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 مراحل تغیری
Prochaska & DiClemente 



 عامل انگیزشسه 
اطمینان 

اهمیت تغییر 

امادگی 



 پروفایل انگیزش مراجعان 
 اهمیت کم
 اطمینان باال

 اهمیت کم
 اطمینان کم

 اهمیت باال
 اطمینان باال

 اهمیت باال
 اطمینان کم



 ادامه
شخصی با اطمینان و اعتماد  پایین ممکن است مایل نباشد که اهمیت تغییر را در نظر بگیرد 

موضع اهمیت باال و اطمینان پایین شرایطی است که بسیار اشفته ساز است. 

وقتی اطمینان پایین باشد فرد نمی تواند اهمیت تغییر را در نظر بگیرد 

معموال بهتر است با بعد اهمیت تغییر را شروع کنید 



 

 تغییرکردن تسهیل 

 

 

 



اجیاد انگیزه برای تغیری:فاز یک  
کار بر روی اهمیت تغییر 

کار بر روی اطمینان به تغییر 

 ممکن است ضروری باشد اول  بر روی اطمینان کار شود مخصوصا برای دانشجوی  ی که چندین
 شکست داشته است

بعضی نیز ابتدا بر روی اهمیت کار می کنند 

اما بهتر است به طور همزمان بر روی هر دوبعد کار کرد 

 

 



 روش هایی فراخوانی صحبت تغیری
سواالت  برانگیزاننده بپرسید 

از خط کش اهمیت استفاده کنید 

موازنه تصمیمی انجام دهید 

از فرجام نهای  ی بپرسید 

از دانشجو بخواهید به گذشته نگاه کند 

 ینده نگاه کندبه ازدانشجو بخواهید
 
 ا

ارزشها و اهداف دانشجو را جویا شوید 

 

 

 

 



 سواالت برانگیزاننده
این مساله از چه جهت شما را ناراحت کرده است 

اگر تصمیم می گرفتید تغییر کنید چه چیزهای  ی باعث می شد فکر کنید می توانید تغییر کنید 

دوست دارید در قیاس با االن شرایط  و وضعیت تو چه تفاوتی داشته باشد 

گام بعدی شما چیست 

 

 



 خط کش امهیت و اطمینان
و چقدر به خود اطمینان . ابتدا از دانشجو بپرسید چقدر ترک رفتار فعلی برای اواهمیت دارد

 دارد

سپس از او بپرسید: 

به خود دادید و نه صفر............ 6........چرا شما  نمره 

از مراجع نپرسید 

10به خود دادید و نه ......3......چرا شما نمره 

 



 فرجام هنایی
بدترین اتفاق ممکن که رخ خواهد داد چه می تواند باشد؟ 

بهترین چیزی که ممکن است در صورت موفقیت نصیبت شود، چه خواهد بود 

بهترین نتیجه ممکن چیست؟ 



 نگاه به گذشته
تفاوت علی ده سال پیش با علی االن چیست 

وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شدید دوست داشتید چه کسی باشید 

وقتی کوچک تربودید دوست داشتید زندگی تان چه شکلی باشد 



 نگاه به آینده
 باید از دانشجو بپرسید اگر اوتغییر کند شرایط چطور خواهد بود و اگراو رفتار منفی فعلی را ترک

 نکند اوضاع چطور پیش خواهد رفت

ینده شرایط چه تفاوتی با حاال داشته باشد
 
 دوست دارید در ا

ینده چطور خواهد بود
 
 فکر می کنی اگر تو به همین شکل ادامه دهی، ا

 



 کاوش اهداف
 کاوش کنید که چطور رفتار هدف با ارزشها و اهدافی که بیشترین اهمیت برای دانشجو دارند در

 تضاد است

چه چیزهای  ی برای شما از همه مهم تر است؟ چطور رفتار فعلی با ارزشهای شما درتضادند؟ 

 فرزندی باشید؟/همسری /می خواهید چطور پدری 

دوست دارید در زندگی به چه چیزهای  ی دست یابید؟ 

 



 افزایش اطمینان
وقتی اهمیت پایین است پیشنهاد می شود با ایجاد تضاد میزان اهمیت تغییر را افزایش دهید 

اما اگر اطمینان پایین بود چکار باید کرد؟ 



 بریون کشیدن و افزایش صحبت اطمینان
سواالت برانگیزاننده 

قدم اول خوب برای تغییرچه خواهد بود؟ 
چه موانعی در پیش روی خودت می بینی؟ و چگونه می خواهی انها را از سر راه بر داری؟ 
چه چیزی به تو اطمینان می دهد که این کار را انجام دهی 

خط کش اطمینان 
چقدر به خودت اطمینان داری که می تونی تغییر کنی 

مرور موفقیت های قبلی 
ایا قبال چیزی شبیه به این با موفقیت انجام داده ای؟ کی بوده است؟ چه بوده است 

سوال از نقاط قوت شخصی و حمایت ها 
چه نقاط قوتی داری که تو را در این راه یاری خواهد کرد 

بارش فکری راه حل ها 
دادن اطالعات و توصیه ها 
چارچوب بندی مجدد 

به جای شکست های قبلی از واژه کوشش استفاده کنید 
عدم موفقیت های قبلی که به منبع کنترل درونی منتسب می شود را به منبع کنترل بیرونی منتسب کنید 

 

 



 ادامه
تغییر فرضی 

 چه چیزی باعث موفقیت تو شده است؟ چگونه این اتفاق افتاده . فرض کن که تو موفق شده ای و داری به گذشته نگاه می کنی
 .است

اگر این مانع عمده بر داشته می شد، چگونه ممکن بود که  تو این تغییر بزرگ را انجام می . فرض کن این مانع بزرگ سر راهت نبود
 دادی؟

پاسخ دادن به صحبت اطمینان 

 ن مواجه خواهد
 
به محضی که صحبت اطمینان به زبان مراجع امد مفید است که مشکالت و چالش های  ممکنی که احتماال مراجع با ا

 . شد را مطرح کنید از او راه حل ها را جویا شوید

؟........چگونه عمل می کنی اگر 

 تغییر بنیادی 

 گاهی تغییر مطلوب ایجاد نمی شود مگر اینکه تعداد مشکالت مرتبط باهم را حل کرد 



  
 

 

تقویت تعهد به تغییر: فاز دوم  



 طرح تغیری را مورد حبث قرار دهید
اهداف را تعیین کنید 

انواع انتخاب را مورد بررسی قرار دهید 

وارد طرح شوید 

تعهد را بیرون بکشید 

 



 کار برگ طرح تغیری
مهم ترین دالیلی که من می خواهم تغییر کنم 

------------------------------------------------------------------------- 

اهداف مهم من برای ایجاد این تغییر این موارد هستند 
------------------------------------------------------------------------ 

من برنامه ریزی می کنم که  برای رسیدن به اهدافم این موارد را انجام دهم 
------------------------------------------------------------------------

  

اشخاصی که می توانند در رسیدن به تغییرات مطلوب مرا یاری کنند 
------------------------------------------------------------------------- 

نها غلبه کنم؟
 
 چه موانع احتمالی در سر راه من وجود دارند و چگونه من می توانم بر ا

------------------------------------------------------------------------- 


