

داًینثشایهَفقیزدسآصهَىّبیکبسضٌبسیاسضذٍدکششیسٍاًطٌبسیسسیذىثِسسلطکبفیسٍیسوبمدسٍساهرشیییربسیاسرز

هی
کِایيسسلطًیضًیبصهٌذچٌذدٍسهطبلعِیهطبلتآىدسساسز.




مثْیٌِیآىهوکرياسرزدسسرَاى

خالصًَِیسییکیاصثْششیيٍاسبسیسشیيساّکبسّبیسسلطیبفشيسٍیهطبلتاسزکِاًجب
ّشکسیًجبضذّ.وِهبهیسَاًیناصکشتخالصِثشداسیکٌیناهباًجبمثْیٌِیآىًیبصهٌذًَعیًظبمفکشیهسلطٍّوچٌیيسسلط
زکرن
کبفیسٍیًکبرهْنآىدسساسزسبثذاًینثبیذاصکجبٍچگًَِخالصِثشداسیکٌین.ثِگًَِایکِخالصِّبیهبدسر 

یجنهطلتاٍلیِساسب77دسصذکبّصدّذاهباصچٌبىجبهعیشیثشخَسداسثبضذکِثِهباهکبىسسیذىثِدسصذیقبثر قجرَددس
آىدسسدسآصهَىاٍلیِساثذّذ.



هجوَعِیبضشسَسطجوعیاصداًطجَیبىداًطگبُسْشاىٍضْیذثْطشیٍ،دساصدٍدٍسهطبلعِکشبةاصلیٍثبسَجِثًِکربسی
کِدسکٌکَسّبیهَسدًظشهَسدسَجِطشایبىسَاداسز،اصکشتاصلیثبسَجِثِسِهعیبسهْنجبهعیرز،هبًعیرزٍقبثر فْرن
ثَدىسْیِضذُاسز.



اصضوبدٍسشبىدعَرهیکٌیندسصَسسیکِثشایسسیذىثِّذفخَدهصونّسشیذ،اصیکثشًبهِسیضیعلویاسشفبدُکٌیذ.




اگشیکیاصهطبٍساىکیْبىاهشثشًبهِسیضیسحصیلیضوبساّذایزهیکٌذ،ثشایهَفقیزکبفیسزثِدسزکرنّفشربددسصرذاص
ًکبرگفشِضذُعو کٌیذ؛چشاکِآًچِهطبٍساىکلیٌیکسخصصیسٍاًطٌبسیکیْبىثِکبسهیثشًذ،عوذسبًهجشٌیثشًظشیِّبیثِ
سٍصسٍاًطٌبسیآهَصضیاسزکِکبسآییآًْبسبلْبسزثِاثجبرسسیذُاسز.



دساصایٌکِثشًبهِسیضیهطخص(الجشًِِچٌذاىدیچیذُ)ثشایهطبلعِساثِاسوبمسسبًذیذ،دریصاصضرشٍمهطبلعرِ،هطلرت"آداة
هطبلعِکبسآهذ"ساکِدساًشْبیهجوَعِآهذُاسز،یشوبًهطبلعِکٌیذٍدسصَسسیکرِدسساثطرِثربآىاثْبهربسیداسیرذثربیرک
ّبیکیْبًیّبثَدُاسز.


دسایيصهیٌِهطَسرکٌیذ.ایيسٍشاصثشگثشًذُ
هشخصصاهشآهَصضیٍثشًبهِسیضی




گشٍُآهَصضیکیْبى،سٌْبگشٍّیدسکطَساسزکِسوبهربًهشطرک اصسسجرِّربی)...ٍ47،37،8،6،1(1-57کٌکرَسسشاسرشی
یثبلیٌیاسز،ثِطَسسخصصیدسصهیٌِکٌکَسدکششیٍکبسضٌبسیاسضذسٍاىضٌبسیٍسحزًظبسر

کبسضٌبسیاسضذسٍاىضٌبس
ضٌبسیکیْبىفعبلیزهیکٌذٍدسّیچجبیایشاىضعجًِذاسد.


کلیٌیکسخصصیسٍاى


.1

:سجشثِهبًطبىدادُداٍطلجبًیکِّذفهطخصٍهحکویًذاسًذهعوَالًیشیثِخطدبیبىًویسسٌذ.دساٍداصّوِ
ّذفسبىساسٍضيکٌیذ.هی خَاّیذثشایسسیذىثِچِچیضیآهبدُضَیذ؟داًطگبُسْشاى؟داًطگبُضْیذثْطشی؟...یبًِّ،ش
سبدٍیکسبدآیٌذُسبىثِدسسشیّذفگزاسیکٌیذ.

جبکِضذ؟!یشوبًهیداًیذکِّذفثبیذsmartثبضذ.دسثشای5
:ثشایسسیذىثِّذفشبىثشًبهِسیضیکٌیذ.یکثشًبهِسیضیصحیحًِخیلیسٌگیياسزکِصٍدخسشِسربىکٌرذ،

.2

ًِخیلیسجککِضوبساثِّذفشبىًشسبًذ.ثذاًیذاصکجبثبیذضشٍمکٌیذ.ثبکذامکشبةّب.کرالًچرِهٌربثعیساهریخَاّیرذ
خَاّیذاصخالصِدیگشاىاسشفبدُکٌیذ؟کذامخالصِثیطششجَاةدادٍُثِ

هطبلعِکٌیذ.آهبدُخالصِثشداسیّسشیذ؟یبهی
ًسجزّضیٌِایکِهیکٌیذ،هٌفعزثیطششیساثشایضوبهیآٍسد؟ایٌجباصیککبسثلذ،کسیکِسبصُدسکٌکرَسسضرشِضروب
ضشکزکشدُ(کٌکَسسشاسشیاسضذسٍاىضٌبسیثبلیٌییبعوَهی)ٍسسجِعبلیّنکستکرشدُ(صیرش،)57اطالعربرالصمسا
ّبسا.کیهیخَاّیذسسزثضًیذ.


ّبسادسچِثبصُصهبًیجوعکٌیذٍثعذکذامدسس
ثگیشیذ.ثجیٌیذهیخَاّیذاٍدکذامدسس
اصچِاثضاسّبیدیگشیهیخَاّیذاسشفبدُکٌیذٍ ....اثشذاهسیشسسیذىثِّذفساثِاًذاصُکبفیثشایخَدسٍضيکٌیذ.

.3



،رٌّشبىسااصّوِضکسزّبٍسلخیّبیگزضشِسّبکٌیذً.گشاًریّربسا

:یبالکٍِقزعو کشدىفشاسسیذُ

سبىٍهیضاىسالضیکِثشایعولیکشدىثشًبهِسبىثًِحَایسي،الصمداسیرذفکرشکٌیرذ.ثرِایٌکرِ


دٍسثشیضیذٍفقطثِّذف
هَفقیزدسایيدشٍطُ(کٌکَسثْويهبُ)چِسبثیشارهثجشیدسصًذگیسبىداسدٍسبیشًکبرهثجزفکشکٌیذ.


.4

:هٌظَس،داضشيیکسشیاثضاسثشایهقبثلِثبخسشگیً،باهیذیٍ،سبیشهَاًعثیشًٍیٍدسًٍیثشایسسیذىثِ

ّذف سبىاسز.سٍشهطبلعِصحیحساثذاًیرذ(دساًشْربیجرضٍارّسرزٍدس صرَسرًیربصهطربٍساىًیرضثرِضروبآهرَصش
سٍشّبیهذیشیزاسششسٍسوشکضآضٌبثبضیذ.ثذاًیذکیثبیذهشٍسکٌیذسبهطبلتاصرٌّشبىًشٍد.
هیدٌّذ).ثب 

.5



 :سضشِهبهٌبثعصیبدیداسد.دسصَسسیکرِاصّوریيهجوَعرِجرضٍارداًطرجَیبىداًطرگبُسْرشاى(کیْربى)

سشفبدُهیکٌیذّ،یچجبیًگشاًیًیسز.اهبثبصجْزسبکیذعشضهیکٌینکِاصهطبلعِهٌبثعدشاکٌرذُدشّیرضکٌیرذ.هطبلعرِ

ا
هٌسجنیکیدٍهٌجعخیلیثْششاصهطبلعِدشاکٌذُ6-7هٌجعاسز.ثِهسیشسبىاعشوبدکٌیذ.
.6

:هذامخَدسبى،هٌبثعسبىٍداًطیساکِاًذٍخشِایذ،ثشسسیٍاسصیبثیکٌیذ.ثجیٌیذدسجْزدسسرشییشکرز

کٌیذ؟یبًیبصثِسغییشسٍشکبسدسثشخیهَاسدداسیذ؟دسصَسرًیبص،ثشایایيکبساصیکساُثلذکوکثگیشیذ.


هی

.7

:سخزسالشکٌیذًٍشیجِساثِگشداًٌذُسٍصگبسٍاگزاسکٌیذ.یبدسبىثبضذکِایيعبلن
طشاییعبدالًِداسد،دسهطوئيثبضیذصیوزّیچداٍطلتکَضبییثیًشیجًِخَاّذهبًذ.
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فصل اول :آغاز سخن ،چارچوب
سهاًی وِ فزآیٌذ هصاحبِ بِ ػلت ٍجَد یه آسیبرٍاًی هختل هیضَد هصاحبِگز بایذ استزاتژی خَد را ػَض وٌذ.
عالمتگرا اس ایي هفَْم ریطِ هیگیزد وِ اختالالت رٍاًپشضىی بِ صَرت هجوَػِای اس ػالئنً ،طاًِّا ٍ

مصاحبه 

رفتارّا ظاّز ضذُاًذ ،دٍرُای هطخص ٍ لابل پیصبیٌی دارًذ؛ ٍاوٌص هطخص ٍ خاصی ًسبت بِ درهاى ًطاى
هیدٌّذ ٍ هؼوَالً رخذاد خاًَادگی ّستٌذ.
عبمِبٌذی بیطتز بزاساس هالنّای بالیٌی است تا بزاساس آسیبسیزبٌایی (هفزٍض)
بِ دلیل ایٌىِ تظاّزات یه اختالل اس بیواری بِ بیوار دیگز فزق هیوٌذ ٍ هوىي است ّن سهاى هزاجغ دچار اختالل
ضخصیتی ٍ یا اختالل بالیٌی دیگزی ضَد ٍ با تحت تاثیز ٍضؼیت عبی ػوَهی ٍ یا ػَاهل استزسسای سًذگی لزار
بگیزد ،در هصاحبِ ػالهتگزا اس سیستن تطخیص چٌذ هحَری استفادُ هیضَد
مصاحبهبینشگرا با رٍیىزدی تفسیزی ػالئن ٍ ًطاًِّا ٍ رفتارّای بیوار را تَضیح هیدّذ.

بِ عَر ولی
هصاحبِ ػالهتگزا با رٍیىزدی تَصیفی ػالئن ٍ ًطاًِّا را بزای دستِبٌذی اختالالت عبمِبٌذی هیوٌذ.
ضخصیت تؼارضّا ٍ هطىالت سًذگی بیوار با رٍیىزد رٍاىپَیایی بْتز ارسیابی هیضًَذ ٍلی اختالالت ضخصیت ٍ
اختالالت رٍاًپشضىی اساسی با استفادُ اس رٍش تَصیفی بْتز ارسیابی هیضًَذ.
هصاحبِ ػالهتگزا با استفادُ اس هالنّای تطخیصی هحَر  I,IIدر  ,DSMیه بیواری اساسی رٍاًپشضىی ٍ اختالل
ضخصیت را تطخیص هیدّذ ٍ چٌاًچِ بؼذ اس درهاى تؼارضّای بیي فزدی اداهِ یافت ٍ یا بِ سغح آگاّی آهذ در
هزحلِ دٍم هصاحبِگز هیتَاًذ هصاحبِ بیٌصگزا ضزٍع وزدُ ٍ بِ ایي تزتیب هصاحبِ ػالهتگزا را واهل وٌذ
 4جسءمصاحبه ضاهل رابغِ درهاًی ،تىٌیهٍ ،ضؼیت رٍاًی ٍ تطخیصّ ،ن در هصاحبِ بیٌصگزا ٍ ّن در هصاحبِ
ػالهتگزا ٍجَد دارد
رابطه درمانی چگًَگی بزلزاری ارتباط بیي بیوار ٍ هصاحبِگز است ٍ بز اّویت ایجاد رٍابظ درهاًی،

هٌظَر اس
بزرسی ٍ حفظ آى تاویذ هیضَد.
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در هصاحبِ بیٌصگزا هفَْم رابغِ درهاًی بزاساس الگَّای اًتمال ٍ اًتمال هتمابل است ٍ بٌابزایي تىزار رٍابظ
وَدواًِ در گذضتِ ،در جزیاى هصاحبِ جستجَ هیضَد.
در رٍیىزد تَصیفی رابغِ درهاًی را تؼاهل بیي هصاحبِگز ٍ بیوار هیداًٌذ وِ اس درن ٍ فْن بِ سَی اػتواد ٍ
پیطزفت هیوٌذ.
هٌظَر اس تکنیک ضیَُّایی است وِ هصاحبِگز استفادُ هیوٌذ تا رابغِ درهاًی را ایجاد وٌذ ٍ اعالػات را وسب
وٌذ
هٌظَر اس وضعیتروانی حالت ولی رٍاًی فزد بِ ٌّگاهی است وِ با اٍ صحبت هیوٌٌذ.
هصاحبِ گز تَصیفی ،واروزدّای رٍاًی را ضزح دادُ ٍ تَجِ خَد را بز ابؼاد واروزدّایی هاًٌذ رفتار رٍاًی حزوتی،
گفتار ٍ تفىز ،ػاعفِ ٍ خلك ،هحتَای فىز ،حافظِ هَلؼیت سٌجی ،بیٌص ٍ لضاٍت هتوزوش هیوٌذ.
هصاحبِ بیٌصگزا ،اس تَصیف اختالل در واروزد فزاتز هیرٍد ٍ هىاًیسنّای دفاػی ٍ تؼارضات اساسی را هطخص
هیوٌذ
در یه هصاحبِ بیٌصگزا بِ هٌظَر فزهَلبٌذی رٍاى پَیایی تؼارضّا ٍ الگَّای رفتاری ًاخَدآگاُ هطخص هیضًَذ
درحالی وِ در یه هصاحبِ ػالهتگزا هجوَػِای اس ػالئن ٍ ًطاًِّایی وِ با هالنّای تطخیصی اختالالت
عبمِبٌذی ضذُ؛ هتٌاسب باضذ جوغآٍری هیگزدًذ.
ّز هصاحبِ بِ 3مرحله یا فزآیٌذ تمسین هیضَد :ضزٍع ٍ باسگطایی ٍ هزحلِ هیاًی ٍ هزحلِ پایاًی
 )1در مرحله شروع یا بازگشایی هصاحبِگز بیوار را آهادُ هیوٌذ رابغِ درهاًی را ایجاد هیوٌذ ٍ بیوار را
بزای ٍظیفِ اصلی هصاحبِ آهادُ هیوٌذ
 )2در مرحلهمیانی هصاحبِ بزاساس اّذاف هصاحبِ بِ بخصّای بیطتزی تمسین هیضَد
 )3در مرحله پایانی هصاحبِگز بیوار را بزای اتوام هصاحبِ آهادُ هیوٌذ هغلب ّیجاى اًگیشی را هغزح
ًوی وٌذ ٍ آًچِ وِ اس هصاحبِ بِ دست آهذُ ٍ ّوچٌیي دٍرًوایی اس آیٌذُ بیوار را بِ عَر خالصِ در اختیار
بیوار هیگذارد
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مناتع
 -1اصَل هصاحبِ بالیٌی – بزهبٌای  - DSMIVاتوز

آداب مطالعه کارآمذ (پس خثا)
سحقیقبرًطبىدادُداًطجَیبًیکِاصسٍضیًظبمهٌذثشایخَاًذىٍهطبلعِاسرشفبدُهری کٌٌرذثرًِسرجزکسربًیکرِثرذٍىچربسچَةجلرَ
کستهیکٌٌذ.هبدسکیْربىثرِضروب

هیکٌٌذٍهَفقیزثیطششیدسسحصیالرخَد
هیسًٍذ،دسثِخبطشسذشدىٍیبدآٍسیهطبلتثْششعو  
طَسهیسَاًیذاصایيسٍشثشایدبسخدادىثًِیبصّبیشبىاسشفبدُکٌیذ؟ 

هیگَیینچِ

پس خثا = پیش مطالعٍ ،سًال کردن ،خًاودن ،تٍ خًد پس دادن ،آزمًن
در مطالعٍَ ،ماوىد زودگی ،ايلیه گام ترای مًفقیت ایه است کٍ دقیقاً تداوید میخًاَید تٍ کجا تريید ي َدفتان
چیست.
 .1پیش مطالعه :فص سایکاسصیبثیکلیثکٌیذ.ثجیٌیذدسثبسُچیسز.ثِسیششّبً،وَداسّبٍجذاٍدٍسصبٍیش(دسصَسسیکرِثبضرذ)ً،گربّی
ثیٌذاصیذ.خالصِفص ٍچکیذُاثشذاییآىسادسصَسراهکبىهشٍسیکٌیذسبایذُکلیفص دسششبىثیبیذ.
.2

هیکٌذ.قشاساسرزچرِچیرضیاصآىیربدثگیشیرذ؟کر 
هیکٌیذایيفص چِّذفیسادًجبد 
سوال کردن :ثبصّنثِسیششّبًگبُکٌیذ.فکش 
هیخَاّن
فص ٍثخطْبیگًَبگَىفص دسثیيسَاالرسبلْبیاخیشکٌکَسچِاّویشیداضشِاًذ؟ایٌجبچشاغرٌّشبىثبیذسٍضيضَدکِ :
اصایيفص چِچیضییبدثگیشم؟ 

.3

خواندن :هطبلعِساثِطَسفعبدضشٍمکٌیذ.اگشالصماسزصیشثشخیخطَطخطثکطیذیبدسکٌبسکشبةٍجضٍُسبىیبضیًَِیسیّربیی
داضشِثبضیذ.فشاهَشًکٌیذکِهطبلعِیککبسفعبالًِاسزٍثبیذدسآىسوبهبًیبضشثبضیذًِایٌکِثِطرَسّوضهربىهطرغَدگرَشدادىثرِ
صذایدیگشاىیبسوبضبیسلَیضیَىیبچککشدىدیبمّبیگَضیسبىثبضیذ!فعبدٍَّضوٌذٍّذفوٌذهطلتهَسدًظشساثخَاًیذ.


هیسَاًیذهطبلتخَاًذُضذُساثشایخَدسَضیحدّیرذیربخیرش؟ثرِهرشيًگربُ
 .4به خود پس دادنٍ :قشیقسوشیاصفص ساخَاًذیذثجیٌیذ 
ًکٌیذٍسعیکٌیذسَضیحدّیذ.ایيکبسدسثِخبطشسذبسیٍثِخبطشآٍسدىهطبلتاهشثسیبسهْویاسز .
 .5آزمودن و مرور کردن :ایيهشیلِضجبّزصیبدیثِهشیلِقج داسد.ثبایيسفبٍرکِیبالثبیذک فص ساثعذاصایيکِخَاًذُضرذثرِ
هیسَاًیذاًجبمدّیذٍّنثٍِسیلِدبسخدادىثِسَاالرفص هشثَطِیبسَاالرکٌکرَسضرجیِ
خَددسدّیذ.ایيکبسساّنثِطَسضفبّی 
هیضَدکرِهطربٍسضروبثرِضروب
هیضَدٍدسسِچْبسدٍساًجبم 
ثِآى.ایيهشیلِثعذاص12سبعزکِاصخَاًذُضذىفص گزضز،اًجبم 
ْویاسزٍثذٍىهشٍساًگبسکِهطغَدسبخشيعوبسسیثذٍىکبسگزاضشيسشَىّربیکربفیصیرش

آهَصشخَاّذداد.هشٍساهشثسیبسثسیبسه
سقفآىّسشیذ.دسهشاقتثبضیذسقفعوبسسشبىخشاةًطَد! 
وتایح تحقیقات :تدين مرير متىايب مطالة مطالعٍ شدٌ ،تٍ احتمال  ٪08مطالثی را کٍ خًاودٌ اید از یاد خًاَید ترد !

یادداشت:
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چىد وکتٍ کًتاٌ در تاب مطالعٍ کارآمد جسيات


هطبلعِدسخجباسشفبدُکٌیذٍهشٍسّبیهشٌبٍةساکِدسجلسبرهطبٍسُخذهششبىهعشفیضذُاسز،فشاهَشًکٌیذ.

ّوچٌبىاصسٍش



جضٍاردسسیهعوَالًهْوششیيهطبلتکشبةّبیدسسیساضبه هیضًَذ.دسثبیذّوِهطبلتآًْبساهطبلعِکٌیذ.



اگشٌَّصثِجضٍُایکِدسدسزداسیذاعشوبدکبفیًذاسیذ،ثِجبیضشٍمهطبلعبرثبثیاعشوبدی،صٍدسشثٍِسریلِهقبیسرِهطبلرتهَجرَدآىثرب
سبیشکشبةّبیهطبثٍِکشبةهشجعآىدسس،فشآیٌذاسصیبثیآىساطیکٌیذسبثباطویٌبىثِهطبلعِاداهِدّیذ.




هشجع،ایيفشصزساثِضوبهیدٌّذسبدسصهبًیثسیبسکَسبُثِهْوششیيهطبلتهَجَددسششسری

تهْندسکشبةّبی

جضٍارثبخالصِکشدىهطبل
هیضَدکِثبثبالًگِداضشيصهبىسبعبرهطبلعبسیسبى،ثشَاًیذثیصاصدٍسِدٍسآًْبساهشٍسکٌیذ.
داضشِثبضیذ.ایيفشصزثبلقَُصهبًیثبلفع  

چىد وکتٍ کًتاٌ در تاب مطالعٍ کارآمد


طَدسبعبرهطبلعبسیسبىساثیصاصیکًٍینسبعزًکٌیذ.ثیيایيسبعبریشوبًاصدسزکن15دقیقِاسششایزثْشُثجشیذ.



سوشکضیعٌیهعطَفکشدىیَاسفقطثِیکچیضٌّ.گبمهطبلعِعَاه هخ سوشکضیَاسسااصخَددٍسکٌیذ:هَثبی ،سجلز،لخسبح،سلفيٍ....
دسغیشایٌصَسرثبصدّیهطبلعبسیضوبثِضذرافزخَاّذکشد.



دسصذهیافضایذ.

سَصیِهیضَدسجضیجبر،هبیعبرٍهیَُجبرساثِیذکبفیهصشفکٌیذ:ایيکبسثِقذسریبفظِضوبدسزکن27




دسصَسرسوبی ثِخطکطیصیشًکبرهْن،هشاقتثبضیذصیشسٌْبثخصکَچکیاصهطبلتخطثکطیذ.ثشخیداٍطلجربىصیرشسقشیجربًسوربمخطرَس
سشهیکٌذ!
کٌٌذٍایي،کبسدیذاکشدىهطبلتهْوششساسخز 


کطیهی

کشبةخط



هیدّذیشوبًثبهطبٍسخَددسایيصهیٌِصحجزکٌیذ.
دسصَسسیکِاسششسً،گشاًی،یَاسدشسیٍ...ثیصاصاًذاصُضوبساآصاس 




یشفِایهطبلعِکٌیذ،یشفِایًشیجِثگیشیذ.هَفقثبضیذ.

تُیٍ در :گريٌ آمًزشی کیُان

یادداشت:
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