
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درهاى گر ًیس تعٌَاى عضَ تسْیل گر ٍ تی عرف 

هسائل گرٍُ را در هسیر هٌاسة ٍ تا رسیذى تِ 

تیٌص ّر یک از اعضا ًسثت تِ هطکل خَد 

 ّذایت هی کٌذ. 

گرٍُ درهاًی فرغتی را فراّن هی کٌذ تا افراد 

ّای الزم را در کٌار ّن یاد ضرکت کٌٌذُ هْارت

خَد تِ کار   تگیرًذ ٍ در زًذگی ٍ رٍاتظ تیي فردی

 تگیرًذ.

 ( زيج درماوی :5

زٍج درهاًی رٍضی درهاًی ترای حل هطکالت ٍ 

ّایی است کِ خَد تِ تٌْایی قادر ّای زٍجتعارؼ

 تِ حل هطکالتطاى ًیستٌذ.

زٍج درهاًی تا حضَر زى ٍ ضَّر ٍ یک فرد 

هتخػع زٍج درهاًی ترگسار هی ضَد. در جلسِ 

ار زٍج زٍج درهاًی در خػَظ احساسات ٍ افک

تحث هی ضَد. ّذف زٍج درهاًی کوک تِ زٍج 

است تا ّوذیگر را تْتر درک کٌٌذ ٍ تِ ضیَُ 

هٌاسة ٍ هٌغقی هطکالت ٍ تعارؼ ّای تیي 

 خَدضاى را حل کٌٌذ. 
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 ( خانواده درمانی :6

خاوًادٌ درماوی ویس با حضًر َمٍ اعضای خاوًادٌ 

برگسار می ضًد. در جلسات بٍ يالدیه کمک 

ضًد  تا ريش فرزودپريری صحیح را بیامًزود ي می

در خاوًادٌ بٍ کار بگیرود. َدف خاوًادٌ درماوی 

کمک بٍ َمٍ اعضای خاوًادٌ است تا وقص َای 

 خًدضان را بٍ درستی ایفا کىىد. 
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دارٍ درهاًی رٍش اغلی ترای درهاى تسیاری از 
تیواریْای رٍاًپسضکی است. اها ترای درهاى 
تیواریْا ٍ هطکالت رٍاًپسضکی در کٌار دارٍ 
درهاًی ، رٍضْای دیگری ّن تِ کار هی رٍد کِ 

.  دشًوَای درماوی مکمل وامیدٌ میريش

در ایي ترٍضَر آهَزضی ًوًَِ ّایی از ایي 
ّای درهاًی هَثر تر ایي تیواریْا ٍ هطکالت رٍش

 هعرفی ضذُ است.

 ( الکتريشًک درماوی :1

الکترٍضَک درهاًی یکی از رٍضْای هَثر درهاًی 
ّای ضذیذ رٍاًی است. در ایي رٍش ترای اختالال

درهاًی جریاى خفیف الکتریکی تَسظ دستگاُ از 
تیوار عثَر دادُ هی ضَد کِ تاعث تغییرات  سر

ضیویایی در هغس تیوار هی ضَد. ایي تغییرات هَجة 
 تْثَدی عالین تیواری هی ضَد. 

ایي رٍش ترای درهاى تیواریْای ضذیذ رٍاًی تِ 
 کٌذ . کار هی رٍد ٍ هطکلی ترای تیواراى ایجاد ًوی

 ( رفتار درماوی شىاختی  :2

از اًَاع رٍاى درهاًی رفتاردرهاًی ضٌاختی یکی 
 است کِ در آى درهاًگر ٍ تیوار تا هطارکت

 

ّایی ترای ّوذیگر هطکالت را ضٌاسایی ٍ راُ حل
 آًْا پیذا هی کٌٌذ.

کٌذ تا تا رفتاردرهاًی ضٌاختی تِ تیوار کوک هی
ی ّای اضتثاُ تِ ضیَُاغالح تاٍرّا ٍ ًگرش

ًَع هَثری تا هطکالت خَد ترخَرد ًوایذ. در ایي 
ضَد تا هْارتْای رٍاى درهاًی تِ افراد کوک هی

رفتاری جذیذی را ترای حل هطکالت خَد ٍ رٍترٍ 
 ّا یاد تگیرًذ.ضذى تا ترس

رفتار درهاًی ضٌاختی ترای درهاى اضغراب ، 
افسردگی ، ترس ٍ ٍسَاس تسیا هَثر است. 
ّوچٌیي در هَاردی کِ فرد دچار هطکالتی از 

اعتواد تِ ًفس ٍ  قثیل کٌترل خطن ، فقذاى
هطکالت در رٍاتظ تیي فردی تاضذ از فٌَى 

 رفتاردرهاًی ضٌاختی استفادُ هی ضَد. 

ّذف اغلی رفتار درهاًی کوک تِ حل هطکالت 
 تیوار تا تغییر رفتارّا ٍ تاٍرّای ًاکارآهذ است.

 ( ريان درماوی تحلیلی :3

رٍاى درهاًی تحلیلی یا رٍاًکاٍی تِ ًَعی رٍاى  
 ق هی ضَد کِ در آى تاتررسی گشضتِ درهاًی اعال

 ضَدٍ تحلیل ٍضعیت رٍاًی فرد سعی هی

تِ اٍ در غلثِ تر هطکالت ٍ تعارؼ ّای ّیجاًی 

کوک ضَد. ایي هطکالت ّیجاًی تِ غَرت 

عالین رٍاًی ًظیر افسردگی ٍ اضغراب، هطکل 

در ارتثاط تا دیگراى ، کارکردى ، هطکالت عاعفی 

، ًارضایتی از زًذگی ٍ عست ًفس تِ ًفس خَد را 

ًطاى هی دٌّذ. در ایي ًَع از رٍاى درهاًی کوک 

َد تا فرد تتَاًذ تا آگاّی از عَاهل ًاخَدآگاُ هی ض

ترٍز ایي عالئن ، تر آًْا چیرُ ضَد . ّذف اغلی 

رٍاى درهاًی تحلیلی ایي است کِ تِ افراد کوک 

کٌذ تا علل تعارؼ ّای رٍاًی خَد را کطف کٌٌذ 

ٍ تا حل آًْا آراهص رٍاًی تیطتری را تجرتِ کٌٌذ 

 تری داضتِ تاضٌذ. ٍ رٍاتظ سالن

 گريٌ درماوی  :( 1

گرٍُ درهاًی یا رٍاى درهاًی گرٍّی، تِ هعٌای تِ 

ّای رٍاى درهاًی تر رٍی یک کارتردى رٍش

گرٍُ ، تِ هٌظَر تْرُ گیری از تاثیر هتقاتل 

اعضای گرٍُ تر ّوذیگر است. در ایي رٍش ّر 

یک از اعضا، هطکالت خَد را در گرٍُ هغرح 

اعضای گرٍُ در کٌٌذ. در ًتیجِ ایي تعاهالت ، هی

 کٌٌذرًٍذ ایجاد تغییرات تِ یکذیگر کوک هی
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