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Abstract 

 

Hypnotherapy is a valuable technique that aids in treatment of some patients.  Adequate 

knowledge in this field could help dentists and specialists to profit from this treatment in very anxious 

patients. Current limitations of general anesthesia have led to restrictions in using this technique for 

treatment of dental patients. In recent years, hypnosis has gained much interest in medicine, psychology, 

and dentistry. The aim of this study was to evaluate the theory and background of hypnosis and its clinical 

application in dentistry. 
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 راندـــــازنــــي مـكــــــزشــــوم پــــلــــگاه عـشـــه دانــــلــــمج

 (125-163)   3114سال    بهمن    311بيست و پنجم   شماره دوره 

 121      3114 بهمن،  311، شماره بيست و پنجمدوره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                              

 مروری

 یدر دندانپزشک یپنوتیزمکاربرد ه
 

       1جواد مهرانی

 2هدی پوراصغرم

 چكيده
دندانپزشنکان    یطن، ح ینندر ا یاست. با داشتن دانش کاف یماراند در درمان بارزشمن یهایکاز تکن یکی یپنوتراپیه

 یننا ینایاز مزا یپننوتیزمی ه یحسیاز ب یریکارگ، ب ینچنمضطرب   هم یماراناضطراب ب کاهشتوانند در یم ینمتخصص

بن، در  هناینکتکن ینناکناربرد  یتمنجنر بن، محند د ی عمنوم یهوشنیدر کناربرد ب یفعل یهایتدرمان بهره ببرند. محد د

 ی پزشنک یطن، نود را در ح یگناهجا یپننوتیز ه ینر چند سنا  ا  یمضطرب شده است. در ط یمارانب در یهوشیب کارگیری

 ینی  کاربرد بال یپنوتیز ه یخچ،  تار یتئور یحاضر بررس یکرده است. هدف از مقال، مر ر یداپ ی  دندانپزشک یر انشناس

 باشد.یم یآن در دندانپزشک
 

 دندانپزشکی اضطراب دندانپزشکی  هیپنوتیز  واژه های کليدی: 
 

 مقدمه
 یعمنوم یهوشنیتر شدن نقنش بامر زه با کم رنگ

 یپننوتیزمیه القای یهایکاز تکن استفاده ی در دندانپزشک

 یبنرا ی کارآمندب، عننوان ر شن هیپنوتیزمی  حسیبی  

 یدر ط چ، اگرشده است.  یجمضطرب را یماراندرمان ب

 یطنن،در ح داده رخ نننوین یهننایشننرفتن گذشننت،  پقننر 

در حننم مشننکرت مننرتب  بننا  ی   دندانپزشننک یپزشننک

 یاننوا  مختلفن  جود اما  بوده کنندهکمک یدندانپزشک

درمننان  یکوسننوماتیک  سا یکولوژیکاز ا ننتر ت سننا

  در درمنان یفعلن یهایتبر محد د ینشده   ود شاهد

اسنت.  یدندانپزشنک یهادرمان ب، نیازمند افراد این گون،

 ا نتر ت  از دسنت، اینن برای جدید هایدرمان از یکی

تنوان از منی یگنر د سنویی. امنا از باشندمنی دار درمانی

بنا  یرتهناجمی  طنر    یبن یدرمان عنوان ب، یپنوتراپیه

کردن کنیش،ر یبرا ی نداشتن عوارض دار درمان یتمز

 بن، زمی یپنوتیه یدردیب یالقا یااسترس موجود    لتع

  .(1)دبر بهره درمانی مقاصد

 یبرا یعموم یهوشیب یفعل یهایتسو محد د یک از

  مضننطرب یاربسنن یمننارانب یدندانپزشننک یهننا انجنا  درمننان

 ییسو از .است کرده محد د را هاتکنیک این بالینی کاربرد

 موضنعی حسنییبن یمرتب  با دار ها یهایتمحد د یگرد

 یسنب  شنده تنا کناربرد بن دندانپزشنکی  بیماران بر ی در

 اقنم از  ینامنثرر  یمناراندست، از ب یندر ا ییپنوتیزمه یدرد

چنند سنا   ی. در طنبکاهند حسنیبی دار ی مصرف یزانم

 ی پزشنننک یطننن، نننود را در ح یگننناهجا یپننننوتیز ه ینننر ا 

 ی کن،طنور، کنرده اسنت. بن یداپ ی  دندانپزشک یر انشناس

  اقعینت یننا ینایگو حنوزه  ینندر ا یتعداد مقنا ت چناپ

 یکاربردهنا یبررسن بن،حاضنر   ی. در مقالن، منر ر(2)است

   .پردازیممی یدندانپزشک یط،در ح یپنوتیز ه
 

  :dr.j.mehrani.s@gmail.com E-mail                    ساری: میدان  زر  دانشکده دندانپزشکی -هرانیجواد م مسئول: مولف 

   ساری  ایرانمازندران پزشکی علو  دانشگاه دندانپزشکی  دانشکده گر ه پریودانتیکس  استادیار . 1

 ساری  ایران  مازندران پزشکی علو  دانشگاهدانشکده پزشکی   رفتاری  علو    ر انپزشکی تحقیقات مرکز  انپزشکیر   گر ه استادیار. 2

 : 11/11/1131تاریخ تصوی  :             11/6/1131 تاریخ ارجا  جهت اصرحات :            6/1/1131 تاریخ دریافت 
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 يدر دندانپزشك زميپنوتيکاربرد ه
 

 3114، بهمن  311 دوره بيست و پنجم، شماره                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                124

 یست؟چ یپنوتیز ه

در  یشننماریتناقضننات ب  سننا  گذشننت، 61 یدر طنن

بنا  شنده اسنت. بیان یپنوتیزمیه یدهبودن پد مستندمورد 

سر راه  بر یچنان موانع   همدرمان این شدن بالینی جود 

از موانن   یکنیدرمان  جنود دارد.  یناز ا یاستفاده جهان

 یپننوتیز از ه ی  همگنان دقین  یفیعد   جود تعر ی فعل

 یهناه رد اجنرای بانیان  از Sheffieldدانشگاه  .(1)است

کنرده  ینی  هیپننوتیز  را اینن گونن، تعرین بال یپنوتیز ه

از توجن، متمرکنز همنراه بنا  یحالت یپنوتینیز ... ه"است: 

موقتنا    است ک، ذهن نقاد سنوژه یطیمح یکاهش آگاه

 یرشبن، پنذ ینمدر آمنده   شنخت تما ین ب، حالنت تعل

را دارد.  یپنوتیز ره یارائ، شده از سو یناتعبارات   تلق

بننودن  یاراد یننراحسنناس   یننک تکن ینننز مشخصننات اا

  .(1)"شده است ینتلق یهاحرکات   حس

از  نوسننانیدر  یپننوتیز همنواره ه ی در علنم پزشنک

داشننت، اسننت. بننر اسنناس  قننرار یرش  عنند  پننذ یرشپننذ

 یپنننوتراپی  اسنناس ه ینن،پا ین از محققنن یاریبسنن ینندگاهد

بنن،  یشننی اتر یزحمننات پزشننک یونمنند ی منندرن امننر ز

 بوده( یردیم 1311-1111) Franz Anton Mesmerنا 

 ی ا . تئور(1 1)است هکردیطبابت م یسک، در شهر پار

در آن  یپننوتراپیمعناد   اژه ه ینوانیح یسنمنا  مغناط ب،

 یرأ منننیردی  1311هنننا بنننوده اسنننت. در سنننا  سنننا 

 ی انجمن فرانسو یکاز  یتخصص یایت،ناجوانمردان، کم

 ینناتتلق یمصرفا  ب، دل Mesmer یتموفق ین ک،بر ا مبنی

پزشنک  یننا یبد ننام باعثبوده   یمارانشداده شده ب، ب

 Foria   Joseda یهناب، نا  ینیشد. بعدها محقق یشیاتر

 James braid( در فرانسننن،   یردیمننن 1316-1113)

 یب، تئور را ریتئو ینا یتانیا( در بریردیم 1331-1161)

معتقند بودنند  ینقنمحق ین. اییر دادندتغ "ی واب عصب"

 یفاکتورهننا یپنننوتیزمی ه یهنناینندهپد یجننادکنن، در ا

 بنن،  یهننا   تصننورات فننردمثننم پاسننخ یکولوژیکیسننا

داشتند.  یتاهم هم یپنوتیز ره یارائ، شده از سو یناتتلق

  یتئنور یننا پابرجنایی بن، منجنر یدگاهی د ین جود چن

  .(6)شد 21تا قرن 

 ینننا یپننننوتیز   کننناربرد ه1111دهننن،  ینننمدر ا ا

Mesmerism ی طنور،بود. بن ی ها شادندان یدنکش یبرا

 بناکن،  ی  درمنانگران ها هیپنوتراپ ینب د ره ینا در ک،

کردند  ا ترف یم ندرما را بیماران یاستنشاق یحس یب

 یدرمنان نتنایجبنودن  یننیبیشقابنم پن نظر  جود داشت.

  مرحظننات  یاستنشنناق یهننا کنننندهحننس  یکنناربرد بنن

ظهنور نوسو   نقش  یک ازآن د ران  یاسیس -یاجتماع

 یسنو از (health care workers)فعا ن حوزه سنرمت 

ر نم ی  اتر  عل یتر ن یدکاربرد اکس ر اجمنجر ب،  یگرد

 ی در حوزه پزشک .(3)شد  ک، داشتند یاکشنده عوارض

 ا ا راما در  .شدیاستفاده م یپنوتیز از ه 13قرن  یدر ط

 -ینندفر  یگموننندذ زتحننت نفننو  13قننرن  یهنناسننا 

از  اسنتفاده -ر انکنا ی گذار بنیان   اتریشی ر انپزشک

 یدر جننگ جهنان .(1)یافنتکاهش  یدرمان یکتکن ینا

 اسنتفاده یمیایی ش یهاکنندهیحسیب فقدان دلیم ب،ا    

بعد از  1313در سا   .(3)قوت گرفت مجددا  یپنوتیز ه از

در  ینیبنال یپنوتیز انجمن ه یسد    با تأس یجنگ جهان

 یتصناعد یر نند یپنوتیز ب، استفاده از ه یمتما یکا آمر

 ارتبنا  یمتسنه یبنرا یکنیتکن یپنوتیز ب،  ود گرفت. ه

ارتبننا   یبننا برقننرار کنن،اسننت  یپنننوتراپ  ه یمننارب ینبنن

مشکرت  ود  یمارب تا گرددمی فراهم شرایطیمطلوب  

 ایجنناد   مناسنن  تلقینننات دادن بننا سننپس. کننند یننانرا ب

 فننرد در مثبتننی احساسننات بیمننار  در مثبننت هننایتجربنن،

 یناتیح یقدر، ارتبا  ب این. گرددمی نهادین،   بازسازی

  ابسننت، بنن، آن  فننردی مثبننت یجنتننا یجنناداسننت کنن، ا

 ینناتتلق مثبت ارراتاز  یدندانپزشکان با آگاه باشد.یم

 یمنارانآن در درمنان ب مزاینایاز  تواننندمنی هیپنوتیزمی

 ینتتقو باعنثکن،  ییرفتارها یابارات  ود بهره ببرند. ع

   ترس ینشوند  در تسک یماردر ب یناناعتماد   اطم حس

 بعدیدارد. اما از  دنبا  ب، را مثبتی راتار یمارب اضطراب

بن، صنورت  -یمنف یناتتلق از استفاده در صورت یگر د

 منفنی شنده ایجناد کرمنی یا رفتاری اررات -نا ودآگاه

 ی هنگا  تزر": مضمون این با فیمن تلقیناتی. بود  واهند

 یننا" ینا "کرد یددرد را حس  واه یمختصر ی حسیب
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 جواد مهرانی و همکار     

 122      3114 بهمن،  311، شماره بيست و پنجمدوره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                              

 روریـــم

   ود باعنث درد  واهنند "نخواهد داشت یدرد ی تزر

 درکن،  کنندمنیدرک  را عبنارات اینن بیمار زمانیشد. 

را  "کنندیدرد نمن" اژه  بعند  ابتدا مفهو  درد را بداند 

 یمثبتن ینز تلقنتوان ایعبارات م این یکند. ب، جا درک

شما احساس نسنبتا   ی حسیب ی ب، دنبا  انجا  تزر ": مثم

 یننات تلق ننو  یناستفاده کرد. ا "داشت ید واه یراحت

 یاربسن یکنیتکن ی  ودمنان ینا یرسمیر  یپنوزه عنوان ب،

 ینا رسنمی هیپننوز در امااست.  یماراندرمان ب یبرا یقو

 شدهآشنا  یز یپنوتمراحم ه توالیبا  یمار  ابتدا بکرسیک

بنن، اهننداف مننورد توافنن   یابیدسننت یبننرا یننن،زم سننپس  

فننراهم  یپنننوتیزمیه یننناتتلق ینن از طر یمنناردرمننانگر   ب

   یمنارب بنین توافن  یپنوتراپی. قبم از انجا  ه(1)گرددمی

انتخناب شنده ضنر رت  یهدف درمان مورد دردرمانگر 

 یپننوتراپیاز ه یمنارب یاحتمنال یهنادارد تا سوء برداشت

 ییسنزا ،بن ینتاهم یمنارب ین برطرف گنردد. انتخناب دق

 (rapport)میننزان ارتبننا     یمننارب یننزهچراکنن، انگ  دارد

 یجبن، نتنا یابی  درمنانگر در دسنت یمنارب ینبرقرار شده بن

 ینا یرسنم یپننوزه دردارد.  ییبسزا یتاهم یموف  درمان

 ینناتتلق بن، شنکم بیمار ب، شده داده یناتتلق یک کرس

. در (3)باشندیم یران،  مخ یممستق یر  یا  آمران،  یممستق

هدف آگاه کردن  با یعبارات از    آمران، یممستق یناتتلق

گردد. مثر  یاستفاده م انجا  دهد  باید ک، یاز کار یمارب

 یصنندل یر  یپنوزی لس، ه یتدر  ضع ک، یماریدر ب

تنر شنده   حسیحس   ببیشما  دندان": ییمنشست، بگو

 ینناتتلق . اما در"شودیم یکار دندان پزشک یآماده برا

 یهناکنردن پاسنخ یم  هندف تبندیران،  مخ یممستق یر 

کن، طورینهمن ": مثنا  طنور ب،ب، عبارات است.  یرفتار

متوجن، احسناس  ی دبن، ز ی کشنیم ی نفس آرا    عم

در دنندان  نود  یحسنیاز آرامش ب، همنراه بن یدیجد

 یالقنا یهناینکتکن ازکن،  یب، هر شنکل .(11)"یشویم

  یشننده بننرا ایجنناد یناتاسننتفاده شننود  تجرب یپننوتیزمیه

 ی  از سنو ینترا تقو یپننوزه یرشسو  پنذ یکاز  یمارب

را بن، دنبنا  دارد.  یموفن  درمنان یجب، نتنا یابیدست یگرد

 کننارگیری بنن،بننا  یمننارشننده ب ینناد اییننعننر ه بننر مزا

 نقشنی یاهداف درمان یتتواند در تقویم یپنوتیز  وده

  .کند ایفا مهم

 
 یدر دندانپزشک یپنوتیز ه بالینیکاربرد 

 :دارد کاربرد دندانپزشکی در زیر موارد در هیپنوتراپی

 یآرا  سناز طرین  از( کاهش تنرس   اضنطراب 1

 یمارباعتماد ب، نفس در  یت  تقو یعضرن

 ( کنتر  درد 2

  یدهان درعادات بد ییرتغ یبرایمارب یهمکاریت( تقو1

  یزیبزاق    ونر یان( کنتر  جر1

 .دهان ی( کاربرد آن در جراح1

 شنده ذکنر منوارد از هنر کندا  بررسنی ب، ادام، در

  .شودمی پردا ت،

 1-11  تحقیقاتترس   اضطراب: بر اساس کاهش 

ماننده  یبناق اکثریت   کیدندانپزش از ترسافراد  درصد

 تجربن، رادرمان  ین  اضطراب قبم   ح از ترس یدرجات

 درصند 11 کن، اسنت اینن توجن، جالن  نکتن،. کنندمی

مضطرب   یماردندانپزشکان هم هنگا  ر  ب، ر  شدن با ب

از  یمتعندد ینم. د (11)شنوندیمضنطراب من دچار ود 

تننرس از  ی؛فننرد ی آسنن ایجنناد احتمننا  از: تننرس یننمقب

بد در  ایتجرب، گذشت،؛ یندنا وشا یاتتجرب ؛هاناشنا ت،

نسنبت بن،  ین ل   الند یهاگاهیدبا د ک، ی بچگ د ران

ناهنجنار  یشنده؛ صندا ینعجن یدندانپزشنک یهنادرمان

 یقناتکنار رفتن،   تنرس از تزر بن، یدندانپزشنک  سایم

 یکار دندانپزشکنسبت ب، یمارب ینگران یشدر افزا ی حسیب

 .(11)است اررگذار

 Kirsh   Montgometryاز حاصنم مستندات اساس بر

  Sapicstein یکولوژیکسننا یهننابننا درمننان یپنننوتیز ه 

کنن، امننر زه منندا رت یطننوراسننت. بنن، ینناسقابننم ق

موفننن   ینیبنننال لحنننا  بننن،   ینسنننبتا  قنننو یپننننوتیزمیه

 یکننده بن، مطن  دندانپزشنکمراجع، یمار. ب(12)باشندمی

دارد. در  یینی  آسننتان، درد پننا اسننترساز  ییدرجنن، بننا 

علننت اسننترس   اقنندا  مناسنن   فهمینندنبننا  یپنننوتراپیه

   یمننارب ینبنن یکنن، ارتبننا  مطلننوب یطشننر بنن،  یدرمننان
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مشنکم  یمنیبرقرار شده باشد  امکان حنم دا یپنوتراپه

 یمناران از ب ی جود دارد. مشاهده شده ک، در بعض یمارب

 یاارتبا  همد ن،  بخنش عمنده نو  ینا یبرقرار صرفا 

  برده است. ینرا از ب بیماراز اضطراب 

 یلنی افنراد   همکارانش   Shim یدگاهبر اساس د

ب،  یم ود را تبد یک، تجرب، درمان دندانپزشک مضطرب

 سنود هیپننوتیزمی  مندا رت کناربرد باکنند  میفاجع، 

 هیپنوزی  درمان عد  صورت در. گرددمی عایدشان زیادی

 ینتافنراد تقو ینندر ا یدندانپزشنک یهناترس از درمان

نکت، را مدنظر قرار داد کن، تنرس  ینا یدبا .(11)دگردیم

 اگنر یباشد   حتیآمو ت، شده م یرفتار ی ز دندانپزشکا

 یمتنوان آن را تعندیم  کن کردیش،نتوان آن را کامر  ر

 یهنااز درمنان یمارکاهش ترس   اضطراب ب برای کرد.

 یکار درمان یحتوض: یماز قب یانجا  موارد ی دندانپزشک

در مننورد  یکلنن یقبننم از شننر   درمننان؛ دادن اطرعننات

 ؛ب، حفن  آرامنش یمارب ی کار؛ تشو ینح یبدرمان انتخا

 ی؛درد   ننناراحت یجنناددادن در مننورد احتمننا  ا یآگنناه

 یقیموس ی از طر یماراسترس ب ین  تسک یپرت حواس یجادا

بهتنر بنا  انطبناق جهنت یمناربنا ب ی  همدل یمیتصم یجاد  ا

   .رسدمی نظر ب، ضر ری ی درمان دندانپزشک

 یدرمننان فتننارر یهنناینکتکن ینتننرمناسنن از  یکنی

تختن،  ینکتکن  مضنطرب یمنارانکنتنر  ب یبرا یشنا ت

  لسن، یاست. ب، طنور  رصن، در طن  Wolberg’sیاهس

شنود تنا تختن، ی واست، م یمارالقاء شده  از ب یپنوتیزمیه

گن   از یارا در ذهن  ود تصور کند   بنا قطعن، یاهیس

 آن را   رسم کند یاهتخت، س یر  یینپا تارا از با   ی ط

تخت،  د. در سمت چپکن یمچپ   راست تقس یم،، د  نب

شنود ی واست، من یمار(  از ب1شماره  یر)تصو سیاه فرضی

سنپس  .یسندتا  اژه اضطراب را با حنر ف کوچنک بنو

  سنپس از  شندهداده  یحتوض یمارب ی اژه برا یناررات ا

 یننشود تا کلم، مورد نظر را پناک کنند. ایا   واست، م

 در کنتنر  اضنطراب اسنت. یبنرا نمنادین ی ود حرکت

شود تنا در سنمت راسنت ی واست، م یماراز ب بعد مرحل،

   بنویسندحنر ف بنزر   را بنا شآرامکلم،  یاهتخت، س

 منوردنظر  اژه بنودن مهنمبکشند  تنا  ینزن یآن  طن یرز

 یمنارب ی اژه  بنرا یننا یندارنرات مف سنپس .شود یتتقو

 نود  یشود. اما کلم، مورد نظنر در جنایداده م یحتوض

 یمنارچشنم ب یتا در جلنو .شودیماند   پاک نمیم یباق

مناسن   کن، یبا انتخاب کلمات یندفرآ ینبرجست، باشد. ا

مشناهده شنده در  یناگرا مشکم مربوطن، باشنند  طبن  د

درسنت در  ینتد. در نهاگنردیتکرار م 1شماره  یرتصو

 یتشود تا کلم، موفقی واست، م یماراز ب یاهتخت، س یینپا

 این تقویت امر این از هدف یسد ر ف بزر  بنورا با ح

موفن  بن، کنتنر  اضنطراب   ا  کن، است بیمار در تلقین

را  ی  توانست، آرامنش   راحتن استرس   تنش  ود شده

 مرحلن، اینن پایان از بعد. کند زااسترس ی شرا یگزینجا

 واست،  یماراز ب تلقین دادن با هیپنوتیزمی   لس، حین در

 یاه  تا بتواند تخت، سرفت،عق   ب،را  یدمشود تا چند قیم

سمت  تا شودمی تلقین بیمار ب،. دهد قرار یبررس موردرا 

از افکنار  یکن،  نال یند  بب کردهنگاه  را یاهچپ تخت، س

   سنمت راسنت پنر از افکنار ی کن،حنال است. در یمنف

 دراسنت.  یاحساسات مثبت  نسبت ب، درمان دندانپزشک

 ب،را ر زان،  یکتکن ینشود تا ایم  واست، یماراز ب پایان

  ینننندر مننننز  انجننا  دهننند. ا یپننننوتیزمی ننود ه ر ش

بن، کنار رفتن،  متعندد یهناینکاز تکن یکنیتنها  یکتکن

 هنایدرمنان از حاصنمجهت  لب، بر تنرس   اضنطراب 

 .(11)است یدندانپزشک
 

 
 

جهت کاهش ترس    Wolberg’sه تکنیک تخت، سیا :1تصویر شماره 

 اضطراب بیماران

 

 کنتر  درد
همننراه بننا  یند وشنانا  یعنناطف   یدرد تجربن، حسنن

 یبیآسنن ینتصننور  جننود چننن یننا یبننافت یقننیحق ی آسنن
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 روریـــم

 یدندانپزشنک یهناترس   اضنطراب از درمنان .باشدمی

 یر  شنده انجنا باشند. در مطالعنات یمن ی شا یایدهپد

  در اظهارات افراداز  درصد 61مشخت شده ک،  ین بالغ

انند کن،: عننوان کنرده ی ود نسبت ب، درمان دندانپزشک

 یدندانپزشنک یهنا از درمنان یاز انجنا  بعضن من قبنم"

کنن، در مطالعنن،  ی. در حننال(11)"شننو یمنن یدچننار نگراننن

 هنایینینکهنا   کلمطن  ینمنراجع درصند 16 یگرید

مضنطراب  یانجا  جراح هنگا  یمارستانی ب یدندانپزشک

ذکر است ک، در مطالعات انجا  شنده   یان. شا(11)بودند

 یلغو مرقنات دندانپزشنک یاصل یماز د  یکیاضطراب 

 هندف بنا یپننوتراپیبا ه یمارب یآرا  ساز. (16)بوده است

 یمنارب یدرمنانگر   هنم بنرا یکاهش اضطراب  هم بنرا

 نظننر اسنناس بننر. (13)شننودیمحسننوب منن یننتمز ینننوع

Hartland  ب، شدت مضطرب  همواره آسنتان، درد  یمارب

 در ی کار دندانپزشک یندارد   لذا ممکن است ح یینیپا

آرا   در در حنالی کن،باشد.  شدیدی یفشار ر ان معرض

آستان، درد با  رفتن،    یپنوتراپی ه یهایکبا تکن یازس

 یحسنیبن، بن یازن اگرکاهش    یموضع یحس یب، ب یازن

. (11 1)شنودیمن یتتقو یمارتحمم ب سطحباشد   یموضع

بن،  یآرا  بخشن یننات  دادن تلق یپننوتراپیبا انجا  ه لذا

آرا    بنند ر از  یطننیدرمننان در محمضننطرب   یمننارب

  .انجا  می شوداضطراب هرگون، تنش   
 

 دهان یدر جراح یپنوتراپیفاده از هاست
عمم   بعد  ینتوان قبم از عمم  حیم یپنوتراپیاز ه

  از عمم استفاده کرد.

ذهنن   بخشنی درآرا   تلقینات القاءبا  قبم از عمم:

  .شودمی کاست، اضطراب میزان از   رفت،آستان، درد با  

 مینزان از ی حسنیبن   یدرد یب با القاء عمم: ینح

 از اسنتفاده بن، نیازی حتی یا   کاست، حسیبی محلو  ب، نیاز

.  ز  ب، ذکر است ک،  سنعت باشدنمی حسیبی محلو 

 یمنارب یریپذیپنوتیز    ابست، ب، درج، هشده ایجادپاسخ 

  است. یپنوتراپیدر زمان ه

 ی تسنر بن، عمنم از بعند آن از استفادهبعد از عمم: 

 .(13)کندمی کمک یپس از جراح یبهبود

 یگرد یا ی،از بدن ب، ناح ی،ناح یکدرد از  ییجا،جاب
تنوان درد یمن یپننوتیزمی مناسن  ه یناتتلق دادنبا 

 تنرتر   کمکوچک یای،را ب، ناح یصورت -یدهان ی،ناح

 مینزان از شنیوه این باحساس مثم انگشت کوچک منتقم   

 . کرد کم فردیش زندگی در ا تر    بیمار یناراحت

 

 یحس یب یجادا
توانند در یمن یمنارب ی دستکشن یحسنیبن یالقا در

 ینناتکند   سپس با دادن تلق یجادا یحسیدست  ود ب

 دهنانی دلخنواه ین،را ب، ناح یحسیب ینتوان ایمناس  م

شنود تنا ی واست، من یمارمنتقم کرد. ب، طور  رص، از ب

احاط، شده    یخاز  قطعاتیتصور کند ک، دستش توس  

تمنا  حنواس  ی ک،طور،شود. بیدستش سرد   سردتر م

 دادن بننا نهایننت درر ننند. یمنن یناز بنن ی  حرکتنن یحسنن

 یپننوزیه یحسنیتنوان بنیمن مناس   هیپنوزی تلقینات

. از کنرد منتقنم نظنر مورد درمانی ناحی، ب، را شده ایجاد

توان بن،  یم یمنی نکات ا یتبا رعا یپنوتیز  وده ی طر

ن کن،  ز  باشند را هنر زمنا یحسیب ینداد تا ا یاد یمارب

 .(21)آن را حذف کند یعا   سر یجادا
 

 ی  آرا  بخش یمیاییش یحس یکاهش استفاده از ب
 ینندر ا یپننوتیز کناربرد ه از افزایشی ب، ر شواهد 

 فننردیدر  Eli    Kleinhuz.(22-13) جننود دارد یطنن،ح

 طرین  از ی موضع یحسیب، ب یتحساس یشمبتر ب، افزا

حفننرات  یمننیترم یهننا  درمننانهیپنننوتیزمی  لسنن، القنناء

دنندان را  یدن  کش ریش، درمان ی  عم یدگیپوس یدارا

 یجراحننن در یپننننوتراپیاز ه Zach. (13)دادنننندانجنننا  

از بافننت نننر    گذاشننتن  ینموننن، بننردار یودنتننا  پر

 .(1)کرده است استفاده یدندان یهایمپلنتا
 

 یبصر یریتصو جادیشکم درد ب، سمت ا ییرتغ
مناسنن   یننناتتننوان بننا دادن تلقیا قننات منن گنناهی

بنن،  یمشننکم درد را بننا تبنند یمنناردر ذهننن ب یپنننوتیزمی ه

 یننکاسنت، شنود. ا یمارداد تا از شدت درد ب ییرتغ تصویر

 باشد:یقابم انجا  م یرز یهاب، ر ش یکتکن
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شنود    یکنتنر  من یمارها ک، توس  باز دکم، یپنل

 دکم، مربو  ب، درد را  اموش کند.تواند یسوژه م

آن ب، سمت رننگ  ییردرد   تغ یتصور رنگ قرمز برا

  .گرددمی جایگزین راحتی   آرامش تغییر این با ک،سبز 

Red balloon routine: شنود ی واسنت، من یماراز ب

 بنالن یکتا در ذهنش تصور کند ک، در حا  رها کردن 

بن، سنمت  بنالن نیچنان ک، ا  هم است یو قرمز پر از هل

 تنر  با  در حا  حرکت   د رتر شدن اسنت  درد کنم

 یهناینکاز تکن یها تنها تعندادمثا  ینا شود.یتر م کم

  هستند. یپنوتیز کنتر  درد با ه یموجود برا

Phobia : بر اساس دیندگاهBaum  یناننو  فوب یننا 

 یقاتترس از تزر ی اشکا  ترس از درد   ناراحت ود را ب، 

کار  فضایمربو  ب،  یرفلکس تهو    صداها ی حسیب

 نو  ینک، ا شده بیان طوراین. دهدمی نشان یدندانپزشک

تصورات پنهان در  یاز بر  نمادیها ممکن است  ترس

 یکی. (21)دناز حافظ، پنهان فرد باش یبخش یانا ودآگاه 

مجناب  ینا فوب یدارا یمناراندرمنان ب ر ی پیشاز موان  

اسنت کن، از  طییر  ب، ر  شدن با شرا یبرا یمارکردن ب

. (23-21)تا بتواند بر ترس  ود  لب، کنند  آن  اهم، دارد

 یننیزدایت  حساسنندرمننانی یننجرا یهننایننکاز تکن یکننی

بننا  یمنارب یجیتندر کننردنمواجهن،  ین از طر یسنتمیکس

 یاسنت کن، همزمنان فنرد آرا  بخشنمولد تنرس  ی شرا

 بعند  مرحلن، در کنند.یرا هم تجرب، م یپنوتیز با ه ی عم

 یطن حنداقمشنده    ی اطره د   راش مربوط، بازساز

 یگزیندلخراش جا یر  یا  با  اطرههیپنوتراپید  جلس، 

کنن یشن،ر یبنرا یپننوتراپیتوان از هیم . لذا(23)شودیم

اسنتفاده کنرد   تجربن،  یاهناننو  فوب یننکردن سر منشأ ا

 یمتبند یند وشنا یارا ب، تجرب، یدندانپزشک یمارب یمنف

   فرد هم نقش دارد. یزندگ یفیتکرد  ک، مسلما  در بهبود ک

 

 یزیبزاق    ونر یانکنتر  جر
 حنینرا  یبزاق  مشنکرت یادترشح ز دارای یمارانب

 یننناتکنننند. بننا دادن تلقیمنن یجننادا یمننیترم هننایدرمننان

 ب،  صوصنیمقط   یبزاق را برا یانتوان جرمی یم مستق

با تصنور  ینیتوان با دادن تلقیاز زمان کاهش داد. مثر  م

نبنود  ینماست   چ، قدر دهان ب، دل یابانفرد در ب ین ک،ا

از  یابزاق کم کرد.  یانجر یزاناز م  شودیآب  شک م

 یزیدرحنا   نونر یبستن رگ یذهن یسازیرتصو ی طر

 کنم یبعند از جراحن یزیتوان از مقدار  ونریدر فرد  م

 یفاکتورهنا ارنر بررسیب،  ش  همکاران Enqvist. (1 1)کرد

 افنت ون از دسنت رفتن،    یزانم یر  ی ر ان -یر ح

 یهوشنیب حین یا  فاسیلوماگز یهایفشار ون در جراح

 یپننوتیزمیه کاسنتننوار  مناریب 11پردا تند. ب،  یعموم

 یمنارب 11 ب،قبم از عمم داده شد.  یدرمان یناتتلق دارای

قبم  یدرمان یناتتلق حا ی یپنوتیزمینوار کاست ه یبعد

  ننوار ماننده بناقی یمنارب 21 عمنم داده شند   در ین  ح

عمم داده  ینح یدرمان ینات اجد تلق یپنوتیزمیه کاست

  با گر ه هیپنوتیزمی اتتلقین کنندهدریافتشد. هر گر ه 

 3   26  11کاهش  ی شد. ب، ترت یس،کنتر   ودش مقا

مشناهده شند.  یمناراناز دست رفتن  نون در ب یدرصد

فشننار ون در د  گننر ه آ ننر مشنناهده  یننزانم ینتننرکننم

 ینانجننا  چننن ی.  ز  بنن، ذکننر اسننت کنن، بننرا(21)شنند

 یجننادا یبننرا یپنننوز از ه یقننیسننطح عم یی هننادرمننان

  مطلوب  ز  است. یهاپاسخ

 اسنتناد بن،بنا گیری کرد کن، توان نتیج،در پایان می

بندی حاصنل، جم ضر   حا قال، مر ریم یهایتمحد د

 تنوانمی هیپنوتراپی  زمین، در گرفت، صورت از مطالعات

 یندمنعطن    مف یبنزارا عنوان ب، درمانی تکنیک این از

 یهننایت. محنند دکننرد اسننتفاده یدر حننوزه دندانپزشننک

بن،  ی عموم یهاهوش کنندهیکاربرد ب ر یاعما  شده 

مضطرب  یمارانب، ر ز بر تعداد ب ر زاست ک،  یمعن ینا

درک ارزش  ی. بننراشنند  واهنند اضنناف، درمننان جویننای

 ین ز  است ا ی درمان یکتکن یکب، عنوان  یپنوتراپیه

 یآرا  بخش یها یکتکن یگربا د یس،در مقا  مقا یکتکن

 یاصنل یگاهدر جا یپنوتراپیک، ه آن برای. لذا یردقرار گ

بن،  ینازن ینرد قنرار بگ یدرمان یکتکن یک ود ب، عنوان 

 ازعلننم حنوزه ایننن در تنرییشکنتنر  شننده بن مطالعنات

  .باشدمی
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