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 مقدمه

ترر  طاب  اا بین   یییر  یییان ا یییر اا  محبوب  ب    ا  یییر  یییان ب طان ییی ار ن ونن طا  ابانبرای بسیییی ای اا طابان  ن ورهاا  ی ا ییین  ابان

ای و  طا باحر ضیررین و  طا ورهاا .یرا.یری ش ا یر  یان اا یر ب  حأرین تمدیو عحرا ۲ یر  یان باطا ا.یای اب  طا  ب   طاب  ابان جحاع   

ای اا ه یج  ورهاا طوبوی  ورهاا طوبوی طااطن بیش اا بک  یی یی  اا ه یج  هم او طابان  طا ورهاا .ییرا.ییری ش ا ییر  ییان اا ییر ب ب ش عحرا

ا.ییییییییاو ات   راط اا طا   طا ییییییییر یب ب  ح،ن ب شترن و   ییییییییرنو  ۷۰تااهر ب  وسیییییییی  طا ییییییییری حربط  و   ر طابان   وورری ب  ااای  اا تعیین  و

طهی ااحیر ن ب ش .یییییییییراشر ورهاا اا یییییییییر ب طوبوی طا  یییییییییر  یییییییییان ا یییییییییر ویم ن ب   ا یییییییییشورهاا ب  ااا چ یییییییییحایوی ااتج و ط ری   با ابان

ابن  گیوط ب ا سییییی      برای ورهاا  یش  ی برتر  ااط ا.ییییینق طا مراا  وا ات    .یییییا ب  عراان تک  ر ا بسیییییی ای ا  ی گذ ییییین ن .ییییی  .ییییی  

 ی ون   ننن بر ورهاا اریو طا ارنی ا  ح  ع ر ان مراا گرفن  ا.ای  راا. نووررر  نسخ  ب  ابا
 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

گرفن  ا.ییای  حأرین برای  ناگیوی اا اف ایش میحا   بارن   طا وررر  بررایش اب    بان برخی ا ییاح ر  ب بب ب  ورهاا اریو طا  بن  ییاار

 ح   وری  ب اا تعراط  ق  ر ر لی   با به  ی ی.عی ورطب  بربن ش  ش ویقیا   بارن  نان اا و 

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای وهک  اب   جحاع  اا ب  ااحیر ن  ب لع  وریرن ب   اااط ارر تا   هح بیر: 

  ۸۱.یااشر وررر  ورهاا طوبوی ب   درصدد ۹۰ ین  س  اا ورهاا هیی   یرن ن ی ن طاط و    با ا یر و ی ن ب  تیی او ب   گ ااشیان و  باف  ی1

  ی تک اممن طا اب  طا  طا  ر طب ورهاا .یییااشر وررر  ورهاا اا یییر ابان یییر  یییان    یییح طاطا ا.یییای طا ح لی و  طا یییر ات  درصدددد  

  ب لع  هح بیری  ببس با و ی نطا ر ا.ای گ ااش عینن ب  ق ف اب  برا ان اا طا  ۰۷اا ر ب طوبوی ب  ااا  ی هاین چیزی حربط 

 ۶  ی برتر ابان یییییییییر  یییییییییان طان ییییییییی  ا   ی هیرانن  یییییییییایر وی ییییییییی،ن ب عا   ا  ا  او اا  حن  وم ی هارر با.یییییییییقو ات     جحاع  اا ات  اب   ی2

 اهریورهاان هیی  ب بررایش ورطا

     ی برتر ورهاا ش ا ییر  ییان اا ییر ابان ییر  ییان باطا ا.ییای اا  حن  ر ه اب   جحاع ن طا .یی     ی گذ یین   ر ا ا ییلی  ب لع تو ات   ی3

ب ریی ه     ۱۵ن ریی ه  ار یی  هها  نیییییییییییییان ه اط ات یی   ۶ن ریی ه  ا را طااو ات یی   ۲ن ومیی ی ا یو  حیی بان حا ییی ن ات یی   ۷.یییییییییییییحیی هیی  ابرا ی  ه اط ات یی   

 ب ااهیری ببس با ویم ن.ن ن اا طا اب  طب   ص ح  تااهیر  وی ۱۴۰۰ت    ۹۳ورهاا  ی اا ر  ۱۶هرگ  الس طار .نیلی ات   

  ی و ی نن ب  طما بسیییییییی ا ار طی هیی   یییییییرا ب  نر .ییییییی  ب  .یییییییااشر ورهاا اریو  ااط ب ا ینن مراا اب   جحاع  طا ور ا طبار  جحاع  ی4

 ب گرفن  ا.ا ب برای ورهاا اا ر ب طوبوی   یش
ً
 اباا. نو  را ا.ایاب ش  ا

 

ب م بل ااحیر ن ار ی صحیح  طا   ب ن ضح  طعار اا  ح   ح  طب.ن ن ب  ا.نق طا اا ابش  ب لع  عنمن ب طمیب ب  حأرین ب  ش اگیوی بک بره    

  او و  ی   یسن ن و  طگو راط اا برای   یرن هظرار ب  ی یی طار ااا حرر  ح  ع ر ان برای  رچ  ویبو ورطن  جحاع  فبرای ا.یرن ب   ر

 وری ی  ب ب   ح   ح .ان اعام  و  نعن
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 ب     عیبی  و 

واندی  ؛ تد

 تااهی  تغییو ط ی وهأ  و   وطاطن برای تیغیییییر 

 ؛ظدرفدیدتدی

 وهأ  و  اا وربو     ر اج ا.ا  ذبرفبن برای 

 ب 

 ؛بینش ی

 اب  طب ی ن  بی  یتیح ییییییییییبرای طاویی



 

 

 

 درباره کیهان

  ی تمرانن  ییییمیربم یییی،نن طان یییی  ا ییییر  ییییان ب   یییی باا اا ییییر ب طوبوی   ی برتر ابانگربا و ااشییییان ویم ن    ییییهل اا تعراطی اا ات   •

 طا ا یر  ورهاا اا ر ب طوبوی  جحاع  ابان ر  ان ب    باا فع لیا طااطی 
ً
 عا   ب ییی ا.ا و   رف 

های آموزشدد ی با اتدداتید برتر  ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمارائه خدمات مشدداوره و برنامه  ی ویم ن  یی  ل فع لیا  •

 ا.ای   های آموزش ی با کیفیتدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسشناس ی، ارائه خروان

 ورری ر  ان ب    باا ویم ن فع لیا  وگربا و ااشان ویم ن ت ا هظ ار  سنجی   رو  رر  ر ابان •

،نن تنقنن ب ای هرااط ب تح م رر  ر ب   صییییییییییاشر ون فجر اا راط  رو  ویم ن ب   یییییییییییاا ابربوهویم ن طا  یچ وج ی و ییییییییییاا  ییییییییییع   •

 حضاای م بل طار فا ا.ای

 یی ی عنمن   یییییییییییییی باا ب برهیی  یی  ار ی ب  حأرین   بار میی بییل ااحیریی نن  ر .یییییییییییییی لیی  تعییراط میی بییل تا  ن اا بیی  لبب بیی  شیی اگیوی اا ابش •

ن ۷ر ه  .ییییییح ه  ابرا ی  ه اط ات    ۹۷اهری ب  ااا  ث    طا.یییییی       باطا ییییییر  ییییییان اا  ی ن ویم نوورهاا اا ییییییر ابان ۱۰۰  ی ارر  ات  

ر ه  ا را طااو ات    ۹۹ن طا .     ۶ب ر ه  الم   اشاو ات      ۱ر ه  ف ئ ا مر و ات     ۹۸ن طا .    ۲وم ی ا یو  ح بان حا ی ن ات    

ب  ااا   ۱۶ر ه  هرگ  السییییییی طار .ییییییینیلی ات     ب ۱۵ن ر ه  ار   هها  نیییییییان ه اط ات    ۳ر ه   یییییییج بب ح ه ی ات     ۱۴۰۰ب طا .ییییییی     ۶

 اهری ش  ل ویم نو باطا

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

  اطی  نس ر ب  طب  هل ااب  ن یفجر بک ب ا طا .  و ب ت صصان یب  بک    با ب  اهن    فرطو برگ اا  و •

 ارنص صان یبک    با ب بک طان  ا طا  •
ً
  اطی  ر  نس و برگ اا  و نس ر ب  طب  هل تنقنن ب حضاای ب  رف 

  اش طااطی  ر طان  ای ویم نو بک  ربهرا  ر اط ب  اااع ر راط ه ط    با ارنص صان •

  سنر ا.ای -طا ویم نن    با  ر ا ن  یابان ر  ان •
ً
 ات   برتر  ح ن ا ن  ا.ا ب بر ون وا ان ش  ا

ً
    بااون ال ا  

 اطی  اط ب .پ  طا ط  اتح ن    باان تصار   و  ی عنمن ب تجربو ا.ن راج  و  ی بره    ار ی ب    باا ویم نن اا ب فن ابش •

  ابرج  اا وا ان ب رب  ربوی هیسای

 برطی برط و  اب  مرار اهن    طان  ا اا ب ش  وویم ن اا حضاا چررب     با ت صصان یات     ی برترو بمرا  و •

 ن طب ارح بر ا  نق بر ب   رابر  نق بر ااائ  ورطا ا.ای  یش اب ویم ن برای طابان  ن ورهاا  •

  اطی ب هیک   شو برگ اا  و یوم ب ن فاحویم ن تح م  نس ر    باا ویم ن ت ا هظ ار    باان اا ر  •

و طا ا یر   ربررا فرطین اهایزان ا.یییبو  ب ییی ب    ییی باان اا یییر ویم ن فرا   VIPا ه ِن طا یییبن     ه  بک  نسییی    ییی باا یطا ارح   •

 ا.ای 

  ب بب هرخ  صا  عحا و ا.ای  ن  رر   نس ر    باا طا ویم ن •

 

 

 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :. اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماتت، پس برای ارتقاء 

کدیدهدان :.آشنایی با مجموعه .: 

 



 

 

 

 

 طا طه    ورطن  ا راتجر      ن یییییی ن طاطا طابان  نو و   رف:  ی۱
ً
طچ ا   ییییییهل  ییییییرا ب  وهم   ف   ییییییخک ب   کمن هرااهرن  عحاش

 ر  ان  راا یر اا ر ابانچرا  ووری  اب  اا  ح   رفن ن اا اب   وریری  ا.رری س   ی رم ط  وگ هی ح،ن ب  رر   ب ن هیز همن

  ووریر ب چراچ  ای اا طا اب  ورهاا طه     و ییروا وریرچ چ  ات  
ً
.یی   ب   ۵ب  ییری س  برای    SMARTو   رف ب بر  طاهیر  حنح 

میییی بییییل  Specificگییییذاای ویییی    یییییییییییییخک ییعنن  ییییرف  SMARTگییییذاای   ییییرفوریییییری    SMARTگییییذاای  تیییی ن  ییییرفبییییک .یییییییییییییییی   وبرییییرا ون 

-Timeو ب طااای   ییربطا ا یی نو   یییییییییییییخک یRealisticون باما بیریی هیی  یAttainableون میی بییل ط.ییییییییییییی ییی بو یMeasurableگیوی یاهییرااا

bounded گذاای  تااهر ب   یییییییح  وحک ار طی طا  رفار ی + بک   ییییییی با وگ ا ب  ن صیییییییک  وری طا اب  ااا بک طفبو بره   و ب  ییییییی

 صحیح ااائ  ط ری  

وررن    یح  اا رسین ی صیحیح ه  ریلی .یراین ا.یا و  ابط  برای ا.ییرن ب   رفن ن بره    ار ی وریری بک بره    ار  ار ی: بره    ی۲

 چ   ر بعی اا  و  ن   ه  ریلی .یییییییییی ک و   ییییییییییح  اا ب   رفن ن هر.یییییییییی هری براهیر اا وج  ب بر  ییییییییییرب  وریری ب  ورام ون  
ً
راا یر  وا

طباران ا.ینق طا وریرچ ورام را ی  بی یبو  اا  طاطا ب   راا یر اا را ی و  طا را ی  برطاای  سی یرچ ب   و  ن  ب لع  وریر

وباطچ ابرج  اا بک ش ا نرن وسیییییییان و  ت اا طا ورهاا ا ییییییین   یییییییح   وریرن  رقعا بی یییییییبوی اا برای  یییییییح   وای و   وب  نسیییییییها   رر 

ون اااع ر شام اا بایوبری  ۵۰ینن ب  عحا وو ب ات   ع لی    وسی  ورطا یارر   یر  یان ب ل  یروا ورطا یورهاا .یرا.یری اا یر ابان

چ    وان  ییرب  تسییا  یا  ن  ر .یی  برا   اای    اا طا چ  ب اا ا  نو  حا وریر ب بعر ورام طا راا یر اب  ورام طا ب یریر  و

 سییییییییییییو ا.ییییییییییییرن ب   رف اا ب  اهرااا ش فی برای راط  راا یر ا.ییییییییییینق طا وریر ب ییی ی ابنرا  اا چ  اب اا  ی طباری  و  اما ا.یییییییییییاچ

   ننب ویم ن اا هیز  ر هظرت ن طا ن  ب  یری   ای  ی    بااارحاب   وریری  

   اا طبا   ی گذ یییییین  ا   وریری هارانو   ب تنخیرا ا.یییییییران ه رن ن اا اا  ح   ییییییکسییییییاح ش و  بما عحل ورطن فو  طگو ه نن:  ی۳

و   افجیا  شام طاارر فکر وریری ب  اب  ت ن ب  ه ا احسی ن ن ن ب  یزان تاشیان و  برای عحلی ورطن بره   فبرر رر ب فجر ب   ر

 ت ن طااط ب . بر هه ر  ثها فکر وریری  طا اب   ربژا یورهاا ش ا ر  ان اا ر ب  طوبویو چ  ت دیوار  ث ،ن طا اهرگو

ب .ییی بر  اانا بیوبنو ب طابنو برای ا.ییییرن ب      رظاان طا یییبن بک .یییری اب اا برای  ج بن  ب  رسییین ون ه ا یرین : اب اا  ی ش او ر ی۴

ب طا  ییییییییاار هی ا   یییییییی باان هیز ب   ییییییییح  و ااش    برح  ییییییییرا  رفن ن ا.ییییییییای ابش  ب لع  صییییییییحیح اا براهیر یطا اهنم ی   بار

 ب بر  ربا وریر ت   ب ل  اا ه رن ن هربطی   چ  ا  ن  ی  ربررا ا.بو  ب تحرو  و ر  ب  یری براهیر  ط رروی ب  ابش و

وریرن  یچ   ی هارانو  ا یین      ر با ار طی طااطی طا  ییااتو و  اا  حین  جحاع    بار ویم ن ا.یینق طا  و بنع ر   سیی  :  ی۵

ز وریری  ب لع    سییییییییییی   بهو طب  ر ا ریلی بمبو اا وری  و  اا  ب لع   ر با  راوررا  ر یهیسیییییییییییای ا   ب ا  ما ت ویر عر   و

  ر ا ا.ای ب   سیوت ن اعنح ط وریری   ۶-۷ ب لع   راوررا  

 بو ورییری ب یرییر طا  میا طا.ییییییییییییی،ن حرویا  ابیرن برا یییییییییییییان ب اااری  تی ن ب طاننیییییییییییییان اا وی  اهیربرنی  یرام راطتی نن  ری باهظ ار ب ااار بو:  ی۶

 بنر وحک بایوبری  وریرچ ب  هی ا ب  تغییو ابش ش ا طا برخی  اااط طااررچ طا  اار هی ان برای اب  ش ا اا بک ااا و

 یییییییییخا تاش وریر ب ه یج  اا ب  گرطاهررا اباگ ا باگذاا وریری ب طت ن ب  یییییییییر و  اب  ع ل   اعنح ط ب  راط ب تاشل ب  هیوباو برتر:  ی۷

 ه یج  ه اا ر   هری اراحی ع طشه  طااطن س   بحئن ب  یر اححا  یچ طابان  شا  او بو

 شناس یمروری کلی بر عدوامدل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 اوران کدیدهدانهای بدرتدر کنکور، مشاز نگاه رتبه
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 ل پنجم: رشد پیش از تولد، تولد و نوزادی صف

 
 مراحل رشدی قبل از تولد  ✓
 تولد   از ش یپ  یط یمح   راتیتأث ✓
 مقیاس آپگار  ✓
 نارس و زودرسکودکان  ✓
 های نوزادی توانایی  ✓
 مقیاس ارزیابی رفتاری نوزاد  ✓
 

   مراحل رشدی قبل از تولد 

 .  عبارتند از: مرحله زیگوت، مرحله رویانی، مرحله جنینی

شود و به دیواره آن  این توده وقتی وارد رحم می . شودزیگوت ابتدا به یک توده سلولی به نام موروال تبدیل می. کشدروز طول می  14این مرحله مرحله زیگوت:  -1

 .  شودبالستوستیز نامیده میگردد متصل می

الیه اکتودرم )الیه (  1شوند:  قسمت تقسیم می  3های تروفوبالست، به  در این مرحله سلول.  گیردبیشتر اعضاء مهم بدن در مرحله رویانی شکل می مرحله رویانی:    -2

های درونی دیگر از آن به وجود  و اندام   بندی، دستگاه گردش خون عضالت، استخوان الیه مزودرم )الیه میانی( که  (  2بیرونی( که دستگاه عصبی و پوست خواهد شد؛  
.  گیرنددر این مرحله جفت، بندناف و کیسه آمنیوتیک شکل می .  شودها، دستگاه ادراری، و غدد تبدیل می ندودرم )الیه درونی( که به دستگاه گوارش، ریه آالیه    (3آیند؛  می

در دوران  . کندهای داخلی مبارزه میهمچنین جفت با عفونت . سازدرساند و دفع مواد زاید را هموار می می )جنین( و مواد غذایی را به فتوس جفت از راه بند ناف اکسیژن 
های بارداری در مرحله بحرانی سه ماه اول نابهنجاریتقریباً تمام  .  شوندشوند به سمت بیرون رانده می متولد می  هایی که بعداًرویانی اولین سلول متولد شده توسط سلول

 . کنندحاملگی بروز می 

های مختلفی شروع به  در این مرحله اعضاء مختلف بدن به نسبت. شودهای استخوانی در اواخر هفته هشتم آغاز می مرحله جنینی با پیدایش سلول مرحله جنینی: -3

اولین حرکات در .  اولین نشانه رفتاری فتوس )جنین( حرکت است.  بیاید شانس کمی برای زنده ماندن دارد و زودرس است  دنیا اگر جنین در ماه ششم به .  کنندرشد می
  6اندکی پیش از  .  یابد و مراحل خواب و بیداری قابل تمایز استهای حرکتی فتوس افزایش می ماهگی فعالیت   6پیش از  .  شودرحمی آغاز میهفته هفتم زندگی درون

هاست که بازتاب  تواند گریه کند و از این زمانماهگی به بعد فتوس می  6از  .  شود، اما لحظات استراحت او بیشتر استخوابد و بیدار میفتوس مانند نوزاد میماهگی  
. های بسیار ابتدایی وجود داردد یادگیریرحمی، امکان ایجاهفتگی زندگی درون  7از حدود  .  فتوس توانایی گریه کردن را دارد.  ماهگی(  6رسد )یعنی  گرفتن به ظهور می

 .  کیلوگرم است 3متر و وزن او سانتی   55تا  50در هنگام تولد، قد یک نوزاد کامالً طبیعی . در پایان ماه نهم کودک آماده برای تولد است

 .  جفت و غشاء گیرد: گشادگی و نازک شدن دهانه رحم، تولد بچه، و سرانجام خارج شدندر سه مرحله صورت می  زایمان

 تأثیرات محیطی پیش از تولد 
 .  توانند بر رویان و جنین تأثیر بگذارندتر است، ولی عوامل متعددی میگرچه محیط پیش از تولد از دنیای بیرون از رحم بسیار ثابت 

ها: داروها، توتون، الکل، تشعشع، انواع تراتوژن .  جنین آسیب برساندواژه تراتوژن به هر گونه عامل محیطی اشاره دارد که در طول دوره پیش از تولد به  ها:  تراتوژن •

 .  های عفونیبیماری و های محیطیآلودگی
 . شودترین تراتوژن، آکوتان است که برای درمان آکنه مصرف می در حال حاضر در بین داروها، پرمصرف داروها: •

 .  شودالکل جنینی می استعمال الکل توسط مادر باردار منجر به بروز سندرم الکل: •

 . کننددرصد مواقع ویروس را به ارگانیسم در حال رشد منتقل می 30تا  20شوند،حامله می HIVکه زنان مبتال به هنگامی های عفونی:بیماری •

عواملی که به مادر  .  به رویان و جنین آسیب وارد کند  است  ها عوامل دیگری نیز وجود دارد که ممکن: به جز تراتوژن شوندعوامل دیگر که به مادر مربوط می •

 . های قبلی، سن مادر و زایمانRhمانند: تغذیه، استرس، مغایرت عامل  شوند؛مربوط می 

ترین عامل این مشکالت مغایرت  شایع.  آورددرصورتی که گروه خونی ارثی مادر و جنین تفاوت داشته باشند، گاهی مشکالت جدی به بار می :  Rhمغایرت عامل   •

مثبت   Rhاز حتی اگر مقدار کمی . مثبت پدر را به ارث ببرد Rhمثبت باشد، امکان دارد که بچه گروه خون  Rhمنفی و پدر  Rhدرصورتی که مادر  . است Rhعامل 
ها وارد سیستم جنین شوند،  اگر این.  سازدبیگانه می   Rhن پروتئین  هایی را برای ایمنفی خون مادر شود، او پادتن  Rhخون جنین از جفت رد شده و وارد جریان خون  

  .  ( .. .)عقب ماندگی مغز، صدمه و دهندمیها را کاهش ها و بافتمین اکسیژن برای اندام های قرمز خون را نابود کرده و تأسلول
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 النفسائیسف 

 ارزیابی وضعیت جسمانی نوزاد: مقیاس آپگار 
در مقیاس آپگار با پنج عامل ضربان قلب، تنفس، رنگ، تنود عضالنی و  . کننداز مقیاس آپگار استفاده می  نوزاد پس از تولد جسمانی سالمت برای ارزیابی سریع وضعیت  

حداکثر نمره  .  نمره داد  2توان از صفر تا  هرعامل میبه  .  گیردبرانگیختگی بازتابی، سالمت جسمانی نوزاد ارزشیابی و سازش وی با محیط خارج مورد بررسی قرار می
گرفته باشد نیازمند   4وقتی نوزادی نمره کمتر از  .  آورندنمره یا بیشتر به دست می  7معموالً نود درصد از نوزادان بهنجار در این مقیاس  .  است  10برای پنج عامل  

 .  های فوری استمراقبت
آنوکسیا یا نرسیدن اکسیژن به بدن نوزاد در  . کنندیا بیماری و عفونت جدی مادر آن را موجه می یی زود هنگام جفت از رحم، جداRhمغایرت  های پزشکی مانندفوریت

 .  شودهای جسمی و روانی و در حاالت شدید منجر به مرگ میهنگام تولد منجر به آسیب 

  نارس و زودرسکودکان 

وزن هنگام تولد بهترین پیش .  است  Kg5/2ها کمتر از  شوند یا وزن آن هفته کامل حاملگی متولد می   38هفته یا بیشتر قبل از پایان    3که  هایی  بچه  زودرس: .1

 . و رشد سالم بچه است ءبینی برای بقا
 .  انتظار هستندها با در نظر داشتن طول حاملگی، کمتر از وزن مورد  این بچه تر از حد انتظار:های نارس یا سبکبچه .2

این دو نوع، بچه نارس معموالً مشکالت جدیاز  نباشد، محیط خانوادگی حمایت کننده می.  تری دارندهای  تولد شدید  را  در صورتی که صدمات  تواند رشد کودکان 
 .  بازگرداند

 های نوزاد توانایی 

پیچیدگی   ،ی کودکیاز علل طوالنی شدن دوره .  وابستگی کودک به دیگران قابل توجه بوده استدوران طوالنی  .  حدود یکی دو هفته اول زندگی است  دوره نوزادی

 .  ای طوالنی برای رشد نیاز دارددستگاه عصبی انسان است که به دوره

  ؛ ترهای کمی پیچیدهفعالیت  (2مغز  های بازتابی در سطح نخاع شوکی و ساقه  فعالیت   (1کند:  شکل فعالیت می   3شناسان به  به اعتقاد عصب  دستگاه عصبی انسان 

مانند ادراک، حافظه و تفکر که با کمک قشر مغز و دستگاه ارتباطی   ؛های پیچیدهفعالیت (3 ؛گیردکه با کمک مخچه و پل مغز صورت می  ...مانند راه رفتن و ایستادن و
 . گیردپیچیده مغز انجام می

 .  ترین الگوهای رفتار سازمان یافته نوزاد هستندها واضحبازتاب. پاسخ فطری و خودکار به نوع خاصی از تحریک است بازتاب )رفلکس(:

ادامه این بازتاب  .  دهندمی ها به طرف بدن، حرکت در آغوش کشیدن را انجام  ها و بدن و برگرداندن دستبچه با بیرون بردن دست  :(MORO)  بازتاب مورو -1

 . کرد به مادر آویزان شوددر گذشته شاید به بچه کمک می  بازتاب مورو. ماهگی است 6سن ناپدید شدن این بازتاب .  ی آسیب استی نشانهماهگ 9بعد از 

. کندبیرون خم می کند و به  کند و انگشتان را از هم باز می کنیم، بچه پا را به داخل خم می وقتی پا را از انگشت به سمت پاشنه نوازش می بازتاب بابینسکی:   -2

 .  سالگی نشانه آسیب است 3ادامه این بازتاب بعد از . دهد )نامشخص(ماهگی است و مشخص نشده که چرا رخ می  12تا  8سن ناپدید شدن آن 

رود و به صورت چرخاندن  ن می هفتگی از بی  3این بازتاب در  .  گردداگر گونه را نزدیک به گوشه دهان نوازش کنید، سر به سمت منبع تحریک بر می بازتاب گونه:   -3

 . کند نوک پستان را پیدا کنداین بازتاب به بچه کمک می. آیدارادی سر در می 
این  .  شودماهگی مکیدن ارادی جایگزین آن می   4بعد از  .  مکداگر انگشت خود را در دهان بچه قرار دهید، بچه انگشت را به طور موزونی می بازتاب مکیدن:   -4

 . آوردم می هتغذیه را فرابازتاب امکان  
  4تا    3این بازتاب در  .  زندانگیخته انگشت را چنگ می اگر انگشت خود را در کف دست بچه قرار داده و قدری فشار دهید، بچه به طور خود بازتاب چنگ زدن:   -5

 .  رودماهگی از بین می 
سر او را به یک طرف برگردانید، یک بازو جلوی چشمان در طرفی که سر گردانده  اگر در حالی که بچه بیدار به پشت دراز کشیده است  بازتاب تونیک گردنی:   -6

 . رودماهگی از بین می 4این بازتاب در . شودیابد و بازوی دیگر خم میشده امتداد می 

پا را بعد از دیگری به صورت گام برداشتن    اگر بچه را از زیر بازو نگهدارید و اجازه دهید پاهای لخت او کف صافی را لمس کنند، بچه یکبازتاب گام برداری:   -7

 . یابدتر ادامه می سبک کودکان رود ولی در کنند از بین می که به سرعت وزن کسب میکودکانی ماهگی در  2این بازتاب در . کندبلند می

 .  رودبازتاب در یک ماهگی از بین می این . کشدبا قرار دادن ته پا در یک لبه سطح صاف، بچه پا را عقب می (: جایدهی) پاته  رفلکس -8
وجود نظم و  .  دانندپژوهشگران علت آن را افزایش تدریجی کنترل ارادی بر رفتار در اثر رشد قشر مخ می .  شوند ماه اول ناپدید می 6های نوزاد ظرف مدت  اغلب بازتاب 

آیند بلکه برای ادامه رشد طبیعی باید  ها به نحو خودکار به وجود میجه برساند که این پدیدههای رسشی و ارتباط آنان با رشد مغز نباید ما را به این نتیترتیب در مهارت
 .  شرایط محیطی نیز مناسب باشد

 . گرسنگی قرار دارد تا تاریکی و روشنایی -ها بیشتر تحت تأثیر سیری  های خواب و بیداری آنچرخه. خوابندساعت می  18تا  16نوزادان روزی  خواب:
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ضربان  .  خورندها تکان میها زیر پلکچشم .  فعالیت امواج مغزی شبیه حاالت امواج بیداری است  نامنظم است و  :(REM)  خواب با حرکات سریع چشم  -1

% بزرگسالی 20این زمان به سالگی  5تا  3بین . دهد% زمان خواب نوزاد را تشکیل می50. دهد موزون هستند و حرکات جزئی بدن روی میقلب، فشار خون و تنفس نا

 . یابدکاهش می
 .  ضربان قلب، تنفس و فعالیت امواج مغزی آهسته و موزون هستند. حرکت استبدن تقریباً بی و منظم است : (NREM) خواب بدون حرکات سریع چشم -2

هایی که  ی بچهگریه.  سازند که به غذا، آرامش یا تحریک نیاز دارندآگاه میکنند و والدین را  به وسیله آن ارتباط برقرار می کودکان  گریه اولین روشی است که    گریه:

پژوهش روی بچه  .  سالم استکودکان  تر از  و از نظر مدت کوتاه  خراش، تیزاند اغلب گوش اند و آنهایی که دچار عوارض پیش از تولد و تولد شدهصدمه مغزی دیده
 . کنندها را که مواد شیمیایی مسکن در مغز هستند آزاد میآنها، اندروفین  تماس جسمانی با که دهدداران نشان میپستان

بینایی کمتر از حواس دیگر نوزاد رشد  .  دهندمیها را به اصوات صاف ترجیح  نوزادان بعد از تولد صداهای پیچیده مانند سر و صدا و صدای آدم  های حسی:توانایی 

 .  اندمغز هنوز کامالً شکل نگرفته ساختارهای بینایی در چشم و . کرده است

 ارزیابی رفتار نوزاد 
  ( NBAS)ها، مقیاس ارزیابی رفتاری نوزاد  ترین این آزمون پرمصرف .  تا رفتار نوزادان را ارزیابی کنند  دهندمی و پژوهشگران امکان    به دکترها، پرستارانابزارهای گوناگونی  

 . کندهای دیگر را ارزیابی می و واکنش های مادی و اجتماعیبه محرک دهیپاسخها، تغییرات حالت، این مقیاس؛ بازتاب. است  بری برازلتون. تی
 
 
 

 
  



   5                                                                   شناس یروانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـ یـک                                            شناس ی رشدروان    

 النفسائیسف 

 سؤاالت:  
 

 ( 90واکنش نوزاد در مقابل بازتاب مورو چگونه است؟ )سراسری  -1
  هاها و بعد جمع کردن آنها و پاباز کردن دست ( 4 طرف محرکه ( چرخاندن سر ب 3 ( باز کردن انگشت بزرگ2               ( جمع کردن انگشتان پا1

 ( 92افتد؟ )سراسری بر اثر جابجایی سلولی چه اتفاقی می  در دوران رویانی -2
 . نمایندتر باز میهای قدیمیهای جدید راهشان را با گذشتن از سلول( سلول1

 . کنند میهای جدیدتر باز شان را با گذشتن از سلول های قدیمی راه( سلول2

 .  شودشوند به سمت بیرون رانده می هایی که بعداً متولد می( اولین سلول متولد شده توسط سلول3

 .  راندشوند به سمت بیرون می هایی را که بعداً متولد می( اولین سلول متولد شده سلول4

 (91آید؟ )سراسری وجود میه های جنینی بدوره از دوره کدامهای استخوانی کودک درنخستین ساختار -3
 ( از هفته سوم تا هشتم پس از لقاح 2 ( پنج ماه پس از تشکیل سلول تخم1

 ( از پایان هفته دوم تا پایان هفته هشتم رویان4 ( حدود دو ماهگی و پایان دوره رویانی3

 

 

 

 

 

 

 ها: پاسخ 

 

 . یافته نوزاد هستندهای رفتار سازمانترین الگو ها واضحبازتاب .  تحریک استبازتاب: پاسخ فطری و خودکار به نوع خاصی از صحیح است.   4گزینه . 1

وجود این بازتاب بعد از  . دهندمیها به طرف بدن، حرکت در آغوش کشیدن را انجام ها و بدن و برگرداندن دست: کودکان با بیرون بردن دست(MORO)بازتاب مورو  

 .  کرد به مادر آویزان شودبازتاب مورو در گذشته شاید به بچه کمک می.  ماهگی است 6ن این بازتاب سن ناپدید شد. ماهگی نشانه آسیب است 9

ماهگی(، رفلکس راه    3تا    2رفلکس گرفتن )داروین( )  ماهگی(،   6ماهگی(، رفلکس شنا )  9ها( و سن از بین رفتن آنها: رفلکس جستجوی سر پستان )ها )بازتابرفلکس

 . ماهگی( 1کشد( )ماهگی(، رفلکس ته پا )با قرار دادن ته پا در یک لبه سطح صاف پا را عقب می  2رفتن )

 .  شوند شوند به سمت بیرون رانده می متولد می  هایی که بعداًدر دوران رویانی اولین سلول متولد شده توسط سلولصحیح است.  3گزینه . 2

 . دهدها را تشکیل می در هفته اول این دوره دیسک رویانی سه الیه از سلول.  گیردهفته دوم تا هفته دوازدهم را دربر می مرحله رویانی: از  صحیح است.    3گزینه   .3

 .  سازدالیه بیرونی )اکتودرم(: مو، ناخن، دندان، غدد پوستی و دستگاه عصبی را می -1

 . سازدستگاه دفع ادرار را می الیه میانی )مزودرم(: عضالت، استخوان بندی، دستگاه گردش خون و د -2

 . سازدالیه درونی )اندودرم(: دستگاه گوارش، غدد بزاقی، دستگاه ادراری، غده تیروئید و غده تیموس را می  -3
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 نیفالنووئلو 

  های یادگیری اجتماعی بندورانظریه فصل بیست و دوم: 
 

 

 ای یادگیری مشاهده  ✓

 (self-regulation)خودگردانی  ✓

   (self-efficacy)خودکارآمدی  ✓

 اصل ناهمخوانی متوسط  ✓

 نگهداری ذهنی  ✓

 کاربردهای عملی  ✓

 

 اییادگیری مشاهده
در اما بندورا معتقد بود افراد  .  د عمل کند تا یاد بگیردیای که موجود زنده بابه گونه   ،شوددر نظریه اسکینر یادگیری اغلب به عنوان فرآیند تدریجی در نظر گرفته می

رفتار جدیدی را تا حد زیادی تنها از طریق مشاهده و  ها  آن   رسد که به نظر می .  گیرندتر یاد میهای اجتماعی، اغلب تنها از طریق مشاهده رفتار دیگران سریع موقعیت

. کنداز طریق مشاهده کسب می  یعنی رفتار تازه را یکبار و تماماً.  کندفاده می است  یادگیری بدون کوشش در این مورد بندورا از اصطالح  .  آورندیکباره به دست می 

ای را به ما  الی رفتار تازهممشاهده همچنین پیامدهای احت.  گیردبر بنابراین بندورا بر خالف اسکینر اعتقاد دارد که نظریه یادگیری باید متغیرهای شناختی درونی را نیز در 

تقویت جانشینی  .  نامدمی   تقویت جانشینیبندورا این فرآیند را  .  دهدچه اتفاقی رخ می   دهندمی هنگامی که دیگران کار خاصی را انجام    شویممتوجه می ما  .  آموزدمی

همچنین باید در  . کنیم تنظیم میانتظارات خود را در مورد پیامدهای رفتارمان  ،ن هیچ گونه عمل مستقیمی انجام دهیماما بدون اینکه خودم. تنیز فرایندی شناختی اس

 به  کودکان.  دارد  تأکید  تفکر  یا  شناخت  اهمیت  بر  رشد  فرایند   در  بندورا.  شودتبیین می  "پردازش اطالعات"نظر داشته باشیم که فرآیند رشد در نظریه بندورا از طریق  
را پیوسته    رشد   نظریه  دو  هر   و  دارد   تأکید  فراشناخت   و  شناختی  فرایندهای  بر   نیز  اطالعات  پردازش  دیدگاه.  کنندعمل می   ترگزینشی  کنندمی   تقلید  که   آنچه  به   تدریج

 .  دانندمی
 

شکل دیگری از الگوهای نمادین . آموزیمها مییعنی نه فقط الگوهای زنده بلکه از الگوهای نمادین مانند الگوهای تلویزیونی و کتاب  ، الگوها مختلف ما از انواع الگوها: 

خواستیم رانندگی را فقط از طریق پیامدهای  اگر ما می .  کندرانندگی الزم است برای ما توصیف می   در  اعمالی را که   ، آموزش کالمی است مانند وقتی که یک مربی
    :ای را به چهار خرده فرآیند تقسیم کرده استبندورا فرآیند یادگیری مشاهده. ماندیمما در این فرآیند زنده می زتعداد کمی ا ،بگیریمیاد رفتارمان 

 

 .  جه کنیمتوانیم از یک الگو تقلید کنیم مگر اینکه به الگو توما نمی  فرایندهای توجه: -1

ها آن هایی را برای به خاطر سپاریکنیم باید روشتقلید میها آن : چون ما اغلب پس از سپری شدن مدت زمانی از مشاهده الگوها ازفرایندهای به یادسپاری -2

کلمات فکر کنند و در نتیجه به مقدار زیادی به تصاویر بینایی متکی  اند تا با  کودکان زیر پنج سال یا در همین دوره سنی هنوز عادت نکرده .  به شکل نمادین داشته باشیم
 . سازدمحدود میها آن  این امر توانایی تقلید را در. هستند

ممکن است  مثالً یک پسر بچه  .  باشد را داشته   های حرکتی ضروری: برای اینکه رفتار به طور صحیح باز تولید شود شخص باید مهارتفرآیند بازتولید حرکتی  -3

 .  ندارد را زیرا نیروی جسمانی و چاالکی الزم ،واند از او تقلید کندتیابد که نمی درمیاما  ،کنده استفاده میرا تماشا کند که از یک ارّ پدر خود

تواند یک  شخص می .  شودتمایز قائل می  ،ای جدیدهبین اکتساب و عملکرد پاسخ  ،پردازان یادگیری شناختی: بندورا مانند نظریه فرایندهای انگیزشی و تقویتی -4

 . ها را انجام دهد یا ندهداما ممکن است این پاسخ   ،الگو را مشاهده کند و بدین طریق دانش جدیدی را به دست آورد

تا حدودی این .  از دیگری تقلید خواهیم کرد  ،در واقع اگر احتمال دریافت پاداش وجود داشته باشد.  شوندعملکردها به وسیله متغیرهای تقویتی و انگیزشی کنترل می
  هایی که شخص شاهد وقوعیعنی پیامد  ،گیرندهای جانشینی قرار میت تأثیر تقویت حعملکردها همچنین ت.  های مستقیم مربوط به گذشته است که اهمیت داردتقویت 

 .  شوندکنترل می ،نی آن ارزشیابی که از رفتار خودمان میکنیمیع ،سرانجام اینکه عملکردها تاحدی به وسیله تقویت خود. برای الگو هستها آن
 :بنابراین برای اینکه به طور موفقیت آمیزی از یک الگو تقلید کنیم باید

 .  به الگو توجه کنیم -1
 ایم را به خاطر بسپاریم آنچه دیده  -2

 . الزم داریم ،های حرکتیمهارت ، برای باز تولید آن -3

 .  )انگیره تقویت( بازهم مشروط به وجود تقویت استانجام دادن آن  -4

 . دهندمی دهیم تحت تأثیر قرار آنچه را که مورد توجه قرار می  ،به ویژه فرایندهای تقویتی ،لفه کامالً از هم جدا نیستندؤدر واقع این چهار م
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عالوه بر تقلید محض کودکان الگوبرداری .  گیرندمانند فرایندی از تقلید محض در نظر میان الگوبرداری را  شناسروانبندورا مشاهده کرد که    الگوبرداری انتزاعی: •

کنند و سپس از این قوانین برای تولید رفتارهای کامالً جدید در خود  بنایی رفتارهای خاص را استنتاج می، یعنی اصول و قوانین کلی و زیردهندمی انتزاعی را نیز انجام  
مثالً کودک به وسیله مشاهده الگو ممکن . کنندبحث کرده است، استنتاج میها آن گوید کودکان انواع مفاهیمی را که پیاژه در موردبندورا همچنین می.  برنداستفاده می

 . است یک قانون اخالقی جدید یا اصل نگهداری ذهنی را استنتاج کند
گیرد و معتقد است کودک قوانین را  او نیز مانند پیاژه کودک را یک عامل فعال در نظر می .  ش پیاژه است دیدگاه بندورا در مورد الگوبرداری انتزاعی تا حدودی شبیه رو

 . کندآموزند، تأکید میبر انواع مفاهیمی که کودکان می ها  آن   اما بندورا بیشتر بر عوامل محیط بیرونی به ویژه الگوها و تأثیر.  آوردکند و مفاهیم را به دست میاستنتاج می

های اجتماعی سازند تا به روشمی  فرآیندی که به وسیله آن جوامع اعضای خود را وادار ،بود  یکی از عالیق بندورا فرآیند اجتماعی شدن  :فرآیند اجتماعی شدن •

 . ها هستندفرهنگآموزش چگونگی رفتار دوستانه و پرخاشگرایانه از جمله اهداف اجتماعی شدن در تمامی . قابل قبول رفتار کنند

از طریق مشاهده رفتار هر دو جنس چیزهایی   غالباًکودکان  .  ای داردتمیز بین اکتساب و عملکرد اهمیت ویژه  ،های جنسیتیدر یادگیری نقش  :های جنسیتینقش  •

، این واقعیت وجه تمایز بین  شوندزیرا برای انجام دادن آن تقویت می   ،دهندمی غالباً رفتاری را که مناسب جنسیت خودشان باشد انجام  ها  آن  با این حال  ،آموزندمی
  را  سازند نه آنچهپردازند را محدود میمیها آن هایی که دختران و پسران به تمرینهای اجتماعی تنها دامنه مهارتبنابراین تقویت. دهدعملکرد را نشان می –اکتساب 

های اجتماعی حتی  ت یبدین طریق تقو.  تی از مشاهده دقیق الگوهای جنسیتی مغایر با جنسیت خود صرف نظر کنندت حن اساما بعد از مدتی ممک  ،کنندکه تماشا می 
 .  به خودی خود فرآیند مشاهده را تحت تأثیر قرار دهند  تممکن اس

تواند از طریق قرار گرفتن در معرض الگوهای مناسب تحت تأثیر قرار  پسند می پردازان یادگیری اجتماعی نشان دادند که رفتار جامعه  نظریه   : رفتار جامعه پسند •

 . ممکن است نتیجه معکوس بدهد ،کندوقتی جنبه اجباری پیدا می ،دیده شده است "جی ام وایت"طور که در مطالعه و موعظه همان  اما پند و اندرز. گیرد

خاطر تأکیدش بر شناخت   بندورا به .  کنند تا موفق شوندها کمک میها و خصوصیات کودکان به آنتوانایی: احساس کارایی یعنی این عقیده که کارایی احساس •

 .  است، زیرا او معتقد است که کودکان و بزرگساالن نقش فعالی در یادگیری خود دارندفرد منحصربه  اندپردازان که از سنت رفتارگرایی سرچشمه گرفته در بین نظریه 

 (self-regulation) خودگردانی
یعنی افراد معیارهای درونی را در  . ندنکو عمدتاً رفتار خودشان را تنظیم می  ندنکهای بیرونی پیدا میها و تنبیه اتکای کمتری به پاداش  ،پای اجتماعی شدن خودافراد هم

 . کنندیا خود را تنبیه می دهندمی به خودشان پاداش ها آن  و بر اساس دهندمی خود شکل 

 

اما تأکید بندورا بار . هستند های مستقیمو تنبیه هابندورا معتقد است که این معیارها تا حدی محصول پاداش یند؟آمعیارهای ارزیابی کننده چگونه به وجود می

کند که کودکان تمایل دارند  بندورا عنوان می .  پذیرندبینند، می در دیگران می کودکان و بزرگساالن استانداردهای ارزیابی کننده خود را که  .  دیگر بر تأثیر الگوهاست
 .  توانند به معیارهای پایین همساالنشان برسندمعیارهای ارزیابی کننده خود را از همساالن خویش بپذیرند تا از افرد بزرگسال، زیرا کودکان با تالش کمتری می

البته افرادی که اهداف واالیی  . کننده خود باالتری دارند( رابطه داشته باشندتر)همساالنی که معیارهای ارزیابیبا همساالن موفق توانیم کودکان را تشویق کنیم تاما می
بندورا مانند افراد قبل  به این ترتیب .  توانند با تمرکز بر روی خرده اهداف از افسردگی دوری کنندگوید این افراد می بندورا می .  دارند مستعد یأس و افسردگی نیز هستند

 . کندهای کوچک را توصیه می از خود یعنی الک، واتسون و اسکینر روش گام

 (  self-efficacy)خودکارآمدی 
از سوی دیگر  .  کنیممی  ارزیابیها و اهدافمان  پردازیم و پیامدهای عملکردها را بر حسب معیاربخشیم در واقع به عمل مشاهده خود میهنگامی که ما رفتارمان را نظم می

های کلی را بندورا این قضاوت.  رسیمهایی مانند »من در فوتبال خوب هستم« و »من در شطرنج ضعیف هستم« میگیریهای کلی خود، به نتیجهبر اساس توانایی 
های خود را کمتر از حد یا بیشتر از حد  امکان وجود دارد که فرد، توانایی  این.  ارزیابی خودکارآمدی تأثیر عمیقی بر سطح انگیزش ما دارد.  نامدخودکارآمدی می  ارزیابی

 .  شویمهای خود را باال تخمین بزنیم و معتقد باشیم که موفق میبندورا به طور کلی معتقد است که خوب است ما استعداد. تخمین بزند

 :منابع ارزیابی خودکارآمدی از دیدگاه بندورا

 . کندشویم حس کارآمدی افزایش پیدا میاگر اما به طور مکرر در انجام وظایف خود موفق می . ترین منبع، آگاهی از عملکرد واقعی است اساسی  واقعی:عملکرد  -1

ویژه که به .  توانیم آن کار را انجام دهیماگر ما ببینیم که دیگران در انجام کاری موفق هستند، پیش خود استنباط خواهیم کرد که ما نیز می   های جانشینی:تجربه  -2

 .  ما معتقد باشیم میزان توانایی دیگران تقریباً مشابه توانایی خود ما است 

 . دهیمتوانیم کاری را انجام دهیم معموالً بهتر انجام میکند که میهنگامی که کسی ما را متقاعد می زا:های انرژیترغیب کالمی یا صحبت  -3

کنیم، ممکن است احساس خستگی یا تشنگی را  های فیزیولوژیکی قضاوت میهای خود تا حدودی بر اساس نشانه ما در مورد توانایی   های فیزیولوژیکی:نشانه  -4

  . دشواری کار تفسیر کنیم به عنوان عالمتی برای
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 ناهمخوانی متوسط

گرایی  بندورا در بعضی از کارهای اصلی خود تا حدی محیط.  شوندمند میتر از خودشان است، عالقه تا حدی پیچیدهها  آن   خود به الگوهایی که رفتارکودکان به طور خودبه 
تر است و همچنان به  گرااما بندورا در مقایسه با پیاژه خیلی محیط.  کندافراد، رفتار آنها، و محیط صحبت می او در مورد اثرات تقابلی بین  .  تر کرده استخویش را مالیم 

 . دهدمخالفت شدید خود با نظریه پیاژه ادامه می 
اول اینکه، بندورا شک دارد که کودکان بیشتر به وسیله خودشان و براساس یک عالقه درونی به وقایع نسبتاً جدید،   ت؛بندورا به ویژه با عقیده اساسی پیاژه مخالف اس

کنیم و احساسات کند که این عالقه بعد از اینکه ما معیارهای پیشرفت خود را تعیین می پذیرد که عالقه درونی وجود دارد اما عنوان میبندورا می .  چیزی یاد بگیرند
در نگاه اول  .  بردبنابراین عالقه درونی از ابتدا وجود ندارد و دوم اینکه بندورا اعتبار مراحل پیاژه را زیر سؤال می.  آیدکند، به وجود می خودکارآمدی در وجودمان رشد می 

بندورا معتقد  . آورندیچیده را حل کنند به حل مسائل ساده روی میرسند، اما این تنها به این دلیل است که افراد، اغلب قبل از اینکه مسائل پمراحل معقوالنه به نظر می 
کودکان نه از همان ابتدا بر  .  کند که دیدگاه پیاژه در مورد رشد، اشتباه استاست که آن طور که پیاژه ادعا کرده است این مراحل مطلق نیستند؛ بنابراین بندورا عنوان می 

 .  شودای میبه صورت مراحل، دستخوش تغییرات گستردهها آن  ند و نه تفکر گیراثر فعالیت درونی خودشان چیز یاد می
رسد که چیز ثابت و غیر به نظر می .  تواند به وسیله ارائه الگوهای بزرگساالنه تغییر پیدا کنندشوند، می کند که آن چیزهایی که مراحل رشد خوانده می بندورا عنوان می 

 . وجود نداردقابل تغییری در مورد مراحل 

 نگهداری ذهنی 

 .  توان از طریق الگوبرداری تغییردادپردازان یادگیری اجتماعی همچنین سعی کردند تا نشان دهند که نگهداری ذهنی را مینظریه 

 کاربردهای عملی 
فراهم کنیم، ها آن  که از طریق رفتار خویش الگویی برایدوستی در کودکان، این است ترین روش برای رشد رفتارهای صحیح از جمله نوعدر دراز مدت بهترین و ساده

رود تواند اثر نیرومندی بر رفتار داشته باشد، نوعی ابزار درمانی بسیار امیدبخش نیز به حساب می از آنجا که الگوبرداری می .  نه فقط به الگودهی کالمی و موعظه بپردازیم
های خودکارآمدی در تشخیص  ورزد تا به ارزیابی بندروا به درمانگران اصرار می .  آموزی نیز مؤثر است های دیگر مانند جرأتالگوبرداری به شیوه . )مثالً برای حذف ترس(

 .  ساز استآور است، درمان کاربر محرک ترس  اگر به فرد این احساس داده شود که او قادر به چیره شدن . ای مبذول دارندو درمان مراجعان خود توجه ویژه
بخش است،  اعتقاد داشته باشند که کارشان اثر ها  آن   هنگامی که.  کند که این مسئله اهمیت دارد که معلمان احساس خودکارآمدی خوبی داشته باشندرا اضافه می بندو

باید به خودکارآمدی جمعی تبدیل شود،    کند که در جهان جدید خودکارآمدیبه طور کلی بندورا عنوان می .  آموزان همچون الگو عمل خواهد کردبرای دانش ها  آن  اعتقاد
 . یعنی افراد برای ایجاد تغییر و تحول با یکدیگر کار کنند

بندورا  .  آموزندهای زندگی بدون آموزش بزرگساالن چیزهای زیادی میکنند و در طول اولین سالاز دیدگاه رشدگرایان کودکان زندگی را با شور و شوق یادگیری آغاز می
آموزند، بلکه برای رسیدن به اهداف و معیارهای خودی خویش نمی از دیدگاه بندورا افراد به دلیل عالقه خودبه .  انگیخته اعتقاد داردصی از یادگیری خودنیز به نوع خا

کنند، از یادگیری  هایشان پیدا میدرباره توانایی یابند و احساس خوبی  گوید افراد بعد از اینکه به معیارهای درونی خود دست میبندورا می.  پردازنددرونی به فراگیری می 
 .  برندلذت می

چشم شناختی  ساختارهای  و  مراحل  اهمیت  از  بندورا  که  دارند  اعتقاد  همچنین  پیاژه  می طرفداران  اعتراف  بندورا  است،  کرده  مهارتپوشی  که  شناختی، کند  های 
تری تعلق  ای وسیع ها به ساختارهای مرحلهآورد، اما او اعتقاد ندارد که این مهارتوجود میتقلید کنند به   تواند بیاموزند وهایی را برای آنچه که کودکان میمحدودیت

هنوز دالیلی وجود دارد که معتقد باشیم مراحل پیاژه با وجود برخی  .  های ویژه و مجزا تشکیل شده استبلکه او معتقد است که شناخت از تعداد زیادی مهارت.  دارند
 . معتبر هستندمشکالت 

توجهی او همچنین تا حدی نسبت به این موضوع که الگوبرداری تحت تأثیر مراحل شناختی است بی .  در کل، بندورا اهمیت متغیرهای رشد را کمتر مدنظر قرار داده است
ورزد و دیدگاه شناختی  شود، تأکید میگیری آموخته میشقای که این رفتار از طریق تقویت و سرمنظریه یادگیری اجتماعی بر رفتار اخالقی و نحوه.  نشان داده است

 . ی عدالت و انصاف، تأکید داردرشد، بر تفکر، یعنی توانایی استدالل کودکان درباره

جدیدترین مدل نظریه بندورا به قدری بر  .  ای نیز معروف استگیری به عنوان منبع قدرتمند رشد تأکید دارد، که به تقلید یا یادگیری مشاهدهمشقنظریه بندورا بر سر 
 . نامدشناختی می  -کند که او رویکرد خود را به جای یادگیری اجتماعی، رویکرد اجتماعی کنیم، تأکید میای که درباره خود و دیگران فکر مینحوه
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   سؤاالت:
 

 ( 94شود؟ )سراسری  در نظریه »بندورا«، فرآیند رشد از چه طریق تبیین می -1
 ( شرطی شدن وسیله ای 4 دار ( یادگیری معنی3 ( پردازش اطالعات2 کوشش و خطا ( ۱

 ( 89کدام منبع در افزایش یا کاهش میزان خودکارآمدی نقش مؤثری دارد؟ )سراسری  -2
 ( استعداد ژنتیکی 4 های کالمی( ترغیب 3 ( رسش زیستی 2 ( دانش فراشناختی1

آموزند، گرچه در اکثر اجتماعی کودکان از طریق مشاهده رفتار زنان و مردان رفتارهای متنوعی را می  -به اعتقاد پیروان دیدگاه شناختی    -3

 (  94دهد؟ )سراسری این واقعیت وجه تمایز بین کدام مورد را نشان می . دهندمیموارد تنها اعمالی را که مناسب جنسیت خود باشد انجام 
 یادگیری -( رسش 4  تربیت  – ( طبیعت 3 عملکرد –( اکتساب 2 اجتناب  –ش گرای (1

 

 

 

 

 

 

   ها:پاسخ 

 

  دیدگاه .  کنندعمل می   ترگزینشی  کنندمی   تقلید که  آنچه  به  تدریج به کودکان.  دارد  تأکید  تفکر یا  شناخت اهمیت  بر   رشد   فرایند  در بندوراصحیح است.   2گزینه  .  1

 .  دانندرا پیوسته می رشد نظریه دو هر و دارد تأکید فراشناخت و شناختی فرایندهای بر  نیز  اطالعات پردازش

ها و اهدافمان ها را بر حسب معیارهای عملکردپردازیم و پیامدبخشیم در واقع به عمل مشاهده میهنگامی که ما رفتارمان را نظم می صحیح است.    3گزینه  .  2

می این  .  کنیمارزیابی  ارزیابیقضاوتبندورا  را  کلی  میهای  خودکارآمدی  خودارزیابی.  نامدهای  داردهای  ما  انگیزش  بر سطح  عمیقی  تأثیر  ارزیابی  .  کارآمدی  منابع 

شویم حس  موفق میاگر اما به طور مکرر در انجام وظایف خود  .  ترین منبع، آگاهی از عملکرد واقعی استاساسی   عملکرد واقعی:  -1  خودکارآمدی از دیدگاه بندورا:

توانیم  اگر ما ببینیم که دیگران در انجام کاری موفق هستند، پیش خود استنباط خواهیم کرد که ما نیز می  های جانشینی:تجربه  -2.  کندکارآمدی افزایش پیدا می

هنگامی که   زا:های انرژیترغیب کالمی یا صحبت   -3.  د ما استویژه که ما معتقد باشیم میزان توانایی دیگران تقریباً مشابه توانایی خوبه .  آن کار را انجام دهیم

های خود تا حدودی بر  ما در مورد توانایی   های فیزیولوژیکی:نشانه  -4.  دهیمتوانیم کاری را انجام دهیم معموالً بهتر انجام می کند که میکسی ما را متقاعد می

 . است احساس خستگی یا تشنگی را به عنوان عالمتی برای دشواری کار تفسیر کنیمکنیم، ممکن های فیزیولوژیکی قضاوت میاساس نشانه 

 کنند،می  طریق مشاهده اکتساب  از   را   جنسیت  شده  سازیکلیشه  رفتارهای  و  ترجیحات  کودکان  کههنگامی   معتقدند  دیدگاه  این  پیروانصحیح است.    2گزینه  .  3

 .  شوددرعملکرد کودکان مشاهده می بیرونی آن نمود  که برندمی به کار خودشان مورد در راها آن  و دهندمی  تشکیل  را زنانه و  مردانه طبقات
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  منابع 

 

 ی دانشگاه تهران و شهید بهشتی شناسروانکارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان جزوات  -1

 انتشارات ارسباران  -  ترجمه یحیی سید محمدی - جلد اوّل - لورابرک – ی رشد شناسروان -2

 انتشارات ارسباران  -  ترجمه یحیی سید محمدی - جلد دوم - لورابرک – ی رشد شناسروان -3

 انتشارات سمت  –جلد اوّل  -دکتر محمود منصور - ی ژنتیکشناسروان -4

 انتشارات رشد  –جلد دوم  - دکتر محمود منصور و دکتر دادستان - ی ژنتیکشناسروان -5

  رشد  انتشارات - نژاد  یخوئ ترجمه – نیکر امیلی و –  رشدی شناسروان یهاه ینظر -6
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط ممکن منابع 

 
ی کامل و دقیق این مجموعه، منابع کمکی زیر را مد نظر قرار دهند. بسیاری از کنیم در کنار مطالعهمشاوران گروه آموزشی کیهان به داوطلبان عزیز قویاً توصیه میما  

 .اندتر از مطالب، از این منابع استفاده کردهبرای رسیدن به انسجام بیشتر و فهم عمیق امسالهای برتر کنکور رتبه
 

تهران    ی دانشگاهشناسروان های برتر ارشد و دکتری  ی خیلی مهم از این درس که به انتخاب رتبه نکته  600: شامل بیش از  کیهان  شناسی رشدروانکپسول   .1

 .  شوندمیماه مانده به کنکور مطالعه  1تا  3ها عمدتاً در بهشتی انتخاب شده است. کپسول و شهید

های های این جزوه از کنکورهای مختلف. بانک تستتست طبقه بندی شده مطابق با سرفصل  500: شامل بیش از  کیهان  شناسی رشدروانهای  بانک تست .2

 زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند.   درس به درس مناسب تست
از تمام دروس  سال گذشته    15  بیش از   شامل سواالت کنکور  : 2و    1جلد    –یشناسروانی  ت کنکورهای کارشناسی ارشد رشتهی سواالمجموعه .3

 های برتر کنکور تالیف شده است و قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی است.  های کامالً تشریحی. این مجموعه توسط رتبهگرایش بالینی و عمومی با پاسخ
شود.  کنکور اخیر توسط استاد این درس به طور کامل بررسی می 6کم که در آن سواالت این درس در دست: شناسی رشدروانکالس نکته و تست آنالین  .4

 .  شوندمی ماه مانده به کنکور برگزار  1 تا 2ی های نکته و تست کیهان معموالً در فاصلهکالس

 کیهان:  شناسی رشدروانفیلم آموزشی  .5
 اساتید گروه آموزشی کیهانبا تدریس  (1
 ی رشد کیهان  شناسروان های درصد از کالس 90رضایت باالی  (2

 به طور اختصاصی برای شما  (3
 HDبا کیفیت  (4
 ای.  برای داوطلبان تغییر رشتهیک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه   (5

 
 

 

 های زیر :.از روش .: درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال

 

 :.  02166475620به سامانه   1: ارسال .

 

 .: تماس با ما در ساعات اداری از طریق شماره تماس پشت جلد کتاب :. 

 

 دوربین تلفن همراه :. .: ارسال پیام به واتساپ کیهان از طریق اسکن کد زیر با 
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