
 مقدمه

شننس یننخص و مهنن ور  اسنن   ه ی روانترین دروس در مجموعه دروس رشنن هترین و اسنن یننخصیکی از محبوب "شننس یننخص تنن  نن  روان"درس 

کتری مهنننن ور  و دو دکتری رشنننن ه وزارت به اشنننن ر ک رشننننس یننننخص ارشنننن  ب لینص شننننس یننننخص روانو دکتری این درس در کسکور ک رشننننس یننننخص ارشنننن  

گیرد و همین نهنننن ن دهس   اهمی  ب سی  بننننلل بر مب لی  ن برای سننننواا  رار میمورد وزارت علوم شننننس یننننخص تخ ننننمننننخص مجموعه روان

 ب سی شس س ن اس   درص  رتبهروان
ً
درص  اس  و برای رسی ن به این ح  از  65ه ی برتر هر سه کسکور ذکر ش   در این درس غ لب 

 توسنننل دو ک  ب روانی تننن  ننن   اسننن  که غ لزظریه 20ب ش از ی ب ر ی چس  بنننللر زی زمس  مب ل ه
ً
شنننس ینننخص تننن  ننن     بننن  و ب 

 شود  همچسین شولتس پوشش داد  می

کسکور ک رشننننننننس یننننننننخص ارشنننننننن  این درس در سننننننننواست  % 100دهی عجیی و ب  پوشننننننننش 95از کسکور شننننننننس یننننننننخص تنننننننن  نننننننن   ک ه نرجزو  روان

درص   90د به کسکور دکتری زیز ب  پوشش دهی ببی ری از داوطلب ن را جلی کرد و ب  ورو  یاع م د ویژ ر 96شس یخص وزارت به اش  روان

   بس اع م د اسننننن   
ً
اد ی مهننننن ور  زیز نهننننن ن داین جزو  در کسکور ه ی رشننننن هسنننننواست کسکور دکتری نهننننن ن داد برای این کسکور زیز ک مت

 ی یک کسکورر به سواست پ سخ ده   تواز  در ح  رتبهمی
 

 و هشتم هفتمتغییرات ویرایش 

   بس اطمیس ن این مجموعه به سواست کسکوره ی 
ً
 غییرات چهمگیر م  را از ایج د ر ک رشس یخص ارش  و دکتری  97و   96پ س  هی ک مت

تر مه ی ک غییرا ی در ویرایش هف م اعم ا ش : بهیسه س زی حجم جزو  ب  حذف مب لی و  ب ر ام  ب  این ح ازی ز کرد جزو  بیدر 

س  هم   ب»چرا که در کس ر ج م ی  و م ن ی ر بس ی جزو   ه  و بهبود وض ی  زگ رشخص و صفحهبس یمتن و جمله س زی ضروریر  روان

 97 سواست کسکور همچسینر در ویرایش هف م ی درجه یک اس   سومین ویژگی مهم و اس یخص یک جزو « بودن مب لی برای داوطلی

توسل  ه ی ازج م ش  برریخص پس ازدر ویرایش هه مر اس    مجموعه ا زود  ش  به به همرا  پ سخ  هریحی ک رشس یخص ارش  مه ور  

   ش ه ی این جزو  ا زود زظریه به مجموعه گل اش  ینارگ ز بمص زظریه ر مه وران گرو  روی سواست کسکوره ی دکتری وزارت علوم

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای  زکه این مجموعه را ب  اطمیس ن مب ل ه کسی ر به موارد زیر توجه زم یی : 

ب لینص وزارت  14)از جمله مریم بی طر  ن رتبه شس یخص و مه ور  ک رشس یخص ارش  و دکتری روانه ی برتر این مجموعه توسل رتبه 

کسکور دکتری روانهس یخصر پریب  ر یعیر  17ح رتبه به اش ر زیکو   ضخص زژاد دانشجوی ارش  مه ور  دانهگ   تهرانر    ی  ت 

 ش   اس   تهیه ( شس یخص دانهگ   ترب   م رس و    دانشجوی ک رشس یخص ارش  روان

 اس   98 کور کسدر ر مص تک یبه رتبه)از جمله شم ( این مجموعه ابزار اصلی ک ه ن برای رس ز ن دانشجوی ن خود  

 رض ی  بخش و   بس اطمیس ن بود  اس    3این مجموعه در سسجی کیفی  
ً
 کسکور اخیر ک مت

 به روز رس نی ش   اس  98برای کسکور ارش  این مجموعه در کس ر دیگر مجموعه ه ی ک ه نر ب  د   زی دی  

 کس   ت ن کمک میسواست طبقه بس ی ش   ب  پ سخ  هریحی وجود دارد که به خودسسجی راین مجموعه در پ ی ن هر   س   

   گیردمیمورد ب زبینص و ویرایش  رار هر س له این مجموعه در کس ر دیگر مجموعه ه ی ک ه نر  
 

یح و ریزی صحک رگیری یک برز مهدر پ ی ن ضمن دعوت از همه شم  دوس  ن به اس ف د  از روش مب ل ه علمص و د یق و همچسین به 

  بس اطمیس ن برای رسی ن به ه قی ش یب هر  م دگی خود را برای شنی ن زظرات و پ هنه دات ارزشمس  شم  عزیزان برای هرچه بهتر 

  کسیم ه یی که م  لق به همه شم س ر اعتم میکردن مجموعه
 

 برای همه شم  عزیزان ب   رزوی تو یق  

 کیهانمشاوران گروه   

 شس یخص و مه ور  ک ه نمرکز خ م ت روانتح  زظ رت 





 

 

 

 کیهان ی آموزش یمجموعهرباره د

 عتمه  ه ی تهرانر شهی بههتصرشس یخص و مه ور  ارش  و دکتری دانهگ  گرو   موزشخص ک ه ن متهکس از    ادی از رتبه ه ی برتر روان

 در زمیسه کسکور ارش  و دکتری مجموعه روان
ً
 شس یخص و مه ور     لی  دارد  و     اس  که صر  

  ریزیر مجموعه جزوات   بس اطمیس نر  یلم ه ی  موزشننننننننننننخص ب  اسنننننننننننن تی  برتر شنننننننننننن مس اراوه خ م ت مهنننننننننننن ور  و برز مهه ی ک ه ن    لی

 ه ی  موزشخص ب  کیفی  اس   شس ختص به دانشجوی ن و برگزاری کتسشس یخصر اراوه خ م ت روانروان

  کس  ن    لی  میگرو   موزشخص ک ه ن تح  زظ رت مب قیم مرکز خ م ت روانهس یخص و مه ور  ک ه 

  ک ه ن در هیچ کج ی کهننننننننننننور شنننننننننننن به ای ز ارد و تم م خ م ت و مح ننننننننننننوست  ن  قل از خود مرکز ک ه ن به شننننننننننننیو  ایسترزتصر تلفنص و

 حضوری   بس دری    اس  

 ه توجهص از رتبه ی علمص مهنننننننننننن ور  و برز مه ریزی و همچسین جزوات   بس اطمیس نر هر سنننننننننننن له    اد   بس به لبف به ک رگیری از روش

  تهران به طور ک مس ب لینص دانهنننگ  94زفر از ورودی ه ی  3شنننس ینننخص از می ن ک ه نی ه  بود  از   به طور م  ا کسکور ارشننن  روان 100ه ی زیر 

تنه  برخی عمومی و ب لینصر  7و  6سم زه ابراهیم زژاد رتبه ب لینص و عمومی و همچسین  2حتجی ن رتبه امیر هم یون  از  و امب ا همک ه نی بود 

 از   به طور ک مس ک ه نی بود که  هبتس شس یخص و مه ور  ر مص کسکور ک رشس یخص ارش  و دکتری روانتکه ی از رتبه

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود  از خ ب  رد( برگزار می جلب ت به دو شکس رایگ ن ) قل یک ب ر در س ا( و تخ مخص )ب  یک مه ور به 

 اخ   صخص )یک مه ور و یک دانشجو در هر جلبه( برگزار می 
ً
 شود  جلب ت به دو شکس تلفنص و حضوری و صر  

 شود  جلب ت به شکس زیم س ع ه و یک س ع ه )به از خ ب دانشجو( برگزار می 

  صخص اش دارد  هر دانشجوی ک ه نی یک پروز   مربوط به اطتع ت خود ززد مه ور اخ   

  جلبه مه ور  تخ مخص کسکور ارش  و دکتری در گرو   موزشخص ک ه ن برگزار ش   3000ب ش از  96در س ا 

  جلبه مه ور  تخ مخص در گرو   موزشخص ک ه ن برگزار ش   اس    14000ت  کسون ح ود  92از س ا 

 رتبه برتر هم -در ک ه نر مه ور هر رش ه )روانهس یخص 
ً
 مبلل اس   مه ور (ر الزام 

ً
 ن رش ه اس  و بر  ن  زمون ک مت

 ود  شننشننود و سننرس در دپ رتم ن مهنن وران ت ننویی میه ی علمص و تجربی اسنن خرام میروش ه ی برز مه ریزی و مهنن ور  ک ه نر از ی   ه

 ایسج  از  زمون و خب  خبری ز ب   

 برد  این   رت از خ ب دانشجو را ب س میبرد که ک ه ن از حضور چس ین مه ور تخ مخص )رتبه ه ی برتر( بهر  می 

  سه طرح ویژ  م ف وت ب  شرایل م ف وت اراوه کرد  اس    ر98 ک ه ن برای داوطلب ن کسکور 

 شود  تم م جلب ت مه ور  ک ه ن تح  زظ رت مه وران ارش  )   ی ن  تح و زیک منش( ک ه ن برگزار می 

   و ی(  ب هننننننترر در طرح امک ن  داشننننننتن م ه زه یک جلبننننننه مهنننننن ورVIP  در زمیسه م یری   ردیر ازگیز ر اسننننننترس و     ب  مهنننننن وران ارشنننننن )

 ک ه ن  راهم اس   

    هزیسه جلب ت مه ور  در ک ه ن مب بق زرخ م وب عمومی اس 

 

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

  



 

 

 

 در دزب ا رای کسکور بم  نهننننننننن ن داد  داوطلب نی که ه ف مشننننننننن   و محکمص  یتجربه (1
ً
ز ارز ر م موس

ت ن را کسیم اوا از همه ه فرسننننننننننس   پس پ هنننننننننننه د میزمصهم و گ هی حتص به خل پ ی ن شننننننننننوز  میکردن اه اف خود دچ ر مهننننننننننکس 

 میشنننننننننننننرک  کسی ر چه رتبه ای را در این کسکور دزب ا می کسی  و چرا ر در این کسکور چرا میخواهی  روشنننننننننننننن کسی   
ً
ه ک دازی ح م 

ای گذاری ی نص ه ف SMARTگذاری ه فکسی    smartگذاری س ا و یک س ا  یس   ت ن ه ف 5ب ش   پس برای  SMARTه ف ب ی  

( و دارای مح ود  Realistic(ر وا ع ب س زه )Attainable(ر   بس دسنننننننننننننتی بی )Measurable(ر   بس از از  گیری )Specificکه مشننننننننننننن   )

 تر وت ن در ک ه ن گف  و گو کسی  ت  به شنننننم  در روشنننننندر این زمیسه ب  مهننننن ور تخ نننننمنننننخص( ب شننننن   Time-boundedزم نی مشننننن   )

 ت ن کمک کس   محکم تر کردن اه اف

سر جزو  ت ن )کت ت ن مش   کسی : مس بع مورد اس ف د ه فریزی ی نص دو چیز را برای رسی ن به برز مه (2

ارد شننروچ چس ان سننسگینص دیک برز مه ریزی صننحیح زه ت ن! ی را  اسنن ف د  از این مس بع برای رسننی ن به ه ف مبلوبو     ( و زقهننه

ی   ج  ب ی  شنننننروچ کس ازی  از کشنننننم  را به ه    ن زرسننننن ز   بب  ه ر ر تن زم نر که اسننننن  زه خیلی سنننننبک و  که زود خبننننن ه ت ن کس 

رز   بی خودش ن ک ر را پ ش میه ی ت مخص و بر اس س میس و عت هگیرز  و ب  برز مهریزی را ج ی زمصببی ری از داوطلب ن برز مه

 اطتع ت ام  شنننننننننم  ب  توجه به ایسکه یک جلبنننننننننه
ً
ی رتبه سزم را ازی برز مه ریزی رایگ ن برای تهیه خری  پک ک مس جزوات داری ر ح م 

ی م  ادامه دادن جلبنن ت مهنن ور  به شننکس دوهف گی ی  م ه زه اسنن  ت  ی برز مه ریزی دری    کسی   توصننیهبرتر کسکورت ن در زمیسه

 یک زظ رت ک فی برا عملکردت ن از سوی یک مرجع م خ   بیرونی دری    کسی   

 بر ه    ن م مرکز کسی   و تص به جلبننن ت : ح س که و   عمس کردن  را رسنننی  ر ذهس  ن را  (3
ً
ک مت

گذاری ه ی بلس م ت و چس  م هه ک ر مهننننننن ور شنننننننم  اسننننننن  و شنننننننم   قل سزم اسننننننن  که ه ف یی  ب ی  ب ازی  که مهننننننن ور  ک ه ن می

 م مرکز بر برز مهم ه زه-ه ی دوهف گیبرز مه
ً
ی داری  در ت ن ب شنننننننی  و هر سنننننننوا ی ج ری ت ن را ب  بهترین کیفی  اجرا کسی   پس ک مت

 ت ن مبرح کسی   جلب ت مه ور 

: مسظورر داشنننننتن یک سنننننری ابزار برای مق بله ب  خبننننن گیر ز امی یر و سننننن یر موانع بیرونی و درونی  (4

به شنننم  هم  مهننن ورت نت ن اسننن   روش مب ل ه صنننحیح را ب ازی  )در اززه ی جزوات هبننن  و در صنننورت زی ز ه فبرای رسنننی ن به 

ی همهه ی م یری  اسننننننننننترس و تمرکز  شننننننننننس  ب شننننننننننی   ب ازی  کی ب ی  مرور کسی  ت  مب لی از ذهس  ن زرود   (  ب  روشده موزش می

  اینه  را مه ورت ن به شم  خواه  گف  

 ی: از مب ل ه مس بع پراکس   پرهیز کسی   مب ل ه منسنننننننننننننجم یکی دو مسبع خیلی بهتر از مب ل ه (5

ی پ ش رو و مو قی  داوطلب نی که پ هننتر از بخش جزو ه ی اطمیس نسننسجیب  توجه به کیفی اسنن   مخ لف  مسبع  6-7 یراکس  پ

 به مبیرت ن اع م د کسی   کسیم که از ر از شم  م رازه دعوت میاین مجموعه اس ف د  کرد 

ت ن و دانشنننننننننننننخص را که از وخ ه ای ر بررینننننننننننننخص و ارزی بی کسی   بب سی  در جه  درسنننننننننننننتص حرک  : م ام خودت نر مس بع (6

ریزی ک ه ن در کس ر جلبننننننن ت مهننننننن ور  تخ نننننننمنننننننخص اسننننننن ف د  از د تر برز مهکسی ر ی  زی ز به  غییر روش ک ر در برخی موارد داری ر می

 کس   ی برتر کسکورت ن به شم  در این زمیسه کمک میک ه ن ب  رتبه

اریم که م  در ک ه ن ب ور دروزگ ر واگذار کسی   ی تش کسی  و زتیجه را به گردازس  : سننننننننننننن   ت (7

شنننننننننننود و ب هود  ی در را  رسنننننننننننی ن به ه فی ارزشنننننننننننمس ر گم زمصزهجری ن دارد و هیچ تتش صننننننننننن د  حی ع دسزه طر بزرگر این ع لم در 

 ت ن را پ ش ببری   ک ه نیر مب ل  تکسیم ب  اع م د به این زیروی ز ب   از شم  دعوت می
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 روانشناسی وجودي -فصل هجدهم: رولو می 
 

پزشکان انشناسان و رواولین روان. یرکگارد، فردریش نیچه، مارتین هایدگر، ژان پل سارتر، و سایر فیلسوفان اروپایی ریشه داردشناسی وجودي در فلسفه سورن کیروان
شناسی سال، مهمترین سخنگوي روان 40یش از ببراي مدت . شدندوجودي نیز اروپایی بودند و لودویک بیزوانگر، مدارد باس، ویکتور فرانکل و چند تن دیگر را شامل می

 . بودوجودي در ایاالت متحده، رولو می 
ی کردن آنها با نف. دهندمواجه شوند، و در جریان گریختن از آن، بیشتر آزادي خود را از دست می خودشانباور داشت که خیلی از آدمها، جرأت ندارند با سرنوشت  می

معنایی و دهند و دچار احساس بییستند از دست میکآنها که تمایلی به انتخاب کردن ندارند، آگاهی خود را نسبت به اینکه . گریزندآزادي خودشان، از مسئولیت نیز می
 . شوندمیبیگانگی 

 
 پیشینۀ وجودگرایی

یرکگارد مانند وجودگرایان بعدي، بر توازن بین آزادي و کی. یرکگارد فیلسوف و عالم الهیات دانمارکی ریشه داردهاي سورن کیوشتهشناسی وجودي نوین در نروان
با این حالت کسب آزادي و مسئولیت، . کننداعمالشان، آزادي عمل کسب میافراد از طریق گسترش دادن خودآگاهی و بعد با پذیرفتن مسئولیت . مسئولیت تأکید کرد

اما کار . کنندیابند که در نهایت مسئول سرنوشت خودشان هستند، سنگینی آزادي و عذاب مسئولیت را تجربه میوقتی افراد درمی. آیدبه بهاي اضطراب به دست می
 . هایدگر به ترویج فلسفه وجودي در قرن بیستم کمک کرد دو تن از فیلسوفان آلمان، فردریش نیچه و مارتین

 
 وجودگرایی چیست؟
اول اینکه وجود . شودعناصر مشترکی یافت می کنند، اما در بین اغلب متفکران وجوديهاي مختلف تعبیر میشناسان، وجود گرایی را به شیوهگرچه فیلسوفان و روان
. مخالف است عیناز  ذهنه، وجودگرایی با جداکردن دوم اینک. تغییر داللت داردن یا شدن است؛ جوهر بر مادة بیوجود به معنی پایدار شد. مقدم بر جوهر است

ها ها را به دستگاهوست داشتند انساناز سوي دیگر او از کسانی که د. گیرند، مخالف بودن را فقط به صورت موجود متفکر ذهنی در نظر مییرکگارد با کسانی که انساکی
گرایان معتقدند در نهایت هر یک از ما در قبال چهارم اینکه، وجود. شان هستندي زندگیها در جستجوي معنی براسوم اینکه، انسان. ا اشیاء تبدیل کنند، انتقاد میکردی

 . ضد نظري هستند اصوالًپنجم اینکه، وجودگریان . آنچه هستیم و آنچه که خواهیم شد مسئولیم
 

 مفاهیم اساسی
 :است دنیا و نیستی-در-دو مفهوم اساسی وجودگرایی، هستی

 دنیا -در -هستی ●
. توان آن را شناختاز دیدگاه خود فرد بهتر می از نظر آنها، انسان در دنیایی وجود دارد که. کنندوجودگرایان براي شناختن انسان رویکرد پدیدار شناختی اختیار می

افراد زیادي به . شودیمدنیا نوشته  -در -یبه صورت هست معموالًشود که به معنی وجود داشتن در دنیا بیان می Daseinی وحدت اساسی فرد و محیط با واژه آلمان
ر بیگانه نظکنند از دنیاي که به ا اینکه احساس میآنها یا تصور روشنی از خودشان ندارند ی. شوندخاطر بیگانگی از خود یا از دنیاي خودشان دچار اضطراب و ناامیدي می

 . اندرسد، منزوي شدهمی
ها سه شکل همزمان انسان. دار و بیگانگی با خود اصیلفردي معنیشود: جدایی از طبیعت، فقدان روابط میانبیگانگی بیماري عصر مدرن است و در سه زمینه آشکار می

 کنند:نیا را تجربه مید -در -هستی
  umwelt یا محیط 
 mitwelt دیگران یا روابطمان با 
 Eigenwelt یا روابط با خودمان . 

شناسی و وید، با تأکید آن بر زیستنظریه فر. دنیاي اشیا و اوضاع و احوال است، و حتی اگر آگاهی نداشته باشیم باز هم وجود دارند )Umwelt( ارتباط با محیط
 . پردازدمی umweltبه  عمدتاًغرایز؛ 

ها باید با انسان. کنندزندگی می mitweltستند، یعنی آنها در دنیایی که دیگران نیز در آن ه. کنندزندگی نمی umweltها فقط در اما انسانارتباط با دیگران: 
 . مردم به عنوان مردم، نه اشیاء، رابطه برقرار کنند
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مان به عنوان انسان و پی بردن به معنی آگاه بودن از خود Eigenwelt زندگی کردن در. به رابطه فرد با خودش اشاره دراد ):Eigenweltارتباط با خودمان (
، و umwelt ،mitweltلم، به طور همزمان در افراد سا. کنیم، کیستیمبه این موضوع است که وقتی با دنیاي اوضاع و احوال و دنیاي افراد رابطه برقرار می

Eigenwelt کنند و از معنی تمام این تجربیات آگاهی عمیق دارندشوند، با دیگران به عنوان انسان رابطه برقرار میمیآنها با دنیاي طبیعی سازگار . کنندزندگی می . 
 نیستی ●

 سیر بهممرگ تنها . انجامداین آگاهی به نوبه خود به وحشت از نیستی می. کندنیا آگاهی از خود به عنوان موجود زنده و پدیدار شونده را ایجاب مید -رد -هستی
افراد  معموالًترس از مرگ یا نیستی . وبرو شوندشود که افراد با احتمال مرگ خود ردارتر میزندگی زمانی پرشورتر و معنی. ترین مسیر استنابودي نیست، بلکه بدیهی

ما از «به قول می . ندز زندگی برداشت کمتري کنکند تا به صورت دفاعی زندگی کنند و در مقایسه با زمانی که با مسئله نیستی خودشان مواجه شوند، ارا تحریک می
گزینه سالم این است که با . گریزندتی میاز وحشت نیس ها به بهاي وجود محدود،بنابراین انسان. »کنیمترسیم و بنابراین، هستی خودمان را چروکیده مینیستی می
نظریه وجودي به تالش فرد براي آگاه شدن از تجربیات زندگی و رسیدن به انسان . تی استشدنی هسپذیري مرگ مواجه شویم و دریابیم که نیستی جزء جدااجتناب نا

 . شودکامل مربوط می
 

 اضطراب
حالت ذهنی «می اضطراب را به صورت . وندممکن است نابود ش اندهایی را که به آن مرتبط کردهن و ارزششوند که بدانند وجودشاافراد زمانی دستخوش اضطراب می
آزادي بدون اضطراب . انجامده اضطراب میبکسب آزادي ناگزیر . تعریف کرد» تواند تبدیل به نیستی شودیمتواند نابود شود و او آگاه شدن فرد از اینکه وجودش می

 . رنجور باشدهنجار یا روانتواند بضطراب میا. تواند بدون آگاهی از امکان آزادي وجود داشته باشدمیناضطراب نیز  تواند وجود داشته باشد،نمی
 

 اضطراب بهنجار
توان در سطح شود و میمتناسب با تهدید است، سرکوبی را شامل نمی«ه اضطراب بهنجار اضطرابی است ک. تواند از تأثیرات اضطراب در امان باشدهیچکس نمی

اب بهنجار کند و در هر مرحله دستخوش اضطرهایشان تغییر میرسند ارزشسالی میزمانی که افراد از نوباوگی به بزرگ» . رو شدبه صورت سازنده با آن روبه هوشیار
 . شودمی
 

 رنجوراضطراب روان
واکنشی که با تهدید «رنجور اضطراب روان. دهدشود، به هر کسی دست میهاي فرد تجربه میهدید شدن ارزشهاي رشد یا تاضطراب بهنجار، نوعی که در دوره

درحالیکه اضطراب بهنجار زمانی . »شودانعت از فعالیت و آگاهی کنترل میشود و با انواع ممهاي تعارض درون روانی را شامل میبی یا سایر شکلنامناسب است سرکو
 . ها به عقاید تبدیل شده باشندشود که ارزشرنجور زمانی تجربه میباشند، اضطراب روان ها تهدید شدهشود که ارزشاحساس می

 
 گناه
 . مطابقت دارد Eigenwelt، وUmwelt ،Mitwegtدنیا، یعنی  –ر د -می سه نوع گناه وجودي را مشخص کرد که هر یک با سه شکل هستی  
یعنی از  اي از طبیعت،هفرآیندها به طور ن انسانبا پیشرفت تکنولوژي تمد. شوددنیا ناشی می -رد -ارتباط دارد از ناآگاهی فرد از هستی Umweltگناهی که با  

Umwelt از آنجایی که این نوع گناه نتیجه جدایی فرد از . یشرفته شایع استشود که در جوامع پاین بیگانگی به نوعی گناه وجودي منجر می. دور می شوند
  .نیز به آن اشاره کرد؛ مفهومی که به مفهوم تنگناي انسان اریک فروم شباهت دارد گناه جداییطبیعت است، می با عنوان 

توانیم دیگران را از دید خودمان درك کنیم و هرگز ما فقط می. شودناشی می Mitweltدومین نوع گناه از ناتوانی ما در درك کردن دقیق دنیاي دیگران یا  
توانیم بدون خطا نیازهاي دیگران را چون نمی. کنیمبراین برخالف هویت واقعی آنها رفتار میبنا. توانیم دربارة نیازهاي آنها قضاوت درستی داشته باشیمنمی
اي دستخوش آن شود که همگی تا اندازهکفایتی به گناهی منجر میبنابراین این احساس بی. کنیممی کفایتیاحساس بیمان با آنها بینی کنیم، در روابطپیش
 . شویممی

یگر، این گناه به رابطۀ ما با خود دبه عبارت . شودتحقق بخشیدن به آنها مربوط می سومین نوع گناه وجودي به انکار استعدادهایمان یا به ناکامی ما در 
Eigenwelt عقدة دآور مفهوم این نوع گناه یا. هایمان را تحقق بخشیمتوانیم تمام استعداداین گناه نیز همگانی است، زیرا هیچ کدام نمی. شودمربوط می

 . مزلو، یا ترس از بهترین بودن استیونس 
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 قصدمندي

دهد و امکان ساختاري که به تجربه معنی می. گیرداس آنها صورت میاي اشاره دارد که، انتخاب براسگیري به ساختارهاي زیربناییتوانایی انتخاب کردن یا تصمیم
مندي قصد. کرد استفاده» منديقصد«عین از اصطالح می براي پر کردن شکاف بین ذهن و . شودنامیده میقصدمندي دهد گیري دربارة آینده را به افراد میتصمیم

 . است هوشیارمندي ناگاهی قصد» . ینیم و درك کنیمدهد دنیاي بیرونی، یعنی، عینی را ببما امکان میساختار معنی که به ما یعنی ذهن «عبارت است از 
 
 راقبت، عشق، خواستم

. تفاوتی استي فعال و ضد بیرآیندفمراقبت . همنوع، همدلی کردن با رنج یا شادي، گناه یا شفقت اوست مراقبت کردن از کسی به معنی پذیرفتن آن فرد به عنوان
حضور دیگري و تأیید کردن ارزش  خوشحالی از«عشق، . مراقبت با عشق برابر نیست، اما منبع عشق است. »حالتی است که به موجب آن، چیزي اهمیت دارد«مراقبت 

یت سازمان دادن خود به طوري که حرکت در قابل«خواست . د داشته باشدوتواند وجبدون مراقبت، عشق نمی. »ه ارزش و رشد خود شخص استو رشد آن فرد به انداز
 . »جهتی خاص یا به سمت هدفی خاص صورت گیرد

 
 وحدت عشق و خواست

وقتی که کودکان به دنیا . جدایی عشق و خواست دالیل زیستی وجود ندارد براي. بردبندي ناسالم عشق و خواست رنج میمی معتقد بود که جامعه مدرن از تقسیم
، به صورت زیستی از طریق تغذیه شده ارهوشینیازهاي ما بدون تالش «. یکی هستند Eigenwelt، و خودشان Mitwelt، مادرشان Umweltآیند، با جهان می

آشکار » نه«کند، خودش را به صورت مخالفت یا اولین بعداً زمانی که خواست شروع به رشد می. است» آري«این اولین آزادي، اولین . شوندبا پستان مادر، ارضا می
 . رداین نه را نباید به صورت اظهاري علیه والدین در نظر گرفت بلکه باید آن را به صورت مطالبۀ خود قلمداد ک. سازدمی

هر دو مراقبت را در . دن استبراي یک آدم پخته، عشق و خواست به معنی به فکر کسی بو. کنیم می معتقد بود، تکلیف ما این است که عشق و خواست را متحد
 . ل داللت دارند و هر دو نیازمند مسئولیت هستندکنند، هر دو بر عمبردارند، هر دو انتخاب را ایجاب می

 
 انواع عشق

 . روس، فیلیا، و مهرورزيچهار نوع عشق را در سنت غرب مشخص کرد: میل جنسی، امی . عشق چیزي بیش از میل جنسی است، اما میل جنسی نوعی از عشق است
 میل جنسی -1

میل جنسی نیروي تولید مثل . نسی ارضا کردهاي دیگر آزاد کردن تنش جتوان آن را از طریق آمیزش جنسی یا روشمیل جنسی نوعی کارکرد زیستی است که می
ر دوران باستان میل جنسی درست مثل خوردن می معتقد بود که د. منبع شدیدترین لذت و فراگیرترین اضطراب انسان استبخشد و است، سایقی که به نژاد تداوم می

اي که میل جنسی آکنده از گناه و اضطراب از دوره می خاطرنشان ساخت که جامعه. ساز شده استدر عنصر نوین، میل جنسی مشکل. شدو خوابیدن، مسلم انگاشته می
 . رفت که گناه و اضطرابی به همراه ندارد اي پیشسمت دوره بود به

 اروس -2
اروس . شودام با فردي عزیز آفریده میاروس میل روانی است که از طریق پیوند بادو. شودمیل جنسی نیازي فیزیولوژیکی است که از طریق آزاد شدن تنش ارضا می

اروس بر مراقبت . ذت استلس میل به برقراري وحدت بادوام است؛ میل جنسی میل به تجربه کردن ارو. عشق ورزیدن است؛ میل جنسی تحریک کردن اندامهاست
 . و عطوفت استوار است

 فیلیا -3
حالت ترین فیلیا، دوستی در ساده. اي از فیلیاستدوستان همیشگی، نمونه برادر یا بین-پرورش عشق تدریجی بین خواهر. یعنی، دوستی صمیمانۀ غیرجنسی بین دو نفر

 . است
 مهرورزي -4

ورد؛ محترم شمردن دیگري، عالقه به رفاه او بدون هرگونه نفعی که بتوان از آن به دست آ«. ورزي نیاز داردگونه که اروس به فیلیا وابسته است، فیلیا به مهرهمان
هاي طرف مقابل وابسته نیست بلکه که به رفتارها یا ویژگیمعنوي است  نوعی عشق. مهرورزي عشق نوعدوستانه است. »طرفانه، مانند عشق خدا به انسانعشق بی

 . نامشروط است
 

 آزادي و سرنوشت
 . ا سرنوشت نیز هستاین ترکیب مستلزم دفاع از آزادي فرد و روبرو شدن ب. ترکیب چهار نوع عشق، به ابراز وجود و تآیید طرف مقابل نیاز دارد
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 تعریف آزادي
. ی بعدها سرنوشت نامید، مترادف استمدر این تعریف با آنچه » تعیین شده«کلمه . این موضوع است که او موجودي تعیین شده است آزادي قابلیت انسان براي دانستن

آزادي . دتوانند باشنه این تغییرات چه میآزادي امکان تغییر کردن است، گو اینکه امکان دارد فرد نداند ک. شودبنابراین، آزادي از آگاهی سرنوشت فرد حاصل می
 ». کند مستلزم قادر بودن در پرورش دادن احتماالت مختلف در ذهن است، هر چند فعالً معلوم نباشد که فرد به چه صورتی باید عمل«
 

 انواع آزادي
 . شوداولی آزادي وجودي، و دومی آزادي اساسی نامیده می. می دو نوع آزادي را مشخص کرد: آزادي عمل و آزادي بودن

آزادي وجودي، آزادي عمل کردن طبق . کی دانستشناسی وجودي یمی تأکید کرد که آزادي وجودي را نباید با فلسفۀ وجودي یا روان: وجوديآزادي  .1
 . کندهایی است که فرد میانتخاب

دي می موار. کندتر میي اساسی را مشکلرسد که آزادي وجودي، آزاددر واقع، گاهی به نظر می. کندآزادي عمل، آزادي بودن را تضمین نمی: آزادي اساسی .2
دهد تا با رومیت از آزادي به افراد امکان میشاید حبس انفرادي یا مح. گفتندخود سخن می» آزادي دورنی«از زندانیان اردوگاه اسرا را نقل کرد که با اشتیاق از 

 . ي بودنآزادي اساسی، یعنی آزاد. رو شوند و آزاديِ بودن کسب کنندسرنوشتشان روبه
 

 تعریف سرنوشت
این مقصد ما، پایانۀ ما، . عنی از پیش مقدر شده یا محکوم شده نیستسرنوشت به م. »دهدرا تشکیل می زندگی هايداده شدهها و توانایی هایی که الگوي محدودیت«

ما . دهد با سرنوشتمان مواجه شویم و به چالش با آن برخیزیممیما درون مرزهاي سرنوشتمان، قدرت انتخاب کردن داریم، و این آزادي به ما امکان . هدف ماست
بگیریم چگونه پاسخ دهیم، و چگونه با  اما میتوانیم تصمیم. را باطل کنیم؛ قادر نیستیم آن را پاك کنیم یا چیز دیگري را جایگزین آن نماییم توانیم سرنوشتماننمی

یض نیستند، بلکه تناقض طبیعی زندگی د بود که آزادي و سرنوشت، مانند عشق و نفرت، یا مرگ و زندگی، ضد و نقمی معتق» . توانایی هایمان زندگی را سپري کنیم
 . تناقض این است که آزادي نیروي حیات خود را به سرنوشت، و سرنوشت اهمیت خود را به آزادي مدیون است. هستند

 
 قدرت اساطیر

. وج خود رسیدبه ا فریاد اساطیربا عنوان او  ها در کتابها دلمشغول بود و دلبستگی او به اسطورها بر افراد و فرهنگهمی چندین سال به تأثیرات قدرتمند اسطوره
از انسانها . کنندي مشکالت شخصی و اجتماعی تأمین میي هستند که توجیهاتی را براهوشیارو نا هوشیارهاي عقیدتی و اساطیر باورهاي غلط نیستند، بلکه آنها نظام

آنها براي سرزنده «سازد؛ هایی هستند که جامعه را متحد میاساطیر داستان. اندشان معنی دادهگیهاي گوناگون به وسیله اساطیر به زنددوران باستان و در تمدن
 . »معنی، ضروري هستندنگهداشتن روحمان و معنی تازه دادن به ما در دنیاي پر دردسر و اغلب بی

کنند حاکم گرایانه است، و در این سطح، واقعیت بر افرادي که ارتباط برقرار میسطح اول، زبان واقع. کننداد در دو سطح با یکدیگر ارتباط برقرار میمی معتقد بود افر
 . گیرد و در این سطح، کل تجربه انسان از ارتباط مبتنی بر تجربه مهمتر استارتباط در سطح دوم از طریق اساطیر صورت می. است

هایی به تصاویر ذهنی ستند؛ آنها راههجمعی است که: اساطیر الگوهاي کهن الگویی درتجربۀ انسان  هوشیارمفهوم اساطیر می از این نظر شبیه نظر یونگ دربارة نا
 . کننددر ضمن، اساطیر مانند کهن الگوها، به رشد روانی فرد کمک می. همگانی هستند که خارج از تجربۀ فرد قرار دارند

 
 آسیب روانی

وشت خود را انکار کنند یا اساطیر خود را کنار بگذارند، هدف از بودن چنانچه افراد سرن. ناخوشی عصر نوین است -گناه نه اضطراب و -تفاوتی و پوچیبه عقیده می، بی
و مخصوصاً با  (Mitwelt)، با دیگران (Umwelt)دنیا کند با خیلی از افراد در جوامع مدرن غربی، احساس می. شونددهند و بی مقصد میخود را از دست می

 . شودي منجر میهوشیارتفاوتی و به حالت کاهش معنایی به بیاین احساس بی. بیگانه هستند (Eigenwelt)خودشان 
نی روانی مبتال هستند، افرادي که به پریشا. داشتروانی را به صورت فقدان ارتباط، یعنی، ناتوانی در شناختن دیگران و شریک کردن خود با آنها در نظر می آسیب

ابند، دهند نه براي اینکه آزادي خود را بازیرنجوري را پرورش میهاي روانآنها انواع نشانه. دهندکنند و از این رو، آزادي خود را از دست میسرنوشت خود را انکار می
شود، یا امکان دارد نسبتاً دایمی باشند و از تجربیات د میند موقتی باشند، مثل زمانی که استرس موجب سردرتوانها مینشانه. بلکه براي اینکه از آن چشم پوشی کنند

ر د -(هستی Daseinاي هستند که ر ناکامی در سازگاري نیستند، بلکه سازگاري مناسب و ضروريرنجوري بیانگهاي روانبنابراین، نشانه. اوایل کودکی ناشی شوند
 . بتواند به کمک آن محافظت شوددنیا) فرد  –
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 درمانیروان

معتقد بود که هدف درمان این است که  او. می اضطراب و گناه را اجزاي اصلی آسیب روانی در نظر نداشت، و معتقد نبود که هدف درمان باید برطرف کردن آنها باشد
ها، به رشد از آن پس، این انتخاب. ببرند که در وضعیت بهتري براي انتخاب کردن قرار بگیرند ر باالتر کند، و به آنها کمک نماید آگاهی خود را آنقدافراد را انسان

هاي روان رنجوري نشانه. شودکند از موضوع مهمتري غافل میهاي بیمار تمرکز میاو معتقد بود درمانگري که روي نشانه. شوندهمزمان آزادي و مسئولیت منجر می
هاي تر شوند، نشانهوقتی بیماران آزادتر و انسان. کننددهند که بیماران از امکانات درونی خود استفاده نمیتن از آزادي هستند و خبر از آن میروشهایی براي گریخصرفاً 
 هاي آزاد و مسئولی شوند؟تواند به بیماران کمک کند که انساندرمانگر چگونه می. رونداز بین می معموالًرنجوري آنها روان

. براي ارایه دارند در عوض، آنها فقط خودشان، انسانیت خودشان را. هاي خاصی ندارند که بتوان آنها را در مورد همۀ بیماران اجرا کردشدرمانگران وجودي فنون یا رو
. تر زندگی کنندکامل (Eigenmwelt)ي خوشان برقرار کنند که بیماران را قادر سازد از خودشان آگاهتر شوند و در دنیا (Mitwelt)آنها باید رابطۀ تک به تکی 

اي که ممکن است ا هر گرایش نظريیمی باور داشت که این رابطه به خودي خود شفابخش است و تأثیر تغییر دهندة آن از هر چیزي که ممکن است درمانگر بگوید، 
ود که درمان نوعی رویارویی انسانی ت، مهمترین ویژگی مشترك آنها این عقیده باز لحاظ فلسفی، می با کارل راجرز عقاید مشترکی داش. داشته باشد، مستقل است

 . و از پتانسیل تسهیل کردن رشد در درمانگر و بیمار برخوردار استت -است، بدین معنی که رابطۀ من
 

 ارزیابی نظریۀ می
توان عقاید می را آیا می. گیردرابطه با اولین مالك نظریۀ مفید، نمره بسیار پایینی میشناسی وجودي می در هاي می پژوهش علمی به بار آورده است؟ روانایا دیدگاه

آیا روانشناسی . هاي روشنی را بیان کند که بتوان مفاهیم اصلی آن را تأیید یا رد کردتواند فرضیهتأیید با باطل کرد؟ این نظریه به قدري درهم و نامنظم است که نمی
. شودکند؟ نظریۀ می در رابطه با این مالك، متوسط ارزیابی میسازمان دادن آنچه در حال حاضر دربارة ماهیت انسان شناخته شده است، کمک میگراي می به فلسفه

 ایجاز. ستشناسی وجودي می باز هم ضعیف ا، روانهمسانی درونیدر رابطه با مالك . نظریۀ می از نظر راهنماي عملی براي عمل کردن، بسیار ضعیف است
 . شودشناسی می در رابطه با این مالك متوسط ارزیابی میروان

 
 برداشت از انسان

. تر استتر و عمیقدهپردازان شخصیت گستریهبرداشت او از انسان از برداشت سایر نظر. می مانند اریک فروم، روشی تازه براي در نظر گرفتن اوضاع و احوال ارایه داد
ر د هوشیارمی در رابطه با موضوع نیروهاي . علیتبود تا  شناسیغایتمی طرفدار . نبود انگیزي از انسان ترسیم کرده است، اما بدبینویر غماگرچه می گاهی تص

برداشت می از انسان در بعد . شتهم موضعی میانه دا اجتماعی در برابر زیستیدر مورد عوامل تأثیرگذار . در رشد شخصیت، موضعی میانه داشت هوشیارنابرابر 
 . همتایی تمایل داردبه سمت بی هاشباهتدر برابر همتایی بی
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 هجدهمبندي شده فصل طبقه سواالت
 
 )89هدف اصلی درمانهاي مبتنی بر فلسفه وجودي دستیابی مراجع به کدام مورد است؟ (سراسري  -1
 معنویت) 4 ) خودکارآمدي 3 ) خویشتن داري 2  ) آزادي 1
 )94اسري (سریرکگارد، بر ایجاد توازن بین کدام مورد تأکید دارند؟ هاي کیروانشناسان وجودي، با الهام از اندیشه -2
 ) رسش و تجزیه4 ) عشق و نفرت3 ) طبیعت و تربیت2 ) آزادي و مسئولیت1
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  هجدهمبندي شده فصل طبقه سواالتپاسخنامه 

 
  صحیح است.» 2«گزینه  -1
 . برخاسته از فلسفه وجودي است هدف درك صحیح از خود. استداري هدف درمان رسیدن به خویشتن استگرا که برخاسته از فلسفه وجودي هاي انساننظریه در
  صحیح است.» 1«گزینه  -2

روانشناسان وجودي همچون . مورد توجه قرار گرفته است یرکگارد، پدر وجود گرایی،هاي کیترین مفاهیم وجودگرایی است، در اندیشهآزادي و مسئولیت که از محوري
 . اندمی، یالوم، ون دورزن نیز بر ایجاد توازن بین آزادي و مسئولیت تاکید کرده



 

 

 

 

 

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

 کنید:کلیک روی عکس زیر  های ویژهتخفیفو با اینترنتی برای دریافت این مجموعه به صورت 
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 : نظریه هیجان خواهی زاکرمنفصل بیست و سوم
 

می  (SSS)بطه دارد که آن را با مقیاس به نظر زاکرمن، هیجان خواهی یک صفت ارثی است که با نیاز به احساسات و تجربه هاي تازه و پیچیده و میل به خطر را
 . تحلیل عاملی استفاده می کنداز روش او . گیرند

زنان . سیت به یکنواختیحادثه جویی و هیجان زدگی، تجربه جویی، بازداري زدایی، مالل پذیري یا حساچهار مولفه ي هیجان خواهی عبارتند از: 
 . در مولفه ي تجربه جویی نمره ي باالتري نسبت به مردان می گیرند

رند به احتمال زیاد بیشتر مواد کسانی که هیجان خواهی باالیی دا. شود و با افزایش سن رابطه ي معکوس داردسالگی آغاز می  20هیجان خواهی از حدود 
اهنگ با جامعه و بی پروا در ابراز هیجان مخدر،الکل و سیگار مصرف می کنند، با سرعت رانندگی می کنند، خطرجویی جسمانی دارند و بیشتر خود محور، جسور، ناهم

از . ایی بیشتري در کنار آمدن و استرس دارندر کارکرد شناختی اشکال پیچیده و نماد ها را بسیار سریع تر از افراد کم هیجان تشخیص می دهند و توانهستند، از نظ
  .نظر مذهبی آزاد اندیش و عالقه مند به مشاغل و حرفه هاي کمک رسانی هستند

  .یرند و نگرش هاي متعصبانه دارندافرادي که هیجان خواهی پایین تري دارند انعطاف ناپذ
فرزندان اول و تک فرزند در . دارند هیجان خواهی ارثی است اما عوامل محیطی یا موقعیتی مانند سطح هیجان خواهی والدین نیز تاثیر %58آیزنک معتقد است 

 . نمرات باالتري به دست آوردند SSSمقایسه با دیگر فرزندان در آزمون 
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  مسوبیست و بندي شده فصل طبقه سواالت
 
 )91ي (دکتر خواهی زاکرمن است؟هاي هیجانموسیقی، هنر، سبک زندگی ناهمرنگ با جماعت، جزء کدام یک از مؤلفه -1
  ) تجربه جویی2  زدایی ) بازداري1
 زندگی و ماجراجویی ) هیجان4  ) حساسیت نسبت به یکنواختی 3
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 رد: ي مختلف را در هیجان خواهی مشخص کزاکرمن چهار مولفه صحیح است.» 2«گزینه  -1
 ، غواصی، سقوط آزاد)(مثل چتربازي. یجان زندگی و ماجراجویی: میل پرداختن به فعالیتهاي بدنی که سرعت، خطر و تازگی برخالف نیروي جاذبه در آنها باشده -1
 . هاي جدید از طریق مسافرت، موسیقی، هنر یا سبک زندگی ناهمرنگ با جماعتجویی: جستجوي تجربه تجربه -2
 . ازداري زدایی: نیاز به جستجوي رهایی و فعالیتهاي اجتماعی بازداري نشدهب -3
 . اراحتی و بیقراري هنگام مواجه شدن با این گونه موقعیتهابینی و واکنش نهاي تکراري، کارهاي عادي، افراد قابل پیشساسیت به یکنواختی، بیزاري از تجربهح -4
 

  



 

  

گروه آموزشی کیهان برای کنکور 

ارشد و دکتری روانشناسی چه 

 خدماتی را ارائه می دهد؟

      

  

        



 

 

 دوستان  سالم

 شرکت در کنکور کارشناسی ارشدها برای شروع مطالعات برای ترین قدمکنندهترین و البته گاهاً سردرگممیدونیم یکی از مهم

نکور های مختلف و بعضاً متناقض از منابع ک! که ممکنه با دیدن فهرستیعنی انتخاب درست منابع مطالعاتیشناسی، قدم اوله، روان

 .های مختلف دچار سردرگمی بشید. که این هم طبیعیهارشد روانشناسی در سایت
 

 :و آرامش منابع پیشنهاد شده ی کیهان رو مطالعه کنید ما به چند دلیل از شما میخوایم با آسودگی

  دانشجویان خوب زیادی مثل شما همین منابع مطالعاتی معرفی شده از طرف کیهان رو مطالعه کرده ند و به رتبه های تک

 .رقمی رسیده ند )مصاحبه هاشون رو در سایت بخونید و فیلم هاشون رو ببینید(

  اند.هتی و تهران و عالمه تحصیل کردارشد و دکتری روانشناسی دانشگاه شهیدبهشهمه مشاوران کیهان در مقطع  

  منابع معرفی شده ی کیهان رو یک نفر به شکل انفرادی معرفی نمی کنه )بر خالف سایت های دیگه( بلکه اینجا یک تیم

  اند.هستند که منابع رو بررسی کرده  از  رتبه های برتر کنکور امسال

  یفتهب! نه کتاب اضافی توی لیست باشه و نه کتاب مهمی از قلم رست و حسابی باشند و جامع و مانعمنابع باید دبه نظر ما .

 .از این جهته که چند بار بررسی کردیم

  حتماً حتماً توصیه می کنیم از مشاوره رایگان تلفنی یا حضوری کیهان )هیچ هزینه اضافی برای خط شما نداره( استفاده

کنید تا در اسرع وقت باهاتون تماس بگیریم و  اس ام اس 46122070264رو به شماره  1ن االن عدد کافیه همیکنید. 

 .براتون بذاریم 67یا  62دقیقه ای کامالً رایگان مشاوره با یکی از رتبه های تک رقمی کنکور  10تا  14یک وقت 

 دوستتون داریم. با آرامش بخونید :)  

 

 

  

http://kayhanravan.ir/fa/freecon.aspx


 دهد؟ها و جزوات و خدماتی ارائه میاز دروس کنکور چه کتاب کیهان برای هر یک

 خدمات کیهان منابع نام درس

زبان 

 تخصصی

 6ضریب 

-کتاب متون تخصصی روان

شناسی به زبان انگلیسی )تألیف 

 یحیی سیدمحمدی(

 

 جلد( 6شناسی یحیی سیدمحمدی )کتاب متون تخصصی روان

که باید از پایه فیلم آموزشی زبان مقدماتی )ویژه افرادی 

دکتر  با تدریس – (تأکید بر فهم متون تخصصی – شروع کنند

 صادق فالح

 فیلم اموزشی زبان پیشرفته )ویژه افراد با سطح زبان متوسط

با تدریس دکتر صادق  – (زنیتأکید بر موفقیت در تست –

 فالح

 کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت علوم(

 داشت(کپسول زبان )ویژه کنکور وزارت به

 کپسول زبان )ویژه رشته مشاوره(

شناسی روان

 رشد

 6ضریب 

 های رشد ولیام کریننظریه

 شناسی رشد لورا برکروان

شناسی ژنتیک دکتر منصور روان

 و دکتر دادستان

 

ترین نکات منابع شناسی رشد کیهان )خالصه مهمجزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –

 شهیدبهشتی(

با تدریس اساتید  – شناسی رشدفیلم آموزشی درس روان

 گروه

 شناسی رشدروان بندی شده ویژه درسطبقه کتاب تست

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( شناسی رشدکپسول درس روان

 

شناسی روان

 بالینی

 3ضریب 

شناسی بالینی فیرس و روان

 ترال

شناسی بالینی دکتر سعید روان

 شاملو

درمانی های رواننظریه

 پروچاسکا و نورکراس

نظریه و کاربست مشاوره و 

 درمانی جرالد کریروان

راهنمای سنجش روانی گراث و 

 مارنات

 اصول مصاحبه بالینی اتمر و اتمر

 شناسی بالینی کرامرروان

 

 کتاب روانشناسی بالینی فیرس و ترال

ترین نکات شناسی بالینی کیهان )خالصه مهمانجزوه رو

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر –شناسی بالینی فیلم آموزشی درس روان

 منشنیک

 یشناسی بالینبندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 کوتاه( وشناسی بالینی )شامل نکات کلیدی کپسول درس روان

 



 خدمات کیهان منابع نام درس

شناسی روان

مرضی و 

کودکان 

 استثنایی

 6ضریب 

 شناسی روانی(:مرضی )آسیب

 شناسی روانی آسیب

 هالجین )یا سلیگمن(

 پزشکی خالصه روان

 کاپالن و سادوک

 شناسی مرضی روان

 پریرخ دادستان

 شناسی روانی آسیب

 ساراسون

 استثنایی:

  ز بهروکودکان استثنایی

 فرمیالنی

  آموزش کودکان استثنایی

 سیف نراقی و نادری

 شناسی و آموزش و روان

پرورش کودکان 

 استثنایی دکتر افروز

 

 شناسی روانی هالجینکتاب آسیب

ترین )خالصه مهم -جلد(  6شناسی روانی کیهان )جزوه آسیب

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –نکات منابع 

 (شهیدبهشتی

 جزوه کودکان استثنایی )و اختالالت کودکی( کیهان

 –شناسی روانی و کودکان استثنایی فیلم آموزشی درس آسیب

 منشبا تدریس دکتر نیک

ی و شناسی روانبندی شده ویژه درس آسیبکتاب تست طبقه

 کودکان استثنایی

شناسی روانی و کودکان استثنایی )شامل کپسول درس آسیب

 کوتاه(نکات کلیدی و 

 

آمار و روش 

 تحقیق

 1ضریب 

 روش تحقیق:

 روش تحقیق در روان-

شناسی و علوم تربیتی 

 علی دالور

  روش تحقیق در علوم

 رفتاری حسن زاده

 آمار:

  آمار و احتماالت کاربردی

-در علوم تربیتی و روان

 شناسی علی دالور

 های آماری در علوم روش

رفتاری رمضان حسن 

 زاده

 

 دالورکتاب آمار دکتر 

 کتاب روش تحقیق دکتر دالور

ترین نکات )خالصه مهم -جزوه آمار و روش تحقیق کیهان 

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و  –منابع 

 شهیدبهشتی(

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس آمار 

 با تدریس دکتر بسطامی –فیلم آموزشی درس روش تحقیق 

 ه ویژه درس آمار و روش تحقیقبندی شدکتاب تست طبقه

 کپسول درس آمار و روش تحقیق )شامل نکات کلیدی و کوتاه(

 

 

  



 خدمات کیهان منابع نام درس

 النفسعلم

 1ضریب 

النفس از دیدگاه علم

دانشمندان اسالمی احدی و 

 بنی جمالی

شناسی شخصیت از روان

اصغر دیدگاه اسالم علی

 احمدی

 

تهیه  –ترین نکات منابع )خالصه مهم - النفس کیهانعلمجزوه 

 شده توسط دانشجویان دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

به خانم احسانی )رتبا تدریس  – النفسعلم فیلم آموزشی درس

 کنکور ارشد( 7

 النفسعلم بندی شده ویژه درسکتاب تست طبقه

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه( النفسعلمکپسول درس 

 

شناسی روان

فیزیولوژیک و 

انگیزش و 

 هیجان

 1ضریب 

 

 فیزیولوژیک:

 شناسی روان

فیزیولوژیک کریم 

 خداپناهی

 شناسی اعصاب و روان

 غدد حائری روحانی

 انگیزش و هیجان:

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان کریم خداپناهی

 شناسی انگیزش و روان

 هیجان جان مارشال ریو

 

 -هیجان کیهاان شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و جزوه روان

تهیه شده توسط دانشجویان  –ترین نکات منابع )خالصه مهم

 دانشگاه تهران و شهیدبهشتی(

شناسی فیزیولوژیک فیلم آموزشی درس روان

کنکور  1الهی )رتبه با تدریس آقای فتح –)نوروسایکولوژی( 

 ارشد(

-با تدریس آقای فتح –فیلم آموزشی درس انگیزش و هیجان 

 کنکور ارشد( 1الهی )رتبه 

شناسی بندی شده ویژه درس روانکتاب تست طبقه

 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

شناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان کپسول درس روان

 )شامل نکات کلیدی و کوتاه(
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 های ارتباطی با گروه آموزشی کیهانراه

 

 

 س مرکزآدر

  3واحد  - 0پالک  -کوچه نوروز  -پایین تر از نظری  -فروردین  16خیابان  -خیابان انقالب  -تهران 

 مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره کیهان -

 :1310263600 کد پستی 

 

 تلفن☎️ 

 02166475618 

 02166475619 

 02166475620 

o همیشه سعی کنید با هر سه خط تماس بگیرید.  

o  تلفن تان داده نشد این به معنای این است که ما همیشه در ساعات کاری در کیهان هستیم، اگر پاسخ

  .پشت خط هستید

o  در صورت شلوغ بودن خطوط، کافی است یک پیامک )حتی خالی( به سامانه پیامک ما بدهید تا در اولی

  .فرصت با شما تماس بگیریم



 پیامک�� 

 02166475620 

o  کنداین یک سامانه متعلق به کیهان است که پیامک های شما را دریافت می.  

 ایمیل ��

 info@kayhanravan.ir 

 kayhanravan@gmail.com 

 🆔تلگرام 

  :46164460174شماره 

 آیدی : https://t.me/kayhanravan 

 کانال های تلگرام��

 کنکور کارشناسی ارشد : https://t.me/kayhanravan_ir 

 کنکور دکتری : https://t.me/kayhanravanPhD 
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