گروه کاردرمانی آسکی روان
آقای  ٢٣ساله ای به ھمراه ھمکالسی خود به بخش روانپزشکی بيمارستان مراجعه کرده است.
وضعيت بيقراری داشته و شکايت اصلی او اين بوده است که" آنھا در تالش ھستند که مرا به قتل
برسانند" در مصاحبه اوليه مشخص شده است که صداھايی را می شنود که به او دستور می دھند که
خودش را بکشد .در طی چند روز گذشته اين صداھا بدتر شده به گونه ای که خواب او مختل شده و
قادر به تمرکز بر روی فعاليت ھای خود نمی باشد .زمانی که داروھايش را بطور منظم مصرف می
کند عاليم تحت کنترل می باشند .با اين حال ادامه تحصيل او با عدم مصرف دارو و عود عالئم با
مشکل مواجه شده است.
الف .نام دسته بندی دقيق تشخيصی چيست؟
ب .اولويت بندی اھداف درمانی به چه صورت می باشد؟
ج .برای ھر ھدف کوتاه مدت يک مداخله درمانی مناسب بيان کنيد؟

خانمی  ٢۵ساله وارد اتاق کاردرمانی شده در حالی که  ۵نفر ديگر را با خود به ھمراه دارد .به
اطراف اتاق حرکت کرده و وسايل را از درون قفسه ھا برداشته و ان ھا را بررسی می کند و بيان
می کند که من می توانم گروه را ھدايت کنم .زمانی که درمانگر ميخواھد شروع به صحبت کند در
ميان حرف او امده و بيان می کند که شما چقدر از نظر جنسی جذاب بوده وتمايل به صميمی تر شدن
با درمانگر را دارد.
الف .نام دسته بندی دقيق تشخيصی چيست؟
ب .استفاده درمانی از خود در مورد اين بيمار به چه صورت می باشد؟
ج .اولويت بندی اھداف درمانی به چه صورت می باشد؟
د .برای ھر ھدف کوتاه مدت يک مداخله درمانی مناسب بيان کنيد؟

آقايی  ۵٠ساله با سابقه بستری به بخش روانپزشکی مراجعه کرده است .ھمسر وی بيان می کند که
سابقه بستری در سال ھای قبل را به ھمراه مصرف  Liرا داشته است .در ماه قبل تمام سرمايه خود
را که بدنبال بازنشستگی دريافت کرده بود را جھت خريد وسيله بدون ھيچ تضمينی از دست داده
است و در نتيجه ان با ھمسر خود دچار بحث و مشاجره شده اند.و در اين زمان مصرف دارو نيز
نداشته است .در طی مصاحبه بسيار پرحرف بوده و خود را فرد کارآمدی معرفی کرده است.
الف .دسته بندی دقيق تشخيصی و فاز فعلی بيمار چيست؟
ب .اولويت اھداف درمانی شما برای اين بيمار چيست؟
ج .اگر درمانگر فردی خوش صحبت و بسيار خنده رو و کمی بيخيال ميباشد استفاده درمانی از
خود را در ارتباط با اين بيمار به چه صورت بايد عملی کند؟

د .دو فعاليت درمانی مناسب برای اين بيمار چه مواردی ميتواند باشد؟

مراجع آقای ۴٠ساله با عالئم گوارشی) دوره ھای يبوست ،اسھال( ،تپش قلب و تعريق به کلينيک
مراجعه کرده است .بيمار بيان کرده است که بيشتر اوقات حالت ھايی از ترس بدون دليل را تجربه
کرده است بعنوان مثال زمانی که فرزندان از منزل خارج ميشوند مدام با انھا تماس داشته و ھميشه
منتظر رخ دادن اتفاق بدی می باشد .خواب او مختل شده و بدليل چک کردن ھای مدام افراد خانواده
با آنھا تا حدی دچار تنش شده است و به مدت  ١سال است که با اين عالئم درگير می باشد.
الف .دسته بندی دقيق تشخيصی را نام ببريد.
ب .اولويت بندی اھداف برای اين بيمار به چه صورت می باشد؟
ج .برای ھر ھدف کوتاه مدت  ٢مداخله مناسب بصورت انفرادی يا گروھی بيان کنيد؟

مراجع خانم  ٣۵ساله ای است که با ھمسر خود به کلينيک مراجعه کرده است .ھمسر وی بيان می
کند که بدليل شستن بيش از حد لباس ھا کيفيت انھا از بين رفته است و اينکه بيشتر وقت و ھزينه را
صرف خريد مواد شست و شو و بھداشتی کرده است .با اين که منزل تميز ميباشد مجددا به تميز
کردن آن ميپردازد .رفت و امد او محدودتر شده ،خوابش مختل بوده و گاه گاه دچار حمالت تپش قلب
شديد و بيقراری می شود .در محل کار مشغوليت ذھنی شديدی داشته و قادر به تمکز کامل بر روی
کار خود نميباشد.
الف .نام دسته بندی دقيق تشخيصی چيست؟
ب .اولويت بندی اھداف درمانی به چه صورت می باشد؟
ج .کاربردی ترين نوع مداخله رفتار درمانی برای بيمار مورد نظر کدام مورد ميباشد؟

ﻣﺮاﺟﻊ آﻗﺎي  45ﺳﺎﻟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﻴﻤﺎري از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،ﺑﻌﺪ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪ اوﻟﺶ در ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎدف ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﻲ و ﺗﺮس از دﻳﻮاﻧﻪ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻜﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺮس از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺷﻠﻮغ و ﺗﻜﺮار ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ،اﺣﺴﺎس ﺑﻲ
ارزﺷﻲ ﻣﻔﺮط و ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮد در ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ،ﺷﺨﺺ ﻛﺎر
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻳﻚ روز را در اﺗﺎق ﺧﻮد ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎر
ﻫﺎي روﺗﻴﻦ روزﻣﺮه ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﻨﺰل و ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮوف و  ....را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪي در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ دو ﻓﺮزﻧﺪ دﻳﮕﺮش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ .

 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
 از ﭼﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ؟
 اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮد را ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ) .ذﻛﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و (...
 در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ،از ﭼﻪ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد؟

ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان  25ﺳﺎﻟﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آراﻳﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در
ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻼژ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﻠﺖ آن را ﺳﺎده ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ داﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﺎﺷﻲ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ درﻣﺎﻧﮕﺮ ،اﻳﻦ ﺷﺨﺺ در ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺪام ﻧﻈﺮ درﻣﺎﻧﮕﺮ را راﺟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ .ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه اﻳﻦ ﻓﺮد ،ﺷﻜﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻮرد ،وﻟﺨﺮﺟﻲ ،ﻋﺪم اﻧﺠﺎم
ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻮل ﺷﺪه و ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام اﺧﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟


ﻧﺤﻮه ي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط درﻣﺎﻧﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﺪﺑﻚ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ درﻣﺎﻧﮕﺮ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮد را ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ ذﻛﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ) .ذﻛﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و (...

ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮدي  35ﺳﺎﻟﻪ ،در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻳﺪن ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺗﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ دورﺑﻴﻦ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻗﺼﺪ آﺳﻴﺐ
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ او را دارﻧﺪ .داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻟﻮﭘﺮﻳﺪول ،رﻳﺴﭙﺮﻳﺪون و ﻛﻠﺮوﻣﺎزﭘﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي او در ﻣﻨﺰل ﺧﻮاﺑﻴﺪن و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي ﻣﺮاﺟﻊ اﻧﮕﻴﺰه اﻧﺠﺎم
ﺧﻴﻠﻲ از ﻛﺎرﻫﺎ را ﻧﺪارد و ﺣﺘﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزي ﻛﺮدن را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ راﺑﻄﻪ اي ﻧﺪارد و رواﺑﻂ او ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ي ﻣﺮاﺟﻊ ،ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎري اش ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻛﺎر ﺧﻮد
اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام اﺧﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
 از ﭼﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ؟
 اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮد را ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ).ذﻛﺮ  4ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(
 در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭼﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ؟

ﺧﺎﻧﻤﻲ  30ﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺠﺮد ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺮادي وارد اﺗﺎق ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ
ﺷﺨﺺ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻠﻤﻮي آﺑﺮﻧﮓ از دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮد،
ﻣﺪام از ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺮد ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﺮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻲ ﻗﺮاري و اﺿﻄﺮاب زﻳﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را
اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮوع ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ي ﺗﺤﺼﻴﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن از ﻃﻮل ﻳﻚ روز را ﺻﺮف ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ اش اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام اﺧﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
 از ﭼﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ؟
 اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮد را ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ).ذﻛﺮ  4ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(


در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭼﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ

ﻣﺮاﺟﻊ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ  35ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ،داراي دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري اش ﺑﻌﺪ
از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻫﻤﺴﺮش ،ﺗﻈﺎﻫﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ،در ﻛﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت
ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدي از روز را ،در ﺧﻮاب ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮﻗﺮار
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺮاي ﺧﻮدﻛﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﻴﻪ ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ ،اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮده وﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﻲ
ارزﺷﻴﻤﻔﺮط داﺷﺖ .ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ در ﺟﻠﺴﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ و
ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﺋﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام اﺧﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ؟
 از ﭼﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ؟
 اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮد را ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻊ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺪﻧﻈﺮ ذﻛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ) .ذﻛﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و (...
 در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ،از ﭼﻪ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد؟

