آشنایی با علم روان شناسی بالینی
در ابتدا بهتر است به معرفی روانشناسی بپردازیم  :واژه «روان» در اکثر منابع ،معادل واژه
عربی «روح» گرفته شده است همانند معادل انگلیسی اش کلمه  Psycheدر زبان یونانی هم مطلقا ً
«روح» معنا می دهد .روان شناسی شاخه ی مشترک علوم انسانی و علوم تجربی است که با استفاده
از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان

(ذهن) ،فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده

میپردازد .به عبارتی دیگر روانشناسی به مباحث رفتار و فراینده ای روانی می پردازد که منظور از
رفتار کلیه حرکات ،اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی
مباحثی همانند احساس ،ادراک ،تفکر ،هوش ،شخصیت ،هیجان و انگیزیش ،حافظه و
روانشناسی شامل شاخه های متفاوتی مانند روانشناسی بالینی،

 ...است.

روانشناسی عمومی ،روانشناسی

صنعتی سازمانی ،روانشناسی کودک ،روانشناسی کودکان استثنایی و روانشناسی اجتماعی می باشد.
روانشناسی بالینی شاخه ای است که به درک ،پیش بینی و درمان نابهنجاری ،ناتوانی و آشفتگی های
شناختی ،هیجانی ،زیست شناختی ،روانشناختی ،اجتماعی و ر فتاری کمک میکند  .از عمر این رشته
به عنوان یک رشته تخصصی و مستقل حدود  ۹0سال می گذرد .تاریخ رشته روانشناسی بالینی با
تکامل روان شناسی مرضی آمیخته است و گذشته آن به زمان انسان اولیه می

رسد؛ زمانی که بشر

نخستین امراض روانی را پدیدهای ماورءالطبیعه میدانست.
تاریخچه روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی است که به درک ،پیش بینی و درمان نابهنجاری ،ناتوانی و
آشفتگیهای شناختی ،هیجانی ،زیست شناختی ،روان شناختی ،اجتماعی و رفتاری کمک میکند و در
گستره وسیعی از جمعیتهای در جستجوی درمان کاربرد
روانشناسی به شکل علمی و منظم فقط حدود یک قرن می

دارد ( .رزنیک )1۹۹1 ،از عمر
گذرد .ولی رشد آن در چند سال اخیر

اعجاب آور بوده است ،و امروزه در امریکا حدود  20 – 30بخش در رشته های تخصصی دارد و
هر بخش عالقه و مهارت خاصی را عرضه می کند .ولی در  20سال اخیر هیچ یک از رشته های
روان شناسی به اندازه روان شناسی بالینی پیشرفت نکرده است و تعداد افرادی که در این بخش تحقیق
میکنند از رشته های دیگر روان شناسی به مراتب بیشترند  .ریشههای روان شناسی بالینی نوین را
میتوان در جنبش های اصالحی قرن نوزدهم جستجو کرد که در نهایت به بهبود مراقبت هایی انجامید
که از بیماران روانی به عمل می آمد .یکی از مهمترین شخصیتها در این جنبش ،فیلیپ پینل  1پزشک
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فرانسوی بوده است .او که از ظلم و رفتارهای وحشیانه معمول در بیمارستان های روانی قرن نوزدهم
متحیر شده بود ،به ریاست تیمارستانی در

“بیختر” و سپس “سالپتریر” رسید .کارهای پینل نقطه

عطفی در تحول و پیشرفت روان پزشکی ،بهداشت روانی و در نهایت روان شناسی بالینی محسوب
میشد .در سال  1۸3۸اسکیرول 2برای اولین بار فرق میان پسیکوز و عقب ماندگی ذهنی را مشخص
کرد .قبل از این تاریخ ،همه این افراد را تحت عنوان دیو انه می نگریستند .تمایز بین این دو که یکی
از دست رفتن گنجایش هوشی به سبب ابتالء به بیماری روانی و دیگری عدم پیشرفت و تکامل
گنجایشهای اولیه است اهمیت بسزایی در آن زمان داشت  .اسکیرول ،مشاهده کرد که درجات مختلف
عقبماندگی وجود دارد و به منظور پیدا کردن معیاری

که به وسیله آن بتوان این گونه افراد را

تشخیص داد ،تکلم را بهترین معیار قرار داد.
در زمان اسکیرول ،عقیده اغلب دانشمندان بر این بود که افراد عقب مانده قادر به یادگیری نبوده و
هر نوع کوشش به منظور تعلیم این افراد بی فایده است .تصادفا حوادثی نیز که این گونه افکار را تایید
مینمود به وقوع پیوست  .یکی از این وقایع این بود که پسر وحشی  12سالهای در جنگل های فرانسه
پیدا شد این کودک صداهایی شبیه حیوان از خود بروز می داد و با چهار دست و پا راه می رفت .پینل
روان پزشک مشهور ،او را عقب مانده تشخیص داد و او را غیرقابل درمان دانست .یکی از همکاران
پینل به نام ایتار د 3معتقد بود که دلیل اصلی عقب ماندگی هوشی این کودک دور بودن از تمدن و
نداشتن تربیت صحیح است و به همین جهت سعی کرد که او را تعلیم و تربیت نماید  .این کوشش به
مدت  ۵سال انجامید ولی ایتار نتوانست کودک را آن قدر تعلیم دهد که قادر به محافظت از خود باشد .
اهمیت واقعی کوشش ایتار در این بود که عالقه یکی از شاگردان خود به نام ادوارد سگین

4

را

برانگیخت تا درباره عقبماندگی هوشی تحقیقاتی به عمل آورد.
در سال  1۸۴۸سگین به آمریکا رفت و مراجع صالحیت دار را تحت تاثیر عقاید خود قرار داد
و طولی نیانجامید که آموزشگاه های متعددی به منظور کمک به افراد عقب مانده ایجاد شد  .در اواسط
قرن نوزدهم فعالیت هایی در زمینه تکامل و وراثت انجام شد  .کتاب مشهور داروین به نام “منشا
انواع” که در سال  1۸۵۹منتشر شد ،کمک شایانی به پیشرفت علوم بیولوژی نمود
وراثت ،قسمتی از نظریات علمی داروین و اصول تکامل شد

و روان شناسی

 .در سال  1۸۶۹همزمان با کشفیات

داروین ،دانشمند بزرگ انگلیسی گالتن  5مشاهدات خود را در مورد ارثی بودن بلوغ در کتابی به نام
“نبوغ ارثی ” منتشر نمود و در سال  1۸۸3روش بسیار مهم تحقیق در وراثت را به وسیله دوقلوها
2
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معرفی کرد .در سال  1۸۸2گالتن البراتواری در لندن به منظور اندازه گیری و جمع آوری اطالعاتی
درباره مشخصات جسمی و روانی افراد تاسیس نمود  .در سال  1۸۷۹اولین البراتوار رسمی را ویلهم
وونت آلمانی در دانشگاه الیپزیک تاسیس نموده و این امر سبب ایجاد عال قه علمی در بین دانشمندان
آن زمان شد( .فیروزبخت)13۸2 ،
تولد روانشناسی بالینی توسط التیز ویتمر  6در سال  1۸۹۶اعالم گردید .وی در این سال در بین
اعضای انجمن روانشناسی آمریکا چهار اصل را مطرح کرد که عبارت بودند از:


قبل از نوع روش درمانی ،باید ارزشیابی تشخیصی بر روی افراد انجام شود.



برای درمان مناسب باید یک تیم با چند رشته تخصصی تشکیل شده و مشاوره با همه

آنها صورت گیرد.


هر نوع مداخله درمانی باید براساس پژوهش و بررسی قبلی صورت گیرد.



قبل از اینکه برای افراد مشکالت و یا بیماریهایی پدید آید ،باید بتوان آنها را قبل از

بروز شناسایی و درمان کرد.
در سال  1۹0۴آلفرد بینه و همکارش سیمون را وزارت آموزش و پرورش فرانسه مامور
بررسی در تعلیم و تربیت کودکان عقب افتاده کرد .بدین منظور بینه و سیمون اولین تست هوش را در
سال  1۹0۵ساختند .با وجود اینکه بینه روان شناس بالینی نبود ،کار او را از بسیاری جهات اساس
روانشناسی بالینی می توان خواند  .تستهای هوش گروهی در سال های جنگ جهانی اول به وجود
آمد .در سال  1۹0۹استانلی هال ،فروید را به آمریکا دعوت نمود

 .تاثیر فروید در گسترش

روانشناسی بالینی در آمریکا بسیار زیاد بوده است  .با این حال سخنان وی نتوانست روان شناسان
آمریکایی را در پیروی از مکتب روانکاوی ترغیب کند.
در سال  1۹1۹انجمن روان شناسان بالینی  ۷پایه گذاری گردید که خود را مستقل از انجمن
روانشناسی آمریکا مطرح نمود  .اما دو سال بعد این دو ا نجمن به یکدیگر پیوستند و اینک انجمن
روانشناسی بالینی یکی از زیر شاخه های انجمن روان شناسی آمریکا است  .در حدود سال 1۹20
تستهای هوش فردی و گروهی ،کالمی و غیرکالمی به نسبت قابل مالحظه ای ساخته شد  .اصطالح
بهره هوشی رایج شده بود و اندازه گیری هوش ،عملی متداو ل محسوب می شد .دو واقعه مهم در دهه
 20نیز در رشد روان شناسی بالینی بسیار تاثیرگذار بوده است  .اولی آزمون لکه های رورشاخ بود که
در سال  1۹21نوید آزمون های فرافکن را داد و دومی استفاده از اصول یادگیری برای جریان
اضطراب توسط ماری جونز در سال  1۹2۴بود .قدم بزر گ دیگری که در پیشرفت و توسعه رشته
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تست سازی برداشته شد ،مطالعات تحقیقاتی بود که آرنولد گزل در سال  1۹2۸درباره تکامل کودکان
نمود و تستهایی در این زمینه ساخت که اساس تست ها و تحقیقات بعدی درباره کودکان شد  .در سال
 1۹2۷ترستون تحقیقات مهم خود را درباره فاکتور آنالیز هوش شروع نمود  .از نتیجه این تحقیقات
ترستون پیشنهاد کرد که هوش از تعدادی عوامل مستقل تشکیل شده که میتوان آن را تفکیک کرد.
در سال  1۹3۹وکسلر تستی را برای اندازه گیری هوش بزرگساالن طراحی کرد  .این تست نه
تنها بهره کافی از هوش به دست می

داد بلکه بهره هایی از استعدادهای معین افراد نیز عرضه

میداشت .ایجاد و توسعه روان شناسی بالینی در ایران نیز دستخوش فراز و نشیب ها و چالش های
فراوانی بوده است.
تاریخچه روانشناسی در ایران
علم روانشناسی قد متی پنجاه ساله در ایران دارد در واقع تا اوایل دهه  13۴0فعالیت چشمگیری
در روانشناسی وجود نداشت و این علم یا به عنوان بخشی از برنامههای رشته فلسفه و علوم تربیتی یا
به صورت بخشی از دوره های تربیت معلم تدریس می شد .دهه  13۴0را باید دهه گسترش سازمانی
روانشناسی در ایران نامید ،چون طی این
تهران و بعدها در سایر دانشگاه

 10سال دوره لیسانس روانشناسی نخست در دانشگاه

های ایران تاسیس شد  .در دانشگاه تهران دوره فوق

روانشناسی به وجود آمد و موسسه روانشناسی بنیان گذارده شد

لیسانس

 .برخی از این تحوالت حاصل

کوششهای دکتر محمود صناعی بود که در همان دوره پا به صحنه روانشناسی ایران گذاشت  .خدمت
بزرگ دکتر صناعی ترجمه کتاب اصول روانشناسی نوشته نرمان ل  .مان در سال  13۴2بود .در
سال  13۴2اولین مرکز روانی – پزشکی – اجتماعی که تشخیص و درمان اختالالت کودکان و
نوجوانان را بر عهده داشت ،در انجمن ملی حمایت کودکان آغاز به فعالیت کرد

 .ایجاد و توسعه

روانشناسی بالینی ایران مرهون تالش های اساتید بزرگی چون دکتر سعید شاملو ،دکتر محمود
منصور و دکتر پریرخ دادستان است  .از سال  13۸1انجمن علمی روان شناسی بالینی ایران توسط
گروهی از متخصصین تاسیس شد.
در سال  13۴۴دکتر سعید شاملو ،بنیانگذار روانشناسی بالینی ایران اولین کلینیک مرکز مشاوره
و راهنمایی در دانشگاه تهران را تاسیس کرد و بعدها به تدریج چنین مراکزی در دیگر دانشگاه

ها

تاسیس شد  .با گسترش دوره های روانشناسی در دانشگاه های کشور ،کوشش های فراوانی در زمینه
تالیف و ترجمه مکتب درسی در این رشته به عمل آمد

 .از آن جمله اصول روانشناسی عمومی

( )13۴۸تالیف دکتر سیروس عظیمی  ،کلیات روانشناسی علمی

( )13۴۹به ترجمه دکتر امیر

هوشنگ مهریار و دکتر رضا شاپوریان  .اصول روانشناسی ( )13۵2به ترجمه و اقتباس دکتر محمد
۴

ساعتچی .به هر ترتیب با کوشش و فعالیت استادان بزرگ ،این نهال کم جان ،جانی دوباره یافت ،اما
از آن جایی که در این حرفه محور تمامی مباحث انسان است ،دشواری

های فراوانی پیش روی

شاغالن آن وجود دارد که تجربه فراوان میطلبد
روانشناسی بالینی بزرگترین حوزه در بین حوزه های روانشناسی است و خصوصا ً در ایران
بیشترین شمار روان شناسان در این رشته کار می کنند ،یعنی رشته ای که سر و کارش با کاربرد
اصول روان شناختی در امر تشخیص و درمان مشکالت عاطفی و رفتاری مانند بیماری روانی،
بزهکاری نوجوانان ،اعتیاد ،کشمکش های زناشویی و خانوادگی ،و سایر مشکالت سازگاری است
روانشناسی بالینی خود دارای چند رشته تخصصی است که از آن میان می

توان به سالمت روانی

کودکان ،سالمت روانی بزرگساالن ،اختالالت هیجانی ،سوء مصرف مواد ،ناتوانی های یادگیری و
روانشناسی سالمت اشاره کرد.

حوزه فعالیت روان شناسان بالینی
روان شناسان بالینی در حوزه های ارزیابی تشخیصی ،درمان ؛ تحقیق؛ آموزش و پیشگیری فعالیت
دارند.

اهمیت و ضرورت رشته روانشناسی بالینی
رسیدن به آرامش و اطمینان و دوری از افسردگی و اضطراب از اساسی ترین نیازهای سرشتین آدمی
و از دیرباز جزو مسائل اساسی بشر بوده است .همین مسئله موجب شده تا در ادیان و آیین های کهن
بشری ،ضمن تشریح علل آرامش روحی و روانی ،راهکارهایی برای پاسخ به این نیاز اساسی بش ر
ارائه شود  .از طرف دیگر ،بهداشت و سالمت روانی یکی از نیازهای اجتماعی نیز هست؛ چراکه
عملکرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداری از افرادی است که از نظر سالمت و بهداشت روانی در
وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند  .بعالوه رفتارهای انسان متفاوت است و از طرف دیگر این رفتا ر
در سنین مختلف و زمان های مختلف به صورت های متفاوتی تجلی می کند .برای شناخت رفتار انسان

۵

در سنین مختلف و در زمان ها و حالت های مختلف ،نیازمند آگاهی از روان آنان هستیم  .امروزه در
اکثر رشتههای تحصیلی ،روان شناسی به عنوان یکی دروس اصلی به شمار میرود.
روانشناسی شاخه های متعدد دارد و هرشاخه زمینه وعامل رشد و سالمت جامعه هستند زیرا وجود
افراد سالم ،از شرایط مهم و اساسي براي رشد یك جامعه است  .مشکالت روحی و روانی هر علتی
را که داشته باشند زنگ خطری برای جامعه هستند  .جامعهاي كه به سالمت جسم و روان اعضاي
خود توجه ميكند ،ضمن عدم صرف هزینه هاي سرسام آور درماني ،انسانهایي سالم نیز پرورش
ميدهد كه این خود ضامن رشد فردي و اجتماعي آن جامعه است  .باید توجه داشت که همه مشکالت
مردم جامعه جسمی نیست وچه بسا تظاهرات بسیاری از اختالالت روانی بصورت جسمی است .
شیوع و گسترش افسرد گی در جهان نگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته است  .بیماری که تهدیدی
برای سالمت انسان ها محسوب می شود و می تواند زندگی بشر را با خطرهای فراوانی روبرو سازد .
چنانچه بر پایه پیش بینی های صورت گرفته این بیماری تا

 2020میالدی در رتبه دوم بعد از

مشکلهای قلبی عروقی به عنوان عامل تهدید کننده سالمت انسان ها قرار خواهد گرفت ،به همین دلیل
شعار روز جهانی بهداشت در سال  201۷میالدی «بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم » نام گرفت .
شعار روز جهانی بهداشت «بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم » به نوعی تاکید بر تاثیر درمانهای
روانشناختی و ضرورت علم روانشناسی را بیان میکند زیرا یکی از ابزارهای مورد استفاده در
درمانهای روانشناختی گفت گو و کشف الگوهای مهم زندگی و الگوهای فکری بیماراست

 .بیشتر

توجه روان شناسان ،امروزه صرف یافتن راههاي مناسب براي حل مشكالت روحی رواني است كه
انسانها در برخورد با

مسائل روزمره و عملي با آن روبرو هستند زیرا كمتر كسي در برابر

بیماریهاي رواني مصونیت دارد.
با توجه به اینکه عوامل متعددی مانند ژنتیک ،فیزیولوژی ،و محیط بر سالمت روح و روان انسان
مؤثر هستند .وهمه این عوامل تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند  .بعبارت دیگر ظهور آسیبهای روحی،
روانی و اجتماعی عدیده بر سر راه مردمان جوامع ضرورت توجه به علم روانشناسی و مشاوره را
بیش از پیش افزایش می دهد و علم روانشناسی در ردیف یکی از پایه ای ترین ضرورت های زندگی
انسان امروز مطرح می شوند آن هم ،در دورهای که انسان سالم ،محور توسعه پاید ار تلقی میشود .لذا
به همین لحاظ ضروری است در درمان اختالالت اعصاب و روان نه تنها از درمانهای زیست
شناختی و شیمایی بلکه از درمانهای روانشناختی هم استفاده کرد.

۶

لذا با اشاره بر تحقیقات انجام شده در رابطه با تاثیر روان درمانی بر مغز که در مباحث بعدی به آن
اشاره خواهد شد ضرورت استفاده از علم روانشناسی وتاثیر رواندرمانی در عرصه بهداشت و
آموزش ،تاکید میگردد.

 پایبند بودن به اخالق حرفهای
اخالق حرفهای در حوزه روانشناسی مبتنی بر پنج اصل عمده است  .این اصول به روانشناسان
کمک می کند تا در چهارچوب اخالق حرفه ای در حوزه های درمان ،آموزش ،سنجش به فعالیت
بپردازند .درمانگرانی که به پایبند اصول اخالقی حرفه ایی هستند درصدد انجام هر نوع خدمت
حرفه ایی بر می آیند که برای مراجعانشان مفید باشد ( .هرلبهی و کاری  .)1۹۹۴مهم ترین وظیفه
متخصان بهداشت روانی ،باال بردن سطح سالمت روان مراجعان ا ست  .نظام نامه های اخالقی
جهت پیروی از این روند و حمایت از متخصصان بوجود آمده است

 .این قوانین برای حل

چالشهای اخالقی و حرفه ایی متخصصین تدوین شده است ،که در صورت برخورد با دو راهی
اخالقی به این نظام نامه اخالقی مراجعه نمایند  ( .مالي و ریلی  .)1۹۹۹در تحقیقی که كیاني و
همکاران ( )13۸۷در رابطه با ویژگي های شخصیتي و رعایت اخالق حرفه اي در مشاوران و
روان شناسان انجام داده اند براي این منظور 110 ،نفر از مشاوران و روان شناسان شهر تهران
به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب و با پرسشنامه ویژگیهاي شخصیتي و پرسشنامه محقق
ساخته اخالق حرفه اي مورد ارز

یابي قرار گرفتند  .نتایج پژوهش نشان داد که ویژگیهاي

شخصیتي با میزان رعایت اصول اخالقي توسط روان شناسان و مشاوران رابطه معناداري دارد .
لذا در این پژوهش گزارش شده نادیده گرفتن اصول اخالقی و حرفه ایی ،تبعات و آسیب بسیار
اقبال عمومی و اعتماد آحاد جامعه به جامعه

فراوانی برای مراجعان بدنبال خواهد داشت و
روانشناسی مخدوش میگردد.
لذا پنج اصل عمده اخالق حرفه

ای در حوزه های درمان ،آموزش ،سنجش که الزم است

روانشناسان به آن پایبند باشند عبارتند از:
 .1اصل احترام به شان و آزادی انسان ها  :این اصل اشاره به احترام روانشناسان به تمامی
انسانها صرف نظر از رنگ ،نژاد ،قومیت ،جنسیت ،مذهب و ...دارد.
 .2اصل وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری  :روانشناسان در قبال رفاه و امور مربوط به سالمت
روانشناختی افراد جامعه احساس مسئولیت دارند.
۷

 .3اصل سودمندی و عدم آسیب رسانی  :این اصل به تالش روانشناسان برای رساندن منافع
سالمت روانشناختی به افرادی که با آنها کار می کنند اشاره دارد  .عالوه بر این آنها تالش می کنند
تا به این افراد آسیبی وارد نشود و در مواقعی که اجتناب از این آسیب امکان پذیر نیست ،سطح
آن را به حداقل برسانند.
 .۴اصل عدم تبعیض  :این اصل اشاره به این باور ذهنی و عملی روانشناسان دارد که تمامی
افراد جامعه حق بر خورداری از خدمات روانشناختی با کیفیت برابر را دارند و از این لحاظ
نباید تفاوتی بین افراد قایل شد.
 .5اصل توجه به نظام ارزش های جامعه  :روان شناسان همواره در چهارچوب ارزش ها و
معیارهای اجتماع ی قدم برداشته و به آنها پایبند هستند  ( .سازمان نظام روانشناسی ،نظام نامه
اخالق حرفهای سازمان نظام روانشناسی)
 پذیرش بدون قید وشرط و بدون قضاوت و داوری یکی دیگر از خصیصه

های تخصصی

روانشناس است

تفاوت روانشناسی و روانپزشکی :
اگرچه روانشناسی بالینی و روانپزشکی دو شاخه علمی متفاوتی هستند ولی به دلیل داشتن اهداف
مشترک ،یعنی تأمین سالمت روان مردم و کیفیت زندگی نیروی انسانی جامعه که بزرگترین سرمایه
هر کشوری به حساب می آیند ،بایستی با ارتباط و هماهنگی کامل و به عبارتی دوشادوش و دست به
دست هم ،در درمان مراجعین و سالمت روان جامعه با هم همکاری تیمی داشته باشند  .بخصوص با
توجه به اینکه در پژوهشهای انجام گرفته نشان داده شده است که در بسیاری از بیماریهای
روانپزشکی ترکیب رواندرمانی با دارو درمانی بهبودی باالتری را رقم می زند .اما تفاوتهای اساسی
بین این دو رشته از لحاظ نوع تخصص وجود دارد که به شرح ذیل می باشد.
ابعاد وجودی انسان به سه بخش فیزیکی ،روانی و اجتماعی تقسیم می شود .در واقع می توان گفت
روانپزشک با ابعاد فیزیکی سرو کار دارد اما روانشناس با ابعاد روانی و اجتماعی فرد سر و کار
دارد.
روانپزشکان عامل زیربنایی اختالالت روانی را در ژنها ،زیست شیمیایی وکالبد شکافی اعصاب
(اختالل در ساختار مغز ) جستجو می کنند و درجهت درمان بیماران خفیف ( نورزها )ویا شدید
۸

روانپزشکی(سایکوزها) معموال از درمان شیمیایی (دارو) ویا الکتروشوک درمانی ( )ECTاستفاده
میکنند.
روانشناسي یک شاخه علمي از علوم انساني است كه هدفش مطالعه رفتار انسان است  .به عبارت
بهتر روان شناسي مطالعه رفتار و فرآیندهاي ذهني است

 .روان شناسي بالیني را امروزه علم

بهزیستي مي خوانند .چون در این حوزه به انسان آموزش مي دهند كه چگونه فرض هاي غلط را در
ذهن خود تصحیح کند و زندگي خوب و راحتي داشته باشد

 .در اصل در این روش علت بیماري

روانی ریشه یابي مي شود و با روش هاي مختلف مانند شناخت درمانی ،رفتاردرماني و روان درمانی
بیمار را معالجه مي كنند،و معموال در درمان بیماري هاي روان نژند مانند وسواس ،افسردگي و
اضطراب  .....كه بیمار از آن رنج مي برد و آگاهی به مشکالت خود دارد و درمان را جستجو
میکند؛مداخله می نماید.

ترس از انگ:
علی الرغم تبلیغات از رسانه های ملی و افزایش سطح تحصیالت مردم اما هم چنان ترس از انگ
خوردن و برچسب یکی دیگر از مشکالت این رشته جهت مراجعه به روانشناس است  .اگر هر فردی
سردرد ،قلب درد ویا دندان درد داشته باشد بدون هیچ دغدغه و ترس به متخصصین مربوطه مراجعه
میکند .اما اگر مضطرب ،وسواس یا افسردگی ،اختالل در خواب ،کاهش توجه و  . . ...داشته باشند
ابتدا به فالگیر و دعانویس مراجعه می کنند و در آخرین مرحله شاید مصمم شوند با ترس و دلهره و
پنهان کاری و دور ازچشم مردم به روانشناس مراجعه نماید  .زیرا آگاهی مردم از علم روان شناسی
ضعیف است .
بسیاری از مردم روانشناسی را معادل نصیحت می دانند ،چنین واکنش هایی بسیار از طرف مردم
مشاهده میشود:
«مگر پولت اضافه کرده چرا میخواهی بری پیش روانشناس »،
«مشکلت چیه به من بگو حلش میکنم»،
«مگه دیوانه شدی ؟»

۹

قضاوت و نصیحت دیگران بخشی بز رگی از روابط اجتماعی ما را شکل می دهد؛ جامعه ما خیلی
نصیحت ساالر است البته این موضوع بد نیست ،اما با کار روانشناسی فرق دارد  .افزایش قدمت یک
حرفه در جامعه و تخصصی شدن آن باعث باور عمیق و

آگاهی و مورد توجه قرار می گیرد .در

گذشته آرایشگرها دندان مردم را می کشیدند و یک قصاب شکسته بندی می کرد ویا یک دعا نویس
اختالالت روانپزشکی را درمان می کرد و حالل مشکالت مردم بود لذا با پیشرفت علم ،و تغییر
نیازهای جامعه ،نیاز به راهکارهای جدید بیشتر شد ه است  .امروزه شکل خطا و تاثیر آن در زندگی
انسانها متحول شده و گاهی برای یک اشتباه بهای بسیار سنگینی باید پرداخت  .در نتیجه نیاز به علم
روانشناسی بیشتر از گذشته به چشم می خورد .اما علی الرغم افزایش نیاز مردم عموما روانشناس را
فردی میدانند که به دیگران راهکار ارائه می دهد .درمان با راهکار تفاوت دارد و گاهی مشاوره های
از راه د ور تلویزیون و صدا وسیما این باور را به مردم القا می کند که با این شیوه درمان امکان پذیر
است در صورتی که اینگونه نیست.
تشخیص در روان شناسی بالینی
روان شناسان بالینی از روشهای مختلف برای تشخیص اختالالت استفاده می کنند .از جمله این روشها
مشاهده رفتار بیمار ،مصاحبه کلینیکی ،آزمونهای روانی ،بررسی تاریخچه فردی و … است.
در برخی موارد بر اساس نیاز بیمار جهت تشخیص بیماری از آزمونهای روانشناختی استفاده
میشود ،اما قبل از آزمون ضروری است از خانواده شرح حال گرفته شود ومصاحبه کلینیکی با بیمار
انجام شود ،سپس در صورت

مبهم بودن تشخیص

و جهت ارزیابی دقیق تر

از آزمونهای

روانشناختی استفاده میگردد.

درمان در روان شناسی بالینی
روشهای مختلف درمانی در روان شناسی بالینی وجود دارد که روان شناسان با توجه به رویکرد
نظری که در روان شناسی دارند یکی از آنها بکار می برند .پس از تشخیص در صورتیکه بیمار نیاز
به روان درمانی داشته باشد بر اساس شرح حال و شرایط بیمار تصمیم گیری میشود که چه درمان ی
برای بیمار مناسب است از پروتکل درمانی مورد نیاز استفاده میشود  .که اهم این مدل های درمانی
عبارت است از :شناخت درمانی ،رفتار درمانی ،روانکاوی و …
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روان درمانی یا درمان روانشناختی
روان درمانی یا درمان روانشناختی  :درمان اختالالت روحی ،احساسی ،شخصیتی و رفت اری با
استفاده از روش هایی مانند گفتگو کردن با شخص بیمار ،گوش دادن به حرف های بیمار و راهنمایی
کردن او است  .روان درمانی روشی است که توسط درمانگری آموزش دیده
حرفهای انجام گیرد  .روان درمانگری بر دوپایه

(روانشناس) به شکل

«رابطه» و «ارتباطات» به شکل کالمی و

غیرکالمی استوار است  .رابطهای حرفه ای بین بیمار و درمانگر است که مبتنی بر اصالت ،جدیت،
صمیمیت و آزادی است.
روان درمانی کاربرد آگاهان ٔه روشهای بالینی و «مواضع میان فردی است که از اصول روانشناسی
رایج حاصل شده و هدف آن کمک به درمانگیران است که رفتارها ،شناختها ،هیجانها ،و دیگر
ویژگیهای فردی خود را ،در جهت درمان مطلوب تغییر دهند

 .روان درمانی دارای سبکهای

گوناگونی است به صورت نمونه برای درمان ترس مرضی روان درمانی به «سبک رفتاری» کمک
میگیرد .در درمان اختاللهای شخصیت  ،روان درمانی تحلیلی یا روانکاوانه کاربرد د ارد ( .محمدپور
احمدرضا.)13۸۹
ما در این نوشتار قصد داریم برجسته ترین رویکرد های درمانی را به صورت خالصه ذکر کنیم  .اما
قبل از اینکه رویکردهای مختلف درمان مورد بحث قرار گیرد الزم به نظر می رسد به تاثیر روان
درمانی بر ساختار مغز اشارهای صورت گیرد.
تاثیر روان درمانی بر ساختار مغز:
در تحقیقی که بارساگلینی ( )201۴و همکاران  ۴2مقاله مروری را مبنی بر تاثیر روان درمانی بر
کارکرد مغز را بررسی کرده در این پژوهش مغز بیماران تحت درمان با مغز افراد سالم و گروه
کنترل مقایسه شده اند  .در (جدول  )1به تفکیک اختالالت ،گروه ها ،و روش درمان (رویکردهای
مختلف رواندرمانی) و دارو درمانی (انواع داروهای اعصاب وروان ) و انوع تصویربرداری از مغز
به تفکیک بر اساس سال پژوهش ذکر شده است  .هر چند این تحقیق در نوع خودش اشکاالتی داشته
است از جمله عدم همسان سازی در نوع تصویر برداری مغزی اما نتایج قابل توجه ایی بدست آمد ه
که در جدول  2ذکر شده است.
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لذا یافتهها در جدول  2نشان میدهد درمانهای روانشناختی در هر اختالل بر کارکرد کدام ناحیه مغزی
تاثیر میگذارند .طبق پیشنهاد میشلی )2010( ۸چگونگی تاثیر رواندرمانی بر کارکرد مغز را می توان
از دو راه احتمالی توضیح داد  .یک احتمال این است که درمان نابهنجاریهای کارکردی و ساختاری
۹

مرتبط با یک آسیب شناسی خاص را که پیش از درمان وجود داشته است ،هنجارسازی

میکند.

احتمال دوم این است که درمان ممکن است منجر به تغییرات جبرانی در نواحی ای از مغز شود که
کارکرد آنها قبل از درمان تغییری نداشته است.
هم چنین کندل

10

( )1۹۹۸در آزمایش خود نشان داد یادگیری از طریق تغییر در بیان ژنها باعث

تقویت ارتباطات سیناپسی و نهایتا تغییر در کارکرد سیناپس ها میشودو فرض میکند که روان درمانی
به عنوان نوعی از یادگیری ممکن است تغییرات مشابهی در سیناپسهای مغز داشته باشد و چارچوبی
توصیف میکند که شامل چند اصل است:
.1

همه فرایندهای روانی از ساده تا پیچیده ،که منجر به رفتار میشوند درمغز رخ میدهند

 .این

فرایندها شامل اختالالت روانپزشکی هم هستند ،صرف نظر از علتی که از آن ناشی میشوند.
ن نورونی را تعیین میکنند و از این رو بر

 .2ژنها و پروتئینهای منتج از آنها ارتباطات بی

رفتارتاثیرمیگذارند .بنابراین ،ژنها در ایجاد بیماریهای روانی دخیل هستند.
.3

از آنجا که ژنها از طریق بیان ژن در رفتار نقش دارند ،پس رفتار و عوامل اجتماعی هم از

طریق بازخورد

11

باعث تغییر در بیان ژن میشوند و از این طریق کارکرد سلولهای عصبی را تغییر

میدهند .بنابراین شود " تربیت " نهایتا به شکل " طبیعت " بیان میشود.
.۴

یادگیری از طریق تغییر در بیان ژن ها در الگوی ارتباطات نورونی تغییر ایجاد میکند  .این

تغییرات مسئول شروع و حفظ نابهنجاریهای رفتاری هستند که از وقایع اجتماعی ناشی شده اند.
.۵

تا جایی که رواندرمانی و مشاوره موثر باشد و تغییرات بلندمدتی در رفتار ایجاد کند ،احتماال

باعث یادگیری شده است  .بنابراین رواندرمانی نوعی یادگیری است که در بیان ژن ها تاثیر میگذارد،
قدرت ارتباطات سیناپسی را تغییر میدهد ،و باعث تغییرات ساخ

تاری میشود که الگوی ارتباطات

متقابل بین سلولهای مغز را تغییر میدهد.

8 Mechelli
9 Normalization
10 Kandel
11 Feedback
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اما هدف اصلی روان درمانی تغییرات کارکردی در مغز و بهبود نشانه ای نیست بلکه تغییردر خلق،
اعتقادات و رفتار فرد است  .متخصصان علوم اعصاب نیزتصدیق میکنند که افکار و هیجانها قدرت
کافی دارند که بر مدارهای عصبی و رفتاربرتری جویند و بر نتایج اثر بگذارند

(وینبرگر و

گولدبرگ .)201۴ ،12دوم این که گزارشهای ذهنی 13بیمار و درمانگر یک محور اساسی در ارزیابی
درمان است .لذا از پژوهش های فوق نتیجه میگیریم که ارتباط بین علوم اعصاب و رواندرمانی فواید
زیادی در جهت پیشرفت در حیطه آسیب شناسی و رواندرمانی در اختیار میگذارد:
.1

اولین و مهمترین فایده این ارتباط ،دانش بیشتر در مورد چگونگی تاثیر و مکانیزم عمل روان

درمانی است  .فهم عمیقتر در مورد این که رواندرمانی چگونه کار میکند ،به مشخص کردن بهترین
درمان برای هر اختالل کمک میکند و روشهای علمی در اختیار میگذارد که تشخیص دهیم چه
درمانی برای چه کسی مناسب است.
.2

دومین فایده ،ایجاد رابطه متقابل بین مکانیزمهای عمل روان درمانی و دارودرمانی است که

منجر به درمان بهینه اختالالت روانپزشکی خواهد شد.
.3

فایده دیگر این زمینه تحقیقاتی این است که نشان میدهد محیط چگونه می تواند بر بیان ژن ها

تاثیر بگذارد  .از این منظر ،چنین رویکردی در ایجاد دانش بیشتر در زمینه پیشگیری از بیماریها
کمک کننده خواهد بود .مثال ،گابارد ( )2000بیان میکند که خانواده درمانی میتواند با تغییر در شیوه
برخورد والد ین با فرزندانشان ،بیان ژنهای کودکان را تغییر دهد و از بروز اختالالت جلوگیری کند .
الزم به ذکر است ،این که روان درمانی بر مغز اثر میگذارد به این معنی نیست که به دارو نیازی
نیست یا رواندرمانی میتواند همه عوامل زیستی را تغییر دهد

 .براساس یک مدل ترکیبی ،بعضی

زم ینههای خاص در آسیب شناسی را باید بادارودرمانی و دیگر زمینه

ها را با رواندرمانی هدف

گرفت .یک مثال خوب از این مدل ترکیبی درمان اختالالت شخصیت طبق مدل روانی زیستی
کلونینجر و همکاران ( )1۹۹3است .آنها طبق تحقیقات ژنتیک بیان کردند که تقریبا نیمی از
شخصیت را انو اع مزاج ها

14

تشکیل میدهد که ارثی هستند و خودشان را در اوایل زندگی نشان

میدهند .نیم دیگر شخصیت توسط انواع کاراکترها

15

تعیین میشود که تحت تاثیرعوامل محیطی

همچون تاثیرات خانوادگی ،اجتماعی و شخصی هستند و در طی بزرگسالی پخته می شوند .وجود یا
عدم وجود اختالل شخصیت توسط کاراکتر تعیین می شود ،در حالی که مزاج بر تعیین نوع اختالل
شخصیت و همچنین آمادگی به اختالالت محور یک اثر می گذارند .بنابراین ،مزاج ثابت است و به
12 Weinberger & Goldberg
13 Subjective
14 Temperament
15 Character
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رواندرمانی پاسخ نمی دهد ،در حالی که کاراکتر انعطاف پذیر است و به مداخالت رواندرمانی پاسخ
میدهد .این مدل به درمانگر کمک میکند که در طرح درمانی خود تصمیم بگیرد برای هر کدام از این
موارد از چه نوع درمانی استفاده کند گابارد(.)2 000

جدول  :2مطالعات در مورد اثر روان درمانی بر کارکرد مغز
(گروه
درمان

تاریخ
نوع اختالل

مطالعه

وسواسی اجباری

) تعداد

تحقیق

آزمودنی(

وحشتزدگی

افسردگی

)1

(گروه)2
دارو

روش
تصویربرداری

)تعداد آزمودنی(

باکستروهمکاران

1۹۹2

)۹( CBT

ساکسناوهمکاران

200۹

 )10( CBTفلوکستین

فلوکستین ()۹

PET
PET

ناکاتانی وهمکاران 2003

)31(CBT

فلوکستین

Xe-CT

فریر وهمکاران

2011

)10(CBT

فلوکستین

fMRI

بوتل وهمکاران

2010

فلوکستین

fMRI

کرچر وهمکاران

2013

 )1۴( CBTفلوکستین

fMRI

روانپویشی
()10

برودی و همکاران 2001

IPT

پارکوستین()10

PET

سیگل و همکاران 200۶

)1۴(CBT

پارکوستین

fMRI

200۸

(CBT)1۶

پارکوستین

fMRI

) )12BADTپارکوستین

fMRI

پارکوستین

fMRI

فیو و همکاران
دیچر و همکاران

200۹و
2010

بوچیم و همکاران 2012

روانپویشی
1۴

()1۶

فوبیای خاص

یوشیمورا همکاران 2013

 )23( CBTپارکوستین

fMRI

2003

 )12( CBTپارکوستین

fMRI

استروب همکاران 200۶

CBT

پارکوستین

fMRI

CBT

پارکوستین

fMRI

ویکس و همکاران 2002

CRT

پارکوستین

fMRI

هاوت و همکاران 2010

CRT

پارکوستین

fMRI

کیومار و همکاران 2011

CRT

پارکوستین

fMRI

2011

CRT

پارکوستین

fMRI

)10( BEP

پارکوستین

fMRI

پاکوته وهمکاران

اسکینل و همکاران
اسکیزوفرنی

بور و همکاران

200۹و
200۷

استرس پس ازسانحه لیندور و همکاران 200۸

 ۷ VRETو
روی و همکاران

پارکوستین

2010
۸ PE

جدول  :3تاثیر رواندرمانی بر کارکرد مغز در اختالالت مختلف
اختالل

تغییرات کارکردی مغز

وسواس اجباری

هنجارسازی الگوی فعالیت بخصوص در هستههای دمی

پانیک

سازمان دهی مجدد کارکردی در شبکه شامل نواحی پیشانی

افسردگی

هنجارسازی الگوی فعالیت در مدار پیشانی  -لیمبیک

فوبیای خاص

تضعیف پاسخ مغز در سیستم لیمبیک

استرس پس از آسیب

تاثیر بر نواحی گیجگاهی و پیشانی
1۵

PET

اسکیزوفرنی

هنجارسازی الگوی فعالیت در نواحی قشری -پیشانی

انواع روان درمانی
روان درمانی انواع خاص بسیاری دارد و تقسیم بندیهای مختلفی بر مبناهای مختلف برای آن صورت
گرفته است .از یک تقسیم بندی که طول زمانی روان درمانی مورد توجه بوده روان درمانی را به دو
نوع بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرده اند .در تقسیم بندی دیگری بر حسب تعداد ا فراد شرکت
کننده در روان درمانی دو نوع روان درمانی فردی و روان درمانی گروهی را معرفی کرده

اند.

مهمترین تقسیم بندی بر حسب نوع رویکرد مورد استفاده در طول درمان انجام گرفته است  .در این
دسته روان درمانی مبتنی بر رویکرد روانکاوی ،رفتار درمانی ،شناخت درمانی و روا ن درمانیهای
مبتنی بر روند انسان گرایانه قرار میگیرند.

روانکـاوی (روان تحلیل گری)
زیگموند شلومو فروید یا زیگموند شلومو فروید ( 16زاد ٔه  ۶م ٔه  - 1۸۵۶درگذشت ٔه  23سپتامبر )1۹3۹
عصبشناس اتریشی است که پدر علم روانکاوی شناخته می شود ( .علیرضا طیب (13۷۹ ،به اعتقاد
این مکتب که توسط فروید به وجود آمد ،رشد معیوب شخصیت نتیجه حل ناکافی برخی از مراحل
رشدی است  ( .سید محمدی )13۹3 ،در این مکتب هدف درمان هشیار کردن ناهشیار ،بازسازی
کردن شخصیت ،کمک کردن به درمانجویان در جهت مرور خاطر و تجربیات قدیمی است  .هم چنین
روبرو شدن با تعارضهای سرکوب شده و دستیابی به آگاهی عقالنی و هیجانی است (سید محمدی،
 )13۹3بعالوه روان کاوی در جریان درمان بر تعارض

های درون فردی تمرکز می کند ( .سید

محمدی.)13۸۵ ،
در درمان روانکاوی ،روان کاوان از تکنیک هایی چون تداعی آزاد ،که در آن بیمار سعی می کند هر
چه که به ذهنش می آید را بدون سانسور بازگو کند

(هیبنوتیزم ،تحلیل رویا و  ...استفاده می کنند)

(اتکینسون .)13۹2 ،البته بعدها انتقاداتی به روان کاوی کالسیک فرویدی مطرح شد که این مکتب

16 Sigmund Schlomo Freud

1۶

را به سوی علمی شدن هدایت کرد در روان درمانی روانکاوی غیر کالسیک به جای کارکردن روی
تفکرات خیالی بر مسائل علمی تمرکز میشود (سید محمدی.)13۹3 ،
متأسفانه سوءتفاهم بسیاری در مورد اغلب مفاهیم فرویدی وجود دارد ،از جمله مفهوم

«لیبیدو» که

با شهوت یکی دانسته شده است یعنی «به فروید این طور نسبت می دهند که گویی او همه چیز را بر
اساس سکس می دانستهاست در حالیکه فروید «به جای کلمه عرفانی و شاعرانه عشق ،کلمه تکنیکی
تر و حرفه ای تر «سکسوالیته «را انتخاب کرد  .در حقیقت او بارها اعالم کرده که واژه های عشق،
سکسوالیته erotisme ،و  Erosرا معادل یکدیگر به کار می برد .لیبیدوی فرویدی معنای عشق،
اشتیاق است (کدیور .)13۸1

شناخت درمانی
شناخت درمانی در اوایل دهه شصت میالدی توسط آرون تی بک در دانشگاه پنسلوانیا به عنوان
نوعی روان درمانی برای درمان افسردگی تدوین شد و در جهت حل مشکالت فعلی و اصالح تفکر و
رفتار ناکار آمد بکار رفت (قراچه داغی .)13۹0 ،پس از بررسی ها و پژوهش های فراوان کارایی
این نوع درمان در اختالل افسردگی اساسی،اختالل اضطرابی منتشر ،اختالل پانیک ،اختالل فوبی
اجتماعی ،اختالل سو مصرف مواد ،اختالل خوردن ،مشکالت زوجها تایید شده است و در حال
حاضر تنها راه درمان یا یکی از درما

نهای اختالل وسواسی _اجباری ،اختالل استرس پس از

سانحه ،اختالالت شخصیت و گروههای دیگر به کار میرود .پرسونز ،برنز و پولوف متوجه شدند که
شناخت درمانی برای بیمارانی با سطوح ناکارآمد تحصیالت ،درآمد و با پیشینه های متفاوت کارایی
دارد و می تواند برای معالجه افرا د در تمامی سطوح سنی از پیش دبستانی گرفته تا سالمندان مورد
استفاده قرار می گیرد (محمدی ،کهن زاده .)13۹0 ،شناخت درمانی دارای ضابطه بوده و مشکالت
فرد را در سه حیطه زمانی مورد بررسی قرار می دهد .در شناخت درمانی بیمار به صورت فعال یاد
میگیرد تا افکار ناکارآمد خ ود را شناسایی ،ارزیابی و اصالح کند ،همچنین این نوع درمان بر زمان
حال تاکید دارد و روی مشکل فعلی بیمار تمرکز می کند .هدف آن این است که به افراد کمک کند تا
شناسایی و کنترل روش های منفی یـادگیری را یـاد بگیـرند ،سپس این گرایش را تغـییردهند و به
روش واقعی تری فکر کنند (قراچه داغی.)13۹0 ،

درمان رفتاری
1۷

در تاریخچه رفتار درمانی دو دیدگاه عمده شرطی کردن فعال و شرطی کالسیک پایه و اساس رفتار
درمانی است  .دیدگاه کالسیک بیشتر بر یادگیریهای عاطفی تاکید دارد حال آنکه شرطی سازی فعال
بیشتر بر کاهش رفتار ناپسند و به وجود آو

ردن رفتار های مطلوب است (سیف .)13۹1 ،رفتار

درمانی کاربرد اصول یادگیری برای تغییر رفتار ناسازگار و نامطلوب است  .رفتار درمانگران دقیقا
با این مساله مواجهند:
 که مراجع چگونه فرا گرفته است ،یا فرا میگیرد؟ چه عواملی یادگیری او را تقویت میکنند و تداوم میبخشند؟ چگونه می توان فرایند یادگیری او را تغییر داد ،تا چیزهای بهتری را جایگزینرفتارهای نامطلوب خویش کند؟
هدف اصلی درمان آن است که ارتباطهای نامطلوب میان محرک و پاسخ به نحو مطلوبی تغییر یابند .
انتظار از رفتار درمانی ،در واقع تغییر رفتار نامطلوب است  .درمان ر فتاری برای طیف وسیعی از
اختالالت نتیجه بخش بوده است  .این اختالالت شامل اختالل های اضطرابی ،افسردگی ،جنسی،
اختاللهای رفتاری کودکان ،استرس ها واختالل در روابط زناشویی و

… میشود ( .سید محمدی

)13۸۵

درمان شناختی -رفتاری
رویکرد شناختی -رفتاری به درمان یکی از ر ایج ترین رویکردهای درمانی روانشناسی است  .درمان
شناختی رفتاری مرکب از دو شیوة درمانی مؤثر شناختی و رفتاری ،یک درمان کوتاه مدت است
معموالً کم هزینه تر از سایر گزینه های درمانی است  .درمان رفتاری شناختی بر پایه این تصور کلی
که رفتارها و الگوهای فکری منفی متغیر

تأثیر بسزائی بر عواطف شخصی دارد  .هدف درمان

شناختی رفتاری آموزش کنترل محیط وتمرکز بر مشکالت خاص است  .در خالل دوره درمان ،فرد
یاد می گیرد که چگونه الگوهای فکری مخرّ ب یا مزاحمی که دارای تأثیرات منفی بر روی رفتارش
هستند راشناسایی کند و تغییر دهد  . .درمان شناختی رفتاری برای درمان طیف وسیعی از اختالالت،
از جمله اضطراب ،هراس ها ،افسردگی ،اعتیاد و انواع رفتارهای ناسازگارانه مورد استفاده قرار
گرفته است( .سیدمحمدی )13۸۵
درمان فردی
1۸

آلفرد آدلر مفاهیم روان شناسی فردی را مطرح ساخت  .در درمان فردی ،سالمت روانی شخص به
وسیلة میزان عالقة اجتماعی او سنجیده می شود و هدف از بهداشت روانی ایجاد تعادل اجتماعی در
خانواده وجامعه می باشد .درمان در این نوع درمان ،نوعی فرآیند یادگیری است و در طی آن به
مراجعان آموزش داده می شود تا ادراک ،انگیزه ها و اهداف خود را تغییر دهند  .هدف درمان آن است
که مراجعان به افکار نادرست و اهداف غیر واقعی خود پی برند و اهداف ،مفاهیم و نگرشهای
جدیدی را جایگزین آنها نمایند( .سید محمدی )13۸۵

درمانهای انسان گرایانه
درمان انسانگرایانه توسط کارل راجرز ایجاد شد .هر چند درمانهای انسان گرا دارای انواع گوناگونی
است با این حال همگی بر گرایش طبیعی فرد به رشد و خودشکوفایی تاکید دارند و اختاللهای روان
شناختی را برخاسته از اختالل در فرایند دستیابی به توانمندی های بالقوه شخص ،بر اثر شرایط یا
دخالت کسانی (پدر و مادر ،معلم ،خواهر یا برادر

) میدانند که سعی دارند رشد شخص را به

زمینههایی که خودشان می پسندند هدایت کنند  .هدف درمانگران انسانگرا این است که برای شخص
کشف اندیشهها و هیجانهایش را تسهیل کنند و برای دستیابی به راه حلهای خود به او کمک کنند( .سید
محمدی )13۸۵

گشتالت درمانی
گشتالت درمانی توسط فردریک پرز ایجاد شد  .در این د رمان که نگرش مثبتی به ماهیت انسان دارد،
افراد تشویق به آگاهی یافتن و به کار بردن تمام ظرفیت هیجانی خود می شوند .به نظر میرسد که این
رویکرد ،مخصوصا برای افرادی که نسبتا باز و بی پرده و بیش از حد روشنفکر هستند ،مفید باشد؛
زیرا که بر آزادی های حال مراجع ،نسبت به استبداد گذشته تاکید می -کند .محدودیت عمده گشتالت
درمانی ،دامنه نسبتا محدود تعداد مراجعان است که چنین درمانی برای آنها قابل اجرا است

 .این

محدودیت نشات گرفته از چند عامل زیر است  :نقش مواجهه گر مشاور ،شدت تجربه هیجانی مراجع
در درمان و فلسفه فردگرایی بسیار شدید که به نظر میرسد هر نظام اجتماعی و روش زندگی دیگر
را حقیر میشمارد( .سید محمدی )13۸۵

1۹

درمانهای وجودی
بنیانگذار این درمان "رولو می " میباشد .درمان وجودی عمدتا ً به شناختن دنیای ذهنی درمانجویان
اهمیت می دهند تا به آنها کمک کنند به آگاهی و گزینه های تازه ای برسند  .تمرکز روی شرایط فعلی
درمانجویان است نه بازیابی گذشته خویش.
درمان وجودی از درمانجویان می خواهد روشهای زندگی نکردن به صورت کام

ل و اصیل را

تشخیص داده و به چیزی تبدیل شوند که قابلیت آن را دارند  .هدف درمان این است که به درمانجویان
کمک شود به سمت اصالت پیش بروند و تشخیص دهند چه موقعی خود را فریب می

دهند ( .سید

محمدی )13۸۵

خانواده درمانی
در این نوع درمان آموزش ،پیشگیری و درمان برای کم ک به خانواده ها ،کل خانواده را دربرمی
گیرد .برای حل مشکل خانواده یا یکی از اعضا آن کل سیستم خانواده مورد توجه قرار می

گیرد و

تالش می شود علل بروز و عوامل تشدید کننده مشکل در داخل خانواده و در نوع روابط اعضا با
یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد  .این شیوه از درمان مبتنی بر رویکرد سیستم هاست زمانی می توان
به رفع یک مشکل نائل شد که از نیروی تک تک اعضا استفاده کرد و عوامل تنش زا را مرتفع
ساخت.

زوج درمانی
اغلب درمانگرانی که با زوج ها کار می کنند از اصطالح «زوج درمانی » استفاده می کنند .فرض
روانشناسی که در این حوزه کا ر میکند ،این است که ناراحتی و نگرانی که یک زوج با آن روبه رو
هستند ،چیزی بیش از مشکالت و عالیم شخصی آنهاست  .زوجی که به درمانگر مراجعه کرده اند
ممکن است در مورد فاصله گیری عاطفی ،نزاع بر سر قدرت ،اشکال در ارتباط برقرار کردن،
حسادت ،خیانت و اختالالت جنسی و خشونت شکایت داشته باشند  .درمانگر به زوج کمک می کند که
زندگی مشترک شان را مورد بررسی قرار دهند و تصمیم بگیرند که چه تغییراتی الزم است

 .آنها

سعی می کنند سوء تفاهم های دوجانبه ،انتظارات غیرمعقول ،و تصورات بیان نشده ای را که باعث
تداوم تعارض میان آن دو می شود ،برطرف کنند  .نکتهای که می توان گفت این است که در اغلب
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موارد زوج درمانی و درمان فردی با هم ترکیب می شود .همچنین در صورتی که خشونت خانوادگی
شدیدی وجود داشته باشد ،ممکن است زوجین را به صورت جدا از هم درمان کرد.

سکس تراپی
سکس تزاپی شاخه ای اس خذمات روان شىاختی است که به افزاد و سوج ها کمک می کىذ
عىاملی را که بز رابطه و رضایت جىسی آوها تأثیز گذاشته شىاسایی و درمان کىىذ  .هذف
سکس تزاپی کمک به مزاجعیه در راستای رفع چالش

های جسمی و عاطفی واشی اس

مشکالت جىسی ،و داشته روابط رضایت بخش سواشىیی و جىسی است.
اختالالت جنسی شامل:
 انزال زودرس یا تاخیر در انزال
 اختالل نعوظ
 عدم عالقه جنسی یا تحریک دردناک واژینیسموس و dyspareunia
 عدم اعتماد به نفس جنسی
 دوره نقاهت بعد از تجاوز جنسی
 کاهش میل جنسی
سکس تراپی نیازمند به ارزیابی دقیق معاینه جسمی و روانی کامل است .زیرا اختالل عملکرد جنسی
ممکن است زیر بنای جسمانی پایه ویا روانی داشته باشد .یک مثال روشن اختالل در نعوظ است
که علت آن ممکن است مشکالت گردش خون یا اضطراب باشد

نکته حائز اهمیت در مورد

اختاللهای جنسی آن است که در زوج ها ،مشکل زن یا مرد یک مشکل دوجانبه بوده و در واقع
«مشکل مشترک زوج » محسوب می شود؛ بنابراین اصل مهم و اثربخش در درمان ،همکاری زوج و
حذف فشار بر یکدیگر است که کمک می کند با استفاده از تمرین های مدون ،عملکرد رضایت بخش
جنسی برای زوج حاصل شود.

گروه درمانی
گروه درمانی شکلی از روان درمانی است که در آن ،دو یا بیشتر از دو فرد با یک یا چند درمانگر
یا مشاور کار میکنند .این روش ،روش متداول و جا افتادهای است که در آن ،اعضای گروه میتوانند
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از تجربیات دیگران آگاه شده و از آن ها درس بگیرند .این روش نسبت به روان درمانی فردی ،هم از
نظر هزینه ای با صرفه تر است و هم در برخی موراد اثربخش تر به نظر می رسد .گروه درمانی
معموالً برای کسانی که از بیماری ذهنی یا مشکل رفتاری رنج می برند ،مفید است همچنین ،گاهی
فضایی را برای گردآمدن افرادی که در حال حاضر درگیر مشکل مشابهی هستند و یا در گذشته به
اند ،فراهم می سازد .اعضای گروه می توانند با

مشکل مشابهی گرفتار بوده و اکنون نجات یافته

پشتیبانی عاطفی همدیگر ،رفتارهای تازهای را تجربه کنند.

هیپنوتراپی
هیپنوتیزم به دو بخش خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم و کاربردهای هیپنوتیزم به دو بخش بالیني و
غیر باليني تقسیم میشود  .حیطه بالیني هیپنوتیزم یا هیپنوتراپي بالیني یا درمان هیپنوتیزمی با قدمتي
دیرینه درجهت تشخیص و تکمیل درمان و حتي درمان به كار گرفته شده است

 .طب نوین پزشكي

هنوز در بسیاري از موارد در شناسایي مكانیسم و نحوه درمان بیماریها ناتوان است  .بهره گیري از
توانائيهای شخصي انسان حتي با اینكه هنوز فرایندي ناشناخته دارد بسیار قابل توجه وكارآمد مي
باشد.
هیچگاه نباید از هیپنوتراپي انتظار معجزه داشت هر چند گاهي اوقات نیز بدون اغراق معجزه مي
كند .امروزه كاربردها ي هیپنوتیزم در حیطه پزشكي و دندانپزشكي بسیار گسترده است و ردپاي آن
تقریبا ً در تمام بخشها مانند روانپزشكي ،طب اطفال ،ایمني ،پوست ،سرطان ،رادیولوژي پرستاري،
جراحي و  ...دیده مي شود از طرف دیگر آشنایي و تخصص درمانگر در زمان بكارگیري هیپنوتیزم
بسیار الزم و ضروري میباشد  .كه این روش در كنار دانش روانشناسی میتو انند به عنوان مكملهاي
یكدیگر در جهت سالمت و بهداشت مورد استفاده قرار گیرد.
در بیشتر روشهاي درماني هیپنوتراپي  ,خود هیپنوتیزم جزئي از برنامه درماني است  .استفاده از این
روش در درمانها به منظور افزایش اعتماد به نفس

 ,افزایش امید به درمان  ،سرعت بخشیدن به

بهبودي كنترل اضطراب و كسب آرامش ایجاد سازگاري با بیماري و پذیرش آن و راه بهبود آن،
افزایش كیفیت زندگي بیماران  ،كاهش و تسكین درد و  ...انجام میشود  .همچنین به منظور افزایش
قدرت حافظه و یادگیري ،افزایش قدرت تمركز و مهارتهاي اجتماعي و نیز كسب موفقیتهاي مختلف
در زندگي و ...به طور گسترده در بین افراد جامعه به خصوص دانش آموزان و دانشجویان قابل
استفاده است.
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خطرات و عوارض احتمالي هیپنوتراپي
این درست است که هیپنوتراپی یکي از سالمترین و بي خطر ترین روشهای درمانی است اما نباید با
ساده انگاري از خطرات بالقوه اي که در کاربرد نامتناسب آن وجود دارد غافل باشیم  .اما یک اخطار
بزرگ و حیاتي این است که تنها و تنها خطر واقعي هیپنوتراپي زماني است که آن را یک
هیپنوتیزور غیر ماهر و بي صالحیت انجام دهد.

تعداد جلسات و مدت درمان
هیپنوتراپي در بسیاري از بیماریهاي مزمن هزینه های درماني را كاهش مي دهد زیرا هیپنوتیزم
باعث كاهش طول دوره درمان مي گردد  .مدت جلسات هیپنوتیزمي به عوامل مختلفي بستگي دارد از
جمله نوع بیماري ,خصوصیات هیپنوتیزمي بیمار  ،روشهاي مورد استفاده توسط درمانگر وغیره  .اما
استفاده از هیپنوتیزم کالسیک در درمان ممكن هر جلسه حدودا يك ساعت وقت بگیرد  .اما در برخی
موارد حتما ً الزم نیست فرد به طور كالسیك مراحل ایجاد خلسه را طي كند

 .زیرا در بعضي از
های

موارد بیمار بدون اینكه خودش متوجه شود یا تغییري در وضعیت او ایجاد گردداز پدیده
هیپنوتیزمي استفاده مي شود.

مدلهاي هیپنوتراپي
 .1مدل هیپنوتراپي روان پویایي :حل تعارضات دوران کودکی با روش پسروی سنی
 .2مدل هیپنوتراپي اریکسون  :در این مدل هیچ تالشي براي غلبه بر تعارض
نميشود و هدف آن بیشتر تسکین عالیم است تا ایجاد بینش

هاي ناهشیار

 .اریکسون در گفتگو با ذهن

ناهشیار ،اغلب از روایت هااستعارههاي غیرمستقیم استفاده مي کرد .در واقع ،اغلب به نظر
ميرسید که خود مفهوم "ذهن ناهشیار" براي اریکسون استعاره یا تمثیل بود ه است.
 .3مدل هیپنوتراپي تحولي ـ شناختي :مدل هیپنوتراپي تحولي ـ شناختي کامال در عرصه درماني،
جدید است  .فرض اصلي اش این است که هیپنوتیزم مي تواند بویژه در دستیابي مستقیم و
اصالح کردن شناخت هاي مرکزي که حول مح ور هویت فردي ،خودپنداره و قواعد ضمني
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ناکارآمد دور مي زنند سودمند باشد  .هیپنوتراپیست تحولي – شناختي دو تکلیف اساسي دارد :
شناسایي ساختهاي شناختي مرکزي طرحوارهها و تغییر دادن این ساختها (داود(1۹۹۷ ،
 .۴مدل هیپنوتراپي شناختی رفتاري  :هیپنوتیزم اغلب به عنوان حا لت دگرگون شده هشیاري
تعریف مي شود که از نظر کیفي با حالت عادي هشیاري

(یا بیداري ) متفاوت است .

هیپنوتراپي شناختي -رفتاري فرض میکند که علت بیشتر آشفتگي هاي روانشناختي ،اشکال
منفي خودهیپنوتیزم هستند که در آن افکارمنفي ،بي آنکه نقد شوند و حتي بدون آگاهي
هوشیار ،پذیرفته ميشوند (آراوز.)1۹۸۵ ،
براي مثال ،ممکن است فردي تصاویر ذهني یا افکار تکراري ،پیرامون اشتباه کردن در انجام
مأموریت مهمي در محل کار یا فراموش کردن مالقاتي مهم داشته باشد ،اما به سختي از حضور
نافذشان آگاه باشد ،براي عالج این افکار نخست باید مراجع ر ا از حضور و نفوذ آنها آگاه کرد و بعد
به آنها آموزش داد تا به کمک بازسازي شناختي هیپنوتیزمي ،خودگویي هاي مثبت تر و سازگارانه
تري بسازند (گلدن و همکاران.)1۹۸۷ ،

رواندرمانی التقاطی یا چند وجهی
آرنولد الزاروس در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در سال

1۹32دیده به جهان گشود  .ودر آنجا

بزرگ شد و تحصیل کرد  .درواقع این الزاروس بود که برای اولین بار اصطالح رفتار درمانی را
ابداع کردواز پیشگامان نوع خاصی از التقاط گرایی به نام التقاط گرایی فنی است.
طبق رویکرد چند وجهی ما محصول تاثیر متقابل سپرده ژنتیکی ،تاریخچه یادگیری اجتماعی ،ومحیط
فیزیکی خود هستیم .در رویکرد چند وجهی اختاللهای بالینی ناشی از تداعیهای ادراک شده است نه
شرطی سازی ،الزاروس هفت عامل را شکل دهنده شخصیت انسان دخیل میداند و و درمان بر
اساس همین ۷عامل که عالئم اختصار هفت اصل عبارت است از ) BASIC. I. Dصورت می گیرد.
 .1تداعیها و روابط بین رویدادهای دفاعی
 .2سرمشق گیری و تقلید
 .3فرایندهای ناهشیار
 .۴واکنشهای دفاعی
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 .۵رویدادهای شخصی
 .۶فرا ارتباط ها
 .۷آستانههای جسمانی

اهداف کلی درمان
الزاروس اهداف کلی روش درمانگری چند بعدی را کاهش مشکالت روان شناختی و بهبود پیشرفت
رشد شخصی می داند .مشکالتی که در هر بعد برجسته می گردد می تواند بعنوان هدف درمانگری
مطرح گردد و باید در هر بعد بین درمانگر و مراجع توافق وجود داشته باشد  .درمانگران چند وجهی
به لحاظ فنی بهترین گزینه را انتخاب می کنند اما از نظر تئوری محکم و ثابت قدم هستند.
ویژگیهای التقاط گرایی فنی
اصطالح التقاط گرایی فنی به معنی آن است که درمانگر باید التقاطی باشد یعنی از فنون و روشهای
مختلف استفاده نماید.
سکس تراپی نیازمند به ارزیابی دقیق معاینه جسمی و روانی کامل است .زیرا اختالل عملکرد جنسی
ممکن است زیر بنای جسمانی پایه ویا روانی داشته باشد .یک مثال روشن اختالل در نعوظ است
که علت آن ممکن است مشکالت گردش خون یا اضطراب باشد

نکته حائز اهمیت در مورد

اختاللهای جنسی آن است که در زوج ها ،مشکل زن یا مرد یک مشکل دوجانبه بوده و در واقع
«مشکل مشترک زوج » محسوب می شود؛ بنابراین اصل مهم و اثربخش در درمان ،همکاری زوج و
حذف فشار بر یکدیگر است که کمک می کند با استفاده از تمرین های مدون ،عملکرد رضایت بخش
جنسی برای زوج حاصل شود.

مشاوره قبل از ازدواج
منظور از مشاوره قبل از ازدواج این نیست که در پایان مراجع با یک پاسخ آری و یا نه از طرف
مشاور روبرو شویم  ،در روزهای اولیه ازدواج و در زمان

آشنایی قبل از ازدواج خیلی از نکات

مهم برای شروع یک زندگی مشترک موفق توسط افراد نادیده گرفته می شود  ،که سبب می گردد بعد
از سپری شدن سال های اولیه مشکالت و اختالفات زیادی در بین زوج ها به وجود بیاید
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 .هدف

اصلی مشاوره ازدواج یا مشاوره قبل از ازدواج این است که ما یاد بگیریم که چگونه با مشکالت
زندگی زناشویی روبرو شویم  .در حقیقت مشاوره قبل از ازدواج مانند واکسنی برای پیشگی ری از
طالق و مانع از هم پاشیدن زندگی مشترک می باشد  .از آنجایی که ازدواج مهمترین تصمیم گیری
در زندگی هر فرد می باشد  ،آموزش دیدن برای این تصمیم گیری و یادگیری مهارت های الزم برای
زندگی مشترک ضروری است  .از جمله نکات مهم  ،فهم دقیق این مسأله است که زوجین هر کدام
در یک خانواده با افکار ،فرهنگ  ،عالیق و ....کامال متفاوت از هم بزرگ شده است  .خواه ناخواه
بسیاری ازمعیارها و عالیق زندگی آنها متفاوت است  .بایدآموخت که چگونه با وجود این فرهنگ
ها و عالیق در بین زوجین زندگی مشترک بسیار شادی را ساخت.
هدف از مشاوره قبل از ازدواج :
 -1بررسی آمادگی هریک از زوجین متقاضی ازدواج برای ازدواج
 -2ارزیابی همکف بودن و یا هماهنگی و همسانی زوجین متقاضی ازدواج
-3ارزیابی مهارتهای زندگی مشترک زوجین متقاضی ازدواج
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