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روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه1



89

1 با ذکر نمونه هایی از کاربرد روان شناسی در امور زندگی فایده مطالعه روان شناسی 

را بیان کند. 
٢ برای یک موضوع در روان شناسی یک فرضیه بسازد و از فرضیه خودش دفاع 

کند. 
٣ درخصوص علمی بودن دانش روان شناسی دالیل و مستندات قابل قبول ارائه     

دهد. 
٤ واژه رفتار را از واژه شناخت تفکیک کرده و وجوه تمایز آنها را بنویسد. 

٥ با مطالعه روش های علوم تجربی )فیزیک و شیمی( و روش های مطالعه در 

روان شناسی محدودیت و دشواری های مطالعه روان شناسی را بیان کند. 
٦ برای نقش مغز در فعالیت های شناختی دو نمونه از دالیل و شواهد عینی را 

گزارش کند. 

از دانش آموز انتظار می رود در پایان این درس بتواند:
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 مقدمه 
قبل از تعریف علم روان شناسی چند پرسش را طرح می کنیم :

 چرا هنگام مطالعه، حواسمان مدام 
پرت می شود؟

 چرا مطالعه با فاصله زمانی، بهتر از 
مطالعه بدون فاصله زمانی است؟

 عوامل مؤثر بر فراموشی چیست؟ 
 چرا یک فرد وقتی که در جمع قرار 
می گیرد متفاوت از سایر موقعیت ها عمل 

می کند؟
 افرادی که مکّرر و بدون دلیل موجه تن به جراحی زیبایی می دهند، در زیبایی بدنشان 

نقص دارند یا تصور نادرستی از زیبایی دارند؟ 
 تماشای برنامه های خشونت آمیز رسانه ها چه تأثیری بر پرخاشگری کودکان دارد؟

 
         

این  از  نمونه  چند  است؟  مطرح  شما  ذهن  در  سؤاالتی  چه  روان شناسی  علم  دربارۀ 
سؤاالت را ذکر کنید.

 1

 ٢

 ٣

پاسخ علمی به پرسش های مطرح شده، در قلمرو علم روان شناسی می گنجد. پاسخ دقیق به 
چنین پرسش هایی دغدغه روان شناسان است. برای بیان اهمیت ویژگی های روان شناختی در 

عملکرد انسان، توجه شما را به یک داستان فرضی جلب می کنیم: 

 فعالیت1ـ1  
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 فعالیت1ـ2 
   فرض کنید در یک همایش علمی، هزار نفر از باتجربه ترین جراحان مغز و اعصاب دنیا، 
قصد گزینش ده نفر از بهترین جراحان را دارند. در این همایش هر یک از آنها تجربه و 
دانش خود را به دیگر همکاران عرضه می کند. در نهایت، بعد از مباحثه و مناظره فراوان، 

اگر  شما  نظر  به  می شوند.  انتخاب  برتر  نفِر  ده 
دالیل موفقیت این ده نفر را از آنها بپرسیم به 
چه میزان فقط به دانش پزشکی خودشان اشاره 
می کنند؟ آیا برتری و پیشرفت آنها فقط به دانش 
تخصصی شان مربوط است؟ پاسخ های خود را با 

پاسخ دیگر همکالسی ها مقایسه کنید.

علم  شده  تأیید  واقعیت های  با  را  آنها  باید  پاسخ  نادرستی  یا  درستی  از  آگاهی  برای 
روان شناسی مطابقت دهیم. در صورت ناهمخوانی، پاسخ، پذیرفته نیست. روش دیگر اینکه 
اگر با پاسخی مواجه شدیم که دانشی از آن وجود نداشت باید آن پاسخ با روش های علمی 
قابل بررسی باشد تا صحت آن تأیید شود. هر فردی می تواند به این پرسش ها پاسخ دهد، اما 

پاسخ های دقیق و معتبر با  ارزش است. 
روان شناسی، با پرسش های بسیاری مواجه است که پاسخگویی به آنها دانش و پژوهش 
و  می دهند  عامیانه  پاسخ های  پرسش ها،  این  به  غیرمتخصص  افراد  می طلبد.  را  روز  افزونی 

به تدریج دیدگاه شخصی خود را باور کرده، تبعیت دیگران را می طلبند.

 فعالیت1ـ3  

از  اندیشه در رفتار خود و دیگران، با کمک دوستانتان به چند نمونه  با تأمل و   
باورهای غیرعلمی اشاره کنید؛ مانند: 

 عدد 1٣ نحس است.
 افراد با گوش بزرگ تر هوش باالتری دارند.
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   علم چیست؟

در زبان فارسی از واژه »علم1 « استفاده زیادی می شود. منظور از علم در اینجا، علم تجربی 
است که از روش ها و ابزارهای دقیق و قابل اندازه گیری برای بررسی موضوع مورد مطالعه استفاده 

می کنند و یکی از اقسام علوم بشری است.
در علوم تجربی با کمک مشاهده و سایر روش های دقیق، رابطه بین پدیده های طبیعی 
بررسی می شود. دانشمندان برای بررسی روابط بین این قبیل پدیده ها از پرسش های علمی، 

فرضیه ها و نظریه ها استفاده می کنند.
واژه »بیان های علمی٢« به مفاهیم علمی مختلف اشاره دارد. در علوم تجربی برخی از این 

بیان ها اهمیت زیادی دارد: مانند مسئله، فرضیه و نظریه.
تجربه  و  دانش  به  توجه  با  آنها  می شود.  شروع  مسئله  طرح  با  دانشمندان  پژوهش های 
خودشان و پیشینیان سعی می کنند پاسخ های خردمندانه و سنجیده ای به مسئله های علمی 

بدهند. به این قبیل پاسخ ها، » فرضیه٣« می گویند.
فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئله های علمی است. فرضیه ها می توانند ضمن اینکه 
در پاسخ به یک سؤال بیایند، باعث طرح سؤال های دیگر هم بشوند. فرضیه ها، در صورت تأیید 
تجربی به قانون یا اصل تبدیل می شوند. در نمودار زیر پیوستگی بیان های علمی اشاره شده 

آمده است.

Hypothesis ــProposition  3 ــScience   2 ــ1

سلسله مراتب بیان های علمی

 فعالیت1ـ4
به نظر شما بین مسئله، فرضیه، قانون و نظریه  علمی چه ارتباطی وجود دارد؟ به صورت 

گروهی بحث کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

اصول یا قوانین فرضیه  نظریهمسئله
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   مجموعه ای از قوانین علمی، نظریه را شکل می دهند. به  این مسئله توجه کنید: »گذشت زمان 
بر پایداری حافظه چه تأثیری دارد؟« گذشت زمان و استفاده نکردن از مطالبی که وارد حافظه شده 
است، دوام آنها را کم رنگ می کند. با توجه به این تجربیات، پاسخ خردمندانه ای به سؤال فوق 

می دهیم:

ــ » گذشت زمان باعث تضعیف حافظه می شود.«
این بیان فرضیه نام دارد که می تواند صحیح 
یا غلط باشد. این فرضیه را دانشمندان می آزمایند 
تا به درستی آن پی ببرند که در صورت تأیید 
»تأثیر گذشت زمان بر حافظه« به عنوان یک 

اصل یا قانون پذیرفته می شود.
با ترکیب اصول و قوانین مختلف  نظریه ها 
به دست می آیند. حافظه عالوه بر گذشت زمان، 

تابع اصول و قوانین دیگری هم است. وقتی همه اصول حافظه کنار یکدیگر بیایند »نظریه های 
فراموشی« را شکل می دهند.

همه علوم، با نظریه ها سروکار دارند. در روان شناسی نیز نظریه های زیادی وجود دارد؛ مثاًل 
مفهوم »یادگیری1« و چگونگی آن با نظریه های متعددی تبیین می شود.

نظریه های علوم تجربی را براساس »سودمندی« و »کاربردی بودن« آن می سنجند. نظریه ها 
دارای دو سطح ظاهری و تجربی هستند. سطح ظاهری یک نظریه، ساختار شکلی و نحوۀ 

نگارش آن است. منظور از سطح تجربی، تجربه پذیری و پژوهش پذیری آن  است.
همه نظریه های علمی در دو سطح مذکور به یک اندازه رشد نکردند؛ زیرا ساختار ظاهری 
برخی نظریه ها در زمان ارائه، قابل بررسی تجربی نیست. این موضوع در همه علوم مشهود 

است؛ چنان که در روان شناسی هم برخی نظریه ها، پشتوانه تجربی قوی ندارند.
با توجه به تعریفی که از علم ارائه شده است، روان شناسی نیز مانند بسیاری از علوم تجربی، 

باید در این چارچوب بررسی شود.

Learning ــ1
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   علوم تجربی چه هدف هایی را دنبال می کند؟

هدف علم روان شناسی همانند سایر علوم تجربی، توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل 
موضوع پژوهش است. 

منظور از »توصیف1«، بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر است؛ مثاًل در مثال مربوط به 
حافظه، آیا کسی که سخنور خوبی است، حافظه خوبی هم خواهد داشت؟ قطعًا سخنوری معادل 
در  مفهوم »جرم«  دقیق  بیان  مفهوم،  توصیف یک  دیگر  نمونه  نیست.  عالی  داشتن حافظه 
فیزیک است. یک فیزیک دان ابتدا به توصیف دقیق این واژه و تفاوت آن با مفاهیمی همچون 
وزن می پردازد. نمونه دیگر توصیف علمی، تعریف »هوش« است. آیا هوش فرد سختکوش و با 
پشتکار، باالتر از متوسط افراد جامعه است؟ توصیف افراد عادی و روان شناسان از این پدیده ها 
با یکدیگر متفاوت است. روان شناسان در توصیف پدیده ها دقیق اند و سعی می کنند تحت تأثیر 

پیش داوری شخصی قرار نگیرند.
هدف دیگر علم روان شناسی »تبیین٢« موضوع است. واژه »تبیین«، به بیان چرایی آن پدیده 
اشاره دارد در حالی که واژه »توصیف« به چیستی مربوط می شود. در روان شناسی تجربی سعی 
می شود مهم ترین علل بروز پدیده، مطالعه شود. وجود بسیاری از پدیده های روان شناختی تابع 
علت های زیادی است. موفقیت در رسیدن به »پیش بینی٣ و کنترل٤« به چگونگی توصیف و تبیین 
 پدیده مورد مطالعه بستگی دارد. روان شناسی، در مقایسه با سایر علوم تجربی، در توصیف و تبیین
پدیده ها با دشواری های زیادی روبه روست. مهم ترین دلیل دشواری این است که پدیده های 

روان شناختی تحت تأثیر علت های زیادی هستند؛ در حالی که در علوم دیگر این گونه نیست.
مثال، روش خردکردن مسئله مهارت حل مسئله را افزایش می دهد، نمونه ای از »پیش بینی« 
است. با آموزش این مهارت حل مسئله تحت »کنترل« قرار می گیرد. آن گونه که پیش بینی و 

کنترل در علوم دیگر سهل و آسان است، در علم روان شناسی نیست.

کنترل

تبیینتوصیف

پیش بینی

هدف  علم روان شناسی

Control ــPrediction            4 ــExplanation                             3 ــDescription                           2 ــ1
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1  در گروه های دونفره به این دو جمله توجه کنید و بگویید کدام، توصیف و کدام، 

تبیین است؟ چرا؟ 
 حافظه یعنی قدرت یادآوری و بازشناسی خاطرات گذشته.

 تکرار به موقع خاطرات موجب تحکیم حافظه می شود.
٢ به مثال های زیر توجه کنید و بگویید تبیین کدام یک آسان تر است؟ چرا؟

 گرما باعث انبساط فلز می شود.
 امید به آینده، انگیزه پیشرفت را افزایش می دهد.

      
چرا پیش بینی و کنترل پدیده های روان شناختی دشوارتر از مفاهیم فیزیکی است؟

همچنان که در فعالیت 1ـ ٥ مالحظه می کنید در فیزیک، پیش بینی انبساط فلز به وسیله 
گرما امر دشواری نیست. در حالی که پیش بینی انگیزه پیشرفت، به مراتب، دشوارتر است؛ چون 
تحت تأثیر عوامل متعددی است که به راحتی  نمی توان آنها را تبیین کرد. پیش بینی و کنترل 

موضوعی که توصیف و تبیین روشن تری داشته باشد، آسان تر است.

  منابع کسب شناخت

قبل از اینکه به بیان »روش علمی« بپردازیم، شایسته است به این نکته اشاره کنیم که 
انسان ها در پاسخ به سؤال و برای کسب شناخت، از منابع گوناگونی استفاده می کنند. فرض 
کنید از چهار نفر بپرسیم: آیا جهان نظم دارد؟ فرد اول با استناد به آیات الهی و سخن بزرگان 
دین پاسخ می دهد که جهان منظم و باقاعده است. فرد دوم با روش های عرفانی و برداشت 
درونی، به منظم بودن جهان شناخت پیدا می کند. فرد سوم با توجه به استدالل های منطقی 
و دالیل فلسفی جهان را قاعده مند می داند. فرد چهارم تالش می کند با مثال های مختلف به 
این سؤال پاسخ دهد؛ مثاًل می گوید: اگر کره زمین چند کیلومتر دورتر یا نزدیک تر به خورشید 
می بود، امکان حیات در زمین وجود نمی داشت؛ بنابراین حتماً جهان هستی نظم و انضباط دارد. 

در این پاسخ ها به چهار منبع کسب شناخت اشاره شده است:

 فعالیت1ـ 5 

 سؤال
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1  استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار: منظور از 

»صاحب نظران«، افراد متخصص و با تجربه است. 

٢  شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی: این 

روش مبتنی بر درک درونی است. روش هایی که عرفا برای 
کسب شناخت دارند در این مقوله قرار دارد. مهم ترین ویژگی 
این شیوه، شخصی و غیر قابل تعمیم بودن آن روش ها است.

٣  شیوه خردگرایانه: در این شیوه با کمک فلسفه و روش های 

مبتنی بر منطق، به حقیقت چیزی پی می برند. فیلسوفان از 
این روش استفاده می کنند.

استفاده  تجربی  روش های  از  روش  این  در  علمی:  ٤  روش 

می شود. روش های علمی، عینی و قابل تکرار هستند.

بسیاری از دانشمندان علوم تجربی در این زمینه دچار اشتباه می شوند. آنها بیش از حد به 
یافته های خود اعتماد می کنند و منابع دیگر کسب شناخت را نامعتبر مي دانند؛ حال آنکه موِضع 

آنها نسبت به سایر منابع شناخت باید »نمی دانم« باشد، نه اینکه بگویند: »نیست!«.

استناد به نظر صاحب نظران و مقام صالحیت دار

شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و روش های شهودی

شیوه خردگرایانه

روش علمی

منابع 
کسب 
شناخت

روش علمی: روش علمی یکی از روش های کسب شناخت است. ممکن است در پاسخ 
به یک سؤال، چهار فرد با چهار روش ذکر شده به یک مقصد برسند، اما آنچه مهم است این 

است که هیچ یک نمی توانند بر درستی روش خویش و انکار روش های دیگران اصرار بورزند.

کارت های اشتباه پاسخ داده شده

کارت های درست پاسخ داده شده

1 32
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روان شناسان در آزمایشگاه ها پدیده ها را به دّقت مطالعه می کنند.

   
مریم در یکی از کتاب های درسی با این مفهوم مهم مواجه شده است که »جهان دارای 
نظم است«. او برای فهم این جمله مدتی است یکی از کتاب های شگفت انگیز درباره 
کهکشان ها و منظومه شمسی را مطالعه می کند. بعد از مطالعه به این نتیجه رسیده است 
که امکان ندارد اجزای منظومه شمسی بدون قاعده در فضا قرار گیرند. مریم با استفاده از 

کدام یک از منابع شناخت به دانش جدید رسیده است؟

Systematic ــProcess    2 ــ1

از روش علمی تعاریف متنوعی در دسترس است. شاید کاربردی ترین تعریف روش علمی 
عبارت است از: 

»فرایند جست و جوی با قاعده و نظام دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین«.
در این تعریف از چند واژه استفاده شده است: »فرایند1« به جریان یک عمل اشاره دارد. وقتی 
از مبدأ به سوی مقصد در حال حرکت هستیم، جریان رسیدن به هدف را »فرایند« گویند. در 
روش علمی همواره به دنبال جست و جوی چیزی هستیم. در جست و جوی چیزی بودن باعث 
می شود تا روش علمی، هدفمند باشد. گاهی ممکن است، بدون هدف اقدامی صورت بگیرد؛ در 
این صورت اقدام محقق شده، به دلیل توجه نداشتن به هدِف مشخص، نتیجه بخش نخواهد بود. 
واژه مهم دیگر، »نظام دار بودن2« است. روش علمی تابع قواعد مشخصی است که به صورت 

 سؤال
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منظم طی می شود. مهم ترین تفاوت دانشمند با فرد عادی در این است که، هرچند هر  دو با 
مسئله مواجه می شوند، اما مواجهه دانشمند، برخالف فرد عادی، منظم و قاعده مند است.

آخرین مفهوم در تعریف روش علمی، »موقعیت نامعین« است. دانشمند به دنبال ابهام زدایی 
به واسطه  می کند.  خلق  را  ناشناخته  موقعیت  مسئله،  طرح  با  دانشمند  است.  روشن سازی  و 
روش علمی، موقعیت ناشناخته روشن می شود. روشن سازی موقعیت نامعین همانند نور در شب 

تاریک است؛ هرچه بر شدت نور افزوده می شود، از مقدار تاریکی کاسته می شود.

 فعالیت1ـ 6   

سعی کنید، با کمک دوستان خودتان، همانند مثال زیر مسئله ای را طرح و با استفاده از 
روش علمی، بهترین پاسخ )فرضیه( به آن مسئله را بررسی کنید.

مثال:
مهم ترین علت افزایش دمای کره زمین چیست؟ )مسئله(

گازهای گلخانه ای باعث افزایش دمای کره زمین شده است. )فرضیه(
 )مسئله( ................

 )فرضیه( .................

ویژگی های روش علمی: روش علمی، روش مورد نظر روان شناسان است. در روش علمی 
هر »متغیر1« باید به طور دقیق بیان شود. به این ویژگی، »تعریف عملیاتی٢ «می گویند.

منظور از »تعریف عملیاتی« این است که در روش علمی متغیر موردنظر باید به صورت 
عینی و دقیق تعریف شود؛ به گونه ای که همه افراد با مطالعه تعریف متغیر موردنظر، به برداشت 

یکسان و یا تقریباً یکسانی برسند. متغیر یعنی هر چیزی 
که تغییر می کند. نمره یک درس، مقادیر مختلفی از یک 
تا بیست را شامل می شود، پس یک متغیر است. تعریف 
عملیاتی باعث سهولت اندازه گیری می شود. اندازه گیری 
یعنی نسبت دادن عدد به ویژگی های اشیا و افراد. هرچه 
متغیر دقیق تر تعریف شود، اندازه گیری هم دقیق تر است. 

Operational Defenition ــVariable                          2 ــ1
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Repeatability ــ1

از  کدام یک  عملیاتی  تعریف  شما  نظر  به 
واژگان زیر سخت تر است:

تحصیلی،  پیشرفت  اضطراب،  اتم،  جرم، 
ساز،  و  سوخت  تصمیم گیری،  کلسترول، 

استدالل، قضاوت، هورمون؟
ویژگی دیگر روش علمی، »تکرار پذیری1« 

است. یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و شخصی نیست، بلکه هر فردی، 
در صورت رعایت ضوابط علمی، می تواند یافته های دیگران را تکرار کند. بسیاری از انسان ها 
نتیجه  افراد ممکن است به  این  با روش هایی منحصر به فرد، مسئله حل می کنند. هرچند 
موردنظر برسند، اما چون پاسخ آنها به وسیله دیگران قابل تکرار نیست، در مجموعۀ روش 
علمی قرار نمی گیرد. همانند طرح سؤال در ویژگی پیشیِنِ روش علمی، در اینجا هم به بیان 
این پرسش می پردازیم که »آیا همه علوم به یک میزان دارای یافته های تکرارپذیر هستند؟« 
اگر فیزیک دان، یافته مربوط به تأثیر گرما بر انبساط فلز را بارها تکرار کند، آیا روان شناس 

هم می تواند این گونه عمل کند؟
در برخی موارد، روان شناسان نمی توانند به راحتی همانند فیزیک دانان عمل کنند. به دلیل 
رعایت مسائل اخالقی و نیز پیچیدگی پژوهش های مربوط به انسان، روش علمی همواره با 
از روش علمی تاکنون  محدودیت هایی مواجه است. شاید به همین دلیل است که استفاده 

نتوانسته است به همه پرسش های بشر امروز پاسخ دهد.

  تعریف روان شناسی

اگر از شما بپرسند در روان شناسی چه چیزی مطالعه می شود، شاید به تعداد افراد کالس، تعریف 
ارائه شود . شگفت آور آن است که در بین روان شناسان هم، تعریف واحدی برای روان شناسی وجود ندارد .
ما  اطالعات  تغییر  باعث  دانش،  پیشرفت  و  زمان  گذشت  نیست.  تعّجب آور  موضوع  این 
می شود؛ در نتیجه، از پدیده ها فهم دقیق تری خواهیم داشت. به عالوه، پدیده های جهان چنان 
پیچیده است که دانشمندان مجبورند از زوایای گوناگون به آن نگاه کنند. همین امر موجب 
پیدایش نظریه های مختلف می شود؛ بنابراین، دلیل اصلی وجود تعاریف مختلف در روان شناسی، 

گذر زمان و پیشرفت دانش از یک سو، و زاویه نگاه دانشمند از سویی دیگر است.
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جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از: »علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی 
)شناخت(« . به هر نوع فعالیت مورد مشاهده جاندار، »رفتار1« می گویند. حرکت جمعی پرندگان، 
 النه سازی برخی حیوانات، راه رفتن انسان ها، غذا خوردن، خوابیدن و بسیاری حرکات دیگر، نمونه هایی
از رفتار است. مطالعه رفتار، محدود به انسان نیست، بلکه همه موجودات زنده را شامل می شود.

تأکید  و  رفتارها  از  بسیاری  دلیل عدم مشاهده مستقیم  به  نیز،  واژه »فرایندهای ذهنی« 
واژه  با  ذهنی  فرایندهای  از  امروزه  لحاظ شد.  روان شناسی  تعریف  در  انسانی،  بر کنش های 

مفاهیم  بر  حاضر  کتاب  در  می شود.  تعبیر  »شناخت٢« 
جداگانه  را  آن  بنابراین،  می شود؛  زیادی  تأکید  شناختی 

تعریف می کنیم.

 فعالیت1ـ 7 

و  )رفتار(  مستقیم  به صورت  آنها  از  کدام یک  بگویید  و  کنید  توجه  زیر  مثال های  به 
غیرمستقیم )شناخت( قابل مشاهده است:

 حسین با دیدن دوستش به سمت او می رود.
 فاطمه، با نگاه به آینده، به رشته تحصیلی دانشگاهی اش می اندیشد.

 کودکان حرکت مادران را با چشم ردیابی می کنند.
 تصاویر زیبای معابر شهری، احساس خوشایندی به شهروندان می دهد.

  شناخت چیست؟

روان شناسی نوین، در تبیین موضوعات مورد مطالعه، با واژه »شناخت« بسیار سر و کار دارد. 
ما در این بخش از کتاب به صورت دقیق و سلسله مراتبی، شناخت را تعریف می کنیم.

محیط ما لبریز از محرک های مختلف است. این محرک ها گیرنده های حسی همچون گوش 
و چشم را تحریک می کنند که به نتیجه آن احساس مي گویند. به کمک »توجه٣«، یک یا چند 
محرک احساس شده را انتخاب می کنیم؛ سپس محرک انتخاب شده را تعبیر و تفسیر می کنیم. 

 Attention ــ Cognition   3 ــBehavior                                           2 ــ1
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به فرایند تفسیر محرک های انتخابی، »ادراک1« گفته می شود. در مرحله بعد، تفسیرهای خود 
را در محفظه ای نگهداری می کنیم که به آن »حافظه٢« می گویند. اندیشمندان تمایل ندارند 
همانند لوح فشرده، حاوی اطالعات خام باشند، بلکه سعی می کنند از اطالعات موجود در حافظه، 
استنباط  های زیادی داشته باشند؛ به عبارت دیگر سعی می کنند با بازنمایی آنچه در حافظه است به 
مراتب باالتر شناخت دست یابند. فرایند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه، »تفکر٣« نام دارد. 
تفکر شامل استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصمیم گیری است. با توجه به اهمیت موضوع حل 
مسئله و تصمیم گیری، این دو موضوع در فصل های ٥ و ٦ به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

چگونگی شکل گیری سطوح مختلف شناخت

Thought  ــ Memory  3 ــ Perception                             2 ــ 1

 فعالیت1ـ 8    

با توجه به مراحل شکل گیری شناخت، تفکر به چه چیزی نیاز دارد؟ آیا فردی که حافظه 
قوی دارد، متفکر است؟

نامیده می شود.  تا تصمیم گیری شناخت  از توجه  با توجه به شکل باال می توان گفت که 
متخصصان به فرایندهایی همچون توجه، ادراک و حافظه، »شناخت پایه« و به انواع تفکر، 
»شناخت عالی« می گویند. هرچه از شناخت پایه به سوی شناخت عالی پیش می رویم، عمل 

بازنمایی می شود.

استدالل

قضاوت

حل مسئله

تصمیم گیری

توجه

ادراک

تفکرحافظه

احساس

تحریک گیرنده ها

شناخت عالی 

شناخت پایه
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در  انسان ها  است.  بیشتر  فهم  و  دریافت  معنای  به  »پردازش«  می شود.  پیچیده تر  پردازش 
پردازش به یک شیوه عمل نمی کنند. برخی از پردازشگران، صرفاً بر ویژگی های حسی، همانند 
اندازه و شکل ظاهری محرک، تکیه دارند: نوع پردازش در چنین حالتی، »پردازش ادراکی1« 
است. برخی دیگر سعی می کنند به ویژگی های مشترک محرک های مختلف دسترسی داشته 
باشند؛ به عبارت دیگر به مفهوم می رسند. نوع پردازش این قبیل افراد، »پردازش مفهومی٢« 

است.
هرچه پردازش ما مفهومی تر باشد، شناخت شکل گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود. با 
توجه به شکل صفحه قبل عالی ترین مرتبه شناخت حل مسئله و تصمیم گیری است. حل مسئله و 

تصمیم گیری مبتنی بر پردازش مفهومی، کارآمدتر از تصمیم گیرِی مبتنی بر پردازش ادراکی است.

 فعالیت1ـ 9

موقعیت زیر را مطالعه و نوع پردازش آن را مشخص کنید.
سارا ٥ ساله و سپیده 17 ساله با هم خواهرند و به همراه مادرشان برای خرید لباس به 
فروشگاه رفته اند. سارا با دیدن لباس قرمزی بر خرید آن اصرار دارد. برخالف سارا، سپیده 
لباس را از نظر نرمی، کیفیت، دوام و قیمت بررسی می کند و سپس تصمیم به خرید می گیرد.

کدام تصمیم گیری کارآمدتر است؟ چرا؟

ـ  1 Perceptual Processing ـ
Conceptual Processing ــ 2
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برای مطالعه     

  روان شناسی نزد پیشینیان

انسان از گذشته دور سعی کرده است »من« و »خویشتِن« خویش را بشناسد. 
در تعالیم دینی هم، سودمندترین معارف بشری را »معرفت نفس« دانسته اند. 
شناخِت ابعاد غیِر جسمانی انسانی ابتدا در معارفی همچون فلسفه مطالعه می شد. 
به تدریج، ضرورت مطالعه تجربی ابعاد روان شناختی انسان محسوس تر شد. در 
سال 1879 برای اولین بار ویلهلم وونت آلمانی در شهر الیپزیک آلمان اولین 
آزمایشگاه روان شناسی را تأسیس کرد. محققان، این سال را مبدأ شکل گیری 
روان شناسی علمی می دانند. از آن سال به بعد، روان شناسی، با شتاب بسیار و به 

مدد روش های نوین، درکشورهای مختلف رشد یافته است.
از  اسالمی  دانشمندان  آن،  از  قبل  حتی  و  زمین  مغرب  یافته های  کنار  در 
دیرباز با الهام از قرآن کریم و دیگر تعالیم دینی سعی کردند به تبیین مضامین 
روان شناختی بپردازند. از نظر قرآن کریم حیات انسان به دو شکل دنیوی )که 
مشترک با سایر جانداران است( و اخروی یا ابدی مطرح می شود )سورۀ نحل، 
آیۀ 97(. قرآن، زندگی دنیوی را متاعی فریبنده )سورۀ انعام، آیۀ ٣٢( و سرای 
آخرت را سرای زندگانی و آرامش می داند )سورۀ عنکبوت، آیۀ ٦٤(. از نظر قرآن 
کریم عامل تغییر و تحول اجتماعی، خود انسان است )سورۀ انفال، آیۀ ٥٣(. هر 

جامعه  ای از دید قرآن در گرو کردار خویش است )سورۀ بقره، آیۀ 1٣٤(.
روش    پیشگامان  از  ـ 1٥0 ق(  ٢٥٥( جاحظ 
علمیـ  تجربی است. ابزارهای شناخت انسان از 
نظر وی، حس، عقل و الهام است. ابن سحنون 
است  دانشمندانی  دیگر  از  ق(   ٢0٢ )٢٥٦ـ 
که درباره هدف های آموزشی و وظایف معلم 
ِکندی  دارد.  ارزنده ای  مطالب  آموزش،  و 
در  که  است  فیلسوفی  اولین  ـ  18٥ق(  ٢٦0(
اسالم به شرح و توصیف »نفس« و اقسام آن 

ابن سحنون )256ـ 202 ق(به شیوه ارسطو پرداخته است.
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ابونصر فارابی )٣٣9ـ ٢٥8 ق( در نظم بخشیدن 
به علوم و ایجاد هماهنگی میان آنها تالش علمی 
وافری کرده است. به نظر فارابی برای رسیدن به 
سعادت باید بعد مثبت انسان تقویت شود. از نظر او 
شکوفایی فطرت ها از طریق »آموزش« امکان پذیر 

است.
ادراک  اهمیت  بر  ق(  ـ   ٣70   ٤٢8( سینا  ابن 
شناخت  دارد.  تأکید  شناخت  جریان  در  حسی 
خودشناسی  می داند.  عقلی«  »شناخت  را  راستین 
و تربیت نفس، توجه به تفاوت های فردی، شناخت 
آموزش  رشد،  مراحل  گرفتن  نظر  در  استعدادها، 
تربیتی  روش های  و  اصول  از  تشویق،  و  گروهی 

ابن سینا است.
نفس  موضوع  در  که  دیگری  مشاهیر  جمله  از 
و مراتب شناخت، آثار علمی گرانقدری نگاشته اند، 
می توان از ابوحامد غزالی، شهاب الدین سهروردی، 

خواجه نصیر الدین طوسی، مولوی، سعدی و ابن خلدون نام برد.

این  بیشتر  که  نتیجه گرفت  اسالمی می توان  اندیشمندان  پژوهش های  اجمالی  بررسی  با 
اینکه این دانشمندان  با  مطالعات جنبه صورِی نظریه پردازی بوده است. لیکن در بعد تجربی 
آغازگران خوبی بوده اند، ولی این موضوع تداوم نیافت. خوشبختانه در عصر جدید، در دنیای اسالم، 
به خصوص در کشور عزیز ما پژوهش های چشمگیری در حوزه روان شناختی صورت گرفته است.

فعالیت1ـ 10       

را  انسانی کشور«  محققان علوم  »پر تولیدترین  با کلیدواژه  اینترنت،  از  با استفاده   
جستجو کنید و فعالیت های علمی آنها را مورد توجه قرار دهید، چه تعدادی از این محققان 

در حوزه روان شناسی فعالیت داشته اند؟

ابونصر فارابی )339ـ 258 ق(

ابن سینا )428ـ   370 ق(
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برای مطالعه     
  نقش دستگاه عصبی در فعالیت های انسان

شما در سال های گذشته در کتاب های مختلف با مبانی زیستی رفتار انسان، به 
اختصار، آشنا شدید. دستگاه عصبی، به خصوص مغز، اساس توانایی ما در زمینه 
توجه، ادراک، حافظه، تفکر و تعامل با دنیای اطراف است. در اینجا قصد نداریم 
ساختار دقیق و جزئی دستگاه عصبی، به ویژه مغز را تشریح کنیم. روان شناسان به 
این دلیل که کارکردهای روان شناختی با بخش هایی از مغز مرتبط است، مطالعه 

کارکردهای مغز را ضروری می دانند.
مغز را می توان به سه منطقه اصلی پیش  مغز، میان مغز و مغز پسین تقسیم 
کرد. این واژگان برگرفته از نحوه قرار گرفتن این بخش ها از جلو تا عقب دستگاه 

عصبی در جنیِن در حال رشد است.
پیش مغز در سمت جلو و باالی مغز قرار دارد که شامل قشرمخ، هسته های 
بین  در  است.  هیپوتاالموس  و  تاالموس  کناری،  یا  لیمبیک  دستگاه  قاعده ای، 
بخش های پیش مغز، قشر مخ اهمیت بسزایی دارد؛ چون در تفکر و سایر فرایندهای 
ذهنی نقش اساسی دارد. دستگاه لیمبیک برای هیجان، انگیزش، حافظه و یادگیری 
اهمیت دارد. موجوداتی همچون ماهی ها و خزندگان، به دلیل اینکه دستگاه لیمبیک 
رشد نایافته ای دارند، عمدتاً به صورت غریزی به محیط پاسخ می دهند. تاالموس، 
اطالعات حسی را به قشر مخ منتقل می کند. هیپوتاالموس، رفتار مربوط به بقای 

نوع را تنظیم می کند: جنگیدن، تغذیه، فرار کردن و جفت گیری. 
میان مغز، ساختار متعددی دارد که مهم ترین آن دستگاه فعال ساز شبکه ای است. 
پیام های مربوط به خواب و برانگیختگی از این طریق منتقل می شود. مغزپسین 
کارکردهای  دارای  بصل النخاع  است.  مخچه  و  مغزی  پل  بصل النخاع،  شامل 
متعددی است که مهم ترین آن کنترل فعالیت قلبی، تنفس، بلع و هضم است. پل 
مغزی شامل رشته های عصبی است که عالئم را از یک بخش به بخش دیگر مغز 

منتقل می کند. کنترل هماهنگی بدن، توازن و کشش عضالنی با مخچه است.
مطالعه کارکرد نیمکره های مغز برای روان شناسان مهم است. مغز به دو نیمکره 
چپ و راست تقسیم می شود. نیمکره چپ در زبان آموزی و حرکت  نقش مهمی دارد. 
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بخش های دو نیمکره مغز

کار  و  سر  تفکر  مانند  عالی  فرایندهای  و  حرکت  پردازش  با  پیشانی،  قطعه 
دارد. قطعه آهیانه ای با پردازش تنی ـ حرکتی سر و کار دارد. قطعه پِس سری به 

پردازش اطالعات دیداری مربوط می شود.
اگر مغز انسان آسیب ببیند، کارکرد شناختی وی مختل می شود. یکی از این 
آسیب ها اختالل عروقی است که در اثر سکته پدید می آید. وقتی جریان خون مغز 
دچار اختالل ناگهانی می شود، سکته رخ می دهد. دو نوع سکته وجود دارد: نوع 
اول سکته کم خونی1 است. این سکته زمانی اتفاق می افتد که در طی سالیان دراز، 
بافت های چربی در رگ های خونی به وجود آید و تکه ای از این بافت جدا شده، در 

سرخرگ مغز متوقف شود.
هنگامی  و  است  خون ریزی٢  سکته  دوم،  نوع 
پاره  مغز  در  خونی  رگ  یک  که  می آید  به وجود 
مغزی  خون،  سلول های  با     ریزش  شود؛     در     نتیجه 

موجود در       منطقۀ آسیب دیده، می میرند.

Hemorrhagic ــ Ischemic Stroke  2 ــ 1

نیمکره چپنیمکره راست

قطعه پیشانی

قطعه آهیانه ای

قطعه پس سری

شیار طولی
شیار مرکزی

شیار طولی

لوب آهیانه ای قطعه پیشانی

ی
سر

س 
ب پ

لو

لوب گیجگاهی

مغز تیره نخاع

ن
شی

 پی
غز

م

مخچه
ساقه مغز

افرادی که در حرکات مهارتی مشکل دارند، غالباً نیمکره چپ آنها دچار آسیب است. 
نیمکره راست، گنجینه دانش معنایی است. نیمکره های مغز و قشر مخ برای مقاصد 

عملی به چهار قطعه پیشانی، آهیانه ای، گیجگاهی و پِس سری تقسیم می شوند.
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عامل دیگری که باعث آسیب به مغز می شود، تومور مغزی یا نئوپالسم1 است. 
یکی از مهم ترین عواملی که باعث اختالالت مغزی می شود، آسیب مستقیم به 
سر است. متأسفانه در کشور، ما به دلیل بروز سوانح رانندگی و موارد مشابه دیگر، 
آسیب مستقیم به مغز خیلی زیاد است. برخورد سر با شیشه جلو خودرو یا پرت 

شدن از موتور در اثر تصادف می تواند علت بروز چنین آسیب هایی با شد.

   
همه اعضای بدن مفید و مهم هستند، اّما سیستم مغزی اهمیت مضاعفی 
دارد. چرا آن گونه که مواظب اندام های دیگر بدن همچون مو و ناخن هستیم، به 
فکر مواظبت از مغز نیستیم؟ با راهنمایی دبیر محترمتان آمار تصادفات رانندگی 
و افرادی که به دلیل تصادف سر آنها آسیب دیده است را استخراج کنید. سعی 

کنید برای کاهش این آسیب ها اقدام های پیشگیرانه ای ارائه دهید.

  روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی

اطالعات در علم روان شناسی با کمک روش های مختلفی جمع آوری می شود. به اختصار به 
برخی از این روش ها اشاره می کنیم:

مشاهده2: در مراحل اولیه پژوهش، بررسی آزمایشگاهی امکان پذیر نیست؛ در نتیجه، از 
از  بسیاری  می شود.  تبیین  مطالعه  مورد  موضوع  مشاهده،  راه 
مثاًل  آدمیان می پردازند؛  و  رفتار حیوانات  به مشاهده  محققان 
ما با مشاهده دقیق رفتار حیوانات می توانیم رفتار نوع دوستانه را 
به صورت تکاملی مطالعه کنیم. فیلم برداری از نوزادان می تواند 
جزئیات الگوهای حرکتی آنان را پس از تولد نشان دهد. مشاهده 
باید همراه با ثبت دقیق و به دور از پیش داوری شخصی باشد. 
رفتار  مشاهده  به  آزمایشگاهی  محیط  در  محققان  از  برخی 

موردنظر می پردازند.

Observation ــNeoplasms   2 ــ 1

 فعالیت1ـ 11 
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فعالیت1ـ 12     

با کمک یک دوربین ساده، واکنش های هیجانی تماشاگران مسابقه ورزشی دو تیم 
پرطرفدار را ثبت کنید. بعد از ثبت دقیق آنها سعی کنید نحوه ابراز هیجان ها و واکنش های 
عاطفی آنها را تحلیل نمایید. از نحوة واکنش های هیجانی تماشاچیان چند اصل اساسی 

را استنباط کنید.

پرسش نامه1: مسائلی را که با کمک مشاهده مستقیم امکان پذیر 
نیست، می توان با استفاده از پرسش نامه ها مطالعه کرد. در این حالت، 
محقق از خوِد فرد درباره رفتار یا افکار خاص او می پرسد. پرسش نامه ها 
باید دقیق و معتبر باشد. پرسش نامه به صورت های مختلف نمره گذاری 

می شود. از نتایج پرسش نامه ها باید با احتیاط استفاده کرد.
مصاحبه2: برخی موضوعات را نمی توان به صورت از پیش  تعیین شده مشاهده و یا با کمک 
پرسش نامه ها مطالعه کرد؛ محققان در چنین حالتی از روش مصاحبه استفاده می کنند. در این 
حالت، محقق بعد از شنیدن پاسخ سؤال قبلی، پرسش بعدی را سازمان می دهد. مصاحبه، برخالف 

گفتگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است. 
انواع مصاحبه ها با توجه به موقعیت مصاحبه شکل می گیرد. هر چند مصاحبه ها را به صورت هاي 

مختلف اجرا می کنند، ولی دو شکل »کاماًل ساختار یافته« و »  بدون ساختار« متداول تر است. 

Interview ــQuestionnaire                               2 ــ1 
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پاسخ دهنده در مصاحبه های کاماًل ساختار یافته )نظام دار( با بلی یا خیر و یا انتخاب یکی 
مصاحبۀ  است.  پرسش نامه  شبیه  مصاحبه ها،  نوع  این  می دهد.  پاسخ  سؤال  به  گزینه ها  از 
در  دارد.  وجود  بیشتری  اطالعات  اخذ  امکان  زیرا  دارد؛  ترجیح  پرسش نامه  بر  ساختار    یافته 

همه پرسی ها معمواًل از مصاحبه ساختار یافته استفاده می کنند. 
بدون ساختار  از مصاحبه  بپرسیم،  از فردی  به صورت مستقیم  را  نتوانیم موضوعی  وقتي 
فرد  کلی،  طرح  و  اصول  برخی  از  پیروی  با  شیوه،  این  در  می شود.  استفاده  )بدون  نظام( 
مصاحبه   شونده را به سمت پاسخ های مورد نظر هدایت می کنند. از این شیوه برای اخذ اطالعات 
عمیق استفاده می شود . محققان در استفاده از این شیوه باید به نکات اخالقی توجه کنند. این 

روش بسیار وقت گیر و نیازمند آموزش های ویژه است. 
آزمون ها: شاید بیش از هر روشی، افراد عادی جامعه با استفاده از آزمون های روان شناختی 
مواجه شده باشند. آزمون1 ها ابزاری برای کّمی کردن ویژگی های روان شناختی هستند. ساخت 
آزمون ها بسیار دشوار است و فرایند پیچیده ای را طی می کند. ترازو در اندازه گیری وزن استفاده  

می شود. وزن به دست آمده ارتباطی با حجم ندارد. از طرفی 
اگر چند بار با یک ترازوی سالم وزن یک شیء را بسنجیم، 
به یک عدد می رسیم. این ابزار دارای دو ویژگی مهم است: 
آزمون ها هم باید دقیقًا چیزی را اندازه گیری کند که برای 
آزمون ها در دفعات  این،  بر  آن ساخته شده است. عالوه 
متعدد اجرا باید نمره یکسان یا تقریباً یکسانی به ما بدهند. 

فعالیت1ـ 13   

با استفاده از اینترنت و با کمک دبیر درباره یکی از مفاهیم روان شناسی )مثاًل حل مسئله 
یا سبک های تصمیم گیری( یک آزمون پیدا کنید.

استفاده از آزمون ها، چگونگی اجرا و تفسیر آن باید به همراه سایر روش ها باشد. استفاده افراد 
کم تجربه از آزمون ها، بیش از آنکه راه گشا باشد، مشکل آفرین است.

Test ــ1 
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برای مطالعه     

روش های نوین گردآوری اطالعات
به دلیل دسترسی به فناوری های جدید و روش های نوین عصب شناختی، 
نرم افزارهای  از  روان شناسان  اغلب  است.  گرفته  شکل  جدیدی  روش های 
رایانه ای برای مطالعه پدیده موردنظر استفاده می کنند. در فصول دیگر این کتاب 

به برخی از این نرم افزارها اشاره خواهیم کرد.
را  مغز  کارکردهای  نوین،  روش های  از  استفاده  با  روان شناسان  از  بسیاری 
که  است  )رشته عصبی(  نورون  بیلیون  مغز شامل حدود ٥0  می کنند.  مطالعه 
ارتباط باشند. با روش های  با ده هزار نورون دیگر در  از آنها می توانند  هریک 
مغز  در  فعالیت  یک  درگیری  زمان  و  مناطق  می شود  سعی  مغز  مطالعه  نوین 
ثبت شود. روش هایی همچون »پتانسیل های وابسته به رویداد، برش نگاری با 
 ،)FMRI( تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی ،)PET( انتشار پوزیترون
جمجمه  سراسر  مغناطیسی  تحریک  و   ،)MEG( مغز  مغناطیسی  موج نگاری 
)TMS(« از جمله این روش ها هستند. تهیه نوار مغزی و استفاده از MRI یکی از 

متداول ترین ابزارهای بهره گیری از این روش ها است.

یکی از روش های نوین مطالعه مغز
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  مهم ترین گرایش های روان شناسی

در این فصل با کلیات روان شناسی آشنا شدید. روان شناسان، با توجه به حوزه 
مورد عالقه، گرایش هایی همچون روان شناسی تربیتی، روان شناسی شناختی، 
روان شناسی سالمت، روان شناسی اجتماعی، روان شناسی صنعتی و سازمانی، 
روان شناسی رشد و خانواده، روان شناسی ورزشی، روان شناسی بالینی، کودکان 
استثنایی و... دارند. با توجه به عالیق و توانمندی، روان شناسان در محیط های 
مختلف به آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی مشغول اند. روان شناس، 
بعد از اخذ دیپلم، چهار سال در دانشگاه در مقطع کارشناسی روان شناسی تحصیل 
می کند. سپس حدود سه سال در یکی از گرایش های ذکر شده به تحصیل ادامه 
می دهد. بعد از دریافت کارشناسی ارشد، به مدت چهار سال در مقطع دکتری 
تفاوت  روان پزشک  با  روان شناس  می کند.  تحصیل  روان شناسی  تخصصی 
دارد. روان  پزشک کسی است که بعد از دوره پزشکی عمومی، ٣ سال در زمینه 
با کمک  اختالالت روانی، تشخیص و درمان، آموزش می بیند. روان پزشکان، 

درمان های دارویی اختالالت روانی را درمان می کنند.
اکنون که در پایان این فصل با مفاهیم پایه ای و بنیادی روان شناسی آشنا 
شدید، توجه شما را به مطالعه فصل بعدی این کتاب، یعنی روان شناسی رشد 
معطوف می کنیم. آیا می توانید حدس بزنید در فصل بعد درباره چه مفاهیمی 

خواهید خواند؟
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جمع بندی درس

دانش آموز عزیز! با توجه به آنچه در این درس فرا   گرفتید مهم ترین پیام درس را به 
شکلی خالقانه با استفاده از کلمات )درخت، بلبل، عینک، رایانه( در سه یا چهار عبارت 

نوشته و در کالس بخوانید. 

عبارت خالقانه من: ....................................................................................... 
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 .......................................................................................................................
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  واژگان اصلی

علم ، مسئله ، فرضیه ، قانون ، نظریه ، سطح صوری و تجربی ، روش علمی ، 
متغیر، تعریف عملیاتی ، تکرارپذیری ، رفتار ، شناخت ، پردازش ادراکی ، پردازش 

مفهومی ، دستگاه    عصبی، مشاهده ، مصاحبه ، پرسش نامه ، آزمون.

 .......................................................................................................................

 .......................................................................................................................
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