
 

 
 

 

 دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی

 گروه روان شناسی

 

 

 روان شناسی بالینی کودک

Child Clinical Psychology 

 

 
 

 

 

 

 

 رضا پورحسین کترد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8811 

8831 

8838 



 روان شناسی بالینی کودک                                                                                   

 

2 

 

 روان شناسی بالینی

 

ختاللهاي روانی يا شناسی است که با وارسی، تشخیص و درمان مسايل و ا روان شناسی بالینی رشته اي از  روان

در اين نگاه، کار اصلی روان شناسی بالینی عبارت از وارسی و  (.8331، فیرس)رفتار نابهنجار افراد سروکار دارد 

 فرد پیگیري درمان و درمانی ،رمانگري و اقدام اصالحیمطالعه فرد، تشخیص نوع رفتار نابهنجار و ارائه طرح د

 .سازش نسبی با موقعیتهاي زندگی بويژه موقعیتهاي تنیدگی زا، ادامه می يابد اين روند تا رسیدن بیمار به يک .است

 

 نیاز به مبنای نظری

 هاي روان رجوع به نظريه. به يک مبناي نظري استروان شناسی بالینی براي وارسی، تشخیص و درمانگري نیازمند 

شناس بالینی براي تشخیص  بارت ديگر روانبه ع . شناختی، درمانگر را به مبانی نظري درمانگري راهنمايی می کند

بااستفاده  منطق درمانگري خودرا طراحی و، نیازمند مبناهاي نظري است تا بتواند بااستفاده ازآنها ار فردرفت و مالحظه

به عنوان مثال، يک درمانگر ممكن است تشخیص دهد براي کاهش  . ازروشهاي گوناگون، آن منطق را محقق سازد

طبیعی است انتخاب  .ز نظريه هاي شناختی و يا نظريه روان پويشی و يا ترکیبی از آن استفاده کنداضطراب فرد ا

مبناي نظري و روشهاي مبتنی بر آنها، سلیقه اي نیست بلكه به عمق و چگونگی رفتار و زمینه هاي شكل گیري 

اصول و ی عالوه بر اينكه بايد با شناس بالین بر اين اساس، روان. بستگی دارد رفتار واختالالت روانی ورفتاري

شناختی نیز آگاهی  روشهاي تشخیصی و اصالح رفتار آشنا باشد، بايد به مبانی نظري رويكردهاي متفاوت روان

 .کامل داشته باشد

ممكن است برخی نظريه ها، . شناسی، ارائه اصول ومنطق رفتاري است يكی ازويژگیهاي نظريه هاي روان

دراين . د، روشهايی را نیز ارائه دهند؛ وممكن است برخی ديگر به ارائه اصول اکتفا کنندبراساس اصول ومنطق خو

شناسان برجسته می توانند روشهايی را مبتنی بر اصول ومنطق نظري، ابداع نمايند وآنها را درپروژه  صورت، روان

هستند که بريک ياچند اصل بسیاري از روشهاي مداخله اي، همان روشهايی . هاي تحقیقاتی به آزمون بگذارند

به همین دلیل، درپروژه هاي تحقیقاتی، اصول ومنطق نظري آزمون نمی شود، بلكه . ومنطق نظري استوار هستند

 .روشهاي متخذه ازآنها  مورد وارسی قرار می گیرند

 .می دهد شكل زير نسبت نظريه، اصل، منطق و روش ها را نشان 

 

 روشهاي مداخله               قاصول يا منط                              نظريه    

 

 

 جايگاه مبناي نظري در روانشناسی بالینی کجاست؟: سوال
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 روان شناسی بالینی کودك

 

 دانش تحولی

را براي وهله  الینیشناسی بالینی است که همان وظايف روان شناسی ب شاخه اي از روان ،روان شناسی بالینی کودک

مینیاتور  ی است و به تعبیر پیاژه، کودک، داراي ماهیتی مستقل از بزرگسالاز آنجا که کودکی. داردبر عهده کودکی 

 .قلمداد نمود بزرگسال شناسی بالینی از روان مینیاتوريتوان روان شناسی بالینی کودک را  بزرگسالی نیست؛ نمی

به . ي کودکی استبلكه کار با کودک، وارسی وي و مداخله در رفتار آن بسیار پیچیده و مستلزم شناخت دقیق دنیا

يعنی نمی . شناسی بالینی کودک با گستره بزرگسالی متفاوت است عبارت ديگر، اصول ومنطق نظري در گستره روان

به عنوان مثال، بررسی حاالت . توان نسخه هاي بزرگسالی را باکمی کوچک نمايی، براي کودکان تجويز نمود

اب کودکی، دقیقا يک ويژگی تحولی دريكی است اضطرممكن . اضطرابی در کودکان وبزرگساالن متفاوت است

ويا واکنشی به يک موقعیت  باشدکه براي بزرگساالن، آن  باشد که با افزايش سن، ازبین برود ازوهله هاي تحولی

شناس بالینی نیازمند دانش  به همین دلیل براي درمانگري در گستره کودکی، روان. موقعیت استرس آور نباشد

عبارت از وارسی دقیق، تشخیص  کودک روان شناسی بالینیبراين اساس، . تحولی نگري می باشدتحولی و نگرش 

 .و مبتنی بر ويژگیهاي سنی وتحولی او می باشد شناختی کودک و مداخله در رفتار و جنبه هاي نابهنجار روان

 چرا به دانش تحولی نیاز داريم؟: سوال

 

 بنیادين کردهایروي

 و تشخیص "ئی سازیجز" اول،  رويكرد. وجود دارد (رويكرد) دو روي آوردکودک ،  ینیشناسی بال درباره روان

شناسی بالینی  نگر، روان جزئی يكرددر رو. است هاي رايج روانپزشكی بندي براساس طبقه مسايل ومشكالت کودکی

ا چند مقولة طبقه بندي تنها در حوزة نابهنجاري فعالیت می کند و ضمن وارسی نشانگان بیماري، مراجع را در يک ي

طبیعی است طرح اصالح رفتار و درمانگري نیز بر اساس طبقه . جايگزين می کند ،  DSMمثل  زشكیپرايج روان

ضمن   کند؛ ، روان شناس بالینی در حد يک دستیار روانپزشكی تنزل میرويكرددر اين . می شود ارائه  مذکور بندي

وي را بلكه مجبور است براي طبقه بندي در يكی از مقوله ها،  ؛نمی گیرددر نظر  کلآنكه انسان را به عنوان يک 

انشناسی بالینی کالسیک رواج دارد ومعموال با يک روانپزشكی و روبیشتر در حوزه  ،رويكرداين . تجزيه نمايد

 .تشخیص صريح وجزئی و زدن برجسب بالینی، همراه است

گستره روان شناسی بالینی در اين روي آورد، تنها حوزه  .د استفروارسی عمقیدوم، بالینی به معناي رويكرد    

، واژه ويكرددر اين ر. نابهنجاري نیست بلكه حوزه بهنجاري را هم که حوزه اي گسترده تر است، در بر می گیرد

 . چه در حوزه بهنجاري و چه در حوزه نابهنجارياست، بالینی به معناي وارسی عمقی فرد 

 ،، طراز کلی عقلی، ساخت کلی شخصیت، زمینه هاي فرهنگی و محیطیرويكردکه در اين نكته ديگر آن است  

فرد دخالت دارند و طبیعتاً شناخت عمیق تر و واقعی تري از رفتار بهنجار و يا وارزيابی در شناخت  و تحول روانی

می   يک متخصص مستقل کاربست، روان شناس بالینی به عنوان طبیعی است به لحاظ. دنبدست می ده رانابهنجار 



 روان شناسی بالینی کودک                                                                                   

 

4 

 

و در صورت تأخیر در تحول روانی و يا اختالل در  نظر بگیرد و او را ارزيابی تواند فرد را به عنوان يک کل در

، لزوماً افراد بر اساس رويكرددر اين . رفتار و وضعیت روانی مراجع، طرح اصالح رفتار و درمانگري را ارائه نمايد

، طبقه بندي نمی شوند؛ گرچه در صورت داشتن نشانگانی که يک بیماري را زشكیپطبقه بندي هاي رايج روان

الح طبقه بندي، تنهاراه براي طراحی اصبندي ها امري اجتناب ناپذير است، اما  طبقهاين سازند؛ استفاده از  مطرح می

 .رفتار نیست

تر  گیرد؛ برجسته هم در بر می اول را رويكرددوم را که به نوعی  رويكرددر اين درس، سعی ما بر اين است که 

 .تري از کودک را بدست آوريم آن، شناخت و تشخیص واقعیسازيم تا به پاس 

 شناسی بالینی مطرح است؟ چه رويكردهايی درروان: سوال

 

 وضوع روان شناسی بالینی کودكم

بر اساس نظريه . ستابه عنوان يک کلیت نظام يافته ودرحال تحول   "کودک"  موضوع روان شناسی بالینی کودک،

هاي تحولی، کودک واحد ماهیتی مستقل است و فضاي ذهنی و روانی وي کامالً متمايز از فضاي روانی بزرگسالی 

يعنی نمی توان کودک را يک بزرگسال کوچک . به تعبیر پیاژه؛ کودک، کودک است، مینیاتور بزرگسالی نیست. است

به همین . دک قابل تطبیق با مسايل و مشكالت بزرگسالی نیستبر اين اساس، مسايل و مشكالت کو. تلقی نمود

کودک ذهنی وروانی دلیل است که وارسی عمقی و شناخت واقعی شخصیت کودک که مستلزم ورود به دنیاي 

يكی از اين . مضاعفی را در روانشناسی بالینی طلب می کند مهارت ودانشاست؛ بسیار مشكل و پیچیده است و 

وشناخت  شناخت عمیق روان شناس بالینی کودک نسبت به چگونگی رشد و تحول روانی کودکتوانايیها، لزوم 

 .دقیق ويژگیهاي تحولی وي درهر وهله سنی است

بر اين . طبیعی است عدم شناخت از تحول روانی کودک، منجر به عدم وارسی عمیق کودک خواهد شد    

به عبارت ديگر روان شناس بالینی کودک . ولی هم باشداساس، روان شناس بالینی کودک بايد يک روان شناس تح

بايد داراي نگرش تحولی در وارسی کودک و تشخیص مسايل و مشكالت وي باشد تا بتواند میزان تسريع و يا 

دراين مسیر،تسريع ويا تاخیرهاي تحولی لزوما . مشخص سازد ،تأخیر وضعیت کودک را نسبت به معیار رشد بهنجار

دلیل اين امر آن است که بخش عمده اي از اشكاالتی که در رفتار ناسازگارانه . ري وبیماري  نیستندبیانگر نابهنجا

طبقه بندي کما اينكه در . آيد ناشی از مشكالتی است که روند رشد روانی کودک بوجود می آيد،  کودکان بوجود می

طبقه  ،ت روانی ناشی از رشد نامناسبتحت عنوان اختالال ختالالتااين بخش مهمی از   هاي اختالالت روانی،

بر رويكرد دوم، جريان داشتن نگرش تحولی درتعلیم وتربیت، موجب می گردد اختالالت روانی  بنا .بندي شده اند

 .می آيد اين نگرش، به پاس شناخت والدين ومربیان نسبت به چگونگی تحول روانی بوجود. درکودکان شكل نگیرد

 ا بزرگسال متفاوت است؟چرادرمانگري کودک ب: سوال
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 پیدايش آسیب های روانی

 

اين . می آيند  بوجود لی و محیطی آسیب هاي روانی و رفتاري در کودک تحت تأثیر ترکیبی از عوامل زيستی، تحو

به طوري که تفكیک آنها  ،آورند را در رفتار فرد بوجود می 8تأثیر متقابل دارند و يک ترکیب مرضیعوامل بر يكديگر

به . آن باشدکمتر اختاللی را می توان سراغ گرفت که يک عامل، موجد . يگر کار مشكل و پیچیده اي استاز يكد

بلكه عوامل مختلفی ،  تك عاملی نیست ی اختالالت و مشكالت رفتاري و روانی کودکان، عبارت ديگر سبب شناس

 :اين عوامل عبارتنداز. ندمی ده رفتار نابهنجار را ساماندر تأثیر و تأثر متقابل، يک 

 عوامل زيستی .8

 عوامل تحولی .1

 عوامل محیطی .8

 و ترکیبی تفكیک ناپذير از آنها .4

مشكالت  :شوند، عبارتند از ي رفتاري روانی در کودکانکه ممكن است سبب بروز آسیبهاعوامل زيستی برخی 

، ج مغزيلیبهاي مغزي مثل فآس ، مشكالت هنگام زايمان مثل کمبود اکسیژن، فشار بر جمجمه، دوران بارداري

 .نارس بودن سیستم عصبی ـ زيستیو  و عقب ماندگی ذهنی اختالالت کروموزومی

ل گیري دلبستگی شك :در بروز مشكالت رفتاري و اختالالت روانی کودک عبارتند از تحولیعوامل برخی      

 ر جابجايی فضايی و تحرکنقص ددر روابط والدينی،  عدم تنظیم هیجانی، و تعارض آمیز ناايمن و دو سوگرا

، مشكل در اختالل در هويت يابی بويژه هويت يابی جنسیتی، فقر در دست ورزي هاي کودکانهکودک درفضا، 

اختالل ، شكل گیري حرمت خود ضعیف ، خودپنداشت ضعیفهمسان سازي با والدين ورگه هاي رفتاري ديگران، 

 ، عقب ماندگی ذهنی، اختالل در تحول رمز و نماد، زبانتحول  ، اختالل دردر درونی شدن ارزشها، هنجارها و قواعد

 1.مشكالت يادگیري و کمبود حافظه ،اوتیسم

دخالت در بروز مشكالت رفتاري کودک  که برخی عوامل مهم محیطیواکتسابی،  محیطیدرزمینه هاي     

فقدان هر ، (روابط موضوعی مرضی بودن)بی نظمی در روابط کودک و والدين بويژه کودک و مادر :عبارتند ازدارند

فقدان و يا نقص در حمايت هاي ، فقر و پايگاه اجتماعی اقتصادي پايین، سبک استبدادي والدين، يک از والدين

، جنگ و بحرانهاي اجتماعی پرفشار، مشكالت روانی و رفتاري والدين، فقر محرکهاي شناختی و عاطفی، اجتماعی

 .و مهارتی یفقر آموزشر خانواد و رفتاري ونگرشی دتعارض مستمر،  استرس

 

 چراآسیبهاي روانی تک عاملی نیستند؟. سوال

 

 

                                                 
1
 Pathologic 

2
 .توانند موضوع یک پژوهش مجدد باشند یازاین عوامل مهرکدام  
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 سنجش و آسیب شناسی

 

 مداخله بالینی

و قواعدي است که  "پیامدها"، "پیشايندها"بستگی به شناسايی دقیق  ،نابهنجاري در کودک ي آسیب شناسی پديده

 ، بمنزلهاستبتنی بر شناخت پیشايندها و پیامدها شناخت که م اين. رفتار مشكل آفرين حاکم اند شكل گیريبر

 .آسیب هاي رفتاري و روانی است تحلیل کارکردی

 

 

 

 

 Cو  که از پیشايند حاصل می شود، رفتار يا تعاملهاي رفتاري است Bيک پیشايند است،  A، باال در شكل

 هر رفتار داراي پیشايندهايی است که وقتی بروز براساس اين رابطه،. بوجود می آيدپیامدهايی است که از يک رفتار 

پیشايندها بروز ی وقتی رفتارها در پ. کنندبنا می  می کنند و فرد در معرض آنها قرار می گیرد، رفتارهاي مرضی را

یشايند پ نقشرفتارهاي قبلی را شدت بخشد و يا اينكه  دآورند که می توان کنند، پیامدهايی را براي فرد بوجود می می

پیشايند براي رفتارهاي  هر پیامد در صورت تداوم می تواند يک ،بر اين اساس. را ايفا نمايدبراي رفتارهاي بعدي 

دراين صورت، شاهد يک سیكل معیوب هستیم که پیامدها موجب افزايش پیشايندها خواهندشد  .جديد تلقی شود

 .یش          می رودواين مسیر به سمت اختالالت عمیق تر و مزمن شدن آنها پ

سیكل رفتاري در  بر اساس اين تحلیل، اگر بخواهیم به اصالح رفتار دست بزنیم الزم است رابطه عناصر      

 :ي شبیه به رابطه زيرزچیرا از يكديگر قطع کنیم، معیوب 

 
                                           

                            

 

ن ماي نا 8دي براي دلبستگینان مثال، در زمینه تحولی، تعارض و رابطه نامطلوب مادر و کودک می تواند پیشايبه عنو

پیامدهاي . است لبستگی، رفتارهايی را شكل می دهدکه داراي پیامدهايیو طبعاً اين دباشدسوگرا دودلبستگی و يا 

عنوان پیشايند رفتارهاي بعدي بوجود بیاورد و اين دلبستگی ناايمن در صورت تداوم می تواند عامل جديدي را به 

در اين جا اگر بخواهیم . کند يهاي شديدتر د را دچار آسیبفر انهيابد و زندگی روز  سیكل معیوب همچنان تداوم

درمانی، دلبستگی  و به صورت روانکنترل  ، کافی است رفتارهاي ناشی از دلبستگی ناايمن رارفتاررااصالح کنیم

 .شود گفته میمداخله بالینیدر اصطالح روان شناسی بالینی به اين کار، . اصالح کنیمه را شكل گرفت

                                                 
3
 Attachment 

A B C 

A B C 



 روان شناسی بالینی کودک                                                                                   

 

7 

 

، آسیب هاي رفتاري و روانی تک عاملی نیستند؛ بلكه عوامل زيستی، تحولی و شدهمانطور که قبالً هم بیان 

نیز  مستقیمغیرو  مستقیمامل اين عوامل را می توان به دو دسته عو. محیطی در شكل گیري آنها تأثیر متقابل دارند

 با اين حساب، . شود امد تكرار و مدت آن نیز به اين فرمول اضافه میسشدت آسیب، فراوانی و ب. کردتقسیم بندي 

 ،را در يک طبقه بندي بیماري اوعلت يابی آسیب هاي دوران کودکی پیچیده و دشوار است و به راحتی نمی توان 

 .زدروانی  ان به راحتی به او برچسبوارد نمود و به عبارتی نمی تو

می ن .توجه به اين نكته که آسیب هاي رفتاري و روانی بويژه در کودکی، تک عاملی نیستند، توجه جدي است

کودک،  بارهدر. پیامدهادرمیان است ن با؛ بلكه شبكه اي پیچیده از پیشايندها و تعامل آ Bپس ،  Aتوان گفت، اگر 

يعنی وقتی می توان کودک را به . افتد نی در قالب نگرش سیستمی و نظامدار اتفاق میهاي روا بهترين فهم آسیب

می  قرار دارد، تعاملکه در آن  اي چرا که کودک با زمینه. درستی وارسی کرد که زمینه سیستمی او را در نظر بگیريم

و در  بشمارمی آيدانی کودک براي سبب شناسی آسیبهاي رو( نظام)ترين سیستم  خانواده مهم دراين نگاه، . کند

به همین دلیل است که درمداخالت   .استدرون خانواده، رابطه مادر و کودک مهمترين تعامل در سیستم موردنظر 

 .امري ضروري است ،با کودکانوالدين  رفتاري درکودکان، همراهی والدين وهمچنین مداخله دررفتار

 مداخله بالینی چیست؟. سوال

 

 سطوح آسیب شناسی

 ابزاریاغلب روان شناسان بالینی، اين سطوح را به دو سطح . است یسطوح مختلفتبیین رفتار کودک داراي اليه هاو

در سطح ابزاري، روان شناس بالینی با استفاده از ابزارها و روشهاي مطالعه مثل . طبقه بندي می کنند عمیقو 

الینی ديگران مثل گزارش هاي مدرسه و مهد کودک، آزمونهاي روانی، مشاهده، مصاحبه و استفاده از گزارشهاي ب

اين ابزارها، اطالعات مقدماتی را به درمانگر می دهند وبراي طراحی  .می دهد کودک را وارسی و مورد ارزيابی قرار

 .اين ابزارها، متعاقباً توضیح خواهیم داد بارهدر . يک درمانگري جامعه، کافی نیست

 يه هاي شخصیت کودک می پردازيم که عموماً از روشهاي بالینی مثل مصاحبهوارسی عمیق البه در سطح عمیق، 

اليه اليه کردن شخصیت فرد، انتزاعی است وعینیت ندارد، اما . شود و توجه به ساختار سیستمی کودک استفاده می

ن ارضهاي دوراکشف تعسطح عمیق، ناظر به سطح تحولی و. براي تحلیل عمیق تر شخصیت فرد ضرورت دارد

خانواده در کودک بنا می شوند، مشكالتی را در همان  نظامو يا در هايی که در روند تحول   تعارض .کودکی است

دوران و نیز در بزرگسالی براي او بوجود می آورند که شناسايی و تحلیل آنها به کمک مصاحبه و آزمونهاي فرافكن، 

به عنوان مثال، دلبستگی دوسوگرا را می توان . مک نمايدو يا به گشايش تعارضها کمی تواند تداوم آن را متوقف 

وقتی کودک  ،گريو يا در مثال د. ناشی از يک فضاي پرتعارض درون خانواده و يا تعارض بین مادر و کودک دانست

او همچنان در اين تعارض . نیست ساز ودک   چارهافتد، عذرخواهی والدين براي ک توسط مادر و يا پدر به زمین می

براي چیست؟ در اين نمونه،  والدين عذرخواهی نمی داندار دارد که چرا او را به زمین زده اند و از سوي ديگرقر

حرکت والدين را با عروسک خود تكرار می کند و از اينكه او قرار می دهیم،  بازيوقتی کودک را در يک فضاي 

فضاي  بازسازیتعارض خود را با له، کودک بدين وسی. ه است؛ از وي دلجويی می کندعروسک او به گريه افتاد
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. می افتد دراين مثال، سطح عملكرد ناهشیارکودک درسطح زيرين وعمیق کودک اتفاق. حل می کند آمیز تعارض

طراحی اين بازي براي رفتن به اليه هاي عمیق تر شخصیت وگشايش تعارض وي، توسط روان شناس بالینی کودک 

 . انجام می شود

روان  انحالل آن مستلزم آشنايی خوب گشايش و شیم که فهم اين تعارض و ارائه طرح عملیِتوجه داشته با

 .باشد شناس بالینی به مكانیزم تحول روانی کودک می 

 گشايش تعارض درچه سطحی صورت می پذيرد؟. سوال

 

 ابزارها  و روشهای تشخیصی

 

 :زه نابهنجار عبارتند ازچه در حوزه بهنجار و چه در حو ،بزارها و روشهاي مطالعه کودکا

 ـ آزمونهاي روانی 8

 ـ مشاهده 1

 ـ مصاحبه 8

 آزمونهای روانی

، کمی نمودن سازه هاي روانی است که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند ويا به آزمونهاي روانیکارکرد اصلی 

براي ارزيابی آن الزم است . ستا "سازه"به عنوان مثال، هوش، يک . طورمستقیم، نمی توان آنهارا اندازه گیري نمود

دقیق فرايندها نتايج آزمونها، بیانگر ارزيابی  .، مورد اندازه گیري قرارگیرندعملكردهايی که بیانگر هوش هستند

 طبقهبه چند دسته اصلی آزمونهاي روانی . وسازه هاي روانی نیست، بلكه ارزيابی کمی عملكردهاي سازه است

 .بندي می شوند

  :ای هوشی ـ شناختیآزمونهـ  1

اي، آزمونهاي هوشی  تحولی پیاژه آزمونهاي. می سنجند  اين آزمونها طراز کلی عقلی و بهره هوشی کودکان را 

می  به شمار شناختی  -هوشی از جمله آزمونهاي ، کلمه اي 81کودکان، ريون، گوديناف، آزمون حافظه وکسلرکتل، 

 .شرح داده شده اند ک گوديناف به تفضیل در ضمیمه فظه و آدمکلمه اي حا 81در اين جزوه، آزمون . روند

  :آزمونهای توانايی ـ مهارتیـ  2

در . ادراک بینايی، تصويربرداري از شكل هندسی را می سنجند  مهارتهاي عمومی، خالقیت، استعداد، ،اين آزمونها

 .شرح داده شده استکپی برداري آندره ري به تفضیل آزمون بخش ضمیمه، 

 : ـ آزمونهای تحصیلی، آموزش 3

 استنفوردآزمون فراگیري آزمونهايی مثل .می کنند   اين آزمونها، مهارت و استعدادهاي آموزشی را ارزيابی

(STA) استنفورد، آزمون تشخیص خواندن (SDAT) آزمون آمادگی متروپولتین استنفورد ، آزمون خواندن ،

(MRT)درسه ، آزمون فراگیري استنفورد ويژه آغاز م(SESAT) اند از جمله آزمونهاي تحصیلی، آموزشی. 

 : ـ آزمونهای شخصیتی 4
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به دو آزمونهاي شخصیت، ابزارهايی هستند که براي اندازه گیري ويژگیهاي هیجانی، انگیزشی، روابط اجتماعی 

ه چند ، پرسشنام (WPDS)پرسشنامه شخصیتی وودورث  .مورد استفاده قرار می گیرند 4فرافكنصورت عینی و

 فرافكن  شاخ، آزمون ررفرافكن  ، آزمون (CPI)پرسشنامه کالیفرنیا  ، (MMPI)وجهی شخصیتی مینه سوتا 

ترسیم خانواده وآزمون زمون آآزمونهاي ترسیمی مثل ، جمالت ناتمام راتر، (C.A.T) کودکان اندريافت موضوع

ترسیم خانواده در بخش ضمیمه ،  آزمونخالصه اي از . از جمله آزمونهاي شخصیت بشمارمی روند ترسیم درخت

  .توضیح داده شده است

 

 مشاهده

جنبه هاي ظاهري و برگرفته از رفتار کودک در  رگه هاي رفتاري، يا بدون ساخت و ، توصیف ساخت دار1مشاهده

ويا  ردر اين روش، آزمايشگ. شناس انجام می گیرد که با مشاهده ونظاره گري روان میدان طبیعی و يا تصنعی است

به طور دقیق  و اهاي متفاوت به دقت مشاهدهدر فض کودک را به صورت کلی ويا اختصاصی رفتار،  والدين ومربیان

 گر، روانمشاهده  یل بهترينبه همین دل. شناس درمانگر است روان استنباط مشاهدات، برعهده. کنندگزارش می 

دريافت  تورش و انحراف خصی که استنباط می کند، چه، يكی بودن مشاهده گر و ش. شناسان بالینی کودک هستند

 . ازمشاهده را کاهش می دهد

آنچه که در  .میزان زيادي به سلیقه آزمايشگر بستگی دارد راي گزارش مشاهده وجود دارد کهروشهايی ب        

ر استنباط را د آزمايشگر، مسايل روحی و شخصی خوداوالً،  :گزارش دهی مشاهده اهمیت دارد، اين است که 

. موثر باشد روانی يمسايلی را گزارش نمايد که براي طراحی اصالح رفتار و درمانگرثانیاً، . خويش دخالت ندهد

به همین دلیل . گزارش مشاهده گر در طراحی درمانگري مفید نباشدمشاهدات وتمام ممكن است  ،طبیعی است

دقت ثالثاً، . ه چیز يا چه چیزهايی را مشاهده می کندروان شناس می داند چ. است که مشاهده نیز داراي هدف است

بلكه دقت وي می تواند زواياي پنهان تري از رفتار کودک را  اً ناظر به ظاهر رفتار کودک نیست،مشاهده گر صرف

حوصله نداشتن کودک، دعواهاي . به عنوان مثال، مشاهده انزواي کودک ممكن است چند وجهی باشد. نمايان سازد

اوتیسم، افسردگی، انفعال در دوست گزينی، بیماري جسمانی و طبقه اجتماعی اقتصادي پايین، معانی  والدين،

 .می باشند    مختلف اين انزوا

 بارهتحقیقات نشان داده اند که بین گزارشهاي والدين در. بويژه مادر است والدينبهترين مشاهده کننده کودک، 

رابطه  ،می گويد بین بافت مشاهده و مشاهده دقیق( 8311)هاول . دمشاهده کودک، همبستگی بااليی وجود دار

کودک انجام داد، مشخص نمود که بین گزارش مطلعان  163او ضمن مطالعه اي که بر روي . معنی داري وجود دارد

براين اساس،  .است% 14و بین گزارش مطلعان نامتشابه، همبستگی در حد % 61متشابه، میزان همبستگی حدود 

کودک نزديک تر باشد، مشاهده او دقیق تر  و فرهنگی اجتماعی ،ه مشاهده گر به بافت وموقعیت روانیهرچ

به همین دلیل، والدين بهترين مشاهده کنندگان درمحیط خانه و معلمان، بهترين  .واستنباط او واقعی تر خواهد بود

ارهاي روان شناس بالینی درنگرش سیستمی براين اساس يكی از ک. مشاهده کنندگان درمحیط مدرسه بشمار می آيند
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مشاهد يک مهارت است که بايد آموزش داده . درمانگري، آشناساختن والدين ومعلمان به فن مشاهده هدفدار است

ممكن است اين امر درابتدا . يكی از تكالیف دانشجويان روان شناسی بالینی کودک نیز مشاهده کودکان است. شود

تدريج دريچه هايی از دنیاي ذهنی کودک ورفتارهاي وي به روي دانشجويان گشوده جدي بنظر نیايد، اما ب

 .خواهدشد

 مولفه هاي اصلی يک مشاهده دقیق کدامند؟ .سوال

 

  مصاحبه بالینی

اي ديگر شخص ارزيابی هاصالح و درمان اختالالت روانی و گوي تعاملی با هدف تشخیص،مصاحبه بالینی، گفت و

  .است یلی و وارسی عمقیاست و داراي ارزش تحل

اي و مصاحبه  پیاژه هاي  مصاحبههمانند داردو نوع مصاحبه ساخت ، ازيک جهت. به، انواع مختلفی داردمصاح      

تقسیم بندي ديگري نیز براي . می توان مطرح نمود راراجرزي و نیمه ساخت دار (8338-8311( 1يمون و هارتد

دربیشتر مواقع و بويژه در روان درمانگري، . درمانیديگري مصاحبه و  مصاحبه تشخیصیيكی : مصاحبه وجود دارد

به . و منفک از يكديگر نیستند؛ بلكه اين دو مصاحبه در هم تنیده شده اند به تشخیصی و درمانی در طولمصاح

و نوع اما توجه کنید که اين د. عبارت ديگر، وقتی ما در حال مصاحبه تشخیصی هستیم، به درمان هم می پردازيم

وقتی با يک  .مصاحبه عین يكديگر نیستند بلكه، ترتیب زمانی آنها به گونه اي نیست که يكی در طول ديگري باشد

، درهمان موقع سعی می کنیم که (تشخیص)را ارزيابی کنیم آنهابیمار درباره تعارضهاي وي گفت وگو می کنیم تا  

به عبارت ديگر نمی توان به صرف اينكه  (.درمانگري)دهیم انرژي روانی سرمايه گذاري شده بر تعارضها را کاهش 

 .درحال تشخیص هستیم، به دقتهاي درمانی بی توجه باشیم

ی عمقی کودک محسوب سشناسی بالینی يكی از بهترين روشهاي وار نكته ديگر آن است که مصاحبه در روان  

اليه هاي عمیق تري از شخصیت کودک را که می تواند نقص روشهاي آزمونهاي عینی را مرتفع سازد و می شود

کمک می کند که روان شناسان بالینی کودک در برچسب زدن به کودک، احتیاط بیشتري ، مصاحبه .نمايان سازد

نوعی افسردگی را نشان دهد، اما به وسیله مصاحبه می توان به مسايل ، پرسشنامهممكن است يک . داشته باشند

سوگ  عمدتاً نشانگان حادِ. می توان موضوع سوگ را در نظر گرفت عنوان نمونه به. ديگري بجز افسردگی پی برد

 ره بااليی از افسردگی را کسب کند،نم (Beck)ک ممكن است يک فرد توسط تست ب. ارندبا افسردگی مطابقت د

قدان داراي سوگ ناشی از يک ف ويمشخص می گردد که به وسیله مصاحبه وارسی می شود،  اما وقتی همان فرد 

چنین فردي افسرده . وتنها عالئم افسردگی را ازخود بروز می دهد که طبیعتا بزودي برطرف خواهند شد بوده است

مصاحبه واجد چنین توانايی است که به وارسی عمقی . نیست، اما عاليم آن را بطورموقت ازخود نشان داده است

حتی اگر اين وارسی در حوزه  می شود،الینی تلقی به معناي روش بدر اين صورت، وارسی عمقی . می پردازدفرد 

 .بهنجاري باشد
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 ساختار مصاحبه

 :مصاحبه بالینی داراي مراحلی است

و آزادانه مراجع و گوش دادن و پرهیز از شكار اطالعات توسط صحبت های ارتجالیمرحله  ، مرحله اول ـ 1

آزادانه وبدون چارچوب مشخصی، مسايل  ،که فرد استاين مرحله، بیشتر شبیه به يک درد دل  .استمصاحبه کننده 

البته اين مرحله . معموال اين مرحله با ابراز هیجانی و  پراکنده گويی مراجع همراه است. خودرا بیان می کند

معموال کودکان، شروع کننده نیستند وکمتر حرفهاي ارتجالی را بیان می کنند، . درکودکان با بزرگساالن متفاوت است

دراين مرحله، نوع سواالت بايد به گونه اي باشد که هیچگونه حساسیتی را  درکودک . ازآنها سوال کرد پس بايد

 اندرکودک االتی است کهوازجمله سئسواالت القا کننده، خشک، قالبی، سواالت پی درپی  و باز، . د نكندايجا

 .می سازدرا خدشه داربین آنها ودرمانگرو ارتباط حرفه اي  کندمی حساسیت ايجاد 

در اين مرحله، اطالعات  .درباره اطالعات مرحله اول است تکمیل و تفحص بیشترمرحله  ـ مرحله دوم، 2

ساختار خانواده، وضعیت سالمت، وضعیت  علمان و يا خواهران و برادران دربارهدرمانگر با مصاحبه با والدين و يا م

 .تحولی و روابط اجتماعی تكمیل می شود

است که طی آن تعارض ها و دغدغه هاي ذهنی و روانی کودک  تفکر و بازنگریمرحله  ـ مرحله سوم، 3

بازي، )اين مرحله، عمیق ترين اليه مصاحبه است که درباره کودکان بیشتر با زبان غیر کالمی . می شود کشف 

استفاده از . ذيردصورت می پ( بیان داستان، تكمیل داستان و تكمیل جمله)وزبان کالمی( اشی، محرکهاي فرافكننق

، عصبانیتها يا که کودکان به راحتی نمی توانند فنون فرافكن، ارتباط بین درمانگر و کودک را تسهیل می کند؛ چرا

کودکان، انگیزه ها و عقايدشان . ترديدهايشان را بیان کنند، بلكه درون خود را با زبان و رفتار و تخیل بیان می کنند

می توان از تكمیل جمله يا  ،اگر کودک کم حرف يا ترسو باشد. وارد می کنند ،هاي خود اشیو نق بازيرا در 

 :محرکهايی مثل .بدست درمانگر می دهند را خوبی ياين بیان، سرنخ ها. تكمیل داستان استفاده نمود

 .....................دوست دارم  ـ 

 ...........................اي کاش   ـ

 ...............................پدرم   ـ

 ........................اگر فقط   ـ

 .................در خانه ما قشنگ ترين چیز  ـ 

مثال به . تبديل شود فضای بازیخوب است براي تكمیل جمالت، فضاي ارتباطی بین کودک ودرمانگر به يک 

اده است کودکان درشرايط بازي به شرط تجربه نشان د. آماده اي؟. بازي کنیم "باهم"می خواهیم : کودک بگويیم

نكته مهم ديگرآن است که . آنكه روان شناس مهارت ارتباط اولیه را داشته باشد، بهتر به سواالت پاسخ می دهند

واردکردن هرگونه قاعده ونظم دربازي با کودک، درآنها . دنیاي ذهنی کودکان پیش دبستانی، دنیاي بی قاعده است

ورود به بازي با کودک بدون وارد ساختن قاعده، مهارت . وارتباط درمانی قطع می شودمقاومت ايجادمی کند 

 .بزرگی است که دانشجويان بايد آن را فرابگیرند وتمرين کنند
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نمونه هايی از تعارض هاي کودک که می توان آن را از آزمونهاي فرافكن و همچنین مصاحبه عمیق بدست     

عدي، تعارض مق، تعارض ادبپی ري و واقعیت ادراک شده توسط کودک،رفتار ديگتعارض بین : عبارتندازآورد، 

بدون  مثل طرد وجذبِ ،تعارض رفتار والدين و منابع ديگر، تعارض ناشی از دلبستگی دو سوگرايانه، دهانی تعارض

 .تعارض آموزشی و تحصیلیو قاعده

 

 مالحظات مصاحبه

با کودک انعطاف پذيري يک اصل مهم در مصاحبه  .راحی می شودطمتناسب با سطح تحولی کودک  بالینی، مصاحبه

نكته مهم ديگر آن است که  .تعريف شده باشد ، نزد مصاحبه کنندهخوبیه بدر يک مصاحبه بايد اهداف  .است

براي . بین کودک ومصاحبه کننده برقرار شده باشد ارتباط مولفهمصاحبه بالینی، وقتی به خوبی پیش می رود که 

دنیاي ذهنی توان ارتباط با  و 1ارتباطات بین فردیشناس، آشنايی با مهارتهاي  ارتباط، تجربه بالینی روانايجاد 

ارتباط، پیش نیاز اساسی مصاحبه است و در طول مصاحبه نیز اين استلزام به عبارت ديگر. بسیار مهم است کودکان

 :درمانی کمک کند موارد زير می تواند به ارتباطِ. وجود دارد

 ـ برخورد متناسب در تماس اولیه 8

 ـ تهیه فضاي مناسب براي مصاحبه مثل اتاق بازي 1

 ـ همراهی با کالم کودک و مخالفت نكردن با وي 8

 .با وي 3و توجه به عالئق، طردها و شادي هاي کودک به صورت هم حسی کـ شناخت هیجانهاي کود 4

 و مكرر القا کننده ـ پرهیز از سوالهاي هدايتگر، 1

 ـ عدم قضاوت درباره حرفها و رفتار کودک 6

 ـ عدم تهديد کودک 1

 ـ عدم استفاده از لحن آمرانه و تصنعی 1

 ـ پذيرش احساسات و ديدگاههاي کودک 3

 ـ عدم سرکوب بحثهاي کودک 81

 ـ عدم نصیحت و سرزنش 88

 ـ داشتن موضع دست پايین در مصاحبه 81

 ـ صحبت کردن درباره عالئق مشترک 88

 ـ کنترل هیجان خود و کنار آمدن با احساسات برانگیخته شده هنگام مصاحبه با کودک 84

براي کودک گیج کننده که  يک پرسش آمیخته با اصطالحات فنی طرح دو يا سه پرسش در قالبپرهیز از  ـ  81

 .است

  .قیده ندارندجرات ابراز ع  کودکانی که حرمت خود پايین دارند،چه،  .توجه به حرمت خود کودکانـ  86

 .نگاه نافذ درمانگر، کودک را به مقاومت می کشاند. به صورت معمولی ارتباط چشمی با وي  -81
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 ايجاد يک ارتباط  و رقص هیجانی با کودک -81

عدم تعجیل بايد به صورت کالمی وغیر کالمی به کودک . عجله نداشتن در گوش دادن به حرفهاي کودک  -83

 .منتقل شود

 

 مکودك مقاو

يا ناشی از  اين مقاومت. اگر کودک هنگام مصاحبه، هنگام جدا شدن از والدين مقاومت کند، داراي مشكل است

در سن دبستان بهنجار نیست و نشانه عدم جدايی  باضطرا. بیانگر اضطراب جدايی استيا عدم ايجادارتباط و

نده اند و مطمئن نیستند در هنگام نیاز، مقاومت کن ،کودکان مضطرب اجتنابی. است کودک امنیت روانی و هیجانی

می توان مادر را در اتاق مصاحبه نگه داشت و يا اينكه مدت انتظار  در اين صورت . والدين آنها در دسترس باشند

. ممكن است اين اضطراب نتیجه جدايی نباشد، بلكه ناشی از تداعی يک تجربه دردناک باشد .مادر را کاهش داد

تخفیف انرژي روانی ناشی از تجربه دردناک، به وسیله  .شناخت و سطح انرژي آن را تخفیف داد بايد اين تجربه را

زي وبازگويی بايد به اين نكته توجه داشت که صرف بازسا .بازسازي تجربه و نیز بازگويی آن صورت می پذيرد

شناس مجرب  ري توسط روانبلكه اين کار نیازمند طراحی درمانگآن کاهش نمی يابد،  انرژي روانیصحنه درناک 

 . استوآشنا با تحول کودک 

برروي کودکان زلزله زده هريس انجام داد، نتايج نشان داد که حوادث ( 8831)در پژوهشی که درياي لعل، آزيتا     

د تواند آثار مخربی بر سالمت روانی و تحول کودکان و نوجوانان داشته و منجر به ايجا می   غیر مترقبه چون زلزله 

دراين پژوهش تأثیر  برون ريزي احساسات به صورت نوشتن بر سالمت جسمی . وقفه در مسیر تحولی ايشان گردد

، 81بیان هیجانی به صورت نوشتندراين پژوهش، اثر مداخله . و پیش آگهی بیماري هاي مزمن بررسی شده است

آذربايجان شرقی  8838ه مرداد ماه در کاهش ترس از مرگ و اضطراب کودکان و نوجوانان نجات يافته از زلزل

 .بررسی شده است

يافته هاي پژوهش نشان داد که شاخص اضطراب پس از اجراي مداخله بیان هیجانی نوشتاري ، در گروه     

ولی در مورد کاهش عالئم ترس از مرگ،  اين رل،  کاهش يافت آزمايشی به طور معناداري  نسبت به گروه کنت

نوجوانان  ، بر کاهش اضطراب"بیان هیجانی به صورت نوشتن"درمان  مشخص گرديد که .استروش، مؤثر نبوده 

عنوان يک روش خوديار و ارزان و در دسترس در ه تواند ب می   نجات يافته از بالياي طبیعی مؤثر است و اين روش 

  .یشتري داردکاهش ترس از مرگ نیاز به بررسی ببا  بارههر دوجنس، مورد استفاده قرار گیرد ولی در 

 

 کودك آسیب ديده

در اين صورت . کودک آسیب ديده کودکی است که به صورت جسمی، جنسی و هیجانی دچار تخريب شده است

کودک را بايد . بايد مشخص کرد که آيا واقعا آزار ديده است يا نه؟ به همین دلیل بايد در سوال کردن دقت داشت

توصیه می شود به هنگام . اين بیان به او آرامش و اطمینان می دهد. ان کندتشويق کرد که مسیر آسیب را به راحتی بی
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. شنیدن مسیرآسیب، از حالتی که نوعی سرزنش و حساسیت بیش ازحد درمانگر را نشان می دهد، پرهیز نمود

 .همچنین بايد به او اطمینان داد که اين موارد محرمانه خواهد ماند

گروه درمانی "که برروي کودکان ونوجوانان زلزله زده هريس انجام شد، اثربخشی ( 8831)در مطالعه ملكی، فريده   

نتايج . درکاهش اضطراب و استرس نوجوانان نجات يافته از زلزله مورد بررسی قرار گرفت "شناختی ـ رفتاري

گروهی در رفتاري ـ بیانگر تفاوت معنادار بین گروه آزمايش و گروه کنترل پس از اجراي روش درمان شناختی 

يافته از گروه درمانی شناختی ـ رفتاري در نوجوانان آسیب ديده و نجات.  کاهش عالئم اضطراب و استرس بود

 . در کاهش میزان اضطراب و استرس آنها اثربخش بوده است( شهرستان هريس)شرقی ي آذربايجانزلزله

 

 مصاحبه با والدين

. استو وابسته به فرهنگ به میزان زيادي همسو با تصورات قالبی  گزارشی که از مصاحبه با والدين تهیه می شود

به همین دلیل والدين همیشه از رفتار انحرافی . می دهند دکان تاوان گناهان والدين خود رافرويد می گويد کو

شته وقتی مادران از گذ .کنند و مراقب هستند که خودشان مقصر جلوه نكنند فرزندان بدون اسناد درونی صحبت می

اما اگر از مادران در مورد عقايد و رفتارهاي فعلی شان . سوگیري می کنند ،صحبت می کنند، در بیان مسايل سخت

به همین دلیل بايد به گزارشهاي . به سطح رضايت بخشی می رسد ي آنهاسوال کنیم، اعتبار و پايايی گزارشها

از سوي . دخالت نكند ،و شكل گیري درمان صحیحوالدين به دقت توجه نمود تا اين سوگیري در جريان مصاحبه 

مادران افسرده و يا  تجربه نشان داده است. ديگر در جريان مصاحبه بايد به خلق و خوي مادر و پدر توجه داشت

به عبارت ديگر همانگونه که  .می کنند     صحبت  ، متناسب با خلق خود از فرزند خويشد شخصیت وسواسیواج

وشخصیت کودک توجه داريم، الزم است نیم نگاهی هم به تعارض ها وسوگیري هاي احتمالی به رگه هاي رفتاري 

 .اين مهارت دراثر تمرين و کارورزي هاي پی درپی حاصل می شود. والدين بخصوص مادران نیز داشته باشیم

 چه چیزهايی درمصاحبه موجب مقاومت کودک می شود؟. سوال
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 نظام سنجش تا مداخله
 

می  براي مداخله در رفتار و ارائه طرح اصالح رفتار در کودک جش تا مداخله ، يک روند تشخیصی سننظام جامع 

محیطی و ، بافت شناخت موسع و گسترده اي از کودک، رفتار ،ناس بالینی کودک به کمک اين نظامروان ش. باشد

به . است الزم  ،ري و درمانگريئه يک طرح رفتاا، طی چند گام تا اربراي اين کار. مناسبات وي بدست می آورد

، گامهاي جمع آوري اطالعات و رسیدن به توصیه هاي رفتاري و درمانی بر اساس نظام جامع سنجش عبارت ديگر

 : شناس بالینی پیگیري می شوند  موارد زير توسط روان ،در اين نظام. ، پیموده می شودتا مداخله

 ارجاع شده  مسئلهمشخص کردن  .8

  اعیبافت اجتمتعیین  .1

  :شامل  ،کلیسنجش حوزه هاي  .8

 عاطفی هیجانی ، اجتماعی ،شناختیحرکتی،   ،جسمانی: وضعیت تحولی. الف 

استفاده از حمايتهاي  ، وضعیت تاهل ، آسیب روانی ، خصوصیات شخصیتی : خصوصیات والدين و خانواده. ب 

 رابطه خواهر و برادرها  ، سبک مادرگري، اجتماعی

 هنجارها و ارزشهاي فرهنگی  ،وضعیت اجتماعی اقتصادي ،وقايع پر استرس اخیر زندگی: خصوصیات محیط. ج 

 پیش آگهی ، تاثیر رفتار بر کودک ، باج دادن به کودک ، راهبردهاي مديريتی قبل وبعد : پیامدهای رفتار. د 

  ،تهاب گوش میانیبیماريهاي مزمن مثل ال ، سابقه پزشكی و ژنتیكی خانواده : وضعیت پزشکی و بهداشتی. ه 

 ، مصرف دارو 

 اوايل رشد پیشینه کودک قبل از تولد، هنگام تولدو

مختصات پايداري رفتار، تغییرات رفتاري، شدت رفتار، فراوانی رفتار،  :، شامل حوزه های خاصسنجش   -4

 وضعیت 

 اختالل در رشد  چه کسی عذاب می کشد ؟ :تاثیرات مشکلمشخص کردن   -1

 :  مداخله حوزه هاي قابلمشخص کردن   -6

 تغییر رفتار ، افزايش يا کاهش آن   ،تحريک مناسب ،تعلیم مهارت هاي جديد: رشد . الف 

زناشويی و درمان  رفع مشكالتتعلیم فنون جديد پدري مادري کردن، تغییر جو هیجانی، : والدين . ب 

 ، نگرشها يا باورهاي والدين عوض کردن انتظاراتآسیبهاي والدين، 

کمک کردن به والدين جهت تشكیل شبكه اي حمايتی و  ، رفع نشانه هايی که مانع وقوع رفتارند: محیط . ج 

 خانواده جهت کنار آمدن با وقايع زندگی / کمک کردن به کودک  ، رفع مشكالت روزمره خودشان

تغییر  ، ران به رفتار کودکتغییر دادن پاسخ ديگ، تغییر دادن پاسخ والدين به رفتار کودک: پیامهای رفتار . د 

  دادن نتیجه نهايی به نفع کودک

 درمان  تاثیر مشكل   ،علت بارهمداخله در   :وضعیت پزشکی و بهداشتی. ه 
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 روش جمع آوری اطالعات براساس نظام جامع سنجش تا مداخله

 

 : د ، مراحلی الزم است که در اين جزوه به صورت کلی فهرست می شونبراي جمع آوري اطالعات

 تماس اولیه : مرحله اول 

 مصاحبه با والدين و کودک : مرحله دوم 

 مشاهده : مرحله سوم 

 سنجش بیشتر با آزمونها و وارسی بیشتر : مرحله چهارم 

 ارجاع به ديگران و مشورت : مرحله پنجم 

 توصیه هاي درمانی و اصالحی : مرحله ششم 

 

 ه چیست؟مهم ترين وجه نظام جامع سنجش تامداخل. سوال
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  DSM5 طبقه بندی اختالالت روانیتشخیصی و براساس نظام اختالالت روانی و رفتاری 

 

 

 DSM5معرفی 

تمرکز بر روي ارزيابی چگونگی عاليم شايعی است که جزء معیارهاي تشخیصی براي اختالالت  DSM-5 در 

که فرد مبتال به اسكیزوفرنیا ممكن  88خوابی مرضیور مثال عاليم بیبه ط) ها هستیم نیستند ولی شاهد حضور آن

  (.است آن را تجربه کند

اي که در ويرايش است، نكته  81های ابعادیارزيابیهاي پرداختن به اين مسايل از طريق در واقع يكی از راه     

 اي که ديدگاه قرار دارد به گونه 88ايمقولهارزيابی ابعادي در مقابل ارزيابی . شاهد آن هستیم نظام طبقه بندياخیر 

اي متخصصان بالینی را وادار به نظام مقوله. گیردپیوستگی بین رفتار بهنجار و نابهنجار را درنظر نمی ،اي مقوله

از عاليم براي هر  فهرستی ،بندي در اين نوع طبقه. کندمی قابل تشخیص تعريف يک آستانه به عنوان آستانه 

اي وجود تعداد معینی از عاليم براي دريافتِ تشخیص الزم  در سیستم مقوله. وانی تعريف شده استبیماري ر

 .داده نخواهد شد wتشخی ،است، که اگر اين تعداد عاليم ديده نشود اختالل

م با اين سیست درمانگري دنیاي واقعی بود، امااي استفاده شده از نظام تشخیصی مقوله DSM- IVدر       

که افراد  واقعیتِ طیفی و گسترده عاليمهمواره با  ایهای طبقه سندرمیصی مشكل داشت؛ به طوري که تشخ

آيا افراد : به طور مثال)بودند ” خیر/ بله”، معیارها براي تشخیص دلیل آن اين بود که. کنند سازگار نبودتجربه می

وجود  DSM- IVبه نمودن شدت اختالل در براي محاسواضحی  در بیشتر موارد، روش .(اختالل دارند يا نه؟

 .نداشت

دهد که به طور سیستماتیک بیماران را در طیف کاملی از عاليم می  به متخصصین اجازه ، عاليم ارزيابی ابعاديِ    

به طور مثال، اطالعات درباره خلق افسرده، سطح اضطراب، کیفیت . که ممكن است تجربه شوند ارزيابی کنند

. ممكن است صرف نظر از تشخیصی که بیمار دريافت کرده براي متخصصین مهم باشد ،موادخواب و مصرف 

، ”خیلی شديد“ارزيابی ابعادي به متخصصین اجازه سنجش هر دو مورد وجود و شدت عاليم را به صورت 

 .دهدمی” خفیف“يا ” متوسط“، ”شديد“

بهبود  ارزيابی ابعادي، .را به درمانگر می دهددرمان گیري پیشرفت بیمار در یپ امكانبندي همچنین اين رتبه      

تواند شاغلین سالمت روان اين نوع ارزيابی می. دهدرا حتی اگر عاليم به طور کامل محو نشده باشند نشان میبیمار 

 .کندتشويق  ؛اندو نه تنها آن عاليمی را که به تشخیص اولیه گره خورده ،را براي مستندکردن تمام عاليم بیماران

دو تعريف تجديدنظر شده از اختالل روانی ارايه شده است، اما تاکنون هیچ يک از اين دو  DSM-5در       

اختالل ( 1181)در تعريف نخست اشتین و همكاران . قرار نگرفته است DSM-5تعريف مورد پذيرش کارگروه 

  .کنند دهد مطرح می رد رخ میشناختی يا رفتاري که در ف روانی را به عنوان الگو يا نشانگان روان

                                                 
11

 Insomnia 
12

 dimentional assessment 
13

 Categorical 
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شناختی زيربنايی است و پیامدهاي آن ناتوانی  يا  ي يک بدکارکردي روان منعكس کننده ،اين الگو يا نشانگان     

زاي عمومی، فقدان يا پاسخ  اين نشانگان نبايد پاسخی قابل انتظار به يک عامل استرس .پريشانی بالینی معنادار است

هاي مذهبی باشندو اساساً ناشی از انحراف  هاي خلسه در آيین حالت مثل رويداد خاص فرهنگی معمول به يک

 . ماعی يا تعارض با جامعه نیستنداجت

ي ارزيابی اختالل و ناتوانی نیز در مالک اول خود اختالل  در زمینه DSM-5در تعريف دوم، گروه مطالعاتی    

اين الگو مبتنی بر نقصان يا . دهند کند که در فرد رخ می رفتاري معرفی میشناختی و  روانی را الگو يا نشانگان روان

( يابی، هوش يا مزاج براي مثال هشیاري، جهت)مشكل در يک يا چند حوزه از کارکرد روانی شامل کارکرد عمومی 

. ها نیست حوزهاست، اما محدود به اين ( براي مثال توجه، حافظه، هیجان، ادراک و تفكر)يا کارکردهاي اختصاصی 

زاي عمومی، فقدان يا پاسخ فرهنگی تأيید شده به يک  اين نشانگان نبايد پاسخی قابل انتظار به يک عامل استرس

 .ی يا تعارض فرد با جامعه نیستندرويداد خاص باشند و اساساً ناشی از انحراف اجتماع

 

 DSM-5دو تغییر عمده محتوايی در 

 :حذف سیستم چندمحوری ( الف

DSM-5  به سمت حذف محورها گام برداشته است و به ترکیب محورهايI وII وIII  با نمادهاي جداگانه براي

 . پرداخته است( بود Vکه قبالً روي محور)و ناتوانی ( بود IV محور قبالً که) اجتماعی –عوامل روانی 

 :ترتیب فصول( ب

 DSM-5 در اين . اندديگر بازسازي شدهيک که فصول بر اساس ارتباطشان با خواهد داشت ، بیست فصل

هاي عاليم مربوط به اختالالت لحاظ شده پذيري بین اختالالت و ويژگیها در آسیبها مواردي چون شباهتارتباط

هاي المللی بیماري و طبقه بندي بین( WHO)تراز با تغییرات سازمان جهانی بهداشت اين تغییرات هم. است

(ICD-11 )ها شودبنديارتباطات بین اين طبقهاين تغییرات، باعث تسهیل و بهبودرود است و انتظار می . 

 

DSM-5طبقات تشخیصی
14 

 81اختالالت عصبی تحولی 

/ فعالی بیش اختالل اوتسیم، طیف اختالالت ارتباطی، اختالالت عقالنی، رشد اختالالت شامل اختالالت دسته شش

ها  گیرند که در هر يک از اين دستهدر اين طبقه قرار می رکتیح اختالالت و يادگیري اختالالت توجه، کمبود

، 81، اختالل ارتباط اجتماعی86برخی از اين اختالالت نظیر اختالل آوايی. اختالالت زيادي گنجانده شده است

 .وجود ندارند DSM-IVهاي جديدي هستند که در  و پیدايش ديرهنگام زبان، تشخیص81اختالل زبانی خاص

                                                 
04

 دراینجا اختالالتی را مطرح می کنیم که مربوط به کودک باشد 
15

 Neurodevelopmental 
16

 Voice Disorder 
17

 Social Communication Disorder 
18

 Specific Language Impairment 
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در راهنماي جديد حذف  83بیانی -اختالالتی مانند اختالل زبان بیانی، اختالل مختلط زبانی درکی ،عالوه براين

 .اند شده

اختالالتی که براي نخستین بار در “، در طبقه تشخیصی DSM4  گیرند در  اختالالتی که در اين طبقه قرار می    

اختالالت ارتباطی . قرار داشتند” ت اضطرابیاختالال“و ” شوند شیرخوارگی، کودکی يا نوجوانی تشخیص داده می

تكلمی و  -اند و شامل اختالل ارتباط اجتماعی به عالوه دو طبقه تشخیصی اختالل زبانیدوباره سازمان بندي شده 

 . اختالل بیانی است

ديگر   11رياختالالت يادگیري به اختالالت يادگیري اختصاصی تغییر پیدا کرد و انواع قبلی اختالالت يادگی     

نويس ارايه شده از طرف پیش  .يادگیري در تشخیص ذکر خواهد شد در عوض نوع اختالل. شوندتوصیه نمی

توانند شوند و میطبقه جديدي را که اختالالت طیف اوتیسم خوانده می،  neurodevelopmentalکارگروه 

اين اختالالت شامل اختالل اوتیسم، اختالل  .ندکهم بودند متحد کنند توصیه میتعدادي تشخیص را که قبالً جدا از 

 .باشداند، می بندي نشدهر طبقهاي ديگآسپرگر، اختالالت فرساينده کودکی و اختالالت نافذ رشد که به گونه

است که در معیارهاي تشخیصی مرتبط به  تحولیگروه اختالالت عصبی ( ASD)اختالالت طیف اوتیسم     

تفاوت بین  باره بحث در . جتماعی شدن و عالقه محدود و رفتارهاي تكراري همپوشی دارندکمبود در ارتباطات و ا

کند، اما در عوض حذف مرزهاي مجزا و جدا از هم را توصیه میو بحثی قديمی است  ،در طیف موجوداختالالت 

 . در شدت عاليم وجود داشته باشد بايد پیوستاري

که عاليم اين چهار اختالل به صورت طیفی از خفیف تا شديد ، به جاي  شده است تاکید ،نويس در پیش   

معیارهاي تشخیصی پیشنهاد شده براي اختالالت . کندخیر براي يک اختالل خاص بروز می/ تشخیص ساده بله

ر اي که وضعیت رشد کلی فرد را در زمینه ارتباطات اجتماعی و ديگاي از شدت را به گونه طیف اوتیسم محدوده

ن است که افراد ممك ،با اين تغییر جديد و اساسی. ، بیان می داردکندتبط توصیف میرفتارهاي شناختی و حرکتی مر

 .ديگر تشخیص مشخصی دريافت نكنند ،با شدت کمتر

تري با ارايه عاليم تشخیصی محدودتر، کودکان کم. ها خواهد بود ASDتغییر ديگر در مورد نرخ شیوع و وقوع    

توان به از ديگر تغییرات در اين طبقه تشخیصی می. گونه اختالالت خواهند بودمعیارهاي تشخیصی براي اينواجد 

 .اشاره کرد” بندي نشدهديگر طبقهجاي  ADHD“افزودن معیار 

 

پذيري اين تشخیص به کودکانی اطالق خواهد شد که تحريک DSM-5در . 18 نظمی مخرب خلقاختالل بی   

 . دهندسال نشان می 8بار در هفته و به مدت بیش از  8يا بیشتر از  8مكرر طغیان را  مداوم و رفتارهاي

هاي بالقوه در مورد افزايش تشخیص اختالل دوقطبی در کودکان به وجود نگرانی به دلیل ،اين طبقه تشخیصی     

فعالیت به / افزايش انرژيو تجديد نظر شده است  Aدر مورد دوره شیدايی و نیمه شیدايی نیز معیار. آمده است

 .عالمت اصلی مطرح گرديده است عنوان

                                                 
19

 Mixed receptive-expressive language disorder 
20

 Dyslexia, Dyscalculia, and Disorder of Written Expression 
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 11 اختالالت اضطرابی

ايجاد شده  DSM-5ترين تغییراتی که در اين طبقه در  مهم. نیز با همین نام قرار دارد DSM-IV در طبقه اين 

ها در  تن آنو قرار گرف( OCD)عملی  -و اختالل وسواسی( PTSD)است، حذف اختالل استرس پس از سانحه 

اند؛ همانند اختالل  ي تشخیصی اضافه شده عالوه بر اين اختالالتی نیز به اين طبقه. ي تشخیصی مجزا است يک طبقه

قرار ” ساير اختالالت شیرخوارگی، کودکی يا نوجوانی“تحت عنوان  DSM-IVاضطراب جدايی است که در 

 . ستاختالل مجزا شده اجا تبديل به يک گرفته است و در اين

و  DSM-III-Rترين تفاوت بین مطرح شده بود، مهم DSM-III-Rاختالل اضطراب جدايی براي اولین بار در     

DSM-5  اين است که تداوم نشانگان درDSM-5  براي حداقل چهار هفته براي تشخیص اختالل الزم دانسته

متن تجديد  . اند مدت کافی دانستهبراي اين  ، دو هفته را DSM-III-Rو DSM-IIIکه در شده است، در حالی

ي شیرخوارگی کودکی و نوجوانی آورده  اختالل اضطراب جدايی را جزء اختالالت دوره DSM-IV-TRنظر شده 

به  DSM-IVتغییر دوم اضافه شدن آگورافوبیا به عنوان يک اختالل مجزا است که اين تشخیص نیز در . است

زدگی با آگورافوبیا يا  ي وحشت حمله)داد  روي می( پانیک)زدگی  شتعنوان حالتی که تنها در بستر اختالل وح

 :ديگر تغییرات اين طبقه عبارتند از .شد شناخته می( زدگیي حمله وحشت آگورافوبیا بدون سابقه

حضور ” به ” استمرار حداقل به مدت شش ماه“از )   مدت زمان استمرار معیارها تغییر يافته است : فوبیا آگرو 

تعداد عاليم فیزيكی  :اختالل اضطراب فراگیر(. ”ماه يا بیشتر 6اضطراب يا اجتناب به طور معمول به مدت ترس، 

 .مرتبط از شش مورد به دو مورد کاهش يافته است

حضور ” به ” استمرار حداقل به مدت شش ماه“از )مدت زمان استمرار معیارها تغییر يافته است  :فوبیای خاص 

 (. ”ماه يا بیشتر 6ناب به طور معمول به مدت ترس، اضطراب يا اجت

استمرار حداقل “از )مدت زمان استمرار معیارها تغییر يافته است (: فوبیای اجتماعی)اختالل اضطراب اجتماعی . 

 (.”معمول به مدت شش ماه يا بیشترحضور ترس، اضطراب يا اجتناب به طور ” به ” به مدت شش ماه

 .بندي نشده رابی جاي ديگر طبقهافزودن معیار اختالل اضط -

 . بی مرتبط به ديگر شرايط پزشكیافزودن معیار براي اختالل اضطرا -

 .افزودن معیار براي اختالل اضطرابی ناشی از مواد -

 

 23زا  اختالالت مرتبط با ضربه و عوامل تنش

اختالالت انطباقی مطرح  بی وتحت عنوان اختالالت اضطرا DSM-IVگیرد که در  اين طبقه اختالالتی را دربرمی 

 .اند شده

                                                 
22

 Anxiety disorder 
23

 Trauma and stressor related disorder 
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ي اختالالتی که براي نخستین بار معموالً در شیرخوارگی،  در طبقه DSM-IVکه در )اختالل دلبستگی واکنشی     

ي حاد، اختالالت انطباقی و  ، اختالل استرس پس از سانحه(شوند، قرار دارد کودکی يا نوجوانی تشخیص داده می

 .ي جديد هستند ت اين طبقهترين اختالال از مهم ،سانحهاختالل استرس پس از 

توان به اضافه شدن اختاللی با عنوان اختالل استرس پس از سانحه در  از نكات جالب توجه در اين طبقه می    

ها پیش پذيرفته بودند که کودکان و  که محققان و متخصصان از مدتبه رغم آن. کودکان پیش دبستانی اشاره نمود

شد که واکنش کودکان نسبت  زا حساس هستند، اما تا همین اواخر فرض می انان نسبت به رويدادهاي استرسنوجو

و زمان انتشار  8311هاي انطباقی کوتاه مدت است و تا سال  ي واکنش زا بیشتر نشان دهنده به رويدادهاي آسیب

DSM-III-R (.1111ديويس و سیگل، ) نشده بود وجود اين اختالل در کودکان و نوجوانان پذيرفته 

زا در  تواند نشان از شیوع باالي مواجهه با رويدادهاي آسیب بر اين اساس اضافه شدن اين اختالل جديد می     

 .پذير باشد عنوان گروه سنی آسیبها بر سیر تحولی آنان به  کودکان و تأثیرات مخرب اين ضربه

 

 14 اختالالت تغذيه و خوردن

تحت عنوان اختالالت خوردن قرار  DSM-IVهايی هستند که در  ردن شامل تشخیصاختالالت تغذيه و خو

ترين اختالالت اين طبقه  اشتهايی عصبی و پراشتهايی عصبی از مهم خواري، اختالل نشخوار، بی هرزه. اند گرفته

 . هستند

ک تشخیص قابل کدگذاري عنوان يترين تغییر صورت گرفته در اين طبقه اضافه شدن اختالل پرخوري به  مهم      

خواري و مانند هرزه)اي  تغییر نام اين طبقه به منظور منعكس کردن شمول اختالالت تغذيه ،عالوه بر اين .است

اختالالتی که براي نخستین بار “تحت عنوان  DSM-IVدر اين طبقه انجام گرفته است که در ( اختالل نشخوار

 . اند شوند، مطرح شده یص داده میتشخ” معموالً در شیرخوارگی، کودکی يا نوجوانی

  

   2اختالالت دفعی

يا  از جمله اختالالتی هستند که براي نخستین بار معموالً در شیرخوارگی، کودکی DSM-IVاختالالت دفعی در 

  .شوند نوجوانی تشخیص داده می

د؛ شامل دو اختالل ان ي تشخیصی مجزا شده اين اختالالت منفک شده و تبديل به يک طبقه DSM-5در     

 .اختیاري مدفوع اختیاري ادرار و بی بی

 16 بیداری -اختالالت خواب 

ي تشخیصی در راهنماي جديد،  اين طبقه. اند ان اختالالت خواب مطرح شدهتحت عنو DSM-IVاين اختالالت در

ي خواب  ، حمله11خوابی اولیهخوابی، پر توان به اختالل بی ها می ي آن گیرد که از جمله اختالل مجزا را دربر می 11

 .قرار اشاره نمود بدون کاتاپلكسی، اختالل کابوس، اختالل رفتار حرکت سريع چشم و سندرم پاهاي بی

                                                 
 
25

 Elimination disorders 
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 Sleep _ wake disorders 
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 کودکان راهنمای عملی درباره برخی مشکالت رايج

 :سه قانون فرزند پروری

 .رفتار خوب را پاداش بدهید، بالفاصله و مكرر .8

 . بد را پاداش ندهیدار ناخواسته رفت .1

 !براي برخی از رفتارهاي بد، تنبیه در نظر بگیريد، البته ماليم  .8

  :دستور دادن موثر به کودکان

 :براي دستور دادن ، اين گام ها را برداريد

 .به کودک نزديک شويد .1

 !حالت چهره جدي داشته باشید، جدي نه خشم  .2

 .او را با نام صدا کنید .3

 .ار کنید و آن را تداوم بخشیدبا او تماس چشمی برقر .4

 .از تن صداي محكم استفاده کنید .5

 .دستور مستقیم ، ساده و روشن به او بدهید .6

 .در زمانهاي متفاوت از دستور خود حمايت کنید .7

 :بی توجهی فعال 

بی توجهی فعال نوعی تنبیه و محروم سازي از تقويت والدينی است که می توان درباره برخی از رفتارهاي سوء 

 :براي اين کار از رهنمودهاي زير استفاده می شود. استفاده نمود

 بطور مختصر تمام توجه را از کوک برگیريد .8

 از جر و بحث ، سرزنش و صحبت کردن با وي پرهیز کنید .1

 سر خود را برگردانید و از تماس چشمی با کودک خودداري کنید .8

 در رفتار و يا حرکات خود ، خشم را نشان ندهید .4

 نید که توجه شما به يک فعالیت ديگر جلب شده است و يا اينكه اتاق را ترک کنیدوانمود ک .1

 مواظب باشید که رفتار بد کودک ، يک پاداش مادي يا فعالیتی براي او بهمراه نیاورد .6

 .هنگامی که کودک از رفتار بد خود دست برداشت ، تمام توجه خود را به او معطوف کنید .1

قانون . می توان کودک را در اصالح رفتارش کمک نمود( اصل پريماگ)زرگ با استفاده از قانون مادرب .1

توجه شود که نبايد ! پس از اينكه کار خود را انجام دادي ، می توانی به بازي بپردازي : مادربزرگ می گويد

 :چند مثال . قانون مادربزرگ برعكس شود 

 .تلويزيون تماشا کنیپس از اينكه تمرين رياضی ات را انجام بدهی ، می توان  -8

 .می توانی بازي ويديوئی انجام بدهی  پس از اينكه اتاقت را مرتب کردي ، -1

 پس از اينكه کمی بخوابی ، می توانی به شنا -8
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 early hypersomnia) 
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 ضمايم

 

 

 
 

 

 آزمونهای روانی
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 ( Andre Rey) بازپديدآوری اشکال هندسی پیچیده آندره ری  آزمون کپی و

 

 
 

 

 

 :شكلی که براي آزمون انتخاب شده داراي مشخصات زير است

 نداشتن مفهوم واضح   ـ  8

 تحقق ترسیمی آسان   ـ  1

سازمان دهنده را  ت ادارکی تحلیل کننده و  پیچیدگی ساخت مجموعه اي در حدي است که يک فعالی ـ 8

فعالیت اداراکی وي را مشخص می کند و ترسیم شكل از  روش کپی کردن آزمودنی، چگونگی .ضروري می سازد

 .حفظ در مورد وسعت و صحت حافظه وي اطالعاتی در اختیار ما می گذارد

نارسائی سازمان ادراکی ممكن است ناشی از کمبود معلومات يا ضعف روش باشد، خواه بدين علت که فرد   

 .یري آنها را در طی تحول نداشته استآنها را نیاموخته است و خواه بدلیل اينكه توانائی يادگ

پس در وهلة اول، آزمودنی هائی که به دلیل کمبود کارورزي و تمرين نتايج ضعیفی بدست می آورند و آنهائی 

که داراي معلولیت مادرزائی يا زودرس تحول عقلی هستند، متمايز می گردند، بالعكس اگر مطمئن باشیم که 
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فعالیتی بهنجار داشته است، نارسائی ادراکی ( صیلی، حرفه اي، فرهنگی و اجتماعیدر زمینة تح)آزمودنی در گذشته 

 .کنونی وي را می توان ناشی از نوعی واپس روي احتمالی بدانیم

مشاهدة مشكالت يک آزمودنی در يادآوري و بازسازي يک شكل را نمی توان مستقیماً دلیل تقلیل يا ضعف 

مشاهدات روزمرّه  حاصل کرد که توانائی ادراک بهنجار را داشته است يا نه؟ حافظة وي دانست، چون بايد اطمینان

نشان می دهند که تثبیت، وابسته به فهم داده هاي ادراکی است و اين داده ها تنها زمانی دريافت می شوند که داراي 

وابط وابسته به اشیاء معنا، سازمان مشخص و روابطی معیّن با دانستنی هاي ما باشند، ولی معانی، ساخت ها و ر

 .نیستند بلكه ما آنها را از عمل ادراکی بیرون می کشیم

ادراک بصري فقط يک تماس ساده حسی نیست بلكه فعال سازي عادات بصري يا ايجاد عادات جديد در تماس 

ومات کنونی در مورد اول، ادراک نوعی بازشناسی است و در مورد دوم، ما محرک را با تكیه بر معل. با واقعیت است

 .خويش، تحلیل کرده و سازمان می دهیم تا به ساخت معینی دست يابیم

در اين صورت فقط تصويري . فرض کنیم که فرد نتواند به محرّکی که براي تثبیت به او داده شده سازمان دهد

اه آن است که اين مبهم و ناپیوسته از آن را حفظ خواهد کرد و قادر به بازسازي آن نخواهد بود و بزرگترين اشتب

زيرا آزمودنی کامالً آگاه است که با داده هاي نامفهومی . خاطرة  معیوب را به نارسائی حافظة وي نسبت دهیم

آنها را   (پیچیدگی زياد، بی معنائی، تعدد عوامل، عدم ارتباط آشكار و غیره)سروکار داشته و حتی دلیل نامفهوم بودن 

نی و حافظة خود چیزي را ضبط و نگهداري کرده که ساخت ادراکی رضايت بخشی بنابراين آزمود. نیز ذکر می کند

بالعكس اگر آزمودنی داده ها را بر حسب ساخت معینی که در آن هر قسمت به تبع مجموعه نقش  .نداشته است

ف و نقصان دارد، متشكل کند و بعد از چنین ادراکی قادر به بازسازي يا يادآوري آن نباشد آن وقت می توان از ضع

 .حافظة او صحبت کرد

 

 :روش آزمايش

 کپی کردن الگو ـ  1

لوزي )می شود مدلی که بايد کپی شود روي مقوا کشیده شده است و به صورت افقی جلوي آزمودنی قرار داده 

يک ورق کاغذ سفید بدون خط در اختیار آزمودنی می گذاريم و (. سمت راست و نوک آن به طرف پائینانتهائی در

 :دستور اجرا به قرار زير است. ج شش عدد مداد به رنگهاي متفاوت بايد در دسترس داشته باشیمپن

الزم نیست شكلی که می کشید کامالً مثل مدل باشد ولی بايد . شما بايد اين شكل را روي اين ورقه بكشید »

با اين مداد شروع . نیست عجله الزم. دقت کنید که تناسب آن حفظ شود و مخصوصاً هیچ چیز را فراموش نكنید

 «.کنید

در اختیار آزمودنی می گذارد و اجازه می دهد که او چند لحظه ( مثالً مداد قرمز)آزمايش کننده اولین مداد را    

سپس مدادي به (. می شود ثانیه شمار در آغاز ترسیم بدون اينكه توجه آزمودنی جلب شود بكار انداخته. )کار کند

رنگ مداد بطور  6يا  1می دهد و از او می خواهد که به کارش ادامه دهد و به همین ترتیب  رنگ ديگر به آزمودنی
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با يادداشت کردن ترتیب توالی رنگ ها، می توان روش کپی کردن آزمودنی را . می شوند متوالی به وي داده

 .مشخص کرد

 

 اغلب افراد بهنجار چگونه عمل می کنند؟

تطیل و قطرها و نیمسازها فوراً توجه آنها را جلب می کند و بعد در اطراف اين ساختمان مرکزي شكل مثل مس

 .ساختمان اصلی جزئیات خارجی و داخلی را که ترتیب توالی آنها اهمیت چندانی ندارد رسم می نمايند

 می کنند؟کودکان و عقب افتاده های عقلی چگونه کار

به جزء  پی ناقص خواهد بود يعنی از يک جزء شروع کرده و جزءآنها روشی را دنبال می کنند که نتیجه اش يک ک

در اين موارد تناسب بین قسمتهاي مختلف شكل نیز در نظر گرفته نمی شود و تدريجاً در . شكل را رسم می کنند

 .جريان فرآيند ترسیم تغییر شكل محسوس تر می گردد

 چه موقع بايد آزمودنی را برای تعويض مداد متوقف کرد؟

اگر . ويض مداد بايد به گونه اي انجام پذيرد که در زمان ارزشیابی نتايج، ترتیب توالی ترسیم کامالً مشخص باشدتع

آزمودنی با مستطیل بزرگ شروع کند و با رسم قطرها کارش را ادامه دهد، می توان اجازه داد که با يک رنگ مداد 

مانی که ترسیم جزئیات را آغاز می کند، به تعويض مداد کار کند و پس از به پايان رسیدن ساختمان اصلی يعنی ز

  بالعكس اگر آزمودنی کشیدن شكل را با يک جزء شروع کند، بايد به محض شروع ترسیم يک جزء. مبادرت شود

 .ديگر، مداد عوض شود

از پايان  شروع کند، می گذاريم کارش را ادامه دهد و پس (دور شكل)« محیط کلّی»اگر آزمودنی کار خود را از 

 .ترسیم محیط، مداد را عوض می کنیم

آزمايش کننده بايد مراحل مختلف تحول فرآيند کپی را که راه تحقیقات طولی متعدد، مشخص شده اند، به 

 .خوبی بشناسد تا بتواند سريعاً وضع آزمودنی را تعیین کند

 

 وارسی نتیجۀ آزمون کپی

. ی به کار برده باشد می توان نتیجة آزمون را مورد وارسی قرار داددر صورتیكه آزمودنی روشی ابتدائی و غیر منطق

آيا روش بهتري براي کپی کردن به نظرش »بدين ترتیب که پس از اتمام ترسیم، از آزمودنی پرسیده می شود که 

 کشیدن شكل کمی برايت سخت بود، فكر نمی کنی که اگر طور ديگري شروع کنی، راحت تر: يا اينكه« نمی رسد؟

می توان اين سوال را با . )بتوانی بكشی؟ کمی فكر کن و خط هائی را که بهتر است اول کشیده شوند، اينجا بكش

 (.آزمودنی ها تغییر داد= در نظر گرفتن قدرت درک 

بعد از طرح اين سوال، بسیاري از آزمودنی ها بالفاصله به ارزش مستطیل و قطرهاي آن پی می برند و از    

گروه ديگر به سرعت دسته اول مساله را نمی فهمند . به اين نكته اساسی توجه نكرده اند تعجب می کنند اينكه قبالً

اما پس از اندکی تفكّر آن را حل می کنند و باالخره دستة آخر يا روش خود را تغییر نمی دهند و يا روشی مشابه 

 .روش نخستین خويش بر می گزينند
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نی روش منطقی تري ارائه دهد می توان برداشت اولیّه را به عنوان عالمت بی اگر در مرحلة وارسی، آزمود    

ر روش نخستین اما اگر آزمودنی د. بی تفاوتی، تنبلی فكري، هیجانات آنی يا عجله زياد به حساب آورد توجهی،

ب اگر فرآيند ترسیم و بدين ترتی. می توان ساخت عقلی نارساي وي را مورد نظر قرار داد خويش پابرجا بماند

کرده باشند، ناتوانی وي در  دگرگونی هائی که آزمودنی در شكل پديد آورده است، فرضیة کودنی ذهنی را به ما القاء

اين وارسی هرگز نبايد بالفاصله بعد از کپی  .تغییر بازخورد با استفاده از تجربه، موجب تائید اين فرضیه خواهد شد

 .ی قسمت دوم تست که کشیدن از حفظ باشد به پايان رسید بايد اين کار را انجام دادشكل انجام گیرد بلكه وقت

 

 کشیدن شکل از حفظ ـ  2

مرحله دوم آزمايش کشیدن شكل از حفظ است و بعد از مدّت کوتاهی که نبايد از سه دقیقه متجاوز باشد شروع می 

شكل هندسی را که کپی کرده است ( ید بدون خطاين باز هم روي يک کاغذ سف)از آزمودنی خواسته می شود . شود

اگر عجله داشته باشیم می توان فقط يک مداد بكار برد و گرنه بايد روش قبلی را که استفاده از چند . از حفظ بكشد

 .مداد است از سربگیريم

براي اين  .گاهی در بعضی از آزمودنی ها، کشیدن شكل از حفظ به مراتب بهتر از کپی کردن آن انجام می گیرد

قسمت از تست هم محدوديت زمانی وجود ندارد و از آزمودنی بايد خواست که وقتی کارش تمام شد به ما خبر 

 .بدهد

 

 تصحیح و هنجاريابی کپی ـ  3

به همین دلیل اين شكل به طريقی انتخاب شده است که کلیت آن هیچ . ادراک بر حسب تعريف يک شناخت است

براي يک فكر تحول يافته، اين تصوير مجموعه اي از عناصر هنري مشخص . آورد شیء معینی را به خاطر نمی

پس شناخت آن تنها از راه يک . است که در مجاورت يكديگر قرار دارند و بین آنها روابط وصفی وجود دارد

چگونه حال . فعالیت تحلیلی میسر است فعالیتی که اشكال تشكیل دهنده را متمايز کرده و طبقه بندي می کند

کرده و چه روابطی میان آنها برقرار می سازد؟ چگونه به صورت اشكال ی اين اشكال را از يكديگر متمايزآزمودن

دربرگیرنده يا در بر شده، اصلی يا فرعی ديده می شوند؟ بررسی تحوّلی فرآيند کپی، پاسخی به اين پرسش ها 

 .خواهد بود

سپس ريخت هاي اساسی متمايز و . يكديگر مقابله و طبقه بندي شونددر وهلة اول بايد انواع فرايندهاي کپی، با 

توصیف گردند و باالخره چگونگی توالی آنها در جريان تحول ذهنی تعیین شود تا در صورت امكان، هنجارهاي 

 .مشخص کنندة طراز تحّول ادراک بصري را تشكیل دهند

ابتدائی ترين نوع آن را بر اساس عادات عقلی، انواع مختلف کپی، از عقلی ترين تا  Osterriethاوستريت 

 .سرعت و دقت، به صورت زير طبقه بندي کرده است
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I  ـ شروع ترسیم از ساختمان اصلی 

آزمودنی ترسیم خود را با مستطیل بزرگ شروع می کند و در اطراف اين هستة اصلی تمام عناصر را متشكّل می 

ستطیل بزرگ بنا می شود و از اين مستطیل به عنوان مرجع و نقطة بدين ترتیب، ساختمان شكل بر اساس م. سازد

 .شروع استفاده می گردد

 

II   شروع از يک عامل متصل به ساختمان اصلی ـ 

به عنوان مثال صلیبی که در باال و سمت چپ قرار )متصل به مستطیل بزرگ شروع می کند  آزمودنی از يكی از اجزاء

بعنوان مثال از مربع )را طوري رسم می کند که يكی از جزئیات را هم در بر دارد يا اينكه مستطیل بزرگ  ( دارد

و بعداً مستطیل اصلی را می کشد و از آن به بعد ( خارجی که به زاويه پائین در سمت چپ مستطیل متصل است

نادري که عبارت روش  .مستطیل را بعنوان چهارچوب اصلی به کار می برد و کامالً مانند روش قبلی ادامه می دهد

 .از کشیدن قطرهاي مستطیل قبل از محیط آن است در همین گروه دوم قرار دارد

 

III  کلی ـ محیط 

به اين . آزمودنی کار خود را با کشیدن محیط کلی شكل شروع می کند بدون آنكه مستطیل مرکزي را متمايز کند

 .ت را در بر می گیردطريق در اين مورد هم يک ساختمان کلی کشیده می شود که جزئیا

 

IV  ـ قرار دادن جزئیات پهلوي هم 

آزمودنی جزئیات را يكی بعد از ديگري می کشد در اين روش عامل هدايت کننده اي وجود ندارد و مجموعه اي 

 .که به اين ترتیب ارائه می شود کالً قابل شناسائی و گاهی کامالً درست است

 

V جزئیات در زمینه اي درهم  ـ 

ولی . سیمی آزمودنی در اين مرحله داراي ساخت مشخصی نیست و نمی توان مدل اصلی را در آن بازشناختکار تر

 .بعضی از جزئیات يا الاقل قصد آزمودنی در ترسیم آنها، قابل شناسائی اند

 

VI   ـ تقلیل شكل به يک طرح مأنوس 

بهم شكل کلی مدل يا بعضی از عناصر آن آزمودنی شكل را به طرح مأنوسی تبديل می کند که فقط گاهی به طور م

 (.خانه، کشتی، ماهی، آدم و غیره)را به خاطر می آورد 

 

VII ـ کشیدن خطوط درهم 

 نتايج . آزمودنی خطوطی می کشد که هیچیک از عناصر و شكل کلی مدل در آن شناخته نمی شوند

 : (کپی کردن)بر حسب سن 
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 6سالگی مشاهده می شود ولی از  1 ـ 4اين واکنش به ندرت در : تقلیل شكل به يک طرح مأنوس ـ  VIنوع  ـ  8

 .سالگی به طور کلی از بین می رود

آزمودنی هائی که اينگونه واکنش ها را نشان می دهند معموالً از دايره شروع می کنند و آن را بعنوان صورت 

 .ظر نمی گیرندقرار داده و بعداً بسادگی يک آدم می کشند و قسمت هاي ديگر مدل را در ن

 خطوط درهمی که فقط بعضی از جزئیات در آن قابل تشخیص است ـ  Vنوع  ـ  1

و بعد از اين سن به سرعت کم شده و در ( درصد 11)ساله مشاهده می شود  4اين نوع واکنش در اغلب اطفال 

 .سالگی کامالً از بین می رود 1سن 

 .قرار داده می شود محیط کلی که بعداً جزئیات در آن ـ  IIIنوع  ـ  8

اين نوع واکنش مخصوص سن خاص نیست و در مراحل مختلف تحوّل مشاهده می شود و در ده سالگی به 

 .سالگی کم شده و در بزرگساالن تقريباً مشاهده نمی شود 6ولی در مجموع از   (درصد 81)حداکثر خود می رسد 

 ه ساختمان مرکزيقرار دادن جزئیات پهلوي هم بدون توجه ب ـ  IVنوع  ـ  4

به جزء پهلوي هم قرار می دهد و بر اساس يک عامل هدايت کننده به ترسیم نمی   آزمودنی همة عناصر را جزء

 .پردازد ولی نتیجة کار وي کم و بیش با موفقیت قرين و قابل شناسائی است

 1الگی ازدياد يافته و در س 1تا  4سالگی مشاهده می شود فراوانی آن از  81تا  1اين نوع واکنش غالباً بین 

 .خود می رسد و سپس به طور منظم کم شده و در بزرگساالن به حداقل می رسد( درصد 11)سالگی به حداکثر 

 جزئیات که درون ساختمان اصلی قرار می گیرند ـ  IIنوع  ـ  1

 ه ، تقريباً در همه سنین ديد IIIاين نوع ترسیم مخصوص سن خاص نیست و کامالً مانند نوع 

و سپس به ( درصد 41)سالگی به حداکثر خود می رسد  81سالگی ظاهر شده و در سن  6در حدود سن . می شود

 .تدريج تا سن بزرگسالی کم می شود

 ترسیمی که با مستطیل مرکزي شروع می شود ـ  Iنوع  ـ  6

در طی تحول  سالگی هم مشاهده شده و به تدريج 4ولی گاهی از سن . اين واکنش خاص بزرگساالن است

 (.درصد در بزرگساالن 16)ازدياد پیدا می کند تا به حداکثر برسد 

به حساب آورد و هر  Iرا متغیري از نوع  IIتا حدود زيادي به هم شبیه اند بنابراين می توان نوع  IIو  Iانواع 

 .دو را به عنوان بهترين نوع ترسیم قبول گردد

 .پی در طی تحول از مراحل ذيل می گذردبه طور خالصه می توان گفت که فرايند ک

 (ساله ها 4مخصوص ) Vنوع                   

 (تیپ ثانوي) IVنوع      لمرحله او

 

 (سالگی 81 ـ 88تا  1از ) IVوع ن                     

 (سالگی 81 ـ 88تا  1تیپ ثانوي بین ) IIIنوع      مرحله دوّم   

 (سالگی 81 ـ 88تا  1تیپ ثانونی بین ) IVنوع                     
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 (سالگی 81 ـ 88مخصوص ) IIو  Iنوع                         

 (تیپ ثانوي) IVنوع             مرحله سوّم

 

 به ارزشیابی نتايج پرداخت، اوستريت براي انواع مختلف کپی، هنجارهائی  براي آنكه بتوان عمالً

اعداد جدول نشان می دهند که کودکان سنین پائین با ارائه نوع برتري از ترسیم، . بر حسب چارک فراهم کرده است

بیش از هر گروه  که پیشرفته ترين نوع ترسیم است در بزرگساالن Iولی نوع . پیشرفته بودن خود را نشان می دهند

بنابراين نمی توان به کمک اين تست، سهولت هاي خاص را در بزرگساالن جستجو کرد . ديگري مشاهده می شود

 .بلكه بالعكس نارسائی دريافت ادراکی از راه آن مشخص می گردد

 

 بارم تیپ هاي کپی ـ  8دول ج

 سن
 (درصد)رتبه 

11 2   1 5  111 

 VII VI V III II ساله 4

 VI III IV II Iـ  V 6 ـ  1

 VI III IV II Iـ  V 81 ـ  1

 IV II Iـ  III IV II 81 ـ  88

 III IV II I I 81ـ  88

 III II I I Iـ  IV بزرگسال

 

اين نكته را بايد خاطرنشان کرد که شناخت فرايند کپی هر چند اهمیت اساسی دارد ولی دقّت و صحّت و 

 .ري است که نمی توان ناديده انگاشتچگونگی تمام کردن کار نیز متغیّ

اوستريت به منظور اينگونه . براي ارزشیابی صحیح بايد تعداد عناصر کپی شده و روابط آنان را در نظر گرفت

 :واحد تقسیم کرده است 81ارزشیابی شكل را به 

 .صلیب خارجی که به زاويه باالي مستطیل در سمت چپ متصل است ـ  8

 .مستطیل بزرگ ـ  1

 .ضربدري که بوسیله دو قطر مستطیل ساخته شده است ـ  8

 1خط افقی وسط مستطیل  ـ  4

 1خط عمودي وسط مستطیل  ـ  1

 .قرار دارد 1مستطیل کوچكی که در سمت چپ مستطیل  ـ  6

 .قرار دارد 6خط کوچكی که باالي مستطیل  ـ  1

 .ندقرار دار 6چهار خط موازي که در سمت راست و باالي مستطیل  ـ  1
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 .قرار دارد 1ـ مثلث قائم الزاويه اي که در باالي نیمه راست مستطیل  3

 .قرار گرفته است 3قرار دارد و زير عامل  1خط عمودي که در قسمت راست باالي مستطیل  ـ  81

 .قرار دارد 1دايره با سه نقطه که در قسمت باالي سمت راست مستطیل  ـ  88

 1ائین سمت راست مستطیل خط موازي و عمود بر قطر پ 1ـ  81

 .و خارج از آن کشیده شده است 1ـ دو ضلع مساوي مثلث متساوي الساقین که در سمت راست مستطیل  88

 .قرار دارد 88ـ لوزي اي که در انتهاي مثلث  84

 .و به موازات ضلع راست مستطیل کشیده شده است 88ـ خطی که در مثلث  81

 .را تشكیل می دهد 88ثلث که ارتفاع م 4ـ ادامه خط افقی  86

 .1ـ صلیب پائین مستطیل و ادامه خط  81

 .قرار گرفته و قطر آن 1ـ مربعی که در گوشه پائین سمت چپ مستطیل  81

Osterrieth  اوستريت براي همه واحدهاي ساده يا پیچیده ارزش مشابهی قائل است اما چون امكان دارد که

ديگر تا حدودي تغییر شكل داده باشند يا اينكه در شكل کلی به خوبی  بعضی از آنها کامالً صحیح بوده و بعضی

 .قرار نگرفته باشند طريقه زير را براي نمره گذاري پیشنهاد می کند

 

 نمره 1در محل صحیح                                                              

 صحیح                                

 نمره 8در محل غلط                                                                

 

 

 نمره 8در محل صحیح                                                                                                

 يا ناقص ولی قابل شناخت   هر واحد                   با تغییر شكل 

در محل غلط                                                                                                       
2
 نمره  1

 

 

     

 صفر نمره    :شته باشدقابل شناسائی نباشد يا وجود ندا                               
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 (جمع نمرات)ـ غنا و صحت کپی  1جدول 

 سن 4     5 8 9 11 11 12 13 14  1 بزرگسال

 

11 

 

11 

 

11 

 

14 

 

13 

 

11 

 

11 

 

16 

 

83 

 

84 

 

81 

 

8 

 

8 

 صدک

81 

81 88 11 11 13 81 11 11 18 81 81 1 1 11 

88 88 81 13 81 81 11 11 11 81 83 88 1 11 

88 81 81 13 81 81 11 11 13 11 11 81 1 81 

81 81 88 81 88 81 13 11 13 18 11 81 8 41 

81 88 88 81 81 88 81 81 81 11 18 83 1 11 

88 88 81 81 88 84 81 88 88 18 14 83 1 61 

84 84 84 84 84 81 81 84 81 11 14 18 3 11 

84 84 84 84 84 81 81 84 81 11 11 18 81 11 

84 81 84 84 81 81 88 84 88 11 16 11 88 11 

81 81 81 81 81 86 84 84 88 88 16 16 81 31 

86 86 81 86 86 86 86 86 81 88 11 88 83 811 

 

يعنی واحدهاي کشیده شده را معین کرده . حاال به آسانی می توان درجه غنا يا صحت يک کپی را ارزشیابی کرد

 .پس از آن مجموع نمرات را تعیین می کنیم. و بر حسب معیارهاي داده شده به آنها نمره داد

 

 بارم زمان کپی به دقیقه ـ  8جدول 

 (درصد)رتبه  سن

11 2   1 5  111 

 4 1 1 81 81 سال 4

 8 1 1 81 81 سال 1

 6 1 3 88 81 سال 6

 1 1 3 88 81 سال 1

 1 6 1 81 88 سال 1

 4 1 6 1 1 سال 3

 8 4 1 3 81 سال 81

 1 8 4 1 6 سال 88

 8 4 4 1 1 سال 81
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 1 8 4 1 1 سال 88

 8 4 4 1 1 سال 84

 1 8 4 4 6 سال 81

 1 8 4 1 6 بزرگسال

 

. مورد نظر قرار داد مدت زمانی است که آزمودنی به کپی کردن اختصاص می دهد آخرين متغیري که می توان

براي اين . بسیار بجاست اگر بدانیم يک کار کامل و خوب يا بد و ناقص به کندي انجام گرفته است يا با سرعت

قیقه باالتر تبديل می منظور ثانیه شمار را موقع شروع تست بكار انداخته و در پايان متوقف می کنیم و زمان را به د

 .نمائیم

 (هر دو سه دقیقه بحساب می آيند)  1َ           81و      ً       1َ         81بعنوان مثال فرمانهاي     ً

 

 کشیدن شکل از حفظ

 .در ارزشیابی قسمت دوم تست که ترسیم شكل از حفظ باشد همان معیارها را بكار می بريم

 

 (حافظه)دآوري غنا و صحت بازپدي ـ  4جدول 

 سن 4     5 8 9 11 11 12 13 14  1 بزرگسال

  

 81 

 

81 

 

81 

 

88 

 

84 

 

81 

 

81 

 

84 

 

1 

 

1 

 

6 

 

1 

 

1 

 صدک

81 

81 11 83 81 81 86 81 86 81 1 1 8 8 11 

81 11 83 81 81 81 86 86 86 3 1 4 8 11 

83 18 11 81 86 81 86 81 81 81 1 4 8 81 

18 11 18 83 81 81 83 83 81 84 88 3 8 41 

11 18 18 83 81 11 11 83 81 84 88 81 1 11 

14 18 14 11 11 11 18 11 11 81 86 88 8 61 

16 14 11 11 18 18 11 11 18 81 86 84 1 11 

11 11 16 18 14 18 11 11 18 81 81 84 1 11 

11 11 11 18 11 18 11 18 11 81 83 84 6 11 

13 16 11 14 11 18 14 16 11 11 18 81 3 31 

81 11 81 88 81 11 16 13 13 11 11 18 84 811 
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 .چه اطالعاتی می توان از طريق اين آزمون بدست آورد: نتیجه

 :فرايند کپی در سطحی بسیار ابتدائی است  الف ـ

. آزمودنی معموالً از لحاظ عقالنی از تحول کمتري برخوردار است: اگر زمان کپی کردن طوالنی باشد ـ  8

اين مشكالت براي کودکان امري طبیعی است . فضائی و غیره دارد مشكالتی در زمینه ادراک بصري، تحلیل بصري ـ 

ولی بايد عوامل محیط فرهنگی، يادگیري آموزشگاهی و ارزشی که مدرسه و خانه براي نقاشی آزاد قائل می شوند 

 .در نظر گرفته شود

خیلی  زمان. ناتوانی تحلیلی احتماالً بیش از مورد قبل است: اگر زمان کپی کردن بطور غیر طبیعی کوتاه باشد ـ  1

 .ساده يا فقط کشیدن خطوط بی معنی است  کوتاه نتیجه کپی کردن يک جزء

 فرايند کپی نسبت به سن ابتدائی ولی کپی دقیق و غنی است  ب ـ

فردي که سعی می کند نتیجه خوبی ارائه دهد ولی از لحاظ تحلیل سريع و منطقی ساخت : زمان طوالنی ـ  8

 .هاي فضائی دچار اشكال است

بعضی از آزمودنی ها که استعداد نقاشی دارند داراي روشی غیر عقالنی براي کپی کردن هستند : زمان کوتاهـ  1

 .ولی با اطمینان عمل کرده و عوامل را يكی بعد از ديگري با دقت می کشند

 ج ـ فرايند کپی بسیار عالی است

ود در اين صورت می توان گفت که کپی دقیق و غنی است و در زمان طبیعی و گاهی کمی طوالنی اجرا می ش

 .فضائی را به خوبی سازمان می دهد  آزمودنی با پشتكار و دقیق است و داده هاي بصري ـ

بعضی قسمت ها فراموش شده و زمان اجرا غالباً کوتاه است می توان حدس زد که : کپی دقیق نیست ـ  1

يک نوع بی مهارتی در اجراي ترسیم هم سبب اين آزمودنی تمايل دارد که آزمايش را جدي تلقی نكند ولی گاهی 

 .نتیجه می شود در حالی که ادراک کلّی تحولی کامل يافته است

 

 ترسیم شکل از حفظ

فرايند کپی طبیعی يا عالی است با وجود اين آزمودنی قادر به کشیدن آن از حفظ نیست در اين شرايط   الف ـ

می توان از ضعف حافظه بصري سخن به . تثبیت شوند دخیل نیستند چون ادراک و سازمان دهی داده هائی که بايد

 .ولی نوعی وقفه به دلیل وسواس مفرط را نیز نبايد از نظر دور داشت. میان آورد

 .ب ـ فرايند کپی در سطحی ابتدائی بوده و در نتیجه ترسیم آن از حفظ نیز بسیار فقیر است

اک انتظار داشت و نارسائی بازپديدآوري شكل مؤيد طراز کمتر در اين شرايط نمی توان از حافظه بیش از ادر

ولی وقتی ترسیم در مرحلة دوم به مراتب بهتر از کپی کردن آن است، عامل . آماده سازي بصري ـ فضائی است

 .ضعف حافظه بايد در نظر گرفته شود

امل کند بودن در جهت يابی گاهی نیز مرحله دوّم بهتر از مرحله اول اجرا می شود در اين صورت می توان ع

 .بصري ـ فضائی را عنوان کرد

 .اين آزمون اجازه می دهد که بعضی مشاهدات را به عنوان عالئمی در نظر بگیريم
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ـ جابجا کردن مدل گاهی بعضی از آزمودنی ها قبل از شروع به ترسیم مدل را به صورت عمودي می گذارند  8

شكلی که به اين ترتیب قرار بگیرد شبیه به يک خانة کوچک می (. ستلوزي در سمت باال و نوک آن به طرف را)

 .(دستورالعمل اين است که شكل را به بصورت اولیه قرار دهیم)شود 

اين واکنش در اطفال کم سن متداول است ولی در نوجوانان و بزرگساالن نشانه يک حالت ابتدايی است و بايد 

 .دائی تلقی نمودآن را به عنوان يک واکنش کودکانه و ابت

اين نوع ترسیم نیز کودکانه . گاهی نیز با وجود قرار داشتن صحیح شكل، آزمودنی آن را بطور عمودي می کشد

 .و ابتدائی است

 .نشانه عقب افتادگی عقلی احتمالی است VIIـ  VIـ  Vسالگی وجود انواع  81ـ از سن  1

تكثّر عناصر و زوائد مشاهده می شوند و گرايش به پر  در بیماران روانی که دچار تباهی عقلی شده اند، ـ  8

اين نوع واکنش ها معموالً در قسمت دوم آزمون ازدياد می . کردن سطوح و ضخیم کردن خطوط به چشم می خورد

 .مشاهده می شود( حافظه)يابد و گاهی فقط در قسمت دوم 

 

 يك نمونه از کارپژوهشی بااستفاده از آزمون آندره ری

 

شكل براساس تست )ي ديداري تجسمی در کودکان مبتال به صرع و کودکان سالم ي حافظهمقايسه  :موضوع

  (ريآندرهتجمعی 

 دکتر رضا پورحسین، رقیه معزز و دکتر محمدعلی بشارت

 

 چکیده

 در علم نوروپسیكولوژي بیش از هر چیز به مطالعه پیوند بین قشر مخ و کارکردهاي عالی ذهنی پرداخته 

به آسیب وارده به سطوح مغز در بیماران مبتال به صرع و تاثیرات مختلف آن در  تواناز اين میان، می. شودمی

تر است؛ تر و شكنندهو از آنجا که میان نیروهاي ذهنی، حافظه از همه ظريف. کارکردهاي عالی ذهن، اشاره کرد

افراد مبتال به صرع و گروه سالم انجام تجسمی در  -ي ديداريي حافظهپژوهش حاضر با هدف بررسی و مقايسه

از . در اين پژوهش شرکت کردند( نفر در گروه سالم 11نفر در گروه بیمار و  11)صد و چهار آزمودنی . گرفته است

ري را که شامل دو مرحله کپی و بازنمايی است، ترسیم ها خواسته شد تا تصوير آزمون شكل تجمعی آندرهآزمودنی

تجسمی  -ي ديدارينتايج نشان داد که حافظه. هاي آماري استفاده شدهاي پژوهش از روشیل دادهبراي تحل. نمايند

هاي لب آهیانه، گیجگاهی و اما بین سه گروه مبتال به صرع. تر از گروه سالم استدر بیماران مبتال به صرع ضعیف

همچنین بیماران مبتال به صرع . نشد تجسمی مشاهده -ي ديداريپیشانی تفاوت معناداري در میزان نمرات حافظه

تري در آزمون شكل تجمعی آندره ري تر، نسبت به بیماران مبتال در سنین باالتر، نمرات ضعیفدر سنین پايین

 .        کسب کردند
_______________________________________________________________ 

 تجسمی، آزمون شكل تجمعی آندره ري-ي ديداريهحافظ هاي حافظه،صرع، اختالل: کلیدها-واژه
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 مقدمه 

آنان معتقد . گردديک اختالل شناخته شده از روزگاران قديم است و قدمت آن به عصر حجر برمی iصرع  

هاي شديد وي تواند سبب سقوط بیمار بر روي زمین و تكانهتجلی يكی از خدايان است که می ،بودند صرع

اين . بقراط اولین کسی بود که با اين نظريه مخالفت کرد. مجدداً وي را زنده کند ،ل بیمارشود و قبل از مرگ کام

صرع به . سال قبل، معتقد بود که صرع يک بیماري با منشاء اختالل مغزي است 1411پزشک يونانی در حدود 

 مغزي اعصاب يرويهبی و زياد ناگهانی، ،  گاهیگاه يتخلیه عنوان اختالل متناوب سیستم عصبی به دنبال

مبناي  بر که است میالدي 83 قرن در انگلیسی يشناس برجستهعصب جكسون، يجمله اين. شودمی توصیف

 تعريف با کردند کشف همكارانش و برگر که شكل صرعی امواج و هاخیزک. است شده ارائه تناشناسی-عصب

 اعالم طبق (.8811 االسالمی، شیخ و یضرغام) دارد مطابقت صرع از جكسون بافتیدرون تناشناسی-عصب

 يک صورت به مغز در اختالل از عبارت صرع، صرع، با مبارزه المللی بین ياتحاديه صرع و المللی بین آژانس

 شناختی شناختی وروان، اجتماعی هايويژگی يكسري و تشنجی يحمله ايجاد به منتهی که است پايدار تمايل

  معین

 .شودمی

 حمالت با که صرعی انواع ،نخست يشاخه در .دارد وجود اختالل اين بنديتقسیم در یاصل يشاخه دو

 گروهی ،ديگر يشاخه در. گردندمی جدا شوندمی موضعی مشخص حمالت با که دسته آن از منتشرهمراهند،

 صرع رايب. شوندمی اولیه جدا صرع گروه از شوند،می ثانويه نامیده صرع عنوان با و دارند مشخص علت که

 (.8811 سرخیل، ي ترجمه گامینت،)ندارد  وجود ارثی پذيريآسیب جز ايزمینه علت گونه هیچ اولیه،

را که ( خصوصاً زبان و حافظه)هاي شناختی تالش محققان از قرن نوزدهم بر آن بوده است که انواع آسیب

شناختی سعی بر آن ي عصب روانوزهدر ح. ي مغزي به وجود آمده است، تبیین کنند ديدهدر بیماران آسیب

هاي گوناگونی که است که کارکردهاي شناختی در انسان نظیر بازشناسی، يادآوري و تكلم از طريق تحلیل راه

 .فهمیده شود؛ بینندآن کارکردها به دنبال صدمات مغزي، آسیب می

مطالعات مربوط  ،شناختیه علومترين مطالعات مربوط بيكی از غنی ،ي اخیر شايد بتوان گفت که در سه دهه

ي مغزي که دچار  ي بیماران آسیب ديده شناختی حافظهدر مطالعات عصب روان. ي انسان است به حافظه

 (.8818کرمی نوري، )گیرد  اند، مورد بررسی قرار می اختالالت يادگیري و يادآوري شده

نشان داده است که آنچه در بیماران  مطالعات. شناختی و صرع مشاهده شده استارتباط آشكار بین آسیب

اين . شود از دست دادن حافظه است صرعی در طول حمله و بعد از آن رخ داده و باعث رنج شديد آنها می

-شناسان بالینی را در مورد فراوانی زياد آسیبديدگاه تا قرن اخیر گسترش پیدا کرده و توجه پزشكان و روان

 (.1111اسچاکتر و اسچمید، )ده و آن را تايید کرده است شناختی در بیماران با صرع منجر ش

 و هاتشنج فیزيكی تاثیرات بر عالوه که است داده نشان مغز، عملكرد اختالل يحوزه در گسترده تحقیقات

 شناختی يحوزه در ديدگیآسیب ،بیماران اين در اصلی شكايت آن، اقتصادي و اجتماعی شناسی،روان تاثیرات

 تاثیر(. 1111پروتزي،  و بگهی کورناگیا، ؛1118 ،مدور و متامدي ؛1118 برودي، و کوان) است هحافظ مخصوصاً
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 از بیش روي بر که میدانی بررسی يک در .است مالحظه قابل صرع به مبتال بیماران در حافظه نقص کاربردي

 در نقص و آسیب مورد در بیماران اين شكايت درصد باالترين گرفته صورت آمريكا در مصروع فرد 8111

 (.1111 گیبسون، و ويكري فیشر،) است بوده حافظه

 به مغز مختلف هايبخش و اجزا آن در که است گرفته شكل ساختاري فرايند يک صورت به حافظه

 در که است مغز کرتكس فرايند از ايشاخه يادآور ديدگاه اين. است آمده در منسجم واحد کل يک صورت

 .(8331،اسكور ؛8331 ،کتستال و نرمن اسچاکتر،) دهدمی رخ بینايی ادراک طول

 شده شناخته حسی يحافظه عنوان با حافظه نوعی موضوعی، نظر از حافظه از شناسانروان بررسی در

به عبارت ديگر دانش، . است حافظه داراي خود حواس تعداد به انسان که هستند معتقد شناسانروان و است

 يحافظه با صدا بويايی، يحافظه با بو تشخیص ديدگاه، اين طبق. حسی دارد تكیه بسیار بر درون دادهاي

 بهرامی،)گیرد می صورت ديداري يحافظه با هارنگ تشخیص و بساوايی يحافظه با نرمی و زبري شنوايی،

 مربوط کدهاي کرده، کدگذاري را هامحرک جريان تواندمی که است نظامی تجسمی-ي ديداريحافظه (.8811

 براساس و دهد قرار ارزيابی و مقايسه مورد را محرک دو به مربوط کدهاي و يادآورده به را قبلی هايمحرک به

در مطالعات مربوط به حافظه بیماران مبتال به صرع     (.8331 ،ريچمند و اسكاندر) کند عمل مقايسه ينتیجه

ايی است که در فرآيند شناختی اين بیماران هکنترل کردن عامل ،مهمترين مشكل. مشكالت بسیاري وجود دارد

باشد  ها شامل سن شروع صرع، جريان تشنج، نوع صرع و داروهاي مصرفی میاين عامل. تاثیرگذار است

در پژوهش حاضر سعی شده است تاثیر سن شروع صرع و نوع صرع در میزان آسیب حافظه (. 1111،ديزيا)

 .بیماران مبتال بررسی شود

 به توانندمی مصروع، آنها بیماران به آن يادآوري و تصاوير ارائه با که هستند معتقد انشناسروانعصب 

مدر، داماسكینو،  ؛8338،زاتور و اسمیت گاتمن،) بپردازند مغزي يديده آسیب يناحیه و منطقه در تفاوت تحلیل

 بنابراين مطالعه عصب ،سري و آهیانه کمتر استپس شیوع و فراوانی صرع لب. (1118 ،فرانک و پورتیگیوز

شناختی بر عصب روانت اما تحقیقا ،گیرد هاي اين بیماران به مقدار بسیار کم صورت میشناختی و مقايسهروان

 (.1111اسچاکتر و اسچمید، )گیجگاهی و پیشانی به مقدار بیشتر صورت گرفته است روي بیماران با صرع لب

گیجگاهی خارجهمچنین در بیماران با لب. شود گیجگاهی ديده میر بیماران مصروع با لببیشتر د ،نقص حافظه

 . پیشانی نیز ديده شده استمانند صرع لب

 هايکارکرد به مربوط مسائل در را هايینقص ،پیشانیصرع لب به مبتال کودکان که است حاکی هاگزارش

گیجگاهی لب صرع به مبتال کودکان اما نیست گیر؛چشم آنها در حافظه نقص که حالی در داشت خواهند اجرايی

 يحوزه در کلی مسائل مورد در. اجرايی کارکردهاي با رابطه در تا هستند نقص دچار حافظه قسمت در بیشتر

 گیجگاهیبلصرع  به مبتال بیماران به نسبت را بیشتري پذيريآسیب پیشانیلب صرع به مبتال بیماران شناختی،

 (. 1111 ،جانبگیو، السوند، داالک و فیدو ؛1111 ،هلمستادر) اندداده نشان دخو از

 کرده مداخله بهنجار و سالم مغز فرايند در زيرا ،گذاردمی جاي بر مغز در مخربی تاثیرات صرعی هايحمله

ود؛ شمی حافظه کارکرد و عملكرد در نقص ايجاد سبب و کندمی ايجاد تداخل مراحل مختلف حافظه و در

 يتوسعه و رشد براي حساس يها دورهسال اين زيرا .دهد رخ زندگی ياولیه هايسال در اگر مخصوصاً
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-آسیب و شدت در مهم عامل يک عنوان به را صرع شروع سن محققان. باشدمی شناختی و هوشی هايفرايند

 آنها در حمالت شروع سن که یبیماران که رسدنظر می به چنین و دانندمی مبتال بیماران در حافظه پذيري

پاون، بايانچین و ) بدهند نشان خود از شناختیعصب هايتست در بیشتري شناختی نقايص است ترپايین

 (.1118 ،انكرپرو

 و صرع به مبتال کودکان در تجسمی -ديداري يحافظه يمقايسه حاضر، پژوهش اصلی هدف: هدفهای پژوهش

 .زير مورد بررسی قرار گرفت هايها و فرضیهدر قالب سوال که سالم بود کودکان

 پژوهش تسواال

اجتماعی در دو  -تجسمی با توجه به سطوح متفاوت اقتصادي -ي ديداريآيا بین نمرات حافظه:  سوال اول 

 گروه سالم و بیمار تفاوت وجود دارد؟

در دو گروه سالم   لدينتجسمی با توجه به سطوح تحصیالت وا -ي ديداريآيا بین نمرات حافظه:  سوال دوم

 و بیمار تفاوت وجود دارد؟

تجسمی با توجه به تفاوت جنس در گروه بیمار تفاوت وجود  -ي ديداريآيا بین نمرات حافظه : سوال سوم

 دارد؟

 های پژوهشفرضیه

 .از افراد سالم است ترتجسمی در بیماران مبتال به صرع  ضعیف -ي ديدارينمرات حافظه :ي اولفرضیه

 تجسمی همبستگی مثبت وجود دارد -ي ديداريبین سن شروع صرع و نمرات حافظه: ي دومفرضیه

آهیانه، گیجگاهی و هاي لبتجسمی در سه گروه مبتال به صرع -ي ديداريبین نمرات حافظه: ي سومفرضیه

 .پیشانی تفاوت وجود دارد

 84-1پسر مبتال به صرع که در گروه سنی در اين پژوهش را بیماران دختر و  ی آماریجامعه :روش پژوهش

به مطب پزشک 8811سال قرار دارند و در مدارس دولتی مشغول تحصیل هستند و طی دو ماه اول پايیز سال 

-1ي آماري افراد سالم را نیز دانش آموزان دختر و پسر در گروه سنی جامعه. دهداند؛ تشكیل میمراجعه کرده

ي حمالت صرع نداشته اطق مختلف شهر تهران مشغول تحصیل بوده و پیشینهسال که در مدارس دولتی من 84

 . دهداند، تشكیل می

نفر در گروه بیمار است که در  11نفر در گروه سالم و  11نمونه مورد مطالعه، صد و چهار آزمودنی با :   نمونه

ي افراد سالم به لحاظ ا جامعهي بیماران بهمتا بودن جامعه. پسر حضور داشتند 14دختر و  11هر دو گروه، 

اجتماعی، سطح تحصیالت والدين، جنس و سن در اين پژوهش، مد نظر قرار  -هاي وضعیت اقتصاديمتغیر

 . گرفته است
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 81نفر به صورت در دسترس بود  که  11ي بیماران، انتخاب در اين پژوهش در جامعه :روش انتخاب نمونه

. نفر، مبتال به صرع لب پیشانی بودند 18گیجگاهی و نفر، مبتال به صرع لب 86آهیانه، نفرآنها مبتال به صرع لب

به منظور همتا نمودن . گیري در دسترس صورت گرفتي نمونهي بیماران، به شیوهگیري در جامعهروش نمونه

مورد نظر هاي سالم با گروه بیمار، بعد از انتخاب مناطق و مدارس به صورت تصادفی تا رسیدن به حجم نمونه

 -ي ديداريمیانگین و انحراف استاندارد نمرات حافظه. گیري ادامه داده شدهم ارز، با گروه بیمار، به کار نمونه

پژوهش . است 81/4، 11/81و  16/6، 88/11تجسمی در گروه سالم و گروه مبتال به صرع به ترتیب شامل 

هاي آماري شامل فراونی، ها و روشي آن از شاخصهادادهاي است و براي تحلیل مقايسه -حاضر از نوع علی

 .، ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل واريانس استفاده شده استtدرصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون 

يابی ادراکی و آزمون شكل تجمعی آندره ري به منظور ارزيابی توان رشد ترسیمی، ساخت :ابزار پژوهش

تشكیل شده که در اين  A و  Bاين آزمون از دو کارت . رد استفاده قرار گرفتها موديداري آزمودنی  يحافظه

اجراي اين آزمون در دو نوبت . جزء ادراکی است 81متشكل از  Aکارت . استفاده گرديد Aپژوهش از کارت 

دد گردر نوبت اول، کارت در جهت مناسب جلوي آزمودنی گذاشته می شود و به او پیشنهاد می. انجام می شود

در نوبت دوم و در حالی که کارت از جلوي او برداشته شده و سه . تا مشابه آن را بر روي کاغذ سفید رسم کند

ي قبلی را با دقت ترسیم شود اين بار به طور حفظی، تصوير مشاهده شدهدقیقه سپري شده، از او خواسته می

جزء کامل مجموعه که هر کدام حداکثر دو  81گذاري آن بر مبناي صحت، دقت، سرعت و بر اساس نمره. نمايد

نتايج ( 8811)در هنجاريابی مقدماتی اين آزمون توسط علیزاده (. 8818بهرامی، ) گرددنمره دارد؛ محاسبه می

ي يادآوري و در مرحله/. 18ي نسخه برداري و در مرحله/. 11دهد که اين آزمون از ضريب روايی نشان می

 .ستبرخوردار ا/. 614اعتبار 

 

 :های پژوهشيافته

ي ها و انحراف استانداردهاي نمرات حافظهمیانگین. دهدهاي توصیفی را نشان میآماره( 1)و ( 8)جدول    

شود، همانطور که مشاهده می. نشان داده شده است( 8)تجسمی در گروه سالم و بیمار در جدول  -ديداري

 .ار استمیانگین نمرات در گروه سالم بیشتر از گروه بیم

 

 

 و بیمار سالم گروه در دو تجسمی -ديداري يحافظه نمرات استاندارد انحراف و میانگین: 8 جدول

 

 شاخص
 بیمار سالم

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 -ديداریی حافظه

 تجسمی
88/11 16/6 11/81 81/4 
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 تجسمی در سه گروه مبتال به صرع -ي ديداريفظهحا راتمیانگین و انحراف استاندارد نم: 1جدول 

 شاخص
 گیجگاهی لب صرع پیشانی لب صرع آهیانه لب صرع

 استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین استاندارد انحراف میانگین

 –ی ديداری  حافظه

 تجسمی

64/86 83/6 81/11 11/6 48/83 11/6 

 

 و صرع به مبتال گروه در تجسمی -ديداري يحافظه نمرات مقايسه براي را وابسته t آزمون نتايج( 8)جدول

 .دهدمی نشان را سالم

 

 بیمار و سالم گروه در تجسمی -ديداري يحافظه ي نمراتمقايسه وابسته براي t آزمون نتايج:  8 جدول

 آماره                               

 معناداري سطح آزادي درجه t شاخص

 118/1 818 161/88 تجسمی -ديداري يحافظه

 

  t=161/88) مقدار به توجه با که است آن از حاکی (8) جدول در t آزمون اجراي از حاصل اطالعات

 نشان يافته اين. دارد وجود معنادار تفاوت بیمار و سالم گروه در تجسمی -ديداري ي، حافظه )118/1Pو

 بودن کمتر دلیل به و متفاوت است سالم و صرع به مبتال گروه دو در تجسمی -يداريد يحافظه که دهدمی

 حافظه يدهنده کاهش عامل يک عنوان به تواندمی صرع مصروع، گروه در تجسمی -ديداري يحافظه اتنمر

 .شودي اول پژوهش تايید میبنابراين براساس نتايج حاصل فرضیه .شود گرفته نظر در

 يحافظه سن شروع صرع و نمرات رابطه بین بررسی براي را پیرسون همبستگی آزمون نتايج (4) جدول    

 .دهدمی نشان  صرع به مبتال گروه در را تجسمی -ديداري

 

 تجسمی -ي ديداريسن شروع صرع ونمرات حافظه بین پیرسون همبستگی ضريب آزمون نتايج: 4 جدول

 آماره                            

 صشاخ
 تعداد معناداري سطح همبستگی ضريب

 11 18/1 11/1 تجسمی -ديداري يحافظه

 

 سن و تجسمی -ي ديداريحافظه بین شده محاسبه همبستگی ضريب مقدار و( 4)جدول  به توجه با

عبارت ديگر  به .دارد و مستقیم وجود مثبت همبسنگی متغیر دو اين ، بین )P=18/1 و r=11/1) صرع شروع
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در اين بیماران نمرات حاصل در آزمون آندره ري کاهش يافته و عملكرد  ،با کاهش سن شروع حمالت صرع

 .شودبرهمین اساس اين فرضیه تايید می. تر بوده استي شناختی ضعیفآنها در اين بخش از حوزه

   

 گروه سه در، تجسمی -ديداري يحافظه نمرات براي راهه يک واريانس تحلیل آزمون نتايج( 1) جدول   

 .دهدمی نشان را صرع به مبتال بیماران

 

 صرع به مبتال گروه سه در تجسمی -ديداري يحافظه ي نمراتمقايسه براي واريانس تحلیل آزمون نتايج: 1جدول 

 آماره          

 شاخص 
 معناداري سطح F مجذورات میانگین مجذورات مجموع آزادي درجه

 181/1 61/8 41/61 38/884 1 گروهی بین

   84/41 3/1164 43 درون گروهی

    11/1833 18 کل

 

 مقدار به توجه با که است آن از حاکی( 1)جدول  در واريانس تحلیل آزمون اجراي از حاصل اطالعات

(61/8=F 181/1 و=P( معنادار تفاوت رعص به مبتال گروه سه دری تجسم -يداريدي حافظه نمرات نیب 

به عبارت ديگر در بیماران مبتال به انواع مختلف صرع موضعی اولیه تفاوت معناداري در نمرات  .ندارد وجود

 .بنابراين اين فرضیه از پژوهش تايید نشد. تجسمی ديده نشد -ي ديداريمربوط به حافظه

 

 :بحث و نتیجه گیری

تجسمی کودکان مبتال به صرع و کودکان سالم بر اساس  -يداريي دي نتايج حافظههدف اين پژوهش، مقايسه   

 :هاي پژوهش به شرح زير استها و سوالنتايج به دست آمده براساس فرضیه. ري بوده استتست آندره

نشان داد که بین میانگین نمرات حافظه( 8جدول)ي اول پژوهش هاي مربوط به فرضیهتجزيه و تحلیل يافته

نتیجه اين پژوهش با نتايج . کودکان مبتال به صرع و کودکان سالم تفاوت وجود داردتجسمی  -ي ديداري

هاي نورولوژي دهد که مطابق نظريهاين امر نشان می. همسوست( 1111 ،؛ فرانک و فرناندز1111،پتی)تحقیقات 

آنجا که حافظه يكی از . باشدهاي مختلف حائز اهمیت میو فیزيولوژي، فعالیت مناسب و بهنجار مغز در فعالیت

کند؛ بنابراين آسیب پذيري آن در هاي عالی مغز شرکت میهاي مهم شناختی است و در تمام فعالیتاز تواناي

علم نوروسايكولوژي امكان بررسی (. 8811قاسم زاده، )ضايعات مغزي و شرايط بالینی گوناگون بسیار است 

ي آسیب در سطوح مختلف مغز بنابراين با مشاهده. دهدر میسیستم عصبی و اثر آن بر رفتار را مورد بررسی قرا

در باره فرضیه دوم پژوهش که رابطه . می توان به پايین آمدن عملكرد در کارکردهاي ذهنی و شناختی پی برد

، ضريب ( 4جدول)کند تجسمی را در گروه بیمار بررسی می –ي ديداري بین سن شروع صرع و نمرات حافظه

تجسمی رابطه مثبت و  -ي ديداريت آمده نشان داد که بین سن شروع صرع و نمرات حافظههمبستگی به دس
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 تر تجسمی ضعیف -ي ديداريبه عبارت ديگر با کاهش سن شروع صرع نمرات حافظه. مستقیم وجود دارد

موضوع( 8311)لوريا . مطابقت دارد( 1111؛ هلمستادر، 8314 ،متیو و هارلی)هاي نتايج حاصل با يافته. شودمی

داند که به فهم فرايندهاي نوروسايكولوژيک در زندگی روزمره هاي خاص میهاي رشد و توانبخشی را موضوع

در واقع، لوريا از مدل سنتی نوروسايكولوژي که در چهارچوب بررسی نقص کارکرد مغز يا . کندکمک می

بر همین اساس . نگر را مد نظر قرار دادلیشد؛ فراتر رفت و موضوع هاي تحوکارکرد مغز آسیب ديده مطرح می

کند که براي و مطرح می. لوريا مشابه نظريه پردازان تحولی، توالی رشد را در کارکردهاي شناختی پذيرفته است

طبق اين نظريه، تحول . ها زيربناي نورولوژيک وجود داردواحدهاي کار کودک و سطوح مربوط به آن

شود؛ به ويژه اگر ي کودکی کمتر جبران میی عموماً در اثر آسیب مغزي در دورهکارکردهاي عالی ذهنی و شناخت

تر و قبل از رشد کامل مغز باشد، پیامدهاي آن و هر چه قدر آسیب در سنین پايین. اين آسیب جدي باشد

 (.8811قاسم زاده، )شديدتر است 

تجسمی در سه گروه  -ي ديداريفرضیه سوم پژوهش حاضر در رابطه با بررسی تفاوت بین نمرات حافظه

نتايج پژوهش حاضر نشان داد بین (. 1جدول)هاي لب آهیانه، گیجگاهی و پیشانی بوده است مبتال به صرع

تجسمی در سه گروه مبتال به صرع هاي لب آهیانه، گیجگاهی و پیشانی تفاوت  -ي ديدارينمرات حافظه

؛ 8333 ،؛ گیومارس و همكاران8331کمپر،)ها اي از پژوهشهنتايج به دست آمده با دست. معناداري وجود ندارد

مطابقت ( 1116 ،؛ ريسه1111هلمستادر، )اي ديگر از تحقیقات، و با  دسته. همسوست( 1111 ،بیگل و اسمیت

ي مسايل شناختی ها در مورد عملكرد متفاوت انواع مختلف صرع در حوزهدر بیماران مبتال به صرع يافته. ندارد

 . رسدهاي بسیاري ضروري به نظر میتر پژوهشقیض بوده و براي رسیدن به نتايج قابل اعتماد و مطمئنضد و ن

اجتماعی و سطح تحصیالت والدين را  -ي اقتصاديسوال اول و دوم پژوهش تاثیر دو عامل محیطی، طبقه

ج تحلیل واريانس يک راهه نتاي. کندتجسمی در دو گروه سالم و بیمار بررسی می -ي ديداريدر نمرات حافظه

(111/8=F 816/1 و =P( 118/1) و مقدار گروه سالم در=F  416/1و=P(  در گروه بیمار در رابطه با

 مقدار سالم و گروه در )P=818/1 و F=11/8) اجتماعی و نتايج تحلیل واريانس عاملی-ي اقتصاديطبقه

(111/1=F 413/1 و=P( تجسمی در دو  -ي ديداريدر گروه بیمار نشان داد که اين عوامل در نمرات حافظه

؛ 8331؛ به نقل از ويلی و لتد،8334هرمن،) هاي اين يافته با يافته. گروه سالم و بیمار تاثیر گذارنبوده است

ها، نتايج متضادي را به دست در همین راستا يک رديف از پژوهش. ستهمسو( 1113مانداکینی، سیواچ  وکاير،

نظريه پردازان روان شناسی تحولی، تاثیرات محیطی (. 1111؛ هاکمن و فارا،8318فاگان و مک گرانس،)اند آورده

به عنوان شوند و اين گروه منابع پردازش را يک مكانسیم ثانويه مهم براي تغییر در مسیر تحول حافظه قلمداد می

 دانند که به میزان کوشش ذهنی خود فرد اطالق عامل اولیه و مهم در بررسی تحول حافظه می

iکیل،)دهد شود که شخص به يک تكلیف میمی i  ،در رابطه با سوال سوم پژوهش (. 8811ترجمه ي هشتچین

نتايج . کردصرع بررسی میتجسمی در دختران و پسران مبتال به  -ي ديداريکه تاثیر جنس را در نمرات حافظه

ها همسوست نتايج حاصل با يكسري پژوهش. پژوهش نشان داد که تفاوت معناداري در دو جنس وجود ندارد

ها  تفاوت در همین راستا، نتايج يكسري پژوهش( ؛ به نقل از مانداکینی و همكاران8338آلیوتی و راجابین،)
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؛ به نقل از 8318سینق و میشرا،)دهد می سمی را نشانتج -ي ديداريمعناداري بین جنس و نمرات حافظه

 (.1114؛ پارسونو همكاران، 8331مانداکینی و همكاران، 

 

 :    بحث اکتشافی

توان به نقش آزمون شكل تجمعی آندره ري در شناسايی عالوه بر نتايج عنوان شده در پژوهش حاضر، می     

تجسمی در گروههاي  -ي ديداريمون که به منظور ارزيابی حافظهاين آز. آسیب مغزي وارده بر افراد اشاره نمود

هاي وارده بر گیرد؛ قابلیت سنجش و شناسايی آسیبشناسان قرار میي عصب روانسنی مختلف مورد استفاده

گواهی بر تايید اين مطلب است؛ به طوري ( 1111)هاي رابرت بررسی ،طور که عنوان شدهمان. مغز را نیز دارد

در پژوهش حاضر . مفید واقع شده است  MRIي رابطه با شناسايی و پی بردن به آسیب مغزي به اندازه که در

تجسمی در هر دو گروه مورد بررسی قابلیت اين آزمون در نشان  -ي ديدارينیز عالوه بر سنجش میزان حافظه

ن اين آزمون با توجه به کم هزينه بنابراي. دادن نابهنجاري عملكرد مغز در گروه مبتال به صرع به اثبات رسید

گذاري آن به عنوان يک ابزار مورد قبول به منظور شناسايی آسیب مغزي در سريع بودن و آسان بودن نمره ،بودن

شناس و مغز و اعصاب قرار گیرد؛ ي متخصصان عصب روانتواند مورد استفادهها از جمله صرع میانواع بیماري

 .سترسی به تكنولوژي نوين امكان پذير نیستمخصوصا در شرايط خاصی که د

عواملی . در پژوهش حاضر به بررسی نقص و آسیب شناختی در گروه بیماران مبتال به صرع پرداخته شد    

چون نوع داروي مصرفی، میزان داروي مصرفی، فراوانی و شدت تشنج از جمله عوامل تاثیرگذار در حوزه 

بنابراين . متاسفانه در اين پژوهش تحت کنترل پژوهشگر نبوده استباشد که شناختی مخصوصاً حافظه می

همچنین . شود تاثیرگذاري اين عوامل نیز در میزان آسیب پذيري حافظه بیماران مصروع سنجیده شودپیشنهاد می

ه هاي زبان و توجه در بیماران آسیب دبدمهارتشود ساير مسايل شناختی از جمله حافظه شنوايی، پیشنهاد می

 .مغزي مورد بررسی قرار گیرد
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 ای کلمه  1آزمون حافظه 

 

 روش آزمون

 :اين آزمون بسیار حساس است و به دستورالعمل آن بايد کامالً توجه شود و داراي شش مرحله است

 .درمرحله اول دستورالعمل زير براي آزمودنی بیان می شود :مرحله اول 

ند کلمه می خوانم، تو خوب گوش بده و وقتی تمام کردم همه کلماتی را که به خاطر می آوري به من چ "

هر چه را که به خاطرت می آيد بگو، فقط بايد تا آنجا که می . ترتیب گفتن آنها اهمیت ندارد. من بگو
 "! توانی کلمات بیشتري بگويی

در . اند لعمل تكرار شود تا مطمئن شويم که کامال فهمیدهبراي اطفال سنین پائین بهتر است که اين قسمت دستورا

 :اين کلمات عبارتند از. کلمه اي براي آزمودنی خوانده می شود 81اين موقع کلمات آزمون حافظه 

طبل ـ پرده ـ کمربند ـ کافه ـ مدرسه ـ پدر ـ خورشید ـ باغ ـ کاله ـ دهاتی ـ سبیل ـ مرغابی ـ 

 .رنگ ـ منزل ـ رودخانه 

وقتی قرائت کلمات تمام شد براي . از خواندن هر کلمه يک ثانیه مكث می کنیم و بعد کلمه بعدي را می خوانیم بعد

همة کلمات را شنیدي هر چه را که به خاطر می آوري به من بگو ولی آنها »: اينكه فاصله اي ايجاد شود می گويیم

 «.را طوري بگو که بتوانم بنويسم

 :چهار نكتة اصلی را بايد مشخص کرد. زمودنی می گويد به صورت ستونی می نويسدآزمايشگر کلماتی را که آ

 ـ کلمات صحیح 8

 ـ کلمات غلط 1

 .ـ کلمات صحیحی که براي بار دوم و حتی بار سوم تكرار می شوند و آزمودنی متوجة اين تكرار نمی شود 8

نها را قبالً گفته مشكوک است و به طور شوند ولی آزمودنی نسبت به اينكه آ ـ کلمات صحیحی که تكرار می 4

براي مشخص کردن نوع تكرار  )پرسد که آيا آن کلمات را قبالً هم گفته يا نه  مستقیم يا غیر مستقیم از آزمايشگر می

به . در هر صورت بايد هر چه آزمودنی می گويد نوشته شود. (می توان در مقابل اين کلمات عالمت سؤال گذاشت

براي مرحلة اول يک دقیقه  .آيد و نظاير اينهارا هم بايد يادداشت نمود ت تمام شد، ديگر يادم نمیعنوان مثال جمال

 .کشیم تا آهنگ به خاطر آوردن کلمات مشخص شود ثانیه،  زير ستون خط می 81هر . دهیم اختصاص می

در حال نوشتن کلمه به او وقتی که آزمودنی کلمه اي را براي بار دوم تكرار کند، بايد کلمه را بنويسیم ولی 

اگر با وجود تذکر باز هم . ولی در مورد کلمات غلط هیچ نوع تذکري نمی دهیم. «قبالً گفته است»: بگويیم که

 .آزمودنی کلمات را با سرعت تكرار کرد آزمايشگر بايد به هر طريق هست کلمات را يادداشت کند

 

 : شود درمرحله دوم اين دستورالعمل داده می :مرحلۀ دوم 

من دوباره همان کلمات را برايت می خوانم و وقتی تمام کردم بايد همة کلماتی را که يادت می آيد به »
تعداد کلماتی را که آزمودنی بار اول گفته است به )کلمه بگوئی .... بار اول تو توانستی به من . من بگوئی
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را که بار اول گفتی بگو و کلمات ديگري را هم توانی بیشتر بگويی، همة کلماتی  اين بار تو می(. او بگوئید

خواهیم همه اين کلمات را ياد بگیريم، بايد بتوانی همه آنها را  ما می. که می توانی بگوئی به آنها اضافه کن

 «.يادبگیري به ترتیب گفتن آنها توجه نكن، کافی است همان طور که يادت می آيد آنها را تكرار کنی

ولی قبل از اينكه به آزمودنی بگويید کلمات را تكرار کند با . ل، خواندن کلمات را شروع کنیدبعد از اين دستورالعم

اين .يک فاصلة زمانی ايجاد کنید« تو همة کلمات را شنیدي، حاال ببینیم چند کلمه يادت می آيد»: گفتن اين جمله

ها فقط کلمات جديدي را که  ه آزمودنیدستورالعمل جديد بايد به خوبی فهمانده شود زيرا اغلب اتفاق می افتد ک

در اين . اند تكرار می کنند و اين تصور را دارند که تكرار کلماتی که در اول گفته اند ضرورتی ندارد فرا گرفته

دهد زيرا آنچه که اساس است اين است که ما بفهمیم چگونه حافظه  صورت آزمون مفهوم خود را از دست می

با وجود دستورالعمل صريح در اغلب کودکان واکنش به صرف کوشش . شود تقال میتدريجاً موفق به حفظ و ان

گردد، بنابراين اشكالی ندارد اگر ما با پرسش از آزمودنی اطمینان يابیم که او آنچه را که بايد انجام  کمتر مشاهده می

 : توان به اين طريق مطرح کرد پرسش را می. دهد فهمیده است

 تو همة کلماتی را که می دانی بايد بگويی حتی   .... اندم، تو بايد چكار کنی؟ وقتی من کلمات را خو»

 «.آنهايی را که بار اول گفته اي 
از وقتی دستور تكرار . دهیم يک دقیقه و سی ثانیه خواهد بود زمانی که به آزمودنی براي تكرار کلمات فرصت می

اگر قبل از پايان زمان معین آزمودنی متوقف شود و . گیريم ه میکلمات را داديم زمان را به وسیلة ثانیه شمار انداز

با وجود . کنیم که باز سعی کند تا موقعی که وقت به پايان برسد داند او را تشويق می بگويد که ديگر چیزي نمی

بعد از  تذکرات مكرر، باز هم اتفاق می افتد که آزمودنی کلماتی را که بار اول گفته است ديگر تكرار نمی کند و

آزمايشگر بايد به اين نكته توجه داشته باشد و وقتی چنین واکنشی مشاهده کرد . شود گفتن کلمات جديد متوقف می

 : به سادگی بگويد

فراموش نكن، کلماتی را که بار اول گفتی باز هم بايد تكرار کنی چون بايد آنقدر تكرار کنیم تا تو همة »

 .کلمات را ياد بگیري
 

به آزمودنی  . کنیم دستورالعملی را که در مرحلة دوم داده بوديم به طور کامل دراين مرحله تكرار می  :مرحلۀ سوم 

دهیم که تا چه حد در يادگیري  می گوئیم که بار دوم چند کلمة صحیح را تكرار کرده و به اين ترتیب به او نشان می

لی اگر آزمودنی بپرسد که مجموع کلمات چند تا و. در مورد کلمات غلط اشاره اي نمی کنیم. پیشرفت نموده است

 .توانیم به او جواب بدهیم است می

 

آيد زيرا آزمودنی ديگر به خوبی می داند که چه  در اين دو مرحله معموال اشكالی پیش نمی :مرحلۀ چهارم و پنجم

اگر آزمودنی در دفعات .شوند بار پنجم متذکر می شويم که اين آخرين دفعه است که کلمات تكرار می. بايد بكند

زيرا گاهی اتفاق می . بار تكرار کرد 1سوم و چهارم موفق شده باشد که همة کلمات را به خاطر بسپرد باز هم بايد 

افتد که آزمودنی بعد از اينكه توانست همة کلمات را تكرار کند در مرحلة بعدي از به ياد آوردن همه آنها عاجز می 
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مرحلة آزمايش اجباري  1به فرآيند انتقال و تثبیت حافظه اي پی ببريم؛ پس انجام هر  وانگهی ما می خواهیم. شود

 .است

 

دستور اجرا به ترتیب زير . اين مرحله براي مقايسة توانائی بازشناسی و توانائی يادآوري آزمودنی است :مرحلۀ ششم

 :است

گرفته ايم وجود دارد، ولی کلمات حاال من براي شما يک قصه می خوانم که در آن همة کلماتی که ياد »

دقت . ايست: فورا بگوئید: ايم شنیديد هر وقت که يكی از کلماتی را که ياد گرفته. ديگري هم در آن هست
 «کنید که اشتباه نكنید

 :متنی که براي آزمودنی خوانده می شود، چنین است

روی يك نیمکت ( 4)رودخانه  خود نزديك( 3)های بلند، در باغ ( 2)پیر با سبیل ( 1)يك روستايی »

هايش مراقبت می کند و به بچه ای که  و مرغ(  )او از مرغابی ها . نشسته است(  )زير نور خورشید 

اين بچه کاله . می رود، نگاه می کند( 8)نزديك راه آهن می گذرد و به مدرسه ( 5)از جلوی کافه 

. آويزان کرده است( 12)رنگی ( 11)يك طبل ( 11)خود را فراموش کرده است و به کمربندش ( 9)

 .«از پشت پرده های پنجره به او نگاه می کند( 14)که در انتهای کوچه است، پدرش ( 13)از منزلی 

 

بازشناسی هاي صحیح، بازشناسی هاي : آزمايش کننده کلمات بازشناخته شده و ترتیب آنها را يادداشت می کند

شناسد بیش از تعداد آنهايی  معموال تعداد کلماتی که آزمودنی باز می. دغلط و کلمات فراموش شده، متمايز می شون

هائی که در تكرار پنجم توانسته باشند هر پانزده کلمه را بگويند می توان  در مورد آزمودنی. آورد است که به ياد می

 .از انجام دادن اين قسمت از آزمايش صرف نظر کرد

 

 ارزشیابی نتايج

بار تكرار روي محور افقی و تعداد کلمات صحیح روي محور عمودي برده       1. یده شودمنحنی حافظه بايد کش

شود ولی کلمات تكراري که  معموالً براي تعداد کلمات غلط و تعداد کلمات تكراري نیز منحنی کشیده می. می شود

می  که به اين ترتیب کشیدهئی ها منحنی. شوند آزمودنی نسبت به تكرار آنها مشكوک بوده است در نظر گرفته نمی

 :شوند نشان دهنده نكات زير خواهند بود

 ـ ازدياد تعداد کلمات صحیح در طی يادگیري 8

 ـ از بین رفتن يا باقی ماندن کلمات غلط 1

اغلب مواقع وقتی که در آزمودنی چنین عدم کفايت .  بار تكرار 1ـ چگونگی توزيع کلمات تكراري در جريان  8

هر کلمه اي که )يابند  شود بعد از زمان سوم آزمايش است که اين نوع کلمات تكراري افزايش می کنترلی ديده می

 (.تكرار شود بدون اينكه با سؤالی همراه باشد يک دفعه به شمار می آيد حتی اگر يک کلمه دو يا سه بار تكرار شود

 .در جنب اين داده هاي کمی بايد نكات نیز در نظر گرفته شود
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 (ثانیه 81هر )نگ و چگونگی پس دادن کلمات الف ـ آه

 ب ـ درجة همكاري و سعی آزمودنی

اختراع کلمات جديد ـ کلمات متداعی ـ کلماتی که بر حسب ) ج ـ ماهیت کلمات غلط اگر وجود داشته 

 (.اتفاق براي زيادشدن جمالت ارائه می شوند

 د ـ رفتار حرکتی در موقع شنیدن و به خاطر آوردن

اين . ضی مواقع بعد از بار پنجم بايد فهمیدکه چه روشی براي حفظ کردن کلمات به کار برده استهـ ـ در بع

 .سؤال غالباً نكات جذابی را روشن می کند

توان به وسیلة آن وجود استعداد خاصی را  قبل از اين سن فقط می. سالگی به کار برد 6توان از سن  اين آزمون را می

سالگی نشان دهندة تحول عقالنی پیشرفته او خواهند  6نتايج خوب آزمودنی قبل از جستجو کرد و به طور قاطع 

 .بود

به اين ترتیب که آزمودنی کلماتی را که در بار اول به . اين آزمون را می توان به صورت گروهی نیز به کار برد

اجراي آزمون به اين صورت  .خاطر سپرده است که آنچه نوشته است ديده نشود و بعد کلمات بار دوم را می نويسد

زيرا آزمودنی می تواند . تواند براي استاندارد کردن سريع به کار رود ولی مسلماً با آزمون فردي يكسان نیست می

آنچه را که به خاطر آورده است به صورت بصري کنترل کند و کوششی که در مورد به خاطر آوردن شفاهی به کار 

توان گفت که ارزش کامل اين آزمون در اجراي فردي آن  بنابراين می. نیست می برد در اين مورد ديگر ضروري

 .است

 کلمه اي 81بارم تست حافظه 

 تكرار 1مجموع کلمات درست در 

 صدك

1  
تا 

1  
ال
س

 

12 
تا 

14 
ال
س

 

11 
تا 

12 
ال
س

 

11 
ال
س

 

9 
ال
س

 

8
ال
س

 

5 
ال
س

 

  
ال
س

 

  
ال
س

 

81 48 41 11 41 41 86 81 16 81 

11 11 41 14 46 18 81 84 81 16 

11 11 16 16 11 18 46 86 41 84 

11 16 61 61 11 11 11 44 46 81 

811 64 61 64 66 13 11 11 14 46 

 

 

 (مرحلة ششم)مجموع کلمات بازشناخته شده در آزمون بازشناسی 
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 صدك

1  
تا 

1  
ال
س

 

12 
تا 

14 
ال
س

 

11 
تا 

12 
ال
س

 

11 
ال
س

 

9 
ال
س

 

8
ال
س

 

5 
ال
س

 

  
ال
س

 

  
ال
س

 

81 88 88 88 88 88 1 1 1 1 

11 84 84 84 84 84 81 3 4 1 

11 81 81 81 81 81 81 81 81 1 

11 81 81 81 81 81 81 88 84 1 

811 81 81 81 81 81 81 81 81 88 

 

 کلمه ای  1نکاتی چند در مورد آزمون حافظه 

 :کند بررسی جدول هاي داده شده چند نكته را روشن می

در پنج سالگی، آزمون کامالً مشكل و . ظه مرحله به مرحله زياد می شودقدرت حاف ،ـ در طی تحول ذهنی 8

که داري استعدادي استثنائی هستند در تكرار پنجم به حداکثر نزديک می  فقط آزمودنی هائی. ضعیف است آن بازده

 81و  3 سالگی و 1و  6بین سنین . بعد از سن شش سالگی پیشرفت تدريجی و سال به سال انجام نمی گیرد. شوند

ساله و  81 ـ 88بین کودکان . گردد سالگی تفاوت قابل مالحظه و معنی داري از لحاظ آماري مشاهده نمی

بزرگساالنی که تحصیالتشان در حدود ابتدائی است و به کارهاي حرفه اي اشتغال دارند نیز تفاوتی مشاهده نمی 

 .وت فرهنگی تعلق دارند، بسیار قابل مالحظه استبالعكس، تفاوت نتايج بزرگساالنی که به گروه هاي متفا. شود

هاي تحول تقريبا  سالگی تحول عقالنی را مرحله به مرحله دنبال می کند و اين دوره 1آزمون از سن  ،در نتیجه

 .سالگی نتايج خصوصاً با درجة تحصیالت و فرهنگ فرد در رابطه است 81دو سال طول می کشند و بعد از سن 

اين تباهی اگر . به وضوح مشاهده می شود حافظه يک نوع تباهی( سالگی 11بعد از )اي مسن ه ـ در آزمودنی 1

اما اگر افراد ؛ کسانیكه داراي تحصیالت عالی نبوده اند قابل مالحظه تر است درد نبصورت اعداد مطلق تفسیر شو

 .شان مقايسه شوند مقدار اين تباهی تقريباً مساوي است مسن با بزرگساالن همسطح

فقط معدودي از آزمودنی ها بگفتن کلمات غلط . ـ در همه گروه ها میانگین کلمات غلط معموال ضعیف است 8

العمل را در طی فرايند  بنابراين می توان وجود بیش از يک کلمة غلط و خصوصاً تداوم اين عكس. گرايش دارند

از زمان سوم   به تكرار کلمات، خصوصاً بعد گرايش ،عكسه ب. اي نابهنجار، تلقی کرد بخاطر سپردن بعنوان نشانه

 .غالباً ديده می شود و نشان دهندة تثبیت حافظه اي نامنظم و کمی کنترل در بخاطر آوردن ارادي است

کودکان . تقلیل می يابد( تكرار پنجم)هاي پنج ساله در مرحله بازشناسی کلمات نسبت به  ازده آزمودنیبـ  4

سالگی به بعد سهولت آشكاري مشاهده  1در حالیكه از سن ، اختن کلمات نیستندشش ساله نیز قادر به بازشن

بنابراين می توان گفت که کوچكترها به زحمت می توانند کلمات ياد گرفته را در يک قصه بازشناسند در . شود می

يا دو کلمه  سالگی به بعد بازشناسی مجموعة کلمات آموخته شده تعمیم می يابد و گاهی فقط يک 3حالیكه از 
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در بزرگساالن مسن، بازشناسی کلمات با اشكال فراوان روبرو می گردد و ياد زدودگی پیري را . شوند بازشناخته نمی

 .آشكارا به ثبوت می رساند

 .به نكات زير بايد توجه شود

 .آيند بیشتر است شوند از آنهائی که به ياد می ـ معموالً تعداد کلماتی که بازشناخته می 8

توان از  نمی و يند کم استآ وقتی تعداد کلمات بازشناخته شده بهنجار است ولی تعداد کلماتی که به ياد می ـ 1

تواند علل متفاوتی  زيرا رفتار يادآوري ارادي است که مختل شده و می ؛ياد زدودگی يا اختالل حافظه صحبت کرد

 .شن کردداشته باشد که با تحلیل فرايند حفظ کردن بايد علت آن را رو

صحبت کرد که تعداد کلمات به يادمانده و بازشناخته شده هر دو « ياد زدودگی تثبیت»ـ تنها وقتی می توان از  8

 .کم باشند

سالگی به ندرت مشاهده می شوند و مجدداً در سنین پیري  1ـ بطور کلی بازشناسی هاي غلط بعد از سن  4

 .فراوان تر می گردند

ردن را با چه انحراف يا چه فاصله اي از منحنی متوسط بايد نابهنجار دانست؟ در ـ يک منحنی فردي حفظ ک 1

واقع انحراف معیار است که حد اغماض را مشخص می کند ؟ منحنی فردي که در اطراف منحنی متوسط و در حد 

و فرايند از لحاظ اي را مطرح نمی کند  تغییراتی که بوسیلة انحراف معیار مشخص شده اند، قرار گرفته باشد، مساله

 .کمی بهنجار تلقی می شود

توانايی منحنی هائیكه که بیش از يک انحراف معیار باالتر از منحنی متوسط قرار گرفته باشند نشان دهنده 

البته اين در صورتی است که نتايج آزمودنی با میانگین گروه سنی و سطح فرهنگی ـ  .آشكارحافظه فردهستند

 .اجتماعی وي مقايسه گردد

باالخره هر نقطه اي از منحنی فردي که خارج از حدود تغییراتی است که بوسیلة انحراف معیار معین شده نشان 

 .دهنده نوسانات نابهنجار بازده است و بايد تفسیر گردد

تواند در مورد اين آزمون نكات ديگري را روشن کند ولی ابتدا دو مثال کامل  بررسی و تحلیل نابهنجاري ها می

 .دهیم ساله و ديگر نتايج يک مرد مسن است ارائه می 1که يكی از آنها نتايج يک کودک رافرآيند بهنجار از 
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 ص 8ص                         1ص                           1ص                        6ص                    4      

 ت  8ت                           8                          ت                                  8غ                     8      

 

 :در مورد نتايج کودک پنج ساله نكات زير به چشم می خورد

 .بر مبناي کلمه درست ايجاد شده است«انتشار متداعی»ـ وجود يک کلمة غلط در آغاز که از طريق  8

(. كترها کمتر از آنهائیست که بزرگتر هستنداين کلمات بطور متوسط در کوچ)ـ وجود چند کلمة تكراري  1

از يكسو نشان دهندة تالش آزمودنی  در به ياد آوردن کلمات هستند  ؛کلمات تكراري در عین حال دو مفهوم دارند

دهند که فرآيند يادآوري از نظم و  و ازسوي ديگر نشان می( کودک می خواهد حداکثر کلمات را به ياد آورد)

کودک تداعی فعالی بین کلمات ايجاد نمی کند و آنها را به ترتیبی که به به ذهنش . ار نیستنظارت کافی برخورد

يد و نظارت کافی برفرآيند يادآوري ندارد، هر آ می کنند می گويد و چون يک کلمه چندين بار بخاطرش می رسوخ

 .کند، مشاهده می شود بار آن را تكرار می

اله قابل مالحظه است گرايش واضح به يادآوري کلماتی است که در آغاز و س 1نكتة ديگري که در اين کودک 

 .پايان مجموعه قرار دارند

شوند نمره گذاري کنیم در يادآوري  اگر ما کلمات را از يک تا پانزده بر حسب ترتیبی که به آزمودنی ارائه می

کلمه  8، يعنی چهارکلمة پايان مجموعه،  81،88،1،8،1،8،81،84: پنجم به عنوان مثال، نتیجة زير به دست آمده است

هر چند اين پديده بهنجار . نامیم می« آغاز ـ پايان»اين پديده را پديدة . آغاز مجموعه در مقابل يک کلمة مرکزي

است ولی نشان دهنده فعل پذيري فرآيند به خاطر سپردن است، بدين معنی که آزمودنی سازمان يافتگی برونی را 

 .ي آنكه فعاالنه بر کلمات مسلط شود و آنها را بر حسب روان بنه بديعی متداعی سازدبجا. پذيرد می

چون کلمات با قرار گرفتن در . يابد در آزمون نهائی، آزمودنی به بازشناسی هیچیک از کلمات توفیق نمی

صاويري متفاوت از اند و احتماالً جمالت متوالی يادآور ت مجموعه اي سازمان يافته فرديت خود را از دست داده

 .تصاوير ذهنی مرتبط با کلمات مجزا هستند
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به اين دلیل مورد  .بايد اضافه کرد که منحنی حافظه اين کودک به منحنی متوسط گروه همساالنش نزديک است

 .او را بعنوان نمونه انتخاب کرديم

 

 :است ساله 85فرد  مثال دوم مربوط به  يك 

 1                       4                    8                  1                   8ساله             11نتايج زن 

 ص 81ص                 3ص               3ص             1ص               4                                  

 ت 8                                                       

نكات زير را  ،اش نزديک به منحنی گروه سنی و فرهنگی وي قرار دارد ن زن مسن که منحنی فردي حافظهدر اي

 :کنیم مشاهده می

پرسد که  شوند ولی آزمودنی با هر تكرار می ـ کنترل فرايند هنوز نسبتاً خوب است، کلمات تكراري ظاهر می 8

 آيا کلمه را گفته است؟

    اش پرسیده وقتی در مورد وضع حافظه. محو شدن سريع اثرگذاري کلمات اندـ توضیحات آزمودنی حاکی از  1

در  .آورم آورم اما آنچه را که مربوط به زمان حال است به ياد نمی من حوادث دور را بخاطر می: گويد می شود می

 . يازده کلمة صحیح و دو کلمة غلط وجود دارد ،آزمون بازشناسی

ان و بزرگساالنی که دچار اختالالت عصبی ـ روانی هستند يا رفتارشان مسائلی را حال چند مشاهده دربارة کودک

 :آزمون از دو جنبه مفید است. مطرح می کند ارائه می دهیم

ـ اطالعاتی در مورد توانائی به خاطر سپردن کنونی آزمودنی که خصوصاً در طراز آموزشگاهی از اهمیت  8

 .خواهد گذاشت اي برخوردار است، در اختیار ما ويژه

ـ اجازه خواهد داد که رفتار کامالً معینی را، يعنی يک رفتار به يادآوري ارادي را که بر اثر استماع يک رديف  1

 .داده هاي لفظی نامتجانس بوجود آمده است، متمايز کنیم

 

 عقب ماندگی ذهنی: گروه اول

ي عمیق و حتی کالیوها بكار بست، البته به کلمه اي را می توان به راحتی در مورد کودن ها 81آزمون حافظة 

اينک . و در صورت اخیر نتايج آنها کامال متمايز کننده است. شرطی که آنها توانائی حداقل همكاري را داشته باشند

واکنش هائی که از  ؛به ذکر يک رديف از مشاهدات می پردازيم که نمائی اجمالی از واکنش ها را بدست می دهد

 .اند دگی هاي ذهنی شديد تا موارد خفیف گسترده شدهموارد عقب مان

 :مشاهده اول

تواند آنچه را که خوانده است  سال ـ می تواند بخواند ولی نمی 3ساله ـ کودنی ذهنی ـ سن عقلی  84پسر ـ 

نويسد ـ در حساب، چهار عمل اصلی را انجام می دهد ـ قادر به حل مسائل  بیان کند ـ تقريباً بطور صحیح می

سهولت کالمی زيادي دارد ـ از روش تربیتی متناسب با امكاناتش . ساله نیست 3ـ  1ياضی در سطح شاگردان ر

 .باشد داراي عقب افتادگی حرکتی نیز می -محیط اجتماعی او عالی است  -است مند شده بهره
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 1                       4                       8                      1                   8مراحل آزمايش      

 ص 81ص               81ص               1ص                1ص               3                            

 غ 1غ                    4غ                  4غ                  4غ                  4بازده                    

 ت 4ت                    1ت                 1تكرار              1                           

 3. شوند اين کلمات در زمان کوتاهی ارائه می .يادآوري نخستین در مورد کمیّت کلمات صحیح خوب است

ن حرف ديگر هیچ گونه و بعد از اي« دانم ديگر نمی»ثانیه داده می شود و بعد آزمودنی می گويد  11کلمة صحیح در 

 .کوششی نمی کند

غیر از کلمه پنجره هیچ يک از کلمات  .پنجره و صندلی  پسر، میز،: کلمة غلطی که گفته شده عبارت است از 4

اينها کلمات غلطی هستند که از طريق انحراف ناشی از تداعی بوجود : ديگر ارتباطی با رديف کلمات اصلی ندارند

مثال جوي )يا از طريق تغییر شكل ( پرده ـ پنجره: مانند)ا از کلمات غلطی که از طريق انتشار اند و بايد آنها ر آمده

کلمات غلطی که از راه انحراف حاصل می شوند به خصوص در . ايجاد گرديده اند، متمايز ساخت( بجاي رودخانه

کلمات غلط .ول نمی يابدمنحنی حافظه اي در جريان آزمون تقريبا تح .عقب ماندگان عمیق مشاهده می شوند

کلمات تكراري در آخر هر قسمت يعنی زمانیكه ما براي باال بردن بازده پافشاري می . آخرين تكرار باقی می مانند

 :يادگیري اندک آزمودنی علیرغم تثبیت خوب نخستین به ترتیب زير قابل تبیین است .شوند کنیم ظاهر می

ولی ( سپرد او خصوصاً کلمات آخر رديف را بخاطر می)اندازد  میآزمودنی فقط قدرت يادآوري فوري را بكار 

اين مشاهده ما را در مقابل يک عقب افتادة . دهی درونی و بازسازي کلمات رديف ارائه شده را ندارد توانايی سازمان

اثر گذاشته اند،  او کلمات غلط را همراه با کلماتی که بر او. ذهنی قرار می دهد که نمی داند و نمی تواند ياد بگیرد

بايد به معلم بگويم که به . در مدرسه هیچ تمرينی مثل اين انجام نداده ام»: تكرار می کند و در پايان آزمون می گويد

 .«من تمرين هائی مثل اين بدهد
 :نشانه هاي نابهنجار زير در جريان آزمايش مشاهده شده اند

 .تثبیت نسبتاً خوب اولیه باقی مانده است ـ يادگیري تقريبا وجود ندارد و آزمودنی در سطح 8

 .ـ تعداد کلمات غلطی که از طريق انحراف ناشی از تداعی بودجه آمده اند، زياد است 1

 .ـ در جريان پنج بار تكرار، کلمات غلط پا برجا مانده اند 8

 .شوند ـ کلمات تكراري در مراحل آخر زياد می 4

 .شود و به هنگام تالش براي يادآوري ناگهان متوقف می ـ آزمودنی کلمات را به سرعت می گويد 1

 .ـ فرد از بازده خود احساس رضايت کرده و تعبیرهاي کودکانه اي می کند 6

 

 مشاهده دوم

سالگی در کالس کودکان عقب افتاده  1سالگی حرف زده، در  1و  4بین سنین . سال 1، سن عقلی ساله81پسر 

 .است قرار گرفته

 1                   4                    8                  1                    8                  مراحل آزمايش   
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 ص  1ص              1ص                6ص             1ص               1بازده                                  

 غ 8ت                4ت                 8               ت 8                                          

 ت 8                                           

 :نكات زير در بین نتايج به چشم می خورند

 .ندا تعداد کلمات به خاطر مانده کمتر از بار اول ،1و  8و  1ـ اکتساب اولیه بسیار ناچیز است و در تكرارهاي  8

ثانیه  81کودک تقريبا . که براي يادگیري هاي بعدي انجام می شود در اکتساب اولیه تاثیر منفی دارد ـ کوششی 1

ماند تقريبا کوششی  وقت می گذارد تا کلماتی را که به آسانی فرا گرفته تكرار کند و در دقیقه اي که باقی می

فشارد، آه می کشد و به نظر  جسمانی می کند، عضالت صورت او منقبض می شوند، مشت هايش را بهم می

 .کنند رسد که اين تظاهرات حرکتی در جريان فكري وي وقفه ايجاد می می

ـ در تناقض با ناتوانی يادآوري ارادي، نتايج آزمون بازشناسی نشان می دهند که همه کلمات رديف به خوبی  8

به نظر . نوعی کودنی يادآوري ارادي قرار داريمبنابراين با ياد زدودگی مواجه نیستیم بلكه در مقابل . تثبیت شده اند

 .رسد که تالش آزمودنی به جاي آنكه فعالیت درونی وي را بسیج کند به ايجاد تنش هاي حرکتی می انجامد می

 

 .کودکانی که دارای عقب افتادگی يا مشکالت در زمینه تحصیلی هستند: گروه دوم

دربارة تنوع موارد مختلف مشكالت سازش آموزشگاهی و  اين گروه با آنكه نامتجانس است معذلک تصوري 

 . مسائلی که بايد غالبا در مشاوره هاي پزشكی ـ روانی موردنظر قرار داد، به دست می دهد

 

 :مشاهده اول

سد ـ نسبت به کارش رغبتی  نتايج آموزشگاهی ضعیف ـ عدم تمرکز فكري ـ باهوش بنظر می ساله، 88پسر 

رگونه فعالیتی امتناع می کند ـ بايد براي کار کردن به او فشار آورد ـ دائما احساس شكست دهد ـ از ه نشان نمی 

 .می کند ـ دو برادر بزرگتر دارد که از لحاظ تحصیلی بسیار درخشان هستند

 1                     4                    8                     1                     8مراحل آزمايش                 

 ص 88ص                3ص               88ص              1ص                   1      بازده                        

 کلمه 1: بازشناسی

در فرآيند  يادآوري نكتة خاصی  .منحنی حافظة اين آزمودنی بوضوح زير منحنی متوسط همساالنش قرار دارد

کامال  ،گويد خودش فورا تشخیص می دهد اين است که وقتی کلمات غلط و تكراري را می بچشم می خورد و آن

، (کلمات غلط)می خواستم بگويم کاله »خواستم بگويم میز  می " :مانند اين است که فكرش را بصداي بلند بگويد
بايد بیش از يكبار هر کلمه را بگويد با وجود اينكه ما به او فهمانده ايم که ن. «طبل آنرا گفته ام پدر، نه آنرا گفته ام

براي اين آزمودنی قبول نظم و . باز هم مشاهده می شود که او قادر به درونی ساختن فعالیت يادآوري خود نیست

 .در مورد وي ما با مساله درونی شدن رفتار در جريان تحول ذهنی مواجه هستیم .تمرکز فكري بسیار مشكل است
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بعالوه واکنش هاي ديگري در او مشاهده می . در اين مورد خاص تاخیر دارد اين آزمودنی ظريف و حساس

شوند که بايد با احساس دائمی شكستی که در وي وجود دارد در رابطه گذاشته شوند بعنوان مثال چندين بار دربارة 

حیط فرهنگی اين کودک در م. پرسد که چند کلمه تا به حال گفته است تعداد کلمات رديف سؤال می کند و می 

دهند که او در  نتايج آزمايش هاي ديگر نشان می)سطح بااليی پرورش يافته ولی امكانات عقالنی او زياد نیست 

 (.چارک پائین منحنی گروه همساالنش قرار دارد

. باشد اضافه گشته است« روان آزردگی شكست»مشكالت رفتاري کودکانه که شايد در رابطه با مسايل، با اين 

در حالیكه زبان مادريش زبان   (آلمانی ـ انگلیسی ـ فرانسه)دوره تحصیلی اين کودک سه بار تغییر زبان داده در طی 

توان گفت که شايد در اين کودک سعی در بخاطر آوردن بعلت احساس عدم ايمنی  در نتیجه می .فرانسه بوده است

دن اعمال ذهنی نیز ناشی از اين احساس بعالوه شايد بتوان فرض کرد که مشكالت درونی ش. مختل گشته است

 .عدم ايمنی باشد

 

 :مشاهدة دوم

سالگی اين آزمودنی هنوز دچار مشكالت قابل مالحظه اي  81نوع بارز نارساخوانی تحولی ـ در  -ساله81پسر 

د ـ انگیز است، در نقاشی تا حدودي مهارت دار اي نفرت خواندن در همه حال براي او وظیفه  در خواندن است ـ

در موارد نارساخوانی معموال فرآيند حفظ کردن . بهنجار استوي  گفتار شفاهی. هیچ مشكلی در رياضیات ندارد

 .بهنجار است و نتايج آزمون نیز اين نكته را تائید می کنند

 1                       4                      8                     1                    8مراحل آزمايش                  

 81ص                 88ص               88ص                3ص                 1          بازده                    

 ص

 

 مشاهده سوم

در زمینه حساب با . نیاز به تغییر و تنوع دارد  شود ـ در تحصیالتش ناپايداري مشاهده می. -ماهه6سال و 88پسر 

کار . کند در يادگیري زيان استعداد نشان می دهد ـ مادرش بیش از اندازه او را لوس می .كالتی مواجه استمش

فكر می کند که نبايد براي درس خواندن خود را   کند ـ روابط اجتماعی او خوب است و با همه بحث می. کند نمی

 .خسته کند

 1                   4                    8                    1                    8مراحل آزمايش               

 ص 88ص             88ص             88ص              81ص              4بازده                            

 

وشش فرايند يادگیري هیچ چیز نابهنجار را نشان نمی دهد ولی بعضی از جزئیات گرايش وي را به حداقل ک

گويد و بعد با صراحت  اي را که هنوز ياد نگرفته بوده می بعنوان مثال در تكرار سوم، سه کلمه. کنند عقالنی ظاهر می

دهد  ادامة آزمايش نشان می. «الزم نیست دوباره شروع کنم   ام، اين بقیه کلمات است من همه را گفته»: کند اظهار می

ما در مقابل فردي که بدست آوردن نتايجی متوسط . لمات مساعد نیستکه چنین بازخوردي براي تثبیت مجموعة ک
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او را راضی می کند قرار داريم و يقین است که چنین بازخوردي در رياضیات نتايج مصیبت باري را موجب می 

اين  در حالیكه همین بازخورد در مورد يادگیري علمی زبان خارجی می تواند نتايج مثبتی داشته باشد زيرا در .شود

 .کند زمینه شهامت و جرأت فرد فرصتی براي پیشرفت ايجاد می

 

 مشاهدة چهارم

نويسد به زحمت قادر به انجام چند جمع و تفريق  ساله ـ نمی تواند بخوابد ـ اسمش را درست نمی 1پسر  

 .دهداست ـ در آزمون هاي طراز ذهنی که با معلومات آموزشگاهی ارتباط ندارند عقب افتادگی نشان نمی 

 1                  4                    8                  1                     8مراحل آزمايش                       

 ص 84ص           81ص          81ص                6        ص         8بازده                                

 غ8غ                  1غ                  8                                     

 ت1ت                8ت                                       1ت                  8                                     

قابل ما يادآوري اولیه رضايت بخش نیست ولی کودک در م. بهبود تدريجی نتايج کمّی و کیفی مشهود است

نه اين ». میل دارد يادبگیرد و رفتار خود را به طور ارتجالی مورد انتقاد قرار می دهد. قابلیت انعطاف نشان می دهد
سالگی در  1تحلیل عمیق تر اين آزمودنی نشان می دهد که وي تا سن « ايم غلط است، اين کلمه را ياد نگرفته

در نتیجه بعلت فقدان کارورزي متناسب با . مناسبی نبوده اندمؤسساتی زندگی می کرده که داراي روش تربیتی 

با توجه به نتايج بدست آمده  .سنّش هیچ چیز ياد نگرفته و عدم کفايت نظم عقلی وي از همین امر ناشی شده است

 .بینی کرد که با اعمال روش هاي تربیتی مناسب، جبران عقب ماندگی سريعا میسر است توان پیش می

 

 حاالت صرعی و ناپايداری: مگروه سو

 مشاهده اول

خیلی حساس است ـ دچار بحران هاي . ساله ـ شاگردي عالی که در يک شبانه روزي زندگی می کرده  81دختر 

شود ـ بسیار می خواند و داراي قدرت تخیل فوق العاده است ـ نمی تواند تابع مقررات شبانه روزي شود  خشم می

 .رده اندو بهمین جهت او را اخراج ک

 1                     4                       8                     1                      8مراحل آزمايش                 

 ص 81ص              88ص                88ص               84ص                 1       بازده                     

 

در تكرار چهارم، مساله اي را مطرح می کند و وقتی از او می خواهیم که در اين مورد توضیح دهد  نوسان بازده

      ، بنابراين «ناگهان آزمون مرا خسته کرد و برايم مفهومی نداشت و به چیز ديگري فكر کردم»: آزمودنی می گويد

ب کم شدن انگیزه و تقلیل بازده می شود، در می توان گفت که مساله تغییر ناگهانی در حاالت روانی آزمودنی موج

اين آزمودنی در مورد فرايند تداعی که . رابطه گذاشتن اين پديده موقتی با مشكالت خلقی آزمودنی جالب است

موجب تثبیت کلمات شده است به ما توضیحاتی می دهد و در اين زمینه عالقه اي بیش از آنكه نسبت به يادگیري 
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ذيالً قصه  .د ابراز می کند و اين نكته در مورد آزمودنی هاي باهوش امري بالنسبه طبیعی استکلمات نشان داده بو

در خانه، پدر و مادر هستند که ما را به مدرسه می فرستند »: اي را که با رديف کلمات ساخته است، نقل می کنیم

ابی، کاله، سبیل و کمربند دارد، خانه، ، دهاتی، مرغ(تداعی جالبی که در اين نوجوان مستقل بايد به آن توجه کرد)
کافه و . «در آن رنگهاي مختلف و پرده ها را به پنجره می بینیم و اطراف آن يک رودخانه است. باغی آفتابی دارد

 .در تكرار پنجم ترتیب گفتن کلمات تقريباً با ترکیب تداعی قصه مطابقت دارد. طبل جداگانه تثبیت شده اند

 

 مشاهده دوم

ساله ـ شاگرد يک مدرسه متوسط ـ بازده نامنظم، بی انضباطی ـ تاثیر زيادي روي هم شاگرديهايش دارد ـ  84دختر 

 .لجوج و گستاخ است ـ از مدرسه بعلت بی انظباطی گستاخی و کم کاري اخراج شده است

مسائل  در آزمون هائی مربوط به حل. هوش نیست يک آزمايش روانی کامل نشان می دهد که دختر جوان بی

آموزي ورزشكار است و  دانش. مختلف اند نتايجی در حدود میانگین سنی و گروه فرهنگی خود بدست می آورد

 :از آزمون حافظه نتايج زير را به دست می آورد .کند قدرت تخیل او قوي بوده و با روشی بديع نقاشی می

 1                     4                       8                     1                      8مراحل آزمايش             

 ص 81ص             81ص                  6ص                6ص                  8بازده                          

 غ 8                                                                               

 ت 8                                                                               

 غ 8ص  و    81: آزمون بازشناسی

نارسائی بازده نتیجة يک نوع حالت وقفه و ناتوانی در مهار . اين نتايج با درجه هوش آزمودنی تناقض دارند   

هیچ چیز نمی . آورم من هیچ چیز را به خاطر نمی»: گويد در اولین زمان آزمايش می. کردن حالت دستپاچگی است
دهد و در زمان دوم آزمايش  آزمودنی حرکاتی غیرعادي انجام می« دانم، اگر می ديدم می توانستم بهتر ياد بگیرم

و (. نقاش احتماالً بجاي رنگ. )شود در تكرار سوم يک کلمة غلط ظاهر می. دوباره همان حرفها را تكرار می کند

در زمانهاي بعدي در . آورد و حرکاتی غیر عادي انجام می دهد زمودنی بدون اينكه متوجه باشد زبانش را درمیآ

 .داند آيا آنها را قبالً گفته است يا نه مورد بسیاري از کلمات مشكوک است و نمی

والدينش انجام . شويم در يک نوجوان باهوش به ندرت با اينگونه فقدان کنترل و حرکات غیر ارادي مواجه می

يک آزمايش موج نگاري مغزي را قبول می کنند و نتايج نوعی فعالیت صرع زاي ناشی از مراکز آنسفالیک را نشان 

در وي حالت شبه صرعی وجود دارد که هنوز به : شود رفتار غیر عادي آزمودنی به اين ترتیب تبیین می. می دهد

 .هاي عصبی احتماالً صرعی وجود داشته است وي نیز بحران در يكی از عموهاي. مرحلة بحرانی نرسیده است

 

 (پسیکوپاتی)روان دردمندی : گروه چهارم

آوريم بدون آنكه مدعی باشیم که اين  ما در اينجا دو نمونه می. موارد بسیار متعددي تحت اين عنوان قرار می گیرند

  در اين بیماران،. زمون آشكار کرد، دربربگیرنددو نمونه بتوانند رفتارهاي متنوعی را که می توان بوسیلة اين آ
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اختالالت رفتاري در زمینه هاي روابط اجتماعی،  انگیزش ها، تنظیم رفتار، طراز عقلی، جهت بخشیدن ارادي به 

 .ضمن آنكه غالباً از نارسائی هاي عصب شناختی آشكار نشده رنج می برند ؛فكر و غیره بروز می کنند

 

 مشاهدة اول

سالگی  1و در حدود . سالگی دچار بی اشتهايی روانی غیرقابل درمانی شده است 1کودک در . ساله 88پسر  

دچار خموشی است، رفتار عجیب و غريبی دارد، اغلب هیچ نوع فعالیتی . تغذية او تقريباً بحالت عادي برگشته است

اه می دارد به هیچ چیز توجه ندارد و نمی کند و از مدتها قبل گلوله هاي کاغذي را جمع می کند و در گنجه اش نگ

در محیط آموزشی با اشكاالت زيادي مواجه شده و نتوانسته . تواند او را به اطاعت وادار کند مادرش ديگر نمی

در زمان آزمايش در کالس آموزشی مخصوصی است که معلم نمی فهمد . کالسهاي ابتدايی را بطور عادي بگذراند

 .اهد خود را متمرکز کندکه او نمی تواند يا نمی خو

 1                      4                      8                    1                     8مراحل آزمايش                 

 ص 1ص                 3ص                 3ص               3ص                 1بازده                              

 ت   1ت                   1ت                   8ت                 1                                                           

 غلط 8+ صحیح  81: بازشناسی

من »در آغاز آزمايش چندين بارگفته . فرايند حافظه اي و آزمون بازشناسی در اين آزمودنی کامالً نابهنجار است
 .مجموعه عالئم نشان دهنده نوعی ضايعه روانی شديد در حال تحول است. «گز موفق نخواهم شدهر

 

 مشاهده دوم

خود دارد، ه اعتماد بیش از حد ب. ساله، رگه هاي رفتاري خاص در اين آزمودنی مشاهده می شوند 3پسر 

کند،  ند دوستانش را ناراحت میک کند، سعی می کند خود را بیش از آنچه هست نشان دهد، بازي نمی اطاعت نمی

کند، در نظم و ترتیب، وسواس خاصی نشان می دهد،  احساس عاطفی عمیقی ندارد ولی به داشتن آن تظاهر می

 .خیلی ترسو است

دو نفر از عموهايش دچار   اطرافیانش عقیده دارند که باهوش است و از حافظه اي بسیار عالی برخوردار است،

از لحاظ کالمی تحول يافته است ـ در . و بستري هستند ـ محیط اجتماعی بسیار خوبی دارداختالالت روانی بوده 

 .آزمون هاي طراز ذهنی تا حدودي از سنش جلوتر است

 1                      4                    8                     1                      8مراحل آزمايش                

 ص 88ص                 3ص              81ص               1ص                   6                       بازده     

 غ 8                                    

 ت 1      ت             1ت                  1ت                  8                                                           

سالگی قرار دارد و در زمان چهارم از  3دهد که منحنی حافظة پائین تر از منحنی متوسط سن  نتايج نشان می

نیز پائین تر می آيد در تناقض با طراز عقلی کلی که در اين  ( مشخص شده بوسیله انحراف معیار)حدود قابل قبول 

فیانش اين شبهه را ايجاد کرده که وي داراي حافظه اي عالی آزمودنی بهنجار است و خاطرات بیشماري که در اطرا
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اين نوع تناقضات در اغلب روان دردمندان . بینیم که او داراي مشكالتی اساسی در زمینة ارادي است می   است،

 .شود سالگی آزمودنی در بیمارستان روانی به علت جنون زودرس بستري می 81در . شود مشاهده می

 

 .کلمه ای دريافت  1ئم غیر عادی که می توان بوسیله آزمون حافظه خالصه ای از عال

 الف ـ عالئم مربوط به تعداد کلمات تثبیت شده

فرهنگی فرد را به ... در اين مورد بايد متذکر شد که قرار گرفتن منحنی حافظه پائین تر از منحنی گروه سنی و 

ن است که فرد به آسانی حفظ کند بدون اينكه هوش هیچ وجه نبايد با درجه هوش او مرتبط دانست زيرا ممك

سرشاري داشته باشد و بالعكس داراي ظرافت و قدرت فكري، خالقیت و حس انتقادي باشد بدون اينكه در مورد 

به عبارت ديگر همیشه تعداد کلمات تثبیت شده متناسب با بهرة . تثبیت مجموعة کلمات مهارت خاصی نشان دهد

 .ديگري دانست زمینهمی توان قدرت در يک زمینه را دلیل قدرت درن      هوشی نیست و

 ب ـ عالئم مربوط به آهنگ اکتساب

آزمون نشان دهندة مشكالت شروع به کار، هیجان پذيري، واکنش در مقابل اشكال « تكرار اول»ـ بازده کم در  8

در تكرار دوم آزمايش نیز بطور غیرعادي در صورتیكه بازده  .کار، احساس ناتوانی در يادگیري کلمات و دلهره است

کم باشد و بعد به سطح عادي برسد می توان تاثیر همین عوامل را قبول کرد و اين نشانه را به صورتی جدّي مورد 

 .نظر قرار داد

 ـ حداکثر بازده آزمودنی 1

ايش ثابت و در طراز پائینی نتايج آزمودنی در دو يا سه مرحلة آخر آزم  بعد از ازدياد تدريجی بازده بطور عادي،

در اين مورد می توان به نارسائی فعالیت تداعی کننده و سازمان دهنده و نارسائی تالش و کنترل . باقی می مانند

 .، خستگی پذيري ذهنی و تضعیف انگیزش اشاره کرد(ازدياد کلمات تكراري)فرآيند 

 ـ کم شدن بازده در مرحلة آخر آزمايش 8

خستگی پذيري ذهنی، ناراحتی . ن به حداکثر در مرحله سوم يا چهارم ناگهان کم می شودبازده بعد از رسید

ناشی از کوشش مداوم، ناتوانی حمل فشار، و نوسانات بازده ذهنی از عواملی هستند که در اين سقوط بازده 

 .توانند نقشی داشته باشند می

 ـ نوسانات نابهنجار 4

 ان ناشی از يک ناراحتی موقت، رسوخ ناگهانی يک فكر يا يک احساس بیگانهپائین آمدن ناگهانی بازده را می تو

 .حاالت ناپايداري درونی فعالیت ذهنی دانست و

 ج ـ عالئم مربوط به وجود کلمات تكراري

توان ناشی از نارسائی فعالیت تداعی کننده  ـ تعداد زياد و تقريباً ثابت کلمات تكراري در مراحل مختلف را می 8

آيند، مشكالتی در احاطه بر  ازمان دهنده، زود انگیختگی، ناتوانی در ايجاد وقفه در داده هائی که به ذهن میو س

تفاوتی و فقدان کوشش، گرايش ناهشیار به بیان فكر با صداي بلند و میل به  گذشته و حال به صورت همزمان، بی

 .شود، دانست خوب انجام دادن کار که موجب تقلیل کنترل می
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ـ تعداد زياد کلمات تكراري خصوصاً در مراحل آخر ممكن است ناشی از واکنش آزمودنی در مقابل فشار  1

تواند نوعی حالت گیجی را که تحت تاثیر  يا می. بیش از حد، نارسائی فعالیت تداعی کننده و سازمان دهنده باشد

 .خستگی در آزمودنی ايجاد شده نشان دهد

غاز وجود دارند و سپس از بین می روند نشانة سازش خوب و درک بهتر آزمون ـ وقتی کلمات تكرار در آ 8

 .است

ـ اگر کلمات تكرار شوند ولی آزمودنی بپرسد که آيا آنها را قبالً گفته است دلیل اين است که آزمودنی در  4

حول نمايد بعالوه کنترل فرايند حافظه اي خود سعی نمی کند و گرايش دارد که مسئولیت اين کار را به ديگري م

و کودک ماندگی « حداقل سعی»ممكن است نشان دهندة جستجوي کمک خارجی، نیاز به ايمنی و بكار بردن روش 

 .باشد

 هـ  ـ عالئم مربوط به کلمات غلط

ـ اگر کلمات غلط در آغاز وجود داشته باشند و سپس از بین بروند نشانة اين است که فعالیت تداعی کننده  8

 .ام يافته و تحت کنترل قرار گرفته استبتدريج نظ

ـ اگر کلمات غلط در مراحل مختلف باقی بمانند نشانة ناتوانی کنترل دانستنیها در موقع ارائه کلمات جديد  1

 .دهند است بعالوه گرايش به رفتار قالبی و خودکار را نشان می

 .ل و احساس بی تفاوتی تدريجی استـ وجود کلمات غلط در مرحله آخر آزمون نشانه خستگی، تقلیل کنتر 8

 و ـ نشانه هاي مربوط به رفتار حرکتی

ـ حرکات غیر ارادي حرکتی در زمان يادآوري معموالً نشانة مشكالت در درونی ساختن  رفتار، کودک  8

 .و ناپايداري روانی ـ حرکتی است( در بچه هاي کوچک طبیعی است)ماندگی 

 .ي بلند، واکنشی کودکانه استـ تكرار کلمات شنیده شده با صدا 1

 ز ـ نشانه هاي مربوط به موضع و ماهیت توالی کلمات

 .اگر بازده باال باشد، نمايانگر سهولت تثبیت است  -8

فقدان فعالیت تداعی کننده و . ـ شروع هر مرحله از آزمايش با کلماتی که در يادآوري قبلی گفته نشده است 1

کند که آنها را قبل از  هر بار تحت تاثیر عناصر جديد قرار می گیرد و سعی می آزمودنی)سازمان دهنده ارتجالی 

 (شود فراموش کردن بگويد و سپس در ارائه داده هاي تثبیت شدة قبلی دچار اشكال می

دهد که چنان تحت تاثیر  ـ آزمودنی کلمات معینی را سه يا چهار بار يا بیشتر تكرار می کند و اين امر نشان می 8

عالمت مهم ضايعه )اتی که در آغاز تثبیت شده اند قرار گرفته که قادر به تثبیت و يادآوري کلمات جديد نیست کلم

 (.ذهنی

 هاي مربوط به درک دستورالعمل ح ـ نشانه

و وقتی به او گفته می شود که کلمات را بازگو . دهد شود گوش نمی ـ آزمودنی موقعی که دستورالعمل داده می 8

اين رفتار در عقب افتادگان عمیق، سندرم کورسا کف، يا حاالت هذيانی و توهمی مشاهده . ی داند چه کندنم   کند

 .شود می
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ـ با وجود دستورالعمل صريح، آزمودنی کلمات را حفظ نمی کند و فقط کلماتی را که قبال نگفته تكرار می  1

دقتی يا عجول بودن  قريبی دستورالعمل بعلت بیاين نشانة کودک ماندگی، فراموش کردن دستورالعمل، درک ت. کند

 .است

اين امر نیز نشانة . آزمودنی معتقد است که نبايد کلماتی را که در مرحله قبل گفته تكرار کند ـ گاهی نیز  8

 .گرايش به سعی نكردن، تمايالت مخالفت آمیز و پرخاشگري است
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 آزمون آدمك

 

تست را می توان به صورت فردي ياگروهی اين . مضاي شخصی ترسیم کننده استا، به معناي ک تست آدم    

است داده ( آبی، سبز، قرمز، زرد، بنفش، قهوه اي، سیاه)به کودک يک جعبه که شامل هفت مدادرنگی . اجراکرد

عمودي نیزبه صورت  A4می شود وهمچنین يک مدادسیاه معمولی، يک مدادپاک کن ويک ورقه کاغذ 

 .دراختیاروي قرارمی گیرد

تااونجاکه می تونی قشنگ باشه ، اگه ! روي اين کاغذ يک آدم بكش ": آزمايشگر به کودک می گويد    

 "!خواستی اونو رنگ کن 

بايد گذاشت که کودک هرطورکه می خواهد نقاشی کند بدون آنكه به وي کمک شود يابه انتقاد، ارزشیابی 

 . ترغیب نمود "خوبه، ادامه بده"قط می توان آزمودنی هايی که دچارترديدهستند باگفتن ف. وتلقین مبادرت گردد

 

 مقیاس تحول يافتگی                       

 فهرست مواد شماره مواد رنگ

 وجودسر سر 8 

 وجود چشم ها 1 

 وجود دهان 8 

 وجود بینی 4 

 وجود موها 1 

 واقع نگري رنگ زمینه چهره 6 رنگ

 واقع نگري رنگ چشم ها 1 رنگ

 واقع نگري رنگ دهان 1 رنگ

 ترسیم چشم ها به شكل بیضی 3 

 وجودالاقل دوچزء ازجزئیات چشم ها 81 

 واقع نگري کامل رنگ چهره 88 رنگ

 شكل تحول يافته دهان 81 

 فاصله صحیح چشم ها 88 

 جاي صحیح چشم ها نسبت به درازاي صورت 84 

 بسیار پیشرفته بینیشكل پیشرفته يا 81 

 شكل پیشرفته موها وياوجود مدل درموها 86 

 رنگ واقع نگربینی 81 رنگ



 روان شناسی بالینی کودک                                                                                   

 

62 

 

 الاقل سه جزء ازاجزاي چشم 81 

 ترسیم مردمک چشم ها 83 

 ترسیم ابرو 11 

 رنگ قرمان دهان 18 رنگ

 مدل خاص موها 11 

 جاي صحیح چشم ها بادرنظرگرفتن درازا وپهناي صورت 18 

 آدمک قابل شناسايی دنیطرح ب8 

 جهت ترسیم آدمک نسبت به صفحه 1 

 وجود الاقل دوجزء ازجزئیات بدن 8 

 وجودتنه 4 

 وجودبازوها 1 

 وجودساق ها 6 

 بازوها متصل به باال تنه 1 

 ساق ها متصل به باال تنه 1 

 وجود پاها 3 

 درازاي تنه بیش ازپهناي آن 81 

 ونه فقط بايک خطترسیم بازوها بادوخط  88 

 ترسیم ساق ها بادوخط ونه فقط بايک خط 81 

 ترسیم پیرامون شكل بامدادسیاه 88 رنگ

 (تعدادهرچه باشد)وجودانگشتان 84 

 نسبت درست بازوها 81 

 تنه منعطف 86 

 وجود گردن 81 

 نسبت درست ساق ها 81 

 اتصال بازوها به تنه درمحل صحیح 83 

 منعطفترسیم ساق هاي  11 

 انعطاف گردن 18 

 مشخص بودن جنس آدمک 11 

 رنگ واقع نگر دست ها 18 رنگ

 اتصال ساق ها بدون فضاي واسطه اي 14 

 ترسیم هردست باپنج انگشت ويا ترسیم شست به صورت متمايز 11 
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 ترسیم شانه ها 16 

 ترسیم سر با نسبت صحیح 11 

 مشخص بودن سن آدمک 11 

 ترسیم کف دست 13 

 اتصال ساق ها به تنه بدون محدود کردن آنها 81 

 اتصال بازوها به تنه بدون محدودکردن آنها 88 

 موضع منطقی پاها 81 

 رنگ مشابه و واقع نگر چهره ودستها 88 

 وجودلباس لباس  8  

 ترسیم الاقل يک جزء بینی 1 

 وجودشلوار 8 

 وجودکمربند 4 

 وجودکفش ها 1 

 ل دوجزء لباسوجود الاق 6 

 همرنگ بودن رنگ آستین ها وباال تنه لباس 1 رنگ

 آستین ها مجزا يا نامتصل به دست ها 1 

 وجود الاقل سه جزء لباس 3 

 مجزابودن باال تنه لباس يانامتصل بودن آن به گردن 81 

 نامتصل بودن شلوار به ساق ها 88 

 کفش ها ورنگ واقع نگر 81 رنگ

 ارجزء لباسوجودالاقل چه 88 

 مشخص بودن شخصیت آدمک 84 

 :نمرات مجموع 

 

 

 هنجارگزينی براساس سن تحول يافتگی درپسران

 1/1 1/6 1/1 1/1 1/3 1/81 1/88 1/81 

 83 81 81 81 81 88 81 88 سر

 11 14 18 11 83 81 81 86 طرح بدنی

 81 88 81 3 1 1 6 4 لباس

 11 18 41 44 41 41 81 88 نمره کلی
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 هنجارگزينی براساس سن تحول يافتگی دردختران

 1/1 1/6 1/1 1/1 1/3 1/81 1/88 1/81 

 11 83 83 81 81 81 86 81 سر

 11 14 14 18 18 11 83 81 طرح بدنی

 81 81 88 88 81 3 1 6 لباس

 14 11 11 11 41 41 41 88 نمره کلی
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 نوادهآزمون ترسیم خا

 

می آورندکه بابررسی آنها، پدرومادر، مربیان ، معلمان  درپرتو نقاشی ياترسیم خانواده، کودکان آثاري را پديد    

وپزشكان می توانند به سرعت به انديشه اي درباره تحول روانشناختی وماهیت مشكالت احتمالی آنان دست 

ها ازاين نیزفراترمی روند؛ براي آنان، تست نقاشی روانشناسان بالینی درتحلیل وتفسیر اين نقاشی . يابند

 .درمجموعه تستهايی که براي کمک به تشخیص به کارمی بندند، می تواند تكیه گاه گرانبهايی قلمدادشود

اين فعالیتها زمینه . نقاشی، بازي، طنزوهنر به يک خانواده رفتاري تعلق دارند. نقاشی نوعی بازي کودک است    

( جهان درونی وجهان بیرونی کودک)عارضها ياتضادهاي بین واقعیتهاي درونی وبیرونی کودکرابراي بیان ت

 .فراهم می آورند

نقاشی درتشكیل شخصیت کودک اهمیت بسزايی دارد ونه تنها به اوامكان شناسايی محیط وشرکت درآن را     

ن می دهد تامسايل را که به صورت منظم می سازد، يا سواالتی رابراي او مطرح می کند، بلكه به او امكا   فراهم

به عبارت (. 8331وورپیلو واينهلدر، )ازهر طرف برايش مطرح می شود، به شكل صورت بندي شده منظم کند

نگارگري عالوه برارزش بیانی، . ديگر نقاشی وسیله تحقیق ومبادله با محیط اجتماعی ودنیاي بزرگساالن است

 .ودک نیزهستمنعكس کننده پیچ وتاب هاي فكري ک

بسیاري ازمحققان ازتكامل . اصول نقاشی آدمک بیانگر پختگی فكري کودک است( 8311)به گفته گوديناف   

قابل (. 8318هوشیم،)آدمک به لحاظ شكل بدن، لباس وجئیات ديگر به عنوان تست هوش استفاده می شود

اشی کشیدن، ورزيدگی ومهارت، تمرين ذکراست که نتیجه کارترسیم، به عوامل زيادي ازجمله انگیزه براي نق

 (.8331ماشور و فرس، )وعالقه وبه توجه لحظه اي کودک نیزبستگی دارد

. عقیده دارند که تكامل نقاشی ازيک الگوي عمومی تبعیت می کند( 8311)برخی پژوهشگران ازجمله کلوگ    

معتقداست نقاشی به شدت ( 8311)كیاين ادعارا اغراق آمیز می دانند و درگرفس( 8318)محققانی مانند آالند

پس ازبررسی نقاشی ها يمتعدد قالبی به اين نتیجه رسید ( 8311)فريمن. تحت تاصیر آموزش وفرهنگ قراردارد

که يک فرم معین درنقاشی متعلق به فرهنگ خاص ، به جاي اينكه حاصل جذابیت زيبايی شناختی اين فرمها 

مورد جالبی گزارش کردند که درآن يهوديان ( 8311)و ويلسونويلسون. باشد، نتیجه عوامل فرهنگی است

محققین چنین توجیه کردند که تمرين . ساله نقاشی می کردند 1کهنسال لهستانی ومجارستانی مانند کودکان 

نقاشی وقرارگرفتن درمعرض نقاشی هاي ديگران براي آنچه که تحت عنوان تكامل بهنجار نقاشی ذکرشده، 

 .ضرورت دارد

حققان براي تفسیر نقاشی، عالوه بر درنظرگرفتن تحول کودک وبهره هوشی، معیارهاي ديگري رانیز مورد م   

ن واقع شده ، نشانگر سازمان منطقه اي که ترسیم درآ( 8311)به طورمثال، ازنظر کاندينسكی. توجه قرارداده اند

بخش وبلند پروازي، منطقه پايین نشانه به عقیده او منطقه باالنشانگر تصورات آرامش . يافتگی روانی فرداست

کودکان يكه درمرکز،  نقاشی می . فشار، سنگینی وتخیل گريزي ومنطقه چپ، غم واندوه وبی اعتمادي است

کودکان که فضارا بهتر ازديگران حس ( 8331)به نظر يوشیم. ، توجه وتمرکز دارندد واحساساتشانبرخوکشمد،
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بكارگیري فضا نشان دهنده ارتباط وشیوه واکنش کودک ومحیط . تندمی کنند داراي قابلیت درک بهتري هس

بطور مثال، کودکانی که گوشه کاغذ نقاشی می کنند، خجالتی، کم رو و داراي اعتماد بنفس پايین . اطراف اوست

 . هستند، درحالیكه استفاده ازکل فضا بیانگر تمايالت جستجوگرانه وپرجنب وجوش کودک است

. انتخاب رنگ مترادف با نیروي ژرف عاطفی کودک است. فسیر نقاشی داراي اهمیت استرنگ نیز درت     

رنگی که براساس نیروي روانی انتخاب می شود ازنظرهنري باارزش تر ازرنگی است که کامال با حقیقت 

تماعی قسمت عمده اي ازمعانی نمادين رنگها به ستنها ومحیط اج( 8331)به نظر باستید. بیرونی مطابقت دارد

رنگهاي گرم تحريک کننده، محرک فعالیت، جنب وجوش، الهام ( 8313)طبق نظر رسو. خاص فرد بستگی دارد

درحالی که رنگهاي سرد بیانگر حالت انفعالی، سكون، بی . دهنده، روشنی وشادي در زندگی ونیروبخش هستند

رد وداراي خصوصیت حرکت بنابراين ، رنگ ارزش ذاتی دا. حرکتی و تلقین کننده غم واندوه هستند

 . وصداست

خط به تنهايی توانايی آن . خط نیز يكی ازعناصر مهم درنقاشی و موضوعی براي تفسیر نقاشی بشمارمی آيد    

را دارد که حالتهاي روانی مختلف مانند غم ، شادي، عصبانیتا، يا بی توجهی واطمینان به خودرا نشان 

نابراين ازوراي خط، چیزي دريافت می شود که ممكن است معرف ب(. 8338گودمن، اوبین و کاگان، )دهد

 .حالتهاي روحی وفكري کودک يانشانگر خطوط شخصیت او باشد

 

 (نگارگری کودك)مراحل تحول نقاشی 

  قبل ازدوسالگی می توان به وجود نگاره هايی ناشی ازفعالیت حرکتی، بدون مهارگري ديداري اشاره

 .اين مرحله، مرحله خط خطی کردن است. ان يافته استاين فعالیت بسیارکم، سام.کرد

 واجراي دستورالعمل، ( مثل گردي)همراه باچندعنصر تجسمی( نوشتن)سالگی، تقلید ازموقعیتها8تا1از

 .اين مرحله به عنوان آغاز حرکت ترسیمی مطرح می شود. سیماي مرحله جديدي راتشكیل می دهند

 همراه باتدارک يک نحوه بیان ترسیمی به چشم می خوردسالگی، قصد يک شكل پردازي آشكار1تا8از .

 .کودک اين مرحله تاحدي به الگو توجه می کند اما غالبا طرحی اجمالی وقالبی راجانشین آن می سازد

 دراين مرحله، نقاشی . سالگی، شاهد مرحله نسخه برداري يابازپديدآوري ازشكل هاي هندسی هستیم3تا1از

 .روسط صفحه متمرکزهستندکودک دقیق ترند وبیشتر د

 سالگی، رهاکردن اجمال گري به سودواقع نگري ديداري تري که به شدت قراردادي است 88تا3از

ودربسیاري ازکودکان ازلحاظ تحلیل الگو وتجسم آن رضايت بخش نیست، پايان فرايندترسیمی رامشخص 

 .می کند

 

 روش اجرا

، يک خانواده را ! يک خانواده را نقاشی کن: می گوئیمکاغذي را دردسترس کودک قرارمی دهیم وبه او     

 ! درفكرخود مجسم کن وآن را بكش، يعنی نقاشی کن
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معموال درفرايند ترسیم، آزمايشگرحضوردارد تا مشاهدات بالینی خودراتكمیل نمايد؛ مشاهده رفتارهايی مثل     

 ..بازداري، نیاز به تشويق، وسواس و

دک می خواهیم که نقاشی خودرا تعريف کند وبگويد هريک چه کاري انجام می سپس دريک مصاحبه، ازکو     

 دهند؟

 :درادامه، فرايند زير توسط روانشناس بالینی دنبال می شود    

 فهم همسان سازي کودک بااجزاء نقاشی .8

 تعیین واکنشهاي عاطفی کودک .1

 مقايسه باخانواده حقیقی .8

 وديگري ازناحیه محتوا يكی از ناحیه شكل: تفسیر نقاشی ازدو ناحیه  .4

 :درسطح ترسیمی، اقدامات زير انجام می شود: تفسیر درسطح نرسیمی

 تعیین وسعت ونیروي خطوط نقاشی .8

 تعیین ريتم ياآهنگ ترسیم .1

 ...(ناحیه هاي پايین، باالو)تعیین ناحیه هاي ترسیم يا سمبولیزم فضايی  .8

 ...(چپ به راست ويابرعكس و)فهم جهت نقاشی  .4

دراين سطح، شیوه کودک درترسیم آدمک که مبین طرح بدنی خاص (: شكلی)ساخت صوري تفسیر درسطح 

 :روانشناس بالینی بايد اقدامات زيرراانجام دهد. اوست؛ مورد وارسی قرارمی گیرد 

 ارزشیابی غنا ودرجه تكامل ورشدنقاشی .8

 ارزيابی پويايی ترسیم وتعامل بین اشحاص .1

دراين سطح، اقدامات زيرتوسط روانشناس بالینی انجام می : ان تحلیل گريتفسیر درسطح محتواي نقاشی وتفسیر رو

 :شود

 تعیین مكانیزمهاي دفاعی من علیه اضطراب ناشی ازتهديدبیرونی .8

 تعیین چگونگی دفاع من علیه اضطراب ناشی ازکشاننده هاي بیرونی .1

 تعیین اضطراب دربرابرمن .8

 :اين موضوع بااقدامات زيرانجام می شود: انواده چگونگی بیان گرايشها ودفاع هاي من درتست ترسیم خ

 تعیین ارزنده سازي شخص اصلی نقاشی .8

 تعیین ناارزنده سازي ها .1

 مشخص کردن اشخاص خط زده شده .8

 تشخیص جابجايی ها واشخاص افزوده شده .4

 تعیین نزديكی بین اشخاص وروابط بافاصله .1

 هامشخص کردن همسان سازي ها درسطح هشیاروناهشیار ومقايسه آن .6

درشكل پیچیده ترتفسیر بالینی، روانشناس بالینی به بررسی تعارضهاي روانی کودک براساس تست ترسیم 

 (به کتاب نقاشی کودکان، ل، کرمن، ترجمه دکتردادستان ودکترمنصور. ک.ر) خانواده می پردازد
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 نتیجه ترسیم خانواده

 ..................................تابلوي بالینی هنگام مراجعه  .............................سن... .............................نام آزمودنی  

 ..............................................تاريخ ............................... مدت آزمايش..................................... آزمايشگر   

 

 :دکشرح بالینی کو

 

 

 

 

 

 :آزمون

 نشانه هاي  بالینی موضوع ترسیم انتخاب

  وسعت 

 وقفه درگسترش حیاتی، درونگردي گستردگی کم 

 گسترش حیاتی، برونگردي گستردگی زياد 

 توسعه واکنشی افراطی، عدم تعادل وسعت افراطی 

 فقدان گسترش حیاتی، وقفه کشاننده ها وسعت خیلی کم 

  نیرو 

 نیرومندي کشاننده ها، شهامت، رهاسازي غريزه، پرخاشگري نگضخیم وپرر 

 کشاننده هاي ضعیف، ماليمت، کمرويی، وقفه غرايز خطوط کمرنگ 

ظرافت احساسات، معنويت، کمرويی مرضی، ناتوانی درتايیدخويشتن،  کمرنگ افراطی 

 روان آزردگی شكست

  ريتم وآهنگ 

یعی وارتجالی خود، تحمیل قواعد، فرضیه ازدست دادن بخشی ازحالت طب تكرارريتمی 

 وجود يک روان آزردگی، وجود خصیصه هاي وسواسی

  ناحیه ترسیم 

 غرايز بنیادي، صیانت ازنفس، روان ازردگی توان زدوده، افسردگی ناحیه پايین 

 گسترش تخیالت، آرمانگرايی، رويا پردازي ناحیه باال 

 ودکیتوجه به گذشته، بازگشت به ک ناحیه چپ 

 توجه به آينده ناحیه راست 

 امتناع ازجهش به باال، اجتناب ازتخیل ناحیه سفید 
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  جهت 

 حرکت طبیعی پیش رونده ، ترسیم ازچپ به راست 

 حرکت واپس رونده ترسیم ازراست به چپ 

ترسیم ازراست به چپ  

 درراست برتر

 تمايل شخصیت به واپس روي زياد

  غنا ودرجه تکامل ترسیم 

 عدم توجه به زندگی، بازدارندگی، دخالت عوامل عاطفی، نارساخوانی ضغف درترسیم 

 توجه به زندگی، ترکم مناسب، تعامل وعواطف مناسب، قوت درترسیم 

  پويايی ترسیم 

 ريخت ارتجالی، سرزندگی، حساس به روابط خانوادگی ريخت حسی 

شتن قواعد انعطاف ناپذير، من وقفه حالت ارتجالی بدلیل سانسور، دا ريخت تعقلی 

 نامنعطف

  محتوا 

 ترسیم خانواده حقیقی، پیروي ازاصل واقعیت ، ريخت تعقلی نقاشی عینی 

-ريخت حسی، تسلط فاعلیت، میل به خاواده ذهنی، پیروي ازاصل لذت نقاشی تخیلی وآزاد 

 عدم لذت، بروزفعالیت من براي سازش، بروزمكانیزمهاي دفاعی مثل نفی

اجتناب ازسرمايه گذاري، ناارزنده سازي خود ويا شخص، وجود تهديد  وارد حذف شدهم 

 خطرناک واضطراب ازموضوع، نفی کشاننده گنهكار، سرکوبگري

 سرمايه گذاري ترجیحی، ارزنده سازي موضوع موارداضافی 

 واپس روي، جابه جايی، فرافكنی (به غیرازخود)تغییر شكل ها  

ورت ترسیم به ص) تغییر شكلها 

 (خود

اضطراب فرامنی، احساس حقارت، کم ارزنده سازي خويش براي بخشش 

 وپاک شدن، اختگی، همسان سازي با آزارپذير

 

 :شرح تشخیصی 
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 نمونه بالینی

 

 
 

( 8811دانشجوي کارشناسی، )اين وارسی توسط اکرم قربعلی . ساله ، دختراست3دراين نمونه، آزمودنی ، کودک 

 .جام شده استان

 شرح بالینی کودك

. مادر ، پدر و آزمودنی: درتصوير ترسیم شده ، سه شخصیت مشاهده می شود که به ترتیب نقاشی شده عبارتنداز   

 .عالوه براين ، درخانواده پسر کوچک تري هم وجود دارد که ترسیم نشده است

 تفسیر

لی که شامل تفسیر ترسیمی وصوري می باشد يكی سطح شك: نقاشی کودکان رادردوسطح می توان تفسیرکرد

 .وديگري سطح محتوايی که درباره اين آزمودنی ، توضیح داده شده است

 

 ترسیم شكلی ترسیمی( الف

اين جهت به دلیل راست برتري کودک، نشان دهنده . جهت اين تصوير ازراست به چپ است: جهت تصوير.8

 . نوعی حرکت واپس رونده کودک است

زيرانقاشی او تقريبا . زنظروسعت می توانیم نقاشی آزمودنی رادرطبقه گستردگی زياد جاي دهیما: وسعت. 1

درون گرايی بیش تر  -براين اساس، کودک مورد نظر درطیف برون گرايی. اکثرفضاهی صفحه را اشغال کرده است

 .به سمت برون گرايی متمايل است وداراي گستردگی حیاتی است
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درتصويرموردنظر، آزمودنی پدررا کم رنگ ترکشیده . رضخامت و پررنگی خطوط می باشدنیرو بیانگ: نیرو . 8

البته خطوط کمرنگ گاهی نشان دهنده معنويت هم می )است وخطوط کم رنگ نشان دهنده نوعی وقفه غرايز است

سازي غرايز و مادر را نسبتا پررنگ ترکشیده است که بیانگر نیرومندي غرايز وکشاننده ها، زها( تواند باشد

که ازنقاشی حذف شده ) وپرخاشگري نسبه به مادر است وشايد يكی ازداليل آن اين باشد که بابودن برادرکوچک تر

اين امرنوعی گرايش پرخاشگرانه ناهشیار را . توجه ومحبت مادر نسبت به قبل به آزمودنی کم ترشده است( است

 .نسبت به مادر پرورانده است

 .مورد با ديدن يک تصوير ازنقاشی کودک نمی توان اظهارنظر کرد دراين: ريتم وآهنگ. 4

نقاشی کودک درطول فضاي افقی گسترده شده است واينطورنیست که درگوشه سمت راست ويا : ناحیه ترسیم. 1

درباره جهت عمودي آن، يعنی اشغالفضاي باال، پايین ويا وسط صفحه، می توان گفت . سمت چپ قرار داشته باشد

اما . ير مورد نظر درناحیه پايین وکمی روبه وسط قرارگرفته وبه طور قطع نمی توان درباره آن اظهارنظر کردکه تصو

 .اگر آن را درپايین صفحه فرض کنیم، نشانه اي ازافسردگی ، وجود غرايز بنیادين وصیانت نفس مشاهده می شود

 

 تفسیر شكلی صوري( ب

 .حد موردارزيابی قرارمی گیرد که درآن موارد زير بررسی می شوددرتفسیرصوري نقاشی به عنوان يک کل وا   

میزان ساخت آن، پیوند ووجود نوعی : مواردي که به نقاشی غنا می دهد عبارتنداز: غنا ودرجه تكامل تصوير  .8

 تعامل

انشان ازنظر غنا، اين تصوير درحدخوبی است ورابطه وتعامل بین اعضا ر. بین اجزاي آن و سه بعدي بودن تصوير 

مثال همین که کودک ازمادر خواسته است که پیش اوبیايد ومادر هم دستش را به سوي کودک دراز کرده . می دهد

 . است، و چهره اي مثبت را نشان می دهد، می توان گفت که تصوير داراي غنا می باشد

ريخت حسی بیانگر . وجود دو ريخت حسی وتعقلی درنقاشی،  پويايی ترسیم را نشان می دهد: پويايی ترسیم .1

 ارتجالی 

بودن وسرزندگی درروابط خانوادگی است وريخت تعقلی نوعی وقفه حالت ارتجالی وقواعد انعطاف ناپذيربودن را 

ترسیم مورد نظر ازاين حیث، درريخت حسی جاي می گیرد، زيرا خطوط آن بیشتر خطوط منحنی است . می رساند

ودرريخت حسی ، ما  .در وي می باشددهنده نوعی انعطاف پذيري  واين نشان. تا خطوط راست وبا زاويه دار

 .درريخت تعقلی، نقاشی بیشتر عینی است وتخیل به آن راه ندارد. کنیم.تغییرات وتخیالت بیشتري را مالحظه می 
 

 تفسیر درسطح محتوايی( ج

ر شكل ها مورد بررسی دراين سطح ، تخیلی بودن وعینی بودن تصوير وموارد حذف شده واضافه شده وتغیی   

 .قرار می گیرد

نقاشی مورد نظر، بیشتر درسطح تخیلی قرارمی گیرد، زيرا درآن واکنشهاي دفاعی براي : عینی يا تخیلی بودن .8

 کاهش 
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دراين مورد . به طورمثال، کودک،  برادرکوچک تر خودرااز تصويرحذف کرده است. اضطراب استفاده شده است

اين موضوع احتماال بیانگر نوعی گرايش . ر براي حذف برادر استفاده کرده استازمكانیزم دفاعی نفی وانكا

عدم لذت  -همچنین نقاشی وي درريخت حسی جاي می گیرد وازاصل لذت. ناهشیار به برادر است پرخاشگري

 .پیروي می کند

عی وي به نو. دراين نقاشی، آزمودنی برادرکوچكتر خودراازنقاشی حذف کرده است:  موارد حذف شده .1

 راناارزنده 

اگربخواهیم دلیل اين امررا تفسیرکنیم شايد . سازي کرده وازسرمايه گذاري روانی بر روي او اجتناب کرده است

بتوان گفت که آزمودنی، برادرش را تهديدي بیرونی علیه خود می داند، ازاين جهت که تولد او  باعث شده که 

صرف آزمودنی کند وبه همین دلیل، گرايش پرخاشگرانه ناهشیاري مادرنسبت به قبل وقت کمتر وتوجه کمتري را 

 .آزمودنی، به شكل ناهشیار میل به نبودن او دارد. را نسبت به او درخود پرورانده است

يكی ازشاخص هاي پی بردن به ارزنده سازي کودکوسرمايه گذاري روانی وي نسبت به : ارزنده سازي ها .8

 اجزاي 

ي را دارند، توجه به ترتیب تصوير سازي اجزاي نقاشی ونیز بزرگ کشیدن تصوير تصوير که حكم اطرافیان و

است ونشان می دهد که  اين امر بیانگرارزنده سازي مادر. دراين تصوير، کودک ابتدا مادر را کشیده است.  است

. م کشیده استوبه همین ترتیب، پدر درمرتبه دوم وخودرا درمرتبه سو. مادر دردستورکارذهنی کودک قرار دارد

اين امر بیانگراين است که نوعی ناارزنده سازي خود . نكته ديگر آن است که خودرا کوچک ترسیم کرده است

نكته ديگر دراين نقاشی اين است که  .وجود دارد که ممكن است ناهشیار يا هشیار، مثل احساس گناه باشد

ترسیم پدردرگوشه واينكه بینی : یم اينگونه تفسیرکنیم کهاگربخواهیم ديدي روان تحلیل گرانه داشته باشییم، می توان

پدربه صورت بزرگی ترسیم شده است، می تواند ازنگاه تحلیل گرانه نمادي ازآلت تناسلی باشد وديگراينكه پايین 

تنه پدر رادرتصويرحذف کرده است واينكه خطوط مادر راپررنگ ترکشیده است ، همه می تواند حاکی از حل 

به اين ترتیب کودک میل ناهشیاري نسبت به پدرش دارد وهم اينكه می داند . اديپ درکودکگ باشد نشدن عقده

به همین دلیل اين میل ناهشیار، خودرا سرکوب کرده، بدون اينكه به . اين میل تهديدي براي او محسوب می شود

ه می بینیم، خطوط تصوير همانطورک) درستی حل شده باشد وازسوي ديگر، گرايش پرخاشگرانه به سمت مادرش

با واکنشهاي ( مادر پررنگ تر کشیده شده ونشان دهنده نوعی رهاسازي پرخاشگرانه وغرايز به سمت وي است

دفاعی نظیر تشكل واکنشی، وارونه کرده است دلیل اين امرآن است که او اين میل را درسطح هشیار تهديدکننده 

وشايد به دلیل همین گرايشهاي اديپی نسبت به . رابطه با مادر داردواضطراب آور درک می کند وتمايل به برقرار 

 .پدر است که خودرا ناارزنده سازي می کند
 

 

 

 شرح تشخیصی
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اين مكانیزمها، پاسخ به . کودک ازمكانیزمهاي دفاعی نظیرواکنش سازي وارونه ونفی استفاده کرده است    

حضور برادر کوچک وکمبود ) و تهديدهاي بیرونی( مت مادرگرايش پرخاشگرانه ناهشیار به س)   تهديدهاي درونی

ديگراينكه کودک درمرحله اديپی تثبیت شده است ويا اينكه وي . می باشد( توجه ومحبت مادر نسبت به وي

 .نتوانسته است آن را به خوبی منحل کند
                                                 

1 -epilepsy                                                                                 2 -Jakson, H.       
 


