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  مقدمه
 عنوان يك علم تجربي شناخته شد بهميالدي  1879در سال : شناسي روان. 

 كند؟ انسان چگونه رفتار مي«: شناسي سؤال اساسي در علم روان«  
 هاي تجربي قابل بررسي باشد، به اين سؤال پاسخ دهد ساده و مستقيم كه با روشنسبتاً كوشد با طرح مفاهيمي  روان شناسي مي.  

  

  شناسي ي روان ي مطالعه فايده
  .كنند انديشند و عمل مي هاي معيني مي بفهميم چرا افراد به شيوه

  . هاي خودمان بصيرت حاصل كنيم ها و واكنش نسبت به نگرش  :كند شناسي به ما كمك مي روان
  . شود، ارزيابي كنيم شناسي مطرح مي كه به نام روانرا ادعاهايي 

  روان شناسي علمي 
 كند شاخه اي از علم تجربي است و از قواعد اين علم استفاده مي ،وان شناسي علمير .  
 اهداف روان شناسي علمي :  

  .پذيري رويدادها را در خود دارد ها،  با استفاده از روش تجربي كه امكان آزمون توصيف پديده: اولين هدف - 
 .هاست و موجب افزايش جايگاه و اعتبار علمي مي شود هي توصيف تجربي از پديد مستلزم ارائه: بيني دقيق پيش - 

 .ي علت و معلولي را مورد توجه قرار دهد تواند رابطه شناس مي ي بااليي از اعتبار باشد، روان بيني داراي درجه اگر پيش - 

  روش تحقيق علمي
  ،جوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين استو جست فرايندروش علمي.  
 طور منظم مورد بررسي قرار گيرند و در صورت لزوم تغيير يابند ها به ها بايد تجربي بوده و نظريه وش علمي، دادهدر ر .  
 دهد آن مورد توجه قرار ميحداكثر  درپذيري را  تجربه ياپذيري  سه ويژگي كه آزمون :  
  .يرهاي تأثيرگذار را به حداقل رساندبايد اثر ساير متغ ،براي بررسي تأثير يك متغير بر متغير ديگر: كنترل) 1

براي بررسي تأثير خواب  بر توانايي رانندگي بايد ساير متغيرها مثل تجارب و مهارت در رانندگي را به حداقل رساند :مثال .  

  . ي نشان دادگيري كرد يا به صورت كم ها را اندازه هاي مورد نظر تا بتوان آن ي تعريف دقيق از واژه ارائه: تعريف عملياتي) 2

 ها و به حداقل رساندن ميزان ابهام اين واژه... تعريف دقيق از پرخاشگري، اضطراب و  ي ارائه :نكته.  

  .هاي متفاوت به نتايج يكسان دست يابيم هاي مكرر با آزمودني يعني در آزمايش: تكرارپذيري) 3

هاي مكرر رسيد به نتايج يكساني در آزمايششوند كه بتوان  دهي مي اي سازمان گونه تحقيقات علمي به :مثال .  

 هاي مورد نظر است يك نظام كلي براي تبيين پديده: ي علمي تعريف نظريه.  
 شود انجام مي» قياس«و » استقرا«مكمل فرايندي علمي از طريق دو  يك نظريه .  
 ي علمي است اولين قدم در رسيدن به يك نظريه: استقرا.  

  .پذير است هاي منظم با روش تجربي امكان دهآوري دا از طريق جمع
 ي مورد نظر ي قابل بررسي تجربي در مورد پديده حدس اوليه: فرضيه. (شود ابتدا، پس از مشاهدات اوليه، فرضيه ارائه مي: قياس (  

  . شود ئه ميآوري اطالعات و آزمايش و بررسي ارا ي فرضيه از طريق جمع كننده هاي تأييد فرضيه، داده ي پس از ارائه
  .يابيم ي علمي دست مي در صورت تأييد فرضيه به نظريه

  .ي جديد ارائه شود بايد در نظريه تجديد نظر گردد و يا نظريه ،در صورت عدم تأييد فرضيه
پيش روي داشـته و  هاي زيادي  هاي موردنظر روش تجربي را دارد ولي براي رسيدن به اين امر، يعني تجربي بودن، چالش شناسي علمي ويژگي روان

ي آن، انسان است؛ زيرا انسان به دليل پيچيدگي و به علت رعايت بسياري مالحظات انسـاني و   مورد مطالعه  ها، موضوع يكي از چالش. خواهد داشت
  .هاي مورد مطالعه تفاوت دارد اخالقي با ساير پديده

)شناسي كليات روان(فصل اول 
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  شناسي موضوع روان
 است هاي روانيفرايندشناسي، رفتار و  موضوع روان .  
 ي مستقيم و غيرمستقيم ي حركات، اعمال و رفتارهاي قابل مشاهده يهكل: رفتار.  
 ت و دراك، زبان ، هيجان، شخصير، احساس، اتفك: ي اعمال رواني مثل كليه: هاي روانيفرايند… 

  رويكرد 
 آن رفتار را بررسي كردهايي است كه بتوان از طريق  راهي براي توضيح و تبيين  رفتار و شيوه: تعريف رويكرد .  
 شود اي براي توصيف و تبيين رفتار كافي نيست به همين دليل از انواع رويكردها استفاده مي هيچ رويكرد يگانه. 

  گرا كاوي، رفتاري، شناختي، انسان شناختي، روان زيست: از  اند عبارتشناسي  در روانپنج رويكرد اصلي.  

  شناختي رويكرد زيست
  كند عصبي توصيف و تبيين مي ـ هاي زيستي براساس فعاليترفتار را.  
 فرض بر اين است كه رفتار، تفكر، احساس، انگيزش، هيجان، سالمت و بيماري با ساخت فيزيولوژيكي مرتبط است.  

زيست شيميايي مغز باشد فرايندي كاركردهاي نامناسب در  تواند نتيجه افسردگي مي :مثال.  

 ي خاصي از مغز است و بـه   قهافراد متوجه شد، عدم توانايي در سخن گفتن ناشي از نارسايي در منط مرگاز پس برداري  تكه از طريق :پل بروكا
  .بندي كنش مغز پي برد منطقه

 ي بافت مغز در ايجاد رفتار، نقش مهمي دارد مقدار از بين برده شده كه با استفاده از روش عضوبرداري نشان داد :لشلي.  

 ي عمل جراحي يا سوزاندن با الكترود وسيله هايي از مغز به برداشت قسمت: برداري روش عضو :نكته.  

 حيوانات و انسان  در مورد تغييرات فيزيولوژيكي مرتبط با فشار رواني درپژوهش قدم  پيش :سليه  
شناختي  در تعامل با عوامل رواناست كه تغييرات بدني  ناشي از تغييرات هورموني، زيست شيميايي و ديگر ،استرس: ي تطابق عمومي ي نظريه ارائه 

  .آيد وجود مي ي فشار رواني به هنگام تجربه

  كاوي  رويكرد روان
 روان كاوي : نام نظريه و روش درماني فرويد  
 داردي دوران كودكي تأكيد  در تبيين و توصيف رفتار به نيروهاي ناخودآگاه و تعامل بين غرايز ذاتي و تجارب اوليه .  
 ؛كننـد  سالي مشكالتي را ايجاد مي غرايز، بنيادهاي بدني دارند و اگر ارضا نشوند، در بزرگ. آيد براساس آن نوزاد با غرايز زيستي و ذاتي به دنيا مي 

  .شود مي سالي موجب بروز وابستگي بيش از حد، كمبود و يا عدم ارضاي دهاني براي مثال، عدم ارضاي نياز كودك به تغذيه، در بزرگ
 شود بر اساس اين رويكرد نيروهاي ناخودآگاه موجب برانگيخته شدن رفتار مي.  
 »رسد به سازگاري مي …سركوبي، انكار و : هاي دفاعي از قبيل با استفاده از مكانيسم» خود.  
 ي  برانگيختـه   اساتي در رؤياها و رفتارهايكنند و ممكن است چنين احس ي آگاهي عمل مي طور غيرمستقيم و خارج از حيطه احساسات و افكار به

  .هاي كالمي بروز كند ناخودآگاه، مانند لغزش
 كشف ناخودآگاه : ترين درك ما از اين نظريه مهم  
 هاي منطقيشوند كه با ساز و كار ي ما وارد مي آگاهانه ي ناخودآگاه فرويد جوابي است براي اين كه بدانيم چرا بعضي اوقات عواملي در رفتار نظريه، 

  .شوند توصيف و تبيين نمي
 ي فرويد به شدت جبرگراست، زيرا نظريه :  
  . گيرد ساالن توسط تجارب دوران كودكي شكل مي شود و رفتار بزرگ معتقد است رفتاركودك توسط نيروهاي ذاتي تعيين مي) 1
 . شمارد يش از حد ناچيز ميي آزاد و عوامل محيطي را ب هاي زيستي ارائه شده و نقش اراده براساس مدل) 2

 تواند اكثر رويدادهاي سه سال اول زندگي خود را به ياد آورد فرويد معتقد است تقريباً هيچ كس نمي .  
 ي نزديك با افرادي معين و احساس امنيت بيش تر در حضور اين افراد تمايل كودك به برقراري رابطه :دلبستگي.  
 ي فراتر از نياز به غذاستفرزند چيز -دلبستگي مادر :هارلو.  
 سالي ارتباط  زندگي، با ناتواني او در برقراري ارتباط نزديك در بزرگ ي ناتواني در برقراري پيوند دلبستگي با مادر يا مراقب در سال هاي اوليه :بالبي

  .دارد
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  رويكرد رفتاري 
 يا لوح سفيد است و تمام رفتارهاي ما اكتسابي است ي توخالي و انسان هنگام تولد شبيه جعبه :پيش فرض اساسي اين رويكرد.  
 دهيم هايي هستيم كه در واكنش به محيط مي ها و پاسخ گيري محرك ي شكل ما نتيجه.  
 ناميم به همين دليل آن را رفتارگرايي مي. ي رفتارتوجه ندارد  كند و به ريشه به رفتار قابل مشاهده تأكيد مي.  
  دهد است، زيرا آگاهي، ذهن، تجربه و هيجانات را مورد غفلت قرار مي) شينيما( رويكرد مكانيستييك.  
 شمارد داند و نقش عوامل دروني را بيش از حد ناچيز مي عوامل صرفا ًمحيطي مي جبرگرايانه است، زيرا رفتار را ناشي از.  

  

 رفتار درماني :  
  : طلوب، از قبيلحذف رفتارهاي ناسازگارانه و جايگزين كردن رفتارهاي م: هدف
 شود تـا فـرد بتوانـد     تدريج ارائه مي زا به ترس شود و سپس عامل  براي كاهش يا از بين بردن اضطراب، ابتدا آرامش داده مي: زدايي منظم حساسيت

  .تماس واقعي و بدون اضطراب با آن داشته باشد
 درمان اعتياد يا ديگر رفتارهاي ناخواسته: درماني بيزاري  
 هاي جسماني مثل تپش قلب و فشار خون را كه پاسخ هاي خودكار هستند، فراينددهد تا  تكنيكي كه به افراد آموزش مي: خوراند زيستي پس :نكته
  . كنند مهار

  رويكرد شناختي
 هاست سازي و يادآوري داده داد، ذخيره هايي چون درونفرايندي  كند كه دربرگيرنده ذهن را به يك رايانه تشبيه مي.  
 شود كند كه يك نظام پردازش اطالعاتي وجود دارد كه اطالعات را تغيير داده و يا انتقال داده مي فرض مي.  
 بـه  ) … داد، يـادآوري و  داد، بـرون  ماننـد درون ( .ها وجود ندارد آن  ي مستقيم و مشاهده  هايي كه امكان بررسي بررسي پديده: آن  مشكالت  يكي از

  . كند هاي ماشيني استفاده مي براي اين منظور از مدل. شناختي را توصيف و تبيين كند هاي روان شبيه شده تا بتواند پديدهبه رايانه ت ،همين دليل
 هاي ماشيني بنا نهاده شده است و انسان به  گيرد بر مدل هاي شناختي كه در آن صورت مي رويكرد مكانيستي است، زيرا تبيين: انتقاد وارد بر آن

  . اشين قلمداد شده و تفاوت انسان و ماشين ناديده گرفته شده استعنوان يك م

  گرا رويكرد انسان
 كاوي قرارگرفته است بين دو رويكرد رفتاري و روان.  
 گذاري كرد ي نامشناس ابراهام مازلو اين رويكرد را نيروي سوم در روان .  
 ودشكوفايي در نظر گرفته استانسان را به عنوان فردي آزاد و داراي استعداد براي رشد و خ.  
 ها مرتبط است هاي منحصر به فرد انسان با تجربه(و هشيار فرد مرتبط است ) ذهني(هاي غيرعيني  با تجربه (.  
        فرض اين ديدگاه اين است كه هر فردي مسئول رفتار خويش است و براي انتخاب سرنوشت خود آزاد بـوده و تحـت تـأثير عوامـل خـارجي قـرار

  .كند به تجربه از منظر دروني نگاه مياين ديدگاه ي رفتار خود است، زيرا  كننده رد؛ به عبارت ديگر او تنها كنترلگي نمي
 تفاوت اين رويكرد با رويكردهاي ديگر :  
از منظـر بيرونـي در نظـر     ،ساير رويكردها به تجربه از يك منظر بيروني تأكيد دارند، مانند رويكرد رفتاري كه هيجان را كه يك امر دروني اسـت  -1

دانند كه خود فرد نسبت  ي دروني مي تجربهيك گرايان هيجان را به عنوان  اما انسان. كند هاي قابل مشاهده توصيف و تبيين مي گرفته و با واكنش
  .به آن آگاهي دارد

هـاي فـردي را بـه     ها ويژگـي  زيرا معتقد است اين روشداند؛  ي انسان نامناسب مي هاي علمي مرسوم را براي مطالعه اين رويكرد استفاده از روش -2
 .ها توجه دارند تر به رفتار مشترك انسان رسانند و بيش حداقل مي

  چـالش   هاي جبرگرايانه را به به رفتار انسان نگاه مثبت داشته و بر پذيرش مسئوليت فردي تأكيد دارد، بنابراين ديدگاه: ي مثبت اين رويكرد نكته
  .كشد مي

  كنند؛ زيرا هر فردي  ها تجربه مي تواند همان چيزي باشد كه آن  دهند كه نمي هايي را از خود ارائه مي در اين رويكرد افراد گزارش: نتقاد وارد بر آنا
پـذير نيسـتند؛ در    شـوند و آزمـايش   اي مبهم معرفي مي ها در اين رويكرد به گونه كند بهترين تصوير را از خود ارائه دهد؛ بنابراين، نظريه سعي مي

  .ها وجود ندارد نتيجه، امكان تأييدپذيري آن
  گذاري كرد كنند، بنيان گرايان از آن استفاده مي محوري را كه انسان ـ ي مراجع روش مشاوره :كارل راجرز.  

  .محوري براي فهم رفتار فرد، درك دنياي دروني اوست -وي دريافت بهترين روش مراجع
  ي افراد، ذاتي هستند شوند و در همه بندي مي مراتبي طبقه نيازهاي انسان به صورت سلسلهمعتقد بود   :مازلو.  

  .اهميت گردند تر بايد حداقل تا قسمتي ارضا شوند تا نيازهاي باالتر با نيازهاي سطوح پايين
  .دانست ارضاي نيازها مي نياز به خودشكوفايي، نياز براي تحقق خود و درك كامل توانايي فرد را به عنوان اوج پيشرفت در
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  شناسي علمي  هاي تحقيق در روان روش

 شناسـي  غيـر    از اين طريق از روان. ( استفاده از مدارك و شواهد تحقيقي كه مبتني بر تحقيق تجربي است :شناسي علمي راه و روش روان

  .)شود علمي جدا مي

 كنند يبيني و كنترل رفتار كمك م ها به فهم، تبيين، پيش اين روش.  

 ي طبيعي بستگي و مشاهده روش آزمايشي، مطالعات هم: از  اند ها عبارت چند نمونه از آن.  

  روش آزمايشي

 دهد كه هر دوي  متغير را مورد بررسي قرار مي وفرضيه، د. زند براي بررسي اين فرضيه، آزمايشگر، دست به آزمايش مي. شود ابتدا فرضيه مطرح مي

  .تواند تغيير يابد آزمايش مياين متغيرها در طول 

 شود مي  طور مستقيم توسط آزمايشگر دستكاري به: متغير مستقل :متغيرها.  

  .گويند شناسي علمي به آن علت مي از لحاظ واژه

  .تحت تأثير متغير مستقل قرار دارد: متغير وابسته

  .گيري و ارزيابي شود تواند اندازه جنبه هايي از رفتار است كه مي

  .گويند شناسي علمي به آن معلول مي ظ واژهاز لحا

 خواهيم بدانيم كه آيا متغير مستقل تغيير در رفتار ايجاد كرده است يا نه؟ زيرا مي: علت ارزيابي متغير وابسته  

 توانيم بگوييم  يجه ميدر نت. كنترل متغير مستقل؛ يعني، ثابت نگه داشتن ساير متغيرها به غير از متغير وابسته: يترين اصل روش آزمايش مهم

  .هرگونه تغيير در متغير وابسته ناشي از تغيير در متغيير مستقل بوده است

 سازد ي علت و معلولي را فراهم مي گيري رابطه يجهامكان نت: هاي روش آزمايشي ويژگي يكي از.  

 كنترل شده استتكرارپذير بودن آن است كه مستلزم ايجاد شرايطي كامالً : از مزاياي اصلي اين روش.  

 از معايب اين روش:  

  .گيرد شود و شكل مصنوعي مي بررسي زندگي واقعي در شرايط آزمايشگاهي موجب خارج شدن آن از حالت طبيعي مي - 1  

  .شود آن از حالت طبيعي خارج مي هاي رواني را با اين روش بررسي كرد؛ زيرا رفتار در توان ويژگي تر مواقع نمي در بيش - 2  

  بستگي  لعات هممطا

 متغير وابسته و مستقل در آن مطرح نيست( .شود در اين روش روابط بين متغيرها بررسي مي.(  

 بستگي را نشان خواهد داد ترين هم هر قدر بين دو متغير نزديكي وجود داشته باشد، بيش.  

 تري از روش  شود؛ بنابراين، اين روش در سطح پايين استنباط نميبستگي  هاي هم ي علت و معلولي از طرح رابطه: تفاوت اين روش با روش آزمايشي

  .گيرد آزمايشي قرار مي

 مزاياي اين روش:  

اسـتعمال  : ثالمبراي . (ها را با روش آزمايشي مورد مطالعه قرار داد توان آن گيرد و نمي بستگي صورت مي ها فقط از طريق هم انجام برخي بررسي -1

  .)شود هاي جسماني مي يدخانيات باعث بروز بيمار

  .توان تعداد زيادي از متغيرها را در زمان محدود مورد مطالعه قرار داد كه از طريق روش آزمايشي امكان پذير نيست در اين روش مي -2

اي ميان تماشاي  رابطه براي مثال اگر مشخص شود هيچ. سازد كند و نياز به مطالعات آزمايشي را منتفي مي اين روش اطالعات مفيدي را فراهم مي -3

  .خشونت در تلويزيون و رفتار پرخاشگرانه وجود ندارد، ديگر نيازي به مطالعات آزمايشي نيست
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  ي طبيعي  مشاهده

 گيرد رفتار بدون دخالت آزمايشگر مورد بررسي قرار مي.  

 اهده كردوي رفتار حيوانات را در محيط طبيعي مش(. چون لورنز معرفي شد توسط كردارشناسان هم.(  

 استفاده از اين روش براي بررسي رفتار انسان: آندرسونبستگي  ساز مطالعات در مورد رفتار دل زمينه  

 مزاياي اين روش:  

  .شود، رفتار آنان طبيعي باشد عدم اطالع افراد مورد مشاهده موجب مي -1

  . آيد دست مي زمايشي اطالعات مفيدتري بهبا استفاده از اين روش در مقايسه با روش آ -2

 معايب اين روش:  

  عدم كنترل آزمايشگر روي رفتار -1

  .ي علت و معلولي را از اطالعات حاصل از آن به دست آورد توان رابطه نمي -2

  هاي تحقيق حوزه

 شود نجام ميها و مؤسسات پژوهشي ا تر در دانشگاه شناسي يك امر آكادميك بوده و بيش تحقيق در روان.  

  : شناسي عبارت اند از هاي تحقيق در روان حوزه

  ي تحقيقات كاربردي ي تحقيقات بنيادي و حوزه حوزه

  ي تحقيقات بنيادي حوزه

 باشد طور خاص رفتار مي ي مورد نظر و به در پي افزايش فهم ما در پديده  .  

  ي تحقيقات كاربردي حوزه

  شناسي در زندگي روزمره است اي روانه لي از يافتهمي ع هدف آن استفاده .  

هاي مغزي  توانند در فعاليت آموزان افزايش داد و يا كيفيت آن را بهبود بخشيد يا چگونه داروها مي توان ميزان خواندن را در دانش كه چگونه مي بررسي اين :مثال

  .اثر گذاشته و موجب تغيير رفتار غير عادي شوند

  يشناس حوزه هاي شغلي و روان

 پردازند، از جمله هاي مختلف به فعاليت مي شناسان در حوزه روان :  

 .ي فروش و تبليغات ، نمايندهير روابط عمومي، متصدي وامبه عنوان مدير پرسنلي، مد: تجارت ي حوزه -

   .يشناس شاوره و رواني كودك، دستيار م ي شغلي و تحصيلي، مشاوره عنوان مددكار، مشاوره به: انساني ـخدمات اجتماعي  ي حوزه -

 .گر تحقيق ، دستيار تحقيق و تحليلمحقق بازاريابي، به عنوان دستيار بهداشت رواني،  دستيار آماري: تحقيق ي حوزه -
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 شناسان زير مراجعه كند؟كنيد به كدام يك از روانبه فردي كه دچار افسردگي شده است پيشنهاد مي   .1

  فيزيولوژيكي) د  باليني  )ج  آموزشگاهي ) ب  تربيتي) الف
  مقدمه

 هاي علمي است؟هاي فرضيهكدام گزينه از ويژگي   .2

  .معين نيستند) ب    .اي ندارند ساختار ويژه) الف
  .غيرقابل اجتناب هستند) د    .پذيرند تجربه) ج

  88گيالنغرب، فاطميه ـ 

 باشد؟هاي روش علمي يا روش تحقيق علمي نمي يك از ويژگي كدام   .3
  تكرارپذيري) د  تعريف عملياتي ) ج  متغير ) ب   كنترل) الف

  90پاوه ـ 

 ؟نداردكدام مورد تأثيري در به حداكثر رساندن آزمون پذيري   .4

  تكرار پذيري) د  تعريف عملياتي ) ج  توصيف ) ب  كنترل ) الف
  شناسي علمي روان

ي با ساخت فيزيولوژيكي ها، سالمت و بيمارها، هيجانبا توجه به كدام رويكرد، رفتارها و حتي احساس   .5
 مرتبط است؟

  شناختي) د  رفتاري) ج  شناختي زيست) ب  كاوي روان) الف
  دار تهران، هدف

 هاي مغز و سيستم هورموني تأكيد دارد؟شناسي براي بررسي رفتار آدمي به تأثير فعاليتكدام رويكرد در روان   .6

  يشناخت) د    گرا انسان) ج  شناختي زيست) ب  رفتاري) الف
  شهر، ادباسالم

 كند؟ را مطرح مي»ها در ايجاد رفتار به چه ميزان است؟نقش ژن«كدام رويكرد اين سؤال كه   .7

  شناختي زيست) د    رفتاري) ج  گرا انسان) ب  شناختي) الف
  لزهراءبوكان، ا

 ؟مغز قرار دارديكرهمترتيب مركز تفكر كالمي و تفكر فضايي در كدام ني به   .8
  راست ـ راست) د  چپ ـ چپ ) ج  ـ چپ راست) ب   چپ ـ راست) الف

  90مشهد، مشكوه ـ 

 شناختي بود؟گذار كدام مكتب روانفرويد مؤسس و بنيان   .9

 كاوي روان) د  شناختي زيست) ج  شناختي) ب  يرفتار) الف
  شهريور 17قوچان، 

 يك از تعاريف زير است؟كاوي معتقد به كدام ديدگاه روان   .10
  .ي و ناهشيار قرار داردانسان تحت تأثير عوامل غريز) الف
  .شود هاي بيروني كنترل مي ي محرك وسيله رفتار به) ب
  .شوند هاي مغزي و عوامل زيستي سبب ايجاد رفتار مي مكانيسم) ج
  .شوند هاي عصبي سبب بروز رفتار مي هاي زيستي و فعاليت كنش) د

  شناسي رويكرد در روان

 ؟كند نميهشيار ذهن به چه صورت بروزنايشده به حيطههاي رانده نيازها و خواسته   .11

  هاي كالمي لغزش) ب  ناخودآگاه ي رفتارهاي برانگيخته) الف
  روياها) د    ها هيجان) ج

 شهر قدس، پويندگان

ي تو خالي و  هاي ما اكتسابي است و انسان به هنگام تولد شبيه يك جعبهبراساس كدام رويكرد تمام رفتار   .12
 لوح سفيد است؟

   گرا انسان) د  شناختي) ج  رفتاري) ب  كاوي روان) الف
 93سال  5ي  تهران ناحيه

 ؟شناس به شدت جبرگراست ي كدام روان نظريه   .13

  اريكسون) د  مازلو) ج  فرويد) ب  پياژه) الف
  شناسي رويكرد در روان

 پيش فرض كدام رويكرد بر اين نكته است كه تمام رفتارهاي ما اكتسابي است؟   .14

  كاوي رويكرد روان) د  رويكرد رفتاري) ج  گرا يكرد انسانرو) ب  رويكرد شناختي) الف
  شناسي رويكرد در روان

 باشدصحيح ميگزينهتعيين كنيد كدام  

  مرجع
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 .است…هاي مشهور در روش رفتار درماني يكي از روش   .15
  خوراند زيستي پس) د  اي حركت مشاوره) ج  زدايي منظم حساسيت) ب  دارو درماني) الف

  شناسي رويكرد در روان

ها را كم اهميت جلوه  ي رفتار تمركز نكرده و نقش آنوني و ريشهشناسان بر عوامل درروان …در رويكرد    .16
 .دهند مي

  گرا انسان) د    رفتاري) ج  شناختي) ب  كاوي روان) الف 
  ابهر، ايران

 شناسي است؟يك از رويكردها در روانتقويت و تنبيه از مفاهيم كدام   .17

  كاوي روان) د    شناختي) ج  رفتاري) ب  گرا انسان) الف
  يانمشهد، فرهنگ

 كند؟كدام رويكرد براي توصيف و تبيين رفتار از مدل هاي ماشيني استفاده مي   .18

  گرا انسان) د    كاوي روان) ج  شناختي) ب  شناختي زيست) الف
  شناسي رويكرد در روان

را برحسب فرايندهاي ذهني مؤثر در آن تبيين كنيم، كدام رويكرد موردنظر »رد شدن از خيابان«اگر رفتار   .19
 است؟

  شناختي زيست) د    گرا انسان) ج  شناختي) ب  كاوي روان) فال
  مشهد، شفيعي 

 شناختي توجه داشته است؟ شناس به بررسي ارتباط بين زبان و تفكر بپردازد به كدام رويكرد روان اگر روان   .20

  كاوي روان) د    رفتاري) ج  شناختي زيست) ب  شناختي) الف
  دزفول، پيشتازان

 شود؟تر تأكيد مييك از موارد زير بيشكدامگرا بر در رويكرد انسان   .21

  هاي قابل مشاهده پديده) ب    هاي ناهشيار انگيزه) الف
  شناختي تغييرات زيست) د    ي منحصر به فرد تجربه) ج

  مشهد، شفيعي

 .هاي علمي را به چالش بكشاندهاي جبرگرايانه روشتوانسته ديدگاه…گرا با پذيرش رويكرد انسان   .22

  مسئوليت فردي) ب  ي انساني قابل مشاهدهرفتار ) الف
  هاي هيجاني تجربه) د    هاي فردي گزارش) ج

  93طوبي ـ سال 

 باشد؟پذير نميشناسي آزمايشكدام رويكرد در روان   .23
  رويكرد رفتاري) د  رويكرد شناختي ) ج  رويكرد روانكاوي) ب  گرا رويكرد انسان) الف

  شناسي رويكرد در روان

مان ناهنجاري يك كودك در سه محل خانه، مدرسه و باشگاه ورزشي رفتار او را ثبت شناسي جهت در روان   .24
 او از كدام روش استفاده كرده است؟ . و ضبط نمود

  همبستگي) د  آزمايشي) ج  ي طبيعي مشاهده) ب  ي موردي مطالعه) الف
  بوكان، الزهراء

 ي طبيعي كدام مورد صحيح است؟ در مورد مشاهده   .25

    .شود معلولي از آن استنباط مي روابط علت و) الف
  .دهد شده مورد بررسي قرار مي رفتار را در شرايط كنترل) ب
  .دهد مي دست  در مقايسه با روش آزمايشي اطالعات كمتري به) ج
  .توسط كردارشناسان معرفي شد) د

  دار تهران، هدف

در . ان مورد بررسي قرار دادآموزمحققي در يك پژوهش، اثر ورزش صبحگاهي را بر پيشرفت تحصيلي دانش   .26
 .است …متغير  …تحقيق مذكور، 

  ورزش صبحگاهي ـ وابسته) ب  پيشرفت تحصيلي ـ مستقل) الف
  ورزش صبحگاهي ـ كنترل) د  پيشرفت تحصيلي ـ وابسته) ج

  دزفول، حجاب

راب دسـت آوريـم، ميـزان اضـط    كه بخواهيم تأثير ميزان اضطراب را در كاهش عملكرد افـراد بـه درصورتي   .27
 نمايانگر چيست؟

  گروه آزمايش) د  گروه كنترل) ج  متغير وابسته) ب  متغير مستقل) الف
  سلماس، شاهد

ها را به وقتي يك محقق براي بررسي تأثير يك متغير ديگر، ساير متغيرات تأثيرگذار را شناسايي و تأثير آن   .28
 حداقل برساند از چه فرايندي استفاده كرده است؟

  تعريف عملياتي) ب                              تكرارپذيري) الف
  ها توصيف پديده) د    كنترل) ج

هاي تحقيق در  روش
  شناسي علمي روان
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او . خواهد اثر روش درماني مراجع ـ محوري را بر روي درمان اختالالت اضطرابي بررسي كند پژوهشگري مي   .29
كدام . اجرا نكرد) B(درمان مراجعان مركز اجرا ولي در ) A(روش مراجع محوري را بر روي مراجعان مركز 

 گزينه صحيح است؟

  گروه آزمايش: (B)مراجعان مركز ) ب  متغير وابسته: اختالالت اضطرابي) الف
 گروه كنترل: (A)مراجعان مركز)د متغير وابسته:روش مراجع ـ محوري) ج

  بوكان، آزادي

  ثابت نگه داشته شود؟جز متغير مستقلچرا بايد همه چيز به»طرح آزمايش«در    .30
  .تا بتوانيم متغير وابسته را از متغير مستقل جدا كنيم) الف
  .تا بتوانيم تأثير متغيرهاي ديگر را بررسي كنيم) ب
  .تا بتوانيم عملكرد فرد را در رابطه با متغير وابسته بررسي كنيم) ج
 .ي در متغير مستقل بوده استي دستكارتا بتوانيم بگوييم هرگونه تغيير در متغير وابسته نتيجه) د

  90فر ـ  تهران، صنيعي

هـا را بـه هنگـام بـازي در      هـا رفتـار آن  ي رفتار كودكان پيش دبستاني، ساعتوقتي محقق جهت مطالعه   .31
 نمايد، در اين شرايط او از كدام روش استفاده نموده است؟ مهدكودك نظاره مي

  يابي زمينه) ب                              مطالعات همبستگي) الف
 روش آزمايشي)د  ي طبيعي مشاهده) ج

هاي تحقيق در  روش
  شناسي علمي روان

  .خصوص رفتار است ي مورد نظر و بههدف اصلي در تحقيقات كاربردي گسترش و افزايش دانش ما در پديده   .32
  غلط  صحيح

  90شوشتر، شرافت ـ 

 .ت يا نادرست بودن عبارات زير را معين كنيددرس   .33
  .ميالدي به عنوان يك علم تجربي شناخته شده است 1879شناسي از سال  روان) الف
  .ي آن انسان است شناسي موضوع مورد مطالعه هاي مهم روان يكي از چالش) ب
  .اولين قدم در ايجاد دانش قياس است) ج
 .استرويكرد شناختي يك رويكرد مكانيستي) د

  رشددبيرستان 

هـاي اصـلي در    يـك از حـوزه  هاي عقالني، جسماني، هيجاني و اخالقي در رشد نشانگر كدام توجه به جنبه   .34
 شناسي است؟ تحقيقات محض روان

  هاي فردي تفاوت) د    رشدي)ج شناختي)ب اجتماعي) الف
  دار  تهران، هدف

هـاي اصـلي در    يك از حوزه نشانگر كدام…دي وها شامل هوش، شخصيت، رفتار غير عا تفاوت بين انسان   .35
 شناسي است؟ تحقيقات محض روان

  ي رشدي حوزه) ب    ي شناختي حوزه) الف
  هاي فرديي تفاوتحوزه)د  ي اجتماعي حوزه) ج

  خور، عفت فرخي

  
  

  
  

  

 كند تا آموزش ديده است هورمون خاصي را به موشي تزريق مي…يكه در زمينهمحققيشناس  روان   .36
 .تأثير آن را بر روي يادگيري بررسي كند

  مقدمه

  مقدمه  .كند كمك مي ها مواجه هستند، كه با آن ي مسائل آموزشي آموزان درباره به دانش  در مدرسه …   .37

  رب، فاطميهگيالنغ  .عنوان يك علم تجربي شناخته شد به …شناسي از قرن  روان   .38

  كرج، فضيلت  . …است كه انسان شناسي در پي يافتن جوابي براي اين سؤال  روان   .39

  دار تهران، هدف  .است …اي از  شناسي علمي، شاخه روان   .40

  شناسي علمي روان  .است …از  …شناسي علمي رسيدن به  اولين هدف در روان   .41

  شناسي علمي روان  .گويند مي …فرايند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين را    .42

ي بين علت و معلول را مورد توجه تواند رابطهشناس مييي از اعتبار باشد، رواني باالداراي درجه …اگر    .43
  .قرار دهد

هاي تحقيق در  روش
  شناسي علمي روان

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل كنيد 
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  اصفهان، نور دانش  .بودن آن است …ترين ويژگي فرضيه،  مهم   .44

هاي تحقيق در  روش  .گويند مي …ي موردنظر را  يك نظام كلي براي تبيين پديده   .45
  سي علميشنا روان

هاي تحقيق در  روش  .شود انجام مي …و  …ي علمي از طريق دو فرايند مكمل  نظريه   .46
  شناسي علمي روان

هاي كنيم، براساس فعاليتكنيم و يا چيزي احساس ميرفتار ما از زماني كه فكر مي…براساس رويكرد    .47
 .گيردعصبي شكل مي - زيستي

  پور نظرآباد، كشت

  شناسي رويكرد در روان  .مرتبط است …تي فرض بر اين است كه رفتار و هيجان با شناخ در رويكرد زيست   .48

  شناسي رويكرد در روان  .صورت گرفت …بندي كنش مغز اولين بار توسط  منطقه   .49

هايي از مغز بر روي حافظه و يادگيريمنظور بررسي تأثير برداشته شدن قسمتبه …لشلي از روش    .50
  .استفاده كرد

  شناسي انرويكرد در رو

  شناسي رويكرد در روان  .باشد مي …كاوي  از سردمداران رويكرد روان   .51

  شناسي رويكرد در روان  .كند فرد عمل مي …و خارج از  …طور  كاوي احساسات و افكار به در ديدگاه روان   .52

  شناسي رويكرد در روان  .است …ي فرويد،  ترين درك ما از نظريه مهم   .53

  )س(نجف آباد، حضرت زهرا   .گيري رفتار تأكيد دارند در شكل …بر روي عوامل شناسان رفتارگرا  روان   .54

آييم، شبيه  دنيا مي است و هنگامي كه به…فرض بنيادي در رويكرد رفتاري بر اين است كه رفتارهاي ما   .55
  شناسي رويكرد در روان .هستيم …و يا  …

  شناسي رويكرد در روان  .شود ه مياستفاد …گيري رفتار در رويكرد  از مفهوم تقويت در شكل   .56

  كاشان، شاهد  .كنند مطرح مي …شناسان  اين سؤالي است كه روان» كنيم؟ هايمان را فراموش مي چرا دانسته«   .57

  )1(منجيل، بعثت   .شود بررسي مي …در رويكرد » چگونه يك مسئله را حل كنيم؟«عبارت    .58

  )س(اسالمشهر، خديجه   .اند تشبيه كرده …يك شناسان ذهن انسان را به  در رويكرد شناختي، روان   .59

  شناسي رويكرد در روان  .گرايانه دارد و سلسله مراتب نيازها را مطرح كرد ديدگاهي انسان …   .60

  شناسي رويكرد در روان  .گذاري كرد شناسي نام در روان …گرا را به عنوان  مازلو رويكرد انسان   .61

  شناسي رويكرد در روان  .باشد مي …ارائه شده توسط مازلو، نياز به باالترين مرتبه در سلسله مراتب نيازهاي    .62

  شناسي رويكرد در روان  .ها تأكيد دارد آن ها و آزادي براي انتخاب سرنوشت  ي منحصر به فرد انسان بر تجربه …رويكرد    .63

  ثراصفهان، شاهد كو  .توجه دارند …، آن هم از ديدگاه يا منظر …گرا به  شناسان انسان روان   .64

روش هاي تحقيق در   .طور مستقيم توسط آزمايشگر دستكاري مي شود به …متغير    .65
  شناسي روان

روش هاي تحقيق در   .مي نامند …گيرد،  متغيري را كه تحت تأثير متغير مستقل قرار مي   .66
  شناسي روان

روش هاي تحقيق در   .ندگوي مي …گيري و يا ارزيابي شود، متغير  تواند اندازه هايي از رفتار كه مي به جنبه   .67
  شناسي روان

روش هاي تحقيق در   .گويند معلول مي …علت و  …شناسي علمي  از لحاظ واژه   .68
  شناسي روان

روش هاي تحقيق در   .آن است …از مزاياي اصلي روش آزمايشي،    .69
  شناسي روان

  )س(كرج، حضرت مريم   .جويند سود مي …هاي علّي از  براي تبيين   .70

 …هـاي   صرفاً از طريـق داده . عنوان رابطه علت و معلولي پرهيز كنيمبه…هايكردن دادهبايد از تفسير    .71
  سقز، رضوان .ي علت و معلولي را استنباط كردتوان رابطه است كه مي

روش هاي تحقيق در   .بوده است …مطالعات آندرسون در خصوص رفتار    .72
  شناسي روان

روش هاي تحقيق در   .روي رفتار اشاره كرد … توان به ي طبيعي مي از معايب روش مشاهده   .73
  شناسي روان
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  مقدمه  .شناس باليني را بنويسيد وظايف روان   .74

  آمل، مرحوم خانپور  شناسي چيست؟ شناسي در چه سالي تأسيس گرديد و هدف اساسي علم روان روان   .75

  )3(تهران، مفيد   شناسي از آغاز تاكنون كدام است؟ ترين سؤال روان مهم   .76

  شناسي علمي روان  شناسي علمي چيست؟ اولين هدف در روان   .77

  شناسي علمي روان  يابد؟ ها چه زماني تحقق مي بيني پديده پيش   .78

  شناسي علمي روان  ي بين علت و معلول را مورد توجه  قرار دهد؟ تواند رابطه شناس چه زماني مي روان   .79

  88ميه ـ خوي، س  شناسي چيست؟ ي علم روان موضوع مورد مطالعه   .80

  شناسي علمي روان  شناسي منظور از رفتار و فرايندهاي رواني چيست؟ در موضوع روان   .81

 اهر، عالمه طباطبايي  شناسي غيرعلمي در چيست؟ شناسي علمي با روان تفاوت روان   .82

  شناسي علمي روان  .ي علمي را نام ببريد گيري يك نظريه دو فرايند مكمل در شكل   .83

  يزد، بهادري  .شناختي را بنويسيد ويكرد زيستافسردگي در رتعريف    .84

  شناسي رويكرد در روان  .فرض اساسي در رويكرد زيست شناختي را توضيح دهيد   .85

  شناسي رويكرد در روان  نظريه و روش درماني فرويد چه نام دارد؟   .86

  ناسيش رويكرد در روان  شود، چيست؟ ي فرويد عاملي كه موجب برانگيخته شدن رفتار مي در نظريه   .87

  شناسي رويكرد در روان  كاوي در تبيين تحول انسان بر چه چيزي تأكيد دارد؟ ي روان نظريه   .88

  شناسي رويكرد در روان  يابد؟ چگونه به سازگاري دست مي» خود«كاوي،  ي روان در نظريه   .89

  شناسي رويكرد در روان  يابند؟ كنند، چگونه بروز مي ي آگاهي فرد عمل مي براساس ديدگاه فرويد، احساساتي كه خارج از حيطه   .90

  شناسي رويكرد در روان  بستگي مربوط به كدام رويكرد است؟ ي دل تحقيق در زمينه   .91

  شناسي رويكرد در روان  .فرض اساسي رويكرد رفتاري را  بنويسيد پيش   .92

  شناسي رويكرد در روان  نامند؟ به چه علت رويكرد رفتاري را رفتارگرايي مي   .93

  شناسي رويكرد در روان  .چيست؟ انواع رفتاردرماني را بنويسيد هدف رفتاردرماني   .94

  الدين، معرفت قره ضياء  كدام رويكرد معتقد است كه براي بررسي رفتار بايد به عوامل دروني توجه كنيم؟   .95

  89تأليفي ـ   .فرض اساسي رويكرد شناختي را بنويسيد پيش   .96

  شناسي رويكرد در روان  .مواجه است، بنويسيد شناختي با آن  شناسي يكي از مشكالتي را كه روان   .97

  شناسي رويكرد در روان  در رويكرد شناختي، بيانگر چيست؟» ي انسان اي درباره پردازش اطالعات رايانه«: هايي مانند استفاده از تمثيل   .98

  شناسي رويكرد در روان  .يكي از ايرادهاي وارد بر رويكرد شناختي را بنويسيد   .99

  خور، عصمت  .كنند، بنويسيد شناسان شناختي مطرح مي هايي را كه روان الدو نمونه از سؤ   .100

  شناسي رويكرد در روان  گيرد؟ گرا بين كدام رويكردها قرار مي رويكرد انسان   .101

  شناسي رويكرد در روان  .شده در سلسله مراتب نيازهاي مازلو را بنويسيد نيازهاي مطرح   .102

هاي زير پاسخ كوتاه دهيد به سؤال 
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برند، توسط  كار مي جويان به گرا براي كمك به درمانشناسان انسانمحوري كه روان-ي مراجع  روش مشاوره   .103
  گذاري شد؟   چه كسي بنيان

  شناسي رويكرد در روان

  شناسي رويكرد در روان  از ديدگاه راجرز بهترين روش براي فهميدن رفتار چيست؟   .104

  شناسي رويكرد در روان  .گرا را بنويسيد ي مثبت رويكرد انسان نكته   .105

 باشد؟شناسي مير مربوط به كدام رويكرد در روانموارد زي   .106
  .باشد ي فرايندهايي مي ذهن شبيه يك رايانه است كه دربرگيرنده) الف
  .ها و آزادي براي انتخاب بر سرنوشت فرد را تأكيد دارد ي منحصر به فرد انسان تجربه) ب
  .باشيم ي توخالي مي بهآييم شبيه يك جع  تمام رفتارهاي ما اكتسابي است وقتي به دنيا مي) ج
  .شود نيروهاي ناخودآگاه موجب برانگيخته شدن رفتار فرد مي) د
  .باشد شناختي مغز مي ي كاركردهاي نامناسب در فرايند زيست افسردگي نتيجه) هـ

  شناسي رويكرد در روان

  سيرجان، نسيبه  .شناسي را نام ببريد هاي تحقيق در روان روش   .107

هاي تحقيق در  روش  .نيدانواع متغير را تعريف ك   .108
  شناسي علمي روان

هاي تحقيق در  روش  .از مزاياي اصلي روش آزمايشي چيست؟ معناي آن را بنويسيد   .109
  شناسي علمي روان

  تهران، هدف دار  شود و كدام متغير براي تغيير آزاد است؟ در مطالعات آزمايشي كدام متغير دستكاري مي   .110

 است؟)تجربي(ي آزمايشياز متغيرها در مطالعهيكهاي زير مربوط به كدام پديده   .111

  »يادگيري - خواب و استراحت«
  رامسر، رحمان كاظمي

 .ي زير مشخص كنيدنوع متغيرها را در رابطه   .112

  ».دهد سرو صدا و تداوم آن، عملكرد يادآوري را كاهش مي«
  سقز، رضوان

 .زمايشي را مشخص كنيددر مثال زير متغير مستقل، متغير وابسته، گروه كنترل و گروه آ   .113

آموز  آموزان دبستاني، دو گروه دانش براي بررسي تأثير خوردن صبحانه بر يادگيري درس رياضي در دانش«
خورند و گروه دوم  خورند يا كمي صبحانه مي همگن در نظر گرفته شد كه گروه اول اصالً صبحانه نمي

  ».خورند طور مرتب صبحانه مي به

  تهران، تهذيب 

 :شناسي طراحي كنيد كه بتوان با آن تأثير ميزان خواب را بر يادگيري نشان داد مايش روانيك آز   .114
  ي شما در اين تحقيق چيست؟ فرضيه - 1
  .متغيرهاي مستقل و وابسته را مشخص كنيد - 2
  .متغيرهاي ديگر را كه ممكن است در اين تحقيق مداخله كند نام ببريد - 3
  گيريد؟ اي مي از اين آزمايش چه نتيجه - 4

هاي تحقيق در  روش
  شناسي روان

 .روش تحقيقي مورد استفاده در موضوعات زير را بيان كنيد   .115

  ي امتحانات بررسي تأثير تلقين بر نتيجه) الف
  ي ميان پرخوري و چاقي مرضي بررسي رابطه) ب
  گويي نوزادان به محركات محيطي گردآوري اطالعات در مورد چگونگي پاسخ) ج
  ي ميان افسردگي و اعتماد به نفس هبررسي رابط) د

 سيرجان، فاطمه الزهرا

هاي تحقيق در  روش  ي طبيعي را تعريف كنيد و  بنويسيد توسط چه كساني معرفي شد؟ مشاهده   .116
  شناسي روان

هاي تحقيق در  روش  ساز چه چيزي شد؟ ي طبيعي را به چه منظور به كار برد و مطالعات او زمينه آندرسون، مشاهده   .117
  شناسي روان
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هاي تحقيق در  روش  .ي طبيعي را بنويسيد مزاياي مشاهده   .118
  شناسي روان

هاي تحقيق در  روش  .ي طبيعي را بنويسيد معايب مشاهده   .119
  شناسي روان

  ) ره(گچساران، امام خميني   .هدف تحقيقات بنيادي را بنويسيد   .120

  اهر، عالمه طباطبايي  هدف از تحقيقات كاربردي كدام است؟   .121

  دزفول، حجاب  .شناسي را نام ببريد اي اصلي تحقيقات بنيادي در روانه حوزه   .122

  )س(فردوس، نمونه فاطمه   .را نام ببريد) هاي فردي تفاوت(ي اصلي تحقيقي  تر از حوزه ي كوچك دو حوزه   .123

هاي شغلي در  حوزه  .شناسي را نام ببريد هاي شغلي در روان چهار مورد از حوزه   .124
  شناسي روان

  
  
  
  
  

  

  ساري، وليعصر   كند؟ آموزان چه كمكي مي شناسي به شما دانش اندن درس روانگذر   .125

  شناسي علمي روان  هاي علمي نيست؟ شناسان در مورد انسان به دقت ساير يافته هاي روان چرا يافته   .126

  الهدي زارچ، بنت  .شناسي علمي را تعريف كنيد روان   .127

  علمي شناسي روان  .شناسي علمي را  بنويسيد اهداف روان   .128

هاي علمي  هاي عادي با توصيفي كه در فعاليتروش تحقيق علمي را تعريف كنيد و بنويسيد توصيف انسان   .129

  شود، چه تفاوتي دارد؟ ارائه مي
  شناسي علمي روان

  شناسي علمي روان  .با ذكر مثال، آن را تعريف نماييد. هاي روش تحقيق علمي است كنترل يكي از ويژگي   .130

  شناسي علمي روان  .گيري آن را شرح دهيد ا تعريف كنيد و مراحل شكلي علمي ر نظريه   .131

  )3(تهران، مفيد   .فرضيه را تعريف كنيد و يك مثال در مورد فرضيه بيان كنيد   .132

  شناسي علمي روان  پذيري را نام ببريد و يكي را به دلخواه توضيح دهيد؟ سه ويژگي مهم آزمون   .133

  شناسي علمي روان  .آن را توضيح دهيد. است» تكراپذيري«پذيري،  تجربهپذيري يا  هاي آزمون يكي از ويژگي   .134

  شهر قدس، پويندگان  .شناسي را نام ببريد را تعريف كنيد و پنج رويكرد اصلي روان» رويكرد«مفهوم    .135

  دار  تهران، هدف  شود؟ چرا در رويكرد شناختي ذهن انسان غالباً به يك رايانه تشبيه مي   .136

 دهيد هاي زير پاسخ تشريحي لبه سؤا 
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