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 : مقدمه

موسسه علمی آموزشی فرهیختگان راه دانش با هدف ارائه کیفی ترین خدمات آموزشی و با تالش گسترده توانست 
ها و بازدهی در زمره فرنسروز بودن مطالب، پوشش دادن مطالب ره اي از خدمات آموزشی را که از نظر علمی، بمجموعه
 .ها است ارائه دهد بهترین

 

 :ه و پشتیبانی تحصیلیمشاور

ي مالی و زمان زیاد نمی توانند ها هستند و هر ساله با وجود صرف هزینه مواجهمشکل عدیده اي که بیشتر داوطلبان با آن 
، صحیح باشد که داوطلبان آگاهی کافی از منابع مطالعاتی، روشهاي مطالعه و مرور مطالب می در آزمون قبول شوند به این دلیل

مدیریت زمان را ندارند بنابراین موسسه فرهیختگان جهت تحکیم رسالت خود که همواره ارتقاء کیفیت  زنی وت سروشهاي ت
ي تک رقمی را به خدمت گرفته است تا با ارائه منابع مطالعاتی کاربردي، ها از برترین مشاورین و رتبه آموزش بوده است جمعی

مطالعاتی روزانه و هفتگی به داوطلبان، آنها را  زنی صحیح و برنامهتست هاي مطالعه و مرور مطالب هر درس، نحوهآموزش روش
 . گردد در آزمون موفقیت آنهاسبب  داوطلبان درو تمرکز انگیزه  آورده و با ایجاداز سردرگمی در

 

 :هاي آموزشی موسسه بسته

هاي تک  که ترکیبی از رتبه(روه علمی موسسه ها تالش بی پایان گگردد حاصل ماه می که به داوطلبان ارائه ي آموزشیها بسته
. وزارت بهداشت تالیف گردیده است منابع باشد که با در نظر گرفتن می) هاي تهرانو اساتید دانشگاه دکتري و کارشناسی ارشدرقمی 

نکات کلیدي  ،طالباز دروس ارائه گردد و جهت تفهیم بیشتر م جامعیتالش شده است که درسنامه به صورت شرح  ها در این بسته
جهت محک و خودآزمایی  و هاي اخیر نیز به درسنامه اضافه گردیده استوزارت بهداشت و نکات تستی سواالت کنکور سال منابع

را از نظر فرهیختگان ي آموزشی موسسه ها به این ترتیب بسته. هاي هر فصل همراه با پاسخنامه گنجانده شده استداوطلبان، تست
بسته هاي بندي و جمعمطالعه  با اي کم نظیر تبدیل نموده به نحوي که داوطلببه مجموعه صل هاي آزمون سرفپوشش دادن 

 .گوي بیشتر سواالت کنکور خواهد بودبراحتی پاسخهمراه با مطالعه منابع وزارت بهداشت  آموزشی موسسه
 .گرددهاي جدید نیز به آن اضافه میتست روز گردیده و نکات، مطالب وه ي آموزشی موسسه هر سال ویرایش و بها بسته

 

 :آزمونهاي آزمایشی 

 مطالعاتیریزي برنامه بایستی بندي مطالب هاي مختلف بایستی جهت محک و خودآزمایی خود و جمعداوطلبان رشته
 3اي و مرحله7هاي آزمایشی موسسه با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان مختلف اقدام به برگزاري آزمون .داشته باشند صحیح
 .رشته نموده است 28اي در مرحله

 قبولی، کمترین موفقیت شماست 



هاي  این است که در آزموننماید هاي آزمایشی موسسه فرهیختگان را از دیگر موسسات متمایز میکه آزموننکته بارزي  2

 یدهدگر ین موضوع سبب سردرگمی داوطلبان گردد که ا سواالت زبان به صورت جامع و کلی طرح می ،آزمایشی موسسات دیگر
شروع کنند، به همین دلیل اکثریت قریب به اتفاق  منبع مطالعاتیرا از کدام درس زبان انگلیسی و داوطلبان نمی دانند مطالعه 

کند به نحوي که ممکن است داوطلب  و این موضوع لطمه بزرگی به داوطلب وارد می نمودهداوطلبان مطالعه درس زبان را رها 
افی داشته باشد و در آزمون اصلی نیز درصدهاي خوبی را کسب کرده باشد ولی با توجه در چندین درس یک رشته تسلط ک

سبب عدم این مقوله نماید که  به اینکه درس زبان را مطالعه نکرده معموال این درس را سفید و یا درصد بسیار ضعیفی کسب 
ت برطرف نمودن این مشکل و چه بسا موسسه فرهیختگان جه. گردد هاي علمی وي می قبولی داوطلب با وجود شایستگی

هاي آزمایشی خود نموده تا داوطلبان بتوانند با برنامه ریزي  معضل، اقدام به ارائه طرح درس و سرفصل زبان انگلیسی در آزمون
شود که  را انجام داده و دچار سردرگمی نشوند، این روش سبب می) که ضریب باالیی دارد(صحیح مطالعه زبان انگلیسی

 .لب با طبقه بندي مبحثی، درس زبان را مطالعه نمایندداوط
با توجه به حجم مطالب تنظیم ) مرحله جامع 3مرحله طبقه بندي و 4( ي آزمایشیهافواصل زمانی آزمونکه  نکته دوم اینست

. ست یابدگردیده است، تا داوطلب بتواند با مطالعه بدون استرس و صحیح و مرور و جمع بندي مطالب به آمادگی کامل د

زنی را به صورت هاي مطالعه صحیح، روشهاي مرور و تستروش توانند بعد از ثبت نام جزوه می داوطلبان

 .رایگان از موسسه دریافت نمایند

 

 :کالسهاي آمادگی 

دلیل ساعات کالسی کم، موفق به یادگیري مطالب دروس تخصصی  به در دانشگاه دانشجویانبا توجه به این که بیشتر  
موسسه فرهیختگان با در . باشدیادگیري نمی بسیاري از نکات براي آنها قابل فهم و ،شوند و با مطالعه چند باره جزوات نیز نمی

هاي DVDاقدام به تهیه و تدوین  هاي آمادگی حضوري را ندارندکه امکان استفاده از کالس ینظر گرفتن شرایط داوطلبان
ها سبک تدریس در این کالس. دروس مختلف نموده استدر ) هاي تهراندانشگاه ید برتربا استفاده از تدریس اسات(آموزشی 

 .باشدهاي حضوري شامل شرح درس، نکته گویی و حل تست میمانند کالسب
هاي آزمایشی، هاي آموزشی، آزمونبسته(گیري از خدمات آموزشی موسسه توانند جهت بهرههاي مختلف میداوطلبان رشته

هاي سراسر کشور مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزي توانند به نمایندگیمی) آمادگی و مشاوره و پشتیبانی تحصیلی هايکالس
 .تماس حاصل فرمایند 021 - 66 97 95 24 موسسه

هاي بزرگتري به موفقیت مندي از تالش خود و خدمات آموزشی موسسه شما عزیزانامید است که در سایه حق تعالی و بهره
 .ست یابیدد
 

             تیبا آرزوي موفق                                                                                                              
 موسسه فرهیختگان راه دانش مدیریت       
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 روان شناسی بالینی چیست؟

 مروري بر روان شناسی بالینی 

ي بزرگتر آید ، روان شناسی بالینی یکی از شاخه هاي رشتههمانطور که از نام روان شناسی بالینی بر می 
مثل . شناسان به رفتار و فرایندهاي ذهنی عالقه مندندروان سایر شناسان بالینی همچونروان .شناسی استروان

کنند و سنجش نتایج این تحقیقات استفاده می از. کنندشناسان هم در مورد رفتار انسان تحقیق میروان برخی از
روانی هاي دیگربه کسانی که مشکالت روان شناسان بالینی همچون اعضاي برخی از حرفه. انفرادي انجام میدهند

 . کننددارند، کمک می

 تعریف  روان شناسی بالینی 

     ها و رابطه با کاربرد اصول، روش شناسی بالینی به تحقیق، تدریس و ارائه خدمات در ي روانرشته«  
ناراحتی عقلی، هیجانی، زیست شناختی،  بینی و کاهش ناسازگاري، ناتوانی وپردازد که درفهم، پیشهایی میرویه

 »کنندروانشناختی، اجتماعی و رفتاري انواع مراجعان به ما کمک می

 شروط شخصیتی روان شناس بالینی شدن

که ) 1976کورچین ، (  شناسان بالینی، نگرش بالینی یا رویکردبالینی باشدبرجسته ترین ویژگی روان شاید 
فرایندهاي ذهنی ازطریق سنجش  ان وي رفتار انسعبارت است از گرایش به تلفیق دانش حاصل ازتحقیق درباره

روان  نگرش بالینی وجه تمایز روان شناسان بالینی از سایر. انفرادي براي فهمیدن یک شخص خاص و کمک به او
 . مشکالت رفتاري انسان هستند شناسانی است که آنها نیز دنبال کشف اصول عمومی حاکم بر

  هاي بهداشت روانیروان شناسی بالینی وسایر حرفه

تفاوت روان شناسی بالینی و روان شناسی مشاوره عمدتاً تفاوت . و روان شناسان مدرسه رهروان شناسان مشاو

دو با درمان و پیشگیري اختالالت روانی سروکاردارند ولی روان شناسان مشاور با گذرهاي عادي  هر. تأکیدها است در
گروهی  ترویج و ارتقاي سازگاري شخصی، تربیتی، شغلی وروان شناسی مشاوره براي . ها هم سروکاردارندو سازگاري

 .ریزي شده استپی

 مددکاران اجتماعی که بزرگترین گروه خدمات رسانان بهداشت روان راتشکیل می دهند، در .مددکاران اجتماعی

اشت روان ها ، مراکز تجاري ، مراکز بهدشوند ازجمله دربیمارستانمی هاي مختلفی مشغول به کارمراکز و محیط
کنند بطور مستقیم به مددکاران اجتماعی سعی می. ها ها و مراکز خدماتی خانوادهها، مدارس، زنداناجتماعی ، دادگاه

 . مراجعان، خدمات بدهند یا شرایط اجتماعی آنان را بهبود بخشد
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الت روانی روانپزشکی تنها تخصص پزشکی است که با تشخیص، درمان و پیشگیري از اختال. روانپزشکان

      درزمینه درمان اختالالت روانی، آموزش تخصصی ) MD( اخذ مدرك پزشکی  روانپزشکان پس از. سروکاردارد
 . بینندمی

درمان آنها  پرستاران بعنوان متخصص پرستاري از اشخاصی مبتالت به اختالالت روانپزشکی وروان .روانپرستاران

 . بینندآموزش می

زناشویی درمانگرها و خانواده درمانگرها براي درمان اختالالت روانی که . خانواده درمانگرها زناشویی درمانگرها و

 . بیننددهند ، آموزش میدرچهارچوب زندگی زناشویی و خانوادگی رخ می

خدمات بهداشت روانی یا تکمیل این خدمات  ها کسانی هستند که براي مشارکت درايپیراحرفه. پیراحرفه اي ها 

         هاي دیگري مثل عطر درمانی، بازتاب شناسی، هومیوپاتی و فنون شفاي معنوي، تخصص. بینندآموزش می
 . اي را تقریباً یا اصالً ندارند و نمی توانیم آنها را جزء بهداشت روانی بیاوریمهاي کیفیت حرفهاخصش

 روان شناسی بالینی درعمل 

 فعالیت هاي روان شناسان بالینی 

ها و سنجش عبارت است از جمع آوري اطالعات درباره مردم شامل رفتار، مشکالت، خصوصیات، توانایی. شسنج

 . آزمون، مصاحبه و مشاهده هستند ابزارهاي سنجش بالینی جزء یکی ازسه ابزار اکثر. کارایی عقالنی آنان

       بهبود ن ازمشکالت روانی آزارنده رادهند که برداشت مراجعاهایی انجام میروان شناسان بالینی، درمان. درمان

روان درمانی انفرادي ازدیرباز، رایج ترین فعالیت روان . کنند این مشکالت را حل کنندبخشند و به آنها کمک میمی
 . شناسان بالینی بوده است

 . گرا هستندبینند و به طور سنتی، تحقیقهایی که مینوع آموزش روان شناسان بالینی به خاطر. تحقیق

 . شودبخش قابل توجهی از وقت روان شناسان بالینی صرف فعالیت هاي آموزشی می. تدریس 

این عمل که به آن مشورت دادن . دهندها مشاوره میروان شناسان بالینی درباره انواع مسائل به سازمان .مشورت

 . آمیزدهم می در گویند، تحقیق وسنجش، درمان وتدریس رامی

درحقیقت کاراجرایی . شوندها میمدیریت یا اداره کردن سازمان بسیاري ازروان شناسان بالینی، درگیر. راییاموراج

 . پس از روان درمانی و تدریس و سنجش، متداول ترین کارروان شناسان بالینی است
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کنند اما  ري کارتوانند روي تمام مشکالت رفتاروان شناسان درچهارچوب تخصص خود تقریباً می. تنوع مشکالت 

و تکرارنظرسنجی ملی ) 1990-1992( ها همزمانی بیماري مورد کدام مشکل شایع تراست؟ نظرسنجی ملی در
شدت اختالالت روانی  ، بزرگترین مطالعاتی هستند که درزمینه شیوع و) 2001-2003( ها درمورد همزمانی بیماري

مثل اختالالت ( ی نشان می دهند اختالالت اضطرابی این دو نظرسنج. اندبین جمعیت امریکا اجرا شده در
مثل اختالل انفجاري ( ، اختالالت کنترل تکانه )مثل  افسردگی ( ، اختالالت خلقی )وحشتزدگی، هراس، اجتماعی

اما . شایع ترین مشکالت واختالالت هستند) مثل سوء مصرف الکل، سوء مصرف دارو( و اختالالت موادي ) ناپیاپی
 . ازکسانی که تحت درمان قرارمی گیرند عمالً مالك هاي یک اختالل قابل تشخیص را دارندفقط نیمی 

نام هردو مدل هم . بطورکلی دو مدل آموزش درروان شناسی بالینی وجود دارد. آموزش روان شناسی بالینی

تدوین این دو مدل منتهی اند که به هایی بودهازشهرهاي ایالت کلورادو گرفته شده است که میزبان برگزاري همایش
 1949مدل بولدر که محصول برگزاري اولین همایش آموزشی بزرگ روان شناسان بالینی است که درسال . اندشده

شناسان کند روانگویند، توصیه میدرمانگر می -، این مدل که معموالً به آن مدل دانشمند)1950ریمی ، ( برگزارشد 
بگیرند  phDاي مهارت داشته باشند، دربرنامه تحصیالت تکمیلی دانشگاهی مدرك بالینی باید درتحقیق و کارحرفه 

 . نظارت شده را بگذرانند يساله و دوره انترنی یک یا چند

شناسی در وِیل کلوردارو روان اي درزمینه سطوح و الگوهاي آموزش حرفه نیز همایشی در 1973درسال 
کرد؛ مدلی که خیلی آموزش را پیشنهاد می وِیل بود که نوع دیگري ازنتیجه این همایش هم تدوین مدل . برگزارشد

). 1976کورمن ، (  بیشتر روي آمادگی براي ارائه خدمات بالینی متمرکز است کرد وکمتر برآموزش علمی تأکید می
ارزیابی  براي آموزشی که برارائه خدمات حرفه اي و PsyDهمایش وِیل توصیه کردند مدارك  نمایندگان حاضر در

 . اي تأکید دارد، مناسب استخدمات حرفه

 التقاط گرایی و یکپارچگی

التقـاط  درنتیجه بسیاري ازروان شناسـان بـالینی هـم اکنـون بـه      . تمام رویکردهاي نظري، نقاط قوت و ضعفی دارند

لتقـاط گرایـی بـا    ا. مختلف قابل قبول و حتی ضـروري اسـت  » مکاتب« اند که درآن استفاده از فنون رو آورده گرایی 

 .هاي روان شناسی بالینی است رابطه نزدیکی داردي یکپارچگی روان درمانی که خواهان تلفیق عناصر نظریهایده
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 گذشته و حال روان شناسان بالینی

 ریشه هاي روان شناسی بالینی

از  این عوامل عبارتند. دهندمی اند واصوالً سه دسته از عوامل اجتماعی و تاریخی، روان شناسی راشکل داده
  .یا سنت تجربی –استفاده از روش هاي تحقیق علمی ) الف(
 یا سنت روانسجی  –اندازه گیري تفاوت هاي فردي ) ب(

 . یا سنت بالینی  –طبقه بندي ودرمان اختالالت رفتاري ) ج( 

 سنت تجربی

ن آزمایشگاه را دراین سال، ویلهلم ونت اولی. دانندمی 1879مورخان معموالً شروع روان شناسی نوین را سال 
شود ونت بعنوان بنیانگذار روان شناسی شناخته می. براي بررسی فرایندهاي ذهنی درالپیزیگ آلمان  تأسیس کرد

براي کودکان عقب  1907 ویتمر درسال. واقع اعالم روان شناسی به عنوان یک علم بود چون تأسیس آزمایشگاه او در
 The Psychological Clinicدرهمان سال نیز اولین مجله بالینی بعنوان . مانده، مدرسه شبانه روزي تأسیس کرد

 . را منتشرکرد

 سنت روان سنجی

گال تصور . ذهنی مردم بود هاي جسمی وگیري تواناییتوسعه روان شناسی بالینی، اندازه دومین منشأ تحول و
این نظریه بعداً گال را برآن داشت . هایش و شکل سرآنها رابطه وجود داردن خصوصیات ذهنی هم کالسیکرد بیمی

مفروضات علم جمجمه شناسی روانی این بود ). نگاه کنید 2-1به نمودار . ( اصطالح جمجمه شناسی روانی را بسازد
 هرچه آن ناحیه بیشتر) 2(؛ )حترام ارتباط داردمثل عزت نفس، زبان یا ا( هرناحیه ي مغز با قوه یا کارخاصی ) 1(که 

پستی و بلندي هاي جمجمه با کم و ) 3(نمود می یابد و  رفتار پرورش یافته باشد، قوه یا کارآن با شدت بیشتري در
 . زیادي رشد هرقوه رابطه دارد

بزار اندازه گیري این ا. سیمون به ایاالت متحده آمریکا معرفی شد -آزمون هوش جدید بینه یا مقیاس بینه
همچون آزمون هاي قبلی بینه براي اندازه گیري فرایندهاي ذهنی پیچیده طراحی شده بود نه ساختارهاي ذهنی 

دراروپا  1908، درسال ) نیوجرسی ( هنري اچ، گودارد ازدانشکده آموزشی واینلند . ثابتی که مورد نظر ویتمر بود
    سیمون را به ایاالت متحده آمریکا برد تا هوش کودکان  –مقیاس بینه او . چیزهایی درمورد این آزمون شنیده بود

سیمون  –ترجمه ي گودارد از مقیاس بینه . سال قبل تأسیس کرده بود، بسنجد درمانگاهی که دو را در» کودن « 
ایاالت  رعت دربه س) بینه می شناسیم  –که امروزه آن را به نام استنفورد ( لویس ترمن درآن  1916وبازنگري سال 

 . هاي ویتمر سایه افکندآزمون جمله بر هاي هوش ازمتحده آمریکا شناخته شد و برتمام آزمون
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معموالً کسی را که اندازه گیري ذهنی انفرادي را با علم جدید روان شناسی درآمیخت، جیمز مک کین کتل 
 . آمریکایی می دانند

 سنت بالینی

رفتارها، معلول توزیع چهارمایع بدنی یا خلط به نام هاي خون، سودا،  سایرگفت رفتارهاي مخل مثل بقراط می
توان آن را اولین مدل پزشکی اختالالت رفتاري دانست، راه را براي طرح مفهوم این نظریه که می. بلغم هستند صفرا و

ترکردن انسانی زیر، سردمدارفرانسه با اظهارات  پینل در. کرد درمان آن هموار روانی و دخالت رشته پزشکی در بیمار
 نقش مهمی در) 1957اشنک ،( دانند بنیامین راش که او را پدر روانپزشکی آمریکا می. درمان بیماري روانی شد

ویلیام تیوك دربریتانیاي کبیرهمچنین نقشی را . ي درمان بیماران روانی بستري درایاالت متحده داشتتغییرشیوه
 . بازي کرد

هاي عالج ناپذیرند، به تأسیس بیمارستانهاي روانی تخصصی منتهی یماران روانی دچار بیمارياین طرز فکر که ب
کلیفورد بیرز که . هاي کلیدي این جریان بودي نیوانگلندي، یکی ازشخصیتدوروتی لیند دیکس، معلم مدرسه. شد

مت روانی شد هدف این سازمان خود قبالً بیمار روانی بود نیز سازمانی تأسیس کرد که درنهایت انجمن ملی سال
این تحوالت، طبقه بندي اختالالت روانی  از یکی دیگر. بهبود درمان بیماران روانی و پیشگیري ازاختالالت روانی بود

پیشگام این کار، امیل کرپلین، روانپزشک آلمانی بود که درطول چهل سال، اولین طبقه رسمی اختالالت روانی . بود
 . ري قراردادرانوشت و مورد بازنگ

اختالالت  تواند برخی ازمارتین شارکوپزشک فرانسوي فهمید هیپنوتزم می –دراواسط قرن نوزدهم ، ژان 
 . را کم کند) گویندکه امروزه به آن اختالالت تبدیلی می( رفتاري، خصوصاً هیستري را 

شوند و انسان جدا یا گسسته میي خود هشیارانه هاي شخصیت ازژانه معتقد بود درهیستري، برخی از بخش
. هایی گسسته معموالً با خاطرات دردناك رابطه دارندکند همچنین متوجه شد بخشهایی همچون فلج ایجاد مینشانه

 .کرددانست که نشانه ها را کم میهاي جدا شده میژانه وظیفه پزشک را آگاه کردن بیمار ازاین جنبه
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 گسترش روان  آزمایی 

 با ورود ایاالت متحده به جنگ، باید شمار زیادي از. شد بیشتر» روان آزماها« ی اول، نیاز بهدرجنگ جهان
ارتش براي این کار فنونی دراختیار نداشت، به . شدندهاي عقلی و ثبات روانی دسته بندي میلحاظ توانایی سربازان از

خواست کمیته اي ازروان شناسان ) کا شدکه بعداً رییس انجمن روان شناسی آمری( همین دلیل از رابرت یرکز 
آزمایشی عالقمند به سنجش تشکیل بدهد و ابزارهاي اندازه گیري مناسب را بسازند این کمیته براي اندازه گیري 

که به طورگروهی به ترتیب روي باسوادها و بی (  هاي هوش آلفا و بتاي ارتش را ساختهاي ذهنی، آزمونتوانایی
ي روان رنجوري رابرت وودورث را این کمیته براي تشخیص اختالالت رفتاري هم پرسشنامه) . دشدنسوادها اجرا می

 .)برگرداندند» هاي شخصیي دادهبرگه« که بعداً یواشکی نام آن را به (  پیشنهاد کرد

درشیکاگوي آمریکا  1909ویلیام هیلی روانپزشک متولدانگلیس، اولین درمانگاه راهنمایی کودك را درسال 
تصمیم  -عمدتاً مجریان روان آزمایی و درمانگري –کسانی که طرفدار روان شناسی کاربردي بودند . تأسیس کرد

اولین سازمان، انجمن روان . پاسخگو باشند دغدغه هاي آنها بیشتر برابر هایی تشکیل بدهند که درگرفتند سازمان
شد آن را شناسی بالینی امریکا بود که لتا هولینگورث که عضو هیئت علمی روان شناسی دانشگاه کلمبیا محسوب می

تر آموزش روان شناسان هولینگورث درعین حال اولین کسی بود که صورت عمل گرایانه. بنیان نهاد 1917درسال 
همچنین او بود که پیشنهاد کرد براي . مطرح کرد) phD( را دربرابرآموزش تحقیق گرایانه ) PsyDیعنی ( بالینی 

 . شناسایی روان شناسان بالینی واجد شرایط و اعطاي گواهینامه به آنان باید هیئت ممتحنان ملی تشکیل شود

 ظهور رویکردهاي مهم 

 رویکرد روانپویشی 

ي تاریخی این رویکرد هم نظریات هسته. دهاي به هم مرتبط است اي از رویکررویکرد روانپویشی، مجموعه
 . ي فروید  استروانکاوانه

 رویکرد انسانگرایی 

ي شخصیت و کار واکنش به رویکرد روانپویشی شکل گرفت که برنظریه روان درمانی در رویکرد انسانگرایی در
 داند که اگرقابل رشدي می ها را موجودات خالق وانسانرویکرد انسانگرایی، . بالینی اوایل قرن بیستم حاکم شده بود
دراین رویکرد، اختالالت . هاي خود حرکت خواهند کردبالفعل کردن ظرفیت شرایط مناسب باشد، هشیارانه درمسیر

     آگاهی یا محدودیت وجود هستند که با تجربه هاي درمانبخش قابل رفع می باشند رفتاري معلول بروز اختالل در
به رویکردهایی که می خواهند این نوع مشکالت را بررسی و ) . 1994؛ گرینبرگ ، الیوت و لیتاتر،  1989فیشر،  (

 . گویندرفع کنند، درمان هاي پدیدارشناختی یا تجربه اي می
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 رویکرد رفتاري

. ن سنجیمحصول سنت تجربی روان شناسی است تا سنت بالینی یا روا رویکرد رفتاري درروان درمانی بیشتر
شناسان روان نظر شناسان رفتارگرا درمورد علل و درمان اختالالت تا حدي باروان شود نظررویکرد رفتاري باعث می

ي خاص و به طورکلی رفتارگراها بیشتر روي رفتارهاي آموخته شده. پیرو روان پویایی یا انسانگرایی فرق داشته باشد
همچنین دنبال آن دسته از نتایج درمانی هستند که قابل اندازه . کنندز میشرایط محیطی مرتبط با آن رفتارها تمرک

 . گیري باشند

 رویکرد شناختی 

انسان راجع به خودش را درایجاد اختالالت  محققان و درمانگران شناخت گرا، برخی شناخت ها ، به ویژه افکار
الً با هیجانات رابطه دارند، براحساس شخص راجع چون فکرها معمو). 1991سلُوِي و سینگر، . ( دانندحائزاهمیت می

اعم از باورها، ( شناخت درمانگرها با تأثیرگذاري برشناخت مراجع . گذارندبه خودش و روابطش با دیگران تأثیر می
جورج کلی، روان . کنندي او را اصالح می، رفتار ناسازگارانه)هاي حل مسئله ها، نجواهاي شخصی و روشطرحواره

 . شناس بالینی، بی شک اولین روان شناس بالینی شناختی بود

 رفتاري –رویکرشناختی 

بودند  بیزار» ذهن گرایی« رفتارگراهاي متعصب از: دو رویکرد رفتاري و شناختی ابتدا تضادهاي مفهومی داشتند
آتش  عالئمی از 1970و  1960هاي دهه اما در. شناسان شناختی معتقد بودند رفتارگرایی خیلی افراطی استو روان

ها  درمانگران رفتارگرا به نقش مهم شناخت). 1977ماهونی ، ( بس بین دو جبهه رفتاري وشناختی دیده شد 
 . دربرخی اختالالت پی بردند و درمانگرهاي شناخت گرا متوجه اهمیت برگردان تغییرشناختی به تغییررفتاري شدند

 ، خانوادگی ، زناشویی و نظام هارویکردهاي گروهی

هاي دیگر که ما نام کلی رویکردهاي گروهی یا نظام ها را برآنها گذاشته ایم، از لحاظ مبانی نظري و این رویکرد
نحوه اجرا بسیارگوناگون هستند ولی همگی برمداخالتی که مخاطب آنها یک گروه یا دونفر ازآدم هاي درحال تعامل 

 . دارنداست نه یک نفرتأکید 

بوستون توسط جوزف پرت انجام  هاي جمعی است که درآغاز قرن بیستم درگروه درمانی یکی از اولین درمان
 . می شد

 تأثیرات زیست شناسی برروان شناسی بالینی 
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این تأثیر گاهی اوقات . توانند براختالالت ذهنی تأثیر بگذارندعوامل زیست شناختی به شیوه هاي مختلف می
بین رفتن سلولهاي عصبی  شوند یا تباهی و ازست؛ مثل وقتی الکل یا سایرداروها موجب مسمومیت میمستقیم ا

 هاي ذهنی را ایجاد هاي ژنتیکی، انواع عقب ماندگیشود و یا نابهنجاريمی ایمربرخی نواحی مغز باعث بیماري آلز
 . شناختی هستندزیست آنها برخی دیگر ازاختالالت نیز چند علت دارند که برخی از. کندمی

که درآن . استرس را درمورد آسیب شناسی روانی دارند –محققان بالینی امروزه دیدگاه بیماري پذیري ارثی 

، وجود نوعی نقص زیست  بیماري پذیري ارثیعامل اول یا . ي علّی هستندسه مؤلفه عوامل زیست شناختی، یکی از

مختار یا  زیستی شیمیایی یا آناتومیک درمغز، دستگاه عصبی خوددهد که معموالً مشکلی شناختی را نشان می
       ي فیزیکی، عفونت یا ضربه توانند براثراین نقص یا نقائص ارثی هستند ولی می. است دستگاه غدد درون ریز

برخی  کسانی که حامل. دربرابر یک اختالل روانی است آسیب پذیريي دوم، مؤلفه. ایجاد شوند هاي دیگربیماري

ي مؤلفه. ها رابطه دارندباشند که با آن آسیب پذیريمعرض ابتال به اختالالت می هاي ارثی هستند، درآسیب پذیري
ها مواجه شوند آمادگی آنها اشخاص درمعرض خطر، با این گونه استرس اگر. هاي بیماري زا استسوم هم استرس

هاي کمتري مواجه هستند با استرس کسانی که درمعرض خطر گراما ا. عمالً به ابتال به اختالل تبدیل خواهد شد
 . شوند، آمادگی آنان هرگز به صورت یک اختالل بالینی مهم نمایان نخواهد شد

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

9 

 شناسان بالینیگذشته و حال روان

 

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: تلفن دفتر مرکزي  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

    

10 

 روانشناسی بالینی

                        www. Farhikhteganp.ir            www.Olompezeshki.org 
021-66979524: تلفن دفتر مرکزي  

 

 
 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

