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 مقدمه

شننس یننخص و مهنن ور  اسنن س این درس  ه ی روانترین دروس در مجموعه دروس رشنن هترین و اسنن یننخصیکی از محبوب  شننس یننخص تنن  نن  ""رواندرس  

دکانی تخ ننیننخص مجموعه  شننس یننخص ن  وزص وزارد نتتاشنن ن ک رشننس یننخص ارشننت و دکانی رشنن ه مهنن ور  و  در کسکور ک رشننس یننخص ارشننت و دکانی روان

شنننننس سننننن ن اسننننن س در نننننت  گیند و همین نهننننن ن دهست  اهمو  ن لی برنننننو  نر ما  ر ان نرای روانشنننننس ینننننخص وزارد عوول مورد سنننننوا   رار میروان

 ن لی  رتبه
 
  ی در ننننننننننننت اسنننننننننننن  و نرای رسننننننننننننوتن نه این  ت از برننننننننننننو ن  و زمست ما   ه 65ه ی نرتر هر سننننننننننننه کسکور یکر شننننننننننننت  در این درس    ب 

 توسننننن  دو ک  ب روان ظریه 20ی ن ش از ن ر چست
 
شنننننس ینننننخص تننننن  ننننن   پ رننننن  و هم سین شنننننو     وشنننننش داد   ی تننننن  ننننن   اسننننن  که    ب 

 شودس  می

شنننس ینننخص  % سنننوالد این درس در کسکور ک رشنننس ینننخص ارشنننت روان  100دهی عجور  و ن   وشنننش  95شنننس ینننخص تننن  ننن   کوت نناز کسکور  جزو  روان

در ننننننننت سننننننننوالد کسکور   90ی برننننننننو ری از داو وب ن را جور کرد و ن  ورود نه کسکور دکانی  یش ن   وشننننننننش دهی  اع م د ویژ ن  96وزارد نتتاشنننننننن   

   نع اع م د اسننن س این جزو  در کسکوره ی رشننن ه
 
ی یک  توا ت در  ت رتبهی مهننن ور   یش نهننن ن داد میدکانی نهننن ن داد نرای این کسکور  یش ک مق

 سخ دهتس  کسکورن نه سوالد   
 

 آخرین ویرایش تغییرات 

   نع ا موس ن این مجموعه نه سوالد کسکوره ی  
 
 و ز ک رشس یخص ارشت و دکانین م  را از ایج د بغویناد چهمگین در جزو  بی  97و     96  س تهی ک مق

ن  این    ن بغوینابی در ویرایش   ن   ذف  اخر  کرد ام   بهوسه س زی حجم جزو   س زی مان و  تر ضرورین  روانه ی کمما  ر و بر  اعم   شت: 

نستی جزو س چرا که در کس ر ج م و  و م ن و ن »  نع پهم نودن ما  ر نرای داو ور« سومین ویژگی  ه  و بهبود وض و   گ رشخص و  فحهنستیجموه

مه وران گرو  روی سوالد کسکوره ی دکانی وزارد   ه ی ا ج ل شت  توس ن پ  از نرریخصاخر  ی درجه یک اس س در ویرایشمهم و اس یخص یک جزو 

 ه ی این جزو  اپزود  شتس ظریه  عوولن  ظریه ارگ   رمص گوتاش  ین نه مجموعه

 با اطمینان مطالعه کنید

 نرای ا که این مجموعه را ن  ا موس ن ما   ه کسوتن نه موارد زیر توجه  م یوت: 

سننننوالد اخرین    درصددددد ۸۰جزو  ام ر و روش تحقوق کیه ن توانرنننن ه نه تیه  ی  گزارشننننخص که نقپ  ننننوه پ  از کسکور  هوه شننننتن نهنننن ن داد که  س1

در   لی که در ننت رتبه ه ی تک ر مص در   سننخ دهتس   وزارد بهتاشنن  کسکور ک رشننس یننخص ارشننت اخرین  از سننوالد   درصددد  ۷۵کسکور دکانی و 

 را در وبر ی  کیه ن ما   ه  م یوتس این نرریخص در ت اس س گزارش عوزص و شف ف  65مو  گین چیشی  تود در کسکور نه  ور این درس 

خ  م دکان بهزاد ور و ا  ی دکان    و شننننننننهوت بههنننننننن ص از جموه روانهننننننننس یننننننننخص دانهننننننننگ   ه ی  هرانارشننننننننت و دکانی ه ی نرتر  این مجموعه را رتبه س2

 برا می  هوه کرد  ا ت که از تخ ص و برو  ن ل ی نر ما  ر این درس نرخوردار تس 

نود  اس س شس یخص و مه ور  در این درس ارشت و دکانی روانرتبه ه ی نرتر کسکوره ی  در س  ه ی گذش ه مسبع ا لی ما    بی ن  این جزو  س3

  19و ا  ی ر م ص رتبه  9۸کسکور دکانی  1ن ا  ی  ننننننو   رتبه  96ارشننننننت    کسکور   ۳1ن خ  م مح ننننننص رتبه ۸خ  م اسننننننفستی ری رتبه  از جموه  

 م   به این دوس  ن را در س ی  نخوا وتسمی توا وت س  1۴00کسکور 

مورد ن زبوزص  رار گرپ ه     سنوالد کسکور اخینی  هوه شنت  و م س سنر نزی د  د   برنو راین مجموعه در کس ر دیگر مجموعه ه ی کیه نن ن   س4

 نه روز رس نی شت  اس س رو ارشت وزارد بهتاش  و دکانی   ش اس  و نرای کسکور 
 
 ک مق

نر  مه  نه ک رگینی یک  و هم سین  و د وق  از روش ما   ه عومص  نه اس ف د   از همه شم  دوس  ن  و   نع    ریزی صحوحدر   ی ن ضمن دعود 

هت نه  رسوتن  نرای  کردن فا موس ن  بهان  هرچه  نرای  عزیزان  شم   ارزشمست  و   هیه داد  شنوتن  ظراد  نرای  را  خود  ام دگی  ش یر هن  ی 

  کسومسه  ی که م  وق نه همه شم س ن اعقل میمجموعه 

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"   

 گروه مشاوران کیهان 

 روانشناس ی و مشاوره کیهان مرکز خدمات 

  



 

 

 

 درباره کیهان

ه ی تترانن شننننتوتنتهنننن صن دانهننننگ  شننننس یننننخص و مهنننن ور  ارشننننت و دکانی ه ی نرتر روانگرو  اموزشننننخص کوت ن م هننننکع از ب تادی از رتبه •

 در زموسه کسکور ارشت و دکانی مجموعه روانهس یخص و مه ور  پ   و  داردس 
 
 عقمه و سسس اس  که  رپ 

های آموزشدد ی با اتدداتید برتر  ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمارائه خدمات مشدداوره و برنامهه ی کوت ن شنن مع پ   و   •

 اس س   های آموزش ی با کیفیتدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسشناس ی، ارائه خروان

 کستسشس یخص و مه ور  کوت ن پ   و  میگرو  اموزشخص کوت ن تح   ظ رد مر قوم مرکز ختم د روان •

 صن توفزص و ای  تارد و تم ل ختم د و مح ننننننننننولد ان پق  از خود مرکز کوت ن نه شننننننننننوو  ایسان کوت ن در هوچ کج ی کهننننننننننور شنننننننننن به •

  ضوری   نع دری پ  اس س

هنن ی عومص مهنننننننننننننن ور  و نر نن مننه ریزی و هم سین جزواد  نن نننع ا موسنن نن هر سنننننننننننننن  ننه ب ننتاد  نن نننع توج ص از نننه  اب نننه کنن رگینی از روش •

ن ۷خ  م سننننننم  ه انراهوم  ژاد رتبه  9۷ا تس نه  ور مث    درسنننننن    ه  نود شننننننس یننننننخص از مو ن کوت نیکسکور ارشننننننت روان 100ه ی زیر  رتبه

خ  م زهرا دا ی رتبه  99ن در س     6و خ  م ا ته مول ی رتبه    1خ  م پ ئز   تمی رتبه   9۸ن در س    2ا  ی امین هم یون  قجو ن رتبه  

نه  ور   16خ  م  رگ  ا رننننننن داد سنننننننوولی رتبه   و 15ن خ  م زینر  کومنشنننننننخص  ژاد رتبه  ۳خ  م شنننننننق یق   ی ی رتبه   1۴00و در سننننننن     6

 ا تس ک مع کوت نی نود 

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شودس جور د نه دو شکع رایگ ن )پق  یک ن ر در س  ( و تخ یخص )ن  یک مه ور نه ا  خ ب پرد( نرگزار می •

 اخ   صخص )یک مه ور و یک  •
 
 شودس دانشجو در هر جوره( نرگزار میجور د نه دو شکع توفزص و  ضوری و  رپ 

  اش داردس هر دانشجوی کوت نی یک  رو ت  مربوط نه ا قع د خود  زد مه ور اخ   صخص •

 مرو  اس س -در کوت نن مه ور هر رش ه )روانهس یخص •
 
 رتبه نرتر هم ن رش ه اس  و نر ان ازمون ک مق

 
 مه ور (ن ا زام 

شودس شود و سپ  در د  رتم ن مه وران ت ویر میه ی عومص و تجربی اس خراج میه ی نر  مه ریزی و مه ور  کوت نن از ی پ هروش •

  ایسج  از ازمون و خا  خبنی   ر س

 نردس نرد که این  ترد ا  خ ب دانشجو را ن ل میکوت ن از  ضور چستین مه ور تخ یخص )رتبه ه ی نرتر( نتر  می •

 ن دو  رح ویژ  م ف ود ن  شرای  م ف ود ارائه کرد  اس س   ش رو کوت ن نرای داو وب ن کسکور  •

 شودس و  وک منش( نرگزار می )ا  ی ن پقحکوت ن تم ل جور د مه ور  کوت ن تح   ظ رد مه وران ارشت  •

( در زموسه متیری  پردین ا گیش ن اسنننانس و سسس ن  مهننن وران ارشنننت کوت ن پراهم VIPامک ِن داشنننان م ه  ه یک جورنننه مهننن ور  )در  رح   •

 اس س 

 ما نق  رخ م وب عمومی اس س  نهزیسه جور د مه ور  در کوت ن •

 

 

 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :. اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماتت، پس برای ارتقاء 

کدیدهدان :.آشنایی با مجموعه .: 

 



 

 

 

 

 در د ب   کردن  اهتاتجربه م  نهنننننن ن داد  داو وب نی که هتف:  س1
 
دچ ر مهننننننکع شننننننت  و  ا ت   ف مشنننننن ص و محکمص  تار تن م مول

شس یخص  خواهوت ارشت روانچرا میکسوم او  از همه هتپ  ن را روشن کسوتس  رسستس پ    هست د میگ هی   ص نه خ    ی ن  یش  مص

 میکسوت و چراچ  ای را در این کسکور د ب   میشننرک  کسوتچ چه رتبه
 
سنن   و   5ن شننتس پ  نرای    SMARTدا وت که هتف ن یت    م 

(ن  نننن نننننع  Specificگننننذاری کننننه مشننننننننننننن ص )ی زص هننننتف  SMARTگننننذاری  هننننتفکسوننننتس    SMARTگننننذاری  تنننن ن هننننتفت یننننک سنننننننننننننننن   ایسنننن 

-Time( و دارای محننتود  زمنن نی مشننننننننننننن ص )Realistic(ن وا ع ن سنن  ننه )Attainable(ن  نن نننع دسننننننننننننن ونن بی )Measurableگینی )ا ننتاز 

boundedگذاری  توا ت نه شنننننننم  کمک زی دی در هتفو م خ نننننننص میریزی + یک مهننننننن ور اگ   ( ن شنننننننتس در این را  یک دپان نر  مه

 صحوح ارائه دهتس  

کستن   شنم  را خرن هنرای رسنوتن نه هتپ  ن نر  مه ریزی کسوتس یک نر  مه ریزی صنحوح  ه خولی سنسگین اسن  که زود  ریزی: نر  مه س2

 چه مس بعی را می  ن ه ه خولی سننننننننننبک که شننننننننننم  را نه هتپ  ن  رسنننننننننن  تس نتا وت از کج  ن یت شننننننننننرو  کسوتس ن  کتال ک  ب  
 
خواهوت  کق

دیگران اسن ف د  کسوتچ کتال خق نه ن هنان جواب داد  و   خواهوت از خق نهام د  خق نه نرداری هرن وتچ ی  می  ن ما   ه کسوت

اوردچ ایسج  از یک ک ربوتن کسنننننننخص که ت ز  در کسکور رشننننننن ه شنننننننم   کسوتن مسف   ن هنننننننانی را نرای شنننننننم  میای که مینه نرنننننننه  هزیسه

(ن ا قع د لزل را نگینیتس  50وزص ی  عمومی( و رتبه ع لی هم کرنر کرد  )زیر  شنس ینخص ن   شنرک  کرد  )کسکور سنراسنری ارشنت روان

چه   یزن شننرو  برنن   یزم ن مس سننر نراه  راس ه  را در چه ن ز  زم نی جمع کسوت و ب ت کتال درسخواهوت او  کتال درسنب سوت می

مرنننننننننننین رسنننننننننننوتن نه هتف را نه ا تاز  ک فی نرای خود  خواهوت اسننننننننننن ف د  کسوت و سسس س ان تا  از چه انزاره ی دیگری می مو ع اسننننننننننن چ

 مخ وب کوت ن را  یش مت  ظرت ن داش ه ن شوتس   ایه ی مه ور  رحروشن کسوتس  

ه  را دور ه ی گذشنننننن ه ره  کسوتس  گرانیه  و توخیشننننننکرنننننن را رسننننننوت ن یهس  ن را از همه    ل که و   عمع کردن پام دگی یهزص:  س۳

که موپقو   ت ن نه  حو ا رننن لزل داریت پکر کسوتس نه این  ن و میشان تقشنخص که نرای عملی کردن نر  مهپنریزیت و پق  نه هت

 ک د مثه  پکر کسوتس  ت ن دارد و س یر   در این  روژ  )کسکور ک رشس یخص ارشت ی  دکانی( چه ت ثیناد مثب ص در ز تگی

و سننن یر موانع نینونی و درونی نرای رسنننوتن نه    مسظورن داشنننان یک سنننری انزار نرای مق نوه ن  خرننن گین   اموتین : انزاره ی ک رامت س۴

و در  ننننننننورد  و ز مهنننننننن وران  یش نه شننننننننم  اموزش   مارح شننننننننت  هتپ  ن اسنننننننن س روش ما   ه صننننننننحوح را نتا وت )در ا  ت ی جزواد

 ن یت مرور کسوت ت  ما  ر از یهس  ن  رودس   چه زم نه ی متیری  اسانس و تمرکز اشس  ن شوتس نتا وت  دهست(س ن  روشمی

کسوتن هوچ ج ی  گرانی  رشنن ه م  مس بع زی دی داردس در  ننوربی که از همین مجموعه جزواد کوت ن اسنن ف د  میماو  د منسننجم:  س5

ش کسوتس ما   ه منسنننننننننننجم یکی دو مسبع خولی نتان از کسوم که از ما   ه مس بع  راکست   رهی  رننننننننننن س ام  ن ز جت  ت کوت عر  می

 مسبع اس س نه مرینت ن اع م د کسوتس   6-۷ما   ه  راکست   

 بی کسونتس نب سونت در جتن  درسننننننننننننن ص  رکن   اینتن نررینننننننننننننخص و ارزین هتن ن و دانشنننننننننننننخص را کنه ا نتوخ ن منتال خودتن نن مسن بع ظ رد و ارزی بی:  س6

 نوت کمک نگینیتس  کسوتچ ی   و ز نه بغوین روش ک ر در نرخی موارد داریتچ در  ورد  و زن نرای این ک ر از یک را می

سننننننننن   تقش کسوت و   وجه را نه گردا ست  روزگ ر واگذار کسوتس ی دت ن ن شنننننننننت که این ع  م  اع م د نه خود و توکع نه  ینو ی نرتر:  س۷

   وجه  خواهت م  تس  راحی ع دل ه داردن پ  مامئن ن شوت ز م  هوچ داو ور کوش  ی بی

 شناس یمروری کلی بر عدوامدل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 های بدرتدر کنکور، مشاوران کدیدهداناز نگاه رتبه
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 نظریة روابط شیء  - کالینفصل پنجم: مالنی 
 

درصدد اعتبار بخشیدن به عقاید فروید و گسترش دادن آنها در چارچوب    کالینمالنی  های فروید امتناع ورزیدند،  برخالف آدلر و یونگ که در نهایت از قبول نظریه

  6تا    4برخالف فروید که بر  .  براساس این مشاهدات ساخت  عمدتاًخود را    نظریة روابط شیء کودکان را به دقت مورد مشاهد قرار داد و    کالین.  کاوی برآمدروان 

 .  ماه بعد از تولد تأکید داشت 6تا  4بر اهمیت  کالینسال اول زندگی تأکید کرد، 

ای  باور داشت که درک هویت کودکان براساس رابطة سه مرحله مارگارت ماهلر . اندپردازان دیگری هم دربارة اهمیت تجربیات اولیة کودک با مادر تأمل کردهنظریه 

معتقد بود کودکان در اوایل طفولیت، زمانی که والدین و دیگران    هینز کوهات.  فرزند تأکید کرد  -نیز بر اهمیت رابطة سالم مادر اوتوکرنبرگ.  ان قرار داردبا مادرش

رشان، به عالوة پیامدهای منفی دلبستگی کودکان به ماد  جان بولبی .  دهندکنند که انگار درک هویت شخصی دارند، درک خود را پرورش می با آنها طوری رفتار می 

 .  جدا بودن از مادر را بررسی کرد

 

 درآمدی بر نظریة روابط شیء 

( بر سایقهای زیستی کمتر تأکید دارد و برای الگوهای با ثبات روابط  1تفاوت دارد:  آن  نظریة روابط شیء پیامد نظریة غریزة فروید است، اما حداقل از سه نظر با  

کند، بر صمیمیت و محبت مادر  فروید که بر قدرت و کنترل پدر تأکید می   ی پدر منشانه( به عنوان مخالفت با نظریة نسبتا۲ً.  بیشتری قایل استفردی اهمیت  میان

 . دانندرا انگیزة اصلی رفتار انسان می  -نه لذت جنسی -پردازان روابط شیء به طور کلی، تماس و ارتباط انسان( نظریه ۳. ورزدتأکید می

شناسی خود )ایگو( و روابط  به ترکیب کردن نظریة سایق، روان   کرنبرگکار  به تالش کودک در به دست آوردن خودمختاری و درک خود؛    ماهلربه طور کلی، کار  

 .  شودبه مراحل اضطراب جدایی مربوط می  بولبی؛ و کار (self)به تشکیل خود  کوهاتشیء؛ کار 

سایق، هر کسی، قسمتی از کسی، یا چیزی است که هدف از طریق آن  شیء  در واژگان فرویدی،  .  است، پس فروید پدر آن استمادر نظریة روابط شیء    کالیناگر  

یالی زنی کردند که چگونه روابط اولیة واقعی یا خپردازان روابط شیء با این فرض بنیادی فروید شروع نموده و بعد در این باره گمانهو سایر نظریه  کالین. شودارضا می

های روانی اشیای مهم اولیه، مانند پستان مادر یا آلت  ای، بازنمایی بخش مهمی از هر رابطه .  شودفردی بعدی میکودک با مادر یا پستان، الگویی برای تمام روابط میان 

دانست،  خود را طرفدار فروید می  کالین گر چه  .  شوندمی  فرافکنی اند و بعداً به همسر فرد  شده، یا در ساختار روانی کودک جذب شده  فکنیدرونتناسلی پدر است که  

 . ای که فروید تعیین کرده بود، کشاندکاوی را به فراتر از محدودهاما نظریة روان 

 

 زندگی روانی کودک

. کنند، کودکان زندگی را با لوح سفید آغاز نمیکالیناز نظر  .  ماه اول تأکید ورزید  6تا    4بر اهمیت    کالینسال اول زندگی تأکید کرد،    6تا    4که فروید بر    درحالی

 .  کند که فروید نیز این مفهوم را قبول داشترا اقتضا می  موهبت نوع پیدایشیآمادگی فطری کودک برای عمل کردن یا واکنش نشان دادن، وجود 

 

 ها خیال

نهاد هستند؛    هوشیاراین خیالها بازنمایی های روانی غرایز نا.  این است که کودک، حتی هنگام تولد، از زندگی خیالی فعال برخوردار است  نکالییکی از فرضهای اساسی  

برای مثال، .  »خوب« و »بد« برخوردارند  هوشیاراین بود که آنها از تصورات ناصرفاً  منظور او  .  کودکان بزرگتر و بزرگساالن قاطی کرد  هوشیارآنها را نباید با خیالبافیهای  

 .  معدة پر خوب، و معدة خالی بد است

 

 اشیا 

اولین روابط شیء با  .  بنابراین، پستان خوب شیء سایق گرسنگی، و اندامهای جنسی شیء سایق جنسی است و الی آخر.  بدیهی است که سایقها باید اشایی داشته باشند

بافی، « کودکان در حالت خیال.  یابدنمایند، گسترش می کنند و آنها را ارضا می ه به صورت و دستها که به نیازهای او رسیدگی می پستان مادر است، اما »خیلی زود عالق 

دربارة   الینکنظر  .  کنندشان می کرده یا جذب ساختار روانی  فکنیدروناین اشیای بیرونی، از جمله آلت تناسلی پدر، دستها و صورت مادر، و سایر اندامهای بدن را  

 .  شودکند وجدان پدر یا مادر به درون کودک منتقل می اشیای درونی حاکی است که این اشیا از خودشان نیرو دارند، و این شبیه مفهوم فراخود فروید است که فرض می 
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 مواضع 

کودکان .  سازیمعتقد بود کودکان همواره درگیر تعارض اساسی بین غریزة زندگی و غریزه مرگ هستند؛ یعنی بین خوب و بد، عشق و نفرت، آفرینندگی و ویران   کالین

دو .  دهندبیرونی، سازمان می، یا روشهایی برای برخورد کردن با اشیای درونی و  مواضع در تالش خود برای حل کردن این دوگانگی خوب و بد، تجربیاتشان را در  

 . هستند موضع افسرده  واسکیزوید،  -موضع پارانویدموضع اصلی 

 اسکیزوید  - موضع پارانوید ●

های متضاد نسبت به یک شیء در  خود )ایگو( به منظور تحمل کردن این احساس.  گیرددر اولین ماههای زندگی با پستان خوب و پستان بد در تماس قرار میکودک  

اکنون، کودک به جای ترسیدن از غریزة مرگ خودش، .  سازدهایی از هر دو غریزه را به سمت پستان منحرف میکند، در حالی که قسمتاحد، خودش را تقسیم میآنِ و

 . کندهم رابطه دارد که محبت، آسایش و ارضا تأمین می آلپستان ایده اما کودک با . ترسدمی  پستان آزاردهندهاز 

را به عنوان روشی برای سازمان دادن تجربیاتی که احساسهای پارانوید آزار دیدن و تقسیم شدن اشیای درونی و بیرونی به خوب    اسکیزوید  -رانویدپاکودک موضع  

)ایگو( از دنیای بیرونی به  دهند، و این زمانی است که برداشت خود  ماه اول زندگی پرورش می  4یا    ۳کودکان این موضع را در  .  کندشوند، اختیار میو بد را شامل می

این تقسیم کردن پیش کالمی دنیا به خوب و بد، نمونة نخستین رشد بعدی احساسهای دودلی یا دوسوگرا نسبت  . جای اینکه عینی و واقعی باشد، ذهنی و خیالی است 

 .  به یک فرد واحد است

 موضع افسرده ●

احساسهای .  توانند در یک فرد واحد وجود داشته باشندیابد که خوب و بد میگیرد و درمیدر ماه پنجم یا ششم، کودک اشیای بیرونی را به صورت کامل در نظر می  تقریباً

کودکان  .  دهدنامید تشکیل می  ع افسردهموض  کالیننگرانی در مورد از دست دادن شیئی عزیز همراه با احساس گناه دربارة میل به نابود کردن آن شیء، آنچه را که  

شود که کودکان خیال کنند آنها خطاهای قبلی  موضع افسرده زمانی حل می . انگیز اکنون یکی هستنددهند که شیء عزیز و شیئ نفرت در موضع افسرده، تشخیص می 

 .  بعد از هر جدایی برخواهد گشتاند و زمانی که تشخیص دهند مادرشان برای همیشه دور نخواهد شد و  خود را جبران کرده

 

 های دفاعی روانمکانیزم

انگیزند، چند مکانیزم  معتقد بود کودکان از همان اوایل طفولیت، برای محافظت از خود )ایگو( در برابر اضطرابی که خیالهای ویرانگرانة خودشان آن را برمی   کالین

 .  همانندسازی فرافکن و فکنی، فرافکنی، تقسیم کردن درونکنند: دفاعی روان را اختیار می 

 فکنی درون •

اند،  این بود که کودکان دربارة جذب کردن آن دسته از ادراکها و تجربیاتی که با شیء بیرونی، در اصل پستان مادر، به داخل بدنشان داشته   فکنیدروناز    کالینمنظور  

پستان بد یا آلت مردی   گاهی کودک اشیای بد، نظیر. فکنی کندکند اشیای خوب را به عنوان محافظی علیه اضطراب، درون کودک سعی می معموالً. کنندخیالبافی می

 .  گیرندهای دقیق اشیای واقعی نیستند، بلکه تحت تأثیر خیالهای کودکان قرار میفکنی شده، بازنماییاشیای درون.  کندفکنی می را نیز برای کسب کنترل بر آنها، درون

 فرافکنی •

. کننداستفاده می  فرافکنیبرای خالص شدن از آنها، از  .  کننداستفاده میفکنی برای جذب کردن اشیای خوب و بد  درست به همان صورتی که کودکان از درون

کودکان تصورات بد و خوب را به اشیای بیرونی،  .  های خود فرد، در واقع در فرد دیگری و نه درون بدن او قرار دارندفرافکنی این خیال است که احساسها و تکانه 

دهد باور کنند که عقاید ذهنی خودشان فرافکنی به افراد امکان می .  های خوب را نیز فرافکنی کنندتوانند تکانه اد میافر.  کنندمخصوصاً به والدینشان، فرافکنی می

 . درست هستند

 تقسیم کردن •

برای .  یا مغایر، کنترل کنند  های ناسازگارآنها، یعنی با جدا نگهداشتن تکانه   تقسیم کردنهای خوب و بد خودشان و اشیای بیرونی را با  توانند جنبه کودکان فقط می 

سازد آورند که آنها را قادر میبنابراین، کودکان تصویری از »منِ خوب« و »منِ بد« به وجود می .  جدا کردن اشیای خوب و بد، خود )ایگو( باید خودش تقسیم شده باشد

 . تواند به سرکوبی بیمارگون منجر شودردن افراطی و خشک میتقسیم ک. بخش و ویرانگرانه به سمت اشیای بیرونی را، حل و فصل کنندهای لذتتکانه 
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 همانندسازی فرافکن  •

کنند، کنند، آنها را به شیء دیگری فرافکنی می های ناخوشایند خودشان را جدا می نوعی مکانیزم دفاعی است که به موجب آن، کودکان قسمت  همانندسازی فرافکن 

 . فردی بزرگساالن تأثیر قدرتمندی داردهمانندسازی فرافکن بر روابط میان . گردانندشده به درون خودشان برمی ا تحریفو سرانجام آنها را به شکل تغییریافته ی 

 

 هاسازیدرونی

کند و بعد آنها را  فکنی میهایی از محیط بیرون را جذب یا درونگویند، منظورشان این است که فرد جنبهسخن می  سازیدرونیپردازان روابط شیء از  وقتی نظریه

 . ساز مهم، خود )ایگو(، فراخود، و عقدة ادیپ هستندسه درون. دهددار است، سازمان می شناختی معنیدر چارچوبی که از لحاظ روان 

 

 خود )ایگو( 

  کالیناما . از نظر فروید، کودک تحت سلطة نهاد قرار دارد. رسدمعتقد بود خود، یا درک خویشتن فرد، خیلی زودتر از آنچه فروید فرض کرده بود به پختگی می  کالین

نترل کردن آنها از طریق تقسیم کردن، نهاد را نادیده گرفت و نظریة خود را براساس توانایی اولیة خود در درک کردن هر دو نیروی ویرانگر و مهرآمیز و ک   عمدتاً

همة تجربیات، حتی آنهایی که به تغذیه ربطی ندارند، توسط خود برحسب اینکه چگونه با پستان خوب و پستان بد ارتباط پیدا  .  فکنی استوار نمودفرافکنی، و درون 

 .  شودفردی بعدی شخص، نمونة نخستین میای رشد بیشتر خود، بلکه برای روابط میان بنابراین، اولین رابطة شیء کودک )پستان( نه تنها بر.  شوندکنند، ارزیابی می می

کنند، اما در عین حال، مجبورند نیروهای متضاد برای یکپارچگی تالش می  ذاتاًمعتقد بود کودکان    کالین.  برای اینکه خودِ یکپارچه نمایان شود، ابتدا باید تقسیم شود

 . مرگ و زندگی را حل و فصل کنند، خودِ نوشکفته برای اجتناب از از هم پاشیدگی، باید خویشتن را به منِ خوب و منِ بد تقسیم کند

 

 فراخود

 .  تر است تر و ظالمشود؛ پیامد عقدة ادیپ نیست؛ خیلی خشنفراخود زودتر نمایان می . دارداز فراخود حداقل از سه نظر با برداشت فروید تفاوت  کالینبرداشت 

کاوی  روان . شودشود: خودِ آرمانی که احساسهای حقارت را به وجود آورد و وجدان که به احساسهای گناه منجر میفروید معتقد بود فراخود از دو زیرسیستم تشکیل می 

 . کندتولید می  وحشتبه جای گناه،  فراخود اولیهد باور کند که با کودکان، باعث ش کالین

 

 عقدة ادیپ 

فروید معتقد بود عقدة ادیپ در  .  شودعقدة ادیپ خیلی زودتر از سنی که فروید پیشنهاد کرد، شروع می .  از چند جهت با برداشت فروید تفاوت داشت  کالینبرداشت  

شود، با مراحل دهانی و  باور داشت که عقدة ادیپ در چند ماه اول زندگی آغاز می کالیناما .  ساله هستند 5یا  4 تقریباًگیرد، زمانی که کودکان مرحلة آلتی صورت می

.  به مثل مادرشان است  مهمی از عقدة ادیپ، ترس کودکان از مقابله   بخش.  رسدسالگی به اوج خود می  4یا    ۳حدود    مرحلة تناسلیمقعدی همپوش است، و در  

او فرض کرد که عقدة ادیپ در مراحل اولیه، در خدمت  .  بر اهمیت حفظ کردن احساسهای مثبت کودکان نسبت به پدر و مادر در طول سالهای ادیپی تأکید کرد کالین

ء بد و وحشتناک ش مثبت نسبت به شئ خوب یا ارضا کننده )پستان یا آلت مردی(، و اجتناب کردن از شینیاز واحدی برای هر دو جنس است، یعنی، تشکیل دادن نگر

 .  )پستان یا آلت مردی(

 

 رشد ادیپی مردانه 

موضع  در این زمان، پسر بچه در  .  کنددر خالل ماههای اولیة رشد ادیپی، پسر مقداری از امیال دهانی خود را از پستان مادرش به آلت تناسلی پدرش منحرف می 

نگرش همجنسزنانه یعنی،  دارد؛  قرار  اختیار می اش  به پدرش  نسبت  را  منفعل  رابطة دگرجنس .  کندگرایانة  به سمت  مادرش پیش می بعداً،  با  این موضع  .  رودگرا 

تناسلی خودش ارزش   تر، پسر قبل از اینکه بتواند برای آلتساده  به بیان.  گرای سالم پسر با مادرش استگرای منفعل، شرط الزم برای رشد رابطة دگرجنس همجنس

عامل مهمتر، توانایی .  شودای به وسیلة اضطراب اختگی او حل می عقدة ادیپ پسر فقط تا اندازه.  قایل باشد، باید در مورد آلت تناسلی پدرش احساس خوبی داشته باشد

 .  طور همزمان است  او در برقرار کردن روابط مثبت با هر دو والد به
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 رشد ادیپی زنانه 

گیرد تا ماهگی، پستان را بیشتر به صورت مثبت در نظر می  6بعداً در حدود  .  گیرددختربچه نیز مانند پسربچه، ابتدا پستان مادرش را به صورت خوب و بد در نظر می

اضطراب اساسی  .  نمایدکند و با هر دو والد رابطة مثبتی برقرار می نه« اختیار می در صورتی که مرحلة ادیپی زنانه به آرامی پیش برود، دختربچه موضع »زنا.  منفی

تواند برطرف شود که او بعدها فرزند سالمی را به دنیا  شود که مادرش به درون بدن او آسیب رسانده باشد، اضطرابی که فقط زمانی می دختربچه از این ترس ناشی می

تناسلی  قبل از هر گونه میل به داشتن آلت  این خیال.  شوددار شدن از او ناشی می ختربچه برای درونی ساختن آلت پدرش و بچه رشک آلت مردی از آرزوی د .  آوردمی

 . کنددختر در طول عقدة ادیپ، دلبستگی عمیق به مادرش را حفظ می . شودبیرونی واقع می 

ترین مرحلة زندگی چند ماه اول است، زمانی که روابط با مادر و سایر اشیای  مهم.  یزة زندگی و غریزة مرگآیند: غرمعتقد بود افراد با دو سایق نیرومند به دنیا می   کالین

 . دهدفردی بعدی تشکیل می مهم، الگویی را برای روابط میان 

 

 دیدگاه مارگارت ماهلر 

منظور .  کشدگیرد پرداخت؛ زمانی که کودک به تدریج از امنیت به نفع خودمختاری دست میسال اول زندگی صورت می   ۳شناختی فرد که در  به تولد روان   عمدتاًماهلر  

 . نجامدامی  درک هویتشود، دستاوردی که سرانجام به اش میکنندة اصلیمجزایی از مراقبت  فرداین بود که کودک  شناختی تولد روانماهلر از 

است که دورة از   اوتیسم بهنجاراولین مرحلة اصلی رشد، .  گذراندشناختی و فردیت، سه مرحلة اصلی رشد و چهار زیرمرحله را میکودک برای دستیابی به تولد روان 

هایش به طور خودکار، بدون اینکه تالشی به خرج دهد،  در این مرحله نوزاد از درک قدرت مطلق برخوردار است، زیرا نیاز.  گیردهفتگی را در برمی  4یا    ۳تولد تا حدود  

شیئی«  بنابراین، او اوتیسم بهنجار را مرحلة »بی .  این مرحله، دورة خودشیفتگی کامل اولیه است که طی آن، کودک از هیچ فرد دیگری آگاه نیست.  شوندبرآورده می 

 . ندکای که کودک به طور طبیعی پستان مادر را جستجو مینامید، دوره

ای همزیست شان را آغاز نموده و به جستجوی رابطه توانند نیازهای خودشان را ارضا کنند، تشخیص دادن مراقبت اصلییابند که نمی زمانی که کودکان به تدریج درمی 

شود  ر حدود هفتة چهارم یا پنجم زندگی آغاز میهمزیستی بهنجار د.  انجامد، دومین مرحلة رشد در نظریة ماهلر میهمزیستی بهنجارآیند؛ حالتی که به  با او برمی 

وحدت دو نفره در محدودة مرز   -کند انگار که او و مادرش سیستم مقتدری هستند  »کودک طوری رفتار و عمل می.  رسدو در ماه چهارم یا پنجم به اوج خود می

تواند چهرة مادر را  کودک در این سن می.  بسته است، مادر مطلقاً به کودک نیاز نداردمشترک« این رابطه همزیستی واقعی نیست، زیرا با اینکه زندگی کودک به مادر وا

 . اشیا« هستندمادر و سایرین هنوز »پیش  -با این حال، روابط شیء هنوز شروع نشده است. تشخیص دهد و قادر است خوشی یا ناراحتی او را درک کند

شناختی از  در این مدت، کودکان از لحاظ روان.  ام یا سی و ششم ادامه داردماه سی  تقریباًماهگی تا    5یا    4  تقریباًاز    فردیت  -جداییسومین مرحلة اصلی رشد،  

فردیت را به چهار زیر مرحلة همپوش تقسیم    -ماهلر مرحلة جدایی.  دهندیابند، و احساس هویت شخصی را پرورش می شوند، به درک فردیت دست می مادرشان جدا می

 کرد:

 .  شودکودک مشخص می -ماه پنجم تا هفتم یا دهم ادامه دارد و با جداشدن جسمانی از مدار همزیستی مادر تقریباًاست، که از  تمایزرحلة اول م -1

ای شوند، دورهیت می فرد  -جدایی  تمرین کردنکنند، وارد زیر مرحلة  خیز رفتن و راه رفتن آغاز می هنگامی که کودکان حرکت کردن به دور از مادرشان را با سینه  -2

 . ماه پانزدهم یا شانزدهم ادامه دارد تقریباً ماه هفتم یا دهم تا  تقریباًکه از 

دوست دارند خود و مادرشان را به صورت جسمانی و روانی، به کنار یکدیگر کنند؛ یعنی،  با مادرشان را تجربه می   تجدید رابطهماهگی،    ۲5تا    16کودکان در   -3

بحران تجدید  کنند، حالتی که  و اغلب به طور چشمگیری با مادرشان مبارزه می.  دهنداین سن به احتمال بیشتری اضطراب جدایی نشان میکودکان  .  برگردانند

 . شودنامیده می رابطه

باید بازنمایی درونی  در این زمان، کودک.  دهددر سال سوم زندگی روی می   تقریباًاست، که    پایداری شیء لیبیدوییفردیت،    -آخرین زیر مرحلة جدایی -4 ان 

 . پایداری را از مادرشان پرورش دهند به طوری که بتوانند جدایی جسمانی از او را تحمل کنند

ای که شخص هنوز جدایی از مادر و از این  رویهای بعدی به مرحله تواند به واپس می -شناختیزمان تولد روان  -سال اول زندگی صورت گیرد ۳هر گونه خطایی که در 

 .  و، درک هویت شخصی را کسب نکرده بود، منجر شودر
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 ینزکوهات ادیدگاه ه 

به وسیلة آن از تصور مبهم و نامتمایز به درک هویت فردی روشن و دقیق، تحول    خودی تأکید کرد که  فرآیندپرداز دیگر روابط شیء، بر  کوهات بیش از هر نظریه 

کوهات معتقد بود ارتباط انسان، نه سایقهای غریزی فطری، محور .  فرزند به عنوان عنصر مهم در آگاهی یافتن از رشد بعدی، تمرکز کرد  -او بر رابطة اولیة مادر.  یابدمی

 .  شخصیت انسان است

کودک از طریق . کنند انگار که آنها درک خویشتن دارند، در جریان رسیدگی به نیازهای جسمانی و روانی کودکان، طوری با آنها رفتار میاشیای خود  بزرگساالن یا

فکنی درون  -سازندرا می  (self)نگرشهایی که سرانجام عناصر اصلی خود    -تعامل همدالنه، پاسخهای شیء خود را به صورت غرور، گناه، شرم، یا رشک  فرآیند

 . کوهات خود را به صورت »کانون دنیای روانی فرد« تعریف کرد. کندمی

نیاز به نشان دادن خودِ عالی و نیاز به کسب کردن  .  گیردشکل می   نیاز خودشیفته  دوخود اولیه پیرامون  .  او معتقد بود کودکان به طور طبیعی خودشیفته هستند

کند، ارتباط  شود که کودک با شیء خودِ »بازتابنده« که تأیید رفتارش را منعکس میزمانی ایجاد می  نمایشگرانه  -خود عالی.  ر دو والدتصویر آرمانی از یک یا ه

گری عالی  مخالف خودِ عالی است، زیرا حاکی از آن است که شخص دی  تصویر آرمانی والد«  .  نماید: »اگر دیگران مرا عالی بدانند، پس من عالی هستمبرقرار می 

 .  »تو عالی هستی، اما من جزئی از تو هستم«.  است

اگر آنها بدون تغییر بمانند، شخصیت  .  با این حال، هر دو باید با بزرگتر شدن کودک تغییر کنند.  هر دو خودانگارة خودشیفته برای رشد شخصیت سالم ضروری هستند

 .  آورندبزرگسال خودشیفتة بیمارگون را به بار می

 

 اوتوکرنبرگ دیدگاه 

کرنبرگ معتقد است عنصر مهم در آگاهی یافتن . با بیمارن بزرگسال کار کرد  عمدتاًبه طور انحصاری با کودکان کار کردند، کرنبرگ   تقریباًو ماهلر که   کالینبرخالف 

.  را پیدا کرد سازی شدهروابط شیء درونکرنبرگ در تمام سطوح سازمان شخصیت، واحدهای ساختاری مشابه، یا . فرزند است -از سازمان شخصیت رابطة مادر

 .  دهدالشعاع قرار مییعنی: خودانگاره، شیء انگاره، و عاطفة خاصی که خودانگاره و شیء انگاره را تحت 

فکنی ترین سطح روابط شیء درونی شده، درون ترین و ابتدایی قدیمی.  ربط داد  همانندسازی  و  فکنیدرونکرنبرگ حالتهای تقسیم شدة خود را به مکانیزمهای دفاعی  

سازی اهمیت دارد، زیرا به کودک کمک قسمت عاطفی هر درون .  کندیا »بلعیدن کامل« شیء انگاره، خودانگاره، و عاطفه است که تعامل شیء و خود آن را ایجاد می 

 .  ساسی مشابه، ترکیب کندکند تصورات را با حالتهای احمی

کنند، توانایی در نظر گرفتن خود  زمانی که کودکان از لحاظ شناختی رشد می.  فکنی است، دومین سطح روابط شیء درونی شده استتر درونهمانندسازی که نوع عالی

 . کننداجتماعی خاصی دارند، کسب می هاینقشو مادرشان به عنوان افرادی که 

ترین سطح سازمان خود است،  هویت خود، عالی .  کنندة عملکرد ترکیبی خود، اشاره دارد«ها تحت اصل هدایتفکنیها و درونمان کلی همانندسازیهویت خود به »ساز

 .  شودکند، منجر میو به رشد خودِ منسجم، و فراخودی که به صورت پخته عمل می 

 

 نظریة دلبستگی جان بولبی 

و نظریة   کردارشناسیاش در زمینة او با توجه به آگاهی . نگری آن، ناخشنود شدبه خاطر نظریة انگیزش نامناسب و فقدان تجربی  عمدتاًبولبی از دیدگاه روابط شیء  

 .  تکاملی ادغام کرد توان با دیدگاهتکامل )مخصوصاً عقاید کنراد لورنز درباره پیوند اولیه با مادر(، دریافت که نظریة روابط شیء را می 

نظریة دلبستگی از مشاهدات بولبی در این باره سرچشمه  .  گذارندگیرند، بر روابط بزرگسالی تأثیر میمعتقد است دلبستگیهایی که در کودکی شکل می  نظریة دلبستگی

بولبی سه مرحله را در  .  دهندک رشته واکنشهای روشنی را نشان می شوند، یشان جدا می اصلی  کنندةها )پریماتها( وقتی از مراقبتهای انسان و نخستیگرفت که بچه 

 مشاهده کرد:  اضطراب جداییاین 

این . آیندکنند، و به جستجوی مراقبشان برمیکنند، در برابر آرام شدن توسط دیگران مقاومت میابتدا زمانی که مراقب آنها دور از دید قرار دارد، گریه میکودکان  .1

 .  تاس اعتراضمرحلة 

 .  شودنامیده می ناامیدیاین مرحله، . شوند تفاوت میحال، و بی در صورت ادامه یافتن جدایی، کودکان ساکت، غمگین، منفعل، بی  .2
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مراقبشان، گسلیده  کودکان در این مرحله از لحاظ عاطفی از سایر افراد، از جمله  .  نام دارد  گسلش  -ای که منحصر به انسان استتنها مرحله  -آخرین مرحله  .3

 .  شوندمی

مادر( باید پایگاه امنی برای کودک به وجود آورد؛ و رابطه پیونددهنده )یا فقدان  معموالًپذیرا و قابل دسترس ) نظریة بولبی بر این دو فرض اساسی استوار است: مراقب

 .  شوندعاشقانه بر آن استوار می  کند که روابط دوستی و روابطشود و به عنوان یک مدل روانی عمل می آن( درونی می 

 . بین دو نفر است نه صفتی که مادر به کودک اعطا کرده باشد  ارتباطسبک دلبستگی، 

موقعیت  ند که به  ماری آینسورث و همکارانش، تحت تأثیر نظریة بولبی، روشی را برای ارزیابی نوع سبک دلبستگی که بین مراقب و کودک وجود دارد، ابداع کرد

سپس مادر، دو  .  شودای وارد اتاق می بعداً غریبه.  ای که طی آن، مادر و کودک ابتدا در یک اتاق بازی، تنها هستنددقیقه  ۲0جلسة آزمایشگاهی  .  روف استمع  غریب

رفتار مهم این است .  شودتنها گذاشته می  الًکامماند؛ در دورة دوم، کودک  در دورة اول، کودک با فرد غریبه تنها می.  روددقیقه از اتاق بیرون می  ۲بار و هر بار به مدت  

 .  دهد؛ این رفتار، مبنای ارزیابی سبک دلبستگی استگردد، کودک چگونه واکنش نشان می که وقتی مادر برمی

 .  کنندگردد، کودکان خوشحال هستند و تماس برقرار می ، وقتی مادر برمی دلبستگی ایمندر حالت  ✓

ترک می .  دکان دو دل هستندکو  مقاوم  -دلبستگی مضطربدر سبک   ✓ را  اتاق  آنها  مادر  ناراحت میزمانی که  بسیار  آنها کند،  مادر  و هنگامی که  شوند، 

 .  کنندگیرند، رد می هایی را که برای آرام کردن آنها صورت می گردد، به دنبال تماس با او هستند، اما تالش برمی

پذیرند، مانند؛ آنها فرد غریبه را می کند، آرام میکودکان دارای این سبک، وقتی مادرشان آنها را ترک می. است جودوری -مضطرب نوع سوم سبک دلبستگی  ✓

 .کننداجتناب می او  گیرند و ازگردد، او را نادیده میو زمانی که مادرشان برمی

 

 درمانی روان

خود را از طریق بازی ابراز    هوشیارو نا  هوشیاررا جایگزین تحلیل رویا و تداعی آزاد فروید کرد، و معتقد بود کودکان امیال    بازی درمانی  نخستین بار  کالینمالنی  

 .  ، کاهش دادن اضطرابهای افسردگی و ترسهای آزارنده و سبک کردن خشونت اشیای درونی شده استکالینهدف از درمان به شیوة . کنندمی

 روابط شیء ارزیابی نظریة 

  پذیری ابطالکاوی سنتی است، از همان مشکل  چون نظریة روابط شیء پیامد نظریة روان .  شودنظریة روابط شیء از لحاظ توانایی آن در تولید پژوهش، پایین ارزیابی می 

در رابطه با رفتار نوباوگان    سازمان دادن اطالعات   توانایی آن در شاید مفیدترین ویژگی نظریة روابط شیء،  .  بیندکه نظریة فروید با آن مواجه است، صدمه می 

این نظریه همسانی درونی باالیی دارد، اما از لحاظ مالک  .  دهی دانش، سودمند نیستبا این حال، نظریة روابط شیء غیر از سالهای اولیة کودکی، از لحاظ سازمان.  باشد

 .  شودایجاز، پایین ارزیابی می

 

 برداشت از انسان 

باال و از لحاظ انتخاب آزاد،   جبرگراییدانند، از نظر  کنند و این تجربیات را برای رشد بعدی مهم میفرزند تأکید می  -پردازان روابط شیء بر رابطة مادرچون نظریه 

علیت  نظریة روابط شیء در بُعد  .  باشند  خوشبین یا بدبینتوانند  فرزند می   -پردازان بسته به کیفیت رابطة اولیة مادربه همین دلیل، این نظریه .  شوندپایین ارزیابی می

بر غریزة مرگ و   نکالیتأکید  .  شودباال ارزیابی می  رفتار  هوشیارکنندة ناعوامل تعییننظریة روابط شیء از نظر  .  بیشتر علیتی است  شناسیدر برابر غایت 

پردازان روابط شیء بیشتر به سمت  و سایر نظریه   کالین.  دانددهی شخصیت مهمتر از محیط می شناسی را در شکل موهبت نوع پیدایشی، حاکی از آن است که او زیست

 .  ها گرایش دارند، بیشتر به سمت شباهت شباهتها همتایی در برابر بی پردازان روابط شیء در بُعد نظریه . شخصیت تمایل دارند  کنندة اجتماعیعوامل تعیین
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 پنجم بندی شده فصل طبقه  سواالت
 

 ( 85دهد؟ )سراسری گرایی چندمین مرحله تحول نظام هانری والن را تشکیل میشخصیت  -1

 ( پنجمین 4 ( چهارمین ۳ ( سومین۲  ( دومین 1

 (85)سراسری  ؟مشخص شده استشخصیت فرد در هر مرحله با چه اصطالحی در نظام گزل،  -2
 نیمرخ رفتار( 4 ( خود میان بینی  ۳ ( هماد بینی ۲ ( خود سنجی 1

 (  85پردازد؟ )سراسری از کدام مرحله تحول، کودک به بنا کردن فردیت خود می -3
 ( درونی کردن 4 ( تحول اجتماعی۳ ( پس تولدی ۲ ( پیش تولدی 1

از قدرت فزاینده از او  گیرد، تغییر و تحولسازشی مداوم نشأت می فرآیند در پی یک های پی جویی وقتی شخصیت کودک از تعادل -4

 ( 85)سراسری  کنند؟نکانیزمی تبعیت می  چه
 ( خود میان بینی  4 میان واگرایی -۳ ( ساخته پنداری۲ ( برونسازی1

 ها، مربوط به کدام نظام تحولی است؟ها و گشایش مفهوم دیالکتیکی شخصیت در قالب یک جریان پویشی متشکل از بحران -5

 ( 85)سراسری 
 ( نظام والن4 ( نظام فروید۳ ( نظام پیاژه ۲ ( نظام گزل1

 ( 87)سراسری . تأثیرگذار استدر میزان بازداری کودکان  ........تحقیقات معاصر حاکی از این است که ترشح ماده -6
 ( نوراپی نفرین4 ( کورتیزول۳ ( سروتونین  ۲ ( استیل کولین 1

 ( 87)سراسری . است ..........طبق نظریه مارگارت ماهلر نخستین گام برای دستیابی به تولد روان شناختی -7
 ( گسلش عاطفی 4 ( کاهش سایق۳ ( دلبستگی دو سوگرا  ۲ ( اوتیسم بهنجار 1

 ( 88)سراسری . کنندعبور می ...........فردیت از مرحله -اعتقاد مارگارت ماهلر اطفال شیرخوار قبل از ورود به مرحله جداییبه  -8
 ( خودشیفتگی اولیه 4 ( همزیستی بهنجار ۳ گیری خود( شکل ۲ ( خودانگیختگی 1

 (89آید؟ )سراسری شمار میهای مهم نظریه هاینز کوهات به  کدام یک از مفاهیم زیر جزیی از مولفه  -9
 ( گسلش عاطفی 4 ای ( خود هسته۳ ( نقش پذیری ۲ ( خط تحول 1

 ( 90)سراسری  دهد؟ب جدایی از مادر را نشان میکدام پاسخ به ترتیب واکنش کودکان در برابر تداوم اضطرا -10
 بریدگی عاطفی -ناامیدی -( اعتراض۲  میدی  انا -اعتراض -( اضطراب1
 بریدگی عاطفی -اعتراض -میدیا( نا4  میدیانا  -بریدگی عاطفی -اعتراض( ۳

 (92)دکتری شود؟ کند و در چه سنی شروع میمرحله تمرین را چه کسی عنوان می -11
 ماهگی 10 -( ماهلر4 ماهگی   4 -( اریکسون۳ ماهگی   10 -( فیربیرن۲ ماهگی  6 -( کالین1

 (93)سراسری  ی اصلی شخصیت کدام است؟هسته از نظر هاینتس کوهات،  -12
 ( احساس هویت4 ( خودشیفتگی زودرس ۳  ( اهمیت پذیرش اجتماعی۲ ( نفس دو قطبی1

 ( 94)سراسری ترین وجه اشتراک بین سه نظریه هانز کوهات، کارل یونگ و کارل راجرز، تاکید آنها بر کدام مفهوم است؟برجسته -13
 ( مشوق4 ( سائق ۳ ( خویشتن ۲    هانگیز( 1

 ( 94)سراسری  از دیدگاه مارگارت ماهلر هدف نهایی از تحول شخصیت دستیابی فرد به کدام مورد است؟ -14
 ( خودشکوفایی 4 ( یکپارچگی  ۳ ( تعادل زیستی ۲  فردیت ( 1 
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 پنجم بندی شده فصل طبقه  سواالت پاسخنامه 
 

   « صحیح است.3گزینه » -1

حرکتی   -ی سوم حسیمرحله  ی اول برانگیختگی حرکتی، مرحله دوم هیجان پذیری،ی تحول داریم؛ که مرحلهی درون رحمی در نظام والن شش مرحلهمرحلهپس از  

 .  ی ششم بلوغ و نوجوانی استای و مرحلهگرایی، مرحله پنجم مقوله ی چهارم شخصیتو فرافکنی، مرحله 

   « صحیح است.4گزینه » -2

گزل به عنوان روان شناسی تحولی در هر مرحله از تحول شخصیت یک نیمرخ .  شودم گزل شخصیت فرد در هر مرحله با اصطالح نیمرخ رفتاری مشخص می در نظا

 . کندرفتار ارائه می 

   « صحیح است.2گزینه » -3

 .  رسدا سه سالگی کودک به فردیت و جدایی می کند و طبق دیدگاه ماهلر تگیری میچند هفته پس از تولد شروع به شکل  دقیقاًفردیت کودک 

   « صحیح است.3گزینه » -4

 .  دهدسازشی مدام شکل می فرآیندهای پی در پی یک جوییکودک از طریق مکانیزم میان واگرایی شخصیت خود را از تعادل

   « صحیح است.4گزینه » -5

های پی در پی تعارض و  تحول روانی عنوان کرد، چرا که در این نظام مراحل تحول روانی بر اساس وهلههانری والن نظام تحولی خود را یک نظام دیالکتیکی مراحل 

 . گیردگشایش شکل می 

   « صحیح است.1گزینه » -6

نقش نوراپی نفرین مغز در بیداری و افزایش سطح برانگیختگی و باال بردن فعالیت نورونهای مغز .  های عصبی نقش داردهورمون کورتیزول در حاالت اضطراب و تنش 

ی عصبی در بسیاری استیل کولین به عنوان اولین انتقال دهنده.  سروتونین عالوه بر درد و خواب، در تنظیم رفتارهای تغذیه و نوسانات خلق وخو نیز شرکت دارد.  است

 .  حافظه، یادگیری، میزان بازداری در کودکان و تنظیم مراحل خواب نقش اساسی دارد از اعمال عصبی مانند؛

   « صحیح است.1گزینه » -7

تولد روان شناختی در سه مرحله  .  گیردسال اول زندگی صورت می   ۳تولد روان شناختی در دیدگاه ماهلر به معنی خودمختاری تدریجی کودک از مادر است، که در  

مرحله دوم همزیستی بهنجار است  .  آیدو کودک هنوز در خودمانده به حساب می.  رحله اول اوتیسم بهنجار است که از تولد تا سه یا چهار هفتگی است گیرد: مشکل می 

 . کندماهگی ادامه پیدا می ۳6یا  ۳0ماهگی تا  5یا4از  تقریباًفردیت است، که   -، جداییاستی اصلی رشد و گام سوم در جهت تولد روان شناختی که مرحله

   « صحیح است.3گزینه » -8

اول اوتیسم بهنجار است، که   مرحله. کندی اصلی رشد را در سه سال اول زندگی طی میسه مرحله؛ در نظریه ماهلر نوزاد برای تولد روان شناختی و رسیدن به فردیت

ی سوم در جهت تولد روان شناختی که مرحله  مرحله دوم همزیستی بهنجار است و گام.  آیدو کودک هنوز در خود مانده به حساب میاز تولد تا سه یا چهار هفتگی است  

 . کندماهگی ادامه پیدا می  ۳6یا  ۳0ماهگی تا  5یا  4از  تقریباًفردیت است که  -، جداییاست اصلی رشد 

   « صحیح است.3گزینه » -9

ها توصیف آرزوها و آرمان  ای برای مستقل شدن، قادر به ابتکار عمل و منسجم کردنآن را به صورت شالودهاو    ای تأکید دارد، کهتشکیل خود هسته هاینز کوهات بر  

ند که نقش آن چنان  افرادی هست  این اشیای خود.  شوندگیرد که بین کودک و به اصطالح اشیای خود در محیط برقرار می ای از روابطی شکل می خود هسته.  کندمی

 . کنیم آنها جزیی از خود ما هستندمهمی در زندگی ما دارند، که در کودکی باور می 

   « صحیح است.2گزینه » -10

 بالبی در اضطراب جدایی سه مرحله را معین کرده است:  

ی گسلش مرحله  -۳تفاوتی(  حالی و بی غمگینی، سکوت، انفعال، بی   میدی )توأم باای نالهحمر  - ۲قراری، گریه و جستجوی مراقب(؛  ی اعتراض )توأم با بی مرحله  -1

 .  توجهی و اجتناب از مراقب، وقتی که او بازگشته است(یا بریدگی عاطفی )توأم با بی 

   « صحیح است.4گزینه » -11
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ای که شوند، دوره کنند، وارد زیر مرحله تمرین کردن می رفتن آغاز می از دیدگاه ماهلر، هنگامی که کودکان حرکت کردن به دور از مادرشان را با سینه خیز رفتن و راه 

دهند، پیوند خاصی  کودکان در این زیر مرحله، به راحتی بدن خودشان را از بدن مادرشان تشخیص می .  کشداز ماه هفتم تا دهم و گاهی تا ماه شانزدهم طول می   تقریباً

این دوره، آنها دوست ندارند نظارت مادرشان را از دست    با این حال، در خالل مراحل اولیه.  کنند پرورش دادن خود خودمختار میکنند، و شروع به  با مادرشان برقرار می 

 . دهندشوند ناراحتی نشان میکنند و وقتی از او دور می بدهند؛ با نگاه خود، او را دنبال می 

   « صحیح است.1گزینه » -12

 .  دانستدنیای روانی فرد و یا هسته اصلی شخصیت می کوهات نفس را کانون 

   « صحیح است.2گزینه » -13

 « صحیح است. ۲گزینه »یا خود، نقش محوری قائل شدند، بنابراین  Selfدانند و راجرز و یونگ هم برای شناسی خود می کوهات را پدر روان 

   « صحیح است.1گزینه » -14

از این دیدگاه، نوزاد از مراحل اوتیسم کامل، همزیستی بهنجار و جدایی و فردیت عبور  .  مراحل تحول فرد تا رسیدن به هویت پرداختپرداز روابط شیء، به  ماهلر، نظریه

 .  تواند درکی از خود به عنوان فردی مستقل و دارای هویت مجزا به دست آوردسالگی می ۳کند تا در نهایت در حدود می
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   نظریه فردمدار  -فصل شانزدهم: کارل راجرز 
 

بعداً رویکرد او به اسامی مختلف »دمانجومدار«، »دانشجومدار«،  .  رهنمود« معروف بودهای اولیه، رویکرد او به »بی چندین بار تغییر کرد در سالنام نظریه و درمان راجرز  

استفاده   فردمداراصطالح    و در اشاره به نظریه شخصیت راجرز از  مداردرمانجوما هنگام اشاره به درمان راجرز از نام  .  »گروه مدار«، و »فرد به فرد« نامیده شد

 .  گرایی و وجودگرایی است، در نظریه خود مورد توجه قرار دادراجرز، مفهوم پدیدارشناسی را که از مفاهیم محوری رویکرد انسان. کنیممی

 

 های اساسی فرض
 .  راجرز دو فرض کلی را مطرح کرد: گرایش تکوینی و گرایش شکوفا شدن

در کل جهان، به  .  ها، ارگانیک و غیرارگانیک، گرایش به سمت تکامل یافتن از شکل ساده به شکل پیچیده وجود داردمعتقد بود در تمام مادهراجرز  گرایش تکوینی:  

 .  نامید  گرایش تکوینیرا  فرآیند راجرز این . سازنده در جریان است  فرآیندمتالشی کننده،  فرآیندجای 

منبع رشد روانی  . هاستها برای پیش روی به سممت کمال و تحقق بخشیدن به استعداد ایشی در درون تمام انسانگرایش شکوفا شدن، گرگرایش شکوفا شدن: 

آنها برای آنکه به سمت شکوفایی پیش بروند، نیازی ندارند هدایت، کنترل، تشویق یا دستکاری  .  شودو پختگی درون فرد قرار دارد و در نیروهای بیرونی یافت نمی
سایر حیوانات و حتی گیاهان، گرایشی فطری به سمت رشد کردن و رسیدن به توانایی ژنتیکی شان را دارند که  .  شودها محدود نمیش شکوفایی به انسانگرای.  شوند

اری رابطه داشته باشیم  به طور اخص، ما باید با ی.  یابدگرایش شکوفایی انسان نیز فقط تحت شرایط خاص تحقق می .  یابدوقتی شرایط خاصی فراهم باشد، تحقق می 

را سه شرط الزم و   همدلیو  توجه مثبت نامشروط، همخوانیبه همین دلیل، راجرز . دهدکه همخوان و اصیل است و همدلی و توجه مثبت نامشروط نشان می 

 .  برخوردارند شکوفاییتوانایی ها خودپنداره دارند و بنابراین از معتقد بود فقط انساناو . کافی برای خودشکوفا شدن دانست

 

 خود و خودشکوفایی 

زیر سیستم گرایش    خودشکوفایی.  کندبعد از اینکه نوباوگان ساختار خود ابتدایی را به وجود آوردند، گرایش آنها به شکوفا کردن خود شروع به تکامل یافتن می

خودشکوفایی گرایش  .  ، فیزیولوژیکی و شناختی اشاره داردهوشیارو نا  وشیارهفرد، یعنی به شخص کامل،    گرایش شکوفایی به تجربیات ارگانیزمی .  شکوفایی است

 . خودآرمانیو خودپنداره . راجرز دو زیر سیستم خود را فرض کرد. شکوفا کردن خود به صورتی است که در آگاهی درک می شود

بعد از اینکه  . گیرندک میشوند )هر چند که همیشه دقیق نیستند( در بر میهای هستی و تجربیاتی را که توسط فرد در آگاهی درخودپنداره تمام جنبهخودپنداره:  -1

تجربیاتی که با خودپنداره آنها ناهماهنگ هستند .  شودهای مهم برای آنها خیلی دشوار مییتوانند تغییر کنند و یادگیردهند، به سختی می افراد خودپنداره را تشکیل می 
 .  شوندشوند یا اینکه فقط به صورت تحریف شده، پذیرفته می یا انکار می معموالً

مثبت هستند و افراد آرزو دارند    معموالًهایی را که  خودآرمانی تمام نگرش .  خودآرمانی نظر فرد در مورد خودش است، آنگونه که دوست دارد باشدخودآرمانی:   -2

 .  و شخصیت ناسالم استناهمخوانی مانی و خودپنداره، بیانگر شکاف عمیق بین خودآر.  شودداشته باشند، شامل می 

 

 آگاهی
راجرز این  .  مان« استهایی از تجربه آگاهی »بازنمایی نمادی )نه لزوماً به صورت نمادهای کالمی( بخش .  بدون آگاهی، خودپنداره و خودآرمانی وجود نخواهد داشت

 .  برد ی و نمادی کردن به کارهوشیاراصطالح را مترادف با 
 

 سطوح آگاهی 
راجرز برای اشاره .  شوندمی   انکار گرفته شده یا    نادیدهشوند که  اوالً، برخی رویدادها زیر آستانه آگاهی تجربه می .  راجرز سه سطح نمادی کردن یا آگاهی را مشخص کرد

ثانیاً، راجرز فرض کرد که برخی  .  را به کار برد  هوشیارنیمه شوند، اصطالح ادراک  به تجربیات ناهماهنگ با خودپنداره که درک میشوند، اما در آگاهی پذیرفته نمی 

سومین سطح  .  کننده نیستند و با خودپنداره موجود هماهنگ هستنداین گونه تجربیات تهدید  .  یابندو آزادانه به ساختار خود راه می  شوندنمادی می  دقیقاًتجربیات  

زمانی که تجربه افراد با نظر آنها در مورد خودشان هماهنگ نیست، آنان را بازیابی یا .  شونددرک میتحریف شده  شود که به شکل  اگاهی، به تجربیاتی مربوط می 

 .  موجود آنها وارد شودکنند به طوری که بتواند در خودپندارة تحریف می
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 انکار تجربیات مثبت 
های صادقانه و پسخوراند مثبت را،  توانند تحسینشوند، بلکه بسیاری از افراد به سختی میفقط تجربیات منفی یا تحقیرآمیز نیستند که در آگاهی تحریف یا انکار می

شوند که فرد به تحسین کننده اعتماد ندارد، یا اینکه چون تحسین شونده خود را سزاوار  ریف میتحسین ها به این علت تح. حتی زمانی که سزاوار آنها هستند، بپذیرند
 . داند آنها را انکار می کندها نمیاین تحسین

 

 نیازها  
 .  نیازهای اساسی تمام افراد عبارتند از: نگهداری و بهبود، توجه مثبت و توجه مثبت به خود

شود، اما گرایش به مقاومت کردن در برابر تغییر و جستجوی  رگانیزمی، ارضای نیازهای اساسی مانند غذا، هوا، و ایمنی را شامل مینیاز به نگهداری خود ا نگهداری:

 . گیردوضعیت سابق را نیز در بر می 

.  شوداین نیاز به بیشتر شدن، و رشد کردن بهبود نامیده می  .اند یاد بگیرند و تغییر کنندبا اینکه افراد میل نیرمندی به نگهداری وضعیت سابق دارند، باز هم مایلبهبود:  

های مختلف، از جمله کنجکاوی، نیازهای بهبود به شکل .  شود که فوراً تقویت کننده نیستندنیاز بهبود بخشیدن به خود در تمایل افراد به یادگیری چیزهایی آشکار می 
هر دوی اینها .  هایی از نظم ارگانیزم به بهبود بخشیدن خودش هستندجلوه  معموالًتی غذا و میل جنسی  ح.  شوندبازیگوشی، کاوش کردن و روابط دوستی ابراز می 

 . توانند نیازهای نگهداری هم باشندمی

. دهدنامید، پرورش می   توجه مثبت گیرد نوباوه نیاز به دوست داشتنی بودن و پذیرفته شدن توسط دیگران را که راجرز آن را  زمانی که آگاهی شکل می توجه مثبت:  

 .  ماندشود و در سرتاسر زندگی فرد به صورت برانگیزندة قدرتمندی باقی میها یافت مینیاز به توجه مثبت درتمام انسان
توجه مثبت به  .  کنندرا آغاز می   توجه به خودافراد در نتیجه تجربیاتشان در مورد ارضا یا ناکامی نیازشان به توجه مثبت، پرورش دادن نیاز  ه خود:  توجه مثبت ب

ثبت به خود تثبیت شد، از نیاز توجه مثبت شرط الزم برای توجه به خود است، اما بعد از اینکه توجه م. شودهای اعتماد به نفس و ارزشمندی را شامل میخود، احساس
گوید: افراد باید قبل از اینکه نیاز به عزت نفس شان فعال شود، نیازهای  این مفهوم خیلی شبیه دیدگاه مزلو است که می . شودداشتنی بودن مستقل میمداوم به دوست 
 .  ارزشمندی کردند، دیگر به محبت و تأیید دیگران نیازی ندارندپذیری را ارضا کنند، اما بعد از اینکه آنها احساس اعتماد به نفس و محبت و تعلیق 

 

 شرایط ارزش

شود که توجه مثبت دیگران مشروط باشد؛ یعنی،  »شرایط ارزش زمانی ایجاد می.  دهندرا پرورش می  شرایط ارزشمتأسفانه، افراد به جای توجه مثبت نامشروط  

های دیگران را که با نظر  افراد آن دسته از ارزیابی .  قابل نیستنداو    شوند و از جهات دیگر ارزشی برایزش قایل میزمانی که فرد احساس کند از برخی جهات برای او ار
بسته به  .  شوندمیشان بیگانه  گیرند و به تدریج با خود واقعی یا ارگانیزمی های خودشان را نادیده می منفی آنها در مورد خود هماهنگ هستند، باور می کنند، برداشت 

 .  فکنی کرده باشد، یعنی، شرایط ارزش را پذیرفته باشد، به همان اندازه ناهمخوان یا نامتعادل خواهد بودهای دیگران را درون ای ارزش اینکه فرد تا چه اندازه 
ارزش  بین  اختالف  از  ناهمخوانی دورنی،  و  ارگانیزمی مستقیم شکل گرتعارض  تجربة  از  که  فرد  ارزش فتههای خود  و  تحریف شدهاند،  از دیگران  های  فرد  ای که 

 کامالًدهند با تجربیاتشان  کنند، بلکه فقط به افراد اجازه نمی خواه مثبت یا منفی، رشد روانی را تقویت نمی   های بیرونیارزیابی .  شوندفکنی کرده، ناشی می درون

 .  شودود می در نتیجه، چنین فردی از لحاظ روانی دچار رک. روراست باشند

 

 رکود روانی
درحالیکه .  روی ارگانیزم به سمت تحقق اشاره داردشکوفایی به گرایش پیش.  تواند با یکدیگر همخوان باشند یا نباشندارگانیزم و خود دو هستی مجزا هستند که می

 . ندگاهی این دو گرایش با یکدیگر در تضاد هست. خودشکوفایی تمایل خودپنداره به تحقق یافتن است

 

 ناهمخوانی 
در آگاهی   دقیقاًشود که فرد نتواند تجربیات ارگانیزمی را به عنوان تجربیات خود تشخیص دهد؛ یعنی زمانی که او تجربیات ارگانیزمی را  عدم تعادل روانی زمانی آغاز می 

 .  بین خودپندارة فرد و تجربه ارگانیزمی او علت رکود روانی است ناهمخوانی. ناهمنگ هستنداو  گیرینمادی نکند، زیرا که آن تجربیات با خودپندارة در حال شکل

 

 پذیری  آسیب 

که از اختالف بین خودِ    پذیرند آسیب افراد در صورتی  .  پذیرتر است آسیب هر چه ناهمخوانی بین خود ادراکی )خودپنداره( و تجریه ارگانیزمی فرد بیشتر باشد، فرد  

 . شان آگاه نباشندارگانیزمی و تجربه مهم
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 اضطراب و تهدید  

.  انی آگاه شودشوند که فرد از این ناهمخوپذیری زمانی وجود دارد که فرد از ناهمخوانی درون خود آگاه نیست، اضطراب و تهدید هنگامی احساس میدر حالی که آسیب 
شوند، اضطراب  شان آگاهتر میهنگامی که افراد از ناهمخوانی بین تجربه ارگانیزمی و خودپنداره.  اضطراب »حالتی از ناراحتی یا تنش است که علت آن معلوم نیست«

 .  شود؛ یعنی »آگاهی از اینکه خود آنها دیگر یکپارچه یا همخوان نیست«آنها به تهدید تبدیل می 

 

 حالت دفاعی 

محافظ خودپنداره در برابر اضطراب و  حالت دفاعی  .  دهندافراد برای جلوگیری از ناهماهنگی بین تجربه ارگانیزمی و خودپنداره، به صورت دفاعی واکنش نشان می 

تجربه را طوری    تحریفافراد با  .  حریف و انکار هستنددو دفاع اصلی، ت.  دهدتهدید است که از طریق انکار یا تحریف تجربیات ناهماهنگ با آن وظیفه خود را انجام می 

هایی دهند جنبهکنند، یا حداقل اجازه نمیافراد از درک کردن تجربه در اگاهی خودداری میانکار  در  .  هایی از خودپندارة آنها متناسب باشدکنند که با جنبهسوء تعبیر می 

 .  کندشان با خودپندارة آنها هماهنگ میند: آنها برداشت افراد را از تجربیات ارگانیزمی تحریف و انکار در خدمت یک هدف هست.  از آن نمادی شود

 

 آشفتگی 
وقتی ناهمخوانی بین خودپندارة افراد و تجربة ارگانیزمی آنها به  . شودپریش میخورند و رفتار آشفته یا روان ها شکست میاغلب افراد رفتار دفاعی دارند، اما گاهی دفاع

افراد در حالت آشفتگی، گاهی به طور هماهنگ با تجربه  .  شودتوانند آن را انکار یا تحریف کنند، رفتارشان آشفته می ضح یا به قدری ناگهانی است که نمی قدری وا
ناخشنود بود و به جای آن ترجیح    پریش«رنجور« و »روان راجرز همیشه از اصطالحات »روان .  کنندشان رفتار می ارگانیزمی و گاهی مطابق با خودپندارة متالشی شده 

 .  داد از رفتارهای »دفاعی« و »آشفته« سخن بگویدمی

 

 روان درمانی
های تواند ویژگی مشکل اینجاست که مشاور به سختی می .  است ای در بیان ساده است، اما در عمل به نحو بارزی دشوار  دهندهدرمان درمانجو مدار به طور فریب

 . مشروط، و تفاهم همدالنه را کسب کندهمخوانی، توجه مثبت نا

 

 شرایط 
 راجرز فرض کرد برای اینکه رشد درمانی )شفابخش( روی دهد شرایط زیر الزم و کافی هستند: 

 .  پذیر باید با درمانگری همخوان تماس بگیرد که نسبت به درمانجو احساس همدلی کند و توجه مثبت نامشروط به او داشته باشددرمانجوی مضطرب و آسیب ●
 .  ها را در درمانگر تشخیص بدهددرمانجو باید این ویژگی  ●
   .تماس بین درمانجو و درمانگر باید برای مدتی استمرار داشته باشد  ●

با اینکه  .  کند شرایط همخوان مشاور، توجه مثبت نامشروط و گوش دادن همدالنه الزم و کافی هستنددرمان درمانجومدار از این نظر منحصر به فرد است که تأکید می
ای کلی همخوانی ویژگی. تر استساسی هر سه شرط برای رشد روانی ضروری هستند، اما راجرز معتقد بود همخوانی از توجه مثبت نامشروط و گوش کردن همدالنه ا

 .  است که درمانگر باید از آن برخوردار باشد

 

 همخوانی مشاور 
فردی مهربان و با محبت نیست، بلکه  صرفاً  مشاور همخوان  .  همخوان بودن یعنی، واقعی یا اصیل بودن، کامل یا منسجم بودن، بودن به صورتی که فرد واقعاً هست

شوند  شوند، نه انکار و نه تحریف میها تجربه می زمانی که این احساس. های شادی، خشم، ناکامی، سردرگمی، و غیره برخوردار استاز احساس انسان کاملی است که  
 .  صادقانه هماهنگ کنندها را با آگاهی و هر دو را با ابزار توانند احساسآنها می . شوندیابند و آزادانه ابراز می بلکه به راحتی در آگاهی جریان می 

عمل  .  ها منفی یا تهدید کننده باشندراجرز اظهار داشت که درمانگران در صورتی کارآمدتر خواهند بود که احساسهای واقعی خود را منتقل کنند، حتی اگر این احساس
 .  خواهند بردیهای مهم ناهمخوانی پکردن غیر از این، فریبکاری خواهد بود، و درمانجویان به هر گونه نشانه 

 

 توجه مثبت نامشروط

توجه  درصورتی که این نیاز بدون هرگونه شرایط وجود داشته باشد،  .  توجه مثبت عبارت است از نیاز به دوست داشتنی بودن، با ارزش بودن و تأیید شدن توسط دیگری

این نگرش  .  یمانه، مثبت، و پذیرایی نسبت به درمانجو داشته باشند«درمانگران زمانی توجه مثبت نامشروط دارند که »نگرش صم.  دهدروی می   مثبت نامشروط 
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بدان معنی که درمانگران درمانجویانشان را بدون محدودیت یا قید و شرط و بدون توجه به رفتارشان  .  بدون انحصارطلبی، بدون ارزیابی، و بدون قید و شرط است
 . پذیرند و برای آنها ارزش قابل هستندمی

یعنی، رابطة نزدیکی وجود دارد و درمانگر درمانجو را به صورت فرد مهمی می نگرد؛ بیانگر آن است  .  جه مثبت نامشروط« هر سه کلمة آن اهمیت دارنددر مورد »تو
سته نیست و لزومی  های صمیمیت و اهمیت دادن گرایش دارد؛ و حاکی است که توجه مثبت دیگر به رفتارهای خاص درمانجو وابکه جهت این رابطه به سمت احساس

 .  ندارند که به طور مداوم کسب شود

 

 گوش کردن همدالنه 
ها را منتقل کنند به طوری که درمانجویان بفهمند که  های درمانجویان خود را حس کنند و بتوانند این برداشتهمدلی زمانی وجود دارد که درمانگران به دقت احساس 

نگرد و  همدلی حاکی است که درمانگر اوضاع و احوال را از نقطه نظر درمانجو می.  ارزیابی، وارد عالم احساسات آنها شده استفرد دیگری بدون تعصب، فرافکنی، یا  
زار  گوش کردن همدالنه اب.  واکنش مثبت درمانجو را به دنبال دارد  معموالًتفاهم همدالنة معتبر،  .  کندکند امن است و چیزی او را تهدید نمیدرمانجو احساس می 

 . کندقدرتمندی است که همراه با صداقت و اهمیت دادن، به رشد شخصی درمانجو کمک می
. همدلی را نباسد با همدردی قاطی کرد. سازد به خودشان گوش کنند، و در واقع، درمانگر خودشان شوندهمدلی به این علت ثمربخش است که درمانجویان را قادر می 

دلسوزی برای خود، نگرش زیانبخشی است که خودپنداره  .  انجو اشاره کرد، درحالیکه همدلی حاکی از احساس همراه با درمانجوست درمنسبت به  همدردی به احساسات  

 .  های مشابه با درمانجو داردهمدلی بدان معنی نیست که درمانگر احساس. کند و موجب عدم تعادل در ساختار خود می شودرا تهدید می

 

 مراحل تغییر درمانی 
 . توان در یک پیوستار از حالت بسیار دفاعی تا بسیار منسجم قرار داد راجرز این پیوستار را به هفت مرحله تقسیم کردتغییر شخصیت سازنده را می  آیندفر

 . ناپذیر و نسبت و به تغییر مقاوم هستندانعطاف در این مرحله درمانجویان . شود: با عدم تمایل به انتقال دادن هرگونه اطالعات دربارة خود مشخص می 1مرحله 
های خودشان خودداری کنند، اما هنوز از پذیرفتن احساسدربارة رویدادهای بیرونی و سایر افراد بحث می .  شودناپذیری درمانجویان کاسته می: قدری از انعطاف۲مرحله  

 .  توانند آنها را تشخیص دهندکنند یا اینکه نمی می
گویند و از نشان دادن احساسات خودداری  تر درباره خود صحبت کنند، درمانجویان به صورت زمان گذشته یا آینده درباره احساسات سخن میتوانند آزادانه می:  ۳مرحله  

 . کنندمی
کنند، اما به طور مبهم یات را تحریف یا انکار می تجرب. پردازندکنند، نمیکنند اما به آنچه اکنون احساس می: صحبت کردن دربارة احساسات عمیق را آغاز می4مرحله 

 .  برندشان می پندارة و تجربة ارگانیزمی به ناهمخوانی بین خود . توانند هیجانات خود را در زمان حال احساس کننددهند که میتشخیص می
 .  اندزمان حال بیان کنند، اما هنوز این احساسات را به دقت نمادی نکردهتوانند احساسات را در آنها می. اندای را آغاز کرده: تغییر و رشد قابل مالحظه 5مرحله 
آنها آزادنه تجربیاتی را که قبالً انکار یا تحریف کرده بودند، به . کنندناپذیر به سمت کمال یا خودشکوفا شدن را تجربه می: رشدی چشمگیر و حرکتی برگشت6مرحله 

دهد، حالت جالبی که همراه با این مرحله روی می.  توانند تجربیات جاری خود را با آگاهی و با بیان آزاد هماهنگ کنندشوند و می تر میآنها همخوان.  دهندآگاهی راه می
شوند  دید میهای جسمانی ناپیابد، و نشانه شوند، گردش خون بهبود میها سرازیر میشوند، اشک میهنگامی که عضالت این افراد آرمیده . آرمیدگی فیزولوژیکی است

 . کنندآنها خود ارگانیزم کامل خویش را احساس می
رسند، »افراد کامل آینده می   7درمانجویانی که به مرحله  .  پذیر است برگشت  6رسد رشد در مرحله  تواند خارج از جلسه درمان روی دهد، زیرا به نظر می : می 7مرحله  

توانند همیشه خودشان باشند،  آنها اطمینان دارند که می .  اند به دنیای خارج از آن تعمیم دهنددرمانی کسب کردهتوانند تجربیاتی را که در جلسات  شوند« آنها میمی
 . تجربیات خودشان را عمیقاً احساس کنند، و این تجربیات را در زمان حال زنده کنند

 

 توجیهات نظری برای تغییر درمانی
الگوی درمانگر، آنها . داشتنی هستندیابند که دوستکنند، برای اولین بار درمیافراد ارزشمند و سزاوار پذیرش نامشروط تجربه می زمانی که افراد خودشان را به صورت 

ل باشند و خودشان  زمانی که افراد برای خودشان ارزش قای.  سازد برای خودشان ارزش قابل باشند و خود را بپذیرند، و توجه مثبت ناشروط به خود داشته باشندرا قادر می
 .  شودتر میشان همخوان را به دقت درک کنند، خودپندارة آنها با تجربیات ارگانیزمی 

 

 نتایج 
 .  تر استآمیز، درمانجوی همخوانی است که کمتر دفاعی و نسبت به تجربه گشودهترین نتیجه درمان درمانجومدار موفقیتاساسی 
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 فرد آینده 
های شخصیت تغییر یافته« را مطرح  به طور مختصر »ویژگی   1951راجرز ابتدا در سال  .  کندم نشان داد فقط با عالقة مزلو برابری می ای که راجرز به فرد سالعالقه 

 . او مدتی بعد، هم واژه آینده و هم فردآینده را توصیف کرد.  ای عنوان نمودکرد، بعداً این مفهوم فرد کامل را در مقاله منتشر نشده

هستند، به جای اینکه تجربیات را تحریف یا انکار کنند، به دقت آنها را در    تجربیاتشان گشوده  دوم، افراد آینده به .  هستند  سازگارپذیرندراد سالم  اول اینکه، اف

دانند تجربیات خودشان بهترین معیار می آنها برای راهنمایی به دیگران متکی نیستند، زیرا  . دارند  خود ارگانیزمی شان اعتماد این افراد به  .  کنندآگاهی نمادی می

. نامید زندگی وجودیراجرز این گرایش به زیستن در زمان حال را . سوم، افراد آینده گرایش دارند به طور کامل در زمان حال زندگی کنند. گیری استبرای تصمیم

دانند که توسط  بینند که همه دوستشان داشته باشند، زیرا میان دارند و نیازی نمی اطمین برقراری روابط دوستانه با دیگرانچهارم، افراد آینده به توانایی خود در 

ای به خودی  آنها به دنبال برقراری رابطه صمیمانه با کسی هستند که احتماالً مانند آنها سالم است و چنین رابطه. کسی به صورت نامشروط با ارزش و پذیرفته هستند

از  . آنها مرزی وجود داشته باشد هوشیارو نا هوشیارهای فرآیندتر هستند؛ بدون اینکه بین کامل تریکپارچه پنجم، افراد آینده . کندخود به رشد هر دوی آنها کمک می

. کنندیش را پر می کنند شکاف بین خود آرمانی و خود واقعی خوشان به عنوان معیاری برای ارزیابی تجربیاتشان استفاده میهای ارگانیزمیآنجایی که آنها از احساس

اند در صوررت نیاز به آنها کمک کنند؛ آنها احساس خشم  برای دیگران اهمیت قابل قائل هستند و آماده.  ماهیت انسان عمیقاً اعتماد دارندششم، افراد آینده به  

راد آینده نسبت به تمام تجربیاتشان گشوده هستند، در مقایسه با توان از آنها مطمئن بود که خشم خود را سر دیگران خالی نمی کنند؛ سرانجام چون افکنند، اما میمی

تر از  در نتیجه عمیق .  گیرندکنند و نه اینکه جلوی هیجاناتشان را میهای درونی را تحریف می نه محرک.  برندپرمایگی بیشتر در زندگی لذت میدیگران از  

 . کننددیگران احساس می 

 

 فلسفه علم 
.  یابدشود و خاتمه میبه عقیده راجرز علم با تجربه ذهنی شروع می.  پرداز شخصیت بوددانشمند، در درجة دوم درمانگر، و در درجه سوم نظریهراجرز در درجه اول  

شود که دانشمندان  نی آغاز می دانش زما. های تحت بررسی درگیر باشنددر پدیده کامالًدانشمندان باید . های فرد آینده را داشته باشنددانشمندان باید تعدادی از ویژگی 
ای های تحقیق نوآورانه تواند روش شود با آنکه خالقیت دانشمند میشناسی وارد کار میدر این لحظه، روش.  ها را آغاز کنندشهودی درک کردن الگوها در میان پدیده

کند، اما این انتقال  های به دست آمده از این روش را به دیگران منتقل می بعداً یافته   دانشمند.  ها باید به دقت کنترل شده، تجربی و عینی باشندبه بار آورد، اما این روش 
 .  به خودی خود ذهنی است

 

 ارزیابی نظریه راجرز 

نظریة  .  شودارزیابی می  باالپذیری  ابطالاین نظریه از نظر  .  شودنظریه راجرز در رابطه با توانایی در برانگیختن فعالیت پژوهشی در رشتة شخصیت، متوسط ارزیابی می 

راجرز معتقد بود که سه شرط همخوانی، توجه  .  شود، باال ارزیابی میاستفردمدار از نظر توانایی در توضیح دادن آنچه در حال حاضر دربارة رفتار انسان شناخته شده  
نظریه فردمدار در رابطه با همسانی  .  جمله روابط خارج از درمان، الزم و کافی هستندفردی، از  گذاری بر رشد در هر گونه رابطة میان مثبت نامشروط و همدلی برای تأثیر 

و   این نظریه به خودی خود روشن و اقتصادی است، اما برخی از مفاهیم آن مناسبت.  شوداند، بسیار باال ارزیابی می ای که به دقت مطرح شدههای عملیاتیو تعریف
 . مبهم هستند

 .  استفاده می کردند "دسته بندی پرسش ها"برای بررسی میزان تغییر خودپنداره از شیوه ی راجرز و همکارانش 

 

 برداشت از انسان 

  شناسی غایت نظریه فردمدار راجرز از نظر  .  برداشت او از انسان خوشبینانه است.  و قابلیت خودگردانی برخوردارند  انتخاب آزادای از  راجرز معتقد بود که افراد تا اندازه 

های راجرز بر تفاوت.  اندکنند که آزادانه برای خودشان تعیین کردهها به صورت هدفمند در جهت اهدافی تالش می دارد که انسانشوئد، زیرا اعالم میم باال ارزیابی می ه

را انکار نکرد، تآکید اصلی او بر توانایی افراد در انتخاب کردن    هوشیارهای نافرآیندگرچه راجرز اهمیت  .  ها تأکید کردبیشتر از شباهت   بودن افراد  نظیربیفردی و  

انسان  .  رشد روانی خودکار نیست.  ، راجرز طرفدار تاثیرات اجتماعی بودتأثیرات زیستی در برابر اجتماعی در رابطه با بُعد  .  روند اعمال خودشان بود انه  هوشیار

ها تحت شرایط مطلوب و  انسان . توجه مثبت نامشروط فرد دیگری را که صادق یا همخوان است تجربه کنیدروی به سمت شکوفایی باید تفاهم همدالنه و برای پیش
  .  شوندتر می تر، خودگردانتقویت کننده آگاهتر، همخوان 
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   شانزدهم بندی شده فصل  طبقه  سواالت
 

 (81ی نظریه شخصیت راجرز کدام است؟ )سراسری ساختار عمده  -1

 ( ناهمخوانی خویشتن و تجربه 4 ( انکار و تحریف ۳ ( خویشتن ۲  ( اضطراب1

.  شودنامیده می  ............کند، اصطالحاًاز نظر راجرز، مجموع تجاربی که فرد به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه، رمزی یا غیر رمزی کسب می  -2

   (81)سراسرى
 میدان پدیداری( 4 ( میدان فیزیکی ۳ ( ارگانیسم مجرب ۲  ( ارگانیسم 1

 ( 82)سراسری  به نظر راجرز اگر تجربیات ما با خود پنداره ما ناهمخوان باشد چه پیامدی خواهد داشت؟  -3
 .  شود( به صورت اضطراب نشان داده می ۲  .  ( نشانه سالمت شخصیت است 1
 . شود( در افراد سالم منجر به دفاع می4 .  ( نشانه اختالل و بیماری شخصیت است۳

 ( 83)سراسری  اند؟های دفاعی مورد استفاده، هنگام ناهمخوانی خویشتن و تجربه کدامنظر راجرز، مکانیزم  از -4
 سازیدلیل تراشی و واکنش (4 سازی و فرافکنی ( خنثی۳   ( واالیش و سرکوبی۲ ( تحریف و انکار 1

 (83)سراسری  آید؟ی راجرز »ناسازگاری« به چه دلیل به وجود می در نظریه -5
 های نامناسب محیطی ( تقویت کننده۲  ( تجارب نامساعد کودکی 1
 آلی( ترس از بعضی از خودهای ایده4  آلی( تضاد بین خود واقعی و خود ایده ۳

 (83)سراسری  ی رشد شخصیت سالم و پیشبرد درمان چیست؟از نظر راجرز شرط عمده  -6
 ( توجه مثبت غیر مشروط4 استقالل ( رشد ۳ ( خودشکوفایی ۲ ( رشد شناختی 1

 (83)سراسری  کند؟کند، چه ویژگی را در او ایجاد میطبق گفته راجرز، بازخورد و پذیرشی که فرد از دیگران دریافت می -7
 ( عزت نفس 4 ( توجه مثبت ۳ ( مفهوم خود ۲  ( همدلی 1

 (  83)سراسری  اند؟دادههواداران پدیدار شناسی، مفهوم محوری کارشان را چه قرار  -8
  ( یادگیری4 طرحواره  ( ۳ نهاد( ۲  خود( 1
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   شانزدهمبندی شده فصل طبقه  سواالت پاسخنامه 
 

   « صحیح است.2گزینه » -1
و مفاهیمی چون خود    است  موضوعی شخصیت خود یا خویشتن است که در نظام راجرز نیز توجه عمده بر این گرایی محور و هسته اصلی سازندههای انساندر نظریه

 . گیردال و خودشکوفایی در بستر »خود« شکل می پنداره، خود ایده

   « صحیح است.4گزینه » -2
رفتار . شودمیرمزی کسب  تجاربی که آگاهانه یا نا آگاهانه است و به صورت رمزی یا غیر. شودطبق دیدگاه راجرز به مجموعه تجارب فرد »میدان پدیداری« گفته می 

 . کندتالشی هدفجویانه از سوی ارگانیزم است که نیازهای تجربه شده در میدان پدیداری را ارضاء می

   « صحیح است.2گزینه » -3
مدار راجرز اصطالحاتی  شخص    در نظام درمان.  داندآلی را پیامدهای اصلی آسیب روانی میراجرز در تبیین آسیب شناسی روانی خود ناهمخوانی بین خود پنداره و خود ایده

 . آیدناسازگار باشد، اضطراب به وجود می  وتجارب ناهمخوان  بااگر خودپنداره   وبیماری شخصیت جایی ندارد   ونظیر اختالل 

   « صحیح است.1گزینه » -4
محافظ خود پنداره در برابر    حالت دفاعی.  دهندهای دفاعی واکنش نشان می مکانیزم ی ارگانیزمی و خود پنداره، به صورت  افراد برای جلوگیری از ناهماهنگی بین تجربه 

 .  دهدی خود را انجام میاضطراب و تهدید است که از طریق انکار یا تحریف تجربیات ناهماهنگ با آن وظیفه 

   « صحیح است.3گزینه » -5
های نامناسب محیطی چون رفتارگراها نداشت، در نظام درمانگری راجرز »خود«  یا تقویت کننده  راجرز اعتقاد زیادی چون فروید به تجارب نامساعد دوران کودکی و

وجود آید یعنی بین خویشتن و   آل فرد تضاد بهآید که بین خود واقعی و خود ایدهگوید ناسازگاری روانی زمانی بوجود میرا جزر می.  ی شخصیت استهسته نظریه
 .  اشدتجربه ارگانیسمی ناهمخوانی ب

   « صحیح است.4گزینه » -6
عمده شرط  سه  راجرز  نظر  شخصاز  درمان  و  سالم  شخصیت  پیشبرد  مشروط   ی  غیر  مثبت  توجه  و  همدالنه  دادن  گوش  مراجع،  و  مشاور  بین  همخوانی  مدار 

(unconditional positive regard  )های اصلی رشد شخصیت  پایه  آید بلکهحساب میتوجه مثبت غیر مشروط نه تنها به عنوان تکنیک اصلی درمان به  .  است
 .  در خانواده و اجتماع نیز توجه مثبت غیر مشروط است

   « صحیح است.4گزینه » -7
توجه مثبت نیازی است که از  .  استخود یا خود پنداره، شناخت فرد از خود به طور مستقیم و بالفاصله  .  است های دیگران  همدلی به معنای درک احساس و نگرش

همچنین توجه، ارزشی، بازخورد و  .  کودکی است  ریق یادگیری به وجود میآید و شامل پذیرش، محبت و تایید شدن از جانب دیگران مخصوصا از جانب مادر در دورانط
 . شودکند باعث تقویت عزت نفس یا حرمت نفس در فرد می پذیرش که فرد از دیگران دریافت می 

   « صحیح است.1گزینه » -8
هواداران  .  ایی کار کردندهواداران پدیدارشناسی مفهوم محوری کار خود را روی مفهوم خود قرار دادند، همانطور که مازلو و راجرز روی خود، خود پنداره و خود شکوف

ژه مطرح شد و یادگیری در نظام رفتاری نگرها پردازان شناختی است که نخستین بار توسط پیاطرحواره از مباحث نظریه . گری فروید روی نهاد تاکید دارندروان تحلیل
  . کندشکل پیدا می 
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 منابع
 

 چاپ پانزدهم  –ترجمه یحیی سیدمحمدی  –نشر روان  – فیست و فیست –شناسی شخصیت روان  -1
 چاپ دهم  –ترجمه یحیی سیدمحمدی  – نشر ویرایش  –و شولتس س شولت  –شناسی شخصیت روان  -2
 اکبر سیاسی دکتر علی –های شخصیت نظریه -3
 شناسی دکتری روانهای برتر جزوات رتبه -4
 شناسی بالینی وزارت بهداشت های برتر کارشناسی ارشد روانجزوات رتبه -5

 های برتر کارشناسی ارشد رشته مشاورهجزوات رتبه -6
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مطالعات بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط 

ی کامل و دقیق این مجموعه، منابع کمکی زیر را مد نظر قرار دهند. بسیاری از  مطالعهکنیم در کنار  ما مشاوران گروه آموزشی کیهان به داوطلبان عزیز قویاً توصیه می
 .اندتر از مطالب، از این منابع استفاده کردهبرای رسیدن به انسجام بیشتر و فهم عمیق 98های برتر کنکور رتبه

شناسی  های برتر ارشد و دکتری رواناین درس که به انتخاب رتبهی خیلی مهم از  نکته    900شامل بیش از  :  شناسی شخصیت کیهانروانکپسول   .1

شوند.ماه مانده به کنکور مطالعه می 1تا   ۳ها عمدتاً در تهران و شهیدبهشتی انتخاب شده است. کپسول دانشگاه

های از کنکورهای مختلف. بانک تستهای این جزوه  شامل صدها تست طبقه بندی شده مطابق با سرفصلشناسی شخصیت کیهان:  بانک سواالت روان .2

زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند. درس به درس مناسب تست

ای شامل صدها تست طبقه  مجموعه  :)مناسب داوطلبان آزمون وزارت بهداشت(  ویژه وزارت بهداشت  –مجموعه بانک تست درس به درس   .3

های برتر کنکور  سال اخیر، توسط رتبه  ۲0کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم از میان هزاران تست از کنکورهای بندی شده از هر درس که 
های دروس بانک تست.  ختلف، تالیف شده استشناسی و با هدف به حداکثر رساندن تمرین و تسلط داوطلبانِ ممتاز بر مباحث دروس م کارشناسی ارشد روان

تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حداکثر تمرین و شناسی روانی می شناسی رشد و آسیبشناسی فیزیولوژیک، روانشخصیت، آمار و روش تحقیق، روان 
.تسلط بر مباحث هستند

 5ای شامل سواالت تمام دروس مجموعه :)مناسب داوطلبان آزمون رشته مشاوره( مجموعه کامل کنکورهای کارشناسی ارشد رشته مشاوره .4

. های برتر کنکور ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رشته مشاوره تالیف شده استهای تشریحی که توسط رتبهکنکور اخیر این رشته با پاسخ 8تا 

ای  مجموعه  :    )مناسب داوطلبان آزمون وزارت بهداشت(:  سی بالینی وزارت بهداشتشنا مجموعه کامل کنکورهای کارشناسی ارشد روان .5

های برتر کنکور ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری های تشریحی که توسط رتبهکنکور اخیر این رشته با پاسخ  8تا    5شامل سواالت تمام دروس  
.  رشته مشاوره تالیف شده است

. :  02166475620به سامانه  1: درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال . 

:

•  –

توصیه اي درباره شرکت در آزمونهاي آزمایشی    حضور در جلسات مشاوره و برنامه ریزي تلفنی    حضوري کیهان که به شکل منظم برگزار می شود، شما 
را از شرکت در آزمونهاي آزمایشی با هدف  منظم کردن  مطالعاتتان بینیاز میکند. با این حال، توصیه میکنیم  در صورت امکان  در    1تا    ۳آزمون آزمایشی شرکت 

اصلی تمرین کرده باشید.کنید تا نوع تستزنی، مدیریت سر جلسه و... را پیش از آزمون 

https://kayhanravan.ir/trial-tests/
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