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د کاری برقراری تماس شخصی است . وظیفه مشاور این است که مراجع را به اولین قدم در اتحا

گونه ای مشغول کار کند که هر دو نفر آنها به کمک هم مسائلی را که مراجع به مشاور واداشته 

است حل کنند . گاهی اوقات اتحاد کاری اتفاق نمی افتد مثال زمانی که مشاور ، مراجع را مجبور 

 کند و یا زمانی که مراجع انگیزه الزم را ندارد . می کند که تغییر 

تفاهم ، احترام و صمیمیت مراجعان خود را به پرورش اتحاد کاری مشاوران می توانند با گسترش 

 دعوت کنند . 

  

مبانی مشاوره  



 دو روش برای همگام شدن با مراجع کدامند ؟ -3

ستند . منظور از دو روش موثر در همگام شدن با مراجع هعکاس احساس و بیان دوباره محتوا ان

انعکاس احساس این است که  مشاور احساس مراجع را درک می کند و بعد آن را منعکس 

میکند. مشاور باید با بیان دوباره محتوا به افکار مراجع توجه می کند و گفته های او را دوباره 

ن می اندیشد تکرار میکند. این کار نظر واحدی را در مورد آنچه که مراجع احساس می کند و به آ

 ین مشاور و مراجع برقرار می شود.ایجاد می کند و از این طریق نوعی تفاهم و دوستی ب

 .مقاومت را توضیح دهید  -4

از نظر مشاوران روان پویشی مقاومت تالشی است برای جلوگیری از ورود مواد اضطرات زا به 

آگاهی . مشاوران یادگیری اجتماعی معتقد هستند که مقاومت ترسی است که از عواقب تغییر 

سرچشمه می گیرد و می گویند مقاومت دربرابر تغییر ابزار طبیعی خودحفاظتی است . هر رفتار 

 زمانی که شیوه تفکر احساس و رتفار مراجع مورد چالش قرار می گیرد بروز می کند. 

شد . زمانی که مشاور با مقاومت مقاومت شامل تغییر ناگهانی موضوع و فراموشی موارد مهم می با

زیاد مواجه می شود با کم کردن شدت هیجانی جلسه مشاوره و یا تغییر موضوع با او همگام و 

  .همراه می شود 

 دانید چه بگویید چه کار کنیم ؟می وقتی ن -5

جدا ز مصاحبه اولیه این مراجع است که باید صحبت کند نه مشاور . زمانی که سکوت حکمفرما 

می شود مشار ساکت می نشیند و منتظر می ماند تا مراجع دوباره به صحبت های خود ادامه 

 دهد. در اینجا سکوت به معنای کناره گیری نیست 

هیجانی ) جایی که مراجع به احساسات  -1می کند :  سکوت را به سه قسمت تقسیملویت  

 -3) جایی که مراجع به دنبال عناوین زبانی می گردد (  بیانی -2عمیق خود توجه می کند (

مشاور باید مراقب باشد که جایی که مراجع به دنبال معنی و مفهوم می گردد ( متفکرانه ) 

دو نوع سکوت دیگر هست که برای نابهنگام این سکوت های مفید و سودمند را به هم نزند. 

 مراجعان مفید نیست 



سکوت بازدارنده ) مراجعان از بررسی مواردی که در درمان کمک خواهد کرد امتناع می  -1

 کنند، مثال زمانی که فکر می کند موضوع بسیار خطرناک است(

گیج کننده ای که درمانگر ) زمانی که مراجع به مورد سخت و سکوت ناشی از مکث متقابل  -2

 ر می کنند .گفته فک

 اگر قصد تغییر دارید چگونه آن را انجام میدهید ؟ -6

فرآیند مشاوره به گفتگوی مشاور و مراجع درباره احساساتشان نسبت به یک واقعه یا بحث درباره 

را کانون توجه  ) بررسی مسایل (اگر می خواهیم فرآیند ویژگی های ارتباط مشاوره ای دارد . 

به شیوه مناسب و سودمند طی  قرار دهیم باید اجازه دهیم تا زمان آن فرا برسد. معموال فرآیند 

تد. فرآیند معموالً به اجبار انجام نمی گیرد . اما زمانی اتفاق یک دوره زمانی محدود اتفاق نمی اف

 می افتد که مشاور در پی فرصتی است که طی ان به این فرآیند توجه کند . 

مشاوران .  شویمباید بر احساسات مراجع متمرکز  می کنید؟ وقتی دچار تردید می شوید چه -7

 معموال چهار کلمه مهم احساسی را بررسی می کنند 

 الف ( خشم     ب ( اندوه       ج ( ترس        د ( شادی 

به مشاوران توصیه می شود که به مراجعان کمک کنند که این احساسات را تشخیص دهند و 

دالیل آنها را نیز بیابند. توانایی تشخیص احساسات مراجع و کمک به آگاه شدن او از آنها یکی 

با کمک به مراجعان از طریق توجه به احساسات آنها از عالیم پیشرفت مشاوران مبتدی است . 

 می توان انگیزه ایشان را برای تغییر بیشتر کرد . 

 ؟که باید در مشاوره فراهم باشد کدام است شرایط فیزیکی  -8

) برخی مراجعان با توجه به پوشش مشاوران در مورد آنها قضاوت می کنند  لباس مناسب -

 . باید سعی کنیم ظاهری که متناسب با سایر همکاران باشد داشته باشیم (

درنظر گرفته شود. تا ای راحتی برای اتاق مشاوره صندلی ه:  توجه به محیط فیزیکی -

جایی که می شود فضا طوری باشد که گفتگو به صورت رو در رو باشد . برخی مراجعین 

گر نباشد و برخی دیگر بودن یک رجیح می دهند که هیچ شی و بین خودش و درمانت

 میز در وسط باعث احساس راحتی در آنها می شود .



: مشاوره باید در یک مکان خلوت و آرام صورت بگیرد . جلسه مشاوره باید محیط آرام  -

طوری برگزار شود که صدای کسی به داخل نیاید چون احتمال اینکه صدای ما به بیرون 

 ن شرایطی دشوار است .هم برود زیاد است و گفتگوی محرمانه در چنی

: پاسخ به تلفن همراه ،  حواس پرتی و مزاحمت می شوددوری از چیزهایی که باعث  -

متعلق مشاوره  هنگام مشاوروقت خواندن ایمیل یا صرف نهار و ... باید کامال و منحصرا 

 به مراجع باشد 

: اگر مراجع دیربه جلسه آمد یا زود ان را ترک کرد باید در حضور به موقع در جلسه  -

پایان مشاوره نشانگر این است جلسه مشاوره به آن توجه شود . نظم و ترتیب در شروع و 

که مراجعان به این رابطه مشاوره ای اطمینان دارند و تنظیم زمان مشابه برای جلسه 

 بعدی نشانگر تعهد مشاور به رابطه موجود است.

فه ای خود محدود گفتگو درباره مراجعان را به جلسات تخصصی و همکاران حر:رازداری  -

باید اصل رازداری را مورد مراجعان خود رعایت کرده و در حضور دیگران درباره کنید . 

 مراجعان خود صحبت نکید.

: گاهی اوقات مراجعین گریه می کنند یک بسته دستمال کاغذی در اتاق مشاوره باشد  -

به طور کلی این ایده خوبی نیست که مشاور به مراجع دستمال کاغذی بدهد زیرا چنین 

ا متوقف کند . باید شرایط طوری باشد که به مراجع استنباط می شود که باید گریه ر

 اجازه دهیم که هر زمانی که خواست گریه کند و از دستمال کاغذی استفاده کند.

 

 راهبرد هایی برای کمک به خود کاوی مراجع چه هستند؟ -9

منظور از خود کاوی تشریح و گسترش خود آگاهی و خود پنداره است و زمانی اتفاق می افتد 

اطالعاتی را در خصوص آنچه که باید  که مراجعان درباره خودشان صحبت می کنند . خودکاوی

 .تواند یک نوع درمان باشد  یانجام شود فراهم می کند و خود م برای تغییر کردن

تسهیل خودکاوی مراجع بستگی به عملکرد مشاور دارد . مشاوران مبتدی احساس می کنند 

چون مسئول کمک به مراجعان هستند این مسئولیت را نوعی تعهد در نصیحت کردن مراجعان 

آغاز پشت پرده می  و پرسیدن سواالت زیاد و حل مشکالت آنها می دانند. مشاوران حرفه ای در

 مانند و به مراجعان کمک می کنند تا خودشان و مشکالتشان را به صورت کامل بشناسند.



 نظر خود را در مورد نصیحت بنویسید -10

مشاوران به ویژه در مراحل نخست مراجع خود را نصحیت نمی کنند چون معموال دوستان و 

 اعضای خانواده مراجع او را نصحیت کرده اند . نصحیت نوعی مداخله است و تا زمان برقراری

رابطه توام با اعتماد بین مشاور و مراجع باید از آن خودداری کرد . مشاوران به دو دلیل از نصیحت 

دوری می کنند اول اینکه قبال این راههای آسان را امتحان کرده اند دوم اینکه نصحیت قبال بی 

 نتیجه بوده است که مراجع به مشاور  روی آورده است .

 .نظر خود نسبت به سوال کردن بنویسید -11

سواالت ، بویژه سواالتی که با چرا شروع می شوند مراجع را در حالت دفاعی قرار می دهد و از 

آنها می خواهند که علت رفتار خود را توضیح دهند. مشاور با این سواالت فقط کنترل جلسه را 

 ایی نشود. در دست می گیرد  ممکن است مراجع به درستی راهنم

حالت دیگر استفاده از عباراتی است که محتوا و یا احساسات ابراز شده مراجع را منعکس می 

کند. مشاوران بین سواالت باز و بسته تمایز قائل می شوند سواالت باز توضیحات مراجعان را می 

پاسخ  طلبد و سواالت بسته اطالعات خاصی را جستجو می کند و ممکن است با یک یا دو کلمه

داده شود . مشاوران زمانی که خودکاوی مراجعان را تسهیل می سازند باید از طرح سواالت بسته 

 پی در پی اجتناب کنند.

 .با دقت گوش کردن را توضیح دهید -12

گوش کردن حس همدلی را در مشاور افزایش می دهد و به گسترش صمیمیت درمانی کمک 

می کند . کلمات و شیوه ای که مراجعین آنها را به کار می برند سرنخ های مهمی را در اختیار 

ی به دنیا ما از چه منظرشما قرار می دهند که به کمک آنها می توانید پی ببرید که مراجعان ش

. زمانی که مراجع صحبت می کند ممکن است آنچه که برایشان اتفاق افتاده را به نگاه می کنند 

 طور کامل توصیف نکند، آنچه که حذف می شود نشانگر مشکل مراجع است .

 .خالصه کردن را توضیح دهید -13

منظور از خالصه کردن ، مرور کوتاه مسایل اصلی مشاوره است . مرور مطالب مهم ممکن است 

در طی جلسه مشاوره پایان یک جلسه و یا در آخرین جلسه مشاوره انجام شود . مراجع و مشاور 



هر دو می توانند جمع بندی داشته باشند ، خالصه کردن مطالب توسط مراجعان این انکان را 

ر فراهم می کند که نظرات خود را در مورد فرآیند مشاوره با مراجعان خود درمیان برای مشاو

خالصه کردن یکی از شیوه های سازماندهی مشاوره است . در خالصه بندی اغلب  بگذارند.

مضامین مهم ذکر می شود ، مسیر تغییرات مشاوره را حفظ می کند و مسایل مربوط را به هم 

 وصل می کند .

 ئله را بنویسید .نظر خود درباره حل مس -14

در مشاوره حل بسیار زودهنگام مشکالت موثر واقع نمی شود. منظور از حل مسئله اقداماتی است 

که مشاور در قالب ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای برطرف کردن مشکل مراجع انجام 

دانند از قبل ب می دهد . ممکن است مراجعان با راه حل های امیدوار کننده مخالفت کنند و یا

که چه کاری باید انجام دهند . حتی اگر پیشنهاد مشاوری را عملی کنند در نهایت فقط یا آن 

ا سرزنش می کنند یا از آن تشکر می کنند . ولی باید توجه داشت که این آخرین مشکل مشاور ر

ند که آنها نیست و راه حلی که مشاور انتخاب می کند به مراجعان کمک نمی کند که یاد بگیر

مراجع معموال میداند که چه کاری باید انجام دهد اما نه از عهده مشکالت بعدی خود برآیند.چگو

به توانایی خود برای انجام آن کار اطمینان ندارد .آنچه که این مراجعان نیاز دارند خودکارآمدی 

 ی را انجام دهد که نتیجه دلخواه حاصل شود.است یعنی اعتقاد به اینکه شخص می تواند رفتار


