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Clinical health psychology is one of the most practical 

specialties of clinical psychology in health services and the 

most important specialty in health service psychology that 

formulate, plan and organize and provide clinical services 

to prevent and promote health, increase well-being, 

treatment and management of disease and inability in 

different populations and environments (Larkin & Klonoff, 

2014). Clinical health psychology needs to develop 

research and produce indigenous knowledge in the field of 

clinical work, disseminate knowledge and use it in order to 

improve the processes of specialist education and training 

and satisfy its potential in health care situations and 

overcome challenges in the future. 
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 ۱-۴، صفحات ۱ یاول، شماره یدوره     ۱۴۰۱زمستان    ینیسالمت بال یشناسروان یفصلنامه

 

 "شناسی سالمت بالینیروان" به سردبیر در توصیف دانش موجود و مسیرهای پژوهشی نامه

 بوگررحیمیاناسحق 

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانی روانشناسی بالینی، دانشکدهشناسی سالمت، گروه رواندانشیار روان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اطالعات مقاله  چکیده

شناسی بالینی در های روانشناسی سالمت بالینی از کاربردترین تخصصروان

شناسی ها در روانترین تخصصمهم های بهداشتی درمانی و نیز یکی ازموقعیت

ی خدمات بالینی ریزی، سازماندهی و ارائهخدمات سالمت است که به تدوین، برنامه

در پیشگیری و ارتقای سالمت، افزایش بهزیستی، درمان و مدیریت بیماری و ناتوانی 

(. تخصص روان2۰۱۴پردازد )الرکین و کلونوف، های مختلف میها و محیطدر جمعیت

منظور بهبود روندهای آموزش و تربیت متخصص و برآوردن  شناسی سالمت بالینی به

ها در آینده نیاز به های بهداشتی درمانی و غلبه بر چالشی خود در موقعیتتوان بالقوه

ه ی کار بالینی، انتشار دانش و استفادها و تولید دانش بومی در زمینهی پژوهشتوسعه

 از آن دارد.

 

 2۰/۱۱/۱۴۰۰دریافت:  

 ۰8/۰3/۱۴۰۱اصالح نهایی: 

 ۰8/۰۴/۱۴۰۱پذیرش: 

 ۰8/۰۴/۱۴۰۱انتشار آنالین: 

 

  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 

 

های شناسی خدمات سالمت، موقعیتشناسی سالمت بالینی، روانروان ها: کلیدواژه

 ایرشتهبهداشتی درمانی، همکاری بین

 

 : *ی مسئولنویسنده

شناسی سالمت از دانشگاه تهران بوده و التحصیل دکتری روانبوگر فارغرحیمیاناسحاق 

 .شناسی سالمت در دانشگاه سمنان استت علمی و دانشیار روانئدر حال حاضر عضو هی

 

 9۰5۰-3۰29-۰۰۰3-۰۰۰ارکید: 
 

 پست الکترونیکی: 

i_rahimian@semnan.ac.ir 
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 دانش فیدر توص ریبه سردب یانامه                   وگربانیمیرح

 

های مراقبت با دیگر حرفه ۱ایرشتههمکاری بینای: رشتههمکاری بین

شناسی های اصلی پژوهش، آموزش و کار بالینی در روانبهداشتی درمانی از مؤلفه

ح ای نظیر اصالرشتهای از اصول همکاری بینبالینی است. مجموعه سالمت

اجتماعی و روان  -روانی -، اتخاذ رویکرد زیستی2بدن -طرز تفکر دوپارگی ذهن

، توجه 5اییا نژادپرستی رشته ۴ای، اجتناب از هواداری حرفه3شناسیعصب ایمنی

واند راهنمای پژوهش، تهای مراقبتی میهای فرهنگی و ارتقای مهارتبه تفاوت

شناسی سالمت بالینی باشد. به عالوه، همکاری در آموزش و کار بالینی در روان

های بالینی از جمله مراقبت سرپایی، مراقبت فوریت، مراقبت از افراد موقعیت

سازمانی و مؤسسات  -های صنعتیرابط، موقعیت -مرگ، واحدهای مشاورروبه

شناسی سالمت ای مهم در تعامل روانرشتهبهداشت عمومی از اقدامات بین

 ها است. بالینی با سایر تخصص

شناسی سالمت بالینی، چندوجهی، چند سطحی خدمات روانخدمات رشته: 

. خدمات آموزشی، پژوهشی، (۱388بوگر، ای هستند )رحیمیانرشتهو بین

های خطمشی عمومی ای و مشورتی، و فعالیتای، مشاورهسنجشی، مداخله

بت های مراقشناسی سالمت بالینی در سطوح فردی، خانوادگی، موقعیتروان

، شود )بالر و داردورففرهنگی ارائه می -های اجتماعیبهداشتی درمانی و زمینه

شناختی ثانویه بر بیماری، آسیب عوامل روان -۱(. پژوهش و کار بالینی در 2۰۰9

اختالالت روان  -3شناختی های روانتظاهر جسمی بدکارکردی -2یا ناتوانی 

عالئم بدنی و حاالتی که در پاسخ به مداخالت رفتاری و  -۴فیزیولوژیکی 

تظاهر  -6عوارض جسمی همراه با عوامل رفتاری  -5 شوندپزشکی عارض می

شناختی و رفتاری های روانجنبه -7ها یا مشکالت جسمی اریشناختی بیمروان

عوامل خطر رفتاری در بیماری، آسیب  -8های پزشکی توأم با فشار روانی روش

های مراقبت دهندگان مراقبت بهداشتی و نظاممشکالت ارائه -9یا ناتوانی 

 شناسی سالمت بالینی است. ترین خدمات روانبهداشتی از مهم

شناسی سالمت بالینی به مشکالت سالمتی روانهدف: ی جامعه

در کل فراخنای زندگی از پیش از تولد تا پایان عمر و به بهبود خدمات 

کنندگان دریافتپردازد. های بهداشتی درمانی میی مراقبتو ارائه

 شناسی سالمت بالینی شامل پنج دسته کلی هستند: خدمات روان

افراد  -2 سالمت و پیشگیری از بیماری افراد سالم با هدف ارتقاء -۱

افراد مبتال به مشکالت  -3در معرض خطر باالی ابتال به بیماری، 

افراد مبتال به  -۴ سالمتی حاد و یا نیازهای مراقبت بهداشتی پیچیده

ذاری گبندی و تشخیصهای طبقهنظام های مزمن مبتنی بربیماری

دهندگان خدمات بهداشتی کادر پزشکی و سایر ارائه -5 هابیماری

                                                                                                                                                                                                
1 professional ethnocentrism 
2 mind-body split 
3 psychoneuroimmunology-based interventions 
4 professional fanaticism 
5 professional ethnocentrism 

سازی انگیزش ی آموزش ارتباط با بیمار، غنیدرمانی به ویژه در زمینه

 ها. برای درمان، بهبود تبعیت ار درمان و تقویت سازگاری با بیماری

هبا توجه به دامنصاحب صالحیت بودن و ضرورت یادگیری مستمر: 

وران و رشد دانش و نیاز به انطباق با هدف، ف یهخدمات و جامع ی

شناسان های بهداشتی درمانی، روانهای سریع در مراقبتپیشرفت

سالمت بالینی باید خود را به یادگیری مستمر و مداوم متعهد سازند. 

های کاربردی در محور و صالحیتهای دانشبرخورداری از صالحیت

های حرفهمستمر مهارتشناسی سالمت بالینی بر ضرورت یادگیری روان

مبانی زیستی، اجتماعی،  شناخت(. 2۰۱۴افزاید )الرکین و کلونوف، ای می

مندی در برقراری روابط بین فردی شناختی سالمت و بیماری، توانو روان

ای؛ سنجش و ارزیابی؛ مداخله؛ پژوهش؛ رعایت رشتهمؤثر و همکاری بین

مدرک تخصصی رشته توأم با ای و استانداردها؛ و دریافت اخالق حرفه

های اصلی صاحب صالحیت بودن از شاخص 6آموزش تحت نظارت بالینی

 7فرانسشناسی سالمت بالینی است )برای هرگونه اقدام در تخصص روان

 (.2۰۰8و همکاران، 

ای، ماهیت خدمات و رشتههمکاری بینمسیرهای پژوهش در آینده: 

ای و ضرورت هدف و ضرورت برخورداری از صالحیت حرفه یهجامع

شناسی سالمت بالینی عوامل مهمی در تعیین یادگیری مستمر در روان

شناسی سالمت بالینی هستند. ی پژوهشی در روانمسیرهای آینده

شناسان سالمت بالینی اغلب در همکاری با سایر متخصصان سالمت به روان

شناسی سالمت و بیماری، سیر و به درک سبب پردازند کههایی میپژوهش

ی مشکالت پیش آگهی حاالت سالمتی، درمان، مداخله و مدیریت بهینه

های مشیهای بهداشتی درمانی و خطهای مراقبتسالمتی و یا بهبود نظام

ها شامل نظریه پژوهی و تولید نظریه، کنند. این پژوهشسالمت کمک می

های بالینی در جهت ی و انجام کارآزماییهای اکتشافی و تأییدپژوهش

های جسمی و ناتوانی و همچنین ارتقای پیشگیری، درمان و مدیریت بیماری

ینی که یک متخصص بال شناس سالمت بالینی قبل از اینسالمت است. روان

شناسی سالمت بالینی باشد، یک پژوهشگر بالینی است و موفقیت در روان

بهتر  یهای نوآورانه به منظور ارائهاز انجام پژوهش معموالً تحت تأثیر ترکیبی

 ای و سازمانی و خدمات آموزشی است. خدمات بالینی، خدمات حرفه

شناسی مسیرهای متعددی برای تداوم پیشرفت روانهای آینده: افق

(. شش عامل 2۰۱8، 8سالمت بالینی در آینده وجود دارد )مارکس و همکاران

 نمایند: شناسی سالمت بالینی را ترسیم میروانهای آینده در مهم افق

6 clinical supervision 
7 France 
8 Marks et al 
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ها رشد و گسترش پژوهش -2اجتماعی  -روانی-الگوی زیستی یتوسعه -۱

مداخالت چندوجهی و چندسطحی از جمله  یو الگوهای چندمتغیره، توسعه

های بینشناسی و پیدایش تخصصمداخالت مبتنی بر روان عصب ایمنی

دیابت ، روان2شناسیقلب ، روان۱شناسیسرطان ای از جمله روانرشته

گسترش دانش در مورد اثرات عوامل  -3 ۴شناسیمیکروب ، یا روان3شناسی

رفتاری، اجتماعی و محیطی در بیماری مزمن و توجه بیشتر به مداخالت 

های بهداشتی درمانی و بهبود کیفیت مراقبت یرفتاری به منظور کاهش هزینه

تمرکز بیشتر بر پیشگیری و نقش رفتارهای  -۴ زندگی در فراخنای عمر

آمیز سالمتی و خودمدیریتی فردی در ارتقای سالمت و پیشگیری از مخاطره

شناسی سالمت مثبتهای روانتمرکز بیشتر بر مفاهیم و سازه -5 هابیماری

بیشتر از ابزارها و مقیاس یاستفاده -6 در ارتقای سالمت و بهزیستی 5گرا

های خاص و های اختصاصی متمرکز بر بیماریید، مصاحبههای معتبر جد

 ای در سنجش، مداخله و ارزیابی پیامدهای درمانی.رشتهفنون بین

شناسی سالمت بالینی، دانشی جوان و رو به پیشرفت رواننهایی:  ینتیجه

های بالینی مبتنی بر های بنیادی و کارآزماییبر پژوهشاست و با تکیه 

ها، آموزش نیازسنجی و به شکلی مبتکرانه نقش مهمی در پیشگیری از بیماری

خدمات بهداشتی درمانی از جمله معالجه و درمان و  یو ارتقای سالمت، ارائه

های بهداشتی و مراقبت از بیمار مدیریت بیماری و ناتوانی و بهبود نظام مراقبت

شناسی سالمت بالینی در های علمی روانکند. اگرچه دانش و یافتهایفاء می

دارد، اما ها یا مراکز آموزشی کاربرد ها ازجمله بیمارستانای از موقعیتمجموعه

های علمی این دانش نوین برای کنترل، کاهش و به حداقل کاربرد یافته

روان" یتر است. نشریههای مزمن در جامعه برجستهرساندن بار بیماری

تواند پیوند های نوین علمی میبا تمرکز بر انتشار یافته "شناسی سالمت بالینی

حکم نماید. بین پژوهش و اقدام بالینی در این رشته را مست
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1 psycho-oncology 
2 psychocardiology 
3 psychodiabetology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 psychomicrobiology 
5 positive health psychology  
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