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نظریو

مسایا

مفاىیم کلیذی

نظریو سیستم  افغاص جضا اػ ُن
ىا
ًیـتٌض تلکَ تَ
System theory
ػٌْاى تشلی اػ یک
ؿیـتن ػول
هیکٌٌض.
 ؿیـتن ُا
هیتْاًٌض غیغ
عؿوی تاكٌض هاًٌض
ساًْاصٍ یا
صّؿتاى ،عؿوی
هاًٌض تاكگاٍ ُا
یا گغٍّ ُای
دوایتی ،ػوْهی
هاًٌض هضاعؽ یا
تیواعؿتاى ُا
 هوکي اؿت هلکالت
صع احغ كکاف تیي
فغص ّ ؿیـتن ُایی
کَ صع آى اؿت عر
صُض.
ؿیـتن ُا هیتْاًٌض
تغای دوایت اػ
صعیافت کٌٌضگاى
سضهات جِت صؿتیاتی
تَ تغییغ اؿتفاصٍ
كًْض.










رویکرد  ژعهي ّ گیتوي -
اکولوژیک
"هضل ػًضگی"

تأکیض عّی
تغییغ هذیػ
تَ جای افغاص
توغکؼ عّی
الگُْا تَ
جای ػلت ّ
هؼلْل-
تَ هضصکاع
اجاػٍ هی صُض
عاٍ ُای
هشتلفی تغای
عؿیضى تَ
ًتیجَ هْعص
ًظغ صاكتَ
تاكض
هضصکاع تَ
ػٌْاى تشلی
اػ ؿیـتن
تغییغ اؿت ًَ
صغفا ػاهل
تغییغ
هضصکاع
هیتْاًض صع
چٌض ًمق
هشتلف فؼالیت
کٌض.

 تاییض عاتؽَ
تیي كشص ّ
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محذودیت ىا

 صع هْعص صلیل
اتفالات یا
عاٌُوایی صع
هْعص چگًْگی
اًجام
تغییغات
تْظیخ ًوی
صُض.
 هوکي اؿت
تصْیغ
تؼعگتغی اػ
جؼییات ًلاى
صُض.
ً گِضاعی اعػف
ُا ّ یکپاعچَ
ؿاػی تیق اػ
دض تعاصُا-
هوکي ًیـت تَ
صغادت ًا
تغاتغی عا تَ
چالق تکلض.
چالق ؿیـتن
ُای ؿغکْب گغ
عا تلْیك
ًویکٌض. .

 هاًٌض هْعص
لثلی

"ًظغیَ ُای هضصکاعی اجتواػی"
Ecological
approach





رویکرد 
متمرکس بر
وظیفو
 Task centered
approach

(- )0881/0891
هغصم تَ یکضیگغ ّ
هذیػ كاى ّاتـتَ
ُـتٌض ّ ُغ کضام
صع ؼْل ػهاى تغ
صیگغاى تاحیغ هی
گظاعًض.
هغصم صّعٍ ػًضگی
هٌذصغ تَ فغصكاى
عا هی گظعاًٌض ّ
هوکي اؿت تا
ػْاهل اؿتغؽ ػا
هْاجَ كًْض تؼعی
اػ آًِا هوکي اؿت
ادـاؽ کٌٌض ًوی
تْاًٌض هماتلَ
کٌٌض.
افغاص هکاًیـن
ُای هماتلَ تا
اؿتغؽ عا صع
هٌاتغ هذیػ
تیغًّی سْص هخل
كثکَ ُای اجتواػی
ّ هٌاتغ صعًّی تَ
کاع هی گیغًض.
کاع هشتصغ صع
هذضّصٍ ػهاًی
هلشص
• عّیکغص ُوکاعی
تیي صعهاًگغ ّ

هذیػ.
 صع ًظغ گغفتي
ؼیف ّؿیؼی اػ
هٌاتغ تغای
دوایت اػ
هغصم – ُن
هٌاتغ صاسلی
ّ ساعجی.

 عّكي ّ ؿاصٍ
• ػهاى کْتاٍ
هوکي اؿت تَ
هغصم کوک کٌض
کَ تیلتغ
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 هنگامی که مسائل
روانی درازمدت وجود
دارد
 ػهاًی کَ
هغاجغ ًشْاُض
صع تغًاهَ

"ًظغیَ ُای هضصکاعی اجتواػی"












صعیافت کٌٌضٍ
سضهت  -تغ اؿاؽ
یک لغاعصاص.
کاع ؿیـتواتیک
• كاهل تغسی اػ
هثاًی عفتاعی،
اها ػوضتا عّیکغص
كٌاستی اؿت
اػتماص تَ "تغای
اًچَ کَ هیشْاُیض
اًجام صُیض الضام
کٌیض"
عاٌُوایی کغصى
فؼالیت تغ اؿاؽ
اػتماصات سْص ّ
جِاى
هٌاؿة تغای تغای
اًگیؼف سضهت
گیغًضگاى صع هضت
ػهاى هذضّص ّ
کْتاٍ هضت
هٌاؿة تغای
هغاجؼاًی کَ تغای
دل یک هلکل
ًتْاًـتَ اًض اػ
عاُکاعُای لثلی
کَ تاعُا آى عا
تکغاع کغصٍ اًض
تَ ًتیجَ تغؿٌض








3

هتؼِض كًْض
تَ سْتی تْؿػ
تذمیك دوایت
كضٍ اؿت.
اؿتفاصٍ
کٌٌضگاى اػ
سضهات تغای
کٌتغل ػًضگی
سْص دوایت
كضٍ اًض.
هی تْاًض
هِاعت ُای
هماتلَ ای
صعیافت
کٌٌضگاى
سضهات عا تا
هـاپل عّػهغٍ
صع آیٌضٍ
اعایق صُض
عّیکغص هثتٌی
تغ تْاًایی
کَ فغض هی
کٌض صعیافت
کٌٌضگاى
سضهات هی
تْاًٌض تغ
هلکالت تا
پلتیثاًی
هٌاؿة غلثَ
کٌٌض.

كغکت کٌض
(ؿیـتن ُای
غیغصاّؼلثاًَ
)
 تملیل
گغایاًَ اؿت
(هوکي اؿت
هلکالت هغصم
عا ؿاصٍ تغ
اػ آًچَ آًاى
هی تیٌٌض
صعًظغ تگیغص)
• تؼعی اػ
افغاص هوکي
اؿت تا
هـائلی کَ تا
آًِا عّتغّ
ُـتٌض ،تیق
اػ دض غغق
كًْض ،تا
تتْاًٌض
اًغژی الػم
تغای دل آًِا
عا صاكتَ
تاكٌض.
 تفکیک لضعت ّ
التضاع هیاى
هضصکاع ّ
هغاجغ صع آى
تشْتی اًجام
ًلضٍ
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مذاخلو در
بحران



Crisis
Intervention







 کوک تَ هغصم
تغای هماتلَ
تا عّیضاصُای
هِن یا هغدلَ
گظع ػًضگی
• هی تْاًض
ًظغیَ ُای
صیگغ عا كاهل
كْص عاٍ دل
هذْع/
كٌاستی-
عفتاعی.
 صاعای
هذضّصیت
ػهاًی (کْتاٍ
هضت) ّ ّظیفَ
هذْع

هضاسلَ هشتصغ-
هْاجَِ تا هـایل
ظغّعی تَ جای
هلکالت تلٌض هضت
هثتٌی تغ
عّاًلٌاؿی ّ
هضلِای كٌاستی -
عفتاعی  :هؼتمض
اؿت کَ دْاصث ّ
تذغاى ُا هی
تْاًٌض تَ صْعت
جضی تغ كیٍْ ای
کَ هغصم صع هْعص
سْص فکغ ّ ادـاؽ
هی کٌٌض
تاحیغگظاع تاكض
•فغض هی کٌض ها
صع "دالت پایضاع"
ػًضگی هی کٌین ّ
لاصع تَ هماتلَ
تا تغییغ ُـتین
تذغاى ُا دالت
ایـتا عا آكفتَ
هیکٌٌض ّ هِاعت
ُای هماتلَ تا
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 هوکي اؿت
هـائل
ؿاستاعی لضعت
ّ ؿتن عا
ًاصیضٍ تگیغص
 هوکي اؿت تَ
افغاصی کَ
تذغاى ُای
هضاّم صاعًض،
کوک ًکٌض.
 هـائل هغتْغ
تَ فمغ یا
هذغّهیت
اجتواػی عا
هؽغح ًوی
کٌض.

"ًظغیَ ُای هضصکاعی اجتواػی"
سؽغ عا اعتما هی
صُض
 تذغاى عا صّعٍ ی
تفکغ یا عفتاع
ًاصعؿت هی صاًض
 تذغاى ُا هی
تْاًٌض هـائل دل
ًلضٍ عا تاػسْاًی
کٌٌض اها فغصتی
تغای اصالح ػضم
اًؽثاق تا
عیضاصُای گظكتَ
عا اعائَ هی
صٌُض.
رویکرد • تَ جای ایٌکَ
شناختی
"صعهاى هثتٌی تغ
رفتاری
تصیغت" تاكض ،اػ
Cognitiveتکٌیکِای عفتاعی،
ًظغیَ یاصگیغی
behavioural
اجتواػی ّ ًظغیَ
approach
كٌاستی اؿتفاصٍ
هی کٌض.
 تغ ایي فغض اؿت
کَ افکاع،
تاّعُا ،تصْعات ّ
ًگغف ها تغ علتاع
ها تاحیغ هیگظاعص
ّ اگغ آى ُا
تغییغ کٌٌض عفتاع
ها ًیؼ تغییغ

 تؼضاص ػیاصی
هؽالؼات
تجغتی تغای
پیلٌِاص احغ
تشلی( اگغچَ
كْاُض صع
هْعص احغ
تشلی هْعص
تذج لغاع
گغفتَ كضٍ
اؿت)
 هی تْاًض
تغای دوایت
اػ صعیافت
کٌٌضگاى
سضهات تغای
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عّیکغص صؿتْع
صٌُضٍ
اػ فغظیَ
کوثْص كغّع
هی كْص یؼٌی
صعیافت کٌٌضٍ
سضهات چیؼی
ًضاعص.
تَ ؿؽخ تاالیی
اػ صاًق ّ
هِاعت ًیاػ
صاعص.
•توغکؼ تغ
هـائل اعائَ
كضٍ تَ جای
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مصاحبو
انگیسشی
Motivational
Interviewing



افؼایق هِاعت
ُای دل هـالَ
ّ هِاعت ُای
هماتلَ ای
سْص اؿتفاصٍ
كْص.
هْحغ صع هْعص
ؼیف گـتغصٍ ای
اػ هـائل

سْاُض کغص.
صذثت تا سْص،
تفکغ غیغ هٌؽمی
عا تمْیت هیکٌض.
كاهل كٌاؿایی ّ
اصالح تاّعُای
تضّى ؿْص ّ
صعهاًگغ تَ
صعیافت کٌٌضٍ
سضهت ،آهْػف هی
صُض کَ اػتماصاتق
عا تَ چالق تکلض.
هیتْاًض كاهل
تغییغ عفتاع تا
اؿتفاصٍ اػ یک
ؿیـتن پاصاف تاكض
اؿتفاصٍ اػ ؿیـتن
 ABCفؼال كضى
عّیضاص-اػتماص-
ًتیجَ آلیؾ 0881
ّ گـتغف تَ DEF
استالف ػمایض-
جایگؼیٌی ػمایض
تا اػتماص ػمالًی
هؤحغ -تْصیف
ادـاؿاتی کَ
ًتیجَ سْاُض تْص.
•فغم کاعتغصی
 ،CBTکَ تْؿػ
Rollnick ّ Miller

 پظیغف تغییغ
تایض اػ
اًگیؼٍ صعًّی
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پغصاستي تَ
ػلل.
صع ًظغ ًگغفتي
ػْاهل اجتواػی
التصاصی

 ػوضتا
پیغاهْى
عفتاعُای
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تَ صؿت آیض ّ
ًوی تْاًض تغ
هغصم تذویل
كْص.
• اػ افغاص
تغای تغعؿی
اتِام صع
تغاتغ
تغییغات
پلتیثاًی هی
کٌض.
ایٌکَ افغاص
هوکي اؿت سؽا
کٌٌض پظیغفتَ هی
كْص اها ایي
تشلی اػ عًّض
یاصگیغی اؿت.

 )1111 ،(1991تِیَ
كضٍ اؿت،
تَ ػٌْاى «یک عّف
فغص هذْع عٌُوْصی
تغای اعتماء
اًگیؼٍ صعًّی جِت
تغییغ تا کاّف ّ
عفغ تغصیض ّ
صهضهی هؼاجی»
تؼغیف كضٍ اؿت".
صعهاًگغ ،عّیکغص
ُوضلی ّ غیغ
هماتلَ ای اها
هـتمین عا اتشاص
هی کٌض.
صعهاًگغ تَ ػتاى
هْعص اؿتفاصٍ فغص
آگاٍ اؿت ّ صع
جـتجْی ػتاى
تغییغ اؿت.
صعهاًگغ هؽالة
آهْػكی  /اؼالػاتی
صعتاعٍ هْلؼیتی
کَ صعیافت کٌٌضٍ
سضهات صع آى لغاع
صاعص هخل احغ
ؿیگاع کلیضى،
ًْكیضى الکل،
هصغف هْاص هشضع ّ
 ...فغاُن هیکٌض.
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اػتیاص آّع
اؿتفاصٍ ّ
پژُّق كضٍ
اؿت.
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رویکرد راه 
حل محور 
SolutionFocussed
 Approach



صعهاًگغ ،صعیافت
کٌٌضٍ سضهات عا
تَ تِیَ لیـتی اػ
هؼایا ّ ُؼیٌَ
ُای كیٍْ ػًضگی ّ
جایگؼیي كیٍْ ُای
ػًضگی تلْیك هی
کٌض.
کاّف هْاًغ عؿیضى
تَ ُضف
•تاػًْیـی
عّیضاصُای گظكتَ
توغکؼ تیلتغ عّی
جٌثَ ُای هخثت.
پلتیثاًی اػ صعک
چغسَ تغییغ
(Prochaska and
)DiClemente 1986
پیق اػ تفکغ،
تفکغ ،تصوین
گیغیً ،گَ صاعی،
لغؼف.
عّیکغص كٌاستی
توغکؼ عّی عاٍ دل
ُا تَ جای هلکالت
اػ هغکؼ هیّْاکی
تغای صعهاى
کْتاٍ( هشتصغ)
ًلات گغفتَ اؿت
•صعهاى پـت هضعى

ُ وکاعی
صعهاًی تا
ؿؽخ گـتغصٍ
ای اػ
الضاهات
 تاکیض تغ گْف
صاصى صاؿتاى
صعیافت کٌٌضٍ
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•هوکي اؿت تغای
افغاصی کَ صچاع
هلکل صع
پاؿشگْیی تَ
ؿْاالت ُـتٌض
هٌاؿة ًثاكض
ً• مض
فویٌیـتی اػ
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تغ اؿاؽ ًظغیَ
ُای ػتاى ّ هؼٌا
.اػ صاًق صعیافت
کٌٌضگاى سضهات
اؿتفاصٍ هیکٌض.
اػ تغچـة ػصى
اجتٌاب هی کٌض-
•توغکؼ تغ تفاّت
ّ اؿتخٌائات
فغص ،هلکل ًیـت.
اعػیاتی تغاؿاؽ
ًماغ لْت ّ ظؼف
•صذثت کغصى هی
تْاًض تجغتَ عا
تـاػص
توایؼ تیي هلکالت
ّ هْلؼیت ًاعاظی
کٌٌضٍ -هلکالت عا
هیلْص دل کغص ،تا
هْلؼیت ُای
ًاعاظی کٌٌضٍ
تایض عّتغّ كض.












رویکرد شخص  تغ اؿاؽ کاع کاعل
محور
عاجغػ
  Person Centredاصْل ُوضلی،

سضهات
جـتجْی عاٍ
دل ُایی
هؽاتك تا
ػًضگی صعیافت
کٌٌضٍ سضهات
هیتْاًض تا
عفتاع ظض
ؿغکْتگغ ّ
تْاًوٌض ؿاػی
هٌاؿة تاكض
دضالل ًفْط-
عفتي هـیغ
ؿاصٍ تَ ؿوت
عاٍ دل
کاُق سؽغ
ّاتـتگی تَ
صعهاًگغ
عّیکغص سْف
تیٌاًَ کَ
فغض هیکٌض
تغییغ اهکاى
پظیغ اؿت.
ػهاى هذضّص

• تَ افغاص
اجاػٍ هی صُض
عاٍ سْص عا
صع ػهاى سْص

Approach
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ػتاى کَ تْؿػ
هغصاى ؿاستَ
كضٍ اؿت،
تٌاتغایي
ػتاى ،هٌؼکؾ
کٌٌضٍ تجغتَ
ػًاى ًیـت.
 صع ایي
عّیکغص تضّى
صعک هلکل هی
تْاًض هلکل
اكتثاٍ
فِویضٍ كْص.
 اعائَ عاُکاع
تضّى كٌاست
هلکل ،ؿْصی
ًضاعص
•هوکي اؿت تغای
افغاصی کَ صع
تذغاى ُـتٌض یا
افغاصی تا
اػتواص تَ ًفق
پاییي کَ ًوی
پظیغًض ًماغ لْت
ّ هِاعتِایی
صاعًض ،هؤحغ
ًثاكض.
ً مق هضصکاع
اجتواػی هوکي
اؿت اجاػٍ
کاع هـتمین

"ًظغیَ ُای هضصکاعی اجتواػی"
ُوثـتگی ّ تْجَ
هخثت ًاهلغّغ
الػهَ عاتؽَ یاعی
صٌُضٍ اؿت.
 عّف غیغ هـتمین
 تغ ایي اصل
اؿتْاع اؿت کَ
ُغکؾ ظغفیت تغای
تْؿؼَ ّ عكض
صاعص.








مذل • تغ اؿاؽ ایي
روانشناختی
ایضٍ کَ افغاص
Psychosocial
صًیای صعًّی ّ
Model
ّالؼیت ُای
تیغًّی صاعًض .
• دْاصث ساصی اػ
عّیضاصُای گظكتَ
کَ ها ؿؼی صع
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عا ًضُض.
پیضا کٌٌض.
تغای هْالؼی
توام اكکال
کَ ًیاػهٌض
تجغتَ
هضاسلَ کْتاٍ
اعػكوٌض اؿت.
هضت ُـت
صع تغاتغ ػیة
هٌاؿة ًیـت
جْیی هغصم
 اگغ صعیافت
هماّهت هی
کٌٌضٍ سضهت
کٌض.
اًگیؼٍ تغای
•تاکیض تغ
تؼاهل ًضاكتَ
ایجاص یک
تاكض تَ کاع
عاتؽَ کاعآهض
گیغی هلکل
ّ هؼمْل تا
اؿت.
صعیافت کٌٌضٍ
توغکؼ تغ تغییغ •
سضهات
فغص تَ جای
لاتلیت اجغا
ػْاهل اجتواػی،
هیاى گغٍّ
گغچَ تَ افغاص
ُای صعیافت
اجاػٍ هی صُض
کٌٌضٍ سضهات
اُضاف سْص عا
تَ صْعت
تیاى کٌٌض کَ
گـتغصٍ
هوکي اؿت صؿتْع
تاییض كأى ّ
اعػف ُوَ هغصم کاع جاهؼَ ًثاكض
 توغکؼ عّی یک
هی تْاًض تَ
هضل پؼكکی
دل هلکالت
اؿیة كٌاؿی
ػاؼفی تکغاعی
فغصی .هیل تَ
کوک کٌض.
چلن پْكی اػ
عّف صعک
هـائل لضعت ّ
عفتاع تَ
ؿتن
ظاُغ غیغ
 توایل تَ
هٌؽمی
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جلْگیغی اػ آى
صاكتَ این ،تَ ها
یاصآّعی هی كْص.
عّیضاصُا هی
تْاًٌض اُویت
ػاؼفی تیلتغی صع
تغ صاكتَ تاكٌض.
افغاص صع یک ؿغی
اػ هغادل عكض
هیکٌٌض ّ عكض
كشصیت ًالص صع
کْصکی هیتْاًض
عّی پاؿز ُای
تؼضی ها صع ػًضگی
احغ تگظاعص
تغؿین ًظغیَ
كشصیتًِ-اص ،سْص
ّ فغاسْص ّ ًلاى
صاصى هکاًیـن ُای
صفاػی.
هکاًیـن ُای
صفاػی عا کَ ها
تغای هذافظت اػ
سْصهاى تَ کاع هی
تغین هؽغح هی
کٌض.

مذل ریکاوری  هضل هْعص اؿتفاصٍ
صع سضهات تِضاكت
Recovery Model
عّاًی کَ تغ

توغکؼ تغ ػلت
 تغجـتَ کغصى
ّ تاحیغات
سْص آگاُی
 هیتْاًض تَ
 تلضت تذت
تغچـة ػصى تَ
تاحیغ پظیغف
صعیافت
هٌاؿة ّ
کٌٌضگاى
كٌیضٍ كضى اػ
سضهات كْص ّ
ؿْی هضصکاع
تاػج ًاهیضٍ
اؿت
كضى آًاى تا
هغصم هی تْاًٌض
اؿاهی ًظیغ
تَ ّؿیلَ آگاُی
ًاکافی ،سْص
اػ آًچَ صع
كیفتَ ،هماّم
سْصكاى ّ تیي
كْص
صیگغاى ّ جِاى
هی تْاًض
اؼغافلاى جغیاى 
هٌجغ ادـاؽ
صاعص تْاًوٌض
كغم صع
كًْض.
لغتاًی كْص
.• هوکي اؿت اػ
لذاؾ فغٌُگی
هٌاؿة ًثاكض
 تغ هثٌایاعػیاتی سْص
عكض ّ
سْصآگاُی کَ
ٌُجاعُای
هلتغک صع ُوَ
فغٌُگ ُا
ًیـت
 هی تْاًض
 هلاُضٍ كضى
ًفْط دغفَ
افغاص تَ
پؼكکی عا
ػٌْاى
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رویکرد
روایتی
Narrative
Approach

تِثْصی تا تیواعی
تاکیض صاعص.
صعهاى لؼّها تَ
هؼٌای "تضّى
ًلاًَ" تْصى
ًیـت ،تلکَ
تغسْعصاعی اػ
ادـاؽ کٌتغل ّ
ُضف اؿت
•تْؿػ یک تغچـة
یا تلشیص تؼغیف
ًلضٍ اؿت.
•ًماغ لْت فغص عا
هی كٌاؿض.
•تَ اهکاًات
آیٌضٍ فغصت صُیض
تا تَ اكتغال یا
تذصیل تاػگغصیض.

کاعكٌاؽ صع
هْلؼیت
سْصكاى
 عّیکغص هخثت
کَ تغای
کٌتغل افغاص
عّی گظكتَ
تالف هیکٌض.

 هی تْاًض تَ
 هضصکاع اجتواػی
افغاص کوک
افغاص عا تلْیك
کٌض فلاعُایی
هی کٌض کَ ػًضگی
کَ تا آًِا
سْص عا تا کلوات
هْاجَ ُـتٌض
سْص تْصیف کٌٌض.
عا صعک کٌٌض
هضصکاعاى اجتواػی •
هی تْاًٌض صع کٌتغل  لاتل اؿتفاصٍ
صاؿتاى ادـاؽ كشص عا
تغای هْلؼیت
دوایت کٌٌض ّ تْجَ
ُای صاعای
آًِا عا تَ اهکاى
ؿتن ّ تثؼیط
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تَ چالق
تکلض ّ
تٌاتغایي
هْعص پظیغف
تغای اجغای
تغسی ؿغّیؾ
ُای ؿالهت
عّاًی
ًیـت.
 صع دال
داظغ ػوضتا
صع سضهات
ؿالهت عّاًی
اؿتفاصٍ
هیلْص اها
لاتلیت
اجغای
گـتغصٍ تغی
هی تْاًض
صاكتَ
تاكض.
 هضصکاعاى
اجتواػی هوکي
اؿت ایي تذج
عا "ؼٌؼ "یا
"ًمؽَ ساهْف
تثیٌٌض ّ ؿؼی
کٌٌض عّایت
كشص عا لؽغ
کٌٌض
 فغص یا

""ًظغیَ ُای هضصکاعی اجتواػی
ساًْاصٍ اف
هوکي اؿت
""عاٍ دل
صعسْاؿت کٌٌض
ّ اعػف
 عّیکغص عا
.ًثیٌٌض

َ هی تْاًض ت عّایت صاؿتاى هتفاّت
.صع آیٌضٍ جلة کٌٌض
ؿاست ادـاؽ
تغییغ هغصم
ّ کوک کٌض
آًِا عا تا
هْلؼیت ُای
جضیض ؿاػگاع
.کٌض
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