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 عالوه پیشگیری سطح سه به توجه با درمان و بهداشت متخصصین تمامی که است موضوعی سالمت حوزه امروزه

 بخصوص و هابیماری عالئم عود از پیشگیری در آنها هایخانواده و بیماران آموزش بر هابیماری درمان به توجه بر

، 2، اجتماعی1از دیدگاه متخصصین ابعاد سالمت شامل سالمت روانی .دارند فراوانی تاکید مزمن هایبیماری

است.  این پنج بعد سالمت با یکدیگر در ارتباط هستند و تغییر در هریک  5و معنوی 4عاطفی -، هیجانی3فیزیکی

دهد. در حال حاضر به دلیل گستردگی اثیر قرار میاز آنها ابعاد دیگر را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت ت

دامنه مشکالت زندگی فردی و اجتماعی دو بعد سالمت روانی و اجتماعی به نسبت ابعاد دیگر از اهمیت بیشتری 

سالمت روانی و اجتماعی گیرد. تماعی قرار میاج -برخوردار است و بیشتر مورد توجه متخصصین حوزه روانی 

شود. اما های ارزیابی بهداشت و توسعه اجتماعی محسوب میمولفه مهم در پویایی فرد و جامعه و از شاخص

تعریف سه بعدی زیستی، اجتماعی و روانی را ارائه داده است بسیاری  WHOمیالدی که  1946متاسفانه از سال 

سالمت روان برای هر فرد، خانواده و جامعه به طور کلی مهم اند. اندهاز کشورها از بعد روانی و اجتماعی آن غاقل م
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دهد. برای افراد و جوامع سالمتی نه تنها از است. این مولفه انرژی الزم را برای زندگی پویا در اختیار افراد قرار می

ارای ذهن سالم است نظر جسمی بلکه از نظر عاطفی و روانی هم برای رفاه و بهزیستی ضروری است. فردی سالم د

هایی چون تفکر روشن، حل مساله در زندگی، شغل یا کار مولد و پویا، لذت بردن از روابط با دیگران، که توانایی

تواند به عنوان سالمت روان درنظر های عملکردی میاحساس راحتی معنوی و کمک به جامعه را دارد. این جنبه

فردی است که در رابطه با این موضوع است که افراد چگونه با دیگر  گرفته شود. سالمت اجتماعی بعدی از رفاه

و  6کنند. کاستلها تعامل دارند و اینکه دیگران چگونه با او برخورد میافراد جامعه، رسومات اجتماعی و سازمان

، روابط های اجتماعیشبکه های اجتماعی، رفاه اجتماعی،(، سالمت اجتماعی را کیفیت فعالیت2008همکارانش )

دانند. از دید سالمت اجتماعی اگر های اجتماعی میهای اجتماعی و میزان مشارکت در فعالیتبین فردی، حمایت

 افراد در جامعه سازگاری بیشتری داشته باشند طول عمر بیشتری دارند و بهبودی آنها در اثر بیماری بیشتر است.

قرار بگیرند تا به جامعه بازگردند. این مورد باالخص برای های اجتماعی افراد دچار بیماری باید مورد حمایت

درصد  21دهد که شواهد پژوهشی اخیر در ایران نشان می سالمندان و افراد مبتال به اختالالت روانی موثر است.

و درصد آنها نیاز به روانپزشک دارند  3از جمعیت کشور مبتال به کی از اختالالت روانی خفیف تا شدید هستند و 

 درصد از این تعداد بیماران روانی مزمن هستند که نیاز به مراقبت ویژه، درمان و توانبخشی پایدار دارند. 1

های ناخوشایندی در زندگی خود داشته است؛ در واقع با قطعا هر فردی که دچار اختالل روانی شده است تجربه

ی به نوعی از عوامل ژنتیکی گرفته تا روابط توان گفت عدم ثبات در سالمت روانی و اجتماعتوجه به بحث می

ناخوشایند و بین فردی و مشکالت شخصی ناشی از شرایط اجتماعی در اینکه فرد دچار بیماری شده باشد تاثیرگذار 

 دستجنبه های مهم از   از یکی .کندمی پیدا کاهش افراد این در اجتماعی مهارتهای و اجتماعی کارکردهایاست. 

بیمار روان  است. فرد، عزت نفس و بروز پرخاشگری میان روابط و اجتماعی هایمهارتت های زندگی، ارمه دادن

مزمن نیاز به درمان پایدار و نگهداری دارد. بنابراین این افراد در مراکز شبانه روزی تحت درمان و توانبخشی قرار 

ودی نسبی است. این طرح از طریق اسکان گیرند و هدف این مراکز اجرای طرح بازگشت به جامعه پس از بهبمی

پذیرد ) الزم به ذکر است که ارتباط ها صورت میافراد در خانه های حمایتی خارج از مرکز و تحویل به خانواده

ها و باشد(. بنابراین این افراد در مراکز به منظور بهبود مهارتفرد با خانواده در طول درمان به صورت موقتی می

شوند. با توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار بر تلف وارد چرخه مداخالت توانبخشی میکارکردهای مخ

باشد سازگاری بیماران با شرایط خودشان رویکرد صرف مدیکال و پزشکی در درمان این گروه به تنهایی اثرگذار نمی

 .شودمی احساس 7اجتماعی –و با توجه به گستردگی مشکالت نیاز به مداخالت روانی 
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) مددکار اجتماعی، روان شناس بالینی، روانپزشک، کاردرمانگر( در توسعه  8اجتماعی –تیم درمان توانبخشی روانی 

دهند و از طرفی دیگر مداخالت ای را انجام میهای بیمار و ایجاد سازگاری طبیعی در وی مداخالت حرفهتوانمندی

ها عالوه بر رابطه اقتصادی خانواده –د. با توجه به وضعیت اجتماعی پذیرای بر روی خانواده بیمار صورت میحرفه

کنند. فشار اقتصادی، بیماری، مشکالت ای دست و پنجه نرم میسالم با بیمار و نگهداری وی با مشکالت عدیده

احساس گناه اجتماعی و خانوادگی و بار روانی نگهداری از بیماران، عدم آگاهی کافی نسبت به بیماری، تمسخر و 

به دلیل برجسب و عدم کارکرد مناسب رفتاری و اجتماعی از جمله مشکالت مراقبان )خانواده( بیماران روان مزمن 

است. بنابراین با توجه به رابطه نزدیکی که خانواده با بیمار دارد از لحاظ جسمی، روانی و عاطفی دچار اختالل 

ب تشدید ناراحتی ها و خلل در روند توانبخشی و مداخالت مربوط شود و عدم رسیدگی به نیازهای خانواده سبمی

شود. این تشدید و فشاری که بر روی مراقب یا خانواده است می تواند پیامدهایی چون؛ منزوی شدن به بیمار می

 9گلخانواده، نداشتن امید به حمایت های اجتماعی، عدم توجه به بیمار و رها کردن وی را در پی داشته باشد )بی

اهمیت سالمت روانی و اجتماعی برای جامعه و افراد آن، موانع و مشکالت ساختاری و کمبود  (.1994و همکاران،

اجتماعی خانواده ها و مراقبین ناشی از نگهداری عضو مبتال به بیماری روانی  –امکانات موجود، مشکالت روانی 

و در نهایت کمبود منابع معرفی کننده مداخالت  اجتماعی –مزمن، عدم توجه رویکرد پزشکی به مسائل روانی 

حرفه های یاورانه به طور خاص به منظور درمان بیماران اعصاب و روان مزمن، موارد اندکی است که احساس نیاز 

اجتماعی ) روانپزشک،  –اجتماعی را بیشتر می کند. بدین منظور تیم درمان توانبخشی روانی  –به مداخالت روانی 

اجتماعی به صورت تیمی استفاده  –بالینی، مددکار اجتماعی، کاردرمانگر( باید از مداخالت روانی روان شناس 

کرده تا مشکالت مربوطه را کاهش دهند و بیمار و خانواده را تا حد امکان توانمند سازند. عالوه بر مشکالت ذکر 

جتماعی پیگیری می شود. مددکار شده برخی مشکالت بیماران، مانند مشکالت قضایی، هویتی توسط مددکار ا

اجتماعی )ارزیابی، درمان،بازگشت به خانواده و جامعه، پیگیری(  –اجتماعی در چهار مرحله توانبخشی روانی 

درگیر است. اما نقش وی در مرحله سوم و چهارم به صورت برقراری ارتباط بین بیمار و خانواده و انجام بازدید از 

پیگیری پر رنگ تر است. تمایز دیگر مددکاری اجتماعی با دیگر حرفه های یاورانه  منزل یا محیط کار به منظور

 اقدام جامعه ای به منظور توانمند سازی بیماران است.

به منظور مداخله و توانبخشی از مداخالت با رویکردهای متفاوت و چهارچوب ها و راهنماهای عملی استفاده می 

ی اجرای مداخله و رسیدن به هدف بسیار حائز اهمیت است. این نقشه و شود. دسترسی به نقشه و راهنما برا

راهنما را به نقشه سفر می توان تشبیه کرد. فرد به منظور سفر از مبدا و مقصد خود آگاهی دارد اما برای فهم 

معرفی و  چگونگی طی کردن مسیر و رسیدن مقصد باید از راهنما و نقشه استفاده کند. بنابراین در این راستا به
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بررسی تعدادی از رویکردها، طرح ها، پروتکل ها و راهنماهای عملی به منظور مداخله در درمان و توانبخشی 

 بیماران روان مزمن و خانواده آنها می پردازیم :

 اجتماعی : –توانمند سازی روانی  – 1

توانمندسازی، » تئوری توانمند سازی روانی را برای اولین بار ارائه و چنین تعریف کرد :  1993زیمرمن در سال 

فرآیندی روانشناختی است که فرد بر آن می شود که در مورد خود و توانایی هایش به صورت مثبت بیندیشد و 

دسازی اجتماعی را فعالیت و مشارکت توانمن«. بر سطوح فردی و اجتماعی زندگی خود تسلط داشته باشد 

اجتماعی، برقراری روابط اجتماعی درست و سالم و تغییر نگرش تعریف می کنند. دیدگاه توانمندسازی معتقد 

است که آگاهی و دانش اولیه از مراجعان بدست می آید و از لحاظ اخالقی مددکاران اجتماعی و دیگر حرفه های 

مندسازی باید از این دانش بر طبق خواست مراجعان برای تقویت و قدرتمند ساختن یاورانه درگیر در مداخله توان

آنان استفاده نمایند. این دیدگاه خواست و نظر مراجع را در اولویت قرار می دهد زیرا معتقد است که این افراد 

از این مداخله و الگو باید (. ما در استفاده 1391بهترین دانش و آگاهی را درباره شرایط و اهدافشان دارند )پین، 

از خو بپرسیم که چگونه می توانیم رشد و تحول عزت نفس فرد را مرود حمایت قرار دهیم و وی را در ایجاد 

مهارت های اجتماعی، روانی و ارتباطی و مهارت های زندگی توانمند سازیم به طوری که فرد بتواند بر اساس این 

مددکار رشد و تحول سالمت روانشناختی خود گام بردارد. در این راستا  عزت نفس و فراگیری این مهارت ها در

 فهیدارد. وظ دیشد یروان یهایماریبه ب انیحداکثر مبتال یاز بهبود نانیدر حصول اطم ینقش مهم یاجتماع

کند  یاست و به آنها کمک م ادغام یو اجتماع یجبران مشکالت روان ایغلبه  یکمک به افراد برا یمددکار اجتماع

خود  یهاتیفعالدر انجام  نی، و همچن نیتر ستهیو شا نیتر مستقلروزمره خود در جامعه به صورت  یتا در زندگ

نمونه راهنمای عملی مداخله با رویکرد توانمندسازی ویژه کارشناسان سالمت روان که توسط وزارت  باشند.

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است به شرح زیر است :

 مولفه ها اهداف تعداد جلسه ردیف

 اول 1

 یا افزایش –ایجاد 

 انگیزه برای تغییر

ایجاد آمادگی 

 شناختی برای تغییر

 گذاری هدف آموزش

 مصاحبه انگیزشی

 -آمادگی شناخت برای تغییر )ارتباط افکار،احساسات و رفتار

 -شناسایی الگوهای فکری -آموزش تله های فکری شایع

 جایگزین کردن افکار( -ارزیابی افکار

 هدف گذاری

 دوم 2
آموزش مهارت 

 تصمیم گیری

 مهارت حل مساله

 گیریمهارت تصمیم 



آموزش مهارت حل 

 مساله

 سوم 3

آموزش مهارت مقابله 

 با استرس

آموزش مهارت مقابله 

 با هیجانات منفی

 مهارت های مقابله ای

 استرس و مقابله با آن

 مقابله سالم و ناسالم

 مقابله مساله دار

 آشنایی با خشونت

 آشنایی با مراحل تبدیل عصبانیت به پرخاشگری

 آشنایی با سبک های ابراز خشم

 چهارم 4
سبک زندگی آموزش 

 سالم

تعریف سبک زندگی و نقش آن در بهبود سالمت جسمی و 

 روانی

 

 :( case managementمدیریت مورد ) -2

ی مراقبت مختلف اجتماعی یا سازمان هامدافع و نظارت بر خدمات ، ایندی برای برنامه ریزی ، جستجوی منابعفر

در یک سازمان یا سازمانهای مختلف این روند مددکاران اجتماعی  .های بهداشتی که به نمایندگی از مراجع است

ین شکل آن مدیریت در ساده تر .معین هماهنگ کنندش های خود را برای خدمت به مراجع را قادر می سازد تا تال

صاص داده می شود که انتظار اخت "مدیر پرونده"به هر فرد بیمار روانی  مورد ابزاری برای هماهنگی خدمات است. 

می رود؛ نیازهای آن شخص را ارزیابی کند، یک برنامه مراقبت برای وی تهیه نماید، مراقبت های مناسب فراهم 

(. هدف اصلی 1991شود، بر کیفیت مراقبت های ارائه شده نظارت شود و تماس با فرد را حفظ کند )هالووی،

ا ارائه و هماهنگی خدمات باکیفیت و رفاه به سازی عملکرد مراجع مدیریت مورد در مددکاری اجتماعی ، بهین

 .مؤثرترین و کارآمدترین روش ممکن ، برای افراد دارای چندین نیاز پیچیده استاست که 

 توسعه مدیریت مورد به ظهور حرفه مددکاری اجتماعی و اقدام برای کار اجتماعی در قرن بیست ویکم برمیگردد.

 االتیدر ا ستمیقرن ب لیزمان در اواخر قرن نوزدهم و اوابه طور هم مدیریت مورد و یاعاجتم یحرفه مددکار

در ایاالت متحده  در مورد مددکاران اجتماعی دارای مجوز NASW مطالعه بنچمارکبر اساس  متحده ظهور کرد.

تعداد قابل توجهی از مددکاران اجتماعی گزارش می کنند بسیاری از مشاغل اجتماعی است و جزء  ، مدیریت مورد

هدف اصلی مدیریت مورد در  .می کنند را صرف مسئولیت های مدیریت موردکه بیشتر از نیمی از وقت خود 



مؤثرترین و ا ارائه و هماهنگی خدمات باکیفیت است که و رفاه بمددکاری اجتماعی ، بهینه سازی عملکرد مراجع 

 .ش ممکن ، برای افراد دارای چندین نیاز پیچیده استکارآمدترین رو

 توسعه مدیریت مورد به ظهور حرفه مددکاری اجتماعی و اقدام برای کار اجتماعی در قرن بیست ویکم برمیگردد.

 االتیدر ا ستمیقرن ب لیزمان در اواخر قرن نوزدهم و اوابه طور هم مدیریت مورد و یاجتماع یحرفه مددکار

در ایاالت متحده  در مورد مددکاران اجتماعی دارای مجوز NASW مطالعه بنچمارکبر اساس  کرد.متحده ظهور 

تعداد قابل توجهی از مددکاران اجتماعی گزارش می کنند بسیاری از مشاغل اجتماعی است و جزء  ، مدیریت مورد

با توجه به اصول و اهداف که در  .می کنند را صرف مسئولیت های مدیریت موردکه بیشتر از نیمی از وقت خود 

رویکرد مدیریت مورد وجود دارد، ویژگی هایی چون خدمات شخص محور، رابطه اولیه مراجع و مددکار اجتماعی، 

شخص در موقعیت، رویکرد نقاط قوت، اقدام مشارکتی و مداخله در سطح خرد، میانه و کالن اقدام مددکار اجتماعی 

نمونه الگوی مداخله مدیریت مورد مدون شده بر اساس استاندارد  .مایز می کندبا رویکرد مدیریت مورد را مت

 مدیریت مورد آمریکا در جدول زیر آمده است:

  



 

 شرح مرحله عنوان ردیف

1 
ارزیابی 

 مراجع

 –ارزیابی مراجع در مورد : جسمی، عملکردی، سابقه پزشکی، رفتارهای روانی 

اجتماعی، پویایی ساختار خانواده و ساختارهای حمایتی دگر، اعتیاد، وضعیت بیمه و 

... 

2 

شناسایی 

مشکل / 

 فرصت

و   مدیر مورد با توجه به مصاحبه با مراجع و ارزیابی اولیه وی به شناسایی مشکالت

 فرصت ها می پردازد

3 
برنامه ریزی 

 و اجرا

کوتاه مدت، بلند مدت و فوری عملیات های الزم مدیر مورد پس از شناسایی نیازهای 

جهت رفع و پاسخ دهی به این نیازها را طراحی میکند. وی به تشخیص مشکل، 

تعیین نیاز مراجع و هدف های نهایی می پردازد و با مدنظر قرار دادن شاخص های 

 اندازه گیری در بازه زمانی مشخص به اجرای مداخله می پردازد.

4 
نظارت و 

 پایش

طی فرایند مداخله مدیر مورد برنامه و میزان پاسخ مراجع به برنامه را مدنظر قرار می 

 دهد. او باید مطمئن شود که برنامه به صورت مناسب در حال اجرا است.

5 
اختتام فرایند 

 مدیریت مورد

مدیر مورد باید به صورت مناسبی به مداخله خود پایان دهد. دستیابی به اهداف 

و رسیدن به حداکثر منابع، تغییر در موسسه درمانی، تغییر در منافع، تعیین شده 

خودداری مراجع در استفاده از خدمات، مرگ مراجع و تشخیص مدیر مورد می تواند 

 دالیلی برای اختتام برنامه مداخله باشد.

به طور کلی عالوه بر پروتکل های مدیریت مورد، در سالیان اخیر از مدل های متفاوتی در مدیریت مورد استفاده 

روان کاربرد دارد، اشاره اجتماعی بیماران اعصاب و  -کرده اند. در جدول زیر به این مدل ها که در بازتوانی روانی

 :شده است



 شرح و ویژگی ها مدل مدیریت مورد ردیف

 واسطه ای 1

عملکردهای اساسی ارزیابی، برنامه ریزی، ارتباط،کنترل کرده و 

 حمایت گری

 خدمات ارجاعی

 خدمات مبتنی بر مطب و کلینیک

 رمانگاهی 2

 روان درمانی

 آموزش مهارت ها و آموزش روانی

 حمایت های محیطی و به کارگیری منابع

 مبتنی بر توانایی ها 3

 شناخت توانایی مراجع

 کارگیری منابع اجتماعی در دسترسبه 

 آموزش مهارت کسب منابع مراجع

 نظارت بر مدیران مورد

 بازتوانی 4

 در نظر گرفتن اهداف بازتوانی در نظر مراجع

 کاربرد ارزیابی عملکرد

 مهیا کردن آموزش مهارت ها

5 
درمان جامعه ای 

 قاطع

 تیم های چند تخصصی

 پیگیری مورد ها به طور اشتراکی

 دسترسی کامل به خدمات

 ارائه خدمات در داخل اجتماع

 عدم محدودیت زمانی در ارائه خدمات

ارائه خدمات اجتماعی،بازتوانی و درمانهای روانپزشکی بر اساس نیاز 

 مراجع

 متمرکز 6
 دسترسی کامل به خدمات

 ارائه خدمات در داخل اجتماع

 

  



 (CBTرفتاری ) -مداخالت شناختی  -3

(، نوعی روان درمانی است که شامل روش هایی با هدف تقویت مهارت های انطباق، CBTرفتاری )درمان شناختی 

افزایش عزت نفس و آموزش بیماران در مورد چگونگی اصالح درک و تفسیر اشتباه از تجربیات روان پریشی آنها 

به دلیل نارسایی های گذشته سایر روان درمانی های فردی با بیماران   درمان شناختی رفتاری. باشدمی

پژوهش های متعدد در حوزه های مددکاری اجتماعی، روان شناسی و مشاوره اثربخشی  ایجاد شد.  اسکیزوفرنی

اری را اند. مددکاران اجتماعی در کار با مراجعان رویکردهای مداخله ای شناختی و رفتاین مداخله را تایید کرده

رفتاری متمرکز بر تعریف و پرداختن به مشکالت رفتاری  -با یکدیگر ترکیب می کنند. مددکاری اجتماعی شناختی

افراد، به ویژه ترس های اجتماعی، اضطراب و افسردگی است. به گفته گمبریل مددکاران اجتماعی بر اساس 

ورند و به مراجعان کمک میکنند تا از رفتارهای مشاهده مستقیم، تحلیل و توصیف دقیقی از مشکالت به دست می آ

تغییر داده شده در بسیاری از موقعیت ها استفاده نمایند و به پیشرفت های خود پس از توقف مداخله نیز ادامه 

می دهند، همچنین مددکاران اجتماعی به دنبال دستیابی به پیامدهایی هستند که توسط مراجعان ارزشمند است. 

عی رفتاری، استفاده آگاهانه مددکاران اجتماعی حرفه ای از تکنیک های مداخله ای مبتنی بر مددکاری اجتما

در نظریه  1980نظریه هی یادگیری است که بر اساس تجربه شکل گرفته اند. نظریه های شناختی هم طی دهه 

کر روش درمانی شناختی مددکاری اجتماعی و از طریق کار گلداشتاین جایگاهی بدست آورد. تمرکز بر ادراک و تف

رفتاری را به طیفی دیگر از نظریه های مددکاری اجتماعی مرتبط میکند که تاثیر خوبی داشته اند زیرا بیشتر 

فعالیت های مددکاری اجتماعی با ادراکات و واکنش های افراد به تجربیات اجتماعی سروکار دارند. تمرکز صرف 

قاضاهای اجتماعی که از مددکاری اجتماعی بعمل می آید،دارد. البته بر شیوه های رفتاری همخوانی کمتری با ت

توجه به این موضوع مهم است که مددکاران اجتماعی مجبور نیستند در تمام کارشان همه الگو را به کار ببرند 

نوان نقش اصلی مددکاران اجتماعی به ع (.1391آنها می توانند بخشی از الگو را مفید است به کار ببرند )پین،

مربیان ، معلمان و دست اندرکاران می تواند آموزش به مراجعان برای کمک به خود ، آموزش مهارتهای مورد نیاز 

به آنها، آموزش آنها در تمرین و به کارگیری این مهارتها و سپس نظارت بر آنها در تعمیم مهارتهای کسب شده 

ا آموختن مهارت و روش به مراجعان از طریق چنین در زمینه ها و مشکالت دیگر باشد. مددکاران اجتماعی ب

( ، می توانند به مراجعان کمک کنند تا خود عامل تغییر باشند و کیفیت زندگی خود را CBTمداخالتی مانند )

باید به عنوان یک روش مفید ، مؤثر هم برای مددکاران اجتماعی و هم برای  CBTبهبود بخشند. بنابراین آموزش 

رفتاری بیماران اسکیزوفرنی  –در زیر پروتکل مداخله شناختی  (.2007توصیه شود ) رونن و فریمن،مراجعان آنها 

 ترکینگتون و کینگدن آمده است :

  



 

 محتوا مرحله

1 

 ایجاد اتحاد درمانی و تعیین اهداف

 معرفی اعضاء به یکدیگر و توصیف برنامه درمانی

 کاهش استرس ناشی از انگ اسکیزوفرنیا

2 

 شکل گیری بیماری اسکیزوفرنیمدل 

 نقش دارو در درمان و شناخت درمان شناختی رفتاری

 ABCتوصیف مدل 

3 

 بهبود عملکرد رفتار

 بهبود برنامه های مراقبت از خود

 مقابله با صداها و تغییر باورها در مورد صداها

 شناسایی موقعیت های استرس زا و خطاهای شناختی 4

5 
 اجتماعیمقابله با موقعیت های 

 تاثیر بیماری بر احساس خویشتن

6 
 مقابله با خطاهای شناختی

 آموزش مهارت کنترل استرس

7 

 ارزیابی شواهد در مورد آزمودن واقعیت

 تفسیر افکار خودکار از طریق تکنیک های تمرکز

 راهبردهای تضعیف هذیان ها  تغییر باورهای هذیانی و استفاده از

 ارزیابی مدارک برای آزمودن واقعیت، حذف شواهد حمایتی استدالل های منطقی مانند 8

 آزمون واقعیت در مورد صداها، مسخره کردن صداها و اصالح پاسخ ها به دستورات صداها 9

 تفسیر و هنجارسازی افکار خودکار و کنترل افکار از طریق شیوه های تمرکز 10

11 
 تغییر باورهای هذیانی

 روابط متقابل بین ارزیابی شواهد، استدالل منطقی و آزمون واقعیت  طریقتغییر باورهای اساسی از 



 ترتیب استفاده کردن از راهبردها، بررسی شواهد حمایتی هذیان ها و حذف آنها 12

13 
جهت  PSOBعمل روی خود پنداره و عزت نفس پایین و استفاده از راهبرد شناختی 

 برای ارزیابی خود و موقعیت  آموزش

 آموزش فعالیت های حواس پرتی مانند تغییر دادن محیط و افراد دیگر 14

 راه های مقابله با ترس از عود بیماری 15

16 
 جلوگیری از عود و آموزش مقابله با عود عالئم

 تاکید بر اهمیت دارو درمانی

 

 (SSTآموزش مهارت های اجتماعی ) -4

ی هاعملکرد اجتماعی است. آموزش مهارتبهبود و ارتقاء ش مهارت های اجتماعی آموزهدف از مداخله با رویکرد 

های بین فردی بر اساس تئوری یادگیری اجتماعی است ای برای آموزش مهارتاجتماعی، رویکردی سازمان یافته

ردی در ، آموزش مهارت های اجتماعی بیشتر به عنوان رویک1960که به مرور اصالح شده است. تا اواخر دهه 

و افراد از   آموزش رفتارهای موثرتر بین فردی به کار میرفت ولی به مرور این رویکرد برای بسیاری از موقعیت ها

جمله اختالالت روانپزشکی، سوء مصرف مواد، معلولیت های ناشی از اختالل رشد مورد استفاده قرار میگرفت و در 

آموزش مهارت های اجتماعی شامل فعالیت . ها کاربرد پیدا نمودو خانواده  مدارس،صنعت، زندانها و برای زوج ها

های یادگیری با استفاده از تکنیک های رفتاری است که افراد مبتال به اسکیزوفرنیا و سایر اختالالت روانی ناتوان 

جوامع کننده را قادر می سازد تا مدیریت بیماری های فردی و مهارت های زندگی مستقل برای بهبود عملکرد در 

های بین سکیزوفرنی را قادر می سازد مهارتامبتال به  افراد آموزش مهارت های اجتماعی .خود را بدست آورند

ستقل و زندگی م  فردی و اجتماعی را به دست آورند و آنها را قادر به تعامل با دیگران ، بهبود عملکرد در جوامع

مرتبط و  هایی روزمره با تشویق و تقویت مهارتکسب زندگهای اجتماعی مهارت می کند. برنامه آموزش مهارت

مطالعات نشان می دهد که عملکرد اجتماعی بیماران مبتال به اسکیزوفرنی تحت درمان  دهد.ایمن به افراد ارائه می

با برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بهبود می یابد و مشاهده شده است که اثربخشی آموزش مهارت های 

 10نسبت به رویکردهای دیگر بر کاهش اختالل اجتماعی و ناتوانی عملکردی بیشتر است ) هنان ابراهیماجتماعی 

روانپزشک آمریکایی لیبرمن را می توان عامل اصلی سیستم سازی و اجرای این رویکرد در  (.2017و همکاران،

ارتهای اصلی که باید در یک برنامه (، اخیراً اظهار داشتند که مه2006شرایط بالینی دانست. لیبرمن و همکاران )

SST  ، آموزش داده شود عبارتند از: ادراک اجتماعی ، عبور اطالعات اجتماعی ، مهارتهای پاسخگویی و ارسال

مهارتهای وابستگی ، مهارتهای نقش ابزاری و رفتارهای تحت نظارت هنجارهای اجتماعی است. در این راستا یک 

                                                           
1 0 Hanan Ebrahim 



رسلون مداخله مدنظر را بر اساس هفت مرحله پیشنهادی لیبرمن بر روی بیماران گروه تحقیقاتی در دانشگاه با

 مبتال به اسکیزوفرنی اجرا کرده اند.

 (2006های اجتماعی لیبرمن و همکاران )پروتکل مداخله آموزش مهارت

 محتوا عنوان جلسه ردیف

 
جلسات معرفی و 

 خاتمه

گروه و بستن مداخله و  جلسات اول و آخر برای معرفی آموزش و مالقات با

 ارزیابی کامل کیفی

 تبعیض بین حالت های پایه ای انسانی و دقت در صورت تشخیص احساسات ادراک اجتماعی 1

2 
پردازش اطالعات 

 اجتماعی
 برای کشف سبکهای اسنادی هنگام تفسیر بیان و رفتار دیگران

3 
پاسخگویی و ارسال 

 مهارت

چشمی و فاصله شخصی( و ارتباط کالمی دو بخش است : غیر کالمی )تماس 

 )تمایز در بین سبک های ارتباطی منفعل ، تهاجمی و منفعل(.

4 
مهارت های 

 وابستگی

روابط خانوادگی و دوستانه. برخورد با درخواست حریم خصوصی ، ابراز محبت 

 یا عقاید ، یا ارائه تعارف

5 
مهارت های نقش 

 ابزاری

)درخواست اطالعات ، درخواست لطف و  تمرین توانایی های خاص ابزاری

 تعیین محدودیت به روشی قاطع(.

 شروع ، نگهداری و پایان دادن به مکالمه مهارت های متقابل 6

7 
اداره رفتارها با 

 هنجار اجتماعی

بحث در مورد حقوق و مسئولیت های زندگی در جامعه. تأثیر روابط اجتماعی 

 بر سالمت جسمی و روانی

 

  



 (CISخدمات مداخله در بحران ) -5

ه شیوه ای پایدار وضعیت بحرانی را می توان به عنوان یک حادثه غیرمترقبه در زندگی افراد در نظر گرفت. افراد ب

نها سعی میکنند و استوار نسبت به وقایع روزمره زندگی خود واکنش نشان می دهند. هنگامی که اتفاقی می افتد، آ

حوادثی که . طرف نمایندکه دارند با آنها مقابله نموده و از عهده آن مسئله برآمده و آن را بربا استفاده از منابعی 

قبال  نیزم هایی کهبرای افراد معنی دار و یا تهدیدکننده هستند ممکن است باعث شوند که افراد با استفاده از مکا

د این اقدامان را ت نمایند. درحالی که افراهم واکنش نسبت به آنها مدیری  و  برای آنها مفیده بوده و هم حوادث

ستند. شرایط روش های معمول موثر نی ندر ای صورت میدهند، ترس،تنش و سردرگمی ممکن است به وجود آید.

ر به به وجود در این حالت آن ها سطح بسیار باالیی از ناراحتی را تجربه کرده و این وضعیت به نوبه خود منج

باشد  یما عموعال میگردد. بحران ممکن است شخصی )مانند مرگ یکی از عزیزان( و یآمدن یک وضعیت بحرانی ف

 . )مانند زلزله( باشد

بیماری های شدید روانپزشکی مرحله ای است. پس از درمان اولیه ، افراد مبتال به اسکیزوفرنی یا سایر اختالالت 

عود یا بحران می تواند به دالیلی مانند قرار گرفتن مشابه معموالً دوره های طوالنی ثبات نسبی را تجربه می کنند. 

در معرض عوامل تنش زای محیطی یا عوارض ناشی از دارو رخ دهد. مراقبت های مداخله در بحران برای درمان 

بحران های روانپزشکی در خانه یا محیطی مانند خانه معموالً به عنوان جایگزینی برای بستری شدن در بیمارستان 

 (.2012و همکاران، 11ایجاد شده است )سوزان روانپزشکی

مداخله در بحران موثر به ارزیابی دقیق بستگی دارد که در صورت نیاز مستقیماً به درمان متمرکز تبدیل میشود. 

این ارزیابی باید به پزشکان اطالعات الزم برای پاسخ دادن به سواالتی مانند موارد زیر را بدهد: برای حل این 

منابعی برای این مراجع نیاز است؟ چه رویکردی در این زمان برای مراجع موثرترین خواهد بود؟  وضعیت به چه

آیا مراجع نیاز به بستری شدن دارد؟ چه حمایتی از طرف خانواده ، دوستان یا نمایندگی های جامعه مورد نیاز 

سخ به این سواالت مستلزم این است؟ آیا مراجع در نظر دارد خودکشی کند یا به شخص دیگری آسیب برساند؟ پا

، نش ها کنترل شود تا در صورت لزوماست که ارزیابی از مراجعانی که در بحران هستند ، ادامه داشته باشد و واک

ارزیابی در مداخله در بحران با سایر ارزیابی ها با توجه به اهداف ، روند ، رابطه با درمان و نوع  مداخله تنظیم شود.

بنابراین مداخله تخصصی توسط متخصص کاربرد موثرتری در فرآیند  . ی شده متفاوت استاطالعات جمع آور

خدمات مداخله در بحران را ارائه که عبور از بحران و توانمندسازی افراد آسیب دیده دارد. یکی از متخصصینی 

مداخله در بحران  میدهد، مددکاران اجتماعی هستند. مددکاران اجتماعی از همان سالهای اول ظهور حرفه به

پرداخته اند. در واقع حرفه مددکاری اجتماعی در پاسخ به نیازهای شناخته شده اجتماعی و برای کمک به 

اولین برنامه  1918در  12شهروندانی که با موقعیت های بسیار پر استرس مواجه اند، ظهور کرد. کالج اسمیت

( 2002ینه بازتوانی سربازان زخمی عرضه کرد. کوروین )تابستانی خود را برای آموزش مددکاران اجتماعی در زم

                                                           
1 1 Suzanne 
1 2 Smith 



( مراحل کلی مداخله در بحران توسط مددکار اجتماعی را، ایجاد سریع رابطه سازنده مددکار 1987و دیکسون )

پیگیری می دانند  -اجتماعی و مراجع، بازگرداندن کارکرد شناختی، برنامه ریزی و اجرای مداخله و پایان دادن 

 (.1393، 13)والش

 ( سه مدل را درباره مداخله در بحران مشخص می کنند:2001جیمز و گیلیلند )

 ر حالت عدم د، که رویکرد اصلی کاپالن است: در این مدل افراد اینگونه دیده می شوند که الگوی تعادلی

در زندگی الت تعادل روانی قرار دارند و الزم است که به حالت ثابتی برگردند که در آن بتوانند با مشک

 شان به نحو موثر و کارآمدی برخورد نمایند.

  ،غلطی درباره  که مربوط به کار رابرتز می شود: افراد اینگونه دیده می شوند که به شیوهالگوی شناختی

 رویدادهایی که بحران را فراگرفته اند، فکر میکنند.

 :وند که شفراد اینطور دیده می مربوط به مراحل رشد اریکسون میگردد. ا الگوی تحول روانی اجتماعی

 به مثابه بخشی از رشدشان، تغییر روانی اجتماعی مهم و خاصی را طی میکنند.

 

اضطراب(، واکنش های  -این الگو درمانی واکنش های عاطفی ) خشم،غمگینی و ترس الگوی ارزیابی مایر: 

رنجش،تهدید و احساس زیان و باخت( و شناختی ) جسمی، روانی و اجتماعی(، واکنش های اخالقی و روحی ) 

 (.14،1391واکنش های رفتاری ) اجتناب، نزدیکی و بی قراری( را مورد ارزیابی قرار می دهد ) پین

 ( سه مدل کلی درمانی برای مداخله در بحران را معرفی کرده اند :1968کاپالن و النگسلی )
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 ای اقدامات مداخله هدف مداخله بخش مورد توجه نام مدل

مدل 

 بازسازی
 فرد درگیر بحران

بازسازی سازوکار دفاع 

 فرد

 کنترل عالئم مریضی

بازگرداندن مراجع به 

سطح عملکرد قبل از 

 بحران

بهبود شرایط فعلی و جلوگیری از تخریب 

روانی و بررسی عوامل به وجود آورنده 

 بحران و کار بر روی آنها

مدل کاهش 

 فشار روانی
 فرد درگیر در بحران

 کاهش فشار روانی

 ایجاد سازگاری در فرد

توانمندسازی مراجع از طریق آموزش حل 

مساله و ایجاد سازگاری با شرایط فعلی و 

 آموزش نحوه مقابله با بحران های آتی

مدل 

 سیستمی

فرد،خانواده و محیط 

اجتماعی درگیر در 

 بحران

درگیرسازی محیط 

اجتماعی مراجع در 

 مداخله در بحران

تغییر در کل ایجاد 

 سیستم

مقابله با بحران ایجاد شده از طریق 

درگیرسازی اعضای خانواده و محیط 

اجتماعی و توانمندسازی ایشان در مواجهه 

 با بحران

 

 

 آموزش روانی خانواده -6

 بیان کرد. 1948هنری ریچاردسون نقش مراقبت از خانواده در بهبودی از مشکالت جسمی و روانی را در سال 

تصور می شد که سیستم خانواده ریشه همه شرارت ها است و خانواده ها به سوء استفاده ناخواسته از  هاسال

فرزندان خود از طریق انواع استراتژی های ارتباطی ظریف ، مانند انحراف مضاعف یا انحراف ارتباطی متهم شدند. 

نار خانواده ها گذراندند و سعی کردند به آنها با این حال ، این پیشگامان درمان خانواده زمان قابل توجهی را در ک

یک گروه کوچک به رهبری رابرت لیبرمن در مسیری متفاوت قرار  کمک کنند تا این نقایص را برطرف کنند.

گرفت که هدف آن کمک به خانواده هایی بود که تحت مراقبت از بستگان خود بسیار تحت فشار و فشار قرار 

آنها قادر به نشان دادن رفتارهای مثبت مراقبتی نبودند که به نظر می رسد پیش آگهی گرفته بودند ، به طوری که 

بیماران را افزایش می دهد . آموزش دقیق در مورد ماهیت اختالالت روانی و درمان بهینه آنها با حل مسئله عملی 

بین فردی روبرو شده اند ، در مورد چگونگی مدیریت مشکالت روزمره که با عالئم باقیمانده بیماران و مشکالت 



دنبال شد. بیماران و خانواده آنها تشویق شدند که از مهارتهای ارتباطی موثر برای ابراز احساسات خود استفاده 

ای که بی شباهت به روشهای درمانگرهای قبلی سیستم خانواده نباشد. تمرکز بر افزایش بیان نظرات کنند به شیوه

ان و کاهش انتقادهای آزار دهنده و خصمانه و جایگزین کردن این موارد با تالش مثبت در مورد تالشهای بیمار

برای روشن کردن مسائل اصلی مسئله است که رویکرد روان آموزشی است. این رویکرد برای تبدیل ابراز احساسات 

توانبخشی به اعضای مضر به ابراز احساسات مثبت یا آموزش برخی از مهارتهای اصلی استراتژیهای موثر پرستاری و 

به وسیله تعدادی آزمایشات کنترل شده تصادفی بر روی  ، 1970خانواده است. این رویکرد مداخله در اواسط دهه 

بر روی طیف وسیعی از مشکالت روانی آزمایش شد )جان   افراد دارای اختالل اسکیزوفرنی آغاز شد و بعدها

 های آموزش خانواده می پردازیم :ها و مدلتکلاز پرو هایینمونهدر ادامه به  (.15،2003فلورن

 

شی روتکل آموزش خانواده بیماران روان پریش ) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز آموزپ

 درمانی روانپزشکی رازی ، دفتر مشاوره و آموزش خانواده(

 محتوا هدف جلسات

 اول
شی، عالئم و های روان پریبیماری

 ها آننشانه

راه  خانواده در مورد عالئم مثبت و منفی بیماری و آگاهی به

 های برخورد با بیمار در صورت بروز عالئم

 دوم
علل بیماری و پیامدهای روانی 

 ،اجتماعی بیماری

های بیماری ه و ارائه توضیحاتی در زمینه علتآگاهی به خانواد

 و پیامدهایی روانی و اجتماعی که دارد

 سوم
دارویی و درمان دارویی و عوارض 

 کاهش آن

ی و ارائه توضیحاتی در مورد نحوه زندگی بیماران اسکیزوفرن

 ر حین زندگی ممکنمصرف دارو در این زمان و عوارضی که د

 است داشته باشد

 چهارم
علل عود و  عود عالئم بیماری،

 راههای کاهش عود

زم ر آگاهی به خانواده در مورد نشانه های عود و اقدامات ال

 مشاهدهصورت 

 پنجم

های غیر دارویی و ضرورت درمان

مشارکت خانواده در استمرار 

 درمان

 جتماعی و روند بستری مجددا -معرفی درمان های روانی 
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ها می تواند بر شده است. درمانگر به کمک این مدلهای مختلفی تدوین راستای آموزش روانی خانواده مدل در

به صورت  تنهایی و یا چند خانواده را به صورت گروهی آموزش دهد. در ادامهحسب سلیقه یک خانواده را به 

 شود :ها پرداخته میاز این مدل اینمونهصر به مخت

  16مدل گلدشتاین -

ه حوزه تمرکز این مدل بحران محور است و پس از آنکه بیمار ترخیص شد، اجرا می شود. این برنامه آموزشی بر س

 دارد:

 یر واقع بینانهشناسایی عقاید غ 

 خانواده  بررسی تجربه خانواده راجع به بیماری های روانی و تاثیر آن بر روی 

 افزایش توانایی خانواده در کنترل استرس 

 اهداف درمانی در این برنامه آموزشی شامل :

 شناسایی عوامل استرس زا : شناسایی عوامل استرس زا موثر بر بیمار و خانواده 

  ا استرس و سازگاری با استرس : پیشنهاد راهبردهایی به خانواده جهت سازگاری براهبردهای پیشگیری

 نظیر آموزش تن آرامی، مهارت های حل مساله و شیوه های کنترل استرس و اضطراب

 ارت های راهبردهای حل مساله و پیشگیری از بروز مشکل : درخواست از خانواده برای به کار گیری مه

 یفیت مهارت هاآموخته شده و ارزیابی ک

 هبردهای مقابله درگیر کردن خانواده برای برنامه ریزی مبتنی بر پیشگیری : برنامه ریزی و به کارگیری را

  با استرس های آینده.

 

 و کویا 17مدل اتکینسون -

 

 محتوا جلسه

حفظ و  آشنایی با اهداف جلسات آموزشی، آشنایی با اصول بهداشت روان و نقش خانواده در توسعه اول

 سالمت اعضای خانواده، آشنایی با علل و عوامل موثر در ایجاد اختالالت روانی

، انواع، سیر آشنایی با اختالالت اسکیزوفرنیا و خلقی، تعریف بیماری، سبب شناسی، عالئم بیماری ها دوم

 و پیش آگهی بیماری
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توهم، هذیان،  الئم بیماری به ویژهشیوه ارتباط با بیمار روانی، نحوه مراقبت و چگونگی برخورد با ع سوم

حیط زندگی بیمار و پیشگیری از حاالت تهاجمی و خودکشی و در صورت ایمن سازی م -پرخاشگری

 بروز چگونگی ارجاع به مراکز درمانی و سایر سیستم های حمایتی

ارویی و دمان آشنایی با درمان های دارویی، عوارض داروها و مراقبت ای مربوط به آنها، اهمیت در چهارم

ازی و سنقش آن در پیشگیری از عود بیماری، آشنایی با درمان های غیردارویی نظیر ورزش، آرام 

ئله سایر روش های کاهش اضطراب و چگونگی پرکردن اوقات فراغت بیمار، آموزش روش های حل مس

 و مقابله صحیح

 

یکی دیگر ساخته شده است که به آن اشاره  یکی از مدل ها توسط دو مددکار اجتماعی ، اندرسون و هوگارتی و

 ( :18،2013می شود )ساالمون

و همکاران بر مبنای آسیب پذیری نسبت به استرس در بیماری های روانی بنا شده است. در این  19مدل اندرسون

مدل، کاهش آسیب پذیری فرد نسبت به استرس به تاکید بر دارو درمانی نگهدارنده می باشد. این مدل دارای سه 

 مراحله است.
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 محتوا موضوع ردیف

 مرحله شروع 1

تعدادی جلسه بین خانواده و مددکار اجتماعی  زمانی که بیمار بستری است و

تشکیل می شود. اهداف این مرحله شامل درگیر نمودن خانواده در فرآیند درمان، 

 پذیرش بیمار توسط خانواده و ارزیابی واکنش های آنها نسبت به بیماری است.

2 

کارگاه مهارت 

های روزمره 

 زندگی

ر آشنایی با بیماری های روانی و سیر در این مرحله تمرکز عمده آموزش خانواده ب

 بیماری می باشد.

3 
جلسات 

 خانوادگی

زمانی که بیمار توانایی شرکت در جلسه را داشته باشد. به مدت شش الی یک 

سال هر دو هفته یک مرتبه برگزار می شود. هدف این مرحله ارتقا آگاهی خانواده 

 ها و دسترسی آنها به مراکز درمانی جامعه نگر

 

 اشتغال حمایتی -8

اشتغال حمایتی رویکردی برای کمک به مراجعان در به دست آوردن و حفظ شغل های رقابتی سازگار با اهداف، 

در مداخله اشتغال حمایتی هیچ تبعیضی بین فرد بیمار و . ترجیحات ، نقاط قوت و توانایی های فردی آنها است

ن حوزه در دهه های اخیر انجام داده اند در حال حاضر در غیر بیمار وجود ندارد. با تالشی که متخصصان ای

کشورهای پیشرفته اشتغال حمایتی با نیازهای ویژه افراد مبتال به معلولیت های طوالنی مدت تطابق پیدا کرده 

است. اساس این مداخله این است که متخصصین امور اشتغال، با مدیران مورد و تیم چند تخصصی سالمت روان 

وند تا به مراجعین برای یافتن، حفظ و یا تغییر شغل در محیط های کار رقابتی کمک کنند. یکی از هماهنگ ش

بدین شرح  IPS( است. سه اصل IPS« )استقرار و حمایت از فرد» بهترین نمونه های مداخله اشتغال حمایتی 

 است :

  می شودبازتوانی به عنوان یک جزء اساسی از تیم های سالمت روان در نظر گرفته 

 .هدف برنامه، رسیدن به اشتغال رقابتی در یک مجموعه کاری عادی است 

  استقرار سریع در یک کار و به دنبال آن ممارست در یک شغل بر ارزیابی ترجیحات، استعداد، عالئق و

 تجربه کاری قبلی فرد مقدم است.

 

 

  



 دیدگاه سیستمی -9

بیان کرد.  1948بهبودی از مشکالت جسمی و روانی را در سال هنری ریچاردسون نقش مراقبت از خانواده در 

توسط گروهی از روانپزشکان و انسان شناسان اجتماعی در  "بیماران خانواده دارند"کتاب برجسته وی با عنوان 

انستیتوی تحقیقاتی پالو آلتو در کالیفرنیا خوانده شد و اساس رویکرد سیستمی مداخالت خانواده شد )جان 

دیدگاه سیستمی برای مددکاران اجتماعی بسیار مهم است، زیرا کانون توجه آن اجتماع می باشد.  (.2003فلورن،

این رویکرد همچنان نوعی تعادل در موسسات بالینی و بهداشتی که بر بیمار یا مراجع تاکید دارند ایجاد میکنند. 

و تمرکزشان بیشتر بر روی بهبود عملکرد   در این موسسات اغلب مددکاران عضو گروه کاری چند حرفه ای هستند

بر اساس این رویکرد خانواده خود یک سیستم است که اعضای . خانواده ها و جوامع به عنوان یک کل می باشند

آن صمیمانه با هم ارتباط دارند، دارای گذشته مشترک هستند. مطابق نظریه سیستم ها هرگاه یکی از اعضای 

مددکار  بتال گردد این بیماری بر سایر افراد خانواده تاثیر می گذارد و تاثیر می پذیرد.خانواده به بیماری روانی م

اقدام به ترمیم، تغییر و حمایت سشیستم خانواده بیمار روانی نموده تا کمک   اجتماعی می تواند با مداخالت خود

انواده، باالبردن شناخت خانواده از به خانواده برای آگاهی از توانایی ها و محدویت های خود، پذیرش بیمار در خ

 بیمار و سیستم های تاثیرگذار در خانواده کارکردهای خانواده را بهبود ببخشد.

عیونز و کیرنی دو مددکار اجتماعی در کاربرد رویکرد سیستمی در کار با مراجعان و خانواده آنها معتقدند که باید  

نیم اهداف مشخص و ممکن را برای اقدام در مورد آنها شناسایی به درون شبکه های اجتماعی دقت نمایید تا بتوا

نماییم. آنها معتقدند که مددکاران اجتماعی باید در کار با بیمار و خانواده از متن شروع کنند. بدین معنی که اگر 

ه بپردازید. به طور مثال در حین کار با بیمار متوجه تعارض در درون خانواده شده اید باید به حل مشکالت خانواد

پس از متن باید راهبردی مثبت را بپذیرد. یعنی به طور مثال کار با بیمار روانی شاید از نظر مددکار سخت باشد 

، برقراری ارتباط با سایر افراد و افراد خانواده می تواند باعث ایجاد تغییرات |اما فعالیت هایی مانند آموزش مهارت ها

 (.1396مثبت شود)دوست قرین،
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