


به نام خداوند جان و خرد  



 بازتابی از تصویری که از انسان در متن جھان
داریم

ارزیابی ما را تحت تاثیر قرار می دھد
 طراحی و اجرای درمان را متاثر می سازد



ارزیابی کامل عوامل موثر
 طراحی درمانی چندوجھی
چه گزینه ھای دیگری ھست؟

مدل تقلیل گرایانه‹
چسبندگی رادیکال به یک دیدگاه
مدل نقطه نظر ‹

  ھر بیماری از یک نقطه نظر بررسی می شود
مدل پلورالیستیک‹

انتخاب بھترین مدل برای ھر مورد
مدل عملگرایانه‹

 ھر تخصص به جای خود



 شما با کدام مدل مراجعین تان را صورت بندی
می کنید؟ 

 رایج در محل آموزش ) نه حرفی ( رویکرد عملی
شما کدام است؟ 

 آیا نیازی به تغییر حس می کنید؟
چه تغییری ؟‹

در خودتان
 در نظام آموزشی
چگونه؟ ‹



زیستی :
ژنتیک - آسیب پذیری زیستی‹
بیماری ھای روان پزشکی و طبی ھمبود‹
داروھا‹

روانشناختی:
مشکالت/ عالئم/ معنای بیماری‹
طریقه ی مرسوم انطباق و کنارآمدن با مشکالت‹
استیل شخصیتی‹
ناکامی ھا و طریقه ی کنار آمدن با آن ھا‹
توانایی کنترل تکانه‹
عملکرد ھوشی‹
معنویت‹
بینش ‹

 اجتماعی
ارتباطات خانوادگی و بین فردی‹
بستگی ھای اجتماعی و نظام ھای حمایتی‹
عملکرد شغلی‹
ارتباطات خانوادگی ‹



 مستعد کننده)Predisposing(
 برانگیزاننده)Precipitating(
 دوام دھنده)Perpetuating(
 حفاظت کننده)Protective(



ارائه دھید) مثبت و منفی ( خالصه ای از یافته ھای مھم  -١
معرفی خانواده و افراد آن ‹
عالئم یا مشکالت برجسته‹
تاریخجه مشکالت خانواده‹
تاریخجه تکاملی خانواده‹
سوابق تعاملی خانواده‹
سابقه تالش ھا برای حل مشکل‹
تاریخچه طبی خانواده‹
تاریخجه اجتماعی خانواده‹
ارزیابی عملکرد‹
) طبی و روان شناختی ( ارزیابی ھای جانبی ‹

توصیه  :
)حتی بیشتر از نقاط ضعف ( به نقاط قوت ھم توجه کنید ‹



جدول خالصه عوامل تاثیر گذار را رسم کنید  - ٢



داستان خانواده را بنویسید - ٣:
داستان گونه و حتی االمکان بی انقطاع
سیر زمانی راھگشاست
نحوه تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر چگونه بوده؟
 چگونه به جای فعلی رسیده اند؟
 پیشنھاد:

این داستان را با ادبیات شخصی خودتان بنویسید‹



۴ - مداخالت را برنامه ریزی کنید :
به ایده آل ھا فکر کنید و بنویسید‹
فکر کنید که با امکانات موجود چطور می توانید به ایده ‹

آل ھا نزدیک شوید
مداخالت را بر اساس داستان خانواده سازماندھی ‹

کنید
اختصاصی و روشن پیشنھاد دھید ‹



۵ -  مطرح کردن فرموالسیون با خانواده
تثبیت ارتباط با خانواده‹
ارزیابی و غلبه بر موانع مشارکت خانواده در درمان‹
بحث درباره ی معنای تشخیص ھا و عالئم‹
بحث درباره ی نحوه ی تعامل عوامل گوناگون‹
بحث درباره ی طریق معمول کنارآمدن خانواده با مشکالت‹
برای توجیه ) یا ناکارآمد ( تصحیح مدل ھای نادرست ‹

مشکالت
نرمال سازی واکنش ھای ھیجانی ‹
طرح گزینه ھای درمانی ‹
› 



۶ -  تصحیح فرموالسیون بر اساس بازخوردھای
خانواده

و توافق بر سر برنامه ی درمانی ‹

 یادتان باشد:
یا تغییر /فرموالسیون را با کسب اطالعات جدید و‹

شرایط به روز کنید 



سپاس 
  از

توجھتان


