
 ارزیابی جزوات کیهان و  1401 بالینی وزارت بهداشت روانشناسی  ارشدتحلیل و بررسی کنکور 

 رشد و عمومیروانشناسی درس: 

  

 صفحه منبع پاسخ  سوال 
پاسخ  

 صحیح 
 پاسخ تشریحی

د کیهانرش 41  64 3 

  فردی   بین  همکاری  قی ل اخ  اصول  ،یا"دخترخوب  –  پسرخوب" جهت گیری  

 در سطح قراردادی است. 

کیهان رشد 42  در مرحله عملیات عینی پیاژه است.  نگهداری ذهنی 3 49 

کیهان  عمومی 43  143 3 

بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی به جای تعریف رفتار نابهنجار برحسب  

انحراف از هنجارهای آماری یا اجتماعی، مهمترین معیار را تأثیر این رفتار بر  

آسایش فرد یا گروه اجتماعی میدانند. طبق این معیار، رفتار اگر غیرانطباقی  

 .باشد یا به عبارت دیگر عوارضی برای فرد یا جامعه داشته باشد، نابهنجار است

کیهان  عمومی 44  114 4 

بود. او نخستین بار این  (  1904مبدع واقعی تحلیل عاملی، چارلز اسپیرمن )

با مقادیر   g در همه افراد یك عامل عمومی هوش به نامنکته را مطرح کرد که  

مقدار به  بسته  و  را در مجموع   g مختلف وجود دارد  او  فرد میتوان  در هر 

 .تیزهوش یا در مجموع کندذهن قلمداد کرد

کیهان رشد 45  30 2 

  دلبستگی دوری جو: به نظر میرسد که این نوباوگان نسبت به والد هنگامی 

معموًکه حضور   میکند  ترک  را  آنها  او  که  وقتی  هستتند.  اعتنا  بی    ل دارد، 

نشان   واکنش  خود  والد  به  شبیه  خیلی  غریبه  فرد  به  و  نمیشوند  ناراحت 

میدهند. آنها هنگام پیوستن مجدد از والد خود استقبال نمیکنند یا به کندی  

 .نمیچسبند  این کار را انجام میدهند و وقتی که والد آنها را بلند میکند به او 

دلبستگی مقاوم: قبل از جدایی به دنبال نزدیکی به والد خود هستتند و اغلب  

 ناراحت شده و  لً به کاوش نمیپردازند وقتی که او آنها را ترک میکند معمو

پس از برگشتن او عصبانی میشوند و رفتار خصمانه نشان میدهند. وقتی که  

  .راحتی نمیتوان آنها را ارام کرد بغل میشوند به گریه ادامه میدهند و به  

دلبستگی آشفته/ سردرگم: این حالت بیشترین نا ایمنی را نشان میدهد. این  

بچه ها هنگام پیو ستن مجدد والد به آنها رفتار های سردرگم و متضاد نشان  

میدهند. در حالی که والد آنها را بغل کرده است روی بر میگردانند و یا با  

رده به او نزدیك میشوند. تعدادی از آنها حالت های بدن  هیجان سطحی و افس

 .عجیب و غریب وخشك نشان میدهند



کیهان رشد 46  64 1 

افراد از حمایت بی چون و چرای مقررات و قوانین    پس قراردادی  در سطح

اخ اصول  آنها  فراتر میروند.  ارزشهای  لجامعه خود  و  بر حسب اصول  را  قی 

انتزاعی که در مورد تمام موقعیت ها و جوامع به اجرا گذاشته میشوند، تعریف  

 .میکنند

47   2  

کیهان  عمومی 48  25 3 

دو سال   پیاژه  مرحلة حسّی مرحلة حسی حرکتی:  را  زندگی  حرکتی    -اول 

ای که نوزاد طی آن روابطی را کشف میکند که میان اعمال   نامیده بود؛ دوره

او و نتایج و پیامدهای این اعمال وجود دارد. مثلً کشف میکند که تا چه حد  

باید دستش را دراز کند تا بتواند شیء را بگیرد یا اگر ظرف غذایش را از لبة  

اتفاقی میافتد. کشف مهمی که در این مرحله صورت میگیرد    میز هل دهد چه

از   شیء  اگر  حتی  که  میفهمد  نوزاد  یعنی  است؛  شیء  بقای  مفهوم  کشف 

 .دسترس حواسش خارج شده باشد باز هم وجود دارد 

ها بر مفاهیم گوناگون ثبات    مراحل عملیاتی: از هفت تا دوازده سالگی بچه

و   دخل  تدریجاً  و  میشوند  را هم  مسلط  مفاهیم  در  دیگر  منطقی  تصرفهای 

میتوانند بازنمودی ذهنی از یك سلسله اعمال تشکیل دهند. پیاژه   .میآموزند

ها   این دوره را مرحلة عملیات عینی )غیرانتزاعی( مینامد. در این مرحله بچه

اشیای   مورد  در  فقط  را  کار  این  ولی  میبرند،  کار  به  را  انتزاعی  مفاهیم 

ینی میکنند، یعنی اشیایی که مستقیماً با حواسشان شناسایی  غیرانتزاعی یا ع

حدود یازده تا دوازده سالگی، کودک به شیوه تفکر بزرگسالن دست   .میکنند

کامل   مفاهیمی ً  اساس  بر  میتواند  فرد  صوری،  عملیات  مرحلة  در  مییابد، 

ای  توجه به تمام احتمالها، یعنی در نظر داشتن پیامده .نمادین استدلل کند

هر پیشفرض و سپس تأیید یا رد آن پیامدها، اساس تفکر عملیاتی صوری  

  .است

49 
  شخصیت

 کیهان

و  121

123 
 مربوط به نظریه جورج کلی است repسازه های شخصی و آزمون  3

کیهان  عمومی 50  127 3 

بندورا نظریه شناخت اجتماعی را تدوین کرده است. در این نظریه بر ّعلیت  

متقابل تأکید میشود که طبق آن، تعیینکنندههای درونی )مثل باورها، افکار  

و انتظارات( بخشهایی از یك سامانه شامل عوامل متعاملند که هم بر رفتار و  

الگوی بندورا، نه تنها    هم بر سایر بخشهای این سامانه اثر میگذارند. مطابق

محیط بر رفتار، که رفتار نیز بر محیط میتواند اثر بگذارد. در واقع رابطه محیط  

و رفتار یك رابطه متقابل است: محیط بر رفتار اثر میکند و سپس رفتار ما  



نوع محیطی را که در آن به سر میبریم، تحت تأثیر خود قرار میدهد، و باز  

از رفتار ما به نوبه خود بر رفتار ما اثر میگذارد و این    این محیط تأثیر پذیرفته

 .داد و ستد همچنان ادامه مییابد 

51 
  شخصیت

 کیهان

95 
)فصل  

راتر و 

 میشل(

 تجارب اولیه کودکی از متغیرهای شناختی دیدگاه میشل نیست.  4

52   1  

کیهان  عمومی 53  130 3 

پس   صرفاً  خودشکوفایی  یعنی  انگیزه  دیگر  بالترین  نیازهای  همه  رفع  از 

میتواند ارضا شود. به بسیاری از افراد، حالت گذرایی از خودشکوفایی دست  

دو   با  است  حالتی  اوج  حالت  میخواند.  اوج  حالت  را  آنها  مازلو  که  میدهد 

مشخصه شادی و خرسندی؛ احساس موقت کمال و دستیابی به هدف بدون  

به شدت .خودمحوری و تلش است اوج  بافتارهای  حالت  و در  های مختلف 

فعالیتهای خلقانه، لذت در  از    گوناگون ممکن است دست دهد؛ مثلً  بردن 

ادراکهای   مادرانه،  و  پدرانه  احساسهای  و  حالت  صمیمانه،  روابط  طبیعت، 

 .زیباشناختی، یا مشارکت در فعالیتهای ورزشی

کیهان  عمومی 54  115 1 

گاردنر، هفت نوع هوش متمایز وجود دارد که  طبق نظریه هوشهای چندگانه  

قواعد   جداگانه طبق  سیستم  یك  در  آنها  از  هرکدام  و  مستقلند  یکدیگر  از 

  3)موسیقیایی    2)زبانی    1خودشان در مغز کار میکنند. هوشها عبارتند از:  

 .)درونفردی  7)بین فردی و    6بدنی    - )جنبشی5)فضایی    4ریاضی    - )منطقی 

کیهان رشد 55  
و   7

17 
1 

انسان کاربرد دارد.   بحرانی در مورد رشد  از مفهوم دوره  بهتر  دوره حساس 

دوره حساس زمانی است که برای ظاهر شدن توانایی های خاص مطلوب است  

و فرد در این زمان خیلی پذیرای تاثیرات محیطی است. با این حال مرزهای  

دها روی دهد  آن به اندازه دوره بحرانی مشخص نشده است. رشد میتواند بع

 ولی سخت  

دوره های حساس در رشد مغز:تحریك مغز در مدتی که به سرعت رشد میکند  

ضروری است. تحقیقات میدانی نشان میدهند که محرومیت حسی و شدید،  

به صدمه مغزی دائمی و از دست رفتن وظایف آن منجر میشوند. یافته هایی  

 .تایید میکنند وجود دارند که دوره های حساس در رشد مغز را 

56   3  



کیهان رشد 57  49 4 

توانایی مرتب کردن چیزها طبق بعد کمیت، مانند طول و وزن، ردیف کردن  

نامیده میشود. کودکی که در مرحله عملیات عینی قرار دارد میتواند به صورت  

  7مینامند. کودکان    (استنباط انتقالی ) ذهنی نیز ردیف کند که این توانایی را

 .فرارونده انجام دهند ساله میتوانند استنباط  8تا 

کیهان رشد 58  
و  27

32 
3 

اجتماعی   ارجاع  به  نوباوگان  گرفت،  صورت  ها  آگاهی  این  اینکه  از  بعد 

عات  لمیپردازند به طور فعال از فردی قابل اعتماد در موقعیتی نا مطمئن، اط

اجتماعی به کودکان نوپا امکان میدهد تا ارزیابی  هیجانی میخواهند. ارجاع  

نوباوگان بین    .های خود را از رویداد ها با ارزیابی های دیگران مقایسه کنند

معنی جلوه های هیجانی را درک می کند و به ارجاع اجتماعی  ماهگی    12تا    7

 . می پردازد

59   2  

کیهان  عمومی 60  157 1 

شناختی: اگر شما مردم را وادار به کاری کنید که با نگرش  نظریّه ناهماهنگی  

موردنظر شما هماهنگ باشد، آنها در نهایت رفتارشان را با قبول این نگرش،  

نظریه   در  طولنی  توالی  چنین  برای  تبیین  مؤثرترین  میکنند.  توجیه 

ناهماهنگی شناختی لئون فستینگر به بهترین نحو ارائه شده است. این نظریه 

برای هماهنگی شناختی سائقی وجود دارد،  بر   بنا شده است که  این فرض 

یعنی این که اگر دو فکر با هم ناهماهنگ باشند، باعث ناراحتی میشود که  

این حالت به نوبه خود، فرد را برمیانگیزد که این ناهماهنگی را از بین ببرد و  

ناراحتی به  شناختی  ناهماهنگی  اصطلح  کند.  هماهنگ  را  از    افکار  حاصل 

 .ناهماهنگی افکار اشاره دارد 
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