
 

 

در فایل زیر سواالتی که هایالیت شده اند سواالتی هستند که پاسخ آنها بر اساس منابع با پاسخی که سنجش داده 

است مورد تردید است. شما دوستان می توانید در زمینه پاسخ صحیح ما و سایر دوستانتان را یاری کنید و در صورتی 

 سایت سنجش اعتراض بزنید که به این نتیجه رسیدید که کلید سنجش اشتباه است در

 

 89پاسخ تشریحی سواالت آمار و روش تحقیق کنکور ارشد 

 سواالت آمار: 

  ۱گزینه : ۱۳سوال 

جالبه . سوال اول را از احتماالت طرح کردند . پارسال هم از احتماالت سوال داشتیم . بنابراین دیگه احتماالت را باید برای کنکور  

 دکارشناسی ارشد هم مطالعه کر

۴ 

۲   ۲ 
      

۳ 

۱ ۲ 
 

 طریق ۱۱یعنی 

 ۱۴۱صفحه   -فصل هشتم –آمار توصیفی 

  ۳گزینه :۱۳سوال

 .۳و ۶بین گروهی و درون گروهی به ترتیب می شود Ms. ۲می شود یعنی  k-1درجه آزادی بین گروهی برابر با 

  ۲میشود  fو مقدار 

 ۲۲۱فصل چهارم صفحه  -آمار استنباطی

 ۱: گزینه ۱۱سوال

 ۲۳یا همان  n-2مقدار درجه آزادی آزمون تی برای معناداری ضریب همبستگی برابر است با 

 ۲۰۱فصل سوم صفحه  -آمار استنباطی

 

 



 

 

 ۳ گزینه   :۱۳سوال

کوچکتر باشد، شانس این که مقدار بحرانی جدول از آن بزرگتر باشد و فرضیه ی  tدر آزمون یک سویه ی بزرگتر، هر قدر مقدار 

 بیشتر می شود. صفر رد شود

 ۲۰۲فصل سوم صفحه ی  -آمار استنباطی

 ۱ گزینه  :۱۳سوال 

 صحیح است. ۳این سوال کمی مبهم است . اما اگر منظور طراح رد فرض صفر در کای دو تک متغیری باشد ، گزینه ی 

 ۲۱۱فصل دهم صفحه  –آمار استنباطی 

 ۳، گزینه ۱۳سوال 

 ۱۰۰=۲۱+۱۲+؟+۲۰+۱۲   

 ۲۰؟=

 ۱۲برابراست؟ تناسب می گیریم جواب می شود  ۶۰چند از با  ۱۰۰از ۲۰

 ۲۴صفحه ۲فصل  –آمار توصیفی 

 ۳، گزینه ۱۳سوال 

 صدم است۲۲توان مکمل بتا یا خطای نوع دوم است . بنابراین احتمال رد فرض صفر غلط برابر با  

 ۱۲۲صفحه ۱فصل -آمار استنباطی

 ۳ گزینه  ،۱9سوال

 است که تحت تاثیر جمع و تفریق قرار نمی گیرد. ۱ریانس است وا۳وقتی انحراف استاندارد  

 ۲۰صفحه ۳فصل  -آمارتوصیفی

  ۳ گزینه  ،۱8سوال 

 سه بار تکرار شده است . پس مد است. ۳۲ 

 ۲۱صفحه۲فصل –آمار توصیفی 



 

 

 ۳، گزینه ۳۴سوال 

 مقدار ضریب همبستگی، ضریب تبیین و شیب خط رگرسیون مستقیما تحت تاثیر کوواریانس است . اما با توجه به فرمول   

   ̅    ̅ 

 بزرگتر از صفر می شود.  aاست مقدار   ۳۶برابر با  yو با توجه به این که مقدار  

 ۲۶۱صفحه -۲فصل  -آمار استنباطی

 ۳: گزینه ۳۳سوال

 ، واکنش عاطفی متغیر وابسته و جنسیت تغیر تعدیل کننده استنور متغیر مستقل 

 ۱فصل –آمارتوصیفی 

 ۳گزینه  ، ۳8سوال 

قطعا برای پیش بینی از رگرسیون استفاده خواهیم کرد که مستلزم انتخاب تصادفی و اندازه گیری است اما مستلزم دستکاری نمی  

 باشد.

 ۲۶۶صفحه  ۲فصل  -آمار استنباطی

 

 تحقیق )مجموعه روان آموز فعال کتاب روش تحقیق ندارد(سواالت روش 

 ۳:گزینه ۳۳ سوال

می کنیم تا حد امکان پدیده را از چشم فرد مورد مطالعه ببینیم. در اینجا با یک فرد مواجه هستیم که می  در پدیدارشناسی تالش

ما با یک گروه یا قوم مواجه هستیم که به مطالعه  خواهیم تا حد امکان و به شکل عمیق او را بررسی کنیم. )در تحقیقات قوم نگاری

کیفی و عمیق آنها می پردازیم که آن هم نوعی رویکرد پدیدارشناسی محسوب می شود اما در این سوال چون با یک فرد مواجه 

 پاسخ صحیح است(  ۴هستیم نه یک گروه، گزینه 

 ۳، گزینه۳۱سوال 

خاب بهتر و تضمین کننده برای نمونه های بزرگ  که طبقات یا زیرگروه های مختلفی دارد، نمونه گیری طبقه ای تصادفی انت 

 شده استاصول ذکر 

 ۳، گزینه ۳۳سوال 



 

 

 پزوهشگران کمی ، نمونه های محدود اما به صورت عمیق و همه جانبه مطالعه می کنند. 

 ۳،گزینه ۳۳سوال 

 تنها امکان دستکاری برخی متغیرها )متغیرهای مستقل( فراهم است . نه همه ی آن ها.در پژوهش آزمایشی 

 ۳ گزینه  ،۳۳سوال 

 انتخاب افتراقی می تواند از عوامل تهدید کننده ی روایی درونی در طرح های چند گروهی باشد.

 ۳ گزینه ،۳۳سوال

 رد مطالعه نکرده است.از ثابت نگه داشتن استفاده کرده است .زیرا دخترها را اصال وا 

 ۳ ه ،گزین۳9سوال

مطالعات طولی انواع مختلفی دارد که در شرایطی نمونه های یکسانی در زمان های مختلف مورد آزمون قرار می گیرد در واقع از  

 مطالعات پانل استفاده شده است.

 ۳ گزینه ، ۳۴سوال

 ل نشده است. جامع نیست زیرا همه سنین را شاممقوله های پاسخ مشخص است که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 89اسی روانی و کودکان استنثائی، ارشد پاسخ تشریحی سواالت آسیب شن

 

 ۳گزینه  -۳۳

)نیمه دوم اپیزود خواب( رخ می دهند و اکثرا نزدیک صبح هستند. دقت کنید که  REMکابوس های شبانه معموال در خواب 

رخ دهد. وحشتزدگی شبانه و خواب گردی در خواب  REMاست نه اینکه در خواب  REMنارکولپسی ورود ناگهانی به خواب 

NREM  .رخ می دهند 

 )در ادیت جدید جلد یک و دو یکی شده اند( ۲۴۴مجموعه آسیب روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳۳

ه با ترس شدید است که احتماال منظور طراح سوال اختالل وحشتزدگی خواب هست. مشخصه این اختالل بیداری ناگهانی همرا
 معموال با یک جیغ شدید یا گریه شروع می شود. 

  ۲۴۳مجموعه آسیب روان آموز، صفحه 

 ۱گزینه  -۳۱
( یکی از نشانه های منفی اسکیزوفرنی است و به معنای ناتوانی فرد در انجام یا تکمیل avolition) بی انگیزگی یا ناخواستی

 کارهای هدفمند روزانه است. 

 ۱۳۰آسیب روان آموز، صفحه  مجموعه

 ۱گزینه  -۳۳

 مدل دوعاملی مورر می گوید اختالالت اضطرابی در دو مرحله شکل می گیرند:
گیرد از یک محرک خنثی که در اثر همراه شدن با محرک آزارنده به محرک شرطی تبدیل سازی کالسیک: فرد یاد میشرطی (۱

 شده بترسد.

 سازی عامل: اجتناب از محرک شرطی باعث کاهش اضطراب می شود و رفتار اجتنابی تقویت و حفظ می شود شرطی (۲

 ۴۰مجموعه آسیب روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳۳

نظریه های رفتاردرمانی روی شناسایی رفتارهای افسرده کننده و تغییر دادن آن ها متمرکز هستند. تغییر این رفتارها باعث افزایش 
ت برای دریافت تقویت مثبت می شود. روان درمانی فعال ساز رفتاری، روشی است که در آن لیستی از فعالیت های لذت بخش فرص

 ترین آنها آغاز می کندبرای درمانجو تنظیم می شود و درمانجو از آسان

 ۱۱۲مجموعه آسیب روان آموز، صفحه 

 (۳)سنجش: گزینه  ۳گزینه  -۳۳

افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی در پردازش و تفسیر اطالعات مربوط  به رویدادهای اجتماعی سوگیری شناختی دارند. 

عملکرد خود را بیش از حد ناشیانه می دانند و نمی توانند فیدبک های مثبت دیگران را پردازش کنند. پس از پایان موقعیت 
فراطی می کنند و شدیدا از عملکرد خودشان انتقاد می کنند. همچنین توجه شان به خود و اجتماعی، رویدادهای آن را پردازش ا

واکنش های اضطرابی شان معطوف است که به آن توجه متمرکز بر خود گفته می شود. این توضیحات در واقع دو اصطالح 

 مطرح شده است.  خوداندیشی و حساسیت به موقعیت های اجتماعی را توضیح می دهند که در صورت سوال
  ۴۳روان آموز، صفحه  آسیبمجموعه 

یعنی اسکیزوفرنی را مشخص کرده است. ما برای ارتباط دادن سوال با اختالل اسکیزوفرنی هیج اشاره ای در  ۴سنجش گزینه 

منابع نیافتیم و به نظر می رسد که طبق توضیح فوق پاسخ دو گزینه مناسبتری باشد. با این حال اگر شما در منابع دیگر پاسخی 



 

 

رای ما ارسال کنید، در غیر این صورت میتوانید برای این سوال اعتراض بزنید و نتیجه را مبنی بر صحت گزینه سنجش یافتید، ب

 پیگیری کنید. 

 ۳گزینه  -۳۳

 معایب مطالعه موردی عبارتند از: 
عینیت و کنترل بسیاری از روش های تحقیق دیگر را ندارد و رویکرد نظری روانشناس بر اطالعات جمع آوری شده تاثیر می  -

 گذارد.

 وایی بیرونی پایینی دارد یعنی به ندرت یافته هایش را می توان تعمیم داد.ر -

 اطالعات به شیوه کنترل نشده جمع آوری می شود پس برای تایید نظریه ها مناسب نیست. -

 ۳۶۲مجموعه آسیب روان آموز، صفحه 

 ۱گزینه  -۳9

شوند و به راحتی از بیرون قابل مشاهده هستند. این رفتارهایی را شامل می شوند که در جهت بیرون از وجود کودک هدایت می 

اختالالت امروزه اختالالت رفتاری اخالل گرانه نامیده می شوند. از جمله اختالالت برونی سازی عبارتند از: اختالل سلوک، 

ADHDگری، اختالل نافرمانی چالش 

 ۲۶۲مجموعه آسیب روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳8

( است. دیاتز stress-diathesisاسترس ) -ترین مدل در نظریه های زیستی روانی اجتماعی، مدل دیاتزمعروف ترین و غالب 
یعنی آمادگی یا استعداد ابتال به یک بیماری خاص. در صورت همراه شدن این آمادگی با استرس های روانشناختی یا اجتماعی، 

 اختالل روانی ایجاد می شود. 

  ۱۱ه مجموعه آسیب روان آموز، صفح

 ۳گزینه  -۳۴

( کارت رنگی ۳کارت سیاه و قرمز و  ۲سفید،  و سیاه کارت ۲) کارت ۱۰معروفترین آزمون  فرافکن آزمون لکه جوهر رورشاخ است. 

 کارت ۲) کارت ۱۰معروفترین آزمون فرافکن آزمون لکه جوهر رورشاخ است.   .بیند می چه لکه در بگوید باید آزمودنی که دارد
 .بیند می چه لکه در بگوید باید آزمودنی که دارد( کارت رنگی ۳کارت سیاه و قرمز و  ۲سفید،  و سیاه

 ۳۴۱مجموعه آسیب روان آموز، صفحه 

را مشخص کرده است، که پاسخ صحیحی به نظر می رسد. میتوان اینطور توضیح داد که آزمودنی ادراک  ۴گزینه  سنجش
(perceptionخود را از لکه بیان می کن ) د چرا که همانطور که در روانشناسی بالینی خوانده ایم، فرد در یک آزمون فرافکن به

یک محرک بی ساختار، ساختار مورد نظر خود را می دهد که تحت تاثیر نیازها، آرزوها و تعارضاتش است. یعنی چیزی را ادراک و 

ده است، اما به نظر می رسد ادراک پاسخ صحیحتری کمی گمراه کنن ۲برداشت می کند که با دیگری متفاوت است. گرچه گزینه 

 باشد.  

 ۳گزینه  -۳۳

اولین آزمایشی که در دقیقه های اول و پنجم بعد از تولد انجام می شود به آزمایش آپگار معروف است. در آزمایش آپگار پزشک 

مثالً اگر رنگ پوست به کبودی بزند  ضربان قلب، میزان تنفس و وضعیت عمومی نوزاد از جمله رنگ پوست را اندازه می گیرد.

احتمال دارد که نوزاد مشکل تنفسی و قلبی داشته باشد و اگر رنگ پوست زرد باشد احتمال دارد که نوزاد یرقان داشته باشد. یرقان 

 می رود. کند و در نتیجه مقدار بیلی روبین در خون باال بیماری خطرناکی است که در آن کبد به علت نارس بودن، بد کار می

 ۱۲مجموعه استثنائی روان آموز، صفحه 



 

 

 ۳گزینه  -۳۳

اکثر کودکانی که سندروم داون دارند در اثر عدم جدایی، یعنی عدم تقسیم صحیح کروموزوم، به این عارضه مبتال می شوند؛ زیرا به 

ساله و باالتر  ۳۲درصد موارد، این عارضه به علت عدم انفصال طبیعی کروموزوم های مادران  ۱۲کروموزوم دارند. در  ۴۲، ۴۶جای 

 (. ۲۱دارند )تریزومی  ۲۱، سه عدد کروموزوم شماره ۲۱دروم داون، به جای دو عدد کروموزوم است. افراد مبتال به سن

 ۲۲مجموعه استثنائی روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳۱

 در سیستم الفبای بریل، فرد نابینا با لمس چهارگوشه هایی که دارای شش نقطه هستند به خواندن می پردازد.

 ۱۳۱صفحه مجموعه استثنائی روان آموز، 

 ۱گزینه  -۳۳

میالدی، مفهوم سه حلقه ای تیزهوشی را ارائه داد. وی ابتدا تیزهوشی را به دو قلمرو وسیع تقسیم  ۱۱۱۶جوزف رنزولی در سال 

فرآور(. این دو حیطه با یک حلقه تحت عنوان توانایی -می کند: تیزهوشی تحصیلی )تعهد یا وظیفه( و تیزهوشی خالق )خالقانه

 متوسط متعادل می شوند. او تعامل میان این سه حیطه را تیزهوشی می نامد. باالتر از

 ۲۳مجموعه استثنائی روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳۳

 در دسترس، پاسخی برای آن نیافتیم. می توانید در یافتن پاسخ این سوال در منابع اصلی به ما کمک کنید. در منابع اصلی 

  ۱گزینه  -۳۳

( کودک فقط DSM-IVنارسایی زبان دریافتی مربوط به نقص در پردازش اطالعات شنوایی است. در اختالل زبان بیانی)مربوط به 

کودک دچار مشکل شنوایی  یا دریافتی، در حرف زدن و گفتار مشکل دارد ولی در درک گفتار مشکل ندارد. در اختالل زبان درکی

 و ضعف در پردازش نمادها و معنایابی است. 

 ۱۰۲مجموعه استثنائی روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳۳

توانند جلوی خود را  .خوردن اجباری؛ یعنی نمی۲. سستی و بیحالی.  ۱ویلی دارای دو وضعیت مشخص هستند: -افراد مبتال به پرادر

 هستند. این اختالل، یک علت ژنتیکی برای چاقی است. در خوردن بگیرند و معموالً چاق

 ۳۲و  ۳۱مجموعه استثنائی روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳9

ویژگی های سندروم ایکس شکننده عبارتند از: بینی پهن، صورت بزرگ و دراز، جلو آمدگی فک، گوش های بزرگ، چین های 

و اوتیسم در بین این افراد شایع است. کودکانی که سندروم  ADHD عمیق در کف پا، تنبلی چشم، بزرگی غیر طبیعی بیضه ها.

ایکس شکننده دارند ولی اوتیستیک نیستند، معموالً معلولیت ذهنی دارند اما مشکالت ارتباطی و اجتماعی آنها به اندازه کودکانی 

ارای نوسانات خلقی هستند. برخی که هم سندروم ایکس شکننده و هم سندروم اوتیسم دارند نیست و کمتر است. این افراد د

 هوشبهر عادی دارند ولی دارای مشکالت یادگیری هستند.

 .۳۱و  ۳۰مجموعه استثنائی روان آموز، صفحه 



 

 

 ۳گزینه  -۳8

مشخصه اصلی اختالل آواهای گفتاری عبارت است از مشکالت دایمی در تولید آواهای گفتاری به شکلی که حرفها مفهوم نیست و 

. ناتوانی در است یاصوات گفتار حیناصح دیتول جةینتی، گفتار یآواها اختالل  انتقال پیام شفاهی به دیگران نیست.قادر به 

 تشخیص و کاربرد صداها به همین مشکالت در زمینه اصوات یا آواهای گفتاری اشاره دارد. 

 ۱۲مجموعه استثنائی روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳۴

کنند توجه کودک را به روابط بین آوا های گفتاری و  درمان های مشکل در خواندن، روی هدایت مستقیم تمرکز دارند و تالش می

حروف کلمات کتبی معطوف کنند. برنامه های جبرانی به کودک آموزش می دهند تا روابط صحیحی بین حروف کتبی و اصوات 

 ایجاد کند. 

 ۱۲۱صفحه  مجموعه استثنائی روان آموز،
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 ۱گزینه   -۳۳

سه عملیات منطقی اساسی که در نیمدوره عملیات عینی به دست می آید عبارتند از: طبقه بندی کردن، ردیف کردن، نگهداری 

 ذهنی. منظور از طبقه بندی، ارتباط برقرار کردن بین زیرمجموعه ها و مجموعه است )مثل قرار دادن گل الله در طبقه گل ها(  

 ۱۱مجموعه روان آموز، صفحه 

 (۱؟ )سنجش: گزینه گزینه  -۳۳

در صورت سوال به اشتباه نوشته شده است سازندگی در برابر احساس گناه، در حالی که سازندگی مربوط به مرحله دیگر و احساس 

( و مرحله سازندگی در ۳گناه مربوط به مرحله دیگری است!! مرحله ابتکار در برابر احساس گناه، معادل مرحله آلتی فروید )گزینه 
 ( است. ۴رحله نهفتگی )گزینه برابر احساس حقارت معادل م

 ۱۱۰مجموعه روان آموز، صفحه 

 را مشخص کرده است. از آنجا که صورت سوال اشتباه است، می توانید در سایت سنجش اعتراض بزنید ۳سنجش گزینه 

 ۳گزینه  -۳۱

در نظریه پیاژه، سازمان نوعی رابطه جزء با کل است به شکلی که طرحواره ها به شکل درونی و جدا از تماس با محیط با هم 

 ترکیب می شوند و یک نظام منسجم )شبکه( شکل می گیرد. 
 ۲۴مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۱گزینه  -۳۳

 انواع طرح ها در سطح بررسی تغییرات تحولی عبارتند از

 بررسی یک گروه بارها در سنین مختلف طرح طولی: -

 طرح مقطعی: بررسی گروه هایی با سنین مختلف در یک مقطع زمانی یکسان -
 طرح طولی زنجیره ای/ مقایسه برهه های متوالی : دو یا چند گروه سنی که به مدت چند سال به شکل طولی دنبال شوند  -

 ۱۲مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۱گزینه  -۳۳

وم روسو )اواخر کودکی( عبارتند از: کسب قدرت جسمی قابل توجه و انجام کارهای بزرگساالن، پیشرفت ویژگی های مرحله س

هایی در شناخت نظیر حل مسائل دشوار علوم و هندسه، عدم توانایی تفکر محض در مسائل نظری و موضوعات کالمی و در عوض 

اعی هستند یعنی به خودشان، محیط فیزیکی و طبیعت توجه استفاده از کنش های شناختی در تکالیف عینی و مفید، پیش اجتم

 دارند نه روابط اجتماعی. 

 ۲۳مجموعه روان آموز، صفحه 

 

 ۳گزینه  -۳۳

ویژگی مراحل کلبرگ: تفاوت مراحل از نظر کیفی، تسلسل و توالی غیرقابل تغییر، تسلسل عمومی، کلیت های ساختاریافته، وحدت 

قابل تغییر مثل آنچه در سایر نظریه های مرحله ای می بینیم این است که همه مراحل با نظم سلسله مراتبی. منظور از توالی غیر

 یکسان رخ می دهند و ترتیب آنها جابجا نمی شود. 
 ۱۱۲مجموعه روان آموز، صفحه 



 

 

 ۳گزینه  -۳۳

 در نظریه برنر محیط در چند الیه بر فرد تاثیر دارد:

است که فعالیت ها و الگوهای تعامل در نزدیک ترین محیط فرد را شامل  عمیق ترین سطح محیطریزسیستم )میکروسیستم(:  (۱

 . می شود
 )مثل ارتباط والدین با مدرسه( ارتباط میان ریز سیستم ها را شامل می شودمیان سیستم )مزوسیستم(:  (۲

اما  شامل نمی شود، عبارت است از موقعیت های اجتماعی که به طور مستقیم فرد در حال رشد رابرون سیستم )اگزوسیستم(:  (۳

  بر تجربه های او تاثیر می گذارند

سنت ها و امکانات یک فرهنگ خاص را  قوانین، ونی ترین سطح محیط است که ارزش ها،کالن سیستم )ماکروسیستم(: بیر (۴
 شامل می شود

 ۲۲۶مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۱گزینه  -۳9

به بحران  مادر از مثبت ماهگی( کودک با ایجاد تصویر درونی ۳۰ تا ۲۴فردیت ) تثبیت و هیجانی شئ ثبات در خرده مرحله آغاز

تصویر  مرحله قبل غلبه می کند. کودک می تواند در عین حال که مشتاق مادر است، در غیبت او به عمل مستقالنه دست بزند. این

 .شود می نامیده هیجانی شیء ثبات درونی
 ۲۰۶مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳8

به تعامل ساختهای زیست شناختی و بافت اجتماعی در رشد ( contextual/ ecologyاجتماعی ) -ری/ فرهنگینظریه بافتا

تاکید دارد و نقشی اساسی برای فرهنگ قایل است. رویکردهای بافتاری، تحول را تحکیم الگوهایی می دانند که ناشی از تعامل فرد 

 و فرهنگ است.
 ۲مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -9۴

در درس بالینی آشنا شده اید که عبارتند از وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، گشودگی، خوشایندی، برون  NEOبا ابعاد آزمون 
ها. افرادی که شاخص پذیرا بودن  مندی تخیل، بینش و تعدد عالقهگرایی. گشودگی به تجربه یا پذیرا بودن شامل این موارد است: 

گرا دارند. در صورتی که میزان این شاخص در فردی پایین  ای ماجراجو و تجربه ی دارند و روحیهها باالست خالقیت بیشتر در آن

؛ و محافظه کار ها دشوار و دور از دسترس است تر مواجهیم که فکر کردن به امور انتزاعی برای آن باشد احتماالً با فردی سنتی
 هستند. 

 ۳گزینه  -9۳

از نظر بندورا خودکارآمدی باید به خودکارآمدی جمعی تبدیل شود، یعنی مردم برای خودکارآمدی مفهوم مهم نظریه بندوراست. 

 ایجاد تغییر و تحول با یکدیگر کار کنند.

 ۱۳۲مجموعه روان آموز، صفحه 

 

 ۳گزینه  -9۳

یجه بتلهایم معتقد بود کودکان درخودمانده، دچار شکست در حس خودمختاری شده اند. کودکان درخودمانده طی رشد به این نت
کنند ناخواسته هستند و هر شود. آنها حس میاند که اعمالشان روی محیط به اضطراب، بی تفاوتی یا بی قراری منجر میرسیده

 گیرند هیچ کاری نکنند. دهند و تصمیم میشود. به این ترتیب حس ابراز وجود خود را ازدست میعملشان به تخریب منجر می

 ۲۱۱مجموعه روان آموز، صفحه 



 

 

 ۳گزینه  -9۱

از آنجا که منطق عملیات عینی به حضور مادی شی وابسته است، نمی توان آن را درباره هر مفهوم و در هر زمینه ای به کار بست. 

های مبتنی بر عملیات عینی از یک قلمرو به قلمروی دیگر انتقال پذیر نیست. به همین دلیل شاهد ناهمترازی افقی در استدالل

یعنی یک تراز یکسان برای زمان بروز عملیات های مختلف وجود ندارد )برای مثل ممکن است به نگهداری داخل مرحله هستیم، 
 مقدار رسیده باشد اما هنوز به نگهداری جرم نرسیده باشد(.

 ۱۳مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -9۳

 بطور مستقل مساله حل بوسیله که است، فعلی رشد بین سطح رشد که توسط ویگوتسکی مطرح شده است؛ فاصله تقریبی حوزه

تواناتر، حاصل می شود. این شیوه را  افراد یا بزرگساالن راهنمایی با مساله طریق حل از که بالقوه، رشد سطح و شود، می تبیین

 یادگیری اکتشافی هدایت شده می نامیم. 
 ۱۴۰مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -9۳

ای، توانایی ای.  منظور از تفکر گزارهقیاسی، تفکر گزاره -عبارتند از: استدالل فرضیویژگی های اصلی مرحله عملیات صوری 

 ها )اظهارات کالمی( بدون رجوع به شرایط دنیای عملی است. نوجوان در ارزیابی منطق گزاره

 ۶۱مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -9۳

خودپیروی. کودک در مرحله دیگرپیروی قوانین  -دیگرپیروی -رویمراحل تحول اخالقی در نظریه پیاژه طبق ترتیب زیر است: ناپی

را ثابت و غیرقابل تغییر می داند که توسط بزرگساالن تدوین شده اند و کورکورانه از آن اطاعت می کند. اما در مرحله خودپیروی 
-به عنوان ابزار انسانی در نظر گرفته میشود و قوانین بینی و ایجاد ظرفیت عملیاتی، مشارکت با دیگران دیده میبا رفع خودمیان

 شوند که به شکل منصفانه برای همکاری تدوین شده اند )نه قوانین ثابت و غیرقابل تغییر مثل قبل(

 ۱۲مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -9۳

ویگوتسکی به آموزش از طریق کمک بیرونی بزرگساالن و همساالن تواناتر اعتقاد داشت.  منتقدان اظهار می کنند که کمک بیرونی 

 ممکن است استقالل کودک را کاهش دهد. 
 ۱۴۰مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -99

های بزرگساالن  فرمان سازی درونی بر داخت. اولوریا از شاگردان ویگوتسکی بود که به بررسی تنظیم رفتار به صورت کالمی پر

 اطاعت می دیگران های فرمان از ابتدا در کودک تاکید داشت. لوریا بر ریشه های اجتماعی خودنظم دهی تأکید داشت و معتقد بود

 دهد. می فرمان خودشان به سپس و کند

  ۱۳۱مجموعه روان آموز، صفحه 

 ۱گزینه  -98

چامسکی معتقد است در همه افراد از جمله بزرگساالن سخن گفتن شامل خطاها، لغزش های کالمی، شروع پر از اشتباه و 
شکستگی جمالت است. این اشتباه ها به دلیل عواملی مثبت بی دقتی، خستگی و لغزش های حافظه است. با وجود این، چنین 

یی تمیز بین جمله های رسا و جمله های نارساست، بسیار مهم است. این نواقص عملکردی در مقابل شایستگی که شامل توانا

 تسلط کودک ناشی از عوامل محیطی نیست بلکه درون زاد است و از یک سیستم فطری ناشی می شود. 



 

 

دارای دقت کنید که منظور از محدودیت های درون زا در نظریه چامسکی این است که ارتباطی با اشتباهات گرامری ندارد: ذهن 

محدودیت هایی است که قواعدی را که به آنها توجه می کنیم، محدود می کنند. بنابراین کودکان نیازی ندارد همه قواعد و نظام 
 های گرامری قابل تصور را بدانند، چون از قبل می دانند که دستور زبان آنها باید نوع خاصی باشد. 

مجموعه روان آموز،  ولی آن خط مورد نظر طراح را ننوشته ایم که اضافه میکنیم  ما به کلیه مطالب فوق در جزوه اشاره کرده ایم

  ۱۲۱صفحه 

 ۳گزینه  -8۴

لوینسون و وایالنت نظریه های روانی اجتماعی بزرگسالی را به سبک اریکسون ارایه کرده اند.)دقت کنید که درست است اریکسون 

نمی تواند صحیح  ۴کل چرخه تحول را در نظر گرفته است اما لوینسون فقط به مراحل بزرگسالی او پرداخته است پس گزینه 
 باشد(. 

ه فرد با یک سری تکالیف تعارضی روبه رو می شود که ممکن است به شکل مثبت یا منفی حل شوند. از نظر اریکسون، در هر مرحل

لوینسون نیز مانند اریکسون رشد را زنجیره ای از مراحل می داند که از لحاظ کیفی مجزا هستند. در هر مرحله نیروهای زیستی و 
 اجتماعی چالش های جدیدی ایجاد می کنند که باید حل شوند. 

 ۱۱۱و جلد دوم صفحه  ۱۶۲مجموعه روان آموز، جلد اول صفحه 
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 ۳. گزینه 8۳سوال 

از  یا مرتبه است. عقل هیوالنی )بالقوه، مطلقه( یوالنیعقل هَابن سینا برای عقل نظری چهار مرتبه ذکر کرده است. مرتبه اول 

و صور همه موجودات را از مواد آن ها انتزاع کند تا  اتیرا دارد تا ماه نیاز نفس است که استعداد ا یقوه ا ایاز نفس  ینفس، جزئ

 .ردیآن صور را به عنوان صورت آن مواد در نظر بگ

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۰۲صفحه 

 ۳. گزینه 8۳سول 

 . یکنواختی. ۳. سودمند برای سازگاری ۲. استقالل از تجربه ۱نظر رواقیون عبارت بود از: ویژگی های غرایز از 

غریزه تحت تاثیر عوامل محیطی قابلیت تغییر دارد )یعنی اگرچه اساس آن غیراکتسابی است ولی اکتسابی نیز هست(. به همین 

 . اکتسابی، محیطی، مسموع.۲مطبوع، غریزی، طبیعی . ۱دلیل حضرت علی علیه السالم، عقل را به دو نوع تقسیم می کنند: 

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۴۳صفحه 

 ۳. گزینه 8۱سوال 

نفس مطمئنه: شخصیت در این مرحله، تحت سیطره کامل عقل قرار دارد و عقل است که مسیر اعمال و افکار انسان را تعیین می 
و اطمینان و رضامندی و به عبارتی روح و ریحان بر او غلبه می کند. او در مقابل لذت و  کند. انسان از مرحله حزن و خوف گذشته

درد حالتی یکسان دارد و همیشه راضی است. از نظر او، هرچه از دوست رسد نیکوست. بنابراین عقل موجب رسیدن فرد به نفس 

 مطمئنه می شود.

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۲۴صفحه 

 ۳. گزینه 8۳وال س

 هوی در لغت به معنای خواستن و میل است. هوای نفس به معنای میل به سمت لذت و دوری از درد و ألَم است.

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۰صفحه 

 ۳. گزینه 8۳سوال 

یری غریزه بیشتر از بازتاب است و به همین داروین معتقد بود که غریزه دارای بازتاب های پیچیده است با این تفاوت که انعطاف پذ

 جهت رفتارهای غریزی تنوع بیشتری دارند.

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۴۳صفحه 

 



 

 

 ۱. گزینه 8۳سوال 

ا از نظر مالصدرا درباره جدا بودن نفس و بدن از هم، با نظر مشائیان متفاوت است. مشائیان معتقد بودند نفس و بدن دو موجود جد
هم هستند که ذات آن ها باهم متفاوت است. ذات بدن، مادی و ذات نفس، غیرمادی است. مالصدرا معتقد بود که نفس و بدن اصال 

ماهیت متفاوتی ندارند بلکه نفس و بدن در ابتدا یک موجود مادّی است که در پایین ترین مرتبه وجودی قرار دارد. سپس این 

فت و پیمودن مسیر کمال، به مراتب باالتر یعنی مراتب غیرمادّی و روحانی میرسد )نظریه تشکیک موجود مادی از طریق کسب معر

وجود(. در واقع نفس در آغاز حدوث و ایجادش، جسمانی و مادّی بوده است اما بر اساس حرکت جوهری، ذات و جوهرش در مسیر 

 می شود.رسیدن به کمال تغییر می کند و به موجودی روحانی و مجرد تبدیل 

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۳۶و  ۱۳۲صفحه 

 ۳. گزینه 8۳سوال 

قوه نزوعیه با قوای حاسّه، متخیّله و ناطقه به صورت هماهنگ عمل می کند. هیچکدام از قوای حاسّه، متخیّله و ناطقه برای انجام 

خدمت بگیرند و از طریق آن بدن را به حرکت درآورند. بنابراین اراده و عمل کافی نیستند مگر اینکه این سه قوه، قوه نزوعیه را به 
اختیار از قوه نزوعیه سرچشمه می گیرند. اگر قوای حساسه و متخیله، نزوعیه را به خدمت بگیرند به این حالت اراده می گویند که 

به این حالت اختیار می گویند که فقط مخصوص  مشترک میان انسان و حیوان است. اما اگر ناطقه، قوه نزوعیه را به خدمت بگیرد

 انسان است.

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۲صفحه 

 ۳. گزینه 89سوال 

روانشناسان جدید برخالف فالسفه به حاالت روانی یا کیفیات نفسانی می پردازند. همچنین روش تحقیق امروزی بر خالف گذشته 

 و تجربه است. که عقلی بود، بر اساس مشاهده

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۲۰صفحه 

 ۱. گزینه 88سوال 

متخیّله)متفکّره(: همانند قوه مصوره کندی است و صورت محسوسات را در غیاب آن ها از دامنه حواس، درک می کند. همچنین 

که این صورت های جدید ممکن است واقعی یا خیالی  می تواند در خواب یا بیداری صور مختلف را با هم ترکیب یا از هم جدا کند

باشند. ادراک پدیده های سودمند و زیان بخش یا لذت بخش و آزاردهنده، و همچنین نیروی تخیل و بازآفرینی پدیده ها توسط 
ه شود به آن متفکّره این قوه انجام می شود. اگر این قوه توسط وهم به کار گرفته شود به آن متخیله و اگر توسط عقل به کار گرفت

 یا مفکّره می گویند.

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۲صفحه 

 

 



 

 

 ۳. گزینه ۳۴۴سوال 

بر اساس نظر حکمای پیشین )فالسفه مشائی( قوه مدرکه )حواس ظاهری و باطنی( مخصوص نفس حیوانی است و جزئیات مادی 
س ناطقه است. اما مالصدرا با توجه به اینکه انسان را به صورت دو موجود را درک می کند و درک کلیات و معقوالت مخصوص نف

متمایزِ مادی و غیرمادی تصور نمی کرد، معتقد بود تمامی قوای انسان )حواس ظاهری، حواس باطنی و قوه ناطقه(، مجرد و 

 غیرمادی هستند. محل این قوا درون مغز و بدن نیست بلکه خارج از جسم است. 

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۴۰و  ۱۳۱صفحه 

 ۱. گزینه ۳۴۳سوال 

 وهم، متوهمه، واهمه، وهمیه )نفس حیوانی(: این قوه در آخر تجویف )حفره( وسط مغز یا دماغ قرار دارد.

ا درک می وظیفه این قوه، درک نامحسوسات جزئی از محسوسات و درک معنا است. مثال اینکه یک گوسفند، دشمن بودن گرگ ر
کند اگر چه در ظاهر این دشمن بودن گرگ قابل مشاهده نیست. یا حس محبتی که کودک هنگامی که مادرش را می بیند نسبت 

 به او دارد.

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۰۲صفحه 

 ۳. گزینه ۳۴۳سوال 

و حیوانی و انسانی فرق گذاشته و آن ها را همانند ابن  بین نفس نباتی« معارج القدس فی مدارج معرفة النفس»غزالی در کتاب 

 سینا و فارابی و ارسطو تعریف کرده است:

. نفس نباتی: کمال اول برای جسم طبیعی آلی است از آن جهت که نمو )قوه نامیه(، تغذیه )قوه غاذیه( و تولید مثل )قوه مولده( ۱

 می کند.

لی است از آن جهت که مدرک )درک کننده( جزئیات و متحرک باالراده )حرکت . نفس حیوانی: کمال اول برای جسم طبیعی آ۲

 کننده دارای اراده( است.

 غزالی برای نفس حیوانی دو نوع قوه در نظر می گیرد: الف( قوای محرکه و ب( قوای مدرکه

ی ظاهری عبارتند از حواس پنجگانه غزالی قوای مدرکه را دو نوع می داند که در احساس و ادراک نقش دارند: ظاهره و باطنه. قوا

 شامل بینایی، بویایی، المسه، چشایی، شنوایی. قوای باطنی نیز عبارتند از قوه خیال، وهم، تفکر، حفظ، تذکر. 

 قوای باطنه را سه نوع می داند:« معراج السالکین»غزالی در کتاب 

 خیال( از آن ها را دارد.حس مشترک که هم وظیفه دریافت صورت ها و هم وظیفه نگه داری )قوه  -

 قوه وهمیه که وظیفه اش درک معانی جزئی است. -

 قوه مفکره که از طریق ترکیب صورت ها، معانی بدیع و تازه را بوجود می آورد. -

 . نفس انسانی: کمال اول برای جسم طبیعی آلی است از آن جهت که اختیار عقلی دارد و استنباط و ادراک کلیات می کند.۳



 

 

 کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز ،۱۲۱صفحه 

 ۱. گزینه ۳۴۱سوال 

( حافظه، ذاکره، ۴( وهم، متوهمه، واهمه، وهمیه )نفس حیوانی(، ۳( مصوره یا خیال، ۲( حس مشترک، ۱حواس باطنی عبارتند از: 

 متفکره(-)متخیله ( متصرفه۲متذکره، 

 آموز، کتاب علم النفس به زبان ساده روان ۱۱۶و  ۱۰۱صفحه 

 ۳. گزینه ۳۴۳سوال 

این فضایل در نفس فضیلت چهارمی به نام عدالت  ترکیب و نفوذگردند. از   همه فضایل نهایتاً به عفت، شجاعت و حکمت باز می

 .است )مادر خوبی ها( آید که ام الفضایل پدید می

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۲۴صفحه 

رسیدن انسان به آخرین حد کمال یعنی عقل مستفاد می داند؛ به طوری که انسان شایستگی این را پیدا فارابی، سعادت واقعی را 

 کند که عقل فعال، معقوالت را به او افاضه کند و برساند. بنابراین، تعقل است که انسان را سعادتمند می کند.

 ، کتاب علم النفس به زبان ساده روان آموز۱۰صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 89تشریحی سواالت روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان، ارشد  پاسخ

 

 

 (۳)سنجش: گزینه  ۳گزینه   -۳9۳

امواج تتا و بتا دیده می شود. همچنین در این مرحله سمپاتیک فعال است و افزایش ضربان قلب و تنفس دیده می  REMدر خواب 

 (۲۲۰شود. )مجموعه روانشناسی فیزیولوژی روان آموز، صفحه 

هم نقش دارد، بنابراین  REMبرای شروع خواب متعارف افزایش سروتونین الزامی است. با این وجود سروتونین در سرکوب خواب 

در مراحل سوم و چهارم خواب متعارف به تدریج سروتونین کاهش می یابد. شاید کاهش سروتونین باعث دیدن رویا می شود 

 (۲۲۲صفحه  ))مجموعه روانشناسی فیزیولوژی روان آموز،

صحیح است. اما سنجش  ۴آنچه در مجموعه روان آموز خوانده اید، خط مستقیم کتاب اصلی بوده است. بنابراین طبق منبع گزینه 

 را مشخص کرده است.  ۲گزینه 

 ۳گزینه  -۳9۳

 یجانیه حاالت از محدود شناخت به اصطالح نیا گر،ید عبارت به. است احساسات انیب یبرا واژگان فقدان یمعن به ا،یمیتا یالکس

 ،یانیب یها جنبه با جانیه یتجرب و یشناخت یها جنبه نیب شوند، یم فیتوص صفت نیا با که یافراد. دارد اشاره گرانید و خود

 (۱۴۶)مجموعه انگیزش و هیجان روان آموز، صفحه  .کنند یم جادیا یاندک یکپارچگی آن کیولوژیزینوروف و یرفتار

 ۱گزینه  -۳9۱

طبق یک فرضیه درک هیجانات ناخوشایند مربوط به نیمکره راست و هیجانات خوشایند مربوط به نیمکره چپ است )مجموعه 
(. از آنجا که لوب پس سری نقشی در پردازش هیجانات ندارد و این وظیفه به عهده سیستم ۶۳فیزیولوژی روان آموز، صفحه 

پاسخ  ۳( گزینه ۲۲تشکیل می دهد )مجموعه فیزیولوژی روان آموز، صفحه  لیمبیک در لوب گیجگاهی است که سیستم عاطفی را

 صحیح است. 

 ۳گزینه  -۳9۳

 در یناتوان) یشیروانپر؛ (یجانیه یاستوار نا) ینژند روان؛  ییبرونگرا - ییدرونگرا: از عبارتند ظر آیزنکن از تیشخص یاصل ابعاد

مجموعه است در حالی که خلق در سایر انواع شخصیت اغلب منفی است. )(. برون گرایی اغلب با عاطفه مثبت همراه تکانه کنترل

 (۱۴۰انگیزش و هیجان روان آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳9۳

 (۱۳۳دوپامین در نظام پاداش و تقویت مغز و احساس نشاط و سرخوشی نقش دارد. )مجموعه فیزیولوژی روان آموز، صفحه 

 (۱)سنجش: گزینه  ۳گزینه    -۳9۳

( در اثر پاداش یا حذف یک تنبیه )تقویت کننده منفی( BASطبق نظام نزدیکی )نظام روی آورد رفتاری یا فعال سازی رفتاری/ 

مثال وقتی فرد وسواسی با شستن مکرر دستهایش احساس آرامش می کند رفتار تقویت می شود و نزدیکی یاد گرفته می شود 
مجموعه ) این نظام را فعال می کند.  تار شرطی شده که به پاداش منجر شده باشدهر رف به طور کلی، رفتارش تقویت می شود.

چون اعتیاد نیز یک رفتار شرطی شده است که به پاداش (.  این امر را در اعتیاد نیز می بینیم ۲۱۱  فیزیولوژی روان آموز، صفحه



 

 

 )پاداش( یا اثرات منفی ترک کاهش می یابد )تقویت وقتی فرد با تجربه اثرات مصرف مکرر ماده آرامش می گیردمنجر شده است. 

 تقویت می شود که مجددا رفتار را تکرار کند.  منفی(
را مشخص کرده است که ما برای توجیه آن اشاره ای در منابع نیافتیم. اگر شما  ۳با وجود توضیحی که داده شد، سنجش گزینه 

برای ما ارسال کنید در غیر این صورت می توانید با اعتراض در سنجش،  پاسخی برای این سوال مستقیما در منابع اصلی یافتید

 پاسخ را پیگیری کنید. 

 ۳گزینه  -۳9۳

موضوع مورد  کیسخن گفت که  یروان یگذار هیتوان از سرما یم ینامد. زمان یم یروان یگذار هیافراد را سرما نیب یانرژ دیفرو

در این آورد.  یمکرر را به وجود م التیتصورات و تخ ،یروان یگذار هیرماسموضوع با  کینباشد. تصاحب  یابیعالقه فورا قابل دست
حالت موضوع بیرونی و واقعی که نیاز را ارضا کند در دسترس نیست و فرد برای ارضا باید با توجه به تجربیات و خاطرات گذشته 

ا به راه بیاندازد ) ارضا شود(. این تصورات خیالی مثال اش موضوع بیرونی را در ذهنش مجسم کند و به صورت خیالی آن خاطرات ر

 (۲۲بارزی از فرایند تفکر نخستین هستند )مجموعه انگیزش و هیجان روان آموز، صفحه 

 ۱گزینه  -۳99

 یاحتمال یها دیتهد و خطر یریناپذ مهارمربوط به  اضطراب از نظر او. است یریناپذ مهار و نانیاطم عدم بارلو هینظر یاصل هسته

)مجموعه انگیزش و هیجان روان آموز، صفحه . است فرد دسترس در و حال زمان در نظر مورد موضوع ترسدر  که یحال در است،

۱۴۲) 

 ۳گزینه  -۳98

نخاعی، معموالً ارائه دهنده اطالعاتی در زمینه رنگ، وزن مخصوص، -آزمایشگاهی مربوط به تجزیه مایع مغزی گزارش های

های دیگر هستند. به عالوه مایع مغزی نخاعی ممکن است از نظر  های سفید، گلوکز و الکترولیت ، شمارش گلبولها پروتئین شمارش
گلبول  نخاعی نرمال حاوی تعداد کمی گلبول سفید است و فاقد-یا الکتات نیز آزمایش شود. مایع مغزی ها ایمونوگلوبینوجود

 . است قرمز

های سدیم مقدار زیادی یون کلر  است. یون های سدیم وابسته یون انتقال فعال ها عمدتا به ترشح مایع از شبکه کروئید به درون بطن

کند. این دو با هم مقدار مواد درون مایع مغزی  کشند، زیرا بار مثبت یون سدیم بار منفی یون کلر را جذب می هم به همراه خود می
دهند و بدین وسیله باعث اسمز تقریباً فوری آب از غشا و در نتیجه تأمین مایع  ظر اسمزی فعال اند افزایش مینخاعی را که از ن

 .شوند ترشح می

 منبع: ویکی پدیا 

 (۳)سنجش: گزینه  ۳و  ۳گزینه  -۳8۴

طبق کارکردهای مهم آمیگدال )بادامه( و هیپوکامپ می دانیم که این دو عملکردهای مشترکی در واکنش های هیجانی دارند و در 
عین حال هیپوکامپ در یادگیری نقش دارد. بخش اول سوال که مربوط به هیجانات است به آمیگدال و بخش دوم که مربوط به 

در عین حال، هیپوکامپ در واکنش های هیجانی نیز نقش دارد چرا که بخشی از مدار یادگیری است به هیپوکامپ مربوط است. 

پاپز در دستگاه لیمبیک است. دستگاه پاپز که مبنای هیجان هاست و همچنین دستگاه ضبط مغز نیز محسوب می شود بخشی از 

 (.  ۲۴۱و  ۱۰۳روان آموز، صفحات  )مجموعه فیزیولوژیکدستگاه لیمبیک است که از هیپوکامپ شروع و به آن برمی گردد 
سنجش گزینه یک را مشخص کرده است، با این حال گزینه دو نیز می تواند صحیح باشد. اینکه آیا طراح خطی از منبع خاصی را 

مدنظر داشته است مشخص نیست، اما به نظر نمی رسد که اجبار برای انتخاب بین این دو گزینه صحیح باشد. اگر اشاره ای به 

 دگیری نشده بود، گزینه یک مناسبتر بود. یا
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84


 

 

 3گزینه  -۳8۳

مهم ترین مسیر پاداش مغز است. این نوار از نورون های دوپامینرژیک مغز میانی در تگمنتوم )بخشی از ساقه مغز(  M.F.Bنوار 

آغاز می شود و به سمت قطعه پیشانی می رود. در مسیر خود از بخش های دستگاه لیمبیک مثل هیپوتاالموس، بادامه جانبی، 

 (.۱۰۴یزیولوژیک روان آموز، صفحه هسته سپتال و هیپوکامپ عبور می کند )مجموعه ف

 ۳گزینه   -۳8۳

خواب گردی یکی از انواع پاراسومنیا است. همه انواع پاراسومنیا چهار ویژگی مشترک دارند: در مراحل عمیق خواب )مرحله سه و 

ه می شوند، چهار خواب متعارف( ایجاد می شوند و ارتباطی به خواب متناقض ندارند و به همین دلیل در اوایل شب بیشتر دید
)مجموعه فیزیولوژیک روان بیمار به سختی از خواب بیدار می شود، پس از آن چیزی به خاطر ندارد، در کودکان شایع تر هستند. 

 (۲۲۲آموز، صفحه 

 ۳گزینه  -۳8۱

 نظریه این براساس. دادند قرار بررسی مورد را افراد عملکرد و برانگیختگی سطح بین رابطه معکوس، U نظریه در دادسون و یرکز

 انگیختگی سطح اگر اما. دارد مطلوبی بسیار عملکرد و کند می لذت احساس فرد باشد متوسط حد در انگیختگی سطح که زمانی

 وقتی. است ضعیف عملکرد باشد کم انگیختگی سطح وقتی. یابد می کاهش فرد کارایی و عملکرد باشد، متوسط حد از زیادتر یا کم

مجموعه انگیزش و هیجان ). آید نمی پایین آن شدت اما آید، می پایین عملکرد کارایی و کیفیت باشد می زیاد انگیختگی سطح که

 ( ۱۰روان آموز، صفحه 

  ۳سنجش: گزینه  -۳8۳

 برای این سوال پاسخی نیافتیم. می توانید در یافتن پاسخ این سوال در منابع اصلی به ما کمک کنید. 

 ۳گزینه  -۳8۳

 دادهایرو نکهیبر ا یاعتقاد فرد مبن جهیکه اغلب در نت یا ژهیحالت واینگونه تعریف کرد: آموخته شده را  یمفهوم درماندگ گمنیسل

 رییرفتار او تغ جهیفرد در نت یرشته تجربه که در آن پاسخ ها کیبعد از  گر،یبه سخن د. شود یم جادیدر او ا ستندیدر کنترل او ن

(. این امر ۶۲)مجموعه انگیزش و هیجان روان آموز، صفحه  مستقل هستند گریکدیرفتار او از  جهیآموزد که رفتار و نت یکند، م ینم

 به انتظار پیامد اشاره دارد یعنی وقتی فرد دیگر انتظار ندارد که با رفتارش بر روی پیامدها کنترلی داشته باشد.  

سلیگمن با نظریه اسنادها گره خورده است. در واقع وقتی فرد به اما گزینه یک نیز می تواند صحیح باشد. همه می دانیم که نظریه 

درماندگی آموخته شده می رسد، اسنادهای فرد از درونی به بیرونی تغییر می کند. از نظر راتر نیز اسنادها بر انتظارات تاثیر دارند و 

بیرونی )مجموعه انگیزش و هیجان روان آموز، فردی با اسناد درونی به تالش و توانایی خود تکیه دارد نه عوامل کنترل کننده 

 (۶۲صفحه 

به نظر ما، اجبار برای انتخاب بین گزینه یک و دو صحیح نیست و هر دو می تواند صحیح باشد. اما شاید طراح به خط خاصی از 

 یک منبع خاص اشاره داشته است!

 

  

 

 
 


