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 : 10صفحة   1-1فعالیت 

 . ذکرکنید االت راؤاین س نمونه از چند االتی درذهن شما مطرح است؟ؤدرباره علم روان شناسی چه س* 

 آیا جنسیت افراد در یادگیری مطالب مختلف نقش دارد؟

 چرا افراد به اختالالت روانی دچار می شوند؟

 بیشتری دارند؟چرا خاطرات دوران کودکی ماندگاری 

 و ...... ذهن و مغز چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 : 11صفحة   2-1فعالیت 

 موفقیّت افراد در زمینه های مختلف چیست؟ * دالیل

 داد دریک عامل به ویژگی های روان شناختی فرد مربوط می شود، ویژگی هایی مانند اراده و سخت کوشی، استع

های  زمینة خاص، سبک شناختی و یادگیری، نظم در امور، عالقه به کار، میل به پیشرفت . عوامل دیگر ویژگی

 شخصیتی، سبک تربیتی والدین و .... 

 

 

 انسان ها برای دریافت پاسخ سؤاالت خود و کسب معرفت و شناخت جهان از چه منابعی استفاده می کنند؟ -1

 از منابع و روش های گوناگونی استفاده می کنند :

 استناد به آیات الهی و سخن و عمل بزرگان دینالف( 

 ب( روش های شهودی و دریافت درونی

 دالیل فلسفیپ( استدالل های منطقی و 

 ت( روش های تجربی

 چه ارتباطی میان چهار منبع کسب آگاهی و معرفت از جهان هستی وجود دارد؟ -2

ف های مختل ز جنبهانباید این چهار منبع را در مقابل یکدیگر قلمداد نمود. بلکه آنها، چهار منبع مختلف برای آگاهی 

   نندةتکمیل کمخصوص به خود را دارند، اما می توانند  عالَم هستی و خلقت هستند که اگرچه هر یک ویژگی های

 جنبه های مختلف آگاهی و معرفت باشند .

 

 10مقدمه صفحه 

 11صفحة منابع کسب آگاهی و معرفت 
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 را تعریف کنید .« علم تجربی»چیست؟ « علم»منظور از  -3

 ابل     قدقیق و است. علم تجربی، علمی است که از روش ها و ابزارهای « علم تجربی»در اینجا منظور از علم، 

 . اندازه گیری برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده می کند و یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است

 وظیفة علوم تجربی چیست؟ چگونه این وظیفه عملی می شود؟ -4

نجام اختلف م در علوم تجربی، رابطة بین پدیده های طبیعی بررسی می شود که این امر از طریق مشاهده و روش های

 می شود.

 مراحل روش علمی را به ترتیب نام برده، توضیح دهید . -5

 پژوهش های دانشمندان با طرح مسئله شروع می شود .:  طرح مسئله

ی کنند من سعی : دانشمندان با توجه به دانش و تجربه های قبلی خود و همچنین با استفاده از قوّة تخیّلشا فرضیه

 ند .پاسخ های اولیّه و تا حد ممکن سنجیده ای به مسئله های علمی بدهند. به این پاسخ ها، فرضیه می گوی

 تبدیل می شوند . : فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن، به قانون یا اصل قانون یا اصل

 : مجموعه ای منسجم از اصول و قوانین علمی دربارة یک موضوع، نظریه را تشکیل می دهد .نظریه 

 چیست و چگونه پدید می آید؟« فرضیه» -6

 قبلی خود به هایپاسخ اولیّة پژوهشگران به مسئله های علمی را فرضیه می گویند. دانشمندان با توجه به دانش و تجر

 فرضیه را ارائه دهند . با استفاده از قوّة تخیّلشان سعی می کنندو همچنین 

 فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن، به قانون یا اصل تبدیل می شوند .چیست؟ « اصل»یا « قانون» -7

 .مجموعه ای منسجم از اصول و قوانین علمی دربارة یک موضوع، نظریه را تشکیل می دهد چیست؟ « نظریه» -8

 رضیه ها مورد تأیید یا عدم تأیید دانشمندان قرار می گیرند؟چگونه ف -9

ه یم و نتیجیازمائبرای پذیرش و تأیید یک فرضیه، باید پاسخ های اولیّه به مسئلة علمی را بر اساس مشاهدات تجربی ب

د که ه باشرا با یافته های مقبول در علم تجربی، مطابقت دهیم. پس از بررسی، اگر مطابقت و همخوانی وجود داشت

 د می شود.ررضیه ففرضیه تأیید میشود ولی اگر میان پاسخ اولیّه و یافته های علم تجربی، همخوانی وجود نداشته باشد؛ 

 آیا فرضیه ای که مورد تأیید قرار گرفت، همیشه درست و صحیح محسوب می شود؟ توضیح دهید . -10

ی که ست پاسخدرست و واقعی بودن آن پاسخ نیست، بلکه ممکن امعتبر بودن و پذیرفته شدن پاسخ، لزوماً به معنای 

 ل تغییر دره دلیباکنون مورد قبول واقع شده و علمی است، پس از مدتی به دلیل آگاهی از نادرستی آزمایشات قبلی و یا 

 پیش فرض های دانشمندان، کنار گذاشته شده و نادرست تلقی گردد .

 

 12علم تجربی چیست؟ صفحة 
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 نشان دهید . لمی رامراحل روش ع با ذکر یک مثال، -11

 : گذشت زمان بر پایداری حافظه چه تأثیری دارد؟ مسئله سؤال یا طرح

 : گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود . فرضیه

ن بر ذشت زماتأثیر گ»: پس از آزمون فرضیه با روش های علمی، در صورت تأیید و پذیرفته شدن آن،  قانون یا اصل

 به عنوان یک اصل یا قانون در روان شناسی پذیرفته می شود .« حافظه

نار کحافظه  : عالوه بر گذشت زمان، اصول و قوانین دیگری هم بر حافظه تأثیر می گذارند. وقتی همه اصولنظریه 

 . را شکل میدهند که یکی از نظریه های متعدد در روان شناسی است« نظریه های فراموشی»کدیگر بیایند، ی

 : 13صفحة   3-1فعالیت 

 نتیجه نید وبه صورت گروهی بحث ک نظریه علمی چه ارتباطی وجود دارد؟ و قانون فرضیه، ،* به نظرشما بین مسئله

 . گزارش دهید را به کالس

 جواب سؤال به کهاین ضمن فرضیه که معنا این به هستند؛ باال به پایین و پایین به باال ارتباط دارای فوق مفاهیم همه

 .  فرضیه یک رابطه دوسویه است رابطه بین مسئله و ؛ یعنیشود می دیگر سؤال طرح باعث خود دهد،می

 سایر گیری شکل و ها فرضیه، سؤاالت مبدأ ؛هستند قوانین و ها فرضیه ،ها مسئله حاصل اینکه ضمن علمی های نظریه 

 . هستند نیز ها نظریه

 * چند نمونه از قوانین و باورهای علمی را که تاکنون شنیده اید، در کالس به اشتراک بگذارید .

 قطب های همنام آهن ربا، یکدیگر را دفع و قطب های ناهمنام، یکدیگر را جذب می کنند . -

 ساعات نخستین بعد از یادگیری صورت می گیرد .بیشترین مقدار فراموشی در  -

آنها  در کنترل شود که رویدادها دانند، این اعتقاد در آنها ایجاد می افرادی که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی -

 . نیستند

 . مانندتری در حافظه میکالیف ناقص یا ناکامل، در مقایسه با تکالیف کامل، برای مدت طوالنیت -

 

 

 اهداف علوم تجربی از جمله علم روان شناسی چیست؟ -12

 توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل موضوع پژوهش .

 در علم روان شناسی، منظور از توصیف پدیدة رفتاری چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید . -13

بررسی  واست که قصد مطالعه « مفهوم و موضوعی چیستی»تا حد ممکن دقیق از  ، بیان روشن و«توصیف»منظور از 

یا « هوش»بررسی  و یا پیش از ورود به« انسان»آن را داریم؛ مثالً در روان شناسی و قبل از ورود به بررسی رفتارهای 

 یم .پردازبررسی آنها ب ، اول باید بدانیم که با چه توصیفی از انسان یا هوش یا حافظه، قصد داریم به«حافظه»

 

 14روان شناسی چه هدف هایی را دنبال می کند؟ صفحه علم 
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 توصیف یک موضوع یا پدیده چه تأثیری در مواجهه با آن موضوع دارد؟ با ذکر مثال توضیح دهید . -14

ی آن سی علمچگونگی توصیف هر دانشمند از یک موضوع یا پدیده، تأثیربسیار زیادی در مواجهه با آن موضوع و برر

 ارای ابعادسان دها موجودی جسمانی می بیند، بسیار متفاوت از فردی که اندارد؛ به عنوان مثال، فردی که انسان را تن

 مختلفی فراتر از از بدن جسمانی می بیند، به مطالعه و پژوهش علمی دربارة انسان خواهد پرداخت .

 دو شرط یک توصیف علمی را بنویسید . -15

ومی، های ق بی طرف )بدون تعصبو دقیق دانشمندان سعی می کنند تا در توصیف موضوعات و پدیده های مختلف، 

 باشند . (نژادی، جنسیتی و ....

 آفت توصیف علمی پدیده ها چیست؟  -16

 علم، هر در دهش پذیرفته نظریات ها، فرض پیش تأثیر تحت غالباً تجربی، علوم دانشمندان سایر همانند شناسان روان

    جدی تأثیر آنها دقّت و مشاهده بر امر، این که هستند خویش ذهن در موجود جهت گیری های همچنین و ها ارزش

 . گذارد می

 یک پدیده چیست؟« تبیین»منظور از  -17

 ،می کند تبیین را دهپدی یک که زمانی دانشمند هر واقع، در می پردازد .« پدیده یک افتادن اتفاق چرایی» بیان به تبیین

 . است جهان در پدیده آن افتادن اتفاق علل بیان حال در

 برای یک موضوع یا پدیده، چند نوع تبیین میتواند وجود داشته باشد؟ چه ارتباطی میان این تبیین ها وجود دارد؟ -18

 داشته جودو صحیحی حال عین در و متفاوت های نتبیی پدیده، یا موضوع یک برای که دارد وجود احتمال این همیشه

 تبیین یک به یافتن دست با نباید بنابراین، ....(.یا دینی تبیین یا عقلی تبیین یا تجربی مختلف تبیین نوع چند مثالً) باشد

 . کنیم رد را دیگر صحیح یا محتمل های تبیین خاص،

 با ذکر یک مثال، اهداف علم تجربی را بیان کنید . -19

 پدیده، آن «کنترل»و « بینی پیش» به توان می زیادی حدّ تا پدیده، یک از خاص تبیین و توصیف یک برگزیدن از پس

 در راچ و (توصیف) دارد هایی ویژگی چه خاص، شیمیایی ماده یک که بدانید شما اگر مثال، عنوان به یافت؛ دست

 بینی پیش یگر،د موقعیتی و زمان در را واکنش آن توانست خواهید ،(تبیین)میدهد واکنشی چنین دیگر، ای ماده با ترکیب

 . درآورید خود کنترل تحت حتی یا و

طوح سکردن  به عنوان مثال سفید کننده )وایتکس که یک باز است( و جرم گیر )اسید( از موادی هستند که در تمیز

ش شیمیایی واکن منازل استفاده می شوند. با شناسایی ویژگی اسیدها و بازها )توصیف( و اینکه این دو ماده با یکدیگر

کسیژن ز سبب کاهش او استنشاق این گا شدهشدن گاز کلر  ترکیب این مواد با یکدیگر سبب متصاعدشدیدی دارند؛ 

گر ا)تبیین(، می توانیم پیش بینی کنیم که  خفگی می شود در حالت شدیدتر، و ، تنگی نفس، خس خس سینهخون

ه هیچگا سپمی شود )پیش بینی(. آسیب های جدی به سیستم تنفسی ما وارد  وایتکس و جرم گیر را با هم مخلوط کنیم

 )کنترل( . این دو ماده را با یکدیگر ترکیب کنیمنباید 
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 کدام یک از علوم تجربی در پیش بینی و کنترل پدیده ها با دشواری بیشتری رو به روست؟ چرا؟ -20

 با دیگر، تجربی معلو از بسیاری به نسبت شناسی، روان انسانی از جمله موعل در بینی پیش و کنترل که کنیم توجه باید

 و یدگیپیچ شناسی، روان علم در کنترل و بینی پیش دشواریِ دلیل ترین مهم.  است رو روبه بیشتری های دشواری

 رایب موضوعی عنوان به او رفتارهای و انسان مثالً. است علم این مختلف موضوعات در تبیین و توصیف دشواری

 آنکه بر هعالو انسان. است ای پیچیده بسیار و مختلف های ویژگی و ابعاد دارای شناسی،ن روا در علمی های بررسی

 که شود یم باعث امر این است. تنگاتنگی ارتباط در بدن با که هست هم غیرجسمانی ابعاد دارای دارد، بدن و جسم

 در و گردد ردشوا بسیار ،و ..... خود اراده، شناخت، عواطف، هوش، مانند انسان، در مختلف موضوعات از دقیق توصیف

 . باشیم شناسی روان در آنها، مانند و موضوعات این از متفاوتی های تبیین شاهد نتیجه،

 چرا در روان شناسی با تبیین های متفاوتی از موضوعات مربوط به انسان رو به رو می شویم؟ -21

 ابعاد دارای رد،دا بدن و جسم آنکه بر عالوه انسان. است ای پیچیده بسیار و مختلف های ویژگی و ابعاد دارایانسان 

 اتموضوع از دقیق توصیف که شود می باعث امر این است. تنگاتنگی ارتباط در بدن با که هست هم غیرجسمانی

 . باشیم هم متفاوتی های تبیین شاهد نتیجه، در و گردد دشوار بسیار انسان در مختلف

 : 16صفحة   4-1فعالیت 

 ا؟در گروه های دو نفره به این دو جمله توجه کنید و بگوئید کدام، توصیف و کدام، تبیین است؟ چر -1

 وری وبازشناسی خاطرات گذشته.آقدرت یاد حافظه یعنی -

 بوط می شود.چیستی مرعبارتی به  بهپرداخته است؛ « حافظه». زیرا به بیان دقیق و روشن از مفهوم  توصیف : پاسخ

 موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود.تکرار به  -

 . زیرا دلیل تحکیم حافظه را بیان کرده است. یعنی به چرایی مربوط می شود . تبیین : پاسخ

 چرا؟ سان تراست؟آبگویید تبیین کدام یک  به مثال های زیر توجه کنید و -2

  .افزایش می دهد  انگیزه پیشرفت را آینده،به  امید -           . شود گرما باعث انبساط فلز می -

 در فلزات تغییر دالیل یافتن. است انسانی موضوعات و مفاهیم از تر آسان بسیار فیزیکی و مادی مفاهیم تبیین پاسخ :

 به صرفاً انسان در تپیشرف انگیزة زیرا است؛ پیشرفت انگیزة و آینده به امید تبیین از تر آسان بسیار سرما یا حرارت اثر

 د .توان آنها را توصیف یا تبیین کر است که به راحتی نمی متعددی عوامل تحت تأثیرو نیست متکی عامل یک

 : 16سؤال صفحة 

 * چرا پیش بینی و کنترل پدیده های روان شناختی دشوارتر از مفاهیم فیزیکی است؟

أثیر علل تحت ت و ندارد حل راه یک صرفاً انسانی مسائل و دارد کار و سر انسان با شناختی روان مفاهیم زیرا

 پیروی اصیخ مقررات و قوانین از فیزیکی مفاهیم ولی پس توصیف و تبیین آنها مشکل تر است ،گوناگونی قرار دارند

وضوعی که پس توصیف و تبیین آنها ساده تر است. پیش بینی و کنترل م ندارد؛ را انسانی علوم پیچیدگی و کند می

 توصیف و تبیین روشن تری داشته باشد، آسان تر است .
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 رکن اساسی روش علمی چیست؟ یعنی چه؟ توضیح دهید . -22
   مورا حیطة در تنها تجربی، علم در شده ارائه های روش یعنی است. روش علمی اساسی رکن تجربه، و مشاهده

 . کرد استفاده گانه، جپن حواس با مشاهده غیرقابل امور حیطة در آنها از نمیتوان و هستند معتبر و اجرا قابل پذیر، مشاهده

 الف( چرا دانشمندان علوم تجربی، دیگر منابع کسب آگاهی و معرفت را نادرست میدانند؟  -23

 علوم تجربی در مواجهه با مسائل غیرقابل مشاهده باید چه باشد؟ چرا؟ ب( ادعای دانشمندان            

وضوعاتی محیطة  الف( زیرا دانشمندان علوم تجربی اساس کار آنها بر مشاهده و تجربه قرار گرفته است؛ لذا وقتی به

رداخته و تی پموضوعا که امکان مشاهدة مستقیم و تجربی آنها وجود ندارد، وارد می شوند؛ به اظهار نظر دربارة چنین

 دیگر منابع آگاهی و معرفت را نادرست معرفی می کنند .

 کسب برای و ستا «دانم نمی» کند، ادعا تواند می مشاهده غیرقابل مسائل با مواجهه در تجربی علم که چیزی ب( تنها

عرفتی استفاده ممنابع  دیگر به مستند های تبیین از باید (،غیرمحسوس) مشاهده غیرقابل موجودات درباره دانش و معرفت

 کرد .

 دانشمندان علوم تجربی برای کسب معرفت در مورد موضوعات غیرقابل مشاهده، چه اقدامی باید انجام دهند؟ چرا؟ -24

  ابلیت باید به منابع و روش های دیگر کسب آگاهی و معرفت استناد کنند؛ زیرا موضوعات غیرقابل مشاهده، ق

 نداشته و نمی توان در مورد آن، گزاره هایی تجربی و علمی بیان کرد .بررسی های تجربی را 

 ، پایه و اساس نظریه های علمی را تشکیل می دهند؟کسب آگاهی و معرفت کدام منابع -25
 دیگر حیطة سه یعنی) غیرتجربی مبانی و نظریات بر خود است، گرفته شکل تجربه و مشاهده براساس که علمی نظریه هر

 و فرضیات آنها، در تغییر با و داشته تکیه (درونی های برداشت یا عقلی مبانی یا الهیاتی و دینی مبانی : معرفت و آگاهی

 . کرد خواهد تغییر نیز تجربی علم در شده مطرح نظریات

 : 17سؤال صفحة 

 این فهم ایبر او «. است نظم دارای جهان» که است شده مواجه مهم مفهوم این با درسی های کتاب از یکی در مریم

 مطالعه از بعد .کند می مطالعه را شمسی منظومه و ها کهکشان درباره انگیز شگفت های کتاب از یکی است مدتی جمله

 از استفاده اب مریم. گیرند قرار فضا در قاعده بدون شمسی منظومه اجزای ندارد امکان که است رسیده نتیجه این به

 است؟ پاسخ : روش عقلی رسیده جدید دانش به شناخت منابع از یک کدام

 چیست؟ تعریف کنید .« روش علمی»منظور از  -26

 فرایند جست و جوی باقاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین .

 

 

 16روش علمی صفحة 
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 واژه های به کار رفته در تعریف روش علمی را نام برده و منظور از هر کدام را توضیح دهید . -27
 : است شده استفاده واژه چند از تعریف این در

 را هدف هب رسیدن جریان هستیم، حرکت حال در مقصد سوی به مبدأ از وقتی .دارد اشاره عمل یک جریان به فرایند :

 .گویند «فرایند»

 دمیشو باعث بودن چیزی جوی و جست در .هستیم چیزی جوی و جست دنبال به همواره علمی روش در جست و جو :

 به ،شده محقق اقدام صورت دراین بگیرد؛ صورت اقدامی هدف بدون است، ممکن گاهی.باشد هدفمند علمی، روش تا

 .بود نخواهد بخش نتیجه مشخص، هدفِ به نداشتن توجه دلیل

 با ددانشمن تفاوت ترین مهم .شود می طی صورت منظم به که است مشخصی قواعد تابع علمی روش نظام دار بودن :

 و منظم ادی،ع فرد برخالف دانشمند، مواجهه اما شوند، می مواجه مسئله با دو هر هرچند که، است این در عادی فردِ

 .است مندقاعده 

 و ناشناخته های موقعیت مسئله، طرح با دانشمند .است سازی روشن و زدایی ابهام دنبال به دانشمند موقعیت نامعین :

 روشن را اه موقعیت این و داده پاسخ آنها به تا کند می سعی تجربی، های روش با سپس و کند می شناسایی را مجهول

 قدارم از شود، می افزوده نور شدت بر هرچه است؛ تاریک شب در نور همانند نامعین موقعیت سازی روشن. سازد

 . شود می کاسته تاریکی

 به هنگام مواجهه با مسئله، مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی چیست؟ -28

 .ستا قاعده مند و منظم عادی، فرد برخالف دانشمند، مواجهه اما شوند، می مواجه مسئله با دو هر هرچند

 : 18صفحة   5-1فعالیت 

 ترین پاسخهب استفاده از روش علمی، همانند مثال زیر مسئله ای را طرح و با خودتان، کنید با کمک دوستان سعی

 . )فرضیه( به آن مسئله را بررسی کنید

 )مسئله( ترین علت افزایش دمای کره زمین چیست؟ مهم : مثال

 )فرضیه( . گازهای گلخانه ای باعث افزایش دمای کره زمین شده است

 )مسئله( : علت بروز پرخاشگری در کودکان چیست؟

 )فرضیه( : تماشای بیش از حد فیلم های خشن موجب بروز پرخاشگری در کودکان می شود .

 یری را در دانش آموزان افزایش داد؟)مسئله( : چگونه می توان یادگ

 )فرضیه( : تشویق و پاداش موجب افزایش یادگیری در دانش آموزان می شود .
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 روش علمی  روان شناسان تجربی از کدام منبع کسب آگاهی و معرفت استفاده می کنند؟ -29

 چیست؟ تعریف کرده، مثال بزنید .« متغیر»در یک آزمایش تجربی، منظور از  -30

 یک درس تنمرا ارتباط خواهید می شما کنید فرض .کند می تغییر که است چیزی هر «متغیر» تجربی، آزمایش یک در

 مختلفی مقادیر «استراحت میزان» و «نمره» پژوهش، این در .کنید بررسی او روزی شبانه استراحت میزان با را آموز دانش

 میزان و مرهن بنابراین، .شود می شامل را «(استراحت میزان» در ساعت 2٤ تا صفر از و «نمره» در بیست تا صفر )از

 .هستند شما پژوهش متغیرهای استراحت،

 کرده، مثال بزنید . است. منظور از تعریف عملیاتی چیست؟ تعریف« تعریف عملیاتی متغیر»یکی از ویژگی های روش علمی،  -31
 به دنظر،مور متغیرهای باید ها، گیری اندازه در سهولت همچنین و صحیح آزمایش یک انجام برای و علمی روش در

 تعریف» اشدب داشته را ها ویژگی این که متغیر از تعریفی ه. بشوند تعریف ،گیری اندازه قابل و شفاف دقیق، شکل

 تقریباً یا و سانیک برداشت به آن مطالعة با افراد همه که باشد ای گونه به باید عملیاتی تعریف .گویند می «عملیاتی

 .برسند از متغیر مورد نظر یکسانی

 فردی. ندارند هوش از واحدی تعریف همگان امّا است، «هوش» شناسی روان در مفاهیم ترین جذاب از یکی مثالً

 را ددار نقاشی در خاصی استعداد که را کسی دیگری فرد کند، تلقی باهوش هست گو بذله که را کسی است ممکن

 از مشترک ومیمفه به رسیدن برای و حالت این در. بنامد باهوش را گوید می سخن زیبایی به که فردی یا بداند باهوش

 .شود می استفاده عملیاتی تعریف از ها، آزمایش در هوش

 سه فایدة تعریف عملیاتی در روش علمی را بنویسید . -32

 انجام می شود . صحیح به طور آزمایش( 1 

  امتغیره گیری اندازه سهولت( 2 

 رسند . از آن می یکسانی تقریباً یا و یکسان برداشت به متغیر، مطالعة با افراد همه (3 

 چیست؟« تعریف عملیاتی هوش »چیست؟ ب( «  هوش »الف(  -33

 .  محیط با سازگاری قدرت : از است عبارت الف( هوش

 . آید می دست به «سازگاری آزمون» اجرای با که است عددی ب(

 : 19سؤال صفحة 

 چرا؟ است؟ تر تسخ زیر واژگان از یک کدام عملیاتی تعریف شما نظر به

 هورمون؟ قضاوت، استدالل، ساز، و سوخت گیری، تصمیم کلسترول، تحصیلی، پیشرفت اضطراب، اتم، جرم،

ارند روکار دقضاوت . زیرا متغیرهای چند عاملی هستند، یعنی با انسان س -استدالل -تصمیم گیری -اضطرابپاسخ : 

 و عوامل متعددی در ایجاد آنها نقش دارد. 

 18ویژگی های روش علمی صفحة 
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 ید .، مثال بزنهادمنظور از آن را توضیح د است. «  تکرارپذیری »یکی از ویژگی های روش علمی،  -34

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

 حل را مسائلی د،فر به منحصر هایی روش با ها انسان از بسیاری است ممکن اگرچه دلیل، همین به .کند تکرار را دیگران

ردی با مثالً اگر ف . گیرد ینم قرار علمی روش مجموعة در نباشد، تکرار قابل دیگران وسیله به آنها پاسخ اگر اما کنند،

لمی روش ع روشی خاص )لمس دیگران و دادن انرژی( بتواند عالئم بیماری فردی را برطرف کند، شیوة او در مجموعة

 قرار نمی گیرد؛ زیرا این کار به وسیلة دیگران قابل تکرار نیست .

 وارتر از علوم طبیعی است؟ سه دلیل بیاورید .چرا رسیدن به یافته های تکرارپذیر در علوم انسانی دش -35

 انسان به مربوط های پژوهش پیچیدگی (1

 اخالقی مسائل رعایت (2

 ...  و انسانی های پدیده تفسیر و نگاه در « ها شارز» تأثیر (3

 تواند نمی و هبود مواجه انسانی های پدیده تبیین در هایی محدودیت با همواره علمی، و تجربی های روش رو، این از

 . بدهد را بشر های پرسش از بسیاری پاسخ

 دو ویژگی روش علمی را نام ببرید . -36

 تکرارپذیری یافته های دیگران -تعریف عملیاتی متغیر

 

 

 .یان کنیددالیل خود را بچرا در برخی مسائل علمی و یا حتی تعریف یک علم مانند روانشناسی، نمیتوان به یک نظریة واحد رسید؟  -37

 دالیل : .ندارد وجود شناسی روان برای واحدی تعریف هم، شناسان روان بین در

 ،علم های فرض پیش و مبانی در تغییر و زمان گذشت

  زیستی و اجتماعی و فرهنگی نیازهای در تغییر 

 . شود یم علم یک در موجود های تبیین و توصیف در تغییر باعث ،علم هر در اطالعات افزایش همچنین و

 یا حدوا نظریة یک به نتوان علم، یک تعریف حتی یا و علمی مسائل برخی در که شود می باعث گاهی امر، این

 . رسید منسجم دیدگاهی

 را بنویسید .« روان شناسی»جامع ترین و کامل ترین تعریف از  -38

 ( « .علم مطالعة رفتار و فرایندهای ذهنی)شناخت»عبارت است از :  روان شناسی ریفاجامع ترین تعیکی از 

 چیست؟ تعریف کرده، مثال بزنید .« رفتار»منظور از  -39

 راه وانات،حی برخی سازی النه پرندگان، جمعی حرکت. گویند می «رفتار» جاندار، مشاهده مورد فعالیت نوع هر به

 انسان به محدود ،رفتار مطالعه. است رفتار از هایی نمونه دیگر، حرکات بسیاری و خوابیدن خوردن، غذا ها، انسان رفتن

 . شود نمی گذاشته حیوان و انسان میان بنیادی و جدّی تفاوت ها؛ آزمایش از بسیاری در و نیست

20تعریف روان شناسی صفحة   
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 ؟ تعریف کرده، مثال بزنید .چیست« شناخت»یا « فرایند ذهنی»منظور از  -40

 به را ذهنی یفرایندها دلیل، همین به .نیستند مشاهده قابل مستقیم شکل به که هستند اموری از «ذهنی فرایندهای»

 به اسالید یستب شما مثال عنوان به .دهیم می قرار تجربی مطالعة مورد آنها، مشاهدة قابل کارکردهای و آثار واسطه

 اسالید و هفتم سالیدا اسالیدها، تصادفی دیدن با تا خواهید می او از تصاویر همه ارائة از عد. بکنید می ارائه دوستتان

 ذهنی رایندهایف جمله از که است حافظه دهندة نشان فرد آمیز موفقیت پاسخ مثال، این در. دهد نشان شما به را هشتم

 . دشو می تعبیر «شناخت» واژه با ذهنی فرایندهای از امروزه. است شده بررسی غیرمستقیم صورت به که است

 : 21صفحة   6-1فعالیت 

شاهده ت( قابل م)شناخ )رفتار( و غیرمستقیم یک از آنها به صورت مستقیم کدامهای زیر توجه کنید و بگویید  به مثال

 : است

 رفتار : پاسخ . حسین با دیدن دوستش به سمت او می رود* 

 شناخت : پاسخ . به رشته تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشد با نگاه به آینده، فاطمه،* 

 رفتار : پاسخ . کنند کودکان حرکت مادران را با چشم ردیابی می* 

 شناخت : پاسخ . احساس خوشایندی به شهروندان می دهد تصاویر زیبای معابر شهری،* 

 

 

 چیست؟ تعریف کنید .  « احساس » -41

ن آنتیجة  گوش و چشم را تحریک می کنند که به...(، گیرنده های حسی همچون محرک های محیطی )صدا، نور، بو، .

  می گویند .« احساس»

 تعریف کنید . چیست؟«  توجه »منظور از  -42

 ، یک یا چند محرک احساس شده را انتخاب می کنیم .«توجه»ما به کمک 

 تعریف کرده، مثال بزنید . چیست؟«  ادراک »منظور از  -43

    گفته «ادراک» انتخابی، های محرک به معنابخشی و تفسیر فرایند به. کنیم می تفسیر و تعبیر را شده انتخاب محرک

 . است خودکار یا کتاب یک کنم، می احساس خود مقابل در االن آنچه اینکه مثلمی شود. 

 چگونه می توان با استفاده از حافظه به مراتب باالتر شناخت دست یافت؟ چیست؟«  حافظه » -44

 نندکمی سعی هاانسان. میگویند «حافظه» آن به که نیمیکم نگهداری ای محفظه در را از محرکهای محیطی خود تفسیرهای

 .یابند دست ختشنا باالتر مراتب به و باشند داشته زیادی های استنباط حافظه،در موجود خام اطالعات از استفاده با

 چیست و شامل چه فرایندهایی می شود؟« تفکر » -45

ستدالل، افکر شامل نام دارد. ت« تفکر»استفاده )دستکاری، بازآرایی، بازنمایی( از اطالعات موجود در حافظه، فرایند 

 قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری است .

 21شناخت چیست؟ صفحة 
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 چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت را با رسم یک نمودار نشان دهید . -46

 

 
 

 : 22سؤال صفحة 

در حافظه  پاسخ : تفکر به اطالعات خامی که تفکربه چه چیزی نیاز دارد؟ گیری شناخت،شکل باتوجه به مراحل * 

 حافظه رب عالوه عالی شناخت بنابراین است؛ حافظه در موجود اطالعات پردازش حاصل تفکر .ذخیره شده، نیاز دارد

 . موجود در حافظه + پردازش( )اطالعات خام دارد پردازش سطوح به نیاز

سا بیست. چه پاسخ : الزاماً هر فردی که حافظة قوی دارد، متفکر ن متفکر است؟ آیا فردی که حافظه قوی دارد،* 

نی ی کنند؛ یعده نمافرادی که انبوهی از اطالعات را در ذهن خود دارند ولی از آنها برای دستیابی به شناخت عالی استفا

 نمی کنند . پردازشذهن خود را دستکاری و  اطالعات موجود در

 

 )برای مطالعه( نکته : منظور از بازنمایی اطالعات چیست؟ با ذکر مثال توضیح دهید .

مدام اطالعاتی  یعنیایم های گوناگونی داشتههای گوناگون از راهی ما از بدو تولد تا به امروز دریافتهمه

دارد. هیچ محدودیتی در نوع این می ای برای خود یادگاری براز هر تجربه حافظه. شوندمیما وارد ذهن 

و هزاران حالت دیگر باشد و یا  نوشتهیر، تواند بو، صدا، اعداد و ارقام، تصاوها وجود ندارد. مییادگاری

. زمانی این اطالعات منجر به تفکر تواند ترکیبی از چند حالت مختلف بوده و در حافظه ذخیره شودمی یحت

می شوند که بر روی آنها پردازش یا تغییراتی صورت گیرد. مانند نجّاری که تمام وسایل و ابزار مورد نیاز 

د )ارّه، چوب، الوار، چسب، میخ و ....(. این وسایل که همان اطالعات ذخیره شده برای ساخت یک میز را دار

 )تفکر( نمی شوند . در حافظه می باشند، تا توسط نجّار مورد تغییر و دستکاری قرار نگیرند، تبدیل به میز

 
 



روان شناسی یازدهم انسانی               روان شناسی : تعریف و روش مورد مطالعه                      -درسنامه درس اول

   سهیال کازرونی، سرگروه روان شناسی استان فارس

 را توضیح دهید .« شناخت عالی»و « شناخت پایه»، «شناخت»منظور از   -47
 افظه،ح و ادراک توجه، همچون فرایندهایی به متخصصان. شود می نامیده شناخت «گیری تصمیم تا توجه»فرایند 

 . گویند می «عالی شناخت» تفکر، انواع به و «پایه شناخت»

 پردازش چیست و چه زمانی عمل پردازش پیچیده تر می شود؟ -48

عمل  پردازش به معنای دریافت و فهم بیشتر است. هر چه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم،

 پردازش پیچیده تر می شود .

 انواع پردازش را نام برده، توضیح دهید . -49

 شکل و زهاندا مانند حسی، های ویژگی بر صرفاً پردازش هرگاه .کنند نمی عمل شیوه یک به پردازش در ها انسان

 رتأثی تحت حسی های ویژگی بر عالوه که پردازشی و است «ادراکی پردازش» باشد، داشته تکیه محرک ظاهری

ر در این نوع به عبارت دیگ .است «مفهومی پردازش» دارد قرار کیفیت، دوام و ....(جنس، )کاربرد،  کیفی ایهویژگی

 پردازش، پردازشگران به مفهوم می رسند .

 

 

 

 

 

 

 کارآمدتر است یا مبتنی بر پردازش ادراکی؟ چرا؟حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی  -50

خت حل مسئله و تصمیم گیری جزء شناخت عالی محسوب می شوند؛ پس هر چه پردازش ما مفهومی تر باشد، شنا

 شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود .

 : 23صفحة   7-1فعالیت 

 . کنید شخصموقعیت زیر را مطالعه و نوع پردازش آن را م* 

یدن دسارا با  اند. ساله باهم خواهرند و به همراه مادرشان برای خرید لباس به فروشگاه رفته 17 ساله و سپیده 5سارا 

ند کررسی می بدوام و قیمت  کیفیت، سپیده لباس را از نظر نرمی، برخالف سارا، لباس قرمزی بر خرید آن اصرار دارد.

 و سپس تصمیم به خرید می گیرد.

 چرا؟ گیری کارآمدتر است؟کدام تصمیم 

ناخت شفاده کرده است؛ پس پردازش مفهومی استاز مراتب عالی شناخت یعنی ؛زیرا  سپیده گیری تصمیم : پاسخ

 شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود .

 

 )برای مطالعه( چیست و چرا در حیطة شناخت عالی قرار می گیرد؟« مفهوم »نکته : 

می گویند. مثالً انگور، پرتقال، سیب، هلو و شلیل را به « مفهوم»به ویژگی های مشترک مصداق های مختلف، 

شناسیم، با اینکه هر کدام دارای طعم و رنگ و مزة خاص خودشان هستند؛ به عبارت دیگر می « میوه»عنوان 

و به  کرده )پردازش یا بازنمایی( ما مفهوم میوه را میدانیم . در واقع اطالعات موجود در حافظه را گروه بندی

   مفهوم رسیده ایم .



روان شناسی یازدهم انسانی               روان شناسی : تعریف و روش مورد مطالعه                      -درسنامه درس اول

   سهیال کازرونی، سرگروه روان شناسی استان فارس

 

 

 روان شناسی را نام ببرید .روش های جمع آوری اطالعات در برخی از  -51

 آزمون)تست( .  -مصاحبه -پرسشنامه -مشاهده

 روش های اصلی جمع آوری اطالعات در روان شناسی را نام برده، توضیح داده، مثال بزنید .یکی از  -52

 اب محققان از بسیاری و است مختلف موضوعات توصیف و اطالعات آوری جمع اصلیِ های روش از یکی مشاهده

 در دوستانه نوع رفتار یمتوان می حیوانات رفتار دقیق مشاهده با مثالً کنند؛ می مطالعه را آدمیان و حیوانات رفتار مشاهده،

 . کرد توصیف و همشاهد را آنان حرکتی الگوهای جزئیات توان می نوزادان، از برداری فیلم با یا کنیم مطالعه را آنها

 مشاهده کدام یک از اهداف علم روان شناسی را مُحَقَق می سازد؟  -53

 . توصیف موضوع مورد مطالعه، یعنی توصیف رفتار و فرایند روانی

 انواع مشاهده در روان شناسی را نام ببرید . -54

 مشاهدة طبیعی و مشاهدة آزمایشگاهی

 .دو شرط انجام صحیح مشاهده در روان شناسی را بنویسید  -55

 اطالعات باید به شکل دقیق ثبت شوند . (1

 تا جای ممکن از تعصب یا پیشداوری ها به دور بود )تعصب قومی، جنسیتی، فرهنگی و ....( .  (2

 : 27صفحة   9-1فعالیت 

بعد از ثبت  واکنش های هیجانی تماشاگران مسابقه ورزشی دوتیم پرطرفدار را ثبت کنید. با کمک یک دوربین ساده،

هیجانی  ش هایواکنآن ها را تحلیل نمایید. از نحوة  و واکنش های عاطفی ها سعی کنید نحوه ابراز هیجان دقیق آن ها

 . تماشاچیان چند اصل اساسی را استنباط کنید

 و واکنش عاطفی افراد در موقعیت های مختلف، یکسان نیست . نحوه ابراز هیجان (1 : پاسخ

 تأثیر دارند .واکنش های عاطفی افراد ( سن، جنس، فرهنگ و عوامل دیگر در 2 

 ابراز هیجان به یادگیری افراد بستگی دارد، یعنی امری اکتسابی است .( 3 

 .ر گیرد بروز هیجانات، باید مورد توجه مسئولین قرا ( فرهنگ سازی و آموزش به افراد برای کنترل و نحوة٤ 

 ....ترس و.، شادی، غم( هیجان انواع مختلفی دارد، مانند 5 

 ...و.. تپش قلبسرخ شدن صورت،  ، مانندایجاد می کنند در بدن هیجان ها واکنش فیزیولوژیک( 6 

 

 

 

27روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی صفحة   
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ده و الف( چه نوع اطالعاتی از طریق پرسشنامه جمع آوری می شود؟ ب( روش جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه را توضیح دا -56

 بگوئید پرسشنامه ها چگونه نمره گذاری می شوند؟
 .کرد کسب ها مهنا پرسش از استفاده با میتوان آورد، دست به توان نمی مستقیمة مشاهد کمک با که را اطالعاتیالف( 

 به نامه پرسش. دنباش معتبر و دقیق باید ها نامه پرسش .پرسد می او خاص افکار یا رفتار ةدربار فرد خودِ از ققِ حَمُب( 

 . شود می گذاری نمره مختلف های صورت

 هید .را توضیح د مصاحبهروش جمع آوری اطالعات از طریق  الف( چه نوع اطالعاتی از طریق مصاحبه جمع آوری می شود؟ ب( -57

 پ( مصاحبه چه تفاوتی با گفتگوی معمولی دارد؟
 دهش تعیین پیش از های نامه پرسش کمک با یا و مشاهده مستقیم صورت به توان نمی را موضوعات برخیالف( 

 . کنند می استفاده مصاحبه روش از حالتی چنین در محققان کرد؛ مطالعه

 . یکندم هدایت را مصاحبه و معلوم را خود بعدی پرسش کرده، دریافت پاسخهای براساس و گفتگو منضدر محققب( 

 . است یافته سازمان و هدفمند معمولی، گفتگوی برخالف مصاحبهپ( 

 چند مورد نام ببرید .افراد عادی جامعه با کدام روش جمع آوری اطالعات بیشتر مواجه شده اند؟  -58

 آزمون پیشرفت تحصیلی و .... -تست شخصیت -آزمون )تست( های روان شناختی مانند تست هوش

 ؟آزمون ها چگونه صورت می گیرد الف( آزمون ها چگونه ویژگی های روان شناختی افراد را اندازه گیری می کنند؟ ب( ساخت -59

 الف( آزمون ها ویژگی های روان شناختی افراد مثل هوش را به شکل کمّی یا عددی در می آورند .

 ند.ک یما طی ر )تهیه سؤال ها، مقیاس بندی، هنجاریابی( ب( ساخت آزمون ها بسیار دشوار است و فرایند پیچیده ای

 ام برده، توضیح دهید .دو ویژگی مهم آزمون ها کدامند؟ ن -60

مثالً آزمون هوش  .ندا شده ساخته آن برای که کنند گیری اندازه را چیزی همان دقیقاً باید ها آزمونروایی یا اعتبار : 

 باید دقیقاً هوش را بسنجد، نه خالقیت و نه استعداد .

مثالً اگر یک آزمون  .هندبد ما به یکسانی تقریباً یا یکسان نمره باید از یک نفر، اجرا متعدد دفعات در ها آزمونپایایی : 

 هوش، هر بار که با آزمودنی یکسانی به کار می رود، نتایج متفاوتی به بار آورد، پایایی ندارد .

 سه شرط الزم برای استفاده، اجرا و تفسیر آزمون ها چیست؟ ذکر کنید . -61

 : باید آن تفسیر و اجرا چگونگی ها، آزمون از استفاده

 . باشد ها روش سایر کنار در (1

  . شود انجام متخصص افراد دستبه  (2

 و عمومی صورت به اند، آورده دست به افراد از خود تحقیقات در که را اطالعاتی و مشخصات نباید متخصّصان (3

 . کنند منتشر دیگران برای




