
 

 مقدمه

آسیب شناس ی روانی، روانشناس ی سالمت، اصول مصاحبه بالینی اتمر، الینی که شامل دروس مجموعه روانشناس ی بدرس 

اصول و  ، چراکهاست یشناس روان انیدانشجو  یبرادروس  نیمهمتر از لست، روانشناس ی بالینی کرامر و ارزیابی روانشناس ی 

شناس ی وزارت بهداشت در کنکور کارشناس ی ارشد روانبالینی را معرفی می کند و به همین جهت هم شناس ی های رشته روانپایه

 به مطالعه کتب  .برایش در نظر گرفته شده است 3ضریب 
ً
در حالی که بسیاری از داوطلبان کنکور وزارت بهداشت همچنان صرفا

 با تکیه بر کنکورهای اخیر توانستند ان این کنکور در می کنند، برخی از داوطلباعتماد مرجع برای شرکت در این آزمون 
ً
صرفا

درصد از مطالب اصلی مسلط شوند  70حدود در مدت کوتاهی به که حجمی به مراتب کمتر از کتب مرجع دارد، مجموعه حاضر 

ویژه وزارت بهداشت روانشناس ی بالینیمجموعه و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش های سایت مراجعه نمایید(. 

 با تغییرات چشمگیری روبرو شده تا کار مطالعه این مجموعه برای داوطلبان ساده تر شود.  97کیهان، حاال برای کنکور 
 

 سومتغییرات ویرایش 

ول شوووووووده اسوووووووتی سووووووورفصووووووول ها تغییر ویژه وزارت بهداشوووووووت" به طور کامل مت  – روانشوووووووناسووووووو ی بالینی"مجموعه ، سوووووووو در ویرایش 

تهیه شووووده و به مجموعه افزوده شووووده  ، منبع معرفی شوووودبه عنوان  96جزوه روانشووووناسوووو ی سووووالمت که در سووووال خالصووووه اند و کرده

شوووده و هر سوووه جزوه در اضوووافه نکات تکمیلی رامر و اصوووول مصووواحبه بالینی اتمر به جزوات روانشوووناسووو ی بالینی کاسوووت. همچنین، 

  به دانشجویان گرامی ارائه می گردد. "کیهان مجموعه روانشناس ی بالینی"وه به نا  ز قالب یک ج

 

 با اطمینان مطالعه کنید

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

  وزارت بهداشت درصد از سواالت کنکور  ارشد   65 به کیهان جزواتگزارش ی که بالفاصله پس از کنکور تهیه شد، نشان داد که

بوده درصووووووود  52میانگین چیزی حدود پاسوووووووخ داده اسوووووووت. در حالی که درصووووووود رتبه های تک رقمی در این درس در کنکور به طور  96

 است. گزارش عینی و شفاف این بررس ی را در وبسایت کیهان مطالعه نمایید. 

  شده استتهیه و ویرایش  بی طرفان  خانم از جمله شناس ی رتبه های برتر روانتوسط این مجموعه. 

 هایی این مجموعه، در سوالاای گششوته منبع اصولی مطالعاتی رتبه های برتر کنکورهای ارشود و دکتری روانشوناسو ی بوده اسوت. رتبه

سووووووووووایت وب. می توانید مصوووووووووواحبه این دوسووووووووووتان را در کنکور  8و خانم گودرزی رتبه ، 14رتبه مریم بی طرفان از جمله از جمله خانم 

 بخوانید.گروه آموزش ی 

  مورد بازبینی  96متناسوووووووووب با سوووووووووواالت کنکور زیادی تهیه شوووووووووده و  دقت بسووووووووویاراین مجموعه در کنار دیگر مجموعه های کیهان، با

 به روز رسانی شده است. 97 ارشد و دکتری  قرار گرفته است و برای کنکور 
ً
 کامال

 

ریزی صحیح پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از روش مطالعه علمی و دقیق و همچنین به کارگیری یک برنامهدر 

و قابل اطمینان برای رسیدن به هدقی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه 

  کنیم.ه همه شماست، اعال  میهایی که متعلق ببهتر کردن مجموعه
 

 

 با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان

 دپارتمان وزارت بهداشت – کیهان آموزش یگروه 

 شناس ی و مشاوره کیهانمرکز خدمات روان

  





 

 

 

 درباره خود کیهان

 های تهران، دانشووووووووووو اهارشووووووووووود و دکتری اوره گروه آموزشووووووووووو ی کیهان متشوووووووووووکل از تعدادی از رتبه های برتر روانشوووووووووووناسووووووووووو ی و مشووووووووووو

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

 مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلم های آموزش ی با اساتید ریزی یهان شامل ارائه خدمات مشاوره و برنامهفعالیت های ک ،

 های آموزش ی با کیفیت است. روانشناس ی، ارائه خدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسبرتر 

  کند.کیهان ت ت نظارت مستقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان فعالیت میگروه آموزش ی 

  ان به شوووووووووویوه اینترنتی، کیهمرکز ندارد و تما  خدمات و م صوووووووووووالت آن فقط از خود در هیچ کجای کشووووووووووور شووووووووووعبه ای کیهان

 تلفنی و حضوری قابل دریافت است.

 جزوات قابل اطمینان، هر سوووواله تعداد قابل توج ی  همچنینهای علمی مشوووواوره و برنامه ریزی و به لطف به کارگیری از روش

بالینی  94ورودی های نفر از  3شوووووووووووووناسووووووووووووو ی از میان کیهانی ها بوده اند. به طور م ال کنکور ارشووووووووووووود روان 100از رتبه های زیر 

 7های تک رقمی از جمله خانم آطاهریان رتبه و امسووووووووووال هم چندین نفر از رتبه دانشوووووووووو اه تهران به طور کامل کیهانی بوده اند

 بالینی، به طور کامل کیهانی بوده اند. 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. شاور به انتخاب فرد( برگزار میجلسات به دو شکل رای ان )فقط یک بار در سال( و تخصص ی )با یک م 

  جلسات 
ً
 شود. اختصاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در هر جلسه( برگزار میبه دو شکل تلفنی و حضوری و صرفا

 شود. جلسات به شکل نیم ساعته و یک ساعته )به انتخاب دانشجو( برگزار می 

  مشاور اختصاص ی اش دارد خود نزد مربوط به اطالعاتهر دانشجوی کیهانی یک پرونده . 

  در گروه آموزش ی کیهان برگزار شد کنکور ارشد و دکتری  جلسه مشاوره تخصص ی 3000بیش از  95در سال. 

  جلسه مشاوره تخصص ی در گروه آموزش ی کیهان برگزار شده است.  11000حدود تا کنون  92از سال 

 رتب-در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی 
ً
 مسلط است. مشاوره(، الزاما

ً
 ه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

  ،در دپارتمان مشوووووووووووواوران شووووووووووووود و سوووووووووووو س های علمی و تجربی اسووووووووووووتخرا  میاز یافتهروش های برنامه ریزی و مشوووووووووووواوره کیهان

 از آزمون و خطا خبری نیست.  . اینجاشودتصویب می

  برد. برد که این قدرت انتخاب دانشجو را باال میمیکیهان از حضور چندین مشاور تخصص ی )رتبه های برتر( بهره 

  ارائه کرده است. با شرایط متفاوت طرح ویژه متفاوت  ، سه  97برای داوطلبان کنکور کیهان 

  )شود. برگزار میکیهان تما  جلسات مشاوره کیهان ت ت نظارت مشاوران ارشد )آقایان فالح و نیک منش 

   و یا بیشووتر، در طرح ماهانه یک جلسووه مداشووتن  امکان( شوواورهVIP ) دی، انگیزه، اسووترس و ... با مشوواوران در زمینه مدیریت فر

 فراهم است. ارشد کیهان 

  مطابق نرخ مصوب عمومی است. در کیهان هزینه جلسات مشاوره 

 

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



 

 

 

 در دنبال کردن اهداف خود دچار مشوووووووووووووکل  ،ی تجربه ما نشوووووووووووووان داده داوطلبانی که هدف مشووووووووووووو   و م کمی ندارند .1
ً
معموال

چرا میخواهید ارشوووووووود تان را روشوووووووون کنید. کنیم اول از همه هدفرسووووووووند. پس پیشوووووووونهاد میشووووووووده و گاهی حتی به خط پایان نیز نمی

 میروانشووووووناسوووووو ی شوووووورکت کنید  چه رتبه ای را در این کنکور دنبال می کنید و چرا   
ً
باشوووووود. پس  SMARTدانید که هدف باید حتما

(، Specificای که مش   )گشاری یعنی هدف SMARTگشاری هدفکنید.  SMARTگشاری سال و یک سال آینده تان هدف 5برای 

-Time( و دارای م دوده زمانی مشووووووو   )Realistic(، واقع بینانه )Attainable(، قابل دسوووووووتیابی )Measurableقابل اندازه گیری )

bounded گشاری در هدفکمک زیادی به شووووووووما توانند + یک مشوووووووواور آگاه و متخصوووووووو  میریزی یک دفتر برنامه( باشوووووووود. در این راه

 . ارائه دهندصحیح 

ی برای رسووویدن به هدفتان برنامه ریزی کنید. یک برنامه ریزی صوووحیح نه خیلی سووونگین اسوووت که زود خسوووته تان کند، نه  .2

 چه مناب ی را می خیلی
ً
خواهید مطالعه سووبک که شووما را به هدفتان نرسوواند. بدانید از کجا باید شووروب کنید. با کدا  کتاب ها. کال

دیگران اسوتفاده کنید  کدا  خالصوه بیشوتر جواب داده و به نسو ت  خواهید از خالصوهکنید. آماده خالصوه برداری هسوتید  یا می

آورد  اینجا از یک کاربلد، کسووو ی که تازه در کنکور رشوووته شوووما شووورکت کرده یشوووتری را برای شوووما میکنید، منفعت بهزینه ای که می

(، اطالعات الز  را بگیرید. ببینید 50شوووووووووووناسووووووووووو ی بالینی یا عمومی( و رتبه عالی هم کسوووووووووووب کرده )زیر )کنکور سوووووووووووراسوووووووووووری ارشووووووووووود روان

خواهیود تسووووووووووووووت بزنیود. از چوه ابزارهوای هوا را. کی میبعود کودا  درسهوا را در چوه بوازه زموانی جمع کنیود و خواهیود اول کودا  درسمی

طرح های مشووووووواوره خواهید اسوووووووتفاده کنید و ... . ابتدا مسووووووویر رسووووووویدن به هدف را به اندازه کافی برای خود روشووووووون کنید. دیگری می

 مختلف کیهان را نیز مد نظرتان داشته باشید. 

ی حاال که وقت عمل کردن فرا رسوووووویده،  هنتان را از همه شووووووکسووووووت ها و تلنی های گششووووووته رها کنید. نگرانی ها را دور   .3

تان به ن و احسوووووون، الز  دارید فکر کنید. به اینکه موفقیت تان و میزان تالشوووووو ی که برای عملی کردن برنامهبریزید و فقط به هدف

 تان دارد و سایر نکات م  ت فکر کنید. شناس ی ارشد یا دکتری( چه تاثیرات م بتی در زندگیکار در این پروژه )کنکور 

ی منظور، داشوووووتن یک سوووووری ابزار برای مقابله با خسوووووت ی، ناامیدی، و سوووووایر موانع بیرونی و درونی برای رسووووویدن به   .4

دهند(. وش مطالعه صحیح را بدانید )در انتهای جزوات هست و در صورت نیاز مشاوران نیز به شما آموزش میتان است. ر هدف

 های مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید کی باید مرور کنید تا مطالب از  هنتان نرود. با روش

کنید، هیچ جای نگرانی نابع زیادی دارد. در صوووورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسوووتفاده میی رشوووته ما م  .5

کنیم که از مطالعه منابع پراکنده پرهیز کنید. مطالعه منسوووووووووووووجم یکی دو منبع خیلی بهتر از نیسوووووووووووووت. اما باز جهت تاکید عر  می

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.  6-7مطالعه پراکنده 

حرکت  تان و دانشووووووووووووو ی را که اندوخته اید، بررسووووووووووووو ی و ارزیابی کنید. ببینید در جهت درسوووووووووووووتیی مدا  خودتان، منابع .6

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

ی سووووووووووووو ت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگشار کنید. یادتان باشووووووووووووود که این عالم  .7

 نتیجه نخواهد ماند. طراحی عادالنه دارد، پس مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشایی بی
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 : راهبردهای کسب اطالعات فصل سوم

 

های خود ادامه دهد، باید به او کمک کند تا به صحبت گر فقطمصاحبهکند زمانی که بیمار با شکایت کردن آغاز به بیان می

 مشکالتش را به صورت دقیق و با جزئیات بیان کند و همه جوانب مشکل را کاوش کند.

 کننده، و پیش برنده.های گشاینده، روشنسه گروه رویکرد مکمل این کار هستند تکنیک

 شود.یرش و رویاروکردن استفاده میهای پذـ برای بیمار مقاوم جهت غلبه بر مقاومت از تکنیک

کنید و یا دفاع را تعبیر  ـ برای اداره کردن بیمار دفاعی به منظور حفظ رابطه  و دستیابی به تشخیص، بیمار را با دفاع رویارو

 کنید وتفسیر نمایید.

های زیر تکنیک گروه از3ه کند نیاز است کـ در مورد بیماری که خود داوطلبانه به مراکز تخصصی بهداشت روان مراجعه می

 جهت مصاحبه به کار گرفته شود: 

 گشاینده( ایات )تکنیک هایـ بیرون کشیدن همه شک1

 های روشن کننده(تکنیکـ توجه شکایات به عالئم و خصوصیات رفتاری طوالنی مدت یا مشکالت زندگی )2

 دیگر )تکنیکهای پیش برنده(ـ مشخص کردن حوزه هر شکایت و حرکت از یک گروه از شکایات به گروه 3

 های گشاینده یا آغازین:تکنیک

دل برقرار شود، باید بین فرصت دادن به بیمار برای بیان داستانش با کالم خودش و کسب اطالعات الزم برای تشخیص، تعا

شود ر فرصت داده میبه این ترتیب در ابتدای مصاحبه با استفاده از رویکرد سواالت وسیع و باز در ابتدای مصاحبه به بیما

 تر است بیان کند و برآن تاکید داشته باشد.مشکالتش را با کالم خود مطرح کند و آنچه را برایش مهم

 نامعتبر و ناقص باشد. ،هایی بیانجامد که طوالنیـ اشکال سواالت باز این است که ممکن است به پاسخ

 .انجامدواضح و معتبر در یک موضوع مشخص می ها سریعهای بسته در این است که به پاسخـ مزیت سوال

هد و در کند که مصاحبه سیتماتیک انجام دگر کمک میهای بسته و دقیق به مصاحبهای از سوالـ استفاده از مجموعه

 های آزاد بیشتر به وضعیت روانی بیمار احاطه یابد.مقایسه با مصاحبه
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تر از روش آزاد موثر ،دار و مستقیمهای جهتوجود ندارد، استفاده از روشـ زمانی که عالئم کلیدی خاصی در اخذ اطالعات 

 است.

 کنند.شوند و آزادی بیمار را در بیان خود محدود میهای بسته به پاسخ مثبت کاذب منتهی میـ سوال

های بگیرند، سوالگر قرار ـ در مورد بیمارانی که بیش از حد شکایت دارند، افرادی که مایل هستند مورد پسند مصاحبه

 دهد.بسته اطالعات کمی از بیمار به دست می

های وسیع به متمرکز در مصاحبه ای از پرسشـ بهترین رویکرد، ترکیب و استفاده از هر دو نوع پرسش و جریان پیوسته

 است.

های وسیع  و سوالهای هیستریک دهند. در حالی که شخصیتهای بسته و مشخص را ترجیح میـ بیماران وسواسی، سوال

 دهند.باز را ترجیح می

از جمله:  ،روند.هایی که برای تشویق بیمار به بیان پاسخ روشن و واضح به کار میتکنیکسازی: های روشنتکنیکـ 

 .نگر، کنکاش، ربط دادن مطالب و خالصه کردهای هدایتکردن یا تصریح، تعمیم، وارسی عالئم و پرسشاختصاصی

گر به دهد؛ مصاحبهای میهای تک کلمهکند و یا پاسخ: زمانی که بیمار مبهم صحبت میکردن یا تصریحـ اختصاصی 

دانیم اگر این را به بیمار برمی گر "اوضاع خراب  ،افتضاح ،بد "کلمات مبهم مانند  دهد.سواالت بسته تغییر مسیر می

  .می گرانیمپسخوراند بی نتیجه بود برداشت خود را از جواب ها به او بر

 ،گر به آن نیاز داردزمانی که بیمار به جای  بیان اطالعات کلی در مورد الگوهای رفتاری ثابت و مکرر که مصاحبه تعمیم: ـ

 شود.ده میکند در این گونه موارد از تکنیک تعمیم استفااطالعاتی اختصاصی و محدود به یک زمینه خاص را بیان می

تواند برای کمک به بیمار فهرستی گر میکند مصاحبهبیمار به صورت مبهم مشکلش را بیان می: زمانی که وارسی عالئمـ 

 شناسی روانی به وی ارائه کند.از عالئم را برای تعیین هر نوع آسیب

هت خاصی شود. اگر قصد دارید بیمار را در جهای خاصی به بیمار القا میدر این تکنیک پاسخ گر:های هدایتپرسشـ 

 یت کنید از سواالت هدایت کننده استفاده کنید.هدا

دهند؛ اینکه توضیح دهند چرا، معانی و اهمیت خاصی به تجارب خود میزمانی که بیمار به طور نادرست و بدونـ کنکاش: 

احساس ای اساسی است تا بدون اینکه بیمار ل چنین ادعاهایی را معلوم کند.کنکاش وسیلهگر باید بکوشد تا دالیمصاحبه

 شود تا داستان خود را بیان کند.کنند به او کمک کند با او مقابله می

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/


 

........................................................................:.....................................................................................................یادداشت

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................  

                       k a y h a n r a v a n . i r                                                 11   

 شود.ای تفکر مراجع به واسطه برمالشدن تعابیر غلط، آشکار میـ با استفاده از تکنیک کنکاش، منطق زمینه

 ها بسیار مفید است.ـ کنکاش جهت تعیین محتوای فکری بیمار از نظر عقاید انتساب و هذیان

 کنیم.ش استفاده میمانی که بیمار به علت وجود توهم یا هذیان در بیمارستان یا درمانگاه پذیرش شده است نیز از کنکاـ ز

 ز هست.های هیجانی افراد نسبت به سایر رویدادهای زندگی نیای برای بیرون کشیدن واکنشچنین کنکاش وسیلهـ هم

 .شودکند کاوش میتشخیصی بیان می-در طول مصاحبه روان ارتباطات غیرمنطقی که بیمار ربط دادن مطالب:ـ 

رش افکار مانند، ای دارند، آنهایی که تداعی شل دارند یا پهای مبهم یا حاشیه: در مورد بیمارانی که پاسخکردنخالصهـ 

 بیماران مبتال به اختالل دوقطبی وسیکلوتایمی مفید است.

کنید. هنگام کر میرساند که شما درباره آنچه به او گفته است چه فکند و به او میـ خالصه کردن توجه بیمار را معطوف می

 کنیم.کردن از خزانه لغات خود بیمار استفاده میخالصه

دادن مطالب و ، ربطگر، کنکاشهای هدایتسازی، اختصاصی کردن، تعمیم، وارسی عالئم، پرسشهای روشنـ تکنیک

ر یک موضوع دهستند که حدود عالئم را درآمده و ارتباط هریک از اجزا و ارکان را  محور های بیمارتکنیککردن خالصه

 .کندارزیابی می

ع به موضوع کند تا توجه به بیمار را از جزئی به جز دیگر و از یک موضگر کمک میمصاحبهبرنده به پیش های ـ تکنیک

این تکنیک ها شوند.می هاگذار د وپژواک، هدایت مجد دهی،ادامهگر محورند و شامل دیگر هدایت کند و بیشتر مصاحبه

 مصاحبه گر محورند.

دهد که در مسیردرستی کند تا به ادامه داستان خود بپردازد و در ضمن به او نشان میبیمار را تشویق می دهی:ادامهـ 

 ست.اسرتکان دادن و حفظ تماس چشمی ها، کند و شامل ژسترود و اطالعات تشخیصی و سودمندی را بیان میپیش می

اینکه عالئم  دهد تا مشکالتش را با زبان خودش بیان کند بدوندهی این است که به بیمار فرصت میـ مزیت تکنیک ادامه

 مطرح باشد.

 خاصی از کنید و بر عناصرتری بدهد تکرار میهای بیمار را که مایلید بیمار توضیح دقیققسمتی از پاسخ پژواک:ـ 

 خواهید که قسمت مشخصی را دنبال کند. کنید واز او میهای بیمار تاکید میصحبت

http://www.kayhanravan.ir/


 

 12kayhanravan.ir   

 

 هستید.به عنوان نمونه در حال مطالعه بخشی از این جزوه شما 

 

 : کلیک کنیدعکس زیرروی  های ویژهتخفیفو با اینترنتی این مجموعه به شکل دریافت برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نمایید.  0٢1664756٢0را به سامانه پیامکی  1 عددخرید تلفنی نیز جهت 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/


  

 

.................................................:............................................................................................................................یادداشت

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

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

پرتی ر حواسکند و برای بیمارانی که دچاشود که بیمار چندین موضوع را برای صحبت مطرح میپژواک زمانی استفاده می

 باشند مفید است.و یا حمله تکلم می

ست یا از اشود. زمانی که بیمار غرق در جزئیات نامطلوب مانع دنبال کردن مسیر انحرافی بیمار می هدایت مجدد:ـ 

تفاده حمله تکلم و حاشیه پردازی است اس ،کند، بیمار دچار پرش فکر، تکلم مماسیمشکالت اشخاص دیگر صحبت می

 شود.می

ای تغییر موضوع ده شود بنابراین ناگزیرید بیمار را بردر طول مصاحبه نیاز دارید موضوعات بسیاری پوشش دا ـ گذارها:

 .اغوا کنید؛ بنابراین به گذارهای مختلفی نیاز دارید

 های تاکیدی و گذارهای ناگهانیهای مالیم، گذارها به سه صورت هستند: گذاراین گذار

 .ها به وضعیت روانی بیمار بستگی داردانتخاب نوع گذار

ی است یک نوع توان از موضوعی به موضوع دیگر رفت زیرا ارتباط مابین آنها امری بدیهحتی میبه را های مالیم:گذارـ 

مانند سوء مصرف  است که در آن فرض براین است که اتفاقی افتاده و بر کارکرد بیمار اثر گذاشته است گذار علت و معلول

 مواد.

 کنند.های مالیم بهتر عمل میای بدگمان است گذارـ با یک بیمار هذیانی که به هرچیز تازه

ربوط کردن عالیم ماست که به صورت مالیم و آرام از یک عالمت به عالمت دیگر به واسطه  رابطه زمانیـ گذار مالیم دیگر 

 .شودبه همان مقطع زمانی تسهیل می

کند از این گذار به می پافشاری در تغییر جهت در موضوع است موضوع قبلی را از موضوع جدید جدا های تاکیدی:گذارـ 

ضعیت وشود جهت مطرح کردن ارزیابی کارکردهای ای بین موضوعات مختلف مصاحبه تشخیصی استفاده میعنوان دیواره

 توان از این تکنیک استفاده کرد.روانی می

گیرند بیماران می کند که موضوعات متفاوتی تحت پوشش قرارکند و او را واقف میـ گذار تاکیدی توجه بیمار را احیا می

 شوند.تر میافسرده منزوی یا بیماران اسکیزوفرنیک فعال

شود معموالً زمخت، ناپسند و بدون ظرافت بعد از یک هشدار کوچک موضوع جدیدی مطرح می های ناگهانی:گذارـ 

شود. تاثیر موارد گارد آنها برطرف میکنند مفیدند و در این گویند یا عالیم را تقلید میباشند. برای بیمارانی که دروغ میمی

 شود.ها آشکار میشود که بیمار نقش دلخواهش را بازی کند. تناقض گویییک معاینه متقاطع را دارد و مانع می
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ع خاصی است و های آگاهانه بیمار و ارادی بیمار در جهت اجتناب از موضومنظور از مقاومت تمام کوشش بیمار مقاوم: ـ

گر از هها امتناع واضح بیمار است و شکل غیرمستقیم آن تالش برای منحرف کردن یا گیج کردن مصاحبترین آنمشخص

 ادامه یک موضوع است.

گر و های مصاحبهـ عدم اطمینان از پاسخ2ـ تمایل بیمار در حفظ تصویری از خود 1ـ دو دلیل شایع مقاومت عبارتند از: 

 .ترس از طرد او

ای خصوصی وشخصی توانید آن را به عنوان مسئلهزند میموضوع خاصی است که به رابطه لطمه نمیـ اگر مقاومت مربوط به 

 از سوی بیمار بدانید و به موضوع دیگری بپردازید.

 توان استفاده کرد:راهبرد می 6ـ در رابطه با مقاومت بیمار از 

 زنیکردن، و القای الفمبالغه دادن،بیان پذیرش، رویاروکردن، رویاروکردن با پیامدها، تغییرجهت 

گر پذیرش افکار و احساسات کند مصاحبه: زمانی که بیمار از محبت کردن اکراه دارد ولی آشکار را امتناع نمیبیان پذیرشـ 

 کند که درک شده است.کند و بیمار احساس میبیمار را به وی بیان می

کنیم و می کنیم و او را دعوت به توضیح مقاومتبر مقاومتش میتوجه بیمار را معطوف  سازی یا رویاروکردن:مواجهـ 

ن را بلعیدن شدن، مکررا آب دهاهای رفتاری مقاومت مانند اجتناب از تماس چشمی، سرخزمانی که متوجه عالئم و نشانه

 کنیم.شدید، از این تکنیک استفاده می

زیرا این تکنیک بر  اید تا حدی از تمایالت بیمار آگاه باشیدبرای استفاده از این تکنیک ب ـ رویارو کردن با پیامدها : 

د و مطلوب است مانند با استفاده از موضوعاتی که برای بیمار خوشاین .پاداش دادن به تمایالت و نیازهای بیمار استوار است

ه سرسختانه از کیمارانی مرخص شدن از بیمارستان یا دیدن یک وکیل می توان مقاومت را رفع نمود. این راهبرد در مورد ب

 تعامل با شما سرباز می زنند مفید است. 

رباره مطالبی منظور از تغییردادن مسیر مصاحبه، رویکرد به یک مشکل از مسیر و جهت دیگر است و بیمار د تغیرجهت:ـ 

 صحبت خواهد کرد که مایل به آشکارشدن آنها نیست پس از مسیر و زاویه دیگری به مشکل نزدیک شوید.

اشتباهات  وشناس هستند و اغلب از پذیرش برای بیمارانی که مضطرب، وسواسی، یا بسیار باوجدان و وظیفه مبالغه:ـ 

 .دهیمکاهش می های خود اکراه دارند؛ نگرانی بیمار را به وسیله قرار دادن این نگرانی در یک دورنماکوچک یا ناکامی

 

http://www.kayhanravan.ir/


  

 

.................................................:............................................................................................................................یادداشت

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

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

می ،داشته است خود سیلی زده است و نگران است از اینکه با بچه سوء رفتاربه علت عصبانیت به کودک اگر بیمار  مثال:

 "بچه رو که کبود نکردی،خفه اش که نکردی؟" :توانید به او بگویید

به صورت مبالغه امیزی  یا اگر بیمار از بیان جزئیات درباره اینکه در کودکی از مغازه شیرینی دزدیده اکراه دارد می توانید

 مرکزی رو که نزدی؟ بانک بگویید:

کوشند گر بگذارند و بنابراین میبیمارانی که تمالیالت ضداجتماعی دارند اغلب مایلند تاثیر خوبی بر مصاحبه القاء الف زنی:ـ 

کند تا وی بتواند یمدهد که به او توجه تا اعمال ضد اجتماعی خود را سانسور کنند، با این کار درمانگر به مراجع نشان می

 کند بیان کند.ای که بیان میداستان خود را با عاطفه

تن جمله زیر چالش می توانید با او با گف،وقتی بیمار در مورد گفت وگو راجع به مشکالتش در مدرسه مقاومت می کند مثال:

 بزن بهادر خوبی بودی؟،ببینم کنید:

از شما مخفی  ولی سعی می کند این ویژگی ها را یا هنگامی که بیمار شما دروغ می گوید و سعی دارد شما را فریب دهد

ظرم از زیر قتل در به نظرم میاد خیلی اب زیرکاهی مثل روباه به ن کند می توانید با بیان عبارت زیر او را تشویق کنید:

 ری.می

  .ک می کندکمآشنایی با مکانیسم های دفاعی به درک محتوا و معانی آسیب شناسی روانی بیمار  مکانیسمهای دفاعی:ـ 

ها سه جز زمکنند این مکانیهای تشخیصی را تکمیل میها زیربنای الگوهای رفتاری مشاهده هستند و معموالً مالکدفاع

 دارند: 

 ـ رفتار قابل مشاهده )اغلب یک عالمت( 1

 زا استـ تکانه یا قصدی که بیمار قابل قبول نیست وعامل استرس2

 شود.ر قابل مشاهده بیمار به قصد و نیت و تمایل غیرقابل قبول متصل میـ فرآیندی که از طریق آن رفتا3

رین سطح سازگاری هایی قراردارند که در باالتتوان در یک پیوست بررسی کرد از سویی مکانیزمهای دفاعی را میمـ مکانیز 

قاعده های دفاعی بیباشند و به آنها مکانیزمترین سطح میهایی قرار دارند که در پایینقرار دارند و در سوی دیگر مکانیزم

 .گویندمی

های ناخودآگاه یشهرهای زیربنایی آنها و ها مکانیزمکوشید بیمار را به دفاعگرا، درمانگر میـ در یک مصاحبه درمانی بینش

 آنها آگاه سازد.
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بطه و کسب دازد که در امر برقراری راپرهای دفاعی میگر به این جهت به مکانیزمـ در مصاحبه روان تشخیصی مصاحبه

 اطالعات تداخل ایجاد ننمایند.

های ه بیمار از مکانیزمکند در حالی کـ به هنگام مقاومت، بیمار از مقاومت خودآگاه است و به طور ارادی اطالعات را مخفی می

 دهد.ن ادامه میدفاعی آگاه نیست و بر آنها کنترل ارادی ندارد و در نتیجه به رفتارهای بیمار گو

 کردن اثر آنها است نه تحلیل و تفسیرآنها.ها، خنثیـ منظور از اداره کردن دفاع

کردن بخشی، منحرفهای دفاعی را اداره کرد شامل: میان برزدن، اطمینانتوان مکانیزمهایی که به کمک آن میـ تکنیک

 حواس، رویاروکردن و تفسیرکردن است.

 شود.پوشی میشود یا از آن چشمهای دفاعی بیمار میان بر زده میدر این فن مکانیزم تکنیک میان برزدن:ـ 

یابد. افزایش می شود و اعتماد به نفس ویهایی بیمار کاسته میها و بدگمانیبا ایجاد حمایت از اضطراب اطمینان بخشی:ـ 

 فید است.تحت مشکالت فراوان قرار دارند مباید از موضع بیمار به مکانیسم دفاعی نگاه کرد. برای بیمارانی که 

ما را فرد همدلی شود، زمانی بیشترین تاثیر را دارد که بیمار شـ در اطمینان بخشی از نیاز وابستگی بیمار استفاده می

 مشاهده کند.

یت با مواد مدر مورد بیماران دارای خلق غیرطبیعی مانند مانیا، افسردگی توام با کندی و مسمو کردن حواس:منحرفـ 

اید با استفاده از های زیربنایی تغییر داد؛ بلکه بتوان با موردنظر قرار دادن دفاعهایی را نمیکاربرد دارد، چنین حالت

ا لمس کردن، هایی مانند صداکردن نام بیمار، با صدای بلند حرف زدن و یهای قوی توجه بیمار را جلب کرد، محرکمحرک

ردن حواس کدر منحرف  مصرف مواد قبل از منحرف کردن حواس به مداخالت دارویی نیاز است.در مورد بیمار هذیانی یا 

 .از سوال های کوتاه و بسته استفاده می شود

را در طی مصاحبه  کند با این انتظار که بیمار این رفتارگر توجه بیمار را به رفتار خاصی جلب میمصاحبه رویاروکردن:ـ 

یمار کمک کند و بتواند کند. به هنگام رویاروکردن باید از نقطه نظر بیماری شروع کنید که بیشتر به ببشناسد و آن را اصالح 

 رفتار نامناسبش را درک کند.

های بیمار برای انگیزه وکنید و معنی رفتار، افکار اید را بیان میتفسیر آنچه که شما از رفتار دفاعی بیمار فهمیده تفسیر:ـ 

 شود.او بیان می

 دهد.شود و رفتار بیمار را در زمینه کل رفتارهایش توضیح میـ پس از تفسیر، رویارویی انجام می
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 دهد. ـ زمانی یک تفسیر صحیح است که بیمار موافق آن باشد و به طور ارادی بیشتر آن را بررسی کند و توضیح

د به احتمال که اطالعات جدیدی به دست دهـ زمانی که تفسیر گفتگوی هیجانی بیشتری به دنبال داشته باشد یا زمانی 

 زیاد تفسیرتان اثربخش است.

نشده و از او انتقاد  ـ زمانی که بیمار از رفتار خود آگاه نباشد تفسیر بارآوری معکوس دارد زیرا بیمار احساس می کند درک

مثال در مورد  .ودرابطه مختل می شدفاع می کند و سرانجام  "اتهاماتی  "شده و بنابراین از خودش بیشتر در مقابل چنین 

کرش را می تفسیر مصاحبه را تخریب می کند زیرا بیمار احساس می کند مصاحبه گر ف ،بیماری با هذیان گزند و آسیب

  .یمار ارزیابی شودبنابراین مهم است که قبل از هرگونه تفسیری تمایالت گزند و آسیب در ب .خواند و او را کنترل می کند

 اساتشان دارند.آیند و یا مشکالتی در ارائه افکار و احسدر مورد بیمارانی مفید است که هم سطح شما پیش نمیـ تفسیر 

و تشویق شود که  های خود را بیشتر بفهمدرود بیمار بیشتر درگیر شود، ادراک و نگرشـ تفسیر برای اهداف زیر به کار می

 باشد.در جریان مصاحبه و درمان فعالیت بیشتری داشته 

رح شوند یعنی های دفاعی مطشود و باید در یک زمان سه جزء مکانیزمدفاعی فرافکنی مطرح می ـ تفسیر به صورت مکانیزم

 کند.رفتار قابل مشاهده تکانه و قصد ناخودآگاه و رفتار بیمار که این دو را به یکدیگر مرتبط می

 منه و تاثیر آن بر بیماربندی، دیدگاه بیمار، داـ تفسیر چهار بعد دارد: زمان

کنجکاو  شود؛ زمانی که بیمار در مورد رفتارشزمان مناسب برای ارائه یک تفسیر به راحتی مشخص می بندی:ـ زمان

 شود و معنای آن کشف شود.می

و صحت  رفته شودشود بیشتر احتمال دارد از سوی بیمار پذیتفسیر صحیحی که از دیدگاه بیمار ارائه می ـ دیدگاه بیمار:

 آنها تایید شود.

طمه زده و رابطه را لتواند موضوعات وسیع تا محدود را در برگیرد، تفسیر وسیع اعتماد به نفس بیمار را تفسیر می ـ دامنه:

 کند.نیز تخریب می

احساس آورد و ای از موقعیت خود به دست مییک اثر هیجانی بر بیمار دارد چون آگاهی تازه تفسیر ـ تاثیر بر بیمار:

 کند تحت فشار قرار گرفته است.می

کردن رفتار او برای خودش و ارائه یک بینش و درک ـ هدف یک مصاحبه روان تشخیصی آگاهی دادن به بیمار، خالصه

  .باشدصحیح از رفتارش می
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 آداب مطالعه کارآمد )پس خبا( 

 

کنند به نسبت کسانی که بدون چارچوب تحقیقات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای خواندن و مطالعه استفاده می

کنند. ما در روند، در به خاطر سپردن و یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشتری در تحصیالت خود کسب میجلو می

 توانید از این روش برای پاسخ دادن به نیازهایتان استفاده کنید؟ می طورگوییم چهکیهان به شما می

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

 تان چیست. خواهید به کجا بروید و هدفدر مطالعه، همانند زندگی، اولین گام برای موفقیت این است که دقیقاً بدانید می 

)در صورتی که باشد(،  فصل را یک ارزیابی کلی بکنید. ببینید درباره چیست. به تیترها، نمودارها و جداول و تصاویرپیش مطالعه:  .1

 یاید. نگاهی بیندازید. خالصه فصل و چکیده ابتدایی آن را در صورت امکان مروری کنید تا ایده کلی فصل دستتان ب

یزی از آن یاد چکنید این فصل چه هدفی را دنبال می کند. قرار است چه  باز هم به تیترها نگاه کنید. فکر میسوال کردن:   .2

اغ ذهنتان باید بگیرید؟ کل فصل و بخشهای گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر کنکور چه اهمیتی داشته اند؟ اینجا چر

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

وه تان حاشیه فعال شروع کنید. اگر الزم است زیر برخی خطوط خط بکشید یا در کنار کتاب و جز:مطالعه را به طور خواندن  .3

ه اینکه به طور همزمان ننویسی هایی داشته باشید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه است و باید در آن تماماً حاضر باشید 

د و هدفمند چک کردن پیام های گوشی تان باشید! فعال و هوشمن مشغول گوش دادن به صدای دیگران یا تماشای تلویزیون یا

 مطلب مورد نظر را بخوانید. 

هید یا خیر؟ به وقتی قسمتی از فصل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده شده را برای خود توضیح د:به خود پس دادن .4

 می است. متن نگاه نکنید و سعی کنید توضیح دهید. این کار در به خاطر سپاری و به خاطر آوردن مطالب امر بسیار مه

عد از این که بل دارد. با این تفاوت که حاال باید کل فصل را این مرحله شباهت زیادی به مرحله قبآزمودن و مرور کردن:  .5

به سواالت فصل  خوانده شد به خود پس دهید. این کار را هم به طور شفاهی می توانید انجام دهید و هم به وسیله پاسخ دادن

د و در سه انجام می شو ساعت که از خوانده شدن فصل گذشت، 12مربوطه یا سواالت کنکور شبیه به آن. این مرحله بعد از 

رور انگار که مشغول چهار دور انجام می شود که مشاور شما به شما آموزش خواهد داد. مرور امر بسیار بسیار مهمی است و بدون م

 د!ساختن عمارتی بدون کار گذاشتن ستون های کافی زیر سقف آن هستید. پس مراقب باشید سقف عمارتتان خراب نشو

 رد !مطالبی را که خوانده اید از یاد خواهید ب ٪80ن مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال نتایح تحقیقات: بدو

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات

 ه است، همچنان از روش مطالعه پس خبا استفاده کنید و مرور های متناوب را که در جلسات مشاوره خدمتتان معرفی شد

 فراموش نکنید.
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 ها را مطالعه کنید. مطالب آن همهشوند. پس باید جزوات درسی معموالً مهمترین مطالب کتاب های درسی را شامل می 

 به وسیله مقایسه  اگر  هنوز به جزوه ای که در دست دارید اعتماد کافی ندارید، به جای شروع مطالعات با بی اعتمادی، زودتر

نان به مطالعه ادامه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آن را طی کنید تا با اطمیمطالب موجود آن با سایر کتاب های مشابه 

 دهید.

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

ات مطالعاتی تان، می شود که با باال نگه داشتن زمان ساعمطالب موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بالقوه زمانی بالفعل 

 بتوانید بیش از دو سه دور آنها را مرور کنید. 

 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد

  احت بهره ببرید. دقیقه استر 15طول ساعات مطالعاتی تان را بیش از یک و نیم ساعت نکنید. بین این ساعات حتماً از دست کم 

 وبایل، تبلت، عنی معطوف کردن حواس فقط به یک چیز. هنگام مطالعه عوامل مخل تمرکز حواس را از خود دور کنید: متمرکز ی

 غیر اینصورت بازدهی مطالعاتی شما به شدت افت خواهد کرد. تاپ، تلفن و... .  درلپ

 درصد 20قدرت حافظه شما دست کم  یوه جات را به حد کافی مصرف کنید: این کار بهمشود سبزیجات، مایعات و توصیه می

 افزاید.می

 لبان زیر در صورت تمایل به خط کشی زیر نکات مهم، مراقب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب خط بکشید. برخی داوط

 کند!تر میالب مهمتر را سختکنند و این، کار پیدا کردن مطکشی میتقریباً تمام خطور کتاب خط

  ،پرتی و... بیش از اندازه شما را آزار می دهد حتماً با مشاور خود در این زمینه صحبت کنیدنگرانی، حواسدر صورتی که استرس. 

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

 تهیه در: گروه آموزشی کیهان
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 به حداکثر تسلط دنیرس یبرا شتریمطالعات ب
 

ین کتاِب ا :شناسیگرایش روان – وزارت بهداشتکارشناسی ارشد سال اخیر  6بانک سواالت کنکورهای  .1

 رشدسال گذشته کارشناسی ا 6های شامل سواالت دروس گرایش بالینی کنکوری منحصر به فرد، تنها مجموعه

بهداشت با  کنکور وزارت 14است که توسط خانم مریم بی طرفان رتبه  های کامالً تشریحیوزارت بهداشت با پاسخ

ر بر دارد و دسواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال  ،این مجموعهدقت بسیار باالیی تالیف شده است. 

به شما  شتردر روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیدر تمام مراحل مطالعاتی به ویژه 

 کمک می کند.

ای شامل صدها تست طبقه بندی شده از مجموعه ویژه وزارت بهداشت: –مجموعه بانک تست درس به درس  .2

سال  20 هر درس که از میان هزاران تست از کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم

تسلط داوطلباِن  شناسی و با هدف به حداکثر رساندن تمرین وهای برتر کنکور کارشناسی ارشد رواناخیر، توسط رتبه

شناسی های دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق، روانممتاز بر مباحث دروس مختلف، تالیف شده است. بانک تست

داکثر تمرین و تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حشناسی روانی میشناسی رشد و آسیبفیزیولوژیک، روان

 لط بر مباحث هستند. تس

درس. مناسب هر نکته خیلی مهم از صدها : شامل وزارت بهداشت ویژه -مهمترین نکات مهم دروس کپسول  .3

 96های برخی از دروس مهم کنکور وزارت بهداشت از زمستان کپسولاه مانده به کنکور(. م 1-3روزهای پایانی )حدود 

 قابل تهیه است.

 

 

 

 

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

 

 
 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/


 

 فهرست

 صفحه              عنوان
 2 .................................................................................. ست؟یچ ینیبال ی: روان شناساولفصل 

 8 .......................................................................... ینیبال یفصل دوم: گذشته و حال روان شناس

 17 ........................................................................ ینیسنجش بال یاصل یها یژگیفصل سوم: و

 29 .......................................................... ینیبال یفصل چهارم: مصاحبه و مشاهده در روان شناس

 41 .................................................................... ینیبال یدر روان شناس یریفصل پنجم: آزمون گ

 47 ..................................................................... ینیمداخالت بال یاساس یها یژگیفصل ششم: و

 55 .............................................................. و انسانگرا یشیروانپو یها یفصل هفتم: روان درمان

 61 ...................................................... یـ رفتار یو شناخت یرفتار یها یفصل هشتم: روان درمان

 68 .......................................................................................... ینیمداخالت بال ریفصل نهم: سا

 73 ................................................................................ ینیخله بالدرباره مدا قیفصل دهم: تحق

 77 .............................................................................. کودک ینیبال ی: روان شناسازدهمیفصل 

 85 ................................................................................... یسالمت یفصل دوازدهم: روان شناس

 90 ...................................................................... عصب نگر ینیبال ی: روان شناسزدهمیفصل س

 95 ................................................................................... یقانون یفصل چهاردهم: روان شناس

 99 ............................................................ ینیبال یدر روان شناس یفصل پانزدهم: مسائل حرفه ا

 101 .................................. ینیبال یروان شناس یلیتکم التیانزدهم: ورود به دانشکده تحصفصل ش

 102 .......................................................................................................................... منابع

 103 .......................................................................................... آداب مطالعه کارآمد )پس خبا(

 105 ..................................................................... به حداکثر تسلط دنیرس یبرا شتریب مطالعات

 



 

 ................................................:............................................................................................................................یادداشت

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................  

   k a y h a n r a v a n . i r                                                               55   

  : روان درمانی های روانپویشی و انسانگراهفتمفصل 

 

ای که در آن که عبارت است از درمان دو نفرهدرمانی امروزی است؛ گذار روانریزی روانکاوی بنیانفروید در جریان پی

 کنند.درمانگر و مراجع رک و صریح درباره افکار و احساسات مراجع بحث می

شخصی قابل اند که زندگی روانی با بررسی تعامل نیروهای رقیب درونریزی شدهپویایی بر این گذاره پیرویکردهای روان

های غریزی به ویژه وید اید، ایگو و سوپر ایگو هستند. اید منبع بدوی سائقدرک است. این نیروها در دستگاه فکری فر

های جنسی/ حسی و پرخاشگرانه است. سوپر ایگو درونی شده هنجارهای والدین خانواده و فرهنگ است. ایگو ضمن سائق

کند. کلمه پویایی به تعامالت ی میگردر نظر گرفتن واقعیات بیرونی و جواب دادن به آنها بین توقعات اید و سوپرایگو میانجی

 پر تنش سه نیروی اید، ایگو و سوپر ایگو اشاره دارد. 

ای هستند که ایگو از آنها برای دفع اضطراب ناشی از های ذهنی ناهشیارانههای دفاعی اصوال راهبردها یا روالمکانیسم

)معموال به فرد یرون امقبول خود را به به های درونی ندر مکانیسم دفاعی فرافکنی فرد تکانتعارض درون روان استفاده کنند.

ی توجهی هشیارانه دیگر( نسبت می دهد. در واکنش وارونه تکانه ای نامقبول به تکانه ای مقبول تبدیل می شود. سرکوبی، ب

 به احساس یا تکانه ای خاص است.

های سطح باال روی است. چند نمونه از دفاعواپس فکنی، تقسیم کردن، گسست وهای ابتدایی شامل: انکار، فرااز جمله دفاع

 ه شامل: سرکوب، شوخی و واالیش میهای پختجایی، توجیه عقلی و واکنش وارونه است. دفاعسازی، جابهشامل: همانند

 .باشد

ر واقع تحریف در های انتقالی دگویند. واکنشبه وارد کردن ناهشیارانه رابطه ناسازگارانه در درمان توسط مراجع، انتقال می

بینی توانیم روابط جدیدش را پیشواکنش مراجع نسبت به درمانگر است. به عبارت دیگر با استفاده از روابط قبلی مراجع می

د های قبلی بیشتر خواهها در رابطههای قبلی بیشتر باشد احتمال تکرار واکنشکنیم.  هر چه شباهت رابطه جدید با رابطه

کنند به هم ربط دارند و تصادفی هایی که به ذهن مراجع خطور میها و تجربهر که خاطرات، برداشتشد. به این طرز فک

های پیشین او است و بنابراین گویند. مقاومت مراجع همچون انتقال در واقع بازتاب مقاومتنیستند جبرگرایی روانی می

 قابل تحلیل و تفسیر است.

دهند. تفسیر راهی است برای آن که نشان بدهیم جع را به تعارضات پیشین او ربط میتحلیلگر با تفسیر، تجربیات فعلی مرا

توانند با مشکالت های انتقالی هستند که میگذشته مراجع وارد حال او شده است. تفسیرهای روانکاوانه بینه، قضیه واکنش

شرط اصلی و الزم  باشند. بینش در روانکاوی فعلی مراجع در بیرون از درمان یا نیروهای مطرح در پیشینه او رابطه داشته

 شروع تغییر مثبت است.
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ترین آرزوها و تعارضات، درگیری هیجانی با اکتشاف شخصی، و ردگیری فرایند خودشناسی شامل بازشناسی عقالنی درونی

گران است. اهداف با دیمنظم نقش تعیین کننده عوامل ناهشیارانه در رفتارهای قبلی و فعلی و تاثیر آنها بر روابط شخصی 

 اصلی روانکاوی عبارت است از:

 الف( بینش عقالنی و هیجانی مراجع درباره علل اصلی و زیربنای مشکالتش. 

 ها.اقه یا کشف و بررسی کامل تلویحات بینشمدب( 

 ج( تقویت کنترل ایگو بر اید و سوپر ایگو.

درمانی چیز زیادی درباره خودش کنند که در جریان روانیروانکاوان سنتی در جریان درمان نقش یک ناشناس را بازی م

های ناهشیاری که تغییر شکل ها و تکانهترین جنبه رویاها در روانکاوی محتوای پنهان آنها است: ایدهکند. جالبفاش نمی

واهیم درباره محتوای این است که از مراجع بخ های رایج تحلیلاند. محتوای آشکار نماد چیز دیگری است. یکی از روشداده

 شوند.آشکار رویای خود تداعی آزاد کند و به این ترتیب مواد ناهشیار آشکار می

 اهداف سمت هب بیشتر درماندر روان درمانی های روانپویشی معاصر بر تحلیل و تفسیر تاکید کمتری می شود. به عالوه 

 احتماال جلسات تعداد. کندمی استفاده تخت از کمتری احتمال به درمانگر. دارد تمایل فرد شخصیت بازسازی از محدودتر

 و هاتوصیه و حمایت، و همدلی ابراز بخشی،اطمینان مانند شود،می استفاده بیشتر حمایتی هایمداخله از. هستند کمتر

 کند.می تمرکز عملی مسایل روی بیشتر خیالی، موضوعات روی کارکردن جایبه. کندمی خودافشاگری بیشتر درمانگر

رمانگر حکم مدل کوچکی از علل مشکالت مراجع را پیدا کند. در د -آید که رابطه بیماررنجوری انتقالی وقتی پیش میروان

که در آن مراجع همواره تشویق  یر یک عمل آزمایشی و مداوم استشود. تفسی انتقالی محور تحلیل میرنجوراین حالت روان

 ر بگذارد و دنبال معانی عمیق بگردد.را نیز در نظر بگیرد، توضیحات بدیهی را کناهای دیگر شود دیدگاهمی

اند هایی که برخی مفروضات روانکاوی را حفظ کرده و در برخی مفروضات دیگر آن تغییرات قابل توجهی ایجاد کردهبه درمان

درمانی اند روانهای فروید فاصله گرفتهدستورالعملهای روانکاوانه که از گویند. به درمانهای روانپویشی میدرمانروان

 گویند.کاوانه میروان

ها و رفتار شناسی فردی مربوط به شخص آلفرد آدلر است و تاکید آن روی غلبه بر احساس حقارت اهمیت انگیزهروان

های ادهای شخصیت، گرایشدادن تضشناسی تحلیلی که مربوط به کارل یونگ است تاکید بر آشتیاجتماعی است. در روان

شخصیتی درونگرا و برونگرا، ناهشیار شخصی و جمعی است. اراده درمانی مربوط به اتورنک است و تاکید آن بر حق انتخاب 

فروید، هاینز شناسی ایگو، آناهای مهم رویکردهای روانمراجع، و انسانیت درمانگر در مقایسه با مهارت فنی او است. شخصیت

های مهم گرایی ایگو و تثبیت هویتی محکم و صمیمت است. شخصیتپاپورت هستند که تاکید آنها بر انطباقهارتمن و را

های ذهنی ء شامل مالنی کالین، اتوکرنبرگ، دیوید وبنیکات و فریدن است و تاکید آنها بر اصطالح بازنمایینظریه روابط شی
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شناسی خود تاکید بر ارتباط و تحول خودمختاری است و ر روانهای اولیه است. دفردی که محصول دلبستگیروابط میان

فردی اختالالت و درمان است و فردی تاکید بر بافت میانها هینز کوهات است. در مکتب روابط میانشخصیت مهم آن

راقبان و کشف ای و پست مدرن تأکید زیاد به رابطه با مآن سالیوان و تامپسون هستند. در رویکردهای رابطه شخصیت اصلی

سالیوان، پدر  های آن میچل استولورد و آتوود است.ذهنی( خلق شده توسط مراجع درمانگر است و شخصیتفضای )میان

دیدگاه میان فردی نقش مهمی در تدوین و توسع رویکردهای رابطه ای بازی کرد. سالیوان معتقد بود درمانگران باید روابط 

را بررسی کنند تا بهمند شناخت ها و رفتارهای آنها چطور مزاحم موفقیتشان در زندگی میان فردی فعلی و قبلی مراجعان 

مدت، راهبردهای کنار آمدن با تاکید بر تفسیر تارخی است و شخصیت معروف پویشی کوتاهدر رویکردهای روان شده اند.

 آن اشتکل و هانس اشتروپ است.

های بالفصل و این مکانی و این زمانی خود تمرکز کنند. از راجع روی تجربهگرا روی این تاکید دارند که مرویکردهای انسان

درمانی درمانی شخص محور، گشتالت درمانی، درمان وجودی، رواناین جمله نظریه های این رویکرد عبارت است از روان

نگاه کردن از دریچه چشم مراجع  درمانگران انسانگرا فرض را بر این می گذارند که فقط بادیگر است.  تمرکزی و چند درمان

ی بینند و نیز رابطه به مسائل می توانیم زندگی آنها را بفهمیم. درمانگران انسانگرا انسان ها را موجودات غریزه مدار نم

ه سانگرا بر اهمیت تجربسودمند واقع شدن درمان می دانند. سرانجام اینکه بسیاری از درمانگران ان درمانی را مهم ترین ابزار

 کردن هیجانات گیج کننده یا عذاب آور و کشف آنها تاکید دارند. 

راجرز است. نکته مهم در این فرایند مفهوم درمانی شخص محور کارلگرا روانمشهورترین رویکرد در بین رویکردهای انسان

ها، تصورات و شامل ارزش کندیاد می meا تحت عنوان مرا یا هایی است که شخص از آنهخود است و خود معرف تمام تجربه

های فعلی است. دو جنبه مهم خود، خود واقعی و خودآرمانی هستند. یکی از اهداف مهم تجربه خاطرات، رفتارها و به ویژه

وقتی  اند. رابطه رشدافزاهای لحظه لحظه خویش داشتهتری بر تجربهاین درمان این است که مراجع وقوف بیشتر و موثق

مثبت نامشروط، همدلی  ه درمانگر سه نگرش مرتبط به هم داشته باشد و این سه نگرش عبارت اند از: توجهشود کبرقرار می

ی او برای تغییر و همخوانی. توجه مثبت نامشروط یعنی درمانگر برای مراجع دلسوزی کند، مراجع را بپذیرد، و به توانای

و اعمال درمانگر  چه چشم مراجع ببیند. همخوانی یعنی احساساتکردن اعتماد داشته باشد. همدلی یعنی دنیا را از دید دری

محور برای افزایش حس اعتماد به نفس طراحی شده باید با هم همخوانی و همسانی داشته باشد. به طور کلی درمان شخص

 است.

ور، به دنبال محهای مهم گشتالت درمانی فردریک و لورا پرلز هستند. این درمان نیز همچون درمان شخصاز شخصیت

گشتالت های مهم تری به سوی رشد و کمال حرکت کنند. از جمله تفاوتافزودن آگاهی مراجعان است تا به شکل هشیارانه

تر و پویاتر هستند و با انواع فنون درمانی مراجع را تشویق محور این است که گشتالت درمانگرها فعالدرمانی با درمان شخص

اند بپذیرند. گشتالت درمانگران معتقدند درمان وقتی باعث پیشرفت های اصلی را که طرد شدهت جنبهکنند بار دیگر مالکیمی

پرلز منظورش را با معادله مفهومی  مراجع خواهد شد که مراجع با احساساتش در این مکان و این زمان تماس برقرار کند.
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بازی کردن یا مشارکت، تعارضات درونی خود را کشف مراجعان با نقش حاال = تجرب = آگاهی = واقعیت بیان می کند.

های روانی را که برای عدم وقوف به این تعارضات است را تجربه کنند. گشتالت فردی و دفاعهای میانها بازیکنند و نشانهمی

خشی که های مختلف از جمله بین سوپرایگوی مراجع و بچنین نقش بازی کردن را به گفتگوی بین بخشدرمانگرها هم

اند. از جمله فن دیگر در این تکنیک فن صندلی خالی است. گشتالت درمانگرها از فن تعویض پذیرد بسط دادهبایدها را می

شان استفاده کنند. با استفاده از فن نامه ارسال نشده، از مراجعان نقش هم برای باال بردن آگاهی مراجعان از احساسات اصیل

مراجع در این فرایند با  شان را روشن کنند و آنها را بیرون بریزند.های مهم زندگیباره آدممی خواهند احساسات شان در

گشتالت درمانگرها به گفتار و رفتار مراجعان خیلی دقت  برخی از احساسات سرکوب شده خود تماس برقرار می کند.

در ناکام کردن مراجع پرلز برای آنکه مراجعان  .های آنها تناقض داردکنند چون رفتار غیرکالمی مراجعان معموال با حرفمی

از نقش ها و بازی های میان فردی ناسازگارانه خود دست بکشند عمدا تالش آنها برای رابطه برقرار کردن با خودش را ناکام 

که می نشاند  "صندلی داغ"می گذاشت. پرلز در جریان درمان انفرادی یا گروهی مراجعانش را به اصطالح خودش روی 

 تمام توجهات را روی مراجع متمرکز می کرد و در آنجا نشانه ها، بازی ها و مقاومت های مراجع کندوکاو می شد.

گردد که کنند و ریشه آن به فلسفه وجودی برمیدرمانگران وجودی در کشف کامل معنای زنده بودن به مراجعان کمک می

داند. درمانگران ط به آن میع را مسئول جواب دادن به سواالت مربودارد و مراجشخص را به کشف معنا و هدف زندگی وامی

های خواهند دنیای درونی، چهارچوب داوری و جریان تجربهمحور میدرمانگران شخصگرای وجودی همچون روانانسان

جع بین آزادی و درمانگران برجسته وجودی است و درمان را دست و پا زدن مرامراجعان را بفهمند. رولومی یکی از روان

 دانست.های ناشی از سرنوشت میمحدودیت

شان را بپذیرد و معنا و کند مسئولیت احساسات و اعمالگذار معنادرمانی ویکتور فرانکل است و به مراجعان کمک میبنیان

 هدف زندگی خود را دریابند.

چنین پویشی و همای روانست مدرن و رابطهای پگرای پست مدرن وجه اشتراک زیادی با رویکردههای انساندرمانیروان

ها تاکید بر این است که درمانگر به مراجع کمک کند روایت زندگی خود را رویکردهای وجودی دارند. در این نوع درمان

تر هستند. تفاوت اصلی رویکردهای های جدیدی را در مورد خود و رابطه بیازماید که نویدبخشدوباره تالیف کند یا سازه

باشند که در این بین گرا سرسپردگی به برخی اصول نظری مهم میپویایی با رویکردهای پست مدرن انسانپست مدرن روان

دهد. یکی از قرار می مبناگیری هشیارانه، فرایند تشخیص، از خود بیگانگی و عدم آگاهی را گرا، تصمیمپردازان انساننظریه

سازی است چون حتی رفتارهای عجیب را نیز از دیدگاه مراجعان گرا اصرار بر عدم آسیبندرمانی انساانتقادهای وارد بر روان

 داند.قابل فهم می
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  7طبقه بندی شده فصل  سواالت

 

 است؟ کدام نهاد عملکرد دیفرو نظر به -1

  امور با یمنطق و یبرخوردعقالن( 1

  لذت نیوتأم تنش رفع( 2

  یفکندرون و یهمانندساز( 3

 یاجتماع نیمواز و نیوالد یارزشها به توجه( 4

 دارد؟ یاژهیو تیاهم ییایپوروان ریز موارد از یککدام -2

  یسازمواجه( 2       یسازغرقه (1

 منظم ییزداتیحساس( 4        رتیبص و نشیب جادیا( 3

 شود؟یمدهینام چه مطلوب یاجتماع التیتما و هاتیفعال صورت به دویبیل یهاخواست انتقال -3

  شیواال (2         ییگرا ییواال  (1

 یباطلساز( 4        اظهارواسترحام (3

 داست؟یموردتأک ریز یدرمان یکردهایرو از یککدام در نقش یفایا -4

  یرفتاردرمان( 2        یگشتالت درمان (1

 موارد همه( 4        یمعنادرمان( 3

 تجربه، ،یآگاه " :مییبگو دیبا میکن خالصه کلمه چهار در را یدرمان وهیش نیا میبخواه اگر -5

 "یریپذتیحاالومسئول

  یدرمان شناخت( 2           یروانکاو( 1

 یدرمان گشتالت( 4          یدرمان رفتار( 3

اش پرسیده کند، وقتی از او علت گران فروشیهایش را به قیمت غیرمتعارف عرضه میفروشی، میوهمیوه- 6

 ، او از چه مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟ «فروشندهمه گران می»گوید شود میمی

 ( تثبیت 4       ( فرافکنی3   ( سرکوبی 2  ( واکنش وارونه 1

روانکاوی  دیدگاهاز خودش مرده است، چه تعبیری برای آن  ازاگر فرد در خواب ببیند که فرد جوانتری  - 7

 است؟تر مناسب

 برای انجام تکلیف دشوار انتظار  (2   یا خواهر کوچکتر( میل به نابودی برادر 1

 یل به خود نمایشیم( 4     ( میل به نابودی والدین3
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  7طبقه بندی شده فصل  سواالت پاسخنامه

 

 صحیح است. 2گزینه  - 1

 است.رخاشگرانه است و به دنبال اصل لذت پهای جنسی/ حسی و های غریزی به ویژه سائقنهاد منبع بدوی سائق

 صحیح است. 3گزینه  - 2

 .دارد یاژهیو تیاهم ییایپوروانایجاد بینش عقالنی و هیجانی مراجع درباره علل اصلی و زیربنای مشکالتش در 

 صحیح است. 2گزینه - 3

 .شودیم دهینام شیواال مطلوب یاجتماعالتیتما و هاتیفعال صورت به دویبیل یها خواست انتقال

 است.صحیح  1گزینه - 4

بازی کردن یا مشارکت، تعارضات درونی خود را کشف یکی از فنون گشتالت درمانی فن ایفای نقش است. مراجعان با نقش

های روانی را که برای عدم وقوف به این تعارضات است را تجربه کنند. گشتالت فردی و دفاعهای میانها بازیکنند و نشانهمی

های مختلف از جمله بین سوپرایگوی مراجع و بخشی که ن را به گفتگوی بین بخشچنین نقش بازی کرددرمانگرها هم

 اند. پذیرد بسط دادهبایدها را می

 صحیح است. 4گزینه  - 5

 کند.= تجرب = آگاهی = واقعیت بیان میدر گشتالت درمانی پرلز منظورش را با معادله مفهومی حاال 

 صحیح است. 3گزینه  - 6

ت می دهد مانند این معموال به فرد دیگر( نسبدرونی نامقبول خود را به بیرون )در مکانیسم دفاعی فرافکنی فرد تکانه های 

جهی هشیارانه به فرد میوه فروش. در واکنش وارونه تکانه ای نامقبول به تکانه ای مقبول تبدیل می شود. سرکوبی، بی تو

 احساس یا تکانه ای خاص است.

 صحیح است. 1 گزینه- 7

 اضطرابی ویاهایر. هستند کامروایی یا میل ارضای رویاها تمام تقریبا که است این رویا تحلیل مورد در فروید اساسی فرض

ابی است. رویای تند تعارض ندارند. رویای مرگ فردی عزیز یک نوع از رویاهای اضطرهس میل ارضای رویاها که اصل این با

بیند، بمرگ فردی عزیز هم از کودکی سرچشمه می گیرد و ارضای میل هستند. اگر کسی خواب مرگ فرد جوان تری را 

ب نفرت انگیزی بوده ن کودکی، رقیناهشیار او ممکن است میل به نابودی برادر یا خواهر کوچک تری را ابراز کند که در دورا

 است. در صورتی که فرد متوفی بزرگتر باشد، خواب بیننده میل ادیپی به مرگ والد را ارضا می کند. 
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 منابع

 

 جفری، پی کرامر –بالینی شناسی روان -1

 جزوات رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/


 

 ................................................:............................................................................................................................یادداشت

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................  

   k a y h a n r a v a n . i r                                                               103   

  کارآمد )پس خبا(آداب مطالعه 

 

کنند به نسبت کسانی که بدون چارچوب تحقیقات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای خواندن و مطالعه استفاده می

کنند. ما در روند، در به خاطر سپردن و یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشتری در تحصیالت خود کسب میجلو می

 توانید از این روش برای پاسخ دادن به نیازهایتان استفاده کنید؟ طور میگوییم چهما میکیهان به ش

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

 تان چیست. خواهید به کجا بروید و هدفدر مطالعه، همانند زندگی، اولین گام برای موفقیت این است که دقیقاً بدانید می 

، )در صورتی که باشد( اول و تصاویرفصل را یک ارزیابی کلی بکنید. ببینید درباره چیست. به تیترها، نمودارها و جدپیش مطالعه:  .1

 یاید. و چکیده ابتدایی آن را در صورت امکان مروری کنید تا ایده کلی فصل دستتان ب نگاهی بیندازید. خالصه فصل

یزی از آن یاد چباز هم به تیترها نگاه کنید. فکر می کنید این فصل چه هدفی را دنبال می کند. قرار است چه سوال کردن:   .2

اغ ذهنتان باید ور چه اهمیتی داشته اند؟ اینجا چربگیرید؟ کل فصل و بخشهای گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر کنک

 د بگیرم؟روشن شود که : می خواهم از این فصل چه چیزی یا

وه تان حاشیه :مطالعه را به طور فعال شروع کنید. اگر الزم است زیر برخی خطوط خط بکشید یا در کنار کتاب و جزخواندن  .3

ه اینکه به طور همزمان ننویسی هایی داشته باشید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه است و باید در آن تماماً حاضر باشید 

د و هدفمند تماشای تلویزیون یا چک کردن پیام های گوشی تان باشید! فعال و هوشمنمشغول گوش دادن به صدای دیگران یا 

 مطلب مورد نظر را بخوانید. 

هید یا خیر؟ به وقتی قسمتی از فصل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده شده را برای خود توضیح د:به خود پس دادن .4

 می است. کار در به خاطر سپاری و به خاطر آوردن مطالب امر بسیار مهمتن نگاه نکنید و سعی کنید توضیح دهید. این 

عد از این که باین مرحله شباهت زیادی به مرحله قبل دارد. با این تفاوت که حاال باید کل فصل را آزمودن و مرور کردن:  .5

به سواالت فصل  وسیله پاسخ دادن خوانده شد به خود پس دهید. این کار را هم به طور شفاهی می توانید انجام دهید و هم به

ود و در سه ساعت که از خوانده شدن فصل گذشت، انجام می ش 12مربوطه یا سواالت کنکور شبیه به آن. این مرحله بعد از 

رور انگار که مشغول چهار دور انجام می شود که مشاور شما به شما آموزش خواهد داد. مرور امر بسیار بسیار مهمی است و بدون م

 د!اختن عمارتی بدون کار گذاشتن ستون های کافی زیر سقف آن هستید. پس مراقب باشید سقف عمارتتان خراب نشوس

 رد !مطالبی را که خوانده اید از یاد خواهید ب ٪80نتایح تحقیقات: بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات

  ه است، از روش مطالعه پس خبا استفاده کنید و مرور های متناوب را که در جلسات مشاوره خدمتتان معرفی شدهمچنان

 فراموش نکنید.
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 ها را مطالعه کنید. مطالب آن همهشوند. پس باید جزوات درسی معموالً مهمترین مطالب کتاب های درسی را شامل می 

 به وسیله مقایسه  اد کافی ندارید، به جای شروع مطالعات با بی اعتمادی، زودتراگر  هنوز به جزوه ای که در دست دارید اعتم

نان به مطالعه ادامه مطالب موجود آن با سایر کتاب های مشابه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آن را طی کنید تا با اطمی

 دهید.

  دهند تا در زمانی بسیار کوتاه به مهمترین به شما میجزوات با خالصه کردن مطالب مهم در کتاب های مرجع، این فرصت را

ات مطالعاتی تان، مطالب موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بالقوه زمانی بالفعل می شود که با باال نگه داشتن زمان ساع

 بتوانید بیش از دو سه دور آنها را مرور کنید. 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد

 احت بهره ببرید. دقیقه استر 15طالعاتی تان را بیش از یک و نیم ساعت نکنید. بین این ساعات حتماً از دست کم طول ساعات م 

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

 لعاتی شما به شدت افت خواهد کرد.مطادر غیر اینصورت بازدهی  .  .تاپ، تلفن و..لپ

 درصد 20ظه شما دست کم ایعات و میوه جات را به حد کافی مصرف کنید: این کار به قدرت حافمشود سبزیجات، توصیه می

 افزاید.می

 لبان زیردر صورت تمایل به خط کشی زیر نکات مهم، مراقب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب خط بکشید. برخی داوط 

 کند!تر میالب مهمتر را سختکنند و این، کار پیدا کردن مطکشی میتقریباً تمام خطور کتاب خط

 د در این زمینه صحبت کنید.اور خو.. بیش از اندازه شما را آزار می دهد حتماً با مش.پرتی ودر صورتی که استرس، نگرانی، حواس 

 رفه ای نتیجه بگیرید. موفق باشید. ای مطالعه کنید، ححرفه 

 تهیه در: گروه آموزشی کیهان
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط مطالعات

 این کتاِب منحصر شناسی:گرایش روان –کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال اخیر  6بانک سواالت کنکورهای  .1

هداشت با گذشته کارشناسی ارشد وزارت بسال  6ی شامل سواالت دروس گرایش بالینی کنکورهای به فرد، تنها مجموعه

االیی تالیف بکنکور وزارت بهداشت با دقت بسیار  14های کاماًل تشریحی است که توسط خانم مریم بی طرفان رتبه پاسخ

طالعاتی به ویژه شده است. این مجموعه، سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و در تمام مراحل م

 روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند.در 

س ای شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر درمجموعه ویژه وزارت بهداشت: –مجموعه بانک تست درس به درس  .2

های ، توسط رتبهسال اخیر 20 که از میان هزاران تست از کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم

باحث دروس مشناسی و با هدف به حداکثر رساندن تمرین و تسلط داوطلبانِ ممتاز بر برتر کنکور کارشناسی ارشد روان

اسی رشد شنشناسی فیزیولوژیک، روانهای دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق، روانمختلف، تالیف شده است. بانک تست

 د. تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حداکثر تمرین و تسلط بر مباحث هستنیشناسی روانی مو آسیب

: شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس. مناسب روزهای پایانی ه وزارت بهداشتویژ -کپسول مهمترین نکات مهم دروس  .3

 قابل تهیه است. 96شت از زمستان های برخی از دروس مهم کنکور وزارت بهداسولماه مانده به کنکور(. کپ 1-3)حدود 

 

 

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

 

 
 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(
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 فصل هشتم: انتقال احساسات در محیط درمانی 

 

 بازگشت عاطفی

وانپزشکان ربسیاری از بیماران می شود. بازگشت، اصطالحی است که روانشناسان و  "بازگشت"بیماری و آسیب دیدگی، موجب 

بازگشته است.  ـبرای اشاره به فردی به کار می برند که به نوعی کودک وارگی ـ یعنی خصیصه وابستگی مرحله اولیه رشد خود 

گسالی نیز همانند دیدگی خود در زمان کودکی را به خاطر می آورند و ممکن است در بزربیماران غالبا جزئیات بیماری یا آسیب 

ز آنجا که بسیاری دوران کودکی، که منابع عاطفی کمی برای سازگاری با بیماری داشتند، در مقابل بیماری واکنش نشان دهند. ا

دک وارگی و درماندگی دارند، بسیاری از آنان گاهی به کو از متخصصان پزشکی هنگام مراقبت از بیماران، با آنان رفتاری کودکانه

 باز می گردند. 

 رفتار پزشک در کنار بستر بیمار

صطالح امعموال این  اصطالحی گسترده و غیر رسمی است که در مورد رفتار پزشکان با بیماران به کار می رود.« رفتار کنار بستر»

هد که رضایتمندی ده نیازهای عاطفی بیمار اشاره دارد. برخی مطالعات نشان می به توانایی تامین القای اعتماد و پاسخگویی ب

تگوهای منفی بیمار از مراقبت پزشکی، هنگامی افزایش می یابد که پزشکان گفتگوهای مثبت و مکالمات اجتماعی بیشتر و گف

  المی متخصص پزشکی باشد.کمتری داشته باشند. به نظر می رسد مهم ترین جنبه رفتار کنار بستر اشارات غیر ک

نی، همانند موضوعات البته یکی از اساسی ترین پایه های رفتار کنار بستر، این است که پزشک در مداوای بیمار، به موضوعات روا

فردی تلقی  زیستی اهمیت دهد. متخصصان پزشکی باید دیدگاه زیستی ـ پزشکی محض نسبت به بیمار را کنار گذاشته و او را

 حساساتش ارزش فهمیدن دارد.کند که ا

 همدلی

ا همان درد درک احساس بیماران، اولین گام کمک به آنان برای کنار آمدن عاطفی با بیماری است. متخصصان پزشکی باید ب

می کوشد تا معنای  جسمی، ناراحتی عاطفی و بالتکلیفی ای که بیماران با آن مواجهند، رو به رو شوند. بنابراین، متخصص پزشکی

 امل تجربه بیماران را از طریق فرایند همدلی دریابد. ک

 همدلی مفهوم مهمی در حوزه روانشناسی، روانپزشکی و ارتباطات پزشکی است.
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سانی در ارتباط آراجرز اساسا همدلی را برحسب ارتباطات روان درمانی بررسی کرده است، ولی آن را طوری درنظر گرفته که به 

ات متغیر دیگر استفاده است. به گفته راجرز، همدلی فرایندی است که متضمن حساس بودن نسبت به احساسپزشک با بیمار قابل 

 افراد و پیوند عاطفی با آنان است.

ز دید او نگریستن و وارد دنیای ادراکی بیمار شدن و وقایع را ا« برای مدتی در زندگی دیگران زیستن » همدلی متضمن فرایند 

حساسات از دید است از اجتناب از داوری در باب احساسات دیگران و درمقابل، کوشش برای درک کامل این ااست. همدلی عبارت 

 آنان. 

افت کنیم و به همچنین همدلی مستلزم آن است که آنچه را که بیمار از طریق عالیم غیرکالمی اظهار می دارد، به درستی دری

ران ظاهر می گونه ای واکنش نشان دهیم که حاکی از فهم آن عالیم از سوی ما باشد. بررسی دقیق عواطفی که در چهره بیما

شی اساسی در درک ان ابراز می شود و نیز بررسی دیگر عالیم غیرکالمی توسط پزشک، نقگردد، یا از طریق صدا یا حرکات بدن آن

 احساسات بیماران و درنتیجه همدلی با آنان دارد. 

ر از آن است که همدلی لزوما مستلزم آن است که اجازه دهیم بیمار بداند که پزشک او را درک کرده است. چنین ارتباطی فرات

ی، ابتدا باید یا به عالمت تصدیق سر خود را تکان دهیم، بلکه برای همدل« ساس شما را درک می کنم من اح» صرفا بگوییم: 

 تقل نماییم. تجربه عاطفی بیمار را دقیقا درک کنیم و سپس آنچه را که فهمیده ایم در قالب کلمات یا اشاراتی به وی من

د یا است که شخص ممکن است نسبت به دیگری احساس کنهمدلی غیر از همدردی است. همدردی، نگرانی، تاسف یا ترحمی 

و. همدلی ااز کوشش برای هم احساسی با دیگری، برای درک احساسات وی از دیدگاه خود نشان دهد؛ اما همدلی عبارت است 

ست، نه حور امشارکت در احساس دیگران است، نه اظهار احساسات خود. بنابراین، در همدلی، این مراجع مشکل دار است که م

زبان فنی  شنونده؛ همدلی، انکار و اجتناب نیست؛ خوش بینی بی دلیل و مشکل ساختن فهم موضوعات از طریق به کار بردن

دقیق، مشارکت در  زیرکانه و نیز ابراز احساسات بیجا نیست بلکه برعکس، پیوند درمانی توام با همدلی، نیازمند تماس، توصیف

 برای مشارکت در تردیدهای درونی است.  دانسته ها... و خلق محیطی امن

مصلحت بیمار  در موثرترین نوع تعامل درمانی، احساسات متخصص سالمت، تنها در صورتی ابراز می شود که انجام این کار به

 باشد.
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 ایجاد همدلی

تند. بسیار متفاو گر افراد،افراد در مهارت های مربوط به فهم و ابراز عالیم غیرکالمی و نیز در حساسیت نسبت به احساسات دی

یماران رشد دهند. این پزشکانی که فاقد مهارت های الزم در این زمینه اند می توانند استعداد خود را برای ارتباط همدالنه با ب

 رشد، نیاز به تالش و انضباط در سه بعد مهم ذیل دارد:

ود، آگاهی یابد. یقا مشاهده کرده و از معنای مشاهدات خهمدلی، پزشک را ملزم می سازد که رفتار بیمار را دق شناختیمولفه 

بر بیمار است. تاثیرات  همدلی، نیازمند آشنایی با تجربه جسمی بیماری یا آسیب دیدگی و نیز اطالع از تاثیرات احتمالی این تجارب

ت که از رشته روانشناسی ه اطالعاتی اسبیماری بر افکار و عواطف و رفتارهای بیماران، به هنگام رویارویی با بحران بیماری از جمل

 سالمت آمده و باید به آن توجه داشت.

ویش است. این همدلی، نیازمند حساسیت به احساسات بیماران و گوش دادن به گفته های آنان درباره احساسات خ عاطفی مولفه

ای متخصصان هاحساسات در قالب کالم، حرکات و یا اعمال بیماران جلوه گر می شود. این مولفه، نیازمند هماهنگی دریافت 

 شد.سالمت از عواطف بیمار با تجربه عاطفی خود وی می با

یقی درباره تجارب پزشک او را درک کرده، حقاهمدلی، متمرکز است بر انتقال این نکته به بیمار که  ارتباطی در نهایت، مولفه

قل شود که پزشک بیمار می داند و احساسات کنونی او را دقیقا درک می کند. همدلی مستلزم آن است که به نحوی به بیمار منت

 وی را درک می کند. 

 بیمار چگونه یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند:پزشک و  -

 مذاکره پزشک و بیمار

درباره انجام  مراقبت پزشکی که در مورد بیماران اجرا می شود ممکن است به صراحت گفته نشود، ولی این بیماران هستند که

 بیماران بستگی دارد. بتکار عمل و پشتکاردادن یا ندادن اقدامات پزشکی تصمیم نهایی را می گیرند. استمرار برنامه درمانی به ا

ذاکره می کنند، ممذاکره، عمل یا فرایند فرونشاندن مشکل از طریق بحث و توافق است. بیماران و پزشکان گاهی درباره درمان 

نه و نیز درباره نحوه ست یا اگاهی درباره دیدگاهی که باید درباره بیماری اتخاذ کرد و گاهی درباره اینکه آیا درمان ناخوشایند الزم 

 اجرای آن.
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هنگامی که ارتباط بین بیمار و متخصص آزادانه باشد، این فرصت به وجود می آید که دیدگاه های بسیار متفاوتی که دارای یک 

 هدف )سالمت بیمار( هستند، به هم نزدیک شوند. اگر تعارض بین پزشکان و بیماران حل نشود، زورگویی، کارشکنی، طرد و تقابل

 ساختگی به وجود خواهد آمد. 

 پیامدهای همدلی

پزشک از وضعیت  همدلی پزشک با وضعیت عاطفی بیمار، تاثیرات جانبی مهمی در مراقبت و مداوای بیمار دارد. اوال هنگامی که

احساسات ه عاطفی بیمار، همانند وضعیت جسمانی وی آگاه باشد و آن را درک کند، دقت تشخیص افزایش می یابد. ) توجه ب

 حقیقی بیمار، دقت تشخیص را بسیار افزایش خواهد داد(

رک احساسات او، ثانیا، همدلی ممکن است فرایند مداوای پزشکی را بهبود بخشد. آرامش دادن به بیمار، همراه با حساسیت و د

 می تواند زندگی وی را نجات دهد.

ای درمانی پیروی کرده اند، احتمال بیشتری دارد که از توصیه هثالثا، هنگامی که بیماران احساس کنند پزشکان آنان را درک 

مایل به مراجعه تنمایند. توانایی پزشک برای همدلی با بیمار و درک نگرانی های وی عامل موثری در رضایتمندی از مراقبت و 

 پزشک در آینده است. 

اشند، کمتر علیه پزشک گر از نتایج درمان رضایت نداشته برابعا، هرگاه بیماران از مراقبت عاطفی پزشکان خود راضی باشند، حتی ا

ا از نتایج نامطلوب اقامه دعوای تخلف پزشکی می کنند. پزشکانی که با بیمار همدلی دارند، می توانند احساس سرخوردگی بیمار ر

که برای هردوی  فتن راه حلیو برای یا ، خسارت های بیماران را جبران کننددرمان کشف نموده، اشتباهات خود را تصحیح نموده

 آنان قابل قبول باشد، کوشش کنند. 

 همدلی و تفاهم پزشک ـ بیمار

ین معناست که بد متقابل، توصیف کننده ارتباطی است که مشخصه آن، اعتماد متقابل و میل عاطفی است.   واژه تفاهماصطالح 

 ارند. بیمار و پزشک به یکدیگر احترام می گذارند و در مورد هدف مشترک خود در باب نیل به سالمت بیمار توافق د

 حفظ خوش بینی و اشتیاق به زندگی

بر دیگر جنبه مهم رفتار کنار بستر ایجاد خوش بینی و میل به زندگی در بیمار است. متخصصان پزشکی می توانند به شدت 

انتظارات بیماران تاثیر بگذارند و این امر تا حدودی بدان دلیل است که معموال بیماران نسبت به شرایط بیماری ای که با آن 
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انتظارات  مواجهند، تجربه اندکی دارند. انتظارات پزشکان می تواند به صورت پیشگویی هایی عمل کند که بیمار را ارضا می کند.

یک بیماران برای تالش در جهت بهبودی گردد، اما انتظارات ضعیف، ممکن است نتایج ضعیف به بار مثبت می تواند باعث تحر

 آورد و بیماران با اعالم سرنوشت شان از سوی پزشکان، امید خود را به بهبودی از دست بدهند.

هم تاثیر روانی دارد و  بی اثری است کهمعروف ترین پدیده عمومی از این نوع انتظارات مثبت، تاثیر دارونماها است. دارونما ماده 

شدن وضعیت جسمانی  هم تاثیر فیزیولوژیک. انتظار نتیجه ای خوب از جانب پزشکان، ممکن است به بیمار انتقال یافته و به بهتر

  او کمک کند. باور پزشکان به درمان و تاثیر آن بر بیمار، ممکن است نتایج بهداشتی موثرتری به بار آورد.

 ت صمیمانه یا فنیمراقب

گفتگوهای  معموال پزشکان مایل اند یکی از دو روش اطالعات دهی و به کارگیری مهارت یا روش جهت گیری اجتماعی )شامل

نسبتا کمتری  اجتماعی و تقویت مثبت ( را اتخاذ کنند. پزشکانی که وقت بیشتری صرف جنبه های فنی پزشکی می کردند، فرصت

ختیار بیمار او تقویت مثبت اختصاص می دادند؛ اما کیفیت صدای پزشکانی که اطالعات بیشتری در  را به گفتگوهای اجتماعی

گیری را برگزینند  می گذاشتند، کمتر خسته کننده بود. این پژوهش ها نشان می دهد که پزشکان مایلند تنها یکی از این دو جهت

 نه هر دوی آنها را. 

 پزشکارتباط غیرکالمی و روابط بیمار با  -

 ارتباط فرا

نین پیام هایی، به پیام صمیمیت، همدلی و جوهره رفتار کنار بستر، همواره مستقیما از طریق کلمات منتقل نمی شود. درواقع، چ

 ره دارد. ، به ارتباطی ورای ارتباط ظاهری اشافراارتباطانتقال می یابد.  فراارتباطخصوص در محیط درمانی، از راه 

 ه واضح و صریح نیستند. فراپیام ممکن است پیچیده یا کامال ساده باشد. فراپیام ها همواره از روی قصد نیستند. فراپیام ها هموار

صول اطمینان از ناتوانی بیمار در حفظ ارتباط چشمی با پزشک، ارتباطی است ورای ارتباط ظاهری. با وجود این، راهی برای ح

 ندارد. فراپیام برداشتی در واقع برداشتی از پیام است. معنای دقیق فراپیام وجود 

می منتقل می شوند، فراپیام صور مختلفی دارد و ممکن است شامل اعمالی نیز باشد. بسیاری از فراپیام ها از طریق عالیم غیرکال

 اما محدود به کانال ارتباطی غیرکالمی نیستند. 
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است پیچیده باشد. عدم پرداخت صورت حساب یا مراجعه نکردن به پزشک خاصی انواع دیگر فراارتباط، مثال اعمال نیز ممکن 

 ممکن است حاکی از عصبانیت و آزردگی از وی یا امری کامال مغایر آن باشد.

 می کند بپردازد.  که به کندوکاو معنای دقیق تصویری که بیمار منتقل وجود عالیم فراارتباطی، به گیرنده پیام گوشزد می کند

پزشکی با آنها رو  ان به فراارتباط متخصصان پزشکی بی نهایت حساسند. پیام های کالمی، که معموال بیماران در محیط هایبیمار

 به رو می شوند، باعث سردرگمی آنان می گردد. 

 فهم عالیم غیرکالمی بیماران

یماران، دریچه بمعموال بیماران در پنهان کردن عواطف یا کنترل اظهار آن در محیط درمانی کم تجربه اند. عالیم غیرکالمی 

ر را تشخیص آنهاست. اگر پزشک بتواند عالیم نارضایتی و عواطف منفی و نگرانی بیماارزشمندی برای کشف دنیای احساسات 

گذارد، یا با اقامه دعوا علیه ار به ارتباط درمانی خود با وی خاتمه دهد، یا درمان را ناتمام بدهد، قادر خواهد بود قبل از اینکه بیم

یم شور و شوق و تخلف پزشک، از او انتقام بگیرد بر مشکالت ناشی از آن عواطف فائق آید. عالوه بر این، ممکن است پزشک عال

 امین بهبود بیمار بهره بگیرد.خوش بینی بیمار را تشخیص داده و از این عواطف مثبت در ت

 تجزیه و تحلیل عالیم غیرکالمی

می کند. تماس  تصور می شود که تماس بدنی، پیش از هر ارتباط غیرکالمی دیگر، تفاهم پزشک با بیمار را تامین تماس بدنی:

منتقل سازد.  شک را به ویبدنی می تواند برای بیماران بدحال بی نهایت آرام بخش باشد و توجه، آسایش و اطمینان بخشی پز

فرض که  تماس بدنی ممکن است شاخص نیرومندی برای مراقبت و اتفاق نظر و یا تنها نشان دهنده قدرت پزشک باشد. این

حت شرایط است. تماس بدنی نیز همانند عالیم غیرکالمی دیگر، تتماس بدنی با بیماران همواره خوب است، فرض نادرستی 

 ارد.مختلفی معنای مختلفی د

ر تتماس چشمی، عالمت غیرکالمی نیرومندی است که می تواند عواطف موجود در موقعیت خاصی را عمیق  تماس چشمی:

اس چشمی همراه سازد؛ تعامل خوشایندی که در آن متخصص سالمت با بیمار رابطه ای گرم و تفاهم آمیز دارد، شاید اگر با تم

دد، منفی تر تلقی گران کننده، هنگامی که با تماس چشمی قرین گرشود، سازنده تر گردد. از سوی دیگر، موقعیت پر مخاطره یا ن

 خواهد شد. 

 نکته جالب توجه این است که این حاالت بیش از هر عالمت غیرکالمی دیگری قابل کنترل هستند.  حالت چهره:
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ی خارج از زبان گفتاری، عنی عالیمنحوه گفتار پزشک و بیمار، به اندازه محتوای کالم آنان اهمیت دارد. عالیم فرازبانی، ی تن صدا:

امی که با ما صحبت نامیده می شوند. اگرچه همواره نمی توانیم عالیم دقیق فرازبانی ای را که می شنویم تشخیص دهیم، اما هنگ

 می کنند به ندرت از تاثیر عاطفی این عالیم مصون می مانیم. 

ن امر، به ویژه به این زیادی درباره وضعیت عاطفی افراد منتقل سازد. ای: حرکات و حاالت بدن می تواند اطالعات بسیار زبان بدنی

 دلیل صادق است که عالیم بدنی معموال کمتر از دیگر پیام های غیرکالمی، قابل کنترل است. 

 انتقال احساسات

حساس فرد را تواند ا در محیط پزشکی، غالبا پزشکان و بیماران احساسات شدیدی از خود بروز می دهند. عالیم غیرکالمی می

 درباره گفتار خود نشان دهد و تحت کنترل هشیاری شخصی نباشد.

اران، فواید مهمی درک پیام های غیرکالمی بیمپیام های غیرکالمی ممکن است خیلی قوی باشد و بر تعامل پزشکی تاثیر بگذارد. 

ریق زبان بدنی وی، نارضایتی و عواطف منفی بیمار، از طبرای پزشک در مراقبت از بیمار دارد. پزشک می تواند با شناخت عالیم 

 از مشکالتی که بیمار قادر به بیان آنها نیست آگاه شود.

ای بیمار و انتقال هبنابراین، شواهد زیادی وجود دارد که رفتار پزشک در کنار بستر تا حدودی به توانایی وی در درک فراپیام 

 بیمار بستگی دارد. فراپیام های حمایت کننده و سودمند به 
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 هشتم چکیده فصل

 

و روانپزشکان  بسیاری از بیماران می شود. بازگشت، اصطالحی است که روانشناسان "بازگشت"بیماری و آسیب دیدگی، موجب ـ 1

 شته است. بازگ ـبرای اشاره به فردی به کار می برند که به نوعی کودک وارگی ـ یعنی خصیصه وابستگی مرحله اولیه رشد خود 

ود. معموال این راصطالحی گسترده و غیر رسمی است که در مورد رفتار پزشکان با بیماران به کار می « رفتار کنار بستر» ـ 2

هم ترین جنبه رفتار ماصطالح به توانایی تامین القای اعتماد و پاسخگویی به نیازهای عاطفی بیمار اشاره دارد. به نظر می رسد 

 غیر کالمی متخصص پزشکی باشد.  کنار بستر اشارات

 درک احساس بیماران، اولین گام کمک به آنان برای کنار آمدن عاطفی با بیماری است.  ـ 3

دتی در زندگی مبرای » همدلی مفهوم مهمی در حوزه روانشناسی، روانپزشکی و ارتباطات پزشکی است. همدلی متضمن فرایند ـ 4

اجتناب از داوری در  ی بیمار شدن و وقایع را از دید او نگریستن است. همدلی عبارت است ازو وارد دنیای ادراک« دیگران زیستن 

است که آنچه  باب احساسات دیگران و درمقابل، کوشش برای درک کامل این احساسات از دید آنان.  همچنین همدلی مستلزم آن

یم که حاکی از فهم افت کنیم و به گونه ای واکنش نشان دهرا که بیمار از طریق عالیم غیرکالمی اظهار می دارد، به درستی دری

ده است. چنین آن عالیم از سوی ما باشد. همدلی لزوما مستلزم آن است که اجازه دهیم بیمار بداند که پزشک او را درک کر

تکان دهیم، بلکه  ود رایا به عالمت تصدیق سر خ« من احساس شما را درک می کنم » ارتباطی فراتر از آن است که صرفا بگوییم: 

مات یا اشاراتی به وی برای همدلی، ابتدا باید تجربه عاطفی بیمار را دقیقا درک کنیم و سپس آنچه را که فهمیده ایم در قالب کل

یگری دمنتقل نماییم. همدلی غیر از همدردی است. همدردی، نگرانی، تاسف یا ترحمی است که شخص ممکن است نسبت به 

ز دیدگاه نشان دهد؛ اما همدلی عبارت است از کوشش برای هم احساسی با دیگری، برای درک احساسات وی ااحساس کند یا 

 خود او. 

راد، بسیار متفاوتند. افراد در مهارت های مربوط به فهم و ابراز عالیم غیرکالمی و نیز در حساسیت نسبت به احساسات دیگر اف ـ5

یماران رشد دهند. این ن زمینه اند می توانند استعداد خود را برای ارتباط همدالنه با بپزشکانی که فاقد مهارت های الزم در ای

 رشد، نیاز به تالش و انضباط در سه بعد مهم ذیل دارد:

 ات خود، آگاهی مولفه شناختی همدلی، پزشک را ملزم می سازد که رفتار بیمار را دقیقا مشاهده کرده و از معنای مشاهد

 یابد. 
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  عاطفی همدلی، نیازمند حساسیت به احساسات بیماران و گوش دادن به گفته های آنان درباره احساسات خویش مولفه

 است

 باره تجارب بیمار مولفه ارتباطی همدلی، متمرکز است بر انتقال این نکته به بیمار که پزشک او را درک کرده، حقایقی در

  می داند و احساسات کنونی او را دقیقا درک می کند.

، چنین پیام هایی، پیام صمیمیت، همدلی و جوهره رفتار کنار بستر، همواره مستقیما از طریق کلمات منتقل نمی شود. درواقعـ 6

 شاره دارد. ابه خصوص در محیط درمانی، از راه فراارتباط انتقال می یابد. فراارتباط، به ارتباطی ورای ارتباط ظاهری 

رکالمی منتقل می ممکن است شامل اعمالی نیز باشد. بسیاری از فراپیام ها از طریق عالیم غیفراپیام صور مختلفی دارد و ـ 7

 شوند، اما محدود به کانال ارتباطی غیرکالمی نیستند. 

ار و انتقال فراپیام شواهد زیادی وجود دارد که رفتار پزشک در کنار بستر تا حدودی به توانایی وی در درک فراپیام های بیمـ 8

 حمایت کننده و سودمند به بیمار بستگی دارد. های 
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 آداب مطالعه کارآمد )پس خبا(

 

روند، کنند نسبت به کسانی که بدون چارچوب علمی جلو میتحقیقات نشان داده دانشجویانی که از روشی نظام مند برای مطالعه استفاده می

گوییم کنند. ما در کیهان به شما میدر به خاطر سپردن و یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشتری در تحصیالت خود کسب می

 توانید از این روش برای پاسخ دادن به نیازهایتان استفاده کنید؟ طور میچه

 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 دقیقًا بدانید می

صورتی که باشد(، نگاهی  لی بکنید. ببینید درباره چیست. به تیترها، نمودارها و جداول و تصاویر )درفصل را یک ارزیابی ک.  پیش مطالعه: 1

رتی که آن فصل بیندازید. خالصه فصل و چکیده ابتدایی آن را در صورت امکان مروری کنید تا ایده کلی فصل دستتان بیاید. در صو

 یندازید. نمونه سواالتی در پایان فصل دارد به آنها نگاهی ب

ز آن یاد بگیرید؟ اباز هم به تیترها نگاه کنید. فکر می کنید این فصل چه هدفی را دنبال می کند. قرار است چه چیزی .  سوال کردن: 2

های گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر سراسری چه اهمیتی داشته اند؟ اینجا چراغ ذهنتان باید روشن شود کل فصل و بخش

 خواهم از این فصل چه چیزی یاد بگیرم؟ که : می 

تان حاشیه نویسی مطالعه را به طور فعال شروع کنید. اگر الزم است زیر برخی خطوط خط بکشید یا در کنار کتاب و جزوه :خواندن.  3

طور همزمان مشغول گوش  هایی داشته باشید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه است و باید در آن تماماً حاضر باشید نه اینکه به

ورد نظر را مماشای تلویزیون یا چک کردن پیام های گوشی تان باشید! فعال، هوشمند و هدفمند مطلب دادن به صدای دیگران یا ت

 بخوانید. 

یا خیر؟ به متن  وقتی قسمتی از فصل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده شده را برای خود توضیح دهید :.  به خود پس دادن4

ش هایی را که بخین کار در به خاطر سپاری و به خاطر آوردن مطالب امر بسیار مهمی است. نگاه نکنید و سعی کنید توضیح دهید. ا

 فراموش کرده بودید باز مرور کنید. 

ز این که خوانده شد ااین مرحله شباهت زیادی به مرحله قبل دارد. با این تفاوت که حاال باید کل فصل را بعد .  آزمودن و مرور کردن: 5

ربوطه یا سواالت ماین کار را هم به طور شفاهی می توانید انجام دهید و هم به وسیله پاسخ دادن به سواالت فصل به خود پس دهید. 

نجام می شود که ساعت که از خوانده شدن فصل گذشت، انجام می شود و در سه چهار دور ا 12سراسری شبیه به آن. این مرحله بعد از 

ی بدون کار گذاشتن ور امر بسیار بسیار مهمی است و بدون مرور انگار که مشغول ساختن عمارتمشاور شما به شما آموزش خواهد داد. مر

 ستون های کافی زیر سقف آن هستید. پس مراقب باشید سقف عمارتتان خراب نشود! 

 

 ید برد !مطالبی را که خوانده اید از یاد خواه ٪80نتایح تحقیقات: بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال 
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 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات
 

 فراموش نکنید.همچنان از روش مطالعه پس خبا استفاده کنید و مرور های متناوب را که در جلسات مشاوره خدمتتان معرفی شده است ، 

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

 سیله مقایسه مطالب اگر  هنوز به جزوه ای که در دست دارید اعتماد کافی ندارید، به جای شروع مطالعات با بی اعتمادی، زودتر به و

 امه دهید.عه ادموجود آن با سایر کتاب های مشابه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آن را طی کنید تا با اطمینان به مطال

 دهند تا در زمانی بسیار کوتاه به مهمترین مطالب های مرجع، این فرصت را به شما میجزوات با خالصه کردن مطالب مهم در کتاب

تان، بتوانید بیش از  موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بالقوه زمانی بالفعل می شود که با باال نگه داشتن زمان ساعات مطالعاتی

 ور آنها را مرور کنید. دو سه د

 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد
 

  هره ببرید. دقیقه استراحت ب 15طول ساعات مطالعاتی تان را بیش از یک و نیم ساعت نکنید. بین این ساعات حتماً از دست کم 

 تاپ، ، تبلت، لپتمرکز یعنی معطوف کردن حواس فقط به یک چیز. هنگام مطالعه عوامل مخل تمرکز حواس را از خود دور کنید: موبایل

 تلفن و ... . در غیر اینصورت بازدهی مطالعاتی شما به شدت افت خواهد کرد. 

 افزاید. درصد می20ن کار به قدرت حافظه شما دست کم ه حد کافی مصرف کنید: ایشود سبزیجات، مایعات و میوه جات را بتوصیه می 

  یر تقریباً تمام زدر صورت تمایل به خط کشی زیر نکات مهم، مراقب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب خط بکشید. برخی داوطلبان

 کند!تر میکنند و این، کار پیدا کردن مطالب مهمتر را سختکشی میخطور کتاب خط

 پرتی و ... بیش از اندازه شما را آزار می دهد حتماً با مشاور خود در این زمینه صحبت کنید. استرس، نگرانی، حواس در صورتی که 

 ای مطالعه کنید، حرفه ای نتیجه بگیرید. موفق باشیدحرفه  

 

 تهیه در: گروه آموزشی کیهان
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط مطالعات

صر این کتابِ منح شناسی:گرایش روان –سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت  6بانک سواالت کنکورهای  .1

های ت با پاسخسال گذشته کارشناسی ارشد وزارت بهداش 6کنکورهای ی شامل سواالت دروس گرایش بالینی به فرد، تنها مجموعه

ده است. این شکنکور وزارت بهداشت با دقت بسیار باالیی تالیف  14کاماًل تشریحی است که توسط خانم مریم بی طرفان رتبه 

ر روزهای پایانی که اتی به ویژه دمجموعه، سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و در تمام مراحل مطالع

 قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند.

 ای شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر درس کهمجموعه ویژه وزارت بهداشت: –مجموعه بانک تست درس به درس  .2

های برتر تبهرسال اخیر، توسط  20شت و وزارت علوم از میان هزاران تست از کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهدا

س مختلف، تالیف شناسی و با هدف به حداکثر رساندن تمرین و تسلط داوطلباِن ممتاز بر مباحث دروکنکور کارشناسی ارشد روان

اسی روانی شنبشناسی رشد و آسیشناسی فیزیولوژیک، روانهای دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق، روانشده است. بانک تست

 تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حداکثر تمرین و تسلط بر مباحث هستند. می

: شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس. مناسب روزهای پایانی رت بهداشتویژه وزا -کپسول مهمترین نکات مهم دروس  .3

 قابل تهیه است. 96نکور وزارت بهداشت از زمستان ای برخی از دروس مهم کهماه مانده به کنکور(. کپسول 1-3)حدود 

 

 

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

 

 
 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(
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، با بهره گیری و مشاوره گروه آموزشی کیهان، به عنوان مرجع تخصصی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

؛ شهیدبهشتیو  های کشور از جمله تهرانبرترین دانشگاهاز و مشاوره  شناسیروانرشته  ممتاز از دانشجویان

 دهد ای و آموزشی را در این زمینه ارائه میمتمایزترین خدمات مشاوره

 های برتر نظرات برخی از رتبه

 شناسیروانکارشناسی ارشد و دکتری  آزمون

 کـیـهـانهای و مشاورهدرباره مجموعه جزوات 

 (متن کامل مصاحبه) شناسی بالینیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 7رتبه  آالله آطاهریان،

روه گ ؛من وقتی مطالعه ام رو شروع کردم در شرایط مناسبی نبودم، به همین دلیل به کمک بیشتری احتیاج داشتم

برای من مفید بود و واقعا سعی کردم )کلیک کنید(  VIPطرح  این مسیر کمک کرد، تمام جلسات کیهان واقعا به من در

از تمام جلساتی که داشتم به بهترین نحو استفاده کنم. از خانم خانی، آقای نیک منش و آقای فالح صمیمانه تشکر 

 کلیک کنید(  من برای بیشتر درس ها از جزوات کیهان. کیهان مفید و کامال قابل فهم بودندمی کنم. کتاب های 

 .استفاده کردم)

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 8رتبه  ،مانا گودرزی

خوب بود. و فکر می کنم اینکه تیم کیهان مجموعه ای از رتبه های برتر سالهای جامع و جزواتی که من استفاده کردم 

 .پیش است، خیلی مهم است. و می توان اعتماد خیلی بیشتری به آنها کرد

 (متن کامل مصاحبه) عمومیشناسی کنکور سراسری کارشناسی ارشد روان 31رتبه  ،صّصمهسا مح

م ه یکبار از مشاوره های درسی خانهفت٢صورت که بودم، به این  )کلیک کنید( پریم کیهان VIP من دانشجوی طرح

خانی و ماهی یکبار از مشاوره های آقای فالح در خصوص مسائل غیر درسی مانند مدیریت خواب، افزایش انگیزه، 

شدم. مشاوره ها برای من بسیار مفید بود چون هرگز در این مدت به حال خودم رها مدیریت استرس،... بهره مند می

مطالعه ی طوالنی مدت ممکن است شما را خسته کند یا پس از مدتی انگیزه تان کاهش پیدا کند که با وجود نشدم، 

جلسات منظم مشاوره این مسائل و مشکالت برای من به حداقل میرسید، یادم هست در یکی از جلسات مشاوره آقای 

روزی مطابق برنامه پیش نرفته اید یا از خودتان  فالح به من گفتند که برایند مطالعات شما مهم است و اگر دیدید چند

 ی عقیده به .راضی نیستید، دوباره شروع کنید و تمام این دلگرمی ها باعث میشد من از دنبال کردن هدفم باز نمانم

 .است موفقیت کسب برای آلی ایده ی مجموعه ، ها مشاوره همراه به کیهان ی شده ارائه منابع من

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

 زمان از بهتر اســتفاده به نبودنشــا مانع و جامع و دهســتن اعتمادی قابل و کیفیت با های خالصــه کیهان های کتاب

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

 جزوه من برای اصــلی انتخاب هم باز بدهم کنکور مجددا بود قرار اگر که کنم بیان توانم می صــادقانه جزوات مورد در

ــده عنوان تعریف و بود کیهان مجموعه و کیهان های  کنکور دوران در را - جزوات بودن فهم قابل و مانع و جامع - ش

 .کردم تجربه واقعا

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

 حد چه تا که داره ربط هم شــما خود به این ولی بشــه عملی تا کنه کمک دارید ســر در که هدفی اون به میتونه کیهان

 خیلی مطالب از بعضــی میکردم احســاس که اوقات گاهی حتی و بودن عالی واقعا  جزوات خوشــبختانه. میکنید تالش

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

 (مصاحبهکامل متن ) 95ی شناسرواندکتری کنکور سراسری  17رتبه  ،صادق فالح

 اممطالعاتی جزوات ارزیابی کردم،می بینیپیش هم جلسه سر که همانطور و گرفتم رابه جزوات  اعتمادم ینتیجه من

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

 .گویممی تبریک بابت این از کیهان در دوستانم به

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

ــی گروه ــت معرفی در چه و ریزی برنامه بحث در چه کیهان آموزش  بندی زمان و کرد من به زیادی کمک منابع درس

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

 .بگیرم نتیجه خداروشکر

 (متن کامل مصاحبه) شناسیکنکور سراسری کارشناسی ارشد روان ٢1رتبه  فرخنده فکور،

شاوره زمینه در کیهان مطمئنا سی ریزی برنامه و م سیار کمک در  وجود با و بود کامل واقعا ها جزوه. کرد من به زیادی ب

ــتم منبع های کتاب خواندن به نیازی دیگه ها جزوه ــلی نکات تمام بودن خالصــه عین در ها جزوه. نداش  را اص

 .دارم را تشکر نهایت کیهان آموزشی گروه از بابت این از. دربرمیگرفت

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

ــرایط به توجه با ــتم مطالعه  برای که کمی زمان و ویژه ش  مقدار این با دیگری منبع هیچ انتخاب میکنم فکر ،داش

 باشد. داشته دنبال به ای نتیجه چنین توانست نمی مطالعه

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

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

 به کیهان اینها تراز مهم و.دادند یاد من به( رضایی فالح،خانم اقای) کیهان خوب مشاورین که بودند مهمی های نکته
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ــیر این در زدن قدم جرئت من ــکاه واحدای هم بتونم که کردم نمی باور واقعا چون داد رو مس  هم و کنم پاس رو دانش

 .بخونم درس کنکور برای

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

ــتردگی علت به البته. کردند برآورده رو نیازم و بودند عالی واقعا ها جزوه نظرم به ــه منابع گس  جزوه یه گفت نمیش

ــت جزوه ترین کامل از میکنند معرفی که منابعی و کیهان های جزوه نظرم به ولی داره رو چی همه و کامله واقعا  و.هاس

 منابع این از بیشتر کتاب یک حتی خودم من. گرفت نتیجه باهاشون میشه بده پوشش رو مطالب درصد 80 اگه حتی

 کامل به میکردم مقایسه بود روانشناسی هم شون کارشناسی ی رشته که بقیه با رو خودم وقتی اوایل البته. نخوندم

 کردن تلف وقت جز چیزی برام کار این واقعا ولی بودم بیشــتری های کتاب دنبال و نداشــتم اطمینان ها جزوه بودن

ــه برای دوباره خودم تا نبود نیازی و بودند کامل دادم تطبیق منابع با رو ها جزوه وقتی چون نبود  از برداری خالص

 بهتر کنه مرور بار چند برسه و بخونه درصد 100 عمق با رو مطالب درصد 80 کسی اگه نظرم به و. بذارم وقت منابع

 .کنه مرور باشه نداشته فرصت و نرسه کافی تسلط به ولی بخونه رو مطالب درصد 100 که اینه از
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 فهرست خدمات کیهان

 مشاوره رایگان:

 آغاز کنید. و دور از آزمون و خطا را با اطمینان  تان، کارکنکوراز رتبه های برتر ق و موثق دقیاطالعات استفاده از با 

 15  داوطلب در سراسر ایران برای هرتلفنی یا حضوری مشاوره دقیقه 

  شکل انفرادی و تخصصی برای شمابه 

  های درست شما بستگی دارد. انتخابشما، به فردای 

  ارسال کنید.   0٢1664756٢0به سامانه پیامکی تان را نام  همین حاال درخواست مشاوره رایگانجهت 

  :کلیک کنیداطالعات بیشتر از مشاوره رایگان 

 

:تخصصیمشاوره   

مانند دوستی دلسوز اما متخصص، در کنار شما خواهد بود تا شما روز آغاز تا برگزاری کنکور، یک رتبه برتر کنکور از 

 شوند نشوید و با بازدهی حداکثر به کارتان ادامه دهید. گرفتارشان میگر مرتکب اشتباهاتی که داوطلبان دی

  های مناسبای، هزینهایی های دقیق و حرفهتغییر خواهد کرد: راهنم "مشاوره کنکور"نسبت به نظرتان 

 خودتان کنکور ، از تازه با یک رتبه تکــرقمی یا برتر 

  تست زنی و ... های مدیریت تمرکز، های مطالعه و برنامه ریزی، روشروشآموزش 

  به تمـــآم سواالت کنکوری شما پاسخ 

  تلفنی یا حضوری برای هر داوطلب در سراسر ایران 

 ایدقیقه 60یا  30استاندارد های در مدت 

 کلیک کنیدمشاوره تخصصی با رتبه برتر کنکور دکتری:  اطالعات بیشتر از 
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 :مقاله نویسیمشاوره 

 نویسی را یک بار برای همیشه یاد بگیرید. مقاله 

 و داوران مجالت  شناسی در مقطع دکتریممتاز روانبا دانشجویان  یک جلسه مشاوره مقاله نویسی رایگان

 شناسیمعتبر داخلی رشته روان

 :آموزش خصوصی مقاله نویسی، با محوریت 

o نحوه انجام مطالعه اولیه و انتخاب موضوع 

o  مجالت و سایت های معتبرنحوه جستجوی مقاله در 

o ونگی مطالعه متون و مقاالت و یافتن مطالب متناسب با مقاله شماچگ 

o طبقه بندی مطالب و تنظیم مقدمه، بدنه و نتیجه گیری مقاله 

o رفرنس نویسی 

o راهنمایی در خصوص مراحل چاپ مقاله در مجالت معتبر داخلی 

o و ... 

  کمترین زمانممکن، در  حداکثر شانسمشاوره و راهنمایی دانشجویان برای تنظیم مقالۀ خود، به نحوی که با 

 در مجله شود. چاپآماده ی 

 کلیک کنید تر این جلسات،برای مشاهده اطالعات دقیق 

 :های آموزشیکالس

 یاد بگیرید، هم در حد رتبه های تک رقمی تست بزنید. هم 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  

  جلسه اول تمامی کالس ها رایگان استشرکت در 

  دانشجویان در سالهای گذشته باالیالعاده با رضایت فوق 

  طرح های ویژه مشاوره از جمله دانشجویان کیهانی ها، برای  فیف% تخ ٢5تاVIP  ... و 

  کلیک کنیده: یف های ویژبیشتر برای ثبت نام با تخفاطالعات 

 

 :آموزشیفیلم های 

ها، اتاق مطالعه تان را به کالس درس تبدیل های آموزشی کالسها را ندارید، با تهیه فیلم امکان حضور در کالساگر 

 کنید

  با کیفیتHD 

 اساتید مطرح و متخصص هر درسا ب  
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  VIP (Very Intensive Planning:) طرح مشاوره 

 را با این طرح تجربه کنید. مشاوره، حمایت و یادگیری ممکن در طول یک سال حداکثر 

 جلسات مشاوره با حضور مستقیم مشاوران ارشد کیهان 

  تخفیفات ویژهدریافت تمام کتاب ها و بسته های آموزشی با 

  در هر ماه با مشاور دو جلسه برنامه ریزی تخصصی 

  سبک زندگی، استرس و مدیریت فردی اصالح  –جلسه در ماه با روانشناس دو 

 ارائه برنامه ریزی بر اساس شخصیت هر داوطلب 

  انتخاب رشته رایگانجلسات 

  آمادگی کنکورهای کالسثبت نام در برای و شگفت انگیز ویژه های تخفیفبهره مندی از 

  و ... 

  اطالعات بیشتر از طرحVIP :کلیک کنید 

 :'VIPطرح مشاوره 

  همان طرحVIP  است "ماهانه یک بارروانشناس با جلسات "با این تفاوت که 

  اطالعات بیشتر از طرح'VIP :کلیک کنید 

 :یارکیهانطرح 

  ماه جلسه مشاوره تخصصی با مشاور در هر دو 

  کتاب ها و بسته های آموزشی با تخفیف های ویژه دریافت 

  انتخاب رشته رایگان جلسه 

  و ... 

 کلیک کنید :یارح کیهاناطالعات بیشتر از طر 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/VIPprime.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Kayhanyar.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/vip.aspx
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 نداریدکنکور هم  کالسشرکت در  امکاندارید و  ضعفقدری  آمار و روش تحقیقدر اگر 

استاد این درس در  دکتر اسماعیلیانسر کالس ه شکل مجازی ب، مناسب بسیارهزینه ای با 

 در این درس باشید:  تست زنی آسانو  یادگیری سریعبنشینید و شاهد  شهیدبهشتیدانشگاه 

 

 :ارتقاء دهید%  30را به راحتی توانید آن میاست، خیلی ضعیف زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/AmarDVD.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/zaban-moghaddamati.aspx
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 ارتقاء دهید:هم  % بیشتر 30تا آن را توانید است، مینسبتاً خوب زبانتان اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی شدهطبقهدسترسی داشته باشید که به شکل  از هر درستست -صدها نکتهخواهید به میاگر 

 :های درس به درس را در نظر داشته باشیدکتاب تست اند، هشد تنظیم سرفصل جزوات بامطابق و 

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/zabankayhan.aspx
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 تشریحیو  مطمئنهای کامالً خبا پاس وزارت بهداشتو زارت علوم وهای اما مجموعه سواالت کنکور و

 سال کنکور 10 – سراسری روانشناسی کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد  

  سال کنکور 5 –کتاب تست جامع ویژه کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت  

 

 

 ارزیابی کیفی مجموعه جزوات کیهان در کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری 

 شناسیروان

 کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/ketabtest95.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/b-testbook.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/motabeghat-jozavat.aspx
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ــی  مفیدی درمی توانید اطالعات  با کلیک روی مطالب زیر، ــناس زمینه آمادگی برای کنکور کارش

 کسب کنیدبه بعد   97ارشد و دکتری روانشناسی 

 

 

 

 

 

 

  آرزو سورمه – 94کنکور ارشد  11مصاحبه با رتبه 

  مینا اسفندیاری – 94کنکور  8مصاحبه با رتبه 

  محصص مهسا – 96کنکور ارشد  31مصاحبه با رتبه 

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

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

   صادق فالح – 59 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 

  95شناسی رواندکتری سراسری نکور ارنامه رتبه های برتر کک 

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/sourmehinterview
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/sarasariarshadinterviews/esfandiyariinterview
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/MohassesInterview.aspx
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
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  97شناسی روانکارشناسی ارشد سراسری منابع موثق کنکور 

  97 تخصصی روانشناسیدکتری سراسری منابع موثق کنکور 

 97 شناسی وزارت بهداشتمنابع کنکور کارشناسی ارشد روان 

 

 

 

 با ماهای تماس راه

 3 واحد - 4 پالک - نوروز کوچه - نظری از تر پایین - فروردین 1٢ خیابان - انقالب خیابان - تهران: آدرس 

 1314693954: پستی کد 

 16 تا 9 ساعت پنجشنبه ، 9 -19 ساعت شنبه4 تا شنبه ------(  0٢1)66475618-٢0:  تلفن 

 (ساعته٢4)  0٢1664756٢0 سامانه :پیامک 

 گرام:تل https://t.me/kayhanravan_ir  

 ایمیل :info@kayhanravan.ir 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/manabe2
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
https://t.me/kayhanravan_ir
mailto:info@kayhanravan.ir
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