
 هدف از درمان نظر گشتالت در مانی چیست؟

بهبود بیماری (1  

اصالح رفتار (2  

اصالح تفکر (3  

 ☑ پختگی و کمال فرد (4

  

 تماس خالصانه و بدون تظاهر در کدام الیه روان آزردگی پرلز مطرح می شود؟

تظاهر (1  

هراس (2  

دورن پاشی (3  

 ☑ برون پاشی (4

 

نظریه مشاوره و روان درمانی ای که بر سه مبنای فلسفی، روان شناختی و معنوی استوار است و پایه 

.کذار آن ویکتور فرانک است  

رفتار درمانی (1  

شناخت درمانی (2  

 ☑ معنی درمانی (3

گشتالت درمانی (4  

 

آموزی در دیگاه شناختی مایکل با کدام است؟ –مرحله اول شیوه خود   

ب مهارت هااکتسا (1  

درک و فهم (2  



 ☑ تعریف مساله (3

عوامل بوجود آورنده مشکل (4  

 

 اعمل اساسی اختالالت روانی در دیدگاه الیس کدام است؟

 ☑ باورهای غیر منطقی (1

خطاهای شناختی (2  

مثلث شناختی (3  

طرحواره ها (4  

 

در کدام رویکرد، نوع تفکری که فرد نسبت به رویدادهای فعال کننده دارد، تعیین کننده رفتار او 

 نسبت به آن رویداد خواهد بود؟

 ☑ عاطفی –عقالنی  (1

درمانجور محور (2  

معنی درمانی (3  

گشتالت درمانی (4  

 

آن تاکید می شود؟ در کدام روش درمانی، بر فرایند تعامل و کلیت موجود و چگونگی کنش وری  

روان تخلیل گری (1  

عاطفی -عقالنی  (2  

 ☑ گشتالت درمانی (3

روان شناسی فردی (4  

 

 عامل دوم بر سر راه تشکیل گشتالت کامل از نظر والن کدام است؟



 ☑ انسداد نیازها (1

تماس ادارکی ضعیف (2  

واپس زنی (3  

فرافکنی (4  

 

 هدف کدام درمان این است که توجه فرد به نشانه بیماری و رابطه آن با خود را جدا کند؟

قصد متناقض (1  

تعدیل نگرش (2  

تعلیم حساسیت به معنا (3  

 ☑ بازتاب زدایی (4

 

 کدام مورد از زیان های ناهمخوانی به شمار می رود؟

ناهماهنگی (1  

خود پنداره کاذب (2  

می ناقصارزش گذاری ارگانیز (3  

 ☑ آسیب پذیری (4

 

 از دیدگاه کدام دانشمند، رابطه روان شناختی عاری تحمیل عقیده درمانگر به درمانجو است؟

تودور و ورال (1  

راجرز (2  

واتسو (3  

تمامی موارد صحیح می باشد  (4 ☑ 



 

 در دیگاه راجرز، سه سطح آگاهی کدام است؟

 ☑ انکار، تحریف، آشفتگی (1

خود شکوفایی، حریف، خود آرمانی (2  

تجربیات، خود پنداره، حالت های دفاعی (3  

اضطراب، انکار، خود آگاهی (4  

 

 تمام رفتار بشر علتی دارد و علت آن در ناهشیاری انسان است، به کدام مورد اشاره دارد؟

ادراک (1  

لیبیدو (2  

نا خودآگاه (3  

 ☑ جبر روانی (4

 

خود را در مورد شخصیت، مورد تجدید نظر قرار داد؟ فروید در چه سالی نظریه  

1) 1111  

2)  ☑1123  

3) 1191  

4) 1129  

 

مشاوران احترام زیادی برای درمانجو در تصمیم گیری و قدرت مدیریت خود برای تغییر قائل هستند، 

 این ویژگی مشاور در کدام حیطه قرار دارد؟

شناختی (1  



عاطفی (2  

اخالقی (3  

 ☑ ارتباطی (4

 

 شناخت درمانی از چه زمانی در کشورهای غربی مطرح شد؟

اوایل دهه پنچم میالدی (1  

اوایل دهه هشتم میالدی (2  

اواخر دهه هشتم میالدی (3  

 ☑ اواخر دهه پنجاه میالدی (4

 

درمانگران عقالنی عاطفی، با استفاده از کدام نشانگان به اثبات غیر منطقی بودن عقاید مراجع می 

زند؟پردا  

کالم (1  

خنده (2  

غم (3  

 ☑ خشم (4

 

 یک از پرطرفدارترین، ماندگارترین و مشهورترین شیوه های مشاوره و روان درمانی است؟

رویکرد معنی درمانی (1  

رویکرد روانکاوی (2  

رویکرد شناختی (3  

 ☑ رویکرد درمانجو محور (4

 



 دیدگاه شناختی به کدام یک از عوامل زیر اهمیت ویژه ای می دهد؟

محیط (1  

تقویت (2  

یادگیری (3  

 ☑ باورها (4

 

.آرون بک بر این باور است بعد از مثل شناختی، خطاهای شناختی دومین عامل............ است  

افسردگی  (1 ☑ 

ناهشیاری (2  

آینده نگری (3  

بزهکاری (4  

 

  


