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 اثر بخش های اندرم دربارۀ
 

 

رخ داده است. اما برر اسرا     یهای بهداشت در مراقبت یراخ یدر سالها ۀکنند یرهتحوالت خ

شرده در بهداشرت روان و    یرفتره پذ یاز مداخالت و راهبردهرا  یادیتعداد ز یشواهد پژوهش

 یمضر هم باشند. راهبردها یندارند بلکه ممکن است حت ینه تنها منفعت یهای رفتار درمان

 یهتوص ینالزم برخوردارند، بنابرا یهستند که اثبات شده است در حال حاضر از استانداردها

 یرر حروالت اخ از ت ی. برخر یرندمردم قرار گ یاردر اخت یشترب یدرمان یراهبردها ینشود ا می

 یشناسر  یبدر آسر  یترر  یقما به درک عم ینکههستند. نخست ا یاساس ییراتتغ ینپشت ا

 یرق هدفمند دق ،یدبه رشد مداخالت جد منجرایم که  یدهرس یو هم پزشک یهم روان شناخت

اسرت،   یافتهبهبود  یما به طور قابل توجه یپژوهش یروش شناس ینکهشده است. دوم ا یتر

 یجنترا  یرل دل ینایرم بره همر    را کراهش داده  یرونیو ب یدرون ییروا یکه ما خطاها یبه طور

در سراسرر جهران،    ینکره اجرا دارند. و سوم ا یتقابل ینیبال یطدر شرا یمبه طور مستق یشترب

 یفیرت انرد کره ک   گرفته یمگذاران تصم یاستو س یهای بهداشت های مراقبت یستمها، س دولت

عمروم اسرت    ۀموضوع مورد عالق ینبر شواهد باشد و چون ا یمبتن یدو با یابدمراقبت بهبود 

 . (2۰۰1ی، پزشک ۀ؛ موسس2۰۰4است)بارلو،  ینیانجام آن تضم

برر   یمبتن یبه مداخالت روان شناخت یدرمانگران عدم دسترس یهمه جا مانع اصلالبته، 

 یفره تواننرد درمرانگران باوجردان و وظ    ها می و کتاب یآموزش یها است. کارگاه یدشواهد جد

خراص   یمراران و کراربرد آنهرا در ب   یهای سالمت رفتار های مراقبت روش ینشنا  را با آخر

 یرن بره ارتبراا ا   "اثرربخش هرای   هرای  درمران  ۀبرنام "با نام  جدید عۀمجمو ینآشنا کنند. ا

 درمانگران خط مقدم درمان اختصاص داده شده است.  یبرا یزانگ یجانه یدمداخالت جد

بره   یقیهای گام به گام و دق مجموع شامل روش یندرمانگر و کتاب کار ا یراهنما کتاب

هرا و   مجموعه از کتراب  ینا ینو درمان مشکالت خاص است. همچن یصتشخ ،یابیجهت ارز

 رود.  فراتر می یروشها گام ینا یهای درمان با کمک و نظارت به درمانگران در اجرا کتابچه

 یمبتن یها است که درمان ینبر ا یدر حال ظهور ما، توافق کل ینظام مراقبت بهداشت در

دهرد. تمرام درمرانگران     می یهسالمت ارا ینمتخصص یعمل را برا ینبر شواهد، مسئوالنه تر

 ارانشران یمب یمراقبت ممکرن را بررا   یندارند بهتر یلتما یقاعم یهای سالمت رفتار مراقبت
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انتشار و اطالعات را حرذف   یاناست که شکاف م ینمجموعه، هدف ما ا ینفراهم آورند. در ا

 . یمامکان را فراهم ساز ینو ا یمکن

وضرعیتی   SMپرردازد.   ( در خردساالن مری SMراهنمای درمانگر به درمان اللی انتخابی)

هرای دیگرر در    موقعیرت آسیب زاست که درآن کودک علی رغم صحبت طبیعی و مرنظم در  

شرایط خاصی صحبت نمی کند. شروع این اختالل معموال زود هنگرام)در سرالهای پریش از    

دبستان(  بوده و به طور قابل مالحظه ای آسیب زاست چرا کره کودکران نمری تواننرد ازآن     

خالصی یابند و در مدرسه شروع به صحبت کنند. موتیسم بر کارکردهای تحصیلی، هیجانی 

با فوبی اجتمراعی ارتبراا    SMگذارد. اگرچه عی در دوران بحرانی رشد آنها تاثیر میو اجتما

دارد اما به دلیل سن کم کودک مبتال، فقدان کرالم در محریط درمران و ضررورت مشرارکت      

 مدرسه در درمان نمی توان آن را با همان روش درمان فوبی اجتماعی درمان کرد. 

، و رئو  کلری راهنمرای حاضرر    شده است یهته برگمن یندزیتوسط دکتر ل یکردرو ینا

معلمان و دیگر افرادی است که تحت تاثیر فقدان ، والدین، حاصل ادغام گزارشات درمانگران

و مداخالت رفتاری استفاده  سازی مواجهتمرینات از تکلم کودک بوده اند. در راهنمای حاضر 

های است کره کرودک در    شده است که هدف آن افزایش تدریجی صحبت کردن در موقعیت

 یتو حساسر  دهری محرک، شکل  کردنمانند محو  ییها یکتکنصحبت کردن مشکل دارد. 

اند و از یک سیستم پاداش دهی انعطاف پذیر اسرتفاده شرده    زدایی منظم با هم ترکیب شده

 . فراهم سازدرا کردن صحبت های  با موقعیت یجیتدر ۀمواجهتا 

اسرت کره   بسریار ارزشرمند   برای درمرانگرانی   ،SMاین پروتکل درمانی اثر بخش تجربی 

و  SMمنحصر به فرد و جامع جهت کمرک بره کودکران مبرتال بره       ۀخواهند از یک برنام می

 خانوادهایشان استفاده کنند. 

 سردبیر بارلو .دیوید اچ

 درمانهای اثر بخش

 ماساچو ، بوستون


