
 مقدمه

  حجم  هرچن   ر  اسا  مشاارر  رشاهه  ارشا   کارشانا ا    کنکور  مهم  دررس از  یکی 3  ضاری  با  "درمانیرران ر مشاارر   هاینظریه"  درس

   دررس  دیگر به  نساااا   آن  مطال 
 
  هابرر اااا  .  آی می  حساااااب  به جذاب در اااا    دانشااااجویان از  بساااا اری  برای اما  اساااا     بیشاااا    بعضااااا

     درس  این  در  مشاااااارر  کنکور  رقم   تک  هایرتبه درصااااا   ده می  نشاااااان
 
 از   درر   چن ان  ه ف شااااا ا  یعن   این ر اسااااا   بود  50 ح ردا

  برای  را  گوناااگون   هاااینظریااه  مخهلف  مفاااه م  سااااااااااااا اااری   خااا ر  بااه  کااار  تواناا می  نظریااا   تعاا د  این  حااا     این  بااا.  ناا اریاا   دسااااااااااااا   ااااااااااااا  

 .نیس   اصلی  مطال   یچن بار  مررر جز  چیزی  آن  حل   را  که  کن   دشوار  دار لبان

  دانشااااا ا    در رشاااااهه  این  دانشاااااجوی )  نژاد  قاضااااا   خانم  رشاااااهه  این  برتر  رتبه حضاااااور   با  ک هان آموزشااااا    گرر  مشاااااارر   رشاااااهه  دپارت ان

  کساا   آمیزموفق    نهایج  تا  اساا  آماد   مشااارر    یرشااهه  یریژ  خ ما  ارائه  ر جزرا  ارتقاء با  ر  شاا   مهحو   96 سااا   در(  تهران

  .  کن  تکرار  نیز  کنکور  مشارر  رشهه در را  شنا   رران  رشهه در  گذشهه  سالهای  در  ش  

 جزرا    دیگر  مانن   تا ش   مواجه  ایگس  د  اصالحا  با درم  ریرایش در  ک هان آموزش   گرر  مشارر   رشهه جزرا     منظور   این به

  که  ه فی.  کنن  راح   "رقم تک  یرتبه  کساااا   برای جزرا  به  صاااارف  یتک ه"  باب   را  مشااااارر  رشااااهه  کنکور   دار لبان  خ ا   ک هان  

 . اس   آن  دنبا   به  ج ی   با  ک هان مشارر   یرشهه  دپارت ان
 

 سوم  ویرایش تغییرات

 . اس  گرفهه  صور  م ن در کنکور   با  مطابق نیز  اصالحا  برخی   ر ش    اضافه مج وعه این  به  تشریحی پاسخ با 1400 سواال 

 

 کنید مطالعه  اطمینان با

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

 . اس  ش    ته ه  مشارر  رشهه کنکور   برتر های رتبه توسط  مج وعه این 

 .اس  مشارر   کنکور   رقم تک  رتبه به( ش ا  ج له از)  خود دانشجویان   رسان ن برای  ک هان اصلی  ابزار مج وعه این 

 قرار  بازبینی مورد  کنکور  سددددددوا ت با  متناسدددددد  و  شددددددد   هتهی زیادی  دقت با  کیهان، های مجموعه  دیگر   کنار  در  مجموعه این 

  و  است  گرفته
ا
 .است شد   رسانی روز  به  کامل

 .  اس  ش   ته ه(  رقم  تک   های رتبه درص  از باالتر %   15) 65 از فراتر درص ی به ش ا  رسان ن ه ف با  مج وعه این 

 .  کن می   ک ک  تانخودسنجی   به  که  دارد  رجود  تشریحی  پاسخ   با  ش    بن ی    بقه  سواال     مج وعه  این   فصل  هر   پایان    در 

 .  اس  گرفهه قرار ریرایش    ر علم  بازب ن    مورد بارها  مج وعه این 
 

  صح ح  ریزی برنامه  یک  کارگی ی   به ه چنین ر  دق ق ر  علم   مطالعه  ررش  از  اسهفاد   به درسهان ش ا  ه ه  از  دعو   ض ن  پایان  در

 هرچه  برای  عزیزان ش ا  ارزش ن  پیشنهادا   ر نظرا   شن  ن  برای  را خود آمادگی شایسهه   ه قی به  رس  ن برای  ا   نان قابل  ر

  .کن ممی اعالم  ش اس   ه ه به مهعلق  که هایی مج وعه کردن  به  
 

 

 عزیزان شما همه برای توفیق آرزوی  با

 مشاور   رشته دپارتمان –  کیهان آموزش ی گرو 

 کیهان  مشاور  و  شناس ی روان  خدمات مرکز  نظارت تحت

  



 

 

 

 کیهان خود دربار 

  تهران،   هایدانشگا   دکتری   و   ارشد  مشاور   و   شناس یروان  برتر   های  رتبه  از   تعدادی  از   متشکل  کیهان  آموزش ی  گرو  •

   که است...  و  علمه شهیدبهشتی،
ا
 .  دارد فعالیت مشاور  و  شناس یروان مجموعه دکتری  و  ارشد کنکور  زمینه در  صرفا

  با   آموزش ی  های  فیلم   اطمینان،  قابل  جزوات  مجموعه  ریزی،برنامه  و   مشاور    خدمات  ارائه  شامل  کیهان  هایفعالیت •

 .  است کیفیت با آموزش ی هایکلس برگزاری  و  دانشجویان به شناختیروان خدمات ارائه شناس ی،روان برتر  اساتید

 . کندمی فعالیت کیهان مشاور  و  روانشناس ی خدمات مرکز  مستقیم نظارت تحت کیهان آموزش ی گرو  •

  اینترنتی،  شیو   به  کیهان  مرکز   خود  از   فقط  آن  محصو ت  و   خدمات  تمام  و   ندارد   ای  شعبه  کشور   کجای  هیچ  در   کیهان •

 .است دریافت قابل  حضوری و  تلفنی

 قابل  تعداد   ساله   هر   اطمینان،  قابل  جزوات   همچنین  و   ریزی   برنامه  و   مشاور   علمی  هایروش  از   کارگیری   به  لطف  به •

  94  های  ورودی  از   نفر   3  مثال  طور   به.  اند  بود   ها  کیهانی  میان  از   شناس یروان  ارشد  کنکور   100  زیر   های  رتبه  از   توجهی

  نژاد  ابراهیم سمانه خانم جمله از  رقمی تک هایرتبه از  نفر  چندین و  اند بود  کیهانی کامل طور  به تهران دانشگا  بالینی

 . اند بود  کیهانی کامل  طور  بهمشاور   2و خانم شقایق ربیع حاذقی رتبه  2 رتبه  حلجیان همایون  امیر  آقای ،7 رتبه

 

 کیهان  مشاور  جلسات دربار 

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

  و  حضوری و  تلفنی شکل دو  به جلسات •
ا
 .  شودمی  برگزار ( جلسه هر  در  دانشجو  یک و   مشاور  یک) اختصاص ی صرفا

 .  شودمی برگزار ( دانشجو انتخاب به) ساعته  یک و  ساعته نیم شکل به جلسات •

 .  دارد اش اختصاص ی مشاور  نزد خود اطلعات به مربوط پروند  یک کیهانی دانشجوی  هر  •

 .شد برگزار  کیهان آموزش ی گرو  در  دکتری  و  ارشد کنکور  تخصص ی مشاور  جلسه 3000 از  بیش 96 سال در  •

 .  است شد  برگزار  کیهان آموزش ی گرو  در  تخصص ی مشاور  جلسه 14000 حدود کنون  تا 92 سال از  •

  ،(مشاور -روانشناس ی) رشته هر  مشاور  کیهان، در  •
ا
  آزمون  آن بر  و  است رشته همان برتر  رتبه الزاما

ا
 .  است مسلط  کامل

  مشاوران  دپارتمان  در   سپس  و   شودمی  استخراج  تجربی  و   علمی  هاییافته  از   کیهان،  مشاور   و   ریزی   برنامه  های  روش •

 .  نیست خبری  خطا و  آزمون  از  اینجا. شودمی تصوی 

 .  بردمی با   را دانشجو  انتخاب قدرت این که برد می بهر ( برتر های رتبه) تخصص ی مشاور  چندین حضور  از  کیهان •

 .  است کرد  ارائه متفاوت شرایط با متفاوت ویژ  طرح  سه کنکور، داوطلبان برای کیهان •

 . شودمی برگزار  کیهان( منش نیک و   فلح آقایان) ارشد مشاوران نظارت تحت کیهان مشاور  جلسات تمام •

  با ...    و   استرس  انگیز ،  فردی،  مدیریت  زمینه   در (  VIP  طرح  در   بیشتر،  یا  و )  مشاور   جلسه  یک  ماهانه  داشتن  امکان   •

 . است فراهم کیهان ارشد مشاوران

 . است عمومی مصوب نرخ مطابق کیهان در  مشاور  جلسات هزینه •

 

 :.  دهید   بازخورد ما به  آن خدمات روز  به روز  ارتقاء برای  پس شماست، به متعلق  کیهان.: 

  



 

 

 

   ن ارن     محکم    ر  مشخص  ه ف  که  دار لبانی   داد   نشان   ما   تجربه:   .1
 
  دچار  خود  اه اف  کردن   دنبا   در  مع وال

  چرا.  کن    ررشن  را  تانه ف  ه ه  از  ار    کن ممی  پیشنهاد  پس.  رسن نم   نیز  پایان  خط  به  حت   گاهی  ر  ش    مشکل 

   ؟  چرا  ر  کن    می   دنبا    کنکور   این  در  را  ای   رتبه  چه  کن  ؟  شرک   ررانشنا     ارش   م خواه   
 
  ه ف   که  دان   می  حه ا

-ه ف  یعن   SMART  گذاری ه ف .  کن    SMART  گذاری ه ف  تان   آین    سا   یک  ر  سا   5  برای  پس.  باش   SMART  بای 

  بینانه   راقع    (Attainable)   دست ابی  قابل     ( Measurable)  گی ی   ان از   قابل     (Specific)  مشخص   که  ایذاری گ

(Realistic  )مشخص   زمانی  مح رد    دارای  ر   (Time-bounded  ) آگا   مشارر   یک+    ریزی برنامه  دف     یک  را   این  در.  باش 

 .  دهن  ارائه صح ح گذاری ه ف  در  زیادی ک ک  ش ا به  توانن می  مهخصص ر

  تان  خسهه  زرد  که  اس   سنگین  خ لی  نه  صح ح  ریزی   برنامه  یک.  کن    ریزی   برنامه  ه فهان  به  رس  ن  برای:   .2

 .  ها  کهاب  ک ام  با.  کن    شررع  بای   کجا  از  ب ان  .  نرسان   ه فهان  به  را  ش ا  که  سبک   لیخ    نه  کن   
 
  را   منابعی  چه  کال

  خالصه   ک ام  کن  ؟  اسهفاد   دیگران  خالصه  از  خواه  می  یا  هست  ؟  برداری   خالصه  آماد .  کن    مطالعه  خواه  می

  که  کس    کاربل     یک  از  اینجا  آررد؟می  ش ا  برای  را  بیش  ی   منفع   کن    می  که  ای  هزینه  نس    به  ر  داد   جواب  بیش  

  کرد   کس    هم  عالی   رتبه   ر(  ع ومی   یا   بال ن    شنا   رران  ارش   سراسری   کنکور )   کرد    شرک    ش ا   رشهه  کنکور   در  تاز 

  ها درس  ک ام  بع  ر  کن    ج ع  زمانی  باز   چه  در  را  ها درس  ک ام  ار    خواه  می  ببین   .  بگی ی   را  الزم  ا العا     (50  زیر)

  به   را   ه ف  به  رس  ن  مسی    ابه ا... .    ر   کن     اسهفاد   خواه   می  دیگری   ابزارهای  چه  از.  بزن    تس    خواه   می  کی .  را

 .  باش   داشهه نظرتان  م  نیز  را ک هان  مخهلف  مشارر  های   رح .  کن   ررشن   خود برای  کافی ان از 

  نگرانی .  کن    رها  گذشهه  های  تلخی  ر  ها  شکس   ه ه  از  را  ذهنهان  رس       فرا  کردن  ع ل   رق   که  حاال:     .3

.  کن    فکر  داری   الزم احسن  نحو  به تان برنامه  کردن ع لی  برای  که  تالش    میزان ر  تانه ف به  فقط  ر  بریزی   درر  را ها

  مث    نکا   سایر  ر  دارد  تان زن گی   در  مثبت   تاثی ا   چه(  دک  ی   یا  ارش   کارشنا     کنکور )   پررژ   این  در  موفق    اینکه  به

 .  کن   فکر 

  برای   دررنی  ر  بی رنی  موانع  سایر  ر  ناام  ی    خسه ی    با  مقابله  برای  ابزار  سری   یک  داش ن  منظور  :     .4

  ش ا  به  نیز  مشارران  ن از  صور   در  ر  هس   جزرا   انههای  در)   ب ان    را  صح ح  مطالعه  ررش.  اس   تانه ف  به  رس  ن

 .  نررد ذهنهان  از مطال   تا کن   مررر  بای   کی ب ان  .  باش   آشنا  ت رکز ر  اس  س  م یری   هایررش با(.  دهن می  آموزش

  جای   ه چ  کن    می  اسهفاد   ک هان  جزرا   مج وعه  ه ین  از  که صورتی  در.  دارد  زیادی  منابع  ما  رشهه:     .5

  منبع  در  یکی  منسجم مطالعه. کن    پرهیز  پراکن    منابع  مطالعه از که  کن ممی عرض   تاک     جه  باز اما. نیس   نگرانی

 . کن    اعه اد مسی تان به.  اس  منبع  6-7 پراکن   مطالعه از به   خ لی 

  درست   جه   در  ببین  .  کن    ارزیابی  ر   برر     ای     ان رخهه  که  را  دانش    ر   تانمنابع  خودتان    م ام:   .6

 .  بگی ی  ک ک  بل را  یک  از کار این  برای  ن از  صور  در داری ؟  موارد برخی   در کار ررش تغ ی   به ن از   یا  کن  ؟می حرک 

  این   که  باش   یادتان.  کن    راگذار  ررزگار  گردانن   به  را  نت جه ر  کن    تالش  سخ  :   .7

 .  مان  نخواه  نت جهبی کوشایی  دار ل   ه چ زح   باش    مط ئن پس   دارد    عادالنه  راحی عالم
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 عاطفی )الیس( -نظریه درمان عقالنی: فصل چهارم

 
نظریه ی او در افکار و اندیشه های فالسفه و متفکران قدیم  ممعتقد است پاره ای از مفاهیداند، اش را مرهون تجارب شخصی می الیس، در عین حال که تمام نظریه 

شکل و قالبی که به    ث از حینمی نگارد اما انقالبی  یک پدیده ی ی خود را نظریه  ، دانستهذشتگان منسوب گ به ریشه دارد. از این رو چون الیس ریشه ی افکار خود را  
ورد. سرمنشأ آی خود را انقالبی و رادیکال به حساب میی درمان به عمل آورده است، نظریهشینیان در زمینهاش داده است و از حیث کاربردهایی که از افکار پینظریه 

یا  شی ابه وسیله هاانسان گردد. اپیکتتوس، معتقد بود که برمی  ۴3، اپیکتتوس ۴2، سیسرو۴1ی رواقی، به خصوص زنو خی از فالسفه ی الیس به افکار بریهفلسفی نظر
و   ۴5راسل  ، برتراند۴۴یر اسپینوزا . سپس پیروان رواقیون و چند فیلسوف دیگر نظکندمی کنند. آنها را برآشفته شوند، بلکه نگرشی که نسبت به امور پیدا میبرآشفته نمی 

 ، اصول این افکار را در معرض توجه دنیای جدید غرب قرار دادند. ۴۶شکسپیر
اند. اول آنکه، به نظر آنها، عواطف انسان  ی رواقیون تأکید کردهاصلی از فلسفه یهای باستانی تائو و بودا نیز بر دو نکته ی مذاهب، چند تن از متفکران آییندر حیطه

ی اثری که درباره  است و دوم آنکه درمانگر برای تغییر و کنترل احساسات مراجع باید عقاید فرد را دگرگون کند. زیگموند فروید و بروئر نیز در اولین ۴۷ی فکر زاده  اساًاس
ان آلفرد آدلر را نام  توگاه فلسفی تجانس فکری دارند، می درمانگران جدید، که با الیس از دیداز میان روان  اند.اند، به این پدیده اشاره کردههیستری به جای گذاشته 

)مبدع خواب  ۴۹ی تکلیف دادن(، برنهایم، سالتر)مبتکر شیوه ۴۸رتزبرگتوان از پیشگامانی نظیر هبرد، می برد. در زمینه روش مستقیم و فعالی که الیس به کار می
ی مستقیم و فعال د. همچنین، عقیده الیس با عده زیادی از درمانگرانی که به شیوه در درمان( نام بر ورنده شیوه ترغیبیآپدید) 51و دجرین 5۰مصنوعی و تلقین(، دو بوآ 

 کنند هماهنگی و همخوانی دارد. عمل می
ی فعال شیوه یکی خود به ابداع  ی تجارب کلینساله او در ر  های روانکاوی سنتی و غیرفعال، تدریجاًای از شیوه با توجه به افکار این متقدمان و عدم رضایت الیس از پاره

عاطفی نامید. در این روش درمان، منطق و استدالل تا حد امکان   -درمانی عقالنیدرمانی عقالنی و سپس روان ی روان و مستقیمی دست زد که آن را، در آغاز، شیوه 
نی اوست. در نتیجه، او برای درمان مستقیم حداکثر استفاده را  کار غیر عقالی افزاییده ر فردهای هها و اضطراب شود و الیس معتقد است که ناراحتیبه کار بسته می 

 تر را جایگزین افکار غیرعقالنی کرد و مراجع را از شر آنها نجات داد. تر و عقالنی به عمل آورد، تا بتوان افکار منطقی 

   ی الیسمفاهیم بنیادی نظریه  •

   ی شخصیتالف( نظریه 

 دهد. ی شخصیت ارائه مینگرد و در هر یک از این سه بعد، نظرات خاصی درباره، اجتماعی و روان شناختی به شخصیت می کژیاز سه دیدگاه فیزیولوالیس 

است درجهت  انسان ذاتا تمایالت بیولوژیکی نیرومندی برای تفکر و عمل به شیوه خاص دارد که این شیوه ممکن  الیس معتقد است . مبنای فیزیولوژیکی:۱

یابد. او انسان را از نظر بیولوژیکی، عمدتاً موجودی که فرد در آن رشد می  است. جهت تفکر و عمل فرد را تابع محیط خانواده و فرهنگی  رمنطقی قرار گیردمنطقی و غی
 .  طقی و غیرعقالنی دارددارد و آمادگی ذاتی شدیدی برای تفکر غیر منداند که در جهت تخریب نفس و ارتکاب امور بد گام برمی می

بداند، توسل به نظرات    هامهارتی  ی الیس دیگر تمایالت ذاتی و نامطلوب هر انسانی احساس نیاز مفرط است به اینکه خود را برتر از دیگران و صاحب همه به عقیده
و تمایل عمیق  کندمیمواردی که ضعیف عمل  ن، محکوم کردن خود دراحمقانه و بد بنیاد، پرداختن به تفکر آرزومندانه، توقع خوبی و خوش رفتاری مداوم از دیگرا

 
41 Zeno  
42 Cicero 
43 Epictetus 
44 Spinoza 
45 B. Russell 
46 Shakespeare 
47 ideogenic 
48 Herzberg 
49 Salter 
50 Dubois 
51 Dejerine 



   55 ی درمانهای مشاوره و رواننظریه                                                    شناس ی روانو ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - انـهـیـک   

 

رسد، خود، دیگران و دنیای خارج را مورد مذمت  نالیس، اگر انسان به این تمایالت طبیعی و در عین حال غیر سالم خود    به زودرنجی و برآشفتگی عاطفی است. از نظر
 دهد. و نکوهش قرار می 

اجتماع برای او الزم است. او معتقد است که انسان باید در اجتماع مطابق  در اجتماعی است و زندگی  ذیرد که انسان موجودیپالیس می  . مبنای اجتماعی:۲

 جویی تأکید نکند. انتظارات خود و دیگران رفتار کند و بیش از حد خودمدار و خودبین نباشد، و زیاد بر سبقت 
نظر او، این که دیگران نسبت به ما  به داند. نوع میی اجتماعی و ارتباط با همقه دلر آن را عالمند باشد که آی بهرهی او انسان باید تا حدی از آن خصوصیتبه عقیده 

سالمت  ی الیس، بلوغ عاطفی و  نظرات خوبی داشته باشند مطلوب است، اما نباید ما هستی و وجود خود را در گرو نگرش مثبت دیگران نسبت به خود بدانیم. به عقیده
 .اهمیت افراطی دادن به داشتن روابط متقابل مناسب از جانب فردلوب است میان اهمیت دادن و روانی ایجاد تعادل مط

نظر بیولوژیکی تمایل شدیدی   ی الیس، گرچه انسان از . به عقیده تی شخصیت تنها از دو بعد فیزیولوژیکی و اجتماعی کافی نیسمطالعه  مبنای روان شناختی:  .۳

دیدگاه   ، اماکندمیهای رفتاری اوست و آنها را تقویت  ای از نابسامانیکه سبب پاره  کندمیزندگی    دارد و گرچه او در اجتماعی  مضطرب کردن خود و تخریب نفسبه  
 . کندمی روان شناختی شخصیت چگونگی رشد آن را مشخص 

پذیرد که انسان تمایلی به عشق و محبت، توجه  عقیده است. او میی تمایالت انسان هم ر زمینهبا مزلو د تربیش آن قبول ندارد و  کالیس غریزه را به مفهوم کالسی
افتد، او  برای فرد اتفاق می 52(aای )ی فعال کنندهجوید. بنابراین، وقتی حادثهتوجهی، و ناکامی دوری میرزوها دارد و از مورد تنفر قرار گرفتن، بی آو مراقبت و تشفی  

و دیگری افکار، عقاید،   53(rb( داشته باشد: یکی افکار، عقاید و باورهای منطقی و عقالنی )aاشت متفاوت و متضاد از )براساس تمایالت ذاتی خود ممکن است دو برد
دست خواهد یافت و شخصیت   55(rcعقالنی و منطقی باشد، به عواقب منطقی ). در حالتی که فرد با تابع افکار و عقاید  5۴(ibو برداشتهای غیرعقالنی و غیر منطقی )

مواجه خواهد شد، که در این  5۶(icد تابع و دستخوش افکار و عقاید غیر منطقی و غیرعقالنی قرار گیرد، با عواقب غیر منطقی )ی خواهد داشت. در حالتی که فرسالم
و او احساس اضطراب و تشویش  افتد ی نامطبوعی برای فرد اتفاق می رد. در واقع، وقتی که حادثهدامیناسالحالت او فردی است مضطرب و غیرعادی، که شخصیت 

همان افکار   گیرد که مسلماًدر پیش می  و یکی از آنها را  کندمی )یعنی نظام باورها( خود را به دو چیز کامالً متفاوت و متضاد متقاعد  b ی، تقریباً در نقطه کندمی
 توان در این نمودار نشان داد:(، مطالبی را که گفتیم میicنی اوست )غیرعقال 

    → rb → rc ی یا شخصیت سالمروان سالمت

  → ib → ic اختالل شخصیت

های روانی خود هستند. انسان با استعداد و آمادگی مشخص  تا حد زیادی خود موجد اختالالت و ناراحتی   هاانسان ی شخصیت،  ی الیس دربارهبه طور خالصه، در نظریه 
. در عین حال، انسان این توانایی قابل کندمیهای اجتماعی این آمادگی را تقویت ی و شرطی شدن شود و تحت تأثیر عوامل فرهنگبرای مضطرب شدن متولد می

 تفکر و اندیشه، از آشفتگی و اضطراب خود جلوگیری کند.  ککم مالحظه را هم دارد که، به

 ب( ماهیت انسان

انسان موجودی عقالنی و منطقی و در عین حال غیر منطقی و غیرعقالنی است.  دهد: ی ماهیت انسان ارائه میعاطفی فرضیات معینی را در زمینه - مکتب عقالنی
شود که  ای حاصل میی غیر منطقی اولیههایادگیریه تفکر و رفتارش عقالنی باشد، موجودی کارآمد، خوشحال و توانا خواهد بود. ثانیاً، تفکر غیرعقالنی از کمیهنگا

شود. انسان حیوانی ناطق است و تفکر  معه نیز کسب می را دارد؛ این طرز تفکر، به طور خاص، از والدین و فرهنگ جا انسان از نظر بیولوژیکی آمادگی پذیرش آن 
ر  ی او در فکر کردن است، و به خصوص، توانایی او در تفک لعادهادهد. از خصوصیات اصلی انسان توانایی فوق ا استفاده از زبان رخ می بمعموالً از طریق کاربرد عالیم، 

ی تواند همان طور که مایهمی ترین خصوصیات اوست. انسان از طریق تفکر صحیح و منطقیانسانی نظیرترین وی فکر کردنش، که احتماال از بیی نحوهدرباره
پیروان مکتب اصالت وجود دارد. او با   ی ماهیت انسان نظری بسیار مشابه با نظرکند. الیس در زمینهرها  های خویش تیزشود، خود را از شر ناراحتیاضطراب خود می

 عقیده است.  تواند خود را تعریف و توجیه کند همآزاد است و می آنها در اینکه انسان 
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تواند  شدید می ی فعالیت ید کامالً در زمان حال زندگی کند؛ انسان در سایه ی فردی هر انسانی باالترین ارزش و اهمیت را در زندگی او دارد، انسان بابه نظر او تجربه 
ها ی این توانایی د به طور خالقی زندگی کند. انسان موجودی انتخابگر است و باالخره اینکه انسان باید با همهی خوخود را ارتقا بخشد و با نیروهای بالقوه

 .هایی را هم در زندگیش بپذیردمحدودیت
و به   کندمیی آنها فکر بلکه به طور همزمان درباره کندمی  کی بیرونی را درهامحرکنه تنها  داند، بدین معنی کهدهنده و خالق می انسان را موجودی پاسخ  الیس

ی یادگیری . در واقع، الیس نظریهکندمی ی خور تلقپذیر، تأثیرپذیر و فریب پذیر، آسیبرا موجوداتی تلقین هاانسان زند. الیس سازی و تعبیر و تفسیر دست میمفهوم
دهد و او را  . الیس فرد را در مرکز عالم قرار میکندمی( فکر S-O-Rی یادگیری )براساس نظریه  تربیش ی انسان،  داند و دربارهرا مردود می  (S-Rو پاسخ ) رکمح

 داند. مسئول اعمال و احساسات خویش می
شروط بر آنکه در دام تفکر غیر عقالنی خود گرفتار نشوند؛ چرا که  د، مورزنعشق می ی دیگر یار و یاورند و بدانهاهاانسانطبیعتاً برای  هاانسان الیس معتقد است که 

 . کندمی ی اجتماعی او را مختل عالقه یابد و شود و سرانجام، به تنفر از دیگران خاتمه می این نوع تفکر به تنفر از خویش و رفتار مخرب نفس منجر می 

 ج( مفهوم اضطراب و بیماری روانی
پیشگیرانه دارد و شامل این عقیده و آگاهی ذهنی است که اوال   ش و یا حمالت به درون افکنده شده. ترس حالتیل کردن عقیده و یا نگرترس عبارت است از دنبا
قادر از خود محافظت کرد. ترس ممکن است طبیعی و عملی باشد و فرد را  کست که در مقابل آن چیز خطرناوجود دارد، و ثانیاً، بهتر ا  کچیزی یا شخصی خطرنا

  ی سوم آن است که، چون فرد ذاتاً شود. این عقیده ی سومی هم می با ترس تفاوت دارد و شامل عقیده کند که با موقعیت برخورد مناسبی داشته باشد. اضطراب کامالً
 کاری انجام دهد.  ودتیجتاً برای نجات خبخشی مواجه شود و نکنند به نحو رضایتتواند با خطراتی که تهدیدش می، نمی کندمی ارزشی و بی کفایتی احساس بی

اطفی نیز به قوت  داند. تا زمانی که تفکر غیر عقالنی ادامه دارد، اختالالت عی طرز تفکر غیر منطقی و غیرعقالنی می الیس اضطراب و اختالالت عاطفی را نتیجه 
 بخشد. کردن آنها برای خود تداوم می خود باقی خواهند بود. انسان اختالالت و رفتار غیر منطقیش را از طریق بازگو 

مشکالت عاطفی  شوند؛ تمام شود، بلکه دیدگاه و تصوری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطرابش می ی اشیای خارجی مضطرب و برآشفته نمیانسان به وسیله 
 ند.گیرد که از نظر تجربی معتبر نیستنها سرچشمه میآمی افراد از تفکرات جادویی و موهو

ی افراد دیگر جامعه او را دوست بدارند و تعظیم و تکریمش کنند. این تصور غیرعقالنی است، زیرا چنین هدفی . اعتقاد فرد به اینکه الزم و ضروری است که همه 1
 نفس خویش خواهد بود.  ناامن و مضطرب و ناقض    تربیش خود رهبر و  ترکمی باشد هاخواست است و اگر فردی به دنبال چنین  غیر قابل دسترسی

پذیر نیست و تالش وسواسی در راه کسب آن، است. این تصور نیز امکان  ی احساس ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت، کمال و فعالیت شدید. اعتقاد به اینکه الزمه2
ای منافع دهد. فرد عقالنی کار را برای کار دوست دارد، نه بر و در زندگی احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست می  کندمی رد را به اضطراب و بیماری روانی مبتال ف

 آن.  

غیرعقالنی است. در حقیقت، سرزنش و تنبیه موجب    . اعتقاد فرد به اینکه گروهی از مردم بد، شرور و بد ذات هستند و باید به شدت تنبیه و مذمت شوند. این عقیده3
کوشد. اگر دیگران  . اگر دیگران او راسرزنش کنند، در بهبود رفتارش میکندمی سرزنش ن قالنی خود و دیگران را شود. فرد عو رفتار بدتر می تربیش اختالل عاطفی 

دارد. اگر فردی خودش مرتکب اشتباهی شود، به آن اقرار  ی اعمال نادرست بازمیا را از ادامه علل آن دارد و اگر بتواند، آنه  ککار نادرستی انجام دهند، سعی در در 
 انگارد. ارزشی خود نمی پذیرد، ولی هیچگاه آن را مسبب بدبختی و احساس بی و آن را می  دکنمی

آمیز خواهد بود. این طرز تفکر غلطی است،  آید و فاجعهی و بیچارگی به بار میخواهد، نهایت ناراحت. اعتقاد فرد به اینکه اگر وقایع و حوادث آن طور نباشند که او می۴
دلیلی وجود ندارد که وقایع و حوادث باید متفاوت   منطقی است، چرا که اوالًاسی طبیعی است ولی حزن و اندوه شدید و طوالنی یک موضوع غیر  زیرا ناکام شدن احس

، اگر یافتن هر نوع ثالثاً. کندمی شود، بلکه اغلب اوقات آن را بدتر نیز ، حزن و اندوه شدید نه تنها موجب تغییر موقعیت نمی یاًهستند. ثان با آن چیزی باشند که طبیعتاً
عبیر و تفسیر خواهد و درصدد است ت، اگر فرد موقعیت را آنطوری که می ای در موقعیت موجود غیر ممکن است، تنها راه چاره آن است که آن را بپذیریم. رابعاًارهچ

 .  دنکند، محرومیت به اختالالت عاطفی منجر نخواهد ش

وامل بیرونی به وجود آمده است. انسان توانایی کنترل غم و اندوه و اختالالت عاطفی خود را ندارد و ی عو عدم خشنودی او به وسیله . اعتقاد فرد به اینکه بدبختی5
الً ماهیت است. در حقیقت، فشارها و حوادث خارجی، در عین حال که ممکن است از نظر جسمانی ناراحت کننده باشند، معمو کیا اینکه تواناییش در این زمینه اند

 هایی در قبال آنها بروز دهد. العملآنها قرار گیرد و عکس  توانند موجب ناراحتی و آزار فرد شوند، مگر آنکه فرد خودش بخواهد تحت تأثیرروانی دارند و نمی
تا امکان به وقوع پیوستن آنها را به تأخیر بیندازد. این    شوند و فرد همواره باید کوشا باشدآور موجب نهایت نگرانی میو ترس   ک. اعتقاد فرد به اینکه چیزهای خطرنا ۶

ی منطقی با آن  گر اتفاقی بیفتد، مانع از مقابلهشود. اآور میو ترس  کخطرنا ثتصور غیرعقالنی است، زیرا ناراحتی و اضطراب زیاد، مانع ارزشیابی عینی حواد یک
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بینی جلوگیری کرد. موجب غیرقابل پیش ثتوان از وقوع حوادیابد. در اغلب موارد نمی حد افزایش می. امکان وقوع آن بیش از کندمی کشود. به ظهور خطر کممی
 و وقایع خواهد شد.  ثبدتر شدن حواد

رعقالنی است،  تر از مواجه شدن با آنهاست. این تفکر غیی شخص برای فرد آسان هامسئولیتدوری از بعضی از مشکالت زندگی و . اعتقاد فرد به اینکه اجتناب و ۷
شود.  انجامد و باعث کاهش اعتماد به خود می های بعدی میتر از انجام آن است و به مشکالت و نارضایتیتر و دردناککار، سختزیرا دوری و اجتناب از یک 

 یک زندگی شاد نیست.   نین، یک زندگی راحت الزاماًهمچ
تر دیگری تکیه کند. در عین حال که ما تا حدودی بر دیگران متکی هستیم، دلیلی برای افزایش  انسان قوی . اعتقاد فرد به اینکه باید متکی به دیگران باشد و بر۸

انجامد. وابستگی موجب وابستگی شدیدتر، قصور در یادگیری و ناامنی  ل، فردیت و تجلی نفس می وابستگی وجود ندارد؛ زیرا وابستگی شدید به فقدان یا کاهش استقال
 شود.  خاطر می

توان  ی مطلق رفتار کنونی هستند و اثر گذشته را در تعیین رفتار کنونی به هیچ وجه نمیی زندگی تعیین کننده. اعتقاد فرد به اینکه تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه ۹
های رتی نداشته باشند و ممکن است راه حلین عقیده غیرعقالنی است، زیرا رفتارهای گذشته ممکن است در حال حاضر هیچ گونه کاربرد و ضروایده انگاشت. ناد

 های گذشته امری مشکل است، ولی غیرممکن نیست.  گذشته به هیچ وجه برای مشکالت کنونی مناسب نباشند. غلبه بر آموخته 
تصوری هم نادرست است، زیرا مشکل دیگران  اعتقاد فرد به اینکه انسان باید در مقابل مشکالت و اختالالت رفتاری دیگران کامالً برآشفته و محزون شود. چنین  .  1۰

. کندمی ما از مشکل است که ما را ناراحت  نگران آنها باشیم. حتی اگر مشکل آنها به ما نیز مربوط باشد، چگونگی برداشت  به ما ربطی ندارد و بنابراین، نباید شدیداً
 یم، این نگرانی توانایی کنترل کردن آنها را در ما کاهش خواهد داد.  اگر قدرت کنترل دیگران در ما وجود دارد و در عین حال نگران آنها هست

آمیز و فاجعه کدارد و اگر انسان بدان دست نیابد، بسیار وحشتنا. اعتقاد فرد به اینکه برای هر مشکلی همیشه یک راه حل درست و کامل، فقط یک راه حل وجود 11
حل کاملی وجود ندارد. ثانیاً، نتایجی که فرد از قصور در پیدا کردن چنین راه حلی تصور یل که اوال، هیچگاه چنین راهخواهد بود. این عقیده غیرعقالنی است، به این دل

خواهد   تری منجرهای ناقصگرایی به راه حل انجامد. ثالثاً، این نوع کمالن چنین راه حل مطلقی به اضطراب و ناراحتی می ، غیر واقعی است و تأکید بر پیدا کردکندمی
 د.  ش

های ت شاجوید، در نگرش و بردشود. وقتی که فرد به چنین عقایدی توسل میالیس معتقد است که توسل به این عقاید یازدهگانه به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می
. بنابراین، اگر فرد خود را از این قیدها برهاند، به  کندمی د بنوع امر خاصی مقید و پایقتأکید دارد و خود را بینهایت به و 5۹و وظیفه  5۸، الزام 5۷بر اجبار خویش شدیداً

 احتمال قوی در جهت سالمت نفس و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد.

 درمانیروان •

 الف( تعریف 
ا به افتد و فرد راتفاق می ای است کهه و یا واقعهثحاد a( است. در این رابطه c-b-aی )ب رابطهالعاطفی آلبرت الیس یک توجیه منطقی در ق -ی عقالنینظریه 

پردازان است. الیس معتقد است که نظریه   aیامد عاطفی و یا عکس العمل فرد در مواجهه با  پ cو    aی  نظام اعتقادی فرد است با توجه به حادثه  bانگیزد.  نحوی برمی 
واسطه شده   cو  aاند. در صورتی که به اعتقاد او، چیز دیگری باید میان ستهدان cرا علت به وجود آمدن  aاند و معطوف داشته  cو یا به  aدیگر توجه خود را یا به 

آورد. الیس بر این مبنا، شخصیت و چگونگی درمان  را به وجود می  cاست که    aد با توجه به  به وجود آید. او معتقد است که این چیز همان نظام اعتقادی فر  cباشد تا  
 . کندمی اختالالت روانی را توجیه 

عاطفی   -شود. درمان عقالنیو اصالح آن، به تغییر رفتار اقدام می bدرمانی فرایندی است که در آن، با تمرکز شدید بر نظام اعتقادی فرد یعنی ی او، روان قیده ع به
 دهدحمله قرار می ی جامع در درمان است که مشکل فرد را از سه دیدگاه شناختی، عاطفی و رفتاری مورد امعان نظر و آلبرت الیس یا شیوه
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   درمانی یا هدفب( انتظار از روان

رمانی آن است که تغییرات مطلوبی در نظام اعتقادی فرد به وجود آورد و متعاقب آن، فرد رفتارهای مطلوبی از خود بروز دهد و  دبه طور کلی، هدف و انتظار از روان 
نی  رود که فرد عقاید غیر منطقی و غیرعقالنی خود را رها کند و به سوی تفکر منطقی و عقالتظار می ی درمان انبه نحو مناسبی عاطفه به خرج دهد. پس از خاتمه 

 .روی آورد

 ج( فرایند درمان 

صرف وادار    های محکم و منطقی است. تمام تالش درمانگردرمانی فرایندی مبتنی بر اصالح تفکر غیر عقالنی و تغییر رفتار از راه ایجاد تفکر عقالنی و استداللروان 
 تری در زندگی به دست آوردتر و منطقی ی واقع بینانه بردارد و فلسفه د که از تفکر غیرعقالنی و متناقض با نفس خویش دست شوکردن مراجع به این مطلب می

( شده است. مراجع، طبق نظر  cناگوار عاطفی ) ( برایش اتفاق افتاده است و دچار پیامدهایaی نامطلوبی )ی درمان با فردی مواجه است که حادثهدرمانگر در جلسه
ی مراجع دارد،  ای خالف عقیده( غافل است. درمانگر، که عقیدهibی خود )ندهد و از افکار غیرعقالنسبت می  a ( خود را بهicالیس، به غلط حالت اختالل عاطفی )

و در  ۶1(eتر را جایگزین آنها کند )تر و منطقیو عقاید و افکار عقالنی  ۶۰(dنها مبارزه کند )کند تا عقاید غیرمنطقی خود را کنار بگذارد و با آ کبه او کم کندمیسعی 
 توان بر طبق نظر الیس در یک نمودار نشان داد.  مطالبی را که گفتیم می ( دست یابد.be( و رفتار مؤثرتر )ceنتیجه به شناخت بهتر )

ce
a ib ic d e

be
→ → → → 

تردید و سؤال قرار دهد و با آنها به مبارزه بپردازد تا اثرات این مبارزه در  های خود را مورد که عقاید و افکار و نگرش  کندمیمراجع را وادار  dی لذا، درمانگر در نقطه 
گرای خود را کاهش دهد.  طلق ی مستبدانه، جزمی و مکند تا فلسفه کی درمانگر همواره در این جهت است که به مراجع کمهاتالش شناخت و رفتار او متجلی شود. 

مستقیم به  و مرانه آمنشانه،  -آموزگار های فعال،دهد و به شیوهاختی، عاطفی و رفتاری مورد بحث و بررسی قرار می درمانگر مشکل را از سه بعد شن برای این کار
 .پردازدچاره جویی مشکل می

و نیز   دهد که چگونه و چرا به آن حالت درآمده است؛و به او نشان می  کندمی ر منطقی بودنش : در بعد شناختی، درمانگر مراجع را متوجه غی. درمان شناختی۱

هایی که ها و وظیفه الزامآموزد که به اجبارها، میدهد. همچنین، درمانگر به مراجع های او نشان میین عقاید غیر عقالنی را با اختالالت عاطفی و ناراحتی ی به رابط
ست، برای حل  ا میی علی تجربی منطقی علم، که همان شیوهو پذیرش واقعیت بپردازد، بداند که چگونه از شیوه به شناسایی  تربیش ببرد و  بدان معتقد است پی

 مشکالتش استفاده کند.

 فنون شناختی که درمانگر در اختیار دارد:تعدادی از 

  چالش  به را درمانجویان غیرمنطقی عقاید فعاالنه درمانگر که است این هیجانیعقالنی  یرفتاردرمان شناختی روش ترینرایج :عقاید نامعقول زیر سوال بردن 

 . بندند کار به  خودشان را طلبی چالش این چگونه  موزدآمی آنها به و طلبدمی

  بگردند و  مستبدانه عقاید دنبال کنند، به  تهیه خود مشکالت از  فهرستی رودمی  انتظار هیجانیعقالنی  رفتاردرمانی درمانجویان از : شناختی تکلیف  دادن انجام

 .  بطلبند چالش به را عقاید این

به دلیل ارزان   ویدئوی مربوط به درمانها و نوارهای کاست و ها، فیلمدرمانگر در جریان درمان برای باال بردن سطح شناخت بیمار از جزوات، کتابکتاب درمانی: 

 است از کتاب درمانی به عنوان ضمیمه ی درمان استفاده شود.  تربه . کندمیاستفاده  بودن و دسترسی گسترده

  به . شوند جایگزین ترجیحات با باید «حتماًها» و «بایدها»  که است معیوب های تفکرهای فرایندعلت  از  یکی مبهم بیان نحوه :خویش بیان نحوة دادن تغییر

 .  «. . . اگر بود خواهد کننده ناراحت»  ویند، بگ. . . « اگر بود خواهد وحشتناک مطمئناً» بگویند اینکه جای

تا عواطف خود را به طور عینی احساس کند و دست به   کندمی در بعد عاطفی، درمانگر به عناوین مختلف مراجع را تشویق و وادار  :)هیجانی( . درمان عاطفی۲

ناراحتی ی خود او و از راه زمزمه کردن عقاید نامطلوب با خود، که مسبب اصلی  ه شود که عواطفش به وسیلهای اساسی خود بزند. به مراجع نشان داده میتغییر ارزش
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ی پذیرش غلط و تأثیر آن در ارتباط فرد های متعددی مثل ایفای نقش )برای نشان دادن نحوه . برای این کار، درمانگر از شیوه است و نگرانی او هستند، به وجود آمده
آور مراجع(، پذیرش گویی )به منظور خط بطالن کشیدن بر عقاید اضطراب های مختلف(، شوخی و بذله ی پذیرش ارزشدادن نحوه با دیگران(، الگوسازی )برای نشان  

 . کندمیی مراجع توسط درمانگر(، نصیحت و ترغیب )برای امتناع ورزیدن از تفکرات ابلهانه( و غیره استفاده غیر شرطی )برای نشان دادن پذیرش صمیمانه

 ز فنون عاطفی یا هیجانی: دادی اشرح تع

 تجسم درمانجویان. است یافته ترتیب تازه های هیجانیالگو  کردن ایجاد برای که است عمیق ذهنی تمرین نوعی این فن : هیجانی یعقالن تصویرپردازی

 و  کنندمی تجسم را  ناگوار  واقعة  یک مثالً. کنندمی  رفتار و  کنند، فکر، احساس، رفتار و  فکر، احساس عملی زندگی  در  دارند دوست که صورتی  همان به  دقیقاً کنندمی
 . دهندمی تغییر سالم منفی  احساس به را ناسالم احساس

شوخی به  . کندمی  استفاده خیلی شوخی  اندازد، از می دردسر به  را  درمانجویان که آمیزی اغراق  تفکر  با کردن مبارزه برای  شخصاً  الیس  :شوخی از استفاده 

 بخندند، نه به خودشان، بلکه به شیوه ی تفکر محکوم به شکستشان.  دهدمیان یاد درمانجوی

  به  چیزی چه  که کند ثابت آنها به  تا کندمی  قطع را درمانجویان حرف  اغلب درمانگر . دارد وجود  رفتاری هم و هیجانی عنصر هم گزاری  نقش  در :گزاری نقش

 . کنند تبدیل های سالماحساس  به را خود های ناسالماحساس تا دهند انجام توانندمی کاری چه و شودمی آنها  ناراحتی موجب که گویندمی  خودشان

نیست،   آمیز فاجعه هستیم احمق  ما کند تصور کسی اگر  که  خودمان به گفتن  با توانیممی ما که  است معتقد  الیس : شرم احساس به  کردن های حمله تمرین 

 . نماییم پرهیز یمنک شرمندگی  احساس اینکه از سرسختانه 

  برای  خاصی شیوه به  را  واقعیت چون  که شوند متوجه کندمی کمک درمانجویان به حال عین در و  است پخته مسئولیت و خودپذیری دادن  افزایش تمرین این هدف
 . نمایندمی  برداشت کننده شرمنده  را کنند، آنمی توصیف خود

 بپرسند، یا را ای احمقانه سوال سخنرانی یک بخوانند، در آواز بلند صدای بپوشند، با «برق و پرزرق»های لباس توجه جلب برای درمانجویان دارد مثال، امکان برای
 .  کنند درخواست را دستی چپ  فرانسة خواربارفروشی، آچار مغازة در

 دهند، متوقف انجام دارند دوست که را کاری شوند باعث  دیگران  الیاحتم تأیید عدم یا هاواکنش  که دهند اجازه ندارند دلیلی که  گیرندمی  یاد سرانجام درمانجویان
 . کنند

زند تا مراجع رفتاری متفاوت با رفتار غیرعادی خود بروز دهد و بدین وسیله در رفتار او تغییری  به اعمالی دست می  : در این بعد، درمانگر مستقیماً. درمان رفتاری۳

آور، ی ناخوشایند و اضطراب هاموقعیت های رفتار درمانی نظیر تعیین تکلیف، خطر کردن، تصور کردن خویش در  ای روش ارهپ  حاصل شود. برای رسیدن به این منظور از 
 شود.  و غیره استفاده می کطی کردن فعال و کالسیشر

رمانگر به  درمانگر، به مثابه یک انسان، مطلوب است و دی اول، پذیرش مراجع توسط ای دارد. در درجهدر فرایند درمان، درمانگر نقش بسیار فعال و آموزگارمنشانه
. درمانگر به هیچ عنوان وقت زیادی را صرف گوش دادن  کندمی ب مراجع همدردی و همدلی دهد. اما به ندرت با احساسات برآشفته و مضطرمی  سخنان او گوش فرا 

ممکن است در   .کندمینهفته در پشت این احساسات را تعبیر و تفسیر یع و صریح عقاید ؛ بلکه به طور سرکندمی مداوم به احساسات و تفکرات غیر منطقی مراجع ن
 گیرد، آگاه شود.اده کند تا مراجع بتواند از افکار منطقی و رفتار نامعقولی که از آن افکار منشأ میجلسه اول درمانگر از روش مواجهه استف

، قبل از اینکه مراجع به علت اختالل رفتار خود پی ببرد، درمانگر نوع تشخیص  از مراجع جلوتر باشد. برای مثالکوشد تا در جریان درمان یک گام  درمانگر همواره می 
. کندمی ی درمان ارزیابی کامل مراجع را از مطالب آموخته شده در جلسه ک. درمانگر همواره درکندمی ی تفکر غیر منطقی است، به او گوشزد همان شیوه را، که  خود

شود و  در پشت آنها برمال می های نهفتهشود و فلسفهدهد، اما به سرعت تجزیه و تحلیل میل متقابل، گرچه به طور خودکار در جریان درمان رخ میو انتقا انتقال
 درمانگر به هیچ وجه پذیرای حالت انتقال نیست. 

 : دست یابدتا به سه نوع بصیرت عمده  کندمی کی بصیرت، درمانگر به مراجع کمدر زمینه
گذارد. دوم حال هم تداوم دارد و در رفتار او اثر میگذشته سابقه داشته است، ولی علت دارد که در زمان  اول انکه متوجه شود که این رفتار غیر عادی او، گرچه در

ا زمزمه کردن افکار غیر عقالنی و غیر منطقی با  آنکه مراجع این بصیرت را حاصل کند که خود او در تداوم بخشیدن به مشکلش نقش اصلی را بر عهده دارد و ب
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تواند  یرت نوع سوم آن است که مراجع به صراحت اعتراف کند که تنها کسی که میو باالخره، بص کندمی کخودش و انجام اعمال مخرب نفس به بقای مشکل کم
تواند بر مشکل یا مشکالت  ای را در پیش گیرد تا باید در این زمینه نقش فعال و سازندههای او را تخفیف دهد و یا از بین ببرد فقط خود اوست؛ لذا، بناراحتی و اضطراب 

 .خود غلبه کند
ی درمانگر به مراجع مهم است، ولی توجه درمانگر  ی گرم عاطفی و عالقهی کار بسیار مستقیم و فعال است. گرچه رابطه روابط میان مراجع و درمانگر صمیمانه و شیوه

شرط الزم و کافی برای تغییر شگرف   ی گرم و عمیق میان درمانگر و مراجع ی برخوردار است و رابطه تربیش ی برخورد با آن از اهمیت ع و نحوه به مشکل مراج
 .آیدشخصیت به حساب نمی

ا پنجاه جلسه برای درمان  ع معموالً به تعداد پنج ت. در درمان انفرادی، مراجکندمی های فردی و گروهی درمان استفاده یوهشمیعاطفی تقریباً از تما - درمانگر عقالنی
 a-b-cی گروهی درمان، عالوه بر آنکه درمانگر از طرح گیرد. در شیوه الیس انجام می  a-b-cی جه به نظریه . در این جلسات، درمان کامالً با توکندمی مراجعه 
 .دیگر نقش درمانگر را ایفا کننددر قالب همین نظریه به تفکر و عمل بپردازند و برای یک، هر یک از افراد گروه فرصت دارند که نسبت به یکدیگر کندمیتبعیت 

ی الیس، درمان  نداشته باشد، در این صورت، به عقیده طوالنیه درمانجو ظرف مدت کوتاهی از درمان نتایجی بگیرد و فرصت کافی برای درمان اگر قرار شد ک
ی است. این شیوه ثر و مفید ی خانوادگی نیز بسیار مؤی مشاورهعاطفی در زمینه  -نی سریعتر و مؤثرتر است. درمان عقالنیهای درماعاطفی از سایر شیوه  -عقالنی

ود  برند؛ همین طور در مورد افرادی که شدیداً در خحالت خوشحالی مفرط به سر می یک ی بسیار دارند، یا افرادی که دردرمان، در مورد کسانی که با واقعیت فاصله
 دهد. نمی ید دارند به خوبی نتیجه  فرو رفته هستند، یا افراد کم سن و سال و یا کسانی که عقب ماندگی ذهنی شد

عاطفی ممکن است در موارد   -ی غیر عادی در افراد نرمال، بسیار سودمند است. درمانگر عقالنیهاحالتعاطفی، به دلیل پیشگیری از بروز  -ی درمان عقالنیشیوه
 شود. توصیه نمی  هاآزمون ی روانی استفاده کند. با وجود این، افراط در استفاده از هاآزمونز انواع مختلف ابزارهای به اصطالح تشخیصی و ضروری ا
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   طبقه بندی شده فصل چهارم سواالت

 

)سراسری   ز کدام روش باید استفاده کند؟آور مراجع، اعاطفی، برای خط بطالن کشیدن بر افکار و عقاید اضطراب  -درمانگر عقلی -۱

79) 
 ( نصیحت و ترغیب ۴ گویی( شوخی و بذله 3 ( ایفای نقش 2 الگوسازی( 1

دارد: »شکست خورده است، کسی او را دوست ندارد و کاری از او ساخته نیست«، از چه روشی برای حل مشکل مراجعی که اظهار می  -۲

 (79)سراسری  توان استفاده نمود؟می
 ( حل مسئله یا مشکل۴ محوری -مراجع (3 ( تغییر رفتار2 عاطفی   -عقلی( 1

 ( 80)سراسری  کنند؟عقالنی معموالً از کدام روش استفاده می -در نخستین جلسه مشاوره، درمانگران عاطفی -۳
 ( گوش دادن فعال۴ ( تحلیل احساسات3 ( رهنمود دادن2 ( مواجهه1

 ( 80)سراسری  دادن و تکرار تأکید دارد؟اد سازی، پیشنه و روان درمانی، بر قانع کدام یک از مکاتب درمانی مشاوره  -4
 عاطفی -( عقالنی۴ ( واقعیت درمانی3 ( گشتالت درمانی2 ( رفتار درمانی1

 (80)سراسری  ؟کندمیآور مراجع از کدام شیوه استفاده عاطفی الیس، برای مبارزه با عقاید اضطراب  -مشاور پیرو نظریه عقلی -5
 ( نصیحت و ترغیب ۴ نقش ( ایفای 3 ( الگوسازی2 ( شوخی و بذله 1

 (8۱)سراسری  عاطفی، انسان از نظر بیولوژیکی چگونه موجودی است؟ -از دیدگاه نظریه عقلی -6
 زیستی است. -( دارای نیازهای روانی2  ( یک ارگانیسم هماهنگ و پویاست.1
 دارد.میم بر خریب نفس گا( در جهت ت۴  واقع بین است. -اجتماعی -( منطقی3

 (8۱)سراسری  افراد درونگرا، استفاده از کدام رویکرد مؤثرتر است؟در درمان  -7
 محوری-( مراجع۴ ( تحلیل تبادلی3 هیجانی -( منطقی2 ( رفتاری1

توان از کدام روش می  تواند زندگی کند و نباید شکست بخورد،بدون وابستگی به دیگران نمی   کندمیبرای حل مشکل مراجعی که فکر    -8

 (8۱)سراسری  استفاده کرد؟
 رفتاری-(منطقی عاطفی۴ ( مراجع محوری3 ( تحلیل رفتار متقابل2 ( گشتالت1

 ( 8۱)آزاد  درمانگر در فرایند درمان از دیدگاه الیس: -9
 .دهد.ی راجع آموزش مای را به مش علمی تازه( نقش فعال دارد و نگر2 .کندمی ( نقش غیر فعال دارد و مراجع را در جهت منطقی فکرکردن هدایت 1
 .کندمی ( در مقابل تفکرات نامعقول مراجع سخت ایستادگی ن۴ .کندمی( با احساس اضطراب و برآشفتگی مراجع سخت ایستادگی ن3

 ؟کندمیو را با واقعیت مواجه  سازد و اها و اجبارهایش مطلع میای زیر، مشاور مراجع را از بایدها، الزامدر کدام یک از فنون مشاوره  -۱0

 ( 8۲)سراسری 
 هیجانی -(عقلی۴ محوری -( مراجع3 ( گشتالت درمانی2 ( واقعیت درمانی1

 ( 8۲)سراسری  شود؟کدام یک از موارد زیر ایدئولوژی جبری محسوب می  -۱۱
 کنم.می خود ایجاد ناراحتی ( من با تکرار اعمال و رفتار برای 2 م. ان( من باید خود را کامالً الیق به دیگران بشناس1
 کنم.( من با تکرار اعمال و رفتار دیگران برای خود ایجاد ناراحتی می ۴ خواهم خود را کامالً الیق به دیگران بشناسانم. ( من نمی3

 (8۲)آزاد  ؟کندمیشناختی چه عاطفی در بعد   -درمانگر در درمان عقالنی -۱۲
 .کندمیود های خ( مراجع را تشویق به تغییر ارزش 1
 .کندمی ی ناخوشایند برای مراجع استفاده هاموقعیت( از تعیین تکلیف برای تصور کردن خود در 2
 .کندمی ی ناخوشایند برای مراجع استفاده هاموقعیت( رابطه بین عقاید برای تصور کردن خود در 3
 .کندمیگویی و نصیحت کردن استفاده ( از بذله ۴



ــــ -کـیـهـان                   درمانیهای مشاوره و روان نظریه                                                   شناس ی دکتری و ارشد روان  1رتبه یــکـــــ  62 
 

 

 (8۲)آزاد   بک چیست؟ ناخت درمانیهدف درمان در شیوه ش -۱۳
 ( اصالح افکار تحریف شده مراجع ۴ شناسی مراجع ( کمک به خود3 ( تصحیح روابط مراجع با دیگران 2 ( تصحیح افکار غیرمنطقی مراجع 1

 (8۳)سراسری  های فکری است؟ها و تحریف هدف کدامین شیوه درمانی زیر حذف سوگیری  -۱4
 عاطفی  -( درمان عقلی۴ محوری  -( درمان شخص3 درمانیت ( شناخ2 فردی شناسیروان ( 1

 (8۳)آزاد  ؟کندمیعاطفی، درمانگر چگونه عمل   -در درمان به شیوه عقلی -۱5
 . استمی پردازد و رفتارش با مراجع بسیار رسگاه به اظهارنظر شخصی نمی ( هیچ1

 سازد.ر نمیداوا( هرگز مراجع را به انجام رفتاری متفاوت یا رفتار غیرعادی خود 2
 به مراجع بیاموزد که منطقی بودن همیشه نتیجه دلخواه را در پی نخواهد داشت.  کندمی ( سعی 3
 ای به مراجع بیاموزد.کوشد تا فلسفه و نگرش علمی تازه( همچون معلمی فعاالنه می۴

 ( 8۳)آزاد  رد زیر است؟مون در مبحث خطاهای شناختی، هر حادثه منفی را شکستی همیشگی پنداشتن مفهوم کدامی -۱6
 ( فیلتر ذهنی۴ چ( تفکر همه یا هی3 آمیز( تعمیم مبالغه2 زدهگیری شتاب( نتیجه 1

 (84)سراسری  در مبحث خطاهای شناختی، هر حادثه منفی را شکستی همیشگی پنداشتن مفهوم کدام مورد است؟ -۱7
 یاوله دو مق( تفکر ۴  ( تعمیم افراطی3 سازی( شخصی2 ( فیلتر ذهنی1

 (84)سراسری  اند؟از نظر الیس افکار غیر منطقی چگونه  -۱8
 ( یادگرفتنی۴ ( انتخابی 3 ( ارادی2 ( فطری1

 ( 84)سراسری  الیس در مورد ماهیت انسان به کدام مورد زیر اعتقاد دارد؟ -۱9
 ( آدمی غالباً دارای عقاید غیرمنطقی است. 2  ( آدمی عقالنی و منطقی است. 1
 ( آدمی هم منطقی و هم غیرمنطقی است. ۴  یرمنطقی است.قالنی و غآدمی غیرع( 3

 (84)آزاد عاطفی نتیجه غیرعقالنی و غیرمنطقی کدام است؟ -ی عقالنیاز دیدگاه مشاوره  -۲0
 بیچارگی ( ناراحتی و احساس ۴ ارزشی ( بدبختی و احساس بی 3 ( ترس و اختالالت عاطفی 2 ی ( اضطراب و اختالالت عاطف1

 (84)آزاد عاطفی الیس درست است؟ -ارهای زیر در مورد رویکرد عقالنیک از نمودکدامی -۲۱

1 )
ci

a ib ic d e
bi

→ → → → 2 )
ce

a ib ic e
cf

→ → → 

3 )
ce

a ib ic d e
be

→ → → → ۴ )
ce

a ib ic d
be

→ → → 

 (85سراسری) انسان چگونه موجودی است؟عاطفی،  -به نظر الیس در مشاوره عقلی -۲۲
 خورناپذیر، خالق، فریب( انتخابگر، آسیب 2  پذیر، با احساس، تأثیرناپذیر، مقاوم( تلقین1
 گرا، مقاوم، با احساس، تأثیرپذیر( کمال۴ خورپذیر، فریبپذیر، تأثیرپذیر، آسیب ( تلقین3

 (85)آزاد عاطفی و رفتار درمانی است؟ -های مشترک درمان عقلیکدام یک از شیوه  -۲۳
 ( نصیحت کردن و تقویت ۴ ( الگوسازی و ایفای نقش 3 ( تعبیر و تفسیر و تعیین تکلیف 2 گویی و پذیرش غیرشرطی ( شوخی و بذله 1

 (85)آزاد در نظریه الیس، کدام مورد باالترین ارزش و اهمیت را در زندگی دارد؟ -۲4
 ی( تجربه فرد۴ ( عوامل خانوادگی 3 ( عوامل فرهنگی 2 ( تجربه گروهی 1

 (85)آزاد دارد؟ تربیش درمانی الیس، با کدام نظریه زیر شباهت نظریه مشاوره و روان -۲5
 ( یادگیری اجتماعی۴ ( روان پویایی3 ( رفتارگرایی2 گرایی( هستی1

 ( 86)سراسری شود؟اگر پردازش اطالعات نادرست باشد و یا غیر مؤثر منجر به چه می -۲6
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 د تفکر ثانویه ( فرآین۴  ( تفکر دو پهلو3 اختی ( تحریف شن2 ( استنباط اختیاری1

 (86)سراسری ؟کندمیآور مراجع از کدام روش استفاده سازی عقاید اضطراب عاطفی برای باطل  -درمانگر پیرو نظریه عقلی  -۲7
 ترغیب ( نصیحت و ۴ ( شوخی و بذله 3 ( الگوسازی2 ( ایفای نقش  1

 (86)آزاد ؟کندمیارزه با اضطراب مراجع از کدام شیوه استفاده عاطفی برای مب -مشاور پیرو نظریه عقالنی  -۲8
 ( نصیحت و ترغیب ۴ ( ایفای نقش 3 ( شوخی و بذله 2 ( الگوسازی1

 ( 88)سراسری ؟نیستعاطفی  -های درمانی در نظریه عقالنیکدام مورد جزء شیوه  -۲9
 ( پذیرش غیرشرطی ۴ ( صندلی داغ3 ایفای نقش ( 2 ( شوخی و بذله 1

  شود؟های مختلف به مراجع از کدام تکنیک استفاده میعاطفی الیس برای نشان دادن نحوه پذیرش ارزش -نیظریه عقالدر ن -۳0

 (88)آزاد
 ( ایفای نقش ۴ ( نصیحت و ترغیب 3 ( شوخی و بذله 2 ( الگوسازی1

 ( 89)سراسری گیرد؟صورت می شناختی چگونه درمان به شیوه بازسازی  -۳۱
 ( نگهداری یک دفتر روزشمار از رویداد افکار منطقی 2 اهشیار مربوط به مشکل ( برمال کردن محتوای ن1
 ها با باورهای منطقی( رد باورهای غیرمنطقی و جایگزینی آن ۴ ریزی احساسات( اجازه دادن به مراجع جهت برون 3

 ؟ کندمیدر جلسه درمان استفاده عاطفی درمانگر برای جلوگیری از تفکرات ابلهانه مراجع از کدام روش  -در نظریه عقالنی -۳۲

 ( 90)سراسری
 ( شوخی ۴ ( نصیحت و ترغیب 3 ( ایفای نقش 2 ( الگوسازی1

داند و افکار خود تخریبی دارد از  ل خود میو پدر و مادر و دیگران را عامل مشک  کندمی برای کمک به مراجعی که در گذشته زندگی  -۳۳

 (90)سراسری کنید؟ای استفاده میچه روش مشاوره
 ( منطقی، عاطفی، رفتاری۴ ( شخص مدار 3 ( شناخت درمانی2 ( معنا درمانی1

شناختی مشهورند،  یهاوارهکدام رویکرد شناخت درمانی، بر شناسایی و تغییر افکار منفی و باورهای ناسازگار که به عنوان طرح  -۳4

 (90)سراسری ورزد؟تأکید می 
 ( مایکبنام۴ ( بک3 ( الیس2 ( کلی1

 (9۱)سراسری مشخصاً برای درمان کدام اختالل تدوین شد؟ (DBT)نی دیالکتیکی ار درمارفت -۳5
 عملی -( اختالل وسواس فکری۴ ( افسردگی و اضطراب3 ( اختالل شخصیت مرزی2 ( اختالل شخصیت وسواسی 1

 (9۱)سراسری  های پیشنهادی کدام نظریه است؟از روش تربیشهای سقراطی پرسش  -۳6
 فردی آدلر شناسیروان ( ۴ شناختی بک(3 رفتاری -ی( شناخت2 ی برن ( تحلیل تبادل1

کسب کرده است، خود را احمق قلمداد   ۱8-۲0گرفته و در سایر دروس نمرات بین  ۱6دانشجویی که تنها در یک درس نمره  -۳7

 (9۱)سراسری شناختی است؟. او دچار چه نوع تحریف کندمی
 ( مشاهده گزینشی۴ نمایی( بزرگ3 سازی( فاجعه2 ( استنباط دلبخواهی1

 ( 9۲)سراسری  ای است؟ی مشاورهکدام نظریه گویی از فنون نصیحت -۳8
 ( واقعیت درمانی۴ عاطفی   -( عقالنی3 ( تحلیل ارتباط متقابل  2 محوری  -( مراجع1

 (9۳)سراسری   دارد؟می تخریبی وا - از دیدگاه الیس کدام بعد شخصیت انسان را به خود -۳9
 ( فیزیولوژیک۴ ( روانشناختی3 ( اجتماعی2 فی  عاط( 1

 ( 94)سراسری  نشانگر چیست؟ Eای درمان عقالنی هیجانی، الگوی مشاوره در  -40
 ( جدل با باورهای غیرمنطقی2  ( تغییر باورهای غیر منطقی  1
 ( یافتن احساس و رفتار مؤثر نوین۴  ( شناسایی رخدادهای غیرمنطقی  3
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 ه بندی شده فصل چهارم بقط سواالتپاسخ 

 

های متعددی استفاده : شناختی و رفتاری و عاطفی. در بعد عاطفی از شیوهکندمی در فرایند زمان، درمانگر مشکل را از سه بعد بررسی  صحیح است.    ۳گزینه    -۱

 . رودمیمراجع به کار  ط بطالن کشدن بر عقاید اضطراب آورمثال شوخی و بذله گویی به منظور خگویی که هر یک کاربرد خاصی دارد.شود از جمله شوخی و بذله می

رود هدف و انتظار از روان درمانی این است که تغییرات مطلوبی در نظام اعتقادی فرد به وجود آید و پس از خاتمه درمان انتظار می صحیح است.  ۱گزینه  -۲

 مناسبی عاطفه به خرج دهد.نطقی و عقالنی روی آورد و به نحو ی خود را رها کند و به سوی تفکر مفرد عقاید غیرمنطقی و غیرعقالن

ممکن است در جلسه اول درمانگر از روش مواجهه استفاده کند، تا مراجع بتواند از افکار منطقی و رفتار نامعقولی که از آن افکار منشأ  صحیح است.  ۱گزینه  -۳

 گیرد، آگاه شود. می

 عاطفی الیس است.  – های مورد استفاده در رویکرد عقالنی رار؛ جزء روشنهاد دادن و تکسازی، پیشقانع صحیح است.  4گزینه  -4

 گویی است. ها در درمان عاطفی استفاده از شوخی و بذله یکی از روش صحیح است.  ۱گزینه  -5

 دارد.ر بد گام برمی موجودی است که در جهت تخریب نفس و ارتکاب اموانسان از نظر بیولوژیکی، عمدتأ صحیح است.  4گزینه  -6

موثرتر از درمان مراجع محوری است  ه درونگرا هستند، کمی( درمان منطقی هیجانی الیس برای مرد1۹۷1طبق تحقیق دی لورتو )صحیح است.  ۲گزینه  -7

 ه ی مراجع نیست(.)چون نیازی نیست که مراجع زیاد فعال باشد و اکثر مسئولیت به عهد

تواند موجود مستقلی باشد. از  درمانی کمک به فرد است، تا دریابد که نیازی به وابستگی به دیگران ندارد و میشتالتصلی گهدف اصحیح است.  ۱گزینه  -8

 خیزد.سوی دیگر، رویکرد الیس نیز به مقابله با بایدها و افراط در تفکر خودشکنانه برمی 

ای به مراجع  ی جدید و نگرش علمی تازهتا فلسفه  کندمیای دارد و سعی  و آموزگار منشانه در فرایند درمان؛ درمانگر نقش بسیار فعالصحیح است.    ۲گزینه    -9

 بیاموزد.

ار باعث ایجاد آشفتگی  بندی کردند، که این افکالیس و گریگر بیست و هفت فکر غیرمنطقی را تحت عنوان ایدئولوژی جبری گروهصحیح است.  4گزینه  -۱0

 ند. شود و باید تغییر کدر فرد می

یکی از موارد    1بندی کرده، که عبارت گزینهالیس و گریگر بیست و هفت فکر غیرمنطقی را تحت سه عنوان ایدئولوژی جبری گروهصحیح است.    ۱گزینه    -۱۱

 ایدئولوژی جبری شماره یک است. 

دهد که چگونه و چرا به آن حالت درآمده است میو نشان  و به ا  کندمی در بعد شناختی، درمانگر مراجع را متوجه غیرمنطقی بودنش  صحیح است.    ۳گزینه    -۱۲

هایی که بدان  ها و وظیفه آموزد که به اجبارها، الزام دهد. همچنین به مراجع میهای او را نشان میو نیز رابطه بین عقاید غیرعقالنی و اختالالت عاطفی و ناراحتی 
، برای حل مشکالتش  استمیی علی تجربی منطقی علم، که همان شیوهاز شیوه ت بپردازد. بداند که چگونه  به شناسایی و پذیرش واقعیا  تربیش معتقد است، پی ببرد و  

 .کندمیت ویدیویی مربوط به درمان استفاده ها و نوارهای کاسها، فیلماستفاده کند، لذا درمانگر برای باال بردن سطح شناخت بیمار از جزوات، کتاب

 ه شناخت درمانی بک، اصالح افکار تحریف شده مراجع، هدف درمان است. شیودر  صحیح است.  4گزینه  -۱۳

 بهتر کار کنند. هاانسان های فکری است، تا ها یا تحریفهدف اصلی در شناخت درمانی، حذف سوگیریصحیح است.  ۲گزینه  -۱4

نگری خود را کاهش تا فلسفه مستبدانه، جزمی و مطلق کندیمی درمانگر همواره در این جهت است که به مراجع کمک هاتالشصحیح است.  4گزینه  -۱5

جویی نه و مستقیم به چارهی فعال، آموزگارانه، آمرادهد و به شیوهدهد. برای این کار درمانگر مشکل را از سه بعد شناختی، عاطفی، رفتاری مورد بحث قرار میمی
 پردازد.می

یا رویدادهای   هاموقعیتها در  اطی بر پایه یک بار به وقوع پیوستن و کاربردن نامناسب آنفرایند اعتقادات افر  تعمیم مفرط یا افراطیصحیح است.    ۲گزینه    -۱6

 مشابه است. 

دهای یا رویدا  هاموقعیتها در  طی بر پایه یک بار به وقوع پیوستن و کاربردن نامناسب آنتعمیم مفرط یا افراطی فرایند اعتقادات افراصحیح است.    ۳گزینه    -۱7

 ه است. مشاب
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ی خاص دارد، که این شیوه  الیس معتقد است که انسان ذاتاً تمایالت بیولوژیکی استثنایی و نیرومندی برای تفکر و عمل به شیوه صحیح است.  ۱گزینه  -۱8

 یا غیرمنطقی باشد. ممکن است در جهت منطقی و 

نسان یا غیر انسان بودن تمایالت بیولوژیکی  عقالنی بودن، منطقی یا غیرمنطقی بودن، ا الیس معتقد است که فرد به عقالنی یا غیرصحیح است.  4گزینه  -۱9

 خاصی دارد.

های هر فرد زاییده افکار غیرعقالنی و غیرمنطقی فرد است. در حالت اضطراب فرد  ها و اضطرابالیس معتقد است که ناراحتی صحیح است.  ۱گزینه  -۲0

 .کندمی زند و توان مقابله و مواجهه با مشکل و حل و فصل آن را از خود سلب بافانه و اخالقی دست می بینانه، منفی ی خود به ارزشیابی بسیار بد درباره

یا  a ،(d)اختالل عاطفی منتسب به  (ic)، افکار غیرعقالنی، (ib)حادثه نامطلوبی که برای فرد اتفاق افتاده است و  aدر اینجا صحیح است.  ۳زینه گ -۲۱

dispute گذاشتن عقاید غیرمنطقی به کمک مشاور، ار کن(e) effect  تر به جای عقاید عقالنی و منطقی(ib) به شناخت بهتر ، تا مراجع بتواند در نتیجه(ce) 
 به دست آورد.  (be)برسد رفتار مؤثر 

ce
a ib ic d e

be
→ → → → 

 .کندمی خور تلقی بپذیر و فریرا موجوداتی تلقین  هاانسان الیس صحیح است.  ۳گزینه  -۲۲

ی ایفای نقش برای نشان دادن نحوه پذیرش افکار غلط و تأثیر آن در ارتباط فرد با دیگران و  در درمان عاطفی، الیس از شیوه صحیح است.  ۳گزینه  -۲۳

. الگوسازی و ایفای نقش  کندمیاستفاده گویی، پذیرش غیرشرطی، نصیحت و ترغیب های مختلف و شوخی و بذله ی پذیرش ارزشالگوسازی برای نشان دادن نحوه 
 شود. جوید، برای تقلیدسازی و پیدا کردن بصیرت نسبت به رفتار خود )مراجع( استفاده میی اجتماعی سود می هایادگیریر دو از اصول که ه

کند، به  رد و انسان باید کامالً در زمان حال زندگی به نظر الیس تجربه فردی هر انسانی باالترین ارزش و اهمیت را در زندگی او داصحیح است.   4گزینه  -۲4

تواند آنچه را  گر است میتواند خود را ارتقا بخشد و با نیروی بالقوه خود به طور خالق زندگی کند؛ انسان موجودی انتخاب ی شدید میهافعالیت نظر او انسان در سایه 
 اش بپذیرد.ر زندگی هایی را هم دها، محدودیتهمه این توانایی  که به نفع اوست برگزیند و باالخره این که انسان باید با

گرایی( دارد. او با آنها در این که انسان آزاد است  الیس در زمینه ماهیت انسان نظری بسیار مشابه با نظر پیروان اصالت وجود )هستیصحیح است.    ۱گزینه    -۲5

 عقیده است. هم ،م با دیگران به زندگیش ادامه دهدخود را به ظهور برساند و در ارتباط و همگا تواند فردیتتواند خود را تعریف و تمجید کند، می و می

 های غلط بر پایه اطالعات ناکافی یا نادرست تحریف شناختی است. تفکر معیوب و استنباط صحیح است.  ۲گزینه  -۲6

گویی برای خط  . از جمله از شوخی و بذله کندمیی برای اهداف متفاوتی استفاده های متعدددر بعد درمان عاطفی درمانگر از شیوه صحیح است.  ۳گزینه  -۲7

 شود.آور مراجع استفاده می بطالن کشیدن بر عقاید اضطراب 

 .کندمیآور مراجع استفاده دن بر عقاید اضطراب گویی برای خط بطالن کشیدر بخش درمان عاطفی؛ مشاور از شوخی و بذله صحیح است.  ۲گزینه  -۲8

 های رفتاری در رویکرد گشتالت درمانی است. صندلی داغ جزء طرحصحیح است.  ۳گزینه  -۲9

یرش ی پذ. الگوسازی برای نشان دادن نحوهکندمیهای مختلفی استفاده در فرایند الگوسازی در بعد عاطفی، درمانگر از شیوه صحیح است.  ۱گزینه  -۳0

 .گیردهای مختلف مورد استفاده قرار میارزش

توان  به چه صورت دیگر می -2به چه دلیل  -1سه رویکرد اساسی به بازسازی شناختی برای تغییر دادن فرایند تفکیک عبارتند از: صحیح است.   4گزینه  -۳۱

 شود. اگر آن اتفاق رخ دهد چه می  -3آن را در نظر گرفت و 

 .کندمی یدن از تفکرات ابلهانه استفاده درمانگر از نصیحت و ترغیب برای امتناع ورزصحیح است.  ۳گزینه  -۳۲

 رفتاری الیس مطرح است.  -عاطفی -ست که در نظریه منطقیا می افکار خودتخریب مفهو. صحیح است 4گزینه  -۳۳

 د. باشهای شناختی مربوط به آرون بک می وارهمفهوم طرحصحیح است.  ۳گزینه  -۳4

 شود.تیکی استفاده میرزی از رفتار درمانی دیالکبرای درمان اختالل شخصیت مصحیح است.   ۲گزینه  -۳5

 شود. ی سقراطی استفاده میهاپاسخفردی آدلر از پرسش و  شناسیروان در  صحیح است.  4گزینه  -۳6
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. یعنی به  ، دچار تحریف شناختی مشاهده گزینش شده استکندمی مانده تلقی فردی که با یک شکست و کم گرفتن نمره خود را احمق و عقب  4گزینه  -۳7

 .کندمی ق تلقی انتخاب و گزینش خود، خود را احم
گویی، پذیرش غیر شرطی، نصیحت و ترغیب  الگوسازی، شوخی و بذله عاطفی از فنون ایفای نقش،    -در بعد عاطفی درمانگر عقالنیصحیح است.    ۳گزینه    -۳8

 .کندمی )برای امتناع ورزیدن از تفکرات ابلهانه( استفاده 

دارد و الیس معتقد است که انسان از نظر بیولوژیکی عمدتاً موجودی است که در جهت تخریب نفس و ارتکاب امور بد گام برمی صحیح است.  4گزینه  -۳9

 و غیر عقالنی دارد. ی آمادگی ذاتی شدیدی برای تفکر غیر منطق

به خودی خود معنای مثبت، منفی، عالی   گیزاننده است کهیک رویداد بران Activating Eventsیا  Aالیس،  ABCطبق مدل صحیح است.  4گزینه  -40

پیامدهای عاطفی یا  Consequencesیا  C. کندمیعقایدی هستند که فرد برای معنی دادن به آن رویداد، از آن استفاده  Beliefsیا  Bباری ندارد. یا فاجعه
، خوشایند یا مخرب باشد. در درمان به روش الیس فرد از طریق  رد منطقی یا غیرمنطقی باشندتواند بسته به اینکه باور فرفتاری ناشی از مرحله قبلی هستند که می

D  ،Disputing  پردازد تا در نهایت بتواند به  به مجادله با رفتارهای غیرمنطقی میE    یا همانEfiective New Philosophy  صحیح   ۴  هبرسد. بنابراین گزین
 است. 
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 های خانواده سیستم  : نظریةدهمچهار فصل
 

 پیشینه ی تاریخی 
ردد کیه در زمینیه ی کمیک بیه کودکیان، زن هیا و شیییوهرهیا و گمیریشیییه ی فعلی درمیان نظیام هیای خیانواده بیه رویکرد هیای نظری، عملی و تحقیقیاتی مختلفی بر 

ی به خانواده رظنخت سییر تحول رویکرد های تفاده قرار گرفته اند. آشینایی با رویکرد های کاربردی و نظری متفاوت، شینااشیخاص دارای مشیکالت خانوادگی مورد اسی 
 .سازدمیدرمانی را آسان تر 

دند. در دهه دامیانجام  ا دوسیتان، پزشیکان و کشییش هاب  میردد. تا قبل از این مردم مشیاوره هایی غیر رسی گمیبر   1۹3۰زدواج به دهه  ا میسیابقه ی مشیاوره ی رسی 
سییرزنش والدین جای خود را به ارتباط بهتر والدین و  1۹5۰د. در دهه ی  دامیطرفین را تحت درمان قرار درمانگر یک درمان زوجی متداول شیید که طی آن   1۹5۰

 کودکان داد.
 اهمیت خودشیان تولد جایگاه  از کودکان  برداشیت که داشیت  باور و  بود ارشیناسپدید کرد. آدلر  اجرا را درمانی خانواده  که بود  نوین عصیر شیناس  روان اولین آدلر آلفرد
 و والدین که  اسیت این  نوین آدلری  درمانگران خانواده بنیادی فرض. کندمی باانگیزه را آنها پذیری تعلق  به میل که کنندمی رفتار الگوهایی  طبق اغلب کودکان .دارد

 . . کنندمی برانگیخته را درگیر افراد تمام و استوارند اشتباه اهداف بر که. شوندمی گرفتار فیمن و های تکراریتعامل در اغلب فرزندان
 

 بوئن موریرویکرد بین نسلی 

 ها ادهخانو در  اسیکیزوفرنیک افراد  با وی کار  از  موری بوئن کاربسیت  و  نظریه از ای عمده  بخش  .بود درمانی  خانواده غالب جریان دهندگان  شیکل از  یکی  بوئن موری
 . شودمی نامیده چندنسلی درمانی خانواده رویکرد بوئن گاهی. آیدمی وجود به

 در که را  باشیند، مشیکالتی نشیده طلبیده چالش  به مسیتقیماً و نشیده کسیب آگاهی فرد( نسیل چند یعنی) اصیلی  خانوادة در  های رابطهالگو از که  وقتی تا  بود معتقد  بوئن
 . داد تغییر کامالً توانمین دشونمی آشکار او فعلی خانواده
 . کندمی مرتبط هانسل بین در را خانواده اعضای عملکرد بینی پیش قابل فردی میان روابط الگوی که است استوار فرض این بر او رویکرد

 . شناخت عاطفی واحد عنوان به خانواده نقش گرفتن نظر در با توانمی فقط را فرد مشکالت
 مفهوم تشکیل شده است: نظریه ی بوئن از چند 

 از خود اسیییتقالل و  هیجیان و  عقیل  روانی خود، جیدایی تمیایز.  اسیییت  (differentiation of self)خود تمیایز مفهوم  بوئن درمیان مهم خیدمیتخود:   تماایز

فات خانوادگی بین هیجانات و عقل خویش . کسیانی که در اختالدهدمی، هم جوشیی روی شیوندمیوقتی افکار و احسیاسیات از هم متمایز ن.  شیودمی  شیامل را  دیگران
فرد به جای مطرح کردن ارزش ها و عقاید   شیودمیند حق خویش را بگیرند و درگیر احسیاسیات نشیوند در حالی که هم جوشیی باعث  توانمی  شیوندمیتفکیک قائل 

 حقیقی خود، خود کاذب خویش را بروز دهد.
برای کم کردن  وقتی دو نفر از اعضیییای خیانواده مشیییکیل دارنید .آورنیدمی بیار  بیه را  نفر ییک علییه  ردو نف ی  تجربیه مثلیث ،آن موجیب بیه کیه فراینیدیبنادی: مثلاث  

مثلث سیازی به خانواده محدود   .کندمینفر سیوم فشیارر روانی حاکم بر خانواده را کم نالبته همیشیه ورود  شیند.کمیاضیطراب یا تنش پای نفر سیومی را به ماجرا 
 کم شدن فشار روانی به میزان تفکیک شدگی اعضای خانواده بستگی دارد.. شودمیگان و یا درمانگر به میان کشیده تدوستان، بس و گاهی پای شودمین

س پخانواده به عنوان یک نظام یعنی نظام هیجانی خانواده ی هسیته ای تا وقتی اعضیایش به خوبی تفکیک نشیوند  نظام های هیجانی خانواده ی هساته ای: 

 زینند که سطح تفکیک شدگی مشابه با خودشان داشته باشد.گمیهد ماند. مردان و زنان کسی را به عنوان همسر خویش بر ثبات خوا

فشییار روانی خویش را به فرزندانشییان فرافکنی کنند. شییدت فرافکنی خانوادگی به میزان عدم   شییودمیطرفین باعث   تفکیک شییدگی اندکخانوادگی:  فرافکنی 

 یزان فشار روانی حاکم بر خانواده بستگی دارد.تفکیک والدین و م

. کنندمیبا برش هیجانی، خود را از خانواده جدا   شیوندمیکودکان وقتی بر اثر درگیری شیدید با مشیکالت خانواده، فشیار روانی زیادی را متحمل برش هیجانی:  

 خواهد بود. تربیشان باشد احتمال برش هیجانی فرزند تربیشهرچه میزان اضطراب و وابستگی هیجانی 
که سیطوح تفکیک شدگی آنها مشابه است. همچنین فشار روانی و عدم تفکیک خویش را   شیوندمیاز نظر بوئن زن و شیوهرهایی جذب یکدیگر   انتقال بین نسالی:

هم جوش به خانواده های شیدیدا معیوبی رسیت بودن این نظریه با گذشیت شیش یا هفت نسیل از زوج های به شیدت  . در صیورت دکنندمیروی فرزندانشیان فرافکنی  
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زمینه سیاز بروز اسیکیزوفرنی شیود. در بحث   تواندمیرسییم که در برابر فشیار روانی آسییب پذیرند و افکار و احسیاسیاتشیان تفکیک نشیده اسیت. این تغییر پیش رونده  می 
نقش مهمی در آسیییب شییناسییی  ها و عموهای پدری و مادری و سییایر بسییتگانانتقال بین نسییلی، کارکرد پدربزرگ ها و ماردبزرگ ها، اجداد پدری و مادری، عمه  

 .کندمیخانواده بازی 

  .گذاردمیبه نظر بوئن ترتیب تولد روی کارکرد فرزندان اثر  وضعیت خواهر و برادرها:

تفکیک یا تفرد ند مثل خانواده ها به سییوی عدم  وانتمی. جوامع نیز دهدمیبوئن مدل نظام های خانواده را به کارکرد اجتماعی گسییترش  واپس روی اجتماعی:

 سوق یابند.
چون با قضییه ی تفکیک و مثلث سیازی  دهدمیاز آن مهم تر پویایی خانواده گوش   وی در تدوین اهداف درمان ابتدا به نشیانه ها و اهداف درمان از نظر بوئن: 

و ارضییای نیاز های فردی و خانوادگی به اعضییای   تربیشد را کم کنند و راه هایی جهت تفکیک  میزان کلی فشییارر روانی خو کندمیمرتبطند. به خانواده ها کمک 
 خانواده ها نشان دهد.

 فنون خانواده درمانی بوئن

هی یک نفر ز اعضا قابل اجراست حتی گا: عینیت و خنثی بودن دو ویژگی درمان بوئن هستند. مصاحبه ی ارزیابی روی ترکیب های مختلفی امصاحبه ی ارزیابی

ت خواهر و برادر هم کافیسیت. بوئن هنگام اخذ سیابقه ی خانوادگی به مثلث های درون خانواده، میزان تفکیک شیدگی اعضیا، روابط درون اعضیای خانواده مثل وضیعی
 .کندمیها و روابط درون خانواده های پدری توجه 

. شیودمیمحل زندگی آنان ثبت  مرگ و  ی خانواده ها در مورد سین اعضیا، جنس، تاریخ ازدواج، ه ها. اطالعات مهمی دربارهعبارت اسیت از ترسییم خانوادژنوگرام: 

و الگو های هیجانی حاکم بر خانواده های پدری و مادری هر  کندمیاعضیای خانواده های پدری و نسیل های قبل آنان را روشین  گرام وضیغیت تفکیک شیدگی  ژنو
 .کندمییک از زوجین را نیز مشخص 

 تا از پویایی خانواده ی خویش درکی پیدا کنند. شودمیاطالعات حاصل از ژنوگرام برای اعضای خانواده تفسیر : تفسیر

هایی تدوین کند که تاثیر فشیار هیجانی بر بیمار یا سیایر درد راهبرکمیهم جدا کند. سیعی  رد اضیالع مثلث ها را به طور مسیتقیم از کمیبوئن سیعی  مثلث زدایی: 

در روابط پر فشیار خانواده   تواندمید با سیالم ترین عضیو خانواده کار کند یعنی کسیی که بیش از دیگران تفکیک شیده اسیت و  دامیاده کم کند. وی ترجیح اعضیای خانو
 اش تغییراتی ایجاد کند.

 

 )مینوچین  سالوادور: )ساختاری درمانی خانواده

 بتوان  را های فرد نشیانه  اینکه  از قبل و شیناخت  توانمی بهتر خانواده درون های تعاملیالگو دیدگاه از  را دهای فر  نشیانه که بود  این( 1۹۷۴) مینوچین اصیلی عقیدة
که تعامالت اعضیای خانواده را تحت   شیودمیدر خانواده درمانی مینوچین روی مشیکالتی کار . دهد روی سیاختاری تغییرات  خانواده در کرد، باید  برطرف یا داد کاهش

 .شودمی. در این درمان بر تغییر ماهیت و شدت روابط حاکم بر خانواده در جلسه ی درمان و بیرون آن تاکید دهدمیر تاثیر قرا

 .کندمیرد و از مفاهیمی چون مرزها، صف بندی ها و ائتالف ها استفاده کمی: مینوچین سازمان خانواده و قواعد آن توجه مفاهیم خانواده درمانی ساختاری

چه کسیی با چه کسیی تعامل داشیته باشید.  کندمیها تدوین شیده اند و تعیین قواعدی اسیت که در طول سیال  ز نظر مینوچین سیاختار خانواده،: انوادهسااختار خا

 به خانواده های معیوب کمک کند تا تغییر کنند. تواندمیدرمانگر با آگاه شدن از قواعد خانواده و ساختار آن 

رای آن که خانواده خوب کار کنید، اعضیییای خانواده باید با یکیدیگر همکاری کنند. بارزترین نظام های فرعی خانواده عبارتند از نظام ب:  نظاام های فرعی خانواده

ه هر رفع نیاز های متغیر هر یک از والدین اسییت. این که چه کسییی در خانواده چشییو-ان و خواهر و برادرها. هدف نظام فرعی زنفرزند-شییوهر، والدین-فرعی زن
 کاری را برای چه کسی انجام دهد به مرزها بستگی دارد که همیشه صریح و روشن نیستند.

ییا مرزهیا از لحیاظ در تعیامالت شیییرکیت کنید قواعیدی دارنید. این قواعید تعیاملی   توانیدمینظیام هیا و نظیام هیای فرعی در این مورد کیه چیه کسیییی  نفوذ پاذیری مرز:

ند با یکدیگر داشییته باشییند نشییان توانمیا، نوع تماسییی را که اعضییای خانواده در نظام های خانوادگی و نظام های فرعی انعطاف پذیری متغیرند. نفوذپذیری مرزه
ینیم مرزهای خشیک یا نفوذ ناپذیر را در خانواده های بی خیال. به طور کلی مرزها معرف چگونگی سیازمان دهی بمی . مرز نفوذپذیر را در خانواده های درگیردهدمی
 نواده و رعایت قواعد است.خا
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صیف بندی ها معرف نحوه ی پیوسیتن اعضیای خانواده به یکدیگر و یا نحوه ی مخالفت آنها با یکدیگر اسیت. ائتالف ها نیز اتحاد   :و ائتالف ها  ها  صاف بندی

 بستگی دارد. خانواده به صف بندی ها و ائتالف  یع قدرت درز. تودهدمیاعضای خانواده در برابر عضوی دیگر را نشان 
 

 کردن تعدیل با سییسیتم درون سیاختاری تغییر آوردن وجود  به( 2) و های کژکاری نشیانه  دادن کاهش( 1: )هسیتند نهدوگا  سااختاری درمانی  های خانوادههدف

 هستند.انواده دنبال تغییر ائتالف ها و اتحاد ها خانواده درمانگران ساختاری با تمرکز روی ساختار فعلی خ. تر های مناسبمرز کردن برقرار و خانواده تبادلی مقررات
 

 فنون خانواده درمانی ساختاری

 ی تعامل آنها تطبیق دهد. تغییر در خانواده معتقد است درمانگر باید به خانواده ملحق شود و خودش را با شیوهمینوچین در مورد ایجاد تطبیق و ملحق شدن: 

  نه روی گزارش مشکالت. د.به طور مستقیم روی خود مشکالت کار کن تواندمییزی اختالف ها درمانگر با یاد دادن برون ر بازی کردن:

 تغییر را تسهیل کنند. تواندمینحوه ی توصیه کردن یا پیام دادن خیلی مهم است. تکرار پیام ها و تغییر دادن مدت تعامالت  تشدید:

ردازد. برای تغییر مرزها ممکن اسیت ترتیب نشیسیتن پمیاده به مشیخص کردن مرزهای درون خانواده ن مشیاهده تعامالت درون خانودرمانگر در حی تغییر مرزها:

 ردازد.پمیادها اعضای خانواده یا فواصل آنها را تغییر بدهند. گاهی نیز درمانگر برای تغییر دادن ساختار قدرت و شکل تعامل در خانواده به تفسیر روید
و با این  دهدمیگاهی درمانگر توضیییح  ویند، راه های مختلفی وجود دارد.گمییک رویداد یا وضییعیت که به آن تدوین مجدد   برای نگاه کردن به تدوین مجدد:

 .کندمیکارش تغییر سازنده ای در وضعیت خانواده ایجاد 

 

 خانواده درمانی راهبردی: )جی هیلی(
 یا های کژکارسیاختار توزیع قدرت و شیناسیایی تعامل اعضیای خانواده، دنبال  به  رویکرد دو هر.  دارند های زیادی  شیباهت فرایند و هاهدف  نظر  از مینوچین  و هیلی کار

وجه .  دارند  تفاوت ای  اندازه تا  گیرندمی  نظر در را  خانوادگی مشیکالت  چگونه هر یک  اینکه  نظر از راهبردی و های سیاختاریمدل. هسیتند ها خانواده در  سیاز مشیکل

ی پیام در نظام خانواده وجه خاصیی اسیت که خانواده درمانگران راهبردی به نشیانه ها دارند، از نظر جی هیلی نشیانه ها روش نامتعارفی برای مبادلهتمایز دو رویکرد ت
 .شوندمی، نمایان شودمیاند و معموال وقتی راه حل دیگری برای مشکل پیدا ن

دارند،  نیاز ی واقعیهاپاسیخ  به که  «واقعی» مشیکالت صیورت  به  را آنها( 1۹۷۶) هیلی که حالی در  داندمی  بیمارگونه را  خانوادگی و فردی  مشیکالت( 1۹۷۴) مینوچین
 .گیردمی نظر در

 . ردازندپمین گذشته کردن تعبیر یا کاوش به چندان ساختاری و راهبردی رویکرد دو این از یک هیچ
 

 فنون خانواده درمانی راهبردی
ند که مشییکل یا نشییانه را کاهش دهمیو سیینگ بنای این نوع خانواده درمانی را تکالیفی تشییکیل   شییودمیروی مشییکل فعلی تمرکز در خانواده درمانی راهبردی 

 .به طورکلی دو نوع تکلیف داریم: تکالیف صریح و تکالیف تناقضیند. دهمی
. درمانگر با صیحبت کردن و مشیاهده ی مرزها در نظام های فرعی کندمیدرمانگر در تکالیف صیریح به خانواده ها توصییه ها و راهنمایی هایی   صاریح:تکالیف  

شیییوه های تعاملی خود را تغییر دهند. گاهی اوقات تکالیفی به  کنندمیخانواده را در تحقق اهدافش یاری کند. در اغلب موارد به خانواده ها توصیییه    تواندمیخانواده 
 برای رفتاری که جهت کاهش نشانه باید انجام دهند.ند که استعاره است، استعاره دهمیخانواده ها 

رفتاری را که بابت آن به سیراغ   شیودمیاصیوال در توصییه های تناقضیی از خانواده خواسیته    .شیودمیمقاوم در برابر تغییر داده به خانواده های  تکالیف تناقضای:

سییعی  درمانگرتعبیری انجام دادن یا ندادن آنها در هر صییورت تغییر مثبتی در پی دارد. به   ولی این توصیییه ها به نحوی هسییتند که درمانگر آمده اند را ادامه دهند.

: در بازنگری( اجرای تکالیف تناقضیی سیه مرحله دارد: 1۹۸۰وادار کند کاری را که از آنها خواسیته شیده انجام بدهند، انجام ندهند. به نظر پاپ )خانواده را  کندمی

درمانگر برای   شیودمی: وقتی بهبود خانواده شیروع  جلوگیری. کارهایی را که انجام دادند ادامه دهند  شیوندمی: خانواده تشیویق  تجویزاسیت.   فواید نشیانه برای خانواده

 .گیردمیحفظ تاثیر تناقض، جلوی رشد یا پیشرفت را 
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 گرا:خانواده درمانی تجربه ای و انسان
که اعضیایش   یابدمینند. خانواده ای رشید و کمال دامیار معیوب را معلول بروز اشیکال در کمال شیخص )رشید شیخص(  رفت  خانواده درمانگران تجربه گرا و انسیان گرا،

یرند. در نتیجه گمیر با هم ارتباطی آزاد داشیییته باشیییند و احسیییاسیییات خود را آزادانه بیان کنند. در عین حال که بی همتا بودن و تفاوت های یکدیگر را نیز در نظ
 ی درمانگر و خانواده است. عیین اهداف درمان بر عهدهت تمسئولی

 درمان تجربه ای کارل ویتاکر

تجربی  درمانی خانواده  .نامندمی نمادیتجربی  رویکرد را  آن گاهی که  بود (experiental family therapy)  تجربی درمانی  خانواده پیشییگام ویتاکر کارل

 حال عین در و فرد خودمختاری کردن تسهیلویتاکر  هدف. کنند  باز تعامل  برای را هاییراه  تا هاست  خانواده  به نکرد کمک  برای بند  و قید  بی  و شهودی رویکردی
از نظر وی نظرییه در کیار بیالینی ییک عیامیل مزاحم و میانع اسیییت. ویتیاکر از انتقیال متقیابیل )یعنی واکنش هیایش بیه مراجعیان( . بود خیانواده بیه خیاطر تعلق کردن حفظ

 اندازة  هب درمانگر  به  عمالً  تواندمی واقع، درمان در.  بپردازند  خودشیییان رشییید  به فعاالنه  تا بود  درمانگران  برای  راهی درمانی ویتاکر، خانواده نظر  . ازکندیماسیییتفاده 
 درونی  توانایی  از درمانجویان آگاهی  ردنب باال  فنون هدف .دهدمیویتاکر در رویکرد شیهودی خویش به تکانه ها و نماد های رفتار ناهشییار گوش  . کند کمک خانواده

 .است خانواده تعامل برای هاییراه گشودن و خودشان

،  دهدمیدر مرحله ی شیروع نزاع بر سیر ابتکار عمل در سیاختار بخشییدن به درمان روی مرحله ی ابتدایی:  ویتاکر و کایت سیه مرحله برای درمان قائل هسیتند: 

چی و نامعقول بودن متوسییل واثبات پویتاکر در ایجاد تغییر به رویارویی، مبالغه یا   ت خانوادگی و احضییار اعضییای خانواده،تمرکز روی معضییالمرحله ی میانی: 

 .شودمیها از یکدیگر بررسی اضطراب جدایی خانواده و درمانگر و جدایی تدریجی طرفی انتهایی: مرحله .شودمی
 صرف انرژی و درگیری و خالقیت است. مشخصه ی درمان ویتاکر در سراسر دوره ی درمان،

 

 رویکرد انسان گرایانه ویرجینیا ساتیر
 اعتقیاد کیه  او. دارد تیأکیید  هیجیانی کردن  تجربیه و ارتبیاط  بر کیه آورد وجود  بیه را(  تجربی رویکردی)انسیییان   تیأییید فراینید میدل  یکپیارچیه درمیانی خیانواده  سیییتیر ویرجینییا

 . کرد تمرکز تغییر به دستیابی برای خانواده و درمانگر بین فردی رابطه تند، رویهس دوم درجه روابط به نسبت فنون داشت
پذیر کردن خانواده درصیدد تغییر خانواده بر رد و دنبال ایجاد احسیاس ارزشیمندی در افراد و خانواده ها بود و با انعطافکمیسیاتیر به احسیاسیات اعضیای خانواده توجه  

 ، معرف مسئولیت پذیری فرد است. شوندمیهاراتی که با ضمیر من شروع مد. توصیه ی استفاده از اظآمی

از دیگران عیب جویی سارزنش کننده  ضیعیف و محتاط اسیت و همیشیه موافقت می ورزد. آرام کننده،  مارد: شی میسیاتیر پنج سیبک ارتباطی را درون خانواده ها بر  

، سییازگار گرارتباطو با امور خانواده کاری ندارد و  کندمیحواس دیگران را پرت بی تفاوت  .  آدمی سییرد و آرام و غیرهیجانی اسییت  بیش از حد عاقل. کندمی

 . گیردمی. انتخاب مداخالت درمانی از سوی ساتیر بر مبنای سبک های ارتباطی خانواده صورت دهدمیاست و احساساتش را خالصانه و راحت بروز 
ده بود. وی در رویکرد تجربی خویش در مورد خانواده از تخیل هدایت خانوادگی و تهیه ی شییرح حال تحول خانوایکی از رویکرد های سییاتیر، گاه شییماری زندگی  

 رد.کمیشده، هیپنوتیزم، نمایش روانی، نقش بازی کردن، مجسمه سازی خانوادگی و گشتالت درمانی استفاده 

 

 نکات تکمیلی نظریه های خانواده

 را خود اعمال و هاافکار، احسیاسیاسیت، ادراک مسیئولیت اصیلی خانواده  از تمایز با .کنندمی کسیب را خویش  هویت تفرّد، درک نجریا در در نظریه ی بوئن افراد •
 . بپذیرند

 های اعضیای  انهنشی   اینکه از قبل. آورد وجود  به  را سیاختاری درمانی مدرسیه، خانواده در های فقیر خانواده  بزهکار پسیران  با کردن کار  طریق  از مینوچین  سیالوادور •
 . دهند روی خانواده در ساختاری تغییرات کرد، باید برطرف یا داد کاهش بتوان را خانواده

 اسیت عملی رویکردی راهبردی درمانی خانواده. کندمی ترکیب های راهبردی مداخله مراتب، قدرت، و سیلسیله مفاهیم با  را سیاختاری  درمانی هِیلی خانواده جی •
 . شوندمی دنبال اینکه نه و هستند ضروری نه بینش و شناخت دارد؛ تمرکز حال زمان در تمشکال کردن حل بر که
 از ای  نشانه  نه  «واقعی»  صورت  به کندمی منتقل درمان  به خانواده  که مشکلی با.  است مدار حل راه  و مدت کوتاه درمانی راهبردی درمانی  خانواده: مادانِس کلو •

 . کنندمی حل را آن و دشومی زیربنایی، برخورد مسایلی
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 . شوندمی برداشت خانواده های درونالگو و هاعادت رشته یک ابراز صورت به اغلب ها نشانه •
 پی بود قایل اهمیت آنها  برای که کسیانی  به دلبسیتگی  و  عالقه اسیاس  بر آمیز محبت  و عمیق  رابطة  ارزش  به. کرد تأکید  خانوادگی ارتباطات  بر سیتیر ویرجینا •

 . ببرد پی تغییر فرایند در شفابخش تأیید ارزش خانواده و تعامل در فراارتباط و ارتباط درمانی، اهمیت خانواده نیروی هب .ببرد
ی هارویکرد سیایر  و  سیتیر مانند او.  داشیت تأکید  شیکوفایی و  انتخاب، آزادی، خودمختاری، رشید  بر بردمی کار  به های خانواده سییسیتم در  را وجودی درمان ویتاکر •

 درآمیختگی کیه بود معتقید بلکیه  نیداد اراییه را روش  رشیییتیه ییک ویتیاکر.  بود ای مواجهیه  تربیش ویتیاکر. ورزییدمی تیأکیید  درمیانگر و خیانواده بین رابطیه اهمییت بر وجودی
 . دارد اهمیت خانواده با درمانگر شخصی

 خانواده فرایند  به آن  انتقال  برای مهارت خاصیی  مقدار از  دارند انتظار  درمانگران  از دو هر .هسیتند رهنمودی ماهیت  نظر  خانواده درمانی سیاختاری و راهبردی از •
 . باشند برخوردار درمانی

 . شودمی تأکید زیاد درمان جلسات در و ها خانواده در های موجودمراتب سلسله و قدرت، کنترل روی مادانس کلو و هیلی مدل در •
درمانجویان،   از تصیویری خانواده با  مقدماتی مصیاحبةشیامل   نامدمی  «گفتگوها دربارة  گفتگوهایی و  گفتگوها»  را آن( 1۹۹1)آندرسیون   که کردن مصیاحبه فرایند •

 تاریخچة  و تصیویر  چگونه که  اسیت خانواده های اعضیایداسیتان دربارة  گفتگو سیطح دومین.  گذاردمی اختیار در را «درمان  برای  مراجعه فکر  تاریخچه» درمانگر و
 تصیویر در تغییری چه که  دارند دوسیت خانواده اعضیای:  اسیت آینده دربارة  گفتگو سیطح سیومین. دارد  متفاوتی داسیتان خانواده  در فرد  هر و  اسیت گرفته  لشیک خانواده

 .آیند وجود به است ممکن آنها زندگی دربارة های دیگریداستان چه و کنند ایجاد خود
 مانند زدا تمرکز  درمانگران. کنندمی اختیار خانواده  با ارتباط در را زدا تمرکز  موضیع درمان در قدرت از  اسیتفاده  سیوء کردن  اثر بی  برای  درمانگران  قصیه از  برخی •

 . دهند قرار درمانی فرایند مرکز را خانواده اعضای و ها خانواده کنندمی آنها، سعی از پیش فردمدار درمانگران
 . دهدمی روی تغییر کردن شود، تسهیل گرفته نظر در راکیاشت فرایند یک صورت به درمانی خانواده که زمانی •
 . پردازدمی های شخصیتعامل گراست، به عمل و مدار حل مدت، راه کوتاه اینکه بر عالوه درمانی خانواده •
 . است خانواده سیستم در حال های زمانتعامل بر درمانی خانواده اصلی تمرکز •
 . شوندمی تعیین درمانگر و خانواده بین مشترک فرایند یا درمانگر گرایش وسیله به های خاصهدف •
 . شوندمین سرزنش خاص کژکاری خاطر به خانواده یا فرد که است های سیستمی، اینرویکرد اغلب مهم خدمات از یکی •
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 چهاردهم بندی شده فصل  سواالت طبقه 

 

 (90گویند؟ )سراسری دهند، این فرآیند را چه می   اگر زن وشوهری مشکل خود را به والدین یکدیگر نسبت -۱
 ( فرار از واقعیت ۴ ( فرافکنی 3 ( مثلث سازی2 ه ( توجی1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی شده فصل چهاردهم  پاسخ سواالت طبقه 

 

کشند. البته همیشه ورود ماجرا میوقتی دو نفر از اعضای خانواده مشکل دارند برای کم کردن اضطراب یا تنش پای نفر سومی را به  صحیح است. ۲گزینه  -۱

 شود.  می شود و گاهی پای دوستان، بسنگان و یا درمانگر به میان کشیدهکند. مثلث سازی به خانواده محدود نمینفر سوم فشارر روانی حاکم بر خانواده را کم نمی 
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 ۱400واالت درس نظریه های مشاوره و روان درمانی در کنکور س
 

 ؟ شودمیفنون در دیدگاه آدلر منجر به جذابیت رفتار نامطلوب  کدام  -۱
 قصد تناقضی  -( تف انداختن در غذای مراجع 2  یتناقض قصد –( فن تکمه ای  1
 طوری عمل کن که گویی   -( بررسی خاطرات قدیمی ۴ در دام نیفتادن  -( تف انداختن در غذای مراجع 3

 راحی شده است؟ جهت درمان کدام اختالل ط EMIIRدرمان  -۲
   ( استرس پس از سانحه۴ ( افسردگی3 ( اسکیزوفرنی  2 ( وسواس  1
 نتیجه گیری براساس جزئیات یک واقعه« بیانگر کدام تحریف شناختی است؟  »رفتاری  -در درمان شناختی  -۳
 ( واکنش وارونه  ۴ ( جداسازی گزینشی3 ( تفکر دو قطبی  2 ( استنباط دلبخواهی1

 گوش سوم« در روانکاوی به چه معناست؟ گوش کردن با » -4
 توجه به معنای نهفته در تداعی ها ( ۴ ی ( حفظ کردن چارچوب تحلیل3 ( تعبیر رویا و ناهوشیار  2 ( گوش دادن فعال1

طرف   در روابط هر دو درمانگر: غالباً  .شدم نامزدم ترکم کند ثمراجع: من باع: در مثال زیر از کدام فن شناختی استفاده شده است -5

 مقصرند. آیا فقط تو مقصر بوده ای؟ 
 ها  ریفح( برچسب زدن به ت۴ ( مبارزه با تفکر دو مقوله ای 3 ( فاجعه نساختن 2 ( اسناد مجدد1

 ، رایج ترین پیش فرض خانواده درمانگر کدام است؟کندمی وقتی فردی افسرده به خانواده درمانگر رجوع  -6
 ( بافت اجتماعی گسترده تر باعث افسردگی فرد شده است. 2 د نقش دارند. ( کل خانواده تر افسردگی این فر1
 . معموال روابط مادر با فرزند ریشه اصلی این افسردگی است( ۴ . ( احتماال این افسردگی به خاطر اختالالت درون روانی است3

هستند، از کدام تکنیک   م در مشکل شما دخیلوید که عوامل دیگری هگمیو درمانگر به وی  کندمیوقتی مراجعی خود را سرزنش  -7

 شناختی استفاده کرده است؟  
 های غلط ( فرض۴ ( انتساب زدایی3 ( فاصله گیری 2 ( شواهد موافق و مخالق 1

سطح باال و استعال و ة آنچه اندر وهم شاید آن شوم« که نوعی انگیز ان شوم این شعر موالنا »بار دیگر از ملک پرّ -8

 ی دارد؟ تربیش به کدام دیدگاه درمانی شباهت  دهدمیویشتنی را نشان خدمت بی خ
 ( شناخت گرایانه  ۴ ( پدیدار شناسانه 3 ( درون کاوانه  2 ( روان کاوانه  1

 ( در روان درمانی کدامند؟ Cornmon Factorsعوامل مشترک ) -9
 ( همدلی، اتحاد درمانی و مسائل فرهنگی  ۴ دافشایی، صداقت و همدلی( خو3( تکنیک رابطه و تجربی نگری 2 ( درمانگر، درمانجو و مشکل1

 ؟ م استچالش های مثبت جهان اجتماعی از دیدگاه وجود گرایان کدا -۱0
 ( هویت، یکپارچگی، قدرت  ۴ ( معنا، اعتماد، ارتباط3 ( هماهنگی، سالمت، خوشی 2 ، پذیرشط( عشق، تسل1

زندگی مدنظر  ، کدام نوعشودمیر، وقتی صحبت از »جذب شدن در کار و روابط و غوطه وری« در دیدگاه روان درمانی مثبت نگ -۱۱

 ؟است
 ( درگیرانه ۴ ( خوشایند3 ( بامعنا 2 ( کامل 1

 روان رنجوری قرار دارد؟ ة ، امن اما بی جان است« در کدام الیکندمی ندر گشتالت درمانی وقتی »فردی اجزای وجود را خود حس  -۱۲ 
   ( انفجاری۴     ( فروشکستنی3 ( فوبیک2 ( بن بست  1

نشان کدام نوع  « اقعیت درونی و آگاهی از محدودیتهاوسرزندگی و لذت در زندگی و احساس عمیق  ةدر دیدگاه وجودی، »تجرب  -۱۳

 زیستن است؟  
 ( صمیمیت۴ ( معنا3 ( اصالت 2 ( یکپارچگی  1
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 راجرز مواقق هستند؟   روان کاوان در کدام مورد با -۱4
 ( پذیرش مثبت نامشروط بسیار اهمیت دارد.  2  ( همدلی واقعی عنصر اصلی درمان است. 1
   بود.( به خاطر صفحه سفید بودن، نباید همخوان تر از مراجع  ۴ ( خودافشایی باید در باالترین سطح اتفاق افتد. 3

 ست به درون فکنی می زنند، چه ویژگی بارزی دارند؟از نظر گشتالت درمانگران، افرادی که بیش از حد د  -۱5
 .کنندمی( با محیط پیرامون خود بیش از حد تعامل 2  تغییر در زندگی ناتوانند. ( در برابر 1
 ( در شناخت انتظار ها و خواسته های خود ناتوانند. ۴ . ( به کمک دیگران برای ارضا و نیازهایشان وابسته اند2

 ؟  شودمیبافت عشق مشروطه در دوره کودکی به چه نوع شخصیتی در بزرگسالی ختم  از نظر راجرز در -۱6
 ل ق( مست۴ ( وابسته 3 اراده  بی( 2 ( اقتدار طلب  1

 طفره رفتن از احساس تعهد و تصمیم به انتخاب نکردن، معرف کدام مفهوم رویکرد وجودی است؟   -۱7
 ( بی معنایی  ۴ ه وجود( گنا3 ( خالء وجودی2 ( اضطراب وجودی 1

 ین تجانس فکری الیس با آدلر است؟ تربیش کدام مفهوم آدلر نشان دهنده  -۱8
 ( اشتباهات اساسی  ۴ ( کمال طلبی3 ( من خالقه  2 ( سبک زندگی 1

سپس بازسازی    ضو متزلزل ودر خانواده درمانی ساختاری مینوچین، درمانگر برای بازسازی خانواده، خانواده را از طریق کدام ع -۱9

 کندمی

 ( عضو دارای نشانه  ۴   عضو غیر درگیر (3 ( پدر حاشیه ای2   ( مادر 1

 از نظر آدلری ها، قوی ترین روش برای تغییر عقاید کدام است؟  -۲0
 ( تغییر سبک زندگی ۴ ( اصالح فرخ معمای غلط3 یب ( ترغ2 ( مصاحبه ذهنی 1
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 ۱400الت درس نظریه های مشاوره و روان درمانی در کنکور سواپاسخ 

 

تف انداختن در غذای مراجع،یک روش آدلری است که از طریق تغییر ارزش و اعتبار یک عمل یا فکر نزد مراجع،احتمال تکرار آن را  صحیح است.  ۲گزینه -۱

سپس   کندمیه آن رفتار برای مراجع دارد.مشاور،ارزش و قصد آن رفتار را مشخص  کمینا و مفهو.این فن از نظر بالینی یعنی تغییر رفتار از طریق تغییر معدهدمیکاهش  
 تا شوخی و بازی را کنار بگذارد. آوردمیارزش آن رفتار را نزد مراجع پایین 

انجام   تربیش ی نماید و رفتار بد قبلی را تربیش ید تا بر نشانه ها تاک شودمی واژه ای است که اشاره به روشی دارد که بوسیله آن مراجع تشویق  فن قصد متناقض،
ضرری برای مراجع نداشته باشد،از این روش   دهد.البته در مواردی که ادامه ی رفتار قبلی و حتی تشدید آن )تا زمانی که به اهداف مشاوره برسیم و رفتار اصالح شود( 

 . شودمیاستفاده 

  ۸این روش،یک شیوه درمانی پردازش اطالعات است که از  .رودمیتالل پس از سانحه به کار ا برای اخعمدت EMDRشیوه درمانی صحیح است.  4گزینه -۲

تجربه های گذشته که اساس و پایه آسیب شناسی است را ارزیابی   ،EMDR تا بسیاری از عوامل تجربی آسیب شناسی را مورد بررسی قرار دهد. گیردمیمرحله بهره 
و باورها و عواطف و تجربیات مثبتی که برای سالمتی روانی و رفتارهای  کندمی های حاضر را که احساسات ناخوشایند را رقم میزند،بررسی و همچنین موقعیت  کندمی

 .کندمیبهنجار در آینده مورد نیاز است را رسیدگی 

پس جداسازی    .کندمی یعنی فقط به یک مورد توجه    ؛کندمی ری  نتیجه گی  اینکه فرد براساس جزئیات یک واقعه و براساس شواهد ناکافی،صحیح است.    ۳گزینه  -۳

 گزینشی اتفاق افتاده است. 

معادل توجه به معنای  پس در روانکاوی، توجه کنیم. شودمیگوش کردن با گوش سوم یعنی به موضوعاتی که به راحتی دیده و شنیده نصحیح است.  4گزینه -4

 نهفته در تداعی هاست. 

در اینجا مشاور  .کنیممی ،یعنی داریم اسناد فرد را بررسی دهدمیاینکه بررسی کنیم که فرد مشکل را به چه موضوعات و افرادی نسبت . صحیح است ۱گزینه -5

 پس اسناد مجدد انجام داده. مقصر نیست.بیان کرده که در روابط فقط یک نفر  

و خانواده در شکست ها،بیماری ها،مشکالت و موفقیت های    شودمیخانواده اش بررسی نطبق نظریات خانواده درمانی،هیچ فردی جدا از  صحیح است.    ۱گزینه  -6

 در افسردگی فرد نقش دارند.  خانواده "کل"پس رایج ترین پیش فرض خانواده درمانگر این است که  فرد نقش بسزایی دارد.

 دش یا فرد دیگری نسبت دهد جلوگیری کنیم.انتساب زدایی یعنی از اینکه مراجع همه مشکالت را به خوصحیح است.  ۳گزینه -7

 صحیح است.  ۲گزینه -8

 هستند.اتحاد درمانی و مسائل فرهنگی از عوامل مشترک در در روان درمانی  همدلی،صحیح است.  4گزینه -9

بعضی از روشهای درمانی به تکنیک اهمیت   .(1ند و تاکیدشان بر راه حل است مثل درمان راه حل مدار)رد گزینه دهمی های درمانی به مشکل اهمیتی نبعضی روش 
نیست و خیلی از روان درمانگران آن را قبول   طبیعتا خود افشایی نیز در همه انواع درمانها مشترک (.2ند و تاکیدشان بر رابطه درمانی مناسب است )رد گزینه دهمین

 . (3ندارند )رد گزینه 

 صحیح است. ۱گزینه -۱0

 صحیح است. 4گزینه -۱۱

 صحیح است. ۳زینه گ-۱۲

و از محدودیت هایش آگاه  کندمی فرد سرزندگی و لذت را تجربه  رسیدن به اصالت است که در آن،  ین هدف درمان وجودی،ترمهم صحیح است. ۲گزینه -۱۳

 است. 

)حتی آنهایی که  سایر رواندرمانگران میداد.رد و به تکنیک اهمیتی نکمیتاکید  راجرز بر رابطه درمانی مناسب )که شامل همدلی است(صحیح است.  ۱گزینه -۱4

 برخوردار است. از اهمیت باالیی  ند( نیز معتقدند که همدلی در درمان،دهمی به تکنیک اهمیت 

یاز به درونی  یعنی میخواهد همه چیز را به درون خویش وارد کند )بدون توجه به نیاز یا عدم ن  ،کندمیفردی که بیش از حد درون فکنی  صحیح است.    4گزینه  -۱5

 ناتوانند.  "خود"های پس این افراد در شناخت انتظارات و خواسته  کردن(.
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به دنبال جلب توجه است و بر این باور است که درصورت داشتن   عشق و توجه دریافت کرده باشد،  "مشروط"کودکی بطور  که در    کسیصحیح است.    ۱گزینه  -۱6

 پس این فرد گرایش به اقتدارطلبی و قدرت دارد که بدین وسیله بتواند توجه مورد نیازش را دریافت کند. ند.دهمی سایرین به او عالقه نشان  هایی،ویژگی

 گناه وجودی یعنی عدم عالقه و تعهد به انتخاب کردن و تصمیم گرفتن.حیح است. ص ۳گزینه -۱7

از دوران کودکی داشته باشد که شامل عقاید و طرزفکرهای غیر   آدلر معتقد است هرفردی ممکن است یک سری اشتباهات اساسی صحیح است.  4گزینه -۱8

 .کندمی الیس هم یک نظریه پرداز شناختی است که بر افکار و باورهای غیرمنطقی تاکید  منطقی و نادرست است.

 صحیح است. ۱گزینه -۱9

 های اصلی آدلری هاست.از روش  ترغیب،صحیح است.  ۲گزینه  -۲0
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 منابع 

 

 های برتر رشته مشاورهتبهجزوات ر. ۱

 یناصر دکتر و یآباد عیشف عبداله دکتر ، ی درمان روان و مشاوره یها هیرنظ. 2

 نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، جرالد کری . 3

 شارف  ، ی درمان روان و مشاوره یها هینظر. ۴

 نیآر جه یخد ی ترجمه نگیلیش ی درمان روان و مشاوره یها هینظر. 5

 ی محمد دیس ترجمه پروچاسکا  یدرمان روان  یها هینظر. ۶
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 منابع بیشتر برای حداکثر تسلط
 

ماه مانده  1-3های برتر. مناسب روزهای پایانی )حدود : شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس به انتخاب رتبه کپسول مهمترین نکات دروس تخصصی. ۱

 به کنکور(.  

 

های کامالً تشریحی. قابل استفاده در تمام دوره های مطالعاتی. با پاسخ  1۴۰۰  تا  ۹2شامل سواالت کنکورهای    شاوره:م سال اخیر    9بانک سواالت کنکورهای  .  ۲

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

 

شود.  نکور اخیر توسط اساتید این دروس به طور کامل بررسی می ک  ۶کم  که در آن سواالت این درس در دست  مشاوره:  . کالس نکته و تست آنالین دروس۳

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می 1تا  2ی های نکته و تست کیهان معموالً در فاصلهکالس

 

 

 

 :. 0۲۱664756۲0به سامانه  ۱.: درخواست سریع و آسان هر یک از موارد باال: ارسال 

 

کنکور خوش بدرخشید ؛(  در     
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