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 یک ضایعه در هیپوتاالموس جانبی ممکن است موجب قطع یک 
دسته ی مهم از رشته های عصبی به نام مجموعه ی نیگروسترایاتال 
تغذیه،  در  فقط  نه  زنده،  موجود  فعال سازی  در  رشته ها  این  گردد. 
بلکه در انواع مختلف رفتارها دخالت دارند و تخریب آن ها مسائل و 
کمبودهای کلی به وجود می آورد. )در بیماری پارکینسون نیز به همین 

رشته ها آسیب وارد می شود و اختالل حرکتی ایجاد می گردد(.
 بیشتر پژوهشگران معتقدند که چاقی مسئله ای پیچیده است 
و  جامعه شناختی  تغذیه ای،  تکوینی،  یا  ژنتیکی  عوامل  می تواند  و 
زیست محیطی را دربربگیرد. با این وصف، چاقی یک اختالل واحد 

نیست، بلکه معلول یک رشته اختالل هاست.
 کاهش وزن برای افرادی که به طور مرتب رژیم می گیرند هر بار 
دشوارتر می شود، زیرا بدن در هر نوبت رژیم غذایی با کمبود میزان 
سوخت وساز روبه رو می شود. در واقع طبیعت به بهانه ی سوخت وساز، 

چنین تدبیری را بر ضد افراد فربه به کار می برد.

 نکات کلیدیفصل سوم
 گرسنگی که یک نیاز فیزیولوژیکی است هنگامی پدید می آید که 

سطح قند خون پایین تر از میزان مطلوب باشد.
 هیپوتاالموس مجموعه ی کوچکی از سلول های مغزی را تشکیل 
می دهد که مستقیماً با غده ی صنوبری و اجزاء دیگر مغز ارتباط دارد. 
عالوه بر دریافت کننده ها به نظر می رسد که دستگاه سنجش در بخش 

پیشین غده ی هیپوتاالموس برای ایجاد دمای مطلوب قرار دارد.
 ناحیه ی پیشین هیپوتاالموس همانند ترموستات برای تنظیم حرارت 
بدن به کار می رود، تجربه نشان داده که اگر این ناحیه در موش صحرایی 
نابود شود حیوان از آن پس نخواهد توانست دمای بدن خود را تنظیم نماید..

 اگر بخش پیشین هیپوتاالموس به وسیله ی یک سیم خاص هادی 
حرارت گرم شود درجه ی حرارت بدن موش پایین می افتد حتی اگر 

دمای بدن باال باشد.
 بخش پیشین هیپوتاالموس دگرگونی های فیزیولوژیکی را تنظیم 

می کند؛ در حالی که بخش جانبی آن با تنظیم رفتار سروکار دارد.
 علت اصلی از دست رفتن مایع درون سلولی عبارت است از تمرکز 

زیاد ماده ی سدیم در آب خارج از یاخته ها تا در آب درون آن ها.

یا به رفع کمبود بپردازد. وقتی عنصر مورد نیاز به دست آید، سایق نیز 
کاهش می یابد.

 سازه ی انگیزشی که به موجود زنده نیرو می بخشد و او را به فعالیت 
وامی دارد سایق )D( نامیده می شود.

راه  در  گام  نخستین  انگیزش،  که  داشت  عقیده  هال  کالرک   
الگوهای اکتسابی تحرک یا رفتار است.

 رفتارهای فطری و طبیعی، نیازهای نخستین را ارضا می کنند و 
یادگیری فقط زمانی رخ می دهد که رفتارهای ذاتی تأثیر نداشته باشند، 
در واقع یادگیری یک شیوه ی تکاملی برای سازش با محیط به منظور 

تامین بقاء است.
 هال به وجود تقویت کننده های ثانوی نیز اعتقاد داشت. به نظر او 
بسیاری از رفتارها برای ارضای نیازهای اصلی پدید نمی آیند. یعنی 
محرک ها، مانند کار برای دریافت پول، نیروی تقویت کننده ی خود را 
به همراهی تقویت کننده ی نخستین به دست می آورند. به طوری که با 

پول می توان غذا و دیگر نیازهای بنیادی را فراهم آورد. 
 وقتی محرکی همراه با محرک دیگر بیاید و پس از چندبار تکرار، 
یا  بازتابی  را به خود اختصاص دهد، آن را شرطی شدن  پاسخ آن 

 نکات کلیدی فصل اول
در  که  است  فرآیندی  انگیزش،  که  معتقدند  روان شناسان   

برانگیختن، جهت دادن و پایایی رفتار موثر است.
 سموئل بال، روان شناس آمریکایی، معتقد است که برای توجیه 
انگیزش باید به پنج مسئله توجه کرد. به اعتقاد وی تعریف انگیزش باید 
آن را یک سازه ی فرضی بشناسیم، به این معنی که چون نمی توانیم 
به طور مستقیم انگیزش را مشاهده کنیم یا آن را بسنجیم، همه ی 
آنچه را که مالحظه می کنیم رفتار شخص و محیطی است که او در 

آن فعالیت می کند.
امری  رفتار،  توضیح  برای  انگیزش  دارد که  اعتقاد  بال   سموئل 
استنباطی است نه مشهود. از نظر وی، انگیزش دارای پیامدهای ادراکی 
است زیرا وقتی از انگیزش سخن به میان می آید به یک طرح واره ی 
ادراکی توجه پیدا می کنیم که در صورت مفید و منطقی بودن در فهم 
و کنترل رفتار به ما یاری می دهد و چنانچه لغزش پذیر و نارسا باشد به 

تغییر یا تجدید آن اقدام می کنیم.
 بررسی های علمی درباره ی انگیزش برای نخستین بار توسط فروید، 

در پایان قرن نوزدهم انجام گرفت.
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 نکات کلیدیفصل چهارم

هورمون های  تراوش  سالگی،   14 تا   11 حدود  بلوغ،  سن  در   
جنسی موجب دگرگونی های بدنی می شود و افراد نر و ماده از یکدیگر 

بازشناخته می شوند.

 FSH دو نوع ُگنادوتروپین وجود دارد: یکی هورمونی است که 
نامیده می شود و در زن ها موجب رشد فالیکولین و تراوش هورمون 

استروژن می شود.

تخمدان  از  تخمک  خروج  یا  تخمک ریزی  LH سبب  تراوش   
می شود، سپس به تراوش پروژسترون که هورمون مادینه ی دیگری 

است می انجامد.

به وسیله ی  که  آندروژن  و  پروژسترون  استروژن،   هورمون های 
غده های جنسی به دست می آیند، هورمون های جنسی نامیده می شوند.

 در پسران هورمون تستسترون )نوعی آندروژن( مسئول رشد موی 

 رنین، نخست سبب می شود که رگ های خونی منقبض شوند و 
جلوی از دست رفتن خون بیشتر را بگیرند که این واکنش را سازگاری 

فیزیولوژیکی می نامند.
 مواد مغذی، مواد مطلوب هضم هستند که شامل گلوکز )قند 
خون(، چربی و اسیدهای آمینه می شوند که هر سه ی این مواد از 

متغیرهای گرسنگی به شمار می آیند که باید تنظیم شوند.
 مغز از گلوکز، برای اندوختن انرژی بهره می گیرد )بخش های دیگر بدن 
انعطاف پذیرند( و شامل دریافت کننده  های حسی برای مواد مغذی نیز هست.

 آسیب دیدن هیپوتاالموس جانبی، موجب اختالل در کنترل وزن 
می شود به طوری که حیوان وزن خود را در سطح پایین تری ثابت نگه 
می دارد که این رفتار نشانگر صدمه ی درازمدت به دستگاه کنترل وزن است. 
 آسیب به ناحیه ی میان بطنی، حد مطلوب را باال می برد و آسیب به 

ناحیه ی جانبی آن را پایین می آورد.
 اگر هر دو ناحیه ی میان بطنی و جانبی در یک موش صحرایی دقیقاً 
به یک اندازه آسیب ببیند، آن حیوان پرخوری یا کم خوری نمی کند، 

بلکه وزن پیش از جراحی را حفظ می کند.

کالسیک می نامند، در واقع محرک شرطی، پاسخ محرک دیگر را، که 
در رابطه با خود، پاسخ شرطی نامیده می شود، پاداش می داند و موجب 

برانگیختن رفتار می گردد.
 به نظر بندورا )1986( عامل تقویتی نیست که در رفتار تأثیر 
می کند، بلکه باورها و اعتقادهای مردم درباره ی عوامل تقویتی است 

که تأثیر بیشتری به جا می گذارد.
 بسیاری از پژوهشگران و پرورشکاران، انگیزش درون زاد را در کار 
آموزش و پرورش بسیار مهم و کارساز می دانند و حتی به معلمان 
سفارش می کنند که انگیزه های درون زاد را به انگیزه های برون زاد مربوط 
نسازند، زیرا چنین عملی موجب کاهش انگیزه ی درون زاد می شود.

 نظریه ی توازن یکی از نظریه های اجتماعی است که به وسیله ی 
روان شناس اجتماعی، هایدر، مطرح گردید.

رویدادها  و  و موقعیت ها  هایدر معتقد است که میان اشخاص   
درباره ی توازن شناختی گرایشی وجود دارد که عناصر سه گانه ی آن 
عبارتند از: معلم، شاگرد و ماده ی درسی. توازن زمانی ایجاد می شود که 
یک رابطه ی مثبت میان این عناصر سه گانه به وجود آید، به این معنا 
که شاگرد، معلم و ماده ی درسی )مثال درس شیمی( هر دو را دوست 

دارد و معتقد است که معلم هم ماده ی درسی را دوست دارد. 

 نکات کلیدیفصل دوم
از  اکثر روان شناسان معتقدند که نظریه ی تکامل داروین یکی   
اساسی ترین بنیادهای عینی و علمی را برای توجیه نظریه های انگیزش 

نشان می دهد.
 در جانوران رده های باال رفتار قالبی و ارثی کم تر دیده می شود، زیرا 
بیشتر رفتارهایشان آموختنی است و رشد مغزی و دستگاه های عصبی 

آن ها دارای پیچیدگی های بیشتری است.
 در آغاز نیمه نخست قرن بیستم، نظریه ی مک دوگال، بیانگر این 
واقعیت بود که غریزه ها و هیجان های مربوط به آن ها مهم ترین عوامل 

انگیزشی در رفتار به شمار می آیند.
 به اعتقاد مک دوگال، غریزه ها بازتاب های محض یا کوشش های 
کورکورانه نیستند، بلکه گرایش های هدف دار، فطری و ارزشمندی 

هستند که مایه ی اصلی رفتار و کردار به شمار می آیند.
 وودورث در سال 1918 معتقد بود که سایق ها، نیروهای درون زادی 
هستند که برای حفظ تعادل زیستی بدن فعالیت می کنند، زیرا وقتی 
موجود زنده از مایه و عنصر الزم مانند آب و هوا و غذا برای ادامه 
زندگی محروم شود، سایقی پدید می آید تا آزمودنی به آن پاسخ دهد 

@
P
ay
am
no
ri
a

@
P
ay
am
no
ri
a

https://t.me/Payamnoria
https://t.me/Payamnoria


مبانی سازمان مدیریت -فصل :

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

انتـــشارات طالیـی  
پــــوینداگن دانشاگه

   انگیــزش و هـیـجان

   انگیــزش و هـیـجان

   انگیــزش و هـیـجان

15   انگیــزش و هـیـجان
    فصل : هشتم

13
    فصل : هفتم

11
    فصل : پنجم

9
    فصل : چهارم

انگیزه ی باال بودند با آن هایی که در سطح پایین انگیزه قرار داشتند به 
راه و روش های زیر با هم تفاوت دارند:

1- ناپیوستگی در برابر درهم آمیختگی: کسانی که دارای انگیزه ی 
باال بودند بیشتر خط های درهم و روی هم افتاده را ترجیح می دادند 

و رسم می کردند.
حاشیه ی  باال  انگیزه ی  با  آزمودنی ها  استفاده نشده:  فضای   -2
دارای  که  آن هایی  تا  می گذارند  خالی  را  صفحه  پایین  از  کم تری 

انگیزه ی کم بودند.
3- شکل های اریبی: آزمودنی  هایی که دارای انگیزه ی باال بودند 
بیشتر از آن هایی که دارای انگیزه ی کم بودند شکل های مورب به 

وجود می آوردند.
خط های  باال  انگیزه ی  با  آزمودنی ها  چندموجی:  خط های   -4
بودند رسم  انگیزه ی کم  از آن  هایی که دارای  چندموجی بیشتری 

می کردند.

 نکات کلیدیفصل هفتم
 به نظر می رسد که فروید، نخستین کسی است که اضطراب را 

مورد بررسی قرار داده است.
 سالیوان )1948( تفاوت بین اضطراب و ترس را روشن ساخت. 
از نظر او اضطراب بازتابی از تنش های درونی است و عامل ترس نیز 
وسیله ای برای مقابله با خطرهای واقعی است که در خارج از وجود 

فرد پدید می آیند.
 اصطالح حالت اضطراب )یا اضطراب حالت( به احساس هایی گفته 
می شود که فعالیت دستگاه  های عصبی خودمختار را در هر زمان باال و 
پایین می برد. دانش آموزان که برای اولین  بار وارد دبیرستان می شوند 

ممکن است چنین اضطرابی را تجربه کنند.
 افرادی که دارای انگیزه ی زیاد برای پرهیز از شکست هستند از نظر 
اضطراب در حد باال و از نظر نیاز برای پیشرفت در حد پایین هستند.

انگیزه ی  یا اضطراب،  از شکست و  اتکینسون، ترس  الگوی   در 
پرهیز از شکست نامیده می شود که به وسیله ی یکی از سنجش های 

معیار اضطراب از نوع آزمند الپرت و هابر، اندازه گیری می شود.

 اکثر پژوهشگران کنجکاوی را در زمان گذشته و حال یکی از 
را کیفیتی  آن  و  آورده اند  به شمار  آموزشی  و  تربیتی  مهم  عوامل 

شایسته ی تحسین دانسته اند.
 اَشباو )1929( معتقد بود که کنجکاوی پیش از دوره ی دبستان 

یا کودکستان آغاز می شود. 
 ورنون عقید دارد که کنجکاوی معموالً در دوره ی نوجوانی کاهش 
می یابد و در بیشتر بزرگساالن در یک سطح متوسط باقی می ماند 
اما در شمار کمی از افراد به گونه ای بسیار فعال و نیرومند به صورت 

اکتشاف، اختراع و بررسی های علمی تا پایان زندگی ادامه دارد. 
 به اعتقاد برلین، تجربه در پیشرفت کنجکاوی دارای تأثیر فراوانی است.

هوگن و گرین برگر نیز دریافته اند که میان سنجش های میزان شده ی 
پیشرفت تحصیلی و کنجکاوی رابطه ی مثبتی وجود دارد.

 به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، عامل اضطراب با کنجکاوی 
رابطه ی معکوس دارد.

 لِویت می گوید: افراد مضطرب کم تر کنجکاو می شوند و به اکتشاف 
چشم اندازهای نو و دست یافتن به تجربه های جدید، کم تر عالقه نشان 

می دهند.

چهره، زیر بغل، موی بدن، کلفت شدن صدا، رشد ماهیچه های گردن 

و بازو و شکل ظاهر آلت جنسی می شود.

 مهم ترین عضو مسئول برای تنظیم برانگیختگی و رفتار جنسی 
مغز است که درمانگران جنسی، آن را منطقه ی شهوت زا نامیده اند.

 اگر پالسمای خون موش مادر را که به تازگی زایمان کرده است 
به موش باکره تزریق کنند، در کم تر از یک روز، شروع به نشان دادن 

رفتار مادرانه می کند.

)استروژن  ماده  هورمون های  میان  توازن  به  هورمونی  اثرات   
و پروژسترون( و پروالکتین بستگی دارد که از بخش پیشین غده 

هیپوفیز تراوش می شود و موجب تولید شیر می گردد. هورمون ها برای 

انسان دارای تأثیر کم تری هستند.

 در میان پستانداران رده ی باال، رفتار مادرانه به گونه ای گسترده 
تحت تأثیر تجربه و یادگیری قرار دارد.
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 نکات کلیدیفصل نهم

پایدار  نظام های  می کند:  تعریف  این گونه  را  نگرش  کرچ،   
گرایش های  و  عاطفی  احساس های  منفی،  و  مثبت  ارزش یاب های 

موافق و مخالف نسبت به مقاصد اجتماعی.

 مقیاس افتراق معنایی توسط آزگود و همکاران طراحی شد تا 
معنای واژگان و مفاهیم و کاربرد آن ها را بسنجد اما کاربرد آن به 

اندازه گیری نگرش نیز گسترش یافت.

 فرضیه ی نظری در ورای این اندازه گیری آن است که می توان 
برای معنایی که یک واژه یا یک مفهوم برای فرد در بر دارد، یک 

محدوده ی مکانی خاص در یک فضای معنایی در نظر گرفت.

 کتز و استاتلند برای بررسی شکل گیری نگرش، رهیافت کارکردی 
را عنوان کرده اند. 

 نکات کلیدیفصل هشتم
 مک کله لند و همکارانش نخستین کسانی هستند که بررسی های 

خود را درباره ی ماهیت و اندازه گیری پیشرفت آغاز کردند.
افرادی که انگیزه ی پیشرفت سطح باال دارند، به خود تعالی و موفقیت 
عالقه دارند نه به پاداش و مزایای وابسته به آن ها یا پول و مقامی که 

به بار می آورند.
 مؤثرترین آن ها، روش های پرورش کودک و ارزش های فرهنگی 

هستند.
 فرهنگ هایی که ترتیب کودک در آن ها مقید و تحکیم آمیز بوده 
است درداستان های عامیانه ی آن ها انگیزه ی پیشرفت در سطح پایین 

قرار داشته است.
 هافمن نیز از بررسی های خود نتیجه گرفت که آن چه بیش از 
همه در رفتار و انگیزه ی پیشرفت زنان موثر است نیاز باال به وابستگی 

می باشد.
 آرونسون معتقد بود که طرز نوشتن افرادی که دارای انگیزه ی باال 

هستند با افراد کم انگیزه تفاوت دارد.
 در بررسی های آرونسون مشخص شد که نقاشی آن هایی که دارای 

 نکات کلیدیفصل ششم
 نیچه، فیلسوف معروف آلمانی، قدرت را مهم ترین پدیده ی روانی 

دانسته است.
 آدلر، روان شناس نامدار اتریشی در نظام روان شناسی فردی خود، 
معتقد است که احساس حقارت بر اثر اراده ی شخصی از میان می رود.

به  سال 1945  در  بار  نخستین  برای  قدرت  موضع  مفهوم  یا  واژه 
وسیله ی راتر در نظریه ی یادگیری اجتماعی مطرح گردید.

 واینر )1972( با همکاری گروهی از روان شناسان  کوشید تا مفهوم 
قدرت را در ابعاد چهارگانه ی توانایی، کوشش، دشواری کار و بخت و 

اقبال، تحلیل کند.
 معلمان اگر بخواهند نفوذ کالم داشته باشند، باید در برخورد با 

شاگردان برون جو، مواظب رفتار و کردار خود باشند.
یا  با شاخص ها  بیشتر  موفقیت  به  نیاز  هاوزن،  اعتقاد ِهک  به   
موفقیت آمیز  موقعیت های  در  قدرت  موضع  خاص  سنجش های 

همبستگی پیدا می کنند.

 نکات کلیدیفصل پنجم
 برلین، یکی از پژوهشگران کنجکاوی معتقد است که رفتارهای 
اکتشافی و غیراکتشافی به شکلی متفاوت بر بافت ها تأثیر می کنند تا 

بر اعضای حسی و دستگاه های عصبی.
با رفتارهای  از اکتشاف ها که  اکتشافات درون زاد: آن دسته   
هدف گرا و تقویتی ارتباط نمی یابد، بلکه رفتار به خاطر خود رفتار 

انجام می گیرد.
 اکتشافات برون زاد: جنبه هایی از رفتار، مانند جست وجو برای 
غذا و هدف یابی که دارای پیامدهای قابل تعریف و گویایی هستند به 

عنوان عوامل برونی یا برون زاد طبقه بندی شده اند.
 کنجکاوی شناخت شناسی: منظور بحث و بررسی درباره ی 
معلومات است و زمانی پدید می آید که کودک در برابر مسائل علمی 

و پیش  روی خود گیج و سرگشته می شود.
 کنجکاوی ادراکی: در این نوع از کنجکاوی، کودک به طور مثال 

به شکل های نامتقارن بیشتر از متقارن توجه می کند.
کنجکاوی  با  بیشتر  مدرسه  محیط  در  شاگردان  کنجکاوی   

شناخت شناسی سروکار دارد تا با کنجکاوی ادراکی.
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 نکات کلیدیفصل دوازهم

مستقلی  رویدادهای  بدنی  پاسخ های  و  احساس شده  هیجان   
هستند. 

هیجان  احساس  که  است  این  بیانگر  بارد  ـ  کنون  نظریه ی   
و واکنش های بدنی به یکدیگر وابسته نیستند بلکه هر دو به طور 

هم زمان عمل می کنند.

 الزاروس بر فرآیندهای شناختی که بین رویدادهای مهم زندگی 
)شرایط محیطی( و فعالیت فیزیولوژیکی و رفتاری میانجی می شوند، 

تأکید کرد.

 برای این که پیوند میان هیجان ها نشان داده شود پلوچیک در سه 
صورت متمایز به بررسی آن ها می پردازد: شدت، همانندی و دوقطبی 

بودن.

 نکات کلیدیفصل یازدهم
 ارسطو نخستین کسی است که میان مولفه های فیزیولوژیکی و 

روانی هیجانی، عنوان های ماده، شکل یا نگاره را مطرح نمود.
 بررسی های جدید نشان می دهند که هم عوامل فطری و هم 

عوامل آموختنی در بروز هیجان دخالت دارند.
تشکیل  را  اساس هیجان ها  تکوینی  تعیین کننده های  واقع  در   
می  دهند اما تجلی و شکل نمایش آن ها با تجربه، محیط اجتماعی و 

فرهنگ ارتباط پیدا می کنند.
بخش سمپاتیک در هیجان، باعث آزاد کردن هورمون های اپی نفرین 

)آدرنالین( و نوراپی نفرین می شود.
 پاراسمپاتیک به محدود کردن و ذخیره نمودن انرژی بدن یاری 
می دهد. چنان که ضربان قلب را کاهش می دهد و فشار خون را پایین 

می آورد و به این ترتیب خون را به دستگاه گوارش برمی گرداند.
 در ترس و خشم، واکنش های بدنی برخالف واکنش های اضطرابی 
دارای حالت های هیجانی واقع بینانه و اندیشه گرا هستند که به پاسخ  

آرامش بخش معروفند.
از  بعضی  به  صدمه  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  آزمایشگران   

کم تر،  اضطراب  شاگرد محوری  شرایط  در  که  حالی  در  می شود، 
فعالیت بیشتر برای حل مسئله و یکپارچگی عاطفی بیشتری به چشم 

می خورد.
 گروه های دارای رهبران سلطه جو، هنگام حضور رهبر و نظرات 
مستقیم او، کار زیادتری را عرضه داشتند و در صورت حضور نداشتن 

رهبر این میزان به طور چشم گیری کاهش می یافت.
 ویت هال با دیدگاه جامعه سنجی آغاز به کار نمود و با بهره گرفتن 

از روش فیلم برداری به ارزیابی روابط معلم و شاگرد اقدام کرد.
 ویسپه در بررسی های تجربی خود پیرامون سنجش پیشرفت 
تحصیلی شاگرد، با دو روش آموزشی مجاز و رهنمون ساز، مشخص 
نمود که چه گروهی از شاگردان با چه روش آموزشی بهترین عملکرد 

را خواهند داشت.
 ادارک شخص نوعی ارتباط است که غالباً از اعضای گروه یا گروه 

مرجع اثر می پذیرد.
 گرچه در امر ادراک میان افراد آدمی به سبب تفاوت های فردی 
اختالف نظرهایی به وجود می آید، اما در تحجر یا رفتارهای قالبی، این 

اختالف به کم ترین حد خود می رسد. 

 رابطه ی بین خود ابزاری با مفهوم روان کاوی همانندسازی روشن 
و مسلم است.

 سه نظریه ی عمده ی استواری یا ثبات وجود دارد که عبارتند از: 
نظریه های همسازی یا توافق، توازن، ناهماهنگی شناختی.

آزگود و همکاران او نظریه ی همسازی را مطرح کردند که در توصیف 

مکانیزم ها یا اجزاء کارساز نگرش یک مقیاس  هفت مرحله ای، شبیه به 

مقیاس افتراق معنایی به کار می رود.

 نظریه ی توازن، در اصل به هایدر ارتباط پیدا می کند. 
 در حقیقت نظریه های توازن و همسازی به طور کلی با یکدیگر 
مشابهند و یک اختالف عمده بین آن ها، ارزش های عددی است که به 

عناصر شناختی اختصاص دارد )موضوع های نگرش(.

 موجودیت نظریه ی ناهماهنگی شناختی مدیون فستینگر است.
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 نظریه ی انگیزش و هیجان که به وسیله ی لیپر پیشنهاد گردید 
بیانگر این واقعیت است که تقریباً همه ی رفتارهای هدف جویانه و 

انگیزشی مورد تأیید، دارای لحن و آهنگ هیجانی هستند و همین 

هماهنگی هیجانی است که برای توالی رفتار درازمدت انگیزه می شود.

 به اعتقاد لیپر اساسی ترین نوع پژوهش درباره ی هیجان ها، آگاهی 
از نقش آن ها به عنوان انگیزش است که در برانگیختن و تداوم فعالیت، 

به  اشراف  یادگیری، در  اکتشافی در تسهیل  ایجاد واکنش های  در 

عملکرد، در یاری دادن به حل مسئله و دستیابی به هدف از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 

 تامکینز، مدعی است که هیجان ها نیروی الزم برای انگیزه را فراهم 
می آورند. به عقیدة او، انگیزه ها و سایق ها درباره ی نیازها یا اوضاع و 

احوال بدنی اطالعاتی را در اختیار ما قرار می دهند.

قسمت های دستگاه کناری تغییرات بزرگی در رفتار عاطفی یا هیجانی 
جانوران به وجود می آورند، به این معنا که جانوران رام را وحشی و 

وحشی را رام می کند.
 وقتی انسان تحریک شود و نتواند آرام بگیرد این امر با دستگاه 

فعال ساز شبکه ای باالرو ارتباط پیدا می کند. 
عشق ترکیبی از عامل سودبرانگیز به اضافه ی شادمانی است.

را ترس های  بلندی  و  بلند   روان شناسان فقط دو ترس صدای 
غریزی و فطری می دانند و بقیه ی ترس ها را آموختنی شناخته اند.

 واکنش هشدار در اصل پاسخ ناگهانی یا اضطراری بدن است. 
در این مرحله پاسخ های فوری بدنی که بسیاری از آن ها به وساطت 
دستگاه عصبی سمپاتیک انجام می گیرد ما را در رویارویی با عوامل 

فشار آماده می کند.
در  مهمی  عامل  را  دیگران  رفتار  از  تقلید  نقش  بندورا  آلبرت   

پرخاشگری می داند.

 فرآیند ایجاد مقاومت در برابر قانع سازی را مصون سازی می نامند.
در قانع سازی شاگردان از خواست  های معلمان پیروی می کنند اما 

توصیه ی آن ها را نمی پذیرند.
همنوایی  برای سنجش  نوشتاری  ابزارهای  رایج ترین  از  برخی   
عبارتند از: مقیاس اف کالیفرنیا، برنامه ی رجحان شخصی ادواردز و 

شخصیت سنج چند رویه مینه سوتا.
 یکی از روشن ترین و مهم ترین نقش های معلم همان رهبری و 

اعمال قدرت است.
این سبب است که معلمان در  به   پدیدآیی قدرت کارشناسی 
یک موضوع درسی مهارت های خاصی دارند. معلمانی که بر قدرت 
یا  تأکید می ورزند تمایل دارند کالسی تکلیف گرا  کارشناسی خود 

پیشرفت گرا داشته باشند.
 با الگوی بدون رهبری، امنیت عاطفی به سبب پیشرفت های کم 
کاهش می یابد. این موقعیت موجب اضطراب فراوان می شود و چون 

شاگردان بی نظم و آشفته هستند انرژی تلف می شود. 
 به عقیده ی ثورندایک و اسکینر برای تثبیت رفتار باید همواره از 

تقویت مثبت بهره جست زیرا تنبیه در اصل بیهوده است.

 نکات کلیدیفصل دهم
 همنوایی، قانع سازی و تلقین پذیری در ایجاد هنجارها و معیارها 

برای گروه ها و افراد، نقش آفرین هستند.
 مقیاس های درجه بندی معلم یکی از نخستین ابزارهای کاربردی 
برای گردآوری اطالعات مورد نیاز تحلیل های درون دادیـ  برون دادی 

کالس است.
 ضعف اکثر این مقیاس های درجه بندی، فقدان معیار مشترک، 
اتکاء بر قضاوت ذهنی، نتیجه گیری از همبستگی درون دادـ  برون داد، 

بدون در نظر گرفتن روایی داده هاست.
 بررسی های اندرسون نشان داد که معلم های سلطه جو با رفتارهای 
خصمانه و پرخاشگرانه از سوی شاگردان خود مواجه می شوند، در 
همکاری  و  دوستانه  رفتارهای  با  کمال بخش  معلمان  که  حالی 

محبت آمیز آن ها روبرو خواهند شد.
 تِلِن، رفتار را بر بنیاد طرفدار معلم و طرفدار شاگرد طبقه بندی 

کرده است.
اضطراب،  که  دریافت  شاخص  این  گرفتن  نظر  در  با  فالندر   
دیده  معلم محوری  شرایط  در  پرخاشگری  و  دشمنی  بی احساسی، 
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