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 | روان شناسی کنکور8

ابتدای این کتابیم و باید تلکیفتو با خودت روشن کین. همینجا به خودت قول بده که قراره تا آخرش با ذوق بیای سراغ این کتاب و با تمام قوا و تمرکز برای هدفت تالش کین. نابرده رنج گنج 
میسر نیم شود؛ پس جان برادر اگه دلت رتبۀ خوب یم خواد اگه یم خوای دانشاگه خوب بری اگه یم خوای بهت بگن خانم وکیل، آقای مدیر و ... به خودت قول بده که تا تهش پای خواسته ات 

بموین و صد خودتو براش بذاری. اگه مصمیم همین زیر بنویس قول میدم به خودم، قول میدم به آرزوها، قول میدم به هدفام که جا نزنم! جا قویل: ....
در مورد روان شنایس هم که خییل راحت یم توین به یه درصد خوب بریس چون یه کتابیه که یه کتابه )اگه گفیت مثل یک گفتم؟( و یه کتابیه که مطالبش سخت نیست و خییل سریع یم توین توش به 
درصد باال بریس. معمواًل از هر درس 3-2 تا سوال میاد؛ پس نیم توین از روی درس ها و مطالبشون بپری. درس 1 نسبت به درس های بعدی یه درس ساده اس و درس ها با یه شیب مالیم کم 

کم سخت که نه، مهم میشن و با یه شیب تند یهو آسون یم شن. برو که بریم!
ح یم کنیم: ع درس و تعریف علم شیرین روان شنایس، چند تا سؤال مطر قبل از شرو

چراهنگاممطالعه،حواسمانمدامپرتمیشود؟
چرامطالعهبافاصلۀزمانی،بهترازمطالعهبدونفاصلۀزمانیاست؟

عواملمؤثربرفراموشیچیست؟
برایپاسخ  علمیبهاینپرسشهابایدبهعلمروانشناسیمراجعهکنیم.پاسخدقیقبهاینپرسشهادغدغۀروانشناساناست.

بهنمونۀزیرکهبرایبیاناهمیتویژگیهایروانشناختیدرعملکردانسانطرحشده،توجهکنید:

فرضکنیددریکهمایشعلمی،هزارنفرازباتجربهترینجراحانمغزواعصابدنیا،قصدگزینشدهنفرازبهترینجراحانرادارند.دراینهمایش
هریکازآنهاتجربهودانشخودرابهدیگرانهمکارانعرضهمیکند.درنهایت،بعدازمباحثهومناظرۀفراواندهنفربرترانتخابمیشوند.به
گردالیلموفقیتایندهنفرراازآنهابپرسیمچهمیزانفقطبهدانشپزشکیخوداشارهمیکنند؟آیابرتریوپیشرفتآنهافقطبه نظرشماا

دانشتخصصیشانمربوطاست؟
خیر!پیشرفتهریکازآنهاتابععواملمختلفیهمچونمیزانتالشوسختکوشی،روحیۀخستگیناپذیر،شیوۀمطالعهوپژوهش،ویژگیهای

شخصیتی،منظمبودنو...نیزبودهاست.

اگیه و معرفت آشنا بشیم. قبل از تعریف »علم تجریب« و »روان شنایس« بهتره اول با منابع کسب آ
گونیاستفادهمیکنند. انسانهادرپاسخبهسؤالهایخودوبرایکسبشناخت،ازمنابعگونا
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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؛ 
گاهی پیدا می کند. فرد سوم با توجه به استدالل های منطقی و دالیل فلسفی  فرد دوم با روش های شهودی و دریافت درونی، به منظم بودن جهان آ
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  در مثال باال هر یک از این 4 نفر از 4 روش مختلف برای درک نظم جهان استفاده کرده اند البته هر یک از منابع آ
با خود را داشته و از آن ها برای پاسخ به مسئلۀ موردنظر استفاده می شود.

گاهی از جنبه های مختلف عالم هستی و خلقت  نباید منابع چهارگانۀ شناخت را در مقابل یکدیگر درنظر گرفت بلکه آن ها چهار منبع مختلف برای آ
گاهی و معرفت باشند. یعنی برای به دست آوردن هر  گرچه هر یک ویژگی های خاص خود را دارند، ولی می توانند تکمیل کنندۀ جنبه های مختلف آ هستند که ا

گاهی باید از یک روش بهره برد؛ مثالً برای رسیدن به شیوه درمان یک بیماری از روش های تجربی استفاده کرد. نوع از آ

گاهی و معرفت: چند نکته در مورد روش های کسب آ
شهود شخصی و غیرقابل تعمیم است و بیشتر مورد استفادۀ عرفا است.

گاهی و شناخت استفاده می کنند. روان شناسان نیز از روش تجربه برای کسب آ

گاهی و معرفت است  در زبان فارسی و کالم روزمره از کلمۀ علم استفاده می کنیم که اغلب منظور ما از علم، علوم تجربی است. علم تجربی یکی از منابع کسب آ
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 روش های مختلف، رابطۀ بین پدیده های طبیعی بررسی می شود.

در علوم تجربی برخی مفاهیم مانند 
مسئله
کاربرد فراوانی دارند.فرضیه
نظریه

دانشمندان علوم تجربی برای رسیدن به رابطۀ بین پدیده های طبیعی مراحلی را طی می کنند که در نمودار زیر به ترتیب این مراحل اشاره شده است:

مسئله

پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود. مسأله همان چیزی است که دانشمندان برای آن به دنبال پاسخ و راه حل می گردند.

فرضیه

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

تعریف فرضیه پاسخ اولیه و تا حد ممکن سنجیده به مسئله های علمی
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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؛ یعنی مسئله ها و فرضیه ها با هم ارتباط متقابل دارند.
فرضیه یک جملۀ خبری است.

اصول یا قوانین

فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند.
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، پس نظریات علوم تجربی ثابت نیستند و ممکن است تغییر کنند.
»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.

نظریه

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

 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.

کنترل. پیش بینی  تبیین  توصیف  اهداف علم روان شناسی مانند سایر علوم تجربی به ترتیب عبارتند از: 

مثالتوضیحتعریفهدف

توصیف

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

و بررسی آن را داریم. 

توصیف به چیستی مربوط می شود.
چگونگی توصیف هر دانشمند از یک موضوع یا 

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

دانشمندان سعی می کنند تا در توصیف موضوعات 
با  باشند،  بی طرف  و  دقیق  مختلف،  پدیده های  و 
دانشمندان  سایر  همانند  روان شناسان  این،  وجود 
نظریات  پیش فرض ها،  تأثیر  تحت  غالباً  تجربی، 
همچنین  و  ارزش ها  علم،  هر  در  شده  پذیرفته 

جهت گیری های موجود در ذهن خود هستند که این 

امر، بر مشاهده و دقت آن ها تأثیر جدی می گذارد.

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

داریم به بررسی آن ها بپردازیم.
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مثالتوضیحتعریفهدف

تبیین
اتفاق علل یا چرایی بیان

افتادنیکپدیده

هردانشمندزمانیکهیکپدیدهراتبیینمیکند،
درحالبیانعللاتفاقافتادنآنپدیدهاست.

یک برای که دارد وجود احتمال این همیشه
موضوعیاپدیده،تبیین های متفاوتودر عین حال 
صحیحیوجودداشتهباشد)مثالًچندنوعتبیین

مختلفتجربییاتبیینعقلییاتبییندینییا...(
بنابرایننبایدبادستیافتنبهیکتبیینخاص،

تبیینهایمحتملیاصحیحدیگرراردکنیم.
درصورتسؤالهرجابهکلماتیمثلباعث،سبب،
دلیل،علتو...برخوردکردید،بهتبییناشارهشدهاست.

روانشناسی در که است مفهومی روانی فشار
روانی فشار علل کردن پیدا و بررسیمیشود
درقلمروتبییناست؛ناتوانیدرتصمیمگیریو
پیداکردنراهحلصحیحباعثاحساسفشار

روانیدرافرادمیشود.

پیش بینی و 

کنترل

نداره  الزم  تعریف  خدایی 
هم درسی کتاب و دیگه!
است نکرده ارائه تعریفی
منظور به روانشناسان اما
یک ایجاد از جلوگیری
کاهش یا نامطلوب پدیدۀ
سعی آن، نامطلوب اثرات
میکنندآنراپیشبینیو

کنترلکنند.

موفقیتدررسیدنبهپیشبینیوکنترل،به
مطالعه مورد پدیدۀ تبیین  و  توصیف  چگونگی 

بستگیدارد.
دیگر  علوم  در  کنترل  و  پیش بینی  که  آن گونه 

سهل و آسان است، در علم روان شناسی نیست.
مهمتریندلیلدشواریپیشبینیوکنترلدر
و  توصیف  و دشواری  پیچیدگی  روانشناسی، علم

تبییندرموضوعاتمختلفاینعلماست.

پیش بینی و کنترل موضوعی که توصیف و تبیین 
روشن تری داشته باشد، آسانتر است. پس رابطه شون 
مستقیمه یعین هرچه میزان شفافیت توصیف  وتبیین باالتر باشه، 

پیش بیین و کنترل ساده تر میشه و   برعکس.

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

پیچیده ای  بسیار  و  ویژگی های مختلف  و  ابعاد 
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 که 
انسان،  از موضوعات مختلف در  توصیف دقیق 
و  خود  اراده،  شناخت،  عواطف،  هوش،  مانند 
تبیین های  نتیجه  در  و  گردد  دشوار  بسیار   ،...
در  آن ها،  مانند  و  موضوعات  این  از  متفاوتی 

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

راحتی نمی توان آن ها را توصیف و تبیین کرد.

برای این که تفاوت توصیف و تبیین رو بهتر بفهمید، به این دو تا جمله فکر کنید:
تکراربهموقعخاطراتموجبتحکیمحافظهمیشود. حافظهیعنیقدرتیادآوریوبازشناسیخاطراتگذشته

خب فکر کردید؟ بله درسته!
به»چیستی«حافظهپرداختهوآنراتوصیفکردهاست.)حافظهچیست؟حافظهیعنیقدرت...( جملۀشمارۀ

به»چرایی«تحکیمحافظهباتکراربهموقعخاطراتپرداختهوآنراتبیینکردهاست.)چراحافظهتحکیممیشود؟تکراربهموقع...( جملۀشمارۀ

فرآیندجست وجویباقاعده و نظام داربرایمشخصکردنیکموقعیت نامعین.اینتعریفکاربردی ترینتعریفروشعلمیاست. تعریف روش علمی

رکناساسیروشعلمییاهمانروشتجربه،مشاهده و تجربهاست.
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روشهایارائهشدهدرعلمتجربی،تنهادرحیطۀامور مشاهده پذیر،قابل اجرا و معتبرهستندونمیتوانازآنهادرحیطۀامورغیرقابلمشاهدهباحواس
پنجگانهاستفادهکرد.

برخیدانشمندانعلومتجربیدراینزمینهدچاراشتباهشدهوباورودبهحیطۀموضوعاتیکهامکانمشاهدۀمستقیموتجربیآنهاوجودندارد،به
گاهیومعرفت)عقل،دریافتدرونی،وحی(یاتبیینهایارائهشدهبراساس اظهارنظردربارۀچنینموضوعاتیمیپردازند.باکمالتعجبگاهیدیگرمنابعآ

آنهارانادرستمعرفیمیکنند.
تنهاچیزیکهعلمتجربیدرمواجههبامسائلغیرقابلمشاهده)غیرمحسوس(میتواندادعاکند،»نمی دانم«استوبرایکسبمعرفتودانش

دربارۀموجودات غیرقابل مشاهده )غیرمحسوس(،بایدازتبیین های مستند به دیگر منابع معرفتیاستفادهکرد.
گرچهیکموضوعغیرقابلمشاهده،قابلیتبررسیهایتجربیرانداشتهونمیتواندرآن،گزاره های تجربی و علمیبیانکرد،اماگاهیمیتوانبا بنابراینا

گاهی و معرفت،گزاره های صحیح و معتبریرادربارۀآنموضوعبیاننمود. استنادبهمنابع و روش های دیگر کسب آ
گاهیومعرفت:مبانیدینیو هرنظریۀعلمیکهبراساسمشاهدهوتجربهشکلگرفتهاست،خودبر نظریات و مبانی غیرتجربی)یعنیسهحیطۀدیگرآ
الهیاتییامبانیعقلییابرداشتهایدرونیوشهودی(تکیهداشتهوباتغییردرآنها،فرضیاتونظریاتمطرحشدهدرعلمتجربینیزتغییرخواهدکرد.

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.

درجستوجوی

چیزیبودن

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.

نظامداربودن
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.

موقعیتنامعین

دانشمندان به دنبال ابهامزداییوروشنسازی هستند.
دانشمند با طرحمسئله، موقعیت های ناشناخته و مجهول را شناسایی می کند و سپس با روشهای 

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 علمیروشموردنظرروانشناسانتجربیاست.آنهادرروشعلمیبا2مفهوممواجههستند:متغیروتعریفعملیاتی.

هرچیزیاستکهتغییرمیکند. تعریف متغیر

فرضکنیدمیخواهیدارتباطنمراتدرسیکدانشآموزرابامیزاناستراحتشبانهروزیاوبررسیکنید.دراینپژوهش»نمره«و»میزاناستراحت«
مقادیرمختلفی)ازصفرتابیستدرنمرهوازصفرتا24ساعتدرمیزاناستراحت(راشاملمیشود.بنابرایننمرهومیزاناستراحت،متغیرهایپژوهشیاند.

درروشعلمیوبرایانجامآزمایشصحیحالزماستکهمتغیرهابهصورتشفاف و قابل اندازه گیریتعریفشوند.
تعریفعملیاتییکیاز2ویژگیروشعلمیاست:

ویژگیهایروشعلمی)روشمورداستفادهروانشناسان(
تعریف عملیاتی

تکرارپذیری
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مثالتعریفویژگی

تعریفعملیاتی

آزمایش یک انجام برای و علمی روش در
صحیحوهمچنینسهولت در اندازه گیری ها،
دقیق،  شکل به موردنظر، متغیرهای باید
به شوند. تعریف اندازه گیری، قابل  و  شفاف 

داشته را ویژگیها این که متغیر از تعریفی
باشد،تعریفعملیاتیمیگویند.

باشد گونهای به باید تعریفعملیاتی
کههمۀافرادبامطالعۀآنبهبرداشت یکسان و 

یا تقریباً یکسانیبرسند.

همگان  که  است  روان شناسی  واژه های  جذاب ترین  از  »هوش« 
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.
دراینحالتوبرایرسیدنبهمفهومی مشترکازهوشدرآزمایشها

از تعریف عملیاتی استفاده می شود.
در ادامۀ مثال باال، برای تعریف هوش می توان گفت: »هوش عبارت است 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.

می توان  هورمون  و  ساز  و  سوخت  کلسترول،  اتم،  جرم،  واژه های  برای 
تعریف بسیار دقیقی ارائه داد ولی ارائۀ تعریف دقیق برای واژه های اضطراب، 

پیشرفت تحصیلی، تصمیم گیری، استدالل و قضاوت بسیار دشوار است.

تکرارپذیری

علمی،  روش  از  آمده  به دست  یافته های 
رعایت  با  دانشمند  هر  بلکه  نیست  شخصی

ضوابطعلمی، می تواند یافته های دیگران را تکرار 
کند.

با  انسان ها  از  بسیاری  است ممکن گرچه ا
روش هایی منحصر به فرد، مسائلی را حل  کنند،  
گر پاسخ آن ها به وسیلۀ دیگران قابل تکرار  اما ا

نباشد، در مجموعۀ روش علمی قرار نمی گیرد.
یافته های  دارای  میزان  یک  به  علوم  همۀ 

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.
ــی  ــان در روان شناس ــای یکس ــه یافته ه ــیدن ب ــواری رس ــل دش دلی
رعایتمسائلاخالقی  پیچیدگیپژوهشهایمربوطبهانسان 

تأثیرارزشهادرنگاهوتفسیرپدیدههایانسانی و ... است.

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

را بدهد.

بینروانشناسانبرایعلمروانشناسیتعریفواحدیوجودندارد.
گذشت زمان

تغییر در مبانی و پیش فرض های علم
تغییر در نیازهای فرهنگی و اجتماعی و زیستی

افزایش اطالعات در هر علم
مواردباالموجبتغییردرتوصیفوتبیینهایموجوددریکعلممیشود.

درنتیجهگاهیدربرخیمسائلعلمیویاحتیتعریفیکعلم،نمیتوانبهیکنظریۀواحدیادیدگاهیمنسجمدستیافت.

علممطالعۀ رفتاروفرایندهای ذهنی )شناخت(.اینتعریف،جامع ترینتعریفعلمروانشناسیاست. تعریف روان شناسی
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توضیحات واژه های 

اصلی به کاررفته در 

تعریف روان شناسی

رفتار

تعریف:بههرنوعفعالیت مورد مشاهدۀ جاندار،»رفتار«میگویند.
حرکتجمعیپرندگان،النهسازیبرخیحیوانات،راهرفتنانسانها،غذاخوردن،خوابیدنو...

مطالعۀرفتارمحدودبهانساننیستودربسیاریازآزمایشها،تفاوتجدیوبنیادیمیان
انسانوحیوانگذاشتهنمیشود.

فرایندهای ذهنی
)شناخت(

فرایندهایذهنیازاموریهستندکهبه شکل مستقیم قابل مشاهده نیستند.
فرایندهایذهنیرابه واسطۀ آثار و کارکردهای قابل مشاهدۀ آن ها،موردمطالعۀتجربیقرارمیدهیم.
شمابیستتصویربهدوستتانارائهمیکنید.بعدازارائۀهمۀتصاویرازاومیخواهیدتابادیدن
تصادفیتصاویر،تصویرهفتموهشتمرابهشمانشاندهد.پاسخموفقیتآمیزفردنشاندهندۀحافظه

استکهازجملهفرایندهایذهنیاستکهبهصورتغیرمستقیمبررسیشدهاست.
امروزه ازفرایندهای ذهنیباواژۀشناختتعبیرمیشود.

به مثال های زیر توجه کنید:
کدومییکبهصورتمستقیم)رفتار(وکدومبهطورغیرمستقیم)شناخت(قابلمشاهدهس؟

 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 به ترتیب شامل 

استدالل

عروتوفصالی5و6یمخونیماکمل!  ایندوموضو

قضاوت
حل مسئله

تصمیم گیری
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بنابراین:
فرایند»توجهتاتصمیمگیری«راشناختمینامیم.

دوسطحشناخت
کوحافظه شناختپایه:فرایندهاییهمچونتوجه،ادرا

شناختعالی:انواعتفکر)استدالل،قضاوت،حلمسئلهوتصمیمگیری(
هرچهازشناختپایهبهسویشناختعالیپیشمیرویم،عملپردازشپیچیدهترمیشود.

عالیترینمرتبۀشناخت،حلمسئلهوتصمیمگیریاست.
پردازشبهمعنایدریافتوفهمبیشتراست.انسانهادرپردازشبهیکشیوهعملنمیکنند.

شیوههایپردازش
کی:پردازشیکهصرفاًبرویژگیهایحسی،ماننداندازهوشکلظاهریمحرکتکیهداشتهباشد. پردازشادرا

پردازشمفهومی:پردازشیکهعالوهبرویژگیهایحسیتحتتأثیرویژگیهایکیفیقراردارد.دراینپردازش،پردازشگرانبهمفهوممیرسند.
هرچهپردازشمامفهومیترباشد،شناختشکلگرفته،پایدارتروکارآمدترخواهدبود.رابطۀ مستقیم!

کیاست. حلمسئلهوتصمیمگیریمبتنیبرپردازشمفهومی،کارآمدترازتصمیمگیریمبتنیبرپردازشادرا
سارا5سالهوسپیده17سالهباهمخواهرندوبههمراهمادرشانبرایخریدلباسبهفروشگاهرفتهاند.سارابادیدنلباسقرمزیبرخریدآناصرار

دارد.برخالفسارا،سپیدهلباسراازنظرنرمی،کیفیت،دواموقیمتبررسیمیکندوسپستصمیمگیریمیکند.
کیداشتهوبهویژگیهایظاهریتوجهکردهوسپیدهکهنوجوانی17سالهاست، دراینمثالساراکهکودکی5سالهاست،تصمیمگیریمبتنیبرپردازشادرا

تصمیمگیریبرمبنایپردازشمفهومیانجامدادهاست؛بنابراینتصمیمگیریسپیدهکارآمدترخواهدبود.

برخیازروشهایجمعآوریاطالعات

مشاهده
پرسشنامه

مصاحبه

آزمون

روشهایجمعآوریاطالعاتدرعلمروانشناسی

مشاهده

یکیازروشهایاصلیجمعآوریاطالعاتوتوصیفموضوعاتمختلفاست.
بسیاریازمحققانبامشاهده،رفتارحیواناتوآدمیانرامطالعهمیکنند.

بامشاهدۀدقیقرفتارحیواناتمیتوانرفتارنوعدوستانهدرآنهارامطالعهکرد.
بافیلمبرداریازنوزدانمیتوانجزئیاتالگوهایحرکتیآنانرامشاهدهوتوصیفکرد.
عالوهبرمشاهدهدرمحیططبیعی،برخیمحققاندرمحیطآزمایشگاهیبهمشاهدۀ

رفتارموردنظرمیپردازند.
مشاهدهبایدهمراهباثبتدقیقاطالعاتوبهدورازپیشداورییاتعصبباشد.
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روشهایجمعآوریاطالعاتدرعلمروانشناسی

پرسشنامه

  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 ازخودفرددربارۀرفتاریاافکارخاصاو می پرسد.
 پرسش نامه ها باید دقیقومعتبر باشد.

 پرسش نامه ها به صورت های مختلف نمرهگذاری می شود.

مصاحبه

 برخی موضوعات را نمی توان به صورت مستقیم، مشاهده و یا با کمک پرسش نامه های از 
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 شده، پرسش بعدی خود 
را معلوم و مصاحبه را هدایت می کند.

 مصاحبه برخالف گفت وگوی معمولی، هدفمند و سازمانیافته است.

آزمونها

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

 ساخت آزمون ها بسیاردشوار است و فرایند پیچیدهای را طی می کند.
 آزمون ها باید دقیقاًچیزیرااندازهگیریکنند که برای آن ساخته شده اند.

 آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمرۀیکسانیاتقریباًیکسانی به ما بدهند.
 استفادهازآزمونها،چگونگیاجراوتفسیرآن باید درکنارسایرروشها باشد و به دست 

افرادمتخصصانجام شود.

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

)داخل 1401(-   کداممورددرخصوصپدیدههاییکهدرپژوهشهایروانشناسیموردمطالعهقرارمیگیرند،درستاست؟ 

1( رابطۀ این پدیده ها با استفاده از مشاهدات تجربی بررسی می شود. 
2( پیش بینی و کنترل این پدیده ها به سهولت و راحتی صورت می گیرد. 

3( تبیین مشخص و واحدی در مورد علل رخ دادن این پدیده ها وجود دارد.
4( با تعریف عملیاتی این پدیده ها می توان به راحتی در پژوهش های مختلف به نتایج یکسان در مورد آن ها رسید. 

)داخل 1401(-   درست»د«یانادرست»ن«بودنجملههایزیر،بهترتیبکداماست؟ 

قانون،نظامیمشخصوتابعقواعدبرایطرحفرضیهاست.

فرضیه،ابزارمعتبروپذیرفتهشدهبرایاندازهگیریمتغیرهااست.

اصل،گزارهایاستکهقبولیاردآنمستلزممشاهدۀتجربیاست.

نظریه،مجموعهیکپارچهایازمسئلهوسؤالهاینظریدربارۀیکموضوعاست.

4( ن ـ ن ـ ن ـ  ن  3( ن ـ ن ـ د ـ ن   2( د ـ د ـ ن ـ د   1( ن ـ  د ـ د ـ د  
)خارج 1401(-   عباراتزیر،بهترتیبباکدامموردهماهنگیدارد؟ 

استفادهازویتامینDباتقویتسیستمایمنیبدن،شانسابتالبهکروناویروسراکاهشمیدهد.

پزشکانوپژوهشگرانحوزۀسالمتدرحالآزمایشبراییافتندارویقطعیبرایدرمانانواعسویههایکروناهستند.

کسیناسیونکووید19،مرگومیرناشیازکروناراتاحدزیادیکاهشمیدهد. طبقتأییدسازمانبهداشتجهانی،وا

4( فرضیه ـ مسئله ـ فرضیه 3( قانون ـ مسئله ـ نظریه   2( مسئله ـ فرضیه ـ نظریه   1( فرضیه ـ مسئله ـ قانون  
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)خارج 1401(-   درستی »د« یا نادرستی »ن« عبارات زیر، به ترتیب کدام است؟ 

پژوهش های روان شناختی، با طرح فرضیه آغاز می شود. 

گزاره ای که پذیرش آن نیازمند آزمایش تجربی است، قانون نام دارد. 

تعریف عملیاتی متغیر، منجر به دستیابی به یافته های یکسان در پژوهش های مختلف می شود. 

بین تعداد عوامل تأثیرگذار بر یک متغیر روان شناختی و میزان کنترل پذیری آن رابطۀ عکس وجود دارد. 

4( ن ـ ن ـ ن ـ د  3( ن ـ ن ـ د ـ د   2( د ـ د ـ ن ـ ن   1( د ـ د ـ د ـ ن  
)داخل 1400(-   کدام عبارت، در خصوص قوانین روان شناسی به عنوان یک علم تجربی درست است؟ 

1( اصل روان شناسی از ترکیب نظریه های مختلف به دست می آید.
2( در پژوهش روان شناسی پاسخ نخست به مسئلۀ پژوهشی قانون است.

3( فرضیه ای که در پژوهش های روان شناسی تأیید شود، به عنوان قانون پذیرفته می شود.
4( روان شناسان یک اصل را به طور تجربی آزمون می کنند تا درستی آن را مشخص کنند.

یک روان شناس قصد دارد در یک پژوهش علمی، اضطراب ابتالء به بیماری کووید - 19 )کرونا( را در بین بزرگساالن بررسی کند، کدام مورد، برای اینکه -  

)داخل 1400( خوانندگان این پژوهش مفهوم اضطراب ابتالء به این بیماری را تقریباً به طور مشابه درک کنند، الزم است؟ 

4( تعریف عملیاتی 3( تعریف نظری  2( ارائه فرضیه  1( توصیف 
در پاسخ به این سؤال که »چرا یک فرد وقتی که در جمع قرار می گیرد، متفاوت از سایر موقعیت ها عمل می کند« کدام هدف علم روان شناسی دنبال می شود؟-  

)داخل 1400( 4( کنترل  3( پیش بینی  2( توصیف  1( تبیین 
)خارج 1400(-   کدام مورد، در خصوص شناخت درست است؟ 

1( پردازش مفهومی در یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف کارآمدتر است.
2( پردازش مفهومی تنها از طریق خصوصیات کیفی محرک صورت می گیرد.
کی است. 3( توجه به محرک باالترین مرحلۀ شناخت ناشی از پردازش ادرا

کی محرک ها در همۀ انسان ها یکسان است. 4( روش پردازش ادرا
)خارج 1400(-   پاسخ های خردمندانه به مسائل علمی در روان شناسی بیانگر چه مفهومی است؟ 

4( بیان مسئله 3( تجربه  2( نظریه  1( فرضیه 
)داخل 99(-  - تالش روان شناسان بر کدام مورد، متمرکز است؟ 

2( شکل دهی فرضیه برای بررسی داده ها 1( توصیف و تبیین علمی رفتار انسان  
4( گردآوری و جمع آوری اطالعات در مورد رفتار انسان 3( مشاهده طبیعی رفتار و تجربه منحصر به فرد انسان 

)داخل 99(- -- دانشمندان از طریق تعریف عملیاتی، کدام فعالیت علمی را انجام می دهند؟ 

2( نحوۀ اندازه گیری متغیرها را مشخص می کنند. 1( پدیده های طبیعی را پیش بینی می کنند. 
4( فرضیه ای که به طور تجربی قابل بررسی است را ارائه می کنند. 3( ارتباط بین دو یا چند متغیر را روشن می کنند. 

در -  - که  دیگر  تحقیق  در چند  می شود.  کودکان  پرخاشگری  افزایش  موجب  فیلم های خشونت آمیز  تماشای  که  داد  نشان  علمی  تحقیق  یک  یافته های 

)داخل 99( موقعیت های مشابه انجام شد، نیز همین یافته به دست آمد. این یافته های تحقیقاتی کدام ویژگی روش علمی را نشان می دهد؟ 

4( تعریف عملیاتی 3( تکرارپذیری  2( مشاهده  1( کنترل 
)خارج 99(-  - در کدام یک از منابع کسب شناخت از روش های فلسفی استفاده می شود؟ 

4( استناد به وحی 3( تجربی  2( شهودی  1( عقلی 
)خارج 99(-  - تالش برای پاسخ گویی به این که چرا بازشناسی خاطرات دورۀ کودکی دشوار است، بیانگر کدام هدف علم روان شناسی است؟ 

4( پیش بینی 3( توصیف  2( تبیین  1( کنترل 
)خارج 99(-  - در روش علمی، بیان دقیق و عینی هر متغیر را چه می نامند؟ 

4( تعریف عملیاتی 3( توصیف  2( نظریه  1( فرضیه 
)خارج 99(-  - نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیا و افراد را چه می نامند؟ 

4( آزمون 3( توصیف  2( پژوهش  1( اندازه گیری 
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)داخل 98(-  - 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(-  - شناسایی »مهم ترین علل شکست تحصیلی« به کدام مفهوم اشاره دارد؟ 

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

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

4( تبیین 3( توصیف  2( ارزشیابی  1( پیش بینی 
این محقق قصد دارد، مشارکت جمعی را به صورت دقیق - -  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(-    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 
کدام یک از سؤاالت زیر در حوزۀ علم روان شناسی قابل طرح و بررسی نیست؟-   

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؟-   

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؟-   

»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.
روش مطالعۀ پدیده ها در علوم تجربی چیست؟-   

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.-   

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

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. 
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هریک از عبارات زیر به کدام مفهوم در بررسی های علمی اشاره می کند؟-   
پاسخ اولیۀ دانشمندان به مسئله های علمی

دومین مرحله در سلسله مراتب بیان های علمی
آخرین مرحله از سلسله مراتب بیان 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؟-   
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.
کدام گزینه می تواند آغازگر یک پژوهش باشد؟- - 

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؟-   
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؟-   

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؟-   
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؟-   

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

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

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 
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کدام گزینه یک توصیف است؟-   

2( با گذشت زمان مطالبی که به حافظه سپرده شده اند کم کم فراموش می شوند. 1( آیا کسی که سخنور خوبی است حافظۀ خوبی دارد؟ 
4( نظریۀ تأثیر گذشت زمان بر حافظه 3( مغز را می توان به سه منطقۀ اصلی پیش مغز، میان مغز و مغز پسین تقسیم کرد. 

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

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. 

گر از یک روان شناس سؤال شود که »آیا سخنوری معادل داشتن حافظۀ عالی است؟« عکس العمل ابتدایی وی در پاسخ چه خواهد بود؟-    ا

1( روان شناس در پی آزمایش و جمع آوری اطالعات پیرامون این مسئله بر می آید.
2( روان شناس تالش می کند 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؟- - 

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.-   

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؟-   

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؟-   

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؟-   

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؟-   

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 -    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؟-   

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

چه تعداد از عبارات زیر »تبیین« هستند؟-   
تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می  شود.

امید به آینده انگیزۀ پیشرفت را افزایش می دهد.
گرما باعث انبساط فلز می شود. 
هوش یعنی قدرت درک مطالب.

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؟- -  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 -    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 -   

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؟-   
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.-   
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 ترتیب به کدام یک از مؤلفه های روش علمی مربوط است؟-   

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

4( شناخت ک  3( ادرا 2( فرایند  1( فرضیه 
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مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی در مواجهه با یک مسالۀ علمی کدام است؟-   
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. 
این عبارت که »در روش علمی هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود« ناظر به کدام مفهوم است؟-   

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؟-   

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 یکسان و یا تقریباً 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 - -  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؟-   

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

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

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؟-   

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؟-    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.-   

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؟- - 

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

محیط ما لبریز از محرک هاست؛ ما به کمک ............ یک یا چند محرک را انتخاب می کنیم و سپس آن را ............ می کنیم.-   

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؟-   

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

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

2(  تفکر ـ توجه ـ پردازش 1( یادآوری ـ توجه ـ پردازش  
ک ـ حافظه 4( تفکر ـ ادرا ک ـ حافظه   3( یادآوری ـ ادرا

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 -   

اشاره دارد؟

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

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؟-   

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

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؟-   

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؟-   

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

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؟-   

1( هرچه پردازش مفهومی تر باشد ـ هرچه شناخت کامل تر و جزئی تر باشد
کی قوی تر باشد ـ هرچه شناخت کامل تر و جزئی تر باشد 2( هرچه پردازش ادرا

کی قوی تر باشد ـ هرچه به سوی شناخت عالی پیش برویم 3( هرچه پردازش ادرا
4( هرچه پردازش مفهومی تر باشد ـ هرچه به سوی شناخت عالی پیش برویم

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

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؟-   

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.

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 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؟

2( سارا تحت تأثیر ویژگی های کیفی قرار دارد. کی است.  1( پردازش سارا مفهومی و پردازش سپیده ادرا
4( شناخت سپیده کارآمدتر و پایدارتر از سارا است. 3( هر دو به یک روش پردازش کرده اند اما پردازش سپیده کامل تر است. 
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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؟-   

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

عالی ترین مرتبۀ شناخت چیست و با استفاده از اطالعات موجود در حافظه با کدام سطح از شناخت روبه رو می شویم؟-   

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؟-   

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

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؟-   

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؟- - 

2( مصاحبه ـ دوری از پیش داوری 1( آزمون ـ هدفمند و سازمان یافته  
4( آزمون ـ دوری از پیش داوری 3( مصاحبه ـ هدفمند و سازمان یافته  

افراد عادی جامعه بیشتر از هر روشی با استفاده از ............... مواجه شده اند؛ در این روش ...............-   

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؟-   

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

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؟-   

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.

2( پرسش نامه ـ آزمون ـ پرسش نامه 1( مصاحبه ـ آزمون ـ پرسش نامه  
4( مصاحبه ـ مشاهده ـ مصاحبه 3( پرسش نامه ـ مشاهده ـ مصاحبه  



26

ga
jm

ar
ke
t.c
om

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 -   

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.

کدام گزینۀ زیر معّرف مفهومی است که جهت تأیید یا رد شدن، نیازمند آزمایش است؟-   

1( آیا شادکامی می تواند موفقیت را تضمین کند؟
2( یکی از قوانین یادگیری این است که تکرار باعث افزایش قدرت یادگیری می شود.
3( بی انگیزگی دانش آموزان در سال های اخیر موجب افت تحصیلی آن ها شده است.

4( نظریه های یادگیری ابراز می دارند که محیط نقش مهمی در فراهم کردن امکانات الزم برای یادگیری مؤثر دارد.
در عبارت »بررسی رابطۀ خالقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 12 تا 14 سالۀ شهرستان کاشمر«، چند متغیر نیازمند تعریف -   

عملیاتی هستند؟

 4 )4   5 )3   2 )2   3 )1
عبارت »معلم ریاضی با در نظر گرفتن سوابق تحصیلی و استعداد دانش آموز ممتاز کالس خود، به او می گوید که آیندۀ درخشانی در انتظار تو است«، -   

معّرف کدام هدف روان شناسی است؟

4( کنترل 3( تبیین  2( پیش بینی  1( توصیف 
دانشمندان به وسیلۀ کدام اقدام زیر، موقعیت های ناشناخته و مجهول را شناسایی می کنند؟-   -

4( پایه گذاری اصل 3( طرح مسئله  2( ابداع نظریه  1( آزمایش فرضیه 
این موضوع که مادر رضا از مشاور مدرسه می خواهد تا ریشۀ درس نخواندن و تنبلی رضا را دریابد، در واقع به کدام هدف روان شناسی اشاره دارد؟- - -

4( تبیین 3( کنترل  2( توصیف  1( پیش بینی 
عبارت بیان شده در کدام گزینه صحیح است؟-   -

1( روش های ارائه شده در علم تجربی، در تمامی حیطه ها قابل اجرا و معتبر هستند.
2( مبانی نظریه های علمی صرفاً تجربی هستند.

گر نتوان با روش تجربی موضوعی را بررسی کرد، دیگر نمی توان گزارۀ صحیح و معتبری برای آن بیان نمود. 3( ا
4( برای کسب معرفت دربارۀ موجودات غیرمحسوس، باید از تبیین های مستند به دیگر منابع معرفتی استفاده کرد.

به ترتیب عبارت های »به دنبال چیزی بودن« و »تابع قواعد مشخصی بودن«، بیانگر کدام مفاهیم در تعریف روش علمی هستند؟-   -

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

کدام فعالیت زیر با بقیه متفاوت است؟-   -

2( محمد برای رسیدن به آرزوهایش در خود توانایی الزم را نمی بیند. 1( رضا با عبادت به آرامش زیادی دست می یابد. 
4( احسان از شدت خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. 3( فاطمه به دلیل موفقیت قبولی در دانشگاه، اشک شوق می ریزد. 

دلیل دشواری رسیدن به یافته های یکسان در روان شناسی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟-   -

2( رفتار انسان قابل مشاهدۀ مستقیم نیست. 1( تعریف عملیاتی متغیرها دشوار است. 
4( این علم قواعد مشخصی ندارد. 3( پژوهش های مربوط به انسان پیچیده است. 
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گر مشاور تربیتی مدرسه بخواهد به بررسی وضعیت کم توجهی یکی از دانش آموزان بپردازد، اولین گام در این راه کدام است؟-   - ا

1( رفتار کم توجهی دانش آموز را با ارائۀ راهکارهای روانی و رفتاری تحت اختیار خود قرار دهد.
2( سعی کند که چشم اندازی از آیندۀ تحصیلی دانش آموز را در نتیجۀ درمان مناسب، ترسیم سازد.

3( علل به وجود آمدن کم توجهی را در دانش آموز مربوطه شناسایی کند.
4( نشانه ها و ویژگی های کم توجهی را در دانش آموز مشخص و تعریف نمایید.

شناخت شکل گرفته در کدام گزینۀ زیر با بقیه متفاوت است؟-   -

1( فرید همیشه کیف مشکی را برای خرید انتخاب می کند.
2( آقای عسگری عقیده دارد که تلویزیون نباید کوچک باشد.

3( سارا برای خرید جهیزیه، ابتدا بودجۀ خود را بررسی می کند.
4( از نظر علی قابلیت دوچرخه به اندازۀ آن بستگی دارد.

کدام شکل زیر در رابطه با سطوح مختلف شناخت صحیح است؟-   -

 )2   )1

 )4   )3

به ترتیب عبارت های »فرآیندهای ذهنی«، »انتخاب یک یا چند محرک احساس شده« و »انواع تفکر«، به کدام مفاهیم زیر اشاره دارند؟-   -

ک ـ شناخت پایه 2( شناخت ـ ادرا 1( رفتار ـ  توجه ـ شناخت پایه  
4( شناخت ـ توجه ـ شناخت عالی ک ـ شناخت عالی   3( رفتار ـ ادرا

ویژگی »در دفعات متعدد اجرا باید نمرۀ یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهد«، به کدام روش جمع آوری اطالعات مربوط می شود؟-  --

4( مشاهده 3( پرسش نامه  2( آزمون  1( مصاحبه 
کدام فعالیت زیر با بقیه متفاوت است؟- ---

2( الهام به آیندۀ تحصیلی خود امیدوار است. 1( جوجه اردک ها مادر خود را دنبال می کنند. 
4( مهدی با دیدن نمرات خود، احساس شکست می کند. 3( سعیده با نگاه به گذشته، خاطرات خود را مرور می کند. 

گر محققی بخواهد اضطراب مدرسه را در دانش آموزان بررسی نماید، دومین هدف آن کدام است؟-  -- ا

2( ارائۀ روش هایی جهت کنترل میزان اضطراب مدرسه 1( پیش بینی عواقب اضطراب مدرسه در دانش آموزان 
4( توصیف ویژگی های دانش آموزان مضطرب 3( شناسایی علل به وجود آمدن اضطراب مدرسه 

در کدام روش جمع آوری اطالعات، محقق براساس پاسخ های دریافتی، پرسش بعدی خود را معلوم می کند؟-  --

4( آزمون 3( مشاهده  2( مصاحبه  1( پرسش نامه 
در کدام گزینۀ زیر، به ترتیب »شناخت پایه«، »شناخت عالی« و »شناخت پایه« ذکر شده است؟-  --

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

گر پژوهشگری بعد از پژوهش خود، عبارت »انگیزۀ تحصیلی موجب پیشرفت دانش آموزان می شود« را تأیید کند، این عبارت در صورت پذیرفته شدن، -  -- ا

به چه مفهومی تبدیل می شود؟

4( نظریه 3( مسئله  2( فرضیه  1( اصل 
گر خانم غفاری برای خرید پارچه، لطافت آن را بررسی کند، علی لباس های خود را فقط براساس رنگ آن ها انتخاب کند و آقای جعفری ماندگاری یک -  -- ا

تابلوفرش را در نظر بگیرد، به ترتیب آن ها از کدام پردازش استفاده نموده اند؟

کی کی ـ ادرا کی ـ ادرا 2( ادرا کی   کی ـ مفهومی ـ ادرا 1( ادرا
4( مفهومی ـ مفهومی ـ مفهومی کی ـ مفهومی   3( مفهومی ـ ادرا
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در علوم تجربی، که روان شناسی نیز جزئی از این علوم است، رابطۀ  	  	
بین پدیده ها با کمک مشاهده در روش های مختلف بررسی می شود.

2( کنترل و پیش بینی در علم روان شناسی، نسبت به بسیاری از علوم تجربی 
دیگر، با دشواری های بیشتری روبه روست.

3( همیشه این احتمال وجود دارد که برای یک موضوع یا پدیده، تبیین های 
متفاوت و در عین حال صحیحی وجود داشته باشد.

4( همۀ علوم به یک میزان دارای یافته های تکرارپذیر نیستند، مثالً در روان شناسی 
این امر بسیار دشوار است.

	  4

فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند.
فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسأله های علمی است.

برای پذیرش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسأله های علمی و تأیید یک فرضیه 
باید آن پاسخ ها را براساس مشاهدات تجربی، بیازماییم.

از اصول و قوانین علمی دربارۀ یک موضوع نظریه را  مجموعه ای منسجم 
شکل می دهد.

دیدی طراح کنکور چیاکر کرد؟ خییل ازش بعید بود که هر 4 تا عبارت رو غلط بده ویل داد!
فرضیه پاسخ اولیۀ پژوهشگران به مسائل علمی است  استفاده  	  	

از ویتامین D با تقویت سیستم ایمنی بدن، شانس ابتال به کروناویروس را کاهش 
می دهد. / پژوهش های دانشمندان با طرح مسأله آغاز می شود.  پزشکان و 
پژوهشگران حوزۀ سالمت در حال آزمایش برای یافتن داروی قطعی برای درمان 
انواع سویه های کرونا هستند. / فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل 
کسیناسیون کووید  تبدیل می شوند  طبق تأیید سازمان بهداشت جهانی، وا

19، مرگ و میر ناشی از کرونا را تا حد زیادی کاهش می دهد.
4  4

پژوهش های روان شناختی، با طرح مسأله آغاز می شود.
گزاره ای که پذیرش آن نیازمند آزمایش تجربی است، فرضیه نامیده می شود.

قابلیت تکرارپذیری، منجر به دستیابی به یافته های یکسان در پژوهش های 
مختلف می شود.

فرضیه ها، در صورت تأیید تجربی، به قانون یا اصل تبدیل می شوند. 	  	

1( مجموعه ای از قوانین علمی، نظریه را شکل می دهند.
2( فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله های علمی است.

4( دانشمندان فرضیه ها را آزمون می کنند تا به درستی آن ها پی ببرند و در 
صورت تأیید به عنوان یک اصل یا قانون پذیرفته می شوند.

منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی متغیر مورد نظر  	  4
باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود؛ به گونه ای که همۀ افراد با مطالعه 

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

یکی از اهداف علم روان شناسی، تبیین موضوع است. واژۀ تبیین به  	  	
بیان چرایی پدیده اشاره دارد. در پاسخ به این سؤال که »چرا یک فرد وقتی که 
در جمع قرار می گیرد، متفاوت از سایر موقعیت ها عمل می کند« هدف تبیین 

شده دنبال می شود.
هر چه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر  	  	

و کارآمدتر خواهد بود. حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی، 
کی است. کارآمدتر از تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادرا

2( پردازشی که عالوه بر ویژگی های حسی تحت تأثیر ویژگی های کیفی قرار دارد، 
پردازش مفهومی است.

3( هر چه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل پردازش 
پیچیده تر می شود.

4( انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند.
دانشمندان با توجه به دانش و تجربه خودشان و پیشینیان سعی  	  	

می کنند پاسخ های خردمندانه و سنجیده ای به مسئله های علمی بدهند، به این 
قبیل پاسخ ها، فرضیه می گویند.

روان شناسان در توصیف پدیده ها دقیق اند و سعی می کنند تحت تأثیر  		  	
پیش داوری شخصی قرار نگیرند. هدف دیگر علم روان شناسی تبیین موضوع است 
که به بیان چرایی آن پدیده اشاره دارد. از دیگر اهداف علم روان شناسی پیش بینی 

و کنترل پدیده است.
در روش علمی هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود؛ به این ویژگی  		  	

تعریف عملیاتی می گویند. منظور از تعریف عملیاتی این است که در روش علمی 
متغیر مورد نظر باید به صورت عینی و دقیق تعریف شود.

یافته های 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؛ به این ویژگی روش علمی »تکرارپذیری« می گویند.
یکی از منابع کسب شناخت عقل )خرد( است که شامل روش های  		  	

فلسفی و استدالالت منطقی است.
در تبیین به دنبال چرایی یک پدیده می گردیم. 4	  	
منظور از تعریف عملیاتی در روش علمی بیان عینی و دقیق هر  		  4

متغیر است.
اندازه گیری به معنای نسبت دادن عدد به ویژگی های افراد و اشیا است.  		  	
روان شناسی در مقایسه با علوم تجربی در توصیف و تبیین پدیده ها  		  4

تأثیر  با دشواری های زیادی روبه رو است؛ زیرا پدیده های روان شناختی تحت 
علت های زیادی است.

تبیین به معنای بیان چرایی یک پدیده است. 		  	
فرضیه جمله ای خبری است که به صورت خردمندانه ای در پاسخ به  		  	

سؤاالت داده می شود.
		  	
تعریف عملیاتی یعنی متغیر باید به صورت عینی و دقیق  باشد.  		  	

تعریف عملیاتی باعث سهولت در اندازه گیری می شود.
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برخی از دانشمندان در روش علمی بیش از حد به یافته های خود  		  	
اعتماد دارند و سایر منابع کسب شناخت را نامعتبر می دانند، درحالی که موضع 

آن ها باید »نمی دانم« باشد نه این که بگویند »نیست«!
سؤالی که در گزینۀ )4( مطرح شده در حوزۀ علم جامعه شناسی  		  4

می گنجد؛ زیرا جامعه پذیر شدن افراد مربوط به این علم است؛ عالوه بر این تنها 
جامعه شناسی در مورد عقاید و ارزش های اجتماعی بحث می کند.

گاهی از درستی یا نادرستی یک پاسخ باید آن را با واقعیت های  4	 برای آ  	
گر با پاسخی مواجه شدیم که  تأییدشده مطابقت دهیم. روش دیگر این است که ا
دانشی از آن وجود نداشت باید آن پاسخ با روش های علمی قابل بررسی باشد تا 

صحت آن تأیید شود.
ویژگی های دیگری عالوه بر تخصص و دانش مانند پشتکار،  		 قطعاً   	

نحوۀ مطالعه، نظم، عالقه به پیشرفت، سخت کوشی و ... تأثیر بسیاری بر انتخاب 
این افراد به عنوان 10 جراح برتر مغز و اعصاب دنیا داشته است.

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.

پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود. آن ها با توجه  		  4
به دانش و تجربۀ خودشان و پیشینیان سعی می کنند پاسخ های خردمندانه و 

سنجیده ای به مسئله های علمی بدهند.
در  		 و  است  علمی  مسئله های  به  پژوهشگران  اولیۀ  پاسخ  فرضیه   4

صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند و مجموعه ای از قوانین 
علمی، نظریه را شکل می دهند.

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

بیان های علمی: نظریه
		  	

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

تبدیل می شوند.
 

1( نظریه )مرحلۀ چهارم(
2( فرضیه )مرحلۀ دوم(
4( فرضیه )مرحلۀ دوم(

پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله آغاز می شود و فرضیه پاسخ  		  4
اولیۀ پژوهشگر به مسائل علمی است و این درحالی است که مسئله، پرسشی 
است 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.
		  	

پرسش علمی همان مسئله است. 4	  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،  		  4

پیش بینی و کنترل موضوع پژوهش است.
منظور از توصیف بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است. 		  	
به تبیین اشاره دارد در تبیین که همان یافتن چرایی  		 مورد   	

یک پدیده است، دانشمند مهم ترین علل بروز یک پدیده را مطالعه می کند.
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 
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.
که  	4 همانطور  و  می پردازند  مفاهیم  توصیف  به  ابتدا  روان شناسان   	

می دانید توصیف بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است؛ پس روان شناسان 
گر با سؤال »آیا سخنوری معادل داشتن حافظۀ عالی است؟« مواجه شوند ابتدا  ا

تالش می کنند مفاهیم حافظه و سخنوری را توصیف کنند.
روان شناسی در مقایسه با سایر علوم تجربی در توصیف و تبیین  	4  4

پدیده ها با دشواری بیشتری روبه روست. مهم ترین دلیل دشواری این است که 
پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند درحالی که در سایر 

علوم این گونه نیست.
موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل یک پدیده به چگونگی  	4  	

توصیف و تبیین پدیدۀ مورد مطالعه بستگی دارد.
پدیده ها  	4 کنترل  و  پیش بینی  تبیین،  توصیف،  روان شناسی  در   	

دشوارتر از سایر علوم است. در بین گزینه ها تنها گزینۀ )3( مفاهیم روان شناختی 
مانند اعتماد به نفس را در خود دارد.

در فیزیک پیش بینی انبساط فلز به وسیلۀ گرما امر دشواری نیست؛  44  4
درحالی که پیش بینی انگیزۀ پیشرفت به مراتب دشوارتر است؛ چون تحت تأثیر 
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.
به چرایی پدیده می پردازد و درنتیجه تبیین است و در  	4 مورد   	

نیز با پیش بینی سروکار داریم. مورد 
4	  	
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روان شناس در مواجهه با سؤال مذکور ابتدا تالش می کند مفاهیمی  	4  	
مانند هوش را توصیف کند؛ توصیف نیز به معنای بیان دقیق و روشن مفهوم 

مورد نظر است.
توصیف همان چیستی و تبیین همان چرایی یک پدیده است. 	4  	
عبارت صورت سؤال به توصیف حافظه پرداخته است و سعی کرده  	4  	

است این مفهوم را به طور روشن و دقیق بیان یا تعریف کند.
جز مورد آخر که توصیف است، سایر گزاره ها تبیین هستند اما عبارت  		  	

گرما باعث انبساط فلز می  شود تبیین در علم فیزیک است.
در قرآن کریم به نظم در جهان اشاره شده است: الم تروا کیف  		  4

خلق اهلل سبع السماوات طباقا: استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار
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  ا

در زمین وجود نداشت پس جهان نظم دارد: روش علمی
این که علی با استناد به مطالب یک کتاب دریافته است که آتش  		  	

کسیژن نیاز دارد یعنی وی به نظر افراد متخصص و باتجربه  برای روشن شدن به ا
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  		  4

است. این روش مبتنی بر درک درونی است و عرفا از این روش استفاده می کنند. 
مهم ترین ویژگی این شیوه شخصی و غیرقابل تعمیم بودن آن است.

کاربردی ترین تعریف روش علمی عبارت است از: فرایند جستجوی  4	  	
با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین.

در تعریف روش علمی می گوییم: فرایند جستجوی با قاعده و نظام دار  		  	
دنبال  به  همواره  علمی  روش  در  نامعین.  موقعیت  یک  کردن  مشخص  برای 
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.
قواعد مشخص: نظام دار  		 جریان رسیدن به هدف: فرایند /   	

نور در شب تاریک: روشن سازی موقعیت نامعین بودن / 
فرایند به جریان یک عمل اشاره دارد. وقتی از مبدأ به سوی مقصد  		  	

در حرکت هستیم، جریان رسیدن به هدف را فرایند گویند.
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 
قاعده مند است.

در روش علمی هر متغیر باید به طور دقیق بیان شود به این ویژگی  		  	
روش علمی تعریف عملیاتی گفته می شود.

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

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  		  4

هیچ ربیط به تکرارپذیری نداره.
این  4	 به  است  مستقیم  عملیاتی  تعریف  و  اندازه گیری  میان  رابطۀ   	

اندازه گیری هم دقیق تر می شود.  معنی که هرچه متغیر دقیق تر تعریف شود 
یافته های 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 
روان شناس  یک  مثالً  نیست؛  اندازه  یک  به  علوم  همۀ  در  تکرارپذیری  البته 

نمی تواند به اندازۀ یک فیزیک دان به ویژگی تکرارپذیری تکیه کند.
به دلیل رعایت مسائل اخالقی و نیز پیچیدگی پژوهش های مربوط  		  	

با محدودیت هایی مواجه است. االن تو این مثال  انسان روش علمی همواره  به 
روان شناس یه نمیتونه زندانیارو زیر باد کتک و فحش بگیره که ببینه بعد دوماه چیاکر میکنن که ...

می شود؛  		 ما  اطالعات  تغییر  باعث  دانش  پیشرفت  و  زمان  گذشت   4
درنتیجه از پدیده ها فهم دقیق تری خواهیم داشت. به عالوه پدیده های جهان چنان 
گون به آن نگاه کنند. همین  پیچیده است که دانشمندان مجبورند از زوایای گونا
امر موجب پیدایش نظریه های مختلف می شود؛ بنابراین دلیل اصلی وجود 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 
کنون نتوانسته است به همۀ پرسش های  دلیل است که استفاده از روش علمی تا

بشر امروز پاسخ دهد.
جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از: علم مطالعۀ رفتار و  		  	

فرایندهای ذهنی.
شناخت یا فرایند ذهنی غیرقابل مشاهدۀ مستقیم است درحالی که  		  	

رفتار را می توان به طور مستقیم مشاهده کرد.
این  		 می شود  تعبیر  شناخت  واژۀ  با  ذهنی  فرایندهای  از  امروزه   	

فرایندها را به واسطۀ نتایجی که دربردارند استنباط می کنیم.
فاطمه با نگاه به آینده به رشتۀ تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشد:  		  	

مطالعۀ فرایندهای ذهنی یا مطالعۀ شناخت ها
یا مطالعۀ  رفتارها  ردیابی می کنند: مطالعۀ  با چشم  را  مادران  کودکان حرکت 

رفتارهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده اند.
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 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 انتخابی ادراک 

گفته می شود.
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ک گفته می شود. 		 به فرایند تفسیر محرک های انتخابی ادرا  	
فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه تفکر نام دارد / ما به  4	  	

کمک توجه یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم / پردازش به 
معنای دریافت و فهم بیشتر است.

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

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

از مرحلۀ توجه تا تصمیم گیری، شناخت نامیده می شود. 		  	
ک و حافظه، شناخت  		 متخصصان به فرایندهایی همچون توجه، ادرا  	

پایه می گویند.
انسان ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند؛ به همین دلیل  		  	

کی و مفهومی دو نوع پردازش هستند. پردازش ادرا
هرچه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل  		  4

پردازش پیچیده تر می شود. هرچه پردازش مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته 
پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود.

هرگاه پردازش صرفاًً بر ویژگی های حسی مانند اندازه و شکل ظاهری  		  	
کی می نامند. محرک تکیه داشته باشد آن را پردازش ادرا

conceptual processin معادل پردازش مفهومی بوده و این نوع  4	  	
پردازش، پردازشی است که عالوه بر ویژگی های حسی تحت تأثیر ویژگی های کیفی 

نیز قرار دارد.
اما  		 است  رنگ  مثل  ظاهری  ویژگی های  تأثیر  تحت  سارا  پردازش   4

پردازش سپیده عالوه بر ویژگی های ظاهری، ویژگی های کیفی مانند جنس و قیمت 
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.
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 
کی است. تعداد قرار گرفته است؛ پس پردازش او ادرا

عالی ترین مرتبۀ شناخت حل مسئله و تصمیم گیری است و پس از  		  	
بازنمایی اطالعات در حافظه )استفاده از اطالعات موجود در حافظه( وارد مرحلۀ 

تفکر می شویم.
پردازش  		 و  پردازش مفهومی و موارد  و  موارد   	

کی دارند. حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی کارآمدتر از  ادرا
کی است. تصمیم گیری مبتنی بر پردازش ادرا

مشاهده باید همراه ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد. 		  	
مطالعۀ مسائلی را که با کمک مشاهدۀ مستقیم امکان پذیر نیست  		  	

می توان از طریق پرسش نامه مطالعه کرد.
در مصاحبه محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدی را  		  	

سازمان می دهد. مصاحبه برخالف گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است.
شاید بیش از هر روشی افراد عادی جامعه با استفاده از آزمون های  		  	

روان شناختی مواجه شده باشند. آزمون ها ابزاری برای کّمی  کردن ویژگی های 
روان شناختی هستند.

آزمون ها ابزاری برای کّمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند. 		  	
آمده  4	 دست  به  وزن  و  می شود  استفاده  وزن  اندازه گیری  در  ترازو   4

گر چندبار با یک ترازوی سالم وزن یک شی  ارتباطی با حجم ندارد. از طرفی ا
را 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؛ عالوه 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  		  4
نمونه ای از روش مشاهده است.

پژوهشگران در سؤال یک آزمون ترتیب داده اند، استفاده از آزمون ها  		  	
چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد.

فرضیه ها برای تأیید یا رد شدن، نیازمند آزمایش هستند.  		  	
گزینۀ )3( معّرف فرضیه است، زیرا جمله ای خبری است که هنوز مورد آزمایش 

قرار نگرفته است.

1( مسئله است که قبل از فرضیه است و فرضیه در پاسخ به آن شکل می گیرد.
2( بیانگر اصل یا قانون است که پس از تأیید فرضیه به وجود می آید.

4( مربوط به نظریه است. نظریه ها از قرار گرفتن اصول کنار یک دیگر به وجود می آیند.
خالقیت، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی، باید به نحوی تعریف  		  	

شوند که قابل اندازه گیری باشند. )این مفاهیم در روان شناسی باید دارای مقادیر 
کّمی باشند زیرا میزان آن ها در افراد مختلف متفاوت است.(

اندازه گیری  قابلیت  زیرا  نیستند،  تعریف عملیاتی  نیازمند  اما سن و جنسیت 
ندارند و در هر پژوهشی، نوع آن ها مشخص و ثابت است.

این که معلم سوابق تحصیلی و استعداد دانش آموز خود را در نظر  		  	
گرفته است و دانش آموز نیز پیشرفت الزم را کرده است )ممتاز است(، یعنی 
معلم بعد از توصیف و تبیین پدیدۀ مورد نظر )موفقیت دانش آموز( آیندۀ او را 

پیش بینی نموده است.
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را  000 مجهول  و  ناشناخته  موقعیت های  طرح مسئله،  با  دانشمندان   3
شناسایی می کنند.

وقتی مشاور مدرسه می خواهد ریشۀ درس نخواندن رضا را دریابد،  000  4
در واقع به دنبال چرایی اتفاق افتادن یک پدیده است و تبیین نام دارد.

مشاهده  	00 غیرقابل  موجودات  دربارۀ  دانش  و  معرفت  کسب  برای   4
)غیرمحسوس(، باید از تبیین های مستند به دیگر منابع معرفتی استفاده کرد.

1( روش های ارائه شده در علم تجربی، تنها در حیطۀ امور مشاهده پذیر، قابل 
با  امور غیرقابل مشاهده  از آن ها در حیطۀ  اجرا و معتبر هستند و نمی توان 

حواس پنج گانه، استفاده کرد.
2( هر نظریۀ علمی که براساس مشاهده و تجربه شکل گرفته است، خود بر نظریات 
گاهی و معرفت( تکیه داشته و با تغییر  و مبانی غیرتجربی )یعنی سه حیطۀ دیگر آ

در آن ها، فرضیات و نظریات مطرح شده در علم تجربی نیز تغییر خواهد کرد.
گرچه موضوعی را که قابل مشاهده نیست، نمی توان با روش تجربی بررسی  3( ا
کرد و دربارۀ آن گزاره ای تجربی )علمی( صادر کرد، اما گاه می توان با استناد به 
گاهی و معرفت، گزاره های صحیح و معتبری را  منابع و روش های دیگر کسب آ

دربارۀ آن موضوع بیان نمود.
جست وجو  به دنبال چیزی بودن 003  3

نظام دار بودن  تابع قواعد مشخصی بودن 

هر سه گزینۀ )1(، )2( و )4( نشانگر شناخت و فرآیندهای ذهنی  004  3
اما گریۀ فاطمه قابل  نیستند،  قابل مشاهده  به صورت مستقیم  هستند، زیرا 

مشاهده است و رفتار محسوب می شود.

 هر احساس و عاطفه ای که نمود خارجی پیدا کند، تبدیل به رفتار 
گر  گر دیدنی نباشد، شناخت است، اما ا می شود. برای مثال خوشحالی و شعف ا
برای دیگران قابل مشاهده شود، یعنی فرد اشک شوق بریزد، بخندد، فریاد بزند 

و مانند این ها، آن موقع رفتار محسوب می شود.
روان شناسی،  	00 در  یکسان  یافته های  به  رسیدن  دشواری  دلیل   3

پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تأثیر »ارزش ها« 

در نگاه و تفسیر پدیده های انسانی است.
اولین هدف و گام در روان شناسی، توصیف پدیدۀ مورد نظر یعنی  	00  4

مشخص کردن و تعریف  است.  مطالعه  مورد  و موضوع  مفهوم  بیان چیستی 
نمودن ویژگی ها و نشانه های کم توجهی بیانگر توصیف است.

1( کنترل
2( پیش بینی

3( تبیین
کی دارند زیرا  	00 هر سه گزینۀ )1(، )2( و )4( اشاره به پردازش ادرا  3

برمبنای خصوصیات ظاهری مثل رنگ و اندازه صورت گرفته اند، اما گزینۀ )3( به 
پردازش مفهومی اشاره دارد که شناخت شکل گرفته براساس آن، پایدارتر است.

چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت: 	00  	

امروزه از فرآیندهای ذهنی با واژۀ شناخت تعبیر می شود.  	00  4
به کمک توجه، یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم. 

به انواع تفکر، شناخت عالی می گویند.
آزمون ها در دفعات متعدد اجرا باید نمرۀ یکسان یا تقریباً یکسانی  000  	

به ما بدهند.
هر سه گزینۀ )2(، )3( و )4( اشاره به فرآیندهای ذهنی )شناخت(  000  0

دارند،  زیرا به شکل مستقیم قابل مشاهده نیستند و به واسطۀ آثار و کارکردهای 
آن ها مطالعه می شوند، اما گزینۀ )1( به رفتار اشاره دارد، زیرا به صورت مستقیم 

قابل مشاهده است.
است،  	00 نظر  مورد  پدیدۀ  تبیین  روان شناسی،  علم  هدف  دومین   3

بنابراین شناسایی علل شکل گیری اضطراب در دانش آموزان، به چرایی اتفاق 
افتادن اشاره دارد و نشانگر تبیین پدیدۀ مورد نظر است.

در مصاحبه، محقق ضمن گفت وگو و براساس پاسخ های دریافت کرده،  003  	
پرسش بعدی خود را معلوم و مصاحبه را هدایت می کند.

ک  شناخت پایه / حل مسئله  شناخت عالی /  004 ادرا  3
حافظه  شناخت پایه 

1( پایه ـ عالی ـ عالی              
2( عالی ـ پایه ـ پایه

4( عالی ـ پایه ـ عالی
عبارت صورت سؤال نشان دهندۀ فرضیه است، زیرا پاسخی علمی  	00  0

است که به مسئلۀ مورد نظر داده شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. این فرضیه 
در صورت تأیید و پذیرفته شدن، به عنوان اصل یا قانون در نظر گرفته می شود.

لطافت پارچه  پردازش مفهومی  	00  3
کی رنگ  پردازش ادرا

ماندگاری یا دوام  پردازش مفهومی
00	  	

1( در دورۀ طفولیت کودک آقا و سرور است. 
کنش اطرافیان هیجان های مرکب بروز می کند.  گاهی از هیجان وا 3( با رشد آ
4( اولین نشانۀ تغییر اجتماعی در این دوره، به صورت لبخند اجتماعی است. 




