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 تعریف و قلمرو روانشناسی مرضی. 1.1

 ها و در بیماران روانی و نابهنجاری یبر مبنای مشاهده یشناختروان یهابررسیوانشناسی مرضی را باید علم ر

و روانشناسی بالینی را  یپزشکنروااصلی  هاییهپاز منزله دانشی که یکی ابه  یا افراد سازش نایافته دانست.

 .پردازدیمروانی  هایاختاللتحول  شناخت مکانیزم و ، تعیین علتبندیطبقه، به توصیف و دهدمیتشکیل 

 بخش  عنوانبهو فقط  شناسییبآسهمتا یا جانشینی برای  منزلهبهنخست روانشناسی مرضی  در گام

  است. گرفتهشکلی عموم شناسییبآسمحدودی از 

  ،جدید در روانشناسی و در روانپزشکی، راه  هاییهنظرو  هابررسی تأثیربعدی، ابتدا تحت  یهادر گاماین رشته

کنونی، با استقرار  در گاماست و سپس  گرفتهیشپکودکی و نوجوانی در  هایاختاللی ارائه خود را در عرصه

 روانشناسی تحولی درآمده است. صورتبهئل روانی مسا در قلمروتحوّلی  هاینظریهروزافزون 

 به کار هااختاللاست که در قلمرو شناخت  هاییروشو  هانظریهی روانشناسی مرضی تابع میدان گستره ،

به دالیل ایجاد  یابیدست (،شناسینشانهتوصیف ) منظوربهی است که هابررسیتابع  عمالً، یعنی شوندمیبسته 

را  یبندطبقه هر نوع هایپایهسرانجام  و شوندیم انجام از سیر تحوّل )پدید آیی مرضی( یهو آگا (شناسیعلت)

  .دهندیمتشکیل 

  مواجه هستیم که از بعد زیستی تا بعد اجتماعی گسترده است و با  هااختاللامروزه با طیف وسیعی از

 ،تردقیق)زیستی ـ روانی ـ اجتماعی  روانی یعنی الگوی هایبیماریو  هااختاللهای کنونی شناخت آوردروی

  ـ روانشناختی ـ جامعه شناختی( مطابقت دارد. شناختییستز

 بیش از همه مورد نیاز است در قدم اندیافتهتحققکه در قلمرو روانشناسی مرضی  هاییپیشرفتتناسب  به ،

 .اندساختهید را دگرگون اوّل آشنایی با یک سلسله موازین و اصولی است که چهره ی روانشناسی مرضی جد

 از حدّ نخستین لحظات زندگی  هااختالفاز چگونگی بروز  یمنظور آگاهنیست که از دیدگاه تحوّلی و به  یشک

)خواب، تغذیه،  بزرگ هایکنش وحوشحولرا در  هاییاختاللاز حالت بهنجار، باید  هاآنو متمایز ساختن 

 د.ردا قرار هاولویتا در شمار، گیرندمیحرکت، زبان ...( شکل 

 مطالعات علمی در این راه، ابتدا در قالب  از آغازروانشناسی مرضی که  یشدهشناختهعمده و  هاییافته

و در مطالعات  اندشده متشکل )پسیکوز(، گسستگیروانگی )نورز( و آزردروانعمومی یا بزرگساالنه یا الگوی 

، همواره دو اندگرفتهاولیه فاصله  هاییبندطبقهخود، از حفظ جوهر مرضی  یندر عبعدی و بخصوص تحوّلی، 

 .دهندیمو چرای روانشناسی مرضی را تشکیل  چونیبمحور 
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 روانشناسی مرضی تحوّلی ه یتاریخچ 1.1

  است، با شروع از روانشناسی  گرفتهیشدر پراه استقرار را  4391 یدههروانشناسی مرضی تحوّلی که از

بهداشت روانی سرچشمه  یهاجنبشتکامل روانشناسی مرضی کودک و نوجوان و نیز از  مرضی بزرگسال و از

حرکتی که از  نخست، خط حرکت ترسیم کرد: در سهبه صورت اجمالی  توانیمرا  هایشهر ینا .گیردیم

  ت گرفته است.ئکودک نشا یوپرورشآموزشجریان وسیع 

  ـپزشکی ـ اجتماعی صورت  یمراکز روانکلینیکی و  ایهتیمبه وجود آمدن تدریجی  در جهتدوّمین حرکت

روانپزشکی و روانشناسی مرضی  به حرکتی اشاره کرد که از یک سو از توانیمو باالخره  گرفته است

روانی در  هایاختاللتفسیرهای روانشناختی  یریگشکل از حدّ  سوی دیگر، و ازبزرگسال منبعث شده است، 

استقرار و به  گرفتهی کودکی از خالل بزرگسالی سرچشمه در دوره هااختالل سطح بزرگسالی و بازسازی این

 کودکان منتهی شده است.« یگرتحلیلروان»

  نظری  یبر مبنا روانشناسی مرضی کودک درمجموع پیش از آنکه یریگشکلنخست،  یوهلهدرنتیجه در

اقدامات  راهدوّم است که کوشش در  یوهلهدر  و تنهاعملی مبتنی بوده است  یهادادهاستوار باشد، بر 

 .بالینی، روانشناسان مرضی را به سوی مبانی نظری هدایت کرده است

(A پرورشی یشگامانپ 

  هایتجربهکه از لحاظ  ایگذشتهروانشناسی مرضی تحوّلی را در  هایریشه توانمینخست  یوهلهدر 

  پرورشی و تربیتی واجد غنای بسیاری است جستجو کرد.

 در قرن هجدهم و  و یانناشنوا در موردتربیتی پدرو دو پونس کشیش اسپانیایی  هایکوشششانزدهم با  قرن

 و یتارا ،)آموزگار فرانسوی پرتقالی تبار(، پستالوتزی   چون په ری را یابرجستهنوزدهم به کمک مردان 

 .غنی تر گردیدند سگن

 (B یپزشکی ـ پرورشی و تشکیل تیم کلینیک هایهمکاری 

  حسی و  هاینارساییپزشکی ـ پرورشی کسانی بودند که به بازپروری  هایهمکاریپیشگامان نخستین

 ذهنی پرداختند.  ماندگیعقب

 ( کارپرورشسگن)نخستین گروه پزشکی ـ پرورشی را تشکیل دادند. ( همراه با اسکیرول )روانپزشک  

 ذهنی پرداخت. ماندگانعقبرورشی مخصوص قرن نوزدهم بورنوویل به تاسیس یک مرکز واقعی پزشکی ـ پ  

 بین  .وجود آوردآموزش عمومی به  در چهارچوبرا « ویژه» هایکالسکالپارد در ژنو،  4939 در سال

 یمشاوره مرکز یناول ، کالپارد با همکاری یک متخصص اعصاب به نام ناویل،4319تا  4311 هایسال

مخصوص ایجاد  هایکالسرش و تقسیم این کودکان در پذی ضوابط یینتعپزشکی ـ ورزشی را به منظور 
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را از  ماندهعقب، بینه با همکاری سیمون با ابداع نخستین مقیاس متری هوش، کودکان 4311 در سال کرد.

  کودکان بهنجار در مدارس جدا کرد.

  تاسیس کرد. «روان دردمند»اوّلین مرکز مشاهدات روانی را برای نوجوانان  یکاگودر شهیلی  4313در سال 

اصطالح تیم کلینیکی  مخصوص روان دردمندان باستن هایبیمارستاندر چهارچوب  4341 در سالسوتارد 

 ـ اجتماعی فراهم شد. ریزی مراکز روانی ـ پزشکیرا به کار برد و بدین ترتیب زمینه برای پی

 

(C  گشایش خط گساالن در سطح کودکی و رمرضی بز هاییافتگیسازمانکوشش در بازیافتن

 ی کودکگرتحلیلروانمستقیم 

 مرضی بزرگساالن در سطح کودکی هاییافتگیسازماندر بازیافتن  ( کوششالف

 یکی از علل بنیادی استقرار  توانمیو پدیدآیی مرضی را  شناسیعلتهای روانپزشکی در قلمرو پیشرفت

 روانشناسی مرضی تحوّلی تلقی کرد. 

  روانی را به عنوان فرایندهایی که موجودیت مشخص خود را دارند و  ایهبیماریدر قرن نوزدهم هنوز

چنین برداشتی از  یمبنا .کردندمی، توصیف شوندمیمتمایز  هانشانهبراساس دسته بندی تعدادی 

جستجو  قابل یا پاستور نامیده شد، در آثار کخ و «الگوی عفونی»یا « الگوی پزشکی»که  یروان هایبیماری

 است. 

 و آن( مبتنی است  و جز وسازسوختباکتری، ویروس، )ب این الگو، علت یک بیماری بر عامل خاصی برحس

 .باشدمی میمبیّن فرآیند جامعه شناختی در ایجاد بیماری الزا ییتنهابهعامل  ینا

 مل بدنی ، بر بررسی عواهاآنی برای حلراه، شناخت رفتارهای نابهنجار و ارائه «الگوی پزشکی» یگردعبارتبه

 .شوندمیعوامل ثانوی در نظر گرفته  یمنزلهاجتماعی فقط به –مبتنی هستند و عوامل روانی 

  کودکی توجّه  یدورهزودرس آن در  هایشکلگرایش نسبت به چگونگی تحوّل بیماری موجب شد که به

  را در تضاد با یکدیگر قرار داد. ماندگیعقبترتیب اسکیرول، جنون و  ینه اب شود.

 جنون کودکی نام گرفت  کودکی بازیافته شد و یدورهزودرس کرپلین توسط سانکته دوسانکتیس در  جنون

 کودکی توسط لوتز مشخص گشت. گسیختگیروانبلولر به صورت « گسیختگیروان»و 

 یهابحرانشدند و حتی  یافتهبازنیز در سنین کودکی  هاوسواسیا  هاهراسی مرضی مانند هانشانه 

  ی نیز در خالل تحوّل مشاهده گشتند.هیستریک

 نشانه شناختی در کودک با آنچه در  هایشکلاز  ایپارهمرضی یعنی  هایشکلاز  ایپاره هتردیدی نیست ک

. افزون بر این، یابندنمیمعموالً به یک شیوه شناختی تحوّل  هذامعقابل قیاسند،  شودمیبزرگسال مشاهده 
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 یدورهمتعدد  هایو اختاللبالینی متفاوت قرار گیرد،  هایچهارچوبد در نتوامیمرضی معین  ینشانهیک 

  بیماری شناختی بزرگسال مطابقت ندارند. هایمقولهشخصیتی و رفتاری با  هایاختاللکودکی مانند 

  هایرگهنشانه شناختی ایستا، برجسته ساختن  هایتوصیفاین جنبش به دلیل محدود کردن خود به 

و باالخره فقدان امکانات  شدندمیتلقی  ناپذیربرگشتبه دلیل مبتنی بودن بر آسیب جسمانی  معناداری که

 درمانگری، در حدّ وسیعی عقیم ماند

 روانی هایبیماریخط تفسیرهای روانشناختی در قلمرو  گیریشکل( ب

 وانی در سطح کودکی ر هایاختالل گیریشکل ییلهی به طور غیرمستقیم از همان آغاز، مسا گرتحلیلروان

 هر بزرگسال بازسازی نمود. یگذشتهکودکی را به عنوان  یدورهرا مطرح کرد و روش فروید نیز 

  بنیادی خود  هاینظریهکرده بود، با توجه به  گیریکنارهدوّم قرن حاضر، آدلر که از جریان فرویدی  یدههاز

ائلی از نوع ترتیب تولد و جز آن(، با روشی اعضای آن )مس و تعاملو بخصوص با تکیه بر نقش خانواده 

 روانی کودکان پرداخت. هایاختاللمستقیم به بررسی 

 روانی  هایاختاللجدیدی بر روی درک  هاییچهدر یجبتدر به سطح کودکی، فرود آمدنی با گرتحلیلروان

دفاعی و مشکالتی  هایزممکانیگشود. به دنبال آدلر و طرفداران وی، آنافروید با کشف  نوجوانانو کودکان 

 مواجه است.  هاآنبا « من»که 

  و مرضی درون ـ خانوادگی، ارتباط کودکان با یکدیگر و با والدین  هایساختمالنی کالین با دستیابی به

روابط موضوعی؛ وینی کات با تاکید  یدربارهعاطفی ناشی از این مبادالت، اشپیتز با مطالعات دقیق  مشکالت

اریکسن و دیگران،  مازلو، باالخره هارتمن، و آن در رشد یافتگی کودک تأثیر مادرانه و هایاقبتمربر اهمیت 

 هایاختاللهای عملی به تفسیر روانشناختی آوردرویبا گشایش خط روانشناسی من، بیش از پیش شرایط 

 روانی را فراهم آوردند.

D ) هااختالل بندیطبقهو پنجم: مسایله ی سازش نایافتگی  یدههحرکت از 

 ،یزاویهروانی کودکان از  هایاختاللخانواده و جامعه، به  هایخواسته تأثیر یرز در حدود جنگ جهانی دوّم 

  .کندمی، دیدگاهی که مفهوم سازش نایافتگی را مطرح شودمیدیگری نگریسته 

 خوبیبهافته است و در نظرگرفتن چیزی که کودک با آن سازش نای« گی مرضییافتسازش»جدید  مفهوم 

و امکان درک رفتارهای عینی کودک را بر اساس  دهندمیمحض را نشان  نارسایی دیدگاه بیماری شناختی

  .سازندمیتقابلی فراهم  و تعاملی یهاموقعیت

  گسترش .شودمیموقعیت فاعلی و عینی کودک در خانواده و جامعه مطرح  یمسئلهبدین ترتیب 

به رفتار غیرعادی کودکان، به شکستن سدهای  هاکلینیکو توجه این هدایت کودک  هایکلینیک

  .شوندمیروانشناسی مرضی سنتی کودک منجر 
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 کلینیکی و دستیابی و  هایتیمبررسی کودکان توسط  یشیوهروانی کودکان براساس  هایاختالل بندیطبقه

راه روانشناسی مرضی  شایشو گجدید، به دگرگون کردن چهره ی روانشناسی مرضی کودک  هاییافته

  .انجامدمیتحوّلی 

 تحول )کودکی و نوجوانی( که انعکاس آن را  یدورهروانی  هایاختاللجدید بسیاری از  گیریشکل ،درواقع

سازمان بهداشت جهانی  المللیبین هایمجموعهبه صورت  هااختالل بندیطبقه هایدر مجموعه توانمی

(ICD  و )و آماریتشخیصی  بندیطبقه هایمجموعهها ( انجمن روانپزشکی آمریکاDSM یافت، از این ها )

 خط سرچشمه گرفته است.

Eچهارچوب تحوّلی کنونی ) 

  و با  پردازدمی آن تعریف، هایاختاللویژگی اصلی روانشناسی مرضی تحوّلی این است که به بررسی تحوّل و

 مرحلهکودک را در هر  امکانات در خالل زمان دارد، هاآنو چگونگی تحوّل  هاکنششناختی که از پدیدآیی 

به درک مراحل  با در نظر گرفتن روابط ارگانیزم ـ محیط، تا کندمیکوشش  و گیردیمتحوّل در نظر ی

  شود. نائلمختلف زمان شناختی 

  به  توانمییک مجموعه کنشی در ارتباط با محیط است که  یمنزلهدرواقع، تنها با در نظر گرفتن فرد به

« اشکال» یبررسبنابراین، روانشناسی مرضی کودک باید به ؛ یک روانشناسی مرضی تحوّلی دست یافت

الزامی است چرا که فرد نباید به  هاکنشدر زمان و فضای ارتباطی بپردازد.بررسی تحوّلی  یافتگیسازمان

  ز پیش تعیین شده در نظر گرفته شود.اموجودی  یمنزله

 مختل  گیریشکلد در حدّ توانمی« وریکنش» یشیوهعلم امروز، این نکته محرز است که کنونی  در وضع

  از هم بپاشد. زاددرونبرون زاد یا  هاینظمیبیشود یا آنکه فرآیند رشد یافتگی آن براساس 

 هااطارتبچه کودک براساس  کودک به درک وی نائل شد. وریکنشتنها با توجه به  توانمیافزون بر این، ن ،

و محیط  یا «کشاننده» ییهافعالیتو تعامل  کنندیمکه وی را به جهان برونی متصل  ییهارشته یبر مبنا

 .شودمیساخته  پیرامونی،
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 فصل دوم

 های روانیماهیت اختالل
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 روانی هایاختاللماهیت  .1

 بهنجاری و نابهنجاری مفهوم .1.1

  که مفهومی نسبی است یابیمدرمه به مفهوم بهنجاری و نابهنجاری بنگریم ک ینظرنقطهاز هر. 

 باشند وجود  ییزتمقابلاز یکدیگر  آسانیبهبهنجاری و نابهنجاری  در آنمطلقی که  یدوگانگ ،صورت هر در

بدون  را هاآنیکی از  توانمیو ن ناپذیرندییجدابنابراین باید گفت که بهنجار و مرضی دو اصطالح ؛ ندارد

  توجه به دیگری تعریف کرد.

  مختلف مورد بررسی قرار داد. هایدیدگاهبر حسب  توانمیدرواقع بهنجاری و نابهنجاری را 

 

 مرضی یا آسیب شناختی یدگاهد .1.1.1

  ی بالینی هانشانهحالتی مرضی و یا اختاللی است که بر اساس  ینتیجه، رفتار نابهنجار شناسیآسیباز نظر

 . باشد تشخیصقابل

  ی مرضی، دلیلی بر هانشانهیا  هاعالمتنخست آنکه وجود  :شودمیاین دیدگاه به دو نتیجه منتهی

 .ی مرضی دلیلی بر نابهنجاری استهانشانهفقدان  یاًثان نابهنجاری است.

  ظرفیتباید  بلکهنیست  قبولقابل، موضعی دیدگیآسیب عالئمو  هانشانهامروزه تقلیل دادن بیماری به 

 بازیافتن سالمت آن را در تعریف آن دخیل کرد. یقوهبال

 آماری دیدگاه .1.1.1

  حدّ بهنجاری یا  توانمیدر این دیدگاه به اتکای نوعی بررسی و ریاضی و استفاده از ترسیم منحنی

( درصد 51تا  66برحسب مؤلفان، دوسوّم تا سه چهارم )« نابهنجاری یمرتبه»نابهنجاری را مشخص کرد. 

 .گیردمیدربررا  موردمطالعه هایگروهحنی اکثر حدّ میانی من

 یمیانهمیانگین آماری تعریف کنیم مانند آن است که هر چه را که در حدّ  یمنزلهبهنجاری را به  اگر 

  منحنی گووس قرار نگیرد در قلمرو مرضی قرار دهیم.

  در میان  هاآنارزشیابی و  هاپدیدهصحبت از بررسی  کههنگامی، به خصوص خصوصیات روانی یزمینهدر

 است، باید به این دیدگاه با تردید نگریسته شود.

 دیدگاه فرهنگی .1.1.1

 بهنجار یا  ،کندمیآن زندگی  یا بازخوردهای یک فرد بر حسب محیط اجتماعی که در از این دیدگاه، رفتار

ر ممکن است د، در گروه دیگشونآداب و بازخوردهایی که در یک گروه فرهنگی بهنجار تلقّی می نابهنجارند.

 .نابهنجار دانسته شوند

 گیرد نابهنجار تلقّی کرد.گین نتایج گروه اجتماعی فاصله میتوان هر رفتاری را که از میاننمی 
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 دیدگاه آرمانی نگر یا تعیین الگوی بهنجاری .1.1.1

 ری آرمانی است؛ آرمانی که تعریف بهنجار از راه توسل به یک الگوی فرضی، مستلزم پذیرفتن یک نظام بهنجا

  سیاستمداران، رهبران یا والدین و مربیان برای کودکان باشد. یخواستهشاید 

 و اگر بر اساس یک  گرددمیبه هنجار آماری مشتبه  درواقعاگر این آرمان را گروه اجتماعی مشخص کند  امّا

 می مشخص شود.چنین نظا وریکنشاستوار باشد باید  («من»نظام ارزشی شخصی )آرمان 

 سازش با توقعات خود و با توقعات جهان بیرون یمنزلهبهنجاری به  .1.1.1

 پیشین  یرفتهازدستفرآیند سازش یا ظرفیت واکنش برای بازیافتن تعادل  یکمنزله توان بهنجاری را به می

 .کرد تلقی

  رش، اطاعت یا تبعیت از بهنجاری را به پذی مفهومروانی اجتماعی، چنین تعریفی ممکن است در قلمرو

سازش »یا آنچه « ظرفیت سازش»معتقدند  ایپاره. بدین علت است که دهدمیاجتماعی کاهش  هایخواسته

  به خودی خود است. «سازش»بهتر از  ایضابطهنامیده شده است، « پذیری

 هریک از  ه،تعریفی ساده و رضایت بخش از اصطالح بهنجار آسان نیست. چ یکه ارائه شودمشاهده می

بدین ترتیب وابستگی  کنند ومرضی را وارد میدان می یمرجع یا استثناهایی دارند و یا جنبه هایچهارچوب

  .گردانندمیمحرز  کامالًمفاهیم بهنجار و مرضی را 

 چنین معمایی دارد. در مقابلبالینی کودک بیش از هر متخصص دیگری  یروانشناس 

 

 کودکدر بهنجاری و مرضی  مسئله( 1

 تحوّل و  در حالاست، چون کودک موجودی است  ترپیچیدهفرضی در کودک  یمسئلهبهنجاری یا  یمسئله

و در تجلیّات رفتاری خویش قابل  بوده شکلی و کنشی خود، محرک هایساختدر سازماندهی  درنتیجه

  .باشدمیانعطاف 

 به معنای تغییر سطح سازش و  آیندیم دبه وجوکه در طول زندگی کودک و نوجوان  ییهاتعارضاز  یاریبس

 .شودمیتحوّل محسوب  یهادورهمراحل یا  هاییژگیودر حکم 

  مرضی را  نشانه. باید 4 بهنجار و مرضی از زوایای مختلف بررسی شوند:ابعاد در مواجهه با هر کودک باید

. 9و ساخت تعیین  پهنهرا در مرضی  نشانه. موقعیت 1 کمیّت و کنش پویشی آن را ارزیابی کرد. و بازشناخت

 ارزشیابی کرد. باالخره ساخت را در رابطه با محیط و .1 بی ساخت در چهارچوب تحوّل پرداختبه ارزشیا

  ساختاری، تحوّلی و اینشانه یچهارگانههر اقدام در قلمرو روانشناسی مرضی کودک براساس این ارزشیابی ،

  .شودمی ریزیپیمحیطی 


