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دگی دوستان شما و کسانی که موفقیت شما برایشان مهم است، برای تهیه این مجموعه زحمات بسیاری کشیده اند، تا رویاهایتان برای ساختن یک زن  

تر باشد. سپاسگزاریم که با رعای ت ح م موان ان و ع د      ر برای دیگران به عنوان یک روانشناس، دست یافتنیپربار برای خودتان و ساختن زندگی زیبات
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 مقدمه

از مشکالتی که داوطلبان در مطااعه این  .است 4نی با ضریب روانشناسی بااینی مهمترین درس در کنکور ارشد روانشناسی باای

درس با آن مواجه هستند، تعدد منابع و گستردگی مباحث آن است. با اینکه به دایل ماهیت این درس و پوشش کلیه مباحث 

بیشتر سواالت  توان با تکیه بر چند منبع اصلی بهاما می نبع دقیم برای این درس دشوار است؛روانشناسی، مشخص کردن م

پذیر نیست و از این رو، وجود کتابی که به طور این درس پاسخ داد. با این حال، مطااعه منابع متعدد برای همه داوطلبان امکان

ز با استناده از آمونشر روانبااینی  در مجموعه روانشناسی را پوشش دهد، ضروری است. منابع اصلی این درسخالصه و جامع 

)آپدیت  گنجی بااینی یروانشناس روانشناسی بااینی کرامر، ،ترال و پرینستین )ویراست جدید(ناسی بااینی های روانشکتاب

DSM-5)، درمانی های مشاوره و روانو نظریه ،(۲و  8)جلد  سنجش روانی مارنات راهنمای شاملو، بااینی یروانشناس

آموز به مباحث مربوط به مبانی و جلد اول روانشناس بااینی رواندر  .به این هدف دست یابیمایم توانسته پروچاسکا و نورکراس

درمانی های روانبه مباحث مربوط به درمان و نظریه که در دست تهیه است، در جلد دو  نیز ایم.سنجش بااینی پرداخته

ریحی است. ویژگی همراه با پاسخ تش سراسریشده ارشد بندیهمچنین شامل سواالت طبقه مجموعه حاضرخواهیم پرداخت. 

خاص نوشتار این کتاب این است که تالش شده است در عین حنظ انسجا  مطااب، نکات در خطوط جداگانه نوشته شود تا 

را به طور کامل  ترال تما  نکات منبع اواویت اول یعنی روانشناسی بااینیواننده دور نماند. کتاب حاضر ای از چشم خهیچ نکته

و با مطااب سایر کتبی که ذکر شد، تکمیل شده است. بنابراین، کسانی که فرصت مطااعه منابع و جزئی پوشش داده است 

توانند هر مبحث را از . داوطلبانی که فرصت مطااعه منبع اصلی دارند، میانند با اطمینان به آن اتکا کنندتواصلی را ندارند، می

های بعدی و تکمیل مبحث، از کتاب حاضر استناده برای دوره کتاب روانشناسی بااینی ترال یک بار مطااعه کنند، و سپس

تهیه شده است.  دکتری روانشناسی ۲و رتبه  ارشد روانشناسی بااینی ۰این مجموعه توسط دکتر زینب خجوی، رتبه  کنند.

از از نظرات نیای بیامیدواریم با استناده از این مجموعه بتوانید درصد مطلوبی در این درس کسب کنید. هیچ مجموعه

 خوانندگان آن نیست، مثل همیشه مشتاقانه پذیرای نظرات ارزشمند شما هستیم.

 آموزنشر روان

Ravanamooz.ir 

ravanamooz@yahoo.com 
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 تعریف روانشناسی بالینی 

 ایم(:جدا کردهیف را های مهم تعرکند )بخششناسی بااینی را اینطور تعریف میانجمن روانشناسی بااینی آمریکا، روان

 رشته روانشناسی بااینی برای 

 و  ،پذیر شدنبینیپذیر و پیشمنهو  -

 کاهش ناسازگاری، ناتوانی و ناراحتی، و  -

 پذیری، سازگاری و رشد شخصیتی، ارتقای انطباق -

 کند. علم و نظریه و عمل را ادغا  می -

 ،وانشناختی، اجتماعی و رفتاری کارکرد انسانشناختی، رهیجانی، زیستهای عقالنی، روانشناسی بااینی بر جنبه -

  ،در طول عمر -

 کند. ی سطوح اجتماعی اقتصادی تمرکز میهای مختلف و تمامدر فرهنگ -

 ها سر و کار دارد. کند: هنر و فنی که با مسایل سازگاری انسانانجمن روانشناسی آمریکا، روانشناسی بااینی را اینطور تعریف می

ها کند: رشته روانشناسی بااینی به تحقیقات، تعلیمات و خدمات مرتبط با کاربرد اصول، روشاینی را اینطور تعریف میبارسینک روانشناسی 

شناختی، روانشناختی، اجتماعی های عقالنی، هیجانی، زیستهش ناسازگاری، ناتوانی و ناراحتیبینی، و کاپردازد که فهم، پیشهایی میو رویه

 کند. تلف را ممکن میمخو رفتاری مراجعان 

( مشورت دادن، 4( مداخله و درمان، ۲( سنجش و تشخیص، 8های اصلی در رشته روانشناسی بااینی عبارتند از: طبم تعریف رسینک مهارت

  است. از وظایف اصلی روانشناسان بااینی  ارزیابی، تشخیص و درمانای. در این میان، ( کاربرد اصول اخالقی و حرفه۵( تحقیم، 3

در کتاب  است.  شناسی روانی، شخصیت و ادغام علم، نظریه و عملهای آسیبتخصص آنها در حوزهوجه ممیزه روانشناسان بااینی، 

ذکر شده  "نگرش بااینی" های روانشناسی و بهداشت روانی،ی و وجه تمایز آنها از سایر رشتهترین ویژگی روانشناسان بااینبرجسته کرامر،

های ذهنی از طریم سنجش اننرادی ایندرفتار انسان و فر لنیم دانش حاصل از تحقیم دربارهی عبارت است از گرایش به ت. نگرش باایناست

 .فهمیدن یک شخص خاص و کمک به او برای

متکی به داند و آن را شود، میای که توسط فرد مطرح میبر اساس مسااه یافتهگری سازمانآزمونری روانشناسی بااینی را یک آندره 

تر از هدف و نحوه عمل آزمون است. بنابراین وی، روش زند اما گستردهگری دقیم تکیه میداند. یعنی با اینکه بر آزمونمی روش تحلیلی

  داند.می "تحلیل تجربی تدریجی رفتار فردی"بااینی را 

ت. همچنین حد فاصل روانشناسی بااینی و روانشناسی کودک روانشناسی بااینی رابطه نزدیکی با روانشناسی مرضی دارد اما به معنای آن نیس

 . افتاده ایجاد شدنیز از جهاتی نامشخص است. روانشناسی بااینی در اصل به سبب عالقه به مسائل کودکان عقب

 

 

 فصل اول: تعریف و مسایل جاری روانشناسی بالینی
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 روانشناسان بالینیرایج های فعالیت 

ترتیب عبارتند از: تشخیص یا سنجش، تدریس، ها به فعاایت سایر درمانی از هر نوع، رایجترین فعالیت روانشناسان بالینی است.روان

 امور اجرایینظارت بااینی، تحقیم یا نگارش، مشورت دادن، 

 باالیی از درمانگران زن هستند و این ناهمگونی جنسیتی همچنان ادامه دارد. نسبت 

شوند. اهدافی بوده که به رفتار ناخوشایند فرد منجر میدرباره ریشه مشکالت یا  یابیبینشاز نظر تاریخی، درمانگری عمدتا تالش برای 

هستند که برای  های اختصاصیتعلیم مهارتبه دنبال  های امروزیباشد، اما درمان گراتواند قدری بینشاگرچه امروزه هم درمان می

 رفتاری.  -کاهش مشکالت مراجع منیدند، مثل درمان شناختی

های مهم به ترتیب عبارتند از: شناختی، روانپویشی، سایر گرایش الینی التقاطی/ادغامی است.رایجترین گرایش نظری روانشناسان ب

 رفتاری. رویکرد روانپویشی افول کرده و رویکرد شناختی گسترش یافته است.  

سنجش، به  مسااه. آوری اطالعات برای پاسخ دادن به سواای مهم یا حلجمع یعنی ،دومین فعاایت رایج روانشناسان بااینی سنجش است

 شود. ای روانشناسان بالینی محسوب میگیری، عنصر اصلی هویت حرفهآزمونویژه 

 های نزدیک به روانشناسی بالینیحرفه 

 روانپزشکی:

 ریزی کردند.کاوی را پایهگردد اما آنها از قلمروی سنتی پزشکی بیرون رفتند و نظا  روانیشه روانپزشکی به سنت پزشکی برمیر

داند که بهترین راه درمان آن، مصرف داروهای میبیماری روانی و دارای علل عمدتا زیست شناختی شناسی روانی را وانپزشکی، آسیبر

 گردان است. روان

-در زمینه اصول روانشناختی رفتار، سنجش کارکرد روانی و روش بینند؛ن است که: آموزش پزشکی زیادی نمیتناوت روانشناسان بااینی ای

شناسی روانی را پیامد تعامل عوامل آسیببینند؛ درمانی آموزش بیشتری میبینند؛ در زمینه روانهای علمی تحقیم آموزش زیادی می

 دانند. ی، اجتماعی و تجارب محیطی فرد میزیستی، روانشناخت

شک از جمله روانشناسان بااینی است. انجمن نبرد اصلی حرفه روانپزشکی، مخاانت آنها با اعطای حم تجویز دارو به متخصصان غیرروانپز

 روانشناسی آمریکا رسما از حم تجویز دارو توسط روانشناسان دفاع کرده است. 

 روانشناسان مشاور:

آنها دهند بیشترین شباهت را به روانشناسان بااینی دارند. تناوت ز احاظ آموزش و نوع خدماتی که میروانشناسان مشاوره به طور کلی ا

 ا تناوت در تاکیدهاست.عمدت

سازگاری  یبرای ترویج و ارتقااین حرفه  بهنجار هستند یا ناسازگاری خفیفی دارند.کنند که انشناسان مشاور با افرادی کار میرو

گی و ، مشاوره شغلی و سایر مسائل مرتبط با تغییرات زندگریدرماناست و  عالوه بر روانریزی شده تربیتی و گروهی پی شخصی، شغلی،

 د. کنئه میمشکالت رشدی را ارا



آموزوان ر  روانشناسی بااینی 

 

9 
 

های امدادی، مشاوره شغلی، مشاوره گیرانه، مشورت دادن، تهیه برنامهدهند: درمان پیشدر مجموع این خدمات را ارایه می روانشناسان مشاور

 ی است. یکی از مهمترین وجوه تناوت بین مشاوران و روانشناسان بااین گیرانهدرمان پیش. مدتیا درمان کوتاه

بوده است؛ اما در حال حاضر  گراییمحوری و انسانعمدتا با گرایش شخص مشاوره تحصیلی و شغلی،از نظر تاریخی تمرکز آنها بر 

 اند. یشتر شبیه روانشناسان بااینی شدهتری دارند و بهای متنوعگرایش

تواند فردی یا گروهی کار آنها میدهند. ی هم انجا  میگیراست، وای آزمون مصاحبهدر سنجش معموال  روانشناسان مشاورروش اصلی 

 باشد.

 مددکاری اجتماعی:

کند تا ظرفیت کارکرد اجتماعی خود را بازیابند یا ارتقا ها کمک میها یا جمعیتشود: به افراد، گروهمددکاری اجتماعی اینطور تعریف می

 د. کنفراهم میبی برای تحقم این اهداف دهند. همزمان وضعیت اجتماعی مناس

کردند، گرچه امروزه مرز رسیدگی می دخیل در مشکالت بیماراننیروهای اجتماعی و عوامل بیرونی در گذشته مددکاران اجتماعی به 

 اند. مند شدهوانشناسان بااینی کمرنگ شده است و بیشتر به عوامل روانشناختی عالقهحرفه آنها با روانپزشکان و ر

، به منزاه ابزار آموزشی دانشجویان بوده است. ویژگی اصلی پیشگام استفاده از کار میدانیِ تحت نظارتی، حرفه مددکاری اجتماع

 های روزمره بیماران است؛ و بیشتر نقش عملی دارند تا نظری. درگیر شدن شدید با زندگی و استرسمددکاران، 

 روانشناسان مدرسه:

از کنند. آموزان، معلمان و واادین کار میبا دانش ماعی و هیجانی کودکان و نوجوانان،جتروانشناسان مدرسه در جهت افزایش رشد عقلی، ا

 های یادگیری و ارزیابی آنها، مشاوره به معلمان و واادینروانی و تحصیلی، تدوین برنامه عبارتند از: سنجش جمله کارهای آنها

 است: دو رشته دیگر نیز وجود دارد که با روانشناسی مدرسه متناوت

 های موثر آموزش تمرکز دارندپردازند و بر طراحی روشروانشناسان آموزشی یا تربیتی: بیشتر به تحقیم می -

 های ویژه برای آنها هستند. کنند و مسئول طراحی و اجرای برنامهرشدی کار می-معلمان آموزش ویژه: با افراد مبتال به اختالالت عصبی -

 بخشی:روانشناسی سالمت و توان

های مرتبط با ، پیشگیری، و طراحی برنامهد: تحقیم، درمانپردازبه این موارد می روانشناسی سالمت در جهت ارتقا و حنظ سالمت مرد 

 شود. های مختلف روانشناسی را شامل میه است که پیشینه متخصصان آن رشتهسالمت. روانشناسی سالمت رشته در حال توسع

کند با ناتوانی و موانع ا شناختی دارند و به آنها کمک میر تحقیم و عمل، روی کسانی است که ناتوانی بدنی یتمرکز روانشناسان توانبخشی د

 فیزیکی، روانی، اجتماعی و محیطی همراه آن سازگار شوند. 

 ها:سایر رشته

کنند. آنها از نظر وانشناس بااینی را اجرا میشک و رهای روانپزا بیمار در ارتباطند و توصیهکه مستقیما ب هستند پرستارانی پرستاران:روان

 دادن اطالعات درباره سازگاری بیمار و همچنین حاکم کردن فضای مناسب درمانی تاثیر زیادی دارند. 
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شهودترین ای سالمت روان یاری برسانند. آنها از ماندرکاران حرفهبینند تا به دستشود که آموزش میبه داوطلبانی گنته می ها:ایپیراحرفه

 کارکنان در مراکز بحران هستند. 

 نگررویکرد فردنگر و قانون 

 توان دو رویکرد کلی در روانشناسی را از هم متمایز کرد:می

های توجه کمی به تناوت و  در جستجوی اصول کلی رفتار هستند در این رویکرد روانشناسان محقم :(nomothetic) نگررویکرد قانون

 است اصولی کلی رفتار . هدف آنها انتزاعکه تابع درمان یا دستکاری آزمایشی است های گروهی متمرکز هستندتر بر تناوتبیش فردی دارند.

روانشناسی بااینی بیشتر بر هستند.  های فردیتفاوتروانشناسان بااینی در این رویکرد به دنبال فهم  :(idiographic) رویکرد فردنگر

 ها. ، تا شباهتهای فردی متمرکز استتناوت

تر دارند، رای روانشناسانی که رویکرد غیرعینیبزند که روانشناسی بااینی علم است یا هنر؟ تمایز این رویکردها، به این سوال معروف دامن می

تشخیصی و ت روانشناسی بااینی بیشتر یک هنر است که در آن روانشناس بر اساس مهارت، تجربه، و آگاهی درونی یا شهود خود به قضاو

تری دارند، روانشناسی بااینی یک علم است که در آن از طریم گرا که رویکرد عینیرسد. برای روانشناسان تجربهتصمیمات درمانی می

 تحقیقات به دنبال پاسخ سواالت خود و بهترین فرمول آماری برای آن هستند. 

های سنجش بینی باید به تحقیقات تجربی و روشگیری و پیشبه هنگا  تصمیممقابل هم قرار دادن علم و هنر اشتباه است. تما  روانشناسان 

انجمن روانشناسی آمریکا نیز روانشناسی بااینی را هنر و فنی تعریف کرده است که با مسایل  تر شود.توجه کنند تا قضاوت بااینی آنها علمی

 سازش افراد سر و کار دارند. 

کنند و آن عبارت است از: وانشناس بااینی با دو طریقه مختلف برای رسیدن به یک هدف واحد اقدا  مینظر الگاش، روانشناس تجربی و راز 

پردازد. در حاای دهد و به مطااعه متغیر مستقل میروانشناس تجربی تما  شرایط را خارج از دایره تغییر قرار می زیر نظر گرفتن شرایط رفتار.

توان مثل روانشناسی تجربی  به ورزد. پس روانشناسی بااینی را میو برداشت کلی و مننرد مبادرت میکه روانشناس بااینی به یک راهیابی 

 منزاه یک روش، نه در حکم یک موضوع خاص، تعریف کرد.

 های آموزشی در روانشناسی بالینیمدل 

دکتر دیوید شیکوف بود. بیشترین تأثیر شیکوف این بود های آموزش بااینی اینا کرد، شناسی که بیشترین نقش و ننوذ را در تحول برنامهروان

 ای را مد نظر قرار دادند. سازی علمی و حرفهشناسی بااینی، ترکیبی از آمادههای آموزش روانکه اکثر برنامه

 درمانگر: -مدل دانشمند

پذیر و های آزمونفرضیه تبدیل تجارب خود بهاست. طبم آن، روانشناسان در کنار مهارت درمانگری، با  پیوند علم و درمان بالینیمعرف 

 کنند. ها، به تواید دانش کمک میآزمودن این فرضیه

   است. ترین مدل آموزشی و فلسفه غالب در روانشناسی بالینیمعروفدرمانگر، -مدل دانشمند

  شود.هم گنته می مدل آموزشی بولدرکلورادو بود به همین دایل به آن -حاصل کننرانس بوادر
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 :(Psy.D) مدرک دکترای روانشناسی

 و عد  تاکید نسبی بر صالحیت و قابلیت تحقیقاتی.  های بالینیتاکید بر مهارتهای اصلی این مدرک عبارت است از: ویژگی

برای درمانگری شی مناسب های آموزدرمانگر، به مدل-به مدل دانشمند گردد که در انتقادبه کننرانس آموزشی وِل برمی رویکردپیشینه این 

 شود. هم گنته می مدل ولکرد. به همین دایل به آن تاکید می

از دیدگاه  کنند.ه مدرک دکترای روانشناسی اعطا میهای خودمختاری هستند )غیرانتناعی یا مستقل( کدانشکدهای، حرفههای دانشکده

 بوده است. شناسی میلی رواناصلی در تحصیالت تک تحول PsyDظهور دوره آموزشی  و همکاران،  نورکراس

 مدل دانشمند بالینی:

این مدل، های فاقد اعتبار و پایایی، منجر به ایجاد مدل دانشمند بااینی شد. در ای درمانی و سنجشهاثربخشی روش عد  اثبات دربارهنگرانی 

 گذارند.تمایز می ،ه از احاظ علمی کاذب هستندفنونی کو  فنون دارای اعتبار تجربیبین ا ادغا  اصول علمی و کار بااینی، روانشناسان ب

کند و معتقد است خدمات روانشناختی نباید به مرد  ارایه شود مگر اینکه تحت کنترل دقیم روانشناسی بااینی علمی تاکید می مکنال بر

 آزمایشگاهی قرار گرفته باشد. 

های تشخیصی و درمانی که طبم شواهد آن روانشناسان باید از روش ( است که بر اساسEBT) درمان مبتنی بر شواهدتاکید بر نیز  امروزه

بر مداخالت با پشتوانه تجربی تاکید دارد. این  نیز "شدهمدیریتمراقبت بهداشتی "انقالب علمی موثرترین روش هستند، استناده کنند. 

تجربی مدت دارای پشتوانه د که مداخالت روانشناختی کوتاهتاکید شو های آموزشیخواهد شد که در آینده بر آن دسته از برنامه باعث رویکرد

 و سنجش متمرکز را پوشش دهند. 

 علمی مرکب:-ایهای آموزشی حرفهبرنامه

فرض این مدل این است که این سه تخصص در زمینه دانش با هم اشتراک است.  روانشناسی مشاوره، بالینی و مدرسهاین مدل مرکب از 

 دهند. مشترکی انجا  می و مجموع کارهای دارند

ضعف آن هم باشد. این مدل بیشتر برای نقطه تواند کند، نه عمم آن. همین ویژگی میبر پهنه دانش روانشناسی تاکید میاین مدل 

 نه دانشگاهیان یا دانشمندان بااینی.  استدرمانگری مناسب 

 شدهرویکرد مراقبت مدیریت 

مناسب بودن و وری خدمات بر مبنای در این رویکرد بهرههای مراقبت بهداشتی بود. ای کاهش هزینهشده اقدامی بریریترویکرد مراقبت مد

 شوند. توانه تجربی هستند مشمول بیمه میهایی که دارای پششود و درماناثربخشی ارزیابی می

د در فهرست های موجوسات و استناده از درمانتعداد جل در آینده رخ دهد: کاهش این تغییراتشود که بینی میبر اساس این رویکرد، پیش

های ساختاردار مثل برای درمان) درمان با کمک رایانهاستناده از ، (خودیاری)های مراقبت از خود روش استناده ازدرمانهای دارای شواهد، 

-ل مدارس و محل کار، گسترش مدلمث های مراقبت اوایه و کمتر سنتیارایه خدمات سالمت روان در محیط شناخت درمانی مناسب است(،

 درمانگر یا دانشمند بااینی-های آموزشی دانشمند
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 های فناوریپیشرفت 

شود. دو نوع از  های ارتباط از راه دور گنته میسالمت از راه دور به ارایه خدمات بهداشتی و سالمتی و نظارت بر این خدمات به کمک فناوری

 یار است.   مان رایانهت، سنجش سرپایی و دراین نوع خدما

 سنجش سرپایی:

برای مثال: ثبت های افراد در جریان تعامالت واقعی با محیط است )و سنجش هیجانات، رفتارها و شناختشامل بررسی سنجش سرپایی 

 . روز در تلنن هوشمند(خلم در طول شبانه

نها درباره تجاربشان )خلقیات، اتناقات و رفتارها( ایراد دارد. از های آکسانی است که خاطرات و گزارش یافتنانگیزه اصلی سنجش سرپایی، 

 عبارتند از:  آنفواید 

 ها و اختالالت ندارد.نگری درباره نشانهنیاز چندانی به گذشته -

 گیرد. ها بر اساس تجربه واقعی مراجع در محیط طبیعی صورت میباالیی دارد زیرا سنجش شناختیاعتبار بوم -

 )مثل بررسی تغییرپذیری خلم و افکار مزاحم طی روز( ها را ثبت کردو تغییرپذیری نشانه ر همزمان چند سنجش انجا  دادتوان به طومی -

 های متعدد یک مراجع را بررسی کرد )مثل سنجش روانشناختی، رفتاری و فیزیواوژیکی(توان پاسخمی -

 یار تلنیم کردتوان آن را با درمان یا درمان رایانهمی -

شخص کردن خط پایه کارکرد مراجع پیش از درمان و زیر نظر : ما درمان تلنیم کرد از جملهتوان بسرپایی را به چند روش میسنجش 

 هایی روی تلنن برای آموزش دادن به مراجع طی روزتنظیم پیا ؛ گرفتن پیشرفت درمان

 یار:رایانهدرمان 

و دسترسی به درمان را بیشتر کند. این درمان  هش دهد، آن را کارآمدتر و راحتترکا تواند ننگ تحت درمان بودن رارایانه میدرمان با کمک 

 قد  شوند. شود برای درمان پیشااتی و کمرو مناسب است و باعث میبرای مراجعان خج

بستگی افیونی )بیکل و همکاران( برای افسردگی )توسط رایت و همکاران( و رفتاردرمانی تعاملی برای بیماران با وادرمانی یار شناختفر  رایانه

  .طراحی شده و اثربخشی برابری با درمان سنتی نشان داده است

 خدمات سالمت روان حساس به فرهنگ 

های فرهنگی دیگر را بشناسند، درک کنند و مهارت الز  داشته باشند، یعنی گروه قابلیت فرهنگیاز نظر سو، متخصصان سالمت روان باید 

 ا را داشته باشند. برای درمان آنه

 کند: ت فرهنگی سه ویژگی مهم را ذکر میسو برای قابلی

  تکیه نکنند. "افسانه مثل هم بودن"آزمایی کنند و به سازی و فرضیهدیگر، فرضیههای درباره مراجعان فرهنگذهنیت علمی:  -

و بقیه را مشمول آن کنند، و چه موقع آن را بدانند چه موقع چه چیزی را تعمیم دهند (: سبک و سنگین کردنبندی پویا )دسته -

  ای پرهیز کنند.شود از تصورات کلیشهل آن خارج کنند. این امر باعث میفردی کنند و دیگران را از شمو

  های فرهنگی دیگر را بشناسند تا در صورت ازو  از مداخالت ویژه استناده کنند.های خود و گروهفرهنگ و دیدگاهتخصص فرهنگی:  -
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د تشخیص شخصیت مرزی یا برای مثال زنان با رفتار تکانشی به احتمال زیا انشناسان همچنین باید مراقب سوگیری در جنسیت باشند.رو

 گیرند. ، تشخیص اختالل شخصیت ضداجتماعی میگیرند در حاای که مردانی با همین رفتارهانمایشی می

 معیارهای اخالقی 

احترا  گذاشتن به حقوق و شان مرد ،  مریکا مطرح شده است، عبارتند از:وسط انجمن روانشناسی آمعیارهای اخالقی روانشناسان که ت

 عداات، صداقت، پذیریوفاداری و مسئوایت، نیکوکاری و بدسرشت نبودن

یح دهد؛ اجع توضمستلز  رعایت این موارد است: روانشناس بااینی باید سطح و میزان آموزش خود را دقیم و صحیح برای مر صالحیت داشتن

مراقب مسایل جنسیتی، قومی و نژادی، سنی و ت الز  را برای آنها نداشته است؛ هایی را انجا  دهد که آموزش و نظارنباید درمان و سنجش

 ها و مشکالت شخصی خود بر درمان باشدمراقب تاثیرات ضعف؛ گرایشات جنسی، دینی، معلوایتی و اقتصادی اجتماعی باشد

کند. هر اطالعاتی درمانگر باید درباره رازداری و شرایط نقض آن با مراجع صحبت روانشناس، رازداری است.  -ابطه مراجعمحور اصلی ر

ها. روانشناسان وقتی الز  به دانشگاهها و های بیمه(، دادگاهاص ثااث )شرکتدر برخی موارد باید ارایه شود مثل اشخ محرمانه نیست و

 کنند. رناک باشد اسرار مراجع را فاش میمراجع خطمشورت با همکار باشد یا 

کشی و آسیب باشند مثل: ارتباط جنسی با مراجع، کار کشیدن از او، توانند مصداق بهرهمینه رفاه مراجع وجود دارد که میبرخی مسایل در ز

ت جنسی و صمیمیت و نزدیکی جنسی روانشناس بدترین نوع رابطه دوننره، آزار و اذی .فروش کاال به مراجع، دوست شدن با او پس از درمان

 کند، درمانگر باید آن را قطع کند. قتی درمان دیگر به مراجع کمک نمیبا مراجع فعلی است. جنبه مهم دیگر رفاه مراجع این است که و

منابع ماای،  -ر از اختالفوننره یا پروابط مبهم، د -های اخالقی برای درمانگران به ترتیب عبارتند از: رازدارینوع از رایجترین دوراهیسه 

  هاها و روشها، موقعیتبرنامه
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 (۳۵های جدید روانشناختی، به چه سمتی پیش می روند؟ )سال درمان -۳

 محورحلمدت و راهکوتاه( ۲ محورمدت و مراجعکوتاه( 8

 محوردرازمدت و مراجع( 3 محورحلمدت و راهانمی( 4

 (۳۵فلسنه آموزشی غااب در روانشناسی بااینی فعلی، بر اساس کدا  مورد است؟ )سال  -1

 سنت تحقیقاتی و علمی است( ۲ مدل دانشمند متخصص است( 8

 است شناختی و سیستم متمرکزنکات جمعیت( 3 بندی ارسطویی و دی، اس، امی استمدل طبقه( 4

(۳1ماهیت روانشناسی بااینی، با کدا  عبارت همخوانی بیشتری دارد؟ )سال  -۳  

 ( عمل مبتنی بر شواهد3 ( علم و عمل4 ( علم و پژوهش۲ گراییقاط( اات8
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پاسخ تشریحی 

 7گزینه  -9

 ها سر و کار دارد. ا مسایل سازگاری انسانکند: هنر و فنی که بانجمن روانشناسی آمریکا، روانشناسی بااینی را اینطور تعریف می

 0گزینه  -7

( کاربرد ۵( تحقیم، 3( مشورت دادن، 4( مداخله و درمان، ۲( سنجش و تشخیص، 8های اصلی در رشته روانشناسی بااینی عبارتند از: مهارت

  است. بااینی از وظایف اصلی روانشناسان  ارزیابی، تشخیص و درمانای. در این میان، اصول اخالقی و حرفه

 0گزینه  -3

داند و آن را متکی به روش شود، میای که توسط فرد مطرح مییافته بر اساس مسااهگری سازمانری روانشناسی بااینی را یک آزمونآندره 

این وی، روش بااینی را تر از هدف و نحوه عمل آزمون است. بنابرزند اما گستردهگری دقیم تکیه میداند. یعنی با اینکه بر آزمونتحلیلی می

زینه به این توضیح، گزینه ها به روش بااینی اشاره نکرده است، نزدیکترین گهیچ کدا  از گزینه داند.می "تحلیل تجربی تدریجی رفتار فردی"

 یعنی تشخیص را بعنوان پاسخ صحیح مشخص کرده است.  4سنجش گزینه است؛ اما  3

 3گزینه  -0

های مهم به ترتیب عبارتند از: شناختی، روانپویشی، رفتاری. در اسان بااینی ااتقاطی/ادغامی است. سایر گرایشرایجترین گرایش نظری روانشن

 سااهای اخیر رویکرد روانپویشی افول کرده و رویکرد شناختی گسترش یافته است.  

 9گزینه  -5

 قی است که روانشناسان با آن مواجه هستند. روانشناس، و در عین حال مهمترین دوراهی اخال-رازداری، محور اصلی رابطه مراجع

 9گزینه  -6

سازگاری شخصی،  یبرای ترویج و ارتقااین حرفه کنند که بهنجار هستند یا ناسازگاری خنینی دارند. انشناسان مشاور با افرادی کار میرو

 است.ریزی شده تربیتی و گروهی پی شغلی،

 7گزینه  -1

 -های اختصاصی هستند که برای کاهش مشکالت مراجع منیدند، مثل درمان شناختیم مهارتروزی بیشتر به دنبال تعلیهای امدرمان

مدت و با پشتوانه تجربی هستند تا در هایی است که کوتاهشده، تاکید بر درماناشتی مدیریترفتاری. همچنین بر اساس رویکرد مراقبت بهد

 عین تضمین کینیت، هزینه درمان کاهش یابد. 

 9گزینه  -8

ترین مدل آموزشی و فلسنه غااب در روانشناسی بااینی است.  این مدل ، معروف)مدل بوادر( درمانگر -متخصص یا دانشمند -دانشمندمدل 

پذیر و های آزمونری، با تبدیل تجارب خود به فرضیهمعرف پیوند علم و درمان بااینی است. طبم آن، روانشناسان در کنار مهارت درمانگ

 کنند. ها، به تواید دانش کمک میآزمودن این فرضیه

 3گزینه  -1

متخصص است که معرف پیوند علم و درمان بااینی است. بر این اساس، ماهیت روانشناسی -فلسنه غااب در روانشناسی بااینی مدل دانشمند

 بیشتر با ترکیبی از علم و عمل همخوان است. 
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 های تاریخی روانشناسی بالینیریشه 

 هایگردد که موجب شد مراقبت از بیماران روانی بهبود یابد. شخصیتبرمی های اصالحی قرن نوزدهمجنبشنشناسی بااینی به های رواریشه

 مهم جنبش اصالحی عبارتند از:

 است.نسه از فلسنه روسو و آرمانگرایی انقالب فرا دستاوردهای او تا حدی ناشیهای روانی اعتراض کرد. بیمارستان فیلیپ پینل: به ظلم در -

 دار پرداخت. مان انسانی بیماران و افراد مشکلویلیا  توک: به احداث بیمارستان نمونه برای در -

 به جستجوی پیشایندهای بیماری روانی و درمان آنها منجر شد.  های اوبر مراقبت متمدنانه، احترا  و رعایت اخالق تاکید کرد. کاراای تاد:  -

 .یجاد تسهیالت بهتر برای بیماران روانی پرداختدوروتی دیکس: به مبارزاتی جهت ا -

دانش از "روحیه  شد؛بر شان و برابری همگان تاکید می روانشناسی بااینی را فراهم کردند:نیز زمینه ظهور  اجتماعی قرن نوزدهمنیروهای 

 کنترل کرد.  بینی و پیشفهمید، توان حاالت انسان را که میاعتقاد بر این بود  ؛بر جامعه حاکم بود "طریم آزمایشگری

 تشخیص و سنجش 

 مبادی 

 گردد. گالتون برمیهای فردی بوده است. بخش زیادی از این تاکید به کارهای ناسی بالینی تاکید بر سنجش تفاوتجوهر روانش

 فرانسیس گالتون:

 های حرکتی، و زمان واکنش. تاز جمله ارزیابی تیزی حس، مهار استناده کرد های کمّیروشهای فردی از برای فهم تناوت  -

 .را تاسیس کرد شناسی بدنیآزمایشگاه انسان -

 دانند. می های فرافکنپدر آزمونرا ساخت. از این جهت او را  آزمون تداعی کلمه -

 ل:تِکین کَمک

 .های بررسی هوش استود بررسی زمان واکنش، یکی از راهمثل گااتون معتقد ب -

 طراحی کرد. هایی برای یافتن ثبات فرایندهای روانیآزموناو  شود.ی در کارهای اوایه کتل مشاهده میگیرهای جنبش آزموننخستین گا  -

 استناده کرد. های روانیاصطالح آزموناز  -

 ر:الیتنر ویتمِ

 .. این درمانگاه به کودکانی با مشکالت یادگیری و مخل کالس درس متمرکز بودرا باز کرد نخستین درمانگاه روانشناسی -

 های روانشناختی(ت ناشی از نقایص شناختی یا نشانهه شناسایی و درمان کودکانی با مشکالت تحصیلی پرداخت )مشکالب -

 را منتشر کرد. نخستین مجله روانشناسی -

 

روانشناسی بالینی دوم: تاریخچهفصل   
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 پلین:رِامیل کِ

 .ناپذیر( تقسیم کردزاد )درمانپذیر( و درونزاد )درمانبیماری روانی را به دو گروه برون -

 .بود هابندی بیماریشروع طبقههای کرپلین، بندیو طبقه تشخیصی توصینات -

 فرانتز گال: 

 را ابداع کرد.  )فرنولوژی( شناسی روانیجمجمهذهنی و شکل سر را مطرح کرد و اصطالح  رابطه بین خصوصیات

هر چه آن ناحیه بیشتر پرورش یافته  (۲ارتباط دارد هر ناحیه مغز با قوه یا کار خاصی ( 8: عبارت بودند از شناسی روانیمنروضات جمجمه

 های جمجمه با کم و زیادی رشد هر قوه رابطه دارد.پستی بلندی (4یابد با شدت بیشتری در رفتار نمود می باشد، قوه یا کار آن

 چزاره لومبروسو: 

 شناسیپدر جرمرتبط کرد. او را های چهره را به شخصیت، مخصوصا میل به جر  و جنایت، مرا مطرح کرد و ویژگی شناسینظریه قیافه

 دانند. می

 ظهور عصر جدید 

گردد اما نیروی به گالتون یا کتل برمی آزماییروانشروع آزمایی تشخیصی بود. گیری روانی یا روانبحث اندازهاز تحوالت عصر جدید، 

 اصلی و قطعی آن از کارهای آلفرد بینه گرفته شد. 

حرکتی -های حسیآزمون (8: وجود داشتهای فردی در کارکرد ذهنی گیری تناوتد کلی در اندازهوان گنت دو رویکرتبه طور کلی می

ابزارهای بینه و دیگران: بر کارکردهای ذهنی پیچیده که تا ( ۲. گرفتندنسبتا ثابت را اندازه میارثی و ای ذهنی کتل: ساختاره-گااتون

شناسی کمک کرد. او در تاسیس اواین درمانگاه روانتاثیر قرارداد و به تمر را تحت. رویکرد اول ویدودی آموختنی بودند تاکید داشتندح

 ید روانشناسی بااینی هویت بخشید.را به ارمغان آورد که به رشته جدسیمون -رویکرد دو ، آزمون هوش بینه

 

 آلفرد بینه:

 است.  جارهنجار و انحراف از هنهای فردی، دو منهو  از نظر بینه، کلید مطااعه تناوت -

 .گیری هوش داشتکه تاثیر عمیقی بر اندازه های شناختی طراحی شدای جداسازی کودکان دارای محدودیتبر سیمون-مقیاس بینه -

 کارل یونگ:

 .برای آشکار کردن مواد ناهشیار درون ذهن بیمار استناده کرد روش تداعی کلمهاز  -

 رزانف منتشر شد-در نتیجه آن، آزمون تداعی آزاد کنت -

 آزمایی بودندهای تداعی پیشرفت مهمی در شخصیتآزموناستناده او از  -

 چارلز اسپیرمن:

 را ابداع کرد.  gهوش عمومی یا اصطالح منهو   -
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 گروهی:گیری جنبش آزمون

غیرکالمی(  آانای ارتش )مقیاس کالمی( و بتای ارتش )مقیاس، آزمون آنها بندی مردان بر اساس تواناییبرای طبقهدر جنگ جهانی اول،  -

 .منتشر شد

 شود. شناخته می نخستین پرسشنامه سنجش رفتار نابهنجاررنجوری را منتشر کرد که رابرت وودورث پرسشنامه روان -

 

  دو جنگ جهانیبین 

 . از جمله:آزمایی هوش و شخصیت صورت گرفتهای زیادی در زمینه روانپیشرفت

 کاکس -تیازی آرتور، آزمون کورنلمقیاس هوش غیرکالمی پینتنر و پترسون، مقیاس ام  -

 گیری هوش ک آد  بِکِش گودیناف برای اندازهفن ی -

 های توانایی موسیقیایی سیشور که مظهر استعدادآزمایی در آن زمان بودآزمون -

 سنجش کودرسنجش استرانگ و رجحانهای عالیم از جمله فر  رغبتآزمون -

 گزل های رشدی توسط انتشار مقیاس -

 ی یا قابلیت اجتماعی را مطرح کردمنهو  پختگ کهاند دال اجتماعی واینمقیاس پختگی  -

 آزمایی بودبلویو که تحول عمده در جنبش هوش-انتشار آزمون وکسلر -

-خلم و خوی داونی، بررسی ارزش-ادهآزمایی از جمله آزمون ضربدر و دایره پرسی برای هیجانات، آزمون ارهایی در زمینه شخصیتآزمون -

 ورنون-تهای آاپور

 آزمایی بودفرافکن رورشاخ که تحول بزرگ در زمینه شخصیت انتشار آزمون -

 بک و کالپنر توسط گذاری آنراهنمای آزمون رورشاخ و طرز نمره انتشار -

 توسط فرانکاصطالح فنون فرافکن  ابداع -

 بندرو آزمون گشتااتِ ط مورگان و موری؛ ( توسTATآزمون اندریافت موضوع ) شاملدو تحول دیگر در جنبش فرافکن  -

 

  جهانی دوم و پس از آنجنگ 

 (:9151و  9101های )دههگیری آزمون هایوریآترین فنپیچیده دوره

های فرافکن نیازی ای روانپزشکی بود و برخالف آزمونه: کار اصلی آن در آغاز زدن برچسب(MMPIسوتا )سنج چندوجهی مینهشخصیت -

 .به تنسیر نظری نداشت

 بینه شد. -کودکان وکسلر که رقیب جدی آزمون استننورد مقیاس هوش -

 همچنان جایگاه برتر را داشتند.  TATهای شخصیت، به ویژه فرافکن، افزایش اننجارآمیز داشتند. آزمون رورشاخ و آزمون -

های روانی ت آزمونخصص استناده و تنسیر نمراشدند یعنی متدر نظر گرفته می "تشخیص روانی"روانشناسان، متخصص در این زمان 

 .ریزی درمانیگذاری و برنامهبعنوان مبنای تشخیص

 MMPIها( وجود داشت. بینی آماری )نمرات عینی آزمونبینی بااینی )تصورات ذهنی روانشناس( یا پیشبحث مهمی درباره برتر بودن پیش

های فرافکن شد. آزمونت آمده با نمره میانگین تنسیر میبدس نگر داشت یعنی نمرات آزمون بر اساس قواعد تجربی مقایسه نمرهرویکرد قانون

 رویکرد فردنگر داشتند و تنسیرها عالوه بر قواعد دارای حمایت تجربی، بر مبنای نظریه روانپویشی نیز بود.
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 (: 9111و  9161دوره جنبش رفتاری )دهه 

گیری کرد و مخااف توان رفتار آشکار را اندازهقط میطبم این جنبش، ف بود.آزمایی مخالف اصلی شخصیترفتارگرایی افراطی، 

 استنباط صنات شخصیتی از طریم آزمون روانی بود. وااتر میشل از افراد شاخص این جنبش است. 

 اصطالح رفتاردرمانی را اسکینر و سواومون مطرح کردند و هانس آیزنک آن را متداول کرد. 

 شدند. های قبل و بعد آن بررسی میرفتارها در بافت محرک یا وضعیت ؛ که در آنظهور کرد سنجش رفتاریبه دنبال این جنبش، 

 (:9111و  9181سنجی )دهه دوره افزایش مجدد شخصیت

 سنجی شدند: عامل منجر به افزایش مجدد شخصیت چند

 انتشار پرسشنامه بااینی چندمحوری میلون -

 NEOانتشار پرسشنامه شخصیتی  -

 های مختلفصنات شخصیتی در طول زمان و وضعیتکری مبنی بر ثابت بودن کنتایج تحقیقات کاستا و م -

 شد( که اختالالت شخصیت را شامل میDSMانتشار راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ) -

 ند. بود DSMهای های استاندارد بر اساس مالکه شامل پرسشتهیه شد ک "های تشخیصی ساختارمندمصاحبه"، DSMپس از انتشار 

 در این زمان عبارتند از: هاپیشرفتسایر 

 نبراسکا-های اوریاریتان و مجموعه آزمون -ی هااستیدهاانی از جمله انتشار مجموعه آزمونپیشرفت در سنجش عصبی رو -

شدند که سه ویژگی  مندبه ابزارهای پایا و معتبر عالقه سنجش روانی تاثیر گذاشت. روانشناسانبر شده که ظهور مراقبت بهداشتی مدیریت -

 . داشته باشد: به شناسایی  و نشانه شناسی دقیم بپردازد، به تغییر یا بهبود در کارکرد بیمار حساس باشد، کوتاه باشد

 

  مداخله 

 مبادی 

شناخته شدن بلغم( اواین مدل پزشکی اختالالت رفتاری بود.  ،یع بدنی یا خلط )خون، سودا، صنرامدل بقراط در رابطه با توزیع چهار ما

سنلیس به عنوان علت فلج عمومی باعث تثبیت شدن جایگاه پزشکان در درمان اختالالت روانی و تقویت این دیدگاه شد که تما  اختالالت 

 . قالب روانپزشکی را به راه انداختروانی مبنای عضوی دارند. این طرز فکر که هر اختالل فکری با یک اختالل مواکوای همراه است ان

های بدنی انجا  شد. بیماران هیستری نشانه با استناده از فنون تلقین و هیپنوتیز  روی بیماران هیستری ی روانشناختیهاین درماناوا

 افراد شاخص در این زمینه عبارتند از:داشتند که ظاهرا علت بدنی مشخصی نداشت. 

 .فقط بیماران هیستریایی را میتوان هیپنوتیز  کرداجتماعی داشت. او معتقد بود -شارکو در تبیین هیستری رویکرد روانی -

 .دانستپذیری بیمار میهای هیستری را حاصل تلقیننهایم با انتقاد از شارکو، نشانهربِ -

 .گرفتآن را نوعی تباهی ارثی در نظر میدانست و هیستری را نشانه تقسیم شخصیت می ژانه -

 کاوی شد.ساز روانزمینه "آنا اُ"مار هیستریک به نا  بروئر روی بی تاثیر کارهای شارکو بود. کار فروید وفروید تحت -

 



آموزوان ر  روانشناسی بااینی 

 

21 
 

 ظهور عصر جدید 

 اندازی کرد. ش بهداشت روانی در آمریکا را راهیرز با هدف رفع سوءرفتارها با بیماران روانی، جنبکلینورد بی -

 جمله ناهشیاری، عقده ادیپ و ایگوفروید با انتشار کتاب تنسیر رویاها، مناهیم جدیدی را وارد روانشناسی کرد از  -

صان مختلف در آن با هم همکاری اندازی کرد. این درمانگاه رویکرد گروهی داشت و متخصدرمانگاه راهنمایی کودکان را راه ویلیا  هیلی، -

  تاثیر مناهیم فروید بود.رویکرد هیلی تحتکردند. تمرکز او بر خالفکاران نوجوان بود. می

 درمانی بود. های گروهشروع کردند. این روش سرآغاز روش های روانی رادر بیمارستان "بحث حمایتی"تناده از روش پرَت و ووستر، اس -

 

  دو جنگبین 

روانشناسان به در این زمان، های راهنمایی کودکان، روانشناسان وارد امور درمانی شدند. درمانگاهای اوایه روانشناسان در در نتیجه کاره -

یشتر بر ساختار خانواده آدار بفروید که به پیشایندهای جنسی اختالالت تاکید داشت،  برخالفر کارهای آدار قرار داشتند. تاثیتویژه تح

  کرد.تاکید می

درمانی متکی بر قدرت شنابخش آزادسازی اضطراب یا ننرت از بازی درمانی را توضیح داد.تاثیر اصول روانکاوی، روش بازیآنافروید، تحت -

 بازی است. طریم 

 درمانی تاثیر گذاشت. مورنو و اسالوسون بر گسترش گروه کارهای -

 فردریک آان دیده شد.  "درمان مننعالنه"محور، در فن درمان مراجع هاینخستین نشانه -

توسط ی ترس زدای)آزمایش آابرت و موش سنید(، شرطیسازی ترس توسط جان واتسون د سرآغاز رفتاردرمانی شدند: شرطیسه رویدا -

 ای توسط جی اوی جونز، درمان رابطه

 

  جهانی دوم و پس از آنجنگ 

، پس از آن رفتارگرایی شهرت کاوانه داشتفعاایتها بیشتر ماهیت روانپیشی گرفت. در ابتدا  سنجیدرمانگری و نظریه شخصیت بر هوشروان

 ه بودن زمان درمان و تاکید بر ارزیابی تجربی درمان بود. . علت آن تمرکز رفتارگرایی بر رفتار قابل مشاهده، کوتابیشتری پیدا کرد

 .کاوی فروید را به زبان نظریه یادگیری ترجمه کننددالرد و میلر تالش کردند روان -

 .کاوی تبدیل شدمحور، به رقیب جدی روانان مراجعراجرز با انتشار کتاب درم -

، درمانی آکرمن، تحلیل تبادای اریک برنراز، معنادرمانی فرانکل، خانوادهدرمانی پی جدید مطرح شدند از جمله گشتااتهاسایر درمان -

 دار مهم درمان شناختی رفتاری بود.هیجانی اایس که طالیه -درمان عقالنی

  درمانی آغاز شود.روانموثر بودن  تحقیقاتی دربارهر دانست. انتقاد او باعث شد درمانی را ناموثآیزنک در تحقیم معروف خود، روان -

 زدایی منظم توسط واپفن حساسیتسازی کنشگر توسط اسکینر، ابداع شرطیکاربرد اصول  :های رفتارگرایی آغاز شد از جملهدرمان -

 .ها و تنکر در رفتارگرایی؛ درمان عقالنی هیجانی اایس و درمان شناختی بک مطرح شدندواکنش به نادیده گرفته شدن شناختدر  -

  ایجاد شده است: های اخیرز در دههنیچند روند مداخالتی دیگر 

 نگردرمانگران ااتقاطی و یکپارچه -

 مدت و راهنمامدارهای کوتاهدرمان -

 نگر و روانشناسی سالمتروانشناسی اجتماع  -

 های دارای پشتوانه تجربیدرمانایست  -
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ای انتخاب فن را مشکالت د و مبنکننون چند گرایش نظری را استفاده میفن ،(eclecticism) گراییرویکرد التقاطدرمانگران 

 دانند. مراجع می

مشترک ، به ادغام رویکردهای مختلف در یک درمان و شناسایی عوامل (integration) نگریرویکرد یکپارچهدرمانگران 

 پردازند. رویکردهای مختلف می

 های مرجح هستند. یل به مداخلههستند و در حال تبد درمانی سنتی موثرمدت حداقل به اندازه روانکوتاه هایدرمان

ها این درمانشوند. جلسه یا کمتر اجرا و کامل می 8۳ کنند و معموال درمشخص میهای راهنمادار، اهداف درمان و فنون هر جلسه را درمان

 ها منید هستند. ای تحقیقات درباره اثربخشی درمانبر

 یری از مشکالت بهداشتی و سالمت روان هستند. به دنبال پیشگنگر و روانشناسی سالمت روانشناسی اجتماع

 

 ند. اینی است که پشتوانه تجربی داشتهها برای مشکالت رایج بااشامل ایستی از درمانهای دارای پشتوانه تجربی، درمان

 

 تحقیق 

 مبادی 

 تاثیر دو ننر قرار داشت: سنت تحقیقات دانشگاهی تحت

 را تاسیس کرد ی روانشناسینخستین آزمایشگاه رسملم وونت، که ویله -

 ویلیا  جیمز، که کتاب اصول روانشناسی را چاپ کرد -

دانش تواید کند. وونت رفتار انسان را با دو ابزار  ،های تحقیم تجربیمچون علو  دیگر باید از طریم روششناسی هوونت معتقد بود که روان

 یعنی مشاهده و آزمایشگری بررسی کرد.   قویعلمی 

 دظهور عصر جدی 

 سازی کالسیک را مطرح کرد که بخش مهمی از نظریه و تحقیم شدایوان پاواف منهو  شرطی -

 آزمایی انجا  دادنده و سیمون تحقیقاتی در زمینه هوشبین -

 های آانا و بتای ارتش ساخته شدآزمون -

 بین دو جنگ 

ها. در تحقیقات دانشگاهی، رفتارگرایی و ماییآزبلویو و همه شخصیت-سازی صورت گرفت مثل آزمون وکسلردر زمینه آزمونتحقیقات 

 .روانشناسی گشتاات غااب بودند

 جنگ جهانی دوم و پس از آن 

های فرافکن در نتیجه مطااعات همین آزمایی بود. بخشی از افول آزمونآزمایی و شخصیتسرشار از تحقیقات در زمینه هوش 8۳۵۳دهه 

 .نشان دادها را ن بود که اعتبار پایین این آزمونزما
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-از پیشگامان درمانتاثیر انتقاد آیزنک بود. درمانی بود؛ که تحتات درباره فرایند و اثربخشی روانتحول تحقیقاتی مهم این زمان مطااع

  پژوهی، کارل راجرز بود که به استفاده از ضبط صوت در مطالعه فرایند درمان پرداخت.

 های درمانی شد. اعث فهم بهتر طرز تاثیرگذاری روشرمان را تایید کردند. تحقیم آنها باسمیت و گالس در تحقیم معروف خود، اثربخشی د

 ای برای این نظریه ارایه کرد. شدهجتماعی بود که مطااعات کنترل، تحقیقات مربوط به نظریه یادگیری اقیقاتی دیگرنقطه عطف تح

زدایی منظم، تحقیقات تحقیقات واپ در مورد روش حساسیت لهتحقیقات در زمینه مداخالت رفتاری شروع شد از جم 8۳۵۳در دهه 

 الزاروس و راچمن، تحقیقات هاینس آیزنک

های اختالالت روانی شد. و سودمندی مالک اعتباری پایایی، گیری تحقیقات بسیاری درباره ارزیابساز شکلزمینه DSMانتشار ویراست سو  

 الالت شروع شد. شناسی اختهمچنین تحقیقات درباره عوامل سبب

در چند دهه اخیر، تحقیقات در زمینه وراثت رفتاری و تصویرسازی مغز افزایش یافته است. وراثت رفتاری، به بررسی وراثت و عوامل محیطی 

 دخیل در رشد می پردازد. 

 حرفه 

 مبادی 

 دو رویداد مهم در تحول حرفه روانشناسی بااینی عبارتند از:

 مریکا با ریاست هالتاسیس انجمن روانشناسی آ -

 دانند. وانشناسی بااینی را همین زمان میتاسیس نخستین درمانگاه روانشناسی توسط ویتمر. بسیاری زمان واقعی آغاز رشته ر -

ی تر آموزش روانشناسان بااینگرایانهد. او اواین کسی بود که صورت عملانجمن روانشناسی بااینی آمریکا توسط هواینگورث بنیان گذاشته ش

(PsyDرا در برابر آموزش تحقیم )( گرایانهPhD.مطرح کرد ) 

. او نا  این رشته را روانشناسی بااینی گذاشت، نخستین کسی بود که درسی به نا  دانندگذار روانشناسی بالینی میبنیان راویتمر 

 روانشناسی بااینی را تدریس کرد و اواین مجله روانشناسی بااینی را منتشر کرد. 

درمانی بزرگساالن وانهای اوایه رش جدید را نادیده گرفت و به صورتهای هوساخت آزمونکرد وای های روانی استناده میاز آزمونر ویتم

 .ی در تنوع و پیشرفت آن اینا نکردگذاری روانشناسی بااینی قابل توجه است اما نقش چنداناو در آغاز و بنیاناذا اگر چه نقش  .توجهی نکرد

 صر جدیدظهور ع 

گیری بود از جمله تاسیس موسسه کودکان ضداجتماعی های دانشگاهی در حال شکلو دوره هاشناسی با انتشار مجالت، درمانگاهرشته روان

گیری ها افزایش یافت و جنبش آزمونامریکا دایر شد، تعداد درمانگاه شیکاگو توسط هیلی. نخستین بخش روانشناسی در انجمن روانشناسی

 نیز به این توسعه کمک کرد.  گروهی
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  دو جنگبین 

فنی که به  نوان یک علم بود نه یک حرفه؛ اما در این دوره روانشناسی را اینطور تعریف کرد: هنر وقبال تمرکز انجمن بر روانشناسی به ع

 پردازد. ها میمشکالت سازگاری انسان

حقیقاتی، ن کتاب درسی روانشناسی بااینی توسط اوتیت، انتشار مجالت تسایر مواردی که به توسعه حرفه کمک کرد عبارتند از: نخستی

 های روانیتاسیس شرکت کتل برای ساخت آزمون های روانی،تامین منابع ماای آزمون

  جهانی دوم و پس از آنجنگ 

گ، تغییر خدمات روانشناسان از رویدادهایی که به توسعه حرفه در این دوره کمک کرد عبارتند از: کمک روانشناسان به مسایل پس از جن

ای به روانشناسان و انتشار معیارهای اخالقی برای روانشناسان، پس از جنگ، اعطای گواهینامه حرفهکودکان به بزرگساالن به دایل مشکالت 

 درمانگر در کننرانس بوادر-ارایه مدل دانشمند

ای، انجمن روانشناسی آمریکا به دو بخش تقسیم شد: انجمن حرفهعلمی و درمانگران  -دانشگاهینظرها بین جناح به دنبال اختالف

 (. APS( و انجمن علم روانشناسی )APAروانشناسی آمریکا )

شناخت  8۳۳۳گیری روانشناسی در حوزه سنجش، مداخله و تحقیم بیش از پیش رفتاری شد. در اواسط دهه به بعد، جهت 8۳۰۳از دهه 

  است. گیریدر درمان، رایجترین جهت رفتاری-ی شناختیگیراکنون جهتهموارد صحنه شد و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آموزوان ر  روانشناسی بااینی 

 

24 
 

 سواالت کنکور سراسری 

 (1۳ سالشود؟ )شارکو مبتکر تدوین کدا  روش درمانگری قلمداد می -8

 گریتحلیل( روان3 زدایی( تنش4 انگیزی( خواب۲ ( تلقین8

 (14 سالاس به کار رفته است؟ )اصطالح رفتاردرمانگری برای نخستین بار توسط کدا  روانشن -۲

 ( بندورا3 ( واتسون4 ( آیزنک۲ ( اسکینر8

 (13 سالاصطالح کلینیک روانشناختی برای اواین بار توسط کدا  روانشناس پیشگا  به کار گرفته شد؟ ) -4

 ( ویتمر3 ( گزل4 بینه-( استننورد۲ ( پیاژه8

 (1۰چه کسی و در چه زمانی پایه گذاری شد؟ )سال  روانشناسی بااینی به مثابه یک رشته مستقل علمی توسط -3

 سال پیش 8۲۵فیلیپ پینل، ( ۲ سال پیش 8۳۵سیگموند فروید، ( 8

 سال پیش 88۳الیتنر ویتمر، ( 3 سال پیش ۰۵کلینورد بیرس، ( 4

 (1۰شهرت ژوزف واپی مربوط به کدا  روش رفتاردرمانگری است؟ )سال  -۵

 سازی( غرقه3 زدایی منظم( حساسیت4 آموزی( جرات۲ ( آرامش عضالنی8

 (1۳کدا  آزمون را هانری مورای پایه گذاری کرد؟ )سال  -۰

 آزمون سنجش عوامل شخصیت( ۲ آزمون تکمیل جمالت ناتما ( 8

 آزمون شخصیت چندوجهی مینه سوتا( 3 آزمون شخصیت اندریافت موضوع( 4

 

 

 

 

 پاسخ تشریحی 

 7گزینه  -9

های بدنی داشتند که ظاهرا علت بدنی مشخصی بیماران مبتال به هیستری مشهور است. بیماران هیستری نشانه شارکو به دایل کارش روی

 های این افراد را کاهش داد. توان نشانهانگیزی( مینداشت. شارکو معتقد بود که با کمک هیپنوتیز  )خواب

 9گزینه  -7

 وسط آیزنک متداول شد. اصطالح رفتاردرمانی توسط اسکینر و سواومون مطرح شد و ت

  0گزینه  -3

 الیتنر ویتمر نخستین درمانگاه روانشناسی را باز کرد. این درمانگاه به کودکانی با مشکالت یادگیری و مخل کالس درس متمرکز بود.

 0گزینه  -0

روانشناسی بااینی، تدریس نخستین  دانند. تاسیس نخستین درمانگاه روانشناسی، انتشار اواین مجلهگذار روانشناسی بااینی میبنیان ویتمر را

 درس به نا  روانشناسی بااینی و نامگذاری رشته با عنوان روانشناسی بااینی همگی از کارهای الیتنر ویتمر است. 

 3گزینه  -5

 زدایی منظم یکی از فنون مهم رفتاردرمانی است که توسط جوزف واپ ابداع شده است. فن حساسیت 

 3گزینه  -6

 های فرافکن است که توسط مورگان و موری طراحی شده است. ( یکی از آزمونTATضوع )آزمون اندریافت مو
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 ای بر تحقیقمقدمه 

های اصلی آموزش درمانگر و علم بااینی هنوز مدل-دروانشناسی بااینی اساس علمی دقیقی دارد و به همین خاطر است که دو مدل دانشمن

 های تحقیم ضروری هستند. مینه روشاینی هستند و مهارت در زروانشناسان با

 تحقیم چند هدف دارد:

-ها و علت و معلولتوان حقایم، رابطهدهد از محدوده حدسیات صرف و توسل به سخنان مظاهر قدرت خارج شویم. در تحقیم میاجازه می -

 ها را شناسایی کرد.

دهد. تحقیم و نظریه رابطه دوطرفه دارند، سودمندی آنها را افزایش میجاز و کند، و ایدهد، آنها را اصالح میها را گسترش میتحقیم نظریه -

یک نظا  حلقوی شود. به عبارتی، تحقیم و نظریه ج تحقیم، تعدیل و اصالح میشود و بر اثر نتایث شروع و هدایت تحقیم مینظریه باع

 کنند. بازخوردی ایجاد می

تحلیلی بهتر است که امکان مداخله در نهایت فقط هاست. تار، احساسات و افکار انسانهم رفبینی و فنهایی تحقیم، ارتقای توان پیشدف ه

  عاقالنه و موثر را فراهم کند.

 

 مشاهده 

بیعی، همگی از مشاهده آزمایشی، موردپژوهشی و رویکردهای ط رویکردهایترین و نافذترین روش تحقیق، مشاهده است. بنیادی

 کنند. استناده می

 نظم:مشاهده نام 

 شود که باید به روش منظم آزموده شود.  هایی ساخته میفرضیه مشاهده اتناقی یا نامنظم به ندرت مبنای دانش است اما از همین طریم

های تحقیق در روانشناسی بالینیفصل سوم: روش  

  :مثالی از رابطه تحقیق و نظریهفرضیه همخوانی 

شوند اما تحقیقات بعدی گرایی منرط یا خودمختاری منرط، منجر به افسردگی میدر ابتدا معتقد بود صنات اجتماع بک

بر اساس فرضیه همخوانی، صنات شخصیتی  را ارایه کند. ه همخوانیفرضیاین نظر را رد کردند و منجر شدند که بک 

کنند. گرایی یا خودمختاری منرط همراه با تجربه رویدادهای مننی زندگی در ایجاد افسردگی با هم تعامل میاجتماع

در  شکستتوانند ایجاد افسردگی کنند )برای مثال یک از این صنات همخوان باشند می رویدادهای مننی که با هر

 کند نه در فردی با صنت خودمختاری(ی میگرایی ایجاد افسردگرابطه در فردی با صنت اجتماع
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 :مشاهده طبیعی 

. اابته در تریزی شده اسمنظم است و از قبل با دقت برنامهتر از مشاهده ناتر و دقیمدهد، اما منظمشاهده طبیعی در محیط واقعی رخ میم

 گر واقعا کنترل خاصی ندارد و اتناقات روال طبیعی خود را دارند. مشاهده طبیعی، مشاهده

 هایی از مشاهده طبیعی عبارتند از:نمونه

فرهنگ یا هر ات و رفتار اعضای یک قبیله، خردهآن دانشمند برای مشاهده خصوصی که دراست شناسی مطااعه میدانی در مرد  نگاری:قوم -

  کننده(.گر مشارکت)مشاهده کندوار یادداشت میشود و مشاهداتش را حکایتجتماعی دیگر، به آن گروه ملحم میازمان اس

رفتارهای موردنظر  گیرد وم رفتار کودک را زیر نظر میگر در فواصل منظمشاهده که در آنهای طبیعی در موقعیت فهم رفتار کودکان -

 کند. خود را ثبت می

  بالینی فرویدمشاهدات  -

 فواید مشاهده طبیعی عبارتند از:

 توانند بعدا آزموده شوند. شود که می هامنشا فرضیهتواند مثل مشاهده نامنظم می -

-را افزایش می شناختیاعتبار بوم. این امر های آزمایشی، تصنعی و ساختگی نیستکند و مثل محیطکمک می های واقعیبه فهم پدیده -

 ی مورد بررسی معرف رفتارهای واقعی هستند. دهد چون رفتارها

 مشکالت مشاهده طبیعی عبارتند از:

 ها تعمیم دهیم. ور قطعی به دیگران یا سایر وضعیتتوان آنها را به طشود. بنابراین نمیهای خاص اجرا میافراد یا وضعیتمعموال روی  -

 .نشده استدی کنترلدند که مشاهده طبیعی زیاهای آزمایشی، معتقمحققان طرفدار روش -

 ای کند و روی رویدادهای تحت بررسی تاثیر بگذارد. اخلهگر در جریان مشاهده یا ثبت پاسخها، ناخواسته مدممکن است مشاهده -

 شود.وجود دارد که در آن به بررسی جوانب رفتار پرداخته می واکنشی یا نامشهودگیری غیراندازهبه نا  رویکردی در مشاهده طبیعی 

ات درسی، سوابم دستگیری و گیرد )مثل استناده از نمررباره رفتار مرد  چیزهایی یاد مینشناس بدون اینکه تاثیری بر رفتار بگذارد، دروا

 های حقوقی در ارزیابی جوانان بزهکار و خالفکاران(پرونده

 شده:مشاهده کنترل 

 ود و محقم تا حدودی بر رویدادها کنترل دارد. شهای نسبتا طبیعی اجرا میطدر این روش، تحقیم در میدان یا محی

 شده استناده کنیم. توانیم از مشاهده کنترلمی های کمیابموقعیتبرای سنجش رفتار در 

 شده در روانشناسی بااینی عبارتند از:دو نمونه از مشاهده کنترل

 شودخود نزدیک میتدریج به منبع ترس  شده بهلمشاهده بیمار مبتال به فوبی که در شرایط کنتر -

 شدهو فصل یک مسااه در موقعیت کنترل سنجش ااگوهای ارتباطی زوجین مثل مشاهده شیوه حل -
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 ( موردپژوهیcase study:) 

، همچون مصاحبه، آزمونها و نتایج درمان هان است. در موردپژوهی از انواع روشتحت درما فردمنظور از موردپژوهی، بررسی فشرده و دقیم 

 شود. نیز استناده می ای، سوابم پزشکی و غیرهنامهزندگی هایداده

تواند به هیچ روشی مانند موردپژوهی نمیاست.  سازمنبع سرشاری از درک و فهم و نیز فرضیهارزش اصلی موردپژوهی در این است که 

 بررسی کرد.  کند که اشخاص را باید اننرادیت تاکید میروانشناس بااینی در فهم بیمار کمک کند. آاپور

 ها منید است:موردپژوهی به ویژه در این زمینه

 های جدید و متمایز مصاحبه، سنجش و درمان روش اجرایو های کمیاب یا غیرمعمول توصیف پدیده -

 شوندجهانی دارند یا جهانی انگاشته میرد اطالعاتی که مقبوایت  -

 پذیرهای ابطالاید فرضیهتو -

 زوای داشته است که چند دایل دارد:استناده از موردپژوهی سیر ن

 استناده از موردپژوهی برای فهم و یافتن قوانین جهانی یا اصول رفتار همگانی دشوار است -

 توان در این روش تما  متغیرها را کنترل کردعلت و معلوای منتهی شود زیرا نمیهای گیریتواند به نتیجهموردپژوهی نمی -

 روانشناسی عبارتند از:  های معروف کالسیک درموردپژوهی

 مورد دورا توسط فروید: نشان دادن منهو  مقاومت -

 مورد هانس کوچواو توسط فروید: تبیین هراس -

 سازی کالسیک ترسمورد آابرت کوچواو توسط واتسون و رینر: شرطی -

 سه چهره ایو توسط تیگپن و کلکلی: بیان اساس تعدد شخصیت -

 های ضداجتماعیدرباره زندگی شخصیت نقاب سالمت عقل توسط کلکلی: توضیحاتی -

 های رفتاری در موارد اننرادیموردهای اصالح رفتار توسط اوامن و کراسنر: نشان دادن اثربخشی درمان -

 گیرشناسیهای همهروش 

 گیرشناسی، بررسی بروز، شیوع و انتشار بیماری در یک جمعیت است. همه

  ارند: شیوع، تناوت ظرینی با هم ددو منهو  بروز و 

 مشخص یعنی تعداد موردهای جدید بیماری در یک فاصله زمانی( incidence)بروز  -

 مشخص یعنی تعداد کل موارد جدید و قبلی در یک فاصله زمانی (prevalence) شیوع -

امنه یک دهد د، زیرا به محقم اجازه میگیرشناسی معموال اولین قدم مهم در تحقیق درباره یک مشکل یا اختالل خاص استهمه

 مشکل در یک جمعیت را تعریف کند. 
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توزیع و انتشار موردها در اجتماع یا منطقه را تحلیل کنیم. مشخص  توانیممیگیرشناسی، شمردن موردهاست. با شمردن موردها اساس همه

-کند. همچنین در شناسایی گروه شخصهای انتشار آن را نیز متواند علل بیماری و روشهای بیمار میهای شاخص افراد و گروهشدن ویژگی

 های در معرض خطر نیز اهمیت دارد. 

سنجد )برای امل خطر( بیماری یا اختالل را می)عو هاییعنی همبسته ،های همبستگی متکی استروشگیرشناسی معموال به همه

 ه علیت را ثابت کنند. کنند نه اینکها علل را پیشنهاد میاابته، همبستگیمثال رابطه سرطان با سیگار کشیدن(. 

 ها مشکالتی دارند:شود. اما این روشطریم نظرسنجی یا مصاحبه اخذ میگیرشناسی از بخش زیادی از اطالعات همه

 مشکل روانی را چطور تعریف کنیم؟ -

 باعث نادیده گرفتن مکانهای دیگر خواهد شد. مثل بیمارستان موردها را کجا شمارش کنیم؟ شمارش در یک مکان  -

 گیری نیاز داریم. های عینی و دقیم تعریف و اندازههای خنینتر ناکارآمدی به روشای بررسی صورتبر -

 های اجتماعی ناخوشایند را گزارش نکنندتجربهحتما باید پاسخ درست بدهند و نظرسنجی ممکن است احساس کنند  دهندگان بهپاسخ -

زمان موردنظر صورت  با تحریف همراه باشد. به همین دایل باید سنجش در همانتواند عاتی که مربوط به گذشته هستند میبازنگری اطال -

 نگر مبنای سنجش قرار نگیرندهای واپسگیرد و گزارش

 

 های همبستگیروش 

 منظور از همبستگی، بررسی رابطه متغیرها با یکدیگر است )مثل رابطه سیگار کشیدن و سرطان(

تگی بین مثبت و شود. ضریب همبسمیزان رابطه دو متغیر استناده میخصی است که برای تعیین ( شاrضریب همبستگی گشتاوری پیرسون )

 به معنای رابطه مننی کامل است.  -8به معنای رابطه مثبت کامل و  +8کند. مننی یک تغییر می

ر با نمرات آزمودنی در متغیرهاست. هر هر نقطه در این نمودار متناظشود. یر استناده میبرای نمایش همبستگی دو متغ نمودار پراکندگی

به صورت تصادفی در نمودار ها ند. وقتی همبستگی صنر باشد، نقطهیآمیر باشد، نقاط بیشتر به شکل خط درچه رابطه به کامل بودن نزدیکت

 شوند. پخش می

 )نتایج تحقیق همه گیرشناسی درباره اختالالت روانی )کسلر و همکاران 

 .میانه سن شروع دو اختالل کنترل تکانه و اختالالت اضطرابی پایینتر از سایر اختالالت است

 .ع اختالالت مصرف مواد و اختالالت خلقی، اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگساای استمیانه سن شرو

 .زنان بیشتر در معرض اختالالت اضطرابی و خلقی، و مردان بیشتر در معرض اختالالت کنترل تکانه و مصرف مواد هستند

شیوع طول عمر مربوط به طبقه  باالترین شیوع در طول عمر مربوط به افسردگی اساسی است و در بین طبقات باالترین

 .اختالالت اضطرابی است
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ممکن است متغیر اول  علول پاسخ دهند.توانند به مساله علت و منمیدهند و ا نشان میهای همبستگی فقط رابطه دو متغیر رروش

اعتبار بودن یک فرضیه توانند بیمیهای همبستگی با این حال، روشعلت متغیر دو  باشد یا برعکس، یا متغیر سومی در میان باشد. 

 داشته باشند. رابطه علت و معلوای توانندنداشته باشند، نمی چرا که اگر دو متغیر حداقل همبستگی علت و معلول را نشان دهند

لیت وجود دارد مثل همتاسازی های دیگری نیز برای حل مسااه عشود. روشهای آزمایشی اثبات میروابط علت و معلوای از طریم روش

-گیری اختالالت بررسی میکنندگان در دیگر متغیرهایی که در رابطه حاصل نقش دارند، یا روش طوای که متغیرها را پیش از شکلشرکت

 بر و پیچیده هستند کمتر استناده می شوند. ما چون هزینهکند؛ ا

 :تحلیل عاملی 

تحلیل عاملی حاصل راهبردهای همبستگی است و روشی برای بررسی روابط همزمان چند متغیر است. اساس این روش این است که اگر 

 چند متغیر با هم تغییر کنند، باید عنصر مشترکی داشته باشند. 

دوی متغیرها گی جدوای است که شامل رابطه دوبه. منظور از ماتریکس همبستشودیک ماتریکس همبستگی تشکیل می برای تحلیل عاملی،

را  متغیرهایی که با یکدیگر همبستگی باالیی دارند یک بعد یا عامل اساسیدهد. ت و ااگوی روابط آنها را نشان میبا یکدیگر اس

  گیرند.اندازه می

کتری از متغیرهایی که قبال جموعه بزرگ متغیرها به مجموعه کوچاست؛ زیرا تحلیل عاملی از طریم کاهش م نهفتهمتغیر نا  دیگر عامل، 

 کند تا مجموعه بزرگتر متغیرها را بهتر توضیح دهیم. آمد، به ما کمک میبه چشم نمی

نیز داشته  هاییتناهمءاطی است و ممکن است سواستنبشوند. مرحله نامگذاری بسیار ن عوامل اصلی، عوامل نامگذاری میپس از مشخص شد

 باشد و اطالعاتی را منتقل کند که منظور محقم نبوده است. 

. تحلیل عاملی روشی برای شناسایی عناصر اصلی یک ستا هادههای بزرگ داسازماندهی روابط آرایهخوبی برای تحلیل عاملی روش 

 ایی نیست. سازه )مثال صنات اصلی شخصیت( است گرچه جواب نه

چیزی احاظ نشده باشد، آن های اوایه، گیریوایه بستگی دارد. وقتی در اندازههای اآید به ماهیت اندازهآنچه از تحلیل عاملی به دست می

 های نهایی وجود داشته باشد!تواند در عاملچیز نمی

تحقیقات مقطعی و طولی 

در طرح شوند. گیرند و با هم مقایسه میمقطع زمانی مورد ارزیابی قرار میرند، در یک افرادی که در سنین متناوتی قرار دا ،در طرح مقطعی

 شوند.های ثابت در طول زمان پیگیری میآزمودنی، طوای
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توان فرض کرد نتیجه کنندگان را تغییر داد. نمیتوان سن شرکتشوند چون نمیستگی محسوب میهای همبتحقیقات مقطعی جزو روش

ای باشد تواند نتیجه دورهکند. تغییرات میهای سنی مورد بررسی را منعکس میهای گروهاز تغییرات سنی است، بلکه تناوت سیتحقیم انعکا

 شود.گنته می )اثر کوهورت( اثر همدورهکه به آن  ،اند نه سن آنهاکنندگان در آن بزرگ شدهکه شرکت

گذشت  توان سیر تغییر رفتار یا فرایندهای ذهنی را باشود، میآوری میمانی جمعهای افراد طی یک دوره زدر تحقیقات طوای، چون داده

کنند، حدس بهتری زد. همچنین این تحقیقات مشکل متغیر هایی که با هم تغییر میتوان درباره روابط عاملعمر مشخص کرد. بنابراین می

مشکل اصلی تحقیقات طوای، مسایل . کنند(مان با هم تغییر میتغیر در طول زدهد )هر سه مهای همبستگی را کاهش میروشسو  در 

 ها ممکن است از طرح خارج شوند. دقت زیاد الز  دارند، و آزمودنی بر هستند، صبر وعملی است زیرا این تحقیقات هزینه

کنندگانی . در این طرح شرکتشودنامیده می طرح طولی مختلطکند و سو  وجود دارد که طرح طوای و مقطعی را ترکیب مییک رویکرد 

 ندارد.   گیرند. این روش سریعتر و ارزانتر است و بعضی از آثار همدوره را نیزاز یک بازه سنی برای مدتی محدود مورد مشاهده قرار می

 روش آزمایشی 

 مطااعات آزمایشی چند ویژگی دارند:

متغیری است . منظور از متغیر مستقل غیر وابسته تاثیر علی داردمتغیر مستقل روی متشوند مبنی بر اینکه با یک فرضیه شروع می -

 گیرد. ررسی قرار میکننده است که تغییرات آن مورد بر وابسته، رفتار شرکتو منظور از متغی که تحت کنترل محقم و قابل دستکاری است

 شوند. می متاسازیهتوانند بر نتیجه تحقیم اثر بگذارند، که می ها از نظر متغیرهای مهمیآزمودنی -

 . گیرنددو گروه آزمایشی و گواه قرار می در تصادفی ها به طورآزمودنی -

 شود.یسه میگیرد و سپس نتایج با گروه گواه مقار مستقل در گروه آزمایشی صورت میدستکاری متغی -

 را نشان دهند.  روابط علت و معلولیهای آزمایشی می توانند روشنتایج  -

 

 گروهی:هی و درونگروهای بینطرح 

ل گروه آزمایش گیرند. برای مثادرمان یا مداخله متناوتی قرار میکه هر یک تحت  کننده وجود داردگروهی، دو دسته شرکتدر طرح بین

 هد بود. کند. تناوت بین دو گروه در پیگیری، تابع درمان گروه آزمایشی خواهیچ درمانی دریافت نمیگیرد و گروه گواه تحت درمان قرار می

قبل، حین های کند و تناوتمثال بیمار درمانی را دریافت می شود. برایدر مقاطع مختلف زمانی، مقایسه میگروهی، یک بیمار در طرح درون

 کنندگان کمتری نیاز دارد.   گروهی این است که به شرکتطرح درونشود. مزیت اصلی و پس از درمان بررسی می

تواند به سؤاالت  ست و نمیگوید درمان از عد  درمان بهتر ا فقط می گواهو معنادار آماری بین گروه درمان و گروه  های بزرگتناوت مشاهده

رفته  شده معلول فنون درمانی بکارند بدانند آیا بهبود مراجع درمانخواه محققان می تر محققان راجع به نتیجه درمان پاسخ دهد.پیچیده

 دو راه برای پاسخ به این سوال وجود دارد:انگر یا ظرفیت درمان در ایجاد انتظار بهبود. بوده یا معلول خصوصیات درم

 کند. شده در مراجع باشند؛ بررسی میند مسبب تغییرات مشاهدهتوان محقم در آنها تاثیر عوامل مختلنی را که می :های عاملیآزمایش -

وع طرح آن را مشخص کند. بااینگر با این ن  کند تا منیدترین جنبه هم باز می پندارد موثر است از محقم درمانی را که می :کردنباز  طرح -

 درمان بیشترین اهمیت را در بهبود مراجعان داشته است تا درمان را کارآمدتر کند.  فهمد کدا  جنبه تحقیم می

 


