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 و «پذيريهيجان» كه رسيدند نتيجه اين به دادند انجام كودكان خوي و خلق زمينه در كه هاييپژوهش براساس پالمين، رابرت و باس آرنولد

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  091)صفحه  .دارد موروثي زمينه «آميزيمردم»
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 بنابراين دارد، ايمالحظه قابل موروثي يزمينه آميزي،مردم صفت كه رسيدند نتيجه اين به خود هايپژوهش در پالمين، رابرت و آرنولدباس

 اتشان،تجربي و والدين آموزش كه هستند سفيدي هايلوح مانند آيندمي دنيا به كه زماني كودكان اينكه بر مبني الك جان سفيد لوح مفهوم

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  091)صفحه  .شد كشيده چالش به كند،مي حك هاآن روي
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 برازلتون مقیاس

 NBAS هايمنحني. است اجتماعي و فيزيكي هايمحرك به دهيپاسخ و حالت تغييرات هابازتاب ارزيابي براي: NBAS نوزاد ارزيابي مقياس

، تالیف فاطمه پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  069)صفحه  .كنندمي بينيپيش جزئي موفقيت با دبستانيپيش هايسال تا ار هوش

 صفرزاده مقدم(
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 (کردارشناسان) هااتولوژیست نظام

 ديگري هركس از بيش داروين جديد، كردارشناسي نظريه زمينه در. هاستآن تكاملي بافت در حيوان و انسان رفتار مطالعه ، كردارشناسي

 بودن كنزدي كه است اين منظور دارد، همراه به را دلبستگي ايجاد آمادگي ژنتيكي لحاظ از كودك شناسان كردار ديدگاه در.   است شده شناخته

 املتك توراث طريق از اكتسابي هايويژگي كه كندمي عنوان آميز اغراق بسيار المارك. دهدمي افزايش بقاء براي را كودك شانس والدين به

 بسياري نينج كه معتقدند هگل و داروين. است نوين اتولوژي پدر لورنز. بالبي و لورنز برگر، تين داروين،: از عبارتند معروف كردارشناسان. يابدمي

 و نتوژنيآ به كردارشناسان. آنهاست بين مشترك دنياي يك وجود نشانگر اين كه. هستند شبيه هم به بسيار خود ابتدايي شكل در هاگونه از

 .معتقدند فيلوژني

 .گيردمي صورت منفرد صورت به ارگانيسم نمود و رشد: آنتوژني

 .است فرد تكاملي تاريخ تكرار تحول: فيلوژني

 ورةد يك در خارجي ويژه محرك يك وسيله به غريزه كه معتقدند و دانندمي غريزي را غيراكتسابي هايرفتار از هايدست فقط شناسان كردار

 حركات اين و دارد وجود گونه ويژه هايرفتار در بازخوردي مكانيزم يك و هستند گونه ويژه غرايز كه معتقدند هاآن. افتدمي كار به حساس

 پذيرينقش هك معتقدند هااتولوژيست. داراست هم را انگيزشي جنبه يك فعاليت ثابت الگوي البته شوند،مي تصحيح هدف وسيله به ايكليشه

 كي پذيرينقش كه كنندمي عنوان هاآن. منفرد واحد والد يك نه پذيرند،مي نقش والد خاص گونه از نوزادان يعني است فرد فرا هميشه والدي



روانشناسی رشد کتاب جامع  019)صفحه  .گيردمي شكل خارجي تحريك يك توسط زندگي حساس مرحله يك در كه است يادگيري نوع

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسه
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 تحول پيوسته است يا ناپيوسته
 شود. در اين ديدگاه مراحل بسيار زيادند.گر ميدرپي و ناپيوسته جلوهتحول به منزله مراحل پي ـ از ديد نمويافتگي:1
 آموخته شده. هايساب فزاينده پاسختحول پيوسته و تراكمي است و مشتمل است بر اكت نگران: يـ از ديد رفتار2
 ها.همواره مؤثرتر براي تحقق بهتر فعاليت هايتحول معموالً پيوسته است و مشتمل است بر اكتساب ساخت ـ از ديد نظريه اخبار يا پردازش اطالعات:3
 گيرد.رد و محيط را در بر ميبين ف هايتحول پيوسته است و تبادل ري اجتماعي ـ فرهنگي:اپردازان بافتـ از ديد نظريه4
 سازد.گر ميتحول داراي مراحلي است كه آن را ناپيوسته جلوه ـ از ديدگاه سازشي:5
ز حل نشده ا هايروي كند و تعارضتحول ناپيوسته است و داراي مراحلي است كه ممكن است فرد به مراحل آغازين، واپس پويشي:ـ از ديدگاه روان6

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  04)صفحه  خود نشان دهد.

رسند، زيرا كودكان اغلب به صورت متوالي، بر موضوعات تسلط برد. در نگاه اول، مراحل معقوالنه به نظر ميبندورا اعتبار مراحل پياژه را زير سوال مي
الي در زمينه تو .آورندكه مسائل پيچيده را حل كنند، به حل مسائل ساده روي ميما اين تنها به اين دليل است كه افراد اغلب قبل از اينيابند. امي

مورد  ه دركند كه ديدگاه پياژبنابراين، بندورا عنوان مي مراحل پياژه، چيز خاصي وجود ندارد و آن طور كه او ادعا كرده است اين مراحل مطلق نيستند.
ها به صورت مراحل، دستخوش تغييرات گيرند و نه تفكر آنرشد، اشتباه است كودكان نه از همان ابتدا بر اثر فعاليت دروني خودشان چيز ياد مي

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  011)صفحه  شود.اي ميگسترده
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 رشد نادرست نیرومندی بنیادی شیوه کنار آمدن سن مرحله
 گيريناسازگاري حسي /كناره اميد اعتمادياعتماد/ بي سالگي 1 تولد تا حسي دهاني

 شرمي/ وسواسبي ،لجبازي اراده م و ترديدرخودمختاري / ش سالگي 3تا 1 عضالني ـ مقعدي
 زداريرحمي/ بابي هدف ابتكار/ احساس گناه سالگي 5تا  3 جايي حركتي تناسليجابه

 مهارت محدود/ رخوت شايستگي كوشي/ حقارتسخت سالگي 11تا  6 نهفتگي

 نوجواني 
 11تا  11 

 سالگي
وحدت هويت/ سردرگمي  

 نقش
 / انكار و تكذيب تحجر وفاداري

 اوان بزرگسالي 
 35تا  11 

 سالگي
 عفتي / انحصاري بودنبي  عشق  صميمت/ انزوا 

 كردن / دفعگسترش افراطي )مراقبت(نگراني خالقيت / ركورد سالگي 55تا  35 ميانسالي
 گستاخي / تحقير كردن خردمندي انسجام من/ نااميدي سالگي 55 پيري و باليدگي

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  71)صفحه 
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مانند حالت ناميده است روان ـ سم آگيني  هايرا آزردگي هاآنه اشپيتز كگردند ي پديدار ميهايوجود دارد، آزردگيميه در روابط موضوعي بي نظكهنگامي

امل، كايي و محروميت كه در اولين سال زندگي بر اثر محروميت عاطفي جزئي، افسردگي اتكي و .... يعني هنگاميكودك، اگزماي اغماي نوزاد، قولنج سومين ماه

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  46)صفحه . ندكيمارستان زدگي با پيش آگهي وخيم بروز ميب
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 تقابلی آمیزیهم



 ستد كه هنگامي نظير نيز ما اعمال. هستيم ديگر دوگانه اندام چند و دوپا دست، دو چشم، دو مغز، نيمكره دو داراي ما. اندشده خلق تقارن مبناي بر هاانسان 

 به تدريج هب مختلف، گرايش دو آن، طريق از كه شودمي اطالق رشد از فرايندي به «تقابلي آميزيهم. »دارند دوگانه كيفيتي كنيم،مي راست يا خم را پايمان و

 دست اهآنگ گيرد، مي كار به هم با را دو هر سپس برد، مي كار به را خود دست يك ابتدا نوزاد، برتري دست پديده رشد در مثال.رسندمي موثر سازماندهي نوعي

 گونهچ تقابلي، آميزي هم كه داد نشان گزل.كند انتخاب را خود مسلط دست تواند مي نهايت در تا گيرد مي كار به را دو هر دوباره بعد دهد، مي ترجيح را ديگر

 رشد همشخص تقابلي، آميزيهم كه بود باور اين بر چنينهم گزل. كند مي توصيف را رفتن راه و خزيدن ديداري، رفتار جمله از رفتارها، از بسياري الگويابي

روانشناسی کتاب جامع  97)صفحه  .هستيم انسان در گراييبرون و گراييدرون هايگرايش سازييكپارچه شاهد ما شخصيت، رشد در. هست نيز شخصيت

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهرشد 
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ز رشد شناختي اي اگفت مرحلهآيد. پياژه ميگويد يادگيري پيش از رشد ميكه پياژه معتقد بود كه رشد يا تحول مقدم بر يادگيري است، ويگوتسكي مي

شناختي كودك، در او يادگيري ايجاد كرد. در  توان فراتر از رشدكه كودك در آن قرار دارد، تعيين كننده ماهيت يادگيري اوست و لذا با آموزش نمي

ي دهند. ويگوتسكي نشان داده است كودكاني كه به تنهايهاي يادگيري رخ ميهاي رشد تحول به دنبال فرآيندمقابل ويگوتسكي معتقد است كه فرآيند

 آموزند. به عبارت ديگر منظور از منطقهالن انجام آن كارها را ميتر يا بزرگساآيند، به كمك دوستان بالغاي تكاليف يادگيري بر نميهاز عهده انجام پار

ودك به تنهايي اي از تكاليفي كه كتقريبي رشد تفاوت بين سطح فعلي رشد كودك و سطح رشد بالقوه اوست. بنا به تعريف منطقة تقريبي رشد به دامنه

کتاب جامع  077)صفحه  شود.را انجام دهد، گفته مي هاآنتر از خود قادر است بالغ آيد اما به كمك بزرگساالن يا كودكانها بر نمياز عهده انجام آن

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد 
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 زبان رشد هاینظریه

 ارگرايانرفت اعتقاد به. شودمي گرفته ياد كنشگر سازيشرطي طريق از ديگري رفتار هر مانند زبان كه بود معتقد اسكينر: رفتارگرا دیدگاه ـ0

 تا پردازندمي زبان عملكرد تبيين به تربيش طبيعت، نه تربيت بر تأكيد به توجه با يادگيري هاينظريه در. كندمي كمك زبان رشد به تقليد و تقويت

 .دارند تأكيد زبان فراگيري در تقليد و گيريسرمشق مشاهده، تأثير بر پردازان نظريه اين. زبان درك

 فراگيري ابزار با كودكان يهمه و است شده حك او مغز ساختار در كودك زبان مهارت چامسكي اعتقاد به(: نهادگرایی) نگرفطری دیدگاه ـ7

. پردازديم زبان درك در كودك توانايي به و شودمي تأكيد زبان شناختي زيست و فطري كننده تعيين عوامل به ديدگاه اين در. آيندمي دنيا به زبان

 ريفراگي دستگاه را مكانيزم اين نام چامسكي. دارد اختصاص زبان فراگيري به كه دارد وجود ايذاتي مغزي مكانيزم انسان در بود معتقد چامسكي

 .است ناميده   زبان

 .است زبان فراگيري در نهادگرايي نظريه به معتقد چامسكي :نكته

 يهتوج را زبان رشد هايپيچيدگي تواندنمي عامل شدن شرطي كه است اين زبان رشد زمينه در اسكينر به «چامسكي» انتقادات جمله از :نكته

 .كند

 طري،ف استعداد ديدگاه اين طبق. كنندمي تعامل كودكان زبان هايدستاورد ايجاد براي محيطي تأثيرات و فطري هايتوانايي: گراتعامل دیدگاه ـ3

 .بسازد را ارتباطي سيستم يك بتواند كودك تا شوندمي تركيب هم با ديگران با تعامل به زياد ميل محيطي، تأثيرات

 نگيزشيا هاياستعداد نيز و اطالعات پردازش استعداد يا خاص شناختي هاياستعداد به دارد بستگي زبان رشد هاشناختي نظر از: شناختی دیدگاه ـ4

 رشد به يبستگ زبان رشد بود معتقد پياژه شناختي پردازاننظريه بين در. هستند سازنده و فعال ذاتاً كودكان كه معتقدند و اندفطري آنها همگي كه

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  073)صفحه . نيست صادق آن عكس و دارد تفكر
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گیری هدف / جهتخواهی مادی)اخالق ابزارگونه نسبی / تمایل به پاداش/ فایده طلبیگیری متمرکز بر پاداش یا لذتجهت :2مرحله 
دي است. شود تا به پاداش برسد يعني قضاوت مبتني بر منافع فردر اين مرحله فرد همرنگ ديگران مي (.فردگرایی و مبادله ایوسیله 10 

يابند كه تنها يك ديدگاه درست كه به وسيله صاحبان قدرت تدوين شده باشد، وجود ندارد و افراد كودكان در مي 1و مبادله 1فرداگرايي مرحلهدر 
كنند اما برداشت آن ها از تنبيه متفاوت است. در ، در مورد تنبيه صحبت مي2و  1هاي متفاوتند. كودكان در هر دو مرحله مختلف داراي ديدگاه

 2نكردن كار اشتباهي است. در مقابل، در مرحله  اطاعتكه « كنداثبات مي»تنبيه  .، در ذهن كودك، تنبيه با كار نادرست همبسته است1مرحله 
 ن اجتناب كند.آخواهد از شود كه فرد ميتنبيه صرفاً خطري محسوب مي
ها ها از اعمال درست، نوعي برداشت خاص دارند. در آنآيند، ولي آنگاهي فاقد حسن مسئوليت اخالقي به نظر مي 2اگرجه پاسخ دهندگان مرحله 

ه من هم ب ،اگر تو به پشت من چنگ بيندازي»ها حاكي از نوعي مقابله به مثل است ـ يا معامله منصفانه وجود دارد. فلسفه آن 3هانديشه مبادله منصفان
و مجزا از جامعه سخن  عنوان افرادي منفردها بهكنند، زيرا آنقراردادي استدالل ميهنوز در سطح پيش2دهندگان مرحله پاسخ«. اندازمتو چنگ مي

كنند، ولي هنوز هيچ شناختي نسبت به بينند كه چيزهاي مورد عالقه خود را با هم مبادله ميها افراد را ميگويند نه به عنوان اعضايي از جامعه. آنمي
 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  17)صفحه  هاي خانوادگي و اجتماعي ندارند.ارزش
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 نيروها ينا كه كندمي اضافه ويگوتسكي اما دارد، اهميت بودند، كرده مطرح پياژه و گزل كه طورهمان دروني، رشد كه بود شده متوجه ويگوتسكي

 انندم آيد،مي فراهم هافرهنگ وسيله به كه ذهني ابزارهايي به چنينهم كودكان. آورد نخواهند ارمغان به كودكان براي را زيادي رشد تنهايي به

 كه ستا مسئله اين درك رشد، نظريه اساسي تكليف نابراينب. دارند نياز علمي مفاهيم و نوشتن شمارش، هايسيستم حافظه، هايكمك زبان،

 عنوان  ورش مثال براي. است گرفته قرار انتقاد مورد خود يكسونگري دليل به ويگوتسكي ديگر، سوي از. آيندمي دست به چگونه ابزارها اين

 نيروهاي بر عوسي طور به خودش تحقيقات كنيم، بررسي را فرهنگي و رشد نيروهاي بين تعامل بايد ما است گفته ويگوتسكي اگرچه كه كندمي

 ربيتيت كارهايي كرد سعي چنينهم او. نساخت محدود آكادميك موضوعات به تنها را خود ويگوتسكي كه اينجاست نكته. دارند تمركز فرهنگي

 خواهد نهناعادال نگري،جانبه يك گونه هر طرح او، كارهاي قلمرو در بنابراين. يافتند عام مقبوليت سريع خيلي او، تربيتي عقايد و دهد شكل را

، تالیف فاطمه صفرزاده پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  073)صفحه  .بيندازيم او كارهاي به تريدقيق نگاه است بهتر مورد اين در و بود

 مقدم(

 درست است. 7گزینه  .73

  گراییساخت ـ پیش

 اين كه است داده توضيح فرانسوي مورخ  آريه فيليپ. است نگريسته بزرگسال، فرد از شده كوچك مدلي شكل به را كودكان ها،قرن طي بشر

 نظير كودكان با وسطي، قرون دوران اجتماعي زندگي در كه است معتقد چنينهم آريه. است داشته رواج وسطي قرون در حد چه تا فكر، طرز

 نياز مردم. دشمي رفتار متفاوت ايگونه به( سال   يا   از تركم كودكان) ترسال و سن كم كودكان با كه بود معتقد آريه. شدمي رفتار بزرگساالن

 كه نداداده نشان منابع ساير گذشته، اين از. بودند اعتنابي كودكان خاص هايويژگي به كل، در اما. پذيرفتندمي حفاظت و مراقبت به را هاآن

 در حتماالًا تصوير، اين. است داشته رواج تاريخ طول در كوچك، بزرگسالي عنوان به كودك يعني دارد، تاكيد آن بر آريه كه كودكان از تصويري

 در كه بودند باور اين بر هاقرن دانشمندان از بسياري. است داشته را نمود ترينبيش  شناسيرويان زمينه در  گرايانهساخت ـ پيش هاينظريه

 هايگاهديد به دانشمندان تربيش هجدهم قرن تا. دارد وجود تخمك يا اسپرم در آدمك، يك يا گرفته شكل كامالً  و كوچك انسان يك لقاح، هنگام

 كند،مي درش تسلسلي و تدريجي حالتي به رويان داد نشان كه ميكروسكوپي هايكاوش از بعد   قرن در. اندداشته اعتقاد گرايانهساخت ـ پيش

                                                           
1. Individualism  
2. Exchange  
3. Fair exchange  



 در كه تحوالتي با همگام و   قرن اوايل در اروپا اجتماعي تفكر در گرايي،ساخت ـ پيش. شد گذاشته كنار شناسي رويان در گراييساخت ـ پيش

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع 73 )صفحه  .پيمود نزولي سير گرفت، صورت مشاغل و حرف
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 هويت جنسي
طلبي، خودبسندگي و نيرومندي كه در جاههويت جنسي نام دارد. كساني ،مردانه يا زنانه دارد هايتصوري كه از خودمان به صورت فردي كه ويژگي

 و بالعكس. واجد ويژگي مردانه هستند ،نمرات كمرويي و عاطفه د و در گشادهكنننمرات باال كسب مي

 دوجنسيتي )آندروژني(
روانشناسی رشد کتاب جامع 710)صفحه  پذير است.زنانه دارد. اين فرد از لحاظ رفتاري سازش هايمردانه و هم ويژگي هايفردي كه هم ويژگي

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسه
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 سیال و متبلور هوش •

 ايهآزمون در. هستند وابسته اجتماعي آداب بر تسلط و درست قضاوت انباشته، تجربه و آگاهي به كه دارد اشاره هاييمهارت به متبلور هوش
 رهنگف تأثير تحت متبلور هوش. گيرندمي اندازه را متبلور هوش منطقي استدالل و كالمي قياس عمومي، اطالعات واژگان، به مربوط مواد هوش،
 الً معمو گشاييمساله و انتزاع كارآمد، استدالل به كمك براي سيال هوش. است متكي اطالعات پردازش هايمهارت به سيال هوش. دارد قرار فرد
: از عبارتند دهندمي نشان را سيال هوش كه هوش آزمون مواد. دارد قرار فرهنگ تأثير تحت تركم سيال هوش. كندمي همكاري متبلور هوش با

 سيال شهو كه حالي در يابدمي افزايش( پيري) بزرگسالي اواخر تا متبلور هوش. تصاوير سري و شكلي هايماتريس فضايي، تجسم اعداد، سري
 افراد. تاس پيچيده بسيار عقالني هايتوانايي از برخي در عملكرد اوج دورة ميانسالي. رودمي كاهش به رو سالگي   اوايل يا سالگي   تا   اواخر در

، پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  777)صفحه  .پيري اوج در نه هستند زندگي بهار در عقالني لحاظ از قالبي هايپندار برخالف ميانسال
 تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(
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 ختاللا برخالف. دهندمي نشان هافعاليت و عالئق رفتار، در تكراري الگوهاي و اجتماعي تعامل در پايدار و شديد تخريب اختالل اين به مبتاليان
 361)صفحه  .ندارد وجود سن با متناسب ياري خود هايمهارتِ يا شناختي رشد زبان، در ايمالحظه قابل تاخير آسپرگر، اختالل در اوتيستيك،

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسه مرضیروانشناسی کتاب جامع 
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  (انتزاعی دوره) تحول سوم دوره بینی میان خود

 و گرددمي متجلي بينيخودميان از سومي شكل پيوندد،مي وقوع به كودك جهان در صوري فكر شدن فراهم تأثير تحت كه جديدي گسترش با
 گردند،مي رپذي امكان بزرگساالنه كار آغازين واقعيات اثر بر كه بعدي جديد واگرايي ميان تا را نوجواني پايدار تقريبا هايويژگي از يكي دقيقاً

 ويشخ «من» دادن سازش جستجوي در فقط نوجوان. است بزرگساالن اجتماعي زندگي در نوجوان ورود ناپذير اجتناب نتيجه كه دهدمي تشكيل
 وعين توانمي را نوجواني خاص بيني خودميان. است خويشتن من با محيط دادن سازش به مايل اندازه همان به بلكه نيست اجتماعي محيط با
 ستنده مبتني هايگراناصالح هايفعاليت بر كند،مي مجسم را جهان هاآن اساس بر نوجوان كه هايينظريه يعني. دانست رستاخير به اعتقاد از
 .باشد هاآن مجري بايد كه كندمي احساس نوجوان كه

 هايديدگاه بين تمايز ايجاد مستلزم عينيت كه حالي در است، غافل منظرها و هاديدگاه تعدد از كه است تمايزي عدم حاصل بيني ميان خود
 وهله در تاس گشته پذير امكان قضايا، منطق يعني جديد ابزار ظهور دليل به كه تفكر بينهايت گسترش. آنهاست در هماهنگي ايجاد و مختلف
 وضوعم كه كلي جهان يا اجتماعي جهاني و است كرده كشف خود در من كه بيني پيش قابل غير و تازه توانايي اين بين تمايز عدم به نخست

 به كه تاس واگرايي ميان فرآيند بررسي آن و دارد وجود ايوسيله بيني ميان خود از تفسيري چنين وارسي براي. گرددمي منجر است، تفكر اين
 او كه نديفرآي. گردد باز واقعيت به دوباره و يابد شفا نگريآرماني بحران اين از و بگريزد نخستين نسبي تمايزي بي اين از دهدمي اجازه نوجوان



 تصور به پيوندد،مي وقوع به عيني عمليات سطح در آنچه همانند واگرايي ميان اين. رساندمي بزرگسالي حالت واقعي آغاز به نوجواني از را
 نهات اخالقي جنبه به و است عقلي واگرايي ميان سرچشمه مسلما اجتماعي زندگي. پذيردمي تحقق فكري سطح در و اجتماعي سطح در همزمان
 هك است واقعي وظيفه يك رساندن انجام به در. است كلمه دقيق معناي به كار آغاز واگرايي، ميان نظر از اساسي مسئله اما. گرددنمي محدود
روانشناسی کتاب جامع  67)صفحه  .گرددمي آراسته دهنده، تحقق فرد يك جامة به نگر آرماني مصلح هيات از و شودمي بزرگسال نوجوان

 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهرشد 
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 (سالگی 3  تا ماهگی 6( ) مشخص وابستگی مرحله) فعال جویی تقرب
 نمادرا از متر   از بيش ندرت به ساله   كودكان. باشد مادر كنار در همواره كه كندمي سعي كند،مي خزيدن به شروع كودك كه ماهگي هفت از

 فتارر كنند، دنبال را والد فعاالنه بتوانند كودكان كه زماني.  هستيم هاغريبه از ترس و جدايي اضطراب شاهد مرحله اين در. شوندمي دور خود
 ترك ار هاآن مادر اگر و گيرندمي نظر زير را والد مكان و محل كودكان يعني. شودمي تثبيت ، هدف تصحيح بر مبتني نظام يك در كم كم هاآن

 مادر به تيوق. شوند نزديك مادر به ديگر بار بتوانند كه زماني تا كنندمي «تنظيم» يا «تصحيح» را خود حركت و تعقيب را او بالفاصله كند،
 آغوش در را آنان مادر كهاين از پس. كنند بغل را هاآن خواهندمي كه دهندمي نشان و كنندمي دارز او سمت به را خود دستان شوند،مي نزديك
 كودكاهگ كند،مي عمل برانگيختگي از گوناگوني سطوح در دلبستگي نظام بالبي، ديدگاه از. آورندمي دست به را خود آرامش ديگر بار گرفت،
 رايب امن پايگاهي عنوان به را مادر نوپا كودكان كه هنگامي. كندنمي پيدا نيازي چنين اصالً گاه و دارد مادر كنار در ماندن به شديدي نياز

، تالیف پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  003)صفحه  .است پايين نسبتاً هاآن شدن فعال سطح دهند،مي قرار استفاده مورد خود هايكاوش
 فاطمه صفرزاده مقدم(
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 شونديم يكديگر جانشين متناوباً عاطفي يا گرا مركز گرايش و شناختي يا گريز مركز گرايش والن، نظام در تحول مراحل گيريشكل جريان در
 .سازد پذيرخلل را شخصيت وحدت يا و پيوستگي گسستگي، اين آنكهبي

 نيست. مرحله داراي مفهومي ديالكتيكي است و يك فرآيند تعارض و گشايش گستره رواني و به معناي قرارداديبراي والن مرحلة يك لحظه يا وهله از 
كند. مرحله در نظام تسلط يا غلبه يك كنش، معنا و مفهوم مرحله را مشخص مي هاآنگرايند و در چهارچوب باشد. تمايزها سرانجام به توحيد ميمي

 94فحه )ص ست.شود بلكه ريشه آن در مرحله قبلي و استطاله )دنباله( آن هنوز در مرحله بعدي مشهود اوالن با پايان يافتن يك مرحلة قبلي آغاز نمي
 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع 
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 حهصف).دهدمي نشان خود از سوگرا دو و شديد دلبستگي و بيزاري خود از و زندمي خودكشي به دست غالباً  بيمار ـ مرزي شخصيتي اختالل

 (مقدم صفرزاده فاطمه تالیف پارسه، مرضی روانشناسی جامع کتاب 716

 دلبستگی الگوهای
 اه آن خانه در ساعت چهار مدت به يكبار هفته سه هر زندگي، اول سال در را مادرانشان و كودكان دانشجويانش، و اينزورث بالتيمور، مطالعه در

 رو اين از است، چگونه جديد موقعيت يك در هاآن رفتار كه ببيند خواست اينزورث شدند، ماهه   نوزادان كه هنگامي. دادند قرار مشاهده مورد
 عنوان هب چگونه را مادرانشان كودكان كه ببيند بود مندعالقه ويژه به او. آورد  هاپكينز جان دانشگاه در بازي اتاق يك به را مادرانشان و كودكان
 حلهمر نخستين در. است چگونه مادرانشان، از مدت كوتاه جدايي دوبار به هاآن واكنش و دهندمي قرار استفاده مورد محيط كاوش براي پايگاهي
 هب كودك مرحله، دومين در شد،مي گذاشته تنها( بود ارشد كارشناسي دانشجوي خود كه مهربان زن يك) غريبه فرد يك با كودك جدايي،
 جدايي، مدت داد،مي نشان شديدي ناراحتي كودك كه صورتي در ولي انجاميد،مي طول به دقيقه   جدايي، مرحله هر. ماندمي اتاق در تنهايي
 الگو هس همكارانش و اينزوث. نهادند نام «غريب وضعيت» يا  «ناآشنا موقعيت» انجاميد،مي طول به دقيقه   كه را فرايند اين كل. شدمي تركوتاه

 :كردند مشاهده را
 ستفادها مورد كاوش براي پايگاهي عنوان به را مادر زود خيلي بازي، اتاق به مادرانشان ورود از پس كودكان اين . ایمن دلبستگی با نوزادان ـ0

 نيز گشتبرمي مادر كه هنگامي. شدند آشفته آشكارا گاهي و يافت كاهش هاآن اكتشافي بازي كرد، ترك را اتاق مادر كه هنگامي اما. دادند قرار



 كشف به مشتاقانه ديگر، بار شدند،مي مطمئن او بودن از كه هنگامي و ماندندمي باقي او نزديك دقيقه دو يكي و كردندمي استقبال او از فعاالنه
 به ادرم بودن پاسخده همواره. دهندمي نشان را دلبستگي رفتار از سالم الگويي نوزادان، اين كه بود باور اين بر اينزورث. كردندمي اقدام محيط
 .هاستآن حامي مادر كه بود كرده ايجاد را اعتقاد اين هاآن در كودكان، اين

 سمت به اتاق؛ به ورود محض به هاآن. رسيدندمي نظر به مستقل كامالً  ناآشنا، موقعيت در نوزادان، اين:  اجتنایی ـ ناایمن نوزادان ـ7
 مطمئن او حضور از تناوب به كه معنا اين به ـ امن پايگاهي عنوان به را مادر اما پرداختندمي محيط كاوش به اگرچه. رفتندمي هابازياسباب
 و شدندنمي پريشان كرد،مي ترك را اتاق مادر كه هنگامي. كردندمي فراموش را مادر راحت، خيلي بلكه دادند،نمي قرار استفاده مورد ـ شوند
 اجتناب او از خود، كشيدن پس با بگيرد، آغوش در را هاآن كردمي سعي مادر اگر. آمدندبرنمي او به شدن نزديك درصدد گشت،برمي وقتي
 . كردندمي

 نسبتاً  افرادي عنوان به هاآن مادران. كرد تاييد دارد، وجود مشكلي كه مورد اين در را اينزوث حدس هايشان،خانه در كودكان وضعيت مشاهده
 لمنز در نوزادان اين از برخي اگرچه. رسيدندمي نظر به ناايمن اغلب كودكان، و بودند شده بنديدرجه كننده طرد و كننده مداخله توجه،بي

 اين كردمي ورتص بالبي. كردندمي گريه شدت به كرد،مي ترك را اتاق وي كه هنگامي و بودند مادر حضور نگران نيز بسياري بودند، مستقل بسيار
 و خود به متكي حد، از بيش كه شودمي بزرگسالي كودك،. شود تبديل شخصيت فراگير و شده تثبيت بخش يك به است ممكن دفاعي رفتار
 برقرار هاآن با صميمانه روابطي بتواند كه كندنمي اعتماد قدرآن ديگران به و داردبرنمي دست بدگماني از هرگز كه شخصي است، وابسته غير
 .كند

 يطمح در كاوش به اصالً كه بودند چسبيده او به و بودند ما حضور نگران چنان نوزادان اين ناآشنا، موقعيت در : دوسوگرا ناایمن نوزادان ـ3
 در او با سويه دو رفتاري آشكارا مادر، برگشت هنگام و شدندمي آشفته بسيار كرد،مي ترك را اتاق مادر كه هنگامي. پرداختندنمي خود اطراف
 .راندندمي خود از خشم با او بعد لحظاتي و شدندمي نزديك او به لحظاتي گرفتندمي پيش
 ايهموقعيت در و بودند پاسخده و صميمي هاموقعيت برخي در. كردندمي رفتار متناقض ايشيوه به خود، نوزادان با معموالً مادران اين خانه، در

 .ساختمي نامطمئن كردند،مي پيدا نياز او به كه هنگامي مادرشان، حضور از را كودكان ظاهراًٌ  تناقض، اين. داشتند آن با مغاير رفتار ديگر
 مقاومت نآ برابر در بلكه بودند، مادر با تماس كردن برقرار درصدد نوميدي با تنها نه كودكان زيرا اند،ناميده نيز  مقاومت گاه را سوگرا دو الگوي
 .كردندمي نيز

 تفاوت اند،شده بنديطبقه «ايمن دلبستگي» عنوان تحت آشنا نا موقعيت در كه كودكان كه اندداده نشان مطالعات از تعدادي: پيگيري مطالعات
 مادرانه حساسيت محصول ايمن، دلبستگي كه است كرده گزارش اينزورث. داشت خواهد ادامه سالگي 15  سن تا كودكان، ساير با آنان رفتاري

 .است كودك نيازهاي و عاليم به
 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد کتاب جامع  007)صفحه  

 ايمني لبستگيد كه بزرگساالني تحقيقات نتايج مطابق. است بزرگسالي در عاشقانه روابط براي قدرتمندي بينپيش كودكي دلبستگي خاطرات
 حسادت، ،داشتند جودوري دلبستگي كه بزرگساالني. كردند توصيف دوستي و خشنودي اعتماد، برحسب را خود عشقي رابطه مهمترين داشتند،
 از ملوم هاآن عشقي رابطه ترينمهم داشتند، مقاوم دلبستگي كه بزرگساالني. بود حاكم هاآن عاشقانه روابط بر پذيرش عدم و عاطفي فاصله

کتاب جامع  749)صفحه  .داد خواهد پاسخ هاآن محبت به همسرشان آيا كه بود باره اين در نااميدي و هيجاني هايخيز و افت حسادت،
 ، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(پارسهروانشناسی رشد 

 


