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 بخش اول: تعریف و گستره روانشناسی/ فصل اول : ماهیت روانشناسی

 به دنبال مطالعه علمی رفتار و فرايند های ذهنی است. روان شناسی

منظور از مطالعه علمی اين است که روانشناسی در مسیر مطالعاتی خود از روش های نظام مند استفاده می 

 کند؛ زيرا روش های علمی اتقافی نبوده و قابل تکرار و آزمون هستند.

ت رفتار و فرايندهای ذهنی در اين است که رفتار همه آن کارهايی است که انجام می دهیم و به تفاو

صورت مستقیم قابل مشاهده هستند اما فرايندهای ذهنی همان افکار، احساسات و انگیزه هايی هستند که در 

 درونمان داريم و قابل مشاهده نیستند )مثل خاطره پیروزی در يک مسابقه(.

موضوعات و مفاهیم بسیار متنوعی را در بر می گیرد که در زير به برخی از آنها از روان شناسی  وقتعريف ف

 :کنیم می اشاره

فرد قدرت شناسايی چهره های آشنا را از دست می دهد اما ساير  لدر اين اختالنشناسی:  چهره -۶

 از نیمکره راست مغز آغاز می شود. اين اختالل با صدمه به ناحیه خاصیکامال طبیعی است.  عملکرد های فرد

هرچه  فرد وقايع مربوط به سه سال اول زندگی خود را به ياد نمی آورد.: پديده نسیان خاطرات کودکی -2

 سن فرد در زمان وقوع خاطره بیشتر باشد، چیزهای بیشتری به ياد می آورد.  

ای ابراز نیابتی خشونت از طريق اثر پااليشی در تماشای خشونت: يعنی مجال دادن به کودکان بر -۹

 ديگران سبب  کاهش میزان پرخاشگری آنان شود. شواهد پژوهشی اثر پااليشی را تايید نمی کند.

قانون اثر: يکی از اصول نظريه يادگیری است که به موجب آن، هرگاه به دنبال رفتاری پاداش ارائه شود،  -4

 آن رفتار تقويت می گردد.

 توضیح رفتار با تاکید مفرط بر عوامل موقعیتی. اثر توجیه اضافی: -5

.مثال: موفقیت خود در آزمون رياضی را به آسان بودن سطح سواالت نسبت دهیم 

 خطای بنیادين اسناد: توجیه رفتار با تاکید بیش از حد بر صفات شخصیتی فرد. -7

.مثال: پیروزی خود در بازی بیلیارد را به تالش خود نسبت دهیم 

 

 حات بخش اولاصطال

 prosopagnosia                                               چهره نشناسی              
       effect law                                                     قانون اثر                  

 overjustification effect                              اثر توجیه اضافی              
 fundamental attribution error                                   خطای بنیادين اسناد
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 بخش دوم: خاستگاه های تاریخی روانشناسی/ فصل اول : ماهیت روانشناسی

ه اين ريشه های شکل گیری روان شناسی به دوران سقراط، افالطون و ارسطو باز می گردد يعنی زمانی ک

 گرايی را مطرح کردند. نگری و تجربه بزرگان مباحث فطری

در اين دوران، بقراط به عنوان پدر علم پزشکی، جهت گیری رفتارشناسی را به مباحث فیزيولوژی کشاند و 

گیری رفتار تاکید کرد. مشاهدات او زمینه را برای آنچه بعدها  بر اهمیت ساختارهای فیزيولوژيکی در شکل

 شود، فراهم کرده است. شناسی خوانده می شناسانه در روان يستديدگاه ز

 دیدگاه فطری نگر )سرشت گرا( 

گذارند. ها و با فهمی از واقعیت پا به جهان می ای از دانش ها با مجموعه انسان 

 .راه دستیابی به اين فهم و دانش، استدالل و درون نگری است 

ن رويکرد هستند.افالطون، دکارت و کانت از طرفداران اي 

 اند. نهايت مفاهیمی ذاتی : دکارت معتقد بود که مفاهیمی نظیر خدا، خود، بديهیات هندسه، کمال و بی ۶نکته 

توان مثل هر دستگاه ديگری آن را  : تلقی دکارت از بدن انسان به صورت دستگاهی بود که می 2نکته 

اطالعات است؛ در واقع دکارت به عنوان پدر رويکرد اين اعتقاد دکارت سرآغاز رويکرد پردازش  مطالعه کرد؛

 شود. پردازش اطالعات شناخته می

  گرا( گرایی )تربیت دیدگاه تجربه

شود.  دانش از رهگذر تجربه و تعامل با جهان کسب می 

.ارسطو، جان الک و تداعی گرايان از طرفداران اين رويکرد هستند 

ن در بدو تولد همچون لوحی سفید است و اين محیط است که : به اعتقاد جان الک، ذهن انسا ۹نکته 

 شناسی تداعی گرا به وجود آمده است. های مختلفی به آن می دهد؛ از دل اين ديدگاه، روان شکل

: تداعی گرايان معتقدند که ذهن انباشته از مفاهیم و نظراتی است که از طريق حواس وارد آن  4نکته 

 نظیر مشابهت و تضاد با هم ارتباط يا تداعی پیدا می کنند.شوند و سپس مطابق اصولی  می

 های جديد درباره حافظه و يادگیری ريشه در نظريه اولیه تداعی دارند. : پژوهش 5نکته 

 شناسی علمی روان

 .شروع آن به تاسیس نخستین آزمايشگاه روان شناسی به وسیله ويلهلم وونت بر می گردد 
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 خصوص حواس به ويژه حس بینايی بود اما او و همکارانش توجه، هیجان و پژوهش های وونت عمدتا در

 حافظه را هم بررسی کردند. 

 .وی در پژوهش های خود به دنبال کشف ساختارهای اساسی ذهن بود 

.روش مطالعه وونت درون نگری بود که می بايست با آزمايش تکمیل می شد 

 دراک ها، انديشه ها و احساسات شخص توسط خودش.به معنای مشاهده و ثبت ماهیت ا درون نگری:

 ناکارايی تکیه بر درون نگری به ويژه در مورد وقايع روانی سريع اثبات شده است.

 تهییج/ افسردگی. -۹تنش/ آرمیدگی.  -2لذت/ عدم لذت.  -۶سه بعد احساس از دیدگاه وونت: 

 ساختارگرایی 

ن نخستین مکتب روان شناسی مطرح شد.با تاسیس آزمايشگاه روانشناسی وونت به عنوا  

.پیشگام اين مکتب وونت و موسس آن تیچنر است 

اين مکتب بر اين باور است که پديده های روانی از اجزايی تشکیل شده اند و هدف روان شناسی بايد 

 است.« شیمی روانی»کشف اين اجزاء باشد؛ از همین رو، نام ديگر اين مکتب، مکتب 

 ر روان شناسی را علم مطالعه ذهن می دانست و منظورش از ذهن همان احساس، آگاهی و: تیچن ۱نکته 

 تجربه هشیار بود.

 : منظور تیچنر از ساختارگرايی، تجزيه و تحلیل ساختارهای ذهنی بود و در اين راه همچون وونت از 7نکته 

 درون نگری و آزمايش گری استفاده می کرد.

 کارکردگرایی )کنش گرایی( 

دارد.  ا کارکرد ذهن يا استفاده از آن توسط موجود زنده در سازگاری با محیط خود سروکارب 

 .بر مشاهده رفتار واقعی و بررسی تفاوت های فردی تاکید می کند 

.تحت تاثیر کارهای ويلیام جیمز چارلز داروين بود  

جان ديويی، هاروی کار و جان آنجل از ديگر متفکران اين مکتب هستند. 

عمل اين فرايندها  ساختار يا محتوای فرايندهای هشیاری )چیستی آگاهی(، بر چگونگی به جای تاکید بر

 کند. )چرايی آگاهی( تاکید می
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 : روش مطالعه در مکتب کارکردگرايی درون نگری همراه با مشاهده بود. 8نکته 

از اين است که ذهن انعطاف پذير و  : ويلیام جیمز مفهوم سیالن هشیاری را مطرح کرد و آن عبارت ۳نکته 

 سیال است و با محیط تطابق نشان می دهد.

: ساختارگرايان بیشتر به درون ذهن و کشف ساختارهايش توجه داشتند درحالیکه کارکردگرايان  ۶1نکته 

 بیشتر به تعامل شخص با دنیای بیرون عالقه نشان می دادند.

 هردو، روانشناسی را علم مطالعه تجربه آگاهانه فرد می دانستند. : ساختارگرايان و کارکردگرايان، ۶۶نکته 

 اين دو مکتب جای خود را به سه مکتب رفتارگرايی، روانشناسی گشتالت و روانکاوی دادند. ۶۳21در دهه 

  رفتارگرایی

 .بر رفتارهای قابل مشاهده تاکید می کند و هشیاری و فرايندهای ذهنی را نفی می کند 

 رويکرد در ديدگاه های جان الک و ديويد هیوم نهفته است. ريشه اين 

رويکرد دانست اما موسس واقعی آن جان ب واتسون است؛  کارهای پاولف و ثرندايک را می توان آغازگر اين

به وجود می آيند و محیط با تقويت برخی عادات، رفتار ما را   به اعتقاد واتسون، تمامی رفتارها بر اثر شرطی شدن

ها  حامیان اين رويکرد است؛ وی پاداشمی دهد )منشا رفتارهای ما بیرونی است نه درونی(. اسکینر از ديگر  شکل

 و تنبیه ها را عامل وقوع رفتار می داند.

 پاسخ نیز می نامند. –: رفتارگرايی را روانشناسی محرک  ۶2نکته 

 شود. ن واحد رفتار تلقی می( کوچک تريCR: در رويکرد رفتارگرايی، پاسخ شرطی شده ) ۶۹نکته 

 گشتالت روانشناسی

.ورتهايمر، کافکا و کوهلر از پیشگامان اين مکتب هستند 

و اينکه تجربه های ادراکی ما به الگوهايی که محرک ها تشکیل می  اين مکتب بر ادراک تاکید می کند

رابطه اجزاء با « + »جبری اجزاءجمع »بستگی دارد؛ و اينکه کل شامل  دهند و همچنین سازمان بندی تجربه ما

 می شود.« همديگر

 يکی از اصول روان شناسی گشتالت است و اشاره به اين دارد که گرايشی در فرد قانون بستگی )ترمیم(:

  وجود دارد که همواره می خواهد تا شکل ها و موقعیت های ناجور و متقارن را تکمیل کند.
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 روانکاوی

اره شخصیت است و هم روشی برای روان درمانی.اين رويکرد هم نظريه ای درب  

ديدگاهی منفی درباره ماهیت انسان داشت و معتقد بود که  مبدع اين رويکرد زيگموند فرويد است؛ وی

 شود.  )عمدتا جنسی و پرخاشگری( هدايت می های اساسی انسان نیز همانند حیوانات توسط سايق

های مختلف روان )نهاد، خود و فراخود( دآگاه میان بخشوی همچنین معتقد بود که تعارض های ناخو 

 علت اصلی رفتار نابهنجار هستند. 

تاکید می کند و آن افکار، نگرش ها و تکانه هايی هستند که از  اين رويکرد بر مفهوم ناخودآگاه

 گذارند. ه ما تاثیر میها بر رفتار خودآگاوجودشان آگاه نیستیم اما از طريق لغزش های زبانی، حرکات ادايی و رويا

 حال تعدادی از پیشرفت های جدید روانشناسی در قرن بیستم را بررسی می کنیم:

 رویکرد پردازش اطالعات

 .انسان همچون رايانه موجودی پردازشگر اطالعات تلقی می شود 

وانی را با پديده های ر رويکرد هربرت سیمون است که به همراه همکارانش، شبیه سازی از پیشگامان اين

 استفاده از رايانه شرح دادند.

 زبان شناسی روانی

نوام چامسکی از پیشگامان اين حوزه است که نخستین تحلیل های روانشناختی مهم از زبان را ارائه داد و 

 موجب پیدايش رشته زبان شناسی روانی شد.

 روانشناسی عصب پایه

را با فرايند های  کرد که ارتباط برخی نواحی مغزی از فعاالن اين حوزه می توان به راجر اسپری اشاره 

 خاصی از فکر و رفتار نشان داد.
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 اصطالحات بخش دوم

 introspection درون نگری

 associationist psychology روان شناسی تداعی گرا

 tabula rasa لوح سفید )نانوشته(

 structuralism ساختارگرايی

 functionalism کارکردگرايی

 behaviorism ايیرفتارگر

 psychoanalysis روانکاوی

 stimulus – response psychology پاسخ –روان شناسی محرک 

 physical mannerism حرکات ادايی

 psycholinguistics زبان شناسی روانی
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ان شناسی معاصربخش سوم: دیدگاه های موجود در روفصل اول : ماهیت روانشناسی/   

 دیدگاه زیستی )فیزیولوژیک(

 .به دنبال تعیین فرايندهای نوروبیولوژيکی زيربنای رفتار و فرايندهای روانی است 

.يک رويکرد تقلیل گرا است؛ تقلیل گرايی يعنی فروکاهی مسائل روانی تا سطح زيستی 

بر اساس تغییرات غیر طبیعی در  : در رويکرد زيستی به افسردگی غرض آن است که اين اختالل ۶نکته 

 انتقال دهنده های عصبی فهمیده شود. سطح

: در اکثر افراد راست دست نیمکره چپ برای فهم زبان تخصص يافته و نیمکره راست برای تفسیر  2نکته 

 روابط هندسی  اختصاص يافته است.

ديدگاه رفتاری                     ش دارد.: هیپوکامپ )دم اسبی( بخشی از مغز است که در تثبیت خاطرات نق ۹نکته 

همانطور که گفته شد، در اين ديدگاه بر محرک ها و پاسخ های قابل مشاهده تاکید می شود و تقريبا                    

 همه رفتارها محصول شرطی شدن و تقويت قلمداد می شوند.

   هیچ توجهی نمی شود. : در يک رويکرد صرفا رفتاری به فرايندهای ذهنی فرد 4نکته 

 دیدگاه شناختی

.در واکنش به محدوديت های رويکرد رفتارگرايی به وجود آمد  

ردن، تصمیم گیری و مشکل گشايی آوردن، استدالل ک به فرايندهای روانی مثل ادراک کردن، به خاطر

 پردازد.  می

ايند های روانی است. بر شباهت ذهن با رايانه تاکید می کند و به دنبال مطالعه عینی فر 

.تاکید بر نقش مهم زبان در سازمان بندی خاطرات 

: شناخت گرايان همانند رفتارگرايان، رفتارهای مشخصی را مورد توجه قرار می دهند اما بر خالف  5نکته 

 آنان، رفتار را بر حسب فرايندهای روانی زيربنايی شان تفسیر می کنند.

 اراده و فعال بودن انسان اهمیت قائل است در حالیکه رويکرد رفتاری: رويکرد شناختی برای  ۱نکته 

 جبرگرا است و نقشی برای اراده قائل نیست.
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ديدگاه روانکاوانه                         : روان شناسان شناختی ذهن را يک نظام حل مسئله فعال و آگاه می دانند. 7نکته 

ريشه دارد و  اين ديدگاه اين است که رفتار در فرايندهای ناخودآگاههمانطور که در باال گفته شد، فرض اساسی 

خبر است ولی رفتارش  بی منظور از فرايندهای ناخودآگاه، اعتقادات، ترس ها و تمايالتی ات که فرد از وجود آنها

 تحت تاثیر آنهاست.

 طراب می شود.: به عقیده فرويد، آگاهی يافتن از تعارض های ناخودآگاه موجب کاهش اض 8نکته 

: تداعی آزاد، تفسیر، تحلیل رويا، مقاومت و انتقال پنج فن اصلی روانکاوی کالسیک فرويد برای  ۳نکته 

 آگاهی يافتن به تعارض های ناخودآگاه هستند.

: رويکرد روان پويشی )روانکاوی( برخالف رويکرد رفتاری، تقريبا به طور تمام و کمال بر امور  ۶1نکته 

 کز است و توجهی به تحقیق آزمايشی ندارد.بالینی متمر

 های : نظريه های روان پويشی فعلی کمتر روی غرايز جنسی تمرکز می کنند و بیشتر تجربه ۶۶نکته 

   فرهنگی را به عنوان تعیین کنندگان رفتار در نظر می گیرند.

 دیدگاه ذهن گرایی

ن. رفتار آدمی تابع درک او از جهان است نه تابع واقعیت جها 

 .تاکید بر چگونگی ادراک افراد و تفسیر دنیای اجتماعی آنها مشخصه اين ديدگاه است 

 .به اين رويکرد، انسان گرايی يا پديدارشناختی نیز می گويند 

 .راجرز، مزلو و کلی از نظريه پردازان اين ديدگاه هستند 

ن عبارت است از وجود گرايشی در مفهوم واقع گرايی ساده لوحانه در اين ديدگاه مطرح می شود و آ

 افراد برای آنکه واقعیت های درون ذهنی خود را بیان صادقانه ای از جهان عینی تلقی کنند.

: روانشناسان ذهن گرا بیشتر با تجارب درونی زندگی فرد سروکار دارند تا با پرورش نظريه ها يا  ۶2نکته 

 پیش بینی رفتار.

 است. گرا، نیروی انگیزشی اصلی هر فرد، گرايش به سوی رشد و خودشکوفايی های انسان : طبق نظريه ۶۹نکته 

: در روان شناسی کالسیک، روانکاوی را نیروی اول، رفتارگرايی را نیروی دوم و انسان گرايی را  ۶4نکته 

 نیروی سوم می خوانند.
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 حال تعدادی از رویکردهای بین شته ای را بررسی می کنیم:

 عصب پژوهی شناختی 

                               .به دنبال کشف نحوه تحقق يافتن اعمال ذهنی و روانی در مغز افراد طبیعی است 

 .اين رويکرد مغز افراد بهنجار را حین انجام يک تکلیف شناختی معین بررسی می کند 

اصل فعالیت قشر براساس اين رويکرد، ريشه رفتار سیستم عصبی است؛ برای مثال، پردازش اطالعات ح

 مغز است.

 : عصب پژوهی عاطفی به کشف نحوه تحقق يافتن پديده های هیجانی در مغز می پردازد. ۶5نکته 

: عصب پژوهی شناختی اجتماعی به دنبال کشف نحوه تحقق يافتن رفتارهای قالبی، نگرش ها،  ۶۱نکته 

 شناخت افراد و شناخت خود در مغز است.

العات به مدت چند ثانیه، فعالیت عصبی نواحی جلوی مغز افزايش می يابد.                    : در نگهداری اط ۶7نکته 

 در نگهداری اطالعات به مدت طوالنی، فعالیت عصبی قسمت میانی مغز افزايش می يابد.

 روان شناسی تکاملی

 .با منشا زيستی فرايندهای روانی به ويژه مکانیسم های شناختی سروکار دارد 

ض اساسی اين رويکرد اين است که مکانیسم های روان شناختی همانند مکانیسم های زيست فر

 وراثتی دارند. فرايند انتخاب طبیعی  شکل گرفته اند؛ يعنی اين مکانیسم ها مبنای شناختی  براساس

 روان شناسی فرهنگی

بر بازنمود های  فرهنگ(، نبه تاثیر فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند )سنت ها، زبان و جهان بینی آ

 ذهنی و فرايندهای روانی وی توجه دارد.

 روان شناسی مثبت

در کنار فهم علمی پیچیده روان شناسی از بیماری های روانی، شناخت علمی ديگری، به همان پیچیدگی، 

 از شکوه و عظمت انسان به دست دهد.
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 رشته های روان شناسی و وظایف آنها

 ک: مطالعه رابطه بین کارکردهای فیزيولوژيک و رفتار.روان شناسی فیزيولوژي -۶

روان شناسی آزمايشی)تجربی(: بررسی نحوه واکنش انسان ها و ساير حیوانات به محرک های حسی،  -2

 نحوه ادراک جهان و انجام واکنش های هیجانی در آزمايشگاه.

 بدو تولد تا پیری. روان شناسی رشد: توجه به رشد انسان و عوامل شکل دهنده رفتار از -۹

 روان شناسی اجتماعی: مطالعه تعامل اجتماعی و شیوه های اثرگذاری افراد بر يکديگر. -4

     روان شناسی شخصیت: مطالعه افکار، هیجانات و رفتارهايی که سبک شخصی تعامل هر فرد با جهان را                                       -5

 تعیین می کند.         

 روان شناسی بالینی: تشخیص و درمان مشکالت هیجانی و رفتاری و اختالالت روانی. -۱

 روان شناسی مشاوره ای: اغلب با مشکالتی سروکار دارد که وخامت کمتری دارند. -7

آمووزش و   روان شناسی تربیتی )پرورشی(: کاربرد اصوول روان شناسوی در خصووص مسوائل يوادگیری،      -8

 تدريس.

 ی آموزشگاهی: آزمون کردن، راهنمايی و پژوهش.روان شناس -۳

 روان شناسی مهندسی: به دنبال بهبود ارتبا افراد با وسايل مکانیکی است. -۶1

 روان شناسان تحصیلی: ارزيابی مشکالت هیجانی و آموزشی کودکان مدرسه ای. -۶۶

ختارهايی که همکواری و  روان شناسی سازمانی: گزينش مناسب ترين افراد برای هر شغل و طراحی سا -۶2

 کار  تیمی را تسهیل کند.

 

 اصطالحات بخش سوم

 reductionism تقلیل گرايی

 cognitive neuroscience عصب پژوهی شناختی

 evolutionary psychology روان شناسی تکاملی

 social psychol روان شناسی اجتماعی
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 های روانشناختی پژوهش ار: سازوکبخش چهارم/ فصل اول : ماهیت روانشناسی

 آزمون فرضیه. -2فرضیه آفرينی.   -۶به طور کلی، پژوهش دو مرحله دارد: 

 : مهم ترين منبع يک فرضیه علمی اغلب يک نظريه علمی است. ۶نکته 

 فرضیه: اظهار نظری که بتوان آن را آزمود.

 نظريه: مجموعه ای از قضايای مرتبط به هم درباره پديده ای معین.

: منظور از اصطالح علمی آن است که روش های پژوهشی به کار رفتوه بورای جموع آوری داده هوا      2ه نکت

 بدون سوگیری و پايا باشند.

 روش آزمایشگاهی

.قوی ترين روش علمی و بهترين روش برای تعیین روابط علت و معلولی است 

.امکان اعمال نظارت دقیق بر متغیرها وجه تمايز اين روش است 

 ر چیزی است که می تواند به مقادير مختلف وجود داشته باشد.متغی

متغیر مستقل )علت( که آزمايشگر آن را دستکاری می کند توا   -۶متغیرهای روش آزمايشی بر دو نوع اند: 

                                                        متغیر وابسوته )معلوول( کوه شاخصوی از رفتوار آزموودنی اسوت کوه                     -2تاثیر آن را بر متغیر وابسته تعیین کند. 

 می خواهیم بررسی کنیم که تحت تاثیر متغیر وابسته قرار دارد يا خیر.

گروه گواه  -2گروه آزمايش که متغیر مستقل بر آنها اعمال می شود.  -۶در روش آزمايشی دو گروه داريم: 

 که متغیر مستقل بر آنها اعمال نمی شود.

 : يکی از ويژگی های مهم روش آزمايشی عضوگیری تصادفی است که عبارت است از اينکه احتمال ۹ته نک

 عضويت هر شرکت کننده در هر يک از گروه ها مساوی باشد. 

: بدون عضوگیری تصادفی، آزمايشگر نمی تواند مطمئن باشد که چیزی به جز متغیر مستقل سبب  4نکته 

 آن نتايج نشده است.

 های چندمتغیره: مطالعاتی که متضمن کم و زياد کردن همزمان چندين متغیر است. آزمايش

 روش همبستگی

 .برای تعیین رابطه بین دو يا چند متغیر به کار می رود 
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و معلولی بین متغیرها را کشف کرد.  با اين روش نمی توان روابط علت 

برای تعیین میزان همبستگی بین دو متغیر از ضريب همبست( گیr.استفاده می شود ) 

 است؛ ضريب همبستگی صفر نشان می دهد که ارتباطی بین متغیرها وجوود  -۶+ تا ۶ضريب همبستگی از 

 نشان دهنده ارتباط کامل بین متغیرهاست. ۶ندارد و ضريب همبستگی 

 ود؛ اگور باشد، بسیار زياد تلقی می ش ۱/1: در تحقیقات روان شناسی، اگر ضريب همبستگی حداقل  5نکته 

 باشد، باز از لحاظ عملی و نظری ارزشمند است و در پیش بینی مفید واقع می شود؛ اما اگر بوین  ۱/1تا  2/1بین 

 باشد، بايد برخوردی محتاطانه با آن داشت و در پیش بینی هم کمترين فايده را دارد. 2/1 تا 1

 يی اسوت کوه اسوتعداد، پیشورفت يوا     : يکی از کاربردهای رايج روش همبستگی در زمینه آزمون ها ۱نکته 

 را می سنجند. صفت روانی

  روش مشاهده

مشاهده پديده موورد   در مراحل اولیه پژوهش، بهترين راه نیل به يک توضیح، مشاهده مستقیم است؛ يعنی

 نظر به همان صورتی که در طبیعت رخ می دهد.

استفاده از زمینه يابی )مثل پرسشنامه يوا  : پديده هايی را که مشاهده مستقیم آنها میسر نیست، با  7نکته 

 مصاحبه( يا تهیه شرح حال افراد می توان به طور غیرمستقیم مشاهده کرد.

: يکی از محدوديت های تهیه شرح حال اين است که بر تحريوف هوا و بازسوازی هوای اشوخاص از       8نکته 

 وقايع گذشته متکی است.

رد می کوشد خود را خوب جلوه دهد؛ بوه عنووان مثوال،    زمانی رخ می دهد که ف اثر مطلوبیت اجتماعی:

 فرد مقدار ورزش خود را بیشتر از مقدار واقع گزارش می دهد.

 عبارت است از تلخیص عالمانه پژوهش های موجود درباره موضوعی مشخص. مرور منابع :

  مرور منابع به دو صورت است:
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لعات انجام شده در گذشته می پردازند و از میوان  مرور روايتی که طی آن مولفان به توصیف کالمی مطا -۶

 شواهد روان شناختی موجود، يافته های پرقدرت را مطرح می کنند.

فراتحلیل که طی آن مولفان با استفاده از فنون آماری بوه ترکیوب مطالعوات انجوام شوده در گذشوته و        -2

 استخراج نتايج از دل آنها می پردازند.

 

 ی روان شناختیاصول اخالقی در پژوهش ها

اولین اصل، اصل حداقل خطر است: خطری که در حین پژوهش در انتظار افراد است، نبايود از خطوری    -۶

 که افراد در زندگی روزمره خود با آن مواجه می شوند، بیشتر باشد.

                                                                     دومین اصل، اصل رضايت آگاهانه است: آزمودنی ها بايد داوطلبانه در پژوهش شرکت کنند و هر زموان  -2

 که بخواهند می توانند از شرکت در پژوهش انصراف دهند.

 سومین اصل، اصل حفظ حريم خصوصی است: اطالعات هور فورد بايود محرمانوه بمانود و بودون اجوازه        -۹

 اختیار ديگران قرار نگیرد.   خودش در
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 هارماصطالحات بخش چ

 independent variable متغیر مستقل

 dependent variable متغیر وابسته

 experimental group گروه آزمايش

 control group گروه گواه

 random assignment عضوگیری تصادفی

 survey زمینه يابی

 social desirability effect اثر مطلوبیت اجتماعی

 case history تهیه شرح حال

 literature review ابعمرور من

 meta-analysis فراتحلیل

 informed consent رضايت آگاهانه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 25 ........ارشد یاسر/ سواالت کنکور سریروانشناس یتفصل اول : ماه

 

 سواالت کنکور سراسری ارشد/ وانشناسیفصل اول : ماهیت ر

 (8۱نیروی سوم در علم روان شناسی کدام است؟ )سراسری  -۶

 شناختی -د  زيستی                   -رفتاری                    ج -ب  انسان گرايی -الف

 (8۱کدام رويکرد روان شناختی تاکید دارد که آدمی گیرنده نافعال محرک نیست؟ )سراسری  -2

 زيستی -عصبی -شناختی                        د -رفتاری                ج -پديدارشناختی             ب -الف

آزمايشوگاهی، بورای توصویف    خود گزارش دهی نظام مند و مشروح اشوخاص در محویط کنتورل شوده      -۹

 (۳1های ذهن، روش مرسوم کدام رويکرد است؟ )سراسری  مولفه

 ساختارگرايی -کارکردگرايی                   د -روان تحلیل گری             ج -رفتارگرايی            ب -الف

مورد مطالعه قورار             در کدام مکتب روان شناختی، عناصر تشکیل دهنده تجربه آگاه به روش درون نگری -4

 (۳۶می گیرند؟ )سراسری 

 کنش گرايی -روان تحلیل گری           د -ساخت گرايی               ج -زيست شناختی          ب -الف

 (۳2طراحی روش ها و برنامه های تدريس در حوزه کدام رشته تخصصی روان شناسی است؟ )سراسری  -5

 آموزشگاهی -تربیتی                          د -تطبیقی                      ج -ب       رشد                 -الف

 (۳2نخستین اصل حاکم بر رفتار اخالقی در پژوهش های روان شناختی کدام است؟ )سراسری  -۱

 کمترين احتمال خطر -ب     رضايت آگاهانه         -الف

 بیان صادقانه در علم -د               رعايت حريم خصوصی                  -ج

 (۳4قانون ترمیم مربوط به کدام رويکرد است؟ )سراسری  -7

 رفتاری -روانکاوی                         د -گشتالت                          ج -شناختی              ب -الف

 (۳4؟ )سراسری کدام است« ويلهلم وونت»موضوع روان شناسی و روش آن، از نظر  -8

 خويشتن نگری-ناهشیاری -ب     درون نگری    -هشیاری -الف

 مشاهده درونی-ناهشیاری -مشاهده بیرونی                                 د-هشیاری -ج

تاکید بر خصوصیات منحصر به فرد انسان و گرايش به سووی رشود، مربووط بوه کودام رويکورد اسوت؟         -۳

 (۳5)سراسری 

 رفتاری -پديدارشناختی                   د -تکاملی                     ج -ی                      بشناخت -الف
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 (۳۱مربوط به کدام ديدگاه است؟ )سراسری « بررسی محتوای هشیاری انسان ها به روش شیمی روانی» -۶1

 شناخت گرايی -د                    ساخت گرايی -رفتارگرايی              ج -کنش گرايی              ب -الف

 (۳۱در خطای بنیادين اسناد، افراد در توضیح رفتار ديگران به کدام عامل بیشتر توجه می کنند؟)سراسری  -۶۶

 هويت اجتماعی -عوامل موقعیتی                د -صفات شخصیتی         ج -تسهیل اجتماعی     ب -الف

مربووط بوه کودام    « شته از نظراتی است که از طريق حواس وارد آن می شودذهن انبا»تاکید بر اينکه  -۶2

 (۳۱ديدگاه است؟ )سراسری 

 کارکردگرا -تداعی گرا                    د -سرشت گرا             ج -ساختارگرا                     ب -الف

  



 

 

 27 ........ارشد ی/ پاسخ سواالت کنکور سراسریروانشناس یتفصل اول : ماه

 

 پاسخ سواالت کنکور سراسری ارشد/ فصل اول : ماهیت روانشناسی

ينه الف: همانطور که گفته شد، روانکاوی نیروی اول، رفتارگرايی نیروی دوم و انسان گرايوی هوم بوه    گر -۶

 نیروی سوم شناخته می شود. عنوان

 گزينه ج: رويکرد شناختی برای اراده و فعال بودن انسان اهمیت قائول اسوت و روان شناسوان شوناختی     -2

 .ذهن را يک نظام حل مسئله فعال و آگاه می دانند

 گزينه د: مکتب ساختارگرايی به دنبال تجزيه و تحلیل ساختارهای ذهنی و کشوف مولفوه هوای ذهون     -۹ 

 راه از درون نگری و آزمايش گری استفاده می کند. است و در اين

 گزينه ب: در مکتب ساختارگرايی، مولفه های ذهنی و عناصر تجربه آگاه به روش درون نگری بررسوی  -4 

 می شوند.

ه ج: روان شناسان تربیتی )پرورشی( در کاربرد اصول روان شناختی در مسائل مربوط به يادگیری، گزين -5

 و تدريس تخصص دارند و طراحی روش ها و برنامه های تدريس در حوزه تخصصی آنهاست. آموزش

طر گزينه ب: اولین اصل حاکم بر رفتار اخالقی در پژوهش های روان شناختی، اصل کمترين احتمال خ -۱

 دومین اصل، اصل رضايت آگاهانه و سومین اصل، اصل رعايت حريم خصوصی است. است؛

گزينه ب: قانون ترمیم يا بستگی مربوط به رويکرد گشتالت است  و طبق آن  گرايشوی در فورد وجوود     -7

 که همواره می خواهد تا شکل ها و موقعیت های ناجور و متقارن را تکمیل کند. دارد

موضوع روان شناسی از ديدگاه وونت هشیاری اسوت و روش موورد اسوتفاده وی نیوز درون      گزينه الف: -8 

 که بايد با آزمايش تکمیل شود. نگری

گزينه ج: رويکرد پديدار شناختی )انسان گرايی يا ذهن گرايی( معتقد است که نیروی انگیزشوی اصولی    -۳

 هر فرد، گرايش به سوی رشد و خودشکوفايی است.

: موضوع رويکرد ساخت گرايی بررسی مولفه های ذهن و در يک کالم هشیاری است؛ به اين گزينه ج -۶1 

 رويکرد مکتب شیمی روانی )ذهنی( می گويند.

 گزينه ب: خطای بنادين اسناد اشاره به توجیه رفتار با تاکید بیش از حد بر صفات شخصیتی فرد دارد. -۶۶

و توانايی های ذاتی انود و معتقدنود کوه ذهون انباشوته از       گزينه ج: تداعی گرايان منکر وجود مفاهیم -۶2

هم  مفاهیم و نظراتی است که از طريق حواس وارد آن می شوند و سپس از طريق اصولی نظیرمشابهت و تضاد با

 ارتباط و تداعی پیدا می کنند.



   

 

  



 

 

 

 

 بنیادهای زیستی روان شناسی: 2فصل 

 

 بخش اول: واحدهای سازنده دستگاه عصبی

 دوم: انتقال دهنده های عصبی بخش

 بخش سوم: سازمان بندی دستگاه عصبی

 بخش چهارم: دستگاه غدد درون ريز

  بخش پنجم: تکامل، ژن و رفتار

 

 

 

  



   

 

دهای زیستی روان شناسی2فصل  بنیا  بخش اول: واحدهای سازنده دستگاه عصبی /: 

ول های عصبی کوه بوه آنهوا نوورون     سل -۶به طور کلی، دستگاه عصبی از دو نوع سلول تشکیل شده است: 

 سلول های غیرعصبی که آنها را گلیا می نامند. -2گويند.   می

واحد زيربنايی دستگاه عصبی نورون است؛ سلول تخصص يافته ای که تکانه ها يا پیوام هوای عصوبی را بوه     

 ساير نورون ها، غدد و عضالت منتقل می کند.

 های مختلف یک نورون: بخش

 نه های عصبی را از نورون های مجاور می گیرد. دندريت: تکا -۶

دنودريت بوه آکسوون     جسم سلولی: حاوی هسته و ماده ژنتیک نورون هاست، تکانوه هوای عصوبی را از    -2

 نقش دارد. پردازش اطالعات عصبی منتقل می کند و در

 آکسون: پیام های عصبی را به پايانه های سیناپسی منتقل می کند. -۹

اطالعات و افزايش حجم  در برخی از آکسون ها وجود دارد و وظیفه افزايش سرعت انتقالغالف میلین:  -4

 اطالعات را برعهده دارد. انتقال

هوای عصوبی    تکانوه  های میلین اسوت کوه موجوب انتقوال جهشوی      گره رانويه: فضاهای خالی بین غالف -5

 شود. می

حاوی انتقوال دهنوده هوای     ا هستند کهپايانه های سیناپسی: برجستگی های کوچک انتهای آکسون ه -۱

 عصبی هستند.

 انواع کلی نورون ها:

هوای مجواور خوود     نورون رسانی به دهند و کار آنها پیام های محلی که اکثريت نورون ها را تشکیل می نورون -۶ 

 است.  

 نورون های درشت که می توانند اطالعات عصبی را به نقاط دور از خود منتقل کنند. -2

 ورون ها براساس کارکرد:انواع ن

عصبی مرکزی )مغز و نخاع(  نورون حسی )آوران(: تکانه های عصبی را از گیرنده های حسی به دستگاه -۶  

  انتقال می دهند.



 

 

 21 ........یسازنده دستگاه عصب ی/ بخش اول: واحدهایروان شناس یستیز یادهای: بن2فصل 

 

 و غدد می رسانند. مرکزی به عضالت نورون حرکتی )وابران(: پیام های عصبی را از دستگاه عصبی -2

يوا بوه نوورن حرکتوی      رابط ديگر های حسی می گیرند و به يک نورون نورون رابط: پیام ها را از نورون -۹

 فرستند. می

: گیرنده های حسی، سلول های تخصص يافتوه در انودام هوای حسوی، عضوالت، پوسوت و مفصول         ۶نکته 

 که تغییرات فیزيکی و شیمیايی را دريافت و آنها را به تکانه های عصبی تبديل می کنند. هستند

 ی میانجی فقط در مغز، چشم و نخاع يافت می شوند.: نورون ها 2نکته 

 : طول آکسون های نخاع بیشتر از آکسون های مغز است. ۹نکته 

 )اسکلروز چندگانه( می شود. MS: تباهی غالف میلین موجب بیماری  4نکته 

 وظایف گلیاها:

 نگه داشتن نورون ها در جای -۶

 تهیه مواد مغذی برای نورون ها. -2

 از بین بردن نورون های مرده برای حفظ قابلیت پیام رسانی آنها.دفع مواد زايد و  -۹

 ساخت غالف میلین. -4

 : علت همه تومورهای مغزی، تکثیر لجام گسیخته ساختارهای گلیايی است. 5نکته 

ورون کوه ممکون اسوت هوم آکسوون      عصب: رشته ای متشکل از آکسون های کشیده صودها يوا هوزاران نو    

 آکسون نورون های حرکتی. های حسی داشته باشد هم نورون

مجموعه ای از چند سلولی نورونی: اگر در مغز و نخاع باشند، به آن هسته می گويند. و اگر در خارج از اين 

 دو باشند، آن را عقده عصبی می نامند.

 نحوه ایجاد تکانه عصبی

به نام پتانسیل عمل  شیمیايی يا همان تکانه عصبی -اطالعات در طول نورون به صورت تکانه ای الکتريکی 

حرکت می کند؛ هر پتانسیل عمل)تکانه عصبی( حاصل رفت و آمد مولکولهای دارای بار برقی به نام يون به درون 

 و بیرون نورون است.


