
 مقدمه

    "مبانی مشاااااااااهن ا ه"   ا ی"درس  
ً
 در بین دروس کنکور کارشنننننننننا ننننننننور  رشنننننننن  رشنننننننن     نننننننناور  درس   ترینترین ا حفظیپرنکتهتقریبا

     سنننن 
ً
کن .   ا  نچ  نزم  سنننن  ب  نی   ست  سنننن  ک   د وطلبان ر  با سننننردرمور  و ی    بودن  نابع سننننو ن،  ن   ن قطعی  ک  غالبا

و  ست یعنر کار بود   سننن  درصننن   47ح ود     دد ر  2ضاااری   ک      ننناور  در  ست درس 96تا   94های  های تک رقور کنکور رتب درصننن  

ب   نابعی ک  بس نر   ورد توی  طر حان سنو      ضنروری  سن شناا  ن ق رها ه  ییچی   نستن .   ا بر ی رسنی ن ب   ست درصن  ه  

 .   س ب  دس     ن  نابع  ی  باحث  صلی  ی چن بار کافی د ش   باشی  و  ست تتلط با  طالع می ن  تتلط  قر ر   

  وزشنننننور کیاان با حتنننننور رتب  برتر  ست رشننننن    ان  قاونننننور نه د  د نشننننن وی  ست رشننننن   در د ن ننننن ا   دیارتاان رشننننن     ننننناور  مرو   

های  در سنننننننننا   یز کتننننننننن  شننننننننن    ن اسج  وفقی  سننننننننن  تا      ننننننننناور     اد   یی رشننننننننن  ویه  تار ن( و با  رتقاء یزو ، و  ر ئ     ا،

 .  کن تکر ر نیز  در رش     اور  ر   شنا ور  مذش   در رش   رو ن

 ی  و ی  ش  تا  انن  دسگر یزو ، یزو ، رش     اور  مرو    وزشور کیاان در ویر یش دوم با  صالحا، متر د     ب   ست  نظور 

ر ح  کنن . ه فی ک     رقور"تک  یی صننننر  ب  یزو ، بر ی کتنننن  رتب ر  باب  "تکی رشنننن     نننناور     کنکور کیاان   یا  د وطلبان  

 ب  دنبا   ن  س .با ی س     اور  کیاان    یدیارتاان رش  

  
 

 آخرین ایر"یش تغییر"ت 

رشننن     ننناور   های مذشننن   های سنننا " کیهان  ب  سنننو ن،  ست درس در کنکور ر هناای و    ننناور دهی کافی یزو  " بان  با توی  ب  یاسننن 

هنای سنننننننننننننو ن،  ضنننننننننننننافن  کردن تتننننننننننننن  تغیی  ، در  ست  جاوعن  چنن  ن چ ننننننننننننناگی  نبود  و بن   صنننننننننننننال  بر ی نکنا، د  ن   رن و هاچنین  

تو ن  با  طاینان تنها  نبع د وطلبان مر    کنکور   نناور  کنی   ست یزو  حان    س  و ماان   های یسش بتننن   کرد های سننا کنکور 

 باش .  ی در  ان و رسی ن ب  رتب بر ی کت  ح  کث  درص  نزم در  ست درس 

 

 با "ط ی ان مطالعه ک ید

 بر ی  نک   ست  جاوع  ر  با  طاینان  طالع  کنی   ب   و رد زیر توی  نااسی : 

 تای  ش    س .   ۳ ز یال   ان  شقاسق حاذقی رتب  های برتر کنکور رش     اور   ست  جاوع  توسط رتب  .1

   اور   س . رقور کنکور تک   ست  جاوع   بز ر  صلی کیاان بر ی رسان ن د نش ویان  ود   ز یال  شاا( ب  رتب  .2

 ورد بازبینر قر ر    ست  جاوع  در کنار دسگر  جاوع  های کیهان  با دق  زیادی تهی  شنننننننننننن   و   ناسنننننننننننن  با سننننننننننننو ن، کنکور  .3

 ب  مرف  
ً
 رسان  ش    س .روزو بر ی کنکور  رش  سالهای  سن   کا ال

 انتر  ز درص  رتب  های تک رقور( تای  ش    س . % ب 15   60 ست  جاوع  با ه   رسان ن شاا ب  درص ی فر تر  ز  .4

 کن . تان کاک   در یاسان هر فصِ   ست  جاوع   سو ن، طبق  بن ی ش   با یاس  ت ریحی ویود د رد ک  ب   ودسنجی .5

 .   ست  جاوع  بارها  ورد بازبینر علور و ویر یشور قر ر مرف    س   .6

 
 

ریزی صحیح و  دوس ان ب   س فاد   ز روش  طالع  علور و دقیق و هاچنین ب  کارمی ی سک برنا   در یاسان ضات دعو،  ز ها  شاا  

ی شایت      ادگ   ود ر  بر ی شنی ن نظر ، و یس نهاد ،  رزشان  شاا عزیز ن بر ی هرچ  بهر   فقاب   طاینان بر ی رسی ن ب  ه 

  .کنی های  ک    علق ب  ها  شااس    عالم    کردن  جاوع 

 
 

 با آهزای توفیق بر"ی   ه ش ا عزیز"ن 

   کیهان   وزشورمرو  

 دیارتاان رش     اور  

  





 

 

 

 کیهان دهباهن 

های تار ن  د ن نننننننن ا شنننننننننا ننننننننور و   نننننننناور   رشنننننننن  و دکر ی مرو    وزشننننننننور کیاان  ت ننننننننک   ز تع  دی  ز رتب  های برتر رو ن •

 در ز ین  کنکور  رش  و دکر ی  جاوع  رو ن
ً
 شنا ور و   اور  فعالی  د رد. شای با تر  عال   و ...  س  ک  صرفا

با   فیلم  ای آموزشاااااا     مج وعه جزا"ت قابل "ط ی ان   هیزی ا برنامه "ه"ئه خدمات مشااااااااهنهای کیاان شنننننننا   فعالی   •

با کیفی    ای آموزشااااا  برگز"هی کالسب  د نشننننن ویان و   شااااا اخ  "ه"ئه خدمات ها"نشننننننا نننننور   سننننناتی  برتر رو نت ریس  

  س . 

 کن .مرو    وزشور کیاان تح  نظار،  ت قی   رکز    ا، رو ن نا ور و   اور  کیاان فعالی     •

 سنر نتر   کیاان در هیچ کجای ک ننننور شننننعب   ی ن  رد و تاام    ا، و  حصننننون،  ن فقط  ز  ود  رکز کیاان ب  شننننیو  •

 تلفنر و حتوری قاب  دریاف   س .

هننای علور   نننننننننننننناور  و برنننا نن  ریزی و هاچنین یزو ، قننابنن   طاینننان  هر سننننننننننننننالنن  تعنن  د قننابن   بنن  لطب بنن  کننارمی ی  ز روش •

 ان  سنننننناان     97ها بود   ن . ب  طور  ثا   درسننننننا   شنننننننا ننننننور  ز  یان کیاان کنکور  رشنننننن  رو ن  100های زیر  تویهر  ز رتب 

   6و  ان   لا   ونی  رتب   1 ان  فائز  ق    رتب    9۸  در سننننننننننا   2   قای   ی  هااسون حالییان رتب  7ر هی  نه د رتب   ب

و  ان     15   ان  زین  نکو نشننور نه د رتب  ۳ ان  شننقاسق حاذقی رتب    1400و در سننا   6 ان  زهر  د ی  رتب   99در سننا   

 ن . ب  طور کا   کیاان  بود 16نرمس  لتاد ، سلیلی رتب  

 

 دهباهن جلسات مشااهن کیهان

 شود. یلتا، ب  دو شک  ر س ان  فقط سک بار در سا ( و تخصصور  با سک   اور ب   ن خاب فرد( برمز ر    •

    صاصور  سک   اور و سک د نش و در هر یلت ( برمز ر    •
ً
 شود. یلتا، ب  دو شک  تلفنر و حتوری و صرفا

   ش د رد. رهر د نش وی کیاان  سک یرون    ربوط ب   طالعا،  ود نزد   اور    صاصو •

  تلط  س . -در کیاان    اور هر رش    رو ن نا ور •
ً
 رتب  برتر هاان رش    س  و بر  ن  ز ون کا ال

ً
   اور (   لز  ا

شننننننننننود و سنننننننننناس در دیارتاان   نننننننننناور ن  های علور و تجرب   سنننننننننن خر     های برنا   ریزی و   نننننننننناور  کیاان   ز ساف  روش •

 طا  ب ی نست . شود.  سنجا  ز  ز ون و  تصوی    

 برد. برد ک   ست ق ر،  ن خاب د نش و ر  بان   کیاان  ز حتور چن ست   اور تخصصور  رتب  های برتر( بار     •

   دو طر  ویه    فاو، با شر سط   فاو،  ر ئ  کرد   س . رو یسشکیاان بر ی د وطلبان کنکور  •

 شود. نیک  نش( کیاان برمز ر   دکر  فال  و دکر    قاسان تاام یلتا،   اور  کیاان تح  نظار،   اور ن  رش   •

( در ز ین    سری  فردی   نگیز    سر س و ... با   اور ن  VIPدر طر   و سا بس ر     کاِن د شرن  اهان  سک یلت    اور    •

  رش  کیاان فر ه   س . 

  طابق نرخ  صوب عاو    س .   هزین  یلتا،   اور  در کیاان •

 

 

 

 .: کیهان متعلق به ش است، پس بر"ی "هتقاء هاز به هاز خدمات آن به ما بازخوهد د ید :. 

ن :..: آش ا ی با مج وعه کایاهاا



 

 

 

 در دنبا  کردن   : دف .1
ً
 ود دچار   نننننننک     تنننننننی تجرب   ا ن نننننننان د د  د وطلبان  ک  ه    شنننننننرن و  حکور ن  رن    عاون

تان ر  روشنننننت کنی . چر   یخو هی   رشننننن   کنی   و   ز ها  ه  رسنننننن . شس یس ننننننااد   گاهی حتر ب   ط یاسان نیز نورشننننن   و  

   
ً
باشن . شس    SMARTد نی  ک  ه   باس   رو ن ننا نور شنرک  کنی ه چ  رتب   ی ر  در  ست کنکور دنبا     کنی  و چر  ه ح اا

تننان هنن    5بر ی    ی کنن   شنننننننننننننرن  مننذ ری یعنر هنن    SMARTمننذ ری  کنینن . هنن    SMART  مننذ ری سنننننننننننننننا  و سننک سنننننننننننننننا   سننن   

 Specific  قننابنن   ننن  ز  می ی  )Measurable   قننابنن  دسنننننننننننننتینناب  )Attainable   و قع بسننناننن  )Realistic   و د ر ی  حنن ود  ز ننان )

 نن  ب  شاا کاک زیادی  تو ریزی + سک   اور  گا  و   خصن   ( باش . در  ست ر   سک دفر  برنا  Time-bounded شرن  

 مذ ری صحیح  ر ئ  دهن .  در ه  

بر ی رسنننی ن ب  ه ف ان برنا   ریزی کنی . سک برنا   ریزی صنننحیح ن   یلی سننننگین  سننن  ک  زود  تننن   تان کن     :هیزی برنامه .2

 چ   نابعی ر      ن   یلی
ً
 و هی   سنننننننبک ک  شننننننناا ر  ب  ه ف ان نرسنننننننان . ب  نی   ز کجا باس  شنننننننرو  کنی . با ک  م ک اب ها. کال

دسگر ن  سنن فاد  کنی ه ک  م  الصنن  بس ننر  یو ب د د     و هی   ز  الصنن  طالع  کنی .   اد   الصنن  برد ری هتننتی ه سا   

 ورده  سنجا  ز سک کاربل   کسننور ک  تاز  در کنکور رشنن   شنناا س ننر ی ر  بر ی شنناا   کنی    نفع  ب و ب  نتنن   هزین   ی ک    

(   طالعا، نزم ر  50شنننننننننا ننننننننور بالینر سا عاو  ( و رتب  عازی ه  کتنننننننن  کرد   زیر  شننننننننرک  کرد   کنکور سننننننننر سننننننننری  رشنننننننن  رو ن

ی شنننننننننننننرو   ز نان  نناسننننننننننننن  بر     هنا ر بعن  کن  م درسهنا ر  در چن  بناز  ز نان  یاع کنین  و   و هین   و  کن  م درسبگی سن . ببسنین    

 و هی   سننن فاد  کنی  و ... .  ب     تنننی  رسنننی ن ب  ه   ر  ب   ن  ز  کافی  ز چ   بز رهای دسگری        قع  سننن و زن  چ   تتننن 

 ر  نیز    نظرتان د ش   باشی .    مختلف کیهان  "ی. طرح  ای مشااهنبر ی  ود روشت کنی 

حان ک  وق  عا  کردن فر  رسی    ذهن ان ر   ز ها  شکت  ها و تلخی های مذش   رها کنی . نگر ن  ها ر  دور : ذهنر   ادگ  .۳

بنن  نحو  حتنننننننننننننت  نزم د رینن  فکر کنینن . بنن   سنکنن   تننان و  یز ن تالشنننننننننننننور کنن  بر ی عالی کردن برنننا نن بریزینن  و فقط بنن  هنن   تننان 

 تان د رد و ساسر نکا،  ث   فکر کنی .  شنا ور  رش  سا دکر ی( چ  تاثی  ،  ثبتر در زن گ  وفقی  در  ست یروژ   کنکور کار 

:  نظور  د شرن سک سری  بز ر بر ی  قابل  با  ت     نا  ی ی  و ساسر  و نع بی ون  و درون  بر ی رسی ن ب  کاهآمد "بز"ه ای .4

و در صنننننور، نیاز   ننننناور ن نیز ب  شننننناا   وزش     شننننن   طر وش  طالع  صنننننحیح ر  ب  نی   در  ن اای یزو ، تان  سننننن . ر ه  

 های   سری   سر س و تارکز  شنا باشی . ب  نی  ک  باس   رور کنی  تا  طال   ز ذهن ان نرود. دهن (. با روش  

کنی   هیچ یای نابع زیادی د رد. در صنننننننننورت  ک   ز هاین  جاوع  یزو ، کیاان  سننننننننن فاد    رشننننننننن    ا   :منسااااااااا م لعاتامط .5

کنی  ک   ز  طالع   نابع یر کن   یرهیز کنی .  طالع   نسننننننن   سک  دو  نبع  یلی  نگر ن  نستننننننن .   ا باز یا  تاکی  عر    

  نبع  س . ب   تی تان  ع ااد کنی .   6-7بار   ز  طالع  یر کن    

ر حرک  تان و د نشنننننننننور ر  ک   ن و     س   برر نننننننننور و  رزیاب  کنی . ببسنی  در یا  درسنننننننننت:    م  ودتان   نابعنظاهت ا "هزیابی .6

 بل  کاک بگی س .  کنی ه سا نیاز ب  تغیی  روش کار در بر ی  و رد د ری ه در صور، نیاز  بر ی  ست کار  ز سک ر    

سر  تالش کنی  و نتیج  ر  ب  مرد نن   روزگار و مذ ر کنی . سادتان باش  ک   ست عال    :"عت اد به خود ا توکل به نیرا ی برتر .7

 نتیج  نخو ه   ان . طر حی عادنن  د رد  شس  طائن باشی  زحا  هیچ د وطل  کوشای  ب 

 شناسیمروری کلی بر عـوامـل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 های بـرتـر کنکور، مشاوران کـیـهـاناز نگاه رتبه



ــ - ان ـه ـیـک     مشاوره  مبانی راهنمایی و   ـــ   یشناس روان و ارشد دکتری  1رتبه یــکــــ
     

 

 



ــ - ان ـه ـیـک     مشاوره  مبانی راهنمایی و   ـــ   یشناس روان و ارشد دکتری  1رتبه یــکــــ
     

 

 توانبخشی و بهداشتی، راهنمایی و مشاوره خانوادگی: صل ششمف

 

فعال کردن ، بوده است. مسئولیت عمده خانواده درمانی عبارت است از باالبردن احساس همبستگی و وحدت خانواده  جنگ جهانی دوّمآغاز خانواده درمانی بعد از  

روان کنید. هویور نو یت خیانواده درمیانی در دوران ای که راه را برای رسیدن به یک گروه طبیعیی واععیی بیاز مینقش طبیعی خود شفابخشی خانواده و تجربه

ای است تا نحوه ارتباطات و تبادل بیی  اع یای عبارت از شرکت اع ای خانواده در جلسات مشاوره  مشاوره خانوادگیبوده است.    اییدینامیک یا روان پوی

مت رود و سالمت آن تأثیر بسزایی در سیالبا توجه به اینکه خانواده یک رک  اساسی اجتماع به شمار می  خانواده روش  شود و مشکالت رفتاری آنان برطرف گردد.
ساز بروز مسائل و مشکالت در سطح جامعه خواهد شد. لذا توجیه بیه زمینه، تک تک افراد جامعه خواهد داشت و از طرفی آسیب و مشکل در روابط و محیط خانواده

-اع یای خیانواده دارای اشیکال رفتیاری اگر یکی از، ها از اهمیت بسزایی برخوردار استامر راهنمایی و مشاوره و ارائه خدمات مناسب پیشگیرانه و درمانی خانواده
معموالً مشکالت خانوادگی از سه جنبه ، (1385، به نقل از احمدی 1972توان ردپای آن را در روابط خانوادگی جستجو کرد. بنا برنظر ویرجینیا ستیر )می،  روانی باشد
 شود:ناشی می

توانند به خوبی ایفای وهیفه کنند و به علت ایی  عیدآ آگیاهی لذا نمی،  شناسنداینکه اع ای خانواده نقش خود را به خوبی نمی  نا آگاهی اعضای خانواده:  -1

 توانند ارتباطات درست برعرار کنند.نمی

 شوند:ها فرستاده میصورت های مشکل آفری  به ای روش  نیست. پیاآ، فرستندهایی که اع ا برای یکدیگر میگاهی پیاآ ارتباطات نادرست: -2

افتید برعویده دار است. چنی  شخصی مسئولیت آنچه را کیه اتفیام میهایش نیشصدایش خش  و حرف،  ع و خانواده ایرادگیر و خودکامه است  گر:سرزنش  -

 گیرد.نمی

توان او را بیا ماشیی  حسیا  و کتیا  ل یت دارد. میهمه کارهایش منظم و صدایش یکنواخت است. رفتارش حسابگرانه است و مثل اینکه احساس ن  حسابگر:  -

 کند.ورزد و فاصله عاطفی خود را حفظ میمقایسه کرد. چنی  شخصی از هیجانی شدن اجتنا  می

ه معذرت خواهی دهنده ترسویی و اشتیام بنشان،  گو نیازمند به دیگران است. ای  سبک ارتباطیبله عربان،  کند و خودشیری ای  ع و جلب توجه می  سازشگر:  -

 »عالیه«.، بگوید »خوبه«، سازشگر ممک  است در پاسخ به چیزی که با آن مخالف است، است. برای مثال

عتیی خیانواده دربیاره اهمییت و کند. برای مثالهایش نامربوط است و مقصود خود را درست بیان نمیدهد. حرفهرگز جوا  درستی نمی،  ای  ع و  کننده:گیج  -

یا حتی عدآ زدن به اطراف اتام و نگاه کیردن بیه بییرون از   با گفت  چیز نسنجیده،  کننده ممک  است سعی کندزنند. فرد گیججویی حرف میو صرفهانداز پول  پس
 بخواهد شوخی کند.، پنجره و دعوت خانواده به تماشای اتومبیل یا گربه ولگردی که در حال عبور است

از ، تفیاوت باشیندها بینسبت به آن، ممک  است اع ای خانواده درگیر آن نشوند، ی مت ادی وجود داشته باشدهاارزش  وعتی در جامعه    ی متضاد:هاارزش  -3

از اع یا کند. همه اع ای خانواده آستانه تحمیل هماننیدی ندارنید. بع یی ایجاد اشکال می، در درون خانواده دستخوش ت ییر شود هاارزش کنار آن بگذرند. وعتی  

خیانواده و   نظام و ساااخت اجتماااعیشود. در هنگاآ برخورد با مسائل خانوادگی باید به  ها به کشمکش منجر میبی  و حساس هستند و در نتیجه بحثباریک

 توجه کرد. شبکه ارتباطات در درون آنهمچنی  به 

 گیرد.میاشکال رفتاری ع و خانواده مستقیماً از روابط غلط خانوادگی سرچشمه  ✓

 خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی دارای خصوصیات زیر است:
سیازگارانه ییا خانواده به عنوان یک تشکیالت اجتماعی: خانواده اوّلی  واحد متشکل اجتماعی است که در آن اع ای خیانواده نحیوه برخیورد متقابیل و رابطیه    -1

 آموزند.ناسازگارانه را می
ای از شیبکه پیچییده، های متفاوت تشکیل شده است. ولی ارتباط ایی  افیرادعنی با وجود اینکه هر خانواده از تعدادی ع و یا شخصیتخانواده به صورت کل: ی  -2

 کند.کند که منحصر به فرد است و خانواده به صورت یک کل عمل میها را ایجاد میروابط و نقش
و طرز فکرها دارد و بسیاری از آدا  و رسیوآ را بیه  هاارزش ای در انتقال قال فرهنگ است و نقش عمدهخانواده به عنوان یک فرهنگ فرعی: خانواده عامل انت  -3

 کند.اع ا تحمیل می
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باعث ، های مختلفآموزند: هر ع و خانواده ممک  است چندی  نقش را داشته باشد. برخورد اع ا با نقشها را میخانواده به عنوان محلی که اع ا در آن نقش  -4
 شود.همانندسازی و گاهی ایفای نقش جدید می، هاپاسخ به نقش
 توان نظاآ خانوادگی را به باز و بسته تقسیم کرد:ای دارای نظاآ و ساختار خاصی است. میهر خانواده

 

 خصوصیات نظام خانوادگی باز )کارآمد(: 
 گذارد.به او احتراآ می کند وگری را درک میی خانواده باالست و هریک از اع ای خانواده ارزش دیهاارزش سطح  -
 کنند.ای ندارند و منظور خویش را به روشنی بیان میروش  و مستقیم است. یعنی از بیان مطالب واهمه، ارتباط اع ا با هم صادعانه -
اع یا در عواعید ، ز طرف ع وی انتقادی مطرح یا نییازی ابیراز شیدهرگاه ا، عابل انعطاف و ت ییر پذیرند. یعنی به فراخور موععیت، انسانی، عواعد حاکم بر خانواده  -

 کنند. تجدید نظر می، حاکم بر خانواده برای پاسخگویی به آن نظر

 خصوصیات نظام خانوادگی بسته )غیر کارآمد(: 
 کند و احترامی برای وی عائل نیست.ارزش اع ای خانواده پایی  است. هر یک دیگری را تحقیر می -
هایش با یک نوع حالت طعنه و سرزنش کردن همراه است و به درستی طرف مقابیل را درک ارتباط اع ای خانواده با یکدیگر غیر صادعانه و مبوم است. صحبت  -

 کند.کند که منظور گوینده چه بود. ای  نوع رفتار سوء تفاهم و تنش ایجاد مینمی
در اینجا به انتقادها و نیازهای اع ا توجوی  ناپذیر است. هر شخصی به فکر خودش است و بر عکس خانواده بازت ییرخشک و ، عواعد حاکم بر خانواده غیر انسانی  -

 شود.نمی
محل مناسبی برای رشد اع ا و تبادل نظم و بالندگی است. مشاوره خانوادگی مبتنی بر ای  فرضیه اسیت کیه: خیانواده متشیکل و دارای شیبکه ، نظاآ خانوادگی باز

 رتباطی خاصی است. لذا درمان باید متوجه ای  واحد باشد.ا
 در مشاوره خانوادگی باید به نکات زیر توجه کرد:

 مشکل خانوادگی را نباید کوچک شمرد. -1
 از موضوعات انتزاعی و مجرد باید اجتنا  کرد. -2
نشود. البته مشاور گاهی الزآ است که یکی از اع ای خانواده را مقابیل دیگیری  در مشاوره خانواده باید سعی شود تا با یکی از اع ای خانواده سازش و ائتالف  -3

 حمایت کند.
انجامید و وعیت اع یای خیانواده را از پیرداخت  بیه های فلسیفی میاز جدال و بحث در زمینه معنا و مفووآ زندگی باید اجتنا  کرد. چون ای  مباحث به بحث  -4

 رد.گیهای عینی و عابل بررسی میموضوع
شود. باید بر حال تأکید کیرد صحبت می، معموال در اولی  جلسه و هنگاآ مصاحبه اولیه، از بحث زیاد در مورد وعایع گذشته باید دوری کرد. درباره مسائل گذشته  -5

 و روابط فعلی اع ای خانواده را مورد بررسی عرار داد.

 شود:رد ذیل میی مشاور خانواده گسترده است و شامل مواها فعالیتدامنه 
 شود که بر سر راه رشد طبیعی اع ای خانواده عرار دارد.ها و موانعی میساده سازی رشد: مشاوره با اع ای خانواده باعث تقلیل مقاومت -1
 های خانوادگیل و بحرانئکمک به برخورد مناسب با مسا -2
 آموزش طریقه برخورد با فرزندان -3
 نوادهبوبود ارتباطات در درون خا -4
 کمک به تشکیل خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن -5
کند تا منظومه زن وشیوهر را بیه عنیوان هسیته های درونی آن به اع ا کمک میت ییر در ساخت و سازمان خانواده: ت ییر در ساخت خانواده و توجه به منظومه  -6

هدف و فرآیند خانواده درمانی را ، در ادامه الدی  و نیاکان خود به صورت جالبی حمایت کنند.و داناصلی خانواده مورد توجه عرار دهند و از منظومه دیگری یعنی فرزن
 گذرانیم.از دیدگاه تعدادی خانواده درمانگران مشوور از نظر می
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توجیه ، انیدکند تا نسبت به آنچیه گفتهکند. او اع ای خانواده را وادار میمواجه می،  ها و ت ادهایی که در رفتار و سخنان خود دارندخانواده را با تعارض  گر«»ویته

 داند.می، آوردرا به عنوان موتوری که مشاوره خانوادگی را به حرکت در می اضطرابگر کنند و تجربه بیندوزند. ویته

شود تا روابط بی  اع یا را بفومید. گوید که مشاور ابتدا به خانواده ملحق میکند. برای ت ییر ساخت خانواده میبه ساخت خانواده توجه می  »سالوادور مینوچین«

ارزییابی و تشیخیص   ←خیانواده  ملحیق شیدن بیه    ←کند. مینوچی   پردازد و آن گاه به بازسازی خانواده اعداآ میسپس به ارزیابی و تشخیص ساخت خانواده می
 بازسازی خانواده.  ←خانواده 

پرسد و آنان را متوجه سیستم کند تا فردیت خویش را بازیابد. او نظر همه اع ا را در مسائل مورد نظر میبه هریک از اع ای خانواده کمک می  »ویرجینیا ستیر«

کند تا اع ای خیانواده را متوجیه معیانی مخفیی و سازد و مطالب گفته شده را بازگو میگی را آشکار میکند. او عواعد پوشیده در نظاآ خانوادارتباطی در خانواده می
 گیری آنان را بگیرد.شود تا جلو انکار و کنارههایشان بکند. ستیر گاهی در احساسات آنان شریک میپنوان گفته

ت یییری ایجیاد ، گوید که اگر در رفتار و تجار  مراجعی داند. وی چنی  میتجار  مراجعی  میهدف اصلی مشاوره خانواده را ایجاد ت ییر در رفتار و ،  «جی هیلی»

تغییر ، بلکه هدف، هدف مشاوره خانوادگی یادآوری و آموزش دلیل مختلف بودن نظاآ خانواده به اع ا نیست، گردد. به نظر هیلیدرمان با شکست مواجه می،  نشود

دهنید. در ایی  گاهی اع ای خانواده به سوولت تکیالیف را انجیاآ نمی، باشدمی حل مشکلرسیدن به راهو    خانوادهدر    معیوبهای  سیکلو    روابط غلط

 دهد.هایی را ارائه میالعملشود و سپس صراحت بیشتری به خرج داده و دستورصورت درمانگر به صورت غیرمستقیم به موضوع نزدیک می

 گیمراحل فرآیند مشاوره خانواد ❖

 را فومید. ساخت خانوادهتوان تا حدودی : آشنایی ورود اع ا به جلسه مشاوره از نحوه استقرار اع ا میمرحله اوّل

شود. الف: از طریق یکی از اع ا  : از طریق طرح مشکل فرزندان ج: از طریق طرح مشکل زناشیویی. طریق مطرح می  3: مرحله طرح مشکل که به  مرحله دوّم

 ل باید تماآ اع ای خانواده را درگیر کرد و از آنان خواست تا در طرح روش  مشکل مشارکت کنند.هنگاآ طرح مشک

پذیری خانواده/ پیوستگی و گسستگی اع ای شود. ساخت خانواده/ انعطافارزیابی و تشخیص: برای ارزیابی روابط خانوادگی شش زمینه بررسی می  مرحله سوم:

گییرد. تشیخیص بیه تشخیص صورت می،  احل رشد اع ای خانواده/ اشکاالت در خانواده. پس از ارزیابی روابط عملکرد خانوادگیخانواده/ جو زندگی خانوادگی/ مر
 کند. تشخیص در واعع پی بردن به موارد زیر است:اختالل در عملکرد خانواده را مشخص می، معنای ای  است که درمانگر با وارد شدن به سیستم خانواده

شیدن  روروبیهمواجویه و نحیوه  -4طرز برخورد خانواده با فشیارهای درون خیانوادگی  -3مشخص کردن نقشه خانواده و شیوه ارتباط   -2خانواده  های  منظومه -1
 طرز فکر خانواده در استفاده از کمک و مشاوره -6بروز مشکل در خانواده و نحوه برخورد اع ا با آن  -5خانواده با فشارهای بیرونی 

 خانواده عبارت است از:های منظومه
 منظومه زن و شوهری -1
 منظومه والدینی و نحوه ارتباط بی  والدی  و فرزندان -2
 منظومه فرزندان و نحوه ارتباط بی  فرزندان -3
 منظومه نیاکان و نحوه ارتباط اجداد با اع ای خانواده -4

 باید بر محور ای  منظومه بچرخد.منظومه زن و شوهر است و خانواده ، در خانواده منظومه اصلی

 کند. مانند:ی خانواده درمانی استفاده میهاروشحل مشکالت خانوادگی از حل: )با کمک مشاور و خانواده( مشاور برای کشف راهمرحله کشف راه مرحله چهارم:

 خانواده درمانی روان تحلیلی ❖

»ناتان ، در خانواده درمانی ابداعاتی داشته است، استوار است. یکی از درمانگرانی که درباره ای  نظریه  زیگموند فرویدتحلیلی بر کار کالسیک  خانواده درمانی روان

رک واععیات خانوادگی است. ای  نظرییه بیر های اوّلیه دمستلزآ درک بافت آن و یکی از بافت،  باشد. او مدعی است که درک دعیق ضمیر ناخودآگاه فردآکرم « می
کند. تجربیات تأکید می،  م  و فرام  هستند،  ای فروید درباره نوادها که فراتر از مفاهیم استعارههای )نیروهای( ناخودآگاه در افراد و خانوادهارزش کارکردن با جریان

گیری الگوهیای ناکارسیاز منجیر شیود کیه تواند به شیکلمی، شان وارد کنندبه روابط زناشویی  ای که افراد بزرگسال ممک  استدرونی اوّلیه ناخودآگاه و حل نشده
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مگیر اینکیه یکیی ییا هیر دو ، گیرندای به خود میشوند. ای  الگوها حالت تکرار شوندهاشخاص به عنوان وسیله به صورت اتکایی و نومیدانه به یکدیگر آویزان می
اعداماتی را برای متمایزسازی خود از تجربیات درونی شده عبلی به عمیل آورنید و در ایی  ، یشان( وعوف و آگاهی بیشتری پیدا کنندهاهمسر )یا در بع ی موارد بچه

اری بیر اه در تیأثیر گیذفرآیند یاد بگیرند که به شیوه جدید و مثمر ثمری عمل کنند. تأکید عمده خانواده درمانی روان تحلیلی ای  است که بر عدرت ضمیر ناخودآگی
 عبارتند از:، ها را ابداع کرده است و یا مورد تأکید اوستورزد. بع ی از مفاهیمی که عقیده بر آن است که آکرم  آنرفتار درون شخصی تأکید می

 تاریخچه زندگی و شرح حال (و پاتولوژی بوم بافته (ه تمرکز بر نقاط عوت (مکملیت د (ج هاالف( سپر بالسازی  ( تحریک دفاع

 

 فنون خانواده درمانی روان تحلیلی شامل موارد زیر است:

ها یا تمایالت بر درمانگر. انتقال در خانواده درمانی برای درک بوتر احساسات غالب در واحد خانواده و نگرش،  انتقال عبارت است از فرافکنی احساسات  انتقال:  -1

مراجعان در خیانواده بیا درمیانگران اتحیادی را ،  دهدرود. در مواردی که انتقال رخ میبه کار می،  هیجاناتی به سمت چه اشخاصی سوم یافته استتعیی  اینکه چه  
 ها دچار مشکالت هستند.دهند و با درمانگر درست همان رفتاری را دارند که با کسانی که با آنشکل می

 ،انده نشیدهآوردهایشان ای  است که آن دسته از نیازهای درون خانواده که بیرویق اع ای خانواده به بازگو کردن خوا : هدف از تشتحلیل خواب و رویاها  -2

 اکاوی شوند.و

اجویه ایی  یا در تعارض اسیت. اییده و ر ی مو هایشان م ایرت دارددهد که چگونه رفتارشان با خواستهدرمانگر به خانواده تذکر می،  در شیوه مواجوه  مواجهه:  -3

 شان استراتژی خود را ت ییر دهند.آورند و برای مقابله و کارآمدی دستبهآگاهی بیشتری ، دهنداست که به اع ای خانواده کمک شود تا از آنچه که انجاآ می

کنند که ها به ای  دلیل برای درمان مراجعه میهای درمانی واعفند که اکثر خانوادهتحلیلی همگاآ با سایر تالشخانواده درمانگران روان  تأکید بر نقاط قوت:  -4

کننید تیا خانواده کمک می گران با تمرکز بر نقاط عوت به ت ییر کانون توجهاند. خانواده درمانر افتادهیهایشان گدر برداشت و برخورد با نقاط ضعف خویش و خانواده
 نقاط عوت همدیگر را ببینند.، ها بتوانند بیشترآن

تحلیلی عادر است الگوهای عبلی و فعلی تمایالت درون خانواده را گزارش کند. ای  فرآینید خانواده درمانگر روان،  ای  کار  باتاریخچه زندگی )شرح حال(:    -5

کند که بیه درمیانگر خانواده را ترغیب می گذارد. اخذ تاریخچه زندگیشان صحّه مینظر از پیشینه خانوادگیده صرفهمچنی  بر ارزشمندی و مقبولیت اع ای خانوا
 شود.اعتماد کنند و نیز موجب بینش و بصیرت در اع ای خانواده می

ریزی کند و نقش شیوهر که برای بودجه خانواده برنامهکنند که نقش زن ای  باشد  یک زن و شوهر بر روی ای  موضوع توافق می  مثالً: هنگامی که  مکملیت  -6

تیوان گفیت: مکملییت پس در یک تعرییف سیاده می .اندهای مالی ایجاد کردهها مکملیتی را با توجه به نقشآن  و  انداز را متعادل نگه داردای  باشد که حسا  پس

 های خانوادگی.درجه هماهنگی در تلفیق کردن نقشعبارت است از 
 نقش مشوود است:  3انواده درمانگر روان تحلیلی در عالب نقش خ

کند که در گذشته آنوا چه اتفاعاتی رخ داده است که حاال بیه صیورت مشیکل آموزد و یادآوری میو اینکه درمانگر همانند معلم به خانواده می  نقش معلمی  الف(

 کند. بروز می

 است به اع ا اجازه دهد تا احساسات و نیازهای خود را بروز دهند. : درمانگر همانند یک مادر که موربان نقش مادری ب(

 پردازد.شود و گاهی مواعع به ت ییر و تفسیر میرویارو می، افتدها درمیبا آن، کنددرمانگر فرآیندهای خانوادگی را فعال می، در ای  نقش گری:نقش تسهیل ج(

 های ناخودآگاه است. آزادسازی خانواده از محدودیت، تحلیلیهدف اصلی خانواده درمانی روان ✓

 

 خانواده درمانی بین نسلی )بوئن(  ❖
دارد  دباشد. رک  اصلی خانواده درمانی بوئ  آن است که در تماآ زندگی اضطرا  مزمنی وجیو( می1913  -1990ماری بوئ  )،  پرداز خانواده درمانی بی  نسلینظریه

اند« ها منتقل کردهاضطرا  را به آن، ای که نسل گذشتهبع ی از افراد به خاطر »شیوه  .که ناشی از علمرو زندگی است. ای  اضطرا  هم عاطفی و هم جسمی است
اسیترس بیشیتری را ،  ر سطح پیایی  هسیتندد،  شانگیرند. افرادی که از لحاظ سطح تمایز یافتگی از خانواده اصلیبیش از دیگران تحت تأثیر ای  اضطرا  عرار می
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ی جسمی و اجتماعی عرار دارند. ماری بوئ  هشت مفووآ را برای نشان دادن اضطرا  مزم  و فرآیندهای عاطفی در خیانواده هابیماریکنند و در معرض  تجربه می
 کند:و جامعه مطرح می

متمیایز سیاخته و از ،  تواند کارکرد عقالنی خود را از کارکرد هیجیانی و عیاطفیخانواده مییعنی میزانی که یک ع و  متمایز سازی )تفکیک خویشتن(:    -1

 عاطی شدن در هیجانات غالب خانواده پرهیز کند.
 سنگ بنای نظریه بوئ  است.، ز سازی و تفکیک خویشت (یای  مفووآ )متما ✓

تیا از  سازی کنندگرایش به آن دارند که دست به یارگیری زده و با شخص ثالثی مثلثاع ای حاضر در روابط دو نفره ، در شرایط رفتاری روانی  مثلث سازی:  -2

مثلث سنگ بنای اصلی هر سیستم عاطفی و توانند بی  افراد یا افراد و اشیا باشند. ها میای  راه شدت فشار را کم کرده و ثبات را مجدداً برعرار سازند. مثلث

اند و برخی ناسالم. ناسالم مانند موععی که تنش بی  دو شیخص بیه موضیوع )شخصیی ییا ها سالمست. بع ی مثلثا  ای با ثباتترین سیستم رابطهکوچک

احساسات را از عقل جیدا ،  کنند با فرآیند نامثلث سازیبرای کمک به افراد به ویژه زن و شوهر تالش می،  شود. خانواده درمانگران بوئنیشیء( دیگری فرافکنی می
 کنند.

طیرفی  ،  ثبات باشداگر ای  نظاآ بی  گیرد.شکل می،  عاطفی خانواده معموالً توسط زوجینی که از سطوح تفکیک مشابهی برخوردارندنظام    -3

 شود.پذیر و مستعد امتزاج تماآ میآیند که گاه به بوای ایجاد مشکل برای یک کودک آسیبیی برای کاهش تنش و حفظ تعادل برمیهاروشبه دنبال 

فرآینیدی کیه بیوئ  آن را فرافکنیی خیانوادگی ، زن و شوهر تمایل دارند فرزندان خود را در همان سطح تمایز یافته خود تربییت کننید  ی خانوادگی:فرافکن  -4

ی میوارد ایی  کیودک کنند. در بسییارتری  فرزند استفاده میای است که والدی  از آن برای انتقال سطوح پایی  تفکیک خویش به مستعدنامد. ای  فرآیند وسیلهمی
 یاور است.معلولیت جسمی یا ذهنی دارد و یا به نوعی از لحاظ روانی دست تنوا و بی

کننید کوشند تماس خود را با خانواده عطع کنند. چون که به اشتباه فکیر میمی، اندبع ی از اع ای خانواده که به س  بلوغ رسیده  مفهوم گسلش عاطفی:  -5

 ویش را بگیرند.توانند جلوی امتزاج خمی

سرانجاآ امکان دارد که در اثر ای  فرآینید انتقیال چنید ،  شودهر چه سطح تفکیک خویشت  در طی چند نسل به تدریج کمتر می  فرآیند انتقال چند نسلی:  -6

 های بدکاری شدیدی پدیدار شود.نشانه، نسلی

 گذارد.بر روابط وی در زندگی زناشویی نیز تأثیر می، ترتیب تولد و جایگاه کارکردی فرد در خانواده مبد  جایگاه همشیرها: -7

چنی  اعتقاد یافت که فشارهای بیرونیی و روانیی موجیب کیاهش سیطح کیارکردی ،  بوئ  در ادامه بسط نظریه خویش به کل جامعهروی اجتماعی:  واپس  -8

 شود.تماعی میروی اجتفکیک جامعه و لذا واپس
 ای و خانواده مبد  را به حداکثر برسانند.تفکیک شخصی هر ع و خانواده هسته، کنندها در درمان خانواده سعی میبوئنی

 ( 1967روش ارتباطات )ستیر  ❖
دهد. به هرییک از اع یای خیانواده کمیک آموزش میپردازد و الگوهای کارآمد ارتباط را مخصوصاً زن و شوهر می،  ای  روش به اصالح روابط بی  اع ای خانواده

 کنند تا فردیت خویش را بازیابند.می

 ( 1981ای سیستمی )پاتیسون روش شبکه ❖
ی موجود هریک در خانواده و جامعه بررسیی هافرصتهای ممک  و شود تا راهآید و سعی میدر ای  روش خانواده به عنوان جزئی از سیستم اجتماعی به حسا  می

ها بیشتر به نگیرش درمیانگر کنند و توجه آنکمتر به روش و تکنیک توجه می  درمانگران سیستمیخانواده به سمت باروری بیشتر در جامعه سوم داده شود.  و  

 است.

 ( 1976روش استراتژیک )هیلی  ❖
شود و خیانواده بیه ریزی میو با همکاری همه اع ا طرح  شود. دستورالعمل به طور دعیقحل ارائه میدستورالعمل و راه،  در ای  روش پس از مشخص شدن مشکل

اگر چنیی  ت یییری در   گویدداند. او میپردازد. هیلی هدف اصلی مشاوره خانوادگی را ایجاد ت ییر در رفتار و تجار  مراجعی  میانجاآ دادن آن برای حل مشکل می
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انوادگی یادآوری و آموزش دلیل مختل بودن نظاآ خانواده برای اع ا نیست بلکه هیدف ت یییر گردد. هدف مشاوره خدرمان با شکست مواجه می،  رفتار حاصل نشود
دهند. در ای  صورت درمانگر به صیورت غیرمسیتقیم بیه های معیو  در خانواده است. گاهی اع ای خانواده به سوولت تکالیف را انجاآ نمیدر روابط غلط و سیکل
 دهد.هایی ارائه میشتری به خرج داده و دستورالعملشود و سپس صراحت بیموضوع نزدیک می

 ( 1974روش ساختی )مینوچین  ❖
 گردد.زای خانواده دگرگون میشود و شبکه اختاللدر ای  روش خانواده تجدید سازمان داده می

 پست مدرنیسم ❖
 ها به یکدیگر نزدیک گردد.شود ای  دیدگاهتالش میهای مختلف افراد خانواده نسبت به مشکل موجود بررسی و ها و دیدگاهدر ای  روش برداشت

 گردد.در درمان روی شناسایی و جذ  منابع حمایتی تأکید می، های تک والدینی(اند )خانواده هایی که یکی از والدی  را از دست دادهدر خانواده ✓

 

 راهنمایی و مشاوره توانبخشی ❖
اند. های عابیل توجیه رسییدهاند و به موععیتهای جسمانی چیره شدهجامعه برای کسانی داشته است که بر معلولیتتاریخ بیانگر تمجید و تحسینی است که همواره  

بعدها رئیس جموور شد. زنی )هل  کلر( که از دوسیالگی کیر و کیور ،  سالگی در هر دو پا به دلیل »بیماری فلج« معیو  گردید  39مردی )فرانکلی  روزولت( که در  
اند. همه ما مواردی از ای  عبیل را در دنییای هایی از غلبه انسان بر دشواریو سخنران موفقی شد و آهنگساز ناشنوایی )لودویک ون بتووون( که نمونه  نویسنده،  بود

ی هاتوانایی، های کافیعلت عدآ حمایتبه ، ها یا بالیای طبیعیدیده از جنگایم. از طرفی عده زیادی هم از افراد آسیبهای تلویزیونی دیدهاطرافمان و یا در برنامه
ی فراوانیی را بیرای معلیولی  بیه هافرصت، توسعه مشاوره توانبخشی و راه یافت  آن به مؤسسات عمومی،  اند. از جنگ جوانی دوّآ به بعدبالقوه خود را از دست داده

 های خود برخوردار شوند. ای برای غلبه بر معلولیتای ویژهتا بتوانند از کمک مشاوره آوردهمراه 

 باالبردن کیفیت زندگی افراد ناتوان است. ای  افراد چندی  مشکل مشترک دارند: هدف توانبخشی

 دنی/ ناتوانی در دسترسی به محیط.. مانند: فقدان انگیزه/ افسردگی/ تخریب تصویر بمشکالت تأثیرگذار بر حوزه شخصی فرد ناتوان -1

 ها.روانی(/ ناتوانی در ایفای نقش، دارویی، مانند: وابستگی )اجتماعی مشکالت تأثیرگذار بر تبادل بین فرد ناتوان با دیگران. -2

با زنیدگی سیازگار شیوند. راهنمیایی و مشیاوره  مردآ  های شخصی خود بااند. آنان باید یاد بگیرند که چگونه با توجه به محدودیتافراد ناتوان با موانع زیادی مواجه
 مند شود. اجتماعی و ش لی بوره، کند تا از خدمات درمانیبه او کمک می، تشخیصی با فرد ناتوان-توانبخشی پس از ایجاد رابطه حمایتی

 کند:ها فعالیت میینهنقش مشاور توانبخشی پیچیده و شامل دامنه وسیعی از خدمات روانشناختی و ش لی است و در ای  زم
ی هیاموارتآمیوزش    -5  هیاتواناییشناخت    -4مشاهده و ارزیابی میزان ناتوانی    -3در مواجوه با ناتوانی  ،  مشاوره فردی برای کمک به فرد  -2برعراری ارتباط    -1

 کارگماری و جایگزینی ش لی. -7تجزیه و تحلیل ش لی  -6اجتماعی 
 خانواده و جامعه او درگیر است.، توانبخشی فعالیتی چند جانبه است و مشاور با فرد ناتوانراهنمایی و مشاوره  

 فرآیند راهنمایی و مشاوره توانبخشی: ❖

 راهنمایی و توانبخشی فرد ناتوان: مرحله اوّل: •

 ت ییر دادن انتظارات بدنی و کمک به او تا بتواند خودش را بپذیرد و رسیدن به سازگاری -
 ت ییر سیستم ارزشی که احساس ارزش کند و از حقارت دور شود. -
 حرکتی به منظور تقویت جسمی و روحی وی-توانبخشی حسی -
 ی اجتماعی و ت ییر طرز فکرهاهاموارت، ی ت ییر رفتارهاروشرفتاری از طریق اموزش -توانبخشی شخصیتی -
 و...سواس و ،گیدبرخورد با مشکالت رفتاری مانند: افسر -

 : راهنمایی و مشاوره توانبخشی خانوادگی.مرحله دوّم •

 دارد:را بر می هاعدآ راهنمایی و مشاوره توانیخشی ش لی: مشاور برای توانبخشی ش لی افراد ناتوان ای   مرحله سوم: •
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 پردازد.افراد ناتوان می های ش لیهای ش لی افراد ناتوان. مشاور در اولی  عدآ به ارزیابی توانمندیارزیابی توانمندی -
 ارائه اطالعات ش لی -
 ی ش لیهاموارتکمک به فرد ناتوان برای کسب  -
 کمک به فرد ناتوان برای انتخا  ش ل -
 کمک به سازگاری فرد ناتوان با ش ل -

 پردازد.می هازمانبه ای  منظور به مشورت با نوادها و سا، خدمات مشورتی برای کمک به فرد ناتوان مرحله چهارم: •

 جلب رضایت موسسات برای ایجاد فرصت ش لی -
 ریزی برای مشارکت افراد جامعه در کمک به اشت ال افراد ناتوانبرنامه -
 جلب حمایت برای وضع عوانی  حمایتی از افراد ناتوان -

 راهنمایی و مشاوره بهداشتی ❖
ی جسمی و روانی است. راهنمیایی بوداشیتی در هابیماریشود و هدفش پیشگیری از ابتال به  ای  نوع راهنمایی به منظور تأمی  سالمت جسمی و روانی اعمال می

نقش بسزایی دارد. بوداشت ،  اگواری مسری و کنترل آنوا و ممانعت از بروز حوادث نهابیمارین موجبات پیشگیری از ابتال به  آوردفراهم ، حفظ سالمت فرد و اجتماع
 ای خویش نیز آگاه است.هو محدودیت  هاتواناییشود و به انجامد و بدی  جوت فرد برای خود و دیگران احتراآ عائل میروانی به ثبات عاطفی می

 سالمندان بیشتر به مشاوره فردی نیازمندند.

حل برای مشکل خیود راه، ی علمیهاروشبا استفاده از  ،  ای  است که به مراجعان کمک شود تا به جای برخورد عاطفی نادرست  گرانهمشاوره تسهیلمنظور از  

 زناشویی( ، ش لی، بیابند )حل مشکالت تحصیلی
  کمک شود.، اندصادی شدهمنظور از مشاوره بحران ای  است که در آن به افرادی که دچار بحران جدایی و فوت یکی از بستگان و یا بحران اعت

 اند.منظور از مشاوره اصالحی: کمک به بازپروری افراد معتاد و اشخاصی است که آسیب اجتماعی دیده
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 بندی شده فصل ششمطبقه سواالت

 

 ( 79شود؟ )سراسری»سپر بالی خانواده« جزء کدامیک از مشکالت خانواده محسوب می -1
 ( وهیفه ای4 ( ارتباطی3 ( تعاملی2  ( نقشی 1

 ( 81)آزاد؟ گیردنمیکدام یک از موارد زیر در ارزیابی خانواده در جریان مشاوره خانوادگی مورد بررسی قرار  -2
 الگوهای تعارض و سازگاری خانواده( 2  ( عواعد و اسرار خانواده1
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  بندی شده فصل ششمطبقه سواالتپاسخ 

 

شود؛ به ای  معنا که یکی از اع ای خیانواده نقیش سیپربالی سپربال بودن برای اع ای خانواده جزء مشکالت نقشی محسو  می  صحیح است.  1گزینه    -1

شیود و بیشتر به خصوصیات شخصیتی خود فرد مربوط می،  شود. مشکل سپربال بودن در واععبقیه اع ای خانواده را بازی کرده و همه مشکالت به او ربط داده می
خود مستعد سپربال شدن است. همچنی  سپر بیال شیدن ناشیی از عیدآ ، کالت و مسائل تعاملی و ارتباطی وی در درون خانواده یعنی فرد به لحاظ شخصیتینه مش

 اند.نادرست 4و 3و 2ای نیست. بنابرای  گزینه هایانجاآ وهایف خانوادگی هر فرد و در واعع مشکالت وهیفه

شوند. ای  موارد به صورت بارز در تعامالت افراد خانواده مشخص همگی در جریان مشاوره خانوادگی بررسی می 3و 2و 1هایگزینه  صحیح است.  4گزینه    -2

گیرند. اهداف مشاوره در ابتیدای جلسیه و پیس از مراجعیه خیانواده و تشیخیص مشیکل تعییی  اهداف مورد بررسی عرار نمی،  حال آنکه در جریان مشاوره،  شودمی
 گردند.می

ها عادر به برعیراری ارتبیاط سیالم مشکالت ارتباطی است. زوج، کشاندیکی از مومتری  مسائلی که زوجی  را به جلسات مشاوره می  صحیح است.  2گزینه    -3

 گزینند.نیستند و الگوی پیاآ رسانی نامناسبی را بر می

ها در واعع ائتالف بی  نسل  در صورتی که همیشگی باشد باعث مشکل خواهد شد.ها  ائتالف بی  نسل،  از دیدگاه خانواده درمانگران  صحیح است.  2  گزینه  -4

های جدید شده و موجب تداوآ ها اگر همیشگی شود مانع از رشد و پویایی نسلائتالف بی  نسل،  نه همیشه مردود و مشکل ساز خواهد بود و نه همواره بدون اشکال
 شود.های عدیمی میناپذیر سنتانعطاف

ی خیود را هاارزشی مراجع را زیر سؤال ببرد و یا هاارزش  مشاور نباید،  ی مراجع متفاوت باشدهاارزش  ی مشاور با  هاارزش  چنانچه  صحیح است.  4  گزینه  -5

بلکه به ، سط مشاور نیستی مراجع توهاارزش که البته ای  به معنی پذیرش آوردی مراجع به دست هاارزشبلکه باید سعی کند درک صحیحی از ، به او تحمیل کند
 صحیح است. 4ن درک صحیحی از مشکالت و روحیات مراجع توسط مشاور است. بنابرای  گزینه آورد دستبهمعنی همدلی مشاور با مراجع و 

 ی اوّل اهمیت عرار دارنیددرجهدر ، ای دارد و مسایل اخالعیجایگاه ویژه، ایجاد و تقویت ع اوت سالم و صحیح،  در تربیت مشاوران  صحیح است.  1  گزینه  -6

عید اخالعیی محقیق و در واعع یادگیری موازی  اخالعی مربوط به مشاوره یکی از اصول موم فرآیند آموزش مشاوره است و مشاوره کارآمد بدون در نظر گیرفت  عوا
عانونی برای هر دو طرف فرآیند مشیاوره شیود. پیس رعاییت مباحیث ی شخصی و  هاگرفتاریتواند منجر به مشکالت و  شود و عدآ رعایت اخالعیات حتی مینمی

 ای.اخالعی الزامی است و نه اختیاری و سلیقه

 تری  تمرکز مشاور در درمان تمرکز بر تعیی  منابع حمایتی است.های تک والدینی عمدهدر خانواده صحیح است. 1گزینه  -7

عاطفی خانواده به نظر ببون عبارت است از مثلیث. هرچیه امتیزاج خیانواده بیشیتر باشید کوشیش بیرای سنگ بنای اصلی در نظاآ   صحیح است.  1گزینه    -8

 کاهد و کارکرد آن کاهش اضطرا  و تسکی  تعارض است.سازی از شدت اضطرا  میتر خواهد بود. ای  مثلثسازی شدیدتر و مصرانهمثلث
ی متعیارف هاروشهای متوالی است که تماآ اع ای خانواده در آن نقش دارند. برای ت ییر در  می از تبادلئخانواده بیانگر الگویی دا  صحیح است.  4گزینه    -9

کننید. علییت دهنده در راستای ایجاد ثبات و ت ییر عمل می شناسی دانش فرمانش استفاده شود. در ای  الگو، سازوکارهای پسخوراندرفتار الزآ است از معرفتدرک  
ی گدارد تا به جای جستجوی یک تبیی  خطی، به دنبیال درک فراینیدهای تعیامالت خیانوادمی حلقوی که در میان اع ای خانواده وجود دارد، خانواده درمانگر را وا

 توان بیان کرد بوتر است تمرکز اصلی درمانگر در خانواده درمانی بر فرآیند تعامالت باشد. باشد. پس می
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 نظریه های مشاوره و راهنمایی : فصل هشتم
 

چگونه و با چه روشیی نییل بیه  و چه توعع و انتظاری از جلسۀ مشاوره داشته باشد، آموزد چه چیزهایی را جستجو کندای است که به مشاور میهمچون نقشه  نظریه
ت ادی بیی  اصیول کلیی آن   هیچ گونه  و  های متعدد را با صراحت تبیی  کنداهداف مشاوره را ممک  سازد. نظریه باید به حد کافی روش  باشد و روابط بی  پدیده
تر است انتخیا  و ای را که با طرح شخصیتی او سازگارنظریه،  های متعدد مشاورهموجود نباشد. نظریه همچنی  باید جامع باشد. مشاور باید با آگاهی کامل از نظریه

نیز تجار   و  نگرش خویش نسبت به زندگی،  ماهیت انسان،  ت شخصیتساخ، های یادگیری و ت ییر رفتارهایش در زمینهمشاور براساس اعتقادات و آگاهیاجرا کند. 
 خود به انتخا  و جرای نظریۀ مشخصی اعداآ کند.

 محوری -نظریه مراجع 
( بنیانگیذار ایی  1986-1902کیارل راجیرز )تأثیر زیادی بر توفیق کار مشاوران مدارس داشته است.  ،  به علت نگرش مثبت نسبت به انسان  1محوری-نظریه مراجع

ای عوی و تمایلی ذاتی برای نظریه است. برخی از عقاید راجرز ریشه در افکار پیشینیان و متفکران مشرم زمی  از جمله تائو دارد. راجرز معتقد است که انسان انگیزه
 مسیر شکوفایی خود را خواهند یافت.  هاتواناییتعدادهای بالقوۀ خود دارد و چنانچه شرایط مناسب و مطلو  آماده باشد. ای  توسعه و رشد همۀ اس

 مفاهیم 
لیی مسیتقیماً و دهد. پیروان پدیدارشناسی از جمله هوسرل و هایدِگِر معتقدند گرچه جوان واععی وجود داردمحوری را تشکیل می-پدیدارشناسی اساس نظریۀ مراجع

شناخت جوان پیرامیون ، آورندعابل شناخت و تجربه نیست و از طریق ادراکات باید به وجود آن پی برد. ادراکات که میدان پدیداری یا جوان پدیداری را به وجود می

دهد. در پدیدارشناسی تأکید دارد و محور کار راجرز را تشکیل می لزوم تغییر ادراک فرد از موقعیتسازند. ای  رهنمود در مشاوره بر پذیر میرا برای فرد امکان

شود که با هر انسان دیگری در جوان تفیاوت همتا شمرده میشود. هر انسان موجودی بیاعتقاد بر آن است که رفتار از ادراک حاصل می، با تأکید بر جوان پدیداری
 دارد.

توجه و درک تیواآ بیا   احتراآ،  ) اگر در جلسه مشاوره،  شودمطرح می  آنگاه-اگرار دارد و در ای  حوزه است که  محوری براساس »اینجا و اکنون« عر-نظریۀ مراجع

راجرز نسبت به انسان نگرشی مثبت دارد و معتقید اسیت انسیان تماییل ذاتیی بیه  آنگاه ت ییرات مطلو  و مقبول در مراجع رخ می دهد(.  همدلی وجود داشته باشد،
، خود نظمی، گردد و از آن جمله باعث خود رهبریاهداف ارگانیسم و حفظ تمامیت خود دارد. ای  تمایل ذاتی موجب تالش و فعالیت انسان می  تحقق،  خودشکوفایی
رونده به سوی پیش،  بی اععو  انسان اصوالً موجودی اجتماعی،  به نظر راجرزشود.  اجتماعی شدن انسان می  و  پذیریمسئولیت،  استقالل،  تسلط بر نفس،  خودمختاری
 توانایی خودشکوفایی دارد.، هدفدار و اعتمادپذیر است و در صورتی که شرایط مناسب باشد، رشد و تکامل

آزاد  خشنودی و رضایت او حاصل خواهد آمد: انسان همچنی  موجیودی، ه شدن ای  نیازهاآوردنیازمند است و در صورت بر یانسان عویاً به توجه و احساس ارزشمند
 کنون تأکید دارد.امحوری که بر اینجا و -مشاور مراجعانجامد. زیرا آزادی بدون مسئولیت به هرج و مرج می، و در عی  حال مسئول است

اتخیاذ تصیمیمات مناسیب او را در خودشناسیی و ، سوم عمدۀ تالش و فعالیت بر عودۀ مراجع است و مشاور با ایجاد رابطۀ صمیمی و پذیرش مراجع،  در ای  نظریه
تر تر و دعیقتواند خویشت  را در ارتباط با جوان پدیداری خویش بشناسد و کار مشاور کمک به مراجع برای کسب سریعدهد. مراجع تنوا کسی است که مییاری می

 ای  شناسایی است.

 شیوۀ اجرا 

 
1 client- centered 
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آنچیه شود. تر تلقی میرت تاآ دارد و ای  رابطه از دانش و موارت عملی مشاور بسیار مومرابطۀ پذیرا و عاطفی بی  مشاور و مراجع ضرو،  محوری-در مشاورۀ مراجع
محیوری سیه -حس  نیت و خلوص و همدلی مشاور و درک و پذیرش ای  نکته از سوی مراجع است. مشاورۀ مراجیع، کندپذیر و تسریع میکه ت ییر مراجع را امکان

 ایجاد اعتقاد به مشیاوره ،برعراری رابطۀ پذیرا شوند.موجب تحرک و انگیزش مراجع در جلسۀ مشاوره و تداوآ آن می، ف آنینوایی دارد. اهدا و میانی، نوع هدف آنی
 شود.جلب اعتماد مراجع به مشاور از جملۀ اهداف آنی محسو  می و
. اهداف نویایی وسیعت و کلییت دارنید و نتیایج درازمیدت نگرانی و خصومت( )مثل کاهش اضطرا ، دهدمراجع را در نیل به اهداف نوایی یاری می،  اهداف میانی 

یعنی همیان چییزی - و به منظور تشخیص و عبول واععیت هاتواناییایجاد تعادل روانی و شناخت  گذارند.  شوند و در کل شخصیت فرد تأثیر میمشاوره را شامل می
محوری کمک به فرد برای کاهش اضطرا  و افیزایش -محوری است. مقصود اصلی مشاورۀ مراجع-اهداف نوایی مشاورۀ مراجعاز    -کندک و تجربه میراکه فرد اد

 خودآگاهی و خودشناسی و در نوایت نیل به خودشکوفایی است.
 عبارتند از:  محوری-مراجعبه طور کلی شرایط برای مشاورۀ 

آید که اوالً مشاور فعاالنه فومی زمانی به وجود میمشاور باید جوان درون مراجع را از دریچۀ چشم وی نظاره کند. درک تو آ با همفهمی:  درک توأم با هم  -1

نه و عاری از تودیید و سیلطه بیا مراجیع برعیرار ای عمیق و دوستاهمتا بپذیرد. و ثالثاً مشاور رابطهمراجع را به عنوان فردی بی،  به مراجع گوش فرا دهد. ثانیاً مشاور
 سازد.

ها و افکیار احتمیالی نیامطلو  در رفتار، پذیردی یک انسان میهاارزش مراجع را به عنوان انسان و با ،  در عی  حال که مشاورقید و شرط:  توجه مثبت بی  -2

 کند.به ت ییر افکار و رفتارهای نامطلو  خود تشویق می مراجع را، های مناسبگذارد و در خالل مشاوره در موععیتوی جای بحث می

ها و رفتارش ثبات وجود دارد و نقش شخص دیگری را ایفاء در گفته، کندگونه که خودش است عمل میبدی  معنی که مشاور در جریان مشاوره بدانخلوص:    -3

 سازد.ع مطرح میدر موارد ضروری تجربیات خود را آگاهانه و صادعانه با مراج و کندنمی
 مراحلی دارد:  محوری-مراجعمشاورۀ  

 سازد. در مرحلۀ اول مراجع مسائل و مشکالت خود را مطرح نمی -

های عیاطفی بحیث االمکان عقالنی و ذهنی کنید و از جنبیهکوشد بحث را حتیمراجع می، پس از ایجاد رابطۀ دوستانۀ نسبی بی  مراجع و مشاور،  در مرحلۀ دوآ -
مراجع باید به سیخ  گفیت  بیشیتر ، ها و احساساتداند. در ای  مرحله نیز از طریق انعکاس گفتهدر عی  حال به طور ضمنی خود را با مشکلی مواجه می،  طفره رود

 تشویق گردد. 

داند و خود شود. مشکل را که گاهگاهی به عوامل بیرونی مربوط میگیرد و از جنبۀ عقالنی آن کاسته میجنبۀ عاطفی به خود می  تدریجبهگفتگو  ،  در مرحلۀ سوآ -
 شناسد.را مسئول آن نمی

دهد و مسئولیت اعمال وز میسازد و احساس واععی خود را در ارتباط با مشکالت برمراجع برخی از مشکالت خود را صادعانه با مشاور مطرح می،  در مرحلۀ چوارآ -
 پذیرد.و رفتارش را می

پذیرد. مراجیع بیه تیالش و فعالییت کند و مسئولیت کامل آنوا را میمراجع با صداعت بیشتری دربارۀ احساسات و رفتار خود با مشاور صحبت می،  در مرحلۀ پنجم -
نود و بیه زنیدگی شیادی مشکل را پشت سر می،  های خویشبا ت ییر نگرش  تدریجبهو  دارد  های مثبتی در جوت ت ییر عوامل نامطلو  بر میشود و گاآتشویق می

 رسد  می

   رفتاری -عاطفی-عقالنینظریۀ  ❖
، 2ای چیون اپیکتتیوساز افکار فالسیفه رفتاری-عاطفی-عقالنینظریۀ گذاری شد. در نیمۀ دوآ عرن بیستم توسط آلبرت الیس پایه  رفتاری  -عاطفی-عقالنی  نظریۀ
بلکه ریشیۀ اضیطرا  و نگرانیی در افکیار و نظیاآ اعتقیادی ، کنداضطرا  و نگرانی ایجاد نمی، خود واععه،  به نظر اپیکتتوسسرچشمه گرفته است.    4سیسرو  و  3زنو

دهد. لذا افکار و نظاآ اعتقادی فرد در چگونگی پاسیخ بیه بدان پاسخ می، شنامعقول انسان عرار دارد. انسان پس از برخورد با محرک براساس تفسیر و برداشت خوی

 
2 Epictetus  
3 Zeno  
4 Ciecro  
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و  هیاارزش عوامل فرهنگی به طیور عیاآ و شناسی فردی و رفتار درمانی وجوه اشتراک دارد.های روانبا نظریه رفتاری-عاطفی-عقالنینظریۀ  ها تأثیر دارد.محرک
 کند.نامعقول را تشدید و فرد را م طر  میافکار  خاص، طوربههای خانوادگی آموزش

 ای موثر،کودک را برای پذیرش افکار نامعقول آماده کنند.توانند به گونهمی رفتار والدی  و تجار  دوران کودکی، *چون تلقی  پذیری کودک زیاد است،

 

 مفاهیم 
 دانند به موارد زیر اعتقاد دارند: که اصوالً رفتار را ناشی از افکار و نظاآ اعتقادی فرد میرفتاری -عاطفی-عقالنیپیروان نظریۀ 

توانید از از طرفیی میی تواند با اتکا به افکار معقول از زندگیش لیذت ببیرد واز طرفی میتمایل نیرومندی به تفکر معقول و نامعقول دارد.  ،  انسان از نظر زیستی  -1
 آمیز سازد. آور و فاجعهمسئولیت اعمال و رفتارش را نپذیرد و زندگی را برای خود و دیگران رنج، ت گیرد و به کمال مطلو  برسد. از سوی دیگراشتباهات گذشته عبر

ه شدن آرزوها آوردبردر عی  حال به مطرح بودن و جلب توجه و ،  انسان گرچه بر اثر عوامل اجتماعی تمایل شدیدی به م طر  ساخت  و نگران کردن خود دارد -2
 و دوری از رنج و ناکامی نیز متمایل است.

با مشکلی مواجیه ، آید. اگر انسان تحت تأثیر افکار و نظاآ اعتقادی نامعقول عرار نگیرداضطرا  و نگرانی بر اثر تلفیق افکار و نظاآ اعتقادی نامعقول به وجود می  -3
 نخواهد شد.

 شوند.امعقول با اصرار و الزاآ همراه هستند و موجب اضطرا  و نگرانی انسان میهای اعتقادی نبرخی افکار و نظاآ -4
باعث تشدید و تداوآ اضیطرا  و ،  باید دریابد که تلفیق و بازگو کردن افکار و نظاآ اعتقادی نامعقول به خود،  بیمار عالوه بر شناخت رفتارهای نامناسب و مزاحم  -5

 .آوردنمی وجودبهبه تنوایی ت ییرات مطلو  را در مراجع  عوامل متعدد گذشته در پیدایش اضطرا ، پس آگاهی از تاثیر گردد.نگرانی می

 شیوۀ اجرا 
فرد با تلقی  به خود مصیرانه ، گردد. به عنوان نمونهاضطرا  و نگرانی از افکار و نظاآ اعتقادی نامعقول حاصل می،  رفتاری-عاطفی-عقالنیبه عقیدۀ پیروان نظریۀ  

ها را غییرممک  ای است کیه رسییدن بیه تمیاآ امییال و خواسیتهبایستی ارضاء شوند. اما امکانات فردی و اجتماعی به گونهگوید که تماآ آرزوها و توععاتش میمی
 سازد.می

پناه ، ه شدن آرزوها در آیندهآورداز جمله امید به بری متعدد هاروشبه انجاآ ، انسان برای مقابله با اضطرا  و نگرانی وکاهش رنج ناشی از نرسیدن به امیال و آرزوها
امیا ، گرچه ممک  است در کاهش موعتی اضطرا  و نگرانی مؤثر واعع شیود، هافعالیتشود. کاربرد ای  بردن به خیال و رؤیا و پرداخت  به کارهای دیگر متوسل می

 زا وجود دارد. احتمال بازگشت افکار مزاحم و اضطرا ، ها فعالیتپس از اتماآ ای  ، آیدای و اساسی به عمل نمیچون برای رفع علل اعدامی ریشه
اضیطرا  و نگرانیی مراجیع را از ، تری  زمان ممک گیر نباشد و در کوتاهمؤثرتری  شیوۀ درمانی باید اوالً زیاد وعت،  رفتاری-عاطفی-عقالنیبه عقیدۀ پیروان نظریۀ  

دوباره بروز ، ای و اساسی مشکل بینجامد و اضطرا  و نگرانی مراجع پس از درمانعابل تعمیم باشد؛ و ثالثاً به حل ریشه،  متعدد مراجعبی  ببرد؛ ثانیاً برای مشکالت  
ع یاوت جزمیی دربیارۀ از ، ها و توععات نامعقول خود را بیه حیداعل برسیاندمراجع باید بیاموزد که خواسته، ای و اساسی اضطرا  و نگرانیبرای کاهش ریشه،  نکند

 ها را فزونی بخشد و با اتکاء به عقل و منطق به زندگیش ادامه دهد. توانایی ایستادگی در برابر ناکامی، مسائل بپرهیزد
ای و ظیر ریشیهآن است که افکار و نظاآ اعتقادی نامعقول مراجع به حداعل کاهش یابد یا از بی  بیرود. بررسیی و تجدیید ن  رفتاری-عاطفی-عقالنیهدف مشاورۀ  

 .شوداساسی در افکار و نظاآ اعتقادی مراجع از اهداف موم ای  نوع مشاوره محسو  می

 برای دگرگونی افکار و نظاآ اعتقادی نامعقول وی ضرورت دارد. مشیاور ، برعراری رابطه با مراجع که باید با احساس امنیت و اعتماد تو آ باشد درمان عاطفی: -1
از هیر روشیی ، کند. مشاور پس از پذیرش و برعراری رابطۀ حسنه با مراجعاو را به خاطر افکار و نظاآ اعتقادی نامعقولش مذمت و نکوهش نمی  پذیرد ومراجع را می

 کند.که مقت ی بداند برای اصالح افکار و نظاآ اعتقادی نامعقول مراجع استفاده می

برد که برای رهیایی از اضیطرا  و نگرانیی الزآ شود و پی میآگاه می، ها و توععات نامعقول خودخواستهمراجع از ، از طریق ای  نوع درماندرمان شناختی:   -2

افکیار ، ها و توععاتش بیابیدآموزد که پاسخ معقولی برای خواستهآزاد سازد. مراجع همچنی  میمورد های بیها و اصرارها و نبایدبایداست خود را از عید و بند  

  .های علمی و منطقی در حل مشکالتش استفاده کنداز شیوه، امعقول تشخیص دهدمعقول را از ن
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موارد زییر بیه وفیور در جلسیات  کند.مشاور از فنون متعدد رفتار درمانی برای کاهش یا رفع افکار و نظاآ اعتقادی نامعقول مراجع استفاده میدرمان رفتاری:  -3

بیرای   رفتیاری-عیاطفی-عقالنییمشیاورۀ  .  دادن تکلیف،  مندزدایی نظاآحساسیت،  مدل سازی،  شود: ایفای نقشبه کار گرفته می  رفتاری-عاطفی-عقالنیمشاورۀ  

ی هیابیماری و بزهکاری نوجوانیان، اختالالت شخصیت، بازیمشکالت جنسی نظیر ناتوانی و سردمزاجی و همجنس، حل مشکل خانوادگی،  کاهش و رفع اضطرا 
 و مفید است. تنی مؤثرروان

 می آید. وجودبهبیماری روانی  ضعیف باشد و نتواند بی  نواد و فراخود تعادل برعرار کند، "خود"*به نظر روانکاوان،در مواردی که 

 نظریۀ واقعیت درمانی 

برنید و نیاراحتی و نگرانیی را زایییدۀ رفتیار غییر را به کیار نمیبیماری روانی  کاوان اصطالح  رغم رواننظریۀ واععیت درمانی را ویلیاآ گلسر بنیان نواد. آنان علی

 به علل متعدد امکان فراگیری رفتار مسئوالنه را نداشته است.، دانند و معتقدند که فرد غیر مسئولمسئوالنه فرد می
دهید. برای تداوآ و تشدید رفتار غیر مسئوالنه و نادرسیت در دسیترس فیرد عیرار میای  اصرار بر تجار  گذشته سودی ندارد و بوانه،  پیروان نظریۀ واععیت درمانی
بیا ، در درمان بر ذه  ناخودآگاه و انتقال معتقد نیستند و به عوض تأکید و اصرار بر چراها و علل رفتار در گذشیته، کاوانبرخالف روان،  پیروان نظریۀ واععیت درمانی
 کنند.را فعاالنه از درستی یا نادرستی رفتارش آگاه میاو ، تأکید بر رفتار کنونی مراجع

توانید انسان عدرت خالعیت و جذابیت و رشد مستمر را داراسیت و می، با واععیت درمانی ارتباط و بستگی نزدیکی دارد. به اعتقاد مازلو  آبراهام مازلوافکار و عقاید  

 دارد.دوستی و محبت را دریافت کند و متقابالً دیگران را دوست ب
رشید شیروع  اگر رفتار فرد اصالح شیود، دهد.در حقیقت واکنشی به محرومیت از نیازهای اساسی خود نشان می که رفتار بدی دارد، به نظر واععیت درمانگران،کسی

 شود.شود و سالمت روانی حاصل میمی
 

 مفاهیم 

هیر   هسیتند.تشخیص هویت  از تولد تا مرگ دارای یک نیاز روانی واحد به ناآ  ،  های متفاوتفرهنگواععیت درمانی بر ای  نگرش استوار است که همۀ مردآ با  

بیه ، خود را براساس روابطیش بیا دیگیران و داری برعرار سازدباید با هویتش ارتباط معنی، همتایی خویش و متفاوت بودنش با دیگرانفرد عالوه بر نیاز به درک بی
 شود.هویت موفق یا ناموفق است در نظر گیرد. نیاز به تشکیل هویت ذاتی و ارثی است و از نسلی به نسل دیگر منتقل میعنوان کسی که دارای 

کند که نسبتاً موفق یا ناموفق است. منظور ار موفقیت عناوی  یا معیارهیای میالی و میادی دهد و احساس میهر فرد تصوری از هویت را در مورد خود گسترش می
 یایر باشید. بلکه بیشتر منظور تصوری است که فرد دربارۀ خویشت  دارد. ای  تصور ممک  است با تصوری که دیگران از فرد دارند مطابقت کند ییا بیا آن م  ،نیستند

نی  چوار تیا پینج سیالگی شیکل هویت ناموفق اغلب در س دانند.در حالی که اطرافیان او را فرد موفقی می، ناموفقی بداندانسان احتمال دارد شخصی اساساً خود را 
 گیرد.می

دانند که در ای  جوان الاعل کسی وجود دارد که آنیان را بیه خیاطر وضیعیتی کیه دارنید دوسیت افراد با هویت موفق دو صفت مشخص پایدار دارند. اول اینکه می
ی مفیدی هستند و الاعل یک یا چند فرد دیگیر هاانساندانند که اکثر اوعات  افراد با هویت موفق می،  آنان نیز کسی را دوست دارند. دوآ اینکه،  دارد؛ و در مقابلمی

 ارزش و محبت دو عنصر کامالً متفاوت هستند.، ای  احساس را دربارۀ آنان دارد که افراد با ارزشی هستند. در واععیت درمانی
ن موضوعات دوست داشتنی و خشنود کننده در رشد هویت ما نقش مومیی آوردکند. به خاطر هویت و شخصیت ما از طریق معاشرت و مشارکت با دیگران رشد می

 کنیم. دارد. زیرا از ای  طریق با آن چیزهایی که دوست داشته و داریم همانندسازی می
ناکیامی را بیه خیاطر نییل بیه ارزشیمندی متحمیل ،  کندسزایی دارد. انسان مسئول منطبق با واععیت رفتار میت بهپذیرش مسئولیت رفتار اهمی،  در واععیت درمانی

احساس رضایت و ارزشمندی ، پوشاند و در نتیجههایش جامۀ عمل میبه وعده، سازد که مانع ارضای نیازهای دیگران نگردده میآوردنیازهایش را طوری بر،  شودمی
 دهد. به وی دست می

رفتارش بیر احسیاس و نفیع شخصیی و آنیی ، برای خود و دیگران ارزشی عائل نیست، پردازدتراشی میبه دلیل،  کندانسان غیرمسئول واععیت را انکار می،  در مقابل
 سازد.خود و دیگران را نگران و ناراحت می، کند و در نتیجههایش عمل نمیبه وعده، متکی است

 در احساس ارزشمندی و محو اضطرا  ضرورت دارد. ار و ع اوت درباره درستی و نادرستی آن،*موارت در ارزیابی رفت
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 کند.انسان هویت خود را در طول بحران ها کشف می کنیم.هویت خود را کشف می ها و عواملی که با آنوا در تماس هستیم،*ما با مشاهده زمینه
دنیای واععیی  شود )شخص در خیال خود،که منجر به بیماری روانی می  کنندواععیت را پنوان می-1  کنند:شیوه مقابله میبا اضطرا  به دو    *افراد با هویت ناموفق،

 سازند(.اهمیتی رها میخود را از احساس بی شود ) فرد با انکار،جنایتکار و ضداجتماعی می فرد بزهکار، انکار واععیت:-2را ت ییر داده تا راحت زندگی کند(. 
 برند.از واععیت درمانی بوره زیادی نمی *افراد مبتال به اختالالت گویایی،

 شیوۀ اجرا 
تیوانیم تاریخچیۀ مشخص کردن رفتاری است که در صدد اصالح آن هستیم. باید با واععیت مواجه شویم و ای  نکتیه را بپیذیریم کیه نمی، اولی  عدآ در ت ییر رفتار

 د.بازنویسی کنیم. باید برای او روش  شود که از حوادث گذشته به عنوان عذر موجوی برای رفتار و اعمال غیرمسئوالنۀ بعدی خود استفاده نکنزندگی فرد را 
مسیئولیت رفتیار خیود را بیه شود تیا به مراجع کمک می، واععیت درمانی بر نیازهای مراجع و سویم شدن او در جریان مشاوره متکی است. از طریق واععیت درمانی

کنید. اش بیه وفیور اسیتفاده میهای ذهنی و شوخی و شوک کالمی برای آشناسازی مراجع با گفتار و رفتار غیرمسیئوالنهعوده بگیرد. مشاور از ایفای نقش و بحث
یابید. واععییت درمان خاتمیه می، به خود و دیگران آسیب نرساند  زمانی که مراجع بتواند مسئوالنه رفتار کند و به حل مسائل بپردازد و مسئولیت اعمالش را بپذیرد و

شود. در واععیت درمانی از افراد کمکی نظر دوست و همسر و معلم و هرکس دیگری که در زندگی مراجیع اهمییت دارد درمانی به صورت فردی و گروهی انجاآ می
 ه کند.شود برای مالعات با مراجع به دفتر کار مشاور مراجعنیز دعوت می

 مراحل انجاآ مشاورۀ واععیت درمانی عبارتند از: 

بیه تجربیه نییاز دارد. برعیراری رابطیۀ عیاطفی از ،  بر عودۀ مشاور است و موفقیت در آن،  حفظ رابطۀ عاطفی در محدودۀ واععیتبرقراری ارتباط عاطفی:    -1

سازد. در صورتی که رابطۀ عاطفی عمیقی بی  مشاور و مراجع بر عرار ر مسئوالنه آماده میکاهد و او را برای پذیرش رفتامقاومت و رفتارهای غیرمسئوالنۀ مراجع می
 جزء موم ارتباط متقابل عاطفی اسیت. تعیی  حدود مشارکت مراجع و سویم بودن او در فرآیند درمان، گونه پیشرفت واععی در مشاوره حاصل نخواهد شد.هیچ،  نشود

 ای که مورد عالعه مراجع باشد مجاز است.زمینهبحث در هر   در آغاز جلسه مشاوره،
پذیر است که فرد از رفتارش آگاه شود. مشیاور احساسیات را میرتبط بیا رفتیار کسب هویت موفق زمانی امکانتأکید بر رفتار کنونی و نه بر احساسات:   -2

امیدی به یادگیری رفتار مناسب ، زیرا معتقد است تا زمانی که شخص از رفتارش آگاه نشودسازد. دهد آگاه میداند و مراجع را از کارهایی که انجاآ میانجاآ شده می
 گردد. آمیز که با احساس بوتری همراه است میسر نمیکسب هویت موفقیت، و شایسته نخواهد بود و در نتیجه

مشیاور آن را بیه زمیان ، شود. در صورتی که گذشته مطرح شودد تأکید میافتدر واععیت درمانی بر جریاناتی که در زمان حال اتفام میتأکید بر زمان حال:    -3

؛ سازد تا مراجع با موارد مثبت و سازندۀ شخصیت خویش آشنا شود و از آنوا به عنوان عوامل تقویتی در ت ییر هویت ناموفق خود استفاده کنیدحال و آینده مربوط می
اش را شناسایی کند و خود را به تکیرار آمیز گذشتهو رفتارهای موفقیت  هاروشها را بیاموزد؛ و ثالثاً  های رفع آنو شیوهثانیاً از موانع انجاآ کارهای درست آگاه گردد  

 آنوا تشویق کند.

ه ت ییری در هوییت گونهیچ، تا زمانی که مراجع دربارۀ درستی یا نادرستی رفتارش ع اوت نکند و مسئولیت خود را در عبال آن نپذیردقضاوت دربارۀ رفتار:    -4

دارد تا با دعت بر رفتارش بنگرد و دربارۀ درستی ییا نادرسیتی آن تصیمیم او را وا می،  کندناموفق او حاصل نخواهد شد. هنگامی که مشاور بر رفتار مراجع تأکید می
 بگیرد.

، شاور باید مطمئ  شود که مراجع از طریق اجرای برنامۀ طیرح شیدههای مراجع تویه شود. مو محدودیت هاتواناییبرنامه باید براساس تهیۀ طرح و برنامه:    -5

تر خاتمیه ی پیچیدههافعالیتبرنامه باید از کارهای ساده آغاز شود و به تدریج با ،  به منظور ت ییر هویت ناموفق مراجع،  یابد و در نتیجهبه احساس موفقیت دست می
 یابد.

 مراجع احساس ارزشیمندی خواهید کیرد.،  زیرا از طریق اجرای برنامهشود.  در واععیت درمانی تعود کلید اصلی موفقیت محسو  میتعهد به انجام برنامه:    -6

چون واععیت ت یییر   ت گمارد.مراجع باید به اجرای آن ملزآ و متعود گردد و برنامه هنگامی مفید خواهد بود که مراجع به اجرای آن هم،  پس از تویه و تنظیم برنامه
کنید را ارزشییابی ای که مراجع در آن زنیدگی میپس مشاور باید مرتبا واععیت جامعه تعودات نیز باید عوض شوند و تعودات ممک  است بعدا معتبر نباشند.  کند،می
 کند.

 عابل پذیرش نیست. ، تراشیبوانهمشاور باید مراجع را متوجه سازد که نپذیرفتن عذر و بهانه:  -7
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تنبیه شییوۀ مناسیبی بیرای ت یییر رفتیار ، حذف تنبیه مراجع در مشاوره به اندازۀ پذیرفت  بوانه اهمیت دارد. برای کسانی که هویت ناموفق دارندحذف تنبیه:    -8

 نیست.
توان برنامه جدیدی طرح کیرد ییا در به ای  نکته توجه دارد که چگونه می اینکه تماآ وعت خود را به بررسی علل شکست برنامه سپری کند،  بجای  درمانگر  واععیت

 برنامه عبلی ت ییری ایجاد کرد.
 نوعی تقویت هویت ناموفق است.  *کنجکاوی درمورد علل شکست،
 کند.مکانیسم دفاعی برای اجتنا  از بحث درباره رفتار موجود استفاده می عنوانبه ا همراجع از بیان خوا   *به عقیده واععیت درمانگران،
 کند.نظاآ عقیدتی و جوان بینی نیز هویت ما را تشریح می معنی دارتری  چنبه هویت ماست.  *برخورد متقابل دیگران با ما،

 رفتار درمانی نظریۀ
های مناسیبی را بیرای حیل مشیکالت شیوه،  ی عینی و علمی دربارۀ رفتاراهگیری از نتایج حاصل از بررسیبا بورههای مشاوره است که  رفتار درمانی یک از نظریه

شناسی باید از همان اصول و متدولوژی رایج در علوآ مادی استفاده شود و در آمریکا برای نخستی  بار اهوار داشت که در مطالعۀ روان  5دهد. واتسونروانی ارائه می
شناختی به حسا  آید. به عقیدۀ واتسون تماآ رفتارهای انسان از طریق شیرطی شیدن عابیل توجییه دۀ عینی ارگانیسم باید تنوا روش موفق در مطالعات روانمشاه

ی آغاز گردید. او شناسی شوروپدر زیست  6با کارهای سیکانوف  -که ریشۀ رفتار درمانی است-  است و هر محرک با پاسخی همراه است. بررسی علمی شرطی شدن
ها را در برابیر های بزاعیی سیگها آغیاز کیرد و پاسیخهیایی را بیا سیگآزمایش، براسیاس نظرییه 7کند. پاولفوهایف م ز را در فرضیۀ عوس انعکاسی خالصه می

مطرح ساخته است.   9ساس شرطی کردن عاملاصول جدید رفتار درمانی را برا  8های گوناگون از طریق شرطی کردن کالسیک مورد بررسی عرار داد. اسکینرمحرک
 ثوراندایک مطرح گردیده بود. 10عبال در عانون اثر، شود و ذاتی نیست. اصول ارائه شده توسط اسکینربه نظر او انگیزش در انسان با اثر آموزش حاصل می

 

 مفاهیم 

های متفاوت پاسخی همانند پاسخ شرطی آموختیه در موععیت، های مشابه محرک اصلیمحرکدر یادگیری شرطی اهمیت دارد و به وسیلۀ آن یادگیرنده به  تعمیم  

توان رفتار را می، شودرفتار که با استفاده از تقویت انجاآ میدهی شکلهای گوناگون. با های متفاوت به موععیتعبارت است از ارائۀ پاسختمیز دهد. شده ارائه می

در ای  حالت اوال رفتار مطلو  باید بالفاصله پس از هوور تقویت شود؛ ثانیاً رفتار مطلو  به اجزایی تقسیم گردد و آموزش از جزء سیاده در جوت مطلو  ت ییر داد.  
 به کل پیچیده انجاآ گیرد؛ و ثالثاً یادگیرنده توانایی آموخت  رفتارهای موردنظر را داشته باشد.

 شیوۀ اجرا
ییادگیری فراینید ، تیوان در ت یییر رفتیار ناسیازگاررفتیار درمیانی را می  هدف اصلی رفتار درمانی ایجاد ت ییر مناسب در ارتباط بی  محرک و پاسخ در مراجع اسیت.

 (.1969، 12و تورسِ  11گیری و پیشگیری از وعوع مشکالت آینده خالصه کرد )کرومبولتزتصمیم
شود. مشیاور در جلسیات اول پیس از گردد و به وسیلۀ آن شیوۀ حل مسئله به مراجع آموخته مییادگیری محسو  می-شیوۀ رفتاری یک فرایند آموزشیمشاوره به  

درک احساسات او بیرای  پردازد. پیروان ای  نظریه معتقدند که پذیرش مراجع وی کاملی از زندگی او میآوری تاریخچهبه جمع،  برعراری رابطۀ گرآ و پذیرا با مراجع
های عملیی حیل انجامد. مشاور باید علل پیدایش مشکل را به مراجع بشناسیاند و شییوهبه حل آن نمی،  کند و اطالع صرف مراجع از مشکلت ییر رفتار کفایت نمی

 مسائل را به او آموزش دهد.

 
5 Watson  
6 Sechanov  
7 Pavlov  
8 Skinner  
9 operant 
10 Law of effect  
11 Krumboltz  
12 Thoresen  
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 شود.ت منفی برای ایجاد پاسخ مطلو  استفاده میرود ولی تقوی*تنبیه به منظور خاموشی یا ت عیف رفتار نامطلو  به کار می
 آید.*تنبیه نوعی محرک است که به دنبال پاسخ نامطلو  می
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 یآباد عیشف دکتر مشاوره و ییراهنما یزیر برنامه مقدمات .3
 یزیتبر دکتر یدرمان خانواده .4
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط
 

ماه مانده   1-3های برتر. مناسب روزهای پایانی )حدود  : شامل صدها نکته خیلی موم از هر درس به انتخا  رتبه کپسول مهمترین نکات دروس تخصصی.  1

 به کنکور(.  

 

کنکورهای  .  2 اخیر مشاوره:  9بانک سواالت  کنکورهای    سال  سواالت  پاسخ   1400تا    92شامل  دوره های با  تماآ  در  استفاده  عابل  تشریحی.  کامالً  های 

 ای کند. تواند به افزایش تسلط شما کمک ویژهسال به سال در بر دارد که می مطالعاتی. ای  مجموعه کل سواالت دروس ای  کنکورها را به شکل  
 

ای  درس در دست  . کالس نکته و تست آنالین دروس مشاوره:3 بررسی    6کم  که در آن سواالت  به طور کامل  ای  دروس  اساتید  توسط  اخیر  کنکور 

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می  1تا  2ی های نکته و تست کیوان معموالً در فاصلهشود. کالسمی
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