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کدام یک از گزینه های زیر به یک بیان علمی اشاره دارد؟ - 1

4( مسئله 3( نماد  2( فرضیه  1( گزاره  
کدام یک از گزینه های زیر جمله ای است که به صورت خردمندانه در پاسخ به یک سؤال طرح می شود؟- 2

4( فرضیه 3( گزاره  2( نظریه  1( مسئله  
کدام یک از روابط زیر یک رابطۀ دو سویه است؟ - 3

4( فرضیه ـ نتیجه 3( مسئله ـ فرضیه   2( مسئله ـ نتیجه  1( فرضیه ـ پاسخ 
کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ - 4

1( فرضیه در صورت تأیید شدن به قانون تبدیل می شود.  
2( مجموعه ای از قوانین علمی، یک نظریه را شکل می دهند. 

3( احتمال تأیید نشدن فرضیه بیشتر از تأیید شدن آن است.  
4( نظریه های علوم تجربی را براساس سودمندی و کاربرد پذیری می سنجند. 

کدام گزینه سلسله مراتب گزاره های علمی را به درستی بیان کرده است؟- 5

2( مسئله  فرضیه  اصول یا قوانین  نظریه  1( فرضیه  مسئله  اصول یا قوانین  نظریه  
4( مسئله  فرضیه  نظریه  اصول یا قوانین  3( فرضیه  مسئله  نظریه  اصول یا قوانین  

چرا همۀ نظریه ها در دو سطح صوری و تجربی به یک اندازه رشد نکرده اند؟- 6

1( به دلیل قابل تجربه نبودن   
2( به دلیل این که ساختار تجربی برخی نظریه ها قابل بررسی صوری نیست. 
3( به دلیل این که ساختار صوری برخی نظریه ها قابل بررسی تجربی نیست. 

4( به دلیل نداشتن قابلیت تکرارپذیری 
کدام یک از گزاره های زیر به اهداف علم روان شناسی اشاره دارد؟ - 7

و( پیش بینی ( تبیین ه  د( تعریف عملیاتی ج( کنترل ب( توصیف الف( ارائۀ نظریه

4( ج ـ و ـ ب 3( الف ـ ه  ـ د  2( د ـ ب ـ ج  1( و ـ الف ـ ه  
واژۀ »تبیین« به چه چیزی اشاره دارد؟ - 8

2( بیان چرایی آن پدیده 1( بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر 
4( کنترل متغیر ها 3( پیش بینی اتفاقات   

»خشونت کودکان به دلیل تماشای برنامه های تلویزیونی خشن است.« این عبارت به کدام یک از اهداف روان شناسی اشاره دارد؟- 9

4( پیش بینی 3( کنترل  2( توصیف  1( تبیین  
هدف نهایی همۀ علوم تجربی چیست؟- 10

4( کنترل و پیش بینی 3( توصیف و پیش بینی  2( تبیین و پیش بینی  1( توصیف و تبیین 
کدام شیوۀ کسب شناخت غیر قابل تعمیم است؟- 11

2( شیوۀ مبتنی بر سیر و سلوک  1( استناد به نظر صاحب نظران  
4( روش علمی 3( شیوۀ خردگرایانه  

پی بردن به حقیقت با کمک »فلسفه« کدام شیوۀ کسب شناخت است؟- 12

2( شیوۀ مبتنی بر سیر و سلوک  1( استناد به نظر صاحب نظران  
4( شیوۀ خردگرایانه 3( روش علمی  
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فردی در ارائۀ پایان نامۀ خود به »آیات قرآن« استناد کرد. او از کدام یک از منابع کسب شناخت استفاده کرده است؟- 13

2( شیوۀ مبتنی بر سیر و سلوک 1( استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار  
4( روش علمی 3( روش های شهودی  

مواجهۀ دانشمند با مسئله، به صورت ............... است.- 14

4( علمی و عملیاتی 3( جریانی پیوسته و منظم  2( ثابت و مشخص  1( منظم و قاعده مند 
دانشمندان به واسطۀ چه چیزی موقعیت ناشناخته را روشن می سازند؟- 15

4( فرایند جست وجو 3( پیش بینی  2( روش علمی  1( طرح مسئله 
»آب همیشه در دمای 100درجۀ سانتی گراد می جوشد« این عبارت به کدام ویژگی روش علمی اشاره دارد؟- 16

4( کنترل 3( تکرارپذیری  2( ابهام زدایی  1( تعریف عملیاتی 
ویژگی های روش علمی کدام است؟- 17

4( تکرارپذیری ـ تبیین 3( تکرارپذیری ـ کنترل  2( تعریف عملیاتی ـ تکرارپذیری   1( تعریف عملیاتی ـ کنترل 
در روش  علمی باید متغیر موردنظر به صورت عینی و دقیق تعریف شود. این موضوع به کدام ویژگی  روش علمی اشاره دارد؟- 18

4( پیش بینی 3( تعریف عملیاتی  2( تکرارپذیری  1( کنترل  
کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ - 19

1( روان شناسی علم مطالعۀ رفتار و فرایندهای ذهنی است. 
2( تعریف واحدی برای روان شناسی وجود دارد.

3( مطالعۀ رفتار اشاره به هر نوع فعالیت مورد مشاهدۀ جاندار دارد. 
4( فرایند های ذهنی یا شناخت، داللت بر بسیاری از رفتارها و کنش های غیرقابل مشاهدۀ مستقیم در انسان دارد.

فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه چه نام دارد؟- 20

4( تفکر  3( توجه   ک   2( ادرا 1( استدالل  
ک و حافظه چه می گویند؟- 21 به فرایندهای توجه، ادرا

4( تفکر 3( پردازش   2( شناخت پایه  1( شناخت عالی 
به انواع تفکر ............... می گویند. - 22

4( حافظه 3( پردازش  2( شناخت پایه  1( شناخت عالی 
از مرحلۀ توجه تا تصمیم گیری ............... نامیده می شود.- 23

4( پردازش  3( شناخت  2( تفکر   1( شناخت  عالی  
کودکی به مغازه می رود و لباسی را به خاطر رنگ و عکس کارتونی روی آن انتخاب می کند. او چه پردازشی کرده است؟- 24

4( مفهومی  3( شناختی  2( حسی  کی   1( ادرا
عالی  ترین مرحلۀ شناخت کدام است؟- 25

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

هرچه پردازش ............... باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر است.- 26

4( مفهومی تر 3( سطحی تر  2( کاربردی تر  کی تر   1( ادرا
تعریف روبه رو دارای چند واژۀ اصلی است؟ »فرایند جست وجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین.«- 27

4( 5 واژه 3( 4واژه  2( 3واژه  1( 2واژه 
این که یافته های روش علمی، خصوصی و شخصی نیست، اشاره به کدام ویژگی  روش علمی دارد؟- 28

4( آزمون پذیری 3( عینی و تجربه پذیر بودن  2( تکرارپذیری  1( عملیاتی بودن 
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عبارات زیر به ترتیب به کدام یک از روش های جمع آوری اطالعات اشاره دارند؟- 29

»در همه پرسی ها معموالً استفاده می شود ـ بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش ویژه است ـ برای اخذ اطالعات عمیق مورد استفاده قرار می گیرد«

2( مصاحبۀ ساختاریافته ـ مصاحبۀ بدون ساختار ـ مصاحبۀ بدون ساختار 1( مصاحبۀ بدون ساختار ـ مصاحبۀ بدون ساختار ـ آزمون ها 
4( مصاحبۀ بدون ساختار ـ مصاحبۀ ساختاریافته ـ مصاحبۀ بدون ساختار 3( مصاحبۀ ساختاریافته ـ مشاهده ـ آزمون ها 

کدام گزینه ابزاری جهت به کّمیت درآوردن ویژگی های روان شناختی است؟- 30

4( مصاحبه 3( مشاهده  2( پرسش نامه  1( آزمون  
کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ - 31

1( روان شناسی بالینی یکی از گرایش های مهم روان شناسی است.
2( روان شناس 4سال در مقطع کارشناسی تحصیل می کند.

3( روان پزشک پس از دورۀ پزشکی عمومی، 3سال در زمینۀ اختالالت روانی، تشخیص و درمان، آموزش می بیند.
4( روان شناسان با کمک درمان های دارویی اختالالت را درمان می کنند.

روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در موضوع ............... دشواری های بیشتری دارد؛ زیرا تحت تأثیر ............... است.- 32

2( کنترل ـ علت های زیاد و متنوعی 1( پیش بینی ـ قواعد خاص و معینی  
4( توصیف ـ قواعد خاص و معینی  3( تبیین ـ علت های زیاد و متنوعی  

دو عبارت زیر به ترتیب به کدام گزینه اشاره می کنند؟ - 33

»آب در دمای صد درجه می جوشد ـ علت سبز بودن برگ درختان چیست؟« 

4( طرح مسئله ـ طرح پرسش  3( طرح مسئله ـ فرضیه   2( فرضیه ـ طرح مسئله  1( فرضیه ـ فرضیه 
در ارتباط با تعریف روش علمی کدام گزینه صحیح نیست؟ - 34

2( در روش علمی همواره به دنبال جست وجوی چیزی هستیم.  1( دانشمند با طرح مسئله موقعیت ناشناخته را روشن می سازد.  
4( نظام دار بودن به این معناست که روش علمی تابع قواعد مشخص است.  3( در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی هدفمند باشد.  

کدام گزینه در رابطه با علت وجود تعاریف مختلف از روان شناسی صحیح نیست؟ - 35

4( روش های جمع آوری اطالعات  3( گذر زمان  2( زاویۀ نگاه دانشمند  1( پیشرفت دانش 
کدام یک از گزینه های زیر از انواع تفکر به حساب نمی آید؟ - 36

4( قضاوت  3( استدالل  2( تصمیم گیری  ک  1( ادرا
در کدام یک از گزینه های زیر، سلسله مراتب شناخت به درستی بیان شده است؟ - 37

ک  توجه  احساس  تفکر  استدالل 2( ادرا ک  حافظه  استدالل  1( توجه  احساس  ادرا
ک  4( احساس  توجه  حافظه  تفکر  ادرا ک  حافظه  تفکر  استدالل  3( توجه  ادرا

چرا استفاده از روش علمی در روان شناسی نتوانسته است به همۀ مجهوالت بشر پاسخ دهد؟ - 38

2( نظام دار نبودن موضوعات انسانی 1( شخصی و خصوصی بودن روش علمی 
4( غیرقابل تکرار بودن  3( رعایت مسائل اخالقی و پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان  

منظور از »سطح  تجربی« یک نظریه چیست؟ - 39

4( پژوهش پذیری و تجربه پذیری  2( ساختار ظاهری و پژوهش پذیری 3( نحوۀ نگارش و ساختار ظاهری  1( تجربه پذیری و نحوۀ نگارش 
کدام گزینه در رابطه با اهداف علم روان شناسی صحیح می باشد؟ - 40

1( پیش بینی و کنترل در علم روان شناسی سهل و روان است. 
2( واژۀ »تبیین« به چیستی مربوط می شود. 

3( موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل، به چگونگی توصیف و تبیین پدیدۀ مورد مطالعه بستگی دارد. 
4( منظور از »توصیف« بیان چرایی یک پدیده است. 
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»شخصی و غیرقابل تعمیم بودن« و »عینی و قابل تکرار بودن« به ترتیب جزء ویژگی های کدام یک از منابع کسب شناخت می باشد؟ 1 41

4( شهودی ـ علمی  3( صاحب نظران ـ شهودی   2( شهودی ـ خردگرایانه   1( خردگرایانه ـ علمی  
کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟ 1 42

2( مواجهۀ فرد عادی با مسئله، منظم و قاعده مند است.  1( آخرین مفهوم در تعریف روش علمی، »موقعیت نامعین« است.  
4( روش علمی تابع قواعد مشخصی است.  3( جریان رسیدن به هدف را »فرایند« می گویند.  

»انتخاب محرک احساس شده« و »تفسیر محرک انتخابی« به ترتیب اشاره به کدام مفهوم زیر دارند؟ 1 43

ک  4( توجه ـ ادرا ک   3( احساس ـ ادرا 2( توجه ـ حافظه   1( احساس ـ حافظه  
کدام گزینه »سطوح مختلف شکل گیری شناخت« را به درستی نشان می دهد؟ 1 44

ک  2( توجه ـ احساس ـ حافظه ـ ادرا ک ـ حافظه    1( احساس ـ توجه ـ ادرا
ک ـ حافظه  4( توجه ـ احساس ـ ادرا ک ـ توجه ـ تفکر    3( احساس ـ ادرا

فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه ............... نام دارد و به فرایندهایی هم چون ............... ، ............... و ............... »شناخت پایه« می گویند. 1 45

ک ـ تصمیم گیری ـ حافظه  2( حل مسئله ـ ادرا 1( تفکر ـ توجه ـ استدالل ـ قضاوت   
ک  4( حل مسئله ـ توجه ـ حافظه ـ ادرا ک ـ حافظه    3( تفکر ـ توجه ـ ادرا

کدام عبارت زیر صحیح می باشد؟ 1 46

کید پردازشگران بر ویژگی های حسی  همانند اندازه و شکل ظاهری محرک، »پردازش مفهومی« نامیده می شود.  1( تأ
2( استدالل و تصمیم گیری عالی ترین مرتبۀ شناخت است. 

کی تر باشد، شناخت شکل گرفته، کارآمدتر خواهد بود.  3( هر چه پردازش ادرا
کی است.  4( تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمدتر از تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادرا

کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟ 1 47

1( به هر نوع فعالیت مورد مشاهدۀ جاندار، رفتار می گویند. 
2( النه سازی برخی از حیوانات، نمونه ای از رفتار است. 

3( واژۀ »فرایند ذهنی« به دلیل مشاهدۀ مستقیم بسیاری از رفتارها در تعریف روان شناسی لحاظ شد. 
4( فرایندهای ذهنی با واژۀ »شناخت« تعبیر می شود. 

»بیان کردن هر متغیر در روش علمی به طور دقیق« چه نام دارد و »جریان رسیدن به هدف« تعریف کدام مفهوم می باشد؟ 1 48

4( تعریف عملیاتی ـ فرایند 3( تکرارپذیری ـ نظام دار بودن  2( تعریف عملیاتی ـ نظام دار بودن  1( تکرارپذیری ـ فرایند 
کدام یک جزء فرایندهای »شناخت پایه« نمی باشد؟1 49

ک 4( ادرا 3( توجه  2( حافظه  1( حل مسئله 
اولین آزمایشگاه روان شناسی در چه سالی و توسط چه کسی تأسیس گردید؟1 50

4( 1897 ـ کانت 3( 1879 ـ وونت  2( 1879 ـ کانت  1( 1897 ـ وونت 
در کدام روش جمع آوری اطالعات در روان شناسی, محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی, پرسش بعدی را سازمان می دهد؟1 51

4( پرسش نامه 3( آزمون  2( مصاحبه  1( مشاهده 
کدام یک از گزینه های زیر بیانگر ویژگی های »مصاحبۀ ساختاریافته« می باشد؟1 52

2( پرسش نامه بر این روش ترجیح دارد. 1( برای اخذ اطالعات عمیق استفاده می شود. 
4( شبیه پرسش نامه است. 3( نام دیگر آن »بدون نظام« می باشد.  

کدام گزینه به  ترتیب نشان دهندۀ سلسله مراتب گزاره های علمی می باشد؟1 53

2( فرضیه ـ مسئله ـ نظریه ـ اصول یا قوانین 1( مسئله ـ اصول یا قوانین ـ فرضیه ـ نظریه 
4( فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ نظریه ـ مسئله 3( مسئله ـ فرضیه ـ اصول یا قوانین ـ نظریه 
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کدام عبارت یک »توصیف« علمی می باشد؟- 54

2( حافظه یعنی قدرت یادآوری و بازشناسی خاطرات گذشته.  1( گرما باعث انبساط فلز می شود.  
4( تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود. 3( امید به آینده، انگیزۀ پیشرفت را افزایش می دهد. 

کدام عبارت صحیح می باشد؟- 55

1( همۀ نظریه های علمی در دو سطح ظاهری و تجربی به  یک اندازه رشد کرده اند.
2( سطح تجربی یک نظریه به نحوۀ نگارش آن اشاره دارد. 

3( پژوهش پذیری، اشاره به سطح صوری نظریه دارد.
4( همۀ علوم با نظریه ها سروکار دارند.

کدام نمودار, چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت را به  درستی نشان می  دهد؟- 56

ک  توجه  حافظه  1( احساس  تحریک  گیرنده ها  ادرا
ک  حافظه 2( تحریک  گیرنده ها  احساس  توجه  ادرا
ک  تحریک  گیرنده ها  حافظه  توجه  3( احساس  ادرا
ک  توجه 4( تحریک  گیرنده ها  احساس  حافظه  ادرا

»شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی« و »روش علمی« که از منابع کسب شناخت هستند, به  ترتیب شامل چه ویژگی هایی می باشند؟- 57

1( مبتنی بر منطق و شخصی ـ عینی و غیرقابل تکرار
2( قابل تعمیم ـ شخصی و عینی

3( غیرقابل تکرار و غیرقابل تعمیم ـ عینی و مبتنی بر منطق
4( شخصی و غیرقابل تعمیم ـ عینی و قابل تکرار

در نمودار سلسله مراتب گزاره های علمی, سومین مرحله چه نام دارد و آخرین مفهوم در تعریف روش علمی کدام است؟- 58

2( مسئله ـ فرایند 1( فرضیه ـ نظام دار بودن   
4( نظریه ـ جریان رسیدن به هدف 3( اصول یا قوانین ـ  موقعیت نامعین  

چه تعداد از گزاره های زیر نادرست است؟ - 59

الف( هدف نهایی همۀ علوم تجربی، پیش بینی و کنترل است. آن گونه که پیش بینی و کنترل در علوم دیگر سهل و روان است، در علم روان شناسی نیست. 

ب( منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی متغیر مورد نظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود؛ به گونه ای که همۀ افراد با مطالعۀ 

تعریف مورد نظر، به برداشت یکسان یا تقریباً یکسانی برسند. 

و  ذهن  روانی،  زندگی  مطالعۀ  را  آن  روان شناسان  کثر  ا بیستم  قرن  آغاز  در  می دانند.  انسانی  تجارب  و  رفتار  مطالعۀ  علم  را  روان شناسی  برخی   ج( 

هوشیاری می دانستند. 

بود؛ هم چنین عالی ترین مرتبۀ شناخت، حل مسئله و  کارآمدتر و علمی تر خواهد  پایدارتر،  باشد، شناخت شکل گرفته،  پردازش مفهومی تر  د( هر چه 

تصمیم گیری است. 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
کدام گزینه در تعریف »الف« و »ب« صحیح است؟  - 60

1( الف: فرایند تفسیر محرک های انتخابی است. ب: انتخاب یک یا چند محرک انتخاب شده است. 
2( الف: فرایند تفسیر محرک های انتخابی است. ب: نگهداری از تفسیرهای مربوط به گیرنده هاست. 
3( الف: انتخاب یک یا چند محرک انتخاب شده است. ب: فرایند تفسیر محرک های انتخابی است. 

4( الف: انتخاب یک یا چند محرک انتخاب شده است. ب: نگهداری از تفسیرهای مربوط به گیرنده هاست. 
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درستی یا نادرستی عبارات زیر در کدام گزینه آمده است؟- 61

الف( آزمون های روان شناختی برای کیفی کردن ویژگی های روان شناختی هستند. ساخت آزمون ها بسیار دشوار است و فرایند پیچیده ای را طی می کند. 

ب( مسائلی را که با کمک مشاهدۀ مستقیم امکان پذیر نیست، می توان با استفاده از پرسش نامه ها مطالعه کرد. در این حالت محقق از خود فرد دربارۀ 

رفتار یا افکار خاص او می پرسد. 

ج( برخی موضوعات را نمی توان به صورت از پیش تعیین شده مشاهده و یا با کمک پرسش نامه ها مطالعه کرد؛ محققان در چنین حالتی از روش مصاحبه استفاده می کنند. 

د( انواع مصاحبه ها با توجه به شخصیت مصاحبه شونده شکل می گیرد. هر چند مصاحبه ها را به صورت های مختلف اجرا می کنند ولی دو شکل »کامالً 

ساختاریافته« و »بدون ساختار« متداول تر است. 

2( نادرست ـ درست ـ درست ـ نادرست 1( نادرست ـ نادرست ـ درست ـ نادرست 
4( درست ـ نادرست ـ نادرست ـ درست 3( درست ـ درست ـ نادست ـ درست  

مرحلۀ قبل »شکل گیری نظریه« و مرحلۀ قبل »شکل گیری فرضیه« به ترتیب کدام است؟- 62

4( اصول یا قوانین ـ فرضیه 3( اصول یا قوانین ـ مسئله  2( فرضیه ـ مسئله  1( مسئله ـ اصول یا قوانین 
مهم ترین تفاوت »دانشمند« با »فرد عادی« در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟- 63

2( فقط دانشمند با مسئله مواجه می شود. 1( مواجهۀ دانشمند با مسئله، منظم و قاعده مند است. 
4( فقط فرد عادی با مسئله مواجه می شود. 3( مواجهۀ فرد عادی با مسئله، منظم تر از دانشمند است. 

»مراجعه به افراد باتجربه«، »روش مورد استفادۀ فالسفه« و »استفاده از روش های عینی و قابل تکرار« به ترتیب مربوط به کدام منابع کسب شناخت مربوط می شوند؟- 64

2( استناد به نظر صاحب نظران ـ روش شهودی ـ شیوۀ خردگرایانه 1( روش شهودی ـ شیوۀ خردگرایانه ـ روش علمی 
4( استناد به نظر صاحب نظران ـ شیوۀ خردگرایانه ـ روش علمی 3( روش علمی ـ شیوۀ خردگرایانه ـ استناد به نظر صاحب نظران 

کدام گزینه در رابطه با »ویژگی های روش علمی« صحیح است؟- 65

1( تعریف عملیاتی جرم، سخت تر از تعریف عملیاتی تصمیم گیری است.
گر پاسخ او قابل تکرار هم نباشد، باز هم روش علمی محسوب می شود. گر فردی با روشی خاص مسئله ای را حل کند، حتی ا 2( ا

3( با استفاده از روش علمی می توان به همۀ پرسش های بشر امروز پاسخ داد.
4( تعریف عینی و دقیق متغیر در روش علمی، تعریف عملیاتی نام دارد.

کدام تعریف زیر می تواند تعریف عملیاتی »اضطراب« باشد؟- 66

2( متغیری است که توسط آزمون »کتل« اندازه گیری می شود.  1( نگرانی که در لحظه اتفاق می افتد.   
4( در اثر فشار روانی به وجود می آید.  3( حالتی که در آن میزان تنفس و ضربان قلب تغییر می کند.  

پژوهش های دانشمندان با چه چیزی شروع می شود و کدام گزینه در صورت تأیید تجربی، به یک اصل تبدیل می شود؟- 67

4( فرضیه ـ مسئله 3( مسئله ـ فرضیه  2( مسئله ـ نظریه  1( فرضیه ـ قانون 
هر یک از تعاریف زیر، مربوط به کدام سطح شناخت می شود؟- 68

الف( بازنمایی اطالعات موجود در حافظه

ب( نتیجۀ تحریک گیرنده های حسی

ج( فرآیند تفسیر محرک های انتخابی

ک 4( تفکر ـ احساس ـ ادرا 3( احساس ـ توجه ـ تفکر  ک  2( تفکر ـ توجه ـ ادرا ک ـ تفکر ـ توجه  1( ادرا
در کدام گزینه هر دو عبارت نادرست است؟- 69

1( راه رفتن انسان و النه سازی حیوانات، نمونه هایی از رفتار هستند ـ مرحلۀ بعد توجه، احساس است.
2( به انواع تفکر، شناخت پایه می گویند ـ ردیابی حرکات، توسط چشم نشان دهندۀ شناخت است.

ک، شناخت پایه محسوب می شوند. 3( به هر نوع فعالیت مورد مشاهد  جاندار، رفتار می گویند ـ حافظه و ادرا
4( غذا خوردن و خوابیدن نمونه هایی از رفتار هستند ـ باالترین سطح شناخت عالی استدالل است.
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به ترتیب در »همه پرسی ها«، »جهت اخذ اطالعات عمیق« و »کّمی کردن ویژگی های روان شناختی« از کدام روش های جمع آوری اطالعات استفاده می شود؟- 70

2( مصاحبۀ بدون نظام ـ مصاحبۀ نظام دار ـ آزمون 1( مصاحبۀ ساختاریافته ـ مصاحبۀ بدون نظام ـ آزمون 
4( مصاحبۀ بدون ساختار ـ پرسش نامه ـ مصاحبۀ ساختاریافته 3( مصاحبۀ ساختاریافته ـ آزمون ـ مصاحبۀ بدون نظام 

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام مفهوم مرتبط است- 71

الف( ساختار شکلی یک نظریه است.

ب( بیان دقیق و روشن مفهوم موردنظر است.

ج( از روش های کسب شناخت است که مبتنی بر درک درونی است.

2( سطح ظاهری ـ توصیف ـ روش شهودی  1( سطح تجربی ـ تبیین ـ شیوۀ خردگرایانه 
4( سطح ظاهری ـ تبیین ـ روش شهودی 3( سطح تجربی ـ توصیف ـ شیوۀ خردگرایانه 

کدام گزینه »فرضیه« است؟- 72

2( داشتن انگیزۀ قوی بر پیشرفت تحصیلی چه تأثیری دارد. 1( مهم ترین علت خشک سالی های اخیر کشور ایران چیست. 
4( عدم تمرکز شاید یکی از عوامل مؤثر شکست امتحان باشد. 3( رژیم غذایی مناسب خطر حملۀ قلبی را کاهش می دهد. 

کدام نمودار زیر، سلسله  مراتب بیان های علمی را به درستی نشان می دهد؟- 73

 )2   )1

 )4   )3

کنش های هیجانی تماشاگران مسابقۀ والیبال« و »گفت وگوی هدفمند و سازمان یافته« به ترتیب به کدام روش جمع آوری اطالعات مربوط می شوند؟- 74 »ثبت وا

2( مشاهده ـ مصاحبه 1( پرسش نامه ـ مصاحبۀ ساختار یافته  
4( آزمون ـ مشاهده 3( مشاهده ـ پرسش نامه   

به ترتیب بگویید هر یک از عبارات زیر، به شناخت اشاره دارند یا رفتار؟- 75

ج( حرکت دسته جمعی جوجه ها ب( اندیشیدن دربارۀ شغل  الف( دویدن به سمت پدر 

4( شناخت ـ رفتار ـ شناخت 3( شناخت ـ شناخت ـ شناخت  2( رفتار ـ شناخت ـ رفتار  1( رفتار ـ رفتار ـ رفتار 
در مورد چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت، کدام نمودار به درستی ترسیم شده است؟ - 76

 )4   )3   )2    )1

شکل زیر نشان دهندۀ کدام روش کسب شناخت است و این روش چه ویژگی هایی دارد؟- 77

1( شیوۀ خردگرایانه ـ مبتنی بر منطق 
2( روش شهودی ـ شخصی و غیرقابل تعمیم بودن

3( روش علمی ـ عینی و قابل تکرار
4( روش علمی ـ مبتنی بر منطق

»نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیاء و افراد« و »انتخاب صدای بلند احساس شده« به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟ - 78

4( اندازه گیری ـ توجه ک  3( متغیر ـ ادرا 2( اندازه گیری ـ تفکر  1( تعریف عملیاتی ـ احساس 
»مرحلۀ دوم شناخت پایه«، »مرحلۀ اول شناخت عالی بعد از تفکر« و »پردازش اطالعات مبتنی بر رنگ ظاهری محرک« به ترتیب چه نامیده می شوند؟- 79

کی ک ـ استدالل ـ ادرا 2( ادرا 1( توجه ـ قضاوت ـ مفهومی  
کی ک ـ قضاوت ـ ادرا 4( ادرا 3( توجه ـ استدالل ـ مفهومی  
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کدام گزینه در رابطه با »آزمون ها« صحیح نیست؟- 80

1( برای کّمی کردن ویژگی های روان شناختی به کار می روند.
2( باید دقیقاً چیزی را اندازه بگیرند که برای آن ساخته شده اند.

3( در دفعات متعدد اجرا، باید نمرۀ یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهند.
4( استفادۀ افراد کم تجربه از آزمون ها بیش از آن که مشکل آفرین باشد، راه گشا است.

پیش بینی کدام مفهوم زیر از همه دشوارتر است و نظریه های یادگیری از کنار هم قرار گرفتن کدام مفهوم شکل گرفته اند؟- 81

2( پیش بینی اختالف زناشویی ـ مسئله های یادگیری 1( پیش بینی انقباض عضله ـ فرضیه های یادگیری 
4( پیش بینی دمای کرۀ زمین ـ اصول یادگیری  3( پیش بینی سخت کوشی ـ اصول یادگیری 

کدام گزینه دالیل وجود تعاریف مختلف در روان شناسی را به درستی بیان کرده است؟- 82

2( اختالف نظر روان شناسان به عالوۀ گذر زمان و پیشرفت دانش 1( اختالف نظر روانشناسان و رعایت مسائل اخالقی 
4( گذر زمان و پیشرفت دانش به عالوۀ زاویۀ نگاه دانشمند 3( گذر زمان و پیشرفت دانش به عالوۀ رعایت مسائل اخالقی 

کدام گزینه شکل را به درستی تکمیل می کند؟- 83

1( الف( تحریک گیرنده ها ب( شناسایی ج( تحلیل
2( الف( تحریک گیرنده ها ب( حافظه ج( حل مسئله

3( الف( شناسایی از طریق گیرنده ها ب( حافظه ج( حل مسئله
4( الف( شناسایی از طرف گیرنده ها ب( شناسایی ج( تحلیل 

کدام یک از گزاره های زیر دربارۀ رفتار نادرست است؟- 84

1( حرکت جمعی پرندگان رفتار محسوب می شود.
2( به بعضی فعالیت های مورد مشاهدۀ جاندار رفتار می گویند.

3( مطالعۀ رفتار محدود به انسان نیست.
4( جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت  است از علم مطالعۀ رفتار و فرایندهای ذهنی.

)سراسری 98(- 85 به کدام دلیل، توصیف و تبیین پدیده های روان شناختی دشوار است؟ 

1( روان شناسی علم دقیق تری است.
2( پدیده های روان شناختی گسترده تر هستند.

3( روان شناسی علم پدیده های روانی ناخوش است.
4( پدیده های روان شناختی تحت  تأثیر علت های متعدد است.

)سراسری 98(- 86 شناسایی »مهم ترین علل شکست تحصیلی« به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 

4( پیش بینی 3( کنترل  2( توصیف  1( تبیین 
)سراسری 98(- 87 کدام گزینه، عبارِت »گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود.« را توصیف می کند؟ 

4( نظریه 3( فرضیه  2( مسئله  1( اصل 
)سراسری 98(- 88 عبارت »افراد باهوش در زندگی موفق ترند.« بیانگر چه سطحی از بررسی رفتار انسان است؟ 

4( تبیین 3( توصیف  2( ارزشیابی  1( پیش بینی 
)سراسری 98(- 89 ک« است؟  کدام عبارت، بیانگر مفهوم »ادرا

4( فرایند تفسیر محرک های انتخابی 3( فرایند بازنمایی اطالعات  2( تحریک گیرنده های حسی  1( حل مسئله و تصمیم گیری 
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)سراسری 98(- 90 کدام رفتار، در حوزۀ شناخت قرار می گیرد؟ 

2( برنامه ریزی برای مطالعه در طول سال 1( ترس از سوار شدن به آسانسور  

4( فرار کردن به هنگام روبه رو شدن با سگ 3( پرخاش در مقابل بی احترامی دیگران 

پژوهشگری قصد دارد تأثیر آموزش »مسئولیت پذیری« را بر »رفتار جامعه پسند« در نوجوانان بررسی کند، مناسب ترین روش تحقیق برای این موضوع، - 91

)سراسری 98(  کدام است؟ 

4( مشاهدۀ طبیعی 3( مورد پژوهی  2( آزمایشی  1( همبستگی 

به صورت دقیق - 92 را  دارد مشارکت جمعی  این محقق قصد  میزان مشارکت جمعی دانش آموزان« است.  بر  نوع ورزش  »تأثیر  بررسی  دنبال  به  محققی 

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

2( تعریف عملیاتی متغیر 1( شروع با طرح مسئله  

4( نظام دار کردن روش مورد استفاده 3( استفاده از روش علمی  

)خارج 98(- 93 کدام عبارت صحیح است؟ 

1( مصاحبۀ ساختاریافته بر پرسش نامه ترجیح دارد.

2( در همه پرسی ها معموالً از مصاحبۀ بدون ساختار استفاده می کنند.

3( مصاحبۀ ساختاریافته روش بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش ویژه است.

4( وقتی نتوانیم موضوعی را به صورت مستقیم از فردی بپرسیم از مصاحبۀ ساختاریافته استفاده می شود.

)خارج 98(- 94 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 آورن اطالعات کمتر در مقایسه با شرایط آزمایشی گاهی شرکت کنندگان در مشاهده  3( عدم آ

)خارج 98(- 95 اعتماد افراطی به یافته ها، در کدام یک از منابع کسب شناخت دیده می شود؟ 

4( روش شهودی 3( شیوۀ خردگرایانه  2( صاحب نظران  1( روش علمی 

منظور از »نظریه« و »معیار سنجش نظریه های علمی«، به ترتیب چیست؟- 96

1( مجموعه ای از گزاره های دقیق پژوهش ـ صوری و تجربی بودن 

2( مجموعه ای از اصول و قوانین علمی ـ سودمند و کاربردپذیر بودن 

3( مجموعه ای از فرضیه های دقیق و مسئله های روشن ـ توصیف و تبیین کردن دقیق 

4( مجموعه ای از قوانین علمی ـ پشتوانۀ تجربی دقیق داشتن 

مصادیق هریک از جمالت زیر به ترتیب در کدام گزینه آورده شده است؟- 97

الف( از روش های تجربی، عینی و قابل تکرار استفاده می شود.

ب( مبتنی بر درک درونی و مهم ترین ویژگی  آن خصوصی بودن است.

ج( فیلسوفان از این روش بهره  می برند.

د( منبع کسب اطالعات، افراد متخصص و باتجربه اند.

1( روش علمی ـ روش شهودی ـ استناد به نظر صاحب نظران ـ روش خردگرایانه

2( روش خردگرایانه ـ استناد به نظر صاحب نظران ـ روش شهودی ـ روش علمی

3( روش خردگرایانه ـ استناد به نظر صاحب نظران ـ روش علمی ـ روش شهودی

4( روش علمی ـ روش شهودی ـ روش خردگرایانه ـ استناد به نظر صاحب نظران
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جمالت زیر به ترتیب به کدام مؤلفۀ »روش علمی« اشاره دارند؟- 98

الف( جریان رسیدن به هدف است.

ب( به دنبال ابهام زدایی و روشن سازی است.

ج( تابع قواعد مشخص است و هریک از این قواعد به صورت منظمی طی می شود.

د( به کمک این مسئله، روش علمی، هدفمند می شود.

2( نظام دار بودن ـ موقعیت نامعین ـ در جست وجو بودن ـ فرایند 1( فرایند ـ موقعیت نامعین ـ نظام دار بودن ـ در جست وجو بودن 
4( فرایند ـ در جست وجو بودن ـ نظام دار بودن ـ موقعیت نامعین 3( موقعیت نامعین ـ فرایند ـ در جست وجو بودن ـ نظام دار بودن 

عبارت زیر به کدام ویژگی  تعریف علمی اشاره دارد؟ - 99

»در روش علمی، متغیرها باید به صورت عینی و دقیق باشند تا همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر، برداشت یکسان و یا تقریباً یکسانی داشته باشند.« 

2( تکرارپذیری 1( تعریف عملیاتی  
4( کنترل متغیرها  3( یکسان سازی مسئله   

به ترتیب منظور از »شناخت پایه« و »شناخت عالی« چیست؟- 100

ک ـ تصمیم گیری، احساس، تفکر و حل مسئله  2( ادرا 1( توجه ـ تصمیم گیری، احساس، تفکر و حل مسئله  
4( تفکر ـ استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری  3( حافظه ـ استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری  

کی« و »پردازش مفهومی« کدام است؟- 101 به ترتیب منظور از »پردازش ادرا

1( صرفاً ویژگی ظاهری و اندازۀ محرک ـ ویژگی های مشترک و مفهوم پدیده 
2( شناخت حسی و پایدار ـ اندازه و شکل ظاهری

3( پردازش ساده و سطحی ـ ویژگی های حسی محرک 
4( ویژگی های اختصاصی و ظاهریـ  ویژگی های انحصاری و مشترک محرک های مختلف

در کدام روش، محقق بعد از شنیدن پاسخ یک سؤال، سؤال بعدی را سازمان می دهد؛ همچنین ویژگی عمدۀ این روش چیست؟ - 102

2( پرسش نامه ـ پیش داوری شخصی در آن راهی ندارد  1( مصاحبه ـ هدفمندی و سازمان یافتگی  
4( مصاحبه ـ پیش داوری شخصی در آن راهی ندارد  3( پرسش نامه ـ هدفمندی و سازمان یافتگی 

در ارتباط با آزمون ها به عنوان یک روش جمع آوری اطالعات در روان شناسی کدام گزینه نادرست است؟- 103

1( استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد. 
2( افراد عادی جامعه بیش از هر روش دیگری، با آزمون های روان شناختی مواجه شده اند. 

3( آزمون ها، ابزاری جهت به کّمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند. 
4( ساخت آزمون ها آسان است و فرایند پیچیده ای ندارد مگر برای کسانی که تجربۀ کافی نداشته باشند.

کدام گزینه »تبیین« نیست؟ به چه دلیل؟- 104

1( سرمای زیاد، باعث یخ زدن آب می شود ـ زیرا به چیستی مربوط می شود.
2( حافظه یعنی قدرت یادآوری و بازشناسی خاطرات گذشته ـ زیرا به چیستی مربوط می شود. 

3( امید به آینده، انگیزۀ پیشرفت را افزایش می دهد ـ زیرا به چرایی اشاره دارد.
4( فرضیه، جمله ای خبری است که به صورت خردمندانه طرح می شود ـ زیرا به چرایی اشاره دارد.

در کدام گزینه ابتدا به »شناخت« و سپس به »رفتار« اشاره شده است؟- 105

2( النه سازی حیوانات ـ خوابیدن  1( اندیشیدن ـ پنهان کردن غذا توسط حیوانات  
4( راه رفتن انسان ها ـ احساس خوشایند داشتن  3( احساس خوشایند داشتن ـ اندیشیدن  



قبل از تعریف علم روان شناسی، چند پرسش را مطرح می کنیم:

 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؟

پاسخ علمی به این پرسش ها، به حوزۀ علم روان شناسی مربوط می شود. 

پاسخ دقیق به چنین پرسش هایی دغدغۀ روان شناسان است.

گاهی از درستی یا نادرستی پاسخ دیگران باید آن ها را با واقعیت های تأیید شدۀ علم روان شناسی مطابقت داد. برای آ

هر فردی می تواند به این پرسش ها پاسخ دهد. اّما پاسخ های دقیق و معتبر با ارزش است.

در صورت ناهمخوانی پاسخ پذیرفته نیست!

گر با پاسخی مواجه شدیم که دانشی  از آن وجود نداشت، باید آن پاسخ با روش های علمی قابل بررسی باشد تا صحت آن تأیید شود. روش دیگر این که ا

روان شناسی با پرسش های زیادی مواجه است  افراد غیرمتخصص پاسخ های عامیانه می دهند و به تدریج دیدگاه شخصی خود را باور کرده، تبعیت دیگران را می طلبند.

منظور از علم در این جا علم تجربی است که یکی از اقسام علوم بشری است و از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری برای بررسی موضوع مورد مطالعه 

استفاده می کند.
در علوم تجربی با کمک مشاهده و سایر روش های دقیق، رابطۀ بین پدیده های طبیعی بررسی می شود.

دانشمندان برای بررسی روابط بین این قبیل پدیده ها از پرسش های علمی،  فرضیه ها و نظریه ها استفاده می کنند.
واژۀ بیان علمی به مفاهیم مختلفی اشاره دارد. در علوم تجربی برخی از این بیان ها اهمیت زیادی دارند؛ مانند مسئله، فرضیه، نظریه.

پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.

پاسخ خردمندانه و سنجیدۀ دانشمندان به مسئله های علمی با توجه به دانش و تجربۀ خودشان و پیشینیان. فرضیه
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فرضیه پاسخ اولیۀ پژوهشگران به مسئله های علمی است.
فرضیه در صورت تأیید تجربی به قانون یا اصل تبدیل می  شود.

مجموعه ای از قوانین علمی نظریه را تشکیل می دهند. نظریه

نظریه ها با ترکیب اصول و قوانین مختلف به دست می آیند.
گونی وجود دارد. مثالً مفهوم یادگیری و چگونگی آن با نظریه های متفاوتی تبیین شده است.  همۀ علوم با نظریه ها سروکار دارند، در روان شناسی نیز نظریه های گونا

نظریه های علوم تجربی را براساس سودمندی و کاربردپذیری آن می سنجند.

نظریه ها دارای دو سطح هستند 
سطح ظاهری: ساختار شکلی و نحوۀ نگارش یک نظریه
سطح تجربی: تجربه پذیری و پژوهش پذیری یک نظریه

قابل بررسی تجربی نیست.  ارائه،  چرا؟ زیرا ساختار ظاهری برخی نظریه ها در زمان  اندازه رشد نکرده اند.  به یک   همۀ نظریه های علمی در دو سطح مذکور 
)در روان شنایس هم بعیض نظریه ها پشتوانۀ قوی ندارن( 

سلسله مراتب گزاره های علمی 

هدف علم روان شناسی مثل سایر علوم تجربی است 

توصیف
تبیین

پیش بینی
کنترل

بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر )بیان چیستی( است.  توصیف

روان شناسان در توصیف پدیده ها دقیق اند و سعی می کنند تحت تأثیر پیش داوری شخصی قرار نگیرند. توصیف افراد عادی و روان شناسان در موضوعات 

روان شناسی با یکدیگر متفاوت است. 

توصیف جرم در فیزیک ـ توصیف علمی تعریف هوش 

تبیین 
بیان چرایی پدیده

مطالعۀ مهم ترین علل بروز پدیده )وجود بسیاری از پدیده های روان شناختی تابع علت های زیادی است.(

روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در توصیف و تبیین پدیده ها با دشواری زیادی رو به روست.

مهم ترین دلیل دشواری این است که پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی است در حالی که در علوم دیگر این گونه نیست. 

برای این که بتوانیم در پیش بینی و کنترل موفق باشیم باید خیلی خوب توصیف و تبیین کرده باشیم.

هدف نهایی همۀ علوم تجربی: پیش بینی و کنترل و 

اونجوری که تو بقیه رشته ها پیش بیین و کنترل آسونه، تو روان شنایس نیست! 

هرچه توصیف و تبیین موضوعی روشن تر، پیش بینی و کنترل آن آسان تر.

پیش بینی انبساط فلز توسط گرما آسان است اما پیش بینی انگیزۀ پیشرفت چون تحت تأثیر عوامل مختلفی است که به راحتی تبیین نمی شود، کمی 

سخت است. 
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گاهی از یک روش استفاده می کند، اما می توان  گونی استفاده می کنیم. هر فرد برای کسب آ گاهی و شناخت از منابع و روش های گونا ما انسان ها برای کسب آ
گفت در پاسخ به هر پرسش از چهار منبع برای کسب شناخت استفاده می شود. 

گاهی در نمودار زیر آورده شده است:  منابع کسب شناخت و آ

استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار

صاحب نظران همان افراد متخصص و با تجربه هستند.
اندیشمندان اسالمی برای کسب شناخت به آیات الهی و سیرۀ نبوی و تعالیم بزرگان دین مراجعه می کنند.

شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی 

این روش مبتنی بر درک درونی است. روش های عرفا در این مقوله قرار دارد.
مهم ترین ویژگی این شیوه: شخصی و غیر قابل تعمیم بودن آن است.

شیوۀ خردگرایانه 

با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزی پی  می برند. 
فیلسوفان از این روش استفاده می کنند. 

روش علمی 

در این روش از روش های تجربی استفاده می شود. روش های علمی عینی و قابل تکرار هستند. 

چند نفر می توانند با چند روش مختلف به یک نتیجه برسند. اما نیم تونن به درسیت روش خودشون و اناکر روشای دیگران اصرار کنن.

موضع دانشمندان علوم  تجربی نسبت به سایر منابع شناخت که با روش  خودشان فرق دارد، باید »نمی دانم« باشد نه این که بگویند: »نیست«.

فرایند جست وجوی با قاعده و نظام دار، برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. )این کاربردی ترینش بود( روش علمی

در این تعریف سه واژه مهم اند: 
 واژۀ فرایند: جریان یک عمل

جریان رسیدن به هدف را فرایند می گویند.
در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش  علمی هدفمند باشد.

گر اقدامی بدون هدف صورت بگیرد به دلیل توجه نداشتن به هدف مشخص، نتیجه بخش نخواهد بود. ا
 واژۀ نظام دار بودن: روش علمی، تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می شود.

مهم ترین تفاوت دانشمند و فرد عادی در مواجهه با مسائل: دانشمندان برخالف فرد عادی، منظم و قاعده مند با مسئله مواجه می  شود.
 واژۀ موقعیت نامعین 

دانشمند با طرح مسئله موقعیت ناشناخته را خلق می کند و به واسطۀ روش  علمی موقعیت ناشناخته روشن می شود. چرا که دانشمند به دنبال ابهام زدایی و 
روشن سازی است.
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ویژگی های روش علمی 

 تعریف عملیاتی: هر متغیر باید به  طور دقیق و عینی بیان شود. به  طوری که همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر مورد نظر، به برداشت یکسان یا تقریباً 

یکسانی برسند. تعریف عملیاتی باعث سهولت اندازه گیری می شود. 

متغیر هر چیزی است که تغییر می کند و در مقابل ثابت است.

پس یک متغیر است. مثالً مقادیر مختلف از 1 تا 20 را شامل می شود  نمره یک درس 

اندازه گیری  نسبت دادن عدد به ویژگی های افراد و اشیاء است. 

هرچه متغیر دقیق تر تعریف شود، اندازه گیری هم دقیق تر می شود.

تکرارپذیری: یافته های به دست آمده از روش  علمی، شخصی نیست یعنی هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی می تواند یافته های دیگران را تکرار کند.

بسیاری از انسان ها با روش های منحصر به فرد مسئله را حل می کنند اّما چون پاسخ آن ها به وسیلۀ دیگران قابل تکرار نیست، در مجموعۀ  روش علمی قرار 

نمی گیرد. در روان شناسی به دلیل رعایت مسائل اخالقی و نیز پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، روش  علمی با محدودیت هایی مواجه است. 

محدودیت هایی که روش علمی با آن مواجه است، موجب شده است که روش علمی نتواند به همۀ پرسش های بشر امروز پاسخ دهد.

جالبه، بین روان شناسا تعریف واحدی واسه روان شنایس وجود نداره. 

دلیل اصلی وجود تعاریف مختلف در روان شناسی 

گذر زمان
پیشرفت دانش

زاویۀ نگاه دانشمند

تعریف روان شناسی در آغاز قرن 20: مطالعۀ زندگی روانی، ذهن و هوشیاری.

جامع ترین تعریف روان شناسی: علم مطالعۀ رفتار و فرایندهای ذهنی)شناخت(.

مثل حرکت جمعی پرندگان تعریف رفتار: هر نوع فعالیت مورد مشاهدۀ جاندار 

 مطالعۀ رفتار محدود به انسان نیست.

فرایند ذهنی 
امروزه از آن با واژۀ شناخت تعبیر می شود. 

کید بر کنش های انسانی، در تعریف روان شناسی لحاظ شده است. به دلیل عدم مشاهدۀ مستقیم بسیاری از رفتارها و تأ

محیط ما لبریز از محرک  های مختلف است.

محرک ها گیرنده های حسی را تحریک می کنند که به نتیجۀ آن احساس می گویند.  احساس

 به کمک توجه یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم.

 محرک انتخاب شده را تفسیر و تعبیر می کنیم.

ک می گوییم. تفسیر محرک انتخابی را ادرا ک ادرا
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تفسیر های خود را در محفظه ای نگهداری می کنیم که به آن حافظه می گویند. حافظـه

اندیشمندان سعی می کنند با بازنمایی آن چه در حافظه است، به مراتب باال تر شناخت دست یابند. 

بازنمایی اطالعات در حافظه تفکر نام دارد. تفکر شامل: استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری است.

چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت

باتوجه به شکل باال از توجه تا تصمیم گیری شناخت نامیده می شود.

هرچه از شناخت پایه به شناخت عالی می رویم، عمل پردازش پیچیده تر می شود. 

پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است. 

انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند.

انواع پردازش 
کی: صرفاً بر ویژگی های حسی همانند اندازه و شکل ظاهری محرک تکیه دارند. ادرا

مفهومی: به ویژگی های مشترک محرک های مختلف می پردازد.

هرچه پردازش مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدار تر و کارآمدتر خواهد بود.

عالی ترین مرتبۀ شناخت حل مسئله و تصمیم گیری است.

کی است. حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمد تر از تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادرا

با بررسی اجمالی پژوهش های اندیشمندان اسالمی می توان نتیجه گرفت: بیشتر این مطالعات جنبۀ صوری نظریه پردازی بوده است.

در بعد تجربی این دانشمندان آغازگران خوبی بوده اند ولی این موضوع تداوم نیافت.

مشاهده 

 چون در مراحل اولیۀ پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر نیست، در نتیجه از راه مشاهده، موضوع مورد مطالعه تبیین می  شود.

 برخی از محققان در محیط آزمایشگاهی به مشاهدۀ رفتار مورد نظر می پردازند. 

فیلم برداری از نوزادان برای فهمیدن جزئیات الگوی حرکتی شان پس از تولد.

ویژگی های مهم مشاهده: مشاهده باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد.
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پرسش نامه 

افکار خاص  یا  رفتار  از خود فرد دربارۀ  از پرسش نامه مطالعه کرد. محقق  استفاده  با  امکان پذیر نیست می توان  با کمک مشاهده مستقیم  که  را   مسائلی 

او می پرسد. پرسش نامه باید دقیق و معتبر باشد. 

 پرسش نامه ها به  صورت های مختلف نمره گذاری می شود. از نتایج پرسش نامه باید با احتیاط استفاده کرد.

مصاحبه 

 برخی موضوعات را نمی توان به  صورت از پیش  تعیین شده مشاهده یا با کمک پرسش نامه ها مطالعه کرد. در این وضعیت از مصاحبه استفاده می شود.در این حالت 

محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد.

 برخالف گفتگوی معمولی، مصاحبه هدفمند و سازمان یافته است.

 انواع مصاحبه ها با توجه به موقعیت مصاحبه شکل می گیرد.

 مصاحبه به دو شکل کامالً ساختاریافته و بدون ساختار متداول تر است.

مصاحبۀ ساختاریافته نظام دار

 پاسخ دهنده در مصاحبۀ کامالً ساختاریافته )نظام دار( با بلی و خیر و یا انتخاب یکی از گزینه ها به سؤال پاسخ می دهد.

 این نوع مصاحبه ها شبیه پرسش نامه است.

 این نوع مصاحبه بر پرسش نامه ترجیح دارد؛ زیرا امکان اخذ اطالعات بیشتری وجود دارد. در همه پرسی ها معموالً از این نوع مصاحبه استفاده می شود. 

مصاحبۀ بدون ساختار )بدون نظام(

 وقتی نتوانیم موضوعی را به صورت مستقیم از فرد  بپرسیم، از مصاحبۀ بدون ساختار استفاده می شود. 

 در این شیوه با پیروی از برخی اصول و طرح کلی، فرد مصاحبه شونده را به سمت پاسخ های مورد نظر هدایت می کنند.

 از این شیوه برای اخذ اطالعات عمیق استفاده می شود.

 محققان در این شیوه باید به نکات اخالقی توجه کنند.

 این روش بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش های ویژه است.

آزمون ها 

 آزمون ها ابزاری برای کّمی کردن ویژگی های روان شناختی است.

 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 است.

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

 استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن ها باید به همراه سایر روش ها باشد.

 استفادۀ افراد کم تجربه از آزمون ها بیش از آن که راه گشا باشد، مشکل  آفرین است. 
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واژۀ گزاره به یک بیان علمی اشاره دارد. 1  1
فرضیه جمله ای است که به صورت خردمندانه در پاسخ به یک سؤال مطرح می شود.  2  4
رابطۀ مسئله و فرضیه یک رابطۀ دو سویه است.  3  3
احتمال تأیید شدن فرضیه بیشتر از تأیید نشدن آن است.  4  3
از سلسله  مراتب گزاره های علمی به ترتیب مسئله، فرضیه، اصول یا قوانین و در نهایت نظریه قرار می گیرد. 5  2
ساختار صوری برخی نظریه ها قابل بررسی تجربی نیستند؛ به همین دلیل همۀ نظریه ها در دو سطح ظاهری و تجربی به یک اندازه رشد نکرده اند.  6  3
توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل اهداف علم روان شناسی هستند.  7  4
بیان چرایی و علت یک پدیده به تبیین اشاره دارد.  8  2
تبیین، بیان »چرایی« یک پدیده است و در عبارت صورت سؤال هم علت خشونت کودکان، برنامه های تلویزیونی خشن ذکر شده؛ بنابراین پاسخ  9  1

گزینۀ )1( است. 
هدف نهایی همۀ علوم تجربی کنترل و پیش بینی است.  10  4
شیوۀ مبتنی بر سیر و سلوک غیرقابل تعمیم است.  11  2
در شیوۀ خردگرایانه، با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزی پی می برد. 12  4
استناد به آیات الهی و سیرۀ نبوی و تعالیم بزرگان دین در واقع استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار است.  13  1
مواجهۀ دانشمندان با مسئله به صورت منظم و قاعده مند است.  14  1
دانشمندان به  واسطۀ روش علمی موقعیت ناشناخته را روشن می سازند.  15  2
واژۀ »همیشه« این جا بهمون کمک یم کنه بفهمیم این پدیده تکرارپذیره.  16  3
تعریف عملیاتی و تکرارپذیری ویژگی های روش علمی است.  17  2
وقتی که متغیر موردنظر را به صورت عینی و دقیق تعریف می کنیم در واقع تعریف عملیاتی کرده ایم.  18  3
تعریف واحدی برای روان شناسی وجود ندارد.  19  2
فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه را تفکر می گویند.  20  4
ک و حافظه شناخت پایه می گویند.  21 به فرآیندهای توجه، ادرا  2
به انواع تفکر )استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری( شناخت عالی می گویند.  22  1
از توجه تا تصمیم گیری شناخت نامیده می شود.  23  3
برخی از پردازشگران مثل این کودک صرفاً بر ویژگی های حسی همانند اندازه و شکل ظاهری محرک تکیه دارند. نوع پردازش در چنین حالتی پردازش  24  1

کی است.  ادرا
عالی ترین مرحلۀ شناخت، حل مسئله و تصمیم گیری است.  25  2
این رابطه بین پردازش و شناخت وجود دارد که هر چه پردازش مفهومی تر، شناخت پایدارتر و کارآمدتر.  26  4
واژگان اصلی: فرایند، نظام دار بودن، موقعیت نامعین. 27  2
یافته های روش علمی، خصوصی و شخصی نیست بلکه هر فردی، در صورت رعایت ضوابط علمی، می تواند یافته های دیگران را تکرار کند. 28  2
در همه پرسی ها معموالً از مصاحبۀ ساختاریافته استفاده می شود. مصاحبۀ بدون ساختار بسیار وقت گیر است و برای اخذ اطالعات عمیق از این نوع  29  2

مصاحبه استفاده می کنیم. 
آزمون ها ابزاری جهت به کّمیت درآوردن ویژگی های روان شناختی است.  30  1
روان پزشکان با کمک درمان های دارویی اختالالت را درمان می کنند. 31  4
روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی، در توصیف و تبیین پدیده ها با دشواری های زیادی روبه رو است؛ زیرا تحت تأثیر علت های زیادی است. 32  3
آب در دمای صد درجه می جوشد: فرضیه / علت سبز بودن برگ درختان چیست: طرح مسئله  33  2
دانشمند با طرح مسئله موقعیت ناشناخته را خلق می کند.  34  1

درس اول | روان شناسی: تعریف و روش مطالعه 
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پیشرفت دانش، زاویۀ نگاه دانشمند و گذر زمان از علل وجود تعاریف مختلف از روان شناسی هستند.  35  4
تصمیم گیری، استدالل، قضاوت و حل مسئله از انواع تفکر به حساب می آیند.  36  1
ک ـ حافظه ـ تفکر ـ استدالل ـ قضاوت ـ حل مسئله ـ تصمیم گیری.  37 سلسله مراتب شناختی  توجه ـ ادرا  3
همۀ  38 به  است  نتوانسته  انسان   به  مربوط  پژوهش های  پیچیدگی  نیز  و  اخالقی  مسائل  رعایت  خاطر  به  روان شناسی  در  علمی  روش  از  استفاده   3

پرسش های بشر پاسخ دهد. 
نظریه ها دارای دو سطح ظاهری و تجربی هستند:  39  4

سطح ظاهری  ساختار شکلی و نحوۀ نگارش 
سطح تجربی  تجربه پذیری و پژوهش پذیری 

موفقیت در رسیدن به »پیش بینی و کنترل« به چگونگی توصیف و تبیین پدیدۀ مورد مطالعه بستگی دارد.  40  3
1( به جای فعل »است« باید فعل »نیست« به کار برده می شد. 

2( تبیین به چرایی پدیده اشاره دارد. 
4( توصیف به چیستی مربوط می شود. 

ویژگی شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی  شخصی و غیرقابل تعمیم بودن  41  4
ویژگی روش علمی  عینی و قابل تکرار بودن 

مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی در این است که هر چند هر دو با مسئله مواجه می شوند، اما مواجهۀ دانشمند برخالف فرد عادی، منظم و قاعده مند است.  42  2
احساس  نتیجۀ تحریک گیرنده های حسی  43  4

توجه  یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم. 
ک  تفسیر محرک های انتخابی  ادرا

حافظه  نگهداری تفسیرها در محفظه 

44  1

 

تفکر  فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه  45  3
ک و حافظه  شناخت پایه  توجه، ادرا

شناخت عالی  انواع تفکر: استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری 
کی است.  46 حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر »پردازش مفهومی«، کارآمدتر از تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادرا  4

 
کی  کید بر ویژگی های حسی  پردازش ادرا 1(  تأ

2( حل مسئله و تصمیم گیری  باالترین و عالی ترین مرتبۀ شناخت 
3( هرچه پردازش مفهومی تر  شناخت شکل گرفته پایدارتر و کارآمدتر 
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کید بر کنش های انسانی در تعریف روان شناسی لحاظ شد.  47 واژۀ »فرایندهای ذهنی« به دلیل عدم مشاهدۀ مستقیم بسیاری از رفتارها و تأ  3
تعریف عملیاتی  در روش علمی هر »متغیر« )متغیر مورد نظر( باید به طور دقیق و عینی بیان شود. 48  4

فرایند  جریان رسیدن به هدف را  گویند.
نظام دار بودن  روش علمی، تابع قواعد مشخصی است که به صورت منظم طی می شود.

تکرارپذیری  هر فردی در صورت رعایت ضوابط علمی، می تواند یافته های دیگران را تکرار کند.
ک، حافظه 49 شناخت پایه  توجه، ادرا  1

شناخت عالی  انواع تفکر )استدالل، قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری(
در سال 1879 برای اولین بار ویلهلم وونت آلمانی در شهر الیپزیک آلمان اولین آزمایشگاه روان شناسی را تأسیس کرد.  50  3
مصاحبه: در این حالت، محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال  قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد. 51  2
ویژگی های مصاحبۀ ساختاریافته:  52  4

نام دیگرش نظام دار است.
پاسخ دهنده با بلی یا خیر و یا انتخاب یکی از گزینه ها به سؤال پاسخ می دهد. 

شبیه پرسش نامه است.
بر پرسش نامه ترجیح دارد؛ زیرا امکان اخذ اطالعات بیش تری در آن وجود دارد. 

در همه  پرسی ها معموالً از آن استفاده می کنند.
53  3

سلسله مراتب گزاره های علمی

تبیین  بیان چرایی   بیان کردن علت یک پدیده یک تبیین علمی محسوب می شود مثل: بیان علت انبساط فلز، علت پیشرفت و یا  54  2
علت تحکیم حافظه

توصیف  چیستی یک پدیده  تعریف کردن یک پدیده یک توصیف علمی محسوب می شود مثل: توصیف حافظه در این سؤال که با واژه هایی مانند 
یعنی مشخص می شود.

 
1( علت انبساط فلز  گرماست )چرایی(

3(  علت افزایش انگیزش پیشرفت  امید به آینده است )چرایی(
4( علت تحکیم حافظه  تکرار به موقع خاطرات )چرایی(

همۀ علوم با نظریه ها سروکار دارند از جمله روان شناسی. 55  4
 

1( به جای فعل »رشد نکرده اند« فعل »رشد کرده اند« آمده است. 
2(  سطح تجربی  تجربه پذیری و پژوهش پذیری 
3( سطح صوری  ساختار ظاهری و نحوۀ نگارش

56  2
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ویژگی  شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی  شخصی و غیرقابل تعمیم  57  4
ویژگی شیوۀ خردگرایانه  با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی می برند.

ویژگی روش علمی  عینی و قابل تکرار
»فرایند جست وجوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین« تعریف روش علمی می باشد و آخرین مفهوم در این تعریف  58  3

»موقعیت نامعین« است.
سومین مرحله در سلسله مراتب گزاره های علمی، اصول یا قوانین است. 

د( هر چه پردازش مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر است. پس علیم تر غلطه! 59  1
ک: فرایند تفسیر محرک های انتخابی است.  60 ادرا  1

توجه: به کمک توجه یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم. 

 
الف( کیفی  کمی / د( شخصیت مصاحبه شونده  موقعیت مصاحبه 61  2
62  3

سلسله مراتب بیان های علمی بنابراین:
مرحلۀ قبل شکل گیری نظریه  اصول یا قوانین

مرحلۀ قبل شکل گیری فرضیه  مسئله
مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی در این است که، هر چند هر دو با مسئله مواجه می شوند، اما مواجهۀ دانشمند، برخالف فرد عادی، منظم و  63  1

قاعده مند است.
استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار  منظور از »صاحب نظران« افراد متخصص و باتجربه است. 64  4

شیوۀ خردگرایانه  فیلسوفان از این روش استفاده می کنند.

روش علمی  روشی عینی و قابل تکرار است.

تعریف عملیاتی  در روش علمی متغیر مورد نظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود. 65  4

1( تعریف عملیاتی جرم از تعریف تصمیم گیری آسان تر است؛ زیرا قابل اندازه گیری است و می تواند به صورت دقیق تر تعریف شود )از مفاهیم انتزاعی به سختی 
تعریف عملیاتی دقیقی به دست می آید(.

گر فردی با روشی خاص به حل مسئله و پاسخ برسد، ولی پاسخ او به وسیلۀ دیگران قابل تکرار نباشد، روش او علمی نیست. 2( ا
کنون نتوانسته است به همۀ پرسش های بشر  3( روش علمی همواره با محدودیت هایی مواجه است. شاید به همین دلیل است که استفاده از روش علمی تا

امروز پاسخ دهد.
روش علمی هر »متغیر« باید به طور دقیق بیان شود، که به آن تعریف عملیاتی می گویند. یعنی عینی و دقیق باشد و باعث سهولت اندازه گیری شود  66  2

)یعنی قابل اندازه گیری باشد( این مفاهیم در گزینۀ )2( به درستی به کار رفته است. )بقیۀ گزینه ها ابهام دارند و قابلیت اندازه گیری نیستند.( 
پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود.  67  3

فرضیه ها در صورت تأیید تجربی، به قانون یا اصل تبدیل می شوند.
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بازنمایی اطالعات موجود در حافظه  تفکر 68  4
محرک های محیطی گیرنده های حسی را تحریک می کنند که به نتیجۀ آن احساس می گویند.

ک فرآیند تفسیر محرک های انتخابی  ادرا
به انواع تفکر، شناخت عالی می گویند. 69  2

از آن جا که ردیابی حرکات، توسط چشم قابل مشاهده است، بنابراین رفتار است.

ک است.( 1( درست ـ نادرست )مرحلۀ بعد توجه، ادرا
3( درست ـ درست

4( درست ـ نادرست )باالترین سطح شناخت عالی، تصمیم گیری است.(
مصاحبۀ ساختاریافته  در همه پرسی ها بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد. 70  1

مصاحبۀ بدون ساختار )بدون نظام(  برای اخذ اطالعات عمیق به کار می رود.

آزمون  به عنوان ابزاری برای کّمی کردن ویژگی های روان شناختی استفاده می شود.

سطح ظاهری یک نظریه  ساختار شکلی و نحوۀ نگارش آن است. 71  2
توصیف  بیان دقیق و روشن مفهوم موردنظر است.

روش شهودی  این روش مبتنی بر درک درونی است.

با توجه به مثال های صفحه های 13 و 18 کتاب درسی، فرضیه جمله ای خبری است )رد گزینه های )1( و )2((. فرضیه پاسخ خردمندانه و سنجیده  72  3
به مسائل علمی است، بنابراین کلمۀ »شاید« در گزینۀ )4( نمی تواند معرف آن باشد، زیرا برحسب شانس و تصادف است )رد گزینۀ )4((.

 در گزینه های )1( و )2( عالمت سؤال به کار نرفته است، اما جمالت سؤالی هستند و این دو گزینه نشان دهندۀ مسئله است، نه فرضیه.

73  4

سلسله مراتب بیان های علمی

کنش های هیجانی افراد نشان دهندۀ روش مشاهده است. 74 مشاهدۀ رفتار حیوانات و انسان همراه با ثبت دقیق است، بنابراین ثبت وا  2
مصاحبه، برخالف گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است.

به هر نوع فعالیت مورد مشاهدۀ جاندار »رفتار« می گویند؛ مانند  حرکت جمعی پرندگان، النه سازی حیوانات، راه رفتن، دویدن، خوابیدن و غیره. 75  2
فرآیندهای ذهنی به رفتارهای غیرقابل مشاهدۀ مستقیم گفته می شود؛ مانند اندیشیدن، تصمیم گیری، حل مسئله، حافظه و غیره.

76  3

چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت

روش علمی  در این روش از روش های تجربی استفاده می شود و روشی عینی و قابل تکرار است. 77  3
اندازه گیری  نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیاء و افراد 78  4

انتخاب یک یا چند محرک احساس شده )در این جا صدای بلند(  توجه



85

79  2

کی پردازش مبتنی بر اندازه و شکل ظاهری محرک )رنگ و غیره(  پردازش ادرا
استفادۀ افراد کم تجربه از آزمون ها بیش از آن که راه گشا باشد، مشکل آفرین است. 80  4
اختالفات  81 یا  و  پیش بینی سخت کوشی  بنابراین  است،  تجربی  علوم  و  فیزیکی  مفاهیم  پیش بینی  از  روان شناختی دشوارتر  پدیده های  پیش بینی   3

زناشویی دشوارتر از پیش بینی علت گرمای کرۀ زمین و علت انقباض عضالت است.
وقتی اصول کنار هم قرار گیرند  نظریه شکل می گیرد.

اصول یا قوانین یادگیری  نظریه های یادگیری

دلیل اصلی وجود تعاریف مختلف در روان شناسی  گذر زمان و پیشرفت دانش از یک سو و زاویۀ نگاه دانشمند از سوی دیگر است. 82  4
شکل چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت است. 83  2
به هر نوع فعالیت مورد مشاهدۀ جاندار، رفتار می گویند نه صرفاً بعضی از آن ها. 84  2
روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در توصیف و تبیین پدیده ها با دشواری های زیادی رو به روست مهم ترین دلیل دشواری این است که  85  4

پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند، در حالی که در علوم دیگر این گونه نیست. 
تبیین به بیان چرایی پدیده اشاره دارد و اینجا هم سوال از علل شکست  تحصیلی است. 86  1
فرضیه پاسخ اولیۀ پژوهشگران به مسأله های علمی است که می تواند صحیح یا غلط باشد. فرضیه را دانشمندان می آزمایند تا به درستی آن پی ببرند  87  3

که در صورت تأیید به عنوان یک اصل یا قانون پذیرفته می شود.
بعد از اینکه ما توصیف و تبیین کردیم یم رسیم به پیش بیین  88  1
ک گفته می شود. 89 به فرایند تفسیر محرک های انتخابی ادرا  4
ک و حافظه شناخت پایه و تفکر که شامل استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری است شناخت عالی را تشکیل می دهند. در اینجا  90 توجه، ادرا  2

برنامه ریزی برای مطالعه تا فکر شکل می گیرد پس در حوزۀ شناخت قرار می گیرد.
ما ابتدا باید آموزش بدهیم و بعد بسنجیم پس نمی تواند مشاهدۀ طبیعی باشد و باید آزمایشی باشد چون ما داریم دست کاری می کنیم. 91  2
منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی، متغیر موردنظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود. تعریف عملیاتی باعث سهولت در اندازه گیری  92  4

گر این محقق می خواهد مشارکت جمعی را به صورت دقیق اندازه گیری کند در ابتدا باید تعریف عملیاتی دقیقی از مفهوم »مشارکت جمعی« ارائه دهد. می شود؛ بنابراین ا
مصاحبۀ ساختاریافته بر پرسش نامه ترجیح دارد؛ زیرا امکان اخذ اطالعات بیشتری وجود دارد. 93  1
در مراحل اولیۀ پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر نیست؛ در نتیجه از راه مشاهده، موضوع مورد مطالعه تبیین می شود و در این حالت چون  94  1

پژوهشگر صرفاً در حال مشاهده است و هیچ نوع دستکاری روی محیط انجام نمی دهد؛ بنابراین کنترلی هم روی رفتار ندارد و نمی تواند تأثیر سایر متغیرهای 
تأثیرگذار و مزاحم را از بین ببرد.

دانشمندان علوم تجربی از روش علمی برای کسب شناخت استفاده می کنند. متأسفانه بسیاری از دانشمندان علوم تجربی در این زمینه دچار اشتباه  95  1
می شوند. آن ها بیش از حد به یافته های خود اعتماد دارند و منابع دیگر کسب شناخت را نامعتبر می دانند، حال آن که موضوع آن ها نسبت به سایر منابع شناخت 

باید »نمی دانم« باشد، نه این که بگویند »نیست«!
مجموعه  ای از قوانین و اصول علمی را نظریه می نامند. معیار سنجش نظریه های علمی براساس سودمندی و کاربردپذیری آن است. 96  2
در روش علمی، از روش های تجربی، عینی و قابل تکرار استفاده می شود. روش  شهودی مبتنی بر درک درونی است و عرفا برای کسب شناخت از این روش  97  4

استفاده می کنند و مهم ترین ویژگی  این شیوه شخصی بودن آن است. در روش خردگرایانه با کمک فلسفه و روش های مبتنی بر منطق به حقیقت چیزی پی می برند و 
فیلسوفان از این روش استفاده می نمایند. در روش استناد به نظر صاحب نظران برای کسب اطالعات از افراد متخصص و با تجربه، آیات الهی و سیرۀ نبوی استفاده می شود.
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فرایند به جریان یک عمل اشاره دارد. وقتی از یک مبدأ به یک مقصد در حال حرکت هستیم، جریان رسیدن به هدف را فرایند می گویند. موقعیت  98  1
نامعین در روش علمی اشاره به اهمیت ابهام زدایی و روشن سازی دارد. منظور از نظام دار بودن این است که روش  علمی تابع قواعد مشخص است و هریک از 
این قواعد به صورت منظمی طی می شود و دقیقاً تفاوت یک فرد عادی و دانشمند در همین است. در جست وجوی چیزی بودن باعث می شود تا روش علمی 

هدفمند باشد.
تعریف عملیاتی در روش علمی اشاره به این دارد که متغیر ها باید به صورت عینی و دقیق تعریف شوند به گونه ای که همۀ افراد برداشت یکسان و  99  1

یا تقریباً یکسانی داشته باشند.
ک و حافظه را شناخت پایه می نامند. 100 منظور از مشتقات تفکر همان شناخت  عالی است. فرایند هایی هم چون توجه، ادرا  3
بر ویژگی های حسی همانند اندازه و شکل ظاهری یک محرک تکیه می شود اما در پردازش مفهومی تالش می شود بر  101 کی صرفاً  در پردازش ادرا  1

ویژگی های مشترک محرک های مختلف تکیه شود تا به مفهوم برسند.
را سازمان می دهد. مصاحبه برخالف گفت وگوی معمولی، هدفمند و  102 از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدی  بعد  در روش مصاحبه، محقق   1

سازمان یافته است.
ساخت  آزمون ها دشوار است و فرایند پیچیده ای دارد. 103  4
توصیف  به »چیستی« مربوط می شود و تعریف را دربر می گیرد. گزینۀ )4( نیز توصیف است، اما علت آن به درستی بیان نشده است. تبیین  104  2

 به بیان »چرایی« یک پدیده اشاره دارد )گزینه های )1( و )3((.
مثل النه سازی، راه رفتن، خوردن، خوابیدن، پنهان کردن غذا و غیره.  105 رفتار  فعالیت مورد مشاهده جاندار   1

فرآیندهای ذهنی یا شناخت  هر رفتاری که قابل مشاهده مستقیم نباشد، مثل اندیشیدن، احساس خوشایند داشتن و غیره. 

شناسایی و پیش بینی تغییرات در طول زندگی را فراخنای زندگی می گویند.  106  3
عوامل وراثتی و محیطی از دورۀ جنینی تا دورۀ سالمندی از رشد را تحت تأثیر قرار می دهند.  107  2
اثر کردن همنشین همان تأثیر عوامل محیطی است. 108  4
وراثت یک عامل زیستی مؤثر بر رشد است. 109  3
کثر روان شناسان به رشد مرحله ای اعتقاد دارند.  110 امروزه ا  2
سالم کردن به بزرگتر ها رو ما از محیطمون یاد یم گیریم.   111  4
در روان شناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است، رسش یا پختگی می گویند که دارای برنامۀ رشد طبیعی و منظم است.  112  2
ویژگی های مربوط به رشد انسان را به دلیل پیوستگی نمی توان به راحتی به مراحل مشخص تقسیم کرد. 113  2
طبق حدیث پیامبر)ص(، در هفت سال دوم کم کم باید زشتی ها و زیبایی ها را به انسان فهماند و در تأدیب او کوشش کرد و او را به  ارزش ها و دوری  114  4

از زشتی ها رهنمون ساخت. 
روان شناسی رشد مطالعۀ علمی انسان از زمان انعقاد نطفه تا پایان عمر اوست.  115  2
ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبۀ رشد، رشد جسمانی ـ حرکتی است که از زمان تولد تا نوجوانی با سرعت و تغییرات زیادی همراه است.  116  4
کودکان تحت تأثیر ویژگی های ظاهری اشیاء قرار می گیرند.  117  2
رشد هیجانی در دورۀ کودکی معطوف به سه هیجان سادۀ ترس، خشم و محبت است.  118  1
گاهی بیشتر و برقراری تعامل با محیط بازتر و متنوع تر، رشد یافته تر است. 119 رشد هیجانی در کودکان نسبت به حیوانات، به دلیل آ   2
کنش علی به کنش مادر و پدر  نوازش 120 کنش مادر و پدر علی  لبخند زدن / وا  3
رشد اجتماعی باعث می شود کودکان به فعالیت های مشترک مثل بازی مشترک بپردازند.  121  4
کودکان چون هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند، عنصر اخالقی به حساب نمی آیند.  122  1
20-12 سالگی بازۀ زمانی دورۀ نوجوانی محسوب می شود.  123  2
تغییرات در اغلب اجزای بدن دیده می شوند نه تمام آن. 124  3
در دورۀ نوجوانی اندازه و ظرفیت شش 3برابر و اندازه و ظرفیت قلب 2برابر می شود.  125  2


