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 مقدمه -فصل اول

 

  شناس بالینیرواننقش: 

 

 :  بردازند شناسان بالینی که به سنجش روانشناختی می)روان  ران بالینیها و سنجشسنجتفاوت بین نقش روان

ای از ها عمدتا به صورت توصیف مجموعهبرند و نتیجه نهایی کار آنها به کار میها را فقط برای بدست آوردن دادهها آزمونسنجروان

 ارتباط است. ها با بافت کلی شخص بیتوصیفات آنشود. با این وجود، ها ارائه میهای آزمودنیها، صفات و تواناییویژ ی

 آفرین ارزیابی شود و با استفاده از اطالعات بدست آمده بهفرد مورد نظر در ی  موقعیت مشکل شوددر سنجش روانی سعی میبرعکس، 

ها های فنی و دفتری آزمونسازی است و بر جنبهفرضیهای برای های آزمون صرفا وسیلهدر سنجش روانی، نمره حل مشکل کم  شود.

 .  یری برای حل مسئله استبلکه تصمیم ،هدف اصلی سنجش روانی فقط توصیف شخص نیستشود. تاکید می

 آزمون های مرتبط با سنجش هوش و مهارتهای توانایی است )کرد قابل اجرا در رابطه با آزمونرویکرد روانسنجی عینی، بیشترین روی

  ، اما سنجش روانشناختی برای درک و ارزیابی شخصیت و مشکالت زند ی مفیدتر است. یهای مکانیک

 یری و کار بالینی و همچنین دانش جامع مرتبط با اندازهمتخصصان بالینی عالوه بر آ اهی از نقش الزم برای سنجش روانی، باید با 

 دانش )شخصیت، روانشناسی نابهنجاری و روانشناسی ساز اری  آشنا باشند.  های اختصاصیسایر زمینه

  آزمون در سنجش بالینیالگوی کاربرد: 

 شناسان شاغل با سنجش سر و کار دارند.روان %۹1بیش از 

و  ییبه سبب انتقادات به روا یو سرخورد  از  سترش نقش روانشناسان یناش یاآزمون تا اندازه یاجرا  یشده براکاهش زمان صرف

 سنجش است.  یاعتبار ابزارها

مشاهده  ،ی در محیط طبیعیمشاهدات رفتار ساخت،یدار و بساخت یهامصاحبهها، آزمون ریاجرا و تفسشامل  یامروزه سنجش روان

 ی است.فردانیو سنجش م یروان یسنجش عصب ،یفردانیتعامالت م

-آزمون طرح دیداریسوتا، ه شخصیتی چندوجهی مینهبرسشناممقیاس هوش وکسلر، های روانی: مورد از برکاربردترین آزمون  1۰

یلون، های فرافکنی، برسشنامه چندمحوری بالینی مرشاخ، آزمون تکمیل جمالت، آزمون اندریافت موضوع، نقاشیوحرکتی بندر، ر

 برسشنامه افسرد ی ب . برسشنامه روانی کالیفرنیا،

  ذاری: سیستم نمرهمهمترین علل آن عبارتند از که کن بودهکاهش نسبی جایگاه فنون فراف، در سنجش بالینی یکی از تغییرات آشکار

لیست همچنان در  TAT ویانه ضعیف و روایی ناکافی. با این حال رورشاخ و  ذاری ذهنی، کاربرد بیشبیچیده، هنجارهای نامعلوم، نمره

 کاربرد هستند.  آزمون بر 1۰

 ساخت مانند فروید، یونگ و آدلر .شد )روش تعامل بیانجام می ینیمصاحبه بال قیسنجش از طر شکل اولیه

 بذیری هستند.غنای فردنگری و انعطافدار دقت روانسنجی دارند ولی فاقد عناصر تفاهم، های ساختمصاحبه

در عمل روانشناسان از ) سنت است: 2که شامل  سنجی استروانشناسی رفتاری به اضافه عصبترکیب شناختی: عصب روان  سنجش

 کنند . ترکیب هردو رویکرد استفاده می

دانند. بیشتر بر نظریات لوریا  رایش دارند. نشانه بیمارشناختی: رفتارهای خاص را )مانند درجا زدن  دلیل وجود اختالالت عضوی می-1

 کنند.بذیر برای آزمون فرضیه احتمالی استفاده میانعطافهای از روش
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کنند، مانند کنند، تکیه میدیده مغزی را جدا میهای برش شاخص که افراد بهنجار و آسیب: بر نمره راسنجی یا کمیرویکرد روان-2

 د. کنرا توصیه می رویکرد ریتان که استفاده از نمرات خط برش بحرانی

  یرد.های حساس مغزی که در دامنه آسیب مغزی قرار میاختالل: نسبتی از نمره آزمونشاخص 

 نبرسکا-  مجموعه آزمون لوریا2ریتان  -  مجموعه آزمون هالستید1شناختی: های عصب روان ترین آزموندو مورد از براستفاده

 های روانشناختیارزشیابی آزمون 

 -4هنجاریابی -3مالحظات عملی،  -2 یری نظری، جهت -1 آزمون روانی، این موارد را بررسی کنند:د بیش از استفاده از متخصصان بای

 روایی. -۵ ،اعتبار

 گیری نظری: جهت -1

 کند.ای که آزمون به این سازه نگاه میآزمون آن را بسنجد و وارسی نحوه ای که قرار استبررسی سازه

های فهمید؟ آیا عاملیرید را به اندازه کافی میای که قرار است اندازه بگکند: آیا سازهروشن می یری نظری را باسخ به دو سوال جهت

 ؟صیف نظری سازه تطابق داردآزمون با تو

 مالحظات عملی: -2

 کار یری آزمون است تا ساختار آن.بیشتر مربوط به بافت و روش  به

 شوند ان باشد.ت: متناسب با سطح تحصیالت آزمونتحصیال -

 ها کوتاه باشند. با دقت و به شیوه درست تدوین شده باشند.طول آزمون: فرم -

 طول دوره آموزش متخصصان: برای اجرا و تفسیر، طول دوره آموزش مناسب باشد. -

 :هنجاریابی -3

 شود.هر اندازه آزمودنی با  روه هنجاریابی متفاوت باشد سودمندی آزمون برای ارزشیابی وی کم می

مکن است  یری تصادفی است اما محل استفاده از نمونه)راه  روه هنجاریابی معرف جامعه است؟-1: برسشهای اساسی در هنجاریابی

برای -3 های کوچ  نوسانات تصادفی زیادی دارند ) روه  روه هنجاریابی به اندازه کافی بزرگ است؟-2   یر باشدبرهزینه و وقت

  ویژه مناسب است؟های  روهخرده

ها )تنوع دستورالعمل  قعیتی به موقعیت دیگر ثابت باشد.از موشود. شیوه اجرا باید نیز اطالا میها  )دستورالعملریابی به شیوه اجرا هنجا

 .شود واع و کیفیت باسخ آزمودنی میباعث تغییر ان

 1(reliability) اعتبار -4

دهد ا ر نمره شخص، بار دیگر به اعتبار نشان می بینی و دقت آن اشاره دارد. انسجام، توانایی بیشاعتبار ی  آزمون به درجه ثبات و 

 ماند.، تا چه اندازه یکسان میوسیله همین آزمون در موقعیتی دیگر سنجیده شود

آزمون است که  انسیواراز آن مقدار  آورداعتبار بر هدف  یری ی  نمره است.زیربنای مفهوم اعتبار دامنه خطای احتمالی یا خطای اندازه

  یری است. ناشی از خطای اندازه

 
 توجه: اعتبار در این کتا  برابر مفهوم بایایی در کتب دیگر است.  1
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 دهد )فاصله  یری را نشان میکه دامنه خطای احتمالی در اندازه: نوعی نمره انحراف معیار است  SEM) یری خطای معیار اندازه

 اطمینان . 

 . آزماییهای روانروشعدم دقت . 2 بذیری طبیعی در عملکرد انسان،. تغییر1ی  آزمون رابطه دارند:  خطایدو مسئله مهم با اندازه 

مانند هوش و استعداد  ییتوانا یهایری از اندازه  شتری ب تیشخص یها در عملکرد انسان در آزمون رینابذو اجتنا   یعیطب یریربذییتغ

  .است یکیمکان

که یا باالتر را دارند، در حالی ۹۰/۰ یری افراد به کار می روند، انتظار همبستگی هایی که برای تصمیممورد آزمون متخصصان بالینی در 

 کند.های بژوهشی کفایت مییا باالتر معموال برای هدف ۷۰/۰همبستگی 

 به دست آوردن اعتبار آزمون:  یروش اصل چهار

 ،  test/retest)بازآزمایی،  آنمجدد  یآزمون در اجرا   ی جینتا یاندازه همسان -

     alternate formsینجانش یها)فرم با توجه به زمان، فرم به فرمآزمون   ی یدقت نسب -

   Split half/ و ضریب آلفا کردن مهیآزمون )دو ن یهاماده یدرون یهمسان -

 Inter- scorer) ها ا ی)توافق ارز نمره به نمره -

آزمون را نشان  وادم یدرون یکردن است و همسان مهیکه مانند روش دون چاردسونیر -هم وجود دارد به نام روش کودر یبنجمو نوع 

 .دنسنجیواحد را م ریمتغ  ینسبتاً خالص از  یهامناسب است که اندازه ییهاروش فقط در مورد آزمون  نیالبته ا دهد،یم

 بازآزمون: -آزمونالف( اعتبار 

 منظور اجرای آزمون در ی  زمان و تکرار آن در زمان دیگر است. 

 تاثیر تمرین و حافظه -تغییرات مهم )شغلی، درمان،...   -دو اجرا  انیفاصله مدر اعتبار بازآزمایی چند عامل مهم است: 

 .برخوردار باشد یاز ثبات نسب یری مورد اندازه ریمناسب است که متغ یفقط در موارد ییاعتبار بازآزما یطور کل به

 :نیجانش یهافرم ب(

 یری باید یکسان  یری شود، نتایج اندازههای همتای ی  آزمون چندبار اندازها ر ویژ ی یا صفت مورد نظر در ی  فرد به وسیله فرم

 باشد.

دو فرم آزمون را  انیم یاندازه همبستگ شتریصورت اعتبار به دست آمده، ب نیا ر آزمون دوم بالفاصله بس از آزمون اول اجرا شود، در ا

 .مختلف یآزمون در فواصل زمان جینتا یتا همبستگ دهدینشان م

 های جانشین:مشکالت فرم

 حل مسئله  شود ولی آزمودنی سب  کلی آزمون را به یاد دارد )مخصوصا درهای قبلی حذف میثر انتقالی یادآوری باسخا -

 ،ها، نوع محتواتعداد مادهاز نظر نه ) ایمعادلند  گریکدیدو فرم آزمون واقعا با  ایکه آ است مسئله نیمشخص کردن ا  مشکل، نیترمهم -

  های یکسانی داشته باشندویژ ی اجرا وهیش و چهارچو 

وا ، فشار روانی و ... متفاوت مدت مثل سطح خلق، خکوتاههای که عملکرد آزمودنی به دلیل نوسانفاصله زمانی میان دو اجرا، طوری  -

 .شودمی

زبینی باو سنجش اثرات ی  برنامه درمانی، های غیر از تعیین اعتبار است، مثل های جانشین برای هدفاستفاده از فرم ،هایکی از امتیاز

 تغییرات بیمار در طول زمان. 
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 : ضریب آلفاکردن و  مهیدو ن اعتبار همسانی درونی/ ج(

 کنند. یم میتقس مهیزوج و فرد به دو نهای برسشبرحسب  دتاعمدر این روش آزمون را 

 .دارد یادیز یهااست که نوسان یصفت ای یژ یاعتبار و نییتع وهیش نیبهتراین روش، 

 .دخالت ندارد آناثر زمان در  ،ییبازآزما یهاروش برخالف

تراکمی  رم شدن، خستگی و مالل،که تاثیرشان بر عملکرد آزمودنی در نیمه اول و دوم آزمون تفاوت مشکل این روش: به علت اثرات 

 دارد، نامناسب است.

  :یگذارنمره بین اعتبارد( 

 شود. شود و میزان توافق آنها بررسی میمی ذاری نجو توسط دو ارزیا  جدا انه نمرههای به دست آمده از ی  درماای از باسخمجموعه

   ذاری وجود دارد. یر تفاوت در نمره یر و سهلبین ارزیابان سخت یی،توانا یهاآزمون یو برخ یفرافکن یهادر روش

 . دارد یبستگ رود،یآن به کار م یکه آزمون برا ییهاو هدف یری مورد اندازه ریمتغ تینوع اعتبار به ماه نیبهتر

 .تر استکردن مناسب مهیروش دو نیر، بذنوسان اریبس یرهایمتغ یبرا یی وبازآزماروش ، ادیباثبات ز یرهایمتغ یبرا ✓

 تر اعتبار بیشتری دارد.های کوتاهتر از آزمونهای طوالنیآزمون ✓

 ای اعتبار کمتری دارد.  زینهغلط در مقایسه با چند- ذارد، باسخ درستها نیز تاثیر میالگوی باسخ ✓

 های آن.آزمونتا نمره هری  از خردهنمره کلی هر آزمون از اعتبار بسیار باالتری برخوردار است  ✓

به دست  هاییتوانا ای داریصفات با یبرآورد را از اعتبار واقع نیشتریکردن ب میروش دو ن وبرآورد  نیکمتر نیجانش یهافرم روش ✓

 . دهدیم

 

 روایی (validity) 

همان چیزی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است. به  آزمون یعنیروایی ترین نکته در ساختن آزمون، روایی آن است. مهم

 سنجد.  یری کند را میعبارت دیگر روایی آنچه آزمون باید به دقت اندازه

 ی از اعتبار شرط الزم برا یتن سطح مناسبداش .ستیحالت صادا ن نیاما عکس ا ،معتبر باشد ییممکن است بدون داشتن روا آزمون

 .است ییروا

 .است یشده و مستقل خارجمشاهده یدادهایرو یآزمون و برخ نیمستلزم وجود رابطه ب یینوع برآورد روا هر

 روایی محتوا، روایی مالکی، روایی سازه.  سه روش اصلی تعیین روایی عبارتند از:

 الف( روایی محتوا: 

  یری.روایی محتوا یعنی معرف بودن و مناسب بودن ابزار سنجش با سازه مورد اندازه

 .درست تحت بوشش قرار دهد یهارا به نسبت ییمحتوا نهیزم یاصل یهاهمه جنبه دیباال است، با ییمحتوا ییروا یکه دارا یآزمون

که  یمتخصصان مربوط است، در حال یبه داور ییمحتوا ییروا .ستندیارتباط دارد اما مترادف ن ییمحتوا ییبا روا یاتا اندازه یصور ییروا

جریان اجرای آزمون موضوع اصلی در روایی صوری برقراری رابطه با آزمودنی در . دارد یبستگ شوند انشیآزما یبه داور یصور ییروا

 شود. ها از مسایل کالمی مرتبط با ماشین آالت استفاده میاست )مثال: برای مکانی 
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 بین(: )روایی تجربی یا پیش روایی مالکی ب(

 های آزمون با مقیاس خارجی )که رابطه نظری دارند  روایی مالکی یعنی مقایسه نمره

 کنند.بین تقسیم میروایی بیش روایی مالکی را اغلب به روایی همزمان و

  یرد.هایی که تقریبا همزمان با اجرای آزمون انجام می یریروایی همزمان: اندازه

انتخا   جهتهایی برای آزمونآید )دست میهای آزمون به ههای خارجی که مدتی بس از مشخص شدن نمر یریبین: اندازهروایی بیش

 رود .بندی کارکنان به کار میو طبقه

 تیکه در موقع هاییریبا متغ آزمون  زارش شده یکه در راهنما ییهامالکترکیب یا تلفیق :  Synthetic Validityی )بیترک ییروا

 .رو خواهند شدبا آنها روبه یسازمان ای ینیبال

با  سهیاستعداد در مقا ایهوش  یهاآزمون سطح نسبی روایی هم به کیفیت ساخت آزمون و هم به متغیر مورد بررسی بستگی دارد.

  ذارد.متغیرهایی است که بر هوش اثر می زیرا تعداد متغیرهای موثر بر شخصیت بیش ازدارند  یباالتر ییروا بیضر ت،یشخص

 مشکالت روایی مالکی:

 .است یقبول و عملقابل ف،یمورد توافق، قابل تعر یمالک خارج  ی افتنی، یمالک ییعمده روا مشکل -

 .  ذاردیم ریفرد تأث یآزمون بر عملکرد بعد جیاز نتا یکه آ اه یمواردمالک«:  ی»ناخالص ایمالک  اسیمق یرعمدیغ  یریسو  -

 روایی سازه:  ج(

 کند.نظر تا چه اندازه ی  سازه یا ویژ ی نظری را ارزیابی میسازه یعنی آزمون موردروایی 

 ها برای برای تعیین روایی سازه:انواع روش

 های آزمایشی یا درمانی  یری اثر مداخلهاندازه -

 .شودیم دهینام یعامل ییروا در این صورتکه ، یعامل لیروش تحل -

 . با نمره کل آزمون یاختصاص یهاخرده آزمون یاز راه محاسبه همبستگ یوندر یهمسان زانیبرآورد م -

نامشابه  که با آن متغیرهاییو با باشد )روایی همگرا  همبسته یا با آنها مشابه است همگرا  یکه از لحاظ نظر ییرهایآزمون با متغ -

 . )روایی افتراقی  داشته باشد نییبا یاست، همبستگ

 شود، با روایی افتراقی و همگرا رابطه دارد.شناسایی طبقات  ونا ون معلوم می اختصاصی بودن ابزار سنجش که دردرجه حساسیت و 

 های درست. اختصاصی بودن یعنی درست نسبی منفی که ابزار شناسایی کرده است. های درستیحساسیت یعنی درصد مثبت

هایی از ها را باید طبقهرود. همه انواع رواییسازی به شمار میترین رویکرد به آزمونبیچیدهروایی سازه نیرومندترین و از بسیاری جهات 

 روایی سازه تلقی کرد.

 روایی در کار بالینی: 

 دهد.تاثیر قرار میهای  ونا ونی نتایج آن را تحتتواند دارای روایی به معنای مطلق آن باشد زیرا در عمل متغیری  آزمون هر ز نمی

 (: Incremental Validityروایی افزایشی )

توانایی فراهم کردن اطالعاتی فراتر از یابد )افزایش می هاشوند دقت آنهایی که بکار بسته میها با افزایش منابع دادهدر بعضی آزمون

  یرد.اثربخشی مورد ارزشیابی قرار می -هزینهروایی افزایشی در ارتباط با  قبل .
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های فرافکن اغلب به روایی که افزودن آزموندر حالی شود،ای همواره موجب افزایش روایی میهای زمینهبه داده MMPIافزودن نتایج 

 افزایشی نیافزوده است.

ت یا رفتارهای کامال های معین موقعی که صفااند، آزمونهای کلی شخصیت معطوف بودههای بیشین بر توصیفچون بیشتر بژوهش

 دهند.روایی افزایشی بیشتری را نشان میکنند، بینی مییژه را بیشو

 (: Conceptual Validityروایی مفهومی )

ها برای های حاصل از آزمودن فرضیهها و ترکیب دادهها، آزمودن فرضیهتوانایی متخصص بالینی درساختن فرضیهروایی مفهومی یعنی 

 )توجه به تاریخچه زند ی و رفتارهای یگانه افراد . آزمودنیری یکپارچه و جامع از ترسیم تصوی

 .دیازمایها را بسازه نیخاص روابط ب یهاهیتا فرض کوشدیم زیسازه ن ییروا رایوجود دارد ز یادیز یهاو سازه شباهت یمفهوم ییروا نیب

. برخالف دهدیربط م یها به خود آزمون آنها را به آزمودنمربوط ساختن سازه یها دارد اما به جابر آزمودن سازه یسع زین یمفهوم ییروا

 .آوردیبه وجود م یینها جیها را به عنوان نتاسازه یمفهوم ییروا شود،یشده آغاز منیتدوشیاز ب  یهاسازه که با سازه ییروا

 قضاوت بالینی 

ای دقیق کوشد تا با استفاده از منابع موجود، درمانجو را به  ونهصی از ادراک است که در آن متخصص بالینی میقضاوت بالینی نوع خا

 توصیف کند که مشتمل است بر:

  زارش روانشناختی-4 ،بینی بالینی در مقابل آماری یا تجربیبیش -3  ،دقت بالینی -2 ،ها ردآوری داده-1

 ها:جمع آوری و ترکیب داده

-باسخ گرید عنصر. ارتباط و تفاهم با درمانجو است نهیسطح به یبرقرارمنابع موجود، ها از داده یعناصر در  ردآور نیتریاز اساس یکی

 .هاستباسخ نیبه ا ینیبال یدرمانجو و واکنش روانشناس یها

و  اریهش یوانمودها ایشب قبل و...   یخوابکم ،آوراسترس ی  روز ذرا ) یهاتیمانند وضع یممکن است به سبب عوامل یآزمودن باسخ

  اشد.او نب یمعرف باسخ واقع ار،یناهش

 : ینیبال قضاوت صحت

های تخصصی های نسبی آموزشها را تصحیح کرد و امتیازدهند، چگونه باید آنمتخصصان بالینی باید بدانند خطاها چگونه رخ می

 کدامند.

 منابع احتمالی عدم دقت در قضاوت بالینی: 

 .آورندیرا به حسا  نم دهدیرخ م یدر جامعه کلی خاص صیتشخ ایکه رفتار، صفت  یزانیم ای هیبا زانیاغلب م ینیمتخصصان بال -

 کنند.می افتی)بسخوراند  در دب یف کمتر خود یهایهدرباره توص شانینسب یهاتیموفق ایها در مورد قضاوت -

 شوندیم یتر تلقمهم ندیآیکه بعدها به دست م یها، اغلب نسبت به اطالعاتداده یآورجمع ندیاطالعات از قبل به دست آمده در فرآ -

کوشند تا مراجع را متقاعد سازند آنگاه می ،کنندسازترین موارد هنگامی است که متخصصان بالینی رفتار ی  مراجع را تفسیر می)مشکل

 تفسیرشان درست است . که 

از اندازه دارند و قبل از به دست آمدن  شیب نانیاطم شانیها: اشخاص نسبت به قضاوت Hindsight bias) منظربس یریسو  -

 . کنندیبرآورد مشیب دانند،یم کنندیآنچه را که فکر م ،جینتا

یکسان نیست، قدرت درک بعضی از افراد به مراتب بیشتر از چند دقت دو نفر  دهد که هرمورد دقت ادراک شخص نشان می بژوهش در

 یابد.مینان نسبت به دقت قضاوت کاهش میبه طور متناقض با افزایش دانش و تجربه معموال میزان اط افراد دیگر است.
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 بینی بالینی در مقابل آماری یا تجربی:پیش

های شخصی وی بینی یری خود روانشناس بالینی در مقایسه با بیشفرآیند تصمیمهای تجربی مبتنی بر بینی براساس فرمولحتی بیش

 نشده .ت )کاهش اثر خطاهای کنترلاز روایی بیشتری برخوردار اس

 برخالف حمایت تجربی از رویکرد آماری، رویکرد بالینی مزایایی دارد:

  یری آماری نیستنداندازه هایی که قابلمخصوصا در حوزه یری تر برای یکپارچه کردن اطاالعات و نتیجهدرک عمیق -

- یری فردی به جای تصمیمرویدادهای استثنایی با وقوع اندک که هیچ فرمول آماری برای تبیین این رویدادها وجود ندارد )تصمیم -

  یری نهادی .

 رویکرد آماری مستلزم این است که جهان بایا و ایستا باشد. -

 گزارش روانشناختی:

های متخصص ها، و توصیه یریارتباط روشن تفسیرها، نتیجه زند.تمامی منابع اطالعات را به یکدیگر بیوند می زارش روانشناختی، 

 بالینی باید محور اصلی  زارش را تشکیل دهد.

  مراحل سنجش بالینی 

 

 ارزشیابی پرسش ارجاعی:  -1

هایی که از لذا روانشناسان بالینی وظیفه دارند ماهیت سوال .ناکافی مساله مربوط استهای عملی ارزشیابی به توضیح بیشتر محدودیت

 شود را روشن کنند.ها برسیده میآن

ها و انتظارات موقعیت ارجاعی های عمومی برای روانشناسان بالینی آن است که با واژ ان الگوی مفهومی، بویاییترین صالحیتاز مهم

 آشنا باشند.

 کسب اطالعات درباره محتوای مشکل: -2

های عملیاتی ها، تعریفراهنمای آزمون درنظر  رفته شود: این مواردها باید برای بررسی ماهیت مشکل، بسند ی و کاربردبذیری آزمون

 ربخشی آزمون. ها، مناسب بودن آزمون برای فرد، کارایی و اثمشکالت، اطالعات عمیق در مورد متغیرها، بررسی دقت نسبی آزمون

  ها:آوری دادهجمع -3

-حال درمانجو برای بیشاهمیت شرح در بسیاری از موارد، .رفتاری و مصاحبه است حال، مشاهداتها، شرحهای آزمونها شامل نمرهداده

 ها بیشتر است.  های آزمونبینی و سنجش جدی بودن وضعیت او حتی از نمره

  ها:تفسیر داده-4

های و توصیه ،هیآ شناسی، بیشحال، مالحظات مربوط به سبب نهایی سنجش باید به توصیف سطح کارکرد درمانجو در زماننتیجه 

 درمانی بیانجامد.

ساز، های اولیه، زمینهکننده )علتو در عوض باید تاثیر عوامل تعاملهای ساده برهیز کرد شناختی باید از فرمولدر توصیف سبب

 کننده  را مرکز توجه قرار داد.تآشکارساز، تقوی

که در آن متخصص بالینی به ارزیابی الگوهای تعامل، شود، ارزشیابی می "نگردید اه نظام"شناسی، شخص از در توصیف کامل سبب

 . بردازدهای بسخوراند اطالعات چرخشی میتاثیرهای متقابل دوطرفه، ویژ ی
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 مرحله تفسیر عبارتند از: ۷

 شود.های اولیه: این مرحله با برسش ارجاعی آغاز میآوری داده  جمع1

 کند.های  ونا ون در مورد درمانجو که نقش تلخیص و توضیح اطالعات را ایفا میها: استنباط  تدوین استنباط2

 ها: افزایش تدریجی نیرومندی روایی ی  استنباط.  رد، بذیرش یا تغییر استنباط3

 رود. نظرهای کلی میهای خاص به سمت اظهارردن فرضیه: از استنباط  تدوین و یکپارچه ک4

 یکپارچه شخص در مقایسه با مرحله قبل  الگوهای بویای شخص: درک جامع و ۵

   متغیرهای موقعیتی: قرار دادن شخص در بافت موقعیتی۶

 ی.  یری شامل تعامل متغیرهای شخصی و محیطترین عنصر تصمیمبینی رفتار: مهم  بیش۷

 مالک زیر تالش کنند: 4های روانی باید برای تحقق توصیف

تشخیصی  آید یا نه؟ )توافق بینبندی به دست میمتخصصان دیگر همان توصیف یا طبقهآزمایش توسط    اعتبار یا بایایی: آیا با تکرار1

 تشخیصی انجامد یا نه؟ )توافق درونهای مختلف به نتیجه یکسان میو همچنین تکرار ی  آزمایش توسط ی  متخصص در زمان

بندی چنان وسعتی داشته باشد که  ستره وسیعی از افراد را در بر یرد و در عین حال به اندازه    سترد ی توصیف دقیق: هر طبقه2

 کافی اخص باشد که اطالعات سودمندی را در مورد افراد بدهد.

 بندی به یکدیگر شباهت دارند.نظر متغیرهای خارج از نظام طبقه ه ازبندی تا چه انداز روایی توصیفی: افراد مورد طبقه3

 بینی کرد؟ها، نتایج آینده را بیشتوان براساس استنباطبینی: با چه سطح اطمینانی می روایی بیش4
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 ینیسنجش بالبافت  -دوم فصل

 های ارجاعیانواع موقعیت 

ترین بافت آن درک روشنی بالینی از برسش ارجاعی در  ستردهترین منابع اشتباه در تفسیر آزمون این است که متخصص یکی از فراوان

 کند. را به صورت ی  سوال کلی مطرح می یکی از دالیل این خطا خود منبع ارجاع است که درخواست سنجش روانشناختی .ندارد

 ست به کشف این نکته منجر شود که سنجش با استفاده از آزمون ضروری نیست.  اهی بررسی دقیق انگیزه اصلی ارجاع ممکن ا

 موقعیت روانپزشکی:

نقش روانپزش  در طی   یرد.درمانگر یا بزش   صورت میهای مختلف مدیر، روان)در نقش ها معموال از جانب روانپزش این ارجاع

 های اولیه است. او، مدریت بحران با حفظ مسئولیت ها تغییر کرده است و اکنون یکی از نقش های مهمسال

 موقعیت پزشک عمومی:

های به طور کلی بیماری شان نقش دارند.مهمی در بیماری روانشناختیشوند، عناصر ی که توسط بزش  معاینه میتقریبا دو سوم بیماران

 نقش داشته باشد.  تواند در بهبودی عامل دیگرعامل میید ی به هر ی  از این دو اند و رسجسمانی و روانشناختی در هم تنیده

دهی فضایی و...  مغز تر )حافظه، استدالل انتزاعی، سازمانسنتی به وضعیت روانشناختی کارکردهای عالیشناختی: به طور بیروان

های احتمالی مغز را بر اثر نابهنجاری شناسانبیکند، در صورتی که روانمند هستند. بزشکان چگونگی کارکرد مغز را ارزیابی میعالقه

عصبی شخص که موجب مشکالت رفتاری او شده با آسیب مغزی -آیا اختالل روانیدهند )کیفیت عملکرد شخص مورد ارزیابی قرار می

  ارتباط دارد یا نه؟

استرسی شدید نسبت به عمل جراحی را ممکن است بزش  از روانشناس بخواهد که با ارزیابی بیش از جراحی احتمال بروز واکنش 

 مورد سنجش قرار دهد.

 مند باشد.سرانجام اینکه بزش  اطفال ممکن است به کشف عالیم اولیه اختالل روانی عالقه

 بافت قانونی:

قیف عبارتند از مسایل مربوط به قیومیت کودک، صالحیت شخص برای وا ذاری دارایی، تو ترین موارد استفاده از روانشناسیبیش

مواردی از قبیل سنجش توانایی فرد برای تحمل روانشناسان بیشتر در از  شده.ای واردههای مرتبط با آسیبنوجوانان و دادخواست

 شود.یری جنایی و نقص عقلی استفاده میبذمسئولیتمحاکمه شدن، میزان 

 بینی خطرناک بودن. تمارض و بیش بالقوه مشکل آفرین وجود دارد: دو زمینه در ارزیابی دیوانگی و ارزیابی صالحیت

برای این  که توانایی همکاری معنادار با وکیل، درک هدف محاکمه و درک معنی تنبیهات را دارد یا خیر. است به این معنی صالحیت 

-های مسئولیت ارزیابی صالحیت استند، مقیاس آرتور،اند: ابزار سنجش صالحیت م تعریف شدههای سنجش اختصاصی منظور ابزار

 بذیری جنایی راجرز 

دیوانه قلمداد شدن فرد براساس قانون م  ناتان: ا ر افراد از ماهیت و وسعت اعمالشان آ اهی نداشته باشند و نتوانند تشخیص دهند که 

 اند براساس هنجارهای اجتماعی بوده است مسئول نیستند.آنچه انجام داده

ازآن جایی که رفتار واقعا خشن یا خودتخریبی، رفتار نسبتا نامعقول )با میزان بایه بایین  است، هر ، بیش بینی خطرناک بودن در مورد

 مالک برشی به طور معمول تعداد زیادی از مثبتهای کاذ  را موجب می شود )افرادی که به طور غلط خطرناک شناخته می شوند 

  یرد.قیومیت کودک مورد استفاده قرار می یروان یابیارز یبرا نیکلیبر یادراک یها اسیمق
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 :علمی/تحصیلیبافت 

دارند یا در نظام مدرسه الزم است در کالس یا طبقه خاصی جا  تی در نظام آموزشیشود کودکانی را که مشکالاز روانشناسان خواسته می

  شوند، مورد سنجش قرار دهند.داده 

 ری فردی است. سنجش فردی باید با سنجش تر از بسیاری از جهات مخالف با سنت آزمونمشاهده کودک در ی  بافت  سترده

 کالسی یا خانواد ی ترکیب شود تا اطالعات جامع و مفیدی به دست دهد. 

 .های او نیز متمرکز باشدهای کودک بر تواناییشود باید عالوه بر ضعفهر  زارشی که برای بافت آموزشی نوشته می

  مرحله صورت  یرد: سنجش کودکان باید در دو

 ماهیت و کیفیت محیط یاد یری: نشان دهد حتی با آموزش مناسب نیز یاد یری کافی نداشته است.سنجش  -

 هر اختاللی که یاد یری را مختل کرده است.: سنجش های جامعای از سنجشاجرای مجموعه -

 :کلینیک روانشناختی

های روانی کنند و در جستجوی تسکین دادن آشفتگیکنند خودشان مراجعه میی که به درمانگاه روانی مراجع میبیشترین افراد

 شوند.د که توسط دیگران ارجاع داده میهستند. موارد دیگر کودکان و کسانی هستن

ترین محدوده آن وظیفه متخصص بالینی است. بنابراین، روانشناسان باید ارجاعی و فهم اساس ارجاع در وسیعتوجه به فراسوی برسش 

 دهند آ اهی روشن بدست آورند.ه از اطالعاتی که به منبع ارجاعی ارائه میدرباره چگونگی استفاد

 مالحظات اخالقی سنجش 

 ای: ایجاد رابطه حرفه

شود: نوع و اطالعاتی که به درمانجو داده می مورد بحث قرار  یرد و در مورد آن توافق حاصل شود.باید ماهیت، هدف و شرایط رابطه 

 ها، ماهیت و حدود محرمانه بودن مطالب، الزامات مالی و...جانشین، جزییات مربوط به قرار مالقاتهای طول مدت سنجش، رویه

 اعمال روانشناس که بر کیفیت رابطه و نتایج سنجش موثر است:

 واحد هوشبهر در وکسلر 13تقویت کالمی و  فت و  وی دوستانه: باعث افزایش  -

 واحد هوشبهر 4ش آزماینده برای کودک آشنا باشد: باعث افزای -

 نظرهای فرهنگی مناسببسخوراند فرهنگی مناسب: اظهار -

  یرد.کالمی جزیی صورت میهای غیرهای آن از طریق رفتارانتظارات آزماینده: مکانیزم -

 ویژه برای سنجش میزان انگیزش مراجع و سطح کلی اضطرا  ویوضعیت نسبی هیجانی مراجع: به -

های مبهم او را در جهت مطلو  ع بیشتر باشد، احتمال اینکه باسخمراجع: هرچه عالقه آزماینده به مراجمیزان عالقه آزماینده به  -

 شود.ارزیابی کند بیشتر می

 :رضایت آگاهانه موضوعات مربوط به

های زند ی احساسات و واقعیتخواهد دیگران را در افکار،  یری درباره اینکه تا چه اندازه میحریم دیگران یعنی حق فرد برای تصمیم

 خویش شری  کند.

های به دست آمده و کاربردهای بلکه ضرورت تفاهم در مورد انواع داده ،رضایت آ اهانه نه تنها مستلزم تفاهم درباره منطق آزمودن است

 شود.ها را نیز شامل میاحتمالی این داده
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 ایراد گریزی: 

مصداا  یهنگام ژهیبه و م مواجه شدن مراجعان با آزمون یا موقعیت آزمون، بروز می کند. های منفی واقعی است که هنگاشامل احساس

 .شندیندیدرباره آنها ب ستندین لیصحبت کنند که ما یتا در مورد اطالعات شودیکه از مراجعان خواسته م کندیم دایب 

 زنی و محدودیت آزادی:برچسب

 انتظاری است که با ی  برچسب خاص ارتباط دارد.بخش مبتنی بر نقش مورد کام ویی خودبیش

 شوند.غ اجتماعی از نظر اجتماعی طرد میداغ اجتماعی: افراد به علت دا

 ای برای معذوریت یا انکار مسئولیت در قبال رفتار. های تشخیصی به عنوان وسیلهها: استفاده از برچسبخودبذیرند ی برچسب

شد، فت و خالقیت فرد یا ی  نظام. به بیانی دیگر آنچه در  ذشته ساز ارانه در نظر  رفته میالزم: محدود کردن بیشرمحدودیت غیر

 ممکن است در آینده ساز ارانه تلقی نشود.

 ابزارهای سنجش: در کاربرد های الزم صالحیت

 های آموزشی مناسب را  ذرانده باشد. های روانی باید دورهآزماینده برای اجرا و تفسیر درست آزمون

 اند.ها را فقط برای اهدافی به کار برند که بدان منظور ساخته شدهباید آزمون

 تفسیر نتایج آزمون و کاربرد آن: 

 مشکالتی که ممکن است در هنگام تفسیر نتایج آزمون رخ دهد: 

های مربوط نتایج آزمون های یگانه شخص همراه با جنبه رفتن ویژ یتفسیر نباید ی  روش ماشینی تلقی شود بلکه مستلزم در نظر 

 است.

 بین آزمودنی و  روه هنجاریابی شباهت کمی باشد.یکی از مشکالت این است که 

آزمونی که در ی  بافت یا جامعه مناسب است در بافت و جامعه دیگر مناسب  هنجارها و مواد آزمون بعد از مدتی منسوخ می شود.

 نیست.

ها، نتایج بژوهش باید به طور مستند نشان دهد که با اجرای کامپیوتری آزمون نمره آزمودنی تغییر در موارد اجرای کامپیوتری آزمون

 کند. نمی

 مسئولیت هر ونه تفسیر و توجیه درباره درمانجو بر عهده متخصص بالینی است.

 انتقال نتایج آزمون:

 کننده روشن و قابل فهم باشد.زبانی ارائه شود که برای دریافت بسخوراند نتایج آزمون باید به

آزمایی و باسخ هیجانی ت عمومی، دانش نسبی در مورد روان کننده مانند سطح تحصیالهای فرد دریافتبرای ارائه بسخوراند باید ویژ ی

 احتمالی وی به اطالعات، در نظر  رفته شود.

 : های آزمونانتشار دادهحرمانه بودن آزمون و توجه به م

معموال منبع شده توسط مراجع )ها افراد تعیینتن ها بیشترین تالش خود را بکار بندد.روانشناس باید در راه حفظ و نگهداری آزمون

 ق مشاهده نتایج را دارند. ح  ارجاعی و خود مراجع
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 سوگیری آزمون و کاربرد آن برای گروه اقلیت: 

- یری عوامل معین )مانند استعداد تحصیلی، هوش و آسیب روانی  در میان افراد یا  روهدار در اندازهسو یری آزمون: وجود خطای نظام

 های خاص. 

  به  ونه معناداری باالتر است. MMPIآزمون   F ،8 ،۹های بوست در مقایسه با سفیدبوستان در مقیاسهای افراد سیاهنمره

 نه نشانه بوست باشد، آشنایی با فرهنگ طبقه متوسط سفیدممکن است نشانگر فقدان   روه اقلیت در آزمون هوش های باییننمره

شتند با همدیگر هایی که بایگاه اجتماعی اقتصادی یکسان داها، آفریقایی و اروباییکه آمریکاییهنگامی های ذهنی ویژه آنها.توانایی

 ها مشابه بود. مقایسه شدند، هوش آن

 ها که متناسب با  روه اقلیت طراح شده است:از جمله آزمون

   نگی تلیآزمون چ) وبا توازن متقابل دو کلی هوش آزمون  -

  ویلیامز  توسط Black intelligence test cultural homogeneity-BITCH) یفرهنگ یبا همسان اهپوستانیهوش س آزمون  -

  K-ABC)کودکان  یمجموعه سنجش کافمن برا -

شنوایی و عملکرد حرکتی ،  )سنجش بینایی، یاز بزشک یشامل عناصر:  SOMPA) یو چندفرهنگ انهی راسنجش کثرت نظامروش 

 های فرهنگی آن با متوسط نمره  روه های آزمون ی  فرد و مقایسه)ارزیابی نمره یی راو کثرت  WISC-R)استفاده از  اجتماعی نظام

 :شده است شنهادیحل ب سه راه هاتیآزمون در مورد اقل یر یاز سو  یر یجلو  یبرا

  :نشزی  یابزارهاکاربرد اصالح   1

آمریکاییان های آینده بینی عملکردبیش های کمی است. بنابراینی کالمی بیش از مهارتهاتبار در مهارترشد دانش آموزان آفریقایی

 های ریاضی آنان در این آزمون است.تر از نمرهاحتماال دقیق SATها در آزمون های کالمی آنآفریقایی تبار در دانشگاه، از روی نمره

 ی: ابیمتفاوت ارز یهامالک نیتدو  2

 . بنابراین، است نییبا هاتیباال اما در مورد اقل هاتیاقلریکالسان در مورد غ معلمان و هم یبندبا درجه  WISC-R یهانمره یهمبستگ

)معدل درسی شاخص  ستیها مناسب نتیاقل یبرا یلیتحص شرفتیهمکالسان به عنوان مالک ب  ایمعلمان  یهایبنداستفاده از درجه 

 تری است .مناسب

 ی: اجتماع یهاط یمح رییتغ  3

بلکه  ستیآزمون مربوط ن یریسو  به تیراقلیو غ  تیاقل یهاآزمون  روه یهامعتقدند که تفاوت نمره یاجتماع  رییحل تغراه طرفداران

  .کنندیبرابر را منعکس منا یهاو فرصت طیمح یاثرها

 های روانشناختی:انتخاب آزمون 

 موثر در انتخا  آزمون روانی:عوامل 

 سودبخش است. یباسخ دادن به برسش ارجاع  یاست که آزمون تا چه اندازه برا نیعامل در انتخا  آزمون ا  نیترمهم -

  اتیبا ادب یو ییو آشنا یرجحان شخص، تجربه ده،یکه  ذران یخاص ینوع دوره آموزش -

 از ابزارهای کامپیوتری . آزمون از نظر صرف وقت و هزینه دارای کارایی عملی باشد )مثال استفاده انتخا  بر این اساس که -

 یدارد. هدف اساس دیدرمان تأک یهاطرح جادیا یها براکاربست آزمون  یبر سودبخش یبژوهش در کاربرد سنجش روان یجار روند

 .را فراهم آورد یدرمان، اطالعات سودمند یابیاجرا و ارز ،یزیرآن است که در مورد برنامه یسنجش روان
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های آزمون را با تکیه بر قضاوت  ذشته، تجربه بالینی و زمینه نظری خود انجام سازی نمرهمعموال تفسیر و یکپارچهن بالینی متخصصا

 دهند. دو رویکرد اساسی برای ترکیب نتایج آزمون عبارت است از:می

 های ر رسیون چندمتغیری: از طریق همبستگی هر خرده آزمون با ی  مالک.معادله -

 .متغیری: تدوین ی  برش بهینه برای هر آزمون یا خرده آزمونهای برش چندنمره -

 

 :سنجش کامپیوتری 

 کاهش سو یری از جانب آزمایندهجویی در وقت، افزایش اعتبار بازآزمایی، هصرف مزایای این شکل سنجش عبارتند از:
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 مصاحبه سنجشی -فصل سوم

هدف معین دارد، توالی روشن  تفاوت مصاحبه با  فتگو این است کههاست. آوری دادههای جمعترین روشمصاحبه سنجشی یکی از مهم

 های معین و مربوط متمرکز است.بر موضوعدارد، 

 های کلی مصاحبه عبارتند از:هدف

موقعیت جاری، و های فردی مراجع، واکنش نسبت به آید )شامل: ویژ یهای دیگر بدست نمیآوری اطالعاتی که با روشجمع -

 مشاهده رفتاری 

 ایجاد رابطه -

 درک و شناخت بیشتر از مشکل -

 مشی و حمایت برای حل مشکلخط -

 دار نبودن آنهاست.دار یا ساختها ساختی  بعد اساسی مصاحبه

سنجد، به بهتر میبذیری، ایجاد ارتباط و تفاهم بیشتر، نحوه سازماندهی باسخ مراجع را نیافته: انعطافساخت مصاحبههای ویژ ی

 شان انتقاد وارد شده است.کند. ولی نسبت به اعتبار و رواییجزییات یگانه تاریخچه زند ی توجه می

 :تاریخچه و گسترش 

 توسعه اولیه:

 نخستین شکل کسب اطالعات، استفاده از مصاحبه بالینی بوده است. 

 بذیرتر شد.  رفت اما با تاثیر از روانکاوی انعطافانجام میمصاحبه در آغاز در چارچو  برسش و باسخ به شیوه بزشکی 

 بندی شد. مدار توسط آدولف مایر فرمولتر و هدفیافتهمعاینه وضعیت روانی ساخت

 های روانی استاندارد ابداع شدند. های بدون ساخت، آزموندر باسخ به اشکاالت مصاحبه

 : 1950و  1940های دهه توسعه در خالل سال

 های مختلفی شد. برخی نتایج مهم عبارت بودند از:اسایی و بررسی ابعاد مهم مصاحبه آغاز شد که منجر به بژوهششن

سازی، تفسیر و کند. برعکس، سب  رهنمودی که با قانعتری در مراجع ایجاد میرهنمود تغییرات و خودکاوی مطلو روش بی -

 شودد حالت دفاعی در مراجع و مقاومت وی در بیان مشکالت منجر می ر همراه است، معموال به ایجاهای مصاحبهداوری 

نظر کنند؛ اما سطح همدلی صرفهای سطح باالتر، و تفسیرهای بیشتر ابراز میتر، فعالیت ران با تجربه، رفتار  رم و صمیمانهمصاحبه -

  ر، تفاوت چندانی ندارد.از میزان تجربه مصاحبه

 :1960های دهه توسعه در سال

 فردی مهم در ایجاد رابطه درمانی انجام  رفت. تاثیر عقاید راجرز درباره عوامل میانهای زیادی تحتبژوهش

  ر از مراجع تدوین کردند.  یری درک مصاحبهای برای اندازهتراکس و کارکاف بر اساس عقاید راجرز ی  مقیاس بنج درجه

 ذارند. این تاکید، هسته اصلی کنند ان همزمان بر هم تاثیر مینظام تعاملی و خودابقایی بود که در آن شرکت تاکید بر مصاحبه بعنوان

 درمانی شد.بندی خانوادهصورت

  یری سنجش رفتاری صورت  رفت. توسعه و شکل
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ا کودک را بیشتر با اهداف درمانی به کار های مستقیم بشد، مصاحبهسنجش و ارزیابی کودک عمدتاً از طریق مصاحبه با والدین انجام می

رتر آشکامکیدن شست  ولی کودکان مشکالت نامادران بیشتر ممکن است رفتار آشکار را  زارش کنند )بردند تا اهداف سنجشی. می

 کنند.ها  را  زارش می)ترس

 :1970های دهه توسعه سال

های موازی مستقیم از کودک، تاکید بیشتر بر تشخیص افتراقی و تدوین فرم دار بود.  رایش به برسشتاکید فزاینده بر مصاحبه ساختار

 دار برای والدین و کودک ایجاد شد. مصاحبه ساخت

  رفت و تمرکز روی فرایندهای تعاملی بود. درمانی ساخت مصاحبه رسمی مورد تاکید قرار نمیدر خانواده

،  S) ، حس کردن A) ، عاطفه B) مطرح کرد. در این رویکرد رفتارها راBASIC-ID الزاروس، برای سنجش کامل فردی رویکرد 

 شود. بررسی می  D) ، و نیاز به مداخله دارویی I) فردی، روابط میان C) ، شناخت I) تصویرسازی ذهنی

های فناوری رایانه و آموزش مهارتای، کاربرد نامههای زند یمورد توجه قرار  رفتند: داده ۷۰های دهه موضوعات دیگر که در سال

 بینی رفتار بعدی و استنباط صفات فعلی. ای برای بیشنامهویژه برای یکپارچه کردن اطالعات زند ی ر بهمصاحبه

 :1980های دهه توسعه در سال

 DSMتدوین ابزارهای مختلف با اقتباس از 

 شدند و تمایز بین آزمون و مصاحبه چندان مشخص نبود. دار میای ساختارها به طور فزایندهمصاحبه

 ای آغاز شده بود.های رایانهاستفاده از برنامه

 بر تاثیر فرهنگ و جنسیت بر سنجش تاکید شد. 

 و بعد از آن: 1990های دهه سال

 دو ویژ ی معرف این دوران عبارت بود از: 

  مورد نیاز با صرف کمترین زمان  بروراندن اطالعاتکارآیی )-مراقبت بهداشتی هدایت شده: تاکید بر هزینه

 ها تا چه اندازه معرف اظهارات ظاهری در برابر شرح حال واقعی است. شده: دادههای سرکو روایی حافظه

 مسایل مربوط به اعتبار و روایی 

 شود.ها معموال با  توافق ارزیابان سنجیده میاعتبار مصاحبه

 یابد.های محدودتری را مورد سنجش قرار دهد، اعتبار افزایش می ر حوزههرچه مصاحبه

 بذیری ندارند.دار اعتبار بیشتری دارند ولی انعطافهای ساختمصاحبه

های کنندهفات شخصیتی مراجعان به جای تعیینهای بارز مانند سطح تحصیالت، قیافه ظاهری و تأکید بر صهای اولیه و ویژ یبرداشت

 موقعیتی برای تعیین رفتار مراجعان ممکن است روایی مصاحبه را کم کند.

ها که به ظاهر با آن ارتباط دارند )برای  بندی سایر ویژ ی ر به ایجاد ی  برداشت کلی از شخص و طبقهای:  رایش مصاحبهاثر هاله

 ترند .، سالممثال اینکه مراجعان  رم و صمیمی

 اش اطالعاتی را بدست آورد.کننده در جهت تایید استنباط اولیهمصاحبه سو یری تاکیدی:
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را  هایشانشوند ان نیز ممکن است باسخهای ادراکی و تعاملی  مصاحبه ران )سو یریهای مصاحبهها و سو یریعالوه بر تحریف

 های حساس مانند رفتار جنسی.تحریف کند، به ویژه در زمینه

  هامحدودیتمحاسن و 

 محاسن:

 دهند.و بامعناتر قرار میتر ها را در بافتی  ستردهها نتایج آزمونمصاحبه

دکشی، موفقیت بینی خطر خوشود، مانند بیشبعدی استفاده می بینی رفتارهایها برای بیشای حاصل از مصاحبهاز اطالعات زند ینامه

 های خاص.آ هی اختاللدر مشاغل خاص و بیش

 های استاندارد است.زیت آنها نسبت به آزمونترین مدار، اغلب مهمساختهای بدون ساخت و نیمهبذیری ذاتی مصاحبهانعطاف

  یری نیست  تر است )فرصت برای آزمونها و ابزارهای غربال کردن سریع مناسبهای بحرانی استفاده از مصاحبهدر موقعیت

 کنند. ری فرصت الزم را فراهم میدکاوشها برای برقراری تفاهم و خومصاحبه

 ها:محدودیت

ای، سو یری تأیید  ر است که از فرایندهای ادراکی و تعاملی مانند اثر هالههای بدون ساخت سو یری مصاحبهبزر ترین اشکال مصاحبه

 شوند.و اثر تقدم ناشی می

ها )واریانس مالک  آمده )واریانس اطالعات  و تغییربذیری مالکبذیری اطالعات بدست تغییر علت اصلی عدم توافق برای تشخیص،

 است. 

 هزینه باالیی دارد.   ران کارآزموده استفاده از مصاحبه

 دار و بدون ساخت:های ساختمقایسه مصاحبه 

 بذیر هستند. سنجی بیشتری دارند و تعمیمدار دقت روانهای ساختمصاحبه

 ها می شود. دار باعث کاهش از دست رفتن اطالعات یا نادیده  رفتن نشانههای ساختجامع بودن مصاحبه

  یر بودن آنهاست.دار وقتهای ساختی  مشکل کاربرد مصاحبه

  یرند.های شخصی را نادیده میدار خصوصیات فردی و غنای ویژ یهای ساختمصاحبه

 است.بذیر دار برقراری تفاهم کمتر امکانهای ساختدر مصاحبه

 )مصاحبه سنجشی و تاریخچه موردی )شرح حال 

 مالحظات کلی:

رسمی و اکتشافی: اهداف مصاحبه تشخیصی رسیدن به ی  تشخیص خاص و معموال مبتنی مصاحبه غیروجه تمیز مصاحبه تشخیصی با 

هایی تر به حوزهنیست و ممکن است بیش DSMهای غیر رسمی تشخیص رسمی مبتنی بر که هدف مصاحبهاست. درحالی  DSMبر 

 های خانواده یا ماهیت توانایی درمانجو متمرکز باشد. های اجتماعی، بویاییمانند سب  کنار آمدن، حمایت

های های خاصی از ارتباط اهمیت اساسی دارند. جنبههای نظری متفاوت، بر این نکته توافق دارند که جنبهمتخصصان با دید اه

 تری برای انتقال اطالعات باشد.قوی غیرکالمی ارتباط ممکن است روش
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 فنون مصاحبه:

، بیان خالصه، وارسی ها، وارسی، مواجهه، درک،  وش دادن فعال، انعکاس، بسخوراندفنون مصاحبه عبارتند از روشن کردن، تکرار  فته

 درمانی.سویه بست دوهای عینی و بنبازبینی ادراک، استفاده از مثال سازی،تصادفی، خودفاش

، بیان هدف مصاحبه، محیط مناسب، معرفی خودالزحمه که ممکن است توسط منشی صورت  یرد، سایر موارد )تهیه جز دریافت حقبه

 درمان  به عهده خود درمانگر است.  محرمانه بودن، تعیین نقش درمانجو و طول مدت

 رهنمود(:)بی های مستقیم )رهنمودی( در برابر غیرمستقیمشیوه

 روش مستقیم.←ا ر زمان محدود باشد

 دار.روش مستقیم و ساخت ←افراد مضطر  برای

 برسش و باسخ مستقیم.←مراجع مقاوم

 کند.ر، خودکاوشگری مراجع را تشویق میداروش کمتر ساخت

-های بیسب مل محور شاهای مراجعنیافته هستند. نظریهساخت های روانپویشیهای رفتاری اغلب ساخت دارند. مصاحبهمصاحبه

 رهنمود هستند. 

 توالی فنون مصاحبه:

 تر بپردازند.های مستقیمهای باز شروع کنند و سپس به طرح برسششود مصاحبه کنند ان با برسشتوصیه می

را  آنمان دهد و زدرک خود را سا ،یساختار خارج نیبا کمتر انیشود درمانجویباسخ آن است که سبب مباز یهامهم برسش تیمز  ی

 د.کنن انیب

 .ارتباط منجر شوندیکننده، مبهم و بخسته ،یتوانند به اطالعات طوالنیباسخ بالقوه مباز یهابرسش

 های مصاحبه رهنمودی: تکنیک

 کالمی تشویق جریان  فتگو )کالمی یا غیرتسهیل: تسهیل اظهارنظرها برای حفظ یا 

دهند چیزی را درباره موضوع مورد بحث های ظریف، نشان می یرد که مراجعان از طریق نشانهروشن کردن: زمانی مورد استفاده قرار می

 اند.بیان نکرده

 بیان همدالنه: تسهیل خودافشایی مراجع. 

-می وید دربرابر آنچه انجام خواهد، آنچه میهای موجود در اطالعات شامل آنچه هست دربرابر آنچه میمواجه کردن: مواجه با ناهمسانی

 تر. نکردنی با هدف بررسی اطالعات عمیقهای باور ر، داستاندهد، تفاوت ادراک شخص از خود و ادراک مصاحبه

 جامعیت: مرکز توجه اصلی مصاحبه سنجشی باید تعریف مشکل رفتاری و علل آن باشد.

دهد. همچنین ممکن است دفاعی را افزایش میرسد و حالت آمیز و انتقادی به نظر میهای »چرا«: برسش چرا تهمتاجتنا  از برسش

 شان جدا کنند.ها به تعقل بپردازند و خود را از هیجاناتآزمودنی

 شان آ اه باشند. ران باید از رفتارهای غیرکالمی خود و مراجعرفتارهای غیرکالمی: مصاحبه

 بندی کند.مطالب را خالصه راجع اطالع دهد ودقیقه قبل از بایان جلسه به م 1۰تا  ۵مصاحبه:  بندیجمع
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  وضعیت روانشناختی:معاینه 

 کند و مانند معاینه بزشکی بدنی است. های عمده کارکرد روانی را از لحاظ روانپزشکی بررسی میمعاینه وضعیت روانی سیستم

 تاکید بر معاینه وضعیت روانی. ←روانپزشکی

  یری. حالتاکید بر آزمون و شرح ←روانشناسی

وضعیت  کنند اما معاینهتر و معتبرتر بررسی میتر، عینیتر، عمیقهای روانی حوزهای مربوط به وضعیت روانی را دقیقبسیاری از آزمون

 دارتر است.ای نظامروانی شیوه

 مواردی که در معاینه وضعیت روانی بررسی می شود: 

 ظاهر کلی و رفتار -

 شود.رهنگی و موقعیت اجتماعی بررسی میارتباط با بافت فهای رفتاری را دارد که در نقش مشاهده

عادی، معلولیت ، بهداشت شخصی، مشخصه جسمانی غیرها،  فتارلباس، وضعیت اندامی، ژستشوند عبارتند از مواردی که بررسی می

 و توجه و ...  ای، تماس چشمی، سطح فعالیت، درجه همکاری، جذابیت ظاهری، دقتها، بیان چهرهها، شکل جسمی، تی 

 احساس )عاطفه و خلق( -

 شود. اجع که در جریان مصاحبه ابراز میخلق: هیجان بارز مر

 شود.ای و حرکات بدنی استنباط میاحساس: از محتوای  فتار، اظهارات چهره

 تناسب قضاوت کرد .توان برحسب عمق، شدت، تداوم و ها مربوط است )درباره نوع عاطفه میای از هیجانعاطفه: به  ستره

 ادراک -

 آیا خطاهای ادراکی یا توهم وجود دارد؟

 غزیم یهاشکار، در اشخاص مبتال به سندرمآ یدارید یهاتوهم .است زوفرنیمشخصه افراد اسک نیترعیشا یداریشن یهاوجود توهم

 تر است. یعشا یعضو

 تفکر -

 اقتصادی بررسی شود.-فرهنگ و بایگاه اجتماعیکارکرد هوشی: کارکرد هوشی باید در بافت تحصیالت، 

 یابیجهت -

 اند )زمان .درجه آ اهی افراد از اینکه چه کسی هستند )شخص ، در کجا هستند )مکان ، حوادث جاری یا  ذشته کی اتفاا افتاده

 . شودینشان داده م X3 با عالمت یو تیکند وضع یابیرا جهت  فیط سه نیتمام ا یا ر شخص

دهند )البته یم یکمتر رو یو شخص یمکان ی شتگ م .دهندیمان نشان مزرا در رابطه با  ی شتگنوع  م نیترفراوان ینیبال اتمشاهد

 .است  مینسبتا وخ ماریب تیوضع یشخص ژهیدهند به و یا ر رو

 .دارد یشتریرابطه ب یعضو یهابا اختالل ی شتگ م

 ها ارتباط دارد.)دریافت و بردازش اطالعات  آنیابی مراجعان با نظام حسی جهت
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 توجه و تمرکز حافظه، -

 شود.های اطالعات عمومی سنجیده میحافظه بلندمدت اغلب با برسش

 سنجند.میسلر بزر ساالن و کودکان وک و حافظه عددی یاطالعات عموم یهاحافظه درازمدت را با استفاده از خرده آزمون 

آزمون فراخنای  ←هایی راجع به وقایع اخیر سنجید )یا تکرار اعداد به طور مستقیم یا برعکس  توان با برسشمدت را میحافظه کوتاه

 در آزمون هوش وکسلر.  ارقام

افرادی که اشتغال ذهنی و اضطرا  دارند در شمارش سری اعداد هفت )شمردن مستقیم اعداد با هربار افزودن عدد هفت  و نیز در تکرار 

 شوند.اد و به ویژه تکرار وارونه اعداد دچار مشکل میمستقیم اعد

 قضاوتبینش و  -

ریزی ورد خود، ارزیابی خطرات و برنامهبینی در متوانایی بیش -ین رفتار بر دیگران استشامل توانایی تفسیر معنای رفتار خود و تاثیر ا

 برای آینده. 

 محتوی فکر -

 شود.شود. افکار به دو بخش محتوا و فرآیند تقسیم میافکارش تلقی میعنوان بازتابی از  فتار مراجع اغلب به 

 هامحتوای فکر: هذیان

 هدفهای بیهای نامربوط، صحبتفرآیندهای فکری: برش افکار، تداعی

 های مصاحبهتفسیر داده 

 کنند.مراجعان از آن استفاده میهای آزمایشی متناسب با مصاحبه ی  ابزار اولیه است که متخصصان برای ساختن فرضیه

 شده در فرآیند مصاحبه که با هدف برسش ارجاعی یکسان نیست نباید در  زارش  نجانده شود.های تاییدداده

 یافتههای بالینی ساختمصاحبه 

 تدوین شد. "تشخیصی بژوهشیهای مالک"های فاینر، با تغییر در مالکبود.  "های فاینرمالک" مدار،نخستین نظام تشخیص مالک

 های تشخیصی بژوهشی استوار بود.بر بایه مالک  SADS)های عاطفی و اسکیزوفرنی برنامه اختالل

سنجش انواع  مربوط بهترین اعتبار باالترین اعتبار مصاحبه ساختاریافته مربوط به سنجش کلی )وجود یا نبود آسیب روانی  است، بایین

 بیماری است. های نهخاصی از رفتارها یا نشا

 اعتبار باال    ←رفتارهای آشکار 

 اعتبار بایین ←ها رفتارهای بوشیده )وسواس ها، اضطرا 

 شده توسط روانپزشکان.ای انجامه ران غیرمتخصص با تشخیصشده توسط مصاحبههای انجامروایی وابسته به روش: مقایسه تشخیص

 بردازیم. متداول میدار های ساختدر ادامه به مصاحبه
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 : SADS) - (Schedule of affective disorder and schizophrenia های عاطفی و اسکیزوفرنیبرنامه اختالل

SADS های عاطفی و برای اهداف بژوهشی بالینی است. در اصل برای تشخیص افتراقی بین اختالل دارترین مصاحبه ساختاربرمصرف

  یرد. ای را در برمیاسکیزوفرنی طراحی شده است اما عالیم  سترده

دامنه تشخیصی محدودی دارد. همچنین DIS و SCID این است که در مقایسه با بعضی از ابزارهای موجود مانند  SADSضعف 

   استوار است. RDCهای تشخیص بژوهشی )، بر مالکDSMها به جای تشخیص

 نسخه بزر ساالن: 

 سوابق قبلی وی-2بیماری فعلی مراجع  -1در دو بخش متفاوت طراحی شده: 

   (SADS-C)تغییرات در مراجع -(SADS-L)نسخه تمام عمر  -(SADS)نسخه معمولی  :سه نسخه دارد

 ماده است که باید توسط متخصص اجرا شود.  2۰۰ساعت است. شامل  2تا  ۵/1زمان اجرا  ای لیکرت است.درجه ۶براساس مقیاس 

 بردازی و رفتار خودکشی، اضطرا ، اندیشهزاد، ویژ ی وابسته به افسرد ی، های درونبردازی، ویژ یخلق و اندیشهمقیاس دارد:  8

 . اختالل تفکر صوریهای اختالل مانی ، هذیان / توهم، نشانه

ها برای طبقات تشخیصی خاص، به استثنای اختالل تفکر صوری بسیار باالست. ضرایب اعتبار بازآزمایی بسیار باال  اما بایایی ارزیابی

های خارجی افسرد ی، اضطرا  و روانپریشی و مالک SADSهای بین نمره بار برای اسکیزوافکتیو و افسرد ی بایین است.ضریب اعت

 روابط مورد انتظار بدست آمده است.

SADS  برای کودکان سن مدرسه(P-SADS-K:   

ترین وضع و سال ساخته شده است. سطح فعلی بیماری با توجه به وخیم 1۷-۶است که برای کودکان سن  ساختارداری  مصاحبه نیمه 

 کند. اینکه فرد از هفته  ذشته تاکنون چگونه بوده است را بررسی می

های ت اما اختاللهای افسرد ی شدید در کودکان بیش از بلوغ استوار اسقسمت اعظم آن بر بایه تحقیقات انجام شده در مورد اختالل

  یرد.عملی و اضطرا  جدایی  را نیز در بر می -دیگر )مثل هراس، سلوک، وسواس فکری

شود. با ی  مصاحبه بدون برد. مصاحبه هم با کودک هم با والدین انجام میشود و تقریبا ی  ساعت زمان میتوسط متخصص انجام می

 یابد.ساخت شروع شده و با سواالت ساختاردار ادامه می

های اضطرابی ضعیف است. های سلوک و عالیم مربوط به افسرد ی خو  اما در مورد اختاللدر مورد اختالل K-SADSاعتبار بازآزمایی 

تر های زبانی کودکان، باییندلیل تغییربذیری نسبی و رشدیافتگی کمتر در مهارت، بهبزر ساالن SADSضرایب اعتبار کلی نسبت به 

 های آن با تشخیص اختالل سلوک، اسکیزوفرنیا و افسرد ی همبستگی باال دارد.مقیاساست. 

 :(Diagnostic Interview Schedule- DIS) برنامه مصاحبه تشخیصی

-دار است و توسط مصاحبهی  مصاحبه کاماًل ساخت DISشود، ساختاردار است و توسط متخصصان اجرا میکه نیمه SADSبرعکس 

 شود. شناسی اجرا می یرای در مطالعات همهغیرحرفه  ران 

 های مرزی بیشترین اشکال را دارد.است. در تشخیص دقیق وضعیت بیماران در حال بهبود و وضعیت SADSباصرفه تر از  DISاجرای 

 نسخه بزر ساالن: 

 الکهای تشخیصی بژوهشی استوار است. و م DSMفرم اصلی از چهارچو  مصاحبه اولیه رینارد اقتباس شده است. تشخیص بر بایه 
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 بندی شده است.مقوله عمده طبقه 24بندی بالینی بالقوه وجود دارد که حول درجه 4۷۰در مجموع 

های افسرد ی، اضطرا ، و خوداجرا  که به تشخیص اختالل DISیا  DISSAنیز در دسترس است ) DIS مدادی از-ی  فرم کاغذ

 ای نیز دارد.  ذاری و اجرای رایانهنمرهالکلیسم محدود است. ی  برنامه 

  :DISCکودکان )نسخه 

 ای ساخته شده است. دار است و برای متخصصان غیرحرفهشبیه به فرم بزر ساالن کاماًل ساختار

-های مشکلآید. برخی از تشخیصبرای مصاحبه با کودک و والدین است و تشخیص نهایی از ترکیب هر دو به دست می شامل مواردی

  یرد.)اوتیسم، اختالل نافذ مربوط به رشدی، هرزه خواری  تنها بر بایه مصاحبه با یکی از والدین صورت می آفرین

های ها، اختاللهای عاطفی، اسکیزوفرنیا و سایر اختالل ونا ون، اختالل هایلهای اضطرابی، اختالبخش تشکیل شده است: اختالل ۶از 

 های سوء مصرف الکل و سایر مواد.رفتار ایذایی، اختالل

 . های هوشی، حافظه و بیشرفت درک و بیان زبانیافزایش تواناییرود، به دلیل اعتبار مربوط به کودکان همراه با افزایش سن باال می

DISC  ترین روایی ضعیفکند. می ییو سوء مصرف مواد را شناسا یخطر اقدام به خودکش املعوDISC ها در مقایسه با سایر آزمون

 شناسی روانی کلی است.ترین آن از متوسط تا خو  در مورد روایی تشخیصی مرتبط با وجود آسیبمانند فهرست رفتار کودک و قوی

 :(Diagnostic Interview for Childeren and Adolescents- DICA) نوجوانانمصاحبه تشخیصی برای کودکان و 

و عناصری از  DSMهای ای ساخته شده است. با استفاده از مالککننده غیرحرفهکاماًل ساختاردار است و برای مصاحبه DISمانند 

DIS  .ساخته شده است 

شود و  یرد، سپس سواالت از والد برسیده میا کودک و والد صورت میساله طراحی شده است. ی  مصاحبه ب 1۷تا  ۶برای کودکان 

 است.   قهیدق ۹۰تا  ۶۰ نیکل زمان اجرا بشود. نهایتا ی  برسشنامه والد نیز اجرا می

توافق در مورد باالترین درجه  های بیماری بایین بوده است.ولی درجه توافق بین والدین و کودک در مورد نشانهاعتبار بازآزمون خو  

های ذهنی را های رفتاری اما کودکان اغلب شکوهمادران بیشتر نشانه ترین در مورد کودکان خردسال است.تر و بایینکودکان بزرگ

 کنند. زارش می

مشکالت تحصیلی برای سنجش مشکالت مربوط به ارتباط با دیگران از بیشترین کارایی برخوردار است. کارایی آن در مورد سنجش 

 نژندی کمترین کارایی را دارد.های بدنی و عالیم روانکمتر است و برای سنجش مشکالت مدرسه، شکوه

 DSM (SCID:)دار برای مصاحبه بالینی ساخت

توان آن را میهای متفاوت ها و بافتهای متفاوت هماهنگ شود. نسخهتواند با جمعیتبذیری دارد که میاین ابزار درجه معینی از انعطاف

   به کار برد.PCID-NP  و بیماران غیرروانپزشکی )SCID-P ، بستری )SCID-OPدر مورد بیماران سربایی )

  و ی  نسخه برای  SCID-IIهای محور دو )های محور ی  معطوف است. ی  نسخه از آن برای سنجش اختاللاین ابزار به اختالل

 طراحی شده است.  SCID-Dهای  سستگی )سنجش اختالل

 شود. چند سوال بازباسخ و ساختار حذفی دارد. چون قضاوت بالینی در سراسر مصاحبه اهمیت دارد، فقط توسط متخصصین اجرا می

 ای نیز دارد.  یر است. نسخه رایانهدار است، در نتیجه وقتترین مصاحبه ساختجامع

است. نقاط ضعف آن،  DSM، و هماهنگی آن با های خاصوزههایی برای سنجش ح سترد ی محتوا، بخش SCIDنقطه قوت 

 براکند ی زیاد در انواع بایایی و ضرورت مطالعه بیشتر در مورد اعتبار است.
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 یسنجش رفتار -فصل چهارم

 بیامدهای آن شناخت.توان با توجه به رویدادهای بیشین و رفتار را میهای اصلی روش سنجش رفتاری این است که یکی از مفروضه

فیزیولوژیکی و -های مربوط، سنجش روانی یری شناختمشاهده رفتار، اندازههای سنجش مانند مصاحبه رفتاری، تعداد زیادی روش

 شود. را شامل میهای خودسنجی انواع  ونا ون برسشنامه

برخالف سنجش سنتی که رفتار را نتیجه  است؛ "یتیهای موقعکنندهتعیین"تاکید آن بر  ی،ترین تمایزهای سنجش رفتاریکی از مهم

 داند.صفات بایا و زمینه ساز می

بل مشاهده اما سنجش قاهای انتزاعی و غیرسنجش سنتی با بدیده تر، سود را و کارکردی است.سنجش رفتاری دارای روشی مستقیم

 بذیر سر و کار دارد.امال مشاهدههای کرفتاری با جنبه

 برند.متخصصان در عمل ترکیبی از این دو روش را به کار میبسیاری از 

 :تاریخچه و گسترش 

 های صنعتی و سازمانی اتفاا افتاد.ترین استفاده رسمی از سنجش رفتار در موقعیتقدیمی

 سنجش رفتار با الگوی شرطی شدن کنشگر که در آن زمان نفوذ داشت همسان بود.

 ها، تصویرسازی ذهنی، ...  ات، حسچندوجهی تاکید شد )عالوه بر تاکید بر رفتار، تمرکز بر احساس، بر رویکرد 1۹۷۰دهه 

 های سنجش رفتاری بود.شاهد ارزیابی مجدد و  سترش چشمگیر فنون و یافته 1۹۹۰و  1۹8۰های دهه سال

 مسایل مربوط به اعتبار و روایی: 

 دهد.رده و خصایص فردی درمانجو را مورد تاکید قرار میسنجش رفتاری رویکردهای برازنده فردی را مهم شم

 است. شده امری اساسی آوریهای جمعهای رفتاری، برای قابل اعتماد بودن دادهکنند ان در مشاهدهتوافق بین مشاهده

 های دقیق روانسنجی.آزمونسنجی رفتار بهتر است به عنوان»ابزارهای بالینی ویژه فرد« تلقی شوند تا های خودبسیاری از برسشنامه

های آن های بالینی کاربرد دارد ولی ارزیابی معنای نمره ، به عنوان ابزاری هم در بژوهش هم در موقعیتRAS) برنامه ابراز وجود راتوس

 ممکن است مشکل باشد.

 .بود یمتک ییمحتوا ییو روا یصور ییبه روا هیاول یخودسنج یرفتار یهابرسشنامه

  هامحدودیتمحاسن و: 

 محاسن:

 است.  ین با روش درمانآمربوط بودن  ایبه مناسب  وستهیب  ی توجهسنجش رفتار تیمز نیبزر تر

تعیین اینکه تغییر به هنگام  ←تعیین خط بایه رفتار و بیشایندها و بیامدها از طریق تجربی و تحلیل کارکردی )تحلیل تابعی اولیه 

 یا نه؟درمان یا بس از آن صورت  رفته است 

های شخصی، مشاهده رفتار، نظارت فیزیولوژیکی، مشاهده  زارش) تر قرار می دهدشخص را در بافت  سترده، فنون متعدد استفاده از

 . ساخت دار، نظارت بر خود
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 ها:محدودیت

کمتری دارند، سنجش سنجش رفتار زمانی مناسب است که مشکل توسط محیط ایجاد شده باشد و هنگامی که عوامل محیطی سهم 

 رفتار چندان مناسب نیست.

 کم آزمایش نشده است. سنجی ضعیف یا دستخصایص روان

 ای نیاز است.برسنل و تجهیزات به منابع  ستردهاز نظر صرف وقت، 

 خودبیمارانگاریاند از جمله: اختالل  سستگی و بسیاری از ابزارهای رفتاری برای موارد بالینی طراحی نشده

 :مصاحبه رفتاری 

های رفتارنگر عموما به توصیف و فهم رابطه بین بیشایندها، رفتارها و بیامدها مصاحبه هدف کلی مصاحبه رفتاری چندوجهی است.

(ABC) شود.متمرکزند و همچنین خط بایه برای رفتار تدوین می 

 شود.وی تاکید می حال  ذشته درمانجو کمتر از رفتار زمان حالمعموال بر شرح

 مشاهده در بیاوردهای عملیاتی خاص و قابلهای صفت را به صورت توصیفکننده رفتاری باید به بیمار بیاموزد که توصیفمصاحبه

 )فرآیند فرمول بندی مجدد .

ها را نیز باید در سایر حوزهسنجش رفتاری جامع نه تنها جزییات مربوط به تظاهرات مشکل خاص، بلکه چگونگی تعمیم یافتن آن به 

 بر یرد.

 دست آمده، توضیح درباره سایر اطالعات الزم و برآوردی از موفقیت احتمالی درمان بایان بذیرد.مصاحبه باید با خالصه کردن اطالعات به

له )با توجه به شرایط تحلیل مسا-2 شناسایی مشکل-1ریزی شود: ای برنامه شایی چهار مرحلهمصاحبه باید براساس فرآیند مساله

 ارزشیابی روش درمانی-4 برنامه یچگونگی اجرا-3 محیطی 

 :مشاهده رفتاری 

شاهده رفتار ممکن است یکی از در مواردی مانند سنجش افراد دارای معلولیت ذهنی، مراجعان با مقاومت باال یا کودکان خردسال، م

 ترین روش های سنجش باشد.مهم

 هدف مربوط و مناسب است. یانتخا  رفتارها ،اقدام در مشاهده رفتار نینخست

  :های مشاهده رفتارموقعیت

  محیط طبیعی یا زنده: خانه، کالس، مدرسه و ...  1

 ی رفتارهای و اجتماع  یتوجه، انزوا یمانند کاست یکل یرفتارها ایاست  ادیوقوع آنها ز یکه فراوان ییرفتارها یبرا یعیطب یهاتیموقع

 .دندیمف یدرمان یهامداخله انیدر با انیرفتار درمانجو رییتغ یری اندازه یبرا  نیافسرده مؤثرتر است. همچن

که  ییرفتارها ای  یجراتو کم یمانند برخاشگر) کموقوع  یبا فراوان یرفتارها محدودیت مشاهده طبیعی: صرف وقت زیاد، نامناسب برای

 ی خودکش و یسوزمانند آتش) وندندیب یممردم به وقوع  ا یفقط در غ 

 :دار یا مشابههای ساخت  موقعیت2

 یابد.بذیری آن کاهش می، ولی قابلیت تعمیمکم است مناسب است هابرای مطالعه رفتارهایی که وقوع آندار های ساختموقعیت
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 ثبت مشاهده: یهانظام انواع

 رویدادی: تثب (1

 کند.ی کردن کمتر توجه میبه کمّ شود و یادداشت میصرفا رفتارهای موردنظر 

 روشیمعموالً ب  -2 ،است دیکرد مف یری اندازه ینها را به روش کمآ توانیکه بعدها م یخاص یهانهیو زم ندهیآ فیتعر یبرا -1مزایا: 

به -4 ،کند فیتوص یرفتارها را به خوب نیاو  مربوط و مناسب را کشف کند یرفتارها تواندیبالقوه م-3، است یری اندازه یهاروش ریسا

 .کرد نیبا آن تدو یاریبس یهاه یفرض توانیم -۵، ندارد ازین یخاص زاتیابزار و تجه

ها عمدتًا بودن مشاهده دیمف -3 ،باشد زیدآمیآن ترد ییممکن است روا -2 کند، یها را کمّتواند مشاهدهی ر نممشاهده -1ا: هتیمحدود

 .دارد یکننده بستگشاهدهم یفرد یهابه مهارت

 : یدر فواصل زمان یری و نمونه یافاصله یری نمونه ،یمانز یر ینمونه) یافاصله ثبت  2

 د.نکنیم رغییت هیثان 3۰تا  ۵ معموال از هافاصله کند.شده ثبت میتعیینرفتار را در فواصل زمانی از بیش های انتخابیجنبه

کردن،  یراه رفتن،  وش دادن، باز)مانند روش است  نیثبت فاصله بهتر ،دشننداشته با یروشن انیباکه رفتارها آغاز و  یدر موارد

 .  نییبا ایخواندن، نگاه کردن به باال 

 یری هر ونه رفتاری وجود امکان اندازه -3شود، یادی میبه رفتارهای خاص توجه ز -2از نظر زمان اجرا مقرون به صرفه است،  -1مزایا: 

 دارد. 

ممکن است سایر  -3 ممکن است جنبه ساختگی بیدا کند،-2رفتارهای هدف طراحی نشده است،  تیفیسنجش ک یبرا -1ها: محدودیت

 رفتارهای مهم را از نظر دور بدارد.

 :یدادیرو ثبت (3

جزییات مربوط رفتار را  کننده باید منتظر بماند تا رفتار هدف روی دهد و سپسمشاهده به وقوع خود رفتار وابسته است. دادیثبت رو

 ثبت کند. 

 باسخ است. یکردن فراوان یبر کمّ یاصل دیتاک

 مناسب است.  ناسزا  فتن ایمانند ادعا کردن  یاظهارات کالم و عارفتبرخاشگرانه، سالم و  یرفتارهابرای 

 . تلفمخ یمطالعه انواع رفتارهادر به کار بستن آن -3 ،رفتار در طول زمان رییتغ یری زهاندا -2، کم یبا فراوان یثبت رفتارها  -1مزایا: 

در رفتارهای مستمر  ران حفظ دقت و توجه مشاهده -2برای رفتارهایی که آغاز و بایان مشخصی ندارند مناسب نیست، -1ها: محدودیت

 استنباط در مورد چگونگی و چرایی رفتارها دشوار است. . سنجدتوالی رفتارها را نمی-3وار است، دش

 ها: بندیدرجه ثبت (4

مثال: ثبت همکاری، توانایی درمانجو برای مراقبت ) دارد یجنبه انتزاع  شتریب است کهنظر مورد یابعاد رفتارها های کلی در موردرداشتب

 خود  از 

 شود.یانجام م یادرجه ۷تا  ۵ اسیمق  یها در یبند درجه

 طراحی شده است. هایبنداساس روش ثبت درجه برعاملی است که  1۶ی  برسشنامه  (MAS) انگیزشسنجش  اسیمق



3۰ 

 

از نظر زمانی و  -3 عاملی تحلیل کرد،توان به روش را می هاداده-2ی از رفتارها به کار برد، را برای انواع زیادتوان آن می -1مزایا: 

 اقتصادی مقرون به صرفه است.

 مورد رویدادهای بیشایند و بیامد،اطالعات اندک در -3ها، ذهنی بودن درجه بندی-2بایین بودن درجه توافق ارزیابان، -1ها: محدودیت

 . بندیاحتمال عدم دقت در درجه-4

 شناختی رفتار سنجش:  

نها در فرآیندهای شناختی نه ت ها، برای تغییر رفتار از توان کافی برخوردارند.رویکردها بر این فرض استوارند که تغییر شناختبرخی 

 ها نیز مرتبط باشد.یجاد و تثبیت انواع مختلف اختاللکنند، بلکه به طور تصادفی ممکن است با ادورۀ درمان موثر تغییر می

-درمانجویان معموال می-2شوند. ی ممکن است توسط درمانجو تحریف های شخص زارش -1خت: شنا یرفتارسنجش های محدودیت

های بیابی ممکن است براساس نیازها، توانند نتایج فرآیندهای شناختی خود را به یاد بیاورند و ثبت کنند، ولی هری  از یادآوری

 ها، انتظارهای شخصی تغییر کند.     سو یری

 ها:افتهیبرخی 

 کنندۀ خوبی برای ساز اری نیست.بینینوعی ساده انگاری است، زیرا بیش قدرت تفکر مثبت -

 اثر منفی سخن  فتن با خود بیشتر از توانایی تفکر مثبت برای مقابله با  فتگوی منفی درونی است. -

 باید متغیرهای بافتی را در نظر داشت.  ←کندهای مختلف تغییر میتوانی یا خودسودمندی در موقعیت-های مربوط به خودشناخت -

 های محتوایی خاص: حوزه

 : بتوسط  یشده مربوط به افسرد فیتحر یهاشناخت

 تنباط بدون مستند کردن شواهد مربوط به آن: اس Arbitary Interference) هدلخوا استنباط -

 دادیرو  ی تیاهمیجنبه ب یقضاوت جامع بر مبنا  :Selective abstraction) یانتخاب انتزاع -

 ی.جزئ دادیرو  یاز  رموجهیبه روش غ  اسی : قOvergeneralization) یافراط میمعت -

: تاکید افراطی بر رویدادهای منفی، کم اهمیت تلقی کردن  magnification/minimization)ی خردشمار  /یانگاربزرگ -

 رویدادهای مثبت.

 ابزارهای سنجش شناختی افسرد ی:

 است یافسرد  یابزار سنجش شناخت نیترو متداول نیتریمیقد، (BDI) ب یبرسشنامه افسرد  -

 براساس نظریۀ ب  ساخته شده است. های بدکارکردی،مقیاس نگرش -

 کند.شده را بررسی میتصدیقی است و احتمال تفکر تحریف از نوع برسشنامه سو یری شناختی، -

  ساخته شده است. شده اسنادی و درماند ی آموخته-براساس رابطه بین خود  ی اسنادی،هابرسشنامه سب  -

دهد اما بیش از اندازه که افراد افسرده را از غیر افسرده افتراا می است ماده تصدیقی 3۰های غیرارادی: دارای برسشنامه اندیشه -

 وابسته به حالت است.

 باسخ.های بازآزمون باسخ شناختی: استفاده از برسش -

 های اجتماعی:های سنجش شناختی هراسابزار

 (SADS)مقیاس آشفتگی و اجتنا  اجتماعی  -

 (FNE)ترس از ارزشیابی منفی  -

 یآزمون خودبیانی تعامل اجتماع -


