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 مصاحبه بالیني

 

از تمام روش هاي متعددي كه به منظور ارزيابي شخصيت افراد استفاده مي شود، اهميت بيشتري  1مصاحبه -

 دارد.

ست. مصاحبه            - سايي شخصيت وجود دارد، مصاحبه بهترين روش ا شنا هنگامي كه فقط مدت محدودي براي 

وان ابزار ن به عنسنجشي، اساسي ترين و متعادل ترين فن روان شناسان باليني است. و متخصصان باليني از آ

 اصلي تصميم گيري باليني ، شناخت و پيش بيني استفاده مي كنند.

 سودمندي مصاحبه به مهارت و حساسيت و دقت متخصص بستگي دارد كه از آن استفاده مي كند.

 مصاحبه تشخيصي در واقع براي درمان است نه تشخيص.

ني و تشخيص. اولين جزء مصاحبه، ايجاد رابطه جزء مي باشد : رابطه، تکنيک، وضعيت روا 4مصاحبه داراي  -

 است. 

ستعدادهاي         - صحيحي درباره هوش، عالقه و ا صاحبه كننده بندرت مي تواند نظر  صاحبه معايبي هم دارد. م م

 مخصوص افراد ابراز كند و اين امر فقط با آزمون هاي ميزان شده ميسر است.

 معاینه وضعیت روان :

: اصطالحات رايج براي توصيف ظاهر بيمار شامل موارد زير است. سالم، مريض، موقر، به ظاهر مسن، به  ظاهر

 ظاهر جوان، ژوليده، كودک وار، عجيب و غريب.

: اختالالت تکلم نظير لکنت زبان ثبت مي شود و ريتم هاي غير عادي )كه اصطالحا آهنگ  خصوصیات تکلم

 پريشي كالم ناميده مي شود( و هر گونه لهجه در تلفظ بايد ثبت شود.

: توصيف خلق بيمار بايد شامل اشاره به عمق شدت، طول مدت، و نوسانات آن باشد. عاطفه  2خلق و عاطفه

عي، محدود، كند )كم روح( يا سطحي )بي روح( توصيف كرد. براي تشخيص عاطفه را مي توان در حد طبي

سطحي بايد هيچ نشاني از حاالت عاطفي وجود نداشته باشد، يعني صداي بيمار يکنواخت و چهره او بي حركت 

 باشد.

: احساس مسخ شخصيت و مسخ واقعيت )احساس عميق گسستگي از خويشتن و محيط( نمونه  3ادراک

 از اختالالت ادراكي هستند.هايي 
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: تفکر را مي توان به دو بخش فرايند )يا شکل( و محتوا تقسيم كرد.  محتوای فکر و گرایش های ذهني

فرايند به نحوه كنار هم چيدن انديشه ها و تداعي ها و شکل تفکر فرد اطالق مي شود. فرايند با شکل تفکر 

حتي غير قابل فهم باشد. محتواي تفکر به آن چه بيمار  ممکن است منطق و منسجم يا كامال غير منطبق و

 در مورد آن مي انديشد اطالق مي گردد، عقايدها، باورها، اشتغاالت ذهني و وسواسي هاي ذهني.

 ( : پرش افکار، شل شدن تداعي ها ،اسنداد فکر...فرایند تفکر )شکل اندیشیدن

د، حاشيه پردازند، نامربوط، طفره آميز و يا تکرار آشفتگي هاي تداوم فکر عبارتند از اظهارات كه مماسن

است.حاشيه پردازي حاكي از عدم توانايي براي تفکر هدفمند است. در فرايند توضيح يک عقيده، بيمار جزئيات 

نامربوط زيادي را وارد مي كند، اما باالخره به موضوع اصل برمي گردد. در تفکر مماسي، بيمار رشته كالم را 

و افکار حاشيه اي را كه تحت تاثير محرک هاي دروني و بروني برانگيخته مي شوند تعقيب مي گم مي كند 

نمايد و هرگز به موضوع اول برنمي گردد و اختالالت فرايند تفکر ممکن است بصورت روابط نا مفهوم و نا 

ت ابداعي بيمار كه از معمول افکار )ساالد كلمات( ،تداعي صوتي )تداعي با قافيه سازي( ،و واژه سازي )كلما

 طريق تركيب يا تلخيص ساير كلمات ساخته مي شود.(

 : وضعیت هشیاری و وضعیت شناختي -

اختالالت هشياري معموال حاكي از اختالل عضوي مغز است. تيرگي هشياري اصطالحي است كه براي توصيف  -

به محرک هاي محيطي يا كاهش كلي آگاهي از محيط بکار مي رود. بيمار ممکن است قادر به حفظ توجه 

تداوم تفکر با رفتار هدفمند نباشد. برخي از اصطالحاتي كه براي توصيف سطح هشياري به كار مي روند عبارتند 

 از:تيرگي، خواب آلودگي، محبت، اعتماد، بي حالي، و هشياري كامل.

ه مي شوند. هرگوناختالالت موقعيت جهت يابي به طور  زيستي بر حسب زمان، مکان و شخص تقسيم بندي  -

اختالل معموال به همين ترتيب ظاهر مي شود.)يعني احساس زمان قبل از احساس مکان مختل مي شود( به 

 همين ترتيب ذهن بيمار بهبود مي يابد. رفع اختالل در جهت عکس روي مي دهد.

يره سازي و زمينه بررسي مي شود: حافظه ي دور، حافظه گذشته، حافظه نزديک و ذخ 4اعمال حافظه در  -

يادآوري فوري. حافظه نزديک را مي توان با پرسش در مورد اشتهاي بيمار و بعد در مورد اينکه براي ناهار يا 

 شام چه خورده آزمايش كرد.

رقم، آزموني براي حافظه فوري است. پرسش از بيمار در  6در خواست از بيمار براي تکرار مستقيم و معکوس  -

 اه اخير، مربوط به حافظه گذشته نزديک است.مورد رويدادهاي مهم چند م

غالبا در اختالالت شناختي، ابتدا حافظه نزديک يا كوتاه مدت آسيب مي بيند و حافظه دور يا بلند مدت بعدا 

 منحل مي شود.

واكنش نسبت به فقدان حافظه مي تواند سرنخ هاي مهمي براي مکانيسم هاي مدارا به دست دهد. مثال بيماري  -

ا اختالل حافظه دارد ولي در واقع افسرده است، بيشتر نگران حافظه خود مي شود تا كسي كه نقص كه ظاهر

 حافظه اش ثانوي به زوال عقل )دمانس( است.

: ساخت پاسخ هاي كاذب، به طور ناخودآگاه، در هنگامي كه حافظه آسيب ديده است، با  افسانه سازی -

 اختالالت شناختي ارتباط نزديکي دارد.

، با محاسبه يا هجي كردن معکوس كلمه اي مانند )آواره( انجام مي شود و هم چنين مي توان از بيمار 4توجه -

 كلمه را كه با حروف مشابهي شروع مي شوند، ذكر كند. 5خواست 
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 بينش به ميزان آگاهي و درک بيمار از بيماري خود اطالق مي شود.

 تطابق اجتماعي ناشي از آشفتگي ها يا احساسات غير منطقي: قبول بيمار بودن و يا ناتواني در  بینش عقالني

 بيمار است. در اين حالت بيمار قادر به تعميم كاربرد اين دانش در تجارب آتي نيست.

: آگاهي هيجاني از انگيزه ها و احساسات خود و افراد مهم زندگي كه مي تواند موجب  بینش هیجاني واقعي

 تغييرات اساسي در رفتار شود.

صاحبه او را به طور دقيق و طوالني       ا  - ست كه با ورود بيمار براي انجام اولين م شناس اين ا ولين وظيفه روان 

 نگاه كند.

سان            شنا صات جسماني آن ها نظر را  جلب مي كند. از نظر روان  سريع تر از مشخ طرز لباس پوشيدن افراد 

شباهت زيادي به زبان دارد. زيرا     شيدن،  ستند كه از محيط      اجتماعي، طرز لباس پو سايلي ه هر دوي آنها و

سيله هر دوي اين      شوند، ما ازطريق لباس و زبان خود با ديگران ارتباط فکري برقرار مي كنيم و بو گرفته مي 

 وسايل، نظر ديگران را جلب مي كنيم .

 مقدار هوش، نوع بهداشت و سالمت و وضع اقتصادي، با نوع لباس پوشيدن رابطه زيادي ندارد.

 درماني در درمان افراد نوروتيک موثر است. براي بيماريهاي روان تني نيز سودمند مي باشد. روان

 رنگ كردن مو اغلب با ميل به توجه و تحسين توام است.

اگر روان شناسي بخواهد به جلسه مصاحبه، فضاي عاطفي خاصي بدهد، تشخيص حاالت واقعي بيمار براي او         -

 كار بسيار دشواري خواهد شد.

 موالً مصاحبه نيز مانند ديگر انواع روابط نامشخص و مبهم اجتماعي آغاز مي شود.مع -

مدت زمان الزم براي از بين بردن مقدار تنش ، اضطراب و ترس كه معموالً بيمار در دقايق اول مصاحبه دارد 

راب اكان اضطبه تبحر و تجربه روان شناس و خصوصيات رواني بيمار بستگي دارد. اگر بعد از مدت خاصي، كم

بيمار ادامه يابد معلوم مي شود كه اضطراب او مرضي است و سرچشمه آن عوامل حاضر در جلسه مصاحبه 

 نيست.

ست. عرق كردن نيز يکي ديگر از           شک ا ضطراب، فعاليت هاي غدد ا شاهده ا شخص و قابل م يکي از عاليم م

شتتود وگاهي نيز در دستتت ها. ازدياد  عاليم استتت كه معموال در صتتورت و بوييه پيشتتاني بيمار مشتتاهده مي 

هيجان در عضالت مخطط نيز از عاليم بارز اضطراب است. تغيير موقعيت دادن از يک طرف صندلي به طرف     

صدا هنگام         ديگر،  سرعت تنفس و بلندي  شتان،  ضرب گرفتن روي ميز با انگ شتان،  تکان دادن پا، بازي با انگ

 غير عادي است. حرف زدن، همه از عاليم اضطراب و التهاب

شتر مورد پيوهش قرار           - ستفاده قرار مي گيرد، بي شتر از رفتار هاي ديگر مورد ا صحبت، بي صاحبه،  چون در م

گرفته است. هم چنين چون كلمه مستقيماً با تفکر ارتباط دارد، روان شناسي اغلب از طرز تکلم بيمار به طرز     

 تفکر او پي مي برد.

 ب مشکالت عاطفي دارند.افراد مبتال به لکنت زبان، اغل

ست كه در آن حروفي مانند س    صحبت كردن يک نوع اختالل درتکلم ا ز و امثال آن به نحو -ش-نوک زباني 

صحيحي ادا نمي شود. اين ها عارضه قسمتي از يک حالت كلي نوروز است)البته اگر مشکل جسمي نباشد(            

شانه اين است كه شخ      ص مي خواهد به رفتار هاي كودک متوسل  در اغلب موارد نوک زباني صحبت كردن، ن

 شود.

ساده را بيان            - سيار  ست و نمي تواند كلمات ب سب در جمله ني شخص گاهي قادر به اداي لغت منا در آفازي، 

ستفاده ميکند كه به نظر خودش        شخص از لغتي ا ستي ندارد يا  شده مفهوم در كند، در مواقع ديگر جمله ادا 



ست.     در انواع ديگر آفازي، ممکن است اختالل در صحبت كردن نباشد، ولي     صحيح است ولي در واقع غلط ا

 در خواندن و نوشتن يا درک صحبت ديگران ديده مي شود.

مور به اين نتيجه رستتتيد كه افرادي كه صتتتداي نرم و موزيکال دارند خجول هستتتتند و تمايالت نوروتيک و   -

 خصوصيات درون گرايي دارند. 

سير و تحليل تکلم افراد هي  صحبت       تف سعي در اثبات نظريات خود  شان داد كه آن ها معموال بدون  ستريک ن

شته اند هر جمله اي را كه بيان مي كردند آن را با          سعي دا سواس  صورتي كه افراد مبتال به و مي كنند. در 

جمالت ديگر تصحيح و تاييد كنند. اشخاص هيستريک در بيان جمالت خود ترديد نشان نمي دادند و اغلب       

ستفاده مي كردند. در صورتي كه افراد وسواسي در            از ن کاتي مانند حتما، صد در صد و مسلمًا يا بدون شک ا

  را« تقريبا» و« شتتايد « » ممکن استتت »  «نمي دانم » ابراز نظريات خود بستتيار مردد بودند و لغاتي مانند 

دو گروه مذكور در تکلم خود ابهام و   اضتتطراب، بيشتتتر از« نوروز» بيشتتتر بکار مي برند. و اما افراد مبتال به 

 ترديد نشان دادند.

شتتما ممکن استتت مرا آدم احمقي   » و يا اينکه  "من اين حرف را نبايد بزنم ولي ...» مثالً اگر مراجع بگويد 

 و امثال آن، اين خصوصياتي است كه در افراد وسواسي بيشتر مشاهده مي شود. "بدانيد اگر بگويم كه....

سه مصاحبه، خيلي آهسته و كم صحبت مي كنند، لغات را مي جوند و لب هاي        افرادي نيز  هستند كه درجل

آن ها به ستتختي حركت مي كند. روان شتتناس مشتتاهده مي كند كه اين افراد خيلي دشتتوار از تکلم خود     

دارد   تاستفاده مي كنند. اين نوع امتناع از تکلم معمواًل نشانه كنترل كردن اضطراب است و به وضعي شباه       

شه اي پناه مي برد. زيرا امتناع كردن از تکلم، يعني عقب      شخص در موقع ترس از عاملي خطرناک، به گو كه 

 نشيني در مقابل مشکالت زندگي .

شتر به علت كنترل          صحبت كنند، بي سعي مي كنند كتابي  ستند و  شرايط را دارا  ه افرادي كه هر دوي اين 

رواني با ديگران به اين عمل مبادرت مي ورزند و در ضمن خود را اشخاص    عواطف شديد خود و ايجاد فاصله   

 پخته و تحصيل كرده و سرآمد جلوه مي دهند.

افراد نارستيستت )خود شتيفته( هنگام تکلم، احستاستات و عواطف خود را  در بيان افکار دخالت مي دهند و       

قويت خود را نستتبت به آن ابراز دارند. اين  تقريباً ستتعي مي كنند درباره هر موضتتوعي نظر بدهند و عالقه يا ت

اشتتتخاص ستتتعي مي كنند با حركات اغراق آميز، افکار خود را به ديگران بفهمانند و با نمايش دادن عواطف  

خود، ديگران را سخت متوجه خود سازند. اين گونه رفتار نيز به منظور كنترل، و پوشاندن اضطراب و التهابي       

آن هم به علت احتياج و نياز او به اهميت و توجه ديگران است. در اين افراد    است كه در شخص وجود دارد و  

 عموماً احساس حسات شديد است.

سبتا ثابت و          - سله رفتار هاي كلي و ن سل سش خود مي خواهد كه درباره  شناس در اولين پر به طور كلي روان 

 البي بدست آورد.مداوم بيمار كه روي هم مجموعه شخصيت و منش او را تشکيل مي دهد، مط

به نظر روان شناسان، تجارب خاصي كه در زندگي افراد روي مي دهد، منجر به نشان دادن عکس العمل هاي   -

شدن مراحل تکامل دوران كودكي، به مقدار زيادي عوامل          شن  ست كه رو شود و به همين علت ا معين مي 

 تشکيل و تکامل دهنده شخصيت فرد بزرگسال را روشن مي سازد.

كه در مصاحبه بکار برده مي شود به هدف مصاحبه بستگي دارد،كه عبارت است از جمع آوري هرچه        روشي  -

صاحبه             شخص م ست كه  صاحبه اين ا صود يا هدف م شتر اطالعات در مدت زمان محدود. به طور كلي مق بي

 شونده به صحبت كردن تشويق شود و از اين راه اطالعات مفيدي به روان شناس بدهد.

 



 كلي در مصاحبه :دو روش 

: در اين روش، روان شناس پرسش هاي خود را قبالً تهيه كرده و درهنگام مصاحبه آن ها را     روش مستقیم  -1

 مي پرسد و به جزئيات رفتار شخصي پي مي برد. خطرات اين روش زياد است.

ستقیم  -2 ا به ر ر: در اين روش، روان شتتناس به طور غير مستتتقيم پرستتش هايي مي كند تا بيما روش غیر م

ساس كند كه اين طريق به او تحميل      ضوع هاي مهم و قابل بحث هدايت كند، البته بدون اينکه بيمار اح مو

 شده است.

روان شناس بايد به بيمار اجازه دهد كه قسمت عمده مصاحبه را اداره كند و خود بيشتر و با دقت به سخنان       

 او گوش دهد. 

اخالقي و وعظ كردن، نه تنها كمکي به پيشتترفت مصتتاحبه نمي كند،   معموالً پند و اندرز دادن، بيان اصتتول 

 بلکه مانع از پيشرفت صحيح نيز مي شود.

صاحبه  شتر جنبه معارفه دارد. بعداز        آغاز م شود كه بي صاحبه، در وهله اول مقدماتي رعايت مي  : در هر م

شود و به نح     صل مطالب  شناس بايد فوراً وارد ا صاحبه   انجام مقدمات مذكور، روان  وي به بيمار بفهماند كه م

شناس                سش درباره علت آمدن بيمار به مطب روان  صاحبه را با پر سان م شنا شتر روان  ست. بي شده ا شروع 

صلي خود مي كند، روان           شکل ا شروع به بيان م شود و بيمار  شروع مي كند. هنگامي كه مقدمات تمام مي 

ته هاي خود ادامه دهد، زيرا بدين وسيله روان شناس مي    شناس بايد به او اجازه دهد كه بدون مداخله، به گف 

فهمد كه بيمار چگونه عاليم بيماري خود را تشتتتريح مي كند و تا چه اندازه آن ها را شتتتديد مي داند. اين               

 دليل اشاره مي شود. 2مرحله تکلم آزاد از نظر روان شناسان به چند دليل مهم است كه به 

 بيمار با آن ها روبروست تصوير روشن بدست آورد. روان شناس بايد از مشکالتي كه -1

روان شناس به بيمار مي فهماند كه حرف هاي او بسيار مهم و قابل شنيدن است . گاهي بيمار صحبت خود       -2

را منحصر به ذكر يک يا چند منشا بيماري مي كند و از تشريح بيشتر آن خودداري مي ورزد، در اين مورد،      

 خواهش كند تا درباره بيماري خود بيشتر توضيح دهد. روان شناس بايد از بيمار

صاحبه    سط م دقيقه طول مي كشتتد در اين موقع روان   15: شتتروع بحث درباره بيماري معموالً حدود  اوا

ست         ساس كند كه بهتر ا ست اح صاحبه بايد به چه نحود بگذرد. او ممکن ا شناس ديگر بايد بداند كه بقيه م

عهده خود بيمار بگذارد در اين صورت ، مصاحبه به همان نحوي كه شروع شد،       مسئوليت ادامه مصاحبه را به  

 ادامه خواهد يافت. شرايطي كه باعث مي شود روان شناس اين روش را در پيش بگيرد:

 داشتن وقت كافي براي مصاحبه   -1

 گذاشتن قرار جلسه بعدي مصاحبه -2

 مصاحبه مقدمه روان درماني  باشد. -3

 مختلف بيان كند. بيمار مقدار زيادي مطالب -4

شرايط مذكور براي بکار بردن           -5 شد .درصورتي كه  شته با سوء ظن دا سبت به آن  بيمار از مصاحبه ترس و يا ن

ست آوردن           صاحبه( براي بد سط م شناس اين زمان را ) يعني مراحل اوا شد، روان  شته با روش باال وجود ندا

 منظم تاريخچه زندگي فرد بکار مي برد. 

 براي  اينکه روان شناس بتواند بيمار را درباره صحبت كردن و بحث درباره مشکالتش راغب سازد: سه راه -             

 نشان دادن درک مشکالت بيمار   -1



ست كه بيمار مطلبي براي گفتن            -2 ضروري ا شتر آن )اين مورد هنگامي  ضيح بي شريح بيماري و تو ضاي ت تقا

 دشوار است(.ندارد و يا اينکه به نظر مي رسد گفتن مطالب براي او 

منعکس كردن احستتاستتات بيمار )دراين مورد روان شتتناس بايد هر دو جنبه مثبت و منفي آن را بيان كند.   -3

مثالً به بيمار بگويد مثل اينکه شتتتما نمي خواهيد زن خود راطالق دهيد ولي در ضتتتمن از زندگي با او نيز 

 راضي نيستيد(.

اس بايد از آنچه كه باقيمانده است ارزيابي دقيقي به عمل   : در وقت پاياني مصاحبه، روان شن   پایان مصاحبه 

آورد و اجازه دهدكه اين وظايف به نحو احستتن انجام شتتود.گاهي الزم مي شتتود كه بيمار را به مرجع ديگري  

سش هايي مثل          ضوع را با او مطرح كرد. در جواب به پر صاحبه بايد اين مو صورت در اواخر م ستاد، در اين  فر

بيمار بهتر مي شتتود يا نه، روان شتتناس بايد طوري جواب دهد كه به صتتالح بيمار باشتتد. روان   اينکه آيا حال

شناس بايد متوجه باشد كه قولي ندهد و يا ادعايي نکند كه نتواند آن را عملي سازد.گاهي الزم است كه روان   

ند بدرستي به او  جواب  شناس در جواب پرسش بيمار پوزش بخواهد و به او بگويد كه متاسفانه هنوز نمي توا   

 دهد.

صاحبه، مفيد نخواهد بود، در             - ستقيم م شرايط روش غير م شند در اين  شته با ساعي ندا شريک م اگر مراجع ت

 اين صورت روان شناس بايد از روش مستقيم تري براي بدست آوردن اطالعات استفاده كند.

د كاسته شود، روان شناس بايد به  نرمي و     براي آنکه در جلسه مصاحبه از اضطراب، ترس و عناد اين نوع افرا   

آرامي و حوصتتله زياد مصتتاحبه را اداره كند. بهترين راه براي رستتيدن به اين هدف اين استتت كه مصتتاحبه با  

 پرسش هاي عادي و معمولي كه اضطراب انگيز نباشد، شروع كند.

ن بکشد، بايد سعي كند كه  هنگامي كه روان شناس در مصاحبه مستقيم مي خواهد موضوع جديدي را به ميا     -

 به طور ناگهاني و بدون مقدمه نباشد، بلکه آن را با مطالبي كه قبالً بحث شده است ارتباط دهد.

 

 

 

 روش هاي پرسیدن :

سش آن را            روش محدود كردن صد پر شي را نزديک  به آنچه كه ق س شناس پر ساس اين روش، روان  : بر ا

هدف اين است   ه پرسش موردنظر مي رسد. در روش پيشروي،    داشته است مطرح مي كند، و سپس بتدريج ب   

كه بتوان از يک موضتتتوع معمولي به مطلب خصتتتوصتتتي و محرمانه اي دستتتت يافت در حالي كه در روش   

محدودكردن، هدف ،فقط رفتن از كليات به جزئيات است. روش پيشروي، راه را براي پرسش هايي كه مطرح     

را مضطرب سازد و از دادن جواب صحيح خودداري كند، هموار مي     كردن ناگهاني آن ها ممکن است شخص   

 سازد.

: اين روش چنانکه از نامش معلوم است براي آن است كه مقصود روان شناس از نظر بيمار پنهان   روش لفافه

بماند. با اين روش از بيمار چندين پرستتش پرستتيده مي شتتود كه پرستتش مورد نظر روان شتتناس، يکي از    

لبته به نظر بيمار، پرستتش معمولي جلوه مي كند و درنتيجه بيمار دچار اضتتطراب و مقاومت   آنهاستتت ،كه ا

 نخواهد شد.

سش هاي هدایت كنند  : گاهي روان شتتناس بجاي طرح پرستتش به طور مستتتقيم، ستتعي مي كند از    پر

 مصاحبه شونده مطلبي بپرسد كه او را درجواب دادن به آن راهنمايي كند.



سش هايي      فتادهپرسش هاي به تاخیر ا  شناس پر : گاهي با مطالبي كه بيمار بيان مي كند، در ذهن روان 

ضي از مطالب،          شود كه بيمار درباره بع سد، اما متوجه مي  شود كه ميل دارد آن ها را از بيمار بپر ايجاد مي 

اي  سش هتوضيحات كافي نمي دهد و يا از تشريح بيشتر آن ها امتناع مي كند، در اين صورت روان شناس پر

 خود را براي موقع مناسب به تاخير مي اندازد.

: گاهي مصاحبه شونده درباره رفتار خود و ديگران نظراتي ابراز مي كند ولي روان     پرسش هاي برون فکنی 

صيت خود و افراد جامعه چه عقايدي دارد. مثالً روان         شخ ضوح بداند كه بيمار در مورد  شناس مي خواهد بو

سش      شناس مي خواهد بدان  ساده ترين نوع پر ست.  د كه در نظر بيمار در مورد وظايف زن، جاه طلبي و... چي

 برون فکني آن است كه از بيمار بخواهيم تا افرادي را توصيف كند.

به  »نوع ديگري از پرسش برون فکني، كه اغلب در افراد، تعارض وكشمکش عاطفي ايجاد مي كند اين است    

 «و منفي شخصيت خودتان چيست؟من بگو به نظر شما نقاط مثبت 

ضطراب خود آگاه بوده و از تاثير        - شد اينکه از ا صاحبه متوجه آن با شناس بايد درم مهم ترين مطلبي كه روان 

 آن در مصاحبه و رفتارش مطلع باشد.

دچار اضطراب مي شود، بهتر است به آن موضوع نپردازد و يا به بحث     » اگر مصاحبه كننده با طرح موضوعي    -

 ي درباره آن قناعت كند.اجمال

شناس بايد بداند كه غالباً حل مشکالت بيمار در يک جلسه امکان پذير نخواهد بود، براي او همين بس      - روان 

 است كه در جلسه اول بتواند از اضطراب بيمار تا اندازه اي بکاهد و او را تشويق به بازگشت كند.

كاهد، بلکه سبب بروز بعضي از رفتار هاي نامناسب نيز مي     اضطراب نه تنها از دقت و ابتکار روان شناس مي    -

 زياد حرف زدن است. شود. يکي از نتايج مضر اضطراب،

بدست آوردن تجربه درمصاحبه، بهترين راه تقليل اضطراب است. روان شناس بايد خود را فردي مشکل گشا           -

 تصور كند و نه بازپرس.

 

شف مجدد  » ايبلز بحث  - ست. به نظر وي در دهه هاي  سنجش را عنوان ك « ك در عالقه   1970و  1960رده ا

 مندي روان شناسان باليني به سنجش روان شناختي كاهش ديده مي شود.

ستتنجش باليني  عبارت استتت از ارزيابي نقاط قوت و ضتتعف فرد ، مفهوم بندي مستتئله و تجويز راهي براي   -

 كاهش مشکل.

صص باليني ك       - شود و متخ شروع مي  شروع مي كند. مثل: چرا    سنجش با ارجاع  سش ارجاعي  ار را با يک پر

 جان نافرمان و سركش است؟ گاهي جواب دادن به پرش ارجاعي غير ممکن است.

متخصتتص باليني با توجه به گرايش نظري و عاليق خود ستتنجش را انجام مي دهد، پس ستتنجش مجموعه    -

 استانداردي از روش ها نيست.

شف ماهيت رواني حقيقي م   - سنجش ك شکل مفيد        هدف  صيف مراجع به  سنجش تو ست، بلکه هدف  راجع ني

 براي ارجاع دهنده است، توصيفي كه در نهايت موجب حل مسئله شود.
 

 : مصاحبه عمومی خصوصیات            

مصتتاحبه اي خوب استتت كه با دقت برنامه ريزي شتتود، ماهرانه و هدفمند اجرا شتتود و در طول آن هدف     

صاحبه ها ب    شود. م ستند، يعني هدفمندي و     فراموش ن صل گفتگو هاي معمولي و آزمونها ه ه تعبيري حد فا

 سازمان يافته تر از گفتگو هاي معمولي و در برخي موارد از آزمون ها رسميت كمتري دارند.



ستاندارد و از طريق روش هايي مشخص است           مشخصه اصلي روان آزمايي جمع آوري داده ها تحت شرايط ا

تا حدودي انعطاف پذيرند، در نتيجه خصيصه اول روش مصاحبه اين است كه فرصت         اما مصاحبه ها حداقل 

 بيشتري جهت اخذ داده ها از يک شخيص يا بيمار فراهم مي كند.

مهارت مصاحبه كننده در اين است كه چه موقع كندوكاو كند، چه موقع سکوت كند و چه موقع به طور غير     

 مستقيم حرف بزند و ظرافت به خرج دهد.

 

    مصاحبه فنون و مبانی            

: تامين يک حريم خصتتوصتتي و جلوگيري از مزاحمت )دفتركاري كه مبلمان و نحوه چيدن   آرایش فیزیکی

 وسايل خيلي جلب توجه كند يا بيمار را وادار به اظهار نظر كند، دفتر كار مناسبي نيست(.

ضبط كردن    شت برداري و  صص باليني مي تواند  یاد دا صاحبه چند عبارت كليدي را ياد   : متخ در حين م

 داشت كند. نبايد تمام صحبتت ها را كلمه به كلمه ياد داشت كنيم زيرا :

 باعث مي شود متخصص باليني روي ماهيت صحبت هاي بيمار تمركز نکند. -1

 متخصص از فهم واقعي ظرايف و معناي اظهارات بيمار باز مي ماند. -2

 صرف خواندن آن كنيم.باعث مي شود بعداً وقت زيادي  -3

 : شايد اساسي ترين جز يک مصاحبه خوب رابطه متخصص باليني و بيمار باشد. 5تفاهم

 تفاهم عبارت است از ايجاد فضاي راحت و داشتن درک متقابل از هدف مصاحبه .

و ا هيچ ترفندي براي ايجاد تفاهم نمي تواند جاي پذيرش بيمار، درک كردن او و احترام گذاشتن به شخصيت

 را بگيرد. و بيماران را فقط بايد بر اساس مشکالت مورد قضاوت قرار ندهند.

صاحبه مي گويند         ست كه در همان ابتداي م صاحبه كنندگان مبتدي اين ا شتباه متداول در ميان م   »يک ا

سي داري     سا شود اما از گذار احترام، پذيرش و ق   «. نگران نباش مي دانم چه اح شه برقرار مي  ابل  تفاهم همي

 دانستن مراجعان، نه بيانات سرهم بندي شده و عجوالنه.

 

 ارتباط            

 بهتر است جلسه سنجش را با يک گفتگوي معمولي شروع كنيم تا ترس مراجع از متخصص باليني بريزد.

صص باليني ابتدا بايد تخمين اوليه      ستفاده كنيم. متخ ست كه از زباني قابل فهم ا سيار مهم اين ا ي از  ا نکته ب

زمينه و سوابق بيمار، سطح تحصيالتش و سطح كلي آگاهي او داشته باشدف، سپس متناسب با اين تخمين           

 اوليه از زبان مناسب او استفاده كند و يا ازكلماتي استفاده كند كه بيمار در تفسير آن دچار سوء تعبير نشود.

، اعتبار اطالعات بستتيار كم استتت. روان   گاهي خود بيمار به تنهايي منبع اطالعات استتت كه در اين صتتورت

 شناس سعي مي كند تا اطالعات خود را از همه منابع موجود بدست آورد.

يکي از روش هايي كه براي كسب اطالعات در تاريخچه فردي بکار گرفته مي شود، اتوبيوگرافي است كه فقط  

سبتاً       سنده آن ن ستفاده قرار گيرد كه نوي شديد       هنگامي مي تواند مورد ا شد و بيماريش  سواد با باهوش و با

 نباشد.
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 مصاحبه سوال نوع پنج

ممکن استتت از تجارب خودتان در  »: به بيمار مستتئوليت پذيري و امکان جواب دادن مي دهد  باز پاسخخ  -1

 «ارتش بگوييد؟

سهیل :  -2 ممکن استتت در اين مورد كمي بيشتتتر حرف  » راه را براي صتتحبت كردن بيمار هموار مي كند ت

 «د؟بزني

 «حدس مي زنم منظورتان اين است كه... ؟ » : صحبت ها را روشن و مبسوط مي سازد تصریحی -3

 «  قبالً كه گفتيد؟ » : ناهماهنگي ها و تناقض ها را مشخص مي كند.  مواجهه اي -4

ما  وقتي پدرتان از انتخاب ش» : پس از برقراري تفاهم و مسئوليت پذير شدن بيمار مفيد و موثرند.  مستقیم -5

 «انتقاد كرد به او چه گفتيد؟ 

واكنش متخصص باليني در برابر سکوت بايد مستدل و درجهت هدف هاي مصاحبه باشد نه در جهت نيازهاي   -

 شخصي.  

 توسط بيمار و هيجاناتش را درک مي كنيم.با گوش دادن است كه اطالعات مطرح شده 

 به طور كلي، متخصصان باليني نبايد در مورد زندگي خصوصي يا نظرات شخصي خودشان صحبت كنند.

ضيه باليني             سوي فر ست آن را ب شکالت بيمار ربط دارد، معموال بهتر ا سد و به م سئوالي مي پر وقتي بيمار 

ست،      سؤال بي ربطي ا سوق دهيد و اگر  سيار بد        خودتان  شانه خالي كردن ب ستقيم به آن و  جواب ندادن م

 خواهد بود.

به نفع متخصتتتص باليني استتتت كه قدري در مورد خودش بينش پيدا كنند يا قبل از تفستتتير كردن رفتار             -

 بيماران، تاثيرات خودشان را نيز در نظر بگيرند.

سوگيري هاي هركس  بر ادراک هاي وي تاثير مي گ    - شينه و  صحبت   ارزش ها، پي ذارد. بنابراين مقدار درک 

هاي بيمار توسط متخصص باليني به پيشينه مشترک آنها بستگي دارد. پس از هر چيزي از ناآگاهي و جهل        

 گرفته تا افکار قالبي جنسيتي، مي تواند اعتبار مصاحبه هاي سنجشي را كم كند.

 اشتن يا نداشتنساخت د-2هدف شان فرق مي كند -1دو وييگي متمايز كننده مصاحبه ها: -

 

  مصاحبه انواع             

. قضاوت    2. مشخص كردن دليل مراجعه بيمار به درمانگاه يا بيمارستان  1: دو هدف دارد مصاحبه پذیرش  -1

كردن در اين موردكه آيا امکانات و تسهيالت و خدمات مؤسسه مورد نظر مي تواند نيازها و توقعات بيمار را    

 رفع كند يا خير.

سوابق كامل شخصي و اجتماعي مراجعان اخذ شود. متخصص به حقايق و تاريخ ها و       رح حال:مصاحبه ش   -2

شرح حال گرفتن، تدوين چارچوب و        صوالً هدف  ست. ا سات بيمار در مورد آنها عالقه مند ا رويدادها و احسا

صي             سايل تح شش مي دهد و به م سالي را پو صاحبه كودكي و بزرگ ست. اين م شکلش ا ي،  لسابقه بيمار و م

 جنسي، طبي و مسايل مربوط به پدر و مادر و رشد ديني مي پردازد.

ضعیت روانی    -3 صاحبه معاینه و : با هدف ستتنجش وجود يا عدم وجود مشتتکالت شتتناختي و هيجاني يا   م

ست چون اجراي آنها           ضعيت رواني، عدم پايايي آنها صاحبه هاي و صلي م شکال ا صورت مي گيرد. ا رفتاري 

 ساخت چنداني ندارد.

 : هدف آن رسيدگي به مشکالت و رفع فوري آنهاست.مصاحبه بحران -4



چنين مصاحبه هايي مستلزم آموزش ديدن، حساسيت و قضاوتند. در اين مصاحبه ها، مصاحبه گر سعي مي                          

 كند در زماني بسيار كوتاه، حمايت خود از درمانجو را نشان دهد. 

صی    -5 شخی صاحبه ت سواالت          م شته  ساخت دار، حاوي يک ر ساخت.  ساخت دار و بدون  ست:  : كه دو نوع ا

 استاندارد و كندو كاوهايي است، كه زنجيره و ترتيب مشخصي دارند.

 : هدف اصلي پاسخ دادن به سوال ارجاعي است.مصاحبه ارجاعی -6

صاحبه دي بریفینگ   -7 صاحبه پایانی و م ست و زماني        م سازي ا شنا صاحبه آ انجام ميگيرد كه  : نوعي از م

سنجش و           صه اي از نتايج  ضيح خال صاحبه پاياني با تو شد. م سيده با وقت پايان دادن به رابطه درماني فرا ر

تفستتيري كه از آنها مي شتتود، مي تواند از اضتتطراب درمانجو بکاهد. به مصتتاحبه پاياني كه بعد از پيوهش  

شود. يعني ت  شركت كرده    باليني انجام مي گيرد، دي بريفينگ گفته مي  وضيح پروژه اي كه درمانجو در آن 

استتت و گفتگو درباره شتتيوه عملي بکار رفته در آن. هدف از دي بريفينگ عبارت استتت از اطمينان از اينکه  

 مراحل پيوهش، هيچ آسيبي به درمانجويان وارد نکرده و آنها از انجام دادن آن خشنود هستند.  

ه باليني مهمترين و اساسي ترين شيوه ارزيابي بيماران محسوب مي دو نوع ديگر مصاحبه وجود دارد. مصاحب -

 شود.

: )تعارضات ناخودآگاه به آگاهي آورده مي شوند. هدف مصاحبه گر، هم تشخيص و هم درمان  بینش گرا

 است( 

 : )در اين نوع از سيستم تشخيص چند محوري استفاده مي شود( عالمت گرا

بيمار، با رويکرد روان پويايي )بينش گرا( بهتر ارزيابي مي شوند؛ ولي شخصيت، تعارضات و مشکالت زندگي 

 اختالالت شخصيت و اختالالت روانپزشکي، با استفاده از روش توصيفي )عالمت گرا( بهتر ارزيابي مي شوند.

 

 ها مصاحبه اعتبار و پایایی

 ت.يک ابزار اندازه گيري )مثالً مصاحبه( يک بحث كمي اس 7و اعتبار 6پايايي

پايايي يک مصاحبه معموالً براساس ميزان توافق حداقل دو ارزياب در ارزيابي يک بيمار يا مراجع واحد تعيين  

 مي شود.

ست، چون        ساخت ا ساخت دار، بيش از بدون  صاحبه هاي  را   واریانس اطالعاتو  واریانس مالكپايايي م

 كاهش مي دهند.

صان بالين     ص سؤاالت متخ صاحبه، و روش      واريانس اطالعات: تفاوت  صص باليني در حين م شاهدات متخ ي ، م

صان باليني گفته مي          ص ستانه هاي نمره گذاري متخ ست. واريانس مالک، به آ جمع بندي و ادغام اطالعات ا

 شود.

 

 دو نوع پایایی : 

ضاوت گنندگان  -1 : شتتاخص ميزان توافق نظر دو يا چند ارزياب يا قضتتاوت كننده در  پایایی ارزیاب ها یا ق

مقدار صتتتفت يا وجود معدم وجود يک وييگي يا صتتتفت. ) ارزيابي با شتتتاخص هاي آماري: ضتتتريب   مورد

 همبستگي پيرسون ، همبستگي درون طبقاتي و ضريب كاپا(

                                                           
6 reliability 
7 validity 



شتتاخص همستتاني نمرات مصتتاحبه در يک دوره زماني )   بازآزمون در یك دوره زمانی: –پایایی آزمون  -2

 درون طبقه اي (  -پيرسون

 پايايي در مورد مصاحبه هاي تشخيصي ساخت دار، پايايي ارزيابهاست.متداول ترين نوع  -

باز آزمون را بايد بر مبناي ماهيت متغير مورد نظر و فاصله زماني دو نوبت آزمون تفسير     -زمونسطح پايايي آ  -

 كرد.

ست.  شده ا شاخص توافقي است كه در آن تاثير شانس كه معموال كم تر از توافق كلي مي باشد اصالح       كاپا ، -

شته          سي توافق نظر دا شان شرايطي احتمال دارد به طور  ست كه ارزياب ها فقط در  دليل اين كمتر بودن آن ا

 باشند، كه ميزان نوع اختالل مورد نظرخيلي زياد يا خيلي كم باشد.

شاخص توافق به طور             ساس  شود، بر همين ا سي هم در نظر گرفته مي  شان صرفًا  ضريب كاپا، توافق هاي  در 

 نزولي اصالح مي شود.

 

 

 ها: مصاحبه اعتبار            

 اعتبار نشان مي دهد كه مصاحبه مزبور تا چه اندازه چيزي را اندازه مي گيرد كه قرار است اندازه بگيرد.

 

 انواع اعتبار: 

سازه مورد نظر را اند    اعتبار محتوا  -1 صاحبه چقدر جنبه هاي مختلف متغير يا  شان مي دهد كه مواد م ازه : ن

 گيري مي كند. مثل جنبه هاي هيجاني ، شناختي ، فيزيولوژيکي و....

ستگي آن با( نمرات ديگر   همگرا( :اعتبار مالكی ) -2 معرف توان ابزار اندازه گيري در پيش بيني )ميزان همب

ابزارهاي اندازه گيري مربوطه استتتت. اين ابزارهاي اندازه گيري ممکن استتتت همزمان با مصتتتاحبه ) اعتبار  

سلو     همزمان ( يا بعداً )اعتبار پيش بين( صاحبه اختالل  ستفاده قرار گيرند. براي مثال، م   ک در دورانمورد ا

كودكي وقتي اعتبار مالكي دارد كه بين نمرات آن و نمرات حاصتتتل از اندازه گيري طرد شتتتدن توستتتط       

 همساالن و رفتار پرخاشگرانه، همبستگي بااليي وجود داشته باشد.

سازه        اعتبار افتراقی )واگرا( : -3 ست كه مصاحبه چقدر با ابزارهايي كه از لحاظ نظري، ربطي به  شانگر آن ا ن

 رد نظرندارند، همبستگي نداردمو

: نشتتتان مي دهد كه نمرات مصتتتاحبه چقدر مي تواند رفتار يا نمرات آزمون هاي آتي را  اعتبار پیش بین -4

 پيش بيني كنند و چقدر با اين رفتار و نمرات هبستگي دارند.

: نشان مي دهد كه نمرات مصاحبه تا چه حد از لحاظ نظري و منطقي با نمرات ديگر ابزارهاي   اعتبار سازه -5

 اندازه گيري يا ديگر رفتار ها همستگي دارند. اين اعتبار شامل اعتبار همگرا و واگرا هم مي شود.

 ابداع شد.مصاحبه تشخيصي ساخت دار، الاقل تاحدودي به دليل نارضايتي از پرسش نامه هاي خود سنجي 

 مصاحبه، بينادي ترين و پرمصرف ترين فن سنجش روان شناسان باليني است.

 

 

 

 



 تست های آزمون سراسری

 (82كدام یك از موارد زیر از اهداف جلسه اول روان درمانی نمی باشد؟ )وزارت بهداشت -1

 خيص نسبي و موقت بيماري( تش2(برقراري راپورت                                                     1

 ( كشف ميزان عالقه و انگيزه4( تحليل گذشته بيمار                                              3

 (79براي مصاحبه بالینی با معتادان، كدام یك از روش هاي مصاحبه توصیه می شود؟ )سراسري  -2

 (بدون ساخت      4( نيمه ساختاري                     3( ساختاري                      2(تركيبي                             1

 (84)سراسري   روایی و پایایی كدام یك از انواع مصاحبه ها بیشتر است؟ -3

 ( مصاحبه باليني2   اي استخدامي( مصاحبه1

 هاي ساختار يافته( مصاحبه4   ايهاي مشاوره( مصاحبه3

 (85)سراسري   شود؟دار از چه نوع پایایی استفاده میبراي سنجش مصاحبه بالینی یا ساخت -4

 ( پايايي همساني دروني2    ها( پايايي ارزياب1

 ( پايايي آزمون، آزمون مجدد4   هاي هم ارز( پايايي فرم3

)سراسري  اند كه: هنگ در تجارب بالینی نشان دادهتحقیقات انجام شده اخیر در مورد نقش فر -5

86) 

 ( فرهنگ مراجع با اثربخشي درمان رابطه دارد.1

 ( تجارب باليني مستقل از عوامل فرهنگي است.2

 ( تفاوت فرهنگي بين درمانگر و درمانجو با اثربخشي درمان رابطه دارد.3

 مان رابطه دارد.( تشابه فرهنگي بين درمانگر و درمانجو با اثربخشي در4

انجام كدام یك از رفتارهاي زیر توسط روانشناسی بالینی در جلسه مصاحبه به آرام ساختن بیمار كمك  -6

 (86كند؟ )سراسريمی

 ( اشاره مکرر به تناقض گويي بيمار2   ( اشاره به تخصص خود1

 رهاي بيما(گوش دادن موثر به گفته4 ( قضاوت اخالقي در مورد طرز فکر بيمار3

 (86)سراسري   مصاحبه بدون ساختار مورد نظر كدام رویکرد درمانی است؟-7

 ( روان پويشي2   ( آسيب پذيري به استرس1

 رفتاري –( شناختي 4    ( سيستماتيک3

 (87مصاحبه با ساختار بیشتر مورد نظر كدام رویکرد است؟ )سراسري  -8

 ( شناختي4  ( سيستماتيک3  ( روان پريشي2   (رفتاري1

 (87)سراسري   رایج ترین ابزار بخش بالینی كدام است؟ -9

 ( مصاحبه بدون ساختار2   ( مصاحبه نيمه ساختار يافته1

 هاي فرافکن( آزمون4   ( مصاحبه با ساختار3

 (87)سراسري   مزیت مصاحبه ساختار یافته در چیست؟ -10

 ( اعتبار و پايايي آن بيشتر است.1

 توان كسب كرد.شتري مي( از طريق آن اطالعات بي2

 ( متکي به تجربه و تخصص مصاحبه كننده است.3

 كند.( مراجع احساس راحتي بيشتري مي4



 

دهند و بدون سعی در اثبات نظریات خود كدام دسته از بیماران در میان جمالت خود تردید نشان نمی -11

 (82كنند؟ )سراسري صحبت می

 ( بيماران وسواسيPTSD   2( بيماران 1

 ( بيماران مضطرب4  ( بيماران هيستريک3

 

 

 

 

 

 هاي آزمون آزادتست

مشخص كردن دلیل مراجعه بیمار به درمانگاه یا بیمارستان و قضاوت كردن در این مورد كه آیا امکانات  -1

تواند نیازها و توقعات بیمار را رفع كند یا خیر، از اهداف كدام تسهیالت و خدمات موسسه مورد نظر می

 (87احبه است؟ )آزادنوع مص

 دار( مصاحبه ساخت2   ( مصاحبه سنجشي1

 ( مصاحبه شرح حال4   ( مصاحبه پذيرش3

 (87)آزاد شود؟ایجاد جوي آرامش بخش و درك متقابل در مصاحبه تحت چه عنوانی ذكر می -2

 ( تعامل4   ( تفاهم3  ( پذيرش2   ( تخليه هيجاني1

معرف چیست؟  Oکالت بالینی از دیدگاه رفتاري است، كه مدلی براي مفهوم بندي مش SORCدر مدل  -3

 (87)آزاد

 شوند.ها يا پيشايندهايي كه موجب بروز رفتار مشکل آفرين مي( محرک1

 اند.( پاسخ يا رفتارهاي مشکل آفرين به صورتي كه گويي در آن وضعيت قرار گرفته2

 مشکل ساز و عوامل حافظ آن است. ( نتايج رفتار كه نشان دهنده فراواني، نيرومندي و نفوذ رفتار3

 ( متغيرهاي ارگانيسمي يعني خصوصيات جسمي، فيزيولوزيک يا شناختي مراجع4

 (87چه عواملی روي گزارش بالینی تأثیر دارد؟ )آزاد -4

 ها را بر مبناي عقايد قالبي تفسير كردن( گاهي داده1

 ري( مشاهده طبيعي، مشاهده كنترل شده، خودبازبيني و تمرين رفتا2

 هاي سنجش و گرايش نظري متخصص باليني.( ماهيت ارجاع، مخاطب گزارش، نوع روش3

 ( مصاحبه پذيرش، مصاحبه شرح حال، مصاحبه معاينه وضعيت رواني4

 (88كنند؟ )آزادمتخصصان بالینی كار سنجش خود را چگونه شروع می -5

 ( با تجويز راهي براي كاهش مشکل2   ( با تشخيص اختالل رواني1

 ( با مصاحبه4    با پرسش ارجاعي (3

 (88)آزاد هدف سنجش بالینی:  -6

 ( كشف ماهيت رواني حقيقي مشکل1

 ( توصيف مراجع به طور دقيق براي ارجاع دهنده است؛ توصيفي كه در نهايت موجب حل مساله شود.2



 مراجعان.هاي مشابهي براي تمام ها و به كار بردن آزمون(كاربرد مجموعه استانداردي از روش3

 رفتاري از مراجعان ارايه دهند. –( توصيف روان پويشي و شناختي 4

 (88)آزاد  گیرد؟هایی انجام میمصاحبه بالینی به چه شکل -7

 ( حقيقت يابي، تخليه هيجاني، بازپاسخ، بسته پاسخ، تسهيلي و تصريحي1

 ( مصاحبه پذيرش، شرح حال، معاينه وضعيت رواني و مصاحبه تشخيصي2

 حبه رفتاري شناختي، روانکاوي و انسان گرايي( مصا3

 ( مصاحبه سنجشي، تشخيصي و درماني4

هاي پیش از رفتار و پیامدهاي رفتار با دقت مورد بررسی خصوصیات اصلی سنجش رفتاري كه محرك -8

 (88گیرند تا شناخت دقیقی از علل رفتار پیدا شود. )آزادقرار می

 رل شده( فن عملکرد كنت2   ( تحليل كاربردي1

 ( خودبازبيني4   ( تمرين رفتاري3

كنند ولی عمال در مورد همه این اصطالح وقتی كه اظهارنظرها ظاهرا یك فرد خاص را توصیف می -9

 (88)آزاد رود:اند، به كار میصادق

 ( اعتبار يابي و اسناد2   ( تفسير باليني1

 ها( تأثيرات پيش بيني4    ( اثر بارنوم3

 (89ویژگی مصاحبه بالینی، ساختار آن است یعنی: )آزادترین بنیادي -10

 ( انجام يک مصاحبه پذيرش غيررهنمودي يا بازپاسخ1

 ( توجه به پاياني و اعتبار مصاحبه2

 گر در تعيين محتوا و سير گفت و گو( ميزان دخالت مصاحبه3

 ها به دقت برنامه ريزي شوند.ها و پاسخ( پرسش4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تشریحي تست های آزمون سراسریپاسخ نامه 

 صحیح است. 3گزینه  (1

اهداف جلسه اول روان درماني عبارتند از : برقراري راپورت، تشخيص نسبي و موقتي بيماري، كشف اطالعاتي در 

مورد علل بيماري، كشف ميزان عالقه و انگيزه درمان، توضيح چگونگي روان درماني، آگاهي از ميزان بصيرت بيمار 

يماري، مشخص كردن اين امر كه آيا درمان بيمار از عهده روان شناس بر مي آيد، تعيين وقت و هزينه در مورد ب

روان درماني، ارجاع نزد متخصص ديگر در صورت نياز، و در صورت لزوم آماده كردن بيمار براي گذراندن آزمون 

 هاي روان شناختي

 صحیح است. 3گزینه  (2

 صحیح است. 4گزینه  (3

 ست.صحیح ا 1گزینه  (4

 صحیح است. 4گزینه  (5

 صحیح است. 3گزینه  (6

 صحیح است. 2گزینه  (7

 صحیح است. 4گزینه  (8

 صحیح است. 1گزینه  (9

 صحیح است. 1گزینه  (10

 صحیح است. 3گزینه  (11

 

 

 

 

 

 های آزمون آزادپاسخ نامه تشریحي تست

 صحیح است. 3گزینه  (1

 اهداف گفته شده، جزو اهداف مصاحبه پذيرش هستند.

 صحیح است. 3گزینه  (2

 شوند.ايجاد جوي آرام بخش و درک متقابل تحت عنوان تفاهم ياد مي

 صحیح است. 3گزینه  (3

عبارت است از متغيرهاي ارگانيسمي يعني خصوصيات جسمي، فيزيولوژيک يا شناختي  O , SORCدر مدل 

 مراجع

 صحیح است. 4گزینه  (4

يني، از متغيرهاي موثر بر هاي سنجش و گرايش نظري متخصص بالماهيت ارجاع، مخاطب گزارش، نوع روش

 گزارش باليني است.

 صحیح است. 3گزینه  (5



 شود.سنجش باليني با پرسش ارجاعي شروع مي

 صحیح است. 3گزینه  (6

هدف از سنجش باليني، توصيف مراجعه كننده به طور دقيق براي ارجاع دهنده است، توصيفي كه در نهايت باعث 

 حل مسأله شود.

 صحیح است. 2گزینه  (7

شوند: مصاحبه پذيرش، شرح حال، معاينه وضعيت رواني و مصاحبه هاي زير انجام مياي باليني به شکلهمصاحبه

 تشخيصي

 صحیح است. 1گزینه  (8

 توصيفات گفته شده مربوط به تحليل كاربردي است.

 صحیح است. 3گزینه  (9

 ود.شند، اثر بارنوم گفته ميكند؛ اما در مورد همه صادق باشزماني كه اظهار نظرها به ظاهر يک فرد را توصيف مي

 صحیح است. 3گزینه  (10

اي ميزان دخالت مصاحبه گردد. فرآيند مصاحبه و تعيين به طور كلي منظور از ساخت در هر نوع از مصاحبه

اش بازشناخت. مصاحبه باليني با توجه توان از همين وييگيمحتواي گفت و گوها است. مصاحبه باليني را نيز مي

پرسش ارجايي، وضعيت كلي روانشناختي مراجع و اهداف سنجش، فرآيندي ساخت دار يا بدون  به نوع و ماهيت

 گيرد.ساخت به خود مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


