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کدام یک از سؤاالت زیر در حوزۀ علم روان شناسی قابل طرح و بررسی نیست؟- 1

1( تماشای برنامه های خشونت آمیز در رسانه ها چه تأثیری بر پرخاشگری کودکان دارد؟
2( چرا یک شخص بی گناه هنگام دستگیر شدن از خود حالت اضطرابی نشان می دهد؟

3( چرا هنگام مطالعه دائماً حواس علی پرت می شود؟
4( افراد چگونه به جامعه راه پیدا می کنند و عقاید و ارزش های آن را می پذیرند؟

راه های بررسی درستی یا نادرستی پاسخ های اولیه به یک سؤال روان شناختی کدام است؟- 2

1( استفاده از روش های حسی و تجربی برای آزمایش پاسخ ـ تطبیق آن با واقعیت های تأییدشده
2( تطبیق با واقعیت های تأییدشده ـ آزمایش آن پاسخ بر روی گروهی از انسان ها و تحلیل نتایج
3( بررسی پاسخ از طریق روش های علمی ـ تطبیق با واقعیت های تأییدشده در علم روان شناسی

4( آزمایش آن پاسخ بر روی گروهی از انسان ها و تحلیل نتایج ـ بررسی پاسخ از طریق روش های علمی
کدام گزینه با توجه به رویداد زیر و تأثیر ویژگی های روان شناختی بر عملکرد انسان، نادرست است؟- 3

»در یک همایش علمی هزاران نفر از باتجربه ترین جراحان مغز و اعصاب دنیا، قصد گزینش بهترین های این علم را دارند و در نهایت تنها 10 نفر را انتخاب می کنند.«

1( عواملی مانند پشتکار و نحوۀ مطالعه در موفقیت این افراد تأثیر چشمگیری داشته است.
2( قطعا ویژگی های شخصیتی این افراد مانند نظم در موفقیت آن ها تأثیر دارد.
3( تنها دانش و تخصص این افراد عامل اصلی پیشرفت و موفقیت آن ها است.

4( عالقۀ این افراد به پیشرفت و سخت کوشی آن ها باعث شده است که جزء برترین جراحان شوند.
معادل التین واژه های »دانش« و »فرضیه« کدام است؟- 4

Explanation ـ Science )2   Hypothesis ـ Science )1
Proposition ـ Description )4   Hypothesis ـ Explanation )3

روش مطالعۀ پدیده ها در علوم تجربی چیست؟- 5

2( استفاده از روش های عینی و ذهنی 1( مشاهده و استفاده از ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری 
4( استناد به نظر صاحب نظران و روش های شهودی 3( روش های تجربی و شهودی  

پژوهش های دانشمندان با ................. آغاز می شود.- 6

4( طرح مسئله 3( بیان علمی  2( فرضیه  1( مشاهده 
کدام گزینه در مورد »فرضیه« اطالعات نادرستی ارائه می دهد؟- 7

1( فرضیه پاسخ اولیۀ پژوهشگران به مسئله های علمی است.
2( فرضیه ها می توانند ضمن این که در پاسخ یک سؤال می آیند، باعث طرح سؤال های دیگر بشوند.

3( فرضیه پاسخ خردمندانه و سنجیدۀ دانشمندان به مسئله های علمی است.
4( فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن، به نظریه تبدیل می شوند. 

هریک از عبارات زیر به کدام مفهوم در بررسی های علمی اشاره می کند؟- 8

آخرین مرحله از مراتب بیان علمی دومین مرحله در سلسله مراتب بیان های علمی                پاسخ اولیۀ دانشمندان به مسئله های علمی               

2( فرضیه ـ فرضیه ـ نظریه 1( فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ نظریه  
4( تبیین مسئله ـ اصول یا قوانین ـ علم تجربی 3( تبیین مسئله ـ فرضیه ـ علم تجربی 

باتوجه به سلسله مراتب بیان های علمی کدام گزینه در ارتباط با مرحلۀ سوم صحیح است؟- 9

1( مجموعه ای از قوانین علمی است که با ترکیب اصول و قوانین مختلف به دست می آید.
2( پاسخ های خردمندانه و سنجیده به مسئله های علمی است که با توجه به دانش و تجربۀ پژوهشگر طرح می شود.

3( در صورت پذیرفته شدن فرضیه ها که پاسخ اولیۀ پژوهشگران به مسئله است، به این مرحله خواهیم رسید.
4( ضمن این که در پاسخ به یک سؤال می آیند، باعث طرح سؤال های دیگر هم می شوند.
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کدام گزینه می تواند آغازگر یک پژوهش باشد؟- 10

1( تماشای برنامه های خشونت آمیز در رسانه ها منجر به تشدید رفتارهای خشونت  آمیز در کودکان می شود.
2( احتمال ابتال به فشار خون در افراد سیگاری بیش از سایرین است.

3( قرار گرفتن در محیط باعث افزایش سرعت زبان آموزی می شود.
4( تا چه اندازه نحوۀ یادگیری دانش آموز بر یادآوری وی مؤثر است؟

رابطۀ مسئله و فرضیه چگونه است؟- 11

1( فرضیه ها می توانند ضمن این که در پاسخ به یک سؤال بیایند، باعث طرح سؤال های دیگر هم بشوند.
2( فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن، به نظریه تبدیل شده و مسئلۀ مورد سؤال پژوهشگر را پاسخ می دهند.

3( فرضیه ها همواره در پاسخ به یک سؤال می آیند و از ترکیب اصول و قوانین مختلف با توجه به دانش و تجربۀ پژوهشگر ارائه می شوند.
4( فرضیه ها به مفاهیم علمی مختلفی اشاره دارند البته فرضیه ها ممکن است به سؤاالت دیگری برای پژوهشگر تبدیل شوند.

با توجه به نمودار مقابل، الف و ب به ترتیب کدامند؟- 12

1( فرضیه ـ بیان علمی 
2( بیان علمی ـ نظریه

3( فرضیه ـ نظریه
4( بیان علمی ـ فرضیه

کدام گزینه به سلسله مراتب بیان های علمی با توجه به تقدم و تأخر اشاره دارد؟- 13

2( مسئله ـ نظریه ـ فرضیه ـ اصول یا قوانین 1( مسئله ـ اصول یا قوانین ـ فرضیه ـ نظریه 
4( پرسش علمی ـ فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ نظریه 3( پرسش علمی ـ اصول یا قوانین ـ فرضیه ـ نظریه 

کدام گزینه بیانگر اهداف علم روان شناسی است؟- 14

2( کنترل، کسب شناخت، تعریف و تبیین 1( توصیف، تبیین، نظام دار بودن و پیش بینی 
4( تبیین، توصیف، کنترل و پیش بینی 3( پیش بینی، نظام دار بودن، کسب شناخت و توصیف 

منظور از توصیف به عنوان یکی از اهداف علم روان شناسی کدام است؟- 15

2( بیان چرایی یک پدیده  1( بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر  
4( جستجوی باقاعده و نظام دار 3( استناد به روش های علمی  

چه تعداد از عبارات زیر پیرامون شرایط توصیف از اهداف علم روان شناسی صحیح است؟- 16

الف( روان شناسان در توصیف پدیده ها دقیق اند و سعی می کنند تحت تأثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیرند.

ب( توصیف بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر بوده و در واقع در توصیف به دنبال چیستی مفهوم مورد مطالعه هستیم.

ج( توصیف در روان شناسی دشوار است؛ زیرا پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند.

د( در توصیف یک پدیده مهم ترین علل بروز آن مطالعه می شود.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
کدام گزینه یک توصیف است؟- 17

1( آیا کسی که سخنور خوبی است حافظۀ خوبی دارد؟
2( با گذشت زمان مطالبی که به حافظه سپرده شده اند کم کم فراموش می شوند.

3( مغز را می توان به سه منطقۀ اصلی پیش مغز، میان مغز و مغز پسین تقسیم کرد.
4( نظریۀ تأثیر گذشت زمان بر حافظه

یکی از نکات مهم در هنگام توصیف یک مفهوم روان شناختی این است که ...............- 18

2( تحت تأثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیریم. 1( چرایی آن پدیده به طور کامل شرح داده شود. 
4( عواملی را که پدیده تحت تأثیر آن هاست، شناسایی کنیم. 3( راه را برای کنترل و پیش گیری باز کنیم. 
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گر از یک روان شناس سؤال شود که »آیا سخنوری معادل داشتن حافظۀ عالی است؟« عکس العمل ابتدایی وی در پاسخ چه خواهد بود؟- 19 ا

1( روان شناس در پی آزمایش و جمع آوری اطالعات پیرامون این مسئله بر می آید.
2( روان شناس تالش می کنند دالیل و عوامل مؤثر بر این پدیده را شناسایی کند.
3( وی تالش می کند مفاهیمی مانند حافظه را به طور دقیق شرح و توصیف کند.

4( وی تالش می کند این مسئله را تحت کنترل گرفته و آن را پیش بینی کند.
این مسئله که در روان شناسی توصیف و تبیین از سایر علوم دشوارتر می باشد به چه علتی است؟- 20

2( مغز و ساختار آن 1( پیش داوری های شخصی  
4( عوامل متعدد مؤثر بر پدیده ها 3( پیچیدگی پدیده های روان شناختی  

موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل در روان شناسی به ............... بستگی دارد.- 21

2( دوری از پیش داوری های شخصی 1( چگونگی توصیف و تبیین پدیدۀ مورد مطالعه 
4( آموزش مهار ت های مختلف مانند خرد کردن مسئله 3( شناخت عوامل مؤثر بر پدیدۀ مورد مطالعه 

در کدام یک از مسائل زیر پیش بینی و کنترل دشوارتر از سایر گزینه هاست؟- 22

1( آب نمک در دمای 100 درجه جوش نمی آید.
2( قطعۀ پس سری در مغز به پردازش اطالعات دیداری می پردازد.

3( افرادی که مکرراً جراحی های پالستیک انجام می دهند کمبود اعتماد به نفس دارند.
4( کرونا ویروس در دمای باال نمی تواند زندگی کند.

چرا کنترل پدیدۀ »پیشرفت« از »انبساط فلز« دشوارتر است و در چه صورتی کار کنترل برای روان شناس ساده تر است؟- 23

1( زیرا »پیشرفت« تحت تأثیر عوامل متعددی است ـ علت و چرایی پدیده از قبل مشخص شده باشد.
2( چون پیش بینی پدیده هایی مانند »انبساط« راحت تر است ـ توصیف و تبیین از پدیدۀ مورد مطالعه روشن  باشد.

3( چون پیش بینی پدیده هایی مانند »انبساط« راحت تر است ـ علت و چرایی پدیده از قبل مشخص شده باشد.
4( زیرا »پیشرفت« تحت تأثیر عوامل متعددی است ـ توصیف و تبیین از پدیدۀ مورد مطالعه روشن  باشد.

هریک از عبارات زیر به کدام یک از اهداف علم روان شناسی اشاره دارد؟- 24

الف( تکرار باعث می شود مطالب از حافظۀ کوتاه مدت به حافظۀ بلندمدت انتقال پیدا کنند.

ب( روش خرد کردن مسئله مهارت های حل مسئله را افزایش می دهد.

4( تبیین ـ کنترل 3( توصیف ـ پیش بینی  2( تبیین ـ پیش بینی  1( توصیف ـ کنترل 
هریک از عبارت های زیر به کدام یک از اهداف علم روان شناسی اشاره دارد؟- 25

ب( فشار روحی موجب افسردگی می  شود. الف( ارزیابی یعنی بررسی راه های موجود و مقایسه آن ها با یکدیگر 

4( تبیین ـ توصیف 3( توصیف ـ تبیین  2( تبیین ـ تبیین  1( توصیف ـ توصیف 
گر روان شناس با این سؤال که »آیا هوش افراد سختکوش و باپشتکار از متوسط افراد جامعه باالتر است؟« مواجه شود، وی ابتدا به کدام یک از اهداف - 26 ا

علم روان شناسی متوسل می شود و این هدف به چه معناست؟

2( توصیف ـ بیان دقیق و روشن مفهوم 1( تبیین ـ یافتن چرایی  
4( توصیف ـ تعریف پدیده از زبان افراد عادی 3( تبیین ـ یافتن مهم ترین علل بروز پدیده 

کدام مفاهیم به ترتیب به چیستی و چرایی یک پدیدۀ روان شناختی اشاره دارد؟- 27

4( تبیین ـ پیش بینی 3( توصیف ـ پیش بینی  2( تبیین ـ توصیف  1( توصیف ـ تبیین 
عبارت »حافظه یعنی قدرت یادآوری و بازشناسی خاطرات گذشته« یک ............... است؛ زیرا ...............- 28

1( توصیف ـ در این عبارت مفهوم حافظه به طور دقیق تعریف شده است.
2( تبیین ـ مهم ترین عوامل سازندۀ حافظه مطرح شده است.
3( تبیین ـ علل حافظۀ قوی قدرت یادآوری باالی فرد است.
4( توصیف ـ قدرت یادآوری خاطرات بخشی از حافظه است.
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چه تعداد از عبارات زیر »تبیین« هستند؟- 29

امید به آینده انگیزۀ پیشرفت را افزایش می دهد. تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می  شود. 

هوش یعنی قدرت درک مطالب. گرما باعث انبساط فلز می شود.   

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
گر این سؤال مطرح شود که »آیا جهان نظم دارد؟« و در ادامه با پاسخ های زیر مواجه شویم به ترتیب کدام گزینه به منابع کسب شناخت این پاسخ ها اشاره دارد؟- 30 ا

در قرآن کریم به نظم در جهان اشاره شده است: �الم تروا کیف خلق اهلل سبع السماوات طباقا�

با توجه به کشفیات درونی، می گویم که جهان نظم دارد.

گر کرۀ زمین چند کیلومتر دورتر یا نزدیک تر به خورشید بود امکان حیات در زمین وجود نداشت پس جهان نظم دارد. ا

1( روش عقلی ـ شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک ـ روش علمی
2( روش های شهودی ـ روش های شهودی ـ روش عقلی

3( استناد به نظر صاحب نظران ـ شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک ـ روش عقلی
4( استناد به نظر مقام صالحیت دار ـ روش های شهودی ـ روش علمی

گر درون یک بطری آب معدنی شعلۀ - 31 کسیژن نیاز دارد. او بعد از انجام آزمایشی متوجه شد که ا علی در کتاب خود خوانده بود که آتش برای روشن شدن به ا

کوچکی از آتش بیندازد و در آن را ببندد، بطری تغییر شکل داده و جمع خواهد شد. او به ترتیب برای کسب شناخت از چه منابعی استفاده کرده است؟

2( استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار ـ روش علمی 1( روش عقلی ـ روش علمی  
4( روش عقلی ـ روش عقلی 3( استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار ـ روش عقلی 

»حکیم ابوعلی سینا می گوید: هرگاه بعد از آزمایش و مطالعۀ بسیار از پاسخ به سؤالی عاجز می شدم به عبادت می پرداختم و از خدا درخواست می کردم - 32

در حل آن مرا یاری کند و بعد از آن اندکی استراحت می کردم؛ پس از برخاستن از خواب متوجه می شدم که پاسخ مسئله بر من الهام شده است«.

با توجه به عبارات باال، ابوعلی سینا از کدام روش کسب شناخت استفاده کرده است و مشخصۀ این روش چیست؟

1( شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک ـ این روش مبتنی بر درک درونی و قابل تعمیم است.
2( روش عقلی ـ فیلسوفان از این روش استفاده می کنند.

3( روش علمی ـ در این روش از روش های تجربی استفاده می شود.
4( روش های شهودی ـ مهم ترین ویژگی این شیوه شخصی و غیرقابل تعمیم بودن آن است.

منظور از »فرایند جستجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین« کدام است؟- 33

4( شناخت  3( تعریف عملیاتی  2( فرضیه  1( روش علمی 
در روش علمی در جستجوی چیزی بودن باعث ............ بودن پژوهش شده و آن به معنای ............... است.- 34

2( نظام دار ـ ارائۀ تعریف عملیاتی 1( هدفمند ـ ارائۀ تعریف عملیاتی  
4( نظام دار ـ مشخص کردن یک موقعیت نامعین 3( هدفمند ـ مشخص کردن یک موقعیت نامعین 

عبارت های زیر به کدام یک از مؤلفه های روش علمی مربوط است؟- 35

الف( جریان رسیدن به هدف                         ب( قواعد مشخص                         ج( نور در شب تاریک

2( فرایند ـ نظام دار بودن ـ روشن سازی موقعیت نامعین 1(  فرایند ـ نظام دار بودن ـ جستجو  
4( نظام دار بودن ـ تعریف عملیاتی ـ روشن سازی موقعیت نامعین 3( نظام دار بودن ـ تعریف عملیاتی ـ جستجو 

وقتی از مبدأ یک پژوهش به سمت مقصد آن در حرکت هستیم، این جریان رسیدن به هدف را چه می گویند؟- 36

4( شناخت ک  3( ادرا 2( فرایند  1( فرضیه 
مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی در مواجهه با یک مسالۀ علمی کدام است؟- 37

1( افراد عادی بدون داشتن هدف مشخص دست به اقدام می زنند که در نتیجه تالش آن ها اثربخش نخواهد بود.
2( دانشمندان به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی موقعیت نامعین هستند درحالی که افراد عادی صرفاً به حل مسئله فکر می کنند.

3( مواجهۀ دانشمندان با مسائل برخالف افراد عادی منظم و قاعده مند است و طبق قواعد مشخصی پیش می رود.
4( دانشمندان در روش علمی متغیر خود را به صورت عینی و دقیق تر از افراد عادی تعریف می کنند. 
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این عبارت که »در روش علمی هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود« ناظر به کدام مفهوم است؟- 38

4( بیان مسئله 3( شناخت  2( تعریف عملیاتی  1( نظام دار بودن 
 کدام گزینه اطالعات نادرستی پیرامون تعریف عملیاتی از ویژگی های روش علمی ارائه می دهد؟- 39

1( در روش علمی هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود به این ویژگی تعریف عملیاتی گفته می شود.
2( در روش علمی متغیر مورد نظر باید به صورت ذهنی و دقیق تعریف شود.

3( تعریف باید به گونه  ای باشد که همۀ افراد با خواندن آن به برداشت یکسانی برسند.
4( جهت یکپارچه سازی و شکل دهی مفاهیم مشترک از تعریف عملیاتی استفاده می شود.

گر از بین عبارت هایی مانند »کسی که بذله گوست باهوش تر است«،  »افرادی که در نقاشی استعداد دارند باهوش تر از دیگرانند« و »ریاضیدانان باهوش ترین - 40 ا

افراد هستند« به این تعریف برسیم که »هوش عبارت است از قدرت سازگاری با محیط« در واقع کدام یک از ویژگی های روش علمی رعایت شده است؟

4( نظام دار بودن 3( روشن سازی موقعیت نامعین  2( تکرارپذیری  1( تعریف عملیاتی 
به ترتیب هدف و شرط تعریف عملیاتی خوب چیست؟- 41

1( یکپارچه سازی مفاهیم یکسان ـ هدفمند بودن تعریف عملیاتی که به نتیجه بخش بودن اقدام محقق می انجامد.
2( رعایت ضوابط علمی ـ هدفمند بودن تعریف عملیاتی که به نتیجه بخش بودن اقدام محقق می انجامد.

3( یافتن مفاهیم علمی ـ همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر مورد نظر به برداشت یکسان یا تقریباً یکسانی دست پیدا کنند.
4( شکل دهی مفاهیم مشترک ـ همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر مورد نظر به برداشت یکسان یا تقریباً یکسانی دست پیدا کنند.

در یک آزمایش دانشمندان تالش کردند میزان تأثیر برنامه های خشونت آمیز در بروز رفتارهای ناهنجار در کودکان را مورد بررسی قرار دهند. منظور از - 42

رفتارهای ناهنجار هر رفتاری است که با ارزش ها و قوانین پذیرفته شده در جامعه مخالفت داشته باشد. طبق آمارهای این آزمایش، کودکان بین 3 تا 5 

سال، 70درصد و در سنین 5 تا 8 سال 50 درصد از این برنامه ها تأثیرپذیری داشته و از خود رفتارهای ناهنجار بروز می دادند.

کدام گزینه در ارتباط با پروندۀ باال نادرست است؟

1( محققان به تعریف عملیاتی پرداخته و متغیر خود را به خوبی تعریف کرده اند.
2( با توجه به بیان دقیق محققان در تعریف متغیر افراد به برداشت تقریباً یکسانی از مفهوم ناهنجاری خواهند رسید.

3( محققان متغیر خود را اندازه گیری کرده اند؛ یعنی اعداد را به ویژگی های اشیا و افراد نسبت دادند.
4( تعریف عملیاتی و اندازه گیری دقیق محققان باعث شد که تکرارپذیری آزمایش برای دیگران ساده تر باشد.

رابطۀ میان تعریف عملیاتی و اندازه گیری چگونه است و ویژگی یافته های به دست آمده از روش علمی چیست؟- 43

1( معکوس ـ خصوصی و شخصی نیست بلکه هر فردی با رعایت ضوابط علمی می تواند یافته های دیگران را تکرار کند.

2( مستقیم ـ خصوصی و شخصی نیست بلکه هر فردی با رعایت ضوابط علمی می تواند یافته های دیگران را تکرار کند.
3( معکوس ـ به دلیل قواعد و ضوابط روش علمی پیوسته باید در همۀ علوم به نتایج یکسانی دست یافت.

4( مستقیم ـ به دلیل قواعد و ضوابط روش علمی پیوسته باید در همۀ علوم به نتایج یکسانی دست یافت. 
روان شناسی تالش کرد با آزمایش بر دو گروه از زندانیان به این سؤال پاسخ دهد که »خشونت مأموران در زندان تا چه میزان بر افزایش رفتارهای مجرمانه - 44

زندانیان مؤثر است؟« وی بر دو گروه از زندانیان شروع به مطالعه کرد؛ گروهی را تحت فشارهای عصبی و خشونت مأموران زندان گذاشت و گروه دوم را 

به حال خود رها کرد. پس از گذشت دو ماه وی بدون این که به نتیجۀ قطعی برسد احتمال داد که در گروه اول رفتارهای مجرمانه افزایش یافته است اما او 

نمی توانست آزمایش را تکرار کند تا به نتایج قطعی برسد. باتوجه به این اطالعات چرا ویژگی تکرارپذیری با اختالل روبه رو شده است؟

1( زیرا روان شناس نمی تواند تعریف دقیقی از متغیر هایی مانند خشونت و رفتارهای مجرمانه ارائه دهد.
2( زیرا اندازه گیری مفاهیم و متغیرهای انسانی آزمایش بسیار دشوار است.

3( چون به دلیل رعایت مسائل اخالقی پژوهش های مربوط به انسان با محدودیت هایی روبه روست.
4( چون در پژوهش های مربوط به انسان ها یافتن رابطۀ علی و معلولی بسیار دشوار است.

 کدام گزینه از دالیل اصلی وجود تعاریف مختلف در روان شناسی نیست؟- 45

4( تنوع منابع کسب شناخت 3( زاویۀ نگاه دانشمند  2( پیشرفت دانش  1( گذر زمان 
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 کدام محدودیت باعث می شود روش علمی در روان شناسی نتواند به همۀ مجهوالت بشر پاسخ دهد؟- 46

1( رعایت مسائل اخالقی ـ پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان
2( پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان ـ غیرقابل تکرار بودن پژوهش های انسانی

3( غیرقابل تکرار بودن پژوهش های انسانی ـ ناتوانی در یافتن روابط علی و معلولی
4( ناتوانی در یافتن روابط علی و معلولی ـ رعایت مسائل اخالقی

جامع ترین تعریف از روان شناسی چیست؟- 47

2(  علم مطالعۀ ساختارهای روانی 1( علم مطالعۀ رفتار و فرایندهای ذهنی 
4( علم مطالعۀ بیماری های ذهنی و شیوۀ درمان آن ها 3( علم مطالعۀ مغز و نحوۀ کارکرد آن  

ک تفاوت شناخت و رفتار در روان شناسی چیست؟- 48 مال

2( نظام مند بودن رفتار 1( قابلیت مشاهده  
4( قرارگیری در شناخت پایه و شناخت عالی 3( نوع محرک  

فرایندهای ذهنی یا همان ............ را از طریق ................ شناسایی می کنیم.- 49

2( فرایندهای رفتاری ـ نتایجی که دربردارند 1( شناخت ـ نتایجی که دربردارند  
4( فرایندهای رفتاری ـ رفتارها 3( شناخت ـ رفتارها  

با توجه به تعریف علم روان شناسی هر یک از عبارات زیر در کدام حوزۀ مطالعات روان شناختی قرار می گیرند؟- 50

فاطمه با نگاه به آینده به رشتۀ تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشد.

کودکان حرکت مادر خود را با چشم ردیابی می کنند.

1( مطالعۀ فرایندهای ذهنی ـ مطالعۀ شناخت ها
2( مطالعۀ فرایندهای رفتاری ـ مطالعۀ رفتارهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده اند

3( مطالعۀ شناخت ها ـ مطالعۀ رفتارها
4( مطالعۀ رفتارهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده اند ـ مطالعۀ فرایندهای ذهنی

ک و شناخت چیست؟- 51 معادل التین هریک از مفاهیم ادرا

attention ـ  preception )4  cognition ـ attention )3  cognition ـ preception )2  preception ـ attention )1
محیط ما لبریز از محرک هاست؛ ما به کمک ............ یک یا چند محرک را انتخاب می کنیم و سپس آن را ............ می کنیم.- 52

ک 4( توجه ـ ادرا 3( توجه ـ احساس  2( احساس ـ توجه  ک  1( احساس ـ ادرا
فرایند تفسیر محرک های انتخاب شده چه نام دارد؟- 53

4( حافظه 3( احساس  ک  2( ادرا 1( توجه 
هر یک از عبارات زیر به کدام مرحله از شناخت اشاره می کند؟- 54

»فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه ـ انتخاب محرک احساس شده ـ مرحلۀ دریافت و فهم بیشتر«

ک ـ حافظه 4( تفکر ـ ادرا ک ـ حافظه  3( یادآوری ـ ادرا 2(  تفکر ـ توجه ـ پردازش  1( یادآوری ـ توجه ـ پردازش 
این مسئله که نمی توان به طور همزمان هم به صحبت های معلم با دقت گوش داد و در همان حال با دوست خود صحبت کرد، به کدام مرحله از شناخت - 55

اشاره دارد؟

4( تفکر 3( توجه  2( پردازش  ک  1( ادرا
کدام گزینه انواع تفکر را شامل می شود؟- 56

ک و حافظه 2( قضاوت، حل مسئله، ادرا 1( استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری 
4( تصمیم گیری، پردازش، حافظه و استدالل ک، استدالل و پردازش  3( حل مسئله، ادرا

 در شکل گیری سطوح مختلف شناخت، شناخت پایه به ترتیب شامل کدام گزینه می شود؟- 57

ک 4( توجه ـ احساس ـ ادرا ک ـ حافظه  3( احساس ـ ادرا ک ـ حافظه  2( توجه ـ ادرا ک  1( احساس ـ توجه ـ ادرا
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با توجه به نمودار روبه رو که چگونگی - 58

شناخت  مختلف  سطوح  شکل گیری 

را نشان می دهد، الف و ب کدامند؟

1( شناخت عالی ـ شناخت پایه
2( شناخت عالی ـ پردازش
3( شناخت پایه ـ پردازش

4( شناخت پایه ـ شناخت عالی

 

با توجه به نمودار مقابل، مجموع کدام مراحل، شناخت نامیده می شود؟- 59

1( از تحریک گیرنده ها تا تصمیم گیری 
2( از توجه تا تفکر

3( از توجه تا تصمیم گیری
4( از تحریک گیرنده ها تا تفکر

 کدام گزینه جزء شناخت پایه نیست؟- 60

4( حافظه ک  3( ادرا 2( احساس  1( توجه 
 کدام گزینه در ارتباط با پردازش، اطالعات نادرستی ارائه می دهد؟- 61

1( هرچه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل پردازش پیچیده تر می شود.
2( کلمۀ پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است.

3( معموالً انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل می کنند؛ زیرا ساختار مغز انسان ها یکسان است.
4( هرچه پردازش مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود.

به ترتیب در چه صورتی »شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر« و »پردازش، پیچیده تر« می شود؟- 62

کی قوی تر باشدـ  هرچه شناخت کامل تر و جزئی تر باشد 2( هرچه پردازش ادرا 1( هرچه پردازش مفهومی تر باشد ـ هرچه شناخت کامل تر و جزئی تر باشد 
4( هرچه پردازش مفهومی تر باشدـ  هرچه به سوی شناخت عالی پیش برویم کی قوی تر باشد ـ هرچه به سوی شناخت عالی پیش برویم  3( هرچه پردازش ادرا

هرگاه پردازش صرفاً بر ویژگی های حسی مانند اندازه و شکل ظاهری محرک تکیه داشته باشد آن را .............. می نامند.- 63

4( پردازش مفهومی 3( پردازش عالی  کی  2( پردازش ادرا 1( پردازش پایه 
عبارت conceptual processing معادل کدام مفهوم است و کدام گزینه در ارتباط با آن صحیح است؟- 64

کی ـ صرفاً بر ویژگی های حسی مانند شکل ظاهری محرک تکیه دارد. 1( پردازش ادرا
کی ـ تحت تأثیر ویژگی های کیفی محرک قرار دارد. 2( پردازش ادرا

3( پردازش مفهومی ـ تحت تأثیر ویژگی های کیفی محرک قرار دارد.
4( پردازش مفهومی ـ صرفاً بر ویژگی های حسی مانند شکل ظاهری محرک تکیه دارد.
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سارا 5 ساله و سپیده 17 ساله با هم خواهرند و به همراه مادرشان برای خرید لباس به فروشگاه رفته اند. سارا با دیدن لباس قرمزی بر خرید آن اصرار - 65

دارد اما سپیده لباس را از نظر جنس، کیفیت و قیمت بررسی می کند و سپس تصمیم به خرید می گیرد. با توجه به این اطالعات، پردازش سارا و سپیده 

چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

کی است. 1( پردازش سارا مفهومی و پردازش سپیده ادرا
2( سارا تحت تأثیر ویژگی های کیفی قرار دارد.

3( هر دو به یک روش پردازش کرده اند اما پردازش سپیده کامل تر است.
4( شناخت سپیده کارآمدتر و پایدارتر از سارا است.

علی یک اسکناس ده هزار تومانی دارد اما آن را با دوستش امیر که 4 اسکناس هزار تومانی دارد معاوضه می کند؛ پردازش علی از چه نوعی است؟- 66

2( پردازش مفهومی؛ زیرا او به ویژگی های کیفی توجه کرده است. کی؛ زیرا او تحت تأثیر ویژگی های کمی است.  1( پردازش ادرا
4( پردازش مفهومی؛ زیرا او تحت تأثیر ویژگی های کمی است. کی؛ زیرا او به ویژگی های کیفی توجه کرده است.  3( پردازش ادرا

عالی ترین مرتبۀ شناخت چیست و با بازنمایی اطالعات در مرحلۀ حافظه با کدام سطح از شناخت روبه رو می شویم؟- 67

4( استدالل ـ یادآوری 3( قضاوت ـ تفکر  2( تصمیم گیری ـ تفکر  1( حل مسئله ـ یادآوری 
چه تعداد از افراد زیر حل مسئله و تصمیم گیری کارآمدتری خواهند داشت؟- 68

الف( مینا که برای کنکور مطالعه می کند می داند که دو ساعت مطالعۀ با تمرکز بهتر از شش ساعت مطالعۀ طوطی وار است.

ب( علی برای انتخاب مدرسۀ خود مواردی مثل اردو های تفریحی، مساحت حیاط مدرسه و کیفیت میز کالس را مدنظر قرار می دهد.

ج( آتنا برای انتخاب کارمندان خود ویژگی هایی مانند نظم، سرعت و دقت را در اولویت قرار داده است.

د( سعید برای خرید مایحتاج روزانه همیشه به تبلیغات تلویزیونی اعتماد می کند.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
کثر محققان از چه شیوه ای برای جمع آوری اطالعات استفاده می کنند؟ علت آن چیست؟- 69 در مراحل اولیۀ پژوهش ا

2( مشاهده ـ امکان پذیر نبودن بررسی آزمایشگاهی 1( مصاحبه ـ امکان پذیر نبودن بررسی آزمایشگاهی 
4( مشاهده ـ راحت تر و در دسترس بودن نسبت به سایر روش ها 3( مصاحبه ـ راحت تر و در دسترس بودن نسبت به سایر روش ها 

ویژگی های یک مشاهدۀ کاربردی و مفید برای پژوهش های علمی کدام است؟- 70

2( دوری از پیش داوری ـ نظام دار بودن 1( ثبت دقیق رخدادها ـ دوری از پیش داوری 
4( نظام دار بودن ـ هدفمند بودن 3( هدفمند بودن ـ ثبت دقیق رخدادها 

چه زمانی محقق از پرسش نامه استفاده می کند؟- 71

2( زمانی که مشاهدۀ مستقیم امکان پذیر نیست. 1( زمانی که امکان پیش داوری از سوی آزمایشگر وجود دارد. 
4( زمانی که متغیر  تحقیق تنها یک مورد است. 3( زمانی که محقق می خواهد افراد معدودی را بررسی کند. 

در کدام روش محقق بعد از شنیدن پاسخ، سؤال بعدی را سازمان می دهد و ویژگی آن چیست؟- 72

4( آزمون ـ دوری از پیش داوری 3( مصاحبه ـ هدفمند و سازمان یافته  2( مصاحبه ـ دوری از پیش داوری  1( آزمون ـ هدفمند و سازمان یافته 
کدام یک از روش های جمع آوری اطالعات بسیار وقت گیر بوده و نیازمند آموزش های ویژه است؟- 73

4( مصاحبه 3( مشاهده  2( پرسش نامه  1( آزمون 
افراد عادی جامعه بیشتر از هر روشی با استفاده از ............... مواجه شده اند؛ در این روش ...............- 74

1( آزمون های روان شناختی ـ امکان دریافت اطالعات عمیق روان شناختی وجود دارد.
2( پرسش نامه ـ از نتایج باید با احتیاط استفاده شود.

3( آزمون های روان شناختی ـ ویژگی های روان شناختی به صورت کّمی درمی آیند.
4( پرسش نامه ـ محقق از خود فرد دربارۀ رفتار یا افکار خاص او سؤال می پرسد.

هدف استفاده از آزمون در جمع آوری اطالعات چیست؟- 75

4( اخذ اطالعات عمیق 3( نظام دار کردن پژوهش  2( کّمی کردن اطالعات  1( جلوگیری از پیش داوری 
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کدام یک از عبارات زیر نکاتی است که باید حین انجام یک آزمون به آن توجه ویژه شود؟- 76

الف(  آزمون ها باید دقیقاً چیزی را اندازه گیری کنند که برای آن ساخته شده اند.

ب( آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمرۀ یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهند.

ج( ثبت دقیق اطالعات در مراحل اجرای یک آزمون نتیجۀ نهایی را قابل اعتمادتر می کند.

د( اجرای آزمون نیازمند آموزش ویژه بوده و در حین انجام آزمون باید به نکات اخالقی توجه خاص شود.

4( ب ـ الف 3( ج ـ ب  2( ب ـ ج  1(  الف ـ د 
به ترتیب هر یک از افراد زیر برای مطالعۀ رفتار مجرمان بعد از جلسۀ دادگاه از چه روشی برای جمع آوری اطالعات استفاده کرده اند؟- 77

محقق الف در یک اتاق خلوت با او مشغول صحبت می شود.

محقق ب با نصب دوربین در اتاق مجرم کار پژوهش را آغاز می کند.

محقق ج تحقیق خود را با سؤال کردن از هم اتاقی های او شروع می کند.

4( مصاحبه ـ مشاهده ـ مصاحبه 3( پرسش نامه ـ مشاهده ـ مصاحبه  2( پرسش نامه ـ آزمون ـ پرسش نامه  1( مصاحبه ـ آزمون ـ پرسش نامه 
در یک پژوهش محققان می خواستند متوجه شوند که آیا کودکان می توانند با چشم بسته مادر خود را تشخیص دهند یا خیر. به همین منظور چشم کودکی - 78

را بسته و او را در اتاقی که چندین زن در آن بودند قرار دادند کودک بعد از لمس چندین زن توانست مادر خود را از روی ویژگی های ظاهری مثل قد موها، فرم 

بینی و ... تشخیص دهد. در این پژوهش از چه روشی برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است؟ برای استفاده از این روش باید به چه نکته ای توجه کرد؟

1( آزمون ـ محققان در استفاده از این شیوه باید به نکات اخالقی توجه کنند. 
2( آزمون ـ استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد.

3( مشاهده ـ مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری باشد.
4( مشاهده ـ این روش بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش های ویژه است.

داخل 98- 79 به کدام دلیل توصیف و تبیین پدیده های روان شناختی دشوار است؟ 

2( پدید ه های روان شناختی گسترده تر هستند. 1( روان شناسی علم دقیق تری است.  
4( پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های متعدد است. 3( روان شناسی علم پدیده های روانی ناخوش است. 

داخل 98- 80 شناسایی »مهم ترین علل شکست تحصیلی« به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 

4( پیش بینی 3( کنترل  2( توصیف  1( تبیین 
داخل 98- 81 کدام گزینه، عبارِت »گذشت زمان باعث تضعیف حافظه شود.« را توصیف می کند؟ 

4( نظریه 3( فرضیه  2( مسئله  1( اصل 
داخل 98- 82 عبارت »افراد باهوش در زندگی موفق ترند.« بیانگر چه سطحی از بررسی رفتار انسان است؟ 

4( تبیین 3( توصیف  2( ارزشیابی  1( پیش بینی 
داخل 98- 83 کدام گزینه، رابطۀ علت و معلولی را نشان می دهد؟ 

2( اندازۀ پا به اندازۀ قد فرد بستگی دارد. 1( بین قد و وزن افراد رابطه وجود دارد. 
4( روش تدریس فعال به یادگیری بیشتر دانش  آموزان کمک می کند. 3( از روی نمرۀ ریاضی می توان نمرۀ فیزیک را پیش بینی کرد. 

پژوهشگری قصد دارد تأثیر آموزش »مسئولیت پذیری« را بر »رفتار جامعه پسند« در نوجوانان بررسی کند، مناسب ترین روش تحقیق برای این موضوع، کدام است؟- 84

داخل 98 4( مشاهدۀ طبیعی  3( موردپژوهی  2( آزمایشی  1( همبستگی 
این محقق قصد دارد، مشارکت جمعی را به صورت دقیق - 85 بر میزان مشارکت جمعی دانش آموزان« است.  به دنبال بررسی »تأثیر نوع ورزش  محققی 

خارج 98 اندازه گیری کند. موفقیت وی به چه چیزی بستگی دارد؟ 

4( نظام دار کردن روش مورد استفاده 3( استفاده از روش علمی  2( تعریف عملیاتی متغیر  1( شروع با طرح مسئله 
خارج 98- 86 کدام مورد، از محدودیت های روش مشاهده محسوب می شود؟ 

2( اندازه گیری رفتار در شرایط مصنوعی 1( عدم کنترل آزمایشگر روی رفتار  
4( به دست آوردن اطالعات کمتر در مقایسه با شرایط آزمایشی گاهی شرکت کنندگان در مشاهده  3( عدم آ

خارج 98- 87 اعتماد افراطی به یافته ها، در کدام یک از منابع کسب شناخت دیده می شود؟ 

4( روش شهودی 3( روش عقلی  2( صاحب نظران  1( روش علمی 
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ح یم کنیم: ع درس و تعریف علم شیرین روان شنایس، چند تا سؤال مطر قبل از شرو

چرا هنگام مطالعه، حواسمان مدام پرت می شود؟

چرا مطالعه با فاصلۀ زمانی، بهتر از مطالعه بدون فاصلۀ زمانی است؟

عوامل مؤثر بر فراموشی چیست؟

چرا یک فرد وقتی که در جمع قرار می گیرد، متفاوت از سایر موقعیت ها عمل می کند؟

افرادی که مکرر و بدون دلیل موجه، تن به جراحی زیبایی می دهند، در زیبایی بدنشان نقص دارند یا تصور نادرستی از زیبایی دارند؟

تماشای برنامه های خشونت آمیز رسانه ها چه تأثیری بر پرخاشگری کودکان دارد؟

برای پاسخ  علمی به این پرسش ها باید به علم روان شناسی مراجعه کنیم. پاسخ دقیق به این پرسش ها دغدغۀ روان شناسان است.

به نمونۀ زیر که برای بیان اهمیت ویژگی های روان شناختی در عملکرد انسان طرح شده، توجه کنید:

فرض کنید در یک همایش علمی، هزار نفر از باتجربه ترین جراحان مغز و اعصاب دنیا، قصد گزینش ده نفر از بهترین جراحان را دارند. در این همایش 
هر یک از آن ها تجربه و دانش خود را به دیگران همکاران عرضه می کند. در نهایت، بعد از مباحثه و مناظرۀ فراوان ده نفر برتر انتخاب می شوند. به 
گر دالیل موفقیت این ده نفر را از آن ها بپرسیم چه میزان فقط به دانش پزشکی خود اشاره می کنند؟ آیا برتری و پیشرفت آن ها فقط به  نظر شما ا

دانش تخصصی شان مربوط است؟
خیر! پیشرفت هر یک از آن ها تابع عوامل مختلفی همچون میزان تالش و سختکوشی، روحیۀ خستگی ناپذیر، شیوۀ مطالعه و پژوهش، ویژگی های 

شخصیتی، منظم بودن و ... نیز بوده است.

اگیه و معرفت آشنا بشیم. قبل از تعریف »علم تجریب« و »روان شنایس« بهتره اول با منابع کسب آ

گونی استفاده می کنند. انسان ها در پاسخ به سؤال های خود و برای کسب شناخت، از منابع گونا
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به مثال زیر توجه کنید:

از چهار نفر می پرسیم: آیا جهان نظم دارد؟ فرد اول با استناد به آیات الهی و سخن و عمل بزرگان دین پاسخ می دهد که جهان منظم و با قاعده است؛ 
فرد دوم با روش های شهوی و دریافت درونی، به منظم بودن جهان شناخت پیدا می کند. فرد سوم با توجه به استدالل های منطقی و دالیل فلسفی 
گر کرۀ زمین چند  جهان را قاعده مند می داند. فرد چهارم تالش می کند با روش های تجربی و مثال های مختلف به این سؤال پاسخ دهد؛ مثالً می گوید: ا

کیلومتر دورتر یا نزدیک تر به خورشید می بود، امکان حیات در زمین وجود نمی داشت؛ بنابراین حتماً جهان هستی نظم و انضباط دارد.

گاهی و معرفت، روش های خاص و متناسب با خود را داشته و از آن ها برای پاسخ به مسئلۀ موردنظر استفاده می شود. هر یک از منابع آ
گاهی از جنبه های مختلف عالم هستی و خلقت  نباید منابع چهارگانۀ شناخت را در مقابل یکدیگر قلمداد کرد بلکه آن ها چهار منبع مختلف برای آ

گاهی و معرفت باشند. گرچه هر یک ویژگی های خاص خود را دارند، ولی می توانند تکمیل کنندۀ جنبه های مختلف آ هستند که ا

گاهی و معرفت است و از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده می کند. علم تجربی یکی از منابع کسب آ
منظور از علم در روان شناسی نیز علم تجربی است.

در علوم تجربی با کمک مشاهده و روش های مختلف، رابطۀ بین پدیده های طبیعی بررسی می شود.

در علوم تجربی برخی مفاهیم مانند 
مسئله
کاربرد فراوانی دارند.فرضیه
نظریه
در نمودار زیر، پیوستگی مراحل آمده است:

مسئله

پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود. 

فرضیه

تعریف فرضیه پاسخ اولیه و تا حد ممکن سنجیده به مسئله های علمی

دانشمندان با توجه به دانش و تجربه های قبلی و همچنین با استفاده از قوۀ تخیلشان سعی در ارائۀ پاسخ های اولیه و تا حد ممکن سنجیده به مسائل علمی دارند.
فرضیه پاسخ اولیۀ پژوهشگران به مسئله های علمی است.

فرضیه ها می توانند ضمن این که در پاسخ به یک سؤال بیایند، باعث طرح سؤال های دیگر هم بشوند.
فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند.

برای پذیرش پاسخ های اولیۀ ارائه شده به مسئله های علمی و تأیید یک فرضیه، باید آن پاسخ ها را بر اساس مشاهدات تجربی، بیازماییم و نتیجه را با 
گر مطابقت و همخوانی وجود نداشته باشد، پاسخ ارائه شده پذیرفته نمی شود. یافته های مقبول در علم تجربی، مطابقت دهیم. پس از بررسی ا
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کنون  باید در نظر داشت که معتبر بودن و پذیرفته شدن پاسخ، لزوماً به معنای درست و واقعی بودن آن پاسخ نیست، بلکه ممکن است پاسخی که ا
گاهی از نادرستی آزمایشات قبلی و یا به دلیل تغییر در پیش فرض های دانشمندان، کنار گذاشته  مورد قبول واقع شده و علمی است، پس از مدتی به دلیل آ

شده و نادرست تلقی گردد.
»گذشت زمان بر پایداری حافظه چه تأثیری دارد؟« گذشت زمان و عدم استفاده از مطالبی که به حافظه وارد شده، دوام آن ها را کم رنگ می کند. با توجه به این 

تجربیات، پاسخ اولیه ای به این سؤال می دهیم: »گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود.« این گزاره فرضیه نام دارد که می تواند درست یا غلط باشد.
این فرضیه را دانشمندان می آزمایند تا به درستی آن پی ببرند که در صورت تأیید »تأثیر گذشت زمان به حافظه« به عنوان یک اصل یا قانون پذیرفته می شود.

قابلیت صدق و کذب داشته باشد. جمله خبری باشد.  برای تشخیص یک فرضیه، باید این ویژگی ها را در آن بیابیم: 

نظریه

مجموعه ای منسجم از اصول و قوانین علمی دربارۀ یک موضوع تعریف نظریه

برای مثال حافظه عالوه بر گذشت زمان، تابع اصول و قوانین دیگری هم هست. وقتی همۀ اصول حافظه کنار یکدیگر بیایند »نظریه های فراموشی« را شکل می دهند 
که یکی از نظریه های متعدد در روان شناسی است.

اهداف علم روان شناسی مانند سایر علوم تجربی 

توصیف

موضوع پژوهش است.
تبیین

پیش بینی
کنترل

سی
شنا

ان 
 رو

لم
ف ع

دا
اه

پیش بینی و کنترلتبیینتوصیف

از  دقیق  ممکن  تا حد  و  روشن  بیان  تعریف: 
»چیستی مفهوم و موضوعی« که قصد مطالعه 

و بررسی آن را داریم. 
توصیف به چیستی مربوط می شود.

به  ورود  از  قبل  و  روان شناسی  در 
از ورود   یا پیش  بررسی رفتارهای »انسان« و 
باید  اول  »حافظه«  یا  »هوش«  بررسی  به 
بدانیم که با چه توصیفی از انسان یا هوش یا 

حافظه، قصد داریم به بررسی آن ها بپردازیم.
یک  از  دانشمند  هر  توصیف  چگونگی 

در  زیادی  بسیار  تأثیر  پدیده،  یا  موضوع 
مواجهه با آن موضوع و بررسی علمی آن دارد.

تعریف: بیان چرایی اتفاق افتادن یک پدیده
هر دانشمند زمانی که یک پدیده را تبیین 
آن  افتادن  اتفاق  علل  بیان  حال  در  می کند، 

پدیده در جهان است.

موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل، 
مورد  پدیدۀ  تبیین  و  توصیف  چگونگی  به 

مطالعه بستگی دارد.
شیمیایی  مادۀ  یک  که  بدانید  گر  ا
خاص، چه ویژگی هایی دارد )توصیف( و چرا در 
کنشی می دهد  ترکیب با ماده ای دیگر، چنین وا
در  را  کنش  وا آن  توانست  خواهید  )تبیین( 
یا حتی  و  پیش بینی  دیگر،  موقعیتی  و  زمان 

تحت کنترل خود درآورید.
آن گونه که پیش بینی و کنترل در علوم دیگر 
روان شناسی  علم  در  است،  آسان  و  سهل 

نیست.
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موجودی  تنها  را  انسان  که  فردی 
جسمانی می بیند، بسیار متفاوت از فردی که 
بدن  از  فراتر  مختلفی  ابعاد  دارای  را  انسان 
جسمانی می بیند، به مطالعه و پژوهش علمی 

دربارۀ انسان خواهد پرداخت.
توصیف  در  تا  می کنند  سعی  دانشمندان 
و  دقیق  مختلف،  پدیده های  و  موضوعات 
روان شناسان  این،  وجود  با  باشند،  بی طرف 

تحت  غالباً  تجربی،  دانشمندان  سایر  همانند 
پیش فرض ها، نظریات پذیرفته شده در  تأثیر 
هر علم، ارزش ها و همچنین جهت گیری های 

بر  امر،  این  که  هستند  در ذهن خود  موجود 

مشاهده و دقت آن ها تأثیر جدی می گذارد.

همیشه این احتمال وجود دارد که برای یک 
موضوع یا پدیده، تبیین های متفاوت و در عین 
حال صحیحی وجود داشته باشد )مثالً چند نوع 

تبیین مختلف تجربی یا تبیین عقلی یا تبیین 
دینی یا ...( بنابراین نباید با دست یافتن به یک 
صحیح  یا  محتمل  تبیین های  خاص،  تبیین 

دیگر را رد کنیم.

مهم ترین دلیل دشواری پیش بینی و کنترل در 
علم روان شناسی، پیچیدگی و دشواری توصیف و 

تبیین در موضوعات مختلف این علم است.

انسان و رفتارهای او به عنوان موضوعی 
برای بررسی های علمی درروان شناسی، دارای

ابعاد و ویژگی های مختلف و بسیار پیچیده ای 
است. انسان عالوه بر آن که جسم و بدن دارد، 
دارای ابعاد غیرجسمانی هم هست که با بدن در 
ارتباط تنگاتنگی است. این امر باعث می شود 
در  مختلف  موضوعات  از  دقیق  توصیف  که 
اراده،  شناخت،  عواطف،  هوش،  مانند  انسان، 
نتیجه  در  و  گردد  دشوار  بسیار   ،... و  خود 
این موضوعات و مانند  از  تبیین های متفاوتی 

آن ها، در روان شناسی می بینیم.
در علم فیزیک پیش بینی انبساط فلز 
به وسیلۀ گرما امر دشواری نیست ولی پیش بینی 
به مراتب دشوارتر است. چرا؟  انگیزۀ پیشرفت 
به  که  است  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت  چون 

راحتی نمی توان آن ها را توصیف و تبیین کرد.
و  توصیف  که  موضوعی  کنترل  و  پیش بینی 
تبیین روشن تری داشته باشد، آسانتر است. پس 
میزان شفافیت توصیف   رابطه شون مستقیمه یعین هرچه 
وتبیین باالتر باشه، پیش بیین و کنترل ساده تر میشه و   برعکس.

برای این که تفاوت توصیف و تبیین رو بهتر بفهمید، به این دو تا جمله فکر کنید:
حافظه یعنی قدرت یادآوری و بازشناسی خاطرات گذشته

تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود.
خب فکر کردید؟ بله درسته!

به »چیستی« حافظه پرداخته و آن را توصیف کرده است. )حافظه چیست؟ حافظه یعنی قدرت ...( جملۀ  شمارۀ 
به »چرایی« تحکیم حافظه با تکرار به موقع خاطرات پرداخته و آن را تبیین کرده است. )چرا حافظه تحکیم می شود؟ تکرار به موقع ...( جملۀ شمارۀ 

فرآیند جست وجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. این تعریف کاربردی ترین تعریف روش علمی است. تعریف روش علمی

رکن اساسی روش علمی یا همان روش تجربه، مشاهده و تجربه است.
روش های ارائه شده، در علم تجربی، تنها در حیطۀ امور مشاهده پذیر، قابل اجرا و معتبر هستند و نمی توان از آن ها در حیطۀ امور غیرقابل مشاهده با حواس 

پنج گانه استفاده کرد.



115

برخی دانشمندان علوم تجربی در این زمینه دچار اشتباه شده و با ورود به حیطۀ موضوعاتی که امکان مشاهدۀ مستقیم و تجربی آن ها وجود ندارد، به 
گاهی و معرفت یا تبیین های ارائه شده بر اساس آن ها را نادرست معرفی می کنند. اظهارنظر دربارۀ چنین موضوعاتی می پردازند. با کمال تعجب گاهی دیگر منابع آ

تنها چیزی که علم تجربی در مواجهه با مسائل غیرقابل مشاهده می تواند ادعا کند، »نمی دانم« است و برای کسب معرفت و دانش دربارۀ موجودات 

غیرقابل مشاهده )غیرمحسوس(، باید از تبیین های مستند به دیگر منابع معرفتی استفاده کرد.

گرچه یک موضوع غیرقابل مشاهده، قابلیت بررسی های تجربی را نداشته و نمی توان در آن، گزاره های تجربی و علمی بیان کرد، اما گاهی می توان با  بنابراین ا

گاهی و معرفت، گزاره های صحیح و معتبری را دربارۀ آن موضوع بیان نمود. استناد به منابع و روش های دیگر کسب آ
گاهی و معرفت: مبانی دینی و  هر نظریۀ علمی که بر اساس مشاهده و تجربه شکل گرفته است، خود بر نظریات و مبانی غیرتجربی )یعنی سه حیطۀ دیگر آ

الهیاتی یا مبانی عقلی یا برداشت های درونی( تکیه داشته و با تغییر در آن ها، فرضیات و نظریات مطرح شده در علم تجربی نیز تغییر خواهد کرد.

توضیحات واژه های 

موجود در تعریف

روش علمی

فرآیند
به جریانیکعمل اشاره دارد.

تعریف: به جریانرسیدنبههدفوقتی از مبدأ به سوی مقصد در حال حرکت هستیم، فرآیندمی گوییم.

در جست وجوی 

چیزی بودن

در روش علمی همواره به دنبال جست وجوی چیزی هستیم؛ درجستوجویچیزیبودن باعث 
می شود تا روش علمی، هدفمند باشد.

گاهی بدون هدف اقدامی صورت می گیرد که در این صورت اقدام محقق شده، به دلیل توجه نداشتن 
به هدف مشخص، نتیجه بخش نخواهد بود.

نظام دار بودن
روش علمی تابع قواعدمشخصی است که به صورت منظم طی می شود.

مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی در این است که هرچند هر دو با مسئله مواجه می شوند، اما 
مواجهۀ دانشمند برخالف فرد عادی، منظموقاعدهمند است.

موقعیت نامعین

دانشمندان به دنبال ابهامزداییوروشنسازی هستند.
دانشمند با طرح مسئله، موقعیت های ناشناخته و مجهول را شناسایی می کند و سپس با روش های 

تجربی، سعی می کند تا به آن ها پاسخ داده و این موقعیت ها را روشن سازد.
روشن سازی موقعیت نامعین همانند نور در شب تاریک است؛ هرچه بر شدت نور افزوده می شود، 

از مقدار تاریکی کاسته می شود.

ویژگی های روش علمی

 روش علمی روش موردنظر روان شناسان تجربی است.

ویژگی های روش علمی )روش موردنظر روان شناسان( 
تعریف عملیاتی

تکرارپذیری

می
عل

ش 
 رو

ای
ی ه

یژگ
و

تعریف عملیاتی

در روش علمی با دو مفهوم متغیر و تعریف عملیاتی زیاد مواجه می شویم.
در یک آزمایش تجربی »متغیر« هر چیزی است که تغییر می کند.

فرض کنید می خواهید ارتباط نمرات درس یک دانش آموز را با میزان استراحت شبانه روزی او بررسی کنید. 
در این پژوهش، »نمره« و »میزان استراحت« مقادیر مختلفی )از صفر تا بیست در »نمره« و از صفر تا 24 ساعت در 

»میزان استراحت«( را شامل می شود. بنابراین، نمره و میزان استراحت، متغیرهای پژوهش شما هستند.

در روش علمی و برای انجام یک آزمایش صحیح و همچنین سهولت در اندازه گیری ها،  تعریف عملیاتی
باید متغیرهای موردنظر، به شکل دقیق، شفاف و قابل اندازه گیری، تعریف شوند. به تعریفی از متغیر که این 

ویژگی ها را داشته باشد، تعریف عملیاتی می گویند.
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تعریف عملیاتی باید به گونه ای باشد که همۀ افراد با مطالعۀ آن به برداشت یکسان و یا تقریباً یکسانی برسند.
»هوش« از جذاب ترین واژه های روان شناسی است که همگان تعریف واحدی از آن ندارند.

ممکن است فردی شخص بذله گو را باهوش تلقی کند، فرد دیگری کسی را که استعداد خاصی در نقاشی دارد، باهوش 
می داند و یا فردی که به زیبایی سخن می گوید باهوش بنامد.

در این حالت و برای رسیدن به مفهومی مشترک از هوش در آزمایش ها از تعریف عملیاتی استفاده می شود.
در ادامۀ مثال باال، برای تعریف هوش می توان گفت: »هوش عبارتست از قدرت سازگاری با محیط« و به عبارت دقیق تر 

منظور از هوش، عددی است که با اجرای »آزمون سازگاری« به دست می آید.
تعریف عملیاتی در علم روان شناسی کاری دشوار است.

برای واژه های جرم، اتم، کلسترول، سوخت و ساز و هورمون می توان تعریف بسیار دقیقی ارائه داد ولی ارائۀ تعریف 
دقیق برای واژه های اضطراب، پیشرفت تحصیلی، تصمیم گیری، استدالل و قضاوت بسیار دشوار است.

تکرارپذیری

یافته های به دست آمده از روش علمی، شخصینیست بلکه هر دانشمند با رعایت ضوابط علمی، می تواند یافته های 
دیگران را تکرار کند.

گر پاسخ آن ها به وسیلۀ  گرچه ممکن است بسیاری از انسان ها با روش هایی منحصر به فرد، مسائلی را حل  کنند،  اما ا ا
دیگران قابل تکرار نباشد، در مجموعۀ روش علمی قرار نمی گیرد.
همۀ علوم به یک میزان دارای یافته های تکرارپذیر نیستند.

 فیزیکدانی که موضوع پژوهش او اجسام بی جان است، می تواند به یافته های یکسانی در آزمایش های متعدد تأثیر 
گرما بر فلز برسد، اما چنین چیزی در علومی مانند روان شناسی بسیار دشوار است.

پیچیدگیپژوهشهایمربوطبهانسان  یافته های یکسان در روان شناسی  به  دلیل دشواری رسیدن 
تأثیرارزشهادرنگاهوتفسیرپدیدههایانسانی و ... است. رعایتمسائلاخالقی 

در نتیجه: روش های تجربی و علمی، همواره با محدویتهایی در تبیین پدیده های انسانی مواجه بوده و نمی تواند 
پاسخ بسیاری از پرسش های بشر را بدهد.

بین روان شناسان برای علم روان شناسی تعریف واحدی وجود ندارد.
افزایش اطالعات در هر علم، موجب  تغییر در نیازهای فرهنگی و اجتماعی و زیستی و  تغییر در مبانی و پیش فرض های علم  گذشت زمان 

تغییر در توصیف و تبیین های موجود در یک علم می شود.
در نتیجه گاهی در برخی مسائل علمی و یا حتی تعریف یک علم، نمی توان به یک نظریۀ واحد یا دیدگاهی منسجم دست یافت.

علم مطالعۀ رفتار و فرایندهای ذهنی )شناخت(. این تعریف، جامع ترین تعریف علم روان شناسی است.  تعریف روان شناسی

توضیحات واژه های اصلی 

به کاررفته در تعریف 

روان شناسی

رفتار

تعریف: به هر نوع فعالیتموردمشاهدۀجاندار، »رفتار« می گویند.
حرکت جمعی پرندگان، النه سازی برخی حیوانات، راه رفتن انسان ها، غذا خوردن، 

خوابیدن و ...
از آزمایش ها، تفاوت جدی و  انسان نیست و در بسیاری  به  مطالعۀ رفتار محدود 

بنیادی میان انسان و حیوان گذاشته نمی شود.
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توضیحات واژه های اصلی 

به کاررفته در تعریف 

روان شناسی

فرایندهای ذهنی

فرایندهای ذهنی از اموری هستند که بهشکلمستقیمقابلمشاهدهنیستند.
فرایندهای ذهنی را بهواسطۀآثاروکارکردهایقابلمشاهدۀآنها، مورد مطالعۀ تجربی 

قرار می دهیم.
شما بیست اسالید به دوستتان ارائه می کنید. بعد از ارائۀ همۀ تصاویر از او می خواهید 
تا با دیدن تصادفی اسالیدها، اسالید هفتم و  هشتم را به شما نشان دهد. پاسخ موفقیت آمیز 
فرد نشان دهندۀ حافظه است که از جمله فرایندهای ذهنی است که به صورت غیرمستقیم 

بررسی شده است.
امروزه از فرایندهایذهنی با واژۀ شناخت تعبیر می شود.

به مثال های زیر توجه کنید:

کدوم ییک به صورت مستقیم )رفتار( و کدوم به طور غیرمستقیم )شناخت( قابل مشاهده س؟

 حسین با دیدن دوستش به سمت او می رود.  مستقیم )رفتار(

 فاطمه با نگاه به آینده، به رشتۀ تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشید.  غیرمستقیم )شناخت(

 کودکان حرکت مادران را با چشم ردیابی می کنند.  مستقیم )رفتار(

 تصاویر زیبای معابر شهری، احساس خوشایندی به شهروندان می دهد.  غیرمستقیم )شناخت(

 روان شناسی نوین در تبیین موضوعات مورد مطالعه، با واژۀ شناخت، بسیار سروکار دارد.
تعریف دقیق و سلسله مراتبی شناخت:

محیط ما لبریز از محرک های مختلف است. این محرک ها گیرنده های حسی همچون گوش و چشم را تحریک می کنند که به  تعریف احساس
نتیجۀ آن احساس می گویند.

به کمک توجه یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم؛ سپس محرک انتخاب شده را تعبیر و تفسیر می کنیم. به فرایند  تعریف ادراک
ک گفته می شود؛ مثل این که آن چه االن در مقابل خود احساس می کنم، یک کتاب یا خودکار است. تفسیر و معنابخشی به محرک های انتخابی ادرا

 تفسیرهای ما در محفظه ای به نام حافظه نگهداری می شود.
 انسان ها سعی می کنند از اطالعات خام موجود در حافظه، استنباط های زیادی داشته باشند و به مراتب باالتر شناخت دست یابند.

فرایند استفاده از اطالعات موجود در حافظه، تفکر نام دارد. تعریف تفکر

تفکر شامل 

استدالل

ع رو تو فصالی 5 و 6 یم خونیم اکمل!  این دو موضو

قضاوت
حل مسئله

تصمیم گیری
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بنابراین:
فرایند »توجه تا تصمیم گیری« را شناخت می نامیم.

دو سطح شناخت 
ک و حافظه شناخت پایه: فرایندهایی همچون توجه، ادرا

شناخت عالی: انواع تفکر )استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری(

هرچه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل پردازش پیچیده تر می شود.
عالی ترین مرتبۀ شناخت، حل مسئله و تصمیم گیری است.

 پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است. انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند.

شیوه های پردازش 
کی: پردازشی که صرفاً بر ویژگی های حسی، مانند اندازه و شکل ظاهری محرک تکیه داشته باشد. پردازش ادرا

پردازش مفهومی: پردازشی که عالوه بر ویژگی های حسی تحت تأثیر ویژگی های کیفی قرار دارد. در این پردازش، پردازشگران به مفهوم می رسند.
هرچه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود. رابطۀ مستقیم!

کی است. حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمدتر از تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادرا
سارا 5 ساله و سپیده 17 ساله با هم خواهرند و به همراه مادرشان برای خرید لباس به فروشگاه رفته اند. سارا با دیدن لباس قرمزی بر خرید آن اصرار 

دارد. برخالف سارا، سپیده لباس را از نظر نرمی، کیفیت، دوام و قیمت بررسی می کند و سپس تصمیم گیری می کند.
کی داشته و به ویژگی های ظاهری توجه کرده و سپیده که نوجوانی 17 ساله است،  در این مثال سارا که کودکی 5 ساله است، تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادرا

تصمیم گیری بر مبنای پردازش مفهومی انجام داده است؛ بنابراین تصمیم گیری سپیده کارآمدتر خواهد بود.

برخی از روش های جمع آوری اطالعات 

مشاهده
پرسش نامه

مصاحبه
آزمون

روش های جمع آوری اطالعات در علم روان شناسی

مشاهده

 یکی از روش های اصلی جمع آوری اطالعات و توصیف موضوعات مختلف است.
 بسیاری از محققان با مشاهده، رفتار حیوانات و آدمیان را مطالعه می کنند.

با مشاهدۀ دقیق رفتار حیوانات می توان رفتار نوع دوستانه در آن ها را مطالعه کرد.
با فیلم برداری از نوزدان می توان جزئیات الگوهای حرکتی آنان را مشاهده و توصیف کرد.

 عالوه بر مشاهده در محیط طبیعی، برخی محققان در محیط آزمایشگاهی به مشاهدۀ 
رفتار موردنظر می پردازند.

 مشاهده باید همراه با ثبت دقیق اطالعات و به دور از پیش داوری یا تعصب باشد.
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پرسش نامه

  کسب اطالعاتی  که با کمک مشاهدۀ مستقیم امکان پذیر نیست را می توان با استفاده از پرسش نامه 
به دست آورد.

 محقق در این روش از خود فرد دربارۀ رفتار یا افکار خاص او می پرسد.
 پرسش نامه ها باید دقیق و معتبر باشد.

 پرسش نامه ها به صورت های مختلف نمره گذاری می شود.

مصاحبه

از  با کمک پرسش نامه های   برخی موضوعات را نمی توان به صورت مستقیم، مشاهده و یا 
پیش تعیین شده مطالعه کرد  محققان در این حالت از روش مصاحبه استفاده می کنند.

 در مصاحبه محقق در ضمن گفت وگو و بر اساس پاسخ های دریافت کرد، پرسش بعدی خود 
را معلوم و مصاحبه را هدایت می کند.

 مصاحبه برخالف گفت وگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است.

آزمون ها

 بیش از هر روشی، افراد عادی جامعه با استفاده از آزمون های روان شناختی مواجه شده اند.
 آزمون ها ابزاری برای کّمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند.

 ساخت آزمون ها بسیار دشوار است و فرایند پیچیده ای را طی می کند.
 آزمون ها باید دقیقاً چیزی را اندازه گیری کنند که برای آن ساخته شده اند.

 آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمرۀ یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهند.
 استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید در کنار سایر روش ها باشد و به دست 

افراد متخصص انجام شود.

 متخصصان نباید مشخصات و اطالعاتی را که در تحقیقات خود از افراد به دست آورده اند، به 
صورت عمومی و برای دیگران منتشر کنند.

مهم ترین گرایش های روان شناسی

گرایش ها 

روان شناسی تربیتی
روان شناسی شناختی

روان شناسی سالمت
روان شناسی اجتماعی

روان شناسی صنعتی و سازمانی
روان شناسی رشد و خانواده

روان شناسی ورزشی
روان شناسی بالینی

روان شناسی  کودکان استثنایی و ...

تفاوت روان پزشک با روان شناس

روان پزشک با روان شناس تفاوت دارد.
 روان پزشک بعد از دورۀ پزشک عمومی، 3 سال در زمینۀ اختالالت روانی، تشخیص و درمان، آموزش می بیند.

 روان پزشکان با کمک درمان های دارویی، اختالالت روانی را درمان می کنند.
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سؤالی که در گزینۀ )4( مطرح شده در حوزۀ علم جامعه شناسی می گنجد؛ زیرا جامعه پذیر شدن افراد مربوط به این علم است؛ عالوه بر این تنها  1  4
جامعه شناسی در مورد عقاید و ارزش های اجتماعی بحث می کند.

گر با پاسخی مواجه شدیم  2 گاهی از درستی یا نادرستی یک پاسخ باید آن را با واقعیت های تأییدشده مطابقت دهیم. روش دیگر این است که ا برای آ  3
که دانشی از آن وجود نداشت باید آن پاسخ با روش های علمی قابل بررسی باشد تا صحت آن تأیید شود.

قطعاً ویژگی های دیگری عالوه بر تخصص و دانش مانند پشتکار، نحوۀ مطالعه، نظم، عالقه به پیشرفت، سخت کوشی و ... تأثیر بسیاری بر انتخاب  3  3
این افراد به عنوان 10 جراح برتر مغز و اعصاب دنیا داشته است.

معادل التین واژۀ دانش Science و معادل واژۀ فرضیه Hypothesis است. 4  1
در علوم تجربی از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری مانند مشاهده و سایر روش های دقیق، برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده می کنند. 5  1
پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود. آن ها با توجه به دانش و تجربۀ خودشان و پیشینیان سعی می کنند پاسخ های خردمندانه و  6  4

سنجیده ای به مسئله های علمی بدهند.
فرضیه پاسخ اولیۀ پژوهشگران به مسئله های علمی است و در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند و مجموعه ای از قوانین علمی،  7  4

نظریه را شکل می دهند.
پاسخ اولیۀ دانشمندان به مسئله های علمی: فرضیه/ دومین مرحله در سلسله مراتب بیان های علمی: فرضیه/ آخرین مرحله از مراتب بیان علمی: نظریه 8  2
9   3

همانطور که در نمودار باال مشاهده می کنید سومین مرحله از سلسله مراتب بیان های علمی »اصول یا قوانین« است. فرضیه پاسخ اولیۀ پژوهشگران به مسئله های 
علمی است که در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند.

 

4( فرضیه )مرحلۀ دوم( 2( فرضیه )مرحلۀ دوم(   1( نظریه )مرحلۀ چهارم( 
پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله آغاز می شود و فرضیه پاسخ اولیۀ پژوهشگر به مسائل علمی است و این درحالی است که مسئله، پرسشی است  10  4

که مورد سؤال پژوهشگر بوده و وی به دنبال یافتن پاسخ آن است با توجه به این توضیحات تنها گزینۀ )4( که یک پرسش است می تواند آغازگر یک پژوهش باشد.
رابطۀ میان مسئله و فرضیه دوسویه است؛ به این معنا که فرضیه ها می توانند ضمن این که در پاسخ به یک سؤال بیایند، باعث طرح سؤال های دیگر هم بشوند. 11  1

در گزینۀ )2( کلمۀ نظریه نادرست بوده و فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند. در گزینۀ )3( نیز نظریه ها از ترکیب اصول و قوانین 
مختلف تشکیل می شوند و در گزینۀ آخر نیز بیان علمی به مفاهیم علمی مختلفی اشاره دارد.

12  3
 

پرسش علمی همان مسئله است. 13  4
ترتیب سلسله مراتب بیا های علمی از قرار زیر است:

پرسش علمی )مسئله( ـ فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ نظریه
هدف علم روان شناسی مانند سایر علوم تجربی، توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل موضوع پژوهش است. 14  4
منظور از توصیف بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است. 15  1
به تبیین اشاره دارد در تبیین که همان یافتن چرایی یک پدیده است دانشمند مهم ترین علل بروز یک پدیده را مطالعه می کند. 16 مورد   3
توصیف بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است؛ مثالً فیزیک دانان در توصیف جرم به توصیف دقیق این واژه و تفاوت آن با مفاهیمی مانند وزن  17  3

می پردازند. در گزینۀ )3( نیز به تشریح مغز و ساختار آن پرداخته شده و تا حدودی این مفهوم توصیف شده است.
روان شناسان در توصیف پدیده ها دقیق اند و سعی می کنند تحت تأثیر پیش داوری های شخصی قرار نگیرند. 18  2
گر با  19 روان شناسان ابتدا به توصیف مفاهیم می پردازند و همانطور که می دانید توصیف بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است؛ پس روان شناسان ا  3

سؤال »آیا سخنوری معادل داشتن حافظۀ عالی است؟« مواجه شوند ابتدا تالش می کنند مفاهیم حافظه و سخنوری را توصیف کنند.
روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در توصیف و تبیین پدیده ها با دشواری بیشتری روبه روست. مهم ترین دلیل دشواری این است که  20  4

پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند درحالی که در سایر علوم این گونه نیست.



77پاسخ نامۀ تشریحی | 

موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل به چگونگی توصیف و تبیین پدیدۀ مورد مطالعه بستگی دارد. 21  1
در روان شناسی توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل پدیده ها دشوارتر از سایر علوم است. در بین گزینه ها تنها گزینۀ )3( مفاهیم روان شناختی مانند  22  3

اعتماد به نفس را در خود دارد.
در فیزیک پیش بینی انبساط فلز به وسیلۀ گرما امر دشواری نیست؛ درحالی که پیش بینی انگیزۀ پیشرفت به مراتب دشوارتر است؛ چون تحت تأثیر  23  4

عوامل متعددی است که به راحتی نمی توان آن ها را تبیین کرد. پیش بینی و کنترل موضوعی که توصیف و تبیین روشن تری دارد، آسان تر است.
نیز با پیش بینی سروکار داریم. 24 به چرایی پدیده می پردازد و درنتیجه تبیین است و در مورد  مورد   2
25  3
روان شناس در مواجهه با سؤال مذکور ابتدا تالش می کند مفاهیمی مانند هوش را توصیف کند؛ توصیف نیز به معنای بیان دقیق و روشن مفهوم  26  2

مورد نظر است.
توصیف همان چیستی و تبیین همان چرایی یک پدیده است. 27  1
عبارت صورت سؤال به توصیف حافظه پرداخته است و سعی کرده است این مفهوم را به طور روشن بیان یا تعریف کند. 28  1
جز مورد آخر که توصیف است، سایر گزاره ها تبیین هستند اما عبارت گرما باعث انبساط فلز می  شود تبیین در علم فیزیک است. 29  3
در قرآن کریم به نظم در جهان اشاره شده است: الم تروا کیف خلق اهلل سبع السماوات طباقا: استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار 30  4

با توجه به سیر و سلوک های درونی، می گویم که جهان نظم دارد: شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی
گر کرۀ زمین چند کیلومتر دورتر یا نزدیک تر به خورشید بود امکان حیات در زمین وجود نداشت پس جهان نظم دارد: روش علمی ا

کسیژن نیاز دارد یعنی وی به نظر افراد متخصص و باتجربه  31 این که علی با استناد به مطالب یک کتاب دریافته است که آتش برای روشن شدن به ا  2
استناد کرده است اما این که او با انجام یک آزمایش به یافته های جدید دست یافته است نشان می دهد که او از روش علمی استفاده کرده است که یکی از 

مشخصه های آن عینی و تکرارپذیر بودن آن است.
روش ابن سینا شیوۀ مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی است. این روش مبتنی بر درک درونی است و عرفاً از این روش استفاده می کنند.  32  4

مهم ترین ویژگی این شیوه شخصی و غیرقابل تعمیم بودن آن است.
کاربردی ترین تعریف روش علمی عبارت است از: فرایند جستجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. 33  1
در تعریف روش علمی می گوییم: فرایند جستجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. در روش علمی همواره به دنبال  34  3

جستجوی چیزی هستیم. در جستجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی هدفمند باشد و هدف در روش علمی مشخص کردن یک موقعیت نامعین است.
نور در شب تاریک: روشن سازی موقعیت نامعین 35 قواعد مشخص: نظام دار بودن /  جریان رسیدن به هدف: فرایند /   2
فرایند به جریان یک عمل اشاره دارد. وقتی از مبدأ به سوی مقصد در حرکت هستیم، جریان رسیدن به هدف را فرایند گویند. 36  2
مهم ترین تفاوت دانشمند با افراد عادی در این است که هرچند هر دو با مسئله مواجه می شوند اما مواجهۀ دانشمند برخالف فرد عادی منظم و  37  3

قاعده مند است.
در روش علمی هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود به این ویژگی روش علمی تعریف عملیاتی گفته می شود. 38  2
در روش علمی متغیر مورد نظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود. 39  2
جهت یکپارچه سازی و شکل دهی مفاهیم مشترک از تعریف عملیاتی استفاده می شود. در سؤال باال مفهوم هوش بین تمام گزاره ها مشترک بوده اما  40  1

هرکس هرطور به ذهنش رسیده آن را تعریف کرده است؛ دانشمند برای رهایی از این مشکل متغیر خود یعنی هوش را به طور دقیق بیان کرده است.
هدف: جهت یکپارچه سازی و شکل دهی مفاهیم مشترک از تعریف عملیاتی استفاده می شود. 41  4

شرط: در روش علمی متغیر مورد نظر باید به صورت دقیق و عینی تعریف شود تا همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر مورد نظر به برداشت یکسان یا تقریباًً 
یکسانی دست پیدا کنند.

تعریف عملیاتی دقیق باعث سهولت اندازه گیری می شود و این مسئله هیچ ربیط به تکرارپذیری نداره. 42  4
رابطۀ میان اندازه گیری و تعریف عملیاتی مستقیم است به این معنی که هرچه متغیر دقیق تر تعریف شود اندازه گیری هم دقیق تر می شود. یافته های  43  2

به دست آمده از روش علمی خصوصی و شخصی نیست بلکه هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی می تواند یافته های دیگران را تکرار کند البته تکرارپذیری 
در همۀ علوم به یک اندازه نیست؛ مثالً یک روان شناس نمی تواند به اندازۀ یک فیزیک دان به ویژگی تکرارپذیری تکیه کند.

به دلیل رعایت مسائل اخالقی و نیز پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان روش علمی همواره با محدودیت هایی مواجه است. االن تو این مثال  44  3
روان شناس یه نمیتونه زندانیارو زیر باد کتک و فحش بگیره که ببینه بعد دوماه چیاکر میکنن که ...
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گذشت زمان و پیشرفت دانش باعث تغییر اطالعات ما می شود؛ درنتیجه از پدیده ها فهم دقیق تری خواهیم داشت. به عالوه پدیده های جهان چنان  45  4
گون به آن نگاه کنند. همین امر موجب پیدایش نظریه های مختلف می شود؛ بنابراین دلیل اصلی وجود  پیچیده است که دانشمندان مجبورند از زوایای گونا

تعاریف مختلف در روان شناسی گذر زمان، پیشرفت دانش و زاویۀ نگاه دانشمند است.
به دلیل رعایت مسائل اخالقی و نیز پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان روش علمی همواره با محدودیت هایی مواجه است. شاید به همین دلیل  46  1

کنون نتوانسته است به همۀ پرسش های بشر امروز پاسخ دهد. است که استفاده از روش علمی تا
جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از: علم مطالعۀ رفتار و فرایندهای ذهنی. 47  1
شناخت یا فرایند ذهنی غیرقابل مشاهدۀ مستقیم است درحالی که رفتار را می توان به طور مستقیم مشاهده کرد. 48  1
امروزه از فرایندهای ذهنی با واژۀ شناخت تعبیر می شود این فرایندها را به واسطۀ نتایجی که دربردارند استنباط می کنیم. 49  1
فاطمه با نگاه به آینده به رشتۀ تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشد: مطالعۀ فرایندهای ذهنی یا مطالعۀ شناخت ها 50  3

کودکان حرکت مادران را با چشم ردیابی می کنند: مطالعۀ رفتارها یا مطالعۀ رفتارهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده اند
ک preception و معادل شناخت cognition است. 51 معادل التین ادرا  2
4  محیط ما سرشار از محرک های مختلف است. این محرک ها گیرنده های مختلف مانند گوش و چشم را تحریک می کنند که به نتیجۀ آن احساس  52

می گویند. به کمک توجه یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم سپس محرک انتخاب شده را تعبیر و تفسیر می کنیم؛ به فرایند تفسیر محرک های 
ک گفته می شود. انتخابی ادرا

ک گفته می شود. 53 به فرایند تفسیر محرک های انتخابی ادرا  2
فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه تفکر نام دارد / ما به کمک توجه یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم / پردازش به معنای  54  2

دریافت و فهم بیشتر است.
گرچه گیرنده های شما تحریک می شود اما مغز تنها می تواند برخی از آن ها را تفسیر  55 انجام هم زمان )توجه( برخی از کارها بسیار دشوار است؛ زیرا ا  3

کند؛ درنتیجه مجبور به انتخاب از بین محرک های احساس شده می شود.
تفکر شامل استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری است. 56  1
ک و حافظه است. 57 شناخت پایه شامل توجه، ادرا  2
58 1

از مرحلۀ توجه تا تصمیم گیری، شناخت نامیده می شود. 59  3
ک و حافظه، شناخت پایه می گویند. 60 متخصصان به فرایندهایی همچون توجه، ادرا  2
کی و مفهومی دو نوع پردازش هستند. 61 انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند؛ به همین دلیل پردازش ادرا  3
هرچه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل پردازش پیچیده تر می شود. هرچه پردازش مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته  62  4

پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود.
کی می نامند. 63 هرگاه پردازش صرفاًً بر ویژگی های حسی مانند اندازه و شکل ظاهری محرک تکیه داشته باشد آن را پردازش ادرا  2
conceptual processin معادل پردازش مفهومی بوده و این نوع پردازش، پردازشی است که عالوه بر ویژگی های حسی تحت تأثیر ویژگی های  64  3

کیفی نیز قرار دارد.
پردازش سارا تحت تأثیر ویژگی های ظاهری مثل رنگ است اما پردازش سپیده به عالوه بر ویژگی های ظاهری ویژگی های کیفی مانند جنس و قیمت  65  4

را نیز مد نظر قرار می دهد؛ درنتیجه هر دو به یک شیوه عمل نکرده اند.
هرچه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت کارآمد تر و پایدارتر خواهد بود.

تحريک گيرن دهها

احساس

توجه

ک ادرا

تفكرحافظه

استدالل

قضاوت

حل مسئله

تصمي مگيری

شناخت پايه

شناخت عالی



79پاسخ نامۀ تشریحی | 

این که کودکی تمایل داشته باشد اسکناس باارزش خود را با چند اسکناس کم ارزش تر معاوضه کند؛ یعنی او تحت تأثیر ویژگی های ظاهری مثل تعداد  66  1
کی است. است؛ پس پردازش او ادرا

عالی ترین مرتبۀ شناخت حل مسئله و تصمیم گیری است و پس از بازنمایی اطالعات در حافظه وارد مرحلۀ تفکر می شویم. 67  2
کی دارند. حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی کارآمدتر از  68 پردازش ادرا و  پردازش مفهومی و موارد  و  موارد   2

کی است. تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادرا
در مراحل اولیۀ پژوهش بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر نیست؛ درنتیجه از راه مشاهده، موضوع مورد مطالعه تبیین می شود. 69  2
مشاهده باید همراه ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد. 70  1
مطالعۀ مسائلی را که با کمک مشاهدۀ مستقیم امکان پذیر نیست می توان از طریق پرسش نامه مطالعه کرد. 71  2
در مصاحبه محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد. مصاحبه برخالف گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است. 72  3
مصاحبۀ بدون ساختار نیازمند آموزش ویژه بوده و بسیار وقت گیر است. 73  4
شاید بیش از هر روشی افراد عادی جامعه با استفاده از آزمون های روان شناختی مواجه شده باشند. آزمون ها ابزاری برای کمی  کردن ویژگی های  74  3

روان شناختی هستند.
آزمون ها ابزاری برای کمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند. 75  2
گر چندبار با یک ترازوی سالم وزن یک شی را  76 ترازو در اندازه گیری وزن استفاده می شود و وزن به دست آمده ارتباطی با حجم ندارد. از طرفی ا  4

بسنجیم به یک عدد می رسیم. این ابزار دارای دو ویژگی مهم است: آزمون ها باید دقیقاً چیزی را اندازه گیری کنند که برای آن ساخته شده اند؛ عالو بر این آزمون ها 
در دفعات متعدد اجرا باید نمرۀ یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهند.

صحبت کردن با مجرم یا هم اتاقی های او مصاحبه و نصب دوربین نمونه ای از روش مشاهده است. 77  4
پژوهشگران در سؤال یک آزمون ترتیب داده اند در استفاده از آزمون ها چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد. 78  2
روان شناسی در مقایسه با علوم تجربی در توصیف و تبیین پدیده ها با دشواری های زیادی روبه رو است؛ زیرا پدیده های روان شناختی تحت تأثیر  79  4

علت های زیادی است.
تبیین به معنای بیان چرایی یک پدیده است. 80  1
فرضیه جمله ای خبری است که به صورت خردمندانه ای در پاسخ به سؤاالت داده می شود. 81  3
82  3
این سؤال برای کتاب نظام قدیمه با این حال روش تدریس فعال یعنی روشی که در آن یادگیرنده به صورت فعال به دنبال یافتن پاسخ هاست، باعث  83  4

یادگیری بیشتر می شود.
شاید باورت نشه اما این سؤال از کتاب نظام قدیمه اما روش تحقیق مناسب برای مورد صورت سؤال روش آزمایشی است؛ زیرا در آن به علت و معلول  84  2

اشاره شده است.
تعریف عملیاتی یعنی متغیر باید به صورت عینی و دقیق  تعریف شود. تعریف عملیاتی باعث سهولت در اندازه گیری می شود. 85  2
در روش مشاهده آزمایشگر هیچ نوع دستکاری بر محیط انجام نمی دهد؛ پس کنترلی روی رفتار ندارد و نمی تواند تأثیر سایر متغیرها را از بین ببرد. 86  1
باید  87 آن ها  نامعتبر می دانند درحالی که موضع  را  منابع  و سایر  دارند  اعتماد  یافته های خود  به  از حد  بیش  دانشمندان در روش علمی  از  برخی   1

»نمی دانم« باشد نه این که بگویند »نیست«!
روان شناس رشد به بررسی، شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی می پردازد اما در گزینۀ )4( سؤال مطرح شده به حوزۀ زیست شناسی  88  4

مربوط است.
شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی که به آن فراخنای زندگی نیز می گویند مورد توجه روان شناسان رشد است. 89  1
روان شناسی رشد شاخه ای از علم روان شناسی است که تالش می کند تغییراتی را که در طول زندگی از زمان تشکیل نطفه تا زمان مرگ در آدمی  90  2

رخ می دهد، مطالعه کند.
حل مسئله: شناختی / ابراز خشم: هیجانی / رعایت حقوق دیگران: اخالقی 91  3


