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س   و  زیتتتتتتتت  ا  برز  ک کو  بوسهم سه یتتتتتتتت آزیتتتتتتتت فتتتتتتتت    س   رزی    مرزحل  یک  زا همیشتتتتتتتت   ،ه موخه آه  و  تستتتتتتتت  است س   زیتتتتتتتته   ز ا     سز تتتتتتتته 

طو  ک   هم ت    تتتتتوس زین نی ا بیش زا هر ام ت زحستتتتت   م   ،ک  ب  مب حث حجیم و  تتتتتهی  ب  هم موزت  هستتتتت یم تتتتت  فتتتتت    م ن    وزت ز     تتتتته 

 س  چه   مرحل  کلی ب ی  صو ت گیرس: تس  است س  موزقع گون گوت و ،سزنی م 
 

 هر س   نگ ه ک ی     ز پیش زا  روع مط لع قبلی له     ه  ک کو  هر س   س   : یوزالت هپیش از شروع مطالع  1

  سهی آت  صل آ     و   ز بزنی  ت  کم  ب   کل کلی یوزل ه زنهه   هر  صل  ب   ه   طبق تس   هنگام مطالعات:   2

 بزنی   س  مبحث س  هر زا هر ا  س   ز تس  ه   برز  تسلط بیشتر،   کسب تسلط نسبی بر مطالب:  پس از دو دور مطالعه و   3

 ه   پیش  ز ب   کل ی ل ب  ی ل بزنی  و س ص  بگیری   ه   ک کو ه   ی لتس   نزدیک به کنکور:   4
 

س  زخهی  ت ت قرز    )برز  هر سو ک کو  واز ت علوم و واز ت به ز تتتتتتت  شتتتتتتتنا تتتتتتت ی  ها  پیش رشتتتتتتت ه روا ستتتتتتتا   بانک تستتتتتتته کنکورها   ،زول مرحل  برز  

همت ت بت نت  زا نیز،    چهت  ممرحلت   برز    و ت    م   تت ت تزوزتهت   زنههت   هر  صتتتتتتتتتتتتتل زا ان  هم، بت  یتتتتتتتتتتتتترز  تستتتتتتتتتتتتت تستتتتتتتتتتتتت   سوممرحلت   برز     سز س 

 ک ی    گیرن   زیهف سه م ه   گذ ه  )ک  س  مرحل  زول نیز مو س زیهف سه قرز  م ه   ک کو ه   ی لتس 
 

  مرحله ستومس  پ ست  ب  نی ا  تم  س  ،  در  به در  کیها   بانک تسته ها مجموعهس  ک    یت یر  بالینی  شتنا ت ی  بانک ستواتت در  روا 

 تتت  فتتت   ک  س  آت س   مستتتلط   تتته   وزت   ه   برتر ک کو  زیتتت   ب  زین  تتتکل ک  برز  هر س  ، ی  ی  چ   نفر زا  تب تهی   تتت ه   تستتته زنی

تستت  برگز  ه ک  ق بل    900ت   500یتت ل زخیر، زق زم ب  گز  ش   15 تت  فتت   ز  تت  و سکتر   ه    وزت ب  بر فتت   یتتوزالت تم م ک کو  ، زن بوسه

 زن   ب   ، کرسه رو پیش  داوطلبا  کنکور کارشنا  ی ارشدزیهف سه  
 

 

 
 

 نک ت ا ر  ز ب  خ طر سز ه  ب  ی :   ،س  زیهف سه زا زین مجموع 

 بع  زا سو  سوم مط لع ت زی ، س  زین امی   ب  مش و    1
ً
 ت ت مشو ت ک ی    ام ت است زین نوع تس  ه  غ لب 

 ه   زنهه ی  مط لع ت و ب  مشو ت ب  مش و ت ت، ببی ی   ی ل زخیر  ز ت ه  س  سو ه  3ه   ک کو ه   پ س  تس   2

 ب ی   3
ً
 س  ک    مط لع  ت مع مط لب، زیهف سه  ون   زین تس  ه  ت یگز ن مط لع  مط لب زصلی نیس    و حهم 

ه   ک کو  واز ت به ز تتتتتتتتتتتت  )و ب لعس،  زا هر س  ،  زگر سزوطلب ک کو  واز ت علوم )ی  به ز تتتتتتتتتتتت   هستتتتتتتتتتتت ی ، است تستتتتتتتتتتتت   4

 توزن  ب  تسلط بیشترت ت بر  و  مب حث هر س   کم  ک     م 

   jozavat@kayhanravan.ir طر ق زا م  ب    بوس خوزهیم  مجموع  زین ب   زبط   س  عز ززت    تتتتم  پیشتتتت ه سزت و  نظرزت  تتتت ی ت  آم سه  صتتتتمیم ن 

  ب  ی   تم   س 
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 ی روان  مشکالت یبندطبقه و صیتشخ: سوم فصل

 

 کند؟ی نم وحشت  جادیا ( ای فوب آگورا)  هراسان گذر در ر یز یهاتیموقع از کیکدام  -1
 خانه  رونیب در بودن تنها( 4     قطار ای اتوبوس  با مسافرت( 3    تیجمع انیم در بودن( 2        جمع در ی سخنران( 1

 نامند؟یم  چه را اء یاش هدفمند یدستکار و یاراد اعمال یاجرا در ماریب یناتوان -2
  ایپروسوگنوز( 4                       یآپراکس( 3                        یآگنوز( 2                          یآفاز (1

 ست؟یچ  آسپرگر اختالل و یاجبار-یوسواس لاختال اشتراک وجه -3
  یاجتماع تعامل در یفیک بیتخر( 2                                   یا شهیکل یرفتارها یالگو( 1
 یقبل یهامهارت در مالحظه قابل زوال( 4                          زبان  تحول در مالحظه  قابل ریتأخ( 3

 .ندیگو............  .  ابد ی  یم   ادامه  یبزرگسال  طول  در  و   شود  یم   شروع  ینوجوان  از  که  را  یاسازگارانه نا   و   داریپا   یاتجربه   و   یرفتار  یالگوها  -4
 یا  هیتجز اختالالت( 4           یسازگار اختالالت( 3             یرفتار اختالالت( 2          تیشخص اختالالت (1

 شود؟  یم  محسوب اختالل آن صیتشخ یها  مالک از ییجز  یماریب یولوژیات ،یروان اختالل کدام در -5
 افتهی میتعم اضطراب اختالل( 4   یافسردگ -یآشفتگ اختالل( 3 سانحه   از پس  استرس اختالل( 2      یاساس یافسردگ اختالل( 1

 ست؟ یچ کیکوت ی سا مارانی ب در توهم نوع نیترع یشا -6
 ییایبو( 4                          یینایب( 3                         ییشنوا( 2                         یلمس (1

 ست؟ یچ صیتشخ یده ی فا نیمهمتر و نیاول -7
 ی روان یشناسبیآس نهیزم در یتجرب قاتی تحق انجام امکان( 2  ارتباط کردن هموار( 1
  ها درمان انواع یگذار ریتأث دادن نشان( 4         یشناختسبب  عوامل درباره قیتحق( 3

 گردد؟ یم  مشخص مالک کدام  با ترس و اضطراب تفاوت -8
 .است مبهم اضطراب منشأ( 2 .                                       است مبهم ترس منشأ( 1
 .است شتریب کندی م جادیا ترس که یتنش( 4 .            است شتریب کندی م جادیا اضطراب که یتنش( 3

 ست؟ یچ  یفرن زویاسک  در فکر اختالل یاصل هسته -9
 یخارج کیتحر  فقدان رغم یعل یحس یهاتجربه ( 2               مربوطنا یهامحرک  گذاردن کنار از یناتوان ( 1
 هم به  مربوط  نا عبارات و کلمات دنیچ هم کنار( 4                   تیواقع از  غلط برداشت  از یناش یباورها( 3

.   باشندیم  مواد مصرف اختالالت انواع به ابتال معرض رد هازن از شیب مردها که دهندیم  نشان یشناخت ریگهمه  مطالعات یبرخ -10

 .شودی م  محسوب "خطر عامل" مواد مصرف اختالالت مورد در............  که است نیا گرفت هاپژوهش نیا از توانیم  که یاجهینت
 بودن  مرد( 4                     یارث عوامل( 3   مواد مصرف یباال آمار( 2       مواد بودن  دسترس در (1

 مطرح  را  ریز  مورد  کدام  است،  همراه  سالم  ییآزما  تیواقع  با  که  یبدن  ای  یذهن  یندهایفرآ  از  شدن  جدا  ریپذبرگشت   ای  داریپا  احساس  -11

 کند؟یم 
 تیشخص مسخ اختالل( 4     یاه یتجز تیهو اختالل( 3          زاد روان یامنز( 2                (fuge) وجیف( 1

 ست؟ی چ زوفرنیاسک مارانی ب ریم  و مرگ یاصل عامل -12
 یخودکش( 4    یعروق یقلب یهایماریب( 3         یروسیو یهایماریب( 2               یعیطب حوادث (1

 است؟ ر یز اختالالت از کیکدام یها یژگیو از ،ینشیگزفزون -13
 سمیاوت( 4                    ایزوفرنیاسک( 3        یعمل -یفکر وسواس( 2                          ایپارانو (1

 ست؟ یچ یافسردگ یجان یه عامل نیتربرجسته -14
 غم( 4                     یناخشنود( 3                         ییتنها( 2                         ینگران (1

  کاربرد  یاجتماع ضد  تیشخص  اختالل  به مبتال فرد کی رفتار  دانستن نابهنجار یبرا نابهنجار، رفتار صیتشخ یهامالک از کیکدام  -15

 ندارد؟
 یبدکارکرد( 4            نیانگیم از انحراف ( 3                         یشانیپر( 2                       مخاطره (1
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  ست؟یچ (DSM) یروان اختالالت یآمار و صیتشخ یراهنما براساس یروان اختالالت یبندطبقه اریمع  -16
 یاختصاص اختالالت ییشناسا ندیفرا( 4  یمرض یهانشانه  ی بررس( 3 ینیبال لیمسا ریتفس( 2   یماریب عامل نییتع( 1

  دارد؟ دنبال به را یاختالل چه بروکا« » یه یناح بر بیآس -17
 نوشتار  درک در اختالالت( 4           یافتیدر یشیپرزبان ( 3            ییبساوا اختالالت( 2             یانیب یشیپرزبان  (1

  باشد؟ یم  دارو نوع کدام ADHD درمان یبرا جی را یداروها نیترمناسب -18
 هایافسردگ ضد( 4                   هاکننده مهار( 3                  هابخش  آرام( 2                      هامحرک (1

  و متواضع  یفرد ظاهرا و نموده  مالمت را خود و طلبند یم  پوزش و کرده یعذرخواه کنندیم  ادا که یاجمله  هر  در که  هستند یافراد -19

 شود؟ی م  دهید  ریز اختالالت از کیکدام  در عمدتا حالت نیا دهندیم  نشان فروتن
 سمینارس( 4                        یستریه( 3             منتشره اضطراب( 2                        وسواس (1

 شود؟ی م  دهید  ی صرع چه در  شتریب ،یاهیثان  چند  یاریهوش در اختالل -20
 یجکسون صرع( 4          یحرکت -یحس صرع( 3                 کوچک صرع( 2                     بزرگ صرع (1

   شود؟یم  ده ید یاختالل چه  در شتریب "یپردازافسانه" و "حافظه دادندست از" -21
 کورساکف جنون( 4              یالکل ونوریهالوس( 3      کیپاتولوژ تیمسموم( 2              ترمنس ومیریدل (1

 شود؟یم  دهینام  چه یزندگ تیموقع چند ا ی دو مورد در مفرط و رمعقولیغ  شی تشو و اضطراب -22
 منتشر اضطراب( 4                      ساده یفوب( 3                 یاجتماع یفوب( 2       یعمل-یفکر وسواس (1

 شود؟ یم  دهی د شتری ب یانی هذ نوع  چه ایمان در -23
 حسادت( 4               یالکل نوریهالوس( 3              ینیب بزرگ خود( 2                 ب یآس و گزند (1

 است؟  ای زوفرنیاسک در خوب یآگه شیپ  اتی خصوص  جزء ریز موارد از کیکدام  -24
 زودرس شروع( 4   کننده آشکار عوامل فقدان( 3                 مکرر یعودها( 2                  مثبت میعال (1

 است؟  شتریب  یپرخاشگر بروز احتمال ریز اختالالت از کیکدام  در -25
       یاضطراب اختالل( 2                                    ایمان نوع-یقطب دو اختالل( 1
 یشینما تیشخص( 4                           یاجبار -یوسواس تیشخص اختالل( 3

 شود؟ ینم مبتال  ر یز اختالالت از کیکدام  به احتماال ردیگیم  قرار مدت دراز یروان فشار تحت که یفرد -26
 خون  آهن شیافزا( 4            یگوارش یها زخم( 3 ریپذ کیتحر تیکول( 2                  یقلب یماریب (1

 باشد؟ی نم ایزوفرنیاسک  هیاول یهایژگیو از ر یز یهانهیگز از کی  کدام بلولر هینظر طبق -27
 ی تداع در اشکال( 4                   ییگرا دوسو( 3                عواطف در ریتعب( 2                          توهم (1

 است؟  گذرا یکوزهای پس  به ابتال مستعد ریز یهاتی شخص انواع از کیکدام  -28
 (بیاجتنا) نیگز یدور( 4                           یمرز( 3                        دیپارانوئ( 2                    دیزوئیاسک (1

 دارد؟ را ریز روابط از کیکدام یاجتماع تی موقع با  یجسمان اختالل -29
 یمورد( 4                        معکوس( 3 ندارد   یا رابطه( 2                       میمستق (1

 شود؟  یم  گفته ریز یهاحالت  از کی کدام به کیکوسوماتیسا اختالل -30
 ی روان منشأ با یجسم( 4 ی روان فشار بدون یجسم( 3  یجسم منشأ با  یروان( 2 ی جانیه منشأ با  یروان( 1

 است؟ برخوردار یشتریب تیاهم  از ریز  توهمات از کیکدام ،یزوفرنی اسک صیتشخ یبرا -31
 ییایبو( 4                          ییچشا( 3                           ییشنوا( 2                           یینایب (1

 کرد؟ توجه  دی نبا یعامل چه به داد یدرست صیتشخ یماریب علل اساس بر  بتوان نکهیا یبرا -32
 تیمحروم قبال در ماریب العملعکس  نحوه( 4     ماریب یها تیمحروم( 3     ماریب اجاتیاحت( 2 ماریب یاقتصاد تیوضع( 1

 دارد؟  یشتری ب تیسنخ  ریز یهااختالل از کیکدام  با ای زوفرنیاسک اختالل  ینیبال نظر نقطه از -33
 PTSD( 4       یخلق یهایشیپرروان ( 3 گانهچند یهاتیشخص( 2                       هاهراس (1
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. آوردی م  وجود به رنج گرانید  یبرا دهد،  دست او به  اضطراب ا ی گناه  احساس چگونه یه آنکه بدون. است زی ست جامعه یفرد الف، -34

 است؟ یناکاف اری بس  الف، رفتار مشکل  ف یتوص جهت یبهنجارنا  از فی تعر یبرا ریز وجوه از کیکدام 
 بودن  ی نیب شیپ قابل ریغ( 4  یاجتماع یهنجارها شکستن( 3           یشخص یرنجور( 2           یآمار یفراوان (1

 است؟  دانسته رفتار«  یجیتدر  ی تجرب لیتحل » منزله به را صی تشخ روانشناس کدام -35
 دیفرو( 4                              گزل( 3                              یر( 2                            اژهیپ (1

 ست؟ ی چ ینیبال یروانشناس در  یاصل صیتشخ از منظور -36
  دو محور صیتشخ( 2               کی محور صیتشخ( 1
 شده  روانپزشک به  ماریب مراجعه علت که یا یماریب( 4 .رسدی م ن آ به  روانپزشک ای روانشناس که یدرست صیتشخ( 3

 است؟ یضداجتماع تیشخص اختالل با گروه هم تیشخص اختالالت از کی کدام -37
 گرآزارید و خودآزار( 4  یمرز( 3  پالیزوتایاسک( 2 ر        پرخاشگ-یانفعال( 1

 دارند؟ یشتری ب  مشترک وجه یژگیو نیا در  تیشخص اختالالت انواع -38
 ناشاد و افسرده اختالل( 4       یرفتار اختالل( 3      نگرش  و تفکر اختالل( 2         یفردن یب روابط در ی آشفتگ( 1

 باشد؟ یم  مارانی ب در عوامل کدام انیم  یختگیگس انگر ی ب ا«یزوفرنیاسک» اصطالح بلولر  نظر از -39
 احساس -فکر -عملکرد سطح( 2                               عملکرد سطح -هوش -احساس( 1
 عملکرد  سطح -هوش -عواطف( 4                                             احساس -رفتار -فکر( 3

 دارد؟ نییپا یاقتصاد -یاجتماع ت یوضع با یمشخص ارتباط یکودک دوران اختالالت از کیکدام  وعیش -40
 سمیاوت( 4      سلوک( 3        کودک یافسردگ( 2      یفعال ش یب با همراه توجه کمبود( 1

 شود که توسط دیگران قابل درک است؟ نام هذیانی که در آن افکار فرد با صدای بلند طوری پخش می -41
 ( تحت کنترل بودن 4          ( انتشار فکر            3 ( انتساب                 2       ( القای فکر               1

 گیرد؟ها مورد استفاده قرار میبیش فعالی، کدام دسته از دارو –برای درمان کودکان مبتال به نقص توجه    -42
 ی انتقال دهندگان عصبی( منع کننده4   ( تحریک زای روانی 3 ( سه حلقه ای2                                 آرام بخش (1

 نقش منع کنندگان عصبی در درمان افسردگی کدام است؟  -43
 ی سیناپسیی بیشتر نوراپی نفرین در محوطه تخلیه( 2 ی پس سیناپسیبه تعویق انداختن مرحله (1

 کند ساختن جذب مجدد نوراپی نفرین از طریق نورون انتقال دهنده( 4 ی نوراپی نفرین به تعویق انداختن تجزیه (   3

 ............ های جبرانی برای کودکان دچار اختالل خواندن عبارت است از آموزشی اکثر راهبردمشخصه -44
 های مختلف خواندن با تمرکز بر نوشتن غیر مستقیم مؤلفه( 2 های مختلف خواندن با تمرکز بر نوشتن مستقیم مؤلفه (1

 های مختلف خواندن با تمرکز بر تحرک کودکغیر مستقیم مؤلفه( 4 های مختلف خواندن با تمرکز بر توجه کودکمستقیم مؤلفه(  3

 ؟شود ها از نشانگان هلر متمایز میاختالل در خود ماندگی )اوتیسم( بر حسب کدام نشانه  -45
 های زبانی( وخامت بیشتر نارسایی 2  های زبانی( وخامت کمتر نارسایی1
 ( تحول بهنجار تا دو سالگی                             4  ( تحول بهنجار تا سه سالگی 3

 سپرگر و اختالل در خور فروماندگی کدام است؟  آ وجه تمایز اختالل  -46
 ( در اختالل آسپرگر تأخیر و بدکاری زبان بارز است.  2 ( در اختالل آسپرگر فقدان تأخیر زبان ضروری است.  1
 ( در اختالل در خود فروماندگی تأخیر و بدکاری زبان بارز نیست.4 ( در هر دو اختالل تأخیر و بدکاری زبان ضروری است.  3

 متمرکز است؟ ها اغلب بر مرگ و تخریب ی هذیاندر کدام نوع اسکیزوفرن -47
 ( پارانوئید 4 ( باقی مانده3    ( کاتاتونیک2  ( آشفته 1

 انتظار آسیب قریب الوقوع مربوط به کدام عنصر ترس و اضطراب است؟   -48
 ( شناختی4 ( هیجانی  3 ( رفتاری2  ( بدنی  1

 کدام لب مغز در بیماری اسکیزوفرنی نقش مهم تری دارد؟  -49
 ( پس سری 4      ای   ( آهیانه3 ( گیجگاهی          2           ( پیشانی              1
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 ای به اختالالت روانی است؟ ی رویکرد طبقه های بالقوه کدام مورد، از محدودیت -50
 های بالینی مؤثر نیست.( در تصمیم گیری2  کند. ( در فرایند تشخیص کمک نمی1
 شود.( به آسیب شناسی روانی به صورت طیفی نگاه می 4 گیرد. ی توصیف، جای تبیین را می اینکه چرخه  (3

 (94های دینی با سالمت روانی، رابطه بیشتری دارد؟ )سراسری تحقیقات جدید نشان داده اند که، کدام یک از گرایش  -51
   عرفان جدید( 4      ( درونی شده3   ( پژوهشی2 بیرونی شده ( 1

 (94در مورد کدام اختالل، کاربرد بازآموزی تنفس بسیار سفارش شده است؟  )سراسری  -52
 ( بدکارکردی جنسی4      ( وحشتزدگی3 ( خواب2  افسردگی (1

 (94)سراسری  کند؟های فکری یا عملی صدق میکدام مورد، درباره وسواس -53
 های رفتار غیر اضطرابی است. از شکل( 2 شود. میسبب تخریب کارکرد یا موجب اضطراب  (1

 .ش شود ارتباطی واقع گرایانه داردبا آنچه قرار است مانع وقوع( 4 انجام این رفتارها به خوری خود هدف است. (   3

 (96)سراسری ای قابل توجهی با اختالالت دو قطبی دارد، کدام است؟ ترین اختاللی که همپوشی نشانه محتمل -54

 بیش فعالی  /( اختالل نقص توجه 4    آسیبی( اختالل استرس پس 3   2( اختالل دوقطبی نوع 2 ( اختالل شخصیت مرزی  1

 ( 96)سراسری « درست است؟ 1کدام عبارت درمورد »اختالل دو قطبی نوع -55

 ( بیمار باید سابقه یک دوره افسردگی را داشته باشد.  1
 های هیبیوفانیک را داشته باشد.  ( بیمار باید یک سابقه دوره مالک2
 کرده باشد.هفته تجربه   3( بیمار افزایش غیرعادی و مداوم فعالیت و انرژی را حداقل 3
 های اختالل در طول عمر تجربه کرده باشد.  ( بیمار حداقل یک دوره مانیا را با داشتن مالک4

 ( 97کدام دسته از داروها، بهترین تجویز برای درمان اختالل خوردن است؟ )سراسری  -56

 ضد اضطراب ( 4 ها ضد افسردگی( 3 ضد سایکوز  ( 2 های خلق تثبیت کننده( 1

 (97الل اسکیزوافکتیو مدت زمان حضور توهم و هذیان بدون عالیم خلقی چقدر باید باشد؟ )سراسری در اخت -57
 حداکثر یک هفته  ( 4 حداقل دو هفته ( 3 حداقل یک هفته  ( 2 حداکثر دو هفته( 1

 (97های جسمی است؟ )سراسری در کدام اختالل، اشکال عمده تفسیر نادرست عالئم و احساس -58
 هیپوکندریا( 4 مسخ شخصیت( 3 فوبیا ( 2 تبدیلی( 1

 (97نشانه گذاری شده است؟ )سراسری  DSM-5کدام نوع اختالل وسواس برای اولین بار در  -59
 ریخت انگاری بدن   (4 حرکتی( 3 فکری ( 2 احتکار  ( 1

 (97از نظر آلپورت، کدام سازه شخصیت، جزء واحدهای بنیادی شخصیت است؟ )سراسری   -60
 خویشتن  -های شخصیآمادگی( 4 های شخصیآمادگی -صفات( 3 صفات  -غرایز( 2 غرایز -عادت( 1

 (99آید؟ )سراسری وجود میشناس بالینی پاسخ متفاوتی بدهد، کدام نوع واریانس به های مشابه روانهنگامی که بیمار به سؤال  -61

 گرمصاحبه( 4 اطالعات( 3 مالک  (2 بیمار (1

 (99جریان مصاحبة بالینی برای تعریف دقیق مشکل مراجع، استفاده از کدام نوع پرسش بیشتر جایز است؟ )سراسری در  -62
 ( دوسویه 4 یک سویه( 3 ( بسته2 ( باز 1

 (99بالینی به روش غیررهنمودی، مبنای ادامة گفتگو با مراجع کدام است؟ )سراسری در مصاحبة  -63
 گر وع تشخیص مصاحبهن (2   های خود مراجع( صحبت1
 گر  های خود مصاحبهصحبت (4   گر به مشکالت مراجعنگرش مصاحبه (3

 (99کنند و کارآمدی کدام روش بیشتر است؟ )سراسری ها استفاده میدرمانگران شناختی برای تغییر هذیان از کدام روش -64

 بازسازی شناختی و چالش کالمی ـ چالش کالمی  (2 آزمایی و چالش کالمی ـ چالش کالمی ( واقعیت1
  بازسازی شناختی و چالش کالمی ـ بازسازی شناختی (4 واقعیت آزمایی و بازسازی شناختی ـ بازسازی شناختی (3
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 پاسخنامه فصل سوم

 

 کند.نمی وحشت ایجاد( فوبیا آگورا)  هراسان  گذر در جمع در یسخنران « صحیح است.  1گزینه » .1

 نامند.آپراکسی می را اشیاء هدفمند دستکاری و ارادی اعمال اجرای در بیمار  ناتوانی « صحیح است.  3گزینه » .2

 ای می باشد. کلیشه رفتارهای آسپرگر الگوی اختالل و اجباری -وسواسی اختالل اشتراک وجه« صحیح است. 1گزینه »  .3

یابد اختالالت  می  ادامه بزرگسالی طول در و  شود می  شروع نوجوانی  از  که  را ایناسازگارانه  و پایدار ایتجربه  و رفتاری الگوهای« صحیح است. 1گزینه »  .4

 گویند.  شخصیت

( در  Aزا )مالک تفاوت چشمگیری دارند. مالک عامل استرس  DSM-IVهای با مالک PTSDبرای  DSM-5های مالک « صحیح است. 2گزینه »  .5

 تر است. زا« واجد شرایط هستند، صریحرابطه با رویدادهایی که به عنوان تجربیات »آسیب 

 سایکوتیک توهمات شنیداری و پس از آن توهمات دیداری هستند.  بیماران در توهم نوع ترینشایع  « صحیح است.2گزینه »  .6

توانیم انبوهی از اطالعات  اولین و شاید مهمترین فایده تشخیص هموار کردن راه برای ارتباط است. با یک اصطالح تشخیصی میاست.  « صحیح1گزینه »  .7

بندی قه شناسی از یک نظام طبهای یک اختالل روانی است: اگر هر روان شده شفاهی« ویژگی توان گفت تشخیص »صورت کوتاهرا به دیگران منتقل کنیم. در واقع می
 یا مبنای نظری متفاوت و مخصوص استفاده کند، مشکالت ارتباطی، زیاد خواهد شد. 

 بیرونی،شناخته شده و عینی دارد.  ءناشناخته دارد اما ترس منشا مبهم، درونی، ءاضطراب منشا« صحیح است. 2گزینه »  .8

 مربوط است. نا هایمحرک  گذاردن کنار ناتوانی درفرنی  اسکیزو در فکر اختالل اصلی هسته« صحیح ست. 1گزینه »  .9

.   باشند می مواد مصرف اختالالت انواع به ابتال معرض در هازن  از بیش مردها که دهندمی نشان شناختی گیرهمه مطالعات برخی« صحیح است. 4گزینه » .10

 . شودمی محسوب "خطر عامل" مواد مصرف اختالالت مورد که مرد بودن در است  این گرفت هاپژوهش  این از  توانمی که اینتیجه 

، بدن، یا  سا وگر بیرونی بودن در رابطه با افکار، احساسات، حتجربیات غیرواقعی بودن، جدا بودن، یا مشاهده مسخ شخصیت:« صحیح است. 4گزینه » .11

تجربیات غیرواقعی یا جدا بودن   مسخ واقعیت: حسی هیجانی و/یا جسمانی(.بی شده، خود غیرواقعی یا فقدان خود، اعمال )مثل تغییرات ادراکی، درک زمان تحریف 

در طول تجربیات مسخ   شوند.(جان، یا از لحاظ دیداری تحریف شده تجربه می ، تیره و تار، بی گونه در رابطه با محیط اطراف )مثال افراد با اشیا به صورت غیرواقعی، رویا
 ماند.سالم می سنجیشخصیت یا مسخ واقعیت، واقعیت

 اسکیزوفرن خودکشی است. بیماران میر و مرگ اصلی عامل« صحیح است. 4گزینه » .12

 ویژگیهای اختالل اوتیسم است.   از گزینشی،فزون « صحیح است. 4گزینه » .13

ح احساس بدتری دارند، و وقتی  ی هیجانی در افسردگی است. عموماً افراد افسرده هنگام صبترین و فراوانترین نشانهغم برجسته« صحیح است. 4گزینه » .14

ها اضطراب نیز اغلب در افسردگی وجود دارد. فقدان مسرت، از بین رفتن شود. همراه غم احساسرسد که خلق آنها اندکی سبک میشود، به نظر میروز سپری می
 ی جاذبه ندارند. عالقگی هم وجود دارد. و باالخره حتی کارکردهای زیستی، نظیر خوردن و میل جنسشادی زندگی، بی

شود  کند: رفتار ضداجتماعی که به طور نامناسبی برانگیخته میستیز ذکر میسه دسته ویژگی برای افراد جامعه ی کلکلیهارو « صحیح است. 2گزینه » .15

های گذشته، نبود هرگونه احساس  خالفکاریفقدان شرم یا ندامت برای  نارسایی هیجانی. و  هدف و تکانشی(؛ فقدان وجدان و احساس مسئولیت نسبت به دیگران؛)بی
اند. از این رو  بهرهستیز است. آنها از قابلیت اهمیت دادن به حقوق دیگران کامالً بی های افراد جامعهترین ویژگیسرافکندگی برای اقدامات فوق العاده بد، یکی از رایج

اعتنا هستند. آنها حساس عشق ورزیدن و دلبستگی مستمرند و نسبت به اعتماد، مهربانی یا محبت بی کشی متمایل است. آنها فاقد اروابط آنها کامالً سطحی و به بهره
 اند سوء استفاده کنند.رحمی از کسانی که به آنها اعتماد کردهتوانند با بیگویند و میشرمانه دروغ میبی

ترین تحوالت در منتشر شد. انقالبی 1994در سال  (DSM-IV)چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی « صحیح است. 3گزینه » .16

های تشخیصی بود. این تغییرات عبارت بودند از: استفاده از مالک 1980نظام تشخیصی، انتشار سومین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی در سال 
طرف داشت و تأکید شناسی موضع بیهای سبباختالالت روانی، نظام تشخیصی چند محوری، اتخاذ رویکرد توصیفی در تشخیص که نسبت به نظریهصریح برای 

 بیشتر بر سودمندی بالینی نظام تشخیصی.

درصد افراد  98تا  95پریشی در رو زبان ی چپ افراد راست دست قرار دارد، از اینی کارکردهای زبان در نیمکرهقسمت عمده« صحیح است. 1گزینه » .17

  ی پیشانی به نام منطقه شود که در قسمت قطعهی چپ است. گفتار عمدتاً توسط نورونهایی کنترل میی آسیب وارده به نیمکرهراست دست تقریباً همیشه در نتیجه
ین بیماری، درک و فهم زبان معموالً کم و بیش سالم است اما گفتار پرزحمت،  شود. در چنقرار دارد. آسیب به این منطقه موجب بروز مشکالتی در بیان می بروکا 

شود. آسیب وارده به این منطقه موجب  نامیده می ورنیکهی گیرد که منطقهمیی پیشانی چپ صورت درک گفتار در قسمتی از قطعه دار و غیردستوری است. سکته

شود و به  رود. بیمار از نظر درک یا فهم گفتار دچار مشکل میاین حالت توانایی شنیدن صداهای غیرگفتاری از دست نمیشود که معموالً در پریشی دریافتی میزبان
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ب به  شود. این اختالل گفتار برخالف اختالل بیماران مبتال به آسیتواند دستورات را دنبال کند. خود گفتار نیز مطابق با نارسایی فهم دچار آشفتگی میهمین خاطر نمی
ی  شود، یعنی کاهش شدید در تأمین خون برای منطقه شود. این آسیب معموالً در اثر سکته ایجاد میی بروکا با گفتار روان و از لحاظ دستوری درست مشخص میمنطقه

پریشی بروکا غالباً با ضعف رد. عالوه بر این زبانی دریافت گفتار قرار دای تولید گفتار در جلوی منطقهورنیکه. طبق اصل حرکتی ـ در جلو ـ حسی ـ در عقب ـ منطقه
ی کالسیک  ی عصبی که نمونهی ورنیکه ارتباط مستقیمی نیز وجود دارد. آسیب وارده به این ناحیهی بروکا و منطقهیا فلج در سمت چپ همراه است.// بین منطقه

 پریشی رسانشی نام دارد.شنوند کلمه به کلمه تکرار کنند حالتی که زبانکه می هایی راتوانند جملهنشانگان قطع ارتباط است؛ این بیماران گاهی نمی

 باشند. می داروهای محرک ADHD درمان برای رایج داروهای ترینمناسب « صحیح است. 1گزینه » .18

 ظاهراً   و  نموده  مالمت  را  خود  و  طلبندمی  پوزش  و  کرده  عذرخواهی  کنندمی  ادا  که  ایجمله  هر  در  که  هستند  افرادی  افراد وسواسی،« صحیح است.  1گزینه » .19

 دهند.می  نشان فروتن و متواضع فردی

 شود.می صرع کوچک دیده در بیشتر  ای،ثانیه چند هوشیاری در اختالل « صحیح است. 2گزینه » .20

 شود.می سندرم کورساکف دیده اختالل در بیشتر "افسانه پردازی" و "حافظه دادنازدست"« صحیح است. 4گزینه » .21

ی شرایط زندگی روزمره، وقایع و تعارضات است. عالئم این اختالل ممکن است نوسان  این اختالل شامل نگرانی مفرط درباره« صحیح است. 4گزینه » .22

در حوزه های مهم  داشته و با سایر اختاللهای طبی و روانپزشکی همپوشانی داشته باشند. کنترل اضطراب دشوار است، فرد احساس ناراحتی کرده و دچار مشکالتی
اضطراب مفرط و دائمی است.   GADهای اضطرابی وجود دارد. خصوصیت اصلی گیر آگاهی کمتری از سایر اختاللدر مورد اختالل اضطراب فرازندگی می شود. 

شود و در این اختالل نگرانی با تعدادی عالئم فیزیولوژیک همراه است، از جمله تنش حرکتی، پرکاری دستگاه خودکار و گوش به زنگی  نگرانی مزبور به سختی مهار می
شدن تنفس، تعریق مفرط، تپش قلب قراری، سردرد. تظاهرات شایع پرکاری دستگاه خودکار شامل کوتاه: لرزیدن؛ بیشامل ترین تظاهرات تنش حرکتیشناختی. شایع

گ، و همواره کند که نگران و تنیده، گوش به زناز نظر هیجانی فرد احساس می .است  پذیری و از جا پریدنو عالئم مختلف گوارشی است. گوش به زنگی تحریک 
کند: عرق  داند آن چیست. از نظر جسمانی، فرد واکنش اضطراری مالیم و مزمنی را تجربه میبدخلق است. از نظر شناختی فرد انتظار چیز وحشتناکی را دارد ولی نمی

ی گریختن یا از نظر رفتاری او همیشه آماده هستند. کند و دستانش معموالً نمناکاش معموالً ناراحت است، احساس سرما میافتد، معدهکند، قلبش به تپش میمی
   مخفی شدن است.

رویی، پرش افکار، کاهش خواب، افزایش اعتماد به نفس و افکار  در بیمارانی که خلق باالیی دارند )یعنی در مانیا(، گشاده « صحیح است.2گزینه » .23

 شود.بینانه دیده می خودبزرگ

های خوب اختالل اسکیزوفرنی  پیش آگهی  ...  و  افسرگی(  )مخصوصاً  عالیم اختالل خلق،  شروع حاد،  عالیم مثبت،  گامآغاز دیر هن« صحیح است.  1گزینه » .24

 هستند.

است واجد انبساطی بی حد و مرز و نامتناسب است و هر فعالیتی به ایجاد لذت وافر و  مانیاگستره آشفتگی شخصی که دچار حالت  « صحیح است.  1گزینه » .25

را معموالً واجد فعالیت افراطی و  مانیکنیازمند تحریک پذیری دائم و مصاحبت دیگران هستند. رفتار افراد  مانیکشادی وی منجر می شود. در قلمرو انگیزشی، افراد 
ی افکار متعدد و هیجان انگیز خود را به طور  تار آنها معموالً بسیار سریع، شتاب زده و گاهی نامنسجم است، چرا که سعی دارند همهیا »فزون کنشی« دانسته اند. گف

و احساس  است مانیای « توصیف می شود. برون ریزی هیجانی مهار نشده از ویژگی های بارز گسترهگریز افکاری گفتار با اصطالح »این ضابطه همزمان بیان کنند.
در قلمرو شناختی نیز بارز است، چرا که احساس وجد، سرعت عمل و شتابزدگی،    مانیکشادی و لذت وافر بیمار با رویدادهای کنونی زندگی وی تناسبی ندارد. ضعف افراد  

بل مالحظه و کاهش خواب مواجه هستیم. سن متوسط  بیش از آن است که بتواند پیامدهای اعمال خود را در نظر بگیرد. و در قلمرو جسمانی با احساس نیرومندی قا
مشخصه اختالالت خلقی آشفتگی خواب است، مشخصه مانیا کاهش نیاز به خواب است. در بیماران دچار اختالل   سالگی است. 20در حدود  مانیکی بروز گستره

 دهد.قطبی موقتا افسردگی را تخفیف میتواند سبب بروز مانیا شود و در افراد دچار اختالل یک محرومیت خواب می  Iدوقطبی 

 « صحیح است.  4گزینه » .26

مشخص را برای   عالمت بنیادین )یا اولیه( های روانی، چند اش درباره گسیختگی: بلولر برای توضیح نظریه Aچهار « صحیح است. 1گزینه » .27

بلولر  .  (Ambivalenceدودلی )،  (Autismدر خودماندگی )،  (Associationsاختالل تداعی )،  ( Affectsاختالل در حاالت عاطفی )  اسکیزوفرنی ذکر کرد:

 .دانستهای اصلی دمانس زودرس میباشد که کرپلین آنها را شاخصهها میها و هذیانهم قائل بود که شامل همان توهم  عالئم فرعی )ثانویه( یک سری 

است.    هنژندی و روانپریشی قرار دارند و مشخصه آنها ناپایداری حالت عاطفی، خلق، رفتار، روابط و خودانگاراین بیماران در مرز روان « صحیح است.  3گزینه » .28

پاول هوخ آن را نوروتیک )که  اسکیروفرنی شبه(، وضع کردهلن داچ که آن را )انگاری شخصیت، اسکیزوفرنی موقت عبارتند از:  مرزیاختالل شخصیت ای دیگر هنام
های شخصیت، از جمله ناپایداری در انواع زمینه این اختاللاصلی  ویژگی .(رفت بکارجان فُرش که توسط اختالل منش سایکوتیک )، و و فیلیپ پولیتن وضع کردند(

دهند که  یروابط بین فردی، رفتار، خلق و خودانگاره است. تشخیص اختالل شخصیت مرزی شایعترین تشخیص اختالل شخصیتی است. شواهد تجربی خبر از آن م
کاوت، بینش نسبت به دیگران و احساسات آنها برخوردار است. او بویژه نسبت  ذ ،شخص مبتال به اختالل شخصیت مرزی، فرد بااستعدادی است. او از استعداد غیرعادی
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خورده در کودکی است به این نوع شیء شکست -ی خودکنند که رابطهپردازان جدید »خود« احساس میهای ظریف غیرکالمی کامالً حساس است. نظریهبه تفاوت
 برند. م دفاعی به نام همانندسازی فرافکنانه را وصف کرده است که بیماران مرزی به کار میاتوکرنبرگ مکانیس انجامد.بزرگسالی میدر ناپایداری 

 اجتماعی رابطه معکوس دارند.  موقعیت با جسمانی اختالل « صحیح است. 3گزینه » .29

 ند. روانی دار  ءاختالالتی گفته می شود که عالیم جسمانی با منشا  به سایکوسوماتیک اختالالت« صحیح است. 4گزینه » .30

 سایکوتیک توهمات شنیداری و پس از آن توهمات دیداری هستند.   بیماران در توهم نوع ترینشایع« صحیح است.  2گزینه » .31

 « صحیح است. 1گزینه » .32

 دارد.  بیشتری سنخیت خلقی هایپریشیاز میان گزینه های مطرح شده با روان  اسکیزوفرنیا اختالل بالینی نظر نقطه   از« صحیح است. 3گزینه » .33

شود  کند: رفتار ضداجتماعی که به طور نامناسبی برانگیخته میستیز ذکر میسه دسته ویژگی برای افراد جامعه ی کلکلیهارو « صحیح است. 2گزینه » .34

های گذشته، نبود هرگونه احساس  خالفکاریفقدان شرم یا ندامت برای  نارسایی هیجانی. و  هدف و تکانشی(؛ فقدان وجدان و احساس مسئولیت نسبت به دیگران؛)بی
اند. از این رو  بهرهستیز است. آنها از قابلیت اهمیت دادن به حقوق دیگران کامالً بی های افراد جامعهترین ویژگیسرافکندگی برای اقدامات فوق العاده بد، یکی از رایج

اعتنا هستند. آنها حساس عشق ورزیدن و دلبستگی مستمرند و نسبت به اعتماد، مهربانی یا محبت بی کشی متمایل است. آنها فاقد اروابط آنها کامالً سطحی و به بهره
 اند سوء استفاده کنند.رحمی از کسانی که به آنها اعتماد کردهتوانند با بیگویند و میشرمانه دروغ میبی

 است.  دانسته «ررفتا تدریجی  تجربی تحلیل» منزله به  را ری، تشخیص« صحیح است. 2گزینه » .35

 . است شده روانشناس به  بیمار مراجعه  علت که ای بالینی، بیماری  روانشناسی در اصلی تشخیص از منظور« صحیح است. 4گزینه » .36

  پارانوئید،  شخصیت اختالالت الف: اند: گروهشده بندیدسته  گروه  سه  به  توصیفی هایشباهت  اساس بر شخصیت اختالالت« صحیح است. 3گزینه » .37

 ضداجتماعی، شخصیت اختالالت ب: گروه .رسندمی نظر به نامتعارف یا غریب و عجیب اغلب اختالالت این به مبتال افراد. شودمی شامل را اسکیزوتایپی و اسکیزوئید
 جو، دوری شخصیت اختالالت ج:  گروه .رسندمی نظر به نامنظم یا هیجانی نمایشی، اغلب اختالالت این به  مبتال  افراد. شودمی شامل را خودشیفته  و نمایشی مرزی،
    .رسندمی  نظر به بیمناک یا مضطرب اغلب اختالالت این به  مبتال  افراد. شودمی شامل را جبری -وسواسی و وابسته،

 دارند.  بیشتری مشترک در آشفتگی در روابط بین فردی، وجه  شخصیت اختالالت انواع« صحیح است. 1گزینه » .38

 باشد.می  بیماران در احساس -رفتار -میان فکر گسیختگی بیانگر   «اسکیزوفرنیا» اصطالح بلولر  نظر  از« صحیح است. 3گزینه » .39

 دارد. پایین اقتصادی -اجتماعی وضعیت با مشخصی شیوع اختالل سلوک ارتباط« صحیح است.  3گزینه » .40

ها را میشنوند. در هذیان القای فکر شود و سایر افراد آنبیمار مدعی است افکار او با صدای بلند پخش میدر هذیان انتشار افکار صحیح است. « 3» گزینه .41

دهد. و در هذیان تحت کنترل بودن تصور  ها نسبت میکند فکر خاصی به مغزش القا شده است. در هذیان انتساب معنای خاص و عجیبی به افراد و پدیدهفرد تصور می
   ها و... است. نترل افراد یا سازمانکند تحت کمی

ها به منظور تحریک  فعالی آن های آرامبخش استفاده کنیم بیشی تحریک این کودکان باالست اگر از دارو از آنجایی که آستانه صحیح است.« 3» گزینه  .42

 های محرک استفاده میکنیم.خود باالتر میرود؛به همین دلیل از دارو

نفرین مدت زمان بیشتری در بدن   شوند نوراپینفرین باعث می نوراپی ی کنندگان عصبی از طریق به تعویق انداختن تجزیه نعمصحیح است. « 3» گزینه  .43

 بماند و خلق فرد را در سطح باالتری نگه دارد. 

های مختلف خواندن با تمرکز بر توجه  مؤلفههای جبرانی برای کودکان دچار اختالل خواندن بر آموزش مستقیم بیشتر راهبردصحیح است. « 3» گزینه  .44

 کودک تأکید دارند.

ترین اختالل روانشناختی کودکان است که  این دو اختالل از بسیاری جهات شبیه یکدیگرند. اختالل درخودماندگی )اوتیسم( وخیمصحیح است.  «  2»  گزینه  .45

ها پس از یک سالگی و حتی دو سالگی  وح نابهنجارند در حالیکه در برخی دیگر نابهنجاریشود. برخی کودکان درخودمانده به وضبر اساس بروز زودرس آن مشخص می
در سندرم هلر   اند.شود اما همواره آغاز آن قبل از سه سالگی است. نکته قابل توجه در این اختالل این است که مبتالیان هیچگاه به طور کامل بهنجار نبوده آشکار می 

 دارند.  یبهتر یزبان یهامهارت یستیککودکان نسبت به کودکان اوت ینابین میروند اما تا پیش از شروع این اختالل، های مکتسب قبلی از مهارت

شود.  ارتباطات اجتماعی است و تأخیر زبان دیده نمیی بر خالف اختالل اوتیسم، در کودک مبتال به آسپرگر آسیب اصلی در حوزه صحیح است. «  1» گزینه .46

 زبانی است.  هایترین نشانه کودکان در خودمانده )اوتیسم( اختاللاصلیدر حالیکه از 

اسکیزوفرنی کاتاتونیک: ویژگی برجسته آنها رفتار حرکتی است که یا به شدت انگیخته یا کامالً منجمد و بی حرکت است و امکان  صحیح است.  «  2»  گزینه .47

های مرگ و تخریب  این تجربیات گاهی پیرامون هذیان   این بیماران است.انعطاف پذیری مومی شکل مشخصه این دو حالت در نوسان باشد. حالتی به نام  دارد گاهی بین
   کنند که هرگونه حرکت آنها، فاجعه عظیمی در پی خواهد داشت.است و بیماران احساس می 

   است. )مخصوصا اختالل اضطراب فراگیر(شناختی ترس و اضطراب های الوقوع یکی از مؤلفه  انتظار آسیب قریبصحیح است. «  4» گزینه .48
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پیشانی، که برای توجه، انگیزش و برنامه ریزی و سازماندهی رفتار  هایساختار مغز در بیماران اسکیزوفرنی:  نابهنجاری قطعهصحیح است. « 1» گزینه .49

و جمجمه کوچکتری از افراد بهنجار دارند. کاهش گنجایش حافظه در اسکیزوفرنی مربوط به   های پیشانی به عالوه مخقطعه 2اهمیت دارند.بیماران اسکیزوفرنی تیپ 
های افراد بهنجار است. بعالوه  های بیماران اسکیزوفرنیک بسیار بزرگتر از بطن های مغز. بطن نابهنجاری در اندازه و تناسب بطن  ،های قطعه پیشانی استنابهنجاری

   ها در مغز بیماران اسکیزوفرنی.تباهی نورون . های سمت راست بسیار بزرگتر استماران از بطناین بیهای سمت چپبطن

  گیرد. یکی دیگر از مشکالت جای تبیین مشکل را می ها توصیف نشانه ی ن است که چرخه ای اییکی از مشکالت رویکرد طبقه صحیح است. « 3» گزینه .50

 کمّی اختالل است. ی این رویکرد نادیده گرفتن جنبه

آورد کلی شخص که از مذهب اتخاذ کرده است؛ یعنی در ارتباط با موجودی متعالی )قدسی( گیری مذهبی : رویتعریف جهتصحیح است. « 3» گزینه  .51

بارتند از: جهت گیری مذهبی درونی،  ز اعتقادات ، اعمال و تشریفات خاص را در زندگی دارد. از نظر الپورت دو نوع جهت گیری مذهبی وجود دارد که عامجموعه ای 
ای فردی با جهت ، مذهب بربنابراین .در واقع یک تعهد انگیزشی فراگیر است ،ی شده است. جهت گیری مذهبی درونیی دروناگیر و دارای اصول سازمان یافتهکه فر

، که امری است خارجی و  جهت گیری مذهبی بیرونی  . ار خارجی اوستی تمام تفکرات و حاالت و رفتدی است که برانگیزاننده و سرچشمهتعه  ،گیری مذهبی درونی 
ن فرد از نام مذهب،  ون گرایانه روشی است که بر اساس آگیرد. جهت گیری مذهبی برابزاری که برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار می 

در ارتباط با باورها و ارزش های مذهبی مملو   افراد دیندار درونی، عمیقاً  .ارضای نیازهای مختلف خود استفاده میکندحرکات مذهب و در مجموع از کل مذهب به منظور  
د  هدف زندگی و اراده برای معنادار شدن آن. نتیجه اینکه افرا :لعاده ای با دو جزء همبستگی دارددینداری درونی به طور فوق ا .از فداکاری و از خود گذشتگی هستند

ن را از  نمی شود آبه اعتقاد الپورت مذهب امری درونی است و  ،به زندگی پرمعنا و هدفدار توجه میکنند را برای داشتن هدف پیروی میکنند و دیندار درونی که مذهب
د  وجو ،یعنی مذهبی که  حیات  فرد . ، نگهداری و حفظ سالمت روانی استمراقبت ،ی داشتن یک جهت گیری مذهبی درونینتیجه ی طبیع .خارج به فرد عرضه کرد

 ن بستگی دارد.فرد، زندگی فرد و زیست فرد به آ

از آنجا که نفس نفس زدن )هیپرونتیالسیون( همراه با حمله پانیک ممکن است با برخی از عالئم حمله نظیر سرگیجه و ضعف صحیح است. « 3» گزینه  .52

های پانیک، آموزش نحوه مهار کردن میل به نفس زدن است. پس از اینکه بیمار این آموزش را دید، حمله رابطه داشته باشد، یکی از رویکردهای مستقیم برای مهار
زدن در درون یک کیسه پالستیکی و دستیابی به حالتی شبیه  زنی خود در حین حمله پانیک به کار ببرد )مثال با نفس نفستواند فن مذکور را برای مهار نفس نفسمی

 حمله پانیک(.حالتش در هنگام 

های عملی. های فکری و وسواس ایم: وسواسشود که نام آن را از آنها گرفتهعملی از دو جزء تشکیل می  –اختالل وسواس فکری  صحیح است.  «  1»  گزینه .53

کردن آنها بسیار دشوار  کنار گذاشتن یا کنترلکنند، اغلب نفرت انگیزند و های تکراری هستند که هشیاری را اشغال میهای فکری، افکار، تصورات یا تکانهوسواس
داند که این افکار زاییده ذهن او هستند و از خارج به او  های شدید درباره مشکالت زندگی واقعی نیستند. فرد مبتال به وسواس فکری میاست. این افکار صرفا نگرانی

ها شامل تشریفات مقرراتی ) مثل شستن دست یا وارسی( یا  شود. این وسواساسی داده میهایی هستند که به افکار وسوهای عملی پاسخاند. وسواستحمیل نشده
کند مجبور به انجام آنها در پاسخ به وسواس فکری است. هدف وسواسهای عملی صدای کلمات( هستند که شخص احساس میاعمال ذهنی )نظیر شمردن یا تکرار بی

گونه ارتباط منطقی با آنچه قرار است از آن پیشگیری شود نداشته  ز رویدادهای هولناک است؛ با این حال، این اعمال هیچگیری یا کاهش پریشانی و یا جلوگیری اپیش
ار  های فکری با ابعاد بالینی را از افکهای  عملی نیز مبتال هستند. چه چیزی وسواسهای فکری، به وسواسو به وضوح افراطی هستند. عموما، افراد مبتال به وسواس

های برند، وسواسهای فکری ناراحت کننده و ناخوانده هستند و به هشیاری هجوم میکند؟ برای این امر سه شاخص وجود دارد: وسواسضرر متمایز میتکراری بی
 های فکری بسیار دشوار است.  گیرند، نه از موقعیت بیرونی، کنترل کردن وسواسفکری از درون سرچشمه می

می تواند با برخی اختالالت شخصیت همراه باشد. با توجه   2محسوب می شود که در محور  1اختالل دوقطبی از اختالالت محور ست. صحیح ا«  1»  گزینه .54

که تواند با دو قطبی همراه باشد اختالل شخصیت مرزی است که می 2به منطق اختالل دو قطبی مبنی بر عدم ثبات خلقی در این گونه افراد بیشترین اختالل محور 
 ویژگی اصلی آن عدم ثبات و آشفتگی در هویت و خودپنداره است. 

حد اقل یک دوره خلق شیدا به مدت یک هفته وجود دارد. اگرچه بیشتر مبتالیان دوره افسردگی را  :1 اختالل دو قطبی نوع« صحیح است. 4گزینه » .55

های افسردگی در انجامند. دورهماه به طول می  6تا  3های شیدایی بدون درمان بین دوره.کنندمی کنند ولی بعضی از آنها فقط دوره شیدائی را تجربه هم تجربه می 

در این نوع بیش از یک دوره افسردگی شدید وجود دارد. در صورتی که شدت خلق  : 2 اختالل دو قطبی نوعکنند. ماه ادامه پیدا می 12-6صورتی که مداوا نشوند 

 .شودنامیده می (Hypomania) نام شیدائی خفیف  شیدایی کم است. این نوع به

بی مفید بوده. تجویز « صححیح اسحت. 3گزینه » .56 تهایی عـص روتونین در درمان پراـش ی بازجذب ـس اـص ردگی از جمله مهار کننده های اختـص د افـس داروهای ـض

 .داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب یکی از مولفه های درمان اختالالت خوردن است

نجش گزینه  « صححیح اسحت.  3گزینه » .57 ازمان ـس وال ـس فانه در مورد این ـس وال مطرح کرده که با توجه به معیار  1متاـس خ ـس را در کلید اولیه به عنوان پاـس

ی این اختالل در خیـص د.   5DSM تـش کیزوافکتیواین گزینه کامال غلط می باـش انه در اختالل اـس کیزوفرنی با هم روی میهای مرحله فعال دوره خلقی و نـش دهند اـس

 شود.های خلقی برجسته، قبل یا بعد از آن واقع میها یا توهمات بدون نشانههفته هذیان 2 حداقل و
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ز ـضابطه اـصلی هیپوکندریا )خودبیمارپنداری(، ترس از ابتال به یک بیماری جدی و یا فکر ابتالی به آن براـساس تفـسیر اـشتباه آمی« صححیح اسحت.  4گزینه » .58

توانند هیچگونه اختالل جـسمانی را که کامالً با دلمـشغولی های فرد مطابقت داـشته باـشد، تـشخیص ی بدنی اـست، درحالیکه معاینه ها نمییک یا چند عالمت یا نـشانه
 دهند.

 .شده استاضافه  DSM-5 وجود نداشت و این تشخیص در IV-DSM اختالل ذخیره کردن )احتکار( در « صحیح است. 1گزینه » .59

 .نظریه صفات و آمادگی شخصی موضوعاتی هستند که در نظریه آلپورت مطرح شده اند« صحیح است. 4گزینه » .60

های شناسان بالینی مختلف، پاسخیکی از منابع خطا در مصاحبه بالینی واریانس بیمار است؛ یعنی بیمار به سؤاالت مشابه روان « صحیح است. 1گزینه » .61

 کند.ها رفتارهای متفاوتی میدهد یا در برابر آن می متفاوتی 

. "های باز شروع کنندکنندگان باید مصاحبه را با پرسش مصاحبه"کند. دار خودکاوشگری مراجع را تشویق می روش کمتر ساخت« صحیح است. 1گزینه »  .62

 ها را بیان کنند.اختار خارجی، درک از خود را سازمان دهند و آن جویان با کمترین سشود درمان های باز پاسخ آن است که سبب می یک مزیت مهم پرسش

کرد های غیررهنمودی به بیان دیگر گفتن است. کارل راجرز نام این راهبرد را انعکاس گذاشته بود و تأکید میدیگر از تاکتیک« صحیح است. 1گزینه »  .63

 دهد.ورد تأکید قرار میانعکاس عالوه بر بازگویی سخنان مراجع، احساسات مراجع را نیز م

دهد: گر مشکل را از سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار می برای مورد سوال قرار دادن باورهای غیرمنطقی ،درمان « صحیح است.  1گزینه » .64

دهد کند و به او نشان می عقایدش می غیرمنطقی بودندهد، مراجع را متوجه هایی که مکرر انجام میگر با استفاده از تفسیرها و مواجههدرمان درمان شناختی:

 که چرا و چگونه او به این حالت درآمده است. 
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 ت یشخص سنجش: هفتم فصل

 

 است؟ کدام افراد، یروان یازهاین یبررس یبرا آزمون نیترمناسب  -1
  (TAT)  موضوع افتیاندر آزمون( 2         رورشاخ جوهر یهالکه  آزمون( 2
3 )   MMPI                                                  4 )                         NEO 

 کدامند؟ رورشاخ تست به یآزمودن یهاپاسخ  یاصل قسمت  چهار -2
 بودن  یابتکار ای یعموم -کننده نییتع -زمان( 2          بودن  یابتکار ای یعموم -محتوا -زمان -مکان( 1
 ی ابتکار ای یعموم -محتوا -کننده نییتع -مکان( 4        بودن یابتکار ای یعموم -هاکننده نییتع -مکان -زمان( 3

 است؟  بهنجارنا  رفتار  و شده  ف یتحر یهاپاسخ  نشانگر  ،یآ ی پ ام ام  یتیشخص پرسشنامه اسی مق کدام نمره -3
1 )K  2 )F 3 )MA    4 )Hs 

 :که رود یم  کار به ییهاپاسخ  به اشاره یبرا ید ید رورشاخ آزمون یگذار  نمره در -4
 .اندشده ادراک  یعاد ریغ اریبس اتییجز اساس بر( 2 .اندشده  ادراک ی روشن و وضوح علت به  کارت از یقسمت ادراک  براساس( 1
 . اندشده ادراک ها لبه از ی بزرگ بخش   براساس( 4 .اندشده ادراک ها لکه کنار و ها لبه  براساس( 3

 است؟ شده  ساخته تیشخص یعامل پنج یه ینظر یمبنا بر ریز یهاآزمون از کیکدام  -5
 NEO یتیشخص پرسشنامه( 2                              لونیم یتیشخص پرسشنامه( 1
 MMPI-2  یتیشخص پرسشنامه (4                             زنکیآ یتیشخص پرسشنامه( 3

  از کیکدام  از او  دی کش باشد  داشته  فرق او با  ت یموقع و جنس  سن، لحاظ  از که  را  یگری د دفر خانواده،  میترس تست  در کودک  چنانچه -6

 است؟ کرده استفاده یدفاع یهازم یمکان
 یرو واپس( 4                    ییجاهبجا( 3                        فرافکن( 2                         انکار (1

 سنجد؟ یم  آزمون سواالت به ییگوپاسخ  در را یجیگ و یدقتی ب زانیم  ریز یهااسیمق از کیکدام  MMPI آزمون در -7
 D( مقیاس F 4( مقیاس K 3( مقیاس L 2مقیاس ( 1

 است؟ برخوردار یباالتر ییا یپا و ییروا از یتیشخص آزمون کدام  -8
1) TAT                      2 )3  رورشاخ)MMPI                      4 )فرافکن یهای نقاش 

 است؟  کدام ینیع یتیشخص آزمون نیترمصرف  پر -9
 لونیم( 4                       رورشاخ( 3               نئو( 2                   سوتا نهیم (1

 است؟  مرتبط نئو یتیشخص  پرسشنامه طهیح کدام با یشناسیی با یز جنبه -10
 یی گراتجربه ( 4                    ییبرونگرا( 3                       تیجد( 2                     موافقت (1

 دارد؟ یشتر یب  تیاهم مولفه کدام رورشاخ، آزمون یگذارنمره در -11
 هاپاسخ  بودن یتکرار ای نو( 4                         محل( 3                         محتوا( 2             هاکنندهنییتع (1

 ساخت؟ را TAT آزمون یاه ینظر چه اساس بر یمورا یهنر -12
 پرس -اجیاحت( 4   یمراتب سلسله یازهاین یتئور( 3    پاسخ و زهیانگ یتئور( 2            ی شناس پیت( 1

 شود، یم  یمتفاوت یهایریگم یتصم و های نیب شی پ رند،یگیم  نمره کی یوقت یحت گروه دو یاعضا مورد در آزمون کی اساس بر یوقت -13

 .است آزمون.............. . دهنده  نشان مسئله نیا
 موارد همه( 4                     یریسوگ( 3                   اعتبار عدم( 2                ییایپا عدم (1

 است؟  کدام هاآزمون ساختن در عامل لیتحل  کردیرو یخ یتار  یهانمونه نیبهتر -14
 وودورث پرسشنامه( MMPI            4 آزمون( 3          لفوریگ  نامه پرسش( 2                  نئو آزمون (1

 دارد؟ قرار هاتست  از گروه کدام شمار  در خانواده میترس آزمون -15
 یریتصو تست( 4           یادراک یهاتست( 3         یکارآمد یهاتست( 2         فرافکن یهاتست (1

  است؟ «MMPI» مالک کدام مثبت صورت  به خود یمعرف و یروان مشکالت کردن انکار به فرد شیگرا -16
1 )L 2 )D  3 )F 4 )K 
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 کرد؟  استفاده توانی م  ندیآیم  یپ  در که ییهاتست از کیکدام  از مراجع  کی  ت یشخص یبررس یابر -17
 خانواده  میترس تست(  4        کهس یهامکعب  تست( 3              پرتئوس تست( 2              نگیتاپ تست (1

 شود؟ یم  بسته  کار به  یبندطبقه  نظام کدام اساس بر MMPI پرسشنامه -18
 ی ا مقوله( 4               یشناس ختیر( 3                 یمحور چند( 2                       یابعاد (1

 رند؟یگیم  قرار فرافکن یهاآزمون گروه در ریز یهاآزمون گروه از کیکدام  -19
1 )MMPI، TAT، گشتالت، -بندر رورشاخ،( 2     گشتالت -بندر  ،یزوند تست TAT، یناکام مصور تست   
3 )MMPI، بک  یافسردگ تمام، مه ین جمالت آزمون( 4           ونگی یتیشخص یهاپ یت آزمون 

 : که هستند ییهاآزمون فرافکن یهاآزمون -20
 . است کرده تجربه یآزمودن قبال که هستند ییهامحرک یدارا( 2   د.دهنی م هیارا را مشخص یهامحرک( 1
 .است یآزمودن یشناخت یهاجنبه یریگاندازه  آنها، یاصل هدف ( 4   ت.اس نامشخص و مبهم آنها یمحتو( 3

 است؟ ترحساس یروان یفشارها و هاجانیه  ازها، ین یریگاندازه به  نسبت ریز یهاآزمون از کیکدام  -21
    زنگیآ یتیشخص پرسشنامه( 2                                           موضوع افتیاندر( 1
 سوتا  نهیم یتیشخص یوجه  چند پرسشنامه (4                                               گشتالت بندر( 3

 رود؟ی م  بکار ریز اختالالت از کیکدام  سنجش  یبرا زونگ یخودسنج آزمون -22
 ایمیکلوتیسا( 4                     یافسردگ( 3                           ایمان( 2              ویزوافکتیاسک (1

 رود؟ی نم کار به فرافکن آزمون عنوان به ریز یهاآزمون از کی کدام -23
 نه یب  استنفورد آزمون( 4           رورشاخ آزمون (3   موضوع افتی اندر آزمون( 2            گشتالت بندر آزمون( 1

 شد؟  مطرح یکس چه  توسط افتهیتراز نمره و فکنفرا یهاآزمون -24
 گالتون  سیفرانس( 4             تانیر -دیهالست( 3                          وکسلر( 2                     فرانک (1

 است؟  اسیمق چند یدارا MMPI آزمون -25
1 )8 2 )10 3 )12 4 )16 

 کرد؟ مطرح ت یشخص ی ابیارز یبرا یابزار عنوان به را یفرافکن یهاروش از استفاده بار نیاول یبرا یکس چه -26

 رورشاخ هرمان( 4                  یمور یهنر( 3               اشترن امیلیو( 2        گالتون سیفرانس (1

 :فرافکن یهاآزمون  با سهی مقا در ینیع یهاآزمون -27
 .هستند یفرد یهاتفاوت  نیمب شتریب( 2           .                      دارند یذهن جنبه شتریب( 1
 .برخوردارند یشتریب  یعلم دقت و صحت از( 4       .     برخوردارند یکمتر یعلم دقت و صحت از( 3

 افت؟ی  دست  تیشخص  سطح در  ریتفس و صیتشخ یبررس به توانیم  ریز یهاآزمون از ک ی کدام از استفاده  با -28
 خانواده  میترس تست( 4          پرتئوس تست( 3    بلوک یگلیو تست( 2 کهس یها مکعب تست (1

 رد؟یگیم  قرار هاتست  از گروه کدام شمار  در خانواده میترس  تست -29
 یآمد کار( 4                          فرافکن( 3            یحرکت -یروان( 2                        یادراک (1

 ست؟ی چ به مربوط  حرکت« و رنگ» میمفاه رورشاخ آزمون در -30
 جیرا یهاپاسخ( 4                 ادراک محل( 3               کننده نییتع( 2                     یمحتو (1

 ستند؟ ین یت یشخص  یعامل پنج  مدل یاصل  یتی شخص عوامل ءجز  ریز یتیشخص  صفات از کی کدام -31
 یی گرا تجربه ( 4                  بودن رایپذ( 3               یرنجور روان( 2               یبازدار عدم (1

 است؟  چند  رورشاخ آزمون یهاکارت  تعداد -32
1 )10 2 )12 3 )15 4 )20 

 است؟ چند TAT  آزمون یهاکارت  تعداد -33
1 )20 2 )25 3 )30      4 )31 

 رد؟یگیم  قرار رورشاخ آزمون یهایکدگذار از دسته کدام در  کامل، انسان پاسخ دادن -34
 عام پاسخ( 4                         محتوا( 3                ادراک محل( 2            هاکننده نییتع (1
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 باشد؟ینم تیشخص  یعامل پنج  ه ینظر یاصل عوامل  ءجز ریز موارد از کیکدام  -35
 ییجوی برتر( 4             یریپذتوافق ( 3 ییگراوجدان ( 2    تازه تجارب  یبرا اقیاشت (1

 شود؟یم  مشخص بهتر TAT تست  در ریز موارد از کی کدام -36
 یماریب عالئم شدت( 4                یادراک اختالل( 3                      تفکر  فرم( 2         تعارض یهاحوزه (1

 هستند؟  یرنگ کامل طور به رورشاخ  آزمون کارت چند -37
 پنج( 4                           چهار( 3                           سه( 2                           دو (1

 است؟  شده نیتدو یاجامعه و یژگیو چه سنجش یبرا ا ی فرنیکال یروان پرسشنامه -38
   بهنجار جامعه در یفرد انیم داریپا یتیشخص صیخصا( 2      ینیبال جامعه در یفرد انیم داریناپا یتیشخص صیخصا( 1
 ینیبال جامعه در یفرد انیم داریپا یتیشخص صیخصا( 4    بهنجار جامعه در یفرد انیم داریناپا یتیشخص صیخصا( 3

 است؟ یژگیو چه یدارا فرافکن یهای نقاش با سهیمقا در TAT آزمون -39
 .است وابسته کمتر یفیک یهاروش  به TAT ریتفس( 2 .کنندی م ارائه یساختدارتر یهامحرک TAT یها کارت( 1
 .دارد یادیز یکارآمد یروان ماریب مختلف یهاگروه  نیب  کیتفک در( 4 .دارد یشتریب دیتأک تی شخص یاساس یبنا ر یز ساخت بر( 3

، نمرات باال در کدام خرده مقیاس، نشانگر افرادی است که عقاید غیر عادی دارند، غیر متعارفند و احتماالً در MMPIدر مقیاس  -40

 دچار مشکل هستند؟ تمرکز حواس و دقت 
1)pt  2 )Sc 3 )Ma 4 )Pa   

 کدام آزمون بر اساس کلید یابی تجربی ساخته شده است؟  -41
1 )NEO  2رورشاخ )  
 ( اندر یافت موضوع                             4  ( شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا 3

نشان دهنده افرادی است، بیش از حد کنترل شده، منتقد از خود، خشک و   MMPIدر کدام خرده مقیای  45های پایین تر از نمره -42

 کنند؟  سنتی که به گونه ای افراطی با پایگاه اجتماعی همانند سازی می
 (pd)روانی  – اجتماعی  –: انحراف  2 )4  (MF)زنانگی  –: مردانگی 5( 1

 (Hy): هیستری 4 )3  (pa)  پارانویا: 6( 3

 پردازد؟ های پیشرفت و سخت کوشی میکدام حیطه به ارزیابی جنبه NEO- PI- R یدر پرسشنامه -43
 ( برون گرایی 4      ( دقیق بودن3 ( تجربه گرایی 2 ( پذیرا بودن 1

 وارد است؟  MMPIچه انتقادی به آزمون  -44
 ( پایایی آن مورد سؤال است.  2  ( وابسته به فرهنگ است.  1
 ( روایی آن مورد سؤال است.  4  ( بنیان نظری آن تبیین نشده است.  3

 (94کدام آزمون، اختصاصا برای سنجش شخصیت جمعیت بهنجار طراحی شده است؟  )سراسری  -45
 (CPIکالیفرنیا )پرسش نامه روانی ( 2  (BDIپرسش نامه افسردگی بک ) (1

 ( MMPIپرسش نامه شخصیت سنج چندوجهی مینه سوتا )( 4  (MCMIپرسش نامه چندمحوری بالینی میلون )(   3

 ( 95کنند تا پاسخ مشخصی بدهد،کدامند؟ )سراسری هایی از کارت که بیمار را وادار میدر آزمون رورشاخ، جنبه -46
 هاکنندهتعیین (4   های متداولپاسخ (3 محل (2 محتوی (1

 (95یک مقیاس غیر بالینی است؟ )سراسری  ،MMPIهای آزمون کدام مقیاس از این مقیاس -47
1)Hs  2)MF  3)HY  4)Pa   

 ( 96)ارشد بهداشت  باشد؟های شدید می ( کدام مقیاس جزء نشانگان MCMI-IIIدر آزمون شخصیت میلون ) -48

 (N( مقیاس دو قطبی )PP ) 4( مقیاس اختالل هذیانی )3 (Sاسکیزوتایپی )( مقیاس C) 2( مقیاس مرزی )1

را کسب کرده است. محتمل ترین تشخیص در مورد وی   75برافراشتگی باالتر از    9و    8های  در مقیاس   MMPI-IIمراجعی در آزمون    -49

 (96کدام است؟ )ارشد بهداشت 

 پرخاشگر  – ( اختالل شخصیت منفعل 4 های پارانوئیدی( هذیان3 ( افسردگی اساسی 2 ( اسکیزوافکتیو 1
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 ترین تعیین کننده کدام است؟  جنگند.« مناسب گوید: »دو خرچنگ که دارند با هم می، آزمون رورشاخ می7آزمودنی در کارت شماره   -50

1 )M 2 )m   3)𝐹𝑀𝑃 4 )𝐹𝑀𝑎 

 ( 96های بندر گشتالت را به طور صحیح رسم کند؟ )ارشد بهداشت رود که فرد تمام طرح در چه سنی انتظار می -51

 سالگی  11( 4 سالگی  15( 3 سالگی  9( 2 سالگی  13( 1

 (96نشانه چه چیزی است؟ )ارشد بهداشت  MMPIدر آزمون  Lنمره باال در مقیاس  -52

 ( نشانه شهامت اعتراف به خطای کوچک در فرد است. 2 کند.( فرد خود را به صورت نامطلوب توصیف می1
 باشد. ( احتمال فرد انعطاف پذیر و غیر اصیل می4 است. ( فرد از نظر اجتماعی سلطه گر و متکی به خود 3

 (96های بالینی شود؟ )ارشد بهداشت تواند موجب برافراشتگی مقیاس کدام متغیر بالینی یا شخصیتی می MMPI در تفسیر -53

 هریس –های لینگوز ( خرده مقیاس2  های محتوایی( مقیاس1

 های روایی اضافیمقیاس( 4  های روایی اصلی( مقیاس3

های مطرح شده توسط آزمودنی »قهرمان« وجود نداشته باشد، نشانگر نقص در  اگر در داستان  (TAT)در آزمون اندریافت موضوع  -54

 ( 96کدام مکانیسم دفاعی است؟ )سراسری 

 ( همانندسازی4 سازی ( عقالنی 3 تراشی  ( دلیل2 جایی ( جابه1

 ( 97هایی را خواهد داشت؟ )ارشد بهداشت روانی کالیفرنیا، فردی با سنخ بتای شکوفا شده، چه ویژگی در پرسشنامه  -55

 ( برونگرا، معترض، شکاک و مردد، سرکش2   اندیش، نوآور ( تخیلی، هنرمند، مال1
 دار، بشدت وابسته ( درونگرا، پیرو، مهرورز، خویشتن4   ( با جرات، پرحرف، با نفوذ و پر جذبه3

 ( 97باشد؟) بهداشت ای است. کدامیک از موارد زیر در این فرد صحیح میکلیشه  TATهای بیشتر داستانهای یک مراجع به کارت  -56

 ( مراجع فردی پیرو و نیازمند تایید است. 2   ( مراجع بسیار بازداری شده و دفاعی است. 1
 احتماال از نظر هوشی مشکل دارد.( مراجع 4   جوئی دارد.( مراجع گرایش به مخالفت 3

 ( 97این فرد نمره چه خواهد گرفت؟ )بهداشت  ،فردی تصویر               آزمون بندر گشتالت را به این صورت                  کشیده -57

 ( اشکال در بستن 4 روی( واپس3 سازی( ساده2 ( چند پارگی1

 باشد؟  شناسی شدید شخصیت می( جزء آسیب MCMI-IIIحوری بالینی میلون )های زیر در پرسشنامه چندم کدامیک از شاخص-58
 (S( اسکیزوئید )6A) 4( ضد اجتماعی )3 (8Aپرخاشگر ) -( منفعلP ) 2( پارانوئید )1

 شود؟  ( در آزمون روشاخ در سیستم اکستر استفاده میLocationگذاری مکان )گذاری زیر برای نمره کدامیک از نمادهای نمره  -59
1 )T 2 )Y 3 )M 4 )S 

 (97باشد؟ )ارشد بهداشت  کدام مقیاس آزمون شخصیتی میلون، جزء نشانگان شدید می  -60

 ( دو قطبی4 ( اسکیزوتایپی 3 ( شخصیت افسرده2 ( اختالل فکر 1

 (98« نماد کدام مورد است؟ )سراسری B، حرف »(MCMI-III)های بالینی چند وجهی میلون در مقیاس -61

 ( اختالل جسمانی شکل 4 ( اختالل دوقطبی3 ( اختالل شخصیت افسرده2 ( وابستگی به الکل 1

شحود، از کدام روش اسحتفاده کرده متذکر میشحناس بالینی در مصحاحبه با بیمار، شحباهت دو وضحع یا موقعیت را به بیمار  وقتی روان -62

 (99است؟ )سراسری 

 تفسیر ( 4 ( انعکاس3 ( مواجهه2 تشبیه  (1

 (99دهندة کدام اختالل است؟ )سراسری در آزمون رورشاخ نشان Adهای محتوای افزایش پاسخ -63
 خود بیمارانگاری( 4 پرخاشگری (3 ( اضطراب 2 ( وابستگی1

 (99روانکاوی هدف اصلی از ارائه تفسیر کدام است؟ )سراسری در  -64
 جلوگیری از ایجاد انتقال روان رنجور  (2   تقویت سوپرایگو (1
 آگاهی دادن نسبت به تکرار الگوهای گذشتة زندگی( 4   برقراری توازن بین لیبیدو و دفاع (3
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 پاسخنامه فصل هفتم  

 

سنجش سبک فردی است. هدف این آزمون افشای خصوصیات شخصیتی بنیادی بیماران به کمک    مزیت آزمون اندریافت موضوع در« صحیح است.  2گزینه » .1

های روانی  از مون اندریافت موضوع به عنوان روشی برای استنباط نیزای از تصاویر است. اکثر متخصصان بالینی از آتفسیر تخیالت و تصوراتشان در مورد مجموعه 
دهد در سنجش رفتاری بر وضعیتی که رفتار در آن رخ می  کنند.ی ارتباط و تعامل بیمار با  محیط استفاده می)پیشرفت، رابطه، وابستگی، قدرت و...( و فاش کردن شیوه

 شود. توجه زیادی می

گذاری عبارتند از: »محل ادراک« یا سطحی از سه مقوله کلی نمره به وسیله اکسنر طبقات آن ابداع شد.گذاری رورشاخ: « صحیح است. نمره 4گزینه »  .2

؛  قرار داده است )رنگ، شکل و غیره(های خود مورد استفاده  ها که برای ساختن پاسخها« یا خصایص معینی از لکه کنندهلکه که آزمودنی به آن توجه کرده است؛ »تعیین
 لق دارد )انسان، ساختمان، اعضای بدن و غیره(. مقوله چهارم عمومی یا اختصاصی بودن است. و »محتوا« یا طبقه کلی اشیایی که پاسخ به آن تع

های قابل کنند و تعداد زیاد مادهدرصد افراد بهنجار آن را تصدیق می  10شود که کمتر از هایی تشکیل میاز ماده :Fمقیاس « صحیح است. 2گزینه »  .3

 کند.هایی را که به طور نامعمول انحرافی هستند تصدیق می )نمره باال(، نشانگر آن است که آزمودنی تعداد زیادی از پاسخ Fگذاری در مقیاس نمره

به عنوان   dDشود. پاسخ  ای از لکه که به ندرت شناسایی می ناحیه  =پاسخ جزء غیرمعمول  (:dDهای جزء غیرمعمول )پاسخ است.« صحیح 2گزینه »  .4

های شود. تعداد زیاد پاسخنشینی شخص از محیط خود از طریق تمرکز بر جزئیات به جای ادراک کل موقعیت یا توجه به عناصر آشکارتر تلقی می نشانه جدا شدن یا عقب 

dD:  های سازد. بیماران وسواس عملی پاسخهای کلی موجود باشد، منعکس می های مبهم را که ممکن است در پاسخ نشینی از موقعیت نیاز به عقبdD   را برای آن به
 هایشان اعمال کنند.برند تا بر جزئیات موقعیت تمرکز یابند و به این ترتیب اضطراب خود را کاهش دهند و کنترل بیشتری بر ادراککار می

  شخصیتی   معروف  مدل  یک  بر  مبتنی  شخصیتی  هایویژگی   خودسنجی  نوعی  شد،  تدوین  کریمک  و  کاستا  توسط  که  پرسشنامه  این  « صحیح است.2گزینه »  .5

  هر . جدیت و موافقت گرایی، تجربه برونگرایی، رنجورخویی،روان : از  عبارتند مزبور حیطه یا عامل پنج NEO شخصیتی پرسشنامه در. است عاملیپنج مدل نام به
 پرسشنامه   شده  تجدیدنظر  نسخه(.  است  شده  ساخته  ماده  8  جنبه  هر   برای  دارد،   جنبه  6  بعد  هر  شخصیتی،  بعد  5)  باشدمی   فرعی  مقیاس  یا  جنبه   شش  دربرگیرنده  حیطه،

 پنج  از عامل سه فقط آنها پرسشنامه اولیه نسخه در. است( حیطه 5 از یک هر برای ماده 48 و جنبه 30 از یک هر برای ماده 8) ماده 240 حاوی NEO شخصیتی
 مقیاس یک  هر برای   و سنجد  می  را  عاملی پنج مدل حیطه  پنج هر  نظرشده،   تجدید نسخه  اما( گرایی تجربه  گرایی،  برون   رنجورخویی، روان یعنی) داشت  وجود عامل

  معرف  بیشتر باشد، کمتر نمره چه هر یعنی دارند، وارونه گذاری نمره NEO شخصیتی پرسشنامه شده نظر تجدید نسخه هایماده از نیمی تقریباً. دارد جنبی های
 مشکالتی هستند همسو آن های ماده اکثر یا همه که  هایی پرسشنامه برای سوگیری این. شد  انجام( رد یا) تصدیق سوگیری رفع برای کار این. است  نظر مورد صفت
 . باشند همسو آن مواد همه یا اکثر  که آید می وجود به ایپرسشنامه  برای تصدیق سوگیری. کندمی ایجاد

  « صحیح است.3گزینه »  .6

های قابل کنند و تعداد زیاد مادهدرصد افراد بهنجار آن را تصدیق می  10شود که کمتر از هایی تشکیل میاز ماده :Fمقیاس  « صحیح است.3گزینه »  .7

 کند.هایی را که به طور نامعمول انحرافی هستند تصدیق می )نمره باال(، نشانگر آن است که آزمودنی تعداد زیادی از پاسخ Fگذاری در مقیاس نمره

های کنند و منتقدان آنها به ویژگی ها استناد می های فرافکن به اطالعات نهایی و مختلف حاصل از این آزمونطرفداران آزمون  است.« صحیح 3گزینه »  .8

 داشتی کمتر نیست.های به ها در سایر رشته آزمایی از اعتبار آزمونشود ولی به طور کلی اعتبار روان آزمایی انتقاد میسنجی نسبتاً ضعیف آنها. اگر چه از روان روان 

ترین روش  است. رایج سوتاآزمون چندوجهی مینهترین آزمون شخصیتی در میان صدها آزمون عینی شخصیت، پرمصرف« صحیح است. 1گزینه »  .9

 کند.های بالینی استناد میگذاری آزمون مینه سوتا نظام دو کدی است که به باالترین دو نمره مراجع در مقیاسنمره

. روان رنجوری: اضطراب، نفرت،  NEO :1شخصیت طبق نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی  هایها و جنبهحیطه « صحیح است. 4گزینه » .10

تجربه   .3. برون گرایی: گرم بودن، معاشرتی بودن، اظهار وجود، فعال بودن، هیجان خواهی و ابراز هیجانات مثبت 2افسردگی، کمرویی، تکانشگری و آسیب پذیری 
دقیق بودن یاجدیت:  .5پذیرا بودن یا موافقت: اعتماد، صراحت، نوع دوستی، فرمانبری، تواضع  .4ها ها و ارزش ها، ایدهشناسی، احساسات، کنشیی گرایی: تخیل، زیبا

 نینه مأ، پیشرفت گرایی، انضباط فردی و طصالحیت، نظم، وظیفه شناسی

 دهد مانند شکل، رنگ، بافت.  شود که آزمودنی به آن پاسخ میبه سبک یا مشخصه لکه اطالق می ها: کننده « صحیح است. تعیین 1گزینه » .11

های صوری عالقه کمتری دارد و بیشتر به شناختن  به رفتار و فعالیت مورایبرخالف رفتارگراها،  « صحیح است. تئوری احتیاج و پرس:4گزینه » .12

دهد، به طور کلی تئوری او بیشتر تئوری انگیزشی شخصیت است. دو عامل اصلی تئوری شخصیت مورای عبارتند از  آورد اهمیت میایی که آنها را به وجود میهانگیزه
احتیاج نوعی نیرو است. پس از   گویند. به نظر مورایای است که دیگر روانشناسان از آن سخن میاحتیاج و پرس. احتیاج از نظر مورای مانند همان محرک یا انگیزه

دهد. مورای  العمل از خود نشان میگریزد، در هر صورت نوعی عکسرود و یا از آن موقعیت میبرانگیخته شدن احتیاج، موجود برای برآوردن آن، یا به طرف موقعیتی می
ند: دسته اول را احتیاجات اولیه یا فیزیولوژیک و دسته دوم را احتیاجات ثانویه یا کها را پرس نامیده است. مورای احتیاجات را به دو دسته تقسیم میگونه موقعیتاین
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احتیاج ثانویه نام برده است. احتیاجات ممکن است با یکدیگر در تضاد قرار بگیرند و در نتیجه باعث ایجاد عواطف   28احتیاج اولیه و  13نامند. او از پسیکولوژیک می
آورد. انگیزند و محکم شدن این رابطه، عادت را به وجود میالً بعضی از انواع اشیاء یا افراد به طور مداوم بعضی از انواع احتیاجات را برمیای شوند. معموکنندهناراحت

دهد. به  بسیار میگویند. مورای به نقش محیط در ایجاد و تکامل شخصیت اهمیت پرس در اصطالح مورای تقریباً همان است که دیگر روانشناسان به آن محیط می
و پرس )محیط( وجود   نظر مورای پرس یا محیط، ماهیت فنومنولوژیک دارد، بدین معنی که ادراک آن باتجارب هر فرد بستگی نزدیک دارد. روابطی که میان احتیاجات

 ه است. را برای شخصیت ساخت TATشود. مورای بر اساس همین تئوری آزمون پروژکتیو دارد، واحد شخصیت را شامل می

 های متفاوتی شود. گیریها و تصمیمبینیپیش  ،گیرندسوگیری آزمون یعنی اینکه در مورد اعضای دو گروه حتی وقتی یک نمره می  « صحیح است.3گزینه » .13

های کنند. پرسشنامهیسازان از رویکرد تحلیل عاملی )یا همسانی درونی( استفاده مامروزه اکثر آزمون« صحیح است. رویکرد تحلیل عاملی: 2گزینه » .14

شود. سپس با  های شخصیتی موجود مشخص میهای تاریخی رویکرد تحلیل عاملی هستند. در این رویکرد همبستگی متقابل موارد پرسشنامهگیلفورد بهترین نمونه 
تر هستند و در پی شوند. رویکرد تحلیل عاملی نظرییدهند مشخص یا بیرون کشیده مشود ابعاد اصلی شخصیت را نشان میهایی که تصور میتحلیل عاملی مقیاس

 باشند. های آزمون میهای نظری( برای مادهبنی تأیید یک ساختار فرضی )مبتنی بر پیش

 آزمون ترسیم خانواده در شمار گروه آزمون های فرافکن قرار دارد.  « صحیح است. 1گزینه » .15

کند )از پاسخ بیماران روانپزشکی  میزان حالت دفاعی بودن روانی آزمودنی را منعکس می مهمترین مقیاس روایی است که  :  K  مقیاس« صحیح است.  4گزینه » .16

که آزمودنی آنها را تصدیق  Kهای مقیاس تعداد نسبی ماده .همانند افراد بهنجار پاسخ دادند( MMPIهای که با وجود حالت بیماری، به مقیاس ه استبه وجود آمد
ها به سبب نگرش دفاعی نسبت به انجام آزمون کاهش یابد، برای جبران این کاهش  شوند یعنی اگر نمره بعضی از مقیاسد به عنوان عامل اصالح به کار بسته میکنمی
 گذاشته شد. کنار  MMPI-Aاستفاده از نمره اصالح، اختیاری و در   MMPI2که در  ،( به آنها افزودKای از حالت دفاعی را )توان اندازه می

 کرد. استفاده توان می ترسیم خانواده تست   از مراجع  یک شخصیت بررسی برای  « صحیح است.4گزینه » .17

 بسته می شود.  کار به  )ترسیم نیمرخ( بندی ریخت شناسیطبقه  نظام  اساس  بر MMPI پرسشنامه « صحیح است.3گزینه » .18

 ناکامی، در گروه آزمون های فرافکن قرار می گیرند.  مصور تست  ،TAT گشتالت، -بندر رورشاخ،« صحیح است. 2گزینه » .19

. آزمون عینی مراجع را در برابر یک  فرافکنو    عینی های شخصیت به طور کلی دو نوع هستند:  آزمون   های شخصیت:آزمون « صحیح است.  3گزینه » .20

 های مبهم یا بدون ساختار پاسخ دهند.واهند به محرکخهای فرافکن از مراجعان میدهند. آزمونهای خاص و نسبتاً روشن قرار میرشته محرک

 مراجعه شود.  12به پاسخ سوال « صحیح است.  1گزینه » .21

 « صحیح است.  3گزینه » .22

 ناکامی، در گروه آزمون های فرافکن قرار می گیرند.  مصور تست  ،TAT گشتالت، -بندر رورشاخ،« صحیح است. 4گزینه » .23

ی ارثی بودن نبوغ در کتابی به نام »نبوغ  ن، مشاهدات خود را دربارهوهمزمان با کشفیات داروین، دانشمند بزرگ انگلیسی گالت« صحیح است. 4گزینه » .24

شناسی داشت که  ختلف روانهای من تأثیر بسیاری در رشتهوبسیار مهم تحقیق در وراثت را بوسیله دوقلوها معرفی کرد. فعالیتهای گالت ارثی« منتشر ساخت و روش
هایی مانند قد و وزن را مقایسه کرد. ن نوعی نمره تراز یافته ساخت که بوسیله آن بتوان پدیدهوشناسی بالینی بود. گالتگیری روانی و روان یکی از آنها در قسمت اندازه

توان هوش افراد  های مختلف حسی، میی آزمونن بوسیلهوایجاد کرد. به نظر گالتن فرمول ریاضی ضریب همبستگی را وکارل پیرسون ریاضیدان بزرگ و دوست گالت
ن مبتکر استفاده از  ون را اختراع کرد. گالتوی حساسیت حیوانات به درجات مختلف صدا پرداخت، و بدین منظور سوت گالتن به تحقیق دربارهوگیری کرد. گالترا اندازه

های علمی به صورت منظم  خصیت بود و همچنین از این وسیله برای دستیابی به تخیالت افراد استفاده کرد. آغاز استفاده از روش پرسشنامه به منظور ارزیابی منش و ش 
 ن بود. وشناسی از زمان گالتدر روان 

گرایی اجتماعی( ( صفر )درونزنانگی  -)مردانگی  5های تکراری و مقیاس  سؤال با افزودن ماده  504،  1943  در فرم  چهارچوب اصلی« صحیح است.  2گزینه » .25

های مقیاس دیگر به شاخص  10مقیاس آن به روایی و  3 که مقیاس استاندارد داشت 13 ،ماده اولیه 567در ،  1989MMPI فرم افزایش یافت. 566ها به تعداد ماده
 بالینی و شخصیتی مربوط بود. 

پروژکتیو، ظهور آزمون مشهور رورشاخ بود. آزمون او بر اساس این نظریه بود که برای  های شاید مهمترین واقعه در تاریخ آزمون « صحیح است. 4گزینه » .26

های مبهم، طرز رفتار او را در زندگی واقعی نشان  العمل شخص به این محرکهای جوهر استفاده کرد. همچنین نحوه عکستوان از لکهتشخیص امراض روانی، می
 دهند )سبک شخصی(.می

های کنند و منتقدان آنها به ویژگیها استناد می های فرافکن به اطالعات نهایی و مختلف حاصل از این آزمون طرفداران آزمون . « صحیح است4گزینه » .27

 تی کمتر نیست.های بهداشها در سایر رشته آزمایی از اعتبار آزمونشود ولی به طور کلی اعتبار روان آزمایی انتقاد میسنجی نسبتاً ضعیف آنها. اگر چه از روان روان 

 کرد. استفاده توان می تست ترسیم خانواده از مراجع  یک شخصیت بررسی برای« صحیح است.  4گزینه » .28

 شمار گروه آزمون های فرافکن قرار می گیرد.  در خانواده ترسیم  تست« صحیح است. 3گزینه » .29
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 دهد مانند شکل، رنگ، بافت. شود که آزمودنی به آن پاسخ میبه سبک یا مشخصه لکه اطالق می ها: کننده « صحیح است. تعیین 2گزینه » .30

 موافقت،  گرایی تجربه،  برونگرایی،  رنجورخوییروانپنج عامل یا حیطه مزبور عبارتند از:    NEOدر پرسشنامه شخصیتی  « صحیح است.  1گزینه » .31

ماده ساخته شده است(. نسخه تجدیدنظر   8جنبه دارد، برای هر جنبه  6بعد شخصیتی، هر بعد  5باشد )حیطه، دربرگیرنده شش جنبه یا مقیاس فرعی می . هر جدیتو 

 حیطه( است.  5ماده برای هر یک از  48جنبه و  30ماده برای هر یک از  8ماده ) 240حاوی  NEOشده پرسشنامه شخصیتی 

اند. پنج کارت ها از چپ به راست قرینهکارت است که روی هر کارت یک لکه جوهر وجود دارد. این لکه 10آزمون رورشاخ حاوی  .  « صحیح است1گزینه » .32

 های خاکستری( و پنج کارت دیگر رنگی هستند. سیاه و سفید )با سایه 

ای شخصیت و شکل تعامالت اجتماعی مورد استفاده قرار  آزمون اندریافت موضوع برخالف آزمون رورشاخ برای استنباط محتو« صحیح است. 4گزینه » .33

اند ولی در تعدادی از  های مختلف ترسیم شدهها در موقعیتها انسانباشد( در اکثر این کارتکارت است )که یکی از آنها کارت سفید می 31گیرد. این آزمون حاوی می
 شوند. آنها فقط اشیاء دیده می

شکل کامل انسان یا معنای ضمنی آن، اگر تصویر یک شخص تاریخی و واقعی است مانند ناپلئون باید کد : Hکامل « صحیح است. انسان 3گزینه » .34

 به عنوان کد ثانوی به آن افزوده شود.  Ayمحتوایی 

 موافقت،  گرایی تجربه،  برونگرایی،  رنجورخوییروانپنج عامل یا حیطه مزبور عبارتند از:    NEOدر پرسشنامه شخصیتی  « صحیح است.  4گزینه » .35

ماده ساخته شده است(. نسخه تجدیدنظر   8جنبه دارد، برای هر جنبه  6بعد شخصیتی، هر بعد  5باشد ). هر حیطه، دربرگیرنده شش جنبه یا مقیاس فرعی می جدیتو 

 حیطه( است.   5ماده برای هر یک از  48جنبه و  30ماده برای هر یک از  8ماده ) 240حاوی  NEOشده پرسشنامه شخصیتی 

تر و  یافتههای کالمی سازماندهد و مستلزم پاسخدارتری ارائه می در مقایسه با رورشاخ، محرک ساختآزمون اندریافت موضوع « صحیح است. 1گزینه » .36

دهد. فرض اساسی مورگان و  جا و اکنون موقعیت زندگی فرد را مورد سنجش قرار می های اینشخصیت، ویژگی تری هستند. به جای ساخت زیربنایی اساسی پیچیده

گذاری و معروف است. هنوز یک نظام نمره "شخصیت Xاشعه "به  TATهای ناهشیار را آشکار ساخت. پردازیتوان خیالها، میموری این بود که با تفسیر داستان
بی از شهود و تجربه بالینی  تفسیر روشن و مورد توافق برای آن موجود نیست و مناقشه در مورد بسندگی اعتبار و روایی آن همچنان ادامه دارد. تفسیر آن اغلب به ترکی

فرهنگی های میاناست. به عنوان ابزار سنجش در پژوهش  4های بالینی در مرتبه  رد در موقعیتاستوار است، چون عمدتاً مبتنی بر برداشت کلی است. از نظر فراوانی کارب
 کارت است.  10ساله ساخته شد که شامل  10-3( هم برای کودکان CATمورد استفاده فراوان قرار گرفته است. آزمون اندریافت کودکان )

اند. پنج کارت ها از چپ به راست قرینهروی هر کارت یک لکه جوهر وجود دارد. این لکه  کارت است که 10آزمون رورشاخ حاوی  « صحیح است.  4گزینه » .37

   های خاکستری( و پنج کارت دیگر رنگی هستند.سیاه و سفید )با سایه 

و هدف سنجش  شناسی و جداسازی بهنجار از نابهنجار مربوط است  به آسیب   MMPIاین است که    MMPIو    CPIهای  تفاوت  « صحیح است.2گزینه » .38

به عنوان    CPIبه جمعیت بهنجار مربوط است و به شدت ماهیت میان فردی دارد. از    CPIفرآیندهای درون روانی و درماندگی هیجانی شخص است؛ برعکس، توجه  
MMPI .شخص عاقل یاد شده است 

هدف این آزمون افشای  شود.فرافکن محسوب می( است که از فنون TATهنری مورای مبدع آزمون اندریافت موضوع )« صحیح است. 1گزینه » .39

کارت است )که یکی از   31حاوی  TAT آزمون از تصاویر است. ایخصوصیات شخصیتی بنیادی بیماران به کمک تفسیر تخیالت و تصوراتشان در مورد مجموعه 
شود. آزمون اندریافت موضوع به ولی در تعدادی از آنها فقط اشیاء دیده می اندهای مختلف ترسیم شدهها در موقعیتها انسانباشد( در اکثر این کارتها سفید میآن

 عنوان یک آزمون فرافکن به اندازه رورشاخ بدون ساخت یا مبهم نیست.

 تماس  و غیرمتعارفند دارند،  نامعمول عقاید که است  افرادی نشانگر  Sc مقیاس خرده در باالیی هاینمره MMPI مقیاس در صحیح است.  «2»گزینه  .40

  آمیز  مخاطره را خود  محیط میکنند وبیگانگی اعتمادی بی  احساس خویش دنیای به نسبت افراد این.. دارند مشکل حواس تمرکز در احتماالً و دارند  واقعیت با ضعیفی
  این .میکشانند غیرعادی مسایل به آنرا  و  میکنند  منحرف مرتب  طور  به   را  وگو  گفت  مسیر افراد این .دارند پرخاشگرانه  و  آمیز خصومت واکنش دیگران  به نسبت  و میبینند

  .میدهند ادامه "بیشتری"مدت به را درمان بیماران  سایر با مقایسه در بیماران

  فرضی   هیچ  رویکرد   این   در.  است(  MMPI)  سوتا  مینه   چندوجهی  سنج   شخصیت   اولیه  نسخه   تجربی  مالکیابی   روش   نمونه   بهترینصحیح است.    «3»  گزینه .41

  که است  این مهم بلکه نه،  یا باشد داشته تناظر نظر مورد  احساسات و  رفتار با واقعاً او  پاسخ که ندارد اهمیتی و  است نشده بیمار دروغگویی یا راستگویی خصوص در
  نتیجه  در. دهندمی  پاسخ شکلی به  تشخیصی گروه هر در بیماران که است آن رویکرد این در مهم فرض. کنندمی توصیف خاصی گونه به  را  خودشان بیماران  برخی
 تشخیصی گروه هر در بیماران که است، تجربی مبنای یک بر قضیه این اثبات است الزم که چیزی تمام. کنیم انتخاب نظری و منطقی بصورت را هاماده نیست الزم

  .هستند فرافکن هایآزمون جزو موضوع اندریافت و شاخ رور هایآزمون. میدهند پاسخ یکسان نظر مورد ماده به

(  pd) روانی _ اجتماعی انحراف   مقیاس در 45 از پایینتر هاینمره.  است اجتماعی سازگاری کلی سنجش  pd مقیاس کلی هدف صحیح است.  « 2» گزینه .42

  مقیاس   این  در  باال  هاینمره  که  افرادی.  کنندمی  همانندسازی  خود  اجتماعی  پایگاه  با  که  است  سنتی   و  خشک  خود،  از   منتقد  شده،  کنترل  حد  از  بیش  افراد  یدهنده  نشان
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  چندان  درمان  آگهی  وپیش  است   دشوار   بسیار  برایشان  درمانی  رابطه  ازجمله  رابطه   هرگونه   به  دادن   تن.دارند  خشمگین  سازی  ناهمانند  دو  هر  یا  وجامعه  خانواده  با  میگیرند
   .نیست خوب

. روان رنجوری: اضطراب، نفرت،  NEO :1های شخصیت طبق نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی ها و جنبهحیطه صحیح است.  « 3» گزینه .43

. تجربه  3. برون گرایی: گرم بودن، معاشرتی بودن، اظهار وجود، فعال بودن، هیجان خواهی و ابراز هیجانات مثبت 2افسردگی، کمرویی، تکانشگری و آسیب پذیری 
جدیت:  دقیق بودن یا. 5موافقت: اعتماد، صراحت، نوع دوستی، فرمانبری، تواضع پذیرا بودن یا . 4ها ها و ارزش ایدهیی: تخیل، زیباشناسی، احساسات، کنش ها، گرا

   . نینهأصالحیت، نظم، وظیفه شناسی، پیشرفت گرایی، انضباط فردی و طم

این رویکرد هیچ از رویکرد مالک یابی تجربی استفاده شده است. در  )پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا( MMPIی در پرسشنامهصحیح است.  «3» گزینه .44

د یا نداشته باشد. بلکه  فرضی در خصوص راستگویی یا دروغگویی بیمار نشده است و اهمیتی ندارد که پاسخ او واقعاً با رفتار و احساسات مورد نظر تناظر داشته باش
گوید »خیلی سردرد دارم« حقیقت همان است که وی  کنند. مثالً اگر فرد خودبیمارانگار می ی بیماران خودشان را به گونه خاصی توصیف میاین است که برخمهم
نظری انتخاب  را بصورت منطقی و  ها  دهند. در نتیجه الزم نیست مادهاین رویکرد آن است که بیماران در هر گروه تشخیصی به شکلی پاسخ می گوید. فرض مهم درمی

و بیشترین دهند.این قضیه بر یک مبنای تجربی است، که بیماران در هر گروه تشخیصی به ماده مورد نظر یکسان پاسخ میکنیم. تمام چیزی که الزم است اثبات
   همین است که بنیان نظری آن تبیین نشده است. MMPI انتقادها به

تا   12غلط تشکیل شده و گرچه این آزمون برای افراد  –جمله صحیح  462کاغذی خود اجراست که از -یک آزمون مداد CPI صحیح است. « 2» گزینه .45

های ادهرود ولی عمدتا برای استفاده در مورد بزرگساالن جوان که که از توانایی خواندن حداقل در سطح کالس چهارم برخوردارند ساخته شده است. مساله به کار می  70
 CPIدهد. های فرد را در رابطه با مسائل اجتماعی و خانوادگی مورد سوال قرار میآزمون، اطالعات مربوط به الگوهای رفتاری نوعی، احساسات و عقاید و نگرش این

 عه بهنجار تدوین شد.ای برای سنجش خصایص شخصیتی پایدار میان فردی در یک جامانتشار یافت و به عنوان پرسشنامه 1975توسط هریسون گاف در سال 

های رورشاخ ها انجام گرفته است، اغلب آنها را به عنوان محور اصلی دادههای رورشاخ در مورد تعیین کنندهچون بیشتر پژوهشصحیح است.  «4» گزینه .46

ها همچنین، فعالیت روانی فرد را به هنگام  تعیین کننده دهد.ها سبک یگانه ادراک و تفکر فرد و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر را نشان میکنند. تعیین کنندهتلقی می
  دهند.ساختن پاسخ نشان می

کتاب فیرس و همچینین صفحه    302است اما به استناد جدول مندرج در صفحه    2گرچه پاسخ سازمان سنجش به این سوال گزینه  صحیح است.    «2»  گزینه .47

   شوند. های بالینی این آزمون محسوب میمقیاس جزوه کیهان تمام گزینه های این سوال از  98

 باشد. های شدید بالینی شامل اختالل فکر، افسردگی عمده، اختالل هذیانی می (،نشانگانMCMI-IIIدر آزمون شخصیت میلون )صحیح است.    «3»گزینه   .48

را کسب کرده است. محتمل ترین تشخیص در مورد    75برافراشتگی باالتر از    9و    8های  در مقیاس   MMPI-IIمراجعی در آزمون    « صحیح است.1گزینه » .49

 وی اسکیزوافکتیو است. 

𝐹𝑀𝑎نشان می دهند.   FMحرکت حیوانی را با صحیح است.   «4»گزینه  .50  گرایش به فعالیت است.   

 طرح های بندر گشتالت را بطور صحیح رسم کند.سالگی انتظار می رود که فرد تمام  11در سن صحیح است.   «4»گزینه  .51

نشانه این است که فرد خود را به شیوه مطلوب توصیف می کند. علت این امر ممکن  MMPIدر آزمون  Lنمره باال در مقیاس صحیح است.  «4»گزینه  .52

بوده و از تاثیری که بر دیگران   است فریب هشیارانه بوده و یا به این دلیل باشد که او برداشت غیرواقعی از خود دارد. چنین مراجعانی احتماال انعطاف ناپذیر و غیراصیل
 کشان نسبت به زندگی خشک و خودمحورانه است.می گذارند، ناآگاهند و ادرا

است که با استفاده از مقیاس های استاندارد به صورت   مقیاس هریس و لینگوزیکی از متداول ترین مقیاس های تدوین شده، صحیح است.  «2»گزینه  .53

های بالینی شود. یکی دیگر  تواند موجب برافراشتگی مقیاس هریس  می   –های لینگوز  خرده مقیاس  MMPIطبقه های محتوایی همگون از نو تنظیم شدند. در تفسیر   

  9و  2ست که علت های احتمالی توصیف های متناقض مانند برافراشتگی در هردو مقیاس از موارد کاربردی نمره گذاری و تفسیر مقیاس های هریس ـ لینگوز آن ا 
را   siهای هریس ـ لینگوز و روشن تر می شود. اما اگر مقیاس های بالینی در دامنه بهنجار یا کامال باال باشد، مقیاس های هریس ـ لینگوز مفید نیستند. خرده مقیاس 

 کار برد زیرا نمره گذاری انها با دست خیلی وقتگیر است.   نباید برای تفسیرهای معمولی به

های فرافکن محسوب می شود معموالً فرد زمانی که قهرمان داستان را  در آزمون اندریافت مضمون با توجه به اینکه از نوع آزمون صحیح است.  « 4»گزینه  .54

یازها و آرزوهای خود است بنابرین عدم وجود قهرمان در داستان ها به دلیل نقص در مکانیزم  سازی و فرافکنی در حال توصیف نتوصیف می کند از طریق مکانیزم همانند
 دفاعی همانندسازی است. 

خودشکوفایی   دهند.(کنند و ساختار خارجی را ترجیح میپذیر و احساس راحتی میمندی به هنجار )در نقشگرایی، عالقه بتا: درونصحیح است.  «4»گزینه  .55

های محیطی، بیش از اندازه مقلد،  خودشکوفایی پایین: توجه به محرک  دهنده منابع سنتی عقل و خرد.ای از الگوهای آرمانی انسان خوب، انتقالمهرورز، نمونه باال: 
 دار، بشدت وابسته را دارد.  هرورز، خویشتنهای  درونگرا، پیرو، مدر پرسشنامه روانی کالیفرنیا، فردی با سنخ بتای شکوفا شده، ویژگی  ناپذیر، خشک و خوددار.انعطاف 
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های ممکن است توصیفها داستان ⅓باید در نظر داشت این است که تقریبا  TATهای نکته مهمی را که در تفسیر داستان  « صحیح است.1گزینه » .56

پروتکل درمانجویان بسیار بازداری شده و دفاعی، این نسبت ممکن است  اند، در هایی باشد که پیش از آن شنیده یا خوانده شده ای و یا داستانغیرشخصی و کلیشه
 بیشتر هم باشد. 

سازی: کشیدن طرح به صورت بسیار ساده، هایی از سادهسازی تصویر به صورت ساده یا روش آسان کشیده شود .نمونه در سادهصحیح است.  «2»گزینه  .57

متر یا بیشتر نیز شامل این  میلی 3هایی که باید متصل باشند به اندازه اید همپوش باشند. جدا کشیدن بخش هایی که بکشیدن دایره به جای نقطه، جدا کشیدن طرح 
 مورد می شود. 

شناسی شدید  باشد. آسیب شناسی شدید شخصیت می( پارانوئید جزو آسیبMCMI-IIIپرسشنامه چندمحوری بالینی میلون ) « صحیح است.1گزینه » .58

آگهی آنها خوب نیست زیرا الگوهای آنها عمیق و درازمدت های اصلی: غیرعادی بودن، آشفتگی و انزوای اجتماعی است، پیش(: ویژگیSشخصیت: اسکیزوتایپی )مقیاس  

ترین مصرف مواد، جزو متداولهای خلقی و سوء ناپذیری خلق و رفتار است. کدهای همراه آن: اختاللبینی پیش ثباتی و های اصلی: بی (: ویژگی Cاست. مرزی )مقیاس 

(: موضوع اصلی بدگمانی و دفاعی بودن همراه با احساس برتری است. انکار نقاط ضعف خودشان و اسناد آنها به دیگران.  Pپارانویایی )مقیاس  ها هستند.پیچیدگی

های کنند دنیای خود را به مکانی امن تبدیل کنند. نقشه های وسواس هم وجود دارد که از این طریق تالش می است. نشانگان   Iترین مشکل محور  اب شایعاحتماالً اضطر
خودشیفته همراه باشد برای احیای افکار،  ناشدنی، دارند.  اگر با مقیاسآمیزی برای دفاع از دنیا در برابر شیطان و ارواح پلید، ایجاد جوامع جدید یا حل مسائل حلمبالغه

 آگهی ضعیف است.  اند. کار این افراد دشوار و پیشآلود این مراجعان که به شدت در اثر به چالش فراخواندن آنها از بین رفته طلبی نخوت احساس اهمیت و برتری 

  شود. ( در آزمون روشاخ در سیستم اکستر استفاده میLocationگذاری مکان )برای  نمره  Sو  W, D,Ddاز نمادهای صحیح است.   «4»گزینه  .59

پریشی های احتمالی شامل اسکیزوفرنیایی، اسکیزوفرنی فرم و روان (: تشخیصSSنشانگان شدید بالینی در میلون: اختالل فکر ) « صحیح است.1گزینه » .60

(: برخی افراد با نمره های باال ممکن است نشانه های بیماری را با حالت ناله های تحریک پذیر بیان کنند، در  CCمدت است. افسردگی عمده )مقیاس واکنشی کوتاه

های به شدت پارانویایی  های این مقیاس نشانگر حالت(:  برافراشتگی PPه گیر و درون گرا باشند. اختالل هذیانی )حالی که دیگران ممکن است حسود، نافعال، گوش
 است. آنان احساس می کنند که در حقشان بی حرمتی، حسادت و خیانت شده است. 

کل است. افراد دارای نمره باال در مقیاس وابستگی به  نشانگر وابستگی به ال Bهای بالینی پند وجهی میلون مقیاس در مقیاس « صحیح است.1گزینه » .61

 گساری به عمل آورده اند.های ناموفقی را برای کنترل یا ترک میگساری داشته اند. آنان احتماال کوششای از مشکل مرتبط با میالکل احتماال سابقه

شود  ترین نوع تفسیر را شامل میسطح اول کمترین و سادهسطح اول: اند: کردهشناسان سه سطح از تفسیر بالینی را مطرح روان صحیح است.  « 4»گزینه  .62

آید. مثالً اگر بر اساس نمرات دانشجو بدانیم که دانشجوی  و به اصطالح از تولید به مصرف است و تقریباً هیچ گونه کوششی برای بررسی عوامل عمقی به عمل نمی
کوشند که در سطح توصیف ها میری به سه دسته از تفسیرگران بالینی تقسیم کرد: دسته اول متخصصان رفتاری هستند. آنشناسان را از لحاظ نظای است. روان برجسته

 رفتارهای قابل مشاهده مستقیم بمانند و از استنتاجات در مورد عوامل درونی پرهیز کنند.
های حیوانی و  حیوان ناتمام. مانند سر خرس، پنجه گرگ. پاسخ ادراک شکل یا معنای ضمنی یک : Adاجزای بدن حیوان صحیح است.  «2»گزینه  .63

  دهندة اختالل اضطرابی است.در آزمون رورشاخ نشان  Adهای محتوای ها همبستگی دارند. افزایش پاسخ ترین پاسخهای بارز سازگاری و عینی با جنبه   اجزای حیوان
های مرضی، به  رفتار نیست بلکه تغییر انگیزش است. یعنی تغییر الگوهای رفتار و عالئم و نشانه هدف درمان به هیچ وجه تغییر صحیح است.  «4»گزینه  .64

های درمانی عبارت است از ایجاد رابطه حسنه، برمال کردن هدفشناسی آدلر، فرآیند روانآید. براساس مکتب روانهای فرد میدنبال تغییر مقاصد، مفاهیم و آگاهی
گیری مجدد به  ها بر شیوه زندگی، ایجاد بصیرت از طریق تعبیرها و تفسیرهای ضروری و نهایتاً بازآموزی و دادن جهتو و چگونگی تأثیر هدف بیمار و شیوه زندگی ا

 گیردر می هایی برای تغییر آن در جهت مناسب مورد توجه قرامراجع. پس از ایجاد رابطه حسنه، شیوه زندگی مراجع، به منظور تحلیل و تفسیر و ارائه روش 
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط 

 

 ماه مانده به کنکور(.  1-3شامل صدها نکته خیلی مهم از همین درس. مناسب روزهای پایانی )حدود :  شناسی بالینیکپسول روان .1

های عمومی و بالینی کنکور  شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر یک از دروس گرایش مجموعه بانک سواالت درس به درس سایر دروس: .2

های هر درس، مناسب جهت تست زنی بعد از دور دوم مطالعاتی. برای هر درس یک مجموعه بانک تست در دسترس شناسی، مطابق با سرفصلکارشناسی ارشد روان

 است.  

کنکور اخیر( از تمام   12) 99تا    87شامل سواالت کنکورهای  جلد(:  2) – شناسی اخیر کارشناسی ارشد رشته روان هایبانک سواالت کنکور سال  .3

های کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. این مجموعه کل سواالت دروس این کنکورها را به شکل  های بالینی و عمومی، با پاسخدروس گرایش
 دارید بیشتر به شما کمک می کند. ل در بر دارد و در روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال راسال به سا

 شناسی بالینی کیهان:فیلم آموزشی روان .4

 منشدکتر نیکآقای با تدریس  (1

 منش در کیهانهای آقای نیکدرصد از کالس 90رضایت باالی  (2

 تدریس کامل مطالب این درس فوق العاده مهم (3

 به طور اختصاصی برای شما  (4

 HDبا کیفیت  (5

 ای. یک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر رشته (6
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