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ــع  ــتر تاب ــر بیش ــواس زي ــک از ح ــدام ي �� 3-  ک

ــی( ــکی قطب ــت؟ )دندان پزش ــودک اس ــد ک رش

الف بويايی

ب چشايی

ج بینايی

د شنوايی

ــطح  ــه س ــنی ب ــه س ــودکان از چ ــد ک ــوح دي 4- وض

)۱۴00 آبــان  )دندان پزشــکی-  می رســد؟  بزرگ ســالی 

ب 6 تا 9 ماهگی الف 2 تا 3 ماهگی 
د 4 تا 6 سالگی ج 1 تا 2 سالگی 

ــن  ــرفت ای ــد.  پیش ــخص کن ــر مش ــدا را دقیق ت ــل ص ــد مح ــد و می توان ــان می ده نش

ــوزاد تفــاوت صداهــای  ــان ادامــه دارد.  ن ــه ســال دوم زندگــی هم چن ــا ورود ب توانایــی ب

ــا هــم تفــاوت  مشــابه مثــل دو صــوت کــه روی مقیــاس موســیقی فقــط یــک نــت ب

ــای  ــان را از صداه ــدای انس ــن ص ــد.  هم چنی ــاالن می فهم ــر از بزرگ س ــد را بهت دارن

ــوزاد  ــر میشــه! ن ــر کــه میشــه تواناییــش کمت ــی بزرگ ت ــز می دهــد.  یجورای دیگــر تمی

می توانــد خصوصیــات متنــوع گفتــار انســانی را نیــز تمیــز دهــد.  بــرای مثــال نــوزاد یــک 

ــا« را افتــراق دهــد.    ــا« و »ب ماهــه می توانــد صداهــای مشــابه ماننــد »پ

پاسخ   دسـتگاه های  حسـی نـوزادان از بـدو تولـد کامـل و آمـاده ی  یادگیـری از محیـط 

هسـتند. بینایـی نـوزاد ضعیـف اسـت و تـا دو سـالگی نمی  توانـد به خوبـی ببینـد.   ترجیح 

چهـره در نـوزادان از بـدو تولـد وجـود دارد ولی خود چهـره، جاذبه ی ویژه ای  بـرای نوزادان 

نـدارد؛ بلکـه آن هـا  جـذب ویژگی هایـی  در محرک هـا می  شـوند مثل تضـاد زیاد.    نـوزادان 

اندکـی بعـد از تولـد می  توانند میـان برخی مزه هـا  و بوها افتـراق بگذارند. به نظر می  رسـد 

آن هـا  مـزه و بـوی شـیر مـادر را ترجیـح می  دهند.  نـوزادان از لحظـه ی  تولـد می  توانند یاد 

بگیرنـد و در سـه ماهگـی حافظـه ی خوبـی از خـود نشـان می  دهنـد. کاًل ملّـت تـا وقتی 

نرفتـن مدرسـه همه چی بلـدن و خیلیم باهوشـن!

از میان حواس، بینایی بیشترین تابعیت را با رشد نوزاد دارد. 

پاسخ    طبــق پاســخ ســوال ۳، وضــوح دیــد کــودکان از ســن ۱ تــا ۲ ســالگی بــه ســطح 

بزرگســالی می رســد.

 

۱. فرایند رسش �� مراحل پياپی رشد و تغيير، ذاتی و مستقل از محيط

پیــاژه بــر تعامــل رشــد طبیعــی اســتعدادهای کــودک بــا پیوندهــای وی بــا محیــط تأکیــد کــرد. پیــاژه بــه جــای اینکــه کــودک را پذیرنــده 

نافعــال محرک هــای تحمیــل شــده از بیــرون بدانــد، وی را در ایــن فراینــد، بیشــتر مشــارکت کننــده ای فعــال می دانســت. مشــاهدات پیــاژه او 

را متقاعــد کــرد کــه رشــد توانایي هــای تفکــر و اســتدالل کــودکان تابــع سلســله مراحلــی اســت کــه از نظــر کیفــی از یکدیگــر متمایزنــد. رشــد 

شــناختی از نظــر پیــاژه بــه ترتیــب شــامل ایــن ۴ مرحلــه اســت: حســی-حرکتی، پیش عملیاتــی، عملیــات عینــی، عملیــات صــوری )انتزاعــی(.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخيرنام مبحث
خيلی مهم۷رشد شناختی در کودک

نکتــه: چارچــوب اجتماعــی و فرهنگــی ای کــه کــودک درآن قــرار گرفتــه هیــچ نقشــی 

در نظریــه پیــاژه نــدارد.
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ــه ی  ــدام مرحل ــاژه در ک ــه ی پی ــق نظري �� 1- طب

رشــد شــناختی، کــودکان شــروع بــه کشــف رابطــه ی 

می کننــد؟  آن  پیامدهــای  و  خــود  اعمــال  بیــن 

)پزشــکی- خــرداد ۹۸- ميــان دوره(
الف حسی - حرکتی

ب پیش عملیاتی

ج عملیات عینی

د عملیات انتزاعی

�� 2- بــر طبــق نظريــه پیــاژه، خودمحــوری ويژگــی 

از مراحــل رشــد شــناختی می باشــد؟  کدامیــک 

)دندان پزشــکی شــهریور ۹۹- کشــوری(
الف حسی حرکتی

ب عملیات انتزاعی

ج پیش عملیاتی

د عملیات عینی

ــه  ــدام مرحل ــودک در ک ــاژه، ک ــر پی �� 3- از نظ

ــد  ــب چن ــیا را برحس ــد اش ــناختي مي توان ــد ش از رش

ويژگــي طبقــه بنــدي و آن هــا را برحســب بعــد معینــي 

ــد؟ )دندان پزشــکی- اســفند ۹۹( ــف کن ــدازه ردي ــر ان نظی

الف حسي حرکتي

ب پیش عملیاتي

ج عملیات صوري

د عملیات عیني

پاسخ    مهم تریــن نظریــه ی رشــد روانــی و شــناختی، نظریــه ی پیاَژه ســت کــه 

ــه داره:  ــار مرحل ــی چه ــد روان ــش.  رش ــوب بخون ــس خ ــؤاله.  پ ــدا س ــه ی خ همیش

۱. حسـی - حرکتـی )تولـد تـا ۲ سـالگی(  کودک روابـط بین اعمال و نتایـج حاصل از 

اون هـا رو درک می کنـه.  یعنـی می فهمـه کـه مثأل خـودش به عنـوان عامـل،  جغجغه رو 

تکـون مـی ده و در نتیجـه ی ایـن عمل،  صدای جغجغـه در میاد! پس میشـه گفت خودش 

رو از اشـیاء جـدا می دونـه و مسـّبب اعمـال می دونـه ولـی از ایـن مهم تـر دسـت یابی بـه 

مفهـوم بقای شـیء هسـت.  یعنی کـودک متوجه می شـه که اگـر یه چیزی از دسترسـش 

خارج شـه بـه معنی نابـودی و از بین رفتن اون شـیء نیسـت.

پاسخ   ۲. پیش عملیاتــی )۲ تــا ۷ ســالگی(  کــودک حــرف زدن رو شــروع می کنــه 

ولــی هنــوز واژه هــا تــوی ذهنــش ســازمان منطقــی پیــدا نکــرده.  دری وری میگــه! اینجــا 

ــس  ــای ک ــودش رو ج ــه خ ــت و نمی  تون ــان خودمحورانَه س ــرش همچن ــودک تفک ک

egocen� ــا ــوری ی ــه )خودمح ــگاه کن ــوع ن ــه موض ــگاه اون ب ــده و از ن ــرار ب ــر ق  دیگ

trism(. فقــط حافظــه ی تصویریــش خوبــه. کــودک اشــیاء رو بــر اســاس یــه ویژگــی 

ــه.  ــدی می کن ــد طبقه بن واح

یعنــی مثــأل همــه ی توپ هــا رو صرف نظــر از رنگشــون تــوی یــه گــروه قــرار میــده و 

یــا همــه ی اشــیای آبــی رو صرف نظــر از شــکل هندســی مــی ذاره یه جــا و یــا تقســیم 

مؤنــث و مذکــر )تأثیــرات بصــری(.  هــم چنیــن کــودک هنــوز بــه مفهــوم ثبات شــیء 

دســت پیــدا نکــرده )بــا بقــای شــیء اشــتباه نگیــری!(.  منظــور اینــه هنــوز نمی دونــه یــه 

کیلــو آهــن بیشــتره یــا یــه کیلــو پنبــه.  تــو می دونــی؟!

ــی  ــر منطق ــه تفک ــم ب ــالگی(:  کم ک ــی ۱۲ س ــا ۱۱ ال ــی )۷ ت ــات عین پاسخ   ۳. عملی

دســت پیــدا می کنــه.  کــودک تــوی ایــن ســن شــروع بــه اســتفاده از واژه هــای انتزاعــی 

می کنــه.  ولــی ایــن اســتفاده محــدود بــه اشــیای عینــی هســت. کــودک آدرس جایــی را 

می دانــد ولــی نمی توانــد بــه صــورت ذهنــی بــرای کســی بازگــو کنــد.  عــالوه بــر ایــن 

بــه مفاهیمــی مثــل ثبــات وزن،  جــرم،  حجــم و.. .  دســت پیــدا می کنــه.  در واقع نگــه داری 

ــه.   ــر اســاس چنــد ویژگــی طبقه بنــدی کن ــه اشــیا رو ب ذهنــی پیــدا می کنــه و می تون

۴. عملیــات صــوری )۱۱ الــی ۱۲ ســالگی بــه بعــد(  کــودک کــم کــم نحــوه ی تفکــر 

ــم انتزاعــی و گزاره هــای  ــه مفاهی ــی تفکــر ب ــاره و توانای ــه دســت می بزرگســاالن رو ب

ــه.  ــدا می کن ــی پی ــت جهان بین ــه گف ــه.  میش ــدا می کن ــی رو پی ــور منطق ــرد به ط مج

ــی  ــده و توانای ــام می ــا انج ــون فرضیه ه ــجم آزم ــور منس ــه ط ــا ب ــر این ه ــالوه ب  ع

ــه. ــدا می کن ــت پی ــادی دس ــتدالل نم اس
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�� 4- براســاس نظريــه ی کلبــرگ، کــودک در 

کــدام مرحلــه ی رشــد اخالقــی، بــه منظــور اجتنــاب از 

ــکی و  ــد؟ )دندان پزش ــت می کن ــن اطاع ــه از قوانی تنبی

پزشــکی آذر ۹۸- ميــان دوره (
الف اخالق پیش عرفی، مرحله ی 1

ب اخالق پیش عرفی، مرحله ی 2

ج اخالق عرفی، مرحله ی 3

د اخالق عرفی، مرحله ی 4

�� 5- در نظريــه روان تحلیلــی فرويــد، در دوره 

ــر  ــد ب ــعی می کنن ــی س ــه راه ــرها از چ ــی، پس اديپ

اضطــراب اختگــی خــود غلبــه کننــد؟ )علوم پایــه 

کشــوری( ميــان دوره ی   -۹۹ دی  دندان پزشــکی 
الف همانندسازی با مادر 

ب بازگشت به مراحل قبلی رشد روانی - جنسی 

ج همانندسازی با پدر 

د استفاده از مکانیسم ابطال

�� 6- منظــور از مفهــوم »انطبــاق« در نظريــه پیــاژه 

کــدام اســت؟ )دندان پزشــکی قطبــی(

الف درون سازی جهان خارج

ب هماهنگ نمودن طرح واره ها با واقعیت های خارج

ج سازگاری ذهنی کودک با جهان خارج

د يکپارچه سازی طرح واره  های ذهنی

ــی  ــتدالل اخالق ــد اس ــرای رش ــی رو ب ــطح و مراحل ــری س ــک س ــرگ ی پاسخ   کلب

کــودکان تعریــف کــرد کــه شــامل ۶ مرحلــه می شــه و دوتــا دوتــا در یــک ســطح قــرار 

ــاژه هســت. ــه پی ــر نظری ــی ب ــرن. کــه مبتن می گی

سطح اول: اخالق پیش قراردادی )پیش عرفی(:  

۱- مجازات مداری )اطاعت صرف از قواعد برای دوری از مجازات( 

۲- پاداش مداری )تبعیت کردن به دلیل به دست آوردن پاداش( 

سطح دوم: اخالق قراردادی )عرفی(:  

۳- تأیید مداری )تبعیت کردن، تا از جانب دیگران رد نشوند( 

ــدرت محکــوم نشــوند و  ــا از طــرف ق ــن اجتماعــی ت ــت از قوانی ــداری )تبعی ۴- اقتدار م

عــالوه بــر ایــن بــه دلیــل انجــام نــدادن وظیفــه ی خــود احســاس گنــاه نکننــد( 

سطح سوم: اخالق پساقراردادی )پس عرفی(:  

ــاه  ــه ی رف ــه الزم ــد ک ــام می ده ــی انج ــق اصول ــش را مطاب ــداری )اعمال ۵- پیمان م

عمومــی اســت.  بــه دلیــل شایســته ی احتــرام دانســتن خــود و بــرای بــه دســت آوردن 

ــد.(  ــت می کن ــول را رعای ــن اص ــاالن ای ــرام هم س احت

ــرام  ــل احت ــده مث ــودش برگزی ــه خ ــی ک ــرد توســط اصول ــال ف ــداری )اعم ۶- اخالق م

ــزد  ــا ن ــد ت ــت می کن ــرد این هــا را رعای ــرل می شــود و ف ــت و انصــاف و.. .  کنت ــه عدال ب

خــودش شــرمنده نباشــد.( 

طبـق نظـر کلبـرگ همـه ی بچه ها تا ۱۰ سـالگی در سـطح اول هسـتند و از این سـن به 

بعد کم کم وارد سـطح دوم می شـوند و تا سـیزده سـالگی در همین سـطح باقی می مانند. 

  کلبـرگ معتقـد اسـت کـه الزمـه ی ورود بـه سـطح سـوم داشـتن تفکـر انتزاعـی اسـت. 

مهم تریـن انتقـاد بـه نظریه ی کلبـرگ مرد محـور بودن آن اسـت.

پاسخ  بنــا بــه گفتــه ی فرویــد کــودک در ســن ۳ ســالگی کم کــم بــه نواحــی تناســلی 

خــود توجــه می کنــد؛ او ایــن ســن را مرحلــه ی احلیلــی )آلتــی( رشــد روانــی – جنســی 

ــی  ــاس جنس ــم احس ــس کم ک ــر دو جن ــه در ه ــت ک ــه ای اس ــن مرحل ــد و ای می نامی

ــد هم جنــس حســودی  ــه وال ــد جنــس مخالــف پیــدا میشــه و نســبت ب ــه وال نســبت ب

می کنــن! کــه بــه تدریــج ایــن تعــارض رو از طریــق همانندســازی بــا والــد هم جنــس 

ــد. ــپ نامی ــده اودی ــده را عق ــن پدی ــد ای ــن.  فروی )نقش آمــوزش جنســیتی(، حــل می کن

پاسخ   پیــاژه معتقــد اســت زندگــی تعامــل خالقــی اســت کــه بــدون وقفــه بیــن موجود 

زنــده و محیــط زندگــی او جریــان می یابــد.  ایــن تعامــل خــالق بــه دو صــورت متفــاوت 

امــا مکمــل یکدیگــر انجــام می گیــرد.  یکــی بیرونــی اســت کــه ســازگاری نــام دارد و 

بانه
طبی
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7- تعريف »نقش آموزی جنسیتی« کدام است؟ )پزشکی 

قطبی(
الف کسب درک روشن از خويشتن به عنوان زن يا مرد.

ب فراگیری رفتارهای متناسب با جنس مورد قبول فرهنگ.

ج اين مفهوم که کودکان تشويق می شوند تا هرچیز را 

وابسته به جنسیت بدانند.

د اين انديشه که جنسیت فرد علی رغم پیشرفت سن 

و تغییر ظاهر ثابت می ماند.

ــر  ــناختی از نظ ــد ش ــل رش ــک از مراح 8- در کدامی

پیــاژه، کــودک بــه پايــداری شــئ پــی می بــرد؟ 

)۱۴00 شــهریور  )دندان پزشــکی– 
الف مرحله پیش عملیاتی

ب مرحله حسی- حرکتی

ج مرحله عملیات صوری

د مرحله عملیات عینی

9- خودمحـوری) egocentrism( بـه عنوان يک ويژگی 

پیـاژه  شـناختی  رشـد  مراحـل  از  کدام يـک  کلیـدی 

خـرداد ۱۴00( )دندان پزشـکی-  محسـوب می شـود؟ 

ب حسی- حرکتی الف پیش عملیاتی 

د عملیات عینی ج عملیات صوری 

دیگــری درونــی اســت کــه ســازمان نامیــده شــده اســت.  رشــد شــناختی کــودک نیــز بــر 

اســاس همیــن دو مــورد شــکل می گیــرد.

درون ســازي یعنــی درک رویــداد تــازه بــه کمــک طــرح واره )ذهنیت( هــای موجــود خــود. 

ــون اکتســاب  ــد را برحســب مفاهیمــی کــه تاکن ــا مفهــوم جدی ــي کــودک، شــئ ی  یعن

کــرده تفســیر مي کنــد.   مثــاًل وقتــي یــک هلیکوپتــر در حــال پــرواز را می بینــد،  ســعی 

می کنــد آن را بــا مفهومــي کــه از پرنــده دارد همســان کنــد.  

برون ســازی )انطبــاق( یعنــی تغییــر یــا اصــالح طرح واره هــای فعلــی بــرای هماهنگــی 

بــا اطالعــات جدیــد،  یــا پاســخ دادن بــه محیــط بــه روشــی تــازه.  

نکتــه: طــرح واره یعنــی ســاختار شــناختی بــرای ادراک، ســازماندهی، پــردازش و 

اطالعــات.   از  بهره بــرداری 

پاسخ  چند تا تعریف مهم رو با هم مرور کنیم:

نقش آموزی جنسیتی: کسب رفتارها و ویژگی هایی که فرهنگ جامعه برای زنان و مردان 

خود مناسب می داند.  حواست باشه این با هویت جنسی فرق داره.  

هویت جنسی: میزان برداشت فرد از خود به عنوان مرد یا زن.  

ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد دارد.  ب ــگ تاکی ــش فرهن ــر نق ــه ی طــرح واره ی جنســیتی: ب نظری

ــد.   ــیت ببینن ــه ی جنس ــا را از دریچ ــه دنی ــوزد ک ــودکان می آم ــه ک ــگ ب فرهن

ــران  ــررس و دخت ــاری در پســران دی ــی و رفت ــه: احتمــال داشــتن مشــکالت عاطف نکت

زودرس بیشــتر اســت. 

پاسخ   بــا توجــه بــه پاســخ ســوال ۱، گزینــه ب درســته؛ دقــت کــن کــه پایــداری شــیء 

یعنــی همــون بقای شــیء!

egocen� پاسخ   عینــا ســوال ۲ عــه! بــه پاســخ ســوال ۲ مراجعه کــن. خودمحــوری یــا

trism  ویژگــی کلیــدی مرحلــه پیش عملیاتــی اســت.

پاسخ   یه مرور کلی هم از مراحل رشد پیاژه ببینیم:

ویژگیعمدهمرحله

حسی – حرکتی

پیش عملیاتی

عملیات عینی

عملیات صوری

کشف مفهوم بقای شئ

شروع به سخن گفتن و استفاده از نمادها

تکوین مفاهیم ذهنی )مفهوم جرم،  وزن و...  .( 

دستیابی به تفکر بزرگساالن و فرضیه آزمایی

10- فکــر کــردن منطقــی دربــاره ی گزاره هــای 

مجــرد از ويژگی هــای کدامیــک از مراحــل رشــد 

ــی( ــکی قطب ــت؟ )پزش ــاژه اس ــناختی پی ش

ب پیش عملیاتی الف حسی - حرکتی 

د عملیات صوری ج عملیات عینی 

بانه
طبی
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11- از ديــدگاه پیــاژه، اگــر تجربــه جديــد بــا 

طــرح واره موجــود هماهنــگ نباشــد، و از طريــق 

ــی  ــان بین ــا جه ــی در طرح واره  ه ــردن تغییرات وارد ک

خــود را گســترش دهیــم، ايــن فراينــد چــه نــام 

)۱۴00 آبــان  دارد؟)دندان پزشــکی- 

ب درون سازی الف انطباق 

د پیش عملیات ج عملیات صوری 

12- نوجوانــی در آزمايــش اخالقــی کلبــرگ اين گونــه 

اســتدالل کــرد کــه “کار مــرد خطــا اســت، چــون اگــر 

ايــن کار را انجــام دهــد قانــون او را مقصــر می دانــد و 

دســتگیر می کنــد”. وی در کــدام ســطح اخالقــی قــرار 

دارد؟ )دندان پزشــکی- خــرداد ۱۴00(

الف سطح اول- مرحله 1
ب سطح اول- مرحله 2

ج سطح دوم- مرحله 3

د سطح دوم- مرحله 4

�� 1- کــودک معمولــی در چنــد ماهگــی بــا ديــدن 

ــد؟ )دندان پزشــکی  ــد می زن ــردی لبخن ــه ف ــره ی چ چه

خــرداد ۹۸- ميــان دوره (
الف دو ماهگی با ديدن چهره ی مادر يا پدر

ب دو ماهگی با ديدن چهره ی مادر

ج يک ماهگی با ديدن چهره ی مادر يا پدر

د يک ماهگی با ديدن چهره ی مادر

پاسخ   طبــق پاســخ ســوال ۶، برون ســازی )انطبــاق( یعنــی تغییــر یــا اصــالح 

طرح واره هــای فعلــی بــرای هماهنگــی بــا اطالعــات جدیــد،  یــا پاســخ دادن بــه محیــط 

ــازه. ــه روشــی ت ب

پاسخ   اگــر یــه بــار دیگــه پاســخ ســوال ۴ رو بخونــی میبینــی کــه بــه اقتدار مــداری 

اشــاره داره. در واقــع تبعیــت از قوانیــن اجتماعــی تــا از طــرف قــدرت محکــوم نشــوند و 

عــالوه بــر ایــن بــه دلیــل انجــام نــدادن وظیفــه ی خــود احســاس گنــاه نکننــد.

در همــان هفته هــای اول زندگــی در نــوزادان، بــه تفاوت هــای فــردی در ســطح فعالیــت، پاســخ گویی بــه تغییــرات محیــط وتحریک پذیــری 

بــر می خوریــم. ایــن ویژگي هــای شــخصیتی وابســته بــه ُخلــق را کــه بــه نظــر فطــری مــی آینــد، خلق وخــو نامیده انــد.

بیــن والدیــن وکــودک ارتبــاط متقابلــی برقــرار اســت، بــه ایــن معنــا کــه رفتــار کــودک نیــز پاســخ های والدیــن را شــکل می دهــد. کلیــد رشــد 

ســالم، هماهنگــی مناســب بیــن خلق وخــوی کــودک و محیــط خانــواده اســت.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخيرنام مبحث
مهم۲شخصيت و رشد اجتماعی

پاسخ   فرآیند رشد شخصیت و روابط اجتماعی کودک:

کــودکان سراســر دنیــا، در ســن دو ماهگــی شــروع بــه لبخنــد زدن می کنــن )اولیــن رفتار 

اجتماعــی( کــه باعــث ذوق مــرگ شــدن والدیــن و تقویــت ارتبــاط بیــن والدیــن و کودک 

میشــه.  نکتــه ی خیلــی مهــم اینــه کــه لبخنــد خیلــی بــه شــرایط تربیتــی کــودک ربطــی 

نــداره و حتــی کــودک نابینــا تــوی همیــن ســن ایــن کارو شــروع می کنــه.  

از ۴-۳ ماهگــی افــراد هم خونــه رو می شناســه و بــه حضورشــون واکنــش نشــون میــده 

ولــی تــوی ۸-۷ ماهگــی جلــوی غریبه هــا آشــفته میشــه کــه بــه ایــن حالــت میگــن 

»اضطــراب غریبگــی«.  ناراحتــی کــودک از جدایــی از والدیــن تــوی ۱۴ تــا ۱۸ ماهگــی 

بــه اوج خــودش می رســه و بعــدش شــروع بــه کاهــش می کنــه تــا ســه ســالگی کــه 

کامــاًل حــل میشــه.  دوتــا علــت داره:  رشــد حافظــه،  رشــد خودگردانــی.  )خودپیــروی(
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ــراد  ــار اف ــودن در کن ــه ب ــودک ب ــل ک �� 2- تماي

ــا  ــر در حضــور آن ه ــت   بیش ت خــاص و احســاس امنی

بیانگــر کدامیــک از مــوارد زيــر اســت؟ )دندان پزشــکی 

اســفند ۹۶ و آذر ۹۸،  پزشــکی اســفند ۹۷(
ب دلبستگی الف سرشت 

د بهنجاری ج نقش پذيری  

�� 3-  اگر کودکی به هنگام بازگشت مادر از تعامل 

با او پرهیز کند و يا تقريباً مادر را ناديده بگیرد. مدل 

دلبستگی او چیست؟ )پزشکی شهریور ۹۸(

الف ايمن
ب ناايمن اجتنابی

ج ناايمن دوسوگرا

د آشفته

�� 4- تالش مراقبان اولیه در »پاسـخ دهی حسـاس« 

و »تطبیـق بـا نیازهـای کـودک« در رشـد کدامیـک از 

سـبک های دلبسـتگی نقـش دارد؟ )دندان پزشـکی قطبی(

ب ناايمن الف ايمن  

د اجتنابی ج اضطرابی 

پاسخ   تمایــل کــودک بــه داشــتن رابطــه ی صمیمــی بــا عــده ای خــاص و احســاس 

امنیــت بیشــتر در حضــور آن هــا را دلبســتگی می نامنــد.  شــکل گیری دلبســتگی 

ــه  ــه تغذی ــت  نســبت ب ــت مراقب ــد و در آن کیفی ــاق می  افت ــال اول اتف ــه، در س صمیمان

ــت  ــم »موقعی ــه اس ــی ب ــط آزمون ــتگی توس ــن دلبس ــزان ای ــتری دارد. می ــت بیش اهمی

ناآشــنا« ســنجیده می شــود. ســوال بعــدی رو ببیــن تــا بــا انــواع دلبســتگی آشــنا بشــی.

پاسخ   دل بســته های دارای احســاس امنیــت ← بچه هایــی کــه فرقــی نــداره هنــگام 

تــرک مــادر آشــفته شــده باشــن یــا نشــده باشــن ولــی وقتــی مــادر برگشــت بــه دنبــال 

تعامــل بــا مــادر هســتن.  

دل بســته های بــدون احســاس امنیــت،  دوری گزینــان )اجتنابــی( ← این هــا بچه هایــی 

هســتن کــه در مراجعــت مــادر بــه وضــوح از تعامــل بــا مــادر می گریزنــد.

دل بســته های بــدون احســاس امنیــت،  دودالن )دوســوگرا( ← اینــا وقتی مامان برگشــت 

هــم می خــوان بــرن بغلــش هــم وقتــی بغلــش کــرد لگــد میزنــن کــه نمی خــوام منــو 

بــذار زمیــن.  اینــا اعصــاب خردکن تریــن بچه هــان! بغــل کنــی یــه داســتانه،  بغــل نکنــی 

یــه داســتان دیگــه! یــه سریشــون هــم رفتــار منفعالنــه دارن. یعنــی گریــه می کنــن تــا 

مامــان بیــاد ولــی خودشــون بــه ســمت مامــان نمیــرن!

 دســته ی چهــارم رو بهشــون میگــن بچه هــای نابســامان کــه رفتــارای متناقــض دارن. 

ــن و  ــک میش ــش نزدی ــگاه به ــدون ن ــه ب ــون می کن ــر و خشکش ــادر  ت ــی م ــأل وقت  مث

دوبــاره دور میشــن.  یــا وقتــی مامــان آرومشــون می کنــه یهــو میزنــن زیــر گریــه! اینــا 

معلــوم نیســت بــا خودشــون چنــد چنــدن!

پاسخ   تفــاوت بچه هــا  از نظــر دلبســتگی بیشــتر ناشــی از رفتــار مــادر اســت.  احســاس 

ــاًل  ــه نیاز هــای  کــودک اســت. مث ــه ب ــادر ب امنیــت حاصــل پاســخ دهی حساســانه ی م

مــادران بچه هــای دل بســته ی دارای احســاس امنیــت وقتــی کودکشــان گریــه می  کنــد 

بــه ســرعت واکنــش نشــان داده و زمانــی کــه او را در آغــوش می  کشــند رفتــار 

ــه نیاز هــای  کودکشــان متناســب  ــد؛ همچنیــن پاســخ های  خــود را ب محبت آمیــزی دارن

می  کننــد.  مــادران کــودکان دل بســته ی بــدون احســاس امنیــت بــر اســاس خواســته یــا 

ــا براســاس پیام هــای  او. ــد ت ــش نشــان می  دهن ــه کــودک واکن ــق خودشــان ب ُخل

پاسخ   چهار وضعیت در هویت یابی وجود دارد: 

ــد  ــال تردی ــی دوره ی فع ــت یعن ــرادی کــه بحــران هوی ــت: اف ــه هوی ــف( دســتیابی ب ال

ــه  ــه تعریفــی در مــورد خــود رو گذرونــدن.  ایــن افــراد خودشــون ب کــردن و رســیدن ب

مواضــع فکــری دســت یافتــن و بهــش پایبنــدن.  

�� 3-  اگر کودکی به هنگام بازگشت مادر از تعامل 

با او پرهیز کند و يا تقريباً مادر را ناديده بگیرد. مدل 

دلبستگی او چیست؟ )پزشکی شهریور ۹۸(

الف ايمن

ب ناايمن اجتنابی

ج ناايمن دوسوگرا

د آشفته

از نظر مارسیا »افرادي که مي گويند بدشان   -5  👸

نمي آيد که به دانشکده حقوق بروند يا به کار داد و ستد 

به گفته خودشان  و  نمي کنند  اما عمال کاري  بپردازند، 

عالقه اي به مذهب يا سیاست ندارند و بدبین، سطحي، 

قرار  گیج و سردرگم هستند« درکدام وضعیت هويتي 

دارند؟ )دندان پزشکی اسفند ۹۹(

ب تعلیق هويت الف هويت يابي ناقص 

د دستیابي هويت ج پراکندگي هويت 

بانه
طبی

نشر 
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�� 6- در ظهــور و کاهــش ترس هــای کــودکان 

ــی(  ــکی قطب ــت؟ )دندان پزش ــر اس ــل موث ــدام عام ک

الف رسش

ب خلق و خوی کودک

ج شیوه فرزند پروری

د رشد خودپیروی

ــی  ــدن ول ــون متعه ــغل و جهان بینی ش ــه ش ــراد ب ــن اف ــص: ای ــی ناق ب( هویت یاب

بحــران هویــت رو تجریــه نکــردن و بی چــون و چــرا مذهــب خانوادشــون رو پذیرفتــن.  

ــن  ــن و بی ــه می کن ــت رو تجرب ــران هوی ــراد دارن بح ــن اف ــی: ای ــق هویت یاب ج( تعلی

عالیــق خودشــون و برنامه هــای خانــواده تعــارض می بینــن کــه ســعی می کنــن جــواب 

ســؤاالی هویتــی خودشــون رو پیــدا کنــن.  فــک کــن وســط بحــران هویــت، علوم پایــه 

هــم داشــته باشــی.  چــه شــود!

د( پراکندگــی هویــت:  اینــا بــه مفهــوم یک پارچــه ای از خــود نرســیده انــد حــاال ممکنــه 

بحــران هویــت رو تجربــه کــرده باشــن یــا نکــرده باشــن.  تعطیلــن!

پاسخ   خــود پیــروی چیــه؟ کــودکان از ســنین ۲ ســالگی بــه بعــد می تواننــد مفهومــی 

از زمــان و مــکان را در ذهــن خــود تجســم کننــد.  بــا توجــه بــه ایــن موضــوع می تــوان 

از همــان ابتــدا بــا جلــب اعتمــاد و اطمینــان کــودک موجــب تقویــت حــس ثبــات در او 

ــه فرزنــدش کــه در  ــد از طریــق اطمینــان بخشــیدن ب ــرای مثــال مــادر می توان شــد.  ب

ــاز  ــادرش ب ــزد م ــاره ن ــازی دوب ــد از ب ــد بع ــی نخواهــد رفــت و او می توان ــاب او جای غی

ــد و  ــود می ده ــد خ ــه فرزن ــی ب ــر قول ــا اگ ــد و ی ــب کن ــودک را جل ــاد ک ــردد،  اعتم گ

قــراری بــا او می گــذارد،  خــوب اســت بــا انجــام آن اعتمــاد کــودک را جلــب کنــد.  زیــرا 

نحــوه ی پاســخ دهــی کــودکان ۲ ســال بــه بــاال،   بــر اســاس نحــوه ی پاســخ دهی والدین 

ــن بشــیم کــودک رو  ــردا والدی ــراره پــس ف ــام ق ــاًل م ــرد.  مث ــان شــکل می گی و اطرافی

بانهتربیــت کنیــم.  خــدا بخیــر بگذرونــه ��
طبی

نشر 
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کل فصلو با این جدول مرور کن بریم فصل بعدی:

توضیحاتسنو...  مراحلنظریهنوعرشد

پیاژهذهنی

۲-۰ سالگی۱.  حسی – حرکتی
۱.  کشف روابطی که پیامد اعمال آن هاست.

۲.  کودک خود را عامل می  داند.
۳.  کشف مفهوم پایداری شئ

۷-۲ سالگی۲.  پیش عملیاتی

۱.  شروع به ارتباط کالمی
۲.  تصورات و گفته های  کودک سازمان یافته و منطقی نیست.

۳.  قادر به درک روابط نیستند.  
۴.  خودمحوری

۵.  تفکرات کودک شدیداً تحت سلطه ی تفکرات بصری است.
سایر  به  توجه  بدون  تیپیک  ویژگی  یک  به  توجه  با  بندی  )دسته 

ویژگی ها  مثل رنگ،   جنس،   شکل(
۶.  عدم توانایی نگهداری مفاهیم ذهنی و توانایی نگهداری عدد و شمارش

۱۲-۷ سالگی۳.  عملیات عینی

۱.  به کار بردن واژه های  انتزاعی محدود به اشیاء عینی
۲.  استدالل وابسته به موقعیت

۳.  تفکر منطقی در مورد اشیاء و حوادث
مهم:   تفکر انتزاعی در این مرحله شکل می  گیرد.  

تفکر نمادین و انتزاعی،   فرضیه آزمایی، جهان بینیاز ۱۲ سالگی۴.  عملیات صوری

ُکلبرگاخالقی

۱.  اخالق پیش عرفی
)پیش قراردادی(

برای مرحله ۱:   مجازات مداری قوانین  از  )اطاعت  پاداش  و  مجازات  پایه  بر  اعمال  سنجش 
کسب نتیجه مطلوب( مرحله ۲:   پاداش مداری

۲.  اخالق متعارف
)قراردادی(

مرحله ۳:   تایید مداری
ذهن  در  خود  از  مثبت  تصویر  حفظ  اساس  بر  اعمال  ۱.  سنجش 

دیگران ← پسرخوب و دختر خوب !
۲.  همرنگ جماعت شدن در احترام به حاکمان و قانون  برای این که 
محکوم نشود و در برابر انجام ندادن وظیفه خود احساس گناه نکند.   مرحله ۴:   اقتدار مداری

۳.  اخالق پس عرفی
)پساقراردادی(

حقوق انسان ها  ؛ عدالت و برابری،   احترام به خودمرحله ۵:   پیمان مداری
اعمال مطابق با ارزش هایی  که خود فرد برگزیده است )احترام به عدالت، 

مرحله ۶:   اخالق مداری  تساوی حقوق(.

-اجتماعی

تابع رشد است تا شرایط پرورشی ← لبخندزدن کودک نابینا۲ ماهگی۱.  لبخند زدن

۲.  شناخت افراد آشنا و 
تاحدی پذیرش غریبه

-۴-۳ ماهگی

۳.  پریشانی از دیدن 
غریبه ها  

۸ ماهگی
اضطراب جدایی از والدین:    ۱۸-۱۲ ماهگی به اوج می  رسد و در سه 

سالگی از بین می  رود  ← به دلیل رشد خود پیروی و حافظه

 

بانه
طبی

نشر 




