
 آسیب دکتری  

 

 نگرانی مزمن دربارۀ مسائل جزئی و مشکل در مهار آن، از ویژگی بارز کدام اختالل است؟ -41

 ( اضطراب اجتماعی4 ( اضطراب فراگیر3 ( آگورافوبی2 زدگی( وحشت1

صحیح است. )اضطراب فراگیر( . در مالک های تشخیصی اضطراب فراگیر به صراحت به نگرانی مزمن در مورد دو یا چند          3گزینه 

 موضوع که فرد بر این باور است که قادر به مهارش نیست اشاره شده است. 

 

 ، معموالً عالمت کدام بیماری است؟(Thought blocking)انسداد فکر  -42

 ( اسکیزوفرنیا4 ( کورساکوف3 ( پارکینسون2 ( اوتیسم1

 

شفتگی گفتار می          4گزینه  ست. اختالل در فرم و جریان فکر منجر به آ سداد فکر جزء اختالالت حیطه جریان فکر ا ست. ان صحیح ا

 گردد که یکی از عالئم فعال اسکیزوفرنی می باشد.  

 

سی یا حرکتی نظیر نابینایی یا فلج ناقص که با    -43 شده   مشکالت ح شناخته  ست،  بیماری جسمانی  ای قابل توجیه نی

 به کدام اختالل اشاره دارد؟

 ( نشانۀ کارکردی عصبی4 ( جسمانی کردن3 ( ساختگی2 ( درد1

صبی( . اختالل تبدیلی که در        4گزینه  شانه کارکرد ع ست. ) ن صبی نامیده می      DSM-5صحیح ا شانه کارکرد ع به آن اختالل با ن

یک سمپتوم می باشد که در آن فرد یک شکایت حسی نظیر نابینایی یا یک شکایت حرکتی نظیر فلج دارد       شود یک اختالل سومات  

 که بررسی های طبی و نورولوژیک هیچ مبنای زیستی یا نورولوژیکی را نشان نمی دهند.  

 

 کنند، کدامند؟های شخصیت را توصیف میدو ویژگی کلی که اغلب اختالل -44

 فردی مزمن و قضاوت( مشکالت روابط میان2 کر مختل( مشکالت هویت و تف1

 رنجورخوییپذیری و روان( مشکالت انطباق4 فردی مزمن( مشکالت هویت و روابط میان3

 

صله زیادی می           3گزینه  ست. )مشکالت هویتی و روابط فردی مزمن( . در اختالالت شخصیت رفتار فرد از هنجار جامعه فا صحیح ا

ه می گردد و حداقل این انحراف باعث مشکل در دو حیطه از چهار حیطه شناخت، هیجان، روابط بین فردی  گیرد و باعث جلب توج

 مشکل هویتی و مشکل در روبط بین فردی وجود دارد.  و کنترل تکانه گردد. در اکثر اختالالت شخصیت

 

کدام نوع فراموشی    وجود استرس در شئونات مختلف زندگی زناشویی، شغلی و تحصیلی شخص، شاخص اصلی          -45

 است؟

 PTSD( ناشی از 4 ( ناشی از دمانس3 ای( تجزیه2 ( ععضوی1

 

صحححیح اسححت. )فراموشححی تجزیه ای( . در فراموشححی تجزیه ای فرد یک رویداد تنف زا که فراتر از توان خود بوده اسححت را  2گزینه 

ست و بخشی یا کل خاطرات و  تجرب سطح      اطالعات شخصی مهم که تلخ و فر   ه کرده ا ست تا به  شده ا سرکوب  اتر از توان فرد بوده 

 هوشیار راه نیابد.  



 

 دهد؟شود؛ او چه عالمتی را نشان میبیماری معتقد است افکارش از طریق هیپنوتیزم به او تحمیل می -46

 ( اختالل ادراکی4 ( سوگیری تفکر3 ( هذیان2 ( توهم1

حتوی فکر است که فرد دارای باور اشتباهی می باشد که بر آن اصرار دارد     صحیح است. )هذیان( . هذیان یک اختالل در م   2گزینه 

که مقاوم در برابر سند و مدرک می باشد. در هذیان کنترل فکر باور اشتباه فرد این است عاملی بیرون از خود فرد افکار و به تبع آن 

 اعمال و گفتار فرد را کنترل می کند.

 کدامند؟ (Expressed Emotion)دهندۀ هیجان ابرازشده عناصر تسکیل -47

 ( هیجان منفی، ابراز هیجان، فقر2  ( افسردگی، خشم، استرس1

 کاری بیماری( استرس، ترس از آبرو، پنهان4 ( انتقاد، خصومت، درگیری هیجانی3

 

سکیزوفرنی می         3گزینه ' ست. ) انتقاد، خصومت، درگیری هیجانی(. خانواده های با هیجان ابراز شده باال که منجر به عود ا صحیح ا

شوند. خانواده هایی هستند که زیاد انتقاد و خرده گیری می نمایند، رفتار آنها دوستانه نیست و خصومت آمیز رفتار می نمایند و در 

 جه درگیری هیجانی باالیی دارند.  نتی

 کدام مورد، دربارۀ نظریۀ دوم فروید دربارۀ اضطراب درست است؟ -48

 ( اضطراب نتیجۀ سرکوبی پرخاشگری است.2 ( اضطراب نتیجۀ سرکوب لیبیدو است.1

 ای بین سائق و واقعیت است.( اضطراب مصالحه4 های دفاعی است.( اضطراب عالمت محرک مکانیسم3

 

 صحیح است. بر اساس دیدگاه دوم فروید اضطراب منجر به راه اندازی مکانیسم های دفاعی از جمله سرکوبی می گردد.   2گزینه 

 

 شود؟چه موقع به کار برده می« اعمال آیینی»اصطالح  -49

 اختیار با اضطراب توأم باشد.( رفتارهای بی2 اختیار با اضطراب توأم نباشد.( رفتارهای بی1

 اختیار با اضطراب توأم باشد.( افکار بی4 اختیار با اضطراب توأم نباشد.( افکار بی3

 

سا          1گزینه  شند که اگر تکرار آنها زیاد باشد و حداقل روزی یک  ضطراب می با ست.اعمال آیینی اعمال تکراری و ضد ا عت  صحیح ا

 وقت فرد را بگیرد و این ماجرا بیف از شف ماه دوام داشته باشد جنبه وسواسی می یابد.  

 

 گیری از واقعیت در بیماران سایکوتیک، کدام است؟عامل اساسی کناره -50

 گسیختگی خود( ازهم4 ( درخودماندگی3 ( اضطراب2 ( افسردگی1

 

سعی می کند که فرد را در محدوده واقعیت نگه دارد. اگر       4گزینه  ست. ایگو  ست. ایگو بخف واقع بین و منطقی وجود ما ا صحیح ا

 ر سایکوز می گردد.ایگو خوب عمل نکند مرز واقعیت و خیال گم می گردد و فرد دچا

 

سبتًا پایداری برای        وجود د -51 ستند که زندگی ن سجم ه صیت در یک فرد، که هر یک به اندازۀ کافی من شخ و یا چند 

 خود داشته باشند و ک نترل کامل رفتار فرد را در اختیار بگیرند. نشانگر کدام اختالل روانی است؟

 گونه( شخصیت اسکیزوفرنی4 ( یادزدودگی تجربی3 ( شخصیت اسکیزوئید2 ای( هویت تجریه1

 



ست. )هویت تجزیه ای( . در اختال    1گزینه  صیت دارای         صحیح ا شخ شود و بجای یک  سته می  س ل هویت تجزیه ای هویت فرد گ

 چند شخصیت مجزا و مستقل می گردد که به تناوب می توانند کنترل رفتار فرد را برعهده بگیرند.  

 

بندی به ستتمت توستتعۀ کدام نوع طبقه (DSM-5)بندی اختالالت روانی گیری کلی پنجمین ویراستتت طبقهجهت -52

 اختالالت روانی است؟

 شناسی( ریخت4 شناختی( علت3 ای( مقوله2 ( ابعادی1

ست.   صحیح  1گزینه  ضاف  DSM-5در ا ست و    طبقه بندی ابعادی به مقوله ای ا شده ا سخه   DSM-5ه  می   DSMابعادی ترین ن

 باشد که تا کنون منتشر شده است. 

 

 براساس نظریۀ درماندگی ت ناامیدی، چه عواملی در افسردگی و خودکشی نقش دارند؟ -53

 ( تنبیه، نقص حل مسئله2  ناکامی، عدم تقویت( 1

 ( خلق منفی، نقص تنظیم هیجان4  ( عدم تقویت، سبک استاد3

 

صحیح است. سلیگمن در مورد افسردگی به موضوع درماندگی آموخته شده و مشکل اسناد اشاره کرده است. وقتی فرد در            3گزینه 

ست های مکرر را تجربه می نماید، انتظار موفقیت وی ب      شک صفر  شرایط کنترل ناپذیر قرار می گیرد و با وجود تالش های مکرر  ه 

کند، مسلماً تقویت کننده ای از محیط دریافت نمی کند. افراد افسرده همچنین شکست      میل می کند و چون موفقیتی کسب نمی  

های خود را به عامل درونی کلی و پایدار اسحححناد می دهند ولی موفقیت های خود را به عامل بیرونی ، جزیی و ناپایدار اسحححناد می   

 دهند.

 

 برای کدام اختالل روانی، کاربرد اختصاصی دارد؟ (CBT-E)روش درمان شناختی ت رفتاری ارتقاءیافته  -54

 عملی –( وسواس فکری 4 ( شخصیت نمایشی3 ( شخصیت مرزی2 ( پرخوری مرضی1

 است.  (CBT)بهترین درمان برای بی اشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی درمان شناختی رفتاری صحیح است.  1گزینه 

 

 دو مکانیسم دفاعی اصلی در بیماران مبتال به اختالل شخصیت نمایشی کدام است؟ -55

 نماییتوانی مطلق ح کنف( هم2  ( سرکوبی ح تجریه1

 توانی مطلق ح همانندسازی فرافکنانه( هم4  سازی( واکنف وارونه ح دوپاره3

 

 صحیح است. اصلی ترین مکانیسم های دفاعی در اختالل شخصیت نمایشی سرکوبی و تجزیه است.  1 گزینه

 

سوگوار      -56 ست و از بیهودگی آداب  ست داده ا شوهرش را از د صحبت می زنی که  سم دفاعی  س  کند، از کدام مکانی

 کند؟استفاده می
 سازیه( ناارزند4 ( واکنف متضاد3 ( توجیه عقلی2 سازی( آرمانی1

 

ست.     2گزینه  مرکز می گردد که از جنبه عاطفی و هیجانی ماجرا غافل در توجیه عقلی فرد روی جنبه های عقالنی ماجرا به قدری متصحیح ا

 گردد. 

 



 شود؟تر برای سیر بیماری اسکیزوفرنی محسوب میآگهی مطلوبشاخص، پیشکدام  -57

 ( شروع حاد2  ( مرد بودن1

 در اولین دوره ( پایین بودن سن4  ( همبودی با اختالل خلفی3

 

 صحیح است . شروع ناگهانی و حاد بیانگر پیف آگهی خوب و شروع تدریجی و خزنده بیانگر پیف آگهی بد می باشد.   2گزینه 

 

 کند؟های شناختی رفتاری، کمبودهای بیماران مبتال به افسردگی را بهتر توصیف میکدام مورد براساس نظریه -58

 های منفی ح رفتار ناکارآمدهای ناکارآمد ح احساس( شناخت1

 بخف( شناخت ناکارآمد ح فقدان تعامل اجتماعی ح رفتارهای ایمنی2

 زابود تعامل اجتماعی ح رویدادهای استرس( شناخت ناکارآمد ح کم3

 های ناکارآمدزا ح شناختهای اجتماعی ضعیف ح رویدادهای استرسمهارت( 4

 

ضعیف، مهارت کنار آمدن پایین که فرد را در مقابل عوامل تنف      4گزینه  ست. مکتب رفتاری روی مهارت های بین فردی  صحیح ا

 و مکتب شناختی روی شناخت های نامناسب تاکید می نماید.  زا آسیب پذیر می کند تاکید دارد 

 

 های پارانوئید وجود دارد؟در کدام اختالل غیرسایکوتیک، احتمال مشاهدۀ ویژگی -59

 یافته( اضطراب تعمیم4 ( استرس پس از ضربه3 ( وسواس فلزی ح عملی2 ( دوقطبی1

 

سترس پس از               3گزینه  ستعد ابتالء به اختالل ا شتن ویژگی های پارانوئیدی فرد را م سانحه( . دا سترس پس از  ست. ) ا صحیح ا

  وئیدی بیشتر است.ء به اختالل استرس پس از سانحه احتمال وجود ویژگی های پارانسانحه می نماید و لذا در افراد مبتال

 

 ماندگارترین عالمت ظاهری سوگ، به خصوص پس از مرگ همسر کدام است؟ -60

 ( احساس تنهایی4 ( ناامیدی3 ( بدبینی2 ( خشم1

ست.     4گزینه  ساس تنهایی )صحیح ا سر     ( اح صوص پس از مرگ هم سوگ، به خ ساس تنهایی می    ماندگارترین عالمت ظاهری  اح

 شد.  با
 


