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ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γιώργος Ευσταθίου

• Αξιολόγηση νοητικών λειτουργιών

• Αξιολόγηση προσωπικότητας

• Αξιολόγηση ή ανάλυση συµπεριφοράς

• Αξιολόγηση ψυχοπαθολογίας

• Συνέντευξη 
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Ψυχολογική Αξιολόγηση
1. ∆εχόµαστε παραποµπές για 

αξιολόγηση και όχι «παραγγελίες» 
για συγκεκριµένα τεστ, π.χ. ένα 
διαγνωστικό ερώτηµα 

2. Ως κλινικοί, είµαστε υπεύθυνοι για 
την επιλογή των απαραίτητων τεστ, 
ώστε να ανταποκριθούµε στο αίτηµα 
παραποµπής

3. Η χορήγηση των τεστ συνδυάζεται 
πάντοτε µε κλινική εξέταση

4. Σκοπός είναι η απαρτίωση των 
πληροφοριών για τον έλεγχο π.χ. 
της διαγνωστικής µας υπόθεσης και 
η εξαγωγή συµπερασµάτων που 
υποστηρίζονται από διαφορετικές 
πηγές πληροφόρησης 
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Κλινική χρησιµότητα 
ψυχοµετρικών µέσων:

Το παράδειγµα της κλίµακας 
αξιολόγησης ∆ΕΠ/Υ

• Αξιοπιστία

• Εγκυρότητα

• ∆είγµα στάθµισης

• Αρχικές τιµές

• Σταθµισµένες τιµές
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Κλινική Συνέντευξη 
1. Προετοιµασία (παραποµπή, 

διαθέσιµα στοιχεία)
- ∆εν βασιζόµαστε σε έτοιµες πληροφορίες
- Πιθανά συµπτώµατα – προβλήµατα
- ∆υνατότητα κατασκευής προσχεδίου

2. ∆εξιότητες ακρόασης
- ρητό περιεχόµενο
- συναισθηµατικό περιεχόµενο

3. ∆εξιότητες επικοινωνίας
- απόκλιση πραγµατικής δυσκολίας από 
αίτηµα

- η σειρά παρουσίασης πληροφοριών δεν 
συµφωνεί πάντα µε το βαθµό 
σπουδαιότητάς τους

4. Μη – δοµηµένη / ελευθερία 
προσαρµογής

- Ηµι – δοµηµένη εν τέλει (πλήρες ιστορικό)
- Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για 

τη διάγνωση και το σχεδιασµό της 
περίπτωσης 
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Ανάλυση ή αξιολόγηση της 
συµπεριφοράς

• Συλλογή µεθόδων µέτρησης –
ψυχοµετρικά µέσα και διαδικασίες

• Προστασία από κυκλικές ερµηνείες:

Για παράδειγµα:

- Απεχθείς ενορµήσεις οδηγούν σε 
συµπεριφορές ασύµβατες προς τις 
ενορµήσεις

- Μισώ το παιδί µου ασυνείδητα ����
δείχνω υπερβολική στοργή

- Μόνη απόδειξη του µίσους είναι η 
αγάπη και η ερµηνεία δεν επιδέχεται 
αµφισβήτηση



6

Θεµελιώδεις αρχές Ι

• Λειτουργικότητα της συµπεριφοράς
σκόπιµη, σκοπός η προσαρµογή στο 
περιβάλλον, επηρεάζεται από συνθήκες

• Γενικό πλαίσιο αναφοράς

η επίδραση του περιβάλλοντος στη 
συµπεριφορά γίνεται µε τη µεσολάβηση των 
ατοµικών χαρακτηριστικών

• Εµπειρικές µέθοδοι
ποσοτικές µετρήσεις

παρατηρήσιµες συµπεριφορές

• Ευπλαστότητα συµπεριφοράς
τροποποίηση συµπεριφοράς
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Θεµελιώδεις αρχές ΙΙ

• Πολυπαραγοντική αιτιολογία

Μία συµπεριφορά ελέγχεται από πολλούς 
παράγοντες (και µπορεί να µετρηθεί µε 
πολλούς τρόπους)

• Αµφίδροµη αιτιολογία
Οι παράγοντες που επηρεάζουν µια 

συµπεριφορά, µπορούν µε τη σειρά τους να 
επηρεαστούν από την ίδια τη συµπεριφορά

• ∆υναµική των σχέσεων
Η σχέση ανάµεσα σε µια συµπεριφορά και τους 

παράγοντες που την επηρεάζουν 
µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου

• Μη γραµµική θεώρηση
Μία µοναδιαία αλλαγή στον παράγοντα ελέγχου, 

δεν φέρνει πάντοτε αναλόγου µεγέθους 
αλλαγές στη συµπεριφορά – στόχο  
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1. Λειτουργικοί ορισµοί για 
συµπεριφορές – στόχους και 
παράγοντες ελέγχου

- ακριβείς και ποσοτικοποιηµένες περιγραφές 
(π.χ. όχι η ζωή µου είναι χάλια)

2. Λειτουργική ανάλυση 
προσδιορίζονται και αξιολογούνται 
αιτιώδεις σχέσεις ανάµεσα στη 
συµπεριφορά και στους παράγοντες 
ελέγχου

- η αιτιολογική µεταβλητή και η συµπεριφορά 
συµµεταβάλλονται

- οι αλλαγές στην αιτιολογική µεταβλητή 
προηγούνται των αλλαγών στη συµπεριφορά

- η σχέση µπορεί να ερµηνευτεί λογικά
- µπορούν να αποκλειστούν άλλες εναλλακτικές 
ερµηνείες   

3. Ιεράρχηση πολλαπλών 
λειτουργικών σχέσεων ως προς τη 
σηµασία

- κάποιες αιτιώδεις σχέσεις δεν µπορούν να 
ελεγχθούν 

- βιολογικοί περιορισµοί, γεγονότα ζωής, 
δηµογραφικά χαρακτηριστικά

4. Εντοπισµός σχέσεων προς αλλαγή 
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Συλλογή Πληροφοριών

1. Συνέντευξη – εξέταση

2. ∆ειγµατοληπτικές διαδικασίες

παρατήρηση

αυτοπαρατήρηση 

3. Ψυχοµετρικά εργαλεία 


