انسجام درونی
میزان مطابقت جمالت زیر را با خودتان با اعداد بله یا خیر نشان دهید.
بله

گویه ها
1

اعتماد بنفس دارم

2

صمیمی و خونگرم هستم

3

افکار ،حرف ها و اعمالم هماهنگ است

4

آزادی دارم

5

تحمل شکست را دارم

6

شانس را قبول ندارم

7

با ارده هستم

8

مبارزه جو هستم

9

خودم را قبول دارم

11

انسان شایسته ای هستم

خیر

انسجام درونی
نمره دهی:
به ازای هر پاسخ بله یک نمره خواهید گرفت ،نمره کل شما برابر است با مجموع پاسخهای بله شما
تحلیل آزمون:
 -1نمره  1تا  : 3میزان انسجام درونی شما پایین است . ،شما در وضعیت مناسبی قرار ندارید .عالوه بر مطالعه
تفسیر تست ،برای بررسی بیشتر به روانشناس مراجعه نمایید
 -2نمره  4تا  : 6میزان انسجام درونی شما متوسط است ،برای بهبود وضعیت خود بهتراست تحلیل تست را
مطالعه نمایید.
 -3نمره  7تا  :11میزان انسجام درونی شما بسیار باالست می باشد.
بهبود انسجام درونی با هیپنو تراپی
 تعریف هیپنوتراپی
هيپنوتراپي کاربرد هيپنوتيزم در محدوده وسيعي از اختالالت پزشکي و روانشناختي است.
هيپنوتراپي نوعي روان درماني است که از هيپنوتيزم به عنوان بخشي از درمان استفاده ميکند .الزم به ذکر است که
هيپنوتيزم به معني هيپنوتراپي نيست.
 مدلهای هیپنوتراپی
 مدل هیپنوتراپی روان پویایی
بسياري از مداخلههاي درمان هيپنوتيزمي ريشه در نظريه روان پويايي دارند .استدالل فرويد اين بود که
بيشتر فعاليتهاي انسان هشيارانه هدايت نميشود ،بلکه نتيجه تعارضها و انگيزههاي ناهشيار هستند که
توسط فرد يا جامعه درک يا شناسايي نميشوند .تأثيري که محدوديتهاي رشدي بر رفتار انسان ميگذارند
نيز مهمند .زيرا رويدادهاي دوران کودکي تأثير نيرومندي بر گرايشها و رفتار بعدي دارند .از اين رو تغيير
روانشناختي بزرگساالن آهسته و نامشخص خواهد بود.
سرکوبي و مقاومت دو مفهوم بنيادي ديگر در روان پويايي است .تکانههاي غيرقابل پذيرش سرکوب شده و
نسبت به ورود به هشياري مقاوم ميشوند .فرويد يک هدف درماني عمده داشت -اينکه با غلبه بر مقاومت،
ناهشيار را هشيار سازد .او براي رسيدن به اين هدف از دو مداخله درماني مهم ،تداعي آزاد و تفسير استفاده
ميکرد .تفسير صحيح ،شاه کليد غلبه بر اين مقاومتها بود .آن دسته از مداخلههاي هيپنوتيزمي(نظير
برگشت سنيلل) که بر آشکار شدن اين موارد سرکوب شده تأکيد ميکنند ،از تفکر روان پويايي مشتق شده
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اند .هيپنوتراپيستهاي روان پويايي مانند هيپنوتراپيستهاي اريکسوني معتقدند که به جاي حمله کردن به
مقاومت بايد با آن کار کرد.
هيپنوتراپيستهاي روان پويايي مانند شکلهاي جديدتر درمان شناختي براي مثال اظهار ميدارند که
مقاومت کنش سازگارانهاي دارد و از "من" در قبال تغييرات سريع محافظت ميکند.
 مدل هیپنوتراپی اریکسون
ميلتون اريکسون در مانگر و هيپنوتراپيستي بسيار متفاوت بود .در سبک هيپنوتيزمي او بين القا و
تکنيکهاي عميق تر کردن تمايزي وجود نداشت .در واقع او ،اغلب به القاي رسمي تکيه نداشت .رويکردهاي
اريکسوني در هيپنوتراپي تدريجاً از هيپنوتراپي سنتي فاصله زيادي گرفت .مدل هيپنوتراپي اريکسوني در
طول سالها به کندي پيشرفت کرد و فقط در اواخر زندگي او به طور منظمي به رشته تحرير درآمد.
چند تفاوت مهم بين هيپنوتراپي اريکسون و هيپنوتراپيستهاي ديگر به ويژه رويکردهاي روان پويايي به
شرح زير است:
ضرورتي ندارد که اطالعات ناهشيار به هشياري آورده شود برخالف رويکرد روان پويايي هيچ تالشي براي
غلبه بر تعارضهاي ناهشيار نمي شود و هدف آن بيشتر تسکين عاليم است تا ايجاد بينش .اريکسون در
گفتگو با ذهن ناهشيار ،اغلب از روايتها و استعارههاي غيرمستقيم استفاده ميکرد .در واقع ،اغلب به نظر
ميرسيد که خود مفهوم "ذهن ناهشيار" براي اريکسون استعاره يا تمثيل بود .شايد هيچ يک از مداخلههاي
اريکسوني به اندازه "تکنيک بهره برداري " مشهور نباشد ،اگر چه اين تکنيک هم اغلب به خوبي درک
نمي شود .اريکسون معتقد بود از هر چه که مراجع با خود به درمان ميآورد ،ميتوان درجهت ايجاد تغيير
استفاده کرد.
تلقينهاي هيپنوتيزمي بيشتر غيرمستقيم هستند تا مستقيم :تلقينهاي مستقيم خواستار پاسخهاي
مشخص هستند .در حالي که تلقينهاي غيرمستقيم به انواع گوناگوني از پاسخها مجال ميدهند ،يا اصالً
ممکن است هيچ پاسخي طلب نکنند .در تلقينهاي غيرمستقيم اغلب از استعاره ها ،روايتها و تناقضها
استفاده ميشود و به مراجع اجازه داده ميشود تا مفاهيم خودش را در اين تلقينها پيدا کند.
تلقينهاي غيرمستقيم مي توانند بي آنکه درمانگر بداند مشکل چيست ،امکان درمان را فراهم کنند .يک
تلقين مستقيم براي کاهش درد اين است که "درد شما به تدريج از بين خواهد رفت" يک تلقين غيرمستقيم
(امکانات زيادي وجود دارد) ميتواند چنين باشد" ،ممکن است به زودي بتواني آرامش زيادي پيدا کني".
 مدل هیپنوتراپی تحولی ـ شناختی
مدل هيپنوتراپي تحولي ـ شناختي کامال در عرصه درماني ،جديد است به طوري که فقط در دو کتاب به
آن اشاره آشکاري شده است .فرض اصلي اش اين است که هيپنوتيزم ميتواند بويژه در دستيابي مستقيم و
اصالح کردن شناخت هاي مرکزي که حول محور هويت فردي ،خودپنداره و قواعد ضمني ناکارآمد دور
ميزنند سودمند باشد .هيپنوتراپيست تحولي – شناختي دو تکليف اساسي دارد :شناسايي ساختهاي
شناختي مرکزي (طرحواره ها) و تغيير دادن اين ساختها.
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 مدل هیپنوتراپی شناختی-رفتاری
ه يپنوتيزم اغلب به عنوان حالت دگرگون شده هشياري تعريف ميشود که از نظر کيفي با حالت عادي
هشياري (يا بيداري ) متفاوت است .هيپنوتراپي شناختي -رفتاري فرض ميکند که علت بيشتر آشفتگيهاي
روانشناختي ،اشکال منفي خودهيپنوتيزم هستند که در آن افکارمنفي ،بي آنکه نقد شوند و حتي بدون
آگاهي هوشيار ،پذيرفته ميشوند.
براي مثال ،ممکن است فردي تصاوير ذهني يا افکار تکراري ،پيرامون اشتباه کردن در انجام مأموريت مهمي
در محل کار يا فراموش کردن مالقاتي مهم داشته باشد ،اما به سختي از حضور نافذشان آگاه باشد .براي
عالج اين افکار نخس ت بايد مراجع را از حضور و نفوذ آنها آگاه کرد و بعد به آنها آموزش داد تا به کمک
بازسازي شناختي هيپنوتيزمي ،خودگوييهاي مثبت تر و سازگارانه تري بسازند.
هيپنوتراپي شناختي ـ رفتاري شامل چند تکنيک اساسي است که ميتوان از آنها براي انواع مشکالت استفاده
کرد.
يک تکنيک مهم ،آرميدگي است .اين تکنيک را ميتوان به عنوان يکي از مهارتهاي کنار آمدن آموزش داد
که در کاهش استرس و اضطراب سودمند است و ميتواند آغازگر تکنيکهاي القاي هيپنوتيز مي باشد که
با القاي آرامش ،آسودگي و رهايي از تنيدگي عضالت دنبال ميشود .اغلب از تصويرسازي هدايت شده
استفاده ميشود .دراين تکنيک از افراد مي خواهند تصور کنند که با موقعيتي استرس زا يا مشکل آفرين
روبرو شده اند و به کمک آرميدگي يا استفاده از راهبردهاي کنار آمدنِ سازگارانه تري که قبالً آموخته اند،
استرس را اداره مينمايند .ميتوان از بازسازي شناختي استفاده کرد .هنگامي که افراد در خلسه هستند،
خودگوييهاي کارآمدتر جايگزين شناختها و خودگوييهاي ناکارآمد ميشوند .ميتوان از نزديک سازي
پيشرونده استفاده کرد .در اين تکنيک زمان ارايه تصوير استرس زا به تدريج افزايش مييابد يا فرد به طور
پيشروندهاي در معرض شرايط استرسزا تري قرار ميگيرد.
ميتوان مهارتهاي هيپنوتيزمي را آموزش داد .به افراد آموزش داده ميشود که رفتار خلسه را تمرين کنند
تا بهتر به تلقينهاي هيپنوتيزمي پاسخ دهند .اين رويکرد فرض ميکند که هيپنوتيزم مهارتي آموختني
است.
در کل ،هيپنوتراپي شناختي ـ رفتاري ،شبيه درمان شناختي ـ رفتاري است.

