
 

 هفتم : انگیزه ونگرشفصل 

دولی پاسخ: هردودرعوامل زیستی انگیزشی مشترک هستن انگیزه ونگرش انسان وحیوان چه تفاوتی بایکدیگردارند؟ -1

 سان برخالف حیوان دارای نگرش است .حیوان تنها براساس غریزه  فعالیت می کند.ان

 حرکت درآوردن رفتاروشناخت می شود.به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به  نگرش راتعریف کنید؟ پاسخ: -2

نظام شناختی فرد،باورهاوارزش های فرد،اراده فرد،انتخاب پاسخ:  چه عواملی برنگرش انسان تاثیردارند؟ -3

 ناهماهنگی شناختی،ادراک کنترل وادراک کارآیی،اسناد،درماندگی آموخته شدههدف)هدفمندی(

 حرکت به سوی رفتاردرمسیری معین برمی انگیزد)تحریک میعاملی که فردراجهت انگیزش)انگیزه ( چیست؟ پاسخ: -4

 انگیزه عامل حرکت ورفتاراست.کند(

انگیزه های بیرونی:عامل خارج ازفردکه اوراتحریک به رفتارمی کند.مثال  -2انواع انگیزه راتوضیح دهید: پاسخ: -5

انگیزه های درونی: عامل -2شود.درمنزل می برخی دانش آموزان  پاداش ،جایزه،نمره معلم که موجب  درس خواندن 

مطابقت  فرد نیازهای فطری)این عالقه ولذت بالذت درونی که فردراتحریک به رفتاری می کند.عالقه وداخلی برای 

مثال احساس لذتی که ازفهمیدن درس به برخی ازدانش آموزان دست می دهدوبه خاطراین لذت درمنزل درس دارد(

 می خوانند.

می دهیدکه صرفا به خاطرخودفعالیت است نه تشویق های دیگران ،ازکدام انگیزه استفاده وقتی فعالیتی انجام  -6

 پاسخ : انگیزه درونی کرده اید؟

ی موقت دیگران بستگ ورفتارهای انگیزه های درونی چون به عوامل اثرکدام انگیزه ماندگارتراست؟چرا؟ پاسخ: -7

 ندارد.

 بایکدیگردارند؟ پاسخ:انگیزه های بیرونی ودرونی چه تفاوت هایی  -8

 انگیزه های درونی انگیزه های بیرونی

 عامل داخل احساس وذهن فرد عامل خارج ازفرد

 ماندگار موقت

 موثرتر موثر



هدایت می کند.اعتقاددارم که به نگرش مثبت که  فردراجهت انجام  رفتار-1 انواع نگرش راتوضیح دهید؟ پاسخ: -9

اعتقاددارم که نگرش منفی که فردراجهت انجام رفتار منصرف می کند.مثال  -2هدفم می رسم اگراینگونه عمل کنم

 انجام این عمل بیهوداست ومرابه هدفم نمی رساند.

باورها ونظام ارزشی فرد،اراده،هدفمندی)انتخاب پاسخ: مهم ترین عوامل نگرشی مثبت ومنفی رابنویسید: -11

 اد،درماندگی آموخته شدههدف(ناهماهنگی شناختی،ادراک  کنترل،ادراک کارآیی،اسن

پاسخ: اعتقاد قوی به بودن یا نبودن  چیزی یا انجام پذیربودن یا انجام  مفهوم باورچیست؟ وچگونه شکل می گیرد؟ -11

.خانواده،مدرسه،اجتماع،رسانه ها،دوستان ،به فرد ارایه می شود وتوسط خوداو جمع بندی وپذیرش پذیرنبودن کاری

 می شود.

پاسخ: احساس ناتوانی،ناامیدی)عوامل فردی(  گیری باورهای غلط می شود؟چه عواملی موجب شکل  -12

 تحقیردیگران،عدم حمایت اجتماعی)عوامل بیرونی(

قدرت اراده می تواند بسیاری دراین خصوص مثال بزنید.پاسخ : اراده درایجادنگرش مثبت چه نقشی دارد؟ -13

استه هایش برساند. مثال بارز آن فعالیت ها و زندگی ازمحدودیت های سر راه موفقیت را کناربگذاردو فرد را به خو

فردی استرالیایی به نام نیک وی آچیچ است که با اینکه دست وپا ندارد به موفقیت بسیاربزرگی درسطح جهانی رسیده 

 است که برای خیلی ازافرادغیرقابل تصوراست.

ان هرچیزی که انسپاسخ : ی گذارد؟منظورازهدف درزندگی چیست؟ وچه اثرات مثبتی برنگرش ورفتار افرادم  -14

جلوگیری -3انسجام دررفتار-2توانمندی فرد-1قصدرسیدن به آن راداردوبرایش مفیداست.داشتن هدف موجب:

مقاومت دربرابر موانع وخستگی ها ، می  -6ایجادامیدبه آینده -5جلوگیری ازانحراف مسیرزندگی-4ازاتالف انرژی

 شود.

ثال می مناهماهنگ بودن باوربارفتار ها)ناهماهنگی فکری بین باورورفتارها(پاسخ: منظورازناهماهنگی شناختی چیست؟ -15

 داندسیگارضرر دارد ولی سیگارمی کشد ورفتارخودراتوجیه )دلیل تراشی( می کند.

چون ناهماهنگی شناختی ناخوشایند وتنش  چرا افرادبه توجیه ناهماهنگی شناختی خوددست می زنند؟ پاسخ : -16

می کندبا توجیه درخوداحساس آرامش کند.مثال : فردسیگاری وجودمشکالت خودرادلیل ادامه زااست وفرد سعی 

 دادن به سیگارکشیدن می داند ومی گوید درعوض باورزش کردن ضررهای سیگاررادربدن خودکاهش می دهم و...

 -2رفتارخودراتغییردهد -1: هنگام روبه روشدن با ناهماهنگی شناختی فرد چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ پاسخ -17

 نگرش خودراتغییردهد تا رفتاربا نگرش هماهنگ شود.

 : چون شناخت ما نظام قاعده مندی است که چرا انسان تمایل داردبین رفتارونگرش خود هماهنگی ایجادکند؟ پاسخ -18

 بین عناصر آن پیوندهای زیادی برقراراست. 

های  یر ارزشیابیتحت تاث تاثیر چه عواملی قراردارد؟ پاسخ :ارزیابی فردازیک رفتارپرخطرمثال سیگارکشیدن تحت  -19

اواز نگرشش به مواداعتیادآور قراردارد.مثال بوی بدسیگار،ناراحتی اطرافیان ازسیگاری بودنم،کاهش ناراحتی 



 )هرچه مواردمثبت بیشتری دراطراف یکباسیگارکشیدن،ازجمله ارزشیابی های درمورد رفتارسیگارکشیدن است.

  (رفتارانجام شود بیشتراست  وبرعکسه نظرفرد برسد احتمال اینکه آن موضوع ب

مجموعه ای از موارد مثبت ومنفی پیرامون هرموضوع رفتاری  منظورازسیستمی دیدن نظام شناختی چیست؟ پاسخ :  -21

اشد احتمال بیشتربقرارداردکه هرچه موارد مثبت بیشترباشد احتمال انجام آن رفتاربیشترمی شود وهرچه موارد منفی 

 انجام آن رفتارکمتر می شود . (

چه موارد مثبت یا منفی دراطراف موضوع چاق شدن فرد وجوددارد وموجب ناهماهنگی شناختی فرد دراین  -21

ذایی،فربه وقوی هیکل به نظررسیدن)موارد مثبت(کم خوشمزگی غذاها ،سرگرمی وتنوع غخصوص می شود ؟ پاسخ :

 )مواردمنفی( مرتبط با غذاخوردن وچاقی است.،بیماری های قلبی وعروقینتحرک شدن،زشت وبدقواره شد

چه چیزی که موجب می شودفرد،باوجودمیل باطنی به غذا خوردن وداشتن امکانات ،ازخوردن اضافی خودداری  -22

 موارد وعناصرمنفی که نسبت به چاق شدن وجوددارد. کند؟ پاسخ :

ون چنتخاب می زنددچارناهماهنگی شناختی می شود؟ پاسخ :چرافردی که بین دو انتخاب مطلوب ،دست به ا -23

افرادمزایا ومعایب هرکدام ازانتخاب ها رامقایسه می کنندونسبت مزایای انتخاب دیگرابرازتمایل می کنندوازاینکه 

 مزایای انتخاب دیگرراازدست داده اند ناراحت می شوند.

یک عنصرشناختی،یک عنصر احساسی ویک عنصر هرنگرشی دارای  هرنگرشی دارای چه عناصری است؟ پاسخ: -24

 آمادگی  برای عمل است.

 هنگامی که دچار ناهماهنگی شناختی شده باشد. درچه صورتی فرد دست به توجیه رفتارخودمی زند؟ پاسخ: -25

نگرش های دوران کودکی هماهنگ با نگرش های خانواده هستند نگرش ها دردوران کودکی چگونه هستند؟ پاسخ: -26

درسه نیز این هماهنگی وجوددارد)چون مدرسه درمحیط زندگی اجتماعی فرد قراردارد( ولی دردوران ودردوران م

 دانشگاه احتمال تغییرنگرش های فرد بیشترمی شود.

نگرش پس ازشکل گیری ازثبات بیشتری برخورداراست وتابع  نگرش ها دارای چه ویژگی هایی هستند؟ پاسخ : -27

 رش پس ازتشکیل شدن دربرابر تغییر ،مقاومت می کند.هماهنگی شناختی می باشد،یعنی نگ

 فرداحساس کنددانش ومهارت الزم برای انجام کاری رادارد. منظوراز  ادراک کارآیی چیست ؟ پاسخ : -28

تمایل فرد به اینکه هنگام انجام کاری،محیط راتحت کنترل پاسخ : .مثال بزنید منظور از ادراک کنترل چیست ؟ -29

مثال  هنگام خارج کردن خاری ازانگشتمان دوست داریم پیامدهای ناگوار راازخوددور کند.خودداشته باشدتا 

 خودمان باسوزن آن خار راخارج کنیم نه اطرافیانمان ) ممکن است  تصور کنیم آنها انگشتمان  رازخمی میکنند.(

 کار ادامه می دهد؟ پاسخ:به انجام آن با رضایت چراگاهی فردهنگام انجام کاری باوجوداحساس درد ورنج ،باز  -31

چون فکرمی کند که می تواند محیط اطراف خودراتحت کنترل داشته باشدوازمیزان درد ورنج خود بکاهد)ادراک 

 کنترل(



شکست یا  عوامل استدالل کردن نسبت به اسنادیعنی  درایجادنگرش چه نقشی دارد؟ پاسخ:چیست واسناد منظور از  -31

رادرخودجستجو می کنندبنابراین سعی می کننددرخوددست به اصالح بزنند گاهی افرادعوامل شکست پیروزی.

 وگاهی عامل شکست رادیگران می دانند  واز دیگران انتظاردارندکه تغییرکنند .

دوم که خودراعامل پیروزی می دوگروه رامقایسه کنید که گروه اول عامل شکست را خودنمی دانند وگروه  -32

شت ادراک کنترل ندارندهرچندممکن است کارآیی خودرازیرسوال قرارندهندوعامل گروه اول  برداپاسخ :  دانند؟

شکست رابیرونی می دانند)اسنادمی کنند(.گروه دوم دارای ادراک کنترل وادراک کارآیی باالیی برای خودقائل 

 هستند.)اسنادمثبت نسبت به خوددارند(

ارکمی برای وانگیزه بسیوانند عوامل آن راکنترل کنندزیرا نمی تچراافرادشکست رابه چیزی نسبت می دهند؟ پاسخ : -33

 جبران آن خواهندداشت.

چگونه می توان به افرادی که احساس شکست دارندوعوامل شکست رابه بیرون ازخودنسبت می دهندکمک  -34

برای پیروزی ،باید به امکانات خودتوجه کنندکه می توانند ازآن استفاده  بایدبه این افرادگفت که: کرد؟پاسخ

کنندودراختیارخودشان هست مانند زمان،برنامه ریزی،استعدادهای فردی،تالش بیشتر و...نه چیزهایی که دراختیارما 

به ساعات زیاد را  98نیست وما نمی توانیم آنها راتغییردهیم. مثال دانش آموزی عدم موفقیت خوددرکنکورسال 

ساعت درهفته به مدرسه می رفتیم )برخالف  35کالس های مدرسه نسبت دهد وبگویدچون ما درسال دوازدهم 

دانش آموزان سال آخر متوسطه درکنکورهای سال های قبل( نتوانستم خیلی خوب آماده شوم.درحالی باید به 

هتروتالش بیشتر موفق شوی نه اینکه  ساعات اوبگوییم شرایط همه مانند شماست پس سعی کن بابرنامه ریزی ب

 زیادکالس های مدرسه را عامل شکست خودبدانی.

به عواملی توجه کنندکه درکنترل خودش -1 برای موفقیت درهرکاری فرد بایدبه چه عواملی توجه کند؟ پاسخ: -35

ندتالش نسبت دهدنه عوامل پیروزی یا شکست رابه عوامل درونی مان-3بتواندباتالش ،موانع پیش رورابردارد.-2باشد.

 بیرونی مانند دشواری تکالیف یا بدشانسی یا....

وقتی باورمی کنیم ومی آموزیم که ما نمی توانیم وکاری ازدست  منظورازدرماندگی آموخته شده چیست؟ پاسخ : -36

ایج به دست ینیم ونتمان برنمی آید نه اینکه واقعا ناتوان باشیم .اگربین کارخودمان ونتایج به دست آمده رابطه ای نب

آمده راخارج از خواست وعمل خودبدانیم دچاردرماندگی آموخته شده شده ایم.مثال دانش آموزی که باوجوددرس 

 خواندن نتواند نمره ای خوب بگیردکم کم دچاردرماندگی می شود.

انندوفکرمی د کسانی که کوشش راباپیشرفت مرتبط نمی چه کسانی دچاردرماندگی آموخته شده می شوند؟ پاسخ: -37

کنندهرکاری انجام دهندبه موفقیت نمی رسندیعنی پیامدهای رفتاررامستقل ازخودرفتارمی دانندورویدادها رادرکنترل 

 خودنمی دانند.

توانسته فیلی که در کودکی با طنابی بسته شده ونپاسخ :  نمونه ای ازدرماندگی آموخته شده درحیوانات مثال بزنید ؟ -38

ازمدتی دست ازتالش برمی داردودرسنین بیشترباوجوداینکه بزرگ شده وبه راحتی ازعهده  خودراازآن رها کندپس

 پاره کردن طناب برمی آید جهت رها شدن تالشی نمی کند.


