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مفاهیم کلیدى در روان درمانى روان پویشى
  

درباره کتاب حاضر

راهنمــاى تشــخیصى روان پویشــى1 (PDM) مکمــل ارزشــمند دیگــر راهنماهــاى تشــخیصى، 
ــد  ــزارى قدرتمن ــه اب ــت ک ــن اس ــژه ى PDM ای ــاز وی ــت. امتی ــل OPD-2  2 و DSM.5 اس مث
ــاب  ــه حس ــوردى ب ــازى م ــار و مفهوم س ــخصیتى بیم ــازمان ش ــراى درك س ــمند ب و ارزش
ـ      و نــه صورت بنــدى مــوردى      ـ  مى آیــد؛ در حالى کــه DSM همــواره بــراى تشــخیص 
ــد  ــه فراین ــى ب ــط چندان ــه رب ــوده اســت؛ آن هــم تشــخیص هاى روانپزشــکى ک مناســب تر ب

1. Psychodynamic Diagnos�c Manual

2. Opera�onalized Psychodynamic Diagnosis
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ــرد  ــِش ف ــاى من ــى و ویژگى ه ــاى روان ــا ویژگى ه ــى ب ــد. چــون روان درمان ــى ندارن روان درمان
ــده  ــار بخــش عم ــاى PDM از چه ــک برچســب تشــخیصى. راهنم ــا ی ــه ب ــر و کار دارد، ن س

تشــکیل شــده اســت:
1) طبقه بندِى اختالالت سالمت روان بزرگساالن1

2) طبقه بندِى اختالالت سالمت روان کودکان و نوجوانان2
3) اختالالت دوران نوزادى و ابتداى کودکى3

ــام طبقه بنــدِى  ــى و پژوهشــِى نظ ــاى مفهوم ــاب بنیاده 4) نوشــتارها و مقاله هایــى در ب
ــه ى روان پویشــى4 ــر نظری ــى ب مبتن

دیــدگاه بنیادیــن مؤلفــان PDM ایــن اســت کــه تــا زمانى کــه پس زمینــه ى شــخصیتى بیمــار 
ــت  ــِى او به دس ــندروم هاى عالمت ــتى از س ــناخت درس ــم ش ــیم، نمى توانی ــرده باش را درك نک
بیاوریــم. بخــش نخســت راهنمــاى تشــخیصِى PDM، بــه بررســى ســایکوپاتولوژى بزرگســاالن 

در قالــب ســه محــور زیــر پرداختــه اســت:
محور P: که اختالالت و الگوهاى شخصیتى را بررسى مى کند.

محور M: که نیمرخ یا نیمرخى از کارکرد روانِى 9گانه ى بیمار به دست مى دهد.
محور S: که به الگوهاى عالمتى، یا همان اختالالت مندرج در DSM مى پردازد.

راهنمــاى PDM بالینگــران را تشــویق مى کنــد تــا هــر ســه آیتــم زیــر را در بیمــاران بزرگســال 
ارزیابــى کننــد: 

 •(P محور) سطح سازمان شخصیت، و سبک ها یا اختالالت شخصیتِى متداول تر بیمار
 •(M محور) سطح کلى عملکرد (کارکرد) روانى
 •(S محور) سمپتوم ها، سندروم ها و تجربه ى درون ذهنى بیمار از خودش

ــى و  ــایکوپاتولوژى دوران کودک ــى س ــه بررس ــز ب ــخیصِى PDM نی ــاى تش ــش دوم راهنم بخ
ــاص دارد: ــد اختص ــۀ بع ــده در صفح ــور درج ش ــه مح ــب س ــى در قال نوجوان

1. PART I—CLASSIFICATION OF ADULT MENTAL HEALTH DISORDERS

2. PART II—CLASSIFICATION OF CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH DISORDERS

3. PART III—Infant and Early Childhood Disorders

4. PART IV—CONCEPTUAL AND RESEARCH FOUNDATIONS FOR A PSYCHODYNAMICALLY
BASED CLASSIFICATION SYSTEM FOR MENTAL HEALTH DISORDERS
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ــور M در  ــابه مح ــان اســت و مش ــودکان و نوجوان ــى ک ــرد روان ــرخ کارک ــه نیم ــور MCA: ک مح
ــود. ــوب مى ش ــاالن محس بزرگس

محــور PCA: الگوهــا و اختــالالت شــخصیتى کــودك و نوجــوان؛ ایــن محــور نیــز مشــابه محــور 
P در بزرگســاالن اســت.

ــور S در  ــابه مح ــز مش ــور نی ــن مح ــوان؛ ای ــودك و نوج ــى ک ــاى عالمت ــور SCA: الگوه مح
ــت. ــاالن اس بزرگس

درك مطالــب PDM، مســتلزم آشــنایى بــا نظریه هــاى روان پویشــى مختلــف (نظریــه ى ســائق، 
روانشناســى ایگــو، روانشناســى خــود و نظریــه ى روابــط موضوعــى) و مفاهیــم کلیــدِى مســتخرج 
از ایــن نظریه هاســت. از آنجــا کــه پیش فــرض مؤلفــان PDM ایــن بــوده کــه خواننــدگان 
ــى) و  ــایکودینامیک (=    روان پویش ــاى س ــم رویکرده ــر مفاهی ــا اکث ــخیصى، ب ــاى تش ــن راهنم ای
ــا  ــان فصــل اول، ب ــه، PDM را از هم ــد، در نتیج ــنایى دارن ــى1) آش ــایکوآنالیتیک (=    روان تحلیل س
بررســى تفصیلــى اختــالالت شــخصیت و طبقه بنــدى آنهــا آغــاز کرده انــد. ولــى از آنجــا کــه شــاید 
برخــى از خواننــدگان، مطالعــه در بــاب پاتولــوژى شــخصیت از دیــدگاه روان پویشــى را بــه تازگــى 
ــِج  ــه مــرور مفاهیــم و اصطالحــات رای آغــاز کــرده باشــند، ســه فصــل نخســت کتــاب حاضــر، ب
ایــن دیــدگاه اختصــاص یافتــه اســت. فصــل اول دربــاره ى اصــول اولیــه ى درمــان روان پویشــى، و 
فصــل دوم و ســوم دربــاره ى شــناخت اختــالالت شــخصیت بــر اســاِس ســه ســطِح شــدت (یعنــى 
نوروتیــک، مــرزى و ســایکوتیک) از رویکــرد روان پویشــى اســت. ایــن ســه فصــل، خواننــده را بــراى 
ورود بــه فصل هــاى بعــدى، و درك عمیق تــر اختــالالت شــخصیت بــر اســاس PDM آمــاده خواهــد 
ــا مفاهیــم فــوق آشــنایى دارنــد، مى تواننــد از ســه فصــل نخســت  کــرد. خوانندگانــى هــم کــه ب

بگذرنــد و مطالعــه کتــاب پیــش ِرو را از فصــل چهــارم آغــاز کننــد.

  1. براى افتراق این دو اصطالح به پاورقى صفحه 147 مندرج در فصل چهارم مراجعه کنید. 


