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 شناسی فردنگرروان -: آلفرد آدلرسومفصل  
 )81سراسري (داند؟ وم خانواده را چه میآدلر ویژگی بارز فرزند د -1
 پرخاشگري ) 4 باهوشی )3 ) مهربانی2 جاه طلبی ) 1
 )81کند. (سراسري اعتقاد آدلر، اولین خاطره فرد در زندگی به شناسایی ............. کمک میبه  -2
 سبک زندگی )4 اجتماعی ه) عالق2 ) عقیده حقارت2 احساس حقارت )1
 )81(آزاد .اي براي ............. قایل بودهاي بالینی خود اهمیت ویژهآدلر در فعالیت -3
 ) کنش فراسویی 4 سالی) بحران میان3 ) خاطرات نخستین 2 ) تبلور خویشتن 1
 )82سراسري (جویی مطابقت بیشتري دارد؟ هاي زیر با تعریف آدلر از برتريکدامیک از گزینه -4
 متیازات اجتماعی) کسب ا2 ) وحدت بخشیدن به شخصیت1
 طلبی) تسلط بر دیگران یا ریاست4  ) توانایی ارضاء تمام نیازها3
 )82(آزاد : گر این است که همهترین وجه اشتراك سه سنخ شخصیتی گیرنده، اجتنابی و سلطهاز نظر آدلر مهم -5
 ) دستخوش اضطراب اساسی هستند.2 ) فاقد عالقه اجتماعی هستند. 1
 برند.ي کمتري رنج می) از عقده4  دارند. ) تضادهاي درونی 3
 )83سراسري (ر و فروید بر سر کدام مورد اشتراك نظر دارند؟ آدل -6
 رگانیک) حقارت ا4 ) ناخودآگاه جمعی3 رت) احساس حقا2 ) عالقه اجتماعی1
 )83(آزاد را عصیان مردانگی نامیده است؟موارد زیر  آدلر کدام یک از -7
 ي اجتماعی) عالقه4 نگري تصوري) غایت3 بران افراطی) ج2 ی یجو) برتري1
 )84(سراسري  گیرد:راي تحقق هدف زیر انجام میدر زندگی ب طبق نظریه آدلر، تالش و کوشش ما -8
 ) پاسخگویی به نیازهاي فیزیولوژیکی که براي ما حیاتی هستند.1
 ) جبران احساس حقارتی که در وجود همه ما نهفته است.2
 شدن با افراد جامعه براي رسیدن به اهداف جمعی  ) همراه3
 اي که براي ما منحصر به فرد باشد. ) گذراندن زندگی به شیوه4
 )84در کدام یک از موارد زیر با یکدیگر اشتراك نظر دارند؟ (سراسري » فروید«و » یونگ«، »آدلر« -9
 ) غریزه جنسی4 ) ناهشیار جمعی 3 ) تثبیت2 ) ناهشیار1

 )85ي نخست چه نوع موجودي است؟ (سراسري ظر آدلر، انسان در درجهبه ن -10
 ) پرخاشگر4 ) سلطه جو 3 ) اجتماعی 2 ) جنسی 1

 )85گیري و تحول شخصیت تحت تأثیر ترتیب تولد است؟ (سراسري شناختی، شکلبراساس کدام نظام روان -11
 اي) روانشناسی فردي مقایسه4 من  ی بر) روانشناسی مبتن3 گري ) روان تحلیل2 ) روانشناسی تحلیلی 1

 )86تري نسبت به آینده دارد؟ (سراسري به اعتقاد آلفرد آدلر، کدام فرزند خانواده دید بدبینانه -12
 ) دوم4 ) تک فرزند 3 ) ارشد 2 ) آخر 1

بوط به کدام مفهوم است؟ اند، مرفرد آدلر، مجموعه رفتارهایی که جهت جبران خسارت احساس حقارت طراحی شدهلظر آاز ن -13
 )86(سراسري 

 ) سبک زندگی4 نگري تخیلی ) غایت3 ) عالقه اجتماعی 2 ) تنازع قدرت 1
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 )86(آزاد):Alfred Adlerدر مکتب روانشناسی آدلر ( -14
 ها و غرایز مبین رفتار هستند. ها، قدرت) تجارب گذشته، ناتوانی1
 هستند.جویی و مصلحت اجتماعی محرك رفتار ) برتري2
 ) احساس حقارت محرك اصلی شخص است.3
 هاي تخیلی محرك اصلی شخص است.) هدف4

 )86(آزادپرداز است؟ که ناشی از جبران افراطی است مربوط به کدام نظریه» عصیان مردانگی« -15
 ) آدلر4 ) فروم 3 ) هورناي 2 ) فروید 1

 باشد. ههاي ......... داشتآلبرت الیس بیشترین وجه اشتراك را با اندیشه رسد که مفهوم باورهاي غیر منطقی در نظریهبه نظر می -16
 )87(سراسري 

 ) هنري موري4 ) کارن هورناي 3 ) جولین روتر 2 ) آلفرد آدلر 1
(سراسري  تري دارد؟پیوند نزدیک (Individual psychology)فردي  هاي دفاعی با مکتب روانشناسیکدامیک از مکانیزم -17
89( 
 ) فرونشانی4 فکنی ) برون3 ) جبران 2 سازي وارونه )1

 ) 89ي مفاهیم زیر برخاسته از مکتب روانشناسی فردي است، به جز: (سراسري همه -18
 جویی) تالش برتري4 ) عالقه اجتماعی 3 ) حقارت عضوي 2 کت) آزادي حر1

 )90(سراسري  د؟شوظریه فروید و آدلر محسوب میکدام یک از موارد از اشتراکات ن -19
 ) ناتوانی نظام استنباطی فرد در تبیین رویدادها2 گیري شخصیتناهشیاري در شکل) اهمیت 1
 الوقوع در نظام استنباطیآگاهی از تغییري قریب) 4 هاي جدیداستنباطگیري ) شکل3

 )90(آزاد دارد؟مراحل تحول تفکر را چگونه بیان میادلر  -20
 ) مقتدر بودن، تهاجمی بودن، برتر بودن2 دن، برتر بودن ) تهاجمی بودن، مقتدر بو1
 ) برتر بودن، تهاجمی بودن، مقتدر بودن4 ) برتر بودن، تهاجمی بودن، مقتدر بودن3

 )90(آزاد  داند؟میرا علت پویایی زندگی ادلر کدام یک از عوامل زیر  -21
 ی) برتري جوی4 ) تعرض مردانه 3 ) تهاجمی بودن2 ) خود شکوفایی1

 بر اهمیت کدام "آدلر"تأکید  "آلفرد آدلر"و  "زیگموند فروید "پردازان شخصیت، اختالف عمده بین به اعتقاد بسیاري از نظریه-22

 )91(دکتري مفهوم است؟ 

 ) غایت نگري خیالی4 ) نیروي من خالقه 3 ) حقارت عضوي 2 ) تمایل اجتماعی 1

 )91(دکتري  دید؟ه میاساس انگیزش انسان را در چ» آلفرد آدلر« -23
 ) سبک زندگی فرد2   ) کاهش احساس حقارت1
 ظارات فرد براي آینده) انت4  ) تالش براي برتري 3

 )94(سراسري دام نیاز جزئی از نیازهاي نظریه هنري موري به شمار آمده است؟ ک -24
 جویی) نیاز به پیوند4 ) نیاز به امنیت3 ) نیاز به کارآمدي 2 ) نیاز به ابتکار 1

 )94(سراسري پیروان مکتب فردنگر، معتقدند که روان رنجوري عمدتاً ناشی از چیست؟  -25
 ) عدم تمایل به کمال طلبی2  ) گرایش به سلطه جویی 1
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 هاي دفاعی) فروپاشی مکانیزم4   ) فقدان عالقه اجتماعی3
 )95(سراسري از نظر آدلر معیار ارزیابی سالمت روان کدام است؟ -26

 د) عالقه اجتماعی ج) قدرت ایگو  ب) برداشتهاي ذهنی  برتري شخصی الف) 
 )95(سراسري از دیدگاه آدلر هشیار و ناهشیار چه ارتباطی با هم دارند؟  -27

 هاي مخالف هشیاري هستند. الف) هشیار و ناهشیار جناح
 اي هستند که با هم همکاري دارند. ب) دو بخش از سیستم یکپارچه

 ار و ناهشیار ارتباطی با هم ندارند. ج) محتوي هشی
 د) هشیار و ناهشیار دو نیمه متضاد در وجود فرد هستند.

 )95(سراسري هاي انسان را باید از کدام زاویه در نظر گرفت؟ از دیدگاه آدلر ارزش تمام فعالیت -28
 ب) حقارتهاي عضوي   الف) تالش براي موفقیت 

 د) عالقه اجتماعی  ج) نیروي خالق 
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 سومفصل هاي پاسخنامه تست
هاي فرزند دوم این است که احساس عزلی را که فرزند اول داشته، ندارند. رقابت با فرزند اول، از دیگر ویژگیاز ویژگی »1«گزینه  -1

رسند. در حقیقت فرزندان طلب به نظر میتر هستند و جاهي آینده خوشبیناي به قدرت ندارند، درباره. آنها عالقههاي فرزند دوم است
دهند. فرزند اول: بدبین به آینده، گرایش به گذشته، حسادت طلبی را از خود نشان میویژگی بارز جاهآن طلب بوده و در اثر دوم رقابت

فرزند آخر: پیشرفت  -اندرنجوري بیشتر از این طبقهافراد بزهکار و روان .یابد)، منظم و با وجدان و مقتدری(البته با افزایش سن کاهش م
شوند، معموالً در خارج از خانه با دیگران مشکل تک فرزند: خیلی زود بزرگ می -زیاد و رقابت باالیی دارند، وابسته و نازپرورده هستند

 ند.شومید میادارند و خیلی زود نا
هاي آدمی است. هنگامی که ي تالشدارد و منبع همه وجود احساس حقارت همیشه به عنوان نیروي برانگیزاننده »4«گزینه  -2

ي اجتماعی نیز به معنی رابطه داشتن با دیگران، اولین تکلیفی شود. عالقهي حقارت میاحساس حقارت جبران نشود، تبدیل به عقده
کند. باید توجه داشت شویم. اما اولین خاطره فرد در زندگی به شناسایی سبک زندگی کمک میواجه میاست که در زندگی با آن م

آید. عالقه اجتماعی بیشتر به احساس اجتماعی و یا عالقه به کل که سبک زندگی توسط خود فرد با شخصیت و منش او به وجود می
گیرد و طبق نظر آدلر معیار زندگی شکل می هاي نخستاست، که در ماه فرزند -بشریت اشاره دارد، که سرچشمه آن از رابطه والد

 ارزیابی سالمت روانی است.
آدلر در برخورد با بیماران، به خاطرات نخستین آنها توجه زیادي داشت و معتقد بود خاطراتی که از چند سال نخست  »2«گزینه  -3

ي دارند. در واقع این که از بین تمام خاطرات و رویدادها فقط چند مورد مانند، ارتباط زیادي با شخصیت وزندگی در ذهن فرد می
 هاي وي است.شخصیت و ویژگی ي، بلکه نشان دهندهاتفاقی نیستدلیل و خاص، در ذهن فرد مانده است، بی

طلب و خواهان امتیازات استي برتري که در آن فرد ریجویی را به مفهوم عقدهباید توجه داشت که در نظام آدلر برتري »1«گزینه  -4
تمامی نیازهاست، یکسان تصور نکنیم، بلکه این مفهوم تالشی است در جهت رسیدن به کمال و کامل شدن  بیشتر اجتماعی و ارضاء

 و وحدت بخشیدن به شخصیت انسان.
 لم شخصیتی کمرنگ است. هاي ناساي اجتماعی از نظر آدلر، معیار مهم سالمت روانی است، که در سنخعالقه» 1«گزینه  -5
باشد. مفهوم ناخودآگاه جمعی مفاهیم عالقه اجتماعی و احساس حقارت از مختصات نظریه روانشناسی فردنگر آدلر می »4«گزینه  -6

هاي پژوهشی حقارت ارگانیک یا عضوي، طی اولین تالش اما دهد.نشان میرا خاص نظریه یونگ و اهمیت دادن او به قضیه ناهشیار 
 کرد، شکل گرفت.ر، زمانی که کنار فروید بود و فروید نیز آن را تأیید میآدل
دهد. وي این اصطالح را هم در از نظر آدلر، اگر جبران احساس حقارت، افراطی باشد، اعتراض یا عصیان مردانه رخ می »2«گزینه  -7

دانست و معتقد طور ضمنی مساوي با احساس حقارت میمورد مردان و هم در مورد زنان مطرح کرد. به طور کلی، او زن بودن را به 
بود اگر فردي براي جبران احساس حقارت خود دست به رفتارهاي افراطی و شدید بزند، چه مرد باشد و چه زن، اعتراض مردانه انجام 

 داده است.
ي انسانها وجود هایی است که در همهي تالشگردد که طبق اظهار نظر آدلر؛ احساس حقارت منبع همهخاطر نشان می »2«گزینه  -8

 کند.جهت اهدافشان هدایت می دارد و آنها را در
، ناهشیار مفهومی است که در آن اشتراك دارند، »فروید«و  »یونگ«، »آدلر«گر یعنی؛ هاي هر سه روان تحلیلدر نظریه» 1«گزینه  -9

 باشد.هاي هر یک از آنها متفاوت میفقط سطوح آن در نظریه
اي دارد، اما از نظر آدلر انسان یک جو و پرخاشگرانه به انسان در نظریه فروید جایگاه عمدهدیدگاه جنسی، سلطه »2«گزینه  -10

 و منحصر به فرد و داراي عالیق اجتماعی است. موجود اجتماعی، آزاد، یگانه
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اي آدلر به آن پرداخته شده است، مفهوم تأثیر سهدر نظریه روانشناسی فردي مقایه ترین موضوعات کاساسی ازیکی  »4«گزینه  -11
هاي حمایتی زیادي از آن به عمل آمد. از دیگر مفاهیم اي بسیار جالب، بحث برانگیز و پژوهشی بود و یافتهترتیب تولد است، که مساله

طلبی، عالقه اجتماعی و ي برتريي حقارت، عقدهتوان به احساس حقارت، عقدهاي آدلر؛ میاساسی در نظام روانشناسی فردي مقایسه
 هاي زندگی اشاره کرد.سبک

خوشحالی هستند و تمام توجه والدین به آنهاست. آنها بیشتر  وفرزندان اول یا ارشد مدتی که فرزند دوم نیست، شاد  »2«گزینه  -12
ي زیادي به حفظ نظم و اقتدار قهخورند و نسبت به آینده بدبین هستند و عالبه سوي گذشته گرایش دارند، حسرت گذشته را می

 هاي فرزندان اول یا ارشد خانواده است.ویژگی دارند؛ لذا دید بدبینانه نسبت به آینده از
شود. عالقه گیري سبک زندگی میدهیم، منجر به شکلرفتارهایی که در جهت جبران احساس حقارت انجام می »4«گزینه  -13

ش مهمی از سبک زندگی است که در نظام آدلر مطرح است. تنازع قدرت از مفاهیم روانشناسی اجتماعی یعنی رابطه با دیگران، بخ
باشد، که سبک زندگی را تحت تاثیر قرار ي آینده مینگري تخیلی، باورهاي ذهنی افراد دربارهباشد. غایتگرا و داروینیسم میتکامل
 گذارند.ها نیز بر رفتار و شخصیت انسان اثر میخیال ردهد. در واقع به نظر آدلدهد و به شخصیت یکپارچگی میمی
جبران احساس حقارت منبع اصلی تکاپو و تالش انسان است؛ حال این احساس حقارت ممکن است واقعی و یا تخیلی  »3«گزینه  -14

 باشد.
 .ي آدلر استتعرض یا عصیان مردانه مربوط به نظریه »4«گزینه  -15
هیجانی الیس اشاره به اعتقادات غیر منطقی دارد که به شکل شناختی  -رمنطقی در نظریه درمان عقالنیباورهاي غی »2«گزینه  -16

رفتاري  -رسد این مفهوم، با مفهوم منبع کنترل، انتظار و ارزیابی در نظریه روئر؛ که یک نظریه شناختیمی گیرد. به نظرشکل می
ر احساس حقارت (کهتري) مسأله اساسی است. در نظریه هورناي امنیت و آدل(یادگیري اجتماعی) است، همسو باشد. در نظریه 

 شناسی است.شخصیت اي دارد و نظریه هنري موري بیش از هر چیز یک نظریهاضطراب جایگاه ویژه
ین مفاهیم، تري آدلر یکی از اصلیباشد. در نظریهگر میي آلفرد آدلر روان تحلیلنظریه روانشناسی فردي، نظریه »2«گزینه  -17

 کند. در حقیقت، جبرانمکانیزم دفاعی جبران استفاده می ازباشد، که فرد براي فایق آمدن بر آن ي عقده یا احساس کهتري میمساله
 اي دارد.جایگاه ویژه ترین مکانیزمی است که در نظریه آدلراصلی

ي حقارت عضوي مفهومی است که در باشد. مسألهري میمفهوم آزادي حرکت از مفاهیم برجسته در نظریه هنري مو »1«گزینه  -18
جویی از دیگر مفاهیمی است که ي اجتماعی و تالش براي برتريباشد. عالقهنظریه آدلر وجود داشته و وجه اشتراك وي با فروید می

 در نظریه روانشناسی فردي آدلر مورد استفاده قرار گرفته است.
د و گیري والدین کودك شکل میدگی به طور کامل در پنج سال نخست زندگی در اثر رابطهبه نظر آدلر سبک زن »2«گزینه  -19

گیري لهاي اولیه در شکیابد. این نکته به اندازه نظر فروید جبرگرایانه است. هر دو دیدگاه بر اهمیت سالپس از آن تغییر چندانی نمی
 کنند.هاي آدلر و فروید را بیان میهاي دیگر تفاوتگزینه ورزند.شخصیت بزرگسالی تأکید می

ترند. ولی اندکی بعد ي جنسی بسی مهمم، به این نتیجه رسید که تمایالت تهاجمی از غریزه 1908آدلر در سال  »1«گزینه  -20
. دانستهمانند می ثنؤت را جنس مذکر و ضعف را با جنس متبدیل کرد. آدلر قدر» میل به قدرت«ي پرخاشگري یا تهاجم را به واژه

را مطرح کرد و آن را شکلی از جبران افراطی دانست که هم مردان و هم زنان » تعرض مردانه«او در این مرحله از تفکر خویش، عقیده 
توان گفت که با توجه به هدف نهایی انسان سه مرحله این رو می شوند. ازدر موقع احساس عدم کفایت و یا حقارت به آن متوسل می

 .جود دارد. تهاجمی بودن، مقتدر بودن و برتر بودندر تفکر او و
هایش و دلیل اصلی پویایی زندگی همین گرایش از نظر آدلر برتري جویی یعنی تالش فرد براي بالفعل کردن بالقوه »4«گزینه  -21

 است.
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زه جنسی و پرخاشگري را به نظر آدلر هر کس در درجه اول موجودي اجتماعی است. آدلر بر خالف فروید که غری» 1«گزینه -22
ي اجتماعی بودن انسان تأکید داشت. گرچه میل جنسی به عنوان عامل تعیین کننده در شخصیت دانست بر جنبهانگیزه اصلی رفتار می

 باهمیت زیادي براي فروید داشت ولی آدلر بیشتر بر عالقه اجتماعی تأکید داشت. به نظر آدلر عالقه اجتماعی جبران واقعی و اجتنا
 هاي طبیعی انسان است.ناپذیر کلیه ضعف

ها داراي احساس حقارت هستند و داند وي اعتقاد داشت که همه انسانآدلر اساس انگیزش را تالش براي برتري می» 3«گزینه  -23
ري الش براي برتشود که افراد در جهت از بین بردن آن و رسیدن به برتري تالش کنند. به نظر آدلر تهمین احساس حقارت باعث می

یعنی فراتر رفتن از آنچه هم اکنون هستیم. تالش براي برتري یعنی تالش براي اداره ي اصلی شخصیت انسان است. برتر بودن انگیزه
تر، تالش براي برتري یک اصل پویشی واالي زندگی است. تالش براي برتري تالش براي بهتر بودن از کردن یک زندگی عالی و کامل

کنیم تا خود را کامل کنیم و این هدف فطري میل به سمت کامل بودن و یست. به نظر آدلر ما براي برتري تالش میدیگران ن
 تواند شخصیت و رفتار را توجیه کند.یکپارچگی، به سمت آینده گرایش دارد. فقط هدف اساسی برتري با کمال می

دهد، مهمترین کرد. در واقع، شناختی که او از نیازهاي انسان ارائه می موري فهرستی از نیازهاي متنوع انسان ارائه» 4«گزینه  -24
، (نیاز په پیوند جویی) را موري 4 يها هم در فهرست نیازهاي موري گنجانده شده، اما گزینهخدمت او به روانشناسی است. سایر گزینه

 .مطرح کرد
ي فرد سالم را دانند، همانطور که بارزترین مشخصهروان رنجوري می يی را نشانهاجتماع يها فقدان عالقهآدلرین» 3«گزینه  -25

اند. طرفداران رویکرد فردنگر معتقدند براي رهایی از روان رنجوري، فرد باید از توجه صرف به نیازهاي ي اجتماعی دانستهوجود عالقه
ها و زندگی بهتر براي دیگران توجه کند؛ از این راه هبه دیگران و به خواست يهاي برتري جویانه منصرف شود و به یارخودش و انگیزه

 شود.روان رنجوري برطرف می
 اعیاجتم عالقه. است انسان هاي ارزش مالك تنها بنابراین و بود روانی سالمت ارزیابی براي آدلر معیار اجتماعی عالقه» 4 «گزینه -26
کار برد. هرچه فرد عالقه اجتماعی بیشتري داشته باشد از لحاظ ه می توان براي قضاوت کردن ارزش یک نفر بک است مقیاسی تنها

 روانی پخته تر است. 
 را نآ کامل بطور نه و کرده تدوین روشنی به نه را آن فرد که کرد تعریف هدفی از بخشی صورت به را ناهشیار آدلر »2«گزینه   -27

چه اي یکپار سیستم از بخش دو بصورت را آنها و کرد خودداري یارهش و ناهشیار بین دوگانگی از تعریف این با آدلر. است کرده درك
در نظر گرفت که همکاري می کنند. هشیاري و ناهشیاري به جاي آنکه جناح هاي مخالفی باشند هستی هاي مکمل هم هستند که 

 تحت سلطه سبک زندگی متحد کننده عمل می کنند. 
 آدلر معیار اجتماعی عالقه. گرفت نظر در اجتماعی عالقه زاویه از باید را انسان هاي فعالیت تمام ارزش آدلر نظر از»4 «گزینه  -28
 .است انسان هاي ارزش مالك تنها و بود روانی سالمت ارزیابی براي
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 اجتماعی -نظریه یادگیري شناختی -فصل  دوازدهم: راتر و میشل 
دهد. نسبت می» نداشتن استعداد زبان«گیرد، شکست خود را به دانشجویی که در درس زبان خارجی همیشه نمره مردودي می -1

 )82امل زیر است؟ (سراسري به کدام دسته از عو اسناد این دانشجو
 ) بیرونی، پایدار، قابل کنترل2  ) درونی، پایدار، قابل کنترل1
 ) بیرونی، ناپایدار، غیرقابل کنترل4 ) درونی، پایدار، غیرقابل کنترل 3
 ) 83نخستین بار در کدام نظریه مطرح شد؟ (سراسري » منبع کنترل«مفهوم  -2
 ندلمک کله) 4 سلیگمن  )3 ) بندورا 2 ) راتر 1
این باور که رویدادهاي تقویت کننده به طور کلی یا درون ما و یا فراتر از کنترل ما هستند چه نام دارد و متعلق به کیست؟  -3

 )85(آزاد
 ) مکان کنترل از راتر 2  ) نظریه تقویت از اسکینر1
 هاي رفتاري) نظریه4  ) نیاز به کنترل از موري 3
 ) 86آید؟ (سراسري تر به شمار میهاي نظریه جولین رازئی از مؤلفهکدام یک از مفاهیم، ج -4
 ) محیط روان شناختی4 ) دفاع ادراکی 3 ) تحلیل کارکردي 2 ) تخریب متوالی 1
 )86اجتماعی دارند؟ (سراسري  -کدام دسته از مکاتب، وجه تشابه بیشتري با نظریه یادگیري شناختی -5
 شناسی گشتالت) ساختارگرایی و روان2 ی هاي شخص) پدیدارشناسی و سازه1
 گري و روانشناسی تکامل نگر) روان تحلیل4 ) کارکردگرایی و روانشناسی صفات 3
 ) 86انگیزش تأثیرگذار است؟ (سراسري  اجتماعی کدام عامل عمدتاً بر -در نظریه شناختی -6
 ) خود گردانی4 ) خود کارآمدي 3 گیري ) سرمشق2 ) نوع اهداف 1
 )87مفهوم آزادي حرکت برخاسته از رویکرد......... است. (سراسري  -7
 ) یادگیري اجتماعی4 ) زیست روانشناسی3 ) روانشناسی وجودي2 ) تکامل نگري1
 )87(آزاد .اي از انتقادهاي وارده بر رویکرد صفات از سوي روانشناسان ......... مطرح شده استحجم عمده -8
 گري) روان تحلیل4 ) کردارشناسی 3 پردازي ر) خب2 ) یادگیري اجتماعی 1
 )88هاي مهم نظریه راتر است؟ (سراسري کدام یک از مفاهیم زیر جزئی از مؤلفه -9
 (personal construct)) سازه شخصی 2 (behavior potential)) توانش رفتاري 1
 )evocative interaction) تعامل واکنشی (4 (attribution style)) سبک اسنادي 3

 ) 88) برخاسته از رویکرد.......... است. (سراسري locus of controlمفهوم منبع کنترل ( -10
 گري) روان تحلیل4 ) یادگیري اجتماعی 3 ) پدیدار شناختی 2 ) تکامل نگري 1

ت مطرح شده ) در اعتراض به مفروضات کدام یک از مکاتب شخصیperson-situationموقعیت ( -طرح بحث جنجالی فرد -11
 ) 88است؟ (سراسري 

 ) صفات4 ) روانکاوي 3 ) رفتار گرایی2 شناختی) زیست1
 ) 89والتر میشل، روانشناس معاصر، معتقد است صفات شخصیتی عمدتاً ............ (سراسري  -12
 گیرند.) در کودکی شکل می2   یابند.) در میانسالی تبلور می1
 اند.) به موقعیت وابسته4   ) زمینه فیزیولوژیکی دارند.3

 )94(سراسري دام مفهوم، با الهام از مکتب یادگیري اجتماعی شکل گرفت؟ ک -13
 ) عالقه اجتماعی4 ع کنترل ب) من3 ) خودمختاري کنشی2 ) همزیستی بهنجار 1

 )95سراسري (آید؟ تر به شمار نمییري اجتماعی راهاي اصلی نظریه یادگهاي زیر از فرضکدام یک از گزینه -14
 ب) شخصیت انسان آموخته شده است.  کنند. امل میدارشان تعهاي معنیالف) انسانها با محیط

 د) شخصیت وحدت اساسی ندارد.  ج) انگیزش هدف گراست
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 )95سراسري (نامید؟ راتر، احتمال روي دادن رفتار خاص در موقعیت بخصوص را چه می -15
 د) ارزش تقویت ج) احتمال پاسخ  ب) پتانسیل رفتار  الف) انتظار 
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 دوازدهمهاي فصل پاسخنامه تست
شد باوالً درونی است و در پی آن پایدار و غیر قابل کنترل میاین شکست را دانشجو به نداشتن استعداد زبان که ا» 3«گزینه  -1

غیرقابل کنترل بودن آن به دلیل نسبت دادن آن به توانایی است و درونی بودن آن به دلیل نسبت دادن آن  دهد. پایدار ونسبت می
 به خود است.

مفهوم منبع کنترلی  ،مان را تبیین کندبه منبع تقویتهاي شخصیت موجود در عقاید ما نسبت تر براي اینکه تفاوترا» 1«گزینه  -2
 را معرفی کرد که شکلی از انتظار تعمیم یافته است.

ي راتر است و به این اشاره دارد که ما تا چه اندازه زندگی خود را تحت مکان یا منبع کنترل یکی از مفاهیم مهم نظریه» 2«گزینه  -3
 دانیم.ه، استعداد و... و یا عوامل بیرونی مانند شانسی، تصادف، دیگران، جبر جامعه و... میتأثیر عوامل درونی مانند تالش، انگیز

توان به توان رفتار، انتظار، ارزش تقویت و محیط روان شناختی یا موقعیت روانی از جمله مفاهیم اساسی نظریه راتر می» 4«گزینه  -4
 اشاره کرد.

ي شناختی، با نظریه جتماعی با ساختارگرایی و گشتالت به دلیل تاکید بیش از حد بر حیطها -نظریه یادگیري شناختی» 1«گزینه  -5
گري به دلیل توجه به ناهشیار و نظریه تکامل نگر به هاي شخصیتی و نظریه روان تحلیلکارکردگرایی به دلیل تمایز گذاري صفات و

ارشناسی یا انسان گرایی به دلیل اینکه به انسان هم به لحاظ شناختی و دلیل جبرگرایی آن کمتر وجه تشابه دارد، اما با رویکرد پدید
 تر است.هم به لحاظ رفتاري توجه دارد نزدیک

 ي آن انگیزشاي است که باید دانست در کدام جنبهگیري فرایندي چند مرحلهنوع اهداف جنبه رفتاري دارد، سرمشق» 3«گزینه  -6
آخرین  گیريباشد. باید توجه داشت که در فرایند سرمشقي اعمال کنترل بر رفتار و اعمالی میتأثیرگذار است. خودگردانی به معنا

شود که این معیارها و مرحله فرایندهاي مشوقی و انگیزشی هستند که به معیارها و انتظارات فرد براي انجام یک رفتار مربوط می
 باشد.شخصی می انتظارات براي پاسخ در واقع همان خود کارآمدي یا کارایی

مفهوم آزادي حرکت، به انتظار فرد دربارهی رفتارهاي خاصی که در ارضاي یک نیاز به موفقیت خواهند انجامید، اشاره » 4«گزینه  -7
به  توانباشد. از دیگر مفاهیم نظریه او میاجتماعی جولین راتر می -ترین مفاهیم نظریه یادگیريدارد. این مفهوم، یکی از اساسی

 تظار، ارزش تقویت، موقعیت روانی، منبع کنترل، کمترین سطح هدف و توان رفتار اشاره کرد.ان
ي صفات هستند زیرا معتقدند این رویکرد، به عوامل محیطی کردارشناسان یا رفتارشناسان از جمله منتقدان به نظریه» 3«گزینه  -8

 پردازد.میگیري شخصیت توجه ندارد و صرفاً به صفات شکل و موقعیتی در
توانش رفتاري به معناي انجام یک رفتار از میان رفتارهاي بالقوه در یک موقعیت معین که از مفاهیم جولین راتر است. » 1«گزینه  -9

توان به انتظار، ارزش تقویت، موقعیت روانی، آزادي حرکت، کمترین سطح هدف، نیازهاي روانی و نظریه راتر می از دیگر مفاهیم در
 نترل اشاره داشت.منبع ک

باشد. منبع کنترل به معنی تفاوتهاي شخصیتی مفهوم منبع کنترل برخاسته از نظریه یادگیري اجتماعی راتر می» 3«گزینه  -10
کند باشد. منبع کنترل یا درونی است که فرد اعتقاد دارد تقویتی که دریافت میموجود در عقاید مادر نسبت دادن منبع تقویت می

شت کند که تقویت توسط دیگران، سرنوهاي خود اوست و یا منبع کنترل بیرونی است که فرد تصور میرفتارها و ویژگی تحت کنترل
 شود.و یا شانس کنترل می

این مجادله در اعتراض به رویکرد صفات شکل گرفت که اعتقاد داشت صفات ثابت و یکسان هستند. مخالفان در » 4«گزینه  -11
ها از آن اي که پژوهشکنند، عقیدهصفات وجود دارند. پس مردم در تمام موقعیتها یکسان رفتار می د که اگراعتراض بیان داشتن

 کند.حمایت نمی
 4گیرد. والتر میشل در آزمایشی بر روي کودکان به اعتقاد والتر میشل صفات شخصیتی عمدتاً در کودکی شکل می» 2«گزینه  -12

برداشتن شیرینی آزمود. بعضی از کودکان در نبود میشل شیرینی را دزدیدند و برخی دیگر مقاومت ساله میزان وسوسه آنها را در 
اند. او دریافت نوجوانانی که در کودکی خود سال مجدداً به سراغ همان کودکانی رفت که اکنون نوجوان شده 12کردند. میشل پس از 

تر بوده و در برابر مشکالت و فشارهاي زندگی بهتر تر، اجتماعیصالح دتر،در برابر وسوسه دزدیدن مقاومت کردند در نوجوانی کارآم
 توانستند مقابله کنند.می
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 دانند. این مفهوم، الهامها را ناشی از درون یا بیرون میپردازد که آیا افراد تقویتمنبع کنترل راتر به این مسئله می» 3«گزینه  -13
هاي ا است که به مفاهیم مرتبط با خودگردانی توجه داشت. همزیستی بهنجار در نظریهاجتماعی بندورگرفته از مکتب یادگیري 

فروم و ماهلر مطرح شده، عالقه اجتماعی مربوط به نظریه آدلر است و خودمختاري کنشی را آلپورت مطرح کرد. احتمال دارد 
ب کنند، اما توجه کنید که خودمختاري کنشی پاسخگو به دلیل برخی شباهتها بین این دو نظریه، خودمختاري کنشی را انتخا

مفهومی است که آلپورت در مقابل جبرگرایی تاریخی فروید مطرح کرد. به نظر آلپورت براي توجیه یک رفتار باید به عوامل کنونی 
ده ش تاریخی خود مستقلهاي مرتبط با آن (کارکرد) توجه داشت و نه تاریخچه رفتار، زیرا این احتمال وجود دارد که رفتار از انگیزه

 باشد که این احتمال به خصوص در افراد سالم، بسیار قوي است.
 :  است استوار فرض 5 بر راتر اجتماعی – یادگیري نظریه »4«گزینه  -14
 .کنند می تعامل دارشان معنی هاي محیط با ها انسان – 1      
 . است شده آموخته انسان شخصیت – 2      

 .دارد اساسی وحدت شخصیت – 3      
 .گراست هدف انگیزش – 4      
 . کنند بینی پیش را رویدادها قادرند افراد – 5      

پتانسیل رفتار در  ) این احتمال است که پاسخ خاصی در زمان و مکان خاصی روي خواهد داد. BP(   رفتار پتانسیل »2«گزینه  -15
) توقع فرد براي تقویت شدن است و ارزش تقویت اولویتی است که فرد  E(  ر موقعیتی حاصل انتظار و ارزش تقویت است. انتظار ه

 خاصی قایل است. براي تقویت
 

  



 

  

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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