
پاسخ  پاسخ تشریحی
 صحیح

شماره  منبع صفحه
 سوال

از سری خطاهای شناختی تفکر دوقطبی)صفر و یک است( که به معنی تعبیر 
به صورت همه یا هیچ یا طبقه بندی تجربیات به صورت دو حد تفریط 

فرایند ازمایش کردن عقاید مستلزم بررسی تجربی انها وگفت و شنود است.
 دیگر است.سقراطی و تعبیر به شکل 

جزوه  77 3
رواندرمانی 

 کیهان

12 

یخشی از عمق شخصیت که فرد کامال نسبت به ان ناهشیار است نهاد نامیده 
میشود.نهاد با واقعیت تماس ندارد و میکوشد با ارضای امیال غریزی تنش را 

کاهش دهد.چون تنها وظظیفه نهاد لذت جویی است میگوییم به اصل لذت 
وه بر اینکه از واقعیت دور است غیرمنطقی و خدمت میکند.نهاد عال

 غیراخالقی هم هست و به ایگو و سوپر ایگو انرژی میرساند.

جزوه  21و9 3
شخصیت 

 کیهان

11 

 ویژگی افراد خودشکوفا)فرد اینده(:
گشودگی به تجربه،سازگار،اعتماد به خود ارگانیسمی،زیستن در زمان 

دیگران،زندگی یکپارچه،اعتقاد به ماهیت حال،برقراری رابطه دوستانه با 
 انسان،لذت بیشتر در پرمایگی زندگی.

جزوه  233 4
شخصیت 

 کیهان

13 

تفاوت های اصلی بن برون گرایی و درون گرایی رفتاری نیست،بلکه زیستی 
 و ژنتیکی است.

جزوه  211 3
شخصیت 

 کیهان

14 

جزوه  221 4 ابی میشود.در رابطه با مالک ابطال پذیری نظریه الپورت پایین ارزی
شخصیت 

 کیهان

12 

 مداخله های درمان گشتالتی:
فن صندلی خالی،تمرین به سراغ رفتن،تمرین وارونه،تمرین مرور،تمرین 

 اغراق،ماندن با احساس.

جزوه  25 3
رواندرمانی 

 کیهان

11 

کودکان در اواسط نوباوگی سه شخصیت بخشی من را اکتساب میکنند)من 
را تشکیل  selfبد،من خوب،من هیچ( که عناصر اصلی شخصت بخشی خود 

 میدهند.

جزوه  11 3
شخصیت 

 کیهان

17 

 مراحل استفاده از حساسیت زدایی منظم:
 اموزش ارمیدگی،تهیه سلسله مراتب،حساسیت زدایی منظم مناسب.

 جزوه 12 1
رواندرمانی 

 کیهان

15 

فرض اساسی رویکرد شناختی این است که افراد با نحوه ای که رویدادها  و 
موقعیت ها را تعبیر میکنند در مشکالت روانشناختی خود و نشانه های خاص  

 دخالت زیادی دارند.

جزوه  71 4
رواندرمانی 

 کیهان

31 

 سه مرحله تغییر از دید مایکنبام:
 و گوی درونی تازه،یادگیری مهارت های جیدخودنگری،شروع گفت 

جزوه  79 1
رواندرمانی 

 کیهان

32 

محتوای رویاها را میتوان از طریق تلخیص یا جابه جایی تغییر شکل داد 
محتوای اشکار رویا به گستردگی سطح نهفته نیست.در جابه جایی تصورات 

 میشود.دیگری که در رابطه با تصورات رویا دارند جایگزین انها 

جزوه  24 2
شخصیت 

 کیهان

31 

اصطالح فردنگر و ساخت زایی هر دو به فرد مربوط میشود اما فردنگربه 
ساختار یا الگو اشاره ندارد در مقابل ساخت زایی به ویژگی های  طرح دار 

ارگانیزم کامل اشاره دارد و مقایسه درون فردی را امکان پذیر میسازد.الپورت 
خت زایی نامید و ان را با روشهای قانون نگر مقایسه بررسی فرد را علم سا

 کرد.

و 223 1
221 

جزوه 
شخصیت 

 کیهان

33 

می سه نوع گناه وجودی را مطرح میکند،گناه جدایی از محیط طبیعی، احساس 
بی کفایتی و گناه وجودی مربوط به انکار استعداد ها و تمامیت بخشیدن به تمام 

 انها و کامل نبودن.

جوزه  242 2
شخصیت 

 کیهان

34 

دو موضع اصلی از دید مالنی کالین جهت ارتباط  با اشیا درونی و 
بیرونی،موضع پارنویید اسکیزوئید و موضع افسرده است. موضع پارنویید و 
اسکیزوئید  روشی برای سازمان  دادن تجربیاتی است که احساس پارانوئید 

جزوه  43 1
شخصیت 

 کیهان

32 



میشود. در موضع افسرده ازار دیدن و تقسیم شدن اشیا به خوب وبد را شامل 
 فرد تشخیص میدهد اشیا خوب و بد یکی هستند.

میل به امیزش جنسی با پدر  و خصومت با مادر عقده ادیپ زنانه نامیده 
میشود. عقده ادیپ زنانه ساده زمانی حل میشود که دختر از استمنا دست بکشد 

 باردیگر با مادرش همانندسازی کند. از میل جنسی با پدر صرف نظر کند و

جزوه  23 3
شخصیت 

 کیهان

31 

نشانه های روانرنجور بیانگر ناکامی در سازگاری نیستند بلکه سازگاری 
 مناسب و ضروری ای هستند که فرد بتواند به کمک ان محافظت شود.

جزوه  247 2
شخصیت 

 کیهان

37 

که والدین و دیگران با انها کوهات معتقد بود کودکان در اوایل طفولیت زمانی 
طوری رفتار میکنند که انگار درک هویت شخصی دارند،درک خود را 

 پرورش میدهند.

جزوه  41 3
شخصیت 

 کیهان

35 

هدف درمان روانکاوی:کمک به درمانجو در از خاطر گذراندن تجربیات 
قدیمی و روبه رو شدن با تعارض ها و هیجانات سرکوب شده.دستبابی به 

 قالنی  هیجانی.اکاهی ع
هدف درمان فردمدار)انسانگرا(:تامین جویی امن برای خودکاوی درمانجویان 

طوری که انها بتوانند موانعی را که بر سر راه رشد قرار دارند تشخیص دهند 
و جنبه هایی از خویش و هیجاناتی  را که قبال تحریف یا انکار کرده اند تجربه 

به سمت گشودگی اعتماد بیشتر به خود،و  کنند.قادر ساختن انها برای اینکه
 خودانگیختگی و شادابی بیشتر پیش بروند.

جزوه  212 2
رواندرمانی 

 کیهان

39 

اساسی ترین نتیجه درمان درمانجومدار موفقیت امیز درمانجوی همخوانی است 
 که کمتر دفاعی و نسبت به تجربه گشوده تر است.

جزوه  231 4
شخصیت 

 کیهان

41 

 


