
مقدمھ

ی رواندرس  ـــ تر ای مختلف شـــنا ش  ســـیار مهم در گرا ی و رشـــتھ رواناز جملھ دروس  ـــ از جملھ مجموعھ علوم تر شـــنا
ــــــ مجموعھ  شــــــنا ی اســــــت. در آزمون  ۲روا ــــــ ارشــــــد و دک ارشــــــنا ــــــای  ی تخصــــــ ع  ۲۱۴۴، در کد رشــــــتھ در آزمون دک
ـــــــــ روانمجموعھ  ، درس روانشـــــــــنا ی از تری ـــــــــ تر ـــــــــ مورد آزمون اســـــــــت. در آز شـــــــــنا مون ســـــــــراســـــــــری جملھ دروس تخصـــــــــ

، ش از  ۵در  ارشنا ارشد ن ی (کد ۸گرا ش مجموعھ علوم تر  ۲) این درس از دروس اص مورد آزمون با ضرب ۱۱۱۷گرا
ـــ  شـــنا ش از مجموعھ روا ن در دو گرا مچن یروان«ع ) ۱۱۴۳(کد  ۲اســـت. این درس  نا ان اســـت ود ـــ و آموزش  و » شـــنا

ن  ب با ضرب » شنا تریوانر «مچن حضور دارد. ۳و  ۲بھ ترت

ـــــ آزمون  ـــــ کیهان بھ عنوان مرجع تخصـــــ ی مجموعھگروه آموز ـــــ ارشـــــد و دک ارشـــــنا س از ارائھ ای روانای   ، ـــــ شـــــنا
ی در مجموعھ روان مجموعھ ــــ ارشــــد و دک ارشــــنا ور  ی کن ژه آماد ــــ و متفاوت و ــــ جزوات تخصــــ ، بھ درخواســــت ۱شــــنا

ـــــ  شـــــنا ای مجموعھ روا ی ۲داوطلبان رشـــــتھ  ا ن، و مجموعھ علوم تر بھ اقدام بھ آماده ســـــازی بر جزوات  در این رشـــــتھ 
ارآمد  م و  ژه، م ن مجموعھ ای انکرده است. رو طور محدود اما و ی نخست ای جدید است کھ این مجموعھاز شنا تر

ای برتر در این رشتھ آماده شده اسس از تالش اران و رتبھ  م ای فراوان 

شــکیل شــده فصــل  ۲۱از حاضــر مجموعھ  ن جزوات از در تهیھ آن اســت و مجزا  مچن ای اصــ در این درس و  ترکی از کتاب 
ای  اه تهران و شــــــهیدبهشــــــ اســــــتفاده شــــــده اســــــت. کتابرتبھ  شــــــ ن روان ایبرتر دا ــــــ نو ــــــ پرور دک ســــــیف و تالف شــــــنا

ی روان ـــــــــــــ تر ند. دک کدیور تالیف شـــــــــــــنا ســـــــــــــ ا  ن از جملھ این کتاب  ر مچن ای از ســـــــــــــواالت م نمونھ فصـــــــــــــلدر پایان 
شــر آای گذشــتھ ای ســراســری ســالآزمون  ــ  مراه پا ســازی این مجموعھ بر زحمات اصــ جهت آماده آمده اســت. انبھ 
ــــــ ارشــــــد روانعهده  ارشــــــنا وی  ــــــ ، دا ار گرامی خانم عاطفھ غر ی بوده اســــــت کھ م اه عالمھ طباطبا شــــــ ــــــ دا بر شــــــنا

ات در سواالت مروط بھ این درس انجام شده است.  غی ی دقیق مطالب گردآوری شده توسط امیدوارم مطالعھاساس آخرن 
ستھ شما دوستان عزز  شان شا یجھ ممکن در آزمون سال ا ین ن  باشد.  آیندهبرای کسب به

ای مجموعھ این در  ور ی با تلفیقی از منا کھ در کن ـــــــــ ارشـــــــــد و دک اه آزاد مورد ســـــــــوال قرار ارشـــــــــنا شـــــــــ ســـــــــراســـــــــری و دا
ند، تالش شــده می گذارترن کتاباســت گ ن ارائھ ســواالت با اســتفاده از مطالب بھ روزترن و البتھ تاث مچن ــ و  شــنا ای روا

ی کھ از آن مبحث سوا مطرح شده باشد)  ر مبحث (در صور ای سراسری مروط بھ  ور م ممکن، موثرترن کن ین  در کم
اشتھ شده این مجموعھ ن در کنار س. مطالب خدمت داوطلبان ارائھ شود ان، بھ نحوی ن ایر مجموعھ جزوات گروه آموز ک

ســـلط روی دقیقاســـت تا بتوان در کم ین  شـــ ع اصـــ مرجع مورد ســـوال در آزمون ترن زمان ممکن، بھ ب ای ترن مطالب از منا
ی دست یافت ن دک مچن ارشنا ارشد و  راسری 

مھ شــــــــــــما دوســــــــــــتان بھ اســــــــــــ ی یک برنامھدر پایان ضــــــــــــمن دعوت از  ارگ ن بھ  مچن رزی تفاده از روش مطالعھ عل و دقیق و 
یح  دـــ ادات ارزشـــمند شـــما عززان  و قابل اطمینان برای رســـیدن بھ  شـــ یدن نظرات و پ ی خود را برای شـــ ســـتھ، آماد شـــا

رچھ  کردن مجموعھ مھ شماست، اعالم میبرای  ی کھ متعلق بھ   کنیم. ا

مھ شما عززان توفیق با آرزوی  برای 

ان  گروه مشاوران ک

ان شنا و مشاوره ک کز خدمات روا





 
 
 
ا رو می  ســلط  ــ امری ی تمام دروس برای موفقیت در آزمون دانیم رســیدن بھ  شــنا ی روا ــ ارشــد و دک ارشــنا ای 

ی سلط ن نیازمند چند دور مطالعھحیا ر درس است. است کھ این   ی مطالب چند کتاب برای 

ــــ  م از مطالب اســــت کھ انجام بهینھ خالصــــھ نو ن روی این  ســــلط یاف ای  ار ــــ ترن را ین و اســــا ی از به ی آن ی

مھ ما می ر ک نباشد.  ی آن نیازمند نو نظام توانیم از کتب خالصھ برداری کنیم اما انجام بهینھممکن است در توان 

ات مهم آن درس ا ا روی ن ســـــلط  ن  مچن ونھ خالصـــــھ برداری کنیم. بھ فکری مســـــلط و  ســـــت تا بدانیم باید از کجا و چ

م مطلب اولیھ را تا ای ما دســـــــــــــتونھ ای کھ خالصـــــــــــــھ ن حال از چنان جامعی  ۷۰کم  د اما در ع ش د ا درصـــــــــــــد 

د.  ان رسیدن بھ درصدی قابل قبول در آن درس در آزمون را بد  برخوردار باشد کھ بھ ما ام

اه شهیدبهش و تهران) در کمک بھ داوطلبان آزمون  س از موفقیت جزوات  ش ان دا و ای ارشد و کیهان(جزوات دا

ـــــــــ  شـــــــــنا ی روا ش چهارم جزوات کیهان،۱۳۹۵و  ۱۳۹۴، ۱۳۹۳، ۱۳۹۲دک را د و شـــــــــ  ،  اکنون شـــــــــا رچھ ب با مطال 

یم. س  جامع و قابل فهم 

ارشنا  ان مقطع  و ی  ارشد جزوات کیهان توسط جم از دا اه شهید بهش و دک ش س از دو دور  ودا تهران، و 

ای مورد نظر مورد توجھ طراحان ســــوال اســــت، با توجھ بھ ســــھ معیار کتب مطالعھ  ور ی کھ در کن ا اصــــ و با توجھ بھ ن

عیت و قابل فهم بودناص  ن مطالب اص جامعیتتهیھ شده است.  جامعیت، ما نداخ کند؛  راحت میخیال ما را از جا ن

عیت د کھ بھ ما می ما م و شـــــ را برای ما فرا ســـــلط ب ین حد ممکن خالصـــــھ شـــــده اند تا فرصـــــت مرور و  شـــــ مطالب تا ب

ی ک با مباحث آن درس، میمجموعھ بیانگر این اســــــــــــت کھ مطالب  قابل فهم بودن، و کنند توانیم درک را بھ شــــــــــــرط آشــــــــــــنا

 کنیم. 

ید، از یک از شما دوستان دعوت می  س دف خود مصمم  ی کھ برای رسیدن بھ  استفاده کنیم در صور

 کنید. 

ــــان ا  ــــهـ ــــیـ ی از مشاوران کـ امیمرا امر برنامھ رزی تحصی شما را در گر ی فتاد ست بھ دستکند، برای موفقیت  کم 

ات گفتھ شــده عمل کنید؛ چرا کھ آنچھ مشــاوران  ــ مرکز خدمات درصــد از ن شــنا ار میو مشــاوره روا برند، نھ کیهان بھ 

ی آنها ای بھ روز روانعمدتًا مبت بر نظرھتنها حاصـــــــــل تجارب آنان در گذشـــــــــتھ، بلکھ  ارآ ـــــــــ اســـــــــت کھ  ـــــــــ آموز شـــــــــنا

 سالهاست بھ اثبات رسیده است. 

ش از شــــروع مطالعھ،    ص (البتھ نھ چندان پیچیده) برای مطالعھ را بھ اتمام رســــاندید، پ ــــ ار تهیھ برنامھ م س از اینکھ 

ی کھ در رابطھ با آن ارآمد" را کھ در انتهای روش مطالعھ مطلب " مجموعھ آمده اســـــــــــــت، حتمًا مطالعھ کنید و در صــــــــــــور

ی دارد با یک متخصص امر آموزشابهام این روش از برگ ای گذشتھ در سالرزی در این زمینھ مشورت کنید. و برنامھ ا

یبرنده  ا بوده است.ای کیها

ان از   هان در ســــراســــر ایران قرار خدمات مشــــاوره مرکز مشــــاوره کیجزوات کیهان بھ طور محدود در اختیار اســــتفاده کنند

دمی شر یا بازشر قسمت یا تمام مطالب آنها بدون رضایت مولف یا مسئول گروه آموز کیهان، ِدین معنوی دارد.  گ  و 

ل از رتبھگروه آموز کــــیــــهــــان، تنها گروه آموز روان  ش  ۳۰، ۸، ۶،  ۳، ۱( ۱-۵۰ای شنا در کشور است کھ تمامًا م

ی روان ۴۰،  ــ ارشــد و دک ارشــنا ور ســراســری  ــ در زمینھ مشــاوره، برنامھو...)کن ــ اســت، بھ طور تخصــ رزی و شــنا

ـــ ارشـــد روان ارشـــنا ی و  ور دک ـــ و مشـــاوره کیهان در تهران آموزش کن شـــنا ـــ و تحت نظارت مرکز خدمات روا شـــنا

 کند.فعالیت می

ر ای تهیھ مجموعھدانید بر رچند می  ـــــــــــ صـــــــــــورت گرفتھ اســـــــــــت، با این حال  ان تالش تخصـــــــــــ ای بھ این جامعیت چھ م

ر شـــــرایطی میمجموعھ شـــــنهادات شـــــما ای در  یدن نظرات و پ س صـــــمیمانھ آماده شـــــ م برســـــد.   " تواند بھ وضـــــعی "به

یم. با ما در دوستان برای خلق مجموعھ س  تماس باشید. ای به برای شما و دیگر دوستان 

  



 

 

 
 

ص و محک ندارند .۱ دف م ی کھ  شان داده داوطلبا ل  ،: تجرھ ما  داف خود دچار مش معموًال در دنبال کردن ا

ا ح بھ خط پایان ن ن شــــــــنهاد میشــــــــده و  س پ دفرســــــــند.  مھ  ید برای تان را روشــــــــن کنید. میکنیم اول از  خوا

ر جا کھ شد؟! حتمًا می ؟... یا نھ،  اه شهید بهش ش اه تهران؟ دا ش د؟ دا ی آماده شو دف  دانید کھرسیدن بھ چھ چ

س برای  SMARTبـــایـــد  ـــدف ۵بـــاشـــــــــــــــد.  ع  SMARTگـــذاری ـــدفکنیـــد.  smartگـــذاری ســـــــــــــــال و یـــک ســـــــــــــــال آینـــده تـــان 

ص (گـــذاری ـــدف ــــــــــــ ی (Specificای کـــھ م ی (Measurable)، قـــابـــل انـــدازه گ یـــا نـــانــھ Attainable)، قـــابـــل دســــــــــــ )، واقع ب

)Realistic) ص ـــــــــ ی م رزی میتواند بھ شـــــــــما در شـــــــــد. در این راه یک دف برنامھ) باTime-bounded) و دارای محدوده زما

یح کمک کند. دف  گذاری 

د .۲ ن اســـــــت کھ زود خســـــــتھ تان : برای رســـــــیدن بھ  یح نھ خی ســـــــنگ ـــــــ فتان برنامھ رزی کنید. یک برنامھ رزی 

ا. کًال چھ منا را  دفتان نرســــــــــــاند. بدانید از کجا باید شــــــــــــروع کنید. با کدام کتاب  کند، نھ خی ســــــــــــبک کھ شــــــــــــما را بھ 

ید؟ یا میمی ســــــــ ید مطالعھ کنید. آماده خالصــــــــھ برداری  ید از خالصــــــــخوا دیگران اســــــــتفاده کنید؟ کدام خالصــــــــھ  ھخوا

زنھ ای کھ می ت  س ش جواب داده و بھ  ی را برای شما میب ش لد، ک کھ تازه کنید، منفعت ب ار آورد؟ اینجا از یک 

ور ســــراســــری ارشــــد روان ور رشــــتھ شــــما شــــرکت کرده (کن م کســــب کرده (زر در کن ــــ بالی یا عمومی) و رتبھ عا  شــــنا

نیـد می )،۵۰ ید. بب یـد اول کدام درساطالعات الزم را بگ عـد کدام درسخوا ی جمع کنیـد و  ی ا را در چھ بازه زما ا را. 

ای دیگری میمی ســـت بزنید. از چھ ابزار ید  ا خوا دف را بھ اندازه  ید اســـتفاده کنید و ... . ابتدا مســـ رســـیدن بھ  خوا

 برای خود روشن کنید. 

ا را   .۳ ی  ا کنید. نگرا ای گذشـــتھ ر ا و تل  مھ شـــکســـت  نتان را از  : حاال کھ وقت عمل کردن فرا رســـیده، ذ

دف ــــ کھ برای عم کردن برنامھدور برزد و فقط بھ  ان تال ھ تان بھ نحو احســــن، الزم دارد فکر کنید. بھ اینکتان و م

ور  یموفقیت در این پروژه (کن ات مثب در زند ی) چھ تاث ت فکر کنید. ارشنا ارشد یا دک ات مث  تان دارد و سایر ن

ی برای رسیدن   .۴ ی و درو و ع ب ی، ناامیدی، و سایر موا ن یک سری ابزار برای مقابلھ با خست : منظور، داش

دف ســت و در صــورت نیاز مشــاوران ن بھ شــما آموزش بھ  یح را بدانید (در انتهای جزوات  ــ تان اســت. روش مطالعھ 

ند). با روشمی س و تمرکز آشنا باشید. بد نتان نرود. ای مدیرت اس ی باید مرور کنید تا مطالب از ذ  دانید 

اه تهران (کیهان)   .۵ شـــ ان دا و ـــ ن مجموعھ جزوات دا م ی کھ از  ادی دارد. در صـــور ع ز : رشـــتھ ما منا

ســـــــــــــت. اما باز جهت تاکید عرضاســــــــــــتفاده می ی ن یچ جای نگرا ع پراکنده پر کنید. می کنید،  کنیم کھ از مطالعھ منا

ی دو منبع خی به از مطالعھ پراکنده  م ی تان اعتماد کنید.  ۶-۷مطالعھ م  منبع است. بھ مس

ع .۶ نید در جهت درس حرکت : مدام خودتان، منا ی کنید. بب ا تان و دا را کھ اندوختھ اید، برر و ارز

ار از یک راهمی ار در بر موارد دارد؟ در صورت نیاز، برای این  غی روش  ید. کنید؟ یا نیاز بھ   بلد کمک بگ

ار واگذار کنید. یادتان باشــــــــــــد ک .۷ یجھ را بھ گرداننده روز ت تالش کنید و ن ــــــــــــ ھ این : 

ی ی  وشا یچ داوطلب  ن باشید زحمت  س مطم د ماند. عالم طرا عادالنھ دارد،  یجھ نخوا  ن
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 »   گراییهاي یادگیري رفتارنظریه«فصل پنجم: 
 

موضـــوع اصـــلی علم . ذهنینه براســـاس فرآیندهاي ، کندهاي قابل مشـــاهده تبیین میرفتارگرایی رفتار را به کمک تجربهرویکرد 
رد رفتاري در این فصل سه رویک. ي بین محیط و رفتار استي رابطهمطالعه، ترین موضوع در این علمرفتار است و مهم، شناسیروان

 . گیردثرندایک و اسکینر مورد بررسی قرار می، ولفاپ

 سازي پاسخگر یا کالسیک پاولفینظریه شرطی
شرطینظریه شدپاولف بر روي بازتاب سازي با آزمایشي  ساده بین محرکی کبازتاب یعنی رابطه. ها مطرح  ه بر اعضاي حسی اثر اي 

 . شودهاي عضالنی یا غددي میگذارد و منجر به پاسخمی
سان یا حیوان) را میاکشف مهم پ سترش دادولف این بود که بازتابهاي طبیعی یا نخستین جاندار (ان شرطی کردن گ . توان به کمک 

غذا در دهان ثالًم ـــح بزاق بر اثر قرار گرفتن  ـــتنمونه، ترش بازتابی اس تار  بازتابی را میو، اي از رف تار  به کمک لی همین رف توان 
 . کالسیک ایجاد کردیا  سازي پاسخگرشرطی

 مراحل شرطی کردن رفتار پاسخگر:
 . کند؛ مانند ترشح بزاقودکار در ارگانیسم ایجاد میاین محرك یک واکنش طبیعی و خ، شودیوان ارائه میحمحرکی مانند غذا به  -1
)URترشح بزاق() پاسخ غیر شرطی(  
)US( محرك غیر شرطی)غذا(  
این محرك قبل از اینکه . شودرگانیسم ارائه میابالفاصله قبل از محرك غیر شرطی به ، )Sمانند صداي زنگ (، یک محرك خنثی -2

 . دجوابی به غیر از ترشح بزاق همراه دار، کند و اگر ایجاد کندایجاد نمی گونه پاسخی در ارگانیسمشرطی شود هیچ
 )sصداي زنگ ( -)rتوجه کردن (

ارگانیسیم ، شود که در این مرحلهمحرك خنثی به تنهایی موجب ترشح بزاق می، دن محرك غیرشرطیپس از چند بار همراه ش -3
 . کندرا ایفا می اینجا محرك خنثی نقش محرك شرطی در. شرطی شده است

 صداي زنگ -)rتوجه کردن (
 )USمحرك غیر شرطی ( -)URپاسخ غیر شرطی (، ترشح بزاق

 )CSمحرك شرطی (، صداي زنگ -) CRترشح بزاق (، پاسخ شرطی
سون شرطینخستین روان، جان وات سی بود که کاربرد نظریه  سان سازي پاولف را درشنا شان داد (مثال:مورد ان صد ها ن اي همراهی 

 . شود)که موجب ترس کودك از موش و همچنین حیوانات و اشیاي پشمالوي دیگر می شدید با حضور موش
 خاموش کردن رفتار پاسخگر: 

شرطی بیاید شرطی چندین بار بدون همراهی محرك غیر شرطی متوقف می، اگر محرك  سخ  شدنپا شرطی  شی یا نا ، شود و خامو
شرطیدر گیرد صورت می سنظریه  شرطی (، خگرسازي پا سخ  شرطی (CRپا ستUS) به محرك غیر  سته ا ، لیلدبه همین . ) واب

 . ) را تقویت نامیدCSپاولف محرك غیر شرطی را تقویت کننده و همراه شدن آن با محرك شرطی (
نی که از این اشیا کاروزانه سه بار همراه با دیگر کود، ترسیدکت پشمی و غیره می، خرگوش، از موش کودکی را که شدیداً، براي مثال

ه تدریج ترس کودك ب، در چندین جلســه آزمایش، به اتاق بازي آورد (همواره خرگوش در اتاق بازي وجود داشــت)، ترســیدندنمی
 . اي از خاموش کردن رفتار پاسخگر در انسان استنمونه، این مثال. کاهش یافت و سرانجام این ترس به کلی زایل شد
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  بازگشت خود به خودي
ظاهر  دداًمج، بدون اینکه این پاسخ تقویت شود، گذردی اوقات دیده شده که پس از مدتی که از خاموش شدن پاسخ شرطی میگاه
خاموشــی همچنان  فرآیند، اگر پس از بازگشــت خود به خودي رفتار. شــودبه این پدیده بازگشــت خود به خودي گفته می. شـودمی

 . رسدیبه زودي خاموشی کامل فرا م، ادامه یابد
  تعمیم و تمییز محرك

گر پاسخ تنها ا، در مقابل. تعمیم محرك اتفاق افتاده است، یک پاسخ شرطی داده شود، هاي مشابه محرك شرطی اولیهاگر به محرك
صی محركبه ویژگی صا شودهاي اخت سخ پس می، شودبه آن تمییز محرك گفته می، ها داده  توان گفت که تعمیم محرك یعنی پا

سخ دادن به تفاوتها دادن  شباهتها و تمییز محرك یعنی پا شد 500صوت  سگی که به مثالًبه  شرطی  ستسیکل در ثانیه  اگر ، ه ا
سبت به صوت عمل، سیکل پاسخ دهد 700و  600هاي صوت ن پاسخ ندهد و فقط  700و  600هاي تعمیم را انجام داده ولی اگر به 
 . مییز را انجام داده استعمل ت، سیکل در ثانیه پاسخ دهد 500به صوت 

 
 شرطی شدن در سطح باالتر

به ، وداگر یک محرك شرطی براي محرك شرطی دیگر نقش تقویت کننده را ایفا کند و موجب شرطی شدن پاسخ به محرك تازه ش
شرفت چندانی پی دانش آموزي که به علت غفلت معلم یا کوتاهی خودش، به طور مثال. شودآن شرطی شدن در سطح باالتر گفته می

از معلم این  این عدم توفیق ممکن است منجر به بروز پاسخ اضطراب و نفرت در او شود و ممکن است، در درس ریاضی نداشته است
شود ضی و فعالیت. درس نیز متنفر  سه  هاي مربوط بهلیتبلکه از فعا، هاي اوهمچنین احتمال دارد که نه تنها از معلم درس ریا مدر

 . دهددوم و سوم را نشان می، کند؛ این مثال شرطی شدن سطح اول نیز تنفر پیدا
ر حالی یعنی همراه شدن چند محرك غیر شرطی با یکدیگر د، عامل اصلی شرطی شدن است، مجاورت، در شرطی شدن سطح باالتر

 . شباهت محرکها عامل مهم شرطی شدن است، که در تعمیم
 (شرطی شدن در سطح اول)  :1درس خاص) محرك شرطی ک(شرکت در ی -(تنفر و اضطراب) 1پاسخ شرطی 
 : (شرطی شدن در سطح دوم) 2معلم همان درس) محرك شرطی( -(تنفر و اضطراب) 2پاسخ شرطی 
 (شرطی شدن در سطح سوم)  :3فعالیتها و کارهاي همان معلم) محرك شرطی( -(تنفر و اضطراب) 3پاسخ شرطی 

شدن شرطی  سان این  سطودر مورد ان ست ادامه پیدا کندها در  س، ح باالتر ممکن ا شدن از  شرطی  سوم به اما در مورد حیوان  طح 
 . باالتر بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است

 

  مقایسه تعمیم محرك و شرطی شدن در سطح باالتر
سطح باالترعمده شدن در  شرطی  ست که در تعمیم محركای، ترین تفاوت تعمیم محرك و  شر، ن ا عامل ، طیشباهت بین محرك 

ست شرطی ا سخ  صلی ایجاد پا سطح باالتر، ا شدن در  شرطی  ست، در حالی که در  صلی نی هاي كبلکه تمامی محر، شباهت عامل ا
 . شدن حاضر هستند شرطی سطوح باالتر در جریان شرطی

 سازي کالسیککاربرد شرطی
سیاري از واکنشهاي که غیرارادي و هیجانی هستند و بکند ي ارثی را توجیه میهاي سادهسازي کالسیک بیشتر بازتابفرآیند شرطی

 . دگیرهاي هیجانی است را دربرمیي بسیاري از ناراحتیترس و اضطراب انسان که پایه
ـــب، یکی از این موارد -1 ـــتدرمان ش خوابانند که به این منظور کودك را بر روي یک پتوي برقی می، براي این منظور. ادراري اس

به کودك . آیدگردد و زنگی به صدا در میجریان برق در آن برقرار می، شودقتی که پتو با ادرار کودك خیس میو. درست شده است
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صداي زنگ او را از خواب بیدار کرد. شودگفته می شار دادن دکمه، زمانی که  سترس او قرار ادرارش را کنترل کند و با ف اي که در د
کودك بدون نیاز به صـــداي ، پس از تکرار این جریان در چند شـــب متوالی. ن به توالت بروددارد زنگ را قطع کند و براي ادرار کرد

 . رودشود و سرانجام عادت نامطلوب شب ادراري در او از بین میبه موقع از خواب بیدار می، مثانه با احساس فشار، زنگ
 US   UR 

 رشرطی)(محرك غیصداي زنگ   (پاسخ غیرشرطی) بیدار شدن و کنترل ادرار
 CS   CR 

 فشار مثانه (محرك شرطی) بیدار شدن و کنترل ادرار (پاسخ شرطی)
شی ارائه می، راي درمان لکنت زبانب -2 شویق میرو شتر با دیگران شود که فرد در آن ت از ، این روش. حبت کندصشود هرچه بی

 . شودن منجر میهاي او در حین صحبت کردبه رفع نگرانی، شدن پاسخ اضطرابی فرد طریق خاموش
کنند که هنگام ضافه میاشود که در آن به سیگار و الکل موادي می براي رفع عادت سیگار کشیدن و ترك اعتیاد نیز روشی ارائه -3

 . شودمصرف باعث ایجاد حالت تهوع می
 

شرطی :منظم زداییحساسیت ی عمیق با داعی آرمیدگسازي کالسیک است که با وادار کردن فرد به تیک روش درمانی براساس 
 . ددهزا را به صورت فزاینده کاهش میهاي اضطرابموقعیت، هاي متوالیتجسم

 . تسازي تقابلی اسزدایی منظم نوعی شرطیحساسیت
زا را با احســاس هاي اضــطرابآموز ســرنخاز آن پس دانش. کندایجاد آرمیدگی می، کندآموز تجســم میحســاس آرمیدگی که دانشا

شانۀ اضطراباهاز طریق همر. اي با اضطراب ناهمخوان استچنین آرمیدگی. کندی تداعی میآرمیدگ ضعیف سازي آغازین یک ن زاي 
ــخنرانی ارائه ــکو قدم بزند تا س ــخنرانی باالي س ــله مراتب (از دو هفته قبل از س ــلس ــترش تدریجی س کند) تمام  با آرمیدگی و گس

 . کنندزا باید آرمیدگی ایجاد هاي اضطرابسرنخ
  هاي تازه از شرطی شدن کالسیکتبیین

 شود لزوماً بیشتر یا حتی پس از محرك غیر شرطی گفته می، شرطی شدن کالسیککه زیست پاولف در شرایطی می
ابستگی وبلکه ، شدن نیست عامل اصلی شرطی، گوید: مجاورت بین محرك شرطی و محرك غیر شرطیکورال در این مورد میرس -1

شدن می، و محركبین این د شرطی  ستگی. شودسبب  ش، منظور از واب شرطی براي وقوع محرك غیر  ست که محرك  رطی به این ا
 . دسان عمل کنرربا یک خیصورت نوعی عالمت 

شه ماهیت -2 شرطی همی سخ  ستاً پا شرطی نی سخ غیر  با واکنش ، شوددردي که از آمپول زدن در کودك ایجاد می . مثالًشبیه پا
زمانی متفاوت از ، یزمانی شبیه پاسخ غیر شرط، بنابراین پاسخ شرطی. یکی نیست، شودایجاد می ا دیدن آمپول در اواضطراب که ب

 . آن و زمانی مغایر با آن خواهد بود
شود شرطی همراه  شرطی با محرك غیر  شرطی را پیدا کند، وقتی یک محرك  صورت نیست که خاصیت محرك غیر  نی یع، به این 

شرطی را تداعی میاز محرك در واقع بعضی سریع محرك غیر  شرطی خیلی راحت و  سخ میهاي  سبب بروز پا ، شوند)کنند (یعنی 
 . ندشوکنند و سبب بروز پاسخ نمیاما بعضی از محرکها به راحتی محرك غیر شرطی را تداعی نمی

ــرطی ومی ســلیگمن ــرطی به تمایالت ژنتیکی جان گوید: تداعی بین محرك ش ــود که به آن دار مربوط میمحرك غیر ش پیش ش
غیر شرطی  ) و محركCSزمینه و آمادگی آن را داشته باشد که بین محرك شرطی (، یعنی جاندار باید از پیش، گویندمی آمادگی

)USتداعی برقرار کند ( . 
  



ی  ١رتبھ یــکـــــــــ - انــیـک                            شناسی تربیتی روان      46                                                              شناروانو ارشد دک

 

 سازي کالسیکارزشیابی شرطی
سیک در تبیین اینکه چگونه محركشرطی سخسازي کال شده و غیرارادي تداعی میهاهاي خنثی با پا کمک ، شوندي یاد گرفته ن

این روش در تبیین ، ود اینبا وج. آموزان مفید اســتهاي دانشها و ترساین روش مخصــوصــاً در درك اضــطراب. کندبســیاري می
ـــتر از جغرافیا بخ را کند یا اینکه چرا تاریآموز براي یک آزمون خیلی زیاد مطالعه میرفتارهاي ارادي مانند اینکه چرا یک دانش یش

 . تر استمرتبط سازي عاملیها شرطیمؤثر نیست؛ براي این حوزه، دوست دارد
 

 اي ثرندایکسازي وسیلهنظریه شرطی
شرطینظریه، ي ثرندایکنظریه سیلهي  ستسازي و سیله، رفتار، بنابر این نظریه. اي ا ستو به . اي براي دریافت پاداش یا تقویت ا

شد یا نهکند آن رفتار آي رفتار است که تعیین مینتیجه یا اثر، کاعتقاد ثرندای شهرت نظریه. موخته خواهد  ي ثرندایک به قانون اثر 
 . دارد

ضور یک محرك قانون اثر: ) آن رفتار آموخته (یعنی پاداش دریافت کند، رفتاري انجام بگیرد و به نتیجه مطلوبی بینجامد، اگر در ح
ي فتاري انجام بگیرد که به نتیجهاز ســـوي دیگر اگر در حضـــور محرکی ر. شـــودقانون پاداش گفته میه شـــود که به این رابطمی

البته . گویندقانون تنبیه می، به این رابطه. شودپاسخ ضعیف می پیوند بین محرك و، اي بینجامد (یعنی آن رفتار تنبیه بشود)آزارنده
 . به اثر تنبیه در تضعیف رفتار بیشتر اعتقاد داردنسبت ، ثرندایک به اثر پاداش در ایجاد رفتار

سخ میثرندایک یادگیري را نتیجه مفهوم مکمل پیوند . گویندي او را پیوندگرایی نیز مینظریه بنابراین، داندي پیوند بین محرك و پا
 . یادگیري از راه کوشش و خطاست، است و روش یادگیري ثرندایک» گزینش«، ي ثرندایکدر نظریه

ستداللقواي ذهنی عبارت. شدتوجیه می، شناسی قواى ذهنیي رواني انتقال یادگیري توسط نظریهقبل از ثرندایک پدیده ، اند از: ا
ـــاوت، توجه ـــ، توان از طریق تمرینباور بر این بود که این قوا را می. حافظه و قض ، ي قواي ذهنینام دیگر نظریه. اختنیرومند س
، شودموجب انتقال یادگیري می ثرندایک به این نتیجه رسید که آنچه، هاي مربوط به آنست که در پژوهشي انضباط صوري انظریه

شود آنچه ما در یکی از که باعث می، تنها به میزان شباهت بین دو موقعیت یا وجود عناصر مشترك بین آن دو موقعیت وابسته است
 . ي عناصر همانند نامیدثراندیک این نظریه را نظریه. کارمان بیایددر موقعیت دوم نیز به ، ایمآن دو موقعیت آموخته

 
 سازي کنشگر اسکینري شرطینظریه

سکینر نظریه ثرندایک را گسترش داد صورت می، در روش ثرندایک. ا شدن یا یادگیري از راه کوشش و خطا  پذیرد؛ یعنی در شرطی 
ه مورد نظر است و کسرانجام پاسخی را بدهد ، هاي مختلفد تا با دادن پاسخشویادگیرنده فرصت الزم داده می موقعیت یادگیري به

سکینر اما، براي آن تقویت دریافت کند صت خطا کردن را به یادگیرنده نمی ا شکلفر شتن به انجام دهد و او را با روش  دهی یا وادا
 . کندهدایت می، شوندهایی که تدریجاً به پاسخ نهایی موردنظر ختم میپاسخخرده

شرطی شگرقانون مهم نظریه  ست سازي کن سکینر تقویت (تقویت مثبت و منفی) ا یعنی ، تقویت در معناي کلی کلمه. ا
صله  ضور می سپرویدادي که بالفا سخ ح افزایش ، گیردر مییابد تا احتمال تکرار آن را زمانی که آزمودنی در همان موقعیت قرااز پا

 . دهد
، هاي منفی با عدم حضور خودتقویت کننده. مانند غذا، دهنداحتمال ظهور پاسخ را افزایش می، ور خودي مثبت با حضتقویت کننده

ـــجو از امتحان و از اینکه مبادا مثالً ؛دهنداحتمال ظهور یک رفتار را افزایش می یاورد ترس  دانش نابراین خوب درس . ارددنمره ن ب
 . خواند تا ترس نداشته باشدمی
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ـــامل حذف محرك نامطلوب (یادگیري گریز یا گریزآموزي هم، تقویت منفی ـــا، ش مل اجتناب مثل کنار رفتن از زیر باران) و هم ش
 . برداشتن چتر در روز ابري براي اجتناب از خیس شدن) ، مثالًکردن ارگانیسم از آن است (یادگیري اجتنابی

ــکینر ، انجامدمطلوب بعد از رفتار می عالوه بر قانون تقویت مثبت و قانون تقویت منفی که هر دو به پیامد قانون دیگري در نظریه اس
ــودوجود دارد که تنبیه نامیده می ــوي فرد. ش ــودتار گفته میدر نتیجه انجام یک رف، تنبیه به دریافت پیامدي نامطلوب از س در . ش

   . گانیسم استبه دنبال رفتار ار، یارائه یک محرك رابطه آزاردهنده یا همان تقویت کننده منف، تنبیه پیامد نامطلوب رفتار
 

  خاموشی رفتار کنشگر
ــته به تدریج از ن، براي مدتی تقویت نکنیم، اگر رفتاري را که با تقویت (چه مثبت و چه منفی) افزایش یافته اســت یرومندي آن کاس

 . کشف و قطع منبع تقویتی آن است ،ترین راه براي حذف یک رفتارساده، بر این اساس. شودشود و سرانجام به کلی متوقف میمی
سازي ها در شرطیبسیار شبیه به این پدیده، تعمیم و تمییز محرك در شرطی شدن کنشگر، بازگشت خود به خودي، پدیده خاموشی

سخگرند شرطی. پا شگرعالوه بر اینها در  سخ. تعمیم و تفکیک نیز وجود دارد، سازي کن س، در تعمیم پا شدعالوه بر پا ، هخ آموخته 
پاســخ  تنها، در حضــور یک محرك معین کهآموزد یادگیرنده می، در تفکیک پاســخ. شــوندمی پاســخهاي دیگري نیز به محرك داده

 . شوند تا به خاموشی بگرایندنمی هاي نادرست تقویتپاسخ وقبالً آموخته است  را کهواحدي 
سیله سخگر یا رفتاري که به و شرطیرفتار پا شرطیي  سیک ( شرطی میسازي کال سخگر)  سیله محرك، شودسازي پا هاي به و

ـــرطی) کنترل میآیندي (محركپیش ـــرطی و غیرش ـــودهاي ش فتار ر. آیندي یا فراخوان نام دارنداین محرکها محرکهاي پیش. ش
ـــیله ـــگروس ـــیله محرك، اي یا رفتار کنش کنترل  ،هاي مثبت و منفی) مانند پاداشآیندي (تقویت کنندههاي پیامدي یا پسبه وس

شگر میبه محرکهاي پیش. شوندمی سبب بروز رفتار کن شود که این محرکها به طور هاي تمییزي گفته میمحرك شوندآیندي که 
 کلی دو دسته هستند:

 . دهندنشان می SDیعنی در حضور آنها رفتار تقویت شده است و آنها را با ، دهندزدیک بودن تقویت را خبر میآنهایی که ن -1
شدهدهند و در حضور آعدم وقوع تقویت را خبر می هایی کهحركم -2 شان  Sاست و این محرکها را با عالمت  نها رفتار تقویت ن ن

اما ، انجامدمی ســخگربه ایجاد رفتار پا هاي تمییزي و محرکهاي فراخوان این اســت که محرك فراخوان لزوماًتفاوت محرك. دهندمی
ــرفاً احتمال بروز رفتار کنشــگر را افزایش می، اســت آیندي رفتار کنشــگرمحرك تمییزي که همان محرك پیش دهد و همچنین ص

 . ن پاسخ به محرك فراخوان آزاد استداد بیش از، شخص در دادن پاسخ به محرك تمییزي
 سازي کنشگرسازي پاسخگر و شرطیمقایسه شرطی

سخگر -1 شدن پا ست غیر، شرطی  شگر، ارادي ا شدن کن شرطی  ست ار، اما  صادر  وادي ا شخص  ست که از  به رفتارهایی مربوط ا
 . شوندمی
گیرد و در شــدن پاســخگر به صــورت همراهی یک محرك خنثی با یک محرك طبیعی یا غیر شــرطی انجام می فرآیند شــرطی -2

شرطی را کسب می، نتیجه شرطی، کندمحرك خنثی خاصیت فراخوانی پاسخ  ي یت کنندهتقوارائه یک ، شدن کنشگراما در فرآیند 
 . شودسبب نیرومند شدن رفتار می، کننده منفی بعد از رفتارمثبت بعد از رفتار یا حذف یک تقویت

سخگر -3 شی پا شرطی بدون همراه، فرآیند خامو صورت میبا ارائه محرك  سم  شرطی به ارگانی اما فرآیند ، گیردی با محرك غیر 
 . شودشده و دیگر تقویت نمیکه قبال تقویت می گیردبه دنبال رفتاري صورت می، خاموشی کنشگر

سخگر -4 شدن پا شرطی  ست و در واقع محیط م، در  سم منفعل ا شگر، شودوجب تغییر رفتار او میارگانی شدن کن شرطی  ، اما در 
 . شودارگانیسم فعال است و با رفتار خود سبب ایجاد تغییر در محیط می

 

 



ی  ١رتبھ یــکـــــــــ - انــیـک                            شناسی تربیتی روان      48                                                              شناروانو ارشد دک

 

 
 ي امور انسانیارهسازي کنشگر در ادکاربرد نظریه شرطی

شرطی صول  با عنوان رفتاردرمانی براي درمان انواع مشکالت روانی و در نهادهاي مجري ، مانیتوان در مراکز درسازي کنشگر را میا
ـــازگاريبا نام روش، قانون ـــالح ناس ماندگان ذهنی و همچنین در ها و اختالالت رفتاري بزهکاران و عقبهاي تغییر رفتار براي اص
 . آموزان مورد استفاده قرار داداجتماعی براي اصالح رفتارهاي تحصیلی و اجتماعی دانش هايهاي آموزشی و سازمانمحیط

شود تا از طریق شرطی شدن کنشگر رفتارهاي غیر ارادي خود را روشی است که در آن به افراد آموزش داده می :بازخورد زیستی
ضربان قلب، کنترل کنند سیدهاي معده فشار خون یا، مثل  شرطییکی دیگر از کاربردهاي نظریه، بازخورد زیستی. ترشح ا سازي ي 

 . ي پزشکی قابل استفاده استفعال یا کنشگر است که در حوزه
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 سواالت
 )88ترین عامل در یادگیري چیست؟(سراسرير نظریه اسکینر مهمد -1
 ) تقویت جانشینی4 ي تقویتها) برنامه3 ) پیامدهاي رفتار2 ) سبک یادگیري1
 )88سراسري(. است........ .تأکید بر، یکی از انتقادهاي مهم در به کارگیري نظریه رفتارگرایان در آموزش -2
 ) تشابه یادگیري انسان و حیوان 2   ) سبکهاي اسناد علی 1
 ) وراثت و آمادگی زیستی4 هاي شناختی ) طرحواره3
 ) 88یک از موارد پیچیدگی بیشتري دارد؟(سراسريمکدا کاربرد نظریه اسکینردر  -3
 ) تنظیم شرایط محیطی2 هاي تقویت) تنظیم برنامه1
 ) تعیین عوامل خوشایند و ناخوشایند4 ) تحلیل موضوع مورد یادگیري 3
 )88سراسري(. مربوط است .........به» رفتار عامل«نظر اسکینر بروز از  -4
 ي عمل آزمایشگر ) نحوه2 ) انتظار تقویت و انتخاب هدف 1
 ) رفتار خودجوش4 ) شرایط کنترل شده محیطی 3
 )88(سراسري ؟رس نقش کلیدي داردتهاي دستگاه عصبی در شرطی شدن کدام یک از اندام -5
 ) پیاز مغز تیره4 ) بادامه مغز 3 اي ) جسم پینه2 اي ) تشکیالت شبکه1
 ) 88(سراسري. تدوین شوند .........ياز نظر اسکینر اهداف آموزشی باید در حیطه -6
 عاطفی )4 شناختی  )3 ) رفتاري 2 ) شهودي 1
 )88: (آزادتقویت عبارت است از دادن غذا، سازي پاسخگردر شرطی -7
 ) چند لحظه بعد از محرك شرطی 2 ) چند لحظه پیش از محرك شرطی 1
 ) چند لحظه پیش از محرك اصلی4 ) چند لحظه پس از ترشح بزاق 3
 )88(آزادبا کدامیک از رفتارهاي زیر در ارتباط است؟، شدن رفتار پاسخگرشرطی  -8
 ) رفتارهاي ارادي1
 . دهند) رفتارهایی که عدم وقوع تقویت را آگاهی می2
  . هاي تمییزي هستند) رفتارهایی که کنترل کننده محرك3
 ) رفتارهاي غیر ارادي4
صندلی-9 سه خوراک کودکی که  ، دارداش را برمیخوراکی مورد عالقه، دهد و با باال رفتن از آنیها قرار میرا در کنار قف

 )88(آزادپردازد؟به چه رفتاري می
 ) رفتار بازتابی و پاسخگر 2 ) رفتار غیر ارادي و خودکار 1
 ) رفتار حاصل از انگیزش4  ) رفتار فعال و کنشگر 3

 ) 89سراسري ( ؟کنداي یادگیرنده تأکید میهنظریه ثرندایک کدام اصل بر اهمیت آمادگیدر  -10
 ی            ) همتوان2   عناصر  ) غلبه1
 هاي چندگانه)پاسخ4    ) آمایه نگرشی 3 

 )89يکدام عامل در تحقق فرآیند شرطی شدن نقش تعیین کننده دارد؟ (سراسر» کنشگر«شرطی شدن در  -11
 ) ارزش محرك4  ) پیامدهاي رفتار3 ) محرك شرطی 2 ماهیت تکلیف )1
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 )89؟(سراسري»دهدمی رخ تقویتاز مستقل ، ايشرطی شدن وسیله«شناس است: جمله ادعاي کدام رواناین  -12
 (Hull)) هال 4 (Mowrer)) ماورر 3 (Spence) اسپنس) 2 (Amsel)) امسل 1

 ) 89سراسري(امکان کدام پیشامد وجود دارد؟ ، از خاموش شدن رفتار شرطی پس -13
 ) تعمیم پاسخ شرطی 2 ز پاسخ غیر شرطی ) برو1
 ) تداخل رفتارهاي مشابه4 ) بازگشت خود به خودي 3

 ) 89سراسري( ؟کندچگونه بروز می» رفتار عامل«، در نظریه اسکینر -14
 هاي ارگانیسم) متناسب با ویژگی2 ) با توجه به رفتار آزمایشگر 1
 هاي ناآشکار) با حضور تقویت کننده4    ) بدون حضور تقویت3

گیري چه نوع رفتاري این رویداد به شــکل، رفتار تصــادفی جاندار به کرات تقویت شــود، در قفس اســکینروقتی  -15
 )89انجامد؟ (سراسريمی

 ) خرافی4 ) تکانشی3 ) جانشینی2 ) افتراقی1

سه -16 صداي زنگ مدر شنیدن  ستانی با  سایل خود را برمی، وقتی کودکان دب از کدام ، روندخانه می دارند و به طرفو
 )90اند؟(سراسرياستفاده کرده سازيیک از انواع شرطی

 سازي پاسخگر) شرطی2 ) شرطی شدن جانشینی 1
 کنشگر سازي) شرطی4 ) شرطی شدن سطح باالتر یا ثانویه 3

صلی -17 شدن کنشگر با محرك فراخوان درترین تفاوت محرك تمییزي دا شرطی  سخگر چیست ر  شدن پا ؟ شرطی 
 )91سراسري(
 ) میزان ارادي بودن پاسخ به این دو محرك 2 ) میزان تقویت کنندگی آنها1
 ) زمان ظهور این محرك نسبت به پاسخ4 ) نوع و جنس این دو محرك3

 )91شود؟(سراسرينیز مانند رفتارهاي دیگر یاد گرفته می» زبان«، در کدام رویکرد -18
 شناختی) زیست4 ناختی) ش3 ) پردازش اطالعات2 ) رفتارگرایی1

 )91(سراسري از بقیه در شرطی شدن عامل اهمیت دارد؟  بیش، کدام یک از عوامل براي اسکینر -19
 ) پیامدهاي رفتار4 ) تعمیم محرك 3 هاي ارادي) پاسخ2 ) آمادگی1

 ) 91این است که: (سراسري» اسکینر«از نظر » ماشین آموزشی«هاي مزیتیکی از  -20
 . دهد) اضطراب یادگیرنده را کاهش می2 . کاهدنظر شخصی معلم می) از اعمال 1
 . کند) فاصله بین تقویت و رفتار را کم می4 . کند) مطالب را از ساده به پیچیده ارائه می3

 )92(سراسريشود؟ رآیند یادگیري از نظر ثرندایک از چه طریق تبیین میف -21
 محرك شرطی و محرك طبیعی ) همانندي 2 ) کوشش و خطا و تالش ذهنی 1
 ) کوششهاي متوالی به طور افزایشی4 ) عناصر همانند بین دو موقعیت 3

 ) 93شود؟(سراسريکدام مورد حاصل می، پیوند دو رویداد که به طور مکرر با هم همراه شونداز  -22
 ) شرطی کالسیک4 ) تقویت جانشینی 3 ) تقویت منفی 2)تداعی 1

 )93م راهبرد در خاموش کردن رفتار مؤثر است؟ (سراسرينظر اسکینر کدااز  -23
 حذف موارد ناخوشایند بعد از پاسخ )2        ) تقویت جانشینی 1
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 ) حذف تقویت بعد از پاسخ4 ) جلوگیري از تعمیم محرك و پاسخ 3
 ) 93قابل تفسیر است؟(سراسري ها یا مکاتبتعمیم یافته در کدامیک از نظریهي کنندهتقویت -24

  ) پدیدارشناسی 2   ) رفتارگرایی 1
 اجتماعی -)شناختی4   ) شناختی 3

 ) 93اولیه و اساسی است؟(سراسري» ايشرطی شدن وسیله«یک از موارد در کدام  -25
 ) تقویت درونی4 ) رفتار عامل3 ) بینش 2) تمرین1
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 پاسخ
ست. » 2«گزینه-1 ست که فرایند یادگیري قابل مطصحیح ا سکینر معتقد ا ستا ستقیم نی ا از طریق ماهیت یادگیري تنه، العه م

یک رفتار ارادي  فرایندي را تبیین می کند که در آن پیامدهاي، به طور کلی شرطی شدن عامل. تغییرات رفتاري قابل استنباط است
 . شودهاي گوناگون میدر فراوانی آن رفتار(یادگیري) اثر دارد که منجر به دریافت تقویت

سترش رفتارگرایی موجب تاکید بر عینیت و کارایی در روانحیح است. ص» 2«گزینه-2 شیفتگی بیشگ شد ولی  سی  از حد  شنا
ي ورت گیرندهصشناسی حدف کرد و انسان را به فرایندهاي ذهنی را از بخش مطالعات روان، اسکینر نسبت به مطالعات دقیق علمی

ستفاده از حیوانات توان نتایاما آیا می. هاي محیطی درآوردمنفعل محرك ده پایین را در مورد رج حاصل از تحقیقات آزمایشگاهی با ا
 انسان به کار برد؟

پیروان نظریه ، تاکید دارد هاي خوشــایندهاي مثبت به دنبال پاســخشــرطی شــدن عامل بر اســتفاده از تقویت کننده» 4«گزینه-3
ــایند از آن اجتنوجود زنده به دلیل پاســخکننده هاي دیگري هم  تاکید داشــتند که ماســکینر بر تقویت کنند؛ به اب میهاي ناخوش

 . از پیچیدگی بسیار برخوردار است، همین دلیل تعیین عواملی که براي یک فرد خوشایند یا ناخوشایند است
ست.» 4«گزینه -4 سکینر محرك صحیح ا بلکه ، کنندمیموجود زنده را به رفتار با عمل مجبور یا تحریک ن، هاي محیطیاز نظر ا

 . منشا رفتار موجود زنده در درون خود اوست(خودجوش)
مؤثري دارند  اي و پیاز مغز تیره در ایجاد هیجان نقشهاي دستگاه عصبی مثل تشکیالت شبکهاندام صحیح است.» 3«گزینه -5

 . ي مغز در شرطی شدن ترس نقش کلیدي دارداما بادامه
سکینر معت صحیح است.» 2«گزینه -6 کند تا نتایج  آموز کمکشود که به دانشقد است که با توجه به رفتار در اهداف باعث میا

 . رفتارهاي خود را ببیند و معموال پیامدهاي رفتارهاي خود را کنترل کند
ست.» 1«گزینه -7 شرطی(غذا) را تقویت کننده می صحیح ا شرطی رپاولف محرك غیر شدن آن با محرك  ا تقویت داند و همراه 
 شودنامد؛ این همراه شدن غذا با فاصله چند ثانیه قبل از محرك شرطی انجام مییم

ست.» 4«گزینه -8 ستین جاندار  صحیح ا شف کرد که بازتاب هاي طبیعی یا نخ سیک )ک سخگر(کال سازي پا شرطی  ا رنظریه 
 . توان به کمک شرطی کردن گسترش دادمی

شگردر رفتارها صحیح است.» 3«گزینه -9 سخگربر، ي کن سم در انجام این گونه رفتار فعاار، خالف رفتار پا ست و بر روي گانی ل ا
 . کندمحیط عمل یا کنش می

ست.» 3«گزینه -10 سیله صحیح ا سازي و شرطی  ن محرك و را پیوند بی کند که علت یادگیريمیاي را مطرح ثرندایک نظریه 
ت آمادگی ریافت پاداش و تقویت اســـت و در اصـــل نگرش بر اهمیاي براي دداند و معتقد اســـت رفتار وســـیلههاي عمل میتکانه

 . کندیادگیرنده تاکید می
صرفا از جاندارصادر می صحیح است.» 3«گزینه -11 شدن کنشگر اسکینر بر این باور است که رفتار  شرطی  شود و توسط نظریه 

 . محرك پیشایندي وابسته است اما رفتار پاسخگر غیرارادي و خودکار است که به، شودپیامدهایش کنترل می
 . دهدامسل معتقد است که شرطی شدن وسیله اي است که مستقل از تقویت رخ می صحیح است.» 1«گزینه -12
در . دهدحرك میهاي دیگري نیز به مپاسخ، یادگیرنده عالوه بر پاسخ آموخته شده، در تعمیم پاسخ صحیح است.» 2«گزینه -13

ی یعنی عدم همایندي بین محرك شــرطی و غیرشــرطی؛ یعنی محرك شــرطی بیاید ولی محرك خاموشــ، ســازي پاســخگرشــرطی
 . غیرشرطی که تقویت شده ازائه نشود
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شگر یک بار ارائه تقویت یا عدم آن بعد از بروز رفتار صحیح است.» 3«گزینه -14 سازي کن شرطی  ضعیف آن را نی، در  رومند یا ت
 . کندور تقویت بروز میکند؛ بنابراین رفتار عامل بدون حضمی
ست.» 4«گزینه -15 صادفی جاندار وقتی به کرات تقویت می صحیح ا سکینر رفتار ت شگر ا شکل خرفتار ، شوددر نظریه کن رافی 
 . گیردمی
ست.» 4«گزینه -16 یجه پیامدهایش زند و این رفتار در نترفتار کنشـگر یعنی همان رفتار فعال که از ارگانیسـم سـرمی صحیح ا

 . رفتار کنشگر همان رفتار وسیله اي مورد مطالعه ثرندایک است. شودل میکنتر
یا رویدادي را  یک محرك، افتد که پس از رفتار کنشگر از سوي جانداررفتار کنشگر زمانی اتفاق می صحیح است.» 3«گزینه -17

ست ست از  اما رفتار. شودآن رفتار میدهند و این امر باعث افزایش احتمال به او ارائه می، که براي جاندار مطلوب ا سخگر عبارت ا پا
اسخگر از پرفتار ، دهد و بدون وجود این محرك هاي مشخصاینکه جاندار از طریق این نوع رفتار به محرك هاي مشخص پاسخ می

سرنمی شرطی یا آموخته می، زندجاندار  صلی ترین تفاوت محرك تمییعنی رفتاري که  ست و ا سخگر ا شرطی  یزيشود رفتار پا در 
 . در نوع و جنس این دو محرك است، شدن کنشگر با محرك فراخوان در شرطی شدن پاسخگر

  صحیح است.» 1«گزینه -18
ست.» 4«گزینه -19 اندار یک جاز دیدگاه اســکینر شــرطی شــدن زمانی اتفاق می افتد که پس از انجام رفتار از ســوي  صحیح ا

ترین راین مهمدهند که موجب افزایش احتمال آن رفتار می شـــود؛ بناببه او ارائه می محرك یا رویدادي که براي وي مطلوب اســـت
 . پیامدهاي رفتاري است، عامل در شرطی شدن

ست.» 4«گزینه -20 ــی  صحیح ا ــین آموزش  -3هاي کوچک رائه اطالعات در گاما -2ازخورد فوري به یادگیرنده ب -1فواید ماش
 . در این روش فاصله بین تقویت و رفتار کم است. هیادگیري با سرعت متناسب یادگیرند

موثر است و در  هاي متوالی به طور افزایشیدر فرایند یادگیري کوشش، مطابق نظریه عناصر همانند صحیح است.» 4«گزینه -21
 . شودموجب انتقال آموخته هاي ما از یک موقعیت به موقعیت یادگیري دیگر می، انتقال یادگیري

 صحیح است.» 1«گزینه -22
 صحیح است.» 4«گزینه -23
 صحیح است.» 1«گزینه -24
موخته خواهد شد آکند آن رفتار ثرندایک معتقد بود که اثر یا نتیجه رفتار عاملی است که تعیین میصحیح است.» 3«گزینه -25
 . یا نه

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 هستید.نمونه از این محصول به عنوان بخشی شما در حال مطالعه 
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 »ختشناخت و فراشنا، راهبردهاي یادگیري و مطالعه«: فصل یازدهم
 

ف معین طراحی اي عملیات تشکیل یافته و براي رسیدن به یک هدیک برنامه یا نقشه کلی است که از مجموعه، راهبرد (استراتژي)
 . و اجرا شده است

 . گیردیشود که در خدمت راهبرد قرار متاکتیک به یک تدبیر یا فن ویژه گفته می
 . هاي شناختی و راهبردهاي فراشناختی هستندشامل راهبرد، عموما راهبردهاي یادگیري و مطالعه

 
 شناخت
سیذهنی و راهکارهایی اطالق می، به فرآیندهاي درونی، شناخت اطالعات ، کنندفکر می، گیرندآن یاد می له این وشود که افراد به و

صه. آورندکنند و آنها را به یاد میمی را در حافظه ذخیره ستن ، پس به طور خال شناخت درشناخت یعنی دان سب  ي جهان بارهو ک
 . هستی

 

 راشناختف
شناخت ستن گفته می، فرا ستن درباره دان شناخت یعنی اطالعات و دانش ف. شودبه تفکر درباره تفکر یا دان رد در مورد چگونگی فرا

ست که یادگیرند از، یادگیري خودش شناختی ا سیله دانش فرا ستن درباره نحوه یادگیري و تفکر به و شرفت چگ از طریق دان ونگی پی
 . دکنگاهی پیدا میآیادگیري و نقاط قوت و ضعف کارش 

 نش فراشناختی شامل سه نوع دانش است:دا
 ه) دانش مربوط به خود یادگیرند1
 يانش مربوط به موضوع یادگیر) 2
 ) دانش مربوط به راهبردهاي یادگیري و چگونگی استفاده از آن3

شناخت شناخت و هم فرا ستند، مل یادگیريشا، بنابراین هم  شناختی. یادآوري و تفکر ه انش فرد هم د، در راهبردهاي فرا
سئله ضمن حل م و تفکر هدفمند  الزم را در مورد چگونگی یادگیري خود دارد و هم به طور آگاهانه راهبردهاي یادگیري خود را در 

 . دهد (کنترل)تحت نظارت و هدایت قرار می
 . ه مفهوم یاد گرفتن یادگیري را مطرح کردنکته هري هارلو نخستین کسی بود ک

 

 فرایادگیري
، یادگیرياتر از فراشناخت است زیرا در فرکلی، یادگیريافر. شودگفته می، اش هستندآنچه در حال یادگیري به تسلط یادگیرندگان بر

 . ها و بافت یادگیري آگاهی داردهدف، عواطف، فرد از روابط اجتماعی
 

 راهبردهاي شناختی
با این هدف که ، کندهاي یادگیري خود از یک ســـري راهبردهاي شـــناختی (تفکر یا عمل) اســـتفاده میادگیرنده در طی فعالیتی

ــتراتژي به یک نقشــه کلی یا مجموع. اندوزش و بازیابی کند، ســازماندهی، اطالعات را بهتر فراگیرد اي از عملیات براي هراهبرد یا اس
هدف  شود که در خدمت استراتژي قرار دارد و باید باتاکتیک به فن یا تکنیک خاص گفته می. شودرسیدن به اهداف معین گفته می

 از جمله این راهبردها تکرار و مرور بسط یا گسترش معنایی و سازماندهی است: . استراتژي همخوان باشد
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(گفتن یک  به وســیله تکرار یا مرور، گیردمیي حســی خود از محیط زمانی که فرد اطالعات را به وســیله حافظه :تکرار و مرور -1
، راهبرد تکرار و مرور. کندمدت منتقل میاطالعات را به حافظه موقتی یا حافظه کوتاه، ) ...مطلب براي خود با صداي بلند یا آهسته و

 . کندفرد را در کوشش براي انتقال اطالعات به حافظه درازمدت کمک می
ــ -2 کند تا مطالب تازه را به ها و راهبردهایی در امر یادگیري مطالب اســـتفاده میدگیرنده از روشیا یا گســترش معنایی: طبس

ست ارتباط دهد اطالعاتی که قبالً آموخته ضافه کردن یک یکی از این روش. ا ست که از طریق ا سط) معنایی مطالب ا سترش (ب ها گ
 . شودیجاد میاطالب جدید و گذشته و استنباط کردن درباره آنها ایجاد تداعی بین م، هاخلق مثال، سري جزئیات به مطالب تازه

 
 بسط یا گسترش معنایی براي مطالب ساده و پایه 

ها استفاده ها یا میانجیاز واسطه، دار درآورددار را به صورت معنیمعنی لب غیریادگیرنده براي اینکه مطاها: استفاده از واسطه -1
ستفاده از جفت، کندمی سطه، متداعی هايا ستفاده از نوعی وا ستا شنیدن یا دیدن ، ها ا کلمه دوم (جفت ، ي اوللمهکیادگیرنده با 

 . ي ذهنی دشوار استماندهاستفاده از این شیوه یادگیري براي کودکان عقب. کلمه اول) را به یاد خواهد آورد
سازي ذهنی:  -2 صویر ست که یادگیرنده بین مطالبت دار را از طریق ایجاد یک رابطه ذهنی ایجاد باط معنییک ارت، منظور این ا

هنی تا آنجا که در ایجاد تصــویر ذ. به این علت که گنجایش اطالعات تصــویري ذهنی از گنجایش مواد کالمی بیشــتر اســت، کندمی
ست باید از کلمات معرف پدیده صویري و هم رمز کالممکن ا شود مانند کتاب که هم رمز ت ستفاده  اما . کندمی تولید میهاي عینی ا

 . کنندکلمات انتزاعی مانند شجاعت فقط رمز کالمی تولید می
ـــت که از جمله روشروش ازیکی دیگر  روش مکانها: -3 ـــتکهاي قدیمی براي حفظ هاي بســـط معنایی اس . ردن اطالعات اس

شیا را در ذهن خود مجسم می، و یادآوري مطالب یادگیرنده هنگام یادگیري شیا را ي ذهنی مکان اهیادگیرنده ابتدا نقش. کندمکان ا
 . آوردبه ترتیب آنها را به یاد می، سپارد و به هنگام یادآوريبه خاطر می

دار به حافظه شـــوند و به طور معنیه هم ربط داده میدو کلمه ب، ي آشـــنادر این روش با اســـتفاده از یک کلمهکلمه کلیدي:  -4
شنا، یک کلمه بیگانهبراي یادگیري . شوندسپرده می شود و در ) انتخاب میترجیحا یک کلمه عینی (غیر انتزاعی، ابتدا یک کلمه آ
صویر ذهنی یا یک جمله، مرحله دوم ستفاده از یک ت شنا تداعی میمعنی کلمه، با ا صویر آ ي کلمه . مثالًشودي بیگانه با کلمه یا ت

Ball ــت ــی به معناي توپ اس ــی را به عنوان کلمه کلیدي توان کلمه بمی. در انگلیس بنابراین براي ، ر نظر گرفتدال پرنده در فارس
 . توان یک توپ بالدار را در ذهن مجسم کردمی، یادگیري بهتر

آید و از ي دیگر به وجود میشــود که از ترکیب حروف اول تعدادي واژهاي گفته میســرواژه یا ســرنام به واژه یا کلمه سرواژه: -5
مانند نهاجا . گرددتر میي اطالعاتی سهلشود و یادگیري و یادآوري آن مادهنوعی ارتباط ایجاد می، هاي اطالعاتیادهطریق آن بین م

 . که از ترکیب حروف و اول نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران درست شده است
 

 بسط یا گسترش معنایی براي مطالب پیچیده
شت -1 شبرداري: یاددا ضیح وثابت و یاددا صه و همراه با تو صورت خال سیرهاي خود یادگیرنده این  ت کردن مطالب مهم به  تف

رد که به یادگیرنده برداري در ردیف راهبردهاي گسترش معنایی قرار دایادداشت. براي مرور و بازنگري بسیار مفید است مطالب بعداً
 . موجود خود پیوند برقرار کندنها و دانش کند تا اطالعات جدید را سازمان دهد و بین آکمک می

شوند گري:قیاس -2 ست یاد گرفته  شنا ا، شباهت دادن مطالبی که قرار ا یادگیرنده کار ، براي مثال. ستبا مطالبی که براي فرد آ
 . کندتلمبه قیاس می یک قلب را با کار
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صه کردن شد، آموزش مطالب به دیگران، بازگو کردن مطالب براي خود با زبان خود، خال ستفاده از مطالب آموخته  ه در حل کردن ا
 . از جمله راهبردهاي بسط و گسترش ویژه موضوعات پیچیده هستند، مسئله و تحلیل روابط بین اجزاي یک مطلب

نوعی راهبرد گسترش معنایی ، سازماندهی. تسازماندهی اس، یادگیري و مطالعه ترین نوع راهبردمؤثرترین و کامل سازماندهی: -3
ــت ــاختن یادگیريیادگیرنده براي معنی. اس ــد یادگیري آنها را دارد، دار س ــازمانی ن، مطالبی را که قص ــاختار یا چارچوب س وعی س

ــازمانی می. دهدمی ــازمان درونی) یا اینکه مطالب جدید را به دانش این چارچوب س ــد (یعنی نوعی س تواند ویژه اطالعات جدید باش
 . موجود ربط دهد (چارچوب بسطی)

سازماندهی ما سته اطالعات، در  سته مهایی قرار میرا در د صورت از بار حافظه کا شتر شود و قدرت تمرکزمایدهیم که در این  ن بی
سازماندهی اطالعات. شودمی ساس تلفظ کلماتمی، براي  ستهت، توان آنها را برا بندي رتیب زمانی رویدادها و مواردي از این قبیل د

 . هاي اطالعاتی را محدود کردتوان دادهمیکنیم یا به وسیله تقطیع 
 

 ي مفهومی نقشه
طالب درسی را در ذهن خود سازمان مي مفهومی است که یادگیرنده به وسیله آن هنقش، هاي سازماندهی مطالبیکی دیگر از شیوه

شه. دهدمی صورت دیداري نمایش داده می، مفهومی در نق شی شود و در واقع یروابط میان مفاهیم به  ست که بر اثربخ ک راهبرد ا
ي مفهومی در کل یعنی تبدیل متن به طرح نقشه. کندي فعال تأکید میي حافظهتصویرسازي و توانایی پردازش دوگانه، سازماندهی

شه شد و اندی صلی در وسط یا باال با شه یا مفهوم ا گیرند و به هاي فرعی در زیر یا پیرامون آن قرار یا نقشه که در این حالت باید اندی
 . آن متصل باشند

 . استي مفهومی معنا با نقشهاین اصطالح همالگوي مفهومی: 
در ایجاد یک ، هدف آن کمک به یادگیرنده اســت«ایر الگوي مفهومی را به عنوان یک بازنمایی کالمی یا تصــویري تعریف کرده که م

مفاهیم مهمی را ، زوبلآهاي دهندهسازمانپیشي مفهومی مانند الگوها. »بازنمایی ذهنی روشن و مفید از آنچه قرار است بیاموزد
 . ددهندر اختیار یادگیرنده قرار می، هاي قبلی کمک کنندکه به سازماندهی یادگیري

شد:ال شته با شش ویژگی دا ستگاه، کامل بودن -1 گوي مفهومی باید  سه جنبه مهم د هم فقابل  -3الصه بودن خ -2یا نظام  شامل 
ــندارائه دهد که براي یادگ یعنی اینکه الگو رویدادها و کاربردهایی را، ینی بودنع -4بودن  ــنا باش یعنی ، مفهومی بودن -5. یرنده آش

 . د توجه قرار دهدیعنی سطح پیشرفت و درك و فهم یادگیرنده را مور، مناسب بودن -6. دار باشدي مطالب معنیدربرگیرنده
 

 راهبردهاي فراشناختی
بنابراین . روندتدابیري هســـتند که براي نظارت بر راهبردهاي شـــناختی و کنترل و هدایت آنها به کار می، اشـــناختیراهبردهاي فر
شنآموزان در توانایی دانش شناختی را مهارت فرا شان در ارتباط با تکالیف  اختی گویند؛ براي مثال فرض نظارت و کنترل تفکر خود
نده آماده میآموزي خود را براي امتحان فیکنید دانش عه  را درس متن، کندزیک هفته آی هاي مثال وکند برداري مینکته ومطال
ستند که این دانش. کندحل میرا داخل متن  شناختی ه ستگآموز به کار اینها راهبردهاي  سؤاالت حال اگر این دانش. رفته ا آموز 

ــیابی قرار دهدســال ا نه؟ از راهبرد یبه طور کامل آموخته اســت  که آیا مطالب را ،هاي گذشــته را نیز حل کند تا خود را مورد ارزش
 . فراشناختی استفاده کرده است

 شوند: راهبردهاي فراشناختی به سه دسته تقسیم می
 ریزيراهبردهاي برنامه -1
 کنترل) (راهبردهاي نظارت و ارزشیابی  -2
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 . راهبردهاي نظام دهی -3
  ریزيبرنامه -1

ـــامل تعیین هدف براي یادگیري  ـــرعت مناســـب مطالعه تعیین، بینی زمان الزم براي مطالعهپیش، و مطالعهش تحلیل چگونگی ، س
 . برخورد با موضوع یادگیري و انتخاب راهبردهاي یادگیري مفید است

 کنترل و نظارت  -2
به ارزشیابی  رتباًمند و منظور این است که یادگیرنده از چگونگی پیشرفت خود آگاهی داشته باشد و بر کارش نظارت آگاهانه اعمال ک

 . نترل و نظارت استیکی از راهبردهاي ک، از خود پرسیدن به هنگام مطالعه. خود بپردازد و زمان و سرعت مطالعه خود را کنترل کند
  نظم دهی -3

شرایط و موضوع درسی، در این راهبرد سبک یادگیري خود را تغییر می، یادگیرنده براساس  دهی دهاي نظمدهد و این راهبرروش و 
ساماندهی موجب انعطاف شفاهی را به تنهایی بخواند و آموز ترجیح میدانش . مثالًشودپذیري در رفتار یادگیرنده مییا  دهد دروس 

 . هایش مطالعه کنددروس حل کردنی را همراه یکی از همکالسی
 

 هاي یادگیرندگان راهبرديویژگی
مانی ثال ز به طور م ندگان راهبردي  یادگیري می یادگیر به  ندکه  چه وقت میمی، پرداز ند  چه وقت نمیدان ند و  ندفهم از ، فهم
ـــتفاده می ـــرفت کار خود نظارت دارند و به طور مرتب خود را م، کنندراهبردهاي یادگیري و مطالعه اس ـــیابی قرار بر پیش ورد ارزش

 . با پشتکار و مبتکر هستند، کوشسخت، این یادگیرندگان. دهندمی
شان میپژوهش ستنددهد دانشها ن شناختی مانند کودکان عقب، آموزانی که در یادگیري ناتوان ه مانده ذهنی از لحاظ کارکردهاي 

 . داراي نقص هستند
 

 آموزش راهبردهاي یادگیري
ستند شناختی) قابل یادگیري ه شناختی و هم فرا وزان آموزش آمتوان راهبردهاي گوناگون را به دانشمی. راهبردهاي یادگیري (هم 

سبت به یادگیري و سیله آنها میروش. خودآگاهانه عمل کنند، تفکر داد و به آنان کمک کرد تا ن تواند هایی وجود دارد که معلم به و
 . دهد آموزش آموزان خودراهبردهاي مفید و کارآمد را به دانش

 PO4R یا یا روش پس خبا ختامروش پس -1
 شود: است و شامل مراحل زیر می هاي علمی مفیداین روش براي متن

شخوانی -1 سرعت :پی شتی کلی از م، خواندن مطالب مورد یادگیري یک بار به  ضوعتا فرد بردا شد که و شته با هاي مورد بحث دا
 . )Previewتیترهاي اصلی و فرعی و خالصه مطلب باشد (، هاهدف، تواند شامل خواندن مقدمهمی

 . )Questionکند (طرح می اراز فصل مورد نظر سؤاالتی ، ی که از مطالعه دارددر رابطه با هدف سؤال کردن: -2
 . (Reading)هاي اصلی و جزئیات آن خواندن متن یا مطلب موردنظر و توجه به اندیشه :خواندن -3
 . )Reflectلب و ربط دادن مطالب جدید با مطالب از قبل یاد گرفته شده (دار کردن مطامعنی :تفکر -4
 . )Reciteنظارت دارد ( فرد با این کار بر درك خود از مطالب ؛و بازگو کردن مطالب خوانده شدهبه یاد آوردن  :گفتن از حفظ -5
ــدمرور کردن:  -6 ــروع به مرور و بازبینی آن می، وقتی یک مطلب خوانده ش ــت که فرد . کندفرد ش بهترین راه مرور کردن این اس

 (Review) .هاي مربوط به متن را جواب دهدسوال. جعه کندنظر مرا بدون اینکه به متن مورد

 . ستاستوار ا، بسط معنایی و تمرین بازیابی، یعنی سازماندهی، ) بر سه اصل مهم بهسازي حافظهPO4Rیا ( ماختوش پسر
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 )CAPSروش کاپس ( -2
ــتاین روش براي خواندن متن ــتفاده اس اي این ههاي اول چهار مرحلعرف حرفبه ترتیب م، Sو  P,A,Cحروف . هاي ادبی قابل اس

 . روش هستند
  (Aim) چه کسانی شخصیتهاي این داستان هستند؟-1

 (Characters) دهد؟چه چیزي هدف این داستان را تشکیل می-2
  (Problem) چه مشکلی رخ داده است؟-3

 (Solve) شود؟چگونه مشکل حل می -4

 (MURDER)روش مردر  -3
شـــناســـی هاي روانها و پژوهشختام اســـت و از نظریه) یا روش پسPO4Rتر روش (و تکمیل یافتهصـــورت جدیدتر ، این روش

 . شودامل مراحل زیر میي شناختی آن بیشتر است و شخبرپردازي مشتق شده و لذا جنبه
اضطراب  لت آرمیدگی عضالنی برادگیرنده با ایجاد حای. یادگیرنده قبل از مطالعه باید سرحال و آماده یاد گرفتن باشدحال و هوا:  -1

 . کندخود غلبه می
ــددرك و فهم:  -2 ــت را عالمتیعنی مطا، یادگیرنده باید از کم و کیف درك و فهم خودآگاه باش گذاري لبی که کمتر یاد گرفته اس

 . بیشتر روي آنها تمرکز کند، مرور کند تا در مرحله
طالب در کل یعنی اینکه فرد مطالب را به زبان تفکر و تحلیل آن م، ه با تفسیرهمرا، یادآوري مطالب قبال آموخته شدهیادآوري:  -3

 . خود بیان کند
شدهکشف و هضم:  -4 ستفاده از راهبردهاي دیگر براي شدهنولی به طور کامل یادگیري ، اندکشف مطالبی که قبال خوانده  اند و ا

  .یادگیري بهتر
 . یشتر در رابطه با مطلب مورد نظرببراي فهم بیشتر و طرح سؤاالت  شاخ و برگ دادن به مطالببسط و گسترش:  -5
 . رفع نواقص راهبردهاي مطالعه است، ادگیريي این مرحله از یهدف عمده مرور کردن و پاسخ دادن: -6
  روش آموزش متقابل (دو جانبه) -4

توان این روش می با استفاده از. دن ابداع شده استاین روش براي آموزش مهارتهاي شناختی و فراشناختی مربوط به خواندن و فهمی
شتن به دانش شکالت خواندن و نو ستند وآموزانی که داراي م شکالت فایق آیند، فهمیدن ه  4تا  2، در این روش. کمک کرد تا بر م

، سؤال کردن، خالصه کردنبعد معلم راهبردهاي ، خوانندمی صدا براي خودقسمتی از یک متن را بی، آموز همراه با معلم خوددانش
 . کنده میپیاد، خوانده است ي متنی کهبینی کردن را دربارهتوضیح دادن و پیش

شه. گیردآموزان این نقش را بر عهده مییکی از دانش، در مرحله بعد ستقیماً از اندی شتق روش آموزش متقابل م سکی م هاي ویگوت
ست سکیطبق نظریه. شده ا سیدهمرحله کودکانی که به، ي ویگوت شد نر ضوعی رااي از ر ، بیاموزند اند که بتوانند در پیش خود مو

ــل کنن، خوداز تر کودکان آگاه یاتوانند با کمک معلم می ــوع توفیق حاص روش آموزش متقابل براي مطالعات . ددر یادگیري آن موض
 . ل کاربرد استآموزان در همه سطوح تحصیلی قاباستفاده دانش وعلوم  واجتماعی 

  روش مطالعه مشارکتی -5
ه مطلب خوانده شده را خالص، یک نفر به نوبت هر بار. کنندیادگیرندگان به صورت دو نفري با هم کار می، در روش مطالعه مشارکتی

، ین روشدر ا. را یادآور شود ...اشکاالت و، تواند نکات مهممی، دهدالبته کسی که گوش می. کندکند و طرف مقابل گوش میبیان می
 . یادگیري بیشتر خواهد بود دهنده ازهمواره سهم توضیح

  روش آموزش همشاگردي -6
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آموز ي دانشآموز به وسیلهآموزش همشاگردي را به صورت آموزش یک دانش. شوداین روش آموزش نیز به صورت دو نفري انجام می
سیله. انددیگر تعریف کرده ستگیرد که ماهرتر و آگاهجام میي دانش آموزي انمعموالً آموزش به و ضی مواقع ممکن ، تر ا البته در بع

، کنندمحتواي درس را بهتر درك می، بینندآموزانی که با این روش آموزش میدانش. سطح باشندآموز از هر لحاظ هماست دو دانش
دهد نیز بســیار مفید اســت و ي که آموزش میآموزالبته این روش براي دانش. گیرندتر یاد میســطح انگیزش باالتري دارند و ســریع

توان درك ن میاین روش آموزشی هم براي آموزش محتواي درسی است و هم روشی است که به کمک آ. گیردبهتر و بیشتر یاد می
 . مطلب و سرعت یادگیري را افزایش داد

 روش پرسیدن دو جانبه  -7
شاگر، گویدآموزان میظر را به دانشابتدا هدف از مطالعه درس مورد ن، معلم در این روش دان یک جمله یا پاراگراف را سپس معلم و 

ــفحه ــوال می. خوانندمی از یک ص ــاگردان در مورد آن از معلم س ــوال میابتدا ش ــاگردان س ــند و در نوبت بعد معلم از ش کند و پرس
سخ می سیدن دو جانبههدف از اجراي . دهندشاگردان پا سشافزایش تعداد و ، روش پر ست که یادگتنوع پر یرندگان مطرح هایی ا

 . کنندمی
سیدن دوجانبهترین جنبهجالب ست، ي روش پر شاگردان را تغییر می این ا شگر و که نقش معلم و  س شاگردان به عنوان پر دهد و 

 . پردازندمعلم به عنوان پاسخگو به سؤال و جواب می
 سنجش راهبردهاي شناختی و فراشناختی

ه صــورت این ابزارها ب. اندابزارهاي مختلفی ســاخته شــده، ســوى پژوهشــگرانبردهاي شــناختی و فراشــناختی از براي ســنجش راه
 . و شامل سواالتی است پرسشنامه

د که براي سنجش این راهبردها را نام بر پرسشنامه راهبردهاي شناختی و فراشناختی ولترزتوان ها میاز جمله این پرسشنامه
 . ون استپرسشنامه سوانس، ترین پرسشنامه راهبردهاي فراشناختیمعروف. گیردد استفاده قرار میدر درس ریاضیات مور
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 سواالت
  )87ترین نوع راهبرد یادگیري و مطالعه چیست؟ (سراسريو کاملترین مهم -1
 ) سازماندهی 4 ) خالصه کردن به زبان خود 3 ) تصویرسازي ذهنی 2) استفاده از کلمه کلید 1
 )88کدام یک از موارد جزء راهبردهاي فراشناختی است؟ (سراسري -2
 بندي) طبقه4 ) افتراق معنایی3 ) سازماندهی2 ) نظارت1
 )89شود؟ (سراسريي فراشناختی محسوب میها از جمله راهبردهاکدام یک از گزینه -3
 مرور )4 معنادهی) 3 نظارت )2 بنديطبقه) 1
 )89شود؟ (آزادی زیر ویژه متون درسی علمی محسوب میهاي آموزشکدام یک از روش -4
 ) روش آموزش دوجانبه 2  م ا) روش پس خت1
 ) روش مطالعه مشارکتی4  ) روش کاپس 3
یادگیرياگر دانش -5 هداف  ــمن در نظر گرفتن ا کالیف می، آموزي ض جام ت ــرف ان که هر روز ص کند را میزان زمانی 

 )90ده کرده است؟ (سراسرياز کدام راهبرد استفا، یادداشت کند
 ) خودگردانی4 ) خودآگاهی 3 ) خودکارآمدي 2 ) خودآموزي 1
شکل«آموزي در موقع خواندن اگر دانش -6 سرعت خود کم کند» متون م شناختی از کدام یک از توانایی، از  هاي فرا

 ) 93استفاده کرده است؟ (سراسري
 ت زمان) مدیری4 ریزي ) برنامه3 ) نظارت 2 ) ارزشیابی 1
 )93سراسري(است؟ » راهبردهاي فراشناختی«ي کدام یک از راهبردها در زمره -7
 بندي) طبقه4 ) سازمان دادن 3 ) مرور 2 ریزي) برنامه1
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 پاسخ
رسیدن به هدفی  اند از: دانش الزم براي انجام فعالیتی که فرد را در جهتراهبردهاي شناختی عبارت صحیح است.» 4«گزینه  -1

. شودسط تقسیم میبسازماندهی و شرح و ، که بر حسب میزان کارایی و عمقی بودن به سه نوع راهبرد تکرار کند؛اختی کمک میشن
ست ضروري ا سیار  سازماندهی براي بازیابی اطالعات از حافظه ب سان می، راهبردهاي  سازد و هم به به طوري که هم یادگیري را آ

 . کندیادآوري کمک می
رسیدن به هدفی  اند از: دانش الزم براي انجام فعالیتی که فرد را در جهتراهبردهاي شناختی عبارتصحیح است. » 1«گزینه  -2

سازماندهی، کند؛ راهبردهاي تکرارشناختی کمک می شناخ اما. شرح و بسط و  ، توانایی و دانش الزم براي انتخاب، تیراهبردهاي فرا
 . یعنی اطالعات فرد در مورد نظام شناختی خودش، اندشناختی اجراي ارزشیابی و نظارت بر راهبردهاي

شناختی صحیح است.» 2«گزینه  -3 شناختی نظارت دارند و آنها، راهبردهاي فرا را هدایت  تدابیري هستند که روي راهبردهاي 
 اند از:راهبردهاي فراشناختی عبارت. کنندمی
ـــناختیرا. نظم دهی -3رت کنترل و نظا -2ریزي برنامه -1 ـــتند که فرد براي یادگیري به کار تدابیر یا روش، هبردهاي ش هایی هس

 بندي)سازماندهی (طبقه -3بسط معنایی  -2گیرد تکرار (مرور) می

 . هاي علمی مفید استیکی از راهبردهاي یادگیري است که براي متن، ختام روش پس صحیح است.» 1«گزینه  -4

آموزان در آن ضمن ي یادگیري و مطالعه است که دانشیکی از راهبردهاي مهم در نحوه، یخودگردان صحیح است.» 4«گزینه  -5
 . کنندکنند را نیز یادداشت میمیزان زمانی که هر روز صرف انجام تکالیفشان می، شاندر نظر گرفتن اهداف یادگیري

یشرفت خود بر په براي آگاهی یافتن از چگونگی این است که یادگیرند، منظور از نظارت و ارزشیابی صحیح است.» 2«گزینه  -6
 . آگاهانه اعمال کند و مرتباً به ارزشیابی آن بپردازد شنظارت، کارش

ــناختی عمده را می صــحیح اســت.» 1«گزینه  -7 ــته قرار دراهبردهاي فراش ــه دس ) 2ریزي ) راهبردهاي برنامه1: ادتوان در س
 دهینظم) راهبردهاي 3راهبردهاي نظارت و ارزشیابی 

  



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/fa/arzyabijozavat.aspx


 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/fa/moviofKeyhan.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx


 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 

 

 

  

https://t.me/kayhanravan
https://t.me/kayhanravan_ir
https://t.me/kayhanravanPhD
https://t.me/kayhanravan_ir
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