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  تست 

مرحله سازندگی در برابر احساس کهتري در نظریه اریکسون با کدام یک از مراحل رشد فروید هماهنـگ   ـ1

  است؟

  ) دهانی4  ) کمون3  ) مقعدي2  حلیلیت) 1

  طراحی شده است؟ (typology)هاي شخصیت بر مبناي اصول سنخ شناسی  کدام یک از آزمون ـ2

  ها ) مطالعه ارزش4  ) تداعی کلمه3  ) افتراق معنایی2  ) اندریافت موضوع1

  گیرد؟ من برتر یا وجدان اخالقی کودکان، همراه با کدام مکانیسم شکل می ـ3

  )همانندسازي4  ) تصعید3  ) فرافکنی2  جایی ) جابه1

  هاي زیر آمده است؟ م و اسکینر در کدام یک از گزینهووجه اشتراك بارز بین اریک فر ـ4

  ) تشکیل جامعه آرمانی2    )مهار از خود بیگانگی1

  ) خودشکوفایی4    گیري خویشتن ) شکل3

  خالقیت در دیدگاه روان کاوي به کدام عامل مربوط است؟ ـ5

  ) تعادل شناختی2    ) عقالنی شدن غرایز1

  هاي عاطفی ) تعارض4    جانی) تخلیه هی3

افراد خیال پرداز، کنجکاو و تنوع طلب در کدام یک از صفات آزمون پنج عاملی نمرات بیشـتري کسـب    ـ6

  کنند؟ می

  (openness)) گشودگی 2  (agreeableness)) توافق جوئی 1

 (extraversion)گرایی  ) برون4  (conscientiousness)شناسی  ) وظیفه3

  مبتنی بر فلسفه وجودي دست یابی مراجع به کدام مورد است؟هاي  هدف اصلی درمان ـ7

  ) معنویت4  ) خودکارآمدي3  داري ) خویشتن2  ) آزادي1

  وجه اشتراك بارز بین دو نظریه آبرهام مازلو و گوردن آلپورت تاکید بر نقش کدام یک از مفاهیم است؟ـ 8

  ) غریزه4  ) انگیزش3  ) شناخت2  ) ادراك1
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  چیست؟» دامنه شمول«ور از ي جورج کلی، منظ در نظریه ـ9

  ها را به صورت کالمی بیان کرد. توان آن هایی است که می ) پدیده1

  هایی است که در رده باالي نظام استنباطی قرار دارد. ) پدیده2

  ) رویدادهایی است که در نظام ادراکی نقش اساسی دارند.3

  شود. ) رویدادهایی است که بوسیله یک استنباط پوشش داده می4

  شناسی است؟ برخاسته از کدام رویکرد روان (TAT)آزمون اندریافت موضوع ـ 10

  (Social Learning)) یادگیري اجتماعی 2  (Humanistic)گرائی  ) انسان1

 (Cognitive)) شناختی 4  (Person logy)) شخصیت شناسی 3

  کدام روش را به عنوان شیوه مناسب براي روان درمانی پیشنهاد کرده است؟ آیزنگـ 11

  ) گشتالت درمانی4  گري ) روان تحلیل3  ) رفتار درمانی2  )تحلیل تبادلی1

  عمدتاً مبتنی بر کدام دیدگاه است؟ (Personal construct)نظریه استنباط شخصی  ـ12

  نگري )تکامل4  ) کردارشناسی3  ) پدیدارشناسی2  )روان پویایی1

  ته شده است؟تر از سایر ساختارها در نظر گرف در نظریه فروید، کدام مورد ضعیف ـ13

  ) فرامن4  )غریزه مرگ3  )نهاد2  )من1

14 - ..............   والتر میشل روان شناس معاصر، معتقد است که صفات شخصیتی عمدتاً

  گیرند ) در کودکی شکل می2    یابند )در میانسالی تبلور می1

  اند قعیت وابستهاو) به 4    زمینه فیزیولوژیکی دارند) 3

  رسد؟ در مواجهه با فشارهاي غریزي، چگونه به تعادل می» من«از دیدگاه روان کاوي،  ـ15

  ) از طریق مهار نیروهاي غریزي2  ) با استفاده از تفکر و استدالل منطقی1

 »(superego)فرامن «) به وسیله فشار بر 4  ) با استفاده از ساز و کارهاي دفاعی3
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  رساند؟ ها، مکانیسم دفاعی دلیل تراشی را می کدام یک از پاسخ ـ16

  ) قبولی در کنکور مورد نظرم نبود، قصدم تحصیل در خارج است1

  ) روان شناسی هنوز قادر به تبیین شناخت انسان نیست2

  رسم. ) از پس ترافیک سنگین است، هر روز دیر به محل کارم می3

  آورم. کنم چنین رویدادي را به خاطر نمی ) هر کاري می4

  رفتار در نظریه میدانی صحیح است؟کدام جمله در مورد ارتباط فضاي روانی و  ـ17

  دهد ) رفتار و فضاي روانی، میدان روانی را تشکیل می1

  دهند ) رفتارهاي فرد، معموالً فضاي روانی را شکل می2

  ) رفتار و فضاي روانی، بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند3

  ) رفتار فرد همواره تابعی از فضاي روانی است4

  تالشی است در جهت اعتبار بخشی به:» ودکشیخصومت و خ«از نظر جورج کلی  ـ18

  )ساختار نظام استنباطی2  )خودپنداره و میدان پدیداري1

  شناختی )نظام روان4    هاي ناهشیار ) تکانه3

  داراي کدام ویژگی است؟» میدان پدیداري« در مقایسه با » خویشتن« در نظریه راجرز مفهوم  ـ19

  است» مرا«یا » من«)خویشتن محدود به 2 )میدان پدیداري مجزا از مفهوم خویشتن است1

  گیرد ) مفهوم خویشتن در حیطه هشیاري قرار می4 تر از میدان پدیداري است. ) مفهوم خویشتن عام3

  ها بوده است؟ تر از سایر روش کدام روش در درمان افسردگی موفق ـ20

  ) درمان مراجع محور4  ) روان کاوي3  ) شناخت درمانی2  )رفتار درمانی1

  بیشترین وجه اشتراك را با کدام مفهوم دارد؟ (Condition of worth)ط ارزش مفهوم شر ـ21

 ) نیروگذاري روانی4  ) سبک تبیینی3  ) کانون کنترل2  )فراخود1

  آید؟ هاي مهم نظریه هاینز کوها به شمار می کدام یک از مفاهیم زیر جزئی از مولفه ـ22

  ) گسلش عاطفی4  اي ) خودهسته3  ) نقش پذیري2  )خط تحول1
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 interpersonal)هاي بارز نظریـه روانپزشـکی بـین فـردي      هاي زیر یکی از مولفه کدام یک از گزینه ـ23

psychiatry) است؟  

  ) همساالن4  ) خودگردانی3  ) شرطی سازي2  )خالقیت1

پیونـد   (Individual Psychology)شناسـی فـردي    هاي دفاعی با مکتـب روان  کدام یک از مکانیزم ـ24

  تري دارد؟ نزدیک

  ) فرونشانی4  ) برون فکنی3  ) جبران2  )وارونه سازي1

  است به جز: (individual psychology)شناسی فردي  همه مفاهیم زیر برخاسته از مکتب روان ـ25

  ) تالش برتري جوئی4  ي اجتماعی ) عالقه3  ) حقارت عضوي2  )آزادي حرکت1
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  پاسخنامه 

  

  صحیح است. 3گزینه  ـ1

کهتري در نظریه اریکسون با مرحله کمون یا همـان مرحلـه نهفتگـی فرویـد هماهنـگ      مرحله سازندگی در برابر احساس 

است.این دوره مرحله آرامش و ثبات است و از نظر غرایز و سوائق چیز زیادي در این مرحلـه جریـان ندارد.البتـه در ایـن     

  مرحله از نظر اریکسون کودکان مهارتهاي شناختی و اجتماعی مهمی کسب می کنند.

  صحیح است. 4گزینه  ـ2

طراحی شده است آزمون مطالعه ارزش هـا   (typology)از جمله آزمون هاي شخصیت که بر مبناي اصول سنخ شناسی 

  می باشد.

  صحیح است. 4گزینه  ـ3

سوپر ایگو یا من برتر محصول بحران اودیپی است .که کودکان به منظور محافظت خود در برابر تکانه ها و خیالپردازیهاي 

دوره معیارهاي والدین را درونی سازي می کننـد.یعنی کودکـان بـه هماننـد سـازي بـه مـردم دیگـر مثـل          خطرناك این 

  آموزگاران و پیشوایان دینی ادامه می دهند و معیارهاي اخالقی آنها را به عنوان معیارهاي شخصی خود می پذیرند.

  صحیح است. 2گزینه  ـ4

  یک جامعه آرمانی است. وجه اشتراك بارز بین اریک فرام و اسکینر در تشکیل

  صحیح است. 1گزینه  ـ5

  خالقیت در دیدگاه روان کاوي به عقالنی شدن غرایز مربوط است.

  صحیح است. 2گزینه  ـ6

افراد خیال پرداز، کنجکاو و تنوع طلـب نمـرات بیشـتري کسـب      است که (openness) در آزمون پنج عاملی گشودگی 

  کنند. می

  صحیح است. 1گزینه  ـ7

  هاي مبتنی بر فلسفه وجودي دست یابی مراجع به آزادي است. این طور بیان کرد که هدف اصلی درمان در واقع می توان
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  صحیح است.3گزینه ـ 8

مرحله فیزیولوژیک،امنیت،عشق و تعلق،احترام به خود و خود  5واضح است که نظریه مازلو درباره انگیزش است که شامل 

ز بین دو نظریه آبرهام مازلو و گوردن آلپورت تاکید بر نقش انگیزش شکوفایی است پس گزینه صحیح یا وجه اشتراك بار

  است.

  صحیح است.4گزینه  ـ9

شـود.یا بـه    دامنه شمول رویدادهایی است که بوسیله یک اسـتنباط پوشـش داده مـی   «ي جورج کلی، منظور از  در نظریه

یش در ساخت شناختی وجـود داشـته   عبارت دیگر شمول عبارت است از مربوط ساختن مفهومی تازه به مفهومی که از پ

  است.

  صحیح است.3گزینه ـ 10

  می باشد. (TAT)از جمله آزمون هایی که برخاسته از رویکرد شخصیت شناسی است آزمون اندریافت موضوع 

  صحیح است.2گزینه ـ 11

یشنهاد کرده از جمله روان شناسانی می باشد که روش رفتار درمانی را به عنوان شیوه مناسب براي روان درمانی پ آیزنگ

  است.

  صحیح است.2گزینه  ـ12

  مبتنی بر دیدگاه پدیدار شناسی است. (Personal construct)نظریه استنباط شخصی 

  صحیح است.1گزینه  ـ13

تر از سایر ساختارها در نظر گرفته شده است چون در واقع من یک سازمان اجرایی اسـت کـه    در نظریه فروید، من ضعیف

این کار بایـد بـه طریقـی     یولوژیک نهاد را برآورده کند امار باشد.من باید پیوسته نیازهاي بباید در خدمت نهاد  و من برت

  باشد که عالوه بر در نظر گرفتن واقعیت خارجی از دستورهاي سوپر ایگو(من برتر)هم تجاوز نکند.

  صحیح است.4گزینه  ـ14

  عیت وابسته اند.والتر میشل روان شناس معاصر، معتقد است که صفات شخصیتی عمدتاً به واق
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  صحیح است.3گزینه  ـ15

در مواجهه با فشارهاي غریزي با استفاده از ساز و کارهاي دفاعی به تعـادل مـی رسـد.که از    » من«از دیدگاه روان کاوي، 

جمله این مکانیسم ها واپس زنی،و ذهنی و فکري ساختن مسائل می باشد که البته سالم ترین مکانیسم دفـاعی واالیـش    

است که من به کمک آن جنبه جنسی را از انرژي حذف می کند و آن را در مسـیرهایی کـه از نظـر اجتمـاعی     یا تصعید 

  پذیرفتنی است هدایت می کند.

  صحیح است.1گزینه  ـ16

در این مکانیزم، فرد افکار و احساسات خود را به انگیزه هاي موجه نما و خوش ظاهر نسبت می دهد در حالی که انگیـزه  

دلیل غیر قابل قبول بودنشان ناشناخته باقی می مانند. این مکانیزم یک تدبیر خود فریبانه  و خـود بـزرگ   هاي واقعی به 

روباه وقتی دستش به «راب، احساس گناه، و شرمساري است. این ضرب المثل معروف که فرد براي اجتناب از اضط کننده

ولی در کنکور مورد نظـرم نبـود، قصـدم تحصـیل در     یا مثال ذکر شده در سوال( قب»انگور نمی رسد می گوید ترش است

  خارج است)نمو نه هایی از دلیل تراشی است.

  صحیح است.4گزینه  ـ17

  کرت لوین کسی بود که نظریه میدان فضایی را بیان نمود به نظر لوین رفتار فرد همواره تابعی از فضاي روانی است.

  صحیح است.2گزینه  ـ18

  الشی در جهت اعتبار بخشی به ساختار نظام استنباطی است.ت» خصومت و خودکشی«از نظر جورج کلی 

  صحیح است.2گزینه  ـ19

  است.» مرا«یا » من«داراي خویشتن محدود به » میدان پدیداري« در مقایسه با » خویشتن« در نظریه راجرز مفهوم 

  صحیح است.2گزینه  ـ20

این دیدگاه انسان را به عنوان یک پردازشگر ها بوده است. چون  تر از سایر روش شناخت درمانی در درمان افسردگی موفق

اطالعات و حل کننده مسائل می نگرد. افرادي چون دالرد و میلر مفاهیم شـناختی را بـراي توصـیف رفتـار ناسـازگار بـه       

صورت ارتباط تجارب نامطلوب و افکار نادرست مورد توجه قرار می دهند. آنان رفتار فرد را به عنوان پاسـخهاي اکتسـابی   

  شخص به آنها بینش و آگاهی دارد، می دانند.که 
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  صحیح است.1گزینه  ـ21

بیشترین وجه اشتراك را با مفهوم فرا خـود دارد.چـون در نظریـه فرویـد      (Condition of worth)مفهوم شرط ارزش 

نتقـد  فراخود داراي دو بخش است که یک بخش آن وجدان نام دارد که در واقع همان بخش تنبیه کننده،نفی کننده و م

  فراخود است که به ما می گوید چه کارهایی را نباید انجام داد که با مفهوم شرط ارزش اشتراك دارد.

  صحیح است.3گزینه  ـ22

  هاي مهم نظریه هاینز کوها به شمار می آید. خود هسته اي جزئی از مولفه 

  صحیح است.4گزینه  ـ23

تاکید بوده است چه از جنبه تربیتی و رشدي و چه در  همساالن یکی از مولفه هایی است که در روان شناسی بسیار مورد

  سایر جنبه ها. در نظریه روانپزشکی بین فردي نیز یکی از مولفه ها همساالن است.

  صحیح است.2گزینه  ـ24

مکانیسم جبران تالشی است که فرد براي جبران کمبودهاي خود از طریق پیشرفت در زمینه هاي دیگر انجام مـی دهـد.   

دفاعی است در برابر احساس حقارت، ناشی از شکستها و نقایض واقعی یا تصویري. این موضوع بسیار معروف این مکانیزم، 

است که دموستن  که نه تنها بر لکنت زبان خویش فائق آمد و آن را بر طرف ساخت بلکه خطیب مشهوري هم گشت.این 

ائیهاي جدید، براي پوشاندن نارسائیهاي خـود، بـر   مکانیزم، شخص را به سوي تعالی در جهات دیگر زندگی و اکتساب توان

  تري دارد. پیوند نزدیک (Individual Psychology)شناسی فردي  می انگیزد. براي همین هم با مکتب روان

  صحیح است.1گزینه  ـ25

ئی ي اجتماعی و تالش برتري جـو  شناسی فردي می توان به حقارت عضوي،عالقه از جمله مفاهیم برخاسته از مکتب روان

  اشاره کرد.
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