
 مقدمه

شناس ی شناس ی روانی" و "روانشناس ی روانی( و کودکان استثنایی" که شامل دو بخش مجزای "آسیبیبشناس ی مرض ی)آس"رواندرس 

شناس ی در کنکور کارشناس ی ارشد سراسری بیشترین تعداد منابع مرجع را کودکان استثنایی" است، از میان تمام دروس مجموعه روان

. شودمیاین درس در کنکور، از بیش از هفت کتاب اصلی انتخاب واالت سها به خود اختصاص داده است. به طوری که در برخی سال

برای آن شوووووووووووونواسوووووووووووو ی ن ک مو ود اهمیوت  راوان ت وووووووووووو   کوا ی بر م  و  درس تخصووووووووووووتوووووووووووو ی کنکور دکتری روان 5حضووووووووووووور این درس در ب ن 

که با ( DSM5تنایی و شووووناسوووو ی روانی  کودکان اسوووو )آسوووویبشووووناسوووو ی اسووووت. جزوات سووووه  انه ی کی ان روانشووووناسووووان و دانووووو و ان روان

شووووووووووناسوووووووووو ی داشووووووووووته، حاال برای کمترین ح م ممکن همواره پوشووووووووووش دای مناسوووووووووودی از سووووووووووواالت این درس در کنکور ارشوووووووووود و دکتری روان

 گ رد. با آخر ن به روز رسانی ها در اختیار داوط  ان گرامی قرار می 97های ارشد و دکتری آزمون 
 

 تغییرات ویرایش پنجم

کی ان در جزوه های آسووووویب شوووووناسووووو ی روانی و کودکان اسوووووتثناهی ادهام شوووووده اسوووووت و سوووووه  انه کی ان  DSM-5جزوه در و رایش پنجم، 

تر مهارب و مقای ووه تر و سووریعبرای این درس به دو جزوه کاهش یا ته اسووت که تیی ر قابل توج ی اسووت. این کار باع  مهارعه راحت

ح م مهارب جزوه سوووووووووووازد. شوووووووووووود و کار مهارعه را برای شوووووووووووما داوط  ان گرامی سووووووووووواده تر میمی DSM-5به  DSM IVسوووووووووووریع تر تیی رات 

کرد. صف ه رسیده بود که کار حمل جزوه را برای داوط  ان کمی دشوار می 400به قر ب  DSM-5شناس ی روانی با ورود مهارب آسیب

متن جزوه ن ک تا راحتتر مورد اسووووووتفاده شووووووما دوسووووووتان قرار گ رد. تق وووووویم شوووووود  2و آسوووووویب  1از این رو این مجموعه به دو بخش آسوووووویب 

شووناسوو ی را ن ک در کارنامه شووناس ه ووتند و سووابقه طوالنی و راسووتاری کتب روانتوسوو  همکار گرامی سوور کار خانم کمار، که خود روان

به این مجموعه اضووووووا ه شووووووده و برخی  با پاسووووووح تشوووووور  ی 96سووووووواالت کنکور خود دارند، مورد بازبینی دقیق قرار گر ته اسووووووت. هم ن ن 

 در متن صورت گر ته است.  96اصالحات جزهی ن ک مهابق با کنکور 
 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مهارعه کنید، به موارد ز ر توجه نمایید: 

شناس ی مرض ی و کودکان کیهان برای درس روانمجموعه جزوات گزارش ی که بال اص ه پس از کنکور تهیه شد، نشان داد که  .1

پاسح  96ارشدد و دکرر    کنکور مربوط م وتخر  از منابع در دو از سوواالت  درصدد 82و  80اسوتثناهی، توان وته به تاهایی به 

 65میانگ ن چ کی حدود در هر دو کنکور ارشوووووووووووود و دکتری به طور در حالی که درصوووووووووووود رت ه های تن رقمی در این درس دهد. 

 را در وب ایت کیهان مهارعه نمایید. این بررس ی درصد است. گزارش عینی و شفاف 

 این مجموعه را رت ه های برتر روانشناس ی دانشگاه های تهران، شهیدبهشتی و عالمه ط اط ایی تهیه و و رایش کرده اند.  .2

بوده اسوووووت. و دکتری روانشوووووناسووووو ی  ارشووووودرت ه های برتر کنکورهای در سوووووارهای گمشوووووته من ع اصووووولی مهارعاتی این مجموعه،  .3

و هم ن ن آقای  96ارشد  کنکور  31، خانم م صص رت ه 8، خانم اسفندیاری رت ه 7خانم آطاهر ان رت ه هایی از جم ه رت ه

 مصاح ه این دوستان را در سایت بخوانید.می توانید . 95کنکور دکتری  17 الح رت ه 

مورد  96ز ادی تهیه شوووووووووووده و متناسوووووووووووب با سوووووووووووواالت کنکور  دقت ب ووووووووووویاری کیهان، با این مجموعه در کنار دیگر مجموعه ها .4

 به روز رسانی شده است. 97 ارشد و دکتری  بازبینی قرار گر ته است و برای کنکور 
ً
 کامال

 

 

ر زی صحیح و برنامهدر پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به استفاده از روش مهارعه ع می و دقیق و هم ن ن به کارگ ری ین 

قابل اطمینان برای رسیدن به هدقی شای ته، آماد ی خود را برای شنیدن نظرات و پیشاهادات ارزشمند شما عز زان برای هرچه بهتر 

  کنیم.هایی که متع ق به همه شماست، اعالم میکردن مجموعه
 

 

 برای همه شما عز زان با آرزوی تو یق

 گروه مشاوران کیهان

 خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهانمرکز 

  





 

 

 

 درباره خود کیهان

  های ت ران، دانشوووووووگاهارشووووووود و دکتری گروه آموزشووووووو ی کی ان متشوووووووکل از تعدادی از رت ه های برتر روانشوووووووناسووووووو ی و مشووووووواوره

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره  عاریت دارد. 
ً
 ش یدب شتی، عالمه و ... است که صر ا

 مجموعه جزوات قابل اطمینان،  ی م های آموزشووووووووووو ی با ر زی ی ان شوووووووووووامل ارااه خدمات مشووووووووووواوره و برنامه عاریت های ک ،

 های آموزش ی با کیفیت است. اساتید برتر روانشناس ی، ارااه خدمات روانشناختی به دانو و ان و برگزاری کالس

  کند.کی ان ت ت نظارت م تقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کی ان  عاریت میگروه آموزش ی 

  کی ان به شوووویوه اینترنتی، مرکز ندارد و تمام خدمات و م صوووووالت آن  ق  از خود کشووووور شووووع ه ای در هیچ کجای کی ان

 ت فنی و حضوری قابل در ا ت است.

 جزوات قابل اطمینان، هر سووووووووووووواره تعداد قابل  هم ن نهای ع می مشووووووووووووواوره و برنامه ر زی و به رهف به کارگ ری از روش

 94نفر از ورودی های  3شوووووناسووووو ی از میان کی انی ها بوده اند. به طور م ال کنکور ارشووووود روان 100توج ی از رت ه های ز ر 

هر ان های تن رقمی از جم ه خانم آطاو ام ال هم چندین نفر از رت ه بارینی دانشگاه ت ران به طور کامل کی انی بوده اند

 بارینی، به طور کامل کی انی بوده اند.  7رت ه 

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. ج  ات به دو شکل رایگان ) ق  ین بار در سال( و تخصت ی )با ین مشاور به انتخاب  رد( برگزار می 

  ج  ات 
ً
 شود. برگزار میاختصاص ی )ین مشاور و ین دانو و در هر ج  ه( به دو شکل ت فنی و حضوری و صر ا

 شود. ج  ات به شکل نیم ساعته و ین ساعته )به انتخاب دانو و( برگزار می 

  مشاور اختصاص ی اش دارد خود نزد مربوط به اطالعاتهر دانو وی کی انی ین پرونده . 

  در گروه آموزش ی کی ان برگزار شد کنکور ارشد و دکتری  ج  ه مشاوره تخصت ی 3000بیش از  95در سال. 

  ج  ه مشاوره تخصت ی در گروه آموزش ی کی ان برگزار شده است.  11000حدود تا کنون  92سال از 

 م    است. -در کی ان، مشاور هر رشته )روانشناس ی 
ً
 رت ه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، ارزاما

  ،در دپارتمان مشووووووواوران شوووووووود و سووووووو س را  میهای ع می و تجربی اسوووووووتخاز یا تهروش های برنامه ر زی و مشووووووواوره کی ان

 از آزمون و خها خبری نی ت.  . اینجاشودتصو ب می

 برد. برد که این قدرت انتخاب دانو و را باال میکی ان از حضور چندین مشاور تخصت ی )رت ه های برتر( ب ره می 

  ارااه کرده است. با شرای  متفاوت طرح و ژه متفاوت  ، سه  97برای داوط  ان کنکور کی ان 

  )شود. برگزار میکی ان تمام ج  ات مشاوره کی ان ت ت نظارت مشاوران ارشد )آقایان  الح و نین منش 

   و یا بیشووووووووووووتر، در طرح داشووووووووووووتن  امکان( ماهانه ین ج  ووووووووووووه مشوووووووووووواورهVIP ) دی، انگ که، اسووووووووووووترس و ... با در زمینه مدیر ت  ر

  راهم است. مشاوران ارشد کی ان 

 مهابق نرخ مصوب عمومی است. در کی ان ت مشاوره هز نه ج  ا 

 

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

  



 

 

 

 در دن ال کردن اهداف خود دچار  ،: تجربه ما نشوووووووان داده داوط  انی که هدف موووووووورص و م کمی ندارند .1
ً
معموال

چرا تان را روشوووووووون کنید. کنیم اول از همه هدفرسووووووووند. پس پیشوووووووون اد می اای حتی به خ  پایان ن ک نمیمشووووووووکل شووووووووده و 

 میمیخواهید ارشود روانشوناسو ی شورکت کنید  چه رت ه ای را در این کنکور دن ال می کنید و چرا   
ً
دانید که هدف حتما

یعنی  SMARTگماری هدفکنید.  SMARTگماری سوووووووووووووال و ین سوووووووووووووال آینده تان هدف 5باشووووووووووووود. پس برای  SMARTباید 

(، واقع بینانه Attainable(، قابل دسووووووووووووتیابی )Measurable(، قابل اندازه گ ری )Specificای که مووووووووووووورص )گماری هدف

(Realistic( و دارای م دوده زمانی مووورص )Time-boundedباشوود. در این راه ی )ین مشوواور آ اه ر زی ن د تر برنامه +

 . ارااه دهندگماری صحیح در هدفکمن ز ادی به شما توانند و متخصص می

: برای رسیدن به هد تان برنامه ر زی کنید. ین برنامه ر زی صحیح نه خیلی سنگ ن است که زود خ ته تان  .2

 چه مناب ی را  کند، نه خیلی
ً
سوووو ن که شووووما را به هد تان نرسوووواند. بدانید از کجا باید شووووروک کنید. با کدام کتاب ها. کال

دیگران اسووتفاده کنید  کدام خالصووه  خواهید از خالصووهخواهید مهارعه کنید. آماده خالصووه برداری ه ووتید  یا میمی

آورد  اینجا از ین کارب د، کس ی که یشتری را برای شما میکنید، منفعت ببیشتر جواب داده و به ن بت هز نه ای که می

شناس ی بارینی یا عمومی( و رت ه عالی هم ک ب کرده تازه در کنکور رشته شما شرکت کرده )کنکور سراسری ارشد روان

بعووود کووودام هوووا را در چوووه بوووازه زموووانی جمع کنیووود و خواهیووود اول کووودام درس(، اطالعوووات الزم را بگ ریووود. ب ینیووود می50)ز ر 

خواهید اسوووووووووتفاده کنید و ... . ابتدا م ووووووووو ر رسووووووووویدن به خواهید ت وووووووووت بزنید. از چه ابزارهای دیگری میها را. کی میدرس

 طرح های مشاوره مخت ف کی ان را ن ک مد نظرتان داشته باشید. هدف را به اندازه کا ی برای خود روشن کنید. 

: حاال که وقت عمل کردن  را رسوووویده، اهنتان را از همه شووووک ووووت ها و ت  ی های گمشووووته رها کنید. نگرانی   .3

تان به ن و اح ن، الزم دار د  کر کنید. تان و م کان تالش ی که برای عملی کردن برنامهها را دور بر ز د و  ق  به هدف

تان دارد و سوووووووووایر نکات شوووووووووناسووووووووو ی ارشووووووووود یا دکتری( چه تا  رات م  تی در زند یکار به اینکه مو قیت در این پروژه )کنکور 

 م بت  کر کنید. 

: منظور، داشوووووووتن ین سوووووووری ابزار برای مقاب ه با خ وووووووتگی، ناامیدی، و سوووووووایر موانع ب رونی و درونی برای   .4

وش مهارعه صوووحیح را بدانید )در انت ای جزوات ه وووت و در صوووورت نیاز مشووواوران ن ک به تان اسوووت. ر رسووویدن به هدف

های مدیر ت اسوووووووووووووترس و تمرکز آشووووووووووووونا باشوووووووووووووید. بدانید کی باید مرور کنید تا مهارب از دهند(. با روششوووووووووووووما آموزش می

 اهنتان نرود. 

کنید، هیچ نابع ز ادی دارد. در صوووووووورتی که از هم ن مجموعه جزوات کی ان اسوووووووتفاده می: رشوووووووته ما م  .5

کنیم که از مهارعه منابع پراکنده پره ک کنید. مهارعه منس م یکی دو جای نگرانی نی ت. اما باز ج ت تاکید عرض می

 من ع است. به م  رتان اعتماد کنید.  6-7من ع خیلی ب تر از مهارعه پراکنده 

 تان و دانشوووووو ی را که اندوخته اید، بررسوووووو ی و ارز ابی کنید. ب ینید در ج ت درسووووووتی: مدام خودتان، منابع .6

 ب د کمن بگ رید. کنید  یا نیاز به تیی ر روش کار در برخی موارد دار د  در صورت نیاز، برای این کار از ین راهحرکت می

: سووووووووووورت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روز ار واگمار کنید. یادتان باشووووووووووود که  .7

 نتیجه نخواهد ماند. این عارم طراحی عادالنه دارد، پس مهمئن باشید زحمت هیچ داوط ب کوشایی بی
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 عملی و اختالالت مرتبط -: وسواس فکرینهمفصل 
 

 اختالل وسواس فکری- ( عملیOCD) 

 اختالل بدشکلی بدن 

 اختالل ذخیره کردن 

 اختالل موکنی 

 اختالل کندن پوست 

 عملی ناشی از بیماری طبی دیگر -وسواس فکری 

 عملی ناشی از دارو/ مواد -وسواس فکری 

 عملی معین -سایر وسواس های فکری 

 عملی نامعین -وسواس های فکری 

 

اختالل بدشکلی  ،(OCD) عملی -شوند: اختالل وسواس فکریشامل این موارد می مرتبطالت الاخت و عملی -فکریوسواس 

 مربوط، اختالل و دارو /مواد از ناشی عملی -، وسواس فکریکندن پوستبدن، اختالل ذخیره کردن، اختالل موکنی، اختالل 

 اختالالت و دیگر مشخص عملی -ریفک وسواس دیگر، جسمانی بیماری از ناشی مربوط اختالل و عملی -فکری وسواس

 (.وسواسی حسادت بدن، بر متمرکز مکرر رفتار اختالل مثل) مربوط اختالالت و نامشخص عملی -فکری وسواس به مربوط

OCD افکار، امیال یا  عبارتند از های فکریشود. وسواسهای عملی مشخص مییا وسواسهای فکری و/با وجود وسواس

های عملی رفتارها یا اعمال که وسواسدرحالی فشوندمزاحم و ناخواسته تجربه می وم که به صورتتصورات عودکننده و مدا

کند در پاسخ به وسواس فکری یا برطبق مقرراتی که باید با قاطعیت اجرا شوند، ذهنی مکرر هستند که فرد احساس می

های ذهنی همچنین با اشتغال مرتبطی و اختالالت عمل -های فکریشود. برخی دیگر از وسواسوادار به انجام دادن آنها می

 شوند.های ذهنی، مشخص میلو رفتارها یا اعمال ذهنی مکرر در پاسخ به این اشتغا

 موکنی، مثل) بدن بر متمرکز عودکننده مکرر رفتارهای با عمدتا دیگر مرتبط اختالالت و عملی -فکریوسواس اختالل  

وارد کردن فصلی درباره  شوند.دادن یا متوقف کردن این رفتارها مشخص می کاهش برای مکرر هایتالش و( کنیپوست

در مورد ارتباط این اختالالت با یکدیگر از لحاظ ، شواهد روزافزون DSM-5 در مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسی

 کند.، منعکس میرا فصلی واحد بندی این اختالالت درهای تشخیصی، به عالوه فایده بالینی دستهدامنه ت ییدکننده

این اختالالت تشویق می شوند و از  از ییکه مبتالیان بها در این بیماری به غربالگری و جستجویمتخصصان بالینی 

های درمان در های تشخیصی و روشهای مهمی در ت ییدکنندهحال، تداوت. در عینهمپوشانی بین آنها هم آگاه می شوند
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 مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسیدارند. از این گذشته، بین اختالالت اضارابی و برخی از  این اختالالت وجود

 -اختالل وسواسیکه طوریانعکاس یافته است، به DSM-5های ( روابط نزدیکی وجود دارد که در توالی فصلOCD مثل)

 . است شده منظور اضارابی اختالالت از بعدمرتبط  اختالالت و جبری

های ذهنی و تشریداتی که از لحاظ رشدی بهنجار هستند از این نظر با اشتغال مرتبط اختالالت و جبری -ختالل وسواسیا

های زیر بالینی و د نشانهتمایز بین وجو یابند.های متناسب با رشد، ادامه میتداوت دارند که افراطی هستند یا بعد از دوره

 کند که میزان استرس فرد و اختالل در عملکرد، از آن جمله هستند.ایجاب می بالینی، ارزیابی چند عامل را اختالل

گیرد که به ترتیب با شود. سپس اختالل بدشکلی بدن و اختالل ذخیره کردن را دربرمیشروع می OCDاین فصل با 

شوند. ردن دارایی مشخص میهای خیالی در ظاهر جسمانی یا نیاز خیالی به ذخیره کهای شناختی مانند نقایص یا عیبنشانه

شوند. گیرد که با رفتارهای مکرر متمرکز بر بدن مشخص میکنی را دربرمیاین فصل بعدا اختالل موکنی و اختالل پوست

 و جبری -اختالل وسواسی دارو، /مواد از ناشی مرتبط اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس سرانجام اینکه، این فصل 

اختالل  و دیگر مشخص مرتبط اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس  دیگر، جسمانی بیماری از یناش مرتبط اختالالت

 گیرد. نامشخص را دربرمی مرتبط اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس 

 OCDهای عملی در افراد تداوت دارد، اما برخی از ابعاد نشانه در های فکری و وسواسکه محتوای خا  وسواساین با

های فکری های عملی نظافت(ف تقارن )وسواسهای فکری آلودگی و وسواسترک هستند، از جمله ابعاد نظافت )وسواسمش

های فکری پرخاشگری، یا تابو )مثل وسواس ههای عملی تکرار کردن، منظم کردن و شمردن(ف افکار ممنوعتقارن و وسواس

های زدن به خود یا دیگران و وسواس )مثل ترس از صدمه یبو آس های عملی مربوط(ف و صدمهجنسی و مذهبی و وسواس

شود که فرد سابقه جاری یا گذشته اختالل زمانی استداده می OCDعملی وارسی کردن مربوط(. از شاخص مرتبط با تیک 

 تیک داشته باشد. 

ی دیگران قابل مشاهده با اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که برا اختالل بدشکلی بدن

کنی، یا رسند و با رفتارهای تکراری )مثل وارسی کردن در آینه، آرایش بیش از حد، پوستنیستند یا جزئی به نظر می

های ظاهر مشخص خواهی( یا اعمال ذهنی )مثل مقایسه کردن ظاهر خویش با ظاهر دیگران( در پاسخ به نگرانیاطمینان

هایی در راباه با چاق بودن یا وزن بدن در افراد مبتال به اختالل خوردن بهتر ه ظاهر با نگرانیهای ذهنی بشود. اشتغالمی

شوند. بدشکلی عضله نوعی اختالل بدشکلی بدن است که با اعتقاد به اینکه هیکل فرد خیلی کوچک یا به قدر توجیه نمی

 شود.کافی عضالنی نیست مشخص می

نظر از ارزش واقعی آنها، در مشکل مداوم دور انداختن اموال یا دل کردن از آنها، صرفبا  )احتکار( اختالل ذخیره کردن

شود. اختالل ذخیره و ناراحتی مرتبط با دور انداختن آنها مشخص می ،نتیجه نیاز خیالی نیرومند به ذخیره کردن اجناس

کردن به انباشته شدن تعداد زیادی اموال  های اختالل ذخیرهکردن با جمع کردن طبیعی تداوت دارد. برای مثال، نشانه

ای مالحظهریزد که از مصرف آنها به طور قابلکند و به هم میهای زندگی را پر میشود که به قدری مکانمنجر می

اختالل ذخیره کردن که اغلب اما نه همه افراد مبتال به اختالل ذخیره کردن را توصیف  شدیدشود. نوع پوشی میچشم
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شود که موردنیاز نیستند یا جایی برای نگهداری از جمع کردن، خریدن یا دزدیدن بیش از حد اجناس تشکیل می کند،می

 آنها وجود ندارد. 

شود که به از دست دادن مو و اقدامات مکرر برای کاهش دادن یا متوقف با کندن عودکننده مو مشخص می اختالل موکنی

های شود که به زخممشخص می بدن با کندن عودکننده پوست ندن پوستک. اختالل شودکردن مو کندن منجر می

شود. رفتارهای مکرر متمرکز بر بدن که این کنی منجر میپوستی و اقدامات مکرر برای کاهش دادن یا متوقف کردن پوست

دف با این حال، ممکن شوناندازی نمیهای ذهنی راههای فکری یا اشتغالکنند به وسیله وسواسدو اختالل را توصیف می

اهی کنند. احساس است حاالت هیجانی مختلف، نظیر احساس اضاراب یا کسالت قبل از آنها واقع شوند یا آنها را همر

شود، به ارضا، لذت، یا ممکن است وقتی مو یا پوست کنده می ،ممکن است قبل از این رفتارها واقع شود فزاینده تنش نیز

دهند ممکن است درجات افراد مبتال به این اختالالت، در حالی که این رفتارها را انجام می یا احساس تسکین منجر شود.

دهند مختلدی از آگاهی هشیار در مورد آنها داشته باشند، به طوری که برخی افراد توجه متمرکزتری بر این رفتارها نشان می

سازند )به طوری که به نظر ر خودکارتری را آشکار می)که قبل از آن تنش و سپس تسکین وجود دارد( و افراد دیگر رفتا

 دهند(.رسد این رفتارها بدون آگاهی کامل روی میمی

شوند که ناشی از هایی تشکیل میاز نشانه دارومرتبط ناشی از مواد/ اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس 

 ،دیگر جسمانی بیماری از ناشیمرتبط  الالتاخت و جبری -اختالل وسواسیمسمومیت یا ترک مواد یا دارو هستند. 

 مستقیم پیامد و بودهمرتبط  اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس  مخصو  که شوندمی شامل را هایینشانه

 ی اختالل جسمانی هستند. پاتوفیزیولوژیک

 مرتبط التاختال و جبری -اختالل وسواسی و دیگر مشخصمرتبط  اختالالت و عملی –فکری اختالل وسواس 

 علت به را مشخص مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسی هایمالک که شوندمی تشکیل هایینشانه از ،نامشخص

قات همچنین برای مجموعه نشانگان مشخص دیگر مورد طب این کنندفنمی برآورده نامعلوم شناسیسبب یا نامتعارف جلوه

اند و در مواقعی که اطالعات کافی برای تشخیص این جلوه به عنوان شدهگیرند که در بخش دوم ثبت ناستداده قرار می

 در که مشخص نشانگان مجموعه از هایینمونه. بکار می روند ندارد وجودمرتبط  اختالالت و عملی -فکریاختالل وسواس 

 -اختالل وسواسی یا گردی مشخص مرتبط اختالالت و جبری -اختالل وسواسیاند و بنابراین، به صورت دهنش ثبت دوم بخش

 وسواسی حسادت و بدن بر متمرکز مکرر رفتار اختالل و شامل شوند،می داده تشخیص نامشخصمرتبط  اختالالت و جبری

 .شوندمی

ه عنوان مبنایی ببینش نسبت به بیماری  دارند، شناختی مولده کهمرتبای  اختالالت و عملی -فکریدر اختالل وسواس 

بینش »تا « بینش خوب یا نسبتا خوب»ف در هریک از این اختالالت، بینش از محسوب می شود لهای اختالمشخصهبرای 

اختالل  مبتالیان بهبا توجه به عقاید مرتبط با اختالل، گسترش دارد. در مورد « فقدان بینش/ عقاید هذیانی»تا « ضعیف
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ها نباید به سازد، این نشانهرا موجه می« ذیانیبا فقدان بینش/ عقاید ه»آنها، شاخص  مرتبط اختالالت و جبری -وسواسی

 پریشی تشخیص داده شوند.عنوان اختالل روان

 بندی شده بود. جسمی طبقهدر دسته اختالالت شبه DSM IV-TRاختالل بدشکلی بدن در  -

 ضافه شده است. ا DSM-5وجود نداشت و این تشخیص در  DSM-IVاختالل ذخیره کردن )احتکار( در  -

 

 جبری( -)وسواسیعملی  -اختالل وسواس فکری  -1

 های تشخیصی مالک

Aهای عملی، یا هر دو:های فکری، وسواس. وجود وسواس 

 اند:( تعریف شده2( و )1های فکری به وسیله )وسواس

استه تجربه . افکار، امیال، یا تصورات عودکننده و مداوم که در برخی مواقع هنگام این اختالل، به صورت مزاحم و ناخو1

 کنند.شوند و در اغلب افراد، اضاراب یا ناراحتی محسوس ایجاد میمی

اثر کند کند این افکار، امیال، یا تصورات را نادیده بگیرد یا متوقف کند، یا آنها را با افکار یا اعمال دیگر بی. فرد سعی می2

 )یعنی، با انجام دادن وسواس عملی(.

 اند:( تعریف شده2( و )1های عملی به وسیله )وسواس

. رفتارهای تکراری )مثل دست شستن، منظم کردن، وارسی کردن( یا اعمال ذهنی )مثل دعا کردن، شمردن، تکرار کردن 1

کند در پاسخ به وسواس فکری یا برطبق مقرراتی که باید با قاطعیت اجرا شوند، صدای کلمات( که فرد احساس میبی

 . وادار به انجام دادن آنهاست

. هدف این رفتارها یا اعمال ذهنی، پیشگیری یا کاهش دادن اضاراب یا ناراحتی، یا جلوگیری از رویداد یا موقعیت ترسناک 2

ای ندارند یا بینانهاثر یا پیشگیری شود ارتباط واقعاستف با این حال، این رفتارها یا اعمال ذهنی با آنچه قرار است بی

 آشکارا افراطی هستند.

 های این رفتارها یا اعمال ذهنی را بیان کنند.کودکان خردسال ممکن است نتوانند هدف :توجه -

Bکشند( یا ناراحتی یا اختالل ساعت طول می 1گیرند )مثال هر روز بیش از های عملی وقتهای فکری و وسواس. وسواس

 کنند.ایجاد میهای دیگر عملکرد مالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینهقابل

Cجسمانی بیماری یا( دارو موادمخدر، مصرفسوه مثل) مواد فیزیولوژیکی ت ثیرات از ناشی عملی -های وسواس فکری. نشانه 

 .نیستند دیگر

Dشودل روانی دیگر بهتر توجیه نمیهای اختال. این اختالل با نشانه. 
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 مشخصه ها

توانند احساس کاذب مسئولیت ( عقاید کژکار دارند. این عقاید میOCD) یعمل -افراد مبتال به اختالل وسواس فکری اکثر

تحمل تردیدف و اهمیت بیش از حد افکار )مثل اعتقاد به اینکه  گرایی و عدمو گرایش به زیاد برآورد کردن تهدیدف کمال

 اشند. بداشته فکار را نیاز به کنترل کردن اداشتن افکار ممنوع به اندازه عمل کردن ماابق با آن، بد است( و 

شانه OCDافراد مبتال به  ستی عقایدی دارند که مبنای ن شی که در مورد در سواس فکریاز نظر درجه بین  عملی -های و

دارند )مثال فرد معتقد است که اگر بینش خوب یا نسبتا خوب  افراد از شماری. هستند متداوت دهند،می تشکیل را آنها

ش 30اجاق گاز  ست آتش بگیرد یا نگیرد(. برخی بار وارسی ن بینش ود، خانه قاعا، احتماال، آتش نخواهد گرفت، یا ممکن ا

بار وارسددی نشددود، خانه احتماال آتش خواهد گرفت(، و شددمار  30دارند )مثال فرد معتقد اسددت که اگر اجاق گاز ضعیف 

بار  30شددده اسددت که اگر اجاق گاز  دارند )مثال فرد متقاعدعقاید هذیانی فقدان بینش/درصددد یا کمتر( 4معدودی )

تواند طی دوره این بیماری در فرد تغییر کند. بینش ضددعیف با پیامد وارسددی نشددود، خانه آتش خواهد گرفت(. بینش می

صیرت نوع کم بلندمدت بدتر ارتباط دارد. سواس OCDب سا افراطی بودن و سا ست که بیمار ا های فکری و عملی زمانی ا

 باشد. خود را قبول نداشته

تواند جلوی وسواس عملی بیش از اندازه است و نمیآیا داند که بر آنکه فرد می مالکی وجود داشت مبنی DSM-IVدر  -

 وقایع آینده را بگیرد.

 

 ویژگی های بالینی

صو سواس در واقع فکر، کلمه یا ت سان، و ست که به رغم اراده ان سازمان روانی ویری ا شیاری وی هجوم می آورد،  ی را به ه

ضاراب گسترده ای را در  سیاره خود قرار می دهد و ا سبت به اختالل خود هشیار برمی انگیزد. فردتحت  ست و  بیمار ن ا

آن را تحمیل شدددده و مرضدددی می پندارد. یعنی اختالل را نمی پذیرد بلکه آنرا تحمل می کند. با این وجود در پاره ای از 

 ی بخشی از سازمان یافتگی روانی فرد در می آید.لهوسواسی، نشانه های مرضی به منزشخصیتهای 

 اعمال بی اختیار  -4تردیدهای وسواسی  -3افکار وسواسی  -2تصویرهای وسواسی  -1 انواع وسواس ها:

 افکار وسواسی. -2 اعمال بی اختیار -1بدین ترتیب رفتارهای وسواسی دارای دو دامنه اند.

ی پاسخی در برابر افکار وسواسی هستند. همراهند. در واقع اعمال به منزلهبی اختیار در اغلب موارد افکار وسواسی با اعمال 

اما در پاره ای از موارد، اعمال بی اختیار با اضاراب توأم نیستند و در صورت اخیر شاید بهتر باشد که اصاالح اعمال آئینی 

کنند ولی از طریق تشریدات سریع، از وقوع اراب میاغلب احساس اض OCDافراد مبتال به  در مورد آنها به کار برده شود.

ها شامل شوند. این وسواسهایی هستند که به افکار وسواسی داده میهای عملی پاسخکنند وسواساضاراب پیشگیری می

صدای کلمات شمردن یا تکرار بی  ست( یا اعمال ذهنی )نظیر  ستن د ش شریدات مقرراتی )مثل  ستند (ت شخص  ه که 

های عملی پیشگیری یا کاهش پریشانی ند مجبور به انجام آنها در پاسخ به وسواس فکری است. هدف وسواسکاحساس می
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و یا جلوگیری از رویدادهای هولناک است، با اینحال این اعمال هیچ گونه ارتباط مناقی با آنچه قرار است از آن پیشگیری 

 شود نداشته، و به وضوح افراطی هستند.

سواس ف صاالحات و سواس عملی به دو پدیدها شاره دارند:کری و و سی ا سا سواس ی جدا و ا های فکری، افکار مزاحم، و

ای هسددتند که برای رهایی های عملی، اعمالی جسددمانی یا ذهنی کلیشددهکه وسددواساری و اضدداراب برانگیزند، درحالیتکر

 گیرند.شخص از اضاراب تولید شده توسط وسواس فکری انجام می

 کند:ضرر متمایز میهای فکری با ابعاد بالینی را از افکار تکراری بیسسه شاخص وسوا

 آورندکننده و ناخوانده هستند و به هشیاری هجوم میهای فکری ناراحتوسواس .1

 گیرند نه از موقعیت بیرونی.های فکری از درون سرچشمه می. وسواس2

 های فکری بسیار دشوار است.. کنترل کردن وسواس3

 

ضار سردگی نیز از راباهاب تنها عاطدها ست. اف سواس فکری نی سواس ی تنگاتنگیی مندی همراه با و ست.  با و برخوردار ا

شدددوند، که در این صدددورت آنها را های فکری و افسدددردگی بالینی اغلب اوقات در یک شدددخص واحد نمایان میوسدددواس

سددواس ممکن اسددت فقط وسددواس فکری، فقط وسددواس بیمار مبتال به و نامند.می (Comorbide)آیند های هماختالل

هرچند عمل وسواسی ممکن است در تالش برای کاستن از اضاراب همراه با وسواس  عملی یا هردوی آنها را داشته باشد.

ضاراب منجر نمی شدن این ا شه به کم  شود، ولی همی سی، فکری انجام  سوا شدن عمل و ست بعد از کامل  گردد. ممکن ا

ضاراب فرقی ن سی مقاومت میا سوا شد. وقتی فرد در مقابل انجام عمل و شده با شتر  شد یا بی ضاراب کرده با کند نیز ا

 تر است.مربوط به آلودگی رایج های فکری اغلب مذهبی و جنسی بودند. امروزه وسواسگذشته وسواس در یابد.افزایش می

ی مدرط، ، جنبهاجبارییا رفتارهای  که وسددواس هامبادرت کرد اجبار  -تنها زمانی می توان به تشددخیص اختالل وسددواس

برمی انگیزند، وقت  فردنامعقول، اجباری و نامتناسب داشته باشند، انصراف از آنها مشکل باشد، درماندگی مشخصی را در 

 ت ثیر خود قرار دهند.  تحتوری روزمره فرد را قابل مالحظه ای را به خود اختصا  دهند و کنش

با هدف پیش گیری یا  اجباریدر حالیکه رفتار های  ،اد اضدداراب یا درماندگی آشددکار منجر می شددوندوسددواس ها به ایج

، به افزایش اضاراب اجباریدر مقابله با وسواس ها یا رفتارهای  فردکاهش اضاراب یا درماندگی بروز می کنند و کوشش 

یابد که از خود به مثابه یک ا غریبه با احساسی مییعنی فرد آن ر فوسواس فکری یا عملی خود ناهمخوان است می انجامد.

هستند ماهیت افراطی یا غیر مناقی وسواسها یا رفتارهای اجبار  -بزرگساالنی که دچار اختالل وسواس موجود روانی دارد.

ار بی اختیار خود را می پذیرند، اما کودکان ممکن اسددت به علت عدم تحول شددناختی کافی،  نسددبت به این مسددئله هشددی

 نباشند. 

هر چند بی نظمی های وسواسی می توانند گاهی به صورت زودرس متجلی شوند، اما نشانگان واقعی وسواس پیش از سن 

می توان گدت که آنچه در کودک به وفور  معین و حدی از تحول روانی )تقریباً هدت سددالگی( آشددکار نمی گردد. بنابراین

 ی است در حالیکه افکار وسواسی بندرت دیده می شود. مشاهده می شود اعمال بی اختیار یا آئین
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کند به توانی( در تدکر اسدددت. فرد خیال می ذاتی تدکر جادویی، احسددداس قدرت مالق )همه کار تدکر جادویی: ویژگی

مبتال به  فردشددود افکار پرخاشددگرانه دهد. همین احسدداس اسددت که باعث میهرچیزی که فکر کند در عالم واقع رخ می

OCD آور و ترساننده باشد. برایش بیم 

 

 عملی -های فکریمحتوای بدوی وسواس

سواس سواس OCDهای فکری معمول در و ست. محتوای و شک و تردید ا های فکری و عملی افکار مربوط به آلودگی و 

ها یا خشونت باختیاری نیستند. اکثریت قریب به اتداق بیماران مبتال به اختالل وسواس فکری دددد عملی نسبت به میکرو

وسواس دارند. در طول تکامل، شستن و وارسی کردن بسیار اهمیت داشته است. نظافت و امنیت جسمانی خود و فرزندان 

سی کردن وامیاز نگرانی شاید مناطق مغزی که نیاکان ما را به نظافت کردن و وار ستند.  ستین ه صلی نخ شتند، های ا دا

 شوند.یمختل م OCDهمان مناطقی باشند که در 

 

 شیوع 

ی چهارم یا پنجم اختالل های روانی قرار می گیرد. سن متوسط بروز این اختالل در مردان وسواس از لحاظ فراوانی در رده

با سددالگی قرار دارد.  29 تا 20سددالگی و در زنان بین  15تا  6پائین تر از زنان اسددت بدین معنا که آغاز آن در مردان بین 

تخمکی، ای ارثی باشد، زیرا دوقلوهای یکتواند تا اندازهمی OCDپذیرترند تا مردان. آسیب OCDه زنان نسبت باینحال، 

شان می شتری از دوقلوهای دوتخمکی ن شابه بی ساالن احت دهند.ت ستدر بزرگ سنین ، مال ابتالی زن و مرد برابر ا ولی در 

مصرف بری چهارمین بیماری روانپزشکی پس از فوبیا، اختالل وسواس ج شوند.نوجوانی پسرها بیشتر از دخترها مبتال می

 مواد و اختالل افسردگی است.

 

 سبب شناسی 

 است، دودلی کودکی طبیعی و مهم خصایص از یکی رشد، آزارگرانه -دوسوگرایی در مرحله مقعدی :پویشیدیدگاه روان

 است باور این بر فروید این وضعیت را دارند. جبری معموالً -وسواسی بیماران. واحد یا ابژه به ندرت و عشق احساس یعنی

 که باشد هایی کشاننده از فراتر من یافتگی تحول یدرجه که است این وسواس یافتگی سازمان های چشمه سر از یکی که

صورت،  فرد معموالً  آنها من ستداده امح سازی،جدااز مکانیزم های دفاعی را ندی می کند و در این  شی ا شکل واکن اه و ت

سته را از خ .می کند شوند افکار ناخوشایند و ناخوا سازی متوسل می  ود نمی دانند و به آنها به آنهایی که به مکانیزم مجزا 

سددازی روشددی اسددت که به منزوی کردن یک فکر یا یک رفتار می پردازد، به جدای محتواهای بیگانه ای می نگرند. منزله

قاع می کند و هر گونه همخوانی بین یک  ی، افکار دیگر و بقیه زندگی خود،ارتباط آن را با چهارچوب عاطد گونه ای که

جویند، به اعمالی دست می زنند که کشاننده سود می فکر و دستگاه روانی را در هم می شکند.. کسانی که از مکانیزم امحاه
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ساس آن، فرد به گو یمکانیزم های ناخوشایند را خنثی کنند. امحاه ست که بر ا ل می کند که انگار افکار، نه ای عمدفاعی ا

 نیزم تشکل واکنشی توسل می جویند،حرکات و اعمال گذشته وی هرگز به وقوع نپیوسته اند. اما افرادی که به مکا سخنان،

ی واکنشددی علیه آن و به منزله ی آنها متضدداد اسددتی سددرکوب شدددهگی را برمی گزینند که با کشددانندهنوعی سددبک زند

شود.  ّضدمحسوب می  شی یک  شکل واکن سرمایه گذاری ناهشیار در  -ت ست که با  صر هشیار ا سرمایه گذاری در یک عن

 تضاد است. 

سیاری  لی می توان گدت که تبیین فرویدی،به طور ک ساس آن ب ست که بر ا از افراد مبتال به مستلزم پذیرفتن فرضیه ای ا

این حالیکه بیشدتر تحقیقات انجام شدده در طلب هسدتند. در ااف ناپذیر و فزوندارای والدینی انع اجبار -اختالل وسدواس

سی با آنچه فروید توصیف الوبی برخوردار نیستند و تاریخچهاز چهارچوب تجربی م قلمرو، سیاری از افراد وسوا ی زندگی ب

 می کند متداوت است. 

ضع گیری رفتاری: هاد شدده اسدت. بر نابی پیشدننظریه دو عاملی توسدط مورر به منظور تبیین اضداراب و رفتار اجت مو

ساس این نظریه، ضارابی می توا یک محرک یا رویداد خنثی بر ا ساس همخوانی با یک واکنش ا شکل یک محرک ا ند به 

اراب، از این رویداد رویدادی نامابوع( درآید. سددپس فرد می آموزد که برای کاهش اضدد :نخسددتین عاملمنزجر کننده )

عامل ی مورد انتظار )داد منزجر کنندهکند. این رفتار اجتنابی به علت عدم بروز رویی شددرطی شددده اجتناب منزجر کننده

اختالل های وسواسی به صورت یک رفتار اجتنابی عاملی در می آیند،  ه طور مندی( می شود. بدین ترتیب،دوم( تقویت )ب

 حکام یابد. رفتاری که می تواند براساس تعمیم دهی به موقعیتهای دیگر، گسترش یافته و است

 اما. باشد ناخوشایند و تکراری ناخواسته، افکار دارای تواند می کسی هر دیدگاه، این از :رفتاری -موضع گیری شناختی

سرزنش  -ی که دچار اختالل وسواسکسان شوند، خود را به خاطر چنین افکار وحشتناکی مسئول و قابل  بی اختیاری می 

سددازی این افکار پیامدهای زیان بخشددی منجر شددوند و کوشددش می کنند به خنثی  هدانند، می ترسددند که این افکار ب می

پردازند. کاهش موقت ناراحتی بر اسددداس اتخاذ چنین راهبردهای خنثی کننده ای، موجب تقویت آنها می شدددود و بدین ب

 استقرار می یابد.  اجباریترتیب یک وسواس یا یک رفتار 

شنا ست  سند.  خط عمدهبه طور کلی، دو  :ختیالگوی زی سیار امیدبخش به نظر می ر شناختی ب ست  شهای زی ی پژوه

وری نابهنجار نواحی کلیدی و دیگری کنش اجبار -ر افراد مبتال به اختالل وسددواسیکی سدداح پایین فعالیت سددروتونین د

شهایی منتج پژوه ح پایین فعالیت سروتونین نسبت می دهد، ازورا به سااجبار  -فرضیه ای که اختالل های وسواس مغز.

درمانی در وسددواس ی موثرترین روش دارونجام شددده اند و تا کنون به منزلهی داروهای ضدددافسددردگی اشددده که درباره

شو سوب می  سیلهمح ست.ی کلومند. در این زمینه درمان به و شته ا شهای دیگری اختالل  ی پرامین نتایج خوبی دا پژوه

سواس سته های قاعده را به کنش وری نابهنجار  اجبار -و شی از ه سته دمدار )بخ شانی و ه ناحیه حدقه ای در کرتکس پی

های هستیم باید آسیب OCDدانند. وقتی به فکر تشخیص ای میهای قاعدهرا اختالل هسته OCDای( نسبت داده اند. 

سته سی کنیم.های قاعدهه ساس ای را هم برر سته ماالعات بر ا سی اختالل در دمدار ه سوا  آمیگدال دارد. نقش جبری -و

نیز ( PTSD)اختالل اسددترس پس از آسددیب  با آمیگدال فعالیت )افزایش اسددت مرتبط ترس با که اسددت مغز از ایناحیه
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ها را دریافت کند، فرد  محرک ی از. اگر تاالموس مقدار زیادکنندهسته ها به صورت یک صافی عمل می این. دارد( ارتباط

اند که می توانند ی دمدار در برخی افراد آنچنان فعالآنها فکر کند. ناحیه حدقه ای یا هسته وادار می شود که بیشتر درباره

حاضددر شددواهد اندکی در مورد کژکاری دسددتگاه اختالل هایی را در زمینه اعمال یا افکار در پی داشددته باشددند. در حال

 ری مولده وراثتی قابل توجهی دارد. جب -وسواسیاختالل جبری در دست است.  -نورآدرنرژیک در اختالل وسواسی

 

«  جابجایی»آئین های وسواسی را معادل فعالیتهای ریه پردازان رفتار شناسی طبیعی، نظ دیدگاه رفتار شناسی طبیعی:

دانسدددته اند. نوک زدن دو خروس را در یک مبارزه، بر زمینی که چیزی برای خوردن روی آن « فعالیتهای جانشدددینی»یا 

ی چنین فعالیتهایی ذکر کرد. این رفتارها که توسدددط تین برگن و کورت الند برای توان به عنوان نمونهوجود ندارد می 

 مشخص گشتند.« فعالیتهای جانشینی »نخستین بار توصیف شدند با اصاالح 

صورت هم  بهعلل رفتارهای جانشینی: فعالیتهای جانشینی نامتناسب هنگامی بروز می کنند که دو رفتار غریزی ناسازگار 

)مثل هم ساح بودن گرایشهای گریز و  آنها تعارض و تضاد ایجاد می گرددفعال می شوند و بین  زمان و با شدت مساوی،

 حمله(. این رفتارها همچنین در شرایط ناکامی،  فزون تحریک شدگی و تعارض نیز بروز می کنند.

 

 افتراقی تشخیص

سواس OCDفقط در  سی و فکری دیده میهای عملی سندرم کاملی از و سوا صیت و شخ شود و این حالت در اختالل 

با  OCDشوند که تدکیک آنها از عالئم روانپریشی اغلب منجر به بروز افکار و رفتارهای وسواسی می شود.جبری دیده نمی

ماهیت  تقریباً همواره به OCD( بیماران 1از روانپریشددی:  OCDدشددوار اسددت. نکات کلیدی در افتراق  یبصددیرت اندک

ستند که در ( بیماری2غیرمناقی عالئم خود وقوف دارند.  صیات دیگر همراه ه صو شانه معموالً با انواعی از خ های روانپری

OCD شوند.دیده نمی 

شان دهند. OCDبیماران  سردگی را ن ست عالئم اف ضعیت روانی ممکن ا سردگی از  در معاینه و شوار  OCDافتراق اف د

افکار وسواسی همراه  کنند. بهترین راه برای افتراق این دو توجه به سیر آنهاست.همراه هم بروز میاست، زیرا اغلب این دو 

 یابد. رغم فروکش افسردگی تداوم میواقعی علی OCDشوند، اما افسردگی فقط در طول دوره افسردگی دیده می

سی OCDاکثر بیماران  سوا صیت و شخ شتهمر( را در دوره پیشOCPD) جبری -عالئم  اند. لذا برای پیدایش ضی ندا

عملی دقت  -شددخصددیت وسددواس فکری گونه صدددات شددخصددیتی نه الزم اسددت و نه کافی.جبری این -اختالل وسددواسددی

داند. درحالیکه برای فرد مبتال به اختالل وسواس ی اعتماد به ندس میگونه و عشق به جزئیات را افتخارآمیز و مایهوسواس

سته و عذابعملی این ویژگی -فکری  شمئزکننده و ناخوا ستند. البته اکثر بیماران مبتال به « خودناپذیر»آنها  فآورندها م ه

OCD ی شخصیت وسواسی ندارند و تعداد معدودی از افراد دارای شخصیت وسواسی به تاریخچهOCD شوند.مبتال می 
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OCD ی از موارد در طول زمان در یک فرد و یا در یک ارتباط نزدیکی با سددندرم توره دارد، زیرا این دو اختالل در بسددیار

های حرکتی و صوتی عودکننده همراه است که سندرم توره در شکل کالسیک خود با الگویی از تیک کند.خانواده بروز می

 دارند. OCDشباهت اندکی به 

 

 درمان 

رود: درمان روانکاوی، کار میحال حاضددر سدده نوع درمان برای بیماران مبتال به اختال وسددواسددی فکری دددددد عملی به 

 رفتاردرمانی، دارودرمانی.

بی اختیاری معموالً از مکانیزم های دفاعی متداوت مانند مجزا سدددازی،   -بیماران وسدددواس تحلیلگری: دیدگاه روان

پیشنهاد  تحلیلگری سنتی برای درمان این بیماران جابجایی،  امحاه و تشکل واکنشی استداده می کنند. شیوه ای که روان

می کند هشیار ساختن آنها نسبت به تعارضهای ناهشیار و باز سازمان دهی موقعیت هایی است که چنین تعارض هایی در 

 چهار چوب آنها شکل گرفته اند. البته دالیل موجهی برای اثبات این شیوه ی درمان گری در دست نیست. 

ضاراب، تحری رفتاری: دیدگاه صلی از دیدگاه رفتار درمانی ا سوی دیگر، نقش ا سو،  و اجتناب از آنها از  ک پذیری از یک 

صلی را  ستقیم،  این دو موئلده ا صورت م سی ایدا می کنند. بنابراین،  درمان به  سوا سترش و تداوم اختالل های و را در گ

 هدف قرار می دهد. 

ر افکار وسواسی خود را به صورت کند تا بیمادهی، درمانگر کوشش میروش آموزش عادت رد :رفتاری -درمان شناختی

سترده با چنین امکرر به یادآورد و انتظار دارد که مواجهه ضاراب ی گ فکاری بتواند معنای تهدید آمیز آنها را از بین ببرد، ا

سی و اعمال  سی کمتری را به جریان اندازد. در مورد بیمارانی  اجباریرا کاهش دهد و افکار وسوا که فقط دچار افکار وسوا

رفتاری مورد استداده قرار می دهند. اما  -تنها روشی است که درمانگران شناختی  روش آموزش عادت دهی معموالً هستند

فزون بر آموزش عادت دهی از روش ا هسددتند، اجباریدر مورد کسددانی که در عین حال دچار افکار وسددواسددی و اعمال 

پیشگیری یا منحرف  ی آموزند که به بازشناسی،ش به مراجعان منیز استداده می شود. در این رو« پیشگیری پاسخ پنهان»

 بپردازند.  ل آموزش عادت دهی بروز می کنند،کردن خود از افکار وسواسی یا اعمال بی اختیار دیگری که در خال

سروتونینمهارکنندهعبارتند از:  OCD داروهای موثر در درمانی:دارو صی بازجذب  صا در حال . پرامینکلومیف و های اخت

لهکلومی حاظر، به منز های وسدددواسپرامین را می توان  مان اختالل  بار -ی موثرترین داروی در یان تلقی کرد  اج )از م

 پرامین است(ترین دارو از نظر ت ثیر بر بازجذب سروتونین کلومیای انتخابیای و چهارحلقهحلقهداروهای سه

تحلیل گری در درمان اختالل های وسواسی موثر نیستند. دارو  اندر یک جمع بندی کلی می توان گدت که روش های رو

ی از قاع دارو، بیماری عود می کند. پس موثرترین شیوهدرمان و به ویژه کلومی پرامین موثر است اما غالباً چند هدته پس 

 ار برده می شود.است که یا به صورت محض یا با دارو و یا در چهارچوب شناخت درمانی به ک یدرماندرمان، رفتار
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ندازه دارودرمانی در اختالل وسدددواسدددی جبری موثر می ها اثرات مدید دانند و حتی طبق برخی دادهرفتاردرمانی را به ا

اند، اما معموالً درمان کامل وجود نداشددته اسددت. ترکیبی از ها نویدبخش بودهرفتاردرمانی دیرپاتر اسددت. نتایج رفتاردرمانی

 اند.به کار رفته OCDگیری( در درمان ردرمانی )جلوگیری از پاسخ، غرقه سازی و سرمشقی اساسی رفتاسه شیوه

 

 اختالل بدشکلی بدن  -2

 های تشخیصیمالک

A اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که از نظر دیگران قابل مشاهده نیستند یا جزئی به نظر .

 رسند. می

B کنی، دوره این بیماری، فرد رفتارهای مکرر )مثل وارسی کردن در آینه، آرایش مدرط، پوست. در مقاعی در طول

های خواهی( یا اعمال ذهنی انجام داده است )مثل مقایسه کردن ظاهر خودش با ظاهر دیگران( در پاسخ به نگرانیاطمینان

 درباره ظاهر.

Cهای مهم دیگر عملکرد لینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینهناراحتی یا اختالل قابل مالحظه با ،. این اشتغال ذهنی

 کند.ایجاد می

D های تشخیصی های آنها مالکهایی درباره چاقی یا وزن بدن در افرادی که نشانهبا نگرانی ،ظاهر در مورد. این اشتغال ذهنی

 شود.کنند بهتر توجیه نمیاختالل خوردن را برآورده می

 

 انواع فرعی

 فرد دلمشغول این فکر است که هیکل او خیلی کوچک است یا به قدر کافی : ل انگاری عضالته با بدشکهمرا

های دیگر بدن باشد، که اغلب چنین است، این شاخص مورد عضالنی نیست. حتی اگر فرد دلمشغول قسمت

 گیرد. استداده قرار می

 

 های تشخیصی ویژگی

قبال به فوبی بدشکلی معروف بود( به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر  کهافراد مبتال به اختالل بدشکلی بدن )

(. این Aرسند )مالک معتقدند زشت، فاقد جذابیت، نابهنجار، یا بدشکل به نظر می وجسمانی خود اشتغال ذهنی دارند 

 رسند.های خیالی از نظر دیگران قابل مشاهده نیستند یا جزئی به نظر مینقص

تحت  DSM-IV-TRدر مشخص می شد،  (فوبیا مورفودیس)شکلی بدن که قبالً با اصاالح بد شکلی هراسی اختالل بد 

شد. زیرا عنوان اختالل بدریخت سایی  شنا صاالح هراس از  DSMلدین مؤانگاری بدن  شکلیمعتقد بودند که ا بدن به  بد

اصدداالح بد شددکلی هراسددی را برای  کرپلین. کندطور نادرسددت تلویحا وجود الگوی رفتاری اجتناب هراسددی را تداعی می
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 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 
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شرم داشتن از »این اختالل را به منزله  ژانهابداع کرد. « دل مشغولی های نابهنجاری که با زیبایی بدن مرتبط اند» تعیین

شرم /بدن خود سواس  شت بیمار از « و سی قرار دارد و وح سوا صیف کرد. این اختالل به طور عمده در چارچوب افکار و تو

اجتماعی را نشان می دهد. در همه موارد عضوی که کانون دل مشغولی های فرد است کامالً یا تقریباً بهنجار است و  طرد

بسیاری از کسانی که به این اختالل دچارند خود را منزوی کرده و از کار کردن یا  شدت نگرانی با واقعیت متناسب نیست.

  اع می کنند.انجام فعالیتهای دیگر در خارج از منزل، امتن

ست یا  ست. این نقص یا کامالً تخیلی ا سبت به یک نقص ظاهری بدن ا شکلی بدنی، دلمشغولی ن صلی اختالل بد  ضاباه ا

صاً جنبه شخ شد، نگرانی فرد م شته با سمانی وجود دا سبی جزئی ج شکایت ها می توانند چند اگر بی تنا ی افراطی دارد. 

 مبهم داشته باشند. متوجه عضو خا  نبوده و جنبه ی پراکنده وبخش مشخص بدن را در برگیرند و یا آنکه 

 .دل مشغولی های مدرط درباره اندام می تواند شامل موارد زیر باشد. فربهی، الغری، قد

 .دل مشغولی های مدرط درباره بخشی از بدن پاهای بسیار بزرگ یا بسیار کوچک، چهره و سر، جوشهای بلوغ

 .خصیصه های جنسی: موهای بدن، پستانها، اعضای تناسلی، تغییر صدا دل مشغولی های مدرط درباره

شود.عالئم شایع همراه های صورت، به خصو  معایب اجزاه خا  بدن )مثل بینی( مربوط میها به عیبترین نگرانیشایع

جتناب از آینه و ساوح صاف عبارتند از: باور یا هذیان واضح انتساب )معموالً در مورد توجه دیگران به عیب ادعایی بدن(، ا

 و یا برعکس نگاه کردن بیش از حد در آینه و کوشش برای پنهان کردن نقص فرضی )با آرایش یا لباس(

 .های بیمار است، ممکن است با گذشت زمان ثابت بماند یا تغییر کندآن بخش بدن که کانون دغدغه

 

  شیوع

شوند. همچنین بیشتر بیماران حدودی بیش از مردان گرفتار می ن تاسالگی است و زنا 30تا  15ترین سن شروع بین شایع

افسردگی اساسی، اختالل اضارابی  ازجمله: مبتال مجرد هستند. وجود اختالالت دیگر روانی همراه این اختالل شایع است

 و اختالل روانپریشانه.

 

 سبب شناسی

انگاری بدن بازتابی از جابجایی تعارض اختالل بدریخت در الگوی روانپریشددیبا اینحال،  علت این اختالل مشددخص نیسددت.

زنی، تجزیه، های دفاعی واپسشود، چنین ارتباطی از طریق مکانیسمبخش نامربوطی از بدن تلقی می هجنسی یا هیجانی ب

 گیرد.تحریف، نمادسازی و فرافکنی صورت می

سی ها  با تغییرات بدنی دوره بلوغ ماا شکلی هرا شغولی هایی با پاره ای از بد  بقت تنگاتنگی دارند. بی تردید چنین دل م

شکل شناسی بدنی، فرد از بدنش به عنوان یک موضوع برونی ِ بد مرتبط اند. در ترس های وابسته به « تصویر بدنی»مس له 

 ابد.عشق یا کینه سود می جوید، قبل از آنکه بتواند یک موضوع واقعی برونی را برای سرمایه گذاری های خود بی
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 تشخیص افتراقی

هراسددی شددباهت دارد، اما برخی جمعیت نام یک عنوان تشددخیصددی در ژاپن اسددت که به Taljin Kyofo-shoبیماری 

 انگاری بدن ماابقت بیشتری دارد.خصوصیات آن با اختالل بدریخت

زمینه ظاهر خود  درفرد شود که افکار و اعمال وسواسی محدود به نگرانی فقط زمانی گذاشته می OCDتشخیص جداگانه 

( Ego-syntonic) خود همخوان ( داشددته باشددند، اما خودبیمارانگاریEgo-dystonicنباشددد و حالت خود ناهمخوان )

 است. 

سته از مبتالیان به اختالل بدریخت شان در مورد نقائص خیالی در ظاهر آنها به ابعاد در آن د شتغال خاطر انگاری بدن که ا

 نوع جسمانی را نیز گذاشت.  از شخیص، تشخیص اضافی اختالل هذیانیتوان در کنار این تمیهذیانی رسیده است، 

 

 درمان

ستثناه های جراحی به منظور رفع نقصانگاری بدن از طریق روشدرمان بدریخت ست.  ناموفقهای ادعایی تقریباً بدون ا ا

 روش درمان مبتنی بر روان به کار برده می شوند.ل درمورد این اختالپاسخ از پیشگیری  باروش هایی مانند روش مواجهه 

ی مشکالت ارتباطی محسوب می کنند. اما از آنجا که این اختالل نشان دهندهدرمانی تحلیل گری را به عنوان روش اصلی 

داروهای مختص  با دیگری نیز هسددت، اسددتداده از روش های تغییر رفتار به عنوان روش های مکمّل توصددیه می شددوند.

 پرامین و فلوکستین در کاهش عالئم موثر هستند.مثل کلومی سروتونین

 

 اختالل ذخیره کردن )احتکار( -3

 های تشخیصی مالک

Aنظر از ارزش واقعی آنها.. مشکل مداوم در دور انداختن اموال یا دل کندن از آنها، صرف 

Bرتبط با دور انداختن آنهاست. . این مشکل ناشی از نیاز خیالی به ذخیره کردن اجناس و ناراحتی م 

Cکند و ریخته میهای زندگی فعال را متراکم و به همشود که مکان. مشکل دور انداختن اموال به انباشتن اموال منجر می

ریخته نباشد، فقط به علت های زندگی به همشود. اگر مکاننظر کردن از مصرف آنها میای موجب صرفمالحظهبه طور قابل

 ها، صاحبان قدرت(.افراد ثالث )مثل اعضای خانواده، نظافتچی مداخله

Dهای مهم دیگر عملکرد مالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینه. ذخیره کردن موجب ناراحتی یا اختالل قابل

 شود )از جمله حدظ کردن محیط امن برای خود و دیگران(.می

Eنیست( ویلی -پرادر نشانگان عروقی، -دیگر )مثل صدمه مغزی، بیماری مغزی . ذخیره کردن ناشی از بیماری جسمانی . 
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Fافسردگی اختالل در انرژی کاهش عملی، -های اختالل روانی دیگر )مثل اختالل وسواس فکری. ذخیره کردن با نشانه 

 تمایالت عمده، شناختی -بیعص اختالل در شناختی نقایص دیگر، پریشیروان اختالل یا اسکیزوفرنی در هاهذیان اساسی،

 . شودنمی توجیه بهتر( اوتیسم طیف اختالل در محدود

 انواع فرعی

  بیش از حد اجناسی همراه باشد  سازیذخیرهاگر مشکل دور انداختن اموال با  بیش از حد: جمع آوریهمراه با

 که موردنیاز نیستند یا فضای کافی برای آنها وجود ندارد.
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 : سواالت

 

شود؟)سراسری ر اساس دیدگاه روان پویایی به عنوان مکانیزم دفاعی در وسواس محسوب میکدام عامل ب -1

87) 

 ( جبران افراطی  2    سازی د تظاهر یا وانمو (1

 ( واکنش سازی4     دلیل تراشی (3

 (88تفاوت اصلی افکار وسواسی و اعمال وسواسی کدام است؟)سراسری  -2

 هستند.« آرام بخش»ولی اعمال وسواسی « رنج زا»اسی ( افکار وسو1

 هستند.« خود ناهمخوان»و اعمال وسواسی « خود همخوان»( افکار وسواسی 2

 هستند.« رنج زا»ولی اعمال وسواسی « آرام بخش»( افکار وسواسی 3

 هستند.« غیرارادی»و اعمال وسواسی « ارادی»( افکار وسواسی 4

ــیر د -  3 ــواس ــت؟ اج -اختالل وس ــبی مورد تأیید قرار گرفته اس باری بی نظمی کدام انتقال دهنده عص

 (91)سراسری

 ( دوپامین4  ( استیل کولین3  ( سروتونین2  ( نور آدرنالین1

 (93وجود دارد؟ )سراسری  OCDکدام باور غلط در افراد مبتال به  - 4

 کند.محتمل بودن رویداد از مسئولیت انسان به شدت کم می (1

 کردن از آسیب احتمالی به دیگران جرم نیست.پیشگیری ن (2

 ی یک کار، مثل انجام دادن آن کار است.فکر کردن درباره (3

 انسان نباید عمدًا سعی کند بر افکار خود کنترل داشته باشد. (4

 (90شود؟)سراسری کدام اختالل معموالً به طور همزمان با اختالل بد شکلی بدنی مشاهده می -5

  ( خود بیمار پنداری2      ته( اضاراب تعمیم یاف1

 ( هیستری تبدیل   4      ( هراس اجتماعی3
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 .ساواالن ،1 جلد سیدمحمدی، یحیی ترجمه سلیگمن، روانی، شناسی آسیب -1

 . ارسباران ،2 جلد سیدمحمدی، یحیی ترجمه سلیگمن، روانی، شناسی آسیب -2

 .ارجمند رضاعی، ترجمه ،1 لدج سادوک، و کاپالن روانپزشکی، خالصه -3
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 .2 جلد دادستان، پریرخ مرضی، شناسیروان -7

 DSM-5روانی بر مبنای  شناسی(. آسیب1392دیویدسون،. ) -8

 DSM-5، APAشناسی روانی بر مبنای آسیب -9
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 شناسی جزوات کالسی رتبه های برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دکتری روان -11
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط مطالعات

گوییم. فراموش نکنید که عملکرد قدرتمندر در کنکور االب این درس خدا قوت میدوستان عزیز. به شما بابت ماالعه م

های گوناگون اما منسجم، نیازمند تسلط حداکثری روی این ماالب است و ماالعه یک موضوع از ابعاد مختف و با روش

عمدتًا  96تر کیهان در کنکور کند. رتبه های برتان کمک جدی میدور ماالعه این جزوه به حداکثر کردن تسلط 3در کنار 

کنیم برای رسیدن به از منابع زیر برای افزایش تسلط خود روی این درس استداده کرده اند که به شما هم توصیه می

 حداکثر تسلط و کسب حداکثر درصد در کنکور، آن ها را مد نظر داشته باشید. 

لی مهم از همین درس. مناسب روزهای پایانی نکته خی  600: شامل بیش از کیهان شناسی روانیآسیبکپسول  .1

 ماه مانده به کنکور(.  1-3)حدود 

تست طبقه بندی  600: شامل بیش از کیهان آسیب شناسی روانی و کودکان استثناییهای مجموعه تست .2

 های این جزوه از کنکورهای مختلف. مناسب تست زنی بعد از دور دوم ماالعاتی. شده ماابق با سرفصل

سال(  10) 96تا  87شامل سواالت کنکور  :2و  1جلد  –شناسی کیهان رشته روانکنکورهای واالت بانک س .3

 های کامالً تشریحی. قابل استداده در تمام دوره های ماالعاتی. از تمام دروس گرایش بالینی با پاسخ

 کیهان: شناسی روانی و کودکان استثنایی آسیبفیلم آموزشی  .4

شناسی سالمت دانشگاه  خوارزمی و کنکور، دانشجوی دکتری تخصصی روان 1به اسدی رت آقایبا تدریس  (1

 شناسیمدرس دروس تخصصی روان

 های آقای اسدی در کیهاندرصد از کالس 93رضایت باالی  (2

 به طور اختصاصی برای شما (3

 HDبا کیدیت  (4

 ای.شتهیک منبع کمکی فوق العاده برای فهم بهتر ماالب. به ویژه برای داوطلبان تغییر ر (5
 

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

 

 : های آزمایشی توصیه ای درباره شرکت در آزمون

 شود. اما های آزمایشی نیز به شدت از سوی مشاوران کیهان و رتبه های برتر کنکور توصیه میشرکت در آزمون

ها بیش از آنکه رتبه شما را به خوبی تخمین بزنند، به افزایش مهارت شما در فراموش نکنید که این آزمون

کنند که بسیار مهم است. تخمین رتبه این نرم افزارها با خااهای بسیاری انجام مدیریت جلسه کنکور کمک می

 توانید، در دو سه آزمون جامع یک موسسه شرکت کنید. شود. پس اکر میمی
 

 د ؛(در کنکور خوش بدرخشی
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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

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://kayhanravan.ir/fa/interviewrastgoo.aspx
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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 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/kayhanjozavat.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/hamkaran.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/hamkaran.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/expertise.aspx
http://kayhanravan.ir/fa/expertise.aspx
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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  

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages20997.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
http://www.kayhanravan.ir/fa/Summer96.aspx
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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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