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  :هفته ششم

  طبقه بندي اختالالت روانی

  

نظم بخشیدن به پدیده ها با قرار دادن انها در یک نظام داراي طبقات که عناصر هر طبقه : طبقه بندي

  خصوصیات مشترك دارند

بنابراین عالوه بر دادن اطالعات . طبقه بندي عالوه بر نظم بخشی، محلی براي ارجاع پدیده ها یا افراد است

  . درباره اختالالت روانی، امکان تبادل نظر بین متخصصان را فراهم می کند

  : انواع طبقه بندي

 :طبقه بندي مقوله اي  -1

  .ویژگی است در این نوع، طبقه بندي بر اساس حضور یا عدم حضور یک

  :دو اصل

یک مقوله بر اساس تعدادي ویژگی مشخص می شود که وجود هر یک الزم و مجموع آنها کافی   -1

 است

 .زیرمقوله ها باید خصایص مراحل باالتر را داشته باشند -2

  :اصل اول هاي استلزام

باید اعتبار طبقات باید به خوبی توصیف و متمایز شوند و موارد مرزي کم یا هیچ باشد، مقوله سازي  -

  داشته باشد

  اعضاي یک مقوله متجانس باشند -

  :استلزام اصل دوم

 همه خصوصایت مقوله اصلی در زیرمقوله ها باشد -
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  طبقه بندي کرپلین : مثال

  :کرپلین بر اساس بیماري هاي روانی توسط طبقه بندي

  ، شیوه هاي درمانی)سیر بیماري(نشانه شناسی، علت شناسی، پدیدایی مرضی 

  

DSM-IV ما محدودیت هایی دارد که رفع شده استطبقه بندي مقوله اي است ا:  

  .نیست مستقل از حالت هنجار یا سایر اختالالتهر مقوله / هر مقوله کامال مستقل نیست -

  نیستند و متجانس همه افراد یک مقوله در همه جوانب شبیه -

ومی به وجود همه ویژگی ها لز/ د براي تشخیص گذاري کافی استروجود زیرمجموعه اي از موا -

  . نیست

  .یک نظام مقوله اي انعطاف پذیر است DSMبنابراین 

  

  :طبقه بندي ابعادي  -2

  .است بر مبناي کمیت یا فراوانی ویژگیاین نوع طبقه بندي 

  چندبعدي یک فرد بر اساس نظام مرجع نظري توصیف :هدف

  طبقه بندي ابعادي بر اساس نظریه هاي متفاوت انجام می شود

شده  ازمودنی انجام خود یا انچون می توانند توسط متخصص توصیف هاي حاصل قابل مقایسه نیستند

  .باشند

  : مثال

  PDI-IVمصاحبه نیمه ساخته یافته : ارزشیابی توسط متخصص

  مقایس ایسنک: خودسنجی
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 هاي بالینیویژگی در مواردي که بین پدیده ها پیوستگی هست و موارد مرزي وجود دارند مفید است چون 

  .اي و مرزي هستند تشخیص می دهدزیرآستانه  که در نوع مقوله اي

  :طبقه بندي ریخت شناسی  -3

اصلی  رگه یا ویژگینیست بلکه کافی است چند  ویژگی هایک ریخت مستلزم وجود همه  قرار گرفتن در

  وجود داشته باشد

  می شوند ریخت ها به شکل شهودي، مشاهده و تجربه بالینی یا اماري متمایز

  : دو روش براي قرار دادن فرد در یک ریخت

    :تصمیم درختالگوي 

  حذف تشخیص ها در یک جدول سلسله مراتبی و نهایتا رسیدن به تشخیص مناسب

  PSS پرسشنامه : مثال

  :الگوي مقایسه نیمرخها

  مقایسه رگه هاي فرد در ابعاد متفاوت و مقایسه با نیمرخ گروه نمونه

 MMPI پرسشنامه: مثال

 

 طبقه ها می توانند نامتجانس/ ذیردموارد مرزي را می پ/ ویژگی هاي الزم و کافی براي یک طبقه نیاز نیست

یعنی الزم نیست زیرمقوله ها  الزم نیست زیرمقوله ها سلسله مراتبی باشند/ موارد خاص وجود دارد/ باشند

  ویژگی هاي مقوله باالتر را داشته باشند

  

  :ري شناختیطبقه بندي غیربیما  -4

 بر اساس یک نظریه -1

 نظریه هاي آیسنک، بندورا، بنجامین، فنیکل: مثال
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 استخراج طبقات از داده هاي پژوهش با استفاده از روش آماري: بر اساس پژوهش هاي علمی -2

 نظام طبقه بندي متمرکز بر اختالالت خاص: بر اساس نظام هاي جزئی -3

 


