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 متون روانشناسی به زبان انگلیسی:

 

 :   1متن 
 

دنیل گلمن مشغول بحث در مورد آزمایش مشهور خود یعنی کنترل هوس های ناگهانی در یک سخنرانی در سانفرانسیسکو می باشد و  

توجه کامل حضار را به خود جذب کرده است . گلمن یک روانشناس و نویسنده موضوعات علمی می باشد ، مولف کتاب پرفروش هوش 

اکتشافات اخیر درمورد مغز که اثبات می کند ثبات هیجانی از ضریب هوشی در تعیین موفقیت یک  هیجانی ، کتابی شگفت انگیز درباره  

فرد در زندگی مهم تر است . یکی از مباحث اصلی کتاب که گلمن برای حضار ، متشکل از مدیران بنیاد ، آموزگاران و اعطاکنندگان 

 ل پیش انجام شده است و گلمن آن را چالش مارشمالو می نامد .  کمک هزینه های تحصیلی توضیح می دهد آزمایشی است که سی سا

به طور جداگانه به داخل اتاقی در دانشگاه استنفورد خوانده شدند . در این اتاق   1960ساله در دهه    4در این آزمایش ، تعدادی کودک  

 مردی مهربان یک مارشمالو به هر کدام از آنها میداد و می گفت که می توانند آن را همان لحظه بخورند یا برای او صبر کنند تا از بیرون

 دو مارشمالو دریافت کنند .   برگردد و

گلمن همه را می خنداند زمانی که فیلمی را تعریف میکند که پیش دبستانی ها در آن منتظر می شدند که مرد مهربان برگردد . برخی  

گاه کنند ، یا بازی از آنها چشم هایشان را پوشانده بودند یا سرشان را روی بازوهای خود قرارداده بودند که مجبور نباشند به مارشمالوها ن

  –می کردند یا آهنگ می خواندند تا حواسشان را از همان یک مارشمالو باقی پرت کنند و برای جایزه دو برابری منتظر بمانند . دیگران 

ه در این به راحتی هنگام مشاهده ترک آن مرد ، مارشمالو را ظرف چند ثانیه خوردند . گلمن ادعا می کند ، آنچ –تقریباً یک سوم گروه 

آزمایش شگفت انگیز است ، قدرت تشخیصی این است : دوازده سال بعد همان کودکان را که اکنون نوجوان بودند را جمع کردند و دوباره 

تمایز اجتماعی و هیجانی بین کودکانی که مارشمالو را خورده بودند و آنهایی که لذت   "مورد آزمایش قرار گرفتند . به گفته گلمن  

 به تعویق انداخته بودند چشمگیر بود .  خوردن را

  . داشتند  نسبت دیگران  به  بیشتری  اجتماعی  آشکاری شایستگی  به طور  بودند  مقاومت کرده  مارشمالو  مقابل خوردن  افرادی که در 

قرار می  احتمال کمتری داده می شد که تحت فشار روحی به وحشت بیافتند یا سیر قهقرایی طی کنند و یا هنگامی که تحت فشار  "

گیرند عصبی شوند و نظم خود را از دست دهند : آنها چالش ها را می پذیرفتند و دنبال می کردند به جای اینکه آنها را رها کنند و حتی 

 در مواجهه با مشکالت آنها باه خود متکی و با عزت نفس ، قابل اطمینان و مورد اعتماد بودند .  

رشمالو را برداشتند احتمال بیشتری داشت که در نوجوانی از ارتباطات اجتماعی سرباز زنند ،  آن یک سوم یا چیزی در این حدود که ما

در اثر ناکامی آشفته شوند ، در مورد خود به عنوان فردی بی ارزش فکر کنند ، در اثر فشار روحی از حرکت بیافتند ، نسبت به دیگران 

 ی با خلق و خویی تند واکنس نامتعارف نشان دهند .  بدگمان و مستعد حسادت شوند و یا در مقابل شرایط خاص

و آیا همه اینها فقط به خاطر یک مارشمالو است ؟ در حقیقت گلمن توضیح می دهد که همه اینها به خاطر یک نورون در مغز است که  

و مستقیماً به آمیگدال    – ردد  ناحیه ای در مغز که تصمیمات منطقی در آن اتخاذ می گ  – اخیرا کشف شده است و از نئوکورتکس میگذرد  

صورت می پذیرد و برای استفاده در   "جنگ و گریز    "یا ناحیه هیجانی مغز می رسد . در اینجاست که واکنس های بدوی تر و سریعتر  

،   آینده ذخیره می شود . گلمن می گوید هر چه در دوران نوجوانی خاطرات هیجانی شامل عصبانیت ، ناکامی ، اضطراب ، افسردگی 

هوس های ناگهانی و ترس بیشتر روی هم انباشته شود ، آمیگدال یعنی مرکز احساسات مغز می تواند کنترل قسمت های دیگر مغز را 

از طریق سر ریز کردن آن با احساسات قوی و نامناسب به دست گیرد و باعث شود بعداً از خود بپرسیم چرا من از خود واکنش نامتعارف  

 نشان دهم ؟  

 

   4ینه ( گز1

  2( گزینه 2

  2( گزینه 3

  1( گزینه 4

 4( گزینه 5
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 --------------------------------------------------------------------------------- 

  :2متن  
 

که سه نوع   افتند یدهد . آنها در  یم   ی در واقع معن  "شانس    "داشته اند به آنچا    ی نگاه  شرویپ   ی دانشگاه ها  یروانشناسان در برخ  راًیاخ

به ارث بردن ژن   ای ثروتمند    یمانند تولد در خانواده ا  یطیآنها شرا  نی دهند . اول  یوجود دارد که افراد معموالً به شانس ارتباط م   تیوضع

 تیوضع  نیدهد . دوم  رییتولد خود را تغ  طیتواند شرا  ی است که نم  یکنترل هر فرد  یورا  طینوع شرا  ن یاست . مشخصاً ا  یزشور  یها

برخورد   ا ی  م یانداز  ی دو تاس را م  ی است مانند تاس انداختن که خارج از کنترل ماست . شانس هفت آوردن وقت  ی حوادث پراکنده اتفاق

  دهیمالقات با همسر ا ا ی یی ایشامل به دست آوردن شغل رو طیبر احتماالت است . نوع سوم شرا یشهاب سنگ در حال سقوط مبتن کی

  . تا شانس میآنها داشته باش یبر رو یشتریکنترل ب م یما احتماال قادر ندیگو  یاست که محققان م یا هیناح نیسوم نیآل شماست . ا

بگذارند .   ریشانس خودشان تاث  یبر رو   ی بد  ای توانند به طرق خوب    ی ، معتقد است که انسان ها م  زمنیاز انگلستان ، رابرت وا  یمحقق

 ن یب  یبدشانس اند ، انجام داد . او ارتباط واضح  ا یکه معتقد بودند ذاتاً خوش شانس    یافراد  یرا بر رو  شاتیاز آزما  یمجموعه ا  زمنیوا

کرد . اوال ، آنها    دایکرد . او چهار نگرش مهم و اعمال افراد خوش شانس را پ   دایپ   که داشتند را  یشانس  زانیو م  ندگاننگرش شرکت کن

بر    یماتیبرند . دوما ، آنها به شَم ِّ خود اعتماد دارند و اغلب تصم  یبهره را م  نیشتریب  تهایدارند و از موقع  ینسبت به فرصت ها گشودگ

کنند تا ارتباط خود را با حس ششم شان حفظ کنند . سوما آنها به طور   یم   وگای  ایاز آنها مکاشفه    یار ی. بس  دکنن  یاساس آن اتخاذ م

خندند که    یزنند و م  یلبخند م  شتریب  نکهیا  یعنی. داشتن نگرش مثبت    فتندیخوب اتفاق ب  یزهایکنند و انتظار دارند چ  یفکر م  یمثبت

آنچه خوب است در هر   یتا بر رو  لندیراد خوش شانس ما آورند . چهارما اف  ی به وجود م  یخوب  یها  تیرا جذب کنند و موقع  گرانید

 ی نم  دیناام  ی افراد خوش شانس نوعا به سادگ  تا یجنبه بد دارند و نها  یبه تمرکز رو  لیتما  یکه افراد منف  یتمرکز کنند در حال   تیموقع

  . شوند

داشته   یخواست که دفترچه ا  ی داد تا خودششان را خوش شانس تر سازند . او از آنان م  ی به افراد آموزش م  نیهمچن  زمنیوا  پروفسور

داشتند   یکه عادت به احساس بدشانس  ی. بعد از چند روز افراد  سندیافتد را بنو  یرا که هر روز اتفاق م  یخوب  یزهایباشند و فقط چ

 کردند .  یشتریب یداشتند ، احساس خوش شانس یشانس که از ابتدا احساس خوش یی کردند و آنها یسشروع به احساس خوش شان

 

  4گزینه  (6

  3( گزینه 7

  2( گزینه 8

 4( گزینه 9

 2( گزینه 10

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 : 3متن  
 

 ی کیرا به عنوان    یشد . افراد معموالً شوخ طبع  ی در نظر گرفته م  یت یمشخصه شخص  کیبه عنوان    یاد یمدت ز  یبرا  یحس شوخ طبع

همسر بالقوه . به   ا یکارمند هستند ،    ا ی  ی که به دنبال انتخاب دوست ، هم اتاق  ی کنند هنگام   یم   یمشخصه ها طبقه بند  ن یاز مهم تر

 یشتریب تیشود که آنها موفق یبه فروشندگان گفته م  ای جوک آغاز کنند  کیرا با  شانیکه صحبت ها دشو یگفته م یسخنرانان عموم

  . را قبل از گام فروش بخندانند انشانیخواهند داشت اگر مشتر

، یکند . به طور واضح  یرا طوالن  یزندگ   یتواند استرس را کاهش دهد و حت  یکند خنده م  یوجود دارد که مشخص م  یپزشک  قیتحق  کی

 قت یدهند . اگرچه چند حق  یاختصاص م  یفکر درباره موضوع شوخ طبع  یرا برا  یادیاز افراد وقت ز  ی مهم است اما تعداد  یشوخ طبع

  . بداند ید درباره شوخ طبعی با  یمهم وجود دارد که هر کس

آموزند که چه   یخود م  نیندارند اما به سرعت از والد  یحس شوخ طبع  چی. کودکان ه  یو ارث  یاست و نه ذات  یآموختن  یشوخ طبع  اوال

خود را   یممکن است که حس شوخ طبع  نیا  جهیآموزند . در نت  یها م  لمی، مجالت و ف  ونیخنده دار است و بعداً از کتابها ، تلوز  یزیچ

 ی کامالً انتزاع   یاست که شوخ طبع  نیا  دیداشته باش  اد یبه    دیکه با   یگرید  قتیست که سن تان چقدر است . حقیو مهم ن  دیبهبود ده
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از  فهیکتاب لط  کیکند .   یم رییتغ  گرید  یبه گروه  ی ، کشور به کشور و از گروه  گریبه عصر د یاست . آنچه که خنده دار است از عصر

است   زیما تعجب برانگ  یباشد که برا  یم  ییدربردارنده جوک ها  نیباشد اما همچن  یارخنده د  یقرن نوزدهم ممکن است شامل جوک ها

ر از کشو  دیکه در حال بازد  یهنگام  یبرو  یکمد  شیاگر شما به نما  یچرا آن خنده دار بوده است ؟ به طور مشابه  میبدان  میخواه  یو م

ممکن است  نی. ا  دیاگر زبان آنها را به طور کامل بفهم  ی، حت  رانتماشاگ  ریمشابه سا  دی نخند  دی، شما احتماال آنچنان شد  یهست  یگرید

به خاطر   نای  اما   – خنده دار نخواهد بود    ی لیکه هرگز خ  دیفهمیرا نم  استمداریس  کیدرباره    ی فرهنگ  ی چون شما مرجع ها  فتد یاتفاق ب

  . استکه خنده دار  کنندیمختلف فکر م   یدر آنچه مردم در کشورها یا هیپا یوجود تفاوت ها

مختلف   نیموضوع در سن  نیا  نیو همچن  ابند ی   یرا خنده دار م   یمتفاوت   یزهاینشان داده اند که مردان و زنان چ  نیهمچن  مطالعات

.  د یکن یخود استفاده م یکه از شوخ طبع یزمان دیبه مخاطب خود توجه کن د یدهد که شما با ینشان م نهایدهد . همه ا یها رخ مگروه

 باشد .  زیآم نیتوه ا یکننده   جیگ  اریممکن است بس یگرید یبرا دی ابی ی م رآنچه را که شما خنده دا

 

  1گزینه ( 11

  2گزینه ( 12

  2 گزینه (13

  3 گزینه (14

 2 گزینه (15

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 :   4متن 
 

بدین طریق که   ، از هم گسیخته می شود  یا  فرد گسسته  آن هویت یک  است که در  روانشناختی  تفکیک هویتی، شرایطی  اختالل 

های مستقل متفاوتی در درون یک فرد خلق می شود . هر شخصیت مجزا می تواند از چند راه ، از شخصیت های دیگر مشخص شخصیت 

شود ، طریقه حرکت ، لحن و زیر و بمی صدا ، ایما و اشارات ، حاالت صورت و استفاده از زبان . فردی که از اختالل هویتی رنج می برد  

 دو الی سه شخصیت مستقل داشته باشد .  ممکن است تعداد زیادی یا فقط 

دو داستان از زنانی که واقعا از اختالل تفکیک هویتی رنج می بردند ، به طور مفصلی در کتاب ها و فیلم ها روایت شده است که برای 

کتابی توسط کربت   1950شخصیت مجزا که به نام ایو شناخته شده است . در دهه    22عموم آشنا است. یکی از آنها داستان زنی است با  

تیگپن و فیلم سینمایی با ایفای نقش ژوآن وودوارد که هر کدام سه چهره ایو نام گرفتند ، داستان اون را معرفی کردند ، عنوان به سه 

شخصیت متفاوت را تجربه می کرد. چون فقط سه تا از شخصیت ها    22چهره اشاره می کرد، در حالی که زنی که به ایو معروف بود،  

توانستند در یک زمان وجود داشته باشند ، در دو دهه بعد کاروباین سایزمور شخصیت بیست و دوم ایو در کتابی که عنوانش )من ایو می

 هستم ( بود، درباره تجربه هایش نوشت . 

یت مجزایش در طی داستان زن معروف دوم که از اختالل تفکیک هویتی رنج می برد، داستان ) سیب ل ( است ، زنی که شانزده شخص

چاپ شد. 1973مدت چهل سال به وجود آمد. کتابی که تجربه های سیبل را توصیف کرده توسط فلورا ریتا شریبر تالیف و در سال  

 فیلمی سینمایی نیز بر اساس کتاب و با ایفای نقش سالی فیلد به دنبال آن آمد .  

 

  4گزینه ( 16

 1گزینه ( 17

  2گزینه ( 18

  4گزینه  (19

 4گزینه  (20

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 5   صفحه                                         آزمون جامع اولدفترچه پاسخ تشریحی                   (1133کد) –شناسی روان 
 

 

 : 5متن  
 

کیلوگرم ، مرکز کنترل بدن است. مغز ، اطالعات را از حواس دریافت می کند، آن ها را پردازش می کند   1.4مغز انسان با وزن متوسط  

و سریعاً پاسخ ها را منتشر می کند. همچنین اطالعاتی را که منشا افکار و احساسات انسان است ، ذخیره می کند . هر سه قسمت اصلی 

 نقش خودش را در انجام دادن این عملکردها دارد .   –و ساقه مغز مخ ، مخچه  –مغز 

مخ از هر سه قسمت بزرگتر است و هشتاد و پنج درصد وزن مغز را تشکیل می دهد. الیه خارجی مخ ، قشرمخ ، یک سطح شیاردار و 

باشد که مسئول دریافت کردن و ناصاف است که سلول های عصبی را در زیرش می پوشاند . بخش های مختلف مخ ، قشر حسی می  

را   اسکلتی  های  ماهیچه  به  که دستورالعمل های حرکت  . قشر حرکتی  باشد  می  بدن  از سرتاسر  پیام های حسی  کردن  رمزگشایی 

ر فرستد و قشر ارتباطی که اطالعات را دریافت ، کنترل و پردازش می کند . در قشر ارتباطی پردازش هایی که به انسان ها اجازه فک می

 کردن می دهند اتفاق می افتد .  

مخچه ، زیر مخ در قسمت پشتی جمجمه مستقر می باشد و از توده های انباشته از سلول های عصبی ساخته شده است . این مخچه  

 است که تعادل هماهنگی و حالت بدن انسان را کنترل می کند .  

ساقه مغز که مخ و نخاع را به هم وصل می کند ، فرآیند های مختلف بدن مثل تنفس کردن و ضربان قلب را کنترل می کند . ساقه مغز 

 مسیر اصلی حرکتی و حسی است که بدن و مخ را به هم مربوط می سازد .  

 

  3( گزینه 21

  3( گزینه 22

  3( گزینه 23

  4( گزینه 24

 2( گزینه 25

--------- ------------------------------------------------------------------------ 

 : 6متن  
 

تدریس کردن به عنوان یک فعالیت حرفه ای تصور می شود که عالوه بر مدرک رسمی ، به آموزش طوالنی و پیچیده نیاز دارد . عمل 

بع خالی ، در نظر گرفته می شود . نقش دانش آموز دریافت کردن تدریس کردن به عنوان جریانی از دانش از یک منبع برتر به یک من 

)و بنابراین قادر به اشتباه کردن   اطالعات است : نقش مدرس هم انتقال دادن آن . یک تمایز واضح بین کسی که انتظار می رود بداند 

 نیست( و دیگری که معموالً یک فرد جوانتر که انتظار می رود نداند، تصور می شود .  

اما نیازی نیست که تدریس کردن حوزه یک گروهی خاص از مردم باشد ، همچنین نیازی نیست که به عنوان یک مهارت فنی و تکنیکی 

در نظر گرفته شود . تدریس کردن می تواند بیشتر شبیه هدایت کردن و یاری کردن باشد تا اطالعات را به زور به درون یک ذهن ظاهرا  

هرات خاصی داشته باشید ، بهتر است که آن را با کسی شریک شوید . شما برای اینکه آن چه را که می دانید به خالی وارد کردن . اگر م

دیگری انتقال دهید یا به آنها در تالششان برای خودآموزی کمک کنید ، نیازی ندارید که حتما مدرک به دست بیاورید . همه ما ، از 

هنگمان ، بهتر است پتانسیلمان را به عنوان مدرس شدن باور کنیم . ما می توانیم آن چه را جوانترین کودکان تا مسن ترین اعضای فر

 که می دانیم ، اگرچه ممکن است کم باشد، با کسی که به آن دانش یا مهارت نیاز داشته باشد ، به اشتراک بگذاریم .  

 

   2( گزینه 26

   4( گزینه 27

   3( گزینه 28

   2( گزینه 29

 3گزینه ( 30
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 : علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی

 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -31

 قوای نفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی )دیدگاه فارابی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

واهمه، توان چنین خالصه کرد: منمیه، محرکه، مدرکه )شامل حساسه، متخیله،  بندی قوای نفس را میآرای فارابی درباره طبقه

حافظه(، ناطقه. قوه منمیه بین نبات و حیوان و انسان مشترک است. هدف آن نمو دادن موجود زنده، حفظ بقای نوع و تامین  

توان قوه غاذیه )برای بقای فرد(، قوه مربیِّه )برای تربیت و کمال فرد( و قوه مولده )برای  و نگهداری اوست. از جمله این قوا می

 د.  بقای نوع( را نام بر

 ساده سطح سوال:  

 50النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، بنی جمالی و احدی، ص علم  منبع اصلی:

 65 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 32

 غریزه و فطرت )غریزه در رویکرد اسالمی(   مبحث:

   :پاسخ تشریحی

از تجربه،  1است:    ریز  های  یژگیو   یدارا  زهیغر  ون،یرواق  دگاه یاز د (  3  ،یسازگار  یسودمند بودن برا  ا ی  د ی( مف2( استقالل 

  .یکنواختی

عقل    فیدر تعر  ینشات گرفته است. امام عل   یشده است، از کلمات منقول از امام عل   انیاسالم ب  دگاه یاز د  زهیدرباره غر  آنچه

:  کنند یعقل را دو نوع ذکر م  یامام عل  نه،یزم نی. در اکند یم  دایپ  شیاست که با علم و تجربه افزا ای زهغری  عقل: اند فرموده

تجربه دگرگون   ریتحت تاث  زهیاست که غر  نیا  ثیحد  نی . نکته مهم در ای اکتساب  ای  سموعو عقل م  یعیطب  ا یعقل مطبوع  

دگرگون    یطیعوامل مح  ریتحت تاث  زهیاست که غر  نیبا اکتساب ندارد، نادرست است. اصل ا  یارتباط  زهیامر که غر  نیو ا  شودیم

  ی)مبن ونیرواق ی با تلق زهیاز غر ریتعب نیموجودات متفاوت است. ا یریادگی تیبا توجه به ظرف ی دگرگون ن یا یمنته شود، یم

 مستقل از تجربه است( متفاوت است.  زهیغر نکهیبر ا

 دشوار سطح سوال:  

 93، 92، 86ص  ، یاحمد ،یاسالم  دگاهیاز د تیشخص ی روانشناس منبع اصلی:

 35 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -33

 نفس و هوای نفس )رشد شخصیت به اعتبار عقل و نفس(  مبحث:

 : پاسخ تشریحی

هوای نفس سه مرحله قایل است: اماره، لوامه، مطمئنه. در رابطه با  قرآن مجید برای رشد شخصیت بر اساس مالک عقل و  

خوانیم: هنگامی که عقل بر سه قوه دیگر غلبه یابد و نفس آدمی مطیع  تقابل هوای نفس و عقل و محصول این تقابل چنین می

آید، و از این روست که به میعقل گردد، اضطراب حاصل از تعارض بین آن قوا و عقل از بین رفته و مرحله اطمینان به وجود  

شود. ولی هنگامی که غلبه عقل بر سه قوه دیگر به اتمام نرسد و تعارض ادامه پیدا کند، هر  این نفس، نفس مطمئنه گفته می

و ،  شودگاه عقل مغلوب گشته و نفس مرتکب معاصی شود، سرزنش و پشیمانی حاصل شده که به آن نفس لوامه گفته می
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گانه شده و هیچ مقاومتی از جانب عقل وجود نداشته باشد، به چنین نفسی نفس لوامه گفته غلوب قوای سههنگامی که نفس م

 شود. می

 متوسطسطح سوال:  

 172روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسالمی، احمدی، ص  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -34

 نفس و هوای نفس    مبحث:

   :پاسخ تشریحی

شود. هوی هوی در لغت به معنی میل و خواست است. هوای نفس نیز به میل و خواست نفس و به ویژه نفس انسانی اطالق می

خوانیم: و من اضل ممن اتبع هویه، یعنی چه  هوای نفس در کتب حدیث و قرآن بسیار به کار رفته است. در سوره قصص میو 

 تر است از کسی که امیال خویش را تبعیت کند.  کسی گمراه

 متوسطسطح سوال:  

 157روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسالمی، احمدی، ص  منبع اصلی:

 12 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: - 35

 غریزه و فطرت )تاریخچه مفهوم غریزه در روانشناسی کالسیک( مبحث:

   :پاسخ تشریحی

مادرزادی است نه اکتسابی، برای مثال او بازتابها را از این نوع  های هوشمندانه حیوانات ای از فعالیتداروین معتقد بود که پاره

ها  پذیری غریزههای پیچیده است. داروین همچنین معتقد بود که انعطاف قلمداد کرد. همچنین خاطرنشان شد که غریزه بازتاب

 هاست و به همین جهت در رفتار غریزی تنوع محسوس است. بیش از بازتاب 

 ساده سطح سوال:  

 87روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسالمی، احمدی، ص  منبع اصلی:

 35 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -36

 نفس از دیدگاه دانشمندان اسالم )دیدگاه مالصدرا(  مبحث:

   :تشریحیپاسخ  

از نظر مالصدرا انسان واحد است. یعنی در انسان چند نفس به نامهای نباتی و حیوانی و ناطقه وجود ندارد؛ بلکه تنها نفس  

ناطقه وجود دارد که برای آن قوای گوناگون است. نفس مبدا کلیه افعال است. نفس انسانی چون از سنخ ملکوت است دارای 

. یعنی وحدتی که در عین بساطت، جامع جمیع مراتب نباتی و حیوانی و عقالنی است. نفس  وحدتی است به نام وحدت جمعیه

در مرتبه ذات خود هم عاقل است، هم متخیل، حساس و هم قابل نمو و تحرک. مالصدرا خود این مطلب را تحت عنوان قاعده  

 بیان کرده است.   "النفس فی وحدتها کل القوی "

 متوسطسطح سوال:  

 41النفس، کجباف، ص علم  منبع اصلی:

 106 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 2گزینه   پاسخ کلیدی: -37

 قوای نفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی )دیدگاه فارابی(  مبحث:

   :پاسخ تشریحی

شوقیه، شامل دو قوه شهویه و غضبیه است. قوای نزوعیه آن دسته از قوایی است که موجب انگیزش قوای محرکه یا نزوعیه یا 

شود. حب و  شود و اشتیاق یا کراهت، نزدیکی یا دوری از چیزها را در انسان سبب میب شی یا گریز از آن میلانسان به ط

گیرد. اراده  سایر عوارض نفس از این قوا منشا میبغض، دوستی و دشمنی، خوف و امن، خشم و خشنودی، شهوت و ترحم و  

گیرد. زیرا اراده یا تمایل و اشتیاق است به آنچه ادراک شده باشد یا بازگشت و نفرت از موضوع مورد  نیز از این قوا سرچشمه می

 ادراک است. 

 متوسطسطح سوال:  

 50احدی، ص النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، بنی جمالی و علم  منبع اصلی:

 65 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -38

 نفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی )روش تحقیق( مبحث:

   :پاسخ تشریحی

پنداشت و برای  به عنوان جوهری مستقل از بدن، محرز و مسلم می فیلسوف در تحقیقات مربوط به روان غالبا وجود نفس را  

گرفت. در  کرد. تعریف و توصیف نفس و قوای آن و اثبات وجود آنها، وجهه همت فیلسوف یا حکیم قرار میآن قوایی فرض می

عبیر قدما، کیفیت شود؛ یعنی موضوع اصلی بحث در حاالت روانی یا به تروانشناسی جدید، درست عکس این عمل انجام می

نفسانی است. روش تحقیق در علوم روانشناختی جدید عبارت است از مشاهده و تجربه. بحث درباره خود نفس به فلسفه واگذار 

 شده است.  

اما ذکر این نکته جالب است که ابن سینا، بعنوان یکی از دانشمندان اسالمی در این زمینه تحقیقات فراوان داشته است. با آنکه 

پیوسته مقید به رعایت اصول کلی و نظریات اساسی فلسفه خود بود، لیکن روش علمی را نیز هرگز از نظر دور نداشت. او    وی

در آثار خود که مربوط به نفس و بدن و تاثیر متقابل آنهاست، و همچنین در تحقیقات روانشناسی، غالبا روش مشاهده و تجربه  

 رسید. شد و به تدریج به امور نامشهود و معقول میز امور محسوس و مشهود آغاز میبرده است. روش کار او ارا به کار می 

 متوسطسطح سوال:  

 17النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، بنی جمالی و احدی، ص علم  منبع اصلی:

 75 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 39

 قوای نفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی )دیدگاه ابن سینا(  مبحث:

   :پاسخ تشریحی

هایی که به وهم دریافت  گرفته و معنی وظیفه قوه متصرفه به این شرح است: کار این قوه این است که صورتهایی که از حس  

شده به همدیگر آمیخته و پراکنده سازد. این قوه را اگر عقل به کار برد، قوه متفکره و اگر وهم استعمال کند، قوه متخلیه نامیده  

تفصل و    شود. قوه متخیله با این تعریف شباهت فراوانی به تخیل اختراعی در روانشناسی جدید دارد. تخیل اختراعی در می

برد. ابن سینا  دهد همه کیفیات نفسانی اعم از صور و معانی جزئیه و معانی کلیه و معقوالت را به کار میترکیبی که صورت می

از شان آن این است که بر دو خزانه مصوره و ذاکره متوجه است  "گویدبه وسعت دایره عمل این قوه توجه داشته است که می 



 9   صفحه                                         آزمون جامع اولدفترچه پاسخ تشریحی                   (1133کد) –شناسی روان 
 

کند و از آن به ضد انتقال  کند و از صورت محسوس با صورت مذکور ابتدا می آنهاست، سرکشی می   و صور موجوداتی را که در

 . "یابد یا به چیز دیگری که به آن تعلق دارد. و این کار طبیعی قوه متخلیه استمی

 دشوار سطح سوال:  

 63النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، بنی جمالی و احدی، ص  علم  منبع اصلی:

 80 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -40

 نفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی )دیدگاه مالصدرا( مبحث:

   :پاسخ تشریحی

 در حاشیه اسفار مالصدرا نظریاتی که راجع به مساله نفس مطرح شده است به شرح زیر است: 

شود جسم است و تا آخر هم که باقی است جسم  نفس جسمانیه الحدوث و جسمانیه البقا است، یعنی نفس وقتی که موجود می

 است.

نفس روحانیه الحدوث و روحانیه البقا است، یعنی نفس چیزی است مجرد، روحانی و فوق عالم ماده. از همان اول باالتر از عالم  

 ماده است و در مقام بقا نیز همینطور مجرد است. 

وهری، بدن،  گوید بر اساس حرکت جنفس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقا است: این نظریه که دیدگاه مالصدرا است، می

اولین درجه تجرد که رسید نفس شکل میماده و جسم تکامل پیدا می گیرد. این نفس مرتب مقام تجردش کند. جسم به 

 شود.  شود و بعد که مجرد کامل شد از بدن جدا میکاملتر می

 متوسطسطح سوال:  

 94النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، کجباف، ص  علم  منبع اصلی:

 106 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -41

 قوای نفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی )دیدگاه ابن سینا(  مبحث:

   :پاسخ تشریحی

ای است که در  مشترک است. حس مشترک، قوه  نخستین قوه باطنه، حسبندی قوای نفس از دیدگاه ابن سینا،  در تقسیم

و همه صورت دارد  اول مغز جا  پنجتجویف  را که در حواس  نقش می هایی  آن میگانه  به  و  را بندند  )حواس ظاهره(  رسند 

همان است که    رسانند. کار اصلی حس مشترککند؛ همانند حوضی که پنج نهر مختلف به آن آب میپذیرد و ادراک می می

 شود.   امروزه ادراک حسی خوانده می

 ساده سطح سوال:  

 61النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، بنی جمالی و احدی، ص  علم  منبع اصلی:

 78 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 42

 نفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی )دیدگاه غزالی(  مبحث:

   :پاسخ تشریحی

چیز مختلف آفریده است: یکی  گوید خدای تعالی انسان را از دو  گوید نفس جوهری است قائم به ذات خود. او میغزالی می

جسم که دستخوش کون و فساد است و دیگر نفس که جوهری است بسیط و نورانی. غزالی نه تنها درباره جوهر بودن نفس  
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تاکید کرده است، بلکه دالیلی نیز بر روحانیت آن آورده است. این دالیل برخی مبتنی بر قوانین شرعی و برخی بر پایه عقاید  

اما پرسش تو در حقیقت قلب، در پاسخ آن باید بگویم  "گوید: مخصوصا ابن سینا هستند. غزالی در این باره میفالسفه پیشین 

زیرا روح جزئی است که از جمله قدرت   أَمْر  رَب ِّی الرُِّوحُ م نْ قُل  الرُِّوح  َعن  یَسْئَلُونَکَکه در شریعت بیش از این نیامده است که:  

  "شودست و در پس روح حیوانی، جسم لطیف است که در نزد همه حیوانات یافت میالهیه و آن از عالم امر ا

 متوسطسطح سوال:  

 33النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، بنی جمالی و احدی، ص علم  منبع اصلی:

 92 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -43

 قوای نفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی )دیدگاه ابن سینا(  مبحث:

   :پاسخ تشریحی

)که در آنها انسان با حیوان شریک است( و بندی کرده است: قوای مدرکه و محرکه ابن سینا قوای نفس را به صورت زیر طبقه

از   قوه عاقله که اختصاص به انسان دارد. قوه مدرکه بر دو قسم است: حواس ظاهره و حواس باطنه. حواس ظاهره عبارتند 

به  المسه، باصره، امعه، شامه، ذائقه. قوای باطنه عبارتند از حس مشترک، خیال )مصوره(، وهم، حافظه، متصرفه )که اگر وهم  

 شود(. کار گرفته شود متخیله و اگر عقل به کار گرفته شود متفکره خوانده می

 ساده سطح سوال:  

 59النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی، بنی جمالی و احدی، ص علم  منبع اصلی:

 78 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -44

 دیدگاه غزالی )نظریات غزالی درباره سعادت و اخالق(  مبحث:

   :پاسخ تشریحی

کرد. هر یک از این قوا ممکن است دچار توان به سه دسته شهویه، غضبیه و نطقیه تقسیم  از نظر غزالی، قوای باطنی را به می

افراط و تفریط شوند و یا در حالت اعتدال باشند. اعتدال شهویه عفت، اعتدال غضبیه شجاعت و اعتدال نطقیه حکمت نامیده  

گردند. از ترکیب و نفوذ این فضایل در نفس فضیلت  شود. بنابراین همه فضایل نهایتا به عفت، شجاعت و حکمت باز میمی

 ها( است.  الفضایل )مادر خوبیآید که امارمی به نام عدالت پدید میچه

 متوسطسطح سوال:  

 96 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -45

 اسالمی )دیدگاه فارابی( قوای نفس از دیدگاه دانشمندان  مبحث:

   :پاسخ تشریحی

داند. عقل فعال نه  کند و آن را آخرین مرتبه عقول مفارقه سماوی میالقدس تعبیر میاالمین یا روحفارابی عقل فعال را به روح

و اقتباس کرده در ماده بوده است و نه در ماده خواهد بود. این عقل همیشه بالفعل است. فارابی، اساسا این عقیده را از ارسط 

است تا انتقال از قوه به فعل را توجیه کند. زیرا هر چه بالقوه باشد، نتواند که از جانب خود باالفعل نیز شود، مگر تحت تاثیر  

بالقوه   معقوالت  به  فعال  عقل  نسبت  ارسطو،  نظر  در  باشد.  بالفعل  دایما  بالفعل مبدل    - موجودی دیگر که  معقوالت  به  که 
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همانند نسبت خورشید است به مرئیات بالقوه، که به وسیله نور    -شودکه به عقل بالفعل تبدیل می  - بالقوهو عقل    - شوندمی

 شود.  شوند، یا بینایی بالقوه که با نور خورشید مبدل به بینایی بالفعل میخورشید به مرئیات بالفعل تبدیل می

 متوسطسطح سوال:  

 55دانشمندان اسالمی، بنی جمالی و احدی، ص النفس از دیدگاه علم  منبع اصلی:

 68 فحهصمنبع روان آموز:  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :آمار و روش تحقیق
 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -46

 ترکیب در احتمال مبحث:

   :پاسخ تشریحی
  

𝐶3
5 =  

5! 

3! (5 − 3)!
=  

5 × 4 × 3!

3! (2!)
=

20 × 3!

3! (2)
= 10 

 

𝐶2
3 =  

3! 

2! (3 − 2)!
=  

3 × 2!

2! (1!)
= 3 

 
10 +3 = 13 

 .جمع است ی( به معنا ا ی* در احتمال ) 

 متوسطسطح سوال:  

 228ص  -دالور ی عل  فیتال -یدر روانشناس یاحتماالت و آمار کاربرد منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -47

 تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه مبحث:

   پاسخ تشریحی:
𝑑𝑓𝑏 = 𝑘 − 1 = 4 − 1 = 3 

𝑑𝑓𝑤 = 𝑁 − 𝑘 ≫ 12 = 𝑁 − 4 ≫≫ 𝑁 = 16 

𝑀𝑆𝑏 =  
𝑆𝑆𝑏

𝑑𝑓𝑏
=  

30

3
= 10 

𝑀𝑆𝑤 =  
𝑆𝑆𝑤

𝑑𝑓𝑤
=  

24

12
= 2 

𝐹 =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
=  

10

2
= 5 

 

 دشوار سطح سوال:  

 351صفحه   - دالور  یعل فی تال -یدر روان شناس یکتاب  احتماالت و آمار کاربرد  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -48

 آزمون معناداری همبستگی مبحث:
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استفاده می شود که در این آزمون درجه آزادی  فیشر    T برای بررسی معناداری ضریب همبستگی از آزمون    پاسخ تشریحی:

 N−2 برابر است با 

T= 𝑟 √
𝑛−2

1− 𝑟2
      

 

 متوسطسطح سوال:  

 276صفحه   -رمضان حسن زاده فیتال -یدر علوم رفتار یآمار یکتاب روش ها  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 49

 Tآزمون  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 است. 05/0بزرگتر از آلفای  01/0در آلفای  Tمقدار بحرانی جدول    -  

 یابد. کاهش می Tبا افزایش درجه آزادی مقدار بحرانی جدول  - 

 های دوسویه استهای یک سویه کمتر از فرضیهبرای فرضیه Tمقدار بحرانی جدول  - 

 دارای میانگین صفر و انحراف استاندارد تقریبا برابر با یک )کمی بیش از یک( است. Zهمانند توزیع  Tتوزیع  - 

در قیاس با    Tاستخراج شده از جدول، بزرگتر است. در نتیجه آزمون    Zستخراج شده از جدول از  ا  Tبا یک آلفای یکسان،    - 

 تر است.تر و قویگیرانهسخت Zآزمون 

 دشوار سطح سوال:  

 522صفحه   - دالور  یعل فی تال -یدر روان شناس یکتاب  احتماالت و آمار کاربرد  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 50

 آزمون مجذور خی  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

است برای بیان اختالف بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار و از این آزمون   روشی(  𝑋2 دو )آزمون مجذور خی  

 زمانی استفاده می شود که داده های به دست آمده به صورت فراوانی، نسبت و یا درصد باشند. 
ورد انتظار تفاوتی  هدف از این آزمون آن است که مشخص شود تفاوت موجود بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های م

است منظم و معنادار یا آنکه تفاوتی است ناچیز و حاصل شانس. مقیاس اندازه گیری این آزمون اسمی است؛ و برای مقادیر  

 شمارش شده یا گسسته به کار می رود. 

X2  =  ∑
(𝑂 −𝐸)2

𝐸
   

d.f = k-1 
d.f =3-1=2 

  K  برابر است با تعداد طبقات یا گروه ها   

 

 ساده سطح سوال:  

 486صفحه   - تالیف علی دالور -کتاب  احتماالت و آمار کاربردی در روان شناسی  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -51
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 جدول توزیع فراوانی  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 .شودحاصل می تقسیم کنیم، فراوانی نسبی (N) هافراوانی  کلرا به  طبقهاگر فراوانی هر 

r = 
𝒇

𝑵
 

 

r = 
𝒇

𝑵
= 

𝟕

𝟏𝟎
 

 فراوانی تراکمی طبقه ی اول همواره برابر است فراوانی مطلق همان طبقه 

 ساده سطح سوال:  

 43صفحه   -تالیف رمضان حسن زاده -کتاب روش های آماری در علوم رفتاری  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: - 52

 خطاهای برآورد مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 نوع اول(  ی)خطا           α         حیاحتمال رد فرض صفر صح

 نوع دوم(   ی)خطا          βفرض صفر غلط           دییتا احتمال

 )توان آزمون(         β-1رد فرض صفر غلط            احتمال

 (نانی) سطح اطم        α-1      حیقبول فرض صفر صح احتمال

 ابد ی  ی(کاهش م  β)  نوع دوم ی( ، خطا  β-1) توان آزمون  شیافزا با

 متوسطسطح سوال:  

 227صفحه   -دالور یترجمه عل -فرگوسن -یدر روان شناس یآمار لیکتاب تحل  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 53

 تاثیر عملیات ریاضی بر شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی   مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

های گرایش مرکزی نیز با  های یک توزیع را در عدد ثابتی ضرب، تقسیم و یا جمع و تفریق کنیم، تمام شاخصاگر تمام داده

 آن عدد ثابت ضرب، تقسیم، جمع و تفریق خواهند شد. 

های گرایش پراکندگی در آن عدد ثابت ضرب شده اما  در عدد ثابتی ضرب کنیم، تمام شاخصهای یک توزیع را اگر تمام داده 

 شود. واریانس در توان دوم آن عدد ضرب می

های گرایش پراکندگی بر آن عدد ثابت تقسیم شده اما  های یک توزیع را بر عدد ثابتی تقسیم کنیم، تمام شاخصاگر تمام داده

 شود. د تقسیم میواریانس بر توان دوم آن عد

های گرایش پراکندگی بدون تغییر باقی  های یک توزیع را با عدد ثابتی جمع و یا از عدد ثابتی کم کنیم، شاخصاگر تمام داده

 خواهند ماند. در نتیجه واریانس و انحراف استاندارد بدون تغییر باقی خواهند ماند. 

×7                                                        با: برابر است 3X-2بنابراین، میانگین و واریانس توزیع  3 − 2 = 19 

×2                                                                                                                         واریانس: 32 = 18 

 متوسطسطح سوال:  

 114و   93صفحه   -رمضان حسن زاده فیتال -یدر علوم رفتار یآمار یکتاب روش ها  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 1گزینه   پاسخ کلیدی: -54

   نمودارها مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 استفاده می شوددر محور افقی نمودار چند ضلعی فراوانی )پلی گون( از نقاط میانی برای ترسیم نمودار 

 .اما در نمودارهای  چند ضلعی فراوانی تراکمی و هیستوگرام محور افقی شامل حدود واقعی طبقات است

 .در نمودار میله ای نیز در محور افقی خود طبقات )داده ها( قرار داده میشود

 ساده سطح سوال:  

 38صفحه   -دالور یترجمه عل -فرگوسن -یدر روان شناس یآمار لیکتاب تحل  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 55

 همبستگی و رگرسیون  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 بر اساس فرمول زیر، زمانی که همبستگی برابر با صفر باشد، کوواریانس برابر با صفر خواهد شد. 

𝑟 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑦)

𝑠(𝑥) × 𝑠(𝑦)
 

 . دهد می نشان را X در تغییر واحد هر ازای به Y در تغییر میزان ،(b) خط رگرسیون شیب

b(xy) = r(xy)
s(y)

s(x)
  

b(xy) = 0 ×
s(y)

s(x)
= 0 

 ازای  به را Y مقدار عبارتی  به یا. کند می قطع را هاY محور رگرسیون خط آن در که است اینقطه ( a)رگرسیون  مبدأ از عرض

0= X دهد. می نشان 

a=y̅- bx̅ 
a=y̅-( 0×x̅) 
a= y̅ 

 

 متوسطسطح سوال:  

 208و  207صفحه   - دالور  یعل فی تال -یدر روان شناس یکتاب  احتماالت و آمار کاربرد  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 56

 تحقیق کیفی مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

شناسی ماهیتی کیفی  شناسی است که هدف آن توصیف علمی فرهنگ جامعه است. تحقیق قومای از انساننگاری شاخهقوم

 شود.پدیدارشناختی به کار گرفته می  -رویکرد کیفی دارد و در آن یک 

و به عنوان   پدیدارشناسی مطالعه فلسفی ساختارهای تجربه و آگاهی پیرامون پدیده مورد مطالعه از دیدگاه افراد دست اول است

 .شوداستفاده می روش تحقیق کیفی یک

تئور داده یگراندد  نظریه  یکیا  تحقیق کیفی بنیاد  نظریه  روش  برای  استفاده  است که  پدیده مورد مطالعه  پیرامون  پردازی 

 شود.  می

https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
https://parsmodir.com/db/research/resqual.php


 15   صفحه                                         آزمون جامع اولدفترچه پاسخ تشریحی                   (1133کد) –شناسی روان 
 

های احتمالی یک الگوی رفتاری و نیز کشف روابط بین متغیرهای  ای( یافتن علت مقایسه-هدف پژوهش پس رویدادی )علی 

ه آن در حال حاضر از طریق  پژوهشی است. این پژوهش به مواردی اشاره دارد که در آنها علت از پیش رخ داده است و مطالع

 اثری که بر متغیر دیگر )معلول( گذاشته است امکان پذیر است. 

 ساده سطح سوال:  

 208صفحه   -دالور  ی عل  فیتال -یدر روان شناس قیکتاب روش تحق  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 57

 متغیرهای پژوهش  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

متغیری است که توسط محقق دستکاری و اندازه گیری می شود تا اثرات آن بر متغیر دیگر) متغیر وابسته (    متغیر مستقل :

 مشخص شود.

 متغیری است که توسط محقق مشاهده و اندازه گیری می شود تا اثرات متغیر مستقل بر آن مشخص شود.  :  وابسته متغیر  

متغیری که می تواند رابطه ی بین متغیر مستقل و وابسته را )از نظر جهت و شدت( دستخوش تغییر   :متغیر تعدیل کننده

 به متغیر تعدیل کننده، متغیر مستقل ثانوی نیز گفته می شود   کند.

 متغیری که اثر آن در پژوهش خنثی و یا ثابت نگه داشته می شود. متغیر کنترل:

 در این سوال:

 گاهی افزایش آ متغیر مستقل :

 تمایل به مصرف سیگار : وابستهمتغیر 

 دختران نوجوان ایرانی متغیر کنترل:

 متوسطسطح سوال:  

 58صفحه   -تالیف علی دالور -کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی   منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 58

 گیری های نمونه روش مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 فهرست عینی و قابل مشاهده از جامعه عبارت است از چارچوب نمونه گیری

افراد زمانی مورد استفاده قرار می  گیری خوشه اینمونه از تمام  گیرد که جامعه چنان گسترده است که امکان تهیه لیست 

گیری خوشه ای، انتخاب افراد نه به صورت فردی، بلکه به صورت گروهی است. به تعداد  پذیر نیست.  در نمونهجامعه امکان

های این روش ینه و زمان جز مزیتیابد. مقرون به صرفه بودن از لحاظ هزها )تعداد مراحل(، امکان بروز خطا افزایش میخوشه

 گیری است.نمونه

 متوسطسطح سوال:  

 185صفحه   -تالیف زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی -کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 59

 تحقیق کیفی مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 شود در این روش به رابطه متقابل انسان و محیط در شکل دادن به محیط توجه میشناختی: روان شناسی بوم

 شود تا انواع رفتار انسان شناسایی و درک شود در این روش سعی میکردارشناسی انسان: 
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 می بین افراد مورد توجه استکالدر این روش روابط متقابل کالمی و غیرقوم نگاری ارتباطات:  

 متقابل چیستکند تا دریابد که افراد هدفشان از برقراری ارتباط در این روش محقق سعی می گرایی نمادین: تعامل

 متوسطسطح سوال:  

 211و  210صفحه   -رمضان حسن زاده فیتال -یدر علوم رفتار قیتحق یکتاب روش ها  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -60

 یشیاطرح تحقیق آزم مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

پذیری نتایج )به دلیل استفاده از گروه های بیشتر و نمونه های  طرح چهار گروهی سولومون به خاطر افزایش قدرت تعمیم

گردد. در این  ها در مورد متغیر مستقل میآزمون موجب آگاهی آزمودنی بزرگتر( و کنترل شرایطی است که در آن اجرای پیش

 شود  طرح تمامی عوامل تاثیرگذار بر اعتبار درونی کنترل می

RE1
           T1        X       T2 

RC2
           T1         -       T2 

RE3
            --        X       T2 

RC4
             --         -       T2 

 متوسطسطح سوال:  

 341صفحه   -تالیف علی دالور -کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی   منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -61

 تحقیق آزمایشی کامل  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 :طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل
 

RE           T1        X       T2 

RC           T1         -       T2 

پس آزمون با گروه کنترل، کنترل نمی شود اما    -افت آزمودنی تنها متغیر مشتبه کننده ای است که در طرح پیش آزمون  

سایر متغیرهای مشتبه کننده همچون رخدادهای همزمان با اجرای تحقیق، رشد و پختگی روانی و جسمانی، اجرای پیش  

گیری، بازگشت آماری، گزینش آزمودنی ها و آمیختگی یا کنش متقابل بین انتخاب آزمودنی ها با رشد و  آزمون، وسایل اندازه  

 پختگی روانی جسمانی کنترل می شود.

 دشوار سطح سوال:  

 338صفحه   -تالیف علی دالور -کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی   منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 62

 متغیر های پژوهش  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 
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گیری و  به صورت مستقیم قابل مشاهده، اندازه  متغیر مزاحم  متغبر مزاحم متغیری است که بر متغیر وابسته تاثیرگذار باشد.

 شود.  به هیچ عنوان در صورت سوال، پژوهش و فرضیه دیده نمی و دستکاری نیست

 ساده سطح سوال:  

 42صفحه   -تالیف علی دالور  -کتاب روش تحقیق در روان شناسی  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -63

 یابی پژوهش زمینه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 شوند. آوری مییابی مقطعی: اطالعات در یک مقطع زمانی معین از نمونه جمعتحقیق زمینه -1

 شوند.آوری میهای مختلف از نمونه جمعاطالعات در زمانیابی طولی : تحقیق زمینه -2

 های مختلف ای یکسان در زمانهای مختلف از جامعهالف( مطالعه روند: بررسی نمونه

های  ( در زمان95های مختلف از لیستی یکسان )مثال دانشجویان روان شناسی ورودی  های بزرگ: بررسی نمونهب( مطالعه گروه

 مختلف

 های مختلف.ای یکسان در زمانگروه های منتخب: بررسی نمونهج( مطالعه 

 متوسطسطح سوال:  

 104صفحه   -تالیف علی دالور  -کتاب روش تحقیق در روان شناسی  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -64

 متغیرهای پژوهش  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

متغیری که تقسیم بندی افراد در هریک از سطوح آن، در اختیار محقق نمی باشد و  جز ذاتی    متغیر هویتی یا تشخیصی:

 آزمودنی هاست 

 .به دو گروه مثبت و منفی تقسیم میشود در نتیجه یک متغیر هویتی دو ارزشی محسوب میشود  Aگروه خونی 

 . باشندمتغیرهای نژاد ، مذهب و ملیت هر سه متغیرهای هویتی چند ارزشی می 

 متوسطسطح سوال:  

 نشر ساواالن -تالیف رمضان حسن زاده  -کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری 43صفحه  منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 65

 اصول طراحی پرسشنامه  مبحث:

 تشریحی: پاسخ  

 در طراحی سواالت پرسشنامه رعایت تمام موارد ضروری است:        

 از سواالت نامفهوم و مبهم پرهیز شود -

 از سواالت منفی پرهیز شود -

 از سواالت پیچیده پرهیز شود -

 شود پرهیز شوداز سواالت مستقیم که موجب حساسیت آزمودنی می -

 سوال است پرهیز شوداز سواالت دو وجهی که شامل دو سوال در یک  -

 دهنده را به پاسخ هدایت کند پرهیز شود از سواالتی که پاسخ -

 پرهیز شود ندارداز سواالتی که آزمودنی پاسخ آنها را در دسترس  -

 ساده سطح سوال:  
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 145و  144صفحه   -تالیف زهره سرمد، عباس بازرگان، الهه حجازی -کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری منبع اصلی:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

 
 3گزینه   پاسخ کلیدی: -66

 اختالالت خواب )تشخیص(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

شوند،  می  NREMوقتی وارد مرحله    NREM: افراد مبتال به اختالالت برانگیختگی خواب  NREMاختالالت برانگیختگی خواب  

نه بیدار(. این اختالالت معموال در ثلث اول خواب رخ   کنند) امواج خواب و بیداری را همزمان تجربه می نه خواب هستند، 

و وحشتزدگی در خواب.  راه رفتن در خواب عبارتند از  DSMدر    NREMدهند. دو نوع فرعی اختالالت برانگیختگی خواب  می

رفتار سکشوآل مرتبط با خواب )سکسومانیا( باشد.    تواند به همراه خوردن مرتبط با خواب یاراه رفتن در خواب )خوابگردی( می

 آورد. با ترس شدید است. در این اختالالت فرد رویدادهای شب قبل را به یاد نمیوحشتزدگی نیز شامل بیداری ناگهانی همراه  

  REMآورد. معموال در خواب  ای است که  فرد آنها را پس از بیداری به یاد میکنندههای ناراحتکابوس شبانه: شامل خواب

 دهند و اکثرا نزدیک صبح هستند.  )نیمه دوم اپیزود خواب( رخ می

پنه خواب انسدادی: این اختالل اپیزودهای آپنه یا هیپوآپنه در زمان خواب است. علت این اپیزودها کاهش تونوس هیپوآ  -آپنه

  تواند در هر یک از مراحل خواب بروز کند.های مجرای تنفسی و تنگ شدن آن بیشتر از حالت عادی است. میماهیچه
پاهای بی تکان    قرار:سندرم  به  نیاز شدید  با حس احساس  پاها، معموال  زمان  دادن  پاها، که در  در  ناخوشایند  فیزیکی  های 

 دهد.  گیرد رخ میاستراحت یا زمانی که فعالیتی صورت نمی

 ساده سطح سوال:  

 913و  910، ص 2شناسی روانی گنجی، جلد آسیب منبع اصلی: 

 159آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -67

 اختالالت خواب )تشخیص( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

خوابش   یرارادیسرکوب به خواب در طول روز است که فرد به طور غ   رقابل یغ   ازیاز ن  هایی   ، دوره (narcolepsy) ینارکولپس

اراد  ای (رود  یم REM به خواب)  برد  یم چهار سمپتوم دارد: حمله خواب،    کیکالس  ی. نارکولپسزند  ی( چرت می)به طور 

 .توهم، فلج خواب ، یکاتاپلکس

  هایچهیفقط ماه  یگاه   ای )  یاراد  های   چهیهمه ماه  تواند   یو کوتاه است که م   ی دوره فلج ناگهان  کی (cataplexy) یکاتاپلکس

  نکهیتواند جدا هم باشد بدون ایبه همراه حمله خواب باشد، اما م  تواند  ی م  ی کاتاپلکس  زودیقرار دهد. اپ  ری( را تحت تاثیخاص

  .را از دست بدهد  اش یاریفرد هش

  یژست خاص قرار م   ا یحالت    ک یشود و بدن در  ی  است که در آن عضالت فرد سفت م  ای  عارضه (catalepsy) یکاتالپس

  .شود یم  ده ید  ایدر کاتاتون تیوضع نی. اماند  یو در همان حالت ثابت م  ردگی

زمان به خواب رفتن و   ایاست که در طول خواب    یرعادیغ   کیولوژیزیف  یدادهای رو  ای( رفتارها  parasomnia)  ایپاراسومن

 خواب نرمال است. بندی و زمان تیکم ت،یفیحال که ک  نیدر ع  شود یم  دهیشدن د داریب

 متوسطسطح سوال:   

 888، ص 2شناسی روانی گنجی، جلد آسیب منبع اصلی: 

 156آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 
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 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 68

 اختالالت سایکوتیک / اختالالت افسردگی )تشخیص( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 های منفی اسکیزوفرنی عبارتند از:  انواع سمپتوم  

 دهد. دهد یا اصال نشان نمی( : هیجان اندکی نشان میFlat Affectواکنشی هیجانی یا عاطفه تخت )بی -

 بخش زندگی (: ناتوانی در لذت بردن از رویدادهای معموال لذتanhedoniaآنهدونیا ) -

 های کوتاه( حرفی و پاسخ (: عدم نسبی گفتار و فقدان سالست کالمی )کمalogiaفقر کالمی ) -

خواهد هیچ  انجام یا تکمیل کارهای هدفمند روزانه. در ناخواستی، فرد اصال نمی(: ناتوانی فرد در  avolitionناخواستی ) -

 انگیزه یا بی اراده باشد(.  کاری انجام دهد )نه اینکه بی

از مالکبی کلیدی  عالقگی،  می  DSMهای  محسوب  نیز  اساسی  افسردگی  دوره  تشخیص  اساس  برای  بر  برای   DSMشود. 

عالقگی به مدت حداقل دو هفته باید وجود داشته  یکی از دو معیار خلق افسرده و بی  تشخیص دوره افسردگی اساسی حداقل

 باشد. 

 ساده سطح سوال:   

 674و   843، ص 1شناسی روانی گنجی، جلد آسیب منبع اصلی: 

 86و  61آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 69

 شناسی( اجباری )علت -اختالل وسواسی مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  ی خاص  یآنها به الگو  های  که فراشناخت  شوند  یم   یجانیه  یدچار ناراحت  لیدل  نیولز، افراد به ا  یفراشناخت  کردیبر اساس رو

از ابعاد    یک ی.  شود  ی م  یمنف یباورها  تیو تقو  یمنف  جانیکه موجب تداوم ه   شود  یمنجر م  ی درون های  به تجربه  ی از پاسخده

  ی مزاحم(، باورها  جانیه   ای فکر    کی  مثال)   چکان  ماشه  ا ی  انداز  راه  ک ی  یفراشناخت  مدل است. در    یفراشناخت  یفراشناخت، باورها

را فعال م  یمعنا   ا یدر مورد خطر    یفراشناخت بکند   ی تفکر  ب  ،یفراشناخت  یباورها  نیا  ،یوسواس  مارانی. در  تفکر و    نیمرز 

فکر و    یختگی)آم  آورد  ی را به وجود م  دادیرو  کیفکر خاص،    کیکه    نیمانند ا  یی . باورهابرند  ی م  نیو اعمال را از ب  دادها یرو

ا  یوسواس   مارانیاز ب  یاریعمل(. بس احساسات آنها انجام    ا ی   یمنف   یتکانشها  ل یتعد  یبرا  یکه اعمال  یباورند درصورت  نیبر 

  هایابیارز  نیا  رب  زین  یگری د  یفراشناخت  ی. باورهاشوند  ی م  ی خطرناک و دائم  ر،ناپذی  گونه تکانشها و احساسات تحمِّل  نیا  رد،ینگ

  هایاجبارها و شدت واکنش  یباورها بر انتخاب و اجرا  نی. ایدر رابطه با اعمال اجبار  یمثبت و منف  ی مثل باورها  گذارند،   ی م  ریتأث

  . گذارند یم  رتأثی  مدت  کوتاه  یجانیه

 متوسطسطح سوال:   

 238درمان فراشناختی اضطراب و افسردگی، ولز، ترجمه محمدخانی، ص   منبع اصلی: 

 42آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: - 70

 اختالالت افسردگی )درمان( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

های بعدی،  این است که برای شروع دورهشود. معنای آن  بعد از هر دوره افسردگی، احتمال وقوع یک دوره دیگر بیشتر می

های بیرونی ضرورت نخواهند داشت. شاید علت افزایش احتمال بازگشت افسردگی در افراد بهبودیافته، این است که  محرک

( MBCTدرمانی مبتنی بر بهشیاری )شود. شناختزا میهای خلق منفی باعث فعال شدن الگوهای تفکر منفی یا افسردهدوره
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کند. به درمانجو آموزش کند و از بازگشت بیماری جلوگیری میهای خلق منفی و آغاز تفکر منفی را قطع میبین دورهرابطه  

( بداند نه بازتاب دقیق واقعیت  Subjectiveشود از افکار منفی خود آگاه باشد و آنها را صرفا رویدادهای شخصی )داده می

بهشیاری   ( را با هم دارد.MBSRو برنامه کاهش استرس مبتنی بر بهشیاری )  CBTهایی از  جنبه  MBCT(.  objectiveعینی )

کند تا به  از عناصر مدیتیشن استفاده می MBSRیعنی آگاهی از تجربه لحظه به لحظه همراه با پذیرش و و به دور از قضاوت. 

آیند و  آنها را رویدادهای گذرا بداند که میگذرد آگاه شود و گانه به آنچه درونش میدرمانجو یاد دهد با استفاده از حواس پنج

 روند. می

 دشوار سطح سوال:   

 782و  781، ص 1شناسی روانی گنجی، جلد آسیب منبع اصلی: 

 75آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -71

 اختالالت سایکوتیک )تشخیص(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

امر نشان    نیکالم نقش دارد نه فهم کالم. ا  دیتول  نهیتوهمات است. بروکا در زم  انیبخش مغز در جر  نتری  منطقه بروکا فعال

مشاهدات    نیتفاوتشان را بفهمند. ا  توانند  یاما نم   شنوند  ی( را مگرانی د  یخودشان )نه صدا  یافراد متوهم افکار و صدا  دهد   یم

  ی افکارمان توسط خودمان اشاره دارد. افراد دچار توهم افکار مزاحم  ی. فراشناخت به بررسکند  ی م تیفراشناخت حما  هیاز نظر

 . شوند ی م یو دچار فرانگران شوند  یافکار م نیسپس نگران ا رد،گی  ینشآت م ی کس ای  ییافکار از جا  نیمعتقدند ا ی دارند ول

 متوسطسطح سوال:   

 673شناسی روانی بارلو، ص آسیب منبع اصلی: 

 85آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 72

 روش تحقیق )طرحهای پژوهشی( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

و هم گواه بر عهده    شی آزما  طیرا  هم در شرا  یآزمودن  فهیفرد واحد وظ  کی(  single-case study)  موردی  در مطالعه تک

شده بوده است،    جادیکه به دنبال درمان ا  یراتییتغ  ایتا مشخص شود آ  شود  یدارد. درمان در مراحل متناوب اجرا و حذف م

از    راتیی )و اگر تغ  ریخ  ای   ماند  یم   یباق  به معنا  ی درمان  باق  حذف پس  درمان نبوده است(.    لیاست که به دل  نیا  ی بماند 

 .  کند ی است چرا که درمانجو را از درمان محروم م ی مساله اخالق کیکردن مرحله درمان با عدم درمان   نیگزیجا

  ی فیپژوهش ک  ی نوع   ،ی. مطالعه مورددیری( اشتباه نگcase-study)  یرا با مطالعه مورد  موردی  تککه مطالعه    د یکن  دقت

 از افراد است. یگروه کوچک ای فرد  کی قیعم یبررس یبرا

 متوسطسطح سوال:   

 264، ص 1شناسی روانی گنجی، جلد آسیب منبع اصلی: 

 243آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -73

 گرانه، کنترل تکانه و سلوک )تشخیص( اختالالت اخالل مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

آنها    ی. مشخصه اصلشوند  ی مشخص م  ها   جانیرفتار و ه  میدر تنظ  ناتوانی  با   سلوک  و  تکانه  کنترل  گرانه،  اختالالت اخالل

است.    انباریز  گرانید   ایخود    یاست که برا  یانجام رفتار  یبرا  د یوسوسه شد  ای   قیتکانه، سا   کیمقاومت در برابر    یبرا  یناتوان
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  ا یرومانیاختالل سلوک، اختالل انفجار خشم متناوب، پ   ،گری  چالش -ی از: اختالل نافرمان  دعبارتن  DSM-5طبقه در    نیاختالالت ا

 (. ی)جنون دزد ای(، کلپتومانافروزی )جنون آتش

  ADHDاست.    دیگرانه، کنترل تکانه و سلوک کامورب-( معموال با همه اختالالت اخاللADHD)   توجهی  یب   -فعالی   شیب  اختالل

- ی قرار دارد اما در فصل اختالالت عصب  یضداجتماع   تیو اختالل شخص  ،گری چالش-یاختالالت سلوک، نافرمان  وستاریپ   یرو

 دارد.  کیولوژیقرار گرفته چون علل نوروب یرشد

 متوسطسطح سوال:   

 816، ص 2شناسی روانی گنجی، جلد آسیب منبع اصلی: 

 164آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -74

 شناسی(اختالالت روانی )علت مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  جاد یو نقش آنها در ا  یو اجتماع   یروانشناخت  ،یستی( به تعامل عوامل زbiopsychosocial)  یاجتماع   یروان  یستیز  دگاهید

استرس   - اتزیمدل د  ، یاجتماع   یروان  یستیز  دگاهیمدل در د  نتری  و غالب  نتری  اشاره دارد. معروف  یاختالالت روان  های  سمپتوم

(stress-diathesisاست. د )با    یآمادگ  نیخاص. در صورت همراه شدن ا  یماریب  کیاستعداد ابتال به    ای   یآمادگ   یعنی  اتزی

 شود. -یم  جادیا یاختالل روان ، یاجتماع  ای یروانشناخت های استرس

 ساده سطح سوال:   

 75، ص 1شناسی روانی گنجی، جلد آسیب منبع اصلی: 

 14آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 75

 ها( سنجش )آزمون مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  از ی. امتکند  یم  یرگی  را اندازه  یآزمودن  یو روان  ینشانه جسمان  90  ی( تجربه کنونSCL-90)  ها  سمپتوم  یتمیآ  90  ستیچک ل

متخصص    جهیدرمانجو تمرکز دارد. در نت  کنونی  وضع  بر  گذشته،   در  ها  شدن در مورد نشانه  ایجو  یاست که به جا  نیآن ا

  ت یآن را قبل و بعد از درمان به کار برد و موفق  توان  ی متعدد دنبال کند. م  های   تیرا در موقع  انیدرمانجو  شرفتیپ   تواندیم

 کرد.  یآن در کاهش سمپتومها را بررس

 متوسطسطح سوال:   

 141، ص 1شناسی روانی گنجی، جلد آسیب منبع اصلی: 

 225آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -76

 مداخله زودهنگام )مقیاس آپگار(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  کند: ارزیابی میسوالی است که این موارد را    5یک مقیاس    شود.اجرا میهای اول و پنجم بعد از تولد  در دقیقه  مقیاس آپگار

گذاری شده است )بنابراین محدوده  ضربان قلب، تنفس، کشیدگی عضالنی، رنگ پوست، بازتابها. هر سوال از صفر تا دو نمره

است(. هرچه نمره فرد باالتر باشد به این معنی است که کودک از سالمت باالتری    5و میانگین نمرات    10نمرات بین صفر تا  

نوبرخوردار است.   از  نمرزاد  اگر  از متوسط یعنی کمتر  برای پزشک که ممکن است کودک   5ه کمتر  بیاورد هشداری است 

 .  باشدعادی غیر
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 متوسطسطح سوال:   

 56کودکان استثنائی، گنجی، ص   منبع اصلی: 

 16آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -77

 معلولیتهای ذهنی )سندرم داون( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

عارضه به علت عدم    نیدرصد موارد، ا  95سندروم داون است. در    ک،یاختالالت ژنت  نتری  صیو قابل تشخ  نتری  جیاز را  یکی

دو   یساله و باالتر است )سندرم وابسته به سن(. افراد مبتال به سندروم داون، به جا 35مادران    های  کروموزوم  یعیانفصال طب

  .کروموزوم دارند 47کروموزوم،   46 ی( و به جا21 ی زومیدارند )تر 21 اره، سه عدد کروموزوم شم21عدد کروموزوم 

نام موزائ  یگریدر سندروم وابسته به سن، نوع د  یگاه  م  سمیبه   طور  به  ها  کروموزوم  سم،یشود. در حالت موزائی  مشاهده 

کروموزوم هستند. شدت عالئم در نوع    47  یدارا  ی و بعض  46  دارای  ها  سلول  ی که بعض  صورتی  به  اند   شده   م یتقس  یرمساوغی

 .موارد است ریکمتر از سا سم،یموزائ

 نیباشد. در ا  زین  ییبه نام جابجا  ،یگرید  ی کروموزوم  یاز موارد، ممکن است سندروم داون به علت نابهنجار  گریدرصد د  5  در

. با آنکه  یخورندجوش م  21با کروموزوم    شوند   یم   ده ینام  کیکه آکروسنتر  15  ا ی  13  ا ی  22شماره    های   گروه، معموالً کروموزوم

از   یعارضه برخالف سندروم داون  ناش نی. ایماند م  باقی کروموزوم 46 همان ها کروموزوم دادتع  یوجود دارد ول یزومیحالت تر

 است.  ی، معموالً ارث21 یزومیتر

 متوسطسطح سوال:   

 133کودکان استثنائی، گنجی، ص   منبع اصلی: 

 26آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 78

 نابینایی )خط بریل(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  یدارا  لی. خط برپردازد  ی شش نقطه هستند به خواندن م   یکه دارا  هایی  با لمس چهارگوشه  نایفرد ناب  ل، یخط بر  یدر الفبا

به   اتیاضیو ر یعلم  ینمادها یکد نمث که برا ای  رود می  کار به ها نوشته شتریکه در ب  یادب ل یاست. مثال بر یمتنوع  یکدها

 کند.  یم  بیرا با هم ترک ی و فن یادب  های و کد نمث است و نوشته ی ادب لیاز بر یبیکتر وسته،یپ  ی سیانگل لی. بررود ی کار م

 دشوار سطح سوال:   

 525دانش آموزان استثنایی مقدمه ای بر آموزش ویژه هاالهان و کافمن، ص   منبع اصلی: 

 99آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 79

 تیزهوشی )تعاریف تیزهوشی( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 :اند کرده  انیرا ب یزهوشیت اریمع 5استرنبرگ و زانگ 

 .دارد ینسبت به همساالن خود عملکرد بهتر نهیچند زم ای  کی: فرد در یبرتر -

 .دهند ی مد نظر را نشان م  یژگیاز افراد، و یکم  ارینادر بودن: تعداد بس -

 .باشد یاب یقابل ارز یو یخود را نشان دهد و برتر یبتواند در عمل، برتر د ی: فرد بایرپذی اثبات -

 .شود یزیچ دیسبب تول  دی: عملکرد فرد با دیتول -
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 جامعه داشته باشد.  یبرا ییعملکرد فرد ارزش باال دی ارزش: با -

 متوسطسطح سوال:   

 688دانش آموزان استثنایی مقدمه ای بر آموزش ویژه هاالهان و کافمن، ص   منبع اصلی: 

 60آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: - 80

 اختالل طیف اتیسم )اختالالت همپوش( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

محدود    ا یامتناع از خوردن،    ا ی عالقگی یب   لیخوراک به دل ایغذا، مختل شدن خورد   تیاختالل اجتناب/محدود  یمشخصه اصل

 سم یات  فیشود و با اختالل طی  م   جاد یا  یخردسال   ای  یدر نوزاد  شتریاختالل ب  نیاست. ا  ینش یغذا و خوردن گز  د یکردن شد

 دارد.  یهمپوش

است. شدت و تمرکز    ماریب  یتهایفعال  ا ی  قیرفتار، عال  یمحدود تکرار  یالگوها  سم،یات  فیاختالل ط  یاصل  یهااز مالک  یکی

 حه، یابراز آداب خاص به مزه، را  ای مثال، واکنش مفرط    یاختالل نابهنجار است. برا   نیمحدود و ثابت مشاهده شده در ا  قیعال

فقط    رشیپذ  ایراستا، اختالل امتناع از غذا    نیاست. در هم  عیشا  یافراط  ییغذا  قهیسل  های  تیمحدود  ایظاهر غذا    ایشکل  

ممکن است    ییخاص و محدود غذا  قهئذا  نیاست و ا  سمیات  فیدر اختالل ط  عینسبتا شا  یژگ یو  کیمحدود    یچند نوع غذا

 . ابدیادامه  شهیهم یبرا

 دشوار سطح سوال:   

 94و  91، ص DSM-5های روانی راهنمای تشخیصی و آماری اختالل منبع اصلی: 

 102آموز، صفحه شناسی روانآسیب منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -81

 اختالالت ارتباطی )اختالل زبان( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

عبارت   یانیب  ییتوانا  ایدارد. مهارت    ازین  یان یب  یهاو هم به مهارت  یافت یدر  یهازبان و استفاده از آن، هم به مهارت  یریادگی

عبارت    یافتی در  یی(. توانای و چه به صورت کتب  ی)چه به صورت شفاه  یکالم  ای  ،یژست  ،یصوت  می عال  ای  هاگنالیس  دیاست از تول

 .  یزبان یهاامیپ   کو در افتیدر ندیاست از فرا

و فهم گفتار هستند    دیمهم در تول  یو فهم گفتار( جزو مناطق مغز  افتی)مربوط به در  کهیگفتار( و ورن   انی)مربوط به ب  بروکا

  انیدر درک و ب  یهرگونه ناتوان یشپری زبان  ا ی   ی. آفازشود ی م  ی افتی در  یو آفاز یان یب  یموجب آفاز  بیبه آنها به ترت  بیکه آس

 سخن است. 

 ساده سطح سوال:   

 226و  225ئی سیف نراقی، ص شناسی و آموزش کودکان استثناروان  منبع اصلی: 

 70آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 82

 نیهان(  -های ذهنی )سندرم لشمعلولیت مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 یاختالل در اثر کمبود نوع  نی. ارسد یبه ارث م گوتیاست و از مادر هتروز Xاختالل مغلوب مرتبط با  کی هانین-سندرم لش

و مفاصل منجر   ها  هیدر کل یبه مشکالت  تواندیو م   د؛ آی   یبه وجود م  کیاور  دیتجمع اس  جه،ی و در نت  کیدنوکلئیبه نام اس  میآنز

 .  بود خواهند آن ناقل صرفاً  ها و دختر بچه دهد   یم  یرو اه اختالل فقط در پسربچه نیشود. ا
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و گاز گرفتن    واریسر به در و د  دنیاست؛ مثالً کوب  یخودجرح  یبه شکل رفتارها  یاختالل، پرخاشگر  نیسمپتوم ا  نیبارزتر

از    توانند  یم  نیآن هستند؛ بنابرا  ینیبشیقادر به پ   یول  رندیرا بگ  یخودجرح  یرفتارها  یجلو  ستندیخود. افراد مبتال قادر ن

 .  رندیآنها را بگ یومختلف جل  های بخواهند به روش گرانید

 ،یتوسط ادرار، نقص حرکت  زهیو دفع سنگ ر  هکلی  سنگ  استفراغ،  دادن،  قورت  و  خوردن  در  مشکل:  از  عبارتند  ها  سمپتوم  ریسا

 .یو تکرار معنا یب یعضالت، حضور رفتارها  ی و سفت یرفتن، خشک ییدر دستشو یناتوان

 متوسطسطح سوال:   

 169کودکان استثنائی گنجی، ص   منبع اصلی: 

 37آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -83

 معلولیتهای ذهنی )سندرم جیغ گربه( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

کودکان    نیا  یندارند. صدا  تیفعال  اش  ییایمیمواد ش  ایحذف شده است    5از کروموزوم شماره    یگربه، قسمت  غیدر سندرم ج

  های یژگوی.  رود  ی م  نیاز ب  جیسن به تدر  شیو با افزا  دهد یم   یدر حنجره رو  هایی  یگربه است که در اثر نابهنجار  غیبه ج  هیشب

ها، کوچک    چشم  نیب  ادیکم ارتفاع، خط پلک مورب، فاصله ز  های  گوش  ،ی کروسفالیم  د،یشد  یذهن  تیآن عبارتند از: معلول

  نیبه ماه شود. ا  هیشان شب  چهره  شود   یگرد بودن صورت که باعث م   ن،یجن  یرشد  ریپهن و صاف، تاخ  ی نیبودن چانه، ب

  شان یصدا  د یکودکان زنده بمانند شا  نی. اگر ارند می  ی م  یو قلب  یویر  های  یماربی  و   ها   زود به علت عفونت  یلیکودکان معموال خ

 خواهد ماند.  ی آنان باق ماندگی   عقب یبهتر شود ول

 متوسطسطح سوال:   

 141کودکان استثنائی گنجی، ص   منبع اصلی: 

 28آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -84

 اختالالت ارتباطی )تشخیص( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

که حرفها مفهوم   یبه شکل  یگفتار  یآواها  دیدر تول  یمی عبارت است از مشکالت دا  یگفتار  یاختالل آواها  یمشخصه اصل

  دیاست. تول  یاصوات گفتار  حیناصح  دیتول  جةینت  ، یگفتار  ی. اختالل آواها ستین  گرانی به د  یشفاه   ام یو قادر به انتقال پ   ستین

 اضافه کردن واجها باشد.   ای حذف  ف،یتحر ،ی نیگزیتواند شامل جایکلمه م  دیخطا در تول ایصدا   ای غلط واج 

 ساده سطح سوال:   

 264کودکان استثنائی گنجی، ص   اصلی:منبع   

 73آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 85

 اختالالت یادگیری )درمان( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  نها،یهمه ا  کیتحر  یشوند. برا  کیو المسه تحر  کینستتیک  ،ییشنوا  ،یینایتا حس ب  شود  یتالش م  یچندحس  یدر روشها

 یصدا  خوانند،  یخودشان م  یبلند برا  یکلمه را با صدا  شنوند،  یم   کند  یمعلم را که کلمه را تلفظ م  صدای  آموزان  دانش

نوک   ریسطح ز ند، کن یخود را حس م  های چهیحرکات ماه کنند یم ظکه کلمه را تلف یدر حال شنوند، یتلفظ خودشان را م
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خودشان را به هنگام تلفظ کلمه   یو صدا  کند  یکه کلمه را دنبال م  نندبی  یدستان خود را م  کنند،  یانگشت خود را حس م

 هستند.    VACTروش فرنالد و روش  ، ی. دو روش چندحسشنوند یم

 روش: ن ی. در اردپذی ی ( انجام مtracing) کردن رسم تیتقو قیاز طر یریادگی روش فرنالد،  در

 خواهد به نوشتن او نگاه کند می   آموز و از دانش  سدنوی  یکارت م  کی یمعلم حرف الفبا را رو -

 د یبلند بگو یآن حرف را چند بار رسم کند و همزمان، اسم آن حرف را با صدا خواهد  می آموز معلم از دانش  -

 تا کارت را پشت و رو کند و آن حرف را تلفظ کند.  خواهد یکرد، معلم از او م  یمادگ آ احساس آموز دانش  یوقت  -

 دشوار سطح سوال:   

 106کودکان استثنائی گنجی، ص   منبع اصلی: 

 115آموز، صفحه کودکان استثنائی روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 : روانشناسی رشد

 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 86

 نظریه پیاژه )مراحل رشد شناختی( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  نیمرحله باالتر  نی. در اشود  یم  دهیسوم و کشـف وسـایـل جـدید نام  یدوران  یمرحله واکنشها  یحرکت  -یپنجم حس  رمرحلهیز

وارد کردن    تیظرف  ینـوع سـوم دارا  ی دوران  یگردد. واکنشها  ی م  ی متجل  یهوش عمل   یعن ی  ی حرکت  -   ی سطح هوش حس

مـرحـلـه صـریحا    ـنی . اسازد  یبرخوردارم  یو برتر  دیجد  تی امر، آنها را از ظرف  نیدر چهارچوب خود هستند و هم  د یعناصر جد

خود در   یدر شکل ثانو  یا  روان بنه  یاست. وقت  دیبه راه حل جد  دنیبه منظور رس  یشگریفعال آزما  ی مـرحـلـه آغـاز رفتارها

را    دیجد  تیبا موقع  مقابله  تیدر آن، ظرف  یدیمحدود است، کودک با وارد کردن عناصر جد  یکارآمد  یدارا   ای  مقابل مسئله

کودک    یتهایاز آن در گسترهء فعال  شیکه پ   یزیاست. چ  د یجد  لهیوس  کیخود به منزله کشف    نیو ا سازد  یآن فراهم م  یبرا

سخن    شوند  ی مرحله آغاز م   ـنیبار از ا  نینخست  یکه برا  یی رفتارها  یرگی  توان از شکل  یاساس م  ن یوجود نداشته است. بر ا

چوب   رهیمانند رفتار مجهز شدن به ت  شوند   یقلمداد م   یـ حرکت  یهوش حس  های   تیظرف  نی معرف باالتر  که  یی گفت. رفتارها

 گاهی  هیو رفتار تک

ا  رهی. رفتار مجهز شدن به ت1 است که در    عنصری  به  بنه  روان  زیبه شکل تجه  د یجد  لهینوع رفتار کشف وس  ن یچوب: در 

چوب، خط کش    رهیت  کی ضربه زدن با    ا یکردن    کینزد  ای . مثال گرفتن با دست به صورت گرفتن  شود  ی چهارچوب آن وارد م 

  ای  دهاش نر  چهیاو و باز  نبی   مثالً )  شده   داشته  نگه  دور(  اش  مورد عالقه  چهیکه از هدف )مثالً باز  ی. کودک دآی   یمداد در م   ای

  ره یت  کیکردن روان بنه گرفتن با استفاده از    تر  یبا دراز کردن دست به آن برسد، به کشف طوالن  تواند  ی( و نممای  قرار داده

 . دآی  ی م ل ینا  رهیمداد و غ  کیچوب، 

از    نی: در ایه گا  هی. رفتار تک2 استفاده م  دنیرس  یبرا  د یراهکار جد  کیرفتار، کودک مرحله پنجم    ی . وقتکند   ی به هدف 

آن    گاه   هیسفره کوچک که به منزله تک  ای دستمال    کیجالب( کنار    چهیباز  ک یاش )  مورد عالقه  ء یرا با فاصله از ش  یکودک

او فراهم    یبرا  زیبا دراز کردن دست به آن برسد و امکان جابه جا شدن ن  دو کودک نتوان  م یقرار ده  شود،  ی قلمداد م  ءیش

  ی سطح  نی. در چنابدیدست    چهیتواند به باز  ی( مرهی)دستمال، سفره و غ   گاه  هیتک  دنیکش  شیکه با پ   کند  یم  نباشد، کشف

 . ابدی  ی م  ییمرحله قبل رها  یکلو از حالت    ردگی  یبه خود م  یجنبه اختصاص  زین  لهیرابطه هدف و وس  یحرکت  -  یاز رفتار حس

 متوسطسطح سوال:   

  151تا  148، ص 9)تحول روانی از تولد تا پیری(، فصل روانشناسی ژنتیک  منبع اصلی: 

 67، ص 9آموز، جلد اول، فصل روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 87

 اجتماعی( -روانینظریه اریکسون )مراحل رشد  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

در برابر شرم قرار دارد که معادل مرحله    یدر مرحله خودمختار  یتا سه سالگ   کی  نیکودک در سن  کسون،یار  هیبر اساس نظر

آن را    ایخود مدفوع را نگه دارند    لیبه م  توانند یسن کودکان م  نیدر ا  د،یفرو  هیاست. بر اساس نظر  دیفرو  هیدر نظر  یمقعد

موافق    دیبا فرو  کسونیرا به حداکثر خود برسانند. ار  یینها  یدارند تا احساس آزادسازیخارج کنند. آنها اغلب مدفوع را نگه م

 روشها   نیخاطرنشان ساخت که ا  کسونینگه داشتن و رها کردن است. اما ار  ایمرحله، حبس و دفع    نیا  یاصل  یاست که روشها

نگه دارد و هر زمان    خواهد ی است و دوست دارد هر وقت م  نشیگز  نیاست و اساسا کودک در حال تمر  یفراتر از منطقه مقعد

 است. یحس خودمختار ایمرحله در حال آزمون اراده خود  نیهل دهد.  کودک در ا  یبه کنار خواهد ینم

 بحران حل موفقیت آمیز   مرحله عمومی اریکسون مرحله فرویدی  سن

 امیدواری  اعتماد در برابر بی اعتمادی  دهانی  سالگی  1تولد تا 

 اراده  خودمختاری در برابر شرم وشک  مقعدی سالگی  3تا  1

 هدفمندی  ابتکار در برابر احساس گناه  آلتی)ادیپی( سالگی  6تا   3

 شایستگی  سازندگی در برابر حقارت نهفتگی سالگی  11تا  6

 تعهد)وفاداری( دربرابر سردرگمی نقشهویت  تناسلی  نوجوانی 

 عشق صمیمیت در برابر انزوا  - جوانی

 مراقبت زایندگی در برابر جذب خودشدن و رکود - میانسالی 

 خردمندی انسجام من در برابر ناامیدی - پیری

 ساده سطح سوال:   

    362، ص 12نظریه های رشد ویلیام کرین، فصل   منبع اصلی: 

 160، ص 21آموز، جلد اول، فصل روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 88

 نظریه(نظریه پیاژه )مفاهیم اساسی  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  ی شناخت  های مؤلفه  انی م  داری پا  یبه توازن  یابیتالش کودک در جهت دست  فیتوص  یبرا  اژهیپ   هیدر نظر  جویی اصطالح تعادل

را    دی جد  یاست. هرگاه کودکان نتوانند تجربه ها  سازی به برون  سازی درون  رییمسئول تغ  جویی استفاده شده است. تـعادل

  ی را سازمانده   ی دیجد  ی ذهن  ی دچـار عـدم تعادل شوند، الگوها  جهیموجود خود ادغام کنند و در نت  ی شناخت  یدر ساختارها

  سازی  و برون سازی . در واقع، درونسازند یمجددا تعادل را برقرار م بیترت نیو به ا ردیرا دربرگ دیتجربه جد نیتا ا کنند یم

 .کنند یعمل م  یتعادل و رشد شناخت جادیدر جهت ا گری کدیبه همراه 

 :اژهیپ  ه یمهم نظر  میمفاه ریبر سا یمرور

  .ها ساختن اطالعات در قالب نظام کپارچهی ند ی: فرادهی  سازمان

 .رندگی یمختلف مورد استفاده قرار م های تیرفتار که در موقع افتهی سازمان ی : الگوهاها طرحواره

  .رامونیپ  طیدرباره مح دی با اطالعات جد ی: سازگارانطباق 

 .موجود یشناخت یو ادغام آنها در ساختارها  دیجذب اطالعات جد ندی: فراسازی درون

 . دیموجود به منظور دربرگرفتن اطالعات جد  یشناخت یدادن ساختارها رییتغ ندی: فراسازی برون 

 متوسطسطح سوال:   

 59و  58، ص 2روانشناسی رشد و تحول انسان پاپالیا، فصل  منبع اصلی: 

 64، صفحه 9روانشناسی رشد روان آموز، جلد اول، فصل  منبع روان آموز:



 27   صفحه                                         آزمون جامع اولدفترچه پاسخ تشریحی                   (1133کد) –شناسی روان 
 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 89

 های پژوهشی رشد( بررسی رشد )طرح مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 مخصوص رشد عبارتند از:  یپژوهش یراهبردها

دو    کرد یرو  نی. اکند یم یمختلف بررس نیرا بارها در سن  ها  یاز آزمودن  ی کسان یپژوهشگر گروه    ، ی: در طرح طولی. طرح طول1

رد  ازیامت زمان  در طول  را  فرد  هر  عملکرد  اوال چون  دارد:  م  کند،  یم  یابیعمده  و    ی الگوها  توانند یپژوهشگران  مشترک 

  ی قبل  یدادهایرو  نیتا روابط ب  دهند یبه پژوهشگران امکان م  یطول  قاتیتحق  ا،یندر رشد را مشخص کنند. ثا  یفرد هایتفاوت

و    نیتمر  ق،یاز تحق  ها  یخارج شدن آزمودن  راتیاست که به خاطر تاث  ن یطرح ا  نیا  بیکنند. از معا   یو رفتار را بررس  یو بعد

 شوند. فیمرتبط با سن ممکن است تحر راتییاثر همدوره، تغ

.  کند یم  یبررس  یکسانی   یرا که از لحاظ سن تفاوت دارند در مقطع زمان  ها یاز آزمودن  هایی : پژوهش گروهی. طرح مقطع2

قرار ندارد. اما   نیو تمر قیاز تحق ها  یخارج شدن آزمودن ل یاز قب ی مشکالت  ریکارآمدتر است. تحت تاث یطرح از طرح طول نیا

 شوند.  فیممکن است به خاطر اثر هم دوره تحر یسن های  . تفاوتآوردینم  فراهمرشد و فرد را  های شیگرا یامکان بررس

امکان    ای رهی. طرح زنجکند یم  یمختلف بررس  ی هاطول مشابه را در زمان  ا ی  ی مقطع  قی: پژوهشگر چند تحقای رهی. طرح زنج3

و   یطول یراهبردها. ممکن است همان مشکالت سازد ی. اثر همدوره را آشکار مآوردیرا فراهم م  ی و مقطع یطول های سهیمقا

 . کند یخود به مشخص کردن مشکالت کمک م یدطرح به خو نیا یرا داشته باشد ول یمقطع

 متوسطسطح سوال:   

 60، ص  1روانشناسی رشد لورا برک، جلد اول، فصل  منبع اصلی: 

 19، ص 2آموز، جلد اول، فصل روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 90

 نظریه روسو )مراحل رشد روسو( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 .  ینوجوان ، یاواخر کودک ،ی کودک ، یرود: نوباوگ  ی م شیبه پ  یچهار مرحله اصل یروسو معتقد بود رشد کودک، ط             

)راه رفتن    آورند یرا به دست م  ی دیکه کودکان استقالل جد  شود یشروع م   ی ( زمانیسالگ   12تا    ی )از دو سالگ  یکودک  مرحله

امور   ایدور   یدادهایکه با رو ستین یاستدالل از آن نوع  نی اما ا شوند، یاستدالل م  یمرحله، کودکان صاحب نوع  نیو ...(. در ا

  یوابسته است. مثال وقت  یبه حرکات و حواس بدن  مایاست که مستق  یاستدالل شهود  یسروکار داشته باشد؛ بلکه نوع   یانتزاع 

  ی وقت  ای.  دهد  یاو را از سرعت و فاصله نشان م  یدانش شهود  ت،یموفق  نیا  کند، یپرتاب م  یرا به درست  یتوپ   ای دختربچه

مرحله، تفکر   ن یدر ا ن،ی . با وجود اگذارد یم  شیاز کاربرد اهرم را به نما  یشهود ی دانش کند، یرا م نیبا چوب زم ای پسربچه

  ش های با تمام کشورها، شهرها و رودخانه  ن،یدرباره کره زم  یمطالب  توان یمرحله م  نیاست. در ا  یو حس  یهنوز کامالً تجسم

 مقواست«.  ای احتماال خواهد گفت »قطعه ست؟«،ی: »جهان چدیبه کودک آموخت اما اگر از او بپرس

 متوسطسطح سوال:   

 42تا  40، ص 1های رشد ویلیام کرین، فصل نظریه  منبع اصلی: 

 24، ص 3آموز، فصل روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 91

 های مراحل کلبرگ(نظریه کلبرگ )ویژگی  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 
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 مراحل از نظر کلبرگ عبارتند از:  های یژگیو

 تفاوت دارند.  گریکد یبا  یفی: مراحل از نظر کیفیک های ـ تفاوت1

  کسان،یاز تفکر هستند که به طور    یکل   یی بلکه الگوها  ستندیمجزا ن  هایی  . مـراحـل تـنها پاسخافتهیساختار  های تیـ کل2

 .  دهند  یاز موضوعات، نشان م  یخود را در خالل انـواع متفاوت

 یسپر  انی در م  کیمراحل را    توانند یافراد نم شوند.    یآشکار م  رییتغ  رقابلیغ   ی: مراحل در تسلسلرتغیی رقابلیـ تسلسل غ 3

  ک یممکن است آنها تحر  رایرسند؛ ز  یمرحله نم  نیبه باالتر  امختلط، از آنها عبور کنند. همه کودکان، الزام  یبه شکل  ایکنند  

مراحل را به صورت منظم پشت   نیا  روند، یم  شیکه در مراحل به پ   ی کودکان تا هنگام  یل و  اورند؛یالزم را به دست ن  یهوش

 .  گذارند  یسر م

  هایبلکه آنها را در چهارچوب   دهند، یرا از دست نم  تر هیبه دست آمده در مراحل اول  های نشیی: افراد بمراتب ـ وحدت سلسله4

 .  کنند  یم کپارچهیو  بخشند یوحدت م تری عیو وس دیجد

 است. کسانی ها دارد و در همه فرهنگ ی: تسلسل مراحل جنبه عمومیـ تسلسل عموم5

 متوسطسطح سوال:   

  218تا  212، ص 7های رشد ویلیام کرین، فصل نظریه  منبع اصلی: 

 97، ص 10، فصل 1آموز، جلد روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 شناختی برنر )سطوح سیستم( های بومنظریه سیستم مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  نیبر رشـد ارائه داده است. ا  یتیموقع  راتیرا درباره تأث  ی متفاوت و کامل   اریبس  هیتوجبرنر    یبوم شناخت  های ستمیس  هینظر

 رامون یپ   طیسطح از مح  ن یکه چند  کند یرشد م  یروابط  ده یچیپ   ستمیکه درون س  ردگی یدر نظر م   یفرد را به صورت  هینظر

 :. سطوح مدل برنر عبارتند ازگذارند یم  ریبر او تأث

  ل یتشک  کینزد  های طیتعامل در مح  ی و الگوها  ها تیاست که از فعال  طیسطح مح  نتری قی(: عمستمی زسی)ر  ستمیکروسیم

مثال،    یهستند. برا  یکه تمام روابط دوجهت  میبه خاطر داشته باش  دیبا   میسطح از رشد آگاه شو  نیدر ا  نکهیا  ی. براشود یم

 زیقرار دارند ن  ی و اجتماع   یستیعوامل ز  ر یکودکان که تحت تأث  اتیخصوص  ی لو  گذارند  یم  ریبزرگساالن بر رفتار کودکان تأث

 .گذارند ی م  ریبر رفتار بزرگساالن با آنها تاث

 با مدرسه( نی. )مثل ارتباط والدردیگ یرا در بر م ها ستمیکروسیم  نیب های (: ارتباطستمیس انی)م ستمیمزوس

حال    نیبا ا  ی ول  رد گی یکه فرد در حال رشد را دربر نم   شود یم   لیتشک  ی اجتماع   های  تی(: از موقعستمسی )برون  ستمیاگزوس

دوستان و    یکار، شبکه اجتماع   طیجامعه، مح  یستی)مثل خدمات بهز  گذارد یم  ریتأث  کی نزد  های  تیدر موقع  اتیبر تجرب

  .خانواده(

آداب   ن،قوانی  ها، بلکه از ارزش  ستین  ی خاص  تیسطح، موقع  نیسطح مدل است. ا  نتری یرونی(: بستمسی )کالن  ستمیماکروس

ورود به دانشگاه    یدر جامعه برا  هایی بر  وجود ارزش  ی. )مثال ذکر شده در صورت سوال مبنشود یم  لیو رسوم و امکانات تشک

 اشاره دارد(. ستمیسطح از س نیبه ا

 ساده سطح سوال:   

 44تا  42، ص 1روانشناسی رشد لورا برک، جلد اول، فصل  منبع اصلی: 

 189، ص 1آموز، جلد روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 نظریه ماهلر )مراحل رشد ماهلر( مبحث:
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 پاسخ تشریحی: 

 است: ریماهلر به شکل ز هیمراحل رشد در نظر

 . کند یخود تمرکز م یدرون کیولوژیزی(: نوزاد بر حالت فیماهگ کی بهنجار )تولد تا   ی. درخودماندگ1

است که    یحس  یخطا  نیا  ریاما تحت تأث  دهد،  ی پاسخ م  شتریب  ی رونیب  ی(: نوزاد به محرکهای ماهگ 5تا1بهنجار )  یستی. همز2

 هستند.  ی کیاو و مادرش 

 است:  رمرحلهیز 5: که شامل ییجدا -تفرد. 3

 ای مانند جوجه  یعنیکند    یرا بررس  رامونیپ   یایتا خودش و دن  کشد ی(: در آغوش مادر، خود را عقب میماهگ   9تا5)  زیتما

 . نگرد یرا م ا ی آمده و دن رونیاست که از تخم ب

 . دهد یخود قرار م یو اساس جستجو هی(: مادر را به عنوان پایماهگ   12تا  9) هیکردن اول نیتمر

را کاملتر   رمرحلهیز  نی. در ادامه اکند یم  یجسورانه بررس  یرا با شوق  رامونیپ   یای(: دنیماهگ  15تا  12کردن )  نیتمر  لیتکم

 .  مدهی یم حیتوض

 هست. زیاستقالل ن یدارد، هرچند که همچنان در پ  ازیکه به مادر ن شود ی(: متوجه میماهگ  24تا15) خواهی یکینزد

 جـدا از او به عمل بپردازد.  تواند یو م کند یم جاد یاز مادر ا یدرون یری(: تصویماهگ  30تا24) ی ثبات ش آغاز

که   نیو معتقد بود هم کرد یم  دیتأک یجنبش و کنجکاو  یذات قی(: ماهلر بر قدرت سایماهگ 15تا  12کردن ) نیتمر لیتکم

که   کنند ی. کودکان نوپا چنان رفتار مکند یم  دا یشدت پ   ها  تیفعال  نیلذت نوزادان در ا  ابند، یراه رفتن را ب  ییکودکان توانا

اسباب   ای : » دنندگوی یانگار م  ،یبه هنگام اکتشاف و بررس  یعنیساخته شده است؛  هاآن های یکنجکاو یتمام جهان برا ییگو

 حضور  به نوپا  کودک  که  سد ر ی بر او ندارند و اغلب به نظر م یاثر نکمتری  ها افتادن و  ها خوردن ن یمن است «. زم یسرگرم

  ی و حضور مادر را بررس  گردد  یعقب برم   به  ی حاصل کند، گاه گاه  نانیاطم  نکهیا  یاعتناست. کودک برا  ی ب   زین  ش یمادر خو

آن،   لهیاست که کودک به وس ای وهیمرحله، ش نیتا مطمئن شود که مادر هنوز در دسترس است. اما جنبه برجسته ا کند  یم

  ا یبا دن  ای عاشقانه  یریاست که کودک »درگ   یدوره، زمان  نی. ادآی  یم  جانیو به ه  شود یخود م  یهایجذب کنجکاو  نینچنیا

  اقی. شور و اشتابدیاو غلبه    یجانیه  یداری بر ناپا  تواند یکودک م  ادیاست که در آن، شور ز  ییمرحله، زمان گرانبها  نی. اد«دار

 دسترس باشد.    رقابل یغ  ا ی  گر دخالت اریکه مادر بس کند  یفروکش م  ای به طور قابل مالحظه یکودک تنها در موارد

 متوسطسطح سوال:   

 398، ص 13ویلیام کرین، فصل نظریه های رشد   منبع اصلی: 

 173، ص 22، فصل 1آموز، جلد روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 موضوعات اساسی رشد )دیدگاه بافتاری(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  ی وستگی( پ 2 ط؟یمح  ای ( وراثت 1کرد عبارتند از:   افتیدر ینظر ی پاسخ آنها را از قلمروها  دی که با  یموضوعات اساس  ا یسوالها 

ب3  ؟ یگسستگ  ا ی آنها؟    ا ی قلمروها    نی( تعامل  تعامل  فعال  4عدم  نقش  روان  یری منفعل کودک در شکلگ  ا ی(  (  5  ؟ ی سازمان 

 مداخله دارد؟   یدر چه سطح ی فرهنگ  ی( بافت اجتماع 6است؟  یچه ابعاد یدارا یفرد  هایتفاوت

  ی دگ یاست که از درهم تن  یی به الگوها  یابدستی  منزله  به  تحول  اند، خود زده  یشان یبر پ   یکه برچسب بافتار  پردازانی هینظر  یبرا

رشد )که در فوق ذکر شد(    ی. پاسخ آنها به موضوعات اساسرندگی می شکل  یو روابط فرهنگ یفرد  های و تعامل داده  میو تحک

 شکل است: نیبه ا بیبه ترت

 در تعامل هستند.   یشناخت ستیز یاست که با ساختها طیبر عوامل مح شتریب دیتاک .1

 . ردگی یرا در بر م طیفرد و مح  یاست و تبادلها وستهیتحول پ  .2
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 دارند.  گر یکد یتحول رابطه تنگاتنگ با  های تمام جنبه ،ی طیو مح یفرد های متقابل جنبه تیتبع لی.به دل 3

.  یکند م  فایا  ینقش اساس ندهیگرفتن رفتار در آ ریتاث  ریز  یآن و چگونگ   رییتغ  یچگونگ  ط،یاستقرار نوع مح  نییکودک در تع  .4

 است.   هیدوسو طیکودک و مح ریتاث

 هستند.   میرفتار سه یفرد های تفاوت نییکه در تب  دادهاستی رو یکتای  بندی بر نقش دیتاک .5

 رفتار است. کننده نییعامل مهم تع  یبه شکل اساس  یبافت اجتماع .6

 متوسطسطح سوال:   

 43تا  38، ص 3روانشناسی ژنتیک )تحول روانی از تولد تا پیری(، فصل  منبع اصلی: 

 9، ص  1فصل ،  1آموز، جلد روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 رشد هیجانی و اجتماعی میانسالی )ثبات و تغییر شخصیت( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

اصـل صفت  از:    تیشخص  یپنج  برونییرنجورخوروانعبارتند  تجربهییگرا،  تشناسفهیوظ  ،یریپذ قیتطبی،  ریپذ،    قات یحقی. 

  شیافزا  ی انسالی تا م  ینوجوان  یاز سالها  یشناسفهیو وظ  یری پذقیدهند که تطبینشان م  یی کای مردان و زنان آمر  ی و مقطع  یطول

ـ    ابندی یکاهش م  یاندک  ا یکنند  ینم  رییتغ  یریپذو تجربه  ییو برونگرا  ابد ی یکاهش م  ییرنجورخوکه روان  ی، در حالابندییم

 . شترندیب ی سر و سامان گرفتن و پختگ انگریکه ب یراتییتغ

 متوسطسطح سوال:   

 344و  340، ص 16روانشناسی رشد لورا برک، جلد دوم، فصل  منبع اصلی: 

 149، ص 13، فصل 2آموز، جلد روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 نظریه بندورا )خودکارآمدی( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

عملکردمان را بر حسب    یامدهایو پ   میپرداز  یدر واقع به عمل مشاهده خود م   م،بخشی یکه ما رفتارمان را نظم م   یهنگام 

درباره خودمان    هایی یر گی جهیخود، به نت  یکل   های ییبر اساس توانا   گر،ید  ی. از سومیکن  یم  یابیو اهدافمان ارز  ارهایمع

 (self-efficacy) یخودکارآمد  ر،یاخ  ی . درسالهادینام  ی خودکارآمد  های یابیرزرا ا  ی کل  های  قضاوت  ن ی. بندورا امیرسیم

  .ما دارد زشیبر سطح انگ یقیعم  ریتاث یخودکارامد های یابیبندورا بوده است. او اعتقاد دارد که ارز  یکارها یموضوع اصل

داشته  ای  ژهیو درمان مراجعان خود، توجه و صیدر تشخ ی خودکارآمد های  یاب یکه به ارز ورزد یبه درمانگران اصرار م بندورا

  نی(، اگر به فرد ای)هر روش برد یبه کار م  یدرمان فوب یرا برا  یدرمانگر روش کیکه  ی مثال او اعتقاد دارد هنگام یباشند. برا

  . بود خواهد کارسازتر  درمان است، آور شدن بر محرک ترس رهیچ  هاحساس داده شود که او قادر ب

 متوسطسطح سوال:   

 278و  269، ص 9ویلیام کرین، فصل نظریه های رشد   منبع اصلی: 

 113و  112، ص 1آموز، جلد روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 ها( نشانهمطالعه بتلهایم درباره درخودماندگی )نگرش به  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 
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اختالالت    نی. آنها همچنکند یم  زیاست و از تعامل پره  رگی و گوشه  یاست که در آن کودک منزو  یاختالل نادر  یدرخودماندگ

)مثل گاز گرفتن دستها( نشان    یبیخودتخر  ی ( و در موارد اندکیگاریرسیز  ک ی)مثال چرخاندن مکرر    یکیمثل خودتحر  یگرید

  .یدهندم

بتهال  از اول  جهینت  یدرخودماندگ  م،ینظر  بود کودکان    نیوالد  یعن ی  یاجتماع   طیبا مح  هیتعامالت  او معتقد  و مراقبان است. 

  .اند بگذارند، شکست خورده ریتاث طیبر مح توانند یحس که م نیا یعنی ،یحس خودمختار جادیدرخودمانده در ا

کار   یسالمت روان  نهیکه در زم  یاغلب کسان  برای.  هاست نگرش او به نشانه م،یفلسفه بتلها  یافراط   های جنبه  نیاز مهمتر  یکی

حالت، به حد قابل    نیدر بهتر  ای حذف شوند    ی به کل  دی بخصوص( با  های و شکلک  یکیمثال، خودتحر  برای)   ها نشانه کنند، یم

  یی رها  برای  خود خودبه  طور  به  ها  نشانه  ،ی که در کودکان مبتال به درخودماندگ  ساختخاطرنشان    م یبرسند. اما بتلها  یتحمل

  خودی  خودبه  تیموفق  نبزرگتری  دهنده  نشان  ها،  نشانه  ن ی. اندآی می  وجود  به  ها شدن بر تنش  رهیچ  یتاحد  ی و حت  افتنی

 را  ها  نشانه  نی. اگر ما در مقابل، اارند جلب توجه ما را د  ی ستگشای  ها نشانه  نیاساس، ا  نی هستند. برهمکودک تا آن لحظه  

احترام و توجه خودمان    متوانی یتا آنها را کنار بگذارند، آنگاه نم  م یو مثالً کودکان را دلسرد کن  م یکن  ی تلق  تاهمی کم  و  ناجور

 . میکودکان منتقل کن نیرا به ا

 دشوار سطح سوال:   

 413، ص 14فصل نظریه های رشد ویلیام کرین،   منبع اصلی: 

 177، ص 1جلد ، آموزروانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 های مرحله عملیات منطقی عینی( نظریه پیاژه )محدودیت مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

ن توانا  ،ینیع   اتیعمل  مدورهیدر  واجد  ز  شود  یم  ی منطق  اتیعمل  یی کودک  جمله   ن یا  های یتوانمند  یربنایکه  از  مرحله 

  ی خود جداشدن ینیاست که از چارچوب ع  یمنطق ابدی یسطح به آن دست م نیکه کودک در ا  یاست. منطق یذهن ینگهدار

به کار بست.  ای نهیدر مورد هر مفهوم و در هر زم توان یمنطق را هنوز نم  نیوابسته است. ا ایاش یبه حضور ماد یعنی ستین

  یافق  یشاهد ناهمتراز  ل یدل  نی. به همستین  رپذی انتقال  گری د  یقلمرو به قلمرو  کیاز    ین یع   اتیبر عمل  یمبتن  یاستداللها

(horizontal decalageدر داخل مرحله هست )مختلف وجود ندارد.    های اتیزمان بروز عمل  یبرا  کسانیتراز    کی  ی عنی  م،ی

که    مینبی یاساس م  نیباشد. بر هم  ده یجرم نرس  یباشد اما هنوز به نگهدار  ده یمقدار رس  یمثال ممکن است به نگهدار  یبرا

انواع زم  کبارهیو کودک به    دهد ی رخ م  ی جیبه شکل تدر  ی ذهن  ینگهدار  ی( به نگهدارعی)تعداد، طول، توده، ما  ها نهیدر 

 .   رسدینم

 دشوار سطح سوال:   

 200، ص 10(، فصل تحول روانی از تولد تا پیریروانشناسی ژنتیک ) اصلی:منبع   

 71، ص  9، فصل 1جلد ، آموزروانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 نظریه ویگوتسکی )فلسفه آموزشی ویگوتسکی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

- یفرهنگ  هیاساس نظر. بر  شود یکودکان محسوب م  یبه خصوص در حوزه رشد شناخت  یبافت  دگاه ید  شگامانیاز پ   یگوتسکیو

  تی. هداردگی یصورت م  یاجتماع   یتعاملها  قیکودکان از طر  یریادگیاست و    یمشارکت  یند یرشد فرا  ،یگوتسکیو  یاجتماع 

رشد به فاصله   یبیتقر  طهی( دارد. حZPDرشد )  یبیتقر  طهیاز ح  ذرگ  یرا در کمک به کودک برا  ییکارا  نیشتریبزرگساالن ب

 انجام دهد اشاره دارد.   گرانیبدون کمک د تواند یآنچه کودک به طور کامل قادر به انجام آن است و آنچه نم انیم
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  ی جار  ند یفرا  نیا  تیثبت و هدا  د یبا  ها یاب یو هدف ارز  کند یرشد م  طیهوش در اثر تعامل کودک و مح  ، یگوتسکیگفته و  به

)که    ی ثابت سنت  های آزمون  یبرا  ی نیگزیرشد جا   یبیتقر  طهیم ح( بر اساس مفهوdynamic testing)  ا یباشد. آزمودن پو

  های  برخالف آزمون  ایپو  های . آزمونروند  ی ( به شمار مکنند یم  یرگی لحظه مشخص اندازه  کیکودک را در    های ییتوانا

که ممکن است به کودکان کمک کنند تا در    یرهنمود  حاتتوضی  و   مثالها   ها،  پرسش  هیارا  قی بالقوه را از طر  های  ییثابت، توانا

 . کنند  یم یرگی مهارت به دست آورد، اندازه فیتکل کی

 دشوار سطح سوال:   

 299، ص 7روانشناسی رشد و تحول انسان پاپالیا، فصل  منبع اصلی: 

 30آموز )نکات پاپالیا(، ص ضمیمه روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -100

 نظریه پیاژه )مرحله عملیات صوری(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

کارآمدتر    اریماست. زبان با جدا کردن فکر از عمل، تفکر بس  ی ذهن  یی بازنما  لهیوس  نیرترپذی معتقد بود که زبان انعطاف  اژهیپ 

. در عوض،  دانست ینم  یکودک  یشناخت  رییدر تغ  یآن را عنصر اصل  اژهی زبان، پ   یی. به رغم تواناسازد یم  رپذی از قبل را امکان

.  برند ی با کلمات آنها را نام م که کودکان بعداً  شود یاز تجربه منجر م  یبه تصورات درون  یحرکت  -   یحس  تیاو معتقد بود که فعال

دارند. به عالوه، کودکان نوپا دامنه    یرومندین  یحرکت  -   ی حس  یمبنا  برند،  یکه کودکان نوپا به کار م  یکلمات   نیاول  یحت

 .رندگی یکنند، فرا م  ستفادهآنها ا دنینام یاز کلمات برا نکهیطبقات را مدتها قبل از ا

  اتیقبول داشت. عمل  یآن را در نوجوان  تیاهم  یکودکان دارد، ول  یدر رشد شناخت  یباور نداشت که زبان نقش اصل  اژهیپ   گرچه

که در    یی مانند نمادها  ستند،یوابسته ن  ی واقع  یزهایدارد که به چ ازین  یگرید   یبر زبان و نمادها  یمبتن  های ستمیبه س  یصور

  ات ی. تفکر عملکنند یدر جبر و هندسه استفاده م  ها ستمیس  نیدوره متوسطه از ا  وزانآم وجود دارند. دانش  ی عال  اتیاضیر

 در بر دارد. زیرا ن یانتزاع  میدرباره مفاه یاستدالل کالم ،یصور

 متوسطسطح سوال:   

 43، ص 11فصل /   399و  398، ص 7روانشناسی رشد لورا برک جلد دوم، فصل  منبع اصلی: 

 55، ص 4فصل  /  29، ص  2، فصل 2آموز، جلد روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -101

 نظریه پیاژه )مراحل رشد اخالقی( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  ی اجتماع   یهماهنگ با هنجارها  یکه و  یاخالق  یقرار دارد. رفتارها  "یرویناپ "در سطح    یتحول اخالق  یحرکت  -یدر دوره حس

سطح،    ن یدر بهتر  ی اخالق  یدستورها  ت رعای  و  اند درست کلمه شکل نگرفته  یمهار آنها را در دست داشته باشد هنوز به معنا

 .  رندناپذی میو تعم داری، ناپایجزئ جهیو در نت  ، ییاروی رو ایحضور  دیدر ق

که مصدر آنها بزرگساالن هستند،    یاخالق  رشیپذ  ای  "یرویگرپ ید"خود را به    یجا  یاخالق  یرویناپ   ، یاتعملی شیپ   دوره مین  در

 یرگی اطالعات و انضباط با شکل  ت،یمربوط به تبع  لی. مساشود یمجهز م   یبرون   یمرجع اخالق  کیکودک به    نی. بنابرادهد یم

اخالق  نیا تدردر    ی سطح  به  است. کودک  عمل  ج یارتباط  استقرار  با  سو  ی منطق  ی نیع   اتیو مخصوصا  به  کم  اخالق    یکم 

برم  "یرویخودپ " تغ  یداردگام  با  فعال  یات یعمل  تیظرف  رییکه  هم  یتعاون   تی و  د  ا ی  عملی و  مشارکت  با  عمل    ی گریتحقق 

 است.   رپذیامکان
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 یرویساخته و به سمت خودپ   کینزد  انیدوره استقرار خود را به پا  یرویگرپ یاست که اخالق د  ینیع   اتیعمل  مدورهی اواخر ن  در

است که او    یراتییدر جهت همسو شدن با تغ  ی و  یفرهنگ  ی اجتماع   های کودک و مبادله  طیدر حرکت است و به تناسب مح

 .  دهد  یسوق م یصور اتیرا به سطح عمل

و    یاتعملی شیپ   دوره می در ن  یرویگرپ ید   ،یحرکت  -یدر دوره حس  یرویگفت که اخالق ناپ   توان یبه طور خالصه م  نیبنابرا

 شود.   ی م ده ی ( دیسالگ  10)حدود  ی نیع  اتیعمل دوره میاز اواخر ن یرویو خودپ  ینیع   اتیعمل مدورهین

 ساده سطح سوال:   

 161، 157، 152ص ، 3روانشناسی ژنتیک )تحول روانی از تولد تا پیری(، فصل  منبع اصلی: 

 74، ص  9، فصل 1آموز، جلد روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 102

 نظریه ویگوتسکی )ارزشیابی( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

گوناگون   یطیو مح  یدرون  یرهایتا متغ  میدار  ازیمعتقدند در مطالعه رشد ن  ، یالتقاط  یکردهایرو  یاز روانشناسان دارا  یاریبس

  یکنند،م  د یتاک  روها یاز ن  ی کیرا که هر کدام بر    ها  هیقابل توجه در نظر  یاظهارات معقول است اما تضادها  ن ی. ام یریرا در نظر بگ

معتقدند که   گراها طیو مح را خودش کسب کند میمفاه ی معنا دی اعتقاد دارند که کودک با اژهیپ  ن. طرفدارادهد  یکم جلوه م

  .وجود دارد یمنطق تناقضی  نجای. در اردگی یصورت م گرانی کودک به کمک د یریادگی

حل آن، معتقد بود. او     یالزم برا   راتییاز تضادها و تغ  ای مجموعه  یعنی  کیالکتیمارکس به د  دگاهیاز د  یرویبه پ   یگوتسکیو

متضاد   ی روهاین ی که وقت م یمطالعه کن د یپر از تناقض است و ما با  یمعتقد بود که زندگ   ،یکیالکتی د پرداز هینظر کیبه عنوان 

  ی متضاد رشد درون  یروهایتعامل ن  ی چگونگ  د یبا   ی. او اعتقاد داشت که روانشناسدهد  یرخ م  ی چه اتفاق  کنند یبا هم برخورد م

که از درون  یعیطب ریمس ی عنیرشد  ریدو مس نیباط بخود ارت هیکرد در نظر  یاساس، او سع نیرا مطالعه کند. بر ا یو فرهنگ 

 را نشان دهد.  دهد، یقرار م ریاثتحت ت رونیکه کودک را از ب  یاجتماع -یخ یتار ریو مس ردگی یسرچشمه م

 متوسطسطح سوال:   

 316، ص 10نظریه های رشد ویلیام کرین، فصل   منبع اصلی: 

 119، ص 13، فصل 1جلد آموز، روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -103

 نظریه ویگوتسکی )خودگردانی کالمی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

که در    م آوری یرفتار در خود به وجود م  تیهدا  یبرا  ی مصنوع   های  ما به کمک کلمات، محرک  ، یگوتسکیو  هیبر اساس نظر

و بعد درس   نی بب  ونیزیتلو  8به خودمان که تا ساعت    نی)مثل گفتن ا  مکنی یکسب م  یتعامالت اجتماع   قیابتدا آنها را از طر

که    بزرگساالن  یفرمانها  سازی یمساله پرداخت و به درون  نیا  قتریدق  لیتحل  بهبود    یگوتسکیکه از شاگردان و  ایبخوان(. لور

  .تمرکز کرد کند  یاستفاده م  شیرفتار خو دهی  نظم یکودک از آنها برا

 شد که افراد مبتال به اختالالت عصب   یتفکر کسان  بخش یگفتار، روشن  دهی در مورد کارکرد خودنظم  یگوتسکیو  های افتهی

  یدرمان   یکردهایبخش رو  الهام   ،ی کالم  دهی در مورد خودنظم  یگوتسکیو  دیعقا   ن، یدادند. عالوه برا  یم  صیرا تشخ  شناختی

بام و گودمن ارائه شد. آنها نشان   کنیما  لهیمورد، به وس  نی در ا  یاز مشکالت بود. مثال خوب  یاریبس  یبرا  دیجد  یروانشناخت

  یکمک کند تا خودکنترل  کننده،  تیبا استفاده از گفتار خود هدا  فعال،  شبی  آموز دانش  کیبه    تواند  یدادند که شخص چگونه م

 .به دست آورد

  یگوتسکیکار آنها به و  یخیتار  شهری  هرچند  اند، توجه کرده  کننده تیبه گفتار خود هدا  یگردی  درمانگران روان  ن،یهمچن

داشت به مراجعانش    یاو نام برد که سع  عاطفی   –  ی درمان عقل  هیو نظر  سیاز آلبرت ال  توان یمورد، مثالً م   ن ی. در اگردد یبرنم
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که بر    هایی  درمانگری روان  ،ی با خودشان فکر و صحبت کنند. به طور کل  ،تری انهیاگر واقع  یروشها  قیکمک کند تا از طر

 . رندگی یقرار م یشناخت  -  یرفتار های درمان رگروهیدر ز  کنند،  یتمرکز م یدرون یگفتگو

 دشوار سطح سوال:   

   314، ص 10نظریه های رشد ویلیام کرین، فصل   منبع اصلی: 

 119، ص 13، فصل 1جلد آموز، روانشناسی رشد روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -104

 زاد(های دروننظریه چامسکی )محدودیت مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

را که ما مورد توجه قرار   ی زاد( است که قواعد  )درون  یدرون   ییتهایمحدود  یاصوال معتقد است که ذهن ما دارا  یچامسک

وقتت    :»ند گوی یدر عمل به آنها م  ها تیمحدود  نیزبان هستند، ا  یریکودکان در حال فراگ  ی . وقتسازد یمحدود م  م، یدهیم

  ی زبان شناخت  ی کودک را از تنگناها  ، یی تهایمحدود  نیقواعد اشتباه هستند«. چن  نیتلف نکن، ا  یقواعد  نیتوجه به چن  یرا برا

که دستور زبان    دانند  ی. کودکان از قبل م سازد یرها م  رد،یقابل تصور را دربرگ  یگرامر  یهمه قواعد و نظامها   د یکه با  یعلم

وابسته به ساختار    د ی( زبان بایل ی)تبد  یشتاوراست که همه قواعد گ  ن یعمده، ا  ی درون  تیمحدود  ک یباشد.    ینوع خاص  دی آنها، با

(structure-dependent  ،باشند. وابسته به ساختار بودن )ستین  یزیاست و چ  یسبک درونزاد در تجربه سازمانده   کی 

مثبت به   های جمله لیتبد  نیدرونزاد است که نوع قوان یژگ یو کیبه ساختار   یوابستگ نیشده باشد. بنابرا ی که از شواهد ناش

  کنند،  یمختلف رشد م ی که در فرهنگ ها ی. کودکان کند یمحدود م  رند،یفرابگ  دی را که کودکان با یمنف  ای یسؤال یها جمله

 وابسته به ساختار باشند.  د یبا نیکه همه قوان دانند یآنها به طور خودکار م یول  رند،ی گ ی را فرام یمتفاوت  لیتبد نیقوان

 دشوار سطح سوال:   

 449، ص 17نظریه های رشد ویلیام کرین، فصل   منبع اصلی: 

 130، ص 13، فصل 1آموز، جلد روانشناسی رشد روان آموز:منبع روان  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: - 105

 های روانی اجتماعی بزرگسالی )نظریه وایالنت(نظریه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

در مقابله با مشکالت    یانطباق   های  استفاده از دفاع   ، یریدوران پ   ی بهداشت روان  نهیمهم در زم کننده   ی نبی  ش یاز عوامل پ   یکی

  یپ  ی به وجود چهار ساز و کار انطباق  شان  یزندگ  طیمردان جوان با شرا  ینحوه سازگار  سهی با مقا   یدر پژوهش  النتیاست. وا

  ش یمشخص هستند(، روانپر یکه فاقد علت جسمان  ییناپخته )ابتال به دردها(،  گرانی د  هکمک ب ا ی  ی برد: پخته )مثل شوخ طبع

نشان داد    ای  (. او در مطالعهیرمنطقیغ   یدچار شدن به ترسها  ای  اضطراب  سرکوب)  رنجور  (، روانتیانکار واقع  ای  فی)تحر

  شی و واال  نگری  نده یسرکوب، آ  ، یطبع  شوخ  ،دوستی   پخته مثل نوع  ی انطباق  های  از دفاع   یانسالی و م  یجوان  نیکه در سن  ی کسان

برداشت   توانند  ی م  ی انطباق  های  دفاع   النت،یرا گزارش کردند. به گفته وا  یاجتماع   - یروان  یسازگار  نیشتریاستفاده کرده بودند ب

 دهند.  رییتغ ستند،یآنها ن رییکه قادر به تغ هایی  تیافراد را از واقع

 متوسطسطح سوال:   

 714، ص 18فصل   / 550، ص14روانشناسی رشد پاپالیا، فصل  منبع اصلی: 

 104و  70آموز )نکات پاپالیا(، صضمیمه روان منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 
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 :روان شناسی بالینی

 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -106

 پاسخ تشریحی: 

 یبرجسته است. انجمن روانشناس  ینیبال یروانشناس فیامر در تعار نیعلم و عمل است که ا بیترک ، ینیبال یروانشناس تیماه

شدن،   رپذی  ینبی شیو پ  رپذی مفهوم یبرا ینیبال ی: رشته روانشناسکند یم فیتعر نطوریرا ا ینیبال یروانشناس کا، یآمر ینیبال

و عمل را ادغام   هیعلم و نظر  ،یتیو رشد شخص  یسازگار  ، یرپذی  انطباق  یو ارتقا  ،یراحتو نا  یناتوان  ، یو کاهش ناسازگار

کارکرد انسان، در    یو رفتار  یاجتماع   ،یروانشناخت  ،شناختی  ستیز  ،ی جانیه ،یعقالن   های  بر جنبه ینیبال  ی. روانشناسکندیم 

 یروانشناس  زین  کایآمر  روانشناسی  انجمن.  کند  یتمرکز م  یاقتصاد   یسطوح اجتماع   یمختلف و تمام  های  طول عمر، در فرهنگ

  .دارد کار و  سر ها انسان یسازگار ل یکه با مسا  ی: هنر و فنکند یم فیتعر نطوریرا ا ینیبال

علم و درمان   وندیپمدل بر    نیاست. ا  ی نیبال  یو فلسفه غالب در روانشناس  یمدل آموزش  نتری  درمانگر، معروف  - دانشمند  مدل

و    رپذی  آزمون  های  هیتجارب خود به فرض  ل یبا تبد  ،ی. طبق آن، روانشناسان در کنار مهارت درمانگرکند  یم   د یتاک  ینیبال

  ن یکلورادو بود به هم-درمانگر، حاصل کنفرانس بولدر  -   . مدل دانشمندکنند   یم   مکدانش ک  دیبه تول  ها،  هی فرض  نیآزمودن ا

دارد،    ینیعلم و درمان بال وند یکه بر پ  یدی تاک لیمدل بولدر به دل ن،ی. بنابراشود یبولدر هم گفته م یبه آن مدل آموزش لیدل

داده شده    حیهم توض یآموزش  ی مدلها ریسا  ریعلم و عمل( دارد. در ز  وند ی)پ  ینیبال  یروانشناس  تیرا با ماه  یهمخوان  نیشتریب

  .است

بر    ینسب  د یو عدم تاک  ینیبال  های  بر مهارت  دی مدرک عبارت است از  تاک  نیا  ی اصل  های  یژگ ی: ویروانشناس  یدکترا  مدرک

درمانگر،  -که در انتقاد به مدل دانشمند گردد  یو ل برم یبه کنفرانس آموزش کردیرو نیا نهیش ی. پ یقاتیتحق تیو قابل تیصالح

  .شود یبه آن مدل ول هم گفته م لیدل نی. به همکرد ی م د یتاک یدرمانگر یمناسب برا یآموزش های  به مدل

 جاد یمنجر به ا  ،یی ای فاقد اعتبار و پا  های  و سنجش  یدرمان  یروشها  یدرباره عدم اثبات اثربخش  ی: نگرانینیدانشمند بال  مدل

  یو فنون  یاعتبار تجرب  یفنون دارا  نیب  ، ینیو کار بال  یمدل، روانشناسان با ادغام اصول علم  نیشد. در ا  ینیمدل دانشمند بال

 .گذارند ی م زیتماکاذب هستند،    یکه از لحاظ علم

  ن یمدل ا نیو مدرسه است. فرض ا ینیمشاوره، بال یمدل مرکب از روانشناس نیمرکب: ا یعلم -ای حرفه یآموزش های برنامه

مدل بر پهنه    نی. ادهند  ی انجام م  یمشترک  یدانش با هم اشتراک دارند و مجموع کارها  نهیسه تخصص در زم  نیاست که ا

 . ینیدانشمندان بال  ا ی  انی مناسب است نه دانشگاه  یدرمانگر  یبرا  شتریب  مدل   ن ینه عمق آن. ا  کند،   ی م  د یتاک  ی دانش روانشناس

 متوسطسطح سوال:   

 85-82روانشناسی بالینی فیرس، ص  منبع اصلی: 

 9و  7، ص 1جلد  منبع روان آموز:

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -107

 )روش اجرا(   گشتالت-آزمون بندر مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

ساختاری    - دیداری  های  برای بررسی آسیب مغزی احتمالی از طریق سنجش تواناییگشتالت  - حرکتی بندر-آزمون طرح دیداری

شناسی روانی نیز استفاده  و همچنین در زمینه شخصیت و آسیبرود. همچنین به عنوان یک آزمون هوشی غیرکالمی  به کار می

گرچه آزمودنی مجاز است که کارتها را بلند کند،  که فرد باید از روی آنها کپی کند.  طرح است 9شامل شده است. این آزمون 

رسد که طرح را چرخش ارتها را بچرخاند، مگر اینکه در فرایند تکمیل نقاشی خود باشد. اگر به نظر میاما مجاز نیست که ک

خواهد به کشیدن از روی آن در وضعیت جدید شروع کند، آزمونگر باید کارت را به حالت مستقیم برگرداند و بگوید  داده و می

 که باید از این زاویه کشیده شود.  

 متوسطسطح سوال:   
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 1051سنجش روانی مارنات، ص  منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -108

 های جاری(تعریف و مسایل جاری روانشناسان بالینی )فعالیت مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

فعالیت روانشناسان بالینی است. دومین فعالیت رایج روانشناسان بالینی سنجش است، یعنی  ترین  درمانی از هر نوع، رایجروان

ای  گیری، عنصر اصلی هویت حرفهآوری اطالعات برای پاسخ دادن به سوالی مهم یا حل مساله. سنجش، به ویژه آزمونجمع

های  ر روانشناسی بالینی، تاکید بر سنجش تفاوتخوانیم که جوهشود. در مبادی تاریخی نیز میروانشناسان بالینی محسوب می

 ها به ترتیب عبارتند از: تدریس، نظارت بالینی، تحقیق یا نگارش، مشورت دادن، امور اجرایی فردی بوده است. سایر فعالیت

 ساده سطح سوال:   

 37روانشناسی بالینی فیرس، ص  منبع اصلی: 

 8، ص 1جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 109

 فردی(درمانی میاندرمانهای روانپویشی )روان مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

( از کلرمن  interpersonal psychotherapy)  IPT  - فردیدرمانی میانمدار، روانمدت و بینشیکی از رویکردهای کوتاه 

های  های روانپویشی بیشترین پشتوانة تجربی را دارد و یکی از صورت فردی، در میان درماندرمانگری میانو ویسمن است. روان 

افسردگی و اختالالت دیگر دارزشمند درمان روان  اساسی است.  افسردگی  روابط میانشناختی  بافت  دهند و  فردی رخ میر 

فردی اثرگذار گذارد و خلق هم بر چگونگی اجرای نقشهای میانفردی بر خلق و رفتارهای دیگر انسان تاثیر می زندگی میان

رویکرد،   این  براساس  میاناست.  مشکل  میچهار  روانی  آسیب  انواع  سایر  و  افسردگی  موجب  عمده  فقدانفردی  های  شود: 

 فردی.های میانهای نقش، نارسایی ردی،  اختالفات نقش، انتقالفمیان

 متوسطسطح سوال:   

 320درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های روان/ نظریه 376روانشناسی بالینی فیرس، ص  منبع اصلی: 

  55و52، ص 2جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -110

 های دفاعی( درمان روانکاوی )مکانیزم مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

دیگری است. در این مورد  های درونی نامقبول خود به بیرون، معموال به  ( نسبت دادن تکانهprojectionمنظور از فرافکنی )

اما این صدای قضاوتگر   مراجع دیر رسیده است و بخشی در درون خودش در حال قضاوت اوست که چرا دیر رسیده است. 

دهد که با مسایل درونی خودش )همچون احساساتی که به این قضاوتگر  دهد. فرافکنی اجازه نمیدرونی را به درمانگر نسبت می

 کند.     د و در عوض آنها را در رابطه با درمانگر تجربه میدرونی دارد( مواجه شو

 های دفاعی داشته باشید.  توانید در جدول زیر مروری بر تعاریف مکانیزممی
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 های دفاعی مکانیزم

 های پخته دفاع

 ای خاصتوجهی هشیارانه به احساس، حالت یا تکانهبی ( Suppressionسرکوب )

 هاهای طنزآمیز یا طعنه آمیز سختییافتن جنبه ( humorشوخی )

 پسند تکانه های نامقبول برای خود یا اجتماعابراز اجتماع ( sublimationواالیش )

 های سطح بال دفاع

 درونی کردن خصوصیات دیگران از طریق شبیه آنها شدن ( identificationهمانندسازی )

 احساسات مرتبط با یک فکر، شی یا شخص به فکر، شی یا شخص دیگرانتقال  ( desplacementجابجایی )

 استفاده افراطی از افکار و نظریات انتزاعی برای اجتناب از احساسات ناخوشایند  ( intellectualizationتوجیه عقلی )

 تبدیل یک تکانه نامقبول به تکانه مقبول  ( reaction formationواکنش وارونه )

 ابتدایی های  دفاع

 های ناخوشایند واقعیت بیرونی پرهیز از واقف شدن به جنبه ( denialانکار )

 های درونی نامقبول خود به بیرون، معموال به دیگرینسبت دادن تکانه ( projectionفرافکنی )

رفتاری،  جدا کردن تجربیات خود از تجربیات دیگران جهت سرپوش گذاشتن بر تناقضات   تقسیم کردن

 فکری، عاطفی 

 وقفه در هویت، حافظه، هشیاری یا ادراک ( dissociationگسست )

 برگشت به مراحل قبلی رشد  ( regressionروی )بازگشت یا واپس

 متوسطسطح سوال:   

 495روانشناسی بالینی گنجی، ص  منبع اصلی: 

 32، ص 2آموز، جلد  روانمنبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -111

 درمان روانکاوی )فنون درمان( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

می را  روانکاوی  در  شاملتحلیل  ترتیب  به  دانست:    توان  موارد  )1این  مواجهه   )confrontation  ،)2روشن  گری( 

(clarification ،)3( تفسیر یا تعبیر )interpretation ،)4بینش )( یابی یا مداقهWorking through .) 

کند که مراجعان از اعمال یا  های بازخورد هستند. در مواجهه درمانگر اطمینان پیدا میگری در اصل شیوهمواجهه و روشن

تر تر و مشروحگری، که اغلب با مواجهه آمیخته است، بازخورد روشنشود آگاهی دارند. روشنتجربیات خاصی که تحلیل می

یابی  درباره پدیده خاصی است که مراجع در حال تجربه کردن آن است.  اینها مراحل مقدماتی هستند که به تفسیر و بینش

 ختم خواهد شد.   

توانیم بیمار را وادار کنیم و از طریق آن می  شودتفسیر روشی است که معنای ناهشیارانه افکار و رفتار از طریق آن فاش می

نگاه متفاوتی به افکار، رفتار، احساسات یا آرزوها پیدا کند. تفسیر مهمترین روش ایجاد بینش است. بینش در روانکاوی شرط  

رهای نامعقولی  های ناهشیارانة احساسات، افکار و رفتاکنندهاصلی و الزم شروع تغییر مثبت است. بینش یعنی فهم کلی تعیین

کند،  کند. وقتی شخص با این دالیل ناهشیارانه، مواجهة کامل و از آنها درک کاملی پیدا میکه شخص را ناراحت و آزرده می

 شود.  رنجورانه رفع میهای روانها و نشانهنیاز به دفاع

با فرایند مَداقه یا بینش داقه یعنی بررسی دقیق و مکرر طرز کار  شود. میابی وارد هشیاری بیمار میمعنای حقیقی بینش، 

گیرد که مصادیق تأثیرگذاری آن بر زندگی و روابط  های مختلف زندگی. بینش وقتی واقعیت میها در حوزهتعارضات و دفاع

شدن روانکاوی سنتی تا حدی به همین دورۀ طوالنی مداقه  فرد، به طرز دردناکی یکی پس از دیگری روشن شود. طوالنی  

 ردد. گبرمی
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 ساده سطح سوال:   

 56درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های روان/ نظریه369روانشناسی بالینی فیرس، ص  منبع اصلی: 

 34، ص 2جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -112

 روانشناسی سالمت )رابطه شخصیت و سالمتی( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

آنها  .  بیان کردند  را  ناگوار  بهداشتی  پیامدهای  با  آمدن  کنار  سبک  یا  شخصیت  ارتباط  روزنمن  و   به نام فریدمن  قلب  متخصص  دو

  گذرد، در می   زود   خیلی  زمان  را معرفی کردند: معتقدند   Aنوع    رفتار  تحت عنوان الگوی  رفتارها   و  ای از خصوصیاتمجموعه

کار    قوا  حداکثر  با  هم  نیست   کار  در  مهلتی   وقتی  کنند، حتیمی  عمل  ضعیف  است  با تأخیر  پاسخدهی  مستلزم  که  تکالیفی

 خستگی  دیگران  کمتر از  شوند، می  متخاصم  و  پرخاشگر  ناکامی  صورت  شوند، درمی  حاضر  قرار  سر  مقرر  وقت  از  زودتر  کنند، می

  خود  اجتماعی   و  فیزیکی  محیط  بر  تا  دارند   شدیدی  انگیزه  کنند،می  گزارش  را  کمتری  های بدنینشانه  و   می دارند  اظهار  را  خود

 بر آن کنترل داشته باشند.    و شوند مسلط

 رابطه  این  دهدمی  نشان  جدیدتر  مطالعات  اما  هست؛  عروقی رابطه  قلبی  بیماری  و  A  نوع  رفتار  بین  دادند  نشان  مطالعات اولیه

  عروقی قلبی   بیماری  به  ابتال  خطر  در معرض  بیشتر  نسبتا   اما  ندارند؛  عروقی  قلبی   ، بیماریAنوع    افراد   اکثر  نیست.  قوی  خیلی

   A  شخصیت نوع  کلی  سازه   از  بیش  A  نوع  رفتار  الگوی  در   خصومت  -  عصبانیت  این مطالعات نشان دادند که مولفه.  هستند

عروقی در افراد در  -گیری از بیماری قلبیکند. بنابراین روانشناسان سالمت جهت پیشمی  بینیپیش   را  عروقی   قلبی  بیماری

 ر این افراد متمرکز شوند.  توانند روی کاهش خصومت دمعرض خطر می

 متوسطسطح سوال:   

 511روانشناسی بالینی فیرس، ص  منبع اصلی: 

 186، ص 2جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -113

 درمانی(ها )عوامل مشترک رواندرمانیتعریف و مقایسه روان مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

انواع روان از عوامل مشترک هستند که از حد و  ها در مجموعهدرمانیبیشتر  رود. تنها  مرزهای نظری و درمانی فراتر میای 

نظر را در رابطه با عوامل مشترک درمان دارند، برقرار کردن اتحاد درمانی نیرومند  درمانگران بیشترین اتفاق ای که روانزمینه

ه اذعان دارند. رابطه  همتای رابطدانند، اما تقریبا همه آنها به اهمیت بیاست. همه درمانگران رابطه را عامل شفابخش اصلی نمی

درصد    12ها، حداقل  درمانیدرمانی بوده است؛ و در انواع روانکننده اصلی موفقیت رواندرمانی همواره یکی از عوامل تعیین

الف( پیوندهای هیجانی شکل گرفته بین درمانگر و   ابعاد است:  این  نتیجه به علت رابطه درمانی است. اتحاد درمانی شامل 

عتماد و عالقه(، ب( درک متقابل و مشترک از کاری که قرار است انجام شود )تکالیف( و آنچه قرار است حاصل  مراجع )مثل ا

 شود )اهداف(. بنابراین، اتحاد درمانی یعنی رابطه و پیوند درمانگر و مراجع و توافق نظر آنها بر سر تکالیف و اهداف.  

 ساده سطح سوال:   

 338/ روانشناسی بالینی فیرس، ص 11درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص روانهای : نظریه  منبع اصلی: 

 9، ص 2جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -114

 فراشناختی(درمان فراشناختی )مقایسه درمان شناختی و   مبحث:
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 پاسخ تشریحی: 

های شناختی رفتاری مانند بک و الیس آن است که اختالل یا سوگیری در تفکر موجب اختالل روانشناختی فرض بنیادی درمان

شود. آنها بر نقش محوری باورهای ناکارآمد تاکید دارند. درمان فراشناختی بعنوان یک اصل کلی با این دیدگاه موافق است می

دهد. ولی فرق آن در توجه به سبک خاص تفکر و انواع باورهایی است  ر آن را در زمره درمانهای شناختی قرار میو همین ام

رفتاری درمانهای محتوامدار -کنند. درمانهای شناختی های دیگر به عنوان علت اختالل روانشناختی بر آن تاکید نمیکه نظریه

شود. اما درمان فراشناختی یک درمان فرایندمدار است که  به چالش کشیده می هستند که در آن محتوای افکار و باورهای فرد 

 تمرکز آن بر فرایندهای شناختی است. 

های فرایند تفکر  پردازد، بلکه آنها را فراوردهسنجی افکار و باورهای شخص نمیبنابراین، درمان فراشناختی به بررسی و واقعیت

گیری آنها شده تمرکز رد به این باورها و فرایندهای شناختی و فراشناختی که باعث شکلدهی ف  داند و بر تغییر نحوه پاسخ می

توجهی و باورهای فراشناختی است، نه محتوای فکر. سندرم -های سندرم شناختیکند. هدف در این درمان تغییر مولفهمی

 شناختی توجهی شامل چهار مولفه است: نگرانی، نشخوار فکری، پایش تهدید، راهبردهای مقابله نامناسب. 

امدهای هیجانی و  (، پی B(، طرحواره یا باور غیرمنطقی )Aکننده )به ترتیب به رویداد فعال   ABCدر رویکرد شناختی، مدل  

معروف است. در این    AMC( اشاره دارد. درمان فراشناختی این مدل را موردتجدیدنظر قرار داده است که به مدل  Cرفتاری )

نیز به معنای باورهای فراشناختی    M( یک رویداد شناختی درونی است، نه یک موقعیت خاص. مولفه  Aمدل عامل پیشایند )

 ( تحت تاثیر آنها هستند.   Bکه باورها )   توجهی است -و سندرم شناختی

 دشوار سطح سوال:   

  27و  26: درمان فراشناختی افسردگی و اضطراب، نوشته ولز، ترجمه محمدخانی، ص   منبع اصلی: 

   4آموز، ص  ضمیمه روانمنبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -115

   نگریرویکرد سازه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

نگری این است که گیرد. ادعای اصل سازه( قرار میempiricismنگری )( در مقابل تجربیconstructivismنگری )سازه

شود. مراجعان و مشکالت  واقعیت عینی و مستقل در بیرون از ما قرار ندارد، بلکه واقعیت در درون هر یک از ما ساخته مییک  

بر برداشتهای   توانیم از برداشت خودمان به آنها آگاهی یابیم. تاکید توانیم به طور کامل و مستقیم بشناسیم، فقط میآنان را نمی

 مدرن اشاره دارد. متفاوت از یک چیز، به یک رویکرد پست

. این درمانها چند ویژگی مشترک  یا درمان روایتی  درمانی حل و قصهنگر عبارتند از درمان متمرکز بر راهدو نوع درمان سازه

انات تاکید دارند؛ به جای واقعیت عینی،  هستند؛ به جای علل مشکالت بر تغییر و امک  مدتهای جدید کوتاه دارند: جزو درمان

 دهند. فرد و ذهنی یا روایت خودساخته مراجع اهمیت میبر دیدگاه منحصربه

شود که نگر همخوانی دارد. در روانکاوی ارتباطی گفته میهای روانپویشی است اما با رویکرد سازه روانکاوی ارتباطی جزو درمان

)بازنمایی رابطه در   subjectiveیا     افتد( و بعد ذهنی)رویدادهایی که عمالً اتفاق می  objectiveروابط دارای بعد عینی یا  

ذهن شخص یا نحوه ادراک رابطه توسط او( هستند. نباید تصور کنیم نظر درمانگر به شکل عینی صحیح است؛ بلکه تحلیل  

شود تا خودش به صورت خودآگاه با در نظر  درمانگر همیشه ذهنی است. تفسیر بعنوان یک نگاه جایگزین به مراجع ارایه می

گرایی(  نگری )یا ساختمدرن، سازهبگیرد. این رویکرد همخوانی زیادی با روندهای فکری امروزی پستداشتن آن تفسیر، تصمیم  

( دارد چون نکته محوری این روندها این است که دیدگاه درست یا غلط وجود ندارد، اما  intersubjectivismگرایی )و ذهن

 د.  سازیم، بسیار بامعنی هستنهایی که به صورت مشترک میدیدگاه

 دشوار سطح سوال:   
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 525روانشناسی بالینی گنجی، ص  / 725-723درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های روان: نظریه  منبع اصلی: 

 155و  51، ص 2جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -116

 درمانهای شناختی )فرد آرمانی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

دانند،  متعهد میبر اساس رویکرد شناختی الیس، دانشمند آرمان عالی بشریت است زیرا دانشمندان خود را به زندگی معقول  

زندگی گردآوری اطالعات و به کار بردن منطق برای حل کردن مشکالت. ارتباط صادقانه و روراست، ارزشهای ذاتی در علم  

های برند و توسط خواستههستند. دانشمندان لذتجویان بلندمدتی هستند که از پژوهش درباره امور نامعلوم عمیقا لذت می

 نگری است. شوند. کشفیات علم، دلیلی بر ارزش فلسفه مبتنی بر منطق و تجربیانگیخته نمیبر "حتما باید موفق شوند "

 ساده سطح سوال:   

 501درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های روان: نظریه  منبع اصلی: 

 118، ص 2جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -117

 درمان وجودی )رابطه درمانی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

دهند. آنها  انتقالی شکل میکنند و روابط  وجودنگرها مثل روانکاوان معتقدند بیماران الگوهای قبلی ارتباطی خود را تکرار می

های  پذیری و پذیرش شیوهکنند که مانع از انعطاف گیرد که بیماران خود را مفعول میمعتقدند انتقال به این علت شکل می

 شود.دنیای درمان می  -در -اصیل  بودن

درمان است. در رابطه درمانی بعنوان درمانی وجودی، بخشی از فرآیند تغییر و منبع اصلی محتوای  رابطه درمانی برای روان

های اجتناب از رویارویی خود آگاه شود.  کند از شیوهبخشی از فرایند درمان، درمانگر هنگام رویارویی اصیل به بیمار کمک می

زوانگر  آورد. از نظر وجودگرایانی مثل باس و بینرابطه درمانی بعنوان منبع محتوا، سبک بیمارگون مراجع را به زمان حال می

 که گرایش روانکاوی دارند، رابطه انتقالی اولین محتوایی است که باید تحلیل شود.  

تر از بیمار باشد. همچنین با همدلی  تر و همخواندر زمینه رابطه راجرزی، وجودگرایان قبول دارند که درمانگر باید در آغاز اصیل

ندارند که درمانگر باید توجه مثبت نامشروط ارایه کند چون با    شود. اما قبولموافق هستند که باعث درک دنیای مراجع می

 اصالت درمانگر در تضاد است. 

 دشوار سطح سوال:   

 184درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های روان: نظریه  منبع اصلی: 

 65، ص 2جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -118

 (ACTو    DBTهای موج سوم ) درمان مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

درمانهای موج  رفتاری استاندارد شده است.  -(  بعنوان موج سوم وارد درمانهای شناختیmindfulnessآگاهی )پذیرش و ذهن

( تعهد  و  پذیرش  درمان  مانند  )ACTسوم  دیالکتیکی  رفتاردرمانی   ،)DBTذهن بر  مبتنی  شناختی  درمان  و  آگاهی  ( 

(MBCT ترکیبی از فلسفه، علم و کاربست غربی و شرقی هستند. آنها از غرب بر درمانهای رفتاری و شناختی و از شرق بر ،)
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کنند  به افراد کمک می DBTو  ACTی هستند. رفتاردرمانگران موج سوم مانند توجه، پذیرش و ارتقای وقایع خصوصی متک

 شان متکی کنند.  برانگیز را بپذیرند و خود را به عمل کردن مطابق با ارزشهای اساسیتا تجربیات چالش 

DBT  پردازد. مراجع یاد  شود، میآگاهی برای هشیارتر بودن نسبت به زمان حال بدون قضاوت یا رد آنچه تجربه میاز ذهن

گیرند با تمرکز کامل بر آنچه گیرد بدون قضاوت محیط درونی و بیرونی خود را مشاهده کند و آن را شرح دهد. آنها یاد میمی

دهد به  آگاهی به افکار و احساسات امکان می ، ذهن ACTکنند، مشارکت کنند. همچنین در درمان دهند و تجربه میانجام می

کند. در این حالت، افکار و احساسات دیگر بعنوان واقعیت جدی  و زمینه را برای پذیرش آنها فراهم می و بروندهشیاری بیایند 

کنند. وقتی افراد آزادتر شوند به انتخاب رفتار هایی خواهند بود که رفتار را کنترل نمیشوند، و فقط فرضیهدر نظر گرفته نمی

 خواهند پرداخت.   های اساسی و عمل متعهدانهبر اساس ارزش

 متوسطسطح سوال:   

 542درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های روان: نظریه  منبع اصلی: 

 126، ص 2جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -119

 مقیاس بالینی چندوجهی میلون مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 گروه است:  5هایی در  نسخه سوم مقیاس بالینی چندوجهی میلون شامل مقیاس

 ( V(، روایی )Z(، تحقیر )Y(، مطلوب بودن )X)اصالحی(: افشاگری )شاخص تغییردهنده  -1

(، اجتنابی  8Aگرا )پرخاشگر یا منفی- (، نافعال6A(، ضداجتماعی )3(، وابسته )1الگوهای شخصیت بالینی: اسکیزوئید )  -2

(2A( نمایشگر ،)6(، پرخاشگر )4Bخودناکام ،)( 8سازB ( افسرده ،)2B( خودشیفته ،)7(، جبری )5 ) 

 (P(، پارانویایی )C(، مرزی )Sشناسی شدید شخصیت: اسکیزوتایپی )آسیب  -3

الکل ) D) خویی(، افسردهN(، دوقطبی:مانیایی )Hشکل ) (، جسمانیAهای بالینی: اضطراب )نشانگان  -4 (،  B(، وابستگی به 

 (PT(، فشار روانی پس از آسیب )Tوابستگی به دارو )

 ( PP(، اختالل هذیانی )CC(، افسرده عمده )SSفکر )های شدید: اختالل نشانگان -5

 دشوار سطح سوال:   

 661: سنجش روانی مارنات، ص   منبع اصلی: 

 110، ص 1جلد منبع روان آموز:   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 120

 های مصاحبه(مصاحبه سنجشی )تکنیک مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

دهند. در  اهمیت میبرخی از بیماران به طور نادرست و بدون اینکه توضیح دهند چرا، معانی و اهمیت خاصی به تجارب خود  

شود.  گر باید بکوشد تا دالیل چنین ادعاهایی را معلوم سازد. این امر توسط تکنیک کنکاش انجام میچنین شرایطی، مصاحبه

بیمار  در مورد بیماران هذیانی، یا بیمارانی که تماس اندکی با واقعیت دارند، کنکاش وسیله اینکه  ای اساسی است تا بدون 

کنند، به او کمک شود داستان خود را بیان کند. کنکاش جهت تعیین محتوای فکری بیمار از نظر مقابله می  احساس کند با او

و هذیان انتساب  مصاحبهعقاید  تکنیک،  این  در  است.  بسیار مفید  نمیها  اعتراض  بیمار  تعابیر  به  به بحث  گر  را  آنها  و  کند 

 دهند.  ارب او به چه صورت رخ میشود که تجکشاند و فقط با بررسی دقیق متوجه مینمی

 ها ارایه شده است.  در ادامه توضیح مختصری از سایر گزینه
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گر به اطالعات دقیق  دهد اما مصاحبهای میکلمهکند یا پاسخهای تکتصریح یا اختصاصی کردن: وقتی بیمار مبهم صحبت می

 دهد.  گر به سوالهای بسته تغییر مسیر میو صریح نیاز دارد؛ مصاحبه

گر به آن نیاز دارد، اطالعاتی اختصاصی  تعمیم: وقتی بیمار به جای اطالعات کلی درباره الگوهای رفتاری ثابت و مکرر که مصاحبه

کند اطالعات  گر با استفاده از اصطالحاتی مثل معموال و اغلب، تالش می کند؛ مصاحبهو محدود به یک زمینه خاص بیان می

 تری دریافت کند.   کلی

تواند فهرستی از عالیم را برای تعیین گر میکند، مصاحبهوارسی عالیم: زمانی که بیمار به صورتی مبهم مشکلش را بیان می 

 شناسی روانی به او ارایه کند.  آسیب

 دشوار سطح سوال:   

 81، ص 1: اصول مصاحبه بالینی اوتمر، جلد   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -121

 فرایندهای درمان(  روانشناسی فردنگر آدلر ) مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

هستند که امید ندارند بتوانند  های بیمارگون کسانی  از نظر آدلر، تالش برای برتری انگیزه اصلی شخصیت انسان است. شخصیت

ای به برتری دست پیدا کنند. آنها برای برای دستیابی به برتری یکی از چهار هدف خودخواهانه را به شیوه اجتماعی سازنده

 جویی، اعتراف به ضعف و شکست.طلبی، انتقامطلبی، قدرتکنند: توجهانتخاب می

برند  کمک به مراجع جهت ارزیابی دوباره پیامدهای اهداف خودخواهانه به کار مییکی از فنونی که درمانگران آدلری برای  

طلبی است خود را به صورت های خود را مجسم کند )مثال فردی که دنبال توجهاست تا مراجع ماهیت هدف   ایجاد تصویر ذهنی

 . یک دلقک تجسم کند( 

های  های قدیم پاسخ دادن به هدفکند از بازگشت به عادت  کند تا به مراجع کمکهایی را مطرح میدرمانگر همچنین روش

فنی است که مراجعان در جریان انجام دادن رفتار مخرب )مثال پرخوری( مچ    "مچ گیری از خود"خودخواهانه اجتناب کند.  

بینی  ه شرایط را پیشتوانند یاد بگیرند کبینی پرخوری، میخود را بگیرند. مراجعان در اثر تمرین، از جمله تمرین درونی پیش

 تر برگردانند.  کنند و به جای اینکه به طور خودکار به هدفهای مخرب پاسخ دهند، توجه خود را به پیامدهای سازنده

های جدید را برای زندگی امتحان کند. یکی از این  کند تا مراجع را ترغیب کند گزینههمچنین، درمانگر از فنونی استفاده می

( است. برای مثال مراجعی که از قرار گذاشتن با دیگران واهمه دارد، طوری عمل کند انگار که اعتماد  as if« )انگار که  فنون »

 به نفس زیادی دارد. 

فن شستی« یا فشار  های شدید خود را مهار کنند، »کنند که بتوانند هیجانبرای مراجعانی که معتقدند فقط موقعی تغییر می

های خود را مهار کنند. در این فن، مراجع رویدادهای  توانند هیجانکند آنها میشود که ثابت می دادن دکمه به کار برده می

افکار خاص میخوشایند و ناخوشایند را تجسم کرده و به احساسات همراه آن توجه می تواند  کند؛ و با فشردن دکمه روی 

 تصمیم بگیرد به چه فکر کند و چه احساسی ایجاد کند.  

 متوسط:  سطح سوال 

 109درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های رواننظریه:   منبع اصلی: 

 46، ص 2: جلد  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 122

 نظریه شناختی بک )خطاهای شناختی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

کند. در  تجربه می شود که فرد آنها را به شکل افکار خودکار  به یک سری خطاهای شناختی اشاره می  در درمان شناختی بک

درصد پایین   مثال گیرد. دهد و بقیه موارد را نادیده می انتزاع گزینشی، شخص فقط یک تجربه را معیار ارزیابی خودش قرار می
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توانید  دهد که آدم خنگی هستم. در جدول زیر میدر درس آمار )بدون توجه به درصدهای خوب در سایر دروس( نشان می

 طاهای شناختی داشته باشید.  ترین خمروری بر شایع

 خطاهای شناختی

اگر موضوعی در یک موقعیت درست است، در هر موقعیت دیگری که حتی شباهت اندکی   تعمیم مفرط

 دارد، نیز درست است. مثال: او مرا بالک کرده، پس هیچ کس دوستم ندارد. 

 

 انتزاع گزینشی 

گیرد.  دهد و بقیه موارد را نادیده میشخص فقط یک تجربه را معیار ارزیابی خودش قرار می

دهد که آدم خنگی  مثال: نمره کم در ریاضی )بدون توجه به نمره باال در ادبیات( نشان می 

 هستم.

اش تقصیر من است  داند. مثال: همهشخص خود را مسئول تمام رویدادهای بد و ناگوار می پذیری افراطی مسئولیت

 فق شودکه شرکت نتوانست در آن پروژه مو

هر چیزی یا در این انتها قرار دارد یا در انتهای دیگر )سفید یا سیاه، خوب یا بد(. مثال: یا   ای )همه یا هیچ( تفکر دومقوله

 موفق خواهم شد یا شکست سختی خواهم خورد/ دیگران یا دوستم دارند یا از من متنفرند

دهد. مثال: همه دوستانم  اتفاقی را به خود نسبت میداند و هر  شخص خود را کانون توجه می ارجاع به خود 

 خندند. ام و دارند به من میدانند که شکست خوردهمی

 زند، پس حتما در حال سکته کردن هستممثال: قلبم تند می انگاریفاجعه

 شودافتد، پس حتما اینطور میمثال: احساس میکنم اتفاق بدی می استدالل هیجانی 

 مثال: باید کامل باشم و هیچ ضعفی نداشته باشم  انتظارات غیرمنطقی 

 عرضه هستممثال: من بی  برچسب زدن 

 کنند، منظورش من بودم.  مثال: آنجا که گفت کارمندان خوب کار نمی  خوانی زده/ذهنگیری شتابنتیجه

 دانم که موفق نخواهم شد مثال: من می  گویی خطای پیش

 متوسطسطح سوال:   

 506درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های رواننظریه:   منبع اصلی: 

 119، ص 2: جلد  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -123

 درمانی )عوامل مشترک درمانها( روان مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

بندی  ها را فهرستدرمانلمبرت و واوگلز بر اساس یک فرایند متوالی که با نتیجه مثبت درمان رابطه دارد، عوامل مشترک  

کند که به عوامل کنشی )عملی( منتهی  اند. طبق این فرایند، عوامل حمایتی زمینه را برای عوامل یادگیری فراهم میکرده

 شود.  می

عوامل حمایتی، عوامل مربوط به رابطه درمانی است و شامل این موارد است: تخلیه هیجانی، همانندسازی با درمانگر، کاهش  

درمانگر و مراجع، تخصص  انزو فعال  اتحاد درمانی، مشارکت  از تنش، ساختار،  اطمینان خاطر مجدد، رهایی  رابطه مثبت،  ا، 

 . درمانگر، گرم بودن و احترام گذاشتن و همدلی، پذیرا بودن و خلوص درمانگر، اعتماد 

وارد است: توصیه، تجربه عاطفی، جذب  های مراجعان مربوط است و شامل این معوامل یادگیری به تغییر در باورها و نگرش

های مشکل، تغییر انتظار درباره تاثیرگذاری درمان، یادگیری شناختی، تجربه هیجانی اصالحی، کند و کاو چهارچوب تجربه

 . مرجع درونی، بازخورد، بینش، استدالل منطقی

است: تنظیم رفتاری، تسلط شناختی، تشویق   عوامل کنشی به تغییرات رفتاری در نتیجه درمان اشاره دارد و شامل این موارد

 آزمایی، تجربه موفق، تدقیق.  آور، الگوبرداری، تمرین، واقعیتهای تسلطها، خطر کردن، تالشبرای روبه رو شدن با ترس

 متوسطسطح سوال:   
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 338: روانشناسی بالینی فیرس، ص   منبع اصلی: 

 9، ص 2: جلد  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -124

   سطوح تفسیر مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 گیرند: نمونه، همبسته، عالمتروانشناسان رویکردهای مختلف، اطالعات حاصل از بیمار را به سه شیوه مختلف در نظر می

ای از رفتارهای فرد در بیرون از جلسه در نظر  (: در این رویکرد، اطالعات به دست آمده از سنجش را نمونهsampleنمونه )(  1

گیرد. )مثال: مشکل در مقیاس حافظه وکسلر، نمونه مشکالت حافظه کلی بیمار  دهی صورت میگیرند و بر اساس آن تعمیممی

 است( 

ها یا چیزهای دیگری همبستگی دارند.  آوری شده با دادههای جمعرد معتقد است که داده (: این رویکcorrelateهمبسته )(  2

های رفتاری، نگرشی یا هیجانی استفاده کرد )مثال: همبستگی  توان برای استنباط همبستههای سنجش میبنابراین از داده

 افسردگی با مشکل در روابط اجتماعی( 

اsignعالمت )(  3 این رویکرد،  زیربنایی در نظر می(: در  از حاالت  را عالمتی  بیمار  از  گیرند. به جز طالعات به دست آمده 

رفتارگراهای افراطی، بسیاری از متخصصان بالینی، مشاهدات خود و پاسخهای بیمار را برای استنباط عوامل زیربنایی استفاده  

آزمایی ضعیف است(. تفسیر در این سطح مت واقعیتکنند. )مثال: کیفیت ضعیف شکل در پاسخ بیمار در آزمون رورشاخ عالمی

 هاست.گیریها و نتیجهمستلزم یک سیستم نظریه منسجم از انواع فرضیه

 توان روانشناسان را در سه طبقه تفسیری کلی جای داد: می

گران دیگر، اطالعاتی  مشاهدههای دریافتی مستقیم از بیمار یا روانشناسان رفتارگرا: این گروه بر اساس مشاهدات یا گزارش( 1

 گیرند.  آوری شده را نمونه در نظر می های جمعکنند. آنها این دادهآوری میاز بیمار جمع

عینی (  2 و  تجربی  پیشروانشناسان  برای  گروه  این  روانسنجی(:  )رویکرد  مالک گرا  اساس  بر  از  بینی  اختصاصی  نسبتا  های 

  گیرند. در نظر می  شده را بعنوان همبستهآوریهای جمعداده کنند. آنها های عینی استفاده میآزمون
های بالینی  های فرافکن، مصاحبههای درونی هستند و از آزمونکنندهرویکرد روانپویشی: این گروه به دنبال حاالت و تعیین(  3

شده را بعنوان عالمت یک حالت زیربنایی  آوریهای جمعکنند. آنها دادهآوری داده استفاده میساختار و دیگر منابع برای جمعبی

 گیرند.  در نظر می

 متوسطسطح سوال:   

 305: روانشناسی بالینی فیرس، ص   منبع اصلی: 

 146، ص 1: جلد  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 125

 نظریه شخصیت راجرز  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

ها  ما انسان  است.   "خودشکوفایی"و نیروی انگیزشی بنیادی انسان، حفظ و ارتقای تجربه کردن خویش یا   از نظر راجرز، گرایش

دانیم  دهد تجربیاتی را که عامل بهبود یا پیشرفت زندگی خود میایم که به ما امکان میزاده شده  "گذاری ارگانیسمیارزش"با  

شوند ارزش منفی قائل شویم.  شود(، مثبت ارزیابی کنیم و برای تجربیاتی که مانع رشدمان می)یعنی منجر به خودشکوفایی می

، نیرومندترین نیاز برای شخص در حال رشد است. این نیاز آنقدر نیرومند است که  "نیاز به توجه مثبت"ر،  اما از سویی دیگ

کند، مجذوب توجه مثبت آورتر شود و فرد بیشتر از تجربیاتی که ارگانیزم را شکوفا می گذاری ارگانیزمی الزامتواند از ارزشمی

اند، به خودشان توجه کنند و بر اساس رفتاری  صورتی که دیگران به آنها توجه کردهگیرند به همان  شود. افراد یاد میدیگران می

شود بعضی از رفتارها که از شده منجر میخاص، خود را دوست داشته باشند یا از خود بیزار باشند. این حرمت نفس آموخته
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رضایت ارگانیسمی  نمیلحاظ  تجربه  تلقبخش  مثبت  نیستند  واقعا خوشایند  و  زمانی که ساعتها مطالبی  ی  شود  )مثل  شود. 

شده دیگران شروع به های درونیشویم(. وقتی افراد مطابق ارزشای عالی خشنود میخوانیم و با گرفتن نمرهکننده را میکسل

بق شوند که طاند، یعنی در صورتی برای خودشان ارزش مثبت قائل میرا آموخته   "شرایط ارزش"شود  کنند، گفته میعمل می

گذاری ارگانیزمی درونی، بلکه توسط شرایط ارزش بیرونی  این شرایط زندگی کنند. به این ترتیب، فرد دیگر نه توسط ارزش

را تجربه کند، هیچ نوع شرایط ارزشی ایجاد  "قید و شرطتوجه مثبت بی "شود. اگر فرد فکنی شده است( هدایت می)که درون

خواهد    "کارکرد کامل"نفس با ارزیابی ارگانیسمی در تضاد نخواهد بود، و فرد دارای  تنخواهد شد، نیاز به توجه مثبت و حرم

 بود.

 دشوار سطح سوال:   

 213-211درمانی و مشاوره پروچاسکا، ص های رواننظریه:   منبع اصلی: 

 71، ص 2: جلد  منبع روان آموز: 

 

 روان شناسی عمومی:
 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -126

 حافظه )حافظه فعال(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 در حافظه فعال عبارت است از: یانواع رمزگذار

 شود یتلفظ آنها نگه داشته م ی: ارقام به صورت صداییآوا -

 میاز ارقام در ذهن داشته باش یری: تصویبصر -

 .  میابیارقام ب انیمعنادار م ی: ارتباطییمعنا -

اطالعات   یرمزگذار   یبرا  نیاطالعات را در ذهن خود فعال نگه دارد؛ بنابرا  ن،یو تمر  ییتا با بازگو  کوشد  یآنجا که انسان م  از

رمز صوت فعال،  ترج  یدر حافظه  آوا  یعن ی  دهد؛  یم  حیرا  به صورت  فعال معموال   ی رمزگذار  ییاطالعات موجود در حافظه 

 .  شوندیم

 متوسطسطح سوال:   

  288   روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، صزمینه :   منبع اصلی: 

 82: ص  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -127

 زبان و اندیشه )واحدها و فرایندهای زبان(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  هایی و بعد گزاره  کنندیم  میتقس  یو عبارات فعل  یمانند عبارت اسم  هایی  هرجمله، نخست آن را به بخش  دنیپس از شن  انیآدم

  ی عبارات به واحدها  نی ا  میو تقس  ی و فعل  یشده به عبارات اسم  ده یشن  های  جمله  هی. تجزکنند  یعبارات استخراج م  نیاز ا

 .   دارد  سروکار ها جمله و عبارات  در ها واژه نینام دارد. نحو با روابط ب ینحو  لیلاسم و صفت و فعل، تح لیاز قب یکوچکتر

 : ها  نهیگز ریسا

 زبان ی: نظام صوتیشناس واج

 سازی : قواعد کلمهصرف

 زبان خاص  کیکلمات و جمالت در   ی: معنایمعناشناس

 متوسطسطح سوال:   

  324   روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، صزمینه :   منبع اصلی: 
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 94: ص  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 128

 ماهیت روانشناسی )رویکرد رفتاری( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  یشما بر مبنا  یاجتماع   ی زندگ   لیمثال تحل  یقابل مشاهده سروکار دارد. برا  های   با محرکها و پاسخ  شتریب  یرفتار  کردیرو 

  های  افراد محرک نی)ا دیکه با آنها مراوده دار یسروکار خواهد داشت: کسان  ریپاسخ( احتماال با نکات ز-)محرک S-R کردیرو

متقابل آنها در    ی(، پاسخهایخنث  ا ی  کننده   هتنبی  بخش،  افراد )پاداش  نیشما در برابر ا  های  (، پاسخشوند  ی م  ده ینام  یاجتماع 

  گرانیشما در تعامل شما با د  یسست  ا یپاداشها چگونه موجب تداوم    نکهی( و ایخنث  ا ی  کننده  هتنبی  بخش،   برابر شما )پاداش

 . شود یم

  ی برخ شود  یمالحظه م   ی از نمونه اختاللها کمک گرفت. به عنوان نمونه، در مورد چاق  توان  ی م  کردیرو  نیا  شتریب  حیتشر  یبرا

  امروزه   ها  گونه محرک  نیاجتناب از ا  یری( و فراگی)پاسخ اختصاص  کنند  یم  یپرخور  یخاص  یافراد فقط در جوار محرکها

از    ای  پرخاشگرانه  های  ودکان پاسخک  شود  یمشاهده م  ی . در مورد پرخاشگرتمهار وزن بدن اس  های  از اکثر برنامه  بخشی

(  گریبه پاداش )مثال کوتاه آمدن کودک د  یپاسخ  نیکه چن  دهند   ینشان م  شتریب  یرا هنگام  گریکتک زدن کودک د  لیقب

 شوند )حمله متقابل کودک کتک خورده(.  هیتنب یتا وقت نجامدیب

 دشوار سطح سوال:   

 49براهنی و همکاران، ص زمینه روانشناسی هیلگارد، :   منبع اصلی: 

 11: ص  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: - 129

 حافظه )تمرین بازیابی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

حجم    متوانی  ی متناسب اطالعات، م   ی . در صورت سازماندهبخشد  یرا بهبود م   یبعد  ی ابیباز  ، یرمزگردان  نیدر ح  ی سازمانده

معنا که درباره    ن یاست، به ا  ی ابی باز  نیتمر  ، یاب یباز  یبهساز  یبرا  یگری . راه دمیکن  ی ابی و باز  یاداندوزیاز اطالعات را    یمیعظ

 استفاده از فرصت مطالعه است. یبرا یراه موثر یابیباز نی. تمردیپرساز خود ب ییسوالها یریادگی مطالب 

شهرت  یذهن  ن ی تمرکه به   وهیش ن یواقع شود. ا  دیمف زیدر مورد حافظه ناآشکار ن  تواند  ی م  ،ی ابیباز ن یبه تمر هیشب ای وهیش

خود   دتوانی  یمثال، م  ی. برای هر گونه حرکت آشکار بدن  ابیدر غ   یحرکت  -   یادراک  یمهارتها  ی دارد عبارت است از مرور ذهن

آنکه    یب  دیکن  حیآن را تصح  د،کنی  یخطا م   یذهن  نیتـمر  ـنیدر ا  یو وقت  د، یکن  جسمم  سی را در حال ضربه زدن بـه تـوپ تن

 زین یواقع   ی بدن  ن یاگر با تمر  ژه یمهارت را بهبود بخشد، به و  تواند   ی م  ی ذهن  نیتمر  ن ی. ادیدست خود را حرکت داده باش  یحت

 همراه باشد. 

 متوسطسطح سوال:   

 311زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -130

 سازی آزارنده(سازی )شرطییادگیری و شرطی مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

توام شدن مکرر با    قیبوده است، از طر  یخنث  ش یکه از پ   یآن محرک   یاست که ط  یریادگی  ند یفرا  کی  کیکالس  سازی  یشرط

  ی کند )با آن تداع  دایربط پ   ای  ژهیبا محرک و  ی. هر گاه پاسخ شرطکند  یم  یو آن را تداع   شود  یبه آن مرتبط م  گر،ید  یمحرک

. هر چه شباهت محرک  شود  ی گفته م  م یتعم  ده یپد   نی. به ازندانگی  ی برم   اهمان پاسخ ر  زی مشابه ن  های   محرک  ریشود( سا
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  م یمکمل تعم  ند یخواهد بود. افتراق فرا  شتریب  هیاول  یباشد، احتمال بروز واکنش شرط  شتریب  هیاول  یبه محرک شرط  دیجد

 واکنش به موارد مشابه و افتراق واکنش به موارد متفاوت است.  میاست. تعم

)ترس(    یپاسخ شرط م،ی تعم  ده یپد  ل یشده است که از سگ بترسد اما به دل  یت سوال، کودک شرطمثال ذکر شده در صور  در

 .  دهد می  نشان  هم  ها را در واکنش به گربه

 متوسطسطح سوال:   

 259و  258زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، ص :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -131

 تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی   مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

است. در برابر    گرانید  یرفتارها   ا یدادن باورها، نگرشها    رییتغ  یبرا  یو عمد  میتالش مستق  یبه معنا  یاصطالح نفوذ اجتماع 

  یروینفوذکنندگان پ   یموارد از درخواستها ی. در برخدهد  ی پاسخ م   ی متفاوت های وهیبه ش  یآدم   ، یاجتماع   ی نفوذها  لیقب  نیا

  م شوی  ی قانع م  گر،ی. در موارد دندگوی  ی م  "متابعت"عمل    نی. به امدهی  ینم  رییخود را تغ  یهااما الزاماً باورها و نگرش  م،کنی  یم

گفته شده است.    "سازی  یدرون "عمل    نی. به ام دهی  ی م  ر ییتغ  زیخود را ن  یو باورها و نگرشها  د گوی  یکه نفوذکننده درست م 

نفوذ   یاز صورتها  یاری. اما بسمدهی  ی نشان م  ی طغیان علن ىو احتماالً حت  م یکنیم  "مقاومت"در برابر نفوذ    زیموارد ن  ی در بعض

قرار دهـد.    ریما را تحت تأث  یگوناگون   ی ها  وهیبه ش  تواندیم  گرانی است؛ مثالً، صرف بودن با د  یرعمدیو غ   میرمستقیغ   یاجتماع 

قـواعـد و انتظارات    یعنی  یاجتماع   ی. هنجارهامیقرار دار  یاجتماع   یهمچنان تحت نفوذ هنجارها  م،یتنها هست  یوقت  یحت

 . می فکر و رفتار کن د یکه چگونه با  کنند  یم  کتهیکه به ما د یناآشکار

 متوسطسطح سوال:   

 635و   634زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، :   منبع اصلی: 

 146ص :  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -132

 شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی )نگرش( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  ا ی  تها،یافـراد، موقع  اء،یکردن اش  یابینامطلوب ارز  ایمطلوب    یعنی  است  ها  نگرشها همان دوست داشتنها و دوست نـداشـتن

 هستند:  یچند کارکرد روانشناخت یدارا یشخص های از جهان. نگرش یگریهر جنبه د

  ن ی. اد آی  ی به شمار م  یباشد، در خدمت کارکرد ابزار  انهی سودجو  ا ی  یعمل  لیبر دال   یکه مبتن  ی هر نگرش  :یکارکرد ابزار-

 هستند.   ه یپاداش و اجتناب از تنب ا یما به کسب منافع  ی کل ل یاز تما ای ژهیموارد و انگربی صـرفاً  ها نگرش لیقب

  ی در زندگ   د یکه با  یما هستند، و به اطالعات گوناگون  یبه جهان برا  دنیکه در خدمت معنا بخش  هایی  : نگرشی کارکرد دانش-

هستند    هایی  نگرشها اساساً طرحواره  نگونهی. اندآی  یبه شمار م  یکارکرد دانش  یدارا  بخشند،  ینظم م  میروزمره خود جـذب کن

پردازش کن  ی کارآمد سازمانده  یرا به صورت  ناگوناطالعات گو  دهند   یکه به ما اجازه م الزام  میو  به توجه به    یبدون آنکه 

از    تیواقع  پنداری  ساده  غالبا  ها،  طرحواره  گردی   همانند  ها  نگرش  لیقب  نی. امیآنها داشته باش  اتییجز است و ادراک ما را 

 . سازند  یسودار م دادها یرو

ب- نگرشهاارزش  انگریکارکرد  ارزش  ی:  ب  دارای  ما،   خودپنداره   دهنده   بـازتاب  ـای   هـا  نمودار  نام    انگریکارکرد  ارزش  ـ 

خودپنداره فرد هستند معموال با هم همسازاند.    ا ی  ییربنایز  ی ها  ارزش برخاسته از از ارزش  انگریب  نگرشهای  که  آنجا  از.  انـدگرفته

 ی با ارزشها  یشتریب  یهمساز  یگریبرسد که نگرش د  جهینت  نیبه ا  دی نخست با  ی آدم  کنند؛   ینم  رییغت   ینگرشها به آسان  نگونهیا

 خود کند.  ینگرش فعل نیگزیدارد تا آن را جـا یخودپنداره  و ای  ییربنایز
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از اضطراب    یینگرشها:  کارکرد دفاع از خود- نگرشها در    نگونهی. اکنند  یعزت نفس حفظ م  د یاز تهد  ا یهستند که ما را 

توانـد کـارکرد دفاع از   یم   تیاقل  های  به گروه  یمنف  یمفهوم که نگرشها  نی. اندآی  یخدمت کارکرد دفاع از خود به شمار م

 .شودیم  ده ینام "یشداوریسپر بال در پ " یهیخود داشته باشد، نظر

در خدمت    م،یاز اجتماع هست  یبخش  میتا احساس کن  کنند  یکه به ما کمک م   یی: نگرشهایاجتماع  ی کارکرد سازگار  -

  تر   یادیبن  یاجتماع   یسازگار  ی . هر اندازه که نقش نگرشها به عنوان کارکردهاشوند  یشناخته  م   ی اجتماع   یکارکرد سازگار

 شود.  یم  یاجتماع  یهنجارها رییبه تغ شتریآنها ب رییباشد تغ

 دشوار سطح سوال:   

    615 - 613زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، ص :   منبع اصلی: 

 154ص :  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -133

 شناختی روانشناسی )زبان و مغز( مبانی زیست مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  یشپری  شود. انواع زبان  جاد یا  یمغز  بیکه بر اثر آس  شود  ی گفته م  یی ای( به آن دسته اختالالت گوی)آفاز  ی شپری  واژه زبان

 که یورن /یافتی در یشپری زبان-بروکا /یانیب یشپری  عبارتند از: زبان

  ی شپری  به نام زبان  ییایاختالل گو  یچپ با نوع   مکرهین  یشانیدر کناره قطعه پ   یوارده به منطقه خاص  بیبروکا: آس  یشپری  زبان

آهسته و   اریکلمات را درست ادا کنند و بس  توانند  ی نم  دهدی  بیآنان آس  یبروکا  هیکه ناح  ی بروکا ارتباط دارد. کسان   ای  یانیب

هست: نامها را معموالً    ید یاما در گفتارشان فقط کلمات کل  د،یتوان مقصود آنان را فهم-ی م  الباً. البته غ زنند   یپرزحمت حرف م

  ییزهایافراد در فهم چ  نیهمه ا  نی. با اکنند  یاضافه و ربط را حذف م  یحرفها  دها،یها، قو صفت  برند  یبه صورت مفرد به کار م

 ندارند.   یمشکل چیه خوانند ی م ا ی شنوند  یکه م

 کهیورن  ای   یافتیدر  یشپری  به نام زبان  یگریچپ با اختالل د  مکرهین  یجگاهیدر منطقه قطعه گ  بی: آسکهیورن  یشپری  زبان

  توانند  ی م  ابند؛ی  یآنها را در نم  ی اما معنا  شنوندیهستند کلمات را م  کهیدر منطقه ورن  بی که دچار آس  یدارد. کسان   وندیپ 

 است.  معنا  یو گفتارشان معموال ب کنند  می  خطا  ها  در کاربرد کلمه  کنیاز کلمات را بدون اشکال ادا کنند، ل ای رهیزنج

 متوسطسطح سوال:   

 89و  88زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -134

 ها( رشد روانی )سایر دیدگاه  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

را   ی است که رشد شناخت  یالهام گرفته از کار پژوهشگران  اند   ده یرا به چالش طلب  اژه یپ   دگاهی که د  هایی  شیاز آزما  یاریبس

مثال،    یکنار گذاشت )برا  یبه کل  دیمعتقدند مفهوم مراحل را با  ی. برخدانند   یمستقل پردازش اطالعات م  های  اکتساب مهارت

 . ردگی یانجام م  وستهیو به صورت پ  یممجزا، بلکه به آرا های  در قالب مرحله هکالر(؛ به نظر آنها، رشد هر مهارت ن

پردازش اطالعات، در واقع   یدر مهارتها  یجیتدر  راتییمعتقدند که تغ  س،یپردازش اطالعات، از جمله ک  پردازان  هینظر  ریسا

.  نامندیم   ای  اژه ینوپ   ی را گاه  پردازان  هیدسته از نظر  ـن ی. اشود   یدر تفکر کودکان م   ای  و شبه مرحله  وستهیناپ   راتییمنجر به تغ

اص  کـهمعتقدند    ها  ای  اژهینوپ   یبعض واقعاً  ل  یلیمـراحـل  دارد،  برا  یخاص  های  فقط در حوزه  کنیوجود  دانش.  مثال   یاز 

  ک یهر    ی رشد کنند، ول  ای  ممکن است همه به صورت مرحله گریو موارد د  ی استدالل اجتماع   ،ی اضیدرک ر  ،ی زبان  هایمهارت

 روند.   شی پ   گر،ید های مستقل از حوزه یخود و تا حدود  ی ژهیبا سرعت و 

  د ی ترد  ی در رشد شناخت  یفیهستند؛ در وجـود مراحل ک  اندوزی   دانش   ی کردهایاز روانشناسان رشـد که متعلق به رو  یبعض

دارند    یمشابه  یشناخت  ی ندهایکودکان و بزرگساالن اساساً استعدادها  و فرا  ،ی باورند که پس از دوره نوباوگ  نبرای  آنها.  اند  کرده
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  گسترده  مجموعه  صرفا   دانش،   از  آنها   مقصود.  است  بزرگساالن  در  دانش   تر  آنها عمدتا مربوط به خزانه گسترده  نیو تفاوت ب

 خاص را مدنظر دارند.  های طهحی در ها دانسته بندی   از نحوه سازمان تر قیبلکه درک عم ست،نی ها از دانسته تری

 دشوار سطح سوال:   

 114زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، ص :   منبع اصلی: 

 31ص :  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -135

 سازی اجتماعی( تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی )آسان مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

که به    یتا وقت کنند  ی کسب م یبهتردهند، رکورد ی مسابقه م گری کدیبا   وقتی سواران متوجه شد که دوچرخه پلتینورمن تر

 سازی  آسان  ده یپد  ی اجتماع   یروانشناس  یشهایآزما  نیاز نخست  ی کینکته او را واداشت تا در    ن یکنند. ای  م  یریرکوردگ  ییتنها

 مختلف وجود دارد: هیسه نظر یاجتماع  سازی . در خصوص اثرات آسان دهد قرار  ی را مورد بررس یاجتماع  لیتسه ای

  گر ی. اگر حضور هر عضو دبخشد یم  یمسلط جاندار انرژ  یبه پاسخها  د یشد  یختگیانگ  ا ی  قی : سایزشیسائق مدار انگ  هینظر

 خـواهـد شـد.  لتسهی  جاندار  مسلط  پاسخ   صورت  آن  در  شود،جاندار    ی عموم  ی ختگیانگ  ا ی  قی سطح سا   ش یسبب افزا  یی به تنها

که توجه خود   کند   یم  جادیتعارض را در او ا  نیشخص شده، و ا  یسبب حواسپرت  گرانی: حضور دـ تعارض  ی حواسپرت  هینظر

صرف   یتعارض در توجه است ـ به جا  نیمتمرکز کند. هم  رد، یانجام گ  دیکه با   یفیتکل  ای  گریرا چگونه به حضور شخص د

ارز  ی نگران  ا ی  گریحضور شخص د افزا  یابیبه خاطر  اثرات آسان  ش یشدن ـ که سطح سائق را    یاجتماع   سازی  داده و باعث 

 . شودیم

  ف ی. در تکالدهد  یم  شی افزا  شیمطلوب از خو  یریشخص را به ارائه تصو  لیتما  گرانی: حضور دسازی  خود عرضه  هینظر

  ی ناکام   ل،یتما  نیدشوار ا  فیتکال. اما در  شود  یعملکرد بهتر م  جه،یو در نت  شتریمنجر به تالش و تمرکز ب  لیتما  نیآسان ا

 فتر یآنها منجر به عملکرد ضع  یاضطراب مفرط، و همه    ای   دن،یکنار کش  ،یحتکرده و منجر به نارا  دیرا تشد  یاز دشوار  ی ناش

 . شود یم

 متوسطسطح سوال:   

 635تا   633زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، ص :   منبع اصلی: 

 145ص :  آموز:منبع روان   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -136

 مبانی زیستی روانشناختی )مناطق ارتباطی خلفی مخ(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  ک یباشند که هر    یکوچکتر  های   هیرسد شامل ناحی  قرار دارند و به نظر م  یحس  یدر جوار مناطق اصل  ی خلف  یمناطق ارتباط

به آن سبب  بیسر و کار دارد و آس یداری با ادراک د یجگاه یقطعه گ نیرینمونه، بخش ز یاختصاص دارد. برا ی نیبه حس مع

  قطعه پس   یی نایب  یاصلمناطق    بیمنطقه برخالف آس  نی ا  بی. آسشود  یم شکلها از هم    زیو تم  ی در بازشناس  هایی   ی کاست

کند(    یریحدود آنها را ردگ  تواند   ی)و م   ند بی  ی معنا که شخص شکلها را م  نیبه ا  شود،  ی نم  یی نایمنجر به کاهش دقت ب  ،سری

 عاجز است. گرید یآن از شکلها صیتشخ  ایشکل و   ی اما از بازشناس

 دشوار سطح سوال:   

 84براهنی و همکاران، ص زمینه روانشناسی هیلگارد، :   منبع اصلی: 

 22ص :  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -137
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 روانشناسی ناهنجاری )اختالل شخصیت(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 : DSM – IV یدر طبقه بند تیانواع گوناگون اختالل شخص 

 .  یاجتماع  یو ارج نگذاردن بر هنجارها  گرانیاعتنا به د یاز عطوفت و ب  یرفتار خال ،ی: تکانشزستی جامعه تیشخص

 .رانگریخودو یتکانشور ؛یو خـودنگر گرانیمزمن در خلق و روابط با د یداری: ناپایمرز  تیشخص

 .  یو وابستگ یاغواگر ،یشیاز راه رفتار نما گرانی توسط د د ییو مزمن به توجه و تا  د یشد ازی: نییایستریه تیشخص 

و رفتار    گرانی از د  کشی  بهره  گران،ید  ی ازهایگذاردن مکرر ن  رپا یو ز  اعتنایی   ی و ب   پنداری  : خودبزرگفتهی خودش  تیشخص

 .زی رآمیتحق

 به صورت نابجا و ناروا   گرانیگسترده و مکرر به د  یاعتماد  ی: بیدییپارانو تیشخص 

 . یجانیه یسرد  ؛ فردی نیب ی : عدم عالقه مکرر به ارتباط هایدییزویاسک  تیشخص

 گفتار نامنسجم.  ؛یانحراف یبازداشته؛ شناختها  ایمکرراً نامناسب  یجان یو ه ی: رفتار اجتماع گونه یزوفرنی اسک تیشخص 

 مزمن از انتقاد شدن.   یو محدودساختن تعاملها به سبب نگران  ،یاجتماع یتعاملها: اجتناب از زگری مردم تیشخص 

 به مراقبت شدن، و ترس از طرد شدن  ازیگسترده، ن یوابسته: خودباختگ تیشخص

 یافراط گرایی  کمال  ؛یدر کارها و روابط اجتماع  دی شد یو خشک یر ی: انعطاف ناپذیوسواس تیشخص

 ساده سطح سوال:   

 549زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، ص :   اصلی:منبع   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -138

 های خلق و هیجان( روانشناسی ناهنجاری )شناخت اختالل مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 شده است.  هیارا  ریدر ز یشناخت یها فیانواع تحر

جلسه درس  کیخود در فقط  فیکه از عملکرد ضع یی. مثال: دانشجودادیرو کیاز فقط  ریفراگ یرگی جهی: نتیمتعمی شیب -

 است.   اقتیل ی که کودن و ب ردگی یم جهینت

  ی منش ی . مثال: وقتتیموقع  تیپراهم  های گذاردن جنبه ده ی حال، ناد نیو در ع  تیاهم ی ب ی بر مطلب هی: تکینشیانتزاع گز - 

انتقاد    ی که کم  آورد   یم ادیرا به    ای  درازمدت، فقط نکته  ی او در سراسر گفتگو  یشغل   ییاز کارآ  س ییر  یرهایو تقد  قهایاز تشو

 در آن بوده است.

نما  و  ییزنمایر  -  نمایی درشت  ر  یدادهایرو  یی:  درشت  و  و کوچک،  ن  یدادهایرو  ییزنمایناخوش   یابیارز  یبرا  کیعمده 

در    ی که عملکرد عال  ی( در حال ییدانستن )درشت نما  ینی را فاجعه آفر  نیدر سپر ماش  ی. مثال: اندک فرورفتگشیعملکرد خو

 (. ییزنمای)ر کند  ینم یباز شخصعزت نفس  شترکردنی در ب یارائه مطلب در کالس نقش

آزاد    یهوا  یو محفل تو  ردیگیدانستن. مثال: بـاران م  یناخوش زندگ  یدادهای: به غلط خود را مسئول روپنداری  خودمسئول  - 

 نه هوا را. -  کند یسرزنش م  یاما صاحبخانه، خودش را به خاطر برهم خوردن مهمان زدری یرا به هم م 

که از چهره ملول و آشفته همسرش   ی . مثال: کسیبودن شواهد کاف  نیبدون در ب  یریگ  جهیبرداشت دلخواه: دست زدن به نت  -

شدن    ماریهمسرش به خاطر ب  ی به او ندارد، حال آنکه مالل و آشفتگ  ای  و عالقه  دیکند که همسرش ام  یبرداشت م  نیچن

 دلبخواه اشاره دارد( رداشتدوستش است. )مثال ذکر شده در صورت سوال هم به ب

 متوسطسطح سوال:   

 540زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، ص :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -139

 های درمان )رفتاردرمانی( روش مبحث:
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 پاسخ تشریحی: 

مرور    ا ی  نیتمر  ی. درمانگر برازندیآمیرفتار به هم م   یمرور ذهن  ا یکردن    یرا با نقش باز  یده غالبا سرمشق  ، ی رفتاردرمان  در

را  سازگارانه  یرفتارها  یذهن بسیم  یاریتر، شخص  نم  یاریدهد.  کنند  یافراد  مطرح  را  خودشان  درخواست  مانع    ایتوانند 

کردن همراه   ینخست به صورت نقش بازی،  ورزجرات  یپاسخها  ن یافراد از راه تمر  نگونهیا  .ونداز خودشان بش  گرانید  یریگبهره

  کنار  یبرا  یتراثربخش  یها وهیکنند بلکه شینه تنها اضطراب خود را کم م   ی، واقع  ی زندگ   یها تیبا درمانگر و سپس در موقع

کند تا درمانجو درباره  یم   نییو نافعال است تع  رایپذ  نهارا که شخص در آ  ییهاتیآموزند. درمانگر موقعیآمدن با مشکالت م

 کند.   نیموثر را به کمک درمانگر تمر یورزجرات یآنها دست به تعمق بزند و پاسخها

 متوسطسطح سوال:   

 570و  569زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، ص :   منبع اصلی: 

 139ص :  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -140

 بینه( - هوش )مقیاس استنفورد مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

 :شده است بندی  هوش گروه ییتوانا عیچهار حوزه وس نهیب -استنفورد یهوش اسیمق راستیو نیدر آخر

 ی و ارتباطات کالم  یاب ی  مثل واژگان، درک مطلب، مهمل ی: مواردی استدالل کالم -

 یسیالگو و رونو لیتحل ی: شامل آزمونهایبصر /یاستدالل انتزاع  -

 سازی  رشته اعداد و معادله ت،یمثل کم ی: مواردیاستدالل کم -

 ی و حافظه ش یحافظه عدد ،ای حافظه جمله ،ای حافظه مهره آزمونهای: مدت  حافظه کوتاه -

 دشوار سطح سوال:   

  437زمینه روانشناسی هیلگارد، براهنی و همکاران، ص :   منبع اصلی: 

 112ص :  منبع روان آموز: 

 
 

 روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان: 

 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -141

 های زیستی و مکانیزم خواب )مراحل خواب(چرخه مبحث:

 تشریحی: پاسخ  

( هم نقش دارد. طی بیداری و  REM( اهمیت دارد و در سرکوب خواب متناقض )NREMسروتونین برای خواب متعارف )

سروتونرژیک هسته نورونهای  متعارف،  خواب  بازداری میشروع  را  متناقض  خواب  و  فعال هستند  رافه  تدریج  های  به  کنند. 

 رسد.  ر مییابد و طی خواب متناقض به صفسروتونین کاهش می

 را مرور کنید.   NREMو  REMهای خواب های دیگر، در جدول زیر ویژگی جهت بررسی گزینه
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 NREMخواب متعارف/   بیداری 

 مغز توخالی در یک بدن متحرک!

 REMخواب متناقض/  

 پرداز مفلوج!مغز فعال خیال

موج الکتریکی 

 مغز 

دامنه کوتاه و  

 فرکانس باال 

 

 فرکانس پایین دامنه بلند و  

 مغز در حال استراحت 

دامنه کوتاه و فرکانس باال )شبیه به 

 بیداری(

 امواج تتا و بتا 

 سرزنده؛ درونی   تیره و کدر سرزنده؛ بیرونی  توانایی دریافت 

منطقی؛   تفکر 

 تدریجی

 یکنواخت –منطقی 

 تفکر و تجزیه و تحلیل

 انگیزسرزنده؛ غیرمنطقی؛ شگفت

 

 

 

 حرکت

 گهگاهی؛ ناهشیار پیوسته؛ هشیار

 تنوس عضالت وجود دارد

-ها و حرکات به حداقل میپتانسیل ماهیچه

 رسد.

تواند خودش را حرکت دهد اما مغز به  بدن می 

 دهد. ندرت چنین دستوری در این مرحله می

 فقدان تونوس عضالت و ایجاد فلج 

 ها کاهش یا حذف بازتاب

های چشم، گوش داخلی  فقط ماهیچه

های تنفس فعال ترین ماهیچهو مهم

 هستند. نعوظ هم وجود دارد.  

گیرد ولی  حرکات از مغز دستور می

 شود اجرا نمی

حرکات سریع 

 چشم

 غالبا  به ندرت غالبا 

درجه حرارت  

 بدن

 توقف نظام مهار درجه حرارت  کاهش  -

فعالیت  

 خودمختار

 فعالیت پاراسمپاتیک -

کلیه؛  کاهش ضربان قلب، تنفس و کنش 

 افزایش فعالیت گوارش 

 فعالیت سمپاتیک

افزایش نامنظم ضربان قلب و تنفس؛  

 تحریک اندام تناسلی 

 ظهور رویا به ندرت - رویا

 افزایش کاهش   - پردازش مغز 

 افزایش کاهش  - مصرف انرژی 

 متوسطسطح سوال:   

 262و ص  253-250روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی، ص :   منبع اصلی: 

 175و  174آموز، ص روانشناسی فیزیولوژیک روان:  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -142

 تایمیا( های بالینی هیجان )آلکسینظریه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  حاالت   از  محدود  شناخت  به  اصطالح  نیا  گر، ید  عبارت  به.  است  احساسات  انیب  یبرا  واژگان  فقدان  ی معن  به  ایمیتایالکس

زمینه مناسبی برای فهم بهتر ناتوانی در  الگوی تحولی تجربه هیجانی لن و شوارتز، پیش.  دارد   اشاره  گرانید  و  خود  ی جانیه

 گیرند: توصیف هیجانهاست. آنان پنج مرحله را در نظر می

 .شودیم تجربه  یبدن احساس کی عنوان به جانیه:  یحرکت - یحس یخودبازتاب  -1

 .  شودیم تجربه یحرکت لیتما و  یبدن احساس کی عنوان به جانیه: یحرکت -  یحس شی نما -2

  و  ی شفاه  ی قالب  رفتار  قی طر  از  ی روان  هم   و   ی بدن  جانیه  هم  شود،یم   تجربه  ی ماهگ  18  از  که  مرحله  نیا  در :  یات یعملشیپ   -3

 .  شودیم تجربه یبعد کت
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  ده یچیپ   یجانیه  حاالت  تواندی م  کودک  و  شودیم  تجربه  احساسات  از  یازهیآم  شود، یم  آغاز  ی سالگ  4  سن  از:  ینیع   اتیعمل  -4

 .  دهد  حیتوض را متفاوتش و

 ی نیبکیبار  با  تجربه  نیا  که   یاگونه  به  شود،یم  تجربه  هاجانیه  از  یازهیآم  شود،یم  آغاز  ینوجوان   دوره  از:  یصور  اتیعمل  -5

 .  بود خواهد یچندبعد و شتریب

عملیاتی متوقف با در نظر گرفتن چارچوب مذکور، فردی که دچار فقدان واژگان برای بیان احساسات است، در مرحله پیش

 شده است. چنین فردی قادر به توضیح حاالت هیجانی پیچیده و درک هیجانهای چندبعدی نیست.  

 متوسطسوال:    سطح 

 343: انگیزش و هیجان خداپناهی، ص   منبع اصلی: 

 107آموز، ص : انگیزش و هیجان روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -143

 مبانی فیزیولوژیک هیجان )برتری جانبی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

عبارتند   نهیزم  نیدر ا  یاساس   هیفرضهای مغز در هیجان انجام شده است. چند  کره پژوهشهایی در زمینه نقش برتری جانبی نیم

 :از

 است.   ی جانیراست مسئول پردازش همه اطالعات ه مکرهین -1

 تر از نیمکره چپ استبرای اطالعات هیجانی ناهشیار حساسراست  مکرهین -2

. تخریب نیمکره شوندیراست پردازش م   مکرهین  لهیبه وس  یمنف  یهاجانیو ه  چپ  مکرهین  لهیمثبت به وس  یهاجانیه  -3

 شود.  راست باعث حالت سرخوشی و نیمکره چپ باعث هیجان منفی و افسردگی می

 شود.  و عدم توازن این دو نظام باعث اختالالت هیجانی می است یبیراست کانون ترک مکرهی و ن یلیچپ کانون تحل مکرهین -4

 متوسطسطح سوال:   

 225و  224انگیزش و هیجان خداپناهی، ص :   منبع اصلی: 

 69آموز، ص انگیزش و هیجان روان:  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -144

 های بالینی هیجان )نظریه شخصیت آیزنک برای اضطراب( نظریه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

آزرده به ویژه  آزردگی. فرد روانگرایی و روانبرون -گراییبر اساس نظریه شخصیت آیزنک، دو بعد شخصیتی وجود دارد: درون

آور حساس است و این حساسیت ریشه در دستگاه عصبی خودمختار دارد. بنابراین بر اساس این دیدگاه  به محرک اضطراب

رسد. با وجود این اضطراب ممکن است اکتسابی هم باشد که در اینجا، اضطراب همان ترس  آمادگی برای اضطراب به ارث می

بازداری نامتوازن را به ارث  -رطی است. روند دیگری نیز ممکن است اضطراب را شکل دهد به این شکل که فرد نظام تحریکیش

ببرد. اگر این بی تعادلی فرد را در خطر تاثیرات یادگیری اجتماعی قرار دهد، فرد استعداد بیشتری برای اضطراب و هیجانهای  

شده و قسمتی  داند. قسمتی از یادگیری به ترس شرطیب را تا حدودی ارثی و اکتسابی مییابد. بنابراین آیزنک اضطرادیگر می

 گردد.  به دستگاه عصبی برمی

 متوسطسطح سوال:   

   323انگیزش و هیجان خداپناهی، ص :   منبع اصلی: 

 102آموز، ص : انگیزش و هیجان روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -145
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 اساس فیزیولوژیکی انگیزش )نظام پاداش و تنبیه( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

کند و اگر  فرد احساس لذت می مراکزی در مغز تحت عنوان مراکز پاداش و تنبیه وجود دارد. اگر مراکز پاداش تحریک شوند  

  MFBترین مسیر پاداش در مغز مسیر یابند. اصلیمراکز تنبیه تحریک شوند، هیجانات ناخوشایند بروز می

(medial forebrain bundleیا مسیر پیش مغز میانی است. دوپامین در نظام پاداش نقش دارد. اصلی ) ترین مرکز تنبیه

 های دور بطنی هیپوتاالموس است. سروتونین در نظام تنبیه نقش دارد.  در مغز، هسته

 دشوار سطح سوال:   

 107آموز، ص / روانشناسی فیزیولوژیک روان 13آموز، ص : انگیزش و هیجان روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -146

 ستیزی( گانه هیجانهای نخستین/ جامعههیجان )نظام سه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  های نخستین وجود دارد: طبق نظر گری، سه نظام برای هیجان

 (:  BASسازی رفتاری/ آورد رفتاری یا فعال نظام نزدیکی )نظام روی -

شود. مثل کاهش اضطراب شود و نزدیکی یاد گرفته میکننده منفی( رفتار تقویت میدر اثر پاداش یا حذف یک تنبیه )تقویت

گوییم، نزدیکی به موضوع دلبستگی و عشق، نزدیکی  ها که به آن اجتناب فعال مییک فرد وسواسی بعد از شستن مکرر دست

   پرخاشگرانه یا پرخاشگری شکار، و هر رفتار شرطی شده که به پاداش منجر شده باشد. 
 نظام جنگ و گریز:   -

شود )مثال حمله ناگهانی(. رفتار غیرشرطی که به تنبیه و پاداش شود فعال میرو میای روبههنگامی که فرد با محرک آزارنده

 غیرشرطی منجر شود، مثل فرار از یک موقعیت آزاردهنده و پرخاشگری دفاعی، جزو این نظام است.

 ( : BISنظام بازداری رفتار )-

منجر میمحرک پاداش  عدم  یا  تنبیه  به  که  می های شرطی  بازداری  نظام  فعال شدن  باعث  های جدید،  شود. محرکشوند 

هایی که در زندگی اجتماعی با تهدید تداعی شده باشند )مثل گریه یک نوزاد( این نظام را های مادرزادی، و محرکمحرک

انواع موجودات هستند )مثل ترس از مار(. به طور کلی این نظام زمانی  ها تهدیدهای اختصاصی در  کنند. این محرکفعال می

های شرطی تنبیهی در رفتار خودکار وقفه ایجاد شده  های جدید، عدم پاداش و ناکامی یا محرکفعال است که به دلیل محرک

 باشد. اجتناب غیرفعال مثل درمانده شدن و کنار کشیدن و خاموشی جزو این نظام هستند.  

گیرد که به کاهش  یز نظام بازداری از دو نظام دیگر از نظر داروشناختی این است که  تحت تاثیر داروهای مختلف قرار میتما

های اجتناب غیرفعال، ناکامی  ها و الکل باعث کاهش واکنش در موقعیتها، بنزودیازپینشوند. باربیتوراتموقت ترس منجر می

 دهند.  شوند و ترس را به شکل موقت کاهش میی جدید میهایابی به محرکو عدم پاداش و جهت

شود. به همین دلیل است  ها بیشتر ضعیف میستیز، نظام بازداری رفتار ضعیف دارند که در اثر الکل و باربیتوراتافراد جامعه

نظام بازداری رفتار نقش دارد  پیشانی در  شود. قشر پیش ستیزی میبخش باعث رفتارهای جامعهکه مصرف الکل و داروهای آرام

گیرند  ستیز با تنبیه چیزی یاد نمیشود. افراد جامعهستیزی بیشتر میکه با آسیب آن احتمال وقوع رفتار پرخاشگری و جامعه

و   گیرند )اجتناب فعال(. وضعیت آنها در اجتناب غیرفعال با تجویز آدرنالینکننده یاد می)اجتناب غیرفعال( اما با حذف تقویت

ستیزی به دلیل کند. درمان جامعهها وضع آنها را بدتر می ها و بنزودیازپین شود ولی مصرف الکل، باربیتوراتآمفتامین بهتر می

 فقدان اجتناب غیرفعال مشکل است. به همین دلیل هم جریمه و زندان تغییری در تغییر رفتارشان ندارد.

 متوسطسطح سوال:   

 314و  298روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی، ص :   منبع اصلی: 

 224و  221آموز، ص : روانشناسی فیزیولوژیک روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -147
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 شناخت و عمل/ اصل پاالیش( گری )الگوی صوری تحلیلنظریه روان مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

توان الگوهای انگیزشی فروید را چهار الگو در نظر گرفت: الگوی رفتاری نخستین، الگوی تفکر نخستین، الگوی  به طور کلی می

ایگو بین نیاز و ارضا میان الگوی نخستین و ثانوی این است که در ثانوی،  الگوی تفکر ثانوی. تفاوت  گری  جیرفتاری ثانوی، 

پردازد ولی الگوی تفکر به رویدادهای  شده می کند. تفاوت الگوی رفتار و تفکر این است که الگوی رفتار به رفتار مشاهدهمی

  پردازد.ذهنی و شناختی برای رسیدن به هدف می 

گیرد. این تمایالت بیانگر درخواستهای کشاننده بدن  رفتار بر اساس تمایالت کشاننده بن صورت می  الگوی رفتاری نخستین:

ارضای   <ایرفتار کشاننده <دهند )کشاننده آورند و به این ترتیب فشار کشاننده را کاهش میهستند که رفتار را به وجود می

 رسد.  شود به آرامش میغذیه میای است که وقتی ت کشاننده(.  مثال بارز آن نوزاد گرسنه

ای به وجود آیند. در این وضعیت،  های کشانندهتوانند مانند رفتار بر اساس درخواستها میاندیشه  الگوی تفکر نخستین: 

ای برای ارضا موضوعی که کشاننده را ارضا کند وجود ندارد یا در دسترس نیست، از این رو رویدادهای ذهنی و درونی وسیله

 شوند. رویا و تصورات تخیلی مثال بارز فرایند تفکر نخستین است. میتلقی 

ثانوی:   رفتاری  کشانندهالگوی  فوری  ارضای  که  محرک  هنگامی  بین  ایگو  یا  من  لذت،  تا  شود  آزردگی  موجب  بیشتر  ها 

ن را برای به دست آوردن حداکثر دهد تا بگیرد و رفتار را به تعویق انداخته یا جهت آن را تغییر میای و رفتار قرار میکشاننده

 لذت خالص کمک کند. الگوی رفتاری ثانوی دربرگیرنده مکانیزم تعویق است. 

به پیش  الگوی تفکر ثانوی: تفکر  تعویق و  با  ایگو  نبودن موضوع کشاننده،  برنامهبه دلیل موجود  برای بینی هدف و  ریزی 

 پردازد.  دستیابی به آن می

در حالت عدم دسترسی به هدف به علت موانع فیزیکی یا روانی، مکانیزمی روانی در فرد به کار  (: catharsisاصل پالیش )

ای ناقص دست  کند به ارضای کشانندهافتد تا وی را در دنبال کردن تمایل ارضانشده یاری کند. این فرایند به فرد کمک میمی

ن فرایندی که با تغییر هدف یا انتخاب هدف جایگزین همراه است،  یابد اگرچه حصول به هدف اصلی غیرممکن باشد. چنی

دهد. روش دیگر، همانندسازی با دیگران است )مثل موقعیت ادیپی( و باالخره فعالیت تخیلی  ای را کاهش مینیروی کشاننده

  ای تلقی گردد. تواند ارضای کشانندهبه شکل توهم یا رویا هم می
توان دریافت که فرایند تفکر نخستین با اصل پاالیش ارتباط دارد؛ به این معنی  فوق داده شد؛ میبر اساس توضیحاتی که در  

 ای ناقص یا همان پاالیش باشد.  تواند راهی برای ارضای کشانندهکه مواردی مثل رویا یا تخیل می

 دشوار سطح سوال:   

   77و  76و ص  63- 61: انگیزش و هیجان خداپناهی، ص   منبع اصلی: 

 22و  21آموز، ص : انگیزش و هیجان روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -148

 اضطراب( های های بالینی هیجان )نظریهنظریه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

هایی مننجر  . او معتقد است منابع پردازش اطالعات به دفاعدهدیم  هیارا  را  "اضطراب  به  مربوط  اطالعات   پردازش  هینظر"  اومن

 :  استپنج جنبه   شامل اومن هینظرکند. شود که پایه زیستی داشته و زمینه را برای اضطراب فراهم میمی

  طور  به  است  ممکن  محرک  یهایژگ یو  از  ی بعض.  رودیم   یی معنا   ی ابگرهایارز  به   و   شده   ابی یژگیو  وارد  محرک  اطالعات.  1

  سطح   نیا  از  است  ممکن  اطالعات  نیهمچن  شود،یم  منجر  هشدار  به  که  یارتباط  کنند؛  برقرار  ارتباط  ییبرپا  نظام  با  میمستق

 .  ابدی  راه اریهش ادراک نظام به

  و   کندیم   فایا  یمهم  شق ن  حافظه  سطح  نیا  در.  دهدیم  صیتشخ  را  محرک  ارتباط  خودکار  طور  به  ییمعنا   یابگرهایارز.  2

  انجام  حال در آنچه به اریهش ی دسترس اما  است، یضرور سطح  نیا در  یشناخت منابع  نیبنابرا. ردیگیم  صورت ییمعنا لیتحل
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  ادراک  موجب نکهیا مگر  شودینم منجر بالقوه د یتهد به اریناهش کشف که است نیا اضطراب یحیتلو یمعنا. ندارد وجود است

 .  شود دیتهد اریهوش

شد را به نظام ادراک هشیار منتقل کند. این امر بر پایه  اندازی کند و دروننظام برپایی ممکن است ارزیابگر معنایی را راه.  3

 گیرد.  واکنشهای فوری دستگاه اعصاب خودمختار صورت می

  شامل  که  است استاندارد ی شناخت نظام  ک ی شود.گذاری میروی هیجانی که در حافظه سازمان یافته است پایه انتظار  نظام . 4

  فعال   یهاگره  با  که   دهند  نشان  واکنش   ی اطالعات  به  که   داردیم   وا  را  یی معنا  ی ابگرهایارز  نظام،   ن یا.  است  ها گره  از  یاشبکه

  یبرا  کندیم  فراهم  را  یانهیزم  انتظار  نظام   نیبنابرا.  شودیم   فرستاده   اریهش  ادراک  نظام   به  اطالعات  دوباره   که  باشد   جور  حافظه

 . شودیم اریهش ادراک نظام وارد آنچه رییتغ

  نظام   یکپارچگی  نهیزم  در   ،یریتفس  ی شناخت  نظام  ،یاری هش  ذهن .  است  تربزرگ  نظام   کی   از  یبخش  اریهش  ادراک   نظام.  5

 .   کندیم فراهم   یافتیدر د یدهت با مواجهه یبرا  مناسب واکنش  کی و  کندیم عمل   انتظار نظام  و یی معنا ،یی برپا

 دشوار سطح سوال:   

 327انگیزش و هیجان خداپناهی، ص :   منبع اصلی: 

 103آموز، ص انگیزش و هیجان روان:  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -149

 نخاعی(   -ساختار دستگاه عصبی )پوشش مغز و نخاع/ مایع مغزی مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

شامه. شامه، عنکبوتیه، سختبیرون عبارتند از: نرمهای مننژ از درون به  شوند. الیهمغز و نخاع سه الیه دارند که مننژ نامیده می

نخاعی پر شده است. مایع مغزی نخاعی    -نامند که از مایع مغزیشامه و عنکبوتیه را فضای زیرعنکبوتیه میفضای بین نرم

 شود.شود و بازجذب آن توسط پرزهای عنکبوتیه انجام میتوسط شبکه کوروئید تولید می

 متوسطسطح سوال:   

 61: فیزیولوژی اعصاب و غدد، حائری روحانی، ص    منبع اصلی: 

 44آموز، ص : روانشناسی فیزیولوژیک روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: - 150

 هیجان )مهار عصبی پرخاشگری( مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

قطع بادامه  شود. بادامه در رفتار پرخاشگرانه نقش مهمی دارد. تحریک آن باعث پرخاشگری و آسیب به آن باعث رام شدن می

شود. رام شدن در میمون در نشانگان  مراتب اجتماعی میترین سلسلهباعث از دست دادن سلطه اجتماعی و قرار گرفتن در پایین

شود بخاطر آسیب ناخواسته به بادامه است. برداشتن قطعه گیجگاهی به  کلووربوسی که با بریدن قطعه گیجگاهی ایجاد می

 شود.  جویی میباعث توقف پرخاشگری و عدم ستیزههمراه بادامه 

 متوسطسطح سوال:   

 310روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی، ص :   منبع اصلی: 

 223آموز، ص روانشناسی فیزیولوژیک روان:  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -151

 مبانی عصبی انگیزش و هیجان )جسم مخطط، هسته آکامبنس و ناحیه کالهکی بطنی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 
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دارند. ناحیه کالهکی بطنی، محل تولید دوپامین مغز و هسته آکامبنس  ناحیه کالهکی بطنی و هسته آکامبنس ارتباط تنگاتنگی  

شناسی پاداش به هم  ناحیه تولید لذت مغز است. ناقل دوپامین، ناحیه کالهکی بطنی و هسته آکامبنس را برای ایجاد زیست

های عصبی به هسته آکامبنس  کند. ناحیه کالهکی بطنی نقطه آغاز مرکز پاداش مبتنی بر دوپامین مغز است و رشتهمتصل می

کند. این دو ساختار زیرقشری با هم مبنای عصبی مرکز پاداش مبتنی  فرستد که اطالعات آزاد شدن دوپامین را دریافت می می

 دهند.  بر دوپامین را تشکیل می

 دشوار سطح سوال:   

 92: انگیزش و هیجان مارشال ریو، ص   منبع اصلی: 

 13آموز، ص ضمیمه انگیزش و هیجان روان:  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: - 152

 های زیستی و مکانیزم خواب )اختالالت خواب(چرخه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

آورد.   دهد که پس از بیداری از آن رویداد چیزی به یاد نمیناهشیار را انجام می ای از اعمال حرکتی  گردی فرد مجموعه در خواب

گیرد. در کودکان شایعتر از بزرگساالن  های حسی و حرکتی صورت می گردی با چشم باز و هماهنگی نسبی دستگاه معموال خواب

های گردی در اوایل خواب و در وهلهکه خوابدهد  نگار الکتریکی مغز نشان میو در پسران بیشتر از دختران است. ثبت موج

نپتین در درمان این اختالل افتد و ارتباطی با رویا ندارد. استفاده از داروی آمیسوم و چهارم مرحله خواب متعارف اتفاق می

 موثر است. 

 متوسطسطح سوال:   

 268: روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی، ص   منبع اصلی: 

 179آموز، ص : روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز:منبع روان   

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -153

 معکوس(  Uمبانی فیزیولوژیک هیجان )نظریه  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

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

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

  عملکرد  باشد  کم   انگیختگی  سطح  وقتی .  یابدمی  کاهش   فرد   کارایی  و   عملکرد  باشد،  متوسط  حد  از  زیادتر   یا   کم   انگیختگی

 .  آیدنمی پایین  آن شدت اما  آید،می پایین عملکرد کارایی  و  کیفیت باشد زیاد  انگیختگی سطح که وقتی. است ضعیف

 متوسطسطح سوال:   

   58انگیزش و هیجان ریو، ص :   منبع اصلی: 

 67آموز، ص انگیزش و هیجان روان:  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -154

 تعیین هدف و تالش برای هدف )ناهمخوانی(  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

ویژگی انگیزشی دارد. افرادی کند که  آل فرد، تجربه ناهمخوانی را فعال میهرگونه ناهماهنگی بین حالت موجود و حالت ایده

کنند. ایجاد ناهمخوانی یکی از ای برای عمل تنظیم میشوند برای برطرف کردن این ناهمخوانی برنامهکه دچار ناهمخوانی می

کند. تعیین کند و برای آن تالش مینگری کرده و هدفهایی را به عمد تعیین میفرایندهای انگیزشی است که طی آن فرد آینده

، اولین و مهمترین فرایند ایجاد ناهمخوانی است. هدف بازنمایی شناختی یک حالت نهایی مطلوب متمرکز بر آینده است  هدف 
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انگیزش تولید میکند. هدف با ایجاد ناهمخوانی بین سطح موجود و سطح ایدهکه رفتار را هدایت می کند. به این نوع  آال، 

شود. در واقع هدفها عملکرد را بهبود  عملکرد گفته می  -  رد، ناهمخوانی هدف آل دستاوناهمخوانی بین سطح موجود و ایده

  بخشند و نقش انگیزشی دارند. می

 متوسطسطح سوال:   

 294: انگیزش و هیجان ریو، ص   منبع اصلی: 

 42آموز، ص : ضمیمه انگیزش و هیجان روان منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: - 155

 شده(هیجان )استرس و درماندگی آموخته مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

ی  لرفتار آنها مستقل است و عوامشده است. وقتی افراد انتظار دارند که پیامدها از  انتظار پیامد، عنصر اصلی درماندگی آموخته

 شده سه عنصر دارد:شوند. درماندگی آموختهشده میکنند، دچار درماندگی آموختهخارج از کنترل پیامدها را تعیین می

پیامدهایی که  وابستگی: به رابطه عینی بین رفتار فرد و پیامدهای محیط اشاره دارد. وابستگی در یک پیوستار قرار دارد که از  -

دهند )پیامدهای غیرقابل کنترل( تا پیامدهایی که کامال همزمان با رفتار ارادی فرد روی  به طور تصادفی و ناوابسته رخ می

کنترل که به رفتار فرد ارتباطی  دهند )پیامدهای قابل کنترل( گسترش دارد. )بنابراین وجود رویدادهای محیطی غیرقابلمی

 شده اشاره دارد(.  تگی درماندگی آموختهندارد، به عنصر وابس

های عینی زندگی اشاره دارد. سه عنصر شناختی مهم عبارتند از:  شناخت: به آگاهی ذهنی فرد از کنترل شخصی در محیط-

های  ها )مثل خطای کنترل(، اسنادها )توجیهاتی برای چرایی رفتارها(، انتظارات )عقاید کنترل شخصی ذهنی از تجربهسوگیری

 گذشته(.  

 رفتار: به پاسخهای مقابله کردن اشاره دارد که شامل مقابله سست و نافعال در برابر پاسخهای فعال و جسورانه است. -

 دشوار سطح سوال:   

 382انگیزش و هیجان مارشال ریو، ص :   منبع اصلی: 

 60آموز، ص ضمیمه انگیزش و هیجان روان:  منبع روان آموز: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 روانشناسی تربیتی: 

 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -156

   محور، آموزش مستقیمهای آموزشی معلمروش مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  ش یپ   آموزند یموضوع درس را به طور کامل م   کی  آموزان است که در آن دانش  یآموزش  کردیرو  کیدر حد تسلط    یریادگی

 استوار است:  نیادیبر سه فرض بن یآموزش کردیرو نیبپردازند. ا یموضوع بعد یریادگیاز آنکه به 

 . رندیبگ ادیموضوع خاص را در حد تسلط   کی توانند یم آموزان همه دانش بایتقر-1

 دارند.  ازین یشتریبه وقت ب یریادگی برای آموزان دانش یبعض-2

 به کمک دارند.  ازنی آموزان از دانش شتربی آموزان دانش یبعض-3

 روش عبارتند از: نیا یازهایامت

 . دهد می ارتقا تسلط حد تا  را آموز دانش یادی تعداد ز-1

 .شود ی به آنها آموزش داده نم ای تازه موضوع  اند نگرفته اد ی یموضوع را به خوب کی آموزان تا همه دانش-2
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 . ردگی یقرار م د ی مطالب و نکات مهم مورد تاک-3

 . شوند یم یاری و  ییکمک شناسا ازمندنی آموزان دانش-4

 . درسی موضوع به آموزان دانش مندی نگرش مثبت و عالقه جادیا-5

 . یمنطق یبا توال یموضوعات درس یمناسب برا-6

 مثبت دارد.  ریفرد بر مفهوم خود )خودپنداره( تاث تیموفق -7

 : یتسلط  سیوارد شده بر تدر انتقادات

 .تسلط حد به آموزان همه دانش دنیرسان یبرا  ادیبه زمان ز یازمندین-1

 به آنها.  فیضع رندگانیادگی دنیرس یبه سبب معطل شدنشان برا قوی آموزان عقب ماندن دانش  یهود به معن نیاثر راب-2

 متوسطسطح سوال:   

 523روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -157

   مدیریت کالس درس مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

دانش  ای قابل مالحظه  اراتیاخت  رانه،گی سهل  ا ی  رگی آسان  یکالس  تیریسبک مد به  پرورش   ی ول  دهد،  می  آموزان را  در 

  های  احتماال مهارت  رانهیسهلگ  های  کالس  در  آموزان . دانشدهد یبه آنها م   یکم  تیاداره رفتار حما  ا ی  یریادگی  هایمهارت

 .شتخواهند دا نیی پا یو خودکنترل ی ناکاف یلیتحص

 متوسطسطح سوال:   

 451روانشناسی تربیتی، بیایانگرد، صفحه :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 158

   های تغییر رفتارآموزش به کمک روش مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

طریق تقویت نکردن رفتار نامطلوب و تقویت کردن رفتاری که با آن مغایر یا ناهمساز  در روش تقویت تفکیکی رفتار ناهمساز، از  

لبخند   شود )شود. در این مثال، ساکت بودن بعنوان یک رفتار ناهمساز تقویت میاست، به کاهش رفتار نامطلوب اقدام می

 بعنوان تقویت( تا سر و صدا بعنوان رفتار نامطلوب کاهش یابد. 

 توسطمسطح سوال:   

 584روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: - 159

 اجتماعی بندورا - نظریه یادگیری شناختی مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

ای چهار مرحله دارد: توجه، یادسپاری، بازآفرینی، تقویت یا  ای است. یادگیری مشاهدهمشاهدهنظریه بندورا معتقد بر یادگیری  

یادگیری مشاهده تفاوت وجود دارد.  بندورا  یادگیری و عملکرد در نظریه  رفتار  انگیزشی. بین  اما  ندارد،  تقویت  به  نیازی  ای 

 شود که با تقویت همراه باشد. یادگرفته شده از طریق مشاهده در صورتی به عملکرد تبدیل می

 متوسطسطح سوال:   

 176روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -160
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  گیری هدفانگیزش در یادگیری، نظریه جهت مبحث:

 تشریحی: پاسخ  

ها و سطح صالحیت خود تالش گیری تسلطی به ارزش درونی یادگیری اعتقاد دارند؛ برای ارتقای مهارتآموزان با جهتدانش

پیشرفت کردهمی که  باشند  داشته  باور  اگر  و  فهمیدهکنند  را  یا مطلبی  إحساس موفقیت می اند  با  اند  افراد  مقابل  کنند. در 

های بیرونی مانند نمره برای آنها مهم است و از  کنند؛ مالکانگیز و سخت پرهیز میچالش  گیری عملکردی از تکالیفجهت

 کنند.های انتقادآمیز و منفی دیگران درباره عملکرد خود دوری میداوری

 دشوار سطح سوال:   

 292روانشناسی تربیتی، کدیور، صفحه :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -161

  بندی اهداف آموزشی، طبقه بندی بلومطبقه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

  ی و مهارتها یی )دانش، توانا شناختی حوزه: اند شده میتقس  یشده توسط بلوم به سه دسته کل  بندی طبقه یآموزش های  هدف 

از   ای مجموعه  لهیبه وس  رفتنیپذ  تیکردن، پاسخ دادن، ارزش گذاردن، سازمان دادن، شخص  افتی )در  ی(، حوزه عاطفیذهن

  ،ی جسمان های یی توانا ، یادراک ی ها یی توانا ، ی اساس ی مقدمات ی ها حرکت  ، یبازتاب  یها )حرکت  یحرکت ی و حوزه روان ارزشها(

 (.یرگفتاریماهرانه، ارتباط غ  یها حرکت

بعد    کیبعد دانش و    کیآن    یکردند  و برا  دنظریبلوم تجد  یحوزه شناخت  بندی در طبقه  آموزشی   نظران نفر از صاحب  چند

 مطرح کردند.   یشناخت ندیفرا

 دانش شامل:  بعد

مربوط به    لیحل مسا  ای  یرشته علم  کیآشنا شدن با    یبرا  رنده یادگی   ازیمورد ن  ی: دانش عناصر اساسیدانش أمور واقع-1

 مهم(.   یدادهایو دانش اجزا و عناصر خاص )نامها ، مکانها و رو  یآن. مانند دانش اصطالحات علم

  ها،  متعمی  و  ها  اصل  ها، و طبقه  ها بندی آنها شامل دانش طبقه  انمی  روابط  و   ها طبقه  ها، : دانش مقولهی دانش مفهوم -2

 . ها ساخت ها و الگو ها ه ینظر

خاص    یرشته، دانش فنها و روشها  کیخاص    های تمالگوری  و  ها : دانش چگونه انجام دادن کارها شامل مهارتیدانش روند-3

 مناسب. های زمان استفاده از روش نییتع یا اریرشته، دانش مع کی

دانش مربوط به   ،یو دانش فرد درباره شناخت خودش. شامل دانش راهبرد  ی: دانش شناخت به طور کلیدانش فراشناخت-4

 و دانش مشروط، دانش خود.   یتیشامل دانش موقع  یشناخت فیتکل

 شامل:  یشناخت ندیفرا  بعد

 .یو بازخوان یاطالعات از حافظه درازمدت شامل بازشناس  ی ابی: بازآوردن ادیبه  -1

کردن، خالصه کردن، استنباط کردن،   بندی کردن، مثال آوردن، طبقه ریارتباط شامل تفس ک یاز  یساختن معن :دنیفهم-2

 کردن.  نییکردن و تب سهیمقا

 خاص شامل اجرا کردن و مورد استفاده قرار دادن. تیروش در موقع کی: استفاده از به کار بستن-3

  ، سازیژهیو  ایکردن    زیآنها شامل متما  انیروابط م  فیو توص  دهنده لی: شکستن مواد و مطالب به عناصر تشککردن  لیتحل-4

 سازمان دادن، نسبت دادن. 

 کردن، نقد کردن.  یمالک شامل وارس  ای  اریکردن با استفاده از مع ی: داورکردن  یابیارزش-5

 آوردن.  دی کردن و پد یزیکردن، برنامه ر دیساختار نو شامل تول ایالگو  کیاجزا در  ای : قرار دادن عناصر دنیآفر-6

-یدارد در طبقه دانش فراشناخت  یشتریب  یریادگی  ییتوانا  هایی دهد که در چه موضوع  صیبتواند تشخ  رنده یادگی  نکهیا 

 . ردگی یقرار م دنیفهم

 دشوار سطح سوال:   
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 269روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -162

   های فرزندپروریهای اجتماعی رشد، سبکزمینه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

فرزندپروری وجود دارد که بهترین آنها  های فرزندپروری توسط بامریند مطرح شدند. او معتقد است چهار نوع سبک  سبک

 فرزندپروری مقتدرانه است.

 این چهار سبک عبارتند از:

 کننده و محدودکننده هستند. رفتار کودکان این والدین از نظر اجتماعی شایسته نیست.استبدادی: این والدین تنبیه -1

شوند و عملکردهای انها را کنترل محدودیت نیز قایل میکنند اما برای آنها  مقتدر: کودک را تشویق به استقالل می   -2

کنند.کودکان این والدین رفتار اجتماعی شایسته کنند. مبادله کالمی فراوان با فرزندان خود دارند و از آنها حمایت میمی

 دارند.

های  کنند سایر جنبهیکنند. کودکان این والدین احساس م توجه: والدین خود را با زندگی فرزندان درگیر نمیبی   -3

توانند  زندگی والدین آنها مهمتر از خودشان است. این کودکان خودکنترلی ضعیف و رفتار اجتماعی ناشایست دارند و نمی

 به خوبی از عهده استقالل بر بیایند و انگیزه پیشرفت ندارند. 

عیت و محدودیت اندکی برای آنها قایل  کنند ولی ممنوسهلگیرانه: والدین در زندگی فرزندان خود زیاد دخالت می  -4

گیرانه معتقدند ترکیبی از حمایت و تامین نیازهای کودک و نداشتن محدودیت،  شوند. والدین با سبک فرزندپروری سهلمی

  فرزندشان را خالق و با اعتماد بار میاورد. در نتیجه این کودکان نمیآموزند رفتارشان را کنترل کنند و این والدین به رشد 

 همه جانبه کودک توجه ندارند. 

 متوسطسطح سوال:   

 71روانشناسی تربیتی، بیابانگرد، صفحه :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -163

 هوش. هوش استرنبرگ  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

هستند که   ییاجرا  یندهافرای  از  دسته  آن  ها  بخش پردازش اطالعات هستند. فرامولفه  نتری مهم  ها به نظر استرنبرگ فرامولفه

به    یهوش  فیفرامولفه در تکال  9معتقد است که    ی. ورندگی یمورد استفاده قرار م  ها تیو نظارت فعال  یابیارز  ،یزری در برنامه

  هایمولفه  ب یترک  یبرا  ییانتخاب راهبردها  - 2  تر، نییسطح پا  های انتخاب مولفه  - 2مساله،    ی بازشناس  - 1.  شوند یکار گرفته م

راه    ینیبازب  -6  ،ای منابع مولفه   صیتخص  -5اطالعات،    یسازمانده   ای   یذهن  ییچند بازنما  ا ی  کیانتخاب    -4  تر، نییسطح پا

 پاسخ بر أساس پسخوراند. -9رد، یانجام گ دیکه بر أساس پسخوراندها با   یدرک عمل  -8درک پسخوراند،  -7حل، 

 متوسطسطح سوال:   

 72صفحه روانشناسی پرورشی، کدیور، :   منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -164

 گرایی های یادگیری سازندهنظریه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

گرایی روانشناختی یا  سازندههای ذهنی و نه از محیط تعریف شده است.   گرایی درونزاد به ساختن دانش تازه از ساختسازنده

درونزاد، برخواسته از نظریه پیاژه است.  در نظریه پیاژه اعتقاد بر این است که دانش از راه فرایندهای جذب و انطباق و سازمان  

 شود.گرایی فردی نیز گفته میشود. این امر به صورت انفرادی رخ میدهد و از این رو به آن سازندهساخته می
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 متوسط  سطح سوال: 

 223روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -165

   نظریات هوش. هوش استرنبرگ مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

های نو، برخورد متفاوت با مساله و  های تازه، پیشنهاد دادن روشاندیشههوش آفریننده جنبه خالق هوش است که با تولید  

های جدید اشاره دارد. رفتار هوشمندانه هم در برخورد با تکلیفهای جدید و هم در پاسخ دادن ترکیب کردن اطالعات به راه

شود. مورد دوم یعنی  ، بینش نامیده میهای تازه شود. مورد اول یعنی برخورد موثر با موقعیتسریع به تکالیف آشنا منعکس می 

های آشنا خودکاری نام گرفته است. خودکاری به معنای توانایی انجام دادن کارها بدون نیاز به  برخورد موثر و سریع با موقعیت

 فکر کردن درباره آنهاست.  

 دشوار سطح سوال:    

 339روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه  منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -166

 سبکهای یادگیری و تفکر  مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

یادگیری  های یادگیری، چهار سبک  دارد که از ترکیب دو به دو این شیوهد  بر أساس نظریه کلب چهار شیوه یادگیری وجو

 شود: حاصل می

 توصیف شیوه یادگیری  سبک یادگیری 

 

 همگرا

سازی  مفهوم

انتزاعی+  

 ازمایشگری فعال 

ها قوی هستند، غیرهیجانی هستند و گرایش به در کاربرد عملی اندیشه

کار کردن با اشیا دارند تا انسانها. عالقه محدود دارد و در ازمونهای هوش 

 بسیاری از مهندسان دارای این سبک هستند.عملکرد خوب دارند. 

تجربه عینی+   واگرا

 مشاهده تاملی 

 تحیل قوی  دارند. عالقه به مردم و مسایل فرهنگی  و هنر دارند. 

 سوابق تحصیلی علوم انسانی و هنر دارند. 

 

 کنندهجذب

سازی  مفهوم

زاعی+ مشاهده  نتا

 تاملی 

سیار قوی هستند. عالقه در ابداع الگوهای نظری و استدالل استقرایی ب

مفهوم میبه  پایه  علوم  جذب  مردم.  تا  دارند  انتزاعی  در های  و  شوند 

 کنند ریزی کار می های پژوهشی و برنامهبخش

 

 یابنده انطباق 

تجربه عینی+  

 آزمایشگری فعال 

توانند خود را با  بیشترین توانایی در انجام کارها دارند و به سرعت می

وفق دهند. مسایل را به طور فوری حل میکنند و  أمور فوری و فوتی  

 کنند اغلب مشاغل بازریابی یا فروشندگی را انتخاب می

 

 دشوار سطح سوال:    

  280روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -167

  نظریه رشد شناختی ویگوتسکی مبحث:

 پاسخ تشریحی: 
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حقیقت لیونتیف  های لیونتیف به نظریه فرهنگی تاریخی فعالیت یا به طور خالصه به نظریه فعالیت شهرت دارد. در  اندیشه

از تطریه او شکل تازهاندیشه ارایه داد. هرچه ویگوتسکی در طول های ویگوتسکی را تکمیل کرد و  ای به نام نظریه فعالیت 

اجتماعی است    - زندگی خود به دست آورد است در نظریه لیونتیف حفظ شده است. نظریه ویگوتسکی دارای رویکرد فرهنگی

 تاریخی دارد. - یکردی فرهنگی در حالی که نظریه لیونتیف رو

 متوسطسطح سوال:    

 112روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -168

   آموزان، رشد هویتهای عاطفی دانشویژگی  مبحث:

 تشریحی: پاسخ  

کند: سبک هویت اطالعاتی )معادل  شناختی الگو مارسیا ارایه می  - برزونسکی سه سبک کاوش را بر أساس پایه های اجتماعی  

با سبک هویت موفق یا دیررس مارسیا(، سبک هویت هنجاری )معادل با سبک هویت زودرس مارسیا( و سبک هویت سردرگم  

 (.  اجتنابی )معادل سبک هویت سردرگم مارسیا

های افراد با هویت زودرس در الگو هویت مارسیا را دارند. این افراد با دستورات و انتظارات  افراد با سبک هویتی هنجاری ویژگی

کنند.  شوند و در جستجوی تایید آنها هستند. در مواجهه با مسایل هویتی مقاومت میصدا میهای مرجع همافراد مهم و گروه 

پردازند مگر اینکه این اطالعات به وسیله  و دفاع از خود است. این افراد به جستجوی اطالعات نمیهدف اصلی این گروه حفظ 

 یک منبع معتبر بیرونی تایید شود.

 متوسطسطح سوال:    

 108روانشناسی تربیتی، کدیور، صفحه  منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -169

   نظریه یادگیری شناختی آزوبل مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

در او نسبت به  از نظر آزوبل، وقتی که یادگیرنده در یادگیری مطالب کسب توفیق کرد و از این راه رضایت خاطر نصیب او شد،  

های شناختی  یادگیری بیشتر انگیزش ایجاد خواهد شد. بنابراین موثرترین راه ایجاد انگیزش برای یادگیری این است که بر جنبه

 یادگیری تاکید شود نه برجنبه عاطفی آن.

 دشوار سطح سوال:    

 174روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -170

  ی بندورا، خودتنظیمیع اجتما -نظریه یادگیری شناختی   مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

دهی  شود. مفهوم خودکنترلی به خودنظمخودکنترلی به توانایی فرد در کنترل رفتار خود در غیاب تقویت یا تنبیه گفته می

ها و رفتارها توسط خود فرد به منظور رسیدن به هدف  ها، هیجاندهی تولید و هدایت اندیشهشبیه است. منظور از خودنظم

 است. 

 متوسطسطح سوال:    

 181روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -171
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 ایبندورا، یادگیری مشاهده -نظریه شناختی اجتماعی   مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

گیرد و این یادگیری نیاز به  صورت می در نظریه یادگیری اجتماعی بندورا اعتقاد بر این است که یادگیری طبق اصل مجاورت 

تقویت و پاداش ندارد. وقتی که أمور مکررا در مجاورت با یکدیگر قرار میگیرند، با هم تداعی میشوند، مثال وقتی نام یک شخص  

 ود.مرتبا همراه با خود او میاید، عمال غیرممکن است که پس از شنیدن نام آن شخص یک تصویر دهنی از او در ما ایجاد نش

 دشوار سطح سوال:    

 177روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه  منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 2گزینه   پاسخ کلیدی: -172

 سازی کنشگر نظریه یادگیری رفتاری، شرطی مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

کننده منفی به دنبال آن )محرک آزارنده(. واژه منفی در تقویت  نیرومند شدن رفتار پس از حذف تقویتتقویت منفی یعنی  

منفی به معنی حذف کردن محرک است و تقویت به معنی افزایش رفتار است. تقویت منفی هم شامل حذف محرک نامطلوب 

نامند. مثال ذکر  و مورد دوم را یادگیری اجتنابی می   و هم شامل اجتناب کردن ارگانیسم از آن است. مورد اول را گریزآموزی

 شده در سوال نیز از نوع اول است.

 متوسطسطح سوال:    

 143روانشناسی پرورشی نوین، سیف، صفحه منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4گزینه   پاسخ کلیدی: -173

  انگیزش در یادگیری، نظریه اسناد مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

نظر بر  دادن،چگونگ  یزشیانگ  هیبنا  تفس  ینسبت  و  علتها  ریادراک  از  تع  تیموفق  ی فرد  از  )اسنادها(    ن ییو شکست خودش 

سه بعد    یدارا   نندگزی  ی و شکست ها برم  ها  تیموفق  یکه افراد برا  هایی  . علتدآی  یبه حساب م  زشیانگ  یاصل  یهاکننده

 :است

 .و شکست در رابطه با فرد تیمنبع علت موفق ای  تیمکان کنترل: موقع -1

 .و شکست تیموفق یبودن علتها ریمتغ  ای: ثابت  یداری پا تیوضع -2

 .او بودن اریخارج از اخت ایو شکست  تیفرد قرار داشتن علت موفق اری: در اختیرپذی کنترل- 3

    و قابل کنترل است. داریناپا ،ی ابعاد درون یدرس نخواندن دارا یلیدر امتحان به دل شکست

 متوسطسطح سوال:   

 253سیف، صفحهروانشناسی پرورشی نوین،  منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 1گزینه   پاسخ کلیدی: -174

 نظریه رشد اخالقی گلبرگ مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

همکاری با همساالن  در نظریه کلبرگ، در مرحله اول از سطح قرارادادی )دختر خوب پسر خوب( رفتار اخالقی با توجه به  

گیرند، به همین دلیل به دنبال  های اخالقی خود احساسات دیگران را در نظر میتفسیر میشود. در این مرحله، در قضاوت 

با گروه در این مرحله دیده   بیشترین سازگاری  با معیارهای اخالقی دوستان یا اعضا خانواده هستند.  هماهنگی و سازگاری 

 شود. می

 ساده سطح سوال:   
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 122روانشناسی تربیتی، کدیور، صفحه  منبع اصلی: 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 3گزینه   پاسخ کلیدی: -175

 های یادگیری شناختی خبرپردازی، نظریه پردازش توزیع موازی نظریه مبحث:

 پاسخ تشریحی: 

شود. به این مدت و دراز مدت همزمان پردازش میالگوی پردازش توزیع موازی، اطالعات در هر سه حافظه حسی، کوتاهطبق  

کنند. بنابراین حتی در مراحل اولیه ادراک، آنچه را که معنی که هر سه بخش حافظه اطالعات واحدی را با هم پردازش می

ا دارید قرار دارد، که معنی آن این است که حافظه دراز مدت شما همزمان با  میبینید شدیدا تحت تاثیر آنچه انتظار دیدنش ر

 کند. مدت عمل می مخزن حسی )حافظه حسی( و حافظه کوتاه

 دشوار سطح سوال:   

 209روانشناسی پرورشی نوین.دکتر سیف.صفحه منبع اصلی: 
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