
  38كوييز شماره ي  پاسخ تشريحي                        

   جيمت                                                        

  طورانياستاد                                                                                                   

   1گزينه  .1
آيـد و موجـب     نيرويي كه بر سر راه اين گرايش به وجود مي          به اندازه ت آن    و شد   اين گرايش  پديدآييچگونگي  از نظر راجرز و مزلو      «بنابر جمله انتهايي پاراگراف اول،      

  .توضيحي داده نشده است» چگونگي پديد آمدن گرايش« درباره ، درنتيجه به دليل اهميت كمتر،»اهميت نداردگردد،  وقفه آن مي
  پـذيري و توجـه    خويـشتن (و عوامـل بازدارنـده آن   ) توجه مثبت غيرمـشروط   (عوامل رشددهنده خودشكوفايي    هاي دوم، سوم و چهارم درباره         در پاراگراف : 2گزينه

  .توضيح داده شده است) مثبت مشروط
 در پاراگراف سوم درباره نمود گرايش به خودشكوفايي در رفتار فرد توضيح داده شده است: 3گزينه.  
 هاي آموخته شده دوران كودكي ـ كه همگي تجربيات فرد را در زندگي شكل   در پاراگراف دوم درباره ارتباط يادگيري اجتماعي، روابط بين فردي و تجربه: 4گزينه
  .دهند ـ با گرايش به خودشكوفايي توضيح داده شده است مي

   2گزينه  .2
.I  اصـل  «: كنـد كـه    بيـان مـي  12 و 11كند و درنهايـت در سـطر     گرايش به خودشكوفايي صحبت مي     دروني بودن  اعظم پاراگراف اول درباره       بخشِ  ؛ درست است

آموخته هاي    يادگيري اجتماعي، روابط بين فردي و تجربه      : مؤثر بر اين گرايش مانند    عوامل بيروني   سپس، در پاراگراف دوم،     . » است ژنتيكي و سرشتي  ... خودشكوفايي  
  .دهد شده دوران كودكي را توضيح مي

.II        كـه نـشان    » گردنـد    در تعادل نيازها مي    باعث اختالل تر     بيش ...هاي دفاعي     مكانيزممعتقد است كه    ... راجرز  «:  درست است؛ در ابتداي پاراگراف آخر آمده است
  .دهنده تاثير منفي بر تحول خود شكوفايي است

.IIIگذارند هاي آموخته شده دوران كودكي بر تحول رواني تأثير مي راجرز معتقد است كه تجربه«:  نادرست است؛ در پاراگراف دوم آمده است«.  

   1گزينه  .3
  .كند ه ميپاراگراف چهارم درباره توجه مثبت مشروط كه در پاراگراف سوم به آن اشاره شده است، توضيح بيشتري ارائ

 هيچگونه مثالي ذكر نشده است،در پاراگراف چهارم : 2گزينه .  
در پاراگراف چهارم، استثنايي ذكر نشده است: 4 گزينه.  
 طرح نشده است كه نياز به اصالح يا تغيير موردي از آن باشدهيچگونه مخالفتي با پاراگراف سوم م در پاراگراف چهارم: 3گزينه.  

   3گزينه  .4
  .شود گيري مي طور منطقي از متن نتيجه اهميت گرايش به خودشكوفايي در فهم رفتار انسان، به

  واكـنش  بـا    برداشت فـرد از خـود     كند؛ زيرا      در جهت تحول عمل مي     در چنين شرايطي گرايش به خودشكوفايي     «: آمده است ) 35سطر  (در پاراگراف دوم    : 1گزينه 
  .تغيير پيدا كرده است» برداشت« به»واكنش«اما در اين گزينه كلمه . » سازش داردديگران
  هـاي دفـاعي بـراي سـازش و            مكانيزم ...«و  »  ...رخوردار است فرد بدون اينكه حالت دفاعي داشته باشد، از آزادي عمل ب          ... «شايد بتوان براساس دو جمله      : 2گزينه

اهميـت پنداشـتن      كننـد، امـا بـي       نتيجه گرفت كه افراد خودشكوفا بدون داشتن حالت دفاعي بر مشكالت خـود غلبـه مـي                »  ...آمدن بر مشكالت ضرورت ندارند    فايق  
  .شود مشكالت از هيچ بخشي از متن برداشت نمي

  توانـد خويـشتن خـويش را         ، از آزادي عمل برخوردار است و مي       كه حالت دفاعي داشته باشد     بدون اين در اين شرايط فرد     ... «: در پاراگراف دوم آمده است    : 4گزينه
  .»تغيير دهد و تحول يابد

   4گزينه  .5
هـاي دوم و پـنجم دربـاره          و در پـاراگراف   » انسيل بالقوه خويش را توسعـه دهـد      براساس نظر راجرز و مزلو گرايش انـسان اين است كه پت          «: در ابتداي متن آمده است    

  .تواند نظرات مزلو براي تكميل نظرات راجرز توضيح داده شود نظرات راجرز توضيحاتي ارائه كرده است؛ بنابراين، در ادامه متن مي
 اي شده است و نقشي در روند متن ندارد ان نگري تنها در پاراگراف اول اشارهنظريه انسان محوري يا انس درباره ي: 1گزينه.  
  هاي فردي موافق با راجرز يعني مزلو كه در ابتداي مـتن نيـز بـه آن اشـاره شـده           تر است كه ديدگاه     نظر فرويد برخالف نظر راجرز است؛ بنابراين، منطقي       : 2گزينه

  . بيايداست، در ادامه
 هاي سوم و پنجم توضيح داده شده است و نيازي به ادامه آن وجود ندارد درباره اين مورد در پاراگراف: 3گزينه.  


