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روان درمانی چیست ؟
 روان درمانی ( Psychotherapy  ) همانطوریکه از نامش هویداست نوعی از درمان میباشد  که هدف آن معالجُه امراض روانی

بدون استفاده از دارو  با بکار برد اصول روانشناسی است.
  بناُ روان درمانی یک رابطه ای حرفه ای  میان درمانگر و درمانجو می باشد که متکی برتخصص و دانش است که در فضای
 اصالت ، صداقت . آزادی ، احترام متقابل ،جدیت و حفظ حقوق و وجایب صورت می پذیرد. روان درمانی بر دو پایه رابطه و

ارتباطات  بشکل کالمی و غیرکالمی  استوار است.
 در روان درمانی روش های بالینی  باید بطور آگاهانه و مطابق وضعیت روانی درمانگیر بکار برده شود  تا هدف روان درمانی که

                  همانا ایجاد تغیرات مثبت و رهائی درمانجو از اسارت رنج های بیهودهُ روانی اش  است ، در اسرع وقت میسر گردد
به درمانجوی خود کمک تخصصی و حرفه ای ارایه مینماید تا او خودش را ( Psychotherapist ) در روان درمانی ، درمانگر   
 بهتر بشناسد ، توانائی های خودرا در مقابله با مشکالت زندگی  باال ببرد، تعارض های روانی و درونی خود حل وفصل کند و الگو

 های آسیب زای رفتاری خود را تغیر دهد تا بتواند عزت نفس ، حس ارزش مندی  و رضایت از زندگی را حاصل نماید، بینش
 بهتری را صاحب شود ، واقعی بین گردد و بطور منطقی تفکر وعمل نماید که نتیجتاُ از صحت روانی برخوردار شده و در زندگی

خود  موفق و خوشبخت گردد.
 روان درمانی ، متکی براین عقیده است که احساسات ، برداشت ، نگرش ها و رفتار محصول تجربیات زندگی است و اگر چیزی

در طول این تجربه یاد گرفته شده باشد ، امکان تغیر آن وجود دارد.
 در پروسُه روان درمانی ، درمانجو یان عمالُ می آموزند که چگونه گذشتُه خودشان تحلیل وتجزیه نموده و درک روشنی از آن بدست

 آورند وآنرا با زمان حال تطبق دهند و آن دسته از پاسخ های شان را که مشکالتی را در زندگی ایجاد کرده آگاه شده وآنها را
تغیر دهند.

 باین حال  متاسفانه هنوز هم عده ای  از پایگاه علمی و اهمیت نقش آفرین روان درمانی درمعالجه ُ امراض مختلف روانی
برداشت صحیح و عمیق ندارند ودر بسیار مواقع  روان درمانی را با مشاوره اشتباه میگیرند.

 الزم میدانیم بگوئیم که روان درمانی از مشاوره  فرق  اساسی دارد، مشاوره  عبارت از هرارتباطی است که در آن یک شخص به
شخص دیگر

مشوره میدهد.



 روان درمانی دارای شیوه های مختلف است که از آنها  بنا بر اقتضا ی تداوی  ومشکالت روانی درمان جویان  ازیک  شیوه ویا
 ازچند شیوه  یکجااستفاده می شود. بطور مثال برای تداوی ترس های مرضی از رفتار درمانی شناختی وچهار شیوهُ حساسیت

زدائی  منظم ، غرقه سازی ، سرمشق گیری و استرس عملی کمک گرفته میشود.

انواع روان درمانی :
 در دنیای طب روان امروزه تقریباً ( ۴۰۰) نوع روان درمانی وجود دارد. ما درین جا فقط از چند تای آنها  بقرار ذیل صرف نام

میگیریم :
- روان کاوی
- - روان درمانی تحلیلی
- - روان درمانی شناختی
- - روان درمانی شناختی رفتاری
- - روان درمانی متمرکز بر درمانجو
- - روان درمانی فردی
- - روان درمانی گروهی
- - پیسکو درامه
- - روان درمانی زوجین
- - روان درمانی خانواده
- ……………
- باعرض حرمت

 

 


