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الرحمن الرحیماهللابسم 

مقد مه؛
اتی مجمل پیرامـون مفـاهیم و   هدف اصلی و اولیه تدوین واژگان حاضر ارائه توضیح

کلیه واژگان روانشناسی مطروحه در کتاب روانشناسی پایه سوم انسانی اسـت و هـدف   
فرعی ایـن مجموعـه آمـاده کـردن یکـی از ابزارهـاي الزم بـراي بهـره گیـري مسـتقیم              

.دانش آموز می باشد 
.یف شده است رشته علوم انسانی از کتابها و مجالتی که در علوم روانشناسی تال

امید است که مجموعه اصطالحاتی که در این واژگان عرضه شده اسـت بتوانـد کـار    
مطالعه متون را براي دانش آموز رشته علـوم انسـانی تسـهیل کنـد بـه نحـوي کـه آنـان            

. بتوانندسریع تر به اطالعات نوین علمی دست یابند 
ید واژه با رجوع به منابع معتبـر و  در این مجموعه سعی شده است براي توضیح هر کل

متعدد موجود در رشته روانشناسی ، مطالبی که مفید و مناسب می باشد استخراج و بیان 
گردند و دانش آموزان عزیز می تواننـد در صـورت نیـاز بـه اطالعـات بیشـتر بـه منـابع         

. مذکور تحت هر کلید واژه مراجعه نمایند 
تدوین آن به کـار رفتـه اسـت مسـلماً خـالی از نقـص       این واژگان با همه وقتی که در

نیست امید است اهل نظر بر مولفان منت نهاده ، نا رساییهاي کار و پیشنهادات اصالحی 
.خود را با آنان در میان گذارند 

دبیـر زبـان کـه مولفـان را در ویـرایش اثـر یـاري              آقـاي آهنـی  در پایان از جناب 
که ضمن مطالعه واژگان ، یـاري در  آقاي میر هاشمی جناب نموده اند ، همچنین از 

.گرد آوري کلیه واژگان نمودند صمیمانه سپاسگذاري می کنیم 
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»الف « 

sensationاحسا س                                                                            
کـه در اثـر تحریـک    ) آنی آگاهی(تجربه حسیاز دیدگاه نظري ، ساده ترین-

. یکی از در یافت کنندگان به وجود می آید 
. فرآیند یک دریافت کننده که به مرحله کسب معنی ، نرسیده است -
واکنش دستگاه هاي حسی یـا حـواس نسـبت بـه محرکـی کـه از راه  اعصـاب        -

)                                     1377ساعتچی ،   (.                                      حسی به مغز انتقال می یابد 

/feelingssentimentsاحساسات                                                             
هر چند ارائه یک معنی دقیق براي این اصطالح مشکل اسـت ، امـا مـی تـوان گفـت      

کردن حس کردن ، یا داشتن نوعی فرآیند هشـیار  معنی آن در کلی ترین حالت تجربه 
اثر حسی ، یا احساساتی نظیـر گرمـا یـا درد    ) 1معانی خاص تر آن عبارتند از . می باشد

یکی از ابعـاد  ) 3. . . حالتهاي عاطفی مثل احساس خوب بودن ، احساس افسردگی و )2
یـل و شـاهد واقعـی    اعتقاد مثل احساس مبهم درباره چیزي که بـا هـیچ دل  ) 4. . . هیجان 

. حمایت نمی شود 
از کلمـه حـس کـردن    ) sentiment(هر چند مطابق علـم صـرف و نحـو اصـطالح     

گرفته شده اما به معنی وسیعتري به کار می رود حس کردن یک حالـت پیچیـده اسـت    
که بر پایه احساس یک فرد نسبت به بعضی موقعیتها، اشخاص، عقاید و افکـار و نظـایر   

یک احساس ،کلی تـر و پیچیـده تـر از یـک نگـرش یـا قضـاوت        . ی آید آن ، وجود م
است ، یعنی یک احساس خاص بیش از یک حالت عاطفی است و در آن معنی ضـمن  
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عمل نیز وجود دارد براي مثال فردي که داراي احساسات قـوي وطـن دوسـتی اسـت ،     
.احتمال دارد با شدت از وطن خود در مقابل دشمن مهاجم ، دفاع کند

)1377ساعتچی   ،   (
Inferiority  feelingاحساس حقارت                                                   

د روزمـره  در واقع این اصطالح براي کاربر. نگرش منفی و انتقاد آمیز نسبت به خود
و آدلـر بـه وجـود    . مردم عامی در اشاره به هر نوع احساس بی کفایی و حقارت اسـت  

)1987شولتز  ،  .                                    (چنین احساسهایی در کودك اشاره دارد 

sin feelings)                                                     بی ارزشی (احساس گناه 
احساس بی ارزشی اغلب با احساس گناه عمیق همراه است فـرد احسـاس شکسـتهاي    
گذشته و حال خود را بزرگ می نماید و به نظر می رسـد کـه محـیط اطـراف را بـراي      
شاهد ادعاي خود غور و بررسی می کند و هر گونه نقص و نارسائی را به خـود نسـبت   

)1375آزاد  ،  (.                               می دهد

schizophrenia  disorderاختالل اسکیزو فر نیا یی                                
گروهی از اختاللها با ویژگـی هـاي فقـدان تمـاس بـا واقعیـت ، پریشـا نیهـاي بـارز          

)1983هیلگارد و اتکینسون  ،  (.                  یباندیشه و ادراك و رفتار عجیب و غر

Anxiety disorderاختالل اضطرابی                                        

ممکـن  . وبیمناکی حتمـی اسـت   تنشیک اختالل اضطرابی که مشخصه عمده آن 
تگی ، اختالل خواب ، سـر گیجـه   است با نشانه هاي بدنی مانند تپش قلب، احساس خس

)1983هیلگارد و اتکینسون ،  (.                                                               نیز همراه باشد

Generalized anxiety diso rderاختالل اضطراب فراگیر                     
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نمـی داننـد کـه چـرا     شنیالً به رو اشخاصی که این اختالل راتجربه کرده اند معمو
نشانۀ اصـلی ایـن اخـتالل اضـطراب اسـت و بـه ایـن دلیـل فراگیـر نامیـده                     . ترسندمی 

بلکـه در موقعیتهـایی   . می شود که با محرك یا رویداد بخصوص فرا خوانده نمی شود 
دهاي به نظر می رسد که این گونه اضطراب کمتر وابستۀ رویـدا . گوناگون رخ می دهد

.بیشتر در احساسات و تعارضهاي درونی شخص ریشه داردو برونی است
)1983هیلگارد و اتکینسون ، (

DisorderTemperamentalاختالل خلقی                                         
، اختاللهـاي دو  ) یـک قطبـی   ( ي خلقی به سـه گـروه اختاللهـاي افسـرده وار     اختاللها

اخـتالل خلقـی ناشـی از یـک شـرط طبـی       «(قطبی و دو اختالل مبتنی بر علـت شناسـی   
تقسیم شده اند که هـر یـک از آنهـا    ) »اختالل خلقی ناشی از مصرف مواد «و » عمومی 

.نیز داراي مجموعه هایی هستند

Polar temperame ntal disorderطبی               اختالل خلقی تک ق
اختالل خلقی ویژگی اصلی اختاللهاي عاطفی است ، افرادي کـه اخـتالل خلقـی تـک     
قطبی دارند ، آشفتگی هیجانی آنها به یک حالت است و دائماً در حالت افسـردگی بـه   

)1375آزاد ، ( .                                                   سر می برند 

Bipolar Temperament Disorderاختالل خلقی دو قطبی                  
اختالل دو قطبی ، بر اساس نامی که براي آن انتخاب شده، هم شامل حمله هاي 

به طور معمول ، اختالل دو قطبی ). شیدائی(افسردگی است و هم حمله هاي ما نیایی 
ر آغاز به صورت حملۀ مانیایی آشکار می شود حمله هاي بعدي ،ممکن است که به د

امکان دارد که پس از حمله هاي مانیایی      . شکل الگوهاي گوناگونی رخ بنماید 
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یک دورة طبیعی باشد ، به دنبال آن یک حمله  افسردگی، سپس یک دورة طبیعی 
)1375آزاد  ،  (.                        ،وبه همین ترتیب 

Psychophysiological     Disorderاختالل روانی فیزیولوژیکی           
عـی بـه بافـت کـه ناشـی از برانگیختگـی مسـتمر        آسیب شناسی جسمی و صـدمه واق 

)1378سارا سون ، (.هیجانی بدن در دورههاي فشار روانی تحمل شده است

/Personality  Disorderاختالل شخصیت               
Personality Disturbance

کـه قـدرت سـازگاري    مـنش الگوي پایدار عادت گونه وانعطاف ناپـذیر رفتـار یـا    
در اغلـب مـوارد جامعـه ایـن گونـه رفتـار هـا را                  . شخص را به شـدت محـدود میسـازد   

. نیست چنیننا سازگار به حساب می آورد در حالی که از نظر خود شخص 
)1983هیلگارد واتکینسون ،( 

Phobic  disorderاختالل هراس                                                        
وبـر خـالف   . از اشـیا و موقعیتهـاي خـاص هسـتند     منطقـی هراسها ، ترسهاي غیر 

در اختاللهـاي اضـطراب فراگیـر دیـده مـی شـود در اختاللهـاي        نگرانیهاي مبهمی کـه 
وقتی کسی ترس شدیدي در برابر محرك یـا  . هستندهراس ، ترسها کامال اختصاصی 

موقعیتی نشان می دهد که دیگران آن را خطرناك نمی دانند ، می گوییم ایـن شـخص   
)1983لگارد واتکینسون ،هی.                                  ( است ) فوبی(دچار هراس 

Moralityاخالق                                              
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در زبان معمولی می توان معانی متعددي را براي اصطالح اخـالق مشـخص نمـود،    
ن در آسـایش و  مثالً از لحاظ تاریخی اخالق به روابط انسانی مربوط بـوده و کـاربرد آ  

.خیر و صالح عامه جستجو می شده است 
از دیدگاه تعلیم و تربیت و روانشناسی، رشد اخالقی جریانی اسـت کـه شـامل تغییـر     
شکل ساختار شناختی بوده و با رشد شناختی فرد همراه با دگر گونیهـا و غنـاي محـیط    

.اسایی کرددر اخالق می توان سه قسمت مهم را شن. فرهنگی او بستگی دارد
رفتار)احساس                                      ج) شناخت                                ب)الف

احساس ارتباط مستقیم با تقصـیر و گنـاه دارد   . شناخت شامل ارزشها و قضاوتها ست 
. . .) نظــر مشــارکت کــردن و( در حــالی کــه قســمت ســوم یعنــی رفتارهــاي اجتمــاعی 

را تشـکیل    . . . ) نظیـر خـود داري از دروغ و  (ت در براي اعمـال و سوسـه  انگیـز    مقاوم
)1370کیانی    ،     .                                                                        (می دهد

Perceotionادراك                                                                            
فرایندي که توسط آن اطالعات حسی سازمان داده می شود و یکپارچه می گردند 

و معناي داده هـاي ورودي تفسـیر مـی شـو نـد و نهایتـاً پاسـخ حرکتـی صـورت بنـدي                 
می گـردد ادراك مـی باشـد ، اساسـاً ادراك فراینـدي سـازمان یافتـه اسـت و تجـارب          

فرایند  ادراك با کشف ، تغیر ، بـاز  . دایت کننده ا ي داردگذشته در این فرایند نقش ه
سـپس اطالعـات   . شناسی و تشخیص اطالعـات ورودي بـراي تفسـیر سـر و کـار دارد      

ادراك ، جزء مهمی از رفتار حرکتـی اسـت زیـرا یـاد گیـري      . موجود معنی   می شوند
اك را در زیـر  اجـزاء ادر . حرکتی پیچیده و عملکرد آن نیاز به کـار کـرد ادراك دارد  

:مشاهده می کنید
1–Detection :ردیابی، کشف، بازیابی، بازرسی، اکتشاف
2-Discrimination :تمیز ، افتراق
3-Recognition :بازشناسی
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4-Identification :شناسایی، همانند سازي
از ایـن رو بـه   . ادراك فرایند سازمان دادن و معنا دادن بـه درون دادهـاي حسـی اسـت     

در حقیقـت ، رفتـار بـه نحـو     . ان راهنماي رفتار از کارکرد مفیدي بر خوردار اسـت عنو
گسترده ا ي به برداشت از جهـان اطـراف وابسـته اسـت ، ادراك کمـک مـی کنـد تـا         

رفتار حرکتـی مـوثر و کـار آمـد کـامالً وابسـته بـه        . پاسخهایی که می دهیم تعین شود 
)1378سیج ، (.                               ادراك است

Valueارزش                                                                                            
مجموعه کـم و بـیش مـر    . هدف اجتماعی که دست یافتن به آن مطلوب است یک 

بوط ارزشها که رفتار و سلوك شخص را تنظیم مـی کنـد بـدون اینکـه خـودش بـدان       
)1364شعاري نژاد  ،  (.آگاه باشد

Social valuesارزشهاي اجتماعی                                                          
مقیا سهاي که از طرف یک جامعه به عنوان مالك ارزیابی افکار ، هدفها و اعمـال  

.د و اساس      ، پاداشها و کیفر ها می باشدافراد یا گروهها پذیرفته شده ان
)1364شعاري نژاد  ،  (

.Erikson.Eاریکسون                                                                           
نکاو نظریه پردازي بود که در عقاید فروید  در مورد مراحل رشـد  اریک اریکسون روا

اریکسون معتقد بود که فروید به تغییرات رشدي بیش از حـد  . تجدید نظر اساسی کرد 
تاکید می کند و به اهمیت تجارب کودك در جریان پرورش یافتن و روابط اجتمـاعی  

اریکسون در عـین حـال   . د کم توجهی می کن» خود«و عوامل فر هنگی موثر در رشد   
بـه همـین   . معتقد بود که تغییرات عمده رشدي بعد از دوران کـودکی واقـع مـی شـود     
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که تمـام دوران زنـدگی را در   . دلیل مجمموعه اي از هشت مرحله رشد را مطرح کرد 
.  بر می کیرد

هر مرحله با یک تکلیف یا بحران رشدي شخص می شود کـه  مشـخص بایـد آن را از    
مسـاله مهـم در   . گذارند تا بتواند مطابق با الگوي رشد سالمی به زندگی ادامه دهد سر ب

اریکسون معتقد بود که نوزادان در صـورتی کـه دنیـاي    . مرحله اول ایجاد اعتماد است 
پیرامونشان با ثبات و قابل پیش بینی باشـد غذایشـان را خـورده بـا شـند ، جـاي گـرم و        

.اد می کنندراحتی داشته باشند احساس اعتم
در . مرحله تضاد بین رشد استقالل رأي با رشد تر دیـد و شـرم اسـت   : مرحله دوم

می گویند و می توانند » نه«آنان . دوران نو پایی کودکان می کوشند تا استقاللی بیا بند 
اریکسون معتقد بود که  این مسـاله اهمیـت دارد   . هر جا که بخواهند راه بروند وبدوند 

. کودکان در این دوران استقالل راي بدهیم و بـا آنـان تنـد و پـر خاشـگر نباشـیم      که به 
والدینی که فرزندان خود را به دلیل رفتار نادرست دچار شـرمزدگی مـی کننـد ممکـن     

.است باعث شوند که او در مورد مستقل بودن خود دچار احساس تردید و دودلی شود
کودکـان در اواسـط  . ابتکار و گناه اسـت  مرحله تضاد بین  احساس : مرحله سوم 

آنـان  . دوران کودکی نیاز دارند تا تضاد بین کارایی و احساس حقـارت را حـل کننـد    
وارد مدرسه می شوند ، تکالیفی را انجام مـی دهنـد و مهارتهـاي جدیـدي کسـب مـی       

موفقیت و احساس کفایت اهمیت می یابـد  کـودکی کـه هـیچ توانـایی خاصـی       . کنند 
.احساس حقارت کندا به کرات با شکست مواجه می شود ممکن است شدیداندارد،ی

عمده ترین تضاد در دوران نوجوانی تضـاد بـین هویـت یـابی در برابـر سـر در گمـی        
بسیاري از عناصر هویت دوران کودکی در نوجوان تثبیت مـی شـود و در   . نقش است 

نایی در حل این تضاد ممکن عدم  توا.عین حال هویتی شخصی و شغلی کسب می کند
.است منجر به سر در گمی نقش یا هویت شود
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. در اوایل بزرگسالی فرد با تضاد بین صمیمیت ، در برابر کناره جویی روبه رو است 
کسـی کـه     . انسان نیاز دارد تا روابط شخصی و طوالنی مدتی بـا دیگـران بـر قـرار کنـد     

ممکـن اسـت از لحـاظ روانـی از دیگـران کنـاره       . نمی تواند چنین روابطی برقرار کند 
.جویی کند و فقط روابط اجتماعی سطحی با دیگران بر قرار کند

یکـی از  . تضاد در اواسط دوران بزرگسالی زایندگی در برابرخـود فـرو رفتگـی اسـت     
انواع زایندگی بچه دار شدن است ولی در عین حال تولید کننده و خالق بودن در کـار  

به نظر اریکسون بزرگسال بدون احساس مولد بودن . یت ها نیز اهمیت دارد یا سایر فعال
.در خود فرو می رود

آخرین تضاد ،کمال خود در برابر نومیدي است ،کسانی که خود آنان به حد کمـال  
زمانی یـاس در ایـن مرحلـه غالـب     . رشد کرده احساس معنا و نظم در زندگی می کنند

بتر سند یا اینکـه زنـدگی گذشـته خـود را رضـا یـت بخـش        می شود که افراد از مرگ 
)1377یا سایی ،.                                                                                ( ندانند

Experimentآزمایش                                                                         
مایش محقق سعی می کند  با ایجاد تغییري خاص ،  نتایج آن را مورد درروش آز

.بررسی و مشاهده قرار دهد 
معموالً در این روش محقق یک یا چند متغیر را انتخاب کرده و با تغییر آنهـا سـعی   

اصطالحاً به متغیري که توسـط  . می کند اثر این تغییرات را بر سایر متغیر ها مطالعه کند
گفتـه         متغیـر مسـتقل  .کنترل شده تا تـاثیر آن بـر متغیـر هـا ي دیگـرتعیین  شـود       محقق 

در حالیکه متغیر یا متغیر هایی که در اثر دگر گونی متغیر مسـتقل دگـر گـون    . می شود
.اصطالحاً متغیر تابع یا وابسته نامیده می شوند . می شوند

)1370احمدي و فراهانی، (

Testآزمون                                                                                         
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آزمون عبارت است از وسیله ا ي که براي سنجیدن ویژگی روانی خاصـی بـه کـار    
.گرفته می شود

آزمونهـایی  : آزمونهـاي شـناختی  -1.ي روانی به چند دسته تقسیم می شوندآزمونها
: آزمونهـاي هوشـی   -2هستند که ویژگیهاي شناختی را مورد سـنجش قـرار مـی دهنـد    

آزمونهـایی  : آزمونهاي شخصـیتی -3نمونه ا ي از آزمونهاي شناختی به شمار می آیند 
آزمونهـاي  -4.ر مـی دهنـد   هستند که ویژگی هاي شخصیتی افراد را مورد سنجش قرا

ــیلی   ــرفت تحص ــوزان را               : پیش ــش آم ــیلی دان ــرفت تحص ــه پیش ــتند ک ــایی هس آزمونه
)1370احمدي و فراهانی  ، .                                                            (می سنجند

/Aptitude   tests):                  آزمون پیشرفت( آزمون هاي استعداد 
Achivement  tests

ام یـک  آزمونهایی هستند که از روند یاد گیري یا پیشرفت موفقیت یک فرد در انجـ 
.وظیفه خاص ارزشیابی می کنند بدون اینکه به زمینه هاي وراثتی آن توجه شود

)1381نظري  ، (

/Statistical  testsآزمونهاي آماري                                           

آزمونهاي آماري عبارتند از روشهایی که به منظور بررسی میـزان اعتبـار   
داده ها در بر آوردهاي آماري مورد استفاده قرار می گیرنـد بـه بیـان دیگـر     
آزمونهاي آماري نشان می دهد که خطاي اندازه گیـري در داده هـا آمـاري    

)1376شریفی و نجفی زند ،(.                                        چقدر است 

Weights  Balancing testآزمون باال نس وزنه ها                            
اهرمـی را در نظـر   . براي تجسم این وسـیله بـه شـرح مختصـري از آن مـی پـردازیم       

یـز  بگیرید که در دو بازوي هم اندازه خود چهار میخ چوبی دارد که فواصل میان آنها ن
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ضـمناً وزنـه هـایی حلقـه اي شـکل را مـی تـوان بـر روي ایـن                  . با یکـدیگر برابـر اسـت   
آزمایشگر می تواند در صورت تمایل با کشیدن .  میخ هاي چوبی به هر تعداد قرار داد 

بدین ترتیب ، پـس از رهـا شـدن زبانـه هـر      .  یک زبانه هر دو بازوي اهرم را آزاد کند 
در این .  ر باشد، بازوي اهرم به همان سمت متمایل خواهد شد طرف اهرم که سنگین ت

یکی تعداد وزنـه هـاي روي هـر دو بـازو و     .  مسئله تعادل اهرم به دو عامل بستگی دارد
وقتی در مورد چگونگی تعادل اهـرم ، از کودکـان   . دیگري فاصله وزنه ها از مرکزثقل

:اده می کنند سؤال می شود، آنها به یکی از چهار قاعده زیر استف
کودك یا نوجوان تنها به تعداد وزنه ها توجه مـی کنـد و نتیجـه مـی گیـرد      :1قاعده 

بنا بر این ، . بازویی که تعدادوزنه هاي بیشتري دارد ، به سمت پایین متمایل خواهد شد 
اگر تعداد وزنه ها در هر دو بازو یکسان باشد او پیش بینی مـی کنـد کـه بـا آزاد شـدن      

.اهرم به حالت تعادل می ایستد دستگاه
کودك یا نوجوان توجه بیشتري بـه وزنـه هـا نشـان مـی دهـد و پـیش بینـی             : 2قاعده 

در صـورتی  . می کند بازویی که وزن بیشتري دارد ، به سمت پایین متمایل خواهد شـد  
قل توجه که تعداد وزنه ها در هر دو بازو برابر باشد کودك به فاصله وزنه ها از مرکز ث

.می کند 
کودك یا نوجوان براي بیان پیش بینی خود ، هـم بـه وزن و هـم بـه فاصـله      : 3قاعده 

توجه می کند، ولی اگر یک بازو داراي وزنه هاي بیشـتري باشـد و وزنـه هـاي بـازوي      
دیگر فاصله زیـاد تـري از مرکـز ثقـل داشـته باشـد کـودك دچـار تضـاد مـی شـود و                   

.صرفاً به صورت یک حدس احتمالی بیان می کند پیش بینی خود را 
کودك یا نوجوان همزمان به وزن و فاصله توجه می کند و بدین ترتیـب بـه   : 4قاعده

یک اصل مهم پی برده است ،نیرو گشتاوري هر دو بازو تـابعی از حاصـل ضـرب وزن    
)1378جمهري ، احدي و .                            ( در فاصله نسبت به مرکز ثقل است

Nonverbal test:        آزمون هاي غیر کالمی / Nonlanguage test
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آزمون هایی هستند که از زبان گفتاري یا نوشتاري براي بیان مقصود استفاده      
)1381ي ،  نظر.                                                                                  ( نمی کنند 

Reasoningاستدالل                                                                          
افراد بـه هنگـام   . به فرآیند قانونمند داوري درباره تصدیقها استدالل گفته می شود 

. وض اسـت استدالل از اطالعاتی استفاده می کنند که صدقشان براي آنها معلوم یا مفـر 
براي اطالعـات بیشـتر   .(معموالً میان استدالل قیاسی  و استقرایی تفکیک قائل می شوند

)1944آیسنک ، ).                               ( به استدالل استقرایی و قیاسی مراجعه شود

Imductive  reasoningاستدالل استقرایی                                     
گفته می شود،یا از جزء به » به سمت باال«برخی اوقات به استدالل استقرایی استدالل 

براي مثال اگر بدانیم که زمستان در تورنتو ، کالگاري، ساسکاچوان ،که        . کل 
شهر هاي کانادا هستند سرد است می توانیم بر این اساس به این تصمیم برسیم که 

. د است زمستان در کانادا سر
وقتی ما از طریق قیاس استدالل می کنیم می توانیم درباره درسـتی نتیجـه آن مطمـئن    

اما وقتی افراد به طریق اسقراء استدالل می کنند ، درباره احتمال نتیجه بـه داوري  . باشیم
بیشتر دانسته هاي ما درباره جهان از طریق استدالل استقرایی فرا گرفتـه شـده   .می نشینند

)1944آیسنک ، .                                                                                 (است 

/Deductive  reasoningاسـتدالل قیـا سـی                         
Syllogistic  reasoning

یـا از کـل بـه جـزء نیـز گفتـه            )) بـه سـمت پـایین   ((به استدالل قیاسی بعضا استدالل 
.می شود 

فرآیند  استدالل قیاسی با مجموعه اي از عبارتها که مقدمه نامیده می شـود شـروع مـی    
شود و از آن مقدمه براي اسـتنتاج عبـارت دیگـري اسـتفاده مـی شـود کـه در صـورت         

)1944آیسنک  ،   (  .  درستی نتیجه نام دارد
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Estrogenاستروژن                                                                             
در بخش بـاالي لگـن خاصـره در دو    )Ovaries(گناد هاي جنسی ماده یا تخمدانها 

دارنـد و وظیفـه شـان سـاختن سـلولهاي جنسـی و هورمـون        طرف ستون فقـرات جـاي  
.استروژن است

استروژن عالوه بر آماده سازي جنسی یک رشته دگر گونیهاي بدنی پدید مـی آورد ،  
. مانند بزرگ شدن سینه ، پستانها ، باسن و رویش مو در اطراف زهار 

)1367پارسا   ،  (

Stressا سترس                                                                                      
رگانیزم استرس یا فشار روانی ، مجموع واکنشهاي جسمی ، عاطفی و ذهنی است که ا

در برابر محرکهاي خارجی یا داخلی که بر هم زننده ثبات و اوضاع ) موجود زنده(
البته قدري استرس الزمه زندگی ، تالش و . فیزیولوژیک بدن هستند نشان می دهد 

پیشرفت می باشد اما استرس بیش از حد و فشار روانی ناراحت کننده عامل مشترك 
)1983هیلگارد واتکینسون   ،    (.        بسیاري از بیماریهاست 

حالت استرس وقتی اتفاق می افتد که انسانها با رویداد هایی مواجه می شوند که آنها 
در چنـین شـرایطی از   . را براي بهزیستی روانی و مادي خود خطرناك تلقی مـی کننـد   

در اسـترس ،  . گاري و انطبـاق داشـته باشـد    ارگانیسم انتظار می رود با این وضعیت ساز
رویــدادهایی کــه خطــر آفــرین تلقــی مــی شــوند ، محرکهــاي اســترس زا  نــام دارنــد ، 

بسیاري از منابع استرس . واکنشهاي شخص نسبت به این رویدادها را استرس می گویند
و مانند گرفتاریهاي روزمره، دگر گونیهاي زندگی( را عوامل بیرونی تشکیل می دهند 
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مثل باورهاي         غیر (سایر منابع استرس را می توان به عوامل درونی نسبت داد ) . …
)1381نظري   ،   ) .                                                   (Aمنطقی و رفتارتیپ 

Rods  and conesاستوانه ها و مخرو طها                                             
اگر چه مخروطها را می توان بـه علـت   . استوانه ها و مخروطها گیرنده نوري هستند 

بطـور  . مخروطـی شـکل تشـخیص داد    ) قطعـه خـارجی  (دارا بودن یک انتهاي فوقـانی  
عموم استوانه ها بار یکتر و بلند تر از مخروطها هستند امـا ایـن موضـوع همیشـه صـدق      

میکرو متر قطر دارند در حالیکه 5تا 2ه استوانه ها نمی کند  در قسمتهاي محیطی شبکی
در قسمت مرکزي شبکیه یعنی در لکه زرد قطـر  . میکرو متر است 8تا 5قطر مخروطها 

)1991گایتون    ،   .                             (میکرو متر است 5/1مخرو طها فقط 

Brain  Damage/ آسیب مغزي                                       
Brain  Injury

اگر به یک مغز سالم بر اثر حادثه یا بیماري آسـیب برسـد بـه احتمـال زیـاد عـوارض       
یـا یـک رفتـار غیـر طبیعـی بـه       پایداري مانند عقب ماندگی هوشی ، فلج مغزي ، غـش  

رفتار کودکانی که گرفتار آسیبهاي مغزي شـده انـد یکدسـت نیسـت ،     . وجود می آید
زیرا نوع کارکرد مغز به محل آسـیب و میـزان رشـد طبیعـی کـودك در زمـان حادثـه        

. گاهی آسیبهاي مغزي رفتاري نا آشنا و عجیب و غریب پدیـد مـی آورد  . بستگی دارد 
در چنـین  . ه ممکن است اشـیاء را دگـر گـون ببینـد و ادراك کنـد      زیرا فرد صدمه دید

چنـان کـه بـراي      . مواردي کودك نخست به جزء توجه مـی کنـد ، سـپس بـه کـل آن      
.نمونه ، به جاي کت فکر خود را به روي دکمه آن متمرکز می کند

)1367پارسا  ،  (

)اصل زمینه(اصل رمز گذاري اختصاصی 
Encoding  specificity  principle
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این اصل یک حکم کلی در مورد ارتباط میان شـرایط رمزگـذاري و بازیـابی الزم    
ــر بخشــی               ــان مــی دارد کــه اث ــداد اســت و بی ــا روی ــاد آوردن یــک فقــره ی ــه ی ــراي ب ب

لیات   رمز گذاري بستگی دارد به نشانه هاي بازیـابی ، و تـوان نشـانه هـا بـر حسـب       عم
.عملیات رمز گذاري تغییر می یابد 

اینکه فردي چقدر خوب رویـداد یـا واقعیتـی را بـه یـاد آورد بـه دو عامـل اساسـی         
محیط بازیـابی یـا   ) 2عملیات رمز گذاري آغازین محفوظات  حاصل ) 1: بستگی دارد 

اصل رمز گذاري اختصاصی حکـم نظـري کلـی ا ي اسـت در     .نشانه هاي باز یابی آتی 
این اصل مبتنـی بـر آن   . مورد ارتباط میان این دو عامل تعیین کننده در به خاطر آوردن 

است که عملیات رمز گذاري خـاص اعمـال شـده روي آنچـه کـه ادراك مـی شـود ،        
د ، آنچـه کـه در حافظـه ذخیـره            تعیین می کند چـه چیـزي در حافظـه ذخیـره مـی شـو      

می شود تعیین می کند چه نشانه هاي بازیابی ا ي در فـراهم آوردن دسترسـی بـه آنچـه     
.که ذخیره شده است مؤثرند

اول بـه سـادگی مـی تـوان نشـان داد کـه       . دو واقعیت تجربی نمونه را در نظر بگیرید 
وجود دارد ولی اینکه شاه به عنوان همبستگی  معنایی نزدیکی میان کلمات شاه و ملکه 

را تسهیل می کند یـا نـه   »ملکه«کلمه نشانه، یاد آوري کلمه مورد نظر پیشتر مطالعه شده 
به طور عمده اي به عملیات رمز گـذاري مشخصـی بسـتگی دارد کـه در زمـان مطالعـه       

را بـه  »ملکـه «براي نمونه اگر آزمـایش شـونده کلمـه مقصـد     . اعمال شده است » ملکه«
عنوان عضوي از زوج کلماتی نظیـر خـانم، ملکـه ببینـد و ملکـه را در ارتبـاط بـا خـانم             

را در » ملکـه «رمز گذاري کند آنگاه ارائه کلمه شاه در زمان با زیابی ، یاد آوري کلمه 
دوم وقتی شخص . قیاس با حالتی که هیچ نشانه مشخصی وجود ندارد تسهیل نمی کند 

ــد   ــه اي مانن ــرد پ«جمل ــرده  آن م ــوك ک ــورا ک ــا ن ــد  » ی ــنیده باش ــانه             . را ش ــاه نش آنگ
آن مــرد پیــانورا بلنــد «از ســوي دیگــر وقتــی کــه . فایــده اي نــدارد »  چیــزي ســنگین «

نشـانه عـالی اسـت    » چیـزي سـنگین  «جمله اي است که در ابتدا شنیده شده آنگـاه  »کرد
)1944آیسنک ،  (.                         چنین نیست» صداي خوب«حالی که 
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Anxietyاضطراب                                                                                 
مهمترین عاملی کـه بـر اسـاس نظریـه تحلیـل روانـی علـت تمـام بیماریهـاي روانـی           

یعنـی  . ه استنامید) درد روانی(فروید  اضطراب را . محسوب می شود ، اضطراب است
به همان صورت که اگر بدن دچار زخم ، التهاب و بیماري گـردد، اولـین نشـانه آن بـه     

اگر فرد از نظر روانی دچار مساله و مشکل شوداولین نشانه . صورت تب ظاهر می شود 
اضطراب هم علت محسوب مـی شـود هـم    . آن به صورت اضطراب جلوه گر می شود 

همچنـین هـر گـاه    . ا حتیهـاي روانـی اضـطراب اسـت    علت بسیاري از نـار یعنیمعمول 
شخصی با یک مساله و مشکل روانی مواجه گردد که موجـب بـه هـم خـوردن تعـادل      

.روانی گردد ، احساس اضطراب می کند فروید
اضطراب واقعی هنگـامی تجربـه مـی    ) اضطراب را به سه نوع تقسیم کرده است الف

اضطراب نورتیـک ،  ) ب. رونی مواجه باشد شود که شخص با خطرات یا تهدید هاي بی
زمانی بروز می کندکه تکانه هاي نهاد موجب تهدید فـرد در برابـر قطـع کنتـرل مـن و      

اضـطراب اخالقـی ،   ) ظهور رفتارهایی که منجر به تنبیه مـی خواهنـد گردیـد شـوند ج    
وقتی ظاهر می شود که فرد عملـی بـر خـالف وجـدان اخالقـی یـا ارزشـهاي اخالقـی         

. انجام داده یا وقتی در نظر دارد انجام بدهد به این دلیل احساس گناه می کنـد  خویش 
منبع اضطراب هر چه باشد تجربه اي بسیار خطـر نـاك اسـت و فـرد بـراي آنکـه آن را       

.تجربه نکند تقریباً به هر عملی متوسل می شود
خته     حالتی بر خالف ترس کـه معمـوالً پاسـخی اسـت بـه یـک تهدیـد معلـوم و شـنا         

. شده،احساسی است نا مشـخص از تشـویش و نـاراحتی در پاسـخ بـه خطـر نـا شـناخته        
اضطراب  روانی درونی است و شخص را نسبت به تهدید هاي نا معلوم و مـبهم گـوش   
. به زنگ و آگاه می سازد و او را وا می دارد تا بر علیـه آن عملـی دفـاعی انجـام دهـد      
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هسـتند کـه فـرد بـراي مقابلـه بـا       » مـن  «خـود آگـاه   مکانیزمهاي دفاعی ، تدبیر هـاي نـا  
)1375آزاد    ،    .       ( اضطراب و حفظ خویش از خطرات آن را به کار می گیرد

Reliabilityاعتبار                                                                                 
سخ دهندگان به آزمون در سنجش هـاي مکـرر بـر    منظور از اعتبار ، ثبات نمرات پا

چنانچه آزمـون را چنـد   . روي افراد واحد و همسانی درونی ماده سواالت آزمون است 
باربا فاصله زمانی نه چندان زیاد ، مثالً چند روز یا چند هفته ، بـر روي یـک فـرد اجـرا     

ن صـورت خـواهیم   کنیم و هر بار با نمرات متفاوت از دفعه قبل رو بـه رو شـویم در ایـ   
گفت که آزمون از اعتبار کافی برخوردار نیست زیـرا نمـی تـوان بـه نتیجـه اجـراي آن       

)1376شریفی و نجفی زند  ،  .                                                       (اعتماد کرد 

/Narcotismاعتیاد         
Addiction

اعتیاد عبارت از حالتی است که شخص هم از نظر جسمانی و هم از نظر روانـی بـه   
احتیاج شدید و اجباري به ادامه مصرف همـه روزه آن  . ماده ا ي وابستگی پیدا می کند

داشته ، قادر نیست به میل و اراده خود آن را ترك کند و تحمـل او در مقابـل مصـرف    
وابستگی به دو صورت روانی و جسمانی پـیش آمـد مـی    . تدریجی دارو بیشتر می شود

.کند
ه علت نفوذ در داخل سـلولهاي بـدن و اثـر شـیمیایی آن     در وابستگی جسمانی ماده     ب

ایـن اسـت کـه یکـی از مـواد      منزلـه باعث وابستگی سلولهاي بدن شده و قطع دارو بـه  
حیاتی سلول را بـه آن نرسـانیم و بـه همـین جهـت در مـواردي کـه دارویـی وابسـتگی          

ايبجـ ترك ناگهانی موادبدون جانشین کـردن مـاده دیگـري   کند جسمانی ایجاد می 
. اسـت کننـده آن موجب اختال التی مـی شـود کـه بـراي بیمـار فـوق العـاده ناراحـت         

وابستگی روانی عبارت است از حالتی که شخص از نظـر عـاطفی بـه دارو یـا مـاده ا ي      
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آن را می داند معهذ ا احتیاج دارد کـه  ءوابستگی پیدا می کند و با وجودي که نتایج سو
گی با عث مـی شـود کـه شـخص معتـاد در موقـع       مصرف آن را ادامه دهد و این وابست

معینی که باید دارو یا ماده مخدر بـه او برسـد بـه هـر نحـو کـه شـده و حتـی بـا وجـود           
خطرات سوء مصرف مواد مخدر بی اختبار به سوي آن کشیده می شود و براي رسیدن 

پیدایش تحمل یعنـی تمایـل شـخص بـه ازدیـاد      . به دارو حاضر به هر اقدامی می گردد 
قدار مصـرفی دارو ، بـه ایـن معنـی کـه مـدتی پـس از مصـرف مـاده مخـدر شـخص                   م

نمی تواند مانند ایام شروع از آن لذت ببرد و به همین علـت اسـت کـه مقـدار مصـرف      
داروي معتادین در ابتدا کم است ولی پس از مدتی به تدریج مجبورنـد کـه آنـرا زیـاد     

صـول     مربـوط بایـد از مـواد مخـدر      و باالخره به حدي مـی رسـد کـه بـراي ح    کنند
و این مساله علـت اعتیـاد بـه چنـدین مـواد را در معتـادین توجیـه            کنندقویتري استفاده 

)1374میالنی فر ، .                                                                 ( می کند 

Platoافال طون                                         
افالطون بنیانگذار اصلی و پـدر فلسـفه غـرب بـود و یکـی از بزرگتـرین فیلسـوفان        

او آکادمی فلسـفه را در نزدیکـی آتـن تاسـیس کـرد ، نوشـته ا ي       . یونانی باستان است 
فالطـون بـه جـاودانگی    ا. بسیار از خود به جا گذاشت از جمله جمهور ورساله مهمـانی  

من بسیار امیدوارم که مرگ پایان همـه چیـز   «در فیدون می نویسد . روح اعتقاد داشت 
اگــر روح فنــا ناپــذیر باشــد در ایــن صــورت جزئــی از جهــان مــادي محســوب        »نباشــد 

اگر جزئی از دنیاي مـادي نباشـد ، پـس از اصـول طبیعـی علـت و معمـولی        . نمی شود 
ین موضـوع مسـتقیماً بـه آزادي اراده منتهـی مـی شـود ، افالطـون در        ا. تبعیت می کند 

تعالیمش بین ظاهر و حقیقت تمایزي بارز قائل بود ، او در ایـن مـورد مثـال زنـدانی در     
زندانی سایه هایی را بر روي دیوار می بیند که از بیرون غار بـه درون  . غار را می آورد 

به همین تر تیـب روح موقتـاً در بـدن    . عی اند افکنده می شود و فکر می کند این ها واق
محبوس می شود و به اشتباه آنچه را در زندگی روزانه می بیند و می شـنود  ) یعنی غار(
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واقعیت می پندارد ولی واقعیت بر روح آشکار نمی شود مگر زمانی که پـس از مـرگ   
)1370برونو  ،   (.                                           از زندان تن رها شود 

Axon(e)اکسون                                                                                   
اکسون شبیه محوري است کـه  . تار منفردي که ضخیم تر و بلند تر از دندریت است 

کسون دارنـدو یـا اصـالً    نرونهاي رشد یافته یک ا. یک قطب را به نرون متصل می کند 
بعضی نرونهـا در ابتـدا بـیش از یـک اکسـون دارنـد امـا پـس از رشـد          . اکسونی ندارند

بســیاري از اکســونها از بــر جســتگی جســم       . اکســون خــارجی را از دســت مــی دهنــد  
هر اکسون . اکسون موسوم است ، پدیدار می شوند ) Hillock(یاخته ا ي که به قطب 

به طور کلی اکسونها ، یک تکانـه را از جسـم یاختـه ا    . طولش دارد قطر ثابتی کمتر از 
اکسون نورون حرکتـی توسـط یـک مـاده     . ي به طرف یاخته هاي دیگر انتقال میدهند 

هر شاخه اکسون نوك . پوشیده شده ) Myelins heath(پوششی به نام غالف میلین 
Pre synaptic(بر جسته ا ي دارد که انتهـاي پـیش سـینا پسـی      ending (   یـا پایانـه

)1989کاالت  ،     .                                         (پیازي را تشکیل می دهد

Electroshock Therapyالکز و شوك درمانی                                    
روانپزشکان براي درمان اختال الت روانـی از الکتـرو شـوك اسـتفاده مـی کننـد در       

الکترو شوك از طریق کار گذاشتن الکترود هـاي ظریفـی در نـواحی معینـی از     درمان
قسمت هاي عمقی مغزو وارد کردن جریان خفیفی از برق شوك وارد کرده که از این 

طریــق بــا ایجــاد فعــل و انفعــاالت شــمیایی زیســتی توانســته انــد تــا حــدودي بعضــی از      
.کنداختالل ها از جمله اختالالت خلقی را درمان 

ــک                  ــکیز و فرین ــاران اس ــوچکی از بیم ــد ک ــورد درص ــانی درم ــوك درم ــرو ش الکت
.خصوصاً مبتال یان به نوع کاتاتونیک به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد 

)1989کاالت  ،( 
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Statisticsآمار                                                                                      
آمار رشته ا ي است که با نمونه گیري از داده هـاي یـک جامعـه آمـاري و اسـتنباط      

وقتــی مــی گــوییم در . دربــاره آن جامعــه بــر اســاس داده هــاي نمونــه ســر و کــار دارد
وردیک تفـاوت مشـاهده شـده از آزمـون آمـاري اسـتفاده کـرده ایـم و معلـوم شـده                   م

می توان به تفاوت مشاهده اعتماد کـرد ، مقصـودمان ایـن اسـت کـه تفـاوت مزبـور از        
به عبارت دیگر آزمون آماري نشا ن می دهـد کـه تفـاوت    . لحاظ آماري معنادار است 

.است) و نه حاصل عوامل تصادفی ( یر مستقل مشاهده شده یقیناً ناشی از تا ثیر متغ
)1381نظري   ،   ( 

Inferential  Statisticsآمار استنباطی                                                
بـه قضـاوت در   ) نمونـه (ه به کمک آن و بخش زیر مجموعـه  بخشی از آمار است ک

در تعریـف دیگـر   . مورد جامعه ا ي می پر دازیم که نمونـه از آن انتخـاب شـده اسـت     
آمار استنباطی در واقع علم تصمیم گیري است و به کمک اطال عات جمع آوري شده 

)1381نظري  ،    ( .                              بهترین تصمیم گیري انتخاب می شود

Flexibility/انعطاف پذیري                                                                  
Plasticity

رمش در تغییر نگرشـها یـا ظرفیـت او بـراي     در نماي ، کلی یعنی ظرفیت فرد براي ن
در معنــاي خــاص وضــعیتی را گوینــد کــه در . ســازگاري ســریع در موقعیتهــاي جدیــد

مشاهده می شود و طی آن وقتی حالت دست و پاي بیمـار  )) اسکز وفرنی کاتاتونیایی((
را به وضع معینی قرار دهیم بیمار این حالت را براي مدتی طـوالنی و بـه همـان وضـع ،     

)1374ساعتچی    .                                                                  (حفظ می کند
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Motivationانگیزش              
گهدارنـده  اصطالح انگیزش را میتوان به عنوان عامل نیرو دهنده ، هدایت کننـده و ن 

انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه) 1984(گیج و برالینز . رفتار تعریف کرد 
.کرده اند 

گفته است انگیزش یک تمایل یا گرایش به عمل کـردن بـه طریقـی    ) 1992(سیفرت 
انگیزه وانگیزش غالباً به صورت مترادف به کار می رونـد، بـا ایـن حـال ،     .خاص است 

به این صورت که انگیزش را عامل کلـی  .گیزه را دقیق تر از انگیزش دانستمی توان ان
.مولد رفتار اما انگیزه را علت اختصاصی یک رفتار خاص به حساب آورد

در اصــل از ریشــه التــین    (Motivation)در تعریــف دیگــر اصــطالح انگیــزش    
Moveve)( انگیـزش  روانشناسان بر سر تعریف. مشتق شده و به معنی تحریک است

.به موارد زیر توافق دارند 
هـدف یـا هـدف هـایی کـه      ) :(Direction   of   behaviorجهت رفتـار    -1

.موجود زنده در تعقیب آن است 
میزان کوشش یا تالشی کـه بـراي   : )(Intensity  of  behaviorشدت رفتار  -2

.رسیدن به هدف از موجود زنده سر می زند 
مـدت زمـانی کـه موجـود     : )(Persistence  of  behaviorپایـداري رفتـار  -3

.زنده براي رسیدن به هدف صرف می کند 
تعریف انگیزش بر حسب فرایند یا فرایند هایی که به نحوي شروع شده و جهـت یافتـه   
و ســپس ادامــه پیــداکرده و ســر انجــام بــراي رســیدن بــه زنجیــره هــدف گرایــی رفتــار  

Persistence  of  behavior)( متوقف شده قابل تبیین است.



آي آر.بوکیــ ها - اصطالح نامه روانشناسی 1391

٢٢

)به طور کلی هر رفتاري که از انسان و حیوان سر می زند ، جهت یافته Directed)

.یا معطوف به هدف غایتی است و براي رسیدن به هدفی طرح ریزي شده است
)    1375فرجی ، (

(Motive)انگیزه     
انگیزه بنا بر تعریف عینـی ، حـالتی فرضـی در موجـود زنـده اسـت کـه بـراي تبیـین          

نـی بـه   انگیزه بنـا بـر تعریـف ذه   . انتخابها در رفتار معطوف به هدف آن به کار می رود 
.صورت آرزو یا میل تجربه می شود 

انگیزه از نظر بنیادي ، هر آن چیزي است که موجود زنده را بـه حرکـت وا مـی دارد و    
.موجب جنبش آن می شود 

روان شناسان کلیه عواملی را که موجود زنده و از جمله انسان را به فعالیتی وا مـی دارد  
انگیـزه اولـین عنصـر    . زه مـی نامنـد   و او را در یک جهت خاصی سوق مـی دهـد انگیـ   

)1370برونو ، .                                                 ( تشکیل دهنده رفتار است

Phoneآوا        
رتباط با نقش آن صوت در هر هر صوت کالمی شخص که ویژگی هاي آن بدون ا

)1373پور افکاري  .                                                  ( زبان قابل تصریح است 

)(Phoneticsآوا شنا سی                                                             
با زبان که شامل روابط روان شناختی ، مطالعه تولید اصوات یا تاکید روي رابطه آنها 

)1364شعاري نژاد ، .                                 (فیزیولوژیک ، بدنی داده ها می باشد 
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» ب « 

Reflex)         رفلکس( بازتاب 
بازتاب عبارت است از رابطه ساده بین یک محرك و یک پاسخ از جمله تنگ شدن 

مردمــک چشــم در برابــر نــور ترشــح بــزاق دهــان بــر اثــر قــرار گــرفتن غــذا در دهــان           
ویژگی هاي مهم رفتـار بازتـابی سـاده بـودن، غیـر ارادي      . نمونه هایی از بازتاب هستند

)1379سیف ، .                                  (گاهانه بودن ، وارثی بودن آنها ست بودن، نا آ

Recallباز خوانی    
.به این معنی است که مطلب مورد نظر را کامالً از حافظه فرا خوانیم

)1379سیف ، (

Cognitive   Restructuringبازسازي شناختی          
فن مورد استفاده البرت الیس وسایر در مانگران شناختی کـه در آن مراجـع از رابطـه    

بـه مراجعـان   . غیر واقعی رفتارهاي غیر انطباقی حاصل از آنها آگاه مـی شـود  بین افکار 
.کمک می شود تا راه هاي منطقی تري در بررسی رفتارهایشان پیدا کنند

)1378سارا سون وسان سون (

Recognitionباز شنا سی              
آگاهی نسبت به اینکه یک شیء یا رویداد چیزي است که قبالً دیده شده ، به تجربـه  

.یکی از روش هاي تجربی براي مطالعه حافظه . در آمده یا یاد گرفته شده است
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)1377ساعتچی ، ( 

Representationبا زنمایی           
در بسـیاري از محاسـبه هـا    . باز نمایی براي نظریـات رایانـه ا ي همچـون قلـب اسـت      

بـراي ایجـاد چنـین    . ی پیـدا مـی کننـد    اطالعات خاصی با یـک درونـداد خـاص تـداع    
بـه  . تداعیهایی الزم است اطالعاتی که از قبل کسب شده باید اندوخته و اسـتفاده شـود  

مـرغ و خـروس یـا سـگ و     . عنوان مثال اگر پرسیده شود حیوانات خانگی را نام ببریـد  
یـم ، آنهـا    گربه در بیشتر جوابها خواهد بود ما که از بدو تولد این اطالعات را نداشـته ا 

.رایاد گرفته ایم، اندوخته ایم و سپس به هنگام پرسش بازیابی کردیم 
اینکه اطالعات به چه شکلی اندوخته گردد ، موجب صـراحت و برجسـتگی اطالعـات    

…(به عنوان مثال ، اگر کمیتها را بر حسب عدد نویسی عربی . مختلف می شود

هاي خاصی را به ما می دهد که به خاطر سپرده باشیم اغلب توانائی) 1و2و3و4و
بسته به . اندوختن کمیتها بر حسب عدد نویسی رومی                                 نمی دهد 

اینکه بازنمایی چه نوع اطالعاتی را صریح و بر جسته می کند به اجراي کم و بیش 
فاده از آسانتر یک محاسبه معین کمک می شود براي مثال اگر کسی مقادیر را با است

اعداد رومی به خاطر سپرده باشد ، عمل ضرب رومی آنها کامالً متفاوت از وقتی است 
انواع عملیاتی که براي .  که اعداد بر حسب عدد نویسی عربی اندوخته شده باشند

اجراي یک محاسبه الزم است تا حد زیادي بستگی دارد به چگونگی باز نمایی                
همه نظریات . بازنمایی اطالعاتی که بیشتر اندوخته شده است درونداد و چگونگی

یکی انواع بازنما ئیهایی . رایانه ا ي تصویر ذهنی مشخص کننده دو نسخ چیز هستند 
که از اطالعات به کار رفته است ، و دیگري راههایی که این بازنما ئیها  پردازش     

ظریه ها محاسبات بسیار گوناگونی معموالً ن. می شود تا محاسبات خاصی اجرا گردد 
را فرض می کنند که کار شان تشکیل تصاویر ، ترکیب نمودن آنها از راههاي نو و 
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اغلب این محاسبات براي اجرا توسط . تبدیل آنها به طرق مختلف و شامل اینهاست 
هر یک از این بخشها نوعی . بخشها یا خرده سیستمهاي مختص آنها مطرح می شوند

همه این محاسبات طوري . را می گیرد و برونداد الزم را تولید می کنند درونداد 
طراحی و تنظیم شده اند که با انواع باز نمایی که براي تصویر ذهنی مطرح است جور 

)1944آسینک ، .                                                                                      ( باشد 

Retrievalبی بازیا
اصطالح نسبتاً جدیدي در روان شناسی اسـت کـه بـه فراینـد فراخـوانی اطالعـات از       

.ردیابی اطالعات در حافظه . حافظه اطالق می گردد 
)1370براهنی و همکاران ، (

Eplicit   retrievalبازیا بی آشکار       
.بطور کلی  ، مشخص کننده آنچه مستقیم و صریع است)1
.مشخص کننده چیزي که آشکار و مشهود است)2
فراینـد هـاي شـناختی آشـکار     . آگاه استمشخص کننده چیزي که شخص از آن )3

.آنهایی هستند که شخص هشیارانه به آن واقف است
)1373پور افکاري ،(

Crisisبحران                                    
از ریشه التین به معنی نقطه عطف در مسیر رخدادها در مورد افرادي به کار می 

این واژه از واژه هایی .رود که به علت بحران دچار ناراحتی یا ناتوانی شدید شده اند 
ز است که اریکسون در تقسیم بندي مراحل رشد خود به کار برده است و عبارتست ا

.تغییرات هیجانی و فاحش ناگهانی که در طول رشد رخ می دهد 
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مثل بحران نوجوانی که نوجوان براي کسب استقالل ، برقراري روابط و دلبستگی هاي 
.به آن دچار می شود …تاز ه ، سست شدن روابط کهنه و

)   1373پور افکاري ،( 
Activation)                                  برانگیختگی ( بر انگیخته  – Excitation

. توجه ، یا گویش به زنگ بودن اشاره می کند. اصطالهی است که به حالت تهییج 
ي قابل برانگیختگی از معدود متغیر هاي انگیزشی است که براي آن شاخص ها

.مشاهده و قابل اندازه گیري فیز یو لو ژیکی وجود دارد 
)2536و همکاران  ، منصور(

Planning)                                                  برنامه سازي( بر نامه ریزي 
عمل یا روش تهیه و تنظیم فعالیتهاي کاري در یک فهرست و جدول ساعات عملـی  
عمل یا روش تنظیم و ترکیب یک جدول ساعات و برنامه روزانه یا هفتگـی از فعالیتهـا   

)1364شعاري نژاد ، .                                                      (یا مطالعات گوناگون

Out putبرون داد      
را شــکل مــی دهنــد کــه از مجمــوع ) پاســخی (فعالیــت عضــالت و غــدد ، رفتــاري 

پردازش ناشی شده است ، در مورد عضالت ، فعالیت حرکتی رخ می دهـد ، در مـورد   
)1378مرتضوي ، .                ( ی شودغدد، هورمونها یا ترشحات دیگر ایجاد م

ExtravertExtrovertبرونگرا                                                       /
افـراد درون گـرا و   : یونگ معتقد بود که مردم در یکی از دو دسته قرار مـی گیرنـد   

.افراد برون گرا 
داً کم رو نیست و ترجیح می دهد وقت خـود را  یک فرد برون گرا کسی است که اب

افراد برون گرا هنگامی که با عوامل فشـار  .بیشتر با دیگران بگذراند تا این که تنها باشد 
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روانی مواجه میشوند احتماالً در صدد یافتن گروهی بر می آیند تا مسائل را بـا آنهـا در   
)1375کارور و شی یر ،(.                                    میان بگذارند 

Delinquencyبزهکا ري 
.مجموعه تخلفات جزائی که افراد در یک جامعه مرتکب می شوند 

آن بزهکاري نوجوانان مربوط به تخلفـات در سـنینی اسـت کـه توسـط قـوانین حـدود        
)2536منصور و همکاران  ،.                                             (تعیین گردیده است 

Maturity /Pubertyبلوغ 
سـالگی در دختـران و   12-13بطور متوسط بلوغ در سـنین  . بلوغ آغاز پختگی است 

.ک سال دیرتر در پسران شروع می شود ی
بلوغ هنگامی آغاز می شود کـه هیپوتـاالموس شـروع بـه راه انـدازي تشـکیل یکـی از        

میـزان  .هورمون هاي آزاد کننده اش ، با نام هورمون آزاد کننده لو تئین سـاز مـی کنـد    
این آزاد سازي حدود یک تشکیل در هر ساعت است مشخص نیست کـه چـه چیـزي    

امـا وقتـی هیپوتـاالموس کـارش را     . موس را براي این عمل تحریک می کنـد  هیپو تاال
ایـن هـور مـون هیپـوفیز را تحریـک       . شروع کرد تا سراسر دوره باروري ادامه می یابد 

را ترشح کند و آنها نیز به نوبۀ خود غـدد جنسـی را تحریـک    FSHوLHمی کند تا 
اسـترادیون موجـب رشـد پسـتانها و     . ندتا استرادیول یا تستوسـترون آزاد سـاز  .می کنند 

تستو سترون موجب بم شدن صدا، رویش محاسن ، گسترش . گسترش کفلها می شود 
هـم پسـران و   . شانه ها و رویش مو در سینه ، در زیر بغل و در ناحیه شرمگاه مـی شـود   

.                  هم دختران در پاسخ به افزایش این هورمونها بر انگیخته می شوند
)1979کاالت  ،  (

Pubertas  Praecox)                                   زود رس(بلوغ پیش رس 
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ساله و8ختران اگر چه بعضی تفاوتها در شروع بلوغ ، طبیعی است اما اگر بلوغ در د
با این حال ، بچه هایی که بلوغشان. ساله شروع شود بلوغ پیشرس نام دارد 9پسران 

زود شروع شده است ، ناگهانی رشدشان افزایش می یابد ، رشد آنها زودتر نیز متوقف 
سـاله  7یـا  6بچـه  . می شود و عموماً پس از زمان کوتاهی همانند بزرگساالن می شـوند 

وغ می رسد ،جوشهاي صورتش وصفات ثانویه جنسی اش ظاهر می شـود،  أي که به بل
. اغلب بچه هاي دیگر را اذیت می کند و این منجر به نا سازگاري اجتماعی مـی شـود   

اگر بلوغ زود رس سریعاً تشخیص داده می شود و چنین کودکی با داروهایی کـه آزاد  
او تا سن مناسب به تا خیـر  را بازداري می کنند ، درمان شود، بلوغFSHوLHسازي 

)1989کاالت   ،   .                                                                             (می افتد

Stuporبهت                                                                                         
اه با عدم تحرك و سکوت مرضحالت عدم پاسخ گویی همر

Dsm – tv )،(13 75

/Mental hygieneMental healthبهداشت روانی                            
ول هـر  احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق کافی اجتماعی بـا مـوازین مـورد قبـ    

بهداشت روانی علم وکار حفظ سالمت و کفایت روانـی و  . جامعه تعریف کرده است 
مطلوب سازي رفتار شخصی و اجتماعی به منظور استفاده مثبت از توانائی ها و استعداد 

.هاي فطري و نیز پیشگیري از اختالالت روانی 
)2536منصور و همکاران    (

Alzheimers’Diseaseبیماري آلزهایمر                                             
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این بیمـاري در سـالمندي شـایع اسـت امـا گـاهی       . آلزایمر نقص شدید حافظه است 
بـه  عالیمـش بـا فراموشـیهاي خفیـف شـروع مـی شـوند و       . شروعش از میانسالی است 

فقدان جدي حافظه ،گم گشتگی ، افسردگی ، تحریک پذیري ، تو همات ، هـذیانها و  
.ناتوانی در تمام یک کار و هجوم افکار مختلف منجر می شود

در بـه یـاد   . افرادي که عالیم بیماري آلزایمر را در حد متوسط دارنـد ممکـن اسـت    
آورند که دریک لحظه خاص چه اما نمی توانند به یاد. آوري اصول کلی موفق باشند 

چگـونگی بـازي گلـف بـا یـک بیمـار       )1983(بـراي مثـال شـناختر    .اتفاقی افتاده است 
این بیمـار اگـر چـه قواعـد و مفـاهیم بـازي را بـه طـرز         . آلزایمر را گزارش کرده است 

عجیبی به خاطر می آورد اما نمی توانست به یاد آورد که با چنـد حرکـت تـوپ را بـه     
.ه است ، یا نمی توانست بگوید روي توپش چه بر چسبی بوده استحفره رساند

)1989کاالت   ،   (

/Mental diseaseMental disorderبیماري روانی                          
اعضـاي خـانواده ، همکـاران ، همسـایگان و بطـور      (شخصی که بتواند با محیط خود

ایـن  . خوب سازگار شـود، از نظـر بهداشـت روانـی بهنجـار خواهـد بـود       ) کلی اجتماع
شخص با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهد رفت ، تعارضهاي خود را بـا دنیـاي   

اومت بیرون و درون حل خواهد کرد و در مقابل نا کامیهاي اجتناب نا پذیر زندگی، مق
اگر کسی توان انجـام دادن ایـن کارهـا را نداشـته باشـد و در نتیجـه بـا        . خواهد داشت 

محیط خود به شـیوه نـا مناسـب و دور از انتظـار بـر خـورد کنـد ، از نظـر روانـی بیمـار           
محسوب خواهد شد، زیرا با این خطر روبرو خواهد بود که تعارضهاي حل نشده خـود  

نشـان دهـد و بـه شـخص نوروتیـک      ) خفیف رفتـاري  اختاللهاي (را به صورت نوروز 
)1379گنجی   ،  .                                                                        (تبدیل شود

Coronary heart diseaseبیماري قلبی کرونر                      (c.H.D)
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ئی یا کلی بواسطه رسوب مسدود اختاللی که در آن یک یا چند وریه قلب بطور جز 
.این امر به قطع موقت یا دایمی رسیدن خون به عضله قلب منجر می شود. می شود 

)1378سارا سون و سان سون ،  ( 
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»پ « 

)بیماري پارکینسون( پارکینسون  
Parkinsons Disease /Parkinsonism

سـختی  ) 1ایـن بیمـاري بوسـیله    . بیماري پارکینسون فلج تحرکی نیز نامیده می شـود 
لـرزش غیـر ارادي نـواحی مبـتال حتـی هنگامیکـه       ) 2قسمت زیـادي از عضـالت بـدن    

سـیکل در ثانیـه   6تـا  3بـت  شخصی در حال اسـتراحت اسـت و همیشـه بـا فرکـانس ثا     
ناتوانی شـدید بـراي شـروع کـردن حرکـات ، موسـوم بـه بیحرکتـی تشـخیص داده                )3

بیحرکتــی کــه در بیمــاري پارکینســون بوجــود مــی آیــد غالبــاً بــراي بیمــار  . مــی شــود
زجرآورتر از عالئم سختی عضالنی و لرزش است زیرا بـراي انجـام حتـی سـاده تـرین      

درجـه تمرکـز را اعمـال    شدید شخص باید حـد اکثـر  کینسون حرکات در بیماري پار
کوشش روانی و حتی زجر روانی که الزم است تا موجب شـروع حرکـت شـود    . کند 

سـپس هنگامیکـه حرکـت واقعـاً     . غالباً در آخرین حد نیروي اراده شـخص قـرار دارد   
شـی  بوجود می آید سخت بوده و بجاي آنکه نرم ویکنواخت باشد حالـت منقطـع و پر  

)1991گایتون     .                                                                            (دارد

Responseپاسخ                                                                                   
پی آمد رفتاري تحریک که بصـورت یـک حرکـت یـا تـراوش یـک غـده ظـاهر        )1

.می شود
مانند (گاه هر نوع فعالیت جاندار ، از جمله پاسخهاي دستگاه عصبی مرکزي )2

صـرف نظـر از اینکـه خـود پاسـخ یـا       ) تشکیل یک تصویر ذهنـی یـا صـورت تخیلـی     
.محرك به آن قابل شناسایی باشد یا نه

.فرآورده هاي فعالیت جاندار از قبل واژه هاي تایپ شدهدر یک دقیقه)3
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)1983اتکینسون و  هیلگارد، (
Response againststressپاسخ در برابر فشار روانی                            

بر انگیختگی هیجانی مالیم ، آدمی را در جریـان اجـراي کـاري کـه بـه عهـده دارد       
بررسیهایی که در مورد محرومیت حسی صـورت گرفتـه نشـان مـی     . میداردهشیار نگه 

دهند ،که فقدان تحریک عادي براي مدتی بیش از یـک دورة کوتـاه ، مـی توانـد هـم      
بنظر می رسد براي آنکه . بسیار ناراحت کننده باشد و هم اثرات ژرفی بر رفتار بگذارد 

امـا در  . ریـک بـه آن وارد شـود   دستگاه عصبی درست کار کند بایستی میزان یعنـی تح 
عین حال ، قشار روانی شدید یا طوالنی در روي اثر هـاي آسـیب زاي فیزیولوژیـایی و    

)1983اتکینسون و هیلگارد  ، .                                        (روان شناختی است

Psychosomotics  responseپاسخ فیزیولوژیک                                 
گرفته شده است اعتقـاد بـر ایـن    ) تن(somaو ) ذهن(psycheاز دو کلمه یونانی 

است که بیماریهایی مانند حساسیتها ، سردرد هـاي میگرنـی ، فشـار خـون ،ناراحتیهـاي      
.قلبی، زخمهاي گوارشی و حتی جوشهاي غرور جوانی با فشار هیجانی ارتباط دارد

)1983اتکسیون و هیلگارد ، (

persistentپایدار                                                                              
فراینـدي  . اشاره به رفتارهایی دارد که نشان دهنده تمایل فـرد بـراي ادامـه آن اسـت     

.حرك اولیه و ایجاد کننده آن در طی زمان ادامه می یابدکه پس از م
)1377ساعتچی  ،  (

tip of tongue phenomenonپدیده نوك زبان                                 
تالش می کنند پاسخی را به یـاد آوردنـد کـه در آن    بسیار اتفاق افتاده است که افراد

لحظه قادر به یاد آوري آن نیستند، ولی با این وجود پاسخ را خیلی نزدیک یعنی نوك 
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براي مثـال فـرض کنیـد از    . به این پدیده ،پدیدة نوك زبان گویند . زبان خود می دانند 
ا بـدین دلیـل کـه    تنهـ »در راه زاهـدان بـه چابهـار چـه شـهري اسـت؟      « کسی سؤال شود

فردفوراً پاسخ را به یادنمی آورد الزاماً نمی توان گفت که او هیچ چیزي دربـاره پاسـخ   
برخی اوقـات کسـی کـه نمـی توانـد پاسـخ را بـه یـاد آورد ولـی مـی توانـد            . نمی داند

براي مثال ، در پاسخ به سؤال بـاال فـردي   . ویژگیهاي لفظی پاسخ درست را به یاد آورد
است به یـادآورد ممکـن اسـت بـه یـاد آورد کـه       » ایرانشهر «پاسخ را که که نمی تواند

برخـی  . شروع می شود، یـا آن کـه داراي سـه بخـش اسـت      » ایران«یا حتی »1«پاسخ با 
اوقات فردي که نمی تواند پاسخ را به یـاد آورد در عـین حـال مـی توانـد اطالعـاتی را       

براي مثال ، در پاسخ به سؤال بـاال فـرد   . درباره ویژگیهاي معنایی آن پاسخ به یاد آورد 
ممکن است نتواند پاسخ را به یاد آورد ولی هنوز ممکن است بتوانـد بـه یـاد آورد کـه     
سؤال درباره شهري است تقریباً نزدیک مرز ، یا اینکه شهري اسـت کـه نزدیـک زابـل     

پدیده نـوك «است یادآوري هر یک از این دو صفت در غیاب یاد آوري خود پاسخ ، 
1996این پدیده براي اولـین بـار توسـط بـراون و مـک نیـل       . ( نامیده شده است » زبان 

)1379خرازي و همکاران ،)                                                        (بررسی شد

Roentgenographyپرتو نگاري      
از خالل بدن و xاري از ساختمانهاي درونی بدن به وسیله عبور پرتو هايعکسبرد

)1956دورلند  .                               (اثر آن بر روي فیلم حساس مخصوص 

,Aggressivity /Aggressionپرخا شگري  Aggressivenes
قصد صدمه و آسیب رساندن بهپرخاشگري آن رفتار تهاجمی است که شخص به 

پرخاشگري میتواند بصورت فیزیکی یـا کالمـی ویـا    . افراد یا اشیاء از خود نشان میدهد 
در قالب تخریب اشیاء و لوازم وباالخره زیر پـا گذاشـتن مقـررات و قـوانین در محـیط      

)1371نوري و مرادي  .                       ( زندگی با آگاهی قبلی تجلی نما ید 
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Processingپردازش 
طـی کـردن ، از مراحـل    ) بـراي انجـام منظـور معینـی     ( آزمودن ، مراحـل مختلفـی را   

خاصی گذرانیدن ، مراحلی را طی کـردن ، بـه انجـام رسـانیدن ، تمـام کـردن ، تحـت        
رسیدگی قرار دادن ، جریانی را طـی کـردن ، مـورد معاینـه     آزمایش قرار دادن ، مورد 

در روانشناسی شناختی ، هر گونه عمـل کـه بـه منظـور سـازمان دادن ،      …قرار دادن و 
)1377ساعتچی ،.                     ( رمز گذاري و تفسیر خبر انجام می گیرد 

Information  Processingپردازش اطالعات   
در روان شناختی ، معنی اطالعات یـا خبـر ، یعنـی هـر گونـه داده ، اندیشـه ، تصـویر        

، پـردازش نیـز   . جنبـه اطـالع رسـانی دارد    ذهنی ، واقعیت ، دانش و نظایر آن ، کـه 
یعنی حرکت به طرف یک هدف از طریق گذر از مراحل مختلف عمل یا گذر از همه 

بنـا بـراین ، پـردازش خبـر ، یعنـی ،      . یش یک عمل طـی مـی شـود    مراحلی که در پیدا
در مـدلهاي مختلـف   . سازمان دادن ، تفسـیر کـردن وپاسـخ دادن بـه محرکهـاي وارده      

پردازش خبر ، فکر و عمل ، آن دسته از اعمال شناختی و ادراکی مورد نظـر اسـت کـه    
، رمـز خـوانی و برونـداد    شامل عواملی نظیر درونداد ، رمز گردانی ، اندوزش ، بازیابی 

)1377ساعتچی ، (.                                                                             می شود 
Questionnaireپرسشنامه    

بـا یـک موضـوع یـا مجموعـه اي از      بطور کلی ، به هر مجموعه سؤالی که در رابطه
موضوعات مرتبط با یکدیگر طراحی شده باشد و هـدف از تهیـه چنـین سـؤالهایی ایـن      
باشــد کــه از دیگــران خواســته مــی شــود تــا بــه ســؤالهاي آن مجموعــه پاســخ دهنــد ،  

)1374ساعتچی ، (.                           گفته می شود » پرسشنامه «
Piagetو 1896jean-1980پیاژه  ، ژان       
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مشـهور تـرین و معتبـر تـرین روان شـناس      1980ژان بیاژه بـه هنگـام مـرگ در سـال     
بــه ریاســت مؤسســه ژان ژاك روســو در ژنــو 1929در ســال . کــودك در جهــان بــود

چند که در قارة اروپا نفوذ بسیاري داشت هر. منصوب شد و سالهاهمان مقام را داشت 
در دنیاي انگلیسی زبان روان شناسی خبري نبود  1950ولی از این مقصود تا اواخر دهه 

شاید تا حدودي به این دلیل که پیاژه  بیشتر بـر کشـف دنیـاي درونـی کودکـان تاکیـد          
.می کرد و چنین بر خوردي مغایر با رفتار گرایی بود

قد بود که تفکر کودکان از لحاظ کیفی با تفکـر بزرگسـاالن تفـاوت بسـیار     پیاژه معت
همراه با رسش مجموعه تغیرات مهمی در شیوه هاي تفکر ایجاد )  رشد شناختی( دارد 

پیاژه به این مجموعه تغیرات دگر دیسی می گفت   اصطالحی که در زیست . می شود 
ماننـد تبـدیل   . کامل به کـار میـرود   شناسی براي توصیف تغیر اساسی شکل در فرایند ت

به نظر پیاژه تبدیل شیوة فکر کودکان به شیوه تفکـر بزرگسـاالن   . کرم ابریشم به پروانه 
همان قدر اساسی است که تبدیل کرم ابریشم به پروانه روشـی کـه پیـاژه بـراي کشـف      

وان روشـهاي ر : ن ك ( فرایند تفکر کودکان به کار می برد روش پدیدار شناختی بود 
در . روش پدیدار شناختی ماهیتاً ذهنی است و پژوهشگر باید آن را تفسیر کند ) شناسی

باید بدانیم که امروزه پیاژه بـه عنـوان روان   . ضمن از لحاظ پایانی در سطح پایینی است 
او . شناس کودك شناخته شده است ، ولی در واقع شـهرت اومبنـایی گسـترده تـر دارد    

یل عالقه اش به معرفـت شناسـی یعنـی بررسـی چگـونگی کسـب       کودکان را ابتدا به دل
از نظر پیاژه کشف رشد شـناختی کودکـان   . دانش توسط انسانها مورد مطالعه قرار داد 

.مؤثرترین راه در جهت پیشبرد معرفت شناسی است
این روش به ویژه تنهـا روشـی اسـت    . روش پدیدار شناختی نکات مثبتی دیده می شود

دد آن تا عمق جهان درونی کودك را دید و ایـن همـان کـاري اسـت     که می توان به م
)1370برونو  .                                           (که پیاژه می خواست انجام دهد

Preventionپیشگیري                                                                           
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.ري که به منظور پیشگیري بیماریها به عمل می آید مجموعه اقدامات نظامدا
)2536منصور و همکاران  ، (

Prime prevention /First preventionپیشگیري اولیه                    
از پیـدایش بیمـاري اسـت و عبـارت     منظور از پیشگیري اولیه عبـارت از جلـوگیري  

.دیگر کاري بکنیم که کسی بیمار نشود و عالج واقعه قبل از وقوع انجام گیرد
روش پیشگیري اولیه به منظور کاهش تظاهرات هیجـانی، عـاطفی در جامعـه از طریـق     
مبارزه با عوامل استرس زا و حاالتی که منجر به عوارض روانی می شـوند مـی باشـد و    

دیگر هر عاملی که باعث بهبود وضع زندگی انسان گردد جزئی از روشـهاي  به عبارت 
.پیشگیري اولیه است

تشخیص افرادیکه در معرض خطر بروز بیماري هستند ،مشاوره بـا آموزگـاران بـراي    
دارنـد، آمـوزش مسـایل جنسـی بـه نوجوانـان و       …شاگردانی که مشـگل تحصـیلی و   

)1374میالنی فر  ،  .                     (دجزء پیشگیري اولیه هستن…جوانان و 

rdپیشگیري ثابت                                               (third) prevention
به کاهش آسیبی معطوف است که احتمال دارد در نتیجه اختالل یا حادثه مفروضی 

. د حاصـل مـی شـود   این امر از طریق توان بخشی و اجتماعی کردن مجـد . حاصل شود
براي مثال ، در یک کودك بیش فعال ، تدابیر رفتاري می تواند به او کمک کند تـا در  

. مدرسه دقت و توجه بیشتري به خرج داده و نزد کودکان دیگر قابل پذیرش تر باشد 
مشاوره و گروه درمانی بعد از حادثه آسیبی مثل مرگ همسر ممکـن اسـت حمایتهـاي    

.د که آسیب پذیري خود را در برابر فشار روانی کاهش دهداجتماعی فراهم ساز
) 1378سارا سون  (

Secondary  preventionپیشگیري ثانویه                                            
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. ،و میزان ناتوان کنندگی یـک ناهنجـاري اسـت   هدف پیشگیري ثانویه کاهش مدت
در این نوع پیگیري سعی می شود که با روش بیماریابی ، تشـخیص زود رس ، اجـراي   
. درمان به موقع و پیشگیري مرتـب از نظـر درمـانی از بـروز عـوارض بیمـاري کاسـت        

: پیشگیري ثانوي متضمن موارد زیر است
ي و پیشـرس عالیـم غیـر عـادي و یـا      بیماریابی به منظور تشـخیص ، شـناخت فـور   -1

رفتارهاي نا متعادل 
درمان فوري، زودرس و کامل جهت رفع عالیم سبک بیماري ، پیشگیري از بروز -2

عالیم شدید و برگردانیدن هر چه زودتر بیماران روانی به جامعه
پیگیري و درمان نگهدارنده به منظور پیشگیري از بازگشـت عـوارض بیمـاري تـا     -3

)1374میالنی فر ، (ي کامل                                                حصول بهبود
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»ت « 

Thalamusتاالموس                                                                             
تاالموس را گاهی ایستگاه اطالعات در راه رسـیدن بـه کـرتکس و دیگـر سـاختارها       

همچنین می توان گفت تاالموس وظیفه ا ي بیش از رله کـردن انفعـالی دارد   . ندمی دان
. که با روشهاي مختلف اطالعات را پردازش و یکپارچه می کند

تاالموس داراي هسـته هـاي منفـردي اسـت کـه هـر کـدام اکسـونهایی را بـه بعضـی           
. ت می کتدقسمتهاي کرتکس فرستاده واکسونهایی را ازبخشهاي دیگر کرتکس دریاف

)1989کاالت  ،  (

Fixationتثبیت                                                                                    
ه فـرد در رشـد روانـی جنسـی خـود      در وانکاري ، متوقف ماندن رشد به این علت ک

بـراي  . ( نتوانسته از مرحله معینی فراتر رود و یا موضوع وابسـتگی خـود را تغییـر دهـد     
مثال ، ممکن است شخص در مرحله روانی یا در ارتباط با مادر خود تثبیت شده

)1983هیلگارد  اتکینسون و ).                                                           (باشد 

Experienceتجربه                                                                               
هر گونه رویدادي که از طریق آن ، فرد به زندگی خود ادامه می دهد )1
دانشی که فرد از طریق مشارکت در آن رویداد کسب می کند)2
پدیـده ذهنـی شـخص و آنچـه کـه در      . می کنـد مجموعه دانشهایی که فرد کسب )3

)1374ساعتچی  ،  .                                 (دنیاي ذهنی شخص می گذرد
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Impression/Experienceتجربه،  برداشت                                        
ژه ادراك کسب و تحصیل معرفت ، نظرات یا مهارتهایی از طریق فعالیت فردي، بـوی 

تـا ثیـر   . حسی، معرفت ، نظرات و مهارتهایی را گویند که از این راه کسب مـی شـوند   
متقابل میان فرد و محیط  هر چیزي است که در مجال احسـاس و ادراك و شـعور فـرد    

آنها “ قرار می گیرد و این مفهوم به مجموع حوادثی گفته می شود که شخص مستقیما 
نه اي که شخص براي بهتـر سـاختن زنـدگی خـود بدسـت       تجارب روزا. را در می یابد

)1364شعاري نژاد  .                                                                       (می آورد

Irritableو excitableتحریک پذیر 
شخصی که بـراي واکـنش   . ان پذیري بیش از حد معمول نشان می دهد فردي که هیج

فـردي کـه از خـود    . نشان دادن افراطی نسبت به یک محرك ، آمادگی نشان می دهد 
.معمول نشان می دهد بی حوصلگی و حساسیت بیش از اندازه

)   1377ساعتچی  ،  ( 

Applied  researchتحقیقات کاربردي                                                
تحقیقات کاربردي به دنبال یافتن راه حل براي سئوالت است که پاسـخ بـه آنهـا مـی     

ات همـه ناشـی   بدین ترتیب عمدة اختراعات و ابداع. تواند مشکلی را از بشر حل نماید 
همینطور شیوه ها و روشهاي علمی که براي اراده کـالس  . از نتایج علم کاربردي است 

.و تربیت دانش آموزان ارائه می شود و همگی حاصل علم کاربردي است
)  1376شریفی و نجفی زند   ،  (

Pure  researchتحقیقات محض
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پژوهشهاي هستند که در درجـه اول تـامین کننـد ه نیازهـا و کنجکـاوي هـاي افـراد        
بدین معنا که انسان ذاتاً جستجو گر و کنجکـاو اسـت و مایـل    . تحقیق کننده می باشند 

.اینکه براي او نافع باشد یا نه اطالع حاصل کنداست که از کم و کیف امور بدور از
دانشمند علوم بنیادي سعی در کشف روابط میان پدیده ها می کند و هـدف عمـد ه اي   

که از تالش علمی خود دارد این است که بتواند نتایج کار ، خـود بـه یـک تئـوري  یـا         
)1376ی و نجفی زند ، شریف.                ( نظریه اي از وضع موجود پدیده ها برسد

Interferenceتداخل                                                                           
اطالعات یـاد گرفتـه   . علت به یاد نیامدن اطالعات از حافظه داز مدت تداخل می باشد 

یـاد نیامـدن   شده با هم تداخل می کنند و در هم مخلوط می شوند و همین امر سبب بـه  
بعضی وقتها اطالعات تازه و یاد گرفته شـده بـا اطالعـات قـبالً آموختـه      . آنها می شود 

به این نوع تداخل باز . شده تداخل می کنند و مانع یاد آوري اطال عات قبلی می شوند 
گـاه اطالعـات قـبالً    . مـی گوینـد   (Retroactive  inhibition)داري پس گسـتر  

ند که ما نتـوانیم اطالعـات تـازه یـا د گرفتـه شـده را بـه یـاد         آموخته شده سبب می شو
به این نوع تداخل باز داري پیش گستر. آوریم 

 )P r oactive inhibition ( می گویند )                           .  ،  1379سیف(

Fearترس                                                                           
ماهیـت آسـیب یـا خطـر     . ادراك آسیب یا خطر ، تـرس را یـر انگیختـه مـی سـازد      

بنابر ایـن تهدیـد و خطـر بـراي سـالمت      . ادراك شده می تواند جسمانی یا روانی باشد 
از این نظر ، ترس مثل یـک نظـام انگیزشـی    . جسمانی یا روانی ما ترس را برمی انگیزد 

)1992مارشال ریو  ،  (. عمل می کند دفاعی  

Phobia)                                                              هراس ( ترس مرضی 
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.ترس مرضی از شایعترین اختالالت روانی است 
: وجه تمایز ترس مرضی و ترس طبیعی

طبیعی ترس ناشی از یک منبع واقعاً ترسناك و وحشت زا بوده وتـرس یـک   ترس )1
در ترس طبیعی فرد نسـبت بـه عامـل تـرس     . واکنش طبیعی و عادي تلقی می شود 

آگاهی داشته و به عبارتی در ترس طبیعی ادراك تـرس بـا موضـوع تـرس انطبـاق      
.دارد 

نسـبت بـه عـدم    ترس مرضی یا فوبیک فـرد از شـیء یـا مـوقعیتی مـی ترسـد کـه        )2
لکن واکـنش تـرس بـراي فـرد در ایـن موقعیـت       . ترسناك بودن آن آگاهی دارد 

مانند ترس از مکانهاي باز یا ترس از اجتمـاع انسـانی در ایـن    . اجتناب ناپذیر است 
جا واکنش ترس نوعی واکنش دفاعی است که بیمار تالش می نماید تا اضـطراب  

ا فرد یا فکر ویژه به یک موقعیت یا فکر خود را با جابجائی ترس از یک موقعیت ی
احساس وحشت آگاهانه از یک موقعیـت  . دیگر که با اولی ارتباط دارد کم نماید 

)1370فراهانی و احمدي  ،  .                     (ویژه در واقع از یک منبع دیگر 

Testosteroneون                                                                   تستو ستر
 »Testosterone«        رشد انـدامهاي جنسـی مردانـه را تحریـک مـی کنـد  همچنـین

.موجب پیشبرد و تکامل و رشد مشخصات جنسی ثانویه مردانه را می شود
» A ndrogen«د که رویهم بیضه ها چندین هورمون جنسی مردانه ترشح می کن

» AndrostnedioneوDihydrotestosterone«نامیده می شوند و شامل
هستند اما باید دانست که تستو سترون آنقدر فراوانتر از بقیه است که می توان آن را        

. بعنوان هورمون بیضه اي مهم در نظر گرفت
)1991گایتون  ،   (
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در Imageryتصویرسازي ذهنی       
.معنی کلی آن ، یعنی فرایند مجسم کردن ، خوب شرح دادن و مجسم ساختن 

)1377ساعتچی ، ( 

Conflictتعارض
از اصطالح تعارض براي نشان دادن موقعیتهایی استفاده می شود که در آن حـوادث  

بـراي مثـال   .تضاد با هم وجـود دارد  انگیزه ها ، هدفها ، رفتارها تکانه هاي مخالف یا  م
، یـا  ) تعارض رسـیدن  ـ رسـیدن    (وقتی فرد نمی تواند بین دو غذا یکی را انتخاب کند 

مـی  ) اجتنـاب  –تعـرض اجتنـاب     ( بین دو شغل غیر دلخوه ، کـدام را انتخـاب کنـد     
گوییم دچار تعارض و تنش هاي مربوط به عدم توانایی در تصـمیم گیـري  و انتخـاب    

)1377ساعتچی ، .                                       (کی از گزینه ها شده است ی

Avoidanceاجتناب –تعارض اجتناب  –avoidance Conflict
کـه از بـین دو هـدف یـاامر     مجبـور اسـت  شخص، اجتناب-در تعارض اجتناب

کـه یـک چیـز بـاز در لحظـه      ) تـرس (مثل تمایالت اجتنابی. منفی یکی را انتخاب کند
پریدن از هواپیما تجربه می کنـد ، ینـی وي مجبـور اسـت کـه از بـین دو هـدف منفـی         

هرگـاه در فاصـله هـاي دور از    . پریدن یا از دست دادن آبـرو ، یکـی را انتخـاب کنـد     
تمایالت اجتنابی تا به ایـن انـدازه نیرومنـد مـی بـود      ) مثالًهفته قبل از پرش ( هدف  نیز 

.احتماالً او خود را در چنین موقعیت تعارض انگیزي قرار نمی داد 
)    1983اتکینسون و هیلگارد ، (

Approaehاجتناب   -تعارض گرایش   –Aroidance conflict
خواستنی است و هم خطر بار ، ممکن اسـت  وقتی کسی هدفی در پیش دارد که هم

در مدتی سر گردان شود تا سر انجام بتواند در مـورد آن تصـمیم بگیـرد، چنـین کسـی      
وقتی از هدف دور اسـت آن را خواسـتنی مـی بینـد و بنـابر ایـن  دسـت بـه واکنشـهاي          
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گرایشی می زند ، اما هر چه به هدف نزدیکتر می شود خطر بار بودن آن آشـکار تـر و   
نوجوان خجولی کـه مایـل اسـت    . براین پایه ، میل به روگردانی از شوق بیشتر می شود 

تلفنی از کسی تقاضایی بکند ، به شوق موفقیت بـه سـوي تلفـن مـی رود امـا بـه همـان        
نسبت کـه بـه تلفـن نزدیـک  مـی شـود ، ممکـن اسـت تـرس از احتمـال رد شـدن در            

این مـورد دسـت بـه چنـد اقـدام نـا       این نوجوان ممکن است در.خواستش افزایش یابد 
هـدفی کـه در عـین حـال     . تمام بزندتا سرانجام یا کار را به پایان ببرد و یا آنرا رها کند 

هم خواستنی و هم نخواستنی است ، هم خوشـایند اسـت و هـم نـا خوشـایند در آدمـی       
نگرشهاي دوسوگرا بسیار رایج است نوجوانـان  . یک نگرش دو سو گرا ایجاد می کند 

هـم دلشـان مـی خواهـد مسـؤل      . نسبت به زندگی مستقل یک نگرش دوسوگرا دارنـد  
امور زندگی خویش باشند و هـم مایلنـد کـه پـدر و مـادر در حـل مشـکالت یاریشـان           

)1983اتکینسون و هیلگارد ،(.دهند 

Approachگرایش          -تعارض گرایش   – approach conflict
هنگامی که فقط یک انگیزه معین مطرح است اگر راههاي گوناگونی براي دستیابی بـه  

حصـیل  مثالً وقتی امکـان ت . هدف در پیش باشد باز هم ممکن است تعارض روي دهد 
در چند دانشگاه وجود داشته باشد گـزینش دانشـگاه بصـورت یـک موقعیـت تعـارض       

در این حال گرچه شخص سر انجـام بـه هـدف خـود مـی رسـد امـا        . انگیز در می آید 
ضرورت دست زدن به انتخاب ، در کار و پیشرفت وي به سوي هدف اخالل می کند                                               

)1983اتکینسون  و  هیلگارد  ،(
Interpretationتعبیر    –تفسیر 

کردن و تنظیم یک چیز با اصطالحات آشنا و معمول توضـیح و بیـان   توضیح ، فرموله
.مفهوم مفروضات نا آزموده 
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در روانکاري ، جلب توجه بیمار بـه نشـانه هـاي مقاومتهـاي وي بـراي ضـعیف کـردن           
آنها ، همچنین توضیح رمزهایی که در مدت کاوش ظاهر مـی شـوند در روان شناسـی    

)1364شعاري نژاد   ، .                                 (ربه درون نگري معنی دادن به هر تج
Generalizationتعمیم        

تعمیم به گرایش ارگانیسم براي دادن پاسخ مشابه به محرکهاي مختلـف اطـالق مـی    
یسم نمـی نوانـد تفـاوت محرکهـا را تشـخیص      این عمل بدان معنا نیست که ارگان.شود 
در تعمـیم ،  . بلکه به خاطر آن است که محرکها را مشابه به هـم درك مـی کنـد    . دهد 

تعمیم گـاه باعـث   . هر چه تشابه دو محرك بیشتر باشد ، پاسخ ارگانیسم محکمتر است 
.می شود ما در قضاوت هاي خود بیش از حد از آن استفاده نمائیم 

)1370فراهانی و احمدي  ، (

Thinkingتفکر         , cerebration
ف به هدف و عقاید ، رمز ها یا نماد ها تفکر ، تفکر بهنجار عبارتست از جریان معطو

و تداعی ها، که در مواجهه بایک مسـئله اغـاز شـده و بـه نتیجـه اي متکـی بـه واقعیـت         
این نوع تفکر را بهتر است تعقل یا استدالل نامید ، کـه تفـاوت آن بـا    . منتهی می گردد 

و تـداعی  تفکر محض در این است که در تعقل پیوستگی فعالیتهاي نمادي ذهنی بیشتر
تـداعی آزاد  . با هم مربوطند در تفکر بی هدف تـداعی هـا تصـادفی هسـتند     “ ها کامال

)Free - association (                کـه در آن شـخص بـه ابـراز هـر فکـري کـه در ذهـنش
.نمونه اي از تفکر غیر استداللی است . می رسد ، تشویق می شود 

) 1373پورافکاري ، (
Abstract thinkingتفکر انتزاعی      

یعنی نوعی تفکر که در آن شخص قادر اسـت بـه طـور ارادي مسـیر افکـارش را از      
جوه مختلف موقعیت را همزمان و. یک وجه موقعیتی خاص به وجهی دیگر تغییر دهد 

نکات اساسی یک موضوع را با هم در نظر بگیرد و در ضمن قـادر  . در ذهن نگاه دارد 
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به تجزیه آن به اجزاء کوچک باشد، پیشاپیش طـرح بریزیـد و از نمـاد سـازي اسـتفاده      
.                 توانائی تعبیر ضرب المثل یکی از خصوصیات تفکر انتزاعی است . کند 

)1379سیف ، ( 
Critical thinkingتفکر انتقادي          

. تیز  بینانه است نه گله مندانه یا شـکایت آمیـز   منظور از کلمه انتقادي در این مفهوم
تفکـر مسـتدل و   «: با این توضیح ، تفکر انتقادي به صورت هاي زیر تعریف شده اسـت  

ارزیـابی  «یا » .تیز بینانه درباره اینکه چه چیز ي را باور کنیم و چه اعمالی را انجام دهیم 
مثالهایی از تفکر » و راه حل هاتصمیمات از راه وارسی منطقی و منظم مسائل ،شواهد ،

درك و فهم و تفسیر مسایل   تشخیص و تحلیل سـؤالها   تشـخیص   : انتقادي عبارتند از 
با نتیجه گیري معقول از اطالعـات حاصـل   )   قیاس ، استقرا ، استنباط ( و کاربرد منطق 

داوري از منابع مختلـف کتبـی ، شـفاهی و دفـاع از آن ، تمـایز بـین حقـایق از عقایـد ؛        
درباره اعتبار منابع ؛ تصمیم گیري درباره اعمال مختلف ؛ تشخیص بیانات کلیشـه اي و  
قالبی ؛ تشخیص نظامهاي ارزشی و عقیـدتی مختلـف ؛ طـرح سـؤالها و پاسـخگویی بـه       

)1379سیف ،.                                                                                    (آنها

Reinforcementتقویت                                                                      
ودو نـوع  . هر رویدادي که احتمال پاسخ را افـزایش  مـی دهـد ، تقویـت نـام دارد      

بـه  تقویت کنندة مثبت محرکـی اسـت کـه وقتـی     . تقویت مثبت و تقویت منفی . است 
دنبــال پاســخ ارائــه مــی شــود، احتمــال پاســخ را افــزایش مــی دهــد ، غــذا و آب یــراي 
جاندارانی که به قدر کافی از آنها محروم شده اند ، تقویت کننده هاي مثبت محسـوب  

تقویت کننده  منفی محرکی است که وقتی به دنبال پاسخ حذف می شـود ،  . می شوند 
برقی و سـر و صـداي دردنـاك اگـر بـه دنبـال       احتمال پاسخ را افزایش می دهد  ضربه

.پاسخ مورد نظر حذف شوند نقش تقویت کنندة منفی را ایفا می کنند
)1983اتکینسون و هیلگارد ، (
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Herveimpulseتکا نۀ عصبی                                                
تغییري الکتریکـی در غشـاء یاختـه اسـت کـه بـا انتقـال        . که پتانسیل فعالیت نام دارد 

ناگهانی یونهاي سدیم به داخل نرون و انتقال یونهاي پتاسـیم بـه خـارج از نـرون ایجـاد       
.می شود

انه هـا را در امتـداد   نرونی که در فواصل مختلف ارتباطات زیادي دارد باید بتواند تک
اکسونها طوري تخصص یافته اند تا بدون کاهش میزان تکانـه هـا ،   . اکسون عبور دهد 

)1989کاالت ، .                                   (آنها را در طول مسیر انتقال دهند 

Conversation/sation/speech/speaking/thakingتکلم                 
فتار یا سخن گفتن ، شکلی از زبان است که در آن با استفاده از نشانه هـاي تکلم یا گ

.کالمی یا عالیم قرار دادي مقاصد و عواطف فرد به دیگري منتقل می شود
. تکلم شامل نمادین سازي ، فرایند هاي شخصی ، آوا سازي ،طنـین و تولیـد صذاسـت    

، زبـان ، نـرم کـام ، سـخت کـام ،      این عالیم از طریق اندامهاي گفتـاري ، یعنـی ، لبهـا    
.دندانها ، حفره بینی ، حلق ، حنجره و تارهاي صوتی انجام می شود

)1380سیف نراقی و نادري  (

Concentrationتمرکز                                                                 
توجیـه  . ثابت و منحصر کردن دقـت روي یـک چیـز معـین یـا قسـمتی از یـک چیـز         

نیروهاي ذهنی یا بدنی و یا هر دو و به انجام دادن کاري یا حل مسئله ا ي انتخاب یـک  
.گروه وابسته به موضوعهاي دانشگاهی را براي مطالعه مفصل و اختصاصی

)1364شعاري نژاد (
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Discrimination/Differentiationتمیز                                             
. ارگانیسم با وجود محرکهاي مختلف ، پاسخ به محرك بخصوص را یاد می گیـرد 

.حرك از میان چند محرك صورت می گیردایجاد تمیز با تقویت یک م
)1370احمدي -فراهانی  ( 

Tensionتنش                                                                                       
عمـل بـه منزلـۀ    نش عبارت از آمادگی براي عمل و وقـوع در روان شناسی عمومی ت

به عبارت دیگر تنش عبارتیست از بـروز حالـت عـدم    . تقلیل یا از بین رفتن تنش است 
تعادل در ارگانیزم و وادار ساختن آن به انجام رفتـاري کـه توجـه ایجـاد تعـادل مجـدد       

)2536منصور و همکاران  ( .                                                     است

Attention:                                                                                 توجه 
توانایی موجود زنده است به پاسخگویی انتخابی به محرك یا مجموعـۀ کـوچکی از   

هاي گیرنده اش با آن تماس محرکها از میان مجموعه بزرگتري از محرکها یی که اندام
.می یابند
مثالً فرض کنید استیون هفت ساله پاي تلویزیون نشسته  است و دارد کـارتون  : نمونه 

امـا در ایـن لحظـه اسـیتون     . صبح جمعه است و بیرون بـاران مـی بـارد    . تماشا می کند 
ش را آویـزان  مادرش از اتاق دیگر صدایش میزند که بتابد لباسهای. متوجه باران نیست 

کند ، ولی استیون صدایش را نمی شنود قضـیه چیسـت ؟ رفتـار اسـیتون کـامالً طبیعـی       
در این لحظه کارتون آنقدر برایش جالب است که بخش اعظـم توجـه خـود را    . است 

در نتیجه راه بر کلیۀ محرکهاي دیگر از قبیل صداي باران یا . بدان معطوف کرده است 
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رد اتاق می شود که استیون در آن لحظه مشـغول تماشـاي   مادرش بسته است مادرش وا
؟ صدایت کـردم  ایـن بـار    »استیون  صدایم را نشنیدي «تلویزیون است و بلند می گوید 

اگـر  » .نـه « :استیون سر بر می دارد و نگاهش می کند و در کمال معصومیت می گویـد  
ل دارد اســتیون مــادرش از درك الزم برخــوردار باشــد ، مــی فهمــد کــه کــامالً احتمــا

این که حاال صداي او را می شـنود نشـان مـی دهـد کـه مـادر       . صدایش را نشنیده باشد
توانسته با افزودن بر شدت محرکهاي رقیب با کارتون ، توجه او را از کارتون بـه خـود   

. به عبارت دیگر ، وارد اتاق شد و با صداي بلند تر ي صحبت کرد. بکشاند 
مکتبی در روان شناسی که به ساخت گرایی معروف است  یکی ویلهم و ونت ، پدر 

او بر اثر پژوهشـهاي خـود   . از نخستسن روان شناسانی بود که به مطالعه توجه پرداخت 
بهتر است نـور چـراغ   . به این نتیجه رسید که توجه یک نقطۀ کانونی و یک فراخنا دارد

مرکز درخشان نور روشـن شـده   آنچه در . قوه اي را بر دیوار اتاقی تاریک تصور کنید
امـا چیزهـایی هـم کـه تـا      . است شبیه چیزي است که در کانون توجه قـرار مـی گیـرد    

وقتی مشـغول خوانـدن رمـانی    . حدودي روشن شده اند باز درفراخناي توجه قرار دارند
بـه  . جالب هستید ، ممکن است کنش داستان و گفتگوهاي آن کانون توجه شـما باشـد  

نحوة نشستنتان بر صندلی هم توجه دارید اما اینها در فر اخناي توجه ورق زدن کتاب و 
یعنی وضوح آنها در قیاس با آگاهی شما از سیر ماجراي داستان کمتـر  . شما قرار دارند

)1370برونو ، .                                                                             (است 

Selective  attentionتوجه انتخابی    
فرایند درگیر در موقعیت هایی که در آنها مشخص با درون دادهاي محـرك متعـدد   

این اصطالح از یـک  . روبرو است و باید وجهی از آنها را برگزیده و به آن توجه نماید 
.نتخاب را می رساندلحاظ زاید است ، چون توجه تلویحاً ا

)1373پور افکاري ، ( 
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Natural distributionتوزیع طبیعی                                                   
ر حدود طبقات وسط باشـد و  به توزیعی گفته می شود که در آن تراکم افراد بیشتر د

در یـک توزیـع   . هر چه به طرفین پیش رویم به تدریج از میزان تراکم کاسته مـی شـود  
بهنجار یا نرمال سطح زیر منحنی بوسیله واحد هاي انحراف اسـتاندار همیشـه بـه نسـبت     

)1376شریفی و نجفی زند ، .                           ( هاي ثابتی تقسیم می شود 

Hallucination)                                           اختالل در ادراك(م توه
توهم یعنی تجارب حسی یا ادراکی است که هیچ منبع خارجی واقعی ندارند ، ماننـد  

فـرد عـادي از طریـق    . شنیدن صداي شیطان که به فرد دستور کشتن کسی را می دهـد  
دن و از صـافی گذرانـدن اطالعـات حسـی قـادر بـه انتخـاب ،        جریان پیچیدة غربال کر

تطبیق و تشخیص انبوه محرکهایی که همـواره بـه وي ارائـه مـی شـوند ، بـوده و بـدین        
ولـی بیمـار   . وسیله می تواند دنیاي خود را بـه طریـق عـادي و معنـی دار ادراك نمایـد      

فته و یا تشخیص سیکوتیک بر عکس به طور آشکار قادر به غربال کردن اطالعات آش
اطالعات مربوط و نا مربوط نیست او در حد زیـاد نسـبت بـه تمـام محرکهـا ، خـواه از       
منابع داخلی باشند یـا خـارجی ، حسـاس اسـت و قـادر نیسـت کـه ادراکهـاي خـود را          

. بصورت یک الگوي معنی دار ، وحدت و انسجام بخشد 
)1375آزاد ، (

Type:      تیپ 
هر یک از این طبقات ، ویژگیهـاي  . به طبقه بندي مردم در چند گروه گفته می شود 

)       ون گرا مثالً ، برون گرا ودر. (خواص خود را دارد 
)1374پروین ، (

Personalityتیپ شخصیتی  
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به آن دسته از ویژگیهاي شخصی یا بطور کلی افراد گفته می شود که الگوهاي ثابت 
)1374پروین ، .                                       (تاري  آنها را نشان می دهد رف

AType(A)تیپ شخصیتی  الف  
1960یکی از مهم ترین پژوهشها دربارة تفاوت اضطراب در افراد از اوایل دهه 

)مانی کـه دو پژوهشـگر بـه نـام هـاي     آغاز می شود ، یعنی ز meyer Freidman,

Rany Rosenman (   در . آما دگی و استعداد ابتال بیماریهاي کرونـر را نشـان دادنـد
آن موقع معلوم شد که بیماران مبتال به ناراحتی کرونر از بسـیاري جهـات رفتارشـان بـه     

گر ، بـی حوصـله،     آنها بی نهایت رقابت طلب ، زیاده جـو ، پـر خاشـ   . هم شباهت دارد
آنهـا بـا حـالتی انفجـاري صـحبت مـی کردنـد ، عضـالت         . بی صبر و بـی قـرار بودنـد    

صورتشان بنظر کشیده می رسید ، زیر فشـار زمـان و بـار مسـئولینت بودنـد ، ایـن افـراد        
با بررسی تعدادي از مطالعات ارتباط بـین  . توصیف شدندAتحت عنوان شخصیت نوع 

تمایل دارد Aلی رده باال روشن شدکه شخصیت نوع و وضعیت شغAشخصیت نوع 
که شغل خود را پر مسئولیت تر و با سـاعات کـاري بیشـتر و میـزان کـار سـنگین تـر از        

بطـور کلـی   Aعلیرغم ایـن عوامـل شخصـیتهاي نـوع     . معرفی نمایند Bشخصیت نوع 
فسـردگی  کمتر از مشاغل خود گله دارند و عدم رضایت از کارشان کمتر و هیجـان و ا 

این افراد همیشـه در حرکـت ، قـدم زدن و غـذا     . کمتر است Bشان از شخصیت نوع 
اغلب در هنگام استراحت و مواقعی که کاري بزاي انجـام دادن  . خوردن سرعت دارند 

بعلـت در گیـري و مشـغله زیـاد فرصـت      . ندارند احساس تقصیر و بیهودگی می کننـد  
)1370کوپر  ، (.  اندیشیدن به نکات تازه را ندارند

B                                                          (Type( تیپ شخصیتی ب  (B)
را از Aاست و هیچ یک از ویژگیهاي نـوع   Aکامالً عادي اند عادات رفتاري نوع  

.خود ظاهر نمی سازند
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.احساس از دست دادن دقت رنج نمی برندهرگز از بیقراري و-
انسانهاي کینه توزي نیستند و در ارتباط با دیگران نیازي بـه تحمیـل خواسـته هـاي     -

بـدنبال خوشـگذرانی و   . خود احساس نمی کنند ، مگر اینکه موقعیت ایجاب کند 
.لحظات خوش هستند و به هیچ قیمت بدنبال نتایج عالی نمی باشنند

.ی کنند و بدون احساس وقت کشی و استراحت می کنند بدون عجله کار م-
)1370کوپر ، (
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»ث «  

Obgect constancyثبات شیء                                                            
ات شیء به این معناست کـه انـدازه ،شـکل ، رنـگ ، درخشـندگی ، و ویژگیهـاي        ثب

دیگر شی، نسبتاًمسـتقل از تنوعـات تصـویر شـبکه اي اسـت و بـه همـان  صـورتی کـه          
اگـر  . ثبات شی ء از مختصه هاي  مهـم ادراك اسـت   .ادراك شده است باقی می ماند 

ر آن اشیاء بر حسب نزدیکی  یا چنین گرایشی نمی بود  دنیاي غریبی می دیدیم ، که د
بـراي مثـال اگـر سـکه را از زاویـه خاصـی       . دوریشان از ما بزرگ یا کوچک می شدند

چگونه با وجـود طیـف   . نگاه می کردیم  به جاي اینکه گرد باشد بنظر بیضی می رسید 
گسترده اي از محرکهاي مختلف ثبات شی ء همچنان باقی می مانـد بطـور کلـی تبیـین     

اول اینکـه ، نظریـه پردازانـی  کـه بریـاد      . به دو دسته کلی تقسیم می شـود  این موضوع
گیري تا کید می کنند این فرضیه را مطرح می کنند کـه مـا خـود را بـا تنـوع محرکهـا       

هلمهـولتز  . محرك را ادراك مـی کنـیم   »  واقعی«انطباق می دهیم به نحوي که ماهیت 
آلمانی مـی گوینـد کـه مـا از ماهیـت      فیزیکدان و روان شناس بزرگ ) 1894-1821(

این استنباط نا هشیار که حدسی اسـت تعلـیم یافتـه و    . محرکها استنباطی نا هشیار داریم 
. بدون عمر آگاهانه ، بر اساس تجارب ما در دنیاي واقعی صورت می گیرد

دوم اینکه ، نظریه پردازي که بر توانائیهاي ذاتی تاکید می کننـد ایـن فرضـیه را مطـرح     
می کنند که توانائیهاي داده پردازي درونی اندامهاي حسی مغز و دستگاه عصبی سبس 
می شود که این ساختارها مختصه هاي تغییـر نـا پـذیر محـرك را از جریـان اطالعـاتی       

ایـن نحـوه   . جـدا مـی کنـیم    . مـا آنچـه را در محـرك واقعـاً ثابـت اسـت       . متنوع کنند 
هـر یـک از   . بخصوص ولنگانگ      مطرح کردنداستدالل کلی را روان شناسان        ،

.این دو نوع تبیین طرفداران  خود را دارد و هر دو هم به ظاهر سودمند ند
)1370برونو ، (
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Registration,recordثبت                                             
در این مرحله اطالعـات مـورد   . اطالق می شود»پردازش در یافتی «اصطالحی که به 

.ادراك زیر آستانه ا ي پردازش قرار می گیرد ولی ادراك نمی شود ، ادراك ،
) 1983ن و هیلگارد  ، اتکینسو(
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جا به جا سازي)پر خاشگري جابه جا شده(جا به جایی پر خاشگري 

Displaced aggression
Displacement,shift,transposition
فروید جا به جا سازي را رضایت بخش ترین شیوه بـراي اداره تکانـه هـاي جنسـی و     

از راه معینی ارضا نمی گردد به کمک مکانیسم انگیزهاي که. پرخاشگرانه می دانست 
خشـمی کـه نمـی توانـد نسـبت بـه       . جابهجا سازي به مجراي تـازه اي رانـده مـی شـود    

خاستگاه ناکامی ابراز شود به سوي یک هدف سهل الوصول یا کم خطـر هـدایت مـی    
م مثالً با شرکت در ورزشـهایی کـه مسـتلز   . این نمونه اي از جا به جا سازي است . شود

. تماس جسمانی است ، می توان تکانه هاي خصمانه را در قالبهاي جامعه پذیر ریخـت  
جابه جا سازي تکانه هاي نا کام شده را احتماالً از بین نمی برد ، اما فعالیتهـاي جانشـین    

.مسلما ً در کاهش تنش مؤ ثر ند . در مواردي که یک سائق اساسی نا کام می ماند 
)1983اتکینسون و هیلگارد ، ( 

Animismجاندار پنداري                                                                     
بر اساس پژوهشهاي پیازه روشن شده است که اندیشه کودکـان خردسـال از جهـات    

یکی از تفاوتهاي اساسـی  . ان بزرگتر و بزرگساالن تفاوت دارددیگري با اندیشه کودک
این است که کودکان در مرحله پیش عملیاتی فرقی را کـه    موجـودات جانـدار وبـی     

یعنـی  . جان می گذاریم قائل نیستند  بر عکس طرز فکر آنان اغلب زنده گرایا نه اسـت  
نخسـت ، یعنبـی  در   . کودکان به اشیاء بی جان نسبت زندگی و احساسـات مـی دهنـد   

بـراي نمونـه   . سال کودکان هر چه را فعال اسـت جانـدار مـی انگارنـد     6و 4سنین بین 
آري جانـدار  : هنگامی که از یک بچه پرسیدند آیـا خورشـید جانـدار اسـت او گفـت      
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همان بچه گفت کـوه جانـدار نیسـت زیـرا کـاري نمـی کنـد        » زیرا نور می دهد «است 
کودکان جاندار بـودن را محـدود بـه چیزهـایی مـی کنـد کـه        سال8و 6کمی بعد بین 

از این قـرار     و گلهـا جانـدار نیسـتند امـا دوچرخـه ، و ابرهـا جانـدار         . تحریک دارند 
سالگی است که کودکان مفهوم زندگی را محـدود بـه اشـیا یـی     8تنها پس از . هستند 

امنـه بـه گیاهـان و    می کنند که به خودي خود می توانند حرکت کننـد و سـپس ایـن د   
.جانوران محدود می شود

یک جنبه دیگر زنده گرایی نسبت دادن احساسات و شعور و خود آگاهی به اشیاء بـی  
:ساله پرسیده شد 7براي نمونه از یک پسر بچه . جان است 

چـرا  –نـه   » اگر به یک سنگ سوزن بزنی آیا آن سنگ درد را احساس خواهد کرد؟«
اگـر سـنگ را در آتـش بیندازسـد آیـا      . نگ سفت و سخت اسـت  براي اینکه س-نه ؟ 

…بــراي آنکــه خواهــد ســوخت -چــرا ؟ –آري -آتــش را حــس خواهــد کگــرد ؟ 
.نقاشیهاي کودکان خردسال هم نمایا نگر گرایشهاي زنده گرایا نه آنان است 

) 1375فدایی ، (

Corpus callosumجسم ، سینه اي                                                      
نیمکره هاي مغزي توسط جسم پسینه اي و چندین دسته رشته کوچک با هـم مبادلـه   

ر مـی  هر نیمکره به اطالعاتی دسترسی دارد که ابتدا از نیمکـرة مخـالف گـذ   . می کنند 
. کنند  هر نیمکره به اطالعاتی دسترسی دارد که ابتدا از نیمکرة مخالف گذر می کننـد  

اگر به جسم پسینه اي آسیب رسد ، این تبادل اطالعات قطـع مـی شـود    افـراد نـادري      
.جسم پسینه اي براي درمان صرع شدید قطع شده است 

)1989کاالت  ، ( 
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Memoryحافظه                                                                                   
این اصطالح مفهومی کلی دارد و بـه آن گـروه از جـر یانـات روانـی کـه فـرد را بـه         

ت و یاد آوري مجدد آنها قادر مـی سـازد ، اطـالق مـی     ذخیره کردن تجارب و ادراکا
.شود

مرحلـه دریافـت و ثبـت ،    . از نظر توصیفی براي حافظه سه مرحله می توان قائـل شـد   
از نظر بالینی حافظه بـر اسـاس فاصـله زمـانی بـین      . مرحله نگهداري ، مرحله یا دآوري 

افظـه نـوري ، حافظـه    اصـطالحات ح . تحریک و یاد آوري ، سه نوع تقسیم مـی شـود   
البتـه ایـن   . نزدیک و حافظه دور براي تعریف این سه نوع مورد استفاده قرار می گیـرد  

اصطالحات توصیفی بـوده و فاصـله زمـانی مشـخص کننـده آنهـا از نظـر بـالینی دقیقـاً          
.تعریف شده است 

ــات       ــه جریان ــت ک ــده اي اس ــدت پدی ــه دراز م ــاد حافظ ــور ایج ــه منظ ــم ب ــت دائ ثب
چنین فـرض شـده اسـت کـه ایـن      . شیمیایی پیچیده اي را در مغز در بر می گیردالکترو

عمل بستگی به تشکیل اسید ریبونو کلئیک در سلول هاي عصـبی مغـز دارد و کـاهش    
در سلول هاي مغز عامل عضوي خاص حصول کاهش حافظه افـراد  RNAمنابع اصلی 

کـه وقعـه دهنـده سـنتز     نشان داده شده است ، آنتی بیوتیک هاي خـاص . سالمند است 
پروتئین هستند ، در حیوانات آزمایشگاهی می توانند اخـتالل در ثبـت وذخیـره حافظـه     

.دراز مدت بوجود آورند
در مرحله اول حافظه اطالعات رسیده بوسیله یکی از اعضاء حسـی در یافـت و ثبـت    

جهـه  ثبت خاطرات بستگی به سطح هشیاري شخص دارد ، البتـه فرصـت موا  . می شود 
هر چیزي که . مکرر با موضوعی که باید رد آن در حافظه ثبت شود نیز ضروري است 
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هشیاري را کاهش دهد ، مثل ضربه به سر یا مصرف الکل ، در کار ثبت اختالل ایجـاد  
.می کند

این مرحلـه از حافظـه   . مرحله دوم شامل انبار کردن اطالعات به صورتی پایانتر است 
ذخیـره کـردن   . با سایر اطالعات انبـار شـده قبلـی تقویـت مـی شـود       با تکرار و تداعی 

.مرحله اي فعال بوده و مستلزم تمرین و تکرار است 
مرحله آخر حافظه نیز جریانی فعال به منظـور بـه حرکـت در آوردن اطالعـات انبـار      

. هر مرحله در جریان کلی حافظه متکی به کامل بودن مراحل قبلی است . شده است 
)1380پور افکاري ، ( 

Primary  memoryحافظه اولیه                 
بـا اطالعـاتی سـر    ) حافظـه کوتـاه مـدت    ( حافظه اولیه ) 1890(طبق نظر ویلیام جیمز 

ر دارد که پس از پردازش در هشیاري باقی می ماند و بدین ترتیب بخشـی از حـال   وکا
)1994آلسینک ، .                                     ( روانی فرد را تشکیل می دهد 

Longحافظه بلند مدت                                            – term memory
ایـن حافظـه هـر آنچـه را کـه مـا در       . ه بلند مدت نام دارد حافظه تمامی عمر ، حافظ

اطالعات رسیده به حافظه حسی اگـر  . طول زندگی می آموزیم در خود جاي می دهد 
مورد توجه قرار گیرند به حافظه کوتاه مـدت انتقـال مـی یابنـد و اطالعـات رسـیده بـه        

آموختـه شـده مـا    حافظه کوتاه مدت نیز اگر تکرار و مـرور شـوند و بـا اطالعـات قـبالً     
براي ایـن کـار بایـد اطالعـات رمـز      . مرتبط گردند به حافظه دراز مدت انتقال می یابد 

)1379سیف ، .                                                                      ( گردانی شوند 
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memorySecondaryحافظه ثانویه                                                 
با اطالعـاتی دربـاره رویـداد    ) حافظه دراز مدت ( طبق نظر ویلیام جیمز حافظه ثانویه 

سر وکار دارد ، که هشیاري نسبت به آن نیسـت و بالفعـل در دسـت پـردازش نیسـت و      
بدین 

)1944آلسینک ، .          (ترتیب بخشی از گذشته روانی فرد را تشکیل می دهد 

Sensory memoryحسی                                                          حافظه
به حافظه حسی مخزن حسـی و ثبـت حسـی نیـز     . نخستین مرحلۀ خبر پردازي است 

به طـور دائـم   )بو و جز اینها –حرارت –صدا –نور (گفته می شود محرکهاي محیطی 
نده هـا اجـزاي نظـام حسـی زمربـوط بـه دیـدن ،        بر گیرندة حسی ما اثر می گذارند گیر

نظام کلی گیرنـده هـا را حافظـه حسـی     . شنیدن ،چشیدن ،بو ئیدن و لمس کردن هستند 
الگوهاي فعالیت عصبی که به هنگام رسیدن محرکها به گیرنده ، تشکیل می . می نامند 

حفـظ  ) یک تا سه ثانیـه (شوند ، پس از قطع تا ثیر محرك بررسی مدت بسیار کوتاهی 
اما در همین فاصـله کوتـاه مـا فرصـت انتخـاب اطالعـات را بررسـی انتقـال         . می شوند 

تنها اطالعاتی که مورد توجه مان قرار مـی گیرنـد   . مفاهیم بر حافظه کوتاه مدت داریم 
وارد حافظه کوتاه مدت می شوند ولی بقیه اطالعات از این حافظه حـذف یـا فرامـوش    

)1379سیف  (.               می گردند

Episodic   memory)         حافظه رویدادي ( حافظه حوادث خاصی 
نـوعی فـیلم   . منظور از حافظه رویدادي خـاطرات مـا از تجـارب شخصـی      اسـت      

شـامل اتفاقـاتی اسـت    ذهنی از آنچه دیده یا شنیده ایم به سخن دیگر حافظه رویـدادي 
براي نمونه وقتی به یـاد  . که در زندگی ما رخ داده و به زمان و مکان خاصی وابسته اند 

می آوریم که در             گذشته چه کسانی تازهاي را مالقات کردیم یـاد آفـرین روز   
جمعه اي که به کوه رفتیم چه منظره هاي تازه اي را دیدیم خاطرات رویدادها ویـژه را 
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بنابر این تصاویر ذهنی در حافظۀ رویدادي نقش مهمی ایفا می کننـد  . به یاد می آوریم 
همچنین سر نخ ها یا نشانه هـاي مربـوط بـه زبـان و کمـان بـه مـا کمـک مـی کننـد تـا            

)1379سیف  .                            ( اطالعات را از این بخش حافظه باز یابیم 

Longحافظه دراز مدت           – term   memory
اگـر مطلـب   ) همچنین به آن مخزن دراز مدت و حافظه ثانوي نیـز گفتـه مـی شـود     ( 

موجود در حافظه کوتاه مدت به اندازه کافی مرور شوند به صـورت بخشـی از حافظـه    
نا محدود بـاقی  مطالب در حافظه دراز مدت براي زمانهاي. دراز مدت ذخیره می شوند

)1993واسون  ، .                                                            (           می مانند

یا روش ) حافظه روندي ( حافظه رویه اي 
Procedural  memory

ی انجام امور به ویژه فعالیتهاي فیزیکی یـا جسـمانی ماننـد بازیهـاي     مربوط به چگونگ
این نوع حافظه ظاهراً  در یک رشـته زوج محـرك   . ورزشی را حافظه روندنی می نامد

به عنوان نونه اگر ما مدتی طوالنی دوچرخه سواري نکرده باشیم . پاسخ ذخیره می شود
وقتـی کـه   . پاسخها را فرا می خوانـد  به محضر اینکه شروع به اینکار می کنیم محرکها 

به طور غریزي وزن خـود را بـه   ) یک محرك . ( دوچرخه یه سمت چپ خم می شود 
بـه همـین سـبب هـر چـه      ) پاسـخ  . (تا تعادل مان را حفظ کنیم . سمت راست می دهیم 

بـه طـور   . حالت خودکارتر بیشتري به خود می گیـرد  . یک عمل بیشتر تکرار می شود 
.ه روندي به دانستن چگونه انجام دادن یک عمل گفته می شود خالصه حافظ

)1379سیف (

Working memoryحافظه کاري     
امی برمی گردد که هم درگیر پردازش شناختی و هم این اصطالح به طور کلی به نظ

درگیر ذخیره موقت اطالعاتی است که در جریـان اجـراي طیـف وسـیعی  از تکـالیف      
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ماننـد  (تکالیف شناختی با هر درجه از پیچیـدگی کـه باشـد    . شناختی پردازش می شود
شامل چند مرحله پردازش مختلف است و حافظۀ کاري ایـن ) درك متن –حل مسئله 

امکان را فراهم می کند که آخرین شکل انجام تکلیف در حافظه ذخیـره و همـواره در   
آشکار است که میان مفهوم حافظۀ کـاري و حافظـۀ کوتـاه مـدت     . دسترس قرار گیرد 

.همپوشی وجود دارد ولی این دو مفهوم از چند جهت مهم با یکدیگر تفاوت دارند
منفرد تلقی می شود ، ینی فرض بـر ایـن   حافظۀ کوتاه مدت مهموالً همچون یک واحد 

است که این حافظه به شکل یک واحد منفرد و یکپارچـه عمـل مـی کنـد ، بـر عکـس       
توسعه یافته ترین نظریه نظام حافظه کاري براین فرض استوار اسـت کـه حافظـۀ کوتـاه     
مدت براي این به کار رفته که تقریبات بدون استثناء شـامل همـه داده هـاي مربـوط بـه      

الیف شناختی بوده و وظیفه آزمودن تنها موارد یادآوري اطالعات  باشد ، بر عکس تک
حافظۀ کاري حداقل در اصول شامل وظایف متعددي است به طوري که تمرکـز اولیـه   

براي مثال در حسـاب ذهنـی تمرکـز بـه اجـراي محاسـبات       . آن هرگز بر حافظه نیست 
که حافظۀ کاري نقش مهمـی را در  ولی شواهد حقیقی وجود دارد . دقیق حساب است 

.تکلیف حساب ذهنی بازي می کند 
ــه هــاي مختلــف     ــوتن در نظری ــا چیــزي مشــابه آن را مــی ت مفهــوم حافظــۀ کــاري ی

بـدلی  (البته تنها نظریه منظم و متمرکز حافظۀ کاري در آغاز توسـط  . روانشناسی یافت 
. تعدیل گردید)1986(ارائه شد و بعد ها )و هیچ 
. ر نظریه اصلی خود از حافظۀ کاري نظامی ارائه دادند که شامل سـه بخـش بـود    او د

اول عامل اجرائی مرکزي که به حس خاصی وابسته نیست و بر حسـب تعریـف تقریبـاً    
دوم حلقه گویشی که می تواند تعداد محـدودي  . همان چیزي است که توجه می نامیم 

را نگهـداري کنـد و سـوم لـوح ثبـت      از اطالعات واجی یا اطالعات وابسـته بـه گفتـار   
این نظـام  . دیداري ، فضائی که مخصوص رمز گذاري فضائی ، دیداري یا هر دو است 

عامل اجرائی مرکزي در راس این سلسـله مراتـب و   . حافظه کاري سلسله مراتبی است 
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فضـائی در  –دو نظام خدمتگذار آن یعنی مدار گویشی وصفحه یا لوح ثبـت دیـداري    
) 1944آلسینک  .                                              (سلسله قرار می گیرد زیر این 

Semantic  memoryحافظه معتائی    
وقتی که ما جملـه اي را در یـک   . چنانچه از نامش بر می آید معانی ذخیره می شوند

نه کلمـات یـا ویژگیهـاي دسـتوري آن     . عنی آن را حفظ می کنیم م. کتاب می خوانیم 
ذخیره می --جمله را اطالعات موجود در حافظه معتائی عموماً  بصورت گزاره 

.شوند
امـا زمـانی   . گزاره ها براي باز نمایی یا معرفی واحد هاي کوچک معنی مناسـب انـد   

سازمان یافته مورد نظر اسـت   گـزاره هـا    که بازنمائی مجموعه هاي بزرگتري از دانش 
(schema)براي مجموعه هاي بـزرگ دانـش ا ز           . چندان کار ساز نیستند 

) 1379سیف ، .                                                   ( استفاده می شود

Fixation  movementحرکات تثبیتی      
میدانهاي چشمی خلفی بطور اتوماتیک چشمها را بـر روي یـک نقطـه معـین از میـدان      
. بینایی تثبیت کرد، واز این راه از حرکت تصویر بر روي شبکیه جلـوگیري مـی کننـد    

براي برداشتن چشمها از روي این نقطـه بایسـتی تکانـه هـاي ارادي از میـدانهاي ارادي      
.در نواحی پیشانی واقع شده اند به چشمها فرستاده شوند چشمی که 

)1991گالیتون  ، ( 

Saccadic  movementحرکات ساکا دي           
چندین حرکت ساکادي در چشمان خود براي هـر  “ ص معموالدر ضمن خواندن ، شخ

در این  مورد منظره بینایی از جلوي چشمها حرکت نمیکنـد بلکـه   . سطر انجام می دهد 
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چشمها چنان تعلیم یافته اند که در عرض منظره بینایی حرکت کـرده و اطالعـات مهـم    
. را از آن استخراج میکنند 

بـا  . ام مشاهده یـک تـابلوي نقاشـی بوجـود مـی آیـد       سا کادي هاي مشابهی نیز هنگ
استثناي اینکه ساکادها در یک جهت و سپس در جهت دیگر از یک نکته مهـم دیگـر   

)1991گالیتو ن ، (.به انجام می رسد 

Systematic desensitivationحسا سیت زدایی تدریجی           
نـا  «یکی از فنون رفتار درمانی ، حساسیت زدایی منظم است که مـی تـوان آنـرا فراینـد     

در ایـن شـیوه اصـل درمـانی     . بـه شـمار آورد   » شرطی سازي تقابلی «یا » شرطی سازي 
عبارتست از ضعیف سازي یک پاسخ غیر منطقی به کمک نیرومند سـازي یـک پاسـخ    

مثالً به فـرد آموختـه مـی شـود در کنـار بازنماییهـاي تخیلـی        . آن مخالف یا ناهمساز با
موقعیتهــاي اظطــراب زا ، خــود را آرمیــده کنــد ، حساســیتزدایی مــنظم ، یــک فرآینــد  

) 1381نظري ، .                                                                (تدریجی است 

Inferiority:حقارت
از فرد انتضـار  در معناي کلی ، هر نوع انطباق در سطح پایین تر از آنچه که معموالً 

آدلر بیشتر به خاطر تاکیدي که نسبت بـه احسـاس حقـارت داشـت ، شـناخته      . می رود 
به دنیا مـی آیـد   )عضوي را روحی ( رت او اعتقاد داشت که هر فردي با یک حقا. شد 

و چگونگی برخورد شخص با احساس حقارت خود تعیین کننده سبک زندگی او مـی  
)1374ساعتچی ، .                                                                ( با شد 

Problemحل مسأله      – solving
حل مسأله عبارتست از پردازش شـناختی بـراي تبـدیل موقعیـت مفـروض بـه موقعیـت        

مفروض به موقعیت مطلوب در حالیکه شخص حل کننده ، براي حل آن به طور آماده
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نخسـت اینکـه   . اسـت  این تعریف شامل چهار ایـده اساسـی  . روشن واضحی ندارد 
حل مسأله یک امر شناختی است یعنی در درون ذهن یـا دسـتگاه شـناختی حـل کننـده      

پس وجود آن را می توان تنها به طور غیر مسـتقیم از رفتـار حـل کننـده     . روي می دهد
. استنباط کرد

یعنـی متضـمن دسـتکاري معلومـات در     . دوم آنکه حـل مسـاله یـک فراینـد اسـت      
یعنــی اجــراي عملیــات شــناختی روي           ( ختنی یــا ذهــن حــل کننــده اســت دســتگاه شــنا

).باز نماییهاي نمادي درونی 
یعنـی غـرض از آن حـل کـردن یـک مسـاله       . سوم اینکه حل مساله جهت دار اسـت  

. است
چهارم آنکه حل مساله امري شخصی است یعنی دشواري تبدیل یک حالـت مفـروض   

. لوب بستگی به دانش کنونی حل کننده مساله دارداز یک مساله به حالت مط
)1944آلسینک  ،  ( 

Primary sexخصوصیات اولیه جنسی    - characteristic
اي اطالق می شود که براي تولید مثل ضـروري  خصوصیات اولیه جنسی به رشد اندامه
.دستگاه تولید مثل و غده پروستات در پسران. هستند مثل رحم و تخمدان در دختران 

)1378احدي و جمهري ( 

Secondary sexخصوصیات ثانویه جنسی                 - characteristic
خصوصیات ثانویه جنسی به آن دسته از ویژگیهاي فیزیو لو ژیکـی اطـالق مـی شـود     

ولی با تولید مثل رابطه مستقیم ندارند مـثالً رشـد   . که غالباً یا شروع بلوغ ظاهر می شود 
)1378احدي و جمهري .     ( سینه ها در دختران و تغیر طنین صدا در پسران
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Riskی                                                                  خطر جرئ - Taking
خطر جرئی رفتاري است که به موجب آن فرد خودش را در معـرض امکـان آسـیب    

هر چند که خطر جرئی هم در مـورد خطـر هـاي غیـر     . جسمانی یا مرگ قرار می دهد 
طـر هـاي غیـر ضـروري در ایـن مـدخل             قابل اجتناب صدق می کند و هـم در مـورد خ  

. تأ کید بر خطر هاي غیر ضروري است
–پـرش اسـکی     . نمونه هاي خطر هـایی غیـر ضـروري عبارتنـد از پـرواز بـا کایـت        

و هر یک از ما ممکن است گاهی با سرعت …مسابقه اتومبیل رانی و موتور سواري و 
بنابر این پدیده خطـر  : هاي باال مثال زدیم البته نه در حدي که در ورزش. رانندگی کنیم 

.                    جرئی غیر ضروري پدیده اي معمول است 
) 1370برونو  (

Creativity:                                                      خالقیت 
روانشناسـان خالقیـت را بعنـوان شــکلی از حـل مشـکالت تعریــف مـی کننـد کــه از        
خصوصیت آن ارائه راه حلهاي بـدیع ، نـو و جدیـد و           بـراي مشـکالت هـراس ،       

.هنري پو آنکاره ، ریاضیدان بزرگ فرانسوي می گوید. علمی یا عملی است 
بنـابر ایـن اگـر    . شخیص ، تمیز ، بصیرت ، دریافت ، درك و انتخـاب  خالقیت یعنی ت«

. شما قلم موئی را در دست یک میمون بگذارید و رنگ را نیـز در کنـارش قـرار دهیـد    
امـا  . طرحهاي بدیع و جدیدي را روي پرده نقاشـی ترسـیم کنـد    . هر چند ممکن است 

ر ایـن مـی تـوان گفـت خالقیـت      بنـاب . نمی توان آن را نمونه و یا نشانه خالقیت دانست 
یعنی تر کیب مجدد عقاید ، اندیشه ها ، افکار ، نظرات و انگاره هـایی کـه قـبالً برسـی     

.فرد شناخته شده است اما به شیوه اي جدید و متفاوت با قبل 
)1374ـساعتچی  (
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Self)                                                                              خویش ( خود 
فیزیکی و نیز ویژگیهاي هشیار و نا هشیار شخصی در هر لحظه ا ز –مجموعه روانی 

واقعی یـا خـود تجربـی بـه کـار      اصطالحی که کارن هورناي براي تعریف خود. زمان 
)1377ساعتچی ، .                                                                ( ست برده ا

Ideal selfخود آرمانی                                                  / ego - ideal
تصور یا مفهوم خود در زمینه آرمانها یا به عبارت دیگر مفهوم خود در رابطه با آنچه 

یا بر حسب آنچه به نظـر او خـوب و مثبـت تلقـی مـی      . شخص دوست دارد باشد یک 
)1377ساعتچی     .                    ( شود و ترجیح می دهد که آن چنان باشد

Selfخود انتقادي            – criticism
قاد شـخص از خـود مـی باشـد و معنـی ضـمنی آن ایـن        معنی اصلی این اصطالح ، انت

است که چنین ارزیابی انتقادي نوعی سنجش مبتنی بر واقعیتهاي مر بوط به نقاط قـوت  
اینگونـه تحلیـل از خـود بـه عنـوان      . و ضعف استعداد ها و کاستیهاي شخصی می باشد 

) 1377، ساعتچی .                 ( بخشی از خویشتن پذیري سالم تلقی می شود 

Self:          خود انکاره   - image
خود آنچنان که مشـخص فـرض مـی کنـد کـه هسـت       . خود یا خویشتن تصور شده 

رنجوري بر مبناي این نظریه بنا شده اند کـه وقتـی   ( بسیاري از مدلهاي مربوط به روان  
ی با خـود انکـاره او تـا همخـوانی شـدید داشـته باشـد ممکـن اسـت          خود واقعی شخص

)1377ساعتچی  .                                         ( گرفتار روان رنجوري گردد
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Selfخود شکوفائی                                                     – actualization
بخشیدن هر چه بیشتر به توانائیهاي بالقوه خـود،  گرا یش بنیادي هر شخص به تحقق

خود شکوفائی در نظر یه هاي انسانگر درباره شخصیت ؛ نظیر نظریه هاي مازلو ، راجز،  
راجز معتقد است که اساسی ترین نیـروي بـر انگیزنـدة رفتـار     . یک مفهوم بنیادي است 

ن ، حفـظ و  گـرایش بـه تحقـق بخشـیدن ، شـکوفا سـاخت      . آدمی خود شکوفایی اسـت  
تقویت یک موجود رشد یابنده در جستجوي تحقق نیرو هاي بالقوه خـود در محـدودة   

)1983اتکینسون و هیلگارد ، .                                       ( وراثت خویش است

Antianxiety   drugداروي ضد اضطراب                                           
کمـی  . کننده دستگاه عصبی مرکزي که موجب کاهش تنش می شـود  داروي کند

والیوم و لیبرلـوم دو نمونـه از ایـن    . خواب آلودگی ایجاد می کند ولی نه به میزان زیاد 
.به این دارو ها آرامبخش نیز گفته می شود . داروها هستند 

)1983اتکینسون و هیلگارد ، (

Antidepressantداروهاي ضد افسردگی              , Antidepressive
داروهایی که مصرف آنها موجب تغیر خلق افراد افسرده در جهت احساس شادمانی 

چنـین اثـري احتمـاالً ناشـی از فـدرت ایـن داروهـا در افـزایش انتقـال              . بیشتر می شـود  
صبی از نوع نوراپی نفـرین ، سـروتو نـین ، یـا هـر دو اسـت از نمونـه ایـن         دهنده هاي ع

.        داروها ایمی پرامین و ایزوکار بو کسازید می باشد 
)1983اتکینسون و هیلگارد ، (

Therapistدرمانگر                                         
یک فرد متخصصی است که آموزشهاي الزم روان درمانی را گذرانـده کـه عبارتنـد    

.از روان شناسان ، روانپزشکان ، مشاوران 
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روان درمانی یک درمان حرفه أي است که به وسیله یک فرد متخصـص کـه آمـوزش    
روان شناسی و روان پزشکی در حوزه مهـم  . می شود هاي الزم را گذرانده است ارائه

عالوه بـر روان شناسـان در روانپزشـکان    . براي آموزش متخصصان روان درمانی است 
افراد متخصص دیگر از قبیل مدد کاران اجتماعی روانپزشکی ، پرستاران روان پزشکی 

)1381ري ، نظ.           ( مشاوران نیز به خدمات روان درمانی کمک می رسانند 

Biological  therapiesدر مانهاي زیستی                                             
در رویکرد زیستی در درمان رفتار نابهنجار ، فرض بر این است که اختالالت روانـی  
در اثر بد کارکردي بیو شمیایی و فیزیـو لـو ژیـک مغـز ایجـاد مـی شـوند ، درمانهـاي         

، جراحی روانی و استفاده از داروها بـراي  ) Ect(درمان با تشنج مغزي زیستی شامل 
داروهـاي  . ثابت شده که از این میان موفقیت دارو درمانی بیشتر است . تغیر رفتار است 

کاهش دهندة اضطراب یا ضـد اضـطراب هـا بـه منظـور کاسـتن از اضـطراب شـدید و         
ایـن داروهـا بـه    . بـه کـار مـی رونـد     کمک به افراد در کنار آمدن با بحرانهاي زندگی

خانواده ا ي تحت عنوان بنز و دیاز پین هـا تعلـق دارنـد و اغلـب آرامـبخش هـا نامیـده            
دارو هـایی کـه نشـانه هـاي اسـکیز فرنـی را کـاهش مـی دهنـد ، داروهـاي                 . می شوند 

داروهـایی  . نام دارند و از خانواده فنو تیازین ها هسـتند ) ضد جنون ( ضد روان پرشیی 
که خلق افسرده را باال می برند داروهاي ضـد افسـردگی نـام دارنـد و شـامل دو گـروه       

) MAOیا مهار کننـده هـاي   ( مهار کننده هاي منو آمینو اکسید از -1. عمده می باشند
–کربنات لیتیوم در درمان اخـتالالت شـیدایی    . ضد افسردگی هاي سه حلقه اي -2و 

، یک جریـان الکتریکـی   ) E CT( در درمان با تشنج برقی . است افسردگی موثر بوده 
به مغز وصل می شود که ایجاد تشنج می کند و نشانه هاي افسردگی شـدید را کـاهش   

هنوز معلوم نیست کـه  . این روش الکترو شوك درمانی نیز نامیده شده است . می دهد 
ر اثـر حملـه تشـنجی    چگونه است ، ولی این روشن شده است که بـ ECTمکانیسم اثر 
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مغز ، مقدار زیادي از چند انتقال دهندة عصـبی آزاد مـی شـوند کـه نـور اپـی نفـرین و        
)1381نظري ، .                                          ( سروتونین از آن جمله است 

Clientدرمان مراجع مدار                                   – Center Therapy
،    ) 1988، 1980(در  ما نگران انسان گرایی بسیار مشهور ، کامل راجرز یکی از 

روش درمانی خاصی پیشهاد کرده است که در آن ، افراد تشویق می شوند تا توانییهاي 
بالقوه خود را کشف کنند و با دیگران روابط صحیح بر قرار سازند ، دیدگاه راجرز 

.         متمرکز بر مراجع نامیده شده است تحت عنوان درمان مراجع مدار یا درمان 
. براي راجرز خیلی اهمیت داشت که به جاي کلمه بیمار ، کلمه مراجع را به کار ببرد 

به نظر او ، کلمه بیمار ، بیانگر اختالالت شدید جسمی یا روانی است که شخص را از 
عنوان مراجع           وقتی این فرد را به. مسئولیتها و تواناییهاي خود محروم می کند 

می پذیریم در واقع قبول می کنیم که او مسئولیت درمان را بر عهده دارد و رابطه بین 
درمان مراجع مدار ، مثل روان کاوي ، . درمانگر و مراجع یک رابطه برابري است 

با این . تعمق درافکار و احساسات را تشویق می کند تا علتهاي رفتار بهتر درك شود 
مراجعان . ، شاگردان راجرز ، بر اهمیت تجربه هاي هیجانی بیشتر تاکید دارند همه 

بایدکشف کنند که کدام شیوه هاي عمل و تفکر نا ساز گار است ، در حالی که 
درمانگر به وجود آوردن جوي است که در آن مراجع می تواند آزادانه افکار و 

شت روانی خود را ثابت احساسات مهم خود را کشف کند و از این طریق بهدا
که موضوع روان شناسی را ) 1988-1980( رویکرد رمانی کارل راجرز . نگهدارد

در نظام. دنیاي تجربه بال فصل مراجع می داند که باید از دیدگاه مراجع بررسی شوند 
راجرزي کار اصلی در مانگر ایجاد فرصت براي فرد جهت دستیابی به شناختی تازه از 

.خود و رسیدن به خود شکوفایی است دنیاي ذهنی 
) 1378سارا سون  ، ( 
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In put.                                  برون داد . درون داد  / out put ( I/o )
بـراي  ) مثـل پـر دازش اطـال عـات     ( ختلـف  اصطال حی که در نظر یه هـاي شـناختی م  

و رابطه بـین آنهـا   ) برون داد ( رفتار آن شخص ) درون داد ( عرضه اطال عات به کسی 
بـرون داد  / روانشناسان شناختی در مورد رابطـه درون داد  . مورد استفاده قرار می گیرد 

پاسخ  –حرك    تقریباً به همانگونه صحبت می کنند که رفتار گرا ها در مورد روابط م
فرق عمده آن ها این است که رفتار گراها تر جیح مـی دهنـد ، محرکهـا و  پاسـخها را     

بـرون داد را بـر حسـب    / شناخت گرا ها درون داد. بطور عینی و عملیاتی تعریف کنند 
)1373پور افکاري ،.                           ( نمادها ، ساختار ها و نظایر آن 

)از دیدگاه پیاژه ( برون سازي –درون سازي 
Assimilation -Accommodation
درون سازي عبارتست از تالش شخص در جهت سازگار کردن محیط بـا سـاختهاي   

موجود ارگانیسم از طریق همسـان کـردن آن بـا خـود یعنـی کـودك شـیء یـا مفهـوم             
بیـر و تفسـیر         جدید ي را بر حسب مفـاهیم یـا اعمـالی کـه تـا کنـون اکتسـاب کـرده تع        

ساله، شیء متحرکی را در آسمان مـی بینـد آن را   5مثالً وقتی دختر بچه ا ي . می کند 
روزي ، هلـی کـوپتر اسـباب    . با مفهومی که خود درباره پرنده دارد همسـان مـی کنـد    

بازي را در حال پرواز با الي سرش می بیند که سر و صداي زیادي به راه مـی انـدازد و          
ی کوشد آن را با مفهومی که از پرنده دارد همسان کند ولی صـدا ، انـدازه ، و شـکل    م

هلی کوپتر با مفهومی که او از پرنده در ذهن دارد جو ر نیسـت از ایـن دو عمـل درون    
. سازي ، امکانپذیر نخواهند بود

پیاژه معتقد بود که فـر آینـد مکملـی جـود دارد بـه نـام برونسـازي کـه عبارتسـت از         
گرایش شخص به تغییر در برابر آنچه محیط اقتضا مـی کنـد بـه ایـن معنـا کـه شـخص        
اعمال و مفاهیم را تغییرمی دهد تا آن را با موقعیتها ، اشیا ءیا اطالعات جدید سـاز گـار   

ساله تشخیص می دهد که براي این شـی ء جدیـد یعنـی هلـی کـوپتر      5آن دختر . کند 
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از پرنده دارد همسان کند نیاز به رده بنـدي جدیـدي   که نمی تواند آن را با مفهومی که
اگر از والدینش کند آنها کلمه جدیدي به او خواهند آموخـت و تفاوتهـاي بـین    . دارد 

و ایـن کـودك فـر صـت مـی دهـد تـا             . پرنده و هلی کوپتر را برایش توضیح می دهند 
)                                                             1377یا سایی   (.                            رده بندي جدیدي را بیا فریند 

Introvertدرونگرا                                                                                
را و افـراد درون گـ  . یونگ معتقد بود که مردم در یکی از دو دسته قـرار مـی گیرنـد    

یک فرد درون گرا میل دارد ، اغلب تنها باشد ، طوري رفتار کنـد کـه   . افراد برون گرا 
کمرو به نظر می رسد و فعالیتهاي فردي را بـه فعالیتهـاي کـه مسـتلزم تعامـل اجتمـاعی       

این قبیل افراد هنگامی که در زندگی خود با عوامل فشار روانی . است ترجیح می دهد 
. پیدا می کنند که به درون خود فرو روند مواجه شوند ، گرایش 

)1375کارور و شی یر  ،   ( 

Nervous   systemدستگاه عصبی 
ز میلیونها یافته عصبی تشـکیل  این دستگاه ا.شبکه ارتباطی بدن است دستگاه عصبی

شده که با هماهنگی با هم کارمیکنند تا تمام کارکرد هاي هماهنگ رفتار را امکانپـذیر  
یکی از دو بخش اصلی دسـتگاه عصـبی مـر کـزي اسـت کـه شـامل دو سـاختار                . کنند

اطالعـات را  -1: نخاع شوکی چندین کـارکرد دارد  . فر عی نخاع شوکی و مغز است 
اطالعات را از عصبهاي حرکتـی بـه ماهیچـه هـا     -2صبهاي حسی به مغزمی رساند از ع

کاکرد هـاي خودکـار بـدن را تنظـیم     -4. واسطه بین قوسهاي باز تاب است-3می برد 
اگر بخواهیم کلی تر بگوییم ، مغز دستگاه کنترل مر کـزي اسـت و هشـیاري    . می کند 

ی، دستگاه اعصاب پیرامـونی اسـت   را ممکن می کند ، بخش اصلی دیگر دستگاه عصب
دستگاه عصبی خودکار ، دستگاه اعصـاب  . که از دو دستگاه فر عی تشکیل شده است 

تنی ؛ دستگاه اعصاب خودکار همه کار کرد هاي غیر ارادي بدن مانند ضـربان قلـب و   
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و دستگاه اعصـاب تنـی شـامل انـدامهاي حسـی اسـت کـه        . گوارش را کنترل می کند 
ایـن دسـتگاه شـامل اعصـاب حرکتـی نیـز           . ي بیرونی را ممکن مـی کنـد  آگاهی از دنیا

.            می شود که حرکات ارادي بدن را ممکن می کند 
)   1370برونو ، ( 

Babyhood)        شیر خوارگی( دوره نوزادي
سال اول زندگی بعـد از تولـد را شـامل مـی شـود ، دوره اي اسـت کـه            2این دوره که 

شیر خوارگان دنیا را مستقیما ً از طریق حواس خود تجربه مـی کننـد ، آنـان چیـزي در     
بـا ایـن   . را مـی آزماینـد   باره ایده ها یا منطق نمی دا نند ، آنان به سـادگی لـذت و درد   

آنـان  . وجود کودکان ، فعـال و کنجکـاو هسـتند و چیـز هـاي زیـادي را مـی آموزنـد         
پیوسته می کوشند هر چیز را که می توانند لمس کنند و این چنین درباره گرمـا ، سـرما   

افـزون بـر ایـن ، کودکـان آغـاز بـه       . ، سختی ، نرمی  و دیگر کیفیات اشیا می آموزند 
. می کنند و این کار را تقریباً به طور کامل به تنهایی انجام می دهند کسب زبان 

)1944آلسینک ، ( 

Dendritesدندریتها                                                                              
دندریتها نازکند ، تار هاي شاخه ، شاخه زیـادي دارنـد کـه هـر چـه از جسـم یافتـه اي        

سطح دندریت به پیونـد هـاي اختصـاص منتهـی     . دورتر می شوند باریکتر نیز می شوند 
می شود که از طریق آنها اطال عات را از نرونهاي دیگر در یافت می کنند بنابر این هـر  

باشـــد مقــدار اطــال عـــاتی کــه در یافـــت مــی کنـــد                            چــه ســطح دنـــدریت بیشــتر   
)1989کاالت ، .                                                                ( بیشتر است 
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Ambivalenceدو سو گرایی                                                                
ایی عبا رتست از تمایل در یافت یک پدیده روانی تحت دو زاویه متضاد ، دو سو گر

. اثبات و نفی متوالی یک امر بیان دو احساس متضاد در آن واحد 
) 2536منصور ، ( 

دو قلو هاي دو تخمکی
Fratarnal twins/Hetero zygotic twins /Dizygotc twins /

به همزادانی اطالق می شود که از دو اووم یا اوول بارور شده بـه وجـود آمـده انـد و     
مشخصـات ارشــی آنهــا ماننــد دو قلــو هــاي همســان یکســان نیســت و جــنس آنهــا نیــز             

نـوع باشـند گـاهی بـا یکـدیگر فـرق       بر خالف دو قلو هاي همسان که با یستی از یـک  
)1375حسینی نسب  ، .                                                                ( دارند 

Homozygotic  twins)                تک تخمی ( دو قلو هاي همسان    /
Monvular  tmins/
Monozygotic  twins /
Enzygotic  twins.

هاي همسان خواهران و برادرانی هستند که اصل آنان از یـک تخـم اسـت بـه     دو قلو
همین دلیل ساختمان ژنتیکی همسانی دارنـد ، دو قلـو هـاي همسـان سـاختمان ژنتیکـی       

براي محققی که می خواهد تعامل بین وراثت و محیط را بررسـی کنـد   . همسانی دارند 
مه أي تحقیقی بـوده اسـت کـه در آن    شماري از مطالعات شامل بر نا . حائز اهمیت اند 

دو قلو هاي همسانی که در دوران شیر خـوارگی از هـم جـدا شـده انـد در بزرگسـالی       
مورد مطالعه قرار گرفتند از آنجا که در خانه هـاي جـدا از هـم بـزرگ شـده بودنـد از       

و . لحاظ ارشی به هم شباهتهاي داشتند ولی درون دادهاي محیطـی آنـان متفـاوت بـود     
مطالعاتی که نشان داده اند که محیط تنهـا عـاملی   . عامل اصلی این تفاوت است محیط 
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و راثت یکی از عوامل مهم است و تا ثیر بسـیاري  . نیست که در رشد تا ثیر مهمی دارد 
) 1370برونو  ، .                                                                ( بر هوش دارد 

Biological  terapiesیستی                                                درمانهاي ز
در رویکرد زیستی در درمان رفتار نا بهنجار ، فرض بر این است که اختالالت روانی 

در مانهـاي  . در اثر بد کارکرد ي بیـو شـمیایی و فیزیـو لوژیـک مغـز ایجـاد مـی شـوند        
، جراحی روانی و استفاده از داروهـا بـراي   ) E CT( زیستی شامل درمان با تشنج برقی

*. ثابت شـده کـه از ایـن میـان ، موفقیـت دارو درمـانی بیشـتر اسـت         . تغیر رفتار است 
داروهاي کاهش دهنده اضطراب یاضـد اضـطراب هـا بـه منظـور کاسـتن از اضـطراب        

یـن       ا. شدید و کمک به افراد در کنار آمـدن بـا بحرانهـاي زنـدگی بـه کـار مـی رونـد         
دارو ها به خانواده اي تحت عنوان بنزود یا زپین ها را تعلق دارند و اغلب آرامبخش ها 

دارو هایی که نشانه هـاي اسـکیز و فـر نـی را کـاهش مـی دهنـد ،              *. نامیده می شوند 
. نام دارند و از خانواده فنو تیا زین ها هسـتند  ) ضد جنون ( دارو هاي ضد روان پریشی 

هایی که خلق افسرده را باالمی برند ، دارو هاي ضد افسردگی نام دارند و شامل دارو *
یا مهار کننـده هـاي   (مهار کننده هاي منو آمینوا کسیدا ز -1: دو گروه عمده می باشند 

MAO ( کربنات لیتیـوم در درمـان اخـتال الت    .  ضد افسردگی هاي سه حلقه اي -2و
، یـک  ) E CT(در درمـان بـا تشـنج برقـی     *. افسردگی مؤ ثر بـوده اسـت  –شیدایی 

جریان الکتریکی به مغز وصل می شود که ایجاد تشنج می کند و نشانه هاي افسـردگی  
*.این روش الکترو شـوك درمـانی نیـز نامیـده شـده اسـت       . شدید را کاهش می دهد 

چگونه است ، ولی این روشـن شـده اسـت    E CTهنوز معلوم نیست که مکانیسم اثر *
بر اثر حمله تشنجی مغز ، مقدار زیادي از چند انتقال دهنده عصـبی آزاد مـی شـوند    که 

)1381نظري  ، .                  ( که نور اپی نفرین و سر و تونین از آن جمله است 
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Fetal  periodدوره جنینی                                                                  
وره رشد پیش از تولد دوران جنینی است که از پایان ماه دوم تا تولـد ادامـه   سومین د

در این مدت دستگاههاي مختلف بدن که از دوران قبـل نـاقص مانـده اسـت بـه      . دارد 
تا تقریباً هشـت هفتـه و نـیم ، جنـین موجـود      . طور کامل رشد و شروع به کار می کنند

تیک غوطه ور است ، ولی از ایـن بـه بعـد    منفعلی است که به طور ساکن در مایع آمینو
. واکنش نشان دهد) مثل لمس کردن ( می تواند به تحریکاتی که به او وارد می شود 

تخمـدانها  (غدد جنسی . در اواخر هفته هشتم دستگاه تولید مثل شروع به رشد می کند 
.در هر دو جنس به صورت یک زوج توده بافتی ظاهر می شود) و بیضه ها 

ین مرحله پلکها و ناخنها شکل می گیرند ، جنسیت جنین به سادگی قابل تشـخیص  در ا
پـرز هـاي   . است، بیشتر شبیه انسان می شود و روي سر و بدن موهایی پدیدار می شـود  

. چشایی روي زبان ظاهر می شوند 
به ازاي هر هفته ا ي که جنین در داخل رحم مـادر مـی مانـد احتمـال زنـده مانـدن و       

همچنان کـه ماهیچـه هـا رشـد مـی کننـد توانـایی گریـه         . طبیعی او بیشتر می شودرشد 
و هوشیاري ذهنی و رشد ادراکـی و  . گرسنگی و انعکاس مکیدن در او ایجاد می شود 

کیلو گرم مـی رسـد احتمـال    6/1هنگامی که وزن جنین به . حرکتی او افزایش می یابد
ل توجهی می یابد ؛ کودکی که دست کـم  رشد موفقیت آمیز او بعد از تولد افزایش قاب

کیلو گـرم متولـد شـود، احتمـاالً نیـازي نـدارد کـه در دسـتگاه مخصـوص          2/2با وزن 
.                                         کودکان زود رس نگهداري شود 

)1377ان  ،  ماسن و همکار( 

Embryonic  periodدوره رویان                             
دوره دوم رشد پیش از تولد در طی سومین تا هشـتمین هفتـه بـه طـول مـی انجامـد و       

خوانده می شـود، مشخصـه ایـن دوره تفکیـک سـلولی اسـت ، ضـمن        » دوره رویانی «
.ه رشد می کننداینکه اندامها شروع ب



آي آر.بوکیــ ها - اصطالح نامه روانشناسی 1391

٧٥

همینکه تخمک در حال رشد توانست در خانـه جدیـد ش سـاکن شـود ، رشـد تسـریع           
تـودة درون سـلولی آن ، کـه رویـان قابـل تشـخیص خواهـد شـد شـروع بـه           . می شود 

، کـه  ) اکتـودرم  ( الیه خـارجی  ) الف : تفکیک خود به صورت سه الیه مجزا می کند
سمتهایی از دندان، غدد پوستی ، سـلولهاي حسـی ،   الیه خارجی پوست ، مو ، ناخن ، ق

، کـه الیـه درونـی    ) فـرودرم  (الیه میـانی  ) ب. و سیستم اعصاب ا ز آن ناشی می شود 
) پ. پوست ، ماهیچه ها ، استخوانها ، و دستگاه گردش خون و دفع را ایجاد مـی کنـد   

اش ، نـاي ، نـایژه ،   ، که از آن آستر مجراي روده اي شیپور است) آندودرم (الیه درونی 
. ششها ، کبد ، لوزالمعده ، غدد بزاقی ، غدد تیرو ئید ، و غده تیموس به وجود می آید 

ضمن اینکه توده درون سلولی به شکل رویان قابل تشـخیص در مـی آیـد ، الیـه هـاي      
اینهـا  . ایجاد می کننـد  » آمنیون «و »کوریون «خارجی سلولها و غشاي جنینی به نامهاي 

وة غشاي سـومی کـه از دیـواره رحـم مـادر منشـعب مـی شـود از دیـواره رحـم           به عال
آنهـا کیسـه اي پـر از    . گسترش می یابند و جنین در حال رشد را در میان مـی گذارنـد   

مایع آبکون تشـکیل مـی دهنـد کـه حـایلی اسـت بـراي محافظـت از رویـان در مقابـل                
)1377ماسن و همکاران  ، ( .  ضربه هایی که احتماالً به مادر وارد می شود 

Zygot  periodدوره زیگوت                                                               
این دوره تقریباً چهارده روز ، یعنی از زمان بـار ور شـدن تخـم تـا اسـتقرار یـافتن در       

د بـه طـرف   تخم  بارور یا زیگوت در مسـیر حرکـت خـو   . دیواره رحم طول می کشد 
ــوروال      ــام م ــه ن ــوده ســلولی ب ــک ت ــه ی ــار ، هشــت و ســپس ب ــه دو ، چه ــدا ب رحــم ابت

MORULA) ( این توده سلولی را هنگامی که وارد رحم گردیـده و  . تبدیل می شود
)(به دیواره آن متصل شده بالستو سیتز  blastocysts مرحله بـا روري از  . می نامند

تشـکیل زیگـوت ؛ تشـکیل    : عبارت است از شروع رسیدن تخمک تا استقرار در رحم
موروال که دو تا سه روز طول می کشد ؛ تشکیل بال ستو سیتها که چهار تا پنج روز 
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. است و اتصال بالستو سیت به دیواره رحم که پنج تا شش روز است 
)1375ف و هماران ، سی( 

mindذهن                                                                       / mentality
کارت ذهن غیر مادي قـادر بـه تفکـر و هشـیاري اسـت و در نتیجـه دانـش            (به عقیده 

ده را ذهن هیچ یک از خصـایص مـا  . مر بوط به جهان خارج را براي ما فراهم می کند 
. ندارد

مهمترین ویژگی ذهن استعالل تفکـر آن اسـت و ایـن امـر آنـرا از جهـان مـاده جـدا                
. می کند این جوهر تفکر فاقد جسم است و فضایی را اشغال نمی کند 

از آنجا که ذهن داراي درك و اراده است باید به گونه ا ي در بدن اثـر بگـذارد و از   
مثال ، هنگامی که ذهن تصمیم می گیرد از نقطه اي به نقطه دیگـر  براي. آن اثر بپذیرد 

. حرکت کند ، این تصمیم به وسیله اعصاب و عضالت بدن به مرحله اجرا در می آیـد  
مثالً هنگامی که بدن بر اثر نور یا گرما تحریک می شود ذهن ایـن داده هـاي حسـی را    

)1375سیف  ، .         ( کند پاسخ مناسب را تعین می . شنا سایی و تفسیر کرده 

maturation)                                                              پختگی ( رسش 
رسش عبارتنست از توالی همگـانی رخـداد هـاي بیـو لـو ژیکـی در دسـتگاه عصـبی         

ك مرکزي که بروز یک کارکرد روانی را ممکن می سازد ؛ البته با فرض اینکـه کـود  
کودکـانی کـه بـا    . از لحاظ جسمانی سالم باشد و با افراد و اشیا ء سر وکار داشته باشـد  

. بزرگساالن سر و کار دارند بین یکسالگی و سه سالگی سخن گفتن را آغاز می کننـد  
مغـز کـودك سـه    . همین پدیده یکی از بهترین نمونه هاي رسش کنشهاي روانی است 

ت تا بتواند سخن بگویـد از سـوي دیگـر کـودك دو     ماهه به قدر کافی رشد نکرده اس
ساله که مغزش به اندازة کافی رشد کرده است قادر به سخن گفتن نخواهد بـود ، مگـر   

رسش نمی تواند باعث بـروز عملکـرد   . اینکه شاهد سخن گفتن بزرگساالن بوده باشد 
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عیـین         روانی شود ؛ رسش صر فـاً محـدودة زود تـرین زمـان بـروز عملکـرد روانـی را ت       
15تـا  12آغاز توانایی بـا روري کـه در بـین غالـب جوانـان آمریکـایی بـین        . می کند 

سالگی است ، واقعه  ا ي مربوط به رسش است ، وبستگی دارد به آزاد شـدن هورمـون   
ولـی عوامـل محیطـی ماننـد     . هاي خاصی از غده هیپوفیز که در قاعـده مغـز قـرار دارد    

دکی ممکن است بلوغ را تسـریع کنـد یـا تـا چنـد سـال بـه              کیفیت تغذیه در دوران کو
)1377یا سایی ، .                                                       ( تأ خیر اندازد 

Developmentرشد                                                                             
ــارت از             فــر اینــدي اســت مــداو  ــا یزرگســالی و پیــري عب ــد ت ــا گســترده اي از تول م ب

دگر گونیهایی است که بنا به خاصیت و استعداد ذاتی موجود زنده ، بـا تـاثیر عوامـل و    
شرایط خارجی ، بـی آنکـه خـود موجـود در ایـن راه کوشـش کنـد ، در او بـه وجـود                 

می شود و این دگر گونیها در طـرح  بدین جهت رشد با پیشرفت زبان حادث. می آید 
)1367پارسا ، .        ( معینی براي هدف مشخصی صورت می گیرد 

Perceptual developmentرشد ادراکی                                           
منظور از این اصطالح تغییرات نظام دارد در فرایند ها و توانایی ها ي ادراکـی اسـت   

بـه ایـن   » شـناخت  « و » ادراك «معموالً میان . ان در طی رشد نشان می دهند که کودک
صورت فرق گذاشته می شود که اولـی بـه معنـا ي کشـف و پـردازش اولیـه اطالعـات        
حسی است ، در حالی که منظور از دومی توانایی اسـتخراج احسـاس ، نظـم و معنـا آن     

)    1944آلسینک  ( .                                 اطالعات است 

Continuous  Develoment:                                           رشد پیوسته 
منظور از جریان پیوسته این است که گذشته کودك با وضع کنونی او کامالً بسـتگی  

پیوستگی رشـد  . آینده است دارد و رشد او در زمان حال پایه و اساس رشد او در زمان
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چنـان کـه راه رفـتن کـودك از        : از جنبه هاي مختلف زندگی فرد نما یـان مـی گـردد    
غلتیدن ، خزیدن ، نشستن ، چهار دست و پا راه رفتن ، ایستادن و تـاتی کـردن تشـکیل    

)1367پارسا .                   ( واین اعما ل همه با هم پیوستگی دارند. شده است 

Sexual  developmentشد جنسی                                                     ر
جهـش نمـوي   ( در آغاز نو جوانی ، اغلب کودکان به دوره سزیعی از رشد جسمانی 

گام می گذارند که با رشد تدریجی انـدامهاي تناسـلی و ویژگیهـاي جنسـی     ) نوجوانی 
دختران و پیدایش ریش در پسران و نمایان شـدن مـوي بـر    مثل رشد پستانها در( ثانویه 

این تغییرات طی یک دوره تقریبـاً دو سـاله   . همراه است) اندامهاي تناسلی هر دو جنس
نشانه بلوغ جنسی ، شروع  قاعـدگی در  . رخ می دهند و با بلوغ جنسی به اوج می رسند

.دختران و نمایان شدن نطفه هاي زنده در ادرار پسران است 
)1983اتکینسون و هیلگارد ، (

psychosocial  developmentاجتماعی            –رشد روانی 
اجتماعی عبارتست از رشد شخصیت فرد در ارتباط با افراد دیگر و بـه  –رشد روانی 

رشـد روانـی اجتمـاعی    . عنوان یکی از اعضاي جامعه از دوران نـوزادي تـا آخـر عمـر     
تکوین یک خود اجتماعی است در طول زمان ، خودي که با خانواده ، فرهنگ ، ملت 

اجتمـاعی نظریـه اریـک اچ    –پر نفوذ ترین نظریـه رشـد روانـی    .همانند می شود…و 
مرحلـه مجـزا   8اجتمـاي  –شـد روانـی   به عقیده اریکسـون ر . اریکسون روانکاو است 

خـود  )2) سـالگی  2از تولـد تـا   ( اعتقاد بنیادي در برابـر عـدم اعتمـاد بنیـادي     )1: دارد 
احسـاس  ابتکـار در برابـر  )3) سـالگی  3سـالگی تـا   2از ( پیروي در برابر شرم و تردید 

سـالگی تـا   5از ( کوشایی در برابر احساس حقارت )4) سالگی 5سالگی تا 3از ( گناه 
صـمیمیت در  )6) سـالگی  18تـا  11(هویت در برابر گم گشتگی نقش ) 5) سالگی 11
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ــزوا ــر ان ــا بزرگســالی 18از ( براب ــر رکــود  )7) ســالگی ت ــدگی در براب )            میانســالی ( زاین
)   کهولت(کمال در برابر یأس )8

اعتمـاد ، خـود   یعنـی ( تکلیف فرد در هر مرحله رشد ایـن اسـت کـه کیفیـت مثبـت      
اگر چنین شود ، خود اجتماعی سـالمی  . در هر مرحله بروز دهد ) …پیروي ، ابتکار و 

اگر چنین نشود ، شخص رشد نا کـافی خواهـد داشـت و ممکـن اسـت      . رشد می کند 
.                            الگوهاي رفتاري نا سازگارانه در او بروز کند 

) 1370برونو ، (

cognitive  developmentرشد شناختی                                              
رشد شناختی عبارت است از رشد فرد در طـول زمـان ، یعنـی بالیـدگی فراینـد هـاي       

تا بزرگسالی ، تنها نظریۀ مربوط به رشد شناختی کـه  فکري عالی تر از دوران طفو لیت
نظریه اي است که ژان پیاژه مطرح کـرده اسـت   . از نفوذ بسیاري بر خوردار بوده است 

به نظر پیاژه چهار مرحلۀ رشد شناختنی عبارت انـد  . که سال ها در فرانسه کار می کرد 
ــ–) 2) (ســالگی 2تــا 0( حرکتــی –حســی ) 1: (از  )        ســالگی 7تــا 2(اتی پــیش عملی

عملیـات صـوري کودکـان در مرحلـۀ     –)   4)  (سـالگی  11تا 7(عملیات عینی –) 3(
رفتـار آنـان منحصـراً    : حسی حرکتی کنجکاوي زیادي نسبت به جهان نشان می دهنـد  

تحت تأثیر پاسخ هاي آن ها بـه محـرك هـا قـرار دارد عـادات حرکتـی اسـاس شـکل         
تفکر کودکـان در مرحلـه پـیش عملیـاتی مبتنـی بـر       –می دهند گیري تفکر را تشکیل 

انسان انگاري و خود محوري است کودکان در این مرحلـه بـاور دارنـد کـه رخـدادها      
تفکـر خـود   . ممکن است به جا رخ دهند و قصه هاي شاه پریان را خیلی دوست دارند 
دها قرار دارند محورانه به این معنی است که کودکان احساس می کنند در مرکز رخدا

خود محورانه موجب می شود کـه درك  . و همه چیز جهان بر محور آن ها می چرخد 
عملیات عینـی ، تفکـر کودکـان    . دید گاهی جز دیدگاه خودشان بر ایشان دشوار باشد 

تفکـر کودکـان روبـه سـطح     –عملیـات صـوري   . عاري از مجاز و کامالً عینـی اسـت   
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به تفکر بسیار انتزامی می شوند و می تواننـد  دسـت   کودکان قادر. بزرگسالی می رود 
)1370برونو  ( به استنباط بزنند و حتی در بارة تفکر فکر کنند                  

Social  behaviorرفتار اجتماعی                                                         
بـه  . ش متقابل دو یـا چنـد انسـان بـا شـد      رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار که متضمن کن

رفتــار اجتمــاعی را        . ازدواج یکــی از انــواع متعــدد رفتــار اجتمــاعی اســت : طــور مثــال 
. رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه سـتیز  . می توان به دو دستۀ بسیار گسترده تقسیم کرد 

. ع مشـخص اسـت   رفتار جامعه پسند سازنده و در جهت پیشبرد اهداف یک گروه مرج
یکـی از  . رفتار جامعـه سـتیز حـزب و مـانع پیشـبرد اهـداف یـک گـروه مرجـع اسـت           

مشکالت ما به عنوان موجودات اجتمـاعی یـافتن راههـایی اسـت بـراي پـرورش رفتـار        
)1370برونو   .                                                            ( جامعه پسند 

Moral  behaviorرفتار اخالقی    
یکـی از مسـائل اخالقـی گلبـرگ در     . رفتار اخالقی به معناي عملکرد اخالقی اسـت  

تحقیقات خود بدان پرداخته مسأله فاصله بین عقاید ، دانسته ها و قضاوت ها ي اخالقی 
ز سوي دیگر است گلبرگ براي ایجاد همـاهنگی  از یک سو ، و رفتار و عمل اخالقی ا

بین حکم اخالقی و رفتار اخالقی الگو یا شـیوه اي را کـه بـه چهـار مرحلـه پـی در پـی        
تقسیم می کند این است که براساس مراحل ششگانه استدالل اخالقی گلبرگ تفسیري 

بـا آن  فـرد در قـدم بعـدي عملـی را کـه مناسـب       : انتخـاب  -2. از واقعه ارائه می دهـد  
بر می گزیند در این انتخاب نیز همـان مرحلـه اسـتدالل    . موقعیت اخالقی تلقی می کند

در قدم بعـدي ، فـرد بـه میـزان مسـئولیت و الزامـی کـه در ایـن         -3. اخالقی نقش دارد
انتخاب برایش مـی آورد توجـه مـی کنـد و در واقـع در ایـن مرحلـه قضـاوتی دربـاره          

در انتهـا ، اگـر قضـاوت مرحلـه قبلـی بـه       -4ی کرده مسئولیت آفرینی و موقعیت انتخاب
میزان کافی مسئولیت ساز و الزام آور باشد آن انتخاب به عمـل مـی پیونـدد و بـاالخره     
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حکم اخالقی به رفتار اخالقی منجر می گردد و اگر مسئولیتی به همراه نیاورد ، امکـان  
.      وقوع رفتار اخالقی به همراه حکم اخالقی کم می شود 
)1373کریمی  ( 

Behavior  Therapyرفتار درمانی                                                      
اننـد  روشی دررواندرمانی که به اصول یاد گیري مبتنی است در این روش از فنـونی م 
. شرطی سازي تقابلی ، تقویت ، و شکل دهی به منظور تغییر رفتار استفاده می شود 

)1983اتکینسون و هیلگارد ، (

Behavioral  coopingرفتار مقابله اي                           
.آنچه فرد واقعاً به هنگام رو یارویی با یک محرك فشار زاي روانی انجام می دهد

)1378سارا سون، (

Behavioral  maladaptive)                        نا بهنجار (رفتار نا سازگار 
بسیاري از دانشمندان علـوم اجتمـاعی بـه جـاي آنکـه رفتـار نـا بهنجـار را بـر حسـب           
انحراف از هنجار هاي آماري یا اجتماعی تعریف کنند معتقدند که مهمترین مالك در 

بـر  . این  مورد این است که چگونه  رفتاري بر  فرد و یا گروه اجتماعی اثر می گـذارد  
جـار اسـت کـه غیـر انطبـاقی باشـد ، یعنـی پیامـد هـاي          طبق این مالك ، رفتاري نـا بهن 

بعضی از رفتار هاي انحرافی فـردي را مختـل   . زیانباري براي فرد یا اجتماع داشته باشد 
می کنند مثل مردي که چنان از جمعیت می ترسد که نمی توانـد بـا اتوبـوس بـه محـل      

هـاي انحرافـی   شکلهاي دیگري از رفتـار . کارش برود ، زنی که قصد خود کشی دارد 
)1983اتکینسون و هیلگارد ، .             (هستند که براي جامعه زیانبارند 
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competitionرقابت                                                                             
لبه در روانشناسی به فعالیت عمدي یا غیر عمدي گفته می شود که فردیا جمع براي غ

. بر دیگرا ن یابد ست آوردن بیشتر یک چیز و احراز درجۀ عالی آن را انجام می دهـد  
این رقابت گاهی ممکن است میان فرد و گذشـته اش و یـا جامعـه و گذشـته آن ایجـاد      

)1364شعاري نژاد  ،  .                                                            ( شود

psychiatristروانپزشک      
روانپزشکی ریشه در سنت پزشـکی دارد و در چهـار   . روانپزشک یک پزشک است 

بنابر این روانپزشکان واجد قدرت و پایگاه حرفـه  . چوب طب سازمان یافته جا می دارد
سـاله دورة  -3شـک عمـومی در گـرفتن تخصـص     و پزشکی هستند که بعد از اتمـام پز 

روانپزشـک در حـذف   . روانپزشکی را می گذرانند و به آنها روانپزشک گفته می شود 
روانپزشکان براي درمان مشـکالت روانشـناختی   . نشانه بیماري از دارو استفاده می کند 
.        بیماران خود از دارو استفاده می کنند

)1374فیروز بخت و بیگی ، ( 

psychotherapyروان درمانی                                                             
منظور از روان درمانی ، درمان اختاللهاي روانی به کمک تدابیر روان شنا ختی است 

در روان درمانی بین درمانگر و در مانجو ، کـنش متقابـل   ) زیستینه تدابیر جسمانی یا(
مــنظم وجــود دارد کــه بــر اســاس آن اصــول روان شــناختی مــی تواننــد روي افکــار ،  
احساسات یا رفتار در مانجو اثر بگذارند به طوري که او بتواند به رفتار نا بهنجـار خـود   

.شکوفا شود غلبه کند ، با دشواریهاي زندگی خود کنار بیاید یا
) 1381نظري ، (
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pychologyروانشنا سی                                                                        
ف گونـاگون نظیـر ، علـم ذهـن ،     از گذشته هاي دور تا کنون براي روانشناسی تعاری
در سـالهاي اخیـر روانشناسـی بـه       . علم حیات ذهنی و علم رفتـار ارائـه گردیـده اسـت     

عنوان ، مطالعه علمی رفتار موجود ات زنده یا مطالعه رفتار و فرآیند هاي ذهنی موجود 
علم روانشناسی با علوم دیگر مانند زیست شناسی و جامعـه شناسـی   . تعریف شده است 

)1374ساعتچی .                           ( داراي روابط و همپوشی قابل توجهی می باشد

school psychologyروانشناسی آموزشگاهی و پرورشی                       
در دبستانها و دبیر ستانها فر صتهاي شـغلی فراوانـی در انتظـار روان شناسـان اسـت بـا       

طفی شدید غالباً در همـان نخسـتین سـالهاي تحصـیل آغـاز          توجه به اینکه مشکالت عا
مــی شــود بســیاري از دبســتانها روانشناســانی را کــه دو ره هــاي آموزشــی آنــان شــامل  
درسـهایی در زمینــه رشـد کــودك ، آمـوزش و پــرورش ، و روانشناسـی بــالینی اســت     

کـان کـار   این روانشناسان آموزشگاهی به صورت انفـرادي بـا کود  . استخدام می کنند 
بخشی از وظایف آنان . می کنند تا مشکالت عاطفی و یادگیري آنان را ارزیابی نمایند 

آنـان ضــمن  . اجـراء و تفسـیر آزمونهـاي هــوش ، پیشـرفت درسـی و شخصــیت اسـت       
مشورت با والدین و معلمان بر نامه هایی براي کمک بـه کودکـان در کـالس یـا خانـه      

پر ارزشی بـراي معلمـان هسـتند و راههـایی بـراي         تنظیم می کنند ، و در عین حال منبع
.                  رو یا رویی با مشکالت کالس ارائه می دهند 

)1983اتکینسون و هیلگارد ، (

clinical psychologistروانشناسی بالینی                                  
) تحـت نظـارت   (روانشناسی که ضمن اخذ در جه دکتراي روانشناسی ، دو سال نیـز  

به تجربه بالینی در یکی از مراکز بالینی پر داخته اسـت ، چـه بـه طـور فـردي و چـه بـه        
ی عنوان عضوي از یک گروه درمانی ، اصول روانشناسی را براي درمان اختاللهاي ذهن
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. ، هیجانی و رفتاري و کمک به رفع نقایص رشدي افراد و گروهها بـه کـار مـی گیـرد     
روانشناس با لینی در روش شناسی تحقیق نیـز مهارتهـاي الزم را کسـب کـرده اسـت و        
می تواند در ارزیابی سودمندي خدمات مر بوط بـه سـالمت یـا بهداشـت روانـی نقـش       

.            ت بالینی بپر دازد داشته باشد و نیز به برنامه ریزي خدما
)1374ساعتچی ، ( 

School  psychologistsروانشناسان مدرسه                                          
ین می پر دازد تا رشد عقالنی ، اجتماعی روانشناسان مدرسه به کار با مربی ها وسایر 
آنها براي نیل به این مهم ممکـن اسـت   . و هیجانی کودکان  مدرسه  را ارتقا ء بخشند 

در طرحریزي محیط یاد گیري به ارائه کمک بپر دازند محـیط کـار اینهـا عبارتسـت از     
ا و حتـی  مدارس ، مهد کودکها و مراکـز مراقبـت روزانـه تـا بیمارسـتانها ، کلینیـک هـ       

.موسسه هاي جزایی ، معدودي از آنها به کار خصوصی اشتغال دارند 
)1374فیروز بخت و بیگی  ، (

روانشنا سان مشاوره 
consultng      psychologisys  /Co unseling  psychologists

ــاً       ــالینی همپوشــی دارد غالب ــا فعالیتهــاي روانشناســی ب فعالیتهــاي روانشناســان مشــاوره ب
کـار آنهـا   .روانشناسان مشاوره با افراد بهنجار یا نه چنـدان سـازگار ، سـر و کـار دارنـد      

حبه معموالً تکنیک اصلی آنها مصا. ممکن است شامل مشاوره گروهی یا انفرادي باشد
بهتـرین عرضـه   ) آزمونهاي هوش و شخصیت ( است اما از آزمون نیز استفاده می کنند 

هاي استخدامی براي روانشناسـان مشـاوره محیطهـاي تـر بیتـی بـا ال خـص کـالج هـا و          
دانشگاه ها بوده است کالً روانشنا سان مشاوره خود با فعالیتهاي ذیل درگیر است  الف 

در مان ، مشاوره       ) مشاوره شغلی  د) مشورت  ج) در مان پیشگیري کننده  ب) 
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.کوتاه مدت 
)1374فیروز بخت و بیگی( 

Educational  psychologyروانشنا سی تربیتی                                    
سی کوششی می کند که اصول و قوانین روانشناسـی را در تعلـیم   این رشته از روانشنا

در این رشته روشهاي مختلف یاد گیریها و تغیر رفتار بـا توجـه بـه    . و تربیت به کار ببرد
.ویژگیهاي رشد و مراحل آن مورد بر رسی قرار می گیرد

)1370فراهانی  و احمدي  ،(  

Health  psychologyروانشنا سی سالمت                                             
روانشناسی تندرستی حوزه ا ي از روانشناسی در ارتباط با جلب توجه به راههایی کـه  

بـراي  می توان با تغییر عادتهاي زندگی و کمـک بـه مـردم در اصـالح رفتارهـایی کـه      
)  1378سارا سون  ،  .        (  زندگی خطر ناك هستند ، از بیماري پیشگیري کرد

organizational  psychologyروانشنا سی صنعتی و سازمانی               
روانشنا سان صنعتی که گاهی روانشنا سان سازمانی هم نامیده می شوند ممکن اسـت  

یا به عنوان مشاور ، به طـور همزمـان بـا چنـد سـازمان      در استخدام یک سازمان باشند و
این روانشناسان بـا مسـایلی سـر و کـار دارنـد از قبیـل گـزینش        . تجاري همکاري کنند 

افراد مناسب براي یک شغل ، پرورش بر نا مـه هـاي آمـوزش شـغلی و شـرکت در آن      
ارتباط دارد دسته از تصمیم گیریهاي مدیریت که با روحیه کاري و بهزیستی کارکنان 

)1983اتکینسون  و هیلگارد  ، ( 
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Physiological  psychologyروانشناسی فیزولوژیک                           
پیونـد  در یک بیان کلی ، روانشناسی فیزیو لوژیک را علمی مـی داننـد کـه تقابـل و     

این تعریف جنبه اي بسـیار عـام دارد و بطـور دقیـق     . میان تن و روان را مطالعه می کند 
بنـابر ایـن در یـک    . مشخص نمی کند که روانشناسی فیزیو لوژیـک چـه علمـی اسـت     

تعریف دقیق می توان گفت که روانشناسی فیزیو لوژیک نقـش دسـتگاههاي عصـبی ،    
رها و فرایند هاي ذهنی انسان و حیوانات مطالعـه  حسی و غدد درون ریز را در بروز رفتا

البتــه تــن و روان کــنش متقابــل دارنــد ، و کــارکرد هــاي جانــداران نیــز بــر . مــی کنــد 
مانند پیامد هاي جسمانی و تغیراتـی کـه اسـتر    . دستگاههاي زیستی آنها اثر می گذازند 

د هـاي ذهنـی در   ، محرکهـاي بیـرو نـی ، یادگیریهـا و فراینـ     ) عوامل تـنش زا  ( سورها 
روانشناسی فیزیو لوژیک بـا اسـامی گونـاگونی    . دستگاههاي تنی انسان پدید می آورند

روانشناسی زیستی ، روانشناسی عصب شـناختی ، روانشناسـی زیسـت    : شناخته می شود
.شناختی 

روانشناسی فیزیو لوژیک مطالعه مکانیسم هاي فیزیو لوژیـک تشـکیل دهنـده رفتـار     
روانشناسان فیزیو لوژیک اسا ساً به رویدادهاي فیزیو لوژي اعصاب که بـا  . انسان است 

فرایند هاي روانشناختی چون ادراك ،تفکـر ، یـادگیري و انگیـزش مـرتبط مـی باشـند       
رفتار را تنظـیم و کنتـرل   –و اساساً مغز –از آنجا که دستگاه عصبی   . عالقمند هستند 

ت اعظم تالشهاي تحقیقاتی خود را معطـوف  می کنند ، روانشناسان فیزیو لوژیک قسم
.به فهم ساختار و کارکرد هاي دستگاه عصبی و ارتباط آنها با رفتار کرده اند

)    1378مر تضوي  ،  (  

Validityاوایی                                       
. هر آزمونی براي اندازه گیري یک یا چنـد خصیصـه مشـخص درسـت شـده اسـت       

منظور از روایی یک آزمون بررسی این واقعیت است که آیا آزمون مورد نظر می 
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. ر دهدتواند در عمل و به درستی همان چیزي را که مدعی است مورد سنجش قرا
) 1376شریفی و نجفی زند ، ( 

Experimental  Methodروش  آزمایشی                                           
روشی است که در آن بر آزمودنی شـرایط ، حـوادث و اقـدامات تجربـی بـه وسـیله       

زمایش کننده تحمیل می شود تا بدین وسیله روابط علـت و معلـولی بـین آن تغیـرات     آ
. تحمیل شده و رفتار آزمودنی مورد بررسی قرار گیرد 
)1371کرمی نوري و مرادي ،( 

Survey  methodروش زمینه یابی            
روش براي گرد آوري اطالعات از طریق پرسشنامه از نمونه بزرگی از افراد 

)1983اتکینسون و هیلگارد  ،  ( 

Observation  methodروش مشاهده ا ي       
مطالعه رویداد ها به صورتی که در طبیعت روي می دهند ، بی آنکه متغیر ها به شیوه 
آزمایش کنترل شوند ، مطالعه النه سازي پرندگان و مشـاهده رفتـار هـاي کودکـان در      

.      شوند مو قعیتهاي بازي نمونه هایی از این روش محسوب می
)1983اتکینسون  و هیلگارد ، (

Correlation  methodروش همبستگی                                               
در . را مورد بررسی قرار می دهد) یا بیشتر از دو( وجود ارتباط بین دو واقعه یا متغیر 

. روش همبستگی کلیه آزمو دنیها تحت شرایط یکسان مورد مشاهده قـرار مـی گیرنـد    
همچنین در این روش در مقایسه با روش تجربی به جاي آنکه محققین تغیراتی راخـود  
به وجود آوردند و یا شـرایطی را بـر آزمودنیهـا تحمیـل کننـد ، پدیـده هـایی را مـورد         
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العه قرار می دهنـد کـه در حـال حاضـر وجـود دارنـد و نیـازي بـه دسـتکاري آنـان                   مط
–آیــا طــرز رفتــار کــودك در مدرســه بــا پایگــاه اجتمــاعی  –1: نمونــه . نمــی باشــد 

آیـا بـین تـأ خیـر در آمـوزش کنتـرل ادرار در       –2اقتصادي خانواده او ارتبـاط دارد ؟  
لی ارتباطی وجود دارد ؟ کودکی و رفتار و سواسی در بزرگسا

)1371کرمی نوري و مرادي  ، ( 

Dreamرویا                                                                                          
اب ، به نظر می آید کـه بسـیاري از موجـودات زنـده ایـن      تصویر سازي ذهنی در خو

گفتـه       » R EM« پدیده را تجربه می کننـد و رویـا در مرحلـه أي از خـواب کـه بـه آن       
.می شود ، یعنی در مرحله حرکات سریع چشم تجربه می شوند

از دیدگاه فروید رویا عبارتست از کوشش براي رفع اضطراب ناشی از مکانیسم دفاعی 
کوبی به نحوي که فرد حد اقل تعارض را تجربه کند ، بـه اعتقـاد فرویـد ، رویـایی     سر

. که به این نتیجه منتهی نشود باعث بیدار  شدن توأم با وحشت شخص می گردد 
)1374ساعتچی  ، ( 

Phenomenological  approachد پدیدار شناختی                   رویکر
رویکرد پدیدار شناختی بر تجربه شخصی تاکید دارد یعنی بـه نظـر شخصـی فـرد در     

برخـی نظریـه هـاي    . بارة وقایع یا همان پدیـدار شـناختی وي اهمیـت قائـل مـی شـوند       
نظریه بـر ویژگـی هـاي تمـایز دهنـده      پدیدار شناختی را انسانگرا نیز نامیده اند زیرا این 

که این تاکید آنها انگیزه خـود شـکوفایی را نیـز شـامل     . انسانها از حیوانات تاکید دارد 
)1381نظري ، .                                                                          ( می شود 
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Behaviorist approachرویکرد رفتار گرایی                         
علم مطالعه رفتـار آدمـی و موجـود    « بنیانگذار این مکتب والتون بود و روانشناسی را 

. تعریف کرده و گفته است چیزي به نام ذهن و هشیاري نداریم » زنده 
. طرفداران این رویکرد معتقد ند که شخصیت آدمـی سـاخته و پرداختـه محـیط اسـت      

سان و خصایص انسان تابع محرکات محیطـی اسـت و محـیط باعـث چگـونگی      رفتار ان
آنها معتقد ند که بیماریهاي روانی را هم یاد می گیریم و آنرا تجربـه  . رفتار ها می شود 

)1381نظري ، .                                                                   ( می کنیم 

انشناسـی آن دسـته از فعالیـت هـاي موجـود زنـده را بررسـی             رویکرد رفتـاري در رو 
رویکـرد رفتـاري ، رفتـار گرایـی     . می کند که می توان مسـتقیماً آنهـا را مشـاهده کـرد    

خوانده می شود که با بررسی محرکهاي محیط ، پاسخ هایی که ایـن محـرك فـرا مـی     
ایـن  . ی آیند سر و کـار دارد  خوانند و پاداش ها و تنبیه هایی که به دنبال این پاسخ ها م

)( پاسخ یا به اختصار –رویکرد ، روانشناسی محرك  S – R     نیـز نامیـده مـی شـود و
.                           محور اصلی مورد مطالعه در آن یاد گیري است 

)1381نظري  ،  ( 

Psychoanalysisرویکرد روانکاوي                                                      
اولین رویکرد بررسی شخصیت که توسط زیگموند فرویـد بـه وجـود آمـد رویکـرد      

روانکا وي مـنعکس کننـده نگـرش جبـر گرایانـه و بـد بینانـۀ فرویـد از         . روانکاري بود
انسان است و بر نیرو هاي نا هشیار ،امیال زیست شناختی ، جنسی و پـر خاشـگر   طبیعت 

و تعارضات اولیه کودکی به عنوان فرمـانروا یـان و شـکل دهنـدگان شخصـیت تاکیـد       
. دارد 

)   1987شولتز  ،  ( 
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Cognitve  approachرویکرد شناختی                                                
رویکرد شناختی معتقد است که اگر بخواهیم رفتار را بـه خـوبی مـورد بررسـی قـرار      
دهیم بایستی به آنچه که در درون انسان اتفـاق مـی افتـد توجـه داشـته باشـیم و محـیط        

سـطه پدیـده اي روانـی بـین محـرك بیرونـی و رفتـار عمـل             درونی در واقع به عنوان وا
پدیـده هـایی از قبیـل ادراك ،    . می کند که ممکن است قابـل مشـاهده مسـتقیم نباشـد     

فرآیند هاي تفکر از قبیل حل مسأله، زبان و حافظه اگر چه قابـل مشـاهده نیسـتند ولـی     
تـار و فـر آینـد هـاي       واقعیت هایی هستند که بدون توجـه بـه آنهـا توصـیف و تبیـین رف     

)   1381نظري  ،  .                                            ( روانی ، امکان پذیر نمی باشد 

Leadershipرهبري                                                                            
هماهنگ کردن فعالیتهاي ، افراد اعمال اقتدار و نفوذ در داخل یک گروه اجتماعی ، 

)1374ساعتچی  .                ( یک گروه در جهت نیل به هدف یا هدفهاي معین 
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Sigmund  freudزیگموند فر وید                                                       
. متولد شد ) F reibery  moravia(در فر یبرگ موراوي 1856فروید در ماه مه 

پـدر فرویـد تـاجر    . این شهر به میدان فروید تغیر یافـت  نام میدان استالین1990در سال 
زمانی که تجارب وي در مواردي با شکسـت مواجـه شـد ، خـانواده     . نسبتاً نا موفق بود 
آلمان مهاجرت نمـود و سـپس ، وقتـی کـه فرویـد چهـار       ) Leipzip(وي به الیپزیک 

و در . ین بـاقی مانـد   سال در و80فروید تقریباً . ساله بود به وین اطرایش مهاجرت کرد
وي بنیانگذار مکتب روانکـاوي  . در لندن چشم از جهان فرو بست 1939اواخر سپتامبر 

)1987شولتز  ،   .                                                                              ( بود 

Zygoteزیگوت                                                    
ترکیب سـلول نـر و مـاده را    . حیات هر انسان با ترکیب سلول نر وماده آغاز می شود 

رشته کوچـک و  ) 46(تخم بارور شده در هسته   . تخم بارور شده یا زیگوت می نامند 
. ار می گیرند این کروموزمو ها دو به دو قر. بزرگ دارد که به کروموزم موسوم است 

)1373نادري و سیف نراقی  .                                ( را تشکیل می دهند 23یعنی 

Languageزبان                                                                                   
الق می گردد که بـراي بـازگر   زبان معموالً به تمام اشکال و انواع ارتباطات انسانی اط

نمودن افکار و احساسات گوناگون از طریق مختلف مانند نوشـتن ، گفـتن ، خوانـدن ،    
. بکـار میـرود   …شنیدن به کار گیري دستور و قواعد زبان تغیرات قیافه اداها و هنـر و  

)1380سیف نرافی و نادري  ، .                  ( تکلّم نیز بخشی ویژه از زبان است 
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Surveyزمینه یابی                                                                                
روانشناسان از پرسشـنامه  . که روش زمینه یابی نامیده می شود ) غیر مستقیم ( مشاهده 

. مـی شـود   در این روش همچنین از پرونده ها نیز استفاده. یا مصاحبه استفاده می کنند 
روش زمینـه  . تا بتوان رفتاري که مستقیماً قابل مشاهده نیست را مورد بررسـی قـرار داد   

یابی براي پی بردن به نظر ها ، نگـرش هـا و ارزش هـاي افـراد و همچنـین بـراي جمـع        
.آوري گزارش هاي شخصی در بارة رفتار مورد استفاده قرار می گیرد

)1381نظري  ،  ( 
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Genotype:                                                                             ژنوتیپ 
خصوصـیات ( شامل عوامل ارثی است که ممکـن اسـت بـدون تظـاهر در فنـو تیـپ       

به نسل هاي بعدي منتقـل شـود و بـر رشـد شـخص      )  آشکار یا وضعیت ظاهر یک فرد 
)1373پور افکاري  ،  .                                                             ( تأثیر بگذارد

geneژن                      
تخم بارور شده در اثر عمل لقاح ، یک سلول کامـل را بوجـود میـآورد ، کـه داراي     

این سلول اولیه زمینه کلیـه  . یک هسته است و اطراف آن را سیتوپالسم فرا گرفته است 
صفات جسمانی و بسیاري از صفات روانی که در رفتار موثر مـی باشـند را بـا خـود بـه      

کـه  . تعیین کننده این صفات در واقع بخشی از هسته سلول هستند عوامل .  همراه دارد 
ژن در لغـت  . کروموزم گفته می شوند کروموزم ها حاصل عناصري بـه نـام ژن هسـتند   

به معناي تعیین کننده است در امر وراثت نیز ژنهاي موجود در کروموزم هاهسـتند کـه   
یادي ژن است کـه معمـوالً   هر کروموزم حاوي تعداد ز. عامل تعیین صفات فرد هستند 

هزار تخمین زده می شود هر یک یا گروهی از این ژنها عامل تعیین یـک  20تا 10بین 
صفت جزئی جسمی یا روانی در انسـان مـی باشـند مـاده تشـکیل دهنـده ژن هـا همـان         

DNA می باشد .DNAبا خود کلید هاي انتقال صفات ارثی را دارد .
)1370احمدي و فراهانی  ،  ( 

در طول هر کروموزم یک رشته نقاط یا واحد هائی در روي یک خط قرار گرفتـه انـد   
ویژگیهاي ارثی یعنی خواص و صفات جسمی و روانـی کـه از   . که به نام ژن موسومند 

نـگ پوسـت ؛ شـکل اسـتخوانبندي بـدن ؛      والدین و اجداد به فرزندان می رسد ماننـد ر 
بـه عبـارت دیگـر انتقـال     . جنبۀ وراثتی داشته و مربـوط بـه ژنهاسـت    …ترکیب دستها 
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خواص ارثی یعنی خصوصیاتی که از منشا ء سرشـت یـک تخـم مشـتق مـی شـود و از       
. توسط ژنها انجام می گیرد. نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد 

هزار ژن قرار دارد بدین ترتیب هـر سـلول تقسـیم شـده     20تقریباً به روي هر کروموزم 
در . مـی گـردد   ) 46×000/20=/000/920(کروموزم و بـه همـان انـدازه ژن    46داراي 

.   هرسلول به طور تقریب یک میلیون ژن وجود دارد 
)1373نادري و سیف نراقی ، ( 
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Adjustmentسازگاري                                                                        
اصطالح سازگاري بیشتر در رابطه با انطباق اجتماعی یـا روانشـناختی بـه کـار گرفتـه        

سـازگاري  «، یعنـی  می شود که در اینصورت بیشـتر جنبـه مثبـت آن مـورد نظـر اسـت       
وقتی گفته می شود سازگاري فرد خوب است کـه درگیـر فرآینـدي غنـی و در     »خوب

حال ادامه در جهت تحقق و رشد تواناییهاي بالقوه خـود مـی باشـد ، نسـبت بـه محـیط       
واکنش نشان می دهد و متقابالً محیط را تغییرمی دهد و ایـن عمـل را بـه شـیوه اي اثـر      

)1374ساعتچی  ،  .              ( انی انجام می دهدبخش و همراه با سالمت رو

Conceptual  organiz)                     سا ختاري( سازماندهی مفهومی 
مطالبی که سـازمان  . سازماندهی بهترین شیوه یادگیري مطالب پیچیده و مفصل است 

ته می شوند و آسـانتر بـه   یافته هستند از مطالبی که پراکنده و نا مرتبط اند سریعتر آموخ
)1379سیف  ، .                                                                  ( یاد می آیند

)مافوق قرار دادي ( سطح اخالق پس عرف 
Postconventional  level

در ایـن سـطح کـه از    . رسیدن به این سطح نشانه اي از رسیدن به اخالق واقعی اسـت  
سالگی به بعد رخ می دهد ، فرد ضمن احترام به قـوانین ممکـن اسـت از نـا رسـایی      13

بعضی از موارد قانونی نیز آگاه شده و در یابد کـه افـراد دیگـر ممکـن اسـت عقایـد و       
: این سطح دو مرحله را در بر می گیرد . ارزشهاي متفاوت و مختلفی داشته باشند 

بـرد کـه   ن مرحله فرد به این واقعیت پی مـی در ای:اخالق قرار دادي –5مرحله 
قوانین و مقررات نوعی قرار دارد اجتماعی است که هدف عمـده آن ، تـأمین خواسـته    

در حالی که در مرحله چهـارم  . است هاي اکثریت و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی
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انیـت  به ندرت اعتبار قانون زیر سوال می رود ، در این مرحله ممکن است صحت و حق
.بعضی قوانین مورد تردید قرار گیرند

آخـرین و  در این مرحله که: پاي بندي به اصول و وجدان فردي–6مرحله 
عالیترین مرحله رشد اخالقی است ، فرد بر اساس تعاریفی که از موازین اخالقی دارد ، 

رحلـه  در ایـن م . شخصاً اصولی را انتخاب کرده و در هر موقعیتی به آنهـا پایبنـد اسـت    
اگر قانونی با اصول انتخاب شدة فرد مغایرت داشـته باشـد ، وي از آن پیـروي نخواهـد     

)1378احدي وجمهري، .                                                                   (کرد

)      پیش قراردادي ( سطح اخالق پیش عرف 
Preconvetional  Level

سالگی به طول می انجامد ، قضاوت اخالقی کودکان بیشتر 10تا 4در این سطح که از 
:این سطح شامل دو مرحله است . مبتنی بر اجتناب از مجازات یا کسب پاداش است 

مجـازات از  در این مرحله کودك براي گریـز از : اجتناب از مجازات -1مرحله 
معیارهاي اخالقی دیگران تبعیت می کندو توجه چندانی بـه انگیـزه عمـل فـرد نـدارد ،      

.بلکه بیشتر به پیامد آن فکر می کند 
در این مرحله اطاعت از مقررات براي رسیدن به پاداش : کسب پاداش –2مرحله 

ا اخالقـی  کودکـان عملـی ر  . و نوعی سود جویی متقابل ، معیار قضاوت اخالقی اسـت  
)1378احدي و جمهري ،.              ( می دانند که براي آنان فایده داشته باشد 

Conventional  level)                     قرار دادي ( سطح اخالق متعارف 
سالگی به طول می انجامد افراد عالقمندند که بـا اعمـال   13تا 10در این سطح که از 

در همـین سـطح آنهـا    . کنند ، یعنی تحسین آنها را بـر انگیزنـد   خود دیگران را خشنود
و اطاعـت از قـوانین لزومـاً بـراي اجتنـاب از      . گرایش به اطاعت کامل از قوانین دارنـد  
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این سطح . مجازات یا کسب پاداش نیست ، بلکه بیشتر دلیل آن حفظ نظم جامعه است 
:شامل دو مرحله به شرح زیر است 

در ایـن مرحلـه عملـی کـه تاییـد      : تایید از جانب دیگران تحسین و-3مرحله 
افراد ، بر خـالف سـطح   . دیگران را به دنبال داشته باشد از نظر اخالقی قابل دفاع است 

. پیش عرف ، بد نیست عمل اهمیت می دهند نه پی آمد آن 
در ایـن  : حفظ نظم اجتماعی ، اطاعت از قانون و انجام وظیفـه  -4مرحله 

عملی که مطابق با مقـررات بـوده و مـورد تصـویب مراجـع قـدرت باشـد از        مرحله هر
)1378احدي وجمهري ، .                               ( لحاظ اخالقی قابل قبول است 

Levels  of  processingسطوح پردازش                                             
وح مختلـف مـورد پـردازش قـرار گیـرد ؛ از      محرکهاي درونداد ممکن است در سط

. تحلیل ویژگیهاي حسی گرفته تا پردازش معنایی و مفهومی 
به عبارت دیگر ؛ نخسـت جنبـه هـاي حسـی و ظـاهري محرکهـاي درونـداد تحلیـل              

می شود ، و آنگاه ویژگیهاي آوایی ، معنایی و مفهومی آنها در سطوحی که به تـدریج  
تحلیل حسی در ابتداي کار نسبتاً خود به خود و نـا  . ازش می شود عمیقتر می شوند پرد

نیاز به توجـه  . آگاهانه صورت می گیرد ، در حالیکه هر چه تحلیلها عمیق تر می شوند 
مثالً کسی که به زبان خـارجی مسـلط نباشـد از برنامـه رادیـویی بـه آن       . بیشتر می شود 

که به آسانی مـی توانـد صـدایی را    زبان مطلب چندانی دستگیرش نخواهد شد هر چند
بشنود و تشخیص دهد که گوینده زن اسـت ؛ تشـخیص تـک تـک واجهـا و بخشـهاي       
کلمات نیز کار نسبتاً آسانی است ؛ و اگر شخص کوشش بیشتري به خرج دهد چه بسا 
واژه ها را نیز تک تک بفهمد ، و سر انجام با زحمت بیشتري شاید بتواند اصطالحات ، 

. معناي کلی آنها را نیز در یابد جمله ها و 
باز نماییها در حافظه نتیجه این سطوح مختلف تحلیل اسـت ، و الیـه هـاي عمیـق تـر      

)1944آیسنک  ،  .     ( اثرات ماندگار تري در حافظه بر جاي می گذارند 
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Mental  healthسالمت روانی                                                     
سازگاري کافی یا احساس خوب بودن از دیدگاه روانشناختی و خاصه هنگـامی کـه   
این نوع سـازگاري یـا احسـاس خـوب بـودن بـا معیارهـاي قابـل قبـول روابـط انسـانی            

اسـتقالل در حـد   : بعضی از ویژگیهاي سالمت روانی عبارتند از . همخوانی داشته باشد 
، توانـایی انجـام وظـایف شـغلی     ) خـود فرمـانی   ( تی معقول ، خود اتکایی ، خود هـدای 

یاکار ،توانایی قبول مسئولیت و انجام فعالیتهاي مورد نیاز ، ثبات ، پایـداري و مـداومت   
در کارها ، توانایی کنار آمدن با دیگران و کار با آنان ، همکاري ، و توانایی براي ابراز 

…دیگران و تحمل آنان دوستی و عشق ، توانایی براي دادو ستد روانی با

)1374ساعتچی  ،  ( 

Cellسلول                                                                                            
میلیمتر بـوده و  1/0تا 01/0قطر سلول بین . ات و حیوانات سلول واحد ساختمانی نبات

هـر سـلول حـاوي    . در یک اینچ مکعب نسج ممکن است میلیاردها سلول جاي بگیـرد  
یک جسم پروتو پالسمیک نسبتاً سفت به نام هسته است که در تمام فعالیتهـاي سـلولی   

)1989کاالت  ، ( .                  و سیتوپالسم اطراف خود تاثیر اساسی دارد

Bodycell)                         سوماتیک یا غیر جنسی ( سلول بدنی 
). جنسـی  ( سلولهاي بـدنی و سـلولهاي زاینـده    : موجود بزرگسال دو نوع سلول دارد 

. سازد سلولهاي بدنی که استخوانها ، اعصاب و اعضاي بدن را می
)1377یا سایی ، ( 
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Germcellسلول جنسی                                                                        
) . جنسـی  ( سلولهاي بدنی و سـلولهاي زاینـده   : موجود بزرگسال دو نوع سلول دارد 

) 1377یا سایی ، . ( ه از آن اسپرم و تخمک منشعب می شوند سلولها ي زاینده ک

Orientationسوگیري                                                                         
نوعی تمایل نسبت به طرفداري از یک نظریه یا قضیه ، بدون بررسی در مورد درستی 

اندن و منحرف ساختن مسیر بحث علمی در یک زمینـه  عالقه به بر گرد. یا نادرستی آن
نوعی تمایل یا پیشداوري نسبت به یـک  . خاص به منظور رسیدن به نتایج مطلوب خود 

یـک  . نوعی خطاي نمونه گیري در بخش آماري یک تحقیق . موقعیت یا نتیجه گیري 
د در مـورد  کـه بایـ  ( آن چنان نمونه اي است که نماینده جمعیت اصلی » سودار« نمونه 

هر نوع عامل نظامداردر یک موقعیـت تجربـی ، کـه    . نمی باشد ) آن استنباطهایی شود 
هر نوع ترجیح دادن یک انتخـاب یـا پاسـخ بـر انتخابهـا یـا       . نشان دهنده خطا می باشد 

)1374ساعتچی  ،  .                                                        ( پاسخها دیگر 

)   خود مختار ( عصبی خود کار سیستم
Autonomic nervous system

نامیـدن ایـن   »صـاف «(دستگاه خود مختار ، غده هاي درو نریزر و ماهیچه هاي صاف 
نی و و از آن جمله قلب ، عـروق خـو  ) ماهیچه ها به سبب منظره میکروسکپی آنهاست 

بـراي ایـن دسـتگاه بـه     » خود مختـار  «نام . پوشش درونی معده و روده را اداره می کند 
خاطر این است که بسیاري از فعالیتهاي تحت کنترل آن ، بـه صـورت خـود مختـار یـا      
خود گران انجام می گیرد ، از قبیل گـوارش و گـردش خـون کـه حتـی در خـواب یـا        

خــود مختــار داراي دو بخــش ســمپاتیک و دســتگاه عصــبی. بیهوشــی نیــز ادامــه دارد
حالـت بهنجـار   . پاراسمپاتیک است که غالباً در جهت متضاد یکدیگر عمل مـی کننـد   

بـا حفـظ تـوازن بـین ایـن دو دسـتگاه          )بین حد اکثر بر انگیختگی و آرامش نباتی (بدن 
)1983د  ،  اتکینسون و هیلگار.                                      (بر قرار می شود 
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Central nervous systemسیستم عصبی مر کزي                               
جمجمـه و سـتون   (بخش اصلی سیستم عصبی که در داخل محفظـه هـاي اسـتخوانی    

مخ ، مخچه ،پل مغزي ،بصل النخـاع  . قرار دارد و شامل مغز و نخاع می باشد ) مهره ها 
.   ستم عصبی مرکزي محسوب می شوندو نخاع شوکی ، اجزاي مهم سی

)1374ساعتچی، (

Hormeney systemسیستم هورمونی                                                   
ف بدن ، کنتـرل سـرعت واکـنش هـاي     سیستم هورمونی اصوالً با کنترل اعمال مختل

شیمیایی در سلولها یا انتقال مواد از غشاء سلولها یا جنبه هاي دیگر متابولیسم سـلولی از  
اثـر پـاره اي از هورمونهـا طـی چنـد ثانیـه بوجـود               . قبیل رشد و ترشح سـر و کـار دارد   

ا شـروع شـوند و   در حالیکه پاره اي دیگر ، چنـدین روز وقـت الزم دارنـد تـ    . می آیند 
.سپس براي هفته ها ،  ماهها و حتی سالها ادامه می یابند 

هورمون یک ماده شیمیایی است که بوسیله یک سـلول یـا گروهـی از سـلولها بـداخل      
مایعات بدن ترشح می شود و یک اثر کنترل کننده فیزیو لوژیک بر روي سایر سـلولها  

)1371کرمی نوري و مرادي  ،  (.                       ي بدن اعمال می کند

Syllableسیالب                                                                                    
هجا ، سیالب ، بخشی از گفتار مرکب از یک حرف صدادار یا پیوسته که به تنهـایی  

) 1373پور افکاري ، ( .یا همراه با چند حرف بیصدا ادا می شود
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Parasympathetic  Branchشاخه پارا سمپاتیک                                
بخش پاراسمپاتیک بر خالف بخش سمپاتیک در هر زمان معین بر اندام واحدي اثـر  

انگیختـه ، بخـش سـمپاتیک را بخـش مسـلط و      می گذارد اگر در فعالیتهاي شدید و بر
غالب در نظر بگیریم بخش پاراسمپاتیک را می توان بخش مسـلط در دوره آرمیـدگی   

و به طور کلی سبب تداوم . این بخش در عمل گوارش مشارکت دارد . به شمار آورد 
همچنین مردمک چشم را . کارکرد هایی می شود که ذخایر بدن را محافظت می کنند 

هر چند این دو دسـتگاه عکـس یکـدیگر    . می کند ، ترشح بزاق را راه می اندازد تنگ
بخش سمپاتیک در مـورد  . عمل می کنند اما استثناهایی هم براي این اصل وجود دارد 

ترس و هیجان تسلط دارد اما یکـی از نشـانه هـاي نسـبتاً رایـج پاراسـمپاتیک در تـرس        
به این ترتیب هر چند این دو دسـتگاه غالبـاً   . ست شدید تخلیه غیر ارادي مثانه یا روده ا

. در جهت عکس یکدیگر عمل می کنند اما تعامل پیچیده یی نیز بین آنها وجود دارد
)1983اتکینسون و هیلگارد  ،  (

Sympathetic  Branchشاخه سمپاتیک                     
بخشی سمپاتیک بصورت واحدي یکپارچه عمل می کنند در بر انگیختگـی هیجـانی   

شریانهاي ماهیچه هاي مخطط و قلـب  . به طور همزمان ضربان قلب را افزایش می دهد 
سـبب  شر یانهاي پوست و اندامهاي گوارشـی را تنـگ مـی سـازد و     . را گشاد می کند 

عالوه بر این با فعال ساختن برخی غده هاي درون ریز موجـب ترشـح   . تعریق می شود 
مردمک چشـم را  . هورمونهایی  می شود که بر انگیختگی بیشتري را موجب می شوند 

1983اتکینسون و هیلگارد ، .      ( گشاد می کند ، ترشح بزاق را کم می کند 
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Retinaشبکیه                          
شبکیه قسمت حساس به نور چشم را تشکیل می دهد و محتوي دو نوع سـلول اسـت   
یکی مخروطها که بطو ر عمده مسئول دیدرنگی هستند و دیگري استوانه ها کـه بطـور   

سـتوانه هـا و مخروطهـا تحریـک           هنگامیکـه ا . عمده مسـئول دیـد  در تـاریکی هسـتند     
می شوند سیگنالهاي آنها از طریق نورونهاي متوالی در خود شبکیه هدایت شـده و سـر   

. انجام از راه عصب بینایی به قشر مغز می رسند 
)1991گایتون  ،  ( 

میله هـا و مخروطهـا   . اطالعات بینائی در ال یه هاي مختلف شبکیه پردازش می شوند 
به نرونهاي دیگـر در  . در شبکیه ، اطالعات را به جاي آنکه مستقیماً به مغز ارسال کنند 

جهت مرکز خود کره چشم می فرستند این گیرنده ها با یافتـه هـاي افقـی و بافتـه هـاي        
یاخته هاي دو قطبی نیز کـه بـا یاختـه هـاي            . باط سیناپسی بر قرار می کننددو قطبی ، ارت

آما گارین و یاخته هاي گا نگلیون ارتباط سیناپسی بر قرار می کنند در کره چشم جاي 
. دارند 

اکسون یاخته هاي گانگلیون به صورت یک دسته در کنـار هـم قـرار مـی گیرنـد تـا       
آنگاه به دور هم می پیچند تا از راه پشـت چشـم خـارج    . د عصب بینائی را تشکیل دهن

نقطه کور نام دارد ، زیرا گیرنـده  . نقطه اي که این عصب از آن خارج می شود . شوند 
)1989کاالت ،  .                                                                              ( اي ندارد

Personality:              شخصیت 
مجموعه خصوصیات فرد از نظر ساختمان بدن ، هیجانها ، رفتار ، عالئـق ، نگرشـها ،   

.ظرفیتها ، توانایی ها و استعداد ها که او را از افراد دیگر متمایز می سازند 
)1374ساعتچی ، ( 
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Cognitionشناخت                                                                               
شناخت مفهوم جامع و گستر ده اي است و به فعالیتهاي ذهنی اي اطالق می شود کـه  

واژه شـناخت  . سـازماندهی و اسـتفاده از دانـش دخالـت دارد     در اکتساب ، پـردازش ، 
کشف کردن ، تعبیر ، رده بندي بـه خـاطر آوردن   : فرایند هاي عمده را در بر می گیرد 

اطالعات ، ارزیابی مفـاهیم ، اسـتنتاج اصـول و اسـتنباط قـوانین ، بـه تصـور در آوردن        
)1377یا سائی ، ( .    امکانات ، ایجاد راهبردها ، خیالپردازي و رویا 

Cognition  therapyشناخت درمانی                                                  
شناخت در مانگرایان تمایل دارند به باور ها ، نگرش ها و انواع تفکر خـود کـار کـه    

هدف آنهـا تغییـر   . مسائل مراجعان بوجود می آورند و آنها را تشدید می کنند بپردازند
) 1381نظري  ،.                                         ( شناختهاي آسیب زاي فعلی است 
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Maniaشیوایی                                                                                     
گامی که با رفتـار لجـام گسـیخته و خشـن     معموالً به هر نوع اختالل روانی ، خاصه هن

بـه عنـوان پسـوند بـه کـار             » Mania«وقتـی اصـطالح   . همراه است ، اطالق مـی شـود   
یعنی نوعی ترجیح نا سالم یا یک تکانه منع ناپذیر براي رفتار کردن بـه شـیوه   . می رود 

» سـردگی  اف–شـیدایی  «یکی از دو شکل اختالل ) . مثل دزدي بیمار گون ( اي خاص 
نوعی خلق سر خـوش یـا شـنگول غیـر پایـدار ،      : که بعضی از نشانه هاي آن عبارتند از 

حرکتی ، بیقراري ، حالت تهییجی ، افزایش تعداد و سرعت –افزایش فعالیتهاي روانی 
تظاهر پیـدا  » پرسش افکار «فکر کردن و سخن گفتن که در حالت شدید تر به صورت 

.     بزرگ منشی یا عظمت ، همراه است می کند و غالباً با احساس
)1374ساعتچی ، ( 

Parental  styleشیوه فرزند پروري                                                     
فرزنـد  . ص رفتار والدي خاص با کودکی خـاص اسـت  شیوه فرزند پروري انگاره خا

–بعـد اول را مـی تـوان مسـتبدانه     . پروري معموالً به دو بعـد مسـتقل تقسـیم مـی شـود      

. سهل گیرانه نامید که در مقابل آن شیوه آزاد منشانه قرار دارد 
رنـده  مشخصـه شـیوه پذی  . طرد کننده طرد کننده نامید –بعد دوم را می توان پذیرنده 

. عشق و عالقـه بـدون قیـد و شـرط و شـدید و ابـراز محبتهـاي خـود بـه خـودي اسـت            
.است »سردي «مشخصه شیوه طرد کننده حفظ فاصله عاطفی 

بر اساس پژوهشهاي بسیار مطلوبترین ترکیب شیوه هاي فرزند پروري یعنی شـیوه اي  
نه با شیوه پذیرنده که در کودکان عزت نفس زیادایجاد می کند ترکیب شیوه آزادمنشا

.است 
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1370برونو  ،  ( 

»ض « 

Antisocialضد اجتماعی                            
و قا نون یا بـا سـازمان هـاي اجتمـاعی ، مخـالف      به افرادي اطالق می شود که با نظم 

توصیف کننده  ابعاد رفتاري فردي است که براي کارکرد یک گروه یـا یـک   . هستند 
)1374ساعتچی  ، .              ( جامعه در عمل یا بالقوه مخرب یا زیان آور است 

Correlationضریب همبستگی                                        coefficient/
Coefficient of correlation
در آمار همبستگی به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند اطالق 

شاخص آماري که میزان و حدود رابطه بین متغیر ها را نشان می دهد ضـریب  . می شود
.همبستگی نام دارد

یم بودن ارتباط را نشـان مـی دهـد کـه     ضریب همبستگی شدت و مستقیم یا غیر مستق
. می باشد -1تا+ 1دامنه نمره گذاري این ضریب از 

ــل   ــت و کام ــده رابطــه مســتقیم اســت  ) r+= 1( همبســتگی مثب ضــریب . نشــان دهن
بـدین معنـی کـه بـین دو متغیـر      . نشان دهنده رابطه کامل و منفی اسـت  ) -1(همبستگی 

) 1378دالور ، ( .          رابطه معکوس وجود دارد 
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Experimental  designطرح آزمایش                                               
آزمایش یک بررسی علمی است که در آن پژوهشگر یک یـا چنـد متغیـر مسـتقل را     

ر هاي همراه با دسـتکاري متغیـر هـا ي مسـتقل را     دستکاري یا کنترل می کند و اثر متغی
. در متغیر یا متغیر هاي وابسته مورد مشاهده قرار می دهد 

یک طرح آزمایشی طرحی است که در آن پژوهشگر دست کم یک متغیـر مسـتقل را   
)1376نجفی زند و شریفی ، .                                       ( دستکاري می کند

Infancyطفولیت   
معهـذا ، .به معنی ناتوان از تکلـم  I nfantiaاز ریشه التین   . نو باوگی ، کودکی 

این مالك به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و تعریف مرحله نوبـاوگی بسـتگی بـه    
.ده کیست این دارد که تعریف کنن

در روانشناسی رشـد معمـوالً بـه سـال     . ماهگی نیز ادامه می یابد 21الی 18این دوره تا 
ســالگی نیــز شــامل ایــن مرحلــه            3الــی 2در نظــر عــام . اول زنــدگی اطــالق مــی شــود

) 1373ي  ، پور افکار.                                                                    ( می گردد
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Habitعادت                                                                                         
عملی اکتسابی یا آموخته کـه بـه طـور مـنظم و بـدون کمتـرین کنتـرل ارادي تکـرار             

تمایـل  . اسـت  روش رفتاري اکتسابی که به صورت خود به خودي در آمـده  . می شود
: بــه نظــر جــان دیــویی . بـه یــک محــرك معــین کــه پاســخ خاصــی را بـر مــی انگیــزد   

بین موجـود زنـده و   ) مقابله (مکانیزمهاي پیچیده و انعطاف پذیر رفتار که فعل و انفعال 
به نظر هال الگو ها یا قالبهاي مقاوم رفتار که از طریق شـرطی  . محیط را کنترل می کند 

شــعاري نــژاد  ،  .                                                                 ( نــد کــردن تقویــت شــده ا
1364(

Self esteemعزت نفس                                                                        
. عزت نفس عبارتست از ابعاد ارزشی و موثر مفهوم شخص از خود یا خـود پنـداري  

به تعبیر دیگر ، میتوان عزت نفس را عبارت احترام به خود ، خود ارزشـمند دانسـتن یـا    
بـه ایـن ترتیـب تلقـی کـودك از      . تصویري که شخص از خودش دارد تعریـف کـرد   

و نه صرفاً شاگردان فالن مدرسه بر عزت نفـس آنهـا   » شاگرد خوب «خودش به عنوان 
مره هاي خوب خود وکودك دوم از برنده در واقع،  کودك نخست از ن. داللت دارد 

.شدن تیم خود احساس غرور می کند و این احساس در او تاثیر مثبت می گذارد
عـزت نفـس را شـامل    ) Green wald  and Berckler(گرین والدو و بـر کلـر   

احساس خوب داشتن درباره خود ، دوست داشتن خود ، دوست داشـته شـدن و رفتـار    
احساس موفقیـت و احسـاس توانـایی و راحتـی در رهبـري و تـاثیر       خوب دیگران با او 

)1373ستوده  ،  .                                            ( گذاشتن بر دیگران می دانند 
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همچنان که کودکان از خود در کی پیدا می کنند و هویت خود را مـی یابنـد تلویحـاً    
مجموعـاً ایـن ارزیابیهـایی    . ایل می شـوند براي خصوصیات خود ارزش منفی یا مثبت ق

. که فرد از خود می کند عزت نفس او را تشکیل می دهد
مثالً یـک پسـر بچـه    . عزت نفس به ارزیابیهاي شخص از خصوصیاتش اطالق می شود 

. هشت ساله ممکن است از خودش این تصور را داشته باشد کـه زیـاد دعـوا مـی کنـد      
راه انداختن ارزش قایل باشد و بـه خـودش حـق بدهـد ،     اگر براي این توانایی در دعوا

ولی اگر از اینکه مدام دعوا راه می انـدازد  . این خصوصیت به عزت نفس او می افزاید 
.نا خشنود باشد این خصوصیت پر خاشگري احتماالً عزت نفس او را می کاهد 

) 1377یا سایی  ،  ( 

Basalgangliaعقده هاي پایه                                                             
.        عقـده هـاي پایـه سـاختار هـایی هســتند در چـپ و راسـت تـا ال مـوس قـرار دارنــد           

:عقده هاي پایه شامل سه ساختار اصلی هستند
اخیـراً روشـن شـده کـه در بیمـاري      . ته دم دار ، هسته پوتامن و گلبوس پالیدوس هس

پارکینسون و دیگر بیماریهایی که در آنها کنترل حرکات مختل می شود ، عقـده هـاي   
)1989کاالت  ،  .                                                     ( پایه آسیب می بینند

Interest)    رغبت ( عالقه 
تـرجیح یـک شـی ء    . حالتی است که با تمرکز دقت دریک چیز ، مشخص می شود 

در بین اشیا ء دیگر در هنگام انتخاب احساس لـذتی اسـت کـه از دقـت مخصـوص بـه       
مرجـع  . ا ، حاصـل یـا تجربـه مـی شـود     بعضی گزینه ها یا از شرکت در بعضـی فعالیتهـ  

دانستن ، متمرکز شدن ، انگیخته شدن و نشان دادن عالقـه ،توجـه ، و هشـیاري خـاص     
)1374ساعتچی  ،  .                              ( نسبت به چیزي و آرزو براي رسیدن به آن 
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Symptom]                                   در بیماري[عالمت ، نشانه 
عالیمـی کـه بیشـتر توسـط فـرد تـاثیر پذیرفتـه        .تظاهر ذهنی یک حالت بیمـار گونـه   

)DSMIV ،1375.     ( گزارش می شوند تا اینکه توسط آزمونگر مشاهده شوند 

Suicide Causesعلل خود کشی                          
که عبارتند . دیشه هاي مربوط به علل خود کشی به دو گروه اصلی تقسیم می شود ان

.از عللی که جامعه آنها را به عنوان علت می نگرد و عللی که مربوط به خود فرد است
تمایل به تاکید بر نقش فرد در تصمیم بـراي ارتکـاب خـود    : نظریه روان شناختی 

.کشی دارند
کشی را به عنوان ظهور فوق العادة دشـمنی یـا انگیـزه    خود: دیدگاه روان پویایی 

هاي ناگهانی پر خاشگري کـه شـخص نسـبت بـه دیگـران احسـاس کـرده و بـه درون         
.خویش باز گردانده است توصیف می کند

در سبب شناسی رفتار انتحاري به گنجینـه واکنشـهاي فـرد تاکیـد       : نظریه یادگیري 
ید به خود کشی ، و رفتار انتحاري اشـخاص مهـم   رفتار انتحاري گذشته ، تهد. می کند

اندیشـه هـاي   . در محیط زندگی فرد ، همه احتمـال خـود کشـی را افـزایش مـی دهنـد       
.                      تقویت نیز ممکن است دست اندر کار باشند 

)1375آزاد ، (

Human  sciencesعلوم انسانی        
به همه علومی که به مطالعه درباره رفتار آدمی در ابعـاد مختلـف فـردي ، گروهـی و     

مثل روانشناسـی ،  . ( اجتماعی اختصاص دارند ، در مجموع علوم انسانی گفته می شود 
)1374ساعتچی  ، ).                                         ( شناسی و انسان شناسی جامعه
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Performanceعملکرد                                                                         
در معناي کلی ، یعنی رفتار یا هر نوع فعالیت یا مجموعه اي از پاسخهاي فـرد کـه بـر    

اما در معناي خـاص ، منظـور از عملکـرد ، انجـام یـک کـار یـا        . محیط اثر می گذارند 
. پیشرفت در یک عمل است که در آن کفایت رفتار نیز به طور ضمنی مورد نظر باشد 

)1374ساعتچی ، ( 
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Endocrine  glandsغدد درون ریز                                                    
این غـدد  . غدد درون ریز غددي هستند که تر شحا تشان مستقیماً وارد خون می شود 

در روانشناسی حائز اهمیت اند چـون فعالیـت آنـان مـی توانـد تـاثیري بسـیار در وضـع         
فرد داشته باشد که این به نو به خود هم در شخصیت و هـم در رفتـار آشـکار ا    هیجانی

.موثر خواهد بود
. نمونه هایی از تاثیر یک غده درون ریز را در رفتـار مـی تـوان در غـده تیروئیـد دیـد      

تیروکسـین میـزان سـوخت و سـاز را کنتـرل          . غده تیروئید تیروکسین ترشـح مـی کنـد    
فـردي کـه غـده تیروئیـدش پـر کـار       . ان سوختن غذا را در بدن فرد می کند ، یعنی میز

ایـن فـرد معمـوالً سـریع بـه عمـل       . باشد معموالً در حالت انگیختگی باال به سر می بـرد 
فردي که غـده تیروئیـد کـم    . دست   می زند و هیجانی و پرخاشگر و حساس می شود 

ایـن فـرد معمـوالً بـه کنـدي      . دکار دارد معموالً در حالت انگیختگی پایین به سر می بر
)1370برونو ، .        ( دست به عمل می زند و منفعل است و اغلب خواب آلود 

Pituitaryغده هیپوفیز                                                                         
سط ساقه اي بـه  است که تو) تولید کننده هورمون (غده هیپوفیز یک غده آندوکرین 

ایـن سـاقه داراي نرونهـا ، رگهـاي خـونی و بافتهـاي       . پایه هیپو تاالموس متصـل اسـت   
در پاسخ به پیامهاي هیپوتـاالموس ، هیپـوفیز هورمونهـایی را سـنتز و در     .ارتباطی است 

هیپوفیز را گـاهی  . خون آزاد می کند که خون آنها را به اندامهاي دیگر منتقل می کند 
زیرا ترشحات آن هم زمان و هم ترشح هورمونهاي غـدد آنـدو   . می نامند فرماندة غدد

. کرین مثل غده تیروئید ، غدد آدرنال و تخمدان یا بیضه ها را تنظیم می کند 
)1989کاالت  ،  ( 
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Escape)                                                                            ز گری( فرار 
در مراحل اول تکامل انسان ، براي رودررویی با استرس ، دستگاه عصـبی خـود کـار    

وقتـی فـرد در حالـت    ) .فـرار  (جنگ یا گریز : یکی از این دو سایق را راه می انداخت 
ر می گرفـت ، مـثالً زمـانی کـه مجبـور مـی شـد بـا خرسـی یـا           استرس شدید شدید قرا

دشمنی قویتر از خود روبه رو شود ، تنها دو راه منطقی در پیش می گرفت ، جنـگ یـا   
در این شرایط ، اجداد ما بـه نیروهـاي فیزیولوژیـک ، نیروهـایی کـه بـه کمـک        . گریز 

مـروزي ، واکـنش   در فرهنـگ ا . دستگاه عصبی سمپاتیک فراهم می شود نیاز داشـتند  
فرار یا مبارزه دستگاه عصبی خودکار یک واکنش غیر انطباقی به حساب می آید زیـرا  
این واکنش تغییرات فیزیولوژیک ایجاد می کند که آنها نیز، به نوبه خـود ، مـی تواننـد    
در دراز مدت براي سالمت جسمی و روانی مضر باشند ، بدین صورت کـه بیماریهـاي   

)1379گنجی ، .           ( قبلی و سرطان به وجود آورند حاد مثل حمله هاي 

Metacognitionفرا شناخت                                                                 
شناسایی و دانش انسان نسبت به فرایند ها و تولیـدات شـناختی   « فرا شناخت به معناي 
اده تر ، نگرش فـرا شـناختی بـه شـناخت و آگـاهی      به عبارت س.خود به کار رفته است 

دانشـی  ( انسان از شناسایی ها و آگاهی هاي وي اطالق می شودو سه مولفه دانش بیانی 
دانش مشتمل بر عملیـات و  ( ، دانش رویه اي ) که با حقاق و اطالعات سر و کار دارد 

و ) نـه دانسـتن اسـت    فعالیتهایی که براي انجام کار یا وظیفه انجام می گیـرد و آن چگو 
دانش که مربوط به دانستن چرایی هـا در یـک بافـت و زمینـه     ( دانش بافتی و زمینه اي 

.جزء ابعاد اساسی فرا شناخت تلقی می گردند ) است 
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ــالول  ــه               ) 1976، 1978،7197( ف ــر مطالع ــگامان در ام ــذاران و پیش ــه گ ــی از پای یک
فرا شناخت به دانش یک فـرد در خصـوص   : دهد فرا شناخت ، این تعریف را ارائه می

فرایند ها و تولیدات شناختی در مورد خود و مسایل مربوط به آن اطالق می شـود ؛ بـه   
من وقتی درگیر فرا شناخت ي شوم که توجه کنم در یا د گیري موضـوع  : عنوان مثال 

مه بزنـد  مشکالت بیشتري دارم اگر این مشکل به من صد » ب«نسبت به موضوع» الف «
را قبـل از پـذیرش بـه عنـوان یـک      » پ«کامالً ضـروري اسـت کـه یـادگیري موضـوع      

)1378قورچیان و همکاران ، .                                      ( حقیقت کنترل نمایم 
دانش فرا شناختی ما را یاري می دهدتا به هنگام یادگیري و دانسـتن امـور ، پیشـرفت    

همچنین این دانش به ما کمک می کند تـا نتـایج تالشـهایمان    . یریم خود را زیر نظر بگ
بـراي اینکـه   .را ارزیابی کنیم و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانـده ایـم بسـنجیم    

ایـن نظـام    . نظام خبر پردازي با اثر بخشی کامل عمل کند بایـد از خـودش آگـاه باشـد     
که بهتر است آن شـماره تلفـن را بنویسـم و    این نظامباید به این گونه درك برسد . باید 

الی فرا موشش خواهم کرد و این یک پاراگرف پیچیده است ، الزم است آن رادوباره 
دانش فـرا شـناختی بـه مـا مـی گویـد کـه راههـاي         . بخوانم تا منظور نویسنده را بفهمم 

آوري مختلفی براي سازمان دادن مطالب به منظور سهولت بخشیدن به یاد گیري و یـاد 
)1379سیف   ،   .                                                            ( آنها وجود دارند 

Forgettingفراموشی                    
.این واژه بر عملکرد کاهش یافتۀ حافظه پس از یادگیري داللت دارد

در حوزه روانشناسی تجربی ، دو مورد از بر جسـته تـرین توضـیحات در مـورد علـل      
مقصود از زوال این اسـت کـه حافظـه بـه صـورت      . فراموشی عبارتند از زوال و تداخل

تابعی از زمان استفاده نشدنش زوال می پذیرد و ایـده اصـلی در تـداخل آن اسـت کـه      
.هاي یادگیري قدیم و جدید پدید می آید فراموشی در اثر کنش متقابل میان فرایند 

)1944آیسنک  ، ( 
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Cognitive processesفر ایند هاي شناختی                                        
زي که شخص از طریق آنها اطالعات فرایند هاي ذهنی ادراك ، حافظه ، و خبر پردا

)1983اتکینسون و هیلگارد ، .  ( کسب می کند، نقشه می کشد و مساله حل می کند 

Unconscious  processesفرایند هاي نا هشیار                                    
د فرایند هایی مانند خواستها و ترسها که ممکن است درحیطه هشیاري شخص باشـن -1

.ولی خود وي از وجود آنها بی خبر باشد
ماننـد گـردش خـون یـا     ( به معناي نه چندان رایـج بـه فراینـد هـاي فیزیـو لـوژیکی       -2

اطالق می شود که خارج از حیطه آگاهی شخص جریان دارند و بهتـر  ) سوخت و ساز 
)1983، اتکینسون و هیلگارد .           ( نامیده شوند » غیر هشیار «است فرایند هاي 

Hypothesisفرضیه                                                                               
یک فرضیه، بیانی حدسی ، یک حکم موقتی در مورد روابط بین دو یا چند پدیده یـا  

اگـر چنـین و چنـان باشـد ، پـس نتیجـه ایـن چنـین         « دانشمند می گویـد ؛  . متغیر است 
»واهد شد خ

فرضیه ها همیشه به صورت جمله هاي خبري هستند و متغیر ها را به صورت کلـی یـا   
فرضیه ها به مطالعه جهت می دهنـد و  . اختصاصی به متغیر هاي دیگر مربوط می سازند 

را ) تئوریهـا  ( فرضیه ها به پژوهشگران امکان می دهند که نظریه هـا  . هدایت می کنند 
. و بدین ترتیب به پیشبرد علم کمک نمایند . تایید و یاردکنند

)1376شریفی و نجفی زند ، ( 
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Scientific  hypothesisفرضیه هاي علمی                                         
تند که تجربه و آزمایش تـالش مـی کنـد ،    فرضیه هاي علمی ، فرضیه هاي معینی هس

فرضیه هایی که از این آزمون سر بلند بیرون بیایند ، فرضیه . نادرستی آن را آزمون کند
)1376شریفی و نجفی زند ، .                                ( هاي علمی هستند 

Pushفشار                                                          
هر چنـد مـا   . محرکی که سبب احساس فشار می شود ، فشار فیزیکی بر پوست است 

امـا مـی تـوانیم تغیـر فشـار      ) مثالّفشار هـوا  (به فشار مداوم به تمامی بدن آگاهی نداریم 
فشـار از  برخـی از بخشـهاي بـدن در احسـاس شـدت      .وارده بر سطح بدن را تمیز دهیم 

لب ، بین و و گونه حساسترین بخشهاي بـدن در  . بخشهاي دیگر کارایی بیشتري دارند 
ایـن تفاوتهـا پیونـد    . برابر فشار هستند و بر عکس ، شست پاکمترین حساسـیت را دارد  

نزدکی با تعداد گیرنده هایی دارند که در هر یک از بخشهاي فـوق بـه محـرك پاسـخ     
)1983اتکینسون و هیلگارد ، (.                 می دهند

Stress)                                                              ا سترس ( فشار روانی 
فشار روانـی یـک حالـت درونـی اسـت      . اصطالح فشار روانی تعریفهاي زیادي دارد 

حاالت بیماري ، کار ، زحمـت ، کـم   ( هاي فیزیکی بدن که می تواند ناشی از خواسته 
یا ناشی از موقعیـت محیطـی و اجتمـاعی باشـد کـه بـالقوه       ) و زیادي دما و از این قبیل 

علتهـاي  . زیانبار ، غیر قابل کنترل ، یا فراتر از استعداد سازگاري ما ارزیـابی مـی شـوند    
حالـت  . حاً فشـار زا گوینـد   فیزیکی ، محیطی و اجتماعی حالت فشار روانـی را اصـطال  

درونی فشار روانی به محض آنکه به وسیله فشار زا ها ایجاد شد می تواند به پاسـخهاي  
از . از یک سوء می تواند به چنـدین پاسـخ فیزیکـی بـدن بینجامـد      . گوناگونی بینجامد 

سوي دیگر ، پاسخهاي روانی ، از قبیل اضطراب ، نومیـدي ، افسـردگی ، بـی قـراري و     
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ساس عمومی نا توانی از سازگاري با جهان ممکن اسـت نتیجـه حالـت فشـار روانـی      اح
)1374محی الدین بناب  ،  .                                                                ( باشد 

Phenotypeفنوتیپ                                                                              
. عبارتست از مجموعه صفات یک ار گانیزم به صورتی که بـه مشـاهده در مـی آیـد     

این مجموعه صفات در عین حال مشرو ط به سـاخت ارثـی ژنوتیـپ و عمـل محـیط و      
)  1373منصور ، .                                                  ( تاریخ ار گانیزم است 

و ظاهر مربوط به نهاد توارثی یک موجود زنده اتالق می شـود  این اصطالح به شکل
و بر خالف ژنوتیپ کـه بـه مجموعـه عوامـل ارثـی منتقلـه از والـدین بـه فرزنـد گفتـه                   

)1373پور افکاري  ،  .                                                              (می شود 
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Moral  judgment)                       استدالل اخالقی ( قضاوت اخالقی 
ایـن  . قضاوت اخالقی به معناي عقاید ، دانسته هـا و اسـتداللهاي اخالقـی مـی باشـد      

مفهوم به تصورات گسترده از نقش عدالت و ضوابطی که براي تصمیم گیري بـر افـراد   
از نظر تئوریها ي رشد شناختی، قضاوت . ربوط می شود و مالکیتها تاثیر می گذارند ، م

بـراي  . ( اخالقی کامـل ، همزمـان بـا مراحـل رشـد ذهنـی کـودك حاصـل مـی شـود           
)1370کیــانی  ،  ).                       ( اطالعــات بیشــتر بــه رفتــار اخالقــی مراجعــه شــود 
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Chromosomeکروموزم                                           
هـر کرومـوزم در تولیـد    . آنها روي رشته هایی قرار گرفته اند که کروموزم نام دارند 

23( مثل مستقل از یکدیگر شـرکت دارد و هـر گونـه ، تعـداد معینـی کرومـوزم دارد       
).جفت در مگس میوه 4جفت در انسانها ، و 

همه کروموزمها به جز . کروموزم دارد ) جفت 23( ي معینی در انسان ؛ هر فرد تعداد
یــک جفــت ، بــه کروموزمهــاي غیــر جنســی معروفنــد و همــه ژنهــایی کــه روي ایــن   

دو کـرو مـوزم دیگـر ،    . کروموزمهاقرار گرفته اند ژنهاي غیر جنسی نامیده مـی شـوند   
ژنهاي وابسـته  کروموزمهاي جنسی هستند و ژنهایی که روي آنها قرار گرفته اند بعنوان

) 1989کاالت ، .                                                 ( به جنس شناخته شده اند 

Adequencyکفایت                                                                             
، بـه ویـژه از لحـاظ    شایستگی شخص به اینکه بتواند به آنچه از وي خواسته می شود 

)1364شعاري نژاد ، .                         ( هوشی و اجتماعی پاسخ مطلوب بدهد

Kohlbergکلبرگ                                                                               
ی او نظریـه اخالقـ  . کلبرگ یکی از چهره هاي معروف در حوزه رشد اخالقی اسـت  

او کـه تـا   . بازتاب وسیعی در کل روانشناسی رشد و روانشناسی اجتماعی داشـته اسـت   
چند سال پیش در قید حیات بود ، عالوه بر تدریس و تحقیـق در آمـوزش اخـالق نیـز     

کلبرگ به منظور بررسی رشد اخـالق داسـتانهاي متعـددي را طراحـی     . فعالیت داشت 
. ورت یک معماي اخالقـی گنجانـده شـده بـود    کرد که در هر یک از آنها سوالی به ص

. یکی از معروفترین معماها درباره مردي است به نام هانز که زنش در حال مردن اسـت  
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. هانز به اندازه کافی پول ندارد تا دارویی را که جان زنش را نجات می دهد تهیه کنـد  
ین رو هـانز دارو را  داروساز هم تخفیف و نمی پذیرد که پول را بعداً دریافت کند ، از ا

سوال این است  که که آیا هانز الزم بود این کار را بکند و چرا . از داروخانه می دزدد 
نفـري  75گلبرگ در ابتداي کار خود مجموعه أي از داستانهاي فوق را با یک نمونـه  .

در میان گذاشت و با تحلیل اطالعات مفصلی  که از این طریق بدسـت آورد بـه نظریـه    
.در رشد اخالق رسیدجامعی 

معرفـی شـده اسـت ،    » فیلسوف اخالق «نظریه گلبرگ ، که در آن کودك به عنوان 
داراي سه سطح مختلف  پیش عرف ، متعـارف و پـس عـرف اسـت ، کـه هـر یـک از        

)1378احدي و جمهرمی ، .          ( سطوح آن به دو مرحله فرعی تقسیم می شود 

Holismکل نگري                  
این نقطه نظر که مطالعه بخشها یا اجـزاي یـک کـل نمـی توانـد توصـیف کننـده آن        

از نقطـه نظـر یـک فـرد     .باشد، چون کل چیزي است متفاوت از جمع ساده ، اجزاي آن
ردهاي محض فیزیولوژي روانی و کل نگر ، آدمی بیش از گرد آمدگی یا تراکم کارک

اجتماعی است و هـر شـخص داراي صـفات یـا ویژگیهـایی اسـت کـه نمـی تـوان ایـن           
ویژگیها را بر اساس صفات یا ویژگیهاي بخشهاي خاص و تشکیل دهنده آن تشریح یـا  

)1377ساعتچی  ، ( توصیف کرد                                                             

Trail  and  errorوشش و خطا                                                        ک
اصطالحی که براي نشـان دادن فعالیـت اکتشـافی ظـاهراً تصـادفی کـه غالبـاً پـیش از         

. به کار مـی رود  –کسب یک مهارت خاص و براي سازگاریهاي تازه انجام می گیرد 
مثـل وقتـی   (یـا ضـمنی    ) مثل دویـدن مـوش در مـاز    ( این فعالیت ممکن است آشکار 

کوشش و خطـا  . باشد ) شخص در مورد راههاي مختلف حل یک مساله فکر می کند 
)1377ساعتچی ، .                                    ( متضاد رفتار مبتنی بر بینش یا نقشه است 
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Experiment  groupگروه آزمایش                                
یکـی از ایـن   ) به شـکل تصـادفی   ( وقتی که گروه همگن را به دو گروه تقسیم کنیم 

. دو گروه را براي آزمایش فرضیه انتخاب می کنیم و به آن گروه آزمایش می گوییم 
)1376شریفی و نجفی زند ، ( 

Group therapyگروه درمانی                                                            
گروه درمانی به معناي شناخت ابعاد روانی ، ذهنـی و توانـایی هـاي جسـمی خـود از      

ن می دهد کـه  تاریخچه گروه درمانی نشا. طریق تعامل با دیگران و اصالح رفتار است 
این روش از دهه اول قرن بیستم به وسیله روانشناسـان و روان پزشـکان بـه کـار گرفتـه      

با کمک گروه درمانی در مانجو مـی توانـد مشـکالت خـود را در حضـور      . شده است 
دیگران حل کند و ببینـد کـه دیگـران در برابـر رفتـارش چگونـه واکـنش مـی کننـد و          

می وي رضایتبخش نیسـت ، روشـهاي تـازه أي را    هنگامی که روشهاي پاسخ دهی قدی
به عبارت دیگر ، در این روش فرد مشکلش را در حین تعامل با دیگـران  . به کار گیرد 
)1381نظري  ،  .                                                                   ( حل می کند 

Control  groupگروه کنترل                                
یکی از ایـن دو  ) به شکل تصادفی (وقتی که گروه همگن را به دو گروه تقسیم کنیم 

گروه را براي آزمایش فرضیه انتخـاب مـی کنـیم و دیگـري را بـراي مقایسـه نتـایج بـه         
. گویند » گروه کنترل «گروه دوم را . دست آمده در نظر می گیریم 

)6137شریفی و نجفی زند  ،( 
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Receptor)                                                      گیرنده ( گیرنده حسی 
به سیگنالهاي ورودي به سیستم عصبی به وسیله گیرنده هاي حسی تامین می شود که

.پی می برند …وجود محرکهاي حسی از قبیل لمس ، صدا ، نور ، سرما ، گرما و 
گیرنده هاي مکانیکی که بـه  ) 1: نوع مختلف گیرنده حسی وجود دارند5به طور کلی 

گیرنـده  ) 2.تغیر شکل مکانیکی گیرنده یا سلولهاي مجاور گیرنـده هـا حسـاس هسـتند    
پـاره اي از ایـن گیرنـده هـا     . ت حساس هستند هاي حرارتی که به تغییرات درجه حرار

گیرنده هاي درد که نسبت به آسـیب  ) 3به سرما و پاره اي دیگر به گرما حساس هستند 
گیرنده هـاي الکتـرو   ) 4. بافتها چه آسیب فیزیکی و چه آسیب شیمیایی حساس هستند 

یایی کـه  گیرنـده هـاي شـیم   ) 5مغناتیسی که به تابش نور بر روي شبکیه حساس هستند 
به طعم غذا در دهان ، بو در بینی ، فشار اکسیژن در خون شـریانی ، غلظـت کـربن دي    
اکسید و احتماالً سایر عواملی که ساختمان شیمیایی بدن را تشـکیل مـی دهنـد حسـاس     

)1991گایتون  ،  .                                                                            ( هستند

Receptors  in  retinaگیرنده ها در شبکیه                                        
میله ها و مخروطها: شبکیه داراي دو نوع گیرنده است 

مخروطها براي دیدن رنگها تخصیص یافته اند ، بیشتر به جزئیـات حسـاس بـوده و در    
به تاریکی و نور کـم حسـاس بـوده ، و در    میله ها بیشتر نسبت . مرکز شبکیه قرار دارند 

)1989کاالت  ،  .                                        ( پیرا مون شبکیه یافت می شوند 
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Fertilization/  لقاح                                                                            
Fecondation

، یکی از اسپرمها با تخمکی کـه در  ) در زنان ( هارده روز پس از عادت ماهانه اگر چ
حال حرکت به طرف رحم است بر خورد نمایـد و در آن نفـوذ کنـد ، دو سـلول نـر و      
ماده با یکدیگر ترکیب می شود و پس از آن به طریقه رشد سـلولی ، شـروع بـه تکثیـر     

میلیـون اسـپرم وارد   20بار حداقل حدود براي نفوذ اسپرم در تخمک در هر . می کنند 
دهانۀ رحم می شود و یکی از آنها در تخمک نفوذ می کند و آن را بارور می سازد بـه  

)1375سیف و همکاران ، .                                      ( این عمل لقاح گویند

Macula luteaلکه زرد                                                      
ناحیه بسیار کوچکی در مرکز شـبکیه موسـوم بـه مـاکوال بـا مسـاحتی کمتـر از یـک         

قسـمت  . میلیمتر مربـع ، توانـایی ویـژه اي بـراي دیـد دقیـق و تشـخیص جزئیـات دارد         
ایـن  . میلیمتر قطر دارد لکه زرد یا فووآ نامیـده مـی شـود    4/0مرکزي ما کوال که فقط 

یه منحصراً از مخروطها تشکیل شده اما مخروطهاي آن بسیار طویل و نازك هسـتند  ناح
که بر خالف مخروطهاي بسیار بزرگی است که در قسمتهاي محیطـی تـر شـبکیه واقـع     

در این ناحیه رگهاي خونی ، سلولهاي عقده اي ، الیۀ هسته دارداخلی و الیـه  . شده اند 
. ده اند و مستقیماً بر روي مخروط قرار ندارنـد  هاي شبکیه اي همگی به کناري رانده ش

.این امر به نور اجازه می دهد تا بدون بر خورد با مانع به مخروطها برسد 
)1991گایتون  ،  ( 

ام دارد ، براي تیز بینی و جزء بینی تخصـص  یک ناحیه در مرکز شبکیه که لکۀ زرد ن
از آنجایی که رگهاي خونی واکسونهاي یاخته گانگلیون تقریباً در نزدیک . یافته است 
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گیرنـده  . لکه زرد وجود ندارد ، این لکه مساعد ترین ناحیه براي دیدن در چشم اسـت  
. بیشتر به ادراك جزئیات کمک می کنند ) لکۀ زرد ( هاي این ناحیه 

)1989کاالت  ،  ( 

Parietal  lobeلوب آهیانه                                                                  
شـیار در سـطح   لوب آهیانه بین لوب پس سـري و شـیار مرکـزي یعنـی عمیـق تـرین       

لوب آهیانه براي در یافت اطالعـات اولیـه بـدنی از جملـه المسـه        . کرتکس قرار دارد 
ناحیـه اي  . گیرنده هاي انبساط ماهیچه ها و گیرنده هاي مفاصل تخصـص یافتـه اسـت    

ــزي                                      ــس مرکــ ــکنج پــ ــت ، شــ ــزي اســ ــیار مرکــ ــب شــ ــت در عقــ ــه درســ کــ
Postcentral  gyrus) ( نامیده می شود که به ناحیه اولیۀ احساسات بدنی معروف

است ، تحریک الکتریکی مستقیم شکنج پس مرکزي موجب فـرا خـوانی احساسـهایی    
در طرف مخالف بدن می شود که اغلب به عنـوان سـوزش و احساسـهاي غیـر معمـول      

)1989کاالت  ،  ( .                                                  توصیف می شوند 

Occipital  lobeلوب پس سري                                                           
این لوب هـدف اصـلی   . کرتکس قرار دارد ) دمی ( لوب پس سري در انتهاي پشتی 

در اکسونهایی است که در هسته هاي تا الموس درون دادها را از گذر گاههاي بینـایی 
بخش عقب ترلوب پس سري بـه کـرتکس اولیـۀ بینـایی یـا کـرتکس       . یافت می کنند 

تخریب کامل کرتکس در انسانها تقریبـاً  . موسوم است ) Striate  cortex( مخطط 
)1989کاالت  ،  .                                   ( منجر به کوري کامل می شود 

Frontal  lobeلوب پیشانی                      
بخـش عقبـی لـوب    . لوب پیشانی از شیار مرکزي تا انتهاي جلـویی مغـز امتـداد دارد    

پیشانی شکنج پیش مرکزي است که براي کنترل حرکات ظریـف مثـل حرکـت یـک     
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ارد کـه  ایـن لـوب همچنـین نـواحی مجـزاي دیگـري د      . انگشت ، تخصص یافته است 
مسئول قسمت هاي مختلف بدن هستند که اغلب روي قسمت مقابل بدن کنتـرل دارنـد   

و روي همان قسمت نیز کمی کنترل دارند ، لوب چپ پیشانی شامل ناحیه بروکا
  )s area’Broca (است که براي تولید زبان اهمیت دارد     .

) 1989کاالت  ،  ( 

Temporal  lobeلوب گیجگاهی                                                        
. قـرار دارد  ) شقیقه ها ( لوب گیجگاهی در سطح جانبی هر نیمکره نزدیک گیجگاه 

ــراي اطالعــا  ــدامهاي ایــن لــوب هــدف اولیــۀ کــرتکس ب تی اســت کــه از گوشــها و ان
اندامهاي دهلیزي با تعادل . ( سر چشمه می گیرند ) Vestibular  organs(دهلیزي

لوب گیجگاهی همچنـین بـراي بعضـی یـا بیشـتر جنبـه هـاي پیچیـدة         ) سر و کار دارند 
یـک  . مشارکت دارد ) چهره ها ( بینایی از جمله ادراك الگوهاي پیچیده مثل صورتها 

. در لوب گیجگاهی ممکن است منجر به ایجاد توهمات بینایی شودتومور 
در انسانها لوب گیجگاهی چپ و قسمتی از لوب آهیانه ، ناحیه ورنیکه 

   )s area’Wernicke (       را تشکیل می دهد کـه وجـود آن بـراي فهـم زبـان اساسـی
دارنـد  لوب گیجگاهی همچنین در بخشی از رفتارهاي هیجانی و انگیزشی نقش . است 

آسیب به لوب هاي گیجگاهی ممکن است منجر به خندة بی دلیل ، لذت ، اضـطراب  . 
)1989کاالت  ،  .                                          ( یا رفتار هاي خشونت آمیز شود 
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Maslow)                          1908–970(مازلو ؛ آبراهام   , Abraham
کـه قـبالً کـالج بـرو کلـین نـام       ( آبراهام مالزو استاد روان شناس دانشـگاه نیویـورك   

مـازلوو  . او از بنیانگذاران عمدة روان شناسی انسانگرا قلمـداد مـی شـد    . و بود ) داشت 
. کارل راجرز ازچهره هاي بر جسـتۀ تثبیـت روان شناسـی انسـا نگـرا قلمـداد  مـی شـد         

بر جستۀ تثبیت روان شناسی انسانگرا به عنوان نیـروي  مازلوو کارل راجرز ازچهره هاي
. دو نیروي اصلی دیگر عبارت بود از روانکاوي و رفتار گرایـی . سوم محسوب میشدند 

یکی از ادعاهاي اصلی مازلو این بـود کـه در انسـانها تمـایلی ذاتـی وجـود دارد کـه از        
اولـین تمایـل را خـود    . کننـد  استعداد ها وتواناییهاي با لقوة خـود بیشـترین اسـتفاده را ب   

. به نظر او انسـانها بازیچـۀ سـر نوشـت و قـر بانیـان زنـدگی نیسـتند         . شکوفا یی مینامید 
درست است کهآدمها در دامهـاي روانـی مختلفـی گرفتـار مـی شـوند کـه بـه یـأ س و          

تضعیف روحیه آنهامی انجامـد ، ولـی مـی تواننـد بـه کمـک نیـروي اراده و هـوش از              
در حقیقـت بـه اعتقـاد    . ا بگریزند و بازدر یابند که زندگی ارزش زیسـتن دارد  این دامه

.      مازلو توانایی آدمها فقـط بههمـین محـدود نمـی مانـد کـه زنـدگی را بـا ارزش بیابنـد          
گاه گداري می توانند به لحظاتیسر شار از لذت یـا وجـد دسـت یابنـد کـه مـازلو آن را          

ازمهترین کتابهاي مازلو به سوي روان شناسی بودن ،یکی . می نامید »  تجربۀ اوج«
Toward a psychology Being,1962) ( را می توان نام برد.

)1370برونو ، ( 

Variableمتغیر                                                 
دانشمندان سازه ها یا ویژگیهایی را که مورد مطالعه قرار می دهند با اندکی اغماض



آي آر.بوکیــ ها - اصطالح نامه روانشناسی 1391

١٢٦

نمونه اي از این متغیر ها جنسیت ، در آمد ، آموزش و پـرورش ،  . می نامند » متغیر ها « 
فس ، اسـتعداد کالمـی ،   طبقه اجتماعی ، بارآوري سازمانی ، تحرك شغلی ، سـطح تـن  
، جهـت گیـري   ) ملتهـا  ( اضطراب ، وابستگی مذهبی ، رجحان سیاسی ، رشـد سیاسـی   

کاري ، یهود ستیزي ، همرنگی ، حافظه ، فـرا خـوانی ، حافظـه بـاز شناسـی و پیشـرفت       
می توان گفت متغیر ویژگی اي اسـت کـه مقـادیر متفـاوت مـی پـذیرد بـه بیـان         . است 

. است که اعداد یا مقادیر به آن اختصاص می یابدروشنتر ، متغیر نمادي
)1376نجفی زند  –شریفی ( 

Independent variableمتغیر مستقل                                                   
قل متغیري است که آزمایشگر مورد دستکاري قرار می دهد ، در آزمایشها متغیر مست

مثال وقتی پژوهشگران علوم تربیتی اثرات روشهاي مختلـف تـدریس را مـورد مطالعـه     
قرار می دهند ، ممکن است روش یا متغیر مستقل را بـا اسـتفاده از روشـهاي متفـاوت ،     

سـتکاري آزمـایش   در پژوهش غیر آزمایشـی کـه امکـان د   . مورد دستکاري قرار دهند
بـر متغیـر وابسـته تـاثیر مـی      ) بطور منطقی (وجود ندارد ، متغیر مستقل متغیري است که 

گذارد براي مثال ، در مطالعه مر بوط به سیگار کشیدن و سرطان ریه ، سـیگار کشـیدن   
.که قبالً توسط بسیاري از آزمونها صورت گرفته متغیر مستقل است 

)1376شریفی و نجفی زند  ، ( 

Dependent  Variableمتغیر وابسته                                                    
آن متغیـري اسـت کـه مـورد     . متغیر وابسته متغیري است که مـورد پـیش بینـی اسـت     

ه اثر متغیر مستقل در متغیر وابسته بدست مـی آیـد یعنـی    دستکاري قرار نمی گیرد ، بلک
)1376شریفی و نجفی زند ، .                                                ( تاثیر پذیر است 
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/Excitantمحرك                                                                                
Stimulus.

ا عملی را بر می انگیزد ، در فیزیو لوژي هر عامل درونی یا بیرونی که موجـود  شیء ی
در روان شناسی هر عمـل یـا وضـعی کـه پاسـخی را         . زنده را به کار و عمل وامی دارد 

)    1364شعاري نژاد ، .                                                                ( بر می انگیزد

Envioronmentط                                                                        محی
یک مفهوم عمومی است که به همه اوضاع ، نیروها و احـوالی کـه از راه محرکهـایی    

پدیـدارهایی  . که در فرد اثر می کننـدو او از آنهـا متـاثر مـی شـود ، اطـالق مـی کننـد         
بیولوژیکی و اجتماعی است کـه از خـارج در موجـود زنـده اثـر        –ی شیمیای–فیزیکی 

به طور کلی عوامل و نیروهـاي خـارجی از فـرد کـه مـی تواننـد در رفتـار او        . می کنند 
1364شـعاري نـژاد  ،    .                                                                   ( موثر واقـع شـوند   

(

E nvironmentلد                                                        محیط بعد از تو
عواملی که در محیط بعد از تولد اثرات مختلف و مهمی بر روي جنبه هـاي مختلـف   

محیط طبیعی یا مادي : الف : رشدبه ویژه رشد روانی و شخصیت فرد دارند عبارتند از 
محیط خانوادگی : ب
محیط اجتماعی: ج

گرما و سرما ، مسکن ، پوشـاك و  –مانند آب و هوا    : محیط طبیعی یا مادي : الف 
بیعی که آن را محیط طبیعی کـه آن را محـیط زیسـت نیـز مـی نامنـد ،       محیط ط. تغذیه 

مربوط به شرایط جغرافیایی می شود ، که تغذیـه از عوامـل مهمـی اسـت کـه در رشـد       
از ایـن رو تغذیـه در دوران بـارداري مـادر ، و بعـد از تولـد       . کودك تاثیر عمیـق دارد  

ئینی نه تنها منجر به کوچکی جثـۀ  اثرات نسبتاً مهمی دارد به نحوي که کمبود مواد پروت
کودك می شود بلکه از نظر سلولها ي مغزي نیز عوارض نا مطلوبی بـراي کـودك در   
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بر دارد ، تا جایی که تعداد قابل توجهی از کودکان عقب ماندة ذهنی ، معلـول کمبـود   
موثر به عنوان یک عامل » تغذیه « بنابر این . مواد غذائی مادر در دوران بار داري است 

.هم از بعد کمیت و هم از نظر کیفیت ، محسوب می گردد 
از عوامل موثر در رشد کودك ، خانواده است ، که خانواده در : محیط خانوادگی : ب

. دو زمینه تاثیر دارد 
)فیزیولوژیک ( ارضاي نیازها و احتیاجات بدنی و مادي  -1
)روانی و معنوي( ارضاي نیازها و احتیاجات اساسی -2
محیط اجتماعی را از یک سـو بـه محـیط کلـی و از سـوي دیگـر       : محیط اجتماعی : ج

شخصی تقسیم می نمایند ، که 
محیط حتمی و اجتناب ناپذیر اسـت کـه  طفـل  در آنجـا چشـم بـدنیا          : محیط شخصی 

.می گشاید و در آنجا رشد می کند
کار آموزي -ر بازي  س-) مدرسه -دبستان  ( شامل آموزشگاه : محیط اتفاقی 

-ارتبـاط جمعــی   -معاشــران  -انتخــاب همسـر و موضــوع طـالق    : محـیط انتخـابی   
تلویزیون -رادیو  -سینما  -مطبوعات  

محیطی که آزادي فـرد در آن محـدود شـده یـا از او سـلب گردیـده       : محیط تحمیلی 
)1368شرفی  ،  .       ( ت ندامتگاه  کانون اصالح و تربی-باز داشتگاه  . است 

Embryonic  Envioronmentمحیط قبل از تولد                               
در ایـن هنگـام بسـیاري از مـواد شـیمیایی ،      . محیط قبل از تولد ، محیط جنینی اسـت  

هیجانی مادر از طریـق رابطـه   -غذایی ، داروها ، میکروبها و اختالالت و وضع عاطفی  
یمیایی بین مادر و جنین ، جنبه هاي مختلـف رشـد جنـین را در رحـم و بعـد از تولـد       ش

)1368شرفی  ،  .                                                ( تحت تاثیر قرار می دهد 
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Cerebellumمخچه                                                                             
مخچه از قدیم یک ناحیه ساکت مغز خوانـده شـده اسـت زیـرا تحریـک ایـن ناحیـه        

بـا ایـن وجـود ،    . هیچگونه احساس تولید نمی کند و بندرت موجب حرکت می شـود  
مخچـه بـویژه   . حذف مخچه موجب غیر طبیعی شدن شدید اعمال حرکتـی مـی گـردد   

ن ، ماشـین نویسـی ، نـواختن    براي کنترل فعالیتهاي عضالنی بسیار سـریع از قبیـل دویـد   
فقدان این ناحیه از مغز با وجـود اینکـه   . پیانو و حتی صحبت کردن اهمیت حیاتی دارد 

موجب هیچگونه فلجی در عضالت نمی شود هر یک از این اعمال حرکتـی را شـدیداً   
.مختل می سازد 

الیتهـاي  مخچه به برنامه ریزي فعالیتهاي حرکتی کمـک کـرده ، و همچنـین مرتبـاً فع    
حرکتی را که توسـط قسـمتهاي دیگـر مغـز بوجـود مـی آینـد کنتـرل کـرده و آنهـا را           

مخچه بطور مـداوم اطالعـات تـازه را از قسـمتهاي محیطـی      . تصحیح و تنظیم می کند 
بدن در یافت کرده و حالت هر قسمتی از بدن در هـر لحظـه یعنـی وضـع آن ، سـرعت      

مخچـه وضـع   . را تعیین می کنـد  …وند و حرکت آن ، نیروهائی که بر آن وارد می ش
فیزیکی واقعی هر قسـمتی از بـدن را کـه بوسـیله اطالعـات حسـی بـه آن داده شـده بـا          

هـر گـاه ایـن دو وضـع بـا      . وضعی که مورد نظر سیستم حرکتی است مقایسه می کنـد  
یکدیگر نخوانند در این حال سیگنالهاي تصحیحی مناسب بطور آنی به سیستم حرکتی 

. می شوند تا سطح فعال شدن عضالت مورد نظر را افزایش یا کاهش دهند هدایت 
عالوه بر آن ، مخچه در برنامه ریزي حرکت متـوالی بعـدي در جزئـی از یـک ثانیـه      
جلوتر در حالیکه حرکت کنونی هنوز در حال انجام است به قشر مغز کمک مـی کنـد   

ک حرکـت بـه حرکـت بعـدي     و باین ترتیب به شخص کمک می کند تا به نرمی از یـ 
)1991گایتون  ،  .                                                                ( پیش برود 
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Social workمدد کاري اجتماعی                                                        
سســات دولتــی و       مـدد کــاري اجتمــاعی مجموعــه فعالیتهــایی اســت کــه از طریــق مو 

غیر دولتی ، براي کمک به افراد ، خانواده ها و گروههاي اجتماعی و رساندن آنـان بـه   
.روانی صورت می گیرد -اقتصادي  -رفاه اجتماعی 

ــاي                        ــانواده ه ــت از خ ــد از حمای ــغل عبارتن ــن ش ــه ای ــوط ب ــر ب ــایف م ــه وظ از جمل
پزشکی در واحد هاي درمانی براي کمک به بیمار از بی سر پرست ، همکاري با گروه

بهداشـتی ،شـنا سـاندن    -عـاطفی   -اقتصـادي   -طریق مسـاعدت در امـور اجتمـاعی     
.       قوانین بیمه هاي اجتماعی به بیمه شدگان و ارزیابی مسایل آنان 

)1375شفیع آبادي  ،  ( 

مراحل و زنجیره توالی رشد
Stages  and  sequences of development
روانشناسان معموالً در این نکته اتفاق نظر دارند که رشد از توالی منظمی بر خـوردار  
. است که خودبه رسش موجود زنده در جریان کنش متقابل وي با محیط بستگی دارد 

توالی زنجیره رشد ، برخی از روانشناسان ترجیح می دهند از آن بعنـوان یـک   در تبیین 
فرایندي کـه در آن عوامـل زیسـتی در کـنش متقابـل بـا یـاد        -فرایند پیوسته یاد کنند  

سـایر  . گیري عمل مـی کننـد تـا تغییـري پیوسـته و تـدریجی در رفتـار بوجـود آورنـد          
رشد ، اهمیت کمتري براي پیوستگی این روانشناسان ضمن اذعان به ماهیت زنجیره اي 

ایــن . فراینــد قائلنــد و در عــوض آن را بیشــتر بــه صــورت یــک سلســله پلــه مــی بیننــد 
. روانشناسان به همین دلیل مفهوم مرحله را پیش کشیده اند 

. وقتی روانشناسان از مراحل رشد سخن می گویند مفهوم دقیق تري را در نظر دارنـد  
در یک مرحله مشخص رفتار ها بر محور –1گر این مطلب است که مفهوم مراحل بیان

رفتارهـایی کـه در مرحلـه مشخصـی ظـاهر              -2یک مقولـه غالـب سـازمان مـی یابنـد ؛      
همـه  -3می شوند از لحاظ کیفی با رفتار هاي مراحـل قبلـی یـا بعـدي فـرق دارنـد ؛ و       
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عوامـل محیطـی ممکـن    . ند کودکان مراحل همانندي را به ترتیب همانندي طی می کن
. است رشد را تسریع یا کند سازند ، اما ترتیب توالی مراحل تغییر نا پذیر است 

)1983اتکینسون و هیلگارد  ،  ( 

Preparational  thinking  stageمرحله تفکر پیش عملیاتی               
سـالگی بـه طـول مـی انجامـد داراي دو      7تـا  2مرحله تفکر پیش عملیاتی که از سن 

:مرحله فرعی به شرح زیر است 
در ضمن این دوره از تفکر ). سالگی 4تا حدود 2از حدود ( تفکر پیش مفهومی -2

آنها طبقه بنـدي  . پیش عملیاتی ، کودکان بر اساس مفهوم آموزي دست می یابند 
یاء را بر حسب شباهتهایشان آغاز می کنند ، اما از لحاظ مفا هیمشـان مـر تکـب    اش

منطـق  . هسـتند  » ماما «و همه زنان »بابا«خطا می شوند ؛ لذا به باور آنان همه مردان 
. کودکان در این دوره تحول نه قیاسی اسـت ، نـه اسـتقرایی، بلکـه تمثیلـی اسـت       

. گاوها  حیوانهاي بزرگ چها ر پا هستند « :مثالی از این نوع استدالل چنین است 
. » آن حیوان بزرگ و چهار پاست ؛ پس آن یک گاو است 

در ضمن ایـن دوره از تفکـر پـیش    ). سالگی 7تا حدود 4از حدود ( تفکر شهودي -2
عملیاتی ، کودکان مسائل را به طور شهودي حل می کننـد ، نـه بـر طبـق نـوعی قـانون       

ژگی تفکر کودکان این دوره این است که هنوز بـه مفهـوم بقـا    شاخص ترین وی. منطق 
نگهداري به صـورت توانـایی درك ایـن مطلـب تعریـف      . یا نگهداري دست نیافته اند 

شده است که شماره ، طول ، مقدار ، یا مساحت اشیاء یکسان بـاقی مـی مانـد ، صـرف     
.نظر از اینکه اشیا، به صورتهاي مختلف به کودك نشان داده شوند

)1997هر گنهان والسون  ،  ( 
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Sensoryحرکتی  -مرحله حسی  - motor  stage
سالگی به طول می انجامد کـودك  2حرکتی که ازتولد تا حدود –در مرحله حسی 

از آنجا که در این مرحلـه کـودك بـراي اشـیاء کلمـه در      . ه است هنوز زبان را نیاموخت
اختیار ندارد ، وقتی که مستقیماً با آنهـا درگیـر نباشـد ، یعنـی از مقابـل چشـمانش دور       

بنابر ایـن ، تعامـل بـا محـیط صـر فـاً       . شوند ، دیگر براي کودك وجود خارجی ندارند 
همچنـین کودکـان   . سرو کار دارد جنبه حسی و حرکتی دارد و صرفاً با اینجا و اکنون

هستند ، یعنی در مـورد هـر چیـزي بـا توجـه بـه       ) خود مدار ( در این دوره خود محور 
امـا در  . خودشان داوري می کنند و جهان روانشـناختی آنـان تنهاجهـان موجـود اسـت      

بـه سـخن   .اواخر این دوره کودکان مفهوم بقاي شی ء یا ثبات شی را کسـب مـی کننـد   
ك می کنند که اشیاء اگر از میدان تجربه مستقیم آنان خارج شـوند بـاز هـم    دیگر ، در

.وجود دارند 
)1997هرگنهان والسون  ،  ( 

Formal  operations  stageمرحله عملیات صوري                            
سالگی به طول          می 15، 14سالگی تا حدود 12، 11مرحله که از حدود در این

انجامد کودکان می توانند با موقعیتهاي فرضـی کـار کننـد و فراینـد هـاي فکـري شـان        
همچنـین در ایـن مرحلـه تفکـر     . منحصراً به موقعیتهاي عینی و محسوس محدود نیست 

و قادرنـد مسـایل و امـور انتزاعـی را     کودکان بر موازین کامل منطق اسـتوار مـی شـود   
بنابر این ، در این مرحله دستگاه ذهنی شخص به باال ترین سـطح تحـول   . درك نمایند 

خود می رسد ، اما این دستگاه می تواند در جهت حـل کـردن سلسـله اي بـی پایـان از      
.          مسایل در طول زندگی شخصی هدایت شود 

)1997هرگنهان والسون  ،  ( 
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Concrete  operations stageمرحله عملیات عینی                
سالگی به طـول مـی انجامـد    12، 11تا حدود 7کودکان در این مرحله که از حدود 
یعنـی مرتـب   (وانایی طبقه بندي و ردیف کـردن  قادر به درك مفهوم بقا میشوند و نیز ت

را کسـب مـی کننـد و مفهـوم عـدد را           ) کردن اشیاء از بزرگ به کوچـک و بـالعکس   
اما در ضمن این مرحله فراینـد هـاي فکـري بـر رویـداد هـاي واقعـی کـه         . می آموزند 

مادام که کودك بـا مسـایل محسـوس یـا غیـر      . کودك مشاهده می کند متمرکز است 
زاعی سر و کار داشته باشد از عهده حل کردن همه گونه مسـایل سـاده و پیچیـده بـر     انت

. می آید 
)1997هرگنهان والسون  ،  ( 

Observationمشاهده                                                                    
روان شناسان براي جمع آوري اطالعات گاه با رجوع به عالم واقع و مشـاهده و قـایع   
اتفاقیه در آن ، اقدام به گرد آوردي اطالعات می نمایند ویژگی مهم این روش در این 
است که مشاهده گر تنها به گرد آوزري اطالعات در زمینه موضوع مورد مطالعه خـود  

مشاهده علمـی بـا داشـتن    . بدون اینکه در روند طبیعی وقایع تغییري ایجاد کند پرداخته 
هدفی خاص و با برنامه اي از پیش تعیین شده انجام می گیرد و از این و به این مشـاهده  

در مشاهده منظم محقق می داند که باید به دنبال . اصطالحاًمشاهده منظم گفته می شود
)1370احمدي و فراهانی  ،  .     ( ی را ثبت کند چه چیزي باشد و چه رفتار های

Interviewمصاحبه                                                                               
نوعی گفتگوي هدایت شده به منظور کسب اطالعات الزم و بـا توجـه بـه هـدف یـا      

مصـاحبه بـالینی ، مصــاحبه   : تنـد از  انـواع مختلــف مصـاحبه عبار  . هـدفهاي مـورد نظـر    
استخدامی ، مصاحبه ارزشیابی ، مصاحبه تحت فشار ، مصاحبه گروهی ، مصـاحبه فـرد   

)1374ساعتچی  ،  ( …صاحبه آزاد  و   2با فرد ، مصاحبه ساخت دار ، م
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/Brainمغز                                                                         
Encephalon

مغـز  . مغز یک انسان ساختار پیچیدة دستگاه عصبی است کـه در جمجمـه قـرار دارد    
کـه در  . سانتی متر است 45در حدود یک کیلو و نیم وزن دارد و محیط آن در حدود 

)1370برونو ، .  ( میلیارد یاخته عصبی انباشته شده است 30حجم کوچک آن 

/Rhombencephalonمغز پسین                                                          
Hind  brain

) Cerebellum(، مخچه ) Pons(، پل ) Medulla(مغز پسین شامل بصل النخاع 
مغز پسین همـراه بـا مغـز میـانی و سـاختارهاي مغـز پسـین سـاقه مغـز را تشـکیل                  . است 

.النخاع یا پیاز مستطیلی شکل درست باالي نخاع شوکی قرار داردبصل.می دهد 
.پل مغز ، ناحیه جلویی را به بصل النخاع مرتبط می کند 

مخچه ، ساختار بزرگی که چین خوردگیهاي بسـیار عمیقـی دارد ، مشـارکت آن در    
)1989، کاالت .                            ( کنترل حرکات کامالً شناخته شده است 

Telencephalonمغز پیشین                                                                 /
Fore  brain

بخـش بیرونـی آن   . مغز پیشین بزرگترین و برجسته ترین قسمت مغز پستانداران است 
زیــر کــرتکس مغــزي تعــدادي از . اســت ) Cerebral  cortex(کرتکس مغزي 

Olfactory(پیـاز بویـایی   ) Tha lamus(اي مغز پیشین از جمله تاالموس ساختاره
bulb ( ــاالموس ــو ت ــوفیز ) Hypo thalamus( ، هیپ Pituitary(، غــده  هیپ

gland ( عقده هاي پایه ،)Basal  ganalia (  هیپوکامـپ ،)Hippocampus ( و
)1989کاالت   ،  ( .                             قرار دارند ) Amygdala(با دامه 
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Antianxiety  Drugsداروي ضد اضطراب                                          
کمـی  . داروي کند کننده دستگاه عصبی مرکزي که موجب کاهش تنش مـی شـود   

والیـوم ولیبریـوم دو نمونـه از ایـن     .خواب آلودگی ایجاد می کند ولی نه به میزان زیـاد  
. به این دارو ها آرامبخش نیز گفته می شود . هستند داروها 

)1983اتکینسون و هیلگارد ، ( 

Conceptمفهوم                                                                                   /
Notion/
Conception

مفهـوم هـا ممکـن اسـت     . ویژگیها یا روابط مشترك طبقـه اي از اشـیا یـا اندیشـه هـا      
مانند مفهوم چنار کـه بـه نـوعی معینـی از درخـت اشـاره       ( مربوط به اشیاي عینی باشند 

؛ امـا در       ) ماننـد برابـري ، عـدالت و عـدد     ( و با مربوط به اندیشـه هـاي انتزاعـی    ) دارد 
. وابط مشترك بین انواع گوناگون اشیا یا اندیشه ها اشاره دارند هر حال به ر

)1983اتکینسون و هیلگارد ، ( 
:که عبارتند از . مفاهیم کارکرد هاي متعددي دارند 

مورد خاص مصداقی از یـک  طبقه بندي عبارتست از تعیین این که یک : طبقه بندي )1
.مفهوم هست یا نه ، یا اینکه مفهومی زیر مجموعه دیگري است یا نه 

طبقه بندي اجازه می دهد سیستمهاي هوشمند تجربیاتشان را بـه پـاره   : درك و تبیین )2
مثالً اگر شخصـی حیـوانی را بـه عنـوان مـار      . هاي معنا دار تجزیه و آنها را تفسیر کنند 

درون « یـا مفهـوم   . ند او موقتیش را خطر ناك تشـخیص خواهـد داد   زنگی شناسایی ک
.  می تواند به تشریح این که چرا فردي در یک مهمانی شرکت نکرد کمک کند» گرا 

در مثال مار زنگی براي نمونـه فـرد ممکـن اسـت پـیش بینـی کنـد کـه         : پیش بینی )3
. حرکت ناگهانی ممکن است سبب حمله مار زنگی شود

بـراي مثـال فـرد ممکـن اسـت از           . مفاهیم از استدالل پشتیبانی می کنـد  :استدالل )4
.را نتیجه بگیرد…و    » حقوق زیاد ، ساعات کار طوالنی و نامعین » « پزشک « 



آي آر.بوکیــ ها - اصطالح نامه روانشناسی 1391

١٣٦

به همان اندازه که مردم داراي دانسته هاي مشترك هسـتند آنهـا قـادر بـه     : ارتباط )5
گر دوستی به ما بگوید چگونـه در مقابلـه   ا. برقراري ارتباط با یکدیگر خواهند بود

با ما زنگی از خطر اجتناب کرده ، مادر صورت بروز شرایط مشابه ، ممکـن اسـت   
. قادر به سود بردن از تجربه او باشیم 

مفاهیم می توانند به عنوان عناصر سـازنده مفـاهیم سـطح بـاالتر     : ترکیب مفهومی )6
زنبـور  « می تواند مفهوم ترکیبی » زنبور «و » کاغذ « عمل کنند فرد از روي مفاهیم 

را تشکیل دهد » کاغذي 
مردم می توانند از توصیف مفهوم شـروع و از روي آن ، مصـادیق   : مصداق سازي )7

شخص در حالی که وسـیله اي را تعمیـر مـی کنـد     . مفهوم را باز یابی یا مشتق کنند
هـد ؛ یـا وسـیله اي    شـکل د » شی ء بلند با نوك فلزي « ممکن است نیازي را براي 

مثل آچار پیچ گوشتی ، باز یابی خواهد شد یا ابزار جدیـدي ابـداع خواهـد    ( آشنا 
.                      شد تا با این توصیف منطبق گردند 

)1944آیسنک  ،  ( 

Self conceptمفهوم خود      
مفهوم خود مجموعه اي است از عقاید فرد دربارة خود که بیشتر بـر مبنـاي توصـیف    
است تا قضاوت ممکن است بعضی از بخشهاي مفهوم خود خوب یـا بـد تلقـی شـود ،     

اینکه کسی مـوي سـیاه و صـداي نرمـی     . بدولی بعضی از بخشها نه خوب تلقی شود نه 
مفهوم . دارد بخشی از مفهوم از خود است ولی این خصوصیات نه بد هستند و نه خوب

ــه ارزیابیهــاي شــخص از      خــود همــان عــزت نفــس نیســت ، چــرا کــه عــزت نفــس ب
). براي توضیحات بیشتر به عزت نفس مراجعه شود. ( خصوصیاتش اطالق می شود 

)1377یا سایی ، ( 
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Motor  skillمهارت حرکتی                                                                
نوشتن ، راه رفـتن  . هر مهارت حرکتی شامل یک توالی از حرکات ماهیچه اي است 

)1379سیف ، .            ( ن اتومبیل مواردي از مهارتهاي حرکتی هستند ، وراند

Gross  motor  skillمهارت حرکتی درشت                                        
یعنی حرکاتی که مسـتلزم همـاهنگی دقیـق    . در این حرکات نیرو نقش عمده را دارد 
باشد بـه عبـارتی ماهیچـه هـاي بـزرگ بـدن       عضالت به هنگام انجام اعمال درشت می 

)1373پور افکاري ، .         ( رشد یافته تر از عضالت کوچکتر بدن می باشد 

Fine  motor  skillsمهارتهاي حرکتی ظریف                                     
.حرکاتی که مستلزم هماهنگی عضالت به هنگام انجام اعمال دقیق و ظریف است 

)1373پور افکاري ، .                      ( 

Manual  skillمهارت د ستی                                                               
هنگـام  میزان سرعت و دقت فرد در به کار بردن دسـتها ، خاصـه انگشـتان دسـت در     

انجام یک کار یا در پاسخ به یک آزمون عملی ، مهـارت دسـتی و توانـایی فـرد در بـه      
کار بردن انگشتان یکی از مهارتهـاي مـورد نیـاز و اساسـی بـراي انجـام موفقیـت آمیـز         

)1374ساعتچی  ، .       ( می باشد » مثل ساعت سازي « وظایف بعضی از مشاغل 
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»ن « 

s  area  ’Brocaناحیه بروکا     
یک ناحیه ویژه در قشر پیشانی موسوم به ناحیه بروکا تامین کننده مدار عصـبی بـراي   

در ایـن جاسـت کـه برنامـه هـا و طرحهـاي حرکتـی بـراي بیـان          . تشکیل کلمات است 
این ناحیه همچنین . جاد شده و انجام می گیرد کلمات انفرادي یا حتی عبارات کوتاه ای

. در ارتباط نزدیک با ناحیه فهم زبان ورنیکه در قشر ارتباطی گیجگاهی عمل می کند 
)1991گایتون  ،  ( 

s  area ’Wernickeناحیه ورنیکه                 
ناحیه اصلی براي درك زبان موسوم به ناحیه ورنیکه در عقب قشـر شـنوایی اولیـه در    

بـدنبال آسـیب شـدید در ایـن ناحیـه ،      . بخش خلفی لوب گیجگاهی فوقانی قرار دارد 
شـخیص دهـد امـا قـادر     شخص ممکن است به خوبی بشنود وحتی کلمات مختلف را ت

بهمین ترتیب فرد . نخواهد بود این کلمات را به صورت یک فکر قابل درك در آورد 
ممکن است بتواند کلمات یک نسخه چاپی را بخواند اما قادر نخواهد بـود کـه مفهـوم    

)1991گایتون  ، .                                                               ( آن را در یابد 

Dyslexiaنارسا خوانی                                                                          
دیس لکسی یا نارسا خوانی اصطالحی است که براي کودکانی که علی رغم هـوش  

این گروه از کودکان ممکـن اسـت واژه   . طبیعی قادر به خواندن نیستند به کار می رود 
سیاري را بدانند و به راحتی آنها را در مکالمه به کار گیرند ، اما قادر بـه درك و  هاي ب

کودکـان نارسـا خـوان اکثـراً مشـکالتی در      . شناسایی نشانه هاي نوشتن یا چاپی نیستند 
جهت یابی فضایی ، تشخیص راست و چپ ،باال و پائین ، توالی حروف و کلمات ، 
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.ط بین اعضاي بدن خود و دیگران دارند هماهنگی بین چشم و دست ، ارتبا
)1380سیف نراقی و نادري ، (

Specific  learning  failuresنارساییهاي ویژه یادگیري                     
که داراي بهـره هوشـی طبیعـی    عنوان نارساییهاي ویژه یادگیري براي دانش آموزانی 

هستند ، ولی در یادگیري برخی از مهارتها مانند تکلم ، خواندن ، هجی کردن ، نوشتن 
، حساب کردن ، ادراك بینایی ،ادراك شنوایی ، توالی حافظه بینـایی و تـوالی حافظـه    

.شنوایی دچار اشکال هستند ، به کار می رود 
در امر یادگیري شایسته ذکر است ، چنین می عللی را که براي شکست این کودکان 

فقدان انگیزش کافی ، فقدان توجه و دقت الزم ، دقت پـیش از انـدازه   : توان بیان کرد 
.به جزئی از کل ، فقدان هماهنگی الزم در حرکات و جنب و جوش بیش از حد 

)1380یف  نراقی و نادري ، س( 

/Mal adatationنا سازگاري                                                                
Mal  adjust  ment

مفهـوم  . سازگاري اساساً رابطه اي است که ارگانیسم با محیط خود بر قرار  می سازد 
نطباقی است حالت سازگاري وجود دارد ضمنی در اینجا این است که وقتی این رابطه ا

به طور کلی ، این اصـطالح در  . ، وقتی انطباقی نیست حالت نا سازگاري در کار است 
هـر چنـد مـی تـوان     . ارتباط با معیارها و ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی به کار مـی رود  

. آنرا در مورد حاالت زیست شنا ختی اساساً نیز مورد استفاده قرار داد 
)1373پور افکاري ، ( 

Frustrationناکا می                                                                            
یابی به آن به تاخیر هنگامی که راه دستیابی به یک هدف خواستنی بسته می شود یا دست

می افتد ، ناکامی روي می دهد ، سد هاي گوناگونی ، چه درونی و چه بیرونی ،
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. بر سر راه کوششهاي فرد براي دستیابی به هدف قرار می گیرد 
)1983اتکینسون  و هیلگارد ، ( 

External  fruatrationونی                                               نا کامی بیر
سد هاي محیط اجتماعی به صورت محدویتهایی اسـت کـه مـردم بـه آدمـی تحمیـل          

می کنند ، از امرو نهی پدر و مادر گرفته تا مسائل گسترده تر تبعیض نژادي یا جنسـیتی  
جـود دارد ماننـد را هبنـدان در خیابانهـا ، صـفهاي      ، یا سد هایی که در محیط فیزیکی و

دراز براي خریدار از فروشگاهها ، خشکسالیهایی که محصوالت کشـاورزي را از بـین   
می برد و سر و صدا که راه بر تمرکز فکر می بنـدد ، همـه در زمـرة همـین محـدودیتها      

.است 
)1983اتکینسون و هیلگارد  ،  ( 

personal ،Despair/ناکامی شخصی   
Self frustration
گاه چیزي که مانع دستیابی آدمی به هـدف و خشـنود شـدن وي مـی شـود از کـم و       

نداشتن بعضی از توانائیها معلولیتهاي جسمانی ، . کاستیهاي خودش سرچشمه می گیرد 
. و یا خویشتن داري نا بسنده نیز ممکن است آدمـی را از رسـیدن بـه هـدف بـاز دارنـد       

اگر کسی هدفهایی براي خود انتخاب کند که فراتر از توانائیهاي اوست محتمالً دچـار  
)1983اتکینسون و هیلگارد  ، .                                      ( ناکامی خواهد شد 

Value  systemنظام ارزشی                                                                 
آن دسته از ارزشـهاي فـرد کـه داراي ارتبـاط منطقـی بـا یکـدیگر هسـتند و رفتـار و          

)1374ساعتچی  ،  .                                          ( سلوك وي را تنظیم می کنند 
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Cognitive  systemنظام شناختی                                                        
به مفاهیم ، رو یه ها ، راهبرد ها ، نظریـه هـا و فنـون مربـوط بـه روانشناسـی شـناختی        
کاربردي و خاصه به تغییر و اصالح شناختی رفتار ، شـناخت در مـانی و رفتـار درمـانی     

.                 وعاً نظام شناختی گفته می شود شناختی مجم
)1377ساعتچی  ، (

Chomskyنظریه چامسکی                                                . n . theory
می گویند که به کودکان خردسال دسـتور زبـان آموختـه    بسیاري از روانشناسان زبان

نمی شود ، بلکه آنان از کلمات و جمالتی که می شـنوند بـه نحـوي قواعـد پیچیـده را      
ایـن کـار بـه قـدري پیچیـده اسـت کـه تـا زمـانی کـه ذهـن            . استنباط و انتزاع می کنند 

واعـد دسـتور   کودك تا اندازه اي آمادگی پردازش درون دادهاي زبـانی و اسـتخراج ق  
زبان را پیدا نکرده است عملی نخواهد شد نو آم چامسکی که یکی از رهبـران طرفـدار   
این نظر بود ، معتقد اسـت کـه در انسـان مکـانیزم مغـزي ذاتـی اي وجـود دارد کـه بـه          

.فراگیري زبان اختصاص دارد
ر نظر چامکی بناب. نامیده است » دستگاه فرا گیري زبان « چامسکی نام این مکانیزم را 

فطري بودن مکانیزم زبان از آنجا ناشی می شود که روند تولید آوا ، همان طور که قبالً 
عالوه بر این ، همه کودکان صرف نظـر از زبـانی   . گفتیم ، همگانی و داراي نظم است 

غان و غون کردن ، گفتن اولین کلمـه در  : که می آموزند توالی یکسان را می گذارنند 
به کار بردن ترکیبات دو کلمه اي در نیمه دوم سال دوم زندگی ، و تسـلط  یکسالگی ، 

در همه زبانها اولـین کلمـات و   . سالگی 5تا 4بر غالب قواعد دستور زبان خود در سن 
جمالتی که کودکان می سازند بیانگر روابط معنایی اي اسـت کـه بـین همـه فرهنگهـا      

)1377یا سایی  ،  ( .                             مشترك است 
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Neuronنرون                                                                                       
نرونها تکانهایی را از یک محل به محلهاي دیگر انتقـال مـی دهنـد ، هـر نـرون یـک       

ریبوزوم و سـاختار هـایی دارد کـه مخـتص     هسته ، یک غشاء  ، چندین میتو کندري و
تنها چیزي که نرونها را از یاخته هاي دیگر متمایز می کنـد ،  . یافته هاي حیوانی هستند 

کوچک و نازك خارج ) f ibers(از مرکز هر نرون تعداد زیادي تار . شکل آنهاست 
نرونـی کـه جسـم یاختـه اي اش در     ) Motor  neuron( نـرون حرکتـی   . می شوند 

نـرون حرکتـی ماننـد بیشـتر     . و یک تار آن تا ماهیچـه امتـداد دارد   . نخاع شوکی است 
ــار جــزء عمــده دارد   ــا چه ــه اي : نرونه ــا ) cell body( جســم یاخت ــدریت ه ، دن

)Dendrites (یک اکسون ، )Axon (    پایانـه و پـیش سیناپسـی )Presynaptic
ending (ي و ساختارهاي دیگر است ، همچنین شامل تعدادي ریبوزم و میتوکندر .

)1989کاالت ، ( 

Roleنقش                                                                                             
تاري کـه کـودك یـا بزرگسـال بـر حسـب انتظـارات دیگـران         نقش ، الگو یا تیپ رف

بـه تومـار   roleاین واژه از هنر تأتر قدیم فرانسه اخذ شده که در آن . انتخاب می کند 
کاغذي گفته می شد که نقش بازیگر در آن نوشته می شد ، در روانشناسی اجتمـاعی ،  

هـدات و وظـایفی کـه از    معموالً به هر الگوي رفتاري اطالق می شود که به حقـوق ، تع 
کسی انتظار می رود ، به او آموخته می شود ، یادر موقعیت هاي اجتماعی خاص انجام 

در واقع می توان گفت که نقـش شـخص   . آن ها تشویق می شود ، ارتباط پیدا می کند 
دقیقاً چیزي است که دیگران از او انتظار دارند و پس از یادگیري و درونی شدن نقـش  

نقـش هـا تظـاهرات گونـاگون     . که خود شخص از خویشتن انتظـار دارد  ، چیزي است
ممکن است لحظه اي باشند ، مثل برنده یک بازي یا ممکن است ربطـی  . پیدا می کنند 

مثل کودك ، والد ، همسر یا ممکـن اسـت اساسـاً دائمـی باشـند      . به زمان نداشته باشند 
)1373پور افکاري  ، ( مثل مرد و زن                                 
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Attitudeنگرش                                                                                    
نگرش تمایلی کم و بیش ثابت است به واکنش مثبت یا منفی به رده هایی خاص از 

هم به کار می رود و کاربرد واژه نگرش در زمینه هایی جز روانشناسی. آدمها  یا اشیاء
. آن در زمینه اي دیگر ما را در درك عمیق تر معناي آن یاري می دهد 

شـناختی ، هیجـانی و   : معموالً مـی گوینـد نگـرش سـه ویژگـی دارد کـه عبارتنـد از        
. ویژگی شناختی به معنی عقاید آگاهانـه فـرد دربـاره موضـوع نگـرش اسـت       . رفتاري 

ی احساسات خوشایند یا نا خوشایند ي است کـه در وقـت فعـال    ویژگی هیجانی به معن
ویژگی رفتاري کارکرد هـاي عملـی کـه در پاسـخ بـه      . شدن نگرش انگیخته می شود 

)1370برونو   ،  .                                                            ( نگرش رخ می دهند 
ا واکنش نشان دادن در جهت خـاص نـوعی   نوعی آمادگی روانی براي عمل کردن ی

تمایل براي پاسخ دادن به شیوه اي خاص نسبت به اشخاص ، اشیاء ، حوادث و اوضـاع  
)   1374ساعتچی  ، .                                                                 ( و احوال 

Symbolنما د                                              
. نما به کلیه محرکهایی گویند که به نشان  تصور یا شیئی سواي خود عمل می کننـد  

یعنی نماد آن شیء کـه مـی بینـیم ،    . واژه صندلی نماد خود صندلی موجود عینی است 
. رویش می نشینیم و به آن اشاره می کنیم 

. ادي به سبب توانایی انسان در استفاده از نمـاد هـا امکـان پـذیر اسـت      تفکر تا حد زی
شکی نیست که بخش اعظم تفکر را می توان تر تیب دادن و آرایش مجدد واژه ها بـر  

)1370بر ونو  ،   .                    ( طبق قواعد منطق و دستور زبان تلقی کرد 

Adolescenceنو جوانی
ایـن دوره مـرز   . نو جوانی ، به دوره گذار از کودکی به بزرگسالی اطـالق مـی شـود    

و تـا آخـرین   . سـالگی آغـاز مـی گـردد     12هاي سنی مشخصی نـدارد ، امـا تقریبـاً از    
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. ه مـی یابـد   سالهاي دهه دوم زندگی که رشد جسمانی کم و بیش کامل می شود ، ادام
در این دوره ، نوجوان به بلوغ جنسی دست می یابد ، هویت خود راجدا از هویـت خـا   

. نوادگیش بنا می نهد و با مسأله نحوه تامین معاش خود روبه رو می شود 
)1983اتکینسون و هیلگارد ، ( 

Essential  needsنیاز هاي ا سا سی 
نیاز هـا  . آبراهام مازلو نیازهاي انسان را به صورت سلسله مراتبی طبقه بندي کرده است 

دســته اول نیــاز هــاي اساســی و دســته دوم         : ابتــدا بــه دو دســته کلــی تقســیم شــده انــد  
فرا نیاز ها نام گذاري دیگر مازلو براي نیاز هاي اساسی نیاز هاي کمبود یا کاستی است 

علت این نام گذاري آن است که نیازهاي کاستی زمـانی کـه ار گانیسـم در رابطـه بـا      . 
ایـن نیازهـا بـه چهـار     . بر انگیخته مـی شـود   ) مثالً غذا یا آب ( یک نیاز کمبودي دارد 

.ددسته تقسیم شده ان
…نیاز هاي جسمانی ، شامل نیاز به آب ، غذا ، خواب ، حرارت مناسب و -1

نیاز به امنیت یا ایمنی ، شامل نیاز به داشتن محیطی امن و دور از تهدید -2
نیاز به عشق و تعلق ، شامل نیاز به ایجاد روابط متقابل با دیگران و محبت کردن و -3

مورد محبت واقع شدن 
ت نفـس یـا احتـرام بـه خـود ، شـامل احسـاس کسـب توفیـق و تاییـد ،           نیاز به عز-4

احساس شایستگی ، احساس کفایت و مهارت ، یعنـی نیـاز فـرد بـه ایجـاد تصـور       
.                               مثبتی در دیگران نسبت به خودش 

)1379سیف  ،  ( 
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»و « 

Phonemesواج                                                                                   
هنگام صحبت کردن ، در واقع اندامهاي گفتاري صـداهاي مشخصـی را بـراي بیـان     

یـک دسـته واج یـا واحـد     این الفاظ یا صوتهاي فیزیکـی از . مقصود ما تولید می کنند 
واجها به دو دسته واج کم صـدا یـا بـی صـدا و بـا صـدا  یـا        . صوتی تشکیل شده است 

، ’ ، اا، آ ،  اَ « واکه هاي زبان فارسی عبـارت از  . صدا دار به نام واکه تقسیم می شوند
.است» او ، اي 

واج و زبـان  30مثال ، زبان فارسی. هر زبانی تعداد واجهاي مخصوص خود را دارد 
)1380سیف نراقی و نادري ، .                               ( واج دارد 40انگلیسی 

واج کوچکترین واحد صوتی زبان است کـه معنـا نـدارد امـا تفـاوت معنـایی ایجـاد            
بگـذاریم ، میشـود پـر و    ) پ ( ، واج ) س(می کند ؛ مثالً اگر در واژه سر به جاي واج 

گل به جـاي  ’همچنین اگر در واژه . واج است ) پ( پس . واژه عوض می شود معناي
و)’(س . بگذاریم ، واژه جدیدي با معناي جدید ساخته می شود) ◌َ ( ، ) ’(
است ، در ساختمان واحد بزرگتر یعنی تکـواژه بـه   واج اند ، واج اگر چه فاقد معن) ◌َ (

)1381، -3زبان فارسی .                                                ( کار می رود 

Morphemesواژك                                                                           
واژك به وجـود مـی آیـد ، واژکهـا یـا تـک       از ترکیب دو یا چند واج ، تک واژ یا

بـراي مثـال ،   . واژها ، کـوچکترین واحـد زبـانی معنـادار در سـاخت هـر زبـانی اسـت         
)1380سیف نراقی و نادري ، .    ( تک واژه می باشد » در ، دو ، گار و می « لفظهاي 

. تک واژه یکی از واحد هاي زبان است که از یـک یـا چنـد واج سـاخته مـی شـود       
در ایـن     . میـز ، کـودك ، گوسـفند    : تکواژ گاهی معنـا و کـاربرد مسـتقل دارد ، مثـل     



آي آر.بوکیــ ها - اصطالح نامه روانشناسی 1391

١٤٦

گاهی نیز کـاربرد و معنـاي مسـتقل نـدارد و در     . صورت ، آن را تکواژ آزاد می نامند 
بان و : ساختمان واژه هاي دیگر به کار می رود که آن را تکواژ وابسته می نامند ؛ مثل 

)1381، 3زبان فارسی  .                              ( ان و پرهیزگار گار در واژه هاي آسیاب

واکنشهاي هیجانی و رفتاري  
Behavioral  and  emotional  reactions

همه پیامهاي حسی به استثناي بو یایی از تاالموس می گذرند و سپس بـه کـورتکس   
تا 5دارد ، بخش کوچکی به اندازه می روند ، هیپوتاالموس که در زیر تا الموس قرار 

کـه نقـش اصـلی را در بسـیاري از واکنشـهاي هیجـانی و       . سانتی متر مکعـب اسـت   6
رفتاري به عهده دارد و باعث هماهنگی بـین اعمـال ارتبـاطی و حرکتـی و غـدد درون      

)1371کرمی نوري و مرادي ، .                                               ( ریز می شود 

Conscienceوجدان                                                                           
فرا خود از دو بخش وجدان و من آرمـانی تشـکیل شـده اسـت ، وجـدان از امـوري       
تشکیل یافته که از سوي پدر و مادر ، جامعه ،دین  ، مذهب ممنوع و غیر مجـاز اعـالم   

.  اه با احساس گناه و تقصیر است گردیده ، همر
)1983اتکینسون و هیلگارد ، ( 

Heredityوراثت                                                                                 
دنی و زیسـتی اسـت کـه از پـدر و مـادر بـه       عبارت از مجموعۀ صفات و یژگیهاي بـ 

هنگامی که یاختـه هـاي نطفـه اي نـر و مـاده بـا یکـدیگر        . فرزندان آنها منتقل می شود
این موجود . ترکیب می شوند طرح زیستی واحدي به نام موجود زنده ریخته می شود 

رسـیده  بیشتر عوامل مو روثی را که از پدر و مادر و اجدادش بـر اثـر ایـن پیونـد بـه او      
البتـه نـه تنهـا عوامـل ارثـی ،      . است ، دارا است و میراث زیستی او را تشکیل می دهـد  

)1367پارسا ، . ( بلکه عوامل محیطی بر رشد و پرورش موجود زنده مؤثرند 
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Obsessiveوسواس فکري و عملی  – compulsive
که شخص مجبور است در بـارة چیزهـایی   در وسواس فکري و عملی به نظر می رسد

فکر کندکه همواره آرزو می کند بتواند راجع  به آنها نیندیشند، یا ناچار است اعمـالی  
اي کـاش مـی توانسـتم آنهـا را انجـام نـدهم       : را انجام دهد که دائماً به خود می گوید 

سـته و  بدین ترتیب وسواسـهاي فکـري شـامل اندیشـه هـا ، تکانـه هـا و عقایـد نـا خوا         
امـا وسواسـهاي عملـی ،    . مداومی هستند که شخص قادر به خود داري از آنها نیسـت  

رفتار هاي به ظاهر نا معقولی را که به صورتی ثابـت و تکـراري انجـام مـی شـوند ، در         
افرادي که اختالل و سواس فکري و عملـی دارنـد از ماهیـت اضـطراب     . بر می گیرند 

ي خود آگاهند ، ولی احساس می کنند که قـادر نیسـتند   آور و نا توان کنندة وسواسها
وسواس فکري و عملی غالباً ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارنـد  . آنها را متوقف سازند 

مثالً شخصی که کثیف بودن دستهاي خود یـا گنـاه آلـود بـودن آنهـا معتقـد اسـت ،        . 
دیگــري کــه امکــان دارد کــه دســتهاي خــود را هــر چنــد دقیقــه یکبــار بشــوید ، فــرد

افکاروسواس دارد ممکن است بکوشد تا از طریق تمرکز بر شمردن قدمهایش آنهـا را  
.                                        از ذهن خویش دور کند 

)1375آزاد  ( 

Levsemenovich  vygotskyویگوتسکی   
یکی دیگر از نظریه هاي رشد یا تحول شناختی نظریـه دانشـمند روسـی لوسـمینویچ     

هر چند که ویگوستکی و پیاژه هـم عصـر بـوده و هـر دو در یـک      . ویگوتسکی است 
ســال زنــدگی کــرد ، 84متولــد شــده انــد ، امــا بــر خــالف پیــاژه کــه  ) 1896( ســال 

سـالگی بـر اثـر بیمـاري سـل در گذشـت تاسـف بـارتر اینکـه اثـر           38ویگوستکی در 
معروف ویگوتسکی اندیشه و زبـان ، کـه در بـر گیرنـدة نتـایج پژوهشـهاي او دربـاره        

منتشـر  1936شناخت و زبان است و به صورت مجموعه اي مقالـه اولـین بـار در سـال     
ر شـوروي سوسـیالیتی سـابق توصـیف شـد و تـا سـال        گردید ، در کشور اتحاد جماهی
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اجازه چاپ مجـدد نیافـت ،بـه ایـن دلیـل و دالیـل سیاسـی دیگـر اندیشـه هـاي           1956
ویگوتسکی تا سالهاي    اخیر براي دنیاي خارج از روسیه مکونیستی نـا شـناخته مانـده    

در نظریه تحول شـناختی و یگوتسـکی کـنش متقابـل میـان یادگیرنـده و محـیط       . بود 
و بـر ایـن بـاور اسـت کـه رشـد شـناختی کـودك         . اجتماعی او اهمیـت بسـزایی دارد   

دانشـها ، اندیشـه هـا ،    . عمدتاً به مردمی که در دنیاي او زندگی می کنند وابسته اسـت  
ویگوتسـکی جنبـه هـاي    . نگرشها و ارزشهاي فرد در تعامل با دیگران تحول می یابند 

او در . د شـناختی بسـیار بـا اهمیـت مـی دانـد       فرهنگی ، تاریخی و اجتماعی را در رشـ 
)    1: توضیح اهمیت عوامل سه گانه ، کارکرد هاي ذهنی را به دو دسته تقسیم می کند 

کارکرد هـاي نخسـتین   . کارکرد هاي عالی ذهنی-)2کارکردهاي نخستین ذهنی ، –
ادراك حـس کـردن و  –به تواناییهایی طبیعی و نا آموخته انسـان ماننـد توجـه کـردن     

در جریان رشد یا تحـول ، ایـن کـارکرد هـاي نخسـتین ذهنـی       . کردن اشاره می کنند 
تدریجاً به کار کرد هاي عالی ذهنی ، یعنی حل مسـئله و تفکـر ، تغییـر مـی یابنـد ایـن       
تغییر از کار کرد هاي نخستین به کار کرد هاي عالی ذهنی عمدتاً از راه تاثیر فرهنـگ  

تاکید و یگوتسکی بیشتر بر تعامل بین فـرد  . تماعی میسر است اج–و در زمینه تاریخی 
به باور او ، کودك از طریق ایـن تعامـل روابـط اجتمـاعی را     . و زمینه اجتماعی اوست 

همین تبدیل روابـط اجتمـاعی بـه    « . به صورت کارکرد هاي روانشناختی در می آورد 
.» کار کرد هاي ذهنی موجب رشد یا تحول شناختی می شود 

فرایند تبدیل روابط اجتماعی به کارکرد هاي عالی ذهنی نـه بـه طـور مسـتقیم بلکـه از      
.طریق یک واسطه یا بنا به گفته ویگوتسکی ، یک عالمت امکانپذیر می شود 

)1379سیف ، ( 

Gamesویلیام جیمز     .W.
ویلیام جیمز در آستور ها وس ، هتلی در نیو یورك  در یک خانواده ثروتمند و سـر  

تجارب بر انگیـز اننـدة دورة جـوانی ، جیمـز را از مزایـاي فکـري و             . شناس متولد شد 
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. و پا بر خور دار ساخت و او را مـردي جهـانی بـه بـار آورد     انگلستان و ار–فر هنگی 
روش پدرش در برخورد بـا  . سفر هاي مکرر به خارج ، از ویژگیهاي تمام عمر او بود 

بـه  . بیماري اعضاء خانواده این بود که بیمار را به جاي بیمارستان به اروپا مـی فرسـتاد   
ر بود مرتب بـین اروپـا و امریکـا    علت اینکه جیمز به ندرت از سالمتی خوبی برخوردا

.سفر می کرد 
در رابطه با نقش و منزلت ویلیام جیمز در روان شناسی امریکـا یـی تناقضـهاي بسـیار     

از یک طرف او به طور حتم منادي بر جسـته امریکـایی در روان شناسـی    . وجود دارد 
ود را انکـار  از طرف دیگر ، بعضی وقتها جیمز روان شناس بـودن خـ  . کار کرد ي بود 

او هـیچ نظـام   . میکرد  و یا اینکه منکر می شد که روان شناسـی جدیـدي وجـود دارد    
. رسمی را در روان شناسی بنیان ننهاد و هیچ مریدي نداشت 

اگر چه روان شناسی که به توسط جیمز شکل گرفت علمی و آزمایشی بـود ، خـود   
ــود    ــگرا نب ــاکردار ، آزمایش ــرش ی ــاظ نگ ــی را  او. او از لح ــانی روان شناس ــم « زم عل

جیمـز مـدتی در روان   . نامید و تمـام عمـر را بـدان پـاي بنـد نمانـد       » کوچولوي نحس 
)1987شولتز و شولتز ، .           ( شناسی کار کرد و سپس آن را کنار گذاشت  
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»ه « 

Hans  selyeهانس سلیه                                                       
، فیزیو لوژیست کانادایی که تحقیقـات و نوشـته هـاي او در بـارة     1974هانس سلیه 

)1379گنجی  .                       (استرس ، از اهمیت ویژه اي بر خوردار است 
سلیه استرس روانی را اینچنین تعریف مـی کنـد ، اسـترس روانـی بطـور سـاده یـک        

زم روانی است که عکس العمل  هاي تحریکی و عاطفی در برابر عوامـل تهدیـد   مکانی
. کننده و نا مطبوع در کل موقعیت زندگی را در بر می گیرد 

)1370احمدي و فراهانی ( 

Delusion)         اختالل در تفکر ( هذیان 
داشتن افکار و اندیشه هاي نادرستی که به رغم وجود شـواهدي حـاکی از نادرسـت    

مـثالً فکـر     . بود نشان ، فرد آنها را باور داشته و به درست بودن آنهـا اصـرار مـی ورزد    
بی نظمـی  . شدید رنج می برد می کند که پادشاه است در حالی که از فقر و بیچارگی 

جریانهاي فکري ممکن است به صورت اشتغال در تمرکز نا توانی در همخوانی افکـار  
در افکاري مخصوص و آسیب شدید  در حـل مسـئله و   » محصور بودن « ، احساس از 

ممکن است بیمار بـاور داشـته باشـد کـه دشـمنان او امـواج       . تصمیم گیري ظاهر شود 
ه اي براي دخالت در جریانهاي فکري او به کار گرفته یا داخل مغـز  الکترونیکی پیچید
)1375آزاد ، .                                                          ( او کار گذاشته اند 
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:هذیان بزرگ پنداري
چنین هذیانی ممکـن  . این اعتقاد که شخص یک فرد مشهور ، قدرتمند و مهم است 

ه صورت یک هویت خیالی پایدار تبلور پیدا کند کـه در آن شـخص ادعـا مـی     است ب
.کند که او یک شخصیت تاریخی مانند ژندارك ، ناپلئون یا عیسی مسیح است 

)1375آزاد ، ( 

Phobiaهراس                   
) محـرك تـرس آور   ( ترس مستمر ، غیر منطقی از یک شی ء فعالیت ، یـا موقعیـت   

این ترس اغلب یـا  . خاص که منجر به یک تمایل الزام آور در اجتناب از آن می شود 
.وجب تحمل همراه با وحشت می شود منجر به اجتناب از محرك هراس آور یا م

sm iv )D ،1375(

Conscious   and  unconsciousهشیار و نا هشیا ر                            
وچک آنکـه بـر   فر وید ذهن انسان را به کوه یخ شناوري تشبیه می کرد که بخش ک

سطح آب نمایان است ، نمودار تجارب هشیار ، و بخش بزرگتر زیـرین آن نمـودار نـا    
هشیار است ، یعنی انبار تکانه ها ، شهوات و خاطرات غیر قابل دسترس که بر افکـار و  

این بخش نا هشیار ذهن آدمی بود که فرویـد بـا اسـتفاده از    . رفتار ما تاثیر می گذارند 
بـر اسـاس ایـن روش از شـخص     . د به کنـد و کـاو در آن پـر داخـت     روش تداعی آزا

خواسته می شود هر چه را که به ذهن هشیارش می رسد ، هر چند مسـخره و پـیش پـا    
از راه تحلیـل تـداعیهاي آزاد ، از جملـه یـاد آوري     . افتاده هم به نظر آید ، بیـان کنـد   

انش را از انباشته هـاي نـا   رؤیا ها و خاطرات دوران کودکی ، فروید سعی داشت بیمار
.هشیار ذهنشان آگاه کند و به این وسیله عوامل بنیادي شخصیت را آشکار سازد

)1983اتکینسون و هیلگارد  ،  ( 
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Correlationهمبستگی                                                    
که تحـت کنتـرل   ( وقتی روش آزمایشی ممکن نباشد ، براي تعیین اینکه آیا متغیري 

بـا متغیـر دیگـري ارتبـاط دارد یـا نـه مـی تـوان از روش همبسـتگی          ) آزمایشی نیست 
شــاخص آمــاري کــه در روش همبســتگی بــه کــار مــی رود ضــریب  . اســتفاده کــرد 

این شاخص بر آوري از رابطـه   . نشان می دهند rآن را با حرف همبستگی است که 
اگـر  . اسـت  + 1و -1ضـریب همبسـتگی عـددي بـین     . بین دو متغیر را نشان می دهـد  

از صفر rبه همان نسبت که مقدار . رابطه اي وجود نداشته باشد مقدار آن صفر است 
قـدار آن برابـر بـا یـک باشـد      اگـر م . به یک میل می کند میزان رابطه افزایش می یابد 

باشد می گوییم همبستگی ( + ) rدر مواردي که عالمت  . رابطه کاملی وجود دارد 
.باشد ، همبستگی متغیر ها منفی است ) -( rمثبت است و در مواردي که عالمت  

)1381نظري ، ( 
در طبیعت حوادث متعددي اتفاق می افتد که بـین آنهـا همبسـتگی یـا رابطـه وجـود       

به عنوان مثال ، میزان بارندگی و عمق رودخانه ها ، وضعیت خورشـید و درجـه   . دارد 
در علوم انسـانی  ، متغیـر هـاي زیـادي یافـت مـی شـود کـه بـین آنهـا           . حرارت زمین 

، از قبیل پیشرفت تحصیلی و هوش ، یادگیري و دقـت و نظـایر   همبستگی وجود دارد
همبستگی به دامنه رابطه اي کـه  . آنها ، ارتباط بین دو یا چند متغیر را همبستگی گویند

)1378دالور  ، .             ( بین دو متغیر در جامعه وجود دارد اطالق می شود 

Negative  correlationهمبستگی منفی                              
چنانچه افزایش در یک متغیر با کاهش در متغیر دیگر همراه باشـد ، همبسـتگی بـین    

به عنوان مثال ، سن و قدرت حافظه داراي همبسـتگی  . دو متغیر منفی و معکوس است 
)1378دالور  ، .                                               ( منفی و معکوس هستند 
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Positive  correlationهمبستگی  مثبت                                              
هنگامی که افزایش در یک متغیر با افزایش در متغیـر دیگـر بـا کـاهش یـک متغیـر       

ماننـد  . یاکاهش متغیر دیگر همراه باشد ، همبستگی بین دو متغیر مستقیم و مثبت است 
.               ی بین  بهره هوشی و پیشرفت تحصیلی همبستگ

) 1378دالور ، ( 

Cooperation)                                                        تعا ون ( همکاري 
هاي رفتاري انسان کـه از مشخصـه هـاي آن مسـاعدت  و همیـاري بـا       یکی از ویژگی

در بعضی از تحقیقات . افراد دیگر گروه براي دستیابی به هدف یا هدفهاي معین است 
نیـز  ) مثـل میمـون   ( نشان داده شده است که این ویژگی رفتاري در بعضی از حیوانات 

)1374ساعتچی ، ( .                                  مشاهده می شود 

Social  normهنجار اجتماعی                                                            
آنها راهنماهاي آشکاري هسـتند  . هنجار ها شیوه هاي قابل انتظار رفتار جمعی است 

به عنوان مثـال ،  . رفتار کنند براي اینکه مردم یک جامعه چگونه باید در شرایط خاص 
هنگامی که عده اي از مردم در جایی منتظر کاري باشند که به نوبت انجام مـی شـود ،   

)1373ستوده  ،  .                                               ( باید صف تشکیل دهند 

Hormonesهورمون ها                                                       
ترشحات داخلی غده هاي درون ریز که ا ز طریق جریان خـون در بـدن پخـش مـی     

)1983هیلگارد و اتکینسون   ،  .                    ( شوند و بر رفتار اثر می گذارد
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Intelligenceهوش                                                                          
عامه مردم هوش را توانایی یادگیري ، درك موقعیتهاي جدید ، و بر خـورد صـحیح   

در بیان روزمره ، شخص با هوش با صفتهایی مانند دقیق ،زیـرك  . با موقعیتها می دانند 
بـر عکـس شـخص کـم هـوش ؛      . ، تیز بـین ،برجسـته ماننـد اینهـا توصـیف مـی شـود        

. مشخص می گردد…ر آموز ، کودن و صفتهایی مانند کند ، دی
B)بینه   in e t) و سیمون(S im o n هوش را به عنوان قضاوت ، عقل سـلیم ، شـعور   (

عملی ، ابتکار ، استعداد ، انطباق خود با موقعیتهاي مختلف ، به خوبی قضـاوت کـردن   
.، به خوبی درك کردن و به خوبی استدالل کردن تعریف کرده اند

1958یلی مورد استفاده قرار می گیرد تعریفـی اسـت کـه وکسـلر در     اما تعریفی که خ
او هوش را به عنوان یک استعداد کلی شخص براي درك جهان . پیشنهاد کرده است 

بنـابراین از نظـر وي هـوش    . خود و برآورده ساختن انتظارات آن تعریف کـرده اسـت  
برخـورد مـوثر بـا محـیط     شامل تواناییهاي فرد براي تفکر منطقی ، اقدام هدفمندانـه، و 

هـوش کلـی را نمیتـوان بـا توانـایی رفتـار       « عالوه بـر ایـن ، او تاکیـد کـرد کـه      . است 
معادل دانست ، بلکه باید آن –هوشمندانه هر اندازه که مفهومی گسترده تعریف شود 

از نظر وکسلر هـوش  . »را به عنوان جلوه هاي آشکار شخصیت به طور کلی تلقی کرد
ماعی ، عملی ، یا انتزاعـی باشـد و نمـی تـوان آن را از ویژگیهـایی ماننـد       می تواند اجت

.پشتکار ، عالیق و نیاز به پیشرفت دانست 
H(به نظرها مفریز  u m p h r e y s   (     هوش عبارت اسـت از خزانـه مهارتهـاي ذهنـی

B( به نظر بورینگ . آدمی  o r in g (  هوش چیزي است که به وسیله آزمونهاي هوشـی
و به طور کلی این مفاهیم در هوش به گونه آشکار یـا بـه طـور    . ري می شود اندازه گی

حـل مسـاله از راه   -3یـادگیري از تجربـه   -2تفکر انتزاعی -1: ضمنی بیان شده است 
تمرکـز و تـداوم در بـه کـار انـداختن      -5سازگار شدن با موقعیتهـاي جدیـد   -4بینش 

)1376شریفی  ،  (تواناییها براي رسیدن به یک هدف مطلوب      
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Intelligence)                                                  در نظریه پیاژه ( هوش 
هوش در نظریه پیاژه یک اصطالح پیچیده است ، اما به طور کلـی مـی تـوان گفـت     

انیسم در مـوقعیتی  که یک عمل هوشمندانه همواره میل به این دارد که براي بقاي ار گ
هوش همواره به سازگاري ارگانیسم . که در آن قرار دارد شرایط بهینه را فراهم آورد 

)1993هرگنهان والسون ، .                                    ( با محیطش مر بوط است 

)IQهوشبهر                                                 intelligence  quotient)
میالدي ،بینه روان شناس فرانسوي به در خواست دولت فرانسه مـأمور شـد   1904در 

او بـراي انجـام   . براي شناسایی کودکان دیر آموز و عقب ماندة ذهنـی ابـزاري بسـازد    
دادن این کار ، آزمونی ساخت تا به وسیله آن کودکـان بهنجـار را از کودکـان عقـب     

بینه بر این فرضیه استوار بود که هر فـرد داراي یـک   آزمون. ماندة ذهنی تفکیک کند 
سـن عقلـی هـر فـرد بـا متوسـط       . است ) سن عقلی ( یا سن واقعی و یک ) سن زمانی (

6بـراي مثـال اگـر کـودك     . تواناییهاي هوش افراد یک گروه سنی خاص برابر اسـت  
5کودکـان  ساله اي حداکثر از عمدة پاسخ دادن به پرسشهاي آزمونی بر آید که بیشتر

سال است او از ایـن  5در این صورت سن عقلی وي . ساله قادر به گذراندن آن هستند 
. روش جایگاه نسبی افراد را مشخص می کرد 

T(ترمن  e r m a n (    روان شناسی امریکایی براي تعین هوشـبهر ، فرمـول دیگـري را
مطرح کرد که به این صورت است 

هوشبهر =
زماسن
سن

 100
خواهـد  66ساله اي که یک سال عقب ماندگی دارد هوشبهري برابر 3کودك : مثال 

100=66.                                                               داشت
3
هوشبهر=    2

رف کردن اشکال فرمهاي قبلی در فرمهاي تجدید نظر شدة آزمون براي بر ط
انتشار یافت روش ) آخرین فرم ( 1984و دیگري در 1960استنفورد بینه که یکی در 
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در این آزمون اقتباس از وکسلر ، هوشبهر انحرافی مورد . دیگري به کار گرفته شد 
سطح عملکرد هوشی هر فرد بر اساس هوشبهر انحرافی می توان. استفاده قرار گرفت 

هوشبهر انحرافی نمره اي است که در آن میانگین . را با گروههاي سنی مقایسه کرد 
بینه –و در آزمون استنفورد 15و انحراف معیار در آزمون و کسلر برابر 100برابر 
کسانی که در آزمون هوش بیش از دو انحراف معیار پائین تر از . است 16برابر 

بر عکس . نمره بگیرند ، به عنوان افراد عقب ماندة ذهنی طبقه بندي می شوندمیانگین 
کسانی که بیش از دو انحراف معیار باالتر از میانگین نمره بگیرند به عنوان افراد سر 

مثالً هوشبهر یک کودك عقب مانده در آزمون و کسلر . آمد طبقه بندي می شوند 
.               است 70پائین تر از   70152100( 

132بینـه  بـاالتر  از   –همچنین هوشبهر یک کودك سر آمد در آزمـون اسـتنفور د      
.                                                                         است   132162100( 

)1376شریفی ، (

Ide ntityهویت                                                                                 
در مطالعه شخصیت ، خود اساسی و مستمر فرد ، مفهوم درونی و ذهنی از خـویش  -1
…ه عنوان یک شخص مثل هویت جنسی ، قومی یا گروهی و   ب

رابطه بین دو یا چند جزء ، به گونه اي که هر یـک مـی توانـد در یـک     –در منطق -2
.قیاس صوري جانشین دیگري شود ، بی آنکه ارزش واقعی آن تغییر یابد 

)1373پور افکاري ، ( 

Gender  identityهویت جنسی               
هویت جنسی مفهومی است که شخص به عنوان مرد یا زن از خود پیـدا مـی کنـد و    

.یکی از عناصر مهم خویشتن او را تشکیل می دهد
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هویت جنسـی کـودك ، بـر نقـش عقـده هـاي       نظریه روانکاوي ، در شکل گیري -
.ادیب و الکترا تاکید دارد 

نظریه یاد گیري اجتماعی ، در شکل گیري هویت جنسی ،بر نقش تقویت انتخـابی  -
. و تقلید تاکید دارد 

طبق نظریه شناختی ، کودك ابتدا خود را به عنوان پسر یا دختر می شناسـد  و بعـد   -
.خود را یاد بگیرد و بر آنها مسلط شود سعی می کند رفتار هاي مناسب جنسی

)1379گنجی  ، (

Hypothalamusهیپو تاالموس                                                            
این ناحیه ارتباطات گسترده اي . یۀ مغز قرار دارد نا حیۀ کوچکی است که نزدیک پا

هیپوتـاالموس شـامل تعـدادي از هسـته     . با سایر قسمتهاي مغز پیشین و مغـز میـانی دارد   
است که آسیب به هر یک منجـر بـه ناهنجاریهـایی در    ) دسته أي از نرونها ( هاي مجزا 

یدن ، تنظـیم حـرارت ،   مثـل خـوردن ، نوشـ   ) حداقل یک رفتار ( رفتار هاي بر انگیخته 
هیپوتاالموس با تاثیر گذاري بر . رفتار جنسی ، مبارزه یا تغییر در سطح فعالیت می شود 

)1989کاالت ، .                             ( غدة هیپوفیز ، ترشح هورمونها را تنظیم می کند 

Hippocampusهیپو کا مپوس                                                   
هیپو کامپ داخلی ترین بخش لوب گیجگاهی در جائی است که این لـوب ابتـدا بـه    

سطح زیرین مغز و سپس به طرف بـاال تـا مـی خـورد و بـه سـطح زیـرین بطـن جـانبی                  
. دو هیپو کامپ براي در مان صرع در تعدادي از بیماران بر داشـته شـده انـد    . می رسد 

عمل اثري بر روي حافظه شخص براي اطالعات انبار شـده در مغـز قبـل از خـارج     این
اما بعد از خارج کردن آنهـا ، ایـن افـراد توانـایی بسـیار کمـی       . کردن هیپوکامپها ندارد

براي ذخیره انواع زبانی و عالمتی حافظه هادر حافظـه  دراز مـدت یـا حتـی در حافظـه      
لذا این افـراد قـادر بـه بـر قـراري      . ل بکشد دارند کوتاه مدتی که بیش از چند دقیقه طو
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حافظه هاي دراز مدت جدید براي آن دسته از انواع اطالعـات نیسـتند کـه پایـه هـوش      
. راتشکیل می دهد 

)1991گایتون ، ( 
االموس و کرتکس مغزي یعنی نزدیک قسمت پشتی مغز پیشین قرار هیپوکامپ بین ت

F) ( طـاق  ( دو دسته تارهاي اصلی بنام فور نـیکس  . دارد    o r n ix (  فیمبـر )  حاشـیه (
F im b r ia هیمپوکامپ را به هیپو تا ال موس و ساختارهاي دیگر مرتبط می کنند .

)1989کاالت  ،  ( 

Emotionهیجان                                                                                  
هر ئنوع تجربه ذهنی ، حالت عاطفی یا احساساتی که به طور هشیار و به طـور ذهنـی   

و بـا تظـاهرات عینـی         ) ، تـرس ، اضـطراب   مثل عشق ، نفرت ، محبت( تجربه می شود 
وقتـی شـخص از نظـر    . همـراه اسـت   ) …مثل پریدگی رنگ ، سرخ شـدن چهـره و   ( 

هیجانی تحریک می شود ، تجربه هایی مثل خوشی ، تهییج ، غم ، ترس و اضـطراب و  
)1374تچی ، ساع.                                                    ( به او دست می دهد …
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» ي « 

Neuron)                                                   سلول عصبی ( یاخته عصبی 
این یاختـه واحـد   . یاخته عصبی ، یاخته اي است که مخصوص تبادل اطالعات است 

. کار کردي اصلی مغز و دستگاه عصبی است 
یاختـه عصـبی تشـکیل شـده انـد و در انـدامهاي       یاخته هاي عصبی حسی از یک نوع

وجود دارند و اطالعات را بـه مغـز   ) چشم ، گوش ، پوست ، زبان و بینی ( گیرندة بدن 
سایر انواع یاخته هاي عصبی شامل یاخته هاي عصبی ارتباطی و یاخته . انتقال می دهند 

حسـی را بـا   یاخته هاي عصبی ارتباطی یا خته هـاي عصـبی   . هاي عصبی حرکتی است 
یاخته هاي عصبی حرکتی ارتباط می دهند و یاخته هاي عصبی حرکتی اطالعات را بـه  

یک یاخته عصبی ، یک یاختـۀ زنـدة واحـد اسـت ، امـا بـه       . غدد و ماهیچه ها می برند 
جسم یاختـه  . دندریت به جسم یاخته خبر می برد . ساختارهاي مجزایی تقسیم می شود 

اکسون در انتهاي جسم یاخته قـرار دارد کـه بـه صـورت     . خود شامل هسته یاخته است 
رشته اي نخ مانند است و اطالعات را به یاختۀ عصبی دیگر یـا یـک غـده و یـا ماهیچـه      

یاخته هاي عصبی از طریق پیوند گاههایی موسوم به سینا پس با هم ار تبـاط  . می رساند 
)1370برونو  ،  ( .                                              دارند 

Recallیاد آوري                                                                                  
یـاد آوري اغلـب   . یکی از خصوصیات یاد آوري بازسازي اطالعات از حافظه است 

سازي به تشـخیص و مطابقـت اطالعـات    در برابر حافظۀ بازشناسی است که به جاي باز
اهمیت باز سازي اطالعات براي یاد . موجود در حافظه با اطالعات جدیدي می پردازد 

پدیـد مـی آورد   ) مثالً عکسـها  ( آوري ، مشکالتی را در باب مطالعۀ یاد آوري مطالب 
ل این عامـ . به طوریکه حتی وقتی فشاري بر روي حافظه نباشد ، بازسازي ضعیف است 
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احتماالً موجب نشده تحقیقات مربوط به یاد آوري به اسـتفاده از نمادهـاي زبـانی قابـل     
بـاز ســازي بــراي یــاد آوري از قبیــل حــروف ، اعــداد ، کلمــات ، جمــالت و داســتانها  

مسلم است که مطالب کالمی در تحقیقـات یـاد آوري نقـش تعیـین     . گرایش پیدا کند 
:  توان دو روش اصـلی را از یکـدیگر تمیـز داد    در آزمایش یاد آوري می. کننده دارد 

براي اطالعات بیشـتر بـه یـاد آوري بـا نشـانه و      . ( یاد آوري آزاد -یا د آوري با نشانه 
)1944آیسنک  ، ) .                                                               ( آزاد مراجعه نمایید 

Free  recallیاد آوري آزاد               
براي مثال در آزمایش یـاد آوري بـا نشـانه    . در یاد آوري آزاد نشانه ها وجود ندارند 

به طـوري کـه در هـر زوج ، یکـی از     . ممکن است به فرد ده زوج واژه نشان داده شود 
دیگـر در آزمـایش یـاد آوري آزاد ممکـن     از سـوي  . واژه ها نشانۀ واژه دیگري باشـد  

است به فرد فقط ده واژه داده شود و از او خواسته شود همـۀ ده واژه را مجـدداً بـازگو    
در روش یاد آوري آزاد ، نقش فر آیند هاي بازیابی به ایـن شـکل آشـکار نمـی     . کند 
)1944آیسنک      ( .                                                                شود 

یک روش تجربی در پژو هش هاي حافظه که در آن آزمودنی مـی توانـد اقالمـی را    
. که براي حفظ کردن به او داده شده به هر ترتیبی که مایل است به خاطر آورد 

)1373فکاري  پور ا( 

Clued  recallیاد آوري با نشانه                                                           
اطالعاتی که به نحوي با اطالعات قابـل بـاز   ( در یاد آوري با نشانه ، نشانه یا اشاراتی 

با تغیـر تعـداد و   .به هنگام یاد آوري در اختیار فرد قرار می گیرد ). سازي ارتباط دارد 
ماهیت نشانه هایی که در یاد آوري با نشانه وجود دارد ، می توان نشان داد که احتمـال  
موفقیت در یاد آوري به نتیجۀ فر آیند هاي مختلف باز یابی بستگی دارد که ذنجیر وار 

)1994، آلسینک.                                                            ( روي می دهد 
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Amnesiaیاد زودودگی                                                                       
آمنز یا اصطالحی کلی است که هر نوع نقص یا فقدان موقتی یا دائمـی در حافظـه را   

در نوع روانزاد آن اغلب موارد نقص حافظه به یک رویـداد بـه غایـت    . شامل می شود 
نوع افراطی و نادر آن گریز . در زندگی ، مثل فقدان یک عزیز ، مربوط می شود منفی

F   u g u e         است که در آن بیماران فرامـوش مـی کننـد کـه چـه کسـی هسـتند و حتـی
ممکن اسـت هویـت جدیـدي بـراي خـود قائـل شـوند ، نـوع شـایعتر ، بیماریهـاي یـاد            

S(   زدودگی هیستر یک گزینشی   e l e c tiv e   h y s te r i c a l a m n e s ia ( است که
شخص مبتال به آن نمی تواند حوادث نا گـوار را بـه خـاطر آورد کـه شـایعترین نمونـه       
هاي آن بیماري یاد زودودگی به سبب جنگ و بیماري یاد زدودگی بـه سـبب جنایـت    

. خشونت بار است 
)1944آیسنک   ،  ( 

این زوال همیشگی نیسـت بلکـه بـا رفـع یـاد      . زوال همه یا بخشی از خاطرات گذشته 
.  زوددگی ، خاطرات فراموش شده دوباره به خاطر می آید 

)1983هیلگارد و اتکینسون ، ( 

Learningیري                                                                            یاد گ
یادگیري به طور کلی فعالیتی دگر گون ساز است که افراد را براي مقابلـه بـا رویـداد    
ها و سازش با محیط آماده می سازد و در موقعیتهاي مختلف و در اکثر سطوح زندگی 

زتابهاي شرطی جانوران پست تا فرایند هاي پیچیده شناختی افـراد آدمـی   حیوانی ، از با
.رخ می دهد 

و یکـی از   . یادگیري در واقع هم ، یک رشته فرایند اسـت و هـم فـر آورده تجربـه هـا      
. مهمترین شیوه هاي رشد و پیشرفت آدمی به شمار می آید 

)1375در ویل  ،  ( 



آي آر.بوکیــ ها - اصطالح نامه روانشناسی 1391

١٦٢

ایـن  . یاد گیري تغیري دائمی در رفتار است که در نتیجه تجربه و تمرین رخ مـی دهـد   
تغیر قابل استناد به عوامل فیزیو لو ژیکـی نظیـر خسـتگی یـا مصـرف دارو و نیـرو هـاي        

.نمی باشد » تکامل جسمانی« مکانیکی نظیر لغزیدن و همین طور ناشی از رسش 
) 1374لطف آبادي  ،  ( 

Meaningful  learningیاد گیري معنایی                                            
قـبالً آموختـه شـده    یادگیري معنایی از راه ایجاد ارتباط بـین مطالـب تـازه و مطالـب     

یـاد  . یعنی بین مطالب قبلی و جدید نوعی ارتبـاط بـر قـرار مـی گـردد      . ایجاد می شود 
گیري معنایی مستلزم آن است که یاد گیرنده از قبل مفاهیمی را که مفهوم جدیـد قابـل   

وقتی که مطالب تـازه وارد سـاخت شـناختی مـی     . ربط دادن به آن است آموخته باشد 
آنها در جاي مناسب خـود و در زیـر مطالـب جـامع و کلـی قـرار مـی        شوند هر یک از 

سـیف  ،  .      ( اگر این امر میسر باشد یـاد گیـري معنـا دار صـورت مـی گیـرد       . گیرند 
1379(

1378نشر پردیس ، : تهران . روانشناسی رشد . احدي ، حسن ؛ جمهري ، فرهاد -1
ناسـی عمـومی دوره کـاردانی    روانش. احمدي ، علی اصغر ؛ فراهانی ، محمد نقـی  -2

1370تربیت معلم ، چاپ پیک ایران ، 
.1375نشر آگاه ، : تهران ) . 1(آسیب شناسی روانی . آزاد ، حسین -3
.1375نشر پیام نور ، : تهران ) . 2(آزاد ، حسین ، آسیب شناسی روانی -4
علینقــی . (فــر هنــگ توصــیفی روانشناســی شــناختی  ) . 1944(آیســنک ، مایکــل -5

.1379نشرنی ، : ، تهران )زي و دیگران ، متر جمان خرا
چـاپ نوبهـار ،   : واژه نامـه روانشناسـی ، تهـران    .  براهنی ، محمد نقی و همکـاران  -6

1370 .
فرزانه طاهري و مهشید یـا سـایی ،   . ( فرهنگ توصیفی روانشناسی . برونو ، فرانک -7

.1370نشر طرح نو ، بهار : ، تهران )مترجمان 



آي آر.بوکیــ ها - اصطالح نامه روانشناسی 1391

١٦٣

راهنمـاي آمـاري و   . گرد ، اسـماعیل ؛ مـداحی ، محمـد ابـراهیم و همکـاران      بیا بان-8
Dتشخیص اختالالت روانی انجمـن روانپزشـکان امریکـا      S M IV .  نشـر  : تهـران

.1375دانشگاه شاهد ، 
1367. روانشناسی رشد . پارسا ، محمد -9

ت نشر انتشـارا . نظریه کاربرد و آزمونهاي هوش و شخصیت . حسن پاشا ، شریفی -10
. 1376علمی ، 

پروین کدیور و جـوادي ، متـر   ) . ( 2(روانشناسی شخصیت . أي . پروین ، الرنس -11
.نشر رسا : ، تهران 1374) جمان 

تهـران ؛ نشـر   . فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشـکی  …پور افکاري ، نصرت ا -12
1373جهاد دانشگاهی ، 

نشـر احـرار ،   : تبریـز  . ه هـا  فرهنـگ واژ . حسین نسب ، داود ؛ علی اقـدام ، اصـغر   -13
1375

، تهران ) محمد پارسا ، مترجم . ( کاربرد روانشناسی در تدریس . در ویل ، لیونور -14
1375انتشارات بعثت ، . 

: تهـران  . احتماالت و آمار کار بردي در روانشناسی و علوم تربیتـی  . دالور ، علی -15
.1378نشر رشد ، 

ــام  -16 ــد ، ویلی ــکی  فره) . 1956( دورلن ــگ پزش ــیس ( ن ــی –انگل ــد ) . ( فارس محم
1372نشر ققنوس ، : تهران ) هوشمند ویژه ، مترجم 

، سال سوم نظام جدیـد آمـوزش متوسـط ، رشـته ادبیـات و علـوم       ) 3(زبان فارسی -17
.1381: انسانی ، تهران 

بهمـن  ) . (2(روانشناسی مرضی جلـد  . سارا سون ، ایروین جی ؛ سارا سون ، باربارا -18
.1378نشر رشد ، : ، تهران ) یان و همکاران ، مترجمان نجار

نشـر  : تهـران  ) . نظریه هـا و راهبـرد هـا    ( ساعتچی ، محمود مشاوره و رواند رمانی -19
.1377ویرایش ، 
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نشـر ویـرایش ،   : تهـران  . ساعتچی ، محمود روانشناسی کـار بـردي بـراي مـدیران     -20
1374.

1373نشر آواي نور ، . اسی اجتماعی در آمدي بر روانشن. ستوده ، هدایت اله -21
: ، تهـران  ) حسن مرتضوي ، متـرجم  . ( یادگیري و کنترل حرکتی . سیج ، جورج -22

.1378نشر سنبله ، 
.1379موسسه انتشارات آگاه ، : تهران . روانشناسی پرورشی . سیف ، علی اکبر -23
1375، نشر سمت : تهران ) . 1(سیف ، سوسن و همکاران ، روانشناسی رشد -24
انتشـارات  : تهـران  . دانش آموزان استثنایی . سیف نراقی ، مریم ؛ نادري ، عزت اله -25

1373امیر کبیر ، 
روانشناسی و آموزش کودکـان اسـتثنایی ،   . سیف نراقی ، مریم ؛ نادري ، عزت اله -26

1380نشر ارسباران ، : تهران 
فرهنـگ و ارشـاد   نشـر وزارت . شرفی ، محمد رضا ، مراحل رشد و تحـول انسـان   -27

1368اسالمی ، 
1364نشر امیر کبیر ، : تهران . فرهنگ علوم رفتاري . شعاري نژاد ، علی اکبر -28
نشـر رشـد ،   : راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفـه اي ، تهـران   …شفیع آبادي ، عبدا-29

1375
علـی  ( تاریخ روانشناسی نوین       ) . 1987( شولتز ، دوان پی ؛ شولتز ، سیدنی الن -30

.1375نشر رشد ، : ، تهران ) اکبر سیف و همکاران 
یحیی سـید محمـدي ، متـرجم    . ( نظریه هاي شخصیت ) . 1998( شولتز ، دوان پی -31
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