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 روانشناسی بالینی

تست طبقه بندی شده  0451شامل  
 جامعبا حل تشریحی 

 تالیف:

 فاطمه صفرزاده مقدم
 

، انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشانی را براي شما آرزومند آموزشی مقدمگروه 
آوري و مطالعه همگی اين منابع آموزشی، و همچنين فرصت كم براي جمع و دكتري، است. تنوع و تعدد منابع كنكور كارشناسی ارشد

باشد. اميد است جزوه حاضر كه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع هاي اصلی دانشجويان میهمواره از جمله دغدغه
 هدفمند، راه حم مناس ی براي اين ملهله جويی در وقت و يادگيري كامالًكنكور است، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با صرفه

 باشد. آرزومنديم توانلته باشيم در اين اثر ،نياز شما را جهت كلب رت ه برتر در آزمون پاسخ گفته باشيم.
تلت با تلت هاي ط قه بندي شده  0111نكته  0111تلت زدن براي فهم نكات كليدي هر م حث بليار كمک كننده است و كتب 

تشريحی جامع، كه از نكات خط به خط منابع اصلی گردآوري شده، براي يادگيري نكات كليدي و تلتی هر م حث، همراه با حم 
 گزينه بليار مناس ی است.
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 بالینیتست روانشناسی  0111نکته  0111منابع مورد استفاده برای تالیف کتاب 

 دانشگاه تهران، تهران ي، براهنی، محمد نقی، انتشاراتآزمايی، ترجمها. آناستازي، روان 

 هاي روانی، انتشارات دانشگاه عالمه ط اط ائی، تهرانبهرامی، هادي، آزمون 

 درمانی، ترجمه، سيدمحمدي، يحيی، انتشارات رشدهاي روانپروچلكا، جيمز او، نوركراس، جان، سی، نظريه 

 ويرايش، تهراندرمانی، نشر هاي مشاوره و روانساعتچی، محمود، نظريه 

 درمانی، مركز نشر دانشگاهی، تهرانهاي مشاوره و روانشفيع آبادي، ع داهلل، ناصري، غالمرضا، نظريه 

 هاي مشاوره، انتشارات اطالعات، تهرانشيلينگ، لوئيس، ترجمه آرين، خديجه، نظريه 

 شناسی بالينی، انتشارات رشد، تهرانشاملو، سعيد، روان 

 درمانی، انتشارات رشد، تهرانشاملو، سعيد، كاربرد روان 

 كرامر،برنلتاين، مقدمه اي بر روانشناسی بالينی، انتشارات رشد، تهران 

 سنجی، تهرانهاي روانی، مركز نشر روانآزمونسازي و كرمی، ابوالفضم، آشنايی با آزمون 

 درمانی، ترجمه سيدمحمدي، يحيی، نشر ارس اران، تهرانه و روانكري، جرالد، نظريه و كاربلت مشاور 

 هاي روانی، نشر ساواالن، تهرانگنجی، حمزه، آزمون 

 شناسی بالينی، ترجمه فيروزبخت، مهرداد، انتشارات شيداست، تهرانفيرس، اي. جرمی، روان 

  شريفی، حلن، نيكخو، محمدرضا، انتشارات رشد، تهرانمارنات، گري گراث، راهنماي سنجش روانی، ترجمه پاشا 
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 بالینیتست روانشناسی  0111نکته  0111فهرست مطالب کتاب 

 فصم اول: مفاهيم بنيادي و تاريخچه روانشناسی بالينی

 فصم دوم: سنجش رفتاري
 فصم سوم: سنجش هوش

 فصم چهارم: سنجش شخصيت
 فصم پنجم: قضاوت بالينی

 ششم: مداخالت بالينیفصم 
 فصم هفتم: كليات نظريه هاي مشاوره و رواندرمانی

 فصم هشتم: روانكاوي
 فصم نهم: درمان آدلري

 فصم دهم: درمان وجودي
 فصم يازدهم: درمان فردمدار

 فصم دوازدهم: گشتالت درمانی 
 فصم سيزدهم: درمان ميان فردي 

 فصم چهاردهم: درمان رفتاري 
 فصم پانزدهم: درمان شناختی 

 فصم شانزدهم: درمان سيلتمی 
 فصم هفدهم: درمان هاي يكپارچه نگر و التقاطی
 فصم هجدهم: تخصص هاي روانشناسی بالينی
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 درمانیمفاهیم بنیادی در مشاوره و روان

 آغاز شد؟یافته در چه سالی و توسط چه کسی راهنمایی به منزله فعالیتی منظم و سازمان .0
 0001( پارسونز ـ 4 0011( آدلر ـ 3 0011( پارسونز ـ 2 0011( فرويد ـ 0

 ای مشهور است؟چه کسی به پدر راهنمایی حرفه .2

 ( آدلر4 ( بكر3 ( فرويد2 ( پارسونز0

 ای مطرح شد؟مفهوم راهنمایی برای اولین بار در چه زمینه .3
 ( فللفه4 ( آموزش3 ( مذهب2 ( سياست0

 تعلیم و تربیت و روانشناسی، راهنمایی به چه معنی است؟در چهارچوب  .4
 ( بررسی نظريات و امكانات مختلف براي گلترش بينش و آگاهی فرد0

 هاي معقول و سازنده فرد( كمک به انتخاب2

 ( مطالعه همه جان ه فرد3

 ( همه موارد مذكور4

 قلب برنامه راهنمایی چیست؟ .5
 ( آزمون روانی4 ( مصاح ه3 درمانی( روان2 ( مشاوره0

 به وجود آمدن یک نظریه مبتنی بر کدام پایه و اصول است؟ .6

 ( همه موارد مذكور4 ( اجتماعی و فللفی3 ( تاريخی2 ( شخصی0

 درمانی و مشاوره چیست؟پایه و اساس کاربرد علمی روان .7
 ( آزمون روانی4 ( نظريه3 ( تجربه2 ( مصاح ه0

 دو عامل مشترکند که عبارتند از:ها در از نظر استفلر و متنی اکثر نظریه .8
 ( آزمايش و تجربه4 ( عقيده و تجربه3 ( تجربه و واقعيت2 ( واقعيت و عقيده0

 هدف اصلی تمام علوم کدام است؟ .9
 ( ايجاد فرضيه4 ها( منظم كردن يافته3 ( ت يين2 بينی( پيش0

 گوید؟نظریه در کدام نقش خود به چراها پاسخ می .01

 ( ايجاد فرضيه4 ها( منظم كردن يافته3 ت يين( توان 2 بينی( پيش0

های بالینی و مواضع میان فردی است که از اصول روانشناختی رایج به دست ................... کاربرد آگاهانه و عمدی روش .00

ه های شخصی خود را در جهتی کها و سایر ویژگیها، هیجانآمده و هدف آن کمک به افراد است تا رفتارها، شناخت

 دانند، تغییر دهند؟کنندگان در درمان آن را مطلوب میشرکت
 ( روانكاوي4 درمانی( روان3 ( راهنمايی2 ( مشاوره0

 شود؟درمانی محسوب مییک از موارد زیر جزء نقش نظریه روانکدام .02

 ( محدود ساختن اطالعات مربوطه2  هاي بالينی( توصيف پديده0

 ذكور( همه موارد م4  ( هدايت درمانی3
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 درمانی نادرست عنوان شده است؟یک از موارد زیر در مورد تفاوت مشاوره و روانکدام .03
 درمانی با درمان سر و كار دارد.( مشاوره حالت پيشگيري دارد و روان0

 هاي درون فردي است تا بين فردي( در مشاوره تأكيد بيشتري بر پويايی2

 شود.ر استفاده میهاي روانشناختی بيشت( در مشاوره از آزمون3

 ( مشاوران با افراد ط يعی سر و كار دارند، در حالی كه روان درمانگران با افراد نورونيک و سايكوتيک سر و كار دارند.4

 درمانی دارا هستند؟های روانکدام عناصر بیشترین وجه اشتراک درمانی را در میان نظام .04
 كنندهم( انتظار مث ت درمانجويان و رابطه درمانی تلهي0

 ( حمايت و بينش2

 ( تغيير رفتار ـ تخليه هيجانی3

 ( رابطه درمانی خوب ـ حمايت4

 درمانی به رابطه درمانی مربوط است؟حداقل چند درصد نتیجه روان .05
 درصد 51( 4 درصد 25( 3 درصد 01( 2 درصد 5( 0

 است؟ به اعتقاد راجرز کدام عنصر درمان بخش برای نتیجه مثبت درمانی ضروری و کافی .06
 ( تغيير رفتار4 ( رابطه درمانی3 ( حمايت2 ( بينش0

توانند رفتارهایی مثل بازدهی شغلی خود را بهتر کنند. شود میافراد بسیاری صرفاً به خاطر توجه خاصی که به آنها می .07

 گویند؟به این امر چه می
 ( اثر زايگارنيک4 ( اثر هاثورن3 ( اثر بارنوم2 اي( اثر هاله0

 که هدف اصلی خود را هشیار کردن ناهشیارمی دانست چه کسی است؟ اولین کسی .08

 ( كالين4 ( آدلر3 ( يونگ2 ( فرويد0

 دهند؟ نظریه:قید و شرط و همخوانی مرکز کدام نظریه را تشکیل میهمدلی، توجه مثبت بی .09
 ( فرام4 ( آدلر3 ( راجرز2 ( فرويد0

 درمانی کدام است؟اصل و قلب مشاوره و روان .21
 شناسی( توجه به نظريه آسيب2  به نظريه شخصيت ( توجه0

 هاي درمانی( توجه به روش4 ( توجه به ماهيت و ط يعت انلان3

 نظریه روانکاوی

 پردازی است؟روانشناسی نیروی اول متعلق به کدام نظریه .20
 ( فرويد4 ( راجرز3 ( مزلو2 ( يونگ0

 ناسی بیشتر بوده است؟بر اساس ارزیابی مورفی تأثیر فروید بر کدام زمینه روانش .22

 ( روانشناسی رشد4 ( روانشناسی شخصيت3 ( روانشناسی اجتماعی2 ( روانشناسی هوش0

 فالسفه رم و یونان از مفاهیم زیربنایی کدام مکتب است؟« خود را شناس»شعار  .23
 ( روانكاوي4 ( گشتالت3 گرايی( انلان2 ( پديدارشناسی0
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 دانست؟مغناطیس حیوانی میچه کسی بهبود را نتیجه تأثیر نیروی  .24
 ( ملمر4 ( برنهايم3 ( شاركو2 ( فرويد0

 اولین روان درمانگر تاریخ چه کسی است؟ .25
 ( آدلر4 ( ملمر3 ( برنهايم2 ( فرويد0

 آید؟چه کسی پدر روانشناسی افراد نابهنجار به حساب می .26

 ( برايد4 ( پينم3 ( ملمر2 ( فرويد0

 مورد استفاده قرار گرفت؟هیپنوتیسم اولین بار توسط چه کسی  .27
 ( برنهايم4 ( برايد3 ( فرويد2 ( ملمر0

 چه کسی اصل ثبات انرژی را مطرح کرد؟ .28

 ( مولر4 ( ابينگهاوس3 ( هلمهولتز2 ( فخنر0

 گذاری کرد؟چه کسی روانشناسی دینامیک )پویا( را پایه .29
 ( آدلر4 ( فرويد3 ( شاركو2 ( برايد0

 کدام است؟ های فرویدآخرین دوره تکامل اندیشه .31

 ( روانشناسی خود4 ( روانشناسی نهاد3 ( خودكاوي2 ( تجلس نوروزها0

 کرد؟فروید در کدام دوره بیشتر از روش پاالیش روانی استفاده می .30
 ( روانشناسی خود4 ( روانشناسی تحليلی3 ( خودكاوي2 ( تجلس نوروزها0

 فروید روش پاالیش روانی را از چه کسی آموخته بود؟ .32
 ( بروئر4 ( برايد3 ( برنهايم2 ( شاركو0

هایش اصرار داشت که روانشناسی را باید جدا از فیزیولوژی مغز مورد مطالعه قرار فروید در کدام دوره تکامل اندیشه .33

 داد؟
 ( روانشناسی خود4 ( روانشناسی نهاد3 ( خودكاوي2 ( تجلس نوروزها0

کاوی خود را بر سه مفهوم ناخودگاهی پویا، نظریه لیبیدو و های فروید وی اولین نظام رواندر کدام دوره تکامل اندیشه .34

 انتقال مقاومت مبتنی کرد؟
 ( چهارم4 ( سوم3 ( دوم2 ( اول0

 اولین نظام روانکاوی فروید کدام است؟ .35

 ( روانشناسی پويا4 ( روانشناسی فرامن3 ( روانشناسی نهاد2 ( روانشناسی من0

 رین شیوه پویای موجود در زمینه افراد انسانی است؟تبه نظر روانکاوان کدام نظام درمان جامع .36

 ( روانشناسی وجودي4 ( روانشناسی خود3 ( روانشناسی تحليلی2 ( روانشناسی نهاد0

 واکنش هشیار یا ناهشیار درمانگر نسبت به بیمار چه نام دارد؟ .37
 ( تخليه هيجان4 ( انتقال متقابم3 ( انتقال منفی2 ( انتقال مث ت0

 بیانگر کدام اصطالح است؟« شده از ناهشیار ـ هشیارسرکوبتخلیه موضوع » .38
 ( سركوبی4 ( تداعی آزاد3 ( وااليش2 ( پااليش0
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 شده کدام است؟در نظام روانکاوی تکنیک اولیه برای تخلیه مطالب سرکوب .39
 ( تحليم رويا4 ( پااليش3 ( تخليه هيجان2 ( تداعی آزاد0

 شود؟استواری و ثبات محیط درونی خود، چه نامیده میگرایش موجود زنده برای حفظ و نگهداری و  .41
 ( لي يدو4 ( سائق3 ( تعادل حياتی2 ( اصم لذت0

 ای است بین شخص و اقعیت؟کدام ساختار شخصیت واسطه .40

 ( من آرمان4 ( فرامن3 ( من2 ( نهاد0

 درآمد تداعی آزاد است؟در روانکاوی کدام تکنیک پیش .42
 ( تحليم رويا4 ( روش تمركز3 نی( روش تخليه هيجا2 ( روش پااليش0

 باشد؟زیست مایه یک انرژی یا سائق روانی است که معموالً با غریزة ................... همراه می .43

 3و  2( 4 ( جنلی3 ( پرخاشگري2 ( مرگ0

تنش فرد را وادار به کنند. که این هیجان یا باشد. یک حالت هیجانی روانی را ایجاد می................... زمانی که فعال می .44

 کند؟فعالیت می
 ( لي يدو4 ( نياز3 ( غريزه2 ( سائق0

 شود؟................... به دلبستگی به یکی از والدینی که مخالف جنس کودک است، اطالق می .45
 ( عقده رحم4 ( عقده حقارت3 ( عقده اديپ2 ( عقده اختگی0

 یند؟گوای که زنان نسبت به مردان دارد، چه میبه غبطه .46

 ( غ طه آلت4 ( عقده الكترا3 ( عقده اديپ2 ( عقده اختگی0

 کدامیک از ساختارهای شخصیت با اخالقیات معیارها و انتقاد از خود همراه است؟ .47
 ( من آرمان4 ( فرامن3 ( من2 ( نهاد0

والدین( شکل کدام ساختار شخصیت به وسیله همانندسازی کودک با افراد مهم در دوران اولیه زندگی )بخصوص  .48

 گیرد؟می
 ( فرامن4 ( بن3 ( من2 ( نهاد0

 های کدام ساختار شخصیت است؟فرایند ثانویه از ویژگی .49
 ( من آرمان4 ( فرامن3 ( من2 ( بن0

 ند؟برهای ذهنی نامنظم که ویژگی یک زندگی ذهنی ناهشیار است، به کار میروانکاوان کدام واژه را معموالً برای فعالیت .51

 ( مكانيلم دفاعی4 ( مقاومت3 ( فرآيند ثانويه2 لتين( فرآيند نخ0

................... عبارت است از دفاع روانی هشیارانه یا ناهشیارانه فرد در برابر آشکار شدن موضوعات و مطالب سرکوب  .50

 شده؟

 ( انتقال4 ( مقاومت3 ( لي يدو2 ( ناهشيار0

 طور:های دفاعی بهاغلب مکانیسم .52
 كنند.( نيمه هشيار عمم می2  ند.كن( هشيار عمم می0

 2و  0( 4  كنند.( ناهشيار عمم می3
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 ها و امیال غریزی فرد است؟کدام ساختار شخصیت مأمور تنظیم ناهشیار، کوشش .53
 ( من آرمان4 ( فرامن3 ( من2 ( نهاد0

 به اعتقاد فروید نیروهای پویشی اساسی که شخصیت را به تحرک وا می دارند کدام است؟ .54
 ( آركی تايپ4 ( اروس و تاناتوس3 ( پرسونا2 ( سايه0

 مهمترین قسمت ذهن که نقش بسیار حساسی در نظریه روانکاوی دارد، کدام است؟ .55

 آگاه( پيش4 ( خودآگاه3 ( نيمه خودآگاه2 ( ناخودآگاه0

 اولین کسی که به صراحت از روان ناخودآگاه و چگونگی تجلیات آن سخن راند، چه کسی بود؟ .56
 ( بقراط4 ( فرويد3 يونگ( 2 ( آدلر0

 کدام عبارت در مورد ناخودآگاه نادرست عنوان شده است؟ .57

 شوند.( محتويات ناخودآگاهی برحلب زمان رويداد تنظيم نمی0

 ( درک رابطه زمان بر عهده ضمير ناخودآگاه است.2

 ( فعاليت ضمير ناخودآگاه م تنی بر اصم لذت است.3

 هاي خارجی ارت اطی ندارد.گذارد و با واقعيتاخالق پا فراتر می ( فعاليت ضمير ناخودآگاه از قلمرو4

 پایه و بنیاد روانکاوی بر کشف چه چیزی قرار دارد؟ .58
 ( انتقال4 ( روان ناخودآگاه3 ( غرايز جنلی2 ( عقده اديپ0

 توان به محتویات ذهن ناخودآگاه پی برد؟از چه طریقی می .59
 ( همه موارد مذكور4 ل سهوي( اعما3 ( تع ير رويا2 نويلی( شرح حال0

 در نظریه فروید منشأ همه سوائق یا مخزن غرایز کجاست؟ .61

 ( من آرمان4 ( فراخود3 ( نهاد2 ( خود0

 چه کسی برای اولین بار واژه نهاد را مطرح کرد؟ .60
 ( آدلر4 ( گرداک3 ( فرويد2 ( برن0

 فروید در ابتدا معتقد بود که تنها کدام سائق وجود دارد؟ .62
 ( زندگی4 ( پرخاشگري3 جنلی( 2 ( مرگ0

 به اعتقاد فروید نظام اصلی شخصیت کدام است؟ .63

 ( من آرمانی4 ( فرامن3 ( من2 ( نهاد0

 کدام عبارت در مورد نهاد درست است؟ .64
 ( يک كودک تازه به دنيا آمده تماماً نهاد است.0

 ماند.كند، بلكه بدون تغيير باقی می( نهاد در طول زمان رشد نمی2

 نهاد نيمه هشيار است. ( عملكرد3

 را تخليه كند. ( كاركرد نهاد اين است كه انرژي رها شده در ارگانيزم4

 بخش سازنده شخصیت کدام است؟ .65
 ( من آرمان4 ( فراخود3 ( خود2 ( نهاد0
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 کند؟کدام ساختار شخصیت تمایالت نهاد را که با واقعیت خارج تضاد دارند، تعدیل، ضبط و کنترل می .66
 3و  2( 4 ( من آرمان3 فراخود( 2 ( خود0

 مجری شخصیت کدام است؟ .67
 ( خودآرمان4 ( فراخود3 ( خود2 ( نهاد0

 شود؟کدامیک از موارد زیر جزو کارکردهای خود محسوب می .68

 ( آزمايش واقعيت2  ( رشد و حفظ حس واقعيت0

 ( همه موارد مذكور4  ( تط يق با واقعيت3

 اجتماعی و والدین فرد است؟های کدام ساختار شخصیت بیان درونی ارزش .69
 ( فرامن4 ( بن3 ( من2 ( نهاد0

 کدام قسمت شخصیت نشانگر آن چیزهایی است که فرد عالقمند به انجام دادن آنهاست؟ .71

 ( خودآرمانی4 ( وجدان3 ( من2 ( بن0

 شود؟کدام ساختار شخصیت دیرتر انجام می .70
 ( فرامن4 ( بن3 ( خود2 ( نهاد0

 کند؟گذارد، نقش واسطه را ایفا مینیروی اصلی که بر انسان تأثیر می کدام ساختار شخصیت بین سه .72
 ( خودآرمانی4 ( فراخود3 ( خود2 ( نهاد0

 کدام عبارت نادرست است؟ .73

 شود.( فراخود به منزله بعد اخالقی و اجتماعی شخصيت محلوب می0

 ( به هنگام تولد فقط نهاد وجود دارد.2

 ( تمام نهاد ناخودآگاه است.3

 تمام ناخودآگاهی نهاد است.( 4

 لیبیدو اشاره به انرژی وابسته به کدام غریزه دارد؟ .74

 2و  0( 4 ( مرگ3 ( پرخاشگري2 ( جنلی0

 از دیدگاه فروید هدف غریزه چیست؟ .75
 ( همه موارد مذكور4 ( بازگشت به حالت اوليه3 ( رفع تنش2 ( حفظ تعادلی0

 ................... جایگاه غرایز است. .76
 ( من آرمان4 ( فرامن3 ( من2 ( نهاد0

 منبع اصلی انرژی روانی کدام است؟ .77

 ( خودآرمان4 ( فراخود3 ( خود2 ( نهاد0

 به اعتقاد چه کسی انگیزش اساسی رفتار انسان ماهیت جنسی دارد؟ .78

 ( هورناي4 ( آدلر3 ( يونگ2 ( فرويد0

 ز به کار برد؟فروید پس از تجدیدنظر در نظریه غرایز خود، لیبیدو را برای کدام غرای .79
 2و  0( 4 ( جنلی3 ( مرگ2 ( زندگی0
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 دوره دوم رشد و تکامل روانی ـ جنسی در نظریه فروید کدام است؟ .81
 ( تناسلی4 ( نهفتگی3 ( آلتی2 ( مقعدي0

 شود؟تناسلی محسوب نمی یک از مراحل زیر جزء مراحل پیشکدام .80
 ( نهفتگی4 ( آلتی3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 باشد؟زندگی کدام ناحیه منبع اولیه لذت و کاهش تنش میدر خالل یک سال اول  .82

 ( تمام بدن4 ( احليم3 ( مقعد2 ( دهان0

بین، وابسته، بیش از حد خوش»آورد؟ یک از مراحل رشد روانی ـ جنسی صفات زیر را به ارمغان میتثبیت در کدام .83

 «صمیمی، سخاوتمند، نیازمند مراقبت و پرستاری

 ( نهفتگی4 آلتی( 3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 ترین تعارض کدام مرحله رشد روان جنسی فروید است؟از شیر گرفتن کودک مهم .84
 ( اديپی4 ( آلتی3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 شود؟های ابتدایی چون انکار و فرافکنی متوسل میکدام شخصیت هنگام مواجهه با تهدید و ناکامی به دفاع .85
 ( تناسلی4 ( آلتی3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 شود:در مرحله دهانی منجر به رشد شخصيت دهانی با صفات دو قط ی زير می تث يت

 کدام عبارت نادرست است؟ .86

 هاي دوم و سوم زندگی، لذت مقعدي نقش غالب را دارد.( در خالل سال0

 عدي هلتند.دهند، داراي منش نگهدارندة مق( كلانی كه صفاتی چون خلت، احتكار، تملک، سرسختی و استقالل از خود نشان می2

 ( نخلتين تجربه و برخورد جدي كودک باانض اط و قدرت خارجی، تربيت براي اجابت مزاج است.3

 زدايی يا ابطال، جداسازي و توجيه عقلیانجامد مانند واكنش وارونه، عممهاي مخصوص میدفاع هاي مرحله آلتی به پرورش( تعارض4

 سالگی حاکم است؟ 6تا  3سنی  یک از مراحل رشد روانی ـ جنسی برگسترةکدام .87

 ( نهفتگی4 ( اديپی3 ( احليلی2 ( مقعدي0

 یک از مراحل رشد روانی ـ جنسی سر هدف امیال جنسی کودکان است؟تعارض در کدام .88
 ( كمون4 ( آلتی3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 دهد؟ـ جنسی روی میترین تعارضی که کودک باید با آن مواجه شود، در کدام مرحله از رشد روانی آخرین و اساسی .89
 ( تناسلی4 ( احليلی3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 باشد؟یک از مراحل رشد روانی ـ جنسی، عقده اصلی، عقده ادیپ میدر کدام .91
 ( تناسلی4 ( احليلی3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 ؟رشک آلت تأثیربرد یا تحتتأثیر اضطراب اختگی به سر مییک از مراحل رشد روانی ـ جنسی کودک یا تحتدر کدام .90

 ( كمون4 ( آلتی3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 شود؟عقده ادیپ در دختران چه نامیده می .92
 ( عقده الكترا4 ( اضطراب اختگی3 ( رشک رحم2 ( غ طه آلت0
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 شود؟های روانی از حل ناموفق کدام مسأله ناشی میاز دیدگاه فروید پیدایش تمام بیماری .93
 ( عقده اديپ4 ( اضطراب افتگی3 ( رشک آلت2 ( رشک رحم0

 نامند.................... را وارث عقده ادیپ می .94
 ( من آرمانی4 ( فرامن3 ( من2 ( نهاد0

تکبر ـ بیزاری از خود، تواضع، »شود؟ یک از مراحل رشد روانی ـ جنسی موجب پدید آمدن صفات زیر میتثبیت در کدام .95

 «مروییشیکی، سادگی، لوندی، خجالتی، معاشرتی ـ منزوی، گستاخی، ک
 ( تناسلی4 ( احليلی3 ( مقعدي2 ( دهانی0

 شود؟تناسلی عمدتاً در چه سنی کامل میگیری شخصیت پیشبه اعتقاد فروید شکل .96

 سالگی 02( 4 سالگی 1( 3 سالگی 1( 2 سالگی 3( 0

 باشد؟تناسلی و تناسلی میصورت آرامش بین دوره پیشکدام مرحله بیشتر به .97
 ( نهفتگی4 ( اديپی3 ( آلتی2 ( مقعدي0

 شود، کدام است؟ترین مکانیزم دفاعی که در مرحله برزخی توسط کودکان به کار گرفته میعمده .98
 ( تصعيد4 ( انكار3 ( فرافكنی2 ( سركوبی0

 نامند؟دومین دورة میل جنسی را چه می .99
 ( مقعدي4 ( اديپی3 ( احليلی2 ( كمون0

 سالگی حاکم است؟ 02تا  5یک از مراحل رشد روانی ـ جنسی بر گسترة سنی کدام .011

 ( تناسلی4 ( كمون3 ( اديپی2 ( احليلی0

 پاسخنامه

 درمانیمفاهیم بنیادی در مشاوره و روان

 درست است.  2گزینه  .0

ايالت ماساچوست آمريكا به وسيلة شخصی به نام  بوستونميالدي در شهر  0011راهنمايی، به منزلة فعاليتی منظم و سازمان يافته، در سال 

اي اي مشهور است، آغاز شد. پارسونز راهنمايی را ابتدا در مقياسی كوچک و با تأكيد بر راهنمايی حرفهفرانک پارسونز، كه به پدر راهنمايی حرفه

 آغاز كرد.

 درست است.  0گزینه  .2

ايالت ماساچوست آمريكا به وسيلة شخصی به نام  بوستونميالدي در شهر  0011ر سال راهنمايی، به منزلة فعاليتی منظم و سازمان يافته، د

اي اي مشهور است، آغاز شد. پارسونز راهنمايی را ابتدا در مقياسی كوچک و با تأكيد بر راهنمايی حرفهفرانک پارسونز، كه به پدر راهنمايی حرفه

 آغاز كرد.

 درست است.  2گزینه  .3

اند. راهنمايی مفهومی بليار ي اولين بار در مذهب مطرح شده است و پيشوايان دينی اولين راهنمايان تاريخ بشري بودهمفهوم راهنمايی برا

 تعاريف متعددي براي آن ارائه شده است.هاي مختلف، آميز دارد و از ديدگاهگلترده و ابهام
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 درست است.  4گزینه  .4

مايی به معنی مطالعة همه جان ة فرد است، بررسی نظريات و امكانات مختلف براي گلترش در چارچوب تعليم و تربيت و روان شناسی، راهن

 هاي معقول و سازندة او و در نتيجه درمان مشكالت فرد در يک جوّ م تنی بر تعامم حلنة متقابم.بينش و آگاهی فرد و كمک به انتخاب

 درست است.  0گزینه  .5

لنة متقابم بين مراجع و مشاور انجام پذير است. پس، هلتة اصلی و عمدة كار، بر مشاوره و ت ادل راهنمايی در يک رابطة م تنی بر تعامم ح

 توان گفت كه مشاوره قلب برنامه راهنمايی است و از خدمات بليار اساسی آن است.نظر م تنی است و می

 درست است.  4گزینه  .6

هاي تاريخی، اجتماعی، فللفی و شخصی است. م تنی بر يک سللله اصول و پايهآيد، بلكه به وجود آمدن آن يک نظريه در خالء به وجود نمی

يرد. گرسد و مورد استفاده قرار میكند و محصول زمانی است كه در طی آن به ظهور مینظريه، شخصيت نظريه پرداز و نيازهاي او را منعكس می

حدودي، در تعيين عاليق و انتخاب عوامم نظريه مؤثرند. باالخره، فللفة نظريه گذارند و تا نيروهاي اجتماعی و تاريخی بر نظريه پرداز اثر می

ها، به خصوص در علوم اجتماعی، به ندرت ماهيت ها نقش به سزايی دارد. بنابراين داليم، نظريهپرداز، به طور ضمنی يا آشكار، در ساختن نظريه

 علمی خالص دارند.

 درست است.  3گزینه  .7

اي و مطالعات تجربی تدوين شده است. نظريه است كه براساس تجارب مشاوره« نظريه»درمانی و مشاوره همان د علمی روانپايه و اساس كاربر

 د.دهبينی، ارزشيابی و به ود نتايج ياري میافتد و مشاور را در پيشاي اتفاق میكند كه در رابطة مشاورهبه ت يين آن چيزي كمک می

 درست است. 0گزینه  .8

 شود، درهايی جلتجو میهاي رفتاري قابم مشاهده است و براي آن ت يينها در دو عامم مشتركند: واقعيت و عقيده. واقعيت دادهنظريهاكثر 

 هاي متصور، معنی خاصكوشند تا از طريق ارت اط دادن مورد مشاهده شده به ت يينحالی كه عقيده آن نگرشی است كه افراد بدان وسيله می

 استخراج كنند. هااز داده

 درست است.  0گزینه  .9

 تري دارد. بينی سود جلت. اين نقش ش يه نقش ق لی است، با اين تفاوت كه شمول و داللت بيشتوان براي پيشاز يک نظريه می

 در سطوح مختلف بهكنند و بينی نظريه استفاده میبينی، هدف اصلی تمام علوم است. مشاوران، در جريان مشاوره، همواره از توان پيشپيش

 پردازند.بينی میپيش

 درست است.  2گزینه  .01

گويد. چرا وقايع و رويدادهاي خاصی پاسخ می« چراها»شود. در اصم، اين نقش نظريه به يک نظريه براي ت يين رويدادها نيز به كار گرفته می

 دهند؟رخ می

 درست است.  3گزینه  .00

سازي ميان فردي، آموزش روانی ـ اجتماعی، ايجاد تغيير در خويشتن بر اساس فرد به صورت قانعتوان برحلب گرايش نظري درمانی را میروان

اي، تكنولوژي رفتاري، شكلی از بازپروري، كلب رابطه، شكم جديدي از آيين شمنی )ارت اط با خدا و ارواح جهت درمان بيماران(، هدايت حرفه

هاي بالينی و مواضع ميان فردي است، كه از اصول روانشناختی نی كاربرد آگاهانه و عمدي روشدرمادر نظر گرفت. روان …مراق ت از سالمتی و 

كنندگان هاي شخصی خود را در جهتی كه شركتها و ساير ويژگیها، هيجانرايج بدست آمده و هدف آن كمک به افراد است تا رفتارها، شناخت

 دانند، تغيير دهند.در درمان، آن را مطلوب می

 درست است.  4ینه گز .02
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اي سازد، اطالعات را سازمان داده به صورت مجموعهكند، مقدار اطالعات مربوط را محدود میهاي بالينی را توصيف میدرمانی پديدهنظريه روان

 كند.آورد و درمان را هدايت میاز دانش قابم فهم و منلجم در می

 درست است.  2گزینه  .03

مره، تر به مشكالت روزهاي روانشناختی، توجه بيشتر از آزمونمدت، استفاده بيشاشد كه ع ارتند از: درمان كوتاهبهايی میمشاوره داراي ويژگی

 هاي ميان فردي است تا درون فردي.تر بر پويايیها و حم مشكالت، و باالخره تأكيد بيشگيريهاي آگاهانه نظير تصميمتأكيد بر فعاليت

 درست است.  0گزینه  .04

آميز درمانی موفقيتهاي مشترک رويكردهاي روانتع ير، بينش، تغيير رفتار، رابطه درمانی خوب و برخی از خصوصيات درمانگر، ويژگی حمايت،

تراک ترين وجه اشها انتظار مث ت درمانجويان و رابطه درمانی تلهيم كننده، بيشنامند. مطابق بررسیها را عناصر درمان بخش میاست كه اين

 درمانی هلتند.در ميان نظامهاي روان درمانی

 درست است.  2گزینه  .05

 شود.درمانی به رابطه درمانی مربوط مینتيجه روان %01ها، حداقم درمانیدرمانی در واقع نوعی رابطه ميان فردي است. در انواع روانروان

 درست است.  3گزینه  .06

 اعتقاد وي رابطه مناسب براي نتيجه مث ت ضروري و كافی است.داند و به راجرز رابطه را فرايند ضروري ايجاد تغيير می

 درست است.  3گزینه  .07

توانند رفتارهايی مثم بازدهی شغلی خود را بهتر كنند، كه به اين امر اثرهاتورن شود میافراد بلياري صرفاً به خاطر توجه خاصی كه به آنها می

دهد، در نتيجه توجه يكی از اين است كه درمانگر به درمانجو توجه خاصی نشان می هاي روانی اجتماعیگويند. وجه مشترک تمام درمانمی

 تواند بر نتايج درمان تأثير بگذارد.شود كه میعوامم مشترک تلقی می

 درست است.  0گزینه  .08

 ويد اولين كلی بود كه هدف اصلیدرمانی بوده است. فرافزايش دادن هشياري فرد به طور نل ی همواره يكی از فرايندهاي اصلی تغيير در روان

خواهند اطالعات موجود افراد را طوري افزايش هايی كه سعی دارند هشياري را افزايش دهند، میدانلت. درمانخود را هشيار كردن ناهشيار می

 ها بدهند.دهند كه آنها بتوانند موثرترين پاسخ را به محرک

 درست است.  2گزینه  .09

دهد كه در مركز آن نظريه خود را ارائه می« شرايط الزم و كافی( »0095اند. راجرز )ت يک مشاور مؤثر توجه كردهمحققان بلياري به خصوصيا

 .3و همخوانی 2، توجه مث ت بی قيد و شرط0خصوصيات درمانگر قرار دارد يعنی همدلی

 درست است.  3گزینه  .21

درمانی است. ديدگاه شخص مشاور در مورد ماهيت انلان بر رويكرد و كار انتوجه به ماهيت و ط يعت انلان در حقيقت اصم و قلب مشاوره و رو

 چنين كلانی كه نظريه او را بهپرداز مشاوره نل ت به ماهيت انلان دارد تمام نظريه او را و هماو با مراجع تأثير دارد. اما ديدگاهی كه يک نظريه

 دهد.بندند را تحت تأثير قرار میكار می

 

 

                                                             
1 empathy 
2 unconditional positive regard  
3 congruence  
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 یه روانکاویفصل دوم: نظر

 درست است.  4گزینه  .20

يمة ن فرويد يک ماده گراي ملحد و يک فيزيولوژيلت طرفدار علم بود. او ديد ماده گرايانه و ملحدانه را از مكتب بروک و هلم هولتز گرفته بود.

كاوان را تأسيس المللی روانبينميالدي اولين انجمن  0011ژي و عصب شناسی شد. فرويد در سال اول زندگی فرويد صرف تحقيقات فيزيولو

برد كار« شناسی نيروي اولروان»كرد. فرويد شخصيت علمی نادري بود كه جهان بينی خاصی ارائه داد و امروزه زمينة روان شناسی او با عنوان 

 علمی و عملی زيادي دارد.

 درست است.  3گزینه  .22

 شناسی جدیدهای مختلف روانجدول تأثیر فروید بر قسمت

  میزان اثر عنوان

 Physiological psychology (1) .روان شناسی فیزیولوژیک0

 Intelligence psychology (1) . روان شناسی هوش2

 Learning psychology (0) . روان شناسی یادگیری3

 Thinking psychology (0) . روان شناسی تفکر4

 Perception psychology (0) . روان شناسی ادراک5

 Comparative psychology (0) . روان شناسی تطبیقی6

 Vocational psychology (0) . روان شناسی شغلی7

 Drive, feeling & emotion (2) . سائق، احساس و عاطفه8

 Child & adolescence psychology (2) . روان شناسی کودک و نوجوان9

 Social psychology (3) . روان شناسی اجتماعی01

 Industrial psychology (3) . روان شناسی صنعتی00

 Imaginative psychology (4) . روان شناسی تخیلی02

 Abnormal psychology (5) . روان شناسی افراد نابهنجار03

 Clinical psychology (6) . روان شناسی بالینی04

 Personality psychology (6) . روان شناسی شخصیت05

 

 درست است.  4گزینه  .23

ر توان آن را دتوان در بعضی از عقايد كلی كه در طی چند هزار سال م ناي همة افكار غربی بوده است يافت و هم میريشة افكار فرويد را هم می

خود را »فالسفة يونان و رم قديم شعار هاي حكيمانة دانيم يكی از گفتهبعضی از اكتشافات خاص قرن نوزدهم جلتجو كرد. همان گونه كه می

توانلت، بدان جامة عمم بود. اين مفهوم يكی از مفاهيم زير بنايی روانكاوي است و فرويد توانلت از ديدگاه خود، تا آن جا كه می« بشناس

 بپوشاند.

 درست است.  4گزینه  .24

 دانلت.ملمر به ود را نتيجة تأثير نيروي مغناطيس حيوانی می
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 درست است.  3گزینه  .25

 گويند.ملمر اولين روان درمانگر تاريخ شناخته شده است و شيوة او را ملمريلم يا مانيه تيلم نيز می

 درست است.  3گزینه  .26

يدا پآيد با موفقيت چشمگيري ادامه هاي ملمر، كارهاي پينم، كه پدر روان شناسی افراد نابهنجار و روان پزشكی به حلاب میبه دن ال فعاليت

 كرد.

 درست است.3گزینه  .27

شد، نهضت جديدي براي مداواي بيماران پا گرفت. اين نهضت جديد هيپنوتيلم هاي كه با ملمريلم میدر اوايم قرن نوزدهم، در لواي مخالفت

 ميالدي مورد استفاده قرار گرفت. 0142نام گرفت و اولين بار توسط جيمز برايد در سال 

 درست است.  2گزینه  .28

 هولتز، در اواسط قرن نوزدهم اصم ث ات انرژي را مطرح كرد.زيكدان بزرگ آلمانی، به نام هرمان فن هلميک في

 درست است.  3گزینه  .29

توان قوانين ديناميک را در زمينة شخصيت انلان نيز به كار بلت. به دن ال اين ها و مطالعات پيگير خود متوجه شد كه میفرويد در تجلس

ويا روان شناسی ديناميک يا پ»سی ديناميک )پويا( را پايه گذاري كرد. اگر بخواهيم تعريفی به دست دهيم بايد بگوييم، كشف مهم، روان شنا

 «.كندها و م ادالت انرژي در شخصيت بحث میعلمی است كه دربارة تغيير شكم

 درست است.  4گزینه  .31

( به اختصار نقم 0093چهار دوره تقليم كرد كه ما آن را از كتاب كرسينی )به  توان تقري اًهاي فرويد را میبه طور كلی، تكامم انديشه

 كنيم: می

 (؛ 0105( تا چاپ تحقيقاتی در زمينة هيلتري )0111ـ تجلس نوروزها، آغاز كار او )0

selfـ دورة خودكاوي )2 analysis ميالدي؛  0110ميالدي تا  0105(، از 

( و سه مقاله در زمينة 0011هاي تع ير رؤيا )ـ دورة ارائة اولين سيلتم روان شناسی تحليلی يعنی روان شناسی نهاد، كه اصوالً م تنی بر كتاب3

 ميالدي طول كشيد؛  0004جنليت بود، كه تا سال 

اين دورة نهايی شرح كامم نظريات اوليه و ترويج ميالدي طول كشيد.  0030تا هنگام مرگ او به سال  0004ـ دورة روان شناسی خود، كه از 4

 گيرد.ها را در بر میآن

 درست است.  0گزینه  .30

كرد. در روش پااليش روانی، بيمار تحت هيپنوتيلم تجارب در طی دورة اول، فرويد از روش پااليش روانی، كه از بروئر آموخته بود، استفاده می

شود. در پااليش روانی، فرويد براي ها خالص میكند و بدين طريق از شر آنها را بيان میمربوط به آنآورد و عواطف دردناک خود را به خاطر می

 كرد.كاوش ذهن بيماران از شيوة اصرار كردن استفاده می

 درست است.  4گزینه  .32

كه مغز، اندام حياتی روان انلان و مركز انديشه و احلاس ( داشت. از سويی معتقد بود dualisticدر دومين دوره، فرويد يک نگرش دوگانه )

ا داست و از سوي ديگر، چون در آن زمان نحوة كاركرد مغز به درستی و دقت كافی شناخته نشده بود، لذا اصرار داشت كه روان شناسی را بايد ج

 از فيزيولوژي مغز مورد مطالعه قرار داد.

 درست است.  2گزینه  .33
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( داشت. از سويی معتقد بود كه مغز، اندام حياتی روان انلان و مركز انديشه و احلاس dualisticويد يک نگرش دوگانه )در دومين دوره، فر

ا داست و از سوي ديگر، چون در آن زمان نحوة كاركرد مغز به درستی و دقت كافی شناخته نشده بود، لذا اصرار داشت كه روان شناسی را بايد ج

 فيزيولوژي مغز مورد مطالعه قرار داد.از 

 درست است.  3گزینه  .34

ا يدرسومين دوره، فرويد اولين نظام روانكاوي خويش )روان شناسی نهاد( را بر سه مفهوم اساسی م تنی كرد: ناخودآگاهی پويا، نظرية لي يدو 

 انرژي روانی و انتقال ـ مقاومت به منزلة اساس درمان.

 درست است.  2گزینه  .35

 درست است.  3گزینه  .36

هاي متعدد خودآگاه كردن اميال واپس زده فرويد بيلت سال آخر زندگی خويش را صرف تهية چارچوبی فللفی براي تهوري واپس زدن و راه

پوياي  رين شيوةتجامع« خود»ناميد. به نظر روانكاوان، در حال حاضر، نظام روانكاوي يا روان شناسی « متاپليكولوژي»كرد و اين فللفة جديد را 

 موجود در زمينة افراد انلانی است. 

 درست است.  3گزینه  .37

 ع ارت از واكنش هشيار يا ناهشيار درمانگر نل ت به بيمار است. (counter transference) انتقال متقابل

 درست است.  0گزینه  .38

هاي هيجانی ضوعات هشيارانه است كه همراه با واكنشتخليه درمانی افكار از طريق گفتگو و صح ت كردن دربارة مو (catharsis) پاالیش

 تر پااليش، تخليه موضوع سركوب شده از ناهشيار به هشيار است.باشد در معنايی عميقمناسب می

 درست است.  0گزینه  .39

رسد. تداعی آزاد ع ارت است از گفتار خودانگيخته و سانلور نشدة بيمار دربارة هر آنچه كه به ذهنش می (free association) تداعی آزاد

 تكنيک اوليه، براي تخلية مطالب سركوب شده است.

 درست است.2گزینه  .41

 گرايش موجود زنده براي حفظ و نگهداري و استواري و ث ات محيط درونی خود است (homeostasis) تعادل حیاتی

 درست است.  2گزینه  .40

اي است بين شخص و واقعيت. وظيفه نخلت آن ع ارت است از درک واقعيت و تطابق بخشی از ساختار شخصيت كه واسطه (ego) خود یا من

 اي بين تقاضاهاي نهاد و فراخود عمم كند.تواند به عنوان واسطهچنين میبا آن. خود هم

 درست است.  3گزینه  .42

سازد كه فكر خود را بر يک نشانة پيش درآمد تداعی آزاد است. اين روش اوليه بيمار را مج ور می (concentration method) روش تمرکز

 خاص متمركز كرده و سپس سعی نمايد كه خاطرات همراه با آن را به ياد بياورد.

 درست است.  3گزینه  .43

 باشد.معموالً با غريزه جنلی همراه میيک انرژي يا سائق روانی است كه  (libido) زیست مایه

 درست است.  0گزینه  .44

باشد، يک حالت هيجانی روانی را ايجاد دهنده روان است. زمانی كه فعال میكنندة سائق است. سائق تشكيم، وراثت عامم تعيين(drive) سائق

 كند.كند. اين هيجان يا تنش فرد را وادار به فعاليت میمی
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 . درست است 2گزینه  .45

هاي يونانی است كه پدرش را كشت و با مادرش ازدواج كرد. در اينجا به اديپ نيز شخصيتی در افلانه (Oedipus complex)عقده اديپ 

 آميز و تهاجمی نل ت به والد همجنسشود. اين دل لتگی با احلاسات حلادتدل لتگی به يكی از والدينی كه مخالف جنس اوست اطالق می

 .خودش همراه است

 درست است.  4گزینه  .46

طور كلی اين مطلب اشاره دارد به شود. بهاي كه زنان نل ت به مردان دارند اطالق میبه معنی دقيق كلمه به غ طه (penis envy)غبطه آلت 

 آرزوي زنان نل ت به مرد بودن يا موقعيت و امتيازات مردان را داشتن.

 درست است.  3گزینه  .47

 از ساختار شخصيت است كه با اخالقيات، معيارها و انتقاد از خود همراه است.بخشی  (super ego) فراخود

 درست است.  4گزینه  .48

 گيرد.فراخود به وسيله همانندسازي كودک با افراد مهم و محترم در دوران اوليه زندگی به خصوص با والدين شكم می

 درست است.  2گزینه  .49

 باشد.هاي محيط متأثر میاست و از خواست« خود»يعنی فعاليت و تفكر ذهنی كه ويژگی  (secondary process)فرايند ثانويه 

 درست است.  0گزینه  .51

هاي ذهنی نامنظم كه ويژگی يک زندگی ذهنی ناهشيار است به كار روانكاوان اين واژه را معموالً براي فعاليت (primary process)فرآيند خنستني 

 آزاد انرژي و هيجان روانی بدون توجه به تقاضاهاي محيط يا واقعيت يا منطق است.برند كه عالمت آن تخليه می

 درست است.  3گزینه  .50

 ع ارت است از دفاع روانی هشيارانه يا ناهشيارانه فرد در برابر آشكار شدن موضوعات و مطالب سركوب شده. (resistance) مقاومت

 درست است.  3گزینه  .52

طور ناهشيار ويژه كه به 4هاي درون روانیع ارت است از دفاع« هاي از خوددفاع»هاي دفاعی مكانيلم  mechanism)(defenseمكانيسم دفاعي 

 شوند.كنند و به منظور رهايی از تضاد هيجانی و آزادي از اضطراب به كار گرفته میعمم می

 درست است.  0گزینه  .53

بخشی از ذهن يا كاركرد ذهنی است كه فرد ملتقيماً قادر به دسترسی به محتواي آن نيلت. اين بخش ان ار و  (unconscious) ناهشيار

ها و اميال غريزي فرد است. نيمه باشد. نهاد بخشی از ساختار شخصيت است كه مأمور تنظيم ناهشيار، كوششمخزن مطالب سركوب شده می

 توان از طريق كوشش آگاهانه آن را به ياد آورد.واسطه قرار ندارد اما میهی فوري و بیشود كه در آگاهشيار به افكاري اطالق می

 بخشی از زندگی فكري يا ذهنی كه فرد در هر لحظه از زمان بدان آگاه است. (conscious)هشياري 

 درست است.  3گزینه  .54

اروس )زندگی و ميم جنلی( و تاناتوس )مرگ و پرخاشگري( دارند به اعتقاد فرويد نيروهاي پويشی اساسی كه شخصيت را به تحرک وا می

دفاعی  هايهاي جنلی و پرخاشگري فرد و مقررات جامعه، مكانيزمهلتند. اساس نظريه شخصيت فرويد اين است كه تعارض ناهشيار بين تكانه

 انگيزاند.ها و كم كردن احلاس گناه و اضطراب بر میفرد را براي كنترل تكانه

 رست است. د 0گزینه  .55

                                                             
4- intrapsychic 
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 مهمترين قلمت ذهن، كه نقش بليار حلاسی در نظرية روان كاوي دارد، ناخودآگاهی است.

 درست است.  3گزینه  .56

 اما فرويد اولين كلی بود كه به پنداشتند،هاي فكري را ارادي و نتيجة ضمير خودآگاه انلان میتا زمان فرويد، روان شناسان و فالسفه پديده

شوند دآگاه و چگونگی تشكيم و تجليات آن سخن راند. به نظر فرويد، قلمت اعظم رفتار ما به وسيلة نيروهايی هدايت میصراحت از روان ناخو

 ها و غيره.ها آگاه نيلتيم. اين نيروهاي ناآگاه ع ارتند از غرايز، آرزوها، خواستكه اصالً از آن

 درست است.  2گزینه  .57

روند. درک رابطة زمانی بر عهدة ضمير شوند و با سپري شدن زمان نيز از بين نمید تنظيم نمیمحتويات ناخودآگاهی بر حلب زمان رويدا

 هاي خارج ارت اطی ندارد.گذارد و با واقعيتخودآگاه است. فعاليت ضمير ناخودآگاه م تنی بر اصم لذت است و از قلمرو اخالق پا فراتر می

 درست است.  3گزینه  .58

گيرد كه برخی از اين عوامم ارثی و كشف روان ناخودآگاه قرار دارد. روان ناخودآگاه تمام غرايز بشر اوليه را در بر می پايه و بنياد روانكاوي بر

 اند.برخی ديگر بر اثر تكامم و تحول دوران كودكی به وجود آمده

 درست است.  4گزینه  .59

گاه خودآگاه ن وده است و يا اگر ق ال خودآگاه دهد كه هيچبه اعتقاد ارنلت جونز، ضمير ناخودآگاه بخش وسيعی از كم روان را تشكيم می

 هاي ضمير خود آگاه است. هاي ضمير ناخودآگاه بليار قويتر از فعاليتبوده است، حال واپس زده شده است. فعاليت

هاي پی بردن به محتويات ها و روشدرد دل كردن با ديگران، تع ير رؤيا و اعمال سهوي از جمله راه از خود،شرح حال نويلی، سهوال كردن 

 شود.ها به ميزان زياد استفاده میذهن ناخودآگاه و ايجاد خود شناسی هلتند و در فرآيند درمان از اين شيوه

 درست است.  2گزینه  .61

 است. نهاد منشاء همه سوائق و يا مخزن غرايز

 درست است.  3گزینه  .60

 اين واژه را براي اولين بار روانكاو آلمانی به نام گرادک مطرح كرد.

 درست است.  2گزینه  .62

(، به تهوري غريزة دوگانه معتقد شد و ميم جنلی و 0021اي است كه وجود دارد. بعدها )در ابتدا فرويد معتقد بود كه ميم جنلی تنها سائقه

 ايز دوگانة اصلی مطرح كرد.تهاجم را به منزلة غر

 درست است.  0گزینه  .63

 داند.فرويد نهاد را به عنوان نظام اصلی شخصيت می

 درست است.  3گزینه  .64

ماند. كاركرد نهاد اين است كه انرژي رها كند بلكه بدون تغيير باقی میيک كودک تازه به دنيا آمده تماماً نهاد است. نها در طول زمان رشد نمی

انيزم را تخليه كند و سطح تنش را تا آنجا كه ممكن است پايين نگاه دارد. براي انجام اين كار نهاد در جلتجوي ارضاي فوري شده در ارگ

باشد. نهاد ممكن است در جتلجوي كامرواسازي و تخليه تنش چه به صورت ملتقيم از طريق بازتاب حركتی و يا غيرملتقيم هاي غريزي میسائق

ميال )فرايند نخلتين( باشد. عملكرد نهاد ناهوشيار است ولی مترادف و ملاوي با ناهوشيار نيلت زيرا كه بعضی از كاركردهاي از طريق برآوردن ا

 باشند.فراخود نيز ناهوشيار می

 درست است. 2گزینه  .65

 كندخود بخش سازندة شخصيت است كه با توجه به واقعيت دنياي خارج عمم می
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 درست است.  0گزینه  .66

( خود به وسيله اصم واقعيت اداره 15كند. )شفيع آبادي، از تمايالت نهاد را، كه با واقعيت خارج تضاد دارند، تعديم، ض ط و كنترل می آن دسته

 كند.عمم می« فرايند تفكر ثانويه»شود و به وسيله می

 درست است.  2گزینه  .67

يابی به كامروايی را مورد قضاوت قرار دهد. بنابراين خود بخش سازمان تخواهد مؤثرترين شيوة دسبر تجربيات گذشته تأكيد دارد و می« خود»

 يافته نهاد و مجري شخصيت است.

 درست است.  4گزینه  .68

 ع ارت است از:« خود»كاركردهاي 

  5«حس واقعيت»ـ رشد و حفظ  0

 ـ آزمايش واقعيت از طريق ارزيابی و قضاوت عينی از جهان بيرونی. 2

 هاي رضايت بخش.حمبه وسيله استفاده از منابع و استعدادهاي خود براي رسيدن به راهـ تط يق با واقعيت  3

 هاي غريزي.ـ كنترل و تنظيم سائق 4

 ـ دفاع از خود در برابر تهديد. 5

 درست است.  4گزینه  .69

. اين خود پردازنددربارة رفتار خويش میبا شروع سنين سه تا چهار سالگی، كودكان ، بدون در نظر گرفتن ترس يا پاداش، به ارزشيابی و قضاوت 

رد هاي اجتماعی و والدين فگيرد كه قلمت سوم شخصيت فرد است. فراخود بيان درونی ارزشنظمی، به نظر فرويد، تحت تأثير فراخود انجام می

 است.

 درست است.  4گزینه  .71

هاي درون فكنی شده از ديگران( بيانگر آن چيزهايی است كه ارزشهوشيار، )«. خودآرمانی»شود: هوشيار و فراخود از دو نظام فرعی تشكيم می

هايی كه به وسيله كودک فرا گرفته شده( نشانگر آن چيزهايی است كه فرد فرد معتقد است كه ن ايد آنها را انجام بدهد. خودآرمانی )ارزش

ها عمدتاً در سطح ناهوشيار گيرند. اما اين تعارضض با نهاد قرار میدادن آنهاست. هر يک از آنها يا هر دو آنها اغلب در تعارمند به انجامعالقه

 كنند.عمم می

 درست است.  4گزینه  .70

« خود»آيد و سرانجام فراخود از از نهاد به وجود می« خود»به هنگام تولد فقط نهاد وجود دارد. بعداً در نتيجه، واكنش فرد در مقابم واقعيات، 

 شود.د اخالقی و اجتماعی شخصيت محلوب میگيرد و به منزلة بعنشأت می

 درست است.  2گزینه  .72

ضيات هاي نهاد، شرايط و مقتكند. اين سه نيرو ع ارتند از خواستگذارند نقش واسطه را ايفا میخود ميان سه نيروي اصلی كه بر انلان تأثير می

 هاي اعمال شده از سوي فراخود.عالم واقع و محدوديت

  درست است. 4گزینه  .73

هاي ق لی و جديد اين است كه تمام نهاد توان گفت كه اصوالً ارت اط بين ساختدر زمينة ارت اط نهاد، خود و فراخود با سطوح آگاهی می

 ناخودآگاه است، اما تمام ناخودآگاهی نهاد نيلت.

 درست است.  0گزینه  .74

                                                             
5 Sense of reality 
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تر همان انرژي وابلته به غرايز خاصی كه فرويد بدان توجه دارد، بيشبه نظر فرويد، انرژي روانی عمدتاً انرژي غريزي است، و انرژي غريزي 

ايی دارد. انرژي روانی كارهگويد. لي يدو نيروي محركی است كه انلان را به جن ش و تكاپو وا میجنلی است كه از آن با نام لي يدو سخن می

 توانند به صورت اعمال جلمانی در آيند.روانی می شود و اين اعمالنظير فكر كردن، ادراک، احلاس و يادآوري را موجب می

 درست است.  4گزینه  .75

كند. به ع ارت ديگر، غريزه كند. غريزه كيفيتی فطري است كه فرآيندهاي روانی را هدايت میانرژي روانی نيروي خود را از غرايز كلب می

ات هاي معين پاسخ دهد. خصوصياخت و ثابت، به يک سللله محرکشود ارگانيلم، به صورت يكنواستعداد و يا ضرورت فطري است كه موجب می

غريزه ع ارتند از هدف، موضوع، سرچشمه و قوة فعليه. هدف غريزه برآوردن نيازهاي جلمانی و رفع تنش و حفظ تعادل ارگانيلم است. به طور 

 كنند.خالصه، حفظ تعادل، بازگشت به حالت اوليه و تكرار اج اري، هدف غريزه را مشخص می

 درست است.  0گزینه  .76

 نهاد، جايگاه غرايز است و غرايز تمام انرژي را در خود دارند.

 درست است.  0گزینه  .77

گيرند. نهاد، از راه عمم انعكاس و تشفی آرزو و كلب لذت، و فراخود انرژيشان را از آن می« خود»نامند كه نهاد را من ع اصلی انرژي روانی می

 رساند.رف میانرژي روانی را به مص

 درست است.  0گزینه  .78

شوند. گروه اول شامم نيازهاي اساسی براي بقاست كه ع ارتند از تنفس، گرسنگی، در نظرية روانكاوي، غرايز انلان به دو گروه تقليم می

 هاي دفعی.تشنگی و فعاليت

ذت ها و افكار ل. در اينجا واژة جنليت به تمام فعاليتهاي جنلی است. لي يدو يا انرژي روانی، انرژي غرايز جنلی استگروه دوم شامم كشش

 شود. به اعتقاد فرويد، انگيزش اساسی رفتار انلان ماهيت جنلی دارد.هاي جنلی را شامم نمیشود و صرفاً جن ة فعاليتبخش اطالق می

 درست است.  0گزینه  .79

 تقليم كرده است: ها رابه دو دستة جديد فرويد در آخرين مرحلة بحث خود از غرايز، آن

است. غريزة زندگی موجب دوستی، عشق، مح ت، توليد مثم و صيانت ذات « خود»ـ غريزة زندگی كه شامم لي يدو و اجزايی از غريزة 0

 است. 

 افتد و تمايم به بازگشت دارد، موجب مرگ و نيلتی، كينه و عداوت و انهدام نلم است. ـ غريزة مرگ، كه بالفاصله پس از تولد به كار می2

ايز ربرد، ولی پس از تجديد نظر در نظرية انگيزش خويش، لي يدو را براي تمام غفرويد واژة لي يدو را در ابتدا براي تفهيم انرژي جنلی به كار می

 زندگی به كار برد.

 درست است.  3گزینه  .81

هاي مختلفی مورد بررسی قرار داد، ولی فرويد اين جريان را از ديدگاه رشد و تكامم روانی ـ جنلی توان از جن هجريان تكاملی و ژنتيک را می

حدود سنين سه تا پنج سالگی يا دورة مناطق سه شود. دورة اول، از تولد تا مورد بحث قرار داده است. ميم جنلی به سه دورة اصلی تقليم می

شود. دورة سوم دورة بلوغ جنلی است كه در آن گانة رشد روانی ـ جنلی. دورة دوم، كه دورة نهفتگی است، از پنج سالگی تا بلوغ را شامم می

 كند.هنگام ميم جنلی به شكم نهايی خود تجلی می

 درست است.  4گزینه  .80

 سلی را تشخيص داد، دهانی، مقعدي و آلتی.فرويد سه مرحله پيش تنا

 درست است.  0گزینه  .82
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ها باشد. كار دهان ابتدا جذب و گرفتن غذاست. پس از آنكه دنداندر خالل يک سال اول زندگی نوزاد، دهان من ع اوليه لذت و كاهش تنش می

ها و و فعاليت يعنی جذب و گاز گرفتن ممكن است در ويژگیبرد. اين دبه وجود آمدند نوزاد از گاز گرفتن، مكيدن و بلعيدن )جذب( لذت می

 صفات شخصيتی متمايزي آشكار شود.

 درست است.  0گزینه  .83

د وافرادي كه در اين مرحلة دهانی تث يت شوند، احتماالً ديدي خوش بينانه به جهان خواهند داشت و در بزرگلالی به ديگران وابلته خواهند ب

 اوتمند خواهند شد و در عوض، از ديگران انتظار مراق ت و پرستاري خواهند داشت.و يا بيش از حد صميمی و سخ

 درست است.  0گزینه  .84

اند كه با دندان در آوردن كودک همزمان است. در اين مرحله، كودک گروهی از پيروان فرويد مرحلة ديگري را نيز در رشد دهانی در نظر گرفته

لت تهاجم و تخريب دارد و اگر در اين مرحلة رشد تث يت شود در زندگی آيندة خود بدبين و غرغرو خواهد برد، حااز گاز گرفتن و جويدن لذت می

پذيرد و از اين رو از شير گرفتن كودک مهمترين شد و حالت تهاجمی خواهد داشت. مرحلة دهانی همزمان با از شير گرفتن كودک پايان می

 رود.تعارض دورة دهانی به شمار می

 درست است.  0گزینه  .85

 شود:تث يت در مرحله دهانی منجر به رشد شخصيت دهانی با صفات دو قط ی زير می

ـ بدبينی / سادهخوش ـ بیبينی  ـ خود خوار شماري / دست كاري كردن  ـ بدگمانی / از خود راضی بودن  ـ رشک. شخصيتلوحی   تفاوتی / تحلين 

شود. مانند: انكار و فرافكنی، م ناي جلمانی فرافكنی تف كردن هر چيز هاي ابتدايی متوسم میدهانی هنگام مواجهه با تهديد و ناكامی به دفاع

جه گيرد، توشود كه فرد به همان صورت كه نيازهاي دهانی ارضا نشده را ناديده میبدي است كه كودک به دهان برده و انكار از اين امر ناشی می

 كند.رف میهاي تهديد كننده محيط منحخود را از جن ه

 درست است.  4گزینه  .86

 شود:تث يت در مرحله مقعدي موجب صفات زير می

 خلت/ ولخرجی ـ مقيد بودن/ گشادگی ـ لجاجت / تلليم ـ نظم / شلختگی ـ دقت وسواس گونه / كثيفی ـ خوش قولی/ تأخير ـ دقت/ الهام.

 زدايی يا ابطال، جداسازي و توجيه عقلی.واكنش وارونه و عممانجامد مانند: هاي مخصوص میهاي مرحله مقعدي به پرورش دفاعتعارض

وارونه يا تجربه كردن خالف آنچه شخص واقعاً دوست دارد به عنوان واكنش به درخواست والدين براي تميز بودن و نه نشان دادن  ـ واكنش

 يابد.اميال مقعدي شلخته بودن، در اين افراد پرورش می

د گيرد بجاي اينكه بگويدهد كه كودک ياد میتقاص پس دادن به خاطر اميال يا اعمال غيرقابم ق ول زمانی روي می ـ عمم زدايی يا ابطال يا

 خواهم من آن را در شلوارم ول كردم.من احلاس گرم مدفوع را در شلوارم دوست دارم بگويد، معذرت می

شوند كه كودک مج ور است فعاليت مقعدي را نوعی عمم ی نمايان میهايی كه همراه افكار هلتند، زمانجداسازي يا تجربه نكردن احلاس

 مكانيكی بداند نه يک تجربه غريزي.

درباره  هايی مثم صح ت كردناي به تجربههاي عاطفی با صح ت كردن به زبان عقالنی يا منطقی تا اندازهـ توجيه عقلی فرايند اثر كردن تجربه

 شود.اي فرد مربوط میدستگاه رودهنظم تخليه روده به عنوان آرام بخش 

 درست است.  2گزینه  .87

شوند و از طريق دكتر بازي به ارضا هاي تناسلی خود دارند. به جنس مخالف بليار عالقمند میسالگی كودكان عالقه زيادي به اندام 1تا 3از 

 پردازند.كنجكاوي جنلی می

 درست است.  3گزینه  .88
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باشد. در اين سن كودكان در زمينة ملائلی مثم تولد و ملائم ال جنلی آنهاست كه والد جنس مخالف میتعارض در اين مرحله بر سر هدف امي

 دهند.جنلی كنجكاوي نشان می

 درست است.  3گزینه  .89

ودآگاه اخترين تعارضی است كه كودک بايد با آن مواجه شود و با موفقيت آنرا حم كند. اين تعارض همان خواست نمرحلة آلتی، آخرين و اساسی

 كودک به تملک والد ناهمجنس خود و در عين حال دوري از والد همجنس خود است.

 درست است.  3گزینه  .91

س ندر مرحلة فاليک )آلتی( عقدة اصلی، عقدة اوديپ است كه بر اثر آن كودک آرزو دارد خود را جانشين والد همجنس خويش كند و با والد ناهمج

 تماس بدنی و جنلی داشته باشد.

 درست است.  3گزینه  .90

برد، كه معموالً خاص افراد مذكر است و يا تحت تأثير رشک آلت است، كه اختصاص در اين مرحله، كودک يا تحت تأثير اضطراب اختگی به سر می

 به افراد مؤنث دارد.

 درست است.  4گزینه  .92

 تر است.تر و م همپيچيدهنامند كه از عقدة اوديپ بليار عقدة اوديپ را در دختران عقدة الكترا هم می

 درست است.  4گزینه  .93

 شود.هاي روانی به حم ناموفق اين عقده مربوط میبه نظر فرويد، حم عقدة اوديپ از اهميت خاصی برخوردار است، زيرا پيدايش تمام بيماري

 درست است.  3گزینه  .94

اند. بايد دانلت كه در پلران، عقدة اوديپ زمانی از بين ديپ ناميدهگيرد، از اين نظر آن را وارث عقدة اوچون فراخود جاي عقدة اوديپ را می

 شود، ولی در دختران اضطراب اختگی )رشک آلت( مقدمة عقدة اوديپ )الكترا( است.رود كه اضطراب اختگی ظاهر میمی

 درست است.  3گزینه  .95

 شود. تث يت در مرحله آلتی موجب صفات زير می

 كمرويی.-خجالتی/ معاشرتی / منزوي/ گلتاخی -سادگی/ لوندي -تواضع/ شيكی -بيزاري از خود/ غرور -تك ر

 درست است.  2گزینه  .96

 شود.سالگی كامم می 1گيري شخصيت پيش تناسلی عمدتاً در فرويد معتقد بود شكم

 درست است.  4گزینه  .97

 باشد.تر به صورت آرامش بين دوره پيش تناسلی و تناسلی میاين مرحله بيش

 درست است.  4گزینه  .98

 شود، تصعيد يا وااليش است.ترين مكانيزم دفاعی كه در اين مرحله توسط كودكان به كار گرفته میعمده

 درست است.  0گزینه  .99

 نامند.دومين دورة ميم جنلی را، دورة كمون می

 درست است.  3گزینه  .011

 يابد.از پنج سالگی تا دوازده سالگی ادامه می
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جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات ما با شماره 

تماس بگیرید و یا در شبکه های اجتماعی به  19312973719

 پیام دهید ravangaam@آیدی
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