
 دلیل برای مراجعه به روانشناس: 12

 .سالمت روانی ، همچون سالمت جسمی نیاز به مراقبت حرفه ای دارد

 
 

 ت روان وجود دارد. بسیاری از مردمباورهای اشتباه زیادی در مورد مراجعه به یک متخصص بهداش

از  ضعف یا ناتوانی می  را ناشی شانصی و احساساتشخاحساس نیاز به صحبت کردن در مورد مسائل 

راد ایی باعث می شوند که افخجالت آور است. چنین باوره مراجعه به روانشناسکنند  دانند یا فکر می

 ال کمک نباشند.در بدو شروع مشکالتشان به دنب

اما واقعیت این است که درمان های روانشناختی می توانند در طیف وسیعی از مشکالت، از اضطراب 

 تا افسردگی، مشکالت خواب تا مشکل در روابط عاطفی و ... مفید و موثر باشند.

در زندگی روزمره با آن مواجه هستید و با کمک  ی کهاز مسائل بسیار رایج مورد 12در اینجا به 

روانشناس قابل حل هستند می پردازیم. به یاد داشته باشید که حوزه ی کار متخصصین بهداشت روان 

  بسیار گسترده تر از  این موارد است و در اینجا فقط به چند مورد می پردازیم:

 در صورتی که دچار نوسانات خلقی هستید: .1

، این مشکل ارزش شدهمنفی  تانروحیه یا فرایند فکری ،به صورت پایدار اگر متوجه شده اید که

عموال نشانه ای از وجود یک افکار منفی م صحبت کردن با یک روانشناس را دارد. روحیه یا

ا ریشه ی مشکالتتان را انشناس می تواند به شما کمک کند تو یک رو المت روان استمشکل س

 پیدا کنید.



کنید تا در محیطی محرمانه افکار،  در واقع شما با مراجعه به یک روانشناس فرصت پیدا می

 ایط خود را مورد کاوش قرار دهید.احساسات و شر

 :گر اضطراب داریدا .2

شود و  گاهی رو به رو شدن با موقعیت ها و مسائلی خاص باعث افزایش سطح اضطراب ما می

ترسها، فوبی ها و اضطراب مسائلی هستند که با همراهی  ختل می کند.همین مسئله عملکرد ما را م

 .یک روانشناس می توانید بر آنها غلبه کنید

 :یک تغییر بزرگ در زندگی شما در حال رخ دادن استدر صورتی که  .3

ل جدید ، یک محیط جدید، یا رفتن به یک شهر یا مقطع تحصیلی این تغییر می تواند یک شغ

گیزند و طبیعی است که برای انطباق بهتر با آنها نیاز به کمک تغییرات چالش بران متفاوت باشد.

 د.یشته باشدا

موضعی بی طرف دارد، صحبت  از آنجا که روانشناس در مورد مسائل و موقعیت های مختلف شما

روانشناس می تواند به شما کمک کند تا راحتتر در مورد اهداف و برنامه هایتان تصمیم  کردن با

 بگیرید.

 :وقتی افکار آسیب زا دارید .4

صورت مراجعه به یک متخصص حرفه ای قابل درمان خود کشی و خودزنی مسائلی هستند که در 

کنید ممکن است به خودتان آسیب بزنید یا یکی از اطرافیانتان چنین قصدی  اگر احساس می اند.

 می توانید به صورت تلفنی یا حضوری با یک روانشناس صحبت کنید. دارد،

 :برید احساس می کنید به اندازه ی قبل از زندگی لذت نمی .5

همیشه یک فرد  اینکهیک مسئله ی روانی باشد.  تواند نشانه ای از ت دادن انگیزه میاز دس

ممکن اجتماعی بودید اما به طور ناگهانی از فعالیت های معمول زندگی کناره گیری کرده اید، 

است ریشه در مسائل عمیق روحی و عاطفی شما داشته باشد. یک روانشناس آموزش دیده است 

 کنید. تا به شما کمک کند دلیل رفتارهایتان را کشف

 :می کنیداحساس تنهایی یا منزوی بودن  .6

بسیاری از افرادی که با مسائل بهداشت روانی رو به رو هستند، احساس می کند در مواجه شدن با 

مشکالت تنها هستند. محیط درمان روانشناختی به شما نشان می دهد، آنقدر که احساس می کنید 

کل شما به خوبی درک می را مطرح کنید و مش تنها نیستید. به راحتی می توانید مشکالت خود



راحتی در  فرایند درمان روانشناختی باعث افزایش احساس امید وت که اسبه همین دلیل  شود،

 افراد می شود.

 :در صورتی که برای غلبه بر مشکالتتان از یک ماده ی خاص استفاده می کنید .7

سیده تا با پیامد مواد مخدر یا الکل مصرف می کنید و احساس می کنید وقت آن رصورتی که در 

 های ناشی از مصرف مقابله کنید، مراجعه به روانشناس می تواند شروع خوبی باشد.

 ی پزشکیبلکه مسائل ندهمانطور که می دانید اعتیاد و سو مصرف مواد یک نقص شخصیتی نیست

سبب  . آگاهی روانشناسان از زیست شناسی اعتیاد و تسلط آنها بر درمان های مبتنی بر شواهداند

می شود تا بتوانند در مسیر دستیابی به اهداف درمانی به شما کمک کنند. شما با کسب دانش 

 می توانید افق دید وسیعتری نسبت به مشکالتتان پیدا کنید.کافی در مورد اعتیادتان، 

 :حساس می کنید که یک مشکل روانی جدی داریدا .8

. پس دارندار میلیون بزرگسال در آمریکا تحت تاثیر یک بیماری روانی جدی قر 10ساالنه حدود 

در صورتی که مدت زمان طوالنی احساس ناخوشایند یا عجیبی را تجربه می کنید بهتر است از 

رت بگیرید. مشکالت روانپزشکی مانند دوقطبی یا اسکیزوفرنی اغلب شروع یک روانشناس مشو

عالئمی مانند عصبی بودن شدید، بی  ناگهانی ندارند و افراد مبتال مدتها عالئم آنها را داشته اند.

فراموش  و نفوذی را نباید نادیده بگیرید. احساس شدن نسبت به مسائل زندگی و افکار غیرمعمول

 مان اند.چنین مسائلی قابل در نکنید که

 گاهی کنترلتان را از دست می دهید:اگر احساس می کنید  .9

برخی از اعمال و رفتارها ممکن است برای خودتان یا دیگران خطرناک باشد. اگر نمی توانید بر 

 گرایشتان به چنین اعمالی غلبه کنید، مراجعه به یک روانشناس می تواند مفید باشد.

 :اگر در روابط خود با مشکل مواجه شده اید .10

است و طبیعی است که نتوانید تمام جوانب یک رابطه را به ی دشواری  مدیریت روابط مسئله

با اعضای خانواده، همسر و یا اس می تواند به شما کمک کند تا نشرواندرستی کنترل کنید. 

وانشناس می توانید مشکالت فعلی و ارتباط بهتری داشته باشید و همچنین با کمک ر دوستانتان

آتی را کشف و مهارت های الزم برای حل آنها را بیاموزید. در صورتی که قصد شروع یک 

زندگی جدید را دارید مشاوره ی پیش از ازدواج می تواند کمک کننده باشد. در صورتی که با 



مسائل مشکل زا را  وتفاهم ها وید می توانید با همراهی درمانگر سهمسر خود مشکالتی دار

 شناسایی کرده برای رفع آنها تدبیر اندیشی کنید.

 :ی خواب شما به هم ریخته استواگر الگ .11

روانشناختی هستند، همچنین تغییر الگوی خواب )کم شدن یا زیاد  یمشکالت خواب اختالالت

( از عالئم کلیدی افسردگی به خواب رفتن، مشکل در بیدار شدن مشکل در شدن ساعات خواب،

با یک روانشناس موضوع ید، بهتر است ه ا. پس در صورتی که متوجه بروز چنین تغییراتی شداند

 را بررسی کنید.

 :فقط می خواهید با کسی صحبت کنید .12

توانید به  می با کسی صحبت کنید، می خواهید اما صرفا ،هیچ مشکل روانشناختی ندارید اگر

اهید با یک مسائل شما آنقدر جدی نیستند که بخو احساس می کنید شاید روانشناس مراجعه کنید.

شناختی تجربیاتی کامال طبیعی و فراموش نکنید که درمان های روا اما متخصص صحبت کنید،

 باارزش هستند و نتیجه ی آنها به نفع مراجعان است.
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