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مقدمه

عقاید پارانویا و هذیانهای گزند و آسنیب ،ارتباط نزدیکی با اضطرا دارند .اضطرا
مومب میشود تردیدها در مورد طر و آسیب ،به مدت طوالنیتر در ذهن باقی مانده
و گسترش یابد .یافتههای تحقیقاتی و بالینی از ارتباط عقاید پارانویا و هذیانهای گزند
و آسنننیب با اضنننطرا حمایت کرده و اضنننطرا را به عنوان عام ملثر کلیدی در
پدیدارشناسی هذیانهای گزند و آسیب ،معرفی مینماید.
داروهای ضندمنون ،درمان انتخابی برای بیماران سایکوتیکِ دارای عقاید پارانویا و
هذیانهای گزند و آسنیب است .اگرچه این داروها سبب کاهش عالئم میشود ولی به
دلی اینکه سنبک تبیینی و شننا تی را بیبود نمیبخشد ،به نرخ عود باالتری میانجامد.
شنننواهند محکمی ومود دارد کنه در بیماران سنننایکوتیک تلفیق دارودرمانی و درمان
شننا تی -رفتاری در مقایسنه با دارودرمانی ،مومب دوام بیشتر بیبودی و کاهش عود
میشنود ککینگدان و هانسنن .)2007 ،براسناس نتایج ،متاآنالیز مشنخص شده است که
درمان شننا تی -رفتاری روانپریشی ،بیشترین اثربخشی را در مرحلة نگیدارندة درمان
دارد.
در حال حاضننر درمانهای شنننا تی -رفتاری که برای عقاید پارانویا و هذیانهای
گزند و آسنیب به کار میرود ،به درمان شننا تی -رفتاری ا تالالت اضطرابی شباهت
دارد .به عنوان مثال در حیطة شنا تی :بازبینی شواهد برای عقاید ،استفاده از توضیحات
مایگزین ،آزمون واقعیت ،بازسننازی شنننا تی به صننورت سننلسننله مراتبی و در حیطة
رفتاری :آرامسنازی از ممله مللفههای درمان شننا تی -رفتاری میباشند که در درمان
پارانویا مورد استفاده قرار گرفته اند.
در راستای این نتایج امیدبخش و حمایتهای پژوهشی گسترده از درمان شنا تی-
رفتاری برای پارانویا ،این درمان ،به طور ثابت در کنار درمان دارویی بیماران روانپریش
در مراکز درمانی و بیمارسننتانهای روانپزشننکی کشننورهای دیگر مورد اسننتفاده قرار
0

میگیرد.
متنأسنننفنانه در ایران هنوز هم تأکید عمدة مدا الت درمانی در بیماران پارانویا بر
درمانهای دارویی اسنت و از مدا الت ییردارویی یا استفاده نمیشود و یا در صورت
اسنتفاده بسنیار اندک ،محدود و ییرا تصناصنی است که یکی از دالی آن نقص قاب
تومه منابع معتبر و راهنماهای درمانی در این زمینه میباشنند لذا امید اسننت این کتا
بتوانند بخشنننی از کمبود در این حوزه را برطرا نماید و مورد اقبال پژوهشنننگران و
بهویژه بالینگران این عرصه قرار گیرد.
لیال امیرپور
علی مشهدینژاد
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یادداشتهایی برای درمانگران








در هر ملسه تکالیفی را که در ملسة قب مشخص کردهاید ،ممعآوری و مرور
کنید تا از نظارت صنننحیح مطمئن شنننوید ،پیشنننرفت بیمار را ارزیابی کنید و
پیشرفتهای مدید را بیابید ،همچنین حمایت و همدلی کنید.
به یاد داشنته باشید که براساس کام کردن تکالیف و حضور بیمار در ملسه به
او امتیاز دهید.
پیشرفت بیمار را در هر ملسه یادداشت کنید.
هر ملسه را ضبط کنید.
قسنمتهای مشنخص شده در راهنمای درمانی ،مطالبی را مشخص میکند که
باید به مرامع بگویید .مسنلما شما عین همان عبارت را نباید به مرامع بگویید،
این مطالب صنرفا برای راهنمایی شنماسنت .ضمنا این قسمت از متن با گیومه
مشخص شده است.
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مرور کلی

معرفی
 جلسه1
 ایجاد ارتباط درمانی مطمئن با بیمار.
 توضیح درمان و منطق آن.
 ارائه اطالعاتی در مورد ماهیت پارانویا.
 جلسه2
 بحث در مورد اینکه چگونه استرس ،نشانههای پارانویا و اضطرا
را تشدید میکند.
1
 آموزش و تمرین نگهداشتن تنفت ک .)BRT

مرتبط با آن

 جلسه3
 تمرین  -BRTکند کردن تنفت.
 معرفی اص اول ک"یک انسان عاق  -)". . .شروع بازسازی شنا تی.

3. Breathing Retraining
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 جلسه4
 مرور.BRT
 تمرین کاربرد "انسان عاق ".
 معرفی اص دوم ک"همایندها").
 جلسه5
 مرور "همایندها".
 ادامه تمرین بهکار بردن "انسان عاق " با حرکت در سلسله مراتب پارانویا.
 معرفی مفیوم ارزیابی شواهد برای هر مایگزین.
 جلسه6
 مرور ملسه قب .
 ادامه تمرین بهکار بردن اصول ،حرکت در امتداد سلسله مراتب پارانویا.
 معرفی فرضیه آزمایی
 جلسه7
 مرور ملسه قب .
 ادامه تمرین بهکار بردن اصول ،حرکت در امتداد سلسله مراتب پارانویا.
 مرور فرضیهآزمایی.
 کاربرد بیشتر فرضیهآزمایی.
 جلسه8
 مرور
 اتمه
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معرفی

این راهنما ،درمان کوتاهمدت شنننا تی -رفتاری ک )CBTبرای بیمارانی اسننت که عقاید
پارانویا دارند .هدا ،کاهش میزان پافشننناری بر عقیدهای اسنننت که بیماران آن را باور
دارند .این راهنما برای بیمارانی اسنت که مبتال به اسکیزوفرنی و سو مصرا مواد بوده
و برای هر دو ا تالل تحت درمان روانپزشننکی باشننند و روانپزشننک آنیا ،ثابت بودن
درمان دارویی و ترک مواد را در حداق  1ماه ا یر تأیید نماید.
برای شروع ،رابطهای مطمئن با بیمار ود برقرار نمایید سپت فن آرامسازی ،تنفت
عمیق دیافراگمی ،و در آ ر بازسازی شنا تی را آموزش دهید.
در طول بخش بنازسنننازی شنننننا تی کملسنننات )9-1تمرکز شنننما بر افزایش
انعطنااپذیری فکر بیمار واهد بود .میدانیم که اشنننخاص پارانوئید در مقایسنننه با
اشنخاص ییرپارانوئید ،تمای دارند بر اسناس شنواهدِ کمی تصمیمگیری کنند .بنابراین
هدا اصنلی ،تشویق بیمار برای ممعآوری توضیحات مایگزین برای حوادث مختلف
میباشند .بر اسناس سلسله مراتب ،مشابه سلسله مراتبی که برای حساسیتزدایی منظم
بهکار میرود ،عم کنید.
هیچگاه بهطور مسننتقیم با عقاید بیمار مقابله نکنید .این کار اعتماد بیمار به شننما را
تضنعیف میکند و ملثر نخواهد بود .از پرسنش سقراطی استفاده کنید .پرسش سقراطی
اینگونه تعریف شننده اسننت" :پرسننش از دیگری برای گرفتن بیان روشننن حقیقت که
فرض شننده اسننت همگان بهطور تلویحی آن را میدانند" .به عنوان مثال میگویید که
"دیگران در مورد نظرتان با شما مخالفت میکنند ،این چه معنایی دارد؟" تأکید کنید که
13

شواهد ،نه این عقیده کیا دیگران) ،حقیقت چیزی را تعیین میکند.
تحریفات شنا تی که احتماال در بیماران مییابید ،عبارتند از :شخصیسازی افراطی
کشنخصنیسازی امور و مسائ ) ،انتزاع انتخابی کدرک ارج از بافت امور و مسائ ) و
نتیجهگیری دلبخواهی کپریدن به نتایج).
انتزاع کفیم اسنتعاره) برای بسیاری از مبتالیان به اسکیزوفرنیا دشوار است ،بنابراین
سعی کنید تا حد امکان ،عینی و صریح باشید.
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جلسه1

 اهداف جلسه
 الف) شنننروع به ایجاد رابطهای مبتنی
بر اعتماد با بیمار کنید.
 ) در مورد نوع درمنان و دالی آن
توضیح دهید.
 ج) اطالعناتی قاب درک و روشنننن
رامع به ماهیت پارانویا ارائه دهید.
 وسایل مورد نیاز
 ضبط صوت میت ضبط ملسه

الف .ایجاد رابطۀ توأم با اعتماد
 )1فلسفهه عمل میدانیم که بیماران پارانویا ،بدگمان هسنتند و تحقیقات فراوان نشان
داده است اگر روابط بینفردی قوی ومود نداشته باشد ،درمان در مورد این افراد ،تقریبا
بیش از هر گروه دیگری بیاثر واهند بود .آرون بنک پت از درمان یک بیمار مبتال به
اسننکیزوفرنی پارانویا گفت" :به نظر میرسنند تجربه عاطفی بین بیمار و درمانگر نیروی
اصلی در روند درمان باشد".
نکتة کلیدی این اسنت که با بیمار با احترام رفتار شود و به او به عنوان یک شخص
و همچنین به سننالمتیاش تومه داشننته باشننیم .ملکدا به بیمار بگویید که سننعی ندارید
افکارتان را به او تحمی کنید یا به او بگویید افکارش اشننتباه اسننت .هیچچیزی را از او
پنیان نکنید.
این درمان نیاز به همکاری بیمار دارد و هدا از درمان این اسننت که روشهایی را
به او بیاموزید تا با پارانویایش مقابله کند .بنابراین برای شنا تن بیمار وقت صرا کنید
10
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درمان پارانویا (راهنمای شناختی رفتاری)

و تا حدودی ود را به او بشناسانید .میربان ،مدی ،پذیرا و در صورت لزوم شوخطبع
باشنید اما بیشننتر از همه ،ودتان باشنید چرا که این بیماران یلی و متومه حالت
تمسخر و نقش بازی کردن دیگران میشوند.
به بیمار نگویید که هذیانهایش حقیقت دارد .میتوانید میت کسنننب اطالعات و
بدون ارائه نظرهای طرناک ،در مورد هذیانهای بیمار سنلاالت بیشنتری بپرسید ولی
هرگز باورهایش را زیر سنلال نبرید .در سنراسنر دوره درمان ،شیوه شما باید بر مبنای
این اص هدایت شود :هرگز مستقیما با بیمار در مورد باورهایش مخالفت نکنید!
 )2ده دقیقه اول (یا بیشفف)ر) را برای مفرفی و نافف ایی کلی و سففلااتی راجع به
وضففی پارانویای بیمار بگذرانید .نشان دهید که شما میدانید او اطالعات زیادی را
ممع کرده و دوسنت دارید از زبان ودش بشنوید پارانویایش چگونه است .اطالعاتی
در مورد محتوای این باورها بدسنت آورید کبه یاد داشنته باشید اگر بیمار احساس کند
نگرانیهنای او را مندی نمیگیریند ،بنه شنننمنا اعتماد نخواهد کرد .به عالوه شنننما
نمی واهید باورهای بیمار را تقویت کنید).
به عنوان مثال ،به جای اینکه از بیمار بپرسیییی "چرا تصیییمیر ر تی در این برنامۀ درمانی
شرکت کنی ؟" به نحو مقتضی بررسی کنی که:
"نسییییهت به دی ران ب مان ؟سییییتی؟ کر میکنی مردم سییییای دارن تو را اکیت کنن ؟
ریب ب ؟ن و یا میخوا؟ن به تو آسیب بزنن ؟"
"برای من از زمان؟ایی ب و که  -حرف؟ای خود بیمار را بهکار بهری  -پارانویا ،سییون ن یا
 ...را احساس میکردی؟"
"چطور (پیارانویا ،سییییون ن یا  ) ...تو را آزار میداده یا در زن ی تو اختالل ایجاد میکرده
است؟"
سننعی کنید کلمه مناسننبی برای بیمار بهکار ببرید .در این راهنمای درمانی ،از کلمه
پارانویا اسنتفاده شده است اما همین کلمه میتواند مومب شود بیمار حالت تیاممی به
ود بگیرد .در طول مصنناحبة اولیه ،سننعی کنید دریابید که بیمار با چه کلمهای راحت

