
 

 مقدمه

ویژه در    شناس ی بهشناس ی است، چراکه از یک دانشجوی رواناز مهمترین دروس برای دانشجویان روان  یکی  های روان درمانینظریهدرس  

و بتواند کاربردها و فنون مختلف  باشد  رود با انواع رویکردهای درمانی آشنا  مقطع کارشناس ی ارشد و گرایش روانشناس ی بالینی انتظار می

یکی از درس به همین جهت این درس همیشه  بیان نماید.  های کارشناس ی ارشد و  های حاضر در آزمون هر رویکرد را در درمان اختالالت 

 به مطالعه کتب مرجع برای شرکت در  ی وزارت بهداشت است.دکتر 
ً
در حالی که بسیاری از داوطلبان کنکور وزارت بهداشت همچنان صرفا

 با تکیه بر مجموعه حاضر که حجمی به مراتب    آزمون کنند، برخی از داوطلبان این  این آزمون اعتماد می
ً
در کنکورهای اخیر توانستند صرفا

های  از مطالب اصلی مسلط شوند و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش  درصد   ۸۰دارد، در مدت کوتاهی به  کمتر از کتب مرجع  

نمایید(.   وزارت بهداشتجزوه  سایت مراجعه  برای کنکور اخیرکیهان   روان درمانی ویژه  تا کار    ، حاال  تغییرات چشمگیری روبرو شده  با 

 تر شود.  مطالعه این مجموعه برای داوطلبان ساده

 
 

 تغییرات آخرین ویرایش  

در آخرین ویرایش این جزوه، برخی اصالالالالالالالالالالحات مطابر با کنکور در متن صالالالالالالالالالورت گرفته اسالالالالالالالالالت. همچنین برای جلوگیری از افزایش  یمت جزوات، سالالالالالالالالال ی  

 حجم کنیم و از تعداد صفحات خالی جزوه بکاهیم.، متون را کمکردیم بدون کاهش کیفیت جزوات
 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نمایید: 

درصدددددد از  ددددد اات کنو ر  ارشدددددد وزارت   داشدددددت   ۸۵ کیاان به   درمانیروانگزارشالالالالال ی که بالفاصالالالالالله ر  از کنکور شایه شالالالالالد، نشالالالالالان داد که جزوه   ✓

درصالد بوده اسالت. گزارش عینی و   ۷۰پاسالخ داده اسالت. در حالی که درصالد رتبه های تک ر می در این درس در کنکور به طور میانگین چیحی حدود

 شفاف این بررس ی را در وبسایت کیاان مطالعه نمایید. 

 شایه و ویرایش شده است.براهیم او خانم پور طرفان  روانشناس ی خانم بی هایاین مجموعه توسط رتبه برتر  ✓

از جمله از جمله خانم  روانشالالناسالال ی بوده اسالالت. این مجموعه، در سالالالیای گتشالالته منبع اصالاللی مطالعاتی رتبه های برتر کنکورهای ارشالالد و دکتری  ✓

. می توانید مصالالالالالالاحبه این دوسالالالالالالتان را در وبسالالالالالالایت گروه کنکور 11و خانم نیلوفر پور ابراهیم رتبه   ۸خانم گودرزی رتبه   ، ۱۴مریم بی طرفان رتبه 

 آموزش ی بخوانید.

مورد بازبینی  رار گرفته است اخیر   بسیار زیادی شایه شده و متناسب با سواالت کنکور این مجموعه در کنار دیگر مجموعه های کیاان، با د ت  ✓

 بهرو یشپو برای کنکور ارشد و دکتری 
ً
 رسانی شده است.روزکامال

 

برنامه  به کارگیری یک  و همچنین  و د یر  از روش مطالعه علمی  به استفاده  از همه شما دوستان  پایان ضمن دعوت  و  ابل  در  ریزی صحیح 

کردن  باتر  هرچه  برای  عزیزان  شما  ارزشمند  پیشناادات  و  نظرات  شنیدن  برای  را  خود  آمادگی  شایسته،  هدقی  به  رسیدن  برای  اطمینان 

 کنیم. ر به همه شماست، اعالم میهایی که متعلمجموعه 
 

 

 آرزوی ت فیق برای همه شما عزیزان  با

 گروه مشاوران کیاان 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیاان 



 

 کیهاندرباره 

های تهران، شهیدبهشتی،  گروه آموزش ی کیهان متشکل از تعدادی از رتبه های برتر روانشناس ی و مشاوره ارشد و دکتری دانشگاه •

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره فعالیت دارد.  
ً
 عالمه و ... است که صرفا

بالا   فیلم هدای آم ز دددددددددددد   ،  مجم عده جزوات ادابدط اطمیندان،  ریزی ارائده خددمدات مرددددددددددددداوره و برندامدهفعالالیالت هالای کیهالان شالالالالالالالالالالالالالالامالل   •

 است.    های آم ز    با کیفیتبرگزاری کالسبه دانشجویان و   رناخت  ارائه خدمات رواناساتید برتر روانشناس ی، تدری  

 کند.گروه آموزش ی کیهان تحت نظارت مستقیم مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان فعالیت می •

کیهان در هیچ کجای کشالالالور شالالالعبه ای ندارد و تمام خدمات و محصالالالوالت آن فقط از خود مرکز کیهان به شالالالیوه اینترنتی، تلفنی   •

 و حضوری  ابل دریافت است.

هالالای علمی مشالالالالالالالالالالالالالالاوره و برنالالامالاله ریزی و همچنین جزوات  الالابالالل اطمینالالان، هر سالالالالالالالالالالالالالالالالاله تعالالداد  الالابالل  بالاله لطف بالاله کالالارگیری از روش •

خانم سالالالالالالمانه    ۹۷ها بوده اند. به طور مثال  درسالالالالالالال  شالالالالالالناسالالالالالال ی از میان کیهانیکنکور ارشالالالالالالد روان  ۱۰۰های زیر  توجهی از رتبه

،  ۶و خانم الهه موالیی رتبه  ۱خانم فائزه  دمی رتبه   ۹۸، در سالالالالالالالالالالال  ۲، آ ای امیر همایون حالجیان رتبه ۷ابراهیم نژاد رتبه 

و خانم    ۱۵م زینب نکومنشالال ی نژاد رتبه ، خان۳خانم شالالقایر حایقی رتبه   ۱۴۰۰و در سالالال  ۶خانم زهرا دایی رتبه  ۹۹در سالالال  

 اند. به طور کامل کیهانی بوده ۱۶نرگ  السادات سلیلی رتبه 

 درباره جلسات مراوره کیهان

 شود. جلسات به دو شکل رایگان )فقط یک بار در سال( و تخصص ی )با یک مشاور به انتخاب فرد( برگزار می •

 اختصا •
ً
 شود. ص ی )یک مشاور و یک دانشجو در هر جلسه( برگزار میجلسات به دو شکل تلفنی و حضوری و صرفا

  اش دارد. هر دانشجوی کیهانی یک پرونده مربوط به اطالعات خود نزد مشاور اختصاص ی •

 مسلط است. -در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی •
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، الزاما

شالالالالالالالالالالود و سالالالالالالالالالالا  در دپارتمان مشالالالالالالالالالالاوران  های علمی و تجربی اسالالالالالالالالالالتخرا  میبرنامه ریزی و مشالالالالالالالالالالاوره کیهان، از یافتههای روش •

 شود. اینجا از آزمون و خطا خبری نیست. تصویب می

 برد. برد که این  درت انتخاب دانشجو را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخصص ی )رتبه های برتر( بهره می •

 ، دو طرح ویژه متفاوت با شرایط متفاوت ارائه کرده است. رو پیشداوطلبان کنکور کیهان برای  •

 شود. منش( کیهان برگزار مینیکدکتر فالح و دکتر تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد )آ ایان  •

( در زمینه مدیریت فردی، انگیحه، استرس و ... با مشاوران  VIPدر طرح )و یا بیشتر، امکاِن داشتن ماهانه یک جلسه مشاوره   •

 ارشد کیهان فراهم است. 

 مطابر نرخ مصوب عمومی است.  ،هزینه جلسات مشاوره در کیهان •

 

 

 

 

 

 

 

 ن به ما بازخ رد دهید :. .: کیهان متعلق به شما ت، پس برای ارتقاء روز به روز خدمات آ

.: آشنایی با مجموعه کـیـهـان :.



 

 

 

 در دنبال کردن :هدف .۱
ً
خود دچار مشالکل شالده    رمسالی  تجربه ما نشالان داده داوطلبانی که هدف مشال و و محکمی ندارند، معموال

شالناسال ی  خواهید ارشالد روانتان را روشالن کنید. چرا میکنیم اول از همه هدفرسالند. ر  پیشالنهاد میگاهی حتی به خط پایان نیح نمیو  

 می
ً
سالالالالالالالال و  ۵باشالالالالالالالد. ر  برای   SMARTدانید که هدف باید  شالالالالالالالرکت کنیدب چه رتبه ای را در این کنکور دنبال می کنید و چرا ب حتما

گیری  (،  ابل اندازهSpecificکه مشالالالالالالالالال و )  گتاری یعنی هدف  SMARTگتاری  کنید. هدف  SMARTری  گتایک سالالالالالالالالالال آینده تان هدف

(Measurable( ابل دسالالتیابی  ،)Attainable( وا ع بینانه ،)Realistic( و دارای محدوده زمانی مشالال و )Time-bounded باشالالد. در )

 گتاری صحیح ارائه دهند.  توانند به شما کمک زیادی در هدفریزی + یک مشاور آگاه و متخصو میاین راه یک دفتر برنامه

یک برنامه ریزی صالحیح نه خیلی سالنگین اسالت که زود خسالته تان کند، نه   تان برنامه ریزی کنید.: برای رسالیدن به هدفریزی برنامه .۲

 چه مناب ی را می
ً
خواهید مطالعه  خیلی سالالالالالالالبک که شالالالالالالالما را به هدفتان نرسالالالالالالالاند. بدانید از کجا باید شالالالالالالالروع کنید. با کدام کتاب ها. کال

ب کدام خالصالالالاله بیشالالالالتر جواب داده و به نسالالالال ت  دیگران اسالالالالتفاده کنید خواهید از خالصالالالالهکنید. آماده خالصالالالاله برداری هسالالالالتیدب یا می

آوردب اینجا از یک کاربلد، کسالالالالالالال ی که تازه در کنکور رشالالالالالالالته شالالالالالالالما شالالالالالالالرکت کرده  کنید، منفعت بیشالالالالالالالتری را برای شالالالالالالالما میهزینه ای که می

خواهید  د. ببینید می(، اطالعات الزم را بگیری ۵۰شناس ی بالینی یا عمومی( و رتبه عالی هم کسب کرده )زیر  )کنکور سراسری ارشد روان

از چه    ، زنی چه مو ع اسالالالالالالتزمان مناسالالالالالالب برای شالالالالالالروع تسالالالالالالت،  ها راها را در چه بازه زمانی جمع کنید و بعد کدام درساول کدام درس

های  طرح خواهید اسالالالالالالالالالالالالتفاده کنید و ... . ابتدا مسالالالالالالالالالالالالیر رسالالالالالالالالالالالالیدن به هدف را به اندازه کا ی برای خود روشالالالالالالالالالالالالن کنید.  ابزارهای دیگری می

 یح مد نظرتان داشته باشید.  را ن   مختلف کیهان  ایمراوره

ها را دور های گتشالالالالالالالته رها کنید. نگرانیها و تلخیحاال که و ت عمل کردن فرا رسالالالالالالالیده، یهنتان را از همه شالالالالالالالکسالالالالالالالت :ذهن  آمادگی .۳

که موفقیت  احسالالالالالالالالالالالن، الزم دارید فکر کنید. به این  تان به نحوتان و میحان تالشالالالالالالالالالالال ی که برای عملی کردن برنامهبریزید و فقط به هدف

 تان دارد و سایر نکات مث ت فکر کنید.  در این پروژه )کنکور کارشناس ی ارشد یا دکتری( چه تاثیرات مثبتی در زندگی

ی، ناامیدی، و سالالالالایر موانع بیرونی و درونی برای رسالالالالیدن به منظور، داشالالالالتن یک سالالالالری ابزار برای مقابله با خسالالالالتگ :کارآمد ابزارهای .۴

و در صالالالالالالالالالالالورت نیاز مشالالالالالالالالالالالاوران نیح به شالالالالالالالالالالالما آموزش   مطرح شالالالالالالالالالالالدهتان اسالالالالالالالالالالالت. روش مطالعه صالالالالالالالالالالالحیح را بدانید )در انتهای جزوات هدف

 . های مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید کی باید مرور کنید تا مطالب از یهنتان نروددهند(. با روشمی

کنید، هیچ جای نگرانی  : رشالته ما منابع زیادی دارد. در صالورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسالتفاده میمنسجم لعاتامط .۵

خیلی بهتر از کنیم کالاله از مطالالالعالاله منالالابع پراکنالالده پرهیح کنیالالد. مطالالالعالاله من الالالالالالالالالالالالالجم یکی دو منبع  نیسالالالالالالالالالالالالالالت. امالالا بالالاز جهالالت تالالاکیالالد عر  می

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.   ۶-۷مطالعه پراکنده  

ایالد، بررسالالالالالالالالالالالالال ی و ارزیالابی کنیالد. ببینیالد در جهالت درسالالالالالالالالالالالالالتی حرکالت و دانشالالالالالالالالالالالالال ی را کاله انالدوختالهتالان  : مالدام خودتالان، منالابعنظارت و ارزیابی .۶

 بلد کمک بگیرید.  کنیدب یا نیاز به تغییر روش کار در برخی موارد داریدب در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

: سالالالالالالالالالال ت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگتار کنید. یادتان باشالالالالالالالالالالد که این عالم  اعتماد به خ د و ت کط به نیرویی برتر .۷

 تیجه نخواهد ماند.ن طراحی عادالنه دارد، ر  مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشایی بی

 شناسیمروری کلی بر عـوامـل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 های بـرتـر کنکور، مشاوران کـیـهـاناز نگاه رتبه
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 آدلری پنجم: درمان فصل

 
 . رفت فروش هب متحده ایاالت در آن از نسخه هزار صد چند که بود شناسی روان عمده کتاب اولین آدلر( 1959) انسان ماهیت از آگاهی کتاب
 . شوند می نامیده نوفرویدی درمانگر سه معموالً سالیوان استک هاری فروم، و هورنای، اریک کارن

 . ارندد مداومی های اولیه، تأثیررویداد از او تعبیر و گذشته از فرد برداشت چگونه که است این بر آدلر تمرکز
 هدف و هدفمند رفتار شوند؛می باانگیزه نسیج امیال نه اجتماعی ارتباط توسط عمدتاً انسانها آدلر عقیدة مثال، به برای. بود مخالف فروید با نظری زمینة چند در آدلر

 . است درمان کانون ناهشیاری از بیشتر هشیاری و گراست؛
 . دارد تأکید کمال موفقیت، تمامیت، و برای زندگی، تالش در مسئولیت، معنی و انتخاب بر فروید برخالف آدلر

 . داندمی های انسانتالش مامت منبع و افراد تمام طبیعی وضعیت را آن او که دارد تمرکز (inferiority feelings) های حقارتاحساس بر آدلر نظریة

 . ایم شده برانگیخته رشد باالتر سطوح برای کردن تالش و حقارت احساس بر کردن غلبه برای ما
 . شودمی ایجاد زندگی هدف شکل به کامل و عالی موجوداتی عنوان به خودمان مورد در ما خیالی سالگی، نظر ۶ حدود در

 کنیم(. کار چه هایمان ضعف و تواناییها با که است آن مهم یعنی. )دارایی نه است «استفاده» شناسی روان آدلر نظریة
 رفتار درونی کنندة تعیین عوامل بر که ودب روانشناسی به ذهنی رویکرد پیشگام آدلر. کنندمی محدود آفریدن و کردن انتخاب در را ما توانایی محیطی و زیستی شرایط

 آدلر( طرفداران. )دارد تمرکز واقعیت از فوری برداشت ارزشها، عقاید، نگرشها، اهداف، تمایالت، و مانند
 . گراست انسان و( فراگیر)گرا، سیستمیک نگر، اجتماعی، هدف کل که بود رویکردی پیشگام آادلر
 . دارد ضرورت هستند آن از بخشی که سیستمهایی در افراد شناختن داشت باور که بود سیستمیک درمانگر اولین همرنین آدلر

 

 . است شده نامیده یشناخت پدیدار که بگیرند، گرایشی نظر در درمانجو ذهنی چارچوب از را دنیا کنندمی سعی آدلر طرفداران: واقعیت ذهنی درک
 . دارد کمتری اهمیت دهیممی تجربیاتمان به که هایی معنی و کنیممی تعبیر را واقعیت ما که ای نحوه از عینی آدلر، واقعیت دیدگاه طبق
 و ها سیستم جدانشدنی جزء انجودرم یعنی) شناخت یافته نظام و نگرانه کل صورت به توانمی فقط را شخصیت که است این آدلر فردنگر شناسی روان بنیادی اصل
 . است( های اجتماعی بافت

 

 انسان شخصیت الگوهای و یکپارچگی
 .کرد تاکید او زندگی بافت در کامل فرد شناختن و فرد بودن تقسیم قابل غیر و یکپارچگی بر آدلر

 فردنگر شناسی روان. فرد درونی های روانیپویش روی تا است فردی میان روابط روی بیشتر تمرکز. شودمی یکپارچه زندگی هدف تعیین طریق از انسان شخصیت
 . دارد هدف انسان رفتار کل که کندمی فرض

 

 گرا هدف و هدفمند صورت به رفتار
 . کرد جبرگرایانه توجیهات جایگزین را( گرایی هدف و هدفمندی) شناختی غایت توجیهات آدلر

 . نیمک عمل و فکر، احساس داریم هدفمان از که برداشتی با رابطه در توانیممی فقط ما که است این فردنگر شناسی روان اساسی فرض
 . شویم شناخته کامل طور به توانیممی کنیممی تالش آنها برای که مقاصدی و هدفها از آگاهی پرتو در فقط
 . کنندمی زندگی( باشد باید چگونه دنیا اینکه به اعتقاد یا) هاخیال با افراد بود معتقد که داشت قرار( 19۶5) فیلسوف ویهینگر هانر دیدگاه تأثیر تحت آدلر

 

 اما. کنندمی استفاده کندمی دایته را فرد رفتار که خیالی مهم هدف به اشاره برای خیالی نگری غایت اصطالح از آدلر طرفداران از شماری : خیالی نگری غایت

 «کمال هدف» و «راهنما خودانگاره»، کمال و برتری سمت به ما تالش کردن توجیه برای و گذاشت کنار را اصطالح این از استفاده عمالً  آدلر که کرد خاطرنشان باید
 . کرد خیالی نگری غایت جایگزین را
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 برتری و اعتبار برای تالش
 جایگاهی به شده درک تر پایین که اهیجایگ از روی پیش معنی به نیست، بلکه دیگران از بودن برتر معنی به برد، لزوماً کار به را آن آدلر که صورتی به «برتری» 

 . است شده احساس برتری به شده احساس ضعف نقاط از و شده درک باالتر که

 

 زندگی سبک
 .ودش می شامل را مدت بلند های هدف برای کردن تالش و کردن زندگی کردن، احساس کردن، عمل تفکر، فرد به منحصر شیوه زندگی، سبک
 . دهندمی پرورش را شایستگی برای تالش فرد به های منحصرهای شخصی، روشویژگی اساس بر افراد

 . دهندمی تشکیل را او زندگی کند، سبکمی پیدا معنی های زندگیرویداد در و دهدمی سازمان را خودش واقعیت آنها طریق از فرد که های اساسیفرض و عقاید
 . شودمی تشکیل زندگی و رانخود، دیگ با ارتباط در های مابرداشت و ارزشها تمام از ما زندگی سبک کند، ومی متحد را ما اعمال تمام زندگی سبک
 نه کنیممی رفتار پیشتازانه و فعال محیط با یعنی. )نیستند شوندمی افراد که های آنرهعلت رویدادها این ولی گذارندمی تأثیر شخصیت رشد بر های محیطرویداد گرچه

 . واکنش(
 . باشند داشته ما شخصیت رشد بر عمیقی تأثیر توانندمی های بعدیرویداد ولی آیدمی وجود به زندگی اول سال ۶ طول در عمدتاً ما فرد به منحصر سبک گرچه

 

ری می دانست، اما در عین حال معتقد حالی که آدلر عالقه اجتماعی را فط رهستند. د آدلر مفاهیم بارزترین و مهمترین احتماالً یگانگی احساس و اجتماعی عالقة

 دیگران، شنیدن چشمان با دیدن»: دانست رابرب دیگران با همدلی و همانندسازی احساس با را اجتماعی عالقه آدلر. شود برده کار به و آموخته باید اجتماعی عالقة بود
 . کنندمی ابراز متقابل راماحت و مشترک فعالیت طریق از را اجتماعی عالقة افراد«. دیگران قلب با کردن احساس های دیگران، یاگوش با

اس یگانگی هستند، مایوس شده و و مشارکت داشتن دا بهتر کردن دنیا را در بر دارد. کسانی که فاقد این احس احساس یگانگی، احساس مرتبط بودن با کل بشریت
. هستیم شایستگی امنیت، پذیرش، و هب خود اساسیهای نیاز ما در خانواده و جامعه به دنبال جایگاهی برای ارضا کردن سرانجام زندگی بی حاصلی خواهند داشت.

 حاصل اضطراب که پذیری تعلق عدم این. )شوندمی مربوط قایلیم ارزش آنها برای که گروههایی در نشدن پذیرفته از ترس به کنیممی تجربه که مشکالتی از بسیاری
 . است( آن

 مشارکت ، و(ازدواجعشق تکلیف) یمیتصم کردن برقرار ،اجتماعی( تکلیف)دوستی  روابط کردن برقرار: یابیم تسلط همگانی تکلیف سه بر باید ما که بود معتقد آدلر
 . شغلی( تکلیف) جامعه در داشتن

 

 . دارد اهمیت خانواده در جایگاهش از فرد برداشت از کمتر خود خودی به تولد ترتیب
 . کندمی تالش موفقیت جهت در و باشدمی کوش سخت و اعتماد زیاد، قابل پیشرفت انگیزة اول فرزند
 صدق فرزندی های دو خانواده مورد در. )رودمی پیش کامل سرعت با اوقات تمام در عموماً و دارد شرکت مسابقه در انگار که کندمی رفتار طوری معموالً دوم فرزند

 . کند(می
 .کند(یم صدق فرزندی های دو خانواده مورد در. )دهدمی پرورش اول فرزند در ضعف نقاط کردن پیدا برای را مهارتی مهارتی دوم فرزند
 . کند(می صدق فرزندی های دو خانواده مورد در. )است اول فرزند متضاد معموالً دوم فرزند
. است خورده فریب کند احساس و اشدب شده متقاعد زندگی بودن عادالنه غیر به نسبت است ممکن فرزند این. است شده گذاشته کنار کندمی احساس اغلب میانی فرزند

 . کند اختیار را «بدبخت منِ» نگرش است ممکن فرزند این
 . دهدمی سامان و سر را اوضاع که شود، کسی صلح بانیِ  است دارند، ممکن تعارض که هایی خانواده در مخصوصاً میانی فرزند

 متحد اول فرزند با است ممکن و بود خواهد رت اجتماعی و گیرتر آسان سوم فرزند و کندمی احساس میانی فرزند مانند اغلب دوم باشند، فرزند خانواده در فرزند چهار اگر
 . شود

 خانواده در دیگر کر هیچ که کنندمی رشد اییه شیوه به معموالً آنها. روندمی را خود مسیر آخر فرزند. است تر نازپرورده همه از و خانواده کوچولوی همیشه آخر فرزند
 . است نکرده فکر آن به
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 خوب بزرگساالن با گیردمی یاد او. ندک همکاری دیگر کودکان با نگیرد یاد دارد امکان(. زیاد پیشرفت انگیزة یعنی)دارد اول فرزند با مشترک خصیصه چند فرزند تک
 آن بیفتد خطر به آنها جایگاه اگر و باشند وجهت کانون همیشه بخواهند فرزندان تک دارد امکان. دادند تشکیل را او اولیه خانوادگی دنیای آنها که گونه بیاید، همان کنار

 والد( دو هر یا یک به وابسته و لوس. )دانندمی منصفانه غیر را
  .دارد زیادی ارتباط کنندمی تعامل دیگران با بزرگساالن که ای نحوه با خانواده در جایگاهش از فرد برداشت و تولد ترتیب

 

 . دارد برعهده را مهمی نقش برادرهاخواهر ینب روابط های خانواده، مخصوصاًپویش روی کردن آدلری، کار درمان درهای خانواده: پویش
 . های غلطفرض و اشتباه اهداف کردن البرم و متقابل، کاوش احترام اساس بر رابطه دادن تشکیل. است استوار مشاور و درمانجو بین مشترک همکاری بر آدلری مشاورة

 

 درمانی فرایند

 درمانی های هدف
 اجتماعی عالقه و اشتراک اساحس آنها مشخصه که است فرایندهایی و رفتارها کردن اختیار به کمک و درمانجو در تعلق احساس دادن درمان، پرورش اصلی هدف
 . است

  .گیرد می جامان وی بنیادی مفاهیم و زندگی های هدف اساسی، های فرض دادن تغییر و طلبیدن چالش به درمانجو آگاهی خود بردن باال با این

 .است بیمناک فرد که زمانی حتی اجتماعی، عالقه با هماهنگ شیوه به کردن عمل به تمایل از عبارتست ،جرات
 . بیمار نه انگارندمی های ناامیدآدم را درمانجویان آدلری درمانگران

 . دارد تمرکز ناامید درمانجویان کردن ترغیب و رسانی، آموزش، راهنمایی اطالع روی مشاوره فرایند
 . کندمی تحریک را جرأت و دهند شپرور را خود نفر به اعتماد کندمی کمک درمانجویان به ترغیب. است فرد عقاید دادن تغییر برای موجود روش ترین قوی ترغیب
 تغییر را های خودبرداشت تا کنندمی کمک آنها رفتارشان، به هدف از بنیادی آگاهی درمانجویان، یعنی برای تازه «شناختی نقشة» کردن تأمین فرایند طریق از مشاوران

 . دهند

 

 درمانگر نقش و وظیفه
 . گردندمی نفر به اعتماد فقدان و هبینان غیرواقعهای اعتمادی، خودخواهی، آرزو بی مانند شدن قایل ارزش و تفکر در اساسی اشتباهات دنبال به درمانگران

 خانواده( مجموعة دربارة ای پرسشنامه. )کند ارزیابی جامع صورت به را درمانجو عملکرد که است این درمانگر اساسی وظیفة
ماجراهای رویدادهایی که فرد می گوید قبل از . کنندمی منعکر را ما های فعلیسوگیری اعتقادات، ارزیابیها، نگرشها، و (early recollection) قدیمی خاطرات

 سالگی اش رخ داده است. 10
 . شودمی نامیده زندگی سبک فرایند، ارزیابی این. شود تأمین درمان کار برای حرکتی نقطه که است این هدف
 احتمالی اعمال ذهنی مرور صورت به را رویاها دیگر، سوی از آدلر اند؛ قدیمی مشکالت حل برای تالشی موارد، برخی در یا کامروایی، نوعی رویاها که کرد فرض فروید

 .داشت نظر در آینده

 .گیرد می نظر در ار آنها هدفمند وظیفه رویاها، تعبیر هنگام درمانگر. دارند حکایت درمانجو کنونی مشکالت برای احتمالی های پاسخ از رویاها
 . کنندمی اختیار را تری گسترده رشد، دیدگاه مدل اساس درمانجویان، بر شناختن برای پزشکی مدل از استفاده جای به آدلری درمانگران
 .دهند تغییر بطلبند، و چالش کرده، به درک بهتر را خود زندگی داستان که کنندمی کمک درمانجویان به آدلری درمانگران

  

 تجربه درمانجو در درمان
 سبک زندگی قابل پیش بینی است. با این حال، سبک زندگی در طول زندگی در برابر تغییر مقاومت می کند. 

 کنند، و عمل متفاوتی صورت به چگونه دانند د، نمیدهن نمی تشخیص را های خودرفتار مقاصد یا تفکر در های موجودخطا که کنند نمی تغییر علت این به افراد
 . کنند ترک بینی پیش غیرقابل و های جدیدپیامد خاطر به را کهنه هایحالت ترسندمی
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 را ای فلسفه که گیزند و دیگران خود، دربارة مفاهیمی کنند، یعنیمی بررسی نامندمی شخصی منطق آدلری درمانگران که را درمان، آنره جریان در درمانجویان

 برای زیادی شخصی، اهمیت منطق رب مبتنی های غلطگیری نتیجه و فرضها کردن اصالح نحوه یادگیری. است استوار آن بر فرد زندگی سبک که دهندمی تشکیل
وریات زندگی اجتماعی هماهنگ مشکالت درمانجویان به این علت ایجاد می شود که نتیجه گیری های مبتنی بر منطق شخصی آنها اغلب با ضر. دارد آدلری درمان

خود پی رتبط با کنار آمدن شخصی نیستند. محور درمان این است که به درمانجویان کمک شود تا به هدف های رفتارها یا نشانه های بیماری و اشتباهات اساسی م
 ببرند. 
 : آدلر دیدگاه اساس بر افسرده شخص منطق

 «هستم ناخوشایند اصوالً من»
 «است های طردکنندهآدم از پر دنیا»
 «نبینم صدمه که باشم خودم مراقب قدر آن بنابراین، باید»

 . غلط شخصی منطق و شناخت فقط نه است زندگی از فرد نشینی عقب برای ای بهانه افسردگی که دانندمی همرنین آدلری درمانگران
 .نماییممی عمل سپر و کنیممی احساس بعد کنیممی فکر ابتدا. گیرندمی نظر در کردن رفتار برای سوخت و تفکر سوی هم را احساسها آدلری درمانگران

 . کندمی مشخص را درمان تمرکز ولی نیست آدلری درمان بستن، الزمة قرارداد

 

  ):روند نمی پیش ثابت مراحل طبق و نیستند خطی مراحل این)آدلری درمان اصلی هدف چهار

 مناسب درمانی رابطه کردن برقرار
 ارزیابی(. )کنندمی عمل درمانجو در که شناختی های روانپویش کردن کاوش
 هدف( به نسبت بینش)خودشناسی  پرورش کردن ترغیب
 آموزی( باز و دوباره یابی جهت)بکند  ای تازههای انتخاب اینکه برای درمانجو به کردن کمک

 (ABT) آدلری مدت کوتاه درمان ←دریکورس

 

 رابطه کردن برقرار: 1 مرحله
 نه باشد شخص روی باید اولیه رکزتم. )نمایند برقرار شخص با شخص رابطة درمانجویان با دهندمی کنند، ترجیح شروع «مشکل» با اینکه جای به آدلری درمانگران

 . مشکل( روی
  . است یأس و ناامیدی نوشداروی آنها حمایت و کنندمی حمایت درمانگران
 .دارند توجه فنون کارگیری به از بیشتر درمانجو ذهنی تجربیات به آدلری درمانگران

 درمانگر مرحله، وظیفة این در. کندمی تمرکز اهدفه تعیین بنابراین و دارد توقع درمان از آنره روی است، احتماالً شده پذیرفته و درک عمیقاً  که کند احساس درمانجو اگر
 . ببیند متفاوتی صورت به را خود دنیای کرد خواهد کمک درمانجو به سرانجام که است ای گسترده دیدگاه کردن تأمین

 

 : کاوش کردن پویش های روان شناختی فرد2مرحله 
 نگی فرد تمرکز می شود. هدف مرحله دوم مشاوره آدلری، درک کردن عمیق تر سبک زندگی فرد است. در طول این مرحله ارزیابی، بر زمینه اجتماعی و فره

 این مرحله ارزیابی، طبق دو نوع مصاحبه انجام می شود: مصاحبه ذهنی و مصاحبه عینی

 . کند تعریف کاملتر هرچه را خود داستان دکنمی کمک درمانجو به درمانگر ذهنی مصاحبة در
 انجام متفاوتی کار چه و داشت تفاوتی چه ماش نداشتید، زندگی را مشکل یا نشانه این اگر»: برندمی پایان به سئوال این با را ذهنی مصاحبه معموالً آدلری درمانگران

 . «دادید؟می



 وزارت بهداشت  –نظریه و کاربست رواندرمانی            شناس یروانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک                                                  32          

 سابقه( 3) کننده؛ تسریع رویداد گونههر( 2) شدند؛ شروع درمانجو زندگی در مشکالت چگونه( 1: )است موارد این در اطالعاتی آوردن دست به دنبال به عینی مصاحبة
 با فرد آمدن های کنارروش( ۶) است؛ تهگرف درمان به تصمیم زمان این در درمانجو اینکه دالیل( 5) اجتماعی؛ سابقه( 4) گذشته؛ و های فعلی معالجه جمله پزشکی، از

 . زندگی سبک ارزیابی( 7) زندگی؛ یفتکال

 

 خانواده مجموعه
 . دهدمی تشکیل زندگی و نخود، دیگرا دربارة را خود فردی به منحصر دیدگاه (family constellation) خانواده مجموع طریق از هرکسی که داشت اظهار آدلر

 . دارد قرار درمانجو خانواده مجموعه کاوش بر قویاً آدلری درمانگران ارزیابی

 

 قدیمی خاطرات
 اصول خود، دیگران، زندگی، و ربارةد شخص اعتقادات ارزیابی(الف: )عبارتنداز هدفها این. کنندمی استفاده هدف چندین برای قدیمی خاطرات از آدلری درمانگران

 افکار توانمندیها، استعدادها، و ارزیابی( د) و کردن؛ قابلهم یا آمدن های کنارالگو تأیید( ج) درمانی؛ رابطة و درمان جلسة با رابطه در درمانجو موضع ارزیابی( ب) اخالقی؛
 . مزاحم
 . کردن خشنود ، کنترل، آسایش، و(اعتبار یا)برتری شامل. شودمی استفاده اعتبار کسب برای: های محافظگرایش همان یا های شخصیتاولویت
 . کنند(می استفاده برتری از که افرادی. )دارند دوش بر سنگینی بار یا شودمی کشیده آنها از زیادی کار که کنندمی شکایت اغلب

 . نشوند سرافکنده تا باشند اشتهد کامل تسلط موقعیتها بر باید کنندمی احساس آنها. هستند تمسخر برابر در هایی تضمین دنبال به کنندمی کنترل که افرادی
 پردازندمی آنها که بهایی. اندازندمی خیرتأ به را ها گیری تصمیم و مشکالت به پرداختن آنها. کنند دوری استرس از شده که قیمتی هر به خواهندمی طلب آسایش افراد

 . است ناچیز بودن ثمربخش
 کاری هر به باشد، دست نداشته ستدو را آنها کسی مبادا اینکه از ترس خاطر به. کنندمی دوری شدن طرد پذیرش، از و تأیید مداوم کردن جستجو با کردن خشنود

 . کنند کسب را دیگران تأیید تا زنندمی
 بهایی و کندمی برانگیخته دیگران در که ار احساسهایی بتواند درمانجو که است این بلکه، هدف. دهد تغییر را درمانجو اصلی اولویت کند سعی که ندارد وظیفه درمانگر

 . دهد تشخیص پردازدمی خود یک شماره اولویت به چسبیدن برای که را
 زندگی در را مشکالتی رنانهم معیوب های ارزش و ها هدف بر مبتنی اشتباه عقاید چگونه که شود می شامل را موضوع این به بردن پی قدیمی، خاطرات بررسی

 .کنند می ایجاد درمانجو
 . هستند درست که کنند، انگارمی رفتار طوری افراد: اساسی اشتباهات

 

  :اساسی اشتباه پنج
 . «نیست جهان در عدالتی هیچ»: مفرط تعمیم
 . «کنم خشنود را همه باید هستم عزیز کنم احساس بخواهم اگر»: غیرممکن یا غلط اهداف

 . «است سخت خیلی من برای زندگی»: زندگی ضروریات و زندگی مورد در برداشت سوء
  .«دهد انجام من با کاری بخواهد کسی باید چرا احمقم، بنابراین اصوالً من»: خویش اساسی ارزش کردن انکار یا دادن بها کم

 . «ببیند صدمه جریان این در کسی چه اینکه از نظر صرف برسم مقام ترین عالی به باید من»: های غلطارزش
 مفرط(  تعمیم). «کنندمی کنترلت و گیرندمی را تو نفر بتوانند که صورتی در زنان، زیرا به نشو، مخصوصاً نزدیک مردم به»دیگر:  مثال

 که را آنره کرد خواهم سعی خیلی کنند؛ یدمتأی و باشند داشته دوست مرا مردم که دارد اهمیت خیلی«. »نشوم دیده است بهتر خواهند، بنابراین نمی مرا واقعاً والدینم»
 غیرممکن( یا غلط اهداف). «دهم انجام دارند توقع من از مردم
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 بینش و خودشناسی کردن ترغیب: 3 مرحله
 . شوند هشیار رفتار های پنهانهدف و مقاصد که است پذیر امکان صورتی در فقط خودشناسی

 . کنندمی عمل درمانجو زندگی در که دارند اشاره هایی انگیزه از شدن آگاه گویند، بهمی سخن بینش از آدلری درمانگران که وقتی
 . خود خودی به هدف نه است هدف برای ای وسیله بینش

 . کنندمی کمک بینش کسب فرایند به که هستند موقع، فنونی های بهتعبیر و شاگری 

 .پردازد می حال زمان در کردن رفتار برای درمانجویان اساسی های انگیزه به تعبیر،

 .شوند می ارایه بازپاسخ های پرسش شکل به موقتی بطور که هستند هایی توصیه ادلری تعبیرهای

 

 بازآموزی و دوباره گیری جهت: 4 مرحله
 . ها بینش درآوردن عمل به: است معروف بازاموزی و دوباره گیری جهت به که گراست عمل مرحلة دوباره گیری جهت به کردن کمک

 . دارد تمرکز مفیدتر و های جدید گزینه به بردن پی برای درمانجویان به کردن کمک روی مرحله این
 . شودمی صمشخ خویش قطار هم انسان علیه اقدامات خود، یا از زندگی، پشتیبانی تکالیف از نشینی خودخواهی، عقب با زندگی ثمر بی جنبة

 شودمی ایجاد زمانی جرأت. «ردنک پیدا جرأت» یعنی کلمه واقعی معنی به ترغیب. است ضروری درمان و مشاوره مراحل تمام برای و آدلری روش بارزترین ترغیب

 خویش روزمره زندگی و خود برای را ای تازه مکاناتا بتوانند و باشند امیدوار نیستند، و تنها که بدانند و کنند تعلق شده، احساس آگاه های خودتوانمندی از افراد که
 . ببینند

 همراه به را هستند که گونه همان به هاآن برای شدن قایل ارزش و بگیرند، عهده بر را خویش زندگی مسئولیت که آنها از داشتن انتظار مردم، به داشتن ایمان ترغیب،
 ایجاد خود زندگی در را تغییراتی توانند می آنها که شود القا درمانجویان به که است مهم اما باشد، دشوار تواند می زندگی که است موضوع این پذیرفتن ترغیب،. دارد
 .دانند می نآ پادزهر را ترغیب و کنند عمل افراد دهد نمی اجازه که است اساسی مشکلی دلسردی و یاس که معتقدند آدلری درمانگران. کنند

های توانمندی کردن روشن برای ای اندازه ات که ارزیابی مرحله در( 2. )شودمی ناشی است آن ایجاد دنبال به مشاور که متقابلی احترام از رابطه( 1) مرحلة در ترغیب
 های جدید، تصمیماتآگاهی اساس بر توانندمی و دارند عهده بر را خود زندگی مسئولیت که دهند تشخیص تا شوندمی ترغیب یابد، درمانجویانمی ترتیب شخصی
 . بگیرند متفاوتی

 جهت در خود زندگی دادن تغییر برای باشند کرده قبول درمانجویان و باشند شده ایجاد جدید امکانات که گیردمی صورت مجدد، زمانی یابی جهت مرحلة در ترغیب (3)

 . بردارند را های مثبتبهتر، گام

 

 .است دوباره گیری جهت ضروری جزء تعهد احساس
 . کنند ایجاد را تفاوتی خود درمانجویان زندگی در که هستند آن دنبال به آدلری مشاوران

 . ورزندمی تأکید رفتار تغییر از بیشتر انگیزش تغییر روی آدلری درمانگران
 . دارد بستگی ودرمانج مشارکت جلب در مشاور توانایی درمانجو، به زندگی در تفاوت ایجاد و هستند مشترک های مشاورهتالش تمام

 . روان سالمت حرفه در پیشگیرانه خدمات مورد در آدلر های پیشگامتالش
 . پزشکی مدل نه است استوار رشد مدل بر فردنگر شناسی روان

 . بود یادگیریتدریر روش برای ای شالوده عنوان به فردنگر شناسی روان اصلی طرفدار آدلر، دریکورس بر عالوه
 . هستند استوار دریکورس و آدلر شناسی روان اصول بر آموزگار آموزش های عمدةمدل
 فعال فرزندپروری و( 1997کی،  مک کی، دینکمیر، و دریکورس )مک: هستند استوار آدلری اصول بر متحده ایاالت در والدین آموزش اصلی برنامة دو این

 . گیردمی نظر در را زندگی بکس دو این تعامل و همسران های زندگیاست، سبک مقصر رابطه در کسی چه که باشد آن دنبال به اینکه جای به درمانگر
 . است کرده زیادی کمک درمانی خانواده اهدیدگ شالودة دارد، به کردن عمل البداهه فی در درمانگر آزادی نگری، و خانواده، کل مجموعه بر که تأکیدی با آدلر رویکرد
 . است خانواده سیستم درون افراد تعامل از آگاهی بردن باال دنبال به درمان فرایند: خانوادگی مشاورة در کاربرد
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 . کرد خود پزشکی روان حرفه وارد را درمانی گروه وقت در جویی صرفه منظور به دریکورس
 . بود کرده اختیار را بودن اجتماعی و اجتماعی برابری و فرهنگی درمانی، دیدگاه روان و مشاوره در فرهنگی مسایل به دادن اهمیت از قبل آدلر

 افراد شناختن ارزش (4)زندگی،  به گرانهن کل ه( دیدگا3)بیماری،  جای به سالمتی بر د( تأکی2)فرهنگی،  بستر ت( اهمی1: )دارند مناسبت هم امروزه که آدلر مفاهیم
 به پرداختن برای مبتکرانه روش ابداع و پیشگیری رب تمرکز (۶) و های اجتماعیمحدودیت بستر در آزادی از گیری بهره ( توانایی5)آنها،  اصلی مقاصد و اهداف برحسب

 . مشکالت
 . است مناسب کامالً هستند متفاوت فرهنگی لحاظ از که درمانجویانی با کردن کار برای رویکرد این

 . آگاهند درمانجو هر موقعیت اب خود فنون کردن متناسب ارزش به نسبت عوض، آنها در. نیستند های خاصیروش مجموعه هیچ پایبندِ آدلری درمانگران
 . کرد طرفداری زنان رابریب از که بود گذشته قرن اوایل شناسان روان اولین از یکی آدلر. هستند حساس جنسیتی و فرهنگی مسایل به نسبت آدلری مشاوران

 . دارد تمرکز مسئولیت و تغییر منبع عنوان به (self) خود روی: چندفرهنگی مشاوره ضعف نقاط

 بدانند ربط بی را آنها درمانجویان شاید. )شودمی ربوطم خانواده های درونپویش قدیمی، و کودکی، خاطرات اوایل های مشروحکاوش به آدلری درمان دیگر ضعف نقطه
 . شوند( ناراحت و

 مشکالت برای را حلهایی راه مشاور که اشندب داشته انتظار و باشد داشته دخالت «خُبره» فرد عنوان به مشاور از آنها برداشت در است ممکن درمانجویان از برخی فرهنگ
 . آورد بار به را مشکالتی است ممکن درمانجویان این برای آدلری درمانگر نقش. دهد ارایه آن

 . دهدمی درمانگران به را زیادی آزادی درمانجویان با کردن کار برای آدلر رویکرد
 . است نگر یکپارچه ماهیت و پذیری انعطاف آدلر رویکرد امتیاز

 . باشند التقاطی فنی لحاظ از و نگر یکپارچه نظری لحاظ از توانندمی آدلری درمانگران
 . است مدت های کوتاهطرح مناسبِ رویکرد این که است این آدلری درمان دیگر خدمت
 . کندمی ترکیب را سیستمی و های شناختیدیدگاه و است مدت دارد، کوتاه گرایش آینده و حال زمان سمت دارد، به آموزشیروانی تمرکز آدلری درمان

 . دانندمی روانشناسی هب ذهنی رویکرد و وجودی جنبش مظهر را او و گذاشته تأثیر درمان به های جدیدرویکرد همة حتّی یا بسیاری بر آدلر
 دهند تغییر را خود تفکر بتوانند درمانجویان اگر که ستا این آدلری درمانگران بنیادی اصل. است کرده آماده نگر سازه و های شناختیدرمان پیدایی برای را زمینه آدلر
 . دهند تغییر نیز را خویش رفتار و احساسها توانندمی صورت این در

 رونوشت بیشتر و است کم او کتوبم مطالب بنابراین. بود قایل اهمیت سیستماتیک روشن نظریة کردن ارایه و دادن سازمان از بیشتر آموزش و کاربست برای آدلر
 . هستند هایش سخنرانی

 رؤیاها قدیمی، و کودکی، خاطرات لاوای تجربیات کاوش به که درمانجویانی برای و خواهندمی خود مشکالت برای فوری حل راه که درمانجویانی برای آدلری درمان
 فعلی مشکالت کردن بررسی گامهن را زندگی سبک جزئیات کاویدن از هدف که درمانجویانی برای همرنین رویکرد این. دارد محدودی ندارند، مصرف چندانی عالقة
 . دارد محدودی فهمند، اثربخشی نمی زندگی
  .است آدلری گروهی مشاوره فرد به منحصر ویژگی قدیمی، خاطرات از استفاده

 درمان به را آنها که هایی کشمکش اب نظرشان به که کنند بحث خود زندگی از هایی زمینه مورد در دارند تردید دارند، اضطراری مشکالت که درمانجویانی از بسیاری
 .ندارند ارتباطی است، کشانده
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  5سواالت طبقه بندی شده فصل 
 

 (92)(، درمانگر در مرحله چهارم بر چه موضوعاتی تأکید دارد؟ABTمدت آدلر )در درمان کوتاه -1
 ( خودشناسی و بینش 2  ( فرآیند ترغیب، ایجاد تفاوت 1
 ( مصاحبه ذهنی و مصاحبه عینی4  خانواده( خاطرات قدیمی و مجموعه 3

 (92است؟)منطق شخص در درمان آدلری معادل کدام یک از موارد زیر  -2
 ( نوعی فلسفه ذهنی است.1
 ( مبنای سبک زندگی شخص است.2
 .( اساس فعالیت درمانگران است3
 ( متناسب با شرایط زندگی اجتماعی شخص است.4

 (94)پدیدارشناختی به کدام یک از مفاهیم زیر اشاره دارد؟  -3
 ( اهمیت کمتر واقعیات عینی در مقابل تعبیر فرد از آنها 1
 ها( اهمیت بیشتر واقعیات عینی در مقابل تعبیر فرد از آن2
 ( اهمیت کمتر تعابیر فرد از واقعیات عینی پیرامون وی3
 ( اصالت محیط در مقابل برداشت فرد از آنها 4
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  5پاسخنامه سواالت طبقه بندی شده فصل 
 

 صحیح است. 1. گزینه 1
تفاوت جستجوی امکانات تازه و ایجاد  در درمان کوتاه مدت آدلری درمانگر در مرحله چهارم که مرحله جهت گیری دوباره و بازآموزی است بر فرایند ترغیب، تغییر و

است. همین طور « کردن پیدا رأتج» یعنی کلمه واقعی معنی به است. ترغیب ضروری درمان و مشاوره مراحل تمام برای و آدلری روش بارزترین تاکید دارد. ترغیب
 ر در رفتار، نگرش یا ادراک آشکار شود. کنند. این تفاوت می تواند به صورت تغیی ایجاد را تفاوتی خود درمانجویان زندگی در که هستند آن دنبال به آدلری مشاوران

 صحیح است. 2. گزینه 2
 را ای فلسفه که زندگی و یگراند خود، درباره مفاهیمی یعنی کنند، می بررسی نامند می شخصی منطق آدلری درمانگران که را آنره درمان، جریان در درمانجویان

 برای زیادی اهمیت شخصی، قمنط بر مبتنی غلط گیری های نتیجه و فرض ها کردن اصالح نحوه است. یادگیری استوار آن بر فرد زندگی سبک که دهند می تشکیل
 دارد. آدلری درمان

 صحیح است. 1. گزینه  3
 ای نحوه از عینی واقعیت آدلر، دیدگاه قطب.است شده نامیده شناختی پدیدار که گرایشی بگیرند، نظر در درمانجو ذهنی چارچوب از را دنیا کنند می سعی آدلر طرفداران

 .دارد کمتری اهمیت دهیم می تجربیاتمان به که هایی معنی و کنیم می تعبیر را واقعیت ما که
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 پنجم فصلنکات 

 های ازاد،رویکرد سیستمی به خانواده ورویکرد ذهنی ادلر است.ردهمایی پیشگام گ
 هیجانی الیس برگرفته از نظریه رویکرد ذهنی ادلر است.-رویکرد درمانی عقالنی نکته!

 ت.بوده اسرویکرد ادلر غایت نگری و وی طرفدار هدفمندی رفتار 
 در درمان ادلری بر هشیاری بیشتر از ناهشیار تمرکز میشود.

 لر روی اموزش افراد و بازسازی جامعه تاکید داشت.دا
 رویکرد ادلر،کلی،هدفمند،فراگیر،اجتماعی وانسان گراست)پدیدار شناختی(.

 هدف کمال را جایگزین غایت نگری خیالی کرده است.ادلر خودارمانی،
 مک میکند.ه نیز کشد جامعهدف برتری به ر

 خود،سبک زندگی انهاست. روش منحصر به فرد اشخاص برای رفع عقده عقارت
 نگرش من بدبخت،کودک مشکل ساز و بانی صلح برای فرزند میانی مصداق دارد.

 ادلر به درمان بیمار عالقه ای نداره بلکه به بازاموزی افراد عالقه مند است.
 .ی نیستت نیازبدون احساس ترس به جرا نکته!

 ستند.ادلری ها دیدغیربیمارگون دارند و با برچسب زدن مخالف ه
 بستن قرارداد درمانی در درمان ادلری شرط الزم نیست. نکته!

 احساس میداند. ،ادلر سوخت رفتار را
 .رد استندگی فگوش دادن فعال و پاسخ همدالنه است و مصاحبه ذهنی مستلزم بیرون کشیدن الگوهای زمصاحبه عینی مستلزم 

 فن مورد استفاده در بررسی خاطرات قدیمی،فن فرافکن است.
 از دید ادلر افراد بدون کسب بینش هم میتوانند تغییر کنند)مشابه دیدگاه اسکینر( و منظور از بینش انتقال اگاهی به عمل است.

 تغییر در درمان ادلری در بین جلسات رخ میدهد نه خو جلسه.
 خانواده های هسته ای کاربرد دارد.توسط ادلر برای  خانواده مطرح شدهمفاهیم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 5 فصل واالتس

 (93-92درمان کوتاه مدت ادلر،درمانگر در مرحله چهارم روی چه موضوعاتی تاکید میکند؟) -1
 خودشناسی و بینش (2  فرایند ترغیب و ایجاد تفاوت (1
 عینیمصاحبه ذهنی و  (4  خاطرات قدیمی ومجموعه خانواده (3

 (99-98دف درمان در رویکرد ادلری در چه فرایندهایی تجلی می یابد؟)ق هتحق -2
 افریدن معنی تازه (2  احساس یگانگی و عالقه اجتماعی (1
 اصالح و تغییر رفتارهای اشکار (4 اصیل بودن و کنار زدن صورت های ظاهری (3
 

کمک به جهتگیری ، ترغیب و خودشناسی و بینش، ردش های فردن پویکاوش ک، برقراری رابطه مراحل درمان کوتاه مدت ادلری:صحیح است.  1گزینه -1

 دوباره

 رمان فروید ایجاد احساس تعلق و یگانگی است.صلی دهدف اصحیح است.  1 گزینه-2
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   درمانی یازدهم: واقعیت فصل

 
اقد چیزی هستند که بتوان آن را رابطه واقعیت درمانگران معتقدند که مشکل اساسی اغلب درمانجویان یکسان است: آنها یا در رابطه ناخوشایندی درگیرند یا اینکه ف

 نامید. 
 . است خودمان جاری گیزند کنیم کنترل توانیممی که چیزی تنها که است این بنیادی فرض. مسئولیم دهیم انجام گیریممی تصمیم که آنره قبال ما در

نتظر بمانیم نیروهای دنیای اطرافمان فرض می کند که ما به صورت لوح سفید به دنیا نیامده ایم که م نظریه انتخاب. است استوار انتخاب نظریة بر درمانی واقعیت

 واقعیت. )کرد خواهند تجربه را شنودیخ بیشتری احتمال به کنند برقرار رابطه دیگران با بتوانند بیشتر درمانجویان هرچه  کنند. ما را برانگیخته به صورت بیرونی

 بیند(.می دیگران با آنها رابطة در بیشتر را افراد مشکالت درمانی
 انتخاب ناخوشایند ای رابطه از ناشی ناکامی نکرد حل برای راهی عنوان به را( پزشکی های روان تشخیص)های خود رفتار درمانجویان که معتقدند درمانگران واقعیت

 . اند کرده
 . شود زده تشخیصی برچسب درمانجویان به باشد، نباید ضروری بیمه مقاصد برای که مواقعی در جز به است معتقد گالسر

 از استفاده که داردمی اظهار قاطعانه( 2003)گالسر. هستند های مغزیعفونت آلزایمر، صرع، و بیماری چون های روانی، اختاللهاییدرمانگران، بیماری واقعیت نظر از
 . کندمی کمک بردمی رنج که کسی به ندرت به و دهدمی عکر نتیجة های ناخشنودی نشانه کردن درمان برای داروها
 . کنند های مؤثرتریدارند، انتخاب یازن آنها به زندگی در که افرادی با کردن تعامل هنگام دهندمی یاد درمانجویان به که شودمی اجرا صورت این به عمدتاً درمان
 . شودمی مهم خیلی معلم عنوان به گردرمان شد، مهارت برقرار رابطه این وقتی. کند برقرار درمانجویان با بخشی رضایت رابطه باید درمانگر که است معتقد گالسر
 . نمایندمی استفاده رجیحیت درمانی رویکرد عنوان به درمانی واقعیت از کنندمی درمان را الکل و دارو کنندگان مصرف سوء که های نظامی کلینیک بیشتر

 

 که _ تفریح استقالل، و یا پیشرفت، آزادی یا پذیری، قدرت تعلق و بقا، محبت: آییممی دنیا به اند شده رمزگذاری ژنتیکی صورت به که نیاز پنج با ما: انتخاب نظریة

 .  کنندمی برانگیخته زندگی در را ما
 کردن ارضا ضمن در. هستیم محتاج راداف به نیازها سایر کردن ارضا برای ما زیرا است نخستین نیاز بودن متملق و کردن محبت به نیاز که است معتقد( 2000)گالسر

 . است دشوارتر همه از نیاز این
 . اند نشده ارضا نیاز پنج این از چندتا یا کنیم، یکمی بد احساس که وقتی
 احساس شودمی باعث و دهیممی انجام که را کاری هر که است این( یابدمی ادامه ما زندگی طول در و شودمی آغاز تولد از بعد کوتاهی مدت که) دهیممی انجام ما آنره

دنیای کیفی، از . شودمی نامیده ام (quality world) کیفی دنیای که کنیممی ذخیره مغزمان از خاصی محل در را دانش این ما. نماییممی کنیم، حفظ خوبی خیلی

 . تصورات افراد خاص، فعالیت ها، رویدادها، عقاید، دارایی ها و موقعیت هایی تشکیل می شود که نیازهای ما را ارضا می کنند
 استوار های مانیاز مبنای بر کامالً دنیا این. ندکن برقرار ارتباط او با توانند نمی بخشی رضایت صورت به دارند اگر یا ندارند خود کیفی دنیای در را کسی یا درمانجویان 

 . است اختصاصی هستند، خیلی کلی نیازها، که برخالف است، ولی
 انسانها. است مهمتر همه از آنها برای یک کدام کند مشخص و کرده کمک های آنها خواسته به بخشیدن اولویت در درمانجویان به که است این درمانگر وظیفة

. است درمانجویان کیفی دنیای به نشد درمان، وارد هنر. باشیم داشته ارتباط آنها با داریم دوست همه از بیش که هستند کسانی و ما کیفی دنیای عنصر مهمترین
 . شوند صمیمی دارند نیاز آنها به که افرادی با چگونه گیرندمی یاد که است درمانگر با رابطه همین از درمانجویان

 

 توجیه رفتار توسط نظریه انتخاب
 . هایماننیاز ارضای برای هستند شده انتخاب مرگ تا تولد از های مارفتار تمام توضیح می دهد که انتخاب نظریه

 . کنیم ارضا را های خودنیاز آن با خواهیممی که است چیزی آوردن دست به برای ما تالش نهایت کاملی رفتار هر همیشه
اعمال،  تمام با لزوماً که _ یزیولوژیف کردن، و کردن، احساس کردن، فکر عمل_شوندمی تشکیل جدانشدنی عنصر چهار از رفتارها تمام که آموزدمی ما به کامل رفتار

 . هستند همراه های مااحساس افکار، و
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رمانجو انجام می دهد و نحوه ای که دنظریه انتخاب بر تفکر و عمل کردن تاکید می کند که آن را به صورت نوعی از درمان شناختی ت رفتاری در می آورد. بر آنره 
ف بین آنره می خواهیم و آنره تصور می شکاعنصر انجام دادن بر جنبه های دیگر رفتار کامل تاثیر می گذارد، تاکید می شود. رفتار هدفمند است، زیرا برای پر کردن 

اشی می شوند و بنابراین، ما سرنوشت نکنیم به دست خواهیم آورد، ترتیب یافته است. رفتارهای خاص همیشه از این اختالف به وجود می آیند. رفتارهای ما از درون 
 خود را انتخاب می کنیم. 

 دقیق که دارد اشاره شخصی لیتمسئو فقدان و اختیاری بی به شودمی صحبت بودن مضطرب بودن، یا ، عصبانیداشتن بودن، سردرد افسرده از وقتی گویدمی گالسر
 آنها توصیف برای کننده مضطرب کننده، و ، عصبانیکننده، سردردآور افسرده  افعال از و گرفته نظر در های کاملرفتار از بخشی را اینها که است این تر دقیق. نیست

 .شود استفاده
 دهیممی ترجیح خود ما یعنی. )اند شده نیعصبا یا شده افسرده اینکه نه شوند گرفته نظر در خودشان کنندة عصبانی یا کننده افسرده صورت به افراد که است آن تر دقیق

 . (ببریم رنج گونه این
ی دهیم، پیام هایی را می فرستیم. هدف رفتار، موبولدینگ، مفهوم تازه ای را به نظریه انتخاب اضافه کرده است. او باور دارد که رفتار زبان است و ما با کاری که انجام 

 تاثیر گذاشتن بر دنیا برای به است آوردن چیزی است که می خواهیم. 
 

 ویژگی های واقعیت درمانی
 درمانجویان که آنره روی درمانی واقعیت. است درمانجویان مشکالت علت معموالً که کندمی تمرکز رابطه فقدان یا ناخوشایند رابطه روی سریعاً امروزی نیدرما واقعیت

 . کند می کنند، تمرکز کنترل روابط در توانندمی
 گالسر به نقش روابط معنی دار در پرورش دادن سالمت هیجانی توجه زیادی کرده است. 

 . است خودتان کنید کنترل توانیدمی شما که را فردی تنها: است این دارد زیادی اهمیت درمانجویان برای آن کردن درک که انتخاب نظریه بنیادی اصل
 . هستند ما رفتاری خزانه در تارهارف ترین بیهوده اینها زیرا کنند نمی کردن، گوش انتقاد کردن، و کردن، سرزنش شکایت به طوالنی مدت برای درمانگران واقعیت

 

 : هستند درمانی واقعیت های اساسیویژگی از برخی زیر موارد
نتخاب، تمرکز مسئولیت را به انتخاب و نظریه ا. دارند انتخاب حق آنها «که انگار» کنندمی برخورد افراد با طوری درمانگران واقعیت :مسئولیت و انتخاب بر تأکید

 انتخاب کردن تغییر می دهد. 

 

 دهندمی انجام حال زمان در که را نرهآ و کنند اجتناب «بودن خودشان از» درمانجو و درمانگر اینکه برای است راهی انتقال که است معتقد گالسر :انتقال کردن رد

 . نپذیرند
 صریحاً  شرایطی چنین در درمانگر واقعیت. «کنممی رفتار اینگونه که است دلیل همین به و بینممی مادرم یا پدر مانند را شما من» که کند ادعا درمانجو که کنید فرض

  «.هستم خودم بلکه نیستم شما دیگر هرکر مادر، پدر، یا من»: گویدمی قاطعانه و

 

های نیاز توانیممی فقط ما. نیستیم خود گذشتة قربانی ما که است معتقد ولی هستیم خویش گذشتة نتیجة ما می گوید، گالسر: حال زمان در درمان کردن حفظ

اشتباهی که در گذشته صورت گرفته،  گالسر با این فرض مخالف است و می گوید هر. کند نمی رد کامالً  را گذشته درمانگر واقعیت. کنیم ارضا حال زمان در را خود
 ت. ربطی به اکنون ندارد. اصل بنیادی نظریه انتخاب این است که گذشته در مشکل کنونی دخالت داشته، اما گذشته هرگز مشکل نیس

 

انه ها رهایی یابند، خوشحال خواهند نشانه هایی دارند، معتقدند که اگر فقط بتوانند از نش گالسر معتقد است افرادی که: ها نشانه روی کردن تمرکز از اجتناب

 به توانمی را های آنها نشانه به همین علت این واقعیت را قبول کنند که رنج آنها به خاطر رفتار کاملی است که انتخاب کرده اند،به عالوه آنها مایل نیستند که  شد.
 . کند ینم ارضا را آنها های اساسینیاز اند کرده انتخاب که رفتاری کندمی اعالم که گرفت نظر در آنها بدن هشدار صورت
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های اساسی، نیاز ناکامی یا خوشایند نا ای رابطه به پرداختن برای که یابندمی ادامه زمانی تا فقط ها نشانه کند، زیرامی ها نشانه صرف را کمی وقت درمانگر واقعیت
 گالسر معتقد است که تقریبا تمام نشانه ها در اثر رابطه ناخوشاید کنونی ایجاد می شوند. . باشند نیاز مورد

 

 مبارزه با دیدگاه سنتی در مورد بیماری روانی
 . است طلبیده چالش به را دارو از استفاده وسیله به درمان و روانی بیماری دربارة سنتی شدة پذیرفته دیدگاه درمانی واقعیت

افراد مشکالت ندارند، بلکه راه حل هایی  »وبولدینگ تاکید می کند که واقعیت درمانی نظام سالمت روانی است، نه نظام درمانی. او به اصل اریکسونی اشاره می کند که
 «دارند که کارساز نبوده اند. 

 

 هدف های درمانی
 ارتباط یا ارتباط اند کرده انتخاب ودخ کیفی دنیای به دادن راه برای را آنها که افرادی با کند کمک درمانجویان به که است این امروزی درمانی واقعیت اصلی هدف

 تمام کردن ارضا های بهترراه ندک کمک درمانجویان به که است این پذیری تعلق و محبت به نیاز این کردن ارضا بر عالوه درمان اصلی هدف /. کنند برقرار مجدد

 . بگیرند یاد را تفریح استقالل، و یا پیشرفت، آزادی یا قدرت به نیاز جمله از های خودنیاز
 

 وظیفه و نقش درمانگر
 درمان اغلب به صورت فرایند مربی گری در نظر گرفته می شود که در آن، درمانگر معلم است و درمانجو شاگرد. 

 . کنند ارزیابی را خود ونهچگ دهند آموزش درمانجویان به که است این دیگر مهم وظیفه. است درمانجویان با رابطه کردن برقرار درمانگران وظیفة اولین
 . است خودشان کردن ارزیابی برای آنها طلبیدن چالش به بلکه نیست درمانجویان برای کردن ارزیابی درمانگر نقش

 

 تجربه درمانجو در درمان
 فکر می کنند را نیز تغییر خواهند داد.  در این درمان بر اعمال تاکید می شود. وقتی درمانجویان آنره را که انجام می دهند تغییر دهند، اغلب نحوه ای که احساس و

 با دارید دوست اکنون هم که کسانی به را اشم دهید انجام اید گرفته تصمیم که کاری آیا»: پرسندمی را قبیل این از سئوالهایی درمانجویان از اغلب درمانگران واقعیت
 «کند؟می نزدیکتر باشید تر صمیمی آنها

توان انتظار داشت که مقداری فوریت  را در  از درمانجویان می« کند؟می نزدیکتر ای تازه آدم به را شما دهیدمی انجام که ندارید، کاری رابطه کسی با اکنون هم اگر»
 درمان تجربه کنند. زمان مهم است، طوری که هر جلسه ممکن است آخرین جلسه باشد. 

 

 رابطه بین درمانگر و درمانجو
 . کندمی تأکید کننده حمایت و همدل رابطه بر درمانی واقعیت

دف نیست و بطور خودکار شفابخش گرچه رابطه درمانی اهمیت زیادی دارد، اما خودش ه. است خودشان خاص درمانی سبک کردن ابداع به مشاوران مهم، تمایل عامل
 و درمان کننده نیست. 

 . دهند انجام را خود درمانی وظیفه دهندمی امکان درمانگران به که هستند مهمی خویش، صفات سبک دربارة کردن آرامش احساس و خلوص
 . است درمانجویان به کردن گوش صرفاً درمانی رفاقت و نیت حسن این دادن پرورش برای راهها بهترین از یکی

 

 کاربرد: فنون و روش های درمانی
 . شوندمی منجر رفتار در تغییرات به که های خاصیروش کردن اجرا( 2) و مشاوره محیط آوردن وجود به(1: )شودمی تشکیل اصلی عنصر دو از درمانی واقعیت کاربست

 کار به یکسان شیوه به درمانجو هر مورد رد که نیست ای ساده روش مشاوره. است فراتر بسیار روشها مرحلة به مرحله کردن دنبال درمانی، از واقعیت بستن کار به هنر
 شروع را زندگی تغییرات آن در بتوانند درمانجویان که شودمی آغاز ای کننده حمایت محیط آوردن وجود به برای های مشاورتالش با درمانی واقعیت کاربست. شود برده
 . کنند
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 رضایت محیط گیرندمی یاد دهدمی همیتا کند، و نمی کند، شکایت نمی کند، سرزنش نمی انتقاد هرگز اما است ای مواجهه ای اندازه تا که محیط همین از درمانجویان
 . شود منجر آمیز موفقیت روابط به که آورند وجود به را بخشی
 . است کاری روابط آوردن وجود به اساسی جزء درمانجویان با مشاور نزدیک روابط

 

 روش هایی که به تغییر منجر می شوند
 باشند شده متقاعد( 1) که دارند انگیزه ردنک تغییر برای صورتی در انسانها که هستند استوار فرض این بر شوندمی منجر تغییر به که ، روشهایی(1992)گالسر  عقیده به
 خواهندمی که چیزی به را آنها که کنند انتخاب های دیگریرفتار توانندمی که باشند معتقد( 2) و کند نمی تأمین آنها برای دارند دوست که را چیزی آنها جاری رفتار که

 . کند نزدیکتر
نها همرنین انتخاب هایی را که درمانجویان واقعیت درمانگران از درمانجویان می پرسند از درمان چه می خواهند. درمانگران از فرایند درمانی ابهان زدایی می کنند. آ

ستند که در مورد آنره در این رابطه می معتقد نی در روابط خود می کنند، بررسی می نمایند. در اغلب موارد، رابطه ناخوشایند مهمی وجود دارد و معموال درمانجویان
اقعی که رابطه ناخوشایند یا فقدان آن گذرد، حق انتخاب دارند. در آغاز ممکن است درمانجویان این موضوع را انکار کنند. درمانجو اغلب نمی خواهد درباره مشکل و

 است، صحبت کند. 
تمرکز می شود که چگونه درمانجویان خودشان را کنترل کنند، درمان شروع می شود. باقی درمان بر این موضوع موقتی درمانجویان بفهمند که فقط می توانند رفتار 

 می توانند انتخاب های بهتری بکنند. 
 درمانجویان در واقعیت درمانی معموال برای آینده ای بهتر، امیدوار می شوند. 

هند، دنیای کیفی خود را کشف کنند، دواقعیت درمانگران اصول نظریه انتخاب را با درمانجویان بررسی کرده و به آنها کمک می کنند نیازهای اساسی خود را تشخیص 
، وقتی درمانجویان تغییر می کنند، به وردوسرانجام، به آنها کمک می کنند بفهمند که رفتارهای کاملی را که نشانه های بیماری آنهاست، انتخاب کرده اند. در هر م
یه انتخاب، روابط موفقیت آمیزی را کسب انتخاب خودشان است. درمانجویان با کمک درمانگر یاد می گیرند انتخاب های بهتر از گذشته بکنند. درمانجویان از طریق نظر

 کرده و حفظ می کنند. 
 

  :"WDEP" سیستم
 . بردمی کار به را روش این درمانی واقعیت کاربست برای وابولدینگ

W=wants and needs; D=direction and doing; E=selfevaluation; P=planning 
W نیازها؛ و ها خواسته  D دادن؛ انجام و جهت  E و خود؛ ارزیابی  P  ریزی برنامه . 

 (خواهید؟می چه»: پرسندمی درمانگران واقعیت(: برداشتها ها، نیازها، و خواسته کردن ها )بررسی خواسته
 . یابد ادامه مشاوره فرایند طول در باید برداشتها ها، نیازها، و خواسته کاوش ینا

 کردید؟می کردید، چهمی زندگی دارید دوست که گونه آن اگر
رمانجویان نسبت به ایجاد دبخشی از این مرحله مشاوره، جلب کردن احساس تعهد نسبت به مشاوره را شامل می شود. رشد شخصی در صورتی روی خواهد داد که 

 تغییرات در اعمالشان متعهد باشند. 

 

طریق برنامه ای برای آینده، حل شوند.  مشکالت باید در زمان حال یا از. دارد تمرکز فعلی کامل رفتار دادن تغییر و آگاهی کسب روی درمانی واقعیت :اقدام و جهت

 چالش درمانگر این است که به درمانجویان کمک کند انتخاب هایی بکنند که نیازهای آنها را بهتر ارضا کنند. 
 . باشد شتهدا ارتباط دهندمی انجام آنره به که صورتی در فقط اما باشد مفید تواندمی احساسات دربارة درمانجویان صحبت به دادن گوش
 . است تر راحت خود احساسات دادن تغییر از کنیممی فکر و دهیممی انجام که آنره دادن تغییر

 می کنند، بی حاصل است.  از دیدگاه نظریه انتخاب، بحث هایی که بر احساسات تمرکز دارند، بدون ربط دادن آنها به آنره افراد انجام می دهند و فکر

 

 . است خودسنجی دادن انجام برای درمانجویان از درخواست درمانی واقعیت و شالوده روش های محور :خود ارزیابی
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 برد؟می پیش دارید دوست که جهتی در را شما آیا و کندمی تأمین شما برای خواهیدمی اکنون که را آنره شما فعلی رفتار آیا
 . کنند تغییر درمانجویان که است صادقانه، بعید ارزیابی یا خودسنجی بدون
 برخی که بدانند شود کمک درمانجویان به که شودمی انجام علت بدین کار این. باشند رهنمودی درمانجویان از برخی با درمان ابتدای در است ممکن درمانگران واقیت
 . نیستند بخش نتیجه رفتارها

 

وبولدینگ برای توضیح دادن . بپذیرد را خود اعمال و های انتخابهاپیامد تا کندمی ترغیب را درمانجو مرتباً ریزی برنامه مرحلة طول در مشاور :عمل و ریزی برنامه

 استفاده می کند:  SAMICماهیت برنامه خوب از سرواژه 
 

آن،  به نسبت تعهد ریز، احساس رنامهب توسط شده گیری، فوری، کنترل اندازه یافتنی، قابل ساده، دست :زندگی بر کنترل کسب برای خوب های برنامةویژگی

 . آن پیوسته دادن انجام و
 : نیستند وابسته دیگران به و شوندمی انجام خود توسط ها برنامه
 برنامه ،شودمی بیان دهد انجام دارد دوست درمانجو هک آنره قالب در، باشند پذیر اصالح و پذیر انعطاف. باشد های درمانجوتوانایی و انگیزش محدودة در باید برنامه

و  شوندمی شامل را های فرایندمدار، فعالیتها برنامه ،شوندمی اجرا زودتر چه هر ها پیوسته( برنامه. )شوندمی اجرا روز هر آل ایده صورت به و هستند مکرر های مؤثر
 . در صورت لزوم برنامه اصالح و برنامه اجرای از بعد ارزیابی و درمانگر همکاری با برنامه ارزیابی انجام

 
 بنابراین. کرد اجرا فرهنگی بستر ره در شناختی روان مشکل هر با کسی هر مورد در گروهی و فردی صورت به توانمی را درمانی واقعیت که است معتقد( 1998)گالسر

 . فرهنگهاست تمام روابط، مشکل
 شان روزمره زندگی در آنها علیه که را های محیطینیرو از برخی است ممکن رویکرد این که است این قومی اقلیت درمانجویان با کردن کار در ضعفها نقطه از یکی
 . نیاورد حساب به کنند می عمل

 . دارند نیاز چیزی چه به بگویند که دارند اکراه خیلی درمانجویان برخی که است این درمان نوع این دیگر مشکل
 . هستند درمان ایندفر برنامه، محور کردن دنبال به نسبت تعهد احساس عمل، و برای ریزی درمانجو، برنامه خودسنجی نیستند؛ کافی آگاهی و بینش
 آسیب تجربیات تأثیر و گذشته هشیار، نیروینا: کند نمی کافی تأکید مشاوره های فرایند جنبه این نقش روی که است این درمانی واقعیت های مهممحدودیت از یکی
 . شوند گرفته نظر در های رفتارینتخاباشناختی،  های رواناختالل تمام اگر است انگارانه ساده .انتقال جایگاه رؤیاها، و درمانی کودکی، ارزش اوایل زای

 . هستند شده انتخابهای های روانی، رفتاراختالل تمام که پذیرفت توان نمی و دارند ارتباط های رفتاریاختالل برخی با ژنتیکی و شیمیایی زیست عوامل

 رفتار چیزی چه و کنند اداره را خود زندگی باید چگونه که کند تعیین دیگران برای خواهدمی و کندمی ایفا را کارشناس نقش که درمانگری به نسبت درمانی واقعیت
 . است پذیر دهد، آسیبمی تشکیل را مسئوالنه
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  11سواالت طبقه بندی شده فصل 
 

 (91)باشد؟نمی راهبردهای زیر جزو راهبردهای واقعیت درمانیکدام یک از  -1
1 )wants and needs  2 )direction and doing 
3 )Self-evaluation          4 )concept and acquisition 
 (92)کدام یک از موارد زیر از وظایف درمانگر در واقعیت درمانی است؟  -2
 ( آموزش به درمانجو در مورد ارزیابی خود 1
 ( پیگیری ریشه تعارضات مراجع 2
 های مراجع ( گرفتن سابقه قبلی سازگاری3
 ( کمک به مراجع جهت نزدیک شدن به واقعیت4

 ( 92)در درمان از دیدگاه گالسر توجه به گذشته چه جایگاهی دارد؟  -3
 ( ما قربانی گذشته خویش هستیم. 1
 توان گذشته را تغییر داد. ( از طریق بازنویسی می2
 ( باید سراغ گذشته رفت. 3
 ( اشتباهات گذشته به زمان حال ربطی ندارد.4

 (94)؟کنند وانشناسان زیر متعهد است که درمانگران باید درمانجویان را به طرف رابطه رضایت بخشی هدایترکدام یک از  -4

 ( آلفرد آدلر4 ( آلبرت الیر 3 ( فریز پرلز 2 ( ویلیام گالسر 1
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 11پاسخنامه سواالت طبقه بندی شده فصل 

 

 صحیح است. 4. گزینه 1
   WDEPبرد: می کار به را روش این درمانی واقعیت کاربست برای وبولدینگ

W=wants and needs; D=direction and doing; E=self-evaluation; P=planning 

W نیازها؛ و ها = خواسته Dدادن؛ انجام و = جهت Eو  خود؛ = ارزیابیPریزی. = برنامه 

 صحیح است. 1. گزینه 2
 را خود چگونه دهند آموزش مانجویاندر به که است این دیگر مهم است. وظیفه درمانجویان با رابطه کردن برقرار درمانگری با رویکرد واقعیت درمانی وظیفه اولین

 . است خودشان کردن ارزیابی برای آنها طلبیدن چالش به بلکه نیست درمانجویان برای کردن ارزیابی درمانگر کنند. نقش ارزیابی

 صحیح است. 4. گزینه 3
ورت گرفته، ربطی به اکنون ندارد. نیستیم. گالسر می گوید هر اشتباهی که در گذشته ص خود گذشته قربانی ولی هستیم خویش گذشته نتیجه گالسر معتقد است که ما

 ارضا حال زمان در را خود ازهاینی توانیم می فقط اصل بنیادی نظریه انتخاب این است که گذشته در مشکل کنونی دخالت داشته، اما گذشته هرگز مشکل نیست. ما
 کند.  نمی رد کامال را گذشته درمانگر کنیم. واقعیت

 صحیح است. 1. گزینه  4
 با آنها رابطه در بیشتر را افراد مشکالت انیدرم واقعیت.)کرد خواهند تجربه را خشنودی بیشتری احتمال به کنند برقرار رابطه دیگران با بتوانند بیشتر درمانجویان هرچه

 خیلی معلم عنوان به درمانگر مهارت شد، برقرار رابطه این وقتی. کند برقرار درمانجویان با بخشی رضایت رابطه باید درمانگر که است معتقد بیند(. گالسر می دیگران
 .شود می مهم

   
 
 
 

  



                                 91       شناس یروانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک    وزارت بهداشت - درمانیروانربست نظریه و کا 

 یازدهم فصلنکات 

 گالسر مدل درمانی فروید را رد کرد. نکته!
 ت درمانی کار وبولدینگ بوده است.همگام کردن فرهنگی واقعی نکته!

 از نظر واقعیت درمانگران مشکل تمام بیماران یکسان است وآن هم رابطه است)فقدان رابطه یا وجود یک رابطه اسیب زا(
 ه باشد.بیمار روانی کیست که ضربه مغزی خورد از دیدگاه گالسر

 شرط الزم در واقعیت درمانی رابطه مناسب با درمانجوست.
، استقالل و ازادی، قدرت و کنترل درونی، محبت و تعلق، تفریح ولذت: نیازاساسی هستند 5کرد واقعیت درمانی افراد لوح سفید به دنیا نیامده اند و دارای طبق روی

 بقا
 ای ارضا به دیگری وابسته است.دشوارترین نیاز،نیاز به محبت و تعلق پذیریست چون بر

 یکنیم.مانیازهای خودرا به شکل مستقیم ارضا نم
 )شبیه به البوم عکس( دنیای کیفی:فهرستی از ارزوها و خواسته های افراد که کانون زندگی انها قرار میگیرد.

 صی است.برخالف نیازها،دنیای کیفی اختصا نکته!
 .مهمترین عنصر دنیای کیفی افراد،آدمها هستند

 د ندارند.افرادیکه برای درمان مراجعه میکنند هیچ ادمی را در دنیای کیفی خو
 هنر درمانگر وارد شدن به دنیای کیفی درمانجوست.

 بیهوده ترین خزانه رفتاری افراد،سرزنش،انتقاد و شکایت است.
 یشود.در وقعیت درمانی بر عمل تاکید م

 لسه ممکن است اخرین جلسه باشد.در واقعیت درمانی فوریت وجود دارد چراکه هر ج
 چالش برانگیز است. محیط واقعیت درمانگری،حمایت کننده و

 واقعیت درمانگری اصول یکسانی دارد منتها میتواند روش اجرای متفاوتی داشته باشد.
 یا ندارد( و درمانی کوتاه مدت است.واقعیت درمانی فقط روی هشیار تمرکز دارد)تحلیل رو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11سواالت فصل 

 (96-97درمان با رویکرد واقعیت درمانی بر چه فرایندی متمرکز است؟)-1
 انسجام درونی (4 اعمال (3 ناخوداگاه (2 احساسات (1

 (97-98در دیدگاه واقعیت درمانی مولفه های رفتار کامل کدام اند؟)-2
 دنیای کیفی،بقا و محبت،تعلق پذیری،قدرت (2 زیولوژیعمل کردن،فکر کردن،احساس کردن،فی (1
 ابزمان حال،رابطه،مسولیت،انتخ (4  استقالل،ازادی،تفریح،صمیمیت (3
 

 کاربست واقعیت درمانی از دو مولفه تشکیل شده: ایجاد محیط امن برای مشاوره و به کار بردن فنون جهت ایجاد تغییر در رفتار. صحیح است. 3 گزینه-1

 س کردن وفیزیولوژی است.رفتار از دید واقعیت درمانگران،عمل کردن،فکر کردن،احسامولفه های  صحیح است. 1 گزینه-2
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 جرالد کوری – درمانیروانو کاربست مشاوره و  نظریه -1
 جزوات کالسی و خالصه های رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی وزارت بهداشت  -2
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط مطالعات
 

 مراحل مطالعاتی به ویژه در روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند.
 

اران تست ای شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر درس که از میان هزمجموعه ویژه وزارت بهداشت: –درس به درس  مجموعه بانک تست .2

 ر مباحث هستند. بتواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حداکثر تمرین و تسلط شناسی روانی میشناسی رشد و آسیبفیزیولوژیک، روان
 

ماه مانده  1-3کته خیلی مهم از هر درس. مناسب روزهای پایانی )حدود شامل صدها ن :ویژه وزارت بهداشت -نکات مهم دروس کپسول مهمترین  .3

 

 :. 02166475620به سامانه  1.: درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال 
 

 

 

 در کنکور خوش بدرخشید ؛(

 

از کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم 20 سال اخیر، توسط رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و با هدف به 
حداکثر رساندن تمرین و تسلط داوطلبانِ ممتاز بر مباحث دروس مختلف، تالیف شده است. بانک تستهای دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق، روانشناسی 

 . به کنکور(.

 

1. بانک سواالت کنکورهای 6 سال اخیر کارشناسی ارشد وزارت بهداشت – گرایش روانشناسی: این کتابِ منحصر به فرد، تنها مجموعهی 

شامل سواالت دروس گرایش بالینی کنکورهای ۶ سال گذشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با پاسخهای کاماًل تشریحی است که توسط خانم مریم بی طرفان 
رتبه 14 کنکور وزارت بهداشت با دقت بسیار باالیی تالیف شده است. این مجموعه، سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و در تمام 
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