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 فصل اول

 
  که بعضی از آنها خارج از حیطه روانشناسی بود. تکامل روانشناسی بالینی به سبب تأثیر عوامل متعدد صورت گرفت

روانشناسی مرضی آمیخته است و برای مثال، پیشرفتهای حاصله در بیولوژی، فلسفه، سیاست. تاریخ آن با تکامل 

 گذشته آن به زمان انسان اولیه می رسد.

  روشهای مطالعه بیماریهای روانی موقعی نضج گرفت که مسئله بیماری روانی، از خرافات و عقاید ماوراء الطبیعه

 گیری داشت.تکامل روانشناسی بالینی، بستگی زیادی به پیدایش وسایل و ابزار برای مشاهده و اندازه  مجزا شد.

 

 روانشناسی مرضی -1

  بشر اوّلیه، امراض روانی را پدیده ای ماوراء الطبیعه می دانست. روشهای درمان این گونه بیماران که تصور میشد

و ارواح خبیثه شده باشند، عبارت بود از سوراخ کردن جمجمه به منظور آزاد کردن روح پلید و  "جن زدگی"دچار 

... 

  در قرون ششم و هفتم قبل از میالد، فیلسوفانی از قبیل طالس، اناکسیمنز، هراکلیتوس، اناکساگوراس و دماکریتوس

قبل از میالد(  974تا  164در مورد چگونگی طبیعت بشر و جهان، فرضیاتی عرضه کردند. کمی بعد از آن،بقراط )

یشرفته بود و بعدها اساس این علم قرار گرفت. به نظر او که بسیار نو و پدر زمینه علم پزشکی تئوریهایی ارائه داد 

 مرکز تمام فعالیتهای بشر مغز است و هر گونه اختالالتی در آن، سبب بروز امراض روانی می شود.

  در زمان حکمفرمایی امپراطوری رم، قبل از ظهور مسیحیت، داشمندانی چند مانند آریتوس و سورانوس در پیشرفت

امراض روانی تالش بسیار کردند. عقاید پیشرفته و روشنفکرانه بقراط، گالن و همکاران آنها، علم و کشف ماهیت 

 قرنها در خفا ماند.

  در قرن شانزدهم، کشفیاتی در مورد احساس، عواطف، ادراک و طرز ایجاد تفکر صورت گرفت. در آن موقع شخصی

باره ارتباط افکار و تأثیر عواطف بر آن بحث می کرد. در به نام وایوز یک قرن قبل ازهابر و سه قرن قبل از فروید، در

 همین ایام دو دانشمند به نامهای پاراسلوس و وایر به شدت علیه خرافات و جن گیری مبارزه می کردند.
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  در قرن نوزدهم، پیشرفتهای محسوسی در زمینه آناتومی و فیزیولوژی اعصاب روی داد؛ ولی توسعه روانشناسی را در

متمادی، فالسفه ای از قبیل بکن، دکارت، هابز، هارتلی، الک، مالبرانش و اسپینوزا عهده دار شدند. طی قرون 

 قسمت عمده تئوریهای آنها نیز در مورد عواطف و اراده بود.

  با تالش ویلیام توک، بیمارستانی در انگلستان به منظور نگاهداری و معالجه بیماران روانی ساخته  4736در سال

 شد.

  اواخر قرن هیجده در فرانسه، پزشکی به نام فیلیپ پینل، رئیس بزرگترین بیمارستان روانی فرانسه شد. او با در

پزشک  4731اصالحات نوع دوستانه خود، به پیشرفت روان پزشکی کمک بسیاری کرد. در آلمان نیز، در سال 

در آمریکا هم اصالحاتی انجام شد که  دیگری به نام فرایک مانند پینل در این زمینه، گامهای اساسی برداشت.

برای معرفی روشهای انسانی در درمان بیماری  4044قسمت اعظم آن به وسیله بنجامین راش بود. در اوایل سال 

 روانی، پیشرفتهای بسیاری انجام شد.

 ر بسزا یکی از عوامل مهمی که در ایجاد پسیکوآنالیز و تئوریهای جدید شخصیت و روشهای معاصر درمان تأثی

داشت، پدیده ای بود که در قرن نوزده آن را مسمریسم می نامیدند. مسمر توانست پدیده ای را که امروز به نام 

 هیپنوتیزم می شناسیم، کشف کند.

  تا علما با رغبت به مطالعه این پدیده پرداختند. از این جمله دانشمندان، براید بود که نام سالها طول کشید

 جانشین مسمریسم ساخت.هیپنوتیزم را 

  ،شارکو و برنهایم از روش هیپنوتیزم به منظور تحقیق و درمان استفاده کردند و فروید تحت تأثیر این استادان

ولی بعدها فروید این روش را کنار گذاشت و به جای آن از هیپنوتیزم را برای درمان بیماران روانی به کار گرفت؛ 

تجسسات فروید، به ویژه در زمینه ضمیر ناخودآگاه بیشتر از هر عامل دیگر در استفاده کرد.  "تداعی آزاد"روش 

 ایجاد روانشناسی بالینی موثر بود. شاگردان فروید مانند یونگ و ادلر، مکتب پسیکوآنالیز را توسعه دادند.

  پیر ژانه معروف است "از هم گسیختگی شخصیت"یکی دیگر از شاگردان شارکو که تحقیقات او در زمینه تئوری ،

 بود.

  قسمت اعظم این فعالیتها که تا قرن نوزدهم طول کشید، در اروپا صورت گرفت. البته، در آمریکا نیز پیشرفتهای

این کشور، دوروتیا دیکس بود که بیشتر زندگی قابل مالحظه ای در این زمینه می شد. یکی از چهره های درخشان 

تی برای مداوای بیماران روانی کرد. آدولف مایر که از پزشکان عالیقدر خود را وقف ایجاد بیمارستانهای مناسب دول

 بود نیز در پیشرفت روانپزشکی آمریکا سهم بسزایی داشت.

 وک،ش نا به منظور درمان باوبه وسیله مد کشف دارویی به نام مترازول ،فعالیتهای پاولف در مورد بازتابهای شرطی 

و معرفی  ،روداستفاده از انسولین به وسیله ساکل که هنوز هم در معالجه افراد مبتال به شیزوفرنی به کار می

  .بینی از آن جمله است الکتروشوک به وسیله سرلتی و

 موثرو در ایجاد روانشناسی بالینی  رخ دادهای دیگر دانش بشری همزمان با پیشرفت روانشناسی مرضی در رشته 

علم آمار و تأسیس اولین آزمایشگاه  ،علم ژنتیک ،ین حوادث عبارت بودند از پیشرفت روانشناسی کودکا .بود

  .شناسانی مانند داروین نیز مسلماً تأثیر بسزایی در این زمینه داشتندزیست و فیلسوفانی مانند الک .روانشناسی
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 پیدایش روانشناسی بالینی  -2

 پیش از این زمان، مطرح ساخت هوشی راماندگی کوز و عقبیمیان پس فرقل برای اولین بار واسکیر 4090 در سال .

درجات مختلفی  ،یقلماندگی عاسکیرول متوجه شد که عقب. نگریستندنه میدیواافراد به چشم همه به این گونه 

معیار برای تشخیص این گونه افراد  اسکیرول تکلم را بهترین .به دو دسته تقسیم کرد آنها را فقطالبته خود او  ؛دارد

  .دانست

 یکی از  .قابل درمان دانست غیرمانده تشخیص داد و او را یک کودک وحشی را عقب ر،روانپزشک مشهو ،پینل

دوربودن از تمدن و نداشتن ، مذکورکودک شی هوماندگی که دلیل اصلی عقبمعتقد بود همکاران پینل بنام ایتارد 

 .تربیت صحیح است

  بود که عالقه یکی از شاگردان خود به نام ادوارد سگن را برانگیخت تا درباره  ایناهمیت واقعی کوشش ایتار در

شده  مأیوسوشی هماندگی ایتار از درمان عقب با وجودی که اسکیرول و .عمل آوردبه تحقیقاتیشی هوماندگی عقب

توان افراد عقب مانده را شد که می عتقدم ،نسههای فراولی سگن با مشاهدة پیشرفت پسر وحشی جنگل ،بودند

  .این نوع کودکان را تأسیس کرد علیمای اولین آموزشگاه تهایداو با چنین  .دادعلیم ت

  هارتلی و دیگران بر  ،هیوم ،برکلی ،الک ،هابز ،الیپ نیتز ،اسپینوزا ،را فیلسوفانی مانند دکارت "انرو"بحث درباره

  .توان گفت که نظریات آنها پشتوانة افکار جدید در این مورد استیعهده داشتند و در واقع م

 ( اولین فردی بود که اساس موروثی بودن 4677تا 4691اسپینوزا )این  الک بعد از ردّ  .گذاری کردرا پایه عقاید

  .است "لوح خالی"یک ن مانند ارو :اعتقاد خود را چنین بیان داشت ،نظریه

  ای مدیون این باید تا اندازه نوابغ را،و کارهای گالتون درباره تأثیر عوامل ارثی در  ،مورد تکاملفعالیتهای داروین در

  ه دانست.گذشت هنظریات فیلسوفان

 روانشناسی  ؛قسمتی از میراث روانشناسی جدید است ،دنکشف این مطلب اساسی که افراد بشر با یکدیگر فرق دار

  .د آمده استبالینی بر اساس این کشف بزرگ به وجو

 این آگاهی به خوبی دیده  ،های  قدمادر بعضی از نوشته ه است.بشر همیشه از اختالفات موجود بین افراد آگاه بود

افراد باید بر حسب قابلیت و شایستگی آنها صورت حرفه به افالطون معتقد بود که تفویض  ،برای مثال .شودمی

  .گیرد

 4736در سال  .گیری شدتوسط علم نجوم اندازه ،یک تصادف جالب ثرتفاوتهای فردی برای اولین بار بر ا 

بروک را به این دلیل که مشاهدات او روی حرکات ستارگان یک ثانیه  همکار خود کینر ،شناسی بنام ماسکلینستاره

و به  از ماجرای کینر بروک مطلع شد ،شناس بودبیسل که او نیز ستاره 4046در سال  .اخراج کرد ،اختالف داشت

اختالفاتی وجود  ،تحقیقات او بعد از مدتی به نتیجه رسید که معموالً در مشاهدات افراد .کشف آن عالقه نشان داد

  .دارد

 العمل افراد انجام که به بعدها در زمینه روانشناسی تجربی در مورد سرعت عکس حقیقاتیدر ت علم نجوم، این کشف

، کاتل آمریکایی که در اولین البراتور روانشناسی در دانشگاه الپیزیگ ،دید که بخواهیمچنان .بسزایی داشتأثیر ت ،شد

  .العمل را انجام داده استاولین تحقیق علمی درباره سرعت عکس ،بود شاگرد وونت
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 در  .به نام روانشناسی کودک شد ،موجب پیدایش رشته دیگری در روانشناسی ،وشهگیری عالقه و توجه به اندازه

های مختلف رشته .منتشر کرد ،دمن گزارشی را که بر اساس مشاهدات رفتار کودک خود نگاشته بودتی 4707سال 

روانشناسی اجتماعی و روانشناسی شخصیت از جهات  ،روانشناسی بالینی ،روانشناسی مانند روانشناسی کودک

 .بسیاری به یکدیگر نزدیکند

 زیرا روانشناسی  ؛بسیار نامشخص است تجها بعضی از ،فاصل میان روانشناسی بالینی و روانشناسی کودک خط

  .افتاده به وجود آمدبه سبب عالقه به مسائل کودکان عقب صلبالینی در ا

 ؛ل و وراثت ایجاد شدماکهای تفعالیتهایی در زمینه وعالقه  نوزدهم،تا اواسط قرن  ،عالوه بر پیشرفتهای مذکور 

  .انتشار یافت 4013در سال که  "منشأ انواع"کتاب مشهور داروین به نام 

  است و منشأ آن را  ارثیهمانند ساختمان جسمانی او  ،رفتار عاطفی انسان هر دو معتقد بودند کهداروین و اسپنسر

مشاهدات خود را  ،دانشمند بزرگ انگلیسی گالتن ،همزمان با کشفیات داروین. تر یافتتوان در حیوانات پایینمی

 منتشر ساخت. "نبوغ ارثی"درباره ارثی بودن نبوغ در کتابی به نام 

  متذکر شد که اصول  ،یکی از دانشمندان بلژیکی که در زمینه آمار و علوم نجوم متخصص بود 4016در سال

 قد و وزنانند گیری خصوصیات انسانی مدر اندازه ،ی که به وسیله گوس و الپالس تهیه شده بودریاض حتماالتا

 را ترسیم کرد. "منحنی طبیعی"و بر اساس این عقیده  است قابل تطبیق

 کارل پیرسون ریاضیدان بزرگ و دوست صمیمی گالتن فرمول ریاضی ضریب همبستگی را ایجاد کرد.  

 ا درباره حساسیت حیوانات نسبت به درجات مختلف صد حقیقگالتن این رشته از تحقیقات را متوقف کرد و به ت

گالتن مشاهده کرد  .اختراع کرد ،ای را که امروز به نام سوت گالتن مشهور استوسیله ،و برای این منظورا .پرداخت

او مبتکر  .تفاوتهای بسیاری دارند نیزاز لحاظ عواطف و عالیق  ،که مردم عالوه بر تفاوتهای جسمانی و ادراکی

و همچنین از این وسیله برای دستیابی به تخیالت  بود استفاده از پرسشنامه به منظور ارزیابی منش و شخصیت

تفاوتهای فردی  تحقیق دربارهگالتن سبب شد که اشخاصی مانند کاتل به  این کوششهای .افراد استفاده کرد

 شوند.مند عالقه

  بین  این امر در تأسیس کرد.در دانشگاه الیپزیک  آلمانیالبراتوار رسمی را ویلهم وونت ین اول 4073در سال

 به تحقیق دودروانشناسی مح تحقیق روقلم ،در آن زمان ،البته .دانشمندان آن زمان نوعی عالقه علمی به وجود آورد

  .درباره قوای ادراکی یا پسیکوفیزیک بود که بوسیله فخنر شروع شده بود

  به  هپس از مراجع ،بودنام کاتل که از شاگردان وونت در دانشگاه الیپزیک ه ب ییشناس آمریکانوار 4034در سال

های آزمون"نوشت و برای اولین بار اصطالح  "گیری آنهاآزمونهای روانی و اندازه"ای تحت عنوان مقاله ،وطن خود

  .را مصطلح کرد "روانی

 در اوایل قرن بیستم  ،ولی عالقه جدی به آزمونهای روانی ؛روانشناسان دیگر آمریکایی فعالیتهای کاتل را ادامه دادند

  .بینه آزمون هوش کودکان را ساخت کرد که آلفردظهور در زمانی به طور محسوس  و

  تشخیص  ظحاز لگرچه ا وماده داشت  94ن آزمواین  .ساختند 4341در سال را بینه و سیمون اولین آزمون هوش

  .بود خوب گذاری علمی آزمون هوشجهت پایه لی ازو ،کامالً قابل اطمینان نبود ،وش افراده
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 روانشناسی بالینی جدید  -3

 این عوامل . یکی ازگیری روانی مشاهده کردتوان از آغاز نهضت اندازهتأثیر دو عامل را می ،در روانشناسی جدید، 

  .تکامل تدریجی وسایل کلینیکی بود ،عامل دیگر ، وهای روانشناسیای و مؤسسات و کلینیکهای حرفهایجاد گروه

  ذکر کنیم ،رودوسایل اساسی و مهم را که در روانشناسی بالینی به کار رفته و میفقط چند نوع از ابزار و. 

 آزمون هوش : 1-3 

  تجدید چاپ آن در سال  .با کمک همکارش سیمون منتشر کرد 4341آلفرد بینه اولین آزمون هوش را در سال

و  4344در سال  ،چند ماه بعد .تداش را نیز دربر "سن روانی"تر بود و نظریه صورت گرفت که البته کامل 4340

 استنفورد دانشگاه استاد ترمن ،4346در سال  .ه را تجدید چاپ نمودنن بیآزمو ،المنک 4341مجدداً در سال 

ترمن و همکارش مریل  4397در سال  کرد. تنظیم آمریکا مردم برای را آن و نمود تر کامل را بینه آزمون آمریکا،

 بیشتری تکامل ووسعت  با آزمون این 4364سال  .کردند و تغییرات مطلوبی در آن دادنداین آزمون را مجدداً چاپ 

   گرفت. صورت آزمون این نظر تجدید چهارمین 4306در سال  .پ شدچا تجدید

  دو آزمون مشهور آرمی آلفا برای باسوادان و  .های جنگ جهانی اول به وجود آمدی در سالگروهآزمونهای هوش

کالمی و غیرکالمی به  ،وش فردی و گروهیههای آزمون ،4314در حدود سال  .سوادان تنظیم شدآرمی بتا برای بی

 گیری هوش عملی متداول شد.اندازهو اصطالح بهره هوشی رایج  .ساخته شد زیادینسبت 

 در  آرنولد گزل،مطالعات تحقیقاتی  ،ته آزمون سازی برداشته شدقدم بزرگ دیگری که در پیشرفت و توسعه رش

درباره تکامل کودکان بود. او آزمونهایی در این زمینه ساخت که اساس آزمونها و تحقیقات بعدی درباره  4310سال 

ن از نتیجه ای .مهم خود را درباره فاکتور آنالیز هوش شروع کرد تحقیقاتترستون  4317کودکان شد. در سال 

توان آنها را وش از تعداد عوامل مستقل تشکیل شده است و میهی داد مبنی بر اینکه ضیه اترستون فر ،تحقیقات

  .تفکیک کرد

  تنها از نه این آزمون  .وش بزرگساالن درست کردهگیری بلویو را برای اندازه -آزمون وکسلر  ،وکسلر 4393در سال

 .کنده هایی از استعدادهای معین افراد نیز عرضه میبلکه بهر ،دادهوش بهره کافی  به دست می

 آزمون شخصیت  2-3 

  مشکل اساسی در مورد آزمونهای شخصیت، عدم توافق نظری بود که دانشمندان درباره تعریف و ماهیت این پدیده

با آنکه این  .ودورت منتشر شدلین آزمون اندازه گیری حاالت عصبی به وسیله ووا 4340در سال  با یکدیگر داشتند.

ولی بعدها از آن در مؤسسات غیر نظامی استفاده  ،به منظور انتخاب افراد در ارتش به وجود آمده بود اصلآزمون در 

مدل آزمونهای دیگر از نوع خود  ،این پرسشنامه که براساس عالیم معمول حاالت عصبی ساخته شده بود .کردند

 ،های اولیه شخصیتآزمونالبته اغلب  .است "ورنون –توسط آلپورت  در ارزشها قیقتح"آزمونهای  ،از آن جمله شد.

  .گیردشناسان مورد استفاده قرار نمیطرف روان ازامروزه 

  که در حال حاضر برای ارزیابی شخصیت، زیاد به کار برده می شوند، به وسیله روانشناسانی که آزمونهای پروژکتیو

ه شد. اگرچه این آزمونها کامالً متکی به عقاید فروید نیستند، ولی به محرکهای عمقی بشر توجه می کنند، ساخت
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روش "نظرات این دانشمند در ایجاد آنها بسیار موثر بوده است. پدر آزمونهای پروژکتیو، گالتن است. او با انتشار 

 کنند. سبب شد که افرادی مانند بلویلر و یونگ ، این نوع آزمونها را متداول 4001در سال  "تداعی لغات

 .شاید مهمترین واقعه در تاریخ آزمونهای پروژکتیو، ظهور آزمون مشهور رورشاخ بود 

  تی است که به  -ای  - آزمون تی ،شخصیت کمک شایانی کرد یگیراندازه هضتکتیو دیگری که به نژپروآزمون

است، ولی تفاوت آن در ز تعدادی کارت درست شده این آزمون مانند رورشاخ ا .وسیله مورگان و مورای ساخته شد

های اشخاص و موقعیت ،هاتبدین معنی که کار این است که انگیزه های آن روشنتر از انگیزه های رورشاخ است؛

 .ها معرف روحیه او خواهند بوددهند و آزمونگر باید درباره آنها داستانهایی بگوید که این داستانمختلف را نشان می

 ایجاد کلینیک روانشناسی  -4 

 تحقیقات خود را در زمینه مشکالت کودکان و طرز تشخیص علمی آن عرضه  ،شناسان آمریکاویتمر در انجمن روان

 ،مکانهایی برای نگاهداری ،مند ساخت و در نتیجهدیگران را به این مطلب عالقه ،وشش این دانشمندک .کرد

های اساس ایجاد کلینیک ،ها را اغلبتیالفعاین  ،شناسانروان .تشخیص و درمان این نوع کودکان تأسیس شد

  .دانندروانشناسی و ویتمر را پدر روانشناسی بالینی می

 ولی به مشکالت افراد  ؛های روانشناسی به منظور کمک به کودکان عقب مانده یا ناراحت به وجود آمداولین کلینیک

 .بزرگسال نیز به تدریج توجه شد

 ایران -5

  با  ،به همین علت ؛ای داردسالهچهلحدوداً تاریخچه  ، ایران ،بالینی در دنیا یشناسساله روان یکصددر جریان تاریخ

این رشته از  درس دراولین  .گذراندرا می ین علما اما هنوز مراحل جوانی ،ای داردیافته رشد اولیایوجود آنکه 

و اولین کتاب در این زمینه به  ،تدریس شد شناسی دانشگاه تهرانشمسی در گروه روان 4911در سال  ،شناسیروان

 ،در واقع .از سوی دانشگاه تهران انتشار یافت 4911در سال  ،تألیف سعید شاملو "شناسی بالینیروان"نام 

ده پزشکی تهران در کپزشکی دانشدر گروه روان کهرسمیت یافت  ییعنی زمان ،4914شناسی بالینی در دهه روان

  .شناسی بالینی ایجاد شدای بنام فوق لیسانس روانبرنامه ،بیمارستان روزبه

 کارشناسی ارشد و دکترا ،های موجود در دوره کارشناسیبرنامه -1-5

 یدانش ،در زمینه علوم طبیعی و انسانی ،دانشجو در سال اول ،شناسیساله کارشناسی رشته رواندر دوره چهار 

تشکیل  کرد،شناسی بالینی کمک بسیار زیادی هایی که به پیشرفت رواننهضت یکی از  .آموزدمی و کلی وسیع

 .رسماً به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید 4971سال  اسفند ماهبود که در   "شناسی ایرانانجمن روان"

 سطح علمی و حیثیت  ارتقایدیگر عوامل مهمی که در استحکام بخشیدن به رشته روانشناسی بالینی و  از

در اولین دوره دکترا  4976در سال  .در این رشته بود ph.D ایجاد دوره دکترا ،ای داشتالمللی آن نقش عمدهینب

بخشی و دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم بهزیستی و تواناسفند ماه آن سال رشته روانشناسی بالینی در 

 .تأسیس و شروع به کار کرد

 شناسی بالینی در روان (ph.D) و دکترا (MS) کارشناسی ارشدهای موجود برنامه 2-1
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 - روانشناسی تاریخچه و سیستمها درشامل دروس مانند  :برنامه کارشناسی ارشد در روانشناسی بالینی 9-4

های فیزیکی و دارویی در کلیاتی درباره درمان - نوروپسیکولوژی وهواشناسی پزشکی  -های شخصیت نظریه

 .است و ... و روانی های عصبیبیماری

 برنامه دکترا در روانشناسی بالینی  -2-5

 ای در روانشناسی بالینی اصول اخالقی و قوانین حرفه - های روانیفیزیکی و دارویی در بیماری ههای پیشرفتماندر- 

شناختی و کاربرد روشهای  -کاربرد روان درمانی فردی  - 1و  4روشهای ارزیابی و تشخیص در روانشناسی بالینی 

روانشناسی رشد گروه  - سایل جدید در بهداشت روانی و روانشناسی تندرستیم - شناسی بالینیرفتاری در روان

 .... را در بر دارد کارورزی و - نامهپایان -درمانی و خانواده درمانی 

 ا از لحاظ وضعیت و شناسی رشناسی بالینی و به طور کلی روانقوانینی که وظایف و نقش روان ،هنوز در ایران

شناسان بالینی در اگرچه روان .وجود ندارد ،ای روشن سازد و یا از متخصصان این حرفه حمایت کندموقعیت حرفه

 وعن ،اما در حال حاضر ،هستند فعالیتدولتی و خصوصی مشغول به  ،اجتماعی ،بسیاری از نهادهای پزشکی

قسمت عمده کار  .کندمی قفر ،ت و صالحیت علمی هر یکهای آنها متفاوت است و بر حسب نیاز مؤسسافعالیت

 .تشخیص براساس مصاحبه بالینی و آزمونهای روانی است ،آنها
  
 مشخصات روانشناسی بالینی  -3-5

 یالت و حصت به نوعکند و شناس در آن کار میای که روانوظایف روانشناسی بالینی مختلف است و به مؤسسه

 نوع به این نتیجه رسید که به طور کلی چهار پس از تحقیقاتیشکو  بستگی دارد. ،داشته است کهتعلیمات علمی 

  :شناس بالینی وجود داردروان

د و  بیشتر به کشف نکنپزشکان و روانکاوان اشتراک مساعی میای که برای درمان بیماری با روانستهد 

 .کنندیک فرد خاص توجه میطرز معالجه ماهیت بیماری و 

گیری خصوصیات افراد به وسیله آزمونهای اندازه صرفانی که وقت خود را به طور عمده شناسروان  

  .کنندشناسی میروان

یعنی هم به تشخیص و هم به  ؛دهندهای دسته اول و دوم را به طور مساوی انجام میآنهایی که فعالیت 

  .پردازنددرمان می

عالیم و راههای  ،برای کشف عللتجربی  راهاز د و ندار عالقهکه به آزمایش خصوصیات بیماران روانی  آنان  

 .کوشنددرمان می
 

های تشخیص و درمان بیماری طب کلینیکی،وظیفه :شناسی بالینیظری و علمی در روانرابطه مطالب ن  -4

ماهیت و نحوه درمان  ،علل ،های دقیقبا انجام آزمایش ،ضمن ارائه نظریات ،نظری و تحقیقی است. اما طبجسمی 

بخش عملی  باای میان بخش نظری و تجربی چنین رابطه ،شناسی بالینی نیزروان در .کندمی شفها را کبیماری

که درباره رفتار انسان به  حقیقاتیهای عملی تشخیص و درمان براساس نظریات و تبدین معنی که روش ؛وجود دارد

 .شودپایه گذاری می ست،عمل آمده ا



 

 
9 

 

 دوم فصل
 شود.در ادامه به تاریخ شکل گیری روانشناسی بالینی در کشورهای مختلف اشاره می

 امریکای شمالی  -1

 خواهد تا در سه قلمرو از این خود از متخصصان میبالینی براساس وظیفه و موقعیت شناسی روان ،در حال حاضر

 .درمان و پژوهش -تشخیص :مهارت الزم را از خود نشان دهند ،دانش

 کمیته "شناسان بالینی در آغاز و به طور عمده در آمریکا به وسیله ریزی برای تدریس و تعلیم روانطرح کلی برنامه

 .ارائه شده است "شناسی عملیانجمن روان"و  "شناسی آمریکاای انجمن روانتعلیمات عالی و حرفه

 ت که تحت نظارت دقیق و دایمی استاد راهنما اس تحقیقدرمان و  ،تاکید بر ایجاد تبحر در تشخیص ،در این برنامه

  .می باشد

  مسئله نیاز به معیارهای مشخصی را در آموزش کارورزی و فعالیت  "شناسی آمریکاانجمن روان" 4317در سال

و چیزی  دشدنمی هندخوا "سنجیروان"ای از افراد ناصالح که زیرا عده ؛شناسان بالینی مطرح کردای روانحرفه

درست مانند وضع فعلی در  ؛کردندشناس بالینی فعالیت میروانعنوان به  ،شناسی نبودندسین روانیبیش از تکن

  .ایران

  شناسی آمریکا به یکی از مهمترین رویدادهایی است که در روان ،"ایشناسی حرفهروان"در  "بورد ممتحنه"ایجاد

با  4317این بورد در سال  .در مجموع همان معیارها را نیز دارد ،ان استاین بورد که شبیه بورد پزشک .وقوع پیوست

 سال 1 حداقل PHDجه درانی داده شود که پس از دریافت قرار بود دیپلم بورد به کس .نفر تشکیل شد 3عضویت 

 .ی از مراکز قابل قبول داشته باشددر یک تجربه بالینی

 شیادان ز شرا مبرای اینکه مرد .جلب توافق مراجع دولتی بود ،بالینیشناسان جنبه دیگر دادن اجازه کار به روان 

 .از مراجع ایالتی گذرانده شد یقوانین ،دنای محفوظ بمانحرفه

 الزاماً باید آن را با به کار  هاید قرار گرفته است و دانشگاهآمریکا مورد تأی یشناسای که توسط انجمن روانامهو اما برن

 :ر استبه ترتیب زی ،گیرند

  کشد و پس از این دوره در حدود چهار سال طول می .شوددوره دکترا آغاز می ،جه فوق لیسانسدرپس از دریافت

 .گذراندن یک سال انترتی نیز الزم است ،آن

 و  ریزی شدامه دیگری در آمریکا طرحبرن ،های اخیر به دالیل متعددی که در اینجا ذکر آنها لزومی ندارددر سال

 .می شدختم  (psy.D) ایها این برنامه را اجرا کردند که در نهایت به دریافت درجه دکترای حرفهبرخی از دانشگاه

ه است و کار بالینی را مقدم بر محقق بود - ر الگوی متخصصب ،ph.D برنامه و درجهعکس تأکید این طرح بر

 .دانندلیت پژوهشی میاعف
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 انگلستان  -2 

 شناسی جامعه"فعالیت   ،در این زمینه .بالینی در انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد یشناسروان

 یک قطب،در  .خورددو گرایش به چشم می ،انگلیس شناسی بالینیدر روان .ای داشتنقش عمده "بریتانیا

درمان  ،د و در کار تشخیصناشپزشکان همکاری نزدیک داشته با روانبد ندهشناسانی قرار دارند که ترجیح میروان

. گرایش دوم، میل روان شناسان به فعالیت ها فعالیت کنندها و بیمارستاندانشگاه ،مراکز علمی درو پژوهش 

 مستقل از روانپزشکان است که کمتر از گرایش اول رشد و گسترش داشته است.

 نروژ -3

 شناسان ترین گروه روانبالینی که بزرگ شناساناکثر روان .شناسی بالینی در نروژ به سرعت در حال رشد استروان

 .کنند و تعداد کمی هم به فعالیت خصوصی مشغولنددر مراکز و مؤسسات دولتی فعالیت می ،دهندرا تشکیل می

  شناسان بالینی هستند که حق آموزش و تعلیم تنها روان ،بر خالف بسیاری از ممالک دیگر ،اینکه در نروژ مهمنکته

 .شناسی بالینی دارندپزشکان و دانشجویان رواندرمانی را به روانروان

 سوئد  -4 

  ولی از آن پس ؛شدشناسی بالینی به مسائل کودکان و نوجوانان محدود میهای روانبیشتر کوشش 4314تا سال، 

 .یافت افزایش بسیار ،هاها و کلینیکیماران بزرگسال به ویژه در بیمارستانهای کلینیکی مربوط به بالیتفع

 در حال  .ها هستندزندان ومراکز اصالح و تربیت  ،هادادگاه ،مشاوران مؤسسات اجتماعی ،شناساناز این روان گروهی

با  ،کنندشناس بالینی که تقریباً دو سوم آنها با کودکان و بقیه با بزرگساالن کار میحدود یک هزار روان ،حاضر

کرده  (انترنی)در یکی از مراکز کارآموزی  ،شناسان باید حداقل یک سالاین روان .پروانه کار مشغول فعالیت هستند

 د.نباش

 چکسلواکی  -5

 ها شروع به کار کردند و پیشرفت ها و کلینیکه طور رسمی در بیمارستانب 4314شناسان بالینی از سالروان

کامالً  ،نظر قانونی ه ازچه از جنبه اجتماعی و چ ،این حرفه در چکسلواکی و حال د.چشمگیری نیز به دست آوردن

  .مورد پذیرش قرار گرفته است

 سوئیس  -6

  زمان هم ،هه اول قرن بیستم در دانشگاه ژنوکاوی در دو تکامل روان روعش شناسی در سوئیس بانوارشروع تحقیقات

زولیگر  بینز وانگر و بعضی افراد برجسته غیرپزشک مانند هانز و ،شاخرور ،یونگ ،لریانی مانند بلوکشزپ  .است

بسیاری از  .یافتند شناسی بالینی تبحرا تعدادی از آنها در رشته روانعدهکه ب ددانشجویان زیادی را تعلیم دادن

مشاوره و راهنمایی  ،های خصوصی به روان درمانیدهند که در کلینیکمی رجیحیس تئشناسان بالینی سوروان

 .ها و مؤسسات دانشگاهیبپردازند تا در بیمارستان

 ی و پزشکی کودکمراکز روان ،مراکز دانشگاهی ،مراکز مشاوره و راهنمایی ،مدارس ،تقریباً تمام مراکز دولتی و محلی

  .کنندغیر پزشک استفاده می شناسان بالینیمان از وجود روانبرای تشخیص و در ،مؤسسات مانند آنها

 


