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استعداد تحصیلی
ویژه آزمون دکتری

بخش اول:
درك مطلب

هادی مسیح خواه

بخش اول :درك مطلب
ماهيت سواالت درك مطلب

متن چند
پاراگرافي

در خالل دهه  1970برخي دادگاههای ايالتي و فدرال تعريف وسیعتری از جنون را كه مؤسسه حقوقي
آمريكا پیشنهاد كرده بود ،پذيرفتند .آن تعريف چنین بود «شخص به شرطي كه در قبال جرم خويش
مسئول شناخته نميشود كه در هنگام ارتكاب آن ،بر اثر بیماری يا كاستي رواني به میزان قابل مالحظهای
فاقد توانايي الزم برای دريافت نادرستي عمل خويش و يا توان هماهنگسازی آن با مقتضیات قانون
مربوطه باشد ».عبارت «به میزان قابل مالحظه» گويای آن است كه هر درجهای از ناتواني ،شخص را از
مسئولیت حقوقي معاف نمي كند و در عین حال فقط ناتواني كامل نیز مالك قرار نميگیرد .اين كه به جای
«بداند» واژه «دريابد» به كار رفته متضمن اين تلويح است كه صرف آگاهي عقلي از درستي و نادرستي
كافي نیست ،بلكه شخص بايد بتواند عواقب اخالقي يا حقوقي رفتار خود را تا حدودی درك كند و تنها در
اين صورت است كه مسئولیت حقوقي وی محرز ميشود.

ن گرفتار اختالل رواني در سال  1981با صدور رأی برائت ناشي از جنون
مسأله مسئولیت قانونيِ مردما ِ
برای شخصي به نام «جان هینكلي» در سوءقصد به جان رئیسجمهور ريگان بحث و جدل فراوان
برانگیخت .مردم از اين رأی به خشم آمدند ،به اين علت كه احساس كردند دفاع براساس جنون به صورت
گريزگاهي قانوني درآمده كه مجرمین از آن برای فرار از قانون بهره ميبرند .بنابراين در سال  1984كنگره
آمريكا قانون اصالحیه دفاع از جنون را به تصويب رساند .در اين قانون تمهیدات و پیشبینيهايي برای
دشوارتر ساختنِ تبرئه متهمان از مسئولیت قانوني گنجانده شد .نمونه اين كه با تغییر عبارت مؤسسه
حقوقي آمريكا از عنوان «بيبهره از توانايي كلي  ...برای دريافت و فهم »...به «ناتوان از دريافت و فهم» به
اين نكته صراحت و قطعیت بخشید كه اختالل يا نارسايي بايد «شديد» باشد و همچنین ارائه ادله را به جای
شاكي بر عهده وكیل مدافع ميگذارد .اين قانون در كلیه دعویهای مطروحه در دادگاههای فدرال و در
نیمي از دادگاههای ايالتي اعمال ميشود.
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بخش اول :درك مطلب
ماهيت سواالت درك مطلب

تعدادي سوال

1ـ پاراگراف قبل از متن فوق ،به احتمال قوی به بحث درباره كدام موضوع ميپردازد؟
 )1مالكهاي تشخيص توانايي كنترل رفتار در افراد مبتال به اختالالت رواني
 )2قوانين مربوط به جنون در سالهاي قبل از  1970ميالدي
 )3تعريف اختاللهاي رواني از ديدگاه روانشناسي
 )4رويكرد حقوق غربي به موضوع مسئوليت حقوقي افراد در گذشته
2ـ هدف اصلي نويسنده در متن فوق ،كدام است؟
 )1ارائه بخشي از تاريخچه تالشهاي انجام شده در جهت شفافسازي مفهوم جنون و
مباني تصميمگيري درباره جنون حقوقي
 )2تأكيد بر لزوم تدوين مباني حقوقي به دور از جنجالها و تعصبات اجتماعي
 )3رفع نگراني عمومي درباره سوءاستفاده از جنون به عنوان محملي براي دفاع حقوقي
 )4ارائه پاسخ به اين سؤال كه قانون در برابر كسي كه اختالل قواني دارد و دست به
تبهكاري ميزند ،چه بايد بكند؟
3ـ پاراگراف دوم در ارتباط به پاراگراف اول ،مطالب آن را . .............
 )2در مقابل يك استثناء قرار ميدهد.
 )1كامالً رد ميكند.
 )4با مثالي توضيح ميدهد
 )3با ارائه مثالي به چالش ميكشد.
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بخش اول :درك مطلب
دو استراتژي پاسخگويي به سواالت درك مطلب
استراتژي  :1مطالعه دقيق و تحليلي متن
گام اول – صورت سواالت را بخوانيد.
گام دوم – متن را دقيق و تحليلي بخوانيد.
گام سوم – پاسخ به سواالت
استراتژي  :2مطالعه سريع متن
گام اول – مطالعه سريع متن
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بخش اول :درك مطلب
مطالعه سريع متن
انواع پاراگراف
 -1جمله اول
كلماتحمايتي:بهدليلآنكه،علتاننيزمشخصاست.
 -2جمله آخر
بنابراين؛درنتيجه؛بهاينجمعبنديميرسيمو...

 -3عكس جمله اول (تناقض)
درحاليكه،باوجوداين،عليرغمنظرفوقو...
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مطالعه سريع متن

مهمبود
جمله اول
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جمله آخر
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كلمات بعدي

تناقضي
عكس جمله اول

حمايتي

جمله اول
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بخش اول :درك مطلب
دو استراتژي پاسخگويي به سواالت درك مطلب
استراتژي  :1مطالعه دقيق و تحليلي متن
گام اول – صورت سوال را بخوانيد.
گام دوم – متن را دقيق و تحليل بخوانيد.
گام سوم – پاسخ به سواالت
استراتژي  :2مطالعه سريع متن
گام اول – مطالعه سريع متن
گام دوم – پاسخگويي به سواالت درباره كليات متن
گام سوم – پاسخگويي به سواالت درباره جزئيات متن
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پاراگراف 1
در طول چند سال گذشته ،روانشناسان علوم اجتماعي به اين نكته پي بردهاند كه خالقیت
ميتواند بسته به موقعیتها و فضا ،در افراد تغییر كند .البته سؤالي كه پیش ميآيد در باب همین
موقعیتها است و اينكه چه شرايطي افراد را خالقتر ميكند؟ يك پاسخ فاصله يا «مسافت
رواني» است .بر طبق نظريه سطح ادراكي ،هر چیزی كه در لحظه اكنون آن را تجربه نميكنیم ،در
چارچوب اين نظريه است .همچنین تغییر ديدمان در باب يك مشكل خاص ،نظیر تالش برای
گرفتن يك زاويه ديد جديد از افراد ديگر يا تفكر در مورد يك سؤال غیرمعمول نیز در محدوده
«فاصله رواني» قابل تعريف است.
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بخش اول :درك مطلب

پاراگراف 2
بر طبق نظريه سطح ادراكي ،فاصله رواني تأثیر زيادی روی ذهنمان از اشیاء دارد؛ به نحوی كه
مثالً خبرهای دور به نحو خالصه و چكیده در ذهن نقش ميبندد و چیزهای نزديك محكمتر و
بازتر در ذهن نمايان ميشوند .يك گیاه ذرت را در نظر بگیريد .يك نمايش محكم و باز ،به شكل و
اندازه ،رنگ ،مزه و بوی آن برميگردد .اما يك نمايش چكیده و خالصه ،ممكن است به ذرت صرفاً
به عنوان منبعي برای انرژی يا يك گیاه سريعالرشد بنگرد .اين طرز نگاه ممكن است خواه ناخواه
ما را به تفكر در مورد موضوعات ديگر در ذرت جلب كند؛ نظیر منبعي برای اتانول يا استفاده از
گیاهان خاص برای مصرف كودكان .بنابراين چیزی كه اين مثال نشان ميدهد ،اين است كه چطور
تفكرِ به اصطالح چكیده و خالصه ،به افراد كمك ميكند كه مفاهیم ظاهراً نامرتبط مثل گیاهان
سريعالرشد (ذرت) و سوخت خودروها (اتانول) ،را به هم پیوند دهند و مفهومي نو بسازند.
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بخش اول :درك مطلب
پاراگراف 3
در مطالعات دقیقتر تأثیر فاصله روی خالقیت بررسي شد .در اولین بررسي ،از شركتكنندگان خواسته شد
كه فهرستي از انواع راههای حمل و نقل را به عنوان يك آزمون كلي از خالقیت تهیه كنند .همانطور كه
پیشبیني ميشد ،شركتكنندگاني كه از راه دوری آمده بودند ،تعداد بیشتر و بهتری از راههای حمل و نقل
را نسبت به شركتكنندگان راه نزديك ارائه كردند .در دومین بررسي نیز نتايج مشابهي حاصل شد .مثالً
يك مشكل مطرح شده بدين نحو بود :يك زنداني به فكر افتاد كه از قلعهای كه در آن محبوس بود فرار كند.
در اتاق خود طنابي پیدا كرد كه تا نصف راه رسیدن به خارج قلعه و زمین را تأمین ميكرد .زنداني اين طناب
را به دو تكه تقسیم كرد و سپس دو تكه را به هم گره زد و فراركرد؛ حاال بگويید چگونه؟ به اينگونه مسايل،
مسايل «بینشي» گويند .جواب اين بود كه زنداني طناب را نه از عرض ،بلكه از درازا جدا كرده كه توانسته
الیاف را به هم گره بزند و فرار كند .برای چنین مسايل بینشي ،به يك دسته از شركتكنندگان گفته شد كه
سؤاالت به وسیله يك مؤسسه در كالیفرنیا ،يعني  2هزار كیلومتر دورتر (شرايط فاصله) و به دسته ديگر
گفته شد در اينديانا 2 ،كیلومتر دورتر (شرايط بدون فاصله) طرح شده است .به سومین گروه ،به عنوان
شاهد ،هیچ اطالعاتي از موقعیت داده نشد .همانطور كه انتظار ميرفت ،شركتكنندگان در شرايط «فاصله»
مسايل بیشتری را نسبت به گروه شاهد و گروه بدون فاصله حل كردند .چون مسايل دورتر به نظر
ميرسیدند ،آسانتر حل ميشدند!
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بخش اول :درك مطلب

پاراگراف 4
اين دسته مطالعات ،نشان دادند كه حتي كوچكترين نشانه دال بر فاصله رواني ،به خالقیتِ
بیشتر كمك ميكند .اگرچه موقعیت جغرافیايي آزمايشهای مختلف كامالً نامرتبط بود ،صرف ًا
گفتن اين موضوع كه «اين مسايل از جای خیلي دور ميآيند» ،به تفكر خالقتر منتهي ميشد .در
تحقیقات ديگری كه تأثیر عملكرد مسافت موقتي را روی خالقیت و بینش افراد مورد سنجش
قرار ميداد ،از شركتكنندگان خواسته شد يك سال بعدِ زندگيشان را تصور كنند (آينده دور) و
يا يك روز بعد (آينده نزديك) .شركتكنندگاني كه يك روز را در آينده دور تصور ميكردند،
مسايل بینشي بیشتری نسبت به كساني كه روز بعد را تصوير كرده بودند ،حل كردند.
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پاراگراف 5
اين تحقیقات ،كاربردهای عملي مهمي دارد .به ما ميگويد كه با برداشتن چند قدم ساده نظیر
سفر به يك مكان دورتر و حتي ارتباط با افرادی كه برای ما آشنا نیستند و پیدا كردن
جانشینهای غیرمعمول برای موارد واقعي ،خالقیت خود را افزايش دهیم .بهتر است اضافه شود
كه شايد يكي از تأثیرات محیط مدرن كه دسترسي افراد را به موسیقي ،ديدنيها و غذا از
مسافتهای دورتری برايمان فراهم ميآورد ،اين باشد كه به افزايش خالقیت افراد كمك ميكند؛
نه به خاطر مواجه شدن با انواع ايدهها ،بلكه فراهم شدن زمینه آنچه كه از آن به عنوان «تفكر
چكیدهای» و «خالصهای» ياد شد.
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متن فوق ،به كداميك از پرسشهای زير ،پاسخ ميدهد؟
 )1افراد در موقعيتها و فضاهاي مختلف ،چه نوع خالقيتهايي از خود نشان ميدهند؟
 )2چگونه افزايش مسافت يا فاصله رواني ،خالقيت را افزايش ميدهد؟
 )3تعريف خالقيت بر طبق نظريه سطح ادراكي چيست؟
 )4روشهاي موجود براي آموزش فاصله رواني كدامند؟
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كدام مورد ،نظر نويسنده درباره مسافت رواني را به بهترين نحو بیان ميكند؟
 )1آن را سرآغاز تفكر خالصهاي ميداند كه با خالقيت همبستگي دارد.
 )2آن را يك ويژگي فردي ميداند كه تحت تأثير خالقيت فرد ،كم يا زياد ميشود.
 )3آن را عامل مهمي ميداند كه به درك بهتر لحظة اكنون ،از طريق رشد خالقيت كمك ميكند.
 )4آن را يكي از ويژگيهاي محيط مدرن ميداند.
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كدام مورد ،ساختار اطالعاتي متن را به بهترين شكل ممكن ،نشان ميدهد؟
 )1مفهوم فاصله رواني را تعريف و توصيف ميكند و مثالهايي از آن ،ارائه ميدهد.
 )2نتايج پژوهشهاي گوناگون را برميشمرد و نهايتاً از آنها نتيجهگيري ميكند.
 )3پرسشي را مطرح ،با ارائه دليل و شاهد به آن پاسخ و در پايان ،توصيههايي مطرح ميسازد.
 )4پيشنهادهايي براي بهكارگيري مفهوم فاصله رواني ارائه ميدهد.
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پاراگراف 1
در خالل دهه  1970برخي دادگاههای ايالتي و فدرال تعريف وسیعتری از جنون را كه مؤسسه
حقوقي آمريكا پیشنهاد كرده بود ،پذيرفتند .آن تعريف چنین بود «شخص به شرطي كه در قبال
جرم خويش مسئول شناخته نميشود كه در هنگام ارتكاب آن ،بر اثر بیماری يا كاستي رواني به
میزان قابل مالحظهای فاقد توانايي الزم برای دريافت نادرستي عمل خويش و يا توان
هماهنگسازی آن با مقتضیات قانون مربوطه باشد ».عبارت «به میزان قابل مالحظه» گويای آن
است كه هر درجهای از ناتواني ،شخص را از مسئولیت حقوقي معاف نمي كند و در عین حال فقط
ناتواني كامل نیز مالك قرار نميگیرد .اين كه به جای «بداند» واژه «دريابد» به كار رفته متضمن
اين تلويح است كه صرف آگاهي عقلي از درستي و نادرستي كافي نیست ،بلكه شخص بايد بتواند
عواقب اخالقي يا حقوقي رفتار خود را تا حدودی درك كند و تنها در اين صورت است كه
مسئولیت حقوقي وی محرز ميشود.
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پاراگراف 2
مسأله مسئولیت قانونيِ مردمانِ گرفتار اختالل رواني در سال  1981با صدور رأی برائت ناشي از
جنون برای شخصي به نام «جان هینكلي» در سوءقصد به جان رئیسجمهور ريگان بحث و جدل
فراوان برانگیخت .مردم از اين رأی به خشم آمدند ،به اين علت كه احساس كردند دفاع براساس
جنون به صورت گريزگاهي قانوني درآمده كه مجرمین از آن برای فرار از قانون بهره ميبرند.
بنابراين در سال  1984كنگره آمريكا قانون اصالحیه دفاع از جنون را به تصويب رساند .در اين
قانون تمهیدات و پیشبینيهايي برای دشوارتر ساختنِ تبرئه متهمان از مسئولیت قانوني
گنجانده شد .نمونه اين كه با تغییر عبارت مؤسسه حقوقي آمريكا از عنوان «بيبهره از توانايي
كلي  ...برای دريافت و فهم »...به «ناتوان از دريافت و فهم» به اين نكته صراحت و قطعیت بخشید
كه اختالل يا نارسايي بايد «شديد» باشد و همچنین ارائه ادله را به جای شاكي بر عهده وكیل
مدافع ميگذارد .اين قانون در كلیه دعویهای مطروحه در دادگاههای فدرال و در نیمي از
دادگاههای ايالتي اعمال ميشود.
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پاراگراف 3
تالش ديگری برای صراحت بخشیدن به دفاع قانوني از جنون ،رأيي است به اين مفهوم كه «شخص مجرم
است اما گرفتار اختالل رواني ميباشد» .اين رأی ،نخست در ايالت میشیگان صادر شد و اينك يازده ايالت
ديگر ،آن را منشاء صدور رأی درموارد مربوط قرار ميدهند .قوانین به طور كلي راه را برای رأی «مقصر اما
بیمار» در شرايطي باز ميگذارد كه متهم گرفتار اختالل عمده فكر يا هیجان باشد ،به طوری كه هنگام
ارتكاب عمل دچار اختالل قضاوت ،رفتار و تشخیص واقعیت يا توان كنار آمدن با مقتضیات عادی زندگي
باشد .با اين همه ،تأثیر اين «بیماری رواني» كمتر از جنون قانوني است .رأی «مقصر اما بیمار» دست اعضای
هیأت منصفه را باز ميگذارد كه وقتي در متهم خطری را احساس كنند ،ضمن محكوم ساختن او اطمینان
داشته باشند كه به خاطر بیماريش تحت درمان قرار خواهد گرفت .اين قبیل اشخاص يا درزندان تحت
درمان قرار ميگیرند يا تا وقتي كه حالشان برای تحمل محكومیت مناسب شود در بیمارستان رواني
ميمانند.
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پاراگراف 4
نگراني عمومي از اينكه دفاع براساس جنون بهصورت گريزگاه عمدهای در حقوق جزا درآمده
باشد ،بسیار دور از واقعیت است .كاربرد اين نوع دفاعیه بسیار كمیاب است و تبرئه شدن به
خاطر جنون از آن هم كمیابتر است .اعضای هیأت منصفه به اكراه به اين باور ميرسند كه كسي
مسئولیت اخالقي عمل و رفتارش را عهدهدار نباشد و وكالی دعاوی نیز كه از احتمال رد شدن
محمل جنون اطالع دارند ،فقط از روی ناچاری به آن متوسل ميشوند.
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پاراگراف قبل از متن فوق ،به احتمال قوی به بحث درباره كدام موضوع ميپردازد؟
 )1مالكهاي تشخيص توانايي كنترل رفتار در افراد مبتال به اختالالت رواني
 )2قوانين مربوط به جنون در سالهاي قبل از  1970ميالدي
 )3تعريف اختاللهاي رواني از ديدگاه روانشناسي
 )4رويكرد حقوق غربي به موضوع مسئوليت حقوقي افراد در گذشته
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هدف اصلي نويسنده در متن فوق ،كدام است؟
 )1ارائه بخشي از تاريخچه تالشهاي انجام شده در جهت شفافسازي مفهوم جنون و مباني
تصميمگيري درباره جنون حقوقي
 )2تأكيد بر لزوم تدوين مباني حقوقي به دور از جنجالها و تعصبات اجتماعي
 )3رفع نگراني عمومي درباره سوءاستفاده از جنون به عنوان محملي براي دفاع حقوقي
 )4ارائه پاسخ به اين سؤال كه قانون در برابر كسي كه اختالل قواني دارد و دست به تبهكاري
ميزند ،چه بايد بكند؟
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پاراگراف دوم در ارتباط به پاراگراف اول ،مطالب آن را . .............
 )2در مقابل يك استثناء قرار ميدهد.
 )1كامالً رد ميكند.
 )3با ارائه مثالي به چالش ميكشد )4 .با مثالي توضيح ميدهد.
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كداميك از موارد زير را ميتوان از متن نتیجه گرفت؟
 )1با گذشت چندين دهه از اعمال تغييرات بر روي مفهوم جنون حقوقي در آمريكا ،دادگاههاي اين
كشور در برداشت و تحليل اين مفهوم كامالً متفاوت عمل ميكنند.
 )2در حال حاضر در حقوق جزاي آمريكا با شخص مجرم همانند يك بيمار برخورد ميشود.
 )3امروزه حقوق جزا به نقش عوامل زيستمحيطي در بروز اختاللهاي رواني ـ رفتاري و جرايم
ناشي از آنها اهميت فراوان ميدهد.
 )4اصالحات اعمال شده بر قانون دفاع از جنون ،اميد به تبرئه شدن را در متهمانِ دچار
اختاللهاي رواني به ميزان زيادي كاهش داده است.
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