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اولفصل
كليات

روان اول كردهفصل سعي است؛ تخصصي و سنگين نسبتاً فصلي پرداخته، اينعلم باب در كلياتي به راحتشناسي براي بهام را آن اوالً مطلب شدن تر

جواب و سؤال كردهشكل مطرح قسمت هر باب در اضافه توضيحاتي ثانيًا بازگوكنم، ساده مفصلهاي باعث كه مام شدن شدهتر كتاب به نسبت طلب

مي دانشاما شما كه ميدانيم ترجيح عزيز سادهآموزان بيان با بيشتري حجم كه كمدهيد حجم تا كنيد مطالعه را سنگينتر انشاي و تر.تر

روان شناسيسؤاالت

روبه-1 آن با خلقت آغاز از بشر كه روبهسؤالي آن با هم آينده در و بود بود؟رو خواهد ميان«رو رفتار چگونه »كندسان

ندارد؟-2 پاياني باال سؤال به پاسخ پيچيده«چرا موجود انسان شيوهزيرا به محيط برابر در كه است مياي رفتار گوناگون »كند.هاي

ميروان-3 چيز چه يافتن پي در كردهيهاپرسش«باشد؟شناسي مشغول خود به را ما ذهن كه »ي

روا-4 از عادي مردم چيست؟نتصور مي«شناس مردم از ميبسياري تحليل را مردم مشكالت او آنگويند: به و ميكند كمك باها تا كند

بيايند. كنار مؤثري نحو به »مشكالتشان

روان نمينكته: حل را مردم مشكالت ميشناس كمك بلكه آنكند بيايند.كند كنار مشكالتشان با ها

روانحوزه-5 فعاليت راي ببريد؟شناسان كاربردي)«نام (عملي= درماني »تحقيقي،

(نظري بنيادي)-تحقيقي
زمينهروان در كه محققي مرحلهشناس هزاران ساخت با و ديده آموزش شناختي برنامهي يك يي

زبانرايانه كودك، يك مانند رايانه به دارد، وجود جمله صدها آن در كه مياي ياد را دهد.آموزي

(نظر محض)-بنيادي-يتحقيقي
زمينهروان در كه محققي روانشناس بهي است، ديده آموزش فيزيولوژيك هورمونيكشناسي موش

بفهمد. حافظه و يادگيري روي را آن تأثيرات تا كرده تزريق را خاصي

(عملي كاربردي)-درماني
روان مراجعهيك فرد افكار باليني افسردهكنندهشناس كي كندوكاو را رااش او افسردگي علت تا رده

هم راهبيابد. نمايد.چنين پيدا او افسردگي درمان براي را هايي

مي انجام عملي كار دهندمشاوران
روان مييك تالش سازمان يا كارخانه يك در مشاورهشناس كاركنان و مديران به تاكند بدهد هايي

يابد. افزايش آنان كاري بازدهي

ا عملي كار ميمشاوران دهندنجام
روان مييك كمك دعوي طرفين و وكيل قاضي، به است، دادگاه مشورات طرف كه جنايي تاشناس كند

نمايند. اتخاذ را تصميم بهترين

روانفايده-6 مطالعه جنبهروان«شناسي؟ي بر ميشناسي تأثير ما زندگي مختلف كههاي كساني پس رشتهدرگذارد، اين در تخصص كسب پي

باشند.ن داشته آن از مختصري آگاهي بايد »يستند

روان-7 درس دانشگذراندن به ميشناسي كمكي چه مي1«كند؟آموزان شيوه) به فردي هر چرا كه ميفهمند معيني ميي رفتار و كند.انديشد

نگرش2 به نسبت بصيرتي مي) پيدا ديگران و خود رفتارهاي و نام3كند.ها به كه ادعاهايي ميروان) مطرح جامعه در (مثلشناس شود

رنگروان ميشناسي ارزيابي را »كند.ها)

بهيشناسروان-8 و سالي چه در پايهعلمي عملي چه شد؟عنوان تجربيبه1879«گذاري علم يك »عنوان

روان شروع از سال چند است؟نكته: گذشته علمي شناسي

روان-9 چيست؟هدف پر«شناسي اين به رفتاپاسخ چگونه انسان كه »كند؟ميرسش

ميروان-10 چگونه برسد؟شناسي خود هدف به آن«خواهد بررسي امكان كه مستقيم و ساده مفاهيم طرح امكانبا تجربي روش با باشد.ها »پذير

ميروان-11 چگونه كاريشناسي كه رفتار علمي تبيين و توصيف به بپردازد؟دشوارخواهد ازشناروان«است، استفاده با و دقيق بررسي با سان

روش توانستهآخرين علمي اندازههاي تا ايناند دهند.اي انجام را »كار

شاخهروان-12 علمي ميشناسي علم كدام از است؟اي علم كدام قواعد بر مبتني و آن«باشد قواعد بر مبتني و تجربي »علم

(به-13 ببريد نام را علمي فعاليت رفتار.1«ب)؟ترتياهداف توصيف پيش2) رفتار.) رفتار.3بيني تبيين اين4) توضيح رفتار، تغيير و كنترل كه)

به4اين يكديگرند.هدف ملزوم و الزم و »ترتيب

فعاليت-14 در قدم فعاليتاولين بنيادي و اصلي هدف يا علمي چيست؟هاي علمي آزمون«هاي توصيفي به رسيدن يا تجرتوصيف و بيپذير

باشد. تكرار قابل كه علمي) (توصيف
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چيست؟-15 عادي توصيف با علمي توصيف انسان«تفاوت كه توصيفي با علمي پديدهتوصيف از عادي آنهاي و است متفاوت دارند ها

علمي«كارگيريبه پديده»روش توصيف ميدر دخالت توصيف در را خود شخصي نظرات فرد عادي توصيف در يعني علميدهدهاست توصيف اما

توصيفي روانيعني است ممكن مواقع بعضي هرچند كنند خودداري كار اين از ممكن حد تا ارزشكه تأثير تحت پيششناسان، و هايداوريها

آن تا اما بگيرند قرار خود اينشخصي بايد دارد امكان كه ندهند.جا انجام را »كار

چي-16 توصيف، از پس علمي فعاليت ديگر پديدهپيش«ست؟هدف ميبيني تحقق زماني هدف اين و نظر مورد ازي تجربي توصيفي كه يابد

باشد.پديده شده انجام نظر مورد »ي

روان-17 علمي اعتبار صورت چه يافت؟در خواهد افزايش روان«شناسان پيشاگر بتوانند روانشناسان مثالً باشند داشته دقيقي پيشبيني بينيشناسان

ك فيلمكنند تماشاي خشونته ميهاي آنان در خشن رفتارهاي ايجاد باعث كودكان در دارد.آميز استمرار هم آينده در مسئله اين و »شود

مي-18 زمان رابطهچه ميتوان زمان چه يا داد قرار توجه مورد را معلولي و علت كرد؟ي تبيين را رفتاري پيش«توان كه درجهوقتي داراي بيني

باشد.بااليي اعتبار »از

پيش4نكته: تا يعني هستند ملزوم و الزم نميهدف صورت نيز تبيين نگيرد صورت دقيق رابطهبيني يعني نمييگيرد كشف معلولي و »شود.علت

هستيم؟-19 چيز چه نيازمند صحيح تبيين يا علت يافتن اطالعاتجمع«براي »آوري

روان-20 شرايطي چه ميدر پشناس كند؟ديدهتواند (تنظيم) كنترل را نظر مورد پيش«ي قبالً پديدهوقتي از (تبيين) صحيح فهم و دقيق يبيني

باشد. گرفته صورت نظر »مورد

دهيد؟-21 توضيح را علمي فعاليت هدف چهارمين مثالي پديده«با تغيير و كنترل هدف رفتارچهارمين كه دهيم نشان اگر مثالً است. نظر مورد ي

نتيجهپرخاش در ميگرانه تقليد ميي ارائهباشد، طريق از برنامهتوان مناسب نوع كرد.ي كنترل را آن تلويزيوني »هاي

مسئله فقط توصيف كه است اين در تبيين و توصيف تفاوت مينكته: بيان را علتاي يافتن پي در تبيين در اما پيشكند هستيم. باها معموالً بيني

فعل يا شرطي ميجمالت آورده آينده شود.زمان

توصيفدانش-1نمونه: = دارند را مسائل يادگيري قدرت آموزان

تبييندانش-2 = هستند حافظه و هوش داراي زيرا دارند، را مسائل يادگيري قدرت آموزان

دانش-3 ميچرا مطرح هم سؤالي شكل به تبيين (پس تبيين هستند؟ يادگيري قدرت داراي شود)آموزان

دانش-4 بيشاگر تالش پيشآموزان = گرفت خواهند بهتري نتايج حتماً كند بينيتري

كنيد؟-22 تعريف را علمي تحقيق روش يا علمي موقعيت«روش يك كردن مشخص براي منظم جستجوي »نامعينفرآيند

جمع-23 علمي روش دادهدر باشد؟هاآوري چگونه باشد«بايستي تجربي »بايستي

نظريه-24 علمي، روش فرآيند چگونهدر كنند.نظريه«اند؟ها تغيير است الزم كه هرجا و گيرند قرار بررسي مورد بايد »ها

آزمون-25 كه ويژگي تجربهسه يا ميپذيري آن حداكثر در را ببريد؟پذيري نام داد قرار توجه مورد تكرارپذيري)«توان عملياتي، تعريف كنترل،

چيست؟منظور-26 كنترل آن«از تأثير و شناسايي را متغيرها ساير بايد كند بررسي را ديگر متغير بر متغير يك تأثير كه آن براي بهمحقق را ها

مي كنترل فرآيند اين به برساند، ميحداقل محققي مثالً وقتيگويند. دهد، نشان امتحاني نمرات بر را نخوردن و خوردن صبحانه تأثير خواهد

نتيجهتمي به اينوان نه باشند متفاوت نخوردن و خوردن صبحانه در فقط گروه دو كه كرد اطمينان آزمايش تاي نخورند صبحانه كه كساني كه

بماند. ثابت متغيرها ساير و كند تغيير بايد خوردن) (صبحانه مستقل متغير فقط يعني باشند. مانده بيدار هم »صبح

چ-27 عملياتي تعريف از واژه«يست؟منظور از بايد بهدانشمندان دهند، ارائه دقيقي تعريف خود، نظر مورد آنطوريهاي بتوانند راكه ها

بهاندازه يا و كنند بهگيري دهند نشان كمي ميصورت وقتي مثال پرخاشگرترند«گويندطور دخترها از واژه»پسرها از دقيقي تعريف يبايد

به دهند ارائه كپرخاشگري آنطوري تا واژهه در را ابهام است ممكن كه جنبهجا به بتوان طريق اين از تا برسانند حداقل به آزمونها بودن،ي پذير

پوشاند.جامه عمل »ي

چيست؟-28 تكرارپذيري از راه«منظور از تجربييكي به كه است ميهايي كمك بودن زمينهپذير در اگر نتايجكند، به گوناگون اب»مشابه«هاي

متفاوتآزمودني« مي»هاي است.برسيم بوده دقيق نظريه گفت »توان

مي-29 صورت طريقي چه از و چيست پديده«گيرد؟نظريه تبيين براي كلي نظام يك مكملنظريه فرآيند دو طريق از كه است نظر مورد هاي

مي صورت قياس و »گيرد.استقراء

نظريه-30 يك رسيدن فرآينديبراي چه علمي كنيم؟ي طي بايد قياس«را و استقراء مكمل فرآيند »دو

چيست؟-31 دانش ايجاد در قدم جمع«اولين طريق از كه است دادهاستقراء امكانآوري تجربي روش با (جزئيات) منظم استقراءهاي است، پذير

جز از كل يا است كل به »جز

چيست؟-32 قياسي مشاهد«روش از پس دانشمند روش، اين ميدر حدس يك اوليه، دركات براي و باشد نادرست يا درست است ممكن كه زند

جمع به بايد آن نادرستي يا جمعدرستي طريق از پس پرداخت اطالعات دادهآوري بررسي و آزمايش اطالعات، ميآوري تكذيب يا تأييد شودهاي

روان نظريه، تأييد عدم صورت نظريهدر در بايد نشناس تجديد خود ايني يا و كند نظريهظر دهد.كه ارائه را جديدي »ي

است. كل از جز يا جز به كل قياس

Kon
ku

r.i
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استقرا قياس-فرآيند

چالش-33 از روانيكي مهم آنهاي مطالعه مورد موضوع است.يعنيشناسي، انسان

روان-34 نميچرا پديدهشناسي ساير مانند روشتواند با علمي مطالعه مورد گيرد؟هها، قرار منظم و دقيق پديده«اي ساير با انسان هازيرا

به انسان است نيزپيچيدگيدليلمتفاوت انسانيو پديدهمالحظات ساير سادگي به اخالقي نميو روشها با علمي مطالعه مورد دقيق،تواند هاي

يافته پس گيرد قرار شده كنترل و روانمنظم يافتههاي مانند فيزيشناسي نيست.هاي شيمي و »ك

روان-35 چيست؟موضوع (علمي) روانيورفتار«شناسي »فرآيندهاي

چيست؟-36 رفتار از مشاهدهكليه«منظور قابل رفتارهاي و اعمال حركات، رواني موضوع در (رفتار غيرمستقيم و مستقيم همي شناسي

ميمشاهده دربر را مستقيم غير هم و مستقيم گيرد.)ي

چيست؟فرآيند-37 رواني كليه«هاي تفكرشامل ادراك، احساس، مثل رواني اعمال شخصيت.ي و هيجان انگيزش، زبان، حافظه، »يادگيري

دارد؟-38 ارتباط گزينه كدام با هيجان

رفتار1 رواني���2) فرآيندهاي رواني3) فرآيندهاي و رفتار هيچ4) كدام)

علمدامنه-39 توجه مورد موضوعات و كار بزنيد؟رواني مثال است چگونه رواندامنه«شناسي علم توجه مورد موضوعات و كار شناسيي

بي و چاقي داليل چيست، فراموشي دليل مثالً است متنوع و وگسترده افسردگي و اضطراب عصبي، ...»اشتهايي

معرفت-40 ساير از استفاده نيازمند انسان بهتر شناخت براي هستيم؟چرا بشري موجودي«هاي ماپيچيدهانسان كه آنچه است ممكن و است

روانمي علم طريق از نتوانيم بدانيم انسان به راجع بهخواهيم معرفتشناسي ساير نيازمند انسان بهتر شناخت براي پس آوريم بشريدست هاي

و اجتماعي فلسفي، ديني، معرفت مثل ...»هستيم.

روان-41 در ررويكرد چند و چيست داريم؟شناسي روان«ويكرد پديدهدر يك روانشناسي منظرهي از متفاوتيشناسي روش با و متفاوت هاي

مي قرار بررسي روانمورد اصطالح در كه ميگيرد گفته رويكرد آن به روشياشودشناسي و رفتار تبيين و توضيح براي راهي ورويكرد ها

برشيوه را رفتار آن طريق از بتوان كه است وهايي نمود روان5رسي در زيسترويكرد رويكرد داريم. رفتارگرايي،شناسي روانكاوي، شناختي،

انسان يا پديدارشناختي اُمانيستي.شناختي، رويكرد يا »گرا

روان-42 ميچرا استفاده رويكردها انواع از يگانه«كنند؟شناسان رويكرد هيچ الزمزيرا كارايي رفتار تبيين و توصيف براي ندارد.اي »را

زيست-43 شناختي:رويكرد

زيست1 طريق از مي) استفاده رواني كاركردهاي تبيين و توصيف براي شود.شناختي

به2 افسردگي مثالً است مرتبط فيزيولوژيكي سالمت با بيماريرواني و سالمت و هيجان انگيزش، احساس، تفكر، رفتار، رويكرد: اين فرض (

نادرس كاركردهاي ميخاطر افسردگي باعث مغز در هورموني (ترشح است مغز شيميايي زيست فرآيند در شود)ت

زيست رويكرد ...كليدهاي و بدن داخلي فيزيولوژي نورون، ژن، مغز، هورمون، شناختي:

سالمنطقه در مغز: كنش كردن وسيله1861بندي به بروكا، توانايپل عدم كه داد نشان مرگ از پس برداري تكه بيماري گفتن سخن در ي

منطقهنتيجه يك از نارسايي يك ميي مغز خاص منطقهي بر شاهدي مورد، اين است.باشد، مغز كنش بندي

دههيافته در لشلي: آزمايش1920يهاي طريق از لشلي كارل موش، مغز كورتكس از قسمتي اگر كه داد نشان خود كالسيك شود،هاي برداشته ها

حا و يادگيري آنفظهبه ميي وارد صدمه بهها روشي از لشلي قسمتشود. برداشت كه عضوبرداري بهنام مغز از ياوسيلههايي جراحي عمل ي

مي ايفا را مهمي نقش رفتار ايجاد در مغز بافت شده برده بين از مقدار كه داد نشان لشلي كرد. استفاده است، الكترود با سوزاندن كند.توسط

الكتريكي پژوهشتحريك ميمغز: نشان كه شده انجام مغز الكتريكي تحريك مورد در متعددي نورونهاي الكتريكي تحريك هادهد

ناحيهبه در كمخصوص و پرخوري لذت، ايجاد باعث هيپوتاالموس ميي شود.خوري

پژوهش عمومي: تطابق تغييسندرم و رواني فرآيندهاي بين تعامل تا است گرفته صورت چندي مشخصهاي را بدن در فيزيولوژيك رات

انسان و حيوانات در رواني، فشار با مربتط فيزيولوژيكي تغييرات مورد در پژوهش پيشقدم سليه، هانس بهسازند. را او سليه كار است. بوده ها

نظريهارائه هورموي تغييرات از ناشي استرس، كه داد نشان خود كار در سليه نمود. هدايت عمومي تطابق ديگري و شيميايي زيست ني،

روان عوامل با تعامل در كه بدني تجربهتغييرات هنگام بهشناختي رواني فشار ميي آيد.وجود

جمع1 و مشاهده اطالعات) آوري

شكل6 دهي)

قياس5 (

؟!

؟!

؟!
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مي-112 خود اعمال مسئول را فرد رويكرد نميكدام مسئول را او رويكرد كدام انسانرو«داند؟داند هريكرد كه است استوار فرض اين بر گرا

نمي قرار خارجي عوامل تأثير تحت و است خويش اعمال مسئول كنترلفردي تنها او و ميكنندهگيرد خود رفتار انساناي رفتاري رويكرد اما باشد

دست در مومي ميرا جامعه نميهاي خود اعمال مسئول را فرد پس ...»داندداند

انسانتفاو-113 ديدگاه ديدگاهت ساير با چيست؟گرا تجربه مسئله مورد در مي«ها اهميت تجربه به رويكردها آنساير ديدگاه ولي هادهند

منظر يك از تجربه به انسانبيرونينسبت رويكرد اما بهاست درونيگرا ميتجربه انساناهميت ديد از كه هيجاني) (تجربه هيجان مثالً گراهادهد

م مييك بررسي بيروني منظر از رفتارگرايان ديد اما است دروني »شود.سئله

انسان-114 رويكرد ديدگاه از چيست؟هيجان دارد«گرا آگاهي آن به نسبت فرد كه دروني »تجربه

روشهكنندابداع-115 مشاورهي كيست؟هاي مشاوره«اي حركت بنيانگذار او راجرز، ركارل از معموالً كه است انسانوشاي مشاورههاي ايگرايان

مي استفاده كنندگان مراجع به كمك براي كه »كنند.است

مشاورهپيش-116 روش در راجرز كارل مراجعفرض چيست؟-ي شده«محوري واقع دروني) (تجربه خود تجربي دنياي مركزيت در فردي هر

قابل فرد خود طريق از تنها خصوصي دنياي افكار و احساسات اندازهاست. طريق از و بوده امكاندسترسي خارجي هرگيري واقعيت و نيست پذير

مي دريافت را آن فرد كه است چيزي آن مهمچيز، و رفتاركند فهم براي روش فرد«ترين دروني دنياي »باشد.مي»درك

بنويسيد؟به-117 مازلو ديد از را نيازها مراتب سلسله ترتيب

فيزيولوژي«)1 ايننيازهاي جنسي) تشنگي، (گرسنگي، ك

مي حداقل صورتنيازها در است، ذاتي افراد همه در و باشد

نمي باالتر نيازهاي به فرد نيازها اين ارضاي رسد.عدم

امنيت2 به نياز (

داشتن3 دوست و تعلق به نياز (

نفس)4 به (اعتماد نفس عزت و احترام به نياز (

ن5 يعني خودشكوفايي به نياز درك) و خود تحقق براي ياز

فداكاري و (ايثار فرد پيشرفت اوج فرد توانايي هاكامل

اين دارد.)در قرار جا

طبقهطبقه-118 يك نيازها از مازلو است.سلسلهبنديبندي مراتبي

روان-119 ميكدام مشاهده قابل رفتار فراسوي بررسي به حقايقشناسان فراسو اين در معتقدند و است؟پردازند نهفته »گرايانانسان«ديگري

ديدگاه-120 چگونه و رويكرد روانكدام در جبرگرا است؟هاي كشانيده چالش به را انسان«شناسي رفتاررويكرد به مثبت نگاه يك اتخاذ با گرا

ديدگاه توانسته حدودي تا فردي مسئوليت پذيرش بر تأكيد و جبرگرايانهانسان روشهاي مرساي علمي بكشاند.هاي چالش به را »وم

انسان-121 رويكرد بر كه است؟انتقادي كدام است وارد مي«گرا فرد ازهر كه را چيزي آن تمام فرد پس دهد نشان خود از بهتري تصوير خواهد

مي گزارش نميخود ايدهد بعدي: انتقاد كرده. تجربه را آن فرد كه باشد چيزي همان يعني باشد. درست عينًا وتواند است مبهم رويكرد ن

نظريهآزمايش يعني نيست ندارد.پذير تأييدپذيري امكان رويكرد اين در »ها

غيرعلميعلمي-122 و رويكرد بهترين رويكردها كدامند؟ترين زيستعلمي«ترتيب معنايترين به (علمي است تكرار قابل زيرا شناسي

انسان و روانكاوي و است) غيرعلميتكرارپذيري رويكردهاگرا »ترين

رويكردها؟قديمي-123 جديدترين و زيستقديمي«ترين انسانترين جديدترين و اُمانيستيشناختي يا »گرا

روانروش شناسيهايتحقيقدر

روانروش-124 در تحقيق ميهاي تقسيم اصلي دسته چند به علمي هم«شوند؟شناسي مطالعات (تجربي)، آزمايشي مشاهدروش هبستگي،

طبيعي،

اوليه حدس يك فرضيه چيست؟ فرضيه دربارهنكته: تجربي بررسي قابل پديدهي بهي است. نظر مورد سؤالي به موقتي پاسخ فرضيه عبارتي

مي كه است جملهتحقيق يك فرضيه باشد. نادرست يا درست ميتوان نشان را چيز چند يا دو بين ارتباط كه است خبري جمالتي (پس دهد.

نميپرسش محسوب فرضيه ميي كاهش را يادآوري عملكرد صدا و سر مثل: نشانشوند) را يادآوري آمدن پايين و صدا و سر بين ارتباط كه دهد

دهد.مي

دهيد؟-125 توضيح را آزمايشگاهي روش مثالي روان«با ميمثالً درشناسي كند، بررسي يادآوري عملكرد در را صدا و سر اثر ابتداخواهد

مييهفرض ارائه زمينه اين در را مي«دهد.اي كاهش را يادآوري عملكرد آن تداوم و صدا و فرضيه».دهدسر نادرستي يا درستي بررسي به سپس

مي روانخود برايپردازد، ميبررسيشناس انتخاب را گروه دو ميفرضيه قرار صدا و سر معرض در را گروهي گروهكند و آزمايش) (گروه دهد

نميديگر قرار صدا و سر معرض در شدهرا تدريس گروه دو هر براي قبالً كه مسائلي از مشابه امتحان گروه دو هر از بعد كنترل) (گروه دهد

ميمي امتحان نتايج بررسي به سپس و ميگيرد نادرست يا و درست او فرضيه يا نتيجه در كه »شود.پردازد
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توضيح-126 آزمايشي روش در را داريم«دهيد؟متغيرها متغير روان1دو خود كه است متغيري مستقل: متغير حوزه) وارد آزمايشگر يا يشناس

مي اينتحقيق مثل كند. مالحظه ديگر متغير روي را اثرش تا ميكن قرار صدا و سر معرض در را گروهي آزمايشگري قراركه را ديگر گروه و دهد

ايننمي در پس مدهد، متغير صدا سرو بهجا كه متغيري بنابراين است، آزمايشگرستقل توسط مستقيم مستقلميدستكاريطور متغير شود،

نتيجه2است. تابع: يا وابسته متغير مي) نشان را كار جنبهي به وابسته متغير ميدهد كه رفتار از اطالقارزيابيياگيرياندازهتواندهايي شود

چيزيمي به بستگي وابسته متغير ميشود، كنترل را آن آزمايشگر كه مستقلدارد متغير آيا ببينيم كه است خاطر اين به آن ارزيابي نمايد،

به رفتار در ميتغييري وابستهوجود متغير ما مثال در خير، يا عملكردميزانآورد مييادآورييا »باشد.افراد

روشمهم-127 اصل است؟زمايشيآترين مستقل«كدام متغير »كنترل

ويژگي-128 از آزمايشييكي روش مهم است؟هاي نتيجه«كدام رابطهامكان معلوليگيري و علت »ي

روش-129 مهم اصلي مزاياي است؟آزمايشياز مي«كدام آن بودن »باشدتكرارپذير

معناست؟-130 چه به مستقل متغير ثاب«كنترل متغيرها ساير و كند تغيير مستقل متغير بايد فقط نتيجهيعني به بتواند تا بماند آزمايشيت

مي انتخاب را گروه دو مثال براي كرد حاصل مياطمينان قرار صدا و سر معرض در را يكي و آنكنيم از و ميدهيم آزمون درها را دوم گروه و گيريم

مي برگزار را آزمون و داده قرار آرام و ساكت ميجايي وقتي دركنيم كه اول گروه گفت بدستتوان آزمون در بدتري نتايج بوده صدا و سر معرض

ويژگي حتي ... و تغذيه حرارت، نور، مثالً باشد بوده ثابت عوامل ساير كه افرادآورده هوشي درجه لحاظ از مثالً باشد. هم شبيه بايد شخصي هاي

ب وابسته زيرا است آزاد تغيير براي وابسته متغير البته باشند. رديف يك در گروه است.دو مستقل متغير »ه

كنيد؟رابطه-131 بررسي وابسته و مستقل متغير در را معلولي و علت است.«ي معلول وابسته متغير و علت مستقل »متغير

چيست؟-132 آزمايشي روش در بودن تكرارپذير از مي«منظور باشد شده كنترل شرايط در آزمايش يعنياگر كرد. تكرار دوباره را آن توان

آزمايشتكرا تكرار هنگام در پس است واقعي نتيجه اگر يعني است مهم و اساسي امر يك اگررپذيري و شود تكرار نتايج همان بايد هم بعدي هاي

شود. تكرار كه داشت انتظار نبايستي نباشد درست و واقعي »نتيجه

به-133 آزمايشي روش بخواهيم چيست؟اگر چاره گيرد، انجام دقيق خيلي اينارهچ«صورت اما نداريم آزمايشي شرايط در آن انجام جز اي

مي باعث بيشمسئله در پس شود. مصنوعي رفتار ويژگيشود بررسي مواقع امكانتر آزمايشگاهي شرايط در رواني بههاي (انتقاد نيست پذير

آزمايشي) »روش

دهيد؟-134 توضيح آزمايشگاهي روش در مصنوعي رفتار مثالي ك«با مشاهدهمادراني مورد آزمايشگاهي شرايط تحت قراره آزمايشگران ي

بچهمي با دوستانهگرفتند خود صميميهاي و ميتر رفتار داشتند.تر قرار طبيعي شرايط در كه هنگامي تا »كردند

كنترل معلوليرابطه-نكته: و علت نشانه-ي از وابسته و مستقل است.متغير آزمايشي روش هاي

استيفرضيه-135 چنين ميكم«ما تأثير يادگيري ميزان بر كنيد:«؟»گذاردخوابي پيدا را آزمايش گروه و كنترل گروه وابسته، مستقل، متغير

خو ميزان مستقل: (كمامتغير يادگيريخوابي)ب ميزان وابسته: متغير

خوابيده كم كه كساني آزمايش: ذكگروه فرضيه در كه است گروهي آزمايش (گروه مياند شود)ر

نقطه شاهد: يا كنترل اينگروه در است آزمايش گروه مقابل كسانياي نخوابيدهجا كم اند.كه

است؟-136 همراه مفاهيمي چه با همبستگي همپيش«مطالعات ارتباط، همراهي، متغير.بيني، چند يا دو بررسي »زماني،

چيست؟-137 همبستگي روش با آزمايشي روش پايينهاطرح«تفاوت سطح در همبستگي طرحي به نسبت زيراتري هستند آزمايشي هاي

نميرابطه را معلولي و علت آني از معلوليتوان و علت همبستگي روش اما است همراه معلولي و علت با آزمايشي روش يعني كرد استنباط ها

اما دارد.زمانيهمندارد

دهيد؟-138 توضيح را همبستگي روش مثالي كمد«با افراد لباس تابستان فصل مير همينتر و نرمشود خيابان آسفالت ميطور بينتر اما شود

نمي يعني ندارد وجود معلولي و علت رابطه دو هماين اما شده كم افراد پوشش كه شده نرم خيابان آسفالت دليل اين به يعنيگوييم دارند، زماني

تحت دو هر و هستند تابستان فصل در دو ميهر خورشيد نور نام به ديگر عامل يك وتأثير معلول يك نه هستند معلول دو هر يعني باشند

ببينيد. وابسته متغير در را آن تأثير تا نيست مستقل دستكاري درصدد محقق همبستگي روش در يعني علت »ديگري

كمبيش-139 و همبستگي دهيد؟ترين توضيح را همبستگي متغ«ترين دو بين قدر بيشهر باشد، داشته وجود نزديكي هرير و همبستگي ترين

كم باشند هم از دورتر دارند.قدر را همبستگي »ترين

روان-140 داليلي ميچه همبستگي روش به ترغيب را كند؟شناسان

فرضيه1 از بسياري بررسي روان) امكانهاي آزمايشي مطالعات طريق از نميشناختي بهپذير مثالباشد. كهطور فرضيه دخانياتاين استعمال

بيماري بروز ميباعث جسماني نميهاي را ازشود، استفاده عدم به را ديگري افراد و سيگار استعمال به افرادي كردن وادار طريق از توان

فرضيه اينگونه گفت بايد پس پرداخت مذكور فرضيه بررسي به سپس و كرد وادار صوسيگار همبستگي طريق از را ميها »پذيرد.رت

مي2 همبستگي مطالعات طريق از آزمايشي) مطالعات در اينكار كه داد قرار بررسي مورد محدود زمان يك در را متغيرها از زيادي تعداد توان

ميامكان افزايش ... و بنزين مصرف آب، مصرف برق، مصرف محدود) زمان يك (در تابستان در مثالً نيست. متغيرپذير (چند ).يابد

مي3 ما به مفيدتري اطالعات آزمايشي به نسبت همبستگي تحقيقات دهد.)

Kon
ku

r.i
n



10

مشاهده-141 دهيد؟روش توضيح را طبيعي ميمشاهده«ي انجام هنگامي طبيعي قراري بررسي مورد آزمايشگر دخالت بدون رفتار كه شود

اينمي بدون آزمايشگر يك مثالً رگيرد. بررسي به شود متوجه آزمودني آنكه ميفتار روانها گوشهپردازد. در كه رفتاريشناسي بررسي به پارك

مي هستند كردن بازي مشغول كه »پردازد.كودكاني

دارد؟-142 نزديك ارتباط رويكرد كدام با تحقيقي روش (كردارشناسان)«اين رفتاري »رويكرد

روان-143 مشاهدهدو روش به معتقد كه ببريد نام كردارشناس باشند؟شناس طبيعي »آندرسون-لورنز«ي

مشاهده-144 روش كدامتفاوت و چيست در آزمايش روش با طبيعي بيشي اطالعات روانيك به را مفيدتري و ميتر دهند؟شناس

زيستگاه« و محيط در را رفتار ميمونكردارشناسان زندگي محل در دوربين (نصب طبيعي مهاي آزمايشگاه در نه و جنگل) در قرارها بررسي ورد

بيشمي اطالعات پس روشدهند با مقايسه در را روانآتري به (آزمايشي) ميزمايشگاهي دهد.شناس

مشاهده-145 روش از استفاده خصوص در است؟آندرسون داده انجام مطالعاتي چه طبيعي مشاهده«ي روش از استفاده خصوص در يآندرسون

مطالعه انطبيعي رفتار مورد در مادراي از كودك گرفتن فاصله ميزان خصوص در لندن پارك در را كودكان رفتار او است. داده انجام سان

زيراندازه كودكان كه كرد مشاهده و كرد از3گيري بيش نمي7الي6سال دور مادر از زمينهمتر مطالعه اين رفتارشوند. خصوص در مطالعات ساز

است. بوده »دلبستگي

ل-146 از مشاهدهيكي در اصلي چيست؟وازم طبيعي شركت«ي آگاهي قرارعدم مشاهده مورد كه نداند فرد يعني است مشاهده در كنندگان

مي عوض را خود رفتار زيرا »كند.گرفته

مشاهده-147 مزاياي چرا؟از و چيست طبيعي باشد«ي طبيعي بايد رفتار زيرا مشاهده مورد افراد اطالع »عدم

مشاه-148 كنيد؟دهروش مقايسه آزمايشي تحقيقات با را طبيعي مشاهده«ي روش از كه تحقيقاتي از اطالعاتبسياري شده انجام طبيعي ي

مي فراهم آزمايشي روش با مقايسه در مفيدتري و »كند.سودمند

مشاهده-149 روش معايب چيست؟از طبيعي رفتار1«ي روي آزمايشگر ندارد.) رابطه2كنترل علت) معلوليي »ندارد.وجودو

كنترل عدم روش-نكته: به مربوط طبيعي رفتار بروز فيلمبرداري، آزمودني آگاهي است.مشاهدهعدم طبيعي ي

روانحوزه در تحقيقي ناسيشهاي

روانحوزه-150 در تحقيقي ميهاي تقسيم دسته چند به روان«شود؟شناسي در دانشگتحقيق يعني آكادميك كالً درشناسي و است اهي

مي انجام پژوهشي ميمؤسسات تقسيم دسته دو به كه حوزه1شود.شود تئوريك.) يا محض يا نظري يا بنيادي حوزه2ي (در) كاربردي يا عملي ي

روان حوزه مياين بيماري درمان به معموالً »پردازد)شناس

چيست؟-151 بنيادي تحقيقات پدي«هدف از ما دانش افزايش و بهدهگسترش و نظر مورد ميي رفتار خاص (روانطور كارباشد فقط شناس

مي ميتحقيقاتي خود دانش افزايش به و نميكند درمان به اما »پردازد.)پردازد

چيست؟-152 كاربردي تحقيقات در يافته«هدف از عملي استفاده روانهدف روزمرههايي زندگي در »شناسي

كاربردي-153 تحقيقات مي«چيست؟كليدهاي مطرح چگونه و چرا با كه سؤاالتي عّلي، بررسي روزمره، پيعملي، در كه سؤاالتي يعني شود

مي چگونه (مثل هستند علت دانشيافتن در را خواندن ميزان داد).تون افزايش آموزان

بنيادي بنياديتحقيقات تحقيقات

اصليحوزه كوچكحوزههاي ترهاي

زمينهشناختي در اطالعات مسئلههايپردازش حل و زبان تفكر، يادآوري حافظه، توجه،

جنبهرشدي در انسان اخالقيرشد و هيجاني جسماني، عقالني، هاي

نگرشاجتماعي شامل ديگري با فرد ارتباط چگونگي و گروهنحوه در فرد رهبري و اجتماعي ادراك ها،

قسمترابطهفيزيولوژيك تعيين و رفتار و مغز بين دري مختلف رفتارهاي پديدآيي

فرديتفاوت انسانتفاوتهاي زمينهبين در رفتاريها اختالالت و شخصيت هوش، ي

مي مطرح رابطه اين در كه سؤاالتي و است بنيادي تحقيقات به مربوط جدول اين است:نكته: شكل اين به معموالً شود

حوزه-154 كدام به مربوط اطالعات روانپردازش در تحقيقي حوزهشناي كدام و است؟سي اصلي بنيادي«ي »شناختي-تحقيقات

رشته-155 در روانكار نشانهي چيست؟شناسي ديگرانعالقه«ي و خود رفتار مورد در فرد »ي

رشته-156 در روانكار ميي فرد به كمكي چه ميشناسي افزايش رفتار مورد در را فهم و دانش مجموعهكند؟ صاحب را فرد و غدهد وي ني

مهارت از ميمتنوعي حرفهها از (اعم مختلف كارهاي در كه غيرحرفهكند و مياي كمك او به كند.اي)
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روانهايشغلحوزه در ناسيشي

روان كارشناسي با كه آنمشاغلي انجام به قادر فرد ميشناسي :باشدها

انسانيتجارت اجتماعي/ تحقيقخدمات

پرسنلي تحقيقدستيارمددكاريمدير

عمومي روابط كودكانمشاورهمدير بازاريابيي محقق

فروشنماينده شغليمشاورهي روانيي بهداشت دستيار

تحصيليمشاورهتبليغات تحقيقتحليلي گر

وام روانمتصدي و مشاوره آماريشناسيدستيار دستيار

مي كه مسؤاالتي اين به معموالً شود طراحي جدول اين از است:تواند شكل

مينماينده-157 فروش زمينهي كدام در روانبايستي باشد؟ي داشته مطالعه »تجارت«شناسي

روان-158 يك ميچگونه روانشناس خدمات به مشاورهتواند و حيطهشناسي در حرفهاي خاص بپردازد؟ي سازمان«اي قانون تصويب

مشاورهروان و سالشناسي در كشور رتبهشناروان1381ي كسب از پس دكترا و ارشد كارشناسي مدرك داراي مشاوران و داشتنسان و علمي ي

مي روانپروانه خدمات مشاورهتوانند و دهند.شناسي انجام »اي

انمونهنمونه مهم سؤاالت از ااي مهم سؤاالت از شدهاي ذكر كتاب در كه يك فصل شدهنتهاي ذكر كتاب در كه يك فصل نتهاي

نرم-1 از استفاده تأثير است مايل يامحققي در را آموزشي دانشافزارهاي موارددگيري و كنيد طراحي آزمايشي دهد. قرار مطالعه مورد آموزان

كنيد: مشخص آن در را زير

كنيد.)الف مشخص را مستقل و وابسته متغير

كنيد.)ب معرفي را كنتل و آزمياش گروه

كنترل)ج ببريد.عوامل نام را كننده

پاسخ:

فرضيه بايد بتوانابتدا تا دهيم ارائه را داد.اي پاسخ شده مطرح سؤاالت به طريق آن از

نرم از استفاده ميفرضيه: افزايش را يادگيري عملكرد آموزشي دهد.افزارهاي

نرم از استفاده مستقل: آموزشيمتغير افزارهاي

يادگيري ميزان وابسته: متغير

دانش آزمايش: نرمگروه از كه خوآموزاني يادگيري براي آموزشي كردهافزارهاي استفاده اند.د

دانش شاهد: يا كنترل نرمگروه از كه نكردهآموزاني استفاده خود يادگيري براي آموزشي اند.افزارهاي

نرم از كردن استفاده در فقط گروه دو كننده: كنترل آنعوامل از نكردن استفاده و آموزشي سايرافزارهاي در و باشند داشته تفاوت ها

هوش مثل دانشمتغيرها تغذيه و سالمت وضعيت يادگيري، هوايي و آب متغيرهايشرايط و عوامل ساير يعني باشند يكي ... و آموزان

نتيجه به بتوان تا شوند داشته نگه ثابت يعني شوند كنترل كامالً داشت.محيطي اطمينان آزمايش ي

دوستروان-2 رفتار دارد قصد قرارشناسي بررسي مورد را كودكان مييابي كودكستان حياط به بهدهد، شروع و رفتارفيلمبرداريرود از

مي يادداشتكودكان كار حين در و ميكند انجام ميبرداري استفاده تحقيق روش كدام از محقق اين كاردهد. به را اشكالي چه كند؟

ميروان وارد بينيد؟شناس

پاسخ:

ازمشاهده آزمودني آگاهي كارش اشكال و طبيعي مشاهدهي مزيت گفتيم است. اينمشاهده در است آزمودني آگاهي عدم طبيعي وقتيي جا

مي آنكودكان از كسي ميبينند فيلمبرداري ميها تغيير را رفتارشان روانكند اين بايد آندهد از پنهاني ميشناس فيلمبرداري آنانها تا كرد

دهند. بروز طبيعي رفتار خود از

از-3 كدام هر ميبراي پيشنهاد را تحقيقي روش چه زير كنيد؟موضوعات

دانش از گروهي در مهربانانه رفتار بررسي ابتداييالف) اول آموزان

نفس به اعتماد و افسردگي ميان رابطه بررسي ب)

دانش يادگيري در تدريس روش تأثير آموزانج)

پاسخ:

آزمايشي همالف) آزمايشيبستگيب) ج)
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فصلدوم
درش

تعريفرشد يا رشد مفهوم

پي تغييرات يعني ميرشد اتفاق مرگ تا نطفه انعقاد زمان از كه منظم و دردرپي بلندمدتي آثار داراي و است خاصي نظم و الگو داراي رشد افتد.

مي فرد باشد.زندگي

رشد رشدابعاد ابعاد

اجتماعي. و شناختي عاطفي، رشد)، بعد (بارزترين جسماني

رسش رسشتعريف تعريف

نقشهآمادگ بر مبتني خود كه زيستي برنامهي داراي رسش است، ژنتيك ميي اثر آن بر محيطي شرايط كه است منظم و طبيعي رشد گذارد.ي

است) محيط (تغييرات

يادگيري يادگيريتعريف تعريف

به تمرين اثر بر كه است ميفرآيندي رفتدست و تفكر احساس، (در بالقوه توانايي در دائمي تغييراتينسبتًا و ميآيد ايجاد فرد كند.ار)

زير مورد سه پاسخ يادگيري«نكته: و است.»رسش

رشددست-1 كامل معناي به رشدي-2يابي تغييرات زيربناي

فرآيند-3 دو مشترك محصول رشد

زيستبرنامه رشد ميي تعيين است) رسش به مربوط (كه طبيعي رشناختي معني با لغات اولين سالگي يك در كودك ميكند يكا در يا گويد

مي راه درسالگي يا مي13رود بيان را كلمات اولين درماهگي خزانه18تا13كند ميماهگي رشد آهستگي به او لغات دري ماهگي18كند

بهخزانه او لغات ميي رشد ناگهاني درطور جمله21كند. اولين كلمهماهگي دو دري و كل24اي چند جمالت اولين ميمهماهگي را يعنياي گويد

مي صحبت كوتاه جمالت مثالبا اين تمامي زيستكند، رشد به مربوط است.ها انسان طبيعي شناختي

رشدروانروان رشدشناسي شناسي

روانشاخه علم از مياي فرد زندگي طول در تغييرات تبيين و توصيف به كه است رشتهشناسي از و زيستپردازد مختلف شناختي،هاي

ميشناسيجامعه كمك پزشكي و تربيت و روانتعليم ميگيرد. مربوط انسان زندگي مراحل تمام به رشد بيششناسي ولي بهشود آن تأكيد ترين

دورهمطالعه رواني است. نوجواني و كودكي مطالعهي دنبال به رشد هستند.شناسان ... ي

روان تغييرات (كلنكته: ... مسئله حل تفكر، نظير انسان زيستشناختي تغييرات تأثير تحت رويكردشناختي) نظريدهاي (اين است مغز شناختي

زيست رويكردگرايان به انسانمربوط ما است) جنبهشناس در درها را مشتركي خصوصيات وراثت يعني هستيم هم شبيه رشد از بسياري هاي

زيستبرنامه است.ي داده قرار ما طبيعي و شناختي

مرحله يادنكته: اول ميي صورت يادگيري از قبل رسش يعني: است رسش تاگيري برسد زيستي آمادگي از حدي به بايد كودك ابتدا يعني گيرد

به را بسكتبال توپ ببيند.بتواند بسكتبال در آموزش و تمرين بعد و گيرد دست

اين مهمدر رسش چنيكه اما ندارد وجود به نظر اتفاق دانشمندان بين يادگيري يا است تواناييتر از بسياري كه نيست ون سادگي به ما عادات و ها

برنامهبه از بخشي بهعنوان طبيعي همي با متقابل رفتار يا و مشاهده طريق از بايد بلكه آيند بهوجود افراد ديگر و معلمان والدين، دستساالن،

رويكردرفتاري) يا يادگيري طرفداران به (نظر آوريم

تست تستنمونه نمونه

گزينهكدام-1 از بهيك يادگيري زير ميهاي آيد؟حساب

قد1 افزايش زياد2) كار اثر بر خستگي خواب3) كفش4آلودگي) بند بستن (

ميكدام-2 حساب به يادگيري زير تغييرات از آيد؟يك

پرتاب1 در مهارت كودك2) كشيدن قد تاريكي3) در چشم سازگاري زياد4) كار اثر در خستگي (
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بهيا-3
.. در تجربه اثر بر كه پايدار نسبتًا تغييرات از است عبارت دگيري

آيد. وجود

آشكار1 رفتارهاي توانايي2) بالفعل) نهايي3هاي رفتارهاي توانايي4) بالقول) هاي

محسوب-4 يادگيري گزينه ؟شودنميكدام

شعر1 حفظ توانايي زياد2) كار اثر در خستگي ح3) رياضي) مسائل رانندگي4ل در مهارت (

است؟كدام-5 يادگيري زير رفتارهاي از يك

واليبال1 بازي تاريكي2) به عادت سرما3) اثر در لرزش پستانك4) مكيدن (

است؟كدام-6 يادگيري زير رفتارهاي از يك

عقب1 الكتريكي) شوك اثر در پا تصادف2كشيدن هنگام به درد احساس (

تر3 غذا) نام مقابل در بزاق خوردن4شح غذا هنگام به بزاق ترشح (

نمي محسوب يادگيري غريزه، و عادت احساس، شود.نكته:

رشدويژگي اصلي مشخصات و ها

مرحله--11 فرآيند يك مرحلهرشد فرآيند يك است:رشد پيوسته و مداوم است:اي پيوسته و مداوم اي

آينده در مهمي نقش كودكي دارندحوادث عقيده رشد متخصصان دارد. فرد آيندهسال12ي در مهمي نقش زندگي دراول اگرچه دارند، فرد ي

مي بزرگسالي در حتي و است تغيير حال در هميشه مهارتانسان يكتواند تنها اما باشد داشته متفاوتي آرزوهاي و عالئق و كند كسب جديد هاي

داراي رشد است. تغيير اصل آن و است ثابت او در ومراحلچيز است.مومدامختلف

بيشسؤال نزديكي رويكرد كدام با رشد اول ويژگي دارد؟: تر

روانكاوي جواب:

نظريه به مربوط تصوير دراين رشد غيرقابلميگذشتهي پيوسته، رشد بودند معتقد كه باشد

غيرمرحله و است.تفكيك اي

نظريه به مربوط تصوير مياين حاضر حال در رشد قابي پيوسته رشد معتقدند كه لباشد

مرحله و مرحلهتفكيك رشد (يعني است است).اي قبول مورد اي

زندگيدوره سنيدامنهي ي

تولد-1 از نطفهقبل انعقاد

زندگيطفوليت-2 اول سال دو

اول)-3 (كودكي دبستان از كودكان6تا2قبل (برخي مي3تا1سالگي راه تازه كه را ميساله نوپا نامند)افتند،

دومكود-4 بلوغ)12تا6كي شروع (تا سالگي

بلوغ-5 شروع مي20تا12نوجواني: زماني در را نوجواني پايان (برخي ميسالگي والدين از مستقل و كند كار به شروع فرد كه شود.)دانند

(بزرگ-6 اول)جواني سالگي40تا20سالي

(بزرگميان-7 دوم)سالي سالگي65تا40سالي

باال65پيري-8 به سال

همهدامنهتذكر:تذكر: براي است ممكن و است تقريبي فوق سني سالههاي ده كودكان است ممكن مثالً نباشد. صادق افراد كهي شوند پيدا اي

دوره و برسند بلوغ به شروزودتر زودتر را مستقل زندگي و كار كه هستند نيز نوجوانان برخي كنند. آغاز زودتر را نوجواني ميي وع كنند

مرحله به بزرگزودتر يا جواني ميي وارد اوليه شود.سالي

تست تستنمونه نمونه

ده-1 شدهسالهكودكان بالغ كه چهاي در زندگيدوره«اند دارند؟»ي قرار

كودكي1 نوجواني2) جواني3) اول4) كودكي (
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سن- 2 در كه مي18فردي كار به شرع مستقسالگي خود والدين از و ميكند چهل در زندگيدوره«شود دارد؟»ي قرار

دوم1 كودكي نوجواني2) جواني3) اول4) كودكي (

دامنه نمينتيجه: توجه سن به و است تقريبي سني ويژگيهاي به بلكه ميكنيم توجه افراد كار و كنيم.ها

روان-3 ديد بزرگاز رشد دورهشناسان كدام در اول مسالي اتفاق زندگي افتد؟ ياي

جواني1 نوجواني2) ميان3) دوم4سالي) كودكي (

فرآيندي--22 فرآينديرشد دارد: هايهاي جنبهجنبهو  گراستگراستكل كلرشد دارد:مختلف  مختلف

مهارت توالي و بدني تغييرات شامل كه جسماني رشد متخصصان، ميبرخي قرار مطالعه مورد را است حركتي متخصصان،هاي برخي دهند.

يادگيري زبان، ادراك، شامل ميرشدشناختي قرار مطالعه مورد را تفكر روانيو رشد متخصصان، برخي و هيجانات،-دهند شامل اجتماعي

مي مطالعه را فردي بين روابط و كنند.شخصيت

رسيدهامروزهاما نتيجه اين به جنبهمتخصصان و ابعاد كه مياند تأثير هم روي رشد مختلف جنبههاي تغييرات به جنبه يك تغييرات و يهاگذارد

كل فرآيندي رشد يعني دارد بستگي گراست.ديگر

دوستانش نزد كه ميمحبوبيتنوجواني محبوبيت اين هيكلدارد. بلند، (قد جسماني رشد از ناشي رشدتواند بدني)، مهارت و قدرت داراي و دار

خوب به مثالً همكاري (صميميت اجتماعي رشد و است) خوب درسش مثالً خالقيت و (هوش ميشناختي برقرار ارتباط ديگران با باشد.ي كند)

انعطاف--33 رشد انعطاف در رشد دارد:در وجود دارد:پذيري وجود  پذيري

يعنيانعطاف دورهظرفيتپذيري زندگي. منفي يا مثبت تجربيات مقابل در تغيير براي انسان ميداشتن رشد مثالًطوربهتواندي يابد تغيير ناگهاني

ا بعد بوده دوستانش نفرت مورد كه پرخاشگري مهارتكودك تمرين و يادگيري آنز اجتماعي پايگاه اجتماعي، ميهاي بهبود موردها و يابد

مي قرار خود همساالن انعطافپذيرش ميگيرند. وپذيري نقايص تا كند كمك انسان به رشديتواند كند.اختالفات رفع را

ويژگي بين در انكته: و رشد بودن پيوسته و مداوم رشد، اصلي مشخصات و مينعطافها نقض را همديگر رشد رشدپذيري بودن مداوم زيرا كنند

انعطافمي اما دارد، تأثير آينده حوادث در گذشته حوادث و است پيوسته و مداوم رشد ميگويد ميپذيري فرد بهگويد تغيييرتواند ناگهاني طور

كند.

تست تستنمونه  نمونه

ويژگيكدام-1 از رايك همديگر رشد اصلي مشخصات و ميها كنند؟نقض

كل1 انعطاف) با رشد بودن رشدگرا كل2پذيري رشد) بودن مداوم با رشد بودن گرا

انعطاف3 با رشد بودن مداوم رشد) زمينه4پذيري تحت رشد رشد) بودن مداوم با است فرهنگي ي

زمينه--44 تأثير تحت زمينه رشد تأثير تحت تاريخيرشد شرايط و تاريخيها شرايط و دارد:--ها قرار دارد:فرهنگي قرار  فرهنگي

وانمي تصوير فرهنگتوان همه براي رشد از گروهحدي يا و اجتماعي طبقات ويژهها، الگوهاي جامعه هر بود. قائل مختلف نژادي باورها،هاي از اي

مهارتارزش و رسوم و عادات ميها، منتقل بعدي نسل به كه دارد بهها در زيادي تأثير فرهنگي، و اجتماعي الگوهاي اين وكند. صفات آمدن وجود

دارد.شايستگي فرد در ها

تست تستنمونه  نمونه

ژاپني«-1 كه مسئله هستنداين پركار مسئله»ها چه تأثير دارد؟تحت قرار اي

زمينه1 اجتماعي) فرهنگي2هاي و تاريخي الگوهاي فرهنگي3) و اجتماعي الگوهاي فرهنگي4) و اجتماعي شرايط (

پاسخ:

واسطه به تك-1يرشد جنگ، (مثل اجتماعي وتغييرات هستند) تاريخي حوادث از جزئي كه انقالبجنبش-2نولوژي (مثل اجتماعي ها)هاي

مي شيوهتأثير به نسل هر ناپلئون) (مثال ميپذيرند. رشد خودش ميي تغيير بعدي نسل براي را دنيا نسل هر و ويژگيكند ودهد. ها

ا و فرهنگي آثار تفاوت باعث و دارند تفاوت هم با رشدي ميخصوصيات فرهنگيجتماعي بين مطالعات تفاوتها شباهتشوند. فرهنگيو هاي

مي نشان گوناگون جوامع در دهد.را
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ديدگاهنظريه و رشدها هاي

جنبه از يكي به معموالً رشد متخصصان بيشچرا رشد ميهاي توجه آنتر زيرا نميكنند؟ پيچيدگيها تمام توصيفتوانند هم با را انسان رشد هاي

مطالعهو به متخصصان برخي مثالً كنند. ميتبيين شناختي ...)ي و حافظه هوش، (تفكر، پردازند

جنبه به ميبرخي توجه انسان شخصيتي و عاطفي روانيي متخصصان معموالً كه قادر-كنند تنهايي به كدام هيچ بدانيم بايد اما هستند. اجتماعي

ارائه نظريهبه دربارهي كامل ناي رشد جنبهي به رشد در بايد و كرد.يست توجه گوناگون هاي

مجموعه پيشنظريه: از ميفرضاي كمك مشاهدات تبيين و توصيف به كه مفاهيم و كند.ها

نظريه چرا است؟سؤال: متفاوت هم با رشد هاي

جواب:

به1 انسان) تعريف در نظر اختالف دارند.2دليل يادگيري و رسش مفهوم به كه نگاهي (

طبقه3 دارند.) تفاوت هم با رشد مراحل بندي

پياژه نظريهنظريه ژان شناختي پياژه ي ژان شناختي ي

روان هر از بيش سوئيسي پياژه دربارهژان ديگري است.شناس كرده مطالعه كودكان تفكر ي

درباره-1 است.او كرده مطالعه كودكان تفكر ي

پاسخ- 2 ميبه توجه كودكان غلط كند.هاي

يك-3 در كودكان گفت سؤالدورهاو به معين سني جوابي ميها، معين غلط دهند.هاي

نمي-4 سادگي به كوچكپس كودكان كه گفت بزرگتوان كودكان از بهتر يا بزرگتر با مقايسه در كودكان كلي كمطور بلكههوشساالن، ترند

آن در عمل) الگوهاي يا تفكر الگوهاي (ساختارهاي، تفكر اسفرآيندهاي متفاوت ت.ها

مي-5 كمك انسان به كه است اساسي فرآيند يك هوش پياژه ديدگاه كند.از سازگار محيط با را خود تا كند

كنوني-6 محيط شرايط و تقاضاها با را خود فرد يعني سازد.سازگاري هماهنگ اش

پياژه-7 ديدگاه آناز عين در كودك يعني است جانبه دو شناختي سازگاري تاين به قادر همكه است محيط برابر در خود شناختي چنينغيير

ببرد.مي كار به محيطي مختلف شرايط در را خود شناختي ثابت الگوهاي تواند

مي- 8 رشد كه همانگونه ميكودكان تبديل پيچيده به را خود ساده شناختي ساختارهاي ساله:كنند سه كودك يك شناختي ساختار هر«كنند.

مي حركت كه زچيزي خورشيدكند مثل است. ؛».نده

مي ساختارشناختي اين به به مدتي از كه:بعد است.«رسند زنده كند حركت خودش توسط كه چيزي هر بلكه نيست زنده متحركي چيز به»هر

مي مدتي از پس نتيجه كهاين زنده«رسند موجود ويژگيهر از بايد زنده موجود و نيست متحرك لزوماً نفساي مثل ديگري كشيدن،هاي

بزرگ يك شناختي ساختارهاي به يعني باشد؛ برخوردار ... و ميتوليدمثل مرحلهسال يك از كودك پس مرحلهرسد، به شناختي شناختياي اي

مي قدم ميديگر پيدا مختلف سنين در شناختي ساختارهاي و يكسانگذارد و مشابه اشياي از است ممكن مختلف سنين در كودكان يعني كنند

پاسختف مختلف سنين در يكسان سؤاالت به و باشند داشته متفاوتي بهسيرهاي زندگي تجربيات براساس فرد مداد) (مثل بدهند. گوناگون هاي

مي پيدا دست جديد شناختي كند.ساختارهاي

واژه واژه كليد  هاهاكليد

روان در پياژه رويكرد شناختي، فرآيندهاي سازگاري، هوش، كودكان، اتفكر شناختي زمينهشناسي، هر در او نظر يعني رويكردست اين به اي

نظريهبرمي نام خاطر همين به نظريهگردد او ميي پياژه ژان شناختي باشد.ي

تست نمونهنمونه تستهاي  هاي

است؟-1 صحيح عبارت كدام پياژه ديدگاه از

بزرگ1 از كودكان كم) كوچك2ترند.هوشساالن، كودكان بزرگ) كودكان از كمتر رند.ت هوشتر

بزرگ3 و كودكان در تفكر فرآيندهاي هستند.) هم شبيه بزرگ4ساالن و كودكان مالحظه) قابل تفاوت هوش ميزان در ندارند.ساالن اي

كنوني- 2 محيط شرايط و تقاضاها با را خود كه باشد قادر فردي وقتي پياژه نظر چيست؟از نشانگر كند، هماهنگ اش

فرد1 سازگاري هو2) رشد فرد) فرد3شي شناختي رسش فرد4) اجتماعي رشد (

مقايسه-3 در پياژه، بزرگنظر با كودكان .........ي كه است اين ساالن

كم1 كودكان بزرگهوش) از است.2ساالنند.تر يكسان رشد طول در شناختي ساختارهاي (

بزرگ3 همه مرحله) به ميساالن انتزاعي ت4رسند.ي فرآيند آن) است.فكر متفاوت ها
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مقدمه
خانواده يك در آلمان فرانكفورت در اريكسون رواناريك رويكرد تأثير تحت خود زندگي دوران در او آمد. دنيا به دانماركي وي گرفت قرار كاوي

جامع نظام به رابعدها آن و گشت معتقد روتري زندگي جريان در را افراد رشد اساس، اين بر و كرد داد.دنبال قرار بررسي مورد (عاطفي) اني

مي كامل رشد، مختلف مراحل طي افراد شخصيت كه بود معتقد افراداريكسون او نظر از ميدرشود. عبور مرحله هشت از هرزندگي در و كنند

بحران رشد از تعارضمرحله و روانيها مي-هاي تجربه را موفقاجتماعي حل صورت در كه تعارضكنند آن بحرانآميز ميو آمادگيها با توانند

مرحله ميوارد بعد ميي خطر به آنان رواني سالمت و شد آسيب دچار صورت اين غير در و بحرانشوند واقع در اريكسون نظر به نوعافتد. ها

مي باعث كه است محيط با كنرويارويي كنترل را خود زندگي از مرحله هر جديد، تقاضاهاي با مطابق فرد مرحلهشود هر خاصند. بحران رشد ي

مي فرد و شده موجب را فرد شخصيت و رفتار در تغيير مقداري كه دارد را بهخود فقطتواند البته دهد پاسخ بحران آن به منفي يا مثبت صورت

مي فرد شخصيت بحرانزماني با شدن مواجه توان و نيرو و دهد ادامه خود طبيعي رشد به مرحلهتواند همراه بهها را بعدي بحراني كه آورد دست

با سازگاري به قادر خود كه دارد وجود كمي احتمال باشد شده حل مرحله يك بحران كه زماني پس باشد. كرده حل را زندگي قبلي مراحل

نيست.مرحله هم ناممكن امر اين اگرچه شود بعدي ي

روانينظريه اريكسون-ي اجتماعي
پس:

بود-1 معتقد مياريكسون كامل رشد مراحل طي افراد شخصيت شود.كه

بحران- 2 خود، رشد از مرحله هر در تعارضكودك و بهها را موفقيتهايي مرحلهطور براي تا كند حل باشد.آميز آماده بعدي ي

بحران-3 ميحل باعث بزرگها مسائل با تا جنبهشود كه روانتري روبهي دارند، رشناختي سالمت و شود اينرو غير در كند تأمين را خود واني

مي خطر به او رواني سالمت افتد.صورت

روان-4 رويكرد به معتقد است.اريكسون بوده كاوي

اريكسون اريكسونكليدهاي  كليدهاي
بحران-تعارض-بحران-شخصيت حل و كنترل

پياژه پياژهجدول  جدول

تقريبي سن
يمرحله

شناختي
روش يا شناختي تجربهساختارهاي هاي

تا-1 حركتي-حسيسالگي2تولد

توانايي از حسينوزادان كشف-هاي براي خود حركتي

مي استفاده آن فهم و دارايمحيط تولد هنگام در كنند،

قادرندبازتاب مرحله اين پايان در و هستند ارثي هاي

پيچيده حسيرفتارهاي كنند.-ي هماهنگي را خود حركتي

مرحله با كلبرگمصادف قراردادي از قبل ي

دبستان)(دوره از قبل ي
عملياتيسالگي7تا2- 2 پيش

مي استفاده زبان) و (تصور نمادها از محيطكودكان تا كنند

آن بفهمند. يا كنند درك را خود اشخاص،پيرامون به ها

آن ظاهر براساس امور و مياشياء پاسخ تفكرها و دهند

اينآن يعني است، خودمحوربين ميها تصور كهكنندگونه

آن مانند را دنيا نياز ميديگران بينند.ها

مرحله با (برابر كلبرگ قراردادي )15تا7ي

دبستان) (سنين استقرايي استدالل +
عينيسالگي11تا3-7 عمليات

مي كسب را شناختي عمليات دركودكان را آن و كنند

مي نشان خود آنرفتارهاي تواناييدهند. اين به ها

ناي ميشناختي عليل اشيا كه تغييراتشوند رغم

هستند. اشياء همان كنند، پيدا است ممكن كه ظاهري

پايه كودكان در منطقي ميتفكر شود.ريزي

مرحله با برابر اريكسونتقريباً پنجم ي

بي20تا13{( مقابل در هويت هويتي})

مرحلهمي با برابر + قرارداديباشد مافوق ي

) استداللساله17و16كلبرگ + بعد) به

مي نوجوانان مخوص (كه باشد.)قياسي

بعد4-11 به سالگي
ذهني عمليات

(صوري)

دوباره (نوجوان) دوره اين در شناختي عمليات

ميسازمان بهدهي امكانشود نوجوانان به كه طوري

كنندمي فكر خود شناختي عمليات روي بر كه دهد

د(درباره كنند). تفكر خود تفكر تفكري مرحله، اين ر

مي (فراشناختي)انتزاعي شود.
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تقريبي سن
بحران يا مرحله

اجتماعي-رواني
اجتماعي تأثيرات و مهم حوادث

تا بيسالگي1تولد مقابل در اعتمادياعتماد

مي ياد مراقبنوزادان به بايد خود اساسي نيازهاي ارضاي براي كه اعتمادگيرند خود هاي

بنابراي نظركنند. در دنيا كنند كوتاهي يا و بزنند سرباز كار اين از كودك مراقبين اگر ن،

مي خطرناك آدمكودك و ميشود اعتماد غيرقابل او نظر در نيز مادرها دوره، اين در شوند.

دارد.به مهمي نقش اجتماعي عامل يك عنوان

بيسالگي20تا12 مقابل در هويتيهويت

از گذر دوره دوره، مياين مطرح مهم سؤال اين نوجوانان براي و است بلوغ به شودكودكي

كيست«كه بهآن»م؟من ايفايها در رو، اين از هستند، خود اجتماعي و شغلي هويت دنبال

به بزرگنقش يك ميعنوان سر به ابهام و گيجي در همسال دوره اين (در ازبرند. ساالن

هستند. مهم اجتماعي )عوامل

باالسالگ65 به ي

پيري) (سنين

در وحدت و پارچگي يك

سرخوردگي و نااميدي مقابل

گذشته به مرحله اين در ميپيران نگاه خود بهي يا گذشته زندگي باكنند؛ زندگي عنوان

مي نگريسته شاد و مولد بهمعني، يا و قولشود نااميدي، از سرشار زندگي اهدافعنوان و ها

تجربه نيافته، زانجام نتيجهي و محصول اجتماعي و شخصي نيزندگي و بحران آخرين اين ي

مرحله ميآخرين تعيين را زندگي كند.ي

 سؤالسؤال

مرحلهمرحله-1 كدام با تقريباً كلبرگ سوم مرحلهي كدام و پياژه دارد؟ي مطابقت اريسكون ي

مرحلهمرحله- 2 كدام با (پياژه) صوري عمليات شناختي روانيي رشد دارد؟اج-ي مطابقت (اريكسون) تماعي

گناه1 احساس برابر در ابتكار تنهايي2) برابر در صميميت بي3) برابر در هويت حقارت4هويتي) برابر در مهارت (

پياژه-3 نظر خودمحوري«براساس تفكر و نمادها مي»كاربرد صورت شناختي مراحل از مرحله كدام گيرد؟در

ذهني1 عمليات پيش2) حسي3عملياتي) سالگي11تا7)4حركتي-)

مرحله4 نظريه) در قراردادي بهي كلبرگ اخالقي استدالل مرحلهي كدام با تقريبي دارد؟طور مطابقت پياژه شناختي رشد ي

حسي1 عمليات2حركتي-) از قبل عيني3) عمليات صوري4) عمليات (

دورهويژگي خصوصياترشد و تولدها از قبل كودكيوي

از دورهدوره قبل ازي قبل تولد تولدي

مي شروع نطفه انعقاد زمان از انسان ميرشد تشكيل را تخم سلول مادر، تخمك يك با اسپرم يك كه زماني تخمشود سلول هر تا46دهند

) كه23كروموزوم و23جفت) پدر اسپرم از مي23كروموزوم تشكيل را آن مادر تخمك از .دهدكروموزوم

سوم و بيست دارد.جفت تفاوت يكديگر با مادر و پدر در كروموزوم سوم و بيست جفت ديگر عبارت به است. جنسيت تعيين ديگربهعامل عبارت

يكسان22تا جفتجفت در اما يك23اند شامل جفت اين پدر در يعني دارند يكxفرق و استyبزرگ جفت(Xy)كوچك مادر در كه حالي در

شد2xاز23 تشكيل ميبزرگ فقط مادر پس است كروموزومه زنxتواند هميشه (يعني بدهد فرزندش به واژهرا هستند دخترزا پسرزاها زن ي

حالي در است) ميغلط پدر كروموزومكه بنابراينyياxتواند است، پدر فقط جنسيت تعيين عامل پس بدهد فرزندش به احتمالي4را تركيب

نوع دو نهايتًا اما دارد داريم:وجود پسر و دختر

مي نشان تصوير مياين مادري و پدر هر كه كروموزومدهد از احتمالي تركيب چهار بهتوانند را جنسي آورند.هاي وجود

پدر كروموزوم         هاي

44 xy+++

مادركروموزوم         هاي

44 xx+++

ــپرم اس 22اووم 22 22 22 22 22 22 22y y x x x x x x+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

ــوت زيگ 44 44 44 44xy xy xx xx+++ +++ +++ +++
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(زيگوت): مرحلهمرحله اول (زيگوت):ي اول  ي

هفته ميدو تبديل سلول چندين به سلول يك اول/ ميي سلول توده يك به تبديل و سلوشود توده اين استشود متصل مادر رحم ديواري به لي

تغذيه براي مادر و جنين بين ارتباط مي و شود.برقرار

(روياني): مرحلهمرحله دوم (روياني):ي دوم  ي

بيش8تا3يهفته مي/ مشخص بدن اجزاي و اندام سريعتر رشد و است.شوند تر

جنيني مرحلهمرحله جنينيي  ي

ماهيچه8يهفته مركزي عصبي سيستم مرحله اين در تولد/ استختا و ميوانها ظاهر توليد اندام و دارند سريعي رشد هفتهها بين تا24يشود.

مي7تا6(27 كه رسيده رشد از حدي به جنين بيشماهگي) ماندن ولي بماند زنده رحم از خارج درتواند طبيعي رشد موجب مادر رحم در تر

مي عضالت و حركات شود.ادراك،

و قبل رشد روي محيطي عوامل آيا است؟سؤال: تأثيرگذار تولد از بعد

مي محيطي عوامل بله، ازجواب: (مثالً مادر سن مثل عواملي كند پيچيده و دشوار را تولد فرآيند و را تولد از قبل رشد از18تواند بعد تا 35سال

تغذيه كيفيت و افسردگي) اضطراب، (ناراحتي، هيجاني حالت براسالگي) است. اثرگذار جنين روي مادر بارداريي دوران در مادر اگر مثال ي

به3خصوصاً مرده نوزاد است ممكن شود تغذيه سوء دچار آخر كميماه دچار است ممكن همچنين باشد، داشته رشدي نارسايي يا بيايد. دنيا

كج تحريكتحرك، و الكل)خلقي مخدر، مواد تنباكو، ميد، و (تاليد داروها مصرف مثل ديگري عوامل شود. موادبيماريپذير سيفليس) سرخچه، ها

پرتونگاري پرتوگرافي و سرب) (جيوه، ميشيميايي و ها مادر سن منحني شود. آن به رساندن آسيب موجب و كند وقفه دچار را جنين رشد تواند

شكل به تقريباً نوزاد و جنين باشد.ميUمرگ

كم جنيننكته: و نوزاد مير و مرگ ميزان بينترين مي35تا20تقريباً باشد.سال

جسماني جسمانيرشد  رشد

زندگي) اول سال (دو طفوليت

خواب1-70 وقت %

گريه- 2 طريق از ارتباط

(وزن-3 چشمگير جسماني مي4رشد برابر دو قد شود)برابر

مهارت-4 باعث كه مغز تدريجي و طبيعي ميرشد زدن) چنگ (مثل حركتي شود.هاي

) اول سال)6ات2كودكي

مي-1 نظر به الغر آنعموماً بدن پاييني قسمت زيرا (تنهرسند. بيشها رشد صورت) و (سر باال قسمت به نسبت پاها) و دارد.ها تري

بخش- 2 به نسبت مغزي رشد و وزن و قد مداوم بيشافزايش سرعت ديگر (درهاي دارد. مغز5تري وزن بزرگ90سالگي است.)% سالي

بيشت قوي-3 هماهنگي باعث مغز رشد و شده آنر بدن اعضاي بين آنتر خود و ميها محيط با شود.ها

مهارت-4 بستن.بهبود كفش بند مثل دارند. مشكل ظريف حركات در ولي پريدن و رفتن باال مثل درشت حركتي هاي

70
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) دوم سال)11تا7كودكي

مهارت ها:فراگيري

مهارت-1 آفراگيري بدون بزرگها بهموزش تفاوتساالن و جسماني رشد آهنگ كندي دوره اين در كافي بدني رشد رشددليل در جنسي هاي

توانايي ميو ناچيز جسمي شود.هاي

مي- 2 باعث جسماني كند مهارترشد دبستاني كودكان بهشود را حركتي كردن،هاي اره چكش، از استفاده مثل دهند انجام خوبي

شدوچرخه ...سواري، و نا

 شناختيشناختيرشدرشد

زندگي) اول سال (دو طفوليت

ضعيف-1 بينايي اما فعال شنوايي و بويايي حس

مي- 2 رشد سرعت به ولي است محدود حافظه كند.ظرفيت

است.-3 دشوار اطالعات بازيابي ولي سهولت با اطالعات ثبت

كوتاه.-4 جمالت سالگي دو در كلمه دو تا يك سالگي يك در

ميدر-5 نگاه را خود كند.آينه

) اول سال)6تا2كودكي

دريچه-1 از منحصراً را خود پيرامون محيط و دنيا (كودك ميخودمركزي خود ذهن ميي تصور و ميبيند او مانند را دنيا ديگران بينند.)كند

تفريق.- 2 و جمع نه اما اعداد در اساسي اصول فهم و اعداد شمارش

مسئل-3 حل والدين.رشد راهنمايي با البته حافظه و ه

ذخيره-4 ندارد.در مهارت اطالعات بازيابي و سازي

فوق-5 ميرشد استدالل رشد باعث كه زبان شود.العاده

است.-6 بهتر او زبان رشد باشد، غني مكالمه نظر از كودك اطراف محيط هرچه

) دوم سال)11تا7كودكي

ش-1 رشد در عمده سازمانتغييرات كودك تفكر و بيشناختي ميدهي منطقتر با و ميشود شود.تر

برنامه- 2 ميتوانايي پيدا ميريزي استفاده يادآوري و مسئله حل براي خود شناختي منابع از و كنند.كنند

مي-3 پي خود قدرت و ضعف نقاط برند.به

مي-4 پيدا خوبي تمركز و انتخابي دورهتوجه برخالف ميكنند، پرت سادگي به آنان حواس كه قبل شود.ي

توانايي-5 حافظهافزايش ذخيرههاي راهبردهاي از استفاده و كودكان اطالعاتي بازيابي راهبردهاي از استفاده نيز و اطالعات سازي

مي-6 باعث كه اطالعات پردازش ظرفيت و سرعت سريعافزايش كودكان بيششود ظرفيت از و كنند فكر شوند.ترتر برخوردار كردن فكر براي ي

فوق-7 رشد و كودكان تفكر شدن خزانهالعادهمنطقي زبان.ي دستور و لغات ي

از- 8 قبل تا سنين10كودكان نيست. دشواري يك زبانگي دو پس هستند، دوم زبان براي يادگيرندگان بهترين شروع4-5سالگي سالگي

البته است، دوم زبان آموزش براي بهخوبي اما دارد، برنامه و معلم و مادر و پدر كودك، فرد به بستگي آن در موفقيت دوميزان كلي طور

مي افزايش را كودكان شناختي توانايي اوليه، دهد.زبانگي

سؤال و سؤالنكته و  نكته

دورهسريع-1 چه به مربوط رشدي تغييرات طفوليتترين است؟ اي

دوره- 2 چه به مربوط جسماني رشد تند طفوليتا آهنگ است؟ ي

دوره-3 چه طفوليتدر است؟ محدود حافظه ظرفيت اي

مي-4 شروع سني چه در اعداد در اساسي اصول فهم و اولشمارش كودكي شود؟

دوره-5 چه به مربوط جسماني رشد كند دومآهنگ كودكي است؟ اي

دوره-6 چه دومدر كودكي دارد؟ سازنده و مثبت ظاهري فرد اي
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اجتماعيهيجانيهيجانيرشدرشد اجتماعيو  و

زندگي) اول سال (دو طفوليت

مي-1 پيچيده كم كم هيجانات اين ولي خنده و گريه مثل ساده شود.هيجانات

است.- 2 مادر توسط خصوصاً كه است اوليه اجتماعي و عاطفي نيازهاي از امنيت احساس

مي-3 باعث او از تواناييحمايت به نسبت كودك اعتمادشود و كند شك خود بههاي نفس نياورد.به دست

) اول سال)6تا2كودكي

ميشكل-1 پيدا كودكان در مستقل نسبتًا رفتار و مثبت شكل به خود مفهوم شود.گيري

هيجان- 2 و عواطف دادن زيادهنشان بدون دوستان و والدين به نسبت خود خودمحوري.هاي و روي

مهارت-3 و نفس به اعتماد اجتماعيرشد هاي

تفاوت-4 شدن شكلمطرح در كه جنسي نقش و جنسي عواملهاي هم و فرهنگي و اجتماعي استانداردهاي هم جنسي رفتار گيري

زيست و دارند.فيزيولوژيكي دخالت شناختي

) دوم سال)11تا7كودكي

دوره-1 در ولي است محدود دبستان از قبل كودك اجتماعي گستردهمحيط دبستان ميي وتر محيطشود با ميكودك آشنا جديد شود.هاي

ساالن.- 2 هم با رقابت حال عين در و دوستي روابط ايجاد

بزرگ-3 با اجتماعي روابط تعارضايجاد ايجاد به منجر گاه كه آنان از اخالقي ارزهاي يادگيري و معلمان مثل خانوادهساالن ميان اخالقي هاي

مي اجتماعي محيط شود.و

اف-5 ساير گروهدرك و اينراد دريافتن و انگيزهها كه داد قرار قضاوت مورد ظاهرشان رفتار براساس تنها نبايد را ديگران نيازهايكه و ها

مهم افراد آندروني ظاهري رفتارهاي از هاست.تر

هم-6 گروه يافتن اهميت و خود ناتوانايي و توانايي به دستهآگاهي ابتدا كه بعدساالن ولي است ميجمعي محدودتر شود.ها

مي-7 نشيني گذشته اوقات كنند.گاهي

دورهويژگي در خصوصياترشد و نوجواني:ها ي

نوجواني: آن20تا12سن منفي جهات بر رشدي تغييرات مثبت جهات اجتماعي هيجاني، شناختي، فيزيولوژيك، دوره، اين تحوالت سال،

به را فرد و دارد غلبه مشكالت) و مي(دشوارها نزديك كند.كمال

نگران نادرستكنندهمسائل درك به بلكه ندارد بستگي رشد تحوالت و تغييرات به دارد؟ بستگي چيز چه به نوجواني دوران ياوالديني جامعه ،

خود دارد.نوجوانحتي بستگي

مهم جسماني: رسشرشد و سريع جسماني رشد دوره اين در است. بلوغ جسماني، تغييرات دورهترين به ميجنسي پايان كودكي وي دهد

بالقوه توانايي و شكل اندازه، به را مينوجوان نزديك جنسي ميي تشديد هورموني فعاليت دوره اين در اينكند. قبل از يعني شروع) (نه شود

ميهورمون تشديد دوره اين در بودند كرده فعاليت به شروع هورمونها اين تستوستشود. پسران در پروژسترونها و استروژن دختران در و رون

منزلهفعاليتتشديداست. به هورموني اعالمهاي است.دورهشروعي بلوغ ي

سؤال سؤال

عوامل- چه به بلوغ دارد؟يسن بستگي

وراثت2جنس-1 جغرافيايي3) عامل فرهنگي-)

بدن-4 سالمت5ساختمان و تغذيه وضعيت اجتماعي6) و عاطفي روابط (

منزلهك- به مورد دورهدام شروع اعالم است؟ي بلوغ ي

جسماني1 تغيير بين2) سنين ناگهاني143تا8) رشد هورموني4) فعاليت تشديد (

مي بالغ پسران از زودتر سال دو تا يك دختران آنجنس: تجربهشوند. را متفاوت بدني تغييرات و تحوالت يكسان سنين در پسران) و (دختران ها

كنند.مي
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به بين وراثت: دختران غالباً دارد. مصداق دختران ماهانه عادت مورد در مي14تا11خصوص مرحله اين به ميسالگي ولي بينرسند 18تا9تواند

كم (يعني يابد. تغيير سنسالگي بيش9ترين مي18ترينو باشد)سال

ماهان عادت نيستند) هم (شبيه تخمكي دو دوقلوي بهخواهران را باه متوسط مي13طور شروع يكديگر از فاصله يكماه دوقلوهاي اما كنند،

(به حدودتخمكي تنها متوسط هستند).3طور هم (شبيه دارند فاصله هم با ماه

جغرافيايي ك-عامل مثالً است، متفاوت ديگر نژادي گروه به نژادي گروه ازيك و ديگر كشور به كشوري از بلوغ سن وفرهنگي: آب كه شورهايي

گرم ميهواي ايجاد آن نوجوانان براي زودتري بلوغ دارند، ميتري بلوغ به زودتر كه كساني آمريكا در بهشود، از:رسند عبارتند ترتيب

آفريقايي1 آمريكايي2هاآمريكايي-) آسيايي3هااروپايي- ) هاآمريكايي- )

تست تست نمونهنمونه

عامل به توجه ..مي»نگيفره-جغرافيايي«با براي بلوغ سن شروع آمريكا در كه گفت توان

آمريكايي1 آسيايي) از ديرتر ميآمريكايي-ها اتفاق آفريقايي2افتد.ها آمريكاييآمريكايي- ) از زودتر ميها اتفاق افتد.ها

آسيايي3 اروپاييآمريكايي- ) از زودتر ميها اتفاق آمريكايي4افتد.ها آفريقايي) از ديرتر آسياييها و ميها اتفاق افتد.ها

 

بدن: بدن:ساختمان ميساختمان بلوغ به زودتر غيرفعال و چاق كوتاه، ميافراد بلوغ به ديرتر ورزشكار و فعال الغر، بلند، افراد ماهانهرسند، عادت شروع رسند.

حدود به بايد دختر (وزن دارد. بستگي بدن چربي از معيني مقدار تراكم و45به ديرتر دارند كمتري بدن چربي كه ورزشكار دختران برسد). كيلو

مينامنظم شروع را ماهانه عادات دختران متوسط از كنند.تر

سالمت: و تغذيه سالمت:وضعيت و تغذيه ميوضعيت شروع زودتر نسل اين براي بلوغ پس است، بهتر تغذيه وضعيت گذشته به نسبت شدهامروزه باعث مسئله (اين شود

بل تجربه نسل كنند)هر شروع زودتر سال دو تا يك را وغ

توسعه كشورهاي در تغذيه ميوضعيت توسعه حال در كشورهاي از بهتر توسعهيافته كشورهاي در بلوغ سن بنابراين پايينباشد، ازيافته است، تر

توسعه كشورهاي به نسبت توسعه حال در كشورهاي در تغذيه وضعيت بلوغطرفي سن پس است بهتر توسعه)نيافته حال (در كشورها اين در

توسعهپايين كشورهاي از است.تر نيافته

اجتماعي: و عاطفي اجتماعي:روابط و عاطفي تعارضروابط و دختران زودرس بلوغ فشارهايبين سردتر، عاطفي روابط هرچه يعني دارد وجود همبستگي او خانوادگي هاي

بيش خانوادگي فاصلهرواني و باشد والدينتر و نوجوانان بين عاطفي پايينبيشي سن در و زودتر بلوغ باشد، عواملتر همين اما است. تري

مي پسران براي خصوصاً بلوغ ديررسي شود.موجبات

ناگهاني ناگهانيرشد  رشد

ويژگي از كه است ناگهاني جسماني رشد دورهمنظور ميهاي تغيير سرعت به بدني تناسب يعني است، بلوغ اندازهي و بزرگكند سرعت به بدن ي

شود.مي

ناگهاني:يژگيو رشد ناهماهنگي1هاي پيش2) غيرقابل مي3بيني) اتفاق بدن اجزاي همه در افتد.)

از: است عبارت رشد انگشت1ترتيب پاها2ها) كف پا3) ساق (

بازوها4 باالتنه5) سر6) (

مي رشد كه بدن قسمت آخرين نها(نكته: رشد به كه بدن قسمت آخرين و است باالتنه ميكند خود مييي سر بهرسد نوجوان ترتيبباشد) خاطر

مي سركوچك و كوتاه باالتنه و باريك كمر و بزرگ پاهاي داراي موقتاً ميرشدي خود نهايي رشد به كه بدن قسمت آخرين گفتيم بهشود رسد

بزرگاندازه ميساليي مياش سر باشد.رسد

به پاهاينوجوان داراي موقتاً رشدي ترتيب ميخاطر كوچك سر و كوتاه باالتنه و باريك كمر و رشدبزرگ به كه بدن قسمت آخرين گفتيم شود

مي خود اندازهنهايي به و بزرگرسد ميساليي مياش سر (سالرسد اينباشد از بعد اندازهها اينكه دليل به شده) مشخص او كفش نهايي كهي

مي رشد سر از زودتر صورت باجزاي نوجوان لبهكنند و بزرگ يعني موقت گوشطور و ميها پيدا بزرگ بههاي (بزرگ ميكند ونظر رسند)

مي برقرار صورت اجزاي و سر بين تناسب سر نهايي رشد با و است موقتي مسئله اين اما دارند دردسر مسئله اين با شود.نوجوانان

استخوان مورد در بعدي ميترتيب نوجوان وزن قد باشد:ها،

استخوانهم)1 شدن دراز و شدن كشيده با ميزمان افزايش سرعت به نوجوان وزن يابد.ها

مي2 شروع قد افزايش شود.)

ماهيچه3 قد، وزن افزايش از بعد سال يك مي) رشد كنند.ها

در- در13دختران پسران و بيش14سالگي يكسالگي از تغييرات اين البته دارند را وزن افزايش است.ترين متفاوت ديگر نوجواني به نوجوان
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مي- مواردي چه نيازمند را نوجوان سريع بدني كاتغييرات ويتامينلسازد؟ اضافي، جري و معدني مواد و مهمذها همه از كالري موادب است، تر

استخوان رشد (براي ورودي آهن كلسيم، نياز مورد ماهيچهمعدني و قبل50هاها سال دو از بيش نوجواندرصد يك روزانه نياز است.) آن 15از

بهميلي دارند آهن به نياز نوجوانان پس نيست مقدار اين به آهن مصرف نوجوانان از بسياري در و است آهن دورهگرم در دختران عادتخصوص ي

بي آهن كمبود اثر در كه بيماهانه و مياشتها نظر به رسند.حال

اندام اندام رشد داخليرشد داخليهاي  هاي

دو-1 ميرهدر افزايش شش ظرفيت و اندازه نوجواني ميي مي برابر (سه عميقيابد تنفس امكان پس آهستهشود) و فراهمتر نوجوان براي را تر

كند.مي

مي- 2 برابر دو ميقلب كاهش قلب ضربان پس سالگيشود ده (در در92يابد دقيقه در دقيقه)82سالگي18ضربه در ضربه

اف-3 خون كلي ميحجم يابد.زايش

اندام ميرشد فيزيولوژيك مهم تغييرات همان داخلي ميهاي امكان نوجوان به كه ساعتباشد و بدود كيلومترها داشتهدهد جسماني فعاليت ها

ماهيچه رشد به قد وزن رشد گفتيم استراحت. به نياز بدون اندامباشد و بها پس است، مقدم نيستند) مشاهده قابل (كه بدن تمرينهاي هايايد

فعاليت و ورزشورزشي برخي مثالً باشند هماهنگي وضعيت اين با جسماني حرفههاي ژيمناستيك يا برداري وزنه مثل سنگين دورههاي در ياي

ماهيچه رشد زيرا نيست، مناسب ميبلوغ خستگي و جسمي زيان يا قد كوتاهي باعث پس نشده كامل شود.اي

جنسي جنسي رسش رسش

ت بلوغ از پسرانقبل و دختران در جسمي عمده تغييرات باعث جنسي رسش و بلوغ ولي نيست زياد جسماني لحاظ از پسر و دختر بين فاوت

شود.مي

به هم جنسي به1رسش هم و جنسي اوليه صفات است.2) مربوط جنسي ثانويه صفات (

جنسي اوليه جنسيصفات اوليه  صفات

مياندام-1 دربر را جنسي توهاي در مستقيمًا كه بيضهگيرند مردان در دارد دخالت باروري و تخمدانليدمثل زنان در و اندامها جنسيها، هاي

هستند.

است.هورمون- 2 جنسي اوليه صفات به مربوط نيز جنسي هاي

سال از بلوغ اوليه مراحل در باروري كماحتمال بعد زيرا:هاي است تر

تخمك-1 دختران: ندر پريود ماه (هر است نامنظم شوند)ميگذاري

(سلول- 2 اودم تا نرسيده الزم مقدار به اسپرم غلظت پسران: كند.در بارور را ماده) جنسي هاي

جنسي ثانويه جنسيصفات ثانويه  صفات

نمييتغييرات-1 مربوط توليدمثل به مستقيماً كه هستند شوند.بدني

هستند.- 2 جنسي رشد براي مشخصي عالئم

مي-3 عوض پسر و دختر بدن مربشكل اين و ثانويهشود صفات به ميوط بلندتر پسران مثالً است جنسي شانهي پهنشوند ميهاي پيدا كند،تري

بم ميصدايشان نشانهتر صورت موي غلط به است ممكن البته كه صورت موي پيدايش بستگيشود، ژنتيك و ارثي عوامل به و باشد مردانگي ي

پهن مثل جنسي ثانويه صفات دختران در شدندارد (بهتر خاصره تغييرلگن بدن، در مو رشد بچه) حمل و توليدمثل براي طبيعي آمادگي خاطر

دختران) در است.-(كمر جنسي ثانويه صفات از بلوغ دوران در پسران در چه و دختران در چه موها رنگ شدن تيره

عكس::11نكتهنكته دورهچگونگي جنسي و بدني مهم تغييرات مقابل در نوجوان نوجواالعمل مهمي كه دارد بستگي گوناگون عوامل به آنني هاترين

از: عبارتند

دارد.اين-1 تغييرات اين از فهمي و درك چه نوجوان كه

باشد.- 2 سني چه همساالن گروه با مقايسه در جنسي رسش زمان

ارزش-3 دورهچه جنسي رسش با رابطه در اجتماعي و فرهنگي باشد.هاي داشته وجود نوجواني ي

نباشد:::22نكتهنكته همراه اخالقي و شناختي رشد با نوجوان جنسي مهم تغييرات اگر

جنبه)الف به فقط را مياو متوجه تغييرات جسمي سازد.ي

مي)ب باز اجتماعي و عاطفي شناختي، مهم تغييرات ماند.از
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ديررسبلوبلو و زودرس ديررسغ و زودرس  غ

نوجواني::11نكتهنكته براي رواني فشار بلوغ ديررسي و ميزودرسي روبهايجاد خاصي هيجان با را او و ميكند سازد.رو

هم::22نكتهنكته با همزمان نوجوان براي بلوغ ميبهترين خود باشد.ساالن

بيش::33نكتهنكته اجتماعي توقعات و انتظارات چون است دشوارتر زودرس بلوغ دختران ميدر تحميل او بر بهتري شده بالغ كه را دختري مثالً شود،

ب وادار ميزور ازدواج كنند.ه

و::44نكتهنكته جسماني قدرت ديگران با دوستانه روابط و همساالن گروه پذيرش در مهم معيارهاي از يكي چون است دشوارتر ديررس بلوغ پسران در

باشد. نكرده رشد شناختي لحاظ از اگر حتي باشد رسيده جنسي بلوغ به پسر ظاهراً مثالً است. جنسي رشد

ال::55نكتهنكته ديررساقدامات و زودرس بلوغ با رابطه در زم

بيش)الف اجتماعي داشتهحمايت ديررس يا و زودرس بلوغ كه نوجواناني نزدتر، در مناسب اجتماعي پذيرش جهت .همساالناند

براي:)ب نوجوان خود تالش

نفس1 به اعتماد حفظ (

لحا2 به خود همساالن با زودي به و است موقتي تفاوت اين بداند مي) پيدا مشابهت رشدي كند.ظ

شناختي: رشد

سال در يادآوري و يادگيري تفكر، مثل شناختي بهتوانايي دبستان ميهاي دورهوجود در و ميآيد رشد نوجواني دورهي اين در نوجوان يعني كند

مي شناختي تحوالت دچار كمي لحاظ از هم و كيفي لحاظ از شود.هم

اين در كمي شناختي از:تحوالت عبارتند دوره

ميماهرانه-1 انجام هم با را تكليف چند وقتي (مثالً انتخابي شدنتوجه ميتر باز دورهدهد به نسبت باشد داشته همه به انتخابي توجه دبستان).تواند ي

پايهمهارت- 2 دانش و حافظه گستردههاي نوجوان ميي شود.تر

خزانه-3 و زبان بر بيشتسلط او لغات ميي تواناييتر مباحثات و نوشتار و گفتار در پس ويژهشود ميا هاي كسب كند.ي

به-4 نوجوان در جديدي شناختي ميتوانايي دبستانيوجود از باالتري تفكر قدرت كه طوري ميآيد پيدا كند.ها

مهم-5 اينو تواناييترين دربارهكه (تفكر او فراشناختي ميهاي گسترش تفكر) مييابد.ي پياژه انتزاعي تفكر همان باشد.منظور

سؤال سؤالنمونه  نمونه

انتزاعيمهم تفكر شناختي؟ تحول ويژگي ترين

از:ويژگي عبارتند دوره اين كيفي شناختي تحوالت هاي

فرضيه-1 (خيالتفكر دورهپردازيسازي نوجواني)هاي قياسي- 2ي استدالل

درباره-3 خودتفكر اخالقي-4ي استدالل

فرضيه فرضيه تفكر  سازيسازيتفكر

اين پذيرش مثالً واقع با منطبق قضاياي پذيرش كودكي: فيلدوران اگر بزرگكه سگ از سگها و باشند بزرگتر موشها از فيلتر پس باشند هاها

موش بزرگاز قضيهها دبستاني كودك پس باترند. كه ميواقعيتاي قبول دارد، نتيجهمطابق يك به و باميواقعيگيريكند چيزي اگر ولي رسد

مي رد را آن باشد تعارض در كند.واقعيت صحبت خود شخصي عاليق و باورها برخالف كه است دشوار بسيار دبستاني كودكان براي بنابراين كند.

قضاياي پذيرش نوجواني: دنيايمنطقيدوران تصور فرضيهفرضيو تفكر موشيعني اگر كه اين پذيرش مثالً ازسازي بزرگسگها وها باشند تر

فيلسگ از بزرگها باشندها فيلموشپستر از بزرگها فرضيهها هر بتواند كه امكان اين نوجوان بنابراين درترند را واقعيت) مخالف (حتي اي

مي فراهم بيازمايد، را آن و گرفته مينظر نوجوان حتي آن گردد، از منطقينتيجهتواند يگيري مثالً ميبگيرد. زشت دختر خيالك عالم در تواند

نتيجه خود خياالت از يعني كند گريه بخندد، كند، زندگي افكار اين با كند. تصور زيبا بسيار هنرپيشه يك نقش در را بگيرد.خود منطقي گيري

به دورهسؤال: به مربوط منطقي قضاياي پذيرش و واقعي قضاياي پذيرش ويژگيترتيب كدام با و است سني است؟ي مرتبط شناختي تحويل

كودكي دوران سازيفرضيه- نوجواني- جواب:

فرضيهتأتأ تفكر فرضيه ثير تفكر نوجوانان:ثير به نوجوانان:سازي به  سازي

گونه-1 به زندگي ديگرتعريف اي

كنوني- 2 شرايط تحليل و تجزيه

خود-3 پيرامون محيط به نسبت انتقادي تفكر پيدايش

فرضيه-4 جديدساختن هاي
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تست تستنمونه  نمونه

دريا- ميتجسم مربوط تفكر نوع كدام به سر پنج انسان و جيوه شود؟ي

قهرمان1 فرضيه2سازي) خيال3سازي) واقعيت4پردازي) گرايي)

قياسي قياسياستدالل  استدالل

مي كل به جز از يعني دارند استقرايي استدالل دبستاني، نتيجهكودكان عبارتي به يا دربارهرسند جزئي از كلي حواگيري و افراد اشيا، دثي

آن شخصي تجربيات و عيني واقعيات مشاهدات حاصل كه خود موجود دانش از نتيجهطبيعي جزئيات)، (از ميهاست كلي باگيري مثالً كنند

مي حكم پرنده خوش صداي دورهشنيدن به مربوط استقرايي استدالل است، بلبل كه سنيكند مي11تا7ي دبستان) (سن باشد.سال

استدالل مينوجوانان: جز به كل از يعني دارند نتيجهقياسي عبارتي به يا ميرسند نوجوان كل، از جز شروعگيري كلي تئوري يا قضيه يك با تواند

كند. آزمون را ها استنباط اين اعتبار سپس و جز) به كل از (يعني باشد داشته آن از منطقي استنباط سپس و كند

قياسيسؤال و استقرايي استدالل ترتيب دوره: چه به است؟مربوط سني ي

استقرايي  20تا12قياس11تا7جواب:

درمي چگونه نوجوانان و كودكان دارد؟مثال: تعلق حيوانات از گروه چه به دلفين كه يابند

دولفين)الف دبستان: از قبل هستندكودك ماهي ميچونها زندگي آب دربراساسكنند،در فردي نظريهمقاومتنتيجهتجارب هر برابر يدر

ديگر.

دولفين دبستاني: كودك داليل:ب) پستاندارند. ها

باشند.-1 شنيده است ممكن

ديده- 2 {احتماالً دارند. نياز بيرون هواي به تنفس براي كه نتيجهبراساساند در فردي استعزاء تجارب نپذيرند، را نظر اين كه كساني است ممكن

نمايند.}

پذير)ج رقيبفرضيهشنوجوان: دلفينهاي مثالً كافي داليل شدن پيدا زمان ميتا باشندها پرنده نوع حتي يا و خزنده پستاندار، ماهي، توانند.

استدالل بهنوع و بودنقياسي پستاندار براي كلي اصول اصليجمعبراساسدلفيندنبال شواهد و مدارك نتيجهآوري ودر فرعي اطالعات

او ديگر نمينامربوط گمراه كنند.را

وزنه باالنس پياژهآزمون ژان به مربوط مييدربارهها قياسي باشد.استدالل

به4كودك ميوزنهتصادفيطورساله: قرار ميله مختلف جاهاي در را شود.ها برقرار ميله طرف دو بين توازن تا دهد

مي7كودك تشخيص وقساله: وزنه دو بين توازن كه وزنهدهد كه است ميسر همتي فاصلهها به هنوز ولي باشند ميله طرف دو در و وزنهوزن هاي

نمي توجه مركز شود.از

وزنه باالنس آزمون در بهسؤال: پياژه، كودكهاي نوجوان10ترتيب و رسيدند؟14- 13ساله تعادل به چگونه ساله

خطا و آزمون قياسي-جواب: استدالل
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مي10كودك وزنهساله: مكان وزنهداند بين توازن و هماهنگي براي او تالش ولي دارند اهميت ميله در فاصلهها و آنها وي آزمون حالت مركز از ها

مي پيدا نيست.خطا قياسي استدالل روي از و كند

سنين در مي14-13نوجوان فرضيه اين به رابسالگي كه است اين كلي اصلي كه فاصلهطهرسد بين معكوسي بهي كه فشاري و مركز از وزنه ي

ميواسطه وارد وزن ايني در نوجوان استدالل دارد وجود يعني:كند است. قياسي استدالل روي از 2جا 4 8 1××× === ×××

مي صورت آهستگي به ذهني تفكر و قياسي استدالل گاهي همهنكته: در پس نوجگيرد، قياسيي استدالل اين شايد يكسان سنين در وانان

نيايد.به وجود

نوجوان يك چرا وزنه15سؤال: باالنس آزمون در تعادل به خطا و آزمون راه از ميساله پياژه رسد؟هاي

نمي ايجاد زمان يك در افراد همه در و است نسب امري سن قياسي استدالل در زيرا شود.جواب:

درباره درباره تفكر خودتفكر خودي  ي

فرضيه قياسي1سازي:تفكر استدالل مي2) امكان نوجوانان به درباره) كه كند.دهد وارسي خود احساس1ي انگيزه) و بهها نسبت متعارضي هاي

درباره و بپروراند خود ذهن در نزديك دوستان و مدرسه آنوالدين، كند.ي فكر به2ها كند.) فكر خود آتيه به عميق تجرب3طور كسب به ياتي)

بيش آگاهي خود به بپردازد.كه دارد نياز مي4تر نگري درون به توسعه) و رشد كه دارد.پردازد اهميت او خودآگاهي درون5ي اين ويژگي) نگري

به او براي را ميخودمركزي ميوجود امور مركز در و مهم را خود به (خودمركزي ساعتآورد نوجوان يك چرا جهابيند). را خود آيينهوقت لوي

بهمي كند؟ جلوه زيبا ديگران نظر در تا خودمركزيگذارند دليل

پيشنكته:نكته: به مربوط (خودمحوري) ميخودمركزبين پياژه دورهعملياتي به مربوط خودمركزي ولي نوجوانيباشد است.20تا12ي سال

گزينه خودآگاهي (كاهش خودآگاهي افزايش درونگري: مزيت غلطخودآگاهي+ است)ي

شكستنگريدرون ناپذيريخطر

درون–خودمركزي خودمركزيخطرات نگري:

قهرمان سازيخطر

مثبت: مثبت:نكته توسعهنكته خودمركزي)رشد و درونگري (مزيت نوجوان خودآگاهي ي

منفي: منفي:نكته بهنكته خطر صورت:احتمال
ناپذيريشكست-الف

سازيقهرمان-ب

گيري گيري نتيجهنتيجه

واقعيات از (فرضيهجدايي ملموسات ازو نبايد حال عين در است الزم و ضروري امري نوجوان شناختي رشد براي اگرچه پيرامون، محيط سازي)

به توانايي نابهاين رشدطور با بايد بلكه كرد، استفاده باشد.جا همراه شناختي
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دوره در جديد شناختي جنبهتوانايي (خودآگاهي)، دارد مثبت آثار هم نوجواني بهي كه عيني واقعيات از جدايي (مثل دارد هم منفي نابهي جاطور

مي استفاده آن شود.)از

خودمركزيخخ و نگري درون ويژگي خودمركزيطرات و نگري درون ويژگي  طرات

شكست خطرپذيريويژگي قرباني را خود هرگز نوجوان (ريسكناپذيري: نميها آسيبها) خطر مقابل در كه هستند ديگران اين و پذيرندداند

خو غلط به حاشيهيعني در را ميد قرار امن دورهي در كردن رانندگي سرعت با موتور با زدن چرخ تك مثل نوجواني.دهد. ي

قهرمان ميويژگي متفاوت ديگران از را خودشان نوجوانان برخي ميسازي: تصور خود براي را واقعيتي از دور و قهرمانانه زندگي و مثالًبينند كنند،

قهرمانان نقش در را ميخود معروف هنرمندان يا و ميورزشي تصور فرضي شنوندگان يا تماشاگران خود براي يا خياليبينند تشويق از و كنند

ميآن وجد به آيند.ها

اخالقي اخالقياستدالل  استدالل

گسترده-1 دورهتغييرات در اخالقي استدالل بهي نوجواني صورت:ي

شناختي-1 دربارهامكانرشد انتزاعي و عميق متفكر نوجواني به مختلف سائل

رواني- 2 ارزش-رشد گوناگون انواع معرض در نوجوان گرفتن قرار اجتماعياجتماعي: و اخالقي هاي

موجب:-3 فيزيولوژيك و زيستي رشد

نوجوانان)الف در جنسي تمايالت شدن بيدار

تغييرا)ب جنسي، فعاليت به مربوط اخالقي سؤاالت با نوجوان ساختن رو به بدنيرو ت

گستردهبه- 2 دورهدليل در اخالقي مسائل شدن مطرح محدودتر و شخصي عاليق از فراتر به فرد نتيجه در كودكي، دوران به نسبت نوجواني ي

ارزش و مينگريسته نظر در را جهاني و فرهنگي اجتماعي، گيرد.هاي

كلبرگ:-3 لورنس نظر از اخالقي رشد مراحل

قرمرحله-1 از قبل (تاي دبستان از قبل كودكان از7اردادي: متأثر آن رفتار و شخصي منفعت مبناي بر آنان اخالقي استدالل سالگي):

بچه مثالً بود. خواهد تنبيه از اجتناب و جايزه نمي3تشويق، كسي به را خود بازي اسباب ميساله را خود شخصي منفعت فقط چون بيند.دهد

مربومرحله- 2 قراردادي: سني به فرد15تا7ط است، اجتماعي (منفعت) حقوق و استانداردها مبناي بر آنان اخالقي استدالل است: سال

ارزش در را اجتماعي حقوق و مياستانداردها نظر در اخالقي است.هاي اجتماعي قوانين مبناي بر اخالقي رفتار گيرد،

تست: نظريهنمونه ..در كلبرگ اخالقي استدالل مداخل است؟ي مطرح قراردادي اخالق سطح در ....

تنبيه1 از فرار براي قوانين از اطاعت هم2) پاداش) دريافت براي ديگران با نوايي

جهاني3 اخالقي اصول براساس رفتار هم4) ديگران) تأييد عدم از ماندن درامان براي ديگران با نوايي

بهمرحله-3 مربوط قراردادي: مافوق مرحله16،17ي باالترين است: بعد به استداللسالگي رشد اصولاخالقيي خودياخالقياست، به

مي مهم فردخود در زماني اخالقي رشد از مرحله اين باشد، نداشته مطابقت اجتماعي و فردي رايج استانداردهاي با است ممكن كه چند هر باشند

مي رشدرشد به فرد كه باشد.نوجوانيشناختيكند رسيده

 سؤالسؤال

نمي-1 عبور قرمز چراغ از كه ميفردي جريمه كه خاطر اين به مرحلهكند در دارد.شود قرار كلبرگ ......... ي

نيمه- 2 در حتي كنترل عدم عليرغم كه نميفردي عبور قرمز چراغ از هم شب مرحلههاي در دارد..............يكند قرار كلبرگ

تست تست

نظ مرحلهاز به زماني نوجوان كلبرگ، مير قراردادي مافوق كه:ي رسد

كند.1 پيدا دسترسي نوجواني شناختي رشد به بفهمد.2) را اجتماعي مقررات و نظر بتواند (

دهد.3 انجام اجتماعي منفعت براساس را كارها بگيرد.4) نظر در را خود ضرر يا نفع كاري هر در (

 سؤالسؤال

است-1 معتقد مرحلهمريم كدام در مريم است، شده دزديده او از ارزشي با شيء تازگي به زيرا است ناپسندي عمل اخالقيدزدي استدالل ي

دارد؟ قرار كلبرگ

دارد؟- 2 قرار كلبرگ اخالقي استدالل مرحله كدام در مريم ندارد. آبرويي جامعه در دزد زيرا است، ناپسندي عمل دزدي است معتقد مريم

م-3 مرحلهمريم كدام در مريم نشود، چه و بشود آن متوجه كسي چه است ناپسندي عمل ذاتاً دزدي است قرارعتقد كلبرگ اخالقي استدالل ي

دارد؟

Site : www.konkur.in

Forum : www.konkur.us

Kon
ku

r.i
n



27

 نكته:نكته:

شخصي-1 منفعت به فقط كه پيرمردي مثالً باشند. مانده است ممكن اخالقي، استدالل دوم و اول مراحل در هنوز بزرگساالن و نوجوانان از برخي

مرحله در دارد توجه است.خود نسبي نظريه اين در سن پس قرارداد كلبرگ قراردادي ماقبل ي

نمي- 2 بنابراين دارد، وجود تفاوت اخالقي استدالل رشد با رابطه در پسران و دختران طبقهبين بهتوان را او تفاوتبندي مورد در كامل هايطور

به نظريهجنسي به (انتقاد برد كلبكار ايني مثالً كه:رگ)،

باشد.- داشته اهميت پسران از بيشتر ديگران از مراقبت و همدردي احساس و انساني روابط به دختران

نمي- نتيجه در باشد داشته اهميت پسران از بيش ديگران حقوق و اجتماعي استانداردهاي است ممكن دختران نزد دردر دختران گفت توان

پايينمرحله پسري از (مرحلهتر هستند اخالقي رشد لحاظ از است.ان پسران از بيش دختران عاطفي رشد گفت بايد بلكه قراردادي) ي

تست تستنمونه  نمونه

اين بيشبيان دختران نزد در ديگران حقوق و اجتماعي استانداردهاي است ممكن ميكه چه از حاكي باشد داشته اهميت پسران از باشد؟تر تواند

دخترا1 شناختي رشد پايين) است.ن پسران شناختي رشد از بيش2تر دختران عاطفي رشد است.) پسران از تر

است.3 پسران شناختي رشد از باالتر دختران شناختي رشد بيش4) پسران اخالقي رشد است.) دختران از تر

 

شامل:ويژگينكته:نكته: كه شناختي تحوالت قياسي-2سازيفرضيه-1هاي دربا-3استدالل خودرهتفكر مي- 4ي اخالقي باشد.استدالل

بهدوره نوجواني ميي ايجاد نوجوان در وقتي قياسي استدالل مثال براي يكديگرند ملزوم و الزم و تفكرترتيب به نوجوان قبالً كه شود

دربارهفرضيه تفكر يا باشد رسيده ميسازي صورت نوجوان براي زماني خود تفكي به قبالً نوجوان كه فرضيهگيرد قياسير استدالل و سازي

باشد. رسيده

 سؤالسؤال

فرضيه دربارهتفكر تفكر قياسي= استدالل + خودسازي ي

تست تستنمونه  نمونه

روان-1 فشار رويداد دارد؟بيشيكدام همراه به تري

ديررس1 بلوغ پسرها براي زودرس، بلوغ دخترها براي زودرس2) بلوغ پسرها براي ديررس، بلوغ دخترها براي (.

وزن3 افزايش پسرها براي قد، افزايش دخترها براي اجتماعي4) طرد پسرها براي اجتماعي، توجه دخترها براي (

نگران- 2 دورهكنندهمسائل ميي نشأت كجا از نوجواني گيرد؟ي

جوانان1 باورهاي و اعتقادات در دگرگوني مالي2) درآمد فقدان و نوجوانان بيكاري (

ناگ3 تغييرات اندام) نظر از بدنيهاني شد4هاي تغييرات از اطراف محيط نادرست درك (

3-.......... هورموني فعاليت بلوغ دوران مي در تشديد پسران آندر تغييرات و مي2-1هاشود اتفاق دختران از ......... افتد.سال

تستوسترون1 تستوسترون2زودتر-) استروژن3ديرتر- ) پروژسترون4يرترد-) زودتر-)

نوجوانانتصميم در گيري

كدام ويژگيسؤال: از تصميميك فرصت شناختي، تحوالت ميهاي فراهم نوجوان براي را شخصي انتخاب و كند؟گيري

فرضيه1جواب: تفكر آخري)2سازي) و (اولي اخالقي استدالل (

فرضيه تصميمسؤال: = اخالقي استدالل + گيريسازي

ميمط نشان تصميمالعات كه ميگيريدهد نوجوان تواند:هاي

به باشد مناسب و تصميمخوب و قضاوت كه بهنحوي را نوجوانان بزرگگيري آنخوبي از بهتر اوقات گاهي حتي و دهد.ساالن نشان ها

استفاده سوء مخدر، مواد از استفاده در خطرپذيري باال ميزان مانند نامناسب و اخضعيف موتور.هاي يا ماشين با رانندگي تصادفات القي،

تصميم با ارتباط در مطرح نوجوانان:گيرينكات نامناسب و مناسب هاي

تصميم1نكته در كه نوجواني بيشگيري: كفايت عدم و ناپختگي خود ميهاي نشان را دهند.تري

كه:آن هستند هايي

پايين)الف سنين هستند.در تري

د)ب و تحصيالت كماز برخوردارند.انش تري

نمي)ج برخوردار تجربه با بزرگساالن مصاحبت باشند.از
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بيش2نكته نوجوانان در خطاپذيري احتمال است: بزرگساالن از :چونتر

بزرگ)الف از بيش معرنوجوان در را خود ميضساالن قرار (خطرپذيري كنند).ميريسكدهند

و)ب شناختي آنايسازيفرضيهتوانايي به را امكان مين واقعيتها از را خود كه غيرواقعيدهد و فرضي دنيايي و ساخته جدا معمول و عيني هاي

كنند. تصور خود براي

بزرگ از بيش نوجوانان چرا ميسؤال: خطا كنند؟ساالن

به فرضيهجواب: ويژگي شكستخاطر + (ريسك)سازي ناپذيري

بزرگ3نكته ت: در نوجوانان و چون:گيريصميمساالن دارند نياز مشورت و راهنمايي به خود هاي

براي)الف ديگران با مشورت و است.همهراهنمايي ضروري و الزم امري

تصميم)ب توانايي از برخورداري ضمن مسئوليتنوجوانان و بد و خوب شناخت و دارند.گيري را بزرگساالن با همراهي و مشورت به نياز پذيري

رواني اجتماعي-رشد

ارزش-1 از گوناگوني انواع معرض در را فرد رشد گيرد.اين قرار اجتماعي و اخالقي هاي

والدين- 2 از استقالل به رشد اين

دوستان-3 با صميميت

جامعه-4 قوانين رعايت مثل جامعه: به نسبت تعهدات

(مهم-5 خود از جديدي فهم بدينو و است مربوط اجتترين) پايگاه بزرگترتيب ميان در را ميماعي فراهم نوجوانان براي كند.ساالن

مي فراهم بزرگساالن ميان در نوجوان اجتماعي پايگاه چگونه شود؟سؤال:

خود از جديدي فهم جواب:

ويژگيمهم روانيترين دوره- رشد در خوداجتماعي از تعريفي به دسترسي نوجواني خود(«ي از جديدي هو»)فهم به دستيابي كهو است يت

مهم سؤال به كيستم«پاسخي باشد.مي»من

جسماني جسمانيرشد  رشد

دوره-1 جسماني ميتغييرات سبب نوجواني دورهي حالت از بدن بزرگشود بدن به تدريجاً و شده خارج كودكي شود.ي تبديل سال

مي- 2 بيدار را جنسي تمايالت فيزيولوژيك) و (زيستي رشد اين كند.و

را-3 نوجوانان روبهو جنسي فعاليت به مربوط اخالقي سؤاالت ميبا سازد.رو

روبه دورهسؤال: چه در اخالقي سؤاالت با شدن است؟رو رشدي چه به مربوط و دارد مهمي نقش زندگي ي

نوجواني جسماني-جواب: رشد

شناختي شناختيرشد  رشد

مي-1 قادر را يابد.نوجوان غلبه تجربي و عيني تفكر به كه سازد

تف- 2 فرضيهواجد شود.كر قياسي استدالل و سازي

مي-3 را اجازه اين نوجوان به رشد بهاين كه دربارهدهد انتزاعي و عميق كند.طور فكر مختلف مسائل ي

دربارهفرضيه تفكر قياسي= استدالل + شناختيسازي رشد خود، ي

دربارهفرضيه تفكر قياسي= استدالل + خودسازي ي

دربارهاستداللبنابراين تفكر + اخالقيقياسي استدالل خود= ي

شناختيفرضيه رشد قياسي= استدالل + سازي

تصميمفرضيه = اخالقي استدالل + گيريسازي

خود خودتعريف  تعريف

دوره-1 اجتماعي و شناختي جسماني، تحوالت تمام با ارتباط آندر نوجواني بهچهي اهميت از استكه برخوردار مي←←←سزايي باشد.خود

پارچه- 2 يك شخصيت كه دارد نياز با:نوجوان رابطه در را خود ي

است.)الف افتاده اتفاق او در كه مختلفي تغييرات

است.تفاوت)ب كرده پيدا كودكي دوران با كه هايي

مجموعه)ج تا سازد بنا بزرگساالن سازگادنياي ديگران با را او رفتار و تفكرات هيجانات، سازد.ي ر
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خود خودانواع  انواع

حقيقيخود-1

متعددخود- 2

كاذبخود-3

خود حقيقيحقيقي خودخود خودو  متعدد:متعدد: و

يافتن براي تالش است»خودحقيقي«در ممكن متعددي«نوجوان مجموعه»خودهاي در زيرا كند، تجربه گروهرا و متعددها خودهاي مختلف هاي

مي متفاوت باشد.و داشته وجود او براي تواند

نت نتدر ::يجهيجهدر

درمي مينوجوان كه نقشيابد گوناگون شرايط در موقعيتبايست در او رفتارهاي است ممكن لذا كند، ايفا را گوناگوني باهاي حتي گوناگون هاي

محافظه گاهي مثالً باشد متضاد كند.هم مخالفت گاهي و همكاري گاهي باشد. جسور گاهي و كار

متفاوت رفتارهاي نوجوان يك چرا ميسؤال: نشان خود از متضاد حتي دهد؟و

مي برسد.جواب: خودحقيقي به خودمتعدد طريق از خواهد

::كاذبكاذب خودخود

كه است اين خودكاذب به«تعريف نداردگونهفرد همخواني او افكار يا احساس با كه كند رفتار مي»اي او از اومثالً داري؟ دوست آبگوشت پرسيم:

اين ترس مسخرهاز مبادا ككه مهماش او براي كه همساالنش (مثالً مينند محسوب افراد ميترين منفي پاسخ حاليشوند) در رادهد غذا اين كه

دارد. بسيار

مي دروغ خود خانوادگي موقعيت مورد در رويا آنسؤال: از بهتر را آن و ميگويد نشان هست وچه است مرتبط خود كدام با رويا ويژگي اين دهدف

خود اين چيست؟تعريف

خودكاذب جواب:

خود از استفاده خودداليل از استفاده ::كاذبكاذب داليل

نباشد.1 ديگران قبول مورد او خودواقعي (

به2 را ديگران خشنودي و رضايت آورد.) دست

كند3 پيدا خود براي را مناسب و خودواقعي تا دهد قرار تجربه و آزمايش مورد را مختلف خودهاي مي) نظر حلرسدبه راه دو از حل راه قبلياين

جستترمناسب در نوجوان به و مياست كمك خود هويت كند.وجوي

كسب براي تالش هنگام به نوجوانان خودوهويتخصوصيات «تعريف هويتراه: كسب »هاي

ديگران-الف از خود طريقتمايز تواناييرقابتاز موفق)، (تاجر مثل شغلي مهارت بود)، كالس اول (شاگرد مثل آموزشگاهي مثلههاي ورزشي اي

برق خوب (ارتباط مثل اجتماعي و اخالقي رفتار و بودن) ديگران صبور (سنگ مثل شاعرانه و هيجاني و عاطفي حاالت بسكتبال)، تيم اول رار(نفر

كردن)

درباره-ب ارزش←←←يتفكر و مذهبي و سياسي مسايل تحصيلي، شغلي، دورهانتخاب مهم مسائل از اخالقي اسهاي نوجواني ت.ي

تعريف-ج به دستيابي نوجوان مشخص خودتكليف واز بوده ديگران از مجزاي و فرد به منحصر تأمينسازگاريكه را او اجتماعي و شخصي

كند.مي

مي تأمين او در را ويژگي و چيست نوجوان مشخص تكليف كند؟سؤال:

خود از تعريفي اجتماعي-جواب: و شخصي سازگاري

كس- د در نوجوان خودتالش تعريف و هويت بيضروريب و خونسردي چون آيندهاست اجتماعي زندگي در مشكالتي با را او امر اين در تفاوتي

ساخت.روبه خواهد رو

جنسيتينقش نقش جنسيتي آموزي آموزي

دوره در مهم موضوعات از نقشنقشنوجوانيييكي است: چنين آن تعريف است. جنسيتي وآموزي از دسته آن كسب به جنسيتي هايژگيآموزي

مي گفته رفتارهايي جامعهو هر فرهنگ كه ميشود مناسب خود مردان و زنان براي معيني نقشي اين دورهداند. از شروعكودكييآموزي

جامعهمي در مثالً نميشود. سيگار عمومي مكان يك در زن يك ما ميي توجه جلب بدهد انجام را كار اين اگر كند.كشد
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نقش اين طي الگوپذيريآموزدر با كودك پدري از مادروپسر از همدختر از پسر و دختر يا دستو خود جنسيتي هويت به جامعه در جنسانشان

بهمي را خود و مييابد مؤنث يا مذكر انگيزهعنوان احساسات، رفتارها، اساس همين بر و بهشناسد را خود تفكرات و بناها مؤنث يا مذكر عنوان

سازد.مي

و آيندهنقش و هويت كسب در جنسيت رشتهاثر انتخاب شغل انتخاب است. اساسي و مهم بسيار فرد مذهبي،ي و سياسي مسائل تحصيلي، ي

ميارزش فرد و است مرتبط مسئله اين با همه اخالقي آيندههاي براي و بينديشد بهتر رابطه اين در برنامهتواند خود كند.ي ريزي

خاصويژگي ويژگي خاصهاي بانوجوانانوجوانا هاي ارتباط در بان ارتباط در هويتن كسب و خود هويتتعريف كسب و خود  واقعي:واقعي: تعريف

توانستهنوجواناني-الف كه:كه هستند افرادي برسند خود واقعي هويت و خود تعريف به اند

زندگي1 در مثبت هويت با و هدفمند متوسط2) اضطراب داراي (

آن3 از حمايت و والدين به عشق احساس نفس)4ها) به (اعتماد نفس عزت (

قوي)5 اخالقي كم6هويت تعصب و داوري پيش (

قراردادي7 مافوق اخالقي استدالل خودكنترل8) (

متفكر9 كرده10) تحصيل (

ديگران11 با صميمي (

توانسته-ب كه كه:نوجواناني هستند افرادي كنند پيدا دسترسي واقعي هويت و خود تعريف به اند

بي1 منفي) هويت با و داراي2هدف زياد) اضطراب

كناره3 احساس والدين) از جدايي يا نفس)4گيري به اعتماد (عدم نفس حقارت (

ضعيف5 اخالقي هويت پيش6) زياد) تعصب و داوري

بيش7 اخالقي استدالل قراردادي) يا ديگران8قراردادي به وابسته (

ساده9 انگار= ساده تحصيل10لوحي) در ناموفق (

ارتباط11 كليشهگوشه) يا ديگرانگيرانه با اي

خود تعريف در والدين خود نقش تعريف در والدين نقش

شكل و خود تعريف با رابطه نوجواناندر در هويت والدين1گيري (مهم2) همساالن گروه نقش) ديگر اجتماعي عوامل از بيش هستند) والدين از تر

مي ميايفا نشان مطالعات رايج، تصور برخالف والدينكنند. بين كه مورد:دهد در زيادي توافق نوجوانان، و

دربارهزمينه-1 مثبت ترهاي مذهبي، سياسي، مسائل (كانديداتيبي شغلي عقايد و رأي- ي كانديدايي همان به نوجوانان مثًال: مذهبي) اعتقادات

بچهمي معموالً يا دادند رأي مادرشان و پدر كه خانوادهدهد محصول مذهبي هستند.هاي مذهبي هاي

بهزمينه- 2 منفي باهاي والدين رابطه اگر يعني فرزندان: با والدين رابطه نوع والدين و نوجوان ناسازگارانه رفتار بين زياد همبستگي صورت

مي ايجاد ناسازگار رفتار فرزند در نباشد درست شود.فرزندان

والدين: والدين:بدترين  بدترين

بهآن كه راهايي خود فرزندان كامل شكلگذارند،ميآزادطور در وناموفق هويت هستند.تعريفگيري خود

به كه باوالديني كامل خشونتسلطهطور و ميطلبي رفتار خود فرزندان شكلبا در ناموفق تعريف»هويت«گيريكنند، هستند.»خود«و

والدين: والدين:بهترين  بهترين

عينآن در كه محدوديتواقتدارهايي آنهابرقراري با نوجوانان ميارتباطهابراي بهبرقرار و تفاوتخواستهكنند و خودشانآنهايها به ها

مي ايجاد:توجه در موفق نفس1كنند، عزت شكل2) و خود تعريف هويت.) گيري

سؤال سؤال

شكل- باعث والدين مناسب ميرفتار نوجوان در خصوصياتي چه شود؟گيري

شكل نفس، عزت مثبتجواب: هويت گيري

وا- بين كامل تفاهم دارد؟آيا وجود نوجوانان و لدين

متفاو نسل دو به والدين و نوجوانان صورت هر به و نيست تفاهم اين به هم لزومي و ندارد وجود دو اين بين كامل تفاهم هرگز البته تعلقجواب: ت

دارند.
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مي- نسل دو اين بين تعارض باعث چيز شود؟چه

تفاوت والدين كه است اين فرزندانجواب: و خود راهاي تفاوتميكوچكشان اين نوجوانان و حدشمارند از بيش را همينميبزرگها و كنند

بي و تعارض باعث ميمسئله نوجوانان و والدين بين شود.اعتمادي

مسئله- بيچه و تعارض باعث مياي نوجوانان و والدين بين شود؟اعتمادي

تفاوت- والدين راجواب: فرزندانشان و خود راميكوچكهاي تفاوت اين نوجوانان و بزرگشمارند حد از كنند.ميبيش

شكل در گروه اين خود: تعريف در همساالن گروه دارند:نقش مهمي نقش نوجوانان براي هويت گيري

دوستيدردوره-1 نوجواني نيز:ي ارتباط و بوده نفر سه يا دو به محدود ها

نزديك-1-1 و صميمي دورهبسيار از قتر بلي

است- 1-2 تحصيل مسائل از فراتر

به- 2 دوستان و تعريفهمساالن در مهم اطالعاتي منبع شكل»خود«عنوان ميبه»هويت«گيريو آنشمار چون جستروند در نيز وجويها

شكل و خود ميتعريف خود براي هويت باشند.گيري

تصميم-3 از دوست دورهگيريانتخاب مهم استهاي نوجواني هستند.ي حساس آن به نيز والدين كه

يكديگر:-4 بر همساالن خاص گروهي فشارهاي

رقابت-4-1 مانند مثبت جهت ورزشيدر و تحصيلي هاي

كشيدن-4-2 سيگار خطرپذيري، و غيراخالقي كارهاي مانند منفي جهت در

گروهي-4-3 مي14- 15فشار از سپس و است) طبيعي سن اين (تا افزايش ميسالگي كاسته فشار شود.زان

مي-44 انجام گروهي فشارهاي تحت را خود رفتار كه نمينوجواناني دست مناسب هويت و خود تعريف به سن) اين از (بعد و دردهند و يابند

بود. نخواهند هدفمند و موفق زندگي بعدي مراحل
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فصلسوم
فرآيندهايشناختي

فعاليتمجموعه في با نوعي به كه ميهايي شناختي فرآيند دارند، كار و سر ما فرآيندهايكر مسئله. حل يا زدن حرف و كردن صحبت مثل باشند

دارند: مهم ويژگي دو شناختي

به-1 يعني هستند تعامل و ارتباط حال در يكديگر شبكهبا يك ميصورت عمل پيوسته هم به كند.ي

دار- 2 ديگري، از مستقل شناختي فرآيندهاي از يك ويژههر خصوصيت است.اي اي

در شناختي گرفته4فرآيندهاي قرار بررسي مورد زبان و حافظه توجه، ادراك، اند.بخش

مي مربوط اطالعات دادن معني و تفسير به ادراك ميادراك: صورت احساس آن از قبل و حسيگيرد.شود اطالعات ساده دريافت يعني احساس

ميايپشهمثالً ما پيشاني گيرندهنشروي مييند. مغز به را پيام اين المسه ميهاي طول (زماني نشسته ما پيشاني روي پشه كه تارساند كشد)

مياحساسجااين صادر دستور مركزي عصبي سيستم يا مغز حال گرفته، اينصورت در كنيم. دور را پشه دست با كه صورتادراكجاكند

نميمي انجام كاري ما احساس در پس ميگيرد تفكر به ادراك در اما ميدهيم. انجام كاري يا مثالًپردازيم اماگرسنگيدهيم است احساس يك

مي ادراك غذا به رسيدن جهت حركتي حتي يا عالقه مورد غذاي قرمهتصور بوي تشخيص مثل است ادراك هم چيزي تشخيص سبزي.باشد،

گيرنده طريق از را گوناگون اطالعات ما حواس بيپس ميهاي دريافت المسه و چشايي بويايي، شنوايي، منتقلنايي، مركزي عصبي سيستم به را آن و كند

ميمي اطالعات ادراك به ما شناختي نظام آن از پس (احساس) ميكند مربوط اطالعات تفسير به و است احساس از فراتر ادراك پس شود.پردازيم،

كدام گزينهمثال: از (يك است؟ ادراك زير جزئيهاي است)تشخيص ادراك بهترين تر

مگس1 صداي بد2) بوي شيرين3) طعم نور4) ديدن (

كدام گزينهمثال: از است؟يك ادراك زير هاي

پنجره1 از موسيقي صداي شنيدن دندان2) درد (

به3 پنجره بستن صدا) و سر گرسنگي4خاطر (

مي صورت مرحله چند در بينايي اطالعات مي پردازش صورت مرحله چند در بينايي اطالعات ؟؟گيردگيردپردازش

اطالعاتيمرحله-1 گيرندهپذيرش ابتدا :) فيزيكي مشخصات با را نوري اطالعات ما، بينايي ميظاهريهاي دريافت آن كند.)

گيرندهمرحله- 2 اين اطالعات: تبديل ميي تبديل عصبي سلول در شيميايي اطالعات به را فيزيكي اطالعات كنند.ها

دري-3 براي گيرنده هر اطالعات: بخواندتغيير را آن بتواند مغز كه خاصي شيميايي اطالعات به آن انتقال و فيزيكي اطالعات نوع يك افت

سلول مثالً است. يافته هستند.اختصاص رنگ دريافت براي رنگ هاي

مي تصور گذشته ميدر مغز در اطالعات بازنمايي حاليشد در باشد محرك يك (ظاهري) فيزيكي خصوصيات همان داراي روشنبايست امروزه كه

به مغز در بينايي اطالعات كدگذاري كه عكسگرديده نيست.صورت اشياء از برداري

ادراك ادراك چرا است؟چرا متفاوت است؟ها متفاوت  ها

مي فيزيك همه مثالً دارد؟ وجود اشياء ادراك از تفسيرهايمتفاوتي چرا ميسؤال: انيشتين نفر يك اما شود.خوانند

جنبه يك اطالپاسخ: كدگذاري از مهم سلولي اطالعات، پردازش در كه است آن اينعات شوند درگير است ممكن متفاوتي عصبي كه:هاي

سلول-1 است.چه شده فعال عصبي هايي

تكانه- 2 از (مقدار) معيني فراواني ميچه باعث كه داشته وجود عصبي بههاي اشياء ادراك از متفاوتي تفسيرهاي آيد؟شود وجود

درياف از فراتر دريافادراك از فراتر بهادراك مثال يك با اين است حسي اطالعات ساده به ت مثال يك با اين است حسي اطالعات ساده ميت روشن مي خوبي روشن  شود.شود.خوبي

رنگ نورها، ديده، مغزي آسب كه بهبيماري را اشياء جاي و حركت و ميها تشخيص بهخوبي قادر اما نشده) ايجاد مشكلي او احساس (در دهد

نمي»ادراك«بازشناسي ياد به را اطرافيان تجر(مثالً يعني نيست اشياء ندارد.بهآورد) ادراكي ي

بينايي بينايي ادراك ادراك

مي را كسي (شكلوقتي گوناگوني بينايي اطالعات ولي داريم او از واحد ادراك يك پس-اندازه- بينيم هستند دخيل كار اين در (... و درخشندگي

مجموعهبخش هستند. درگير مغز از مختلفي سلولهاي از مجموعهاي فرد شكل عصبي مجموعههاي رنگ، ميا اي پيدا را ... و حركت پسي كند.

(كدگذاري) دارند. را خود مستقل كاركرد كدام هر
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گيرنده توسط كه زماني از بينايي مياطالعات دريافت حسي (پايينهاي پايينشود يا مرحله درترين كه زماني تا اطالعات) پردازش سطح ترين

مي ادراك اطالعات) پردازش سطح (باالترين خاكستري ميقشر قرار پردازش مورد اختصاصي يك هر ماشوند، در را اطالعات از تنوعي و گيرند

مي پايينموجب (دريافت= باالترين)شوند. ادراك= ترين،

روان1نكته در است.: توجه مورد عرفان در شهودي ادراك و فلسفه در عقلي ادراك است، توجه مورد حسي ادراك امروز، شناسي

در2نكته اطالعات ميله: توسط مخروطيافتي و است.ها متفاوت ها

گيرنده ميابتدا وارد شبكه در حسي آنهاي از و ميشوند خاص مناطق به سپس و خاكستري قشر و تاالموس به سپس و گانگليون به رسند،جا

عبارتي:به

(گيرنده حسي)(شبكيه خاكستري)←←←گانگليون←←←ي قشر خاصمنا←←←تاالموس طق

منطقه به اطالعات ميعمده بينايي دوم و اول ميي مناطق ساير به منطقه دو اين (از ميرسد پيدا كليد اين طبق ديگر مناطق و شوند.رود)

مي را پيشين مغز ساختارهاي تمام خاكستري عمدهقشر و نيمپوشاند دو خاكستري قشر دارد. ادراك در را نقش وترين راست دارد هركره چپ

ماهيچهنيم و دريافت را بدن مقابل طرف حسي اطالعات ميكره كنترل را بدن مقابل طرف حركتي مغزشهاي چپ قسمت كه كسي مثالً كند.

مي كار از بدنش راست طرف كند، سكته يا ببيند افتد.آسيب

نيم هر نيمآيا اطالعات نيمكره هر به مربوط اطالعات بله دارد؟ را ديگر بهكركره مجموعهوسيلهه اكسوني از (بهاي پينهها جسم نيمنام به كرهاي)

مي منتقل شود.ديگر
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براساس خاكستري اليه1قشر نوع سلول) و به2هاها دارند كه كاركردي نوع مي4) تقسيم بزرگ لوب يا شوند.قسمت

پس--11 پس لوب بينايي::سريسريلوب به مربوط و دارد قرار سر پس ساده).در بينايي (ادراك است

بيرون زد حدقه از چشماش سرش، پس زدم كليد:

آهيانه--22 آهيانه لوب المسهاي:اي:لوب پوستي، اطالعات ادراك به مربوط دارد، قرار سر پس و مركزي شيار ماهيچهبين اصلي).اي، (كار است اي

مي آه داريم درد وقتي دردها: انواع مثل كشيم.كليد:

ا ارتباط فرعي: فضاييكار و بينايي طالعات

گيجگاهي:--33 گيجگاهي:لوب ناحيهلوب عمدهدر نقش و دارد قرار گيجگاهي است.ي شنوايي در آن ي

گيجگاهي »گوش«كليد:

فرعي: افراد1كارهاي صورت مثل: پيچيده اشكال بينايي ادراك (

كار2 يك براي انگيزه يا عصبانيت مثل: انگيزشي و هيجاني رفتارهاي (

پنكته:نكته: دريا.سلوب و آسمان به كردن نگاه مثل است ساده اشكال بينايي ادراك به مربوط سري

مي نگاه شاگردانش به كه معلمي مثل است پيچيده اشكال بينايي ادراك به مربوط گيجگاهي لوب نيزاما نفر يك صورت به كردن نگاه حتي كند،

است. پيچيده اشكال جزء

پيشاني:--44 پيشاني:لوب قسلوب تا مركزي شيار بهاز داريم بخشي لوب اين در دارد. امتداد مغز (جلو) قدامي لوبمت ما كنيد (دقت پيشاني پيش خاكستري قشر نام

بزرگپيش (پس است بزرگ بسيار انسان در كه نداريم) پيشپيشاني قسمت اين است) پيشاني لوب همين لوب نيست ترين خاصي كار مخصوص پيشاني

ا را گوناگون حسي اطالعات ميبلكه دريافت بدن جاي همه سنجش).ز سؤال (مهم نيست معيني حسي اطالعات براي خاصي جايگاه و كند

در: پيشاني پيش خاكستري تكلم،1قشر ادراكي،2) ثبات و3) ظريف حركات كنترل دارد.4) نقش حافظه (

در: پيشاني برنامه1لوب حركات،) جنبه2ريزي و) حافظه از ر3هايي از بازداري دارد.) نقش نامناسب فتار

دانش ميتست: كه اينآموزي از را او لوب كدام كند تقلب ميخواهد تشويق را او لوب كدام و منع كند؟كار

به شئ (ادراك ادراكي ثبات مينكته: اتفاق شكل آن در كه تغييراتي عليرغم واحد، افتد)صورت

مخ قشر مركزي: پس اوليهحسيشكنج بدني

آهيان است.هنزديك احساس به مربوط پس است اي

مخ قشر مركزي: پيش اوليهحركتيشكنج

است. حركت به مربوط پس است پيشاني لوب نزديك

همان حسي ادراك محدوديتدر به توجه با كه دارد وجود امكان اين كه (مانندگونه بپردازيم محيط در احتمالي خطاهاي تصحيح به حسي هاي

دو كه ميزماني ادراك موازي ريل دو صورت به را عكس در متقاطع آهن راه ادراكريل نيز موارد برخي در كه دارد وجود نيز امكان اين كنيم)

به باشيم. داشته محيط تصويرهايغلط به مثال، كدام3-4عنوان كه كنيد قضاوت و كنيد بزرگنگاه شكل هر در ب و الف موارد از مييك باشد.تر

دايرهامكد از بزرگيك مركزي ترند؟هاي

است؟كدام بلندتر خط دو از يك

3-4تصوير
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به است ممكن ادراكي تصويرخطاهاي همانند زمينه اثر باشد.3-4دليل

است؟كدام3- 5تصوير بلندتر سفيد خط دو از يك

ميهم ادراكي خطاي تچنين (مانند باشد ادراكي ثبات براثر )3-5صويرتواند

مي اشاره پديده اين به ادراكي حوزهثبات در حسي محدوديت به توجه با ادراك كه ميكند ما بينايي محركي يك از درستي تفسير خواهد

مي صحيح ادراك به منجر موارد برخي در هرچند پديده اين باشد. داشته مواردي0شودخارجي در ولي آهن)، راه ريل دو موازي ادراك نيزمانند

درباره قضاوت (مانند شود ناصحيح و غلط ادراك به منجر است سفيد).ممكن خط دو ي

كليه مي* مساوي هم با واقع در ب و الف موارد تصاوير ميي ادراك نامساوي نظر به ولي شوند.باشند،

توجه:

مي پردازش و انتخاب ديگر اطالعات ميان از را خاصي اطالعات كه ذهني اطالعات.بهكند.توانايي پردازش كردن محدود يعني توجه ديگر عبارت

تقسيم منظر دو از را كردهتوجه اند:بندي

تكليف:)الف و انسان شناخت بين رابطه نوع براساس توجه تقسيم

(ارادي)-1 انتخابي توجه

ارادي)- 2 (غير انتخابي غير توجه

تكليف)ب تعداد براساس توجه محركتقسيم يا اها محيط:ها ز

(پراكنده)-1 شده تقسيم توجه

متمركز- 2 توجه

است.1 مشخص هدف (

(ارادي)ويژگي انتخابي توجه بيش2هاي هوشياري و انگيختگي دارد.) تري

دارد.3 هماهنگي ما توقعات و انتظارات با (

باشيم. داشته را آن انتظار قبل از كه است اين ارادي توجه مهم: كليد

است.)1 نامشخص هدف

كم2 آن هوشياري و انگيختگي است.) تر

ارادي)ژگييو (غير انتخابي غير توجه ندارد.3هاي هماهنگي ما توقعات و انتظارات با (

هستند.4 آن عامل محيطي و خارجي محركات (

هستند.5 پيچيده و برانگيز تعجب و تازه متباين، غيرمنتظره، معموالً (

وا6 به) ما در را چيست؟ آن ميكنش آورند.وجود

است. ناگهاني معموالً مهم: كليد

بهنكته:نكته: غيرانتخابي خودبهتوجه ميطور صورت بيشخودي را ما توجه و ميگيرد جلب خود به زودتر و يادآوردهتر به نيز بهتر معموالً و كنند

شوند.مي

من خود كه خاص پروانه يك ديدن براي هم با ديدهمثال: را آن ميقبالً حياط به درام هواپيما يك رسيديم حياط به همينكه (انتخابي) رويم

مي سقوط ناگهان غيرانتخابي).آسمان (توجه كند

است. همراه ديگر چيزهاي به انگاشتن) ناديده توجه (عدم غفلت با هميشه غيرانتخابي نوع از چه و انتخابي نوع از چه توجه

تو و انتخاب هزينهغفلت: به خاص محركي به محركجه به توجه عدم و انتخاب عدم ميي صورت ديگر گيرد.هاي

هم زيادي افراد كه مهماني در ميمثًال: صحبت هم با نميزمان ما همهكنند به آنتوانيم نشاني براي خوبي مثال اين پس دهيم، گوش هم با ها

پديده غفلتيدادن و باشد.ميتوجه

ديگر: همهمهمثال ميان در است قادر مكالمهفرد گوناگون، مكالمات انتخابي را خود نظر مورد مسئلهي اين كند، توجه آن به و انتخابي) (توجه

است. غفلت و توجه به مربوط نيز

Site : www.konkur.in

Forum : www.konkur.us

Kon
ku

r.i
n



36

همهمه در ديگر: بچهمثال كه مادري مكالمات طبقهي در را خود همهي از زودتر را او صداي است خوابانيده باال يعنيميي انتخابي: (توجه شنود

بوده) منتظر

مي را در زنگ صداي ناگهان اما انتخابي) (توجه هستيم كسي تلفن منتظر ديگر: انتخابي)مثال غير (توجه شنويم.

مي را او بقيه از زودتر هستيم، مهماني در كسي ديدن منتظر ديگر: انتخابي)مثال (توجه بينيم.

د بستگي زير عوامل به :اردتوجه

بيش1 آن به ما توجه باشد آشناتر مكالمه محتواي هرچه مكالمه: محتواي به آشنايي به) است وقتيتر بشنويم.اسمكهخصوص مكالمه آن در را خود

متفاوت2 جنس هرچه گوينده: جنس بيش) توجه باشد همهمهتر در مثالً است. ميتر جلب خود به را ما توجه گربه يك صداي مكالمات كند.ي

متفاوت3 صدا شدت هرچه صدا: شدت بيش) توجه باشد ميتر صحبت بلند كسي وقتي مهماني يك در مثالً است بهتر را ما غيرانتخابي توجه كند

مي جلب ماخود براي موضوع و كند صحبت آهسته كسي اگر اما ميجاكند. جلب خود به را ما انتخابي توجه باشد كند.لب

بر4 گوينده: مكان مكان) بيشخي را توجه (صحنه) بلند جاي يك مثل ميها جلب خود به سطحتر از بلندتر معلم جاي خوب مدارس در كند،

است. كالس

پيام وقتي داده نشان ديگر ميمطالعات برسد، گوش دو به همزمان گوناگون سههاي مثالً باشد. داشته خاص توجه پيام يك به زمان هر توانددر

رقمرا4- 9-6رقم سه همزمان و گوش يك مي8- 5- 2به ارائه ديگر گوش به بهرا يادآوري اطالعات496852صورتدهيم اول يعني بود خواهد

مي تخليه ديگر گوش اطالعات سپس و گوش مييك يادآوري آن از بعد دوم عدد سه و اول عدد سه نيست. التقاطي شكل به و شود.شود

مهمظرفيت ويژگي دو ما :داردشناختي

با1 روبهم) (گلوگاهحدوديت ميروست مربوط اطالعات پردازش كردن محدود به توجه است محدود ما شناختي ظرفيت چون شود.شناختي):

تمرين)2 (با است گسترش قابل (.

نقطه ويژگي دو گلوگاهاين بنابراين دارند قرار هم مقابل دارد.ي قرار مهارت و تمرين مقابل در شناختي

كداممثا نظريهل: صحبت شده تقسيم توجه در مؤثر عوامل از مي»شناختيگلوگاه«ييك قرار ترديد مورد دهد؟را

تكليف1 دشواري پردازش2) نوع مهارت3) و تمرين تكاليف4) شباهت (

مي- مربوط اطالعات پردازش كردن محدود به شود.توجه

ن چه به اطالعات پردازش به كردن محدود است؟مثال: توجهي وع

انتخابي1 توجه انتخابي2) غير توجه متمركز3) توجه توجه4) انواع همه (

نمي باشد باهوش چقدر هر نفر يك مثال (براي است محدود ما شناختي ظرفيت يعني اطالعات پردازش كردن عباراتمحدود و لغات تواند

يك را زيادي كند).انگليسي حفظ شبه

سگلوگاه در اجازهشناختي: زمان هر در خاصي اطالعات به كه دارد وجود صافي يك ما شناختي مييستم عبور گلوگاهي صافي، اين به دهد

مي گفته شود.شناختي

مي ما شناختي سيستم وارد نشده و شده توجه مياطالعات قرار پردازش مورد مراحلي تا و ادامهشوند از باالتر مراحل در ولي بازگيرند پردازش ي

ماند.مي

ميگلوگاه3-3نمودار نشان اطالعات پردازش باالتر مراحل در را دهد.شناختي

3-3نمودار

مي قرار گزينش مورد شناختي سيستم پاياني مراحل اطالعاتي رويكرد اين گيرند.در

كلماتزماني از فهرست دو آزمودني به بهكه چپ گوش به ديگري و راست گوش به هميكي خواستهطور آزمودني از و شود ارائه جداگانه ولي زمان

آزمودني اگرچه كه شده مشاهده دهد، قرار توجه عدم مورد را ديگر گوش و كند توجه راست) (مثالً گوش يك اطالعات به تنها آگاهانهبهشود طور

نمي ياد به را چپ گوش به وارده بهآورداطالعات تلويحيطورولي و دآنضمني را بهها خود بعدي مكالمات مير اينكار (بدون اينبرد. به كه

نتيجه پس باشد) آگاه موقعيتمي مسئله با كه ارتباطي برحسب و دارند كه اهميتي برحسب اطالعات اين بخشگيريم: در دارند خاص شرايط و ها

مي باقي ما ذهن ماند.هوشيار
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سيس در نوعي به نشده واقع توجه مورد كه مياطالعاتي پردازش شناختي چندتم هر بيآگاهانهشوند آن ولياز هستيم آنناهشيارانهخبر به

بي كه وقتي مثل داريم. دسترسي مياطالعات عبور كسي كنار از ميتوجه اما نكرديم دقت او به اگرچه سايركنيم، ميان از را او عكس توانيم

سعكس وارد نيز نشده توجه اطالعات پس كنيم. جدا ميها ما شناختي شود.يستم

مي پردازش اطالعات نوع يك تنها متمركز: دوتوجه مثال: براي است. كار يك انجام مخصوص شنوايي توجه فقط يا بينايي توجه فقط مثالً شود.

مي انجام دشواري با دارند بينايي توجه به نياز دو هر كه (گزينهكاري خواندن كتاب و رانندگي مثل غيرممكنشود نميي انتخاب هرگز كنيم).را

است.نكته:نكته: متمركز توجه به مربوط شنوايي و بينايي توجه

ميبه پيش حالت سه كلي آيد:طور

به1 آساني به دارد، متمركز توجه به نياز كه كار يك با همراه عملي كار يك مي) انجام همزمان وطور است عملي كه معلم رفتن راه مثل: شوند

دا خودكار دارد.پردازش شده كنترل و متمركز توجه به نياز كه دادن درس و رد

ب2 و (بينايي) خواندن درس مثل است، ممكن نيز اين شنوايي، توجه يا بينايي توجه مثالً دارند توجه نوع يك به نياز كدام هر كه كار دو ه)

(شنوايي). كردن گوش موسيقي

مث3 دارند نياز توجه نوع يك به دو هر كه كار دو كردن) گوش راديو به و (شنوايي) زدن حرف تلفن با مثل باشند، بينايي دو هر يا شنوايي دو هر الً

دارد. را دشواري باالترين كه (شنوايي)

م معوامل (پراكنده)عوامل شده تقسيم توجه در (پراكنده)ؤثر شده تقسيم توجه در  ؤثر

شبيه-1 هم به تكليف دو قدر هر تكليف: دو است.تشابه دشوارتر آن همزمان انجام باشند تر

بهفعاليت زدن حرف و رانندگي مثل غيرمشابهي ميهاي انجام هم با همزمان دشواريطور با بينايي تكليف دو يا شنوايي تكليف دو اما شوند

ميبيش صورت گيرد.تري

بيش- 2 تمرين فرد قدر هر مهارت: و آسانتمرين تكليف دو همزمان انجام باشد، داشته است.تري تر

ر كه ابتدا در كه كسي ميمثل ياد نميانندگي حرف كسي با نميگيرد گوش ضبط يا ميزند انجام را كارها اين همه مهارت و تمرين با اما وكند. دهد

مي هم ديگر كارهاي ميحتي هم ساندويچ مثالً خورد.كند.

مي را دشوار كارهاي و است گسترش و توسعه قابل انسان شناختي ظرفيت بهپس تمرين با همزماتوان داد.طور انجام ن

كليدها)1 كردن پيدا (مثل بياموزد تكليف هر انجام براي جديد راهبردهاي (

مي امكان انسان به مي2دهد:تمرين كاهش را تكاليف انجام در تداخل يادگيري) شدن قاطي تداخل از (منظور ميدهد هم با تمرينها باشد،

مي تداخل كاهش د.)شوباعث

مي3 كم را موردنياز توجه منابع كم) توجه به نياز زده تست خيلي كه (كسي دارد.)كند كنكور در تري

بيش تمرين قدر هرچه عبارتي، بيشبه جديد راهبردهاي باشد است.تر تر

ا-3 دشوارتر يكديگر با تكليف دو آن همزمان انجام باشند، دشوارتر تكليف دو قدر هر تكليف: ايندشواري در البته دشوارست. تكليف كدام كه

تكاليف دشواري لذا باشد. آسان ديگر فرد براي تكليف همان ولي دشوار فرد يك براي تكليفي است ممكن ندارد. وجود درستي تعريف است،

به: توجه با و ديگر فرد به فردي از و است نسبي

مهارت1 دانش2) انگيزش3) (

است. متفاوت افراد

ك است؟داممثال: نسبي كه است شده تقسيم توجه در مؤثر عوامل از يك

تكليف1 دو تشابه مهارت2) و تمرين تكليف3) دشواري پردازش4) نوع (

روبه دشواري با را ديگر تكليف پردازش تكليف، يك در دشواري لزوماً حال عين نميدر كند.رو

به زير مثال با مسئله مياين روشن شود.خوبي

چراغمثالً كردن خاموش داريم، هم با را شنيدن و خواندن تكليف ميدو دشوار را خواندن تكليف نميها شنيدن به آسيبي ولي رساند.كند

پردازش:-4 نوع

از:ويژگي است عبارت انتخابي توجه در پردازش نوع هاي

دارد.1 كنترل آن بر فرد كه است توجهي انتخابي، توجه (

مربوط2 پردازش است.) آهسته و كند انتخابي توجه به

خودبه3 نيست.) خودي

پردازش4 مي) كاهش را انسان شناختي ظرفيت شده، كنترل انتخابي بهها را ديگر تكاليف انجام بنابراين ميدهد. دشوار همزمان سازدطور

كرد).(نمي تقسيم اطالعاتي منبع چندين بين در را توجه توان

پردازش5 انت) اجتنابهاي قابل شده كنترل و ميخابي و نيستند) (حتمي آناند نميتوان پروانه ديدن (براي كرد متوقف را رويم)ها
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پردازش6 مي) و تغييرند قابل و انعطاف قابل شده كنترل و انتخابي آنهاي موقعيتتوان در را بهها گوناگون برد.هاي كار

پردازش7 در ب) به بايد شده كنترل حاليهاي در كرد متمركز را خود توجه اطالعات ميرخي را ديگر اطالعات برخي قراركه توجه مورد توان

نداد.

ازويژگي است عبارت انتخابي غير توجه در پردازش نوع :هاي

تمام مي7نكته: برعكس باال شود.مورد

به1 و است خارج فرد كنترل از انتخابي غير توجه خودبه) صورتصورت گيرد.ميخودي

است.2 سريع و تند انتخابي غير توجه پردازش (

ندارد.3 كنترلي آن بر فرد (

پردازش4 نمي) كاهش را انسان شناختي ظرفيت خودكار، و انتخابي غير بههاي را ديگر تكاليف انجام بنابراين دشواردهد. ما براي همزمان طور

پردازشنمي كه (زماني برسازد. كار به خودكار ميهاي ميده شناختيشوند، ظرفيت از و نموده تقسيم اطالعاتي منبع چندين بين در را توجه توان

بدهيم). انجام هواپيما سقوط هنگام هم با را كار چند مثالً كرد. استفاده بيشتر

پردازش5 ت) گردد. ارائه محيط در محركي وقتي هستند. (حتمي) اجتناب غيرقابل خودكار و انتخابي غير جلبهاي خود به ناگزير را ما وجه

نميمي را هواپيما سقوط (جلوي بگيريم.)كند. توانيم

پردازش6 انعطاف) غيرقابل خودكار و انتخابي غير مي هاي يادگيري كه زماني و مياند دشوار آنشوند، تغيير و اصالح به زد.توان دست ها

پردازش7 در مو) نشده توجه اطالعات انتخابي، غير است.هاي نظر رد

نتيجه پرسيدميگيريدر به«توان همزمان تكليف دو زمان موفقيتچه است؟طور انجام قابل »آميز

مي زماني را تكليف بهدو موفقيتتوان درسطور كه معلمي (مثالً باشد برداشته در را خودكار تكاليفپردازش از يكي حداقل كه كرد جدا آميز

بهمي و راهدهد همزمان نميميطور باشند داشته نياز شده كنترل پردازش به دو هر كه تكليفي دو ولي بهرود) موفقيتتوانند يكديگرطور با آميز

كند.) صحيح ورقه بخواهد همزمان و بدهد درس كه معلمي (مثالً شوند تركيب

مي شده، كنترل و خودكار پردازش دو ميان نيمهنكته: پردازش از صحبتتوان هم كرد.خودكار

ديدنمثال شنيدن، رفتن، راه دارند: خودكار پردازش و نيستند آگاهانه كه تكاليفي براي هايي

آگاهيهامثال كه تكاليفي براي كردناي گوش دادن، درس زدن، حرف كردن، فكر دارند: شده كنترل پردازش و نيستند نه

توجه پردازشنوع نوع

شده) (كنترل آهستهارادي و ظرفكند شناختيكاهش اجتنابيت انعطافقابل قابل

(خودكار) ارادي سريعغير و شناختيتند ظرفيت كاهش اجتنابعدم انعطافغيرقابل غيرقابل

حافظه

يادگيري براي انسان حافظهمرحله«توانايي اول نگه»ي حافظهمرحله«داري، دوم يادآوري»ي حافظهمرحله«و سوم »ي

مي صحبت حافظه از بيششووقتي ميد ذهن به يادگيري اصالح مرحلهتر يادگيري كه حالي در مرحلهآيد دو و است حافظه اول همي ديگر ي

دارد.

روان در حافظه به مربوط است.مطالعات برخوردار بسياري قدمت از شناسي

حافظه بنديبندي تقسيمتقسيم حافظههاي  هاي

تقسيمقديمي-1 قرنترين او است. افالطون به مربوط ازبندي پيش علتها سه به را پرنده گفته: و كرده تعبير پرنده و قفس به اطالعات و حافظه

گرفت:نمي قفس از توان

باشد) نگرفته صورت (يادگيري باشد نشده وارد قفس در پرنده ابتدا از شايد الف)

(نگه باشد. مرده قفس در خود اقامت طول در پرنده شايد شدهب) فراموش و باشد نگرفته صورت باشد.)داري

پرنده هزاران ميان در اما باشد قفس در پرنده شايد نميج) ديگر كرد.ي پيدا را آن توان

الف- 2 حافظه: از جيمز ويليام اوليهحافظه- تقسيم حافظهي ثانويهب) ي

حافظه زمانالف) در دوستان نام (يادآوري حاضر مكان و زمان به مربوط دسترس، قابل خودآگاه، اوليه: حاضر)ي

حافظه دبستان)ب) دوران در خود دوست نام كردن (فراموش گذشته حوادث به مربوط دسترس، غيرقابل ناخودآگاه، ثانويه: ي

حافظهتقسيم-3 الف) قبل: دهه چهار به مربوط حافظه كوتاهبندي حافظهي ب) بلندمدتمدت ي

سلسلهتقسيم-4 يا قديمي و اوليه مطالعات در حافظه مراتبي:بندي

حافظه1 حسي) ي
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حافظه2 كوتاه) مدتي

حافظه3 بلندمدت) ي

تقسيم سلسلهاين مبناي بر ميبندي ديگر سيستم وارد و عبور سيستم يك از اطالعات يعني است تقسيممراتب اين ديگر (نام حافظه،شود بندي

است). مراتبي سلسله

حافظه از حافظهعبور به حسي كوتاي چنان هي است. دقت و توجه نيازمند ميمدت پيدا زوال اطالعات نگيرد، صورت دقت و توجه اين وچه كند

مي شود.فراموش

حافظه از كوتاهعبور حافظهي به چنانمدت و است تكرار و تمرين نيازمند بلندمدت پديدهي نگيرد صورت تكرار و تمرين اين جابهچه ياي جايي

مي پيش يتداخل يادگيريآيد شدن قاطي ميعني باعث قبلي ياديگري فراموشيها، باعث جديد يادگيري و نگيرد صورت جديد يادگيري شود

مي قبل قبلي)يادگيري در بعدي تداخل و بعدي در قبلي (تداخل شود

چنانچه حافظه اما از كوتاهاطالعات و حسي حافظهي به و كنند عبور پديدهمدت برسند بلندمدت مي ميي پيش بدينداخله يادگيريآيد كه معني

مي كمك ديگر مطلب يادگيري به مطلب خواندهيك منطق در را مطلبي مثالً ميكند كمك ما فلسفه درس يادگيري به كند.ايم

تقسيمتقسيم-5 جديد مطالعات جديد: مطالعات در حافظه حافظهبندي با رابطه در (خصوصاً ديگري مبندي را بلندمدت) ميي وطرح كنند

مي تأكيد زنجيرهخصوصاً لزوماً و حافظه مختلف انواع بين ارتباط كه سيستمكند و نيست مراتبي سلسله و مياي حافظه وهاي موازي تواند

آنهم دليل و باشد كهرديف (... و پاركينسون و آلزايمر بيماران (مانند هستند حافظه اختالالت به مبتال كه است بيماراني تكاليفها برخي در

مي عمل عادي افراد مانند حافظه تكاليف از ديگر برخي در كه حالي در هستند اشكال دچار بهحافظه ميكنند حافظهعبارتي سيستم اگر گويند

(بلندمدت باشد مراتبي اين→→→مدتكوتاه→→→سلسله اما باشند اشكال دچار حافظه تكاليف تمامي در بيماران اين بايد برخيهاحسي) در فقط

است. موازي شكل به حتماً پس دارند اشكال تكاليف

كردند ���فراموش

دارند ياد ���به

كردند ���فراموش

دارند ياد ���به

مهم-6 معروفجديدترين، و تقسيمترين (ترين تولوينگ به مربوط حافظه مي1987بندي كه) حافظه4باشد مينوع پيشنهاد را بلندمدت كندي

مي مرتبط معيني اطالعات به كدام هر كدامكه دارند. ارتباط هم با حال عين در و تقسيمباشند از حافظهبندييك به فقط حافظه بلندمدتهاي ي

تولوينگمي و موازي يا جديدترين و جديد پردازد؟

مكانيزم يا اينساختارها عصبي متفاوت4هاي هم با حافظه تنوع رشدي لحاظ به و بهاند دارند معيني سيستمرتيب كه مراحلطوري در اوليه هاي

سيستم و رشد عالياوليه ميهاي ظاهر رشد بعدي مراحل در اينتر پس متفاوت4شوند هم با حافظه از:نوع عبارتند و اند

حافظه1 رويه) حركتيي مهارت + شدن شرطي + عملي كارهاي اي:

حافظه2 آماده) (نهاي ادراكي تبليغاتسازي + كردن تكرار بار چندين براي را كاري ن):

حافظه3 مي) حل جدول كه كسي مثل عمومي اطالعات معنايي: كند.ي

حافظه4 شخصي) اتفاقات خاص: حوادث ي

رويه حافظهحافظه--11 رويهي  اياي ي

داد.1 قرار مرحله پايين در (

است.2 رفتاري اطالعات به مربوط (

سطوح3 در اطالعات پردازش به نيست.) نيازي باالتر

يادگيري4 مهارت) و شرطي دوچرخههاي مثل حركتي و ادراكي است.هاي حافظه نوع اين به مربوط خياطي و سواري

به5 به) مربوط ... و آشپزي مثل عملي كارهاي تمامي كلي است.هروييحافظهطور اي

بلندمدتحافظه كوتاهحافظهي كوتاهحافظهمدتي مدتي

حافظه سـاده در حسي اطالعات حسي ي

مـي  معنـا    دريافت و تفسـير بـه و شـود

صنمي ادراك يعني نميپردازد گيرد.ورت

دقت و توجه

براي الزم فرآيند

است. ادراك

تكرار و تمرين

مداخله

+

(تداخل)جابه جايي

+

زوال
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آ حافظهحافظه--22 آي ادراكي مادهمادهي ادراكيسازي نهان حافظهحافظه««سازي نهاني »»ي

اطالع1 به ويژگي) به مربوط ادراكيات خصوصيات و است.-ها مربوط افراد و اشياء (ظاهري) فيزيكي

مي2 فراهم خود پيرامون چيزهاي و افراد اشياء با را ما آشناسازي امكان كند.)

تسه3 دوم بار براي را فرد يا شئ همان ادراك اول، بار براي فرد يك يا و شئ يك از شنوايي يا بينايي ادراك مي) نمايد.يل

مي4 آن انجام سهولت باعث كردن، تكرار بار چندين براي را كاري يك) آدرس كردن پيدا مثل صحت) لحاظ به هم سرعت لحاظ به (هم شود

كم ما صحت و سرعت اول بار دهم، بار براي آدرس همان كردن پيدا و اول بار براي دهمنفر بار اما است الزم زيادي هوشياري و است نحويتر به

مي اوصورت صحت هم و سرعت هم ضمن در و رسيده) نظر مورد آدرس به و بوده ديگر جاي (حواسض نيست هوشيار آن به معموالً فرد كه پذيرد

ميبيش پس است گفت:تر توان

حافظه همان بيشاين صحت و سرعت با اطالعات بازيابي در فرد يعني: است نهان ميي حاضر را اطالعات آگاهيكندتر آن به نسبت خود ولي

ندارد.

معنايي حافظهحافظه--33 معناييي  ي

منطق).1 در است (متواترات است عمومي اطالعات همان (

مي2 گفته فرد عمومي دانش به شود.)

است.3 فرد شخصي هويت از مستقل (

است.4 مشترك مختلف افراد بين و ندارد مشخص مكان و زمان (

را5 مفاهيم و عقايد باورها، مي) گيرد.دربر

سال هر دارد.4مثال: فصل

طبقه (مثل دارد ساختاري و مفهومي سازماندهي مجموعهنكته: و ها)بندي

خاص يي حافظهحافظه--44 خاصحوادث  حوادث

مي1 گفته فرد اختصاصي دانش به شود.)

تجربه2 به مربوط پديدارشناختي).) رويكرد (مثل است شخصي ي

دارد.3 معين مكان و زمان (

ب4 در دارد.) قرار مرحله االترين

است.5 زماني سازماندهي داراي اطالعات (

مي6 زياد هوشياري و آگاهي مستلزم يادآوري حافظه) نوع سه از آن هوشياري ميزان يعني بيشباشد ديگر ميي فرد از مثالً است. پرسيمتر

چي شام گذشته ميچهارشنبه يادش سختي به آيد.خوردي؟

آن7 بازيابي است.) آشكار

ساعت ديروز علي كرده.8مثال: مالقات را حسين صبح

نقطه1سؤال دانش، نوع لحاظ از حافظه نوع دو كدام هستند؟: هم مقابل ي

زير رويدادي حوادث و معنايي حافظه مياجواب: فرد اختصاصي دانش به مربوط دومي و عمومي دانش به مربوط باشد.اولي

حا2سؤال نوع دو كدام تقسيم: در تولويفظه نقطهنبندي مرحله، لحاظ از هستند؟گ هم مقابل ي

حافظه رويهجواب: حافظهي و پاييناي در اولي زيرا خاص حوادث دارد.ي قرار مرحله باالترين در دومي و مرحله ترين

تقسيم3سؤال در حافظه نوع دو كدام تولوي: ميزاننبندي لحاظ از نقطههوشياريگ، مقابل، هستند؟ي هم

حافظه و نهان حافظه زيادجواب: آگاهي و هوشياري نيازمند دومي در يادآوري ولي نيست هوشيار آن به فرد معموالً اولي در زيرا خاص حوادث ي

است.

اين اطالعات حال4نكته: در هم با حافظه بهتعاملنوع حافظههستند دو حمايتمعنايييخصوص يكديگر از كه خاص حوادث كنند.ميو

چنان سيستمنكته: يادآوري يا يادگيري هنگام در بيشچه بههاي را مطلبي اگر مثالً است بهتر حافظه عملكرد شود، درگير حافظه از صورتتري

(حافظه باشد شده تكرار بارها و خاص) (حوادث باشد مربوط هم ما شخصي زندگي به مطلب اين و باشيم گرفته ياد عمومي، ماياطالعات نهان)،

نمي فراموش را مطلب خواندهآن جغرافي در كه كشور يك پايتخت مثل كردهكنيم زندگي شهر آن در تكرارايم، هم بارها و خاص) (حوادث ايم

(حافظه آنشده به و نهان) كردهي مسافرت ميجا ياد در عمر پايان تا ماند.ايم،
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مرحله مرحله سه حافظهسه اصلي حافظهي اصلي  ي

(يمرحله-1 رمزگرداني درونيادگي ويژگيري، با اطالعات مرحله اين در جنبهداد): از و گوناگون خصوصيات و وها (ظاهري) فيزيكي عناييمهاي

مي ميثبت ما شناختي سيستم وارد اطالعات و درونشوند آن به كه ميشوند گويند.داد

نگهمرحله- 2 نگهي شده گرفته ياد و ثبت اطالعات ميداري: محافظت و شوند.داري

ميمرحله-3 قرار بازيابي مورد اطالعات مرحله اين در بازيابي: راي اطالعات فرد و مي»ناهوشيارانه«يا»هوشيارانه«گيرد مورديادآوري و كند

ميبازشناسي (قرار )رمزگذاري،دادبرون،يادآوريدهد،

ولي گرفته صورت زيادي مطالعات سوم و اول مراحل با رابطه در مرحلهنكته: مورد كمدر مطالعات دوم گرفته.ي صورت تري

يادآوري) اصولاصول و يادگيري (اصول يادآوري)حافظه و يادگيري (اصول  حافظه

است:-1 مؤثرتر (ضمني) ارادي غير از ارادي (رمزگرداني) يادگيري

نحوه و ياديگري جريان از فرد اطالع بيشهرچه اطالعات بازيابي آني (بين است بهتر حافظه عملكرد باشد، همبستگيتر بهها اگر است)، برقرار

آن بايد او و شود داده او به معين تكليف و معين هدف با معيني اطالعات شود گفته اويادگيرنده از اطالعات همين بعداً و بگيرد ياد هوشيارانه را ها

مي كيفيتپرسيده و آزمون نوع حتي اطالآشود، بازيابي در را بهتري عملكرد طبيعتًا شود گفته او به داشت.زمون خواهيم فرد از عات

دانش به ميمعلمي خود باآموزان تستي آزمون يك شده تدريس مطالب همين از كالس اتمام از بعد مي2گويد برگزار كدامسؤال به او ازكنم. يك

است. مؤثرتر ارادي غير از ارادي يادگيري داشته؟ عنايت حافظه اصول

س- 2 يادگيري از معنايي و عمقي است.يادگيري مؤثرتر اطالعات فيزيكي و طحي

زماني با مقايسه در كند توجه صورت) شئ، جمله، (كلمه، يادگيري مواد فيزيكي و ظاهري خصوصيات به فقط يادگيري جريان در يادگيرنده كهاگر

ويژگي طبقهبه نوع ديگر، جمالت و كلمات با جمله يا كلمه (ارتباط معنايي و مفهومي ياهاي مواد پايينبندي) بازيابي عملكرد كند، توجه تردگيري

است.

اليه داراي عمقي و سطحي مييادگيري مختلف مراتب و باشد.ها

تشكيل اجزاي يعني حروف به توجه اول: درجه سطحي يادگيري مثالًدهندهالف) يادگيري مورد كلمه«ي در ب حرف دارد؟آيا وجود كتاب »ي

اليهسطحي مي ترين اليه شد.بااين

هم دوم: درجه سطحي يادگيري همب) و كتابقافيه و كباب مثل بودن وزن

هم اجزاء اول: درجه عمقي يادگيري مثالًج) بودن كل يك از جزئي يا يادگيري مورد لوازم«خانواده گروه در كتاب ميآيا قرار آياالتحرير گيرد؟

هم معلم است؟با خانواده

دوم: درجه عمقي يادگيري جملهجاخاليد) استفادهها، موارد و كلمهسازي با بايد مثالً يادگيري مورد موضوع جملهي عدالت شود ي ساخته اي

دانش كه شود فهميده عمقيتا است. كرده درك را آن معني ميآموز اليه اين اليه باشد.ترين

به: توجه با سطح چهار اين البته

يادگيري1 هدف طرف2) از كه تكليفي مي) تنظيم ياددهنده يا مييادگيرنده باشد.شود متفاوت تواند

بيش-3 يادآوري و يادگيري بين شباهت اندازه ميهر اصل اين ديگر نام زمينه يا اختصاصي رمزگرداني است، بهتر حافظه عملكرد باشد باشد:تر

مي ياد به را چيزي آن بستگيفرد يادآوري چگونگي و باشد گرفته ياد كه كلمهآورد مثالً دارد. يادگيري چگونگي متفاوتبه معني چند شير ي

ميمي ياد به را معني همان شير از ما آب) شير حيوان، شير خوراكي، (شير باشيم.دهد گرفته ياد را معني همان ابتدا در كه آوريم

مي دربر را دروني حاالت هم يادگيرشباهت فرد اگر مثالً را بيروني حاالت هم و هنگامگيرد در اگر باشد گرفته ياد شاد حالت به را مطالب نده

بيش اطالعات غمگين) حالت با مقايسه (در باشد شاد نيز دروني)يادآوري حالت (شباهت آورد. خواهد ياد به را تري

شرايط همان در باشد كرده يادگيري را اطالعات معيني مكاني و زماني شرايط در فرد اگر بيروني: حاالت بيششباهت اطالعات مكاني و تريزماني

غي يا و معين) اتاق يك در و باشد صبح دو هر (مثالً يادآوري و يادگيري مراحل در مشابه مكاني و زماني شرايط پس آورد خواهد ياد به رمشابهرا

مي ايجاد را متفاوتي نتايج مختلف) مكان در و مختلف زمان كند.(در

گوناگون شرايط در اصل اين مينكته: مختلف سني مراحل باشد.و برخوردار متفاوتي اهميت از تواند

نخ-4 سر قدر هر اطالعات بازيابي هنگام بيشدر است.هاي بهتر حافظه عملكرد شود، داده يادگيرنده به تري

امكان شكل چند به است؟يادآوري پذير

آزاد1 يادآوري (

مي انجام صورت سه به (يادآوري) نخ2شود:بازيابي سر كمك با يادآوري (

بازشناسي3 (
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ب1 و هوشيارانه فرد آشكار: بازيابي ميا) شده يادگيري مطالب سراغ به آناطالع يادآوري در سعي ميرود. كند.ها

امتحان در مطالب يادآوري مثل

مي نوع دو اين2باشد:بازيابي بدون فرد نهان: بازيابي خب) يا بداند خود ميكه نيز باشد داشته بهر مثل كند بازيابي را اطالعات يادآوردنتواند

نياورده ياد به را نامش و ديده را او پيش روز چند (كه قديمي دوست يك ايننام بدون روز چند گذشت از بعد كهايم

مي ياد به را او نام كنيم فكر او آوريم.)به

به1 نخي سر هيچ آزاد: يادآوري نمي) داده جستفرد به خود بايد فرد نخي سر و كمك هيچ بدون شفاهي يا كتبي امتحان مثل وجويشود.

) بپردازد اطالعاتجستاطالعات كليد)وجوي :

مي2 داده اطالعات از بخشي فرد به نخ: سر كمك با يادآوري مي) او از و آهنگ) يك يا فرد صورت يا جمله يا كلمه يك از (بخشي يمخواهشود

كليد) اطالعات: (تكميل كند تكميل را اطالعات

كليه3 بازشناسي: مي) مخلوط جديد) (اطالعات نشده يادگيري اطالعات با همراه قديم) (اطالعات شده يادگيري اطالعات خواستهي فرد از و شود

اطالعات)مي شدن (مخلوط زدن تست مثل كند. جدا جديد از را قديم اطالعات كه شود

آزاد«يبترتبه سرنخ«از»يادآوري كمك با سرنخ«و»يادآوري كمك با آسانسخت»بازشناسي«از»يادآوري پس است، بازيابي،تر نوع ترين

سخت و است ميبازشناسي كه هست ديگري مطالعات البته است. آزاد يادآوري بازيابي، نوع موقعيتترين همه در همهگويد با رابطه در و يها

تكا و گزينهمواد انتخاب مثالً است. دشوارتر آزاد يادآوري از بازشناسي گاهي و نيست گونه اين يادگيري درستليف گزينهي ميان از هايتر

سخت كه است.درست آزاد يادآوري از تر

آزاد) (يادآوري سفيد كاغذ صفحه يك در اطالعات يادآوري نمونه:

صفحه در اطالعات برخي نخ: سر با كايادآوري ميي نوشته كند.غذ يادآوري بايد فرد را بقيه و جمله) يا كلمه اول حرف دو (مثالً شود

گزينه انتخاب زدنبازشناسي: تست مثل خير يا بله ي

بيش مطالب آشكار بازيابي در ضمن در است. بهتر ديگر دوتاي از نتيجه بازشناسي در گفت بايد مقايسه ميدر يادآورده به مقايسهتري در باشود.

نهان.حافظه ي

حافظه-5 عملكرد باشد، درگير و فعال يادگيري، فرآيند در فرد چقدر شودهر فراهم خودآزمودني توسط يادگيري مواد كه زماني است، بهتر او ي

را يادگيري مواد انفعالي (ياددهنده) آزمايشگر كه زماني با مقايسه در باشد داشته نقش اطالعات اجراي در آزمودني ارائهيا فرد به آماده و حاضر

بيشمي يادآوري است.دهد تر

1(... و برهم و درهم و مبهم وضعيت برهم، و درهم و مبهم كلمات (كليد: توليد اثر (

فعال يادگيري

اطالعات2 آوردن در عمل به و اجراء (

مي داده فرد به برهم و درهم كلمات توليد: مياثر خواسته او از و كشود كلمهشود كلماته كه زماني با مقايسه در اين كند، پيدا را نظر مورد ي

مي داده فرد به دارد.آماده دنبال به را بهتري يادآوري شود،

مينكته:نكته: را مبهم كلمات بيشتكليف يادگيري در فرد شركت ميزان نحو بدين و كرد دشوارتر شود.توان تر

جز نيز يادگيري كردن خالصه و دادن ميكنفرانس توليد اثر ميء درگير يادگيري با را خود فرد چون درحافظهباشد بهتر پس ميكند، باقي ماند.اش

(حافظه اطالعات درآوردن عمل به و حافظهاجرا عملي): حافظهي از بهتري اثر عملي حافظهي كردن تكرار و خواندن مثالً دارد، كالمي كالميي ي

گو يا خواندن از بعد اگر اما است.است دستوري جمالت اجراي به معموالً حافظه نوع اين بهتراست، حافظه عملكرد شوند، اجرا عينًا جمالت، كردن ش

مي كه داريم معروفي مي«گويد:عبارت فراموش را آن من بگويي، من به را مطلبي ياداگر به را آن من دهي نشان من به را مطلبي اگر كنم،

يمي جريان در مرا اگر ميآورم، را مطلب من كني درگير (حافظه»فهمم.ادگيري فعال يادگيري اثر خوبي به جمله مياين نشان را عملي) دهد.ي

ايننكته:نكته: به تنها (حافظه) يادآوري و يادگيري نمي5اصول خالصه مياصل و مثل:شوند ديگري اصول از سازماندهي1توان اصول و2 ) تقدم اصل (

ي نيز را اطالعات كرد.تأخر اد

) اصول اين به7آيا هميشه پيشاصل) نتايج مطلق، بهصورت ما براي را شده ميبيني آورند؟وجود

همه در و هميشه شده ياد اصول مثل:خير، عواملي به توجه با است ممكن و كرد نخواهد عمل صورت اين به موارد نوع-3جنس،-2سن،-1ي

باشند، متفاوت يادگيري مواد و اصلتكليف به توجه با فرديتفاوتپس اصولهاي هستند.نسبياين

مي-1 فرد يادآوري به زيادي كمك دروس كردن كدامخالصه به مربوط مسئله اين ميكند، حافظه در مهم اصول از باشد؟يك

است.1 مؤثرتر ارادي غير از ارادي يادگيري (

مؤثرتر2 فيزيكي و سطحي از معنايي و عمقي يادگيري است.)

سرنخ3 كه قدر هر اطالعات بازيابي هنگام در بيش) حافظههاي عملكرد در شود، داده يادگيرنده به است.تري مؤثرتر او ي

حافظه4 عملكرد باشد، درگير و فعال يادگيري فرآيند در فرد هرقدر است.) بهتر او ي

مي- 2 فردي خالفاز عكس يكخواهيم فقط كه را گكاري را او بقيهبار ميان از ديده، سطحي و خالفذرا آني كه جداكاراني نديده، حال به تا را ها

بود؟ خواهد نوع كدام از او يادآوري كند.

آزاد1 نهان2) سرنخ3) از استفاده با بازشناسي4) (
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حافظ مغزي حافظساختارهاي مغزي ههساختارهاي

از: عبارتند كه دارند نقش حافظه با رابطه در مغز در متعددي ساختارهاي

دارد)1 حافظه در مهمي (نقش هيپوكامپوس لوب2) خاكستري) قشر چهارگانه هاي

مخچه3 (

حافظه شود برداشته حيوان يا انسان در هيپوكامپوس اگر دارد، قرار پيشين مغز قسمت در نميهيپوكامپوس: تشكيل جديد وليهاي شود

ميحافظه باقي قديمي كوتاههاي حافظه شخص يعني خوماند. ميمدت دست از را فيد مثل چپلدهد دستم

مي اطالعات خاكستري قشر از هيپوكامپوس: ميكار ارسال را آن به و كند.گيرد

پس1 لوب حافظه) بيناييسري: ي

خاكستري:لوب قشر چهارگانه آهيانه2هاي لوب حافظه) كوتاهاي: كاريي و مدت

حافظه3 گيجگاهي: لوب (نيم) كالمي حافظهيكرهي و (نيمچپ) غيركالمي راست)كرهي ي

حافظه4 پيشاني: لوب غيركالمي) و كالمي زماني، ي

حافظه در كوتاهمخچه: مدتي

تست حافظه1نمونه كوتاه: كدامي به مربوط آهيانهمدت لوب است؟ حافظه مغزي ساختارهاي از مخچهيك و اي

تست حافظه2نمونه مربو: غيركالمي و كالمي كدامي به پيشانيط و گيجگاهي لوب است؟ حافظه مغزي ساختارهاي از يك

تست حافظه3نمونه كدام: به مربوط زماني پيشانيي لوب است؟ حافظه مغزي ساختارهاي از يك

تست حافظه4نمونه كدام: به مربوط كاري آهيانهي لوب است؟ حافظه مغزي ساختارهاي از اييك

زبانس يستم
بزر از مهمگزبان و تواناييترين يافتهترين رشد داراي انسان است، انسان كاملهاي و است.ترين حيوانات ساير به نسبت (تكلم) ارتباطي سيستم ترين

زبان زبانكاركردهاي  كاركردهاي
شدن1 اجتماعي و ارتباط برقراري فرهنگ2) انتقال (

وسيله3 تفكر) براي اي

زبان زبانيادگيري  يادگيري
ر ميان بسياري نظرهاي دارد.واناختالف وجود شناسان

مانند1 گروهي زبان:نزاسكي) يادگيري محيطمعتقدند از تقويت و تقليد به اينمربوط در رفتاري رويكرد كليدهاي (تمامي دارد.است كاربرد جا

است) رفتاري رويكرد به معتقد خوداسكينر زيرا

مانند2 گروهي نميچامسكي) يادگيري كامالً زبان معتقدند ب: پديدهشود يك و است فطري و ذاتي راهلكه (مثل است بيولوژيكي و طبيعي ي

زيست رويكرد به معتقد او ميرفتن، باشد)شناختي

مينكته:نكته: اسكينر زيرا هستند هم مقابل نقطه نظر، دو مياين گرفته ياد محيط از زبان ميگويد فطري و ذاتي را آن چامسكي ولي داند.شود

شنيدن

زبان))1 اوليه (سيستم شفاهي زبان

گفتن

مراتبي-1 سلسله سيستم

خواندن

پيچيده2 ثانويه (سيستم نوشتاري زبان زبان)) سيستم ترين

زبان سيستم نوشتناشكال

شنيدن

درون1 دريافت) اطالعات)داد: (دريافت كننده

خواندن

موازي- 2 سيستم

گفتن

برون2 داد)

نوشتن
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به پس (متوالي) هستند سرهم پشت ثانويه و اوليه سيستم مراتبي سلسله سيستم هستند:در توالي براساس و ترتيب

شنيدن1 گفتن2) خواندن3) نوشتن4) (

پايين- و اوليه مراحل در زباني دشواري مراتبي سلسله سيستم مرادر به گفتن) و (شنيدن منتقلتر نوشتن) و (خواندن باالتر و بعدي زباني حل

بهمي است.گردد، نوشتاري زبان اساس و پايه شفاهي زبان ديگر عبارت

برون- تكاليف در مهارت موازي سيستم دروندر تجربيات نيازمند نوشتن) (مقاله مثل ميداد ميداد باعث كه خواندن و مباحثه (مثل شودباشد

براي مقاله راحتنوشتن باشد).فرد تر

برون در فرد وقتي دروننتيجه: تكاليف در قبالً كه است موفق باشد.داد شده موفق داد

آننكته:نكته: درونبراي مهارت قبالً بايد باشد موفق داد برون مهارت در دانشكهفرد پس باشد شده انجام موفقيت با بهداد ورود از قبل آموزان

برون انشاءتكاليف (مثل ميداد خواندن) (مباحثه، داد درون تجربيات نيازمند موضوعي) مطالب باشند.يا

كند. تقويت را اوليه سيستم داريد؟ پيشنهادي چه است مشكل دچار زبان ثانويه سيستم در كه كسي براي

كسي برونبراي سيستم در درونكه سيستم داريد؟ پيشنهادي چه است مشكل دچار زبان كنداد تقويت را د.داد

يك- مكانيزم يا وسيله اطالعات: پردازش هماهنگپارچهسيستم و برونكننده مهارت بين درونكننده و مركزيداد عصبي سيستم يا مغز داد

يك پروسه) و (روند فرآيند اين به و ميپارچهاست اطالعات پردازش سيستم اطالعات، گويند.كننده

ارسال شامل انسان دو بين ميارتباط دريافتي) (زبان پيام يك دريافت و بياني) (زبان پيام باشد.يك

مينكته:نكته: صورت صوتي امواج طريق از كه هستند شنيدن و گفتن شامل صوتي هستندنمادهاي خواندن و نوشتن شامل تصويري نمادهاي و گيرند

مي صورت نوري امواج طريق از گيرند.كه

مد اين از بخش ميهر شود.ال وقفه دچار تواند

آسيبوقفه يا ارتباطي فرآيند بياني بخش در (برونهايي بياني: بخش در داد)هايي

قالب1 ايده) قالببندي يعني نيفتاده جا خودش براي مطلبي معلمي مثالً نميها: نشده دهد.بندي انتقال را مطلب آن تواند

ايده2 رمزگذاري زب) به آن تبديل و دارد.ها ضعيفي بيان قدرت كه معلمي مثل بيان): (قدرت نوشتاري و گفتاري ان

به3 بايد نتيجه متن، مقدمه، نشود): رعايت (ترتيب نوشتن و گفتن در ترتيب و توالي يادآوري شود.) بيان ترتيب
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آسيبوقفه يا ارتباطي فرآيند دريافتي بخش در نمادها:هايي ادراك و دريافتي بخش در داد)(درونهايي

مي1 عوضي چشم گوش: و چشم طريق از مي) عوضي گوش شنودبيند

يك2 مغز) در اطالعات كردن پارچه

مي3 اثر ايده يك به حسي تصويرهاي تبديل توانايي بر كه حافظه و يادآوري گذارد.)

مي واقع غفلت مورد نميمعموالً دريافت اختصاصي آموزش آن براي زيرا شود.شود

ميشن- بهبود تمرين و آموزش طريق از كه است اساسي و پايه مهارتي يابد.يدن

نمي1 دربر را تفسيري و تعبير شنيدن، فيزيولوژيكي فرآيند حسي: شنيدن گيرد.)

دروني2 رد. يا پذيرش ارزيابي مورد مطالب شنيدن اين در اطالعات، تفسير و تعبير معنايي: شنيدن ارج) اوقات گاهي و قرارسازي گذاري

است.مي شنيدن نوع اين منظور است شنيدن از سخن هرجا گيرد.

مي توجه جمالت و كلمات بين روابط و سازماندهي معاني، به معنايي شنيدن شود.در

آن- مثال: درك بدون ژاپني زبان شنيدن حسي: آن-شنيدن معناي درك با فارسي زبان شنيدن معنايي: شنيدن

سريال اشعار حسيشنيدن است؟ شنيدني چه زبان، فارسي براي شهريار

 خوانيخواني لبلب

كساني است، شنيدن به ميمربوط استفاده آن از دارند شنوايي مشكل لبكه اما بهكنند دارند طبيعي شنوايي كه كساني براي حتي خوبيخواني

مي قرار استفاده بهمورد شنيدن هنگام در كه افرادي ميگيرد. نگاه گوينده لبصورت و ميكنند اينخواني كه افرادي با مقايسه در راكنند كار

بيشنمي را مطالب ميكنند ياد به شنوندهتر مورد در موضوع اين بيشآورند. مبتدي، شنوندههاي از بچهتر (مثل است صادق ماهر هايهاي

لب به كردن نگاه با كه ميدبستاني ياد به بهتر را مطلب خود معلم )آورند.هاي

است.گفتن: پيچيده فرآيند يك تكلم

گفتن مهارتمهارت گفتنهاي  هاي

آن1 (براي كردن فكر توانايي مي) كند)چه فكر بايد بگويد خواهد

ايده2 بيان (براي مناسب كلمات انتخاب افكار)) و ها

شيوه3 (يا كلمات سازماندهي دستوري)) ي

واقعي4 تكلم به جمالت برگردان (

بيش زمينهتكلم در ميتر اتفاق آن اجتماعي گفتهاي اصلي هدف و رابطهافتد است. ارتباط مكالمهوگو، طريق از موفق وي است موفق ي

ميگفت اثر شنونده و گوينده بين گفتار كيفيت و كميت در كه شرايطي از يكي دارد. شرايطي موفق (منظوروگوي است. گفتار متن و زمينه گذارد،

گوين كه است اين كميت اطالعاتاز و باشد صادق و راستگو بايد گوينده كه است اين كيفيت از منظور و كند صحبت است الزم كه مقداري بايد ده

بدهد.) درست

آن1نكته كيفيت و كميت اصل در شود:: گفته تا است نياز كه چه

بزرگ-1 مرداني همه فوتبال بازي در اگر مثالً دارد. گفتاربستگي متن و زمينه بهسالبه فوتبالهستند پسربچه آن بگوييم است كافي يكي جز

مي بازي ميخوب بازي فوتبال خوب موبور پسربچه آن بگوييم بايد باشند پسربچه همه اگر ولي اختصاصيكند را خود گفتار يعني كنيمكند. تر

آن- 2 كيفيت و كميت اصل زمينهدر به شود گفته تا است نياز گويندچه بين ما مشترك رابطهي هرچه و دارد بستگي شنونده و نفره دو بين ي

زمينهبيش باشد آنتر مشترك بيشي زمينهها پس است فرضتر باورها، شامل مشترك ميي شنونده و گوينده بين مشترك دانش و شود.ها

به بهپس كيفيت و كميت اصل خالصه دارد:2طور بستگي گفتار1چيز متن و زمينه زمينه2) م) شتركي

اين2نكته به:: بستگي شود گفته بايد اطالعاتي چه زمينه1كه مكالمه) اجتماعي زمينه2ي دارد.) مشترك ي

بزرگزمينه اجتماعي زمينهي از زمينهتر است، مشترك زمينهي اما است نفر چند بين مشترك اكثري مثالً گروه يك يا ملت يك بين اجتماعي ي

ميايراني پايها است.دانند تهران ايران تخت

مي آشكار زماني زمينه دستهاثر خودروي يا اتوبوس يك در را ناآشنا نفر دو مكالمه ما كه مكالمهشود از درستي مفهوم گاهي و بشنويم يجمعي

نداريم.آن ها

تست «1نمونه درگوكم: چون گوي گزيده و نشانبه»ي ميترتيب گفتار در اصولي چه گفتارباشند:دهنده كيفيت و كميت

تست «2نمونه كيستي: تو كه بگوييم گه، آن پس / زيستي كيان با بگو است.نشان»توول گفتار كيفيت دهنده:
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زبان ويژگيويژگي گفتاري سيستم زبانهاي گفتاري سيستم  هاي

خزانه-1 زيرا خطاست، همهمستعد و دارد وجود زبان سيستم در گوناگوني لغات آن ي فعالي و دارند ارتباط هم با سايرها فعاليت كدام هر يت

ميقسمت باعث را فعاليتها (مثالً وقحروفشود. مياف فعال را نميگ (مثًال: برعكس) و ميكند خطا و قرمز گل قوري بگوييم سريع كنيم)توانيم

انعطاف- 2 و گسترش از ما زباني ميسيستم يعني است برخوردار كنيپذيري بيان را جديد و تازه جمالت (چرختوانيم صدم مثل ما مثالً (يا بال)

نمي صحبت پيش انعطافسال زبان زيرا كليشهكنيم، و قالبي بيان از يعني است) ميپذير (تكرار) كنيم.اي خودداري توانيم

خطاها شايعشايع خطاهاترين  ترين

جابه-1 يا تبديلي توپخطاهاي يك من مثل زدمبهجايي: شوت

بودي- 2 گرسنه من مثل شكلي: خطاهاي

شايع-3 جزء زباني: نوك خطاهاست.خطاهاي ترين

جابه كلمات آن در تبديلي: ميخطاهاي نامهجا براي دوست يك من (مثالً اينشوند در بنويسم) درست بهجا ام جمله كلمه دو جاي كردن جا

ميمي بين از خطا و بيششود فعاليت دليلش (شايد باشد).رود نامه كلمه به نسبت دوست كلمه تر

به نادرست كلمات شكلي: ميخطاهاي برده جابهكار با رفتم) مسافرت به فردا من (مثل است. اشتباه فعل يا ضمير معموالً كه كلمهشود دو كردن جا

نمي بين از خطا رود.باز

مي زباني: نوك عقيدهخطاي كلمهخواهيم يا كلمه و نيستيم قادر اما بگوييم را نمياي پيدا را مناسب ناكامهاي حالت اين عطسهكنيم، به كننده

نمي فرد كه شده اينتشبيه وقتي ولي بدهد انجام را آن كامل ميتواند را ميكار آسوده راكند كلمه خصوصيات از بسياري فرد حالت اين در شود.

كلمهمي ولي نميداند پيدا را موردنظر ميي يعني ميكند، كه نميدان اما بگويد چه مثالًتوانخواهد كند. تلفظ يا ادا را آن يا«د واژه يك امتحان در

كرده فراموش را واژه خود ولي داريم ياد به را آن خصوصيات و معني اما كرديم فراموش را »ايم.كلمه

مهارت مهارت خواندن: خواندنخواندن: خواندنهاي  هاي

حروف1 شناسايي آواشناسي2) واژه3) تركيب4شناسي) و ترتيب (

حافظه5 كوتاه) كلماتخزانه)6مدتي معنايي7ي دانش (

خزانه مؤخر و مقدم تست: مهارتنمونه به مربوط كه كلمات حافظهي مؤخر، = معنايي دانش چيست؟ است خواندن كوتاههاي مقدمي مدت=

خواندن: در اصلي بخش كلمه1دو مفهوم2خواني) خواني)

شيوهكلمه يادگيري و كلمات بازشناسي درخواني: براي ميهايي صورت طريق دو از كه مبهم و ناآشنا كلمات گيرد:يافت

طريق از كلمات طريقرمزگشايي از كلمات  رمزگشايي

مثل:1 كردن همتا (Wind→→→Window

عربي2 زبان مثل صداها با كلمات و حروف كردن جدا (

آنمفهوم فهم ميخواني: خوانده كه شود.چه

روش كلمهدر به كودكان، يادگيري سنتي ميهاي تأكيد روشخواني در اما مفهومشد به جديد كلمههاي همراه ميخواني توجه هرخواني يعني شود

مفهوم هدف اما هستند ضروري خواندن در بيشدو اگرچه است. تالشخواني كلمهتر به معطوف آموزشي دانشهاي اما است درخواني آموزان

بيشمفهوم دشواري دارند.خواني تري

كلمهكساني به تأكه ميخواني مفهومكيد براي را محدودي پردازشي ظرفيت ميكنند، باقي بهخواني خواندن پس صورتگذارند صحيح صورت

پذيرد.نمي

كلمه كلمه راهكارهاي  خوانيخوانيراهكارهاي

آواشناسي1 به2) پايه) ديداري كلمات نشانه3 كارگيري متن) ساختاري4هاي تحليل (

مهارت از بآواشناسي: پايه و ضروري كسانيهاي كند؛ تبديل صدا يا آوا به را نوشتاري حروف از تركيبي يا حرف يك بايد فرد است، خواندن راي

يعني نيستند خوبي خوانندگان هستند ضعيف كار اين در يا نيستند كاري چنين به قادر آننارساخوانكه درماني روش و گفتاردرمانيهاهستند

آوا نارساخواني↔↔↔شناسياست.

گ از نميمثالي كه كساني بهفتاردرماني: مربوط نارساخواني هستند نارساخوان بگويند ه حرف يا س، حرف يا م، حرف بدون را مدرسه توانند

است. آواشناسي
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پربسامد): زياد، (فراواني پايه ديداري ميكلمات شناسايي تحليلي، و تأملي هيچ بدون كلمات زاده«شوند.اين نعمت (طرح»شهين عنوان تحت

دانش فارسي پايه واژگان دورهشناسايي در ايراني خوانندگان آموزان است. داده انجام دبستان مقطع در كلمات اين روي را مطالعاتي ابتدايي)

آن براي كلمات غالب كه هستند كساني فقطخوب يعني است ديداري نوع از آن10تا5ها تحليلدرصد و تأمل به نياز و است غيرديداري ها

(شبي آن95تا90دارد براي كلمات به:درصد توجه با موضوع اين البته است)، ديداري تكليف1ها آساني و دشواري يادگيري2) هدف و3) دانش (

است. متفاوت يادگيرنده قبلي تجربه

متن:نشانه ميدانشهاي زمينهآموز يا معني طريق از را كلمه يك پارگرافتواند يا جمله يك در آن بخشي يك اطالعات از يعني كند بازشناسي

خوانن در توانايي اين دريابد، را ناآشنا و دشوار و مبهم كلمات مفهوم و معني تا بپردازد گمان و حدس به و كند استفاده ديگر بخش دگانبراي

بيش ماهر و است.خوب تر

مي« حدسمثالً متن كل معني درك طريق از را انگليسي كلمه يك معني »زدتوان

ساختاري: معنيتحليل كلمات واحدهاي تحليل طريق از كلمات ريشهبازشناسي پيشوندها، پسوندها، مثل ودار تركيبي كلمات كلمات، ي

مي سيالب صورت ... پسوندها مثال براي معنيerگيرد به انگليسي ميمي»باز«در پس گفتباشد است.retiredتوان بازنشستگي معني به

خيرگيهاها دورهدوره و تثبيت خيرگي ي و تثبيت ي

مجموعه ما خواندن هنگام دورهدر با همراه كه داريم را ساكادها نام به چشم حركات از عمدهاي است. خيرگي و تثبيت نام به كوتاهي يهاي

دوره همين در متن از ما حدوداطالعات كه است خيرگي و تثبيت ميميلي250تا200هاي طول ديدثانيه كلمات به (مربوط يككشد هرچقدر اري)

مي ظاهر جمله متن در كه بيشكلمه پيششود قابل دورهتر (ديداري) باشد كوتاهگويي خيرگي و تثبيت بيشي (كلمه است پيشتر قابل گوييتر

تثبيت↑↑↑باشد همبستگي).↓↓↓دوره =

مي ظاهر متن در كه كلمه يك كمهرچقدر پيششود قابل دورهتر (غيرديداري) باشد كمهاگويي (كلمه است بلندتر خيرگي و تثبيت قابلي تر

باشدپيش تثبيت↓↓↓گويي همبستگي).↑↑↑دوره =

خردمندانهنوشتن: نوشتن اما است. مطلوب آنان نزد در شفاهي بيان و ندارد دوست را نوشتن افراد از بسياري پيچيدههرچند و ترينترين

ز توانايي آخرين نوشتن است، زبان سيستم در يادگيريموفقيت نوشتن طريق از شود؛ يادگيري بايد كه است قبليبان تجربيات و قبلي هاي

مي يكپارچه خواندن و گفتن شنيدن، به انشاءمربوط انگليسي به كه كسي مثل است. شفاهي زبان در مهارت نيازمند نوشتن در مهارت شود.

ندامي مشكلي انگليسي خواندن و گفتن شنيدن، در حتماً پس رد.نويسد

آن1 و درآورده جمالت و كلمات قالب در را خود فكر و ايده قالب) را كند.ها بندي

خود2 ذهن در فكر و ايده آن نگاهداري (

نويسندهويژگي نوشتاري3هاي وسايل و ابزار از استفاده (

باشد.4 داشته كلمه و حرف هر براي صحيحي گرافيكي شكل (

حافظه5 از بينايي) يكي را دست و چشم بين روابط تا باشد برخوردار كافي حركتي سازد:و پارچه

مي را خود چشم وقتي نميمثالً بهبنديم را زيادي كلمات بنويسيم.توانيم مرتب طور

خواندن و نوشتن خواندنارتباط و نوشتن  ارتباط

خواننده (يك دارد خواندن به زيادي بستگي مينوشتن خوب نويسندهي يك باشد)،تواند هم خوب دارد.ي وجود زيادي خواندن نوشتن خالل در

) دارد. اختصاص خواندن به نوشتن زمان از نيمي %)50يعني

كدامشباهت نوشتن: و خواندن سيستمهاي از بيشيك شباهت بهم زبان خواندنهاي دارند؟ نوشتن- تري

دارند.1 اهدافي دو هر (

مي2 تجديدنظر كارشان در دو هر م) معاني (يعني ميكنند اصالح را ميطالب دوباره و سازند)كنند

مي3 گسترش دو هر در فرد انتظارات مي) زياد انتظاراتش نوشت، يا خواند خواهد بعداً كه مطالبي به نسبت (فرد شود)يابد

هستند.4 سازنده فرآيندي دو هر (

خواندن- دارد؟ مهمي نقش نوشتن در چيز چه و دارد چيز چه به بستگي تفكر-نوشتن

تفكرنكته:نكته: نوشتن مهميدر نوشتهنقش به بايد نويسنده كنددارد. سؤال خود از كند سازماندهي را مطالب و كند فكر خود نوشتني از هدف

كيست او مخاطب و ميچيست چگونه و ايده؟ آنتواند و كند كسب جديد كند؟هاي سازماندهي را ها

(نويسنده جلو به رو تفكر مستلزم آننوشتن به ميبايد بعداً كه بهچه نسبت بايد (نويسنده است عقب به رو تفكر و كند) فكر بنويسد خواهد

كند)آن نظر تجديد را آن و كند بازگشت نوشته چه
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به1 مكالمات تبديل نوشتاري.) صورت

شخصي.2 حوادث نوشتن و روزانه يادداشت (

نوشتن بهبود براي م3راهكارهايي تجديدنظر آن) نقد و ها.طالب

معلمان.4 و دوستان از گرفتن كمك (

دياگرام5 يا گرافيكي نمودارهاي است.) علمي مقاالت به مربوط كه ها

طبقه نمونهنمونه نمودار از طبقه اي نمودار از  اياياي

دياگرام يا گرافيكي هستند:نمودارهاي صورت دو به ها

طبقه1 كلي) از اطالعات پايين به باال از آن در كه مياي ارائه جزئي قياسيبه باال. نمودار مثل شود،

دايره2 نمودار دايره) دياگرام يا اختالفاي يافتن و مقايسه براي كه شباهتاي و بهها ميها دايرهكار نمودار اين در اطالعاترود، متداخل هاي

ميدرباره مقايسه هم با را چيز چند يا چيز دو دايري دو بين مشترك قسمت شباهتكند، اختالفه غيرمشترك قسمت و ميها نشان را دهدها

من خصوص و عموم منطق).(مانند در وجه

گرافيكي←←←علمي مقايسهنمودار دايره←←←ايعلمي گرافيكي اينمودار

هاشباهت

مغزيزبان نواحي

ناحيه1 بروكا) ي

ناحيه2 ورنيكه) ي

ن3-8تصوير را زبان مغزي اصلي مينواحي دهد.شان

مخ-3-8تصوير قشر در زبان اصلي نواحي

كليد:

اولناحيه كه بود كسي ورنيكه ورنيكه: دري آسيب و است مربوط زبان فهم به و دارد قرار چپ گيجگاهي لوب (در كرد، شناسايي را ناحيه اين بار

روبه دشواري با را ديگران سخن فهم ناحيه مياين سخنرو ولي نميكند دشوار را زيست گفتن رويكرد نفر دو هر دارند.)سازد. قبول را شناسي

ورنيكه: كليد
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مي نشان كه:مطالعات دهد

راست نيمدستدر چون درونكرهها (سيستم شنيدن و خواندن در گوناگون كالمي تكاليف و مطالب دارد، تسلط راست بر چپ بيشي درداد) تر

مكرهنيم پردازش چپ حوزه يي از اطالعات اگر يعني بهشوند نياز شود وارد راست شنوايي يا بينايي بيشي چپتريپردازش در هادستدارد.

نيم درونكرهچون (سيستم شنيدن و خواندن در گوناگون كالمي تكاليف و مطالب دارد، تسلط چپ بر راست بيشي نيمداد) در راستكرهتر ي

مي اگرپردازش يعني حوزهشوند از بهاطالعات نياز شود وارد چپ شنوايي يا بينايي بيشي ميتريپردازش نشان مطالعات مياندارد. در كه دهد

دشواري با كه روبهافرادي نوشتن و خواندن چپهاي هستند راستدسترو از بيش جمعيتدستها در كه نيست معنا بدان اين البته هستند؛ ها

چپ مقايسدستعادي در راستها با بيشدسته مشكالت با روبهها نوشتن و خواندن در چپتري امروزه هستند. بهرو پديدهدستي يك يعنوان

چنان و است توجه مورد چپعادي چپچه كه داده نشان مطالعات و نيست آن تغيير به نياز باشد شده تثبيت فردي در ميدستدستي بهها توانند

راست سرعت بخدست همان بنويسند.ها و وانند

راست افراد نيمدر نيمكرهدست، اين به مربوط كه مطالبي و دارد تسلط راست بر چپ كمي پردازش به نياز است بهكره مربوط مطالب اما دارد تر

بيشكرهنيم پردازش به نياز راست دارد.ي تر
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فصلچهارم
رواني اختالل و سالمترواني

روان بيماري و رواني اندازهسالمت به خوبي عادات به زيادي حدود تا انسان سالمت كه شدند متوجه قديم پزشكان دارد. قدمت انسان تاريخ ي

انسان حدودي تا بودند فهميده اين بر عالوه دارد. دارند.بستگي كنترل خود سالمتي بر ها

مي كمك بيمار به و بود راهنما يك مثل پزشك نقش گذشته طبيعدر تعامل كه بهكرد را خود هيجاني و كهي شده مشخص امروزه اما آورد، دست

نتيجه در ميرها و مرگ از جنگنيمي و جسماني بهداشت عدم سيل، قحطي، خاطر به گذشته در ميرها و مرگ است. زندگي غلط رفتارهاي ي

به امروزه اما روشبوده، است.خاطر زندگي غلط هاي

شيوهروش كليه چيست؟ زندگي غلط روشههاي و زمينها كه زندگي از بيماريهايي انواع براي را مساعد ميهاي فراهم را سيگارها مثل كند

مي ريه سرطان باعث كه بهكشيدن مرگ و نامناسب.شود غذاهاي از استفاده خاطر

مي نشان مير و مرگ بيشجدول كه بيماريدهد اثر در ميرها و مرگ كمترين و خون گردش دستگاه بهتريهاي زيرن نسوج و پوستي بيماري خاطر

روش با نزديكي ارتباط خون گردش بيماري است. تهران) شهر به (مربوط دارد.جلدي زندگي غلط بيماريهاي از خون،بعد گردش دستگاه هاي

مسموميت سوانح، سپس و تومورها و خودكشيسرطان و بيشها اها خود به تهران شهر در را مير و مرگ علت دادهترين موردختصاص در اند.

بيماريكم از پس مير و مرگ علل بيماريترين از عبارتند زيرجلدي نسوج و پوستي ناراحتيهاي سپس و نسوج و عضالت دستگاه رواني.هاي هاي

نيست ما دست در

زندگيروش غلط هاي

دخانيات استعمال رفتاري): ريسك (عوامل است ما دست در

رفتاريريسك

ميم زودرس مرگ يا و آسيب صدمه، بيماري، به ابتال ضريب افزايش باعث و داده افزايش را مير و شود.رگ

سالروان در سالمت: شاخهشناسي اخير، بههاي جديد رواناي بهنام سالمت روششناسي معرفي آن هدف كه است آمده زندگيوجود مناسب هاي

روان اصول براساس بيماري از جلوگيري است.و شناختي

سالمت نروا شناسي
روانروان نقش بر سالمت است.شناسي متمركز آن، درمان و بيماري از پيشگيري و سالمت حفظ و افزايش در شناسي

راهروان يافتن پي در سالمت روانشناسي يعني برساند). حداقل (به كند كم را رفتاري ريسك كه است راههايي يافتن پي در سالمت اييهشناسي

مي ارائه مردم به مناسب رفتاري الگوهاي رابطه اين در بدهد. گسترش را رواني سالمت كه شود:است

منظم1 ورزشي تمرينات (

مخدر2 مواد و سيگار مصرف كنترل (

برنامه3 تنظيم مناسب) غذايي ي

ارائه4 مراقبت) پزشكيي هاي

نحوه5 تع) ناكامي، رواني، فشارهاي با مقابله ارضي

يسالمتروان

جامعه است، جامعه يك رشد براي مهم شرايط از سالم افراد ميوجود اهميت خود افراد روان و جسم سالمت به كه دهد:اي

هزينه1 سرسام) ندارد.هاي درماني انسان2 آور مي) پرورش سالم دهد.هايي

ارتباط ايجاد در فرد قابليت از رواني سالمت رواني: سالمت خويشتعريف اجتماعي محيط اصالح و تغيير در توانايي و ديگران با هماهنگ و موزون

تعارض منطقي و مناسب حل ميو صحبت شخصي، تمايالت و هيجاني كند.هاي

همكالسي با خانواده با محيط با بتواند فرد يعني دارد زيادي اهميت محيط با سازگاري تعاريف اين البتدر شود، سازگار ... و بههايش سازگاري ه

ويژگي اين داراي سازگار آدم بلكه نيست اطرافيان برابر در شدن تسليم هاست:معناي

هيجان1 بر تسلط خود) هاي

خود2 قوت و ضعف نقاط از آگاهي (

خويش3 مادي و انساني محيط مقابل در مسئوليت پذيرش (
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مي فردي تواناييچنين از درستي درك ديگرانتواند و خود نميهاي مسائلي درگير را خود پس باشد عهدهداشته از كه برنميكند (چوناش آيد

مي را خود تواناييتوانايي با ديگران از را خود توقعات و انتظارات و آنشناسد) ميهاي مطابقت احساساتها داراي افراد اين ضمن در دهد.

مي درك را ديگران احساسات يعني هستند يافته ايگسترش بيكند، و پوچ را زندگي يعني هستند، زندگي در هدف داراي افراد نمين دانند.معنا

مي تالش سالم زندگي يك داشتن براي افراد اين ضمن نميدر نااميد و ياكنند سازگار افراد را افراد اين هستند. دوست خود با و ديگران با و شوند

مي رواني لحاظ از سالم دانيم.افراد

تأث- دين دريافتهآيا محققان دارد؟ روان و جسم سالمت در گرايشيري كه مياند كاهش را آن و كرده تعديل را خون فشار ديني درهاي و دهد

داده نشان مطالعات حال آموزهعين به عمل كه طوالنياند زندگي با ديني دارد.هاي رابطه تر

رواني فشار

بهبيش پزشكان به مردم مراجعات نشاترين ونهخاطر ريوي مشكالت و سرطان قلبي، بيماري باعث رواني فشار است. رواني فشار با مرتبط هاي

جامعهمجروحيت در سوانح از ناشي ميهاي ما شود.ي

نشانه« رواني ماست.فشار عصر »ي

كلمه كلمه»فشار«اين انساناز كرده فرض يعني شده گرفته فيزيك در فشار فلزاتي يا اشياء مانند بيرونيها متوسط نيروهاي برابر در و هستند

مي ميمقاومت زياد خيلي نيروها وقتي ولي انعطافكنند، برگشتشود؛ و ميپذيريپذيري دست از را انسانشان اما مي دهند وها فكر توانند

مي قرار متفاوت موقعيتي و اجتماعي وضعيت هزاران در انسان زيرا كنند، راستدالل فشار پس روانگيرد، در فيزيكواني در فشار با شناسي

است. دشوارتر آن تعريف و است متفاوت

روان در رواني فشار تهديدكنندهتعريف وقايع و شرايط و فشارآور عوامل به شخص پاسخ ميشناسي: محدود را او آمدن كنار توان كه سازد.اي

اندازه تا بلكه نيست بيروني صرفاً رواني نگفشار به بستگي آيااي كه دارد بستگي اين به پس دارد، اطراف محيط و ديگران خود، به نسبت فرد رش

مي بسيار زحمت كنكور براي نفر دو مثالً خير. يا بشود تلقي رواني فشار نميرويدادي قبول كدام هيچ ولي زياديكشند رواني فشار يكي به شوند

مي ميوارد كنار مسئله اين با راحتي به ديگري و اندازهآشود تا نيست بيروني صرفاً رواني فشار پس است.يد، دروني اي

كم رواني فشار كند، كنترل را تهديدساز عوامل بتواند فرد چقدر ميهر تجربه را دارد.تري محيط با بهتري سازگاري و كند

به روانيعوامل فشار آورنده وجود

الف رفتاري الگوي

ويژگي1 شخصيتي) هاي

رف بالگوي تاري

سخت2 رويي)

شخصي3 كنترل (

الف رفتاري آسيبسخت- (الگوي رواني فشار مقابل در را افراد شخصي، كنترل و ميرويي مقاوم برعكس يا كند)پذير

آدم- به شخصيتي خصوصيات برخي ميآيا كمك بلهها بيايند؟ كنار بهتر رواني فشار با تا كند

الف: رفتاري الف:الگوي رفتاري  الگوي

عروق بيماري بهدر رگكرونر، ديواره شدن سخت ميعلت سفت و سخت قلب خوني كمهاي خون و ميشود آن به قلبيتري ايست باعث و رسد

كممي چاقي، سيگار، هرچند ميشود. بيماري اين ايجاد باعث چرب غذاهاي خوردن (سراسري).تحركي، است رواني فشار آن اصلي عامل اما شود

آن رفتاري الگوي كه ميكساني نشان خود از را واكنش حداكثر زيرا هستند قلبي حمالت معرض در بيشتر است الف دهند.ها

دارند:ويژگي الف رفتاري الگوي كه افرادي هاي

رقابت1 شديد طور هستند.) جو

دارد.2 زيادي توقع ديگران و خود از (

مي3 كار زياد فشار تحت كند.)

مي4 صحبت تند كند.)

سرعت5 به مي) ميراه غذا خورد. رود،

به6 نامناسب تندخويي مي) عصباني شدت به ايستادن صف در (از تأخير شود)خاطر

دارد7 استراحت هنگام به گناه احساس (

زمان8 يك در كار دو انجام در سعي (
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دارند:ويژگي ب رفتاري الگوي كه افرادي هاي

آرام1 نسبتًا افرادي (

سهل2 و صبور گير)

عجله3 ندارد.) كارها انجام در اي

كم4 رقابت) كمتر و ميجو عصباني كمتر و هستند.شوند قلبي حمالت معرض در تر

بهسخت شخص كه است شخصيتي سبك نوع يك بهرويي: و التزام، احساس كشيدن كنار ميجاي كنترل احساس ناتواني احساس وجاي كند

مي چالش را زندگي نمشكالت روبهداند مشكل با و تهديد مقابله در زود خيلي كه افرادي با مقايسه در افراد اين است، آن حل صدد در و شده رو

كناره زندگي ميمسائل كمگيري رواني فشار ميكنند، احساس را كنند.تري

جنبه از يكي شخصي: اكنترل در او درك و رواني فشار بر شخص كنترل ميزان رواني، فشار مهم كسيهاي است. باره بر ين شخصي كنترل كه

مي درمانده باشد نداشته رواني شود.فشار اش افسردگي به منجر است ممكن كه شود

مي كم را فشار اين دارد، رواني فشار بر شخصي كنترل كه ميكسي فراهم خود براي را مشكل حل راهبردي از استفاده امكان و كهكند كسي كند.

مي فشااحساس بر ميكند دارد كنترل خود رواني نمي«گويد:ر قلبي بيماري دچار كنم ورزش هميشه دارد»شوم.اگر كنترل برخود كه كسي يا

نمي پرخطر زندگي سبك نميسراغ پناه مخدر مواد يا سيگار به خود كردن آرام براي نشده قبول كنكور در كه كسي مثالً رفتاررود. بر زيرا برد،

دارد. كنترل خود

كامينا

دستهنگامي يا شود بسته خواستني هدف يك به رسيدن راه ميكه روي ناكامي تأخير، به آن به دهد.يابي

دروني

پليسناكامي توسط شدن جريمه مثل (ارادي): اجتماعي

بيروني

است. حياط در عروسي وقتي عروسي روز بودن باراني ارادي): (غير اجتماعي غير

بر شخصي ميناكامي و دارد كوتاهي قد كه فردي مثال: براي است فردي خصوصيات مياساس ناكام شود. بسكتباليست اينخواهد هرچند شود

مي كند.خصوصيت كمك ديگر اهداف به رسيدن در را او تواند

پايه بر بيروني: ميناكامي هدف به او دسترسي مانع كه است فرد محيط و بيروني شرايط بيري ناكامي شكست،شود، ارضاء، در تأخير باعث وني

مي فرد در انگيزه دادن دست از شود.طرد،

انسان بيشما ناكاميها به ميتر نشان شديد واكنش آنان به نسبت و بوده حساس اجتماعي دهيم.هاي

قوي هدف قدر فوريهر بيشتر، ناكامي ميزان باشد تر اهميت با و پتر فرد آخرين با كه كسي مثل است تفاوتتر نفر يك كنكور در شده ذيرفته

مسابقه دونده يا رادارد بيشتري ناكامي احساس زمان اين در شود، رد كنارش از حريف و بخورد زمين به ناگهان مسابقه پايان لحظات در اگر دو ي

كرد. خواهد تجربه

ناكامي برابر واكنشدر

پرخاشگر5 معمولي واكنش داريم: ناكامي برابر در نيست).واكنش پرخاشگري واكنش هميشه (اگرچه است ي

مي گفته پرخاشگري اشيا، و ديگران به رساندن آسيب جهت آگاهانه عمل به چرخهپرخاشگري: سه نيست قادر كه كودكي مثالً راشود. خود ي

مي زمين به و كند سههدايت به لگد با ميچرخهخويد خود نميي بازي يك در كودكي يا و ازند پرخاشگريتواند او به شود برنده خود دوست ز

كند.مي

جديت--11 و جديتكوشش و  كوشش

مي سعي فرد و است مهم بسيار هدف اول، شكل ايندر در بردارد. را مانع مثلكند هستند استقامت با و مقاوم كه هستند موفق افرادي جا

ايندانش دانستن عليرغم كه دانشگاهآموزي آزمون در كنندگان شركت تعداد خودهاكه راه از را مانع تالش و سعي با اما است. زياد بسيار

دارد.برمي

مانع--22 زدن مانع دور زدن دور

مي سعي فرد دوم، شكل بهدر اما بزند، دور را مانع ناكامكند شرايط بر موقت ميطور غلبه وكننده ندارد وجود مانع زدن دور امكان هميشه و يابد

نشان استقامت خود از فرد شرايطي در نرود.بايد سؤال زير او شخصي كفايت تا دهد
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پرخاشگري پرخاشگري--33

مي فرد سوم، شكل ناكامدر شرايط با وليخواهد كند كمك هدف به رسيدن در را ما مواقع بعضي در پرخاشگري شايد شود پيروز تا بنجگد كننده

نا شرايط بر مداوم ميكامپرخاشگري ما رواني و فيزيكي قواي رفتن تلحيل به منجر آسيبكننده به منجر بلندمدت در و وشود فيزيولوژيكي هاي

شد. خواهد رواني

(فرافكني) جابهجابه--44 پرخاشگري (فرافكني) جايي پرخاشگري جايي

صرف خود اصلي هدف از خود چهارم، شكل ميدر بهنظر و هدفكند آن كوچكجاي بيهاي يا و مياهميتتر دنبال را دانشتر دركند. كه آموزي

هدف با است ناموفق كوتحصيل مهمانيچكهاي در شركت مثل بيتر سرگرميهاي ميهدف، مشغول را خود ... و كاذب ناكاميهاي احساس تا كند

بچه و زن بر خود عصبانيت اما كرده دعوا خود رئيس با كه كسي يا كند جبران تحصيل در را ميخود خالي كند.اش

فرار كنارهكناره--55 يا فرارگيري يا  گيري

موقعيت به5در مقافرد دادن نشان صرفجاي خود هدف از سرعت به ميومت، روشنظر اين از هم زندگي ديگر شرايط در است ممكن فرد كند،

بي و لياقت فردي به نهايت در كه كند مياستفاده مبدل كارها تمامي در ميكفايت تحصيل ترك و است ناموفق تحصيل در كه كسي مثل كند.شود.

راهنكته:نكته: از يك هر از مقابلهاستفاده جنبههاي ناكامي نميبا و دارد نسبي همهي آنتوان بهي شرايط تمام در را هيچها از برعكس يا ببريم يككار

آن نكنيم.از استفاده ها

تعارض

به كه هدف دو يا تمايل دو عمل، دو هماز ميطور ناشي يكديگرند، مخالف بازمان يا رفتار زيرا هستند متعارض اعمال اين ضروريشود. زخوردهاي

مي تعارض بود. خواهد ديگري انجام با مغاير يكي انجام درخواستبراي بين همتواند و متضاد يكديگر با كه آرزوها) (مثل دروني و بيروني وزنهاي

بدهد.مي روي باشند،

تعارض تعارضانواع  انواع

گرايش1 (جاذب-) جاذب)-گرايش

اجتناب2 (دافع-) دافع)-اجتناب

اجتناب3 (جاذب-) دافع)-گرايش

 گرايش:گرايش:--گرايشگرايش

ساده1 كند.) انتخاب را يكي بايد خواستني هدف دو بين فرد زيرا است تعارض نوع ترين

كم2 دارد.) را رواني فشار ترين

تعارض)اجتناب:اجتناب:--اجتناباجتناب ترين (سخت است اجبار كليدش

ناخواستني1 و منفي هدف دو بين انتخاب به اجبار (

تصميم2 است.گيري) رواني فشار به منجر كدام هر انتخاب زيرا است، مشكل

جنبهاجتناب:اجتناب:--گرايشگرايش يك و خواستني جنبه يك كه هدف يك به رسيدن براي بايستي بزند.فرد انتخاب به دست دارد، ناخواستني ي

گرايش تعارض اجتناب-نكته: و گرايش-گرايش تعارض اما بود هدف دو به مربوط دو هر است.اج- اجتناب سويه دو هدف يك به مربوط تناب

تعارض: اين
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عقب1 و فرار ديگر سوي از و اضطراب و دلهره به منجر رفتن خواستني هدف سمت به سو يك از زيرا است، شدن حل قابل سختي به نشيني)

بي و ناكامي ايجاد باعث آن مياز شود.لياقتي

م2 احساسات آميختن (درهم دوسوگرايي حالت فرد دارد.) منفي) و ثبت

فراوان3 مي) ما زندگي امور اكثر زيرا است تعارض ناخواستني.ترين حال عين در و خواستني تواند

مي نشان را اجبار درون سمت به را.فلش اختيار بيرون سمت به فشار و دهد

گرايش روبه-در اجباري هيچ با فرد: بيشگرايش و نيست داررو را اختيار د.ترين

اجتناب روبه-در اجبار بيشترين با فرد كماجتناب: و است دارد.رو را اختيار ترين

گرايش روبه-در اختيار با حدودي تا و اجبار با حدودي تا فرد است.اجتناب: رو

رواني فشار برابر واكنشدر

سطح چند در رواني فشار زيرا است چندبعدي و پيچيده رواني فشار برابر در ميواكنش كند:عمل

هيجاني1 پاسخ فيزيولوژيكي2) پاسخ رفتاري3) پاسخ (

نگراني. و ترس و اضطراب و عصبانيت و خشم احساس مثل است احساس همان هيجاني پاسخ

مي ايجاد قوي هيجاني پاسخ متوسط: رواني فشار دارد.معموالً همراه به گسترده فيزيولوژيكي پاسخ قوي، هيجاني پاسخ و كند

روانيواكواك فشار برابر در روانينش فشار برابر در  نش

نظريه سليه ميهانس مطرح را عمومي انطباق سندرم دارد:ي مرحله سه و است فيزيولوژيك پاسخ به مربوط كه كند

مرحله1 هشدار) مرحله2ي مقاومت) مرحله3ي فرسودگي) ي

ممرحله-1 و است شدن شوكه رواني، فشار عامل به بدن واكنش هشدار: ميي كم رواني فشار برابر در بدن باقاومت آمدن كنار براي بدن و شود

اوليه است هورمونتأثير رواني فشار ميي ترشح كوتاههايي در كه ميكند بيمار شخص و دارد بدن ايمني دستگاه بر بدي اثرات وليمدت شود

مي تمام سرعت به مرحله اين شود.خوشبختانه

همرحله- 2 بدن مقاومت: ميورموني توليد ميهايي محافظت شخص از نحوي به يك هر كه عفونتكنند با ايمني دستگاه ميكند. درها جنگد

هورمون حال ميعين ترشح التهابهايي شدن كم موجب كه ميكند شود.ها

تالشمرحله-3 اگر فرسودگي: بيي رواني فشار با جنگيدن براي بدن روانيهاي فشار و بماند مرحلهنتيجه وارد شخص يابد فرسودگيافزايش ي

ميمي پاره پاره بدن آسيبشود. فرد و ميشود مرگ پذير حتي و قلبي حمالت مثل شود.

فشـار     كننـده ايجـاد بـالقوه رويدادهاي

خانوادگي، مالي، مشكالت قبيل، از رواني

ياتحصي و تعارض ناكامي، كه شخصي لي،

مي ايجاد شما در كنند.فشار

هيجاني: پاسخ

نگراني ترس، خشم، اضطراب،

فيزيولوژيك: پاسخ

و هورموني و عصبي سيستم برانگيختگي

شيميايي عصبي تغييرات

رفتاري: پاسخ

از هيجان كردن   ازاد

  

فريـاد و داد قبيـل

بـه مسـئله حل يا و كردن گريه و كردن

مسالمت آميزطرق
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رواني فشار با مقابله

بهپاسخ و هستند ناخواستني يعني هستند ارادي غير رواني، فشار به نسبت فيزيولژيك و هيجاني ميهاي عمل خودكار نقشك صورت و نند

اندازهكم تا رفتاري پاسخ اما دارند رواني فشار كاهش يا افزايش بر است.تري ما كنترل تحت ي

جنگ

است:رايج رواني فشار در رفتاري پاسخ ترين

گريز

مي بسيج را خود امكانات تمام بدن گريز در چه و جنگ در رچه پس كند. مقابله تهديد مقابل در بتواند تا مقابلهكند رفتارهايفتار تمام شامل اي

است. رواني فشار تحمل يا رواني فشار اثرات كاهش سازگاري

كدام1 واكنش) از مييك تعيين رواني فشار برابر در روانيها اختالل و است ناسازگار يا است رواني سالمت داراي و است سازگار رفتار آيا كه كند

رفتاري دارد؟

راه2 گريز جنگ آيا كوتاه) در هرچند خير است؟ منطقي ميحل رواني فشار عامل با بهمدت منجر است ممكن بلندمدت در ولي كند مقابله تواند

روش از اگر حالي در شود ناسازگارانه مسئله«هايرفتارهاي مي»حل حداقل به آن اثرات هم و رواني فشار هم شود مثالًاستفاده رسد.

اسدانش ضعيف درسي در ميآموزي كند.ت مقابله چنين آن با تواند

مطالعه ميزان كند.الف: زياد را خود مسالمتي طريق به مسئله آميزحل

مسالمت طريق به مسئله حل كند. كم او به فهم در بخواهد خود معلم از آميزب:

عقب براي كوششي و نكند شركت كالس در گريزج: ندهد. انجام خود ماندگي

برا را خود معلم نمرهد: دادن جنگي كند. سرزنش ضعيف هاي

حل مقابله»ب«و»الف«راه وروش است مناسب ميبه»د«و»ج«ي جنگ و گريز نيست.ترتيب مناسب كه باشد

رواني اختالل

مالك داشتن سالمت، مالك رواني سالمت آندر كسي اگر يعني است مثبت مثالًهاي نيست هم بيمار اما نيست سالم نداشت را هدفها كسي اگر

نمي هرچند نيست بيمار باشد نداشته خود زندگي يادر نگذارد احترام ديگران و خود به كه كسي يا است. سالم كه باشيم داشته اطمينان توانيم

نمي باشد، نداشته دوست را ديگران و شده.خود كاسته او سالمت ميزان از گفت بايد ولي است بيمار بگوئيم توانيم

روانهاها مالكمالك اختالل رواني اختالل  يي

عذاب و ناسازگار نابهنجار، است رفتاري رواني آور.اختالل

اول انسان-مالك اكثريت كه رفتاري با مطابق و است نامعمول رفتار پاسخنابهنجار: ميها معمول نميهاي پاسخدهند، افراد اين عجيبباشد. هاي

مي غريب بو نيست نابهنجار نامعمول رفتار هر هرچند رادهند رفتار آن بودن درست از (اعم باشد. داشته مطابقت جامعه فرهنگ با بايد لكه

جامعه در مثالً آن) بودن است.نادرست نابهنجار و نامعمول وسواسي آدم يك رفتار نيستند خود كردن تمييز حال در دائم مردم كه اي

مي آسيب شخص كارآمدي و كارايي به بودن: ناسازگار دوم: مثمالك رفتارشزند كه وسواسي آدم يا كند منزوي را فرد است ممكن اينكه الً

مي باعث اوالً زيرا است، ميناسازگار محدود او ارتباطات ميشود قرار توجه مورد بودن كثيف و تمييز لحاظ از را موضوعات تمام ثانيًا دهد.شود

عذاب احساس سوم: تمالك افسردگي، اضطراب، مثل احساساتي بودن: بيآور احساس غمگيني، مكرر،شويش، سردردهاي كردن، ارزش

رنجكم تمامًا پرخوابي، بوده.خوابي، آور

قطبيتك

خلقي اختالالت

رواني قطبياختالالت دو

اضطرابي اختالالت
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اضطرابي اختالل

ناخوشايند. و مبهم كلي، بيم و ترس اضطراب=

ايج مشكلي و است عادي گاهي نمياضطراب بهاد دادن امتحان مثل كسيكند براي آمادهخصوص را خود عاديكه اضطراب اين نكرده. امتحان ي

است.

نمي فرد كه است زياد قدر آن، شدت و حدت كه است وقتي اضطراب بيماري گفتهاما اضطرابي اختالل اضطراب، نوع اين به كند كنترل را آن تواند

دمي كه هستند اختالالتي كه آنشود ها:ر

بي1 ناآرامي)،) لرزش، پريدن، جا (از حركتي بيش2قراري و) كردن) عرق و قلب ضربان زدن تند (گيجي، مي3فعالي ديده بيمناكيف شود.)

فراگير اضطراب فراگيراختالل اضطراب  اختالل

كردن1 عرق لرزش، تنفس، تنگي قلب، شديد تپش (

بي2 و ناگهاني ترس مورد)

دائم3 نگراني (

خست4 احساس فرسودگي) و گي

تصميم5 در بودن مردد تمركز) در اشكال و گيري

وحشت6 احساس (

ناراحتي7 و عصبي (

رواني8 فشار احساس (

دارد.9 تشويش و فردترس روز سراسر (

هراس اضطرابي هراساختالل اضطرابي مرضي::فوبيافوبيا((اختالل مرضيترس ))ترس

اين بهدر خاصي وضعيت يا شئ از فرد بهجا و ميشدت مداوم و نامعقولي ترسد.طرز

ولي است همراه تشويش و ترس اين با روز سراسر و نيست خودآگاه ترس علت از فرد فراگير در كه است اين در هراس با فراگير اضطراب تفاوت

مي است فوبيا دچار كه ميفردي چيز چه از نميداند اما (... و گربه مار، ارتفاع، (مثالً اينترسد در كند. كنترل را آن التواند درجا فرد نيست زم

مي اضطراب دچار را فرد آن به راجع كردن فكر حتي شود اضطراب دچار تا بگيرد قرار ترسناك شئ كند.جوار

وضعيت در شدن شرمنده يا شدن مسخره از شديدي ترس مبتال فرد است. اجتماعي هراس هراس، انواع از مبتاليانيكي دارد. اجتماعي هاي

بمي شوند خطا مرتكب مهمانيترسند در شركت از يا جمع در كردن سخنراني يا كردن صحبت از دليل همين ميه خودداري اجتماعات و وها كنند

به اجتماعي انزواي ميدر بيسر به منجر امر اين كه بيبرند و ميكفايتي كارها انجام در آنان شود.لياقتي

فكري وسواس فكرياختالل وسواس  عمليعملي--اختالل
مي احساس افراد مجبوراين دربارهكنند همهند بيزارند آن از كه دهند انجام را كارهايي يا كنند فكر ندارند، خوش كه چيزي افكاري دچار گاه ما ي

مي تكراري و مثلسمج بستم؟«شويم را در مي»راستي تعريف ما از كسي وقتي ولييا نخوريم چشم ما تا بزند تخته به حتماً بايد كه معتقديم كند

بيماراين وقتي ميها محسوب ميي وسواسي فرد باشد، گرفتار آن به دائم فرد كه اماشود است غيرمنطقي او وسواسي اعمال و افكار كه داند

مي نمياحساس كند.كند. كنترل را آن تواند

مي پر را فرمي (مثل بودن مردد كنديف كردن، تمييز بستم؟)، را (در كردن وارسي وسواسي: افراد ذهني چككننداشتغاالت را آن بار چندين و

ميمي احساس باز اما و نيست)كنند درست كند

پس فشار پس اختالل فشار  اياي سانحهسانحهاختالل

واقعه از پس اختالل واين سيل زلزله، مثل طبيعي بالياي يا و رانندگي شديد حوادث تجاوز، عام، قتل شرايط در حضور جنگ، مثل دردناك هاي

مي رخ دهد.آتشفشان
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گ به فرد اختالل اين ميدر باز صحنهذشته آن و ميگردد تكرار برايش دردناك مهمهاي آن:شود. عالئم ترين

آسيب1 رويداد مي) ظاهر مكرر فرد روياهاي و خاطرات افكار، در شود.زا

موقعيت2 از اجتناب مي) فكر فرد كه آسيبهايي ميكند، سياه و سفيد ريسمان از (مارگزيده هستند ترسد)زا

برا3 بيش حافظه) شدن كم و بودن مترصد حواس، تمركز در ضعف خواب، در اختالل مانند نگيختگي

خلقي خلقياختالل  اختالل

مي مشخص هيجاني آشفتگي ميبا افكار و اجتماعي ادراكي جسماني، فرآيندهاي در آشفتگي باعث هيجاني آشفتگي اين و نوعشوند دو شود.

دارد: وجود خلق اختالل اصلي

تك1 دوقطب2قطبي) ي)

تك))الفالف خلقي تك اختالل خلقي اينقطبي:قطبي:اختالل ميدر سر به افسردگي در دائم فرد و است حالت يك به هيجانيدائماً آشفتگي برند.جا

انسان-عادي كه هنگامي عادي: نميافسردگي خود اهداف به برنميها كاري دستشان از و ميرسند افسردگي دچار شوندآيد

بي از عادت يا موقعيت شدن عوض با مياما رود.ن

افسردگي

مي-بيماري باقي كه اثراتي نوع و شدت ميزان باليني: افسردگي افسردگي: فرداختالل است. متفاوت عادي افسردگي با گذارد

احساس: دچار را

مي1 شديد اندوه و غم مي) او شادي باعث قبالً كه موضوعاتي و نميكند او شادي باعث ديگر شود.شد،

بيما2 نوع اين شايع) از است.ري رواني اختالالت ترين

حداقل3 هستند افسرده كه كساني دارند.4) را زير رفتارهاي از مورد

كم1 وزن)) افزايش گاهش ولي كاهش (اغلب وزن تغيير با اشتهايي

خوابيدن2 در اشكال (

نيرو3 فقدان (

پاسخ4 كندي افزايش يا حركتي رواني آشفتگي (

ان5 فقدان يا خستگي رژي)

نابجا6 گناه احساس يا خود سرزنش (

فكر7 و حواس تمركز در ناتواني (

(شيدايي))بب دوقطبي خلقي (شيدايياختالل دوقطبي خلقي خلقي--اختالل نوسانات خلقي افسردگي): نوسانات افسردگي):

دوره در است. افسردگي برخالف شيدايي عالئم است. افسردگي دچار هم و شيدايي دچار هم غيرمعمولفرد و شاد خيلي فرد خلق شيدايي ي

خ در فرد و مياست صحبت دائم و كرده زياد خيلي توانايي احساس ميود ديگر كار به كاري از بيكند، باشد،آنرود داشته خواب به نياز كه

مينقشه بزرگ بيهاي برانگيختهآنكشد سخت افرادي چنين كند. فكر آن بودن عملي به آنكه باشند. فعال بايد مدام و استاند ممكن ها

طرفساعت اين به ميها خشمگين و عصباني زود خيلي بكوبند، ديوار به مشت و بزنند فرياد بخوانند آواز بروند، طرف آن بهو دست و شوند

مي پرخاش و دورهتهاجم افراد، اغلب و هستند معدود مطلق شيداي افراد ميزنند. تجربه هم با را شيدايي و افسردگي از را كنند.هايي

اختال التروانيدرمان

واژهروان از برگزينيم رواني اختالالت درمان براي كلي عنوان بخواهيم وقتي رواندرماني: ميي استفاده بيشدرماني ميكنيم. فكر مردم كنندتر

آدمدرمانروان فوقگران قدرت كه هستند فوقالعادههايي نحو به را بيماران و دارند ميالعادهاي درمان بااي نيز واژه اين يعني آميختهكنند افسانه

است. شده

روان روان عناصر  درمانيدرمانيعناصر

كمك1 ارتباط (درمان)) دهي

(درمانگر)2 متخصص فرد (

درخواست3 شخص (مراجع)) كننده

كمك ارتباط يك درمان از نوعي هر (درماندر مي9دهي وجود به (مراجع) دارد كمك به نياز كه شخص و (درمانگر) متخصص فرد يك آيد.بين
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درم انانواع

روش تعداد ازمتخصصان بيش را درماني كرده400هاي ذكر آننوع تمام ولي مياند را طبقهها بزرگ گروه سه در از:توان عبارتند كه كرد بندي

محوري-مراجع

بينشي1 درمان (

درماني شناخت

رفتاري2 درمان تدريجيحساسيت←←←) زدايي

دارودرماني

زيستي3 درمان (

روشوكالكت

بينشي بينشيدرمان  درمان

مي پيدا درمان طول در درمانگر با كه تعامالتي و روابط طريق از مراجع روش اين در است. درماني صحبت بهنوعي نسبت را الزم بينش كند،

بهتوانايي خود استعدادهاي و ميها همدست و تواناييآورد مورد در درست درك به محدوديتچنين و ايها از و رسيده ميزانهايش طريق ن

مي را بينشي درمان كرد. خواهد پيدا افزايش او آنسازگاري مهم نوع دو اما است زياد بسيار آن تعداد برد. كار به گروه يا و فرد يك براي توان

مراجع شناخت-درمان و است.محوري درماني

مراجع درمان مردر براي هيجاني و عاطفي حمايتي جو يك كردن فراهم هدف روانيمحوري واقعي نيازهاي به بتواند آرام جو اين در كه است اجع

برسد. سازگاري به و كند پيدا بينش خود

دامنهشناخت (براي شناختي فرايندهاي بازسازي بر تأكيد آن در كه است بينشي درمان نوع يك هم گستردهدرماني وي دارد رواني) اختالالت اي

ابيش افسردگي درمان آن كاربرد ست.ترين

رفتاريدد رفتاريرمان  رمان
مي انجام نامناسب رفتارهاي تقويت عدم و تنبيه و مناسب رفتارهاي تقويت طريق از كه است يادگيري اصول بر مبتني درمان ايناين در جاپذيرد.

كوششدرمان به ميگر مستقيم پردازد.هاي

روش از درمانيكي مشهور حساسيتهاي (رفتاردرماني) تدريجيرفتاري پاسخزدايي آن طريق از كه يااست و داده كاهش را مراجع اضطرابي هاي

مي بين بيشاز است اين روش اين در فرض اضطراببرد. بهتر گذشته در تقويت طريق از ما آمدههاي دادهدست ياد ما به (يعني بترسيم)اند كه اند

اضطراب غير موقعيتي در را فرد بايد بهحال و قرارداد اآميز اضطرابتدريج موقعيت با را كليو به يا شود كم او اضطراب ميزان تا كنيم مواجه آميز

ببرد. بين از

ترس و اضطراب كاهش براي است.رفتاردرماني مؤثر مرضي هاي

زيستي درماندرمان پزشكي زيستيهاي پزشكي  هاي

كنشروش در مداخله زيستي، پزشكي درمانهاي است. مراجع زيستي اعمال و طريقها از زيستي پزشكي انجامهاي الكتروشوك و دارودرماني

اينمي درمانشود. بهگونه و پزشكان طريق از روانها خاص ميطور تجويز بردنپزشكان بين از يا و كاهش طريق، اين از درمان هدف شود.

اختاللعالمت با همراه درمانهاي اين است. رواني كردههاي فرض بعضيگران در حداقل رواني اختالالت كه نامناسباند عملكرد از ناشي موارد

ميسيستم استفاده الكتروشوك و دارودرماني از رواني اختالالت درمان براي روانپزشكان است. فرد بيولوژيكي باهاي دارودرماني در كنند.

روان ضد داروهاي ضداضطراب، داروهاي داروها، اصلي نوع سه از اختاللاستفاده افسردگي، ضد داروهاي و ميهپريشي معالجه را رواني كنند.اي

قسمت از معيني نواحي در ظريفي الكترودهاي كارگذاشتن كار طريق از الكتروشوك درمان برق،در از خفيفي جريان كردن وارد و مغز عمقي هاي

توانسته زيستي شيميايي انفعاالت و فعل ايجاد با طريق اين از كه كرده وارد اختاللشوك از بعضي حدودي تا رااند خلقي اختالالت جمله از ها

سال در شيوه اين از استفاده البته كنند. كمدرمان آن درماني اثرات بودن نامشخص دليل به اخير ميهاي استفاده شود.تر

مراجع
هم و رفتاري تنوع و گستردگي به گستردهنظر انواع اختاللچنين مراجعهي رواني، طيفهاي يك در درمان براي ميكنندگان قرار گيرد.گسترده

مي فكر خود كه است كساني براي بهدرمان اطرافيان توسط و دارند مشكل ميكنند شناسايي هستند؛ مشكل داراي كه كساني البتهعنوان شوند.

از خود روزمره مسائل براي افراد از بعضي بلكه است؛ مشخص رواني اختالل يك داراي لزوماً مراجع كه شود تصور مشاورهنبايستي  قبيل

مي مراجعه درمان براي خود، ناخوشايند و مبهم احساسات به پاسخ يافتن براي يا و راهنمايي و شغلي كنند.تحصيلي،
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مراجعه ميان و1كنندگان،در مردان، با مقايسه در زنان بيش2) پايين، تحصيالت با افراد با مقايسه در كرده تحصيل افراد مراجعه) درمان براي تر

مراجعهمي عدم داليل از يكي شايد:كنند. افراد، از بعضي و1ي درماني خدمات بودن گران بيمه2) با خدمات گونه اين نبودن زيرپوشش هاي)

است. درماني مراجعه3خدمات عدم ديگر عوامل از يكي روان) خدمات مراكز به مردم آني شناخت و آگاهي عدم گونهشناختي اين وجود از ها

است.مراكز مراكز.4درماني اين به مراجعه فرهنگ وجود عدم (

درمانگر

حرفهروان درمان يك وسيلهدرماني به كه است آموزشاي كه متخصص فرد يك ميي ارائه است، گذرانده را الزم روانهاي وشود. شناسي

حوزهروان دو روانپزشكي متخصصان آموزش براي مهم رواني است. ودرماني مددكارانشناسان قبيل از ديگري متخصص افراد روانپزشكان،

روان رواناجتماعي پرستاران روانپزشكي، خدمات به نيز مشاوران و ميپزشكان كمك رسانند.درماني

روان از گروه رواندو خدمات به ميشناسان رواندرماني روانپردازند: و باليني مشاوره.شناسان شناسان

متروان باليني زمينهشناسي در كه هستند اختاللخصصاني درمان و تشخيص بهي نيازمند افراد به روزمره، رفتاري مشكالت و مسائل و رواني هاي

ميروان كمك رواندرماني و حوزهكنند در باليني ميشناسان كمك رواني اختالالت رواني اما حوزهكنند در مشاوره وشناسان مسائل درمان ي

و سازگاري ميمشكالت فعاليت افراد، به راهنمايي و كنند.كمك

آنروان به ميپزشكان گفته زمينههايي در كه اختاللشود درمان و تشخيص آموزشي رواني، شديد و حاد گذراندههاي را الزم مقايسههاي در اند،

روان روانبا بيششناسان، اختاللپزشكان به اختاللتر قبيل از رواني عميق اسكهاي اختاللهاي و دارويزوفرني از استفاده به نياز كه خلقي هاي

مي دارند، پزشكي خدمات ساير و پردازند.درماني

روان بهمددكاران روانپزشكي همراه به درمان تيم روانعنوان يا ميشناس همكاري روانپزشك مددكاران حوزهكنند. در بيمارانپزشكي ي

خانواده و بيماران به كمك و آنسرپايي ميي انجام را الزم همكاري دهند.ها

ارائه روانيخدماتمشاورهكنندهمراكز درمانيايو

روان روانمطب كلينيك فوريتپزشك، واحد روانشناسي، روانهاي و بيمارستانپزشكي روانشناسي، وهاي مشاوره واحدهاي پزشكي،

بيشروان كمكشناسي. روانتر روانهاي و مراقبتشناسپزشكي و خدمات طريق از ميي ارائه سرپايي روانهاي مطب در متخصصشود. و پزشك

گسترده طيف روان، و اختاللاعصاب از مياي قرار معالجه مورد سرپايي رواني روانهاي متخصصان و روانگيرد. و اعصاب و از پزشكي استفاده با

درمانشيوه ساير و دارودرماني اختهاي به زيستي مياللهاي كمك رواني، عميق كنند.هاي

مشاوره روانمراكز خدمات و سازماناي در همشناسي و پرورش و آموزش و بهزيستي دانشگاههاي ارائهچنين مشاورهها، خدمات زمينهي در ياي

روانمشاوره متخصصان با را روزمره و رفتاري مشكالت ساير و ازدواج شغلي، تحصيلي، رواني مشاورهشناپزشك، و اجتماعي مددكار س،

ساختهامكان اند.پذير
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