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تقدیر و تشکر

شططده  طراحی ( توسططج جرا د اک کمرمن و میرنا او واینمنین فردیدرمانی ب) فردی گروهیدرمان بین

و کاربرد آن در گروه، از  درمانی بین فردیاسططتگاه منابع کمیدی در مورد خدسططتیابی به   )برای  اسططت

 نگاه کنید(.1به پیوست  برای اختالالت خوردن گروهی بین فردی درمانجممه کتابی در مورد 

صر به منظور در این راهنما ستفاده از  امکان یحت سج طیفی از  درمانی بین فردیا صص و تو افراد متخ

صص شورهایی که غیرمتخ ست،  1قانونمند حرفۀیک  "درمانیروان"، از جممه در ک صطالح ازا  درمان ا

اصطططالحات سططازمان جهانی بهداشططت،  نظر بنا به .شططودمی اسططتفاده( درمانی بین فردی) فردی بین

توانند به جای هم به کار گرفته میبا هم مترادف هسطططتند و فردی درمان بینفردی و درمانی بینروان

 .شوند

سفارش این راهنما شت ) به  سج  ِنا ورد ی، کثمین کموورتی و میرنا او WHOسازمان جهانی بهدا ( تو

دانشططگاه تیزرز، دانشططگاه کممویا و کا ش پنشططکان و جراحان کممویا، و مدرسططه عا ی بهداشططت  ؛واینمن

 16پروتکل مشابه ای، جمسه 8دربردارنده یک برنامه و شده االت متحده آمریکا تهیه ی، واقع در ایعموم

( است که توسج کثمین IPT-G-Uتطویق یافته برای گروه در اوگاندا ) -فردیدرمانی بینروان ایجمسه

سخه  ست. ن شده ا سه 16کمووِتری،  ِنا وردِ ی، و میرنا او واینمن طراحی  در قا ب یک  IPT-G-Uای جم

آزمون موردبر روی بنرگسطططاالن   باموفقیت های افق جهانی اوگاندادر خالک برنامهو کارآزمایی با ینی 

  (. 2003و تایید شده است )بو تون و همکاران، قرار گرفته 

ِسنا )از ویرایش عممی  ساک ِشخار  سوِک و با هدایت  سج مارک ون اومِرِن و کِنِت کار ضر تو راهنمای حا

 شده است.  انجاو( WHOداره سالمت روان و سوء مصرف مواد ا

سج  سترا یا(، این راهنما تو ساوت ویمن، ا شگاه نیو  سون )دان : نیرجا چودهاری )بموئی، هند(، کتی داو

 آمریکا و در WHOای کاپوچین دی فوشیر )سازمان جهانی بهداشت، گینه(، دِوورا کِستِل )دفتر منطقه

ی حاد هداشطططت ات مان ب کا(، شطططان مِیوِری سطططاز یا، آمری گاه کممو مارکوویتن )دانشططط جان  کا(،  ه آمری

)اسططترانگمایندز، آمریکا(،  ینکمن نوگونی )اوپن اسطط یا، نایروبی، کنیا(، پاروال راویتن )دانشططگاه تورنتو، 

ای شططرم مدیترانۀ کانادا(، کثی رد یچ )سططازمان جهانی بهداشططت، اوکراین(، خا د سططفید )دفتر منطقه

ا مممی جهان، استرا یا(، یوتارو ستویا )سازمان ون شافر )افق بینسمیران جهانی بهداشت، مصر(، سازما

جهانی بهداشت، فیجی(، هو ی شوارتن )دانشگاه پیتسوورگ، آمریکا(، مارتین وندِندیک )سازمان جهانی 

سیون بین سرخ،بهداشت، بنگالدش(، نانا ویدمن )فدرا صمیب  سرخ و جوامع  صمیب  دانمارک( و  ا مممی 

  .بازبینی شده است هیات بین ا مممی پنشکی، ایاالت متحده امریکا(اینکا واینبِکِر )

ویمسون برای ویرایش متن، جوو ی اسمیت برای  منصورههای اوفمیا ریانو برای حمایت اجرایی، از کمک

 بندی متن س اسگناریم.طراحی جمد و آ ساندرو مانووچی برای طراحی گرافیک و قا ب

ا کسططب اجازه از مو فان اصططمی ب تطویق یافته موجودهای دربردارنده پرسططشططنامه 5-9های پیوسططت

1. regulated term
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موتنی بر کارهای  نا ورد ی، از کا ش تیزرز، دانشگاه کممویا،  9، و 8، 6، 5های ت. پیوسترویاپرسشنامه

 ان(گرتسهیلدرمان و  عممی انمشاوربرای  درمانی بین فردی)فهرست تکا یف  7. پیوست است 2014

ساس  شاورهبر ا ست م ست که  IPT-A فهر سون، کثمین کمووتری، جامی یانگ، و  نا ا سج  ورا ماف تو

شکی نیویورک، از ورد ی،  ستیتو روان ن شکان و جراحان و ان ساک کا ش پن شده  2004کممویا، در  تهیه 

است. 
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پیشگفتار

و  سططتااو یه ناتوانی در دنیا اسططت. افسططردگی عمت اصططمی و مهم 1بهداشططتی موقفیتیک افسططردگی 

شمی سوب خودک شود. به تواند  سردگی، همراه همین د یلی  شش درمان اف سایر اختالالت روانی  پو با 

شاخص صمی های شدید، یکی از  سازعممیاتی برنامه  نظارت براجرایا شت روان  مان جهانی جامع بهدا

ی با حضططور وزرای بهداشططت مین گردهمایی بهداشططت جهان 66که در اسططت  2013-2020 -بهداشططت

رسید. افسردگی شفار اصمی روز جهانی بهداشت در ساک  عضو سازمان جهانی بهداشت به تصویب 194

 بود.  WHOاز سوی  2017

برای  1970توسططج دکتر جرا د اک کمرمن و دکتر میرنا او واینمن در سططاک ( IPTدرمانی بین فردی )

های اختالالت و گروه به وجود آمد. این درمان برفسردگی درمان ااستفاده متخصصان بهداشت روان در 

شکی مختمفسنی مختمف، و جوامع و مجموعه ست. کارآیی آن یهای پن شده ا سر دنیا منطوق   ،در سرا

شورهای های با ینی در کارآزمایی ،هم با رویکرد گروهی و هم فردی سج زیادی در ک با درآمد باال، متو

 .2و ضفیف اثوات شده است

قا وی سططاده و  کرده برای افسططردگی تنظیمای جمسططه 8های را در گروه درمانی بین فردی ،راهنما این

. کندمی اراره دندیده باشططنکه ممکن اسططت آموزش قومی در بهداشططت روان ی انگرتسططهیلشططده برای 

ضر  صطالح راهنمای حا ضوع را( Group IPT)گروهیفردی بیندرمان با استفاده از ا مانی درکه  این مو

صی که تحت نظارت با ینی  تواندمی بین فردی ص سج افراد غیرمتخ شود، حتی تو سته  ستند به کار ب ه

، WHOدر واقع برای . کند، تصطططریح میدرمانی یک حرفۀ قانونمند اسطططتدر کشطططورهایی که روان

ی فردی اصطططالحاتی مفادک هسططتند که به پشططتوانه عممی مشططترکفردی و درمان بیندرمانی بینروان

 باشند. می است؛ یفنی هر دو یک مداخمه درمانی بین فردیمتصل هستند. کممه اختصاری هر دو 

افنایش خدمات برای  (mhGAPبا ناو اختصططاری ) WHOسططالمت روان جهانی هدف برنامه عممیاتی 

اختالالت روانی، مغن و اعصططا ، و اختالالت سططوء مصططرف مواد به ویکه در کشططورهایی با درآمد کم و 

راهنمای  اسططت. از جممه افسططردگی متمرکنها بر تفداد محدودی از بیماری mhGAPمتوسططج اسططت. 

درمانی بین  مانند های خج اوک دارویی و غیردارویی افسطططردگی،شطططامل درمان mhGAPمداخالتی 

1 Health condition 

.کنید نگاه(  2011 ،2016) همکاران و گوجپرز فراتحلیل به IPTترکیب شواهد علمی در مورد برای .  2
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ست ،فردی شتی مراکن درتواند می درمانی بین فردی. ا صو  بهدا ص سج کارکنان غیرمتخ ی که تحت تو

به در صورت عدو دسترسی اراره شود.  ،کنندا ینی هستند و زمان کافی برای مداخمه صرف مینظارت ب

سططالمت تخصططصططی از طریق خدمات اجتماعی و یا مراقوت افراد را  ،چنین کارکنانی، مراقوین سططالمت

 . دهندمی ارجاع نگرجامفه مراکن بهروان 

را  درمانی بین فردیخواهیم که میهای مرتوج گاناز همه ار ،این راهنما ضمن ابراز مسرت از انتشار ما

در به منظور اطمینان از دسططتیابی افراد افسططرده سططراسططر جهان به این درمان موتنی بر شططواهد عممی 

.دسترس قرار دهند 

وایزمن میرنا دکتر ساکسنا شخار دکتر 

 روانپزشکی و شناسیجمعیت استاد فمیلی، کمپر گلدمن دیان مواد مصرف سوء و روان سالمت دفتر مدیر

عمومی بهداشت عالی دانشسرای و جراحان و پزشکان کالج کلمبیا، دانشگاه  بهداشت جهانی سازمان
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 مترجمین اسامی

 الفبا ترتیب به

روان نشک ده؛یسف ردک،یش

ینیبا  یسروانشنا ارشد کارشناس ناففه؛ ،یرسو 

ینیبا  یناسروانش ارشد کارشناس دا؛یآ ،یفراهان مقاو قارم

ینیبا  یروانشناس ارشد کارشناس مصمح؛ ،ییرزایم

محقق و پنشک سارا؛ ن،یینورآ

یعمم و یادب راستاریو و مترجم. سالمت یشناسنروا یدکتر مرجان؛ ،یفتح

، دانشکده عموو رفتاری، "با سازمان جهانی بهداشت، در بهداشت روان مرکن همکاری "با همکاری 

راندانشگاه عموو پنشکی ای
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مقدمه  :1فصل 

1-1-mhGAP ( و درمان بین فردیIPT)

مای  مان راهن مانی بین فردی) گروهی فردیبیندر مل  در مای گروهی( برای افسطططردگی، مک راهن
(. 2016)سازمان جهانی بهداشت،  ( استmhGAP-IG) سالمت روان جهانی برنامه عممیاتیمداخالتی 

های روانی، مغن و اعصططا ، و ی از بیماریددافشططامل مداخالت موتنی بر شططواهد ت mhGAPراهنمای 

و بوده  سازمان جهانی بهداش سالمت روان جهانی سوء مصرف مواد است که بخشی از برنامه عممیاتی 

است هابرای این بیماری هاهرچه بیشتر به مراقوتهدف آن دسترسی 

ست.  mhGAP ها دراو ویت یکی از شدید ا سج تا  سردگی متو شنهادی اختالک اف روش مداخالتی پی

mhGAP مورد چیستی و چگونگی در اما جنریات کافی  ،استشناختی مداخالت روان ،برای این اختالک

شان  صیف نمی راکاربرد ضر کند. هدف راهنماتو ستورا فمل تهیهی حا صیمی های د درمان  در موردتف

سردگی برای اختالک  mhGAPشناختی خج اوکِ های روانیکی از درمان به عنوان گروهی فردیبین اف

 . است

ساک  سفکارگروهیکی از ، 2015در  ستقل تو شت اههای م سازمان جهانی بهدا صیهدر مورد ، ی  های تو

 : برای مدیریت اختالک افسردگی متوسج تا شدید به توافق رسید ذیل

 مثل) شطططناختیروان هایدرمان اسطططت ممکن هداشطططتیی هایمراقوت ندگاندهاراره

 یا{( IPT} فردیبین درمانیروان ،{CBT} شططناختی رفتاردرمانی رفتاری، سططازیففاک

ثل) ضطططدافسطططردگی داروهای تجوین نده م خابی هایمهارکن  سطططروتونین بازجذ  انت

{SSRIs }کنند انتخا  درمان کاو خج عنوان به را( ایحمقهسطه هایضطدافسطردگی و .

سیب اثرات باید هاآن سردگی، داروهای احتما ی زایآ  نظر از) مداخمه اراره توانایی ضداف

. باشططند داشططته نظر در را فردی ترجیحات و ،(درمان بودن دسططترس در یا و تخصططص

 چهرۀ به چهره شناختیروان هایدرمان شامل( شناختیروان) درمان مختمف هایشکل

 درمانگران  نظارت تحت که افرادی و متخصططصططان توسططج که اسططت گروهی یا و فردی

 . شوندمی اراره ،هستند

شططناختی موتنی بر شططواهد عممی مداخالت روان، (2015) جهانی بهداشططتسططازمان بنا به پیشططنهاد 

شدید و  ،CBTو  IPTهمزون  سج تا  سردگی متو شیرده موتال به اف خج اوک درمان برای زنان باردار و 

تا اروهای ضدافسردگی از تجوین دبرای این دو گروه . هستندن بنرگساالنی که افسردگی خفیف دارند، نی

همه جای دنیا در در  CBTیا  IPTاسططت که درمان  به همین د یل الزوپرهین شططود. باید جای ممکن 

 . قرار گیرددسترس 

زیادی ممکن است  ساختارهای  که در) به شکل گروهی IPTاین راهنما اطالعاتی در مورد استفاده از 
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سب شدآن تر از اراره منا شکل فردی با ضر فردی درمانی بینراهنمای گروه .دهداراره می (به  زبان  هبحا

ست طراحیساده  صشده ا سردگی در این راهنما ط. منظور از به کار بردن ا سردگی  ،الح اف اختالک اف

در راسططتای فهم به افراد، عممی گروهی و فردی تمرینات  ارارهبا . این راهنما اسططتمتوسططج تا شططدید 

موثرتر آن  مدیریتهای و آنها را در یافتن راه ردهشططان نقش دارند کمک کمشططکالتی که در افسططردگی

دهد. میمشکالت یاری 

(IPT) گروهی فردیبیندرمان فسردگی و ا -2-1

افسردگی چیست؟ -1-2-1

چندین با مداوو یا از دست دادن عالقه یا  ذت  همراه  اندوهشامل  روانی شایع  افسردگی یک اختالک 

ستعالمت از عالیم زیر  ساس گناه یا کماختالک در : ا شتها، اح ستگی، خوا  یا ا ساس خ شی، اح ارز

صمیم شکل در ت ضفیف، م ستهگیری، بیتمرکن  صحوت کردن یا حرکت آه تر از قراری ذهنی یا بدنی، 

های روزمره خودکشطططی. فردی که افسطططردگی دارد در انجاو ففا یتاقداو به مفموک، ناامیدی، افکار یا 

صیل یا محل کار( ست )برای نمونه در مننک، محل تح شواری مواجه ا سردگی . دورهبا د ممکن های اف

. تکرار شودهای زمانی مختمف یا در دوره پیدا کرده وادامه مدت زیادی  است

سانات خمقی مفموک یا واکنش سردگی با نو سی گذرا به چا شهای اف سا تفاوت  ،های روزمره زندگیاح

سردگی طوالنی مدت،. دارد صوص در اف سردگی  بخ  ممکردضفف درع دچار رنش مداوو وفرد موتال به اف

تواند منجر به خودکشی شود. با این افسردگی می .شودخانواده و اجتماع می در محیج کار، تحصیل یا

 . افسردگی قابل درمان است: ر داشته باشیمبه خاطحاک، بسیار حارن اهمیت است که 

است؟ یچرا افسردگی مشکل مهم -2-2-1

شکم سردگی م ست، به طوری که  یاف میمیون نفر  350 تفداد موتالیان به آن شایع در همه جای دنیا

ست شده ا سردگی بیمتخمین زده  ست که ذهن و بدن را تحت تاثیر قرار میآیدا. اف سردگی ی ا دهد. اف

. گذاردتاثیر می در جامفهش و عممکرد ، خانوادهدفرد به طور مثاک،  نحوه مراقوت افراد از خو بر عممکرد

سردگی  شکلو زندگی خانوادگی فرد را  عادی های انجاو ففا یتاف  ،بر فرد موتالعالوه و  کرده دچار م

شود، افراد را شروع میی گذارد. از آنجایی که افسردگی غا واً از سنین جوانتاثیر میوی نین اطرافیان  بر

، قابل ای شططایعگی پدیده. بیماری افسططرددهدمیشططان تحت تاثیر قرار های ففاک زندگیدر اوج سططاک

شت و ب ست وسیار مختلبازگ ست که آگاهی کننده ا سوت  ضروری ا یدا کرده و به آن افنایش پافراد ن

 آن ایجاد شود.  های مقابمه موثر باراه
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اجتماعی برای افسردگیفردی در خدمات بهداشتی و انی بیندرمکاربست گروه -3-2-1

 ، از جممه:دادتوان از طریق خدمات بهداشتی متنوعی اراره میرا  گروهی فردیبین درمان

  شططهری یا  سططازمان هایکه تحت نظارت با ینی و در  1کارکنان بهداشططتی در اجتماع. برای مثاک

گستر یا مراکن دیگر اراره دهند. در مراکن جامفه توانند آن راکنند میروستایی کار می

  سو با راهنمای مداخالت صی. برای نمونه، هم ص شتی غیرتخ در  mhGAPدر خدمات مراقوت بهدا

تواند توسج پرستاران یا کارشناسان میگروهی فردی بین درمانمراقوت بهداشتی او یه،   ظاوبستر ن

بین داروهای  بتوانندافراد موتال به افسردگی  طوری که. در مراکن بهداشت اراره شود 2بهداشت روان

 ، و یا درمان ترکیوی انتخا  کنند.درمان بین فردی گروهیضدافسردگی، پیوستن به 

  .شت اتوسج مراکن بهد تواندمیگروهی فردی بین درماندر بستر خدمات بهداشت روان تخصصی

های عمومی و یا مراکن بهداشططت روان گسططتر، واحدهای سططالمت روان در بیمارسططتانروان جامفه

اراره شود. 3دانشگاهی

  تخصصی. برای مثاک سازمان مردو نهادی  4های مردو نهاددر سازمانمستقل به عنوان یک خدمت

صص دارد میهای روانکه در زمینۀ درمان شتی او یه مراقوتمراکن تواند از شناختی تخ های بهدا

.داشته باشد فردیدرمانی بینهایی برای گروهارجاع کنندرا اجرا می mhGAPکه برنامه 

 اراره نین مثال توسطططج مددکاران اجتماعی خارج از خدمات بهداشطططتی تواند میفردی درمانی بینگروه

 شود، توجه به نکات زیر حارن اهمیت است:کجا عرضه میدر این مداخمه  شود. صرف نظر از این که

  نین  حذفو  خواهند به گروه ممحق شططوندبه افسططردگی که میبرای شططناسططایی افراد موتال باید 

)برای مثاک افرادی که روان ریشططی  ها مناسططب نیسططتفردی برای آندرمانی بینکه گروه کسططانی

صد پایان دادن به زندگی خود در آینده یا دارند؛ و ست  -دارندرا ای نندیک افرادی که ق و  2به پیو

.د داشته باشدوجو ،  نظامی کارا(نگاه کنید 3

  سبگروهی فردی بین درمانافرادی که  برایباید ست  )برای نمونه افراد  یا کافی برای آنها منا نی

.امکان ارجاع وجود داشته باشد اند(بهوود پیدا نکردهگروهی فردی بین درمانای که بفد از افسرده

 نین که بفد از تکمیل آموزشنه تنها باید آموزش بوینند؛ بم گروهی فردیبین درمانان گرتسطططهیل 

باید تحت نظارت با ینی باشند. 

باید به ها ثوت هویت افراد و نمرات افسردگی آن . برای نمونه، گنارشحفظ شود باید رازداری-

.شود نگهداری دار(محرمانه و ایمن )برای مثاک در کشوهای قفلشکل 

؟ بل استفاده استکسانی قا چهبرای  گروهی فردیبین درمانراهنمای  -4-2-1

1 Supervised community health workers 
2 Psychosocial staff 
3 tertiary mental health care services 
4  NGO 
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ست.  شده ا صص طراحی  ستفادۀ کارکنان غیرمتخ تواند میگروهی فردی بین درماناین راهنما برای ا

ساک سابقه تحصیل  10از کارکنانی با  ،فراد آموزش دیده و تحت نظارت با ینیاتوسج طیف وسیفی از 

ستاران، فارغ شگاهی )برای نمونه پر صیالناتا افرادی با مدارک دان بدون عموو اجتماعی و رفتاری(،   تح

سالمت رواناین که  شاوره یا  سمی م شند آموزش ر شود، دریافت کرده با ستفاده از این به کار برده  . ا

راهنما مسطتمنو هیچ دانش یا تجربه قومی در زمینه سطالمت روان نیسطت، اما نیازمند آموزش و نظارت 

 با ینی و همزنین فهم و درک افسردگی است.

برای کارکنان غیرمتخصططص تهیه شططده اسططت، متخصططصططان بهداشططت روان )مثل  هر چند مااین راهن

شکان، روان ستاران( روان ن سان، مددکاران اجتماعی، و روان ر جهت آموزش و نظارت توانند نین میشنا

 مند شوند. بهره آنفردی از درمانی بینبا ینی در گروه

 گروهی فردیبیندرمان عناصر و ساختار  -3-1

 (IPTفردی )درمانی بینمشکل در روان حوزهچهار  1-3-1

یدۀ اصطططمی در  که بین خُ IPTا واط وجود دارد.  فردی اوبین مق شطططخص و روابجاین اسططططت  ارت

شه شکالت بیندوره 1هایچکانما سردگی غا واً م ستند.های اف شکالت  IPT فردی ه چهار طوقه از م

 "مشکل حوزه"ها به آن و تداوو افسردگی رابطه دارند وع فردی را شناسایی کرده است که با شروبین

ته م IPTدر  هار حوزه یگف ند از: سطططوگ، اختالفشطططود. این چ وارت هاع ندگی، و نظر ، تغییرات ز

سردگی تنهایی/اننوای اجتماعی.  ستند  نوما به اف ست به گریوان ه شکالت د سانی که با م ا وته همه ک

ها مطا فه در مورد تاثیر رویدادهای زندگی بر سططالمتی نشططان کشططد. با این حاک، سططاموتال نخواهند 

 . کندپیدا میافنایش  یگیره طور چشمها، بدراین حوزهدهد که احتماک ابتالی فرد به افسردگی می

 سوگ -1

 خانوادهیکی از اعضای مرگ شخصی مهم )مثل مرگ فرزند، همسر، وا دین، یا 

ست آغاز  سردگی ممکن ا شخص  انهم زمعالیم اف صمه کمی بفد از مرگ یک  سی محوو  یا یا به فا ک

با  یای پیزیده یا دشواررابطهفرد ممکن است  گاهیدر زندگی فرد داشته است، باشد.  مهمکه نقشی 

سوگ بهنجار، واکنش فرد شد. در  شته با شده دا سوگ فوت  سردگی به )های  شواهت دارند( عالیم اف

فرد به حمایت خانواده و / یا افراد  در این دوران  هرچند .2وندشطططبفد از چند ماه برطرف میمفموالً 

                                                           
1. triggers 

کشوود. در طی این مدت ممکن اسووت شووخی نیازی به ماه طول می 6حداقل  اغالبمتفاوت اسووت، اما  های مختلف،در فرهنگسوووگواری  دوره. 2

افکار خودکشی، غدیدگی، عالیم شدید افسردگی )مثل درمانی بین فردی نداشته باشد. در برخی موارد شخی ممکن است به فاصله کمی از داگروه
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که در صططورتی نیسططت.  الزوسططوگ  این نوع در IPT درمان بین فردی گروهی اماجامفه احتیاج دارد، 

شانه شده، را تحت تاثیر قرار دهند عممکرد ویها به جا مانده و ن سردگی دچار  و در  احتماال فرد به اف

 .  خواهد بودبرای او مفید  IPTگروه  شرکت در احتماالاین صورت 

شططخص محوو  و  از دسططت دادن رایبسططوگواری کردن  عوارتند از کمک به در سططوگ اهداف درمان 

یدا کردن به پ مک  یت ک فا  جایگنینهاف کاو وی  یها، نقشی  به  ندگی را  که ز ماعی و افرادی  اجت

تر خواهند کرد. شیرین

1ااختالف نظره -2

در زندگی  دیگران با اختالف

، مشخص باشدکه هم تفارض هر قدر وجود و یا هرگن به  ردهبا هم مشاجره کافراد ممکن است آشکارا 

ها ؛ فردی از همسایهمخا ف استزن   یو خواهدمی: مرد فرزندان بیشتری عنوان نمونهاذعان نکنند. به 

به تازگی مشطططغوک به که  دیگری ا به فردرریو یا تواند آن را ثابت کند، کند اما قربانی نمیدزدی می

 این کار عادالنه نیست. کند و شخص احساس می دهدشغل بهتری میکار شده است، 

عدو توافق عمت . مربوط باشدعدو توافق با شخصی مهم در زندگی فرد  با تواندمی عالیم افسردگیبروز 

در مورد قابل حل بودن اختالف  فرد. استافراد انتظارات متفاوت و مشکالت ارتواطی بین وجود مفموالً 

ست.  شکارنظرها میاختالفدچار تردید ا شکل آ شاجره میوقتی افراد بی -توانند به  و نین  -کنندپرده م

 تفاوت و سرد هستند، باشند. کنند و ی بیپنهان، هنگامی که افراد آشکارا مشاجره نمی

روشططن شططدن انتظارات خود و کمک به فرد برای  ، اهداف درمان عوارتند ازدر مورد این حوزه مشططکل

توانند برای تفارض ببسططیش افرادی که و ها تمرین این مهارتهای ارتواط موثر و تقویت مهارت، دیگری

 اراره دهند.   حلراه

تغییرات زندگی -3

گذاردمیتاثیر  که بر روابج شخص در زندگییا انتظار تغییر، منفی یا مثوت، تغییرات وجود 

در به خانه جدید ، مراقوت از شطططخصطططی که ازدواج و نقل مکان تغییرات زندگی عوارتند از:  هاینمونه

ستگی، ازدواج، تو د فرزند،  حاک مرگ ش شدن از خانواده، بازن ست، جدا  ست از  فقر به خاطرا دادن از د

دگی ممکن اسططت محوو ، یا پناهنده شططدن. تغییرات زن فردآور خانواده، جدایی یا طرد از سططوی نان

د که آیا یبالینی خود تصمیم بگیر مشاور علمیموارد با مشورت نه گوداشته باشد. در این  ارزشی یا گناه، و صحبت کردن و حرکت کند(احساس بی

فردی سود خواهد برد یا خیر. درمانی بینشخی به افسردگی مبتالست و از گروه

 شوند. ( در این راهنما معادل هم در نظر گرفته میdisagreement( و عدم توافق )dispute. اصطالح اختالف نظر ) 1
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شودمنمن همزون فقر  هایموقفیت شامل  شرایج را نین  شخص به دالیل  ، چه هنگامی که موقفیت 

  شود.بهتر نمیامیدهای وی که بر خالف زمانی یا بدتر شده است و 

های فرد و زندگی زندگی که بر نقشدر مشطططکل، عالیم افسطططردگی در اثنای یک تغییر زمینه در این 

شکل می . فرد در مدیریت موقفیتکندبروز میگذارند، ثیر میأفردی وی تبین ساس  شود ودچار م اح

 افتادن است آمادگی ندارد. اتفام کند برای آنزه اتفام افتاده یا در حاک می

در مورد تغییرات زندگی، اهداف درمان عوارتند از: کمک به فرد برای درک احسطططاسطططاتی که تجربه 

آن بخش از تغییر که بودن در برابر تغییر؛ بررسططی  درگمی، یا ناتوانهمزون غم، خشططم، سططرکند: می

های الزو برای مدیریت تغییر؛ و ؛ یادگیری مهارتبه آنظرفیت رشططد و مفنادهی ایجاد مثوت اسططت یا 

 تر کردن تغییر. یافتن حمایت برای آسان

 تنهایی/اننوای اجتماعی -4

 اطفی از دیگراناحساسات دیرپای تنهایی، خستگی و یا دوری ع

شروع و حفظ روابج با د ستگان و دیگرانفرد  در  ستان، ب شکل  و ساس تنهایی و  دارد و در م مورد اح

صحوت می جدابودن ست بفد از از دیگران  ستند، اما ممکن ا سات دیرپا ه سا بروز کند. گرچه این اح

شغل، یا مرگ یکی از  عنیمت به شهری دیگر برای پیدا کردن )مانند یکی از مشکالت در سایر سطوح

 .، بدتر شوندشته است(در دور هم جمع کردن افراد نقش اساسی داغا واً دوستان یا بستگانی که 

هایی مل تن یافتن ع به فرد برای  مک  ند از: ک وارت هداف ع ماعی، ا هایی/اننوای اجت شطططان، و در مورد تن

  وابج دوستانه.  دوست از طریق آموزش نحوه شروع و حفظ ریافتن راهنمایی آنها برای 

 گروهی فردیبین درماندرمانی بین فردی و های مشکل در روانحوزه -1-3-2

شود، مرتوج است. از با آغاز افسردگی و آنزه سوب تداوو افسردگی می  حوزهیکی از این چهار مفموالً 

 2بیش از در  مدت اسططت، حتی اگرراهنما، یک مداخمه کوتاه فردی، طوق ایندرمانی بینه گروهآنجا ک

ش شته با شکل وجود دا ، تمرکن در هر حاک. دارد وجودزمان حوزه  2 یا 1 بر تمرکن برایتنها  ، دحوزه م

 . خواهد بود تربرای شخص مفید هازمینهبر شمار محدودی از 

توانند به اعضای گروه کمک کنند ارتواط بین افسردگی و ان میگرتسهیل ،گروهی فردیبین درماندر 

فردی را جهت حل و های بینهای ارتواطی و سططایر مهارتکنونی زندگی را دریابند و مهارت مشططکالت

شکالت صل موثرتر م کننده های کمکبخش درون گروهیفردی و مکا مات . ماهیت بینبیاموزندشان ف

ستند،  ضای گروه می چرا کهاین فرایند ه ست که اع ست که در مورد اینجا جایی ا ضایی ا آموزند و ف

ای دریافت گیرند. زمانی که شخص برای مقابمه با مشکمش ایدههایی میحوه مقابمه با مشکالتشان ایدهن
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و  اود. این کار به مسه بفد در مورد نتایش آن بحث کنشود آن را امتحان کند و در جکند، تشویق میمی

 را خواهد داد.های مفیدتر به ایده دستیابیامکان سایر اعضای گروه 

 کند:فردی گروهی بر روی این موارد تمرکن میخالصه، درمان بین به طور

 افسردگی ففمی

 گذارند وارتواط بین افسردگی و مشکالت موجود که بر روابج فرد تاثیر می

 های جدید مقابمه با این مشکالتیافتن راه 

گروهی فردیبین درمان ساختار 3-3-1

دقیقه طوک  90در هر گروه وجود دارند و هر جمسططه  عضططو 6-10مفموالً گروهی فردی بین درماندر 

شد. اگر می شد 10بیش از گروه ک شته با ضو دا صحوت ، ع ست برای این که زمان کافی برای  ممکن ا

شد  شته با ضا وجود دا سه اع شد 2جم شتر جاها، ساعت طوک بک ست . در بی زنان و مردان در بهتر ا

نین فت موجود، سططایر خصططوصططیات )مثل سططن، و قومیت( . با توجه به باهای جداگانه قرار بگیرندگروه

باید با یک زبان صططحوت و همه اعضططای گروه  گرتسططهیلممکن اسططت چنین ضططرورتی را ایجاد کنند. 

 کنند. 

ضایی که در  سردگی ثوت ناو کردهگروهی فردی بین درمانهمه اع شند. اف شته با سردگی دا اند باید اف

شناس مراقوت می سج یک کار ستفاده از تواند تو ضوع و با ا صی آگاه به این مو شخ سج  شتی یا تو بهدا

 درمانشططود.  تشططخیص داده( 2.1یک مقیاس افسططردگی مناسططب )جهت یادآوری نگاه کنید به بخش 

ای نندیک دارند، مناسططب برای افرادی که قصططد پایان دادن به زندگی خود در آیندهگروهی فردی بین

ست صیو  فوریاین افراد نیاز به کمک  ،نی ص صورتی کهتر دارند. تخ صد پایان کنندگان شرکت در  ق

درمانی در گروه توانندمیبرنامه یا اقدامی نداشته باشند، اخیرا اما  ،شان را داشته باشنددادن به زندگی

شارکت کنند. برای بین شخیص فردی م صد خودکشی در آیندهت صی که ق شخ را ای نندیک و کمک به 

ست  سایر اختالالت روانیحظه کنید. را مال 2دارد، پیو شکالتی مانند   همزنین افرادی که ناتوانی و م

سیب ستفاده آ شی، ا صرف مواد دارند )برای نمونه، روان ری سوء م زا از ا کل یا مواد، ناتوانی نورو وژیک یا 

 .برای افسردگی ثوت ناو شوند درمان بین فردی گروهیذهنی شدید، و زواک عقل یا دمانا( نواید در 

گروهی فردیبیندرمان مراحل  -4-1

آلایده مدت طول و وانیافرجلساتمراحل

دقیقه 90 بار، یک گروه اعضای از یک هر با جمسه یک (توجیهی) گروهی پیش مرحله

دقیقه 90 یک هر گروهی، جمسات (گروهی جمسه او ین) اوک جمسه مقدماتی مرحله
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 (گروهی جمسه 6) 2-7 جمسات  میانی مرحله

 (نهایی جمسه) 8 جمسه  پایانی مرحله

 

اند. برای آورده شططده گرتسططهیلتمرینات و مراحمی که در هر جمسططه باید تکمیل شططوند در راهنمای 

 نگاه کنید. 7جمسات گروهی به پیوست  محتوایمطا فه 

 (توجیهیپیش گروهی ) مرحمه

تا ، کندبرگنار می هاآنفسردگی اابی برای ارزیبا هر یک از اعضای گروه خصوصی ای جمسه ،گرتسهیل

در همزنین با افسططردگی اطالع پیدا کند،  شططان و نحوه ارتواط آن مشططکالتدر مورد مشططکالت زندگی

باشططد توضططیح دهد، و نهایتاً از کننده کمک انتواند برایشططی میفرددرمانی بیناینکه چطور گروه مورد

ستن به گروه دعوت کند.  برایها آن سهیلپیو سب با محیج(  گرت شنا و متنا ستفاده از مفاهیم آ در )با ا

فردی با افسططردگی ، چگونگی تاثیر آن بر عممکرد و نحوه ارتواط مشططکالت بینمورد ماهیت افسططردگی

ضیح می ضور دهد. اگر فرد تو شان داددر گروه به ح سهیل، تمایل ن در تفیین اهداف درمان به او  گرت

باید در تماس منظم )مثالً  ان در این مرحمهگرتسطططهیلدهد. ینه میامید و انگ ویو به  کردهکمک 

شند که هفته ضور در گروه موافقتای یک بار( با افرادی با ها در اند تا به آنشان را اعالو کردهبرای ح

 شان اطالعاتی بدهند.مورد مراحل بفدی و نحوه زیرنظر گرفتن افسردگی

 یگروه فردیبین درمانمراحل گروه در  

سۀ گروهی 8در  سه مرحمه )مقدماتی، میانی و پایانی(، گروهی فردیبین درمان در ای به دقیقه 90جم

برگناری جمسططات اگر شططود. انجاو میگروهی فردی بین درمان ،گرتسططهیلصططورت هفتگی و با هدایت 

ستپذیر نوود، هفتگی امکان سه نخ صورت هفتگی  سه جم سات و به  شکیل هفته یک بار ت 2ادامه جم

شرایطی کهشود.  سه برگنار  8کمتر از گروهی فردی بین درمان در  سات جم هفته اوک  2در شود، جم

شود. هفته شکیل  س ا هر هفته یک بار ت شوندای دو بار و  شنا  شتر با یکدیگر آ ضا بی ، گروه هر چه اع

موثرتر با اجهه ها در موکه به آن شطططدهیل فردی تودنهای بیبه محمی برای یادگیری و تمرین مهارت

 شوند:کند. در طی جمسات اعضای گروه تشویق میمشکالت زندگی کمک می

 شان صحوت کنند؛در مورد عالیم افسردگی 

 شان نقش دارند صحوت کنند؛در مورد مشکالتی که در افسردگی 

 دیگر را مورد حمایت قرار دهند؛یک 

 و  به هم پیشنهاد بدهند 

 ا تمرین کنند.های جدید مقابمه با مشکالت رراه 
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ر زندگی اند دکنند، سطط ا آنزه را یاد گرفتهمی های جدید حل مشططکالت را تمرینابتدا اعضططا راهدر 

 دهند.  میآن را به گروه گنارش  نتیجهو س ا  شان به کار بستهروزمره

 

 ، آموزش و نظارت بالینیگروهی فردیبین درمانان گرتسهیلسی برای ساا الزامات 5-1

 گروهی فردیبین درمانان گرتسهیلاساسی برای   ناماتا -1-5-1

 سهیل یک ویکگی ترینمهم شاید این :دیگران به کمک برای باال انگیزه شد  گرت سهیل. با  گرت

 به غا وا افراد. باشطططد غمگین بسطططیار یا زدهوحشطططت آشطططفته، افراد به کمک به عالقمند ذاتاً باید

 .گذارندمی میان در وی با را خود راز و کرده اعتماد باشند دخو اجتماع و اها ی از که انیگرتسهیل

 دیگران تجار  و احسططاسططات درک و بودن پذیرا ،ففاک دادن گوش :قوی ارتباطی هایمهارت 

ست یمهم هایویکگی شتن. ا ضور رد افراد شودمی موجب هاویکگی این دا سهیل ح ساس گرت  اح

 هایگفته به نین هاآن ،کندمی توجه گروه افراد به گرتسهیل وقتی. کنند تکیه او به و کرده راحتی

ندمی تاثیر او از و داده گوش او ها به ،افسطططرده افراد به دادن گوش. گیر مک آن ندمی ک  با تا ک

 فردیبین درمانیگروه موفقیت برای قوی ارتواطی هایمهارت. شططوند رو به رو هایشططاندشططواری

   . کنید نگاه 6.1 بخش به خو  ارتواط مورد در  یشترب اطالعات کسب برای . هستند ضروری

 ــازمان مهارت  به گروه در هاآن پیشطططرفت و افراد حضطططور پایش در مهارت این :خوب دهیس

-8 هایپیوست محتویات باای پوشه جمسه هر برای است الزو گرتسهیل .کندمی کمک گرتسهیل

 داده اختصططاص مختمف مراحل به را فملدسططتو طوق محتویات این .باشططد داشططته همراه به 5

 . اندشده

 با ینی   مشاور عممیدهندگان و آموزش -2-5-1

 درمانفردی باید آموزش الزو در زمینه درمانی بینبا ینی گروه عممی انمشطططاوردهندگان و آموزش

    باشند.  را تحت نظارت با ینی به اتماو رسانده درمان گروهی 3دست کم  را دیده وگروهی فردی بین

 دهندهبا همکاری یک آموزشیا  فردی باید متخصصان بهداشت روان باشندندهندگان درمان بیآموزش

 کسب کرده باشند. گروهی فردی بین درمانای، تجاربی در زمینه حرفه

شاور عممی شته ینی درمان بینبا م سالمت روان دا شینه  ست پی شند،  فردی الزو نی چنین  هرچندبا

با ینی درمان  مشاور عممیفردی غا واً خود دهندگان درمان بینآموزششود. قویاً توصیه می هزمینپیش

 هستند.نین فردی بین
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های آموزشیکارگاه-3-5-1

صل ،برنامهدهندگان برای آموزش  شی همراه های سرف شارکتی با تمرین آموز شی م در نظر های آموز

گروهی فردی بین درمانموقفیتی که  در همانان باید گرلتسهیهای آموزشی . کارگاهگرفته شده است

ضروری است:های زیر در طراحی آموزش توصیه برگنار شود. در نظر گرفتنشود، قرار است در آن اجرا 

 کننده تجاوز نکند.شرکت 15هایی برگنار شود که جمفیت آن از آموزش باید در قا ب گروه

 کنند برگنار شود. کار می با همه دهنده کآموزش باید توسج دو آموزش

کارگاه آموزشی باید شامل این موارد باشد:

 فصل؛ این در شده مطرح کمیدی مفاهیم با آشنایی برای کوتاه هایسخنرانی

 کمیدی؛ مفاهیم پیرامون گروهی هایبحث

 توسطططج باید هانقش ایفای. اسطططت آموزش در مهم بسطططیار ایمو فه موضطططوع این – نقش ایفای 

 شده داده نشان جدید هایمهارت تا شود اجرا انگرتسهیل توسج ترتیب همین به و موزشگرانآ

 تا کنند کار دو به دو صططورت به باید هسططتند آموزش تحت که انیگرتسططهیل. شططوند گرفته یاد و

 ایفای و گروهی هایبحث با مقایسططه در هاسططخنرانی برای. کنند تمرین را جمسططه هر هایمهارت

   .دیریبگ نظر در یکمتر زمان هانقش

یان آموزش از آموزش  پا گاندر  ند ید گیر طا ب آموزشطططی پا آزمون بگیر به  پیرامون م ید  گاه کن )ن

 (.9پیوست 

نظارت با ینی -4-5-1

فردی اسططت. ضططروری اسططت که نظارت با ینی درمانی بینترین رکن یادگیری گروهنظارت با ینی مهم

 با هم و در یک زمان اراره شود. گرتسهیلتواند برای چند با ینی می دهی شود. نظارتکافی، سازمان

 جدید باید دسطت کم برای سطه گروه به صطورت کامل، نظارت با ینی دریافت کند  گرتسطهیلهر

(.گروهی فردیبیندرمان جمسه و با پوشش کامل مراحل  8)هر کداو 

های در گروه دو بار در ماه حداقل  نظارت با ینی بر این سطططه گروه باید به صطططورت هفتگی و یا

شکل از  سهیل 4-5کوچک مت ست کم  گرت سه نظارت با ینی نین د شود، و هر جم  2جدید برگنار 

ساعت طوک بکشد. 

شاور عممی سهیلاز  یکبا ینی باید هر  م صورت فردی مالقات کند تا در گرت ان جدید را نین به 

مورد جمسات بحث کنند.

شاور سات درمان بین باید در عممی انم سهیلشرکت کنند تا بدانند که گروهی فردی جم ان گرت

 کنند.   چگونه عمل می
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بسطططته به شطططرایج و امکانات درمانی هم ادامه پیدا کند، اما -گروه 3نظارت با ینی باید بفد از تکمیل 

جدید و فردی )اعم از ان درمان بینگرتسطططهیلبرای نمونه، همه  تفداد آن کمتر باشطططد.ممکن اسطططت 

)مثالً بر اسطططاس ارزیابی هفتگی شطططان درمانی-گروه بایسطططت هنگامی که یکی از اعضطططایقدیمی( می

 با ینی باشند.   عممی انمشاوردر جستجوی دریافت توصیه از ، کندپیشرفت نمی افسردگی(

:گروهی فردیبیندرمان با ینی  عممی انمشاورهایی به توصیه

 سهیل. شودمی اراره شده طراحی که گونه آن گروهی فردیبین درمان که شوید مطمئن  انگرت

 با ینی عممی مشاور. ب ردازند کمیدی هایمهارت و مفاهیم بازبینی به با ینی نظارت خالک در باید

ستفاده با تواندمی ست از ا ست) فهر سهیل به( 7 پیو سهیل. بدهد سازنده بازخورد انگرت  انگرت

ستمفموالً  سه در نیاز مورد تکا یف جهت یادآور عنوان به ستفهر این از دارند دو ستفاده جم  ا

.  کنند بررسی را خود ارتقای شیوه و داده نمره خود هایمهارت به و کنند

دهید اختصاص نقش ایفای سناریوهای و گروهی هایبحث به را اختیار در زمانِ بیشتر.

کنید تایید  را شانموفقیت و دبگذارن اشتراک به را مشکالتشان دهید اجازه انگرتسهیل به.

به را خود مشطططاهدات و تجار  و کنید اسطططتفاده ذهنی بارش از موجود هایحل راه یافتن برای 

.بگذارید اشتراک

در را مختمف سناریوهای بخواهید انگرتسهیل از آن در کنیدو طراحی مختصری هاینقش ایفای 

 این. کنند بحث هم با اشدرباره سطط ا و نندک اجرا خودشططان گروهی فردیبین درمان جمسططات

 مطمئن شوند. خود هایمهارت و دانش مورد در که دهدمی اجازه جدید انگرتسهیل به کار

با بافت بومیگروهی فردی بین درمانانطوام  -6-1

شططامل کشططورهای با درآمد کم و مفموالً این راهنما برای اسططتفاده عمومی و با تمرکن بر مناطقی که 

ست. شود میسج متو شده ا شده جهانطراحی  صوک مطرح  شتر ا ستند و میبی توانند با بافت شموک ه

 فردیبین درمانبومی انطوام داده شطططوند. برای کسطططب اجازه جهت ترجمه و انطوام این راهنمای 

، با انتشططارات سططازمان جهانی بهداشططت )برای اطالعات تماس نگاه کنید به صططفحه اوک( تماس گروهی

 نمایید. حاصل 

ست تا مداخالت روان شت در حاک طراحی راهنمایی ا مند با شناختی به طور نظاوسازمان جهانی بهدا

های اساسی در این فرایند، به اشتراک گذاشتن این راهنما با بافت محمی انطوام داده شوند. یکی از گاو

 یافتو درو متخصصان محمی(  ان، افرادی که افسردگی دارند،گرتسهیلاندرکاران اصمی )از جممه دست

ها در مورد مینان مرتوج بودن مطا ب، قابل پذیرش بودن و جامفیت کتا  راهنماسطططت. نظرات آن

ها ممکن اسططت نیاز به انطوام اصطططالحات محمی برای مشططکالت سططالمت روان و توضططیحات و ففا یت

نایی منفی در فرهنگ بومی های مفشططوند یا دال تداشططته باشططند. کمماتی که به آسططانی فهمیده نمی
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توانند با کممات مفادک با همان مفانی جایگنین شوند.دارند، می

صطالحاتی که در این راهنما به کار رفته سان فهمبرای ا سادهاند، آ صطالحات محمی باید ترین و  ترین ا

ستفاده قرار گیرند. برای نمونه،  ضو گروه"مورد ا شود؛ یا  "مراجع"تواند با مفادک بومی می "ع جایگنین 

و  "اختالف نظر"جایگنین شود. همین طور اصطالحات  "قرار مالقات"با اصطالح محمی  "جمسه"واژه 

ند جایگنین هم توانها میاند، در بیشتر زبانکه به طور گسترده در این راهنما به کار رفته "عدو توافق"

   شوند.

های مراقوت محمی باشطططند. در نظاوگروهی فردی بین درمانها ممکن اسطططت مسطططتمنو ادغاو انطوام

-2در شکل اصمی آن،  که گستر طراحی و ارزیابی شدفردی در بافت یک برنامه جامفهدرمانی بینگروه

سططازمان جهانی بهداشططت، ففمی راهنمای شططد. در می را شططاملجمسططه گروهی  16جمسططه فردی و  1

بخشططی از بهوود مینان رسططیدن به سطططح رضططایتبرای اند که جمسططه تقمیل پیدا کرده 8 جمسططات به

سی مداخمه، کافی می ستر سودمندی و د سردگی و در عین حاک افنایش  شوارتن و همکاران، اف شد ) با

سه  3با افنایش مرحمه میانی به تواند میگروهی فردی بین درمان(. اگر امکانات اجازه دهند، 2014 جم

با طوالنی شدن  رودمی اجرا شود. انتظارای جمسه 12سته در یک بی پایانجمسه به مرحمه  1 و افنودن

  .  باشدای جمسه 8این بسته، در مجموع نتایش مداخمه بهتر از بسته 

های این راهنمامروری بر سرفصل -7-1

هایی است که شامل ففا یت 4و  3دازد. فصل پرمی توجیهیبه مرحمه  2فصل دارد. فصل  7این راهنما 

سات  صل انجاو میگروهی فردی بین درماندر طی جم حوزه  4مروری بر نحوه پرداختن به  5شوند. ف

ان در مورد مقابمه با گرتسططهیلبرای پیشططنهادهایی  6فردی اسططت. فصططل ن بینمشططکل کمیدی درما

صل  گروهی فردیبین درمانهای خاص در جریان چا ش کند. های موردی را مطرح مینمونه 7دارد. ف

شدهمتن سر راهنما اراره  سرا نیاز به تکرار دقیق ) فظ به  فظ(  متون اند. اینها و گفتگوهای موردی در 

 . منطوق شوند و توسج او گرتسهیل با سوکند نتواند، اما میندار

شوند:گیرند که در ذیل آورده میدر این راهنما اصطالحات مهمی مورد استفاده قرار می

سازیتذکر برای مناسب

در این راهنما برای مشططخص کردن نکات مهمی که احتماالً نیاز به انطوام بومی در جاهای مختمف 

شود.استفاده می خاکستری شنرو سایه نوشتاری کادرهای دارند از
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 کندمی اداره را گروه که دارد فردی به اشاره گرتسهیل. 

 پیدا حضور فردیبین درمانیگروه جمسات در که دارد افرادی به اشاره مراجعان یا گروه اعضای 

 .کنندمی

 شکل هایحوزه  از منظور  در که اسططت فردیبین مشططکالت زمینه ،فردیبین درمانیروان م

 تغییرات نظرها،اختالف سطططوگ،: زمینه چهار شطططامل و هسطططتند مطرح گروهی فردیبین درمان

  .شوندمی اجتماعی اننوای/تنهایی و زندگی،

 ستفاده مورد فنون ست هاییتکنیک شامل فردیبین درمان در ا  گروهی فردیبین درمان در که ا

 (.5 فصل به کنید نگاه) رودمی کار به مشکل حوزه چهار روی بر کار برای

 ست راهوردهایی شامل فردیبین درمان راهبردهای  بر کار برای فردیبین درمانیگروه در که ا

 (.5 فصل به کنید نگاه) رودمی کار به مشکل حوزه چهار روی

 حل مان مرا  پیش – دارنططد وجود گروهی فردیبین درمططان در مرحمططه چهططار: فردیبیندر

 (.کنید نگاه 4 و 3 ،2 هایفصل به) پایانی و میانی ،مقدماتی ،(توجیهی)گروهی

 شنامه س  مهم افراد مورد در اطالعات آوریجمع برای ایشطیوه به اسطت ایاشطاره فردیبین پر

 . دارند نقش مشکالت گیریشکل در یا کنندمی حمایت او از که یافراد جممه از مراجع زندگی

 سه سات/جل  فردیبین درمانیگروه مرحمه چهار در مقدماتی جمسططه و جمسططه  8 شططامل جل

 .شودمی

 1 تکمیف مثاک، برای. دهد انجاو جمسه هر در باید گرتسهیل که است هاییففا یت شامل تکالیف 

 . است افسردگی هایپرسشنامه تکمیل و گروه به خوشامدگویی جمسه هر در

 شوند انجاوباید تکمیف هر در که هستند مراحمی شامل هاگام. 

 

هایی است که قرار است در طی درمان استفاده شوند. شامل اطالعات تکمیمی و برگه 1-9های پیوست

ست  سهمنابع و مآخذ کمیدی 1-4پیو سه به جم ست های  شود.شامل میرا  ، ارزیابی و پروتکل جم پیو

 باشند:شامل موارد ذیل می وفردی ضروری هستند درمانی بینبفدی برای یادگیری اجرای گروه

 (؛5فردی )پیوست افسردگی و رویدادهای بین نمودار زمانی 

 (؛6)پیوست  انگرتسهیلبرای های هفتگی راهنمای یادداشت 

  (،7ان )پیوست گرتسهیلو  یعمم انمشاورفهرست تکا یف برای 

 (؛8)مرحمه پایانی( )پیوست  ییادداشت یادآور 

 (.9)پیوست  گروهی فردیبین درمان آزمون عممی 
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(یتوجیهانفرادی با اعضای گروه )مرحله  : دیدار2فصل 

دارد:نیاز زیر  با محتویای با هر فرد، به پوشه توجیهی برای جمسه گرتسهیل

 (؛ا ب زیر را بوینیدمط بندی عالرم )افسردگی برای رتوه مناسبمقیاس •

های حوزه با افسردگیارتواط ( برای 5زمانی افسردگی و رویدادهای بین فردی )پیوست  نمودار •

 بین فردی.در درمان مشکل 

، بالفاصمه پا از جمسه برای تکمیل (6 پیوست) انگرتسهیلبرای های هفتگی راهنمای یادداشت •

.با ینی مشاور عممیبا شخص و  قات مجددمالهنگاو  مطا ب و رویدادهایادآوری  به منظور

 هر های الزو دربرای یادآوری ففا یت (7)ضمیمه  انگرتسهیلو  یعمم انمشاور یست چک •

بندی کنید، و بدانید کند تا خود را بفد از جمسه، رتوهمی کمک یست به شما این چکمرحمه. 

. برای بهوود عممکرد به چه چینهایی نیاز دارید

(، سطازمان و گرتسطهیل)از شطما ،او ین تصطور عضطو گروه آیندهاین د یل مهم اسطت که به  این جمسطه

 دهد.میشکل را  دادد یانجاو خواهکارهایی که 

در  تواندمی این جمسه. شویدمی آشنا دنبه گروه ب یوند ممکن استکه اشخاصی با  توجیهی در جمسه 

 ایمن و محرمانه برگنار شود. در شرایج ،یدیگر کانم نگر یا هرمرکن بهداشتی یا جامفه ،افراد مننک

سات  شروع  3طی مفموالً  توجیهی جم سهیلد. نشوبرگنار می یگروهکار هفته قول از  به  باید انگرت

های رسانیاطالع به منظور کنندبرای حضور در گروه اعالو میبا افرادی که موافقت خود را  طور منظم 

 برایاین کار  .هفتگی( در تماس باشند برای مثاک،در صورت امکان )ها بفدی و نظارت بر افسردگی آن

 .ضروری است هستندشدید  افسردگی کسانی که دچار

:تکا یف مرحمه توجیهی

در شناسایی افسردگی کنونی و مقابمه با آن کمک کنید.به فرد  :1 تکلیف

درمان بین فردی در  شکلهای مکنونی و حوزهارتواط بین افسردگی  فرد در درکبه : 2 تکلیف

 بین فردی تهیه کنید. منابعفهرستی از برای این کار . کمک کنید

کنونی به توافق برسید. افسردگی با مشکالت بین فردیباره چگونگی ارتواط با فرد، در  :3 تکلیف

گروه و در مورد اهداف و قوانین  دعوت کرده درمان بین فردی گروهیعضویت در  برای فرد را

.کنید وگوگفت

ر روابج بین فردی و اهداف د )های( مشططکل، حوزهافسططردگی عالرم با، شططما توجیهیپایان جمسططه  در

این تکمیل کنید.  6های هفتگی را در پیوسططت یادداشططت توانیدمی و آشططنا خواهید شططد فردخاص 
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همراه  بهوهی گر فردیدرمان بین جمسططه هر در، افرادیادآوری مشططکالت و اهداف  هارا براییادداشططت

 .داشته باشید

 و مقابمه با آن کمک کنید. کنونیافسردگی  در تشخیص: به فرد اوک مرحمه توجیهیتکمیف  -1-2

شامل  ست.  گاو 7این تکمیف  سیاریموارد و منطقی ها روندی در ترتیب گاوا س ردن  ب برای به خاطر 

 .مشاهده خواهید کرد

 .کنیدمی کار کسی چه رایب دهید توضیح و کرده مفرفی را خود :1 گام

 .مانندمی محرمانه جمسات، در بحث مورد موضوعات که دهید توضیح :2 گام

 .کنید سواک اشروزانه عممکرد بر هاآن تأثیر و افسردگی عالرم درباره فرد از :3 گام

 .است افسردگی دچار بگویید وی به دارد، وجود افسردگی هاینشانه فرد در چنانزه :4 گام

 .است درمان قابل افسردگی که بگویید او به :5 گام

 .کنید صحوت افسردگی، بهوود برای محیطی ایجاد درباره فرد با :6 گام

 .دیریبگ کمک منابع از :7گام 

 

 محور،جامفه هایبرنامه در .کنیدمی کار کسی چه برای بگویید و کرده معرفی را خود: 1 گام

 .دهید توضیح نگر جامفه رکنم در یا خانه در را فرد  مالقات عمت

 سازی:تذکر برای مناسب

احوا  رسی فرد با شما به خوبی  مرسوو است. ممکن استدر بسیاری از جوامع سالو و احوا  رسی  

 افسردگی است. احتماال این موضوع مربوط به .تمقی نکنید ادبیبی نکند. این کار را

 

 سازی:تذکر برای مناسب

 اگر ویکهبه) دهیدنمی اراره به فرد مادی  کمک هاییا در آینده  حاضطططردر حاک توضطططیح دهید که 

 .(دهنداین کار را انجاو میمفموالً  که هستید سازمانی نماینده
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سهیل سالو، گرت سم:  ست ... من  ا ستم و ازمن ...... ا سازمان( ه شما می )ناو  شکالتیدانم  که  دارید م
ست  ش هاآن در موردبتوانم ممکن ا برنامه گروهی که  در موردخواهم ما کمک کنم. میبه 

 یا خیر. استبرای شما مفید  آیا گیری کنیدنتیجه و شما صحوت کنم شودزودی اجرا میبه

گذارد می انجاو کارهای روزمرهدر  آنهابر توانایی  ی کهیق اثراز طرافسردگی را  ،افرادفضی ب
به نمی تجر که  د.کن مه  نا ته  8این بر مدمیبه طوک هف جا مکبه افراد  ان ند می ک با این ک

 .بهتر مقابمه کنندمشکالت 

برنامه این . شویدآشنا با مشکالت خود  واجههم هایروش با ،امیدواریم بفد از پایان جمسات
ستقیم مادی یا  حمایتشامل و  را بیاموزید واجههم هایشیوه کند تامی کمک شما به م

 .شودنمیما ی 

 دوست دارید ادامه دهیم؟ یا خیر. عالقه دارید نزه گفتمآبه بدانم خواهم می

ضیح فرد به: 2 گام  سات در شده مطرح مباحث دهید تو شتهنگه محرمانه ،جل  ،شودمی دا

 .کند تهدید را دیگران یا فرد خطری که آن مگر

 ،گوییدیدر این مصاحوه و در طوک برنامه گروهی به من م هر چه باید بدانید، شروع پیش از: گرتسهیل
مشططاور مشططاور عممی جن بهرا شططما توانم اطالعات من نمی یفنی. این خواهد بودمحرمانه 

 مثال دیگری)آن را با تا  بدهید اجازهمگر اینکه شما به من بدهم، کا دیگری ه بخود  عممی
شک یا  ستار( پن سخ من  .در میان بگذاروپر شماپا شت را های  این س ا . کنممی یاددا

 .خواهند شد نگهداری)ناو سازمان( دفتر در کمید،  و قفل با امن محمی در اهیادداشت

شما در مفرض خطر پایان دادن به زندگی خود یا  زمانیتنها  ساندنکه  سیب ر شخص  آ به 
 حفظ امنیت شما وظیفه من است.. نقض کنم را محرمانگی قانون دارو اجازه باشید،دیگری 

مشططاور کنم و سطط ا بامی صططحوتبا شططما ، ابتدا گیقانون محرمان نقضبه در صططورت نیاز 
من برای کمک به افرادی که در مفرض خطر  مشطططاور عممی یرو.گمی خود تماس   عممی
 ادامه دهید؟ مایل هستیددیده است. تخصصی  آموزشزندگی خود هستند، دادن به پایان 

 .کنید جو و رسپ فرد روزانه عملکرد بر آن تاثیر و افسردگی عالئم مورد در:  3 گام

سردگی که در یک یا  mhGAP-IGبرای مثاک ) سب اف شمامقیاس منا شور  ستفاده ک را به شود می ا

های اصطططمی در زندگی کارهای روزانه و انجاو نقش در انجاوتوانایی  و عممکرد فرد شطططامل (کارگیرید

حضور در اجتماعات ، بنرگ کردن فرزندان، نمایدمی کسی که درآمدزایینقش مثاک  عنوانبه )شخصی

ساده برای فهمیدن تأثیر عالرم اف کنید. را ارزیابی و غیره( شی  فرد سردگی بر عممکرد گفتگوی زیر رو
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 .است

، خوابیبی احساس بد، احساس سنگینی در قمب، عالرمی مانندوجود  ، شما بهسمیرا سمیرا :گرتسهیل
به دیدن دوسططتان اشططاره  غذا خوردن، خارج نشططدن از رختخوا ، نخندیدن یا عدو تمایل

گذارد. و کارشان تأثیر می این عالرم بر چگونگی مراقوت افراد از خود، خانواده گاهیکردید. 
 ؟خود شده ایدزندگی  براین عالرم  متوجه تاثیرآیا 

از  خواهمنمی کند،می حتی زمانی که فرزندو گریه شطططوو، اما: بمه، من صطططوح زود بیدار میسطططمیرا
تر شططدنم غمگیناو و همین باعث گوید تنول شططدههمسططرو می .ج شططووخار رختخوا  

 .شودمی

ید که  یا فرد بررسطططی کن نده نندیک دارد )بها ف( برنامهآ به زندگی خود در آی پایان دادن   ای برای 

 ه مربوط به افسردگی نواشددیگری ک اختالک شدیدهمراه با افسردگی،  مراجفه کنید( یا  ( 2 پیوست

پریشی، استفاده مضر از روان :مثاکبرای ) مرتوج باشد مصرف مواداختالالت روانی، عصوی یا  با سایر و

ی (. افرادمراجفه کنید  3پیوسططتبه  ) دارد وجودا کل یا مواد مخدر، ناتوانی شططدید ذهنی، زواک عقل( 

سطططتاالت  نیاز دارند. اینبین فردی گروهی به درمانی غیر از درمان  هسطططتند، این مشطططکالتدچار  که

و بدون محترمانه، مناسططب  برانگین باشططند، و این ارزیابی باید به شططکمی یتتوانند بسططیار حسططاسططمی

سب زدن بر فرد  سب بابرچ سب ارجاع . شودانجاو وی  فرهنگ محمی و متنا افرادی در مورد نحوه منا

 صحوت کنید. خود مشاور عممیبا  دارند، بیشتریهای که نیاز به مراقوت

 :سازیمناسب تذکر برای

از قول  ،)به عنوان مثاک بر اساس گنارش ارجاع مراقب سالمت( با توجه به موقفیت  ممکن است

و ارتواط  برقراری برایستاالت دوباره  یدنوجود، پرساین . بابه افسردگی دچار استکه فرد بدانید 

 بسیار مفید است. ،ه گروهوی بتأیید مفیارهای پیوستن 

 

 :سازیتذکر برای مناسب

 1.داد قرار یابیارز موردپرسشنامه  ایمصاحوه  قیطر از را فرد عممکرد توانیم تیموقف به توجه با

 

   

                                                           
  در سایت  2.0WHO (WHODAS)آیتمی برنامه ارزیابی ناتوانی  12نسخه مصاحبه  شود از: توصیه می 1
/http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en استفاده کنید. 

http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
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 .است افسردگیدچار بگویید که  وی، به ی افسردگی معیارهادر صورت مشاهده : 4گام 

سهیل ساس گرت سخ: بر ا سشپا شما به پر سی دارید و چه اتف - مانند:من  هایهای  سا اقاتی در چه اح
در این مورد مقصر شما متوجه شدو افسردگی دارید.  - زندگی شما در حاک رخ دادن است

ستید  سردگی  یانی شما تنها نیاف ست.  شما نی ست  شک شکمبه مفنی  سردگی م  یستید، اف
 کند.چین را دشوارتر میو همه داردزیادی بر زندگی افراد  تاثیر  که است یشایف

استفاده کنید. که بار قضاوت نداشته باشد اصطالح محمی یک از ی افسردگی براتوجه: در صورت امکان 

ساس  شود فرد کمترمیموجب این کار  شرو اح شدگناه و  شته با ست. دا شما بیمارکه  مهم ا  ،آینده 

 این پیاو را به صورت مستقیم بیان کنیدکنید. ممکن است را قضاوت یا محکوو نمی اومتوجه شود که 

شهمراه با  ،ارتواط برقرارییا با  سه توجیهی ، پذیرنده و حمایتی ینگر انتقاک به فرد  پیاو خود رادر جم

 دهید.

سردگی برای فرد : 5گام  ضیح دهید اف ست قابل یک بیماریتو ست،  دادنامید . درمان ا مهم ا

 .ندهید "شودمیازاین جمسات خو   چین پاهمه"مانند  های غیر واقفیامیدواریاما 

سهیل سیاریروشما  :گرت سی بهتر از برای های ب سا سردگی  ایجاد اح شماداریماف  در تقویت . من به 
 چینی چه که شططویممی متوجه زمان با گذر .کنمکمک می های مقابمه با افسططردگیمهارت

 مفیدتر است. شما برای

 افسردگی صحبت کنید. بهبودبرای ایجاد محیطی  باره: با فرد در 6گام 

 "نقش بیمار"روش اهش دهند: این کافسططردگی  زماندر شططان را از خود ید انتظاراتکمک کن افرادبه 

 .شودنامیده می

سهیل ست نتگر ت سردگی، ممکن ا انجاو  ،باید خواهید ووانید کارهایی را که می: تا زمان بهوودی از اف
چین را همهتوانید دوباره آن کارها را انجاو دهید. سفی کنید ، میحا تان با بهتر شدن. دهید

 توانید احساس بهتری داشته باشید.بکم کم تا  آسان بگیریدتا حد ممکن 

 شامل موارد زیر است:عممکرد  از اتکاهش انتظار های دیگرراه

 توانید به دویدن ادامه شکسته استفاده کنید )اگر پایتان شکسته باشد، دیگر نمی از مثاک پای

یر این صططورت شططرایج بدتر در غ ،ن کمک بگیریدکنید بایسططتید و از دیگرادهید، سططفی می

 شود.(می

 توانید به )چگونه می بیابید هاییروش عممکرد مفموک روزانه ازانتظارات کاهش توضطططیح  برای
استفاده از ) همسرتان توضیح دهید که د یل ماندن در رختخوا  تنومی نیست بمکه افسردگی
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  .است اصطالح محمی برای افسردگی( 
  بفد از صحوت با اعضای گروهمهم زندگی خود را تا  هایرا تشویق کنید تا تصمیم هدافسرفرد 

حتی اگر را  یا جامفه، آموزش، خانواده، و غیره . )سفی کنید شغل خود به حا ت تفمیق درآورد

در  ،احساس بهتری دارید کهزمانیسفی کنید  نکنید. رها خو  نیستیددر آن اندازه گذشته به

اصطططالح محمی برای اسططتفاده از ) هسططتید افسططردهوقتی شططما وع فکر کنید. مورد این موضطط

 .شودمی ترسختت برای مشکال مناسبهای گنینه پیدا کردن، افسردگی(

 و  اهمیت دارد شطططما کافی در روند بهوود)خوا   خوابدمطمئن شطططوید فرد به اندازه کافی می

خسططتگی بخشططی از  کهود آن با وج. ی داشططته باشططیدآرامش بیشططتراحسططاس کند کمک می

در مورد این که شود. میشما احساس بدتر شدن  موجب ازحد افسردگی است، اما خوا  بیش

 به شما کمک کنند؟(در این مورد  توانندخانواده می نه به موقع بیدار شوید فکر کرده اید؟چگو

سیج منابع:7گام  سرده نمی افراد وقتی  : ب ست ، مراقوت کنندان شاز خود و خانوادهتوانند اف ممکن ا

، نورندبرای دریافت واکسیناسیون به مراکن درمانی  راشان فرزندان ، دنشودچار مشکل شان تغذیهبرای 

ست شکی و غیره را شغل خود را از د شی به بخواهید فرد از .متوقف کنند بدهند یا درمان پن عنوان بخ

ما"از  که سطططفی"رنقش بی حا ی  ند.  هایروش به، ددر بهوود خود دار ، در  مک فکر ک فت ک یا در

ثاک، عنوانبه مایت، به چه برای عممکرد بهترم جانیمادی و  هایح یاز دار هی نابع یک از کداواز؟ دن م

بهداشططت، تغذیه، مراقوت از  مانند مشططکالت فوری ) برای توانجامفه میو  هامردو، سططازمانشططامل 

سکن( کمک  سد، حظه به نظرش نمی ندر آحمایتی هیچ ؟ اگر گرفتکودک، م شنهاد  به او ر  کنیدپی

 .هفته آینده به این موضوع فکر کند تا

، ممکن اسطططت به کمک انجاو کارهای روزمره و مراقوت از خود و خانواده، برای سطططمیرا: گرتسطططهیل
ازحد خسته هستید. بیشبرای بردن دخترتان به کمینیک  گفتیدبیشتری نیاز داشته باشید. 

عمت آن افسردگی شما است  بمکهکردیم این تقصیر شما نیست،  صحوتالً قوهمانطور که 
 ،آن اسططت که برای آوردن دخترتان به کمینیکزمان  اکنونشططود. بهتر می و به مرور زمان
 کمک بخواهید.

 بسته به وضفیت و منابع موجود، ممکن است ب رسید:

؟ با مددکار انجاو داده ایدی دخترتان مشکالت بهداشت چه کارهایی برای کمک به گذشته در: گرتسهیل
دانید ؟ میشناسیدمیرا  ی دارندمشکالت مشابهکه  افراد دیگر اید؟بهداشتی صحوت کرده

 ؟آن ها برای حل مشکالتشان از چه منابفی کمک گرفته اند

 دقیقه( ممکن است بگویید: 5-10)مثالً  مدتیبفد از 
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سهیل شما ] درباره آنزه در زندگی وبفدا : ما گرت صحوت ، جریان داردبین فردی[ های سرمایهروابج 
در تواند می به این فکر کنیم که چه کسطططی در خانواده، دوسطططتان و جامفه حاال کنیم.می

 کمک کند؟به شما  بردن دخترتان به کمینیک

.درا در اختیار افراد قرار دهیدر جامفه موجود  حمایتیو  یها یا منابع کمکسایر سازمان اطالعات

در های مشططکلارتواط بین افسططردگی ففمی و حوزه در درک فرده ب :توجیهیمرحمه دوو تکمیف  -2-2

کنید. منابع بین فردی را هدایت ؛کمک کنید درمان بین فردی

 دهید:انجام  گامرا در دو  تکلیفاین 

 داشططتهرد های اجتماعی فر روابج مهم و نقشکنونی چه تاثیری بشططروع افسططردگی  بوینید : 1 گام

است.

کنید. صحوتبین فردی(  منابعدر مورد افراد مهم زندگی فرد ) :2 گام

ــروعببینید : 1 گام ــردگی ش  فرد اجتماعی هاینقش و مهم روابط بر تاثیری چه کنونی افس

 .است داشته

چه  .نیدفکر ک خواستید غذا بخورید، و نمیکردیدمیگریه  بسیار ناراحت بوده و: به زمانی که گرتسهیل
 بود؟ زمانی

 فصل باران. ماه پیش با شروع 5: سمیرا

 در زندگی شما افتاده بود؟ زمان آن درچه اتفاقی : گرتسهیل

شروع توجه: اگر  سردگی زمان  ست ، اف شخص نی سید: آخرین ب توانیدمیم ساس خوبی ب ر اری که اح

 د؟آن چه اتفاقی افتا از کی بود؟ پا ،بودید همیشگیتانداشتید و خود 

استفاده کنید. (5 پیوست) زمانی جدوک از فرد عالرم و وقایع زندگی مربوط بهتکمیل اطالعات برای 

 :درمان بین فردیدر  های مشکلبرای اطالع از حوزه هاییپرسش

سواالتاین بخش ستی از  شامل فهر شخص کردن برای  ،  شکل فرد )مرگ م ، فردی عنینارتواط بین م

این ستاالت برای راهنمایی ، . در نظر داشته باشیداستتنهایی( با افسردگی  زندگی، اتاختالفات، تغییر

 دراحساس نکند  که فرد مطرح کنید را طوریسواالت  پرسیدن همه سواالت ضروری نیست.و  هستند

صاحوه  سمی یک م ستر ساس راحتی کند ا سش بین دربرای برقراری ارتواط . و اح های جممهها از پر



افسردگی برای( IPT) درمان بین فردی گروهی

  30

. کنید استفاده "ایدچنین دوره سختی داشتهمتأسفم که "یا  "حتما دشوار بوده"د : ، ماننگرانهحمایت

 .داده اندرا پوشش  فردیدرمان بین مشکل حوزههر چهار  سواالت شما کهمطمئن شوید 

 ؟است عزیزان مرگمربوط به  ،آیا مشکل

سردگی عنینان همنمان با خواهم در مورد مرگمی سم. تانشروع اف شکا ی  ستاالتی ب ر شما ا از نظر 

؟ندارد

  صحوت کنیددرباره او  کسی فوت کرده است؟اقواو و نندیکان شما  از آیا در این مدت. 

 کسی صحوت کنید؟ با متوفیاید در مورد آیا توانسته 

 همان بیماری را داشته باشید همکه شما از این ؟ فوت نمود یآیدابیم به د یل چه زن/ شوهر شما 

؟ترسیدمی

  که از شما حمایت کنند؟ بودند کسانی، ویفوت  زماندر 

 سم خا شییعکدر مرا سم ت شرکت کردید؟ مرا شما می س اری  شد؟همانطور که  ستید برگنار   خوا

؟ند شدمورد انتظار انجاو رسوو

اختالف است؟ مشکل، وجود یک آیا

 ستاالتی ب رسم. ،وجود اختالف درباره خواهماکنون می

 در مورد یکی از اختالفاتی . )صحوت کنیدآن  بارهنظر دارید؟ اگر بمه، در اختالفکسی  با در زندگی

بوده صحوت کنید(واخر که ا

 ؟کنیدمی پرهین گفتگوکنید یا از صحوت می کل با اوشدرباره م 
  اید؟حل کرده ویبا چگونه مشکالت گذشته را  
 ؟ چطور؟ک کنندشده یا به بهوود آن کماین اختالف شدن بدتر موجب  د کهنافرادی هست 
  ؟گرفته ایدکمک  کسیاز برای حل این مشکل 
  ؟ایجاد شوند موقفیت یا این ارتواط درتغییراتی چه دوست دارید 

 زندگی است؟ ات بوجود آمده درغییرتمربوط به  فرد مشکلآیا 

در  آیا اخیراً تغییر بنرگی . تان سطططواالتی ب رسطططمزندگی اخیرمهم  تغییرات در موردخواهم اکنون می

 بگویید. به من  آن بارهشده است؟ در زندگی شما ایجاد

  آن صحوت کنید.باره است؟ در نقل مکان کردهآن  یا از آمدهکسی به خانه شما  آیا 
  بگویید.به من آن  باره؟ دراستاز شما دور شده  یخویشاونددوست /  این اواخر 
   باره در  است؟ شده ایجاد تان تغییریدوستان ، وبستگان ،فرزندانهمسرتان، آیا در روابج شما با

 .با من صحوت کنیدآن 
   ؟تغییری کرده استدرآمد شما )زمین یا دارایی( آیا مینان 
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   ؟ایجاد شده است بنرگی تغییر تاناجتماعیآیا در شغل، زندگی خانوادگی یا 
  ید؟ه ابیمار شد ،کنیدکه از او مراقوت می کسیشما یا به تازگی  آیا 
  دارید؟ مشکالتیمات محمی آیا با مقا 
   ؟باشم سواک نکردهدرباره آن که اتفام افتاده آیا تغییر دیگری 
 

 تنهایی / انزوای اجتماعی است؟ ،فرد  آیا مشکل

 ؟کنیدمییا اننوا  آیا احساس تنهاییخواهم بدانم می

  ساس می شماکنید اح ضای خانوادهاطرافیان  ستان و اع ستند؟کننده حمایت ، دو ص) ه ورت در 
ستاالت زیر را مطرح کنید.تایید ستفاده کنید. ،  ضاوت خود ا ضایت فرد صورت در از ق روابج از  ر
 نیست.( هاپرسش، نیازی به ادامه این خود

   به من بگویید؟ درباره آن است دشواربرای شما  ایجاد رابطهشروع دوستی یا. 
   به من بگویید آن ؟ دربارههستید مشکلدچار روابج سایر آیا در حفظ دوستی یا. 

 هایی خواهید داشت.ایده، رخدادهای زندگی فرد و شروع افسردگی ویدر مورد در پایان، شما 

 ( صحبت کنید. 1بین فردی منابعافراد مهم زندگی فرد )باره : در2گام 

سردگی ها آن نقشو افراد مهم زندگی فرد  سایی کرده و بوینید ففمیدر اف شنا از حمایت  تواناییآیا  را 

 شود.فردی گفته میبین منابع کار بسیش . به اینخیریا  دارند راشخص 

 شامل موارد زیر هستند:  ،بررسیمورد  هاییا حوزه های مناسبپرسش

  زندگی او با که کسططانی ،ب رسططید را هاآن اسططامی) هسططتند؟ انیکسطط چه شططما زندگی مهم افراد 
 (غیره و بیندمیمفموالً  که کسانی د،نکنمی

 سططتاک چند حمایت منوع یا هسططتند اسططترس منوع افراد این آیا که این و دافرا تک تک باره در 
 احسططاسططی چه هسططتید، هاآن کنار در وقتی دارد؟ شططما زندگی در تأثیری چه فرد این: ب رسططید

 اتفام این چطور اسططت، چنین اگر ؟ اسططت کرده غییرت هم تانرابطه زمان، گذشططت با آیا دارید؟
 ؟است افتاده

 کنید استفاده "تغییر" ایده محتوای با ستاالتی از هستند ارتواط در افسردگی با که یروابط برای .
؟ تغییر کنددر رابطه چه چینی دوست دارید : شودمی فرد در حرکت موجب روش این از استفاده

 ؟شویدمیخوشحاک  شما ،رابطه چگونه باشداگر 
 زمینه این در زیر مهم سططتاک. شططود آشططنا رابطه پایدار و مثوت هایجنوه با فرد اسططت ضططروری 

 قول باقی بماند؟ مثل در رابطه همزنان  چینی چه دوست دارید: استکننده کمک

                                                           
1 Interpersonal inventory 
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سهیل ست :گرت شتر شما زندگی افراد و شما درباره دارو دو  شما زندگی در که افرادی درباره. بدانم بی
    کنید صحوت دارند، تاثیر

 .هستند ثریا و مریم مرجان من، دوست دو و مادرو انم،فرزند شوهرو، خو ،: سمیرا

 : بدهید او به را زیر پیشنهادهای توانیدمی کند، شروع کجا از نیست مطمئن فرد اگر

سهیل ساس که مدتی در او با زندگی درباره ؟نکنیم شروع شوهرتان با چرا: گر ت سردگی اح  شما در اف
 .بگویید من به است، شده شروع

  .کنید ترروشن را جنریات سواک پرسیدن با ،کندمی صحوت اشزندگی افراد ربارهد فرد وقتی

ست شوهرو: سمیرا ست باز دو سا ه این من .کندمی خرج آنها برای را هایشپوک و ا  ما. پذیرونمی را م
 .نداریم کافی پوک خود فرزندان برای حتی و هستیم فقیر

 شد؟ آغاز زمانی چه ماجرا این :گرتسهیل

 .پیش ماه 5 حدود: میراس

 شد؟ شروع زمانی چه شما افسردگی: گر تسهیل

 .زمان همان در تقریواً: سمیرا

سهیل ستان کردید تالش آیا: گرت سا ضوع این درباره اح  تغییر چینی اما بمه،: سمیرا بگویید؟ او به را مو
 .است نکرده

 گفتید؟ چگونه گفتید؟ چه: گرتسهیل

ستممی وقتی: سمیرا  این درباره توانمنمی من. رفت و نداد  زدن حرف اجازه او کنم، صحوت او با خوا
 .کنم گفتگو او با موضوع

 کند؟ کمک شما به زمینه این در که هست دیگری فرد آیا: گرتسهیل

 نه: سمیرا

 است؟ چگونه خانه اوضاع اآلن بگویید من به: گرتسهیل

سنه فرزندانم: سمیرا . برود مینیکک به مفا جه برای هفته هر باید و ستا بیمار کوچکم دختر و اند گر
. کنیممی بحث زیاد ما بنابراین .نیسططت خانه اوقات تربیشطط و کندنمی کمک من به شططوهرو
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 ینا تحمل اما هسططتم، شططوهرو عاشططق من. شططود ربدت اوضططاع و کند ترک مرا او ترسططممی
 .است سخت خیمی شرایج

سهیل شکالت این همه باره در ،سمیرا. دهید انجاو زیادی کارهای توانیدمی شما: گرت سی چه م سا  اح
 دارید؟

 از یا کنم آشطط نی خواهمنمی. دهم انجاو کاری این از بیشططتر خواهمنمی دیگر. غمگینم من: سططمیرا
 .کنم مراقوت فرزندانم

 . است دادن رخ حاک در تانزندگی مهم افراد سایر و شما زندگی در دیگری اتفاقات چه: گرتسهیل

سش صور ها را پر ستیتا زمانی که ت س زندگی فرد افراد مهمنقش   از در . با ادامه دهید،ت بیاوریدبه د

درباره همسرتان صحوت از فردی به فرد دیگر تغییر دهید: به عوارت زیر صحوت را گفتن چینی شویه 

، افراد اسططتمردد  فرداگر ؟ اسططتچه کسططی  ،و هسططتیدا دربارهمایل به صططحوت نفر بفدی که یم، کرد

دخترتان که باید هر هفته به کمینیک مراجفه  در بارهچرا به عنوان مثاک: مختمفی را پیشطططنهاد دهید. 

 گویید؟نمی ،کند

 :رودمی و به مرحمه بفدی رساندهبه اتماو این مرحمه را  گرتسهیل

سهیل شکرو: گرت شاره خود زندگی مهم افراد از تفدادی به شما. مت ضی که کردید ا  مانند هاآن از بف
 ناراحتی یا استرس ایجاد موجب است ممکن دیگر  برخی و کرده حمایت شما از تان خواهر

 .شوند شما در
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افسططردگی مرتوج بامشططکالت بین فردی  درباره با همکاری فرد، : توجیهی مرحمهسططوو تکمیف  -3-2

 بارهو در کرده  دعوتروهی درمان بین فردی گبه برای پیوسطططتن  فرد  از کنید.گیری تصطططمیم کنونی

 اهداف و قوانین صحوت کنید.

دهید:انجاو  گاو 4را در  تکمیفاین 

ا توضیح دهید.ر های مشکلارتواط بین افسردگی و حوزه: 1گام 

ها کار کرد تصمیم بگیرید.توان بر روی آنکه می یک یا دو هدفبرای  با کمک بیمار :2گام 

به گروه ب یوندد. ایل داردتم آیا  ب رسید فرداز  :3گام 

به اتماو رسانید.کرده و جمسه را اطالعات مربوط به گروه را تهیه: 4گام 

شکل یک یا دو شترین  تانکه به نظر بین فردی حوزه م سردگی و  نقشبی عممکرد ضفیف کردن در اف

سد فرد در اگر به نظر میانتخا  کنید.  راد نفرد دار شکلر سفی کنید  هر چهار زمینه دچار م ست،  ا

بر درمان متمرکن شوید.  کندبه شما کمک می موضوع شناسایی کنید. اینرا  مواردی که او ویت دارند

را توضیح دهید.  های مشکل: ارتباط بین افسردگی و حوزه1 گام

حوزه دو یا  یک، ارتواط بین افسططردگی و م زندگیافراد مهو شططناسططایی  وقایع بارهبفد از صططحوت در 

 :برای مثاک .را به فرد توضیح دهید لمشک

سهیل سردگی دچار شما ،گفتیم قوالً که طورهمان: گرت ستید اف سدمی نظر به. ه سردگی ر  با شما اف
 با بیشطططتری وقت همسطططرتان که زمانی از. دارد ارتواط دارید، همسطططرتان با که اختالفاتی

ستان ساس ،گذراندمی خودش دو شکل ،کنیدمی ناراحتی اح  خانه کارهای و دارید  خوا م
 رسططدنمی نظر به بگویید، او به را تان احسططاس ایدکرده سططفی که این با. دهیدمین انجاو را

 یکدیگر با خوبی اوقات و کنیدمی بحث زیاد او و شما  حاضر حاک در. باشد شده بهتر اوضاع
 .ندارید فرزندانتان با یا

. انتخاب کنید آن کار کندروی  برتواند می فرد که را اهدافیهدف یا : 2گام 

سایی  شنا شکالت  حلهایی که در اهداف و ایدهبه فرد در  ست،م صورت وجود . کنید کمک موثر ا در 

کنند را هدف  کمک وی به توانندمی که( هاییمکانافراد و در عممکرد، منابفی ) توجهمشطططکالت قابل

 :به عنوان مثاک .قرار دهید

سهیل شد ما :گرت شدهیم کمتوجه  سردگی  شما دچار اف توانیم برای مدیریت می مبوین خواهم می اید،ه 
هداف این مشطططکالت یده. میدر نظر بگیریم یا به ا ید  یدبرای تغییر هایی توان چه  ؟فکر کن
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 شود در این شرایج احساس بهتری داشته باشید؟چینی باعث می

 من به مانخانواده از حمایت برای خواهمیم و بماند خانه در دارو نیاز که بفهمد او خواهممی :سطططمیرا
 . بدهد پوک

. باشد خانه در او خواهیدمی شما که شود متوجه او که است این شما فاهدا از ییک بنابراین: گرتسهیل
 پوک به تانخانواده از حمایت برای که شطططود متوجه خواهیدمی که اسطططت این دیگر مورد

 .دارید احتیاج بیشتری

کمینیک دخترتان به  برای مراجفهکردید که  اشططاره. قوالً کنممییادداشططت را  موارد من این
 کمک به شططما در این کارتان که خواهر گفتید. شططما هسططتید مشططکلدچار  درمانبرای 

با  های کمکسططایر راهباره توانید درکنید میکر میفکند. ، اما اکنون کمر او درد میکردمی
 .داشته باشدهای مفیدی برای شما رسد او ایدهمی صحوت کنید؟ به نظر خواهرتان

دشوار ها کار کنند خواهند بر روی آنمشکالتی که میشناسایی برای افراد  گاهی های متداول:چالش

ست شندا شته با سیار زیادی دا شکالت ب  یک یا دوتوانید روی می یشرایط چنین. در ، به ویکه اگر م

ان، از دست دادن اخیر فرزندتان درگیری با همسرت رسدبه نظر می: مثاکعنوانبه مشکل متمرکن شوید.

صیالت فرزندانتان، هم و شما نقش دارند. انتخا  گیعدو توانایی در پرداخت هنینه تح سردگی  و  در اف

ست کمکیک یا دو  تمرکن بر شکل ممکن ا شد. فکر میم ضر برکنید کننده با چه مواردی  در حاک حا

 ؟تمرکن کنیمتوانیم می

 یکی را انتخا کمک کنید تا  اوبه  ،"موارد زیادی برای انتخا  هسطططت" یا  "دانمنمی " گفت فرداگر 

شروع کنید که  با توانیدمی کنند. ستاک  ست؟ اگر میمهم هابه نظر آناین  سئمه چی گویند من ترین م

شابهنمی سید، آن دانم یا چینی م شکالتشما این موارد ]: ب ر ست م یکی از  حل دید. اگر[ را ذکر کر ی
ها هنوز هم اگر آن ؟کنیدمی را انتخا یک ، کداودر شطططما شطططود احسطططاس بهتریایجاد  موجبها آن

 رسطططدبه نظر میتفاممتان با فرد  در نتیجه راکه مشطططکل یک یا دوخودتان توانند پاسطططخ دهند، نمی

 انتخا  کنید.شته باشد، بیشترین تأثیر را دا

ــید فرد: از 3 گام ــودیا آ بپرس را وادار به نفر یک  مهم اسطططت که ،تمایل دارد به گروه ملحق ش

 اورا توضیح دهید و به  گروهفواید دوباره ای ندارد، اگر فرد در حاک حاضر عالقه .شرکت در گروه نکنید

 .شودتشکیل میگروه جدیدی در آینده  احتماالبگویید که 

سیت( و نفر 6-10مفموک  طوربه تفداد افراد گروه )به شاره یترکیب جن ضوع کنید و این  آن ا را که مو

افسططردگی  مورد قووک برای توانید از اصطططالحهمه افراد گروه دچار افسططردگی هسططتند )در اینجا می

 کنید. روشناستفاده کنید(
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 پیدا افسططردگی به کمک برای جهان نقاط از بسططیاری در که هاییروش از یکی ،سططمیرا: گر تسططهیل
ست ایم،کرده ست افرادی از گروهی به نپیو شکل که ا سردگی م  یکدیگر به همه و دارند اف

 با شطططما هایاختالف مانند آن با مرتوج مشطططکالت مدیریت هایروش تا کنندمی کمک
سرتان شکل این باره در توانیدمی شما. کنند پیدا را خانواده برای نکردن خرج پوک و هم  م

 گذاشته سر پشت را یمشابه مشکل است مکنم هاآن. کنید صحوت گروه اعضای سایر با
 چنین خود که کسططانی .باشططند داشططته هاییایده مشططکل مدیریت نحوه باره در یا و باشططند

. باشند داشته نظراتی کارها کردن بهتر چگونگی مورد در است ممکن ،اندنداشته را مشکمی
 کمک هاآن هب ،اسططت داده سططوم افسططردگی سططمت به را هاآن که مشططکالتی در نین شططما

 .کرد خواهید

شکالت با آمدن کنار برای هاییایده یافتن از بفد سه طوک در خود م  در را هاآن گروهی، جم
. کرد خواهید صطططحوت گذشطططت آنزه درباره بفدی جمسطططه در و کرده امتحان هفته طوک

یباینبه مه ترت ما به چینی چه که دریابیم توانیممی ما ه مک شططط  چینی چه و کرده ک
ست نووده کنندهکمک ضای روش این با. ا شتری هایایده با گروه اع شنا بی  که شوندمی آ
 .کند کمک هاآن به است ممکن

 مهم افراد اب شططما، مانند اعضططا از برخی و دارند افسططردگی شططما مانند گروه در افراد همه
ضا سایر. دارند اختالف خود زندگی سرده شانزندگی در آمده بوجود تغییرات د یل به اع  اف

 در امور کردن بهتر برای ما. اسططت کرده فوت  اند،داشططته دوسططتش که کسططی یا هسططتند،
 .کنیممی صرف وقت ،نکنید افسردگی احساس دیگر اینکه و شما زندگی

ستید؟ مندعالقه آیا ست کنیدمی فکر ه سیدن برای) شوید؟ ممحق گروه به دارید دو  به ر
 بودن محرمانه با آیا .بیابید را آن عمت کنید فیسطط اینصططورت،، درغیر. کنید صططور توافق،

  (؟افسردگی از ناشی ناامیدی یا دارید؟ مشکمی

 . به اتمام برسانید: اطالعات مربوط به گروه را فراهم کرده و جلسه را 4 گام

شططرکت در گروه برای  اخذ موافقت فردو  شططرکت در مداخمههای ضططرورت توصططیف مربوط به  گاواین 

سهیلست. ا سات )در مورد  گرت سات )(، مدت8تفداد جم دقیقه( و قوانینی مانند محرمانه  90زمان جم

 دهد.می توضیحرا یا  و ذها  ا و، حضور به موقع در جمسه بودن

سهیل سه هر. کرد خواهیم مالقات را یکدیگر باریک ایهفته هفته، 8 ما: گرت  طوک دقیقه 90 حدود جم
 تغییر را جمسات وقت شویم مجووریمهم دالیل خاطر هب اوقات گاهی است ممکن. کشدمی

ضور. دهیم سه در شما موقع به ح ست مهم جم صی افتد،می گروه در که اتفاقی هر. ا صو  خ
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ست ساس .شود صحوت آن درباره گروه درون در باید فقج و ا  همه برای گروه در امنیت اح
ست مهم ضای از من بنابراین: ا  مطرح گروه در که ینهاییچ مورد در که خواهممی گروه اع
 هستید؟ موافق موارد این با آیا. نکنند صحوت اندیگر با شودمی

 .موافقم اردمو این با من بمه،: سمیرا

 .گفتید من به خودتان به راجع همیم خیمی نکات شما امروز. است رسیده پایان به ما جمسه: گرتسهیل
سیار من! کردید کار سخت ستم امیدوار ب سات در زودیبه که ه ساس گروهی جم  بهتری اح

 آغاز گروه جمسات شد، تماو گروه دیگر عضایا با توجیهی جمسه که زمانی. داشت خواهید
 با حا تان از تا گرفت خواهم تماس شططما با دوباره آینده هفته باشططید، موافق اگر. شططودمی

 .(کنید خداحافظی س ا. )دهم اطالع شما به را جمسات شروع زمان و شوو خور

 :توجیهیبعد از جلسه 

( 6شططماره  پیوسططتهای هفتگی )، نکاتی را در مورد نحوه اسططتفاده از فرو یادداشططتدر پایان جمسططه

طالعات حساس یا هر چینی ا هنگاو نوشتندارید. چین را محرمانه نگهکه همه فراموش نکنیدبنویسید. 

 است بدین مفنیاین  .ئن شویدمطماز آسیب نرسیدن به وی ، کندفرد را دچار مشکل که ممکن است 

 .بماندمحرمانه اطالعات فرد  داشته شوند تانگه و ایمنشده های شما باید قفل که یادداشت
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 )مقدماتی جلسه اول درمان بین فردی گروهی )مرحله گروهی :3فصل 

 ای شامل موارد زیر آماده کنید:پوشه

 بندی افسردگی؛مقیاس رتوه •

(. بهتر است این راهنما را بالفاصمه بفد از جمسه 6)پیوست  گرتسهیلای هفتگی هراهنمای یادداشت •

خود و سایر  مشاور عممیتکمیل کنید. این راهنما برای به یادآوری اتفاقات جمسه هنگاو صحوت با 

اطالعاتی مربوط به جمسات قومی )نمرات افسردگی،  6کند. همزنین پیوست می افراد به شما کمک

 دهد.فام افتاده و غیره( را برای کمک به ارزیابی پیشرفت به شما اراره میآنزه که ات

(. در طوک جمسه از این ابنار 7)پیوست  عممی انمشاوران و گرتسهیلبرای تکا یف چک  یست  •

تواند به برای یادآوری تماو کارهای ضروری برای تکمیل هر مرحمه، استفاده کنید. چک  یست می

 . بیابیداز جمسه خود را ارزیابی کرده و آنزه را که برای پیشرفت نیاز دارید، شما کمک کند بفد 

 

 1جلسه  -تکالیف مرحله مقدماتی

 دقیقه( صحوت کنید. 30اعضای گروه را مفرفی کرده و در مورد افسردگی ) :1تکلیف 

مان بین در که اعضای گروه با آن مواجه هستند، در زمینه مشکل،در مورد افسردگی و  :2تکلیف 

 دقیقه(. 45فردی صحوت کنید )

 دقیقه(. 15در مورد نحوه کار گروه صحوت کنید ) :3تکلیف 

 

 .افسردگی صحوت کنید و درباره قدماتی: اعضای گروه را مفرفی کرده تکمیف اوک مرحمه م 1-3

 دقیقه 30مدت زمان: تقریواً 

رد برخی از اعضططای گروه از شططما هدف این اسططت که اعضططای گروه با یکدیگر آشططنا شططوند. احتماک دا

سارل بی سند )برای مثاک آیا در مقطفی خاص یا در مورد م شدهستاالتی ب ر سردگی  اید(. ربج دچار اف

ستگی دارد.  شما ب شما به فرهنگ جامفه، موقفیت و قوانین محل کار  سخگویی  ترجیح مفموالً نحوه پا

ید و در عین حاک بحث را به گروه هدایت کنید. باش شود که در مورد تجربیات خود صادم و بازداده می

مهم است که به اعضا کمک کنیم در گروه احساس راحتی کنند و بتوانند در مورد چگونگی احساسات 

  افتد، صحوت کنند.خود و آنزه در زندگی آنها اتفام می
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 گاو است: 4تکمیف اوک دارای 

 کنید. شما و اعضای گروه، خود را به یکدیگر مفرفی  :1گام 

 محرمانه بودن گروه را یادآوری کنید.  :2گام 

 به طور کمی در مورد افسردگی صحوت کنید.  :3گام 

 امیدواری دهید. :4گام 

 

 را به یکدیگر معرفی کنید.همراه با اعضای گروه، خود  :1گام 

سهیل سه او ین در. سالو: گرت شامد شما به خواهممی ینهرچ از پیش گروهی جم  اینکه از و بگویم خو
سگنارو برداشتید، گروه به پیوستن با را بنرگ گاو این امروز ستین شما کار، این با. س ا  نخ

 یک به یک با دیدار برای فرصططتی این از پیش من. ایدبرداشططته بهوودی برای را مثوت قدو
شته شما ست ممکن آنکه وجود با و اودا ضی ا شنایی قهساب شما از بف شته یکدیگر با آ  دا
ش سه ابتدای در ید،با ضای دیگر به را خود و کرده سالو تانکناری فرد به خواهممی جم  اع

 . کنید مفرفی گروه

 سازیتذکر برای مناسب 

یک توانید به اعضای گروه کمک کند تا با هم احساس راحتی کنند. شما می  گرتسهیلالزو است 

های دو یا چند کنندگان به گروهشرکتکه در آن « های مشترکزمینه»گروهی مانند تمرین ففا یت 

ها/ اصوک/ شرایج زندگی که ممکن است مشترک نفره کوچک تقسیم شده و به بحث در مورد ویکگی

 دهید، ترتیب ،پردازندمی های تفریحی، وضفیت خانوادگی و غیره(از قویل مشاغل، ففا یت)باشند، 

اند با بقیه به شود آنزه را که فهمیدهعوت میهای کوچک دو یا چند نفره ددقیقه، از گروه 5بفد از 

توانید از افراد بخواهید در مورد مکانی که موجب احساس آرامش یا اشتراک بگذارند. همزنین می

 شود، صحوت کنند.شادی آنها می

 

 گروه یادآوری کنید. به: اصل رازداری را 2گام 

 به اینجا در که را آنزه اسططت مهم یم،کرد صططحوت شططما با فردی جمسططات در که همانطور: گرتسططهیل
 و جدید هایایده ما گروه، این در. یمننک منتقل گروه از خارج افراد به گوییم،می یکدیگر

ساس بنابراین  کنیم،می امتحان را رفتار و گفتار هایروش ست مهم همه برای امنیت اح . ا
ضوع این از اطمینان ضا که مو شتراک به گروه از خارج با را مطا ب اع  به گذاشت، نخواهند ا

 .کنند امنیت احساس تا کندمی کمک افراد
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صحبت کنید. کلی طور به: در مورد افسردگی 3گام 

شما باید با استفاده از اصطالحاتِ بدون انگ در مورد افسردگی و عالرم آن به عنوان مسئمه اصمی افراد 

صحوت کنید و به آن ضفینید، ک ها یادآوریگروه  سردگی و ست اف شایع ا که افراد برای عوور از آن تی 

نیاز به حمایت دارند.

سهیل سه و جداگانه دیدار در که طورهمان: گرت  شما کنممی تاکید باز اید،شنیده من از توجیهی جم
ستید اینجا سردگی به بهتری درک تا ه شته تاناف شید دا سیاری بدانید باید .با  در افراد از ب

  .شوندمی فسردگیا دچار زندگی از مقاطفی

 :کنید شروع عالرم از و استفاده افسردگی بندیرتوه مقیاس از

ضفیت در سردگی و ست ممکن اف ساس ا شتر شما انرژی .کنید بودن تهی و ناراحتی اح  بی
 اوضططاع که کنیدمی تصططور و کنیدمی گریه زیاد یافته، کاهش گذشططته با مقایسططه در اوقات

.است ارزشبی زندگی که ب ذیرید است ممکن حتی .شد نخواهد بهتر

کنید تا بوینید اعضاء سر خود را به نشانه تایید  توجه گروهواکنش اعضای هنگاو توصیف این عالرم به 

صدیق میتکان می شخیص این عالرم در خود را ت شی دیگر ت کنند یا خیر. اگر این عالرم دهند یا به رو

.ها اشاره کنیدی گروه، به آنقابل مشاهده است، برای ایجاد رابطه بین اعضا

سهیل شکالت درباره من که زمانی: گرت ضی که شدو متوجه کردو،می صحوت خوا  به مربوط م  از بف
( کنید سواک توانیدمی مثاک عنوان به). کنندمی تایید را من حرف سر، دادن تکان با شما

سی چه شکل خوا  با ک ضا بمانید منتظر) دارد؟ م سخ اع شکل یک این(. دهند پا  رایش م
 از ؟پا(دهد پوشش را افسردگی عالرم تماو که غیره و) چطور انرژی کموود مورد در. است

.کرد خواهید مشاهده خود عالرم در زیادی بهوودی کار شروع

شی اگر سه توجیهی در مورد افکار خودک ضای گروه در جم ضی از اع شند اما هنگاو  بف صحوت نکرده با

ها نندیک شده نشانه تایید سرتکان دهند، الزو است در پایان جمسه به آن مطرح شدن این موضوع، به

 ها ارزیابی کنید.ه خود را در آنآسیب بو مینان خطر 

: امیدواری دهید.4گام 

سهیل سانی دانیممی ما: گرت سردگی به که ک ستند، موتال اف  اطرافیان و خانواده حمایت و همیاری با ه
شان تجربه .اندشده بهتر سته گروهی درمان از شکل این داده ن سر مردو به توان  دنیا سرا

ضر حاک رد من هایصحوت شپذیر احتماال .کند کمک ست غیرممکن شما برای حا  اما .ا
. کنید پیدا خود وضفیت به نسوت بهتری احساس زمان گذشت با شما، از یک هر امیدوارو
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سیار و مهم گاو این  شما ضور با را شجاعانه ب ست سهجم در ح شته نخ  راه در قدو و بردا
 .ایدگذاشته بهوودی مسیر

سردگی و حوزهت -2-3 شکلکمیف دوو مرحمه مقدماتی: در مورد اف کهفردی گروهی درمان بین های م

وه با آن مواجه هستند، بحث کنید.اعضای گر

 دقیقه 45مدت زمان: تقریواً 

دهید:گاو انجاو  3این کار را در  

در درمان بین فردی گروهی بحث  های مشکلکمی درباره ارتواط بین افسردگی و حوزهطور به :1گام 

کنید. 

مشکالت و اهداف هر فرد را مرور کنید.  :2گام 

شان صحوت کنند.از اعضای گروه بخواهید درباره زندگی :3گام 

ــردگی و حوزه طور کلی: به1گام  ــکلدرباره ارتباط بین افس ین فردی درمان بدر  های مش

 گروهی بحث کنید. 

سهیل شکالت از برخی مورد در من با شما از یک هر: گرت سارل این. ایدکرده صحوت تانزندگی م  م
شکارا شته شما خمق بر منفی تأثیر آ ست دا ست ممکن. ا شند گفته شما به تازگی به ا  با
 اسططت مهم نبرایتا که کسططی با یا و اید شططنیده را عنینی فوت خور دارید، جدی بیماری

 این تا کنیم کمک شطططما به خواهیممی ما .کنیدمی مشطططاجره یا دارید اختالف همیشطططه
شکالت ساس شما به که کنید ایجاد خود زندگی در تغییراتی و کرده درک را م  بهتری اح

ست ممکن. دهد شکالتی همه به ا صمی مورد چند حل به کمک اما ،ن ردازیم دارید که م  ا
س تغییر ایجاد باعث سا سیاری احتماالً .شد خواهد شما زندگی در یا  او ین از بفد شما از ب

 .ایدکرده شروع را کار این ما، انفرادی جمسه

شکالت و اهداف هر فرد را مرور کنید.2گام  که در مشططکالت و اهداف خاص هر فرد فهرسططت  : م

 توانید بگویید: . شما میبیرون بیاوریدرا جمسه قول مطرح شده بود 

 کنید، کار آن روی خواهیدمی شما از یک هر که اهدافی و مشکل هایزمینه از  یستی من : گرتسهیل
 موجب چینی چه که خاطردارد به قول جمسطططه هایصطططحوت از کسطططی آیا. اوکرده تهیه

است؟ شده او در افسردگی احساس
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 : از اعضای گروه بخواهید درباره زندگی خود صحبت کنند.3گام 

شما باید دو واقفیت مهم را . احساس نندیکی میان اعضای گروه به وجود آوردکند یتالش م گرتسهیل

 .درون گروه از یکدیگر حمایت کنند مه افسططردگی دارند و همه بایدهدر مورد گروه به خاطر بسطط ارید: 

سر تکان دادن و ابراز عالقه بیان کنید و یا باشما باید نظر خود را  ستفاده از زبان بدن مانند  در زمان  ا

 به ایجاد این نندیکی، کمک کنید. صحوت اعضای گروه،

 گرتسططهیلدر این گاو، هدف این اسططت که اعضططای گروه درباره زندگی خود صططحوت کنند. به عنوان 

ستاک کردن برای شما  ست. مثاک شروع گروه، نقش  سهیل در بحث در زیر بحث ا هایی از چگونگی ت

 آورده شده است.

 در شططما از هریک خواهممی اکنون اما. دارند افسططردگی گروه این در حاضططر فرادا تمامی: گرتسططهیل
 به در که مشکالتی از و کنید بیان را گروه این به پیوستن برای خود دالیل آمادگی، صورت

 .کنید صحوت اند،داشته نقش تانافسردگی آوردن وجود

 توانید، اینگونه ادامه دهید :می اگر داوطموی نوود،

 خواهید متوجه زمان گذشت با اما است، دشوار گروه یک در صحوت به شروع اوقات ربیشت
سان برایتان کار این انجاو شد، سی آیا مرحمه، این در. شودمی ترآ ست ک  در بتواند که ه
 ؟کند صحوت ما با آن چرایی و کندمی احساس آنزه مورد

سیمفموالً  سهیل به چینی گفتن با کندمی سفی ک ست مهم. کند کمک گرت  گویدمی که را هرچه ا

ساس میان کنیم تالش و ب ذیریم شکل و فرد اح سدمی نظر به که اشزندگی م سردگی با ر  ارتواط اف

 .کنیم برقرار پیوند باشد، داشته

 مراقوت آنها از توانمنمی چرا دانمنمی .کنم مراقوت فرزندانم از توانمنمی و غمگینم همیشه من : مرجان
 .کنم کار چه دانمنمی .باشد همسرو مرگ خاطر به است ممکن گفتید من به شما اما کنم،

شکر از فرد سر و  با ت شارکت را تیا تکان دادن  سمت أ، این م ضای گروه بروید و ساییید کنید و به  ر اع

 خواهد چینی اضافه کند یا خیر. به عنوان مثاک:بوینید کسی می

سهیل ست دیگری شخص آیا ،مشنیدی مرجان از که همانطور: گرت سات همین که ه سا شته را اح  دا
 باشد؟ داشته مشکل خود فرزندان از مراقوت در که هست کسی یا باشد،

 . به عنوان مثاک:دعوت کنید را به ففا یتدیگری توانید ، شما میداگر هیچ کا داوطمب نش
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 شططما نظر ا،سططار. اندازدمی مردو از بسططیاری هایدغدغه یاد به را من گفت، مرجان آنزه: گرتسططهیل
 ؟چیست

 .س ا منتظر باشید تا فرد شروع به صحوت کند

صحوت  خاطربه  سی را مجوور به  شید ک شته با شما چینی به گروه  وقتی کنید. با این حاک تا ندا که 

به جای  تواند مفید باشد.یا حدس نننید که مشکل شخص چیست، تشویق به صحوت کردن مینگویید 

صور کنید تآن ساس آمادگی کند. ،  شارکت اح سیدا فرد برای م ضا ب ر ست از یکی از اع هنگاو  ممکن ا

سی دار صحوت با گروه درباره سا شکالت چه اح شابهی دارند؟ د و م سات م سا سید آیا اح از دیگران ب ر

درباره رخدادهای زندگی و افسردگی آنها  بین احساسات مردو کار روشی برای نشان دادن ارتواط این 

 ه عنوان مثاک:است. ب

 احساسی چه زمان آن. کردی گریه زدی، حرف فرزندانت از مراقوت سختی از وقتی ،مرجان: گرتسهیل
 داشتی؟

ضای گروه نمی ست باگر یکی از اع صحوت کنتوان شکالتش  ضوح درباره م سهیلد، ه و باید به او  گرت

صحوت در کمک کند. به عنوان مثاک،  شروع به  ضو گروه  سیدمورد عالراگر ع ست ب ر  م کرد، ممکن ا

ستچه زمانی او ین بار  شده ا سید در آن زمان چه اتفاقی در زندگی متوجه این عالرم  س ا ب ر  وی. 

ست. پا از آن، می شکل در زندگی فرد رخ داده ا سردگی و م را توانید نظر خود را درباره ارتواط بین اف

 .دیگر اعضای گروه در میان بگذاریدا ب

 با خواهید نمی اید، کرده گریه زیاد اید،بوده انرژیکم سططاک آغاز از گفتید شططما ،نسططرین: گرتسططهیل
شه و کنید صحوت دیگران سردگی این. بخوابید خواهیدمی همی  منرعه در کار به مربوط اف
 شطططدید متوجه زمان همین در تقریواً  که گذاشطططتید درمیان ما با همزنین شطططما. اسطططت

سرتان سا  از هم شته پوک خانواده بانکی ح ست کرده قمار آن با و بردا شم. ا  ناراحتی و خ
ست درک قابل کامال شما ساس شدت به همزنین . ا  او زیرا کردید ریناچا و درماندگی اح

 رسططدمی نظر به. کنید صططحوت تانخانواده با مورد این در نداد اجازه و زده کتک را شططما
 تنگاتنگی ارتواط همسرتان با اجرهمش و بحث و زندگی در بنرگ تغییر این با شما افسردگی

 کنید؟می فکر چطور شما. دارد

 ر گروه را در این باره ب رسید.نظپاسخ او،  پا از

 .سوو  مرحمه  مقدماتی: در مورد نحوه کار گروه صحوت کنید تکمیف -3-3

 دقیقه 15مدت زمان: تقریواً 
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با تشریح نحوه کار گروه، جمسه را  گرهیلتس ارتواط با گروه پیدا کردند،بفد از اینکه همه فرصتی برای 

 دهید:گاو انجاو می 3رساند. شما این کار را در به پایان می

 فردی گروهی را توضیح دهید. نحوه کار درمان بین :1گام 

 قوانین گروه را اراره دهید.  :2گام 

 .جمسه را به پایان برسانید: 3گام  

 

 ی)مدت، تعداد و ساختار جلسات( را شرح دهید.: نحوه کار درمان بین فردی گروه1گام 

سهیل سه هر و کنیممی مالقات را همدیگر هفته 7 مدت به ما: گرت شدمی طوک دقیقه 90 حدود جم . ک
ست هر ما ش سی با را ن سی چه مانمالقات آخرین از شما از یک هر اینکه برر سا شته اح  دا

 جمسه هر آخر دقیقه 15 از .کشدمی طوک دقیقه 15 حدود کار این. کرد خواهیم شروع اید،
 آینده هفته طوک در خود اهداف به رسطططیدن برای شطططما هایبرنامه درباره صطططحوت برای

ستفاده صد امروز. کنیممی ا شنا یکدیگر با داریم ق شکالت و شویم آ  را یکدیگر اهداف و م
 پایان ثالًم کنید، مشخص را آخر جمسه تقریوی تاریخ) تا یفنی بفدی جمسه 6 در. بشناسیم

 خواهید ادایج خود زندگی در تغییراتی و کرده شطططروع را خود اهداف روی کار ،(مرداد ماه
 خواهید بهتری احسططاس و دیشططومی تانافسططردگی عالرم رفتن بین از متوجه احتماال.کرد

 احسطططاس خانه و گروه در راداف یا خود گفتگوی هایروش در تغییراتی همزنین .داشطططت
 پایان به نسوت شما احساس یچگونگ درباره جمسه، آخرین یفنی شتمه سهجم در. کنیدمی

ساس چگونگی در شما در شده ایجاد تغییرات و گروه به دادن  دیگران با تفامل نحوه و اح
 آنها با مقابمه چگونگی و آینده احتما ی مشططکالت مورد در مزنینه.کرد خواهیم صططحوت

 اگر حتی و داشططت خواهید خوبی احسططاس شططما بیشططتر مرحمه، این در. کنیممی صططحوت

 در کارها این انجاو است ممکن هرچند. شد خواهد کمتر بسیار نرود، بین از شما سردگیاف

 .آمد برخواهید کار این پا از  شما کنممی رفک اما برسد، نظر به زیاد هفته 7

ر مورد اراره ندادن باید د گرتسطططهیلدر او ین جمسطططه گروهی،  : قوانین گروه را ارائه دهید.2 گام

 .و غیا  و خروج از گروه صحوت کند کاالهای مادی، حضور

 ارائه ندادن کاالهای مادی

کنید، و ا پیشنهاد نمیها عرضه یدر صورت  نوو، به گروه یادآوری کنید شما هرگن کاالیی مادی به آن

 کنید.ان میشتشان حمایت و یاریهای جدید برای حل مشکالتنها در ِ یافتن روش

 تالش ما. دهیمنمی کاالیی شططما به ما،گفتم شططما از یک هر با جداگانه ردیدا هنگاو که همانطور: گرتسططهیل 
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 .بیابید مشکالتتان حل برای هاییحلراه و کنید تجربه را بهتری احساس کنیم کمک شما به کنیممی

 در جلسه حضور

سهیل  ضور: گرت سه هر در ح سیار گروه جم ست مهم ب  از اما توانید،نمی اوقات گاهی که کنممی رکد. ا
 جدید هایحل راه و هم هدربار جدیدی مطا ب جمسططه هر در. کنید تالش خواهممی شططما

 .ندهید دست از را جمسات بنابراین گیریم،می یاد

 گروه از خروج

سهیل  صد اگر: گرت سات به آمدن دارید ق ضوع این  طفاً کنید، متوقف را جم  گروه در حثب برای را مو
 کمک کار این. باشططند داشططته احسططاسططی چنین نین دیگران اسططت ممکن زیرا کنید، مطرح

 دهید،می ترجیح اگر حاک، این با. کندمی ناراحت را شما چینی چه شوید متوجه تا کندمی
 .کنید صحوت من با خصوصی صورت به مورد این در توانیدمی

فضایی را برای اعضای گروه به . کنید تفیین جمسه بفدی را در پایان جمسه زمان. : پایان جلسه3 گام

و به آنها یادآوری کنید ممکن اسططت بفد از جمسططه متوجه  کردهمنظور پرسططش هرگونه سططوا ی فراهم 

اما آنها هنوز هم دیریت مشططکالت خود  شططده یا نشططوند، هایی در نحوه احسططاس و چگونگی متفاوت

  ها را بنویسید و از محرمانه بودن مطمئن شوید.از جمسه یادداشتچندین جمسه برای ادامه دارند. بفد 
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(پایانیگروهی )مراحل میانی و   درمان بین فردی 2-8جلسات  :4فصل 

 ای را با همان مطا ب مشابه در مرحمه او یه برای خود بیاورید:پوشه
 بندی ارزیابی افسردگی.مقیاس رتوه •
 (؛6)پیوست  گرتسهیلهای هفتگی راهنمای یادداشت •
(.7)پیوست  عممی انمشاوران و گرتسهیلتکا یف  یست چک •

ضای گروه تالش میدر طوک مرحمه میانی  هایی برای مقابمه با کنند، روشدرمان بین فردی گروهی، اع

مشکالت مواردی هستند  .شان پیدا کنندکنونی فردی مرتوج با افسردگینهای مشکل درمان بیحوزه

 گرفته اند.و فرد در طوک جمسه توجیهی تصمیم به تمرکن بر آنها  گرتسهیلکه 

 در طوک جمسات مرحمه میانی: 

  ،فضططای راحت و امن به وجود آورید و سططفی کنید تمامی اعضططا عالرم برای گفتگوی اعضططای گروه

 .ها را توصیف کنندرای غموه بر آنافسردگی خود و چگونگی تالش ب

 با رویارویی یبرا هاییراهورد و کنند گوش دقت با را دیگریک هایصططحوت تا کنید کمک اعضططا به 

.دهند اراره مشکالت

 کنید جدید هایروش از استفاده به تشویق را گروه اعضای.

 کنند رفتار یکدیگر با د سوزانه تا کنید کمک اعضا به. 

 را بهتری احسططاس دتوانمی خود زندگی در تغییراتی ایجاد با فرد هر و دارد وجود امید دهید نشططان 

.کند تجربه

مورد استفاده در درمان بین فردی گروهیهای تکنیک -1-4

در طوک مرحمه میانی استفاده  حوزه مشکل 4درمان بین فردی گروهی برای مدیریت زیر در  تکنیک 7

 شود. می

 بندی افسردگی : رتبه1 تکنیک

و از زمان آخرین دیدار با شطما چگونه بوده همیشطه جمسطه گروه را با این سطتاک آغاز کنید که هر عضط

بندی افسردگی، عالرم افسردگی را برای هر یک از اعضای گروه بررسی است. با استفاده از مقیاس رتوه

کنید. برای سططرعت بخشططیدن به این کار، فقج درباره عالرمی که عضططو گروه تاکنون ذکر کرده اسططت 

ضفیت روحی زیر را بوینید(.)هم 1.2.4سواک کنید )بخش  سش آغاز کنید که و سه را با این پر واره جم

ستفاده از مقیاس ر شما چگونه بوده و با ا ضای گروه از آخرین دیدار با  سردگی، توههر یک از اع بندی اف

ها را بررسی کنید(. هر یک از آن عالرم افسردگی
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 تذکر برای مناسب سازی

 هر یک از اعضای گروه بخواهید در شرایطی که همه شرکت کنندگان باسواد هستند از 

 .قول از شروع جمسه فرو خود را پر کند

  

سخه کتوی رتوه شینبندی عالرم ن شت پی سهیلهای هفتگی را )در یاددا سه همراه خود گرت ( در هر جم

ها . در مورد تفاوتبا اعضای گروه صحوت کنیدهای گذشته هفتهتغییرات عالرم در باره داشته باشید تا 

ست اظهار  شما در حاک بهوود ا ستید اما به نظر  -نظر کنید )عالرم  سردگی ه شما هنوز در موارزه با اف

 رسد که در حاک بهتر شدن هستید.(می

 خُلقبه رویداد و رویداد به  خُلق: ارتباط متقابل 2 تکنیک

ضای گروه می  ساس ناراحتی میبه عنوان مثاک، وقتی یکی از اع سهیلکنم، گوید من اح سد می رگت پر

گوید من مشاجره سختی با همسرو داشته او، چه اتفاقی افتاده است؟ یا وقتی یکی از اعضای گروه می

 این سواک پاسخ دهد که این اتفام چه احساسی در شما ایجاد کرده است؟ممکن است با گرتسهیل

سی درو رویدادها  خُمقارتیاط   سا ست که برا تکنیکی ا ضای گروه درمان بین فردی گروهی ا ی همه اع

شدن چگونگی ارتواط  شن  ست. رو سب ا سردگی کمک  خُمقمنا شکل اف فرد با وقایع زندگی، به تغییر 

شما باید به رویدادهای مثوت و منفی و می شرفت خُمقکند.  شید و به پی شته با شاره کنید. توجه دا ها ا

 به عنوان مثاک: 

 .دارو بهتری احساس هفته این: سمیرا

 بهتر احساس ایجاد باعث چینی چه شما نظر به. شدو خوشحاک بسیار مطمب این شنیدن از: گرتسهیل
 شود؟می شما

 : تجزیه و تحلیل ارتباطات3 تکنیک

صمی از تفامل اخیر ب  صی دیگرشرح مف شخ ضای گروه در  ا  و های کالمی و غیر کالمی درک پیاوبه اع

. در طوک کندونگی تأثیر دیگران بر افراد کمک میو چگچگونگی تأثیر محتوا و نحوه ارتواط بر دیگران 

 انجاو دهید.گروه  درمان بین فردی گروهی حداقل یک تحمیل رابطه با هر یک از اعضایجمسات 

کند، از او می که هفته قول اتفام افتاده صططحوت حوادثی تفدادی ازاگر یکی از اعضططای گروه در مورد 

شتر از همه بر شرح دهد. او تأ خُمق بخواهید اتفاقی را که بی شته انتخا  کند و آن را با جنریات  ثیر گذا

چه گفتی؟ چه جوابی گرفتی؟ وقتی او این حرف را زد، چه  دیدو؟چه چینی را می اگر من آنجا بودو
فرد کمک  خُمقتفامل و تواند به بهوود میاین تجنیه و تحمیل اطالعات به دست امده از  حسی داشتی؟

  کند.
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 گیریتصمیم تحلیل و زیه: تج4 تکنیک

ی را برا بیابند. آنهای مدیریت مشططکالت زندگی را کند روشبه اعضططای گروه کمک می تکنیکاین  

ضای گروه بخواهید روی مهماز یکی  از .تمامی افراد گروه به کار گیرید شود؛ اع شکمش متمرکن  ترین م

ضای گروه را دعوت کنید تا در شک سایر اع شما در مورد  کارل او راهحد امکان برای حل م اراره دهند.) 

ضفیت چطور فکر میای ست؟( در طوک این راهکار  کنید؟ن و ضاوت نکردنِ « مغنیبارش »شما چی ق

باره نکات مثوت و بارش مغنی، در بفد از پایان فایده بسطططیار مهم اسطططت.مفید یا بی راهکارهایدرباره 

نه نهمنفی این گنی ید و یکی از گنی حث کن ته یا ترکیوی از آنها ها ب حان در طوک هف ها را برای امت

سردگی، توانایی فرد برایهایی برای مقابانتخا  کنید. یافتن گنینه ساس ناامیدی و  مقابمه مه با اف با اح

 کند.تقویت میرا  مراه افسردگی استغا واً ه درماندگی که

 نقش ایفای: 5 تکنیک

ینی شطططده یکی از افراد گروه برای کمک به او اسطططتفاده راز گفتگوی اخیر یا برنامه در این تکنیک 

نقش خود و هم تواند عضو گروه می دیگران را بهتر درک کند. خود و شود تا احساسات و رفتارهایمی

 را بازی کند. افراد دیگرهم نقش 

 های بین فردی: ایجاد مهارت6 تکنیک

 است. شامل:اعضای گروه با فرهنگ  فردی متناسبارتواط بینهای آموزش مهارت تکنیکهدف این 

 یافتن زمان مناسب برای یک مکا مه مهم 

  اشتواهات گذشتهخاص به جای اشاره به  موقفیتتمرکن بر یک 

 روشن کردن انتظارات ؛ 

  ؛درک نقطه نظر دیگران  

 ( ؛ "دادن برای به دست آوردن "مذاکره با شخص دیگر) 

  رود.می به د خواه سایر اعضا پیشزمانی که تفامالت نشان دادن پذیرش نسوت به   

 هاتکنیکاستفاده از این  الزو است شیوههای خود بسته به مشکل یا مهارتهمانطور که  برخی از اعضا 

نداشططته  نیاز هااین روشنها به یادگیری آبه اندازه نه  یا ،ممکن اسططت اصططال برخی دیگررا یاد بگیرند، 

 باشند.

 

 سازیتذکر برای مناسب

به . سازی فرهنگی درنظر گرفته شودتقریوا همیشه باید مناسب تکنیکاستفاده مناسب از این برای 

سیاری از فرهنگ ست؛ و برای انتقاک عنوان مثاک، در ب شخص قابل قووک نی ستقیم با  ها رویارویی م

 استفاده شود.ای غیرمستقیم و بهتر است از شیوهپیا
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  : کار در خانه / تمرینات  عملی7 تکنیک

در زندگی روزمره خود به های جمسات گروهی را شوند تا آموختهدر هر جمسه، اعضای گروه تشویق می

و س ا درباره این تجربه در گروه صحوت کنند و توضیح دهند که اوضاع چگونه پیش رفته  کار گرفته

ا درک در پایان جمسططه، مطمئن شططوید که همه اعضططای گروه تمرین خانگی خود راند. و چه آموخته

 را گنارش دهند. تمرینات موفقیت یا عدو موفقیتاند و آنها را ترغیب کنید که به گروه بازگردند و کرده

 تکا یف مرحمه میانی 2-4

 2-7جمسات   -تکا یف مرحمه میانی 

 دقیقه(.   15 -20هر جمسه گروهی را با بررسی افسردگی اعضای گروه شروع کنید ) :1تکلیف 

 دقیقه(. 15-10را با وقایع هفته قول مرتوج کنید )افسردگی  :2تکلیف 

 دقیقه(.  45استفاده کنید )درمان بین فردی  حوزه مشکل های خاص برای هراز راهورد: 3تکلیف 

 دقیقه(. 15تکا یف مننک را مشخص کرده و جمسه را پایان دهید ): 4تکلیف 

 

 .ی افسردگی اعضای گروه شروع کنیدتکمیف اوک مرحمه میانی : هر جمسه گروهی را با بررس 1-2-4

 دقیقه  15-20مدت زمان: تقریواً  

 گاو انجاو دهید: 2این کار را در 

 جمسه را شروع کنید.: 1گام 

 عالرم افسردگی را مرور کنید.: 2گام 

 

خوش آمد بگویید. در  تک تک اعضطاجمسطه را شطروع کنید. جمسطه را به موقع شطروع کنید. به : 1گام 

 وانین گروه را مرور کنید.صورت  نوو ق

سردگی را مرور کنید.  :2گام  سرد زدهچرخی در گروه عالرم اف ضای و درباره عالرم اف گی هر یک از اع

 بندی کنید.رتوه ها راو آن گروه سواک کرده

)در به عنوان مثاک، )ا ف( اعضطططای گروه او نهادن در این مرحمه وجود دارد. های متفاوتی برای گروش

بندی را تکمیل کنند ؛ ) ( در حا ی که مقیاس رتوهقول از شطططروع جمسطططه سطططواد بودن( صطططورت با 

سهیل سش گرت ضای گروه مقیاس را تکمیل کنند؛  پ(  را می هاپر سهیلخواند، اع سش  گرت در با پر

شده  شتهمورد تغییرات عالرم ذکر  سه گذ سی ک ،در جم که ند؛ ) ت( زمانینمره هر فرد را به نوبت برر

 تفدیل رویکرد با مقیاس را تکمیل کند. گرتسطهیلشطود، می داوطمب صطحوت درباره هفته قول کسطی
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شططیوه محتوا و نیازهای گروه)مانند سططواد، اعتماد به نفا و غیره( اهمیت بسططیاری دارد، چرا که هیچ 

 .ای وجود نداردیگانه« درست»

 ای از انجاو این کار پرسیدن سواک مهم زیر است:نمونه

 اید؟داشته احساسی چه  دیدیم، را همدیگر که باری آخرین از: گرتسهیل

بندی را تکمیل کنید )تکنیک کند، مقیاس رتوهوقتی یکی از اعضای گروه درباره احساسش صحوت می

سردگی این: رتوه1 سردگی(. در مورد اینکه آیا اف شته بندی اف سه با هفته گذ ضو گروه در مقای ، بهوود ع

 نداشته یا بدتر شده، اظهار نظر کنید. یا تغییری  یافته

 تکمیف دوو مرحمه میانی: افسردگی را با وقایع هفته قول مرتوج کنید 2-2-4

 دقیقه10-15مدت زمان: تقریواً 

صمیم بگیرید در طوک هر ضای گروه متمرکن می ت شکالت کداو یک از اع سارل و م سه بر م شوید جم

منفی و مثوت را  اعضططایی که از جمسططه پیش رویدادهای سططه(. سططفی کنیدنفر در هر جم 4-3مفموالً )

 اند، در نظر بگیرید.تجربه کرده

 گاو انجاو دهید: 2این کار را در 

 درباره وقایع هفته گذشته بحث کنید. : 1گام 

 های مشکالت اعضای گروه مرتوج کنید.این رویدادها را به زمینه :2گام 

 

در هفته   از اعضططای گروه دعوت کنید درباره آنزه کنید.: درباره وقایع هفته گذشــته بحث 1گام 

صورتی  سه در  شته )یا از آخرین جم شد( گذ شته با شتر از یک هفته گذ که مربوط به اتفام افتاده که بی

 بهوود یا عدو بهوود افسردگی آنها باشد، صحوت کنند.

اط : ارتو2 راهوردفاده از استاعضای گروه ربط دهید.  های مشکل: این رویدادها را به حوزه2گام 

 خُمقمهم بین چگونگی تأثیرات  هایارتواطدر طوک جمسطططات،. خُمقبه رویداد و رویداد به  خُمققابل مت

های بین فردی بر  یداد های بین فردی و رو یداد یدرا  خُمقبر رو یاب ثاک، اگر عضطططو گروه ب به عنوان م  .

چه اتفاقی افتاده حتی کردو، از او ب رسططید که و ناراگوید در طوک آخر هفته واقفاً احسططاس کموود می

گوید می اوتوضططیح دهید. اگر   را اسططت و  چگونگی ارتواط رویدادهای بین فردی به حوزه مشططکل آنها

پیش از بررسی آنزه واقفا اتفام افتاده، چگونگی تاثیر این  ،های بسیاری داشتممن با بستگانم مشاجره
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از این مشططاجره چه احسططاسططی  پاممکن اسططت ب رسططید:  پیدا کنید.رویداد بر عالرم افسططردگی او را 

 کنید؟داشتید و چه تغییری در عالرم افسردگی خود مشاهده می

حداقل هر کا امکان صحوت برای همه اعضا وجود نداشته باشد، مطمئن شوید  چنانزه در هر جمسه

 یک جمسه در میان فرصتی برای توصیف رویدادهای زندگی خود دارد.  

درمان بین فردی گروهی  ویکه هر حوزه مشطططکل هایاز راهورد :تکمیف سطططوو مرحمه میانی 3-2-4

 .استفاده کنید

 دقیقه 45مدت زمان: تقریواً 

توضططیح داده شططده( اسططتفاده   5که در فصططل )  های مقابمه با هر زمینه مشططکلبرای این کار از راهورد

 کنید.تکنیک شرح داده شده در باال استفاده می 7ها، از . خواهید دید که با اجرای راهوردکنید

 .تکمیف چهارو مرحمه میانی:  تکا یف مننک را مشخص کرده و جمسه را به پایان برسانید -4-2-4

 دقیقه 15مدت زمان: تقریواً 

 .ه بر روی اهداف خاص خود کار کنندبه اعضای گروه یادآوری کنید، پیش از شروع جمسه آیند

زنی که پا از قطع ارتواط با خانواده همسرش دچار افسردگی شده، تالش برای  هدفِبه عنوان مثاک،  

ست سئمه بوده ا سرش برای حل این م ستفاده از راهوردکمک به هم بمه با اختالفات های مقا. پا از ا

به عنوان اید. مطرح کردهدر جمسططه ما توصططیه خاصططی را شطط(، را بوینید 5.2ها بخش )برای این راهورد

یافتن زمان مناسططوی برای صططحوت با همسططرش اسططت  که به او  برای یک هفته، هدف اصططمی اومثاک، 

 شود. ناخوشایند در او می باعث ایجاد احساس اشرفتار خانوادهبگوید چگونه 

سه را با تفیین ضای گروه  جم سخ اع سش و پا سب برای پر ضایی منا سه بفدی خاتمه دهید، ف تاریخ جم

سهبه گروه یافراهم کنید و  ست  هاآن دآوری کنید که بفد از این جم شدهمتوجه ممکن ا یا  تغییرهایی 

 ممکن است متوجه آن نشوند، اما هنوز هم چندین جمسه پیش رو دارند. 

 نمونه موردی از یک جمسه مرحمه میانی 3-4

جمسطططات با  داریدهمان طور که به یاد  ای از جمسطططه مرحمه میانی آورده شطططده اسطططت.در زیر نمونه

خواهد درباره چه کسططی می دی رسططاز اعضططا ب .شططودبه افراد گروه آغاز می گرتسططهیلخوشططامدگویی 

صحوت کند.  شته  سش در طوک هفته گذ سا ضفیت و مینان راحتی  توانیدبا این روش میاح در د اافرو

شویق کنید. گروه  شان ت صحوت در مورد عالرم ضای گروه را به   حدود این کاربرای را ارزیابی کنید. اع
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 (.1دقیقه زمان نیاز است. ) تکمیف  20-15

سی عالرم، شته اتفام افتاده، پا از برر ست دارد درباره آنزه در طوک هفته گذ سی دو سید چه ک  ب ر

 (.2صحوت کند )تکمیف

 جمسه چهارمین این.( کندمی یادآوری را مانده باقی جمسات تفداد گرتسهیل. )آمدید خوش: گرتسهیل
ست، ما سه، این از بفد ما ا سه 4 جم شنوو شما از یک هر از خواهممی. داریم دیگر جم  که ب

 برای مناسب بومی اصطالح از) شدید افسرده یا غمگین آیا: اشتیدد احساسی چه هفته این
 اتام گرتسهیل) بود؟ طورچ تانانرژی و خوردن غذا خوا ، ،خمق ؟(کنید استفاده افسردگی

سی تا ماندمی منتظر و کندمی نگاه را سیمفموالً . بگوید چینی ک  در ،شودمی داوطمب ک
 بود؟ چطور شما مورد در ،مریم(. کنید انتخا  پرسش برای را اعضا از یکی صورت این غیر

 چطور؟ هفته این .کردیدمی گریه و بودید غمگین خیمی گذشته هفته

 .غمگینم هنوز من: مریم

 ؟دهید حتوضی بیشتر کمی توانیدمی: گرتسهیل

ست خودش سرجای چین هیچ: یممر شینم صند ی روی خواهممی و کنممی گریه فقج. نی  تیح و بن
 .باشم فرزندانم کنار خواهمنمی

سهیل  شته هفته دارو یاد به بمه،: گرت ساس همین نین گذ شتید را اح ساس. دا شواری اح ست د  که ا
 تکمیل را فسطططردگیا بندیوهرت مریم با گرتسطططهیل) باشطططی فرزندانت کنار در خواهیمین

 هستید بهتر کمی شما یفنی است، ترپایین کمی هفته این در شما افسردگی نمره .(کندمی
ساس هنوز اما سردگی اح سه 4 ما. کنیدمی اف  بهتر  به که هاییروش به  و داریم دیگر جم

 ؟چطور دیگران مورد در. دهیممی ادامه ،کند کمک شما شدن

 .داشتم را قول احساسات همان اغمب اما ،بودو ترخوشحاک کمی روز یک من: نرگا

سهیل ست عا ی ،بودید شادتر روز یک اینکه: گرت  در بگویید گروه افراد همه به خواهممی شما از بفداً. ا
: کنیم تکمیل هفته این برای را شما افسردگی مقیاس بیایید. بود  افتاده اتفاقی چه ،روز آن

سهیل) سر بندیرتوه مقیاس گرت سر ،نرگا.(کندمی تکمیل را دگیاف  از بهتر شما دگیاف
 چطور او برای گذشططته هفته بگوید ما به خواهدمی دیگری کا چه .اسططت گذشططته هفته

 است؟ گذشته

ضا همه زمانی که تا این کار را  شنداع شته با شته دا صیف خمق خود در طی هفته گذ صتی برای تو ، فر

بیشتری بکنند،  راحتیبه مرور زمان، وقتی اعضا احساس . کسی را مجوور به صحوت نکنید. ادامه دهید
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 .شودتر میآسان یشانصحوت کردن برا

هفته گذشططته، صططحوت کند.  هایاتفامچه کسططی دوسططت دارد درباره  ب رسططید در این مرحمه، از افراد

میانی مرحمه  . موارد زیر نمونه دیگری از جمسططه(2 ا عالرم افسططردگی مهم اسططت)تکمیفارتواط وقایع ب

 است.

سهیل صت این همه که حاال :گرت شتید را فر ساس  چگونگی  درباره که دا  صحوت هفته این در تاناح
 را احسطططاسطططات این شطططما چرا که دهیم تشطططخیص توانیممی آیا بوینم خواهممی کنید،

 این ایجاد موجب اقیاتف چه. بودید شططادتر کمی روز یک که گفتید شططما ،نرگاداشططتید؟
 ؟شد اشم در احساس

 و کردیم صططحوت هم با مدتی. کنمنمی کار سططابق مثل که سططتمدتی داندمی او. آمد برادرو: )نرگا
 دوست. داشتم بهتری احساس همین برای کنممی فکر. کنم تفمیر را اودوچرخه کرد کمک

 . باشم برادرو نندیک دارو

 موجب زندگی در چینی چه دای شده متوجه شما. است مهم بسیار گفتید که چینی ،نرگا :گرتسهیل
 چه بدانید شططما همه که اسططت مهم  آینده هایهفته طی. شططودمی شططما در بهتر احسططاس

ساس شودمی باعث شما زندگی در اتفاقی سردگی اح شته کمتری اف شید دا  چینی چه و با
 هفته این در که اتفاقی متوجه دیگری کا آیا. شططودمی شططما احسططاس شططدن بدتر باعث

 است؟ شده باشد کرده ربهت را حا ش

ضی: فریده  ستا زنان از بف سر به رو ستنمی او. کردند کمک هابزه از نگهداری در وهم  هاآن کمک خوا
 .برآید کارها عهده از تنهایی به تواندنمی و است بیمار اما ب ذیرد، را

 دارد دوسططت ریدیگ کا. متشططکرو گذاشططتی درمیان ما با را اتتجربه که ایناز ، فریده  ،: گرتسططهیل
شتر  حظه این تا) کند؟ صحوت ضای بی شته هفته هایاتفام مورد در که این از گروه اع  گذ
 .(کنندمی بیشتری راحتی احساس ،کنند صحوت

 حتی گذشططته ماه در که  دارید یاد به. اوکرده کشططاورزی  هفته این تماو. کنممی کار بهتر من: حمیده
 .کنم کار توانستمنمی روز یک

 صحوت برای اعضا سایر تشویق برای روش این) دارند؟ یاد به  را موضوع این اعضا سایر آیا: گرهیلتس 
 .(شودمی استفاده گروه در داده رخ اتفاقات درباره

 از کارهایتان انجاو برای نداشتید دوست و داشتید وحشتناکی احساس شما. دارو خاطر به من: شهین
سی س عا ی واقفاً. رسیدمی نظر به وتمتفا خیمی االن. بگیرید کمک ک ساس هم من. تا  اح
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 را احساس همین هم شما آیا. باشم داشته بهتری احساس کردونمی فکر هرگن. دارو بهتری
 او از گرتسطططهیل. دهدمی تکان را سطططرش کردن صطططحوت بدون حمیدهحمیده) دارید؟

  .(کند استفاده کممات از احساسش توصیف برای خواهدمی

 بهتری احسططاس و یابدنمی بهوود هرگن اوضططاع د،کنیمی احسططاس افسططردگی دوران در: گرتسططهیل 
شت نخواهید ضاع شدن بهتر با دانندمی شهین و حمیده حاال اما .دا سا ندتوانمی ،او  ساح

 زیادی تالش تغییر این ایجاد برای دانیدمی شططما دوی هر همزنین. دنباشطط داشططته بهتری
 .اید کرده

 حاک توانمنمی وقت هیچ کنممی فکر و نشططده بهتر برایم چین هیچ. نیسططتم بهتر نم  ،وخ: منصططوره
شی شم داشته خو سر گذشته ساک. با ستم گشاند تن هنوز و کردند فوت خواهرو و هم  و ه

.کنممی تنهایی احساس همیشه و نیستم خوشحاک حاک به تا زمان آن از

 را پاسططخ این انتومی که آنجا از. )کنید کمک تانخود به کنیدنمی تالش کافی اندازه به شططما: حمیده
 گفته حمیده آنزه به نسوت منصوره احساس باید گرتسهیل کرد، تفسیر گرایانه غیرحمایت

ست سی را ا ست؟ شده ناراحت  او آیا .کند برر سخ یک ا  اینجا تواندمی انهگرای حمایت پا
 .(شود اضافه

 زمان به احتیاج کنند، پیدا بهتری احسطططاس که این یبرا افراد خاص، هایموقفیت در: گرتسطططهیل 
 بودند مهم شطططما برای زندگی در اندازه این تا که نفر دو مرگ با ییرورویا. دارند بیشطططتری

سیار شوار ب ست د س آیا. ا سی یک سا شابه اح صوره م سهیل) ؟دارد من سخ منتظر گرت  پا
 .(ماندمی

شنهاد را شده مطرح گروه در قوالً  آنزه حمیده  در کوچک تغییرات ایجاد با توانیدمی شما : کندمی پی
ساس خود، روزهای گذراندن نحوه شته بهتری اح شید دا صوره. با صمیم شما ،من شتید ت  دا
 همینطور بگذرانید، دوسططتانتان با بیشططتری وقت کنید تنهایی احسططاس کمتر که این برای
 ؟است

صوره ضیح برایش را اطمارتو قطع لد ی و رفتم سفیده دیدار به نم. بود بهتر خیمی: من ( جد)او .دادو تو
 تکنیک -اسططت رابطه تحمیل برای خوبی زمان اکنون. )شططد خوشططحاک بسططیار من دیدن از

 دسططت به شططده انجاو مکا مات مورد رد بیشططتری اطالعات کندمی کمک ما به 3شططماره
 چه فهمیممی تکنیک این از اسططتفاده با ؟شططد بدک و رد دو آن بین ایمکا مه چه .بیاوریم
 (. باشند داشته بهتری احساس جد و منصوره تا شده باعث چینی

بد. با پایان جمسططه به اعضططا یادامه میبه همین شططکل ا تماو شططدناز  پیشدقیقه  15دود حتا جمسططه 
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 ادامه دهند.یادآوری کنید که تالششان را برای حل مسئمه خاص خود 

 8جلسه  -گروهی  پایانیمرحله  -4-4

 خود بیاورید: همراهبا محتوای زیر  ایپوشه

 (؛6)پیوست  گرتسهیلهای هفتگی راهنمای یادداشت 

  (؛7ان )پیوست گرتسهیلو  عممی انمشاورچک  یست 

 شت یادآوری )مرحمه پایانی سج یاددا شت تو سهیل(. این یاددا ضای گروه در طوک  گرت و تماو اع

ی کردن یا نوشتن درباره یکی از خاطرات با نقاش توانندشود. همزنین اعضا میجمسه تکمیل می

 (.8یکدیگر کمک کنند )پیوست مطا ب به در به یادآوری  ،خود

 

سهدر  ضا یادآوری می هر جم سات باقیمانده را به اع صتها به آناین کار کنیم. تفداد جم دهد تا می فر

برای  وده شططده آماو سططایر اعضططای گروه  گرتسططهیلمرور جمسططات درمان، برای خداحافظی با  ضططمن

شکالت پیش رو  شادمانی و حتی بیش ا یپایان ،خاص زماناین . رینی کنندبرنامهمواجهه با م ز تواو با 

صیمی یا سمت آینده آن مانند تکمیل دوره تح  ای جدیدخداحافظی با دوستان و خانواده برای رفتن یه 

 .  است

افرادی  پیگیری وضفیت و برای رور کردهافسردگی اعضای گروه را م قول از شروع جمسه، آخرین نمرات

 کنید. رینی مداخالت بیشتری نیاز دارند )مانند ارجاع برای دریافت حمایت بیشتر( برنامهکه به 

 های جمسه پایانی :برخی از راهورد

 گویی، به اعضططا یادآوری کنید که این آخرین جمسططه اسططت. مانند جمسططات قول، آمدشضططمن خو

 بررسی کنید. رااز اعضای گروه هر یک ها و خمق نشانه

 ضای گروه تغییرات شانهدر بوجود آمده  با هر یک از اع شکل در ها، خمق و زمینهن درمان بین های م

جنریات بیشططتری اسططت؟(  باقیماندهاند؟ چه چینی فردی را مرور کنید. )آیا اهداف برآورده شططده

 .فراهم کنید

  سید ضای گروه ب ر سی از اع سا سات  پایان به در موردغم(  غرور، ن،هیجا )ترس،چه اح سیدن جم ر

  ابراز کنید.احساس خود را ؟ شما نین دارند

 از جموگیری برای گروه های اعضطططایمهارت و نندیک آینده در مشطططکالت احتما ی منابع مورد در 

 از یک هر برای است ممکن که خاصی مشکالت مورد در. )کنید صحوت افسردگی بازگشت مجدد
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 .(ب رسید هایی که برای پیشگیری از افسردگی آموخته اند باشد و مهارت آمده وجودب گروه اعضای

 ضای از سید گروه اع سردگی می نه متوجهچگو ب ر شت اف  ابتدا در را عالرمی چه یفنی ،شوند بازگ

 وقتی: مثاک عنوان به. با توجه به عالرم، برنامه عممی برای هر فردی تهیه کنید. کنندمی مشطططاهده

شما اختالک ایجاد میدر رو ش هفته یک از بیششود و ند خوا    ، کنیدمی فکرمفموک  حد از تربی

 .بگیرید تماس[ کمینیک یا آژانا ناو با] ای من با

  دهید تا ها فرصطططت به آن کنید. یافته اند؛ حمایت بهوودیا کمابیش که بهوود نیافته از اعضطططایی

. صحوت کنیدبفد از جمسه با آنها بصورت فردی  -ن در صورت امکا -احساسات خود را ابراز کنند و

سبرای  ست گنینهک سردگی دارند، ممکن ا سب با منابع موجود انی که هنوز عالیم اف ( 7هایی )متنا

؛ این است که در درمان بین فردی گروهی پیاو شما به این افراد برای ادامه کار وجود داشته باشد. 

ست" شان ها برای آن شیوه این بمکهنخورده اند،  "شک ست درمان دیگری برای موثر نووده و ممکن ا

 مناسب باشد. 

 سازیتذکراتی برای مناسب

(: در کندتر میهای با سواد )این ففا یت جمسه اختتامیه را دو برابر طوالنیففا یت اختیاری در گروه

درمان ف و اهدای مشططکل هاشططامل زمینهترچه کوچکی اعضططای گروه دفهر یک از  جمسططه آخر با

توصططیف عالرم هشططداردهنده ؛ کار؛ عالرم افسططردگی در آغاز و انتهای راهوردها ، بین فردی گروهی

یادداشططت یا ترسططیم  ؛کوتاه در مورد آنزه باید انجاو شططود  ایو برنامهبازگشططت مجدد افسططردگی، 

 مراجفه کنید(. 8)به پیوست کنید  تهیه آوردمی هاگروه رابه یاد آنچینی که 

 .استکننده کمکاعضای گروه،توسج  (منطقه فرهنگبا ناسب تم)مراسم اختتامیه اری برگن

 

متن کامل گفتگوها  با این توضیح کهابفاد این جمسه آورده شده ترین ای از خالصه مهمنمونه ادامه در

 در این نمونه اورده نشده است.  

سهیل  س آخرین این که کنم یادآوری شما به خواهممی: گرت ست ما هجم  درباره دیگر بار یک امروز. ا
 بحث ،شططده شططما افسططردگی موجب  نظر به که تانزندگی مشططکالت مدیریت چگونگی

 زمان از شططما احسططاس بهوود شططده، یجادا تغییرات مورد در خواهیممی زنینهم. کنیممی
 اتماو مورد در احسططاسططتان و کنید کار هاآن روی باید هنوز که مسططارمی جمسططات، شططروع

 .کنیم صحوت جمسات

 از اما .دارو بهتری احساس و کنیمنمی دعوا گذشته مثل ما. است شده بهتر همسرو با من رفتار: سمیرا
 ترسممی. کنندمی کمک من به همه اینجا. نگرانم داشت، نخواهیم جمسه آینده هفته اینکه

 .شوو افسرده دوباره
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 ؟دارد سمیرا شویه احساسی کسی آیا: گرتسهیل

 .شدو نگران و ناراحت بسیار ،کردو فکر موضوع این به هفته این در وقتی هم من: مهمفصو

 تشخیص را شما از یک هر در افسردگی هاینشانه بازگشت توانیممی چگونه بوینیم بیایید:  گرتسهیل 
 ؟دهیم

سهیل  سید افراد تک تک از را سواک این: )گرت سخ منتظر و ب ر شت همتوج اگر.( بمانید هاآن پا  بازگ
شانه ضور کمینیک در من که زمانی در) همکارو یا من با صحوت برای شدید، هان ( ندارو ح

 مشطططکالت با مواجهه برای که هاییراهورد مورد در بیایید اکنون. کنید مراجفه کمینیک به
 .کنیم صحوت است کرده کمک شما به و اید اموخته گروه در زندگی

 ه دهید.( ادام ، اینگونهپا از پایان بحث)

یا ما از یک هیچ آ ظار شططط ندهآ سطططاک در بنرگی تغییر انت ندگی در ی  چه د؟دار را خود ز
 .کنید استفاده خود مشکالت حل برای آموختید اینجا در آنزه از تغییراتی؟

سیدن بفد از پایان بحث و ) سه،به پایان ر ضیح دهید جم ضای گروه تو مفموالً ه ک برای اع
سات منفی  سا سات د مانن -بروز اح سا صومهاح هنگاو پایان گرفتن یک گروه متداوک  - مف

 است.

ضی امروز ستید ناراحت دوره شدن تماو از که گفتید شما از بف  شما با اینکه از هم من. ه
 که نیرویی و دادید انجاو که هاییففا یت همه به وجود این با ناراحتم، کنممی خداحافظی

 شما با که خوشحا م. کنممی افتخار بسیار ،دکردی صرف( خودتان جمسات) جمسات این در
 .اوداشته نقش گروه این در یکدیگر از شما حمایت در و او شده آشنا
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  فردیبین درمان مشکل حوزه چهار در مواجهه راهبردهای: 5 فصل

صل این در شکل حوزه چهار با مواجهه برای کمی راهوردهای از هایینمونه با ف  شناآ فردیبین درمان م

. ) شودمی مطرح گروهی فردیبین درمان برای کاربردی تکنیک 7 راهوردها، این کنار در شد؛ خواهید

   .(بوینید را 4 فصل

 سوگ برای راهوردهایی  -1-5 

ضای از یکی که زمانی ست از را مهمی فرد گروه، اع  و ب ذیرد را واقفیت این تا کنید کمک ابتدا داده د

 اشتازه شططرایج با کندمی تالش سططوگوار بفد، مرحمه در. کند سططوگواری اشرفته دسططت از عنین برای

 .دهد شکل و مفنا درگذشته فردِ حضور بدون زندگیِ به و شود سازگار

 :مهم هدف این به دستیابی راهوردهای بفضی

 سدمی نظر به گاهی مثال. دهید آموزش مراجع به را سوگ فرآیند سات ر سا  سوگ دردناکِ اح

سات آن و ی ،رسیده پایان به سا صی شرایج در اح . شوندمی ظاهر دوباره ناگهانی صورتبه خا

 سططا گردها، نندیک ها،مناسططوت بفضططی در سططوگ عالرم بگویید و بننید حرف مورد این در

 .شودمی شدید و نمایان... و تفطیالت

 ضی شی اندوه و غم خواهندنمی افراد بف  غم، حذف با دنگرانن چون بگذارند، کنار را سوگ از نا

ضیح اگر. شود قطع رفتهدست از عنین با شانارتواط  هاآن از را سوگ خواهیدنمی که دهید تو

شه و بگیرید شد کنندهکمک تواندمی کرد، خواهند زندگی آن با همی ضیح. )با که آنها  دهید تو

 تحمل و نشد ترقوی در فقج شما و( کنندمی حمل خود هایشانه بر را سوگ بار عمر آخر تا

سیر در سوگ بهتر  این با آمدن کنار برای تا کنیممی کمک ما). کنیدمی شانآیدای زندگی، م
 .(شوید ترقوی سوگ

 ضای شان، مرگ شرایج درباره وگوگفت به را گروه اع  آنزه فوت، خور از شدن آگاه نحوه عنین

 تواندمی هاصططحوت .کنید تشططویق اند،کرده شططانحمایت شططرایج آن در که کسططانی و انددیده

 و گروه عضططو شططرکت و فرد آن مرگ چگونگی بیماری، هنگاو شططخص از مراقوت نحوه شططامل

 هایحرف و اتفاقات و متوفی با فرد مالقات آخرین درباره. باشطططد تدفین مراسطططم در اطرافیان

 دمور در آرامی به تا شطططودمی ترغیب مراجع هایی،بحث چنین هنگاو. ب رسطططید پایانی، دیدارِ

 مهم سططوگوار بر وقایع تاثیرگذاری چگونگی از آگاهی. بنند حرف هایشواکنش و احسططاسططات

 نکنید. اصرار و نیاورید فشار او به جنییات بیان برای اما ،است
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 تذکر برای مناسب سازی

سم شتر برای خاکس اری مرا ضفیتِ د یل به چنانزه و دارد اهمیت مردو بی  مفقود،) متوفی جسمی و

سم برگناری امکان( بدن شدن منهدو یا و سوخته شته وجود مفموک روش با مرا شد، ندا  ممکن با

 مناسطوی مناسطکِ با عناداری مراسطم باید شطرایطی چنین در. یابد افنایش نندیکان درد و رنش اسطت

 .شود جایگنین

 

 شویق را افراد شنایی نحوه متوفی، با خود رابطه درباره کنید ت  هایجنوه رابطه، گیریشکل و آ

 نندیکش و دور خاطرات رابطه،کننده ناامید هایجنوه -فرد آمادگی و  نوو صورت در- و مثوت

 .بیاورد جمسه به خود با را متوفی از ایهدیه یا تصویر بخواهید او از توانیدمی. کند صحوت

 و نیافته تحقق اهداف آینده، درباره احسططاسططاتش از تا کنید تشططویق را فرد سططوگواری هنگاو 

ضفیت در شده ایجاد تغییرات سارل و اجتماعی و  بخواهید او از. کند صحوت اشخانوادگی م

 افراد و دوستان با تا کنید تشویقش. کند پر دیگر هایففا یت یا افراد با را درگذشته نوودِ خالء

 رد که هاییزمان تا دهید آموزش او به را هاییشیوه. کند مفاشرت بیشتر اش،خانواده حمایتگرِ

 خود عالیق کداو به دوباره مثال. کند پرت را حواسططش بتواند شططود،می غرم خود احسططاسططات

 اننوا از مرحمه این در اگر بگیرد؟ عهده به تواندمی جدیدی هاینقش چه ب ردازد؟ و کند توجه

 بیرون خودش از و بشططکند راآن تا کنید تشططویق را او کند،می اسططتفاده مقابمه روش عنوانبه

  .دبیای

 یاد گفتی» :بگویید مراجع به مثالً .بگیرید نظر در سطططوگواری برای روز طوک در را هاییزمان 

 روز طوک در. باشططد مفید برایت تواندمی روش این پا کنی، کار منرعه در گذاردنمی پسططرت

 و من مختص زمان این بگو خودت به بده، اختصطططاص ذهنت در او با ارتواط به را هاییزمان

  «.بدهی ادامه کار به باید که کن یادآوری و کیدأت خودت به مدت، این پایان از پا و اوسطططت

  .(دارد مختمی بسیار عممکرد گروه عضو که شودمی استفاده شرایطی در راهورد این)

سات در ارتواط چگونگی از مثا ی ادامه در ضوی با میانی و ابتدایی جم ست از را عنینی که گروه از ع  د

 .دهدآموزش می شما به را کاربردی هایراهوردها و تکنیک مکا مه این. است آمده داده،

سهیل سه در تو هایصحوت از آیدا: گرت سر فوت زمان از شدیم متوجه اوک جم سیار دخترت، و هم  ب
  بننی؟ حرف ما با همسرت درباره توانیمی امروز. غمگینی

 .(کنید کمک او به راهورد اراره با توانیدمی ماش. است متداوک پاسخی این. )بگویم چه دانمنمی: آیدا

 برایش اتفاقی چه کنی، شططروع او مرگ و بیماری درباره صططحوت با توانیمی  ،وخ بسططیار: گرتسططهیل
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 افتاد؟

 .شوومی غمگین کنم،می فکر آن به هروقت. است سخت خیمی: آیدا

 کمکت بتوانیم که جایی تا و دهیممی گوش هایتحرف به ما همه کنی؟نمی تالش چرا: گرتسطططهیل
 خواهی بهتری احساس رفتهدست از عنینان درباره زدن حرف از پا کنممی فکر. کنیممی

شت ست درباره دیگران با کردن صحوت. دا سا سوت اح  با شدن روروبه در ،هاآن مرگ به ن
 .کندمی کمک تو به غمت

 نرو پنجه و دست سل بیماری با ساک یک حدود او. شد فوت همسرو اوک. کنممی را خودو سفی :آیدا
  .است افتاده اتفاقی چه دانستمنمی مرگش، زمان از پیش تا درست من .کردمی

 گذشته؟ چقدر همسرت مرگ زمان از: گرتسهیل

ساک پایین او: آیدا ستنمی حتی. بود مریض سخت ساک تماو کرد، فوت پار  من. کند کار منرعه در توان
 گیاه مقداری محمی حکیم. نداشططتیم کافی پوک د یل همین به و ردوکمی مراقوت او از هم

شته ساک زندگی گریه با آیدا. )بود شده ضفیف خیمی. بود فایدهبی اما داد او به دارویی  گذ
 .(کندمی تفریف را همسرش

 عوارت این! )رسیمی نظر به ناراحت خیمی زنی،می حرف او درباره وقتی متاسفم، واقفا! آیدا: گرتسهیل
 .(کندمی کمک اعتماد و ارتواط ایجاد به

شحا م چین هیچ. کنممی گریه روز هر: آیدا سرش من. کنممی فکر او به مداو. کندنمی خو  او بودو، هم
  .دادمی پوک من به غذا تهیه برای داشتیم، میهمان وقتی همیشه. کردمی رفتار خو  من با

 2 تکنیک از گرتسططهیل. )اسططت شططده تنگ خیمی برایش شططما دک و بوده خوبی همسططر او: گرتسططهیل
 .(خمق به رویداد و رویداد به خمق ارتواط: کندمی استفاده

  بمه: آیدا

 داری؟ احساسی چه االن: گرتسهیل

 .(است گریه حاک در آیدا) کنم؟ کار چه دانمنمی. بد خیمی:  آیدا

 احساسش از دارد دوست کسی چه. بینممی ار نگرانی و ناراحتی گروه، اعضای باقی نگاه در: گرتسهیل
سر مرگ به سهیل) بگوید؟ آیدا هم ستفاده 6 تکنیک از گرت  بین هایمهارت ایجاد: کندمی ا

 .(فردی
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 .دارد  حسی چه داریم دوستشان که کسانی دادن دست از دانممی. فهمممی را شما درد خواهرو،: ژا ه

  داری؟ حسی هچ ژوزفین کممات شنیدن از ،آیدا: گرتسهیل

 .شد تنگ بیشتر همسرو برای د م اما نیستم تنها کنممی احساس: آیدا

 دیگریار سوگو فرد اگر. دهد ادامه او بیماری و همسرش درباره صحوت به آیدا دهدمی اجازه گرتسهیل

 .شوید جویا را آیدا هایصحوت به او واکنش توانیدمی است، گروه در

 :است آمده گرفته، فاصمه خود سوگ از آیدا که دیبف جمسه از مثا ی ادامه در

سهیل شانه درباره وقتی شدو متوجه ،آیدا: گرت سردگی هاین ضیح خودت اف  کمتری عالرم دادی،می تو
 چیست؟ د یمش کنیمی فکر. داشتی گذشته هفته به نسوت

 بازار به هاهمسایه با دوباره و هست خانه به حواسم کنم،می گریه کمتر دارو، بهتری احساس بمه،: آیدا
 .چرا دانمنمی دقیقا اما نیستم، ناراحت گذشته اندازه به دانممی فقج و روومی

سهیل ضای دیگر از گرت سدمی گروه اع سی آیا: پر  اتفاقی چه شما نظر به بگویید نه، اگر دارد؟ نظری ک
 و سططرهم مرگ سططوگواریِ به بهترت احسططاس د یل از بخشططی کنممی فکر  اسططت؟ افتاده

 .ایداده انجاو دهکده افراد دیگر با که است هاییففا یت و دخترت

 کمک جوان هایزن به دارو دوسططت. خواهندمی مشططورت من از دهکده جوان زنان از بفضططی بمه،: آیدا
  .دهم ادامه را کار این خواهممی کنم،

سهیل ضوع این شنیدن از: گرت شحا م، خیمی مو ست گروه در دیگری کا خو  آیدا به چینی دارد دو
 بگوید؟

 هااختالف برای راهبردهایی  2-5

 :کنید کمک گروه اعضای به زیر موارد در است، مربوط اختالف به فردیبین مشکل حوزه وقتی

 چیست؟ طرف دو مشکل کنید مشخص وضوح به 

 نپایا یا کردن گیر مذاکره، حاک در: پایین اطالعات طوق. )نمایید مشطططخص را اختالف مرحمه 

 (رابطه به دادن

 کنید پیدا عممی ایبرنامه مشکل حل برای. 

 با کردند، بیان اختالفاتشطططان و مشطططکل درباره را خود دیدگاه و نظر ،اختالف طرف دو کهاین از پا

 برای ایتازه هایروش و دهند انجاو خواهند،می را چهآن بتوانند تا کنید کمک هاآن به گروه همراهی
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 برخورد شیوه به تا کنید تشویق را گروه عضو. کنند پیدا آن درباره گفتگو یا مقابل رفط به پیاو انتقاک

 کمک او به درگیری این در توانندمی که را کسططانی و کند فکر گذشططته در مشططابه هایاختالف با موثر

 .بشناسد کنند،

سازیتذکر برای مناسب

 کنید سفی کنید و توجه گروه اعضای هایارزش و فرهنگ به افراد، اختالف حل به کمک هنگاو

 .بشناسید را هاآن محیج در مفید ارتواطی هایگنینه

:است مرحمه سه شامل فاختال

 یافتن برای اعضا به گروه و گرتسهیل. اند تالش دربرای حل مشکالت  هنوز دوطرف :مذاکره حال در

 خواستار مرحمه این در فرد. نندکمی کمک موضوع مدیریت و مقابل طرف با صحوت متفاوتِ هایروش

  .دارد نیاز کمک به کار این انجاو برای اما است مشکل حل

 شده متوقف وگوگفت ،کرده گیر کندمی حا فرد و نیست موثر چین هیچ رسدمی نظر به :کردن گیر

شم و ضا زیادی خ ست. فرد  کرده پر را هاآن میان ف ضفیت تواندنمی چینی هیچ کندمی فکرا  بهتر را و

سهیل. کند ضای و گرت شنهاد گروه اع  هایروش یافتن برای و «کند امتحان دیگر بار یک» کنندمی پی

 .کند پیدا دیگری راه مشکل مدیریت و جدید

ستار طرف دو هر یا نفر یک وقتی :رابطه به دادن پایان سهیل اند، رابطه اتماو خوا  کندمی تالش گرت

 را تداوو ظرفیت یا نیسطططت مناسطططب و خطربی رابطه اگر و ی. کند پیدا رابطه ادامه برای مثوتی دالیل

 اشزندگی به و بگذراند را غم دوره کند، تماو راآن تا کنندمی کمک فرد به گروه و گرتسطططهیل ندارد،

 .دهد ادامه

سهیل: توجه  نفر دو تا بیاورد گفتگو سطحِ به را کردن گیر مرحمه: دهد انجاو کار دو کندمی تالش گرت

 چنین کهآن مگر. )دهد پایان خود کنونی رابطه به کندمی کمک فرد به یا کنند مذاکره و تفامل بتوانند

.(دهد قرار خشونت خطر در را فرد شرایطی،

سازیتذکر برای مناسب

 جشرای این در. برای فرد نواشد مناسوی گنینه ما ی یا فرهنگی دالیل به رابطه به دادن پایان است ممکن

 با تفامل و زندگی به افراد گاهی .پابرجاست بوده تاکنون آنزه پایان و آینده در رابطه تغییر امکان همزنان

 صورتی در گنینه این. کنندمی تجربه را بوده ترپیش چهآن با رابطه  از متفاوتی نوع اما دهندمی ادامه دیگران
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 دچار نشود. به افسردگیبیابد که  هاییروش تا کند کمک فرد به که است مفید

 :است شده ذکر هدف، این به دستیابی راهوردهای برخی ادامه در

ضو از شکل درباره دیدگاهش جنییات بخواهید گروه ع صیفکند را  تغییر خواهدمی چهآن و م . کند تو

 .بماند باقی گذشته شکل به رابطه در چینی چه دارد دوست بگوید همزنین

سات و هاواکنش مقابل، طرف دید از را مسا ه بخواهید او از س ا سا ضیح او اح  کمک فرد  به. دهد تو

: 3 تکنیک. )دارد انتظاراتی و هاخواسطططته چه مقابل طرف( ب ذیرد  نوما نه اما) شطططود متوجه تا کنید

 .(هستندکننده کمک جاایندر  نقش ایفای: 5 تکنیک و رابطه تحمیل

 کنید تشطویق را او و دهد تغییر مشطکل درباره را چینی چه خواهدمی گروه عضطو بفهمید کنید سطفی

 که کسططانی نتخا ا مانند کند؛ فکر موجود هایگنینههمزنین به  و دهد انجاو خواهدمی چهآن درباره

 (تصمیم تحمیل: 4 تکنیک. )کنند کمکش مسئمه این حل برای توانندمی و دارند بیشتری توانایی

را  مقابل طرف با خود اخیر توادالت از خاصططی هاینمونه تا شططودمی شططویقت فرد فرآیند، این طوک در

ضایاکنون . دهد اراره شن برای توانندمی گروه اع  نقش ایفای اختالف این در فرد هر موقفیت شدن رو

 کار به مقابل طرف با تفامل برای جدیدی هایروش تا کندمی کمک گروه عضططو به  نقش ایفای. کنند

 .باشد محمی فرهنگ با مطابق باید تفامالت در تغییر گونه هر باشید داشته خاطر به. بورد

 جمسه یک در( باشد اختالف و مشاجره مشکل وقتی) گروه عضو با برخورد چگونگی از مثا ی جااین در

 :است آمده آن از بفد جمسه و میانی

 ساک یک حدود و هستی ناراضی بسیار همسرت از گفتی گروهی جمسه نخستین در! مرجان: گرتسهیل
 .داری مشاجره او با که است

 .بمه: مرجان

ضو اگر شتری جنییات گروه ع سیدن با توانیدمی شما نکرد، اراره بی  ترغیب کار این به را او زیر موارد پر

 :کنید

 بننی؟ حرف ما با اید،داشته که اختالفاتی درباره توانیمی آیا: گرتسهیل

 خانه به هربار. اسطططت بیمار او چون بروو، دیگری دهکده به روماد از مراقوت برای باید من: مرجان
سرو شوومی متوجه گردوبرمی ست خریده دیگری زن برای قیمتیگران هدایای هم  او به. ا

ستم خوبی زن من گویممی. نکند را کار این گویممی سرو. بکند را کار این نواید او و ه  هم
 .کندمی بخواهد، کاری هر پا کنم،نمی توجه او به و هستم مادرو با همیشه من گویدمی
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 کاری توانیمنمی ما اسطت، دیگر هایزن دنواک همیشطه او دارو، همسطرو با را مشطکل این هم من: آنت
 .کنیم

 .دهممی نشان همسرو به بد غذاهای پختن با را اوناراحتی من نیست، درست این: سارا

  .کنم ترک را او شاید. کنم کار چه باید انمدنمی نووده، کارساز من برای روش این: مرجان

 .کنیم صحوت دهی، انجاو خواهیمی شرایج این در که کاری درباره بده اجازه مرجان خب،: گرتسهیل

 هایمبزه برای خوبی پدر و من برای خوبی همسططر او اما کنم ترکش خواهمنمی واقفا دانم،نمی: مرجان
 .نیست

سهیل ضوع این: گرت شد کنندهناراحت خیمی شما ایبر باید مو شته دیگری هایگنینه شاید اما. با  دا
 اشدرباره بیشططتر باید ما و گفتی آنزه براسططاس. اینکرده فکر هاآن به حاک به تا که باشططی
 بگذرانی، بیمارت مادر با را خود وقت بیشططتر ایشططده مجوور آنکه از پا همسططرت بدانیم،

   .کندمی توجه دیگر زنان به و توجهیبی او به نسوت کرده احساس

سی و رودمی مادرو پیش کمتر خواهرو بکنم؟ توانممی کاری چه اما: مرجان ست ک  مراقوت او از که نی
 .کند

. کنیم فکر گفته، که چینی به بده اجازه حاال اما. نیسططت ایسططاده شططرایج توسططت، با حق: گرتسططهیل
 و کنیم درک را رفتارهایش این کنیمیم سفی فقج ما اوست، با حق که نیست این منظورو

 چیسططت؟ دیگران نظر. کنیم کمک همسططرت با بهتر ارتواط هایراه کردن پیدا برای تو به
 دیدگاه درک موضطوع ویکه به فردی، بین هایمهارت ایجاد: 6 راهورد  از گرتسطهیل جااین)

 .(کندمی استفاده( پذیرش  نوما نه اما) دیگران

 اندازه همان به و داری زیادی توجه مادرت به تو چون کندمی حسودی همسرت کنممی فکر من: مریم
  .باشد عصوانی موضوع این از همسرت شاید. کنی نمی توجه او به

 زن با االن او. کنم کاری مورد این در توانمنمی من اما باشطططد تو با حق اسطططت ممکن  ،وخ: مرجان
 .ندارو مانرابطه به امیدی هیچ و دارد رابطه دیگری

 ناامید فرد این افسردگی هاینشانه درباره تا آورده وجود به گرتسهیل برای خوبی فرصت موقفیت این 

 .دهد آموزش گروه اعضای به

سهیل شحا م ،مرجان: گر ت ضی توانیمی کنممی فکر. دهیمی گوش دیگران هایحرف به که خو  از بف
 را نکته این خواهممی. شططود بهتر همسططرت با طهراب شططاید تا کنی امتحان را هاآن هایایده
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ساس که کنم یادآوری شی اغمب ناامیدی اح سردگی از بخ ست اف  در هم دیگری فرد آیا. ا
 کند؟می ناامیدی احساس شرایطش مورد

 فرصت این چون. دهید ادامه فردیبین هایمهارت تمرین و گروه اعضای دادن مشارکت با را مورد این

 .نمایید جمب سایرین مشکالت به را هاآن توجه و کنید درگیر موضوع با را افراد تا دهدمی شما به را

 .کندمی صحوت همسرش با رابطه پیشرفت درباره مرجان که آمده بفد جمسه از مثا ی ادامه در

سهیل سه این کنم یادآوری همه به خواهممی: گرت ست چهارو جم سات میانه در ما و ا  ماندرمانی جم
 تانافسردگی که با تانشرایج شدن بهتر و شما از کداو هر پیشرفت مورد در مایمم. مهستی

 کند؟ شروع دارد دوست کسی. است بشنوومربوط بوده 

 کهاین از قول. کردو امتحان را دوستانم پیشنهادات از خیمی. شده بهتر کمی خانه در چین همه: مرجان
 را... و اوخانواده پیش برگشتن خانه، در شوهرو تنداش نگه مثل زیادی هایهرا بیایم جااین

 همسرو به. داد ایده من به شما نظرات شنیدن. نداشت اثر کداو هیچ اما بودو کرده امتحان
ستمنمی که شدمی بد قدرآن حا م خرید،می هدیه زن آن برای چون گفتم  از خوبی به توان

ندانم نه و فرز وت خا یادی اثر حرف این. کنم مراق ندان همسطططرو. گذاشطططت او بر ز  و فرز
 خاطر همین به. بشنود من زبان از را حرفی چنین خواستنمی و دارد دوست را اشخانواده

 مورد در فقج االن. هستم قول از ترخوشحاک خیمی من و خردنمی چینی زن آن برای دیگر
سایل شمکش هم با روزمره م  باریک وقت چند هر میریاو هایحرف شنیدن از بفد. داریم ک

 دارو بهتری احساس. بگذارد او برای بیشتری وقت خواستم خواهرو از و روومی مادرو پیش
 .متشکرو شما همه از و

سهیل ست خو  خیمی. کردی تالش سخت که مرجان ممنونم: گرت  و شده بهتر حا ت شنویممی که ا
ست زندگی در مثوتی تغییر این سی چه. تو  با داده انجاو که کارهایی مورد در خواهدمی ک

 بنند؟ حرف ما

 :زندگی اتتغییر راهوردهای -3-5

. کندمی تغییر نین افراد هاینقش و روابجمفموالً  سططت،زندگی در تغییریبوجود امدن  مشططکل، وقتی

 ایفا را «خانواده مدیر» نقش تواندنمی دیگر است داده دست از را خود هایتوانایی که فردی مثاک برای

 یک از عضططوی یا حامی دوسططتی گسططترده، خانواده یک از مراقوت مثل نین جدیدی هایقشن اما. کند

 در گروه اعضطططای به کمک شطططامل شطططده اسطططتفاده جااین که راهوردهایی دارد. وجود بودن مجموعه

 :که کنید کمک گروه عضو به .بگیرند عهده بر توانندمی که است جدیدی نقش شناسایی

 کند سوگواری آن دادن دست از برای و شناسایی را قدیمی نقش.  
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 آن به دادن مفنا و رشد برای با قوه هایفرصت یا جدید نقش منفی و مثوت هایجنوه درمورد 

 .کند فکر

 هارت یدی هایم یت برای جد ید نقش مدیر جاد خود در جد ند، ای ماعی اننوای نوع هر ک  را اجت

 ندکن کمکش توانندمی که دبیاب را حامی افرادی و بشکنند

 :است شده ذکر هدف این به دستیابی برای راهوردها برخی ادامه در.

 بودی چگونه قوال) کند توصطططیف داده رخ که را تغییراتی جنییات کنید کمک گروه عضطططو به 

 }تغییر{(. باشی؟ چگونهخواهی می آینده در و {تغییر} هستی چگونه آن از بفد ،{غییر}ت

 ضو به ست از برای و پیدا را قدیمی نقش منفی و مثوت هایجنوه کنید کمک گروه ع  دادن د

 .کند سوگواری آن

 ضو به سایی برای گروه ع  هایجنوه اگر. کنید کمک جدید نقش منفی و مثوت هایجنوه شنا

شنده بیماری یک مانند- ندارد، وجود جدید نقش این برای مثوتی  سایر روی دارد نیاز فرد -ک

 وجود جدید نقش این در مفنی یافتن و رشططد برای هاییفرصططت آیا بویند و کند کار راهوردها

 .(بوینید را ادامه) دارد؟

 این توانندمی که کند پیدا زندگیش در را افرادی و هامهارت تا کنید ترغیب را گروه عضطططو 

 .کنند ترساده برایش را جدید نقش

 مشکل که است گروه از عضوی با برخورد چگونگی مورد در آن از بفد جمسه و اوک جمسه از مثا ی این

 :ستزندگی در تغییر او

 .شدی افسرده ای،گرفته ه اتیت شدی متوجه کهاین از بفد تو دانیممی ما ،رویارویا: گرتسهیل

 که طوری شد، بد خیمی حا م گذشته ساک. مریضم که است زیادی مدت. دارو ه اتیت دانستممی: رویا
 هاآن و رفتم کمینیک به. بیایم بیرون تختم از توانسططتمنمی حتی و کنم کار توانسططتمنمی

ند یت گفت فاقی چه که دهمنمی اهمیتی دیگر االن. دارو ه ات هد برایم ات تاد خوا  چون اف
 .میرومی زودی به دانممی

سهیل ست، بیماری یک ه اتیت: گرت شی اما جدی ساس از بخ ست خاطر به شما ناامیدی اح سردگی . اف
 .کنندمی ناامیدی احساس باغم اندافسرده که کسانی

ضیه این چینی هیچ و میرومی من: رویا ستار. داد نخواهد تغییر را ق  انجاو کارهایی باید گفت من به پر
 .ندادو گوش من اما دهم

  گفت؟ چینی چه پرستار: گرتسهیل
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 .کنمنمی را کار این اما کنم، استفاده کاندوو از همیشه و باشم خودو سالمتی مراقب باید: رویا

ضو  ترسناکی آدو شما دهی؟می انتقاک همسرت به را ه اتیت که است این منظورت: گروه از دیگری ع
 .میرندمی زیادی افراد طوریاین دهی؟نمی اهمیت اتدهکده اها ی و خانواده به هستی،

 .موافقم: گروه دیگر عضو

سهیل سدمی نظر به: گرت صوانی شما از زیادی تفداد ر ستید ع ست مهم. ه  کردن صحوت در رویا که ا
سش درباره سا شد راحت اح سی چه دیگران شنیدی وقتی! رویا. با سا  رفتارت مورد در اح
  داشتی؟ حسی چه دارند

 را کار همین هم خودشطططان کنممی فکر دارد، حسطططی چه بودن مرگ حاک در دانندنمی هاآن: رویا
  .کردندمی

  .نکند را کار این دیگر او خواهممی. کنمنمی دهد،می نجاوا رویا که را کاری هرگن من: گروه دیگر عضو

 داری؟ احساسی چه االن: گرتسهیل

شوار افراد برای غا واً ست د شان درباره گروه در که ا سات سا  او ین کنار در کنید سفی. بننند حرف اح

 .دهید سوم شاناحساس درباره صحوت به را هاآن رفتارشان، مورد درها پرسش

 دیگران چهآن به باید حاک عین در اما کنیم بیان را احسطططاسطططاتمان گروه در توانیممی ما: گرتسطططهیل
 و اسططت افتاده برایش که اتفاقاتی درمورد بیشططتر رویا دهید اجازه. بگذاریم احتراو اندگفته

 دهی؟ ادامه توانیمی ،رویا. بنند حرف کندمی رفتار صورت این به چرا کهاین

  نه؟ دیگران با اما کندمی من با را کار این خدا چرا دهم،نمی اهمیت نیچی به دیگر: رویا

 دهیم، تغییر را ه اتیت وجود واقفیت توانیمنمی ما کهاین با. رسطططیمی نظر به عصطططوانی: گرتسطططهیل
صی برای توانیممی سردگی از خال ست ممکن. کنیم کمک شما به اف  برای کمی کار این با ا

ست خو  حا ت وقتی تا کنیم کمکت بتوانیم شاید و شوی؛ دوارامی ه اتیت با زندگی  و ا
  .باشی داشته زندگیت برای ایبرنامه ای،زنده

 .بود زیاد هم قدرهمین. بننم حرف بیشتر خواهمنمی امروز: رویا

 کردن صططحوت برای بیشططتری فرصططت بفد جمسططات در. بود خو  امروز برای. رویا باشططه: گر تسططهیل
 .داشت خواهیم
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 :است آمده رویا با بفد جمسه میانی فاز از بخشی ادامه در

 کردی؟ کار چه مدت این ،رویا: گرتسهیل

 که گفتندمی من به هاآن. کردیم بحث خیمی هم با جمسططه از خارج گروه اعضططای از بفضططی و من: رویا
شتر اوخانواده و جامفه درباره ستند و کنم فکر بی ستفاده کاندوو از من که خوا  منیکه. کنم ا
 ه اتیت به موتال مردی اگر کنم فکر تا خواسطططت او. گذاشطططت اثر من روی که گفت چینی

ستفاده بدون شته رابطه دخترو با کاندوو از ا شد، دا سی چه با سا شت؟ خواهم اح  این دا
 داشططته را وحشططتناک بیماری این دخترو خواهمنمی من. کرد عصططوانی خیمی مرا موضططوع

 مریض کنممی فکر هم هنوز. باشططم مراقب بیشططتر باید کنممی کرف خاطر همین به. باشططد
 .بننم آسیب دیگران به خواهمنمی اما است ناعادالنه من شدن

 به ابتال وجود با توانیمی هم هنوز که ایکرده فکر این به آیا.  شنوو م که این را میشحاخو: گرتسهیل
 دهی؟ انجاو کارهایی ه اتیت

 من به منیکه اما دهم، انجاو توانمنمی کاری هیچ کنممی فکر اوقات گاهی .اسطططت سطططخت خیمی: رویا
 و خو  زندگی یک برای که بدهم یاد فرزندانم به و باشطططم خوبی پدر توانممی هنوز گفت
ست او. دارند نیاز چینهایی چه سا م شم، سا م زیادی مدت اگر حتی گوید،می در  این نوا

 .آیدبرمی دستم از کار

 باشی؟ داشته احساسی چه شد باعث هااین همه و: گرتسهیل

 او شططاید. کنم تشططکر پیشططنهادش خاطر به منیکه از دارو دوسططت و بهترو کمی کنممی احسططاس: رویا
 .کند کمکم هم باز بتواند

 .کنممی سفی :منیکه

 .باشند داشته نظری هم بقیه شاید. متشکرو کمکت خاطر به ،منیکه: گرتسهیل

 اجتماعی اننوای/  تنهایی برای یراهوردهای -4-5

 :دارد ربج افسردگی به اجتماعی اننوای نوع دومفموالً 

 ،3 از که باشطططد فرد اجتماعی محیج در بنرگی تغییرات نتیجه تواندمی اجتماعی اننوای اوک 

شکل حوزه شی دیگر م شته خاطر به(. زندگی تغییرات اختالفات، سوگ،) شودمی نا شید دا  با

ضومفموالً  نواان نوع این در سردگی، به ابتال از پیش گروه ع  و سخت اجتماعی بافت یک به اف

 .دارد تفمق ناپذیرانفطاف
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 دچار دیگر روابج یا دوسططتی حفظ و شططروع در فرد که اسططت آن ترطوالنی نوع اننوا دوو نوع 

شکالت ضفیت این بخواهد اگر. شودمی عمیقی م ست کردن پیدا دنواک و دهد تغییر را و  دو

 .است کنندهکمک بسیار  رواندرمانی بین فردی گروه اشد،ب

 برای و کنند تنهایی احساس کمتر تا است افراد به کمک اجتماعی، اننوای راهوردهای نوع دو هر هدف

 ایجاد به اننوا، ترطوالنی نوع مورد در حاک این با. بردارند گاو خود جامفه اعضطططای با پیوند برقراری

 تمرین را جدیدی کاربردی هایروش گروه اعضططای تا اسططت نیاز بیشططتری خیمی فردیبین هایمهارت

  .باشند حامی و راهنما فرآیند این در توانندمی گروه افراد سایر .کنند

 :از عوارتند تنهایی احساس به کمک برای شده استفاده راهوردهای

 ضو به سردگی بین رابطه کنید کمک گروه ع  چگونه کهاین ططططط دبفهم را اجتماعی اننوای و اف

  .کندمی تشدید را دیگری هاآن از یکی

 نماید؟ برقرار ارتواط بیشتری افراد با است مایل گروه عضو آیا که کنید توجه 

 همراهی مثل کارهایی با و کند پیدا را هایشعادت تغییر هایراه کنید کمک گروه عضطططو به 

  .دهد پایان خود اجتماعی اننوای به مذهوی اماکن و کار محل جامفه، به پیوستن دیگران،

 و هانقش-ایفای از بتوانند اعضطططا. نمایند حمایت را اعضطططا سطططایر تا کنید هدایت را گروه 

 .کنند استفاده دیگران با هایشانتفامل و هاففا یت بهوود و مرور برای شدهمطرح بازخوردهای

 را کاری هیچ انجاو یا رفتن بیرون حوصططمه اسططت ممکن افسططردگی موقع که دهید توضططیح 

 .داشت خواهید خو  حاک داشتن برای بیشتری شانا بروید بیرون اگر اما باشید نداشته

 گذشت؟ چطور شما هفته ا،سار: گرتسهیل

 .ماندو خانه در و نداشتم رفتن بیرون حوصمه همیشه، مثل: اسار

 داری؟ غم ساحسا آیا. رسدمی نظر به غمگین چشمانت گوییمی رااین وقتی: گرتسهیل

 دیگر کرد، فوت مادرو وقتی از و ی بیاید دیدنم به هفته طوک در کسططی دارو دوسططت بمه، خب: سططارا
 .زندنمی سر من به کسی

 .نکردی باز را در حتی تو اما آمدند دیدارت به اقوامت همه که گفتی پیش هفته سارا: فاطمه

 .بوینم را کسی خواهمنمی مُرد، مادرو وقتی از: سارا

 که باشند زندگیت در کسانی داری دوست شما ،سارا. کردیم صحوت مهم چین دو درمورد ما: گرهیلتس
 احسططاس افسططردگی آغاز زمان به نسططوت که گویدمی ما به تغییر این اسططت؛ خوبی عالمت
. شططد خواهد بهتر افسططردگیت کنی دیگران دیدن به شططروع اگر کنممی فکر. داری بهتری
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 خیمی خور این. باشططند شططما زندگی در خواهندمی هم دیگران تگف فاطمه که طورهمان
ست خوبی شرت بتوانی که کنیم فکر هاییراه به بیایید پا. ا . کنی شروع را دیگران با مفا

سهیل) دارید؟ نظری شما صمیم تحمیل به شروع گرت ست گنینه کاوش شامل که ت  کردهها
 (.(4 تکنیک) است

 بدهی؟ ایایده من به توانیمی شما(: گرتسهیل به خطا ) سارا

 پرسی؟نمی را گروه اعضای بقیه نظر چرا: گرتسهیل

 جااین دیگر مادرو کنم؟ شروع را بیشتری افراد با مالقات توانممی چطور که دارید نظری شما آیا: سارا
 .نوودو تنها موقع آن من. کردمی دعوت را دوستانش و دخترعمویم قوال او نیست،

 تو دارند دوست مردو سازی،نمی دردسر دیگران برای و کنینمی غیوت هستی، خوبی آدو شما: سوسن
 کنی؟ آش نی خواهدمی د ت. کنند دعوت شانخانه به را

 پرسی؟می چرا اما کنم،می آش نی من(: خنده با) سارا

سن شنوه شما شویه جوان دختران از گروهی: سو  برای و شوندمی جمع اجتماعات مرکن در هاچهار
 روی؟نمی جاآن چرا. پنندمی غذا یتیم هایبزه

 .دهندمی یاد هم بافندگی همدیگر به هاآن. آیدمی خوشش جاآن از و رودمی هم من دختردایی: فاطمه

 .کنم امتحانش بتوانم شاید: سارا

سهیل ست، کمک گروه از سارا. بود گروه برای خوبی خیمی  حظه این: گرت سخ گروه خوا  سارا و داد پا
 داری؟ حسی چه سارا. کند عمل هاآن پیشنهاد به خواهدمی

 .متشکرو کردید که کمکی برای شما همه از. بهترو(:  وخند با) سارا

 روش که زندمی پیوند افتاد اتفام گروه در که مثوتی تفامل به را سطططارا خُمق گرتسطططهیل مورد، این در

 خاصی فردیبین هایمهارت مورد در باشدالزو  است نممک. است ارتواط این دادن نشان برای موثری

 از بتوانید شططاید کار این برای. کنید بحث ب یوندد بافندگی گروه به تا کند کمک سططارا به تواندمی که

 .دهید ترتیب سارا به کمک برای نقش ایفای یک و کنید استفاده 5 تکنیک
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 انگرتسهیل: پیشنهادهایی برای  6فصل 

ی کمیهاشنهادیپ6-1

ها و اجرای برنامهگروه پیشنهادهایی برای راه اندازی

 های مفموک شروع شود.باید با خوشامدگویی هاجمسه

  در شروع هر جمسه )و در صورت  نوو در طوک جمسه(  باید به اعضای گروه یادآوری کنید که

شود. می ها حفظمانه خواهد ماند و حریم خصوصی آنگفتگوهایشان محر

  صند یبه چ ست یدمان و ترتیب  سهیلها توجه کنید. بهتر ا ضا، در یک  گرت سایر اع به همراه 

سطح قرار داشته باشند. 

ارتواط مناسبپیشنهادهایی برای 

  .همواره با  حنی دوستانه صحوت کنید

  صحوت شان  س سا شویق کنید آزادانه در مورد فکر یا اح ضای گروه را ت سخ، اع سواالت باز پا با 

ای مثاک: چه احسططاسططی دارید؟ از آخرین باری که همدیگر را دیدیم چه احسططاسططی کنند. بر

دارید؟ 

  پا از گوش کردن به صحوتهای اعضای گروه، درک خود از مشکالت آنها را خالصه کنید. به

ضای گروه متوجه کنید می های آنها گوش داده اید و سفیشوند که به حرفمی این ترتیب، اع

سارل آنها را درک  ضای گروه میم شید، اع ستی درک نکرده با شکل را به در توانند کنید. اگر م

های شما را اصالح کنند.اشتواه

 شانه سر، و گفتن آهانبا ن شان دهید که به -های غیرکالمی مانند نگاه کردن، تکان دادن  بمه، ن

دهید. می های فرد گوشصحوت

 مانی بین فردیروندرپیشنهادهایی برای کار با اعضای گروه در گروه 

  ست، آن را شکل دردناک ا سوت به م شان ن سات سا شویق کنید حتی وقتی اح ضای گروه را ت اع

بیان کنند. 

  شد، اما سخت با سیار  ست ب شوار ممکن ا سات د سا بیان آن مفموالً برای مثاک: بیان اح

شما در این گروه کننده کمک صحوت کنید.  ساتتان با ما  سا سفی کنید در مورد اح ست.  ا

یت دارید. امن

 کند را گردآوری کنید. این می اطالعاتی که به درک و شططناخت مشططکالت زندگی اعضططا کمک

کار را با پرسیدن سواالت زیر انجاو دهید: 

االت مستقیم ب رسید، برای مثاک: تس. 1
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 زندانتان صحوت کنید؟ مایل هستید در مورد فر 

  افراد مهم زندگی شما چه کسانی هستند؟ 

 در این هفته مالقات کردید؟  چه کسانی را 

 سواالت بازپاسخ ب رسید، برای مثاک:. 2

  در مورد افسردگی خود صحوت کنید، این حا ت از چه زمانی شروع شده است؟ 

  چرا در هفته گذشته غمگین بودید؟ 

 در باره احساساتشان) عصوانیت، ناراحتی، گناه، و شرو( صحوت کنند.  به  کنید افراد را تشویق

بگویید احساسات و عواطفشان طویفی است )برای مثاک: در این موقفیت عصوانیت شما ها آن

 شوند(. می طویفی است ، بیشتر مردو در چنین شرایطی عصوانی

   :میان افکار، احساسات، عالرم وآنزه در زندگیشان جریان دارد ارتواط برقرار کنید. برای مثاک 

 شما پا از ترک وطن، دچاربه نظر می سد  شده ایدو برای آن کاری  ر ساس ناامیدی  اح

ها سططوب شططده نتوانید بخوابید و احسططاس کنید باعث توانید انجاو دهید. این نگرانینمی

 شرمساری خانواده شده اید. 

 شان  اشاره های احساسات و مشکالتوقتی اعضای گروه مشکالتشان را بیان کردند، به شواهت

 کنید. برای مثاک: 

 شان دارند، ناراحت هستند.ر دو به خاطر مشکالتی که با خانوادهریتا و جسیکا ه 

 گیرند. مشاهده کنید و ب رسید چگونه اعضای گروه تحت تاثیر مشکالت یکدیگر قرار می 

 کید کنید چگونه اعضا تا کنون به حل مشکالت یکدیگر کمک کرده اند. أت 

 های گروهی نداشته ن به بحثمی به صحوت کردن و پیوستچنانزه بفضی از اعضای گروه تمای

ست در شما د یل آن را ندانید و راه حمی برای آن نیابید. الزو ا ست  شند، ممکن ا این  مورد  با

 در جمسه نظارت با ینی صحوت کنید. 

 های جدید روبرو شدن با مشکالت را تمرین کنند.  اعضا را تشویق کنید تا در گروه شیوه 

 اعضای گروه پیشنهادهای دیگر برای تفامل با 

 اوک شنونده باشید.هر توصیه ای،  تا حد ممکن از نصیحت کردن اجتنا  کنید و پیش از 

 هی داشته اند یا های شخصی، بوینید اعضای گروه در گذشته مشکل مشابپیش از بیان توصیه

 آن را چگونه حل کرده اند. خیر، و اگر بمه،

  اعضا بخواهید تا به آن پیشنهادها توجه کرده افراد را به دادن پیشنهاد تشویق کنید و از سایر

سی کنید آیا گنینه شت، برر شابهی در گروه وجوددا شکالت م ای و در باره آن نظر دهند. اگر م

 تواند برای سایر اعضای گروه نین کارساز باشد. می که برای یک نفر موثر بوده

 ممکن اسططت فکر کنند  ایده های خود را اززبان شططخص دیگری بیان کنید. در غیر اینصططورت
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 گویید باید انجاو دهند. برای مثاک: آنزه شما می

 برای بفضططی افراد، صططحوت کردن با همسططرشططان در مورد این که چه احسططاسططی دارند 

 کننده بوده است. کمک

 سهیل سرزنش یا انتقاد، به آنها گوش گرت ست که بدون  سی ا ست. ک ضای گروه نی ست اع ، دو

 کند. ت میداده و از نظراتشان حمای

  ممکن است اعضا برای صحوت و راهنمایی گرفتن در مورد مشکالتشان، خارج از جمسات گروه

شما مراجفه کنند. این شار به منجر کار به  سترس یا ف سخگویی به . شودمی زیادی شغمی ا پا

افراد خارج از جمسططات را محدود کنید . سططفی کنید در چارچو  جمسططات گروهی از اعضططا 

 . برای مثاک: حمایت کنید

 توانم خواهش کنم که در این هفته برایتان اتفام افتاده متاسططفم. میای از شططنیدن مسططا ه

 مطرح آینده ن که همه اعضططای گروه بتوانند از شططما حمایت کنند، آن را در جمسططهآبرای 

تواند در حل این مشطططکل کمک کنید. دراین مدت فکر کنید چه چینی یا چه کسطططی می

 کند؟ 

 ها را پیش های هر جمسه در مورد هر یک از اعضای گروه یادداشت بردارید. این یادداشتدر انت

هایی که برای هر یک از اعضططا کند اتفاماز جمسططه بفد مرور کنید این کار به شططما کمک می

 نسوت به نقش خود داشته باشید. واک کرده و اعتماد به نفا بیشتریافتد را دنمی

  شوند، گروه را به موضوع اصمی بازگردانید. برای مثاک: منحرف میزمانی که اعضا، از بحث 

 ابتدا در کمک کنیم،  بحث جا وی اسطططت، اما اجازه دهید برای این که بتوانیم به یکدیگر

 مورد چینهایی که به افسردگی اعضا مربوط است صحوت کنیم.

 های مشترک شچال -2-6

 خواهند صحوت کنند اعضایی که نمی -1-2-6

سات اوک گروهی  این شکل در جم سات اوک  رواندرمانی بین فردیم ست. اکثر افرادی که در جم رایش ا

شروع به حرف زدن میصحوت نمی شتری در گروه کرده و  ساس راحتی بی کنند. این کنند، به مرور اح

 اننوای اجتماعی دارند، متداوک است.  صوص در افرادی که مشکل تنهایی یا مسا ه به خ

صورتی  صحوت کنید. در  سه در این باره با او  صحوت نکرد، بفد از جم سوو و چهارو  سه  که فرد تا جم

سردگی نتوانند  شدت اف شاید به د یل  شند، یا  شکل خود خجا ت بک ست از بیان م ضی افراد ممکن ا بف

مشططکل خود را با دیگران به اشططتراک بگذارند. به فرد بگویید این احسططاسططات طویفی هسططتند و او را 

شوی سه آینده برنامهت صی، برای مطا ب جم صو شارکت کند. در دیدار خ رینی و پیش ق کنید در گروه م
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 : ایفای نقش(. 5از جمسه تمرین کنید )تکنیک 

ضو دیگری در مورد   ساکت گروه را وارد بحث کنید. وقتی ع ضای  صتی باشید تا اع شه به دنواک فر همی

ها را جویا شوید. از سواالت باز پاسخ کرده و نظر آنها را وارد بحث کند، آنمشکل مشابهی صحوت می

کنید و هرگن او را  “دعوت”اسططتفاده کنید تا با کممات بمه/خیر پاسططخ ندهند. فرد را به صططحوت کردن 

 های اوک مهم است. برای مثاک: وادار به این کار نکنید. توجه به این نکته در جمسه

 سهیل شما هم مونا: گرت شکل ، به گروه بگورید  شابه با م شکمی م دارید. او گفت برای  مرجانم
کمی درباره مشکمتان صحوت کنید؟ چه  بهتر شدن اوضاع هر کاری کرده است. دوست دارید

 توانید در این باره صحوت نکنید. می کارهایی را امتحان کرده اید؟ اگر دوست ندارید

 دهنداعضایی که به دیگران اجازه صحوت کردن نمی -2-2-6

سها ست در جم شکل ممکن ا شتری در ین م ساس راحتی بی ضا اح سایر اع های اوک اتفام بیافتد. وقتی 

 یابد . جمسات بفد داشته باشند، شانا افراد پرحرف گروه برای زیاد حرف زدن کاهش می

کند شاید الزو باشد حرف افراد پرحرف را قطع کنید. بخصوص زمانی که فرد بیش از اندازه صحوت می

ضا عالقهو مم ست اع ست بدهند، یا هنگامی که مرتب حرفکن ا ضوع از د هایش را تکرار شان را به مو

 کند. برای مثاک: می

 عالقه آن شنیدن به واقفا و است مهم کنیمی صحوت موردش در آنزه ،روحنگین: گرتسهیل -
 مورد در زدن حرف فرصت هم دیگران تا کنم قطع را شما صحوت ناچارو متاسفانه، اما. دارو

 بوینید و بشنوید را دیگران هایحرف باشید داشته دوست شاید. باشند داشته را شانمشکالت
 . دارید مشکالتشان برای پیشنهادی

 

 اهمیت فرصت صحوت کردن به دیگران صحوت کنید.  در ابتدای جمسه بفد، از

 اعضایی که افکار خودکشی دارند -3-2-6

 ار با افراد افسرده باید بسیار مراقب آن باشید. این مشکل بسیار جدی است، و در ک

کنند به هر در آغاز هر جمسططه زمانی که اعضططا در مورد خمق شططان در طوک هفته گذشططته صططحوت می

شاره ضا میا شی توجه کنید. اگر یکی از اع سواالت ای در مورد افکار خودک شته،  ساس بدی دا گوید اح

شیدقیق سید. در مورد افکار خودک ست  تری ب ر سردگی ا شی یکی از عالیم اف سواک کنید. افکار خودک

شی احتماک اقداو به آن را افنایش  سیدن در مورد خودک شود. این عقیده عمومی که پر سی  که باید برر

کند حمایتی که به دهد، باور غمطی اسطت. در حا ی که، سطواک کردن در مورد آن  به فرد کمک میمی
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 آن نیاز دارد را به دست آورد. 

 نکته

غیر قانونی  از گروه بخواهیم در این مورد قضاوت نکنند. به این مسا ه اشاره کنیم که خودکشی عممی

ها یادآوری کنیم که خودکشی یکی از عالیم افسردگی است و بیان به آن یا غیر اخالقی نیست.

 احساسات فرد در واقع نوعی در خواست کمک است.

  

 مثاک: 

بدی دسطططهیال ته خیمی  مدت در تختخوا  بودو و : هف ماو  فت. ت اشطططتم. هیچ چین خو  پیش نر
 توانستم چینی بخورو. نمی

سهیل ساس می، به نظر میسهیال: گرت شتید. اح ساس بدی دا سد این هفته اح ست ندارید ر کنید دو
 بیشتر از این زنده بمانید؟ 

 : بمه. )اگر تایید نکرد، نیازی نیست سواالت بیشتری ب رسید(. سهیال

: تاکنون فکر کرده اید به خودتان آسیب برسانید؟ ) اگر پاسخ بمه است، در مورد جنریات آن گرسهیلت
 ای برای آسیب زدن به خودتان دارید؟ ب رسید(. برنامه

 : بمه. من مقداری سم خریدو. سهیال

تید متشکرو. حاال ، از این که به ما اعتماد کردید و این اطالعات را با ما در میان گذاشسهیال: گرتسهیل
توانم راهی برای کمک به شما پیدا کنم. پا از جمسه برای پیدا کردن راهی برای کمک می

 به شما با هم مالقات خواهیم کرد. 

بالفاصططمه بفد از جمسططه آنها را مالقات کنید. به منظور بررسططی  در صططورت وجود افکار آسططیب به خود،

 پیروی کنید.  2 پیوست هایراهنمایی ای نندیک ازر آیندهبرنامه فرد برای پایان دادن به زندگی د

ضای گروه برنامه ضی از اع شما یا چنانزه بف ای برای پایان دادن به زندگی خود در آینده نندیک دارند، 

شاور عممیکنار او بمانید. فرد را تنها نگذارید. با  فرد دیگری باید تان تماس بگیرید و برای کمک به او م

 نی کنید.ریبرنامه

توانند کمک کنند تا فرد سططا م و ایمن بماند. همه ابنارهای احتما ی بیشططتر اوقات اعضططای خانواده می

سیب سترس او دور آ شره کش ها، داروها، چاقوها، یا هر ابنار محمی دیگری( باید از د سان )از جممه ح ر
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( ساعت 24) مدت شی ندارد، تماوای برای خودکبماند. فرد باید تا زمانی که مطمئن شوید دیگر برنامه

 شود. گرفته نظر زیر دقت به

سایر افراد  ستان، و  ستاران، دو شه برای پایان دادن به زندگی در آینده نندیک؛ پر صورت وجود نق در 

 ساعته را به 24مورد اعتماد و منابع اجتماعی را برای نظارت و حمایت از فرد بسیش کنید.  نوو نظارت 

 از روز از ساعتی چه در کسی چه مثاک، برای)ای واقفی و عممیمطمئن شوید برنامهتوضیح دهید.  آنها

 برای مراقوت از او دارند.  (کندمی مراقوت فرد

ضای گروه که افکار شی دارند را حتی اگر برنامه شما باید هر یک از اع ای برای پایان دادن به زندگی در خودک

 در این باره صحوت کنید.  ها تک تک آن ایت کنید. بانندیک نداشته باشند، بیشتر حمای آینده

 شکالت، به جای اراره سیاری  راه حل های با قوه برای م به تدریش در او امید ایجاد کنید. برای مثاک، ب

شابهی قرار شتند از افرادی که در موقفیت م ساس ناامیدی  یا آرزوی مرگ می دا کردند(، پا از )اح

 ود دارد، و به مرور زمان احساساتشان بهوود پیدا کرد.مدتی فهمیدند امید هنوز وج

  به فرد کمک کنید دالیمی برای زنده ماندن  پیدا کند. از او ب رسطططید چه کسطططی و چگونه در

 گذشته به او کمک کرده است. با هم راه حل هایی برای مشکل پیدا کنید. 

 کنندگان ا کل و مواد مصرف -4-2-6

ش شتر در مردان  شکل بی صرف ا کل و این م سه از م شویق کنید قول از جم ضای گروه را ت ست. اع ایع ا

ها بهتر درک کنند و ذهن آن طا ب مطرح شططده در گروه راتوانند ممواد خودداری کنند. با این کار می

شتری برای کمک به  شتر مواقع ا کل و موادآمادگی بی ضای گروه دارد. افرادی که بی صرف  سایر اع م

دهند. اعضططای تغییر نمی رواندرمانی بین فردین را به خاطر شططرکت در جمسططات کنند، رفتارشططامی

صرف صرف نکنند. اگر رفتار فرد در کننده م سه مواد یا ا کل م شویق کنید قول از جم ضاوت ت را بدون ق

گروه اخالک بوجود آورد یا نظرات او برای گروه مضططر باشططد، از اعضططا بخواهید در این مورد به  عممکرد

 ستقیم صحوت کرده و نارضایتی خود را از این موضوع ابراز کنند. طور م

 باورهای غمج جامفه در مورد گروه  -5-2-6

شایفه می ستی دارند. برای مثاک،  صور نادر شود که در گروه گاهی افراد جامفه از اتفاقات درون گروه ت

شویق می هارازنان، آن شان ت سران سی مخفیانهکنند، یا گروه آقایابه جدایی از هم سیا ستورکار  ای ن د

از اعضططا  اند.بهرهدارند و یا این که اعضططای گروه منایای خاصططی دارند که سططایر افراد جامفه از آن بی

افتد، بدون بخواهید هدف گروه را برای دیگران توضطططیح داده و در مورد اتفاقاتی که در جمسطططات می

 ها صحوت کنند.آن توضیح در مورد جنریات )مربوط به اعضای گروه(، با
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 گروه به فرزندان یا دوستان به همراه آوردن  -6-2-6

شوند، ممکن است  بخواهند بستگان وقتی اعضا متوجه تاثیرات مثوت درمان گروهی در زندگیشان می

شان را به گروه بیاورند. همزنین گاهی کودکانشان را به این د یل که کسی امکان مراقوت از یا دوستان

آورند. به همراه آوردن فرزندان یا دوسططتان ممکن اسططت موجب احسططاس می ندارد، همراه خودآنها را 

 به) دیگری فرد اعضا هیچ ر اعضا شود. برای همین، به جنناامنی و به خطر افتادن حریم خصوصی سای

 نواید در گروه شرکت کند.  (ساک دو زیر کودکان و نوزادان استثنای

سهیل شی از ح گرت شکالت نا سایر افرم ضا به بحث میضور  گذارد. این روش از اعالو اد در گروه را با اع

ست. ممنوعیت سانی که می ورود دیگران به گروه موثرترا سی را باخود در مقابل درخواست ک خواهند ک

به همراه بیاورند، با گروه  صططحوت کرده و به اعضططا فرصططت دهید نظر خود را در این مورد بیان کنند. 

 : برای مثاک

 خواهد اعضای خانواده خود را به گروه بیاورد. نظر شما چیست؟ : آنت میگرتسهیل

 من فکر خوبی است.  : به نظرمرجان

 : چرا دوست دارید چنین اتفاقی بیافتد؟ گرتسهیل

 دید که من تنها کسی نیستم که افسرده است. : اگر همسرو اینجا بود، میمرجان

 م. کنآنت: من هم همینطور فکر می

 : آیا کسی با حضور افراد دیگر در جمسات مخا فت دارد؟ گرتسهیل

 او اینجا باشند. دوست ندارو مقابل آنها صحوت کنم. خواهم خانواده: من نمیسمیرا

مفموک تان را به گروه بیاورید امری رایش و خواهید افراد مهم زندگی: این که بفضی از شما میگرتسهیل
ست. اما آوردن افرا شکالتی بوجود می د جدیدا شود و آورد. گروه خیمی بنرگ میبه گروه م

شت. همانطور که  صحوت کردن خواهید دا شما زمان کمتری برای  گفت،  سمیراهر یک از 
ضای گروه مطرح  شکالتتان را در مقابل افرادی غیر از اع ست ندارید م شما دو سیاری از  ب

ها را ای حل مشططکالتتان پیدا کرده و آنهای جدیدی برکنید. این جا قرار اسططت شططما راه
شان دهی کهبه گروه بگو چگونه می مرجانبیرون از گروه تمرین کنید.  سرت ن  توانی به هم
 .نیستی واقفا افسرده هستی و تنول

 This is an important discussion and it can continue for as long as the group:به نظر این سططططرر هرنشه ن طططط  

needs to talk about it. 
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 خواهند گروه را ترک کنندمی اعضایی که -7-2-6

امری عادی است. این اتفام احتماال در شروع جمسات  ،این که برخی اعضا بخواهند گروه را ترک کنند

صحوت در دهد، وقتی افراد میگروهی رخ می فهمند هیچ حمایت مادی وجود ندارد؛ یا از با هم بودن، 

صوص وقتی در یک محل زندگی می مورد زندگی و شان )بخ سات سا ستند( کنند یا به اح هم نندیک ه

کنند. اگر یکی از اعضا این موضوع را خارج از جمسه با شما در میان گذاشت، از او احساس راحتی نمی

سه آینده در صحوت کن بخواهید در جم شکمش  ضای گروهگروه در مورد م سایر اع هم  د. به او بگویید 

 به این مسا ه فکر کنند.  ممکن است

شان برای ترک گروه را بیان کنند. از آن جایی که آن ها پیش از این در گروه افراد را ترغیب کنید دالیم

ساس راحتی نمی شد وکردند، ممکن ااح شوار با شان د ضوع ن ست این کار برای خواهند با گفتن این مو

 ، موضوع را در گروه مطرح کنید.از فردن ناو بردن ر این صورت بدورا ناامید یا عصوانی کنند. د دیگران

سهیل ضاگرت صمیمش خواهد گروه را ترک کند. میمی :یکی از اع خواهم همه به او کمک کنیم تا از ت
 منصرف شود. کا دیگری این احساس را داشته است؟

صحوتسمیرا ساس اندوهم  شته وقتی در مورد اح ست گروه رکردو، د م میمی : هفته گذ ا ترک خوا
کنم. خیمی سخت بود. اما بفد از چند روز احساس بهتری پیدا کردو و امروز تصمیم گرفتم 

 برگردو. هرچند هنوز صحوت کردن در گروه برایم دشوار است. 

دانم که بودن در گروه دشططوار اسططت. : متشططکرو که این مورد را با ما در میان گذاشططتید. میگرتسططهیل
شتید  شحا م که امروز برگ صحوت کردید. گاهی حرف زدن از خو ستان با ما  سا و در باره اح

راه ها صحوت کنیم. اما کند و دوست نداریم راجع به آنمی مشکالت زندگی حاک ما را بدتر
صحوت در سردگی،  شکالت و پیدا کردن راهمتوقف کردن اف های جدیدی برای مقابمه باره م

که  خواهم بدانیدرک گروه گفتگو کنیم. میتوانیم در مورد تها است. خوشحا م که میبا آن
توانیم در بحث کردن در مورد مسططارمی از این دسططت مهم اسططت. اینجا جایی اسططت که می

  حرف بننیم. مورد همه احساساتمان
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 (IPTفردی )در درمان بین های مشکلهایی درباره حوزهمثال :7فصل 

 سوگ -1-7

اسطت. وی، دو سطاک پیش از  از دسطت دادهاش راعضطو خانوادهسطا ه، به تازگی دو  20، 1پاروال :1مورد 

ماه پیش از آن نین  11، همسرش را بر اثر بیماری سل و رواندرمانی بین فردیشرکت در جمسات گروه 

فرزند شیرخوارش را از دست داده بود. پاروال نتوانسته بود مرگ آنها را ب ذیرد و با فقدانشان کنار بیاید. 

توانست غذا بخورد کرد، در مراقوت از دو فرزند دیگرش دچار مشکل شده بود و نمیمی او هر روز گریه

کرد و مفتقد بود در آینده هرگن شاد نخواهد ارزشی میو به کارهای مننک رسیدگی کند. او احساس بی

ستن بود و روی آرامش را نخواهد دید. شوهرش حتی زمانی برای گری  به گفته پاروال، وی پا از مرگ 

شت و مرگ فرزندش او را بی سوگواری ندا سرش  حا و کرخت کرده بود.و  در آن هنگاو خانواده هم

گذراند. به طوریکه حتی زمانی که بیشتر امواک او را مطا وه کرده بودند و او روزهای بسیار سختی را می

ای آنها را روانه بهانه آمدند، تمایمی به دیدار و گفتگو با آنها نداشططت و فورا بهدوسططتانش به مالقات می

ترسطططید که او نین بمیرد و می چونکرد تا حد امکان از خانه خارج نشطططود کرد. پاروال سطططفی میمی

مشططکل پاروال را سططوگ تشططخیص داد. وی دوره  گرتسططهیلفرزندانش بدون پدر و مادر، بنرگ شططوند. 

بود که در  گرتسهیلوظیفه مفموک سوگ را پا از مرگ همسر و فرزندش پشت سر نگذاشته بود. این 

سوگ  شی از  فوت گذراندن مراحل  ضو مهم خانواده به پاروال کمک کند. این کار از طریق نا این دو ع

شد.  ست دادن هر یک از آنها انجاو  شدن از از جممه ترغیب او به بحث درباره جنریات ازد نحوه باخور 

چگونه هر کداو اری همسر و دختر شیرخوارش دوره بیمابطه او با همسرش، آشنایی آنها، ها، رمرگ آن

هایی باشططد که برایش بوده اسططت؟ به پاروال پیشططنهاد شططد به دنواک مفاشططرت با افراد و یا انجاو ففا یت

شی از عالقهآرامش ست بخ ستند و بویند آیا خواهد توان صیمندیبخش ه شخ اش را که پا از های 

 د. مرگ همسر از دست داده بود، دوباره باز یاب

سرش زندگی میبود سا ه  60زنی متاهل و  2جین :2مورد  سردگی رنش میکرد و که با هم برد. او از اف

ای او ین مرگ ناشی از اچرفت تا در جمسات گروهی شرکت کند. های او یه سرانجاو پذیپا از مقاومت

ساک  ساک  1990وی در  سته بود و تا  فرزند خود را  8از  فرزند 4او  2002در خانواده وی به وقوع پیو

که در شهر دیگری  -، پسر بنرگش2003کردند از دست داده بود. در ساک اش زندگی میکه در نندیکی

ناپدید شد و پا از مدتی به او خور رسید که دختر متاهمش هم که در فاصمه دوری از وی  -ساکن بود

اتفاقی افتاده و هیچ وقت هم چه  کرد، فوت کرده اسطططت. جین متوجه نشطططده بود که دقیقاًزندگی می

شگاهی فراهم کرده  شان را تا مقطع دان صیل فرزندان سرش، امکانات تح سرش را ندید. او و هم سد پ ج

آور خانواده و وا دین سطا مندشطان بودند. در مرحمه مقدماتی گروه، بودند و در آن زمان بیشطتر آنها نان

                                                           
1 Paula 
2 Jihane 
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کرد و التش بسیار کم و مختصر صحوت میجین بیشتر وقت خود را صرف گریستن کرده، درباره مشک

شارکتی در بحث صحوت میتقریوا هیچ م شت. به کندی  ضا ندا سایر اع سارمی های مرتوج با  کرد و از م

مانند مشططکالت خوا ، راه رفتن و غذا خوردن، از دسططت دادن حافظه، احسططاس فرسططودگی هیجانی، 

برد. داند از چه رنش میر اسططت و ی نمیگفت که بیمامی ترس، اندوه و عصططوانیت شططکایت داشططت. او

 مشکل جین را سوگ تشخیص داد.  گرتسهیل

در مرحمه میانی جمسططات، جین شططروع به صططحوت درباره تجاربش کرد و با تشططویق، اطمینان خاطر و 

ضیح داد که چگونه ساک  "زاموی"ها مانند یک پشتیوانی گروه توانست داستان خود را روایت کند و تو

ستن بوده و به اندازهدهزندگی کر سرش را آزار می، مداو در مننک در حاک گری قادر وی داده که ای هم

های اش نووده. همزنین توضطططیح داد که به د یل ترکیب رنگبه کار کردن بر روی زمین کشطططاورزی

شکل فراوانی روبه صیربافی با م ست با یکدیگر، در کار ح سینادر شده و در مجموع زندگی برایش ب ار رو 

ها و دو فرزند جین که در قید حیات بودند نین از دیدار سخت و غیر قابل تحمل بوده است. از طرفی نوه

 دانستند. فرسا میزدند چرا که مفاشرت با او را سخت و طاقتبا او سر باز می

سات، نگرش و رفتار جین همنمان با بحث درباره فرزندانش، مرو شروع جم شت چند هفته از  ر پا از گذ

روابطش با آنها و ذکر جنریات مرگ هر کداو، شروع به تغییر کرد. او به تدریش مرگ فرزندانش و تغییراتی 

زد و تر شطططد،  وخند میکم رفتارش دوسطططتانهاش رخ داده بود را پذیرفت. کمکه به دنواک آن در زندگی

اش در گروه و شططنیدن هگذاری تجربکرد. وی پا از به اشططتراکهای گروه شططرکت میففاالنه در بحث

ست داده و در نهایت پا از پایان  ست که عنینانش را از د سی نی شد تنها ک تجار  زنان دیگر، متوجه 

بار بدون های حصیربافی خود را )اینجمسات، عالرم افسردگی در جین بسیار کاهش یافته بود. او ففا یت

ین در روند تفیین اهدافش و گوش سطط ردن به های اشططتواه( دوباره از سططر گرفت و عالوه بر اترکیب رنگ

تواند نقش یک تر در گروه، دریافت که اگرچه او فرزندانش را از دسطططت داده اما هنوز هم میزنان جوان

داشته باشد و تجار  سودمندش را در اختیار آنها قرار دهد. همزنین  بنرگتر را در زندگی دختران جوان

آن و در سططططح جامفه نقش یک آموزگار خردمند را ایفا از خارج  تصطططمیم گرفت که در گروه و حتی در

 رسید.کند و از نقش جدیدی که انتخا  کرده بود بسیار خوشحاک و راضی به نظر می

(، را از دست داده بود. او به امید دریافت مسنی که پسرش )تنها یاور و کمکش، مرد 1سیمون: 3مورد 

سیمون سته بود.  سردگی کمک مادی به گروه پیو صمی اف شاره کرد که عامل ا اش، غم فقدان فرزند و ا

های پسرش همزنان در شهر دیگری بودند های او است. وسایل و داراییهمزنین از دست دادن کمک

بدتر میو او پو ی برای جمع حا ش را  تب  به مرا نداشطططت و این موضطططوع  ها  هدف وی آوری آن کرد. 

سایل فرزندش، کنار آمدن ضای  بازگرداندن و شت به زندگی عادی بود. اع با فقدان وی و در نهایت بازگ

سیمه شهر رفته و و شنهاد کردند به  سایل گروه به او پی شد تا بتواند هنینه حمل و نقل باقی و ای را بفرو
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شنهاد را پذیرفت و به آن عمل کرد. او هنگامی که برای گروه تفریف  سیمون این پی سرش را ب ردازد.  پ

سایل فرزندش را جمعکرد که چگومی سته با موفقیت و آوری کند و این گروه چقدر برایش مفید نه توان

ریخت. در پایان، عالرم افسططردگی در وی از بین رفته بود، نسططوت به خودش بوده، اشططک شططوم می

 رسید توانسته به خوبی با تغییرات جدید در زندگیش سازگار شود.احساس خوبی داشت و به نظر می

 الفاخت -2-7 

جمسططات بیمار شططروع ماه پیش از  9فرزند بود. او از حدود  4سططا ه متاهمی با  32زن  1کاروک :1مورد 

سر و خانه و زندگی بود شده شته قادر به مراقوت از فرزندان، هم اش نوود. او به راحتی و دیگر مانند گذ

رختخوا  برخیند. در طی  توانست ازکرد که نمیای احساس بیماری میشد و اغمب به اندازهخسته می

سرش او را به خاطر  شغوک بحث و جدک بودند. هم شتر اوقات م سرش بی شته کاروک و هم چند ماه گذ

رسططید اصططال کرد و به نظر میش سططرزنش میآیداتمین نوودن خانه، آماده نوودن شططاو و تغییرات رفت

ر گذشته خوشحاک بودند، ها دمتوجه وضفیت روحی کاروک نیست و تصمیم داشت او را ترک کند. آن

کردند. کاروک در برابر این مشطططاجره داشطططتند و به حرف یکدیگر گوش نمیاختالف و اما حاال مرتب 

خوابید، تقریوا همیشه عصوانی خورد و نمیکرد، چینی نمیشرایج تسمیم شده بود. او هر روز گریه می

ا کرده است. مشکالت کاروک ناشی از کرد همسر و فرزندانش را به حاک خودشان رهبود و احساس می

به کاروک   گرتسهیلشد. اش به نحو مطمو  میافسردگی بود که مانع از انجاو وظایف مادری و زناشویی

ش و تأثیر آن بر آیداچگونه مسطططا ه را با همسطططرش مطرح کند تا درک درسطططتی از بیمکه کمک کرد 

شد و همزنین به او اطالففا یت شته با سردگیهای روزمره دا اقداو کرده اش ع دهد که برای درمان اف

 است. در نهایت بیماری افسردگی کاروک به مینان قابل توجهی بهوود یافت. 

را مردانی تشططکیل  رواندرمانی بین فردیدر یک روسططتا، تفداد قابل توجهی از اعضططای گروه : 2مورد 

صرف میمی شروبات ا کمی زیادی م شکالت  کردند. آنها برایدادند که م مدتی طوالنی فقج در مورد م

صحوت می شکالت  پو ی، بیکاری،کردند: بیمادی  شهریه مدارس. اما هیچ  ین مواد غذاییحمیدهم و 

کردند. تا این که در جمسه ششم اوضاع تغییر کرد. یکی ای به مشکالت موجود در روابطشان نمیاشاره

اش حرف زد و موضططوع بر خمق و خو و روحیهاز اعضططا در مورد مشططکالت خانوادگی خود و تاثیر آن 

رسطططید سطططاک پیش ازدواج کرده بود اما به نظرش می 5اختالف با همسطططرش را مطرح کرد. او حدود 

همسرش او را دوست ندارد، و این موضوع وی را به شدت آزرده بود. پا از طرح موضوع، سایر اعضای 

شططنهاداتی را در این رابطه اراره کردند. برخی اذعان گروه بالفاصططمه فرد را مورد حمایت قرار دادند و پی

شابهی را تجربه کرده شکالت م شته م صیه کردند که برای کردند که آنها نین در گذ اند و برخی دیگر تو

 با یکی از بنرگان روستا مشورت کرده و راهنمایی بگیرد.  شحل مشکم
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ه، فورا نند بنرگ روسططتا رفته و با او هفته بفد مرد با  وخند وارد گروه شططد. او پا از جمسططه گذشططت

رسططید که مشططورت کرده بود. او به جنریات بیشططتری درباره این موضططوع اشططاره نکرد، اما به نظر می

 بهوود یافته بود. ها مفید واقع شده بودند. در پایان، افسردگی وی تقریواًراهنمایی

تغییرات زندگی -3-7

اش به روستای دیگری فرزند بود. او ساک گذشته به همراه خانواده 3سا ه و مادر  40زنی  1رزا: 1مورد 

در ابتدا از این که همسرش او نقل مکان کرده و با این جابجایی بیماری افسردگی او نین آغاز شده بود. 

ز ماه قول ا 7از حدود  ویشططغل پردرآمدتری پیدا کرده بود خوشططحاک بود. احسططاس عدو خوشططحا ی 

سات آغ ستن به جم شده بود. پیو ستان قدیمیاز  ست داده بود و با او دو اش را به د یل نقل مکان از د

ساس راحتی و نندیکی نمی شنایان جدیدش نین اح سابقش، تقریوا آ کرد. وی در زمان اقامت در مننک 

دید، و ی از زمان جابجایی تنها یکوار توانسطططته بود آنها را مالقات هر روز مادر و دو خواهر خود را می

سابقش( در مننک میک شغل  سوت به  شوهرش زمان کمتری را )ن گذراند، زیرا مجوور ند. عالوه بر این 

شود، اغمب غمگین بود ساعات بیشتری را کار کند. رزا متوجه شد که نسوت به قول بیشتر عصوانی می

به رزا  گرهیلتسخواست به مننک سابقش بازگردد. تواند بخوابد. او میها نمیو بدون انرژی است و شب

اش رخ داده )نقل مکان( را ای که در زندگیکمک کرد تا ارتواط میان بیماری افسططردگی و تغییر عمده

درک کند، شطططرایج جدید را ب ذیرد و سطططفی کند راهی برای برقراری و حفظ ارتواط با خانواده و پیدا 

 رمان شد. کردن دوستان جدید بیابد. در نهایت در پایان جمسات، افسردگی رزا د

شت، اما حدود 2ایاس: 2مورد  شغل آزاد دا سا ی بود که  شده و  10، مرد میان ست  شک ساک پیش ور

اندازی کند. اما دوباره شطططکسطططت خورده بود. در نتیجه احسطططاس تالش کرده بود کارش را دوباره راه

شده بیهودگی و ناکامی می سرده  سردگیبود کرد و اف سته بود.  به گروه و به امید مقابمه با اف در او پیو

ضای گروه سایر اع ساکت و آراو بود اما هنگامی که  شکالت ،مرحمه مقدماتی، اغمب  شتراک  شانم را به ا

شتند، با دقت و توجه فراوان گوش میمی سردگیگذا شکالت داد. ایاس، اف شی از م ضوح نا اش را به و

شغمش می ست که زندگی وی را مختل کرمرتوج با عدو موفقیت در  شده بود که دیگر دان ده و باعث 

نقشطی در روسطتا نداشطته باشطد. با گذشطت زمان عالرم افسطردگی ایاس بهوود یافت. اگر چه هنوز هم 

کرد اما با فهمیدن این موضططوع که برخی دیگر از اعضططای گروه روزهای خو  و بد را با هم تجربه می

ری پیدا کرد. عالوه بر این متوجه شد که تر از او دارند، به تدریش احساس بهتمشکالتی به مراتب جدی

های پیش روی خود در گروه کند. ایاس هنگامی که در مورد گنینهدر روسطططتا او را ناامیدتر می زندگی

صمیم گرفت تا با برخی از همکاران قدیمیبحث می شکل خود را در میان کرد، ت اش تماس گرفته و م

گذاری جدید او حمایت کردند. بنابراین وی شرکتی را در بگذارد. پا از آن همکاران سابقش از سرمایه
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یکی از شهرهای مجاور تاسیا کرد و در حا ی که جمسات گروه هنوز ادامه داشت، کار خود را در آنجا 

شططروع کرد و در ادامه پا از گذشططت حدود نیمی از جمسططات به گروه اطالع داد که کارش به خوبی 

ضپیش می ضور رود و دیگر وقتی برای ح سات ح سات گروه ندارد. اگرچه ایاس تا انتهای جم ور در جم

 کرد، عالرم افسردگی در او تقریوا بهوود یافته بود.مینداشت، اما هنگامی که گروه را ترک 

 احساس تنهایی/ اننوای اجتماعی  -4-7

ست داده بود ای سا ه 68زن  1کایال :1مورد  ساک پیش از د سه  آن دچار  و پا ازبود که خواهرش را 

گفت هنوز بسطیار می اوحل این مشطکل به گروه پیوسطته بود.  و برای احسطاس تنهایی شطدیدی شطده

سردگی کایال بیش از آن که مربوط  ضوح بیانگر این بود که اف ضوع به و ست. این مو د تنگ خواهرش ا

ست. عالوه بر این رویداده شی از نوود ارتواطات اجتماعی ا شد، نا ای دوره کودکی به فقدان خواهرش با

شت سیار مهمی دا سا گی. ندکایال نین نقش ب سانحه رانندگی یکی از پاهای خود را از  او در دو در یک 

ست داد ستان گذراند ساک را در 4ه و د شت به مننک،سرانجاو  ه بود وبیمار دیگر قادر به  پا از بازگ

شرکت در کالس ضور و  ست او خواهرش ادامه ح سه نوود. تنها دو سم و های مدر بود که در تماو مرا

هنگاو او با خواهرش بیرون برود.  فقجکرد. کایال دوسططت داشططت اش میهای خانوادگی همراهیبرنامه

به  مین مقدار برای برطرف کردن نیازشو ه "دادفقج گوش می"صطططحوت کردن خواهرش با دیگران، 

 که کرد، زیرا احسطططاس میهی نووداهیچ وقت ازدواج نکرده و در رابطهاو ارتواط اجتماعی کافی بود. 

 شوند. ترسند یا مننجر میدیگران از نقص عضو او می

 رواندرمانی بین فردیکایال چون از حضور و صحوت کردن در جمع واهمه داشت، از شرکت در جمسات 

ساس راحتی نمی صاک و ناامیدی میگروهی نین اح ستی ساس تنهایی، ا کرد کرد. از طرفی به قدری اح

ص سه توجیهی او یه که ت شانا خود را امتحان کند. در جم سهیلمیم گرفت  به او اطمینان داد تا  گرت

 زمانی که احساس آمادگی نکند به هیچ وجه مجوور به صحوت کردن نخواهد بود.

ساکت بود.  سیار  سات، کایال ب سهیلدر او ین جم صحوت و توادک نظر در  گرت در عین حاک که او را برای 

ش ستقواک میار نمیگروه تحت ف سیار ا شارکت وی ب شت، از م سات، گذا شروع به کرد. در یکی از جم ضا  اع

ت دیگران را در مورد نحوه شطططان دامن زده بود و نظراهایی کردند که به افسطططردگیبحث در مورد موقفیت

ند کایال از . هر چگردیدندمند و از حمایت گروه بهره ها جویا شطططدندو مواجهه موثر با آن موقفیتبرخورد 

اما به حضور در جمسات ادامه داد. با این حاک نمره افسردگی او ظر درباره این موضوع خودداری کرد اظهار ن

کاهش نیافت. پا از گذشت حدود نیمی از جمسات، اعضا از او خواستند در فواصل جمسات گروهی، اوقاتی 

آورد که کاری برای انجاو کرد و بهانه میمی را با آنها سططط ری کند. در آغاز کایال از قووک دعوت خودداری

سهیلدادن دارد.  ضوع حقیقت ندارد و ی ترجیح میمی گرت ست که این مو شد. او دان داد او را به چا ش نک
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 نگران بود که کایال هیچ پیشرفتی در برقراری و ایجاد روابج اجتماعی نداشته باشد.

اعضا در خصوص نحوه آمادگی برای مراسم و تمرینات در پیش بود و  یمهم هفته بفد از آن، تفطیالت

صحوت می سیدند آوارخوانی  ضا از کایال پر ست به آنها ب یوندد. او که کردند. طوق مفموک اع آیا مایل ا

برده است و در شده و بسیار از آن  ذت میگفت همیشه همراه خواهرش در این گونه مراسم حاضر می

سیار حمایت کردند و به او اطمینان نهایت پذیرفت که به آنها ب یون صمیم کایال ب ضای گروه از ت دد. اع

خاطر دادند که تا پایان تمرینات در کنار او خواهند ماند. در جمسططه بفدی، نمره افسططردگی کایال بهوود 

دانسططت. سططرانجاو در پایان دوره درمان یافته بود. وی د یل آن را شططرکت در تمرینات آوازخوانی می

تواطات اجتماعی کایال همزنان محدود به اعضطططایی از گروه بود که در تمرین آوازخوانی در گروهی، ار

صمی  ساس تنهایی کایال که عامل ا کنارش بودند، اما همین مینان ارتواطات محدود نین برای کاهش اح

 رسید.اش بود، سودمند به نظر میافسردگی

امنیتی از کشططورش گریخته بود. همسططر و دو سططا ه بود که به د یل مسططارل  48مردی  1عمی :2مورد 

ساک پیش و در جریان ناآرامی سه  سرش،  شده بودند. در آن روز برای کمک به پ شته  شورش ک های ک

سفر کاری بود. در حا ی که عمی  ساخته نوود و هنگاو انفجار بمب، او در  ست عمی  آنها هیچ کاری از د

اش ارتواط تنگاتنگی با داشططت که بیماری افسططردگیاش بود، اطمینان بسططیار داغدار اعضططای خانواده

احساس تنهایی شدید وی دارد، چرا که در کشور جدید بسیار تنها بود و فرد مورد اعتمادی  که بتواند 

کرد. شططناخت. در کشططورش دوسططتان کمی داشططت که هر از گاهی با آنها دیدار میاو را درک کند نمی

طنانش که در کشور ففمی ساکن بودند، اعتماد نداشت. عمی در حا ی عالوه بر این، او به بسیاری از همو

ماه اخیر، بیکار بوده  8که در کشورش جایگاه شغمی و مسئو یت مهمی داشت، پا از مهاجرت در طی 

ست.  ضا ارتواط چندانی برقرار نمیاو ا سایر اع ستن به گروه، با  صور میدر ابتدای پیو کرد که کرد و ت

سارل شکالتش با م صیف کرده و  م سیاری دارد. او زندگی ففمی خود را تنها و مغموو تو دیگران تفاوت ب

شنهادهایی در کرد که با هیچ همعنوان می ضای گروه پی سات، اع ست. در ابتدای جم وطنی در تماس نی

صوانیت باره این که عمی چگونه می شود مطرح کردند. با این وجود عمی با ع تواند با افراد جدیدی آشنا 

ای نخواهد داشططت. چرا که مطمئن بود در کشططور جدید هرگن به گروه گوشططند کرد که این کار فایده

اعضطططا از کمک به عمی از اش پیدا کند. بنابراین برخی تواند دوسطططتانی به خوبی دوسطططتان قدیمینمی

رون برود. منصرف شده، اما برخی دیگر پافشاری کرده و از وی دعوت کردند که در طوک هفته با آنها بی

ورزید. کرد و ی از پذیرفتن دعوت نین امتناع میعمی از آنها به خاطر این که به یادش بودند تشطططکر می

احترامی کرده باشد. وی خواست به آنها بیدر اواسج جمسات، دعوتشان را پذیرفت زیرا نمیاو سرانجاو 

شان در کافی سه بفدی گروه عنوان کرد که پا از قرار مالقات شده و هر چند  در جم شاپ، کمی بهتر 

کیفیت قهوه تفریفی نداشططته، اما حداقل آن روز را تنها نووده اسططت. او همزنین اعالو کرد که دوسطت 

                                                           
1 Ali 
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هایش را دید و در طی در قرار مالقات بفدی، یکی از همسطططایه. دارد این هفته نین با آنها بیرون برود

درباره محل زندگی خود به ار و اطالعات بسطططیاری ت کرد و اخوهمان هفته چند بار دیگر با او مالقا

حا ش بسیار بهتر شده است. او این بهوودی که  عنوان کردگروه  در جمسهدست آورد. پا از آن عمی 

اش شده بود. ساز ارتواط وی با همسایهدانست که زمینهرا ناشی از قرارهای مشترک با اعضای گروه می

در این مدت تفدادی او گی عمی به مینان قابل توجهی بهوود یافت. طی چند هفته بفد، افسرددر نهایت 

سایت های اجتماعی ففا یت خود را از سر گرفت. همزنین و وطنانش را مالقات کرد و در شوکهاز هم

 اندازی کرد.ها و پیشگیری از فروپاشی آنها راهجنوش صمح را برای تقویت بنیان خانواده
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برای افسـردگی  (IPTروهی )درمـان بیـن فردی گـ

 هاپیـوسـت
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: ارزیابی افکار خودکشی 2پیوست 

سهیل شکالت هیجانی مختمفی که افراد تجربه میما اخ :گرت صحوت کردیم. گاهی یراً در مورد م کنند، 
اوقات که افراد از زندگی خود بسططیار غمگین و ناامید هسططتند، به مرگ یا حتی خودکشططی 

کنند. این افکار غیرمفموک نیسططتند و شططما نواید از داشططتن چنین افکاری خجا ت فکر می
سواالتی که در ادامه شید.  شکمی مطرح می بک شما م ستند. از نظر  کنم درباره این افکار ه

 توانیم مصاحوه را ادامه دهیم؟ نیست ؟ آیا می

آیا در یک ماه گذشته، بطور . 1
جدی به پایان دادن به زندگی 

-خود فکر کرده یا برای آن برنامه

اید؟رینی کرده

خیربمی 

های خود را یا برنامهفراد بخواهید که افکار ااست از  "بلی"اگر پاسخ 

توصیف کنند.

 جزئیات را در این قسمت بنویسید:

توانید به ارزیابی داد، از وی برای پاسخگویی تشکر کنید و سپس می "خیر"پاسخ  1اگر فرد به سوال 

 خاتمه دهید.

را مطرح کنید. 2بود، سوال  "بلی"اگر پاسخ فرد به این سوال 

 برای پایان دادن به زندگی. 2
اید؟خود چه اقداماتی انجاو داده

لطفا جزئیات را در این قسمت بنویسید:

آیا قصد دارید طی دو هفته . 3
 آینده به زندگی خود پایان دهید؟

دانمنمی خیر  بمی 

بود از وی بخواهید تا برنامه خود را  "دانمنمی"یا  "بلی"اگر پاسخ فرد 

برای شما شرح دهد؟ 

 مت بنویسید:جزئیات را در این قس

ریزی ای نزدیک برنامهبود، او برای پایان دادن به زندگی خود در آینده "بلی"، 3اگر جواب فرد به سوال 

)سوپروایزر( خود تماس بگیرید. در حین انجام این کار در کنار فرد  مشاور علمیکرده و شما باید فورا با 

 ید( )در صورت  نوو به متن راهنمای زیر مراجفه کنبمانید 

ای نزدیک قصد پایان دادن به زندگی خود را دارد، به او بگویید که اگر مطمئن نیستید که فرد در آینده

از وی بپرسدبگیرید تا او سواالت بعدی را  خود تماس مشاور علمیمایلید با 
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:ای نزدیک قصد پایان دادن به زندگی خود را دارندمواجهه با افرادی که در آینده راهنمای

سهیل ستم. همانطور که گرت شما ه شرح دادید، من نگران امنیت  شما برای من  : با توجه به آنزه که 
صد پایان  ست و ق شما در مفرض خطر ا ساس کنم که زندگی  شاره کردو، اگر اح قوال هم ا

شاور عممیدادن به آن را دارید، باید با  ضوع بسیار حارن اهمیت  م خود تماس بگیرو. این مو
برای حل مشکالت، به شما اراره کنیم.   ما بتوانیم در او ین فرصت بهترین کمک رااست که 

 شما مشکمی نیست؟ من قصد دارو این کار را انجاو دهم. از نظر

 راهنمای ارزیابی افکار خودکشی

سواالت را مستقیم و صریح مطرح کنید: 

سواالت را همانطور که در ارزیابی نوشته شده، ب رسید

مفانی دیگری  هنگاو سواک پرسیدن درباره خودکشی، از به کار بردن کممات غیر مستقیم که ممکن است به

 برداشت شوند، اجتنا  کنید. 

کند که احساس کند به د یل داشتن افکار یا برنامه خودکشی یا سابقه اقداو سواالت مستقیم به فرد کمک می

 مورد قضاوت قرار نگرفته است. 

آنها توانید به برخی از افراد ممکن است از صحوت کردن درباره خودکشی احساس راحتی نکنند، اما شما می

 روشنی از مینان امنیت آنها برای شما بسیار دارای اهمیت است. یادآور شوید که داشتن درک

 اگر فرد قوال به خودکشی فکر نکرده باشد، سواک پرسیدن در مورد آن، فکر خودکشی را به ذهن وی ا قا

کند.نمی

ریزی کرده ای نزدیک برنامهندهنحوه واکنش در مواجهه با فردی که برای پایان دادن به زندگی خود در آی

 است:

 خود تماس بگیرید مشاور عممیهمیشه با

گر ایجاد کنید محیطی امن و حمایت

در صورت امکان دسترسی به ابنارهای خودکشی و خودآسیوی را محدود کنید

فرد را تنها نگذارید

ته باشندشرایطی را ایجاد کنید که همیشه مراقوان یا پرسنل در کنار فرد حضور داش

.در صورت امکان، اتام انتظار مجنا و آرامی را فراهم کنید

همواره وضفیت روانی و پریشانی عاطفی و هیجانی فرد را تحت نظر داشته باشید
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شناختی یا مصرف مواد: نواقص احتمالی ناشی از اختالالت شدید روانی، عصب3پیوست 

سهیل شاهدات و ارزیابی گرت ساس م سمت از شما از رفتار فرد تکمیل می: موارد زیر بر ا گردد. در این ق

مشططخص کنید و در صططورت  نوو  "خیر"یا  "بمی"ارزیابی خود را با گنینه  .فرد هیچ سططوا ی ن رسططید

 جنریات را ذکر کنید

جزئیاترفتار

 شود؟ . آیا فرد متوجه منظور شما می1

ها دستورا فملتوانند کممات ابتدایی، سواالت و )به عنوان مثاک آیا می

 (را دنواک کند؟

 بمی/خیر

اگر خیر، جزئیات را ذکر کنید:

 افتد درک درستی دارد؟. آیا فرد از آنزه که در ارزیابی اتفام می2

داند شما چه می آورد؟ آیا)به عنوان مثاک آیا مکا مات اخیر را به یاد می

و سواک کسی هستید و با او چکار دارید؟ آیا متوجه هست که چرا از ا

 پرسید؟می

) طفا پیش از پاسخ به سواالت فوم، توجه داشته باشید که آیا فرد دچار 

سردرگمی شده و یا تحت تاثیر ا کل، دارو و مواد مخدر درک درستی از آنزه 

ندارد و با توجه به این موضوع پاسخ را عالمت بننید.( ،افتدکه اتفام می

 بمی/خیر

:اگر خیر، جزئیات را ذکر کنید

 های فرد عجیب و یا غیر مفموک است؟ . آیا پاسخ3

)به عنوان مثاک استفاده از کممات ساختگی، خیره شدن طوالنی مدت 

های عجیب و غیر واقفی(به فضا، خودگویی، روایت داستان

 بمی/خیر

اگر خیر، جزئیات را ذکر کنید:

واط وی با شود که ارتهای فرد چنین استنواط می. آیا از رفتار و پاسخ4

واقفیت قطع شده است و وی درک درستی نسوت به آنزه که در جمسه 

 گذرد، ندارد؟ارزیابی می

های غیر مفقوک ها، عقاید راسخ یا سوء ظن)به عنوان مثاک، هذیان

-)عجیب( که در بافت فرهنگی و بومی محل زندگی فرد نین غیر واقع

و عقیده راسخ به این که  شود، پارانویا، از جممه باورگرایانه محسو  می

اشخاصی در پی آسیب رساندن به وی هستند(

 بمی/خیر

اگر خیر، جزئیات را ذکر کنید:

 "بلی" 4و  3، و یا به سواالت "خیر" 2توجه داشته باشید که اگر پاسخ شما به سواالت ا یا 

ت کنید. خود مشور مشاور علمیرا پیشنهاد نکنید و با  رواندرمانی بین فردیاست، گروه 
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 ه به جلسه: پروتکل جلس4پیوست 

 جلسه اول – مرحله مقدماتی گروه

دقیقه( 30. اعضای گروه را معرفی کرده و در مورد افسردگی صحبت کنید )1 تکلیف

شوید.گاو اوک: شما و اعضای گروه خود را مفرفی کرده و با یکدیگر آشنا 

 گاو دوو: اصل رازداری را به گروه متذکر شوید.

 او سوو: در مورد افسردگی بصورت کمی صحوت کنید. گ

 گاو چهارو: امیدواری دهید.

که اعضا با آن مواجه  رواندرمانی بین فردیآفرین در درمان های مشکل. در مورد افسردگی و حوزه2 تکلیف

 دقیقه( 45هستند، صحبت کنید )

صحوت کنید. رواندرمانی بین فردیمشکل در های گاو اوک: بطور اجما ی درباره ارتواط بین افسردگی و حوزه

 گاو دوو: مشکالت و اهداف هر یک از اعضا را بررسی کنید.

گاو سوو: از اعضای گروه درخواست کنید تا در مورد زندگی خود صحوت کنند.

 دقیقه( 15. در مورد نحوه عملکرد گروه صحبت کنید )3 تکلیف

را شرح دهید )مدت، طوک و ساختار جمسات(. فردی رواندرمانی بینگاو اوک: نحوه عممکرد گروه 

گاو دوو: قوانین گروه را یادآور شوید 

 گاو سوو: جمسه را پایان دهید.

 7تا  2جلسات  -مرحله میانی گروه   تکالیف

دقیقه( 20-15) . هر جلسه را با بررسی وضعیت افسردگی اعضا آغاز کنید1 تکلیف

گاو اوک: جمسه را آغاز کنید. 

گاو دوو: عالرم افسردگی را بررسی کنید.

دقیقه( 15-10. ارتباط بین افسردگی و رویدادهای هفته گذشته را بیابید )2 تکلیف

 گاو اوک: درباره رویدادهای هفته گذشته صحوت کنید.

گاو دوو: این رویدادها را به حیطه مشکل اعضای گروه مرتوج کنید.

 45) استفاده کنید رواندرمانی بین فردی در های مشکلاز حوزه مختص هر یک راهبردهای. از 3 تکلیف

دقیقه( 

 هایی برای سوگراهورد

 اختالف هایی برای راهورد

هایی برای تغییرات زندگیراهورد
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هایی برای احساس تنهایی/ اننوای اجتماعیراهورد

 دقیقه( 15. تکالیف را مشخص کنید  و جلسه را پایان دهید )4 تکلیف

 جلسه هشتم  –پایانی گروه  مرحله

هدف کمی این مرحمه این است که به اعضا فرصت دهیم تا آنزه را که در طوک جمسات گروه رخ داده، مرور کرده و از 

سایر اعضای گروه خداحافظی کنند و عالوه بر این برای مواجهه با مشکالت احتما ی که در آینده ممکن است رخ دهد، 

 د.هایی را تهیه کننبرنامه

تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:های این مرحمه میراهورد

فردی را به همراه هر یک از اعضا، بررسی کنید. های مشکالت بینتغییرات در عالرم، خمق و خو و حوزه

 .احساس خود را درباره خاتمه جمسات بیان کنید

پیشگیری از افسردگی صحوت کنید.  های موثر دردرباره منابع احتما ی مشکالت در آینده و مهارت

های عود افسردگی و تهیه یک برنامه عممیاتی به اعضا کمک کنید.در شناسایی نشانه

اند را حمایت کنید.اند یا بهوودی نسوی پیدا کردهاعضایی که بهوود نیافته

 تهیه کنید.  رواندرمانی بین فردیسواد، یک یادداشت یادآوری گروه بابرای اعضای

انتخا فرهنگ جامفه که توسج اعضای گروه  یه متناسب باحمیدهیاد داشته باشید که یک مراسم اخت به

تواند بسیار سودمند باشد.شود، گاهی می
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سال پیش 1

 فردی )همراه با مثال(. نمودار زمانی افسردگی و رویدادهای بین5پیوست 

گروه(نمودار زمانی زیر تکمیل گردد )یک نمودار جداگانه برای هر عضو 

فردی بین رویـدادهای عالئـم افسـردگی

زنـدگی

اکنـون

سال پیش 2

سال پیش 3
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فردی بینرویـدادهای 

زندگی

1394مرداد سال پیش  3

1395ماه  تیرسال پیش  2

1396یش تیر ماه پ سال 1

ای از یک  نمودار زمانی تکمیل شدهنمونه

عالئـم افسـردگی

1398 دیماه - اکنـون

شروع افسردگی -1398دیماه 

 1397آذرماه 

 1396آبان 

 1397شهریور 

برادرش برای اولین بار، تعطیالت را نزد آنها نرفته و 

  در کنارشان نبوده است.

است همسرش مشاجره شدیدی با برادر خود داشته

وی  به  همسرش موضوع قطعه زمینی را که از میراث

است. او وعده داده شده بود، مطرح کرده



ان گرتسهیلهای هفتگی برای نمای یادداشت: راه6پیوست 

های هفتگی داشته باشند.ای از یادداشتبایست مجموعه: هر یک از اعضای گروه میگرتسهیلیادداشت برای 

 و عضو گروه: نا

 ناو پنشک:

 مشخصات گروه )محل، شماره تماس و غیره(:

 )سوپرواینر(: مشاور عممیناو 

.زندگیرد و کتکش میرا از وی می مرجانکند. او پوک ، اخیرا بیکار شده و ا کل مصرف میمرجانعمی، همسر 1

جلسه توجیهی )تاریخ( 

 نمره افسردگی:

مقیاس مورد استفاده برای سنجش:

ها:یادداشت

فردی:فهرست رویدادهای بین

:1اسامی افراد و نقش آنها در افسردگی عضو گروه

فردی:آفرین در روابج بینهای مشکلحوزه

اهداف
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هفته دوم )تاریخ(هفته اول )تاریخ(

خیر    __عضو گروه در جمسه حاضر شده است: بمی 
__

نمره افسردگی:

آفرین های مشکلها )شامل پیشرفت در حیطهیادداشت

فردی(:روابج بین

برنامه هفته آینده )شامل اهداف(:

خیر    __ه در جمسه حاضر شده است: بمی عضو گرو
__

نمره افسردگی:

آفرین های مشکلها )شامل پیشرفت در حیطهیادداشت

فردی(:روابج بین

برنامه هفته آینده )شامل اهداف(:

اگر عضو گروه در جمسه حاضر نشد، با او تماس بگیرید 

 و چنانزه از شرکت در جمسات منصرف شده بود، دالیل

آن را برای سایر اعضای گروه شرح دهید:

اگر عضو گروه در جمسه حاضر نشد، با او تماس بگیرید 

و چنانزه از شرکت در جمسات منصرف شده بود، دالیل 

آن را برای سایر اعضای گروه شرح دهید:
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هفته چهارم )تاریخ(هفته سوم )تاریخ(

خیر    __ عضو گروه در جمسه حاضر شده است: بمی
__

نمره افسردگی:

آفرین های مشکلها )شامل پیشرفت در حیطهیادداشت

فردی(:روابج بین

برنامه هفته آینده:

خیر    __عضو گروه در جمسه حاضر شده است: بمی 
__

نمره افسردگی:

آفرین های مشکلها )شامل پیشرفت در حیطهیادداشت

فردی(:روابج بین

رنامه هفته آینده:ب

اگر عضو گروه در جمسه حاضر نشد، با او تماس بگیرید 

و چنانزه از شرکت در جمسات منصرف شده بود، دالیل 

آن را برای سایر اعضای گروه شرح دهید:

اگر عضو گروه در جمسه حاضر نشد، با او تماس بگیرید 

ل و چنانزه از شرکت در جمسات منصرف شده بود، دالی

آن را برای سایر اعضای گروه شرح دهید:
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هفته ششم )تاریخ(هفته پنجم )تاریخ(

خیر    __عضو گروه در جمسه حاضر شده است: بمی 
__

نمره افسردگی:

آفرین های مشکلها )شامل پیشرفت در حیطهیادداشت

فردی(:روابج بین

برنامه هفته آینده:

خیر    __ه حاضر شده است: بمی عضو گروه در جمس
__

نمره افسردگی:

آفرین های مشکلها )شامل پیشرفت در حیطهیادداشت

فردی(:روابج بین

برنامه هفته آینده:

اگر عضو گروه در جمسه حاضر نشد، با او تماس بگیرید 

و چنانزه از شرکت در جمسات منصرف شده بود، دالیل 

ی گروه شرح دهید:آن را برای سایر اعضا

اگر عضو گروه در جمسه حاضر نشد، با او تماس بگیرید 

و چنانزه از شرکت در جمسات منصرف شده بود، دالیل 

آن را برای سایر اعضای گروه شرح دهید:
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هفته هشتم )تاریخ(هفته هفتم )تاریخ(

خیر    __عضو گروه در جمسه حاضر شده است: بمی 
__

افسردگی:نمره 

آفرین های مشکلها )شامل پیشرفت در حیطهیادداشت

فردی(:روابج بین

برنامه هفته آینده )شامل اهداف(:

خیر    __عضو گروه در جمسه حاضر شده است: بمی 
__

نمره افسردگی:

آفرین های مشکلها )شامل پیشرفت در حیطهیادداشت

فردی:روابج بین

تشدید عالرم افسردگی چه باید کرد؟ در صورت

برنامه چند ماه آینده:

اگر عضو گروه در جمسه حاضر نشد، با او تماس بگیرید 

و چنانزه از شرکت در جمسات منصرف شده بود، دالیل 

آن را برای سایر اعضای گروه شرح دهید:
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ــت  چک 7پیوس ــت:  کالیفهای لیس مانی بروانگروه  ت ــاوربرای  ین فردیدر و  علمی انمش

 انگرتسهیل

توانند به منظور یادآوری تکا یف هر جمسطططه، و به عنوان ابناری برای خودارزیابی ها مییادداشطططت: این فرو

گروه به عنوان بخشی از فرآیند آموزش مداوو  مشاور عممیان استفاده شوند و یا توسج همتایان یا گرتسهیل

 .مورد استفاده قرار گیرند

  مرحمه توجیهی )جمسه فردی(

 _____________تاریخ و شماره جمسه:                ____________شناسه عضو گروه: 

 ________________سوپرواینر:             ________________  :گرتسهیل

 ) (      گنارش کالمی ) ( 1نظارت با ینیفایل صوتی ) (      
 

 یر نمره دهید: طفا با استفاده از کمید ز

 ناموفق نیازمند بهبود بخشرضایت عالی
فاقد کاربرد در 

 جلسه

فاقد قابلیت 

ارزیابی در 

 نظارت بالینی

1 2 3 4 5 6 

 

را در نظر بگیرید،  گرتسهیل)تجربه نمره شایستگی 

به عنوان مثاک او ین، دومین یا سومین گروه تحت 

 هدایت وی(

1 2 3 4 5 6 

       کند.رنامه را به فرد مفرفی می، خود و بگرتسهیل. 1

. عالرم افسردگی در فرد را با استفاده از مقیاس 2

 کند.سنجش افسردگی بررسی می

      

دهد که افسردگی، یک بیماری شایع و . توضیح می3

بسیار مختل کننده است و از هر یک از اعضا در باره 

ایجاد کرده  شانمشکالتی که افسردگی در زندگی

کند احساس کند، ضمن این که سفی میاک میسو

 دور کند.  آنهاگناه را از 

      

گوید که افسردگی دهد و میمی واری. به اعضا امید4

 پذیر است درمان

      

       کندرا مشخص می "نقش بیمار". برای فرد 5

. شروع افسردگی را با مشکالت بین فردی مرتوج 6

 کندمی

      

                                                           
1 Live supervision 
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را در نظر بگیرید،  گرتسهیل)تجربه نمره شایستگی 

به عنوان مثاک او ین، دومین یا سومین گروه تحت 

هدایت وی(

123456

کندروابج بین فردی را تهیه می. فهرست 7

رواندرمانی بین آفرین در . یک یا دو حوزه مشکل8

کندرا با موافقت فرد انتخا  می فردی

در مورد اهداف روابج بین فردی با فرد به توافق  .9

رسدمی

در مورد تفداد جمسات، حضور در آنها و قوانین  .10

 کندگروه صحوت می

را  رواندرمانی بین فردی. اطالعات مربوط به گروه 11

 دهدتوضیح میاعضا  برای

. برای برقراری یک رابطه خو  با عضو آینده گروه 12

کوشد.می

کند. درک خوبی از مشکل فرد و بستر آن اراره می13

. دارای سوک مشارکتی است14

:گرتسهیلبرای  مشاور علمی هایجلسه فردی: توصیه

نقاط قوت:

مشکالت:

های بهوود )تکرار و تمرین، مشخص کردن تکا یفی جهت مطا فه و غیره(:برنامه
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مرحمه مقدماتی گروه )جمسه اوک گروه(

_____________تاریخ و شماره جمسه:  ____________شناسه عضو گروه: 

________________سوپرواینر: ________________  :گرتسهیل

 ) (      گنارش کالمی ) ( نظارت با ینیفایل صوتی ) (      
 طفا با استفاده از کمید زیر نمره دهید:

 ناموفق نیازمند بهبود بخشرضایت عالی
فاقد کاربرد در

جلسه

فاقد قابلیت 

ارزیابی در 

نظارت بالینی

123456

را در نظر بگیرید،  گرتسهیل)تجربه ستگی نمره شای

به عنوان مثاک او ین، دومین یا سومین گروه تحت 

هدایت وی(

123456

کند، خود و برنامه را به گروه مفرفی میگرتسهیل. 1

دهد هایی برای آ  شدن یخ گروه انجاو می. ففا یت2

ی )به عنوان مثاک هر یک از اعضای گروه، شخص کنار

کند و غیره(خود را مفرفی می

کند. در مورد اهداف گروه بحث می3

دهد که افسردگی یک بیماری شایع و . توضیح می4

بسیار مختل کننده است و از هر یک از اعضا در باره 

ایجاد کرده  شانمشکالتی که افسردگی در زندگی

کند احساس کند، ضمن این که سفی میسواک می

 دور کند.آنها اه را از گن

کند تا در مورد . هر یک از اعضای گروه را تشویق می5

های افسردگی، مشکالت مرتوج با آن و اهدافش نشانه

 در زندگی صحوت کند

شود )اصل رازداری و . قوانین گروه را متذکر می6

 مقررات حضور در جمسات و غیره(

را  رواندرمانی بین فردیروه گ . اطالعات مربوط به7

 دهدتوضیح میاعضا  برای

. برای برقراری رابطه درمانی و انسجاو گروه تالش 8

 کندمی

-. زمان را بطور عادالنه میان اعضای گروه تقسیم می9

 کند

تواند تمرکن گروه بر موضوع را حفظ کند. می10
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:گرتسهیلبرای  ور علمیمشاهای جلسه اول: توصیه

نقاط قوت:

مشکالت:

های بهوود )تکرار و تمرین، مشخص کردن تکا یفی جهت مطا فه و غیره(:برنامه
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 (7تا  2مرحمه میانی گروه )جمسات 

 _____________تاریخ و شماره جمسه:                ____________شناسه عضو گروه: 

 ________________سوپرواینر:             ________________  :گرتسهیل

 ) (      گنارش کالمی ) ( نظارت با ینیفایل صوتی ) (      
  طفا با استفاده از کمید زیر نمره دهید:

 ناموفق نیازمند بهبود بخشرضایت عالی
فاقد کاربرد در 

 جلسه

فاقد قابلیت 

ارزیابی در 

 نظارت بالینی

1 2 3 4 5 6 

 

را در نظر  گرتسهیلیستگی )تجربه نمره شا

بگیرید، به عنوان مثال اولین، دومین یا سومین 

 گروه تحت هدایت وی(

1 2 3 4 5 6 

گوید، عالرم افسردگی هر یک آمد می. به گروه خوش1

از اعضا را )در هفته گذشته( با استفاده از مقیاس 

سنجش شدت افسردگی، بررسی و نمره هر فرد را 

 دکنمحاسوه می

      

یا تشدید عالرم افسردگی توضیح  بهوود. در مورد 2

 بخشدداده و به هر یک از اعضای گروه امید می

      

-. تخفیف یا تشدید افسردگی را به رویدادهای بین3

فردی هفته گذشته مرتوج کرده و این رویدادها را به 

ربج  رواندرمانی بین فردیآفرین های مشکلحیطه

 دهد.می

      

رواندرمانی بین آفرین های مشکل. بر روی حیطه4

 شودشناخته شده هر یک از اعضا متمرکن می فردی

      

. هنگامی که یکی از اعضای گروه درگیر سوگ است، 5

امکان بحث درباره شرایج پیرامون فقدان را  گرتسهیل

  کند.فراهم می

      

است، . هنگامی که یکی از اعضای گروه درگیر سوگ 6

 کندرابطه وی با فرد متوفی را بررسی می گرتسهیل

      

که یکی از اعضای گروه درگیر سوگ است، . هنگامی7

های کند تا با جهان و برنامهبه وی کمک می گرتسهیل

 آینده خود مجددا ارتواط برقرار کند

      

-اختالف یا مشاجرهکه عضو گروه در مورد . هنگامی8

و انتظارات ا گرتسهیلکند، صحوت میکه داشته،  ای
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را در نظر  گرتسهیلیستگی )تجربه نمره شا

بگیرید، به عنوان مثال اولین، دومین یا سومین 

گروه تحت هدایت وی(

123456

شده، روشن  را درباره موقفیتی که منجر به اختالف

 کند.می

-اختالف یا مشاجرهکه عضو گروه در مورد هنگامی .9

ارتواطات  گرتسهیلکند، که داشته، صحوت می ای

کندساز او را شناسایی میمشکل

زندگی  یراتکه عضو گروه درباره تغی. هنگامی10

به او در یافتن منایا و  گرتسهیلکند، صحوت می

 کندمفایب نقش سابقش کمک می

که عضو گروه درباره تغییرات زندگی هنگامی .11

در شناسایی نقاط مثوت و  گرتسهیلکند، صحوت می

منفی یا فرصت های موجود در نقش جدید به او کمک 

کندمی

گروه درباره تغییرات زندگی  که عضو. هنگامی12

-کند مهارتبه او کمک می گرتسهیلکند، صحوت می

های الزو برای مدیریت بهتر نقش جدید را کسب کند

. هنگامی که عضو گروه از نظر اجتماعی مننوی 13

های الزو کند تا مهارتبه او کمک می گرتسهیلاست، 

برای تفامالت اجتماعی را بدست آورد

برای درک آنزه رخ داده، به دقت  گرتسهیل. 14

کند )تحیل فردی را تحمیل میهای بینموقفیت

روابج(

کند به اعضای گروه کمک می گرتسهیل. 15

جدید را تمرین کنند. راهوردهای ارتواطی

کند تا با اعضای گروه را تشویق می گرتسهیل. 16

را برای مواجهه با هایی همکاری یکدیگر گنینه

 مشکالت ارایه کنند

ای نداشتند، . در صورتی که اعضای گروه گنینه17

کند تا حامیان و سایر آنها را تشویق می گرتسهیل

افرادی را که توان بیشتری برای کمک دارند، بیابند.

کند تا با اعضای گروه را تشویق می گرتسهیل. 18

ش تفامالت مطمو  را تمرین کنند.نق استفاده از ایفای

رواندرمانی بین گروه  اطالعات مربوط به گرتسهیل. 19

 دهدبرای اعضا توضیح میرا  فردی
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را در نظر  گرتسهیلیستگی )تجربه نمره شا

بگیرید، به عنوان مثال اولین، دومین یا سومین 

گروه تحت هدایت وی(

123456

. برای برقراری رابطه درمانی و انسجاو گروه تالش 20

 کندمی

. زمان را بطور عادالنه میان اعضای گروه تقسیم 21

 کندمی

تواند تمرکن گروه بر موضوع را حفظ کند. می22

:گرتسهیلبرای  مشاور علمیهای : توصیه2-7جلسات 

 نقاط قوت:

مشکالت:

های بهوود )تکرار و تمرین، مشخص کردن تکا یفی جهت مطا فه و غیره(:برنامه
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مرحمه پایانی گروه )جمسه هشتم(

_____________تاریخ و شماره جمسه:  ____________شناسه عضو گروه: 

________________سوپرواینر: ________________  :گرتسهیل

 ) (      گنارش کالمی ) ( نظارت با ینیفایل صوتی ) (      
 طفا با استفاده از کمید زیر نمره دهید:

 ناموفق نیازمند بهبود بخشرضایت عالی
فاقد کاربرد در

هجلس

فاقد قابلیت 

ارزیابی در 

سوپرویژن

123456

را در نظر بگیرید، به عنوان  گرتسهیلنمره شایستگی )تجربه 

مثال اولین، دومین یا سومین گروه تحت هدایت وی(
123456

نمره افسردگی هر یک از اعضای گروه را از ابتدای  گرتسهیل. 1

استفاده از مقیاس سنجش  کند )بادرمان تا به امروز بررسی می

کند.افسردگی( و در زمینه بهوودی آنها صحوت می

کند )چگونه . درباره عالرم هشداردهنده افسردگی صحوت می2

شوید که افسردگی بازگشته است؟(متوجه می

کندموفق مورد استفاد در درمان را شناسایی می راهوردهای. 3

ها و تالش اعضا برای تغییر را بررسی ، موفقیتفردی. اهداف بین4

 کند.می

های جدید با اعضای گروه در موقفیت راهوردها. در مورد کاربرد 5

 کند.صحوت می

. در مورد احساسات خود و اعضای گروه درباره خاتمه درمان 6

 کند.صحوت می

دکنهای بفدی را ارزیابی می. نیاز به درمان7

رینی برای مدیریت عود . درباره احتماک عود افسردگی و برنامه8

 کند.صحوت می

برای اعضا را  رواندرمانی بین فردیگروه  . اطالعات مربوط به9

 دهدتوضیش می

. برای حفظ روابج خود با اعضا و همینطور سایر اعضا با یکدیگر 10

 کندتالش می

کندا بطور عادالنه میان اعضای گروه تقسیم می. زمان ر11

تواند تمرکن گروه بر موضوع را حفظ کند. می12
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:گرتسهیلبرای  مشاور علمیهای جلسه هشتم: توصیه

 نقاط قوت:

مشکالت:

های بهوود )تکرار و تمرین، مشخص کردن تکا یفی جهت مطا فه و غیره(:برنامه
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 1: یادداشت یادآوری )مرحله پایانی(8ت پیوس

 خاتمه و شروع جدید 

 خاطرات )نام عضو( از گروه 

 وقتی شروع کردم، چگونه بودم؟

 های مورد نظر را خط بکشید(های مشکل بین فردی )دور گزینهحوزه

 اس تنهایی/ اننوای اجتماعیاحس       تغییرات زندگی                                اختالف        سوگ             

 

 :در جریان بودچه اتفاقی در زندگی من 

 

 

 

 

 اهداف فردی

 

 

 

 

 سودمند راهبردهای

 

 

 

 

 عالئم افسردگی در شروع درمان و نمره افسردگی من در آن زمان 

 

 

                                                           
 تواند در جمسه پایانی تکمیل شود.در صورت باسواد بودن همه اعضا، می 1
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عالئم افسردگی و نمره افسردگی من در حال حاضر 

ام؟ دچار افسردگی شده چگونه متوجه شوم که دوباره

ــتم، حداکثر پس از  3اگر بیش از  ــماره  4مورد از عالئم زیر را داش روز با ......................... )نام و ش

 تماس خواهم گرفت. خدمات بهداشتی یا فرد کمک کننده(کننده ، تامینگرتسهیلتلفن شخص: 

  غم و اندوه

  مفرطتغییرات قابل توجه در سطح انرژی، خستگی

 خوا   تغییرات قابل توجه در

 عالقگیبی

 احساس ناامیدی 

 افکار خودکشی

  تغییر اشتها

 عدو تمرکن 

 گیری ناتوانی در تصمیم 

 احساس گناه یا بی ارزشی 

 کندی در صحوت کردن یا حرکت کردن

  عالرم دیگر________________________________________________

سازیتذکر برای مناسب

سازی داشته باشد. به عنوان مثاک استفاده از اصطالحاتی که برای است فهرست فوم، نیاز به مناسبممکن 

 فرد قابل فهم باشد.
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 لحظات به یادماندنی گروه: 

ای که در گروه داشتید و به شما کمک کرده، بنویسیدچند جممه درباره خاطره یا تجربه

ای از جمسات گروه را نقل کنید.یا خاطره  طفا چینی در مورد خودتان بنویسید
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1رواندرمانی بین فردیگروه  آزمون علمی: 9پیوست 

را ناو برده و هر کداو را توضیح دهید. رواندرمانی بین فردینوع عامل آغازگر افسردگی در  4.  طفا 1

 را ناو بورید. رواندرمانی بین فردی. مراحل گروه 2

 بایست در مرحمه توجیهی گروه انجاو داد، شرح دهید؟میرا که  تکا یفی. 3

 های مرحمه مقدماتی گروه را شرح دهید.. اهداف و گاو4

. یک جمسه مفموک در مرحمه میانی گروه را شرح دهید.5

 استفاده کرد؟ راهوردهامرحمه میانی، برای کار بر روی سوگ باید از کداو  . در6

 طفا هر یک را توضیح دهید(کداو هستند؟ ) اختالف . مراحل 7

 کداو هستند؟ اختالف مدیریت  راهوردهای. 8

 کنار آمدن با تغییرات کداو هستند؟ راهوردهای. 9

 های مقابمه با احساس تنهایی/ اننوای اجتماعی کداو هستند؟راهورد. 10

 توانید مثا ی بننید؟(می . تحمیل روابج یفنی چه؟ )آیا11

کنید شرح دهید؟ )از میان استفاده می رواندرمانی بین فردیدیگر را که در گروه های نمونه از تکنیک 2. 12

 ها(راهورد

های گروهی را توضیح دهید و مثاک بننید.. یک روش درگیر کردن اعضای گروه در بحث13

توانید بکنید؟ . برای تقسیم عادالنه زمان خود در میان اعضای گروه چه می14

 دهد؟ می نی گروه چه رخ. در طوک مرحمه پایا15

 شرح زیر است: دهی آزمون به دستورا فمل نمره 1

 0امتیاز؛ و در صورت دریافت پاسخ نادرست  1امتیاز، در صورت عدو توجه به نکات مهم،  2کافی، پاسخ به هر سواک در صورت دریافت 

امتیاز(.  21سواک را به درستی پاسخ دهد ) 15درصد از  70باید بتواند  گرتسهیلامتیاز تفمق خواهد گرفت. به طور مفموک 



( برای افسردگیIPT) گروهی بین فردی درمان

 114

افسردگی برای( IPT)گروهی فردیبین درمان

1-0-2016شماره نسخه کارآزمایی میدانی همگانی سازمان جهانی بهداشت 

 3 -شناختی کم شدتسری مجموعه مداخالت روان 


