
 استاد کمانی 

 گروھھای حمایتی تعادلی ، گروھھای رشدنگرو آموزشی را توضیح دھید :  – ۱

تعادلی : بھتری گروه برای افرادی است کھ در زندگی بحران ھایی ھمچون طالق ، مرگ ، بیثباتی  –گروھھای حمایتی 
اقتصادی را تجربھ کرده اند . ھمان طور کھ از نام این گروه مشخص است حمایت گروھی بکار گرفتھ میشود کھ با اعضاء 

 نماید . کمک کند تعادل و ا بھ دست آورد و با تنش و فشار ھای روانی مقابلھ 

گروھھای رشدنگر و آموزشی : کھ بیشتر مربوط بھ ھیات ھا ، گروھھای سازمان دھی ، شوراھای بیمارستانی و انجمن 
ھای مشابھ است . تمرکز بر وظایف گروھی : گروھی است کھ باید بھ انجام برسد و متفاوت با حمایت رشد فردی اعضاء 

 می باشد . 

 ی را نام برده و توضیح دھید :الگوی معروف مددکاری گروھ ۳ – ۲

 الگوی اھداف اجتماعی : در جھت دستیابی بھ ھدف کلی گروه تالش می کند .

الگوی تعاملی : رابطھ متقابل بین فرد و گروه کھ ھم بھ اھداف فردی اعضای گروه و ھم بھ اھداف گروه بھ عنوان یک کل 
ی را با اھداف گروه بھ عنوان یک کل یکی سازد و ھماھنگ جستجو میکند . در این الگو مددکار تالش دارد اھداف فرد

 نماید .

الگوی جبرانی : در پی درمان و اصالح افراد عضو گروه و دستیابی بھ ھدف فردی تالش میکند ودر واقع تمرکز روی فرد 
 دارد اما در چارچوب گروه فعالیت میکند . 

 را نام ببرید : مورد از فنون ۲در مورد نظریھ آدلر توضیح داده و  – ۳

، فرد و نظامھای اجتماعی ھر دو کل نگر ھستند ، مبنای نظام بر اساس نظریھ آدلر : کلیھ رفتار ھا ھدفمند و تعاملی است 
ھای اجتماعی خانواده است . مشکالت و کارکردھای بد در خانواده نتیجھ یاس و عدم پذیرش درون خانواده است . فرایند 

 و بیشتر بر رشد و تغییر تاکید دارد .  درمان بر آموزش و پرورش

 فنون : قصھ تناقصی : درمانگر یا مشاور مشکل را بھ عنوان تکلیف شب تعیین میکند 

 یک روز معمولی : از والدین و اعضاء خانواده خواستھ میشود حوادث را در یک روز کامل معمولی تفصیل کنند . 

 و طبق این نظریھ خانواده درمانی چھ زمانی کامل می شود ؟در مورد نظریھ ارتباطی ستیر توضیح داده  – ۴

افزایش عزت نفس افراد در خانواده بھ منظور ایجاد تغییر در نظام میان فردی و بین عزت نفس و ارتباط یک ھمبستگی 
 ر است ومستقیم وجود دارد و عزت نفس پایین با ارتباط ضعیف ھمخوان و ھم پیوند می باشد . خانواده یک نظام کل نگ

نقش ھا اثرھای عمده ای بر کارایی موثر از طریق قواعد ، فرایند ارتباطی و پاسخ بھ فشارھای روانی دارند. وقتی اعضای 
خانواده از ھمھ رویدادھا آگاه میشوند و در زمان حال تجربھ می کنند . میتوانند ھم بھ عنوان فرد و ھم بھ عنوان خانواده 

 رشد کنند . 

 یھ خانواده درمانی زمانی کامل میشود کھ : برطبق این نظر

 اعضا خانواده بتوانند مخالفت کنند

 بتوانند انتخاب کنند 

 بتوانند از طریق عمل بیاموزند 

 بتوانند ببینند دیگران آنھا را چگونھ می بینند 

 و بتوانند از اثرھای آسیب زا ی الگوی گذشتھ رھا شوند . 



 مورد از فنون و روشھای آن را نام ببرید :  ۲دید گاه تجربی بر روی چھ چیزی تاکید دارد ؟  – ۵

رویکرد تجربی یک رویکرد غیر نظری ولی عملی برای خانواده می باشد و بر تجربھ کردن ، بیان عواطف تاکید می کند 
مختاری و تعلقات بین فردی درون خانواده توجھ . گرایش بھ رشد طبیعی را در خانواده ترغیب کرده و بھ مبارزه بین خود 

 دارد . 

 فنون ھا : 

ملحق شدن : درمانگر با ھمھ اعضای خانواده تماس برقرار میکند معموال از دورترین فرد خانواده شروع میشود کھ پدر 
 یابند است و اگر درمانگر باید رابطھ برقرار کند معموال ھمھ اعضا خانواده در جلسات درمانی حضور می 

تکلیف شب : تنھا تکلیفی کھ داده میشود خودداری از بحث درمان و روابط موجود در جلسات و پرھیز از ایفای نقش درمانگر 
 بر یکدیگر می باشد . 

 مورد از فنون را نام ببرید .  ۲خانواده درمانی سازگاری یا داستان سرایی می باشد توضیح داده و یکی از الگوھای  – ۶

و بھ بررسی چگونگی بازنویسی داستان زندگی افراد توسط خود آنان بھ شیوه این الگوی درمانی مبتنی بر سازه گرایی است 
درمان شده بررسی کنند . درمانگر بھ خانواده کمک میکند داستان جدید بسازند و نتایج خاص و بی نظیر نزدیک بھ اھداف 

ید یک احساس ضرورت شخصی در اعضای خانواده بوجود می آورد و انان را خود رابیان کنند . فرآیند ساخت داستان جد
 قادر می سازد بھ مبارزه بپردازند . 

 فنون : 

 بازسازی و بازنویسی : فرایندی کھ در آن یک داستان جدید پرورده میشود .

  ناسازی : این فرآیند بھ موشکافی تاریخچھ مشکل در خانواده و بین اعضای آن می پردازد .

 مورد از فنون را نام ببرید : ۲دیدگاه راه حل محور را توضیح داده و  – ۷

این دیدگاه بر این اشاره دارد کھ تغییرات مداوم و اجتناب ناپذیر و بر آنچھ غیر ممکن است تاکید میکند . این الگو بر گام 
می شود . و اظھار می دارد راه حل  ھای کوچک برای شروع تغییر تاکید می ورزد و با پیشرفت فرآیند تغییرات حادث

ھایی کھ مردم بھ کار می برند مشکل آخرین است و نھ ارائھ خود مشکالت و بر تاکید بر راه حل و شایستگی ھا می باشد 
 تا بر خود مشکل و ھدف درمان انتخاب آن دستھ از معانی است کھ بھ تغییر می انجامد . 

 فنون :

 درمانگر موفقیت گذشتھ مراجع را تحسین میکند و مستقیما بھ حل مشکل کنونی وصل نمیکند . موفقیت گذشتھ : 

پرسش معجزه آسا : از خانواده ھایمی پرسد اگر معجزه رخ دھد و مشکل حل شود اوضاع چگونھ تفاوت میکند؟ و این 
 شویق می شود . چرسش خانواده را بھ فکر فرو میبرد و درباره تغییر و اتفاق ھای پس از تغیر ت

 مورد از فنون و روشھا را نام ببرید :  ۲در مورد الگوی راھبردی توضیح داده و  – ۸

خانواده دارای نظام قاعده مدار می باشد . مشکل فعلی کارکرد خانواده است و باید شناختھ شود. دایره ھای معیوب تعامل و 
ود برسند. در درمان راھبردی تمرکز بر زمان حال است و دانش ارتباط مانع میشود کھ خانواده و زن و شوھر بھ اھداف خ

 علت مشکل 

 فنون :

مھار کردن تغییرات : درمانگر سعی میکند خانواده را از حرکت سریع باز دارد و حتی ممکن است احتمال تغیر را انکار 
 کند . 



 ی شود کھ رفتار ھای بیمار گونھ را اجراکند . دستور بھ نمایش نشانھ مشکل : در این اقدام تناقصی بھ مراجع دستور داده م

 مورد از فنون را نام ببرید : ۲الگوی ساختاری را توضیح داده و  – ۹

معطوف بھ زمان حال و آینده تاریخچھ درمان در زمان حال آشکار می شود و از طریق اقدامات درمانی در اینجا و اکنون 
نظام اجتماعی در نظر گرفتھ میشود . عوامل محیطی بر عوامل ارثی  . بھ عنوان یک کل در زمینھ قابل دسترسی است

 الویت دارند . تاکید بر فرآیند است تا محتوا 

 از نو نامگذاری  –فنون : بازسازی 

 مورد از فنونو روشھا را از دیدگاه میالن نام ببرید :  ۴نظریھ رفتاری و شناختی را توضیح داده و  – ۱۰

کھ خانواده و زوجھا تحت تاثیر محیط خود ھستند. الگوھای رفتاری آموختنی است بھ این ترتیب کھ رفتاری اعتقادی دارند 
رفتار ھایی با کارکرد بد را میتوان با رفتار ھای سازگارانھ تر جا بھ جا کرد . درمانگران شناختی فراتر از تمرکر صرف 

 بر افکار ، اعمال قابل مشاھده را می نگرند . 

 و شناختی بھ شیوه ھای منطقی اھدافی را دنبال می کنند کھ مربوط بھ خانواده می باشد  رویکرد رفتاری

فنون : روز ھای توجھ کردن ، آموزش مھارت ھای ارتباطی ، قراردادبستن ، مھارتھای کنترل و اداره تعارض ، مھارتھای 
 تصمیم گیری 


