
شماره   منبع   صفحه  پاسخ صحیح  پاسخ تشریحی 
 سوال 

این مفهوم توسط گریگوری بیتسون و دانلد جکسون برای توصیف  
خانواده هایی بکار رفت که کودکانشان پیام های متعارضی را از  

 کنند. والدین درمورد رفتارها، نگرشها و احساسات خود دریافت می 

جزوه کاپالن  42 1
 کیهان 

1 

کامرون هفت موقعیت برای پیدایش اختالالت هذیانی را ذکر  نورمن 
کرده است: باال بودن انتظار مواجهه با برخوردهای آزارگرانه  
)سادیستی(، موقعیتهایی که بی اعتمادی و شکاکیت را افزایش  

دهند، انزوای اجتماعی، موقعیتهایی که به شک و حدس دامن  می
کند، موقعیتهایی که  را کم می  زند، موقعیتهایی که اعتماد به نفسمی

شود افراد نواقص خود را در دیگران بیابند، و موقعیتهایی باعث می
که امکان نشخوار ذهنی با منظورها و انگیزه های احتمالی دیگران را  

 دهد. افزایش می

جزوه کاپالن  54 4
 کیهان 

2 

شخصیت مداوم یا عودکننده که اهمیت بالینی دارد )یعنی،  )خلسه( مسخ
،از دست  تجربه غیرواقعی بودن یا جدایی از ذهن، خود، یا بدن خویش

این تغییرات تجربه، با  دادن  هویت شخصی،تغییرات هوشیاری(
 آزمایی سالم همراه هستند.واقعیت 

جزوه کاپالن  135 3
 کیهان 

3 

این است که آزمون تا چه اندازه  مهمترین عامل در انتخاب آزمون  
 برای پاسخ دادن به پرسش ارجاعی سودبخش است. 

جزوه مارنات   9 1
 کیهان 

4 

های محاسبه و فراخنای ارقام در وکسلر  نمره نماد ارقام ،نمره
پرتی رابطه  تجدیدنظر شده بزرگساالن بیشتر با عامل رهایی از حواس 

 . دارد

جزوه مارنات   29 4
 کیهان 

5 

 F ها گیرد، این سؤال های استثنایی و انحرافی را اندازه می میزان پاسخ

: به شدت  14/ 41کد  .هستندو دفاعی کننده افکار غیرمتعارف منعکس

افراد دارای برجستگی در مقیاس   :34/ 43  کد است. خودبیمارانگارانه

ناپخته و خودمحور و دارای سطح باالی خشم که به   4و  3های 

آشکارا با الگوی شخصیت   دک ن را ابراز کنند. ایندشواری قادرند آ
های نمایشی و مرزی  پرخاشگر نافعال هماهنگ است، اما شخصیت 

 نیز عمومیت دارد.  
 

3 53،64، 

66 
جزوه مارنات  

 کیهان 
6 

های موردنظر  را به عنوان وجود قطعی ویژگی  BR  85میلون نمره 

باالتر از   BRال )( و نمره باZ( و تحقیر )Xافشاگری )  تعیین کرد.

شناسی شدید  آسیب  شود.( مشخص میY( در مطلوب بودن )75

  (، Cمرزی )مقیاس  (،Sشخصیت در میلون: اسکیزوتایپی )مقیاس 
 . P)پارانویایی )مقیاس 

3 75،77 

81،82 
جزوه مارنات  

 کیهان 
7 

جزوه مارنات   99 2 از همه بیشتر است.  10در کارت  Dهای پاسخ
 کیهان 

8 

 ها رابطه دارد. آگهی بهتر اسکیزوفرن خالص با پیش   Fباال بودن تعداد 
های تعداد کم پاسخ  یک نشانه مثبت محسوب میشود. V هرگونه فقدان 

Hفردی است. در  گیری از روابط میان: سطح پایین همدلی و کناره

 ها نسبت به افراد بهنجار کم است. اسکیزوفرنیک 

1 100،102 

103 
مارنات  جزوه 
 کیهان 

9 

فردی، خودانگاره، و عواطف، و  ثباتی روابط میانالگوی فراگیر بی 
محسوس که در اوایل بزرگسالی   ،دوره های افسردگیتکانشگری
 . های مختلف وجود دارد شود و در زمینهشروع می 

و  118 3

119 
جزوه کاپالن 

 کیهان 
10 

توجه،تمرکز،توانایی تغییر یک رفتار  کارکردهای اساسی عبارتند از 
 به رفتار دیگر و حافظه که باهم سنجیده میشوند. 

جزوه بالینی  20 1
 کیهان 

11 

درک درست مصاحبه گر از نگرانی ها و هیجانات مراجع در فرایند  
 درمان و مراجعات بعدی مراجع تاثیرگذار است. 

جزوه بالینی  63 1
 کیهان 

13 



نتیجه گیری های خود تا حدزیادی روی  روانشناسان بالینی در 
قضاوت بالینی خود تکیه میکنند اما داده های اماری و ترجبی نسبت  
به قضاوت بالینی برتری دارد و در صورت نبود روانشناس بالینی  

 روی قضاوت خود متکی میشود. 

جزوه بالینی  55 2
 کیهان 

14 

نی توجه  شناسان سالمت به نقش استرس در سالمت جسمی و رواروان
خاص دارند. این رشته با رشته طب رفتاری که محصول ادغام دانش  

شناختی و پزشکی  حاصل از علوم اجتماعی/ رفتاری، علوم زیست 
 است ارتباط دارد. 

جزوه بالینی  109 2
 کیهان 

16 

خواهی مفرط که در اوایل  پذیری و توجه الگوی فراگیر تهییج
های مختلف وجود دارد، به  زمینهشود و در  بزرگسالی شروع می 

 شود: صورتی که با پنج )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر نمایان می
 هایی که کانون توجه نیست، ناراحت است.  . در موقعیت 1

آمیز  . تعامل با دیگران اغلب با رفتار نامناسب اغواگری یا تحریک 2

 شود. جنسی مشخص می 
کنند و سطحی هستند، غییر می. هیجانات را به صورتی که فورا ت 3

 کند.ابراز می 
 کند.. همواره برای جلب توجه به خود از ظاهر جسمانی استفاده می 4

شود و  . سبک گفتاری دارد که بیش از حد به برداشت کلی منجر می 5

 فاقد جزئیات است. 
آمیز ابراز  . هیجان را به صورت نمایشی، ساختگی، و اغراق 6

 کند.می
تأثیر دیگران یا شرایط قرار  است )یعنی، به راحتی تحت  پذیر. تلقین7

 گیرد(. می
 کند.تر از آنچه واقعا هستند، تصور می . روابط را صمیمی 8

 

جزوه کاپالن  120 2
 کیهان 

17 

جزوه روان   20 3 فرافکنی حس های مراجه به درمانگر در روند درمان انتقال است. 
 درمانی کیهان 

18 

 همتای روان شناسی بالینی کودک: ویژگی های بی 
 فرایند ارجاع،رازداری و اهمیت باالی بافت رفتار 

 

جزوه بالینی  103 3
 کیهان 

20 

     

     

 


