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 رشد روانی- اجتماعی اریکسون)با تاکید بر خود یا من یا ایگو- اجتماع یا فرهنگ- فرایند اپی ژنتیک: رشد گام به گام یا جزء به جزء(

 بحران روانی ـ اجتماعی مرحله
 -روانی

 جنسی

نیرومندی 

 بنیادی
 روابط مهم آسیب اساسی

 نوباوگی یا طفولیت -1

1-0  

ادی:اعتماعتماد بنیادی در برابر بی  

فع نیازهای اساسی توسط مادر/ باعث امنیت و اطمینان میشهر -  

بط شی(: هم حسی بدنی مادر و کودکسالیوان)روا -  

ثبت: باعث ناسازگاری و روان رنجوری)روان نژندی(مرشد  -  

نفی: باعث رشد بدخیم و روان پریشی)روان گسستگی(مرشد  -  

گیریکناره امید دهانی  مادر 

 کودکی اول-2

3-1 

 استقالل یا خودمختاری در برابر شرم و تردید:

و جامعه)اجبار اجتماعی( اولین تعارض فرد -  

ودمدارینه گفتن، ابراز وجود و خ -  

ر ساز یا دوساله های بدقلقکوچولوهای دردس -  

ن تاکید زیاد بر استقالل داشت)انتقاد به او(اریکسو -  

 اراده مقعدی
 وسواس

 وجدان سخت گیر
 والدین

 کی دومکود-3

 )دوره پیش دبستانی(

7-3 

 ابتکار عمل در برابر گناه:

ازی، کنجکاوی، جستجو و سازماندهی فعالیت های جدیدبسن  -  

هآزادی انتخاب از طرف خانواد -  

 آلتی)احلیلی(

 فالیک
 خانواده بازداری هدف

دوره مدرسه یا  -4

 دبستان

11-7 

کوشی یا سازندگی در برابر حقارت:سخت  

توانمندی و مهارت شبیه بزرگساالن دوره اثبات   

تکنولوژی /ترغیب به ابداع و نوآوری  

 همسایگان، مدرسه رکود شایستگی نهفتگی)کمون(

 نوجوانی -5

20-11 

هویتی یا سردرگمی نقش:هویت در برابر بی  

ن کیستم؟/ دوره خودسنجی و خودتصوری/ دوره هماهنگی درونیم -  

در طول عمرهره وری بیک نقطه عطف جهت تثبیت  -  

شتنهمانندسازی با خوی /مرحله مهلت یا تعلیق روانی اجتماعی -  

وژی انعطاف ناپذیرهمادگری: یک ایدئول -  

های همسالگروه انکار نقش وفاداری تناسلی  

 جوانی -6

 )بزرگسالی اولیه(

40-20 
 

 صمیمیت در برابر انزوا:

واجازد دلبستگی متقابل و گران/مردم آمیزی و پیوند با دی -  

میمانه نیازمند فداکاری، سازش و مدارا استرابطه ص -  

، خودافشاگری است.یک مولفه مهم صمیمت -  

 تک بودن عشق جنسی
شریکان جنسی، 

 دوستان

 میانسالی -7

 )بزرگسالی ثانویه(

60-40 

 زایندگی در برابر رکود یا تولید در برابر پوچی یا 

 پدیدآورندگی در برابر فرورفتگی:

ستمشخصه سازگاری روانی اجتماعی دوران میانسالی ازایندگی  -  

بهره وری یا خالقیت و خودزایی یا توسعه فردیسن  -  

میت به نسل آینده/ دوره واقع نگری و استعدادهای عقلیاه -  

 مراقبت تولیدمثل

 طرد

فقدان عالقه به 

 کار

تقسیم کار و 

 مشارکت

 پیری -8

 )بزرگسالی پایانی(

 60بعد 

 

بر عدم انسجام یا یکپارچگی در برابر عدم یکپارچگیانسجام در برا  

 یا امید در برابر نا امیدی:

رور و ارزیابی گذشته/ دوره انحطاط/ دوره تالش و کوشش درونیم -  

فیلم توت فرنگی های وحشی -  

لذت جویی 

 کلی
 تمامیت بشر خواری خرد
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 )تألیفی، ارشد و دکتری(اریکسون نظریه روانی اجتماعی تست های فصل

       اصوالً درباره چیست؟ نظریه اریکسون  -1

 (superego«)فرامن» اجتماعی  -( رشد روانی2 (ego«)من» اجتماعی  -( رشد روانی1

 (superego «)فرامن» ( رشد روانی 4      (  ego«)من» ( رشد روانی 3

     ریکسون مهمترین عامل سازنده شخصیت  را چه می داند؟     ا -2

 ( تعقل4 ( ژنتیک 3 تجارب بنیادی   ( 2 ( تجارب اجتماعی         1

   رود. ه اعتقاد اریک اریکسون، مراحل رشد روانی اجتماعی بر مبنای اصل ............. پیش میب -3

   ( هم ترازی4 ( میان واگرایی 3 ( خودنظم جویی 2 ( اپی ژنتیک 1

          است؟ ن مرکب از چند مرحله ی تحول روانی در انسان براساس نظام اریکسورخهچ -4

 ( هشت مرحله 4 ( شش مرحله 3 ( پنج مرحله 2 ( سه مرحله 1

                                                    ؟ نیستی اریکسون صحیح کدام گزینه بر اساس نظریه -5
 گیری اریکسون، روانی ـ اجتماعی است.( موضع1 

 هاست.ی تعارضدهی انحالل فزاین( تحول در نظر وی به منزله2 

 ی پایانی تحول روانی ـ اجتماعی است.( پدیدآورندگی کامل، وهله3 

 شودی فرد و توقع محیطی ایجاد می( تعارض موجود، از خواسته4 

                دهد؟    چندمین مرحله تحول روانی را تشکیل می« دگی در مقابل  رکودزاین»ی اریکسون، ر نظریهد -6

        ( هفتمین4 ( پنجمین 3 ( چهارمین 2 ( سومین 1

  ر نظر اریکسون، در مرحله اول) اعتماد در برابر عدم اعتماد(، رشد سالم منوط به چه فرایندی است؟د -7
 ( حل انتظارات معین4 های منطقی( حمایت3 ( فراهم آوردن آزادی2 ( رفع نیازهای اساسی1

 به دارد، وجود مادر و نوزاد نیب یجسم یاحساسهم ینوع یزندگ هیاول یهاماه رد که است نیا بر اعتقاد هینظر کدام در -8

   کند؟یم اضطراب احساس زین او مادر اضطراب با و کرده احساس را مادر تنش حالت رخواریش نوزاد که یطور
 سازی شناختی( نظریه هم4 ( نظریه تبادل اجتماعی3 فردی( نظریه میان2 گرایی( نظریه هم1 

   گیرد.کل می. نیز شه اعتقاد اریک اریکسون، چنانچه اطفال به اطرافیان خود اعتماد کنند، در آنان احساس ..................ب -9

 ( هدف 4 ( وفاداری 3 ( امید 2 ( اراده 1

فی کشیده شود، ی اعتمادی سرانجام به انتهای قطب منب -ه اعتقاد اریک اریکسون، اگر رشد یک کودک در بحران اعتمادب -10

              پیامد احتمالی آن کدام مورد است؟                                            

 ( بدخیمی رشد)روان پریشی(4 ( خأل وجودی 3 ( اضطراب بنیادی   2          ناسازگاری( 1

در آینده  ینه را برای شکل گیری .................ه اعتقاد اریک اریکسون، رشد ناسازگار)قطب مثبت( در  سال اول زندگی زمب -11

                       کند.          فراهم می

 روان پریشی( 4 ( روان رنجوری 3 ( اختالل شخصیت   2 ( هیستری         1

 شود؟    مواجه می ز دیدگاه اریکسون در کدام یک از مراحل تحول روانی، کودک برای نخستین بار با اجبارهای اجتماعیا -12
 ( اعتماد 4 ( استقالل عمل )خود مختاری(3  ( ابتکار 2  ( پدید آورندگی 1

 هریک اریکسون، زمانی که حس استقالل و  اراده کودکان درحال شکل گیری است مهمترین عامل تعیین کنندبه اعتقاد ا -13

                        ............. آنهاست.

 ( والدین4 ها( همبازی3 علمان( م2 ( همساالن1
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             ز نظر اریکسون، کودک در چه سنی دارای بحران خودمختاری در برابر شرم است؟          ا -14
 سالگی   11-20( 4 سالگی   7-11( 3   سالگی 3-7( 2 سالگی   3-1( 1

 جتماعی اریکسون است ا -ریه رشد روانیرحله فالیک یا آلتی در نظریه فروید متناسب با کدامیک از مراحل نظم -15

 شرم و تردید  -خودمختاری( 2  بی اعتمادی -اعتماد( 1 

 حقارت -سخت کوشی( 4  احساس گناه -ابتکار( 3 

               ا توجه به نظریه اریکسون، نیاز کودک به آزادی انتخاب و بازیهای تخیلی در کدام مرحله بیشتر است؟  ب -16

                ( اعتماد در برابر عدم اعتماد2 برابر تردید و دو دلی  ( استقالل در1

 ( احساس حقارت در برابر سازندگی4 ( ابتکار در برابر احساس گناه3

                      بق نظر اریکسون، تجربیات ناگوار در مدرسه به چه چیزی منجر می شود؟ ط -17
 احساس سردرگمی( 4احساس حقارت               ( 3 ناه       احساس گ( 2احساس شرم و شک        ( 1

                    ر نظریه اریکسون، بهترین راه کمک به کودک در رسیدن به سازندگی کدام است؟د -18

 ( تشویق به عینیت دادن موضوعات4 ( تشویق و ترغیب کالمی3 ( ترغیب به ابداع و نوآوری2 ( ترغیب به فعالیت گروهی1

   کند احساس ..............  است.ساله را تهدید می 7ـ  11، بیشترین آسیبی که کودکان «اریکسون» ه براساس نظری -19

 ( شرم و تردید4 ( گناه 3 ( حقارت 2 ( آشفتگی نقش 1

                                  پرداز، بر رشد استقالل بیش از حد تأکید کرده است؟            کدام نظریه -20
 ( پیاژه4 ( ماهلر3  ( اریکسون2 ( بندورا1

اس لیاقت کسب کرده است در مرحله اجتماعی احس -ریکسون، کودکی که با اتمام مرحله خاصی از رشد روانیبه اعتقاد ا -21

                      بعد با کدام بحران رشدی مواجه خواهد شد؟ 

 ( خودپیروی ـ شک و شرم4 ( سازندگی احساس حقارت3 گناه ( ابتکار ـ احساس2 ( هویت ـ سردرگمی1

         گردد؟  می ی اریکسون، دوره نوجوانی با کدام مرحله آغازر نظریهد -22

  ( صمیمیت در برابر گوشه گیری2 ( خودمختاری در برابر تردید1

 ( تبحر)کارآیی( در برابر احساس حقارت4 نقشهویت در برابر سر درگمی (3

  شوند؟یم مطرح یاوهله چه در کسونیار نظر در« یخودسنج» و« خود از تصور»یندهایفرا -23
 ( پدیدآورندگی در مقابل راکدماندگی2 ( تحقق عمل در برابر احساس خودکهتری1 

 گریز)انزواطلبی(در برابر مردم ( دیگرآمیزی4 ( احراز هویت در برابر پراکندگی نقش3 

  ؟ انجامدبه کدام مورد می یابیفق بحران خویشتنحل مو از نظر اریکسون -24
 ( استقالل هیجانی4 ( اعتماد3 ( سازندگی2 ( وفاداری1

  ای در زندگی مطابقت دارد؟میزی در نظام اریکسون با چه دورهی مردم گریزی و مردم آرحلهم -25

 ( پیری 4 ( جوانی 3 ( نوجوانی 2 (کودکی 1

   ام بحران زیر مواجه است؟             یل بزرگسالی با کداز نظر اریکسون، فرد در اوا -26

 ( زایندگی در برابر رکود2  ( صمیمیت در برابر انزوا1

 ( کمال در برابر نا امیدی  4 ( سازندگی در برابر حقارت   3

                           افتد.اتفاق می ………و مسئولیت نسبت به نسل آینده، در مرحله  خالقیت« اریکسون»براساس نظریه  -27

 ( تولید در برابر احساس پوچی 2 (کمال در برابر احساس نومیدی     1

 ( هویت یابی در برابر آشفتگی نقش 4 ( احساس ابتکار در برابر احساس گناه 3
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  گیرد؟ز زندگی صورت میکدام دوره اه اعتقاد اریکسون، تالش برای دستیابی به حس انسجام و تمامیت خود به دنبال حل بحران ب -28

 ( پیری4 ( میانسالی3  ( جوانی2 ( نوجوانی1

                   ؟              ستیچ کسونیار هیدر نظر یتعارض روانشناخت نیآخر -29

 در برابر انزوا تیمیصم( 2 تر رفتن از خوداانسجام خود در مقابل فر( 1

 برابر احساس گناه ( ابتکار در4 یدیام انسجام خود در مقابل نا (3

      ز نظر اریکسون، پیشرفت غایی دوران پیری مستلزم دستیابی به کدام مورد است؟     ا -30

 یتص( عروج شخ4 ( فردیت 3 ( تبلور خویشتن   2 ( پکپارچگی خود         1

 ها وترین طرحود که بزرگشآید که فرد متوجه مین هنگامی به وجود میبه اعتقاد اریکسون در کدام مرحله رشد بحرا-31

                                                           ترین آرزوهایش محکوم به شکست هستند؟                                                          محبوب
 ( سازندگی در برابر احساس حقارت2                                            ( ابتکار در مقابل احساس گناه1 

 ( خودپیروی در مقابل شک و شرم4  ( هویت در مقابل سردرگمی3 

      است؟ استوار مورد کدام بر کسون،یار کیار یتحول یهینظر-32
 توانی( قانون هم4 بازپیدایی ی( فرضیه3 ژنتیک( اصل اپی2 جویی( اصل تعادل1 

      است؟ مورد کدام کسون،یار یهینظر گناه احساس ـ تکاراب یمرحله یدیکل و مهم یژگیو-33
 پذیری( مسئولیت4 ( شایستگی3 ( استقالل2 ( کنجکاوی1 

یر ود از طریق تاثنگرانی افراد در خصوص تعلیم و تربیت، راهنمایی و تاثیر گذاشتن بر نسل آینده و جاودانه ساختن خ -34

 )تالیفی سام خانیان(    ه نام دارد؟از دید اریکسون چ گذاشتن بر آنها
 هویت( 4 زایندگی( 3 انسجام( 2 عشق( 1 

 امدهایپ کدام شیدایپ موجب بیترت به یدبستان و یدبستانشیپ یهادوره در یاجبار یآموزش یهابرنامه کسونیار نظر از-35

                                                                                                            (96)دکتری                شود؟یم
 ( شرم و انزوا4 ( شرم و حقارت3 ( گناه و حقارت2 ( انزوا و گناه1

 (98)ارشد  گیرد؟ ریکسون و فروید، مرحلة ابتکار در برابر احساس گناه، در برابر کدام مرحلة فروید قرار میدر مقایسة ا -36
 ( نهفتگی4 ( آلتی3 ( مقعدی2 ( دهانی1 

 (99)ارشد   تری دارد؟ه اعتقاد اریک اریکسون، در دورة جوانی کدام مورد در کاهش اختالف بین زوجین نقش مهمب -37

 ( رسش اجتماعی4 ( دلبستگی متقابل3 ( رشد هیجانی2 ( بلوغ جنسی1 

 (99ارشد ) روابط پایدار، بیانگر کدام مفهوم است؟  ها وها، آرمانکم و کاست ارزشز منظر تحولی، ظرفیت پیگیری بیا-38

 آمیزی( مردم4 نوایی( هم3 ( تعهد2 ( اعتماد1 

 (98دکتری )  ز دیدگاه اریک اریکسون، مؤلفة مهم مرحلة صمیمیت در برابر انزوا، کدام مورد است؟ا -39
 زدایی( فردیت4 ( خودافشاگری3 ( خودشیفتگی2 داری( خویشتن1 

 (98دکتری ) مربوط به کدام مرحلة رشدی است؟ « های بد قلقدو ساله»اریک اریکسون، اصطالح  در نظام-40
 ( سازندگی در برابر حقارت2  اعتمادی( اعتماد در برابر بی1 

 ( خودپیروی در مقابل شرم و تردید4  ( ابتکار در برابر احساس گناه3 

توانست جانشین آن چیز دیگری نمیداده است و هیچباید رخ می چهفرد به عنوان آنچرخة زندگی منحصربه پذیرش» -41

 (99)دکتری  ، بازتاب کدام مفهوم است؟ «شود
 ( خودشیفتگی4 ( پدیدآیی3 ( انسجام2 ( تقارن1 
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 (99)دکتری  ز نظر اریکسون در مرحلة خودمختاری در برابر تردید، احتمال بروز کدام آسیب بیشتر است؟ا -42
 گیری( کناره4 ( طردگرایی3 ارت( حق2 ( وسواس1 

 ست؟ اریکسون کدام مورد بیانگر تالش متفکرانه برای دستیابی به ارزش و معنای زندگی در رویارویی با مرگ به اعتقاد ا -43
 (1400)ارشد 

 ( خردمندی4 ( وفاداری3 ( ابتکار2 ( امید1 

آمیز کدام دتاً به دنبال حل موفقیتئولوژی یا گروه قومی عمها، ایدای از ارزشر نظری اریکسون، همانندسازی با مجموعهد -44

 (1400)ارشد  آید؟ بحران به دست می
 ( زایندگی در برابر رکود2  ( ابتکار در برابر گناه1 
 ( صمیمیت در برابر انزوا4 یابی در برابر سردرگمی نقش( هویت3 

 (1400)دکتری   است؟ نامیده« قبل از طوفانآرامش »یک از مراحل تحول فروید را ریک اریکسون کداما -45
 ( کمون4 ( تناسلی3 ( ادیپی2 ( آلتی1 

 (1401)ارشد   آید؟ ه اعتقاد اریکسون، کدام ویژگی به عنوان یکی از عناصر زایندگی به شمار میب -46
 ( خالقیت4 ( سبک اسنادی3 ( همانندسازی2 زدایی( حساسیت1 

کند، پس از ها و انجام وظایف احساس توانمندی مین فردی که در آموختن مهارتود به عنوادر نظر اریکسون، برداشت از خ -47

 (1401)ارشد  گیرد؟ حل کدام بحران شکل می
 رکود ( زایندگی ـ4 شک و شرم ( کارآیی ـ3 ( ابتکار ـ احساس گناه2 یابی ـ سردرگمی نقش( هویت1 

 شناختی، تحلیل روانی تاریخی و کدام مورد دیگر استفاده کرد؟های انسانی خود از بررسیظریهناریکسون در ساختن  -48
 (1401 ارشد)

 ( تحلیل عاملی4 ( رویکرد واژگانی3 ( بازی درمانی2 ( درمان با نقش معین1 

 تألیفی سام خانیان()   .، نیرویی راهگشا برای تحول است................اریکسون معتقد بود که از  -49
 ( عشق4 ( استقالل3 من( 2 ( هویت1 

 تألیفی سام خانیان()  همترین کارکرد خود از دید اریکسون، شکل گیری چیست؟م -50
 هویت ایمن( 4 ( خرد3 ( دلبستگی متقابل2 ( اعتماد1 

جای ود جایگزینی قضاوت شخصی خ وانتقال از کنترل بیرونی به سمت کنترل درونی  کدام مرحله اریکسونمشخصه  -51

 تألیفی سام خانیان()      اقبان است؟قضاوت مر
 ( صمیمیت در برابر انزوا2  ( هویت در برابر سردرگمی نقش1
 ( خودپیروی در مقابل شرم و تردیدزایندگی در برابر رکود4  احساس گناه ابتکار در برابر( 3

 ان(تألیفی سام خانی)ی اریکسون است؟کدام مرحله رشد روانی اجتماعساز جلوه ای از نیاز اولیه  کوچولوهای دردسراصطالح  -52
 ( سازندگی در برابر حقارت2  اعتمادی( اعتماد در برابر بی1

 شرم و تردید خودپیروی در مقابل( 4  ( ابتکار در برابر احساس گناه3 

 تألیفی سام خانیان() ؟فهوم باندبازی و هم شکل طلبی برای کدامیک از مراحل رشد اریکسون بکار رفته استم -53

 اعتماد( 4 صمیمیت( 3 هویت( 2 ابتکار( 1 

 قی هستند؟اف و رعایت مالحظات اخالدنبال تعادل بین پیگیری اهد افراد کدام مرحله رشد روانی اجتماعی اریکسون،در  -54
 تألیفی سام خانیان()     

 ( سازندگی در برابر حقارت2  اعتمادی( اعتماد در برابر بی1 
 ( خودپیروی در مقابل شرم و تردید4  گناه اسبرابر احس( ابتکار در 3 
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 تألیفی سام خانیان()     نامید؟ مرحله را تجاوز یا حریم گذری کداماریکسون روش اساسی  -55
 احساس گناه در برابر( ابتکار 2  زایندگی در برابر رکود( 1 

 انسجام در برابر عدم انسجام( 4  هویت در برابر سردرگمی نقش( 3 

 گردد؟می کند که زیربنای تکنولوژیهای اجتماعی کودک رشد میمهارت رشد روانی اجتماعی اریکسون،م مرحله کدادر  -56
 تألیفی سام خانیان()     

 سازندگی در برابر حقارت( 2  اعتمادی( اعتماد در برابر بی1 

 شرم و تردید خودپیروی در مقابل( 4  در برابر احساس گناه( ابتکار 3 

 تألیفی سام خانیان() شده است؟ در فیلم توت فرنگی های وحشی بسیار عالی نشان داده  کدام مرحله اریکسونبحران  -57

 کودکی( 4 جوانی( 3 نوجوانی( 2 پیری( 1 

 تألیفی سام خانیان()  مهمترین منبع خودارزشمندی یا عزت نفس چیست؟ ،سوزان هارتراز دید  -58

 توانایی های بدنی( 4 عملکرد تحصیلی( 3 پذیرش اجتماعی( 2 خود اهریشکل ظ( 1 

 تألیفی سام خانیان()  ؟دارد عمده ای در عزت نفس نقش زیراز عوامل  کدام یک ،سوزان هارتراز دید  -59

 اجتماعیحمایت ( 4 دارایی مالی( 3 خودکارآمدی( 2 موفقیت تحصیلی( 1 

 ند؟هست ی کسب شدهایی جهت استفاده از مهارتهاه هرادنبال  افراد کدام مرحله رشد روانی اجتماعی اریکسون،در  -60
 تألیفی سام خانیان()

 احساس گناه در برابر( ابتکار 2  زایندگی در برابر رکود( 1 

 انسجام در برابر عدم انسجام( 4  نقش برابر سردرگمیهویت در ( 3 

گردند. تحمل شکست چک دچار نفرت میشوند و از هر چیز کورحله بسیار حساس میماز دید اریکسون افراد در کدام  -61

 دهند؟ها را به خود نسبت میشکست دیگران را ندارند، زیرا این تحقیر و

 تألیفی سام خانیان()  ؟از دید اریکسون، الزمه یک صمیمیت واقعی چیست -62

 تولید فرزند( 4 رابطه جنسی با کیفیت( 3 دلبستگی متقابل( 2 من متعالی( 1 

گیرد، ت میگام است و این رشد طبق سرعت از پیش تعیین شده و با ترتیب ثابتی صوربههای جنین گامامرشد اند اینکه -63

 تألیفی سام خانیان()  اشاره به کدام اصل دارد؟

 الگوریتم یا مراحل پیاپی( 4 ژنتیکاپی ( 3 میکروژنتیک( 2 اورتوژنیک( 1 

 تألیفی سام خانیان()   ؟یز سالمت روانشناختی استنشانه ای از رسش و ناز دید اریکسون کدام مفهوم  -64

 زایندگی( 4 اعتماد( 3 هویت( 2 عشق( 1 

 تألیفی سام خانیان()    ؟نمی گیرداز دید اریکسون زایندگی از کجا نشأت  -65
 مقتضیات بیرونی یعنی انتظارات و مسئولیت ها( 2 تمایل درونی برای جاودانه بودن( 1 

 خرد( 4  نوع دوستی( 3 

 تألیفی سام خانیان()  برای کدام مرحله رشد روانی اجتماعی اریکسون مطرح شده است؟ مهلت یا تعلیق روانی اجتماعی -66
 صمیمیت( 4 هویت( 3 انسجام( 2 زایندگی( 1 

 ست؟ارفته قاد قرار گرزند مورد انتنظریه بخاطر لحاظ نکردن افراد مجرد و تنها، افراد همجنس گرا و افراد فاقد فکدام  -67 
 تألیفی سام خانیان()

 کتری( 4 گیلیگان( 3 اریکسون( 2 کلبرگ( 1 
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  یعنی چه؟نسبت به خود  هوشیاری و اهداف و افزایش بازگشت به درون نگری و وسوسه ارزیابی مجدد تعهدات -68
 تألیفی سام خانیان() 

 ( زایندگی4 بازنگری میانسالی (3 ( هویت2 خرد( 1 

وران را تغییر جهت به دچه کسی که میانسالی را زمان تغییر جهت به سمت درون تلقی می کرد، این اریکسون برخالف  -69

   سمت بیرون می داند؟

 ( نیوگارتن4 وایلنت (3 یونگ( 2 لوینسون( 1 

 تألیفی سام خانیان()   ؟رویکرد اصلی رشد روانی اجتماعی بزرگسالی استنظریه اریکسون جزء کدام  -70
 مرحله ای -هنجاری( 4 سنخ شناسی (3 ( صفت2 رویدادها ( زمانبندی1 

 تألیفی سام خانیان()  ؟نمی شودکدام گزینه جزء نقاط ضعف نظریه اریکسون محسوب  -71
ه طقه، من شیوای هر منبه نظر اریکسون بر لیبیدویی فروید مرتبط سازد.اریکسون کوشید تا جنبه های گوناگون رشد من را به مناطق ( 1

 یژه ای با جهان خارج دارد. در واقع توصیف او از مراحل ناقص بود.تعامل و

 زده است. زندگی را به هم گره( تحوالت روانی اجتماعی کل 2 

 ادعا درباره تفاوت های زیستی شخصیت مردان و زنان.( 3

 برخی مفاهیم وی مبهم است و بر رشد استقالل بیش از حد تأکید دارد. ( 4

 را از طریق رویدادهای زندگی وده از چه روشی دیدگاه آزمودنی را به عنوان دیدگاه خودش می پذیرفت اریکسون با استفا -72

 تألیفی سام خانیان()   ؟ کردچشمان آن شخص ارزیابی می

 بررسی انسان شناسی( 4 گرایی منضبطذهن  (3 بازی درمانی( 2 تحلیل روانی تاریخی( 1 

  ؟ کدام مرحله پیاژه استاحساس گناه شبیه برابر با در  یعنی ابتکار یکسونمرحله سوم رشد روانی اجتماعی ار -73
 تألیفی سام خانیان()    

 عملیاتی( پیش 4 حسی حرکتی (3 ( عملیات صوری2 ( عملیات عینی1 

ی های ئولوژیافتگی مفهوم من است که حدودی غیرقابل انعطاف، مطلق و قراردادی دارد و فرد را در برابر اید نوعی سازمان -74

 افراطی آسیب پذیر می کند:

 ( مراقبت4 وسواس (3 ( هویت پراکنده2 همادگری( 1 

 است؟ رکوددر برابر احساس  زایندگیدام گزینه از نتایج مثبت مرحله سوم اریکسون یعنی ک -75

 داشتن هدففعالیت، هدایت و لذت از پیشرفت، ( 1

 ور از اتمام یک کار( توانایی جذب شدن به کارهای مولد و احساس غر2

  اعتماد به تداوم و یکپارچگی شخصیت و احراز شغل (3

 و روابط با دیگرانتوانایی توجه کامل به کار ( 4
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