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روان شناسی کنکور

10

در روان شناسـی تجربـیمهمتریـنعلـلبـروز پدیده هـا 
مطالعه می شود.

روان شناسـی در مقایسـه بـا سـایر علـوم تجربـی، در توصیـف و 
زیـادی  دشـواری های  بـا  مطالعـه  مـورد  پدیده هـای  تبییـن 
روبه روسـت. مهم تریـن دلیل این دشـواری، این اسـت که بسـیاری 

از پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند.

منابعکسبشناخت
منابع کسب 

شناخت
توضیحات

نظر  به  اســتناد  1

) افراد  صاحب نظران 
با تجربه و متخصص( 

و مقام صالحیت دار

اندیشمندان اسالمی برای کسب شناخت، 
به آیات الهی، ســیرة نبوی و تعالیم بزرگان 

دین مراجعه می کنند.

شیوه های مبتنی  2

بر ســیر و ســلوک 
)روش های شهودی(

مبتنی بر درک درونی 
روش  مورد اســتفادة عرفا برای کســب 

شناخت 
مهم ترین ویژگی این شــیوه، شــخصی و 

غیرقابلتعمیم بودن آن است.
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انواع سبک های تصمیم گیری  
تکانشی 1

در این سبک فرد ناگهانی، شتاب زده، بدون تفکر، با عجله و بدون 
محاسبه تصمیم می گیرد.

در میان نوجوانان این سبک تصمیم گیری زیاد دیده می شود.
بالفاصله همراه با پشیمانی است.

برخـورد جزئی دو خودرو که باعث تصادف می شـود 
و راننده هـای دو خـودرو بـا هم درگیر می شـوند و به قتل یکی 

از آن ها منجر می شود.
احساسی 2

مبتنـی بر عواطـف و هیجانات زودگذر اسـت، بـه همین دلیل 
ناپایدار است.

انتخاب همسر بر اساس هیجانات و بدون توجه به شرایط 
فرهنگی، خانوادگی و اقتصادی که با شکست همراه است.

وابسته 3

بر اساس اطالعات کورکورانه است.
فرد به جای فکر کردن، متکی به دیگران است.

فردی که بر اساس حرف دیگران تصمیم گرفته است 
رشتة تحصیلی ای را انتخاب کند که هیچ عالقه ای به آن ندارد.

اجتنابی 4

فرد قصد دارد تصمیم بگیرد، اما تصمیم خود را عملی نمی کند.
فرد دست دست می کند و کار امروز را به فردا می اندازد.

افرادی که به این سبک، تصمیم گیری می کنند بر این باورند که 
همه چیز خودبه خود درست می شود؛ در نتیجه زمان را از دست 

می دهند و مشکل آن ها بیشتر می شود.
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پرسش های چهارگزینه ای  
هر1یک1از1عبارات1زیر1به1ترتیب1با1کدام1گزینه1در1ارتباط1است؟.1011

ب(1انتخاب1بهترین1اولویت الف(1توجه1به1موضوع1انتخاب1ها1
ت(1توجه1به1یافتن1راه1حل1ها پ(1سروکار1داشتن1با1راه1حل1ها1

1( تصمیم گیری ـ تصمیم گیری ـ حل مسئله ـ حل مسئله
2( تصمیم گیری ـ حل مسئله ـ حل مسئله ـ تصمیم گیری
3( حل مسئله ـ حل مسئله ـ تصمیم گیری ـ تصمیم گیری
4( حل مسئله ـ تصمیم گیری ـ تصمیم گیری ـ حل مسئله

همة1گزینه1های1زیر1نادرست1است،1به1جز1.....................1021
1( در حل مسئله، با اولویت ها سروکار داریم.
2( در حل مسئله با راه حل ها مواجه هستیم.

3( در سبک تصمیم گیری وابسته، افراد تابع عواطف و احساسات اند.
4( در سبک تصمیم گیری احساسی، افراد به صورت ناگهانی، باعجله و 

بدون محاسبه تصمیم می گیرند.
با1توجه1به1جدول1زیر،1مصداق1)الف(،1)ب(،1)پ(1و1)ت(1کدام1است؟.1031

تعداد اولویت ها

میزان اهمیت
پیچیدهساده

)پ()ت(اهمیت باال یا مهم
)الف()ب(معمولی

1( مهم ساده ـ مهم پیچیده ـ معمولی ساده ـ معمولی پیچیده
2( مهم پیچیده ـ مهم ساده ـ معمولی پیچیده ـ معمولی ساده
3(  معمولی ساده ـ معمولی پیچیده ـ مهم ساده ـ مهم پیچیده
4( معمولی پیچیده ـ معمولی ساده ـ مهم پیچیده ـ مهم ساده
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روان شناسی سالمت

برای  این علم  یافته های  از  از روان شناسی است که  شاخه ای 
پیشگیری و درمان بیماری های جسمی بهره می برد.

بین سالمت جسمانی و ویژگی های روان شناختی ارتباط متقابل 
و تنگاتنگی برقرار است و روان شناسی سالمت به بررسی این 

ارتباط می پردازد.
در روان شناسی سالمت اعتقاد بر این است که بیماری یا سالمت 
دو جنبة جدا از هم نیستند؛ بلکه از سالمت کامل تا مرگ، یک 
پیوستار وجود دارد که هر یک از ما بر روی یکی از نقاط این 

پیوستار جای می گیریم.

سمت راست پیوستار بیانگر وضعیت سالمت کامل )شیوة زندگی بسیار 
سالم( است و از بروز بیماری پیشگیری شده است. 

مرکز پیوستار بیانگر عالئم متوسط یا عالئم میانه است و بیماری به 
مداخلة درمانی احتیاجی ندارد و خودبه خود بهبود می یابد.

سمت چپ پیوستار بیانگر مرگ )ناتوانی های عمدة ناشی از بیماری( است.
اهداف روان شناسی سالمت

پیشگیری و درمان بیماری ها
حفظسالمتیوارتقایآن: فرد در هر نقطه ای از پیوستار که باشد 
باید جایگاه خود را حفظ کند و برای رسیدن به نقطة باالتر )تا 

سالمت کامل( تالش کند.



پاسخ نامه
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گزینة1»2« .11
گزینه های »1«، »3« و »4« جمله های خبری هستند که به ارتباط بین 

پدیده ها اشاره دارند؛ ولی گزینة »2« یک جملة سؤالی است.
گزینة1»3« .21

فرضیه جمله ای خبری است؛ یعنی نباید امری، سؤالی و عاطفی باشد. 
فقط گزینة »3« جملة خبری است.

گزینة1»3« .31
گزینة1»1«.41

اولین قدم در پژوهش علمی، مسئله است. گزینة »1«، جملة سؤالی است.
توصیف به چیستی و تبیین به چرایی پدیده ها اشاره می کند..51 گزینة1»2« 

بررسیسایرگزینهها:
گزینة »1«: تبیین و تبیین
گزینة »3«: تبیین و تبیین

گزینة »4«: تبیین و توصیف
بررسیسایرگزینهها:.61 گزینة1»2« 

گزینة »1«: تبیین و تبیین
گزینة »3«: توصیف و توصیف

گزینة »4«: تبیین و تبیین
بررسیعبارات:.71 گزینة1»4«  

غیرقابل تعمیم بودن  روش شهودی
مبتنی بر منطق بودن  روش خردگرایانه

روش عینی و قابل تکرار بودن  روش علمی
گزینة1»3« .81

در تعریف عملیاتی، متغیر مورد مطالعه باید به صورت عینی و دقیق 
تعریف شود. به گونه ای که همة افراد با مطالعة تعریف متغیر موردنظر، 

برداشت یکسان یا تقریباً یکسانی از آن داشته باشند.
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»عملیاتی کردن« یعنی تبدیل مفاهیم به عدد تا بتوانیم .91 گزینة1»4« 
آن ها را اندازه گیری کنیم. نمره، خاصیت اندازه گیری دارد.

گزینة1»2« .101
»عملیاتی کردن« یعنی مفاهیم را به عدد تبدیل کنیم و فقط گزینة »2« 

این قابلیت را دارد.
»عملیاتی کردن هوش« زمانی امکان پذیر است که بتوانیم .111 1گزینة1»4« 

آن را به عدد تبدیل کنیم. برای عملیاتی کردن هوش باید از آزمون استفاده 
کنیم و هوش را اندازه گیری کنیم.

این .121 و  می کند  عمل  ادراکی  پردازش  اساس  بر  سارا  1گزینة1»3« 
پردازش فقط بر ویژگی های ظاهری محرک )رنگ قرمز( تأکید دارد و بر 
اساس شناخت پایه است؛ ولی سپیده بر اساس پردازش مفهومی عمل 

می کند که مبتنی بر شناخت عالی است.
بررسیسایرعبارات:.131 گزینة1»2« 

عبارت »الف«: به هر نوع فعالیت مورد مشاهدة جاندار، »رفتار« می گویند.
عبارت »ت«: در نظر گرفتن مراحل رشد از روش های تربیتی ابن سیناست.

عبارت »ث«: فارابی بر اصول و روش های تربیت از جمله بعد مثبت انسان 
تأکید دارد. 

بررسیعبارتها:.141 گزینة1»4« 
مهم ترین ساختار پیش مغز  قشر مخ

کنترل فعالیت های قلبی، تنفس، بلع و هضم  بصل النخاع
پردازش اطالعات شنیداری  قطعة گیجگاهی

گنجینة دانش معنایی  نیمکرة راست
گزینة1»2«.151

مخچه مسئول کنترل هماهنگی بدن، توازن و کشش عضالنی است و 
نیمکرة چپ نقش مهمی در زبان آموزی و حرکت دارد.
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گزینة1»1«.711
استفاده از ضرب المثل »نابرده رنج، گنج میسر نمی شود« .721 1گزینة1»1« 

به دانش عمومی در حافظة معنایی اشاره می کند.
گزینة1»1« .731

تقسیم بندی حافظه بر اساس نوع اطالعات  معنایی و رویدادی 
بازیابی حافظه:

کوتاه مدت  چند دقیقه
حسی  نیم ثانیه

بلندمدت  از چند دقیقه تا آخر عمر
 گزینة1»3« .741
گزینة1»4«.751

در روان شناسـی حافظـه منظـور از فراموشـی، ناتوانـی در .761 1گزینة1»1« 
یادآوری و بازشناسی اطالعات است.

افسانه بافی به اضافه کردن اطالعات اشاره دارد.
بررسیعبارتهاینادرست:.771 گزینة1»2« 

عبارت »الف«: در حافظة بلند مدت اطالعات از چند دقیقه تا آخر عمر 
ذخیره می شود.

را  سؤال  پاسخ  اینکه  علی رغم  زبانی  نوک  پدیدة  در  »پ«:  عبارت 
می دانیم، نمی توانیم بگوییم، چون در بازیابی اطالعات مشکل داریم.
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نقش دستگاه عصبی در عملکرد روان شناسی )برايمطالعه(  
تقسیمبندیمغزبراساسنحوةقرارگرفتناینبخشهاازجلوتاعقب

دستگاهعصبی

ی مغز(
جلو و باال

ش مغز )
پی

قشر مخ 1
اهمیت بســزایی در بیــن بخش های 
پیش مغز دارد؛ زیرا در تفکر و ســایر 

فرایندهای ذهنی نقش اساسی دارد.

دستگاه لیمبیک  2

)کناری(

برای هیجان، انگیزش، حافظه و یادگیری 
اهمیت دارد.

ماهـی و خزنـدگان بـه دلیـل اینکه 
نا یافتـه ای  رشـد  لیمبیـک  دسـتگاه 
دارنـد، عمدتـاً به صـورت غریـزی بـه 

محیط پاسخ می دهند.

تاالموس 3
مـخ  قشـر  بـه  را  اطالعـات حسـی 

منتقل می کند.

هیپوتاالموس 4
رفتار های مربوط به بقای نوع را تنظیم 
می کنــد؛ ماننــد تغذیه، فــرار کردن، 

جفت گیری و جنگیدن.

هسته های قاعده ای ـ5

میان مغز

سـاختارهای متعددی 
دارد کـه مهم ترین آن 
فعال سـاز«  »دسـتگاه 

است. شـبکه ای 

پیام های مربوط به خواب و برانگیختگی 
از طریق این دستگاه منتقل می شود.
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کنکور سراسری 98   

به1کدام1دلیل،1توصیف1و1تبیین1پدیده1های1روان1شناختی1دشوار1است؟.11
1( روان شناسی علم دقیق تری است. 

2( پدیده های روان شناختی گسترده تر هستند.
3( روان شناسی علم پدیده های روانی ناخوش است.

4( پدیده های روان شناختی تحت تأثیر علت های متعدد است.
شناسـایی1»مهم1تریـن1علل1شکسـت1تحصیلـی«1به1کـدام1مفهوم21.1

دارد؟ اشاره1
4( پیش بینی 3( کنترل  2( توصیف  1( تبیین 

کدام1گزینه،1عبارِت1»گذشت1زمان1باعث1تضعیف1حافظه1می1شود.«31.1
را1توصیف1می1کند؟

4( نظریه  3( فرضیه  2( مسئله  1( اصل 
عبارت1»افراد1باهوش1در1زندگی1موفق1ترند.«1بیانگر1چه1سطحی1از41.1

بررسی1رفتار1انسان1است؟
4( تبیین 3( توصیف  2( ارزشیابی  1( پیش بینی 

ایـن1بیـان1نوجوان1»مـن1فقط1بـه1مصالح1خـودم1اهمیـت1می1دهم51.1
و1مسـائل1دیگـران1به1من1مربوط1نیسـت.«1بـه1کدام1جنبه1ای1از1رشـد1

می1شـود؟ مربوط1
4( هیجانی 3( شناختی  2( اجتماعی  1( اخالقی 

ابراز1خشم،1جزء1کدام1جنبة1رشد1انسانی،1محسوب1می1شود؟.61
4( فیزیولوژیکی 3( شناختی  2( هیجانی  1( رفتاری 
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گزینـة1»4« روان شناسـی، در مقایسـه با سـایر علـوم تجربی، در .11
توصیـف و تبییـن پدیده هـا بـا دشـواری های زیـادی روبـه رو اسـت. 
مهم تریـن دلیـل دشـواری این اسـت کـه پدیده هـای روان شـناختی 

تحـت تأثیـر علت هـای زیادی هسـتند.
گزینة1»1« تبیین به دلیل و چرایی پدیده اشاره دارد. .21
گزینـة1»3« ایـن عبـارت، یـک جملـة خبری بـا معنا اسـت که .31

به صـورت خردمندانـه مطرح شـده اسـت. 
دارد؛ .41 باهوش  افراد  ویژگی   به  اشاره  عبارت  »3« این  گزینة1

بنابراین به توصیف رفتار انسان ها اشاره می کند، پس اشاره به اولین 
ویژگی علوم تجربی )توصیف( دارد. 

گزینة1»1« این جمله به رشد اخالقی در دورة نوجوانی اشاره می کند. .51
گزینة1»2« خشم از نشانه های رشد هیجانی است. .61
به .71 تفسیر  کردن  و  سازمان دهی  کردن،  معنا   »4« فرایند  گزینة1

محرک های توجه شده »ادراک« نام دارد. 
گزینة1»4« متغیر مستقل »علت« و متغیر وابسته »معلول« است. .81

دانش آموزان  یادگیری  و  )علت(  است  متغیر مستقل  تدریس،  روش 
متغیر وابسته است )معلول( که نامشخص است. 

گزینة1»2« رشد شناخت، مباحثی همچون ارزیابی،  ادراک، استدالل .91
و قضاوت، حل مسئله، تصمیم گیری و برنامه ریزی را شامل می شود. 

گزینة1»2« اعتماد بیش از حد به خود، یکی از روش های غلط .101
تصمیم گیری است که به آن اعتماد افراطی گفته می شود.
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سین
مغز پ

بصل النخاع 1
مهم ترین کارکردهای آن، کنترل فعالیت 

قلبی، تنفس، بلع و هضم است.

پل مغزی 2

شـامل رشـته های عصبـی اسـت کـه 
عالئـم را از یـک بخش بـه بخش دیگر 

مغـز منتقـل می کند.

مخچه 3
مسئول کنترل هماهنگی بدن، توازن و 

کشش عضالنی است. 

عملکردنیمکرههایمغز)برايمطالعه(
عملکردنیمکره های مغز

نیمکرة چپ

نقش مهمی درزبانآموزیو
حرکت دارد.

افرادی که در حرکات مهارتی 
نیمکرة  در  غالباً  دارند،   مشکل 
چپ دچار آسیب دیدگی شده اند.

بســیار نیمکرة راست معنایی  دانش گنجینة 
خوبی است.

نیمکره هـای مغـز و قشـر مـخ بـرای مقاصـد عملـی بـه چهـار قطعه 
تقسیم می شوند.
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پرسش های چهار گزینه ای  
کدام1گزینه1فرضیه1نیست؟.11

1( میان اضطراب دانش آموزان و کیفیت یادگیری آن ها رابطة معکوس 
وجود دارد.

2( چه چیزی عامل افت تحصیلی در دانش آموز رشتة انسانی شده است؟
3( گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود.

4( گازهای گلخانه ای موجب افزایش دمای کرة زمین شده اند.
)سراسری 90(.21 کدام1یک1از1بیان1های1زیر1یک1فرضیة1تحقیقی1است؟ 

1( چرا احترام به پدر و مادر موجب کاهش اضطراب و استرس دانش آموزان 
18 ساله می شود. 6 تا سنین

2( چطور می توان اثر منفی صداهای پیرامونی مکان مطالعه را بر روی 
عملکرد یادگیری و یادآوری کاهش داد.

3( مشاهدة برنامه های ماهواره ای خارجی موجب افزایش دروغگویی 
فرزندان پسر و دختر خانواده های شهر تهران می شود.

4( آیا میان تحصیالت پدر و تحصیالت مادر در خانواده های اجاره نشین استان 
گیالن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آنان رابطه وجود دارد.

) سراسری خارج 89(.31 کدام1عبارت1به1صورت1فرضیه1است؟ 
1( چرا تعداد داوطلبان رشتة روان شناسی در دانشگاه ها هر سال بیشتر 

از سال قبل می شوند.
2( به چه دلیل همة دانش آموزان صرف نظر از نوع رشتة تحصیلی، رشتة 

روان شناسی را دوست دارند.
3( دانش آموزان رشتة علوم ریاضی بهتر از دانش آموزان رشتة علوم 

انسانی به سؤاالت روان شناسی پاسخ صحیح می  دهند.
4( آیا دانش آموزان رشتة علوم انسانی بهتر از دانش آموزان سایر رشته ها 

به سؤا الت روان شناسی پاسخ صحیح می دهند.
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کدام1یک1از1گزینه1های1زیر،1به1اولین1قدم1در1پژوهش1علمی1اشاره1دارد؟.41
1( چرا هنگام مطالعه حواسمان مدام پرت می شود؟

2( گذشت زمان موجب تضعیف حافظه می شود.
3( دختران و پسران در زمینة یادگیری متفاوت اند.

4( هوش فرزندان اول از هوش فرزندان دوم بیشتر است.
کدام1عبارت1ها1به1ترتیب1به1اهداف1توصیف1و1تبیین1پدیده1ها1اشاره1دارند؟.51

1( تنوع ظاهری کتاب موجب افزایش عالقة دانش آموزان به مطالعه 
می شود. ـ تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود.

2( به فرایند تفسیر محرک های انتخابی »ادراک« گفته می شود.ـ  امید 
به آینده انگیزة پیشرفت را افزایش می دهد.

3( گازهای گلخانه ای موجب افزایش دمای کرة زمین شده است. ـ 
تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود.

که  است  باهوش کسی  فرد  ـ  فلز می شود.  انبساط  گرما موجب   )4
توانایی سازگار شدن با محیط خود را دارد.

به1ترتیب1کدام1گزینه1به1چرایی1)تبیین(1و1چیستی1)توصیف(1یک61.1
پدیده1اشاره1دارد؟

را  کودکان  پرخاشگرایانة  رفتار  تلویزیون،  در  خشونت  تماشای   )1
افزایش می  دهد. ـ امید به آینده انگیزة پیشرفت را افزایش می دهد.

یک  و  هیدروژن  دو  از  آب  ـ  می شود.  فلز  انبساط  موجب  گرما   )2
اکسیژن تشکیل شده است.

ـ  است.  گذشته  خاطرات  بازشناسی  و  یادآوری  قدرت  حافظه   )3
یادگیری، فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار است.

ـ  می شود.  زمین  کرة  دمای  افزایش  موجب  گلخانه ای  گازهای   )4
حواس پرتی از عوامل ایجاد عدم تمرکز است.
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پیامد ناسازگارانة تغییرات 
شناختی در دورة نوجوانی

توصیه برای مقابله با پیامدهای 
ناسازگارانه

حساسیت نسبت به انتقاد 
دیگران

بهتر اســت در حضــور دیگران از 
نوجوانان عیب جویی نشود.

احساس منحصر به فرد 
بودن اغراق آمیز

باید ویژگی های منحصربه فرد نوجوانان 
را پذیرفت تا در زمان مناسب دیدگاه 

متعادل تری ایجاد شود.

آرمان گرایی و عیب جویی
بایــد بــه نوجوانان کمــک کرد تا 
دریابند جوامــع و افراد، آمیزه ای از 

محاسن و معایب هستند.

مشکل داشتن در 
تصمیم گیری روزمره

به جــای نوجوانــان تصمیم گیری 
نشود و تصمیم گیری کارآمد، الگوی 

تصمیم گیری نوجوانان باشد.
رشد هیجانی 3

تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی)علت(  افزایش تحریک پذیری 
نوجوانان )معلول(  تغییر سریع حاالت هیجانی

در صـورت کنتـرل نشـدن و به کارگیـری نادرسـت هیجان  هـا 
 پدیـد آمـدن رفتارهـای مخـرب و پرخطـر

آموختـن و به کارگیـری مهارت هایـی از قبیـل کنتـرلخشـم و 
ورزشکـردن  به کارگیـری هیجانـات در جهـت درسـت

رشد اجتماعی 4

گرایشنوجوانانبهگروههمساالن خیلی بیشتر از گذشته است.
در کنـار همسـاالن بـودن بـرای نوجـوان بسـیار لذت بخـش 
اسـت. البتـه ایـن به آن معنی نیسـت که نوجـوان بـه ارتباط با 

خانـواده اش عالقـه ای نـدارد.
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محل گیرنده های انواع حس
آستانة ویژگی های حواس حسی

مطلق

شنوایی گوش2

هر چیزی که مرتعش 
می شود، مولکول های 
هوا را جابه جا می کند. 

اگر این ارتعاش به میزان 
مشخصی برسد، ما 

صدای آن را می شنویم.

تیک تاک 
ساعت در 
فاصلة 6 
متری در 
محیطی 

کاماًل ساکت

چشایی زبان3

برای احساس مزة یک 
چیز باید آن را در آب یا 

بزاق دهان حل کنیم.
چهار گروه اصلی مزه ها 

عبارت اند از ترشی، 
شوری، شیرینی و تلخی

یک قاشق 
چای خوری 
شکر که در 

حدود 8 لیتر 
آب حل شده 

است.

بویایی 4
انتهای 

حفره های 
بینی

بیشتر بوهایی که 
احساس می کنیم، 

حاصل ذرات 
گازی شکلی هستند 

که از هوا سنگین ترند.
چون انسان برخالف 
بیشتر پستانداران روی 

دو پا می ایستد، از 
درک اغلب بوها 

محروم است.

یک قطره 
عطر که 
در فضای 
یک خانة 
سه خوابه 

پخش شده 
است.
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علم تجربی

در روان شناسی منظور از واژة علم، علم تجربی است.
علـم تجربی یکی از اقسـام علوم بشـری اسـت کـه از روش ها و 

ابزارهـایدقیقوقابـلاندازهگیری اسـتفاده می کند.
در علوم تجربی با اسـتفاده از مشـاهده و سـایر روشهایعینی، 
نماد هـا ) ماننـد واژگان و اعـداد( بـا قضایـا ) فرضیه، نظریـه و...( 

مطابقت داده می شـود. 
اصطالحات 

علمی
توضیح

مسئله

یک جملة سوالی یا استفهامی اســت و از جایی آغاز 
می شود که ابهامی در مورد موضوعی وجود داشته باشد.
چه عواملی بر یادگیری تأثیرگذار هستند؟
اولین فعالیت در هر پژوهش علمی، انتخاب مسئله است.

فرضیه

جمله ای  خبری است که به صورت خردمندانه، در 
پاســخ به یک سؤال مطرح می شود؛ یعنی نمی توان 
آن را در قالب جمله های ســؤالی یا پرسشی، امری، 

نهی و عاطفی آورد.
گذشـت زمـان باعـث تضعیـف حافظـه 

می شود.  جملة خبری  فرضیه است.
کاش درس هـر روز را در همـان روز بخوانیـد.  

جملة عاطفی  فرضیه نیست.
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کارکردهای توجه  
ردیابی درست عالمت 1

در هـر موقعیـت توجـه، عالمت هـدف و عالئـم انحرافی وجود 
دارد که موجب حواس پرتی می شود.

عالمت یا محرک هدف، عالمتی است که فرد باید آن را برگزیند.
محرک هـا یـا عالئم انحرافی، محرک هایی هسـتند کـه همواره 

مانع انتخـاب هدف می شـوند. )حواس پرتی(
موقعیتهایردیابیعالمت

ردیابی نشدن عالمتردیابی عالمتعالمت

از دست دادن محرک هدفاصابت یا تصمیم درستحاضر
رّد درستهشدار کاذبغایب

هنگام عبور از خروجی های بازرسی فرودگاه ها، مأمورین همة وسایل، حتی 
کمربندها را بررسی می کنند. این موقعیت اشاره به هشدار کاذب دارد.

اگـر دو درس اهمیـت متفاوتـی داشـته باشـند، درسـی کـه اهمیـت 
بیشـتری دارد بـا هشـدار کاذب همـراه اسـت، زیـرا تکالیـف مهم تـر با 

هشـدار کاذب همـراه هسـتند.
گوش به زنگی 2

بـه توانایـی فـرد بـرای یافتن محرک هـدف، در طـول یـک دورة زمانی 
طوالنـی »گوش به زنگـی« می گوینـد.

مهم ترین عامل اُفت گوش به زنگی، خستگی است.
 انتظـار مـا بـرای ردیابـی صدای زنـگ تلفـن، هنگامی که 
منتظـر تمـاس هسـتیم یـا انتظار یـک تکنسـین رادار بـرای ردیابی 

هواپیمای دشمن، در یک منطقة جنگی
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جست وجو 3

پیدا کردن محرک هدف در بین عوامل انحرافی در یک زمینة دیداری 
را جست جو می گویند. 

پیدا کردن محرک هدف، تابع تعداد عوامل انحرافی و ویژگی منحصر به فرد 
آن هدف است.

« در مربـع »ب« زودتـر از مربع »الف«  T بـا توجه به اشـکال بـاال، حرف »
پیـدا می شـود؛ چـون عوامـل انحرافی در آن کمتر اسـت. دایـرة توپر در 
شـکل »ت« زودتـر از شـکل »پ« پیدا می شـود؛ چـون دایرة توپـر کاماًل 

مشـکی و منحصربه فرد است.
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کدام1یک1از1شکل1های1زیر1درست1است؟.451

 )2   )1

 )4   )3

در1ارتباط1با1متن1زیر،1کدام1عبارت1درست1است؟.461
»شما1در1کالس1کنار1پنجره1می1نشینید1و1به1حرف1های1دبیرتان1گوش1
می1دهید؛1ولی1بعد1از1مدتی1حواستان1به1سمت1دانش1آموزانی1که1در1

حیاط1مدرسه1مشغول1بازی1هستند1معطوف1می1شود«.
1( انتخاب موضوع و تداوم و پایداری آن با مشکل روبه رو است.

2( فرایند انتخاب موضوع و تداوم پایداری آن با مشکل روبه رو است.
3( فرایند توجه مشکلی ندارد، اما تداوم ثبات آن با مشکل روبه رو است.
4(  انتخاب موضوع با مشکل روبه رو شده است، اما فرایند تمرکز مشکلی ندارد.

خـود،471.1 روزانـة1 درسـی1 برنامه1ریـزی1 در1 دانش1آمـوزان1 اینکـه1
سـاعتی1را1بـرای1اسـتراحت1کوتـاه1و1خـوردن1میان1وعـده1در1نظـر1
»عوامـل1مانـع1تمرکـز«1اشـاره1دارد؟ از1 1بـه1کدام1یـک1 می1گیرنـد،1

2( آشنایی نسبی با محرک 1( یکنواختی و ثبات نسبی 
4( درگیری و انگیختگی ذهنی 3( تغییرات درونی محرک 
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فرضیه

تماشای فیلم های خشن موجب رفتار پرخاشگری در 
کودکان می شود.  جملة خبری  فرضیه است.

آیـا گذشـت زمـان بـر پایـداری حافظـه تأثیرگـذار 
است؟  جملة سؤالی  فرضیه نیست.

خردمندانــه بودن فرضیه به این معنی اســت که 
مبتنی بر دانش و تجربه است و بر اساس تصادف و 

شانس نیست.
احتمال تأیید شــدن فرضیه ها بیشــتر از احتمال 

تأیید نشدن آن ها است.
یکی از روش های بررسی فرضیه ها، روش علمی است.

قوانین 

) اصول(

در صورتی که یک فرضیه با اســتفاده از روش علمی 
مورد بررســی قرار گیرد و نتایج آن بررسی و تأیید 

شود، آن فرضیه به قانون یا اصل تبدیل می شود.
مجموعه ای از قوانین علمی، نظریه را شکل می دهند.نظریه

بیـن مسـئله و فرضیـه، رابطـهای دوسـویه برقرار اسـت. 
فرضیه می تواند در پاسـخ به سـؤال بیاید یا نتایج بررسـی آن ممکن 

است سؤال هایی را به دنبال داشته باشد.
نظریه های علمی را بر اساس سودمندی و کاربردپذیری آن ها می سنجند.

سطوح نظریه

صوری: ساختار ظاهری و نحوة نگارش نظریه
تجربی: تجربه پذیری و پژوهش پذیری نظریه
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