
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  0110059255ريحانه خدابخشي 

  يخرداد روانشناس 3فرهنگ زاهدان  رستانيدب

كدامند ؟ بيبه ترت يمطالعه روانشناس اهداف  

درس  14و كنترل موضوع پژوهش است صفحه  ينيب شيپ نييتب فيتوص يعلوم تجرب ريهمانند سا يعلم روانشناس هدف
و روش مورد مطالعه فيتعر يروانشناس  

ديسيمورد از عوامل موثر بر رشد قبل از تولد را بنو چهار  

با خالق  يارتباط معنو ژهيآرامش به و يجانيه يحالت ها طيمح يآلودگ يفشار روان هيتغذ تيفيهمچون سن مادر ك يعوامل
دارد ريرشد قبل از تولد تاث يو استفاده از داروها بر چگونگ يهست  

رشد يدرس روانشناس 45 صفحه  

ست؟يتوجه با تمركز چ تفاوت  

نامند توجه با  يمختلف را توجه م يحس يمحرك ها نيمحرك از ب كيانتخاب  نديمختلف است فرا يما پر از محرك ها طيمح
دو  انيم كيارتباط نزد لياغلب به دل ميباشد در آن صورت با تمركز مواجه هست داريتمركز متفاوت است اگر توجه مداوم و پا

درس احساس توجه ادراك 73. صفحه ستنديآن دو ن كيفكز همه افراد قادر به تمفهوم توجه و تمرك  

ديموثر بر بهبود عملكرد حافظه را نام ببر يمورد از راهكارها چهار . 

آن كاهش  يادآوريمطلب و  كي يريادگي نيب يمرور كارآمد كاهش فاصله زمان تيچند فعال ياز همزمان زيمطالب پره تياهم انيب
روش پس با استفاده از  يمعنادار مطالعه چند حس يمطالب استفاده از رمزگردان يبا استراحت سامانده يريادگياثر تداخل مطالب 
برگرداندن به زبان خود آزمون مكرر يز بخشيتما ييبسط معنا يچند روش حركت  

يحافظه و علل فراموش درس  

ديكن فيرا تعر ينهفتگ اثر . 

در  شود يكه مانع حل آن مسئله هستند فراموش م يشود عوامل يگرفته م دهيناد يمدت زمان يحل مسئله برا سماجت بر يوقت
گرفتن حل  دهيشود به اثر ناد يشدند حل مسئله محقق م يكه مانع حل مسئله م يهنگام مراجعه مجدد و با نبود عوامل جهينت

نديگو يم يمشخص اثر نهفتگ يمدت زمان يمسئله برا  

حل مسئله 1درس تفكر  123 صفحه  

چند نوع است رندهيگ مياز نظر تعداد افراد تصم يريگ ميتصم  

انتخاب  اياست  يفرد ميتصم كيكه  يليرشته تحص كيشود مثل انتخاب  يم ميتقس زين يو گروه يبه دو نوع فرد يريگ ميتصم
است يگروه ميتصم كيمختلف كه  ينامزدها نيجمهور از ب سيرئ . 



يريگ ميتصم 2درس تفكر  140 صفحه  

ديده حيو توض ديسيرا بنو يريگ مينامناسب تصم يمورد از سبك ها دو  

 انيدر م رديگيم ميو با عجله و بدون محاسبه تصم يفرد به صورت ناگهان يريگ ميسبك تصم نيدر ا يتكانش يريگ ميتصم سبك
همراه است يمانيشود كه بالفاصله با پش يم دهيد اديز يريگ ميسبك تصم نگونهينوجوانان ا  

زود گذر بودن  ليزودگذر است احساسات به دل جاناتيعواطف و ه يريگ ميفرد مالك تصم نيدر ا ياحساس يريگ ميتصم سبك
به  جهيدر نت رديگ يرا در بر م ياست و همه ابعاد زندگ داريامر مهم و پا كي يريگ ميباشد تصم يريگ ميتصم يربنايتواند ز ينم

  2درس تفكر  144و  143 فحهدارد ص ازين يو ماندن داريپا يروش ها
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دياجتناب را شرح ده- تعارض اجتناب  

 2درس تفكر  152از آنها است صفحه  يكياست و فرد مجبور به انتخاب  ينامطلوب و ناخواسته سن نهيتعارض هر دو گز نيا در
يريگ ميتصم  

ديكن فيتعر ستيآموخته شده چ ياز درماندگ منظور  

 يآموخته شده م يدهد حالت او را درماندگ رييناگوار را تغ تيتا موقع ديآ ياز دستش بر نم يكار چيباور برسد كه ه نيفرد به ا اگر
ناراحت كننده قرار داشته باشد و تالش  تياست كشور واقعاً ممكن است در موقع نگونهيآموخته شده به ا يدرماندگ تينامند وضع

ستياز من ساخته ن يكار چياست كه ه دهيباور رس نياز تالش باز مانده و به ا جهيدهد در نت رييغرا ت تشياو نتواند موقع . 

و نگرش زهيدرس انگ 179 صفحه  

ست؟يحل مسئله چ ياز روش شروع از آخر از روش ها منظور  

شروع از آخر است. به عنوان  ياز روش ها يمعكوس نمونه ا يكاربرد دارد و روش مهندس يضايدر حل مسائل ر شتريروش ب نيا
 نديتا گام به گام فرا كند يتالش م نديبيلباس م شگاهيرا در نما ياز لباس خاص يديبار طرح جد نياول يكه برا ياطيمثال خ
ديمايآن لباس را از آخر به اول بپ يطراح  

حل مسئله 1درس تفكر  129 صفحه  

شده دارد فيبا مسئله بد تعر يشده چه تفاوت فيخوب تعر مسئله . 

 هيته يدر دسترس فهرست يراهبردها ايتوان از اقدامات  ياست م ريامكان پذ هياول تيموقع ييشده شناسا فيمسئله خوب تعر در
 1تفكر  118وجود دارد صفحه  زيبه هدف ن يابيعدم دست اي يابيدست نيهدف وجود دارد و امكان تضم قيدق فيكرد امكان تعر

 حل مسئله

ديكن فيرا تعر يزندگ سبك  



صفحه  نديگو يم يسبك زندگ ديكن يروزمره از آنها استفاده م يكه شما معموالً در زندگ يو شناخت يرفتار يمجموعه الگوها به
سالمت يدرس روانشناس 192  

ديم ذكر كنمتقابل جسم و روان بر ه ريمورد مثال درباره تاث در  

 يرا تجربه م ياديز يخود فشارها يكه در زندگ يموثر هستند مثالً كس يجسمان يها يماريانواع ب جاديدر ا ياز مسائل روان يبرخ
مبتال شود يجسم يها يماريب ريو سا يعروق_يقلب يها يماريكند ممكن است به ب  

 يامدهاينشان دهنده پ نيبروز بكند ا يدر پ زين يباشد عوارض و مشكالت روان يها و مشكالت جسمان يماريمبتال به ب يفرد اگر
كند يم نيشود و احساس غمگ يم يزود عصبان يليمبتال شده خ ابتيكه به د ياست مانند كس يجسمان يها يماريب  

سالمت يروانشناس 191 صفحه  

ديرا شرح ده زهينگرش و انگ تفاوت  

 يزيچ زهيانگ نديگو يم زهيدهد را انگ يسوق م نيرفتار مع يو به سو دارد يو به حركت وا م زديانگ يكه ما را برم يعامل زهيانگ
توانند از نظر جهت و شدت با هم  يها م زهيكند انگ يم نيرا مع ميكن يط ديكه با يريآورد و مس ياست كه ما را به حركت در م

  تفاوت داشته باشند

و  ستين يهم درون زهيسازد انگ انيرا از خود نما يرا انجام دهد و رفتار يفرد كار شود يانسان است و سبب م يموتور حركت زهيانگ
يرونيهم ب  

دهنده به رفتار  6عوامل  نديگويچه م شوديكه باعث به حركت درآوردن رفتار و شناخت ما م يستيبه مجموعه عوامل فراز نگرش
 ريتابع عوامل مختلف نگرش افراد مهم است عوامل شكل دهنده نگرش متفاوت است و تحت تاث يزشيانسان عالوه بر عوامل انگ

او قرار دارد يفرد باورها و ارزش ها ينظام شناخت  
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و نگرش زهيدرس انگ 162و  161 صفحه  

دييبگو يشناخت يبردن ناهماهنگ نياز ب يراهكار برا دو  

دو با هم هماهنگ شوند صفحه  نيدهد تا ا ريينگرش خود را تغ ايدهد  رييتواند رفتار خود را تغ يشخص م يگبروز ناهماهن هنگام
 و نگرش زهيدرس انگ 170




