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علم روانشناسی                                                                       □

  . روانشناسی بھ عنوان یک علم تجربی شناختھ شده است  ١٨٧٩سال 

است تجربی میکوشد با طرح مفاھیمی نسبتا ساده و علمی : تعریف علم روانشناسی 
  .مستقیم کھ امکان بررسی انھا با روش تجربی امکان پذیر باشد

  : روانشناسیعلم  یمطالعھ  ایدهف

  انسان یمختلف زندگ یبر جنبھ ھا یروانشناس یرتاث -١

  یگرانخود و د یھا و رفتارھا یشھنسبت بھ نگرش ھا و اند یرتبص -٢

                       یمطرح شده در جامعھ بنام روانشناس یادعاھا ارزیابی-٣
  : مھم نکتھ

  ان انسان است  یموضوع مورد مطالعھ  یمھم روانشناس یاز چالش ھا یکی

   یبھ اخالق یمالحظات انسان یاریبس یترعا - ٢ . یچیدگیپ -١: ان علت

                                             یروان یھا یندفرا فتار ور = روانشناسی علم موضوع
          . یممستق یروغ یمقابل مشاھده مستق یحرکات و اعمال و رفتارھا یھکل: رفتار -١
   یاعمال روان یھکل: یروان ھای فرایند -٢
                                                                   یعلم روانشناسی□

علم استفاده  یناست از قواعدوظوابط ا یاز علم تجرب یا شاخھ:علمی روانشناسی تعریف
   یکندم

                                                                         : علمی روانشناسی اھداف
   روانشناختی یھا یدهاز پد یو تجرب یرازمون پذ یفیتوص - ١
    یروانشناخت یھا یدهپد ینیب یشپ -٢

 ھا بینی پیش← یردمورد نظر انجام گ یدهاز پد یتجرب یفیتوص اگر-   ꞉ان مھم نکات
  . یابدم یشافزا اشان یعلم واعتبار جایگاه

علت  یرابطھ  درکامکان  ←از اعتبار باشد  ییباال یدرجھ  یدارا ینیب یشپ اگر- 
  .صورت می گیردومعلول 
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                                                علمی تحقیق روش یا یعلم روش□
 نامعین موقعیت یک کردن مشخص برای منظم جستجوی فرایند:  یروش علم تعریف

  .است
                                                                                   : یروش علم ھا ی ویژگی

                                                            یتجرب روشبا داده ھا  یجمع اور -١

  اھ نظریھ منظم بررسی -٢

  الزم  یراتیامکان تغ -٣

توصیف  این اولین ھدف در روانشناسی علمی توصیفی ازمون پذیر و تجربی است کھ 

                                                                  اند عبارت ژگیوی سھ این.سھ ویژگی دارد )یرتجربھ پذ ( ریازمون پذ

 یک اثر بررسی  تاثیرگذاردر ھای متغییر رساندن حداقل بھ و شناسایی:  کنترل -١

  دیگر متغیر بر متغیر

 نشان کمی صورت بھ بتوان و گیری اندازه قابل و دقیق تعریفی:  یاتیعمل تعریف -٢

  . داد

                                                                                                                             مکرر  یھا یشو مشابھ در ازما یکسان یجبھ نتا دستیابی:  یریتکرار پذ -٣

                                                             یدر روانشناس رویکرد□
  :         یکردرو تعریف

  . متفاوت  یاز منظرھا و روش ھا یروانشناخت ی یدهپد یک بررسی -

  . رفتار یھا در جھت بررس یوهش و ھا روش و رفتار تبیین و توضیح برای راھی -
  

  :  یدر روانشناس صلیا رویکرد پنج

                                                                  :  یشناخت یستز یکردرو -١
 استفاده روانی ھای کارکرد تبیین و توصیف برای شناختی زیست طریق از:  تعریف
  .میشود
  مرتبط است  یزیولوژیکیبا ساخت ف یروان رفتارھای:  فرض
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  مغز  یمیاییش یستز یندنامناسب در فرا یکارکردھا یجھنت افسردگی:  مثال

                                                                                             : ھا  یافتھ
  از مغز و رابطھ ان با تکلم  یمغز و تکھ بردار کنش بندی منطقھ:  بروکا پل-١

                                                                                                    :  یلشل کارل-٢

        حافظھ-رفتار در ان نقش دادن نشان مغز از قسمتھایی برداشت:  برداری عضو روش

بھ خصوص در ناحیھ  ھا نورون الکتریکی تحریک: مغز  یکیالکتر تحریک

    یکم خور - پرخوریدر  لذت ایجاد باعثکھ  ھیپوتاالموس

                                                                                     : یھسل ھانس-٣
  نیروا فشار با) شیمیایی زیست( ییراتاز تغ یاسترس ناش : یتطابق عموم مرسند

                                                                  :  کاوی روان رویکرد -٢
   فروید زیگموند:  بنیانگذار

   یدوران کودک یھو تجارب اول یذات یزنقش تعامل غرا ←رفتارھا  علت

  ناخوداگاه  نیروھای←شدن رفتارھا  یختھبرانگ عامل

   یدوران کودک یھو تجارب اول یذات یزغرا ←بر  تاکید

  ناخوداگاه  یدهکشف پد ← یدفرو یھدرک ما از نظر ینتر مھم

                                                                                               انتقادات
                                                                                 بھ شدت جبر گرا  -١
   است دانستھ ناچیز را محیطی عوامل و ازاد اراده نقش← زیستی ھای مدل اساس بر -٢

                                                                                      : یرفتار رویکرد-٣
  رفتار توجھ ندارد  یشھقابل مشاھده و بھ ر رفتارھای←بر  تاکید

                                                                                      : ھا فرض پیش
                                          . ھستیم خالی ی جعبھ یا سفید لوح یک بھ شبیھ ما تولد درھنگام  -١
   است محیطی ھای محرک بھ پاسخ ھمان[ رفتارھا ھمھ -٢

 ]ھستند یطحاصل تعامل و تجربھ با مح - است  اکتسابی -
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  ꞉انتقادات
فرد را  اتھیجان و تجربی و ذھنی اگاھی←است ) ینیماش(یستیمکان یکردیرو -١ 

  . است داده قرار غفلتمورد 

 و دانستھ محیطی صرفاعوامل  یریاز شکل گ یرا ناش رفتار←است  یانھجبرگرا -٢
  . است انگاشتھ ناچیز را درونی عوامل نقش

                                                                                                : ھا  یافتھ
                                                                                     : رفتاردرمانی -١

                         .است مطلوب رفتارھای جایگزینی←ناسازگار رفتارھای حذف: ان ھدف
  .درمانی بیزاری -٢منظم  ییزدا حساسیت-١: صورت می گیردروش  بھ دو

                                                                                    : زیستیپس خوراند  -٢
   یو خودکار اموزش یرارادیغ یجسمان یندھایمھار و کنترل فرا یبرا  :ان ھدف

                                                                                                   : شناختی رویکرد-٤
                                                                                                :ھا فرض پیش

  . است  یانھرا یھذھن شب -١

  ] یاداوری - یساز یرهذخ -داد  درون[ یذھن یمرحلھ ا یندھایفرا یرندهبرگ در -٢

  .یدھدو انتقال م یرهاطالعات را ذخ ینظام پردازش گر ذھن -٣

                                                                                            : انتقادات
  داد برون و داد درون مثل مفاھیمی مستقیمعدم مشاھده  -١
  انسان  یبرا ینیو ماش مکانیستی -٢

                                                                                    : انسانگرا  یکردرو -٥
 ینامگذار یسوم در روانشناس یرویبھ عنوان ن را انسانگرا یکردرو ←مازلو  ابراھام

  کرد

  قرار دارد  یو روانکاو یرفتار یکرددو رو ینانسانگرا ب رویکرد: مھم  نکتھ

                                                                                              :انتقادات
                                                                                                           بودن مبھم-١
                                                               پذیری تایید و پذیری ازمایش عدم -٢
 بھتمام انچھ  یناز خود دارد بنابرا یمتصم ینبھتر ھئارا در سعی ھرفرد کھ انجایی از -٣

  . درست باشد یتواندنم یدھدفرد گزارش م
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                                                                                                        :ھا یافتھ
                                             محوری-مراجع  شاوره یروش م:  یانگذاربن ←راجز کارل-١
 یو خصوص یدرون دنیایدرک ← رفتار فردفھمیدن بھترین روش برای  او معتقد بود-

  است  یرامکان پذ یدھدکھ خود فرد گزارش م

 یھا یازتحقق ن یانسان نشان داد کھ برا یازھایھرم سلسلھ ن ھئارا با←مازلو  ابراھام-٢

 بر اورده شده باشدتر  یینپا یھا یازن یدباالتر با

   یعلم یدر روانشناس یقتحق یھا روش□

   یشیروش ازما -١

                                                                         ꞉ متغیر انواع 

تا  یشودم یشگردستکاریازما یلھبھ وس یمکھ بھ طور مستق متغییری: مستقل  متغییر-١ 
  ) علت. ( شود  یوابستھ بررس ییرمتغ یبررو یرشتاث

 متغییر تاثیر تحت و شود گیری اندازه میتواند کھ رفتار از ھایی جنبھ: وابستھ  متغییر-٢
  ) معلول( میگیرد قرار مستقل

                                                                                                         :مزایا
                                                        معلول و علت رابطھ گیری نتیجھ امکان-١
  بودن پذیر تکرار -٢

  شدن ان  یو مصنوع یعیخارج شدن رفتار ازحالت طب عدم←معایب

                                                                                  :  یروش ھمبستگ -٢
  ھاست  یدهپد ینمستقل بھ دنبال رابطھ ب ییرمتغ یدستکار یبھ جا روانشناس ꞉تعریف

                                                                                                   :معایب
از  یتر یینروش در سطح پا ینا یلدل ینھم بھ←استنباط رابطھ علت و معلول  عدم- ١

                                                                          داردقرار  یشیروش ازما
  روش  یندر ا یریمشکالت تفس وجود-٢

                                                                                         :روش  یناستفاده از ا دالیل
                یستن یرامکان پذ یشیروش ازما یقھا کھ از طر یھاز فرض یاریبس بررسی-١
                                          محدود زمان یک در متغییرھا از زیادی تعداد بررسی -٢
  یشیضرورت استفاده از روش ازما ←ھمبستگی روش نتایج از استفاده با گاھی-٣
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                                                                        :  یعیروش مشاھده طب -٣
  صورت گرفت ) لورنز( کردارشناسان  توسط← بنیانگذار

  شرکت کنندگان از مشاھده شدن  یعدم اگاھ← روش این از استفادهالزم  شرط

                                                                                                        :معایب
                                                             ازمایشگر توسط رفتار کنترل عدم-١
  استنباط رابطھ علت و معلول  عدم -٢

   یدر روانشناس یقتحق یھا حوزه□

                                                                                                    یادیبن -١
                                                                     از پدیده ی مورد نظردانش  یشافزا و گسترش ←ھدف
  حوزه ی رشدی -فیزیولوژیکحوزه ی  -یشناخت ی حوزه←مثال

                                                                                                 یکاربرد -٢
  روزمره  یدر زندگ یروانشناس یھا یافتھاز  یعمل استفاده←ھدف

  تفاوت ھای فردی حوزه ی– یاجتماع یحوزه  ← مثال

   یدر روانشناس یشغل یھا حوزه□
  وام متصدی -یغاتتبل –فروش  یندهنما – یروابط عموم یرمد – یپرسنل مدیر:  تجارت

مشاوره  – یمشاوره شغل –مشاوره کودکان  – مددکاری:  یانسان/یاجتماع خدمات
  یلیتحص

  امار  یاردست - یقتحق یلگرتحل –بھداشت  یاردست – یاببازار محقق -تحقیق دستیار: تحقیق
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   طالیی خالصھ□
  : مھم  نکات

  ) یکندانسان چگونھ رفتار م( پرسشی کھ بشراز اغاز خلقت با ان روبھ رو است  - ١
  روانشناسی بھ عنوان یک علم تجربی شناختھ شده است  ١٨٧٩درسال  -٢

  است  انسانیکی از چالش ھای مھم روانشناسی موضوع مورد مطالعھ ی ان  -٣

ازپدیده ی مورد نظر انجام  یتجرب توصیفیپیش بینی علمی زمانی تحقق میابد کھ  -٤
  گیرد

اگر پیش بینی دارای درجھ ی باالیی از اعتبار باشد میتواند رابطھ بین علت و معلوم  -٥
  .را مورد توجھ قرار دھد

وانشناختی اولین ھدف در روانشناسی علمی توصیف ازمون پذیر از پدیده ھای ر -٦
  است 

  تکرار پذیری  -٣تعریف عملیاتی  -٢ کنترل -١←گی روش علمی ژسھ وی -٧

  استفاده میشود  یاسق و استقرا در ارایھ یک نظریھ از دو فرایند مکمل -٨

  استقرا اولین قدم در ایجاد دانش  -٩

         رفتاری - ٣ روانکاوی -٢زیست شناختی  -١←پنج رویکرد اصلی در روانشناسی  -١٠
  انسانگرا-٥  شناختی -٤

  مشاھده طبیعی -٣ھمبستگی  -٢ازمایشی -١←سھ روش تحقیق در روانشناسی  -١١

در روش ازمایشی متغییر وابستھ بھ جنبھ ھای از رفتار کھ میتواند اندازه گیری و  -١٢
  یا ارزیابی شود اطالق میشود 

رابطھ علت و قدرت استنباط  یشیازما روشبین سھ روش تحقیق یاد شده تنھا  -١٣
  .معلول را دارد 

  بنیادی  -٢ کاربردی -١: حوزه ھای تحقیق در روانشناسی  -١٤

  است  اانسانگر رویکرد نیروی سوم در روانشناسی -١٥

را بھ عنوان اوج پیشرفت در ارضای نیاز  ییبھ خود شکوفا نیازابراھام مازلو  -١٦
  دانست
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مرتبط بودن جنبھ ھای روانی رفتار انسان با ساخت بر  تاکیید←زیست شناختی 

  فیزیولوژیکی 

  نیروی ناخوداگاه  –ذاتی و تجارب دوران کودکی  زتعامل غرایبر  تاکیید← روانکاوی

  انسان تحت تاثیر عوامل محیطی شکل میگیرد بر  تاکیید← رفتاری

اینکھ ذھن انسان شبیھ یک رایانھ است و تبیین ھای شناختی اساسا بر  تاکیید← شناختی

  بر مدل ھای ماشینی بنا شده است 

  .تجربھ منحصل بھ فرد انسان و ازادی برای انتخاب سرنوشت بر  تاکیید← نسانگراا

                                       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


