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 مقدمه

است. از مشکالتی که داوطلبان در مطالعه  3روانشناسی بالینی مهمترین درس در کنکور ارشد روانشناسی بالینی با ضریب 

این درس با آن مواجه هستند، تعدد منابع و گستردگی مباحث آن است. با اینکه به دلیل ماهیت این درس و پوشش کلیه 

توان با تکیه بر چند منبع این درس دشوار است؛ اما میمه سواالت همباحث روانشناسی، مشخص کردن منبع دقیق برای 

پذیر نیست و از این رو، پاسخ داد. با این حال، مطالعه منابع متعدد برای همه داوطلبان امکان آناصلی به بیشتر سواالت 

وعه روانشناسی بالینی وجود کتابی که به طور خالصه و جامع منابع اصلی این درس را پوشش دهد، ضروری است. در مجم

)ویراست جدید(، روانشناسی بالینی کرامر، روانشناسی  فیرسهای روانشناسی بالینی آموز با استفاده از کتابنشر روان 

های (، و نظریه2و  1، روانشناسی بالینی شاملو، راهنمای سنجش روانی مارنات )جلد (DSM-5بالینی گنجی )آپدیت 

آموز به ایم به این هدف دست یابیم. در جلد اول روانشناس بالینی رواناسکا و نورکراس توانستهدرمانی پروچمشاوره و روان

و  درمانیهای رواندر جلد دوم به مباحث مربوط به نظریهو سنجش بالینی؛ و  روانشناسی بالینی حث مربوط به مبانیمبا

شده ارشد سراسری همراه با بندیمجموعه حاضر همچنین شامل سواالت طبقه ایم.پرداخته های روانشناسی بالینیتخصص

پاسخ تشریحی است. ویژگی خاص نوشتار این کتاب این است که تالش شده است در عین حفظ انسجام مطالب، نکات در 

ع اصلی را ندارند، ای از چشم خواننده دور نماند. کسانی که فرصت مطالعه منابخطوط جداگانه نوشته شود تا هیچ نکته

قبل از مطالعه هر توانند اتکا کنند. داوطلبانی که فرصت مطالعه منبع اصلی دارند، می انند با اطمینان به این مجموعهتومی

 درمانی پروچاسکا و نورکراس را های روانو در جلد دوم کتاب نظریه فیرسکتاب روانشناسی بالینی مبحث در جلد اول 

های بعدی و تکمیل مبحث، از کتاب حاضر استفاده کنند. این مجموعه توسط ، و سپس برای دورهیک بار مطالعه کنند

دکتری روانشناسی تهیه شده است. امیدواریم با استفاده از  2ارشد روانشناسی بالینی و رتبه  6دکتر زینب خجوی، رتبه 

نیاز از نظرات خوانندگان آن نیست، مثل ی بیااین مجموعه بتوانید درصد مطلوبی در این درس کسب کنید. هیچ مجموعه

 همیشه مشتاقانه پذیرای نظرات ارزشمند شما هستیم.

 آموزنشر روان

Ravanamooz.ir 

ravanamooz@yahoo.com 
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 تعریف مداخله روانشناختی ❑

در بافت مداخله روانشناختی شخص است.  تغییر در رفتار، افکار و احساساتمداخله روانشناختی به طور کلی روشی برای ایجاد 

 تواند اهداف مختلفی داشته باشد از جمله:گیرد که میای صورت میرابطه حرفه 

 ای خاص حل مساله -

 پیشگیری از مشکالت  -

 اندبهبود ظرفیت فرد در رسیدگی به رفتار، افکار و احساساتی که اختالل ایجاد کرده -

 افزایش توان شخص برای لذت بردن از زندگی یا بالفعل کردن ظرفیت بالقوه خویش  -

فردی به عمدی روشهای بالینی و مواضع میاندرمانی کاربرد آگاهانه و روان اند:درمانی را اینطور تعریف کردهپروچاسکا و نورکراس روان

ها، و/یا ها، هیجانا، شناختشده است که هدفش این است که به افراد کمک شود تا رفتارهشناختی تثبیتدست آمده از اصول روان 

 دانند، تغییر دهند.ن را مطلوب میدرمان آ کنندگانکه شرکت های شخصی دیگر خود را در مسیریویژگی

 درمانی از چند ویژگی ضروری برخوردار است:قبول روان نگر، تعریف قابلاز دیدگاه یکپارچه

 های بالینی را به صورت نسبتا عینی عملیاتی کند. دیدهپ  -

 طرف باشد. از لحاظ نظری و تا جایی که امکان داشته باشد، از نظر معنایی بی -

 درمانگرانی که عقاید مخالفی دارند باید با آن موافق بوده و آن را تایید کنند. در نهایت نظر عمومی را جلب کند، یعنی روان -

 ها به طور برابر برخورد نماید.طرفانه باشد، یعنی بدون اینکه یکپارچگی هر رویکرد خاصی را فدا کند، با نظریهبی -

 درمانیسایر تعاریف از روان 

کند ای با بیمار برقرار میای حرفهای عمدا رابطهتعریف ولبرگ: شکلی از درمان مشکالت هیجانی که در آن شخص آموزش دیده

گری کند و مایه کننده رفتاری او میانجیهای او را بردارد، جرح و تعدیل کند یا به تعویق بیاندازد، در الگوهای ناراحتتا نشانه

 رشد و تحول مثبت شخصیت وی شود. 

-تر میتر یا سازندهشده روانشناس که هدفش ایجاد تغییر در فردی است که زندگی او را شادمانهریزیتعریف راتر: فعالیت برنامه

 کند یا هر دو. 

دیده و دارای تایید اجتماعی، و و محدود، بین یک شفادهنده آموزششده، دارای بار هیجانی ریزیتعریف فرانک: تعاملی برنامه

های بدنی، ناراحتی و ناتوانی شخص شخصی رنجور است. شفادهنده از طریق ارتباطات نمادین، عمدتا با کلمات و گاهی با فعالیت

گیر کند. همچنین غالبا شامل کمک دهد. ممکن است بستگان و اطرافیان بیمار را نیز در مناسک شفادهی دررنجور را تسکین می

توان آن را به فرصتی برای رشد و ناپذیر از زندگی که میای اجتناببه بیمار است برای پذیرش رنج و تحمل آن به مثابه جنبه

 تحول شخصیت تبدیل کرد. 

 

هادرمانیتعریف و مقایسه روان فصل اول:  
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 درمانیهای رواننظریه ❑

های بالینی را درمانی پدیدهدرمانی است. نظریه روان های تغییرمشناسی روانی، و مکانیزآسیبنظریه، دیدگاه باثباتی درباره رفتار انسان، 

ای از دانش منسجم دهد، و آنها را در مجموعهسازد، این اطالعات را سازمان میکند، مقدار اطالعات مربوط را محدود میتوصیف می

 کند.را هدایت می درمانبرداشت ما اولویت داده و کند که به ادغام می

های نظری در بین روانشناسان بالینی، سه مورد از رایجترین گرایش .روانی استترین گرایش متخصصان بهداشت یکپارچگی رایج

 ( رفتاری و روانپویشی. 3نگر، ( التقاطی/یکپارچه2( شناختی، 1)در ایاالت متحده( به این شکل است: 

 اهداف درمان ❑

 هایشان دارای اهداف مشترکی هستند: ی به رغم تفاوتمداخالت بالین

  کاهش ناراحتی هیجانی:

کند از رنج او بکاهد، گرچه به دنبال از بین بردن کل ناراحتی مراجع کند، درمانگر سعی میوقتی مراجعی با آشفتگی شدید مراجعه می

تقویت قدرت هیجانی مراجع از دهد. روش رایج برای کم کردن ناراحتی مراجع، نیست چون انگیزه تغییر بلندمدت را کاهش می

 است. توانایی ارایه یک جو امن، پر از همکاری و پشتیبانی در ایجاد این رابطه اهمیت دارد.  طریق رابطه درمانی

  ایجاد بینش:

تربیت مجدد برای غلبه بر "ه از آن تحت عنوان در درمان روانکاوی هدف اصلی فروید ایجاد بینش راجع به مشکالت روانی بود ک

تر مند بود ولی اکثر درمانگران تعبیر کلیکرد. هرچند فروید به بینش درباره عوامل ناهشیار عالقهیاد می "های درونیمقاومت

 را در نظر دارند. خودشناسی 

تفسیر این است که مراجع رفتار و افکارش را با دقت زیر رفتار مراجع توسط درمانگر است. هدف  تفسیرپروری، یکی از فنون رایج بینش

 تری کند. های جدید و آگاهانهگیرینظر بگیرد و نتیجه

 درمانی وجود دارد: به طور کلی چند روش تفسیر در روان

دوستم رنجیدم، چنین گوید از ترین نوع تفسیر است )برای مثال بیمار میشود. این روش سادههای بیمار اشاره میبه عواطف و محرک -

 گوید: حرف دوستت تو را عصبانی کرده است(. انتظاری از او نداشتم. درمانگر می

رسد در هر دو موقعیتی که باعث شود )برای مثال: به نظر میشباهت دو موقعیتی که باعث ناراحتی بیمار شده است، آشکار می -

 ناراحتی شما شده، کسی به شما مسلط شده است(

 شود. این روش به تجربه و مهارت نیاز دارد. رابطه حاالت کنونی بیمار با عوامل گذشته مشخص می -

 شود. مشخص می ها بویژه رویاعلل و مفاهیم ناخودآگاه و اهمیت عالیم و سمبل -

قوت قلب مستقیم نشان دهد. ، آرامش دادن و یر را به حداقل برساند و حمایتگردر مورد مراجعان بسیار ناراحت بهتر است درمانگر تفس

 اما برای مراجعانی با ناراحتی کمتر، درمانی مناسبتر است که در آن رابطه رفتار مراجع در جریان درمان با روابط بیرون از درمان تفسیر 

 شود. 
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 تشویق تخلیه هیجانی: 

 کنند: تحقیقات به ارزشمندی مداخالت هیجانی حداقل در پنج حوزه اشاره می

 ای از آنها پیدا کنیم و بتوانیم آنها را به شکل مناسبی ابراز نماییم.قبول یا سازندهتلفیق یا تماس با هیجانات به نحوی که درک قابل -

 های غیرکالمی یا ابراز کردن، تا زمینه رفتار مفید فراهم شود.تشدید برخی هیجانات با روش -

 آورند.که امکان تعدیل هیجانات در جهت مطلوب را فراهم میبازسازی هیجانات از طریق ارائه اطالعات جدیدی  -

 خورده به آنها قابل بررسی مجدد شوند.فراخوانی هیجانات تا افکار و رفتارهای گره -

 کنند.ای که کارکرد مراجع را مخدوش میاصالح مستقیم هیجانات ناسازگارانه -

 ارائه اطالعات جدید:

توانند از شود، که نمونه بارز آن کارکرد جنسی است. در این مواقع درمانگران میمشکالت مراجع میگاهی کمبود اطالعات باعث ایجاد 

 ( biblotherapyدرمانی )طرق مختلف به مراجع اطالعات ارایه کنند، مثل کتاب

  تکالیف خارج از درمان:

دهند. رفتاردرمانگران و درمانگران به مراجعان تکلیف میدرمانگران معموالً برای انتقال تغییرات مثبت حاصل از درمان به دنیای واقعی 

دانند. درمانگران پیرو های جدید میاند چون آن را راه موثری برای تعمیم مهارترفتاری همواره طرفدار تکلیف منزل بوده-شناختی

 دهند. هم تکلیف منزل می فردمدارو حتی درمانگران  سیستمیدرمانگرهای پویایی، روانرویکرد روان

  ایجاد اعتقاد به تغییر، امید و انتظار تغییر:

درمانی، افزایش ایمان، امید و انتظار تغییر در مراجع از مهمترین عناصر بهبود روانی است.  در هر درمان های رایج رواندر همه روش

 ترین عنصر( است. ی مهمپذیر بودن تغییرات مثبت، یک عنصر مهم )و حتی از نظر برخموثری اعتقاد مراجع به امکان

( تغییر عالیم موجود )چون برخی عالیم از جمله 2( برطرف کردن عالیم موجود، 1داند: درمانی را شامل این موارد میشاملو اهداف روان

عالیم  ( متوقف کردن3گیرد(، نبود انگیزه، محکم نبودن شخصیت، و محدودیتهای زمانی و مالی جلوی برطرف کردن کامل عالیم را می

( مداخله در الگوهای نابهنجار رفتار )از 4های مزمن و شدید که قابل معالجه نیستند(، تر شدن بیماریموجود )جهت جلوگیری از وخیم

 ( تقویت رشد و تکامل جنبه های سالم و مثبت شخصیت 5جمله در مسایل خانوادگی، شغلی، اجتماعی، تحصیلی(، 

 درمانهاعوامل مشترک  ❑

رود. ومپولد معتقد است هستند که از حد و مرزهای نظری و درمانی فراتر می ای از عوامل مشترکها در مجموعهدرمانیانواع روانبیشتر 

گردد. برخی دیگر معتقدند عوامل مشترک تاثیر مهمی برمیاین عوامل مشترک دهند، به درمانگری نسبت میبیشتر تاثیراتی که به روان

 شود. رند ولی عوامل اختصاصی مداخالت هم سهم مهمی دارند که با عوامل مشترک توجیه نمیدر تغییر درمانی دا

های کهن شفابخشی درمانی نوعی از روشهای روانروشهمه کند که ، اظهار میسازی و شفابخشیقانعفرانک در اثر خود به نام 

گیرد. فرانک در تعریف متمایز این رویکردها مورد تاکید خاص قرار میهای گرا و رقابتی ویژگیهستند. با این حال در یک جامعه کثرت

درمانی مستلزم طرحی منطقی و مفهومی، یا یک افسانه، است که تبیین موجهی برای مشکالت بیمار کند که رواندرمانی ذکر میروان

دهد تا وقتی آمادگی سک، دلیل موجهی به بیمار میکند. این تبیین یا منابیند و مناسکی برای بازگرداندن تعادل تجویز میتدارک می

 الزم را پیدا کرد، نشانه را رها کند. 
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رابطه درمانی را عامل الزم  اودرمانی مربوط به راجرز است. سازی در مورد عوامل مشترک بین انواع روانترین مفهومقدیمی

  دانست.و کافی برای درمان می

( 1وجود دارد عبارتند از: درباره آنها نظر بیشترین اتفاق که  هادرمانیوجوه اشتراک روان (گرکانویج و نورکراس)نتایج مطالعات طبق 

 کننده.رابطه درمانی تسهیل (2، مراجعانانتظارات مثبت 

، مانند انتظار تغییر و مراجعموجود مربوط به ( عوامل از پیش1بیشترین نوسان در نتیجه درمان به ترتیب به این عوامل مربوط است: 

  روش درمان. ( 3( رابطه درمانی، 2شدت اختالل، 

اند. طبق بندی کردهها را فهرستلمبرت و واوگلز بر اساس یک فرایند متوالی که با نتیجه مثبت درمان رابطه دارد، عوامل مشترک درمان

  شود.کند که به عوامل کنشی منتهی میمیعوامل حمایتی زمینه را برای عوامل یادگیری فراهم این فرایند، 

 عوامل مربوط به رابطه درمانی عوامل حمایتی:  (1

تخلیه هیجانی، همانندسازی با درمانگر، کاهش انزوا، رابطه مثبت، اطمینان خاطر مجدد، رهایی از تنش، ساختار، اتحاد درمانی، مشارکت 

 ام گذاشتن و همدلی، پذیرا بودن و خلوص درمانگر، اعتمادفعال درمانگر و مراجع، تخصص درمانگر، گرم بودن و احتر

 های مراجعان تغییر در باورها و نگرشعوامل یادگیری:  (2

، تغییر انتظار درباره تاثیرگذاری درمان، یادگیری شناختی، تجربه هیجانی اصالحی، کند و های مشکلتوصیه، تجربه عاطفی، جذب تجربه

 استدالل منطقیکاو چهارچوب مرجع درونی، بازخورد، بینش، 

 تغییرات رفتاری در نتیجه درمان عوامل کنشی: (3

-آور، الگوبرداری، تمرین، واقعیتهای تسلطتالشها، خطر کردن، تنظیم رفتاری، تسلط شناختی، تشویق برای روبه رو شدن با ترس

 )دقت نظر( آزمایی، تجربه موفق، تدقیق

 رابطه و اتحاد درمانی: ▪

نظر را در رابطه با عوامل مشترک درمان دارند، برقرار کردن اتحاد درمانی درمانگران بیشترین اتفاقای که روانزمینهتنها 

 . نیرومند است

همتای رابطه اذعان دارند. رابطه درمانی همواره دانند، اما تقریبا همه آنها به اهمیت بیعامل شفابخش اصلی نمیهمه درمانگران رابطه را 

به علت رابطه نتیجه  درصد 12حداقل ها، درمانیدرمانی بوده است؛ و در انواع روانکننده اصلی موفقیت روانیکی از عوامل تعیین

 درمانی است.

درک متقابل ب( شکل گرفته بین درمانگر و مراجع )مثل اعتماد و عالقه(،  پیوندهای هیجانی( لفا ن ابعاد است:اتحاد درمانی شامل ای

اتحاد درمانی یعنی رابطه و پیوند بنابراین، نچه قرار است حاصل شود )اهداف(. از کاری که قرار است انجام شود )تکالیف( و آ و مشترک

 درمانگر و مراجع و توافق نظر آنها بر سر تکالیف و اهداف. 

گذاری نقشی )تالش فردی ( سرمایه1آید که طرفین سه عنصر را وارد صحنه کنند: اورلینسکی و هاوارد نشان دادند اتحاد وقتی پدید می

مشغولی طرفین با آسایش ( تایید متقابل )میزان دل3 ،ان هم موج بودن طرفین(( تشدید همدالنه )میز2 ،هر یک از طرفین در درمان(

 .یکدیگر(
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 توان در یک پیوستار دانست: را مینقش اتحاد درمانی در رویکردهای مختلف 

 نبودند. یل و درمانگر اهمیت چندانی قا مراجعبرای رابطه بین های رفتاری رادیکال قرار دارند که در یک انتهای پیوستار، درمان

گیرد و آن را برای تغییر در نظر می الزم و کافیدر انتهای دیگر پیوستار، درمان فردمدار راجرز قرار دارد که رابطه درمانی را فرایند 

  اصالت، توجه مثبت نامشروط، همدلی. داند. او معتقد بود رابطه درمانی مثبت شامل این موارد است: عامل اصلی شفا می

کند و آن را عنصر بسیار مهمی در ایجاد رابطه درمانی نقش بزرگی بازی می گرا )که راجرز یکی از آنهاست(برای درمانگران انسان

 بینند.تغییرات سودمند می

نند، داروی درمان میبرای پیش الزم شرطپیشرفتاری قرار دارند که رابطه را -پیوستار، برخی مکاتب مثل درمانهای شناختیدر وسط 

 شود. تر تغییر رفتار ارائه میدانند که در آن فنون اختصاصیدانند. آنها اتحاد درمانی را بافتی میولی آن را شرط کافی درمان نمی

آنها رابطه بین درمانگر و . دانندرا عنصر اصلی درمان نمیولی خود رابطه  اهمیت زیادی قائلنددرمانی پویشی برای اتحاد روان درمانگران

فردی بیمار( را به رفتار میانمحتوای درمان )رابطه، گیرند که باید در درمان بررسی شود. در نظر می منبع محتواییبیمار را به صورت 

 گیرند.در نظر می بافتی برای فنونرفتاری مشابه است چون هر دو رابطه را -نظر روانکاوان و درمانگران شناختی آورد.اتاق مشاوره می

 سازی/ تسلط:قابلیت ▪

تواند راه تاثیرگذاری و درمانی میهای رواننوان یک انسان است. همه ویژگیتر و موثرتر کردن مراجع به ع ها قابلهدف بیشتر درمان

کنند که بیمار چیزهای جدیدی یاد بگیرد و طرز فکر ها مشخصا شرایطی فراهم میبیشتر در فرد را فراهم کند، اما برخی درمانرضایت 

 باشد.     نوعی یادگیریتواند غلطش را اصالح کند. بنابراین درمان می

 در ارتقای عملکرد فرد تاکید دارد. از نظر او اشخاص با احساس تسلط  (self-efficacyخودکارآمدی )بر اهمیت احساس  بندورا

 احتمال دارد که عملکرد موثر داشته باشند. بیشتر )اعتماد به نفس، انتظار عملکرد خوب از خود، داشتن احساس خوب به خود( 

 عوامل غیراختصاصی: ▪

ا عبارتند از: اعتماد، انتظار و امید مراجع به بهبود، تشویق باورهای عوامل غیراختصاصی رابطه دارد که از جمله آنهبرخی  درمان موفق با

 مراجع توسط درمانگر و اطمینان خاطر دادن به او در جهت بهبودی.

( توصیف شده است )ایمان Edifice complex) عقده ساختمان با اصطالحبعنوان یک عامل مشترک درمان  مراجع انتظار مثبت

 بیمار به خود موسسه، دری که در انتهای این میعادگاه قرار دارد، اطمینان به درمانگر و درمان(. 

)در تحقیقات  شودنامیده می اثر هاورتونبه اوست که  توجه خاص درمانگربه دلیل  مراجععوامل مشترک، تغییر رفتار  ازیکی 

ها صرفا به این خاطر که مورد بررسی قرار داشتند و توجه خاصی بر تولید کارخانه، معلوم شد که آزمودنی هاوتورن درباره تاثیر نورپردازی

 شد، بازدهی خود را افزایش دادند(به آنها می

بررسی جامع تحقیقات متعدد درباره ( بدانیم. placeboنما )درمانی را صرفا درمانتوانیم روانبا وجود تاثیر عوامل غیراختصاصی نمی

درمانی روانگروه گواه.  نما،درمانی، درمانروان به ترتیب از این قرار است: موفقیت درمان بندیرتبه نشان داده است که نتیجه درمان 

 دوبرابر درمانهای غیراختصاصی یا دارونما که بر ایجاد انتظار مثبت متکی هستند، تاثیر دارد. 

-شود. انتظارات مراجع میشرط مهم برای ادامه یافتن درمان در نظر گرفته میپیشیند اصلی تغییر باشد، مثبت به جای اینکه فرآانتظار 

 تواند فنون اختصاصی به کار رفته در درمان را موثرتر کند و موفقیت فنون نیز انتظارات مراجع برای بهبود را افزایش خواهد داد.
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 )کاتارسیس(: یشیا پاال تخلیه هیجانات ▪

 گرچه  هاست. عمق و شدت آن به ماهیت و شدت مساله و مرحله موردنظر درمان بستگی دارد.تخلیه هیجانات بخش حیاتی اکثر درمان

 شود مراجع بیشتر روی هیجانات کنترل پیدا کند.و سعی می دانندثل کنترل خشم( تخلیه هیجانی را کار دستی نمیبرخی از درمانها )م

 :کاهش اضطراب/ تخلیه تنش ▪

درمانی از جمله رابطه و برای بررسی علل مشکالت بیمار باید ابتدا اضطراب ناشی از مشکالت او را کم کنیم. شرایط اصلی روان

 دهد. می شخصوصیات درمانگر میزان اضطراب را کاه

 رد. این داروها در اجرای درمان موقت استفاده ک وقتی اضطراب بیش از حد باال باشد، باید از داروهای ضداضطراب بعنوان راه حل

کنند چون هدف آن افزایش اضطراب در مواجهه با برخی محرکها جهت خوگیری ای خلل ایجاد میهای مواجههروانشناختی مثال درمان

 با آنهاست. 

 متغیرهای درمانی اختصاصی ❑

 متغیرهای مربوط به مراجع ▪

 میزان ناراحتی:

گرچه  کند که کمترین نیاز را به آن دارد.کلی در روانشناسی بالینی این است که درمان بیشتر به کسی کمک میگیری یک نتیجه

تناقض نتایج  .برخی برعکسن با بهبود بیشتر رابطه دارد و اند فشار روانی آغازیبرخی نشان دادههای مشابهی ندارند و مطالعات یافته

 ر عوامل است.دهنده اهمیت در نظر گرفتن ساینشان

آگهی در بیماری خوب شوند. از نظر آنها پیشتراکس و کرکهوف بین احساس ناراحتی بیمار و ناراحتی و رفتار آشکار او تمایز قایل می

 است که به رغم ناراحتی و اضطراب، کارکرد رفتاری خوبی داشته باشد. 

شکل است، بیمارانی که ناراحتی اندک یا شدیدی دارند از ای منحنیاند که رابطه بهبود و ناراحتی آغازین رابطهمیلر و گراس نشان داده

 گیرند. می تریبیمارانی که ناراحتی متوسطی دارند، نتیجه ضعیف

 هوش:

های پیچیده ها و تداعینگری باال نیاز دارند، ممکن است بر استعارههای قبلی و بینش و درونهایی که به گفتگوی زیاد، بیان تجربهدرمان

 ها به سطوح باالی هوش نیاز دارند. بنابراین این درمانمتکی باشد و 

رویکردهای اصالح رفتار روی انواع افراد  اند.اند اجرا شدهغالبا روی افرادی که توانایی عقالنی زیادی نداشته های رفتاریدرمان

قابل اجرا هستند مخصوصا وقتی هدف ایجاد تغییرات رفتاری خاص باشد، نه ایجاد بینش. برای کودکان، نوجوانان یا مواردی که شخص 

 شود. کرد استفاده میخواهان تغییر رفتاری است از این روی

 سن:

پذیرتر هستند و انعطاف تری برای درمان هستند که چند علت برای آن ذکر شده است:اگر همه چیز برابر باشد، جوانان گزینه مناسب

ها نسبت به رفتار منفی آن -کنندچون به دوران کودکی نزدیکترند بهتر بین رویدادها رابطه برقرار می -کنندکمتر روی حرفشان اصرار می

 .سالمندان کمتر تقویت شده است
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آگهی ضعیفتر رسد بین سن و موفقیت درمان در جوانان رابطه وجود داشته باشد. گرچه، شواهد از پیشطبق شواهد به نظر نمی

مدت برای وتاهرفتاری، رفتاری، و روانپویشی ک-های شناختیدهند، اما این یافته ضعیف است. طبق تحقیقات، درمانسالمندان خبر می

اند. به طور کلی، نباید سن را به تنهایی در نظر گرفت و خصوصیات سالمندان مبتال به اختالالت اضطرابی و افسردگی اثربخش بوده

 اختصاصی هر  فرد باید در نظر گرفته شوند.

 انگیزش:

اما نتایج تحقیقات در این زمینه متفاوت است. نبود گوید که انگیزش مراجع، شرط الزم برای تغییر مثبت است؛ هر چند عقل عرفی می

 گیری انگیزش باشد. شناختی در دشوار بودن تعریف و اندازهتواند به دلیل مشکالت روشهای قطعی مییافته

درمان یوکن و برمن، که مبالغ پرداختی مراجعان را شاخص انگیزش در نظر گرفتند، به این نتیجه رسیدند که بین انگیزش و نتیجه 

 ای وجود ندارد.رابطه

 باز و راحت بودن:

اند: همکاری در برابر مقاومت، باز بودن در برابر دفاع درمانی مهم بودهدو متغیر مرتبط با مراجع همیشه در تحقیق راجع به نتیجه روان

 کردن. 

آگهی را به طور شهودی متعلق به بیمارانی پیش کند. بیشتر درمانگران بهترینباز و راحت بودن، بیمار را برای درمان شدن مناسبتر می

 درمانی باور دارند و خوشبین هستند.دانند که به سودمندی روانمی

 جنسیت:

. با این حال جنسیت درمانی رابطه معناداری داشته باشدشناختی مراجع با نتیجه روانتحقیقات نشان نداده است که جنسیت زیست

 درمانگر مونث راحتتر هستند. ت برای مثال زنان قربانی تجاوز با رواندرمانگر در برخی موارد مهم اس

های جنسیتی پرداخته است. تمرکز این درمانی فمینیستی و آگاهیبه ادغام روان (GATدرمان با آگاهی جنسیتی )نوعی درمان به نام 

درمان فمینیستی، معتقد است مشکالت زنان محصول های جنسیتی خاص برای رفع مشکالت زنان و مردان است. درمان بر کشف تجربه

وضعیت اجتماعی است و علت اصلی ناراحتی آنها ضعف تشکیالت روانشناسی به علت ظلم وارد آمده بر زنان است. آنها بر برابری درمانگر 

 های درمانگر و مراجع، و انعقاد قراردادهای مشخص تاکید دارند. و بیمار، قبول ارزش

 

 و طبقه اجتماعی: نژاد، قومیت

رسند. اما از نظر بنکس، وقتی درمانگر و بیمار های قومی به نتایج درمانی متفاوتی مینشان نداده است که اقلیت یتحقیقات به طور قطع

ها و تجربه هم نژاد باشند، تفاهم و خودکاوی بیشتری صورت خواهد گرفت. برخی دیگر نیز در مورد طبقه اجتماعی، پیشینه، ارزش

 های متعارف شوند.  تر جایگزین درمانکنند فنون حمایتیو پیشنهاد می را کردهگیری نتیجه همین

اند که وجود تفاوت ؛ اما برخی نشان دادهبا نتایج درمانی رابطه وجود داشته باشد تحقیقات نشان نداده است که بین طبقه اجتماعی

 شود. درمانگر باعث کاهش تمایل بیمار به ماندن در درمان میهای بیمار و معنادار بین طبقه اجتماعی یا ارزش

 اند: هایی را برای آنها ارایه کردهاقتصادی پایین نیست، درمان -تی مناسب بیماران با وضع اجتماعیهای سنبرخی با تاکید بر اینکه درمان

های رفتاری تاکید فقرا که به الگوبرداری، نقش بازی کردن و روشدرمانی روان -)هایتلر(  درمانی بیانی برای بیماران طبقات پایینروان

 )گولدستداین( دارد
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ها به طور موثر کار کند. همچنین هنگام کار با روانشناس بالینی باید حساسیت فرهنگی داشته باشد تا بتواند با اعضای سایر فرهنگ

 نامیده شده است.  فرهنگیگیری نقشاقلیت قومی به نوعی همدلی شناختی برسد که 

 واکنش درمانگر به بیمار:

دهد بیماران جذابتر یا بیمارانی که درمانگر با آنها خصوصیات شخصیتی بیمار ممکن است بر درمانگر اثر بگذارد. برخی شواهد نشان می

 گیرند. کند، نتیجه بهتری از درمان میبهتر ارتباط برقرار می

های جوان، خوش سر و زبان، باهوش، و موفق گرفته نامیده است که از سرواژه YAVISسندرم یمار آرمانی را اسکوفیلد، باور درمانگر به ب

 شده است.

 درمانگرمتغیرهای مربوط به  ▪

تحلیل فروید از تاثیر شخصیت روانکاوان در فرایند روانکاوی آگاه بود و برای جلوگیری از این تاثیر پیشنهاد کرد که روانکاوان گهگاه 

شوند. راجرز نیز خصوصیاتی مثل پذیرش و گرم بودن درمانگر را شالوده درمان دانست. گرچه فروید به جنبه منفی و راجرز به جنبه 

 ساز بررسی تاثیر متغیرهای مربوط به درمانگر در فرایند درمان شدند. مثبت تاکید کرد، اما هر دو زمینه

-سازی و بازبینی خود، مهارتهای کلی مثل ارتباط، رابطهن خیلی به هم شبیه هستند. مهارتخالف تفاوت رویکردشادرمانگران برروان

 شوند که هر درمانگری با هر رویکردی به آنها نیاز دارد. های بزرگ یا کالن نامیده می

و مهارت درمانگر مربوط ( مشکالت قابلیتی: مشکالت موقت که به دانش 1شود: مهمترین مشکالت درمانگران به سه دسته تقسیم می

( مشکالت وضعیتی: مشکالتی که 3( مشکالت شخصیتی: به خصوصیات شخصیتی درمانگر و تاثیر آن روی درمان مربوط است، 2است، 

 شود. از خصوصیات مراجع یا وضعیت درمان ایجاد می

 سن، جنس و قومیت:

میت درمانگر ربطی به نتیجه درمان ندارد. گرچه از نظر آنها این نتایج مرورهای بویتلر و همکاران نشان داده است که سن، جنس و قو

 شناختی داشته است و درمانگران باید به این مسایل حساس باشند. مطالعات ایرادات روش

 شخصیت:

درمانهای رفتاری و کند. با شهرت پیدا کردن شخصیت درمانگر نیروی بالقوه مهمی است اما نتیجه درمان را ترکیبی از عوامل تعیین می

تاکید آنها بر فنون و ساز و کارهای مکانیکی، تحقیق در این حوزه کاهش یافت. در میان صفات درمانگران که بیشتر روی آنها تحقیق 

 اندیشی، محل کنترل و سبک پردازش شناختی بیشتر از همه بررسی شده است.گری/جزمشده است، سلطه

گری درمانگر نتیجه درمان، به صفات مراجع و نوع درمان بستگی دارد. برای مثال، باال بودن سطح سلطهتاثیرگذاری صفات درمانگر در 

گری آنها کم است، بر شود که درمانگر و مراجع شباهت فرهنگی دارند ولی درمانگرانی که سلطهدر مواردی به نتیجه بهتر منتهی می

 رهنگ نباشند. گذارند که با او هم فمراجعانی تاثیر بیشتری می

 همدلی، گرمی و خلوص:

 مندی آنها به مردم و تعهدشان به بیمار است. کند، عالقهاز نظر سونسون، عامل اصلی که درمانگر موفق و ناموفق را از هم جدا می

اید توسط درمانگر بخش هستند که بکارل راجرز، همدلی، گرم بودن و خلوص، شروط الزم و کافی برای تغییر درمان فردمدارطبق درمان 

 شوند )راجرز به نقش مراجع در ایجاد این شروط تاکید نداشت(. فراهم 
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برای نتیجه  شروط الزم و نه کافیتحقیقات نشان داده است که فرضیه راجرز پشتوانه متوسطی دارد. همدلی، گرمی و خلوص از جمله 

 اند. پذیر و آموختنی قلمداد شدهآموزشهای این سه کیفیت بعنوان مهارتخوب درمان هستند. همچنین، 

توان آنها را شاخص کیفیت اتحاد درمانی می ، وهم هست رابطه درمانی ویژگیهای درمانگر است بلکه این سه کیفیت، نه تنها از ویژگی

 در نظر گرفت. طبیعت و قدرت رابطه درمانگر و بیمار سهم معنادار ولی متوسطی در نتیجه مثبت درمان دارد. 

 بهزیستی هیجانی:

های مهم درمانگران است. آنها باید بتوانند عینی و دقیق به پذیر زندگی خود، از ویژگیهای آسیبخودآگاهی درمانگر و شناخت حیطه

های شخصیتی خود غرق نشوند. گاهی درمانگر برای حل مشکالت هیجانی خود باید درمان شود اما درباره بیمار نگاه کنند و در پویایی

 نظر وجود دارد. درمانگر موثرتر عمل کند، اختالف اینکه آیا درمان لزوما باعث خواهد شد که

 ای:تجربه و هویت حرفه

دهد که بین تجربه درمانگر و نتیجه مثبت درمان رابطه وجود داشته باشد. چند مطالعه نشان داده که نتایج درمان شواهد نشان نمی

 دیده و حتی بهتر از آنهاست. درمانگران آموزشاند به خوبی رواندرمانی دیدهآموزش روانها که ایتوسط پیراحرفه

شواهدی وجود ندارد که نشان دهد یک حرفه، درمانگران بهتری دارد )برای مثال روانپزشکان در برابر روانشناسان(. در نظرسنجی مجله 

 ر یک سطح رضایت داشتند. مراجعان از انواع متخصصان سالمت روان د نیز سالمت روان

 خودافشایی درمانگر: 

افشایی درمانگر قاعده مشخص و قطعی وجود در مورد خوداست.  در میان گذاشتن مسائل خصوصی خود با مراجعمنظور از خودافشایی، 

شناسان پیرو مخالف هستند اما روانندارد و به درمانگر و گرایش نظری او بستگی دارد. روانکاوان سنتی با خودافشایی درمانگر به شدت 

ن دانند. برخی از درمانگراجایز می کم راخودافشایی  طرفی کامل را غیرممکن دانسته و، عینیت و بیپویاییرویکردهای جدید روان

 کاری نشانگر عدم خلوص درمانگر است.دهند زیرا به نظر آنها پنهانخودافشایی زیاد را ترجیح میگرا انسان

 کنیم:در مورد متغیرهای مراجع و درمانگر که پشتوانه تجربی ندارند اشاره می اساسهای بیمفروضهبه برخی  ،تدر نهای

 گیرندتری میبیماران پیرتر نتایج ضعیف 

 گیرند )نتایج ضد و نقیض است( فقط بیماران بسیار باانگیزه نتیجه خوب می 

 گیرندبیماران مونث، نتیجه بهتری می 

 گیرندهای قومی همیشه نتیجه بدتری میاقلیت 

 گیرندبیمارانی که پایگاه اجتماعی اقتصادی باالتری دارند، نتیجه بهتری می 

 گیرنددرمانگرهای پیرتر نتایج بهتری می 

 گیرند )نتایج ضد و نقیض است(درمانگران مونث نتایج بهتری می 

  شودنتایج بهتری ختم میهم قوم بودن درمانگران و بیماران به 

 گیرند )نتایج ضد و نقیض است(اند نتایج بهتری میدرمانگرانی که خودشان درمان شده 

 گیرند )نتایج ضد و نقیض است(تر، نتایج بهتری میدرمانگران با تجربه 
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 سیر مداخله بالینی ❑

 به این شکل است: از نظر هوکانسون سیر کلی مداخله

 آغازین:تماس 

-تواند ارایه کند. این مرحله مهم میکند و چه کمکی میقبل از هر اقدامی باید برای فرد توضیح داد که درمانگاه در مجموع چه کار می

شود: تواند موجب تغییر نگرش بیمار و جلب همکاری او شود. پس از بحث درباره دالیل رجوع بیمار، درباره این موضوعات صحبت می

ها، چه کسانی به اطالعات دسترسی خواهند داشت، مشکالت پزشکی چگونه ه کسانی هستند و چه صالحیتی دارند، هزینهمتخصصان چ

 حل خواهد شد، آیا الزم است مراجع ارجاع داده شود، و غیره. 

 سنجش:

گیرد عبارت مشکل مراجع، گرایش متخصصان و سایر عوامل بستگی دارد. آنچه در مرحله سنجش صورت می ماهیتروش سنجش به 

ثبت رفتار و افکار و احساسات توسط روانی، مصاحبه با وابستگان، های گیری است؛ آزمونحالاست از: مصاحبه پذیرش که شبیه شرح

  .م؛ مشاوره با مددکار اجتماعی یا مشاور شغلی در صورت مشکالت اقتصادیشناختی یا پزشکی در صورت لزوخود مراجع؛ معاینه عصب

-بندی اولیه برای درمان ایجاد میگیرد، و یک مفهوممیشکل یک ساخت جامع از مشکالت مراجع شوند، اطالعات ادغام و یکپارچه می

 د. نکنتغییر میبنا بر آن اهداف و فنون درمان  و مراجعبندی با پیشرفت درمان، مفهوماما سنجش یک فرایند مستمر است؛  شود.

 اهداف درمان:

شود. این شود و قراردادی بین مراجع و درمانگر بسته میهای سنجش، در مذاکره با مراجع اهداف تعیین میپس از یکپارچه شدن داده

های این قرارداد های مراجع است. ویژگیان و مسئولیتها، شکل کلی درمقرارداد شامل اهداف درمان، طول درمان، تعداد جلسات، هزینه

 تواند به مرور تغییر کند. می

گزینی و تعیین سیر درمان به چند جلسه گفتگو نیاز دارد تا کودک درگیر درمان شود، اعتماد او جلب در زمینه درمان کودکان، هدف

 شود، و پدر و مادر نیز با انتظارات از درمان آشنا شوند.

مدیریت بحران، تغییر رفتار، تجربه هیجانی اصالحی، بینش و تغییر.  کند:بندی میسون اهداف درمان را به این شکل طبقههوکان

 است.  افزایش سازگاری روانی اجتماعی و باال بردن رضایت زندگیدرمانی روان کلی هدف

 اهداف درمان از نظر هوکانسون

 روش درمانی نمونه مشکل هدف

ریزی های تکانشی، بروندوره روانپریشی، کنشآغاز  مدیریت بحران

 انفجاری 

درمان حمایتی، مشاوره اضطراری در 

 بیمارستان، مداخله در بحران در اجتماع

 رفتاردرمانی، فنون خودگردانی سازو رفتارهای قدیمی مشکلعادات  تغییر رفتار

فردی های میانی از تجربهزندگی ناسازگارانه ناشروش  تجربه هیجانی اصالحی

 منفی مستمر

 رابطه درمانی

-تواند توضیح قانعکه مراجع نمی هاییها یا ناراحتینشانه بینش و تغییر

 ای برای آن بیابد. کننده

، تحلیل فردمدارروانکاوانه، درمان درمان 

 و غیرهدرمانی، وجودی، گشتالت
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 اجرای درمان:

درمانگر پس از تعیین اهداف آغازین، درباره شکل درمان تصمیم خواهد گرفت. باید مراجع در جریان آنچه در فرایند درمان رخ خواهد 

 داد قرار بگیرد و رضایت او جلب شود. 

 اتمام، ارزیابی و پیگیری:

باید  کشد.کند، بحث اتمام درمان را به تدریج پیش میتواند مشکالتش را به تنهایی رفع شود که مراجع میوقتی درمانگر متقاعد می

تواند ماهها پس از اتمام درمان برای مرور جلسات تقویتی میبیان و به آنها رسیدگی شود.  در این زمینه های مراجعاحساسات و نگرش

 پیشرفت، رسیدگی به مشکالت جدید و تحکیم فواید درمان برگزار شود. 

، مراجعگیری یا کنارهتواند داشته باشد. به این نوع اتمام، فرسایش شود که دالیل مختلفی میل ناقص تمام میدرمانی به شکگاهی روان

 گویند.نابهنگام میپایان پیش از موعد یا 

 درمانیدرجات روان ❑

 درمانی به شرح زیر ذکر شده است:در کتاب شاملو درجات روان

 راهنمایی:

درمانی است و هدف آن برطرف کردن مشکل روانی محدود و حاد فرد است. روانشناس به عمق نوع روانترین ترین و سادهکوتاه

شود. قصد فقط این است که بیمار تصمیمی بگیرد یا با مشکالت بهتر سازگار شود. بیشتر برای افرادی خصوصیات روانی بیمار وارد نمی 

 بر اثر تغییرات غیرمنتظره ایجاد شده است. اند و مشکل فعلی مناسب است که افراد سازگاری بوده

 درمانی تقویتی یا حمایتی:روان

شود، درباره چگونگی پیدایش بیماری نیز صحبت تر از راهنمایی است؛ در عین آنکه بیمار به بیان مشکالت خود تشویق میکمی عمیق

 وقعیتی آرام و مطمئن. درمانی فرصتی است برای خودشناسی و اصالح خصوصیات خود در مشود. روانمی

اهداف آن عبارتند از: تقویت قدرتهای دفاعی موجود، ایجاد و گسترش مکانیزمهای محکمتر و مفیدتر برای برقراری تسلط بیشتر بر خود 

 و محیط، بازگشت به وضع متعادل 

ریزی عاطفی، شده، برونشار و تهدید حساباز جمله این روشها عبارتند از: مشاوره و راهنمایی، تغییر محیط، اطمینان و تشویق دادن، ف

 های جسمی برای کاهش تنشدرمانی، بعضی فعالیتزدایی، تلقین با هیپنوتیزم، بعضی از انواع گروهحساسیت

 بازآموزی روانی:

تحکیم و اهداف آن عبارتند از: کوشش عمدی برای سازگاری بهتر با شرایط زندگی، تغییر اهداف فردی که قابل دسترسی نیستند، 

 های فرد با ایجاد بینش و بصیرت یا بدون آن.  تقویت استعدادها و توانایی

-درمانی مستقیم، مشاورهمداری، رواندرمانی، مراجعدرمانی، مصاحبهدرمانی، نگرشفتاردرمانی، ارتباطها عبارتند از: راز جمله این روش

-درمانی، زوج درمانی، درمان سایکوبیولوژیک، سایکودراما، درمانبازآموزی گروهی، خانوادهدرمانی، مددکاری درمانی، استدالل درمانی، 

 درمانی و ذن بودائیسم، شناخت درمانیهای فلسفی مثل هستی
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 درمانی عمیق یا بازسازی روانی:روان

یرات وسیع و عمیق در ساختار شخصیت، اهداف آن عبارتند از: ایجاد بینش و بصیرت به تعارضات ناخودآگاه به همراه تالش برای تغی

 رشد و تکامل شخصیت با ایجاد راههای جدید سازگاری با مشکالت

درمانی، هیپوآنالیز، نارکوتراپی، از جمله این روشهای درمانی عبارتند از: روانکاوی کالسیک و درمانهای روانپویشی، روش تعاملی، هستی

 درمانی، هنردرمانی، موسیقی درمانیبازی

 ریزی درمانیرویکردهای برنامه ❑ 

 ریزی درمانی برشمرده است: ماکوور سه رویکرد را در مورد برنامه

 مدار:مدار یا نظریهرویکرد درمانگرمدار / گرایش (1

  .کندگیرد و از آن در مورد تمام مراجعان استفاده میدرمانی را یاد میدر این رویکرد درمانگر یک گرایش نظری اساسی در روان

 مدار: رویکرد تشخیص (2

کند برای هر تشخیص در این رویکرد درمان به تشخیص بستگی دارد نه به گرایش درمانگر. این رویکرد به تقلید از پزشکی سعی می

 موثرترین درمان را پیدا کند. 

 مدار:رویکرد نتیجه (3

وامل مربوط به مراجع، درمانگر و محیط. این رویکرد جزو دهد، از جمله ع این رویکرد تمام عوامل موثر بر نتیجه درمان را مبنا قرار می

 شود. محسوب می چندوجهیهای درمان

اطالعات گوناگونی درباره مراجع جمع کنند. رویکرد او با  ،عنوان کرده است که روانشناسان بالینی باید هنگام طراحی مداخله الزاروس

(، A(، عواطف )Bسنجش رفتارها )بر اساس چند عامل طراحی کنند:  کند درمان راشناسان را تشویق میروان BASIC-IDنام 

 . (D(، ضرورت مصرف دارو )Iفردی )(، روابط میانCها )(، شناختI(، تصورات ذهنی )Sهای حسی )تجربه

 پردازیم.  ادامه به آن میاست که در  از بویتلر و کالرکین( STSدرمان نظامدار )انتخاب مدار، درمان چندوجهی نتیجه دیگر یک مصداق 

 (:STSانتخاب درمان نظامدار )

 اند:مرتبط ساخته ی درمانیهابویتلر و کالرکین شش بعد را در مورد بیماران شناسایی کرده و آنها را به انواع تصمیم

از دارو  ،محدودیت نسبی درمان )بستری کردن یا درمان سرپایی( این موضوعات است:شامل  :مشکل یا جدی بودن مسئلهشدت   -

 اهداف فوری  ،استفاده شود یا نه، شدت درمان )طول مدت و فراوانی دفعات(

 . یا کاهش داده شود دهد که آیا سطح برانگیختگی باید افزایشبه متخصص بالینی رهنمود می :درماندگی انگیزشی -

های مزمن و درونی یا به حوزه متمرکز شود وابسته به محیطو  های خاص، مجزا،به نشانه باید آیا درمان پیچیدگی مشکل:  -

 . هاتعارض

 تدابیر درمانی تا چه اندازه باید به شیوه مستقیم اعمال شود. :مراجعسطح مقاومت  -

 . مدار درونییر بینشیا به تغی معطوف باشد آیا تدابیر درمانی بیشتر باید به تغییر رفتارهای خارجی :سبک کنار آمدن -

  قرار دارد.در آن  مراجعبراساس مرحله تغییری که  انطباق دادن درمانمرحله حل مساله یا مرحله تغییر:  -
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 شدت مشکل )جدی بودن مساله(:  (1

سازد. این امر ممکن فردی را مختل میهای اجتماعی، شغلی و میانتوانایی وی در موقعیت منظور این است که مشکل بیمار تا چه اندازه

 ها ارتباط مستقیم داشته باشد. در کنار آمدن، نیرومندی ایگو، سطح بینش و مزمن بودن نشانه مراجعاست با توانایی 

ویژه روابط خانوادگی یا تأمین شغلی حمایت محیطی، به مناسبیک متغیر مهم در تعیین شدت مشکل، برخورداری شخص از سطوح 

 است. 

های سمت اگر مقیاس .است MMPI هایمقیاسبرافراشتگی عمومی در  ،سنجی سودمند در مورد شدت مشکلهای روانیکی از نشانه

 دارد.  برافراشته باشند، احتمال شدت مشکل وجود رانویا، اسکیزوفرنیا، هیپومانیا(راست نیمرخ روانی )پا

دهنده نشان ممکن است و پذیری بودهنشانه تحریک (د سردردمانن)بدنی  هایشکایتهای روانپزشکی وابسته به وجود شدت نشانه

 آگهی ضعیف باشد. پیش

 ترین روش خواهد بود. اجتماعی مناسب-های روانیدر مورد سطح پایین شدت مشکل، به احتمال زیاد اقدام

 درماندگی انگیزشی: (2

-گر میگشتگی یا افسردگی جلوهو در وهله اول به صورت اضطراب شدید، گم به درجه تجربه ذهنی مشکل از سوی مراجع بستگی دارد 

 شود.

حافظه،  های شناختی مانند بهبوده پیشرفتانگیزد و برا برای تغییر برمی مراجعسودمند است زیرا سطح متوسط درماندگی ذهنی 

 انجامد. سرعت عملکرد و کارآیی هوش باالتر می

خودانگیخته، های قراری حرکتی، برانگیختگی هیجانی زیاد، تمرکز ضعیف، لرزش صدا، نشانه : بیعبارتند از درماندگی شدید هاینشانگر

 های شدید.نفس زدن، گوش به زنگ بودن، عاطفه تهییج شده، احساسنفس

گذاری هیجانی کم، سطح پایین انرژی، افت عاطفی، کندی یافته، سرمایه: فعالیت حرکتی کاهشعبارتند از نشانگرهای درماندگی پایین

 ها.در گفتار، بیان کالمی ناموزون، فقدان نشانه

کامالً  ،است در صورتی که درماندگی انگیزشی یک پدیده درونی و ذهنی ،نشانگرهای عینی اختالل مربوط استشدت مشکل به 

های درمانی آن نسبت به شدت مشکل بسیار محدود است توان آن را با رویدادهای محیطی کنترل کرد. ضرورتتغییرپذیر است و می

 داده شود یا کاهش. ختگی باید افزایش شود که آیا برانگیزیرا فقط به این پرسش مربوط می

 های درماندگیمقیاسهستند و  به درماندگی ذهنی حساس MMPIدر )ضعف روانی(  ۷و )افسردگی(  F ،2های مقیاس

 شوند. یده مینام

 یابد. هیستری( برافراشته باشند انگیزه تغییر کاهش مییا  3و  L ،Kهای مربوط به انکار، مقاومت و دفاعی بودن )اگر مقیاس

دهنده نشان ،آگهی بیماری ضعیف استهای آسیب روانی، برافراشته باشند، پیشپایین و دیگر مقیاس)ضعف روانی(  7 اگر مقیاس

 ناپذیر بودن آن است. اعتنایی به مشکل خود یا تسلیم در برابر اجتناببی

 کامالً باال باشد، هدف فوری آن است که سطح اضطراب کاهش داده شود. انگیزشی )ذهنی(اگر درماندگی 
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 پیچیدگی مشکل:  (3

 خیر. گی شخص است که ممکن است منجر به اختالل شوند یا ساز در زندبیشتر مربوط به روابط فرد با دیگران و الگوهای موضوعی زمینه

 یابند و درونی هستند، برخالف شدت مشکل. گسترش می در ابعاد مختلف ،گیرندمسائل پیچیده احتماالً با الگوهای شخصیتی در

 سطح مقاومت:  (4

درمانی مستقیم هایروش؛ و برای مراجعانی با مقاومت پایین رهبرحمایتی و خود، رهنمودهای بیروش مقاوم مراجعانبرای 

 .شودمؤثر واقع می مثل فنون رفتاریدار و ساخت

را  تهای مخالفممکن است سبک MMPIدر  هیپوکندری و پارانوییا() 6و  1های و مقیاس Kو  Lهای های باال در مقیاسنمره

 نشان دهند. 

 شونده است. دهنده و تسلیمنشانگر سبک پاسخ ،MCMIدر های وابستگی و هیستریایی قیاسبرافراشتگی در م

 کنار آمدن: سبک  (5

های بدنی برای رسیدن به نفع ثانوی، سرزنش دیگران، : فرافکنی، بدگمانی، شکوهعبارتند از های افراد دارای سبک بیرونی کردنمکانیسم

 پرتی به دلیل تحریک، اغوا کردن دیگران. نشده، حواس برابر ناکامی، پرخاشگری اجتماعی ناشکیبایی در

سازی مشکالت، انزوای اجتماعی، رانی، واکنش وارونه، کمینه: توجیه عقلی، واپسعبارتند از های افراد با سبک درونی کردنمکانیسم

 خودکار.های مرتبط با نظام عصبی جسمانی کردن نشانه

 )انحراف اجتماعی، پارانوییا، هیپومانی( ۹، 6، 4 هایعبارتند از: مقیاس MMPIهای بیرونی کردن در مقیاس

 گرایی اجتماعی()افسردگی، ضعف روانی، درون ۰، ۷، 2 های عبارتند از: مقیاس MMPIدر  های درونی کردنمقیاس

و  دهندفنون خاص ایجاد مهارت، بهتر پاسخ میو مدار، های درمان رفتاری، نشانهبه مداخله با سبک درونی کردن مراجعان

 دهی آنان به فنون افزایش خودآگاهی و ایجاد بینش، کم است. پاسخ

تصویر ذهنی  :مانند دهندبه فنون افزایش بینش و خودآگاهی هیجانی، بهتر جواب می ی کردنبیرونافراد دارای سبک 

 های انتقال، تفسیر مقاومت، کار دو صندلی.تفسیر واکنش ،درمانیکتابشده، آموزش مستقیم، تفسیر خواب، هدایت

  تغییر بیمار: حلهمر (6

  د باید مراحل تغییر بیمار را بدانیم. این مراحل عبارتند از:شون، صرف نظر از درمانی که اجرا میاز نظر پروچاسکا و همکارا

مراجع هیچ قصدی برای تغییر رفتار خود در آینده نزدیک ندارد و معموال بخاطر فشارهای بیرونی مراجعه کرده است. قبل از تفکر:  .1

 درصد مراجعان در این مرحله هستند.  60تا  50

 درصد مراجعان در این مرحله هستند.  40تا  30داند مشکل دارد ولی هنوز تالشی برای تغییر نکرده است. میتفکر:  .2

 خواهد در آینده نزدیک تغییر کند. می آمادگی: .3

 .درصد مراجعان در این مرحله هستند 20تا  10دهد. رفتارهای غیرانطباقی یا هیجانات و محیط خود را تغییر میاقدام:  .4

 .حاصل از مرحله اقدام را بیشتر کند وی برگشت یا عود را بگیرد و منافعکند جلی میسعتداوم:  .5

  کند.تغییرات الزم را ایجاد کرده و خطر برگشت یا عود او را تهدید نمیاتمام:  .6
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 بندی فرایند تغییر دو فایده دارد:مفهوم

درمان برای مراجعی که هنوز آماده تغییر در زندگی خود نیست، اهداف درمان باید بر اساس سنجش مرحله تغییر صورت گیرد. هدف  -

 شود. شامل هدایت او از مرحله قبل از تفکر به مراحل بعدی است. در مرحله اقدام، ارکان فعال درمان، اجرایی و تاثیرگذار می

کند. برای مثال در مرحله باید از مداخالتی استفاده کرد که با فرایندهای آن مرحله هماهنگ است یا آن را تکمیل می در هر مرحله، -

 قبل از تفکر، باید آگاهی مراجع از مشکالت ناشی از رفتارش افزایش یابد و به فواید درمان و تغییر اشاره شود. 

 گیری از درمانمشکالت مراجعان و بهره ❑

تر باشد ت اضطرابی شایعترین اختالالت هستند، پس از آن اختالالت خلقی، کنترل تکانه، و سومصرف مواد. هر چه اختالل جدیاختالال

 شود. اگر اختالل درمان نشود، احتماال تکرار خواهد شد. سالگی ظاهر می 14شود و تا زودتر شروع می

اجتماعی پایینتر شایعتر است. -های اقتصادیها و گروهیری درمان در بین اقلیتروند. عدم پیگبسیاری از بیماران به دنبال درمان نمی

 کرده، سفیدپوست، زن، مطلقه یا جداشده، دارای بیمه، و بیکار احتمال مراجعه بیشتری دارند. افراد میانسال، تحصیل

 مفهوم عمق مساله از سلیگمن ❑

از نظر او عمق مساله  تغییرپذیری شرایط و رفتارها مطرح کرده است.سلیگمن مفهوم عمق مساله را برای تشریح میزان 

بستگی دارد به اینکه: مشکل چقدر زیستی و فطری است، رد کردن اعتقاد نهفته در پس آن چقدر دشوار است، اعتقاد پس مشکل چقدر 

 دهد.قدرتمند است، چقدر عمومیت دارد و حقایق دنیا را توضیح می

تغییر عمیق است چون از لحاظ زیستی ریشه در دوران جنینی دارد، تقریبا یک مشکل احتماال غیرقابل از جنسیت برای مثال، نارضایتی

 افکند. غیرقابل رد کردن است، و بر کل زندگی سایه می

 بینید. زیر می تغییر ارایه کرد که درتغییر تا غیرقابلسلیگمن لیستی از مشکالت قابل

 

 قابلیت تغییر مشکل

 قابل عالج  اختالل وحشتزدگی 

 تقریبا قابل عالج  فوبی خاص 

 پذیر تا حد زیاد تسکین بدکاری جنسی 

های باز،  ، ترس از مکاناجتماعی شدید ترس

 افسردگی

 پذیر در حد متوسط تسکین

 پذیردر حد متوسط/خفیف تسکین ، عصبانیت، اضطراب روزمرهعملی-وسواس فکری

 پذیر خفیف تسکیندر حد  اعتیاد به الکل 

 فقط تغییر موقتی اضافه وزن

 فقط تغییر ناچیز  اختالل استرس پس از سانحه 
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 درمانیاثربخشی و تاثیرگذاری روان ❑

 را متمایز کنیم.  اثربخشی درمان و تاثیرگذاری درمانکند؛ باید دو مساله درمانی کمک میبرای پاسخ به این سوال که آیا روان

 (:efficacyاثربخشی درمان )

شود )گروه آزمایش(، در مقایسه با فردی که منظور از اثربخشی درمان این است که وقتی فردی معمولی در کارآزمایی بالینی درمان می

 اش کاسته شود. شود )گروه کنترل(، در حد معناداری از ناکارییدرمان نمی

است که از طریق کنترل بیماران، استاندارد کردن درمان و گمارش  اعتبار درونیخشی درمان، اولویت با های بررسی اثربدر پژوهش

 آید. تصادفی به دست می

درمانی به هر کسی کمک خواهد کرد، بلکه در کند. اما معنایش این نیست که رواندرمانگری حمایت میشواهد تجربی از اثربخشی روان

 یابند. روند قدری تسکین میدنبال درمان میحد میانگین کسانی که 

 (:effectivenessتاثیرگذاری درمان )

 منظور از تاثیرگذاری درمان، این است که مراجع گزارش کند درمان از لحاظ بالینی نفع معناداری برای او داشته است. 

ها به درمان در درمان اجراشده است. این پژوهشو معرف بودن  اعتبار بیرونیهای بررسی تاثیرگذاری درمان، تاکید بر در پژوهش

 دنیای واقعی شباهت بیشتری دارند، گاهی گروه گواه یا گمارش تصادفی دارند و گاهی ندارند. 

-های یک نظرسنجی بزرگ در مجله سالمت روان از مراجعه درمانی صورت گرفته است. یافتهمطالعات کمی درباره تاثیرگذاری روان

 درمانی نشان داده است که:نکنندگان به روا

دهندگان قدری بهبود ایجاد کرده بود. کسانی که پیش از درمان، بدترین حال را داشتند بیشترین بهبود را  درمانی در بیشتر پاسخروان -

 گزارش کردند.

اجتماعی اختصاص داشت. ظاهرا همه اظهارنظرهای مثبت درباره مفیدترین متخصصان عمدتا به روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران  -

 آنها به یک اندازه موثر بودند حتی وقتی شدت و نوع مشکل روانشناختی کنترل شد.

 دادند.درمانی و دارودرمانی شده بودند، بهبود نشان میدرمانی شده بودند، به اندازه کسانی که رواندهندگانی که فقط روانپاسخ -

 ا بهبود بیشتر رابطه داشت. تر )جلسات بیشتر( بدرمان طوالنی -

 شواهدبنیاد و اقدام درمان  ❑

شده تغییر مهم و های کنترلشود که در کارآزمایی(: به مداخالتی اطالق میevidence based treatment) درمان شواهدبنیاد

نشان  های اثربخشیپژوهشآن در  کنند. بنابراین درمانی شواهدبنیاد است که اثرات مثبتمعناداری در مراجعان و بیماران ایجاد می

 داده شده باشد. 

شود که هایی میتر است و شامل تمامی درمانای کلی(: مقولهevidence based practice)بنیاد شواهد یا اقدام درمانگری

 کنند. این منابع عبارتند از:)نه فقط کارآزمایی بالینی( از آنها حمایت میمنابع مختلف 

 شواهد علمی )درمان شواهدبنیاد(،  -

 تخصص روانشناس بالینی،  -

 نیازها، خصوصیات، ارزشها، و ترجیحات شخص بیمار -
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در کتاب کرامر، اقدام شواهدبنیاد اینطور تعریف شده است: ادغام بهترین تحقیقات موجود در تخصص بالینی در چهارچوب خصوصیات، 

ناختی موثر و ارتقای سالمت عمومی از طریق کاربرد آن دسته از اصول سنجش روانی، شفرهنگ و سالیق بیمار. هدف آن اقدام روان

 هایی است که پشتوانه تجربی دارند.، رابطه درمانی و مداخلهیتدوین مورد

شده دارد یا های بهداشتی بوده است تا نشان دهند که درمانشان اثرهای ثابتکنندگان مراقبتدرمانگری شواهدبنیاد مورد عالقه تامین

 گیری علمی عوامل موثر بر آن، دشوار است. مقاومت کرده و معتقدند درمان یک هنر است که تعریف و اندازه آنای در برابر عده. خیر

 های شواهدبنیاد که پشتوانه علمی الزم را دارند، ارایه کرده است )قبال نام آن را هایی را برای درمانجامعه روانشناسی بالینی مالک

( 2شده، ثابت(1شوند: بندی میها رویکردهای درمانی به این شکل طبقههای با پشتوانه تجربی گذاشته بودند(. طبق این مالکدرمان

 ( امکان دارد اثربخش باشد.4( آزمایشی، 3احتماال اثربخش، 

 های شواهدبنیاد بیان شده است: چند نتیجه درباره لیست درمان

 رفتاری دارند -یماهیت شناخت بیشتر آنها -

 مدت هستندسازی متناسب با مشکل متمرکز بوده و نسبتا کوتاهروی مهارت -

اجبار عملی بزرگساالن فقط -دهد(، اختالل وسواس فکریل فقط به یک یا دو درمان پاسخ مییک اختال یعنیاختصاصی بودن ) درباره -

 مواجهه به عالوه پیشگیری از پاسخ.  شود: درمانبا یک مداخله به شکل موثری درمان می

مدت های پویشی کوتاهفردی و درماندرمانی، درمان میانفتاری، شناختر-وت روانشناختی، مثل درمان شناختیهای متفادرمانبا  -

 .توانیم افسردگی را درمان کنیممی

هایی وجود ولی درمان شده ندارندثابتمصرف کوکائین، وابستگی به مواد افیونی و اختالل دوقطبی، درمان ءبرخی اختالالت مثل سو -

 بخش هستند.ارد که احتماال در مورد آنها اثرد

فعالی یا بیشسازی کودکان و نوجوانان )مثل اختالل کمبود توجه/اختالالت بیرونی برای و احتماال اثربخش شدهثابتهای درمان -

در حالی بود توجه/بیش فعالی(، اختالل کم در  آموزش رفتاری والدین)مثل  دارند ای مربوط به والدین یا خانوادهختالل سلوک( مولفها

 بوط به والدین یا خانواده ندارند. ای مرسازی )مثل افسردگی و اضطراب( مولفههای اختالالت درونیکه درمان

های بالینی اند به محیطشده موثر بودههای کنترلهایی که در محیطشواهدبنیاد این است که آیا درمانهای ترین انتقاد به درمانمهم

تر هستند؛ اما هنوز دهند برخی رویکردهای درمانی از برخی دیگر اثربخشهای شواهدبنیاد نشان میقابل تعمیم هستند. همچنین، درمان

 ها موثرترند.ها و بافتاد، تشخیصها برای کدام افرمشخص نیست که کدام درمان

 درمانیپژوهش در روان ❑

رنجورها از درمان نشدن آنها موثرتر نیست. او در مرورهای بعدی درمانی برای روانآیزنک در گزارش معروف خود اعالم کرد که روان

ین گزارش گیریم. اهمیت انتایج بهتری میاش را در مورد اثربخشی درمان سنتی تکرار کرد، گرچه مدعی شد از رفتاردرمانی بینیپیش

 درمانی بود. بلکه در افزایش تحقیقات در حیطه روان تی زیادی داشت،شناخچون ایرادات روشآیزنک در نتایج آن نبود، 

 و چگونهچه درمانی توسط چه درمانگری درمورد چه مشکلی و تحت چه شرایطی "گوردون پاول این سوال معروف را مطرح کرد که: 

کزدین، سؤال پاول را به فهرستی از اهداف تحقیق درباره نتیجه درمان تبدیل کرد که عبارت بودند از: تعیین . "بیشترین تاثیر را دارد؟

 اند.های درمان که مسبب تغییرات بودههای مختلف، سنجش آن دسته از مؤلفهتاثیرگذاری یک درمان، مقایسه اثربخشی درمان

شود و سنجش کارکرد درمانی از گروه آزمایشی )درمان( و گروه گواه )عدم درمان( استفاده میمطالعات بررسی اثربخشی روانمعموال در 

پس از اتمام  : درمان بیماران بهگروه گواه فهرست انتظار( 1های مختلفی دارد: شود. گروه گواه شکلبیمار در دو گروه مقایسه می
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های منظم دارند ولی درمان فعال و : بیماران با روانشناس بالینی مالقاتوه گواه صرفا تحت توجهگر( 2شود. مطالعه موکول می

 شود.مشخصی روی آنها اجرا نمی

 شود:میبندی تحقیقات انجام شده درباره نتیجه درمان از چند رویکرد استفاده در خالصه

گیری قطعی ایج مثبت و منفی داشته است نتیجهاینکه هر مطالعه نتدرباره سنتی در این رویکرد : رویکرد روایی یا خانه امتیازات -

 شمارند. و منفی را میکنند و سپس تعداد نتایج مثبت می

 د. نشوو با روش آماری ادغام و ترکیب میآوری ت گرفته درباره یک موضوع خاص جمعدر این رویکرد، تمام مطالعات صور فراتحلیل: -

 مراجعانسنجی نظرسنجی یا رضایت -

 مطالعه دانشگاه تمپل: 

 رنجور بود. نتایج نشان داد:مدت، و فهرست انتظار در بیماران رواناین مطالعه شامل مقایسه رفتاردرمانی، درمان روانپویشی کوتاه

 های درمان روانپویشی و رفتاردرمانی بیشتر از فهرست انتظار بود. هر سه گروه بهبود یافتند اما بهبود در گروه  -

 بسته به مالک موردنظر، تغییر در گروه رفتاردرمانی و روانپویشی متفاوت بود، اما به طور کلی روند کمی به نفع رفتاردرمانی بود. -

تواند تغییر را شتاب بخشد نه اینکه درمان میدهد درمان در مقایسه با عدم تداوم بهبود در هر سه گروه وجود داشت که نشان می -

 تغییر را بیشتر کند. 

کرد. گرفتند ولی میزان ناراحتی برای رفتاردرمانگران فرقی نمیشان کمتر بود بهتر نتیجه میکاوان با بیمارانی که شدت ناراحتیروان -

 کنند. رفتاردرمانگران در انتخاب فنون، التقاطی عمل می تر است وتر است شاید چون منعطفدهد رفتاردرمانی چندمنظورهاین نشان می

 فراتحلیل اسمیت و گالس: 

( را اینطور تعریف کردند: میانگین ESدرمانی پرداخته است. آنها در تحلیل خود، اندازه تاثیر )این فراتحلیل به مرور تاثیرگذاری روان

 ای مربوطه تقسیم بر انحراف معیار گروه گواه.های نتیجهشده و گواه در اندازهکنندگان درماناختالف نمرات شرکت

از کسی که  درصد 8۰. معنایش این است که حال یک آدم معمولی پس از درمان انحراف معیار بود 0.85طور متوسط  اندازه تاثیر به

هیجانی بوده  -های غیر از درمان عقالنیدرمانیبیشترین میانگین اندازه تاثیر برای شناختدرمان نشده است، بهتر است. 

 است. 

 ها:سایر یافته

ت بالینی این بهبود بخشند. اما مقدار یا اهمیها را در حد معناداری بهبود می، شادمانی و سازگاری زوجدرمانیزوج اشکالتقریبا تمام 

 کنند.میمشکل پیدا  زوجین دوبارهماند یا پس از چندسال ها تحت فشار میمعموال دلسردکننده است؛ یا رابطه

های دار هستند. نکته دیگر آنکه درماناز بیشترین حمایت تجربی برخور درمانی رفتاری و ساختاریخانوادهدرمانی، در بین انواع خانواده

 شوند.کمتر موثر واقع می های محرومخانوادگی در مورد خانواده

 کشیدن موثرتر است. اضطراب، افسردگی و سوءمصرف خفیف و مشکالتی مثل سیگاردرمانی برای مشکالتی مثل کتاب

تالالت اضطرابی و افسردگی، اخ برایاست. ولی از تک تک آنها بهتر  موارد برخیو در  کامال مفید استدرمانی ترکیب داروها با روان

بیشتر و این اختالالت از دارودرمانی  درمانی درتاثیر روانکنند؛ و ها بهبود ایجاد نمیای مرکب خیلی بیش از تک تک درمانهدرمان

 ماندگارتر است.
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درمانی برای درمانی حمایتی برای اسکیزوفرنی و گروه. گروهدرمانی از موثر بودن کلی درمان انفرادی کمتر استموثر بودن کلی گروه

 افسردگی حمایت تجربی دارند.

 ی:فرایندپژوه

 شود. دهد پرداخته میدر فرایندپژوهی، به رویدادهای خاصی که در فرایند درمان، یعنی در سیر تعامل درمانگر و بیمار، رخ می

های درمانگر یا تاثیر مطالعات آنها شامل مواردی مثل مقدار خودانگیختگی حرفپیروان راجرز، پیشگام فرایندپژوهشی بودند. 

  پذیری مراجع برای پیشرفت در هر جلسه بود.های درمانگر بر مسئولیتبازگوییسازی و روشن

اند که بین فرایند درمان و نتیجه درمان رابطه اساسی برداری یا ضبط صوتی جلسات درمان، نشان دادهفرایندپژوهان با استفاده از فیلم

گذاری مراجع و درمانگر برای هم، میزان ارتباط آنها )میزان سرمایه پیوند درمانبخشترین رابطه بین وجود دارد. در این مطالعات، قوی

 با هم و میزان تایید یکدیگر( و نتیجه درمان بوده است. 

 نظر از نوع درمان تکرار شده است، عبارتند از:که صرف ینتایج

 قابلیت درمانگر و رعایت پروتوکل درمان توسط او با نتیجه مثبت رابطه دارد. -

 و تفکر مراجعان و فرایند هیجانی جلسات، با نتیجه مثبت رابطه دارد. میزان تامل -

 راهنمایی و توصیه درمانگران در مجموع به نتیجه درمان ربطی ندارد و حمایت و تشویق مراجع با نتیجه درمان رابطه سازواری ندارد.  -

 با نتیجه درمان رابطه مثبت دارد.میزان همکاری مراجع و همچنین میزان ابراز عاطفه مثبت مراجع در یک جلسه  -

 روندهای اخیر ❑

درمانی درمانی موثر است؛ بلکه به دنبال این هستند که کدام روانمحققان معاصر دیگر به دنبال پاسخ به این سوال نیستند که آیا روان

بویژه وقتی مواجهه از فنون آن رفتاری -برای کدام تشخیص مناسبتر است. برای مثال تحقیقات نشان داده است که: درمان شناختی

باشد، بهترین درمان اختالالت اضطرابی است. درمان مرکب و دارودرمانی برای اختالل بیش فعالی/کمبود توجه بهتر از فقط رفتاردرمانی 

 است. 

تهیه  "لعمل درماندستورا"شود های بیمه، از روانشناسان خواسته میشده و شرکتهای مراقبت مدیریتامروزه به دلیل فشار شرکت

 شود. کنند. در دستورالعمل درمان، برای هر مشکل یا اختالل روانشناختی، مداخله خاصی توصیه می

مئن شوند که درمانی ارایه شد تا مطابتدا توسط پژوهشگران روان . این راهنماهاشودتاکید می های راهنماداردرماناستفاده از  امروزه بر

شود. انتقاداتی که به این راهنماها وارد است این است که قضاوت در تحقیق روی همه بیماران اجرا می واحدپروتوکل درمانی یک 

 گیرد. کند، برای بیمارانی با اختالالت همزمان مناسب نیست، و تاثیرات درمانگر در نتیجه درمان را نادیده میروانشناس را متزلزل می

 گوید:دار میویلسون در طرفداری از درمان راهنما

 بینی بالینی را بهبود بخشد.تواند قضاوت و پیشدرمان راهنمادار می -

توان به ترتیب یا های معمول ضعیفتر است. میهایی وجود ندارد که نشان دهد درمان راهنمادار برای مشکالت همزمان از درمانداده -

 همزمان این درمانها را روی مشکالت همزمان اجرا کرد.

های ردیف اول جواب کنند که به درمانشوند چون به شناسایی بیمارانی کمک میهای راهنمادار موجب نوآوری بالینی میدرمان -

 شوند.دهند و باعث اصالح پروتوکل مینمی

 های راهنمادار مثل سایر درمانها به مهارت بالینی و اتحاد درمانی مثبت نیاز دارند.درمان -

 کند، و تعلیم و نظارت بر آن آسانتر است.ت، از نظر بیمار درگیری بیشتری ایجاد میاین نوع درمان متمرکزتر اس -
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 کلی گیرینتیجه ❑

درمانی، برای تمام مشکالت موثر است. درمانی ثابت شده است اما شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد یک شکل رواناثربخشی روان

 ل بهترین است، به تحقیقات بیشتر نیاز است. بینی اینکه کدام درمان برای کدام مشکبرای پیش

 نتایج فرانک همچنان قابل قبول است که:

 برنامه یا غیررسمی موثرتر است.درمانی از کمک بیهای روانبرخی شکل -

 تر نیست.های دیگر آن اثربخشدرمانی معموال در تمام اختالالت از شکلیک شکل روان -

 دهند، این بهبود را ادامه خواهند داد. مراجعانی که بهبود آغازین نشان می -

 تواند از همتاسازی نژادی، طبقاتی، و جنسیتی بیماران و درمانگران مهمتر باشد. قابلیت درمانگر می

اداره "های مهم، روش کلی های فراتر از تفسیر نتایج آزمون است. یکی از این مهارتهای موثر مستلزم دانش و مهارتارائه توصیه

های او یابی کند، بارزترین ویژگیاست. این امر مستلزم آن است که روانشناس بالینی مسائل کلی شخص مورد مطالعه را زمینه "موردی

ها استوار کند. در یکپارچه کردن انواع اطالعات مختلف درباره مراجع در جهت ارائه هایش را بر اساس آنرا مورد توجه قرار دهد و توصیه

 کننده است. بهینه، تجربه بالینی همیشه عامل تعیینهای توصیه

های همزمان بیمار خارج از جلسات، در تعیین وقوع یا عدم وقوع بهبود موثر است. همچنین وقایع درمان با وقایع بیرون تعامل تجربه

 درمان را تقویت یا خنثی کند. تواند تغییرات های بیرونی به بیمار شده که میکند زیرا تغییرات بیمار باعث تغییر واکنشمی

-پژوهی توجه نمیگوید بسیاری از روانشناسان به نتیجهها در این اتهام بارلو است که میبزرگترین محدودیت همه درمان

 د. نگیرهایشان در یک مورد بوده است، در نظر نمیهای خود را که بر مبنای تجربههای استنباطآنها اشکاالت و محدودیتکنند. 

 نامه اخالقی انجمن روانشناسی آمریکاآیین ❑

 نامه از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: اصول عمومی، معیارهای اخالقی. این آیین

پذیری، صداقت، عدالت، احترام به حقوق و شان بار نبودن، وفاداری و مسئولیتپنج اصل عمومی در درمان عبارتند از: سودمندی و زیان

 مردم

گویند عبارتند از: ای میدرمانگران بیشترین اهمیت را دارد و گاهی به آن چهار سوار کار اخالق حرفهدغدغه اخالقی که برای روانچهار 

 رازداری، صالحیت، رضایت آگاهانه، تضاد منافع. 

*** 

؛ بپردازیمکتاب پروچاسکا و نورکراس  از مفاهیمیتوضیح به های درمانی، الزم است انواع نظریهپیش از مطالعه در انتهای این فصل و 

 اند، ضروری است. مطالعه فصول بعدی که بر اساس این کتاب نوشته شده چون برای

 فرآیندهای تغییر ❑

درمانی و فنون روانکلی های نظریه حیطه بسیار وسیع، (Transtheoretical modelنظری )میانمدل  پروچاسکا و نورکراس در

و فنون  )سطح باال( های کلید. فرآیندهای تغییر، سطح متوسطی از تمایز را بین نظریهندهفرایند تغییر کاهش می یتعداد درمان را به

 دهد. ارایه می )سطح پایین( خاص
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ها، افکار، رفتارها، یا روابط مرتبط تغییر دادن هیجان شوند: فعالیتهای پنهان و آشکاری که افراد برایفرآیندهای تغییر اینطور تعریف می

 کنند. درمانی تغییر میدر روان "چگونه"دهند. به زبان ساده فرایند تغییر یعنی افراد تر زندگی انجام میبا مشکلی خاص یا الگوهای کلی

 افزایش آگاهی:  ▪

-خش روی هشیاری کار میبهای بینشی یا آگاهیدرمانیدانست. پس از آن تمام روان»هشیار کردن ناهشیار«  فروید هدف اصلی خود را

خواهند میکه با تکامل زبان پدیدار شده است. درمانهایی که سعی دارند آگاهی افراد را باال ببرند دانند آن را ویژگی انسان میکنند، و 

 های موجود در زندگی خود بدهند. ها را به محرکزایش دهند تا آنها موثرترین پاسخرار دارند طوری افاطالعاتی را که در دسترس افراد ق

تمرکز کند.  در سطح محیط یافرد  جود آوردن تغییر در سطح تجربهتواند روی به ودرمانگر در مورد هر یک از فرایندهای تغییر، میروان

نامیم. وقتی ( میfeedback)بازخورد آن را  شود به اعمال و تجربیات خود فرد مربوط باشندداده می مراجعوقتی اطالعاتی که به 

  نامیم. می( education) آموزشآن را ، شود به رویدادهای محیطی مربوط باشندداده می مراجعاطالعاتی که به 

 (catharsisتخلیه هیجانی ) ▪

های ابراز مستقیم هیجان ممانعت از رولیک هیجانها استوار بوده است. طبق این مدل،از لحاظ تاریخی، تخلیه هیجانی بر مدل هید

ابزار خشم از طریق سردرد(. مثل به فرد فشار بیاورند )یرمستقیم غ های ها برای تخلیه شدن از راههیجانشود که قبول باعث میغیرقابل

 یابد.ها رهایی ا تخلیه شده و فرد از منبع نشانهمخزن انرژی آنه شودباعث می درمانیدر روان آزاد شدن مستقیم هیجان

ند از کنهای تخلیه هیجانی را فراخوانی میهایی که واکنشتجربه فردی است، به طوری که محرکمعموال این فرایند درمان در سطح 

 .نامیممی تجربیات هیجانی اصالحیاین نوع تخلیه هیجانی را شوند. رون فرد ناشی مید

های ارسطو به نوشته . این اعتقادبرانگیخته شوند نیز های هیجانی در محیطتوانند با مشاهده کردن صحنهمی های تخلیه هیجانیواکنش

 .نامیممی تسکین نمایشیاین منبع تخلیه هیجانی را  گردد.وسیقی برمیره تئاتر و مدربا

 انتخاب:  ▪

در اختیار فرد قرار دارند. اگر فقط یک پاسخ موجود باشد  است که های جایگزینتعداد پاسخای حاصل دیدگاه رفتاری، انتخاب تا اندازهاز 

-های موجود میتر شویم، تعداد پاسخایم آگاهدر نظر گرفته هایی که قبالگرایی، اگر نسبت به گزینهانسان از دیدگاه انتخابی وجود ندارد.

 آگاهی است. افزایشافزایش انتخاب حاصل . بنابراین، تواند افزایش یابد

، از در زندگی اماهای خاص است. زمه آن آگاهی از پیامدهای گزینهشوند که الها از پردازش دقیق اطالعات حاصل میترین انتخابراحت

باشد. توانایی ما در انتخاب کردن،  و هستیم که ممکن است اشتباهای روبرگزینه احتمال انتخاببا و تمام پیامدهای انتخاب آگاه نیستیم، 

 حاصل توانایی ما در پذیرفتن اضطرابی است که از قبول کردن مسئولیت در قبال آینده ما جدانشدنی است.

های جدید برای شده گزینههای جدید، از جمله ابداع حسابمستلزم آن است که فرد از گزینهن ، انتخاب کرددر سطح تجربه فردی

این سطح تجربی دربردارد. همراه با مسئولیت دنبال کردن آن گزینه را زندگی آگاه شود. این فرآیند همچنین تجربه کردن اضطراب 

 خوانیم. می آزادی فردیانتخاب کردن را حرکتی به سمت 

خوانیم. می آزادی اجتماعیهای بیشتری را در اختیار افراد قرار دهد، این را حرکتی به سمت صورتی که تغییرات در محیط، گزینهدر 

 شوند.وانده میخ کنند معموال مدافعگونه تغییرات اجتماعی تالش میدرمانگرانی که برای این
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 های شرطی:محرک ▪

کنند. های ما را کنترل میر دادن محرکهای شرطی است که پاسخنقطه مقابل تغییر کردن از طریق انتخاب، تغییر کردن به وسیله تغیی

های ر پاسخ)پاولفی( فراخوانی شود. اگسازی کالسیک ند که رفتار فرد توسط شرطییابهای شرطی زمانی ضرورت میتغییرات در محرک

تغییر کردن نیز ها موجب تغییر نخواهد شد و فقط با تصمیم به ، در این صورت آگاه بودن از محرکآفرین شرطی شده باشندمشکل

 به تغییر دادن محیط یا رفتار نیاز داریم.سازی غلبه کرد. در این حالت توان بر شرطینمی

 سازی تقابلیشرطیها، تغییر دادن رفتارمان به محرکدهیم را تغییر دهیم. های خاص پاسخ میای که به محرکنحوه توانیممی

(counterconditoning )سازی تقابلی یادگیری انجام یک چیز سالم متضاد است )مثل آرمیدگی به جای . شرطیشودنامیده می

 اضطراب(.

است،  کنترل محرکتغییر دادن محیط مستلزم  ها را به حداقل برسانیم.که احتمال وقوع محرک دادتغییر  محیط را طوری توانمی

های سیگار )مثل دوری از محرک کنندمیآفرین را ایجاد های محیطی که رفتارهای مشکلنشانهیعنی اجتناب کردن از یا حذف کردن 

 کشیدن(

 کنترل وابستگی: ▪

شود، شود افزایش، و پاسخی که تنبیه میپاسخی که تقویت میاز نظر بسیاری از رفتاردرمانگران، رفتار توسط پیامدهایش کنترل شود. 

 شود. میمنجر  حاکم هستند غالبا به تغییر رفتارهایی که بر رفتار نر نشان داد، تغییر دادن وابستگیهمان گونه که اسکییابد. کاهش می

وریت، برجستگی، و از جمله فکننده تا چه اندازه رفتار را کنترل کنند به چند متغیر بستگی دارد کننده یا تنبیهدهای تقویتاینکه پیام

رفتاری، ارزشی که فرد برای پیامدهای خاصی قائل است نیز در کنترل وابستگی  –گرایی و شناختی برنامه پیامدها. از دیدگاه انسان

 اهمیت دارد.

در این حالت  خوانیم.می مدیریت وابستگیها در محیط صورت گیرد، آن را تغییرات در رفتار به وسیله تغییر دادن وابستگیاگر 

 شود. رفتارهای خوشایند تقویت و رفتارهای ناخوشایند تنبیه می

در اینجا پیامد تغییری نکرده است،  شود.نامیده می ارزیابی مجدد ،هاپیامدها بدون تغییر دادن وابستگیهای خود به تغییر دادن پاسخ

  کند. دهد تغییر میاما معنای شخصی که فرد به پیامد می

 یکپارچه کردن فرایندهای تغییر: ▪

-انسان کاوی، وجودی وسنتی، از جمله روانهای بینشی درمانی، بیانگر محور روانو انتخابآگاهی، تخلیه هیجانی،  افزایشفرایندهای 

شوند اتی که از درون هدایت میروی تغییر کنند وهای ذهنی فرد تمرکز میدرمانی عمدتا روی جنبهنهای رواهستند. این نظامگرایی 

 .دنتاکید دار

های رفتاری، شناختی و سیستمی های کنشی از جمله گرایشدرمانیهای شرطی و کنترل وابستگی بیانگر محور روانفرایندهای محرک

شده از درون محدود کنند که استعداد فرد را برای تغییر هدایتها عمدتا روی نیروهای بیرونی و محیطی تمرکز میمهستند. این نظا

 نامند. می "تر ارگانیزمسطح عینی"هایی هستند که وجودنگرها . این فرایندها هماناندکرده

کند که در راستای ابعاد پیوسته تر و موثرتری را تامین میدرمانی متعادلترکیب فرایندهای آگاهی و کنشی، روان ،نگرطبق مدل یکپارچه

در جدول صفحه بعد فرایندهای تغییر در سطح رود. پیش می محیط -تغییرات خودعینی، و -بیرونی، عملکرد ذهنی-کنترل درونی

  خالصه شده است. تجربی و محیطی 
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 محتوای درمان ❑

 چه چیزیگویند شناسی روانی به ما میهای شخصیت و آسیبدرمانی بسیار اساسی است. نظریهمتمایز کردن فرایند از محتوا در روان

های . نظام)فرایند درمان( دهدتغییر روی می چگونهگویند های فرایند به ما می، در حالی که نظریه)محتوای درمان( باید تغییر کند

 شده کمی دارند.تعیینمفاهیم از پیش اره محتوای درمانهای فرایند هستند و درب، عمدتا نظریهندارند شخصیت نظریه درمانی کهانرو

سعی دارند با محدود کردن استفاده های فرایند هستند که حل؛ عمدتا نظریهمتمرکز بر راه ، سیستمی، ونگریکپارچههای رفتاری، نظریه

های آدلری، وجودی و حساس های دیگری مانند درمانبرداری کنند. نظامفرد هر مورد بهرههای منحصربهمحتوای رسمی، از جنبهاز 

 . کنندهای درمانی اقتباس میفرآیندهای تغییر را از سایر نظام پردازند وفرهنگ عمدتا به محتوای درمان مینسبت به 

اند. انواع ای از محتواهای درمان پرداخته ای مَدی، به ترکیب و اولویت دادن به مجموعه مدل مقایسهپروچاسکا و نورکراس، بر اساس 

 محتوای درمان عبارتند از: 

 نفس، مسئولیت شخصیها، مشکالت عزتها و دفاعاضطراب فردی:های درونتعارض (1

 رانصمیمیت و امیال جنسی، ارتباط، خصومت، کنترل دیگفردی: های میانتعارض (2

 سازگاری در برابر فراروندگی، کنترل تکانهتعارض بین فرد و جامعه:  (3

 معنی در زندگی، فرد آرمانی فراتر رفتن از تعارض و رسیدن به خرسندی: (4

نظر فردی، اختالففردی هستند یا میانهای درونتعارض رابطه،های اعتیادی، خلقی و درباره اینکه آیا مشکالت خاصی مانند اختالل

داند کاهش دهد؛ اما در تواند تمام مشکالت را به یک سطح عملکرد که آن نظریه مهم میقبول شخصیت میهر نظریه قابلوجود دارد. 

 شود. هایی در سطوح مختلف ناشی میشود که مشکل بیمار از تعارضنگر فرض میرویکرد یکپارچه

 انواع فرایندهای تغییر

 های کنشی یا رفتاریدرمان بخشآگاهیهای بینشی یا درمانی

 افزایش آگاهی:

 سطح تجربی: بازخورد -

 سطح محیطی: آموزش -

 تخلیه هیجانی:

 سطح تجربی: تجربیات هیجانی اصالحی -

 سطح محیطی: تسکین نمایشی -

 انتخاب:

 سطح تجربی: آزادی فردی -

 سطح محیطی: آزادی اجتماعی -

 های شرطی:محرک

 تقابلیسازی سطح تجربی: شرطی -

 سطح محیطی: کنترل محرک -

 کنترل وابستگی:

 سطح تجربی: ارزیابی مجدد -

 سطح محیطی: مدیریت وابستگی -

 

 

 


