
 نظریه واکنش پذیري هیجانی توسط چه کسی ارائه شده است؟

  ☑ الف)ماري بوئن

 ب)ناجی

 ج)جی هی لی

  د)آکرمن

  

 در کدام گزینه به مفهوم بافت درمانی اشاره شده است؟

 الف)یک خانواده به دو گروه متضاد و رقیب تقسیم می شود

ب)دو پیام متعارض که از سطوح مختلف ارسال می شود میتواند منجر به ابهام در رفتار و نهایتاً 

 اسکیزوفرنی شود

 طور چشمگیري بر خانوادن استیال می یابد ج)یکی از زوجین بعلت اختالل شخصیت به

 یکرد استد)درمان روابط انسانی از طریق اعتماد و تهعد حاصل از وفاداري و انصاف بنیاد این رو

☑  

  

 خانواده درمانی رفتاري توسط چه کسی پایه گذاري شد؟

 الف)سالوادور مینوچین

 ب)جی هیلی

  ☑ ج)جرالد پاترسون

  د)کارل ویتاکر

  

 اصطالح آشیانه خالی در مورد کدامیک از مراحل زیر بیان میشود؟

 الف)افراد بالغ جوان که خانه را ترك می کنند

 جوانب)خانواده داراي فرزند نو



 ج)خانواده اي که سالهاي آخر عمر را می گذراند

  ☑ د)خانواده با فرزندان درحال ترك خانه

  

 اولین مرحله از مراحل نظریه رشد اریکسون کدام است؟

 الف)انسجام من در برابر ناامیدي

  ☑ ب)اعتماد در برابر بی اعتمادي

 ج)صمیمیت در برابر انزوا

  یدد)خودمختاري در برابر شرم و ترد

  

 ویژگی مرحله ابتکار در برابر گناه کدام است؟

 الف)تاکید بر اکتشاف و رشد اعتماد به نفس

 ب)تاکید برارضاي نیازهاي جسمی و عاطفی

  ☑ ج)تاکید بر کسب احساس ابتکار و کفایت

  د)تاکید بر تنظیم و دستیابی به اهداف شخصی

  

 ست؟ویژگی مرحله یکپارچگی من در برابر ناامیدي کدام ا

  ☑ الف)تاکید بر فعالیتهاي منسجم زندگی و احساس ارزشمندي

 ب)تاکید بر روابط صمیمانه بین فردي

 ج)تاکید بر مولد بودن و کمک به نسل جدید

  د)تاکید بر آزمودن محدودیتها و کسب هویت

  

 هفتمین مرحله از مراحل نظریه رشد اریکسون کدام است؟

 الف)انسجام من در برابر ناامیدي



  ☑ )زایندگی در برابر رکودب

 ج)صمیمیت در برابر انزوا

  د)هویت در برابر سردرگمی هویت

  

 در کدام گزینه به تکلیف بیمار در مرحله بحران اشاره شده است؟

 الف)توسعه احساس جدید درباره خود و جستجوي فلسفه شخصی معنی دار از زندگی

  ☑ ب)درگیري با نشانه هاي بیماري و آسیبهاي مرتبط

 ج)یافتن شغل و توسعه شبکه هاي حمایتی از دوستان

  د)بازسازي الگوها و انتظاراتی که از زندگی داریم

  

 .... پاسخ درمانی خانواده بیمار در مرحله ایستادگی(پابرجایی)عبارتست از

الف)کمک به خانواده در ایجاد انتظارات واقعی از بیمار و در صورت لزوم بررسی طالق و نگهداري 

 بیمار

 ب)کمک به سازگاري خانواده با دوستان جدید و کار بیمار

 ج)بررسی پاسخ خانواده به مشورت در سالمت

  ☑ د)تمرکز بر پذیرش بیماري توسط خانواده و درگیر کردن آنها براي پذیرش آن

 


