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  م٢٦/٠٤/٢٠٠٨                     ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش 

  
  
  

  کمپيوتر بحيث وسيله در تداوی روانی
  ازعنکبوت مجازی تا درمان آسيب روحی در انترنت

 
 

 
 و E-Mail، ايميل SMSبا انترنت، ِاس، ِام، ِاس 

 تداوی روانی  در عصر رسانه ها،اتاق های َمجازی،
رزيابی مطالعات همه روزه مفادی ا. درتغييراست

بيشتر را که از چنين رسانه ها عرضه می گردند، 
  .تثبيت می کند

  

  
  

  ترس واقعی از عنکبوت در اتاق های مجازی تداوی می شود
  

 اينترآکتيف"م ُمدل پروگرام کمپيوتری ١٩٦٦در سال " Weizman  Josephجوزف ويسمن "از زمانيکه 
interaktiv  " روح تداوی ) در همين تازگی وفات کرده" (ويسمن"مريض را انکشاف داد، با آنکه بين طبيب و

روانی را با دخالت های وسايل تخنيکی  منحرف کننده می خواند، بکاربرد رسانه ها در تداوی روانی تحت آزمويش 
، در ) فوبی-ارتفاع (ولی با کريستوفر، يک محصل مؤسسۀ تکنولوژی در اتلنتا که از ارتفاع هراس داشت. قرار دارد

در حال اردوی امريکا عساکر خود را . م سلسلۀ موفقيت درمان روانی در اتاق های َمجازی شروع گرديد١٩٩٠سال 
همچنان انترنت همه روزه بيشتر برای تداوی مورد . که به آسيب روحی دچار هستند برای معالجۀ َمجازی می فرستد

قی که آسيب روانی ديده اند و در محل، امکان تداوی برای شان وجود ندارد، امروز زنان عرا. استفاده قرار می گيرد
  .از طريق انترنت به معالجۀ شان پرداخته می شود

  

  تقابل در محل مجازی
لری " نفری بود که در آنها يک تيم محققين امريکائی تحت رهبری متخصص کمپيوتر، ٢٠کريستوفر از جملۀ 

مجازی را بحيث وسيلۀ  تداوی "  هراس–نمونه های "، "را اوالسوف روت باومباربا" و روان شناس زن " هودجس
درين مطالعات اردوی امريکا نيز دخيل بود که راه درمان آسيب رسيدگان از جنگ را در منسوبين  .آزمايش کردند

کله و کريستوفر هفته وار يک مرتبه، مجهز با کاله محافظه وی از تخنيک عالی بدور . سابق اردو می جست
حرکات سر . چشمانش در يک ليفت َمجازی از برابريک آسمان خراش َمجازی با سرعت تام به باال کشانيده می شد

ها پيمايش می گرديد و کمپيوتر مربوط همزمان مشخصات را به تصوير تبديل می کرد که او آنها را "سينزور"وی با 
اگر او احساس وقت را از دست می داد، به تپش قلب . يدنصب شده در کاله محافظه وی خود می د" مونيتور"در دو 

: نتيجه زياد اميد وار کننده بود. را  هدايت توقف دهد" سايبرحرکت١"و سر چرخی دچارش می گرديذ، می توانست 
زمانی ترس از ارتفاع را که خود بدان دچار بود، به نحوی درمان  " ٢Goethe"گوتی "به اساس همان پرنسيپ که 

                                            
. ی و ميکانيکی مجهز می باشد سايبر، خود کاری که با مغز و اعصاب الکترونيک Cyber١  

١٨٣٢ الی ١٧٤٩ شاعر آلمانی  ٢  
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خود "  ترس–فوبی "هميش واقعاً  در اشتراسبورگ به برج کليسا با ال می شد، به همان پرنسيپ کريستوفر بر کرد که 
  .بصورت  مجازی فايق آمد

درين ضمن به کمک کمپيوتر در برابر ترس از ارتفاع  يا پرواز، عنکبوت يا ترس از فضای تنگ، به مقابله پرداخته 
عساکر سابق در عراق و افغانستان که به %  ١٣ا، اين عمل در قسمت آن حاال در اضالع متحدۀ امريک. می شود

با خواب های پريشان يا يادگار های حمالت وحشت انگيز ازيت می " مؤ سسه نظامی  والتر ريد"اساس مطالعات 
 قريب به          اين ها در حضور يک طبيب قدم به قدم بار بار با ويديو های جنگ،. شوند، نيز بايد مورد تطبيق پيدا کند

 ١٦. واقعيت، رو برو می گردند تا حتی االمکان واقعه آسيب رسان با ويديو ها با همه صداها و بوها  منعکس گردد
 مرتبه در ١٦ الی ٨نفر از عساکر سابق ويتنام تحت آزمايش اين عمل قرار داده شدند که در چوکات درمانی خود 

  .ريکه گفته می شود نتيجۀ بدست آمده مثبت بود ه استاتاق مجازی بايد حضور می يافتند و طو
  

  در شبکه  " Kognitivکوگ نيتيف "درمان عکس العملهای 
در مغز (کوگنيسيون مراد از ادراک، معرفت يا شناخت است که ازيک سيستم اداره کنندۀ عکس العمل «: توضيح 

يتيف انسان، قدرت توجه، قدرت حافظه، قدرت ازجملۀ توانائی های کوگن. هدايت می شود) موجودات انکشاف يافته
  ». پالن کردن، احساس موقعيت جغرافيائی، عظم، عقيده وغيره می باشد

  
***********  

  
هنوز اين سناريوهای آسيب يا ترس که باتخنيک عالی مجهز می باشند، از همه بيشتر برای درمان های کالسيک 

تا حال بهترين درمان آنالين که تحت آزمايش . از ديگر قرار استمساعد بوده ولی در دخالت های کمپيوتری قضيه 
انکشاف " Interapyاينتراپی "از پوهنتون امستردام و تيم وی می باشد که بنام " آلفريد النگ"قرار گرفته است، متود 

 از متود بيشتر" اينتراپی. "داده شده است و بحيث شناخت درمان عکس العمل صرف در انترنت بکار برده می شود
از سالهای زياد به اين سو در . آگاهانه رسيدگی می کند" تداوی آسيب ديده"های نمونه وی در اتاق های مجازی، به 

بکار برده می شود که  با قبول از " اينتراپی"هالند، برای تداوی کسانيکه از آسيب رسيدگی های قبلی رنج می برند، 
اهميت امنيت مشخصات بدرجۀ رسيده .  های صحی پرداخته می شودطرف يک شيکۀ تداوی اجرت آن از طرف بيمه

تشخيص زجر کشيدن از آسيب رسيدگی های قبلی و قتی .  است که دستگاهای امنيت بدان تو جه مبزول می دارند
ز بعمل می آيد که بعد از واقعۀ آسيب، عاليم مانند بياد افتيدن آنی و عدم حاکميت برآن، خرابی خواب، گوشه گيری ا

از باشندگان اروپای غربی % ٨به اساس تخمين، . حيات اجتماعی، تهيج يا عدم توان کار، بيشتر از يک ماه دوام کند
 .يک مرتبه در حيات خود به چنين حالتی گرفتار می گردند

بکار " عکس العمل های کوگ نتيف"که در آن، بصورت عموم  خطوط اساسی برای " اينتراپی"دوران تداوی با 
مريضان ازطرف معالج بصورت آنالين رهنمائی می .  نوبت  را در بر می گيرد١٠ می شوند، در پنج هفته برده
در مراحل اولی ، مرحلۀ تقابل . آنها بايد در هرنوبت يک متن را بنويسند که معالج با آن عکس العمل نشان دهد. گردند

در مرحلۀ دومی او بايد به يک .  آفکار بيان داردخودی، مريض بايد آسيب را باتمام احساسات و هيجان و با تمام
شخص فرضی که تجارب مشابه را پشت سر گذاشته است،  مکتوب بنويسد و به اين وسيله سرگذشت خود را آگاهانه 

  .باآلخره او در مرحلۀ تحکيم قضيه، ارتباط معالجوی را جلو می دهد. مرتب کند
را بکار می برد، طريقۀ " اينتراپی"لين برای قربانيان شکنجه که از مرکز معالجه در بر" کريستين کنيول سورد"

از پوهنتون زوريخ در تقريباً  يک صد مريض مستقيماً  بعد از معالجه و " آندرياس مرکر"تداوی را قسماً  مشترکاً  با 
  . سه ماه بعد از آن، ارزيابی کرده است

لجه شده گان، نسبت به گروپی که جهت کنترول برای معالجه محققين نتايج بهبود قابل توجه را در عاليم مريضی معا
اشخاصی که معالجه شده بودند، عاليم مرض بکلی رفع شده بود؛ و  %  ٨٠در تخمين . منتظر بودند، تثبيت کردند

ً  تقليل يافته بود. صحتياب تشخيص گرديدند% ٦٠ شمار . همچنان امراض جانبی مانند ديپريسيون يا ترس واضحا
ولی بايد اظهار داشت که نتايج به اساس تخمين خود . که تداوی را قطع کرده باشند ناچيز پنداشته شده استکسانی 

اما جواب ها قابل قبول هستند، زيرا خلوص نيت مشتريکين در کمپوتر پنهانی طوريکه به . مريض بدست آمده است
 که در آن هيچگونه اشاره يا ژستيک در مورد مريض درست همين پنهانی بودن. ثبوت رسيده است، اعظمی بود

  . چيزی را فحش نمی کند، برای معالج مشکل را به وجود می آرد
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 و وقت، عبور -اما در حقيقت اين رسانه، معالجۀ جديدی را عرضه می کند که در آن سرحد شرم ، وابستگی به محل
. يکه مهارت تخنيکی هم نداشته باشند، باز می باشددر ضمن راه دخول چنين ساده است که حتی برای اشخاص. گردد

مرکز برلين برای اين چنين . بطور مثال، حتی بی سوادان وظيفه دار می توانند حصه بگيرند" اينتراپی" و امروز در 
مريضان ُمدلی را عرضه می کند که درآن پروگرام لسان با مريض محاوره می کند و با تماس به گرافيکها روی 

  .اين پروگرام ساده اکنون در دوازده لسان موجود است. سنزورها، جواب می دهندسکرين، 
  

  کمک برای قربانيان شکنجۀ عراقی
مرکز برلين .  و وقت، وابستگی ندارد–تداوی توسط ميديا درين است که   به محل   در قربانيان شکنجه، کيفيت اصلی
بيرگيت " تحت رهبری –و دخالت طبی  " Psychopathologieپاتو لوژی روانی "و مؤسسه پوهنتون زوريخ برای 

 متفقاً تداوی عکس العمل ها را توسط انترنت در کشورهای عربی که محرک آن انکشاف در عراق بود، وفق -"واگنر
در حاليکه شمار قربانيان شکنجه رو به ازدياد است، طبيبان و معالجين و همچنان مؤسسات غير دولتی . داده شد

 کمک های اولی برای قربانيان شکنجه،  مزيداً  از مناطق بحرانی فرار می کنند؛ يگانه مرکز معالجه که بحيث مراکز
دو مرکز عالوه گی که ازطرف برلين و زوريخ پالن . باقی مانده، ازحد زياد بااليش رش می باشد" کيرکوک"در 

شروع بکار کند، بايد کمپيوتر ها " اينتراپی"که قبل از ان. گذاری شده اند، تنگنای تداوی را تکافو کرده نمی توانند
برای کمک های روانی از طريق  اشتهار. نصب گردند، آنهم در مرکز ادارۀ شهری که در آن زن ها اجتماع می کنند

ً  مصارف انگفتی را ايجاب می کرد تا پروگرام با واحد های کلتوری هم . دهن بدهن اجرا می گردد خاصتا
. شروع داستان سرائی بدون مشکل قبول گرديد زيرا قصه گوئی در جهان عرب ريشه دارد. آهنگ،ساخته می شد

مرکزيت فردی، مطابق طرز تفکر غربی، که شامل پروگرام بود بايد جای خود را برای طرز تفکر بيشتر جمعی و 
درين حلقۀ .  گذاشت که بيشتر فاميل و مذهب را در مرکز قرار می دهد، می- مفهوم ديگر برای احترام-سلسله يی 

کلتوری زن ها اجازه ندارند به فاميل خود از تجاوز جنسی که اگر با آن دچار شده باشند، و لو متعلقين از آن باخبر 
و اگر . تا زمانيکه در زمينه خاموشی حکمفرماست فاميل می تواند با آن گذاره کند. باشند و يا حدس بزنند، قصه کنند

. ، فاميل بايد عمل کند و لو به ضرر زنی که براو تجاوز صورت گرفته است، تمام شودموضوع تجاوز سرزبان افتاد
صرف زن ها، مانند يک روان شناس زن عراقی که به سويدن فرار کرده است، می توانند بحيث معالج به زن ياری 

 .رسانند
. روانی و فيصله کن خواهد بودزيرا در يک عمل دو جانبۀ رسانه يی هم، ار تباط معالجوی يک فکتور موثر تداوی 

صحيح را برای » ترسيم «در حاليکه مريض و طبيب يک ديگر خود را در حين تداوی نمی بينند؛ با آن هم بايد معالج 
طوريکه در ارزيابی ها با اوراق . آنگاهست که در انترنت نيز اتحاد معالجوی موثر نمو می کند. معرفی مريض بدهد

نتايج بدست آمده می رسانند، همکاری بين مريض و معالج در  »  Working-Aliance-Inventury«رايج پرسش 
  .از نظر کيفی مساوی به تداوی حضوری می باشد "اينتراپی"

معالجه رويارويی "ولی هنوز محققين نمی دانند که آيا در متود های جديد معالجه عين فکتورها موثر هستند مانند 
Face-to-Face-Therapie  ".ان خواهد داشت که عوامل ديگری مانند تمرکزتوجه به شکايت مريض، نزديکی امک

ديگر را  " Imagoتصويرسمبوليک "شايد روح يک شخص ناپيدا هم يک . بخود يا تلقين رول قوی تر را بازی کنند
 .د شايد هم آن تصويريکه برای روح بهترين مرحم باش–خلق کند نسبت به يک معالجی که حضور داشته باشد 

تداوی الکترونيک " م  روشنی انداختن به متود ١٩٩٠شبيه موج اخيری تحقيقات موثريت عمل تداوی در سال های 
E-Therapie " مؤسسۀ ملی برتانوی برای مزيت طبی  . "رو به ازدياد استNational Institute of Clinical 
Excelence "  ر برابر هراس ها مبارزه د"دست بعمل زد و مهر کيفيت را به پروگرامFearfighter  " طريقۀ "و

همچنان موثريت تداوی آنالين در برابر سردردی، استرس . عطاکرد " Beating the Bluesجديد در برابر دپريشن 
، سوء استفاده از مخدرات يا " Burnout Syndromخسته شدن از مسلک يا مسايل فاميلی "روانی در اثر مريضی، 
  .ثبات رسيده استاخالل در خوراک، به ا

در مراحل اوليۀ بدست آوردن معلومات ازجهان رسانه يی می باشند، متود های جديد " محقيقن مؤثريت"درحاليکه 
بصورت عاجل در انکشاف بوده که " کوگنيتيف"غير قابل انکار تداوی های روانی توسط رسانه ها و پروبلم های 

سافت ور "مونۀ مثبت در زمينه بازی آموزش کلمات يک ن. زريعۀ بازی های کمپيوتری تحريک می شوند
Dybuster " پوهنتون " نويرو فيزيولوژی" تخنيکی زوريخ و مؤسسۀ یکه از طرف دپارتمنت اينفورماتيک  پوهن

. بکار برده می شود " dyslexic"زوريخ انکشاف يافته  وبرای اشخاصيکه درنوشت و خوان ضعف می داشته باشند 
اين ابزار قربانيان سوختگی را در . مؤثريت نشان می دهد " Snow World" بازی کمپيوتر بنام "دردها"در تداوی 
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   ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 ًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطف. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

تداوی زخم به يک جهان قطبی سرد فکری انتقال می دهد که باالی ساحۀ مغز برای تسکين درد چنان موثر است که 
  . مقدار دوای تسکين درد در مريض ها به معيار دو بر سه تقليل يافته می تواند

الکن هنوز . همه تداوی های روانی بصورت رسانۀ انجام ميپذيرند % ٥در ضمن در اياالت متحدۀ امريکا تخميناً  الی 
پروگرام های خاصی هستند که برای مريضی های معين يا گروپ های معين تابو هستند، خاصتاً  برای مريضانی که 

 خودکشی و خلل دماغی تهديد می گردند، به خصوصً  که اين شديداً  دچار دپريشن با شند و يا انسان های که از خطر
بهر صورت متود های جديد می توانند اقسام معالجه را توسعه دهند ولی . ها به يک سرگذشت روانی دچار باشند

  . تداوی رويا رويی روانی را نمی توانند تعويض کنند
  

  پايان
  
  
  
  
 


