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 تاریخچه و برخی مکاتب روان شناسی

 

 . یذهن یرفتار و فرايندها یعلم یتوان چنين تعريف كرد : بررس یرا م یروانشناس

گرفت . مشهورترين آنان سقراط ،  یتوان تا فالسفه بزرگ يونان باستان پ یرام یروانشناس یتاريخ یخاستگاهها

 یچيست ؟ آدميان ذاتاً منطق یعبارت بود از : هشيار یافالطون و ارسطو بودند . سؤاالت بنيادين آنان در باب زندگ

و  یذهن یدارد ؟ اين پرسشها با ماهيت ذهن و فرايندها دبه نام انتخاب آزاد وجو ی؟ آيا چيز یهستند يا غير منطق

 شوند . یم محسوب یدر روانشناس یرويكرد شناخت یند كه از عناصر اصلسروكار دار یروان

 

 گراییتجربه در برابر  فطری نگری

 ؟می شودكسب )تربيت( است يا از طريق تجربه )طبيعت(  تواناييهای آدميان فطریآيا 

معتقد است كه آدميان با گنجينه ای از دانش و توان فهم واقعيت زاده می شوند. يعنی دانش و فطری نگری ديدگاه 

) خدا، ها برخی انديشه  دكارتدر قرن هفدهم نگری دقيق دست يافتنی است.فهم آدمی از طريق استدالل و درون 

بدن آدمی را ماشينی می  دكارترا فطری به شمار می آورد. خويشتن، اصول بديهی هندسه، كمال و بی نهايت ( 

در باره ذهن پردازش اطالعات دانست كه مثل هر ماشين ديگری قابل بررسی است. اين ديدگاه سرآغاز رويكردهای 

 آدمی است.

برآن است كه دانش از طريق تجربه ها و تعاملهای آدمی با جهان كسب می شود . درقرن تجربه گرايی ديدگاه  

ذهن آدمی در بدو تولد همچون لوح نانوشته ای است كه تجربه های جريان رشد ”معتقد بود كه جان الك هفدهم 

ذهن از انديشه هايی بود. تداعی گرا اين ديدگاه سرآاغاز روانشناسی     . ”او، دانش و فهم را روی آن ثبت می كنند 

به هم پيوند می  تضاد و مشابهتانباشته می شود كه از طريق حواس به آن راه می يابند وطبق اصولی از قبيل 

     خورند .

 

 آغاز روانشناسی علمی

به اليپزيك آلمان در دانشگاه ويلهلم وونت انشناسی علمی را تأسيس نخستين آزمايشگاه روانشناسی توسط آغاز رو
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او براين باور بود كه ذهن و رفتار را نيز همانند سياره ها و مواد شيميايی يا اندامهای بدن   می توان با روشهای علمی 

به درون نگری عمدتاً متمركز بر حواس و بويژه حس بينايی بود . وونت به  وونتبررسی و تحليل كرد . پژوهشهای 

 عنوان روشی برای فرايندهای ذهنی تكيه می كرد . 

 

افرادی هستند كه به علت آسيب ناحيه معينی از نميكره راست مغز، قادر به تشخيص چهره افراد آشنا نيستند 

 مردی كه زنش را بجای كاله گرفته بود(. -مثل مورد اليور ساكس   –چهره ای  1)ادراك پريشی

رفتارهای خاص فرد معينی، حاكی از ويژگی معينی در خود شخص اشت يا هر وقت از ما بخواهند قضاوت كنيم كه 

ناشی از قرار گرفتن در موقعيت خاصی است، معموالً به طور ناخودآگاه، رفتار را به خود شخص نسبت می دهيم و نه 

 موقعيت.

 2ياد زدودگیديده كه سال اول زندگی خود را به خاطر آورد، اين پ 3تقريباً هيچ كسی قادر نيست اكثر رويدادهای 

 ناميده می شود از اين لحاظ درخور توجه است كه سه سال اول زندگی سر شار از تجربه است. كودكی

بقراط مشاهدات پر اهميتی درباره نحوه كنترل مغز بر اندام های بدن انجام داده است. آن مشاهدات زمينه ساز 

 در روان شناسی است. زيست شناختی رويكرد

معتقد بود كه ذهن آدم در بدو تولد مثل لوح نانوشته ای است كه تجربه های جريان  17جان الك فيلسوف قرن 

 بود. روان شناسی تداعی گرارشد دانش و فهم را روی آن ثبت می كند، اين ديدگاه، سرآغاز پيدايش 

و توانايی های فطری را قبول نداشتند، بلكه در عوض بر آن بودند كه ذهن از انديشه  تداعی گرايان وجود انديشه ها

هايی انباشته می شود كه از طريق حواس به آن راه می يابند و طبق اصولی از طريق مشابهت و تضاد به هم پيوند 

 می يابند.

به عنوان روشی برای  3ت به درون نگریپژوهش های وونت عمدتاً متمركز بر حواس آدمی، بويژه حس بينايی بود. وون

بررسی فرايندهای ذهنی اعتماد و تكيه داشت. درون نگری يعنی مشاهده و ثبت ماهيت ادراكی انديشه ها و احساس 

 های شخص توسط خودش. استفاده از درون نگری بويژه در بررسی رويداد های ذهنی بسيار سريع، كارايی نداشت.

د كه روان شناسی احساس ها را تجزيه می كند. حامی اصلی اين رويكرد، تيچنر، يكی چنين تصور می ش 19در قرن 

ناميد و منظورش تحليل  4ساخت گرايیاز پرورش يافتگان مكتب وونت بود. تيچنر اين شاخه از روان شناسی را 

د بر تحليل عناصر ساختارهای ذهنی بود. ويليام جيمز از آن انتقاد كرد و اين نكته را پيش كشيد كه بجای تاكي

ناميده شد  5كاركرد گرايیهشياری، بيشتر بايد به بررسی ماهيت سيال و شخصی هشياری پرداخت. رويكرد جيمز، 

)ذهن چگونه كار می كند كه  جاندار، موفق به انطباق و سازگاری با محيط شود(. ساخت گرايی و كاركرد گرايی، دو 

 مكتب رقيب در روان شناسی هستند. 

 جدید دادند :سه مکتب جای خود را به گرایی و كاركرد گرایی  ساخت 1920در دهه 

 . روانكاوی، و روانشناسی گشتالت ،  رفتارگرايی

معتقد بود؛ برای اينكه روانشناسی به صورت علم درآيد داده های آن بايد مانند داده  رفتارگرايیبنيانگذار  واتسون

 امری است همگانی، و هشياری امری خصوصی. رفتارای علوم ديگر قابل وارسی همگان باشد. ه

                                                 
1 agnosia 
2 amnestic 
3 introspection 
4  structuralism 
5  functionalism 



ز راه تقويت عادتهای خاص، رفتار را است و محيط اشرطی شدن معتقد بودكه تقريباً همه ی رفتارها حاصل  واتسون

ترين واحد رفتار محسوب می شد كه می توانست پايه ی شكل كوچكپاسخ شرطی شكل می دهد. در اين ديدگاه 

 گيری رفتارهای پيچيده تر باشد.

می كردند و اين خود  تحليل(  S – R) محرك و پاسخ معموالً پديده های روانشناختی را درچارچوب  رفتارگرايان

   شد .(  S – R)  پاسخ –محرك منجر به پيدايش اصطالح روانشناسی 

 

به موضوع انطباق با محيط از نظريه تكامل داروين نشات گرفت . روان شناسان بر آن  19وان شناسان قرن توجه ر

شدند كه هشياری به سبب نقشی كه در هدايت فعاليت های آدمی دارد، تكوين يافته است بنابراين برای درك نحوه 

 انطباق جاندار با محيط بايد رفتار واقعی را بررسی كرد.

تسون، روان شناسی حيوان ها و روان شناسی كودك، نه تنها مستقل به شمار می آيند، بلكه می توانند از نظر وا

 الگويی نيز برای روان شناسی بزرگساالن باشند.

 ون معتقد بود كه تقريباً همه رفتار ها حاصل شرطی شدن است.ستوا

همه انواع الگو های پيچيده رفتار در نتيجه دراين ديدگاه، پاسخ شرطی، كوچكترين واحد رفتار محسوب می شود. 

 آموزش يا پرورش ويژه انجام می شود.

عمل می كند. يعنی يك محرك باعث بوجود آمدن پاسخ می شود. رويكرد رفتاری  S-Rرويكرد رفتاری طبق مدل 

 (.S-O-R) ( را اضافه می كندo) شناختی به اين مدل، فرايند های ذهنی ميانجی
 

 به شمار می آوردند. تجربه هشيارهم ساخت گرايان و هم كاركرد گرايان، روان شناسی را دانش 

واتسون می گفت رفتار امری است همگانی و هشياری امری خصوصی. علم بايد با واقعيت های همگانی سروكار 

 شته باشند .دا

 

گشتالتی ها به تفسير های ادراك مدار در مباحث يادگيری، حافظه، و حل مساله گرايش پيدا كردند، كه خود شالوده 

 صر را در روان شناسی شناختی پی ريزی كرد.پژوهش های معا

طرح توجه داشتند و بر اين باور بودند كه تجربه های ادراكی مبتنی بر  ادراكروانشناسان گشتالت اساساً به مبحث 

 آن ها را شكل می دهند. سازمان تجربههستند كه محرك ها و  هايی

 

 کاویروان 

افكار، است:  ناهشياربنيان نهاد. هسته اصلی نظريه فرويد مفهوم زيگموند فرويد اين مكتب را در آغاز قرن بيستم 

 نگرشها، تكانه ها، اميال، انگيزه ها و هيجانهايی كه خودمان از وجود آنها آگاهی نداريم. 

حيطه آگاهی هشيار رانده فرويد معتقد بود اميال ناپذيرفتنی از قبيل اميال منع شده يا تنبيه شده دوران كودكی از 

شده و جزو ناهشياری می شوند اما همچنان برافكار و هيجانها و اعمال ما اثر می گذارند. افكار ناهشيار به صور 

 خود را نشان می دهند. اطوار بدنی و لغزشهای لفظی ،روياگوناگون از قبيل 

 استفاده می كرد.تحليل رويا و روش تداعی آزاد فرويد در كار درمان خود از 

 پيوند دارد.  پرخاشگریيا ميل جنسی در نظريه سنتی فرويد، انگيزه های ناهشيار تقريباً به نحوی با 

 

 



 

دكارت  برخی انديشه ها )مثل خدا، خويشتن، اصول بديهی هندسه، كمال و بی نهايت( را فطری به  17در قرن 

شمار می آورد. عالوه بر اين، دكارت به جانبداری از اين نظر هم شهرت دارد كه بدن آدمی را ماشينی می دانست كه 

 درباره ذهن آدمی است. كردهای پردازش اطالعاترويمثل هر ماشين ديگری قابل بررسی است. اين ديدگاه سرآغاز 

 

ی توان پديده های روان سلسله مقاالت درخشان هربرت سيمون و همكارانش نشان داد كه با استفاده از كامپيوتر م

 عرضه شد.نظام های خبر پردازی  شناختی را شبيه سازی كرد. بسياری از مسائل روان شناختی پيشين، در قالب

به تغييراتی در روانشناسی انجاميد، رشد زبان شناسی نوين بود. چامسكی  1950عامل پر اهميت ديگری كه در دهه 

تحليل های روان شناختی مهم در زبان و پيدايش رشته روان شناسی كه كتابش بنام ساخت های نحوی، نخستين 

 زبان را تدراك ديد.

 در اغلب افراد راست دست، درك زبان به نيمكره چپ و تفسير روابط فضايی به نيمكره راست اختصاص دارد .

يكی دو سال پس  ياد زدودگی كودكی ممكن است تا حدودی ناشی از رشد نايافتگی هيپوكامپ باشد، زيرا در خالل

 از تولد است كه اين ساختار مغز به رشد كامل خود می رسد.

. كارخاص فرويد اين بود كه مفاهيم 19از برخی جهات روانكاوی آميزه ای بود از شناخت شناسی و فيزيولوژی قرن 

يست شناختی داشتند شناختی رايج زمانه خود را در زمينه هشياری و ادراك و حافظه با مفاهيم غريزه ها كه بنيان ز

 درهم آميخت، و نظريه ای نوين بنا كرد.

 هدف عمده روان شناسی شناختی، تحليل علمی فرايند ها و ساخت های ذهنی است.

طبق نظريه های انسان گرا، نيروی انگيزش اصلی هر فرد، گرايش بسوی رشد و خودشكوفايی است. در حيطه روان 

 ا از رويكرد پديدار شناختی استفاده می كنند.شناسی شخصيت ، روان شناسان انسان گر

فرويد معتقد بود بسياری از تكانه های كودكی برخاسته از غريزه های فطری هستند و چون از بدو تولد وجود دارند، 

دارای قدرت اثر گذاری فراگير هستند و بايد آنها را حل كرد زيرا منع و ممنوعيت نمی تواند آن ها را از بين ببرد، 

كه باعث می شود از آگاهی به ناهشيار رانده شوند و به صورت اختالالت هيجانی و بيماری های روانی يا به شكل بل

 رفتارجامعه پذير مثل فعاليت  های ادبی و هنری جلوه گر شوند.

و تفسير رويكرد پديدار شناختی از دير باز با روان شناسان اجتماعی همراه بوده كه توجه خاصی به نحوه درك و فهم 

 انسان از مسايل اجتماعی دارند. روان شناسان پديدار شناس و انسان گرا، بيشتر به بررسی شخصيت پرداخته اند.

 نام دارد. 1كاهش گریكاهش دادن مفاهيم روانشناختی به زيست شناختی، 

يوسته ای از گزاره ها در اغلب موارد مهم ترين منبع فرضيه علمی، نظريه علمی می باشد. نظريه علمی مجموعه بهم پ

درباره هر پديده معين است. مقصود از علمی بودن اين است كه روش های گرد آوری داده ها، فاقد سوگيری است و 

 اينكه پايانی دارند. نخستين گام در هر طرح پژوهش، ساخت فرضيه است.

می دهد كه تفاوت مشاهده شده  وقتی تفاوت بين گروه آزمايش وگروه گواه از لحاظ آماری معنا دار باشد، نشان

حقيقتاً ناشی از تغيير متغير مستقل و نه حاصل عوامل تصادفی يا وجود چند مورد افراطی است. در پژوهش های 

 20/0يا بيشتر ، ضريب بسيار نيرومندی محسوب می شود. ضرايب بين  6/0روان شناختی ، ضريب همبستگی 

 می توان از آنها در كار پيش بينی استفاده كرد.از لحاظ علمی و نظری ارزشمندند و  60/0و

 اندازه گيری يعنی اختصاص دادن عدد، به متغير. 

                                                 
1 reductionism 



هنگامی كه افراد اطالعات معينی را برای چند ثانيه به خاطر می سپارند، فعاليت نورونها در بخش پيشين مغز بيشتر 

بسپارند، فعاليت نورون ها در بخش های ميانی  می شود. اما هنگامی كه بايد اطالعات را برای مدت طوالنی به خاطر

 مغز بيشتر می شود.

مفهوم محوری در روان شناسی تكاملی اين است كه سازوكارهای روان شناختی نيز همانند سازوكارهای زيست 

 شناخی طی ميليون ها سال بر اساس فرايند انتخاب طبيعی تكوين يافته اند ) يعنی مبنای وراثتی و ژنی دارند(

 

 روانشناختی مالحظات اخالقی در پژوهش های

 

 است.احتمال كمترين خطر اصل حاكم بر رفتار اخالقی، اصل  نخستين •

است. آزمودنی ها بايد داوطلبانه در پژوهش شركت رضايت آگاهانه اصل حاكم بر رفتار اخالقی، اصل  دومين •

 هند از پژوهش كنار روند.كنند و بتوانند هر زمان بخوا

آزمودنی هاست. اطالعاتی كه در جريان پژوهش در باره حريم خصوصی  رعايتاصل اخالقی، اصل  سومين •

 بماند و بدون اجازه در اختيار ديگران قرار نگيرد. محرمانهی هر فرد معين به دست می آيد بايد 

 

 رشته های تخصصی روانشناسی

روانشناسان زيست شناس كه روانشناسان فيزيولوژی نگر ناميده می شوند سعی دارند  روانشناسی زيست شناختی:

 ه فرايندهای زيست شناختی را با رفتار كشف كنند.رابط

 شخصيتروانشناسی و  اجتماعیروانشناسی ،  رشدروان شناسی 

تشخيص و درمان سروكارشان با كاربرد اصول روانشناختی در امر  بالينیروانشناسان : مشاورهو  بالينیروانشناسی 

 است.  اختالالت هيجانی و رفتاری

 است. سروكارشان با اختالالت خفيف تروظايفی مشابه روانشناسان بالينی دارند، هر چند معموالً  مشاورهروانشناسان 
 

: شاخه ای از دانش كامپيوتر با تمركز بر تدوين برنامه های كامپيوتری كه بتوانند فرايندهای فكری  وش مصنوعیه

 انسان را شبيه سازی كنند.

مفهوم بنيادی در علم شناخت نگر اين است كه دستگاه شناختی انسان را زمانی می توان به درستی شناخت، كه آن 

ل تجزيه و تحليل های پيچيده در نظر آوريم. بنابراين مفاهيم تجربه و تحليل را بصورت كامپيوتر عظيمی در حا

 ند .هست ذهنی و سطوح تحليل از اين علم

 

 نکته
 

 .ذهن يا روان را تنها می توان بصورت غير مستقيم شناخت 

 روان و نظريۀ روابط » كارهای وبر را دنبال كرد و سايكو فيزيك را پی ريزی كرد، چيزی كه آن را فخنر

 می نامد.« جسم

  خطاهای » اينشتن به وتهايمر، يكی از روانشناسان گشتالت گرا، می گويد كه مفهوم نسبيت را به كمك

 كشف كرده است.« ادراكی



  مكتب ساخت گرايی توسط وونت پايه ريزی شد. او سعی كرده شعور يا آگاهی را با تجزيۀ آن به عناصر

متعدد مثل احساس و ادراك تعريف كند. ارزش مكتب ساخت گرايی در اين است كه از فلسفه جدا شد و 

بدين وسيله سعی كرد آگاهی را وارد آزمايشگاه كند، عناصر مختلف آن را مورد مطالعه قرار دهد و 

روانشناسی علمی را پايه ريزی كند. در اين مكتب برای شناسايی عناصر تشكيل دهندۀ آگاهی، از روش 

 استفاده می شد. درون نگری

  مكتب كنش گرايی ويليام جيمز سعی می كند عملكردهای هوشياری را مورد مطالعه قرار دهد. مكتب

آگاه، سازگاری و عملكرد روان در سازگاری فرد با محيط كنش گرايی، فعاليت های خود را بر تحليل تجربۀ 

 خود متمركز می كند.

  مكتب گشتالت گرايی خالف جهت آن دو مكتب ساخت گرايی و كنش گرايی حركت می كند. از اين

ديدگاه روان يا ذهن انسان قابل تجزيه نيست ذهن انسان بايد بصورت كل در نظر گرفته شود. مكتب 

روانشناسی و  روان درمانیف آن دو مكتب، به قدرت خود باقی است و مخصوصاً در گشتالت گرايی برخال

 جايگاهی ويژه دارد. اجتماعی

  طبق ديدگاه انسان گرايی، عمده ترين عاملی كه فرد را به حركت وا می دارد نگرشی است كه او به خود و

 دنيای اطراف خود دارد.

 ی، به مكتب پويا يا ديناميك شهرت دارند.سه مكتب شناخت گرايی، اجتماعی و زيست گراي 

 .هدف روانشناسی تفاوتهای فردی، شناخت رفتارهای بنيادی درون يك نوع و بين انواع است 

 .منظور از روش بالينی در روانشناسی عبارت است از كاربرد روش مشاهده به شيوۀ كامالً خاص 

  است. دگيریيااولين و اصلی ترين رفتاری كه مورد مطالعه قرار گرفته 

  روانشناسی در واقع يعنی مطالعه جلوه های ذهن. دشواری علم روان شناسی در اين است كه موضوع خود

 را مستقيماً مشاهده نمی كند.

 كند. یم یكه آزمايشگر آن را دستكار یمتغير مستقل: متغير 

 كند. یكه آزمايشگر آن را مشاهده م یوابسته: متغير متغير 

 وجود دارد. یكه در آنها شرايط بررس ی: گروههايیآزمايش گروه 

 وجود ندارد. یكه در آنها شرايط بررس یگواه: گروههاي گروه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 فصل اول سواالت طبقه بندی شده

 

 (75)سراسری وجه مشترك فرويد و ويليام جيمز اين است كه هر دو انسان را :  -1

(دارای 4( حيوانی عاقل می شمارند         3    ( پرخاشجو می پندارند2     ( غير قابل تربيت می انگارند1

 غريزه می دانند

 (76كدام دانشمندان سعی دارند روابطی را كه بين فرايندهای زيستی ورفتار وجود دارد كشف كنند؟ )سراسری  -2

 روان شناسان–(عصب4        داورشناسان -(روان3 شخصيت(روان شناسان 2  ( روان شناسان1

« تی اچ سی .« » افزايش مقدارمعرفی تی اچ سی باكاهش يادآوری مطالب حفظ شده ، همراه است » درعبارت  -3

 (78كدام متغير است؟ ) سراسری 

 ( وابسته 4  ( مزاحم 3 ( مستقل 2   ( رابط 1

 (78استفاده می شود؟ ) سراسری« نی آزاد انديشه هاهمخوا»دركدام يك از موارد زير ، از  -4

 (گشتالت درمانی4  ( شناخت درمانی 3 ( روانكاوی2  ( رفتار درمانی 1

) سراسری  از نظر مبحث هوشياری ، كدام يك از رويكردها شباهت بيشتری به رويكرد ساخت گرايی دارد؟ -5

79) 

 پديدار شناسی( 4  ( كنش گرايی3  ( رفتار گرايی2 ( روان كاوی 1

( كداميك ازرويكردهای روان شناسی معتقد است كه انسان گيرنده نافعال محرك ها نيست ، بلكه اين گونه فعال 6

به پردازش اطالعات دريافتی می پردازدوبادخل وتصرف كردن در آنها ، آن ها را به شكل ها ومقوالت تازه تبديل می 

 (80كند؟ ) سراسری 

 زيستی–( عصبی 4       ( رفتار گرايی3  ( شناختی 2            ( روان تحليل گری1

 (80برمطالعه كدام موضوع تأكيد دارند؟  ) سراسری « كاركرد گرايی»و « ساخت گرايی» پيروان دو مكتب  -7

 ( تجربه هشيار4  ( تجربه ناهشيار3   ( عادت 2  ( بازخورد1

 (80كامپيوتر تكيه می كنند؟) سراسری  در كدام رويكرد، روان شناسان بر قياس بين ذهن و -8

(پديدار 4  ( زيست شناختی 3   ( شناختی2  ( رفتاری  1

 شناسی

دركدام يك از رويكردهای ذيل، تفسير های روان شناسان برقياس بين ذهن وكامپيوتر تاكيد دارند؟) سراسری  -9

82) 

( زيست 4   ( پديدار شناسی3   ( رفتاری2  ( شناختی 1

 شناختی 

كدام يك از روان شناسان زير برتغييرات رفتاری وابسته به سن را از پيش از تولدتا پيری مطالعه می كنند؟  -10

 (83)آزاد  

 ( تطبيقی4  ( شناختی 3   ( رشد 2  ( پرورشی1

 (83ويليام جيمز پايه گذار اين مكتب روان شناسی بود.) آزاد -11

 ( شناخت گرايی4  رايی( رفتار گ3  ( ساختار گرايی2  ( كنش گرايی 1

 (84روان شناسان شناختی معتقدند كه ادراك، يك فرايند ........... است .) سراسری  -12

 ( انفعالی4  ( عصبی 3    ( فعال2  ( زيستی 1

 (84كدام يك از تحقيقات زير بنيادی است؟ ) سراسری  -13



 ی از افت تحصيلی( بررسی راه های جلوگير2  لعه راه های حل ترافيك تهران ( مطا1

 ( بررسی راه های كاهش تصادفات جاده ها4  ( مطالعه اثر آب و هوا برخلق وخوی 3

 (84همه ی موارد زير در مورد رويه های اوليه ی شناخت درست اند ، به جز........ ) آزاد  -14

 ( شناخت مستلزم يك فرايند نافعال است.1

 (شناخت مستلزم پردازش اطالعات است.2

 شناخت مستلزم كسب اطالعات از طريق حواس است.( 3

 ( شناخت مستلزم اندوزش وبازيابی اطالعات از طريق فرآيندهای حسی است.4

سالگی بدانيم ، ازمنظر  3زمانی كه يادزدودگی كودكی را به علت عدم تحول توانايی های زبانی در قبل از  -15

 (85ری ............. بدين پديده توجه  كرده ايم. )سراس

 ( رفتاری4  ( شناختی 3   ( زيست شناختی 2  ( پديدار شناسی 1

 (85درتعريف روان شناسی آموزشگاهی می توان گفت رشته ای از روان شناسی است كه با............... )سراسری  -16

 ( زمينه بهتر كردن رابطه بين انسان ها و ماشين ها سروكار دارد.1

 يادگيری وهمچنان به صورت انفرادی با كودكان سروكار دارند.( زمينه ارزيابی مشكالت 2

 ( كاربرداصول روان شناسی در زمينه تشخيص ودرمان مشكالت هيجانی ورفتاری سروكار دارد.3

 ( مطالعه تفاوت های فردی در بين افراد وروش های طبقه بندی افراد برای مقاصد عملی سروكار دارد.4

 (86ناسی كدام است؟ )سراسری نيروی سوم درعمل روان ش -17

 ( شناختی 4  ( زيستی 3 ( رفتاری 2  ( انسان گرايی1

 (86كدام رويكرد روان شناختی تاكيد دارد كه آدمی گيرنده نافعال محرك نيست؟ )سراسری  -18

 زيستی  –( عصبی 4  (زيستی 3 ( رفتاری 2  ( پديدار شناسی 1

 (86است؟ )آزاد كدام عبارت از ديدگاه ذهن گرايانه غلط -19

 ( ديدگاه ذهن گرايانه بر اين باوراست كه رفتار آدمی تابع درك اواز جهان است نه واقعيت.1

 ( ديدگاه ذهن گرايانه واكنشی درمقابل رويكرد هيات نگر )گشتالت( است.2

 ( ذهن گرايان تنها به گزارش های درون ذهن تكيه نمی كنند.3

 ايد به تعريف خود فرد ازموقعيت دست يافت.( برای فهم رفتار اجتماعی انسان ب4

كدام يك از ديدگاههای زير بر اين اعتقاد استوار است كه رفتار آدمی كاركرد جهان ادرا ك شده است نه جهان  -20

   (87عينی ؟ )آزاد

 ( ذهنی گرا4 ( شناختی 3 ( كاركردگرا2  ( پردازش اطالعات 1

 (87ياد زدودگی كودكی مربوط به : ) آزاد  -21

 ( دوسال نخست زندگی است.1

 ( سه سال نخست زندگی است.2

 ( سال نخست زندگی است.3

 ( چهار سال نخست زندگی است.4

 (88-اكثر مردم از چه سنی خاطرات دوران كودكی خود را به خاطر می آورند؟ ) آزاد -22

 5(4  سالگی به بعد3( 3  سالگی به بعد 1( 2   ماهگی به بعد  6(1

 بعدسالگی به 



خودگزارش دهی نظام مند ومشروح اشخاص درمحيط كنترل شده آزمايشگاهی ، برای توصيف مولفه های  -23

 (90ذهن، روش مرسوم كدام رويكرد است؟ )سراسری

( 4  ( كاركردگرايی3                ( روان تحليل گری2  ( رفتار گرايی 1

 ساختارگرايی
 

 

 ولپاسخنامه تست های طبقه بندی شده فصل ا

 

هم فرويد و هم ويليام جيمز براين عقيده بودند كه رفتارهای انسان را غريزه جهت می دهد  «4»گزينه  -1

 باهم اتفاق نظر دارند.

علم عصب نگر يك عمل ميان رشته ای است زيرا در پی يافتن رابطه ی فرايندهای روانی با  «4»گزينه  -2

فرايندهای زيستی است.وجه شاخص عل عصب نگر اين است كه در آن ، با استفاده از شيوه های نوين، مغز 

روش های  افراد بهنجار در حالی كه آنان سرگرم انجام تكليف شناختی معينی هستند، بررسی می شود.اين

عصبی نگاری ووارسی مغزی ، تصاويری ازمغز در حال فعاليت فراهم می كنند. اين تصاوير بخش هايی ازمغز 

 را نشان می دهند كه درجريان اشتغال به تكليف خاصی بيشتر فعالند.

ار متغير مستقل متغيری است كه اثر آن برمتغير وابسته سنجيده می شود در اين سوال اثر مقد «2»گزينه  -3

مصرفی تی اچ سی بركاهش يادآوری مطالب سنجيده شده است.پس متغير مستقل ،مقدار مصرف تی اچ 

 سی وياد آوری مطالب متغير وابسته می باشد.

در رفتار درمانی ، بررفتار های فردو برزمان حال و اينجا تاكيد می شود. درشناخت درمانی  «2»گزينه  -4

های غلط فرد راياد آوری صحيح جايگزين می كنند. درگشتالت طرحواره های فرد بررسی می شود و باور

درمانی بر كل تاكيد شده است وبر اين مطلب تاكيد دارد كه فرد تمامی جنبه های خود را باور 

كند.درنتيجه ديدگاه روان كاوی بر گذشته فرد وتعارض های وی تاكيد می شود كه يكی از فنون آن تداعی 

 آزاد است.

 كنش گرايی شباهت بيشتری به رويكرد ساخت گرايی دارد. ،ر مبحث هوشياریازنظ «3»گزينه  -5

روانشناسی شناختی ديدگاهی است درروانشناسی كه برنقش پويای فرآيندهای شناختی تاكيد  «2»گزينه  -6

رويكردی  مسئله حل كردن، و ، تصميم گرفتن وزد. تاكيد بردانستن وادراك كردن، استدالل كردنمی ور

گيرنده نافعال محرك ها نمی داند، بلكه به گونه ای فعال پردازش اطالعات می كند و با  ن رااست كه انسا

 مقوالت تازه تبديل می كند. دخل و تصرف كردن در آنها ، آن ها رابه شكل ها و

نخستين مراحل تحول روانشناسی  هم كاركرد گرايی نقش مهمی در هم ساخت گرايی و «4»گزينه  -7

بود مطرح می سازدكه تجربه های ما از عناصر ذهنی  ی كه پايه گذار آن تيچنرساخت گراي داشتند.

)هشياری ( به دست می آيد، ديدگاه كاركرد گرايی كه جيمز آن را پايه گذاری كرد مطرح می كند كه به 

قرار  فردی هشياری مورد تاكيد جاری و ماهيت سيال و جای تاكيد بر تجزيه عناصر هوشياری ، بايد

 فعاليت ذهن جاندار برای سازگار شدن با محيطش تاكيد كردو عنی بيشتر به چگونگی كار وگيرد،ي

در ديدگاه خبر پردازی كه می توان آنرا زير مجموعه ای از ديدگاه شناختی درنظر گرفت.  «2»گزينه  -8

 توسط انسان با پردازش خبر توسط كامپيوتر قياس می شود. پردازش خبر



خبری كه خبر پردازی هم ناميده می شود شاخه ای از علوم شناختی است كه  رويكرد پردازش «1»گزينه  -9

 در تفسير های روان شناسان بر قياس بين ذهن وكامپيوتر تاكيد دارد.

روانشناسان رشد گرايش پژوهشی شان را متمركز برمطالعه ی تغييراتی است كه درنتيجه رشد  «2» گزينه  -10

رفتار بعدی جاندار وجوددارد. تمامی  روابطی كه بين رفتار قبلی وجاندار حاصل می شود، به ويژه  نمو و

روان شناسان رشد تغييرات رفتاری وابسته به سن را در زمان پيش از تولد تا پيری مطالعه می كنند. روان 

شناسان پرورشی ، روان شناسانی هستند كه گرايش پژوهشی شان متمركز بركاربرد اصول روان شناسی 

زش و پرورش كودكان و بزرگساالن درموسسات آموزشی است كه نام ديگر آن روان شناسی درحوزه ی آمو

 تربيتی است.روان شناختی بر شناخت افراد يعنی تصميم گيری ، حل مسئله و ... می پردازد.

ويليام جيمز پايه گذار مكتب كاركردگرايی يا كنش گرايی بود. اين رويكرد بر تعامل بين ذهن و « 1»گزينه  -11

مقابل اين  ساختارگرايی قرار می دهد. رويكردی كه در در برابر رويكرد حيط بيرون تاكيد می كند وم

قرار دارد، رويكرد ساختار گرايی می باشد كه به عنوان يكی از مكاتبی اوليه ی روان شناسی مطرح  رويكرد

توسط وونت مطرح  رويكرداست كه می خواست عناصر بنيادی )ساختار های( ذهن انسان را كشف كند.اين 

 شد.

 روانشناسان شناختی معقتدند كه ادراك يك فرايند فعال است. «2»گزينه  -12

 گزينه ی ديگرجزء تحقيق های كاربردی است. 3تحقيق بنيادی است ولی « 3» تنها گزينه  «3»گزينه  -13

زيابی اطالعات با اندوزش و طريق حواس و شناخت مستلزم پردازش اطالعات، كسب اطالعات از «1»گزينه  -14

 است. پس فرايندی فعال است.

ازديدگاه شناختی ، ياد زدودگی كودكی به اين علت است كه در سه سال اول زندگی تغيير و  «3»گزينه  -15

 3تحول مهمی در نحوه ی سازماندهی تجربه ها در حافظه روی می دهد، اين گونه تغييرات درحوالی سن 

نايی های زبانی به ميزان چشمگيری افزايش می يابد، و زبان ابزار تازه سالگی بارزتر است زيرا در اين سن توا

يی برای سازماندهی خاطرات در اختيار ما می نهد.از ديدگاه زيست شناسی هم ، آنان معتقدند كه 

هيپوكامپ درتحكيم خاطرات نقش دارد. يادزدودگی كودكی ممكن است تا حدودی ناشی از كم رشدی 

 خالل يك دو سال پس از تولداست كه اين ساختار مغز به رشدكامل خودمی رسد. در هيپوكامپ باشد، زيرا

روانشناسی آموزشگاهی ، روانشناسی متخصص در استخدام يك آموزشگاه يا منطقه آموزشگاهی « 2»گزينه  -16

 است و وظايفی نظير آزمون كردن ، راهنمايی و پژوهش را دارد.

سان گرايی است . ظهور اين ديدگاه ناشی از عكس العمل هايی نيروی سوم در روان شناسی ان «1»گزينه  -17

رفتار گرايان  مهم ويژگی های انسان كه توسط نظريه پردازان روان بويايی و است كه در برابرمفاهيم وسيع و

فرضيه های مبهم اين ديدگاه خود شكوفايی يا كمال خويشتن است كه به  افراطی ابراز گرديده است از

 دارد. انسان وجود عال درصورت نيرويی ف

ديدگاه نوين شناختی تاحدودی نوع بازگشت به ريشه های شناختی تلقی می شود « 3»گزينه ی  -18

 دانست. رويكرد S-Rديد گاه  محدوديت های رفتار گرايی و برابر واكنشی در وتاحدودی نيزمی توان آن را

سپردن، استدالل كردن ، تصميم گرفتن ومساله ادارك كردن ، به ياد  شناختی با فرايند های ذهنی مانند

 براين مسئله تاكيد می كندكه آدمی گيرنده های نافعال محرك ها نيست. حل كردن سروكار دارند و

نظر آنان رفتار  روانشناسان قوای ذهنی ديدگاهی ارثی گر درباره توانايی های ذهنی داشتند از «1»گزينه  -19

 . انسان تابعی از درك وی ازجهان است



طريق مطالعه فرايندهای ذهنی می توان به طور كامل  رويكرد شناختی معتقد است كه تنها از «3»گزينه  -20

دريافت كه جانداران چه می كنند وبرای بررسی فرايندهای ذهنی می توان رفتار های خاص ار موردتوجه 

های ذهنی زيربنايشان تفسير می قرارداد )مثل رفتارگرايان ( با اين تفاوت كه آن رفتارها را بر حسب فرايند

 كنيم.

يادزدودگی كودكی كه زيگموند فرويد آن را كشف كرد ، از اين لحاظ درخور توجه است كه سه  «2»گزينه -21

هيچ دوره ای ديگری از زندگی اين همه تجربه تازه به آدمی دست  سال او زندگی سرشار ازتجربه است و در

 نمی دهد.

. از نظر روانكاوی ن كودكی خود را به خاطر می آورندسالگی به بعد خاطرات دورا 3اكثرمردم از  «3»گزينه  -22

سالگی را به ياد آورندكه به آن يادزدودگی  3اعتقاد بر اين است كه افراد نمی توانند خاطرات قبل از 

 كودكی می گويند.

راساس روشهايی چون تداعی آزاد، روان تحليل گری يك رويكردی است كه در آن روانكاو ب «4»گزينه  -23

روياها، لغزش های كالمی، فرد گذشته خود را مطرح می نمايد. در رويكرد ساختارگرايی عناصر بنيادی يا 

 مولفه های ذهنی اهميت دارند كه بيشتر در اين مكتب به كشف اين مولفه ها می پردازند.

 


