
 مقدمھ

ای رشـــــــتھ روانبرای  ور ان آن، درس روانســـــــیاری از داوطلبان کن و ـــــــ ـــــــ و دا ین و محبوبشـــــــنا ـــــــ رشـــــــد از مهم ن شـــــــنا ترن دروس از ب
ــ بوده اســت. این مجموعھ دروس روان ی را بھ خود اختصــاص می ۸۰ســوال از  ۱۰درس شــنا ور دک د، بنابراینســوال کن ای کھ ث عمدهأت د

ور  این در ی ۷۰با کسـب درصـدی حدود تواند ر داوطلب میبھ طوری کھ . داردکن ور اسـت)  درصـد (و یا ح باالتر، کھ شـد رتبھ خود را در کن
ی ارتقا د.  ءبھ طور چشــمگ ــ رشــد کیهان وانجزوه ر د ژه  –شــنا ی، و ور دک ی ؤ د اطمینان بخش ســبا پوشــشکن ور ارشــد و دک االت کن

ســـــیاری از رتبھدر ســـــالهای گذشـــــتھ، ســـــال د و ای برتر مورد اســـــتفاده قرار میاســـــت بھ عنوان تک منبع  م گ ور امســـــال  ، آخرن ۹۹ برای کن
ی ور ی آن مبت بر شدهھ بھ روز رسا  در اختیار شما عززان قرار گرفتھ است.  ۹۸کن

 

ات  ش آخرن غی را  و

ش این جزوه را ور در آخرن و ی  ، سـواالت کن ور  ۹۸دک شـر بھ این مجموعھ اضـافھ شـده و بر اصـالحات ن مطابق با کن ـ  ن  ۹۸ با پا در م

ن صـــورت گرفتھ اســـت.  اروسی، شـــای مثل پر  یتکمیا ھنظر  مچن س و  ایت، دشـــده و  آوردها  ید، پردازش اطالعات و نئوفرو لری، ســـ، تت ر 

ش اســت. شــده بھ جزوه افزودهم  گرانیو د د، فرو اژهیپ یبرا یمطالب تکم ی از افزا ن برای جلوگ دون بقیمت جزوات، ســ کردیم  شــدید مچن

ش کیفیت جزوات، متون را کم یم.ا ا عداد صفحات خا جزوه ب  م کنیم و از 

 

 با اطمینان مطالعھ کنید

 برای آنکھ این مجموعھ را با اطمینان مطالعھ کنید، بھ موارد زر توجھ نمایید: 

شـــــان داد کھ  .١ یھ شـــــد،  ور  س از کن ـــــ کھ بالفاصـــــلھ  ان گزار ی بھجزوه رشـــــد ک ا  ۱۰۰ و ۹۸ درصـــــد از ســـــواالت کنکور ارشـــــد ۹۵ بھ ت

ی درصــــــد از  ســــــواالت  ــــــ داده اســــــت. در حا ۹۸ دک ــــــ پا شــــــنا ای تک رق در این درس روا ور ارشــــــد و کھ درصــــــد رتبھ  ر دو کن در 

ی بھ طور  ی حدود دک ن چ ان را دراین برر درصد است. گزارش عی و شفاف  ۷۰میانگ سایت ک  مطالعھ نمایید.  و

ی  .٢ شـــ و عالمھ طباطبا ید ران، شـــ ای  اه  شـــ ـــ دا شـــنا ای برتر روا ور  ١ هللا صـــولت، رتبھاز جملھ آقای روحاین مجموعھ را رتبھ  کن

ی  ش کرده اند.،  ٩٨دک را  یھ و و

ـــ بوده اســـت. رتبھاین مجموعھ، در  .٣ شـــنا ی روا ای ارشـــد و دک ور ای برتر کن ی رتبھ  ای گذشـــتھ منبع اصـــ مطالعا ی از جملھ اســـال

ران رتبھ  یم نژاد رتبھ خانم ، ۲خانم خورشـــــــیدی رتبھ ، ۷خانم آطا مایون حالجیان رتبھ ، ۷ســـــــمانھ ابرا  ، خانم ســـــــتاره مرندی۲آقای ام 

ور   ۳۶رتبھ  ن آقای فالح رتبھ  ۹۷  تا ۹۳ای ارشـــــــــــــد کن مچن ی. می ۱۷و  دک ور انســـــــــــــایت واین دوســــــــــــتان را در  مصـــــــــــــاحبھتوانید کن  ک

 بخوانید.

ان، با این مجموعھ در کنار دیگر مجموعھ .٤ ســـــــیارای ک یھ شـــــــده و  دقت  ادی  ور ز ی قرار گرفتھ  ۹۸ متناســـــــب با ســـــــواالت کن مورد باز

ور  ی  است و برای کن ی شده است. ۹۹  ارشد و دک  امًال بھ روز رسا

 

ی یک برنامھ ارگ ن بھ  مچن مھ شما دوستان بھ استفاده از روش مطالعھ عل و دقیق و  یح و قابل اطمیناندر پایان ضمن دعوت از   رزی 

ی خود ستھ، آماد د شا رسیدن بھ  رچھ  کردن مجموعھ برای ادات ارزشمند شما عززان برای  ش یدن نظرات و پ ی کرا برای ش ھ متعلق بھ ا

  کنیم.مھ شماست، اعالم می
 

 

مھ شما عززان با آرزوی توفیق     برای 

ان  گروه مشاوران ک

ان شنا و مشاوره ک  مرکز خدمات روا
  





 
 

اره خود کیهان  در

عدادی از رتبھ   ل از  شــ ــ کیهان م اهگروه آموز شــ ی دا ــ و مشــاوره ارشــد و دک شــنا ، عالمای برتر روا ھ و ای تهران، شــهیدبهشــ

شنا و مشاوره فعالیت دارد.  ی مجموعھ روا ور ارشد و دک  ... است کھ صرفًا در زمینھ کن

ای کیهان شـــــــــــــامل ارائھ خدمات مشـــــــــــــاوره و برنامھ  ای فعالیت  ــــــــــــ با اســـــــــــــاتید برتر رزی، مجموعھ جزوات قابل اطمینان، فیلم  آموز

ان و برگزاری کالس و شناخ بھ دا ، ارائھ خدمات روا شنا  ای آموز با کیفیت است. روا

شنا و مشاوره کیهان فعالیت می   کند.گروه آموز کیهان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روا

یچ کجای کشور شعبھ ای ندارد و تمام خدمات و محصوالت   ، تلف و حضوری کیهان در  ن آن فقط از خود مرکز کیهان بھ شیوه این

افت است.  قابل در

ی از روش  ارگ عداد قابل توج از رتبھبھ لطف بھ  ر ســــــــــــالھ  ن جزوات قابل اطمینان،  مچن ای ای عل مشــــــــــــاوره و برنامھ رزی و 

ور ارشـــــــد روان ۱۰۰زر  یکن ـــــــ از میان کیها امل  ۹۴ای نفر از ورودی ۳طور مثال ا بوده اند. بھ شـــــــنا اه تهران بھ طور  شـــــــ بالی دا

ی بوده اند، درســال  یم نژاد رتبھ  ۹۷کیها مایون حالجیان رتبھ ۷خانم ســمانھ ابرا و  ۱خانم فائزه قدمی رتبھ  ۹۸و در ســال  ۲، آقای ام 

ی رتبھ  ی بوده اند.   ۶خانم الهھ موال امل کیها  بھ طور 

 

اره   جلسات مشاوره کیهاندر

ان (فقط یک بار در سال) و تخص (با یک مشاور بھ انتخاب فرد) برگزار می  ل رای  شود. جلسات بھ دو ش

ر جلسھ) برگزار می  و در  ل تلف و حضوری و صرفًا اختصا (یک مشاور و یک دا  شود. جلسات بھ دو ش

ی یک پرونده مروط بھ اطالعات خ  وی کیها  ود نزد مشاور اختصا اش دارد. ر دا

ش از  ۹۸در سال   ی در گروه آموز کیهان برگزار شد. ۴۰۰۰ب ور ارشد و دک  جلسھ مشاوره تخص کن

 جلسھ مشاوره تخص در گروه آموز کیهان برگزار شده است.  ۲۰۰۰۰تا کنون حدود  ۹۲از سال  

شنا  ر رشتھ (روا مسلط است. مشاوره)، الزام-در کیهان، مشاور  امًال مان رشتھ است و بر آن آزمون   ًا رتبھ برتر 

س در دپارتمان مشـــــاوران تصـــــوب میای عل و تجری اســـــتخراج میای برنامھ رزی و مشـــــاوره کیهان، از یافتھروش  ود. شـــــشـــــود و ســـــ

ست.  ی ن  اینجا از آزمون و خطا خ

ای برتر)  و را باال میبهره می کیهان از حضور چندین مشاور تخص (رتبھ   برد. برد کھ این قدرت انتخاب دا

ور   ژه متفاوت با شرایط متفاوت ارائھ کرده است. ۹۹کیهان برای داوطلبان کن  ، دو طرح و

ش) کیهان برگزار می   شود. تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد (آقایان فالح و نیک م

انھ یک جل  ن ما اِن داشـــ ، در طرح ام شـــ س و ... با مشـــاوران ارشـــد کیهان VIPســـھ مشـــاوره (و یا ب ه، اســـ ) در زمینھ مدیرت فردی، انگ

م است.  فرا

 زنھ جلسات مشاوره در کیهان مطابق نرخ مصوب عمومی است.  

 

 

س برای ارتقاء  ید :.اخدمروز بھ روز .: کیهان متعلق بھ شماست،   ت آن بھ ما بازخورد د

  



 

 

ل  .۱ داف خود دچار مشـــــ ص و محک ندارند، معموًال در دنبال کردن ا ـــــ دف م ی کھ  شـــــان داده داوطلبا شـــــده و : تجرھ ما 

شــــــنهاد میا ح بھ خط پایان ن ن س پ دفرســــــند.  مھ  روانچرا میتان را روشــــــن کنید. کنیم اول از  ید ارشــــــد ــــــ خوا شــــــنا

ور دنبال می کنید و چرا ؟  دف باید حتمًا میشــــرکت کنید؟ چھ رتبھ ای را در این کن س برای  SMARTدانید کھ  ســــال و یک  ۵باشــــد. 

ــ ــدف SMARTگــذاری ــدفکنیــد.  SMARTگــذاری دفســــــــــــــال آینــده تــان  ص (گــذاری ع  ـــــــــــــ ی )، قــابــل انــدازهSpecificای کــھ م گ

)Measurable) ی یا نانھ (Attainable)، قابل دســــــــ ص (Realistic)، واقع ب ــــــــ ی م ) باشــــــــد. در Time-bounded) و دارای محدوده زما

اه و این راه یک دف برنامھ دفمتخصص میرزی + یک مشاور آ ادی در  ند. توانند بھ شما کمک ز یح ارائھ د  گذاری 

دف .۲ ن است کھ زود خستھ تان کند، نھ خی تان بر : برای رسیدن بھ  یح نھ خی سنگ نامھ رزی کنید. یک برنامھ رزی 

ا. کًال چھ منا را می دفتان نرســــــــــاند. بدانید از کجا باید شــــــــــروع کنید. با کدام کتاب  ید مطالعھ کنیدســــــــــبک کھ شــــــــــما را بھ  . خوا

ید؟ یا می ســـ ید از خالصـــھآماده خالصـــھ برداری  زنھ ای دیگر  خوا ت  ســـ شـــ جواب داده و بھ  ان اســـتفاده کنید؟ کدام خالصـــھ ب

ی را برای شما میکھ می ش ور سراسری کنید، منفعت ب ور رشتھ شما شرکت کرده (کن لد، ک کھ تازه در کن ار آورد؟ اینجا از یک 

م کســـب کرده (زر ارشـــد روان ـــ بالی یا عمومی) و رتبھ عا  نید می)، اطالعا۵۰شـــنا بب ید. ید اول کدام درست الزم را بگ ا خوا

عد کدام درس ی جمع کنید و  میرا در چھ بازه زما ی ای دیگری میا را.  ست بزنید. از چھ ابزار ید  ید استفاده کنید و ... . خوا خوا

ا برای خود روشن کنید.  دف را بھ اندازه  ای مشاوره مابتدا مس رسیدن بھ   ختلف کیهان را ن مد نظرتان داشتھ باشید. طرح 

مھ شــکســت: حاال کھ وقت عمل کردن ف  .۳ نتان را از  یا و تلرا رســیده، ذ ا کنید. نگرا ا را دور برزد و ای گذشــتھ ر

دف ــــ کھ برای فقط بھ  ان تال کھ موفقیت در این پروژه تان بھ نحو احســــن، الزم دارد فکر کنید. بھ اینعم کردن برنامھتان و م

ی ات مثب در زند ی) چھ تاث ارشنا ارشد یا دک ور  ت فکر کنید. (کن ات مث  تان دارد و سایر ن

ی برای رســـــــــــــیدن بھ  : منظور،  .۴ ی و درو و ع ب ی، ناامیدی، و ســـــــــــــایر موا ن یک ســـــــــــــری ابزار برای مقابلھ با خســـــــــــــت داشـــــــــــــ

ســـــت و در صـــــورت نیاز مشـــــاوران ن بھ شـــــما آموزش میدف یح را بدانید (در انتهای جزوات  ـــــ ند). با تان اســـــت. روش مطالعھ  د

یروش س و تمرکز آشنا باشید. بدانید  نتان نرود.  ای مدیرت اس باید مرور کنید تا مطالب از ذ

ن مجموعھ جزوات کیهان اســـــــــــــتفاده می  .۵ م ادی دارد. در صـــــــــــــوری کھ از  ع ز ی : رشـــــــــــــتھ ما منا یچ جای نگرا کنید، 

ســــت. اما باز جهت تاکید عرض می ی دو منبع خی به از مطالعھ کنیم کھ از مطالعھ ن م ی ــــ ع پراکنده پر کنید. مطالعھ م منا

تان اعتماد کنید.  ۶-۷پراکنده   منبع است. بھ مس

ع .۶ نید در جهت درس حرکت میھتان و دا را کھ اندوخت: مدام خودتان، منا ی کنید. بب ا کنید؟ یا اید، برر و ارز

ار از یک راه ار در بر موارد دارد؟ در صورت نیاز، برای این  غی روش  ید. نیاز بھ   بلد کمک بگ

ار واگذار کنید. یادتان باشــــــد کھ این عالم طرا  .۷ یجھ را بھ گرداننده روز ت تالش کنید و ن ــــــ  :

یعادالنھ دارد ی  وشا یچ داوطلب  ن باشید زحمت  س مطم د ماند. ،  یجھ نخوا  ن

 



 فهرست مطالبب

 

 صفحه                                                         عنوان                                                                                                                        
 73 ي عمربخش اول: تحول انسان در گستره

 4 یعلم یشناسروان يریگشکل يهاهیو پا خچهیفصل اوّل: تار

 7 قیو روش تحق فیفصل دوم: تعار

 10 یپژوهش يو راهبردها مراحل ها،هیفصل سوم: نظر

 14 یطیو مح یستیز یفصل چهارم: مبان

 18 ياز تولد، تولد و نوزاد شیفصل پنجم: رشد پ

 22 اول) ی(کودک ییو نوپا یفصل ششم: رشد در نوباوگ

 29 دوم) ی(کودک یفصل هفتم: رشد در اواسط کودک

 35 سوم) ی(کودک یفصل هشتم: رشد در اواخر کودک

 41 یفصل نهم: رشد در نوجوان

 44 )ی(جوان یبزرگسال لیفصل دهم: رشد در اوا

 47 یانسالی: رشد در مازدهمیفصل 

 51 )يری(پ یفصل دوازدهم: رشد در اواخر بزرگسال

 56 یدگی: مرگ، مردن و داغدزدهمیفصل س

      58           رشد يهاهینظر:  دوم بخش

 59 برونفن برنر یشناختبوم ستیز هیفصل چهاردهم: نظر

 62 رشد هیانسانگرا و نظر یشناسفصل پانزدهم: روان

 63 اطالع) ایارتباط ( هینظر هم: پردازش اطالعات وفصل شانزد

 66 دیفرو هیو نظر يگرلیتحلفصل هفدهم: نظام روان

 75 و نظریه شناختی برونر  اژهیپ یشناخت –يرشد هیفصل هجدهم: نظر

 95 کلبرگ هیو نظر یزدهم: مراحل رشد اخالقفصل نو

 101 کسونیار یاجتماع -یروان هیتم: نظرسیفصل ب

 111 ورنر یقیو تطب یسمیارگان هی: نظرکمیو  ستیفصل ب

 116 بندورا یاجتماع يریادگی يهاهیو دوم: نظر ستیصل بف

 123 ماهلر (مارگارت ماهلر) ییجدا -تفرد  هیو سوم: نظر ستیفصل ب

 128 دیو چهارم: آنا فرو ستیفصل ب

 131 نریپاولف، واتسون و اسک ؛يسازیو شرط يریادگی هیظرو پنجم: ن ستیفصل ب

 134 یگوتسکیو یفرهنگ - یاجتماع جان دیویی و نظریه هیو ششم: نظر ستیفصل ب

 140 )گزل یتحولگزل (نظام  یستیز هیو هفتم: نظر ستیفصل ب

 146 و هشتم: نظام والن ستیفصل ب

 152 نزورثیو ا یبرگن، بولبنیلورنز و ت ن،ی: دارویکردارشناس يهاهیو نهم: نظر ستیفصل ب

 162 يمونتسور یتیام: فلسفه تربیفصل س

 165 یرشد زبان چامسک هینظرزبان و  يری: فراگکمیو  یفصل س
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 166 فییلئون ت هیو دوم: نظر یفصل س

 172 بوهلر هیو نظر تزیاشپ يگرلیو سوم: نظام روان تحل یفصل س

 176 هارت لیدان – مونید امیلیو هیرم: نظرو چها یفصل س

 179 نیکال یمالن هیو پنجم: نظر یفصل س

 184 هارتمن هیو ششم: نظر یفصل س

 186 یدوران کودک يهاو هفتم: شاختل و تجربه یفصل س

 187 )سمی(اوت یدر مورد درخودماندگ میبتلها یلیو هشتم: مطالعه روان تحل یفصل س

 188 يباز يهاو نهم: مالك یفصل س

 190 دیام: تقلفصل چهل

 191 ایمارس مزی: جکمی فصل چهل و

 194 النتیو و نسونیلو هیفصل چهل و دوم: نظر

 196 ها و نظامهاچرخه يگستره يبوهلر درباره هیفصل چهل و سوم: نظر

 197 ید دوران بزرگسالدر مور ونگی هیفصل چهل و چهارم: نظر

 203 یانینمونه سؤاالت پا

 201            1398سواالت کنکور دکتراي 

 203           1398پاسخ سواالت کنکور دکتراي 

 205 منابع

 206 به حداکثر تسلط ممکن دنیرس يبرا شتریبمنابع 
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 کودکی (کودکی سوم) فصل هشتم: رشد در اواخر
 

 تعریف کودکی سوم 
 روند رشد جسمانی 
 رشد حرکتی 
 پردازش اطالعات 
 رشد زبان 
 هوش 
 یادگیري در مدرسه 
 خودآگاهی 
 جانیرشد هی 
 رشد اخالقی 
 پذیرش همساالن 
 هویت و رفتار جنسی 
 تأثیرات خانواده 
 مراحل درك دیدگاه دیگران از نظر سلمن 
 سایر نکات 

 

 کودکی سوم
. کنندري میگذامعلمان و مربیان این دوره را دوره آموزش مقدماتی و یادگیري اصول علم و دانش، نام. سالگی است 12-11تا  7کودکی سوم یا کودکی پایانی از سن 

حرکت فراگیر گذار از مدرسه، جزو بافت زندگی بشر امروزي است، به همین دلیل است که . گیرددر این سن کودك تحت تأثیر فرایند مستقیم اجتماعی شدن قرار می
. ی استره جهان بیرونسازي و عملیات عینی مؤثر درباکودك قادر به انجام مقولهدر این دوره . اندیا سن مدرسه نامیده» هاي دبستانسال«این سطح پایانی کودکی را 

این  .تواند به صورت یک عمل هماهنگ شودآید و دو عمل پی در پی میمفهوم نگهداري ذهنی بدست می. گیردتثبیت کودك در جنس خود، در این مرحله صورت می
ي که کودکان به پذیرفته شدن در گروه و تأیید از جانب اعضاي دسته و گروه توجه زیادي اشناسان، سنین گرایش به دسته و گروه است، یعنی دورهدوره از نظر روان

، »ن همانندسازيس«شناسان این دوره را به همین علت روان. کنند که خود را از نظر ظاهر، گفتگو و رفتار با دسته و گروه همساالن تطبیق دهندکنند و بسیار تالش میمی
 . گذاري شده استنیز نام» سن بازي«و » سن خالقیت«ن سن همچنین ای. اندگذاري کردهنام

 روند رشد جسمانی
کودکانی که ساختمان . شوداي از جهش رشد فراوانی برخوردار میکه در ابتداي بلوغ، بافت ماهیچهکند، درحالیتر از بافت ماهیچه رشد میدر این دوره بافت چربی سریع

 6در . ندرسبا کودکانی که ساختمان بدنی اکتومرف یا اندومرف دارند، از سرعت رشدي بیشتري برخوردارند و زودتر به سن بلوغ می بدنی مزومرف دارند در مقایسه
 . شودکیلوگرم به وزن کودکان اضافه می 2سانتیمتر به قد و  8تا  5هر سال تقریباً . کیلوگرم وزن و یک متر قد دارد 20سالگی، کودك به طور متوسط، 

 . جنسیت و جثه فرد درصد افزایش باالتر از وزن متوسط براساس سن، 20: چاقی یعنی عریف چاقیت 

 رشد حرکتی
 . کنندبزرگتر شدن بدن و نیروي عضالنی به بهبود هماهنگی حرکتی در این دوره کمک می

، تعادل، چابکی، نیرو و زمان واکنش، به رشد حرکتی درشت کودکان پذیريافزایش انعطاف. : انعطاف پذیري، تعادل، چاالکی، و نیروچهار توانایی حرکتی اساسی 
 . یابدرشد حرکتی ظریف نیز بهبود می. کنددبستانی کمک می

ند کاین نوع بازي به کودکان کمک می. هاي جنگیدن اهمیت داشته استدر گذشته تکاملی ما شاید بازي جنگ و دعوا براي پرورش دادن مهارت بازي جنگ و دعوا: 
  .شود چه کسی برنده خواهد شدکند وقتی تعارضی ایجاد مینوعی ترتیب اعضاي گروه که پیش بینی می -تا سلسله مراتب استیال برقرار کند 

 پردازش اطالعات
کند و این تغییرات جنبهکمک میپژوهشگران معتقدند که رشد مغز به تغییرات اساسی زیر در پردازش اطالعات . کندهاي مجزاي تفکر را بررسی میاین دیدگاه جنبه

 کنند:هاي مختلف تفکر را تسهیل می
 12 رقم در7سالگی، به  7رقم در  4کند، از حدود : فراخناي رقم که گنجایش حافظه فعال (کوتاه مدت) را ارزیابی میافزایش سرعت و توانایی پردازش اطالعات 

 . رسدسالگی می
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 . کندمی بازداري به توجه کمک. شودکننده درونی و بیرونی که با افزایش سن، بیشتر میهاي منحرفکنترل کردن محرك بازداري یعنی توانایی افزایش بازداري: 
ه به هدف ند کهاي موقعیت توجه کنتوانند فقط به آن دسته از جنبهاوالً: کودکان بهتر می. شوددارتر میپذیرتر و برنامهتر، انعطافتوجه در اواسط کودکی گزینشیتوجه: 

ه مقدار زیادي ریزي در اواسط کودکی بثالثاً: برنامه. کنندپذیري توجه خود را به ضروریات تکلیف منطبق میثانیاً: کودکان دبستانی به طور انعطاف. ها مربوط هستندآن
 . شودبهتر می
مرور ذهنی یعنی تکرار کردن اطالعات براي . شودي ابتدایی مدرسه پدیدار میهانوعی راهبرد حافظه است که براي اولین بار در سال مرور ذهنی: هاي حافظهراهبرد
. دبخشروشی که یادآوري را به نحو چشمگیري بهبود می -اقالم مرتبط با هم  بندي)دهی (دستهسازمانشود: بعد از مدت کوتاهی، دومین راهبرد، متداول می. خود

کنند: یعنی به وجود آوردن رابطه با معنی مشترك بین دو قطعه اطالعات یا بیشتر را آغاز می گسترش (بسط)استفاده از  سالگی)11تا10کودکان در پایان اواسط کودکی (
، ظ کننددهد تا اطالعات بیشتري را حفکنند، به کودکان امکان میدار ترکیب میهاي معنیرا در قطعهچون سازماندهی و گسترش، اقالمی . که اعضاي یک طبقه نیستند

و بازیابی آن  کند و بنابراین ذخیره کردندارتر و آشناتر میدانش پایه بیشتر درباره یک موضوع، اطالعات جدید را معنی. دهنددر نتیجه حافظه فعال را بیشتر گسترش می
 . شودراحت تر می
خت این آگاهی از تفکر را فراشنا. شودتر و اصالح میذهنی، گسترده هايدر طول اواسط کودکی نظریه ذهنی کودکان، یا یک رشته عقاید درباره فعالیت فراشناخت:

 توانند غلط باشند! وقتی که کودکاندهند و این عقاید دست دوم میدانند که افراد عقایدي را درباره عقاید دیگران تشکیل میسالگی می 7کودکان در سن . نامندمی
. کنند کند تا دیدگاه دیگران را دركها کمک میاین به آن. رسدوانند مشخص کنند که چرا کسی به عقیده خاصی میتکنند، بهتر میعقیده کاذب دست دوم را درك می

 . ها هنوز خوب نیستدانند به عمل درآورند زیرا خودگردانی شناختی آنتوانند آنچه را که درباره تفکر میکودکان دبستانی اغلب به سختی می
 . اموفقهاي نانی شناختی یعنی فرآیند کنترل کردن مداوم پیشرفت به سمت هدف، وارسی کردن پیامدها و تغییر جهت دادن تالش: خودگردخودگردانی شناختی

 رشد زبان 
ان داه شکاري آن با حساسیت نسبت به تغییرات در صداهاي کلمات و تلفظ نادرست ن: توانایی فکر کردن به ساختار صداي زبان گفتاري و دستشناختیآگاهی واج 

 . کندشناختی، پیشرفت در روخوانی را قویاً پیش بینی میآگاهی واج -شودمی
  پژوهشگران تا همین اواخر در مورد چگونگی آموزش روخوانی اختالف نظر داشتند: آموزش روخوانی: 

وخوانی را باید طوري آموزش داد که به یادگیري زبان ها معتقد بودند رآن. در یک طرف کسانی بودند که روش زبان کامل را قبول داشتند روش زبان کامل: .1
مواجه ساخت که کامل باشند، تا بتوانند وظیفه ارتباطی زبان نوشتاري را درك  ...از همان ابتدا باید کودکان را با شعر و داستان و. طبیعی شباهت داشته باشد

 . کنند
ها اي داده شود و در ابتدا باید آواها را به آنکردند: باید به کودکان مطالب خواندنی سادهاري میدر طرف دیگر کسانی بودند که از روش آوایی طرفد روش آوایی: .2

اند که کودکان با ترکیب تحقیقات متعدد نشان داده. ها داده شودها بر این مهارت تسلط یافتند باید مطالب خواندنی دشوار به آنآناینکه  فقط بعد از. آموزش داد
 . گیرندهتر یاد میاین دو روش ب

ها را نآقبالً آورند که هرگز سازد تا از کلمات سر دریادگیري روابط بین حروف و صداها، کودکان را قادر می چرا ترکیب کردن آواها با زبان کامل نتیجه بهتري دارد؟
 . دهنداز روخوانی را که درك کردن است، از دست می هاي اساسی زیاد تأکید شود، کودکان هدفبا این حال اگر روي تمرین کردن مهارت. اندندیده

 هوش
این پژوهشگران در مورد نمرات آزمون هوش کودکان . اندبرخی پژوهشگران، براي تعریف کردن هوش رویکرد پردازش اطالعات را با روش تحلیل عاملی ترکیب کرده

. کنندهاي (اجزایی) پردازش اطالعات و نمرات آزمون هوش کودکان را جستجو میط بین جنبهها رواباین بدان معنی است که آن کنند؛هاي اجزایی اجرا میتحلیل
 . اي با هوشبهر ارتباط دارددهند که سرعت پردازش تا اندازهتحقیقات نشان می

 . گذارندتفکر کودکان تأثیر می در حالی که عوامل فرهنگی و موقعیتی بر. داندهایی در درون کودك میرویکرد اجزایی هوش را کالً ناشی از علت
دو مورد از . گذارندکنند، در اختیار میهاي ذهنی خاصی را ارزیابی میهایی مجزا که تواناییاي کلی همراه با نمرههاي هوش نمرهتقریباً تمام آزمونارزیابی هوش: 
  هاي هوش به شرح زیر هستند:مهمترین آزمون

این ویراست جدید عالوه بر هوش عمومی، پنج . ساله تا بزرگسال است2براي افراد  "مقیاس هوش استنفورد بینه، ویراست پنجم" ه:بین -هاي هوش استنفورد مقیاس -1
 . پردازش اطالعات اساسی )5 ) حافظه فعال4 فضایی -دیداريپردازش  )3 ) استدالل کمی2 ) دانش عمومی1کند: عامل عقالنی را نیز ارزیابی می

کند: استدالل و چهار عامل گسترده را ارزیابی میاین آزمون، هوش عمومی . ساله است16تا  6آزمونی براي افراد  :)WISC-IV( ش وکسلر براي کودکانمقیاس هو -2
به . هنگ، کم بها دهدطوري طراحی شده است که به دانش وابسته به فر »WISC-IV«. فضایی)، حافظه فعال، و سرعت پردازش -، استدالل ادراکی (یا دیداريکالمی

 . عقیده طراحان این آزمون، این آزمون از لحاظ فرهنگی بسیار منصفانه است
 اند تعاریف مختلفی را ارائه دهند:هاي مختلف روانشناسان سعی کردهدر راستاي تالش براي از بین بردن ابهامات هوش در سالهاي جدید براي تعریف هوش: تالش
هوش خالق که  )2هوش تحلیلی یا مهارت پردازش اطالعات،  )1کند: گذار بر هم را مشخص میهوش کلی و تأثیر 3استرنبرگ  گ:جزئی استرنبر3نظریه هوش  

 . هاي روزمره استهاي عقالنی در موقعیتهوش عملی که کاربرد مهارت )3توانایی حل کردن مسائل جدید است، 
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شود که زیربناي تمام اعمال هوشمندانه هستند؛ به کار بردن راهبردها، کسب کردن دانش مرتبط با تکالیف و از عناصر پردازش اطالعات تشکیل می هوش تحلیلی: -1
 . پرداختن به خودگردانی

دیگران فکر  تر ازماهرانه ،شوندرو میاي روبهافرادي که خالق هستند وقتی با موقعیت تازه. هاي جدیدهاي مناسب براي مسئلهحلپیدا کردن راه هوش خالق: -2
تر هاي پیچیدهکنند، طوري که حافظه فعال براي جنبههاي پردازش اطالعات را به سرعت خودکار میشود، مهارتها داده میاي به آنوقتی که تکلیف تازه. کنندمی

 . شودموقعیت آزاد می
افراد باهوش تفکر خود را . ها گرایش داردشکل دادن و انتخاب کردن آن ها،گراست که به سمت سازگار شدن با محیطهوش، فعالیتی عملی و هدف هوش عملی: -3

اگر نتواند آن . ر دهندیکنند آن را تغیسعی می ،در صورتی که نتوانند با موقعیت سازگار شوند. ها و ضروریات زندگی مطابقت کندکنند تا با نیازهاي آنطوري تنظیم می
 . ها بهتر هماهنگ باشدهاي آنکنند که با مهارت یا هدفتخاب میهاي تازه را اندهند، موقعیت را تغییر

ي اهاي گستردهدهد تا به فعالیتکند که به فرد امکان میگاردنر هوش را بر حسب مجموعه مجزاي عملیات پردازش تعریف می هاي چندگانه گاردنر:نظریه هوش 
) 6جنبشی  -بدنی  )5 فضایی) 4موسیقیایی ) 3ریاضی  -منطقی ) 2 ) زبانی1سازد: ل را مطرح میهوش مستق 8گاردنر با رد کردن مفهوم هوش عمومی، . بپردازد
هایی براي تعریف کردن و ارزیابی فردي، تالشفردي و دورنهایی مانند میاننظریه هوش چندگانه گاردنر با مطرح کردن هوش. فرديدرون )8 فرديمیان )7 گراطبیعت

 . یک کرده استهوش هیجانی را نیز تحر
 مسلماً ژنتیک تنها تعیین کننده هوشبهر نیست و عوامل دیگري نیز در تعیین میزان هوش دخیل هستند: عوامل مؤثر روي هوش: 

 . ها مربوط دانستتوان به ساخت ژنتیکی آنها در هوشبهر کودکان را میاز تفاوتکنند که تقریباً نیمی پژوهشگران برآورد می :ژنتیک -1
ها نشان دادن موفقیت در فرهنگی کنند که هدف از این آزمونهاي هوش سودار هستند و ادعا میکنند که آزمونبرخی متخصصان این عقیده را رد می :فرهنگ -2

 . مشترك هستند
اي هماهنگ با هم کار کرده ها به شیوهآن. هنددرا ترجیح می "سبک ارتباطی مشترك"بسیاري از والدین هنگام انجام تکالیف با فرزندان خود  :هاي ارتباطیسبک -3

. کنندرار میهاي درس هست، را برقمشابه کالس ،که"سبک ارتباطی سلسله مراتبی"والدین با افزایش تحصیالت، . کنندو هر یک روي جنبه واحدي از مسئله تمرکز می
 . کندد و کودك به طور مستقل کار میکنناي از تکلیف هدایت میپدر یا مادر، کودك را براي انجام دادن جنبه

زبان به طور کامل رشد کند، تسلط یافتن بر آن باید در کودکی آغاز اینکه  براي. در مورد رشد زبان دوم هم مانند رشد زبان اول، دوره حساس وجود دارد :رشد زبان -4
 . شود، اما مقطع سنی دقیق براي کاهش در یادگیري زبان دوم مشخص نشده است

 ادگیري در مدرسهی
 . نگرسازههاي در برابر کالس سنتیهاي دو رویکرد فلسفی در آموزش وجود دارد: کالس

تعیین  دانش آموزان تکالیفی را که معلم. کند، معلم تنها مرجع دانش، مقررات، و تصمیم گیرنده است و بیشتر از همه صحبت میکالس سنتیدر  هاي سنتی:کالس -1
 . دهندیکرده است انجام م

 ها به نظریه پیاژه استوار هستند وبسیاري از این کالس. شوند که دانش خود را بسازندآموزان ترغیب میدانش نگرکالس سازهدر مقابل، در  نگر:هاي سازهکالس -2
یک رویکرد جدید به آموزش و پرورش که براساس نظریه . اندیشندگیرند که به جاي جذب افکار دیگران، به افکار خود میکودکان را به صورت عوامل فعالی در نظر می

 . نگر استسازه -هاي اجتماعیفرهنگی ویگوتسکی استوار است، کالس -اجتماعی 
 . است 130تعریف استاندارد سرآمدي براساس عملکرد در آزمون هوش، نمرات هوشبهر باالي  :کودکان سرآمد

تولید  تفکر واگرا. تواند سودمند باشدکنند به طریقی میچیزي که دیگران تصور نمی. ثري است که اصیل ولی مناسب باشدتوانایی آفریدن ا خالقیت: خالقیت و استعداد
یعنی  گراتفکر هم .کنندهاي توانایی خالقیت، تفکر واگرا را بررسی میآزمون. شودرو شدن با یک تکلیف یا مسئله، تفکر واگرا نامیده میهاي غیرعادي هنگام روبهحلراه

اي همعموالً افراد در زمینه. اي خاص استعملکرد برجسته در رشته استعداد. شودگرا تأکید میهاي هوش، روي تفکر همدر آزمون. رسیدن به فقط یک جواب درست
 . دهندخاصی، توانایی باالیی نشان می

 

 خودآگاهی
هاي لتو در مورد ع خصوصیات همساالن خود مقایسه کنندناختی توصیف کنند، خصوصیات خود را با توانند خود را بر حسب صفات روانشکودکان در اواسط کودکی می

 . نقاط ضعف و قوت خود تأمل کنند
ه را که بشود که خودِ فاعل کودك دیدگاه خودِ مفعول یافته، زمانی نمایان میشناختی سازمانجورج هربرت مید، جامعه شناس، معتقد بود که خودِ روانخودپنداره: 

نظر دیگران براي رشد خودپنداره بر اساس صفات هاي درك کردن نقطهنظر مید بیانگر آن است که مهارت. هاي دیگران نسبت به کودك شباهت دارد، بپذیردنگرش
 . شخصیت، اهمیت دارد

الف زیاد بین اخت. کنندد که براي ارزیابی خود واقعی از آن استفاده میدهنکنند، خود آرمانی را تشکیل میکه کودکان انتظارات دیگران را درونی میهنگامیعزت نفس: 
سطح خود را ارزیابی  4ساله حداقل در  7تا  6در مورد عزت نفس، کودکان . امیدي و افسردگی منجر شودتواند عزت نفس را تضعیف کند و به غمگینی، نااین دو می

 . ورزشی، ظاهر جسمانی - یستگی جسمانیشا ایستگی تحصیلی، شایستگی اجتماعی،کنند: شمی
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  عوامل تأثیر گذار بر عزت نفس:
به رغم پیشرفت دهد که چرا کودکان چینی و ژاپنیتأکید زیاد بر مقایسه اجتماعی در مدرسه توضیح می. نیروهاي فرهنگی تأثیر عمیقی بر عزت نفس دارند: فرهنگ 

 . گیرندکمتري در عزت نفس می هاي تحصیلی بیشتر، از کودکان آمریکاي شمالی نمره
والدین کنترل کننده، . کنند، در مورد خود احساس خیلی خوبی دارندها از روش فرزندپروي مقتدرانه استفاده میکودکانی که والدین آن: هاي فرزندپروريروش 
 . دهندبه کودکان انتقال می کفایتی راگیرند، احساس بیهایی که اغلب به فرزند خود کمک کرده یا براي او تصمیم میهمان
ایشان نسبت هیعنی موفقیت خود را به توانایی ؛گرا دارندهاي تسلطکسانی که عزت نفس و انگیزش تحصیلی باالیی دارند، انتساب :هاي مرتبط با پیشرفتانتساب 
شوند، می دهدرماندگی آموخته شدر مقابل کودکانی که دچار . کنترل شوندتوانند تغییر کنند یا دهند که میها شکست خود را به عواملی نسبت میدر ضمن آن. دهندمی

ر د. گیرند که عوامل بیرونی مانند شانس مسئول هستندشوند، نتیجه میها موفق میوقتی که آن. دهندهاي خویش را به توانایی نسبت میهاي خود، نه موفقیتشکست
وخته والدین کودکانی که سبک درماندگی آم. کنندبه قول اریسکون احساس حقارت می -دهند خود را از دست می صورتی که تکلیف دشوار باشد، این کودکان کنترل

اظهار نظر کردن درباره . ها را ارزیابی کنند (تو بسیار باهوشی)ها بازخوردي دهند که صفات آنشوند، ممکن است والدین به آنشده دارند، وقتی کودکانشان موفق می
ها، شایستگی خود را زیر سؤال ببردند و از چالش عقب نشینی شود که کودکان هنگام رو به رو شدن با بد بیاريجب نظري ثابت درباره توانایی شده و باعث میصفت، مو

معموًال ابتدا به  .ش بیشتر بر شکست چیره شوندتوانند با تالکند تا باور کنند که میکودکان درمانده آموخته شده را ترغیب میبازآموزي انتسابی، اي به نام مداخله. کنند
هاي کند تا در انتسابها کمک میدهند که به آنشود که به قدر کافی دشوار باشند که مقداري شکست را تجربه کنند، بعد بازخورد مکرري میکودکان تکالیفی داده می

 . گیرند (تو واقعاً در این تکالیف عالی هستی)شوند، بازخورد دیگري میموفق میاینکه  بعد از. خود تجدیدنظر کنند (اگر بیشتر سعی کنی میتوانی آن را انجام دهی)

 رشد هیجانی
 . کنندخودآگاهی و حساسیت اجتماعی بیشتر، به افزایش توانایی هیجانی در اواسط کودکی کمک می

موقعیت را به شکل  کنار آمدن مشکل مداردر ها آن. شوندجا میبهرل کردن هیجان جاسالگی بین دو راهبرد کلی براي کنت 10اغلب کودکان در خودگردانی هیجانی: 
 ان مدارکنار آمدن هیجاگر این کار مؤثر واقع نشد، به . دهندگیرند درباره آن چه کاري انجام و تصمیم می کنندکنند، مشکل را مشخص میمیقابل تغییر ارزیابی 

 . توان کار چندانی درباره پیامد انجام داداست که نمی ت و هدف آن کنترل کردن ناراحتی به هنگامیپردازند که درونی و خصوصی اسمی
نترل دارند ک ین احساس که به تجربه هیجانی خودا. کنندرا کسب می» احساس کارآیی هیجانی«کند، کودکان دبستانی که خودگردانی هیجانی کامالً رشد میهنگامی 

 . رو شوندبههاي هیجانی روند تا با چالشکبه کودکان کمک می

 رشد اخالقی
شوند که درك اخالقی در این دوره و درك کردن دیدگاه دیگران باعث می طالعات بیشتر هنگام استدالل کردنگسترش یافتن دنیاي اجتماعی، توانایی در نظر گرفتن ا

 . به مقدار زیاد پیشرفت کند
ه طور چگونه باید کاالهاي مادي باینکه  عقایدي درباره دارند؛کنند که عدالت توزیعی را در برهایی را تجربه میهوم عدالت موقعیتکودکان در آموختن مف مفهوم عدالت:

 . منصفانه تقسیم شوند
ا سن رشد اي مرتبط بیک توالی سه مرحلهطبق ها آن استدالل. کنندتري را درباره عدالت توزیعی ابراز میبه عقده ویلیام دامون کودکان در اواسط کودکی عقاید پخته

 کند: می
 . سالگی): همه افراد صرف نظر از شایستگی مقدار برابري از چیزهاي مختلف داشته باشند 6-5( برابري دقیق -1
 . تر استسالگی): پاداش بیشتر براي کسی باشد که بیشتر تالش کرده و شایسته 7-6( امتیاز -2
و نوعی احسان  ها چیز کمتري بدهد)ها (نه اینکه به غریبهنوع رفتار برابري گونه با غریبه. سالگی): باید توجه خاصی به افراد محروم شود 8حدود ( برابري و احسان -3

 . با دوستان
اریم اي از تحول سروکار دبا گسترهدر اینجا . هاي آن عملداوري اخالقی یک کودك در این گستره غالبا بر پایه نتیجه مادي یک عمل است تا انگیزه تحول اخالقی:

 . پیرو، درگیر استیعنی اخالق بدون انعطاف یا اخالق دگر که کودك با اخالق مبتنی بر اجبار؛
 . داندگرایانه در رشد اخالقی میسالگی را مرحله واقع 9تا  5هاي بین پیاژه سال -1
 . است» خوب بودن دختر«یا » پسر خوب بودن«سالگی از نظر کلبرگ مرحله  12-7 -2
 . بردگیرد و لذت میسالگی، با خوب بودن نسبت به دیگران مورد پذیرش قرار می 7-12کودك در مرحله  -3

 ارد: هاي نژادي و قومی اعتقاد داشته باشند به عوامل زیر بستگی داي به سوگیرياینکه کودکان تا چه اندازهعوامل مؤثر روي میزان سوگیري قومی و نژادي کودکان: 
این کودك به . کنوعی تفکر صفر و ی. کندها را خوب یا بد ارزیابی میداند آدمکودکی که صفات شخصیت را ثابت و تغییرناپذیر می برداشتی ثابت از صفات شخصیت: 

 . تواند متعصب شودراحتی می
 . ی و نژادي دارنداین کودکان و بزرگترهایشان به احتمال بیشتري تعصبات قوم عزت نفس بیش از حد باال: 
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هاي نژادي تأکید بیشتري بکنند، کودك هم به احتمال بیشتري تعصب هرچه اطرافیان کودك روي تفاوت اند:ها دسته بندي شدهدنیاي اجتماعی که افراد در آن در گروه 
 . دهدنشان می

 پذیرش همساالن
ن پذیرش همساال. شودط همساالن به عنوان یک شریک اجتماعی باارزش درنظر گرفته مییک کودك تا چه اندازه توساینکه  -داشتنی بودن اشاره داردبه دوست

 توان در چهار طبقه در نظر گرفت: پذیرش همساالن را می. شناختی استبین قدرتمندي براي سازگاري روانپیش
 محبوب) 2گر و خوان، مؤدب، باهوش، یاريدوست: درسنوع - وبمحب) 1دو نوع کودك محبوب: . کننداین کودکان رأي مثبت زیادي کسب می کودکان محبوب: -1
 . جو: قوي، زورگو، پرخاشگر و سرد (به خاطر قدرتشان محبوب هستند)ستیزه -
خور، ضعف ريستودست و پا چلفتی، اضطراب اجتماعی بسیار باال، اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار پایین، . ها را دوست ندارنداصال کسی آن کودکان طردشده: -2

 . تحصیلی
 . گرند و هم مخربهم یاري. کننداین کودکان رأي مثبت و منفی زیادي کسب می کودکان جنجالی: -3
شان تنهایی اما سازگار با دیگران، سالم، سازگار با زندگی، مشکلی با تعامل کم. شونداین کودکان خواه به طور مثبت یا منفی به ندرت انتخاب می کودکان غفلت شده: -4

 . ندارند
 . شوندو از لحاظ پذیرش همساالن، متوسط محسوب می گیرندطبقه قرار نمی 4که در این یک سوم از کودکان 

 هویت و رفتار جنسیتی
 شود که سازگاريمیهاي زیر را شامل یابد و خودنگريگسترش میها آن کنند، هویت جنسیهنگامی که کودکان دبستانی خود را بر حسب صفات کلی توصیف می

 دهد:را به مقدار زیاد تحت تأثیر قرار میها آن
 . جنس دیگر شباهت داردکند که به افراد هماي احساس میاینکه کودك تا چه اندازه عادي بودن از لحاظ جنسیت: 
 . کننداي از جنسیت خود احساس رضایت میکودکان تا چه اندازهاینکه  خشنودي جنسیتی: 
کودکانی که . دهدهاي مرتبط با عالقه و استعداد کودکان را کاهش میاین فشار، احتمال بررسی کردن گزینه هاي جنسیتی:براي تبعیت از نقشاحساس فشار  

 . دکنالی پیدا میسالگی بیشترین شباهت را با بزرگس 11اي کردن صفات شخصیت در کلیشه. کنند شدیداً تحت فشار جنسیتی قرار دارند اغلب ناراحت هستنداحساس می

 تأثیرات خانواده
. کنندوالدین کارآمد به تدریج کنترل را به کودك محول می. کندفرزند تغییر می -شوند، رابطه والد هاي مدرسه، همساالن و جامعه میهنگامی که کودکان وارد موقعیت

دهند که زه میها اجای که به موجب آن نظارت کلی بر کودکان دارند و در عین حال به آنپردازند؛ یعنی نوعی سرپرستی انتقالمی تنظیم مشتركها به این منظور به آن
 . هاي خود را بر عهده گیرندگیريمسئولیت تصمیم

ي) و کودکان ساختار خانواده والد، ناپدري (نامادر. کننداند، ظرف چند سال دوباره ازدواج میدرصد والدینی که طالق گرفته 60تقریباً  خانواده آمیخته یا بازسازي شده:
 . دهند که خانواده آمیخته یا بازسازي شده نام دارداي را تشکیل میتازه

 مراحل درك دیدگاه دیگران از نظر سلمن
 ی میکنندو را قاطتوانند افکار و احساسات متفاوتی داشته باشند ولی اغلب این ددهد که خود و دیگران می: کودك تشخیص مینامتمایزسطح صفر: درك دیدگاه  -1

 . )سالگی 3-6(
هاي مختلف ممکن است به این علت وجود داشته باشند که افراد به اطالعات متفاوتی فهمد که دیدگاه: کودك میاجتماعی اطالعاتیسطح یک: درك دیدگاه  -2

 . )سالگی 9-4(دسترسی دارند 
دهد می تشخیص. و رفتار خود را از دیدگاه طرف مقابل در نظر بگیرد و افکار، احساسات کفش دیگري کند تواند پا در: کودك میخودنگرانهسطح دو: درك دیدگاه  -3

 . )سالگی 12-7انجام دهند ( توانند همان کار راکه دیگران هم می
ر نظر گرفته طرف درد ثالث بیتواند از موقعیت دونفره فراتر رفته و تجسم کند که چگونه خود و دیگران از دیدگاه ف: کودك میشخص ثالثسطح سه: درك دیدگاه  -4

 . )سالگی 15-10( شودمی
سالگی تا 14م ارزش اجتماعی بزرگتر قرار گیرد (فهمد که دیدگاه شخص ثالث میتواند تحت تأثیر یک یا چند نظا: کودك میاجتماعیسطح چهار: درك دیدگاه  -5

 . )بزرگسالی

 سایر نکات
 تربیت کارآمدعامل تعیین کننده در سازگاري مثبت بعد از طالق:  
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 . اغلب کودکان دبستانی معتقدند که راه ندادن یک همسال به گروه غلط است 
 . سازندهاي همسال براي کودك: کودکان را از ساختارهاي اجتماعی بزرگتر آگاه میبودن در گروه فایده 
 . کنندفایده روابط دوستی تک به تک: به پرورش اعتماد و دلسوزي کمک می 
 . تر استدبستانی گزینشی به همین دلیل روابط دوستی کودکان دبستانی از کودکان پیش. دوستی کودکان دبستانی: اعتمادویژگی برجسته  
بستانی کاهش دپرخاشگري در کودکان دبستانی به نسبت کودکان پیش. گیردبا همساالن شکل میها آن مشکالت اجتماعی کودکان پرخاشگر، درون روابط صمیمی 
 . هاي جسمی خیلی بیشتر استین کاهش، در پرخاشگريا. یابدمی

توانایی . تتر از اوایل کودکی اسپذیرتر و سازمان یافتهتر، انعطافدر طول این دوره تفکر خیلی منطقی. شوندسالگی کودکان وارد مرحله عملیات عینی می 7-11در  
 ي اطالعات عینی و ملموستوانند دربارهدر این دوره کودکان می. کندز قواعد منطقی پیروي میعملیات ذهنی ا. انجام دادن تکالیف نگهداري، گواه بر عملیات است

 . استدالل منطقی کنند
. ندشوذهنی) بهتر می بنديبندي سلسله مراتبی، ردیف کردن و استنباط فرارونده (ردیفدر طبقهها آن. پذیر کنندتوانند تفکر خود را تمرکززدایی و برگشتکودکان می 

  .کنند تا با آن جور شودکنند که طی آن بدن خودشان را با بدن فردي که در جهت متفاوتی قرار دارد، میزان میسالگی، چرخش ذهنی را آغاز می 8تا  7کودکان بین 
ع؛ ومی، رشد جسمانی در نوباوگی، سریطبق منحنی رشد عم. به عبارت دیگر رشد جسمانی ناهمزمان است. کنندهاي مختلف بدن با سرعت متفاوتی رشد میاندام 

 . شوددر اوایل و اواسط کودکی کندتر و در نوجوانی دوباره سریع می
کان هاي زبان کودي چپ، به رشد سریع مهارتتر نیمکرهرشد سریع. گیردسالگی جهش رشدي چشمگیر دارد و بعد وضعیت ثابتی به خود می 7-6تا  2مغز بین  
 . دشونشود و کودکان بلندتر و الغرتر میچربی بدن کم می. کنندهمچنین در این سن کودکان کندتر از نوباوگی رشد می. کنددبستانی کمک میپیش
 . کنیمو در بزرگسالی به فرم و آمار توجه می کودکی به تحول در بحث اختالالت در 
 . عدم ارتباط مناسب بین مادر و کودك مبناي افسردگی است 
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 یف فصل سی و دوم: نظریه لئون تی
 شناسی تحولی: بازتاب شرطی، یادگیري و هشیاري)(بازتاب

 
 تعریف 
 حبیادگیري یا تصا 
 روش  
 پارامترهاي تغییر عمل و مراحل فرایند عقلی 
 مفهوم یادگیري 
 انعکاس واقعیت تحت شکل هشیاري 
 ابزار 
 فرآیند درونی شدن 
 منطقی شدن محتواي عمل 

 
 یفلئون تی
یف به نظر لئون تی ؛مکانیزم آن سخن بگوییمترین ترین و عمومیخواهیم یک تصویر کلی درباره یادگیري داشته باشیم باید از کلییف معتقد است که اگر میلئون تی

ت گیري جدیدي به صورت پژواك یا بازتابیدگی واقعیاعمال انسانی، اعمال عمدي هستند که مستلزم شکل. این مکانیزم همان مکانیزم کلی سازش فردي رفتار است
گر واقعی جلوه ء با نیت روانی آن در عملپذیرد و تصویر شییکی تحقق میبدین ترتیب فکر فنی در یک ساختمان فیز. این بازتاب تحت شکل هشیاري است. هستند

آنها معطوف سازد، واقعیتی  بهبراي آنکه تصاویر، تصورها و افکار بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند، الزم است به منزله واقعیتی باشند که انسان بتواند توجه خود را . شودمی
  .این پیکر عینی زبان است. مانند باید پیکر عینی داشته باشنددر عین حال که درونی و شخصی باقی می هااین واقعیت. ندکه بتواند عمل وي را هدایت ک

 )2. تاس اي نوعیاین تجربه با توجه به محتواي آن تجربه. اندهاي غیرشرطی تثبیت شدهاي که در اثر وراثت در پاسختجربه )1رفتار حیوانات تابع دو نوع تجربه است: 
 . اندهاي شرطی به دست آمدهفردي که در طول زندگی در نتیجه تشکیل بازتاب تجربه

 ولی رفتار او محدود به تجربه فردي نیست، بلکه شامل تجربه دیگري نیز هست که در حیوانات. رفتار انسان نیز مانند حیوانات تابع تجربه اکتسابی در طول زندگی است
 . این ویژگی وجود ندارد

 

 یادگیري یا تصاحب
یادگیري به معناي . دشوکند و صاحب آن میآورد، بلکه به شکل اکتساب فردي تصاحب میرا تحت شکل رفتار ارثی تثبیت شده به دست نمی» تجربه انسانیت«انسان، 

 . کلمه، مستلزم بازتاب واقعیت تحت شکل هشیاري است
 

 روش
. تسازي کالسیک اسشناسی در شکل شرطیشناسی، یعنی مشاهده و آزمایش و پیامدهاي بازتابهاي سنتی روانروش یف، در وهله اول استفاده ازروش لئون تی

 . هاي تطبیقی یا مقایسه انسان و حیوان نیز متوسل شده استهاي خود به تحلیلهمچنین او در بررسی
کودك بنا به  پس. کننده استگیري انسان داراي نقش تعییناجتماعی در پرورش و شکل شناسان مارکسیست روسی، بافتاي دیگر از روانیف و پارهبراي لئون تی

هاي تاریخی از سوي دیگر انسان باید به تصاحب رفتارهایی نائل آید که فقط شکل تجربه کنونی نیستند، بلکه به منزله تجربه. یابدجایگاه خود در روابط انسانی تحول می
گیري سازمان روانی انسان را براساس بازسازي فرآیند تصاحب و جایگاه اجتماعی مرتبط با آن با شیوه تحلیل توان شکلفتی است که میدر چنین با. انداجتماعی -

 . شناسی تحولی ارائه داداجتماعی در قالب بازتاب -تاریخی 
لقه زنجیر سوگیري سازي در حشوند، بلکه فقط ساخت شرطیقوانین نظام قبلی نمی ها وها و قوانین دیگري جانشین مکانیزمیف، مکانیزمدر تحول رفتار از نگاه لئون تی

 . شودتر میرفتار، پیچیده
دهی محسوب دوم عالمت هاي کالمی براي اشیاء و رویدادها، نظامدهی هستند و محركهاي نظام نخست عالمتیف، خود اشیاء محیطی، محركدر نظریه لئون تی

 . شوندمی

 اي تغییر عمل و مراحل فرآیند عقلیپارامتره
 را به ترتیب زیر مشخص کرد:  مراحل مختلف فرآیند درونی شدن عملتوان می

 . یابی یا سوگیري قبلی در زمینه شرایط و توقعاتی است که عمل باید به آنها پاسخ دهدمرحله اول، به منزله یک جهت 
ترین مسئله این است که در اینجا عمل توسط خود مهم. گیرد که با چند تکه بشمردیاد میمثالً . پردازدیاء میدر مرحله دوم، کودك به انجام دادن اعمال درباره اش 

 . اشیاء تعیین شده است



ــــ - انــیـک                                                     دکتري  شناسی رشدروان  ی  ١ـرتبھ یــکــــ  171                                           شناروانو ارشد دک

 

از قید  ااین مرحله عمل ر. گیرد با صداي بلند بشمرد، بدون آنکه بر اشیاي برونی تکیه کندکودك یاد میمثالً . مرحله سوم، مرحله عمل در سطح کالمی است 
 . سازدپیوستگی آن با اشیاء آزاد می

  .دهد تا آنکه سرانجام صفات خاص فرآیندهاي عقلی را به دست آورددر اینجا عمل به تغییر خود ادامه می. شودو باالخره، عمل به جبهه عقلی درونی سوق داده می 
 

 مفهوم یادگیري
هاي مکتسبات تحول نوع نیست، بلکه مکتسبات اخیر، همراه با ویژگی» تصاحب کردن«هرگز به منزلۀ  فعالیت حیوان شامل اعمال سازشی نسبت به محیط است اما

ول روانی افراد، بدین ترتیب، تح. گردندهاي عینی دنیاي پیرامونی به انسان عرضه میاند، درحالیکه همین مکتسبات به وسیلۀ پدیدهطبیعی ارثی به حیوان داده شده
 . نام دارد و حیوان فاقد آن است» تصاحب کردن«خاصی است که  حاصل فرآیند کامالً

هاي خاص ها و تواناییدر این است که فرآیند سازش زیستی است و ویژگی» تصاحب کردن«به معناي اخص کلمه، و فرایندهاي » سازش«تفاوت اصلی بین فرآیند 
هاي انسانی به وسیلۀ فرد است، کامالً متفاوت است و نتیجۀ آن، بازپدیدآوري استعدادها و کنش» کردنتصاحب «دهد، درحالیکه فرآیند ارگانیزم و رفتار نوع را تغییر می

شود که انسان در خالل تحول فردي خویشتن به چیزي دست یابد که حیوان از راه وراثت این فرایند موجب می. اندهایی که در جریان تحول تاریخی به وجود آمدهکنش
هاي شنیداري شکل گیرند، اما وجود عینی زبان دهند که تواناییهاي شکل شناختی انسان اجازه میهاي مکتسبات نوع، مثالً ویژگینی تبلور ویژگیرسد؛ یعبه آن می

 . دهدمکتسبات تحول تاریخی انسانیت را تشکیل می» تصاحب کردن«پس ارتباط در شرط ضروري فرآیند . کنداست که تحول شنوایی کالمی را تبیین می
 

 انعکاس واقعیت تحت شکل هشیاري
هاي ه ویژگیشناختی طبیعی است که ارتعاش را بنماید، این فعالیت تابع یک رابطۀ زیستکند، حرکت میوقتی یک عنکبوت به سوي شیئی که تارهایش را مرتعش می

اي هماند، یعنی در واقع چنین رابطکند، اما این رابطه از نظر وي پنهان میت میسازد و فعالیت عنکبوت را هدایاي که در تار گرفتار شده است، متصل میغذایی حشره
اما  .شود، حتی اگر ارتعاش بر اثر صدا ایجاد شده باشدبه همین دلیل است که عنکبوت به هر شیء دیگري که تارهایش را مرتعش کند، نزدیک می. براي او وجود ندارد

ت، شوند، اما این رابطه یک وابستگی یا رابطۀ طبیعی نیس وقتی در یک شکار دسته جمعی افرادي مأمور ترساندن حیوانات میدر مورد انسان وضع چنین نیست، مثالً
 . شوداي اجتماعی است که بین کار دو گروه از افراد ایجاد میبلکه رابطه

 اند که محتواي فعالیت انسان را از امتزاج با روابط زیستیهاي مشتركنه فعالیتآورد و فقط این گوهاست که شرایط ظهور هشیاري را فراهم میفعالیت مشترك انسان
پیوندند و این تغییر شکلها با ظهور و تحول نامد) به وقوع مییف آنها را عملیات میدر خالل فرآیند کار تغییر شکلهاي کیفی در محتواي فعالیت (که لئون تی. رهانندمی

 . شوندابزار ایجاد می
 

 زاراب
از سوي دیگر، . پذیر نیست مگر آنکه هشیاري نسبت به هدف عمل وجود داشته باشدکار بردن ابزار امکانساختن یا به. یابدشیئی است که کار به کمک آن تحقق می

عقالنی  قعی و عقالنی و نخستین تعمیم هشیارانه وابزار در واقع حامل نخستین انتزاع هشیارانۀ وا. گردداستفاده از ابزار به هشیاري نسبت به خواص عینی شیء منجر می
 . است

 شود و انسان آن را به منزله وسیلۀ اجراي یکابزار انسان، بالعکس به منظوري خاص ساخته یا جستجو می. کنندسازند و آن را حفظ نمیحیوانات ابزار خاص خود را نمی
گردد بلکه تابع حرکات طبیعی حیوان در چارچوبی که ابزار در آن گنجانیده شده، باقی جدیدي منتهی نمی در حیوانات، ابزار به ایجاد عملیات. کندعمل خاص حفظ می

است که اگر  به همین دلیل. شودبالعکس، حتی دست انسان نیز در چارچوب عملیاتی که از لحاظ اجتماعی فراهم شده و در ابزار تثبیت گشته است، گنجانده می. ماندمی
دستی به منزلۀ ابزار است، در انسان، بالعکس فعالیت ابزاري است که کنندة چگونگی استفاده از چوبتوان گفت که تحول طبیعی، دست وي، تعیینن میدر مورد میمو

 . کندهاي خاص دست او را ایجاد میویژگی
اي از ان پارهاصل کلی این است که، انس. به سطح فکر منتقل شود تواندشناخت انسان که نخست بر فعالیت ابزاري متکی است، برخالف فعالیت غریزي حیوانات می

هایی هایی که بین آنها وجود دارند، هشیار شد براساس تغییرات محسوس به ویژگیکند و وقتی نسبت به وجود روابط و تعاملاي دیگر آزمایش میچیزها را به وسیلۀ پاره
خودي خود است، که اساس بنیادي و مستقیم فکر پس دقیقاً تغییر شکل طبیعت توسط انسان و نه وجود طبیعت به. ردبگیرند، پی میکه مستقیماً در دسترس قرار نمی

 . دهدانسانی را تشکیل می
دهد عیت را تشکیل میقگاه تعمیم هشیارانۀ واگردد و تکیهکند، بلکه یک وسیله و یک شکل هشیاري را در انسان سبب میزبان نه فقط نقش وسیلۀ ارتباطی را ایفا می

به دلیل آنکه ارتباط در نخستین مراحل تحول فقط ارتباطی عملی است، کنش و امکانات . و هشیاري زمانی وجود خواهد داشت که شرایط وجود زبان نیز موجود باشند
ده به وجود آمده است، به شکل لفظی تعمیم یافته و تثبیت شاین محدودیت ناشی از این امر است که محتواي تجربۀ انسانی که به صورت تاریخی . آن نیز محدود است

 در نتیجه زبان، وسیلۀ ارتباط و شرط تصاحب کردن چنین. یابدتاریخی انسانیت تعمیم و انتقال می -زبان چیزي است که به وسیلۀ آن تجربۀ عمل اجتماعی . است
 . دهدکیل میها تشاي است و صورت عینی این تجربه را در هشیاري انسانتجربه

شود، بلکه نتیجۀ فرآیند خاص تصاحب کردن است، بنابراین فرآیند تصاحب کردن، شرط اصلی هاي لفظی تشکیل نمیفرآیند پدیدآیی روانی انسان به وسیلۀ عمل محرك
 . دهدن زبان را تشکیل میهاي تاریخی نوع انسان و همچنین استعداد فهمیدن و به کار بستتحول فردي و بازپدیدآوري استعدادها و ویژگی
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یابد) قرار شناسی (شرایطی است که ارگانیزم با آنها سازش میگوید، در این مفهوم معنایی متفاوت از مفهوم آن در زیستاز محیط اجتماعی سخن می» لئونتیف«وقتی 
ف نظر اما برخال. دهدق دارد و زمینۀ ارتباط مستقیم وي را تشکیل میبراي انسان، محیط اجتماعی بالفاصله عبارت از گروه اجتماعی است که وي به آن تعل. دهدمی

معتقد است که چنین سازشی با محیط به هیچ وجه » لئونتیف«دانند، بسیاري از روانشناسان که تحول فردي را به منزلۀ سازش انسان با محیط اجتماعی وي می
انسان در این است که از مرزهاي مستقیم خویش خارج شده و از موانعی که بر سر راه تحقیق کامل  در واقع موفقیت تحول. دهندة اصل تحول انسانی نیستتشکیل

 . استعدادهاي فردي او وجود دارند عبور کند
یزها نیز ن را به سایر چگیرد که اطرافیان آاما کلمه زمانی نقش اختصاصی خود را در برمی. شودتداعی یا همخوانی بین کلمه و شیء معموالً توسط بزرگسال ایجاد می

داشته اینجاست که قدم اصلی بر. سازدکند و بین آنها تجمع عینی برقرار میوقت است که این کلمه، اشیاء مختلف را براي کودك به هم نزدیک میکنند، آناطالق می
ز با این حال نباید انتقال کلمه به کودك ا. شدندآن ایجاد نمیگاه بدون وجود سازد که به علت ضعف تجربۀ شخصی کودك، هیچشده است، کلمه روابطی برقرار می

 . ردگیبلکه دریافت مفهوم یک کلمه توسط کودك به منزلۀ عملی است که با کلمه یا روي کلمه انجام می ،پذیر دانستطریق بزرگسال را فرآیندي فعل
 

 فرآیند درونی شدن
د: درونی شدن اعمال، یعنی تغییر شکل تدریجی اعمال برونی به صورت اعمال درونی و عقلی که در خالل پدیدآیی یف بر اهمیت این فرآیند بسیار تأکید دارلئون تی

 مکتسبات تحول تاریخی انسانیت و خاصه مکتسبات» تصاحب کردن«الزام آن ناشی از این امر است که محتواي اصلی تحول کودك در . یابدفردي، الزاماً تحقیق می
 . شودانسانی خالصه می فکري و معلومات

ان دهد تواند آن را به کودك نشکند، میتوان مستقیماً ایجاد کرد: وقتی بزرگسال به بنا کردن یک عمل برونی مبادرت میبه عکس اعمال برونی، اعمال درونی را نمی
پس اگر بخواهیم یک . توان آن را دیدتوان آن را نشان داد، نه میینه م. شود، اینگونه نیستانجام می» ذهن کودك«اما در مورد یک عمل درونی یعنی عملی که در 

ک بنابراین عمل درونی نخست به شکل ی. عمل تازة عقلی مانند جمع کردن را در کودك ایجاد کنیم، باید نخست آن را به صورتی ك عمل برونی به وي عرضه نمائیم
بدین ترتیب، اکتساب اعمال روانی که بنیاد فرآیند تصاحب کردن معلومات . گرددهاي تدریجی، درونی میشود و پس از دگرگونیعمل برونی گسترش یافته تشکیل می

ال در نتیجه، اعم. سازي آنهاستدهد، مستلزم گذار از اعمال برونی به اعمال لفظی و از اعمال لفظی به درونیو مفاهیم فراهم شدة انسانی را تشکیل می» موروثی«
 . عملیات عقلی متراکم را بدست خواهند آورد درونی شده، ویژگی

گیري تجربۀ کلهاي عمومی شاعتنا باشند و تنها خود را به مکانیزمتوانند نسبت به این فرآیند بدیع بیشناسی یادگیري نمیهاي تحول عقلی و روانبنابراین، نظریه
 . فردي محدود نمایند

 

 منطقی شدن محتواي عمل
تغییر را  این انواع» لئونتیف«. این منطقی شدن مستلزم چند نوع تغییر است. شودمحتواي آن مشخص می» منطقی شدن«ونی شدن آن با تغییر عمل عالوه بر در

 این پارامترها عبارتند از:. نامدمی پارامترهاي عمل
د، ولی بعضی دیگر این عمل را به هر دهگان دیگري نیز تعمیم : مثالً بعضی کودکان عمل جمع را وقتی حاصل جمع از دهگان اول تجاوز نکند، انجام دهنتعمیم عمل

 . دهندمی
 . گیردکند، به جاي آنکه دو عدد حاصل را با هم جمع کند، شمارش همۀ اعداد را از سر می: یک کودك وقتی دو گروه از اشیاء را جمع میتقلیل عمل

 . شودسازي کرده است متوسل میدرون کودك براي جمع کردن اعداد به روشی که آن را بهتر سازي:درون
 . : تغییرات عمل که تابع این پارامترند، به رشد این پارامتر که با سایر پارامترها در رابطه است بستگی دارندطراز اجراء یا درجۀ درونی شدن

 . هاي عقلی متعدد و متکثر استتربیت در عین حال به منزلۀ تشکیل فعالیت
 ین فرآیند را به ترتیب زیر مشخص کرد:توان مراحل مختلف امی

 . یابی قبلی در زمینۀ شرایط و توقعاتی است که عمل باید به آنها پاسخ دهدمرحلۀ اول به منزلۀ یک جهت 
 . در اینجا عمل توسط خود اشیاء تعیین شده است. پردازددر مرحلۀ دوم، کودك به انجام اعمال دربارة اشیاء می 
قید پیوستگی  این مرحله، عمل را از. گیرد با صداي بلند بشمرد بدون آنکه بر اشیاء برونی تکیه کندمثالً کودك یاد می. ر زمینۀ لفظی استمرحلۀ سوم، مرحلۀ عمل د 

 . سازدبا اشیاء آزاد می
 . شوددر مرحلۀ چهارم، عمل به جبهۀ عقلی درونی منتقل می 
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  سؤاالت:
 
 )91یه است؟ (سراسري تعمیم و تقلیل عمل مربوط به کدام نظر -1
 ) لئون تی یف4) بولبی 3  ) گزل2 ) والن1
خیر است؟ هاي اهاي عقلی درونی یا درونی شدن فرایندشناسی تحولی، مسأله تغییر اعمال برونی به فرایندشناس، یکی از مسائل اساسی رواناز نظر کدام روان -2

 )93(سراسري 
 ) لئون تی یف4) گزل3 ) پیاژه2 ) والن1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ها:پاسخ
 
 4گزینه  .1

ن صورت اعمال درونی و عقلی، با منطقی شدیف: تغییر عمل عالوه بر درونی شدن، تغییر شکل تدریجی اعمال برونی بهمنطقی شدن محتواي عمل از نظر لئون تی
 . مل / درونسازي / طراز اجراء یا درجه درونی شدناین منطقی شدن مستلزم چند نوع تغییر است: تعمیم عمل / تقلیل ع. شودمحتواي آن مشخص می

 4گزینه . 2
درونی شدن اعمال یعنی تغییر شکل تدریجی اعمال برونی به صورت اعمال درونی و عقلی که خالل پدیدآیی . یف بر اهمیت فرآیند درونی شدن تاکید داردلئون تی

. شودب کردن مکتسبات تحول تاریخی انسانیت و خاصه مکتسبات فکري و معلومات انسانی خالصه میمحتواي اصلی تحول کودك در تصاح. یابدفردي الزاماً تحقق می
دهد اکتساب اعمال روانی که بنیاد فرآیند تصاحب کردن معلومات موروثی و مفاهیم فراهم شده انسانی را تشکیل می. توان مستقیماً ایجاد کرداعمال درونی را نمی

. واهند آورددست خدر نتیجه اعمال درونی شده ویژگی عملیات عقلی متراکم را به. سازي آنهاستونی به اعمال لفظی و از اعمال لفظی به درونیمستلزم گذار از اعمال بر
 مراحل مختلف فرآیند درونی شدن عمل:

 . یابی یا سوگیري قبلی در زمینه شرایط و توقعاتی که عمل باید به آنها پاسخ دهدجهت -1
 . در اینجا عمل توسط خود اشیاء تعیین شده است. پردازدانجام دادن اعمال درباره اشیاء می کودك به -2
 . کندکودك عمل را از قید پیوستگی آن با اشیاء آزاد می. عمل در سطح کالمی -3
. اص فرآیند عقلی را بدست آورددهد تا آنکه صفات خدر اینجا عمل به تغییر خود ادامه می. شودعمل به جبهه عقلی درونی سوق داده می -4



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx


 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/fa/moviofKeyhan.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx


 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
https://t.me/kayhanravan_ir
https://t.me/kayhanravanPhD
https://t.me/kayhanravan_ir
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