
 95پاسخ تشریحی سواالت روانشناسی بالینی، کنکور ارشد 

 )گزینه ها بر اساس دفترچه موجود در سایت است(

  

 3گزینه  -111سوال 

در نظریه فروید هر چیزی علتی دارد و تصادفی نیست. لغزش کالمی و فراموش کردن قرارها اشتباه ساده ای 

 نیست بلکه تجلی هشیارانه یک آرزوی ناهشیار است. 

 468منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 

 2گزینه  -112سوال 

جه گرفت که در تمام موارد )به جز میهل پس از بررسی مطالعات موجود در زمینه پیش بینی آماری و بالینی نتی

یکی( پیش بینی های آماری یا تقریبا با پیش بینی های متخصص بالینی همپایی می کردند یا از پیش بینی 

 های او برتر بودند. 

  387منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 

 4گزینه  -113سوال 

است. )هدف این نوع آموزش داشتن فلسفه آموزشی غالب در روانشناسی بالینی فعلی، مدل دانشمند متخصص 

 فردی است که هم دانشمند و هم متخصص بالینی باشد(. 

 47منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 1گزینه  -114سوال 



مجموعه هالستد ریتان واکنشی به این انتقاد بود که آزمون های منفرد نمی توانند برای تعیین وجود یا عدم 

وجود بدکاری مغز جواب قطعی فراهم کنند. این مجموعه در مورد محل احتمالی صدمات مغزی و تدریجی یا 

 ناگهانی بودن آنا اطالعاتی به ما می دهد. 

 686منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 

 2گزینه  -115سوال 

DSM-5  برای دور شدن از سیستم طبقه ای مطلق و نزدیک شدن به سیستم ابعادی اولین قدم را برداشته

برای بعضی اختالالت می توان دو موضوع را در نظر گرفت: آیا سمپتوم های اصلی حضور  DSM-5است. طبق 

 دارند یا نه، اگر حضور دارند شدت آنها چقدر است. 

 44، گنجی، صفحه DSM-5ع: آسیب شناسی روانی بر اساس منب

 

 4گزینه  -116سوال 

از طریق شرطی  متخصص بالینیبرنامه لوواس برای درمان کودک مبتال به اتیسم ابداع شده است. در این درمان 

یاد می دهد. لوواس معتقد است که این  کودکسازی کنش گر یک سری مهارت ها مثل تماس چشمی را به 

سال( باید اجرا شوند. لوواس گزارش  4نامه های رفتاری به شکل فشرده، طوالنی مدت و در اوایل زندگی )زیر بر

 موفقیت کسب می شود.  ساعته در هفته 40درمان کرده است که فقط بعد از چند سال 

 در ویراست قبلی 259در ویراست جدید، صفحه  206منبع: آسیب شناسی روانی هالجین، صفحه 

 

 3گزینه  -117وال س

در مورد درمان روانشناختی رخ داده  تغییراتی در جهت های پارادایمیبه دنبال انقالب مراقبت های بهداشتی، 

است: تعداد جلسات کمتر شود، درمان ها کوتاه مدت و فواصل آنها بیشتر شود، درمان نقش تسریع کننده در 



ن از فضای درمان رخ دهد، درمان پایان قطعی ندارد، از امکانات ایجاد تغییرات را بازی کند، تغییرات عمدتا بیرو

 د.اجتماعی استفاده می شود، درمان در قالب گروهی اجرا می شو

نی خاص متمرکز شده هم اکنون اکثر تحقیقات درباره روان درمانی روی اثربخشی هر درمان برای یک مشکل روا

 اند 

 447و  116، صفحات منبع: بالینی فیرس

 

 2گزینه  -118ل سوا

سلیگمن فهرستی از مشکالت قابل تغییر و غیرقابل تغییر ارایه داده است. در این لیست تنها اختالل 

 وحشتزدگی، قابل عالج ذکر شده است و بقیه از تقریبا قابل عالج تا فقط تغییر ناچیز قرار گرفته اند. 

  418منبع: بالینی فیرس، جدول صفحه 

 

 1گزینه  -119سوال 

 اعتبار مالک دو نوع است: همزمان و پیش بین

)یک آزمون یا یک رفتار مرتبط( نشان  با یک مالک همزماناعتبار همزمان میزان ارتباط نمرات فعلی آزمون را  

 می دهد. 

 262منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 4گزینه  -120سوال 

( به عنوان روشی برای استنباط نیازهای روانی و فاش TATاکثر متخصصان بالینی از آزمون اندریافت موضوع )

 کردن شیوه ارتباط و تعامل بیمار با محیط استفاده می کنند. 

 327منبع: بالینی فیرس، صفحه 



 1گزینه  -121سوال 

 در نمره گذاری رورشاخ سه عامل وجود دارد: محل نمره گذاری، محتوا و تعیین کننده ها. 

 یی از کارت هستند که بیمار را وادار می کنند چنین پاسخی بدهد. تعیین کننده ها جنبه ها

 321منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 

 3گزینه  -122سوال 

Paپارانوییا : 

Hyهیستری : 

Hsخودبیمارانگاری : 

Mfزنانگی، نقش های جنسی سنتی-: مردانگی 

 302منبع: بالینی فیرس، جدول صفحه 

 

 2گزینه  -123سوال 

اژگان )گنجینه لغات( بهترین آزمون فرعی کالمی منفرد است. همچنین همبستگی باالیی با بهر آزمون فرعی و

 نزدیک می شود.  gهوش کلی مقیاس دارد و به اندازه گیری عامل 

 276منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 

 

 



 1گزینه  -124سوال 

)رنگ، شکل و تعداد( هر کارت را زیر در آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین بیمار باید بر اساس یک اصل 

کارت معیار بگذارد. اصول و قاعده انتخاب کارت در مراحل مختلف تغییر می کند و بیمار باید طبق آن روش 

 خود را تغییر دهد.

  683منبع: بالینی فیرس، صفحه 

این آزمون انعطاف پذیری را می سنجد و بیماری که نتواند قاعده را تغییر دهد دچار مشکلی به نام درجاماندگی  

 است که مربوط به آسیب قطعه پیشانی است )مجموعه فیزیولوژیک روان آموز، فصل لوب پیشانی(

 

 3گزینه  -125سوال 

های افسرده ساز )به جای عقاید غیرمنطقی الیس(  بک از شناخت های ناسازگارانه، نگرش های کژکار و یا فرض

استفاده می کند. این عقاید اساسی موجب خودگویی های ناسازگارانه یا تصورات دیداری می شوند که درمانجو 

آنها را به شکل افکار خودکار تجربه می کند /  یا طبق صورت سوال می توان گفت فرض های ناکارآمد به طور 

  بر می انگیزد.ار را مستقیم افکار خودک

 417نظریه های روان درمانی و مشاوره، پروچاسکا، صفحه 

 

 

 3گزینه  -126سوال 

 

 4گزینه  -127سوال 

یک ویژگی سنجش رفتاری، تحلیل کارکردی است. تحلیل کارکردی یعنی تحلیل دقیق محرک هایی که پیش 

)پسایندها(. با سنجش رابطه تغییرات شرایط محرک از رفتار وجود داشته اند )پیشایندها( و پیامدهای پس از آن 



و پیامدها با تغییرات رفتار میتوانیم درک دقیق تری از علل رفتار پیدا کنیم. در واقع رفتار وقتی شناخته می 

احتماال منظور از عملکردی در گزینه  شود که محرک های مولد آن و تقویت کننده های پس از آن را بشناسیم.

 است.  functional، همان کارکردی یا 4

 344منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 

 2گزینه  -128سوال  

 منبعی برای این سوال پیدا نکردم. 

 

 1گزینه  -129سوال 

 رئوس مطالب در معاینه وضعیت روانی:

ظاهر، وضعیت هشیاری، توجه و تمرکز، گفتار، جهت یابی، خلق و عاطفه، شکل تفکر، محتوای تفکر، تفکر 

 انتزاعی، ادراک ها، حافظه، کارایی عقلی، بینش و قضاوت

 237منبع: بالینی فیرس، جدول صفحه 

 

 4گزینه  -130سوال 

روانشناسان مشاور با افراد نابهنجار یا کسانی کار می کنند که ناسازگاری خفیفی دارند و عمدتا در زمینه 

 است.  4سنجش شغلی و حرفه ای تخصص دارند. بر این اساس بهترین پاسخ گزینه 

 30منبع: بالینی فیرس، صفحه 

 

 


