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 شناسی رشدنکته مهم درس روان ۱۰۰ ١

  :1نکته مهم 
ایین هستند پعقیده دارند افرادی که در یک خصوصیت باال یا  کنندتاکید می ثباتنظریه پردازانی که بر  

  کنند.می تاکیدوراثت دازان بر اهمیت مانند.این نظریه پردر سنین بعدی نیز به همین صورت می

  :2نکته مهم 
ر را تعیین دارند که تجربیات اولیه الگوی دایمی رفتا دانند عقیدهرا مهم می محیطنظریه پردازانی که 

  کنند.می

  :3نکته مهم 
یاً با سن ارتباط دارند و بنابراین می افتند و توان پیش بینی کرد که چه موقعی اتفاق میرویدادهایی که قو

  شوند.نامیده می تاثیرات سنیابند چه مدت ادامه می

   :4نکته مهم 
در نظر داشت. در دیدگاه جان الک کودکان در شکل دادن لوح سفید کودک را به صورت  جان الک

در  منفعلکنند نقش کمی دارند و نقش کودک سرنوشت خود که دیگران آن را روی لوح سفید حک می

  نظر گرفته شده است.

  :5نکته مهم 
ز ادر نظر داشت. او عقیده داشت کودکان به طور طبیعی های اصیل وحشیکودکان را به صورت  روسو

ای فطری برای رشد منظم و سالم برخوردار هستند. فلسفه روسو هبت درک درست و غلط و برنامهمو

  است.کودک محور ای فلسفه

  :6نکته مهم 
های ری از تعداد زیادی افراد ارزیابیدر رویکرد هنجا را مطرح کردند.رویکرد هنجاری هال و گزل 

  .شوندهای مربوط به سن محاسبه میمیانگین برای نشان دادن رشد عادیآید و رفتاری به دست می

  :7نکته مهم 
  را ساخت. آزمون هوشروانشناس فرانسوی با استفاده از رویکرد هنجاری اولین  آلفرد بینه

  :8نکته مهم 
  رد.بر رشد تاکید ک فرزند-والده اولیه ای بود که روی تاثیر رابطنظریه فروید اولین نظریه

  :9نکته مهم 
  ، قسمت هشیار و منطقی شخصیت است.خوددر نظریه فروید 
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 شناسی رشدنکته مهم درس روان ۱۰۰ ٢

  :10نکته مهم 
ه فرد شخص است که بررسی تاکید آن بر تاریخچه زندگی منحصر ب روانکاویترین امتیاز دیدگاه مهم

گاه شدن از آن ارزشمند است. روش مورد استفاده در این دیدگاه  رد پژوهی مو یا روش بالینی کردن آن و آ

  است.

  :11نکته مهم 
یکسون نظریه پنج مرحله اول مرحله  ۳است ولی اریکسون  رویدف جنسی-رشد روانی شبیه مراحل ار

  .به نظریه خود اضافه کرده است بزرگسالی را نیز

  :12نکته مهم 
ظر نیروی برتر در رشد است. رشد از ن محیطهماهنگ با لوح سفید جان الک نتیجه گرفت که  واستون

اسخ تشکیل پ-های محرکاست که از افرایش تدریجی تعداد و نیرومندی ارتباطپیوسته  واتسون فرایندی

  شود.می

  :13نکته مهم 

گیری به عنوان منبع قدرتمند رشد تاکید دارد که به تقلید یا یادگیری بر سرمشق آلبرت بندورانظریه 

 روف است.ای نیز معمشاهده

  :14نکته مهم 
کنند که از الگوهای عمل مرحله را طی می ۴تاکید دارد. به عقیده پیاژه کودکان  انسان فعالنظریه پیاژه بر 

  رکتی کودک تا سیستم استدالل انتزاعی نوجوان گسترش دارند.ح-حسی

  :15نکته مهم 
شود. شالوده کردارشناسی بر به ارزش سازگارانه یا بقای رفتار و تاریخ تکامل آن مربوط می کردارشناسی

  است. نیکو تین برگنو  کنراد لورنزاساس نظریات 

  :16نکته مهم 
ازگارانه س، مدت زمان محدودی است که در آن فرد از لحاظ زیستی آمادگی دارد تا رفتارهای دوره بحرانی

  اما به حمایت محیط تحریک کننده نیاز دارد.خاصی را فرابگیرد 

  :17نکته مهم 
یه اجتماعی ها و عقاید به نسل بعدی انتقال ر نحوه ای که فرهنگ و ارزشبفرهنگی ویگوتسکی -نظر

  می یابد تمرکز میکند.
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 شناسی رشدنکته مهم درس روان ۱۰۰ ٣

  :18نکته مهم 
گاهتر  ویگوتسکیبه عقیده  جامعه تعامل اجتماعی و مخصوصاً گفت و گوهای یاری بخش با اعضای آ

دهد فراگیری کنند های تفکر و رفتار کردن را که فرهنگ جامعه را تشکیل میبرای این که کودکان شیوه

  ضروری هستند.

  :19نکته مهم 
یه سیستم های بوم شناختی برونفن برنر: گیرد که درون سیستم این نظریه فرد را به صورتی در نظر می نظر

 ۴این نظریه شامل  گذارند.طح از محیط پیرامون بر او تاثیر میکند که چندین سپیچیده روابطی رشد می

  سطح است: ریزسیستم، میان سیستم، برون سیستم و کالن سیستم.

  :20نکته مهم 
  شوند.های پدیداری نامیده میقابل مشاهده هستند تیپ خصوصیاتی که مستقیماً  ،تیپ های پدیداری

ای به تیپ ارثی بستگی دارند و همین طور تحت تاثیر یک عمر تاریخچه این خصوصیات تا اندازه

  .گیرندمیتجربیات هر فرد نیز قرار 

  :21نکته مهم 
یگوس های حاصل از پدر و مادر متفاوت باشند کودکاگر آلل روابط بین  در این صورت .است هتروز

  .کنندی را که آشکار خواهد شد تعیین میها صفتآلل

  :22نکته مهم 
یک هفته فقط ن-در وراثت بارز دهد.روی می نهفته-وراثت بارز های هتروزیگوستعدادی از جفتدر 

د نهفته که تاثیری ندارآلل دوم شود.گذارد و این آلل بارز نامیده میآلل بر خصوصیات کودک تاثیر می

  .شودنامیده می

  :23نکته مهم 
رو به رو  غلبه ناقصشود و با به طور کامل برقرار نمینهفته -رزدر برخی شرایط هتروزیگوس رابطه با

ا شوند و به صفتی مرکب یبه موجب آن هر دو آلل جلوه گر مینوعی وراثت است  غلبه ناقص .هستیم

  ای از غلبه ناقص است.نمونه صفت سلول داسی شکل د.شوصفتی بینابین این دو منجر می

  :24نکته مهم 
شوند یمنتقل مهای غیر جنسی را که توسط کروموزوم های نهفتهاختاللو زنان به احتمال برابری  مردان

شوند زیرا به احتمال بیشتری مبتال می مردان Xاما در وراثت مرتبط با کروموزوم  برند.را به ارث می

  .های جنسی آنها همانند نیستندکروموزوم
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 شناسی رشدنکته مهم درس روان ۱۰۰ ۴

  :25نکته مهم 
بیست  موارد از ناتوانی جفت %۹۵در  این بیماری ترین اختالل کروموزومی است.شایع نشانگان داون، 

فرد جدید به جای دو تا کروموزوم طبیعی  .شودشی میها در جدا شدن به هنگام میوز ناو یکم کروموزوم

بیشتر  درش سن ماافزایسه تا از آنها را به ارث می برد. خطر به دنیا آوردن کودک مبتال به نشانگان داون با 

  شود.می

  :26نکته مهم 
ی باعث رشد جنسXXY .بیشتر دارند :  Xدهد.یک کروموزوم در پسرها رخ مینشانگان کالین فلتر، 

  شود.ناقص و مشکالت کالمی و عقب ماندگی ذهنی می

  :27نکته مهم 
پیچیده در  های فردی در صفاتپردازند که تفاوتارزیابی این موضوع میبه  توارث پذیریبرآوردهای 

قات برآوردهای توارث پذیری از تحقی جمعیتی خاص تا چه اندازه ای ناشی از عوامل ژنتیکی هستند.

  کنند.ضای خانواده را مقایسه میشوند که خصوصیات اعخویشاوندی حاصل می

  :28نکته مهم 
اکنش دامنه و است.پاسخ منحصر به فرد هر کس به محیط که به صورت ژنتیکی تعیین شده دامنه واکنش، 

دهد که چون هر یک از افراد ساخت ژنتیکی منحصر به فردی دارند به محیط یکسان به صورت نشان می

  .دهندمتفاوتی پاسخ می

  :29نکته مهم 
  ت.گرایش وراثت به محدود کردن رشد برخی خصوصیات به فقط یک یا چند پیامد اس ،هدایت کردن

  :30نکته مهم 
فقط نیروهای محیطی  کند واع محیط ها به صورت مشابه رشد میهدایت شده است در انو رفتاری که قویاً 

یاً  توانند آن را تغییر دهند.قوی می اما هوش و شخصیت . هدایت شده است رشد ادراکی و حرکتی کودک قو

  .کمتر هدایت شده هستند

  :31نکته مهم 
  شود.نامیده می موقعیت گزینیکنند تکمیل می هایی که وراثت ما رایطگرایش به انتخاب کردن فعال مح
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 شناسی رشدنکته مهم درس روان ۱۰۰ ۵

  :32نکته مهم 
هایی والدین محیط حیط کنترلی ندارد.م -کودک بر این نوع از همبستگی ژنتیک  ،همبستگی انفعالیدر 

  قرار دارند. کنند که تحت تاثیر وراثت خودشانرا تامین می

  :33نکته مهم 
کنند که تحت تاثیر وراثت آنها قرار دارند و هایی را فراخوانی میپاسخ ،کودکانهمبستگی فراخوانشیدر 

  کنند.آنها را تقویت می ها نیز شیوه پاسخ دهی اولیهاین پاسخ

  :34نکته مهم 
هنگامی که کودکان  .شودتر میحیط فعال شایعم -سنین باالتر همبستگی ژنتیک درهمبستگی فعال، 

ژنتیکی آنها  هایکنند که با گرایشهایی را جست و جو میاالنه محیطنتخاب بیشتری دارند فعآزادی ا

  سازگار باشند.

  :35نکته مهم 
ه بمثبت پدر را  RHمثبت امکان دارد کودک گروه خون  RHمنفی باشد و پدر  RHدر صورتی که مادر 

  کودک بشود.تواند باعث عقب ماندگی ذهنی و سقط و صدمه قلبی و مرگ ین مغایرت میا ارث ببرد.

  :36نکته مهم 
و دوباره یقه دق ۱ارزیابی این  شود.استفاده میمقیاس آپگار برای ارزیابی سریع وضعیت جسمانی نوزاد از 

  گیرد.از تولد صورت می دقیقه بعد ۵

  :37نکته مهم 
لیت مسئوهای پیشانی قطعه هستند. قطعه های پیشانیمناطق مغزی که دوره بسیار طوالنی رشد دارند 

فتار از رتفکر را بر عهده دارند مخصوصا هشیاری و بازداری تکانه ها و ادغام کردن اطالعات و تنظیم 

  .طریق برنامه ریزی

  :38نکته مهم 
های دیگر به جانبی د. فرایند یادگیری زبان و مهارتشوتخصصی شدن دو نیمکره جانبی شدن نامیده می

  ی دارد.هر چه یک تکلیف دشوارتر باشد ارتباط بین دو نیمکره اهمیت بیشتر کند.شدن کمک می

  :39نکته مهم 
  اختالل رشد ناشی از فقدان محبت والدین است.نوعی  ناتوانی در رشد کردن غیر ارگانیک،
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 شناسی رشدنکته مهم درس روان ۱۰۰ ۶

  :40نکته مهم 
یه تمایز گیبسون، براساس  در دنیای ادراکی های تغییر ناپذیر محیط را نوباوگان به طور فعال ویژگینظر

  مانند)هایی که ثابت میکنند (ویژگیدایماً در حال تغییر جست و جو می

  :41نکته مهم 
 محیط تاثیر روی ای در نظر داشت که وقتی مستقیماً صورت کاوشگران فعال و با انگیزه کودکان را بهپیاژه 

  کند.گذارند تفکر آنها رشد میمی

  :42نکته مهم 
پیاژه تعادل  می کنند تا برون سازی که این وضعیت را درون سازیوقتی که کودکان زیاد تغییر نکنند بیشتر 

  شناختی نامید.

  :43نکته مهم 
  ترین دوره رشد پیاژه است.پیچیده حرکتی-مرحله حسی

  :44نکته مهم 
ء های برجسته شیهای آنها بر ظاهر کلی یا قسمتهستند، یعنی ادراک ادراکی هابندی بچهاولین طبقه

  استوارند.

  :45نکته مهم 
کودک  لیف اشاره دارد کهای از تکا(پتانسیل رشد) به دامنه منطقه مجاور رشدمفهوم خاص ویگوتسکی 

  جام دهد.ا را انتواند آنهرآید ولی با کمک افراد ماهرتر میتواند به تنهایی از پس آنها بهنوز نمی
  :46نکته مهم 

یه رفتارگرایی   داند.می تاثیرات محیطیرشد زبان را کامًال ناشی از  نظر

  :47نکته مهم 
برند که خطای گیرند گاهی آنها را خیلی محدود به کار میهنگامی که کودکان نوپا ابتدا کلمات را یاد می

  .شودگسترانی مصداق نامیده میکم
  :48نکته مهم 

 گیرد:شکل میمرحله  ۴دلبستگی در  جان بالبیبه عقیده 

  هفتگی )  ۶( تولد تا  مرحله پیش دلبستگی) ۱

   گی )ماه ۸-۶هفتگی تا  ۶( گیریمرحله دلبستگی در حال شکل) ۲
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 شناسی رشدنکته مهم درس روان ۱۰۰ ٧

  سالگی )  ۲ی ماهگی ال ۸-۶(  مرحله دلبستگی واضح) ۳

  بعد از آن ) سالگی و  ۲ماهگی تا  ۱۸(  تشکیل رابطه متقابل) ۴

  :49نکته مهم 
دهند که از امیال و آنها نشان می شوند.برای اولین بار قادر به اطاعت میماهگی  ۱۸تا  ۱۲کودکان بین 

گاه هستند و می   یروی کنند.ها و دستورات ساده پتوانند از درخواستانتظارات مراقبت کنندگان آ

  :50نکته مهم 
ای دیگر از رشد بازنمایی ذهنی در اوایل کودکی است. پیاژه اعتقاد داشت نمونه بازی وانمود کردن

اند تمرین و های بازنمایی ذهنی را که به تازگی فراگرفتهکودکان خردسال از طریق وانمود کردن طرحواره

  کنند.نیرومند می

  :51نکته مهم 
است. خودمحوری ناتوانی در  ریخودمحو ترین نارسایی تفکر پیش عملیاتی از نظر پیاژه اساسی

  تشخیص دادن نقطه نظرهای نمادی دیگران از نقطه نظرهای خویشتن است.

  :52نکته مهم 
است. برگشت ناپذیری یعنی ناتوانی  ناپذیری برگشتترین ویژگی غیر منطقی تفکر پیش عملیاتی مهم

  دن و برگشتن به نقطه شروع.در طی کردن یک سری از مراحل در یک مسئله و بعد تغییر جهت دا

  :53نکته مهم 
ترین روش فرزند پروری است. این روش پذیرش، روابط نزدیک و روش فرزند پروری مقتدرانه موفق

  شود.تقالل دادن مناسب را شامل میهای کنترل سازگارانه و اسروش

  :54نکته مهم 
در رشد شناختی است. در این مرحله تفکر خیلی منطقی و نقطه عطفی  تفکر عملیات عینی،

کنند. را کسب می نگهداری ذهنیتر از گذشته است. کودکان در این مرحله توانایی پذیر و منظمانعطاف

  دهند.را نیز نشان می برگشت پذیریآنها 

  :55نکته مهم 
توانند به طور منظم و ی میتفکر عملیات عینی یک محدودیت خیلی مهم دارد: کودکان فقط در صورت

  هده کنند.آنها را مشا مستقیماً منطقی فکر کنند که با اطالعات عینی سروکار داشته باشند که بتوانند 
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 شناسی رشدنکته مهم درس روان ۱۰۰ ٨

  :56نکته مهم 
مدها و خودگردانی شناختی به معنای فرایند کنترل کردن مداوم پیشرفت به سمت هدف و وارسی کردن پیا

  .استهای ناموفق تغییر جهت دادن تالش
  :57نکته مهم 

ها بر از این کالس بسیاری .شوند دانش خود را بسازندسازه نگر دانش آموزان ترغیب می هایکالسدر 

  گیرند.عوامل فعال در نظر می استوار هستند و کودکان را به صورت پیاژهنظریه 

  :58نکته مهم 
استوار هستند. در  تسکیفرهنگی ویگو -اجتماعی راساس نظریهبسازه نگر، -های اجتماعیکالس

  شود.ها از بستر اجتماعی غنی برای کمک به یادگیری کودکان استفاده میاین کالس

  :59نکته مهم 
ت آشفته کامًال مسئول تجربیات نوجوانان است ، از تجربیااجتماعی  محیط مارگارت میدبراساس دیدگاه 

  بخش و بدون استرس.و پریشانی گرفته تا تجربیات آرامش 

  :60نکته مهم 
  شود.نامیده میجهش رشد اولین نشانه بیرونی بلوغ افزایش سریع قد و وزن است که 

  :61نکته مهم 
بخشد در حالی که تهدید شدن سالمت جسمانی آن را به تهدید شدن سالمت هیجانی به بلوغ شتاب می

  اندازد.تعویق می

  :62نکته مهم 
د افزایش وزن نگرانی در مور اشتهایی عصبیبیمانند افراد مبتال به  پراشتهایی عصبیافراد مبتال به 

  اعتنا هستند.بیمارگون دارند ولی والدین آنها به جای این که کنترل کننده باشند از لحاظ عاطفی بی
  :63نکته مهم 

ات صوری در مرحله عملیتوانند طبق واقعیت عمل کنند اما نوجوانان کودکان در مرحله عملیات عینی می

ینی نیاز عا و رویدادهای آنها به عنوان موضوعات تفکر دیگر به اشی طبق عملیات عمل کنند.قادر هستند 

  ندارند.

  :64نکته مهم 
یف های شناختی   : تماشاگران خیالی و افسانه شخصی.نوجوانیدر دوران  تحر
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  :65نکته مهم 
احساس  با ارزیابی هویت و با استفاده از روش مصاحبه بالینی  براساس دو مالک کاوش وجیمز مارسیا 

کسب هویت، وقفه هویت، ضبط هویت و پراکندگی مشخص شده است:  رای وضعیت هویت ۴تعهد، 

  هویت.

  :66نکته مهم 
در مقابل  از لحاظ روانشناختی مسیرهای سالمی به سمت هویت پخته هستند. وقفه هویتو  کسب

  .بلند ناسازگارانه هستند پراکندگی هویتو  ضبط
  :67نکته مهم 

و پیشروی  ها و رفتارشسازی جنسیت نگریعنی افزایش کلیشهاست. تشدید جنسیت اوایل نوجوانی دوره 

  .تربه سمت هویت جنسی سنتی

  :68نکته مهم 
شوند و تعارض روانشناختی برانگیخته میهای جنسی دوباره ) تکانهنوجوانی (تناسلی فروید در مرحله 

  آورند.ثبات را به وجود میو رفتار بی

  :69نکته مهم 
ها و پاها و بعد شود در ابتدا رشد دستاوگی و کودکی برعکس میپایی رشد نوب-در طول بلوغ روند سری

  گیرد. رشد تنه شتاب می

  :70نکته مهم 
کنند: به همان اندازه که به رفاه خود استفاده میمقابله به مثل ایده آل از معیار عدالتی به نام  نوجوانان

  ند.دهند برای رفاه دیگران اهمیت قایل هستاهیمت می

  :71نکته مهم 
انگارند که در گیرند بلکه به صورت انعطاف پذیری میمقررات را به صورت ثابت در نظر نمی نوجوانان

توانند تغییر کنند. آنها در این مرحله مورد آنها توافق اجتماعی صورت گرفته است و در صورت لزوم می

  دهند.وت قرار میها و نه فقط پیامدها را مبنای قضاقصد

  :72نکته مهم 
  تر است.شایع دخترهاتی در دوره نوجوانی است. افسردگی در ترین مشکل روانشناخعشای افسردگی
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  :73نکته مهم 
یه رویدادهای تصادفیطبق  هایی که به طور خودانگیخته های بدن از طریق جهشدر سلولDNA ،نظر

کارآمدی و تراکم می شوند بینند. وقتی اینها مشوند به تدریج آسیب مییا به صورت بیرونی ایجاد می

  یابد.های بدن کاهش میترمیم و جایگزینی سلول

  :74نکته مهم 
یه شناخت معرفتی پریطبق  ها و صاحبان (یعنی اطالعات و ارزشتفکر دوگانه نگر ، دانشجویان از نظر

نش را (کل داتفکر نسبیت گرا قدرت را به درست و غلط و خوب و بد و ما و آنها تقسیم کردن) به سمت 

گاه بودن از تنوع عقاید و رها کردن احتمال حقیقت مطلق ودر  اعتقاد  چارچوب تفکر در نظر گرفتن و آ

  کنند.سبت به موقعیت آن) پیش روی میهای متعدد هر یک نداشتن به واقعیت

  :75نکته مهم 
یکسونبراساس  یه ار افکار  ، تعارض روانشناختی اوایل بزرگسالی صمیمت در برابر انزوا است که درنظر

  یابد.و احساسات جوانان در مورد احساس تعهد دایمی به یک همسر صمیمی انعکاس می

  :76نکته مهم 
یه زمان بندی اجتماعیدر  مهمی  یعقیده دارد زمان بندی اجتماعی تاثیر فرهنگی و نسل نیوگارتن ،نظر

  ثیر دارد.است که بر رشد بزرگساالن تأ

  :77نکته مهم 
یه عشق مثلثی     تعهد  -هوت ش -صمیمت عنصر عشق را مشخص می کند: ۳ رابرت استرنبرگ،نظر

  :78نکته مهم 
مشکالت سالمتی را  است که بیماری قلبی و سایر Aتیپ های الگوی رفتاری یکی از مولفه خصومت

  کند.عمدتا به خاطر برانگیختگی فیزیولوژیکی مرتبط با خشم پیش بینی می

  :79نکته مهم 
نند موقعیت را به صورت تغییر پذیر بزرگساالنی که از این روش استفاده میکار آمدن مشکل مدار، کن

  گیرند درباره آن چه کاری انجام دهند.ارزیابی کرده و مشکل را مشخص کرده و تصمیم می

  :80نکته مهم 
ناراحتی در زمانی این روش درونی و شخصی است و هدف آن کنترل کردن کنار آمدن هیجان مدار، 

  توان در مورد موقعیت انجام داد.است که کار چندانی نمی
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  :81نکته مهم 
ت در ارهایی اشاره دارد که به دانش و تجربه انباشته شده و قضاوت خوب و مهه مهارتبهوش متبلور، 

  )انددهفراگیری شئل است توانایی هایی که چون فرهنگ برای آنها ارزش قاآداب اجتماعی بستگی دارند (

  :82نکته مهم 
  های اساسی پردازش اطالعات وابسته است.به مهارت بیشترهوش سیال، 

  :83نکته مهم 
ی رو به کاهش سالگ ۳۰تا  ۲۰در  هوش سیالیابد. وسته تا میانسالی افزایش میبه طور پی هوش متبلور

  .رودمی

  :84نکته مهم 
ترسد که گرای آنچه که فرد امیدوار است بشود و آنچه که میآیندههای خودهای ممکن یعنی بازنمایی

کوشد از کند و میبشود. خودهای ممکن جنبه موقتی خودپنداره هستند (چیزیی که فرد برای آن تالش می

  آن اجتناب ورزد)

  :85نکته مهم 
انه خصوصیات مرد ای اززهاست ( آمیدو جنسیتی طبق نظریه لوینسون هویت جنسی در میانسالی بیشتر 

  و زنانه)

  :86نکته مهم 
یه تکاملی پدر های جنسی سنتی در طول عالم می دارد که همانندسازی با نقشا مادری الزام آور-نظر

شوند در یابد تا بقای فرزندان را تضمین کند. مردان هدف گراتر میهای فعال فرزند پروری ادامه میسال

رسند والدین برای ابراز کنند بعد از این که فرزندان به بزرگسالی میحالی که زنان بر مهرورزی تاکید می

  .وندشکردن جنبه جنسیت دیگر شخصیت خود آزاد می

  :87نکته مهم 
د، امید ند انتظار داشته باشد که عمر کنهایی که یک فرد متولد شده در سال بخصوصی می تواتعداد سال

  شود.به زندگی نامیده می

  :88نکته مهم 
تواند انتظار داشته فرد متولد شده در سال بخصوصی می های عمر نیرومند و سالمی که یکتعداد سال

  شود.باشد، عمر فعال نامیده می
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  :89نکته مهم 
های پیشانی و دهد و این کاهش در قطعهها در سرتاسر قشر مخ روی میدر دوران پیری، کاهش نورون

  دهد.هایی را از دست میورونای بیشتر است. مخچه نیز نجسم پینه

  :90نکته مهم 
  است.زوال عقل بیماری آلزایمر شایع ترین نوع 

  :91نکته مهم 
شود تغییرات شخصیت، افسردگی و از دست دادن آلزایمر اغلب با مشکالت جدی حافظه شروع می

  توانایی درک کردن و صحبت کردن و گسیختگی حرکات هدفمند و مرگ را به همراه دارد.

  :92نکته مهم 
های ذهنی که به روند اما تواناییهستند زودتر رو به کاهش میهوش سیال هایی که مبتکی به توانایی

  شوند.تری نگهداری میمتکی هستند به مدت طوالنی هوش متبلور

  : 93نکته مهم 
های محیطی زیادی برای کمک بیند زیرا نشانهدر اواخر بزرگسالی کمتر از یادآوری صدمه می بازشناسی

  به یادآوری آن وجود دارند.

  :94نکته مهم 
  کنند.رویدادی بهتر از زمانی عمل می آینده سالخوردگان در تکالیف حافظه مربوط به

  :95نکته مهم 
 یعاطفبهینه سازی شوند. بهینه سازی عاطفه بهتر می عقیده دارد که سالخوردگان از نظر ویف-الووی

  .های منفیعدیل کردن هیجانهای مثبت و تبه حداکثر رساندن هیجان توانایی یعنی

  :96نکته مهم 
  :شودتکلیف مجزا تشکیل می ۳از  تعارض انسجام خود در برابر ناامیدیبه عقیده رابرت پک 

  نقش-کارد در برابر دل مشغولی به ) تمایز خو ۱

 دلمشغولی به بدن) استعالی بدن در برابر ۲

 دلمشغولی به خود ) استعالی خود در برابر۳
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  :97نکته مهم 
که خود را شدیداً وقف مشاغل  سالخوردگانی ،نقش-د در برابر دل مشغولی به کارتمایز خو در تکلیف 

های دیگری را برای تایید کردن ی راههای اجتماعواده و روابط دوستی و نقشاند باید از طریق خانخود کرده

  احساسات ارزشمندی خود پیدا کنند.

  :98نکته مهم 
ای سالخوردگان باید با تاکید کردن بر مزایدلمشغولی به بدن، استعالی بدن در برابر در تکلیف 

  های جسمانی فراتر روند.انی و اجتماعی از ضعفهای شناختی و هیجتوانمندی

  :99نکته مهم 
باید  سالخوردگان برای دستیابی به انسجام خوددلمشغولی به خود،  استعالی خود در برابردر تکلیف 

تر ساختن زندگی برای دیگران بعد از مرگ خود دار کردن و خشنود کنندهتر و معنیبه تالش خود برای امن

  ادامه بدهند.

  :100نکته مهم 
گاهی سالخوردگان    نان دارند.تری نسبت به جواتر و پیچیدهامن خودپندارهبا انباشته شدن یک عمر خودآ

 


