صفاتی است که
از طریق کروموزومها در بدو شکلگیریِ نطفه به فرد منتقل میشود.

تست

کدام گزینه دربارة رشد قبل از تولد درست است؟

 )1تخمک بارورشدة طبیعی دارای  23کروموزوم است.
)2کیفیتتغذیةمادریکیازعواملزیستیمؤثردررشدجنیناست.
 )3آثــار مخرب عوامل شــیمیایی بر جنین یکــی از عوامل
محیطی مؤثر در این دوره است.
 )4رشد انسان از زمان تشکیل تخمک آغاز میشود.
پا ســخ :عوامل شــیمیایی در جنگها یکی از عوامل محیطی
است؛ چون مربوط به محیط بیرون از جنین است.
بررسى سایر گزینهها:
گزینة  1دارای  46کروموزوم است.
گزینة  2از عوامل محیطی است.
گزینة  ۴از زمان تشــکیل نطفه یا بارور شــدن تخمک آغاز
میشود؛ بنابراین گزینة « »3صحیح است.

12

باور غلط

تعریف سوم از روانشناسی رشد (دو تا تعریف اول رو صفحه  37مشخص کردیم)

محتوای آموزشى تکمیلى

تست
کدام گزینه نشاندهندة شروع رشد انسان است؟

 )1بزرگ شدن نطفه
 )2بارور شدن تخمک
 )3زمان تولد
 )4یک سالگی
پاسخ :شروع رشد انسان = تشکیل نطفه = بارور شدن تخمک توسط اسپرم
بنابراین گزینة « »2صحیح است.
برخی از عوامل مؤثر بر رشد قبل از تولد عبارتاند از:
 .1سن مادر
 .2کیفیت تغذیه
 .3فشار روانی
 .4آلودگی محیط
 .5حالتهای هیجانی مادر
 .6آرامش مادر (بهویژه ارتباط با خدا)
 .7استفاده از داروها
 .8عوامل شیمیایی

۱۲

ویژ گیهای رشد در ٔ
دوره کودکی

همانطور که در جدول  2ـ  1مالحظه کردید ،از زمان تولد تا
 12ـ  11سالگی دورة کودکی نامیده میشود.
دورة کودکی به سه دورة فرعی تقسیم میشود:
 .1طفولیت (تولد تا  2سالگی)
 .2کودکی اول ( 2تا  7سالگی)
 .3کودکی دوم ( 7تا  11سالگی)
حواســتون باشــه :دورة کودکــی یکــی از دورههــای
مهم زندگی اســت و بیشــتر از دورههای بعــدی مورد توجه
روانشناسان رشد قرار گرفته است .اما این باور که روانشناسی
رشد فقط دورة کودکی را مطالعه میکند ،نادرست است.

تست
کدام عبارت دربارة رشــد در دورة کودکی درســت است؟

)1روانشناسیرشدفقطخصوصیاتدورةکودکیرابررسیمیکند.
 )2دورة کودکــی از  2تــا  12ســالگی را دربرمیگیــرد.
 )3دورة کودکــی از ســایر دورههــای رشــد مهمتر اســت.
 )4در کودکــی تغییــرات کــم ولــی ســریع رخ میدهد.
پا ســخ :با توجه به جملة کتاب ،دورة کودکی نســبت به سایر
دورههای بعدی اهمیت زیادی دارد.
بررسى سایر گزینهها:
گزینة  1نادرست است ،چون موضوع روانشناسی رشد مطالعة
علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا مرگ است.
گزینة  2نادرست است ،چون منظور از رشد در دورة کودکی
از زمان تولد تا  12ـ  11سالگی است.
گزینة  ۴نادرســت است ،چون رشد در دورة کودکی با سرعت
و تغییرات زیادی همراه است؛ بنابراین گزینة « »3صحیح است.

درس
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رشد جسمانی -حرکتی در کودکی

13

رشد جسمانی ـ حرکتی در دورة کودکی (از تولد تا نوجوانی)
با ســرعت و تغییرات بسیاری همراه اســت .در کتاب به این
موارد اشاره شده است:
 1تغییــر در انــدازه و ظاهــر بــدن (افزایش قــد و وزن)
 2تغییــر در اعضــا و اندامهــای بدن (افزایــش وزن مغز یا
استحکام استخوانها)
 3تغییر در مهارتهای حرکتی درشت و ظریف (سینهخیز رفتن،
چهار دست و پا رفتن و)...
حواستون باشه :وزن نوزاد پس از گذشت  6ماه دو برابر و

پس از گذشت  1سال سه برابر میشود.

کتابنامـه

نمودار رشد جسمانی ـ ـ حرکتی در طفولیت
از نمودار (صفحة  47کتاب درسی) چند نکته را متوجه میشویم:
 1برای مهارتهای حرکتی میتوانیم یک دامنة سنی مشخص
کنیم نه یک نقطة ســنی .مث ً
ال بعضــی بچهها در  3ماهگی و
برخی در  5ماهگی غلت میزنند.
 2این مهارتها با هم همپوشانی دارند .مث ً
ال وقتی یک کودک
غلت میزند ،ممکن است همزمان نشستن با کمک را هم یاد بگیرد.
 3مفهوم رســش را به یاد بیاورید .با توجه به اینکه بیشــتر این
تواناییهای جسمانی دامنة سنی مشخصی دارند و طبق یک برنامة
طبیعی اتفاق میافتند ،میتوانیم بگوییم رشد جسمانی ـ حرکتی
در دوران طفولیت بیشتر از سایر جنبههای رشد وابسته به رسش
(عوامل زیستی) است.
نموداری را که در صفحة  47کتاب آمده است ،به شکل جدول
آوردهایم تا بهتر آن را یاد بگیرید .این جدول بازة سنی تواناییها
را نشان میدهد.
سن (برحسب ماه)

توانایی حرکتی

تولد (صفر) تا  2ماهگی

باال نگه داشتن چانه و سینه

 2تا  5ماهگی

غلت زدن

 3تا  6ماهگی

نشستن با کمک

 5تا  8ماهگی

نشستن مستقل

 7تا  10ماهگی

ایستادن با کمک

 9تا  12ماهگی

بلند شدن از وضعیت نشسته

 11تا  14ماهگی

ایستادن مستقل

 12تا  15ماهگی

راه رفتن مستقل

لطفا بازة سنی و ترتیب تواناییهای جدول را حفظ کنید.
برای راحتتر شــدن این کار دو تست به همراه دو «نکته تستی»
میآوریم که اگر دوست داشتید میتوانید از آنها استفاده کنید.

محتوای آموزشى تکمیلى

تست
 .1ترتیب تواناییهای جسمانی دورة کودکی در کدام گزینه درست است؟

 )1ایستادن با کمک ـ نشستن مستقل ـ ایستادن مستقل
 )2بلند شدن از وضعیت نشسته ـ ایستادن با کمک ـ راه رفتن مستقل
 )3نشستن با کمک ـ غلت زدن ـ نشستن مستقل
 )4نشستن مستقل ـ بلند شدن از وضعیت نشسته ـ ایستادن مستقل
سخ :بررسى سایر گزینهها:
پااسخ:
گزینة  1نشستن مستقل قبل از ایستادن با کمک به وجود میآید.
گزینة  2ایستادن با کمک قبل از بلند شدن از وضعیت نشسته به وجود میآید.
گزینة  3غلت زدن قبل از نشستن با کمک به وجود میآید.
بنابراین گزینة « »4صحیح است.
نکته تستی :بهجز اولین توانایی (باال نگه داشتن چانه و سینه) که صفر تا  2ماهگی
است ،بقیة تواناییها ،بازة  3ماهه دارند.
سنی وقوع مهارتهای حرکتی دورة کودکی ،درست ذکر شده است؟
 .2در کدام گزینه بازة
ِ

 )1باال نگه داشتن چانه و سینه :صفر تا  3ماهگی
 )2نشستن با کمک 3 :تا  6ماهگی
 )3بلند شدن از وضعیت نشسته 10 :تا  12ماهگی
 )4ایستادن مستقل 11 :تا  13ماهگی

37

۱۴

انواع مهارتهای حرکتی

مهارتهــای حرکتــی دورة کودکی را میتوان به دو دســتة
حرکات درشت و حرکات ظریف تقسیم کرد.
حواســتون باشــه :کودکان ابتدا مهارت حرکات درشت
و سپس حرکات ظریف را به دست میآورند.
12

15

انواع مهارتهای حرکتی
درشت

تعریف مستلزم حرکت کل بدن و ماهیچههای بزرگ یعنی
بازوها ،پاها و تنة بدن هستند.

مثال پریدن ،راه رفتن ،دویدن ،غلت زدن ،ســینهخیز رفتن،

شوت کردن ،طناب زدن ،لیلی کردن

ظریف

تعریف نیاز به استفاده از ماهیچههای کوچک مثل انگشتان
دست و پا دارد.

مثال چنگ زدن ،گرفتن اشــیا ،ورق زدن کتاب ،قیچی کردن،

14

مداد به دســت گرفتن ،لگو ســاختن ،پازل ساختن ،باز و بسته

دکمه لباس
کردن در ،باز و بسته کردن
ٔ

دقت کنین :در نمودار صفحة  47کتاب درسی کتاب صرفاً
رشــد مهارتهای حرکتی درشــت در دورة طفولیت (تولد تا 2
سالگی) بیان شده است.

تست

کدام عبارت دربارة کودک  4سالهای که از پلهها باال میرود
ولی نمیتواند بند کفشهایش را باز و بسته کند ،درست است؟

پا سـخ :بـا دانسـتن نکتـة بـاال میتوانیـد بـا رد گزینههـای نادرسـت ،بهراحتـی بـه جـواب
برسـید .چـون در گزینههـای « »3و « »4بـازة  2ماهه نوشـته شـده که غلط اسـت .گزینة «»1
هـم چـون اولیـن توانایی اسـت ،بـازة دو ماهـه دارد و بایـد صفر تـا  2ماهگی باشـد؛ بنابراین
گزینـة « »2صحیح اسـت.
نکتـه تسـتی :بهجـز توانایـی اول (بـاال نگه داشـتن چانه و سـینه) ،توانایـی دوم (غلت
زدن) و توانایـی آخـر (راه رفتـن مسـتقل) بـازة سـنی سـایر تواناییهـا بـا عـدد فـرد شـروع

میشـود)11 ،9 ،7 ،5 ،3( .

 .3در کدام گزینه بازة سنی توانایی درست ذکر نشده است؟

 )1نشستن با کمک 3 :تا  6ماهگی
 )2ایستادن با کمک 7 :تا  10ماهگی
 )3بلند شدن از وضعیت نشسته 10 :تا  13ماهگی
 )4ایستادن مستقل 11 :تا  14ماهگی
سخ :با توجه به نکتة باال ،سن شروع در همة گزینهها باید عدد فرد باشد .ولی در گزینة «»3
پااسخ:
ســن شروع زوج است و نادرســت محسوب میشود .بلند شــدن از وضعیت نشسته  9تا 12
ماهگی است؛ بنابراین گزینة « »3صحیح است.

 )1در فرایند رشــد جســمانی ـ حرکتی از میانگین کودکان
همسن خود عقبتر است.
 )2از رشد جسمانی ـ حرکتی طبیعی برخوردار است.
 )3در فرایند رشــد جســمانی ـ حرکتی از میانگین کودکان
همسن خود جلوتر است.
 )4برای ارتقــای مهارتهای حرکتی خود نیازمند مراجعه به
روانشناس است.
پا ســخ :از آنجایــی که کودکان مهارتهــای حرکتی ظریف
(مثل بستن بند کفش) را دیرتر از مهارتهای حرکتی درشت
(مثــل باال رفتن از پلهها) یاد میگیرند و این کودک هنوز در
ابتدای کودکی قرار دارد ،فرایند رشد او طبیعی است؛ بنابراین
گزینة « »2صحیح است.

درس
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١۵

رشد شناختی در ٔ
دوره کودکی

در درس ( 1شــمارة  )22با فرایندهای شناختی آشنا شدید.
منظور از رشــد شناختی ،رشــد تواناییهای مرتبط با همان
فرایندها اســت؛ یعنی تواناییهای مربوط بــه توجه ،ادراک،
حافظه ،اســتدالل ،قضاوت ،تصمیمگیری و حل مسئله .عالوه
بر این رشــد شناختی تواناییهای زبانی را نیز در بر میگیرد.
در جدول زیر مثالهایی از هرکدام را مشاهده میکنید.

کتابنامـه

تواناییهای مربوط
به رشد شناختی

مثال

توجه

یک کودک  7ســاله تا چه مدت میتونه به
صحبتهــای معلم تــو کالس گوش کنه؟

ادراک

چه زمانی کودکان میتونن با دیدن اشیای
اطرافشان ،اونها رو شناسایی کنن (مثالً
بفهمن که این ماشین و این توپه).

حافظه

کودکان تو هر سنی چه میزان از اطالعات
حافظه خودشون نگه دارن؟
رو میتونن تو
ٔ

استدالل

یه کــودک از چه ســنی میتونــه برای
کارهایــی که انجــام داده ،دلیــل بیاره؟

قضاوت

کودکان  10ســاله چگونه درمورد درستی
یــا نادرســتی عمل دزدی ،نظــر میدن؟

حل مسئله

اگــه یه کودک  ۶ســاله خیابان گم شــه،
چطــور میتونه خونهشــون رو پیدا کنه؟

تصمیمگیری

کودکان پیشدبســتانی حداکثر بین چند
انتخــاب میتونــن تصمیمگیــری کنن؟

توانایی زبانی

کودکان در سن  2ســالگی چه جمالتی رو
میتونــن تو صحبت کردن بــه کار ببرند؟

رشد شناختی در کودک ششماهه
اگر شیشهشیر کودک شــشماههای را جلوی چشم خودش
پشت سرمان پنهان کنیم ،احتماالً برای پیدا کردن شیشهشیر
خود تالش نمیکند .این موضوع به رشد شناختی او ارتباط دارد.
نوزاد شــش ماهه با خودش این طور فکر میکند (اســتدالل
میکنــد) :فقط چیزی که دیده میشــود ،وجــود دارد .پس
اگر شیشهشــیر مــن دیده نمیشــود ،یعنی وجــود ندارد و
نیســت! بنابراین دنبال آن نمیگردم! این نوع طرز فکر حدود
 8ـ  7ماهگی از بین میرود و تبدیل میشــود به یک طرز فکر
پختهتر :اشــیا حتی زمانی که با حواس پنجگانة ما قابل دیدن،
شنیدن و ...نیستند ،همچنان وجود دارند.

۱۶

پردازش ادرا کی در کودکی

کودکان قبل از دبســتان ( 5ـ  4ساله) پردازش ادراکی دارند،
یعنی به ظاهر اشیا و افراد توجه میکنند؛ به همین دلیل هدایای
بزرگ کم ارزش را به هدایای کوچک پر ارزش ترجیح میدهند.
فلشبــک :برای یادآوری درمــورد انواع پردازشها
رجوع کنید به درس  1شمارة .24
هدیه  1میلیون
مثال اگر جلوی یک کودک  ۵ســاله یک کارت
ٔ

تومانی و یک ماشــین کنترلی  10هزار تومانی بذارید و به او حق

انتخاب بدید ،ماشــین کنترلی رو به کارت هدیه ترجیح میده.
(هدیــه بزرگ پرارزش را به
چــون صرفاً به ظاهر توجه میکنه!
ٔ

هدیه کوچک کمارزش ترجیح میده)
ٔ

15

16

17

محتوای آموزشى تکمیلى

فعالیت  ۴-2صفحه  ۴8کتاب درسى :در این آزمایش کودکان  5ـ  4ساله ،لیوان بلندتر
را انتخــاب میکنند ،زیرا به دلیل وجود پردازش ادراکی تحتتأثیر ویژگیهای ظاهری اشــیا
قرار میگیرند و فکر میکنند لیوانی که بزرگتر اســت شــیر بیشتری دارد .در مثال بعدی به
یک آزمایش مشابه با فعالیت  2ـ  4اشاره شده است.
مثال تصورکنید  10تا شکالت رو به شکل مساوی بین دو کودک  ۵ساله تقسیم میکنیم .شکالتهای

هر کس را جلوی خودش میچینیم و بین هر شــکالت با شکالت کناری  2سانت فاصله میگذاریم.
(مانند تصویر زیر)
شکالتهای من!

شکل 1

شکالتهای دوست من!

از کودک  ۵ســاله میپرسیم« :چه کسی شکالتهای بیشــتری داره؟» با توجه به ظاهر یکسان
(فاصله
میگه «هر دو مســاوی داریم»! چند دقیقه بعد شکالتهای اون رو به هم میچسبونیم
ٔ
بینشــون رو از بین میبریم) .دوباره میپرســیم که حاال چه کسی شکالت بیشتری داره؟ این بار
جواب میده:

شکالتهای من!

شکل 2

شکالتهای دوست من!

«شــکالتهای من کمتر شده»! علت پاســخ اشــتباه او اینه که تحتتأثیر ظاهر قرار میگیره و
فکــر میکنه که چون در ظاهر شــکالتهای او جــای کمتری رو گرفتهن ،تعــداد کمتری دارن!

39

18

این مثال ها رو بخونید و بدونید که مربوط به تجربه کردن هیجانات
مختلفهستند.
2

1

3
4

١٩

1

3

2

انواع هیجان

هیجانها را میتوان به دو دستة ساده و مرکب تقسیم کرد.
در جــدول زیــر ویژگیهــای آنهــا را مالحظــه میکنید.

4

1

انواع هیجان
ساده

2

زمان :در ابتدای کودکی
نحوة بروز :ساده( /غالباً به یک شکل)
ویژگی :تحتتأثیر نظام پردازشهای فردی نیست
مثال خشم ،ترس ،محبت

ب

الف

19

 2بروز هیجانات در کودک مشروط به دو چیز است :الف آگاهی
کودک (از خود و دیگران) ب رابطة دو طرفة کودک با دیگران ،که
باعث میشود با دریافت واکنش دیگران به هیجانات خود جهت دهد.

مرکب

1

2

منظور اینه که در ابتدا هر چقدر بچهها کوچیکتر باشند،بیشتر هیجاناتشون ساده است.
هر چقدر بزرگ میشن کمکم هیجانات مرکب رو هم تجربه میکنند.

زمان :در ادامة کودکی (در فرایند رشد)
نحوة بروز :پیچیده (به اشکال مختلف)
ویژگی:تحتتأثیرنظامپردازشهایفردیونوعارزیابیفرداست.
مثال پشیمانی،سپاسگزاری،ترحم
هیجانات مرکب چگونه به وجود میآیند؟
دو عامل باعث میشــود هیجانات ســاده به هیجانات مرکب
تعمیم یابد که در نمودار زیر میبینید
آگاهی کودکان از هیجانات مختلف

واکنش اطرافیان (مادر)

موجب

هیجانات ساده به هیجانات مرکب تعمیم مییابد
خواسته او نه میگه ،خشمگین
مثال  1ســارا ازینکه مادرش به
ٔ

میشــه .مادر اون رو بهخاطر رفتارش دعــوا میکنه و کودک

هیجان جدیدی به نام پشیمانی رو تجربه میکنه.
مثال  2ســارا در خیابان گم میشه و میترســه .یه بزرگسال با

مهربونی به اون کمک میکنه تــا مادرش رو پیدا کنه و کودک

۱۷

نسبت به اون احساس قدردانی (سپاسگزاری) میکنه.
مثال  3ســارا به اعضای خانوادهاش عالقه (محبت) داره .پس
از مدتی کــه میبینه والدینش به بچههای فقیر کمک میکنند،

رشد زبان در کودکی

مهارتهای زبانی یکی از جنبههای مهم رشد شناختی است .زبان مانند همة مهارتهای رشدی،
هم نیاز به رسش (آمادگی زیستی) و هم نیاز به یادگیری (عوامل محیطی) دارد.
حواســتون باشــه :عوامل زیستی (رسش) بیشتر در سن شروع صحبت کردن تأثیر دارد و
عوامل محیطی در تسلط کودکان بر لغات تأثیر بهسزایی دارد.
برخی از عوامل محیطــی تأثیرگذار بر زبان 1 :اســباببازی و بهطور کلــی بازی کردن
 2تعداد اعضای خانواده  3مشاهدة فیلمها و رسانهها  4میزان گفتوگو در خانواده  5رفتن
به مهدکودک و ارتباط با همساالن

١٨

رشد هیجانی در ٔ
دوره کودکی

منظور از رشــد هیجانی در دورة کودکی ،فرایند آگاه شدن از هیجانات خود و دیگران و همچنین
جهتدهی و بروز مناسب هیجانات است .ابراز محبت ،اصرار بر خواسته ،خشمگین شدن ،آرامش
داشتن ،ترس ،غم ،خشم ،حسادت ،تنفر ،تعجب ،عشق ،شادی ،لذت ،اندوه ،ناامیدی ،احساس گناه،
شرم ،قدردانی ،تاسف ،ناامیدی ،کالفگی و ...همگی شکلهای مختلف هیجان هستند .از مثال کتاب
درمورد کودک دو ســاله دو نتیجه میگیریم 1 :رشد هیجانی مستلزم آگاهی از هیجانات خود و
هیجانات دیگران اســت (کودک دو ساله از هیجان مادر آگاهی ندارد و فریاد او را به اشتباه نشانة
خوشحالی در نظر میگیرد .ولی بهتدریج در جریان رشد هیجانی به این آگاهی میرسد).
آگاهی از هیجانات خود

آگاهی از هیجانات دیگران
موجب

رشد هیجانی

احساس جدیدی به نام ترحم نسبت به فقرا رو تجربه میکنه.

قاط ــی نکنیــن 1 :محبت ،هیجان ســاده و ترحم،
هیجان مرکب است .محبت احســاس عالقه نسبت به افراد
ی ماســت که از لحظة تولد آن را تجربه
نزدیک و مهم زندگ 
میکنیم اما ترحم از ابتدا وجود ندارد .ما باید بتوانیم رنج یک
فرد دیگر را تشــخیص دهیم ،خودمان را جای او بگذاریم و
بفهمیم این رنج چقدر دردناک است و بعد احساس ترحم را
نسبت به او تجربه کنیم .بهخاطر همین ترحم هیجان مرکب
اســت و در مراحل بعدی رشد به وجود میآید 2 .هیجانات
مرکب تحتتأثیر نظام پردازشهای فردی هستند و با توجه
به نوع ارزیابی فرد ،ظهور متفاوتی پیدا میکنند .ولی هیجانات
ساده معموالً به یک صورت پدیدار میشوند.
مثال فرض کنید معلم ،دو دانشآموزی که درس نخوندند رو توبیخ
میکنه.یکیازاونهااحساسپشیمونیمیکنهوبهخودشمیگه«:حق
با معلمه!» پس عذرخواهی میکنه .فرد دیگه با اینکه در درون احساس
پشیمونی میکنه ،به خودش میگه« :نباید جلوی معلم کم بیارم» در
نتیجه بهجای عذرخواهی شروع به اعتراض و بهانه آوردن میکنه.

در این مثال احساس پشیمانی به دو نوع متفاوت و حتی متضادی
ظاهر میشود.

درس

٢
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رشد هیجانی در حیوانات

20

حیوانات هم از رشــد هیجانــی برخوردارند .با این تفاوت که:
ـ حیوانــات فقــط هیجانــات ســاده را تجربــه میکننــد.
ـ رشــد هیجانی در حیوانات بسیار ســادهتر از انسانهاست.
دو عامل باعث میشود که رشد هیجانی در انسانها نسبت به
حیوانات پیشرفتهتر باشد که در نمودار زیر میبینید:
آگاهی بیشتر

تعامل با محیط بازتر و متنوعتر
موجب

ساده
1
2

21

منظور  5-4سالگی یا قبل از دبستان است.

رشد هیجانی در انسانها نسبت به حیوانات ،پیشرفتهتر است

21

رشد اجتماعی در کودکی

رشد اجتماعی تغییراتی است که در نحوة ارتباط و تعامل ما با دیگران
صورت میگیرد .ما وقتی به دنیا آمدیم ،نمیدانســتیم که چقدر
اجتماعی هستیم و چقدر بودن با دیگران برایمان لذتبخش است،
بهتدریج که بزرگ شدیم و با آدمها ارتباط برقرار کردیم ،از این ویژگی
خودمان آگاه شدیم .آگاهی تدریجی از ویژگی اجتماعی بودن و
لذت حاصل از آن ،منجر به اجتماعیتر شدن میشود! در ادامه ،به
معرفی برخی از ویژگیهای رشد اجتماعی در کودکی میپردازیم.

منظور سنین دبستان است.

لبخند اجتماعی
کتابنامـه

نــوزادان از بدو تولد گاهی لبخند میزننــد .اما این لبخندها
واقعی نیســت .یعنی ارتباطی به اتفاقات محیط بیرونی ندارد
و صرفاً یک واکنش فیزیولوژیکی است .از  2-3ماهگی به بعد
نوزادان در پاسخ به رفتارهای دیگران و اتفاقات بیرونی لبخند
میزننــد ،به همین دلیل به آن میگوییــم لبخند اجتماعی!

پاســخ فعالیــت  2ـ  :۵در تصویــر پاییــن،
کودکان از رشد اجتماعی بیشتری برخوردارند
چون به بازی گروهی میپردازند.

حواســتون باشــه :لبخند اجتماعی اولین عالمت رشد
اجتماعی است.

ترس از غریبه
غریبی کردن یعنی کودک از  8ماهگی به بعد افراد آشنا را از
افراد غریبه تشخیص و به آنها واکنش متفاوت نشان میدهد.
به همین دلیل ترس از غریبه نشاندهندة رشد اجتماعی است.
انواع بازی
بازی کردن کودکان با یکدیگر ،یکی از ویژگیهای رشد اجتماعی
اســت که در افزایش ســن و در طی فرایند رشــد شکلهای
مختلفی پیدا میکند .بازیها به دو نوع موازی و گروهی تقسیم
میشوند .در این جدول مقایسة انواع بازی را مشاهده میکنید.

فلشبک :با توجه به مطالب شــمارة  16میتوانیم بگوییم زمانی که کودکان از نظر
رشــد اجتماعی ،بازیهای موازی را انجام میدهند ،از نظر رشــد شناختی دارای پردازش
ادراکی هستند 5( .ـ 4سالگی ،قبل از دبستان)
نوع بازی
موازی

تعریف بازی انفرادی و تنهایی ،ولی در کنار دیگران
ش از دبستان)
سن 5 :ـ  4سالگی (سنین اولیة کودکی ،پی 

مثال ســارا و مهســا در یک اتاق بــا فاصله کمی کنار همدیگه نشســتن و هــر کدوم با

عروسکهاشون بازی میکنن .گهگاهی به هم نگاه میکنن ولی بین اونا تعاملی نیست.

گروهی

تعریف بازی قاعدهمند و مشترک با یکدیگر
سن :دبستان

مثال ـ مریم و مینا با چند عروســک «خالهبازی» میکنن .هر کدوم به نوبت نقش یکی از

اعضای خانواده رو ایفا میکنن.

ـ علی ،امیر و فرید مشغول بازی «مار و پله» هستند اونا با رعایت چند قاعده سعی میکنن
برنده بازی شن.
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مثال اگه یه کودک  2ســاله اسباببازی دوستش رو بیاجازه
بــرداره ،کســی اون رو بهخاطر کارش ســرزنش نمیکنه چون
تصوری از کار خوب و بد نداره اما اگه یه کودک دبســتانی این
کار رو بکنــه ،دیگــران اون رو مورد بازخواســت قرار میدن و
مسئول رفتارش میدونند.

پاســخ ســؤال صفحه  :۵1براساس دیدگاه مؤلف کتاب ،مریم
 5ساله نمیتواند زشتی و بد بودن کاری که انجام داده را درک
کند .به همین دلیل نمیتوانیم بگوییم کار او غیراخالقی بوده!
چون تعیین اخالقی یا غیراخالقی بودن کار یک فرد مســتلزم
این است که آن فرد ،قدرت تشخیص خوب و بد را داشته باشد.

تست
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1

2

4

3

 .1میتوان گفت رشد اخالقی در دورة کودکی .....................

5

بله

بههمین دلیل نمیتوانیم بگوییم کار او اخالقی یا غیر اخالقی بوده

مریم تصوری از کار خوب و بد ندارد

1

 )1بهطور ناگهانی به وجود میآید.
 )2تنها در برخی از کودکان به وجود میآید.
 )3در ابتدا اص ً
ال وجود ندارد.
 )4در دورة کودکی وجود ندارد.
پا ســخ :گفتیم کودکان در ابتدا هیچ تصوری از کار خوب و بد
ندارند .پس رشــد درک اخالقی در ابتــدا اص ً
ال وجود ندارد اما
نمیتوانیم بگوییم ک ً
ال در کودکی وجود ندارد (رد گزینة  .)4در
شرایط عادی همة بچهها دیر یا زود در همان دورة کودکی (قبل
از  12سالگی) رفتارهای اخالقی را بروز میدهند (رد گزینة .)2
بــرای اخالق یک فرایند تدریجی و پیچیده طی میشــود (رد
گزینة )1؛ بنابراین گزینة « »3صحیح است.
 .2در کدام گزینه به رشد اخالقی اشاره شده است؟
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رشد درک اخالقی در کودکی

منظور از رشــد درک اخالقی این اســت که کودکان بهتدریج تشخیص میدهند چه کاری خوب
و چه کاری بد اســت و سعی میکنند کارهای خوب را انجام دهند و از کارهای بد اجتناب کنند.
پس در رشد درک اخالقی دو موضوع مطرح است:
تشخیص کار خوب و کار بد
درک اخالقی

 +انجام دادن کارهای خوب و پرهیز از انجام کارهای بد
رفتار (عمل) اخالقی

مثال تشــخیص اینکه راســتگویی ،امانتداری ،فداکاری ،بخشــش ،تواضع ،قدرشناســی،
امانتداری و ...خوبه و تالش برای انجام دادن اونها و همینطور تشــخیص اینکه حســادت،
تکبر ،دورویی ،خیانت ،دزدی ،سوءاســتفاده کردن ،دروغگویی و ...بد است و پرهیز از انجام این
کارها رشد درک اخالقی محسوب میشه.

حواســتون باشــه:

 1درک اخالقی در ابتدا وجود نــدارد و طی یک فرایند تدریجی و

پیچیده حاصل میشود.
 2علت اینکه کودکان در سنین اولیه مسئول رفتار خود نیستند ،این است که درک و تصوری
از کار خوب و بد ندارند .مثال زیر این موضوع را نشان میدهد!

 )1راستگویی
 )2کمک به دیگران
 )3احترام به بزرگترها
 )4کار گروهی با همساالن
پا ســخ :راســتگویی ،کمک به دیگران ،احترام به بزرگترها،
انجام دادن کارهای خوب و پرهیز از کارهای بد ،نمونههایی از
رفتار اخالقی اســت .بهطور کلی کارهایی که بار ارزشی دارند،
رفتار اخالقی محسوب میشــوند ولی کار گروهی با همساالن
صرفاً یک رفتار اجتماعی اســت و خوب و بد بودن درمورد آن
مطرح نیست .بنابراین گزینة « »4صحیح است.
قاط ــی نکنیــن :تا اینجا چند بــار کلمة «پیچیده» و
«تدریجی» را خواندید .بیایید یکبــار دیگر این جمالت را
مرور کنیم:
 1رشد هیجانی فرایندی پیچیده است که نهتنها مستلزم
آگاهی از هیجانات خود ،بلکه مســتلزم آگاهی از هیجانات
اطرافیان است.
 2آگاهی انسان از ویژگی اجتماعی بودن بهتدریج حاصل
میشود و او را اجتماعیتر میکند.
 3برای اخالق یک فرایند تدریجی و پیچیده طی میشود.

درس

٢

درس دوم

روانشـنــایس رشــــد
تعریف روانشناسی رشد و عوامل مؤثر بر رشد
133.اصطالح «فراخنای زندگی» به چه معناست؟

 )1طول زندگی

 )3ابعاد زندگی 	

 )2تغییرات زندگی

 )4شناسایی و پیشبینی تغییرات زندگی

134.کدام فعالیت مربوط به روانشناسان رشد نیست؟

 )1ایجاد تغییر در جنبههای رشد در طول زندگی 	
 )3بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات رشد در فراخنای زندگی 	

 )2شناسایی و پیشبینی تغییرات در طول زندگی
 )4تقسیم کردن ابعاد مختلف رشد در طول زندگی به مراحل مشخص

135.روانشناسی رشد ،تغییراتی که در طول زندگی از زمان  ....................تا  ، ....................در آدمی رخ میدهد را مطالعه میکند.

 )1تولد ـ پایان زندگی

 )2کودکی ـ سالمندی

 )3نوزادی ـ بزرگسالی

 )4انعقاد نطفه ـ پایان زندگی

136.حیطههای مختلف رشد کدام است؟

 )2کودکی ـ نوجوانی ـ بزرگسالی
 )4شناختی ـ اخالقی ـ هیجانی ـ آرمانی ـ شغلی

 )1جسمانی ـ هیجانی ـ اخالقی ـ اجتماعی ـ شناختی
 )3وراثتی و رسش ـ محیطی و یادگیری

137.در کدام گزینه میان ابیات دادهشده و جنبههای رشد انسان ،هماهنگی وجود ندارد ؟

تفرجس ــت
 )1ب ــا دوس ــت ه ــر کج ــا نش ــینی ّ
 )2چو غنچه گرچه فروبسـتگی است کار جهان
 )3خودبینـی و خودخواهـی و خودکامگی نفس
 )4گــــــــر رود حافظــــــــه بیــــــــرون از ســــــــر
138.حل مسئله ،بیانگر کدام جنبه از رشد انسان است ؟

 )1اجتماعی

خواهــی میــان گلشــن و خواهــی کنــار دشــت
تـــو همچـــو بـــاد بهـــاری گرهگشـــا میبـــاش
جــان را چــو روان کــرده زمینگیــر و دگــر هیچ
نتــــــوان گفــــــت کــــــه باقــــــی اســــــت بَشَ ــــــر

(کانون فرهنگی آموزش)

(رشد اجتماعی)
(رشد اخالقی)
(رشد اجتماعی)
(رشد شناختی)
(خارج )98

 )3هیجانی

 )2اخالقی

 )4شناختی

139.ابراز خشم ،جزء کدام جنبة رشد انسانی محسوب میشود ؟

 )1رفتاری

 )2هیجانی

(سراسری )98

 )3شناختی

 )4فیزیولوژیکی

140.روانشناسان رشد ،ویژگیهای افراد و تغییرات ایجادشده در طول زندگی آنان را ناشی از چه عواملی میدانند؟

 )1رسش و وراثت

 )2محیطی و یادگیری 	

 )3رسش و پختگی

 )4وراثتی و محیطی

141.کدام گزینه پیام شعر زیر را درمورد عوامل مؤثر بر رشد بیان میکند؟
گرچـــــــه پـــــــای منبـــــــری باشـــــــد
«خـــر بـــه ســـعی آدمـــی نخواهـــد شـــد
تـــا بـــه صـــد ســـالگی خـــری باشـــد»
و آدمــــــی را کــــــه تربیــــــت نکننــــــد

 )1عوامل محیطی در بیرون از فرد وجود دارند و بر نحوة بروز تغییرات در جنبهها و مراحل مختلف رشد تأثیرگذار است.
 )2ویژگیها و تغییراتی که در طول زندگی افراد رخ میدهد ،میتواند معلول دو دسته عوامل وراثتی و محیطی باشد.
 )3بسیاری از توانمندیهای جسمانی و رفتاری از طرق مختلف به یادگیری نیاز دارد.
 )4با توجه به وراثت میتوان احتمال وقوع برخی ویژگیها را در دامنههای سنی خاص پیشبینی کرد.

142.همة گزینهها اشاره به عامل زیستی در رشد دارند؛ بهجز ....................

 )1بـا سـیهدل چـه سـود گفتـن وعـظ
 )2پرتـو نیـکان نگیـرد هر که بنیادش بد اسـت
 )3ســـــــگ اصحـــــــاب کهـــــــف روزی چنـــــــد
 )4عاقبـــــــت گـــــــرگزاده گـــــــرگ شـــــــود

(کانون فرهنگی آموزش)

نــــــــرود میــــــــخ آهنیــــــــن در ســــــــنگ
تربیــت نااهــل را چــون گــردکان بــر گنبدســت
پـــــــی نیـــــــکان گرفـــــــت و مـــــــردم شـــــــد
گرچـــــــه بـــــــا آدمـــــــی بـــــــزرگ شـــــــود

143.بهترتیب ابیات زیر اشاره به کدام عامل مؤثر بر رشد دارند؟
در بزرگــــــی فــــــاح از او برخاســــــت
الف) هـر کـه در خردیـش ادب نکننـد
کـــه چـــو تـــر شـــد پلیدتـــر باشـــد
ب) ســـگ بـــه دریـــای هفتگانـــه بشـــوی

 )1محیطی ـ وراثتی

 )2وراثتی ـ وراثتی

 )3وراثتی ـ محیطی

 )4محیطی ـ محیطی
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144.کدام عبارت دربارة تأثیر عوامل وراثتی و شکلگیری «دوقلوها» ،درست است؟

 )1دوقلوها ،از ترکیب دو تخمک مجزا با دو اسپرم مجزا بهوجود میآیند.
 )2با انتقال عوامل وراثتی در زمان انعقاد نطفه ،برخی از صفات ،خود را در لحظة تولد نوزاد و در رفتار فرد نشان میدهند.
 )3بیشترین شباهت دوقلوها در دورة نوزادی و کودکی است و به موازات رشد میزان شباهتها کمتر میشود.
ال متفاوت تشکیل میشوند.
 )4دوقلوهای همسان از دو تخمک شبیه به هم و دوقلوهای ناهمسان از دو تخمک کام ً

145.کدام ویژگی مربوط به دوقلوهای همسان است؟

		
 )1بیشتر اوقات همجنس هستند.
 )3از لحاظ ظاهر هیچ وقت قابل تشخیص نیستند	 .

 )2بیشتر اوقات از لحاظ رفتار قابل تشخیص نیستند.
 )4از دو تخمک شبیه به هم به وجود آمدهاند.

146.در روانشناسی ،اصطالح ًا به رفتارهای وابسته به آمادگی زیستی چه میگویند؟

 )1آمادگی خاص نهفته

 )2وراثت

147.در ارتباط با «رسش» یا «پختگی» ،میتوان گفت ....................

 )3یادگیری

 )4پختگی

 )1محیط نقش تعیینکنندهای را در رسش یا آمادگی زیستی افراد برای تغییرات دارد.
 )2بر اساس رسش احتمال وقوع برخی از ویژگیها در دامنههای سنی خاص قابل پیشبینی است.
 )3رسش یا پختگی بهمعنای آمادگی زیستی است که صرفاً تحتتأثیر وراثت قرار دارد.
)4رسش دارای برنامة رشد طبیعی و منظمی است که در تمامی افراد یکسان اتفاق میافتد.

148.عامل مؤثر پیشبینی اینکه که «کودک در  15ماهگی بدون کمک میتواند راه برود» و یا «نوجوان در  11تا  14سالگی به بلوغ میرسد» ،در کدامیک از عبارات
زیر به درستی بیان شده است؟

 )1از همان ابتدای تولد معلوم است که نوزاد موردنظر ما در چه سنی راه میافتد و یا آمادگی بلوغ را پیدا میکند.
 )2عوامل وراثتی ایجادکننده صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است و برخی از آنها از بدو تولد ظاهر میشوند.
 )3بر اساس فرایند رسش ،آدمی از دورة جنینی تا مرگ برخی خصوصیات را در جنبههای مختلف رشد نشان خواهد داد.
 )4بسیاری از توانمندیهای جسمانی و شناختی به موازات افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به یادگیری نیاز دارد.

149.دربارة تأثیر «عوامل محیطی» در تغییرات رشدی افراد ،کدام گزینه نادرست است؟
پـرسشهای
چهارگزینهای

 )1یکی از مهمترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر تغییرات رشدی« ،یادگیری» است.
 )2در بسیاری از توانمندیهای جسمانی و شناختی که به موازات افزایش سن ایجاد میشوند ،نقش یادگیری کمتر میشود.
 )3منظور از عوامل محیطی ،هرگونه عامل تأثیرگذار در تغییرات رشدی است که خارج از فرد وجود داشته باشد.
 )4عوامل محیطی بر نحوه بروز تغییرات در جنبههای مختلف رشد تأثیر میگذارند.

150.بهترتیب عبارات زیر به کدام عامل مؤثر بر ویژگیهای رشد تأکید دارند؟
«هر فردی از ابتدای تشکیل نطفه ،خصوصیات ثابتی بهدست میآورد .ـ یکی از همکالسیهای شما قدبلند است و دلیل آن تغذیة مناسب و ورزش است .ـ
با توجه به راست دست بودن پدر و مادر ،فرزند هم راست دست میشود .ـ با توجه به آنکه علی در منطقة گرمسیر متولد شده است ،زودتر به سن بلوغ میرسد».
(کانون فرهنگی آموزش)
ی
 )2وراثتی ـ محیطی ـ وراثتی ـ محیط 
 )1محیطی ـ وراثتی ـ محیطی ـ وراثتی

 )3وراثتی ـ وراثتی ـ محیطی ـ محیطی

151.تعیین کردن نقش محیط و و راثت در کدام مورد دشوارتر است؟

 )1بلندقدی 	

 )2فعال و زودجوش بودن 	

 )4محیطی ـ محیطی ـ وراثتی ـ وراثتی

 )3رنگ چشم 	

ِ
سرعت وزن کم کردن
)4

152.برخی از تحقیقات نشان میدهد هرچه فشــارهای روانی خانوادگی بیشتر و روابط عاطفی بین دختر نوجوان و والدین او بیشتر باشد ،بلوغ زودتر از سن
میانگین آن اتفاق میافتد .این موضوع نشاندهندة چیست؟

 )1وراثت نقش تعیینکنندهای در آمادگی زیستی افراد برای تغییرات دارد.
 )2عوامل محیطی تا حدودی میتوانند بر رسش یا پختگی تأثیر بگذارند.
 )3بسیاری از توانمندیهای جسمانی به موازات افزایش سن در افراد از طرق مختلف به یادگیری نیاز دارد.
 )4با توجه به بررسی خصوصیات افراد فامیل میتوان احتمال وقوع برخی از ویژگیها را پیشبینی کرد.

153.خداوند در یکی از سورههای قرآن ،همسر حضرت لوط و همسر حضرت نوح را بهعنوان دو مثال عبرتانگیز برای مؤمنان بیان میکند که با وجود ارتباط
نزدیک با پیامبران خدا افراد خیانتکاری شــدند .در ادامة آیات ،همسر فرعون را مثال میزند که با وجود ارتباط نزدیک با یکی از دشمنان خدا ،مؤمن و
درستکار باقی ماند .این آیات قرآن بیانگر چیست؟

 )1غلبة عوامل محیطی بر وراثتی	  )2غلبة عوامل وراثتی بر محیطی 	  )3غلبة عوامل محیطی بر رشد 	

154.کدام ویژگی بیشتر تحتتأثیر یادگیری است؟

 )1آمادگی برای چنگ زدن به اشیا 		
 )3غان و غون کردن 		

155.کدام ویژگی ،بیشتر تابع رسش یا پختگی است ؟

 )1زبانآموزی

 )2رشد اجتماعی

 )4تعامل عوامل وراثتی و محیطی

 )2چهار دست و پا رفتن با سرعت زیاد
 )4مکیدن شیشه شیر
(سراسری )98

 )3کنترل هیجانات

 )4کسب مهارت حل مسئله
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156.کدام عبارت ،در روانشناسی نشانگر مفهوم «رسش» است ؟

		
 )1پردازش مفهومی و ادراکی
 )3آمادگی زیستی که خود دارای برنامة رشد طبیعی است.

(خارج )98

 )2تواناییهای مرتبط به توجه ،حافظه و زبان
 )4رشد هیجانی که مستلزم آگاهی از هیجانات خود و اطرافیان است.

157.این واقعیت که انسانها در جنبههای بسیاری از رشد شبیه یکدیگر هستند ،نشانگر چیست ؟

 )1غریزه

 )3یادگیری

 )2وراثت

(خارج )92

 )4استعداد

158.فرق «رسش» با «یادگیری» کدام است ؟

(سراسری )95

 )1یادگیری ظرفیت اکتساب است اما رسش عین اکتساب.
 )2رسش جنبه زیستی دارد اما یادگیری مبتنی بر تجربه است.
 )3رسش وقتی اتفاق میفتد که یادگیری اتفاق افتاده باشد.
 )4یادگیری مربوط به گروههای سنی پایین و رسش مربوط به گروههای سنی باالتر است.

159.ویژگیهای تغییراتی که در تعریف «رسش» به آن اشاره شده است ،چیست ؟

(سراسری  95با اندکی تغییر)

 )1مبتنیبر یک برنامة طبیعی است ـ نشاندهندة تأثیر وراثت در برنامة طبیعی رشد انسان است.
 )2مبتنیبر یک برنامة طبیعی است ـ فرایندی است که با آموزش و تمرین بسیار بهدست میآید.
 )3مبتنیبر تجارب رفتاری ،شناختی است ـ نشاندهندة تأثیر وراثت در برنامة طبیعی رشد انسان است.
 )4مبتنیبر تجارب رفتاری ،شناختی است ـ فرایندی است که با آموزش و تمرین بسیار بهدست میآید.

160.کدام عبارت ،نشانگر مفهوم «رسش» است ؟

(خارج )99

 )2افزایش تجربیات روانشناختی افراد در زندگی است.
 )4تغییراتی که معلول عوامل محیطی از دورة جنینی تا سالمندی است.

 )1رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است.
 )3پیشبینی تغییراتی که در طول زندگی صورت میگیرد.

161.کدام بیت ،بر اهمیت عوامل وراثتی در رشد تأکید دارد ؟

 )1ســــــگ اصحــــــاب کهــــــف روزی چنــــــد
 )2پســــــر نــــــوح بــــــا بــــــدان بنشســــــت
 )3پرت ــو نی ــکان نگی ــرد هرک ــه بنی ــادش ب ــد اس ــت
 )4کمــــــال همنشــــــین در مــــــن اثــــــر کــــــرد

(خارج )99

پــــــی نیــــــکان گرفــــــت و مــــــردم شــــــد
خانـــــــــدان نب ّوتـــــــــش گـــــــــم شـــــــــد
تربی ــت نااه ــل را چ ــون گ ــردکان ب ــر گنب ــد اس ــت
وگرنـــه مـــن همـــان خاکـــم کـــه هســـتم

درس

2

مراحل مهم رشد در فراخنای زندگی
162.کدام عامل باعث میشود تقسیمبندی رشد به مراحل مشخص ،کار دشواری باشد؟

 )1تأثیر نسبی عوامل محیطی بر رسش 	
 )3پیوستگی تغییرات رشد 		

 )2وابستگی بسیاری از تغییرات رشد به یادگیری
 )4غیرقابل پیشبینی بودن رشد

163.از دیدگاه اکثر روانشناسان ،مراحل مختلف رشد بعد از تولد به چه دورههایی تقسیم میشود؟

 )1سه دورة مشخص کودکی ،نوجوانی و جوانی
 )3سه دورة مشخص کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی

 )2سه دورة مشخص کودکی ،جوانی و پیری
 )4سه دورة مشخص کودکی ،جوانی و بزرگسالی

164.طبق دیدگاه روانشناسان ،بهترتیب دورههای کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی ،شامل چند زیر دورة دیگر هستند؟

 )1سه ـ یک ـ سه

 )2دو ـ دو ـ سه

 )3سه ـ دو ـ دو

 )4دو ـ یک ـ دو

 )2دو تا سه سالگی

 )3یک تا سه سالگی

 )4تولد تا یک سالگی

«165.دامنة سنی» کودکان نوپا کدام است؟

 )1یک تا دو سالگی

166.بهترتیب ،روانشناسان رشد «پایان دوران نوجوانی» و «پایان کودکی دوم» را چه زمانی میدانند؟

		
 )1پایان بلوغ جنسی ـ 12سالگی
 )3زمان مستقل شدن از والدین ـ پایان  20سالگی

 )2زمان شاغل شدن ـ شروع بلوغ جنسی
 )4رسیدن به استقالل ـ پایان دوران دبستان

167.در مورد مراحل رشد انسان کدام گزینه نادرست است ؟

 )1مرحلة دوم رشد انسان از منظر پیامبر (ص) ،تقریباً مطابق با دورة سنی کودکی دوم است.
 )2دورة بزرگسالی به سه دورة بزرگسالی اول ،بزرگسالی دوم و پیری تقسیم میشود.
 )3از منظر اسالم ،از کودکان نوپا نمیتوان انتظار اطاعت از فرمانها را داشت.
 )4عمر انسان بعد از تولد به چهار دورة اصلی تقسیم میشود که دورة اول آن 7 ،سال طول میکشد.

168.بهترتیب آغاز میانسالی و پایان جوانی ،چند سالگی است؟

 40 )1سالگی ـ  40سالگی

 40 )2سالگی ـ  45سالگی

 60 )3سالگی ـ  40سالگی

(کانون فرهنگی آموزش)

 60 )4سالگی ـ  45سالگی

 182روانشنایس جامع کنکور
169.طبق فرمایش پیامبر گرامی(ص) کدام عبارت ،در خصوص مراحل رشد انسان تا  21سالگی درست است؟

 )1هفت ســال اول ،آقا و ســرور است و باید آزاد باشد .هفت سال دوم ،فرمانبردار است و نباید با او آمرانه برخورد شود .هفت سال سوم ،وزیر و مشاور است و
باید با او مثل بزرگساالن رفتار کرد.
 )2هفت سال اول ،آقا و سرور است و باید عواطف او را رشد داد .هفت سال دوم ،مطیع است و باید در تأدیب او کوشش کرد .هفت سال سوم ،وزیر و مشاور
است و باید او را در تصمیمگیریها دخالت داد.
 )3هفت سال اول ،مطیع و فرمانبردار است و باید زشتیها و زیباییها را به او فهماند .هفت سال دوم ،آقا و سرور است و باید به او احترام گذاشت .هفت سال
سوم ،مشاور است و باید او را همانند عضو بزرگ خانواده دانست.
 )4هفت ســال اول ،مطیع اســت و باید تربیت شود .هفت ســال دوم ،آزاد است و باید احساسات او را تقویت کرد .هفت سال سوم ،وزیر است و باید به نظر او
احترام گذاشت.

170.براساس فرمایش پیامبر گرامی اسالم (ص) ،در کدام دورة زندگی باید کمکم زشتیها و زیباییها را به فرزند فهماند؟

 )1طفولیت 	

 )2کودکی اول 	

 )3کودکی دوم 	

 )4نوجوانی

171.با توجه به فرمایش پیامبر گرامی اسالم در مورد نحوه برخورد با فرزندان ،رفتار کدامیک از والدین نادرست است؟

 )1آقای نقوی قبل از تغییر دادن محل سکونتشان سعی میکند موافقت فرزند  15سالهاش را جلب کند.
 )2خانم پهلوانی نسبت به مرتب بودن خانه حساس است ،ولی وقتی فرزند  4سالهاش همة اسباببازیها را روی زمین پخش میکند ،جلوی او را نمیگیرد.
 )3آقای عسگری وقتی میفهمد فرزند  9سالهاش در امتحان تقلب کرده است ،او را مورد بازخواست قرار میدهد.
 )4خانم امیری در طول روز چندین بار به کودک  2سالهاش میگوید که باید قبل و بعد از خوردن غذا ،دستش را با آب و صابون بشوید.

172.کدام سؤال از نظر «نوع تغییرات رشدی» با بقیه متفاوت است؟

 )1هفت سال پیش چند هزار کلمه بلد بودید؟
 )3هفت سال پیش قد شما چند سانتیمتر بود؟

 )2هفت سال پیش مسائل ریاضی را چگونه حل میکردید؟
 )4هفت سال پیش چند نفر را میشناختید؟

173.در کدام دورة زندگی ،میتوان با عمل و گفتار صحیح از حس تقلید فرزندان برای پرورش ،بهرة بیشتری برد ؟

 )1نوجوانی 	

پـرسشهای
چهارگزینهای

 )2طفولیت

 )3هفت سال اول

(سراسری )99

 )4هفت سال دوم

ویژگیهای رشد در مراحل مختلف زندگی
174.شروع رشد از زمانی است که ....................

 46 )1کروموزوم جنسی پدر و مادر بتوانند تخمک را تشکیل دهند.
 46 )2کروموزوم مادر و  46کروموزوم پدر ،ترکیب شوند و نطفه را تشکیل دهند.
 )3کروموزومهای اسپرم و تخمک بتوانند یک تخمک بارورشدة  46کروموزومی را تشکیل دهند.
 23 )4کروموزوم از تخمک پدر با  23کروموزوم از اسپرم مادر ترکیب شوند.

175.کدامیک از موارد زیر از جمله عوامل محیطی مؤثر بر چگونگی رشد قبل از تولد نیست؟

 )1ارتباط معنوی با خالق هستی

 )2سن مادر

176.دربارة ویژگیهای رشد در دورة کودکی ،میتوان گفت ....................

 )1دامنة سنی  2ـ  12سالگی را دربرمیگیرد.
 )3اهمیت این دوران نسبت به دورة نوجوانی کمتر است.

 )3سالمت جنین

 )4حالتهای هیجانی

 )2مطالعات روانشناسی رشد ،مربوط به این دوران است.
 )4رشد در این دوره با سرعت و تغییرات بسیاری همراه است.

177.در خصوص رشد جسمانی ـ حرکتی دوران کودکی ،کدام گزینه درست است؟

)1قد نوزاد پس از گذشت  6ماه 2 ،برابر و وزن او  3برابر میشود.
 )2از  5تا  8ماهگی کودکان میتوانند با کمک دیگران بایستند.
 )3تغییرات در اعضای بدن مثل افزایش وزن مغز و استحکام استخوانها جزء رشد جسمانی ـ حرکتی دوران کودکی محسوب میشود.
 )4کودکان در ابتدای این دوره ،قادر به انجام حرکات ظریف و در پایان این دوره ،قادر به انجام حرکات درشت میشوند.

178.موارد کدام گزینه معموالً در یک بازة زمانی بروز پیدا میکنند ؟

 )1لبخند اجتماعی ـ نشستن با کمک
 )3بازیهای موازی ـ بازی با همجنسان

(کانون فرهنگی آموزش)

 )2ترس از غریبه ـ نشستن مستقل
 )4راه رفتن مستقل ـ پردازش ادراکی

179.نشستن مستقل و ایستادن مستقل بهترتیب در چند ماهگی کودک رخ میدهد؟

		
 6 )1تا  9ماهگی ـ  11تا  14ماهگی
		
 5 )3تا  8ماهگی ـ  12تا  15ماهگی

180.در خصوص رشد شناختی در دورة کودکی ،میتوان گفت ....................

 6 )2تا  9ماهگی ـ  11تا  13ماهگی
 5 )4تا  8ماهگی ـ  11تا  14ماهگی

 )2باعث تغییر پردازش کودکان از مفهومی به ادراکی میشود.
 )1ابتداییترین و شاخصترین جنبة رشد است.
 )3به رشد تواناییهای ذهنی ،همچون استدالل و قضاوت گفته میشود )4 .مستلزم آگاهی از تواناییهای زبانی خود و دیگران است.

183
181.دربارة رشد هیجانی دوران کودکی ،میتوان گفت ....................

 )1فرایندی پیچیده است که در ابتدای کودکی مستلزم آگاهی کودک از هیجانات خود و در پایان این دوره مستلزم آگاهی او از هیجان اطرافیان است.
 )2در ابتدای دوران کودکی بروز و جهتدهی هیجان ،مشروط به آگاهیهای کودک و چگونگی رابطة متقابل او با مادرش است.
 )3ابتدا متناسب با نظام پردازشهای فردی ،سه هیجان سادة ترس ،خشم و محبت در کودک شکل میگیرد.
 )4سپاسگزاری ،خشمگین شدن ،ابراز محبت و حس آرامش داشتن همگی شکلهای مختلف هیجانهای مرکب است.

182.چگونه هیجانهای ساده و اولیة دوران کودکی به هیجانهای مرکب دیگر ،تعمیم مییابد؟

 )1رشد آگاهی کودک از هیجانهای مختلف و واکنش اطرافیان خصوصاً مادر
 )2کسب آگاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط بازتر و گستردهتر
 )3تالش کودک برای شناخت بیشتر خود و آگاهی دادن اطرافیان نسبت به حاالت هیجانی او
 )4آگاهی کودک از هیجانهای اولیة خود و آگاهی او نسبت به حاالت هیجانی دیگران

183.تصور کنید که شما روانشناس هستید و مادری به شما مراجعه میکند و اظهار میدارد که کودک من ،عروسکهای جدیدش را پاره میکند و پنبههای داخل
آنها را بیرون میریزد و زمانی که سر او فریاد میزنم که این کار را انجام ندهد ،او دوباره کار خود را تکرار میکند .کدامیک از موارد زیر میتواند تحلیل
درستی از رفتار این کودک باشد ؟

(کانون فرهنگی آموزش)

 )1نشانگر بروز هیجان سادة این کودک است و امری طبیعی است.
 )2یک اختالل روانی است و باید حتماً به روانپزشک ارجاع داده شود و تحت دارودرمانی قرار گیرد.
 )3به رشد نادرست هیجانی کودک که مرتبط با تربیت ناصحیح والدین بوده مربوط میشود و باید از طریق رفتار درمانی اصالح شود.
 )4بیانگر بروز فرایندی پیچیده از طرف کودک است که مشروط به آگاهی او و رابطة دو طرفة کودک با مادرش است.
184.کدام توضیح دربارة هیجانهای ساده و مرکب دوران کودکی ،درست است؟

 )1بروز هیجانات ساده تحتتأثیر نظام پردازشهای فردی است.
 )3هیجانات مرکب ،متناسب با نوع ارزیابی افراد ،ظهور متفاوتی دارند.

 )2هیجانات ساده غالباً به چند صورت پدیدار میشوند.
 )4انسان و حیوان در برخی از هیجانات مرکب ،با یکدیگر مشترک هستند.

185.علت رشدیافتهتر بودن رشد هیجانی انسانها نسبت به حیوانات چیست؟

 )1برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوعتر
 )3تنوع و پیچیدگی نحوة بروز هیجان 	

186.کودکان در فرایند رشد ،کدام هیجان را زودتر بروز میدهند ؟

 )1ترحم 	

 )2خشم

درس

 )2وابستگی به محیطهای اجتماعی
 )4تأثیرپذیری از نظام پردازشهای فردی
(سراسری )99

 )3حسادت

 )4پشیمانی

187.دربارة رشد اجتماعی دوران کودکی ،کدام گزینه درست است؟

 )1اولین عالمت رشد اجتماعی در کودکان ،لبخند اجتماعی است که در حدود  8ماهگی بروز پیدا میکند.
 )2یکی از عالئم رشد اجتماعی کودکان ،بازی است که در ابتدا بهصورت موازی و در دورة دبستان ب ه شکل گروهی انجام میشود.
 )3در کودکی اول ،عالقة خاصی به بازی با همجنسان وجود دارد ،ولی در کودکی دوم ،این تمایل به جنس مخالف کشیده میشود.
 )4در پایان دورة کودکی اول ،کودکان یکباره متوجه میشوند که از بودن با دیگران لذت میبرند و اجتماعیتر میشوند.

188.در دورة کودکی اول ،تشخیص اعمال اخالقی و غیراخالقی توسط کودکان بر چه اساسی است؟

 )1نیت عمل انجامشده

 )2پیامد کار انجامشده

 )3منطقی بودن عمل انجامشده 	

 )4نوع عمل انجامشده

189.کدام عبارت دربارة رشد اخالقی در دورة کودکی ،نادرست است؟

 )1شکلگیری اخالق یک فرایند تدریجی و پیچیده است که تعیینکنندة نوع رفتار انسان در ارتباط با دیگران است.
 )2تشخیص امور خوب و بد ،نیاز به رشد دارد در نتیجه کودکان در ابتدا مسئول رفتار خود نیستند.
)3رشد اخالقی دربرگیرندة آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی و اصول شرعی و عرفی است که تعیینکنندة چگونگی رفتار انسانهاست.
 )4منظور از رشد اخالقی ،همان انجام عمل اخالقی است که در سنین مختلف کودکی ،دلیل یکسانی دارد.

190.تغییر سبک بازی کودکان از موازی به گروهی بیانگر رشد در کدام حیطه است؟

 )1اجتماعی

 )2هیجانی

 )3اخالقی

 )4شناختی

191.کدام گزینه به یکی از مصادیق شاخصترین جنبة رشد انسان اشاره کرده است و شدیدترین و گستردهترین تغییرات زیستی در چه دورهای رخ میدهد؟

 )1استدالل و حل مسئله ـ قبل از دبستان تا پایان دورة نوجوانی
 )3تعامل با محیط ـ طفولیت 		

ی
 )2افزایش وزن مغز ـ دورة نوجوان 
 )4استحکام استخوانها ـ کودکی اول و دوم

192.در کدام گزینه ترتیب به وجود آمدن تواناییهای جسمانی بهدرستی ذکر شده است؟

 )1بلند شدن از وضعیت نشسته ـ ایستادن با کمک 	
 )3بلند شدن از وضعیت نشسته ـ ایستادن مستقل

 )2ایستادن با کمک ـ نشستن مستقل
 )4نشستن با کمک ـ غلت زدن

(کانون فرهنگی آموزش)
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193.بهترتیب ،برخی از ویژگیهای رشد «اخالقی کودکی»« ،جسمانی نوجوانی»« ،اجتماعی نوجوانی» و «شناختی نوجوانی» کدام است؟

 )1راستگویی ـ بلوغ ـ بازیهای قاعدهمند ـ تواناییهای زبانی
 )2کمک به دیگران ـ رشد ناگهانی ـ گرایش به همساالن ـ رشد قوة استدالل
 )3رعایت حقوق دیگران ـ کسب مهارتهای حرکتی درشت ـ نزدیک شدن به خانواده ـ کسب هویت
 )4شناخت هیجانات خود ـ افزایش قد ـ گرایش به همجنسان ـ  فراحافظه

194.دو کودک که در یک اتاق مشغول بازی هستند و یکی از آنها لگو درست میکند و دیگری مشغول ساختن پازل است ،احتماالً چند ساله هستند و رفتار
آنها مربوط به کدام جنبة رشدشان است؟

 4 )1تا  5ساله ـ شناختی 	

 4 )2تا  5ساله ـ اجتماعی 	

195.کدام گزینه نشاندهندة یکی از مهارتهای حرکتی ظریف است؟

 )1غذا خوردن با قاشق 	

 )2لیلی کردن 	

 7 )3تا  8ساله ـ اجتماعی
 )3سینهخیز رفتن 	

 7 )4تا  8ساله ـ شناختی
 )4پرتاب کردن توپ

196.کودکی که با ورود یکی از دوستان قدیمی مادرش به خانهشان ،شروع به گریه میکند و با نگاه به مادرش از او میخواهد که بغلش کند ،احتماالً در چه سنی
قرار دارد و این واکنش او مربوط به کدام جنبة رشد است؟ 	

 2 )1تا  3ماهگی ـ اجتماعی 	

 2 )2تا  3ماهگی ـ هیجانی	  8 )3ماهگی ـ اجتماعی

197.کدام گزینه دربارة ویژگیهای رشد در دورة نوجوانی درست است؟

 )1دامنة سنی  12تا  20سالگی را دربرمیگیرد.
 )3این دوره حد واسط میان دوران جوانی و بزرگسالی است.

198.صفات «ثانویة جنسی» صفاتی هستند که ...............

 )1به طور مستقیم به تولیدمثل مربوط نمیشوند.
 )3تغییرات اندامهای جنسی را دربرمیگیرند	 .

 8 )4ماهگی ـ هیجانی

 )2در ابتدای این دوره ،نوجوان به پختگی دورة بزرگسالی میرسد.
 )4اهمیت تغییرات رشدی این دوره از دوران جوانی ،کمتر است.
(کانون فرهنگی آموزش)

 )2قابل رؤیت نیستند.
 )4جزئی از عالئم رشد محسوب نمیشوند.

199.شاخصترین جنبة رشد کدام است و رشد تواناییهای زبانی به کدام حیطة رشد مربوط میشود ؟
پـرسشهای
چهارگزینهای

		
 )1رشد شناختی ـ رشد اجتماعی
 )3رشد شناختی ـ رشد جسمانی حرکتی 	

«200.ناگهانی بودن رشد» در دورة نوجوانی ،به چه معناست؟

 )1افزایش قد و وزن و سپس رشد ماهیچهها
 )3تغییر سریع تناسب بدن و افزایش سریع اندازة بدن

(کانون فرهنگی آموزش)

 )2رشد جسمانی حرکتی ـ رشد شناختی
 )4رشد اجتماعی ـ رشد شناختی
 )2تغییرات سریع در اندامهای داخلی مثل قلب و شش
)4ایجاد بلوغ جنسی که موجب رسش جنسی نوجوان میشود.

201.دربارة رشد اندامهای داخلی بدن در دورة نوجوانی کدام عبارت درست است؟

 )1اندازة قلب  3برابر شده و حجم خون افزایش مییابد.
 )2ظرفیت ششها  2برابر شده و حجم اکسیژن دریافتی بیشتر میشود.
 )3تغییرات در اندازه و ظرفیت قلب و شش باعث احساس توانمندی زیاد میشود.
 )4بهدلیل احساس توانمندی زیاد ،حجم کلی خون افزایش مییابد.

202.کدام تغییر نشاندهندة ویژگی جنسی ثانویه است؟

 )1رشد موی زائد در پسران

 )2رشد رحم در دختران 	

203.کدام مورد جزء حوزههای اساسی رشد جسمانی دورة نوجوانی نیست؟

 )1رشد استخوانی و عضالنی

 )2تغییر در اندازة قلب و شش

 )3رشد بیضهها در پسران 	
 )3رشد مغز و سیستم عصبی

204.کدام ویژگی رشد جسمانی نوجوانی یک تغییر کیفی محسوب میشود؟

 )1رشد دستگاه تولید مثل 	

 )2افزایش ظرفیت شش	  )3تغییر تناسب بدن  	

 )4رشد تخمدانها در دختران
 )4تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی
 )4رشد بیشتر ماهیچهها

205.یکی از پیامدهای ناسازگارانه تغییرات شناختی دوران نوجوانی «حساسیت نسبت به انتقاد دیگران» است ،در این باره ،توصیة پیشنهادی چیست؟

 )1بیشتر از انتقاد ،از آنها تعریف و تمجید کنیم.
 )3بهتر است در حضور دیگران از آنان ایراد نگیریم.

 )2تا جای ممکن انتقاد خود را بهصورت غیرمستقیم بیان کنیم.
 )4بهتر است به جای انتقاد سعی کنیم الگوی مناسبی برای آنان باشیم.

206.بهترتیب بگویید در بیان تغییرات نوجوانی به کدام ویژگیها اشاره میشود و کدام جنبه از رشد نوجوانی شگفتآور است؟

 )1افزایش گرایش به ارتباط با همساالن ـ تغییر در ویژگیهای مربوط به توانایی تولید مثل
 )2افزایش سریع اندازة بدن و تغییر تناسب آن ـ ظرفیتسازی حافظه
 )3بلوغ جنسی ـ افزایش تحریکپذیری و تغییر سریع حاالت هیجانی
 )4رشد و شکلگیری هویت ـ شکلگیری تفکر فرضی

185
207.تفکر فرضی به چه معنا است؟

 )1فرض کردن آنچه در گذشته اتفاق افتاده است.
 )3استدالل کردن بر مبنای فرضیههای علمی.

208.کدام گزینه مربوط به رشد شناختی نوجوانی است؟

 )1تحتتأثیر عوامل محیطی ،تسلط آنها بر لغات زیاد میشود.
ش ادراکی است.
 )3نحوة عمل و انتخاب آنها بر اساس پرداز 

209.کدام گزینه نشاندهندة توجه گزینشی نیست؟

 )1سازگاری با ضرورتهای تکلیف 		
 )3توجه پایدار به اطالعات مرتبط با تکلیف

210.کدام گزینه در خصوص تفاوت حافظة کودکان و نوجوانان درست است؟

 )1بهتر از کودکان قادر به ظرفیتسازی حافظه هستند.
 )3برخالف کودکان از توانایی فراحافظه برخوردارند	 .

 )2فرض کردن آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد.
 )4پیشبینی موقعیت با توجه به واقعیتهای ملموس و بیرونی.
 )2استدالل آنها بر مبنای واقعیتهای ملموس و بیرونی است.
 )4نسبت به انتقاد دیگران حساسیت زیادی پیدا میکنند.
 )2تمرکز بهتر در حین انجام تکلیف
 )4انجام همزمان چند تکلیف
 )2برخالف کودکان قادر به رمزگردانی ،اندوزش و بازیابی اطالعات هستند.
 )4بهتر از کودکان قادر به تمرکز بر اطالعات مرتبط هستند.

211.در خصوص نوع تفکر نوجوانان و کودکان ،کدام گزینه درست است؟

 )1سرعت تفکر کودکان بیش از نوجوانان است.
 )2نوجوانان بر خالف کودکان توانایی نظارت ،ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه را دارند.
 )3قدرت ظرفیتسازی حافظه در دورة نوجوانی بیشتر میگردد.
 )4نوجوانان بیشتر از کودکان ،بر استداللها ،قضاوتها و تصمیمهایشان اشراف دارند.

212.نوع پردازش کودک و نوجوان به چه صورت است؟

 )1پردازش نوجوان مفهومی است ،یعنی مفید بودن اشیا را به عوامل ظاهری آن نسبت میدهد.
 )2عملکرد کودکان بر اساس پردازش مفهومی ،یعنی ویژگیهای حسی و فیزیکی است.
 )3پردازش غالب نوجوانان مفهومی است و به ماندگاری و کیفیت یک کاال توجه میکنند.
ن دارند.
 )4نوجوانان بر اساس پردازش ادراکی ،توانایی تشخیص اشیا را بر اساس ماندگاری و یا کیفیت آ 

213.علت بروز پیامدهای ناسازگارانة شناختی در دورة نوجوانی چیست؟

 )1عدم پختگی الزم در نحوة بهکارگیری تواناییهای شناختی
 )3رشد فزاینده و بیش از حد تواناییهای شناختی

214.کدام گزینه اشاره به تغییر اساسی دوران نوجوانی دارد؟

 )1بلوغ 	

 )2رشد دستگاه تولید مثل

درس

 )2افزایش تحریکپذیری بهدلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی
 )4تجربة تغییرات ناگهانی و زیاد در بسیاری از حیطههای رشد
 )3تفکر فرضی 	

 )4رشد ناگهانی

215.این توصیة پیشنهادی که «باید به نوجوانان کمک کرد تا دریابند جوامع و افراد ،آمیزهای از محاسن و معایب هستند» ،در ارتباط با کدام دسته از نوجوانان
مصداق دارد؟

 )1نوجوانان حساس به انتقاد

 )2نوجوانان آرمانگرا

 )3نوجوانان با عزتنفس پایین

 )4نوجوانان منحصربهفرد

216.کدام مورد بهترین واکنش در برخورد با «احساس منحصربهفرد بودن اغراقآمیز نوجوانان» ،به شمار میرود؟

 )1کمک کنیم تا دریابند که افراد آمیزهای از محاسن و معایب هستند.
 )3ویژگیهای اغراقآمیز آنان را بپذیریم و تقویتکنیم.

 )2با استدالل کردن ،آنها را دربارة واقعی نبودن این احساس قانع کنیم.
 )4موقتاً تا زمان ایجاد دیدگاه متعادلتر ،عقاید آنان را بپذیریم.

217.چگونه میتوانیم به نوجوانانی که در تصمیمگیری روزمره مشکل دارند ،کمک کنیم؟

 )1ضمن آموزش تصمیمگیری درست ،گاهی بهجای آنان تصمیمگیری کنیم.
 )2بهجای آنها تصمیمگیری نکنیم و تصمیمگیری کارآمد را به آنان آموزش دهیم.
 )3آنان را با مسائل سادهتر مواجه کنیم تا بتوانند بهتدریج تصمیمات درست بگیرند.
 )4ابتدا در تصمیمگیری به آنان کمک کنیم و پس از مدتی به آنها استقالل بدهیم.

218.کدامیک از رفتارهای زیر را میتوان به تغییرات شناختی دورة نوجوانی نسبت داد ؟

(کانون فرهنگی آموزش)

 )1امیر برای اینکه فرمولهای ریاضی در ذهنش بماند از تصویرسازی ذهنی استفاده میکند.
 )2مینا همیشه به جای خواهرش تصمیمگیری میکند.
 )3محسن شکایت میکند که نمیتواند بر اطالعات متمرکز شود و ضرورت تکلیف را درک نمیکند.
 )4شیرین مفید بودن یک کاال را به اندازة و رنگ آن نسبت میدهد.

219.کدام یک از تغییرات رشد شناختی نوجوانی از نظر کمی و کیفی بودن با بقیه متفاوت است؟

 )1افزایش سرعت تفکر

 )2رسیدن به تفکر فرضی 	

 )3گزینشیتر شدن توجه 	

 )4رمزگردانی بهتر اطالعات
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220.اینکه یک دانشآموز تالش میکند تا با خالصه نویسی و طبقه بندی مطالب درسی ،آنها را بهتر به حافظه بسپارد ،ناشی از کدام ویژگی رشد شناختی در
نوجوانی است؟

 )1ظرفیت سازی حافظه 	

 )2افزایش سرعت تفکر 	

 )3مهارت فراحافظه 	

 )4ارزیابی و نظارت بر تفکر

221.علت اینکه یک نوجوان هنگام نماز خواندن میتواند جلوی حواسپرتی خود را بگیرد و حضور قلب داشته باشد ،چیست؟

 )1از پردازش مفهومیبرخوردار است )2 	.مهارت کنترل هیجان دارد	 .

 )3دارای توجه گزینشی است	 .

 )4هویت مثبت برای خود قائل است.

222.علت افزایش تحریکپذیری نوجوانان و تغییر سریع حاالت هیجانی آنان کدام است؟

 )1برخورد نامناسب اطرافیان و حساسیت زیاد دوران نوجوانی
 )3تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی گستردة این دوران

 )2هدایت نشدن و بهکارگیری نادرست هیجانات
 )4آگاهی از هیجانات بیشتر و برقراری تعامل با محیط متنوعتر

223.کدام عبارت در خصوص رشد هیجانی دورة نوجوانی و برخورد درست با این تغییرات درست است؟

 )1الزمة هدایت هیجانهای زودگذر این دوران ،کسب مهارتهای مناسب مثل ورزش کردن و یا کنترل خشم است.
 )2هیجانات ،منبع رفتارهای مثبت و سازنده هستند که بهدلیل تغییرات فیزیولوژیکی این دوران پرخطر میگردند.
 )3در این دوره هیجانات منفی موجب افزایش تحریکپذیری و تغییرات سریع حاالت هیجانی آنان میگردد.
 )4هیجانات منبع رفتارهای مخرب و پرخطر هستند ،بنابراین با آموزش مهارتهای خاص آنها را هدایت میکنیم.

224.بیشترین تحوالت اخالقی و ارزشی را کدام گروههای سنی تجربه میکنند؟

 )1نوجوانان

 )2کودکان دبستان

225.در تعامالت اجتماعی ،گرایش طبیعی نوجوان به سمت کدام گروه است؟

 )1افراد همجنس 	

 )2گروه همساالن

 )3جوانان

 )3افراد جنس مخالف

226.دستیابی به «هویت» از جمله تغییرات رشدی کدام حیطه و کدام گروه سنی است؟

 )1اجتماعی ـ کودکی دوم

 )2شناختی ـ نوجوانی

 )3شناختی ـ کودکی دوم

 )4بزرگساالن
 )4اعضای خانواده
 )4اجتماعی ـ نوجوانی

227.در خصوص «هویت» و اجزای آن ،کدام گزینه نادرست است؟
پـرسشهای
چهارگزینهای

 )1ویژگیهای جسمی ،جنسی ،اجتماعی ،شناختی ،اخالقی ،هیجانی ،آرمانی و شغلی را دربرمیگیرد.
 )2موجب تمایز هر فرد با دیگران است.
 )3هویت پاسخ به سؤال «من کیستم» است که ذهن هر فرد بهخصوص کودکان و نوجوانان را درگیر کرده است.
 )4شامل طرز فکر ،عقاید و نحوة ارتباط فرد با دیگران است.

«228.ایفای نقش جنسیتی جهت نشان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه» ،مربوط به کدام ویژگی هویت است؟

 )1روانی

 )2اجتماعی

 )3جنسی

 )4جسمی

229.کدام دسته از نوجوانان به لحاظ روانی نسبت به سایر همساالن خود ،سالمترند؟

 )2آنهایی که برای خود هویت مثبتی قائلاند و خود را دوست دارند.
 )1آنهایی که در آغاز نوجوانی هویت خود را شکل دادهاند.
 )3آنهایی که از نظام باورها و ارزشهای اخالقی بیشتری برخودار هستند )4 .آنهایی که با هیجانات منفی کمتری روبهرو میشوند.

230.علی  17ساله است .او در یک گردش خانوادگی در حضور همراهان دیگر به پدر خود بیاحترامی میکند .کدام مشکل در دورة رشد او باعث ایجاد این رفتار
شده است ؟

 )1عدم تکامل رشد اجتماعی

(کانون فرهنگی آموزش)

 )2سردرگمی نقش

 )3بحران هویت

 )4عدم تبدیل شناخت به باور اخالقی

231.بهترتیب «شــکلگیری هویت»« ،بروز رفتارهایی که بالفاصله با پشیمانی همراه است» و «سوءاســتفاده نکردن از دیگران» در کدامیک از جنبههای رشد
نوجوانی مورد بررسی قرار میگیرد؟

 )1اجتماعی ـ اخالقی ـ اخالقی

 )2شناختی ـ هیجانی ـ اجتماعی

232.هویت ................. ،.............. ،و نحوة  ......................را شامل میشود .

 )1جستوجوی خویشتن ـ اجتماعی بودن ـ تعامل با دیگران 	
 )3مذهب ـ اخالق ـ شناخت فرد از جهان 	

 )3اجتماعی ـ هیجانی ـ اخالقی

(کانون فرهنگی آموزش)

 )2طرز فکر ـ عقاید ـ ارتباط فرد با دیگران
 )4خودآرمانی ـ خود واقعی ـ تعامل این دو با یکدیگر

233.فرایند رشد درک اخالقی در نوجوانی ،تحتتأثیر کدامیک از جنبههای رشد است ؟

 )1جسمانی و اجتماعی 	

 )2شناختی و اجتماعی 	

 )4شناختی ـ اخالقی ـ اجتماعی

 )3هیجانی و شناختی 	

 )4اجتماعی و هیجانی

234.کدام مورد از جمله دالیل تبدیل رفتارهای مثبت و سازنده به رفتارهای مخرب و پرخطر نوجوانی نیست؟

 )1عدم استفاده از مهارتهای کنترل هیجان
		
 )3جهت دادن نادرست به هیجانات

 )2بهکارگیری غلط هیجانها
 )4مختل شدن ترکیبات هورمونی

235.کدام عامل در دوران نوجوانی و جوانی موجب قضاوت بهتر و واکنش دقیقتر فرد دربارة مسائل اخالقی ،ارزشی و دینی میشود؟

 )1رشد سریع هیجانی

 )2رشد سریع شناختی

 )3رشد سریع اخالقی

 )4رشد سریع اجتماعی
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236.کدام گزینه جزء عواملی که زمینههای رشد ارزشهای اخالقی را در نوجوانی افزایش میدهد ،نیست؟

		
 )1جستوجوی هویت
		
 )3تغییر نوع روابط اجتماعی

237.کدامیک از جمالت زیر به «هویت اخالقی» دورة نوجوانی ارتباطی ندارد؟

 )1من آدمی دیندار و انساندوست هستم.
 )3من از مسافرت رفتن و تفریح کردن با دوستانم لذت میبرم.

 )2بروز احساس خودمختاری نسبت به والدین
 )4درگیری بیشتر با مسائل اخالقی و ارزشی
 )2من فردی صادق و مهربان هستم.
 )4من فقط به مصالح خودم اهمیت میدهم و مسائل دیگران ربطی به من ندارد.

238.نحوة پاسخدهی نوجوان به انواع جمالت مرتبط با «رشد اخالقی» ،بر کدام جزء شناختی در رفتار او تأثیر میگذارد؟

 )1تصمیمگیری

 )2توجه

 )3هیجان

 )4قضاوت

239.رابطة شناخت و اخالق در دورة نوجوانی به چه شکل است؟

 )1رشد درک اخالقی به شکلگیری شناخت وابسته نیست.
 )2در بیشتر موارد داشتن شناخت ،به رفتار اخالقی منجر میشود.
 )3شرط تبدیل شدن شناخت به اخالق ،شکلگیری باورها و ارزشها است.
 )4داشتن شناخت ،شرط کافی برای شکلگیری اخالق است.

«240.شخصی که میداند مسواک زدن موجب سالمتی و حفظ دندانها میشود ،ولی در مسواک زدن سهلانگاری میکند» ،در کدام مورد دچار اشکال است؟

 )1هیجان

 )2شناخت

 )3باور

 )4دانش

241.در خصوص«خو ِد آرمانی» و «خو ِد واقعی» فرد در دورة نوجوانی ،همة گزینهها درست است؛ بهجز ....................

 )1در روند طبیعی زندگی انتظار میرود که نوجوانان برای کاهش فاصلة خود آرمانی و واقعی ،بهجای رؤیاپردازی تالش کنند.
 )2منظور از «خود آرمانی» ویژگیهایی است که فرد دوست دارد داشته باشد.
 )3منظور از «خود واقعی» همان ویژگیهای فردی است که هر فرد دارد.
 )4استفاده از پدیدة رؤیاپردازی در دورةنوجوانی برای ک م کردن فاصلة «خود آرمانی» و «خود واقعی» ،غیرطبیعی است.

242.روانشناسی بر کدام مرحله از رشد انسان بیشتر تأکید میکند ؟

 )1نوجوانی و جوانی

 )2نوزادی و کودکی

(خارج )98

 )3کودکی و نوجوانی

 )4تمامی مراحل رشد

243.این بیان نوجوان «من فقط به مصالح خودم اهمیت میدهم و مسائل دیگران به من مربوط نیست ».به کدام جنبه از رشد مربوط میشود ؟

 )1اخالقی

 )2اجتماعی

 )3شناختی

(سراسری )98

 )4هیجانی

244.دو گلوله خمیر گرد و مســاوی را جلوی کودک  5ساله روی دو کفة ترازو قرار میدهیم و ســپس آنها را از روی ترازو برمیداریم و یکی را به شکل مار
درمیآوریم .قبل از قرار دادن مجدد آنها بر روی ترازو از کودک میپرسیم که آیا دو گلوله باز هم ،وزن مساوی دارند؟ پاسخ میدهد که خیر! گلولهای که
به شکل مار درآمده است ،وزن بیشتری خواهد داشت .این پاسخ ناشی از چیست؟

 )1عدم اشراف بر قضاوتها و استداللها
 )3عدم تمرکز بر اطالعات مرتبط با تکلیف 	

 )2عدم در نظر گرفتن احتماالت مختلف
 )4عدم برخورداری از پردازش مفهومی

245.به تغییرات بدنی و جنسی که جزئی از عالئم رشد و قابل رؤیت هستند ،چه میگویند ؟

 )1بلوغ جنسی

 )2رسش جنسی

246.تفکر فرضیهسازی در دورة نوجوانی به کدام ویژگی اشاره دارد ؟

		
 )1با واقعیت مطابقت دارد.
 )3از طریق استدالل استقرایی شکل میگیرد.

 )3ویژگی اولیة جنسی

(سراسری )98

 )4ویژگی ثانویة جنسی
(خارج  96با اندکی تغییر)

 )2محدود به زمان حال است.
 )4عالوه بر واقعیت میتواند بهصورت احتمالی صورت بگیرد.

247.کدام عبارت دربارة رشد درست است؟

 )1ابتداییترین و شاخصترین جنبة رشد ،رشد جسمانی ـ حرکتی است  .
 )2از زمان تولد تا نوجوانی رشد اجتماعی با سرعت و تغییرات بسیاری همراه است.
 )3دورة نوجوانی با شدیدترین و گستردهترین تغییرات هیجانی همراه است.
 )4دورة نوجوانی نسبت به سایر دورههای رشد اهمیت زیادی دارد.

248.کدام عبارت ،درمورد تغییرات جسمانی ،هیجانی و اجتماعی نوجوانان درست است ؟

 )1بین سنین  14تا  19سالگی به بلوغ میرسند	 .
 )3حاالت هیجانی با ثباتی که دارند بهندرت تغییر میکنند.

 )2تواناییهای شناختی خود را بهخوبی بهکار میبرند.
 )4از لحاظ اجتماعی ارزش زیادی برای گروه همساالن قائل هستند.

249.کدام عبارت ،در خصوص «رشد جسمانی در دورة نوجوانی» درست است ؟

 )1رشد جسمانی بهتدریج صورت میگیرد.
 )3تناسب اندازة بدن به سرعت و ناگهانی به ثبات میرسد.

(سراسری )99

(خارج )99

 )2اندازه و ظرفیت شُ ش و قلب افزایش پیدا میکند.
 )4یکسال قبل از افزایش قد و وزن ،ماهیچهها رشد بیشتری میکنند.

درس
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درس سوم

احساس ،توجه ،ادراک
احساس (محرکهای محیطی را چگونه دریافت میکنیم؟)
250.با توجه به مبحث «احساس» ،چرا برخی از زندانیان خاطی را جهت تنبیه به اتاق انفرادی انتقال میدهند؟

 )1در شرایطی شبیه محرومیت حسی قرار گیرند که آزاردهنده است.
 )3در شرایط دریافت تک حسی قرار بگیرند.

 )2با بهره گرفتن از پدیدة «جبران حسی» به جبران اشتباهات خود بپردازند.
 )4حواس اصلی آنها ،برای دریافت محرکات بیرونی از کار بیفتد.

251.مهشــید در کنار پدر ،مادر و برادر کوچکترش علی ،در حال دیدن مســابقة فوتبال استقالل و پرسپولیس بودند که زنگ تلفن به صدا درآمد ،مهشید و
پدر و مادر به تلفن نگاه کردند و مهشید به حالت اعتراض گفت« :چه بیموقع!» .در این موقعیت ،در ارتباط با زنگ تلفن ،کدام پدیدهها شکل گرفته است؟

 )1شنیدن صدای زنگ برای هر چهار نفر (توجه) ـ گفتن عبارت «چه بیموقع» (ادراک) ـ نگاه کردن هر سه نفر به تلفن (ادراک)
 )2شنیدن صدای زنگ برای هر چهار نفر (احساس) ـ نگاه سه نفر به تلفن (توجه) ـ اعتراض مهشید به فرد پشت تلفن (توجه)
 )3شنیدن صدای زنگ برای هر چهار نفر (احساس) ـ نگاه سه نفر به تلفن (توجه) ـ اعتراض مهشید به فرد پشت تلفن (ادراک)
 )4شنیدن صدای زنگ برای هر چهار نفر (توجه) ـ گفتن عبارت «چه بیموقع» (ادراک) ـ نگاه کردن سه نفر به تلفن (توجه)

(کانون فرهنگی آموزش)
252.بهترتیب هر یک از موارد مشخصشده در متن زیر ،به کدامیک از مراحل شناخت مربوط میشود؟ 
«محمد با پدر خود به یک روســتا ســفر میکند .او در روســتا گلهای رنگارنگ زیادی را میبیند؛ اما به گلهای زرد رنگ عالقة بیشتری نشان میدهد.
او این منظره را به ذهن میســپارد و این خاطره سالها در یاد او میماند .هر بار با تداعی آن گلها زمزمه میکند که« :ای کاش نظیر این گلها را در باغچة
خانة خود داشتیم؛ اما افسوس که بهدلیل آلودگی هوا در شهر ،این امکان وجود ندارد».

 )1ادراک ـ توجه ـ احساس

 )2احساس ـ تفکر ـ حافظه

 )3حافظه ـ احساس ـ ادراک

 )4توجه ـ حافظه ـ تفکر

 )1توجه 	

 )2تمرکز 	

 )3انتخاب محرک 	

 )4ادراک

253.شخصی که هنگام تماشای یک فیلم سینمایی ،بعد از گذشت چند دقیقه متوجه میشود در این مدت به اتفاقات روز گذشته فکر میکرده و فیلم را ندیده،
(کانون فرهنگی آموزش)
در کدام فرایند دچار مشکل شده است ؟
254.اگر در زنگ تفریح مدرسه در حیاط مشغول بازی باشید و با شنیدن صدای ناظم به سمت او برگردید ،چه اتفاقی افتاده است؟

 )1توجه پایدار شکل گرفته است		 .
ِ
محرک انتخابشده ،تعبیر شده است	 .
)3

ِ
محرک احساسشده ،انتخاب شده است.
)2
 )4تحریک حواس از سوی محرک به میزان الزم نرسیده است.

 )1محرکهای انتخابشده را نگهداری کرده است	 .
 )3محرکهای احساسشده را انتخاب کرده است	 .

 )2محرکهای بیرونی را به اطالعات روانشناختی معنادار تبدیل کرده است.
 )4اطالعات روانشناختی معنادار را از محیط بیرونی دریافت کرده است.

		
 )1الزمة بقا میداند.
		
 )3امری طبیعی و غیرارادی میداند.

 )2عامل برقراری ارتباط با محیط میداند.
 )4الزمة شناخت از محیط میداند.

255.کدام توضیح دربارة خانمی که با چشیدن غذا در حین آشپزی میگوید« :طعم آن بیش از حد شور شده »،کاملتر است؟
256.دیدگاه تکاملی ،احساس محرکهای بیرونی را برای موجودات زنده ،خصوص ًا انسان ...............

257.این موضوع که «اگر بتوانیم مطلب شنیدهشده را بهصورت ترسیمی و نوشتاری تبدیل کنیم ،یادگیری آن راحتتر خواهد شد» ،براساس کدام پدیده است؟

 )1جبران حسی

 )2محرومیت حسی

 )3دریافت چندحسی

 )1احساس محرک

 )2تنوع محرک

 )3شدت محرک

 )1دریافت چندحسی 	

 )2محرومیت حسی 	

 )3دریافت تکحسی 	

258.در ارتباط با حواس پنجگانه ،میتوان گفت تحریک هر یک از گیرندههای حسی به چه عاملی بستگی دارد؟
259.اینکه افراد ناشنوا ،توانایی بیشتری در لبخوانی دارند ،نشاندهندة کدام پدیده است؟
260.آزمایشهای مربوط به فقدان حواس در چه شرایطی انجام شد و نتیجة آن ،چه بود؟

 )4تحریک حسی

 )4آشنایی با محرک
 )4جبران حسی

 )1محرومیت حسی ـ احساس برای بقای موجودات زنده ضروری است.
 )2جبران حسی ـ همة موجودات زنده بهخصوص انسانها نیاز به احساس دارند.
 )3محرومیت حسی ـ همة موجودات زنده بهخصوص انسانها نیاز به احساس دارند.
 )4جبران حسی ـ احساس برای بقای موجودات زنده ضروری است.

261.کدام عبارت ،بیانگر مفهوم «ادراک» است؟ 

 )1حل مسئله و تصمیمگیری

 )2تحریک گیرندههای حسی

 )3فرایند بازنمایی اطالعات

 )1ادراک

 )2احساس

 )3شدت محرک

262.در روانشناسی حداقل انرژی الزم برای تحریک اندام حسی را چه مینامند ؟

(سراسری )98

 )4فرایند تفسیر محرکهای انتخابی
 )4آستانة مطلق

(خارج )98

189
263.کدام مورد نشانة ادراک است؟ 

(خارج )91

 )1باز کردن پنجره بهعلت احساس گرما
 )3ترشح کردن بزاق در مقابل ترشی 		

 )2به طرف صدای شدید و ناگهانی برگشتن
 )4فرار کردن سوسکها از نور چراغ

 )1احساس پردازش دادهها و ادراک توانایی بازنمایی آنهاست.
 )3ادراک تأثیر گیرندههای حسی است و احساس نتیجة هر ادراک.

 )2احساس تمایالت هیجانی است اما ادراک جنبة شناختی دارد.
 )4ادراک به تفسیر و معنابخشی به اطالعات مربوط میشود نه دریافت سادة آنها.

 )1آستانة تحمل درد در افراد تفاوت دارد.
 )3عوامل روانشناختی در تحمل درد مؤثر است.

 )2زنان مقاومتر از مردان هستند.
 )4اجبار به تحمل درد موجب کاهش آن میشود.

264.فرق احساس و ادراک ،کدام است؟ 

(سراسری )94

265.اینکه برای خانمها درد زایمان به مراتب قابل تحملتر از درد ناشی از جراحی کلیه است ،احتماالً به این دلیل است که ...............

توجه (محرکهای محیطی را چگونه انتخاب میکنیم؟)
266.دربارة دو مفهوم «توجه» و «تمرکز» ،همة گزینهها درست است؛ بهجز ...............

 )1این دو ضمن نزدیکی زیاد ،با هم تفاوت دارند.
 )3تمرکز الزمة توجه کردن به یک محرک خاص است.

 )2پایداری و مداومت در توجه به یک موضوع ،بهمعنای تمرکز است.
 )4بهدلیل تفاوت دو مفهوم توجه و تمرکز ،همة افراد قادر به تفکیک آنها نیستند.

 )۱توجه و تمرکز ـ عدم توجه و عدم تمرکز ـ فقط توجه
 )3توجه و تمرکز ـ توجه بدون تمرکز ـ فقط تمرکز

 )2فقط تمرکز ـ توجه بدون تمرکز ـ توجه بدون تمرکز
 )4فقط توجه ـ عدم توجه و عدم تمرکز ـ تمرکز بدون توجه

267.با ورود معلم به کالس و شروع درس ،دانشآموزان شرایط زیر را تجربه میکنند؛ کدام گزینه بهترتیب در این رابطه درست است؟
الف) برخی با دقت درس را گوش داده و تا انتها متوجه مطالب درسی میشوند.
ب) برخی از همان ابتدا درگیر مشکالت ذهنی خود بوده و تا انتها نیز این درگیری ادامه دارد.
ج) برخی ممکن است با دقت گوش دهند ولی پس از مدتی ذهن آنان نیز معطوف به چیزهای دیگر گردد.

268.بهترتیب موارد زیر به کدام منبع توجه اشاره دارند ؟
الف) زمانی که پدر شما قرار است از سفر بازگردد ،در فرودگاه هر فردی را از فاصلة دور ،پدرتان تلقی میکنید.
ب) با پخش شدن آهنگ به آن گوش میدهیم.
ج)کسی که گربة خانگی دارد ،نسبت به شنیدن صدای گربهها در بیرون خانه حساستر است.

 )1سبک پردازش ـ سبک پردازش ـ تحریک حواس
 )3انتظارات افراد ـ تحریک حواس ـ حافظه

(کانون فرهنگی آموزش)
درس

 )2تحریک حواس ـ حافظه ـ انتظارات افراد
 )4تحریک ـ حواس تحریک حواس ـ حافظه

269.فرض کنید غرق تماشای یک فیلم سینمایی هستید و در همین حین مادرتان ،شما را برای صرف شام صدا میزند؛ ممکن است با وجود شنیدن صدای مادر،
واکنشی نشان ندهید و پس از پایان فیلم بگویید« :مثل اینکه من را صدا زدید ،کاری داشتید؟»؛ کدام پدیده با این رویداد ارتباط بیشتری دارد؟

 )1عدم توجه

 )2آگاهی نسبی

 )3خوگیری و آفت تمرکز

 )4رد درست

 )1اطالعات موجود در حافظه

 )2آگاهی نسبی

 )3خطای ادراکی

 )4سبک پردازش و انتظارات

 )1انتقال

 )2آمادهسازی

 )3دریافت تکحسی

 )4تداخل

 )1توجه ـ ارتباط نزدیک

 )2توجه ـ فاصلة زمانی کم

 )3احساس ـ فاصلة زمانی کم

270.زمانیکه با یکی از دوستان خود قرار مالقات دارید ،هر فردی را که از دور میبینید ،آن دوست تلقی میکنید؛ این مطلب تحتتأثیر کدام عامل است؟
271.اصطالح ًا به فرایند تسهیل دریافت محرک بعد از ارائة پیشین آن چه میگویند؟

272.کدام گزینه بهترتیب تکمیلکنندة جاهای خالی هر یک از عبارات زیر است؟
الف) تعبیر و تفسیر کردن و معنی و مفهوم و سازماندادن به محرکهای  ...............شده« ،ادراک» نام دارد.
ب) اغلب بهدلیل  ...............میان دو مفهوم توجه و تمرکز ،همة افراد قادر به تفکیک آن دو نیستند.
273.پدیدة آمادهسازی ،مبتنی بر چه عاملی است و در این خصوص کدام رابطه صحیح است؟

 )4احساس ـ ارتباط نزدیک

 )1آگاهی نسبی به محرکها ـ هرچه آگاهی بیشتر باشد ،نوع توجه ارادیتر خواهد بود.
 )2آشنایی نسبی با محرکها ـ هرچه آشنایی بیشتر شود ،توجه آگاهانه بهتر شکل خواهد گرفت.
 )3آشنایی نسبی با محرکها ـ هرچه آگاهی بیشتر باشد ،نوع توجه ارادیتر خواهد بود.
 )4آگاهی نسبی به محرکها ـ هرچه آشنایی بیشتر شود ،توجه آگاهانه بهتر شکل خواهد گرفت.

274.یک آرایشگر را در حال عبور از بازارچة کفش در نظر بگیرید ،اگر بعدا ً از او بپرسید« :آیا فروشگاه کفش نادر را دیدهای؟» ممکن است به شما بگوید« :مگر
در این مسیر کفشفروشی وجود داشت؟» به نظر شما علت این بیتوجهی به کدام عامل مربوط است؟

 )۱خوگیری

 )۲آشنایی نسبی با محرک

 )۳اطالعات موجود در حافظه

 )4سبک پردازش

 )1تحریک حواس 	

 )2اطالعات موجود در حافظه 	

 )3سبک پردازش و انتظارات 	

 )4اهمیت تکلیف

275.فردی پس از خرید مقدار زیادی طال از یک طالفروشی از آنجا خارج میشود و به هر موتورسواری که بهسمت او میآید ،توجه میکند؛ چون فکر میکند
میخواهند کیف او را بزنند .در این موقعیت کدامیک از منابع توجه نقش بیشتری داشتهاند؟
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276.زمانی که قصد خرید ساعت مچی داریم ،ممکن است ناخودآگاه بهدنبال برندی بگردیم که قب ً
ال آن را دست یکی از بازیگران سینما دیدهایم .انجام این عمل
نشاندهندة کدام پدیدة روانشناختی است؟

 )1آمادهسازی

 )2خوگیری

 )1آشنایی نسبی با محرک

 )2درگیری ذهنی

 )1تحریک حسی 	

 )2آشنایی نسبی

277.کدام عامل باعث میشود فرد بهتدریج کمتر به یک موضوع توجه کند؟

 )3انتقال

 )4اثر نهفتگی

 )3تغییرات درونی محرک

 )4گوش به زنگی

 )3توجه ارادی

 )4آمادهسازی

278.اثربخشی «تبلیغات تجاری» با کدامیک از پدیدههای روانشناسی قابل توجیه است؟

279.فرد  30سالهای که در دوران کودکی کارتن «خانوادة دکتر ارنست» را دیده است ،با پخش دوبارة آن در تلویزیون توجهش بیشتر از کسی که این کارتن را
ندیده جلب میشود .در این مورد میتوان گفت ...............

 )2سبک پردازش افراد و انتظارات آنها باعث انتخاب محرکهای خاصی شده است.
 )1اطالعات موجود در حافظه منجر به توجه شده است	 .
 )3درگیری و انگیختگی ذهنی زمینة افزایش تمرکز را فراهم کرده است )4 	 .آشنایی نسبی با محرک ،توجه را افزایش داده است.

280.کدام گزینه از منابع «توجه» نیست؟

 )1سبک پردازش و انتظارات افراد  )2یکنواختی و ثبات نسبی

 )3تحریک حواس پنجگانه

 )4اطالعات موجود در حافظه

 )3خوگیری

 )4فقدان انگیزه

281.یکی از علتهای توقف بسیاری از دانشآموزان در مطالعة یک موضوع خاص ،با وجود پیشرفتهای اولیهای که داشتهاند ،چیست؟

 )1عدم آمادهسازی

 )2عدم توجه 	

282.دربارة «آمادهسازی» ،همة گزینهها درستاند؛ بهجز ...............

 )1محرک را یکبار به فرد ارائه میکنیم تا دفعة بعد آن را راحتتر دریافت کند.
 )2ذهن افراد را از قبل آمادة انجام کار یا فعالیت موردنظر میکنیم.
 )3از قبل افراد را جهت انجام کارهای مختلف انتخاب میکنیم.
 )4با ارائة یک محرک مقدماتی ،ذهن فرد را آمادة دریافت محرک اصلی میکنیم.

283.چرا یک طراح لباس به هنگام گفتوگو با دیگران ،به طرز لباس پوشیدن آنها بیشتر توجه میکند؟
پـرسشهای
چهارگزینهای

 )1بهدلیل ارائة پیشین محرک ،تحتتأثیر پدیدة آمادهسازی قرار میگیرد )2 .درگیری و انگیختگی ذهنی ،تمرکز او را باال میبرد.
 )4محرک موردنظر را با چند حس دریافت میکند.
 )3اطالعات موجود در حافظه ،توجه او را تحتتأثیر قرار میدهد.

284.علت تحمل بیشتر ســروصدای اتومبیلهای در حال حرکت برای کسانیکه منزل آنها در کنار بزرگراهها و یا خیابانهای پرترافیک قرار دارد نسبت به
دیگران چیست؟

 )1درگیری و انگیختگی ذهنی

 )2پدیدة خوگیری

 )3از دست دادن محرک

 )1آمادهسازی 	

 )2خوگیری

 )3مشابهت

285.وقتی ارائة پیشین محرک ،دریافت بعدی آن را آسان میکند ،با کدام مفهوم روانشناختی سروکار داریم ؟

 )4شدت محرک

 )4تکمیل

(خارج )99

286.ایجاد تنوع رنگی و تصویری (عناصر زیباشناختی متن) ،در تدوین کتب درسی بهمنظور رعایت کدام عامل مؤثر در ایجاد تمرکز است و باعث از بین بردن
تأثیر منفی کدام عامل میشود؟

 )1آشنایی نسبی با محرک مورد توجه ـ گوش به زنگی
 )3درگیری و انگیختگی ذهنی ـ هشدار کاذب

 )2تغییرات درونی محرکها ـ یکنواختی و ثبات نسبی
 )4یکنواختی و ثبات نسبی ـ آشنایی نسبی با موضوع مورد توجه

287.با توجه به عوامل مؤثر بر تمرکز و خوگیری ،بهترتیب مصداق هر یک از عبارتهای زیر بهدرستی در کدام گزینه اشاره شده است؟(کانون فرهنگی آموزش)
ب) مطالعه از زوایای متفاوت و صورتهای مختلف
			
الف) مؤثر بودن ایجاد هدف و اهمیتدهی به آن
د) تنوع و جذابیت به لحاظ معنایی
ج) استفاده از رنگهای مختلف و خط کشیدن روی واژگان مهم

 )1تغییرات درونی محرکها ـ کاهش آشنایی نسبی با محرک ـ درگیری و انگیختگی ذهنی ـ یکنواختی و ثبات نسبی
 )2آشنایی نسبی با محرک ـ تغییرات درونی محرکها ـ درگیری و انگیختگی ذهنی ـ یکنواختی و ثبات نسبی
 )3درگیری و انگیختگی ذهنی ـ کاهش آشنایی نسبی با محرک ـ عدم یکنواختی و ثبات نسبی ـ تغییرات درونی محرکها
 )4درگیری و انگیختگی ذهنی ـ تغییرات درونی محرکها ـ عدم یکنواختی و ثبات نسبی ـ آشنایی نسبی با محرک

288.اگر در تألیف کتاب کمک آموزشی به عواملی همچون استفاده از رنگ دوم و مصور کردن برخی از صفحات توجه شود ،به کدامیک از عوامل ایجاد تمرکز
(کانون فرهنگی آموزش)
تأکید شده است ؟

 )1درگیری و انگیختگی

 )2ثبات نسبی

 )3آمادهسازی

 )4تغییرات درونی محرکها

 )1انگیختگی ذهنی

 )2تغییرات درونی محرک

 )3آشنایی نسبی با محرک

 )4یکنواختی و ثبات نسبی

«289.مطالعة بخشی از درس و سپس قدم زدن ،استراحت و خوردن میانوعده و پس از استراحت کوتاه ،ادامة مطالعه» ،برای از بین بردن آثار منفی کدام عامل
توصیه میشود؟
290.فردی با مطالعة چند صفحه کتاب ابراز خستگی میکند ،درحالی که فرد دیگر میگوید« :تازه راه افتادهام» .این موضوع نشاندهندة چیست؟

 )1انگیختگی روانشناختی انسانها متفاوت است.
 )3سوخت و ساز فیزیولوژیکی انسانها متفاوت است	 .

 )2تغییرات درونی محرکها متفاوت است.
 )4سبک پردازش افراد و انتظارات آنها متفاوت است.
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291.عدم دریافت ابعاد جدید یک موضوع نتیجة چیست و راهکار خروج از آن چیست؟

 )1ثبات نسبی ـ خط کشیدن زیر واژههای مهم
 )3آشنایی نسبی با محرک ـ استراحت کردن در حین مطالعه

 )2انگیختگی ذهنی ـ ایجاد هدف و اهمیتدهی به آن
 )4تغییرات درونی محرکها ـ استفاده از رنگهای مختلف

292.اینکه اگر موضوع مورد توجه به لحاظ معنایی ،شرایط متنوع و جذابی داشته باشد ،عادت را از بین میبرد ،مربوط به اثربخشی کدامیک از عوامل ایجاد تمرکز است؟

 )1درگیری ذهنی

 )2گوش به زنگی

293.در خصوص «خوگیری» و «آفت تمرکز» کدام گزینه درست است؟

 )3تغییرات درونی محرکها

 )4یکنواختی و ثبات نسبی

)1از عوامل مهم آن میتوان «تغییرات درونی محرک» و «انگیختگی ذهنی» را نام برد.
 )2ممکن است در بسیاری از دانشآموزان موجب این تصور شود که قادر به یادگیری نیستند.
 )3تا حد زیادی تحتتأثیر عوامل فیزیولوژیکی مثل تغذیة مناسب و عوامل روانشناختی مثل ایجاد هدف است.
 )4شامل عادت کردن فرد به محرکهای مختلف است ،بهنحوی که بهتدریج و به سهولت آنها را دریابد.

294.میزان انگیختگی ذهنی افراد به کدام دسته از عوامل بستگی دارد؟

 )1عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی
 )3تعداد عوامل انحرافی و منحصربهفرد بودن هدف

 )2ویژگیهای شخصی و دشواری تکلیف
 )4میزان مهارت و میزان دشواری تکالیف

295.برخی از دانشجویان ،نیمی از زمان کالس را بهطور کامل به صحبتهای استاد توجه میکنند ولی در ادامه حواسشان به موضوعات دیگر نیز معطوف میگردد.
(کانون فرهنگی آموزش)
این پدیده ناشی از چیست ؟

 )1وجود محرکهای محیطی گوناگون و آشنایی نسبی با این موضوعات آفت تمرکز است.
 )2عدم وجود عنصر پایداری ،مانع تبدیل شدن توجه به تمرکز میشود.
 )3عواملی مانند ایجاد هدف و اهمیتدهی به آن ،موجب درگیری و انگیختگی ذهنی میشوند.
 )4اطالعات موجود در حافظة افراد از منابع تمرکز یا عدم تمرکز نسبت به محرکهاست.

296.علت اینکه در ابتدای شــیوع بیماری کرونا ،مردم با تمام قوا همة نکات بهداشــتی را رعایت میکردند و از خانه بیرون نمیآمدند ،ولی با گذشت زمان
توآمدها زیاد شد ،مربوط به کدام پدیده است؟
رف 

 )1خوگیری 	

 )2تغییرات درونی محرک 	

 )3آمادهسازی 	

 )4عدم آشنایی با محرک

 )1یکنواختی و ثبات

 )2آشنایی نسبی با محرک

 )3درگیری و انگیختگی ذهنی

 )4تغییرات درونی محرک

 )1آمادهسازی 	

 )2یادگیری

 )3مشابهت

 )4حافظه

297.معلمی که هنگام تدریس ،با بچهها شوخی میکند و از خاطرات شخصی خودش میگوید ،اثر کدام عامل خوگیری را از بین میبرد؟
298.در علم روانشناسی ،شناخت محرک معینی ،تحتتأثیر ارائة پیشین همان محرک را ،چه مینامند ؟

درس

(سراسری )99

299.گفتن مکرر این جمله به دانشآموزان که «با هم صحبت نکنید» چه نتیجهای دارد و مربوط به کدام عامل است؟

 )1تمرکز ـ درگیری و انگیختگی ذهنی 	
 )3تمرکز ـ آشنایی نسبی با محرک 		

 )2خوگیری ـ آشنایی نسبی با محرک
 )4خوگیری ـ درگیری و انگیختگی ذهنی

«300.مطلب موردنظر را بهصورتهای مختلف و از زوایای گوناگون دیدن» برای مقابله با کدام عامل ،مفید است؟

 )1تغییرات درونی محرکها

 )2یکنواختی و ثبات نسبی

301.کدام فرد از انگیختگی ذهنی بیشتری برخوردار است؟

 )1فردی که میداند هدف او کسب رتبة دو رقمی در کنکور است	 .
 )3فردی که در راه رسیدن به هدفش از خواب و خوراکش میگذرد	 .

302.کدامیک از گزینههای زیر از موانع تمرکز محسوب میشود؟ 

 )1یکنواختی و ثبات نسبی

 )2تغییرات درونی محرک

 )1تازگی و نو بودن 	

 )2تغییرات درونی زیاد

 )1گوش به زنگی

 )2هشدار کاذب

303.کدام ویژگی محرک باعث ایجاد خوگیری نسبت به آن میشود ؟
304.کدامیک از جمله کارکردهای توجه نیست؟

305.کدام عبارت دربارة موقعیتهای ردیابی عالمت درست است؟

 )1در هر موقعیت توجه ،چهار نوع عالمت وجود دارد.
 )3عالمت هدف همواره باید ردیابی شود.

 )3درگیری و انگیختگی ذهنی

 )4آشنایی نسبی با موضوع مورد توجه

 )2فردی که از اهمیت هدف خود در مورد ادامة تحصیل آگاه است.
 )4فردی که برای خود هدفهای دشوار تعیین میکند.
(خارج )98

 )3درگیری و انگیختگی ذهنی

 )4ایجاد هدف و اهمیتدهی به آن
(سراسری )99

 )3ارائه به دفعات زیاد

 )4دریافت به شیوة متنوع

 )3جستوجو

 )4ردیابی درست عالمت

 )2عالمت هدف گاهی باعث حواسپرتی میشود.
 )4عالئم انحرافی گاهی مانع انتخاب هدف میشود.

306.کدام عبارت دربارة احتمال وقوع خطا در موقعیتهای ردیابی عالمت درست است؟

 )1تکالیف کم اهمیتتر با اصابت بیشتری همراهاند.
 )2در هر موقعیت ممکن است دو خطای از دست دادن یا رد درست اتفاق بیفتد.
 )3اینکه هشدار کاذب را فدای از دست دادن بکنیم و یا برعکس ،بستگی به اهمیت تکلیف دارد.
 )4تکالیف کماهمیتتر با هشدار کاذب بیشتری همراه است.

3

منابع کسب آگاهى و معرفت
انســانها در پاســخ به ســؤالهای خود و برای کسب
معرفت از منابع و روشهای مختلف استفاده میکنند:
 .1استناد به آیات الهی و سخن و عمل بزرگان دین
 .2استداللهای منطقی و دالیل فلسفی
 .3روشهای شهودی و دریافت درونی
 .4روشهای تجربی
نکات مهم:

 .1هر کــدام از منابع فوق روشهای خاص و متناســب
خود را دارند.
 .2در مقابل هم نیستند.
 .3هــر چهار منبع مختلــف برای آگاهــی از جنبههای
مختلف عالم هستی هستند.
 .4هر یک ویژگیهای مخصوص خود را دارند.
 .5تکمیلکنندة هم هستند.

1
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اهداف علم روانشناسى
اهداف علم روانشناسی:

 .1توصیف  .2تبیین  .3پیشبینی  .4کنترل
 .1توصیف :بیان روشــن و تا حد ممکن دقیق از چیســتی
مفهوم و موضوعی است که قصد مطالعه و بررسی آن را داریم.
دانشمندان سعی میکنند در توصیف موضوعات ،دقیق و
ف باشند ولی گاهی این اتفاق نمیافتد و تحتتأثیر برخی
بیطر 
عواملی قرار میگیرند.
عوامل تأثیرگذار بر توصیف دانشمندان

پیشفرضها
نظریات پذیرفتهشده در علم
ارزشها
جهتگیریهای موجود در ذهن خویش
چگونگی توصیف هر دانشمند از یک موضوع تأثیر زیادی دارد
مواجهه با آن موضوع و بررسی علمی آن.
بر
 .2تبییــن :یعنی بیان چرایی اتفاق افتــادن یک پدیده و
دالیل و عوامل مؤثر در بروز آن پدیده
توجه :همیشه ممکن است برای یک پدیده چند تبیین متفاوت
و در عین حال صحیح وجود داشته باشد ،به همین دلیل رسیدن
به یک تبیین نباید به رد کردن تبیینهای دیگر منجر شود.
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شناخت چیست؟
شناخت
پایه

تفکر

ادراک
توجه

استدالل
قضاوت
حل مسئله
تصمیمگیری

احساس
تحریک گیرندهها

شناخت
عالی

شناخت پایه عبارت است از:
 .1احساس :دریافــت محرک از طریق گیرندههای حسی،
احساس نام دارد که الزمة شکلگیری شناخت است ولی
جزء شناخت نیست.
.2توجه:انتخابیکیاچندمحرکاحساسشدهراتوجهمیگوییم.
 .3ادراک :به فرایند تفســیر و معنابخشی به محرکهای
انتخابشده ادراک میگویند.
 .4حافظه :به نگهداری محرکهای تفسیرشــده حافظه
گفته میشود.
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منظور از علم در اینجا علم تجربی است که:
.1ازروشهاوابزارهایدقیقوقابلاندازهگیریاستفادهمیکند.
 .2یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است.
در علوم تجربی مفاهیم زیر اهمیت زیادی دارند:
مسئله

فرضیه

قانون یا اصل

نظریه

مسئله :پژوهشهای دانشمندان با طرح مسئله شروع میشود.
فرضیه :پاسخ اولیه و تا حد ممکن سنجیده به مسئلههای
علمی گفته میشود.
قانون یا اصل :فرضیهها در صورت پذیرفته شدن به قانون
یا اصل تبدیل میشوند.
نظریه :مجموعهای از اصــول و قوانین علمی دربارة یک
موضوع ،نظریه را تشکیل میدهند.
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تعریف روش علمى
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روشهای جمعآوری اطالعات عبارت است از:
 .1مشاهده  .2پرسشنامه  .3مصاحبه  .4آزمون
 .1مشاهده :یکی از روشهای اصلی جمعآوری اطالعات و
توصیف موضوعات مختلف است که به دو شکل طبیعی و
آزمایشگاهی صورت میگیرد.
دو نکتة مهم که در مشاهده باید رعایت شود:
اطالعات به شکل دقیق ثبت شود.
تا جای ممکن از تعصب یا پیشداوری به دور باشد.
 .2پرسشــنامه :اطالعاتی که نمیتوان به کمک مشاهدة
مستقیم به دست آورد ،توسط پرسشنامه بررسی میشود.
پرسشنامه

باید دقیق و معتبر باشد.
به صورتهای مختلف نمرهگذاری میشود.
از خــود فرد دربارة افــکار و رفتار خاص او
سؤال میشود.
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درس اول

تعریف روانشناسى رشد

تعریف واحدی برای روانشناســی وجود ندارد .عوامل
تأثیرگذار در این امر عبارتاند از:
 .1گذشت زمان  .2تغییر در مبانی و پیشفرضهای علم
 .3افزایــش اطالعــات در هر علم  .4تغییــر در نیازهای
فرهنگی و اجتماعی و زیستی
این عوامل موجب تغییر در توصیف و تبیینهای موجود
در یک علم میشود .این امر موجب نرسیدن به یک نظریة
واحد یا دیدگاه منجسم در برخی مسائل علمی و تعریف یک
علم میشود.
جامعترین تعریف روانشناســی :علم مطالعــة رفتار و
فرایندهای ذهنی (شناخت)
رفتــار :به هر نــوع فعالیت مورد مشــاهدة جاندار گفته
میشود؛ مانند النهسازی برخی حیوانات ،حرکت جمعی
پرندگان و غذا خوردن و خوابیدن انسانها و. ...
فرایندهای ذهنی :از اموری هستند که به شکل مستقیم
قابل مشاهده نیستند و به واسطة آثار و کارکردهای قابل
مشاهدهشــان ،مورد مطالعة تجربی قرار میگیرند؛ مانند
توجه ادراک ،حافظه ،تفکر و. ...
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ویژگیهای فرضیه

به صورت جملة خبری بیان میشود.
رابطة بین دو یا چند متغیر را مطرح میکند.
میتواند تأیید یا رد شود.
در آن از قیــود تأکیــد ،قیود شــرطی و احتمالی
استفاده نمیشود.
در آن از مفاهیم ارزشــی مثل خــوب و بد بودن
استفاده نمیشود.
درمورد پدیدههای قابل مشاهده است و قابل بررسی
با روشهای علمی و دقیق میباشد.

روشهای جمعآوری اطالعات

تعریف روش علمی :فرایند جستوجوی باقاعده و نظامدار
برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین
فرایند :به جریان عملی اشاره دارد؛ وقتی از مبدأ به سوی مقصد
درحالحرکتهستیم،بهجریانرسیدنبههدففرایندگویند.
جستوجو :در جستوجوی چیزی بودن باعث میشود تا
روش علمی هدفمند باشد .اگر اقدامی بدون هدف صورت
نتیجهبخش نخواهد بود.
گیرد
نظامدار بودن :روش علمی تابع قواعد مشخصی است که
به صورت منظم طی میشــود .مهمترین تفاوت دانشمند
با فرد عادی در مواجهه بودن منظم و قاعدهمند دانشمند
با مسئله است.
موقعیت نامعین :دانشــمند با طرح مســئله موقعیتهای
ناشناخته و مجهول را شناسایی میکند؛ پس با روشهای
تجربی موقعیت نامعین را مشخص میکند.



مبانی طرح فرضیهها:
 .1دانش قبلی
 .2تجربههای قبلی
 .3قوة تخیلشان
فرضیهها هم در پاسخ به یک سؤال میآیند و هم باعث
طرح سؤالهای دیگر میشوند.

درس اول

تعریف روانشناسى

به نمودار توجه کنید:
حافظه

علم تجربى و مفاهیم مهم آن

فرضیه و ویژگىهای آن

درس اول

روانشناسی رشد :شاخهای از علم روانشناسی است که
تالش میکند تغییراتی را که در طول زندگی از زمان تشکیل
نطفــه تا هنگام مــرگ در آن رخ میدهد را مطالعه کند.
فراخنــای زندگی :طول زندگی = گســترة عمر = مدت
زمان عمر که از زمان تشــکیل نطفه تا هنگام مرگ است.

جنبههای رشد

جسمانی (بلند شدن قد)
شناختی (حل مسائل)
هیجانی (ابراز خشم)
اجتماعی (روابط با همساالن)
اخالقی (رعایت حقوق دیگران)
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درس دوم

روش علمى یا تجربى
روش علمی یا روش تجربی:

 .1یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است.
 .2مشاهده و تجربه دو رکن اساسی آن است.
 .3ایــن روش فقط درمورد امور مشــاهدهپذیر با حواس
پنجگانه امور محسوس قابل اجرا و معتبر است.
 .4تنهــا چیزی کــه روش علمی در مواجهة با مســائل
غیرقابل مشاهده میتواند ادعا کند« ،نمیدانم» است.
نکته .1 :موضوعات غیرقابل مشــاهده ،قابلیت بررســی
تجربــی ندارند ولی برای کســب معرفت دربــارة آنها
میتوان از سایر منابع استفاده کرد.
 .2هر نظریة علمی که براســاس مشاهده و تجربه شکل
گرفتــه ،خود بر مبنای غیرتجربی تکیه دارد و با تغییر در
آنها ،فرضیات و نظریات علم تجربی نیز تغییر میکند.

برای پذیرش پاســخهای اولیة ارائهشده به مسئلههای
علمی و تأیید یک فرضیه باید:
 .1پاسخها را براساس مشاهدات تجربی بیازماییم.
 .2نتیجه را با یافتههــای مقبول در علم تجربی مطابقت
اگر همخوانی و مطابقت وجود نداشــته باشد،
دهیم.
پاسخ پذیرفته نمیشود.
توجه :معتبر بودن و پذیرفته شــدن یک پاسخ به معنای
درست و واقعی بودن آن پاسخ نیست.
دو دلیل نادرست تلقی شدن و کنار گذاشته شدن یک
پاسخ علمی عبارت است از:
 .1آگاهی از نادرستی آزمایشات قبلی
 .2تغییر در پیشفرضهای دانشمندان

مثال :خوردن صبحانه بر یادگیری تأثیر دارد؟
پاسخ افراد:

 .1پیامبر اکرم (ص) بر خوردن تغذیة صبحگاهی به منظور
تقویت قوای ذهنی تأکید کردهاند و بسیاری از دانشمندان
دینــی نیز به این ســنت عمــل کردهاند.
به آیات الهی و سخن و عمل بزرگان دین
 .2من وقتی صبحانه میخورم احساس میکنم که ذهنم
فعالتر میشود و بهتر یاد میگیرم.

دریافت درونی و شهود

 .3خوردن صبحانه جسم را تقویت میکند .جسم و ذهن بر
یکدیگر اثر میگذارند .پس عقل حکم میکند که خوردن
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 .3مصاحبه :موضوعاتی را که نمیتوان به صورت مستقیم
مشاهده و یا به کمک پرسشنامههای از پیش تعیینشده
مطالعه کرد ،از روش گفتوگو با خود شخص به دست میآوریم.
مصاحبه برخالف گفتوگوی معمولی ،هدفمند و سازمانیافته
است .محقق در ضمن گفتوگو و براساس پاسخهای دریافت
کرده از مراجع ،پرسش بعدی را معلوم میکند.
کمــی کــردن ویژگیهای
 .4آزمــون :ابــزاری بــرای ّ
روانشناختی است.
دو ویژگی آزمون

باید دقیقاً همان چیزی را اندازهگیری کند که برای
آن ساخته است.
آزمون در دفعات متعدد اجرا باید نمرة یکســان یا
تقریباً یکسانی به ما بدهد.
ساخت آزمون بسیار دشوار اســت و فرایند پیچیدهای را
طی میکند.
استفاده از آزمونها باید در کنار سایر روشها و به دست
افراد مشخص باشد.
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دوره کودکى
رشد شناختى ٔ
رشــد شــناختی تغییر در فرایندهای شــناختی مانند
توجه ،ادراک ،حافظه ،اســتدالل ،قضاوت ،حل مســئله و
تصمیمگیری و تواناییهای زبانی است.
کودک  6ماهه :برای پیدا کردن شیشة شیر خود که جلوی
چشــمش پنهان شده ،تالشی نمیکند چون هنوز به این
رشد شناختی نرســیده که اشیاء اگرچه دیده نمیشوند،
ولی همچنان هستند.
پــردازش ادراکی :پردازش کودکان ادراکی اســت یعنی
تحتتأثیر ویژگیهای ظاهری اشــیاء قرار میگیرند ،مث ً
ال
هدایای بــزرگ بیارزش را به هدایــای کوچک پرارزش
ترجیح میدهند.
رشد زبانی :عوامل محیطی به تسلط کودکان بر زبان تأثیر
بهســزایی دارد .کودکانی کــه در خانوادههای پرجمعیت
زندگی میکنند ،کلمات بیشتری بلد هستند .اسباببازی
نیز یکی از مهمترین عوامل محیطی تأثیرگذار بر زبان است.
 18

درس دوم

روش عقلی

صبحانه بر عملکرد ذهن و یادگیری اثر دارد.

 .4گروهی از کارشناسان تغذیه میزان یادگیری افرادی که
صبحانه میخورند و افرادی که صبحانه نمیخورند را مقایسه
کردهاند و با آزمایشهای دقیق به این نتیجه رســیدهاند
که گروه اول یادگیری بیشــتری دارند.

درس اول

اســتناد
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ویژگىهای روش علمى
دو ویژگی مهم روش علمی عبارت است از:
 .1تعریف عملیاتی  .2تکرارپذیری
 .1تعریف عملیاتی :به تعریف دقیق ،شفاف و قابل اندازهگیری
از متغیرها به گونهای که همة افراد به برداشــت یکسان یا
تقریباً یکسانی از آن متغیر برسند ،تعریف عملیاتی میگویند.
 .2تکرارپذیری :یافتههای بهدســت آمده از روش علمی
شخصی نیست که هر دانشــمند با رعایت ضوابط علمی
بتواند آن یافتهها را تکرار کند.
توجـه :اگرچـه ممکـن اسـت بسـیاری از انسـانها بـا
روشهـای منحصربهفـرد مسـائلی را حـل کننـد ،امـا اگـر
پاسـخ آنهـا بـه وسـیلة دیگـران قابـل تکـرار نباشـد ،در
مجموعـة روش علمـی قـرار نمیگیـرد.
تکرارپذیری یافتهها در علم روانشناســی دشــوارتر از سایر
علوم اســت .دلیل دشواری رسیدن به یافتههای یکسان در
روانشناسی عبارتاند از:
 .1پیچیدگی پژوهشهای مربوط به انسان
 .2رعایت مسائل اخالقی
.3تأثیرارزشهادرنگاهوتفسیرپدیدههایانسانیاست.
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پس از برگزیدن یک توصیف و تبیین خاص از یک پدیده
تا حد زیادی میتوان به پیشبینی و کنترل آن پدیده
دست یافت.
 .3پیشبینی :بیان احتمال وقوع یک پدیده دز زمانها و
مکانهای دیگر و در افراد دیگر.
 .4کنترل :ارائة راهکارهایی برای تغییر دادن پدیدة مورد
نظر و بهبود بخشیدن به آن.
توجــه :مهمترین دلیل دشــواری پیشبینــی و کنترل
در روانشناســی پیچیدگی و دشــواری توصیف و تبیین
پدیدههاســت و دلیل دشواری توصیف و تبیین پدیدهها،
وجود ابعاد جسمانی و غیرجسمانی و جنبههای مختلف و
پیچیدة انسان است.
مثال .1 :تمرکز عبارت است از توانایی توجه کردن مستمر
و پایدار به یک موضوع( .توصیف)
 .2یکــی از عوامــل مؤثــر در ایجاد تمرکــز ،درگیری و
انگیختگی ذهنی است( .تبیین)
 .3اگر افراد در ساعاتی از روز مطالعه کنند که درگیری و انگیختگی
باالتــری دارند ،عملکرد آنها بهبــود مییابد( .پیشبینی)
 .4میتوانیــم بــا ایجاد هدف و اهمیتدهــی به افراد در
ابتدای تدریس تمرکز آنها را باال ببریم( .کنترل)
8
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شناخت عالی نیز عبارت است از تفکر.
تفکــر :فرایند اســتفاده از اطالعات موجــود در حافظه
تفکر نام دارد و شــامل اســتدالل ،قضاوت ،حل مسئله و
تصمیمگیری است .بنابراین:
شناخت پایه :توجه ،ادراک ،حافظه
شناخت عالی :تفکر
پردازش :به معنای دریافت و فهم بیشتر است.
ادراکی
انواع پردازش
مفهومی
پردازش ادراکی :پردازشــی که صرفاً بر ویژگیهای حسی
مانند اندازه و شکل محرک تکیه داشته باشد.
پردازش مفهومی :پردازشی است که عالوه بر ویژگیهای
حسی ،تحت تأثیر ویژگیهای کیفی قرار دارد.
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 250روانشنایس جامع کنکور

پاسخنامه
ترشیحـی

	 2 1 14.منظور ســؤال این است که در «کدام فعالیت ،نوعی فرایند ذهنی و
شــناخت محسوب میشود؟» برنامهریزی فعالیتی است که در ذهن فرد اتفاق
میافتد و ما نمیتوانیم آن را به شــکل مســتقیم مشــاهده کنیم .چیزی که
میبینیم آثار و نتایج برنامهریزی اســت مثل نوشتن ،چککردن تقویم و ...در
واقع ما بهشــکل غیرمستقیم استنباط میکنیم که فردی در حال برنامهریزی
اســت ،پس برنامهریزی یک فرایند ذهنی اســت که در آن انواع مختلف تفکر
مثل تصمیمگیری و حل مسئله اتفاق میافتد.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :ترس هم مانند برنامه ریزی یک فعالیت درونی است و
قابل مشاهده مستقیم نیست در چنین سؤاالتی اگر با دو گزین ه روبهرو شدید که
هر دو غیرقابل مشاهدة مستقیم بودند ،گزینهای که مربوط به هیجانات و عواطف
است (مثل ترس ،خشم ،غم و  )...را رد کنید؛ زیرا در روانشناسی گاهی اوقات
«هیجانات» حوزهای جداگانهای و متفاوت با «شناخت» در نظر گرفته میشوند.
در نمودا ِر شکلگیری مراتب شناخت نیز ترس و سایر هیجانات جایگاهی ندارند
اما اگر در تســتها با چنین دوراهیای قرار نگرفتید هیجانات را هم میتوانید
جــزء فرایندهای ذهنی در نظر بگیریــد 3 .و  ۴فرارکردن و پرخاشکردن
رفتارهای قابلمشــاهده مســتقیم هســتند و شناخت محســوب نمیشوند.
 1 1 15.در مشاهدة اطالعات باید به شکل دقیق ثبت شوند و باید تا حد ممکن
از تعصب یا پیشداوریها به دور بود.
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 2 :یکی از روشهای اصلــی جمعآوری اطالعات و
توصیف موضوعات مختلف اســت 3 .نادرســت اســت ،چون برخی محققان
عالوه بر مشــاهدة طبیعی ،در محیط آزمایشــگاهی به مشــاهده میپردازند.
 ۴از ویژگیهای «آزمون»هاست.
 1 1 16.مصاحبه برخالف گفتوگوی معمولی ،هدفمند و سازمانیافته است.
برر︨﹩سایرگزینهها 2 :ویژگی پرسشنامه است 3 .و  ۴ویژگی مشاهده است.
 2 1 17.در روش پرسشنامه محقق از خود فرد دربارة رفتار یا افکار خاص
او میپرسد .بنابراین میتوان گفت برداشت شخص از خودش ،مالک قرار گیرد.
تهــا :الف پرســشنامهها بهصورتهــای مختلــف
 1 1 18.بــرر︨ ﹩عبار 
نمرهگذاری میشــود .ب برخی موضوعــات را نمیتوان بهصورت مســتقیم
مشاهده و یا با کمک پرسشنامههای از پیش تعیینشده مطالعه کرد ،در چنین
کمی کردن
حالتی از روش مصاحبه استفاده میشود .ج آزمونها ابزاری برای ّ
ویژگیهای روانشناختی هستند.
 1 1 19.مشاهدهیکیازروشهایاصلیجمعآوریوتوصیف موضوعاتمختلفاست.
 1 1 20.برخی موضوعات را نمیتوان بهصورت از پیش تعیینشده مشاهده
و یا با کمک پرســشنامهها مطالعه کرد؛ محققــان در چنین حالتی از روش
مصاحبه استفاده میکنند .در این حالت ،محقق در ضمن گفتوگو و بر اساس
پاسخهای دریافت کرده ،پرسش بعدی خود را معلوم و مصاحبه را هدایت میکند.
 1 1 21.استفاده از آزمونها ،چگونگی اجرا و تفسیر آنها باید در کنار سایر
روشها باشد و به دست افراد متخصص انجام شود.
کمی کردن ویژگیهای روانشناختی هستند.
	 2 1 22.آزمونها ابزاری برای ّ
کمی کــردن یعنی اندازهگیری کــردن .تعریف عملیاتی نیز باعث ســهولت
ّ
کمی متغیرها میشود.
اندازهگیری و بیان دقیق و ّ
 2 1 23.مسائلی را که بررســی آنها با کمک مشاهدة مستقیم امکانپذیر
نیســت ،میتوان با استفاده از پرسشنامهها مطالعه کرد .در این حالت ،محقق
از خو ِد فرد دربارة رفتار یا افکار خاص او میپرسد.
	 1 1 24.بســیاری از محققان با مشاهده ،رفتار آدمیان و حیوانات را مطالعه
میکنند .مث ً
ال با مشاهدة دقیق رفتار حیوانات میتوانیم رفتارهای نوع دوستانه
را در آنهــا مطالعه کنیم و یا با فیلمبرداری از نوزادان میتوان جزئیات الگوی
حرکتی آنان را مشاهده و توصیف کرد.
 ۴ 1 25.دالیل افت تحصیلی یک دانشآموز تیزهوش از طریق مصاحبه بهتر قابل
بررسی است ،چون موضوعی است که نیاز به گفتوگوی شفاهی دارد .روانشناس
باید در حین مصاحبه و براساس مطالبی که دانشآموز بیان میکند ،سؤاالتی بپرسد
که به کند و کاو ریشة افت تحصیلی دانشآموز پیببرد .روش آزمون بیشتر برای
ارزیابی کمی موضوعاتی مثل حافظه ،استعداد ،خالقیت ،مهارت و ...کاربرد دارد.

برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :واکنشهای هیجانی تماشــاگران فوتبال با کمک
یک دوربین ســاده قابل ثبت شدن (مشاهده) است 2 .ریشة کمالگرایی یک
دانشجو همانند دالیل افت تحصیلی از طریق روش مصاحبه قابل بررسی است.
 3میتوان با ســؤال کردن از خود کارمندان دربارة افکار خاصشــان ،در مورد
رضایت شغلی آنها اطالعاتی را به دست آورد.
 ۴ 1 26.شــاید بیش از هر روشــی افراد عادی جامعه با استفاده از روش
آزمون مواجه شده باشند .اما نمیتوان گفت که محققان بیش از هر روشی از
آزمونها استفاده میکنند.
 2 1 27.در مشــاهده ،اطالعات باید به شــکل دقیق ثبت شوند و تا جای
ممکن از تعصب یا پیشداوریها به دور بود.
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 3 :مصاحبــه بر خالف گفتگوی عــادی ،هدفمند و
سازمان یافته است ۴ .آزمونها حتماً باید توسط افراد متخصص انجام شود.
 2 1 28.این ســؤال مربوط به روشهای تحقیق در روانشناسی است و از
کتاب نظام قدیم طرح شده است .اما پیشنهاد میکنیم توضیح آن را یاد بگیرید:
هر وقت بخواهیم تأثیر یک متغیر را بر متغیر دیگر بررســی کنیم و این کار از
طریق آزمایشهای تجربی امکانپذیرباشد ،روش تحقیق ما «آزمایشی» است.
 ۴ 1 29.آزمونها ابزاری برای کمی کردن ویژگیهای روانشناختی هستند.
بنابرین برای ارزیابی دقیق تمرکز بهتر است از یک آزمون استفاده کنیم تا آن
ن باید دقیقاً چیزی را اندازهگیری
را به شــکل کمی و دقیق نشــان دهد .آزمو 
کند که برای آن ســاخته شده است .عالوه بر این ،آزمونها در دفعات متعدد
اجرا باید نمرة یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهند.
 1 1 30.روش مشــاهده معموالً در شرایط طبیعی صورت میگیرد به همین
دلیل آزمایشگ ر کنترلی روی رفتار افراد ندارد و صرفاً آن را مشاهده میکند.
این ســؤال مربوط به روشهای تحقیق در روانشناسی است که در کتاب نظام
قدیم آمده اســت اما چون مطالبی از روش مشاهده در کتاب نظام جدید ارتباط
دارد ،با کمی زیرکی میتوانید آن را پاسخ دهید.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 2 :در روش مشاهده رفتار را در شرایط طبیعی بررسی
میکنند و در صورتی که این کار امکانپذیر نباشــد ،برخی محققان در شرایط
آزمایشگاهی به مشــاهده میپردازند 3 .عدم آگاهی شرکتکنندگان ،مزیت
این روش اســت نه محدودیت ،چون باعث میشود افراد رفتار طبیعی از خود
بروز دهند ۴ .روش مشاهده ،اطالعات سودمندتری را در مقایسه با روشهای
آزمایشگاهی به دست میدهد( .کتاب نظام قدیم)
 1 1 31.برخی موضوعات را نمیتوان بهصورت از پیش تعیینشده مشاهده و
یا با کمک پرسشنامهها مطالعه کرد؛ محققان در چنین حالتی از روش مصاحبه
استفاده میکنند به عنوان مثال دالیل عدم رضایت یک زوج از زندگی مشترک نه
قابل مشاهده است و نه از طریق سؤاالت از قبل تعیینشده قابل بررسی است بلکه
نیازمند گفتگو و بررسی عمیق است به همین دلیل مصاحبه برای آن مناسبتر است.
	 1 1 32.اطالعاتی را که با کمک مشاهدة مستقیم نمیتوان به دست آورد،
میتوان با استفاده از پرسشنامهها کسب کرد .پرسشنامهها باید دقیق و معتبر باشند.

درس دوم :روانشنایس رشد

 1 133.شناسایی و پیشبینی تغییرات در طول زندگی که به آن فراخنای
زندگی نیز گفته میشود ،مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است .دقت کنید
ضمیر «آن» در این جمله به «طول زندگی» برمیگردد نه به «شناسایی و پیشبینی
تغییرات در طول زندگی»! بنابراین منظور از فراخنای زندگی ،طول زندگی است
که از زمــان انعقاد نطفه تا مرگ را دربرمیگیرد .شــاهد دیگر بر این موضوع
جملة آخر صفحة  42کتاب است که در آنجا هم فراخنای زندگی معادل طول
زندگی درنظر گرفته شده است« :ابعاد مختلف رشد در طول زندگی یا فراخنای
زندگی ،به مراحل مختلف تقسیم میشود ».متأسفانه بسیاری از طراحان تست
و مؤلفین کتابهای کمک آموزشی درمورد این اصطالح دچار اشتباه میشوند!
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	 1 1 34.روانشناسان رشد بهدنبال ایجاد تغییر نیستند ،بلکه صرفاً تغییرات
در طول زندگی را شناسایی و پیشبینی میکنند.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 2 :شناسایی و پیشبینی تغییرات در طول زندگی که
به آن فراخنای زندگی نیز گفته میشــود ،مورد توجه روانشناسان قرار گرفته
اســت 3 .روانشناسان رشد معتقدند ویژگیهای افراد و تغییراتی که در طول
دورة زندگی ،از دورة جنینی تا دورة ســالمندی ،در افراد رخ میدهد ،میتواند
معلول دو دسته عوامل وراثتی و محیطی باشد؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر
تغییرات رشــدی یکی از فعالیتهای آنهاســت ۴ .امروزه اکثر روانشناسان
رشد ،به رشد مرحلهای اعتقاد دارند .برهمین اساس ،ابعاد مختلف رشد در طول
زندگی یا فراخنای زندگی ،به مراحل مختلف تقسیم میشود.
 ۴ 1 35.روانشناســی رشد تالش میکند تغییراتی را که در طول زندگی از
زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در آدمی رخ میدهد را مطالعه کند.
 1 1 36.جنبههای مختلف انســان شامل جســمانی (حرکتی) ،هیجانی،
اجتماعی ،اخالقی و شناختی است.
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 2 :مربوط به طبقهبندی روانشناســان از دورههای
مختلف زندگی اســت 3 .مربوط به عوامل مؤثر بر رشد هستند ۴ .مربوط به
اجزای هویت است.
 3 1 37.بیت دادهشــده مربوط به رشد اخالقی اســت .رشد درک اخالقی
دربرگیرندة آن دسته از قوانین و مقررات اجتماعی و اصول شرعی و فرعی است
که تعیین میکنند انسانها در رابطه با دیگران چگونه باید رفتار کنند .در واقع
تشخیص کار خوب و کار بد (کار زشت و زیبا) و انجام کارهای خوب و پرهیز از
کارهای بد مثل خودبینی ،خودخواهی و خودکامگی نشاندهندة رشد اخالقی است.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :ارتباط با دوستان :رشد اجتماعی  2گرهگشایی از
کار دیگران :رشد اخالقی  ۴حافظه :رشد شناختی
 ۴ 138.رشــد شناختی ،به رشد تواناییهای مرتبط با فرایندهایی همچون
توجه ،ادراک ،حافظه ،استدالل ،قضاوت ،حل مسئله ،تصمیمگیری و تواناییهای
زبانی اطالق میشود.
 2 1 39.اصرار بر خواسته ،خشمگین شدن ،ابراز محبت و حس آرامش داشتن،
همگی ،شــکلهای مختلف هیجان است .بهطور کلی ابراز هیجانات مختلف از
جمله خشم ،غم ،ترس ،اضطراب ،شادی ،و ...جزء رشد هیجانی محسوب میشوند.
 ۴ 1 40.روانشناســان رشــد معتقدند ویژگیهــای افــراد و تغییراتی که
در طــول دورة زندگــی ،از دورة جنینــی تــا دورة ســالمندی ،در افــراد رخ
میدهــد ،میتوانــد معلــول دو دســته عوامل «وراثتــی» و «محیطی» باشــد.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :رسش یکی از عوامل وراثتی است 2 .یادگیری یکی
از عوامل محیطی است 3 .رسش همان پختگی است.
 2 1 41.مفهوم شعر :خر هر چقدر سعی کند ،انسان نمیشود حتی اگر پای
منبر بنشیند چون خر بودن در ذات اوست (عوامل وراثتی) از طرف دیگر یک
انسان اگر تربیت نشود مثل خر رفتار میکند (عوامل محیطی)؛ پس این شعر
هر دو دســته از عوامل مؤثر در رشد را مهم میداند .فقط در گزینة « »2هر دو
عامل ذکر شده است.
۴
3
1
برر︨ ﹩سایر گزینهها :و عامل محیطی عامل وراثتی
	 3 1 42.اینکه ســگ اصحاب کهف از همنشــینی با نیکان تأثیر پذیرفته،
نشاندهندة عوامل محیطی است.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :نصیحت و وعظ کردن هیچ تأثیری بر انسان سیهدل
ندارد 2 .کسی که نااهل است هیچگاه تربیت نمیشود ۴ .کسی که گرگزاده
است ،حتی اگر با انسانها بزرگ شود ،باز هم گرگ است.
 1 1 43.مفهوم بیت «الف» :اگر کســی در دوران خردســالی ادب نشود ،در
بزرگی رستگار نمیشود؛ پس این بیت بر تأثیر عوامل محیطی مثل آموزش و
تعلیم و تربیت تأکید میکند .مفهوم بیت «ب» :اگر سگ را در آب دریا بشویند،
بهجای اینکه پاک شــود نجستر میشود چون سگ ذاتاً نجس است؛ پس این
بیت بر عوامل وراثتی تأکید میکند.

	 2 1 44.یکیازعواملزیستیمؤثربررشد«وراثت»است.عواملوراثتی،ایجادکنندة
صفاتی هستند که از قبل در فرد نهفته است ،یعنی در زمان انعقاد نطفه از پدر و مادر
به او منتقل میشود .برخی از این صفات از بدو تولد در رفتار نوزاد ظاهر میشوند.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :فقط مربوط به دوقلوهای ناهمسان است 3 .بسته به
اینکه دوقلوها عوامل محیطی مشترک یا متفاوتی را تجربه میکنند ،ممکن است
شباهت آنها کمتر یا بیشتر شود ۴ .دوقلوهای همسان از یک تخمک و یک اسپرم
به وجود میآیند و پس از لقاح ،نطفه از وســط ،به دو نیم میشود؛ ولی دوقلوهای
ناهمسان از لقاح دو تخمک مجزا با دو اسپرم مجزا بهوجود میآیند.
 2 1 45.دوقلوهای همســان بیشــتر اوقــات از لحاظ رفتــار و ظاهر قابل
تشخیص نیستند.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :الزاماً همجنس هستند ،چون از یک تخمک بهوجود
آمدهاند 3 .از لحاظ رفتار و ظاهر بیشــتر اوقات قابل تشــخیص نیســتند (نه
اینکه هیچ وقت قابل تشــخیص نباشند) ۴ .از یک تخمک بهوجود آمدهاند و
ویژگیهای وراثتی یکسان دارند.
 ۴ 1 46.رسش یا پختگی بهمعنای آن دسته از تغییراتی است که به آمادگی
زیستی وابسته است و با گذشت زمان طبق یک برنامة طبیعی انجام میگیرد.
 2 1 47.از آنجایی که وراثت نقش تعیینکنندهای دررسش یا آمادگی زیستی
افراد برای تغییرات دارد ،در بسیاری از موارد با توجه به بررسی خصوصیات افراد
فامیل نزدیک و دور میتوان احتمال وقوع برخی از ویژگیهای رفتاری و شناختی
را در دامنههای سنی خاص پیشبینی کرد.
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 1 :وراثــت نقــش تعیینکنندهای در رســش دارد.
   3رسش صرفاً تحتتأثیر وراثت نیست و عوامل محیطی تا حدودی میتوانند بر
رسش تأثیر بگذارند ۴ .با توجه به اینکه عوامل محیطی نیز تا حدودی میتوانند
بر رســش تأثیر بگذارند ،تغییرات مبتنی بر رسش در تمام افراد یکسان اتفاق
نمیافتد اما میتوان گفت که تا حدود زیادی بین افراد شــباهت ایجاد میکند.
 3 1 48.براســاس فرایند رســش آدمــی از دورة جنینی تــا مرگ برخی
خصوصیات را در جنبههای مختلف رشد نشان خواهد داد؛ مث ً
ال از لحاظ رشد
جســمانی بهطور میانگین کودک در  15ماهگی بدون کمک دیگران میتواند
راه برود یا بهطور میانگین ،نوجوان در  11تا  14سالگی به بلوغ میرسد.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :نمیتوان از ابتدای تولد معلوم کرد که نوزاد موردنظر
ما در چه ســنی راه میافتد یا به بلوغ میرسد؛ زیرا رسش میتواند تحتتأثیر
عوامل محیطی قرار بگیرد و عوامل محیطی قابل پیشبینی نیستند 2 .این جمله
درست است ولی مربوط به ویژگیهایی است که از بدو تولد قابل مشاهدهاند نه
راه رفتن و بلوغ ۴ .این جمله اشاره به عوامل محیطی دارد .پیشبینی احتمال
وقوع برخی ویژگیها (مثل راه رفتن) بر اساس رسش است نه عوامل محیطی.
 2 1 49.ســایر گزینهها درست و مرتبط هســتند .گزینة « »2به این دلیل
نادرست اســت که بسیاری از توانمندیهای جســمانی و شناختی به موازات
افزایش سن در کودکان از طرق مختلف به یادگیری نیاز دارند.
 2 1 50.اینکه هر فرد از ابتدای تشــکیل نطفه خصوصیات ثابتی بهدســت
میآورد ،نشــاندهندة عوامل وراثتی اســت؛ زیرا عوامــل وراثتی ایجادکنندة
صفاتی اســت که از قبل در فرد نهفته اســت .تغذیة مناسب و ورزش یکی از
عوامل محیطی است؛ چون در بیرون از فرد وجود دارد .شباهت ویژگیهای فرد با
ویژگیهای پدر و مادر مربوط به عوامل وراثتی است؛ زیرا از طریق کروموزومهای
پدر و مادر برخی صفات به ارث برده میشوند .نقش گرمسیر بودن محل زندگی
در بلوغ نشــاندهندة عوامل محیطی اســت؛ چون خارج از فــرد وجود دارد.
 2 1 51.فرض کنید یکی از همکالســیهای شــما بلندقد اســت ،دلیل آن
تغذیــة مناســب و ورزش اســت یا بلند قامت بــودن پدر و مادرش؟ پاســخ به
ســؤالهای فوق آســان اســت ،اما به مطالب زیر بهراحتی نمیتــوان پرداخت:
علی بسیار فعال و زودجوش است و دوستان زیادی دارد ،اما احمد در کالس تا از وی
سؤال نشود ،حرف نمیزند و دوستانش بسیار محدود و در گروه دوستان هم کمحرف
است .از این عبارتهای کتاب نتیجه میگیریم که مشخص کردن عوامل محیطی
و وراثتی در مورد ویژگیهای روانشناختی (مثل فعال و زودجوش بودن) دشوارتر
از ویژگیهای جسمانی (مثل بلندقدی ،رنگ چشم و سرعت وزن کم کردن) است.
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پاسخنامه
ترشیحـی

	 2 1 52.بر اســاس فرایند رســش ،آدمی از دورة جنینی تــا مرگ ،برخی
خصوصیات را در جنبههای مختلف رشد نشان خواهد داد .مث ً
ال از لحاظ رشد
جسمانی بهطور میانگین ،نوجوان در  11تا  14سالگی به بلوغ میرسد .بنابراین
بلوغ یکی از تغییراتی اســت که بیشــتر تحتتأثیر رسش است .هر چند این
تغییرات وابســته به آمادگی زیستی هستند و با گذشت زمان طبق یک برنامة
طبیعی انجام میگیرند ،ولی عوامل محیطی نیز تا حدودی میتوانند بر رسش
یا پختگی تأثیر بگذارند ،مانند تأثیر روابط عاطفی بر زودتر شدن بلوغ.
 2 1 53.این آیات نشان میدهد که وراثت و ذات این زنها ،سرنوشت آنها
را تعیین کرد و همنشــینی با همسرانشــان تأثیری بر آنها نداشت .بنابراین
نشاندهندة غلبة عوامل وراثتی بر محیطی و یا اهمیت عوامل وراثتی است.
	 2 1 54.تسلط یافتن ،پیشرفته شدن ،ماهر شدن ،سریع شدن و گسترده شدن
مهارتها نشاندهندة تأثیر عوامل محیطی یا یادگیری است .اینکه کودکان بهطور
میانگین در سن مشخصی شروع به چهار دست و پا رفتن میکنند ،بیانگر رسش
است ،اما سرعت یافتن در انجام این مهارت بیانگر تأثیر عوامل محیطی است.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :آمادگی پیدا کردن برای انجام یک مهارت بیشــتر
تحتتأثیر رسش است 3 .غان و غون کردن در اکثر موارد با گذشت زمان و بدون
نیاز به آموزش در برنامة رشــد طبیعی کودکان ظاهر میشود و بین همة کودکان
تقریباً یکسان است .بنابراین بیشتر تحتتأثیر رسش است ۴ .همة نوزادان وقتی
به دنیا میآیند بدون اینکه کسی به آنها یاد بدهد ،مکیدن را بلد هستند پس این
ویژگی تحتتأثیر عوامل وراثتی است.
 1 1 55.برای زبانآموزی یک آمادگی خاص نهفته الزم است تا کودک شروع
به حرف زدن کند .به همین دلیل در خانوادههای مختلف کودکان در سن یکسانی
شروع به صحبت میکنند .بنابراین زبانآموزی بیشتر تحتتأثیر رسش است.
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 2 :رشــد اجتماعی همانطور که از اسمش پیداست
بیشــتر تحتتأثیر محیط و تعامل با دیگران اســت و سن مشخص و مشترکی
بین افراد ندارد 3 .و  ۴کنترل هیجانات و کســب مهارت حل مسئله نیاز به
یادگیری ،تمرین و آموزش دارد؛ بنابراین بیشتر تحتتأثیر عوامل محیطی است.
ضمن اینکه سن مشخص و مشترکی هم بین افراد ندارد.
 3 1 56.رسش یا پختگی به معنای آن دسته از تغییراتی است که به آمادگی
زیستی وابسته است و با گذشت زمان طبق یک برنامة طبیعی انجام میگیرد.
 2 1 57.اینکه ما انســانها در جنبههای بســیاری از رشــد شبیه یکدیگر
هســتیم ،نشاندهندة این نکته اســت که وراثت ،خصوصیات مشترکی را در
برنامة زیستشناختی و طبیعی رشد ما قرار داده است.
نکته:شباهتهایانسانهادرفرآیندرشدمربوطبهعواملوراثتیورسشاست.

 2 1 58.رسشیاپختگیبهمعنایآندستهازتغییراتیاستکهبهآمادگیزیستی
وابسته است .یادگیری یکی از مهمترین عوامل محیطی است که بر روی تغییرات
رشدی تأثیر بسزایی دارد .یادگیری از طریق تجربه ،تمرین و آموزش رخ میدهند.
 1 1 59.رســش یا پختگی به معنای آن دســته از تغییراتی اســت که به
آمادگی زیســتی وابسته است و با گذشت زمان طبق یک برنامة طبیعی انجام
میگیرد .وراثت نقش تعیینکنندهای در رســش یا آمادگی زیستی افراد برای
تغییرات دارد .فرایندی که مبتنیبر تجارب رفتاری و شناختی است و با آموزش
و تمرین بهدست میآید ،مربوط به «یادگیری» و عوامل محیطی است.
 1 1 60.در روانشناســی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است،
«رسش یا پختگی» میگویند؛ رسش یا پختگی به معنای آن دسته از تغییراتی است
که به آمادگی زیستی وابسته است و با گذشت زمان ،طبق یک برنامة طبیعی انجام
میگیرد .عوامل محیطی نیز میتواند تا حدودی بر رسش یا پختگی تأثیر بگذارد.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 2 :و  ۴نشاندهندة عوامل محیطی (یادگیری) هستند.
 3نشــاندهندة موضوع روانشناســی رشــد و کار روانشناسان رشد است.
 3 1 61.بیت سوم به این موضوع اشاره دارد که اگر کسی ذات بدی داشته
باشد ،تربیت در او بیاثر خواهد بود؛ پس به اهمیت عوامل وراثتی اشاره دارد.
سایر گزینهها به عوامل محیطی مؤثر بر رشد تأکید دارند.

نکته :یادتان باشــد در این تســتها ،گزینهها و ابیاتی که بر تغییر
داللت دارند ،مربوط به عوامل محیطی هســتند .بــرای مثال گزینههایی
که اشــاره به یادگیری میکنند ،عوامل محیطی را شامل میشوند ،زیرا با
یادگیری وضعیت افراد از ندانستن به دانستن «تغییر» میکند.
گزینة « »3صحیح است ،زیرا به مفهوم ذات و بنیاد داللت دارد؛ بنابراین ذات و
بنیاد مربوط به عوامل وراثتی است (داللت بر تغییر ندارد و ثابت است).
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :ســگی که همراه با اصحاب کهف بود ذاتاً ســگ و
بیارزش بوده ،چون آنها را همراهی کرده ،ذات نیکو گرفته( .داللت بر تغییر دارد).
 2پســر نوح ،ذات و سرشت نیکویی داشته ،ولی چون با افراد بدی همراه بوده
ویژگیهایبدیپیداکردهاست(.داللتبرتغییردارد ۴ ).اینگزینهبرتأثیرهمنشین
در ذات داللت دارد که با وجود خاک بودن ،حاال که با کمال همنشــین مواجه
شده ،سرشت نیکو و باالیی گرفته است( .داللت به تغییر دارد).
	 3 1 62.ویژگیهای مربوط به رشــد انســان را بهدلیل پیوســتگی رشد،
نمیتوان بهراحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد .اما امروزه اکثر روانشناسان
رشد ،به رشد مرحلهای اعتقاد دارند.
 3 1 63.عمر انســان بعد از تولد به سه دورة کودکی (طفولیت از تولد تا دو
ت سالگی و کودکی دوم هفت تا دوازده
سالگی ،کودکی اول از دو سالگی تا هف 
سالگی) ،نوجوانی و بزرگسالی (جوانی ،میانسالی و پیری) تقسیم میشود.
برر︨﹩سایرگزینهها 1 :قسمت جوانی اشتباه است ،چون زیرمجموعة بزرگسالی
است 2 .ناقص است چون جوانی و پیری زیرمجموعة بزرگسالیاند و به نوجوانی
اشارهاینشدهاست ۴ .نادرستاستچونبهجایجوانیبایدنوجوانیآوردهمیشد.
	 1 1 64.کودکیشاملطفولیت،کودکیاولوکودکیدوماست(3مرحله)،نوجوانی
فقطخودشاست(1مرحله)بزرگسالیشاملجوانی،میانسالیوپیریاست3(.مرحله)
 3 1 65.برخی کودکان  1تا  3ساله که تازه راه میافتند را «نوپا» مینامند.
 2 1 66.نوجوانیاز 12تا 20سالگی است.برخیپایاننوجوانیرازمانیمیدانندکه
فرد شروع به کار کند و از والدین مستقل شود ،ولی پایان بلوغ جنسی لزوماً پایان نوجوانی
نیست؛ بنابراین قسمت اول گزینة « »1نادرست است .کودکی دوم از  7تا  12سالگی
(تا شروع بلوغ جنسی) است؛ بنابراین قسمت دوم گزینههای « »3و « »4نادرست است.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :قسمت اول نادرست است 3 .قسمت دوم نادرست
اســت ۴ .قسمت اول نادرست اســت .چون هر نوع استقاللی پایان نوجوانی
نیست .فرد در دورة کودکی هم در بعضی کارها استقالل را تجربه میکند.
 ۴ 1 67.عمر انسان بعد از تولد به سه دورة اصلی تقسیم میشود 1 :کودکی
 2نوجوانی  3بزرگســالی کودکی شامل طفولیت ،کودکی اول و کودکی دوم
است که جمعاً  12سال از زندگی فرد را شامل میشود.
 1 1 68.جوانی (بزرگســالی اول)  20تا  40سالگی است ،پس پایان جوانی
 40ســالگی خواهد بود .میانســالی نیز از  40تا  65سالگی است که آغاز آن
میشود  40سالگی( .طبق جدول  2ـ  1مراحل رشد انسان بعد از تولد)
 2 1 69.پیامبر گرامی (ص) میفرمایند :کودک هفت سال آقا و سرور است،
هفت سال فرمانبردار است و هفت سال وزیر و مشاور است .در هفت سال اول باید
آزاد باشد که بازی کند .باید عواطف و احساسات صحیح او را رشد داد و با رفتار
خوب و گفتار پســندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او ،سعی کرد
که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره گیرد .در هفت سال دوم کمکم
باید زشــتیها و زیباییها را به او فهماند و در تأدیب او کوشــش کرد و او را به
ارزشها و دوری از زشتیها رهنمون ساخت .در هفت سال سوم باید با او به منزلة
مشــاور رفتار کرد .دیگر نباید بهصورت آمرانه با او رفتار شود .باید وی را چون
عضو بزرگ خانواده دانست و مانند دیگران او را در تصمیمگیریها دخالت داد.
 3 1 70.در اسالم مراحل رشد انسان تا  21سالگی ،به سه مرحله تقسیم میشود.
در هفت ســال دوم ( 7تا  14ســالگی) کمکم باید زشــتیها و زیباییها را به
او فهماند و در تأدیب او کوشــش کرد و او را به ارزشها و دوری از زشــتیها
رهنمون ساخت .این دوره تقریباً همزمان با کودکی دوم ( 7تا  12سالگی) است.
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 ۴ 1 71.در هفت سال اول والدین نمیتوانند از کودک توقع اطاعت کردن داشته
باشــند ،باید با عمل و گفتار صحیح خودشان کاری کنند که کودک از آنها تقلید
کنند پس برخورد خانم امیری نادرست است.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :در هفت ســال سوم باید فرزند را چون عضو بزرگ
خانواده دانســت و او را در تصمیمگیریها دخالت دارد 2 .در هفت سال اول
کودک باید آزاد باشــد که بازی کند 3 .در هفت ســال دوم باید زشــتیها و
زیباییها را به کودک فهماند و در تأدیب او کوشش کرد.
	 2 1 72.تغییرات رشــد دو دسته هستند 1 :تغییرات ک ّمی که باعث بیشتر
شدن یک ویژگی و یا پیشرفتهتر و بهتر شدن آن میشود؛ مانند افزایش قد و وزن،
بیشتر شدن دایرة واژگان ،حل مسائل بیشتر  2تغییرات کیفی که یک ویژگی
اساساً جدید و متفاوت را به وجود میآورد .مثل تغییر نحوة استدالل یا تغییر
کمی هستند.
روش حل مســئله .گزینة « »2تغییر کیفی و سایر گزینهها تغییر ّ
 3 1 73.در اســام مراحل رشد انســان تا  21سالگی به سه مرحله تقسیم
میشــود .در هفت سال اول ،کودک آقا و سرور است .در این دوره کودک باید
آزاد باشــد که بازی کند .باید عواطف و احساســات صحیح او را رشد داد و با
رفتار خوب و گفتار پسندیده او را پرورش داد و بدون توقع اطاعت از او ،سعی
کرد که با عمل و گفتار صحیح از حس تقلیدش بهره بگیرد.
	 3 1 74.رشد انسان از زمان تشکیل نطفه شروع میشود .وقتی اسپرم پدر،
تخمک مادر را بارور میکند ،نطفه تشــکیل میشود 23( .کروموزوم از مادر و
 23کروموزوم از پدر)
1
برر︨ ﹩ســایر گزینهها :رشــد انســان از زمان تشکیل نطفه است نه تشکیل
تخمــک 23 2 .کرومــوزوم پــدر و  23کرومــوزوم مادر ترکیب میشــوند.
 ۴تخمک ،سلول جنسی مادر و اسپرم ،سلول جنسی پدر است.
 3 1 75.عواملی همچون ســن مادر ،کیفیت تغذیه ،فشــار روانی ،آلودگی
محیــط ،حالتهای هیجانی ،آرامش بهویژه ارتباط معنوی با خالق هســتی و
استفاده از داروها بر چگونگی رشد قبل از تولد تأثیر دارد .این موارد جزء عوامل
محیطی محسوب میشوند ،چون بیرون از فرد (جنین) وجود دارد .درحالی که
سالمت جنین (گزینة  )3عامل درونی جنین است و جزء عوامل وراثتی است.
 ۴ 1 76.رشد در دورة کودکی با سرعت و تغییرات بسیاری همراه است.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :نادرســت است؛ چون از زمان تولد تا  12سالگی را
دربرمیگیرد   2 .بسیاری بر این باورند که روانشناسی رشد فقط خصوصیات
دورة کودکی را بررسی میکند ،درحالی که این باور نادرست است و روانشناسی
رشد ،مطالعة علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان زندگی اوست 3.نادرست
است؛چون این دورة سنی نسبت به دورههای بعدی رشد ،اهمیت زیادی دارد.
 3 1 77.تغییــرات در اعضای بــدن (مثل افزایش وزن مغز و یا اســتحکام
استخوانها) نیز رشد جسمانی محسوب میشود.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :وزن نوزاد پس از گذشــت  6ماه از تولد دو برابر و
پس از پایان سال اول  3برابر میشود و قد وی نسبت به تولد بلندتر میشود.
 2کودکان در  7تا  10ماهگی توانایی ایســتادن با کمک را بهدست میآورند.
( 5تا  8ماهگی نشســتن مســتقل به وجود میآید ۴ ).کودکان در ابتدا قادر
به حرکات درشــتی همچون باال رفتن از پلهها هستند ،سپس مهارت حرکات
ظریف همچون بستن بند کفش را بهدست میآورند.
 2 1 78.ترس از غریبه در  8-7ماهگی اتفاق میافتد .نشستن مستقل نیز
در  5تا  8ماهگی رخ میدهد.
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 1 :لبخند اجتماعی در « 2-3ماهگی» و نشســتن با
کمک در « 3-6ماهگی» اتفاق میافتد 3 .بازیهای موازی در « 4یا  5سالگی»
و بازی با همجنســان در «دورة دبستان» اتفاق میافتد ۴ .راه رفتن مستقل در
« 12-15ماهگی» و پردازش ادراکی در « 5-4سالگی» است.

 ۴ 1 79.نشستن مستقل 5 :تا  8ماهگی .ایستادن مستقل 11 :تا  14ماهگی
راه رفتن مستقل 12 :تا  15ماهگی
نکته تســتى :بهجز توانایی اول (باال نگهداشــتن چانه و ســینه) و
توانایی دوم (غلت زدن) و توانایی آخر (راه رفتن مستقل) ،بازه سنی بقیة
تواناییها با عدد فرد شروع میشود .با توجه به این نکته فقط در گزینة «»4
هر دو قسمت با عدد فرد شروع میشوند.
 3 1 80.رشد شناختی به تواناییهای مرتبط با فرایندهایی همچون توجه،
ادراک ،حافظه ،اســتدالل ،قضاوت ،حل مســئله ،تصمیمگیری و تواناییهای
زبانی کودک اطالق میشود.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :مربوط به رشد جسمانی ـ حرکتی است 2 .کودکان،
قبل از دبســتان ( 5-4ســالگی) پردازش ادراکی دارند و ســپس به پردازش
مفهومی دســت پیدا میکنند ۴ .رشد شناختی ،رشد تواناییهای زبانی را هم
دربرمیگیرد ،ولی مستلزم آگاهی از آن نیست.
 2 1 81.در مورد مثال کتاب دربارة کودک  2ســالهای که لیوان را میشکند،
میتوان گفت :بروز هیجان مشروط به آگاهی فرد و رابطة دوطرفة او با مادرش است.
کودکان با دریافت واکنش دیگران ،به هیجانات خود جهت میدهند.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :رشــد هیجانی در کودکی فرایندی پیچیده است که
نهتنها مســتلزم آگاهی از هیجانات خود کودک ،بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات
اطرافیان اوست .این موضوع اختصاص به ابتدا و پایان دوره ندارد 3 .بروز هیجانهای
ساده تحتتأثیر نظام پردازشهای فردی نیست ۴ .با توجه به رشد آگاهی کودک
از هیجانهای مختلف و واکنش اطرافیان ،هیجانهای ساده به هیجانهای مرکب
دیگر همچون احساس پشیمانی ،سپاسگزاری و ترحم تعمیم مییابد .بنابراین فقط
سپاسگزاری در این گزینه هیجان مرکب است.
	 1 1 82.رشــد هیجانی در دورة کودکی ،معطوف به ســه هیجان سادة ترس،
خشم و محبت است .با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجانهای مختلف و واکنش
اطرافیان (بهخصوص واکنش مادر) ســه هیجان فوق به هیجانهای مرکب دیگر،
همچون احساس پشیمانی ،سپاسگزاری و ترحم تعمیم مییابد.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 2 :دلیل رشدیافتهتر بودن هیجانات در انسانها نسبت به
حیوانات است 3 .بروز هیجانات در کودک مشروط به دو چیز است 1 :آگاهی
کودک از خود و دیگران  2رابطة دو طرفة کودک با دیگران  ۴مربوط به تعریف
رشد هیجانی در کودکی استکه فرایندی پیچیده است و نهتنها مستلزم «آگاهی»
از هیجانات خود کودک ،بلکه مستلزم «آگاهی» از هیجانات اطرافیان اوست.
 ۴ 183.رشد هیجانی در کودکی ،فرایندی پیچیده است که نهتنها مستلزم
آگاهی از هیجانات خود کودک ،بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست.
مث ً
ال وقتی کودک کار اشتباهی انجام میدهد و مادر فریاد میزند ،ممکن است
کودک این رفتار را بهعنوان نشانة هیجان مثبت درک کند و برای دریافت دوبارة
این هیجان از طرف مادر ،آن را تکرار کند.
	 3 1 84.بروز هیجانهای مرکب پیچیدهتــر بوده و با توجه به نوع ارزیابی،
ظهور متفاوتی مییابد.
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 1 :هیجانات ســاده تحتتأثیر نظــام پردازشهای
فــردی نیســت 2 .هیجانات ســاده غالباً به یــک صورت پدیدار میشــود.
 ۴انسان و حیوان فقط در هیجانات ساده با هم مشترکاند.
 1 1 85.رشد هیجانی در انسان نسبت به حیوانات ،بهدلیل آگاهی بیشتر و
برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوعتر ،رشد یافتهتر است.
 2 1 86.رشد هیجانی در کودکی معطوف به هیجانات ساده (ترس ،خشم و
محبت) است .با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجانهای مختلف و واکنش
اطرافیان ،هیجانات سادة ذکرشده به ســه هیجان مرکب (احساس پشیمانی،
سپاسگزاری و ترحم) تبدیل میشود .پس در گزینة « ،»2خشم از هیجانات ساده
است و در سایر گزینهها به هیجانات مرکب اشاره شده است.
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پاسخنامه
ترشیحـی

 2 1 87.بســیاری از کودکان در ســنین اولیة کودکی در کنــار یکدیگر بازی
میکنند؛ ولی هر کودک به بازی انفرادی خود میپردازد( .بازی موازی) بازی همین
کودکان در سنین باالتر قاعدهمند میشود و مشترکاً بازی میکنند( .بازی گروهی)
این تغییر بیانگر رشد اجتماعی آنهاست.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :اولین عالمت رشد اجتماعی لبخند اجتماعی است
که در  3-2ماهگی بروز مییابد 3 .کودکان در دورة دبســتان (کودکی دوم) با
یکدیگر بازی گروهی میکنند و عالقة خاصی به بازی با همجنســان خود دارند.
جملة معروف آنها (دخترها با دخترها و پسرها با پسرها) را همگی شنیدهایم.
 ۴انسان موجودی اجتماعی است و از بودن با دیگران لذت میبرد .آگاهی انسان از
این ویژگی مهم در فرایند رشد ،بهتدریج حاصل میشود و او را اجتماعیتر میکند.
 2 188.قضاوت کودکان  6-5ساله درمورد اخالقی یا غیراخالقی بودن یک
عمل ،بر اساس پیامدهای قابل مشاهده و قابل شمارش آن است نه بر اساس نیت
فرد از انجام آن عمل .به داستان توجه کنید :مینا میخواهد بدون اجازة مادرش
از قفسة آشپزخانه چیزی را بردارد و هنگام پایین آمدن ،یک لیوان را میشکند.
برادر مینا میخواهد به مادرش کمک کند و دســتش به سینی میخورد و سه
لیوان را میشکند .کودک  6-5ساله با شنیدن این داستان میگوید برادر مینا
کار بدتری انجام داده ،چون فنجانهای بیشــتری را شکسته (قضاوت بر اساس
پیامدهای قابل مشاهده) ،در حالی که کودکان بزرگتر میگویند مینا کار بدی
کرده چون میخواسته بدون اجازه چیزی را بردارد( .قضاوت بر اساس دلیل و نیت)
 ۴ 1 89.سایر گزینهها درست و مربوط به رشد اخالقی کودکان است.
گزینة « :»4هرچند منظور از رشــد اخالقی در اینجا همان انجام عمل اخالقی
اســت ولی ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی متفاوت باشد .مث ً
ال در ابتدای
کودکی ،کودکان کار اخالقی را بهخاطر خوشحال کردن دیگران انجام میدهند
و در سنین باالتر ،کار اخالقی را بهخاطر درستی آن انجام میدهند.
 1 1 90.در ســنین اولیة دورة کودکــی ،کودکان در کنــار همدیگر بازی
میکننــد ،ولی هر کودک به بازی انفرادی خود میپردازد (بازی موازی) .بازی
همین کودکان در سنین باالتر قاعدهمند میشود و مشترکاً بازی میکنند .این
تغییر ،بیانگر رشد اجتماعی آنهاست.
 2 1 91.ابتداییترین و شاخصترین جنبة رشد انسان «رشد جسمانی ـ حرکتی»
اســت .تغییرات در اعضای بدن مثل افزایش وزن مغز و اســتحکام استخوانها
رشد جســمانی محسوب میشود .نوجوانی دورهای اســت که با شدیدترین و
گستردهترین تغییرات زیستی همراه است.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :استدالل و حل مسئله مربوط به رشد شناختی است.
 3تعامل با محیط (دیگران) مربوط به رشد اجتماعی است.
	 3 1 92.ترتیب درست تواناییهای ذکرشده به این صورت است :غلت زدن
نشســتن با کمک نشســتن مستقل ایســتادن با کمک بلند شدن از
وضعیت نشسته ایستادن مستقل
 2 1 93.رشد اخالقی کودکی :گزینة « »4نادرست است( .شناخت هیجانات
خود :رشــد هیجانی کودکی) جســمانی نوجوانی :گزینة « »3نادرســت است
(کسب مهارتهای حرکتی درشت :رشد جسمانی کودکی) اجتماعی نوجوانی:
گزینههای « »3« ،»1و « »4نادرســتاند .شناختی نوجوانی :گزینة « »3نادرست
است (کسب هویت :رشد اجتماعی نوجوانی)
	 2 1 94.بســیاری از کودکان در سنین اولیة دورة کودکی ( 4یا  5سالگی)
کنار همدیگر بازی میکنند ،ولی هر کودک به بازی انفرادی خود میپردازد.
به این نوع بازی ،بازی موازی میگویند؛ مانند بازی دو کودک ذکرشده .بازیهای
کودکان مربوط به رشد اجتماعی آنان است.
 1 1 95.مهارتهای حرکتی ظریف مستلزم استفاده از ماهیچههای ظریف
یعنی انگشــتان دست و پا هستند؛ مانند به دست گرفتن قاشق و غذا خوردن
با آن .سایر گزینهها مهارتهای حرکتی درشت هستند که توسط ماهیچههای
بزرگ بدن انجام میشوند.

 3 1 96.ایــن واکنش کودک همان ترس از غریبه اســت که در  8ماهگی
بهوجود میآید و مربوط به رشــد اجتماعی اســت؛ زیرا مربوط به تعامل او با
دیگران است 2 .تا  3ماهگی لبخند اجتماعی بروز میکند( .رد گزینههای  1و )2
 1 1 97.از دوازده تا بیستسالگی را با نام دورة نوجوانی میشناسیم.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 2 :نادرست است ،چون نوجوان در انتهای این دوره به
پختگی دورة بزرگسالی میرسد 3 .نادرست است ،چون حد واسط دورة کودکی و
بزرگسالی است ۴ .نادرست است ،چون تغییرات این دوره اهمیت زیادی دارند.
 1 1 98.تغییراتــی که جزئی از عالئم رشــد هســتند و قابــل رؤیتاند،
«ویژگیهای ثانویه» نامیده میشوند .این ویژگیها بهطور مستقیم در تولیدمثل
نقش ندارند و مربوط به اندامهای جنسی نیستند.
 2 1 99.شــاخصترین جنبة رشد ،رشد جســمانی ـ حرکتی است .رشد
شناختی ،به رشد تواناییهای مرتبط با فرایندهایی همچون توجه ،ادراک ،حافظه،
استدالل ،قضاوت ،حل مسئله ،تصمیمگیری و تواناییهای زبانی اطالق میشود.
 3 200.ناگهانی بودن ،یعنی اندازة بدن بهسرعت افزایش مییابد و تناسب
بدن بهسرعت تغییر میکند.
 3 201.تغییرات اندامهای داخلی بدن (قلب و شش) و افزایش حجم خون باعث
میشوند که نوجوان احساس توانمندی زیادیکند.
برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :انداز ة قلب  2برابر میشود و حجم کلی خون افزایش مییابد.
 2ظرفیت ششها  3برابر میشــود ۴ .برعکس است؛ یعنی بهدلیل افزایش
حجم خون ،نوجوان احساس توانمندی میکند.
	 1 202.تغییراتــی که جزئی از عالئم رشــد هســتند و قابــل رؤیتاند را
«ویژگیهای جنســی ثانویه» میگویند .این ویژگیها مســتقیماً در تولیدمثل
نقشــی ندارند؛ مثل رشــد موهای زائد در دختران و پسران ،بم شدن صدای
پسران ،رشد ســینهها در دختران ،پهن شدن لگن در دختران .سایر گزینهها
ویژگیهای جنسی اولیه هستند که مستقیماً در تولیدمثل نقش دارند.
 ۴ 203.حوزههای اساسی رشد جسمانی که در این دوره دستخوش تغییر
میشوند ،عبارتاند از :قد و وزن ،رشد استخوانی و عضالنی ،رشد مغز و سیستم
عصبی ،رشد اندامهای داخلی (تغییر در اندازة قلب و شش) و تغییراتی که در
هنگام بلوغ روی میدهند .گزینة « »4مربوط به رشــد جسمانی است ،اما جزء
دســتهبندی حوزههای اساسی قرار نمیگیرد و دلیل بیثباتی و تحریکپذیری
هیجانی در نوجوانی محسوب میشود.
	 1 204.رشد دستگاه تولیدمثل تغییر اساسی دورة نوجوانی است که با بلوغ
جنســی رخ میدهد .این تغییر یک ویژگی جدید است که در دورة قبل وجود
نداشته است؛ یعنی برای اولین بار در نوجوانی قدرت باروری و تولیدمثل ایجاد
کمی است.
میشود .بنابراین تغییر کیفی محسوب میشود .سایر گزینهها تغییر ّ
 3 205.بهتر است در حضور دیگران از نوجوانان عیبجویی نشود.
(جدول  3-2پیامدهای تغییرات شناختی نوجوانان و توصیههای پیشنهادی)
 2 206.هر چند در بیان تغییرات دورة نوجوانی ،به ویژگیهای جسمانی اشاره
میشــود ،اما واقعیت این است که تغییرات شــناختی دورة نوجوانی شگفتآور
اســت؛ بنابراین باید گزینهای را انتخاب کنید که قســمت اول آن مربوط به
رشــد جسمانی و قسمت دوم مربوط به رشد شناختی است ،یعنی گزینة «.»2
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 1 :اجتماعی ـ جســمانی  3جســمانی ـ هیجانی
 ۴اجتماعی ـ شناختی
 2 207.برای اولین بار در نوجوانی «تفکر فرضی» شکل میگیرد؛ به این معنا که
نوجوانان فرضیهسازی میکنند و در پیشبینی یک موقعیت ،از احتمالهای مختلف
بهره میبرند؛ درحالی که مبنای استدالل در دورة کودکی ،واقعیتهای ملموس و
بیرونیاست؛بنابراینتفکرفرضیبهمعنایفرضکردناتفاقاتاحتمالیدرآیندهاست.
 ۴ 208.گزینة « »4مربوط به رشــد شــناختی نوجوانی است .بهدلیل عدم
پختگی در نحوة بهکارگیری تواناییهای شناختی ،تغییرات شناختی نوجوانان
باعث پیامدهای ناســازگارانهای میشود که یکی از آنها حساسیت نسبت به
انتقاد دیگران است .سایر گزینهها مربوط به رشد شناختی دوره کودکی است.
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 ۴ 209.توجه نوجوانان ،در مقایسه با کودکان ،گزینشیتر است؛ به این معنا
که بر اطالعات مرتبط متمرکز میشــوند (گزینههای  2و  )3و با ضرورتهای
تکلیف موردنظر ،بهتر سازگار میشوند( .گزینة  )1انجام همزمان چند تکلیف
نشاندهندة توجه تقسیم شده است نه توجه گزینشی.
 3 210.یکی از تفاوتهای مهم دورة نوجوانی با دورة کودکی این است که
نوجوانان بهدنبال چگونگی تقویت حافظة خود هستند؛ به این نوع مهارتآموزی
«فراحافظه» میگویند .این تالش در دورة کودکی وجود ندارد( .تغییر کیفی)
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :نوجوانان برخالف کودکان ،قادر به ظرفیتســازی
حافظــة خود هســتند( .تغییر کیفــی)  2نوجوانان بهتر از کــودکان قادر به
کمی)
رمزگردانی ،اندوزش و بازیابی اطالعات هستند( .تغییر ّ
کمی را در کتابنامه مطالعه کنید.
توجه :تفاوت تغییرات کیفی و ّ
 ۴این عبارت درست است ،ولی مربوط به توجه گزینشی است نه حافظه.
 2 211.نوجوانان برخــاف کودکان ،قادر به نظارت ،ارزیابی و تغییر جهت
تفکر لحظهبهلحظه هســتند ،درحالیکه کودکان بر استداللها ،قضاوتها و
تصمیمهایشان اشراف ندارند.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :ســرعت تفکــر در دورة نوجوانــی افزایش مییابد.
 3نوجوانان برخالف کودکان ،قادر به ظرفیتســازی حافظة خود هســتند.
 ۴کودکان بر اســتداللها ،قضاوتها و تصمیمهایشــان اشراف ندارند .یعنی
نوجوانان برخالف کودکان بر استداللها ،قضاوتها و تصمیمهایشان اشراف دارند.
	 3 212.پردازش غالب نوجوانان مفهومی اســت .نوجوانان فایدهمندی یک
کاال را بر اساس ماندگاری ،کیفیت و ...میسنجند.
بــرر︨ ﹩ســایر گزین ههــا 1 :نادرست است ،چون مربوط به کودکان و پردازش
ادراکی اســت 2 .نادرســت اســت ،چون پــردازش کودکان ادراکی اســت.
 ۴نادرست است ،چون مربوط به پردازش مفهومی است.
 1 213.هر چنــد نوجوانان ،در مقایســه با کودکان ،رشــد فزایندهای در
تواناییهای شــناختی دارند ،اما در نحوة بهکارگیــری این تواناییها ،پختگی
الزم را ندارند .بــه همین دلیل تغییرات شــناختی نوجوانی باعث پیامدهای
ناســازگارانهای میشــود .گزینة « :»2علت افزایش تحریکپذیری و بیثباتی
هیجانی در نوجوانی است.
	 2 214.رشــد دستگاه تولیدمثل ،تغییر اساســی دورة نوجوانی است که با
بلوغ جنسی رخ میدهد.
 2 215.این توصیه در ارتباط با ویژگــی آرمانگرایی و عیبجویی کاربرد
دارد( .طبق جدول  3-2پیامدهای تغییرات شناختی)
 ۴ 216.بایــد ویژگیهــای منحصربهفرد نوجوانان را پذیرفــت تا در زمان
مناسب دیدگاه متعادلتری ایجاد شود.
 2 217.بهجای نوجوان تصمیمگیری نشــود .تصمیمگیری کارآمد ،الگوی
تصمیمگیری نوجوان باشد.
 1 218.گزینة « »1اشــاره به مهارت فراحافظه دارد که در نوجوانی بهوجود
میآید ،یعنی نوجوانان بهدنبال چگونگی تقویت حافظة خود هستند.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 2 :یکی از پیامدهای تغییرات شــناختی در نوجوانان،
مشکل در تصمیمگیریهای روزمره است نه تصمیمگیری بهجای دیگران.
 3توجه نوجوانان ،در مقایســه با کودکان ،گزینشیتر است؛ به این معنا که بر
اطالعات مرتبط متمرکز میشوند و با ضرورتهای تکلیف موردنظر ،بهتر سازگار
میشــوند ۴ .نوجوانان تحت تأثیر پردازی مفهومی فایدهمندی یک کاال را بر
اساس ماندگاری ،کیفیت و ...میسنجند نه بر اساس اندازه و رنگ آن.
 2 219.برای اولین بار در نوجوانی تفکر فرضی شکل میگیرد .پس این یک
تغییر اساسی و کیفی است که در دورة قبل وجود نداشته است .سایر گزینهها تغییر
کمی هستند ،چون قب ً
ال وجود داشتهاند و در نوجوانی صرفاً بیشتر یا بهتر شدهاند.
ّ
کمی و کیفی کتابنامه را مطالعه کنید
توجه :برای درک بهتر تغییرات ّ

برر︨ ﹩سایر گزینهها 1 :سرعت تفکر در دورة نوجوانی افزایش مییابد.
 3توجه نوجوانان ،در مقایسه با کودکان ،گزینشیتر است ۴ .نوجوانان بهتر از
کودکان قادر به رمزگردانی ،اندوزش و بازیابی اطالعات هستند.
 3 220.یکــی از تفاوتهای مهم دورة نوجوانی با دورة کودکی این اســت
کــه نوجوانان بهدنبال چگونگی تقویت حافظة خود هســتند؛ به عبارت دیگر
میخواهنــد چگونگــی به حافظه ســپردن اطالعات را یاد بگیرنــد .این نوع
مهارتآموزی «فراحافظه» نام دارد.
 3 221.توجه نوجوانان ،در مقایسه با کودکان ،گزینشیتر است؛ به این معنا
که بر اطالعات مرتبط متمرکز میشوند و با ضرورتهای تکلیف موردنظر ،بهتر
سازگار میشوند .نوجوانی که هنگام نماز خواندن صرفاً بر نماز متمرکز میشود
و به عوامل دیگر توجه نمیکند ،دارای توجه گزینشی است.
	 3 222.بهدلیلتغییراتفیزیولوژیکیوهورمونیدردورةنوجوانی،تحریکپذیری
نوجوانــان افزایش مییابــد و حاالت هیجانــی آنان بهســرعت تغییر میکند.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها 1 :تحریکپذیری نوجوان با برخورد نامناسب اطرافیان
ارتباطی داردِ 2 .
علت این است که هیجانات به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر
میشودِ ۴ .
علت رشدیافتهتر بودن رشد هیجانی انسانها نسبت به حیوانات است.
 1 223.الزم است در دورة نوجوانی مهارتهایی را بیاموزیم که بتوانیم هیجانات
خودرادرجهتصحیحبهکارگیریم؛مهارتهاییازقبیلکنترلخشموورزشکردن.
برر︨ ﹩ســایر گزینهها   2 :هیجانات ،در صورت هدایت نشــدن و بهکارگیری
غلــط ،به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر میشــوند 3 .بــه دلیل تغییرات
فیزیولوژیکــی و هورمونی ،تحریکپذیری نوجوانــان افزایش مییابد و حاالت
هیجانی آنها به ســرعت تغییر میکنــد ۴ .هیجانات ،منبع رفتارهای مثبت
و سازنده هســتند و در صورت هدایت نشــدن و یا بهکارگیری غلط آنها ،به
رفتارهای مخرب و پرخطر منجر میشوند.
	 1 224.تحول اخالقی و ارزشی در نوجوانی بیش از هر دورة دیگری است.
رشد سریع شناختی در نوجوانی و جوانی باعث میشود که فرد بهتر بتواند دربارة
مســائل اخالقی ،ارزشــی و دینی قضات کند و واکنش دقیقتری نشان دهد.
همچنین بهدلیل گسترده شدن روابط اجتماعی نوجوان در مقایسه با کودکی و
بروز احساس خودمختاری نسبت به والدین ،نوجوان با مسائل اخالقی و ارزشی
بیشتر درگیر میشود و زمینههای رشد ارزشهای اخالقی در وی افزایش مییابد.
 2 225.در این دوره هم خود نوجوان و هم اطرافیان وی احساس میکنند
که گرایش نوجوان به گروه همساالن خیلی بیشتر از سابق شده است و در کنار
همساالن بودن برای نوجوان بسیار لذتبخش است.
 ۴ 226.یکیازتغییراتدررشداجتماعیدورةنوجوانی،دستیابیبه«هویت»است.
« 3 227.من کیستم» سؤالی است که ذهن هر فرد بهویژه نوجوانان و جوانان
(نه کودکان) را درگیر کرده اســت و افراد برای یافتن پاســخ این ســؤال به
جستوجوی خویشتن و کسب هویت میپردازند.
 1 228.ایفای نقش جنســیتی برای نشــان دادن رفتارهای زنانه یا مردانه
مربوط به «ویژگیهای روانی» در هویت دورة نوجوانی است.
برر︨﹩سایرگزینهها 2 :شاملعضویتدرگروههایاانتخابشغلوپیشرفتاست.
 3مربوط به دختر یا پســر بودن است ۴ .مربوط به قیافه ،قد ،وزن و ...است.
 2 229.نوجوانانی که خود را میپذیرند و هویت مثبتی برای خود قائلاند ،به
لحاظ روانی از افرادی که هویتی منفی داشته و به خود عالقهای ندارند ،سالمترند.
 ۴ 230.در رشد اخالقی صرف داشــتن شناخت نسبت به اینکه احترام به
پدر و مادر کار خوبی است ،به رفتار اخالقی منجر نمیشود بلکه این شناخت
باید به عقاید ،باورها و ارزشهای فرد تبدیل شود.
 3 231.یکی از تغییرات در رشــد اجتماعی نوجوانی ،دســتیابی به هویت
اســت .تحریکپذیری یکی از ویژگیهای رشــد هیجانی نوجوانی است ،یعنی
یک نوجوان بدون اینکه بخواهد ،یکدفعه و ناگهانی عصبانی میشود و چیزی
میگوید یا رفتاری نشــان میدهد که بالفاصله پشیمان میشود .راستگویی،
کمک به دیگران ،سوءاســتفاده نکردن از دیگران (حتی با وجود توانایی) و قانع
بودن به حق خود مربوطبه رشد اخالقی است.
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