


ــروی  ــد، خــود را روب ــر مــی کنن ــی فک ــه روان درمان ــی ب ــراد وقت ــب اف اغل
درمانگــر تجســم مــی کننــد. روان شناســان هــم درمــان حضــوری را ترجیــح 
مــی دهنــد. بــا ایــن حــال در چنــد ســال اخیــر روان درمانــی آنالیــن رشــد 
زیــادی داشــته اســت. شــیوع کرونــا موجــب شــد نیمــی از مردم جهــان در 
قرنطینــه قــرار بگیرنــد و اســتفاده از درمــان هــای آنالیــن بیــش از پیــش 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
برخــی افــراد دربــاره درمــان آنالیــن دچــار تردیــد هســتند و و در این مدت 
پرســش هایــی زیــادی در ایــن زمینــه دارنــد. در ایــن مطلــب بــه برخــی از 

پرســش هــای رایــج پاســخ داده می شــود. 

      آیا روان درمانی آنالین اثربخش است؟

تحقیقــات متعــدد نشــان مــی دهد کــه روان درمانــی آنالین مــی تواند به 
انــدازه روان درمانــی حضــوری اثربخش باشــد. این تحقیقات کــه اغلب بر 
روی مدلــی از روان درمانــی بــه نــام درمــان هــای شــناختی- رفتــاری صورت 
ــر روی افســردگی،  ــی آنالیــن ب ــد روان درمان ــد نشــان مــی دهن ــه ان گرفت
وســواس، اضطــراب اجتماعــی، اضطــراب فراگیــر و وحشــتزدگی )پنیــک( 
ــا یــک  ــرات درمــان ت ــر اســت. ایــن تحقیقــات نشــان مــی دهــد اث موث
ســال پــس از اتمــام درمــان نیــز ادامــه داشــته اســت. پژوهــش بــه عمل 
آمــده توســط نوردگــرن، هدمــن، اتیــن و همــکاران در ســال 2014 نشــان 
ــا اســتفاده از  ــد از طریــق آنالیــن و ب ــی مــی توانن داد اختــالالت اضطراب
درمــان هــای شــناختی- رفتــاری بــه طــور موثــری درمــان شــوند. نتایــج 
تحقیــق نشــان داد کــه اثــرات درمــان تــا یــک ســال پــس از اتمــام درمــان 
ــر، هــورن و  ــه عمــل آمــده توســط وگن ــز ادامــه داشــتند. پژوهــش ب نی
ــی  ــالل افســردگی، روان درمان ــرای اخت ــر در ســال 2014 نشــان داد ب مایک
ــر  ــی هــای حضــوری موث ــدازه رواندرمان ــه ان ــد ب ــن مــی توانن هــای آنالی
ــر  ــی ب ــر و همــکاران در ســال 2018 فراتحلیل ــدروز، باســو، کاپی باشــند. ان
روی نتایــج درمان هــای آنالیــن انجــام دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــرش  ــل پذی ــن »اثربخــش، قاب ــاری آنالی ــه درمــان هــای شــناختی- رفت ک
و عملــی« هســتند. ایــن پژوهــش نشــان داد درمــان شــناختی- رفتــاری 
ــرای  ــدازه درمــان هــای حضــوری ب ــه ان ــد ب ــن مــی توان ــه صــورت آنالی ب
افســردگی، اختــالل وحشــتزدگی، اختــالل اضطــراب اجتماعــی و اختــالل 

اضطــراب فراگیــر موثــر باشــد.
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      درمان های آنالین نسبت به درمان های حضوری چه مزایایی دارد؟

ــر  ــد از ه ــی توانی ــت. م ــی اس ــی مکان ــت، ب ــات اینترن ــی از خصوصی یک
جــای جهــان بــا متخصصــان روان درمانــی در ارتبــاط باشــید. ایــن موضــوع 
خصوصــا بــرای افــرادی کــه در شــهر یــا روســتای خــود بــه درمــان مناســب 
دسترســی ندارنــد مفیــد خواهــد بــود. بســیاری از هموطنانــی کــه خــارج 
ــه روانشــناس  ــه دلیــل تفــاوت فرهنگــی، ب ــد ب از ایــران زندگــی مــی کنن
مراجعــه نمــی کننــد و تمایــل دارنــد بــه روانشناســانی بــا پیــش زمینــه 
فرهنگــی و دینــی مشــابه مراجعــه کننــد. عــده ای هــم بــه دالیــل فیزیکی، 
مثــل معلولیــت، امــکان حضــور در اتــاق درمــان را ندارنــد. در ایــن مــوارد 

رواندرمانــی آنالیــن مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد.
رواندرمانــی آنالیــن مــی توانــد در زمــان بنــدی هــم کمــک زیــادی به شــما 
بکنــد. افــراد شــاغل در طــول روز وقــت کافــی بــرای مراجعــه حضــوری بــه 
کلینیــک هــای روانشــناختی را ندارنــد و مجبورنــد فقــط بعــد از ظهرهــا و 
روزهــای تعطیــل بــه روانشــناس مراجعــه کننــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه 
در روان درمانــی آنالیــن نیــازی بــه حمــل و نقــل نداریــد، مــی توانیــد در 

طــول روز وقتــی را بــرای جلســه مشــاوره در نظــر بگیریــد. 
 

      آیا روان درمانی آنالین نقاط ضعفی هم دارد؟
موضــوع  ایــن  بــر  روانشناســان  همــه 

اتفــاق نظــر دارنــد ک یکــی از مهــم ترین 
ــی  ــه درمان ــاد رابط ــی، ایج ــول درمان اص
بیــن مراجــع و درمانگــر اســت. برخــی از 

افــراد گــزارش مــی کننــد در درمــان هــای 
حضــوری، احســاس رابطــة انســانی بهتــری 

ــات  ــر آن، در جلس ــالوه ب ــود. ع ــاد می ش ایج
حضــوری، روانشــناس بــا مشــاهده رفتارهــای 
ــتری  ــات بیش ــه اطالع ــد ب ــی توان ــع م مراج

دســت پیــدا کنــد.

     چت کردن، تماس تلفنی یا مشاوره ویدئویی؛ کدام بهتر است؟

راه هــای زیــادی بــرای ارتبــاط بیــن روانشــناس و مراجــع وجــود دارد: پیــام 
نوشــتاری، پیــام صوتــی، تمــاس صوتــی و تمــاس تصویــری. تحقیقــات 
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نشــان مــی دهــد متــن یــک گفتگــو تنهــا 7 درصــد از ارتبــاط را تشــکیل 
مــی دهــد، 38 درصــد از پیــام ناشــی از لحــن کالم اســت و 55 درصــد 
تصویــری اســت )شــامل حــاالت صــورت و زبــان بــدن(. بنابرایــن وقتــی 
ــالی را  ــای ارس ــام ه ــد از پی ــا 7 درص ــد، تنه ــی کنی ــت م ــر چ ــک نف ــا ی ب
ــر  ــی کندت ــد. از طرفــی تایــپ کــردن از حــرف زدن خیل دریافــت مــی کنی
اســت. بــه طــور متوســط در هــر دقیقــه مــی توانیــد 50 تــا 70 کلمــه کلمه 
تایــپ کنیــد، ولــی در یــک دقیقــه مــی توانیــد 150 کلمــه صحبــت کنیــد. 
بنابرایــن مشــاوره بــا اســتفاده از متــن و چــت، ضعیــف تریــن نــوع ارتبــاط 
را بــرای شــما فراهــم مــی آورد. در ایــن بین کمتریــن اطالعات بــا کندترین 
شــیوه رد و بــدل مــی شــوند. بــه نظــر مــی رســد از مشــاوره مکتــوب تنهــا 
بــرای مــوارد اورژانــس و در حــد راهنمایــی کارآیــی دارنــد. تمــاس تلفنــی 
بســیاری از ایــن نقایــص را نــدارد. در تمــاس تلفنــی نــه تنهــا بــه 7 درصــد 
از پیــام ناشــی از محتــوای کالم، بلکــه بــه 38 درصــد ناشــی از لحــن کالم 
نیــز دسترســی داریــد و ســرعت ارتبــاط بســیار باالتــر اســت. در تمــاس 
ویدئویــی مــی توانیــد حالــت هــای چهــره طــرف مقابــل را نیــز مشــاهده 
کنیــد )هــر چنــد احتمــاال زبــان بــدن وی را نمــی بینیــد(. بــه طــور خالصــه 
ــر و اثربخشــی  ــی بهت ــر باشــد، رابطــه درمان ــاط باالت هــر چــه ســطح ارتب

احتمالــی بیشــتر خواهــد بــود. 

                                                            از چه روانشناسی کمک بگیرم؟

                                            روان درمانــی چــه بــه صــورت حضــوری 
و چــه بــه صــورت تلفنــی یــا آنالیــن بایــد توســط یــک متخصــص صاحــب 
صالحیــت انجــام شــود. ایــن حــق شــما اســت کــه مشــاورتان را خودتــان 
انتخــاب کنیــد. از گــوگل کمــک بگیریــد و رزومــه تحصیلــی وی را مطالعــه 
کنیــد. داشــتن تحصیــالت مرتبــط، کســب مجــوز روان درمانــی از »ســازمان 
نظــام روانشناســی«، گذرانــدن دوره هــای تخصصــی روان درمانی و مشــاوره 
و ســابقه شــغلی مرتبــط از عوامــل مهمــی هســتند کــه مــی تواننــد موجــب 
اعتمــاد شــما بــه درمانگــر شــوند. صــرف نوشــتن چنــد مقالــه یــا ارائــه چند 

پادکســت تاییدکننــده توانایــی هــای درمانــی نیســت. 
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     روان درمانی آنالین برای چه کسانی مفید است؟

تحقیقــات نشــان مــی دهــد درمــان آنالین بــرای برخــی اختــالالت مفیدتر 
هســتند. بــه عنــوان مثــال درمان هــای آنالیــن برای افســردگی، وســواس، 
اضطــراب، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و مشــکالت زناشــویی مفیــد هســتند، 
ولــی برای بــرای مبتالیان بــه اختالالت روان پریشــی و اختالالت شــخصیت 
اثربخشــی کمتــری دارنــد. اگــر فــردی خطــر افــکار جــدی خودکشــی دارد، 

بهتــر اســت بــه صــورت حضــوری بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنــد.
روان درمانــی آنالیــن بــرای اختــالالت شــدید و مزمــن نیــز پیشــنهاد نمــی 
شــود. مشــکالت شــدید و مزمــن نیــاز بــه درمــان هــای طوالنــی مــدت 

دارنــد و در صــورت مراجعــه حضــوری بهتــر درمــان مــی شــوند. 

     آیا همه انواع رواندرمانی می توانند به صورت آنالین انجام شوند؟

خیــر. برخــی از انــواع مــدل هــای روان درمانــی قابلیــت اجــرا بــه صــورت 
آنالیــن را ندارنــد. بــه عنــوان مثــال درمــان هــای گروهــی و بــازی درمانــی 
معمــوالً فقــط بــه صــورت حضــوری قابــل اجــرا هســتند. همچنیــن 
روانشناســانی کــه از درمــان هــای روانــکاوی اســتفاده مــی کننــد، عمومــًا 
تمایلــی بــه درمــان آنالیــن ندارنــد. روان درمانــی آنالیــن عمومًا بــرای افراد 
بزرگســال و نوجــوان اجــرا مــی شــود و بــرای روان درمانــی آنالیــن کودکان 

مشــکالت بیشــتری وجــود دارد.

     آیا می توانم به صورت آنالین دارو بگیرم؟

بلــه. روانپزشــکان مــی تواننــد بــه شــیوه آنالیــن مصاحبــه روانپزشــکی را 
انجــام دهنــد و دارو تجویــز کننــد. داروخانــه هــا در ایــن ایــام بــرای ارائــه 
داروهــای روانپزشــکی بــه تجویزهــای آنالیــن، همــکاری بســیار بیشــتری 

مــی کننــد. 

درمان آنالین چقدر طول می کشد؟

طــول دوره درمــان بــه عوامــل زیــاد مرتبط اســت: نوع مشــکل یــا اختالل، 
شــدت اختــالل، نوع درمــان، عوامل زمینــه ای و ... 
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ــاز دارد.  ــا دیگــران نی ــاط ب ــه ارتب  انســان موجــودی اجتماعــی اســت و ب
عشــق و تعلق از نیازهای اساســی انســان هســتند و در نبود آنها، ســالمت 
ــه و  ــد. قرنطین ــن اســت آســیب جــدی ببین ــا ممک ــی م جســمانی و روان
فاصلــه اجتماعــی ناشــی از کرونــا چالش هــای فراوانــی بــرای همــه ایجــاد 
ــن هــم مشــکالت  ــرادی کــه پیــش از ای ــرای اف ــرده اســت، خصوصــا ب ک

ــته اند. ــناختی داش روان ش
صادقانــه بگویــم: بــه عنــوان یــک درمانگــر، هیــچ چیــز را بــا اتــاق درمــان 
عــوض نمــی کنــم. در اتــاق درمــان رابطه انســانی بــه بهترین شــکل ممکن 
تجربــه مــی شــود. عــالوه بــر این مــی توانــم از تــک تــک رفتارهــای مراجع 
بــرای شــناخت بهتــر او اســتفاده کنــم: لباســی کــه بــه تــن دارد، صندلــی 
ــد، نحــوه نشســتنش روی  ــاق انتخــاب مــی کن ــرای نشســتن در ات ــه ب ک
صندلــی، نــگاه کــردن بــه ســاعت و ... ولــی بایــد واقعیــت هــای موجــود 
را پذیرفــت. حتــی اگــر همه گیــری کروناویــروس هــم تمــام شــود، عــدة 
زیــادی شــرایط الزم بــرای مراجعــه حضــوری را ندارنــد. بایــد بتوانیــم خــود 
را بــا شــرایط جدیــد وفــق دهیــم. عــالوه بــر ایــن تکنولــوژی هــای جدیــد 
بــه کمــک خواهنــد آمــد و ارتبــاط بــه مــرور زمــان کامــل تــر و ســاده تــر 
ــر  ــز تاثی ــن نی ــی آنالی ــت روان درمان ــر روی کیفی ــا ب ــد و حتم ــد ش خواه

خواهنــد گذاشــت. 
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