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 ظریهلزوم مشاوره و ضرورت عملی ن: ولافصل 

 

سیله  ساچوست آمریکا به و شهر بوستن ایالت ما سازمان یافته در  خصی به نام ش راهنمایی به منزله فعالیتی منظم و 

کید بر راهنمایی فرانک پارسونز که به پدر راهنمایی حرفه ای مشهور است آغاز شد. )البته به صورت یک بعدی و با تا

انند و بد شی ستترنوشتتت  ویبدهند و هنگامی که او را تعیین کننده بدیهی استتت ویتی که به فرد آزادیحرفه ای( 

ه از آزادی و تا بهترین راه استتتداد نندرا هم بک کگیری را به  ودش محول کنند، باید به او این کمی تصتتمیممستتهله

تکامل  دتعیین  ط مشتتی زندگی  ود را به روشتتنی بشتتناستتد، تصتتمیمات آگاهانه و مع ولی بگیرد و آگاهانه در رون

راری نظام هر چ در جامعه پیچیده تر و گسترده تر شود، ضرورت بری ن ش فعالی ایدا کند. شخصی و اجتماعی  ویش

 راهنمایی در دا ل نظام تعلیم و تربیت آن جامعه، بیشتر احساس می شود. 

سل جوان را برعهده سهولیت هدایت ن ست که نهادی م صادی الزم ا در البالی  بگیرد تا در دا ل نظام های پیچیده ایت

مناسب  چرخ های عظیم صنعتی و پیچ و م سازمان های بزرگ متالشی و نابود نشود ومسیر زندگی تحصیلی و شغلی

 و سرانجام جای  ود را در جامعه بیابد. 

ضوابط و روابط با جوامع دموکراتیک و آزاد متداوت ا ستند،  سنتی که مبتنی بر حکومت یدرت ه ست. بدیهی درنظام 

صمیم گیری را به  ودش محول کنند، باید به او این کمک را بکنندا شخص آزادی بدهند و ت تا بهترین  ست ویتی به 

 راه زندگی  ودش را به  وبی پیدا کند. 

سوس کرده ای برای اعمال راهنمایی به وجود آورده است و به نحوی  اص ضرورت آن را محی علوم نیز زمینهتوسعه

رار داد. یکی توان از دو نظر مورد توجه یعلوم بر ضتترورت راهنمایی و چگونگی اعمال آن را می یاستتت. تيریر توستتعه

گیری ی تصمیمهای علمی بسیار متنوعی شده است و در نتیجه، بر مسهلهی علوم موجب پیدایش رشتهاینکه، توسعه

 آموزان به شدت تيریر گذاشته است. ی تحصیلی دانشو انتخاب صحیح رشته

ده اند. بر الف هوم راهنمایی برای اولین بار در مذهب مطرح شده است. وپیشوایان دینی اولین راهنمایان بشری بومد

ها و راهنماییهای آنچه در حیوانات می بینیم)هدایت غریزی( نوزاد انستتتان برای ستتتازش با محیط نیازمند یادگیری

 جدیدتری است. 

فتن راه  ود و ر آورید یک هدف کلی دارند و آن کمک به فرد استتتت برای یاتمام راهنمایی ها از هر دیدگاه که در نظ

پردازان مشتتتاوره و های متعدد، نظریهکه گرچه از دیدگاهرستتتیدن به درجات باالتری از کمال و معرفت و آگاهی. 

رند که دا دارند و آن این استتتت که همگی یبول کی مشتتتترجنبه کدرمانی با هم تداوتهایی دارند ولی همگی یروان

 ی یاری دهنده است. ی حسنهرابطه کدرمانی یمشاوره و روان
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 درمانی است. ی اساسی کار است و یاری رساندن، هدف نهایی فرایند مشاوره و روان، هستههرابطة حسن 

  ضرورت عملی نظریه 

نظریه  بیین می کندیک نظریه، نظام ستتتازمان یافته ای از ع اید استتتت که حداکدر پدیده های مورد نظر ما را ت

ست برای تدکر، ست که نتیجه اش راهنمای هماهنگ و وحدت یافته ای ا شیوه ای ا تح یق و  سازماندهی دانش ما به 

ال را از عمل مشتتتاور. نظریه یک انتخاب یراردادی و حتمی الویوی نیستتتت، نمی توان صتتتداتی از یبیل ح ی ت و ابط

ستنتاج صوصیات یک نظریه به شمار آورد. نظریه ها  های ناشی از هیچ گاه صحیح یا غلط نیستند، گرچه داللتها و ا

ست، نمی توان حکم به اربات  ست یا مدید نی شد. یک نظریه یا مدید ا صحیح یا غلط با ست  ا ندی آن یآن ها ممکن ا

 کرد. 

ه های  اصی دادایجاد یک نظریه از مشاهده حوادث و رویداد های مختلف آغاز می شود. از این مشاهدات و تجربیات 

وانین یک نظریه گرد می آیدو سپس ح ایق و یانونهای  اصی از آنها استنتاج می شود وآنگاه از مجموی این ح ایق و ی

 سا ته می شود. 

صوالً هر مددکار و یا هر فردی در امور حرفه سته یا هر مشاوری و یا ا سته، از نظریهنای  ود،  واه نا واه، دان ی دان

صی پیروی می ستداده از نظریه ا شاوره و فرایند تغییر رفتار وکند. ا شاوره، به کار م شکالت  های علمی در م بهبود م

 کند. رفتن نیروها جلوگیری می بخشد و از هدرسرعت می

داند. در ح ی ت، به نظر شناسی و تعلیم و تربیت نمینظریه بودن را وضعیتی معتبر در روانوضعیت بی 1اسنل بکر

ست بلکه برای پیشرفت رواناو تدوین  سی و تعلیم و تربیت و حل مسائل مربوط به آنها امری نظریه نه تنها مهم ا شنا

ست. او نظریه سی و تعلیم و تربیت میپردازی را جزء الزم فرایند پویای روانالزم و حیاتی ا ست که شنا داند و معت د ا

 شروی کنیم.  دانیم که از کجانظریه حتی نمی کما اغلب بدون داشتن ی

نها تجربه مشتتاوری موف تر و کارآمدتر استتت که هم از نظریات علمی معتبر آگاهی دارد و هم در به کار بستتتن آ

ظریات و یا از کستتب کرده استتت. البته این بدان معنی نیستتت که مشتتاوری را مجبور کنیم که حتماً باید از تمام این ن

س شاور تتوان نظریهت که به هیچ وجه نمییکی از آنها پیروی کند. اعت اد ما بر آن ا صی را بر م حمیل کرد. بلکه ی  ا

تر و هماهنگ ا طرح شخصیت اوبای را، که ها غور و بررسی کند و سپس نظریهمعت دیم که مشاور باید در تمام نظریه

گیرد م مییت انجاای شخصی است و هنگامی با موف مسهله نظریه صرفاً کسازگارتر است،  ود انتخاب کند. تع یب ی

 که انتخاب آن با آگاهی و با توجه به مویعیت صورت گرفته باشد و ت لید محض نباشد. 

بینی، درمان، و شگردهای مورد استداده، تيسی جستن به نظریه، معموالً بر روش کار مشاور از نظر تشخیص، پیش

مشتتاور، کند. جلستتات مشتتاوره را تعیین می یهلرآدی گذارد و چگونگی فعالیتهای مربوط به مشتتاوره و نحوهتيریر می

ی های  ودش را دربارهفرضی ستتا ت شتتخصتتیت و تغییر رفتار، باید پیشعالوه بر دانستتتن نظریات موجود درباره

                                                           
1 Snelbecker 



  

 :یادداشت

4k a y h a n r a v a n . i r                                                                    

سان و فرایند علم یافتن بداند و نیز به ارزش شخصی های  ودش دربارهها و دیدگاهماهیت ان ی زندگی  وب و الگوی 

شد. مشاور از طریق این نوی آگاهیکامل ایدا میکه ن شش را  آورد ها، نظام واحدی برای  ود به وجود میکند، آگاه با

( عمل مشاوره و نتایج 1۹۶۸) 2تر و مؤررتر است. استدلر و متنیکه در مویعیت  اص او، به کارگیری آن برایش راحت

ست کم تا حدودی، از انتظارات ،آن را شاوران م د شاوره حدایل به دانند. به نظر آنان، نظریهشتق میمراجعان و م ی م

 گذارد: دو طریق بر رفتار مراجع ارر می

گذارد، زیرا اعمال ر میر( با تعیین بخشتتی از رفتار مشتتاور، که در اینجا نظریه به طور غیر مستتت یمی بر مراجع ا1

 شود و  ود موجب بروز رفتارهایی در مراجع می یهمشاوره به نوب

شاوره چگونآبا تعیین ( 2 شاوره انتظار دارد و نیز تعیین اینکه او در  الل م ه باید عمل کند. به نچه که مراجع از م

ست لر و متنی، مطالعه شاور کم ینظر ا ی نظریهکه  کند. همچنین، آنان معت دندمی کنظریه به منط ی کردن رفتار م

شاور تيریر دارد و نحوه شاوره حتی بر تربیت م شتهی آمم ستادان ر شکل رفتار ا شاوران و  شاوره را تعیین وزش م ی م

 کند.می

ساس کاربرد علمی روان شاوره همان پایه و ا شاوره« نظریه»درمانی و م ساس تجارب م ست. که برا ای و مطالعات ا

ست. نظریه به تبیین آن چیزی کم شده ا شاورهکند که در رابطهمی کتجربی تدوین  شاور را  افتد وای اتداق میی م م

 دهد.بینی، ارزشیابی و بهبود نتایج یاری میدر پیش

 کند. یهای مورد نظر ما را تبیین مای از ع اید است که حداکدر پدیدهیافتهنظریه، نظام سازمان کی 

ست که، بنابر معمول سنل بکر معت د ا ستدادها سازترین ا شکل واحد و  از ای مان یافتههای رایج از این واژه، نظریه 

و پشود، آزیهای یابل مشاهده به کار گرفته میسلسله یضایا و موضوعات است که برای پیشگویی و تبیین پدیده کی

ست که ی سیع از ویایع طبیعی کی ینظریه به منزله کمعت د ا صوری و ست که ایجاد ت را ممکن  بیان تعمیم یافته ا

دین معنی نظریه در م ابل ح ی ت وجود دارد. ب کت که یترین تصتتور این استتکند. به نظر هال و لیندزی، معمولمی

چنان باشد یا  ی وایعیت که هنوز یطعاً معلوم نیست کهای است دربارهای است تح ق نیافته و اندیشهکه نظریه فرضیه

 نباشد. 

صورت ح ی ت به  ود می یک ست که به ونظریه زمانی  سله یرارداد ا سل شود. نظریه یک  ی لهسیگیرد که تيیید 

ست که نظریهنظریه سخن مؤید این ح ی ت ا ست. این  شده ا سیلهپردازان ابدای  ی طبیعت، ح ایق و ها از یبل به و

ی استتت و این ستتخن، که نظریه یک انتخاب یرارداداندی دیگری تعیین نشتتدهمدروضتتات و یا هر فرایند تعیین کننده

ست که نمییزی حتمیچ صداالویوی نیست، مؤید آن ا ظریه به تی مدل ح ی ت و یا ابطال را از  صوصیات یک نتوان 

 شمار آورد. 

                                                           
2 Steffire & Mathney 
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نها ممکن های ناشی از آها و استنتاجها هیچویت صحیح یا غلط نیستند، گرچه داللتدر نظر هال و لیندزی، نظریه

 ن کرد.آیا ندی و توان حکم به اربات نظریه، یا مدید است و یا مدید نیست. نمی یکاست صحیح یا غلط باشد. 

 کهایی، که مبین یی داده( نظریه عبارت استتت از بیان اصتتول کلی که به وستتیله1۹۷۴از نظر شتترتزر و استتتون )

سله از ح ای سل ست که میان یک  شد. به عبارت دیگر، نظریه بیان روابطی ا شده با ستند، تيیید  ق وجود دارد. پدیده ه

های یعیت دادهواعامل مشتتترکند: وایعیت و ع یده.  در دو هاریهر نظدکنند که اکآنها از یول استتتدلر و متنی ن ل می

فراد بدان شود. در حالی که ع یده آن نگرشی است که اهایی جستجو میرفتاری یابل مشاهده است و برای آن تبیین

سیله می شده به تبیینو شاهده  شند تا از طریق ارتباط دادن مورد م صی از دادهکو صور، معنی  ا ستخراج ها های مت ا

 کنند.

کنند، ولی از جامعیت الزم بر وردار نیستند و به تعاریدی که ارائه شد، گرچه کم و بیش مدهوم نظریه را روشن می

 یک»گوید: می نظریه استتتت. او کتری از مدهوم یتر و دییقارائه داده، بیان روشتتتن 3ی ما تعریدی که کرلینگرع یده

داهیم(، تعاریف، و فرضتتیات مرتبط به هم که با مشتتخص کردن روابط میان ها )مای استتت از ستتازهنظریه مجموعه

بینی آن دهد و هدفش تبیین و پیشهای مورد بحث به دستتت میمتغیرها، دید و یا نظری منظم و منستتجم از پدیده

 «  هاستپدیده

  کنندگان آن در بردارد عبارتند از:ترین  صوصیات و فوایدی که نظریه برای استدادهمهم

 ها . منظم کردن یافته۱

تواند می یک نظریهکند. دار مینامربوط را معنی های ظاهراًدهد و پدیدههای تح یق نظم مییک نظریه به یافته

ر عمل از این یک مشتتاور دم. نشتتان دهد که چگونه از پیچیدگی مستتائل بکاهیم تا بتوانیم آنها را تجزیه و تحلیل کنی

کند و بدانها ی  الصه میباسنم یهو اطالعات به دست آمده در جریان مشاوره را به شیو جوید اصیت نظریه سود می

 دهد. ای که دارد، تعمیم میبخشد و رفتار مراجع را، به تناسب نظریهنظم می

 . ایجاد فرضیه۲

ظریه آن است ی هر نهای عمدهع بسیار با ارزشی برای ایجاد فرضیات تح یق است. یکی از استدادهبنظریه من کی

شمندان می سؤاالت مورد نظرشان در کجا جستجو کنند. به این طریق، یکه به دان سخ  ی  وب هنظری کگوید برای پا

 جویی کند. تواند م دار زیادی در ویت و انرژی مح ق صرفهمی

 ها در تح یق راهنما هستندنظریه. 

سی هر علمی کشف روابط تجربی موجود میان رویدادههسته سا ست. وظیده یا ن ش ی ا ا و یا متغیرهای مختلف ا

ی یابلیت تيییدپذیری نظریه به درجه کسودمندی یتر افزایش دهد. ای منظمنظریه این است که این فرایند را به شیوه

شاور صیت با کار م صو ستگی دارد. ارتباط این   شاور  ،آن و نیز به میزان جامعیت آن ب ست که نظریه مدام به م آن ا

                                                           
3 Kerlinger species 
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را متوجه  دهد که برای تدهیم و تداهم بیشتتتر با مراجع به چه ح ای ی نیاز دارد. همچنین، نظریه مشتتاوریهشتتدار م

ی مشاوره بررسی کند، در اغلب نظریه ککند. در این زمینه، اگر مشاوری کارش را با توجه به ینوایص روش کارش می

های جدید، طرح خیص دهد و با ایجاد فرضتتیهاویات  واهد توانستتت دالیل موف یت یا شتتکستتت  ود را در عمل تشتت

 رفتاری جدیدتری در پیش گیرد.

 بینی. توان پیش۳

و  بینی ستتود جستتت. این ن ش شتتبیه ن ش یبلی استتت، با این تداوت که شتتمولتوان برای پیشنظریه می کاز ی

 داللت بیشتری دارد. 

 بینی، هدف اصلی تمام علوم است. پیش 

شان میی راهشهی  وب همانند ن نظریه یک دهد. هاست که مسیر و جهات مختلف حرکت و پیشرفت علمی را ن

بینی شیپمختلف به  کنند و در ستتطوحبینی نظریه استتتداده میمشتتاوران، در جریان مشتتاوره، همواره از توان پیش

شاور و مراجع درباره .پردازندمی ضوعات  اص و اررات فعالیتویتی که م سی گر به تدهای معین با یکدیی مو کر و برر

ست به می شینند، د شاور از نظریهبینییشپزنند. این بینی مییشپن های مختلف در ها از اطالعات مراجع و آگاهی م

 ود.شمی ی رفتار انسان و محیط ناشیزمینه

 توان تبیین  .4

 گوید.خ میپاستت« راهاچ»ه شتتود. در اصتتل، این ن ش نظریه بنظریه برای تبیین رویدادها نیز به کار گرفته می یک

باشیم، ولی،  ی یطعی از یک نظریه دست به تبیین بزنیم و نیازی به نظریه نداشتهگرچه ممکن است که بدون استداده

یات به دستتتت نوی از عالم وایع ککند و، در حد  ود، در ود را تولید می صهای  اای تبیینوجود این، هر نظریهبا 

حو روشنی و به ن کمشاوره، سعی بر آن است که رفتار مراجع و مشکالت او به درستی در دهد. در سرتاسر جریانمی

 های مؤرری کند. تواند به مشاور کمکنظریه همواره می کتبیین شود. در تبیین رفتار مراجع، توان تبیینی ی

ب تل ی نظریه را  وتوان آن بخشی عمل کند، میویتی که یک نظریه به هر چهار ن شی که گدتیم به نحو رضایت

اند. اوال، یک ی  وب ذکر کردههای یک نظریهی استتاستتی برای وی گیکرد. با وجود این، استتتدلر و متنی پنج نشتتانه

ی  وب ریهی  وب روشتن و یابل فهم استت و اصتول کلی آن در درون با یکدیگر تضتادی ندارند. رانیاً، یک نظنظریه

تبیین  پدیده را کای که ف ط یکند بر نظریهها را تبیین میاکدر پدیده ای کهجامع استتتت. به این صتتتورت، نظریه

 کند، ارجحیت دارد. می

یا نادرستی  ها و روابط آن وجود دارد و درستیی  وب صریح است و دیت و صراحت در تمام واژهنظریه ک، یرالداً

سی کرد. رابعاًآن را می ضیحات  ود، یک نظریهتوان برر صرفه ی  وب در تو جویی را مد نظر دارد و و تبیین حوادث 

ی  وب به کند. ستتترانجام آنکه، یک نظریههای زیاد حوادث  اصتتتی را تبیین میبدون توستتتل به پیچیدگی و واژه

 شودتح ی ات مدیدی منجر می
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 مردیم هایی که برای هر نظریه برشتتتتواند به ن شه حد میچ برای ارزشتتتیابی یک نظریه باید دید که تا

 ی عمل بپوشاند.جامه

 

 

 

  



 

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

 نمائید.پیامک   02166475620را به سامانه  جزوه در صورتی که آن را مفید دانستید، واژه

  رایگان : هانقاط تهران و شهرستانتمام به  «مجموعه جزوات»هزینه ارسال 
 (دارای کد رهگیری-پست پیشتازپیک یا به وسیله )

 

 با کمک دانشجویان ممتاز این رشتهکیهان، مشاوره کارشناسی ارشد مجموعه جزوات ویژه آزمون 

  تهیه شده است. «صرفاً برای کسب رتبه تکرقمی»

 صورت تایپ، ویرایش، چاپ و صحافی شدهبه این جزوات 

 شناسی و مشاوره کیهانتنها از خود مرکز خدمات روان

 با یک تماس قابل تهیه هستند. و به سادگی

 

 کیهان چقدر مطمئن هستند ؟  جزوات

 : کلیک کنیدها را بخوانیداین گزارش
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 شده فصل اولبندیهای طبقهتست

 (80)سراسری  درمانی در کدام دو عامل مشترک هستند؟های مشاوره و رواناکثر نظریه -۱

 ( تجربه و کاربرد2  ( شمول و داللت1

 ( صراحت و دیت۴  ( وایعیت و ع یده3

 (8۱)سراسری  مشاور ترجیح دارد؟ در مشاوره میان فرهنگی، کدام روش در کار -۲

 رهنمودی -( فعال2  ( صحبت درمانی1

 های  ودبندی مشاور به ارزش( پای۴  ( مشاوره درازمدت3

 (8۱)سراسری  ها در علوم اجتماعی:های مشاوره همانند نظریهنظریه -۳

 ندرت ماهیت علمی  الص دارند( به1

 د آن را تيیید کنند.ها بای( ماهیت علمی  الص دارند اما تجربه2

 صورت توأم هستند.های علمی و غیرعلمی به( دارای جنبه3

 ها ماهیت علمی  الص و بر ی غیر از آنند.( بر ی نظریه۴

 (8۱)آزاد  است از: پردازان مشاوره عبارتجنبه مشترک تمامی نظریه -4

 ( همدلی2 دهنده( ایجاد یک رابطه یاری1

 دوستیسان( ان۴  ( یابلیت تغییر آدمی3

 (8۲)آزاد  درمانی در کدام مورد مشترک هستند؟های مشاوره و رواننظریه -5

 ( عمل و تجربه۴ ( وایعیت و ع یده3 ( ع یده  تجربه2 ( وایعیت و عمل1

 (8۲)آزاد  گوید؟پاسخ می« چراها»درمانی به های مشاوره و روانکدام مورد در نظریه -6

 ها( تنظیم یافته۴ بینیتوان پیش (3 سازی( فرضیه2 ( توان تبین1

 (8۳)آزاد  گوید؟پاسخ می« چراها»درمانی به کدام نقش نظریه در مشاوره روان -7

 ها( منظم کردن یافته۴ ( ایجاد فرضیه3 بینی( توان پیش2 ( توان تبین1

 (84)سراسری  گوید؟پاسخ می« چراها»کدام نقش نظریه به  -8

 بینی( توان پیش۴ ها( تنظیم یافته3 هاه( ایجاد فرضی2 ( توان تبین1

 (84)سراسری  کدام مورد جزء ضوابط یک نظریه خوب از دیدگاه استفلر و متنی نیست؟ -۹

 ( تولید فرضیه و تح یق بیشتر2  ( صراحت و دیت1

 ها( جامعیت در تبیین پدیده۴ ها( کشف و تدوین وایعیت3

 (85)سراسری   دارند؟ ها در کدام مورد زیر اشتراک نظرنظریه -۱0
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 ب مطالعه کارآمد )پس خبا(داآ

نی که بدون کنند نسبت به کساتح ی ات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای مطالعه استداده می

ری در روند، در به  اطر ستتپردن و یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موف یت بیشتتتچارچوب علمی جلو می

ادن به دتوانید از این روش برای پاسخ طور میگوییم چهه شما میکنند. ما در کیهان بتحصیالت  ود کسب می

 نیازهایتان استداده کنید  

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

 تان چیست. ف واهید به کجا بروید و هداولین گام برای موف یت در مطالعه این است که دیی ًا بدانید می

ل و تصاویر )در فصل را یک ارزیابی کلی بکنید. ببینید درباره چیست. به تیترها، نمودارها و جداو: پیش مطالعه .1

صورت امکان مروری کنی صل و چکیده ابتدایی آن را در  صه ف شد(، نگاهی بیندازید.  ال د تا ایده صورتی که با

 کلی فصل دستتان بیاید. 

ار استتت چه می کنید این فصتتل چه هدفی را دنبال می کند. یرباز هم به تیترها نگاه کنید. فکر سوال کردن:   .2

همیتی اهای گوناگون فصل در بین سواالت سالهای ا یر سراسری چه چیزی از آن یاد بگیرید  کل فصل و بخش

 داشته اند  اینجا چراغ ذهنتان باید روشن شود که : می  واهم از این فصل چه چیزی یاد بگیرم  

ر کتاب و ه طور فعال شتتروی کنید. اگر الزم استتت زیر بر ی  طوط  ط بکشتتید یا در کنامطالعه را ب :خواندن  .3

ست و باید جزوه شید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه ا شته با سی هایی دا شیه نوی ر آن تماماً دتان حا

شای تلویز صدای دیگران یا تما شغول گوش دادن به  شید نه اینکه به طور همزمان م ضر با کردن  یون یا چکحا

 پیام های گوشی تان باشید! فعال، هوشمند و هدفمند مطلب مورد نظر را بخوانید. 

ود توضیح  ویتی یسمتی از فصل را  واندید ببینید می توانید مطالب  وانده شده را برای  :به خود پس دادن .4

ر آوردن طر ستتپاری و به  اطدهید یا  یر  به متن نگاه نکنید و ستتعی کنید توضتتیح دهید. این کار در به  ا

 مطالب امر بسیار مهمی است. 

ل فصتتل را کاین مرحله شتتباهت زیادی به مرحله یبل دارد. با این تداوت که حاال باید آزمودن و مرور کردن:  .5

و هم به وسیله  بعد از این که  وانده شد به  ود پس دهید. این کار را هم به طور شداهی می توانید انجام دهید

از  وانده  ساعت که 12دادن به سواالت فصل مربوطه یا سواالت سراسری شبیه به آن. این مرحله بعد از پاسخ 

د داد. شدن فصل گذشت، انجام می شود و در سه چهار دور انجام می شود که مشاور شما به شما آموزش  واه

سا تن عمارتی ست و بدون مرور انگار که مشغول  سیار مهمی ا سیار ب س مرور امر ب شتن  تون های بدون کار گذا

 کافی زیر س ف آن هستید. پس مرایب باشید س ف عمارتتان  راب نشود!
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مطالبی را که  وانده اید از یاد  واهید  ٪۸۰نتایح تح ی ات: بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال 

 برد !

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات

 شاوره  دمتتان معرفی همچنان از روش مط سات م ستداده کنید و مرور های متناوب را که در جل العه پس  با ا

 شده است، فراموش نکنید.

 مطالب آنها را مطالعه  همهشوند. پس باید جزوات درسی معموالً مهمترین مطالب کتاب های درسی را شامل می

 کنید. 

 دارید، به جای شتتروی مطالعات با بی اعتمادی، زودتر به اگر  هنوز به جزوه ای که در دستتت دارید اعتماد کافی ن

وستیله م ایسته مطالب موجود آن با ستایر کتاب های مشتابه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آن را طی 

 کنید تا با اطمینان به مطالعه ادامه دهید.

 دهند تا در زمانی بسیار کوتاه جزوات با  الصه کردن مطالب مهم در کتاب های مرجع، این فرصت را به شما می

به مهمترین مطالب موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بال وه زمانی بالدعل می شود که با باال نگه داشتن 

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

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد

 دیی ه  15ان را بیش از یک و نیم ستتاعت نکنید. بین این ستتاعات حتماً از دستتت کم طول ستتاعات مطالعاتی ت

 استراحت بهره ببرید. 

  خل تمرکز حواس را از  ود دور مل م عه عوا طال گام م یک چیز. هن به  تمرکز یعنی معطوف کردن حواس ف ط 

 شما به شدت افت  واهد کرد. تاپ، تلدن و ... . در غیر اینصورت بازدهی مطالعاتی کنید: موبایل، تبلت، لپ

 شود سبزیجات، مایعات و میوه جات را به حد کافی مصرف کنید: این کار به یدرت حافظه شما دست توصیه می

 افزاید. درصد می2۰کم 

  در صورت تمایل به  ط کشی زیر نکات مهم، مرایب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب  ط بکشید. بر ی

 کند!تر میکنند و این، کار پیدا کردن مطالب مهمتر را سختکشی می تمام  طور کتاب  طداوطلبان زیر ت ریباً

 سترس، نگرانی، حواس صورتی که ا شاور  ود در این در  شما را آزار می دهد حتماً با م پرتی و ... بیش از اندازه 

 زمینه صحبت کنید. 

 ای مطالعه کنید، حرفه ای نتیجه بگیرید. موفق باشیدحرفه  

 تهیه در: گروه آموزشی کیهان

 



 

 

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

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

 

 (مصاحبهکامل متن ) بالینیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 11رتبه  آرزو سورمه،

 های جزوه من برای اصاالی 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 بالینشناسکنکور سراسری کارشناسی ارشد روانرتبه برتر  پرستو وزیری،

 تالش حد چه تا که داره ربط هم شااما خود به این ولی بشااه عملی 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 خیلی مطالب از بع ست خال  ه

 .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 جل  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

  

 شناسیهای برتر آزمون کارشناسی ارشد و دکتری رواننظرات برخی از رتبه

 (کیهانشهیدبهشتی و تهران )های برتر دانشگاه درباره مجموعه جزوات رتبه
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 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینی وزارت بهداشتنکنکور کارشناسی ارشد روا 3رتبه  عطیه رضایی،

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

 نتیجه 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،

 کمک 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 سلط تا بخونی بار چندین و کنی مطالعه رو منبع چندین میر شته جوری 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 جزوه 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 صلی نکات تمام بودن خال  بابت این از. دربرمیگرفت را ا

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از

 

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

 نمی مطالعه 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

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

ستردگی علت به البته. کردند برآورده رو نیازم و بودند عالی واقعا ها جزوه نظرم به شه منابع گ  و کامله واقعا 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 اوایل البته. نخوندم منابع این از بی

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

 تطبیق منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود کردن تلف 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 تسلط 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
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 فهرست خدمات کیهان

 شاوره رایگان:م

 15  برای هر داوطلب در سراسر ایرانتلفنی یا حضوری مشاوره دقیقه 

  از همان کنکور  با یک رتبه برترمشاوره تخصصی و انفرادی 

  02166475620درخواست مشاوره رایگان: ارسال نام خود به سامانه پیامکی  

 :تخصصیمشاوره 

 با یک رتبه تکاارقمی یا برتر، از همان کنکور در سالهای اخیر 

  تلفنی یا حضوری برای هر داوطلب در سراسر ایران 

 ایدقیقه 60تا  30های در مدت 

 های طوالنی تا روز کنکور و حتی پس از آنبرای ماه 

 :VIPطرح مشاوره 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان 

 هایی فراتر از جلسات مشاوره تخصصیارائه حمایت 

 ارائه برنامه ریزی بر اساس شخصیت هر داوطلب 

 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 

 متناسب با آخرین تغییرات در آخرین کنکور برگزار شده در هر سال 

 داوطلبان ساکن شهرستان فیلم آموزشی کارگاه های ممتاز برگزار شده، برای استفاده 

  02166475620به سامانه پیامکی  "جزوه"درخواست مجموعه جزوات: ارسال 

 های آموزشی:ستهب

 شناسی و مشاورههای آموزشی با کیفیت برای دروس مختلف روانفیلم 

  ... به همراه برگه تمرین، کتاب تست، اسالیدهای کارگاه ها و 



 

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

 کسب کنید 96ارشد و دکتری روانشناسی 

 
  96مشاوره کارشناسی ارشد سراسری منابع موثق کنکور 

 

 ا ماراههای تماس ب
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 (ساعته24)  02166475620 سامانه :پیامک 
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