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 مترجم یشگفتارپ
 

هنای   ویژگنی  دربناره  اطالعنات  و گینری  انندازه  ابزارهنای  کنردن  پیدا به مربوط مشکالت

 مشنکالتی  ننین چ. کند می زحمت دچار را بالینی متخصصان و محققان آنها، سنجی روان

 کارهنای  در متاسنفانه  و است شده گیری اندازه ابزارهای از استفاده عدم به منجر        احتماال 

 بنین  امنر  همنین  و هستند مشکل این شاهد گسترده طور هب بالینی متخصصین ،درمانی

 دربناره  روان، سنالمت  ای حرفنه  متخصصین اگرچه. کند می ایجاد فاصله درمان و تحقیق

 متعنددی  یهنا  بررسنی  و گیرند می قرار آموزش تحت بالینی درمان یتموقع علمی مبانی

 را افنراد  بنالینی  موقعیت در ها آموزش این اجرای چگونگی درباره التحصیلی، فارغ از بعد

 ابزارهنای  اربردکن  در بنالینی  متخصصنین  بنازهم  ،دهنند  منی  قنرار  سئوال و آزمون مورد

 اگرچنه (. 1978 دونالند،  منك  و اسوان ؛1986 برادلی، -مورو) کنند می تعلل گیری اندازه

 در درمنان،  بنالینی  ابزارهنای  از اسنتفاده  امنا  رونند  منی  پیش علمی اصول طبق ها درمان

 بنه  نسنبت  دانشنجویان  آموزشنی  برنامنه  در ننوز ه. اسنت  ضروری تحقیقات و مداخالت

 اختصناص  درمنانی  ابزارهنای  بنه  کمی آموزشهای هوش، و شخصیت ارزیابی رویکردهای

 بنالینی  متخصصنین  از بسنیاری  و( 1990 ریننو،  و سچرسنت  وست، آکن،) شود یم داده

 هبن  شند،  گفتنه  کنه  همنانطور . دارنند  ارزیابی رویکردهای این درباره را اطالعات کمترین

 زینرا  ،اسنت  چنالش  ینك  خناص  مشنکل  برای ارزیابی ابزارهای از ای نسخه آوردن دست

 .نیستند همگان دسترس در ابزارها این از بسیاری

 متخصصنین  برای ارزشمندی منبع ارزیابی ابزارهای به مربوط مطالعات اوقات بعضی 

 هبن  گینری  انندازه  ابزارهنای  اعتبار و پایایی درباره اطالعاتی تا باشند می محققین و بالینی

 بسنیار  ابزارهنا  سننجی  روان ویژگیهنای  درباره یگیر تصمیم در اطالعات این. آورند دست

   .کند می توجیه را ابزارها این از استفاده و هستند ضروری

 ابزارها این استفاده مورد جمعیت یها ویژگیو  پایایی و اعتبار از ای خالصه کتاب این

 کنه  محققیننی  و بنالینی  متخصصنین  منداخالت  بنرای  اطالعنات  اینن . کند می فراهم را

 کتناب  .هسنتند  ارزشنمندی  منابع ،دهند می قرار استفاده مورد را گیری اندازه راهبردهای

 بزرگسنال  جمعینت  در را اضنطرابی  اختالالت که باشد می مجموعه این دوم سری حاضر،

 منك  میندوو،  رونان، نزو،) بود افسردگی درباره مجموعه اولین. دهد می قرار بررسی مورد



. اسننت متمرکننز مدرسننه در کودکننان رفتنناری مشننکالت بننر سننوم جلنند(. 2000 کلننور،

 درمنانی  رفتنار  یهنا  پیشنرفت  مجموعنه  در عضو فرادا توسط بالینی ارزیابی یها مجموعه

 نقنش  مطالنب  مرور و پروژه این ظهور در سوبل لیندا و پترسون لیزت. است گرفته شکل

 مناریکالیر . داشنتند  را رابنط  نقنش  موسسنه  و مولفنان  بنین  تایسر دیوید. داشتند مهمی

 بسیاری های اعدتمس پروژه این گیری شکل در پلینام انتشاراتی /کلور آکادمی از کلوتیر

 بسنیار  اطالعنات  رومینر  لینز  و اورسنیلو  سنو  آنتنونی،  مارتی جلد، این مولفین. اند داشته

 متخصصنین  بنرای  کنه  را ابزارهنایی  و موضنوعات  همچنین. کردند آوری جمع را وسیعی

 .  کردند انتخاب دقت به سودمندند، بالینی

 که کسانی ،کنند می رماند و ارزیابی را مضطرب مراجعین که افرادی برای کتاب این

 پاینایی  و اعتبنار  که افرادی کنند، ارزیابی را مداخالتشان منظم بسیار طور هب خواهند می

 روز بنه  رویکردهنای  با را مداخالتشان ارزیابی که آنهایی و ،کنند می گیری اندازه را ابزارها

 را رفتناری  اندرم یها پیشرفت کتاب این چه اگر. است شده تهیه ،کنند می ارزیابی شده

 متخصنص  هنر  بلکنه  نیسنت،  رفتارگراهنا  برای فقط اما است داده قرار توجه مورد بیشتر

 بنرای  کتناب  اینن  ،عالوه هب. کند پیدا کتاب این در زیادی کاربردی نکات تواند می بالینی

 وابسنته،  مفناهیم  و اضنطراب  گینری  اندازه مختلف ابزارهای بین دارند قصد که محققینی

  .بود خواهد مفیدی بسیار منبع ،باشند شتهداای  مقایسه

 دربناره  فصنل  6 شنامل  اول قسنمت . اسنت  شده تدوین اصلی بخش دو در کتاب این

 راهبردهنای  ارزینابی  منرور ) اسنت  اضنطرابی  اخنتالالت  ارزیابی با مرتبط کلی موضوعات

 هنای  چنالش  رواننی،  -فیزیولنوژیکی  ارزینابی  رفتاری، ارزیابی های روش اضطراب، ارزیابی

 اضنطراب  ارزینابی  و اضنطراب  ارزیابی در فرهنگی موضوعات اضطراب، ارزیابی در زیستی

 اضنطراب  اصنلی  اختالالت از یك هر ارزیابی به مربوط فصول دوم قسمت(. کهنساالن در

 اضنطراب  اخنتالل  اجتمناعی،  اضنطراب  خاص، فوبی آگروفوبیا، بدون و با هراس اختالل)

 . است( سانحه از پس استرس اختالل و عملی-فکری وسواس اختالل فراگیر،

 اضنطراب  زمینه در روانپزشکان و مشاوران روانشناسان، برای کتاب این که است امید

 . باشد مفید

 ابوالقاسمی عباس

1395بهار 



 

 نویسندگان پیشگفتار
 

 در حنداقل  را اضنطرابی  اخنتالالت  از یکی جامعه افراد درصد 25 اخیر یها بررسی طبق

 افنراد  زنندگی  کیفیت یها جنبه تمامی بر اضطرابی اختالالت. کند می هتجرب خود زندگی

 کناری  محنیط  در موفقیت و دیگران با بخش رضایت روابط حفظ و برقراری توانایی مثل

هنای   هزیننه  اضطرابی اختالالت که اند داده نشان بسیاری مطالعات. گذارد می منفی تاثیر

 و هنم  بنا  اضطرابی اختالالت ،طرفی از. ندک می وارد جامعه و شخص بر بسیاری اقتصادی

 کردن جسمانی اختالالت مواد، مصرف سوء افسردگی، مانند یشناس روان اختالالت دیگر

. شنود  منی  اخنتالالت  اینن  شندن  تنر  پیچینده  باعث که هستند همآیند خوردن اختالل و

 اسنت،  منرتبط  اضنطرابی  اخنتالالت  با اغلب که شدیدی یها ناتوانی و باال شیوع رغم علی

 تشنخیص  اشنتباه  به یا شوند مین داده تشخیص اغلب برند می رنج اضطراب از که افرادی

 .شود می درمان فرصتهای دادن دست از به منجر این و شوند می داده

 کنه  ییهنا  مقیاس و ابزارها از وسیعی دامنه با بالینی متخصصین از بسیاری ،عالوه هب 

 فنراهم  کتناب  اینن  هندف . باشنند  منی  ناآشنا هستند، دسترس در اضطراب ارزیابی برای

 مشنکالت  و اضنطراب  شندت  و وجنود  که ابزارهایی تمامی درباره اطالعاتی منبع نمودن

 بنالینی  ارزینابی  مجموعنه  دوم جلند  کتناب  اینن . باشد می ،کند می گیری اندازه را مرتبط

 شنامل  کتناب  این .گرفت می بر در را افسردگی ارزیابی ابزارهای آن اول جلد که باشد می

 و دهنی  گنزارش  خنود  ابزارهنای ) اضنطراب  با بطمرت گیری اندازه ابزار 200 از بیش مرور

 اضنطرابی  اختالالت ابزارهای کتاب این. باشد می( بالینی متخصصین ارزیابی یها مقیاس

 اخنتالل  فراگینر،  اضنطراب  اخنتالل  اجتمناعی،  و خاص فوبی هراس، اختالل مثل) خاص

 و( باشند  منی  اسنترس  اخنتالل  و سنانحه  از پنس  اسنترس  لاختال عملی، فکری وسواس

 همچننین . گیرد می بر در را ندارد، تاکید اختالل از خاصی شکل به که اضطرابی ابزارهای

 -روانننی ارزیننابی مثننل مننرتبط موضننوعات دربنناره کوتنناهی مننروری هننای فصننل کتنناب ایننن

 مختلنف  یهنا  فرهنگ لمث) خاص یها جمعیت در اضطراب ارزیابی و رفتاری، و فیزیولوژیکی

   .دارد( سالبزرگ افراد در و

 کمنك  منا  بنه  کتناب  اینن  اطالعنات  آوری جمنع  در که افرادی از است الزم اینجا در

 کمنك  هنا  نامهپرسش آوری جمع در که همکارانی و دانشجویان از اول. کنیم تشکر کردند،



 ابزارها درباره ریضرو اطالعات که ابزارها این مولفین از مخصوصا. کنیم می تشکر کردند،

 از. کردننند کمننك فرآیننند ایننن در را مننا مناسننب بازخوردهننای دادن بننا و دادننند مننا بنه 

 و قلبنی  تشکر دریغشان، بیهای  کمك برای یانگ و اسمیت ،مداقلیا ،هامون ،چاندراسکرا

 مهنم  مجموعنه  اینن  در تایسنلر  و سوبل ،نزا ،هوب ،فاستر از همچنین. کنیم می خالصانه

 آکنادمی  کارمنندان  از همچننین . کننیم  منی  تشکر رساندند، یاری ما به و داشتند شرکت

 ها مساعدت ها، حمایت برای ماکالوس وکروس ،کلوتیر از مخصوصا ،پلینام انتشاراتی /کلور

 دوسنتان،  از سنرانجام . کننیم  منی  تشنکر  کتناب،  اینسازی  آماده طول در شان صبوری و

 .کنیم می رتشک هایشان کمك برای دانشجویان و همکاران

 

 ( تورنتو) آنتونی مارتین

 ( بوستون) اورسیلو سوزان

 ( بوستون) رومیر الیزابت 

 



 قدمهم
 

از  ای دورهدرصد افنراد در   25اختالالت اضطرابی بین اختالالت روانی بیشترین شیوع را دارند، 

ت اضطرابی اغلب اختالال(. 1994و همکاران،  1کسلر) شوند میبا این اختالل روبرو  شان زندگی

و  شنوند  منی ی اولینه، تشنخیص داده ن  ها مراقبتی ها موقعیتبا وجود شیوع باال، مخصوصا در 

افرادی کنه   ،عالوهه ب(. 1998، 2وایلر، بیسرب، مایر و لکروبیر     مثال ) گیرند میتحت درمان قرار ن

اربردی طور کن ه واسطه مداخالتی که به ، اغلب بگیرند میتحت درمان اختالالت اضطرابی قرار 

 . (2000، 3رووا، آنتونی، برار، سامرفلت و اسوینسون     مثال ) شوند میگردند، درمان  حمایت نمی

ختی شننا  روانشده کاربردی برای مشنکالت   ی حمایتها درماناخیرا بر تشخیص و گسترش 

، 6؛ ناتنان و گورمنان  1998، 5؛ کنندال 1998، 4چنامبلس، هنوالن         منثال  ) توجه زیادی شده اسنت 

ی حمایت شده کاربردی، نیاز بنه راهبردهنای ارزینابی    ها درمانا گسترش عالقمندی به ب(. 1998

نسبت به قبنل افنزایش یافتنه اسنت. هندف اینن کتناب فنراهم کنردن منبنع            ،مبتنی بر شواهد

ای از ابزارهای ارزیابی اختالالت اضطرابی بزرگساالن برای متخصصین بنالینی و محققنان    پیوسته

ی ارزینابی اخنتالالت   هنا  مقیناس اب برای اولین بنار بنه طنور گسنترده بنر      . این کتکند می فراهم

. اینن  گینرد  منی اضطرابی تمرکز دارد و دامنه وسیعی از مشکالت مرتبط با اضطراب را نیز در بنر  

فصنل کوتناه دربناره     6شنده اسنت. قسنمت اول شنامل      دهنی  سازمانکتاب در دو قسمت اصلی 

منرور ارزینابی راهبردهنای ارزینابی      ت اضنطرابی اسنت:  زیابی اخنتالال موضوعات کلی مرتبط با ار

ی زیسنتی در ارزینابی   ها چالشروانی،  -ی ارزیابی رفتاری، ارزیابی فیزیولوژیکیها روشاضطراب، 

. باشند  منی اضطراب، موضوعات فرهنگی در ارزیابی اضنطراب و ارزینابی اضنطراب در کهنسناالن     

اختالالت اصلی اضطراب که شامل اخنتالل  قسمت دوم شامل فصولی است که ارزیابی هر یك از 

هراس با و بدون آگروفوبیا، فوبی خاص، اضطراب اجتمناعی، اخنتالل اضنطراب فراگینر، اخنتالل      

. بنه عنالوه، فصنلی از    دهند  منی عملی و اختالل استرس پس از سانحه را توضنی   -وسواس فکری

اصی منرتبط هسنتند، توضنی                                                                 کتاب ابزارهای مرتبط با اضطراب را که قویا  با اختالل اضطرابی خ

 .  دهد می

                                                           
1
- Kessler 

2
- Weiller, Bisserbe, Maier & Lecrubier 

3
- Rowa, Antony, Brar, Summerfeldt & Swinson 

4
- Chambless & Hollon 

5
- Kendall 

6
Nathan & Gorman- 



 

 ابزار توضیحات شیوه
 . این توضیحات شامل:شود میدر بخش دوم کتاب ابزارهای مرتبط با اضطراب توضی  داده 

 انتخاب شده است. ها ابزار ابزار از بین پرکاربرد ترینعنوان  عنوان ابزار:

ای کنه مقیناس در آن    اصنلی مقالنه       مثال ) این بخش شامل منابع اصلی مقیاس منابع اصلی:

 .  باشد می( چاپ شده، کتاب راهنمای عملی ابزار

 .دهد میاین بخش هدف اصلی هر ابزار خاص را توضی   هدف:

در مقابنل ارزینابی    خنود گزارشنی         منثال  ) این بخش توصیفی از ابزار، شامل ننوع  توضیحات:

و ( 0-100       منثال  ) تی سنئواال گنذار  نمنره تعنداد سنئواالت، مقیناس    ، (توسط متخصصین بنالینی 

 .باشد می ها مقیاستوضیحات هر یك از خرده 

زمنان الزم بنرای تکمینل    ) یگذار نمرهاین بخش شامل اطالعاتی درباره  ی:گذار نمرهاجرا و 

ی پیچیده اسنت  گذار نمره. در مواردی که باشد میی ابزار گذار نمرهو دستورالعمل چگونگی ( ابزار

ی ابنزار  گنذار  نمنره مقدار زمان الزم بنرای  ، (بیشتر از چند دقیقه   ال مث) باشد مییا بسیار وقت گیر 

ی شامل اطالعاتی درباره سئواالت هر خنرده  گذار نمره. به طور کلی ابزارهای شود میتخمین زده 

، داده شنوند  منی ی گنذار  نمنره مقیاس و همچنین اطالعاتی درباره سئواالتی که به طور معکنوس  

 .  شود می

مینانگین و انحنراف          منثال  ) این بخش اطالعناتی دربناره هنجارهنا    :جیسن روانی ها ویژگی

و تحقیقات مختلف اعتبار و پایایی ابزارها منورد بررسنی قنرار    ، (ی مختلفها گروهاستاندارد برای 

 .گیرد می

در ) این بخنش اطالعناتی دربناره در دسنترس بنودن اینن ابزارهنا        :ها مقیاسانواع مختلف 

، نسخه مخصوص کودکان، فرم کوتناه  ها ترجمهمثل ( نگلیسی استانداردیی غیر از نسخه اها نسخه

فنراهم   هنا  مقیناس ی کنامپیوتری شنده   ها نسخهی خاص، ها جمعیتیی برای ها نسخهپرسشنامه، 

 .  کند می

و  انند  شدهاند، به روز  به دست آمده ها مقیاسدر این بخش اطالعاتی درباره مکانی که  منابع:

. همچنین درباره قیمت ابزار نیز در اینن بخنش   کند میگان ابزارها فراهم اطالعاتی درباره نویسند

، منا تضنمینی بنرای اینکنه     کنند  منی                                   . بدلیل اینکه اطالعات مکررا  تغییر شود میتوضیحاتی داده 

 اطالعات این کتاب تا زمان بعد از منتشر شدن کتاب درست و معتبر باشد، نداریم.



 

  ابزارها انتخاب
تمامی ابزارهنای اضنطراب و اخنتالالت اضنطرابی در اینن              تقریبا الش کردند تا همه نویسندگان ت

 ی چندگاننه در هنا  جهت پیدا کنردن ابزارهنا شنامل آگناهی     ود. روش مورد استفادهکتاب مرور ش

 متخصنص  تحقیقات کامپیوتری بود. همچنین برای چندین مجالت مرتبط، مرور ادبیات مرتبط و

در مورد ابزارهایی که بایستی منرور  خواسته شد ارسال شد و از آنها یی ها نامهاختالالت اضطرابی 

 رغنم  علنی ، تحقیق کننند.  اند شدهو درباره ابزارهای جدیدی که ساخته  شوند، پیشنهاداتی بدهند

 ، بعضی ابزار فراموش شده و برای این فراموشی متأسف هستیم.ها تالشتمامی این 

یی است که بنرای  ها مالكد استفاده قرار گرفته مشابه یی که برای انتخاب ابزارها مورها مالك

تمامی ابزارها بنه زبنان   ( 1 استفاده شده است:( 2000) و همکاران 7کتاب ابزارهای افسردگی نزو

 ی اضطراب یا یك اختالل اضطرابها جنبهتمامی ابزارها بعضی از ( 2انگلیسی در دسترس است، 

را ( در اضنطراب شناسنی   ضی اضطراب، عوامنل سنبب  ی فرها میانجیشدت عالیم اضطراب،      مثال )

برای ابزارهایی با سودمندی بالینی، مخصوصا ابزارهایی که توسط متخصصین ( 3، کند میارزیابی 

 سننجی  روانابزارهای کنه جزئینات   ( 4، تقدم قائل شد و شود میرفتاری استفاده -بالینی شناختی

 (.     آن در یك مجله مروری منتشر شده استترجیحا ابزارهایی که جزئیات ) ای داشتند گسترده

 

 مارتین آنتونی
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- Nezu 


