
مربوط به رشخخخخخخخخخ ه کارشخخخخخخخخخداوخخخخخخخخخ   ارشخخخخخخخخخ  و د   ی های آزمون اغلب یکی از دروس مورد توجه در همواره های شخخخخخخخخخ  خخخخخخخخخ   درس نظریه

 فشخخخار مطالیازی زیادی بر داوال ان آزمون کارشخخخداوخخخ   ارشخخخ  و د   ی وارد  ه حجم  بوده اسخخخ شخخخداوخخخ   روان
ً
باالی مطالب آن گاها

 ساخ ه اس . می

تهران و شهی  بهشت  از  شداو   دانشگاهنویس   دانشجویان مم از روانشداو   ش      یهان، حاصل خالصهروانمجموعه 

بوده ها سخخخر  السهای آنان برداری   اب شخخخولو  و ف  خخخ ن در  دار یادداشخخخ ی مطرح در این درس )از جمله دو های عم ه  اب

 اس .

 فظ نکات اصخخخخخخخخس  و اسخخخخخخخخاوخخخخخخخخ   از هر نظریه و ح   نکات و تو خخخخخخخخی ازی  ه تا با حاسخخخخخخخخ  تالش شخخخخخخخخ ه مجموعه در این 
ً
برای اح ماال

ارائه روانشخخداوخخ    ای خالصخخه و مص  خخر خ م  دانشخخجویان و داوال ان، مجموعهن  خخود مورد نیاز  ده  به سخخواالت  دکور پاسخخ 

 ت پاس  ده . ن، به مق ار قابل توجه  از سواال در عین خالصه بود ه شود 

این نویس   خالصه دهد ه مهارت عال شداو   ش      دکورهای مص لف نشانده  عال  این جزوه به سواالت درس روانپاس 

 دیم و امی واریم ر خخای  شخخما عزیزان از این مجموعه نی  به ح  کا   اسخخ   ه از زحمات همه این عزیزان زشخخیر میهای برتر رت ه

فالح، رت ه و همچدین آقای  94 دکور ارش  به اش   17رت ه برتر سرکار خانم شیاو  ،  ،بر اساس گزارش همکار مابرآورده شود. 

قادر به ، 1395شخخخخخداوخخخخخ   وزارت به اشخخخخخ  ، این مجموعه در آزمون سخخخخخراسخخخخخری کارشخخخخخداوخخخخخ   ارشخخخخخ  روانتص خخخخخ خخخخخ  د   ی  دکور  17

بود. این گزارش یک هف ه پ  از برگزاری این آزمون در وب خخخخخخای  رسخخخخخخش  گروه آموز خخخخخخ    یهان درس سخخخخخخواالت  %100ده  به پاسخخخخخخ 

 رس . به نظر میر ای  بصش درص ی  ه با این حجم  م مطالب، مدوشر ش . 

 پنجمتغییرات ویرایش 

های مص لف به انتهای هر ف ل افزوده ش ه های کارشداو   ارش  و د   ی از سالاین مجموعه، سواالت آزمون پنجم در ویرایش 

ای ان صاب ش ه ان  مطالب آموخ ه ش ه را ارزیابی  دی . برخ  از سواالت هر ف ل نی  به گونهاس  تا شما ب وانی  به سادگی، 

 در ف ل موجود ن اش  در حال   ه مطالیه کامل پاس  زشریح  
ً
 ه میمل مطالب داخل ف ل باشد  و ممین اس  پاس  آنها الزاما

  د . ای کلی ی آشدا میآنها به راحت  شما را با نی ه

همین  17ارش  وزارت به اش ن و شیاو   ) یهانی موفق حائز رت ه  95آزمون سال  14ا بی ارفان ) یهانی موفق حائز رت ه هخانم

های تص     در زمیده موفقی  ریزی تیم مشاوران مجموعه تص      یهان به ارائه راهدمایی و برنامه ه در ن، 94آزمون در سال 

، آقای فالح، نی  قرار 95 دکور د   ی تص      17 دد  رت ه را به اور کامل تایی  می ، جزوه حا ردر این آزمون مشغول ه ود 

 مجموعه حا ر را به لحاظ جامیی  در عین خالصه بودن، تایی  نموده اس . 

حیح ریزی صدر پایان  من دعوت از همه شما دوس ان به اس فاده از روش مطالیه علش  و دقیق و همچدین به کارگی ی یک برنامه

آمادگی خود را برای شنی ن نظرات و پ شنهادات ارزشمد  شما عزیزان برای هرچه و قابل اامیدان برای رسی ن به ه ق  شای  ه، 

  دیم.لق به همه شماس ، اعالم میهایی  ه م یبه    ردن مجموعه

 برای همه شما عزیزان با آرزوی توفیق

 گروه مشاوران  یهان

 مشاوره  یهانمر ز خ مات روانشداو   و 





 

 

 

 های کارشخخداوخخ   ارشخخ  و د   ی روانشخخداوخخ   امری  ن به ز خخلک کا   روی تمام دروس برای موفقی  در آزمون دانیم رسخخیمی

 ی مطالب چد    اب برای هر درس اس . اس   ه این ز لک نی  نیازمد  چد  دور مطالیهحیازی

   ی آن یکی از به  ین و اسخخخخاوخخخخ   ترین راهکارهای ز خخخخلک یاف ن روی این حجم از مطالب اسخخخخ   ه انجام بهیده خالصههههی  ی  هههه

ی آن نیازمد  نوع  نظام توانیم از   ب خالصه برداری  دیم اما انجام بهیدهممین اس  در توان هر  س   ن اش . همه ما می

سخخخخخ  تا ب انیم بای  از  جا و چگونه خالصخخخخخه برداری  دیم. به فیری م خخخخخلک و همچدین ز خخخخخلک کا   روی نکات مهم آن درس ا

درصخخخخخخخخخخخخخ  کاهش ده  اما در عین حال از چدان جامییت   70 م حجم مطلب اولیه را تا های ما دسخخخخخخخخخخخخخ گونه ای  ه خالصخخخخخخخخخخخخخه

 برخوردار باش   ه به ما امکان رسی ن به درص ی قابل ق ول در آن درس در آزمون را ب ه . 

 های ارش  و  یهان)جزوات دانشجویان دانشگاه شهی بهشت  و تهرانن در  مک به داوال ان آزمون  پ  از موفقی  جزوات

با مطالب  هرچه ب شخخخخخخخخخ    ،  ا دون شخخخخخخخخخاه  ویرایش چهارم جزوات  یهان،1395و  1394، 1393، 1392د   ی روانشخخخخخخخخخداوخخخخخخخخخ   

 جامع و قابل فهم ه ویم.

 تهران، و پ  از دو دور  ودانشگاه شهی  بهشت  و د   ی و   ارش  جزوات  یهان توسک جمع  از دانشجویان مقطع کارشدا

اصخخخخس  و با توجه به نکازی  ه در  دکورهای مورد نظر مورد توجه اراحان سخخخخوال اسخخخخ ، با توجه به سخخخخه مییار   ب مطالیه 

 د ؛ س  راح  میخیال ما را از جا ن د اخ ن مطالب اص جامعیتتهیه ش ه اس .  جامیی ، مانیی  و قابل فهم بودناصس  

مطالب تا ب شخخخخخ  ین ح  ممین خالصخخخخخه شخخخخخ ه ان  تا فرصخخخخخ  مرور و ز خخخخخلک ب شخخخخخ   را برای ما فراهم گوی   ه به ما می مانعیت

توانیم درک را به شخخخخخخخخخخخخرط آشخخخخخخخخخخخخدایی  س  با م اح  آن درس، میمجموعه بیانگر این اسخخخخخخخخخخخخ   ه مطالب  قابل فهم بیدن، و  دد 

  دیم. 

 اس فاده  دیم در صورزی  ه برای رسی ن به ه   خود م مم ه وی ، از یک از شما دوس ان دعوت می

  دی . 

 م هف اد س  به دس  د ، برای موفقی  کا  میهمراه  امر برنامه ریزی ت  یس  شما را در گر یکی از مشاوران  خخخخخیخخخخخهخخخخخان ا 

برن ، نه  یهان به کار میو مشخخاوره روانشخخداوخخ   مر ز خ مات درصخخ  از نکات گف ه شخخ ه عمل  دی ؛ چرا  ه آنچه مشخخاوران 

 م  ن  بر نظریهتدها حاصخخخخخخخخخل تجارب آنان در گ شخخخخخخخخخ ه، بلیه 
ً
شخخخخخخخخخداوخخخخخخخخخ   آموز خخخخخخخخخ   اسخخخخخخخخخ   ه کارآیی آنها های به روز روانعم تا

 سالهاس  به اث ات رسی ه اس . 

   ،پ  از ایدیه کار تهیه برنامه مشخخخخ ل )ال  ه نه چد ان پیچی هن برای مطالیه را به اتمام رسخخخخان ی ، پ ش از شخخخخرو  مطالیه

 مطالیه  دی  و در صخخخخخخخخخخخخورزی  ه در رابطه با آن کارآم " را  ه در ان های مجموعروش مطالیه مطلب "
ً
ه آم ه اسخخخخخخخخخخخخخ ، ح ما

این روش از برگ های گ ش ه در سالریزی در این زمیده مشورت  دی . و برنامه ازی داری  با یک م ص ل امر آموزشابهام

 ها بوده اس .های  یهانیبرن ه

 هان در سخخخخراسخخخخر ایران قرار مشخخخخاوره مر ز مشخخخخاوره  ی جزوات  یهان به اور م  ود در اخ یار اسخخخخ فاده  دد گان از خ مات

 و نشر یا بازنشر ق م  یا تمام مطالب آنها ب ون ر ای  مولف یا م ئول گروه آموز     یهان، ِدین میدوی دارد.  گی دمی

 موشکل از رت هگروه آموز     خخخخیخخخخهخخخخان، تدها گروه آموز    روان 
ً
 30، 8، 6،  3، 1) 1-50های شداو   در  شور اس   ه تماما

ریزی و شخخداوخخ   اسخخ ، به اور تص خخ خخ   در زمیده مشخخاوره، برنامهو...ن دکور سخخراسخخری کارشخخداوخخ   ارشخخ  و د   ی روان 40، 

شخخخداوخخخ   و ت   نظارت مر ز خ مات روانشخخخداوخخخ   و مشخخخاوره  یهان در تهران آموزش  دکور د   ی و کارشخخخداوخخخ   ارشخخخ  روان

  د .فیالی  می

 ای به این جامیی  چه می ان تالش تص خخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخ   صخخخخخخخخخخخورت گرف ه اسخخخخخخخخخخخ ، با این حال هر هیه مجموعهدانی  برای تهرچد  می

توان  به و خخخخخییت  "به  " هم برسخخخخخ . پ  صخخخخخمیمانه آماده شخخخخخنی ن نظرات و پ شخخخخخدهادات شخخخخخما ای در هر شخخخخخرایطی میمجموعه

 باشی .  های به   برای شما و دیگر دوس ان ه ویم. با ما در تماسدوس ان برای خلق مجموعه

  



 

 

 

 

 در دن ال  ردن اه ا  خود دچار مشکل  .1
ً
: تجربه ما نشان داده داوال انی  ه ه   مش ل و م یش  ن ارن ، میموال

خواهی  برای تان را روشخخخخخخخخن  دی . می دیم اول از همه ه  رسخخخخخخخخد . پ  پ شخخخخخخخخدهاد میگاه  حت  به خک پایان نی  نش شخخخخخخخخ ه و 

 می
ً
دانی   ه ه   رسی ن به چه چی ی آماده شوی ؟ دانشگاه تهران؟ دانشگاه شهی  بهشت ؟... یا نه، هر جا  ه ش ؟! ح ما

یین   SMARTگخخخ اری هخخخ   دیخخخ .  smartگخخخ اری ه تخخخان هخخخ  سخخخخخخخخخخخخخخخال و یخخخک سخخخخخخخخخخخخخخخال آیدخخخ  5بخخخاشخخخخخخخخخخخخخخخ . پ  برای  SMARTبخخخایخخخ  

ن، واقع ب دخخخانخخه Attainableن، قخخخابخخخل دسخخخخخخخخخخخخویخخخابی )Measurableن، قخخخابخخخل انخخخ ازه گی ی )Specificای  خخخه مشخخخخخخخخخخخخ ل )گخخخ اری هخخخ  

(Realistic( ن و دارای م  وده زمانی مشخخخخخخخخخ لTime-boundedدر  ریزی می وان  به شخخخخخخخخخمان باشخخخخخخخخخ . در این راه یک دف   برنامه

 گ اری صحیح  مک  د . ه  

: برای رسخخخخخخخی ن به ه ف ان برنامه ریزی  دی . یک برنامه ریزی صخخخخخخخحیح نه خیس  سخخخخخخخدگین اسخخخخخخخ   ه زود خ خخخخخخخ ه تان  .2

 چه مدا ع  را 
ً
 د ، نه خیس  سخخخخخخخخخخخخ ک  ه شخخخخخخخخخخخخما را به ه ف ان نرسخخخخخخخخخخخخان . ب انی  از  جا بای  شخخخخخخخخخخخخرو   دی . با   ام   اب ها.  ال

دیگران اسخخخخخخخخ فاده  دی ؟   ام خالصخخخخخخخخه  خواهی  از خالصخخخخخخخخهمی خواهی  مطالیه  دی . آماده خالصخخخخخخخخه برداری ه خخخخخخخخوی ؟ یامی

آورد؟ ایدجا از یک کاربل ،  س    ه تازه  دی ، مدفی  ب ش  ی را برای شما میب ش   جواب داده و به ن ب  هزیده ای  ه می

  خخخخب  رده )زیر شخخخخداوخخخخ   بالین  یا عمومین و رت ه عال  هم در  دکور رشخخخخ ه شخخخخما شخخخخر    رده ) دکور سخخخخراسخخخخری ارشخخخخ  روان

ها را. کی ها را در چه بازه زمانی جمع  دیخ  و  یخ    ام درسخواهیخ  اول   ام درسن، ااالعات الزم را بگی ی . ب  دیخ  می50

خواهی  اسخخخ فاده  دی  و ... . اب  ا م خخخی  رسخخخی ن به ه   را به ان ازه کا   خواهی  ز خخخ  بزنی . از چه ابزارهای دیگری میمی

 شن  دی . برای خود رو 

: حاال  ه وق  عمل  ردن فرا رسخخخی ه، تهد ان را از همه شخخخی خخخ  ها و تلش  های گ شخخخ ه رها  دی . نگرانی ها را   .3

فیر  دی . به ایدیه  تان به ن و اح خخخخن، الزم داری تان و می ان تال خخخخ    ه برای عمس   ردن برنامهدور بریزی  و فقک به ه  

 تان دارد و سایر نکات مثب  فیر  دی . موفقی  در این پروژه ) دکور کارشداو   ارش  یا د   ین چه تاثی ات مث ت  در زن گی

موانع بی ونی و درونی برای رسی ن  : مدظور، داش ن یک سری ابزار برای مقابله با خ  گی، ناامی ی، و سایر  .4

تان اسخخ . روش مطالیه صخخحیح را ب انی  )در ان های جزوات ه خخ  و در صخخورت نیاز مشخخاوران نی  به شخخما آموزش به ه  

 های م یری  اس  س و تمر ز آشدا باشی . ب انی  کی بای  مرور  دی  تا مطالب از تهد ان نرود. دهد ن. با روشمی

: رشخخخ ه ما مدا ع زیادی دارد. در صخخخورزی  ه از همین مجموعه جزوات دانشخخخجویان دانشخخخگاه تهران ) یهانن   .5

دا ع پرا د ه پرهی   دی .  دیم  ه از مطالیه م دی ، هیچ جای نگرانی ن  خخخخخخخخخخخخخ . اما باز جه  تا ی  عر  میاسخخخخخخخخخخخخ فاده می

 مد ع اس . به م ی تان اع ماد  دی .  6-7مطالیه منسجم یکی دو مد ع خیس  به   از مطالیه پرا د ه 

تان و دانش   را  ه ان وخ ه ای ، بررو   و ارزیابی  دی . ب  دی  در جه  درست  حر   : م ام خودتان، مدا ع .6

 بل   مک بگی ی .  دی ؟ یا نیاز به زغیی  روش کار در برخ  موارد داری ؟ در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

: سخخخخخخخخخخخخ   تالش  دی  و نویجه را به گرداند ه روزگار واگ ار  دی . یادتان باشخخخخخخخخخخخخ   ه این  .7

 نویجه نصواه  مان . ه دارد، پ  مطمئن باشی  زحم  هیچ داوالب کوشایی بیعالم اراح  عادالن
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 شناسی فردنگرروان -صل سوم: آلفرد آدلرف

 

د، محفل فروید را ترک اما بعد از اینکه بین فروید و آدلر اختالفات نظری و شخصی ایجاد ش آدلر ابتدا از پیروان فروید بود

 معروف شد. شناسی فردنگرروانکرد و نظریة مخالفی را به وجود آورد که به 

 وجوه اختالف بین فروید و آدلر 

 با تأثیرات قد بود انسانها عمدتا  فروید کل انگیزش را به میل جنسی و پرخاشگری کاهش داد، در حالی که آدلر معت ●

 شونداجتماعی و با تالش برای برتری یا موفقیت برانگیخته می

 ت.ای در مورد انسان داشبرداشت فروید از انسان اصوال  بدبینانه بود، در حالیکه آدلر نظر خوشبینانه ●

اور داشت که بانتخابی ندارند، اما آدلر فروید فرض کرد افراد در شکل دادن شخصیت خود حق انتخاب کمی یا هیچ حق  ●

 افراد عمدتا  مسئول شکل دادن شخصیت خود هستند. 

اینکه نظر افراد  آورند با دیدگاه آدلر مبنی برفرض فروید مبنی بر اینکه تجربیات گذشته، رفتار جاری را به وجود می ●

 دهد، کامال  مخالف بود. دربارة آینده، رفتار موجود را شکل می

لم هستند، معموال  از فروید بر عناصر ناهشیار رفتار خیلی تأکید داشت، ولی آدلر معتقد بود افرادی که از لحاظ روانی سا ●

 اند.دهند، آگاهدهند و اینکه چرا آن را انجام میآنچه انجام می

 

دربارة اهمیت روابط  عقاید آدلر راهاری استک سالیوان، کارن هورنای، جولین راتر، آبراهام مزلو، کارل راجرز، و دیگران، 

برت الیس عاطفی( آل -هیجانی )منطقی -فردی، گسترش دادند. تأکید آدلر بر برداشت ذهنی، مبنای درمان عقالنیمیان

آفرینند، بر رولو می های روزمرة خود میای که افراد برای هدایت کردن فعالیتاست. او با عقیدة خود دربارة خیال یا افسانه

 ایر وجودگرایان، تأثیر عمیقی داشته است.و س

ن وابستگی به انجامد و نتیجة آمی حقارت هایاحساسآیند که به از نظر آدلر، افراد با بدن ضعیف و حقیری به دنیا می

اسی برای سالمت دیگران است. احساس وحدت با دیگران )عالقة اجتماعی( به طور فطری در انسانها وجود دارد و معیاری اس

 روانی است. 

 اصول مهم نظریه آدلر
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 است. تالش برای موفقیت یا برترینیروی پویا در پس رفتار افراد،  -1

 دهند.افراد، رفتار و شخصیت آنها را شکل می برداشتهای ذهنی -2

 است.یکپارچه و منسجم شخصیت  -3

 ت.در نظر گرف عالقة اجتماعیارزش تمام فعالیتهای انسان را باید از زاویة  -4

 آید.فرد به وجود می سبک زندگیساختار شخصیت منسجم از  -5

 دهد.سبک زندگی افراد را شکل می نیروی خالق -6

 

طالح تالش برای در ابتدا آدلر کل انگیزش انسان را به یک سایق کاهش داد: تالش برای موفقیت یا برتری. اما بعدها اص

تالش اصطالح  کنند، محدود کرد و به جای آن،شخصی بر دیگران تالش میرنجوری که برای برتری برتری را به افراد روان

مال  رشد یافته را معرفی کرد تا تالش فرد سالم را در جهت کمال توصیف کند. تالشی که عالقة اجتماعی کا برای موفقیت

 کند.آن را برانگیخته می

 هدف نهایی

کنند. هدفی که یفقیت، هدفی خیالی که وجود عینی ندارد، تالش مبه عقیدة آدلر همة آدمها برای هدف نهایی برتری یا مو

شود، بلکه محصول کنند. این هدف نه به صورت ژنتیکی و نه محیطی تعیین میمواد خام آن را وراثت یا محیط تأمین می

رد، رنج فایی شان. هدف نهاست؛ یعنی، توانایی افراد در شکل دادن آزادانة رفتارشان و آفریدن شخصیت نیروی خالق

 کند.دهد و او را به سمت برتری یا موفقیت هدایت میهای حقارت را کاهش میاحساس

ماند. اما اگر طعم اند یا نازپرورده هستند، هدفشان عمدتا  ناهشیار میتوجهی قرار گرفتهاگر کودکان احساس کنند مورد بی

 د که عمدتا  هشیار و قابل فهم هستند.کننهایی را تعیین میمحبت و امنیت را چشیده باشند، هدف

هدفها اغلب هشیار هستند، آورند. این خردهشان، چندین هدف مقدماتی را به وجود میافراد برای دنبال کردن هدف نهایی

ظر شود. اما از نمی ماند. رابطة بین هدفهای مقدماتی به ندرت درکاما ارتباط بین آنها و هدف نهایی معموال  ناشناخته می

 گیرند.هدف نهایی، آنها در یک الگوی منسجم، کنار هم قرار می

 تالش برای جبران

کنند. نیاز به غلبه کردن بر های حقارت یا ضعف، در جهت برتری یا موفقیت تالش میافراد برای جبران کردن احساس

کشاند. خودِ نیروی تالش ه سمت خود میآورد و میل به کمال آنها را باحساسهای حقارت به طور مداوم به انسانها فشار می
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های حقارت و هدف برتری است. با اینکه تالش برای موفقیت، فطری فطری است، اما ماهیت و جهت آن ناشی از احساس

است، اما الزم است پرورش یابد. هر کسی باید به روش خودش این نیروی بالقوه را شکوفا کند. با اینکه هدف برای جبران 

ای از آن نیست. موفقیت مفهومی فردی است و هر کسی تعریف خاص خودش را است، اما لزوما  تصویری آیینهکردن نقص 

گیری شخصیت افراد است، اما تحت تأثیر نیروهای وراثت و محیط از آن دارد. گرچه نیروی خالق در نهایت مسئول شکل

حاصل برای کسب خص کرد. مسیر اول، تالش اجتماعی بیقرار دارد. آدلر در نظریة نهایی خود، دو مسیر کلی تالش را مش

 برتری شخصی است. و مسیر دوم که عالقة اجتماعی را دربردارد و هدف آن موفقیت یا کمال برای همه است.

 تالش برای برتری شخصی

آمیز راقاغکنند. هدف آنها شخصی است و احساس حقارت شخصی برخی افراد بدون مالحظة دیگران، برای برتری تالش می

 کند.تالشهای آنها را برانگیخته می

 تالش برای موفقیت

ماعی برانگیخته توانند از تالش برای موفقیت شخصی فراتر روند. آنها توسط عالقة اجتافرادی که سالمت روانی دارند می

آید، بلکه گرایش ه دست نمیتوانند برای موفقیت کل بشریت تالش کنند. موفقیت آنها به قیمت زیان دیگران بشوند و میمی

 تر از نفع شخصی است.طبیعی پیش روی به سوی کمال است. از نظر آنها، پیشرفت جامعه مهم

 های ذهنیبرداشت

یا  خیالهاود که دهد. آدلر معتقد بهای ذهنی افراد از واقعیت، نه خود واقعیت، نحوة تالش کردن آنها را شکل میبرداشت

 کنند. بیشتر از تجربیات گذشته، افراد را با انگیزه می انتظارات دربارة آینده،

 انگاریخیال

ترین دهد. مهمگیرد، بلکه باورهای ذهنی افراد دربارة آینده، یعنی خیال، آن را شکل میشخصیت توسط واقعیت شکل نمی

ت آنها کند، به شخصیخیال افراد، هدف برتری یا موفقیت است. هدف نهایی خیالی، سبک زندگی افراد را هدایت می

ست است با انگیزه کند. افراد به وسیلة آنچه دردهد، و وقتی از آن آگاه شدند، کلیة رفتارشان را هدفمند مییکپارچگی می

 کند.های ذهنی آنها از آنچه درست است، ایشان را با انگیزه میشوند، بلکه برداشتنمی

، توجیه رفتار برحسب شناسیغایتشناختی انگیزش مطابقت دارد. اه غایتتأکید آدلر بر خیال با اعتقاد عمیق او به دیدگ

شود. نظر فروید دربارة است که طبق آن، رفتار از علت خاصی ناشی می علیتشناسی ضد هدف نهایی آن است. غایت

کند، هدایت رانگیخته میای که رفتار فعلی آنها را بانگیزش اصوال  علیتی بود؛ او باور داشت افراد توسط رویدادهای گذشته
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شناختی داشت و معتقد بود برداشتهای فعلی دربارة آینده، انسانها را برانگیخته شوند. آدلر، از سوی دیگر، دیدگاه غایتمی

 کند.می

 های عضویحقارت

یص جسمانی غلبه باره که چگونه بر این نقاکنند، در اینای کوچک، نحیف و حقیر آغاز میچون همة آدمها زندگی را با جثه

بزرگ، قوی، و برتر  دهند اما حتی بعد از اینکه آنهاکنند و بزرگ، قوی، و برتر شوند، خیال یا نظامی عقیدتی را پرورش می

ه تنهایی بهنوز کوچک، ضعیف و حقیر هستند. آدلر تأکید کرد که نقایص جسمانی  انگارکهکنند شوند، طوری عمل میمی

کنند. چنین بلکه این نقایص صرفا  برای رسیدن به اهداف آینده، انگیزه تأمین می شوند،سبک زندگی خاص نمی موجب

 های شخصیت، یکپارچه و منسجم است.ای مانند همة جنبهانگیزه

 وحدت و انسجام شخصیت

د و رفخواست بر این عقیدة خود تأکید کند که هر کسی منحصر به می شناسی فردنگرروانآدلر با انتخاب اصطالح 

خاصی  اند و در خدمت مقصودنشدنی است. افکار، احساسات، و اعمال فرد همگی به سمت هدف خاصی هدایت شدهتقسیم

 دهد:هستند. آدلر معتقد بود که فرد کامل به چند طریق وحدت و انسجام نشان می

 زبان بدن -1

عضو ناقص  گذارد. در واقع،ص تأثیر میتوان به صورت مجزا در نظر گرفت، زیرا بر کل شخآشفتگی یک عضو بدن را نمی

 معروف است. زبان بدنکند، وضعیتی که به بدن، جهت هدف فرد را بیان می

 هشیار و ناهشیار -2

ر کامل آن را درک آدلر ناهشیار را به صورت بخشی از هدفی تعریف کرد که فرد آن را نه به روشنی تدوین کرده و نه به طو

خش از سیستم از دوگانگی بین ناهشیار و هشیار خودداری کرد و آنها را به صورت دو بکرده است. آدلر با این تعریف 

های هستی کنند. هشیاری و ناهشیاری به جای اینکه جناح های مخالفی باشند،ای در نظر گرفت که همکاری مییکپارچه

 ف دارند:و ناهشیار فقط یک هد کنند. رفتارهای هشیارمکمل هم هستند که تحت سلطه سبک زندگی متحد کننده عمل می

 تحقق بخشیدن به هدف برتری یا موفقیت.

 عالقة اجتماعی

تقریبا  به معنی احساس وحدت با کل بشریت است و به عضویت « احساس جامعه»یا « احساس اجتماعی» عالقة اجتماعی

پیشرفت جامعه به جای نفع شخصی،  همة افراد در اجتماع اشاره دارد. عالقة اجتماعی به صورت همکاری با دیگران برای

 شود.آشکار می
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رورت است. عالقة کند که آنها برای تشکیل جامعه به یکدیگر بپیوندند. عالقة اجتماعی یک ضحقارت طبیعی افراد ایجاب می

نسان اکردند، گونة اجتماعی مسبب وجود ماست، زیرا اگر مرد و زن در تولیدمثل و محافظت از کودک همکاری نمی

 توانست باقی بماند.مین

 منشأ عالقة اجتماعی

گیرد. گی سرچشمه میهای اولیة نوباوفرزند در ماه -عالقة اجتماعی در هر کسی به صورت بالقوه وجود دارد و از رابطة والد

هد. درش میکند و حس همکاری را پروای است که به عالقة اجتماعی پختة کودک کمک میوظیفه مادر برقرار کردن رابطه

 "جدایی عاطفی" پدر در محیط اجتماعی کودک در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد. طبق معیارهای آدلر پدر موفق از دو خطای

س تواند باعث شود که کودک عالقة اجتماعی منحرف، احساکند. جدایی عاطفی پدر میاجتناب می "خودکامگی"و 

رنجور منجر وانتواند به سبک زندگی رورش دهد. خودکامگی پدر نیز میرنجور به مادر را پرشدگی، و دلبستگی روانفراموش

که تأثیرات  گیرد برای قدرت و برتری شخصی تالش کند. آدلر باور داشتداند، یاد میشود. کودکی که پدر را مستبد می

آثار وراثت را از  مند است کهای که کودک با پدر و مادر دارد به قدری قدرتمحیط اجتماعی اولیه بسیار اهمیت دارد. رابطه

 برد.بین می

 اهمیت عالقة اجتماعی

ت. عالقة اجتماعی تنها عالقة اجتماعی، معیار آدلر برای ارزیابی سالمت روانی بود و بنابراین، تنها مالک ارزشهای انسان اس

اشته باشد، از ماعی بیشتری دتوان برای قضاوت کردن ارزش یک نفر به کار برد. هر چه فرد عالقة اجتمقیاسی است که می

 تر است.لحاظ روانی پخته

آمیز ی حقارتکنند. احساسهاسالگی هدف نهایی را تعیین می 5یا  4همة افراد احساسهای حقارت دارند و همگی در حدود 

 آورد.یم های طبیعی ناقص بودن، سبک زندگی سالم را به بارانجامد، در حالیکه احساسرنجور میبه سبک زندگی روان

 سبک زندگی

د، خودپنداره، اصطالحی است که آدلر برای اشاره به حال و هوای زندگی فرد به کار برد. سبک زندگی هدف فر سبک زندگی

نیروی خالق  وشود و حاصل تعامل وراثت، محیط، احساسهای فرد نسبت به دیگران، و نگرش فرد نسبت به دنیا را شامل می

 فرد است.

شود. افراد سالم، برای موفقیت راههای متعددی دارند و با اینکه هدف سالگی کامال  تثبیت می 5یا  4ر سبک زندگی فرد د

کند. افرادی که سبک زندگی سالم و از لحاظ گیرند، مرتبا  تغییر میای که آن را در نظر میماند، اما نحوهنهایی آنها ثابت می

عشق صمیمانه، "دهند. آنها سه مسئلة مهم زندگی یعنی، نشان می عملدر اجتماعی مفیدی دارند، عالقة اجتماعی خود را 

 را از طریق همکاری، جسارت، و اشتیاق به مشارکت داشتن در رفاه دیگران، حل می کنند. "عشق جنسی، و شغل
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 نیروی خالق

ینکه، چه کسی در قبال ا آدلر معتقد بود که هر کسی آزاد است تا سبک زندگی خودش را به وجود آورد. در نهایت، افراد

ترین برجسته اشاره دارد، و این حرکت حرکتاند. نیروی خالق مفهومی است که به کنند، مسئولهستند و چگونه رفتار می

جودات دار است. انسانها موویژگی زندگی است. کل زندگی روانی حرکت به سمت هدف را در بردارد، حرکتی که جهت

شوند که محیط هم به آنها گذارند و باعث میدهند، بلکه روی آن تأثیر میمحیطشان پاسخ می خالقی هستند که نه تنها به

 پاسخ دهد.

 رشد نابهنجار

ه طور انحصاری بر بهای آدلر در آغاز تقریبا سازند. نوشتهآدلر معتقد بود که انسانها همان چیزی هستند که از خودشان می

درجة دوم  شناسی نابهنجاری را دراو روی فرد سالم بیشتر تأکید کرد و روانکفایت تمرکز داشتند، بعدها شخصیت بی

 اهمیت قرار داد.

رنجور هدفهای بلندپروازانه است. افراد روانعالقة اجتماعی رشد نایافته ( شالودة همه نوع ناسازگاری، 1956به عقیدة آدلر )

امعقول نزندگی خشک و جزمی دارند. ماهیت افراطی و  کنند، سبککنند، در دنیای خصوصی خودشان زندگی میتعیین می

ن نیست و به قول آدلر، کند. نظر آنها دربارة دنیا در راستای نظر دیگرارنجور، آنها را از دیگران دور میهدفهای افراد روان

 برخوردارند.« معنی شخصی»آنها از 

 عوامل بیرونی ناسازگاری

آمیز؛ مانی اغراقبه تنهایی برای کمک به ایجاد نابهنجاری کافی است: نقایص جس آدلر سه عامل زیر را ذکر کرد که هر یک

 سبک زندگی نازپرورده؛ و سبک زندگی غفلت شده.

 آمیزنقایص جسمانی اغراق ●

ید افی نیستند. آنها باآمیز، خواه مادرزادی یا ناشی از صدمه یا بیماری باشند، برای ایجاد ناسازگاری کنقایص جسمانی اغراق

آمیز اغراق ارتآمیز، گاهی احساسهای حقبا احساسهای حقارت برجسته همراه باشند. افراد مبتال به نقایص جسمانی اغراق

 کنند.دهند، زیرا نقص خود را به صورت افراطی جبران میرا پرورش می

 سبک زندگی نازپرورده ●

ا میل نیرومندی پرورده عالقة اجتماعی ناچیزی دارند، امرنجوریهاست. آدمهای نازسبک زندگی نازپرورده محور اغلب روان

 ین افراد با تأمین کردن همه دارند به اینکه رابطة نازپرورده و انگلی را که در ابتدا با مادرشان داشتند، دایمی کنند. والدین ا
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عالقگی خود را نشان د، بیچیز برای آنها و با برخورد کردن به صورتی که انگار قادر به حل کردن مشکالت خودشان نیستن

 اند.داده

 سبک زندگی غفلت شده ●

آورند. می کنند مطرود و ناخواسته هستند، از این احساسها، سبک زندگی غفلت شده را به وجودکودکانی که احساس می

جامعه سرد باشد،  کنند. انتظار دارندآنها اطمینان کمی به خودشان دارند و گرفتاری های زندگی را بیش از حد برآورد می

ندارند. جامعه را سرزمین  نگرند، به خودشان اعتماداند. مغرضانه به دیگران میزیرا افراد عموما  به سردی با آنها برخورد کرده

 ورزند.کنند با دیگران بیگانه هستند، و به موفقیت دیگران شدیدا  حسد میدانند، احساس میدشمن می

 

 گرایشهای محافظ

گرایشهای ها وظیفة آیند. این نشانهنفس فرد به وجود میرنجوری برای محافظت از عزتهای روانلر، همة نشانهبه عقیدة آد

. با این تفاوت که: را بر عهده دارند. اصطالح گرایشهای محافظ آدلر به مفهوم مکانیزمهای دفاعی فروید شباهت دارد محافظ

فظ آدلر از عزت کنند، گرایشهای محاراب ناشی از منابع غریزی محافظت میمکانیزمهای دفاعی فروید از خود در برابر اضط

ستند، درحالیکه هکنند. مکانیزمهای دفاعی فروید نزد همه شایع آبرویی محافظت مینفس متزلزل فرد در برابر رسوایی و بی

ی صرفا  در سطح د. مکانیزمهای دفاعرنجور به گرایشهای محافظ اشاره کرهای روانگیری نشانهآدلر فقط در ارتباط با شکل

گیری تراشی، پرخاشگری، و کنارهتوانند هشیار یا ناهشیار باشند. بهانهکنند، درحالیکه گرایشهای محافظ میناهشیار عمل می

 سه گرایش محافظ رایج هستند.

بله، اما... »ر حالت افراد د«.  فقط اگر...»یا « بله، اما... »است  تراشیبهانهترین گرایش محافظ، رایجتراشی: بهانه -1

بعد  -ایند استچیزی که از نظر دیگران خوش -کننداند دوست دارند انجام دهند، بیان میابتدا آنچه را که مدعی« 

فقط »ظهار ا« دوست دارم در شغلم پیشرفت کنم، اما همسرم از این کار حمایت نمی کند.»کنند: تراشی میبهانه

کرد، در ت میفقط اگر همسرم بیشتر حمای»شود: تراشی است، ولی به صورت دیگری ادا مینهنیز همان بها« اگر... 

 «کردم.شغلم پیشرفت می

نفس آمیزشان، یعنی حفاظت کردن از عزترنجور برای حفاظت از عقدة برتری اغراقافراد روانپرخاشگری:  -2

 تحقیرتحقیر، اتهام، یا متهم کردن خود بگیرد.  تواند شکلآورند. پرخاشگری میمتزلزلشان، به پرخاشگری روی می

سرزنش  اتهامهای خود است. های دیگران و مبالغه کردن دربارة موفقیتگرایش به دست کم گرفتن موفقیت

های خود فرد و از این راه، محافظت کردن از عزت نفس ضعیف کردن دیگران و انتقامجویی از آنها به خاطر شکست

شود. زجر دادن به خود، از جمله با زجر دادن به خود و احساس گناه مشخص می خود، متهم کردنخود است. 
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رنجور برای آزار دادن کسانی است که به آنها مازوخیسم، افسردگی، و خودکشی، تدبیر محافظت از خود افراد روان

 نزدیک هستند.

ه بین خودشان رنجور با ایجاد فاصلاد روانگیری است. افر، محافظت از خود از طریق فاصلهگیریگیری: کنارهکناره -3

ریق گریزند. آدلر چهار روش محافظت از خود از طو مشکالت زندگی، به صورت ناهشیار از این مشکالت می

 گیری را مشخص کرد. کناره

صورت تر زندگی گرایش به محافظت کردن از هدف خیالی برتری است که از طریق برگشت روانی به دورة امن روی:واپس

گیرد ورت میصروی فروید به طور ناهشیار روی فروید است. اما درحالیکه واپسروی آدلر شبیه مفهوم واپسگیرد. واپسمی

ظت از برتری تواند گاهی هشیارانه باشد و هدف آن محافروی آدلر میشود، واپسآور را شامل میو سرکوبی تجربیات عذاب

 کاذب است.

ولیتها اجتناب کنند؛ بنابراین، آنها از تمام مسئمانند، صرفا  به هیچ جهتی حرکت نمیتحرک میافرادی که بی تحرکی:بی

 کنند تا مطمئن شوند با هیچ شکستی مواجه نخواهند شد.می

شوند. مسامحة آنها دهند یا دودل میشوند تردید به خود راه میرو میبرخی افراد وقتی با مسایل دشواری روبه تردید:

برای اتالف وقت  آدلر معتقد بود اغلب وسواسها، تالشهایی« حاال دیگر خیلی دیر است»دهد: ام بهانه به دستشان میسرانج

 هستند.

توانند آن را ویران سازند تا نشان دهند میگیری است. برخی افراد خانة پوشالی میترین گرایش کنارهمالیمتراشی: مانع

 کنند.نفس و اعتبار خود محافظت مینع، از عزتکنند. آنها با چیره شدن بر این ما

 نمایینرینه

دساالر طبیعی نیست، آدلر برخالف فروید معتقد بود که زندگی روانی زنان اساسا  مانند زندگی روانی مردان است و فرهنگ مر

گذارد زنان تأثیر می ردان وبر خیلی از م -و نه آناتومی -بلکه ثمرة مصنوعی تحول تاریخی است. به عقیدة آدلر، رسوم فرهنگی

 نامید. نمایینرینهتا بر اهمیت مرد بودن، بیش از حد تأکید کنند؛ وضعیتی که او آن را 

 شناسی فردنگرکاربردهای روان

رؤیاها و  توان به چهار زمینه تقسیم کرد: پیکربندی خانواده، خاطرات قدیمی،شناسی فردنگر را میکاربردهای روان

 درمانی.روان
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 پیکربندی خانواده ● 

فرزندان کلی ساخت.  برادرها، و فاصلة سنی بین آنها. آدلر دربارة تربیت تولد چند فرضیة-یعنی ترتیب تولد، جنسیت خواهر 

رای پرورش ب فرزندان دوماز احساس شدید قدرت و برتری، اضطراب زیاد، و حالت تدافعی بیش از حد برخوردارند.  اول

فرزندان دارند.  برادر بزرگتر-جویی مالیم با خواهرقة اجتماعی، وضعیت بهتری دارند. آنها رقابتدادن حس همکاری و عال

غلب برای جلو اتر هستند، احتماال  احساس عمیق حقارت دارند و فاقد حس همکاری هستند. معموال از همه نازپرورده آخر

آمیز، خودپندارة کاذب، و این معموال  حس برتری اغراق ندانتک فرزبرادرهای بزرگتر انگیزة زیادی دارند. -افتادن از خواهر

افته یدهند. ممکن است فاقد حس همکاری و عالقة اجتماعی رشد احساس را که دنیا مکان خطرناکی است، پرورش می

 وار داشته باشند، و از دیگران توقع داشته باشند که آنها را نوازش و محافظت کنند.باشند، نگرش انگل

 رات قدیمیخاط ●

ت که خاطرات خود را تعریف کنند. او باور داش خاطرات قدیمیخواست آدلر برای آگاهی از شخصیت بیماران، از آنها می

بود که این خاطرات نگذارند، اما معتقد هایی را برای آگاهی یافتن از سبک زندگی بیماران در اختیار مییادآوری شده، سرنخ

 . خاطرات قدیمی همیشه با سبک زندگی فعلی بیماران هماهنگ هستند.ای دارندکنندهتأثیر تعیین

 رؤیاها ●

کودکانه هستند، مخالف  شود. آدلر با عقیدة فروید مبنی بر اینکه رؤیاها ابراز امیالسبک زندگی فرد در رؤیاها نیز منعکس می

گذارند. ر اختیار میدای حل کردن مشکالت آینده نگر دانست و باور داشت که سرنخهایی را بربود؛ در عوض او رؤیاها را آینده

 بین نیستند.با این حال، رؤیاها آینده

 درمانیروان ●

قة اجتماعی آمیز برتری، و رشد نکردن عالکند که آسیب روانی از نداشتن جسارت، احساسهای اغراقنظریة آدلر فرض می

غیب کردن دن جسارت، کاهش دادن احساسهای حقارت، و ترشود. بنابراین، هدف اصلی درمان آدلری، تقویت کرایجاد می

و همواره « بد.تواند به هر چیزی دست یاهر کسی می»کرد: المثل استفاده میعالقة اجتماعی است. آدلر اغلب از این ضرب

نة زندگی، یعنی میکنیم. از نظر وی سه زکرد که مهم نیست ما چه داریم، بلکه مهم این است با آنچه داریم چه میتأکید می

 هستند. "عشق جنسی، روابط دوستی و کار"

ه فردی را بآفرین در حضور والدین، معلمان و متخصصان سالمتی، روش درمان منحصر آدلر با درمان کردن کودکان مشکل

التشان، فهمند که مشکتر میابداع کرد. او باور داشت که وقتی کودکان در حضور دیگران تحت درمان قرار گیرند، راحت

 مشکالت اجتماعی هستند.
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 ارزیابی نظریة آدلر

توان آنها را حتی می، نظریة آدلر نیز مانند نظریة فروید مفاهیم متعددی را به بار آورد که نه به راپذیریابطالدر مالک 

 اثبات و نه باطل کرد. 

 ود.شنظریة آدلر اندکی باالتر از متوسط ارزیابی می تولید کردن پژوهش،در بُعد 

معنادار عالی  در چارچوبی سازمان دادن دانشدهد نظریة او را از لحاظ نظر آدلر دربارة مشکالت زندگی به ما امکان می

 ارزیابی کنیم.

 شود. نیز عالی ارزیابی می هدایت کردن اقداماتنظریة آدلر از لحاظ توانایی در 

 دقیق است.  های عملیاتینظریة آدلر فاقد تعریف همسانی درونیدر بُعد 

 شود.متوسط ارزیابی می ایجازشناسی فردنگر را از نظر مالک روان
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 سومبندی شده فصل های طبقهتست

 (۸1سراسری ) داند؟ آدلر ویژگی بارز فرزند دوم خانواده را چه می -1

 پرخاشگری ( 4 باهوشی (3 ( مهربانی2 جاه طلبی ( 1

 (۸1)سراسری کند. ندگی به شناسایی ............. کمک میاعتقاد آدلر، اولین خاطره فرد در زبه  -2

 سبک زندگی (4 اجتماعی ه( عالق2 ( عقیده حقارت2 احساس حقارت (1

 (81)آزاد .ای برای ............. قایل بودهای بالینی خود اهمیت ویژهآدلر در فعالیت -3

 کنش فراسویی  (4 سالی( بحران میان3 ( خاطرات نخستین 2 ( تبلور خویشتن 1

 (۸2سراسری )جویی مطابقت بیشتری دارد؟ های زیر با تعریف آدلر از برتریکدامیک از گزینه -4

 ( کسب امتیازات اجتماعی2 ( وحدت بخشیدن به شخصیت1

 طلبی( تسلط بر دیگران یا ریاست4  ( توانایی ارضاء تمام نیازها3

: گر این است که همهصیتی گیرنده، اجتنابی و سلطهترین وجه اشتراک سه سنخ شخاز نظر آدلر مهم -۵

 (۸2)آزاد 

 ( دستخوش اضطراب اساسی هستند.2 ( فاقد عالقه اجتماعی هستند. 1

 برند.ی کمتری رنج می( از عقده4 ( تضادهای درونی دارند. 3

 (۸۳سراسری ) ر و فروید بر سر کدام مورد اشتراک نظر دارند؟ آدل -6

 ( حقارت اورگانیک4 ( ناخودآگاه جمعی3 احساس حقارت (2 ( عالقه اجتماعی1

 (۸۳)آزاد را عصیان مردانگی نامیده است؟موارد زیر  آدلر کدام یک از -۷

 ی اجتماعی( عالقه4 نگری تصوری( غایت3 ( جبران افراطی2 ی یجو( برتری1

 (۸4)سراسری یرد: گدر زندگی برای تحقق هدف زیر انجام می طبق نظریه آدلر، تالش و کوشش ما -۸



  

 :یادداشت

16k a y h a n r a v a n . i r                                                                         

 ( پاسخگویی به نیازهای فیزیولوژیکی که برای ما حیاتی هستند.1

 ( جبران احساس حقارتی که در وجود همه ما نهفته است.2

 ( همراه شدن با افراد جامعه برای رسیدن به اهداف جمعی 3

 ای که برای ما منحصر به فرد باشد. ( گذراندن زندگی به شیوه4

 (۸4)سراسری در کدام یک از موارد زیر با یکدیگر اشتراک نظر دارند؟ « فروید»و « گیون»، «آدلر» -۹

 ( غریزه جنسی4 ( ناهشیار جمعی 3 ( تثبیت2 ( ناهشیار1

 (۸۵)سراسری  ی نخست چه نوع موجودی است؟ به نظر آدلر، انسان در درجه -1۰

 ( پرخاشگر4 ( سلطه جو 3 ( اجتماعی 2 ( جنسی 1

)سراسری  گیری و تحول شخصیت تحت تأثیر ترتیب تولد است؟ شناختی، شکلام نظام روانبراساس کد -11

۸۵) 

 ای( روانشناسی فردی مقایسه4 من  ( روانشناسی مبتنی بر3 گری ( روان تحلیل2 ( روانشناسی تحلیلی 1

 (۸6)سراسری ؟ تری نسبت به آینده داردبه اعتقاد آلفرد آدلر، کدام فرزند خانواده دید بدبینانه -12

 ( دوم4 ( تک فرزند 3 ( ارشد 2 ( آخر 1

 اند، مربوط بهفرد آدلر، مجموعه رفتارهایی که جهت جبران خسارت احساس حقارت طراحی شدهلظر آاز ن -1۳

 (۸6)سراسری  کدام مفهوم است؟ 

 ( سبک زندگی4 نگری تخیلی ( غایت3 ( عالقه اجتماعی 2 ( تنازع قدرت 1

 (۸6)آزاد (:Alfred Adlerانشناسی آدلر )در مکتب رو -14

 ها و غرایز مبین رفتار هستند. ها، قدرت( تجارب گذشته، ناتوانی1

 جویی و مصلحت اجتماعی محرک رفتار هستند.( برتری2

 ( احساس حقارت محرک اصلی شخص است.3
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 های تخیلی محرک اصلی شخص است.( هدف4

 (۸6)آزادپرداز است؟ افراطی است مربوط به کدام نظریهکه ناشی از جبران « عصیان مردانگی» -1۵

 ( آدلر4 ( فروم 3 ( هورنای 2 ( فروید 1

های شهرسد که مفهوم باورهای غیر منطقی در نظریه آلبرت الیس بیشترین وجه اشتراک را با اندیبه نظر می -16

 (۸۷)سراسری  ......... داشته باشد. 

 ( هنری موری4 ( کارن هورنای 3 ( جولین روتر 2 ( آلفرد آدلر 1

پیوند  (Individual psychology)فردی  های دفاعی با مکتب روانشناسیکدامیک از مکانیزم -1۷

 (۸۹)سراسری  تری دارد؟نزدیک

 ( فرونشانی4 فکنی ( برون3 ( جبران 2 سازی ( وارونه1

 ( ۸۹)سراسری  : ی مفاهیم زیر برخاسته از مکتب روانشناسی فردی است، به جزهمه -1۸

 جویی( تالش برتری4 ( عالقه اجتماعی 3 ( حقارت عضوی 2 کت( آزادی حر1

 (۹۰)سراسری  شود؟کدام یک از موارد از اشتراکات نظریه فروید و آدلر محسوب می -1۹

 ( ناتوانی نظام استنباطی فرد در تبیین رویدادها2 گیری شخصیتناهشیاری در شکل( اهمیت 1

 الوقوع در نظام استنباطیآگاهی از تغییری قریب( 4 های جدیدستنباطاگیری ( شکل3

 (۹۰)آزاد دارد؟مراحل تحول تفکر را چگونه بیان میادلر  -2۰

 ( مقتدر بودن، تهاجمی بودن، برتر بودن2 ( تهاجمی بودن، مقتدر بودن، برتر بودن 1

 بودن، مقتدر بودن ( برتر بودن، تهاجمی4 ( برتر بودن، تهاجمی بودن، مقتدر بودن3

 (۹۰)آزاد داند؟میرا علت پویایی زندگی ادلر کدام یک از عوامل زیر  -21

 ( برتری جویی4 ( تعرض مردانه 3 ( تهاجمی بودن2 ( خود شکوفایی1

  



 

 مطالعه بخشی از مجموعه کامل این اثر هستید.شما در حال 

 نمائید.پیامک   02166475620را به سامانه  جزوه که آن را مفید دانستید، واژه در صورتی
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 تنها از خود مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان

 برای سراسر نقاط ایران

 .قابل تهیه هستندبا یک تماس  و به سادگی

 

 کلیک کنیدمجموعه جزوات کیهان: و دقیق ارزیابی کیفی 
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 سومبندی شده فصل های طبقهپاسخنامه تست

با فرزند اول، از  اول داشته، ندارند. رقابت های فرزند دوم این است که احساس عزلی را که فرزنداز ویژگی «1»گزینه  -1

رسند. طلب به نظر میتر هستند و جاهی آینده خوشبینای به قدرت ندارند، دربارههای فرزند دوم است. آنها عالقهدیگر ویژگی

د اول: بدبین به دهند. فرزنطلبی را از خود نشان میویژگی بارز جاهآن طلب بوده و در اثر در حقیقت فرزندان دوم رقابت

رنجوری زهکار و روانبافراد  .یابد(، منظم و با وجدان و مقتدرآینده، گرایش به گذشته، حسادت )البته با افزایش سن کاهش می

ک فرزند: خیلی زود ت -فرزند آخر: پیشرفت زیاد و رقابت باالیی دارند، وابسته و نازپرورده هستند -اندبیشتر از این طبقه

 شوند.مید میاد، معموال  در خارج از خانه با دیگران مشکل دارند و خیلی زود ناشونبزرگ می

های آدمی است. ی تالشدارد و منبع همه وجود احساس حقارت همیشه به عنوان نیروی برانگیزاننده «4»گزینه  -2

ه داشتن با نیز به معنی رابطی اجتماعی شود. عالقهی حقارت میهنگامی که احساس حقارت جبران نشود، تبدیل به عقده

ایی سبک زندگی شویم. اما اولین خاطره فرد در زندگی به شناسدیگران، اولین تکلیفی است که در زندگی با آن مواجه می

تماعی آید. عالقه اجکند. باید توجه داشت که سبک زندگی توسط خود فرد با شخصیت و منش او به وجود میکمک می

های ت، که در ماهفرزند اس -عی و یا عالقه به کل بشریت اشاره دارد، که سرچشمه آن از رابطه والدبیشتر به احساس اجتما

 گیرد و طبق نظر آدلر معیار ارزیابی سالمت روانی است.زندگی شکل می نخست

ی که از چند راتآدلر در برخورد با بیماران، به خاطرات نخستین آنها توجه زیادی داشت و معتقد بود خاط «2»گزینه  -۳

خاطرات و  مانند، ارتباط زیادی با شخصیت وی دارند. در واقع این که از بین تمامسال نخست زندگی در ذهن فرد می

های شخصیت و ویژگی ی، بلکه نشان دهندهاتفاقی نیستدلیل و رویدادها فقط چند مورد خاص، در ذهن فرد مانده است، بی

 وی است.

طلب و استی برتری که در آن فرد ریجویی را به مفهوم عقدهاشت که در نظام آدلر برتریباید توجه د «1»گزینه  -4

ست در جهت اتمامی نیازهاست، یکسان تصور نکنیم، بلکه این مفهوم تالشی  خواهان امتیازات بیشتر اجتماعی و ارضاء

 رسیدن به کمال و کامل شدن و وحدت بخشیدن به شخصیت انسان.

ی کمرنگ های ناسالم شخصیتی اجتماعی از نظر آدلر، معیار مهم سالمت روانی است، که در سنخقهعال« 1»گزینه  -۵

 است. 

باشد. مفهوم مفاهیم عالقه اجتماعی و احساس حقارت از مختصات نظریه روانشناسی فردنگر آدلر می «4»گزینه  -6

حقارت ارگانیک یا عضوی، طی  اما دهد.نشان میرا ناخودآگاه جمعی خاص نظریه یونگ و اهمیت دادن او به قضیه ناهشیار 

 کرد، شکل گرفت.های پژوهشی آدلر، زمانی که کنار فروید بود و فروید نیز آن را تأیید میاولین تالش
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دهد. وی این اصطالح از نظر آدلر، اگر جبران احساس حقارت، افراطی باشد، اعتراض یا عصیان مردانه رخ می «2»گزینه  -۷

ا احساس حقارت در مورد مردان و هم در مورد زنان مطرح کرد. به طور کلی، او زن بودن را به طور ضمنی مساوی برا هم 

ه مرد باشد دانست و معتقد بود اگر فردی برای جبران احساس حقارت خود دست به رفتارهای افراطی و شدید بزند، چمی

 و چه زن، اعتراض مردانه انجام داده است.

ی همه هایی است که دری تالشگردد که طبق اظهار نظر آدلر؛ احساس حقارت منبع همهخاطر نشان می «2»گزینه  -۸

 کند.جهت اهدافشان هدایت می انسانها وجود دارد و آنها را در

 ست که در آن، ناهشیار مفهومی ا«فروید»، و «یونگ»، «آدلر»گر یعنی؛ های هر سه روان تحلیلدر نظریه« 1»گزینه  -۹

 باشد.های هر یک از آنها متفاوت میاشتراک دارند، فقط سطوح آن در نظریه

ای دارد، اما از نظر آدلر انسان جو و پرخاشگرانه به انسان در نظریه فروید جایگاه عمدهدیدگاه جنسی، سلطه «2»گزینه  -1۰

 و منحصر به فرد و دارای عالیق اجتماعی است. یک موجود اجتماعی، آزاد، یگانه

شده است،  ای آدلر به آن پرداختهدر نظریه روانشناسی فردی مقایسهه ترین موضوعات کاساسی ازیکی  «4»گزینه  -11

های حمایتی زیادی از آن به ای بسیار جالب، بحث برانگیز و پژوهشی بود و یافتهمفهوم تأثیر ترتیب تولد است، که مساله

ی حقارت، دهتوان به احساس حقارت، عقای آدلر؛ میوانشناسی فردی مقایسهعمل آمد. از دیگر مفاهیم اساسی در نظام ر

 های زندگی اشاره کرد.طلبی، عالقه اجتماعی و سبکی برتریعقده

دین به آنهاست. خوشحالی هستند و تمام توجه وال وفرزندان اول یا ارشد مدتی که فرزند دوم نیست، شاد  «2»گزینه  -12

ی زیادی به هخورند و نسبت به آینده بدبین هستند و عالقشته گرایش دارند، حسرت گذشته را میآنها بیشتر به سوی گذ

 ه است.های فرزندان اول یا ارشد خانوادویژگی حفظ نظم و اقتدار دارند؛ لذا دید بدبینانه نسبت به آینده از

شود. یگیری سبک زندگی منجر به شکلدهیم، مرفتارهایی که در جهت جبران احساس حقارت انجام می «4»گزینه  -1۳

قدرت از مفاهیم  عالقه اجتماعی یعنی رابطه با دیگران، بخش مهمی از سبک زندگی است که در نظام آدلر مطرح است. تنازع

 باشد، که سبک زندگیی آینده مینگری تخیلی، باورهای ذهنی افراد دربارهباشد. غایتگرا و داروینیسم میروانشناسی تکامل

خصیت انسان اثر شها نیز بر رفتار و خیال دهد. در واقع به نظر آدلردهد و به شخصیت یکپارچگی میرا تحت تاثیر قرار می

 گذارند.می

ت واقعی جبران احساس حقارت منبع اصلی تکاپو و تالش انسان است؛ حال این احساس حقارت ممکن اس «۳»گزینه  -14

 و یا تخیلی باشد.
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 منابع

 فیست و فیست –شناسی شخصیت روان -1
 شولتس –شناسی شخصیت روان -2
 شناسی دانشگاه تهران و شهیدبهشتیر روانترتبه های برجزوات  -3
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 آداب مطالعه کارآمد )پس خبا(

دون چارچوب بکنند نسبت به کسانی که مطالعه استفاده می تحقیقات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای

خود  روند، در به خاطر سپپپردن و یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشپپتری در تحصپپیالتجلو میعلمی 

 ه کنید؟ استفاد توانید از این روش برای پاسخ دادن به نیازهایتانطور میگوییم چهکنند. ما در کیهان به شما میکسب می

 زمونآه خود پس دادن، بواندن، خوال کردن، سیش مطالعه، پپس خبا = 

 تان چیست. خواهید به کجا بروید و هدفاولین گام برای موفقیت در مطالعه این است که دقیقا  بدانید می

ست. به تیترها، نمودارها و جدپیش مطالعه:  .1 صل را یک ارزیابی کلی بکنید. ببینید درباره چی صا اولف صورتی و ت ویر )در 

ی فصل دستتان ، نگاهی بیندازید. خالصه فصل و چکیده ابتدایی آن را در صورت امکان مروری کنید تا ایده کلکه باشد(

 بیاید. 

چه چیزی از  باز هم به تیترها نگاه کنید. فکر می کنید این فصپپل چه هدفی را دنبال می کند. قرار اسپپتسوال کردن:   .2

ند؟ اینجا چه اهمیتی داشته ا سراسریهای گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر فصل و بخش آن یاد بگیرید؟ کل

 چراغ ذهنتان باید روشن شود که : می خواهم از این فصل چه چیزی یاد بگیرم؟ 

تان وهو جز خط بکشپپید یا در کنار کتابمطالعه را به طور فعال شپپروع کنید. اگر الزم اسپپت زیر برخی خطوط  :خواندن  .3

اضر باشید نه اینکه حاشیه نویسی هایی داشته باشید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه است و باید در آن تماما  ح

! اشپپیدچک کردن پیام های گوشپپی تان ببه طور همزمان مشپپغول گوش دادن به صپپدای دیگران یا تماشپپای تلویزیون یا 

 بخوانید.  هوشمند و هدفمند مطلب مورد نظر را ،فعال

شده را برای خود تو :به خود پس دادن .4 صل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده  سمتی از ف ضیح دهید یا وقتی ق

مر بسیار مهمی اخیر؟ به متن نگاه نکنید و سعی کنید توضیح دهید. این کار در به خاطر سپاری و به خاطر آوردن مطالب 

 است. 

صلاین مرآزمودن و مرور کردن:  .5 شباهت زیادی به مرحله قبل دارد. با این تفاوت که حاال باید کل ف را بعد از این  حله 

سپپخ دادن به که خوانده شپپد به خود پس دهید. این کار را هم به طور شپپفاهی می توانید انجام دهید و هم به وسپپیله پا

سواالت  صل مربوطه یا  سریسواالت ف صل ساع 12شبیه به آن. این مرحله بعد از  سرا شدن ف شت، گت که از خوانده  ذ

سیا شما به شما آموزش خواهد داد. مرور امر ب سیار مهمی انجام می شود و در سه چهار دور انجام می شود که مشاور  ر ب

س مراقب است و بدون مرور انگار که مشغول ساختن عمارتی بدون کار گذاشتن ستون های کافی زیر سقف آن هستید. پ

 راب نشود!باشید سقف عمارتتان خ

 ز یاد خواهید برد !امطالبی را که خوانده اید  ٪80نتایح تحقیقات: بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال 

  



  

 :یادداشت

22k a y h a n r a v a n . i r                                                                         

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات

 شده است،  یهمچنان از روش مطالعه پس خبا استفاده کنید و مرور های متناوب را که در جلسات مشاوره خدمتتان معرف

 فراموش نکنید.

 عه کنید. مطالب آنها را مطال همهشوند. پس باید جزوات درسی معموال  مهمترین مطالب کتاب های درسی را شامل می 

 ودتر به وسپپیله اگر  هنوز به جزوه ای که در دسپپت دارید اعتماد کافی ندارید، به جای شپپروع مطالعات با بی اعتمادی، ز

تا با اطمینان  با سایر کتاب های مشابه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آن را طی کنید مقایسه مطالب موجود آن

 به مطالعه ادامه دهید.

 وتاه به دهند تا در زمانی بسپپیار کجزوات با خالصپپه کردن مطالب مهم در کتاب های مرجع، این فرصپپت را به شپپما می

شید. این ف شته با سی دا ستر شود که با باال نگه دامهمترین مطالب موجود د صت بالقوه زمانی بالفعل می  شتن زمان ر

 ساعات مطالعاتی تان، بتوانید بیش از دو سه دور آنها را مرور کنید. 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد

  حت بهره ستراادقیقه  15طول ساعات مطالعاتی تان را بیش از یک و نیم ساعت نکنید. بین این ساعات حتما  از دست کم

 ببرید. 

 د: موبایل، تمرکز یعنی معطوف کردن حواس فقط به یک چیز. هنگام مطالعه عوامل مخل تمرکز حواس را از خود دور کنی

 تاپ، تلفن و ... . در غیر اینصورت بازدهی مطالعاتی شما به شدت افت خواهد کرد. تبلت، لپ

 کم  فی مصپپرف کنید: این کار به قدرت حافظه شپپما دسپپتشپپود سپپبزیجات، مایعات و میوه جات را به حد کاتوصپپیه می

 افزاید. درصد می20

  اوطلبان ددر صورت تمایل به خط کشی زیر نکات مهم، مراقب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب خط بکشید. برخی

 کند!تر میکنند و این، کار پیدا کردن مطالب مهمتر را سختکشی میزیر تقریبا  تمام خطور کتاب خط

 در این زمینه  پرتی و ... بیش از اندازه شپپما را آزار می دهد حتما  با مشپپاور خوددر صپپورتی که اسپپترس، نگرانی، حواس

 صحبت کنید. 

 ای مطالعه کنید، حرفه ای نتیجه بگیرید. موفق باشید حرفه 

 تهیه در: گروه آموزشی کیهان

 



 

 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8رتبه  مینا اسفندیاری،

 .کندمی ککم زمان از بهتر استفاده به نبودنشا مانع و جامع و دهستن اعتمادی قابل و کیفیت با های خالصه کیهان های کتاب

 

 (مصاحبهکامل متن ) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 11رتبه  آرزو سورمه،

 های جزوه من برای اصاا ی انتخاب هم باز بدهم کنکور مجددا بود قرار اگر که کنم بیان توانم می صااادقانه جزوات مورد در

 تجربه واقعا کنکور دوران در را - جزوات بودن فهم قابل و مانع و جامع - شااده عنوان تعریف و بود کیهان مجموعه و کیهان

 .کردم

 

(مصاحبهکامل متن ) شناسی بالینی دانشگاه آزادکنکور کارشناسی ارشد روان 10 رتبهندا نبوی، 

 نقش فالح، آقای ای حرفه و خوب بساایار ی مشاااوره  و منش نیک آقای کامل و خوب جزوات ی ارائه با کیهان، ی مجموعه

 .داشت رشته این به ام عالقه افزایش و شناسی روان ی رشته با من آشنایی در بزرگی بسیار

 

 (مصاحبهکامل متن ) یی بالینشناسرتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان پرستو وزیری،

 شتال حد چه تا که داره ربط هم شااما خود به این ولی بشااه عم ی تا کنه کمک دارید ساار در که هدفی اون به میتونه کیهان

شبختانه. میکنید ساس که اوقات گاهی حتی و بودن عالی واقعا  جزوات خو ضی میکردم اح صه خی ی مطالب از بع  سته خال

 .بود کیهان مثبت امتیاز از که کنند طرف بر رو نقص اون تا میکردن تهیه ای جزوه سریعا مشاوره گروه

 

 (مصاحبهکامل متن ) یی بالینشناسرواندکتری کنکور سراسری  17رتبه  ،صادق فالح

سه سر که همانطور و گرفتم رابه جزوات  اعتمادم ینتیجه من شان اممطالعاتی جزوات ارزیابی کردم،می بینیپیش هم ج   ن

 دوستانم به و است رکوردی خودش نوع در که دهم پاسخ ماتوانستهمی را آسیب و رشد سواالت درصد 90 تا 80 از بیش داده

 .گویممی تبریک بابت این از کیهان در

http://kayhanravan.ir/fa/esfandiariinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/esfandiariinterview.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/sourmeinterview.aspx
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadazad/azadarshadinterviews/navabiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-10-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C
http://kayhanravan.ir/fa/vaziriinterview.aspx
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-17-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-95


 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتنکنکور کارشناسی ارشد روا 3رتبه  عطیه رضایی،

 هک مناسبی بندی زمان و کرد من به زیادی کمک منابع درست معرفی در چه و ریزی برنامه بحث در چه کیهان آموزشی گروه

 یجهنت خداروشکر و  بدم انجام را ام مطالعه اضطرابی و نگرانی احساس گونه هیچ بدون من شد باعث گذاشت من اختیار در

 .بگیرم

 

 )متن کامل مصاحبه( شناسی بالینیرتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان الدن محمدی،

 مکک به که اینه مثبتش نکته ولی داد دساات از رو منابع در موجود نکات از یکسااری خوندن، جزوه با داره احتمال اینکه با

سی جزوات س ط تا بخونی بار چندین و کنی مطالعه رو منبع چندین میر شته وریج جزوات این اینکه آخر نکته. کنی پیدا ت  نو

 .هستن فهم قابل که ن شده

 

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 21رتبه  فرخنده فکور،

 ها زوهج وجود با و بود کامل واقعا ها جزوه. کرد من به زیادی بسیار کمک درسی ریزی برنامه و مشاوره زمینه در کیهان مطمئنا

شتم منبع های کتاب خواندن به نیازی دیگه صه عین در ها جزوه. ندا ص ی نکات تمام بودن خال  بابت نای از. دربرمیگرفت را ا

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از

 

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 39رتبه  زهرا خانی،

 نمی العهمط مقدار این با دیگری منبع هیچ انتخاب میکنم فکر ،داشااتم مطالعه  برای که کمی زمان و ویژه شاارایط به توجه با

 باشد، داشته دنبال به ای نتیجه چنین توانست

 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتکنکور کارشناسی ارشد روان 17رتبه  یاسمن شیاسی،

 نکته درس هر خوندن نحوه و گانه سه ،مرورهای نویسی خالصه .نداره حرف واقعا کیهان جزوات که بگم بایدجزوات  مورد در

 جرئت من به کیهان اینها تراز مهم و.دادند یاد من به( رضااایی فالح،خانم اقای) کیهان خوب مشاااورین که بودند مهمی های

 درس کنکور برای هم و کنم پاس رو دانشااکاه واحدای هم بتونم که کردم نمی باور واقعا چون داد رو مساایر این در زدن قدم

 .بخونم

  

http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/mohammadiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-93-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/mohammadiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-93-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/fakourinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-21-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/fakourinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-21-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/khaaniinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-39-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/khaaniinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-39-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-17-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-17-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C


 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی، رتبه برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد روانگوآرزو راست

ستردگی ع ت به البته. کردند برآورده رو نیازم و بودند عالی واقعا ها جزوه نظرم به شه منابع گ  و کام ه عاواق جزوه یه گفت نمی

 درصااد 80 اگه حتی و.هاساات جزوه ترین کامل از میکنند معرفی که منابعی و کیهان های جزوه نظرم به ولی داره رو چی همه

شش رو مطالب شه بده پو شون می شتر کتاب یک حتی خودم من. گرفت نتیجه باها  وقتی وایلا البته. نخوندم منابع این از بی

شته که بقیه با رو خودم سی ی ر شنا سی هم شون کار شنا سه بود روان شتمن اطمینان ها جزوه بودن کامل به میکردم مقای  و دا

 طبیقت منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود کردن ت ف وقت جز چیزی برام کار این واقعا ولی بودم بیشااتری های کتاب دنبال

 مطالب درصد 80 کسی اگه نظرم به و. بذارم وقت منابع از برداری خالصه برای دوباره خودم تا نبود نیازی و بودند کامل دادم

 نرسه کافی تس ط به ولی بخونه رو مطالب درصد 100 که اینه از بهتر کنه مرور بار چند برسه و بخونه درصد 100 عمق با رو

 .کنه مرور باشه نداشته فرصت و

 

 یشناسو دکتری روانکارشناسی ارشد مجموعه جزوات کیهان در کنکورهای ارزیابی کیفی 

 ک یک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/raastguinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-62-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%88
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/raastguinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-62-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%88
http://www.keyhanravan.ir/fa/keyhanpackages/packagesassessment-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
http://www.keyhanravan.ir/fa/keyhanpackages/packagesassessment-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


 

 خدمات کیهانفهرست 

 مشاوره رایگان:

 1۵  برای هر داوط ب در سراسر ایرانت فنی یا حضوری مشاوره دقیقه 

  از همان کنکور  با یک رتبه برترمشاوره تخصصی و انفرادی 

  0216647۵620درخواست مشاوره رایگان: ارسال نام خود به سامانه پیامکی  

 :تخصصیمشاوره 

  همان کنکور در سالهای اخیربا یک رتبه تکاارقمی یا برتر، از 

  ت فنی یا حضوری برای هر داوط ب در سراسر ایران 

 ایدقیقه 60تا  30های در مدت 

 های طوالنی تا روز کنکور و حتی پس از آنبرای ماه 

 :VIPطرح مشاوره 

 ج سات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان 

 هایی فراتر از ج سات مشاوره تخصصیارائه حمایت 

 ارائه برنامه ریزی بر اساس شخصیت هر داوط ب 

 های آمادگی کنکوربهره مندی از تخفیف ویژه جهت ثبت نام در کارگاه 

 های آموزشی:بسته

 شناسیهای آموزشی متمایز در رشته روانارائه بسته 

 تالیف شده توسط چندین رتبه برتر کنکور 

 شده تایپ، ویراست و چاپ 

  در آخرین کنکور برگزار شده در هر سالمتناسب با آخرین تغییرات 

 فی م آموزشی کارگاه های ممتاز برگزار شده، برای استفاده داوط بان ساکن شهرستان 

  0216647۵620به سامانه پیامکی  "جزوه"درخواست مجموعه جزوات: ارسال 

 

 های برتربه روش رتبهریزی برنامه

 برای مطالعه مطلب کلیک کنید

http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning
http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning
http://www.keyhanravan.ir/fa/consultants/bestplanning


 

 

زمینه آمادگی برای کنکور کارشناسی  می توانید اطالعات مفیدی در با کلیک روی مطالب زیر،

 کسب کنیدبه بعد  96ارشد و دکتری روانشناسی 

 

 

 

 

 

 

  آرزو سورمه – 94کنکور ارشد  11مصاحبه با رتبه 

  مینا اسفندیاری – 94کنکور  8مصاحبه با رتبه 

  صادق فالح – 91 ارشدکنکور  8مصاحبه با رتبه  

  زهرا خانی – 94کنکور ارشد  39مصاحبه با رتبه 

 شیاسی یاسمن ،94کنکور ارشد وزارت بهداشت  17 رتبه با مصاحبه 

  عطیه رضایی – 93کنکور ارشد وزارت بهداشت  3مصاحبه با رتبه 

   صادق فالح – ۵9 دکتریسراسری کنکور  17مصاحبه با رتبه 

 

 

 

 94شناسی روانارشد کارشناسی سراسری  نکورارنامه رتبه های برتر کک 

 94بهداشت شناسی وزارت روانارشد نکور کارشناسی ارنامه رتبه های برتر کک 

  94شناسی رواندکتری سراسری نکور ککارنامه رتبه های برتر 

  9۵شناسی رواندکتری سراسری نکور ارنامه رتبه های برتر کک 

http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/sourmehinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/esfandiyariinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/fallahinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/khaaniinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/shiasiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-17-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/arshadbehdashtinterviews/rezayiinterview-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-3-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-93-%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/phdsarasariinterviews/phd171395
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/karnamearshadsarasari/karnamearshadsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/karnameharshadbehdasht
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari94
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/karnamephdsarasari/karnamephdsarasari95


 

 

  96شناسی روانکارشناسی ارشد سراسری منابع موثق کنکور 

  96د اآزدانشگاه شناسی روانارشد منابع موثق کنکور کارشناسی 

  96 تخصصی روانشناسیدکتری سراسری منابع موثق کنکور 

 شناسی وزارت بهداشتمنابع کنکور کارشناسی ارشد روان  

  96آزاد تخصصی روانشناسی دانشگاه دکتری منابع موثق کنکور 

 

 

 

 راههای تماس با ما

 3 واحد - 4 پالک - نوروز کوچه - نظری از تر پایین - فروردین 12 خیابان - انقالب خیابان - تهران: آدرس 

 13146939۵4: پستی کد 

 16 تا 9 ساعت پنجشنبه ، 9 -19 ساعت شنبه4 تا شنبه ------(  021)6647۵618-20:  ت فن 

 (ساعته24)  0216647۵620 سامانه :پیامک 

 ایمیل :info@kayhanravan.ir 

 

 

 

http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/manabe2
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadazad/manabeazad
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktorasarasari/manabephdsarasari
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadbehdasht/manabebehdasht-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94
http://www.keyhanravan.ir/fa/doctora/doktoraazad/manabephdazad


مربوط به رشخخخخخخخخخ ه کارشخخخخخخخخخداوخخخخخخخخخ   ارشخخخخخخخخخ  و د   ی های آزمون اغلب یکی از دروس مورد توجه در همواره های شخخخخخخخخخ  خخخخخخخخخ   درس نظریه

 فشخخخار مطالیازی زیادی بر داوال ان آزمون کارشخخخداوخخخ   ارشخخخ  و د   ی وارد  ه حجم  بوده اسخخخ شخخخداوخخخ   روان
ً
باالی مطالب آن گاها

 ساخ ه اس . می

تهران و شهی  بهشت  از  شداو   دانشگاهنویس   دانشجویان مم از روانشداو   ش      یهان، حاصل خالصهروانمجموعه 

بوده ها سخخخر  السهای آنان برداری   اب شخخخولو  و ف  خخخ ن در  دار یادداشخخخ ی مطرح در این درس )از جمله دو های عم ه  اب

 اس .

 فظ نکات اصخخخخخخخخس  و اسخخخخخخخخاوخخخخخخخخ   از هر نظریه و ح   نکات و تو خخخخخخخخی ازی  ه تا با حاسخخخخخخخخ  تالش شخخخخخخخخ ه مجموعه در این 
ً
برای اح ماال

ارائه روانشخخداوخخ    ای خالصخخه و مص  خخر خ م  دانشخخجویان و داوال ان، مجموعهن  خخود مورد نیاز  ده  به سخخواالت  دکور پاسخخ 

 ت پاس  ده . ن، به مق ار قابل توجه  از سواال در عین خالصه بود ه شود 

این نویس   خالصه دهد ه مهارت عال شداو   ش      دکورهای مص لف نشانده  عال  این جزوه به سواالت درس روانپاس 

 دیم و امی واریم ر خخای  شخخما عزیزان از این مجموعه نی  به ح  کا   اسخخ   ه از زحمات همه این عزیزان زشخخیر میهای برتر رت ه

فالح، رت ه و همچدین آقای  94 دکور ارش  به اش   17رت ه برتر سرکار خانم شیاو  ،  ،بر اساس گزارش همکار مابرآورده شود. 

قادر به ، 1395شخخخخخداوخخخخخ   وزارت به اشخخخخخ  ، این مجموعه در آزمون سخخخخخراسخخخخخری کارشخخخخخداوخخخخخ   ارشخخخخخ  روانتص خخخخخ خخخخخ  د   ی  دکور  17

بود. این گزارش یک هف ه پ  از برگزاری این آزمون در وب خخخخخخای  رسخخخخخخش  گروه آموز خخخخخخ    یهان درس سخخخخخخواالت  %100ده  به پاسخخخخخخ 

 رس . به نظر میر ای  بصش درص ی  ه با این حجم  م مطالب، مدوشر ش . 

 پنجمتغییرات ویرایش 

های مص لف به انتهای هر ف ل افزوده ش ه های کارشداو   ارش  و د   ی از سالاین مجموعه، سواالت آزمون پنجم در ویرایش 

ای ان صاب ش ه ان  مطالب آموخ ه ش ه را ارزیابی  دی . برخ  از سواالت هر ف ل نی  به گونهاس  تا شما ب وانی  به سادگی، 

 در ف ل موجود ن اش  در حال   ه مطالیه کامل پاس  زشریح  
ً
 ه میمل مطالب داخل ف ل باشد  و ممین اس  پاس  آنها الزاما

  د . ای کلی ی آشدا میآنها به راحت  شما را با نی ه

بی ارفان ) یهانی موفق حائز  خانمکارشداو   ارش  و د   ی زیادی از جمله های این مجموعه مورد اس فاده رت ه های برتر ازمون 

رت ه )آقای فالح ن و94به اش  آزمون ارش   17شیاو   ) یهانی موفق حائز رت ه خانم ن و 95 ارش  وزارت به اش آزمون  14رت ه 

  . کارایی ممین را داش ه باشبرای شما نی  ب ش  ین بوده اس . امی واریم ، ن95 دکور د   ی تص      17

حیح ریزی صدر پایان  من دعوت از همه شما دوس ان به اس فاده از روش مطالیه علش  و دقیق و همچدین به کارگی ی یک برنامه

 آمادگی خود را برای شنی ن نظرات و پ شنهادات ارزشمد و قابل اامیدان برای رسی ن به ه ق  شای  ه، 

  دیم.لق به همه شماس ، اعالم میهایی  ه م یبرای هرچه به    ردن مجموعه نinfo@kayhanravan.irدر ) عزیزان شما  

 برای همه شما عزیزان با آرزوی توفیق

 گروه مشاوران  یهان

 مشاوره  یهانمر ز خ مات روانشداو   و 





 

 

 

 های کارشخخداوخخ   ارشخخ  و د   ی روانشخخداوخخ   امری  ن به ز خخلک کا   روی تمام دروس برای موفقی  در آزمون دانیم رسخخیمی

 ی مطالب چد    اب برای هر درس اس . اس   ه این ز لک نی  نیازمد  چد  دور مطالیهحیازی

   ی آن یکی از به  ین و اسخخخخاوخخخخ   ترین راهکارهای ز خخخخلک یاف ن روی این حجم از مطالب اسخخخخ   ه انجام بهیده خالصههههی  ی  هههه

ی آن نیازمد  نوع  نظام توانیم از   ب خالصه برداری  دیم اما انجام بهیدهممین اس  در توان هر  س   ن اش . همه ما می

سخخخخخ  تا ب انیم بای  از  جا و چگونه خالصخخخخخه برداری  دیم. به فیری م خخخخخلک و همچدین ز خخخخخلک کا   روی نکات مهم آن درس ا

درصخخخخخخخخخخخخخ  کاهش ده  اما در عین حال از چدان جامییت   70 م حجم مطلب اولیه را تا های ما دسخخخخخخخخخخخخخ گونه ای  ه خالصخخخخخخخخخخخخخه

 برخوردار باش   ه به ما امکان رسی ن به درص ی قابل ق ول در آن درس در آزمون را ب ه . 

 های ارش  و  یهان)جزوات دانشجویان دانشگاه شهی بهشت  و تهرانن در  مک به داوال ان آزمون  پ  از موفقی  جزوات

با مطالب  هرچه ب شخخخخخخخخخ    ،  ا دون شخخخخخخخخخاه  ویرایش چهارم جزوات  یهان،1395و  1394، 1393، 1392د   ی روانشخخخخخخخخخداوخخخخخخخخخ   

 جامع و قابل فهم ه ویم.

 تهران، و پ  از دو دور  ودانشگاه شهی  بهشت  و د   ی و   ارش  جزوات  یهان توسک جمع  از دانشجویان مقطع کارشدا

اصخخخخس  و با توجه به نکازی  ه در  دکورهای مورد نظر مورد توجه اراحان سخخخخوال اسخخخخ ، با توجه به سخخخخه مییار   ب مطالیه 

 د ؛ س  راح  میخیال ما را از جا ن د اخ ن مطالب اص جامعیتتهیه ش ه اس .  جامیی ، مانیی  و قابل فهم بودناصس  

مطالب تا ب شخخخخخ  ین ح  ممین خالصخخخخخه شخخخخخ ه ان  تا فرصخخخخخ  مرور و ز خخخخخلک ب شخخخخخ   را برای ما فراهم گوی   ه به ما می مانعیت

توانیم درک را به شخخخخخخخخخخخخرط آشخخخخخخخخخخخخدایی  س  با م اح  آن درس، میمجموعه بیانگر این اسخخخخخخخخخخخخ   ه مطالب  قابل فهم بیدن، و  دد 

  دیم. 

 اس فاده  دیم در صورزی  ه برای رسی ن به ه   خود م مم ه وی ، از یک از شما دوس ان دعوت می

  دی . 

 م هف اد س  به دس  د ، برای موفقی  کا  میهمراه  امر برنامه ریزی ت  یس  شما را در گر یکی از مشاوران  خخخخخیخخخخخهخخخخخان ا 

برن ، نه  یهان به کار میو مشخخاوره روانشخخداوخخ   مر ز خ مات درصخخ  از نکات گف ه شخخ ه عمل  دی ؛ چرا  ه آنچه مشخخاوران 

 م  ن  بر نظریهتدها حاصخخخخخخخخخل تجارب آنان در گ شخخخخخخخخخ ه، بلیه 
ً
شخخخخخخخخخداوخخخخخخخخخ   آموز خخخخخخخخخ   اسخخخخخخخخخ   ه کارآیی آنها های به روز روانعم تا

 سالهاس  به اث ات رسی ه اس . 

   ،پ  از ایدیه کار تهیه برنامه مشخخخخ ل )ال  ه نه چد ان پیچی هن برای مطالیه را به اتمام رسخخخخان ی ، پ ش از شخخخخرو  مطالیه

 مطالیه  دی  و در صخخخخخخخخخخخخورزی  ه در رابطه با آن کارآم " را  ه در ان های مجموعروش مطالیه مطلب "
ً
ه آم ه اسخخخخخخخخخخخخخ ، ح ما

این روش از برگ های گ ش ه در سالریزی در این زمیده مشورت  دی . و برنامه ازی داری  با یک م ص ل امر آموزشابهام

 ها بوده اس .های  یهانیبرن ه

 هان در سخخخخراسخخخخر ایران قرار مشخخخخاوره مر ز مشخخخخاوره  ی جزوات  یهان به اور م  ود در اخ یار اسخخخخ فاده  دد گان از خ مات

 و نشر یا بازنشر ق م  یا تمام مطالب آنها ب ون ر ای  مولف یا م ئول گروه آموز     یهان، ِدین میدوی دارد.  گی دمی

 موشکل از رت هگروه آموز     خخخخیخخخخهخخخخان، تدها گروه آموز    روان 
ً
 30، 8، 6،  3، 1) 1-50های شداو   در  شور اس   ه تماما

ریزی و شخخداوخخ   اسخخ ، به اور تص خخ خخ   در زمیده مشخخاوره، برنامهو...ن دکور سخخراسخخری کارشخخداوخخ   ارشخخ  و د   ی روان 40، 

شخخخداوخخخ   و ت   نظارت مر ز خ مات روانشخخخداوخخخ   و مشخخخاوره  یهان در تهران آموزش  دکور د   ی و کارشخخخداوخخخ   ارشخخخ  روان

  د .فیالی  می

 ای به این جامیی  چه می ان تالش تص خخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخ   صخخخخخخخخخخخورت گرف ه اسخخخخخخخخخخخ ، با این حال هر هیه مجموعهدانی  برای تهرچد  می

توان  به و خخخخخییت  "به  " هم برسخخخخخ . پ  صخخخخخمیمانه آماده شخخخخخنی ن نظرات و پ شخخخخخدهادات شخخخخخما ای در هر شخخخخخرایطی میمجموعه

 باشی .  های به   برای شما و دیگر دوس ان ه ویم. با ما در تماسدوس ان برای خلق مجموعه

  



 

 

 

 

 در دن ال  ردن اه ا  خود دچار مشکل  .1
ً
: تجربه ما نشان داده داوال انی  ه ه   مش ل و م یش  ن ارن ، میموال

خواهی  برای تان را روشخخخخخخخخن  دی . می دیم اول از همه ه  رسخخخخخخخخد . پ  پ شخخخخخخخخدهاد میگاه  حت  به خک پایان نی  نش شخخخخخخخخ ه و 

 می
ً
دانی   ه ه   رسی ن به چه چی ی آماده شوی ؟ دانشگاه تهران؟ دانشگاه شهی  بهشت ؟... یا نه، هر جا  ه ش ؟! ح ما

یین   SMARTگخخخ اری هخخخ   دیخخخ .  smartگخخخ اری ه تخخخان هخخخ  سخخخخخخخخخخخخخخخال و یخخخک سخخخخخخخخخخخخخخخال آیدخخخ  5بخخخاشخخخخخخخخخخخخخخخ . پ  برای  SMARTبخخخایخخخ  

ن، واقع ب دخخخانخخه Attainableن، قخخخابخخخل دسخخخخخخخخخخخخویخخخابی )Measurableن، قخخخابخخخل انخخخ ازه گی ی )Specificای  خخخه مشخخخخخخخخخخخخ ل )گخخخ اری هخخخ  

(Realistic( ن و دارای م  وده زمانی مشخخخخخخخخخ لTime-boundedدر  ریزی می وان  به شخخخخخخخخخمان باشخخخخخخخخخ . در این راه یک دف   برنامه

 گ اری صحیح  مک  د . ه  

: برای رسخخخخخخخی ن به ه ف ان برنامه ریزی  دی . یک برنامه ریزی صخخخخخخخحیح نه خیس  سخخخخخخخدگین اسخخخخخخخ   ه زود خ خخخخخخخ ه تان  .2

 چه مدا ع  را 
ً
 د ، نه خیس  سخخخخخخخخخخخخ ک  ه شخخخخخخخخخخخخما را به ه ف ان نرسخخخخخخخخخخخخان . ب انی  از  جا بای  شخخخخخخخخخخخخرو   دی . با   ام   اب ها.  ال

دیگران اسخخخخخخخخ فاده  دی ؟   ام خالصخخخخخخخخه  خواهی  از خالصخخخخخخخخهمی خواهی  مطالیه  دی . آماده خالصخخخخخخخخه برداری ه خخخخخخخخوی ؟ یامی

آورد؟ ایدجا از یک کاربل ،  س    ه تازه  دی ، مدفی  ب ش  ی را برای شما میب ش   جواب داده و به ن ب  هزیده ای  ه می

  خخخخب  رده )زیر شخخخخداوخخخخ   بالین  یا عمومین و رت ه عال  هم در  دکور رشخخخخ ه شخخخخما شخخخخر    رده ) دکور سخخخخراسخخخخری ارشخخخخ  روان

ها را. کی ها را در چه بازه زمانی جمع  دیخ  و  یخ    ام درسخواهیخ  اول   ام درسن، ااالعات الزم را بگی ی . ب  دیخ  می50

خواهی  اسخخخ فاده  دی  و ... . اب  ا م خخخی  رسخخخی ن به ه   را به ان ازه کا   خواهی  ز خخخ  بزنی . از چه ابزارهای دیگری میمی

 شن  دی . برای خود رو 

: حاال  ه وق  عمل  ردن فرا رسخخخی ه، تهد ان را از همه شخخخی خخخ  ها و تلش  های گ شخخخ ه رها  دی . نگرانی ها را   .3

فیر  دی . به ایدیه  تان به ن و اح خخخخن، الزم داری تان و می ان تال خخخخ    ه برای عمس   ردن برنامهدور بریزی  و فقک به ه  

 تان دارد و سایر نکات مثب  فیر  دی . موفقی  در این پروژه ) دکور کارشداو   ارش  یا د   ین چه تاثی ات مث ت  در زن گی

موانع بی ونی و درونی برای رسی ن  : مدظور، داش ن یک سری ابزار برای مقابله با خ  گی، ناامی ی، و سایر  .4

تان اسخخ . روش مطالیه صخخحیح را ب انی  )در ان های جزوات ه خخ  و در صخخورت نیاز مشخخاوران نی  به شخخما آموزش به ه  

 های م یری  اس  س و تمر ز آشدا باشی . ب انی  کی بای  مرور  دی  تا مطالب از تهد ان نرود. دهد ن. با روشمی

: رشخخخ ه ما مدا ع زیادی دارد. در صخخخورزی  ه از همین مجموعه جزوات دانشخخخجویان دانشخخخگاه تهران ) یهانن   .5

دا ع پرا د ه پرهی   دی .  دیم  ه از مطالیه م دی ، هیچ جای نگرانی ن  خخخخخخخخخخخخخ . اما باز جه  تا ی  عر  میاسخخخخخخخخخخخخ فاده می

 مد ع اس . به م ی تان اع ماد  دی .  6-7مطالیه منسجم یکی دو مد ع خیس  به   از مطالیه پرا د ه 

تان و دانش   را  ه ان وخ ه ای ، بررو   و ارزیابی  دی . ب  دی  در جه  درست  حر   : م ام خودتان، مدا ع .6

 بل   مک بگی ی .  دی ؟ یا نیاز به زغیی  روش کار در برخ  موارد داری ؟ در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

: سخخخخخخخخخخخخ   تالش  دی  و نویجه را به گرداند ه روزگار واگ ار  دی . یادتان باشخخخخخخخخخخخخ   ه این  .7

 نویجه نصواه  مان . ه دارد، پ  مطمئن باشی  زحم  هیچ داوالب کوشایی بیعالم اراح  عادالن
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