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 انتشارات آوای نور
 1396 -تهران

  



 ۱۳۴۵-، ا درض م ح ر، م ب ج رن : سرشناسه 

گیری در علوم انسانی:  يابی و تصمیم های مسیله کاربرد فنون تسهیلگری و مهارت : عنوان و نام پديدآور 

 )مددکاری اجتماعی(/ تالیف محمدرضا رنجبر.

 .۱۳۹۵، آوای نورتهران :  : مشخصات نشر 

 .ص ۱۷۶  : مشخصات ظاهری 

 ۹۷8-۶00-۳0۹-2۵۹-۴ : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 کتابنامه. : يادداشت 

 Social service خدمات اجتماعی : موضوع 

 Group facilitation تسهیالت گروهی : موضوع 

 Decision making گیری تصمیم : موضوع 

 HV۴0۱۳۹۵ 2ک۹ر/ : رده بندی کنگره 

 ۳۶۱/۳0۱ : رده بندی ديويی 

 ۴۵۳2۴۵۳ : شماره کتابشناسی ملی 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 99فروردين، خیابان شهید وحید نظری، پالك12هران، میدان انقالب، خیابانت

 66480882دورنگار:             66967355و  6تلفن:     طبقه دوم   

 انسانی علوم گیری در تصمیم و یابیمسئلههای  مهارت و تسهیلگری فنون کاربرد

 (اجتماعی مددکاری)

 رنجبر رضا تالیف: محمد

 ناشر: انتشارات آوای نور

 ۱۳۹۶چاپ اول 

 جلد ۵00تیراژ: 

 ۹۷8-۶00-۳0۹-2۵۹-۴شابک: 

 تومان  13000 قیمتکلیه حقوق برای ناشر محفوظ است                                   

  



  



 مطالب فهرست

 

 7 ..................................................................................... : فنون تسهیلگری1ش بخ

 ۹ .................................................................................................................... مقدمه بخش اول

 ۱۵ ........................................................................................................................ : تسهیلگری۱

 ۱۷ ........................................................................................................ تسهیلگری : تاريخچه2

 2۳ ............................................................................................................ کیست؟ : تسهیلگر۳ 

 2۷ ...................................................................................................... تسهیلگری در : قوانین۴

 ۳۱ .............................................................................................. تسهیلگر وظايف و : اهداف۵

 ۳۹ .................................................... تسهیلگری درها  مهارت تأثیر و آن انواع و مهارت: ۶

 ۴۱ ....................................................................................................... های تسهیلگر مهارت: ۷

 ۴۱ ................................................................................................................. مهارت تفکر: ۱-۷

 ۵۴ ..................................................................................................... ريزیمهارت برنامه: 2-۷

 ۶0 ...................................................... های ارتباطی کدامند مهارت و ارتباط چیست: ۳-۷

 ۶۴ .................................................................................................. های ارتباط مؤثر قدم: ۴-۷

 ۷۱ ......................................................... تر عمل کنیم چگونه در ارتباطات، اجتماعی: ۵-۷

 ۷۵ .........................................................................................................ناسیزبان و زبان ش: 8

 ۷۹ ........................................................................................................................... زبان بدن: ۹

 8۷ ............................................................................ تسهیلگری در مددکاری اجتماعی: ۱0

 ۹۳ ...................................................... های تسهیلگری در مددکاران اجتماعی مهارت: ۱۱

 ۹۵ ............................................................................کوه يخ و تکنیک درخت مشکالت: ۱2

 ۹۷ ............... نهادهای دولتی و خصوصی در وظايف مددکاران اجتماعی تسهیلگر: ۱۳

 ۹۹ ............................ تسهیلگرها در مددکاری اجتماعی  فرايند حل مسئله سازمان: ۱۴

 

 

 101 .................................................. گیرییابی و تصمیمهای مسئله: مهارت2بخش 

 ۱0۳ ................................................................................................................. مقدمه بخش دوم



 ۱0۷ ......................................... های افراد فاقد توان حل مسئله و تصمیم گیری ويژگی: ۱

 ۱0۹ ....................................................... های حل مسئله و تصمیم گیری مراحل مهارت: 2

 ۱۱۵ ........................................................................... مهارت مسئله يابی و تصمیم گیری: ۳

 ۱۱۹ .................................................................. مسئله چیست؟ و چگونگی برخورد با آن: ۴

 ۱2۱ ................................................................................................... زمان برای حل مسئله: ۵

 ۱2۳ ................... ديدگاه مددکاران اجتماعی برای شناخت مسئله و ادامه فعالیت ها: ۶

 ۱2۵ .................................................................................................................. تصمیم گیری: ۷

 ۱۳۱ ................................................................................... های آن تصمیم گیری و مهارت: 8

 ۱۳۳ .......................................................................................... های تصمیم گیری موقعیت: ۹

 ۱۳۷ ................................................................................... شبیه سازی در تصمیم گیری: ۱0

 ۱۳۹ ................................................................... چگونگی اخذ تصمیم برای حل مسئله: ۱۱

 ۱۴۷ ........................................................ آيد می عمل به مسئله حل برای که : اقداماتی۱2

 ۱۵۱ ................................................................................................ جريان مقابله با مسئله: ۱۳

 ۱۵۵ ......................................................................................... فرايند حل منطقی مسئله: ۱۴

 ۱۵۹ ....................................................................... های مورد نیاز در حل مسئله مهارت: ۱۵

 ۱۶۱ ................................................. اصول پاداش دهی در فرايند مددکاری اجتماعی: ۱۶

 ۱۶۳ ........................................................................................ های ده گانه زندگی مهارت: ۱۷

 ۱۶۵ ............................................................................................................ تئوری و فرضیه: ۱8

 ۱۶۷ ..................................................................... ر مددکاری اجتماعیموانع خالقیت د: ۱۹

 ۱۶۹ .......................................................................... فرايند حل مسئله و تصمیم گیری: 20

 173 ........................................................................................................ منابع فارسی

  

  



 


