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 ی ناشرمقدمه

 باشد به قدر همت تو اعتبار تو دار که نزد خداوند و خلق همت بلند 
 

ی های تحصیالت تکمیلی رشتههای موجود برای آزموناکنون در بین کتابهم
های مورد روانشناسی، متأسفانه کتاب تست مناسبی که از سطر به سطر رفرنس

و این های ارشد و دکتری سؤال آورده باشد، وجود ندارد طراحی سؤال در آزمون
دهد. لذا خأل این نوع خاطر نبود تست کافی آزار میها را بهموضوع داوطلبان این آزمون

ها ما را بر آن داشت که پیشنهاد مؤلف گرانقدر جناب آقای مجید حیدری مبنی کتاب
بر نگارش سؤاالت تألیفی از سطر به سطر کتب رفرنس روانشناسی را در قالب 

 س( با کمال میل قبول نماییم.آموز سنا )تاهای تستکتاب

های شخصیت فیست، های تاس نظریههای روانشناسی شامل کتابمجموعه تاس
شناسی روانی کاپالن، تاس سنجش روانی مارنات و تاس روانشناسی رشد، تاس آسیب

 تشریحی میهای آموزشی با پاسخبدیل از تستای کامل و بیمجموعه
ً
باشد. های کامال

توانند از ن روانشناسی بالینی وزارت بهداشت عالوه بر کتب تاس میداوطلبان آزمو
ی جامع سؤاالت روانشناسی بالینی وزارت بهداشت )سؤاالت کنکور از کتاب گنجینه

 تا کنون( استفاده نمایند. 57سال 

ی روانشناسی این انتشارات بتواند کمک های منتشرشده در حوزهامید است کتاب
ی اساتید، دانشجویان و وفادار خود نماید. در پایان از کلیهبسزایی به مخاطبین 

عالقمندان محترم خواهشمندیم نظرات خود در مورد این کتاب را از طریق پست 
 رسانی نمایند.الکترونیک زیر اطالع

 مدیریت نشر علمی سنا
   elmisana@gmail.com 
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 نظریه و 
راهبردهای پژوهشی
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H فرضیه   J نظریه  
K علم    L داده 

 

 

H غیرقابل توصیف  J ای رشته میان 
K ای رشته تک   L غیرقابل انکار 

 

 

H فرضیه   J نظریه  
K ها داده   L فلسفه 

 

 

H مقدار   J پیچیدگی  
K نظریه   L الف و ب 

 

 

H رشد پیوسته است  
J رشد ناپیوسته است 
K ای است رشد مرحله  
L تغییر است رشد قابل 

 

H نظریه   J مرحله   
K فرضیه   L فلسفه 

 

H چندالیه  J پیچیده   
K متغیر    L الف و ب 

 

H پذیری انعطاف  J ناپیوسته  
K ای مرحله  L همه موارد 

H موقعیت  J نظریه  
K فرضیه   L رشد 

 

H ای رشد مرحله    

J صورت سیستمی پویا رشد به 
K رشد ناپیوسته    

L نظریه 
 

H نظریه   J فرضیه   
K سیستم پویا  L رشد ناپیوسته 

 

H رشد دایمی است  
J رشد چند بعدی نیست 
K ای است رشد مرحله  
L رشد ناپیوسته است 

 

H  سالگی 2تولد تا   J 2  سالگی 6تا 
K 6  الگیس 11تا  L 11  سالگی 11تا 

 

H رشد پیوسته است. 
J پذیر است رشد انعطاف. 
K ای است رشد مرحله. 
L رشد چند بعدی است 

 

H پذیری انعطاف  J مرحله   
K فرضیه   L موقعیت 

 

H زیستی   J تاریخی   
K اجتماعی   L همه موارد 

61 

61 

61 

61 

62 

66 

61 

9 

8 

7 

1 

1 

1 

1 

2 

6 

 پرسشنامه  
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H تأثیرات وراثت   
J تأثیرات مربوط به محیط 
K تأثیرات مربوط به سن  

L تأثیرات فرهنگی 
 

H تاریخ    J همدلی   

K همدردی  L دوره هم 
  

H تأثیرات غیر هنجاری   

J تأثیرات هنجاری 

K تأثیرات تاریخ   

L همه موارد 
 

H غیر هنجاری  J هنجاری  

K سن   L یختار 
 

H ها خشکه مقدس   J فیلسوفان 

K عارفان   L پردازان نظریه 
 

H روسو   J   جان الک 

K کلی    L فروید 
 

H جان الک   J روسو 

K فروید    L اسکینر 
 

H رشد   J رسش 

K مرحله    L طبیعت 
 
 

H کاروس  J تتنس  

K داروین   L فروید 

H تنس   J کاروس 

K داروین   L اریکسون 
 

H ارویند   J روسو  

K الک    L اریکسون 
 

H گزل   J هال   

K فروید    L الف و ب 
 

H فروید    J گزل   

K الک    L روسو 
 

 

H هال    J بینه  

K روسو   L گزل 
 

 

H رفتاری  J شناختی   
K روانکاوی  L پدیدارشناختی 

 

 

H فروید    J اریکسون  
K آدلر    L فروم 

 

 

H خود   J نهاد   
K فراخود   L فرامن 
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H 2 سالگی  J 3  سالگی 6تا  
K 9 سالگی  L 11 سالگی 

 

 

H دهانی  J لتیآ   
K نهفتگی  L مقعدی 

 

H آلتی    J مقعدی   
K دهانی   L تناسلی 

 

 

H نظریه اریکسون  J نظریه فروید 
K نظریه هورنای   L نظریه رشد داروین 

 

 

H فروید    J اریکسون  

K هورنای   L گزل 
 

 

H مورد پژوهی  J  تجربی 

K وزشیآم   L روش خاصی نداشت 
 

 

H آلتی    J نهفتگی  

K تناسلی   L مقعدی 
 

 

H ابتکار عمل J خودمختاری  

K کوشی سخت  L اعتمادی بی 
 

 

H نوجوانی  J میانسالی  

K جوانی   L پیری 
 

 

H کاوی روان   

J شناختی   

K رفتارگرایی   

L نظریه یادگیری اجتماعی 

 

H فروید    J واتسون  

K اسکینر  L بندورا 
 

 

H پاولف    J اسکینر  

K بندورا   L کلی 
 

 

H فروید    J بندورا  

K پاولف    L چامسکی 
 

 

H پرخاشگری  

J ترس شدید  

K یرهایی در رشدتأخ  

L همه موارد 
 

 

H فروید    J پیاژه   

K چامسکی  L اسکینر 
 

 

H گرایی درون  J انطباق  

K تعادل    L تجربه 
 

 

H عملیات عینی J عملیات صوری  
K حسی حرکتی  L پیش عملیاتی 

 

 

H عملیات عینی J عملیات صوری  

K عملیات صوری  L حسی حرکتی 
 

 

H فلسفه آموزش   

J تماس مستقیم با محیط 

K یادگیری اکتشافی   

L همه موارد 
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H مورد پژوهی  J مصاحبه بالینی باز پاسخ 

K روش تجربی  L کدام هیچ 
 

 

H  فرویدرویکرد   J رویکرد پردازش اطالعات 

K رویکرد بالینی   L رویکرد اریکسون 
 

 

H شناختی رشدی پیاژه   

J پردازش اطالعات 

K روانی جنسی فروید   

L الف و ب 
 

 

H روانی جنسی فروید   

J روانی اجتماعی اریکسون 

K پردازش اطالعات  

L رویکرد ویگوتسکی 
 

 

H پیش عملیاتی   J عملیات عینی 
K حسی حرکتی   L عملیات صوری 

 

 

H 5 سال اول  J 2 سال اول  
K 4 سال اول  L 11 سال اول 

 

 

H سرمشق گیری   J ای یادگیری مشاهده 
K کردارشناسی   L دوره بحرانی 

 

 

H شناسیکردار   J دوره بحرانی 
K پذیری نقش   L سرمشق گیری 

 

  

H دوره حساس   J دوره بحرانی 
K پذیری نقش   L کردارشناسی 

 

H شناسی رشد تکاملی روان   
J شناسی اجتماعی روان 
K شناسی اعصاب روان   
L شناسی شناختی روان 

 

 

H چامسکی  J ویگوتسکی  
K فروید    L کلی 

 

 

H سرمشق گیری   J پذیری نقش   
K کردارشناسی   L نظریه چامسکی 

 

 

H اجتماعی فرهنگی J روانی جنسی   
K روانی اجتماعی   L شناختی رشدی 

 

 

H پیاژه    J ویگوتسکی  
K چامسکی  L الف و ب 

 

 

H شناختی سیستم بوم J روانی جنسی  
K پردازش اطالعات   L روانی اجتماعی 

 

 

H میان سیستم  J ریزسیستم  
K کالن سیستم  L برون سیستم 

 

 

H برنر   J پیاژه   
K اریکسون  L فروید 
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H کالن سیستم  J یرسیستمز  
K میان سیستم L برون سیستم 

 

H ریز سیستم  J برون سیستم  
K کالن سیستم L میان سیستم 

 

 

H میان سیستم  J کالن سیستم  
K ریز سیستم  L برون سیستم 

 

 

H میان سیستم  J سیستم پویا  
K کالن سیستم  L میان سیستم 

 

 

H ها هیجان   
J شناخت  
K شناختی تغییرات بوم   
L عاطفه 

 

 

H روانی جنسی  J روانی اجتماعی  
K تیشناخ بوم  L شناختی رشدی 

 

 

H پردازش اطالعات  
J شناختی رشدی  
K نظریه اجتماعی فرهنگی  
L همه موارد 

 

 

H رفتارگرایی   J گرایی شناخت   
K کاوی روان   L پدیدارشناختی 

 

 

H روش تحقیق   

J طرح تحقیق  
K مشاهده منظم    

L مشاهده ساخت دار 

 

H مشاهده طبیعی  
J مشاهده ساخت دار   
K  یرمستقیمغمشاهده   
L مشاهده تجربی 

 

 

H مشاهده طبیعی  J مشاهده ساخت دار   
K مشاهده منظم   L مشاهده تجربی 

 

 

H مشاهده ساخت دار   
J منظم اهدهمش   
K مشاهده منظم   
L مشاهده مستقیم 

 

 

H مشاهده طبیعی  
J مشاهده منظم   
K مشاهده ساخت دار  
L  یرمستقیمغمشاهده 

 

 

H روش بالینی  J  موردپژوهشروش 
K مشاهده طبیعی  L الف و ب 

 

 

H روش بالینی  J مصاحبه بالینی  
K مشاهده طبیعی  L گزارش شخصی 

 

 

H روش بالینی  J مصاحبه بالینی  
K مشاهده طبیعی  L بالینی مشاهده 
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86 
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71 
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76 
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H رفتارگرایی  J کاوی روان  
K شناختی   L وجودی 

 

H دار ساخت مصاحبه  J مصاحبه بالینی   

K مورد پژوهی   L روش بالینی 
 

 

H نگاری قوم  J مصاحبه بالینی  
K روش بالینی  L مورد پژوهی 

 

 

H نگاری قوم   
J مصاحبه ساخت دار  
K مشاهده ساخت دار  
L مشاهده طبیعی 

 

 

H همبستگی  J آزمایشی  
K توصیف   L ب الف و 

 

 

H طرح همبستگی  J طرح آزمایشی  
K طرح توصیفی  L همه موارد 

 

 

H ضریب همبستگی  J ضریب آزمایشی  
K ضریب توصیفی  L ماتریس 

 

 

H طرح همبستگی  J طرح آزمایشی  
K طرح تحقیق  L همه موارد 

 

H طرح همبستگی  J طرح آزمایشی  
K طرح تحقیق  L همه موارد 

 

 

H آزمایش میدانی  J بیعیآزمایش ط  
K طرح تحقیق  L الف و ب 

 

 

H طرح طولی  J طرح مقطعی  
K طرح تحقیق  L طرح توصیفی 

 

 

H طرح طولی  J طرح مقطعی  
K طرح تحقیق  L طرح آزمایشی 

 

 

H طرح عرضی  J طرح طولی  
K الینیروش ب  L طرح همبستگی 

 

 

H طرح طولی   

J طرح توصیفی  
K ای ح زنجیرهرط   

L طرح آزمایشی 
 

 

H رضایت آگاهانه  
J امور شخصی  
K محافظت از آسیب  
L امور مربوط به اجتماع 

611 
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1.    J  k 
 

رشته اظهارات منظم و منسجم است که رفتار  یک نظریه
کندد.   بینی می و پیش دهد کند، توضیح می را توصیف می

گی کودک بده  برای مثال، یک نظریه خوب درباره دلبست
هدای   ها را دارد: رفتارهای بچده  کننده، این ویژگی مراقبت

و پیامدهای ایدن پیوندد    ماهه، توضیح دادن رفتار 1تا  6
کند.  بینی می عاطفی برای روابط در طول زندگی را پیش

حوزه مطالعاتی که به آگاهی یدافتن از ثبدات و تغییدر در    
 .گویند یافته است را رشد می طول عمر اختصاص

 

2.    J  j  
 ای رشته میانمخزن عظیم اطالعات ما درباره رشد انسان، 

هدای مرکدب افدرادی از     است. ایدن اطالعدات از تدالش   
های مطالعاتی متعدد به دست آمده اسدت. بده خداطر     حوزه

هایی برای مشدکالت روزمدره تمدام سدنین،      حل نیاز به راه
 شناسدی  ناسی، انسانش شناسی، جامعه پژوهشگرانی از روان

نیروی مشترکی را برای پژوهش تشدکیل   و علوم اعصاب،
اند که امدروز   ای را به وجود آورده ها با هم رشته اند. آن داده

 وجود دارد.
 

3.   K   j 
 

ها به دو دلیل ابزارهای مهمدی هسدتند. اول اینکده،     نظریه
فراد تأمین ها چارچوب منظمی را برای مشاهدات ما از ا آن
بینیم هددایت   ها آنچه را که می یگر، آند عبارت ؛ بهکنند می

هایی کده   دهند. دوم این که نظریه کرده و به آن معنی می
اند، مبنای دقیقی را بدرای اقددام    شده ییدتأتوسط پژوهش 

 گذارند.   عملی در اختیار می
هدای   هدای فرهنگدی و نظدام    ها تحت تدأثیر ارزش  نظریه

 خود قرار دارند.عقیدتی زمان 
 

4.  L    j 

یک دیدگاه بر این باور اسدت کده نوباوگدان و کودکدان     
دبستانی خیلدی شدبیه بزرگسداالن بده دنیدا پاسدخ        یشپ

دهند. تفاوت بین بالغ و نابالغ به مقدار یدا پیچیددگی    می
 شود. مربوط می

Uهای یکسانی کده از   فرایند افزودن تدریجی مهارت
صدورت پیوسدته    را رشدد بده   اندد  داشتهجود همان آغاز و

   گویند. می

5.    J  k
 

های تدازه و متفداوت درک    موجب آن روش فرایندی که به
های خاصی پدیددار   کردن دنیا و پاسخ دادن به آن در زمان

 گویند. شوند را دیدگاه ناپیوسته بودن رشد می می
Uرشد ناپیوسته است. 

 

6.    J  h 

هایی که دیدگاه ناپیوسته را قبول دارند، رشدد را بده    نظریه
گیرندد.   دهد، در نظر می صورتی که طبق مراحلی روی می

و  مرحله عبارت است از تغییدر کیفدی در تفکدر، احسداس    
کندد.   های خاص رشد را مشخص می رفتار کردن که دوره

ای، رشدد مانندد بداالرفتن از پلکدان      های مرحلده  در نظریه
ی تدر  پختده که هر پله با شیوه عمل کدردن   یطور بهست ا

کند که افدراد   ین را فرض میمرحله امطابقت دارد. مفهوم 
شدوند،   هنگامی که از یک مرحله وارد مرحله دیگدری مدی  

 .گذرانند های سریع تغییر را می دوره
 

7.  L    k
 

ندد  گیر هایی را در نظر می پردازان امروزی موقعیت نظریه
دهندد.   یه و پیچیده شکل مدی چندالصورت  که رشد را به

ها وراثت و ساخت زیستی را منظدور   از جنبه شخصی، آن
هدای نزدیدک و    ها موقعیت کنند. از جنبه محیطی، آن می

کنندد.   شرایط دورتر از زندگی روزمره افراد را منظور مدی 
ای از تندوع   طدور فزایندده   سرانجام اینکه پژوهشگران بده 

 اند. در رشد آگاه شده فرهنگی
 

8.  L    k 

و  ای، ناپیوسددته یددک فراینددد اسددت کدده مرحلدده  رشددد
یده  چندالصدورت چندبعددی و    پذیر است. رشد به انعطاف

 گیرد. ی مختلفی را در برمیها حوزهاست که 
U.رشد دایمی است 

 

9.     H h
 

فدراد در  کنندد کده ا   ای فدرض مدی   پردازان مرحلده  نظریه
کننددد.  یی، زنجیددره رشددد یکسددانی را طددی مددی هرجددا

ای آگداه شدده    یندهفزاطور  حال، حوزه رشد انسان به ینباا
های متفداوتی   است که کودکان و بزرگساالن در موقعیت

فدرد شدرایط     کنند یعنی ترکیبدات منحصدربه   زندگی می

 پاسخنامه  

 



 ظریه و راهبردهای پژوهشین :ولافصل   9    

توانند به مسدیرهای متفداوتی    شخصی و محیطی که می
های عقالندی،   شرایط متفاوت به تواناییمنجر شوند. این 

و احساسات بسیار متفاوتی نسدبت   های اجتماعی مهارت
 .شوند به خود و دیگران منجر می

 

10.    J  j 

صورت سیستمی  ای رشد را به یندهفزاطور  به پژوهشگران
گیرند، فرایندی که پیوسته جریان داشدته   پویا در نظر می
گسترش دارد و شبکه پیچیده تدأثیرات   و از لقاح تا مرگ

 دهد. و اجتماعی آن را شکل می شناختی زیستی، روان
 

11.   K    j
 

و اجتمداعی   شدناختی  شبکه پیچیده تأثیراتی زیسدتی، روان 
هدای پویدا،    دهد. رویکدرد اصدلی سیسدتم    آن را شکل می

دیدگاه عمر است. چهدار فدرض ایدن دیددگاه گسدترده را      
رشد دایمدی، چندد بعددی و چندد جهتدی،      دهند:  شکل می

و چندین نیروی تأثیرگذار با هم بر  پذیر است بسیار انعطاف
آن تأثیر دارند. طبق دیدگاه عمدر هدیچ دوره سدنی ازنظدر     
تأثیر آن بر روند زندگی برتر نیست. در رشد تغییدر در سده   

 دهد. و هیجانی اجتماعی روی می زمینه بدنی، شناختی
 

12.    J  j 

اسدت، چندبعددی و چنددجهتی اسدت،      پدذیر  رشد انعطاف
دایمی و ناپیوسدته اسدت. هدر دوره سدنی برنامده خدود و       

فددردی دارد کدده   ی منحصددربههددا فرصددتضددروریات و 
آورد. بدا ایدن    هایی را در رشد مابین افراد به بار می شباهت

 رو روبده یی که افراد بدا آن  ها چالشحال، در طول زندگی، 
کنند ازنظر زمدان و الگدو    هایی که می یسازگارشوند و  می

هدا را   ی باقیماندده آن هدا  فدرض کده   بسیار متفاوت هستند
 کنند. روشن می

 

13.    J  k
 

 2های اصلی رشد انسان در اوایل کودکی کده از   در دوره
هدای   های بازی، مهارت سالگی است، در طول سال 6تا 

فکددر و زبددان بددا سددرعت شددوند، ت مددی اصددالححرکتددی 
یابندد. درک اصدول اخالقدی     انگیزی گسترش می یرتح

و کودکددان برقددرار کددردن روابددط بددا  شددود آشددکار مددی
 کنند. همساالن را آغاز می

 

14.    J  k 

پدذیری ایدن موضدوع را رشدد      شواهد مربوط به انعطداف 

که اغلدب تصدور شدده اسدت      گونه آنکنند که پیری  می
نیسددت. در عددرض، اسددتعاره پرواندده کدده   خاندده خرابددی

تری  یقدقرساند، تصویر  یمدگرگونی و توانایی مستمر را 
دهد. با این حدال، رشدد    را از تغییر در طول عمر ارایه می

که توانایی و  یطور بهشود،  پذیر می یج کمتر انعطافتدر به
 یابد. فرصت برای تغییر کاهش می

 

15.     H k
 

دارند کده   پذیر است. پژوهشگران عمر تأکید افرشد انعط
پذیر است. عملکدرد عقالندی    رشد در تمام سنین انعطاف
ماند. افدراد سدالخورده    پذیر می نیز با افزایش سن انعطاف

ی در اندواع  ا مالحظه قابلبه آموزش ویژه با دستاوردهای 
پذیری در بدین   دهند. انعطاف های ذهنی پاسخ می توانایی

 ر متفاوت است.افراد بسیا
 

16.  L    j 

طبق دیدگاه عمر مسیرهای تغییدر بسدیار متندوع هسدتند،     
زیرا رشد تحت تأثیر نیروهای چندگانده زیسدتی، تداریخی،    

و فرهنگی قرار دارد. گرچه این تأثیرات گسدترده   اجتماعی
ها با هدم عمدل    سازمان داد، اما آن طبقه سهتوان در  را می
صدورت   ی شکل دادن هدر دوره زنددگی، بده   کنند و برا می

 شوند. فردی باهم ترکیب می منحصربه
U    رشد تحت تأثیر عوامل متعددی قدرار دارد کده بدر

 گذارند. همدیگر تأثیر می
 

17.   K    j
 

طور قوی با سن ارتباط دارند و بنابراین  رویدادهایی که به
افتدد و   یبینی کرد که چه موقعی اتفداق مد   توان پیش می

یابند، تأثیرات مربوط بده سدن نامیدده     چه مدت ادامه می
شوند. این رویدادها تحت تدأثر عوامدل زیسدتی قدرار      می

توانند تأثیرات مربوط به  دارند ولی آداب اجتماعی نیز می
 سن را ایجاد کنند.

 

18.  L    k 

ر نیروهایی قرار دارد که منحصر یرشد همچنین تحت تأث
دوره تاریخی خاصی هستند. تأثیرات مربوط به تداریخ  به 

دهند که چرا افرادی که تقریبدا  در یدک دوره    توضیح می
هدایی   شوند شباهت دوره نامیده می اند که هم به دنیا آمده

های دیگدر   ها را از کسانی که در دوره با هم دارند که آن
 کنند. اند متمایز می به دنیا آمده

Uرات مربوط به تاریخ قرار دارد.رشد تحت تأثیر تأثی 
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19.     H k
 

یعنی معمول یا عادی. تأثیرات مربوط بده سدن و    هنجاری
مربوط به تاریخ، هنجاری هسدتند زیدرا هریدک بدر تعدداد      

گدذارد. تدأثیرات    زیادی از افراد به شیوه مشدابه تدأثیر مدی   
ها فقط برای  غیرهنجاری رویدادهای غیرعادی هستند، آن

بندی قابدل   افتند و از جدول زمان یا چند نفر اتفاق می یک
هدا چندد جهتدی     کنند. در نتیجده آن  بینی تبعیت نمی پیش

دهند. چون رویدادهای غیدر هنجداری    بودن را افزایش می
سدختی   افتندد، پژوهشدگران بده    طور تصادفی اتفاق مدی  به
 ها را بررسی کنند. توانند آن می

 

20.   K    k 

سددازند کدده در رشددد  ژوهشددگران عمددر خاطرنشددان مددیپ
تدر شدده و    بزرگساالن امروزی، تأثیرات غیر هنجاری قوی

اند. دیددگاه عمدر بده     تر شده تأثیرات مربوط به سن ضعیف
یک مسیر رشد، روی چنددین مسدیر و پیامددهای بدالقوه     

و پودی شدباهت   برداشتی که بیشتر به تارد   کند تأکید می
یافته اسدت. نقدش     گسترشا گوناگون ه دارد که در جهت

فزاینده رویددادهای غیدر هنجداری در روندد زنددگی، بده       
 شود. ماهیت سیال رشد در طول عمر افزوده می

 

21.     H k
 

بده گناهکداری    ها مقدس خشکهدر قرن شانزدهم عقیده 
طور فطدری   ذاتی به این دیدگاه منجر شد که کودکان به

کدردن کدودک منحدرف،     ند. برای رامشرور و لجباز هست
ی توصدیه  ا محدودکنندده های فرزندپروری خشن و  روش
متکی به نفدس   مقدس خشکهی که والدین هنگامشدند. 

داری را بدده فرزندددان خددود آموختنددد،  یشددتنخوبددودن و 
یر بودن گ آسانیج بین شدت عمل به خرج دادن و تدر به

 نوعی تعادل برقرار کردند.
 

22.    J  k 

هدای   فیلسوفان عصر روشنگری قرن هفدهم بدر آرمدان  
های جان الک  شأن و منزلت انسان تأکید کردند. نوشته

درآمد دیدگاه قرن بیسدتم شدد.    یشپفیلسوف بریتانیایی، 
صورت لوح سفید در نظر داشدت. طبدق    ، کودک را بهالک

این دیدگاه، کودکان ابتدا چیزی نیستند، تجربه شخصدیت  
صدورت مربیدان    دهد. الک والدین را بده  ا شکل میها ر آن

منطقی توصیف کرد. فلسفه الک باعث شد کده خشدونت   
 نسبت به کودکان به محبت و دلسوزی تبدیل شود.

23.    J  k
 

فیلسوف فرانسوی، مدعی شدد کده    روسودر قرن هجدهم 
کودکان لوح سفیدی نیستند که آموزش بزرگسداالن آن را  

هدای   صورت وحشی در عوض، روسو کودکان را بهپر کند. 
طدور طبیعدی از موهبدت درک     اصیل در نظر داشت که به

ی فطری برای رشد منظم و سدالم  ا برنامهدرست و غلط و 
 برخوردار هستند.

 

24.    J  j 

. مرحلده و رسدش  فلسفه روسو دو مفهوم بدا نفدوذ دارد:   
شده  یینتعت ارثی صور رسش به روندی اشاره دارد که به

الک،  بدرخالف شدود. روسدو    طور طبیعی شکوفا می و به
 دانست. یمکننده سرنوشت خود  یینتعکودکان را 

U.فلسفه روسو کودک محور بود 
 

25.    J  k
 

ای کده   های فردی، درجه ها و دامنه تفاوت به علت تتنس
وران و تدأثیر د  تدوان در بزرگسدالی تغییدر داد    رفتار را می

تاریخی بر روند زندگی پرداخت. او با تشخیص دادن این 
ی عقالنی خود ها ضعفتوانند  موضوع که افراد مسن می

کنندد جبدران    ی مدنعکس مدی  ا نهفتده را که گاهی منافع 
 کنند، از زمان خود جلوتر بود.

 

26.    J  h 

با مشخص کردن چهدار دوره در روندد زنددگی، از     کاروس
و  مراحل روسو فراتدر رفدت: کدودکی، جدوانی، بزرگسدالی     

پیری. کاروس مانند تتنس، پیری را عالوه بدر افدول، دوره   
 قابددلی او آگدداهی هددا نوشددتهپیشددرفت در نظددر داشددت. 

پدذیری رشدد    ی را از چند جهتی بودن و انعطداف ا مالحظه 
 دیدگاه عمر هستند. کنند که محور منعکس می

 

27.     H j
 

نظریه معدروف خدود بده ندام نظریده تکامدل را        داروین
ساخت. این نظریه بر دو اصل مرتبط تأکید دارد: انتخاب 

توضدیح داد کده برخدی     طبیعی و بقدای اصدلح. دارویدن   
مانندد   یمهای خاص زنده  یطمحبه این دلیل در  ها گونه

اندد. دارویدن در    شدده  زگارخودسدا که با محدیط اطدراف   
ی خود دریافت که رشد پیش از تولدد در  ها کاوشجریان 
 بسیار مشابه است. ها گونهخیلی از 

 

28.  L    j 

ی و بعدد  تدک هدای   از هال و گزل کمتر به خداطر نظریده  
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