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 00پاسخ تشریحی روانشناسی شخصیت دکتری 

 استاد فاطمه صفرزاده مقدم

 درست است. 4گزینه  .11

ها و تجربة متنوع، تازه، پيچيده و شديد و ميل اقدام به خطرهاي آن جستجوي هيجان صفتي كه ويژگي»زاكرمن هيجان خواهي را به صورت 

اي ساخت كه آن را ماده 04تعريف كرد. زاكرمن يك پرسشنامه نوشتاري« هاجسماني، اجتماعي، قانوني، و مالي به خاطر خود اين تجربه

 خواهي را مشخص كرد:ناميد. زاكرمن با به كارگيري روش تحليل عاملي چهار مؤلفة هيجان  (SSS)« واهيخمقايس هيجان»

هاي بدني كه سرعت، خطر، تازگي و برخالف نيروي جاذبه در آنها باشد )مثل چتر زدگي و ماجراجويي: ميل پرداختن به فعاليتـ هيجان1

 بازي، غواصي، سقوط آزاد(

هاي جديد از طريق مسافرت، موسيقي، هنر، يا سبك زندگي ناهمرنگ با جماعت يا اشخاصي كه گرايش تجوي تجربهـ تجربه جويي: جس2

 مشابهي دارند.

 هاي اجتماعي بازداري نشده.ـ بازداري زدايي: نياز به جستجوي رهايي در فعاليت3

جه بيني، و واكنش ناراحتي و بيقراري هنگام موافراد قابل پيشهاي تكراري، كار عادي، و اـ حساسيت نسبت به يكنواختي: بيزاري از تجربه0

 کتاب جامع روانشناسی شخصیت، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم( 411) صفحه ها. شدن به اين گونه موقعيت

 درست است. 0گزینه  .17

اجتماعي بندورا بر انتظارات افراد از رويدادها و باورهايي كه درمورد خود دارند ، تأكيد دارد . براي مثال ، افراد انتظاراتي  –نظريه شناختي 

از رفتار ديگران دارند و پاداش ها و تنبيه هايي را براي رفتار خود در موقعيت هاي مختلف توقع مي كنند . آن ها هم چنين باورهايي در 

ي هاي خود در حل مسائل و چالش ها در موقعيت هاي خاص در ذهن خود مي پرورانند .بديهي است كه اين باورها ، متضمن مورد تواناي

فرايندهايي شناختي مانند طبقه بندي موقعيت ها )مثل موقعيت كاري، تفريحي، رسمي، آرام و ترسناک( ، پيش بيني آينده و واكنش به 

د ويژه بودن موقعيت فرد در ايجاد انتظارات و باورها در اوست ؛ يعني اگرچه افراد ممكن است باورها و آن است . آن چه كه بايد تأكيد شو

 وانتظاراتي كلي داشته باشند ، مانند كنترل دروني و انتظارات تعميم يافته اي كه راتر مطرح مي كند ، آن چه كه مهم تر است ، انتظارات 

يا گروهي از موقعيت ها شكل مي گيرد . وقتي نتوانيم موقعيت ها را از يكديگر تميز دهيم ، در همه  باورهايي است كه در موقعيت هاي ويژه

آن ها يك جور رفتار مي كنيم . هيچ جانداري در چنين شرايطي زنده نمي ماند . تمييز بين موقعيت ها به دليل نيازهايي كه ارضاء مي كند 

ت ضروري است . عالوه بر اين به دليل قابليت زياد شناختي ، انسان ، تفاوت هاي بسيار )مثل گرسنگي، نياز جنسي، امنيت( براي حيا

ظريفي بين موقعيت ها قائل مي شود . بنابراين يك فرد يك موقعيت را تهديد كننده و ديگري آن را هيجاني و جالب ارزيابي مي كند . يك 

به حساب مي آورد . بديهي است كه رفتار فرد بسته به برداشت او از موقعيت،  فرد دو موقعيت را مشابه و ديگري آن را از يكديگر متمايز

شناختي، جوهره اصلي شخصيت در برداشت متفاوت افراد از موقعيت ها و در الگوي رفتاري ، كه  -متفاوت است .براساس نظريه شناختي

 . براساس آن برداشت شكل مي گيرد، نهفته است

 درست است. 1گزینه  .10

 سه به نزديك دهه، هر در افراد هوشي ضريب كه شده گفته م1894 دهه در Flynn effect  فلين اثر  عنوان تحت اي پديده بچارچو رد

 !است يافته افزايش واحد
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 طور به زيرا باشد محيطي بايد اثر اين. كند پيدا ارتقا تواندمي بلكه نيست، وراثت به مربوط و ژنتيكي افراد هوشي ضريب شد گفته بنابراين

 .باشد داشته كوتاه مدت در را تاثيري چنين تواند نمي ژنتيك جهش يك قطع

 و غني آموزشي هاي محيط ها، بيماري شدن كم و بهتر تغذيه والدين، باالتر تكنولوژي،تحصيالت و علم رشد برخي فلين اثر علت مورد در

 .دانند مي سبب...  و ها فناوري با تعامل

 گوئيم يم نيز اساس همين بر. ميداند امر اين دليل را سالمت و بهداشت آموزش، به مربيان و والدين بهتر و بيشتر توجه علمي تبيين يك

 .برند مي نام "فلين اثر " از نيز همكاران و استنبرگ رابطه اين در. دارد نخبگي احراز در سزايي به تاثير محيط كه

 درست است. 1گزینه  .14

 شغلی عالیق

 زا بهتر را هاآن و دهندمي ترجيح بيشتر را پرمخاطره و اجتماعي مشاغل گرايي،برون در باال نمره داراي افراد عاملي، پنج الگوي براساس

 و هنري مشاغل در جديد تجارب پذيرش در باال نمره داراي افراد. رسانندمي انجام به گيرند،مي بااليي نمره گراييدرون در كه افرادي

 .هستند زمينه اين در پايين نمره داراي كه كنندمي عمل افرادي از بهتر اكتشافي،

 به بودند، رپذيمسئوليت كودكي در كه بزرگساالني. دهدمي نشان را عمر طول بينيپيش در پذيريمسئوليت اهميت طوالني، تحقيق يك

 .داشتند را موردنظر سنين از يك هر در مرگ احتمال كمتر درصد 34 حدود و كردند زندگي بيشتر داري،معني طور

 افراد كه اين دوم. كردند مطرح تبيين اين در را والدين طالق مانند محيطي، ازمتغيرهاي بعضي مداخله امكان محققان نخست،

 به كمتر پذير مسئوليت افراد كه اين سوم. شوندمي مواجه خشونت از ناشي هايمرگ با كمتر زندگي، طول در پذيرمسئوليت

 ارهايرفت كلي الگوي بر احتماالً پذيري مسئوليت كه باورند اين بر پژوهشگران اين. آورندمي روي شديد خواريشراب و سيگاركشيدن

 و دارويي رژيم و نمايند پيروي مناسبي غذايي رژيم از كنند، ورزش افراد اين كه اين احتمال. گذارندمي تاثير فرد سالمت با مرتبط

کتاب جامع روانشناسی شخصیت، تالیف  074) صفحه  .دارد وجود نيز كنند دوري محيطي خطرات از و باشند داشته دقيقي جسمي

كنند دهد افرادي كه در عامل گشودگي آزمون پنج عاملي امتياز باالتري كسب ميهاي موجود نشان ميپژوهش فاطمه صفرزاده مقدم(

 غالباً شغل خود را عوض كرده و يا عالقمند به تغيير آن هستند.

 درست است. 7گزینه  .11

 شناسیغایت و علیت

 ينكها يعني ، عليت. شودمي ناشي دو هر از داشت تاكيد يونگ شناختي؟ غايت اهداف از يا شودمي ناشي گذشته هايعلت از انگيزش آيا

 و اهداف وسيله به جاري رويدادهاي كه است آن معني به  شناسيغايت برعكس،. گيرندمي سرچشمه قبلي تجربيات از جاري رويدادهاي

 رفتار كه داشت تاكيد اما كرد، انتقاد كمتر آدلر از يونگ. شوندمي برانگيخته كنند،مي هدايت را فرد سرنوشت كه آينده به مربوط آرزوهاي

)  .شود رقرارب تعادل شناختيغايت توجيهات و عليتي توجيهات بين بايد و گيردمي شكل شناختيغايت و عليتي نيروي دو هر توسط انسان

 کتاب جامع روانشناسی شخصیت، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم( 00صفحه 

 روانشناسی فردی مقایسه ای آدلر هست که زیر مجموعه روانکاوی کالسیک، محسوب می شود.اما گزینه درست تر نظریه 

كنيم كه به صورت ذهني هايي تالش مينگري را در مورد اين عقيده كه ما هدفي نهايي داريم، به كاربرد. ما براي آرمانآدلر اصطالح غايت

گذارند. آدلر اين مفهوم را با عنوان كنيم، تأثير ميفراد را درک و با آنها تعامل مياي كه ديگر ادر ما وجود دارند. اين اعتقادات بر شيوه

تار ما هاي خيالي، رفكنيم، انديشهنگري خيالي بيان كرد، يعني اين عقيده كه وقتي ما در جهت حالت كامل هستي يا وجود تالش ميغايت

ترين آنها، آرمان كمال است. او پيشنهاد كنيم، اما فراگيرها هدايت مياين خيال كنند. ما زندگي خود را به وسيلة بسياري ازرا هدايت مي
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اند، مفهوم خداست. تالش براي برتري به جاي اينكه تنش را كاهش ها تاكنون آن را به وجود آوردهنمود كه بهترين بيان اين آرمان كه انسان

كنيم به كمال شود. ما سعي ميشخص و هم توسط جامعه نشان داده مي دهد. تالش براي برتري هم توسط هردهد آن را افزايش مي

ان مكنند. چگونه در زندگي روزمرهها به طور ابدي براي هدف خيالي و آرماني كمال تالش ميفرهنگمان دست يابيم. به نظر آدلر، انسان

کتاب جامع روانشناسی  119) صفحه  ال پاسخ داد.كوشيم؟ آدلر با مفهوم سبك زندگي خود به اين سؤبراي دستيابي به اين هدف مي

 شخصیت، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(

 درست است. 7گزینه  .11

ها شوند يا حداقل همه آنها يكي ميها مهم نيست، زيرا در نهايت همه آنارزش هستي را مشخص كرد، اما تعداد دقيق آن 10مزلو 

گري، املهمتايي، كمال، كا عبارتند از: حقيقت، نيكي، زيبايي، يكپارچگي، سرزندگي، بيهاي افراد خودشكوفهمبستگي بااليي دارند. ارزش

کتاب جامع روانشناسی شخصیت، تالیف فاطمه صفرزاده  011صفحه) .و خودمختاریطبعي عدالت، سادگي، تماميت، راحتي، شوخ

 مقدم(

 درست است. 0گزینه  .13

كننده، نشان دادن فعاالنة تكانة مخالف با آن است. اين اي ناراحتنوعي دفاع بر عليه تكانه واکنش وارونه )واکنش معکوس(:

کتاب جامع روانشناسی شخصیت، تالیف فاطمه صفرزاده  10)صفحه  (reaction formation)دفاع، واكنش وارونه نام دارد. 

 مقدم(

 درست است. 4گزینه  .11

 اصول تبعي نظرية سازه شخصي

 بيني كنيم چگونه چنين رويدادي را در آينده تجربه خواهيم كرد.توانيم پيشاند، ميرويدادهاي تكراري شبيهچون  ساخت

 كنند.هاي مختلف درك ميمردم رويدادها را به شيوه فرديت

 كنيم.هاي آنها در الگوهايي مرتب ميها و تفاوتهايمان را طبق ديدگاهمان از شباهتما سازه سازمان

 اي دربارة درست داريم، اين عقيده بايد مفهوم نادرستي را نيز شامل باشد.ها دو قطبي هستند؛ براي مثال، اگر ما عقيدهسازه گيدوگان

بيني كردن كنيم به طوري كه امكان پيشكند، يك سازة ديگر را انتخاب مياي كه برايمان بهتر كار ميما براي هر سازه انتخاب

 ار رفته را به ما بدهد.پيامد رويدادهاي انتظ

ها يا افراد زيادي كاربرد داشته باشند يا ممكن است به شخص يا موقعيت واحدي هاي ما ممكن است براي موقعيتسازه دامنه

 محدود باشند.

 مانند.كنيم تا مطمئن شويم كه آنها مفيد ميهايمان را در برابر تجربيات زندگي آزمايش ميما همواره سازه تجربه

 هايمان را در نتيجة تجربيات جديد تغيير دهيم.ممكن است سازه تعديل

 هاي فرعي متضاد يا ناسازگاري داشته باشيم.گاهي اوقات ممكن است در داخل نظام سازة خود، سازه چندپارگي

هاي مشابهي توانند سازههاي هماهنگ ميها يا فرهنگهاي فردي ما منحصر به ما هستند، افراد گروهبا وجود آنكه سازه اشتراك

 داشته باشند.

كنند و رفتارمان را مطابق با آن بيني ميخواهند انجام دهند فكر و پيشما سعي داريم بفهميم چگونه ديگران دربارة آنچه مي اجتماعي بودن

 دهيم.تغيير مي

 کتاب جامع روانشناسی شخصیت، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(031)صفحه 
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 درست است. 4گزینه  .10

 روانکاوی انسان گرا: نظريه فرام

ها، توان با در نظر داشتن تاريخ انسان شناخت. فرام معتقد بود انسانترين فرض فرام اين است كه شخصيت فرد را فقط مياساسي

، ار شدن با دنياي متغير نداردها هيچ غريزه نيرومندي براي سازگاند. آنبرخالف ساير حيوانات، از وحدت پيش از تاريخ با طبيعت دل كنده

اي ها به اين دليل دچار اين تنگنناميد. انسان تنگنای انسانحالتي كه فرام آن را  -اندها قابليت استدالل كردن را فرا گرفتهدر عوض، آن

شان آگاه باشند. بنابراين، توانايي اند و با اين حال، توانايي آن را دارند كه از خودشان و وجود منزويشوند كه از طبيعت جدا شدهاساسي مي

 كردن انسان هم نعمت است هم اسباب بدبختي.استدالل

ي نشدني اساسهاي حلسازد بكوشند دوگانگيها را وادار ميدهد، اما از سوي ديگر، آنماندن را به افراد مي اين توانايي از يك سو امكان زنده

ترين دوگانگي، دوگانگي بين زندگي و مرگ است. دومين دوگانگي ناميد. اولين و اساسي« هاي وجوديدوگانگي»ها را را حل كنند. فرام اين

دانند كه زندگي براي رسيدن به اين ند هدف خودپروراني كامل را مجسم كنند، اما در عين حال، ميها قادروجودي اين است كه انسان

توانند اين انزوا را تحمل ها در نهايت تنها هستند، با اين حال، نميهدف، خيلي كوتاه است. سومين دوگانگي وجودي اين است كه انسان

 الیف فاطمه صفرزاده مقدم(کتاب جامع روانشناسی شخصیت، ت 111)صفحه  .كنند

 درست است. 1گزینه  .79

شرم، احساس خودآگاه زير نظر قرار داشتن و رسوا شدن است. از سوي ديگر، ترديد احساس مطمئن نبودن است، احساسي كه گاهي مخفي 

د، انبنيادي كه در نوباوگي ايجاد شدهاعتمادي گر هستند و هر دو از بيهاي اخاللتوان آن را درک كرد. شرم و ترديد ويژگيماند و نميمي

شود، كه آسيب اساسي اوايل كودكي است. اراده خيلي كم و ميل وسواسي خيلي شوند. اراده ناكافي به صورت وسواس ابراز ميناشي مي

کتاب جامع  111)صفحه  .شوندهدف بودن و به دوره مدرسه به صورت نداشتن اعتماد به نفس منتقل ميزياد، به دوره بازي به صورت بي

 روانشناسی شخصیت، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم(

 های رشد نادرست اریکسونگرایش

 رشد نادرست هاي كنار آمدنشيوه مرحله

 گيريناسازگاري حسي / كناره اعتمادياعتماد / بي دهاني ـ حسي

 شرمي / وسواسلجبازي، بي خودمختاري / ترديد، شرم عضالني ـ مقعدي

 رحمي / بازداريبي ابتكار / گناه جايي حركتي ـ تناسليجابه

 مهارت محدود / رخوت كوشي / حقارتسخت نهفتگي

 تحجر / انكار و تكذيب وحدت هويت / سردرگمي نقش نوجواني 

 عفتي / انحصاري بودنبي صميميت / انزوا اوان بزرگسالي

 كردنگسترش افراطي / دفع  خالقيت / ركود بزرگسالي 

 گستاخي / تحقير كردن انسجام من / نااميدي باليدگي و پيري

 کتاب جامع روانشناسی شخصیت، تالیف فاطمه صفرزاده مقدم( 110)صفحه 
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 گروه آموزشی مقدم
www.ravangam.com 

90097030390 

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره 

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی  09302973709

 پیام دهید ravangaam@به آیدی
 

http://www.ravangam.com/

