
 emotional واکنش هیجانی

reaction 
 فصل

chapter  

 emotional های هیجانیواکنش

reactions 
 زمینه، معرفی

introduction  

 emotional اختالالت هیجانی

disorder 
 مختصر

brief  

 فکر
thought  تاریخ 

history  

 گیریشکل
formation  روح و روان 

psych 

 شکل
form منطقی 

logy 

 هیجانیاختاللت 
depression   

 اختالالت هیجانی
anxiety  تعریف 

defined  

 وسواس فکری
OCD علوم پایه 

science  

 وسواس فکری و عملی
observe 

compulsive 

disorder  
 ذهن

mind  

 emotional 

disorder  
 ذهنی

mental  

 disorders 

psychological  
 شناسیروان

psychology  

 
disorders mental  مغز 

brain  

 بیماری، اختالل
illness = disorder  انسان 

human  

های برای بیماری

 انسان گرایی  illness جسمی
humanistic  

 رفتار  disorder های روانیبرای بیماری
behavior 

اختاللت تفکر )پرش 

افکار از یک موضوع به 

 موضوع دیگر(
thought disorder  

مرتبط بودن، ارتباط 

 concern اشتند

 هذیان
delusion  شامل شدن 

involves  

 شخصی، انفرادی
individual  sensation  



گانه احساس پنج  reaction واکنش

)مرکزش حواس مانند 

دیدن، بوییدن، چشیدن، 

 شنیدن و المسه
 language زبان

 ی،واکنش افراط

 عاطفه )مرکزش مغز( over reaction یدالعمل شدعکس
feeling 

 کردن شناسایی
indentifying حافظه 

memory  

 یتیهو اطالعات
indentity data یجانه 

emotion 

 همانندسازی
indentification گروه 

group  

 = therapy درمان

treatment 
 یگروه درمان

group therapy  

 کردن درمان
treating کردن مشاهده 

observing  

 یروان یشناس آسیب
treatment بهنجار 

normal 

 ییگرا رفتار
behaviorism  نابهنجار 

abnormal  

 مرحله
stages تعامل 

interaction  

 (ی)اصطالح پزشک معتاد
addict بر عالوه 

in addition  

 abnormal نابهنجار رفتار

behavior 
  

کسی که به مواد یا دارو اعتیاد دارد )اصطالح 

 drug abuse = drug dependent روانشناسی(

 کند.معتادی که هرچه گیرش بیاید، استفاده می
polydrug = mubtey drug 

 آسیب شناسی روانی
psychopathology abnormal  

 زمینه روانشناسی )پاراگراف اول( 1فصل 

 تاریخچه مختصری از روان شناسی

 شود.عنوان علم ذهن و رفتار انسان تعریف میروانشناسی به -

 کند.(ارای چنین اعمالی است )چرا انسان چنین و چنان میست که انسان چرا دروانشناسی مرتبط ا -



 ت.گیری افکار اسهای هیجانی و شکلگانۀ زبان، حافظه، واکنشروانشناسی شامل مطالعه حواس پنج -

 کند.روانشناسی رفتارهای فرد و گروهی انسان را از طریق مشاهدۀ تعامل بهنجار انسان مطالعه می -

 کند رفتار نابهنجار را.ی و درمان میآن شناسایعالوه بر  -

 باشد.این متن تأکیدی از روانشناسی در زمینۀ پزشکی می -

 شغال کردنا
occupation  شود، شامل می

 گیرددربرمی
consists 

 accusation یشغل درمان 

therapy 
 even as late as the یانتا پا حتی

end 
 پیش علمی

pre-scientific 

 اههریش
roots علمی 

scientific  

 قرن
century  دوران 

epoch 

 هنوز
still مربوط 

relating 

 نظر گرفته شده در
regardad گرفتار 

preo ccupied 

 شاخه
branch  فیلسوفان 

philosophers 

 کندیم فرض
assumes مانند 

suchas 

 scientific یعلم یشناس روش

methodology  
 ارسطو

aristotle 

 هیجنت
result افالطون 

plato 

 تدریجی
gradul رویکرد 

approach  

 از تغییر
shift form فلسفی 

philosophical  

 مکان تغییر
shift نگهداری 

maintained  

 گذشته در
over the last اکثریت 

majority 

 هاقرن
centuries  رشته 

filed 

 کاهش
reduced عنوان حتی به 

even as 

 اصلی  
main  



 )پاراگراف دوم(

 شود.های عملی و غیرعملی میتاریخچۀ روانشناسی شامل دوره -

 ای افالطون و ارسطو را مشغول کرده برای هزاران سالفالسفهسؤاالت مرتبط با ذهن و رفتار انسان،  -

 این ویکرد فلسفی به مطالعۀ رفتار انسان برای دوره های طوالنی از تاریخ باقی ماند. -

 شد.ای از فلسفه محسوب میسی همچنان شاخه، روانشنا19رن حتی تا پایان ق -

های گیرد و در نتیجه از ریشهنظر میرویکرد مدرن به روانشناسی، بیشتر روش شناسی علمی را در  -

 فلسفی در طول دو قرن اخیر تغییر جهت داده است.

 توان در چهار مرحله خالصه کرد.تاریخ روانشناسی را می -

 در طول این زمان
during this time  دستگاه 

apparatus  

 انفجار
explosion  شودتوصیف می 

characterized  

 پیشرفت
development  غیرعملی 

non-scientific  

 شیمی
chemistry  موضوع 

themes 

 زیست شناسی
biology  مربوط 

related  

 روانکاوی
psychoanalysis  دین، مذهب 

religion  

 مذهبی معنوی
spiritual religious   بسیار مذهبی شدن )در

حالت اسکیزوفرنی 

 شود(مشاهده می

hyperreligiost 
 یروحان 

spiritual  

 scientific یعلم دیدگاه

perspective  
 شناسی(اساطیر )اسطوره 

mythology 

 احساسات
feeling  روح 

soul 

 تمرکز
focusing  منطقی 

rational  

 یآگاه هوشیاری،
consciousness  باور، اعتقاد 

belief 

 self خودآگاهی

consciousness  
 باورهای منطقی

rational belief 

 half یاریهوش نیمه

consciousness  
 باورهای غیرمنطقی

irrational belief 



-pre خودآگاه نیمه

consciousness  
 the underlying باورهای اصلی

belief 
 sub یارناهش ناخودگاه،

consciousness  
 اصلی

underlying 

 یدگرگون تحول،
transformation  تنظیم کننده 

regulator 

 توجه
attention  فعالیت 

activity  

 رخ داده است
accurred مفاهیم 

concepts  

 آغاز
the beiginning of مفهوم سازی 

conceptualization 

 شده یریگاندازه
measured تغییر اساسی fundamental 

change  
 یریاندازه گ قابل

measurable نشان دهنده 
reflects 

 هاپاسخ
responses دوران 

era 

 محدود
limited  گیریاندازه 

measurement 

 هامحرک
stimuli  گیریغیرقابل اندازه 

unmeasurable  

 immediate یفور تجربۀ

experience  
 دو نفر

two individuals  

 فوری
immediate  مرتبط 

associated 

 شده معرفی
referred تجربی 

experimental  

 ییگرا ساختار
structuralism  توسعه یافته 

developed  

 ساختار
structure  تحقیق، پژوهش 

research  

 ذهنی
mental  معتقد 

believed  

 یروان زندگی
mental life  بدین ترتیب 

thus 

 افشا شد
disclosed ابداع شده 

divised 

 دافشاییوخ
self-disclosed اصول گرایی 

fundamentalism 

 دلیل گرایی  
rationalization 

  stages of development مراحل رشد 



 characterized = described شودتوصیف می

 موضوع، زمینه،حیطه
filed = era = major = course  

 مراحل روانشناسی 

شود با رویکردهای غیرعلمی در مسیح(: این مراحل توصیف مید قرن قبل از میال 6یا  7مرحلۀ اول ) ( 1

این حوزه. موضوعات مورد مطالعه مرتبط بودند به مذهب، اساطیر یا روح، اگرچه برخی مفاهیم عقالنی 

 هم وجود داشته است. باور اصلی این بود که روح تنظیم کنندۀ فعالیت و رفتار است.

دوران( نشان دهنده یا انعکاس دهندۀ تغییر بنیادین در ر )قرن(: این عص 19یا  18مرحله دوم ) ( 2

 رویکردی است که توسط روانشناسان اتخاذ شده است.

 ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی های در طی این دوره توسعه پیدا کرد، انفجار علمی در زمینه -

زهای علمی و نداهای مذهبی معنوی به چشم اهمچنین روانشناسی تمرکزش را از مطالعۀ زمینه -

 هت داد.جآگاهیی تغییر 

به احساسات، هیجانات و تفکر رخ داد، آغاز روانشناسی علمی اتفاق افتاد در آلمان این تحول باتوجه -

 همراه با دو نفر، ویلهم وونت و ویلیام جیمز.

گیرند. چون اولین آزمایشگاه تحقیقاتی وونت پدر علم روانشناسی علمی یا تجربی در نظر می -

 ایجاد کرد. 1871هشی( روان شناختی را در دانشگاه الیپزیک آلمان در سال پژو)

گیری گیری کرد و بدین ترتیب دستگاه جدیدی برای اندازهتوان اندازهاو معتقد بود که ذهنه را می -

 ها ابداع کرد.ها و پاسخمحرک

 روانشناسی وونت محدود به مطالعه تجربی بالفاصله بود. -

عنوان ساختار گرایی زیرا اعتقاد بر این داشت که ساختار زندگی روانی را د بهی شرویکرد او معرف -

 گیری تجربه بالفاصله آشکار کرد.توان از طریق اندازهمی

وشت یا به رشته تحریر ن

 درآورد
wrote کتاب کار 

text book  



 کارکرد گرایی
functionalism  )ظاهر شدن )چاپ کرد 

oppeared 

 یکپارچهنقش 
integral role  دریافت شد 

received  

 هویت
indentity )تحسین )اعتبار 

acclaim  

 هدف
scope مرتبط بودن 

concerned  

 در نظر گرفته شده
considered  ًنسبتا 

rather  

 کارکرد گرا
functionalist  کارکرد 

function  

 باید 
foundation  از این روانشناسی 

therefore  

 هر دو
both  با فرض این که 

assuming 

 از هر دو
of both ایفا کردن 

played 

 ویلیام جیمز یک آمریکایی ساکن در آلمان اولین کتاب را در زمینۀ روانشناسی به رشته تحریر درآورد. -

)اعتبار( جهانی ارائه شد )چاپ شد( و تحسین  1890اصول روانشناسی جیمز در دو نسخه در سال  -

 دریافت کرد.

گرفت )بلکه با عملکردش مز با ساختار ذهنه مرتبط نبود بلکه عملکردش را در نظر میاسی جیروانشن -

 مرتبط بود(.

 بنابراین، به کارکرد گرایی معروف شد. )بر این اساس آن را کارکرد گرایی نامیدند.( -

 انشناسی ایفا کرد.ای در گسترش )رشد( هویت و هدف روکار او نقش یکپارچه -

دانند؛ زیرا دیدگاه کارکرد گرایانه او پایه و اساس روانشناسی می نشناسی آمریکاییجیمز را پدر روا -

 آمریکایی و مدرن بود.

 بیعتط
nature رفتار گرایی 

behaviorism  

 گرایانههدف، واقع
objective  اعتراض، قد علم کردن 

protest  

 پاسخ -محرک 
stimulus-response  در برابر 

against  

 دهمعرفی ش
referred نکته 

point  



 تأکید
emphasis  نکته اصلی 

main point  

 رویداد
event ها، اصولاصل 

principles 

 انگیزدبرمی
arouses آشکار 

overt 

 پاسخ
response  قابل مشاهده 

observable  

 رهبر
leader  رفتار گرایان 

behaviorist  

 استدالل، بحث کرد
argued جنبش 

movement  

 یرش مثبت بدون قید و شرطذپ
unconditional positive regards 

 (: رفتار گرایی در برابر مطالعات در مورد آگاهی قد علم کرد.20تا  19رفتار )قرن  -مرحلۀ سوم  ( 3

تنها از طریق مشاهدۀ رفتار آشکار ممکن نکتۀ اصلی رفتار گرایی این است که اصول روان شناختی  -

 یابد.است و توسعه می

بی واتسون، رهبر نهضت رفتار گرایی استدالل کرد که برای این که روانشناسی یک علم باشد، ن جا -

 ها را در طبیعت مطالعه کند.درست مانند سایر علوم، باید مبتنی بر اطالعات عینی باشد و انسان

، به شودشناخته می S-Rپاسخ یا روانشناسی  -اغلب به روانشناسی محرک روانشناسی رفتار گرایی  -

انگیزند و واکنشی که واکنش ارگانیسم را هایی که رفتار را برمید آن بر مشاهده محرکدلیل تأکی

 گیرد.دربرمی

 قدمم
precced دومین 

second  

 یابدافزایش می
increasing  تأثیرگذار 

influential  

 احتمال
likelihood  دانشمند 

scientist 

 تکرار
recur شرطی سازی 

conditioning  

 به همین ترتیب
likewise  

درخواست دادن، وادار 

 کردن
apply  

 منفی
negative  تحقیق و بررسی 

investigation  

 مجازات
punishment  اندیشه، ایده 

idea  



 ترک کردن
withdrawal  خارجی 

external  

 کاهش دادن
reduce  محرک 

stimuli  

 قبل از
preceding حفظ کردن 

sustion 

 negative ت منفیویتق

reinforcements 
 لبخندها

smiles 

 ترک غذا
food withdrawal  آزادی 

freedom  

 منجر شد
led to محیطی 

environmental  

 positive تقویت مثبت
reinforcement  

موقعیت، شرایط، 

 هامحرک
circumstances  

 ارائه دادن  reinforcement تقویت
server  

 optimistic = positivity  

 pestimistic = negativity 

 دومین دانشمند تأثیرگذار رفتار گرایی بود بی اف اسکینر -

 کرد.ها قرار گرفت. پاولوف در زمینۀ شرطی سازی تحقیق او تحت تأثیر پاولف با سگ -

ونی های بیراسکینر را وادار کرد اصول رفتار گرایانه پژوهش عینی را به این ایده برساند که محرک -

 توانند رفتار را توسعه )تقویت( و حفظ کنند.می

عنوان تقویت کنند قبل از تواند بهای است که لبخند، غذا، آزادی و سایر شرایط محیطی میاین ایده -

 ها رادهد احتمال تکرار آناین افزایش میکند؛ بنابررفتار عمل می

تواند احتمال تکرار رفتار قبل را ، میبه همین ترتیب تقویت منفی، مانند تنبیه یا محدودیت غذا -

 کاهش دهد.

 رویاها
dreams  روان 

psycho 

 اصلی، اساسی
fundamental  روان کاوی 

psychoanalysis  

 هادرگیری
conflicts مبتنی 

based  



 عملکرد
functioning  فرض 

premise 

 بالغ، بزرگسال
adult تأثیرگذار 

influenced 

 شخصیت بالغ
adult personality  تعارضات 

conflicts 

 با توجه، بر اساس
according  که 

which  

 به طور قابل توجه
significantly  

منتقل شدن، سقوط 

 کرد
relegated 

 گسترش، رشد
development  ناخودآگاه 

unconscious  

 روان پزشکی
psychiatry حوزه 

sphere  

 اجتماعی
social  شامل 

includes  

 اعیعلوم اجتم
social sciences بررسی 

examination  

 هنر
art دوران کودکی 

childhood  

 ادبیات
literature تجربیات 

experiences 

 (: روانکاوی20روان )قرن  -مرحلۀ چهارم  ( 4

تواند تحت تأثیر تعارضات قرار نظریۀ روانکاوی زیگموند فروید بر این فرض استوار است که رفتار می -

 شوند.دآگاه منتقل میگیرد که به ناخو

مطالعه حوزۀ ناخودآگاه شامل بررسی رفتار، افکار، احساسات و تجربیات دوران کودکی از جمله رویاها  -

 است.

 گذارد.که تعارضات ناخودآگاه بر رفتار و عملکرد تأثیر می اصل اساسی این است -

 تحت تأثیر رشد کودکی است.به نظریۀ روانکاوی، به طور قابل توجهی شخصیت بالغ )بزرگسال( باتوجه -

، عالوه بر علوم اجتماعی روان پزشکینظریۀ روانکاوی تأثیر گذاشته است، هم بر روانشناسی و هم بر  -

 مدرن، هنر و ادبیات.

وقعیت، وضعیت، م

 شرایط
situation  ابعاد موقعیتی situation 

attribution  



 کل
whole ظرفیت 

capacity  

 شخصیت
person رشد شخصی 

personal growth  

 مجزا
distinctly  انتخاب 

choice 

 متفاوت
different  شودیافت نمی 

not found  

 جمع، مجموع
sum حیوانات 

animals 

 اجزای آن
of its part مرکز 

center 

 متخصص مغز و اعصاب
neurologist  مرتبط بودن 

concern  

 روان درمانگر
psychotherapist  اراده آزاد 

free will  

 
psychiatris تجدید آگاهانه conscious 

experience  
 

psychologist  لحظه 
moment  

 تشویش
tension به طور کلی 

generally  

 کل نگر
holistic دنبال کرد، پیروی کردن 

follow the 

 جبرگرایانه
determinism دستورالعمل 

dictum 

  
distinctly = distention 

است بر ظرفیت انسان برای رشد شخصی و انتخاب چیزی که در حیوانات ان گرا مبتنی روانشناسی انس -

 شود.دیگر یافت نمی

 اصلی مرتبط است با اراده آزاد و انتخابدر الگوی روانشناسی انسان گرا محور  -

به رهبری کارل راجرز، تأکید این مدل بر تجربۀ هوشیار است، به این معنی که عواطف در لحظه است،  -

 شود.ه ناخودآگاه که در روانکاوی یافت مین

کنند که کل شخص، کل موقعیت یا کل روانشناسان انسان گرا عموماً از این دستورالعمل پیروی می -

 آگاهی )هوشیاری( متفاوت )متمایز( از مجموع اجزای آن است.

 به طور گسترده
broadly  احساس و ادرارک perception and 

sensation  



 از جمله
including  روانشناسی شناختی cognitive 

psychology  
 فکر

though  اساسی، پایه 
basic  

 استراتژی )راهبردها(
strategies  فرایندهای ذهنی 

mental processes  

 حافظۀ بزرگسال
adult memory  ادراک 

perceiving  

 فردی
individual  به یاد آوردن 

remembering  

 تفاوت
differences به ویژه 

especially  

 درک
perception  تفکر 

thinking  

 غیره
and so on  دانش 

knowledge  

 فردیت یافتن
individuality شناخت 

cognition  

 درک، فهم thought افکار
understanding  

 
mental disorders رویکرد شناختی cognitive 

approach 
 درمان شناختی و رفتاری

cognitive behavior therapy = CBT 

بر درک و یادآوری و به در روانشناسی شناختی، اساسش مرتبط است به فرایندهای ذهنی، تمرکز  -

 ویژه تفکر

اصطالح شناخت به معنی دانش یا فهم است و روانشناسی شناختی مربوط به فرایندهای ذهنی است  -

 کنیم.که ما از طریق آن جهان خود را درک می

ای مبتنی است بر مطالعۀ فکر )اندیشه( در کودک، راهبردها در گستردهبه طور رویکرد شناختی  -

 های فردی و غیره.حافظه بزرگسال و ادراک در تفاوت

 traditional 

modem 
 غیرفعال

inactive  

 سنتی
traditional شوروی 

soriet 

 فرایند شناختی
cognitive process بیشترین 

most  

 مشاهده گردید
seen انگیزمگیر، شگفتشچ 

strikingly  



 جایگزین
alternative  

آشکار شدن، نمایان 

 شده است
represented 

 فرایند فعال
active process  نوع 

kind 

 کارگر
worker نظریۀ فعالیت 

theory of activity  

 که
whose ضد رفتار گرایی 

anti-behaviorism  

 ها )درون داد(ورودی
inputs ی افراطیرفتار گرای radical 

behaviorism  
 خروجی )برون داد(

outputs چالش 
challenge  

 ساخته شده
made اصطالح 

so called 

 مقررات
terms طرفدار انفعال 

radical passive 

 دمدمی )ناپایدار(
mood instability منفعل 

passive  

 وسواسی
obsessive احساس، مفهوم 

sense  

 attention deficit hyperactivity ش فعالیتوجهی پیاختالل کم
disorder (ADHD) 

 passive aggressive personality اختالل شخصیت منفعل مهاجم

disorder  
شود با نظریۀ فعالیت که نوعی ضدرفتار گرایی روانشناسی شوروی به طرز چشمگیری نشان داده می -

 فراطی او رارفتار گرایی به اصطالح ا کشدافراطی که به چالش میاست، یعنی رفتار گرایی 

 عنوان یک مدل منفعل از شناختشود بهفرایند شناختی، تلقی می S-Rدر این نظریه، الگوی سنتی  -

عنوان نوعی کارگر که درون داد و عنوان یک فرایند فعال، بهدیدگاه جایگزین این بود که انسان به -

 ک است.نظر فعالیت هستی قابل در برون داد آن فقط از

 گوناگون
diverse نکتۀ اصلی main point 

 عالیق، منافع
interests این جا here 

 تجربیات
experience  بندی(بندی )مقولهطبقه categorizes 

 ساختن، تبدیل کردن
make مسیر way 



 چند وجهی
pluralistic  به زبان ساده insimple terms 

 هاحترام، توج
respect  شرکت کننده participant 

 نظری
theoretical  انفرادی individual  

 هاروش
methods در نظر گرفتن view 

 جهت گیری
orientation  در او / او inhisorher 

 theoretical جهت گیری نظری

orientation  
 whereas در حالی که

 time place جهت در سه حالت

personal 
 tend تنتمایل داش

 پذیرنده
acceptur منفعل passive  

کند فرایند شناختی را بسیار بندی مینکتۀ اصلی در این جا این است که روانشناسی شوروی مقوله -

 متفاوت از روانشناسی آمریکایی.

رفتار و فرایندهای عنوان یک شرکت کنندۀ فعال در به زبان ساده، روانشناسان شوروی فرد را به -

 گیرند.در نظر میشان فکری

 عنوان پذیرنده یا ناظر منفعل در نظر بگیرند.نشناسان آمریکایی تمایل دارند فرد را بهکه روا در حالی -

کند روانشناسی را به علم چند عالیق و رویکردهای متنوع برای مطالعۀ رفتار و تجربۀ انسان معرفی می -

 وجهی.

ها و جهت به اهداف، روشاند، باتوجهیر قرار دادهروانشناسی امروزی را تحت تأثهمۀ رویکردهای بر  -

 گیری نظری.

 اصول  describe وصیف کردنت
tenets 

 روش علمی  understand درک کردن، فهمیدن
scientific method  

 = involves شامل predict پیش بینی

include  
 هاآوری دادهجمع  the using استفاده کردن

collecting data 

 آوریجمع along امتداد، همراه، کنار در
collecting  



بهره گرفتن، استفاده 

 کردن
employ هانظام، سیستم 

systematic  

 مشاهده critical انتقادی
observation  

ایجاد کردن، تولید  critical thinking تفکر انتقادی

 کننده
generating 

 skills هامهارت
توضیح دهنده، 

 روشنگرانه
explanatory 

 قابل آزمایش  further ربه عالوه، بیشت
testable 

 هافرضیه examine بررسی کردن
hypothesec 

 به صورت تجربی  information اطالعات
empirically  

 empirically آزمایش تجربی making ساختن

testing  

 آزمون فریاضیات judgments هاقضاوت
empirically 

testing 

hypotheses  
   decisions تصمیمات مهارت

 های مطالعۀ روانشناسیروش

آوری روانشناسی عبارت است از یک علم چون که مبتنی بر اصول علمی است، فرایندی که شامل جمع -

 شود.ها میداده

و فرایندهای قابل آزمایش، آزمون فرضیات و به کارگیری های روشنگرانه مشاهدۀ نظامند، ایجاد نظریه -

 بینیک و پیشمطالعات برای توصیف ادرا نتیجه

 های تفکر انتقادیبرند برای بررسی بیشتر اطالعات مهارتهمراه با روش علمی، روانشناسان به کار می -

 هامثال statistical آماری
primary 

 های ابتداییروش  evidence شواهد و مدارک
primary methods 

 experimental جربیهای تروش evidence based شوهد مدار
methods 

 طبیعت گرا reliable قابل اعتماد
nataralistic 



 nataralistic مشاهد طبیعتی validity روایی

observation 
 مورد survey نظرسنجی )پیمایش(

case 

 مطالعۀ موردی  
case study  

  psychological testing شناسیآزمون روان

 interospection = self analysis درون نگری، خودکاوی

 های ابتدایی مطالعه در روانشناسی عبارتند از:روش

 ها تجربیروش -

 مشاهدۀ طبیعی -

 مطالعۀ موردی -

 نظرسنجی )پیمایش( -

 آزمون روان شناختی -

 نگریدرون  -

 آماری -

 شواهد مدار، مبتنی بر شواهد -

 نیاد گراهاب
fundamentalists های تجربیروش 

experimental 

methods  

 اثبات
prove 

ن، به کار به دست آورد

 رودیم
acquires 

 رد
disprove دانش جدید new knowledge  

 پیشنهاد
proposed 

ادغام کردن، یکپارچه 

 کردن
integrate 

 proposed پیشنهادیفرضیۀ 

hypothesis  
  fundamental اساسی، اصلی، بنیادی

 عمومی، کلی
general  تشکیل formation  



 principle شنهاد شدهاصل پی

proposed  
  hypothesis فرضیه

 توضیح دادن
explain  قابل آزمایش testable  

 چگونه
how اتفاق، رخداد occurrence  

 جداجداگانه، از هم 
separate  پدیده phenomenon  

 حقایق
facts آزمایش experiments 

 نحوه ارتباط، مربوط
related پس then 

 sepreation اضطراب جدایی

anxiety 
 proposed = offer ه، پیشنهاد شدهه شدارائ

 مطالعات آزمایشی )تجربی(

 رود.کار میروش علمی که در جهت کسب دانش و یکپارچه سازی مشاهدات به  -

اساس این رویکرد شکل گیری یک فرضیه است که آزمون پذیر باشد برای یک اتفاق )رخداد( یا پدیده  -

 است.

 کند.رد می ت یااثباا فرضیه پیشنهادی را هسپس آزمایش -

شده است برای توضیح چگونگی  ارائهعنوان یک اصل کلی تعریف کرد که توان بهیک نظریه را می -

 ادی از حقایق جداگانهنحوۀ ارتباط تعد

 every هر  input variable تغیر ورودیم

  experiment آزمایش  dependent وابسته

 متغیر وابسته
dependent 

variable  
 types نوع

 variables متغیر outcom نتیجه

 independent مستقل  results نتایج

 مستقلمتغیر  experimenter آزمایش کننده، آزمونگر
independent 

variable 

 manipulated دستکاری  



 diagnosis and statistical manual تشخیص و راهنمای آماری اختاللت روانی

mental disorder (DSM) 
 راب فراگیراضط تاللاخ

generalized anxiety disorder (GAD) 

 هر آزمایش دو نوع متغیر دارد:

 شود )متغیر ورودی(توسط آزمایش کننده دستکاری میمتغیر مستقل: متغیری که  -

 بسته: متغیر نتیجه )نتایج آزمایش(وامتغیر  -

   naturally ه طور طبیعیب
action 

 نهرایاطبیعت گ  occurring نرخ داد
naturalistic 

 naturalistic مشاهدۀ طبیعت گرایانه  meaning به این معنی

observation 
 نظارت  manipulation دستکاری

monitoring 

 طبیعت  furthermore عالوه بر این
natural 

 = environment محیط provide فراهم کردن

miliea 
 املش  qualitative کیفیت

involves  

 more بیشتر
محاسبه کردن 

 )شمارش(
counting 

 مانند qualitative data های کیفیداده
such as 

 پرخاشگران opposed مخالف، مقابلمقایسه، 
aggressive 

 merely صرفاً
اعمال پرخشگرانه، 

 اعمال تهاجمی
aggressive 

 غیره  quantitative کمی
etc 

 مزایا information اطالعات
advantages 

 خودپایی action research یپژوهدام اق
self monitoring  

   self managment 

 passive-aggressive personality شخصیت منفعل مهاجماختاللالت 

disorder 



 مشاهدۀ طبیعی )طبیعت گرایانه( تحلیل و بررسی و رفتار در محیط طبیعی است. -

 گرانه )تهاجمی(، تعداد لبخندها و غیرهرخاشال پست مانند تعداد و اعماغلب شامل محاسبه رفتارها ا -

دهد، به این معنی که توسط مشاهده شده که به طور طبیعی رخ میمزایا: این روش مطالعه رفتار  -

 متحقق هیچ دستکاری وجود ندارد.

 ات صرفاً کمیهای کیفی بیشتری را ارائه دهد در مقایسه با اطالعتواند دادهعالوه بر این، می -

  limitations ها، معایبمحدودیت  coordinate کردنهماهنگ 

  present حاضر، وجود داشتن  multiple چندگانه

 as well همچنین  observers ناظر

 ناظران متعدد
multiple 

observers 
  even the حتی

 must حضور presence 

  someone کسی since از آن جا که

 cause علتث، باع  operationally لیاتیبه صورت عم

 alter تغییر دهید defind تعریف

 researcher’s محققان constitutes دهدتشکیل می

 beliefs قاید، باورها aggressive act عمل تهاجمی

 also نیز، همچنین e.g = for example برای مثال

 coordinate  دشوار difficult  

 ندگانهاختالالت شخصیت چ
multiple personality dist 

 borderline personality disorder شخصیت مرزی

(BPD)  
 هایی وجود دارد.ها: در مشاهدۀ طبیعی همچنان محدودیتمحدودیت



شود. گیرند، میمیتواند سبب تغییر رفتار کسانی که مورد مشاهده قررار گر میحتی حضور مشاهده -

گیرند، قرار می نی که مورد مشاهدهکسا شود تواند سببکند میمی )حتی حضور کسی که مشاهده

 رفتارشان را تغییر دهند.(

 تواند تغییر دهد مشاهداتشان راعقاید محققان همچنین می -

هماهنگ کردن چند ناظر، بسیار دشوار است؛ چون رفتارهای مشاهده شده باید به صورت عملیاتی  -

 د.(دهیعمل تهاجمی را تشکی متعریف شوند )برای مثال چه چیزی یک 

 معتاد
drug dependent  معتاد 

durg abuse 

 آوریجمع
gather  مطالعۀ موردی 

case study  

 گسترده
extensive یک مورد واحد 

single case 

 extensive اطاالعات گسترده

information  
 معموالً

typically  

 از نظر، هر دو
both دورۀ طوالنی 

extended period  

 کیفی
qualitative شناختیان ور additons 

psychological 
 کمک کننده ،مفید

helpful  هاتست 
testing  

 بهتر
better  اضافه بر، عالوه بر 

additons 

 درک
understanding  هاماحبه 

interviews  

 نمادر
rare مرتبط 

related  

 خاص
specific  کاربرد 

application  

 ثرمداخالت مؤ
intervention  اندرم 

treatment = cure 

 اصطالح
reform تعصب، سوگیری 

bias 

 مصاحبۀ بالینی
clinical interview  

therapy = remedy  

معتاد چندگانه در   

 مصرف
multi drug = poly 

drug 

 مطالعۀ موردی



 النییک مطالعۀ موردی مشاهده یک مورد واحد است، معموالً در یک دورۀ زمانی طو -

های روان شناختی، مصاحبه با شاهدات طبیعی باشد عالوه بر آزمونمل مد شاتوانمیاین روش  -

 اشخاصی که با موارد آزمایش مرتبط بودند و به کارگیری یه درمان

ای را، هم از نظر کیفی و کمی و تردهسآوری کند اطالعات گتواند جمعمزایا: یک مطالعۀ موردی می -

 داخالت مرثر بسیار خاصیا مادر موارد ندر درک بهتر  تواند مفید باشدمی

  limitations هامحدودیت  population معیتج

 severely به شدت consuming مصرف کننده

 limiting محدود کننده  time consuming وقت گیر، زمان بر

 generalization تعمیم دادن  techniques هاتکنیک

 rest تمید  including شامل

 involve درگیر کردن bias ری(تعصب )جانب دا

 clinical جمعیت بیمار

population  
 normal جمعیت نرمال

population  
  

reat of the sentence  

 ها:محدودیت

 کند تعمیم به مابقی جمعیت رافقط یک مورد درگیر است که به شدت محدود می -

های گری را که مخصوص تکنیکل دیمسائتواند درگیر کند می تواند بسیار زمان بد باشد وهمچنین می -

 مورد استفاده است، از جمله سوگیری متحقق

 survey نظرسنجی، پیمایش maybe مکنم

  credited اعتبار conducted انجام شود

 orgins منشأ، ریشه feed back بازخورد، پسخوراند

  intensive فشرده
روش نظرسنجی 

 )بررسی(
survey method  



  technique تکنیک interviews اهمصاحبه

 assessment  آوریجمع gathering  

 اختالل سلوک
conduct 

disorder  
  large number تعداد زیادی

 ضداجتماعی
antisocial 

personality 

disorder  

 user کاربر

 investigate بررسی responses هاپاسخ

 attitudes هانگرش sample نمونه

   
psychopharmacological 

 نظرسنجی:

داروین و گالتون به ریشۀ روش نظرسنجی اعتبار دادند )روش پیمایش اعتبار خود را از داروین و  -

 گالتون گرفته است(

 آوری اطالعات از تعداد زیادی کاربر است.نظرسنجی تکنیکی برای جمع -

 یت است.وسیع جمعها در یک نمونه پاسخها و سایر ها، نگرشایدهاین روش برای بررسی  -

های نظرسنجی ممکن است با یک کاغذ کوچک و مداد برای بازخورد از طریق تلفن، پست یا مصاحبه -

 فشرده انجام شود.

 steps مراحل size ندازها

  designing طراحی determine تعیین

 conducting اجرا  question سؤاالت

 listed تفهرس pre-test پیش آزمون

 follow به صورت، دنبال کردنی conduct هدایت

 captur ثبت کردن analyze the data هاتجزیه و تحلیل داده



تصمیم گرفتن )تعیین   collected آوری شدهجمع

 کردن(
decide 

  produce  target تهیه )تولید(

  target population هدفجامعۀ  report گزارش

 size نمونه sample  

 mental عقب ماندۀ ذهنی mannerism شکلک درآوردن
retardation 

 توان به صورت زیر فهرست کرد:مراحل طراحی و اجرای یک نظرسنجی را می

 خواهید ثبت کنید؟چه چیزی را می -اهداف را تعیین کنید  -

 خواهید بپرسید؟از چه کسی می -تعیین کنید جمعیت هدف و اندازه نمونه را  -

 خواهید بپرسید؟(خواهید کرد؟ )چه چیزی میچه  -را تعیین کنید  سؤاالت -

 تست سؤاالت -پیش آزمون نظرسنجی  -

 سؤاالت را بپرسید -هدایت نظرسنجی  -

 ارائه گزارش -آوری شده های جمعتجزیه و تحلیل داده -

 order ترتیب، سفارش  amounts قادیرم

  conclusion نتیجه گیری  relatively نسبی، نسبتاً

 make تنساخ  period مدت

  important مهم  specially به خصوص

 compare مقایسه  conducted انجام شده

 norms هنجارها solely صرفاً

 های افرادپاسخ
subject’s 

responses  
 set تنظیم

  subjects موضوعفاعل،   inaccurate نادرست

  population جمعیت due to به دلیل



  considered رفتندر نظر گ  outright رآشکا

  society جامعه  lying دروغگویی

 anothei در همان ...  misunderstanding سوئتفاهم

  advantage مزایا placebo دارونما

  gather آوریجمع effect اثر

 manner سیاقروش، سبک و   

 بسیار مهم است. مقایسه نتایج هنجارهاگیری، آن در ها به منظور نتیجهتجزیه و تحلیل داده -

شوند توسط تعدادی زیادی از موضوعات و از جمعیتی به جمعیت دیگر متفاوت هنجارها تنظیم می -

 است.

ن است بسیار متفاوت عنوان یک رفتار عادی در یک جامعه که ممکشود بهآنچه که در نظر گرفته می -

 باشد در آن جامعه

آوری کند در مدت زمان نسبتاً اطالعات را جمعاند مقادیر زیادی از تومزایا: یک نظرسنجی را می -

 شود.کوتاهی، به خصوص با نظرسنجی دمایی که اکنون در اینترنت انجام می

تواند نادرست باشد به دلیل های نظرسنجی صرفاً مبتنی است بر پاسخ افراد که میها: دادهمحدودیت -

 شود.وشی که در آن سؤال پرسیده میثر دارونما، یا حتی ردروغگویی آشکار، سوءتفاهم از سؤال، ا

های روان آزمون provide راهم کردنف

 شناختی

psychological 

testing  

  acquisition کسب کرد reliable اعتبار، تکرار پذیر بودن

  regarding مربوط، ارتباط داشتن valid معتبر

 subject’s رفتار آزمودنی  limitations هامحدودیت

behavior  
  learn یادگیری produce ایجاد کردن

  mental فهم  inaccurate نادرست



  state ذهنی، روانی  results نتایج

  individual وضعیت compliment تعریف

  advantages فردیشخصی،   enhance ، افزایشقویتت

 most مزایا  employment شغل

  normalized اکثر valid روایی

 psychological معنی

testing 
  standardized نرمال

 means استاندارد  

 وضعیت روانی ۀمعاین
mental state examination (MSE) 

 intervention = compliment 

 های روان شناختیآزمون

 ست.ها برای فهم وضعیت روانی فردی ادر مورد رفتار آزمودنیکسب اطالعات  روانشناسیهای آزمون -

ها نتیجه داراری اعتبار و به این معنی که آناند، معیار سازی شدهها هنجاریابی و آزمون مزایا: اکثر -

 دهد.را ارائه میروایی 

 دهد.ارائه میهای شغلی درمانی یا افزایش فرصتآزمون روان شناختی اطالعاتی را برای مداخله  -

 کنند.ادرستی ایجاد میهایی که قابل اعتماد و معتبر نیستند، نتایج نها: آزمونمحدودیت -

 ناسازگاری
adjustment  احبهدر حین مص 

evaluation  

 عمومی
general  انواع 

types  

 مهارت کالمی
verbal skill هوش 

intelligence  

 حافظه
memory = 

retention = 

recollection  

 پیشرفت
achievement 

  designed طراحی

 توجه ۀدامن
attention span  گیریهانداز 

measure  

 منطقی
logical = rational  خاص 

specific  



 logical reasoning استدالل منطقی

= argumentation  
 شناختی

cognitive  

 بصری
visual  عملکرد 

functioning  

 فضایی بصری
visual spatial  مانند 

such as  

 درک
perception  شودنامیده می 

referred  

 ییشناسا
indentify 

ضریب هوش، بهره 

 هوش
intelligence 

quotient  

 آی کیو
quotient  میزان extent 

 indentity data اطالعات هویتی

(ID) 
 یادگیری

learning 

 بزرگسال، بالغ  malfunction دارآم، ناکمعیوب
adult  

 ستگییشا
competence مقیاس 

scale  

 academic مشکالت تحصیلی
problems  

 نسخه
edition  

 شخصیت  
personality  

  verball skill = vocabular textural 

 های روان شناختی:انواع آزمون

 اند مانند هوشخاص طراحی شده کردگیری عملها برای اندازههای هوش و پیشرفت: این آزمونآزمون -

 شود.رفت( یاد میان یادگیری )آزمون پیشب هوش )آی کیو( و میزضری عنوانبهها که اغلب از آن

 کسلر ویراست چارمس هوش بزرگساالن وهایی مانند مقیاآزمون -

دالل منطقی، ادراک توجه به است ۀکند، مهارت کالمی، حافظه، دامنگیری میاطالعات کلی اندازه -

 تجسم بصری

 اد شده است.یجهای زیادی برای شناسایی صالحیت تحصیلی اآزمون -

 عینی
objective  حوارهطر 

schema 

 = projective تصویری، فرافکنی

figurative  
 شخصیت

personality  



 adjustment الل سازگاریاخت

disorder  
 ف کردنتوصی

describe  

 همانند سازی
identification  الگوها 

patterns  

questioner = inventory هااندیشه 
thoughts 

 ارزیابی
evaluation  احساسات 

feeling  

 فتنقرار گر
fall ًمستقیما 

directly 

 داخل
within  دسترس 

available  

 کلی
generally  در حین 

during  

 طبقه، دسته
categories  مصاحبه بالینی 

clinical interview 

 های شخصیتآزمون

ی توصیف الگوهای رفتار، افکار، عواطفی را که در طی مصاحبه بالینی و های شخصیت براآزمون -

 به طور مستقیم در دسترس نیستند.ارزشیابی 

 گیرند: عینی، فرافکنیها به طور کلی در دو دسته قرار میآن -

آمریکا در ناسی روانی مثل شخصیت نئو معروف در کشور های شخصیت و آسیب شمینه سوتا: ویژگی ✓

 برند بیانگر دو دسته مقیاس بالینی ونمود روی نمودار نتایج را میامه مطرح میقالب پرسشن

 اعتبارسنجی است.

 باز
open-ended  

قعی یا معیارهای وا

 عینی
objective 

measures  

 مبهم
ambiguous = 

enigmatic = 
vague 

مینه سوتا )نام یک 

 پرسشنامه(
minnesota  

 محرک
stimull 

چند وجهی، چند فازی، 

 ایچند مرحله
multiphasic 

آشکار کردن، معلوم 

 کردن

revealing = 

manifest = 

disclose 
→ inventory  

 پویایی، پایش
dynamic  مبتنی 

based  



 امتیازات
scores  محدود 

restricted  

 مقایسه کردن
compared  ی محدودهاپاسخ restricted 

answers  

 بندیرتبه  normative group گروه هنجاری
rating  

 rorschach inkblot تست لکه جوهر روشاخ

test 
 مقیاس

scale  

 اجازه
allow محاسبه 

compatation 

  multi personality disorders اختالل شخصیت چندگانه

 multi drug = poly drug کندف میشخصی که همه چیز مصر

(، مبتنی هستند بر MMPIوتا )نه سمی معیارهای عینی مانند پرسشنامه شخصیتی چند وجهی -

یاتی را بندی که امکان محاسبه امتیازبهط یا مقیاس رت/ غل های محدود مانند بلی / خیر، صحیحپاسخ

 توان آن را با یک گروه هنجاری مقایسه کرد.کند که سپس میفراهم می

های مبهم، محرک سبر اساد، دهها مانند تست لکه جوهر روشاخ که اجازه پاسخ باز میآزمون فرافکن -

 کند.پویایی روانی ناودآگاه را آشکار می

 روش درمانی
neuro feedback  

های عصب روان آزمون

 شناختی
neuropsychological 

tests 

 neuro عصب روان شناختی

psychological  
 عملکرد

functions 

 neuro روان دارویی

pharmacological  
 مرتبط

linked  

 اختاللت عاطفی
affective disorder خاص 

particular  

 ناشی
due مغز 

brain 

 آسیب
injury ختارسا 

structure  

 بیماری
illness  بزارهاا 

instruments 

 ذاشتنتأثیر گ
afect ارزیابی 

assess 

 شناختی -عصبی 
neuro-cognitive  اختالل 

impairment 

 ناختیهای عصبی روان شآزمون



 های روان شناختی مرتبط با ساختار خاص مغز راکنند عملکردگیری میاین آزمون ها اندازه -

 -عصبی ب، یا بیماری که بر عملکرد رها مورد استفاده برای ارزیابی اختالل ناشی از آسیاین ابزا -

 .هستند گذارد،شناختی تأثیر می

 استدالل
reasoning درون نگری 

introspection  

 بررسی
examining  خوئ 

self 

 مال خود
one’s own  مشاهده 

observation  

 معنوی، درونی
spiritual cases  شگزار 

reporting  

 اردمو
one’s soul معنوی 

inner 

روح شخص، روان 

 شخص
synonymously  خودآگاه 

conscious  

 مترادف
self reflection  افکار 

thoughts  

 خوداندیشی
similar  احساسات 

sensations 

 مشابه
way ذهنی، آگاهانی 

conscious mental  

 راه
central  هدفمند 

purposive  

 اساس مرکز،
component  فرایند 

process  

 جز، مؤلفه
early days  تکیه 

relying  

 روزهای اولیه
structuralist  رتفک 

thinking  

 ساختارگرایی
report گزارش دادن 

reasoning 

 درون نگری

 درونی است. درون نگری عبارت از مشاهده خود و گزارش از افکار، تمایالت و احساسات آگاه -

رایند ذهنی آگاهانه و معموالً هدفمند است که تکیه وارد بر تفکر، استدالل و بررسی افکار این یک ف -

 ، روح شخصترد، احساسات و در موارد معنویخو

 شود.میممکن است مترادف با انعکاس خویشتن به کار رود و روشی مشابه استفاده درون نگری  -



 ساختار گرایی بود. ۀدوردر طی  روانشناسی ی اولیهاین یک جز اصلی در روزها -

کردند وونت و روانشناسان دیگر از مردم خواستند تا درون خود را بررسی کنند و سپس گزارش می -

 ها، افکار و غیرهآن احساسات

 تجزیه و تحلیل
analyze  ماره، آمارآ 

statistical  

 حمایت
hypothesis انجام دادن 

conducting  

 فرضیه
statistical  تحقیقات 

research  

 آمار  
statistics  

 )آمار(آماره 

 ها برای حمایت از فرضیه نیاز دارد.روانشناسان برای تجزیه و تحلیل داده هنگام انجام تحقیقات، -

 هاهجنب
aspects 

سوگیری پژوهشی 

 )تعصبات(
research biases  

 تغییر
alter اطمینان 

ensure  

 آلوده
contaminate  حاصل شدن 

being  

 وده کردنآل
contamination  شودمشاهده می 

observed 

 کارآمدی
effectiveness  آزمایش 

experiment  

 
atter در واقع، واقعا 

indeed  

 تالش
attempt  رخ دادن، اتفاق افتادن 

occurring  

 ه حداقل رساندنب
minimize  خاص 

certain  

 اثرات
effects خاص اقدامات احتیاطی certain 

precautions  
 موارد احتیاط  

precautions  

 تعصبات )سوگیری( پژوهشی

افتد، شود در واقع همان چیزی است که اتفاق میدر یک آزمایش مشاهده می نچهآشود که ل میاطمینان حاص

 انجام شود.های محقق حداقل رساندن اثرات سوگیریاقدامات محتاطانه خاصی باید در تالش برای به 



 لوده کنند.آر دهند یا یتوانند نتایج را تغیهایی از تحقیق هستند که میقیق جنبهحت هایسوگیری

 با توجه
regarding  درمان انتخابی selection 

treatment  
 به عبارت دیگر

in other words  انواع 
types  

 معتقد
believe  سوگیری تحقیق 

research bias 

 دارو
medication  سوگیری انتخاب 

selection bias 

 مؤثر
effective  دهدرخ می 

occurs 

 ادعا کردن
claiming  هاتفاوت 

difference  

 قرص قند
sugar pill بین 

between  

 دهدنشان می 
demonstrates هاگروه 

groups 

 قدرت
power ابتدا 

beginning  

 هنذ
mind آزمایش 

experiment  

 تغییر
change تأثیر گذاری 

influencing  

 ادراک
perception عملکرد 

performance  

 واقعیت
reality هاآزمودنی 

subjects 

 باور  
belief  

 انواع سوگیری تحقیق:

 ها در ابتدای آزمایش وجود داشته باشد.افتد که تفاوت بین گروه: زمانی اتفاق میسوگیری انتخاب

 ها نسبت به نتایج است.باور آزمودنیبه  بهباتوجهاثر دارونما: شامل تأثیرگذاری بر عملکرد 

تواند منجر به این شود که داده شود می اروی خاصی مؤثر است، هر دارویی کهاگر آزمودنی معتقد باشد که د

 ها احساس بهتری داشته باشند حتی اگر فقط یک قرص قند داده شود.نیآزمود

 ست.قدرت تغییر ذهن در ادراک افراد از واقعیت ا ۀاین نشان دهند

 متقاعد شود
convinced ی آزمایشسوگیر 

experimenter bias 



 درمان
treatment  همان طور 

same 

 مثبت
positive  تأثیر گذاشتن 

influence  

 نتیجه
outcome  ادراکات 

perception  

 محتاط
cautious زمایشگرآ 

experimenter 

همین طور هم بر  راکات )زن یا مرد( تأثیر بگذاردادتواند بر سوگیری آزمایش: همان طور که باور افراد می

 باورهای آزمایشگر

اگر آزمایشگر نسبت به درمان )زن و مرد( متقاعد شود یا اگر درمان ممکن است به یک خروجی )نتیجه( مثبت 

نتیجه خاصی دارد )به طور مثال پاداش مالی، شهرت( پس باید  ایشگر بیانجامد. اگر مشخص شود کهای آزمبر

 اقب سوگیری بود که ممکن است بر نتیجه آزمایش تأثیر بگذارد.مر

 راستی آزمایی
affective less 

کنترل تعصبات 

 ی(سوگیر)
controlling for 

biases  

 معنا
means دقت 

carefully 

 اختصاصا دادن
assigning  بررسی 

reviewing 

 نسشا
chance  مطالعه 

study 

 ، نسبتاًبر اساس
rather  تعیین 

determing 

 تصمیم
decision  عوامل 

factors 

 دارونما
placebo  اخواستهن 

unintentionally  

 مطلع شدن
informed  کنترل 

controlled 

 هدف
purpose  کنترل سوگیری انتخاب control for 

selection bias 
 کور

blind اکثر 
most 

 آگاه
aware هاآزمایش 

experiments 

 مورد انتظار
expected  تخصیصانتساب ، 

random 



 دو سو کور
double blind  تصادفی assignment  

 استفاده کردن
utilized  

واقعیت سنجی )راستی 

 آزمایی(
reality testing  

 ورد انتظارم
purpose    

کن است ناخواسته بر نتیجه ممتعیین این که چه عواملی  ولعه ری: پس از بررسی دقیق یک مطاکنترل سوگی

 ها باید کنترل شوند.تأثیر بگذارد، این سوگیری

شود که کنند از آنچه تخصیص تصادفی نامیده میها استفاده میبرای کنترل سوگیری انتخاب، بیشتر آزمایش

 سانی است.نشانس و نه تصمیم ا بر اساسی اختصاص دادن افراد به هر گروه به معنا

ر نام دارد؛ زیرا شوند. این مطالعه کوز هدف آزمایش مطلع میها اغلب ا، آزمودنیدارونما برای کنترل اثر

 یستند.ها از نتایج مورد انتظار آگاه نآزمودنی

دو سو کور استفاده کرد به این معنی که هم  ۀطالعتوان از یک مهای آزمایشگر میبرای کنترل سوگیری

 تند.عه کور هسمطال ۀت به هدف و نتایج پیش بینی شدها نسبهم آزمودنی آزمایشگر و

 فصل  contributing کمک کننده، مؤثر
chapter  

 معرفی applied عوامل
introduction  

 کاربردها  psychology کاربردی روانشناسی
applications 

 هارشته  utilizes استفاده کردن
disciplines 

 تمرکز trait صفت
focuses 

comorbidity ADHD / MDD / anxiety 

/ tic / OCD / SID / DD 
 تقسیم کردن

divided 

 therapy for 
illness  

 تحقیقی
research  

 treatment for 

disorder 
 اربردیک

applied 

 دانش
knowledge  انجام دادن 

perform 

 رسی کردندبر
investigate علمی 

scientific  



 شناسایی
indentify به دست آوردن 

acquire  

 ربیشت  
further 

 پزشکی( روانشناسی) روان پزشکی: 2فصل 

 پزشکی  روانشناسیای بر مقدمه

شکی تمرکز پز روانشناسیها کاربرد دارد. این فصل بر تهیک علم در بسیاری از رش عنوانبه روانشناسی ۀمطالع

 دارد.

 : تحقیق و کاربردیدتوان به دو گروه تقسیم کررا می روانشناسی

 دهند.لمی انجام میبیشتر مطالعات ع روانشناسان پژوهشی برای کسب دانش -

 کنند.انسان و حیوان را برای شناسایی عوامل مؤثر در رشد اصول روان شناختی بررسی می ها رفتارآن -

 کند.پژوهشی استفاده می روانشناسیروان شناختی مشخص شده از کاربردی اصول  روانشناسی -

 عاطفه
emotional  روانشناسان 

psychologists 

 بر اینعالوه 
in addition  کمک کننده، مشارکت 

engage 

 مشورت
consult هازمینه 

ereas 

 forensic نیقانو روانشناسی

psychology  
 مدیریت، انجام دادن

administering 

 ورزش
sport هارائ 

providing 

ای بالینی و ارائه درمان همایشهای بالینی مانند اجرای آزکنند از این اصول در زمینهروانشناسان استفاده می 

 به افراد دارای مشکالت عاطفی کمک کنند. هک

ورزشی  روانشناسیقانونی و  روانشناسیمدرسه،  روانشناسیهایی مانند ها ممکن است در زمینهعالوه بر این آن

 مشورت کنند.

  discernment پزشکی روانشناسی
 متخصصین

practitioners = 

professional = 

experts غام کردناد medical 

psychology  



 پزشکی
integrates مربوط 

relates 

 شناخت
medicine درمان 

treatment  

 رفتاری
recognizing  هاآشفتگی 

disturbances  

 مسائل، مشکالت
behavioral  همکاری 

collaborate 

condition = illness  تهرش 
discipline  

disturbances = disorder = problems  روان پزشکی 
psychiatry 

 حسود
type jealous  هر دو زمینه 

both fields 

 همکار
co-worker مربوط 

concerned  

 رکمک درمانگ
co-therapist  ذهنی، روانی 

mental  

 اختالالت روانی

mental disorder =  

psychological 

disorder =  

emotional 

disturbances 

 بیماری
illness  

 های بالینیآزمایش
clinical tests  

 دارو
medication  

 = diagnosis تشخیص  

recognize  
 وطبهای هیجانی مردرمان آشفتگی به ، از آن جایی کهکننداده میکاربردی استف روانشناسیخصصین که از مت

 کنند.همکاری می روان پزشکیشود با رشته می

های آزمایشدهد و یئه مانی سر و کار دارند. روانشناسان بالینی درمان را اراری رواهر دو زمینه با درمان بیم

 دهند.می ارائهکنند. روانپزشکان درمان و دارو را بالینی را اعمال می

 ئه دهند.ایص و درمان را ارخکنند تا تشمتخصصان هر دو زمینه با هم کار می

 کند.یهای پزشکی یکپارچه مرفتاری با تمام بیماریپزشکی، پزشکی را با شناخت مسائل هیجانی و  روانشناسی

 خانواده درمانی
family therapy  پزشکی روانشناسی medical 

psychology  
 شاخص، معیار

criteria  شودمربوط می 
concemed 

 مورد نیاز
needed  یرتأث 

effect 



 راقمتمایز کردن، افت
differentiate  روانی 

psychological  

 موقت
temporary  بیماری جسمی 

physical illness  

 ئمالع
symptoms  بهبودی 

recovery  

 abnormal mental حاالت روانی غیرطبیعی

state  
 حاالت

states 

 personality های شخصیتنظریه

theories  
 طول

during 

 تعیین
determine  بیمار 

patient  

 خلق و خو
patient’s  روابط 

relationships 

 particular رفتارهای خاص

behavior  
 تقسیم

divided  

 مرتبط
associated های فرعیبخش 

subdivisions  

 developmental رشد ۀمرحل

stage 
 خاص

specific  

  physical illness = medical illness  

 شود به:پزشکی مربوط می اسیروانشن

 دی؛أثیر فرایندهای روانی بر بیماری جسمی و بهبوت -

 در طول درمان؛ حاالت روانی -

 بیمار و موضوعات خانوادگی - مرتبط با روابط پزشک روانشناسیمشکالت  -

 شود.عمومی و تخصصی تقسیم می ۀیر مجموعپزشکی به ز روانشناسی -

 ی شامل:پزشکی عموم روانشناسی -

ی پزشکی از یز کردن عالئم عادی و موقت ناشی از یک بیمارایجاد معیارهای مورد نیاز برای متما -

 م ناشی از حاالت روانی غیرطبیعیعالئ

های شخصیت برای تعیین خلق و خو، منش و حالت عاطفی بیمار و همچنین رفتارهای گسترش نظریه -

 رشد ۀمرحل خاص مرتبط با

 رضایت آگاهانه
informed consent یروان تن 

psychosomatic  



 ترویج، ارتقا
promote تعامالت 

interactions 

 ت روانسالم
mental health روابط مشترک 

co-relations  

 از جمله
including  اجرا 

implementation  

 روان درمانی
adoption  یاخالق 

ethical  

 شپذیر
measures  استانداردهای 

standards 

 معیار
maintain  رازداری 

confidentiality  

 نگهداری، حفظ
prevention  آگاهانه 

informed  

 = measures شگیرانهپی

criteria 
 رضایت

consent 

 self اعتماد به نفس
confidentiality  

 روان درمانی
psychotherapy  

maintain = protect ارتقا 
promotion  

 
prevention consent = satisfaction  

 محرمانگی
confidentiality character = personality  

 پاسخجلوگیری از طریق بازداری 
exposure respond prevention (ERP) 

 ن تنیوابط رواتعامالت و ر ۀمطالع

 ضایت آگاهانه و ارتقا روابط مثبت پزشک و بیمارراجرای استانداردهای اخالقی مانند: رازداری،  -

 به کارگیری اقدامات پیشگیرانه برای حفظ و ارتقای سالمت روان، از جمله روان درمانی -

 اهبیماری
diseases  عصب روان شناختی neuro 

psychological  
و  های زنانبیماری

 زایمان
gynecologic 

diseases  
 psychological های روانیواکنش

reactions  

 همچنین
as well as های حسیبیماری 

somatic illness  

 جراحی
surgical عروقی یقلب 

cardiovascular  

 هابخش
divisions فونیع 

infectious  



 نظامی
military  غدد درون ریز 

endocrindogic 

 پزشکی قانونی
forensic   

 پزشکی خاص شامل: روانشناسی

 صب روان شناختیعمشکالت  -

ریز  د درونقی، عفونی، غدهای جسمی مانند قلبی عروهای روانی و رفتارهای مرتبط با بیماریواکنش -

 قبل و بعد از جراحی روانی ی هاهمچنین واکنش های زنان و زایمان وو بیماری

 نظامی و پزشکی قانونی روانشناسیها مانند سایر بخش -

 آزمایش
experimentation  بالینی روانشناسی clinical 

psychology  
 مقصد، هدف

intention  شاخه 
branch 

 ییرترویج تغ
promoting change شودمربوط می 

concerned  

 ترین، رایجترینمحبوب
popular  ارزیابی 

assessment  

 هاحوزه
areas  درمان 

treatment  

 = career = job ار، شغلک

occupation  
 های روانیبیماری

mental illnesses 

 occupation کار درمانی

therapy  
 ادغام کردن

integrates  

 
term چیدهپی 

complex 

 باارزش، ارزشمند
rewarding  تبدیل کردن 

making 

 افراد
individuals  اجرا 

exeiting 

 مشاهده
observation  چالش 

challenging  

 بالینی روانشناسی

 پردازد.است که به ارزیابی و درمان بیماری روانی می روانشناسیای از بالینی شاخه روانشناسی

یک انتخاب ا به آن ر بنابراینکند؛ نی ادغام میرا با درمان مشکالت پیچیده انسا روانشناسیاین رشته علم 

 و باارزش هستند.چالش برانگیز  ۀکند که به دنیبال یک زمینعالی برای افرادی تبدیل می



 عنوانبهرا و آن بالینی را معرفی کرد  روانشناسی، شاگرد ویلولک ونت، اصطالح آمریکایی الیترویتمر روانشناس

 عریف کرد.ارتقا تغییر تا هدف افراد از طریق مشاهده یا آزمایش ب ۀمطالع

 است. روانشناسی)رایج( های محبوب بالینی یک از حوزه روانشناسیامروزه، 

 ناسازگاری
maladjustment  های کلیویژگی general 

characteristics  
 اضطراب

concern  هاویژگی 
characteristics  

 غیرعادی
abnormal  قرار دادن 

put 

 عاطفی
emotional  دادن، تأکید اهمیت 

emphasis  

 رنج
suffering  پایبندی 

adheres 

 آوریجمع
gathered مهم 

important  

 راهنما
guide  هافرض 

assumptions 

 ناکارآمد
malfunction رویدادها 

events 

 ارض کردنتم
malingering ل مشاهدهقاب 

observable  

بل قابل تعیین )قا

 تشخیص(
determinable  گیریاندازه 

measurable  

 دالیل
causes جبرگرایی 

determinism  

 تجربه گرایی  
empiricism  

 دهد:بالینی مورد تأکید قرا می روانشناسیای کلی هویژگی

 ض مهم علمی پایبند است:علم: به دو فر

 ر گرایی: رویدادها دالیل قابل مشخصی دارند.جب

 د.ی باشنگیرویدادها باید قابل مشاهده و اندازهتجربه گرایی: ر

 ناسازگاری: نگرانی مربوط به درک علمی رفتار غیرعادی و رنج عاطفی است.

هدایت( کار راد برای راهنما )های افآوری شده در گروهبالینی از اطالعات تحقیقاتی جمع روانشناسیشخصی: 

 کند.ها با افراد استفاده میآن



 ناسازگاری
maladjustment  هالیتفعا 

activities  

 personal رشد شخصی

development 
 تنظیمات کار

work setting  

 case درمان موردی

administration  
 تحقیق کردن

research  

 تمرین، عمل
practice  درس دادن 

teaching  

 پیش بینی
predict درمانی روان 

psychotherapy  

 کاهش
alleviate ارزیابی 

assessment  

 مشاوره  
consultation  

 بالینی هستند: روانشناسیها و تنظیمات کار فعالیت

 تحقیق کردن -

 درس دادن -

 روان درمانی -

 ارزیابی -

 ان موردیدرم -

ش ناسازگاری و رشد با این علم و نظریه و عمل را برای درک، پیش بینی و کاه روانشناسیرشته  براینبنا

 کند.شخص یکپارچه می

 ی خودنمایان گری، تجل
manifestation 

د، مفهوم خو فتوصی

 های خودشناخت ویژگی
self concept  

 برون گرایی
extroversion   

cerbral palsy (CP) 

 درون گرایی
introversion   

brain = cerebral  

 تفکر انتزاعی
abstract thinking  انعطاف پذیری مغز 

brain plasticity  

  CBT = cognitive behavior therapy 

 



 کندتنظیم می
regulates فصل 

chapter  

 فعالیت
activity  مفهوم 

concept 

 تفاوت
difference  روان 

psyche 

 مذهبی، دیتی
religious  مرکزی 

central 

 روح
soul بررسی اجمالی، مرور 

over view 

 ر، جلوهبلوت
manifestations  تعاریف 

definitions 

 بیرونی
external بسته به 

depending  

 درونی
internal ینهزم 

context  

 افکار
thoughts  مطالعه کرد 

studied  

 هاانگیزه
motives بازتاب 

reflection  

 هاها، کنشیزهانگ
drives واقعیت 

reality 

 حاالت
states منعکس شده است 

reflected 

 انتزاعی
adstract حس 

sensory 

 وم انتزاعیمفه
abstract concept  هاورودی 

inputs 

 ودشتقسیم می
divideal ازش شدهپرد 

processed 

 زیر
following مغز 

brain 

 هایقسمت  
parts 

 فصل سوم: مفهوم روان

 مروری بر روان -

ه در آن مطالعه شده است، ای کنقش اساسی دارد. بسته به زمینه روانشناسی ۀمفهوم روان در مطالع -

 ف متعددی برای روان وجود دارد.اریتع

 شود.های حسی پردازش شده در مغز منعکس میکه از طریق ورودیت روان بازتاب واقعیت اس -



کند بین رویکرد دینی )روح( شود که رفتار و فعالیت را تنظیم میسیستمی تعریف می عنوانبهروان  -

 دی وجود دارد.به روان تفاوت زیاو علمی 

ها و ها، کنشفکار، انگیزه)ا از روان وجود دارد: بیرونی )رفتار، زبان بدن( و درونیحداقل دو تبلور  -

 حاالت(

 شود:های زیر تقسیم میروان به بخش روانشناسیروان یک مفهوم انتزاعی است، در  -

 اراده
will تقسیمات روانی divisions of the 

psyche  
 حالت

mood فرایندهای ذهنی 
mental processes  

 ناامیدی
frustration  فرایندهای شناختی cognitive 

processes  
 اشتیاق، شور

passion  حواس 
senses 

 سوسهو
temptation  ادراک 

perception  

 stress related تبط با استرسرحاالت م

states 
 فظهحا

memory  

 غیره
etc تفکر 

thinking  

 های ذهنیویژگی
mental attributes  خیال پردازی 

imagination  

 شخصیت
character  مخیله( ۀفانتزی )قو 

fantasy  

 خلق و خوی
temperament  توجه 

attention  

 هاتوانایی
abilities هیجانی ۀحوز the emotional 

sphere  
 ، احساساتعواطف  

feeling  

 تقسیمات روانی:

 هارگرمیها، س، دانشیای و شخصهای حرفهها، مهارتعالیق، طرز تفکر، ارزش تشکیالت ذهنی:

 هاخلق و خوی، تواناییشخصیت،  های ذهنی:ویژگی

 یدی، اشتیاق، وسوسه، حاالت مرتبط با استرس و غیرهحالت، ناام: های ذهنی یا روانیحالت



مخیله(، توجه،  ۀفرایندهای شناختی، حواس، ادراک، حافظه، تفکر، خیال پردازی، فانتزی )قو فرایندهای ذهنی:

 ، ارادهفانی، عواطهیج ۀحوز

 mental تشکیالت ذهنی  
formations 

 عالیق  
interests 

 طرز تفکر  
ideology  

 هاارزش  
values  

 ای و شخصیهای حرفهمهارت
professional and personal skills  

 هادانش  
knowledge  

 هاسرگرمی  
hobbies 

 

 فرایندهای ذهنی
mental processes  

فرایندهای ذهنی 

 )شناختی(

mental 

(cognitive) 

processes 
 information پردازش اطالعات

processing  
 cognitive ی شناختیفرایندها

processes  
 دانش

knowledge مهم 
important  

 شناخت
cognitive  منعکس کننده 

reflects 

 مختلف
serveral تفکر 

think 

 هایطرق، راه به
ways تأثیرات 

impacts 

 اشاره دارد
refers تاررف 

behavior  

 ها، خلق و خویحالت  
mood 

 رایندهای ذهنی )شناختی(ف



فرایندهای شناختی: فرایندهای شناختی برای رفتار انسان بسیار مهم هستند، آن منعکس کننده  -

و بر رفتار و  کنند(ه فکر میها بازتاب کننده آن هستند که افراد چگونتفکر مردم است )یا آن ۀنحو

 گذارد.حاالت تأثیر می

به  روانشناسیعبارت شناخت در رود )یا رق مختلف به کار میبه ط روانشناسیاصطالح شناخت در  -

 ، آن اشاره دارد به:شود(چندین روش استفاده می

 فرایندهای ذهنی . 1

 پردازش اطالعات . 2

 دانش . 3

 


