
Componentele psihologice investigate în cursul interviului clinic 

 

Componenta psihică 
investigată 

Interviu Test psihologic 

Factorul perceptiv Multor oameni, atunci când sunt stresați, li se 
întâmplă să vadă lucruri care nu există. Vi s-a 
întâmplat vreodată așa ceva? 

Bender-Santucci 
Benton 

Comportament Observarea mimicii, gesticii, interacțiunii sociale, 
posturii, comportamentului motor. 

 Un aspect general neîngrijit, murdar, ne 
poate duce cu gândul la un diagnostic 
prezumtiv de alcoolism, schizofrenie, 
depresie, demență, dependență de 
substanțe. 

 Un aspect general caracterizat printr-o 
vestimentație excentrică, neasortată și 
machiaj țipător, poate duce cu gândul la un 
diagnostic prezumtiv de manie. 

 Nerespectarea uzanțelor sociale sugerează 
un diagnostic de demență sau schizofrenie 
etc. 

 

Memorie Am să vă spun zece cifre. Vă rog să încercați să le 
memorați, deoarece apoi vă voi cere să vi le 
amintiți. 

Rey – figură 
complexă; Rey – 
verbal; Wechsler – 
Scala de memorie 
a cifrelor 

Dispoziție afectivă Cum vă simțiți în general? În ce stare de spirit vă 
aflați acum? 

Chestionarele de 
distres, anxietate, 
depresie etc. 

Personalitate  MMPI 

Depersonalizare 
Derealizare 

Ați simțit că unele lucruri sunt ireale? 
Ați simțit că parcă nu mai sunteți dumneavoastră 
înșivă? 

 

Obsesii Vă vin în minte gânduri chiar dacă nu doriți acest 
lucru? 

 

Compulsii Simțiți uneori că trebuie neapărat să faceți anumite 
lucruri? 

 

Atenție  Toulouse-Pieron, 
Praga 

Gândire și inteligență Cum își motivează comportamentele și simptomele? 
În cazul unui delir, novicii au tendința de a intra în 
detaliile delirului, stimulându-l, de fapt, prin 
întrebările puse. Notă: nu este necesară o analiză 
mai detaliată decât analiza necesară schemei de 
tratament (cum ar fi analiza necesară clasificării 
delirului și a identificării structurii sale generale: 
delir de persecuție, erotic etc.). 

Matrici progresive 
Raven; scalele de 
inteligență 
Wechsler; Probele 
piagetiene, probe 
de diagnostic 
formativ 

Orientarea Unde vă aflați? Ce zi este astăzi? În ce an suntem?  

Conștiința bolii  Cum credeți că vă văd ceilalți? Ce credeți că  



gândesc ei despre dumneavoastră? 

 Vă considerați o persoană sănătoasă, fără 
probleme? 

 Ce probleme credeți că aveți? 

 Considerați necesar tratamentul pentru 
problemele dumneavoastră? 

 

Sursa: ” Psihologie clinică și psihoterapie. Fundamente”, Daniel David 


