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 : مقدمه

موسسه علمی آموزشی فرهیختگان راه دانش با هدف ارائه کیفی ترین خدمات آموزشی و با تالش گسترده توانست 
ها و بازدهی در زمره فرنسروز بودن مطالب، پوشش دادن مطالب ره اي از خدمات آموزشی را که از نظر علمی، بمجموعه
 .ها است ارائه دهد بهترین

 

 :ه و پشتیبانی تحصیلیمشاور

ي مالی و زمان زیاد نمی توانند ها هستند و هر ساله با وجود صرف هزینه مواجهمشکل عدیده اي که بیشتر داوطلبان با آن 
، صحیح باشد که داوطلبان آگاهی کافی از منابع مطالعاتی، روشهاي مطالعه و مرور مطالب می در آزمون قبول شوند به این دلیل

مدیریت زمان را ندارند بنابراین موسسه فرهیختگان جهت تحکیم رسالت خود که همواره ارتقاء کیفیت  زنی وت سروشهاي ت
ي تک رقمی را به خدمت گرفته است تا با ارائه منابع مطالعاتی کاربردي، ها از برترین مشاورین و رتبه آموزش بوده است جمعی

مطالعاتی روزانه و هفتگی به داوطلبان، آنها را  زنی صحیح و برنامهتست هاي مطالعه و مرور مطالب هر درس، نحوهآموزش روش
 . گردد در آزمون موفقیت آنهاسبب  داوطلبان درو تمرکز انگیزه  آورده و با ایجاداز سردرگمی در

 

 :هاي آموزشی موسسه بسته

هاي تک  که ترکیبی از رتبه(روه علمی موسسه ها تالش بی پایان گگردد حاصل ماه می که به داوطلبان ارائه ي آموزشیها بسته
. وزارت بهداشت تالیف گردیده است منابع باشد که با در نظر گرفتن می) هاي تهرانو اساتید دانشگاه دکتري و کارشناسی ارشدرقمی 

نکات کلیدي  ،طالباز دروس ارائه گردد و جهت تفهیم بیشتر م جامعیتالش شده است که درسنامه به صورت شرح  ها در این بسته
جهت محک و خودآزمایی  و هاي اخیر نیز به درسنامه اضافه گردیده استوزارت بهداشت و نکات تستی سواالت کنکور سال منابع

را از نظر فرهیختگان ي آموزشی موسسه ها به این ترتیب بسته. هاي هر فصل همراه با پاسخنامه گنجانده شده استداوطلبان، تست
بسته هاي بندي و جمعمطالعه  با اي کم نظیر تبدیل نموده به نحوي که داوطلببه مجموعه صل هاي آزمون سرفپوشش دادن 

 .گوي بیشتر سواالت کنکور خواهد بودبراحتی پاسخهمراه با مطالعه منابع وزارت بهداشت  آموزشی موسسه
 .گرددهاي جدید نیز به آن اضافه میتست روز گردیده و نکات، مطالب وه ي آموزشی موسسه هر سال ویرایش و بها بسته

 

 :آزمونهاي آزمایشی 

 مطالعاتیریزي برنامه بایستی بندي مطالب هاي مختلف بایستی جهت محک و خودآزمایی خود و جمعداوطلبان رشته
 3اي و مرحله7هاي آزمایشی موسسه با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان مختلف اقدام به برگزاري آزمون .داشته باشند صحیح
 .رشته نموده است 28اي در مرحله

 قبولی، کمترین موفقیت شماست 



هاي  این است که در آزموننماید هاي آزمایشی موسسه فرهیختگان را از دیگر موسسات متمایز میکه آزموننکته بارزي  2

 یدهدگر ین موضوع سبب سردرگمی داوطلبان گردد که ا سواالت زبان به صورت جامع و کلی طرح می ،آزمایشی موسسات دیگر
شروع کنند، به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق  منبع مطالعاتیرا از کدام درس زبان انگلیسی و داوطلبان نمی دانند مطالعه 

کند به نحوي که ممکن است داوطلب  و این موضوع لطمه بزرگی به داوطلب وارد می نمودهداوطلبان مطالعه درس زبان را رها 
افی داشته باشد و در آزمون اصلی نیز درصدهاي خوبی را کسب کرده باشد ولی با توجه در چندین درس یک رشته تسلط ک

سبب عدم این مقوله نماید که  به اینکه درس زبان را مطالعه نکرده معموال این درس را سفید و یا درصد بسیار ضعیفی کسب 
ت برطرف نمودن این مشکل و چه بسا موسسه فرهیختگان جه. گردد هاي علمی وي می قبولی داوطلب با وجود شایستگی

هاي آزمایشی خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ریزي  معضل، اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگلیسی در آزمون
شود که  را انجام داده و دچار سردرگمی نشوند، این روش سبب می) که ضریب باالیی دارد(صحیح مطالعه زبان انگلیسی

 .لب با طبقه بندي مبحثی، درس زبان را مطالعه نمایندداوط
با توجه به حجم مطالب تنظیم ) مرحله جامع 3مرحله طبقه بندي و 4( ي آزمایشیهافواصل زمانی آزمونکه  نکته دوم اینست

. ست یابدگردیده است، تا داوطلب بتواند با مطالعه بدون استرس و صحیح و مرور و جمع بندي مطالب به آمادگی کامل د

زنی را به صورت هاي مطالعه صحیح، روشهاي مرور و تستروش توانند بعد از ثبت نام جزوه می داوطلبان

 .رایگان از موسسه دریافت نمایند

 

 :کالسهاي آمادگی 

دلیل ساعات کالسی کم، موفق به یادگیري مطالب دروس تخصصی  به در دانشگاه دانشجویانبا توجه به این که بیشتر  
موسسه فرهیختگان با در . باشدیادگیري نمی بسیاري از نکات براي آنها قابل فهم و ،شوند و با مطالعه چند باره جزوات نیز نمی

هاي DVDاقدام به تهیه و تدوین  هاي آمادگی حضوري را ندارندکه امکان استفاده از کالس ینظر گرفتن شرایط داوطلبان
ها سبک تدریس در این کالس. دروس مختلف نموده استدر ) هاي تهراندانشگاه ید برتربا استفاده از تدریس اسات(آموزشی 

 .باشدهاي حضوري شامل شرح درس، نکته گویی و حل تست میمانند کالسب
هاي آزمایشی، هاي آموزشی، آزمونبسته(گیري از خدمات آموزشی موسسه توانند جهت بهرههاي مختلف میداوطلبان رشته

هاي سراسر کشور مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزي توانند به نمایندگیمی) آمادگی و مشاوره و پشتیبانی تحصیلی هايکالس
 .تماس حاصل فرمایند 021 - 66 97 95 24 موسسه

هاي بزرگتري به موفقیت مندي از تالش خود و خدمات آموزشی موسسه شما عزیزانامید است که در سایه حق تعالی و بهره
 .ست یابیدد
 

             تیبا آرزوي موفق                                                                                                              
 موسسه فرهیختگان راه دانش مدیریت       
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 سنجش روانی بوسیله آزمون و مصاحبه
 

 تعریف آزمون روانی
علیرغم تالش روانشناسان در جهت ارائه یک تعریف جامع و مورد قبول و توافق همه، هنوز تعریف جامعی که به 

در زیر به تعدادي از این . نشده است، و روانشناسان اختالف نظرهایی دارندطور کلی مورد پذیرش همگانی باشد ارائه 
 .شود تعاریف اشاره می

 .  بندي وسیله تمایز بین افراد براساس یک درجه):   1970(آندره ري  
 .اندازه استاندارد عینی از چگونگی یک رفتار:  آناستازي

 ):1984(المللی پسیکوتکنیک  انجمن بین
ها یکسان  براي همه آزمودنی. کند عبارتست از یک آزمایش معین که انجام فعالیتی را ایجاب میآزمون روانی 

فعالیت آزمودنی ممکناست . بندي عددي موفقیت دارد است، شیوه مشخصی براي برآورد موفقیت یا شکست یا درجه
 . باشد) شناختی هاي روان آزمون(حرکتی یا روانی   هاي حسی ـ  ،کنش)هاي معلومات آزمون(شامل معلومات اکتسابی 

 
 ها هاي کلی کاربرد آزمون هدف

 گیري در مورد فرد ـ احتمال موفقیت فرد در یک موقعیت شغلی جهت تصمیم: بینی پیش -1
 گیري در مورد استخدام فرد تصمیم: گزینش -2
. زش و درمان قرار بگیردتعیین اینکه فرد در چه گروهی جا دارد و یا براساس چه روشی مورد آمو: بندي طبقه -3

 هاي تخصصی ـ گزینش براي انواع حرفه  انتخاب برنامه درسی
 ها و تبیین عالئم تشخیص بیماري: تشخیص -4
 .ها، تدابیر درمانی و غیره ها، روش قضاوت و ارزشیابی در مورد برنامه: ارزشیابی -5
 

 الگوهاي کاربرد آزمون در سنجش بالینی
روان آزمایی مهم ترین و تنها فعالیت روان شناسان حرفه اي بوده است اما بعد از  ،1950و  1940طی سال هاي 

تا اندازه اي ناشی  -1: کاهش تدریجی در مجموع زمان صرف شده براي سنجش دو علت دارد. این دوره کاهش یافت
حوزه هاي اجرایی،  در حال حاضر روان شناسان حرفه اي به طور فزاینده اي با. از گسترش نقش روان شناسان است

کاهش اجراي آزمون ها را به  -2. مشاوره ،تحول سازمانی، و بسیاري از زمینه هاي درمان مستقیم سر و کار دارند
بیشتر ابزارهاي 2و روایی 1سرخوردگی از فرایند اجراي آزمون به سبب انتقادهایی نسبت می دهند که به اعتبار

آزمونی که بیشترین کاربرد را دارند عبارتند از مقیاس هاي هوشی وکلسر، پرسشنامه ي  10. سنجش وارد کرده اند
همه ي ( حرکتی بندر، رورشاخ، آزمون تکمیل جمله ها  –شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ، آزمون طرح دیداري 

هاي ، پرسشنامه)آدم  –درخت  –نقاشی آدم، آزمون خانه ( رانکی آزمون اندریافت موضوع، نقاشیهاي ف) انواع آنها 

۱-reliability 
۲ -validity 
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یک (ارزشیابی آزمون هاي روانیچند محوري بالینی میلون، پرسشنامه روانی کالیفرنیا، و پرسشنامه افسردگی بک 
 )آزمون روانی باید ویژگی هاي زیر را داشته باشد

 
 جهت گیري نظري        -1

آزمون مورد نظر براي اندازه گیري آن ساخته شده است بررسی کنند و سپس چگونگی آنان باید سازه اي را که 
متخصصان بالینی اغلب با بررسی دقیق هر یک از ماده هاي . رویکرد آزمون به سازه را مورد مطالعه قرار می دهند 

   .  می توانند درباره ي سازه ي مورد اندازه گیري اطالعات سودمندي به دست آورند1آزمون
 مالحظات عملی     -2

نخست اینکه آزمایش شوندگان باید بتوانند آزمون را بخوانند،درك کنند و به پرسش هاي آن پاسخ هاي مناسب 
دوم اینکه، بعضی آزمون ها بسیار طوالنی اند، که ممکن است قطع رابطه با آزمایش شونده و یا نا کامی شدید . بدهند

کوتاه آزمون ممکن است این مشکالت را کاهش دهد، به شرطی که این فرم هاي  اجراي فرم هاي. او را موجب شوند
 . کوتاه به دقت و با شیوه ي درست تدوین شده باشند

 هنجاریابی یا استاندارد کردن آزمون                                                                           -3
اگر فرد یا گروه مورد . هر آزمونی هنجارهایی دارد که توزیع نمره هاي گروه نمونه ي هنجاریابی را نشان می دهد

براي . آزمایش با نمونه ي هنجاریابی شباهت داشته باشد، در این صورت امکان مقایسه ي دقیق وجود خواهد داشت
ریابی شده باشد، در این صورت می توان براي دانشجویانی ساله هنجا 22تا  16مثال، اگر آزمونی در مورد دانشجویان 

 .                                                                                                           که در همان دامنه ي سنی قرار دارند مقایسه هاي سودمندي انجام داد
روش مطلوب . جامعه اي است معرفنخست اینکه آیا گروه هنجاریابی  :عوامل تعیین کننده بسندگی هنجارها

دوم که آیا گروه هنجاریابی به . است 2براي معرف بودن نمونه استفاده از نمونه گیري تصادفی طبقه اي یا الیه اي
ویژه و اندازه ي کافی بزرگ است یا نه؟ سرانجام، یک آزمون خوب باید داراي هنجارهایی براي خرده گروه هاي 

 . همچنین داراي هنجارهاي ملی گسترده باشد 
 اعتبار                                                                                                              -4

نشان می اعتبار . و پیش بینی پذیري آن گفته می شود 4، همسانی3اعتبار یک آزمون به درجه ثبات و پایایی 
نمره هایی که یک شخص در آزمون به دست می آورد، اگر بار دیگر به وسیله ي همان آزمون در موقعیتی دیگر مورد 

 .   زیربناي مفهوم اعتبار ، یا خطاي اندازه گیري یک نمره است. آزمایش قرار گیرد تا چه اندازه یکسان می ماند 
نخستین مساله تغییر پذیري طبیعی و اجتناب ناپذیر . ون رابطه دارنددو مسأله ي مهم با اندازه ي خطاي یک آزم

در حالی که . تغییر پذیري معموالً در اندازه گیري هاي توانایی کمتر از شخصیت است( این . در عملکرد انسان است
نمو هستند، حاکی از تغییرات تدریجی ناشی از رشد و ) هوش ، استعداد مکانیکی ، و غیره ( متغیرهاي توانایی 

این موضوع به ویژه در مورد ویژگی هایی مانند . بسیاري از صفات شخصیت بیشتر با عواملی مانند خلق بستگی دارند
 .                           اضطراب صادق است 

۱ Test items 
٤-stratified 
۳-stability 
٤-consistency 
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 .دومین مسأله مهمی که به اعتبار مربوط می شود آن است که روش هاي روان آزمایی لزوماً دقیق نیستند
براي مثال ، هوش را . ري از سازه هاي روان شناسی اغلب به طور غیر مستقیم اندازه گیري می شوند بسیا

توان به طور مستقیم درك کرد، بلکه باید آن را به وسیله ي اندازه گیري رفتاري که به عنوان رفتار هوشمندانه  نمی
                              .                                  تعریف می شو ، استنباط کرد

متخصصان بالینی در مورد آزمون هایی که براي تصمیم گیري درباره ي افراد به کار می برند، انتظار 
یا باالتر معموالً براي هدف هاي پژوهشی  70/0یا باالتر را داشته باشند، در حالی که همبستگی  90/0هاي  همبستگی

                                                                      .                 کفایت می کند
 
اندازه ي همسانی نتایج یک آزمون ) الف : (  چهار روش اصلی به دست آوردن اعتبار عبارتند از تعیین

) ج ( ؛ ) 2جانشینفرم هاي ( دقت نسبی یک آزمون در یک زمان معین ) ب( ؛ ) 1بازآزمایی( در اجراي دوباره ي آن 
 ) . 4توافق ارزیابان( اندازه ي توافق میان دو آزماینده ) د ( ؛ و ) 3دو نیمه کردن( همسانی درونی ماده هاي آزمون 

 اعتبار بازآزمایی ) الف 
ضریب اعتبار آزمون با . اعتبار بازآزمایی با اجراي آزمون در یک زمان و تکرار آن در زمان دیگر تعیین می شود

اندازه ي همبستگی . به ي همبستگی نمره هاي آزمودنی ها در دو اجراي مختلف یک آزمون به دست می آیدمحاس
 . دو نمره نشان دهنده ي اندازه ي تعمیم پذیري نمره هاي آزمون از یک موقعیت به موقعیت دیگر است

بر عملکرد آزمودنی ها  هتمرین و حافظیکی از مشکالت مهم در اعتبار بازآزمایی تاثیري است که ممکن است 
این موضوع به ویژه در مورد آزمون . داشته باشد ، که می تواند در بهبود نتیجه ي کار در آزمایش دوم موثر واقع شود

هاي سرعت و حافظه، مانند خرده آزمون هاي نماد ارقام و محاسبه در ازمون تجدید نظر شده ي هوشی وکسلر براي 
به طور کلی، اعتبار بازآزمایی فقط در مواردي مناسب است که متغیر مورد . استمطرح )  WAIS-R( بزرگساالن 

در این صورت ) مانند اضطراب ( اگر متغیر مورد نظر بسیار بی ثبات باشد . نسبی برخوردار باشد ثباتاندازه گیري از 
 . این روش معموالً مناسب نخواهد بود 

 فرم هاي جانشین ) ب 
فرم هاي جانشین این است که اگر ویژگی یا صفت  مورد نظر در یک فرد به وسیله ي زیر بنایی منطقی روش 

 . هاي همتاي یک آزمون چند بار اندازه گیري شود ، نتایج حاصل از این اندازه گیري باید یکسان باشد  فرم
تر اندازه ي اگر آزمون دوم بالفاصله پس از آزمون اول اجرا شود ، در این صورت اعتبار به دست آمده بیش

همبستگی هاي . همبستگی میان دو فرم آزمون را نشان می دهد تا همبستگی نتایج آزمون در فواصل زمانی مختلف 
به دست آمده از آزمون هایی که در فاصله ي زمانی طوالنی دو ماه یا بیشتر اجرا شده باشد ، هم رابطه ي میان 

 . ان می دهدهاي آزمون و هم اندازه ي ثبات زمانی را نش فرم
در روش فرم هاي جانشین بسیاري از اثرات انتقالی، مانند یاد آوري پاسخ هاي قبلی که آزمودنی به پرسش هاي 

 . خاصی داده است، حذف می شود

۷-test-retest 
۲-alternate forms 
۳-split half 
٤-inter-scorer 
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مهمترین مشکل روش فرم هاي جانشین ، مشخص کردن این مسأله است که آیا دو فرم آزمون واقعاً با یکدیگر 
 معادلند یا نه؟ 

 تبار دو نیمه ي آزمون اع) ج 
. زیادي دارد، به شمار می رود نوسان هايروش دو نیمه کردن بهترین شیوه ي تعیین اعتبار ویژگی یا صفتی که 

چون آزمون فقط یک بار اجرا می شود، بنابراین با دو نیمه کردن ماده هاي آن ، ضریب همبستگی آنها ضریب 
بدین ترتیب، روش دو نیمه کردن به . رهاي زمان در آن دخالت نداردبرخالف روش بازآزمایی، اث. محاسبه می شود

 . جاي ثبات زمانی اجراي یک آزمون در مواقع گوناگون، همسانی درونی ماده هاي آزمونی را به دست می دهد
وقتی که یک آزمون به دو . همانند سایر روش هاي بر آورد اعتبا، روش دو نیمه کردن نیز محدودیت هایی دارد

به عنوان . یمه تقسیم می شود، به دلیل کم بودن تعداد ماده هاي هر نیمه، تغییر پذیري نمره ها افزایش می یابدن
 . هر چه طول آزمودن بیشتر باشد اعتبار آن نیز بیشتر خواهد بود یک اصل کلی، 

 اعتبار نمره گذاري ) د
چون داوري از یک نمره گذار . در بعضی از آزمون ها، نمره گذاري تا اندازه اي به داوري آزماینده بستگی دارد

این موضوع به . دیگر ممکن است تفاوت داشته باشد، سنجش اندازه ي تاثیر پذیري اعتبار در این موارد اهمیت دارد
 . اي توانایی صادق استویژه در مورد آزمون هاي فرافنکی و حتی برخی از آزمون ه

 
 انتخاب روش اعتباریابی

اگر . بهترین نوع اعتباربه ماهیت مورد اندازه گیري و هدف هایی که آزمون براي آن به کار می رود ، بستگی دارد
ویژگی یا توانایی مورد اندازه گیري از ثبات زیادي برخوردار باشد، روش بازآزمایی بهتر است، اما در مورد ویژگی هایی 

به کار می  پیش بینیدر مواردي که آزمون براي . ن مناسب تر استکه بسیار نوسان پذیر است، دو روش دو نیمه کرد
 . رود ، روش بازآزمایی بهتر است

از سوي دیگر، اگر براي آزماینده همسانی درونی و دقت یک آزمون براي یک بار آزمایش مهم باشد ، در این 
ي دیگر در ارزیابی دامنه ي نکته . صورت روش دو نیمه کردن یا روش روش فرم هاي جانشین مناسب خواهد بود

آزمون هاي طوالنی تر معموالً در مقایسه با آزمون هاي کوتاه تر از .اعتبار قابل قبول، چارچوب یا طرح آزمون است
 . اعتبار بیشتري برخوردارند 

 
 1روایی  -5

آن مربوط در حالی که اعتبار آزمون به دقت و همسانی . آن است رواییمهم ترین موضوع در ساختن آزمون، 
آزمونی که براي سنجش بالینی روایی . اندازه گیري کند، می سنجد دقتشود، روایی آنچه را که آزمون باید به  می

 . دارد ، باید آنچه را که مورد نظر است اندازه بگیرد و اطالعات سودمندي براي متخصص بالینی فراهم کند
، و 3، وابسته به مالك2وابسته به محتواتند از روایی سه روش اصلی تعیین روایی را مشخص کرده است که عبار

 . 1وابسته به سازه

۱-validity 
۲-content-related 
۳-criterion - related 

                                                           



 
 
 
 

 

5 

 سنجش روانی بوسیله آزمون و مصاحبه

 

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: تلفن دفتر مرکزي  

 

 

 یک آزمون ممکن است اعتبار داشته باشد ولی روان باشد ولی اگر اگر آزمون روا باشد اعتبار هم دارد: نکته. 
 روایی محتوا ) الف 

باید روایی محتوایی آن را در نظر داشته در جریان نخستین مرحله ي ساختن هر نوع آزمونی ، سازندگان آن ابتدا 
مفهومی که تا . این موضوع به معرف بودن و مناسبت ابزار سنجش با سازه ي مورد اندازه گیري اطالق می شود. باشند

، اما این دو اصطالح مترادف یکدیگر نیستند، زیرا روایی محتوا 2اندازه اي با روایی محتوایی رابطه دارد، روایی صوري
در نتیجه، . داوري متخصصان مربوط است، در حالی که روایی صوري به داوري آزمایش شوندگان بستگی دارد یی به

اگر چه این کار در مراحل اولیه ي ساخت آزمون ضروري است، اما به عنوان روشی براي ارزیابی آزمون ، کمتر 
 . پذیرفته می شود

 روایی مالکی ) ب
روایی مالکی به وسیله ي مقایسه ي نمره هاي آزمون با نوعی از . نیز می نامند4یا پیش بین 3آن را روایی تجربی 

 . عملکرد در یک مقیاس خارجی تعیین می شود
روایی همزمان به اندازه گیري هایی . روایی مالکی را اغلب به روایی همزمان و روایی پیش بینی تقسیم می کنند

 . یباً همزمان با آن انجام می گیردگفته می شود که همزمان با اجراي آزمون یا تقر
روایی پیش بینی به اندازه گیریهاي خارجی که مدتی پس از مشخص شدن نمره هاي آزمون به دست می آید ، 

بدین ترتیب، روایی پیش بینی ممکن است به وسیله همبستگی نمره هاي آزمون هوش با نمره هاي . گفته می شود
روایی مالکی را اغلب به عنوان . راي اولیه به دست می آید ، ارزیابی شودپیشرفت تحصیلی که یک سال پس از اج

اما تصمیم . جانشین روایی پیش بینی به کار می برند زیرا آسان تر و کم هزینه تر است و چندان وقت گیر نیست
ین بیشتر براي روایی پیش ب. درباره ي ترجیح دادن روایی همزمان یا روایی پیش بین ، به هدف آزمون بستگی دارد

 . آزمون هایی مناسب است که به منظور انتخاب و طبقه بندي کارکنان به کار می روند 
برعکس، درمواردي که به جاي پیش بینی وضعیت بیمار در آینده، سنجش وضعیت فعلی او ضروري است، روایی 

آیا فالنی ناسازگار . خص می شودتمایز این دو نوع روایی با این گونه پرسش ها مش. همزمان ترجیح داده می شود
 ).  پیش بینروایی ( آیا او ممکن است در آینده دچار ناسازگاري شود ؟ ).  همزمانروایی ( است ؟ 

معموالً آزمون هاي هوش یا استعداد در مقایسه با آزمون هاي شخصیت ضرایب روایی باالتري دارند زیرا تعداد 
 . یی است که بر هوش تاثیر می گذارندمتغیرهاي موثر بر شخصیت بیش از متغیرها

مشکل عمده اي که روایی مالکی با آن روبرو است یافتن یک مالك خارجی مورد توافق، قابل تعریف، قابل قبول، 
 . و عملی است

آن را در اصطالح . غیر عمدي مقیاس مالك است سوگیريیکی دیگر از مشکالت مربوط به روایی مالکی احتمال
 . نامند، و در مواردي رخ می دهد که آگاهی از نتایج آزمون بر عملکرد بعدي فرد تاثیر می گذاردمی » ناخالصی « 

 

۱- construct - related 
۲- face validity 
۳- empirical validity 
٤- predictive validity 
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 روایی سازه ) ج 
رویکرد اصلی سازه سنجش این موضوع . انواع اولیه ي روایی محتوایی بیش از اندازه بر داوري ذهنی متکی بود

این سنجش شامل سه مرحله . ظري را اندازه گیري می کنداست که آزمون مورد نظر تا چه اندازه یک سازه یاویژگی ن
سپس چگونگی . نخست، سازنده ي آزمون باید صفت یا ویژگی مورد نظر را به دقت تجزیه و تحلیل کند. ي کلی است

م سرانجام ، طراح آزمون باید به وسیله ي آزمایش معلو. ارتباط صفت یا ویژگی با سایر متغیرها را مورد توجه قرار دهد
 . کند که آیا این روابط فرضی واقعاً وجود دارند یا نه

 . براي تعیین روایی سازه، روش منحصر به فردي که بهترین روش باشد وجود ندارد
روش تحلیل عاملی را می توان در طراحی یک آزمون . تحلیل عاملی به ویژه روش مناسبی براي روایی سازه است

لیه اي که به وسیله ي مجموعه هایی از آزمون هاي گوناگون اندازه گیري می براي شناسایی عامل یا عامل هاي او
 . شوند به کار برد

روش دیگري که در روایی سازه به کار می رود برآورد میزان همسانی درونی از راه محاسبه ي همبستگی خرده 
 . آزمون هاي اختصاصی با نمره ي کل آزمون است

آخرین روش براي به دست آوردن روایی سازه آن است که آزمون با متغیرهایی که از لحاظ نظري مشابه آن است 
آزمون نه تنها باید این روایی همگرا را نشان دهد  بلکه الزم است روایی اقترایی نیز . همگرا و یا آنها همبسته باشد

 . همبستگی پایین یا منفی نشان دهد داشته باشد، یعنی با متغیرهایی که با آن نامشابه است
 

 )اخصاصی بودن/حساسیت و دقت( روایی تشخیصی 
حساسیت عبارت از درصد مثبت هاي درستی است که ابزار شناسایی کرده است، در حالی که اختصاصی بودن 

 . شامل درصد نسبی منفی هاي درست است 
 

 روایی در روش هاي بالینی
 مهم دیگر توانایی متخصص بالینی در ساختن فرضیه ها، آزمودن فرضیه ها، و ترکیب داده هاي حاصل   نکته

این رویکرد به روایی را روایی مفهومی . از آزمودن فرضیه ها براي ترسیم تصویري یکپارچه و جامع از آزمودنی است
 .می نامند1

 
 
 
 روایی افزایشی -1

آمد باشد، باید بتواند نتایج دقیقی که برتر و فراتر از نتایجی است که می توان براي این که آزمونی سودمند و کار
روایی افزایشی یک آزمون روانی ممکن است به اندازه اي باشد . آسان تر و با هزینه کمتر به دست آورد را فراهم کند

 . زایش دهدرا تا چند درصد اف» 2درجه هاي تشخیص« که در صد نسبی تشخیص هاي بالینی دقیق یا 

۱- conceptual validity 
۲-hit rates 
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 روایی مفهومی  -2
آن وسیله ي . روایی مفهومی به افراد با توجه به تاریخچه ي زندگی و رفتارهاي یگانه ي آنان معطوف است

ارزشیابی و یکپارچه کردن داده هاي آزمون است به گونه اي که نتیجه گیري هاي روان شناس بالینی به توصیف 
روایی مفهومی و روایی سازه شباهت هایی وجود دارد ، زیرا روایی سازه نیز می بین . دقیق درباره ي آزمودنی بینجامد

روایی مفهومی نیز سعی بر آزمودن سازه ها دارد، اما به . کوشد تا فرضیه هاي خاص روابط بین سازه ها را بیازماید
 . جاي مربوط ساختن سازه ها به خود آزمون آنها را به آزمودنی ربط می دهد

 
 ینی قضاوت بال

قضاوت بالینی نوع خاصی از اداراك است که در آن متخصص بالینی می کوشد تا با استفاده از منابع موجود، 
این منابع ممکن است داده هاي آزمون، شرح حال، سوابق پزشکی، . درمانجو را به گونه اي دقیق توصیف کند

 . ار را شامل شودیادداشت وقایع روزانه ي شخصی، و مشاهدات کالمی و غیر کالمی رفت
 خطاهاي قضاوت هاي بالینی

یا میزانی که رفتار، صفت یا  1یکی از منابع احتمالی عدم دقت این است که متخصصان بالینی اغلب میزان پایه
 .تشخیص خاصی در جامعه ي کلی رخ می دهد را به حساب نمی آورند

یند جمع آوري داده ها، اغلب نسبت به منبع دیگر خطا این است که اطالعات از قبل به دست آمده در فرا
این موضوع هنگامی شدت می یابد که متخصصان . اطالعاتی که بعدها به دست می آیند مهم تر تلقی می شوند

 . بالینی نخست پیش داوري کنند، آنگاه براي تایید این پیش داوري ها به جستجوي اطالعات تایید کننده بپردازند
 

 2ل آماري یا تجربی پیش بینی بالینی در مقاب
رویکرد بالینی براي تصمیم گیري درباره ي درمانجو از قضاوت متخصص بالینی ، اما در رویکرد آماري از 

و معادله هاي رگرسیون  3هایی که از روش هاي تجربی به دست آمده بود مانند برش هاي یک یا چند متغیري فرمول
علت . تصمیم هاي مبتنی بر روش هاي آماري همواره نسبت به قضاوت هاي بالینی برتري دارد. استفاده شده بود

رویکرد . احتمالی این امر آن است که فرمول اثر خطاهاي کنترل نشده ي روش هاي روان شناس را کاهش می دهد
ن به نتایج، به متخصص بالینی امکان می دهد که با کاوش و وارسی، در بالینی براي یکپارچه کردن داده ها و رسید

اینها اغلب حوزه هایی هستند که نمی توان آنها را با آزمون ها یا . بسیاري از حوزه ها به درك عمیق تري دست یابد
 . فرمول هاي آماري اندازه گیري کرد

روایی و اعتبار آزمون، و همچنین فرمول هاي یکی دیگر از مشکالت رویکرد آماري محض آن است که تدوین 
 . تجربی مستلزم آن است که ادراك انسان از جهان پایا و ایستا باشد

 
 مراحل سنجش بالینی

۱-base rate 
۲- actuarial 
۳- single / multiple cutoff 
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درسرتاسر این مراحل، روان شناس بالینی باید نقش یکپارچه کننده ي داده ها و متخصص رفتار انسان را ایفا 
 . مره هاي آزمون ها باشدکند، نه اینکه صرفاً تفسیر کننده ي ن

 
 ارزشیابی پرسش ارجاعی -1

اولین مرحله سنجش . بیشتر محدودیت هاي عملی ارزشیابی هاي روانی به توضیح ناکافی مساله مربوط است
 .بررسی علت مراجعه یا ارجاع می باشد

 کسب اطالع درباره ي محتواي مشکل  -2
پیش از شروع به اجراي آزمون، آزمایش کنندگان باید ماهیت مشکل، بسندگی آزمون هایی را که اجرا خواهند 

 . کرد، و کاربرد پذیري خاص آزمون را در مورد موقعیت یگانه ي آزمودنی مورد بررسی قرار دهند
 گردآوري داده ها  -3

این اطالعات را می توان از منابع گوناگون به دست آورد، که بیشترین آنها شامل نمره هاي آزمون ها، شرح حال، 
این نکته ي مهم را باید به خاطر داشت که آزمون ها فقط . مشاهدات رفتاري، و داده هاي حاصل از مصاحبه است

 . شرح حال درمانجو نیز بههمان اندازه اهمیت دارد. یکی از ابزارها یا منابع گردآوري داده ها به شمار می روند
 تفسیر داده ها  -4

نتیجه ي نهایی سنجش باید به توصیف سطح کارکرد درمانجو در زمان حال، مالحظات مربوط به سبب شناسی، 
 . ، و توصیه هاي درمانی بینجامد1پیش آگهی

توافق بین تشخیصی ( ي به دست می آید یا نه با تکرار آزمایش توسط متخصصان دیگر همان توصیف یا طبقه بند
توافق ( و همچنین تکرار آزمایش توسط یک متخصص در زمان هاي مختلف به نتیجه ي یکسان می انجامد یا نه ) 

 ). درون تشخیصی 
 

 انواع موقعیت هاي ارجاعی
ازند و مسایل و در سرتاسر فرایند سنجش، متخصصان بالینی باید کوشش کنند که پرسش ارجاعی را روشن س

 . انتظارات یگانه اي را که در بافت هاي ارجاعی مختلف با آنها روبرو می شوند درك کنند
 موقعیت روان پزشکی -1

 . ارجاع ها معموالً از جانب روان پزشکی صورت می گیرد 
 موقعیت پزشکی عمومی  -2

می شوند، عناصر هیجانی مهمی در  برآورد شده است که تقریباً دو سوم بیمارانی که توسط پزشکان معاینه
اغلب موقعیت هایی که ممکن است پزشکان از خدمات روان شناس استفاده کنند شامل عوامل . بیماریشان نقش دارد

، درمان روان )روانی  –عصبی ( 2هیجانی احتمالی مرتبط با شکایات پزشکی، سنجش نقص هاي روان پی شناختی 
 . ن وابستگی شیمیایی استشناختی براي دردهاي مزمن و درما

۱- prognosis 
۲- neuropsychological 
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در حالی که پزشکان سعی در کشف آسیب هاي فیزیکی دستگاه عصبی دارند ، روان پی شناختی به طور سنتی 
پزشکان چگونگی : به عبارت دیگر می توان گفت . به وضعیت روان شناختی کارکردهاي عالی تر مغز عالقه مند است

که روان پی شناس اثر نابهنجاري هاي احتمالی مغز را بر کیفیت عملکرد کارکرد مغز را ارزیابی می کنند، در صورتی 
حوزه هاي نوعی سنجش در درجه نخست بر وجود احتمالی تباهی ذهن در . شخص مورد ارزیابی قرار می دهد

 .  متمرکز است، استدالل انتزاعی ، سازماندهی قضایی و توانایی هاي اجرایی 1هایی مانند حافظه ، توالی یا ترتیب  حوزه
 .پزشکان اغلب می خواهند بدانند که آیا نیمرخ یک آزمون تشخیص مشخصی را مطرح می کند یا خیر 

پزشک همچنین ممکن است از روان شناس بخواهد که با ارزیابی پیش از جراحی احتمال بروز واکنش استرسی 
 . شدید نسبت به جراحی را مورد سنجش قرار دهد 

 بافت قانونی  -3
یا کمک به ) گواهی ( طول مرحله ي بازرسی ، ممکن است از روان شناسان براي سنجش اعتبار یک شهادت  در

در ارزیابی دیوانگی و ارزیابی . ارزیابی کیفیت اطالعات ارایه شده از جانب یک شاهد و یا گواه ، نظر خواهی شود
که  2نه قلمداد شدن فرد بر اساس قانون مک ناتانمعموالً دیوا. صالحیت، دو زمینه ي بالقوه مشکل آفرین وجود دارد

می گوید اگر افراد از ماهیت و وسعت اعمال شان آگاهی نداشته باشند و نتوانند تشخیص دهند که آنچه انجام داده 
در حالیکه بعضی تعریف هاي . اند بر اساس هنجارهاي اجتماعی اشتباه بوده است مسوول نیستند ، صورت می گیرد

به منظور باال بردن اعتبار و روایی ارزیابی هاي . »تکانه ي غیر قابل کنترل « تعریف دیوانگی عبارت  دیگر براي
، و مقیاس هاي مسوولیت پذیري جنایی 3صالحیت و دیوانگی ، فنون تخصصی سنجش مانند آزمون غربال صالحیت

 . راجرز ساخته شده اند
از آنجایی که رفتار واقعاً خشن یا خودتخریبی، . کل زا استپیش بینی خطرناك بودن نیز تقریباً یک حوزه ي مش

است، هر مالك برشی به طور معمول تعداد زیادي از مثبت هاي ) با میزان پایه ي پایین ( رفتاري نسبتاً نامعقول 
 . را موجب می شود 4کاذب
 بافت آموزشی  -4

ارند یا الزم است که در نظام مدرسه در از روان شناسان بارها درخواست می شود تا کودکانی را که مشکل د
اغلب ، توجه اولیه بر روي این مسأله و نیاز به . کالس یا طبقه ي خاصی جاي داده شوند مورد سنجش قرار دهند 

در نظر گرفته شود » بیمارشناخته شده « یا » کودك مشکل « فهم این مطلب معطوف است که دانش آموز به عنوان 
مسایل پیچیده تر ، بزرگتر و در عین حال مهم تري مانند تعارض زناشویی ، آشفتگی معلم ، این امر ممکن است . 

 . سوء تفاهم هاي بین معلم و والدین یا تعارض بین مدیر مدرسه و والدین را دامن بزند 
 

 درمانگاه روانی  -5
بر خالف نهادهاي پزشکی ، قانونی ، و آموزشی که روان شناس در آنجا فقط به عنوان مشاور تصمیم گیرنده 

 . خدمت می کند ، روان شناسی که در درمانگاه روانی کار می کند خود نقش تصمیم گیرنده دارد 

۱- sequencing 
۲- McNaughton 
۳- Competency Screening Test 
٤-false positive 
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 ایجاد یک رابطه حرفه اي

بدین معنا که ماهیت ، . تعریف شده است انجام گیردسنجش فقط باید در یک بافت رابطه حرفه اي که به روشنی 
به طور معمول متخصص بالینی . هدف ، و شرایط رابطه مورد بحث قرار گیرد و در مورد آنها توافق حاصل شود

اطالعاتی که به درمانجو . اطالعت الزم را ارایه می دهد و درمانجو آن را با رضایت خاطر می پذیرد و امضا می کند
شود به طور معمول شامل نوع و طول مدت سنجش، رویه هاي جانشین، جزییات مربوط به قرارهاي مالقات، داده می 

 .ماهیت و حدود محرمانه بودن مطالب الزامات مالی
 
 حوزه مهمی که الزم است روان شناس از آن آگاه باشد، تأثیر  :عوامل تاثیر گذار در رابطه حرفه اي و سنجش

هرگاه آزماینده براي کودك آشنا باشد در . کیفیت این رابطه بر نتایج سنجش و بر رابطه کاري به طور کلی است
به این روند . واحد هوشبهر افزایش می یابد 4مقایسه با مواردي که نسبت به وي ناآشناست، نمره وي به طور متوسط 

تفاهم و پسخوراند، به ویژه اگر . اقتصادي بارزتر است –ویژه در مورد کودکان متعلق به سطوح پایین اجتماعی 
انتظارات یک . پسخوراند از نظر فرهنگی مناسب باشد، می تواند عملکرد آزمون را به طور چشمگیري افزایش دهد

اثر انتظار در بعضی از موقعیت ها وجود . ثیر بگذاردپژوهشگر یا آزماینده می تواند بر سطح عملکرد شخص دیگر تأ
عامل دیگري که ممکن . دارد و می گوید که مکانیسم هاي آن از طریق رفتارهاي غیرکالمی جزیی صورت می گیرد

آخرین مسأله اي . است بر ماهیت رابطه ي بین مراجع و آزماینده تأثیر بگذارد، وضعیت نسبی هیجانی مراجع است
نمره گذاري پاسخ ها را مغشوش سازد، میزان عالقه اي است که –در بیشتر موارد  –ممکن است اجرا و که بالقوه 

بنابراین، سخت گیري در نمره . آزماینده به مراجع دارد و این که تا چه اندازه رفتار او را گرم و دوستانه تلقی می کند
 . ست از عالقه ي آزماینده به مراجع ناشی شوددر مقابل نرمش و ارفاق، دست کم تا اندازه اي ممکن ا1دادن 
 

 تجاوز به حریم خصوصی دیگران
یکی از مشکالت عمده اي که ممکن است آزمودنی ها در رابطه با آزمون هاي روانی با آن روبرو شوند آن است که 

همچنین این نگرانی . شاید آزماینده از مراجع برخی ویژگی ها را کشف کند که او ترجیح می داده محرمانه بمانند
موضوع تجاوز به حریم دیگران . ستفاده قرار گیردوجود دارد که این اطالعات ممکن است به زیان مراجع مورد ا

بیشتر بحث انگیز است، زیرا ماده هاي مربوط به صفات انگیزشی، هیجانی و  شخصیتمعموالً در مورد آزمون هاي 
موضوع مهم تر آن است که این اطالعات در چه . نگرشی، گاهی به صورت تغییر شکل یافته در آزمون مطرح می شوند

 . استفاده قرار می گیرندمواردي مورد 
 

 2ایراد گریزي 
در حالی که نگرانی درباره ي تجاوز به حریم خصوصی افراد، با کشف و سوء استفاده از اطالعاتی که مراجعان می 
خواهند محرمانه بماند رابطه دارد، ایراد گریزي شامل احساس هاي منفی واقعی است که هنگام مواجه شدن مراجعان 

۱- hard scoring 
۲- inviolacy 
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ایراد گریزي به ویژه هنگامی مصداق پیدا می کند که از مراجعان خواسته . قعیت آزمون، بروز می کند با آزمون یا مو
 . می شود تا در مورد اطالعاتی صحبت کنند که مایل نیستند درباره ي آنها بیندیشند

 
 برچسب زنی و محدودیت آزادي

یکی از خطرهاي اصلی احتمال به . دارد براي بیشتر تشخیص هاي روان پزشکی پیامدهاي بالقوه آسیب زا وجود
. مبتنی بر نقش مورد انتظاري است که با یک بر چسب خاص ارتباط دارد 1کامبخش –وجود آمدن پیشگویی خود 

بنابراین . یکی دیگر از پیامدهاي منفی بر چسب زدن ، داغ اجتماعی است که به اختالل هاي متفاوت زده شده است 
هاي نادرست همگانی از واژه هایی مانند اسکیزوفرنی است که افراد بر چسب خورده ممکن ، عمدتاً به سبب برداشت 

درست به همان اندازه که بر چسب هاي تحمیل شده از سوي دیگران پیامدهاي . است از نظر اجتماعی طرد شوند
، مراجعان ممکن است از بنابراین. منفی به دنبال دارد، خودپذیرندگی بر چسب ها نیز نیز می تواند زیانبخش باشد

آخرین مشکل . برچسب هایشان به عنوان وسیله اي براي معذرویت یا انکار مسوولیت در قبال رفتارشان استفاده کنند
مرتبط با برچسب زنی آن است که از طریق محدود کردن پیشرفت و خالقیت فرد با یک نظام ، محدودیت غیر الزمی 

 . را بر آنان تحمیل می کند
 

 انتقال نتایج آزمون
. روان شناسان به طور معمول باید به درمانجو و منبع ارجاع پسخوراند الزم را در مورد نتایج آزمون ارایه کنند

توصیف ها هنگامی با . پسخوراند نتایج آزمون باید به زبانی ارائه شود که براي دریافت کننده روشن و قابل فهم باشد
براي ارایه پسخوراند سودمند باید . رد به صورت رفتار و به شیوه اي روشن بیان شوندمعناتر می شوند که سطوح عملک

ویژگی هاي فردي دریافت کننده مانند سطح تحصیالت عمومی، دانش نسبی در مورد روان آزمایی، و پاسخ هیجانی 
 . رود خله درمانی به شمار میارایه پسخوراند در عمل بخشی از فرایند مدا. احتمالی وي به اطالعات در نظر گرفته شود

منتقدان به طور اخص بر این باورند که آزمون هاي روانی بیشتر به سود افراد طبقه متوسط امریکاییان اروپایی 
آنان استدالل می کنند که این گونه آزمون ها براي سنجش هوش و . تبار بوده و ارزش هاي آنان را منعکس می سازد

در حالی که بیشترین جدل به آزمون هاي هوشی معطوف است، . و مناسب نیستند شخصیت گروه هاي اقلیت دقیق
بنابراین ، نمره هاي پایین آنان ممکن . وجود سوگیري فرهنگی در مورد استفاده از آزمون شخصیت نیز مطرح است

. وست باشداست نشنگر کمبود هوش نبوده ، بلکه صرفاً نشانگر فقدان آشنایی با فرهنگ طبقه ي متوسط سفید پ
. نمره هاي پایین تنها شاخصی از عدم آشنایی نسبی فرد با یک فرهنگ خاص است تا توانایی هایی ذهنی ویژه ي او

اجتماعی مربوط  –اغلب تفاوت هاي موجود در نمره هاي آزمون ممکن است بیشتر به عواملی مانند پایگاه اقتصادي 
ساخته شده اند که بخشی از هدف هاي آنها این است که براي  تعدادي از آزمون هاي دیگر. باشد تا عوامل قومی

این آزمون ها معموالً بر مهارت هاي غیر کالمی تأکید دارند و مقیاس . سنجش اقلیت هاي قومی به کار بسته شوند
ف ، ماتریس هاي پیشرونده ي ریون، و آزمون نقاشی گوداینا3، آزمون هوشی فرهنگ نابسته2عملکرد بین الملی لیتر

۱- self-fulfilling prophecy 
۲- Leiter 
۳- Culture-Fair Intelligence Test 
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براي ارزیابی اقلیت ها از طریق ) SOMPA(نظام سنجش کثرت گرایانه و چند فرهنگی . از آن جمله اند 1هریس –
کاربرد ابزارهاي سنجش سنتی ولی با تصحیح سوگیري هاي موجود در این آزمون ها روشی متفاوت و پیچیده تر را 

 .ارایه می دهد
 

 انتخاب آزمون هاي روانی
. آزمون این است که آزمون تا چه اندازه براي پاسخ دادن به پرسش ارجاعی سودبخش استمهم ترین در انتخاب 

عامل مهم دیگر در انتخاب آزمون توسط متخصص بالینی، نوع دوره آموزشی خاصی که گذرانیده، تجربه، رجحان 
شناس به ابزارهاي کامپیوتري به سبب کاهش وقتی که روان . شخصی و آشنایی وي با ادبیات مربوط است

طورمستقیم باید صرف سنجش کند و سرعت زیاد آنها در نمره گذاري و فرضیه سازي، ممکن است در کاهش هزینه 
در واقع هدف اساسی سنجش روانی آن است که در مورد برنامه ریزي، اجرا و ارزیابی درمان . سنجش مفید واقع شود

و استفاده از فرم هاي کوتاه 2تخاب آزمون ها شامل وانمو کردندو نگرانی ویژه در ان. اطالعات سودمندي را فراهم آورد
در بیشتر موقعیت ها، متخصصان بالینی ممکن است نگران این مسأله باشند که افراد آگاهانه یا ناآگاه . کوتاه است

 CPIو  MCMIیا  MMPIلذا ، این متخصصان بالینی ممکن است آزمون هایی مانند . پاسخ هاي نادرست بدهند
اما بسیاري از فنون فرانکنی ممکن . راي مقیاس هاي روایی هستند ، بیشتر مورد توجه و استفاده قرار دهندرا که دا

نگرانی هاي مربوط به زمان مورد نیاز براي سنجش . است در برابر تالش آزمودنی ها براي وانمود کردن، مقاوم باشند
یی ماند مقیاس تجدید نظر شده ي هوشی وکلسر براي  ممکن است آزمایندگان را به انتخاب فرم هاي کوتاه ابزارها

 . ناگریزسازد MMPI، یا )  WISC-III(،ویرایش سوم مقیاس هوشی وکلسر براي کودکان )WAIS-R( بزرگساالن 
 .ول زیر انواع آزمون ها و حوزه هاي مربوطه را نشان می دهددج

 

کاربرد شناختی 
 کارکرد کلی  -1

 معاینه وضعیت روانی       
 )MMSE(معاینه وضعیت روانی کوتاه شده       

 کارکرد هوش -2
 آزمون هوشی تجدید نظر شده وکلسر براي بزرگساالن       
 3آزمون هوشی وکلسر براي کودکان ویرایش       
 ) 4ویرایش ( بینه  –آزمون استنفورد       
 مجموعه آزمون هاي سنجش کافمن براي کودکان       
 جانسون  –تحصیلی وودکاك  –شده مجموعه روانی  فرم تجدید نظر     

 کارکرد حافظه  -3
 مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکلسر       
 آزمون یادگیري شنیداري کالمی ري       
 آزمون یادگیري کالمی کالیفرنیا       

۱- Goodenough - Harris 
۲- faking 
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 آزمون نگهداري حافظه بنتون      
  ساختاري –توانایی هاي دیداري 

 حرکتی بندر  –آزمون گشتالت دیداري      
 ) نقاشی(آزمون هاي ترسیمی      
 محتواي فرایندهاي فکري      
 آزمون اندریافت موضوع      
 آزمون اندریافت کودکان      
 کارکرد هیجانی و سطح آسیب روانی 
 الگوهاي کلی و شدت آسیب -1

 آزمون شخصیتی چند وجهی مینه سوتا      
 پرسشنامه چند محوري بالینی میلون      
 پرسشنامه شخصیتی نوجوانی میلون      
 رورشاخ     
 تجدید نظر شده  -90فهرست نشانه هاي بیماري     
 پرسشنامه خالصه نشانه هاي بیماري    
 پرسشنامه شخصیتی براي کودکان    
 افسردگی  -2

 پرسشنامه افسردگی بک    
 مقیاس درجه بندي همیلتون براي افسردگی    
 پرسشنامه افسردگی کودکان    

 )zung(مقیاس زونگ 
 رسشنامه ي سوگیري شناختیپ   

 مقیاس نگرش هاي بدکارکردي
 پرسشنامه اندیشه هاي غیر ارادي   

 آزمون پاسخ شناختی
 اضطراب  -3

 صفت  –پرسشنامه اضطراب حالت      
 رس برنامه زمینه یابی ت     
 برنامه مصاحبه اختالل هاي اضطرابی      

 اختالل جنسی  -4
 1پرسشنامه کارکرد جنسی دروگاتیس      

 خانوادگی / اختالل زناشویی 
 2مقیاس سازگاري گروه دو عضوي      

 تشخیص  -5

۱- Derogatis 
۲- dyadic 
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 برنامه مصاحبه تشخیصی      
 برنامه اختالل هاي عاطفی و اسکیزوفرنیا      
 DSMمصاحبه بالینی ساخت دار براي      
 DSMمصاحبه ساخت دار براي اختالل هاي شخصیتی      
 مصاحبه تشخیصی براي کودکان و نوجوانان      

 پیش آگهی و خطر  -6
 احتمال خودکشی 

 مقیاس اندیشه پردازي خودکشی      
 مقیاس ناامیدي بک      

 
 سنجش به کمک کامپیوتر

کاربرد . استفاده از کامپیوتر براي اجرا و تفسیر در نوروپسیکولوژي پیشرفت هاي خاصی را سبب شده است
اعتبار . سنجش کامپیوتري چندین امتیاز دارد  کامپیوترها می توانند در وقت گران بهاي تخصصی صرف جویی کنند

نده را کاهش دهند ، و با بهبود کارایی از هزینه ي بازآزمایی را بالقوه افزایش دهند ، سوگیري احتمالی از جانب آزمای
 مربوط به مصرف کننده بکاهند  

  چنین فرض شده است که اگر نوع مداد . در وهله ي نخست روایی آزمون نشده ي آن است -1:معایب– 
نگرانی بیشتر آن  -2. کاغذي یک آزمون داراي روایی باشد  پس نوع کامپیوتري آن نیز از همان روایی برخوردار است

مشکل دیگر  -3. است که اغلب بسته هاي نرم افرازي در دسترس افرادي است که در این زمینه تخصص کافی ندارن
ا با موقعیت کلی مراجع به درستی یکپارچه کنند، آن است که شاید متخصصان بالینی بدون آنکه نتایج آزمون ر

همچنین گزارش شرح حال تولید شده توسط کامپیوتر فاقد  -4. زیرکانه به ایفاي نقش یک افزارمند تشویق شوند
 . امضا است و بنابراین نتایج آن فاقد مسئولیت پذیري قانونی و حرفه اي است که یک اعضا ممکن است داشته باشد

 
 مصاحبه 

کنندگان در آن فرایند سهیم هستند و هر  مصاحبه عبارتست از تعامل بین حداقل دو نفر که تمام شرکت: ریفتع
شود که هشیارانه انتخاب شده  ریزي می این تعامل براي نیل به هدفی طرح. گذارند هاي دیگري اثر می یک بر پاسخ

 .است
مصاحبه . یابی روانی مصاحبه ي سنجشی استیکی از مهم ترین روش هاي جمع آوري داده ها در جریان ارز

این قبیل اطالعات . همچنین اطالعاتی را فراهم می آورد که اغلب از طریق سایر روش ها قابل کسب نیست
هاي رفتاري بالقوه ارزشمند  ویژگی هاي فردي مراجع ، و واکنش شخص نسبت به موقعیت جاري زندگی را  مشاهده

 . در بر می گیرد
به همین سبب، به طور . مصاحبه وسیله اي براي دستیابی به هدف هاي تعیین شده است:ه و گفتگوتفاوت مصاحب

مصاحبه ي سنجشی، . معمول داراي یک توالی روشن بوده و بر محور موضوع هاي معین و مربوط متمرکز است
قعیت ها و احساسات برخالف گفتگوي عادي، ممکن است حتی مستلزم این باشد که مصاحبه گر و مصاحبه شونده وا

هدف هاي کلی مصاحبه عبارتند از جمع آوري اطالعاتی که به آسانی نمی توان از . ناخوشایند را مورد بحث قرار دهند
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روش هاي دیگر به دست آورد، ایجاد رابطه اي که موجب می شود تا این اطالعات به دست آیند، ایجاد درك و 
 .صاحبه شونده نسبت به رفتار مشکلشناخت بیشتر هم در مصاحبه گر و هم در م

 
 )مصاحبه ي ساخت دار شبیه آزمون عینی است(مصاحبه ي با ساخت یابی ساخت 

برخی از مصاحبه ها به . یک بعد اساسی مصاحبه ها درجه ي ساخت دار بودن و یا ساخت دار نبودن آنهاست
طرفین مصاحبه امکا می دهد که آزادانه از یک موضوع به موضوعی دیگر تغییر جهت دهند، در حالی که برخی 

. ست هاي ساخت یافته استفاده می کنندمصاحبه ها کامالً هدایت شده و هدف نگرند، و اغلب از درجه بندي ها و فهر
مصاحبه هاي ساخت نایافته انعطاف پذیرند، ممکن است شرایط ایجاد ارتباط و تفاهم را بهتر فراهم کنند ، نحوه ي 
سازماندهی پاسخ هاي مراجعان را بهتر می سنجند، و بالقوه توجه به جزییات یگانه ي تاریخچه ي زندگی مراجع را 

اما، انتقادهاي بسیاري به مصاحبه هاي ساخت نایافته وارد شده که به عدم اطمینان گسترده . زندامکان پذیر می سا
 . نسبت به اعتبار و روایی این مصاحبه ها منجر شده است

خود را ابداع کرد که یک سنجش کامل از فرد را  BASIC-IDالگوي  1در یک طبقه بندي ساخت دار، الزاروس
، روابط ) C( ، شناخت ) I(، تصویر سازي ذهنی )S(، حس کردن ) A(، عاطفه ) B(ها در حوزه هایی شامل رفتار

معموالً نامناسب تلقی  DSMطبقه بندي هاي . توصیف می کند)  D(و نیاز به مداخله ي دارویی یا دارو ) I(فردي 
 .ف می کردند می شدند، زیرا آنها به جاي فرایند هاي فعال گروهی، ویژگی هاي ایستادي افراد را توصی

  کارایی تاکید می شود  –در مراقبت بهداشتی هدایت شده ، بر هزینه . 
 

 اعتبار و روایی مصاحبه
. گیرد مورد بحث قرار می) مصاحبه گران ( اعتبار مصاحبه ها معموالً در ارتباط با توافق بین درجه بندي کنندگان 

اما، افزایش ساخت یافتگی مصاحبه ها، یکی از قوي ترین . مصاحبه هاي ساخت دار از اعتبار بیشتري برخوردارند
پژوهش در مورد روایی مصاحبه معموًال بر منابع . شان را تضعیف می کند انعطاف پذیريیعنی  –جنبه هاي آنها 

از گرایش مصاحبه گر به ایجاد یک برداشت 2اي هاله اي براي نمونه ، اثره. سوگیري مصاحبه گر متمرکز بوده است
سوگیري . کلی از شخص، و سپس طبقه بندي سایر ویژگی هایی که به ظاهر با آن رابطه دارند ناشی می شود

 . هنگامی رخ می دهد که مصاحبه کننده در جهت تأیید استنباط اولیه اش اطالعاتی به دست آورد 3تأییدي
مصاحبه شوندگان نیز ممکن است پاسخ هایشان را تحریف کنند  تحریف ها ممکن است به ویژه در زمینه هاي 

بی دقتی و تحریف در مورد بازنگري هاي گذشته، بیشتر در مورد مسایل روانی . حساسی مانند رفتار جنسی رخ دهند
و کم تردر مورد متغییرهایی مانند تغییر ) روانی مانند تعارض هاي خانوادگی و آغاز نشانه هاي بیماري ( اجتماعی  –

 .محل سکونت، مهارت در خواندگان و قد و وزن رخ می دهد
 

 مزایا و محدودیت هاي مصاحبه

۱- Lazarus 
۲- hallo effects 
۳- confirmatory bias 
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مصاحبه هاي ساخت دار و بدون ساخت به متخصصان بالینی  امکان می دهد که نتایج حاصل از آزمون ها را در 
عالوه بر این ، اطالعات زندگی نامه اي حاصل از مصاحبه ها را می توان . دهند یک بافت گسترده تر و با معناتر قرار 

استفاده از اطالعات زندگی نامه اي براي پیش بینی خطر . براي پیش بینی رفتارهاي بعدي مورد استفاده قرار داد 
ساخت دار معموالً تنها مصاحبه ي بدون ساخت یا نیمه . خودکشی ، معموالً روشی مؤثرتر از نمره هاي آزمون است 

. موقعیتی در فرآیند سنجش است که متخصص بالینی می تواند مراجع را در یک موقعیت باز و مبهم مشاهده کند
انعطاف پذیري ذاتی مصاحبه هاي بدون ساخت و نیمه ساخت دار ، اغلب مهم ترین مزیت آنها بر آزمون هاي 

صرف وقت براي اجرا و  –ید تصمیم هاي نسبتاً فوري گرفته شود که با –در موقعیت هاي بحرانی . استاندارد است
تفسیر آزمون ها عملی نیست، بنابراین در این گونه موقعیت ها، فقط می توان از مصاحبه ها و ابزارهاي غربال کردن 

فراهم  فرصت الزم را 1کاوشگري –سرانجام، مصاحبه ها براي برقراري تفاهم و تشویق به خود . سریع استفاده کرد
 . کنند می

بزرگترین اشکال مصاحبه هاي بدون ساخت سوگیري مصاحبه گر است که از فرایندهاي ادراکی و تعاملی مانند 
این امر معموالً به تغییر پذیري گسترده ي اعتبار و روایی و . ناشی می شود2اثر هاله اي ، سوگیري تأییدي و اثر تقدم 

علت اصلی عدم توافق در مورد تشخیص، . همچنین اشکال در مقایسه ي یک آزمودنی با آزمودنی دیگر منجر می شود
، که براي ) كمالواریانس ( و تغییرپذیري مالك ها )  اطالعاتواریانس ( به تغییرپذیري اطالعات به دست آمده 

اشکال دیگر این مصاحبه ها هزینه ي . نتیجه گیري در مورد وجود و یا نبود اختالل به کار رفته است، بستگی دارد
مصاحبه هاي . در مقیاس گسترده است 3باالي استفاده از مصاحبه گران کارآزموده در مطالعات همه گیرشناسی

، لذا نتایج آنها را می توان از موردي به مورد دیگر و یا از جامعه  ساخت دار از دقت روان سنجی بیشتري برخوردارند
ارایه استاندارد مصاحبه ، درجه بندي معتبر و پایا را امکان پذیر می سازد ، واریانس . اي به جامعه دیگر مقایسه کرد 

جامع بودن بسیاري از عالوه بر این . اطالعات را کاهش می دهد ، و مالك هاي تشخیصی همسان را به کار می بندد
مصاحبه هاي ساخت دار احتمال از دست رفتن یک تشخیص یا نادیده گرفتن مجموعه اي از نشانه هاي بیماري 

خصوصیات . اما یک مشکل کاربرد مصاحبه هاي ساخت دار وقت گیر بودن آن هاست. مربوط را کاهش می دهد
ویکرد هاي کامالً ساخت دار، برقراري تفاهم به گونه اي در ر. فردي و غناي ویژگی هاي شخصی را نادیده می گیرند

 . که مراجع به راحتی بتواند اطالعات کامالً شخصی خود را آشکار کند کمتر امکان پذیر است
 
 
 

 ) شرح حال ( مصاحبه ي سنجشی و تاریخچه موردي 
کسانی که به شدت  .نظري و مالحظات عملی قرار می گیرد4سبک مصاحبه گر به شدت تحت تأثیر جهت یابی

تحت تأثیر نظریه هاي مراجع محوري هستند به سبک هاي بی رهنمود گرایش دارند و از سبک هاي کامالً ساخت 
برعکس، مصاحبه ي . هدف مصاحبه ي مراجع محوري ایجاد نوعی رابطه ي بین فردي است. دار دوري می کنند

۱- self - exploration 
۲- primacy effect 
۳- epidemiological 
٤- orientation 
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در نتیجه ، مصحبه . اثر پیامدهاي بیرونی خاص روي می دهد  رفتاري احتماالً بر این فرضیه استوار است که تغییر بر
بین مصاحبه تشخیصی و مصاحبه غیر رسمی و اکتشافی یک وجه تمیز . هاي رفتاري نسبتاً ساخت دار خواهند بود

اهداف مصاحبه تشخیصی، رسیدن به یک تشخیص خاص و معموالً مبتنی بر مدل چند محوري . مفید وجود دارد
DSM-IV در . این گونه مصاحبه ها معموالً در موقعیت روان پزشکی و یا پزشکی عمومی به کار می رود. است

مقابل، بسیاري از روان شناسان شاغل به ارزش تشخیص رسمی اعتقاد ندارند، وبر این اساس، از تشخیص رسمی 
DSM-IV پژوهش . طاف پذیر استبدینسان، مصاحبه ي آنها در بیشتر موارد غیر مستقیم و انع. پیروي نمی کنند

نشان داده است که درجه بندي کیفیت مصاحبه از سوي بیمار بستگی به این دارد که تا چه اندازه مصاحبه گران می 
به ویژه به . توانند هیجان هاي بیمار را درك کنند و پیام هاي هیجانی آنان را که به طور ناقص بیان می شوند بفهمند

جنبه . مکن است به گونه ي غیر مستقیم و از طریق رفتارهاي غیر کالمی منتقل شونداین دلیل که این هیجان ها م
مهرابیان برآورد کرده است که پیام . هاي غیر کالمی ارتباط ممکن است روشن قوي تري براي انتقال اطالعات باشد

واي آن چه گفته می شود درصد به محت 7درصد به آهنگ و صدا، و تنها  38درصد به بیان چهره ا،  55دریافت شده، 
 . ، بستگی دارد

برخی استدالل می کنند . مصاحبه گران از نظر مقدار یادداشتی که در جریان مصاحبه بر می دارند، فرق می کنند
یادداشت برداري در جریان . که یادداشت برداري در جریان مصاحبه ممکن است اضطراب مراجع را افزایش دهد 

 . ه می شودمصاحبه در حد متوسط توصی
 

 ) بی رهنمورد ( در برابر غیر مستقیم ) رهنمودي ( شیوه هاي مستقیم 
اینکه متخصصان بالینی تا چه اندازه روش ساخت دار و رهنمودي را در جریان مصاحبه انتخاب کنند به مالحظات 

له اصلی را به کار اگر زمان محدود باشد ، مصاحبه گر روش مستقیم و مربوط به مسأ. نظري و عملی بستگی دارد
روش مبهم و بدون ساخت احتماالً اضطراب فردي را که به شدت مضطرب است افزایش خواهد داد ، در . خواهد بست

مراجع مقاوم، و بدون همکاري نیز احتماالً به یک . حالی که روش مستقیم ممکن است برایش کامًال سودبخش باشد
 تسبک پرسش و پاسخ مستقیم تر نیاز خواهد داش

 )رهنمودي(روش مستقیم  -1
 .شود و روي مشکل اصلی تأکید خواهد کرد ـ اگر زمان محدود باشد این روش استفاده می

 .کند ـ اگر مراجع اضطراب دارد روش مبهم و بدون ساخت اضطراب او را بیشتر می
 .ـ اگر مراجع مقاوم بوده و همکاري خوبی نداشته باشد روش مستقیم مفیدتر خواهد بود

هاي  هاي ساخت یافته که به توصیف جامع از رفتارهاي واقعی و اندیشه هاي رفتاري به عنوان سبک مصاحبهـ 
 .شوند ها و عقاید مربوط به رفتارهاي متفاوت توجه دارند تعریف می هوشیار، نگرش

 )رهنمود بی(روش غیرمستقیم  -2
کند  ساز و پنهان را بررسی می هاي زمینه زشانگی  Psychodynamicsتر یا روان پریشی ـ رویکرد ساخت نایافته

 .کند که ممکن است در سطح هوشیاري فرد نباشد و اطالعاتی را ارزیابی می
 

 توالی فنون مصاحبه 
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بیشتر مؤلفان توصیه می کنند که مصاحبه کنندگان با پرسش هاي باز پاسخ شروع کنند، و پس از شنیدن 
 . عت می توانند به طرح پرسش هاي مستقیم تر بپردازندهاي درمانجو، براي کامل کردن اطال پاسخ

یک مزیت مهم پرسش هاي بازپخش آن است که سبب می شود درمانجویان با کمترین ساختار خارجی درك از 
هنگامی که از مراجعان پرسش هاي بازپاسخ پرسیده می شود ، آنان به . خود را سازمان دهند و آنها را بیان کنند

سیالی کالمی ، سطح جرأت یا ابزار . ژگی هاي عمده اما غیر معمول را درباره ي خود ابراز می دارند احتمال زیاد وی
بر خالف این . وجود ، آهنگ صدا، سطح انرژي ، دو دلی ها ، و حوزه هاي اضطراب را می توان مورد توجه قرار داد 

پاسخ . ته کننده، مبهم و بی ارتباط منجر شوندمزیت، پرسش هاي بازپاسخ بالقوه می توانند به اطالعات طوالنی، خس
هاي مصاحبه گر که سطح متوسطی از روش رهنمودي یا مستقیم را نشان می دهند عبارتند از تسهیل، روشن کردن، 

تسهیل ممکن . تسهیل اظهار نظرها براي حفظ یا تشویق جریان گفتگو انجام می شود چ. همدلی، و مواجه کردن
تماس چشمی ، تکان دادن ( ، یا غیر کالمی »لطفاً ادامه بدهید « ، »... بیشتر برایم بگویید « ( است به طور کالمی 

درخواست ها براي توضیح یا روشن کردن ممکن است زمانی مورد استفاده قرار گیرند که مراجعان، . انجام گیرد ) سر 
. ع مورد بحث به طور کامل بیان نکرده اندشاید از طریق نشانه هاي ظریف ، نشان می دهند چیزي را درباره ي موضو

به ویژه ، مطالب . در خواست براي روشن کردن می تواند آنچه را که به تلویح به آن اشاره شده است روشن سازد 
تلویحی هنگامی روشن تر خواهند شد که از مراجع خواسته شود آنها را به گونه اي کامالً مشخص و عینی بیان کند ، 

نیز خود ) » باید برایت مشکل بوده باشد « ( بیان هاي همدالنه . خواسته شود ، نمونه هاي عینی ارایه دهد مثالً از او 
 . افشایی درمانجو را تسهیل می کند –

گاهی مصاحبه گران ممکن است بخواهند با ناهمسانی هاي موجود در اطالعات یا رفتار مراجع مواجهه یا دست 
هدف از مواجهه در جریان سنجش به دست آوردن اطالعات عمیق تر در مورد . کم درباره ي آنها اظهار نظر کنند

. و تغییر رفتار مراجع به کار می رود کاوشگري –بر عکس ، مواجهه هاي درمانی براي تشویق خود . مراجع است
سبک مواجهه اي ممکن است اضطراب شدید ایجاد کند، بنابراین باید فقط هنگامی به کار بسته شود که براي بر 

در صورتی که این تفاهم وجود نداشته باشد ، مواجهه احتماالً به بروز . طرف کردن اضطراب فرصت کافی موجود باشد
سرانجام می توان براي پر کردن شکاف بین . و از هم پاشیدگی این رابطه منجر خواهد شد حالت دفاعی در مراجع

شروع با پرسش هاي بازپاسخ، سپس پیش  –این توالی . گفته هاي مراجع از پرسش هاي غیر مستقیم استفاده کرد
ختم مصاحبه با ، و سرانجام ) تسهیل ، روشن کردن ، مواجهه( رفتن در جهت پاسخ هاي ساخت دار میانجی 

 .هاي مستقیم پرسش
 

 استفاده شود) هاي فوق انواع پرسش(در یک مصاحبه ممکن است از همه موارد فوق  :نکته . 
 
  مسائلی که در مصاحبه باید مورد توجه قرار بگیرد: 
A  .مقدمات فیزیکی 
 محیط و مکان مصاحبه . 1
 یادداشت برداري یا ضبط مصاحبه. 2
B  .هاي مصاحبه ها و ضرورت تکنیک 
 Rapportتفاهم . 1
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 )کالمی و غیرکالمی( Communicationارتباط . 2
 ها ها یا سبک سؤاالت یا تکنیک روش و نوع پرسش. 3

 Open endedـ باز پاسخ  
 کننده ـ تسهیل

 ـ روشن کننده
 ـ مواجه کننده

 ـ مستقیم
است، زیرا ممکن حالت دفاعی مراجع را افزایش » چرا « اي یکی از فنون مصاحبه، اجتناب از کاربرد پرسش ه -

 .شروع شود» چرا « به جاي » چگونه « پرسش با پیشوند . می دهد
 

 )مراحل مصاحبه(فرایند مصاحبه 
 بخش مقدماتی مصاحبه یا بخش شروع -1

 ایجاد ارتباط، ایجاد موقعیتی آرام براي مراجع که بتواند راحت مشکالتش را مطرح کند :هدف
 بخش میانی مصاحبه -2

هاي دفاعی، خصوصیات بارز فرد،  به دست آوردن اطالعات در مورد فرد، مشکل او، چه نوع فردي است، مکانیسم
 .ک کندبه طور کلی اطالعاتی که بتواند به ساختن فرضیه در مورد فرد کم

 نهائی مصاحبه  بخش -3
چون خاطرات دردناکی را به یاد آورده است یا اضطراب و نگرانی (در بخش نهایی هدف ایجاد آرامش در فرد 

مصاحبه گر براي حصول اطمینان از اینکه مراجع به . هاي بعدي است ریزي براي قول ، دادن اطالعات و برنامه)دارد
این . دقیقه قبل از پایان وقت تعیین شده به گونه اي او را بیاگاهاند  10تا  5است محدودیت زمانی توجه دارد، ممکن 

 . کار موجب می شود که مراجع و مصاحبه گر اطالعات مربوط و نهایی را به موقع به دست آورند
 

 ها سبک و توالی پاسخ
تر  هاي مستقیم هاي مراجع، پرسش هاي باز پاسخ شروع شود و پس از شنیدن پاسخ مصاحبه، بهتر است با پرسش

 . هاي شناخت از مراجع پر شود تا بدین وسیله شکاف. مطرح شود
تسهیل، روشن کردن، (دار میانجی  هاي ساخت هاي باز پاسخ شروع، با پرسش بدین ترتیب، مصاحبه با پرسش

ناپذیر باشد بلکه  البته این توالی نباید خشک و انعطاف. یابد هاي مستقیم خاتمه می امه و سپس با پرسشاد) مواجهه
 . پیوسته باید در سراسر مصاحبه تغییر یابد

 معاینه ي وضعیت روانی
 معاینه ي وضعیت روانی در اصل از معاینه ي پزشکی بدنی الگو گرفته است، همانگونه که معاینه ي پزشکی بدنی

براي بررسی سیستم هاي عمده ي بدن طراحی می شود، معاینه ي وضعیت روانی نیز سیستم هاي عمده ي کارکرد 
در حالی که روان پزشکی تأکید قابل مالحظه اي بر معاینه ي وضعیت . روانی را از لحاظ روان پزشکی بررسی می کند
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ت، اما روان شناسی و دیگر رشته هاي علمی وابسته به داشته اس) و اخیراً بر مصاحبه هاي بالینی ساخت دار ( روانی 
 . را کانون توجه خود قرار داده اند) شرح حال ها ( بهداشت روانی ، آزمون هاي روانی و تاریخچه ي موردي 

 

 ي وضعیت روانی باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد در معاینه: 
 وضع ظاهري و رفتار کلی -1
هاي  در اینجا، لباس ، وضعیت اندامی، ژست ها، گفتار، مراقبت یا بهداشت شخصی، مشخصه: » مشاهده رفتاري«  

 . جسمی غیر عادي مانند معلولیت هاي جسمی، تیک ها، یا شکلک ها مورد توجه قرار می گیرند
 بی تفاوتی عاطفی  –فشرده –عادي ):عاطفه و خلق ( احساس  -2

جریان مصاحبه ابراز می کند اطالق می شود، در حالی که عاطفه به گسترده اي خلق به هیجان بارز مراجع که در 
 .احساس از محتواي گفتار ، بیان هاي چهره اي و حرکت بدنی مراجع استنباط می شود. از هیجان ها مربوط است

 ادراك  -3
 . آیا خطاهاي ادراکی یا توهم وجود دارد یا نه

 تفکر  -4
 کارکرد هوشی ) الف 

اقتصادي ، و آشنایی و  –رگونه کارکرد عالی هوش باید در بافت سطح تحصیالت ، پایگاه اجتماعی سنجش ه
 . همانند سازي مراجع با یک فرهنگ خاص انجام شود

 جهت یابی ) ب 
توانایی جهت یابی مراجعان ممکن است بر حسب درجه ي آگاهی شان از اینکه می دانند چه کسی هستند 

، ) زمان ( و حوادث جاري و گذشته کی اتفاق افتاده اند یا در حال وقوع هستند ) مکان ( ، در کجا هستند )شخص (
با زمان نشان می دهند، در حالی که گم  مشاهده هاي بالینی فراوان ترین نوع گم گشتی را در رابطه. تفاوت کند

 . مکانی و شخصی کمتر روي می دهند1گشتی 
 حافظه، توجه و تمرکز ) ج

مانند تاریخ هاي مهم، ( حافظه ي دراز مدت، اغلب با طرح پرسش هایی درباره ي اطالعات عمومی مراجع 
ي اطالعات عمومی یا حافظه ي برخی متخصصان از خرده آزمون ها. سنجیده می شود) شهرهاي بزرگ یک کشور

. عددي آزمون هوشی وکلسر بزرگساالن و یا کودکان یا سایر آزمون هایی که ماهیت مشابه دارند استفاده می کنند
عالوه بر این ، حافظه ي داز مدت را می توان از روي یادآوري رویدادهاي مهم زندگی مراجعان ارزیابی کرد و دقت 

حافظه ي .ق مقایسه ي پاسخ هاي داده شده با سوابق عینی و مستند این رویدادها دریافتیادآوري را می توان از طری
غذایی که اخیرًا خورده است، نحوه ي ( کوتاه مدت را می توان با طرح پرسش هایی درباره ي رویدادهاي اخیر 

( سري اعداد هفت . دادیا تکرار اعداد به صورت مستقیم و وارونه مورد سنجش قرار ) رسیدن به جلسه ي مصاحبه 
را می توان براي سنجش میزان تمرکز یا حواسپرتی مراجعان ) شمردن مستقیم اعداد با هر بار افزودن عدد هفت 

 .مورد استفاده قرار داد
 بینش و داوري ) د

۱- disorientation 
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 تفکر) 5
است منجسم،  گفتار مراجع ممکن. گفتار و تکلم مراجع را اغلب می توان به عنوان بازتابی از افکارش تلقی کرد

محتوا و بررسی افکار شخص اغلب به دو بخش . خودانگیخته ، و قابل فهم و یا داراي خصایص غیر عادي باشد
. محتواهاي فکري مانند هذیان ها ممکن است نشانگر وضعیت روان پریشی بود. تفکر تقسیم می شود فرآیندهاي

 . کن است پرش افکار را منعکس کندفرایندهاي فکري مانند بروز تغییرات سریع در موضوع ها مم
 

 انواع مصاحبه ي بالینی ساخت دار
 )SADS(برنامه ي اختالل هاي عاطفی و اسکیزوفرنی -1

با وجود اینکه در اصل براي . پرمصرف ترین مصاحبه ي ساخت دار براي هدف هاي پژوهشی بالینی بوده است
ولی قدرت اصلی آن در به دست آوردن . حی شدتشخیص افتراقی بین اختالل هاي عاطفی و اسکیزوفرنی طرا

 . جزییات ظریف مربوط به انواع فرعی اختالل هاي عاطفی و اسکیزوفرنی است
و دومی نسخه تمام ) SADS(اولی نسخه معمولی . تطابق دارد SADSبا سه نسخه مختلف نسخه بزرگساالن

است، که تغییرات ایجاد شده  SADS-C، و سومی )است  SADSکه در واقع نیمه ي دوم  SADS-L(عمر است 
براي تشخیص وجود احتمالی اختالل روانی در سراسر زندگی شخص   SADS-L. در مراجع را اندازه گیري می کند

 :محصول پایانی هشت مقیاس خالصه زیر را شامل می شود . تدوین شده است
 خلق و اندیشه پردازي -1
 ویژگی هاي درون زا  -2
 ه افسردگی ویژگی وابسته ب -3
 اندیشه پردازي و رفتار خودکشی  -4
 اضطراب  -5
 )شیدایی ( نشانه هاي اختالل مانیک  -6
 توهم  –هذیان  -7
 1اختالل تفکر صوري  -8

یک )  K-SADS-P , Kiddie –SADS-P (براي کودکان سن مدرسه  SADSنسخه ي فرم کودکان
این آزمون با استفاده از . سالگی ساخته شده است 17 تا 6ساخت دار است که براي کودکان سن  نیمهمصاحبه ي 

بیماري را با توجه به وخیم وضعی که داشته است  فعلیمالك هاي تشخیصی پژوهشی نمره گذاري می شود و سطح 
 . و اینکه از هفته ي گذشته تاکنون چگونه بوده است مورد توجه قرار می دهد

 
 2برنامه ي مصاحبه ي تشخیصی-2

، که یک مصاحبه ي نیمه ساخت دار بوده و باید توسط افراد متخصص آموزش دیده اجرا شود ، SADSبرخالف 
 . برنامه ي مصاحبه ي تشخیصی یک مصاحبه ي کامالً ساخت دار است

۱- formal thought 
۲- Diagnostic Interview Schedule (DIS) 
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و هم بر مبناي مالك هاي تشخیصی پژوهشی  DSM-IIIهم بر پایه ي  DISفرم اصلی اصلی نسخه بزرگساالن
. مقوله عمده طبقه بندي شده اند 24درجه بندي بالینی بالقوه انجام می گیرد که حول  470در مجموع . استوار است

گرایش  افسردگی اساسیمصاحبه گران غیر حرفه اي در مقایسه با روان پزشکان به تشخیص افراطی بیماران مبتال به 
 . ین اشکال را داشته استدر تشخیص دقیق وضعیت هاي مرزي و بیماران در حال بهبود، بیشتر DIS. بیشتري دارند

تفاوت آن با . به فرم بزرگساالن شباهت دارد DISCبرنامه ي مصاحبه ي تشخیصی براي کودکان نسخه کودکان
ماده، و هم براي مصاحبه با یکی از  264با )  DIS-C(فرم بزرگساالن در این است که هم براي مصاحبه با کودك 

 2، و ) تا حدودي درست ( 1، ) غلط (  0درجه بندي ها به صورت . ستماده تنظیم شده ا 302با ) DIS-P(والدین 
اوتیسم، اختالل نافذ مربوط به رشد، ( برخی از تشخیص هاي مشکل آفرین تر . کد گذاري می شوند) غالباً درست ( 

 . تنها بر پایه ي مصاحبه با یکی از والدین صورت می گیرد) هرزه خواري 
 1ودکان و نوجوانانمصاحبه ي تشخیصی براي ک -3

DICA  چهارچوب آن کامالً ساخت دار است، و در اصل براساس . ساله ساخته شده است 17تا  6براي کودکان
سایر . موضوع هاي مختلف تنظیم شده است، مانند رفتار در خانه، رفتار در مدرسه، و روابط بین فردي با همساالن

و وجود نشانگان هایی مانند اختالل هاي اضطرابی، مانیا، و اختالل حوزه هاي محتوایی عبارتند از سوء مصرف مواد، 
 . هاي عاطفی

 DSM-IIIمصاحبه ي بالینی ساخت دار براي  -4
این ابزار با درجه ي معینی از انعطاف پذیري تدوین شده است، به گونه اي که اجراي آن را می توان با جمعیت ها 

( بنابراین، نسخه هاي متفاوت آن را می توان در مورد بیماران روانی سرپایی . و بافت هاي متفاوت هماهنگ ساخت
SCID-OP ( 

در حالی که این ابزارها به . به کار برد)  SCID-NP( و بیماران غیر روان پزشکی) SCID-P(، بستري 
-SCID(تدوین شده است  2معطوفند، نسخه جداگانه اي هم براي سنجش اختالل هاي محور  1هاي محور  اختالل

II .( نسخه دیگري هم براساس مالك هايDSM-IV  براي سنجش اختالل هاي گسستگی تدوین شده است
)SCID-D.(SCID است که به مصاحبه گر  حذفیو یک ساخت  بازپاسخلف آن شامل چند سوال و نسخه هاي مخت

و نسخه هاي مختلف آن  SCID.امکان می دهد تا بر حسب پاسخ هاي قبلی مراجع، به حوزه هاي تازه اي وارد شود
 .از جمله جامع ترین مصاحبه ساخت دار موجود است

 
 مصاحبه رفتاري

روان پی (  مانند آزمون فرافکنی، سنجش نوروپسیکولوژیکی  –سنجش رفتار یکی از انواع سنتی سنجش است 
یکی از مفروضه هاي اصلی این روش سنجش آن است که رفتار را می توان با توجه به . ، و روش هاي عینی)شناختی 

هم ترین تمایز سنجش رفتار تأکید آن بر یکی از م. و پیامدهاي آن به گونه ي مؤثري شناخت 2رویداد هاي پیشین
مربوط و  پیشایندهايرفتار است  این تأکید بدان معناست که سنجش رفتار به فهم کامل  موقعیتتعیین کننده هاي 

. پایا و زمینه ساز تلقی می کند صفاتبرعکس، سنجش سنتی معموالً رفتار را نتیجه ي . رفتار توجه دارد پیامدهاي

۱- Diagnostic Interview for Children and Adolescents 
۲- preceding events 
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یک تفاوت دیگر بین سنجش رفتاري و سنجش . و کارکردي است 1ي روشی مستقیم تر، سوداگرسنجش رفتار دارا
سنتی در این است که سنجش رفتار به جنبه هاي کامالً مشاهده پذیر شیوه ي تعامل شخص با محیط خود عالقه 

درونی و ( ایندها ، پیش)آشکار و پنهان ( سنجش رفتار نوعی ممکن است اندازه گیري هاي خاص رفتار . مند است
رویکرد رفتاري بر این نکته تأکید دارد که . ، شرایطی که رفتار را در بر می گیرند و پیامدها را شامل باشد)بیرونی 

براي هر یک از این شیوه هاي . اختالل هاي رفتاري مختلف به طور معمول به شیوه هاي متفاوت بروز می کنند
 . وت استفاده شودمختلف باید از راهبردهاي سنجشی متفا

 

 خالصه اي از هدف ها، مفروضه ها، و کاربردهاي رویکرد رفتاري و سنتی به سنجش 
 

 رویکردهاي سنتی رویکرد رفتاري مهمترین حوزه تفاوت ها

 
 

 هدفها –الف 

کمک به شناسایی رفتارهاي مشکل و 
 شرایط نگهداري آنها

 کمک به انتخاب روش مناسب درمانی
 تأثیر روشهاي درمانیکمک به ارزیابی 

 کمک به تجدید نظر در روش درمانی

کمک به روش تشخیص یا طبقه بندي 
 شرایط مشکل یا مسئله

 کمک به شناسایی عوامل سبب شناختی
 کمک به پیش آگهی

 
 

 مفروضه ها -ب
 علل عملکرد -1

این عقیده وجود دارد که عملکرد تابعی 
 از متغیرهاي موقعیتی یا
 رویکردهاي رفتاري

اعتقاد بر این است مه عملکرد تابعی از 
 متغیرهاي درونی

 رویکردهاي سنتی
 
 

 عملکرد معناي-2

تعامل متغیرهاي موقعیتی و شخصی 
 .است

عملکرد آزمون به عنوان نمونه اي از 
خزانه ي رفتار شخص در موقعیتی خاص 

 .تلقی می شود 

یا شخصی )  intrapsychic(روانی 
 .است

اي از حالت دیرپا و عملکرد آزمون نشانه 
زمینه ساز یا صفت یا متغیر شخصی تلقی 

 .می شود 
 کاربردها-پ
 ساخت ابزار-1

 
 ي سنجش برنامه-2

 
 روش سنجش-3

به انتخاب نمونه هاي معرف و کافی از 
 خصایص موقعیتی مورد نظر تأکید می شود

در مرحله هاي : سنجشهاي مکرر 
کلیدي در دوره ي درمان یا در سر تا سر 

 دوره ي درمان
 گیري ندازهااولویت براي روش مستقیم 

نمونه گیري از خصایص موقعیتی کمتر 
 .مورد تأکید است

 
معموالً : استفاده ي کمتر از سنجش 

 پیش از درمان و در پایان درمان
روشهاي اندازه گیري براساس تعریف آنها 

 .غیر مستقیم انجام می گیرند 

 
 

 رفتاريمحاسن ومحدودیت هاي مصاحبه 
 شاید بزرگترین مزیت سنجش رفتار آن باشد که استفاده کنندگان پیوسته به مناسب یا مربوط  -1: مزیت ها

تحلیل به عالوه،  درباره ي رفتارهاي مربوط می توان به طریق تجربی و . بودن آن با روش درمانی توجه داشته اند

۱- utilitarian 
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رفتار را اندازه گیري کنند و پیشایندها و 1تا خط پایه ي پرداخت، که متخصصان بالینی را قادر می سازد  کارکردي
را  فنون متعدديیکی دیگر از مزیت ها آن است که سنجش رفتاري  -2. پیامدها ي رفتار را مورد سنجش قرار دهند

: زاز جمله راهبردهاي آن عبارتند ا. ارایه می دهد که می توان در موقعیت هاي بسیار متعدد و گوناگون به کار بست
رویکردهاي . 2گزارش هاي شخصی، مشاهده ي رفتار، نظارت فیزیولوژیکی، مشاهده ي ساخت دار، و نظارت بر خود

. استوارند)  1965( 6و سسلو 5رفتار کانفر  4یا کاستی3الزاروس، یا تحلیل تابعی فزونی BASIC IDدیگر بر روش 
 محیطیسنجش رفتار به ویژه زمانی مناسب است که مشکل ارایه شده در درجه ي نخست به وسیله ي عوامل  -3

 . ، و رفتار نامناسب در کالس درس8، قشقرق7مانند فوبیا، مشکالت زناشویی، برون ریزي. ایجاد شده باشد
اي سنجش رفتار آن است که خصایص روان سنجی آنها یک اشکال عمده ي بسیاري از راهبرده -1: محدودیت ها

محدودیت سنجش رفتار ان است که از نظر صرف وقت، پرسنل، و   -2. ضعیف یا دست کم آزمایش نشده است
فیزیولوژیکی و مشاهده  –این مطلب به ویژه در مورد روش هاي روانی . تجهیزات به منابع گسترده اي نیازمند است

یکی دیگر از زمینه هایی که به  -3. رفتار اغلب به مصاحبه و پرسشنامه محدود می شود سنجش. اي صدق می کند
غیر عملی بودن این رویکرد مربوط می شود آن است که بسیاري از ابزارهاي رفتاري براي استفاده درباره ي مسایلی 

 10، و خود بیمارانگاري9گسستنی  که اغلب در موارد بالینی با آنها برخورد می شود طراحی نشده اند، مانند اختالل
 

 راهبردهاي سنجش رفتاري
راهبردهاي سنجش رفتار را می توان به صورت مقوله هاي کلی مصاحبه ي رفتاري، مشاهده ي رفتار، سنجش 

 . فیزیولوژیکی، و پرسشنامه هاي خود سنجی طبقه بندي کرد –رفتار شناختی، سنجش روانی 
 مصاحبه ي رفتاري -1

متمرکز )  ABC( عموماً به توصیف و فهم رابطه ي بین پیشایندها، رفتارها، و پیامدها 11فتارنگرمصاحبه هاي ر
عالوه بر این ، از طریق بررسی نظامدار فراوانی، شدت، و استمرار رفتارهاي مورد نظر، خط پایه یا شاخصی از رفتار . ند

در نخستین مرحله ي مصاحبه ي رفتاري باید بسیاري از موضوع هاي مربوط به .پیش از درمان تدوین می شود
کافی باید برقرار شود، هدف هاي کلی و هدف هاي خاص 12تفاهم  ارتباط و. هاي سنتی مدنظر قرار گیرند مصاحبه

اما . مصاحبه تدوین و بیان شوند، و شرح حال گذشته ي درمانجو در ارتباط با مسأله ي مورد بررسی مرور گردد
 غیراستفاده ي زیاد از فنون . معموالً به شرح حال گذشته ي درمانجو کمتر از رفتار زمان حال وي تأکید می شود

۱- baseline 
۲- person – situation   nteraction 
۳- excess 
٤- deficit 
٥- Kanfer 
٦- Saslow 
۷- action out 
۸- temper tantrum  
۹- dissosiative disorder 
۱۰- hypochordriasis 
۱۱- behavior oriented 
۱۲- rapport 
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مصاحبه کننده ي رفتاري به بیمار . زیرا متخصص بالینی باید دستور کار روشنی تدوین کند مستقیممناسب نیست
 2کراتوچویل. خاص و قابل مشاهده در آورد 1عملیاتیمی آموزد که توصیف هاي صفت را به صورت توصیف هاي 

. چهار مرحله اي برنامه ریزي شوند 3شاییپیشنهاد کرده است که مصاحبه ها باید براساس فرایند مسأله گ) 1985(
در . دوم ، با سنجش منابع درمانجو تحلیل مسأله به مرحله ي اجرا در می آید. نخستین مرحله، شناسایی مشکل است

سرانجام ، راهبردهاي ارزشیابی روش . سومین مرحله ي مصاحبه الزم است چگونگی اجراي طرح یا برنامه تعیین شود
 یگردددرمانی  بررسی م

 
 مشاهده ي رفتاري -2

مانند سنجش افراد دچار معلولیت رشدي، مراجعانی که مقاومت می کنند، یا کودکان خیلی  –در برخی موارد 
متداول ترین رویکردهاي . مشاهده ي رفتار ممکن است یکی از مهم ترین روش هاي سنجش باشد –خردسال 

در اندازه گیري فراوانی رفتار، . ، ثبت رویدادها، و ثبت درجه بندي ها4مشاهده عبارتند از شرح حال، ثبت فاصله اي
آنها  شدترفتارها و  استمرارثبت رفتار همچنین باید . متخصص باید آغاز و پایان وقوع رفتار را به روشنی تعریف کند

وقعیت هاي کامالً موقعیت هاي مشاهده ي رفتار ممکن است از موقعیت هاي طبیعی تا م. را نیز اندازه گیري کند
وقوع آنها زیاد است و یا رفتارهاي  فراوانیموقعیت هاي طبیعی براي سنجش رفتارهایی که . ساخت دار تغییر کنند

اما موقعیت هاي طبیعی به سبب آنکه . ، انزواي اجتماعی، یا رفتارهاي افسرده مؤثرتر است5کلی، ماننند کاستی توجه
به عالوه ، در مواردي که اندازه . شاهده است ، با دشواري هایی همراه استمستلزم صرف وقت زیاد براي انجام م

و یا رفتارهایی که فقط در غیاب مردم به ) پرخاشگري، کم جرأتی ( گیري رفتارهایی که فراوانی وقوع آنها کم است 
طبعی با مشکل مورد نظر باشد، استفاده از مشاهده در موقعیت هاي ) آتش سوزي ، خودکشی ( وقع می پیوندد 

 . مواجه می شود
 :تقسیم بندي کلی مشاهده -

 .ترین و نافذترین روش پژوهش است مشاهده بنیادي
 observation Unsystematicمشاهده غیر نظامدار     -1

و این روي . کند شود فرد به دفعات در یک ماده آزمون هوش ضعیف عمل می متخصص متوجه می: مشاهده اتفاقی
 . سازد اي می بر این اساس فرضیه. گذارد اي دیگر اثر میعملکرد در بخش ه

  Naturalistic observationگرایانه    مشاهده طبیعت -2
 هاي واقعی زندگی مشاهده در موقعیت

 Controlled observationمشاهده کنترل شده  -3
 ها قرار دادن یک محرك واقعی در حضور آزمودنی

 Case studiesهاي موردي   بررسی -4

۱- operationalize 
۲- Kratochwill 
۳- problem solving 
٤- interval recording 
٥- attention deficit 
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 ها،خاطرات، تاریخچه طبی، اطالعات مربوط به تاریخچه زندگی بیوگرافی، اتوبیوگرافی، نامه
 متداول ترین نظام ها ثبت مشاهده ها 

 پیشرو سایر روش:ثبت شرح حال داستانی) الف 
به کمی کردن . کند یادداشتثبت شرح حال مستلزم آن است که مشاهده کننده صرفاً رفتارهاي مورد نظر را 

. مشاهده ها کمتر توجه می شود و مشاهده ها بر حسب میزان استنباط هایی که به عمل می آید تفاوت می کنند
مثالً یادداشت کند که کسی همواره می خندد و به دوستانش لبخند می زند، و یا ممکن است از این مشاهده چنین 

ثبت شرح حال معموالً پیشرو سایر روش هاي اندازه گیري . خوبی داردکند که درمانجو با همساالنش روابط  استنباط
 . است و این مزیت را دارد که بالقوه می تواند رفتارهاي مربوط و مناسب را کشف کند

 ثبت فاصله اي ) ب
در . تخصص بالینی ممکن است بخواهد جنبه هاي انتخابی رفتار را در فواصل زمانی از پیش تعیین شده ثبت  کند

نیز نامیده  3، و نمونه گیري در فواصل زمانی2، نمونه گیري فاصله اي1نتیجه ، این روش به عنوان نمونه گیري زمانی
 .ثبت فاصله اي از نظر زمان اجرا مقرون به صرفه است. می شود

 ثبت رویداد) ج
هاي هدف انعکاس در حالی که ثبت فاصله اي به اندازه هاي تعریف شده بر حسب واحدهاي زمان که به رفتار

طرح اساسی نظام اي ثبت رویداد عبارت از . یافته است بستگی دارد، ثبت رویداد به وقوع خود رفتار وابسته است
 .) 4چک لیست( رفتار و ثبت رفتار در ابزارهایی مانند فهرست  فراوانی، مدت استمرار، و شدتیادداشت کردن 

 ثبت درجه بندي ها ) ه 
یک چارچوب نوعی به گونه اي است که . معموالً ثبت درجه بندي ها پس از زمان انجام مشاهده صورت می گیرد

فراوانی رفتار درمانجو را مثالً در قشقرق به پا  7تا  1یا از  5تا  1درجه اي از  7تا  5ارزیابی باید در یک مقیاس 
ثبت درجه بندي ها را بالقوه می توان براي . بندي کند  درجه5کردن، کیفیت رابطه با همساالن ، یا وظیفه شناسی 

 . مزیت هاي دیگر آن است که داده ها را می توان به روش هاي آماري تحلیل کرد . انواع زیادي از رفتارها به کار برد 
 

 سنجش رفتار شناختی-3
داشتن شخص به این که پژوهشگران براي سنجش فرایندهاي شناختی فنون خاصی را تدوین کرده اند، مانند وا

صداي بلند بیندیشد، تهیه ي فهرستی از اندیشه هاي مختلف نمونه گیري از اندیشه ها در فواصل زمانی مختلف، و 
انواع متعددي از پرسشنامه هاي مبتنی بر اظهار نظرهاي شخصی  این چشم انداز به درون، با تأکید اولیه اي که در 

به طور انحصاري بر رفتارهاي آشکار قابل مشاهده معطوف بود ، کامالً متفاوت  مورد سنجش رفتار می شد و تقریباً
یکی از یافته هاي . این انتقال بر اثر شواهد قانع کننده در مورد رابطه ي بین رفتار و شناخت صورت گرفته است. است

یرا پیش بینی کننده ي نوعی ساده انگاري است، ز» قدرت تفکر مثبت « مربوط آن است که باور داشت عمومی به 

۱- time sampling 
۲- interval sampling 
۳- interval time sampling  
٤-checklist 
٥ -  conscientiousness 
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اظهارهاي منفی یا چیزي است که کندال و  نبودنآنچه که مهم تر به نظر می رسد . خوبی در مورد سازگاري نیست
 . نامیده اند» قدرت تفکر غیر منفی « هالون آن را 

 

 حوزه هاي محتوایی خاص ) الف 
قدیمی ترین . سنجی تدوین شده اند –براي سنجش شناختی افسردگی، مقدار زیادي پرسشنامه هاي از نوع خود 

آزمون دیگري که بر مبناي نظریه ي افسردگی بک ساخته . است 1و متداول ترین آنها پرسشنامه ي افسردگی بک 
ا و باورداشت هایی را که اشخاص که میزان موافقت و پذیرش نگرش ه 2شده است مقیاس نگرش هاي بدکارکردي

یکی از پرسشنامه هاي از نوع  3پرسشنامه ي سوگیري شناختی . افسرده به آنها معتقدند مورد پرسش قرار می دهد
پرسشنامه ي . و احتمال تفکر تحریف شده را اندازه گیري می کند. است که نسبتاً خوب تدوین شده است4تصدیقی

ماده  از نوع پرسشنامه ي تصدیقی است که اشخاص افسرده را از غیر افسرده به  30داراي  5اندیشه هاي غیرارادي
با استفاده از پرسش هاي  7در آزمون پاسخ شناختی. است 6خوبی تفکیک می کند، اما بیش از اندازه وابسته به حالت 

هایی که به شغل، از آزمودنی خواسته می شود که به تصویر. ساخته شده است) جمله هاي ناتمام ( هاي بازپاسخ 
 . خانواده، ازدواج، و دوستی مربوط می شوند پاسخ می دهد

، 8متداول ترین ابزار در سنجش شناختی هراس هاي اجتماعی عبارتند از مقیاس آشفتگی و اجتناب اجتماعی
کم  11فتههر چند درباره ي اضطراب تعمیم یا. 10، و آزمون خود بیانی تعامل اجتماعی9مقیاس ترس از ارزشیابی منفی

پرسشنامه . 12آزمون باورداشت هاي غیر معقول. کم کار شده، دو ابراز سنجش مناسب درباره ي آن تدوین شده است 
 . نیز براي سنجش باورداشت هاي غیر معقول و ارتباط آنها با اضطراب مورد استفاده قرار گرفته است13ي منطقی

 
 

 فیزیولوژیکی  –روانی  –سنجش  -4
هاي فیزیولوژیکی که مورد سنجش قرار می گیرد، عبارتند از ضربان قلب، فشار خون، دماي متداول ترین پاسخ 

و فعالیت مغز که با )  GSR(15پوست) گالوانیکی ( ، پاسخ برقی 14رگ ها) اتساح ( پوست، تنش عضالنی، گشادگی 

۱ -  Beck Depression Inventory 
۲ -  Dysfunctional 
۳- Cognitive Bias Questionaire 
٤ -  endorsement type 
٥ -  Automatic Thoughts Questionaire 
٦ -  state - dependent 
۷- Cognitive Response Test 
۸- Social Avoidence and Distress Scale 
۹ -  Fear Negative Evaluation Scale 
۱۰- Social Interaction Self – Statement Test 
۱۱- generalized anxiety 
۱۲ -  Irrational Beliefs Test 
۱۳- Rational Behavioral Inventory 
۱٤- vasodilation 
۱٥ -  galvanic skin response 
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بیماران  2سمپاتیکیپژوهش نشان داده است که پاسخدهی . اندازه گیري می شوند)  EEG( 1برق نگاره هاي مغز
است و بر عکس غلبه ي  3اسکیزوفرنیک و اشخاص داراي اختالل اضطراب نسبتاً باالتر از پاسخدهی پاراسمپاتیکی

 . است 4پاسخدهی پاراسمپاتیکی و پایین بودن سطح سمپاتیکی از مشخصه ي شخصیت هاي جامعه ستیز 
 .ددر فصل هاي بعدي بحث می شو :پرسشنامه هاي خود سنجی  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

۱- electroencephalograms 
۲- sympathetic responsiveness 
۳- parasympathetic responsiveness 
٤- antisocial 
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