
 مبحث سوم

 
 تشخیص و طبقه بندی مشکالت روانی
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 تعریف رفتار نابهنجار

 :مالکهای نابهنجاری
 اجتماعیآماری یا نقض هنجارهای قلت 1)
 ناراحتی ذهنی2)
 اختالل، ناکارایی یا ناتوانی3)

 
 
 نیسترفتار نابهنجار لزوما نشانه بیماری روانی 

 مجموعه ای از رفتارهای نابهنجار= سندروم= بیماری روانی 
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 تعریف بیماری روانی

   بالینی اهمیت دارای روانشناختی یا رفتاری الگوی یا سندرم•

 

 دست از یا ناتوانی درد، مرگ، رنج، خطر معنادار افزایش یا ناتوانی یا ناراحتی با توام•
  آزادی دادن

 

 نباشد پذیرفتنی و موجه انتظار، قابل فرهنگی لحاظ از که•

 

 زیست یا روانی رفتاری، ناکارایی یک تظاهر لحظه، آن در باشد داشته علتی هر•
  .است فرد در شناختی

 

  مگر شود،نمی محسوب روانی اختالل لزوما جامعه و فرد بین اختالفات یا انحرافی رفتار•
   .باشد فرد در ناکارایی نشانه آنکه،
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  (DSM)راهنمای تشخیصی و آماری 

DSM است توصیفی  
 
دارد خنثی موضع شناسی علت درباره 

 
چندمحوری سنجش:   
 ذهنی ماندگیعقب و شخصیت اختالالت جز به بالینی اختالالت :یک محور•

 دفاعی های مکانیزم و ، ذهنی ماندگیعقب و شخصیت اختالالت بررسی :دو محور•

 فعلی پزشکی بیماری گونه هر بررسی :سه محور•

   محیطی و روانشناختی مشکالت بررسی :چهار محور•
 (GAF) کلی کارکرد سنجش :پنج محور•
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 سوال کنکور

  و تشخیصی راهنمای اساس بر روانی اختالالت بندیطبقه معیار
 (85 سال) چیست؟ (DSM-IV-TR) روانی اختالالت آماری

 
 بیماری عامل تعیین1)
 بالینی مسایل تفسیر2)
 مرضی های نشانه بررسی3)
 اختصاصی اختالالت شناسایی فرایند4)
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 اهمیت تشخیص

 (مهمترین کارکرد تشخیص)امکان ارتباط •
 امکان تحقیقات تجربی درباره آسیب شناسی و علت شناسی•
 کمک به انتخاب درمان مناسب  •
 

 ارتباط تشخیص و درمان: هدف درمانهای دارای حمایت تجربی
 

فرمول بندی تشخیصی، فرمول بندی بالینی، فرمول  : فرمول بندی موردی
 بندی درمانی
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 انواع طبقه بندی تشخیصی

 ریخت شناسی  •
   اصلی ویژگی چند از کافی تعداد-

 هانیمرخ مقایسه - تصمیم درخت-
 
 
 غیر بیماری شناختی•
 

 طبقه ای/ مقوله ای •
 حضور یا عدم حضور ویژگی  -
 تفاوت کیفی  -
 
 
 پیوستاری/ ابعادی •
 فراوانی ویژگی-
 تفاوت کمّی-
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 طبقات در برابر ابعاد

 
 تفاوت کمّی دارند نه کیفینابهنجار با رفتار هنجار رفتار. 

 
 ابعادی بر میزان توانایی واکنش انطباقی تاکید دارددیدگاه  . 

 

بندی با تبیین اشتباه گرفته شودممکن است طبقه 
 
DSM-5  از سیستم طبقه ای به ابعادی حرکت کرده است 
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 سوال کنکور

 فراوانی یا کمیت روانی، هایاختالل بندیطبقه نظام یک در اگر•
 بندیطبقه نوع کدام باشد، بندیطبقه اصلی مدرک هانشانه

 (90سال) است؟ مدنظر
 

 آماری1)
 ای مقوله2)
 مرضی3)
 ابعادی4)
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 سوال کنکور

 اختالالت به ایطبقه رویکرد بالقوه هایمحدودیت از مورد کدام•
 (93 سال) است؟ روانی

 

 کند نمی کمک تشخیص فرایند در1)
 نیست موثر بالینی های گیری تصمیم در2)
 گیرد می را تبیین جای توصیف چرخه3)
 شود می نگاه طیفی صورت به روانی شناسی آسیب به4)
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 سوال کنکور

•DSM-5 بندی به وجود آمده است؟  بر اساس کدام نوع طبقه
 (95سال )

 
 بالینی -طبقه ای1)
 آماری -طبقه ای2)
 طبقه ای-طیفی3)
 سیستم پنج محوری4)

 

 

 
ravanamooz.ir 43 



 سوال کنکور

 شود؟می بسته کار به بندیطبقه نظام کدام اساس بر MMPI پرسشنامه•
 (86 سال)

 
 ابعادی1)
 چندمحوری2)
 شناسی ریخت3)
 ای مقوله4)
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 پایایی و اعتبار تشخیص 

 هاارزیاب تشخیصی هایقضاوت توافق و هماهنگی :تشخیص پایایی•
 

پایایی افزایش :ساختاردار تشخیصی هایمصاحبه 

 

 باشد داشته مهم و بامعنا هایهمبسته تشخیصی نظام :تشخیص اعتبار•
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 سوال کنکور

  بیماران تواندمی خاصی تشخیصی و بندیطبقه نظام که زمانی•
 این کند، متمایز موفقیت با دیگر طبقه بیماران از را طبقه یک

 (91 سال) است؟ ویژگی کدام دارای تشخیص و بندیطبقه نظام
 
 پایایی1)
 روایی2)
 بالینی کاربرد3)
 آگهی پیش4)
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 سوال کنکور

 به و کنند ارزیابی را بیمار یک بالینی متخصص دو اینکه احتمال•
 سال) است؟ بیشتر مصاحبه کدام در برسند، واحدی تشخیص

97) 
 

 آزاد1)
 ساخت بدون2)
 ساختاردار3)
 خودسنجی بر مبتنی4)
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 سوال کنکور

  پایایی افزایش بالینی روانشناسی اصلی هایدغدغه از یکی•
 زیادی حد تا را تشخیص پایایی روش، کدام .است تشخیص

 (96 سال) دهد؟می افزایش

 

 MMPI آزمون1)
 ساخت بدون تشخیص مصاحبه2)
 ساختاری تشخیص مصاحبه3)
 روانی وضعیت معاینه مبنای بر مصاحبه4)
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 علت شناسی

 عوامل آشکارساز -عوامل مستعدساز: علت ها•

  استرس-پذیریمدل بیماری: مدل کلی در زمینه علت شناسی•
(stress-diathesis) 

 
 :  تشخیص بر اساس علت شناسی

 (هوش و استعدادها)گنجایش عقالنی 1)
 هاها و تعارضسیستم محرک2)

 های مقابله ایمکانیزم3)
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 سوال کنکور

  پژوهش به بالینی روانشناسی علل، حسب بر تشخیص فرایند در
 (82 سال) :درباره

 

 پردازدمی تعارضها و محرکها سیستم1)

 پردازدمی فرد استعدادهای و هوشی سیستم2)

 پردازدمی بیمار ناخودآگاه و آگاه روانی هایمکانیزم3)

 هایمکانیزم و تعارضها، و محرک سیستم استعدادها، و هوش4)
 پردازدمی بیمار مخصوص روانی
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 سوال کنکور

 (85سال )کند؟ کدام عبارت زیر مفهوم ارثی بودن را بهتر توصیف می

 

 عامل آشکارساز اختالل  روانی است1)

 عامل مستعدکننده اختالل روانی است2)

 هم عامل مستعدکننده و هم عامل آشکارساز اختالل روانی است3)

 نه عامل مستعدکننده اختالل روانی و نه عامل آشکارساز آن است4)
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