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 مقدمه

 ۳  شناس ی ضریب ی گرایش بالینی آزمون سراسری کارشناس ی ارشد روانگانهدرس روانشناس ی بالینی، تنها درس ی است که از بین دروس هفت

ثیرگذارترین درس از بین این هفت درس تبدیل کرده است. به طوری که کسب درصدی عالی  أاین درس را به مهمترین و ت   ،دارد. این ضریب

 باالی 
ً
 ی هر داوطلبی داشته باشد.  رتبهارتقاء تواند کمک بسیاری در افزایش تراز و در نتیجه درصد( در این درس، می ۷۰)مثال

دهی کافی  بینیم برای پاسخمی  شده است، شناس ی بالینی مطرح  روانهای اخیر در کنکور سراسری برای درس  با بررس ی سواالتی که در سال

 ها نه فقط مربوط به درس رواندرصد( به این درس نیازمند تسلط روی کتب مختلفی هستیم. این کتاب ۷۰)باالی 
ً
شناس ی بالینی، بلکه گاها

شوند. در این مجموعه تالش شده با استفاده از مطالب به میشناس ی مرض ی( هم مربوط  شناس ی روانی )روان آسیب  به روانشناس ی رشد و 

جویی  شناس ی و همچنین ارائه سواالت کنکورهای سراسری مربوط به هر مبحث صرفههای مرجع روانروزترین و البته تاثیرگذارترین کتاب

های برتر کنکور مورد اعتماد و استفاده رتبه  هاستشناس ی بالینی کیهان سالموعه روانجای در زمان داوطلبان گرامی صورت گیرد. معمده

  ها در اختیار داوطلبان آزمون ارشد ، با جدیدترین به روز رسانیآخرین ویرایششناس ی است و امسال نیز با تغییرات صورت گرفته در  روان

 قرار دارد.   رو پیش
 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

برخی اصکککککال ات   درمانی پروچاسککککککا خالصکککککه و به جزوه اضکککککافه شکککککده اسکککککت. همچنینهای روانمطالبی از کتاب نظریه  ،در آخرین ویرایش این جزوه

و در نهککایکت برای جلوگیری از افزایش قیمککت جزوات، سککککککککککککک ی کردیم بکدون ککاهش    در متن صکککککککککککککورت گرفتککه اسککککککککککککککت.ور اخیر،  جزئی نیز مطککابب بکا کنک

 عداد صفحات خالی جزوه بکاهیم.حجم کنیم و از تکیفیت جزوات، متون را کم

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نمایید: 

ارشکککککککککد  کنکور آخرین  از سکککککککککواالت  درصدددددددددد  ۸۰ گزارشککککککککک ی که بالفاصکککککککککله د، از کنکور کهیه شکککککککککد، نشکککککککککان داد که این مجموعه به تنهایی به .1

 درصد است. ۷۰پاسخ داده است در  الی که درصد رتبه های تک رقمی در این درس به طورمیانگین چیزی  دود   شناس یروان

 مطالعه نمایید.  وبسایت کیهاندر گزارش عینی و شفاف آن را 

اند. از جمله آقای های برتر روانشکککککناسککککک ی دانشکککککشاه های کهران، شکککککهیدیهشککککک ی و عالمه طباطبایی کهیه و ویرایش کردهاین مجموعه را رتبه .2

 .کنکور  ۱۵و خانم زینب نکومنش ی نژاد رتبه  کنکور  ۶به و آقای نوید یوسفی، رت ۱امیر سامانی رتبه 

خانم    جملهارشککد روانشککناسکک ی بوده اسککت. از کارشککناسکک ی   های برتر کنکور های گذشککته منبع اصککطی مطالعاتی رتبهاین مجموعه، در سککال .3

و خککانم    ۱۵، خککانم زینککب نکومنشککککککککککککک ی نژاد رتبککه  ۶، خککانم زهرا دایی رتبککه  ۲، آقککای امیر همککایون  الجیککان رتبککه  ۷سکککککککککککککمککانککه ابراهیم نژاد رتبککه  

 بخوانید. وبسایت کیهاناین دوستان را در  مصا بهتوانید می .۱۴۰۰  تا ۹۳کنکورهای ارشد  ۱۶نرگ، السادات سلیطی رتبه 

مورد بازبینی قرار   اخیر های کیهان، با دقت بسکککککککیار زیادی کهیه شکککککککده و متناسکککککککب با سکککککککواالت کنکور موعهاین مجموعه در کنار دیگر مج .4

 به رو ور پیشگرفته است و برای کنک
ً
 رسانی شده است.روز کامال

 

و قابل اطمینان ریزی صحیح  در پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از روش مطالعه علمی و دقیب و همچنین به کارگیری یک برنامه 

هایی که ی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه یهتر کردن مجموعه فبرای رسیدن به هد

 کنیم.  ب به همه شماست، اعالم می متعل

 

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"   

 گروه مشاوران کیهان 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان 

  

http://kayhanravan.ir/fa/arzyabibaliniarshad97.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/interview.aspx


 به ما عکطکا کن

واندی  ؛ تد

 توانیم تغییر دهیمآنچه که میدادن برای تکغکیکیکر 

 ؛ظدرفدیدتدی

 آنچه که از کنترل ما خارج است پذیرفتن برای 

 و 

 ؛بینش ی

 این دومیان ایکز کتکم ککککککککککبرای درککک



 

 

 

 درباره کیهان

های تمران، شککککمیدبمشکککک ی، دانشککککشاهشککککناسکککک ی و مشککککاوره ارشککککد و دکتری های برتر روانگروه آموزشکککک ی کیمان متشکککککل از تعدادی از رتبه •

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره فعالیت دارد. 
ً
 عالمه و ... است که صرفا

های آموزشدد ی با اتدداتید برتر  ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمارائه خدمات مشدداوره و برنامههای کیمان شککامل فعالیت  •

 است.   های آموزش ی با کیفیتدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسشناس ی، ارائه خروان

 کند.شناس ی و مشاوره کیمان فعالیت میگروه آموزش ی کیمان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روان •

 ی، تلفنی و ای ندارد و تمام خدمات و محصککککککککککوالت آن فقط از خود مرکز کیمان به شککککککککککیوه اینترنکیمان در هیچ کجای کشککککککککککور شککککککککککعبه •

  ضوری قابل دریافت است.

هککای علمی مشککککککککککککککاوره و برنککامککه ریزی و همچنین جزوات قککابککل اطمینککان، هر سککککککککککککککالککه تعککداد قککابککل توج ی از بککه لطب بککه کککارگیری از روش •

، ۷خانم سککککککمانه ابراهیم نژاد رتبه  ۹۷اند. به طور مثال  درسککککککال  ها بودهشککککککناسکککککک ی از میان کیمانیکنکور ارشککککککد روان ۱۰۰های زیر  رتبه

خانم زهرا دایی رتبه  ۹۹، در سال   ۶و خانم المه موالیی رتبه    ۱خانم فائزه قدمی رتبه   ۹۸، در سال  ۲آقای امیر همایون  الجیان رتبه  

به طور   ۱۶خانم نرگ، السکککککککادات سکککککککلیطی رتبه   و ۱۵، خانم زینب نکومنشککککککک ی نژاد رتبه  ۳خانم شکککککککقایب  اه ی رتبه   ۱۴۰۰و در سکککککککال   ۶

 اند. کامل کیمانی بوده

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. جلسات به دو شکل رایشان )فقط یک بار در سال( و تخصص ی )با یک مشاور به انتخاب فرد( برگزار می •

 اختصاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در  •
ً
 شود. هر جلسه( برگزار میجلسات به دو شکل تلفنی و  ضوری و صرفا

  اش دارد. هر دانشجوی کیمانی یک پرونده مربوط به اطالعات خود نزد مشاور اختصاص ی •

 مسلط است. -در کیمان، مشاور هر رشته )روانشناس ی •
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، الزاما

شود. شود و سپ، در دپارتمان مشاوران تصویب میهای علمی و تجربی استخراج میهای برنامه ریزی و مشاوره کیمان، از یافتهروش •

  اینجا از آزمون و خطا خبری نیست.

 برد. برد که این قدرت انتخاب دانشجو را باال میکیمان از  ضور چندین مشاور تخصص ی )رتبه های برتر( بمره می •

 ، دو طرح ویژه متفاوت با شرایط متفاوت ارائه کرده است. پیش رو کیمان برای داوطلبان کنکور  •

 شود. و نیک منش( برگزار می )آقایان فالحکیمان تمام جلسات مشاوره کیمان تحت نظارت مشاوران ارشد  •

( در زمینه مدیریت فردی، انگیزه، اسکککترس و ... با مشکککاوران ارشکککد کیمان فراهم VIPامکاِن داشکککتن ماهانه یک جلسکککه مشکککاوره )در طرح   •

 است. 

 مطابب نرخ مصوب عمومی است.  ،هزینه جلسات مشاوره در کیمان •

 

 

 

 

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

کدیدهدان :.آشنایی با مجموعه .: 

 



 

 

 

 

 در دنبال کردن  اهداتجربه ما نشککککککان داده داوطلبانی که هدف:  .۱
ً
دچار مشکککککککل شککککککده و  آنما  ف مشککککککحک و محکمی ندارند، معموال

شناس ی  خواهید ارشد روانچرا میکنیم اول از همه هدفتان را روشن کنید.  رسند. د، پیشنماد میگاهی   ی به خط پایان نیز نمی

 میکنید و چراچ  ای را در این کنکور دنبال میشککرکت کنیدچ چه رتبه
ً
سککال و   ۵باشککد. د، برای    SMARTکه هدف باید  دانید   تما

قککککابککککل  Specificگککککذاری کککککه مشکککککککککککککحک )یعنی هککککدف  SMARTگککککذاری  هککککدفکنیککککد.    SMARTگککککذاری  تککککان هککککدفیککککک سککککککککککککککککال آینککککده  ،)

-Time( و دارای محککدوده زمککانی مشکککککککککککککحک )Realistic(، واقع بینککانککه )Attainable(، قککابککل دسکککککککککککککتیککابی )Measurableگیری )انککدازه

bounded گذاری  تواند به شکککککککما کمک زیادی در هدفریزی + یک مشکککککککاور آگاه و متخصکککککککک مید. در این راه یک دفتر برنامه( باشککککککک

 صحیح ارائه دهد.  

کند،   شکما را خسکتهی صکحیح نه خیطی سکنگین اسکت که زود  برای رسکیدن به هدفتان برنامه ریزی کنید. یک برنامه ریز ریزی: برنامه .۲

 چه مناب ی را می  ، هانه خیطی سککککککککککبک که شککککککککککما را به هدفتان نرسککککککککککاند. بدانید از کجا باید شککککککککککرو  کنید. با کدام کتاب
ً
خواهید  کال

دیگران اسکتفاده کنیدچ کدام خالصکه بیشکتر جواب داده و   خواهید از خالصکهآماده خالصکه برداری هسکتیدچ یا می  ، مطالعه کنید

آوردچ اینجا از یک کاربلد، کسککککککک ی که تازه در کنکور رشکککککککته شکککککککما  کنید، منفعت بیشکککککککتری را برای شکککککککما میای که میبه نسکککککککهت هزینه

(، اطالعات الزم را بگیرید.  ۵۰ینی یا عمومی( و رتبه عالی هم کسکب کرده )زیر  شکناسک ی بال شکرکت کرده )کنکور سکراسکری ارشکد روان

چه   یزن شککرو  تسککت  یزمان مناسککب براها را. ها را در چه بازه زمانی جمع کنید و بعد کدام درسخواهید اول کدام درسببینید می

مسکککککککککککیر رسکککککککککککیدن به هدف را به اندازه کافی برای خود  خواهید اسکککککککککککتفاده کنید و ... . ابتدا  از چه ابزارهای دیگری می موقع اسکککککککککککتچ

 مختلب کیمان را نیز مد نظرتان داشته باشید.   ایهای مشاورهطرحروشن کنید.  

ها را دور های گذشککککککته رها کنید. نگرانیها و تلخیرا رسککککککیده، ههنتان را از همه شکککککککسککککککت اال که وقت عمل کردن فآمادگی ههنی:  .۳

که موفقیت  الزم دارید فکر کنید. به این تان به نحو ا سکن، تان و میزان تالشک ی که برای عمطی کردن برنامهفبریزید و فقط به هد

 تان دارد و سایر نکات مثهت فکر کنید.  در این پروژه )کنکور کارشناس ی ارشد یا دکتری( چه تاثیرات مثب ی در زندگی

و سکککایر موانع بیرونی و درونی برای رسکککیدن به    منظور، داشکککتن یک سکککری ابزار برای مقابله با خسکککتشی، ناامیدی، : ابزارهای کارآمد .۴

و در صککککککککورت نیاز مشککککککککاوران نیز به شککککککککما آموزش   مطرح شککککککککده هدفتان اسککککککککت. روش مطالعه صککککککککحیح را بدانید )در انتمای جزوات

 باید مرور کنید تا مطالب از ههنتان نرود.   چه زمانهای مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید  دهند(. با روشمی

کنید، هیچ جای نگرانی  رشککته ما منابع زیادی دارد. در صککورتی که از همین مجموعه جزوات کیمان اسککتفاده میمطلعات منسککجم:  .۵

ز کنید. مطالعه منسکککککککککککجم یکی دو منبع خیطی بمتر از کنیم که از مطالعه منابع پراکنده پرهینیسکککککککککککت. اما باز جمت تاکید عر  می

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.   ۶-۷مطالعه پراکنده  

ابی کنیکد. ببینیکد در جمکت درسککککککککککککک ی  رککت  ایکد، بررسککککککککککککک ی و ارزیک هتکان و دانشککککککککککککک ی را ککه انکدوختک مکدام خودتکان، منکابعنظارت و ارزیابی:  .۶

 بلد کمک بگیرید.  کنیدچ یا نیاز به تغییر روش کار در برخی موارد داریدچ در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

سکککککککککحت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگذار کنید. یادتان باشکککککککککد که این عالم  اعتماد به خود و توکل به نیرویی برتر:  .۷

 نتیجه نخواهد ماند. طراحی عادالنه دارد، د، مطمئن باشید ز مت هیچ داوطلب کوشایی بی

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

 اوران کدیدهدانهای بدرتدر کنکور، مشاز نگاه رتبه



  



 بالینی شناسی  روان                                 شناس یروان و ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - ان ـ هـیـک                                                                             

 مم 

 بالینی  یشناسروانگیری در آزمون فصل پنجم: 
 

 تعریف 
ریزی شده هستند که مراجع ی برنامههامحرکای از  مجموعه  هاآزمون آزمون روشی منظم برای مشاهده و توصیف رفتار شخص در یک وضعیت استاندارد است.  

ی درمانجو را نمره داده و تفسیر  هاپاسخهای تجربی،  بر پایه پژوهش  با استفاده از اصول درجه بندی  شناسروان پس از این واکنش،  پاسخ دهند.    هاآن باید به  
)جهت دار نبودن و مبتنی بودن بر   قرار دارد. عینی بودن، گیردمی ها و سایر منابع اطالعاتی را نیز در بر که مصاحبه نتایج آزمون در چهارچوب کل سنجش .کندمی

هدف حذف متغیرهای اضافی و نامربوط است تا بتوانیم نتایج را  ،  است و در هر دو مورد  شناختیروانی  هاآزمون دو ویژگی  )استاندارد کردن(  و هنجاریابی    حقایق(
 به یک عامل یا منبع نسبت دهیم. 

از   استفاده  اخالقی  مسئولیت2( صالحیت؛  1ان شامل:  شناسروانبرای    هاآزمونمعیارهای  عملی؛  هاحرفپذیری  (  شأن  4( صداقت؛  3ی/  و  رعایت حقوق   )5  )
 های آزمون است. ( دسترسی به ماده7پذیری اجتماعی و ( مسئولیت6رعایت رفاه دیگران؛ 

 

  سازیرویکردهای مختلف به آزمون
رویکرد ،  سازی. یک رویکرد در آزمونکنندمینیز استفاده  )توالی منطقی(  ای  سازند. هر چند از نظام زنجیرهان با رویکردهای تحلیلی یا تجربی آزمون می شناسروان 

اب کند. یک رویکرد دیگر در محتوا خودش خود را انتخ دهدمیگیر به جای آن که در مورد محتوای آزمون تصمیم بگیرد اجازه تجربی است. در این رویکرد آزمون
انی است که یک نظریه خاص را ارزیابی و شناسروان تر است و مطلوب  هزینهو کم  شودمیتر اجرا  رویکرد تحلیلی است. رویکرد تحلیلی سریع،  هاآزمونساخت  
. کنندمیهای خاصی درباره مردم انجام دهند از رویکرد تجربی استفاده  بینیپیشخواهند  ی که فرصت کافی هست و به ویژه وقتی که میزمان. اما  کنندمی بررسی  

که مفید هستند ولی معلوم نیست معقول   شودمیهایی منتهی  ولی در رویکرد تجربی به ماده  شودمیرسند منتهی  هایی که معقول به نظر می روش تحلیلی به ماده
هایی  جنبهای  نظام زنجیره  .شودمیهنجارها نامیده  ،  ها درصدها و غیرهواریانس،  هاارقامی همچون میانگین،  ندآیباشند. ارقامی که از نمونه هنجاریابی به دست می 

 . کندمیاز رویکردهای تحلیلی و تجربی را ترکیب 

. نقطه ضعف مهم  دهدمی به ما اطالعاتی    هاآندر مورد محل احتمالی صدمات مغزی و تدریجی بودن یا ناگهانی بودن شروع  ریتان:    -آزمون هالستید   •

و بی  بودن  بودن، پیچیده  آزمون، طوالنی  آزمون  این مجموعه  این مجموعه  اجرای  است.  به برخی کارکردها مثل حافظه  آن  نسبی  از    تواندمی توجهی    6بیش 
 .  ساعت طول بکشد

لوریا   • در    26نبراسکا:    -آزمون  که  دارد  فرعی جای می  11ماده  لوریا  آزمون  آزمون  از  نتایج حاصل  بین  هالستید    -گیرند.  آزمون  و  ریتان    –نبراسکا 

قابل لوریا  هماهنگی  آزمون  مجموعه  اصلی  قوت  نقطه  دارد.  وجود  فقط    -توجهی  آن  اجرای  که  است  این  برای    برد.می   زمان ساعت    5/2نبراسکا  آزمون  این 
 تشخیص اختالالت یادگیری قابل استفاده است. 

 های تحصیلی هستند. هایی که محصول آموزش و برنامهسنجند، خصوصاً یادگیرییی که یادگیری قبلی را میهاآزمون : پیشرفت آزمون •

 .اندی عینی تهدیدکنندههاآزمونی فرافکن در مورد کودکان بسیار مضطرب، کمتر از هاآزمون •
 

 هاآزمونمعرفی انواع 

نمونه در گروه اول   ترینمهم.  کنندمیگیری  های خاص را اندازهد و برخی توانایینپردازها میبه انواع مختلف توانایی   هاآزمون برخی از    ی هوش:هاآزمون •

. هوش یک خاصیت عمومی است  کنندمیسنجی از آن حمایت  آزماها یا طرفداران رویکرد روان هایی است که روان بینه در یکی از نظریه   -  وردفهای استنمقیاس

نظریه  از  را مطرح کرد. یکی  اسپیرمن آن  ابتدا  نوع هوش مشخص    استرنبرگ  رابرتنظریه سه جزئی  ،  های حوزه هوش چندگانهکه  : کندمی است که سه 

،  جنبشی،  بدنی،  فضایی،  ریاضی،  است که هشت نوع هوش کالمی  گاردنر  نظریه ،  خالقانه و عملی. دومین رویکرد معروف در بحث هوش چندگانه ،  تحلیلی

 تعلیم و تربیت مورد توجه است. ویژه در حوزه ه . این نظریه ب کندمی ی را معرفی فردی و طبیعمیان، فردیدرون ، موسیقیایی
بیش آزمون   توجه/  کمبود  اختالل  دچار  کودکان  شد  متوجه  وکسلر  است.  کودکان  ذهنی  توانایی  سنجش  ابزارهای  نافذترین  جزو  بینه  اختالالت  ،  فعالیهوش 

ساله   18تا    3هوشی انفرادی است برای کودکان  های کافمن که یک آزمون  یادگیری یا مصدومیت مغزی در سرعت پردازش ضعف نسبی دارند. مجموعه سنجش 
 مناسب است. در این آزمون هوش عبارت است از توانایی حل مسائل جدید و فراگیری دانش جدید )هوش متبلور(.
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ی  هاآزمون ترین  فویراست سوم مقیاس هوش بزرگساالن وکسلر و ویراست چهارم مقیاس کودکان وکسلر پرمصر،  (SB5)ویراست پنجم آزمون استنفورد و بینه 
ی فرعی هاآزموننمرات عامل ترکیبی )متناظر با عوامل سطح میانی( و نمرات  ،  مدل سلسله مراتبی(  gیک هوشبهر کلی )متناظر با    هاآزمونهوش هستند. این  

 دهند.اختصاصی )متناظر با توانایی اختصاصی( به دست می 

ی خاص و  هامحرک . آزمون عینی مراجع را در برابر یک رشته  فرافکنو    عینی ی شخصیت به طور کلی دو نوع هستند:  هاآزمون   ی شخصیت:هاآزمون •

ترین آزمون شخصیتی در میان ی مبهم یا بدون ساختار پاسخ دهند. پرمصرفهامحرکخواهند به  ی فرافکن از مراجعان می هاآزمون .  دهدمینسبتاً روشن قرار  

است.    پرسشنامه چندمحوری میلون،  چندوجهی  دیگر برای شخصیت سنجی است. آزمون    سوتا آزمون چندوجهی مینه ،  خصیتصدها آزمون عینی ش

های تشخیصی  مقیاس دارد که برای سنجش اعتبار آزمون یا اصالح و تغییر آن طراحی شده است. این آزمون بر مبنای مالک  4ویراست سوم این پرسشنامه  

DSM    برنامه    ،بک  پرسشنامه افسردگی   کنندمیگیری  شناسی روانی را اندازههای خاصی از آسیب ی دیگری که جنبه هاآزمونطراحی شده است. از جمله

   است.( HRSD) پرسشنامه افسردگی همیلتون و( SDS) پرسشنامه افسردگی زونگ، سنجیترس

اند.  های عاملی شخصیت بودههای شخصیت یا تحلیل نظریه   هاآزمون گیری ابعاد شخصیت بهنجار طراحی شده است که مبنای این  ی زیادی برای اندازه هاآزمون

عوامل    . اینگیرد میاست که عوامل شخصیتی بنیادی را اندازه    آیزنک  شخصیت  پرسشنامهیی که براساس تحلیل عاملی ساخته شد  هاآزمونیکی از اولین  

است که آن هم سه عامل را    پرسشنامه شخصیت چندوجهی تلگنباثبات. آزمون دیگر    -یهیجاندرونگرایی و    -برونگرایی،  عبارتند از: روانپریش خویی 

های مشهور آزمون شخصت است که  یکی از نمونه   (CPI)پرسشنامه روانی کالیفرنیا  ی بودن منفی و اجبار.  هیجان،  ی بودن مثبت هیجان:  گیردمی  اندازه

ریموند کتل با    پرسشنامه شانزده عاملی شخصیت عینی است و دامنه وسیعی دارد و اختصاصاً برای سنجش شخصیت جمعیت )بهنجار( طراحی شده است. 

بندی شخصیتی روانکاوانه  از نظام طبقه   (MBII)گز  بری  -سنخ نمای مایرزعامل بنیادی شخصیت را شناسایی کرد.    16،  عاملی  استفاده از نظریه تحلیل

پرسشنامه  و قضاوت/ ادراک. نسخه تجدیدنظر شده  ،  فکر/ احساس،  حس/ شهود،  ند از: برونگرایی/ درونگراییمقیاس آن عبارت  چهاریونگ گرفته شده است.  

عبارت   پنجدارای    NEOشخصیتی   که  است  روان بعد  از:  باز اند  برونگرایی؛  خویی؛  وظیفه   رنجور  بودن؛  موافق  ابزار  بودن؛  عنوان  به  پرسشنامه  این  شناسی. 

 گیری جامع شخصیت بزرگساالن فاقد اختالل طراحی شده است. اندازه
ی فرافکن هاآزمونهایی را از خود بروز دهند  گرایش  کنندمی که مراجعان را ترغیب    هاآزمونپویایی هستند. این  ی فرافکن امروزی محصول رویکرد روان هاآزمون

های رنگی و سیاه و سفید تشکیل شده است.  است و از لکه  رورشاخ  جوهر  لکه  آزمونی شخصیتی  هاآزمونترین  ترین و پرمصرفشوند. از معروف نامیده می

نمرهنظام حدی  های  تا  مختلف  کدگذاری    هاپاسخگذاری  متفاوتی  شکل  به  مقوله دکننمیرا  نمره.  محل های  شامل  رورشاخ  جوهر  لکه  فن  برای  ،  گذاری 

اشیا و مناظر تشکیل شده است.  ،  هاتصویر در مورد آدم  30از    (TATآزمون اندریافت موضوع )محبوبیت و کیفیت شکل است.  ،  های محتواکنندهتعیین

ساختار   و  محتوا  مبنای  بر  موضوع  اندریافت  آزمون  توصیف    هاداستانتحلیل  را  چیزی  چه  مراجع  که  است  این  محتوا  از  منظور  ساختارکندمیاست.  نحوه  ،  . 
ی تصاویر و  هامحرکها یا  نفهمیدن دستورالعمل ،  اشکاالت گفتاری،  و طرز استفاده از زبان  زمانساگویی مراجعان است که شامل مناطق  داستان سازی و  داستان

 . شودمی ی هیجانانگیختگی 
های ناقص را کامل کنند. فرضیه فرافکنی این است که مراجع بر مبنای خصوصیات شخصیتی مهم خود خواهند جملهی جمالت ناقص از مراجعان میهاآزموندر  

کامل   را  برگهکنندمی این جمالت  ناقص  تکمیل جمالت  نوع  راتر جمله   . مشهورترین  ناتمام  آزمون  هاآزمون سایر    است.  های  شامل  فرافکن  آدم ی   یک 

کنار گذاشتن و خصوصیات هر عضو بدن همراه  ،  هستند. حدسیات تفسیری بر این مفروضه فرافکن استوار است که تحول  آدم  -درخت  -خانهو آزمون    بکش

 تعارضات و ادراک او از دنیا هستند.، شاخص خودانگاره، های نقاشی مراجع ازه و سایر ویژگیاند،  زمانسا، با تقارن
از توانایی نوع کپی کردن تصاویر است که برخی  بندرگشتالت یک  اندازه میآزمون دیداری حرکتی  را  به ویژه کارکردهای عصبی روانی  این  های ذهنی  گیرند. 

طرح تشکیل شده است. به مشکالت نیمکره راست حساس است و در تشخیص عقب ماندگی   ۹این آزمون از  کودکان است.حرکتی  -آزمون معرف هوش دیداری
 نیز کاربرد دارد.

. هاآنسنجی نسبتاً ضعیف  های روانبه ویژگی   هاآن و منتقدان    کنندمی استناد    هاآزمونی فرافکن به اطالعات نهایی و مختلف حاصل از این  هاآزمون طرفداران  
 های بهداشتی کمتر نیست. در سایر رشته  هاآزمونآزمایی از اعتبار ولی به طور کلی اعتبار روان  شودمیآزمایی انتقاد اگر چه از روان 

هم به خودی خود هدف باشد و هم به عنوان مکمل اجرای آزمون به کار رود. سنجش روانی بیشترین    تواندمیسنجش رفتاری    :هاآزمونسنجش بالینی و  

ای ( تا اندازه هاآزمون شده برای اجرای آزمون )یا همان کاهش اجرای  صرف   زمانکاهش    سودمندی را برای درک و ارزشیابی شخصیت و مشکالت زندگی دارد. 
به سبب انتقادات به روایی و اعتبار ابزارهای   هاآزمونسرخوردگی از فرآیند اجرای    ( ودرمان،  یزمانساتحول  ،  مشاوره،  )اجرایی  انشناسروان ناشی از گسترش نقش  

روانی   امروزه سنجش  است.  دربرهافعالیتسنجش  هم  را  بیشتری  مصاحبه  :گیردمی ی  مانند  تفسیر  و  اجرا  فقط  ساختنه  بی های  و  مشاهدات  ،  ساختدار  بلکه 
 فردی.سنجش عصبی روانی و سنجش میان، فردیمشاهده تعامالت میان، رفتاری
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به   ذهنی  معلوالن  مراکز  و  مانند  هاآزمونمدارس  هوش  توانایی  پرسشنامه ،  Wisc-IIIو    Wiscی  به  مشاوره  موقعیتمراکز  و  شغلی  عالیق  های های 
   .MMPI-2 و MMPIدارند؛ مانند   تأکیدسنجد یی که سطوح اختالل را میهاآزمون روانپزشکی به 

تشخیص  ،  اطالع از تاریخچه زندگیساخت برای  از روش تعامل بی،  یونگ و آدلر،  بالینی بود و متخصصان بالینی مانند فروید  در آغاز سنجش از طریق مصاحبه
 ند.کردمیاستفاده ، ساخت زیربنایی شخصیت، بالینی

 

 

 پایایی 
ولی این    اعتبار داشته باشد  تواندمییک آزمون بدون پایایی یا ثبات ن  ی مندرج در آزمون است.هامحرک ی افراد به  هاپاسخی روانی نشانگر ثبات  هاآزمونپایایی  

 هر آزمونی که پایایی دارد خود به خود اعتبار هم دارد.به معنای آن نیست که 

در چند ،  ی موجود در آزمونهامحرکی آزمودنی به هاپاسخی است. )یعنی زمانثبات نمرات آزمون در یک محدوده  دهندهشانن پایایی آزمون ـ بازآزمون: •

ی خود در آزمون اول را به  هاپاسخبازآزمون مشکالتی هم وجود دارد: در برخی موارد مراجعان  -آزمون چقدر به هم شباهت دارند. اما در پایایی آزمون نوبت اجرای
 .شودمیهای هم ارز یا موازی استفاده به همین دلیل از پایایی صورت، یا بین دو آزمون تمرین و تکرار دارند کنندمیو یا اینکه با آزمون آشنایی پیدا  آورندیاد می

ن  تأثیر: تحت  ارزهای همپایایی صورت  • ن،  گیردمیتمرین قرار  (.  شودمیر  )بلکه شکل موازی آن تکرا  شودمیچون همان آزمون روی یک گروه تکرار 

ها را ثابت کرد. و یا وقتی به هر دلیلی امکان  ارز بودن صورتتوان به طور قطع همیا نمی  شودمی گران تمام    زمان ارز از لحاظ هزینه و  گاهی تهیه یک صورت هم
 .شودمی آزمون مجدد وجود ندارد از پایایی دو نیمه آزمون استفاده 

. این نوع پایایی  شودمی ی در هر نیمه با هم مقایسه  شوند( و نمرات آزمودنت فرد و زوج میسؤاال  معموالً)  شودمی : آزمون دو نیمه  پایایی دو نیمه آزمون •

 توانند شاخص همسانی درونی باشد. دهنده ثبات درونی آزمون است و مینشان

 )آلفای کرونباخ(.  شودمی ای محاسبه های دو نیمهمعدل تمام همبستگی دهنده ثبات درونی است و در آننشان پایایی همسانی درونی: •

دهنده میزان توافق نظر دو یا چند قضاوت کننده یا ارزیاب درباره میزان وجود و عدم وجود یک ویژگی یا : نشانهاکنندهیا قضاوت  هاارزیاب پایایی   •

 اختالل است. 
 

 اعتبار)روایی(
اندازهوسیله  که    دهدمی نشان    اعتبار  به طور کلی برای  را که  تا چه حد چیزی  نظر  ارزیابی  اعتبار   سنجد. ابداع شده میاش  گیریسنجش مورد  متداول در  های 

 :  عبارتند از ی روانیهاآزمون

پردازد که به این موضوع می   گیرند. های مختلف یک متغیر یا سازه را اندازه می های آزمون تا چه حد به خوبی جنبهکه ماده  دهدمی نشان    اعتبار محتوا: •

ای وجود ندارد و به قضاوت داوران و  های ممکن درباره این محتوا است. برای به دست آوردن آن روش آماریحد معرف کل جامعه سوال های آزمون تا چه  سوال
 صاحب نظران بستگی دارد. 

بیانگر این است که ظاهر سواالت تا چه حد، هدف آزمون را  . کنندمیجدا فرض از مشتقات اعتبار محتوایی است هرچند برخی آن را اعتباری  اعتبار صوری: •

 در برخی مواقع جهت ایجاد انگیزه الزم است اما همیشه الزم نیست. . دهدمینشان 
کارآیی یک ابزار در سنجش و    .کندمی را مشخص    ارتباط بین نمرات یک آزمون با نمرات حاصل از یک آزمون یا وسیله اندازه گیری دیگر   اعتبار مالکی: •

ی بین اعتبار مالکی عبارت است از همبستگ  در واقع  .کندمیو عملکرد هر فرد در آزمون را با یک مالک مقایسه    سنجدرا می  پیش بینی رفتار در موقعیتی خاص
 .زمان: اعتبار پیش بین و اعتبار همشودمی دو طریق سنجیده اعتبار مالک خود به نمرات آزمون و نمره مالک. 

 کرد. بینیپیشتوان رفتار یا نمرات آزمونی را در آینده که با نمرات آزمون تا چه حد می دهدمی نشان  بین:اعتبار پیش •

مخصوصا در مواقع یکاربرد    که نمرات آزمون با نمرات یک آزمون یا رفتار مرتبط با سازه مورد نظر چقدر همبستگی دارند.  دهدمی : نشان  زماناعتبار هم •

 .شودمی دارد که هدف جایگزین کرد ابزار سنجش با ابزاری دیگر باشد. با ضریب همبستگی محاسبه 

نمرات  دهدمی نشان    اعتبار سازه: • یآزمون    که  سازه  اندازه  چه  میا خصیصهتا  دارد  نظری  مبنای  که  را  و  ای  آزمون  سنجد  نمرات  دیگر اینکه  با  چقدر 

است. مثال: آزمون احساس بیگانگی وقتی اعتبار   (افتراقیواگرا )ها یا رفتارها همبستگی منطقی و نظری دارند. اثبات این اعتبار مستلزم اعتبار همگرا و  گیریاندازه
 حالی و حتی افسردگی همبستگی داشته باشد )همگرایی(.سازه دارد که با بی
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 چهار روش اصلی به دست آوردن اعتبار آزمون:

پذیری از یک  تعمیم  اندازه ،  ؛ در روش اعتبار بازآزمایی(Test-retest  دیگر )بازآزمایی/  زمانی به  زماناز  ، اندازه همسانی نتایج یک آزمون در اجرای دوباره آن  (1
فاصله میان دو اجرا مهم است و در کودکان بزرگتر و افراد بزرگسال ،  فرم(. در این روش  موقعیت به موقعیت دیگر در یک آزمون یکسان موردنظر است )یک

دبستانی اگر فاصله بیش از چند ماه  ی هوش در پیشهاآزمون های هوشبهر پایین است اما در  مبستگی ه،  گر زندگیشمار تجارب مداخله معموالً به دلیل تعداد بی 
،  ها تأثیر داشته باشدممکن است تمرین و حافظه بر عملکرد آزمودنی  ر در زمینه روش اعتبار بازآزمایی این است کهمشکل دیگ ضرایب همبستگی باال است. ، نباشد

( مطرح WAIP-Rهوش بزرگساالن وکسلر )  ی نماد ارقام و محاسبه در آزمونهاآزمون،  ی سرعت و حافظه مانند نمرههاآزمون این موضوع به ویژه در مورد  
ک است  مناسب  مواردی  در  فقط  بازآزمایی  اعتبار  کلی  طور  به  اندازه است.  مورد  متغیر  بیه  متغیرهای  مورد  در  و  باشد  برخوردار  نسبی  ثبات  از  مانند گیری  ثبات 

 اضطراب مناسب نیست. 
؛ اگر آزمون دوم بالفاصله پس از آزمون اول  (Calternate forms  های جانشین/از فرمی به فرم دیگر )فرم،  معین  زماندقت نسبی یک آزمون در یک   (2

ی مختلف. در  زمانتا همبستگی نتایج آزمون در فواصل    دهدمی بیشتر اندازه همبستگی میان دو فرم آزمون را نشان  ،  صورت اعتبار به دست آمدهدر این  ،  اجرا شود
ه است  مشخص کردن این مسئل،  های جانشینمشکل روش فرم  ترینمهمها نشانگر ضریب اعتبار آزمون است.  اندازه همانندی میان نمره،  این روش )جانشینی(

ی بین  زمانافتادن فاصله  ،  شیوه اجرا(. مشکل دیگر این روش،  چهارچوب،  نوع محتوا،  هاکه آیا دو فرم آزمون واقعا با یکدیگر معادل هستند یا نه )از نظر تعداد ماده
به دلیل  ،  دو اجراست برای مثال خلقی کوتاههانوسان این وقفه ممکن است موجب شود که عملکرد آزمودنی  سطح فشار روانی یا کیفیت نسبی خواب  ،  مدت 

آزمودنی ولی باز هم    شودمی تفاوت کند. مشکل دیگر اینکه هرچند بسیاری از اثرات انتقالی روش بازآزمایی حذف  ،  آزمودنی در شب قبل از آزمایش در دو آزمون
ی کمکی یادسپاری در خرده آزمون هاروش مخصوصاً در مورد راهبردهای حل مسئله. برای مثال استفاده آزمودنی از  ،  ممکن است سبک کلی آزمون را یاد بگیرد

 به منظور افزایش عملکرد خود. ، WAIS=Rنماد ارقام در 

ماده (3 درونی  آزمونهمسانی  ماده،  های  )دو  از  دیگر  ماده  به  که  Splithalf  نیمه کردن/ای  است  یا صفتی  ویژگی  اعتبار  تعیین  شیوه  بهترین  روش  این  (؛ 
برخالف  هانوسان  دارد.  زیادی  بازآزماییهاروشی  ندارد.    زماناثر  ،  ی  دخالت  نیمه کردن  دو  روش  تقسیم  پرسش  عمدتاًدر  نیمه  دو  به  فرد  و  زوج  برحسب  ها 

 . شودمی

این اعتبار  ، ی تواناییهاآزمون ی فرافکنی و برخی  هاروش (؛ در  Inter-scorerگذار دیگر )توافق ارزیابان/گذاری به نمرهاز نمره ،  اندازه توافق بین دو آزماینده (4
 کمتر ثابت است و بین داوران تفاوت وجود دارد.

یی مناسب  هاآزمون البته این روش فقط در مورد  ،  دهدمی ریچاردسون که مانند روش دونیمه کردن است و همسانی درونی مواد آزمون را نشان    -روش کودر (5
 سنجد.های نسبتاً خالص از یک متغیر واحد را می است که اندازه 

و   برای متغیرهای باثبات زیاد؛ روش بازآزمایی  بستگی دارد.،  رودآزمون برای آن به کار می  یی کههاهدف گیری و  بهترین نوع اعتبار به ماهیت متغیر مورد اندازه
بازآزمایی بهتر استبه کار می   بینیپیش تر است. در مواردی هم که آزمون برای  پذیر؛ روش دو نیمه کردن مناسب نوسان برای متغیرهای بسیار   زیرا    رود روش 

. اگر برای آزماینده همسانی درونی و دقت یک آزمون برای  دهدمی ی مختلف اجرای آن را به دست  هازمانها و  برآوردی از قابل اعتماد بودن آزمون در موقعیت
 ت.  های همانند مناسب اسروش دو نیمه کردن یا روش فرم، بار آزمایش مهم باشدیک

به عنوان یک اصل کلی هرچه طول  ،  شودمی ها: هر پاسخ به آسانی پیرامون یک میانگین تثبیت  ( تغییرپذیری نمره 1  های روش دو نیم کردن:محدودیت

توانند تغییرات اندکی را که در پاسخ دادن به سادگی می  هاآن اکثریت  ،  ها بیشتر باشدآزمون بیشتر باشد اعتبار آن نیز بیشتر خواهد بود زیرا هر اندازه تعداد پرسش
 های جانشین ممکن است میان محتوای دو نیمه آزمون تفاوت وجود داشته باشد.  ( مانند فرم 2آید جبران کنند. به چند پرسش معدود به وجود می 

های  های شخص در مقایسه با جنبه های ناپایدار یا همان حالتجنبه   . گیری بستگی داردای به متغیر مورد اندازه قبول دشوار است و تا اندازهتعیین دامنه اعتبار قابل 
های آزمون اطمینان  های مبتنی بر دادهبینی پیشحاکی از این است که در تفسیرها و    معموالًتر اعتبار  سطوح پایین  پایدار یا صفات از اعتبار کمتری برخوردار است. 

 توان انتظار داشت.  کمتری می

 .دهدمی ها به دست آورد اما روش دو نیم کردن بیشترین برآورد را از اعتبار واقعی صفات پایدار یا توانایی های جانشین کمترین برروش فرم •

 

 های بالینی قضاوت دقت

را به    دهدمیدر جامعه کلی رخ  ،  صفت یا تشخیص خاصی،  که متخصصان بالینی اغلب میزان پایه یا میزانی که رفتاریکی از منابع احتمالی عدم دقت این است  
دارند و به این ترتیب فرصت های خود فیدبک )پسخوراند( دریافت نمیشان درباره توصیههای نسبیها و یا موفقیتهمچنین در مورد قضاوت،  آورندحساب نمی

اغلب نسبت به اطالعاتی که  ،  هاآوری دادهمنبع دیگر خطا این است که اطالعات از قبل به دست آمده در فرآیند جمع،  شودمی ی نادقیق فراهم ناصالح راهبردها
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وشند تا مراجع را کآنگاه می،  کنندمیی است که متخصصان بالینی رفتار مراجع را تفسیر  زمانسازترین آن  شوند که مشکلآیند مهمتر تلقی میبعدها به دست می
 .اند(وجو نکرده یا رد فرضیه جست تأییدآزمایی که اطالعات کافی را برای  متقاعد سازند که تفسیرشان درست است )همچنین در موقعیت فرضیه

بیش  ،  دانندمی  کنندمی آنچه را که فکر  ،  هایشان اطمینان بیش از اندازه دارند و قبل از به دست آمدن نتایجاشخاص نسبت به قضاوت  منظر:سوگیری پس 

 .دانستم()باید از قبل می کنندمیبرآورد 
ساخت ه کم نیمه رویکردهای ساخت یافته و یا دست بهتر است ک،  همانند خطر برای خود و دیگران ،  های بالینی فوری باشندگیریدر مواردی که نیازمند تصمیم

 )برای آنکه اطالعات ضروری از قلم نیفتد(.  استفاده شوند ، یافته جامع
 . بینیپیش روایی توصیفی و روایی ، گستردگی توصیف دقیق، پایاییر مالک زیر تالش کنند: های روانی باید برای تحقق چهاتوصیف

توصیفی: • از    پایایی  طبقه   پایاییمنظور  یا  توصیف  همان  دیگر  متخصصان  تکرار  با  آیا  که  است  این  می توصیفی  دست  به  بین  بندی  )توافق  نه  یا  آید 

نتیجه یکسان می هازمان( و همچنین تکرار آزمایش توسط یک متخصص در  Interdiagnostician agreement  تشخیصی به  نه  ی مختلف  انجامد یا 
 (. Intradiagnastian agreement)توافق درون تشخیصی 

به یکدیگر شباهت دارند. مانند: آیا کسانی که در ،  بندی استبندی تا چه اندازه از نظر متغیرهایی که خارج از نظام طبقه افراد مورد طبقه   روایی توصیفی: •

 اند؟ مصرف الکل نیز یکسانمشکالت قانونی یا سوء ، یتیمتغیرهای جمع، نیمرخ روانی یکسان دارند در سایر خصایص مانند تاریخچه خانوادگی MMPIآزمون 

گستره وسیعی از خصایص را دربرگیرد )طبقه وسیعی از افراد( و در عین حال ،  بندیمنظور از گستردگی توصیف هم این است که طبقه   گستردگی توصیف: •

 مطالعه در اختیار بگذارد. به اندازه گروهی اخص باشد که اطالعات سودمندی را درباره فرد مورد 

به عمل آمده است نتایج   هاآزمونهایی که از  توان براساس استنباطهم به معنای آن است که با چه سطح اطمینانی می   بینروایی پیش  بین:روایی پیش  •

 کرد.  بینیپیشآینده را 

 

 سایر نکات 

 . کندمیدیده مغزی را متمایز های برش شاخص )توسط ریتان و همکارانش مطرح شده( اشخاص بهنجار و آسیب نمره •

اجتناب  • و  انسان در  تغییرپذیری طبیعی  اندازه هاآزمون ناپذیر در عملکرد  از  بیشتر  استگیریی شخصیت  استعداد مکانیکی  و  مانند هوش  توانایی  چون    های 
 ت به عواملی مانند خلق بستگی دارند )مخصوصاً اضطراب(.بسیاری از صفات شخصی
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 فردی آدلر یشناسروان: یازدهمفصل 
 

 آدلر  مفروضات اساسی نظریه •
 احساس حقارت و مکانیسم جبران •
 زندگی شیوه •
 مفهوم اضطراب  •
 ی درمانروان •
 

 آدلر  مفروضات اساسی نظریه

فروید می   برخالف  غرایز  نتیجه  را  بشر  اعمال  یون که  و  از طرح دانست  ناشی  را  انسان  اعمال  که  میگ  ارثی  را  ،  دانستهای  انسان  رفتار  و  اعمال  زاییده آدلر 
شهرت آدلر بیشتر به  گذاری کرد.  گرایی و جبرگرایی فروید از او جدا شد و نظریه مستقل خود را پایه مخالفت با غریزه  . آدلر به دلیلداندمیی اجتماعی  هاکشش

های طبیعی و  ب بیمار است برای فرار ازمسئولیتیی از جان هاتالش   معتقد است نوروز  که،  دلیل بحث او درباره عقده حقارت است و ارائه نظریه او درباره نوروز 
 ت.  نقطه شروع شیوه زندگی اس، عقده حقارت وتالش در راه تفوق و برتری، عادی. به عقیده آدلر

توان  که انسان را نمی   کردمی  تأکید. آدلر  کردمیبرتری شخصی و رشد آن    زیادی بر عوامل اجتماعی و میل به  تأکیدتفاوت دیدگاه آدلر با فروید در این بود که او  
  تأکید همتایی آن  آدلر بر شیوه زندگی فرد و بی   یشناسروان بلکه مطالعه انسان فقط باید در زمینه اجتماعی او انجام پذیرد.  ،  مجزا از دیگران مورد مطالعه قرار داد

 دارد. 

اراده نیل به  "ورزیده است. آدلر و نیچه در زمینه مفهوم    تأکیداند که آدلر اولین روانکاوی بوده است که بر ماهیت اجتماعی انسان  ان اعتراف کردهشناسروان اکثر  

در    «خود»مطرح بود که    سؤالبلکه این  ، گذاردمی  تأثیروجه مشترک دارند. برای آدلر این مهم نبود که بدن چگونه بر ذهن و یا ذهن چگونه بر روی بدن   "قدرت
و رد نظریه جبرگرایی را    « قرار داشتوی هینگر»فلسفه    تأثیر. آدلر به شدت تحت  گیردمیکار  ه  یش چگونه بدن و ذهن خود )کل شخصیتش( را بهاهدف تعقیب  

 . کندمیخویش را تعیین در نظریات وی هینگر کشف کرد. وی هینگر و آدلر هیچکدام معتقد به سرنوشت نبودند. آدلر معتقد بود که فرد خود سرنوشت 

خانوادگی و    درمانکه متعاقب آن    عالقه مند کردی گروهی  هاروش پیروان آدلر را به  ،  فردی  یشناسروانجهت گیری  گر سیستماتیک است و  درمانآدلر اولین  
، نوع تقسیم بندی دوبعدیپردازد و هیچ  نگری میگذارد و به کلینگری را کنار میآدلر جزئی   یشناسروانگروهی براساس اصول نظریه آدلر متداول شد.    درمان

 آگاهی را قبول ندارد.  نظیر خودآگاهی و ناخود
 

 نظریه شخصیت 
اقتصادی و   کامالًنظریه آدلر درمورد شخصیت  ، تاکید دارد.  کنیممی آدلر بر وحدت شخصیت تاکید دارد و بر مفهوم هدفمند رفتار، یعنی چیزی که برایش تالش  

ب چند عنوان کلی  ن در قالتوا. مفهوم شخصیت از نظر آدلر را می کندمی اسی تمام ساخت نظریه را تبیین  بدین معنی که با چند مفهوم اس،  صرفه جویانه است 
 .  من خالق، شیوه زندگی، قه اجتماعیعال،  احساس حقارت و مکانیزم جبران، تالش برای تفوق و برتری، گرایی تخیلیتوضیح داد: غایت

تر است. ولی اندکی بعد واژه تهاجم یا پرخاشگری را به  آدلر در ابتدا به این نتیجه رسید که تمایالت از غریزه جنسی بسیار مهمتالش برای تفوق و برتری:  

را    "تعرض مردانه"تبدیل کرد. آدلر قدرت را به جنس مذکر، و ضعف را به جنس مؤنث همانند دانست. او در این مرحله از تفکرخویش، عقیده    "میل به قدرت"
 شوند.  احساس عدم کفایت یا حقارت به آن متوسل می  زمانر مطرح کرد و آن را شکلی از جبران افراطی دانست که هم مردان و هم زنان د

دست کشید و مفهوم تالش برای نیل به تفوق و برتری را جایگزین آن کرد. منظور آدلر از تفوق و برتری احراز    "نیل به قدرت  "پس از مدتی آدلر از کاربرد واژه  
ای در جامعه نیست، بلکه منظورش خود شکوفایی و ارتقای خود است. فرد برای آن موقعیت شغلی برجستهمقام اجتماعی یا فرمانروایی بر دیگران و یا تصاحب  

ی فرد برای تفوق  هاتالش که امنیت خاطر و سازگاری الزم و متناسب با هدف قبلی را برایش تامین کند. نوع و چگونگی تجلی    کندمی نوع تفوق و برتری تالش  
 دهند. ی جبرانی انتخاب شده توسط او بستگی دارد. که در نتیجه به شخصیت فرد شکل مشخصی می هاراهت او و و برتری به احساسات و حقار

شکل    هاانسانیابد. و این برتری و کمال به عنوان آرمان در ذهن  های زیادی نمود میتالش برای برتری به شیوه: )غایت نگاری خیالی(  ی تخیلیهاهدف 

آفرینند و ی خیالی می هاهدف برای زندگی خود    هاانسان   یشان را تحقق بخشند.هاآرمانتوانند  ای زندگی کنند که گویی می ه گونهب  هاآن   شودمی و باعث    گیردمی
عمل   ای  گونه  گویی    کنندمی به  است.  هاهدف که  انتظارات  و  ها  هدف  همین  نیز  افراد  رفتارهای  اصلی  محرک  است.و  زندگی  غایت  آنان  شخصی  این  ی 

  تا شرایط تاریخی.   کندمی ی در آینده تعیین  نگری خیالی بازتاب این واقعیت است که رویدادهای روانی را بیشتر انتظارات کنونی دربارة به انجام رساندن زندگغایت
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گرایی( استوار است. به  غایتتوصیف اعمال از راه تشخیص هدف )  فردی بر اصل فینالیزم یا  یشناسروان فروید براساس قانون علیت بنا شده است و    یشناسروان 
نژند این قدرت را ندارد و همیشه درحالی که فرد روان،  ت روبرو شودهنگام لزوم با واقعیعقیده آدلر انسان سالم قادر است خود را از قید این تخیالت رها کند و به  

 غرق در خیالپردازی است.  
بلکه انسان یک کل پویاست که  ،  توان روح انسان را یک اصل کلی و ایستا تصور کردند و نمیهای روانی هستی تخیلی علت ذهنی رویدادهاهدفدرنظر آدلر  

نیرویی   . روان انسانی چیزی نیست مگرشودمیا محیط و پاسخگویی به آن حاصل . هدف انسان از نیاز ارگانیسم به سازگاری بکندمی دف تالش درجهت نیل به ه
ممکن  درک واقعی رفتار او غیر،  ایی فردجهت تأمین آن هدف است. بدون درک روشنی از هدف نه ام تجلیات روان درتم،  کندمی که به سوی یک هدف عمل  

 جایگزین کرد.او بعدها غایت نگاری خیالی را با »خودانگاره راهنما« و »هدف کمال« است. 

وی دریافت که بروز بیماری در هر قسمت از بدن به  ،  آدلر در آغاز کارش نقص عضو و جبران افراطی را مطرح کرد:  احساس حقارت و مکانیزم جبران

. همچنین او مالحضه کرد شودمییرعادی بودن رشد و تکامل حاصل ناحیه از بدن است که بر اثر وراثت یا به علت غعلت نقص عضو و یا احساس ناچیزی در آن 
آدلر کمتری و ناچیزی را با    زمان آن ضعف را جبران کند. در این  ،  از راه تربیت فشرده،  کوشد تا با تقویت آن عضومی  اغلب،  که شخصی که عضو معیوبی دارد

نبودن و را    مردانه  ارائه نظر جامعنام  "تعرض مردانه"یا زنانگی معادل دانست و عمل جبرانی آن  نوعی  ید. پس از آن با  از  تری معتقد شد که احساس حقارت 
 .  شودمی ناتمامی در هر بعد زندگی ناشی کمالی یا احساس بی

جویی هدف زندگی  تلف انسان است. در نظر آدلر کمالها در ابعاد مخپیشرفتها و بهبودیبلکه علت تمام  ،  به نظر آدلر احساس حقارت نشانه غیرعادی بودن نیست
، های غیرعادی معین را ممکن است به دنبال خود بیاوردکه در آن صورت حالت، نه لذت جویی. البته احساس حقارت ممکن است در شرایط خاص رشد کند، است

برتری   عقده جبرانی  و  عقده حقارت  اما در شرایط طبیعیمثل  ناتمامی،  طلبی.  احساس  یا  به شمار می  نیروی،  احساس حقارت  انسان  برای  رود. کشش مهمی 
. همین طور به عالقه اجتماعی صدمه می زند  کندمیو رفتارهای فرد را مختل  گیردمیرضی به خود حالت م، چنانچه به صورت افراطی تجلی کند، مکانیزم جبران

 . کندمیق العاده تقویت درت طلبی را فوو ق

مورد انتقاد قرار    شدیداًهای اجتماعی  انه انسان و نادیده گرفتن انگیزهپسندی خودهاکششتأکیدش بر  آدلر در اوایل نظریه پردازیش به دلیل  :  عالقه اجتماعی

رد به جامعه است تا گرفت. سپس تصورش از انسان را آنقدر گسترش داد تا عالقه اجتماعی را در برگیرد. به نظر آدلر معنا و مفهوم عالقه اجتماعی کمک مداوم ف
آدلر معتقد است که  سالمت روان است.  اصلی  و بارزترین بخش نظریه آدلر و شاخص    ترینمهماین مفهوم    نه فقط همکاری و همدردی.،  هدف جامعه تامین شود

نه اینکه از روی عادت اجتماعی شده باشد. نقطه مقابل احساس اجتماعی تمایالت و  ،  موجودی اجتماعی است  عالقه اجتماعی امری ذاتی است و انسان طبیعتاً
برقرار کردن صمیمیت : برقرار کردن روابط دوستی،  کندمی او سه تکلیف همگانی را مشخص  .  گیردمی ام  جهت قدرت و برتری فردی انج  یی است که درهاتالش 

 و مشارکت داشتن در جامعه.

فردی است.    یشناسروان ترین بعد  و مشخص   هایش مکرر به کار رفته استشخصیت آدلر است و در تمام نوشته   شیوه زندگی تکیه کالم نظریه:  شیوه زندگی

ا براساس شیوه زندگی خاص خود  افراد فرمان    "کلی"  آن  ؛کندمییفای نقش  شخص  به  تفکر دهدمیاست که  ،  . شیوه زندگی فرضیاتی است که در آن نحوه 
دف دارند و آن نیل به تفوق  ادراکات و غیره مطرح هستند. شیوه زندگی نوع خاص واکنش فرد در برابر موانع و مشکالت زندگی است. تمام افراد یک ه، احساسات

برد. فرد عقالنی یک شیوه زندگی و فرد ورزشکار شیوه زندگی دیگری  برای رسیدن به این هدف به کار می و برتری است. درعین حال انسان طریق بیشماری  
 دارد. 

پیروان آدلر    رفتارش آگاهی بیشتری دارد تا انگیزه آن. برخی ازدرعین حال که شیوه زندگی وسیله سازش با تجارب است تا حدودی ناخودآگاه است. زیرا فرد از  
تار است در داخل شیوه زندگی.  تغییر شیوه زندگی است و هدف مشاوره تغییر رف  درمانیروان معتقدند که هدف    هاآن .  اندشده ی تفاوت قائل  درمانبین مشاوره و روان 

 دانند.  حی می ای دیگر این تفکر را سطعده
 

 : شودمی ظریه آدلر به چهار گروه تقسیم اعتقادات مربوط به شیوه زندگی در ن

 یعنی اعتقاد فرد به این که من که هستم.  مفهوم خود یا خویشتن پنداری: (1
 اعتقاد به این که من باید که باشم.  خود آرمانی: (2
 اعتقادات فرد درباره اطرافیان و محیط پیرامون.  تصویری از جهان: (3
 . داندمییزهایی که فرد درست یا نادرست یعنی مجموعه چ اعتقادات اخالقی: (4

تعارض یا  ،  یا بین خود و جهان پیرامون یا بین خود و اعتقادات اخالقی خودش،  که او بین اعتقادات خود و خودآرمانی  کندمیی برای فرد بروز زماناس حقارت  احس
حق تقدم با عوامل ،  گیری شیوه زندگی. در شکلشودمیپنج سالگی ریخته    یعنی از سنین چهار یا،  فاصله ببیند. شالوده شیوه زندگی فرد از همان اوایل کودکی

. کودک عوامل شودمیهمیت زیادی قائل  ا،  تش در جهاندر زمینه ایجاد مفهوم نسبت به موقعی،  جسمانی است. از این رو آدلر برای تجارب اولیه اجتماعی کودک
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نهد. به همین دلیل آدلر به ماهیت منظومه خانواده توجه  تعابیرش را بر آن اساس بنیان می   . و روابط ودهدمینواده را به دنیای خارج تعمیم  موجود در محیط خا
 دانست.  متفاوتی همراه میخصوصیات رفتاری خاصی را مبذول داشت و ترتیب تولد فرد را در خانواده با 

رد در های فاحساسات و ادارک،  هانگرش ی افراطی و ناسالم منتهی شود.  هاآن باشد و یا آنکه به جبر  مؤثرمولد استعدادها و رفتارهای مفید و    تواندمی شیوه زندگی  
 غیرممکن است.    عمالً هاآن تغییر ، . و بعد از آن شودمیو تثبیت  آیدسنین اولیه به وجود می 

فروید متفاوت است. اعتقاد به من خالقه    یشناسروان در    "من". من خالقه در نظر آدلر با  شودمی از نظر آدلر شاهکار وی محسوب    "من خالقه":  من خالقه

وسیله رسیدن به هدف را   بخشد و هدف و نیزسازد. من خالقه به زندگی معنا میویش را برمبنای وراثت و تجربه می شخصیت خ، حاکی از آن است که انسان خود
دیگر از اثرات آن به وجودش پی  توان موجودیتش را احساس کرد. به عبارت  ولی با شناخت تجلیات آن می ،  است  . تشریح و توصیف من خالقه دشوارکندمی ابداع  

 احساس حقارت دارد. این خالقیت ریشه در بریم. می

 

   ماهیت انسان
ئول و درحال رشد  مس،  اجتماعی،  انتخابگر،  نگر و اجتماعی است. او انسان را موجودی خالقغایت،  پدیده شناختی،  نگردیدی کلی،  انسان و مسائل ویر به  دید آدل

به سرنوشت خویش    کامالً. و تکامل او در واقعیت بخشیدن به خویشتن است. گرچه انسان  گیردمی و ماهیتش در جامعه شکل  ،  نه بدکه نه خوب است و  ،  داندمی
با توجه به وضعیت موجود موقعیتی را انتخاب کند که با وضعش سازگارتر    تواندمیدر عین حال  ،  ها را کنترل کنددرصد رویدادبه طور صد تواندمی مسلط نیست و ن

 است.  
خود در  حقارت  احساس  این  است.  زبون  و  حقیر  ارگانیزمی  طبیعت  نظر  از  فردانسان  شیوه،  آگاهی  به کشف  را  تکنیکانسان  و  بهتر  مناسبترهای  راه   های  در 

بلکه باید او را به صورت یک کل پویا مورد بررسی و  ،  های مجزا از هم شناختدیدهتوان با بررسی پرا نمی  . به عقیده آدلر انساندهدمیسازگاری با طبیعت سوق  
 شناسایی قرار داد.  

 

    مفهوم اضطراب
پردازیم. هر  برابر تمدن میدانست که ما در  ورتی که فروید نوروز را بهایی میدر ص،  پردازیمت که ما برای فقدان تمدن خویش میبه عقیده آدلر نوروز بهایی اس

تفو به احساس  نیل  از احساس حقارت و  به منزله کوششی است برای رها کردن خود  برترینوروز  به حالت،  ق و  نامطلوبی منتهی که در مواردی  های جبرانی 
 توان چنین نوشت: فرمول نوروز را در نظریه آدلر می .شودمی

 زندگیهای تجربه + محیط + خواست  وز= فرد +نور
نوروز   اساس  و  اساس  "سیأ"پایه  این  بر  ناسازگار یک  ،  است.  نیستکودک  آدلر    "مأیوس"بلکه یک کودک  ،  کودک مریض  پیروان  ی کودک هاهدفاست. 

 را درچهار گروه طبقه بندی کرده اند:   مأیوس

   جلب توجه کردن (1
  قدرت طلبی (2
   گرفتن انتقام (3
 اذعان صریح به نقص یا ناکامی (4

 

 درمانی روان
اند. چون فرد غیرعادی باط با همنوعان( دانسته ان آدلری نیروی برانگیزاننده واقعی را تمایل به احساس تعلق )عالقه اجتماعی و ارتشناسروان ی اخیر  هاسالدر  

و عالیق اجتماعی او را بیدار  ،  تشویق و تهییجگر آن است که او را  درمانوظیفه  ،  و از طرفی دیگر عالیق اجتماعی مختل دارد،  است و نه مریض   مأیوسفردی  
 امکان شیوه جدید را برایش فراهم آورد. ، تجزیه و تحلیل و عملیات ثمربخش دیگر، ی ایجاد رابطههاروش کند. و از طرفی 

ی  هاهدف ز  ا،  بینداست و خود را حقیر می   "مأیوس"فردی  ،  نژند و مضطربچون در نظر آدلر فرد روان و    داندمیآدلر ریشه اختالالت روانی را یاس و ناامیدی  
به هیچ وجه تغییر    درمانیش بدهیم. هدف  هاهدفبه او توان و شهامت خطرکردن و عمل در جهت نیل به  ، س را در فرد از بین ببریمآن است که یأ  درمانعمده  

آید. براساس  های فرد میمفاهیم و آگاهی،  بال تغییر مقاصدهای مرضی به دنر الگوهای رفتار و عالئم و نشانه رفتار نیست بلکه تغییر انگیزش است. یعنی تغیی
بر شیوه    هاهدف  تأثیرو شیوه زندگی او و چگونگی  ،  ی بیمارهاهدفبرمال کردن  ،  ی عبارت است از ایجاد رابطه حسنهدرمانفرآیند روان،  آدلر  یشناسروان مکتب  
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،  شیوه زندگی مراجع، گیری مجدد به مراجع. پس از ایجاد رابطه حسنه بازآموزی و دادن جهت ایجاد بصیرت از طریق تعبیرها و تفسیرهای ضروری و نهایتاً،  زندگی
 . گیردمی در جهت مناسب مورد توجه قرار  تغییر آنیی برای هاروش به منظور تحلیل و تفسیر و ارائه 

 .دهدمی قرار  درمانگذارد اما هشیاری را بیشتر کانون ناهشیار را کنار نمیآدلر 
حوادث و رویدادهای  ،  حائز اهمیت خاص است. خاطرات اولیه  درماندر جریان    اندداشته و سبک زندگی ای که در کودکی    بررسی و ارزیابی خاطرات اولیه مراجع  

که در هر حال موید  ،  ی باشندهاآن واقعی یا افس  کامالًآورد. خاطرات اولیه ممکن است نادرست یا  را به خاطر می   هاآن کودکی اش    زمان خاصی است که فرد از  
جویان در حال  درمانکه    دهدمی تحلیل رؤیاها به بهترین شکل نشان    فرافکن استفاده کرد.توان به مثابه یک تکنیک  از خاطرات می  رویداد خاص هستند.  یک

ر  تحلیل رویا در مکتب آدلر متفاوت آن چیزی است که د های زندگی خود هستند یا نه . رؤیاها ابزارهایی برای حل کردن مشکالت آینده اند. اما  تغییر دادن سبک 
دانند. در حالی که آدلر و پیروانش رویا را فعالیتی درجهت مسائل آینده  تی برای حل مسائل قدیمی میرویا را فعالی   معموالًها  فرویدیستمکتب فروید مطرح است.  

به منزله  یادآوری شقوق ممکن عمل آینده می  و را علنی  کار ره  ب  "کارخانه عواطف"دانند. رویا در اصطالح خود آدلر  که جهت   ندکمی فته است. رویا مسائلی 
 . کنندمی حرکت بیمار را مشخص 

اند ، این  هایی است که دیگران نوشته ی آدلر به منظور دستیابی فرد به آگاهی بیشتر در مورد سبک  زندگی خود ، خواندن کتاب درمانیکی دیگر از شیوه های  

 ی از دیدگاه آدلری در شش جمله بیان شده است : درمانمعروف است. کتاب  یدرمانکتاب فرایند به 

 ر کردن خألها و پُ شناختیروان . آموزش دادن با در اختیار گذاشتن دانش 1
 بخش .ترغیب کردن با خواندن مطالب الهام2
 یابی به آن گیری هدف و دست .توانمندسازی با بررسی شکل 3
 بخشی به دیگران .روشنگری با افزایش خودآگاهی و آگاهی4
 گیری و رایزنی اجتماعی .درگیر شدن با دنیای اجتماعی برای سرمشق 5
 ی.درمانتغییرات خاص در سبک زندگی در جریان روان . بهبود یافتن با تقویت  6

های اشتباهی و  ادراک،  ید شناخت ماهیت هدف بصیرت مؤ،  شودمی ازنده منجر  آدلر درباره بصیرت نظر خاصی دارد. بصیرت عبارت است از شناختی که به عمل س
. کنندمیز  ولی پیروان آدلر آن را تاحدی که ایجاد وابستگی نکند تجوی،  کنندمی گران نصیحت را تجویز ندرمانلب  اغ  پی بردن به شیوه زندگی توسط مراجع است.

، مچ گیری از خود ) مناسب برای رفتارهای    نشینیمیزپشت،  صحبت کردن با یک صندلی خالی،  های عملی زیادی نظیر نقش بازی کردنپیروان آدلر از تکنیک
پیدا کند. پیروان آدلر با کسانی که قربانی عواطف نامطلوب خود    . تا به مراجع کمک کنند که جهت خود را مجدداًکنندمیو غیره استفاده    مخرب مثل پر خوری(

تکنیک  هستند   فشار"از  خواسته  .  کنندمیاستفاده    "دکمه  مراجع  از  تکنیک  این  انتخاب  شودمی در  را  بخش  لذت  رویداد  و یک  ببندند  را  به  ،  تا چشمانشان  و 
که صحنه   شودمیواسته  احساسات همراه با آن فکر کنند. سپس یک رویداد ناخوشایند را مجسم کنند و به عواطف همراه با آن فکر کنند. بعد از مراجعه کننده خ

 اول را تکرار کند.  
با عزم و اراده خود هرگونه احساسی را به وجود بیاورد. یعنی فرد خالق عواطف خود   تواندمی است که به مراجع بیاموزند که  ر اینغرض اصلی پیروان آدلر از این کا

است که    "آهانتجربه  "توان از آن بهره برد  آدلری می  درمانکنیک دیگری که در  افسرده بودن مستلزم انتخاب چنین حالتی است(. ت   مثالً)  هاآن نه قربانی  ،  است
خود به جایی برسد که بگوید )آها راه حل این مشکل این است( این تجربه از تجارب  مثالً. یعنی فرد کندمینفس و خوش بینی پیدا ه بوسیله آن مراجع اعتماد  به

آور، خود را در تاریکی سبک زندگی  جویان را وادار کنند با تصمیم ناگهانی و شگفت درمانگران به جای اینکه  درمانبه عالوه   .شودمیحاصل    درمانفرد در فرآیند  

است.    "انگار که  "های جدید برای زندگی تشویق کند. یکی از این فنونجویان را به آزمودن گزینه درمان توانند از فنونی استفاده کنند که  ناشناخته رها سازند، می 
 که جوری رفتار کند ، انگار که زن با اعتماد به نفسی است.   شودمی پایینی دارد توصیه  مثال به خانمی که اعتماد به نفس

پردازد. ت احتمالی آن بر رفتار کودکان میها این است که به مشاوره با والدین به منظور دریافتن چگونگی ترتیب تولد کودک و اثراکی دیگر از تکینک آدلریی

اند:  آدلری ،  ازنظر تشخیص را  ها دو دسته  زدن  برچسب  و  تشخیص  گروه دوم  مخالفند؛  زدن  برچسب  و  هرگونه تشخیص  با  اول  غیرقابل  گروه  امری 

 و به استفاده از آزمون معتقدند.   داننداجتناب می
ی که هر کاری انجام دهد ولی درمانگرچه آدلر خودش اولین آزمون فرافکن )آزمون خاطرات اولیه( را تدوین کرد ولی به ندرت از آن استفاده کرد. به عقیده آدلر  

دلیل   به همین، نه به شفا دادن ، د است منناقصی خواهد بود. آدلر در زمینه تعلیم وتربیت به پیشگیری عالقه  درمانمراجع را به فلسفه خاصی از زندگی مجهز نکند  
 سیس کرده بود تا روش تربیت صحیح را به والدین بیاموزد.مراکز تربیت خانوادگی را تأ

استفاده     یدرماناو بعدها در طرحواره    اتینظر  نیدارد. از ا   دیناسازگارانه تاک  یزندگ  یهابه قول خود او، سبک   ایتصورات غلط    رییبر اکتشاف و تغ  درمانآدلر در  
دنیا را   کنندمیتالش    گران آدلریدرمانهمچنین    .شودمی با مراجع بحث و صحبت    یمرض  یهادرباره نشانه   د،یآزاد فرو  یتداع  یبه جا  یشده است. در روش آدلر

در جهت تغییر درگیر جویان  درمانآدلری با نصیحت و تشویق  های  جو درمانببیند که این به رویکردهای پدیدارشناختی نزدیک است.  از چهارچوب ذهنی مراجع  
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استفاده    هاآن شوند.  می فنون  و دیگر  تکالیف خانگی  آگاه درمانتا    کنندمیاز سرمشق دهی،  زندگی خود  از سبک  بتوانند  را شروع  جویان  تغییر  و    . کنندتر شوند 
 گرایی شباهت دارد.  انسان ی مورد استفاده رفتارگرایی و هاروش به  هاروشاز این بسیاری 

هایی : دلیل تراشی )مهم ترین است و مشخصه آن واژههاآن  ترینمهمکه چندتا از    کندمیهای محافظ صحبت  های دفاعی فروید از گرایشآدلر به جای مکانیزم
 ، پرخاشگری و کناره گیری است. (استچون اما، اگر، فقط و ... 
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 منابع 
 

   رشد انتشارات –  فیروزبخت دمهردا ترجمه –ترال   و  فیرس –بالینی  یشناسروان  (1

   رشد انتشارات – شاملو  سعید دکتر –بالینی  یشناسروان  (2

 ارسباران -فیروزبخت مهردادترجمه  -کرامر جفری –بالینی  یشناسروان  (3

 رشد انتشارات – سیدمحمدی  ترجمه – نورکراس و  پروچاسکا –ی درمانهای رواننظریه  (4

   دانشگاهی نشر – آبادی شفیع –ی درمانهای مشاوره و رواننظریه  (5

   رشد انتشارات – دو و یک جلد – مارنات و  گراث –سنجش روانی  (6

 ی دانشگاه تهران و شهیدبهشتیشناسروان جزوات رتبه های برتر ارشد و دکتری  (7
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط ممکن منابع 
 

گوییم. فراموش نکنید که عملکرد قدرتمندر در کنکور نیازمند تسلط حداکثری روی این مطالب  خدا قوت میمطالب این درس  دوستان عزیز. به شما بابت مطالعه  
. کندمیتان کمک جدی  حداکثر کردن تسلطبه  دور مطالعه این جزوه    3در کنار  ،  ی گوناگون اما منسجمهاروش است و مطالعه یک موضوع از ابعاد مختف و با  

برای رسیدن به    کنیممیعمدتاً از منابع زیر برای افزایش تسلط خود روی این درس استفاده کرده اند که به شما هم توصیه    ۹7  رتبه های برتر کیهان در کنکور
 آن ها را مد نظر داشته باشید. ، حداکثر تسلط و کسب حداکثر درصد در کنکور

 

ی  شناسروانهای برتر ارشد و دکتری  این درس که به انتخاب رتبهی خیلی مهم از  نکته  1000: شامل بیش از  ی بالینی کیهانشناسروانکپسول   .1

 شوند. ماه مانده به کنکور مطالعه می 1تا   3ها عمدتاً در تهران و شهیدبهشتی انتخاب شده است. کپسول دانشگاه
 

های این جزوه از کنکورهای مختلف. بانک  تست طبقه بندی شده مطابق با سرفصل 500: شامل بیش از ی بالینی کیهانشناسروانهای بانک تست .2

 زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند. های درس به درس مناسب تستتست
 

رشتهمجموعه .3 ارشد  کارشناسی  کنکورهای  سواالت  ارشد    داوطلبان)ویژه    2و     1جلد    –یشناسروانی  ی  کارشناسی  آزمون 

ی کامالً تشریحی. این مجموعه هاپاسخسال( از تمام دروس گرایش بالینی و عمومی با    14)  1400تا    87شامل سواالت کنکور    ی وزارت علوم(:شناسروان

 های برتر کنکور تالیف شده است و قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی است.  توسط رتبه
 

کنکور اخیر توسط استاد این درس به طور کامل بررسی    6کم  که در آن سواالت این درس در دستی بالینی:  شناسروانکالس نکته و تست آنالین   .4

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می  1تا  2ی فاصلههای نکته و تست کیهان معموالً در . کالسشودمی
 

 ی بالینی کیهان:  شناسروانفیلم آموزشی  .5
 منشنیک دکتر با تدریس  (1
 در کیهان منشنیکهای آقای درصد از کالس ۹0رضایت باالی  (2
 ی برای شما به طور اختصاص (3
 HDبا کیفیت  (4
 ای. تغییر رشته داوطلبانیک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای  (5
 

 :. 02166475620به سامانه  1درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال .: 
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 :  ی آزمایشی هاآزمونتوصیه ای درباره شرکت در 

بیش از آنکه    هاآزمون . اما فراموش نکنید که این  شودمی ی آزمایشی نیز به شدت از سوی مشاوران کیهان و رتبه های برتر کنکور توصیه  هاآزمونشرکت در   •
خطاهای    تخمین رتبه این نرم افزارها باکه بسیار مهم است.    کنندمیبه افزایش مهارت شما در مدیریت جلسه کنکور کمک  ،  رتبه شما را به خوبی تخمین بزنند

 در دو سه آزمون جامع یک موسسه شرکت کنید. ، توانیدپس اکر می. شودمیبسیاری انجام 
 

 ! غافل نشویدکیهان  رقمی و برترهای تکهای رایگان و تخصصی با رتبهاز مشاوره

 

دقیقه    15تا    10یک بار در سال از    تواند می ی/مشاوره در سراسر ایران،  شناسروان های  هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد / دکتری رشتهمشاوره رایگان:   (1

 حتماً از این فرصت استفاده کنید.   کنیممی رقمی و برتر کنکور در کیهان استفاده کند. توصیه های تکی رایگان با ما رتبهمشاوره

های تخصصی با های مختلف )بسته به نیازی که دارند( از مشاورهاین کنکورها، در قالب  داوطلبانهر ساله صدها الی هزاران نفر از    مشاوره تخصصی: (2

اید )از  برند. در این جلسات ما به تمامی سواالتی که ممکن است برای یک داوطلب در مسیر مطالعاتی پیش بیرقمی و برتر کنکور در کیهان بهره میهای تکرتبه
. کیهان تنها  شودمیی تست بزنم و... (، به طور کامل پاسخ داده  زمانهایی دامه دهم، چطور مرور کنم، چه  کجا شروع کنم، روزی چقدر مطالعه کنم، با چه درس

ی  شناسروانصصی کنکور ارشد و دکتری مشاور تخ 5-6کنکور(، همواره بیش از  داوطلباندهی به سواالت فراوان ای در کشور است که )در راستای پاسخمجموعه
 و مشاوره دائم در آن فعالیت دارند. 

 

 با ما در تماس باشید  

 www.KayhanRavan.irوبسایت:  .1

 مشاوره کیهان ی و شناسروان خدات  مرکز –  4 پالک –  نوروز کوچه– فروردین 12 خیابان –ابان انقالب  خی –تهران حضوری:  یمراجعه .2

 02166475618الی  20 :تلفنیتماس  .3

 02166475620 ارسال پیامک به سامانه پیامکی: .4

 : ی و مشاورهشناسروانکنکور  یهاکانال ترین حضور در تخصصی .5

a.  :کارشناسی ارشد@KayhanRavan_IR 

b. :دکتری @KayhanRavanPhD 

  kayhanravan_ir@ی اجتماعی اینستاگرام:  شبکه .6

 

 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(

 گروه آموزش ی کیهان 

 همراه همیشگی شما


