
 

 

 

 

 

 

                                                                                              یعنی هرچیزی که جایگزین دیگری میشود نمادعلوم با نمادها سروکار دارند 

جمله ای خبری است که به صورت خردمندانه ای در پاسخ سوال طرح  فرضیهبه یک بیان علمی اشاره دارد و گزاره واژه 

                             را شکل میدهند                  نظریهمجموعه ای قوانین علمی  میشود

 

 سلسه مراتب گزاره های علمی

                                                                                          آن میسنجند  کاربرد پذیریو  سودمندینظریه های علوم تجربی را براساس 

    نظریه           صوری           سطح صوری یک نظریه ساختار ظاهری و نحوه نگارش آن است. 

 تجربی           منظور از سطح تجربی تجربه پذیری و پژوهش پذیری آن است       

 

                                                                   چرایی پدیده                                                                                        بیان دقیق و روشن مفهوم 

 چیستی پدیده      مورد نظر

 

 هدف نهایی همه علوم تجربی                                                                    

                                 اناندیشمند است وباتجربه متخصص منظورازصالحیتدارافراد :صالحیتدار مقام و نظران صاحب نظر به استناد                   

  میکردند مراجعه دین بزرگان تعالیم و نبوی سیره و الهی ایات به شناخت کسب برای اسالمی         

است را بیشتر عرفا  درک درونیاین روش که مبتنی بر : شیوه های مبتنی بر سیرو سلوک و روش های شهودی       

  آن است. غیرقابل تعمیم بودنو  شخصیبرای کسب شناخت به کار میبرند از عیوب این شیوه        

 : فیلسوفان به وسیله فلسفه و منطق برای رسیدن به شناخت از این روش استفاده میکند شیوه خردگرایانه       

   : عینی و قابل تکرار هستند و در آن از روش های تجربی استفاده میشود روش علمی       

 یت نامعینموقعبرای مشخص کردن یک نظامدار جستجوی باقاعده و  فرایندتعریف                     

 بهام زدایی و روشن سازی جریان رسیدن به هدف                                                  ا                             

 درس اول :تعریف و روش مورد مطالعه

 

 خالصه درس

 نظریه اصول یاقوانین فرضیه مسئله

 هدف علم روانشناسی

 توصیف

 کنترل یبینپیش

 تبیین

   منابع 

  کسب 

 شناخت



  یتعریف عملیاتتعریف شود  دقیقو  عینی : در روش علمی متغیر مورد نظر باید به صورت (تعریف عملیاتی1                 

           میشود. اندازه گیریباعث سهولت در          

   : یافته های به دست آمده از روش علمی خصوصی و شخصی نیست بلکه هر فرد در صورت  (تکرار پذیری2      

                                                                 رعایت ضوابط علمی میتواند یافته های دیگران را تکرار کند       

     

                  

 چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت

 

                              شناخت                          بازنمایی میشود                                                                                                

                                         

 عالی                                                                                                  شناخت پایه                                        

 

                                                                                       پردازش صرفا مبتنی بر ویژگی های حسی           پردازش ادراکی

                                                               پردازش براساس ویژگی های مشترک محرک های مختلف         پردازش مفهومی

 تاسیس شد ونتاولین آزمیشگاه روانشناسی توسط ویلهلم آلمان در 1781در سال    مبدا شکل گیری روان شناسی

 را ابزار شناخت انسان میداند حس و عقل و الهام/تجربی_علمی پیشگام روش  جاحظ

 و وظایف معلم و آموزش سخن رانده است. هدف های آموزشیدرباره  ابن سحنون

 پرداخته استارسطو و اقسام آن به روش  نفس فیلسوفی که به شرح و توصیفاولین  کندی

 انسان میسر میداند/از نظر او فطرت ها با آموزش شکوفامیشوند تقویت بعد مثبترسیدن به سعادت را با  فارابی

 میداند شناخت عقلیتاکیید دارد/ شناخت راستین را  ادراک حسیبراهمیت  ابن سینا

 نقش دستگاه عصبی در عملکرد روان شناسی

                                  داردنیمکره چپ               در زبان آموزی و حرکت نقش  

 نیمکره راست               گنجینه دانش معنایی است

            

، هسته های قاعده ای)تفکر و سایر فرایندهای ذهنی(،قشرمخ/شامل مغز قرار دارد  باالی جلو و پیش مغز

 )انتقال اطالعات حسی به قشرتاالموس)هیجان،انگیزش،حافظه،یادگیری(،دستگاه لیمبیک یا کناری

 )رفتار مربوط به بقای نوع( استهیپوتاالموسمخ( و 

 است(برانگیختگی و خواب پیام انتقال) ای شبکه ساز فعال دستگاه شامل میان مغز

 همخچ ،(عالئم انتقال)مغزی پل،(هضم و ،تنفس،بلع قلبی های فعالیت کنترل)النخاع بصل شامل مغزپسین

  (عضالنی کشش و بدن،توازن هماهنگی کنترل)

ویژگی 

روش 

 علمی

           )شناخت(روان شناسی عبارت است از : علم مطالعه رفتار و فرایندهای روانی

                                   

 حافظه ادراک توجه احساس تحریک گیرنده ها
 تفکر

 تصمیم گیری-حل مسئله -قضاوت  -استدالل 



    دارد کار سرو تفکر مانند عالی فرایندهای و حرکت پردازش با: یشانیپ قطعه( 1 مخ قشر و مغز های نیمکره

                           .دارد سروکار حرکتی_ تنی پردازش با:ای آهیانه قطعه(2     4 به عملی مقاصد برای

   .میشود مربوط دیداری اطالعات پردازش به:سری پس قطعه(3                 میشوند تقسیم قطعه

 گیجگاهی(4              

 وقتی جریان خون مغز دچار اختالل ناگهانی میشود رخ میدهد   سکته حاصل عروقی اختالل     مغزی های آسیب _

 (سکته کم خونی :طی سالیان دراز بافتهای چربی دررگ های 1                                        

 خونی به وجود میاید و تکه ای از ان جداشده در سرخرگ مغز             

     متوقف شود ایجاد میشود            

 (سکته خونریزی:هنگامی که یک رگ خونی در مغزپاره شود 2                                                            

      ایجاد میشود             

        نئوپالسم یا مغزی تومور   

 به دلیل بروز سوانح مثل تصادف یا...ایجاد میشود              سر به مستقیم آسیب   

          

    روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی 

                       (مشاهده            باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد در محیط آزمایشگاهی هم انجام میشود                  1

او میپرسد.باید معتبر باشدو از نتایج آن با احتیاط استفاده شود                                        محقق از خود فرد درباره رفتار(پرسشنامه        2

 (مصاحبه          یعنی محقق بعد از شنیدن پاسخ سوال قبلی سوال بعدی را مطرح کند .هدفمند و سازمان یافته است3

ست باپاسخ های بلی وخیر و...در همه پرسی ها استفاده میشودالف(کامال ساختار یافته:شبیه پرسشنامه ا             

ب(بدون ساختار:با پیروی از اصول فردرابه سمت پاسخ هدایت میکنیم .برای اخذ اطالعات عمیق استفاده   

                                     میشود.بسیار وقت گیرو نیازمند آموزش های ویژه است   

       ای کمی کردن ویژگی های روان شناختی است(آزمون           بر4

     الف(باید دقیقا چیزی را اندازه بگیرند که برای آن ساخته شده اند            

 ب(در دفعات متععد اجرا باید نمره یکسان یا تقریبا یکسانی بدهند           

              

                                                                             آخرو عاقبت روان شناسی 

رایش ها :تربیتی،شناختی ،سالمت ،اجتماعی ،صنعتی و سازمانی ،رشدو خانواده،ورزشی،بالینی                                 گ  ااااااااا  

 تا روان شناس بشیسال دکتری میخونی 4سال کارشناسی،سه سال ارشد،4   ودکان استثنائیک  اااااااا  

 تا روان پزشک بشیسال درباره اختالالت روانی ،تشخیص و درمان آموزش میبینی 3بعداز دوره پزشکی عمومی          

      (                                      Dالبته از این رشته نمیشه باید بری تجربی: )و با کمک درمان های دارویی اختالالت رو درمان کنی       

               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دهمطالیی درس اول روان شناسی سال یازنکات 

 

  مسئله            فرضیه            اصول یا قوانین                نظریه مراتب گزاره های علمی سلسه_ 1نکته شماره 

 گویند. روش علمیرا  موقعیت نامعینبرای مشخص کردن یک  نظام دارجستجوی با قاعده و  فرآیند _2نکته شماره 

 )شناخت( فرایندهای ذهنیو  رفتارجامع ترین تعریف روانشناسی عبارت است از علم مطالعه _3نکته شماره 

شکل  مبدا را تاسیس کرد و این آزمایشگاه روان شناسیاولین  آلمانآلمانی در  ویلهلم وونت، 1781سال _4نکته شماره 

 بود.گیری علم روان شناسی 

 

 

 

 dنکته های تک خطی :

 d:نکته های حسین کرد شبستری

                                    چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت: _5کته شماره ن

تفکر   استدالل،قضاوت،حل مسئله،تصمیم گیری                 بازنمایی میشود   تحریک گیرنده ها    احساس      توجه       ادراک     حافظه   

  شناخت عالی                                                                           شناخت پایه                    

                 

دستگاه ،هسته های قاعده ایذهنی(،و فرایندهای  تفکرقشر مخ):در جلو و باالی مغزقرار دارد،شامل  پیش مغز(1 _6ماره نکته ش

ا(  )رفتارمربوط به بقهیپوتاالموس)انتقال اطالعات حسی به قشرمخ(،تاالموس)هیجان،انگیزش،حافظه و یادگیری(،لیمبیک یا کناری

                      )انتقال پیام خواب و برانگیختگی( شبکه ایدستگاه فعال ساز :شامل میان مغز(2

 بدن، هماهنگی)کنترل مخچه)انتقال عالئم(،پل مغزی)کنترل فعالیت های قلبی ،تنفس،بلع و هضم(،بصل النخاع:شامل مغزپسین(3

 توازن و کشش عضالنی(

    نیمکره های مغز         نیمکره چپ :در زبان آموزی و حرکت نقش دارد_7نکته شماره 

         نیمکره راست:گنجینه دانش معنایی است.               

                         دارد ( قطعه پیشانی :با پردازش حرکت و فرایندهای عالی مانند تفکر سرو کار1 نیمکره های مغز و قشر مخ

                           حرکتی سروکار دارد._(قطعه آهیانه ای:با پردازش تنی 2 4برای مقاصد عملی به 

   (قطعه پس سری:به پردازش اطالعات دیداری مربوط میشود.3قطعه تقسیم میشوند           

 (گیجگاهی4                          

 

   سکته کم خونی و سکته خون ریزی(اختالل عروقی حاصل سکته)        آسیب های مغزی _8نکته شماره 

       تومور مغزی یا نئوپالسم                              

 آسیب مستقیم به سر                    

 



 

 

 

                             کدام گزینه به ترتیب نشان دهنده سلسه مراتب گزاره های علمی است؟(1

اصول یا قانون                            _نظریه_مسئله_(فرضیه2نظریه                                           _فرضیه _اصول یا قانون_(مسئله1

مسئله                               _نظریه_نوناصول یا قا_(فرضیه4نظریه                                            _اصول یا قانون_فرضیه_(مسئله3

                                                                                           میباشد؟"توصیف علمی "کدام عبارت یک (2

یادآوری وبازشناسی خاطرات گذشته                             حافظه یعنی قدرت (2                     (گرما باعث انبساط فلز میشود                1

(تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه میشود                                  4(امید به آینده انگیزه پیشرفت را افزایش میدهد                3

                                                   ت؟                                                                                                                           هرکدام از عبارت های زیر به ترتیب مربوط به کدام شخصیت اس(3

"                                                                                 ستاولین فیلسوفی که در اسالم به شرح و توصیف نفس و اقسام آن به شیوه ارسطو پرداخته ا"

                                                                                                                                                                       "                                                                                                                            فردی که شناخت راستین را شناخت عقلی میداند"

"                                                                                                                      از نظر او شکوفایی فطرت ها از طریق آموزش امکان پذیر است"

ابن سینا                                          _فارابی_(کندی4فارابی        _ابن سینا_(کندی3سینا      ابن _کندی_(فارابی2کندی      _فارابی_(ابن سینا1

                                 کدام عبارت صحیح میباشد؟                                                                                                      (4

(فرضیه یک نماد محسوب میشود                                         2(رابطه بین مسئله و فرضیه یک رابطه یک سویه است                     1

                    (نظریه نماد است             4(خردمندانه بودن محتوای یک جمله خبری نشان دهنده مبتنی بودم آن بر دانش و تجربه است   3

                                     ؟یدن به هدف تعریف کدام مفهوم استبیان کردن هر متغیر در روش علمی به طور دقیق چه نام دارد و جریان رس (5

                             فرایند_ملیاتی(تعریف ع4 نظام دار بودن     _نکرار پذیری(3  نظام دار بودن    _ف عملیاتی(تعری2 فرایند   _(تکرارپذیر1

                                                                                                                                                                           ؟نمیباشد"شناخت پایه"کدام یک جز فرایندهای(6

(ادراک                              4(توجه                                       3(حافظه                                 2(حل مسئله                       1

                                              اولین آزمایشگاه روان شناسی در چه سالی و توسط چه کسی تاسیس گردید؟                                   (8

کانت                              _1878(4وونت                       _1878(3کانت                        _1878(2وونت                _1887(1

دام به ترتیب به ک "مربوط به بقاتنظیم رفتار " "انتقال اطالعات حسی به قشر مخ" "یادگیری"فعالیت هایی همچون(7

                          بخش های پیش مغز مربوط میشود؟                                                                                                 

هیپوتاالموس                                     _تاالموس_هسته های قاعده ای(2تاالموس                                            _هیپوتاالموس_(لیمبیک1

تاالموس                           _هیپوتاالموس_(هسته های قاعده ای4هیپوتاالموس                                            _تاالموس_(لیمبیک3

ترتیب با کدام نوع پردازش سروکار دارند؟                                                         به  "آهیانه ای" "پس سری" "پیشانی"قطعه های (1

اطالعات دیداری                         _تنی،حرکتی_(فرایندهای عالی2فرایندهای عالی                                    _شنیداری_،حرکتی(تنی1

شنیداری                                   _فرایندهای عالی_(اطالعات دیداری4تنی،حرکتی                            _دیداریاطالعات _(فرایندهای عالی3

           در کدام روش جمع اوری اطالعات محقق بعد از شنیدن پاسخ سوال قبلی پرسش بعدی را سازمان میدهد؟                                     (11

 (پرسش نامه 4(آزمون                           3(مصاحبه                              2(مشاهده                      1

 سوال کده



        است ؟                                                                    "مصاحبه ساختار یافته "کدام یک از گزینه های زیر بیانگر ویژگی ها ی(11

(پرسش نامه بر این روش ترجیح دارد                                                        2(برای اخذ اطالعات عمیق استفاده میشود                                 1

مه است                                                            (شبیه پرسش نا4(نام دیگر آن بدون نظام است                                                3

      در کدام گزینه بیان شده است؟                                                                                                  "نئوپالسم "نام دیگر(12

(اختالل عروق                             4(سکته خونریزی                   3(تومورمغزی                      2(سکته کم خونی                       1

                                                                                                                                                                          ؟                                                                                                         نمیباشدکدام یک جز کارکردهای بصل النخاع (13

                                   (کنترل تنفس    4       (کنترل فعالیت قلبی         3(کنترل بلع                   2(کنترل هماهنگ بدن          1

                     منظور از سطح تجربی یک نظریه چیست ؟                                                                                           (14

(ساختار ظاهری و پژوهش پذیری          2                                    (تجربه پذیری و نحوه نگارش                       1

                                    (پژوهش پذیری و تجربه پذیری4(نحوه نگارش و ساختار ظاهری                                                         3

     روان شناسی صحیح میباشد؟                                                                                                       کدام گزینه در رابطه با اهداف علم(15

           (واژه تبیین به چیستی مربوط میشود                             2روان شناسی سهل و روان است             (پیش بینی و کنترل در علم1

(توصیف چرایی پدیده است                                                                                  4(موفقیت در رسیدن به پیش بینی و کنترل به توصیف و تبیین پدیده بستگی دارد    3

                       جزویژگی هاکدام منابع کسب شناخت است؟ به ترتیب"غیرقابل تکرار بودنعینی و ""شخصی وغیر قابل تعمیم بودن"(16

                                 علمی_(شهودی4شهودی           _(صاحب نظران3خردگرایانه          _(شهودی2علمی             _(خردگرایانه1

                                                                                                                                                                                      ؟نیست کدام عبارت صحیح (18

                            (مواجهه فرد عادی با مسئله منظم و قاعده مند است         2اخرین مفهوم در تعریف روش علمی موقعیت نامعین است         (1

                                        (روش علمی تابع قوانین شخصی است 4(جریان رسیدن به هدف را فرایند گویند                                3

د؟                                                     به ترتیب اشاره به کدام مفهوم زیر دار "تفسیر محرک انتخابی  " "انتخاب محرک احساس شده  "(17

                                         ادراک_(توجه4ادراک                     _(احساس3حافظه               _(توجه2حافظه                _(احساس1

                                                 یدهد؟                                                                                                                        کدام گزینه سطوح محتلف شکل گیری شناخت را به درستی نشان م(11
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