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 فنون و روش اهی راهنمایی و مشاورهاصول، 
 مقدهم

 هاىانسان مشكالتمسالل و  با مقایسه در اسا   مواجه آن با ،خود زندگ  در ،ام وزى بشا    كه مساالل  

 فبنا به دالیل مخهل زیادى اف اد ام وزه ؛قابل مقایساه نیس   ،كیفی هم و كمّی نظ  از هم گذشاهه،  ادوار

 یطش ا این در تواندم  كه های راه مؤث ت ین از یك . شاوند م  جسام   و روح مهعدد  هاىناراحه  دچار

 . اس  «ان واجدصالحی مشاور مشاوره با» كند كمك هاانسان به

شنایی آ مشاوره فنون باشد و با اصول و بیشه ی شاایسهگی  توانمندی، صاالحی  و  داراى مشااور،  ه قدر

 و های مناساا حلراه كشااف ،هاهیجان كنه ل در را مُ اجع تواندم  بیشااه  و بهه  باشااد، داشااههالزم را 

 نونف ، باگذاردم  قدم مشاااوره مساای  در كه ف دی ه ضاا ورت دارد  بناب این،. كند یارىزندگی  مدی ی 

 به ،انگی ی دیگ ب ای كمك به تصمیم را خود توانای  كسا  مهارت و تسلط الزم،  آشانا و با  آن مخهلف

 .ب ساند مطلوب حد

 شأمن كه نظ یات  و هادیدگاه از نظ ص ف ،مشااوره  فنونها و روش ب  تم كز با تا دارد ساع   حاضا   مهن

 در مدوّن صورت دارد، بهها، اصاول و فنونی كه بیشاه ین كارب د را   روش از اىمجموعه ،هاسا  تولید آن

 .دهد ق اردانشجویان و عالقمندان این درس  اخهیار

مورد توجه ق ار گ فهه  های مهم آنهای اصلی و س فصلمولفه االمكانحه  ،مهن سعی شده اس  این در

 شد،آن اشاره خواهد ه به منابعی كه در آخ  این مجموعه بهمُ اجع ،اراله شاود، لذا ب ای تكمیل االالعات  و

 فنون  هچ كههسهیم  اصل  سؤال این به گوی اسخضا وری اس . در حقیق  ما در این محح  به دنحال   

 ش  ساا این به آن، از  یش ؛ددار مؤث ت ى و بیشااه  كارب د اىمشاااوره وگوهاىگف  در و با چه اصااولی

 ،هابه این   سش  اسخ در ؟اس  مشاوره اركان از یككدام به م بوط فنون این كه   داخ اصلی خواهیم 

 صورت به ،باشد داشهه نساح  به ساای  فنون،   بیشاه ى  كارب د رساد م  نظ  به كه فنون  از فن 04 حدود

 با نونف این. اس  شده و با اساهفاده از منابع انساانی مخهلف، ب ای شاما دانشاجویان عزیز تدوین     اجمال

 مصاااححهمدی ت جلسااات   و مُ اجع با حساانهرابطه  ب ق ارى یعن  مشاااوره، اصاال  ركن دو به توجه

 به م بوط فنون. 2 اى؛مشاوره ارتحاالات به م بوط فنون. 1: شوندم  تقسیم اصل  دسهه دو به ،ایمشااوره 

 .اىمشاوره هاىمصاححه
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 (راهنمایی و مشاوره ضرورت و اهمیت اهداف، )کلیات :اولجلسه

 

 (Aim/Target/Goal)هدف تعریف الف(

 قابل و مشخص  یامد یا انهظار مورد نهایج مطلوب، وضع ها،ارزش از ب گ فهه نهایی هایخواسهه تعریف:

 ودمندس را آن الورآگاهانهبه ،دیگ  مهخصّصان وسایله به یا شاخصاا    اف اد ،كه( گی یازهاند قابل) سانجش 
 نندكمی تالش ،مشخص هزینه با و معین زمانی چارچوب یك ،در آن به دساهیابی  ب ای و داده تشاخیص 

 .  ك د تعیین را آن تحقق نسحی درجه توانمی ،ب نامه زمان  ایان در كه

 فتع ی این در. آید وجودبه یادگی نده در باید كه ایشاااده بینی یش و مشاااخ ص تغیی  ،در آموزش

 .كنند كوشش آن به رسیدن ب ای دارند آمادگی اف اد كه اس  ملموسی و دقیق نهیجه «خواسهه»

* * * * 

 هك ف هنگی یا اجهماعی اقهصادی، از اعم جامعه، نهایی هایخواسهه و غای  ،توسععه  ریزیبرنامه در

 [عابدینی.]شودمی تدوین هاآن به دسهیابی ب ای هاب نامه كه جامعه ب  حاكم هایارزش نظام از منحع 

* * * * 

 .اهداف مف د؛ نشانه مقصود، غ ض، مشخ ص، آرمان یا قصد خواس ، منظور، معنای لغوی:

 اهدافاصلی ی هامولفه* * 

   خواسته نهایی 

 یا آرمان مشخص وضع مطلوب 

 پیامد قابل سنجش 

 انتخاب آگاهانه و سودمند 

 ملموس و دقیق نتیجه 

  مدت زمان معیندر قابل دستیابی 

  برای دستابی به آنلزوم تالش 

 (مشاورهراهنمایی و ) این درس ویژه اهدافب(

ها و وقابلی ارتقای شااناخو و به و كمك پیشااریرانه اطالعاتارائه و  افرادتوانمندسااازی  .1

  ،آنها بكارگیری و مُراجع فردی هایتوانمندی

 فردی و اجتماعی، مسیر زندگی آگاهانه و آزادانه انتخاب افراد برایبه كمك .2
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 ازگاریس خوردن برهم كه باعث و مشكالتی مسائل حل و گیریتصمیمكمك به توانایی  .3

 ،اسوشدهزندگی  در فرد

 ،از آن صحیح گیریها و فنون راهنمایی و مشاوره و چرونری بهرهشناخو روش  .4
 .ای جلسات تخصصی مشاوره و راهنماییمدیریو حرفه .5
 ضرورت این درساهمیت و  (پ

 های مشاورههای عملی و نظ ی فنون و روشآشنایی مشاوران با دیدگاه .1

 و مسالل و كارآمد حل مشكالتت  های علمیروش باان مُ اجعآشنا نحودن  .2

 های خودها و توانمندیان ب ای صحیح نیازها، عالیق، ارزشمُ اجعكمك به  .3

 ییادگی  ف آیند تسهیل واراله االالعات یا انهقال تجارب توسط ف دی آگاه و واجدصالحی   .4

لزوم حل مسااالل و های روشو ضاا ورت یادگی ی  زندگی اجهماعیاقهضااالات  ،ساا ع  تحول .5
 تعامل سازنده با دیگ ان

 پنداری()خویشتنهای وابسهه به آنها و ارزشتواناییها، مهارتشناخ  اندک اف اد از خود،  .6

 :پنداریخویشتنتعریف 

ی، جسمانی)خصاوصیات و تمام ابعاد وجود ها، ویژگیتصاور و پنداری اساو كه فرد در باره   

 كند.خودش دارد و بر اساس آن عمل می (ذهنی، اجتماعی، عاطفی و اخالقی

 خودیابی و تفكر و آنبه وابسته هایارزش و خود شناخو عبارت دیرربه

 پنداری:عوامل موثر بر خویشتن

ان اولین الروهای رفتاری را در محیط خانواده و از والدین كودكا  نظر والدین:

ستری ایجاد استقالل یا واب در برومروهای آنان ویژه. رفتار، بهكنندخود تقلید می

 . فرزندان بسیار تاثیرگذار اسو

یمی از دوستان صم انتخاب دوستان و تقلید آنان :هانگرش دوستان و همبازی

   خود.

های نسبو به توانمندی اوو نررش  عالقه ،آموزبا دانش رابطه معلم نظر معلمان:

نقش  ،پندارین، در رشاااد خویشااات او از، انتظارات و شاااناخو معلم آموزدانش

 دارند.مهمی

م، گیری رفتار موثر بدانیاگر احسااااس را در شاااكل  تأکید بر اینجا و اکنون:

و تالش برای  مواجه ،شااناخو مشااكل افتد، باید چون احساااس در حال اتفام می
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گیری نكردن، گذشته را مبنا قرار نداده و در بهانه .انجام شود در لحظهنیز  حل آن

 حال زندگی كردن. 

 ارزشاایابی درونی، پرهیز ازكمك به دادن فرصتتت برای تف ر و خودیابی:

 اندیشیدن در مورد موضوعات مختلف.محوری، دعوت بهحافظه

وجود معلمان واجدصالحیو،  :های توانمندستازی و تربیت معلمان برنامه

در افزایش آگاااهی و  ،پااذیرمبتكر و مسااایولیااو ،آگاااه بااه مسااااائاال، خالم 

 تواند عامل نأثرگذاری باشد.آموزان میانشپنداری دخویشتن

  (Principles)اصول (ت

 قواعد و قوانین ها،واقعی  و حقایق ای،ریشااه و عمیق باورهای و اعهقادات ها،ارزش مفاهیم، تعریف:

 اهداف عیینت ب ای چارچوبی كه مفهوم چند یا دو بین كلی رابطه و عالی سااطح در ،تغیی  غی قابل و  ایدار
 تمامی رد و گی دمی ق ار اسهفاده مورد هاروش تعیین ب ای و كندمی مشخ ص را هاآن به دسهیابی مسی  و

 كیفی مفاهیم اجهماع از اصااول. اساا  همگان عمل راهنمای و توافق مورد كار، ف آیندهای و م احل
 موارد یا اسامی نه شود،می داده نمایش الیف یك صاورت به و بیان هامشای خط وسایله به آید،می وجودبه

 .دهندمی تشكیل را  دیده آن بنیان و اساس  دیده، ه  اصول واقع در. خاص

 * * * 

 .دارد را مسلمات و محكمات نقش ،اعتقادات و دین فلسفه دراصل 

 * * * 

 واراسه آن  ایه ب  دیگ  محانی و م احل تمام كه اس  منطقی و روشن قضاایای  مجموعه ،علم دراصعل  

 ،دسههن در اقلیدس اصل فیزیك، در ماده بقای اصل ،مکانیک در انرژی بقای اصل مانند اند؛شده

 نهایج یا ضایاق بین رابطه از باید را هاآن بلكه نیسهند، ك دنی وضع اصول. غی ه و فلسفه در علیت اصل

 :اس  رفهه كاربه زی  اصطالحات در كه ك د اسهخ اج حاصل

 * * * 

 ب  محنای آن تنظیم شاده اس ؛ سای   اخالق  و قانون  مق  رات مابق  هك اعهقادى كلیّ قواعد ،در اسالم

 .گویندم  ف وع قواعد را

 * * * 

 بح  قانون  مساااالل در اجههاد و اساااهنحاط چگونگی به راجع اسااا  كه كلیّ قواعد از ،در فقعه 

 [عابدینی]كندم 

 * * * *   

 ایهزی ساااخ  و بنا زی  چیزی، ه  نرك و  ایه ریشااه، اساااس، بنیاد، بن، بیخ، معنای به ع بی ایواژه
 و قواعد قوانین، قواعد، مخهلف، عوامل بین ارتحاط بیان چیز، چند یا دو میان رابطه بیان نژاد،  ی، اصاالی،
 .ف ع مقابل اصل؛ مكس  جمع شود؛ اسهوار هاآن ب  علم ه  كه قوانینی
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 )راهنمایی و مشاوره(ی این درسهاو ارزش اصول(ث

 ،و تالش برای حفظ آن او حقوم محترم شمردنو  مُراجع قد وشرطپذیرش بی .1

 شكالتممسائل و  حل دارا بودن صالحیو گیری وتوانایی تصمیم)مُراجع اختیار و مسیولیو .2

 (خود

 و فضای فیزیكی شرایط محیطی بودنآماده  .3
 صورت اجباربه یاشود  تحمیل مُراجعبه  نباید مشااوره ) مشااوره  طول در مُراجع كامل آزادی .4

 گیرد(

 اصاالی مشاااورهای هسااتهرابطه مشاااوره. مُراجعبا هر  فردیكتا و منحصاار به، ایمشاااوره رابطه .5

 .شودقلمداد می
 در فرآیند مشاوره مُراجعمشاور و از جانب پذیرش مسیولیو  .6
 احساس امنیو و اعتماد نسبو به مشاور و جلسه مشاوره   .7

 اجتماعی، جنسیو، نژاد و موقعیو عقیده، بدون توجه به شاخصیو،  ،و مشاكل  مُراجعدرك  .8

 او ملیو

 ایو محرمانه بودن نتایج مصاحبه مشاوره رازداری .9
 او باهمدلی  و آمیزرفتارتوجه مُراجع ؛ابعاد عاطفیتوجه به .11
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 ی آنهاروشانواع و راهنمایی،  :جلسه دوم

ای دارد و پند و اندرز، مطالعه مفهوم گسااتردهراهنمایی كه معنی لغوی آن هدایو و ارشاااد اسااو، 

 شود.كتاب یا مقاله و گوش دادن به یك سخنرانی را هم شامل می

 (Guidance)راهنماییتعاریف الف( 

داند كه به فرد در شاناخو خود و محیط  ای میرا جریان یاورانه راهنمایی( 1791) استون و شرتز

 كند.كمك می

اطالعاتی اساااو كه به فرد در  به معنای ارایه راهنماییبر این بااور اساااو كه  ( 1791)آدبتاکتل  

 كند.گیری و حل مشكالت زندگی كمك میریزی، تصمیمهای برنامهزمینه

های كاه باه فرد در زمیناه    داناد می اطالعااتی ارائاه  را راهنماایی ( 7009)باه نقال از ناایااك،    جونز

 كند.ندگی كمك میگیری و حل مشكالت زریزی، تصمیمبرنامه

 هایبرنامه طریق از كه داندمی مندینظام و پویا دهنده، یاری جریان را راهنمایی( 1394عابدینی)

 یاری پیرامونش محیط و خود شناخو در را فرد ،هدفمند و منظم هایفعالیو سلسله یافته وساازمان 

 برای اشبالقوه هایتوانایی حداكثر از بشاناسد،  را هایشمحدودیو و هارغبو ها،توانایی تا كندمی

 تالش معرفو و بالندگی كمال، از باالتری درجات به نیل در و گیریبهره جانبههمه و متعادل رشااد

 . ندك سپری را ایسازنده و سالم زندگی ،اهدافشبه توجه با امكانات گسترش طریق از و كند

ا ت اسوجمعی  فعالیتی ،بیشتر ولی شود،میانجام  گروهی و فردی صورتبه دهنده یاری جریان این

 این از .طلبدمی را سایرین و روانپزشاك  پزشاك،  اجتماعی، مددكار والدین، معلّم، یاری كه فردی

 ار آموزدانش رشااد جریان راهنمایی زیرا ناپذیرند، تفكیك پرورشوآموزش و راهنمایی دیدگاه

 به را خصیمشا  شاغل  و تحصایلی  وضاعیو  بتواند تا كندمی كمك اوبه و كندمی تساریع  و تساهیل 

   .ببرد را ممكن بهره و استفاده بیشترین موقعیو هر از و دهد تشخیص آگاهانه و درستی

 .راهبری راهنما، عمل كسی، به دادن نشان راه كردن، اداره ارشاد، هدایو،

 راهنمایی اصلی یهامولفه* *  

 مستمر  فرآیند

 جمعی اسو فعالیو بیشتر

 گیریاطالعات و كمك به تصمیمارائه 

 یاورانهو  هدفمند، پویا هایفعالیو سلسلهمند و برنامه نظام

  تسریع رشد و تسهیل روندها
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 انواع راهنمایی:ب(

افراد برای انتخاب دروس یا رشااته تحصاایلی، آگاهی از  كمك به راهنمایی تحصتتیلی: .1

 قوانین مدرسه و امتحانات، سازگاری با زندگی تحصیلی و در نهایو موفقیو تحصیلی.

های فرد، های مشاااغل، شااناخو اسااتعدادها و رغبوشااناخو ویژگی راهنمایی شتتیلی: .2

 انتخاب شغل.اشتغال موقعیو آینده كمك به

كمك به برقراری روابط سالم ومتعادل بین اعضای خانواده و تأمین  خانواده:راهنمایی  .3

   .آسایش آنان

 با مقابله هایو راه های جسمی و روانیپیشریری از ابتال به بیماری راهنمایی بهداشتتی:  .4

 .آن

 .كمك به سازگاری و حل مشكالت فردی و بین فردی راهنمایی تربیت: .5

 های راهنمایی:روشپ(

 .كمك به فرد اسو برای پیشریری از بروز مشكالت شخصی و عاطفی ی فردی:راهنمای

های معین در یك زمان و در یك هدف یا هدفگروهی از افراد برای نیل به گروهی:راهنمایی

شااوند و خواهان اطالعاتی در زمینه تربیتی، شااغلی، خانوادگی،  مكان مشااخصاای دور هم جمع می 

 بهداشتی و ... هستند.

ان. این اطالعات می تواند مُراجعباه  « فردمحوراناه »فرایناد ارائاه اطالعاات     راهنمتایی گروهی: 

حفایق، ارقام توصایف یك شارایط خای یا مهارتی باشاد كه اعضای گروه برای زندگی بدان نیاز    

دانند چرونه خواهند، ولی نمیدانند چه میان میمُراجعدارند. ویژگی عمده راهنمایی این اسو كه 

دساااو آورناد یاا آن را چروناه انجاام دهناد؛ در حقیقو فرآیند مشااااوره دارای ماهیو       آن را باه 

 .(1799دارد)ثنایی، « پیشریرانه و تكاملی»

 

 های شناختروش

ی قاطالعات موث ،تسااتی هایو آزمون هاطالعات حاصاال از شاایوه اهاگرچ عینی:روش  -1

 عنوان تنها منبع استفاده شود.بهگاه كند، اما نباید هیچد ارائه میفردرباره 

 از ،صاحبهبندی، شرح حال نویسی و می، مقیاس درجهجسنگروه ،مشااهده  ذهنی:روش  -2

  :آیندهای ذهنی به حساب میجمله روش
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  هدف مشخص شود، هر ی و فعال اسو.رادكسب اطالعات به صورت عملی ا :مشتاهده (

انجام شااود و در هنرام مشاااهد از یادداشااو برداری  لحظه فقط یك مورد مشاااده شااود،در موقعیو عادی 

  خودداری كن(

 شاخص فرد در مقایساه با سایر افراد   میو و خصاوصایو رفتاری   عموق :یجستن گروه

 گیرد.گروه مورد بررسی قرار می

 گیرد.رفتار شخص مورد استفاده قرار می برای سنجش :نامهپرسش 

 نظیر معلم، مدیر،  افرادیاز  ،آنسااو كه در اهنامنوعی پرسااش :بندیدرجه مقیاس

ه ای درباره فرد معین بخصیصه مورد شود تا درروانشناس خواسته می مشاور، والدین یا

 قضاوت بپردازند.

  ش كه با موضوعاای از زندگیشود در ارتباط با زمینهاز فرد خواسته می :شتر  اال 

برای  بیشاااتر حالشااارح .تحویل دهد بنویساااد و به مشااااور ،مشاااخصااای ارتباط دارد

 .نه مذمو ،اسو از گذشته آموزیعبرت

 :اجعمُربه  دو جانبه كه با هدف حل مشااكل و كمكو گفتروی حضااوری  مصتتاابه 

 گردد.طراحی می

ز پرونده اهبا اساااتفاد بااالساااو كه  تركیبی از دو روش :یتا تلفیقی  ذهنیعینیروش  -3

 تحصیلی، شغلی، سوابق شاامل  های مختلف پرونده،شاود. قسامو  می انجامای فرد مشااوره 

ده ش متخصص تكمیل واجدصالحیو و ی، بهداشاتی، عاطفی كه توساط اشخای  خانوادگ

 شود.آموزان استفاده میفراد یا دانشاهمنظور كمك ببه اسو،

 

 ان:مُراجعهای علمی شناخت روشت(

آوری اطالعات های روانی، جمعها، آزمونكاربرد انواع پرساشنامه  های مستتقی:: روش -1

سااط حل تو، تأكید بر تشااخیص مشااكل وعلل ناراحتی و ارائه راهمُراجعوساایع درباره مشااكل 

 مشاور.

 مشاوره، به جای تشخیص جلساه ایجاد شارایط گرم و پذیرا در   های غیرمستتقی:: روش -2

 هجلسدر  مُراجعاسو. در این روش مهم و قابل توجه بسیار مُراجعمشكل. آگاهی از احساسات 

ها چندان مورد از آزمونشاود و استفاده انجام می مُراجعمشااوره فعال اساو. تشاخیص توساط     

 توجه نیسو.
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ید و تأك مُراجعمشااااور باا توجاه باه موقعیاو و شاااناخو       روش انتختابی یتا تلفیقی:   -3

گیرد ستقیم یا تلفیقی از آنها را به كار میهای مستقیم یا غیرماز روشبرتشاخیص مشاكل، یكی  

 داند.كه برای حل مشكل مقتضی و موثر می
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 (و گروهی فردی )هافنون و روش و ، مشاورمشاوره :جلسه سوم

  (Counseling)مشاورهتعریف  الف(
 بین دو نفر نیاز دارد یارتباط تخصصداند كه بهای می( مشااوره را جریان یاورانه 1797) پاترستون 

مشاوره در حل مشكالت  اسو وبه نوعی با مشاكل روانی و عاطفی مواجه  مُراجع كه در این جریان

كمك  مُراجعای به روانی و عااطفی مهارت دارد. مشااااور از طریق برقراری رابطه خای مشااااوره  

 حلی برای مشكل بیاید.كند تا راهمی

 و تعاملی هدفمند، مساااتمر، آگاهانه، یافته،نظام ،ایحرفهی فعالیتمشااااوره را ( 1771)عتابدینی 

 ابطهر ایجاد طریق از مناسااب  هایحلراه یافتن و مشااكل  تحلیلو تجزیه برای ،داندمی داوطلبانه

 جو یك در مُراجع فرآیند شااود. در اینانجام می مشاااور و مُراجع بین آزاد و پویا رو،دررو حساانه،

 با موضااوع، بررساای از پس و پردازدمی خود مشااكل طرح به ،صااادقانه و دلیهم تفاهم، از مملو

 وهبالق نیروهای سااازیفعال و هامهارت ارتقای محیطی، امكانات از گیریبهره با و مشاااور كمك

 مناسب گیریتصمیم به تر،عمیق و بیشتر خودشناسی و مشاكالت  با ایمقابله هایشایوه  بهبود خود،

 .پردازدمی مشكلش حل و

 ادایج مشكالت، رفع به كمك آن هدفكه اسو ایدهنده یاری خدمو مشااوره  دیرر، عبارت به 

 .اسو مُراجع خوشبختی و سعادت تضمین و خودرهبری پرورش مطلوب، سازگاری

* * * * 
 شااخصاای، مشااكالت با برخورد در هاآن كردن توانمند برای انمُراجع به تخصااصاای كمك ارائه

 ندفرآی یا عمل خواستن، كاری دادن انجام برای را دیرران تخصاصی  نظر و رأی و كردن همكاری

 .رایزنی و كردن كنكاش كردن، مشورت هم با كردن، مشورت

 اجتماعی، و عاطفی رشد دیرران، و خود با بهتر سازگاری كساب  برای عادی افرادبه كمك فرآیند

 .مسیولیو قبول و استقالل

 ی اصلی مشاورههاهمولف

 مستمر و پیوسته فرآیندی 

 تخصصی رابطه 

 پیشریری بر تاكید 

 دیرران و خود با سازگاری افزایش یا مجدد ارتباط برقراری 

  ًجبرانی یا تصحیحی»ماهیتا» 
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 (Counsellor)مشاورتعریف  (ب

 و اخالقی تخصصی، ای،حرفه هایواجدصالحیو حقوقی یا حقیقی فردمشااور را   (1771عابدینی)

 لحداق و مشاوره و شناسیروان هایگرایش و هارشته از یكی در كه می داند مشاوره اصولبه آگاه

 ساسا بر و اسوكرده كسب را الزم تجربیات و شاده  التّحصایل فارغ ،ارشاد  كارشاناسای   ساطح  در

 هایگرایش و هارشته از یكی در و شده احراز صالحیتش مشااوران،  صاالحیو  تشاخیص  نامهآیین

 شانمشكالت حل در را انمُراجع...( و عمومی توانبخشاااای، تحصیاااالی، شغلی، خانواده،) مشاوره

 .كندمی یاری

* * * * 
 .كننده مشورت رایزن، كنند،می مشورت او با كه آن مشاوره، در متخصص فرد

 ی اصلی مشاورهاهمولف

 ای(تخصصی و حرفه )اخالقی،صالحیو واجد فرد 

 شده اسو احراز صالحیتش 

  ان  مُراجعیاری كننده 

  مشكالت حلگیری و تصمیمهدف آن   

 

 های مشاور موفق:ویژگیپ(

 ها و باورهای خود در روابط بین فردی  آگاهی از ارزش خودآگاهی: .1

 داوری  پذیرش دیرران بدون پیش پذیرش بدون قید وشرط: .2

 جهو تغییر رفتارهای مزاحم  مُراجعصادم بودن با  شفافیت: .3

 ، به جای دلسوزی مُراجعدرك دنیای درون  همدلی: .4

 با احترام، صمیمی و پذیرا توأمرابطه خالصانه و  توانایی برقراری رابطه: .5

 هاابعاد و مولفههمهها و توجه به، پذیرش تفاوتآستانه عمل باال جامع اندیشی: .6

 انسانی هایداشتن تعهد شغلی و حقوم و ارزش ان:مُراجعاعتقاد به تیییر پذیری  .7

 خاص مشاورانهای ت(شایستگی

 های مداخلهمهارتواجد  .1

 توانایی كنترل اوضاع و مدیریو جلسه .2

 مُراجعها و نقاط قوت تاكید بر توانمندی .3

 مُراجعبرای كمك به  بسیج منابع اجتماعیتوانایی  .4
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 و توانای مشاوره چندفرهنری صالحیو فرهنریواجد  .5

 ایهای مشاورهعالقمندی و توانایی انجام پژوهش .6

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتمهارتتوانایی و  .7

 توانایی شناخو از خود و آگاهی از مسایل شخصی .8

   .باز و پذیرا بودنو مشخص و  روشنعمل  .9

 

  ایی مشاورههامقایسه روشث(

هر زمان به یك  حضاوری اساو كه در آن مشاور در  فعالیتی تخصاصای   :اوره فردیشت مروش 

 ش را حل كند و بیشتر جنبهامشكل ،مهارت حل مساأله  كند تا با كساب آگاهی و كمك می مُراجع

 د.عاطفی دار حل مشكالت عمیق و

گروهی متشااكل از اشااخای، اصااطالحاً بهنجار یا دارای مشااكالت    مشتتاوره گروهی:روش 

نوعی مزاحم زندگی آنان اسااو. در این روش تكاملی. افرادی كه دارای مشااكالتی هسااتند كه به 

نی یا ای، ماهیتاً جبرایا نا متجانس باشاند. فرآیند رابطه مشاااوره  اعضاای گروه ممكن اساو متجانس  

ری یادگی شود تا ضمن مالقات گروهی وزمان به تعدادی از افراد كمك می هر درتصحیحی اسو. 

را  توانمندی مقابله با مشااكالت ،با هدایو رهبر گروه ،مندی از تجارب مشااتركاز یكدیرر و بهره

  .و آن را با موفقیو حل كنند كسب

 .آوری باالتری برخوردار گردندد تا افراد از تابشاااوكمك میباه افراد   مشتتاوره گروهیدر 

نقش مؤثری دارد. مشااااوره گروهی  ،های افراد با تقلید گروهیارزش تثبیاو مشااااوره گروهی در 

 تر اسو.مناسب ای مشكالت بین فردیبر و كندرا فراهم می از سایرین امكان الروگیری
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 ایمراال مصاابه مشاوره شرایط و :جلسه چهارم

 ای:شرایط مصاابه مشاورهالف( 

ارتباط رویاروی، صامیمی و دوستانه اسو كه   ی،فرآیند رشاد  ایجاد رابطه استنه:  -1

 ارزش قائل اسو.  مُراجعمشاور برای در طول آن  و شودبااعتماد آغاز می

در جلسات مشاوره بسیار مهم اسو. توافق  مُراجعپنهان نره داشاتن اسارار    رازداری: -2

 هجلسداری باعث اعتماد و امنیو درشرایط ضروری اسو. رازیازبر سار میزان محرمانری  

 گردد.  مشاوره می

قید و شارط به باورها، اعتقادات، احساسات و  احترام بی پذیرش بدون قید وشرط: -3

 شود.مشاوره می جلسهشاركو فعال او و طرح مشكل واقعی در، باعث ممُراجعافكار 

بساایار مهم و  مُراجعها و رفتار ها، گفتهشااناخو هدف و مشتت ل او: مُراجعدرک  -4

و فرص مُراجعكنند و به اسااسای اسو. مشاوران مجرب بدون تعجیل كار خود را دنبال می  

ید و انتقال عقامانی مفید اسو كهدهند تا به مرور زمان خود را بشاناساد. مشاوره ز  كافی می

 و مشاور به حداكثر ممكن افزایش یابد. مُراجععواطف بین 

و  اجعمُرای باشااد كه شاارایط محیطی باید به گونه آماده کردن شتترایط محیطی: -5

مشاور به راحتی و آزادانه بتوانند درمان را ادامه دهند و موانعی برای ادامه كار وجود نداشته 

 باشد.

 ای:راال مصاابه مشاورهمب( 

نرران  ،گوش دهد مُراجع و كالم كه به گفتارآن مشاور بیش از در این مرحله :مراله بقا -1

كسااب تجربه كاهش   با گذشااو زمان و معموالً . این مرحلهوضااع روانی خویش اسااو 

 یابد.  می

به مك، برای دریافو كشدت  به ،كفایتیمشااور به علو احساس بی  مراله وابستتگی:  -2

متزلزل  اش، امنیو روانیموفق نشااادن از ستر به دلیلشاااود و یرونی متكی مبییك منبع 

 به دنبال در این حالو معموالً مشاااور .گیردبه خود می تصاانعی حالوو مشاااوره  دشااومی

 افراد متخصص دیرر اسو. یا كمك از استاد راهنما دریافو

را  یكوشاد روش می ،وابساتری  آمیز مرحلهمشااور پس از طی موفقیو  مراله م اشتفه:  -3

ن در ای .ز انجام آن احساس آرامش و رضایو كنداهك ه انتخاب كندمُراجعبرای كمك به 

ی امنیو روان ،گیرد و مشاااور تا حدیمرحله كوشااش و خطا با اطمینان بیشااتری انجام می 
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 رسای خصاوصیاتش  بر دهد و بات بیشاتری كارش را انجام می أیابد و با جرخود را باز می

 كند.توجیه میپذیرد و میعنوان یك حرفه مشاور شدن را برای خود به

به  ید وآجسااتجوی یافتن فلساافه و نظریه زیربنای كارش برمی  مشاااور در مراله ثبات: -4

 پردازد.ش میرعمیق و همه جانبه منابع مرتبط با كا مطالعه

وش ر ی،و نظریه زیربنای از تعیین فلسااافهمشااااور پسدر این مرحلاه   مرالته تقویتت:   -5

ثار دیرران و بررسی تحقیقات انجام شده در حیطه آ هبه كمك مطالع ،ای خودشمشااوره 

 .پردازدبه توسعه و بهبود روش خاودش می ،اشتخصصی
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 فنون مشاوره ها وروش جلسه پنجم:
  (Method/Procedure)روشتعریف  الف(

 الگوهای و ضااوابط از ایمجموعه با مشااخص ال ح یك اج ای منطقی و قاعده با منظم، راه یا چگونگی
 میك تحلیل و شناخ  منظوربه كه مندنظام شناخهی ابزارهای و وسایل ها،مهارت فنون، ها،تالش عملی،

 به و تاهكو مدت در و رودمی كاربه فعالی  یك انجام دقیق جزلیات ك دن مشااخص یا  دیده یك كیفی و
 .تدریس روش مثل كند،می تسهیل را حقیق  یا هدف به رسیدن سهول ،

 آینده در باید كه را هاییفعالی  رویه از ت جزلی صااورتبه و اساا  رویه بندیزمان جدول اج ای نحوه 

 انسان كه هاییراه همه .1 شود؛می االالق چیز سه به روش ت ،دقیق صورتبه. كندمی تأكید شاود،  انجام

 از یك ه  .2. كندمی هدای  هدفی به رساایدن و مشااكالت رفع مسااالل، حل مجهوالت، كشااف به را

 در را آدمی كه ییابزارها یا فنون تمامی .3 رود كاربه باید واقعیات  ژوهش و ب رساای هنگام كه قواعدی

 بدون دانشاای هیچ و اساا  دانش الزمه روش. كندمی راهح ی معلومات به مجهوالت از رساایدن مساای 
 [عابدینی.]نیس  میس  روش

* * * * 

 ،ال ز هنجار، قانون، سااحك، اساالوب، ال یق، راه، شاایوه، روش، معنی، به«متد» التینی واژه جایبه روش

 ها،فعالی  انجام چگونگی دقیق جزلیات ك دن مشااخص كاری، ه  دادن انجام راه اساا ؛ آمده ال یقه
 .آیین و رسم عادت، رفهار،

  (:Technique)فنونتعریف  (ب
 ، آموزش،عالقه ،استعدادآمیز كه بههای انجام مشااوره به صاورت ماهرانه و موفقیو  روشمجموعه 

 تمرین و پشتكار نیاز دارند.

 دادن انجام ب ای مهناسااا  ابزارهاى خاصّ كه با هایمهارت و هاروش از ایمجموعهبه عحارت دیگ ، 
 كاربه مكن،م نهیجه بهه ین یا معین هدفبه دساهیابی  ب اى عملی یا فنی مشاخص  فعالی  یا معین كاری
 [عابدینی.]رودمی

* * * * 

 ن ؛ه صنع ، اسا ،  قحلی آموزش یا تج به مساهلزم  كه كاری مهارت، اصاول  شایوه، راه، روش،  تكنیك،
 .فنون مف د

  آمیز را در بهای انجام مشاوره به صورت موفقی : مجموعه قوانین نظ ی و عملی شیوهفنون مشعاور  

 گی د.می
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   ز فنون:ا عوامل موثر در استفاد(پ

 صالحیو و شخصیو مشاورتخصص، دانش ،  

 مُراجعها و شخصیو نوع مشكل، ویژگی 

 مشاوره   و زمان یوعقمو 

  های موجود، )رنگ و شااكل اتام، ساااعو برای تنظیم وقو، كتاب و آزمون مشاااورهمحل یا مكان وضااعیو

 ، كمد بایرانی و غیره(گلدان

   و  مُراجع با نشستن زاویهیا با  رودررو ،مشااور محل قرار گرفتن صاندلی  )  مُراجعمشااور و   چرونری نشاساتن

 (مشاور

 فنون مشاور ها و روشت(
 ب ق اری منظور به كه هسااهند غی كالمی و كالمی ارتحاط ایهمهارت از دسااهه آن شااامل مشاااوره فنون
 قحل(  1383 همكاران، و نژاد نوابی) روندمی كار به مشاوره جلسه در آن تداوم و حفظ و ایمشااوره  رابطه
 پ دازدب آن به باید مشاوره یك كه اقداماتی به خالصاه  صاورت  به ابهدا در ،فنون این مع فی و   داخهن از

 :   داخ  خواهیم مشاوره فنون به آن از بعد و كنیممی ایاشاره
   .مُ اجع احه ام كمال با و ش ط و قیدبی  ذی ش 

 خواهد ماند. باقی مح مانه صورت به گو و گف  این كه مُ اجع بهاالمینان 

 .كندمی ت غی  صحح  ادامه به را او ، مُ اجع های صحح  به دق  با دادن گوش 
 .اس  ب خوردار باالیی بسیار اهمی  از ،مشاور موفقی  و حسنه رابطه و آرامشایجاد 

  :دادنشگو [ 1]

ه ب، خواندن، نوشتن و یادگرفتن، همانند صحبو كردنفعال كه  رادی واسو ا عملیگوش دادن 

 د.شورا شامل می« انعكاس» و «پیریری»، «توجه»مهارت دقو و توجه نیاز دارد. این فن سه خرده 

 موثر دادن گوش

 گویدمی چرونه اینكه و مُراجع هایگفته به دقیق دادنگوش 

 مُراجع كالم قطع از اجتناب 

 صحبو ادامهبه مُراجع ترغیب برای سكوت ازاستفاده 

 كند بیان را خود احساسات و افكار تا مُراجع به دادن فرصو 

 آن كردن شفاف و مُراجع مقاصد كردن منعكس 

 مشكل حل راهبرد تعیین و مهم جزئیات كردن روشن برای سوال طرح 

 مُراجع رفتاری و فكری، احساسی هایگسیختری و تشابهات كردن گوشزد 

 ها.برداشو صحو از اطمینان منظوربه ،مُراجع از بازخورد گرفتن 
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 موانع گوش دادن فعال
 درپیپرسشرری و طرح سواالت پی 

 حرف زدن زیاد 

 داوریگوش دادن تدافعی و همراه با پیش 

 قضاوت كردن 

 طرح داستان خود 

 كوچك نمایی یا بزرگ نمایی مشكل 

 ترس از برقراری سكوت 

 گراییتخصص 

 یاههای كلیشبكارگیری عبارت. 

 

 فواید خوب گوش دادن

 افزایش حس همدلی

 شود()نزدیكی هیجانی كه باعث ایجاد یك تجربه هیجانی صحیح میگسترش صمیمیو درمانی

های مهمی برای پی بردن به چشم انداز و افق دید )سرنختك كلمات و دستور زبانامكان توجه و دقو به تك

 (مُراجع

  :ایهای مشاورهانواع پاسخ

 ن صحبو در رسید را از نظر تناسب و مُراجعكند مشاور تالش می ارزیابی:های پاسخ

 قرار دهد. jkhمورد بررسی و ،حلی معقول برای مشكلبه راه

 ن ز طرف مشاور برای روشن ساختاهگیرند كهایی را در برمیپاسخ های تعبیری:پاسخ

 .شودموضوع ارایه می

 مُراجعمشاااور از  شااود كه بدان وساایلهپاسااخ نهایی را شااامل می امایتی: هایپاستتخ 

  .كاهدكند و از میزان نررانی او میحمایو می

 :طالعات ضروری را اهندكه بدان وسیلوششامل می را هاییپاسخ پاسخ اطالعاتی

 كند.كسب می مُراجعبحث از  درباره موضوع مورد
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 :)ااساسات(انع اس [ 2]

ح مطر مُراجعبه همان صورت كه  اسو. مُراجعانعكاس احساسات، درك و فهم مشكل از نقطه نظر 

و و مشاور دریافدر آن كه اسو  مُراجععاطفی بین مشاور و و عقلی  ،تعامااالییك رابطه و كند می

 هبرای آگاهی دادن ب ،مناسب میهای كالمی و غیركالرا در قالب پیام مُراجعمشاكل  از  شبرداشات 

 .كندمطرح می، وا

داند و خودش را در ایجاد آن چندان در آغاز جلساه، مشكل را از خود جدا می  ،مُراجعدر حقیقو 

 سهیم و موثر نمی داند، در نتیجه در مواجهه با آن دچار وحشو می شود.

 

 ن ات الزم در انع اس

یان عالوه بر ب ،متفاوت اساااو. در انعكاس مُراجعو باورهای  انعكاس متن با دو باره گویی جمالت

 كند.اندیشه در باره موضوع بحث تشویق میرا به گویایی بیشتر و گفته خودش او 

  بندی ااساساتطبقه
   شق و عبینی،خوشنظیر، شادی، امنیو،  عواطف سازنده و امیدبخش ثبت:مااستاسات

 اعتمادبه نفس ،و خشنودی رضایو محبو،

 ترسگناهاحساااس ش، رنجعواطف مخرب و نرران كننده نظیر  :ااستتاستتات منفی ، ،

   افسردگی، خصومو و عدم پذیرش.

  م، ، شادی و غعشق و نفرتاحسااسات كامال متضاد و دوگانه مثل   دوگانه: ااستاسات

 امنیو و دلهره.

 :مش الت انع اس

o  ایرابطه حسنه مشاورهناتوانی در برقراری 

o  مُراجعاحساسات و متن گفتار  كامل در دركمشاور ناتوانی 

o برای پذیرش عواطف بیان نشده   مُراجع عدم آمادگی 

o احساسات تعیین زمان مناسب برای انعكاس 

o های شخصی مشاور در انعكاسرزشادادن  هلخمدا. 

o شودعیناً تكرار می مُراجعفقط گفته  ،به جای انعكاس احساسات. 

o  بیان كرده اسو. مُراجعناتوانی در بیان احساسات به همان اهمیتی كه 

o  مُراجعبیان و احساسات برداشو نادرسو از   
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 :انع اس نمحاس

o پااذیرفتااه احسااااس و گفتااارش بااه خوبی درك و  د كااه بااایاادر می مُراجع

 .سواهشد

o شود.می رغیبخود تاعمال و رفتار رزیابی اهب مُراجع 

o  شود.تسهیل می مُراجعنامناسب شناسایی و تغییر رفتار 

o مساایولیوباید و  اصاالی اوسااو گیرنده تصاامیم شااود كهمتقاعد می مُراجع 

 .یردگ مهمی در جلسه به عهده

 :)ایجاد محدودیت(دادن سازمان [ 3]

 شااود،میمشااخص  همشاااور جلسااه ی و چرونری اجرایشاامخط : از طریق سااازمان دادن،تعریف

بهام و از كند و ابینیی برای رساایدن به اهدافش تعیین و پیشاهطرح و نقشاارا یاری می كند  مُراجع

 .كندو مسیر جریان مشاوره را روشن می كاهدو مشاور می مُراجعماندگی رد

 )بی سلر(:در سازمان دادنمورد توجه  ن ات

 امنیو از بین نرود ها به حداقل برسد تا احساسمحدویو 

 شودار میدخدشه مُراجعمشاور و  صورت رابطه حسنهنباید جنبه تنبیه داشته باشد، در این 

 تعین و توصیف شود باید در آغاز جلسه به صورت كامل. 

 :انواع سازمان دادن

 راجعمُتعیین نوع سازمان و چرونری اجرای آن بر عهده مشاور اسو و او بر اساس مشكل و عقیده 

 كند.و شناختش از او، نوعی سازمان دادن مناسب را انتخاب می

 :ول ضرورت دارد. اهجلسمشاوره در آغاز  جلسهتعیین طول زمان هر محدودیت زمانی

دقیقاه تا   12بزرگسااااالن  دقیقاه و در  72دقیقاه در نوجواناان    72برای مثاال دركودكاان   

 رسیدگی كند.انش مُراجعمه ههمشاور هم ب یجاد نكند واهجلس در خستری

 جام مثالً اگر بازی درمانی ان ،جلسااه تكلیف وظایف در تعیین ییعن ی:لممحدودیت ع

 لسااهج آخر را دربازی را از اتام بیرون نبرد یا آن شااود به كودك گفته شااود وسااایل می

 جمع كند.
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 های سازمان دادنروش

 آنچه در جلسه اول های مشااوره همین هدفدر باره  های مشتاوره: هدفگفتگو درباره(

 مشخص شود. در اولین جلسه مُراجعاز و انتظار  گفته شد(

 تصااامیم  مُراجعجای باه یعنی مشااااور  :مُراجعهای مشتتاور و گفتگو درباره نقش

 مُراجع ذا، لگر اسوگیری كند. مشاور تسهیلاسو كه تصمیم مُراجعگیرد و برعهده نمی

 كند.و به او اعتماد  را از افكار و احساساتش آگاه مشاور وظیفه دارد

  :نیسو،  جباریا جلسهباید بداند شاركو در   مُراجع گفتگو درباره موفقیت مشتاوره

 .بداندهم  جلسهزمان  باید مدت راجعمُاسو و جلسات محرمانه

  مشاوره جلسهاز طرف مشاور در  های درساو و سانجیده  ارایه پاساخ  ها:تنظی: پاستخ، 

ا ر هاهدفدهد و رسیدن بهمشاوره سامان می جلسههایی اساو كه به  یكی دیرر از روش

فشار  و نباید او تحو توجه شود مُراجعدهی به سن و شرایط كند، باید در پاسختسهیل می

 .گیردقرار 
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 ادامه فنون مشاوره :مشش جلسه 

  :ورزیجرأت [ 4]

بدون نقض  ،شودفن رفع اضطراب حاصل از تعامالت میان فردی اسو. به فرد آموزش داده می

 حقوم دیرران، از حقوم خود دفاع كند.

 گیری جسورانه و اقدامتصمیم ورزی:هدف جرأت

 ورزی: های افزایش جرأتروش

 ها و افكارش بپردازد.آزادانه خواستهاین كه  به مُراجعترغیب  ◌

 های دشوارآموزش فنون مواجهه با موقعیو ◌

 .افزایش دامنه رفتاری و عملكردی انسان ◌

 :(Relaxation) زداییتنش آرمیدگی/ [ 5]

 فائق یزندگ زایاضطراب هایموقعیو از بسیاری بر توانمی ،كاربردی مهارت این یادگیری با

 .كرد بازیابی آمده پیش مشكالت منطقی حل برای را خود آرامش راحتی به و آمد

سافو كردن عضالت دسو، صورت، گردن،   شال و هایی مثل با فعالیو آرمیدگی:های روش

 های آرمیدگیورزی، روشزدایی منظم، جرأتحساسیوهای نظیر و روش شانه، سینه، شكم و پاها

 .توان آن را انجام داد، میشده، هیپنوتیزم، مراقبه و آموزش خودزاد هدایو

 : زداییتنش کاربردن ات الزم در

 .باشد داشته فیزیولوژیكی اساس نباید مُراجع مشكل .1

 .نباشد زدگیوحشو حمالت معرض در یا افسرده ،(سایكوتیك)گسسته  روان مُراجع .7

 .بریرد عهده بر ،درمانمشاوره یا  در مشاركو برای را خود مسیولیو مُراجع .7

 .باشند مشاركو آماده مُراجع درمان در همكاری و حمایو برای خانواده اعضای .1

 .شود جلب آن زدایی تنش به مُراجع ایمان و اعتماد باید هرچیز از قبل .2

 رفتاری كی تقویو به اضطراب، و تنش هاینشانه زیربنایی علل به توجه بدون ،زدایی درتنش  .9

 شود.پرداخته می اسو اضطراب با متضاد كه

 كیلتش را اضطراب هایدرمانرری مركزی هسته كه اسو جدید هایشایوه  از یكی زداییتنش .9

 سوا مشكل اصلی ریشا   كه اضاطراب  با مقابله فن به را مُراجع درمانرر، روش این در. دهدمی

 فرا را مُراجع وجود تمام ای گسااترده آرامش احساااس روش، این اجرای با و كندمی مجهز

 .گیردمی
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 درمانی پروساا  یك از بخشاای عنوان به هم و اسااو مسااتقل درمانی شاایوه یك هم زداییتنش .8

 .شودمی محسوب منظم زدایی حساسیو مانند

 هایتمرین به الزم انریزه و عالقه با مُراجع كه شااود مطمین باید اول جلسااه پایان در درمانرر .7

  .پرداخو خواهد خود خانری

 : مواجهه [ 6]

 برای ردرمانرمشاور یا  كه كند تقویو مُراجع در را اعتقاد این تواندمی مراقبو، با همراه سازیمواجه

 ومس الزمه ها،تراشی دلیل یا توضیحات ها،بهانه و عذر با مُراجع ساختنمواجه. اسو قایل ارزش وی

 ونیكن رفتار واقعیو با رابطه در باید سازیمواجه عمل. اسو نهمسیوال رفتار جهو در وی دادن

 .كندیم تجربه او با رابطه در درمانرر كه هاییهیجان و شخصی هایاحساس نه و گیرد انجام مُراجع

این  اسو. دربرای مقابله با موقعیو پیش آمده مُراجعگاهی و اطالعات آ توسعهدر حقیقو مواجهه 

 د.شوو میگفترنها آ ای مناسب مشخص و دربارهبه گونه مُراجعها و عملكرد روش تفاوت بین گفته

 از بهانه و عذر گونههیچ وشود می تاكید مُراجع مسیولیو به نسبو درمانی واقعیو در كه آنجا از

 استفاده به سبون رویكرد این در كه داشو نیز را انتظار این توانمی بنابراین، ؛پذیرفته نیسو او طرف

 از ایدب ،مشاور یا درمانرر. شود تاكید اثربخش، و ضروری راهبرد یك عنوان به سازیمواجه فن از

 و ذرع میزان تقلیل نیز و مُراجع از كردن مراقبو خود، ذهن كردن متمركز برای الزم هایتوانایی

 .باشد برخوردار ،مُراجع هایبودن غیرمسیول یا هابهانه

 شخص هك اسو ممكن غیر نهایو در اما دارند، مشكل«  مواجهه»  تكنیك با كار تازه مشاوران اكثر

 جانب از دبازخور دریافو به نسبو افراد از برخی. نكند استفاده تكنیك این از اما ،باشد مشاور

 مواجهه ورتص هر در.  پذیراترند شدن واقع مواجهه مورد به برابر در نیز برخی و هستند پذیرا دیرران

 ورزی ومخالف به اصرار حتی یا دیرران سر بر زدن فریاد معنی به كاری چنین انجام.  دهد رخ باید

 راجعمُ كه شود انجام طریقی به كه اسو ایمواجهه مواجهه، روش مؤثرترین واقع در. نیسو هاآن با

 .(1772 همكاران، و رجنی پردلی،) اسو گرفته صورت مواجهه ،نشود متوجه

 یستند،ن مواجهه تكنیك از بجا و درسو استفاده به قادر كه كار تازه مشاوران برای مطلوب حل راه

 جمله این هب شبیه چیزی تواندمی مشاور مثال، عنوان به. كنند تقسیم نیمه دو به را خود كه اسو این

 خترتاند شماتو و تحقیر از دسو كه بروید شما به خواهدمی من از بخشی: »بروید مُراجع به را

 اسو ممكن دخترتان رفتار كه این از شما ناامیدی این واقعاً من دیرر بخش كه درحالی بردارید،

 .«كندمی درك را شود بدتر
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 رانریزاندب او در را گریز و خشم واكنش كهاین بدون«  نیم دو به خود تقسیم» با توانندمی مشاوران

 (1772 ران،همكا و رجنی پردلی،) برویند او به را بشنود مُراجع مستقیم طوربه خواهندمی كه را آنچه

 وارد یبیآس ایمشاوره رابطه به تا كند عمل احتیاط با باید مشاور مواجهه فن از استفاده در همچنین

 ندكنمی توصیه مشاوران به مواجهه فن از استفاده هنرام را زیر نكات همكاران و ایوانز. نشود

 .(1777 همكاران، و نژادنوابی)

 ردمو را هاناهمخوانی این تا كنید تشااویق را او و كنید بیان مُراجع پیام در را ناهمخوان عوامل .1

 . دهد قرار كاوش

 . باشید كننده پیشنهاد .7

 . كنید كشف را مُراجع احساسات تا باشید آماده .7

 . نكنید استفاده انتقام یا تنبیه برای مهارت این از .1

 و انالم هرن، ایوانز،) .باشد مسائل حل ارائه یا قضاوت ، ساازی  متهم شاامل  نباید شاما  پیشانهادهای  .2

 (1787 آیوی،
  :سازیغرغه [ 7]
های آور واقعی اساااو. مواجهه با محركهای اضاااطرابنوعی دیرر از مواجهه طوالنی با محرك

شود های ناسازگار )رفتارهای اضطراری( باعث میترساناك برای مدت طوالنی، بدون ارایه پاساخ  

 اضطراب به خودی خود كاهش یابد.كه

های شدید، مثل ترس از پرواز، سفر با شود و در ترسباعث كاهش سریع اضطراب میساازی  غرغه

 رود.كار میها، بهمترو یا قطار، ترس از سوارشدن پله برقی یا آسانسور و نیز انواع فوبی

 :مجدد دهیش ل [ 8]

 و مجدد تنظیم مجدد، گیرىقاب تخریب،خود عقاید با مبارزه همچون هاای  ناام  باا  را فن این

: شود هگرفت كاربه زمینه ساه  در تواندم  مجدد ده شاكل  فن. شاناساند  م  نیز مجدد زن برچساب 

. هاموقعیو و وقایع به نساابو منف  دید و او شاادهتحریف ادراكات ،مُراجع خودتخریبِ باورهاى

های روزمره و تالش برای تغییر نررش مناساااب از وقایع و موقعیو مُراجعگوش دادن به توصااایف 

 اسو.

 امعقول،ن و غیرمنطق  باورهاى تعدادى با كه هستند خودتخریب عقاید داراى انمُراجع اوقات برخ 

 و غلط باورهاى این شناسای  از پس مشاور. آورندم  وجود به خود در را روح  شدید هاىبحران

 شخوی مُراجع در منطق  رویكردى ایجاد در سع  و پرداخته آنها اصالح به بایسوم  ناصواب،

 كنند، شتباها نباید دیرران كنم، اشتباه نباید هرگز من: »از عبارتند نامعقول باورهاى برخ . بنماید
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: ملهج از شود؛ آنها جایرزین تواندم  معقول باورهاى برخ ... .« و كنندم  عصبان  مرا دیرران

 اشتباه فعال  فرد هر و فعالم من ندهیم؛ انجام كارى هیچ كه اسو این نكردن اشتباه براى راه تنها»

 عصبان  نرام ه كنند؛م  اشتباه نیز دیرران كه پذیرفو باید پس نیسو، كامل كس هیچ كند؛م 

 ... .«و نپذیرم را دیرران از خود انتظار خالف رفتار كه شومم 

 آوردن دسوبه در انمُراجع به توانندم  مشاوران: گفو باید شدهتحریف ادراكات مورد در اما

 میان از را خود تجارب در تحریف تا سازند قادر را آنها و كنند كمك دیرر مرجع  چارچوب

 دوستانم مثل اگر كنمم  فكر من: »باشد مورد این تواندم  شدهتحریف ادراك از مثال یك. بردارند

 شاهدات م ذكر با تواندم  مشاور موقعیو، این در.« كنندنم  توجه من به دیرر آنها نكنم خرج پول

 به نیازى دنبو توجه مورد براى او و پسندندم  را وى مثبو هاىویژگ  او، دوستان اینكه بر مبتن 

 .برخیزد مقابله به پیام این با ندارد، ظاهرسازى

 .اسو رفتار مناسب فرصو دادن به دیرران برای از نو اندیشیدن ونوعی 

 واندتم  ماهر مشاور یك. هاسوموقعیو از او منف  هاىبرداشو سبب به مُراجع مشكالت گاه 

 ده كلش یا گیرىقاب طریق از را كار این و دهد تغییر هاموقعیو و وقایع به نسبو را مُراجع دید

 یا بقا مشاور كه شودم  گفته مَجازا. دهد انجام كرده ترسیم را آن مُراجع كه تصویرى به مجدد

 .شودم  یدهد دیرر اىگونه به تصویر بنابراین، و كندم  ایجاد فوم تصویر براى را جدیدى شكل

 شرایط تمام كه مردى با ازدواجش چون ندارد؛ دوسو را او خدا كه كندم  تصور مُراجع: مثال

 كنمم  احساس من: »مشاور مجدد ده شكل یا گیرىقاب. اسو خورده هم به داشته، را او آلایده

. سوا خورده هم به ازدواجتان عقد، خطبه شدن جارى از قبل كه داشته شما به خاص  توجه خداوند

 اكنونهم كه را بسیارى هاىفرصو شما وقو آن و دهد رخ ازدواج از بعد بود ممكن اتفام این

 «دادیدم  دسو از دارید

 یا لمشك باره در مددجو ادراك یا نظرنقطه بازسازى یا دادن تغییر فن، این كارگیرى به از هدف

 رطو به موقعیو یك دیدن اصیلِ هنر عنوان به را مجدد تنظیم( 1789) هاكن  و كورمیر. اسو رفتار

 با. شود م تلقّ  ارزش با درمان  فنون از یك  عنوان به مواردى، در مجدد تنظیم. اندنامیده متفاوت

 مددجو، هاىنررش نیز و دیرران هاىانریزه یا رفتار ساز،مشكل موقعیو مورد در فن این از استفاده

 ترپذیرش لقاب تر،فهم قابل مددجو براى كه داد تغییر آنچنان را مشكل دورنماى یا نظرنقطه توانم 

 .آید نظر به ترحل قابل یا
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  :داغ صندلی [ 9]
اتفام كمك به یك عضاو گروه تا با كمك مشاور احساساتش را در زمینه موضوعی كه در گذشته 

در یك صاااندلی وساااط گروه   مُراجعاساااو، ابراز و آن را عمالً تجرباه كند. در این روش  افتااده 

خواهند، پاسخ دهد و احساساتش را بیان نشایند و اعضای گروه با طرح سیواالت متعدد از او می می

 شود.می مُراجعه در نهایو باعث كاهش مقاومو و شناخو بهتر كند ك

 :خالی صندلی [ 11]
در روابط بین  مُراجعزمانی كه  اسو و درمانی روان و مشاوره های فن از یكی خالی صندلی فن

 شود تا از طریق گفترو با آن فرد، موضوع ناتمامتشویق می، داردفردی یا دیرران موضوع ناتمامی

مك . این فن كشودچنانچه فرد غایب باشد، از صندلی خالی به جای او استفاده میرا كامل كند و 

 های انكار شده خود تماس حاصل كند.كند تا با جنبهمی

 میان وابطرشود كه ویژه زمانی استفاده میمراجع، به فكنی درون كردن، بیرونی برایمعموالً  فن این

ها یصندل از ییك روی شودخواسته می فرد ازدر این فن  دارد. ناتمامی موضوع ،دیرران با فردی

 د.كن نقش ایفای را از زبان فرد غایب بازگو یا به عبارتی خود احتمالی پاسخ و شیندنب

  :فشار دکمه [ 11]
در این فن  كند.ینی كه قربانی عواطف نامطلوب هستند، از روش دكمه فشار استفاده میمُراجعبرای 

ترین تجربه زندگی و نیز اضطراب مطرح شده شاود، پس از تعیین لذت بخش خواساته می  مُراجعاز 

چشامانش را ببندد و پس از سه بار تنفس عمیق، رویداد لذت بخش را انتخاب و آن را مجسم كند  

ان متمركز شاود و با تكان دادن انرشو دسو، مشاور را از احساساتش آگاه  احسااساات همراه  و به

رتی، فرد قادر اساو با عزم و اراده خود هر تفكری را ایجاد و احسااسات همراه با آن را   . به عباكند

 تجربه كند.

 : نظیربی نتایج [ 12]

خواهد اوقات بدون مشاكل و شااد گذشاته را به یاد    می مُراجعدرمانرر با توجه به مشاكل كنونی از  

باعث تغییر دیدگاه و حل اساااو. این فعالیو ان روزها را چرونه گذراندهآورد و توضااایح دهد كه

 شود.می مُراجعمشكل 

 :انگارکه [ 13]

برای بیماران افساارده برای بازسااازی شااناختی، تقویو نررش مثبو به خود و تالش برای اقدامات  

 .اسوهمان شخصیو دلخواهكند انرار كهطوری عمل می مُراجعمثبو بعدی اسو. در این روش 
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  :کنعمل طوری [ 14]
گر شود و اانرار موفق میشود تا طوری عمل كند كهتكلیف داده می مُراجعدر اجرای این فن به 

ار ارائه و راهك بررسی با حضور مشاور متخصص مشاوره جلسهدر  او شكسو خورد، دالیل شكسو

 شود.می

 :ش ل دادن رفتار [ 15]

 پیچیده رهایرفتا همه كه اسو استوار رفتاری روانشناسی اساسی فرض این بر رفتار دهیشكل روش

مشاور فقط به تقویو در این روش  .آیندمی وجود به ساده رفتارهای تدریجی شكل تغییر از

 پردازد كه شبیه رفتار مطلوب و موردنظر هستند، ولی درحال حاضر وجود ندارند.رفتارهایی می

 تواننمی ندارد، وجود فرد تجارب رفتاری در پیش از نظر مورد رفتار چون دهی شكل روش در

 اندك كه ار رفتارهایی از یكی كه اسو این داد انجام باید كه كاری ماند، دلخواه رفتار بروز منتظر

 قرار تاررف این را خود كار آغاز نقطه و كنیم انتخاب ،دارد( نهایی رفتار)دلخواه رفتار به شباهتی

 از تواندمی فتارر دهنده تغییر كه اسو استوار تفكیكی تقویو فن بر رفتار دهی شكل روش. دهیم

 .كند ایجاد فرد در را دلخواه رفتارهای آن طریق

 رفتار زانهخ در پیش از كه شود می آغاز پاسخی با تازه، رفتار یك دهیشكل روش» تعریف، به بنا

 اسو نهایی اررفت جهو در پاسخ آن كوچك تغییرات تفكیكی تقویو مستلزم و داشته وجود فرد

 .انجامدمی رفتار آن به سرانجام كه

 كار نای برای. كند ایجاد مراجع در را مطلوبی رفتار تا اسو صدد در مشاور ،رفتار دادن شكل در

 حاضر حال در اام اسو، نظر مورد و مطلوب رفتار شبیه فقط كه پردازدمی رفتارهایی تقویو به مشاور

 دارند، طلوبم هایپاسخ با بیشتری شباهو كه هاییپاسخ طور همین. نیستند او رفتاری خصائص از

 رویه این. مانندمی باقی تقویو بدون هستند، شبیه كمتر كه هایی پاسخ و شوندمی تقویو تدریجا

 .بریرد شكل مراجع فرد در دلخواه و نظر مورد رفتار تا یابد،می ادامه آنقدر

 :سازیتقلید یا شبیه [ 16]

یا موقعیو  حركات ، ضاامن تقلید از گفتار یااز این فنیك نوع فن پیوسااتن اسااو فرد با اسااتفاده  

 پیوندد.كند و به جمع آنان میدیرران، همانند آنان عمل می
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  ادامه فنون مشاوره :هفتمجلسه 

  :جلسات یرهبر [ 17]
های ز طریق اداره درسو جلسات و ارایه پاسخا ههای مشاوردفههرا برای رسایدن ب  مُراجعمشااور  

 یش ببرد.مشاوره را پ جلسه كارآمد دبا طرح افكار و عقایتا دهد مناسب یاری می

 تعریف رهبری:

را برعهده گیرد و به  جلسااهرا به دنبال خود بكشاااند و اداره  مُراجعكوشااد مشاااور تا چه حدی می

 دهد.میزان افكار و عقایدش مشاوره را تحو تاثیر قرار میچه

یشنهاداتش جلسه مشاوره را پكشاند و با را به دنبال خود می مُراجع(مشاور 1720به عقیده رابینساون) 

 .كندبرای رسیدن به اهداف اداره می

 ن ات الزم در رهبری

 را مدنظر قرار دهد مُراجعمشاور توانایی و میزان پذیرش 

 بتواند از كلمات رهبری كننده در زمان مناسب استفاده كند.

 های رهبری:روش

بو برای صااح مُراجعتا  واهاحترام ب و مُراجعنشااان دادن عالقه قلبی به  یعنی پذیرش: .1

   در باره مشكلش تشویق شود.

لی و صااورت اسااتدالهاش بروش مسااتقیم رهبری با تكیه بردانش و تجربه پند دادن: .2

 عقلی

های ذهنی و با شااایوه مُراجع ینرران ش دلهره وهكاتالش برای  اطمینان بخشتتی: .3

  عقلی

دالیل  وعلو  از مُراجعآگاه كردن های مستقیم رهبری برای یكی از شیوه تشتخی::  .4

 مشكلش

ای از زندگی خود؛ در میان گذاشاتن صحنه  ای از زندگی شخصی:صتحنه  ارایه .5

 ن گرفتارند.آ هبلكه دیرران هم ب ،ویسمنحصربه فرد ن مُراجعمشكل  یعنی

مشاااور به جای صااحبو از زندگی خودش،  ای از زندگی دیگران:ارایه صتتحنه .6

 مُراجعكند. در این روش ای از زندگی شخص سوم را بازگو میبدون ذكر نام، صاحنه 

 شكلش بیشتر بیندیشد و آرامش بیشتری داشته باشد.مباره  شود تا درتشویق می
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 بیانار از افك كند تاتعمداً عبارتی را به صاااورت ناقص بیان می مشااااور اف ار ناتمام: .7

 شود.آگاه  مُراجعنشده 

 هگذاشاات مُراجعدر اختیار  را اطالعات ضااروریز این روش ا هبا اسااتفاد آگاهاندن: .8

و داده اهب ،تواناد از مناابع دیرر به دساااو آورد  نمی مُراجعشاااود و اطالعااتی كاه   می

 شود.می

ها، احساسات ها، طرزتلقیروش و تالشی اسو برای پی بردن به انریزه ر:فسیتعبیر و ت .9

نی یعدساااو آورد. نااآكاه تا مرجع بتواند در باره خود اطالعات و آگاهی بیشاااتری به 

 رفتارش نسبو به ،مُراجعبه بیشاتر  و آگاهی دادن مُراجعتار و حاالت فگیری از گنتیجه

سو كه تفسیر مشمول هر رفتار و گفتاری ا كند.تر تشویق میاو را به گفتروی عمیق تا

در روان درمانی ممكن اسااو به تفسیر  ظاهر ناخودآگاه و در نظر مشااور مهم اساو.  به

 1ها، وجدان و رؤیاها احتیاج باشد.چهار زمینه انتقال، دفاع

 شود از نظر اخالقیوادار می مُراجعطور مستقیم و غیرمستقیم یعنی به هشتدار دادن:  .11

 اقب رفتارش فكر كند.به عو

هتری از شناخو ب ،البته با احتیاط الزم ،مُراجعاز  ا پرسیدن سیواالت متعددااااب :پرسش .11

ای را مختل تواند رابطه حساانهالبته افراط در آن می .آوردبه دسااو می مُراجعشااكل م

 سازد.

 ن بحااث كنااد وآ هبااار در گیرد تااادر موقعیتی مشاااخص قرار می مُراجع فراف نی: .12

 یعنی قرار گرفتن در موقعیو شخص مقابل. همیو موضوع شود.اهمتوج

راط در البته اف دارد.را به تالش وا میغیرفعال  مُراجع ز این روشا هبا استفاد مخالفت: .13

 گردد.   مُراجعتواند موجبات رنجش و آزار این روش آن می

و مورد پذیرش اسسازد كه را متوجه می مُراجعحداقل پیام كالمی، انتقال با  س وت: .14

 دامه دهد.اهآزادانهایش تواند به گفتهو می

مشااورد در این روش به طور مستقیم و غیرمستقیم برای حل مشكل   دادن: پیشتنهاد  .15

ر د مُراجعیكی از اشااكال مالیم پنددادن اسااو كه   كند.پیشاانهادهایی ارایه می مُراجع

 انجام آن به هیچ وجه الزام و اجبار ندارد.

                                                           
 درمانی و مشاوره گ وهی دكه  باق  ثنایی م اجعه شود.به روان ،. ب ای االالعات بیشه 1 
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یری از گنتیجه برای ،مشاوره جلسهمشاور در پایان یا در هر قسمتی از  ن:خالصه کرد .16

 باید مطالب جلسات مشاوره را خالصه ،ها و نیز تعیین مسایر و روال جلسات آینده گفته

 كند.

 انواع جمالت رهبری

  د.كنرا رهبری می مُراجعبه صورت غیرمستقیم با آن جمالتی كه 

  هد خوامی مُراجعكند و از مداخله میبه صورت غیرمستقیم در بحث جلسه مشاوره

 راجع به موضوع مشاوره صحبو كند.
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 ادامه فنون مشاوره :شتمه  هجلس 

  :تشویق [ 18]
شاااتر در ی، ادامه گفترو و مشااااركو بمُراجعهای مثبو كالمی و غیركالمی برای حمایو از پاساااخ

 نوعی پاداش برای رفتار مطلوب و استمرار جلسات اسو. ،مشاوره و در واقع جلسه

 های تشویق:روش

 منظور تأیید به سر غیركالمی مثل تكان دادن مثل بلی و حركات ،مات تأییدیكلز اهاستفاد .1

 .شد حالو بهتر خواهد جلسهمثل گفتن در صورت حضور در  ،بینی نتایج احتمالیپیش .2

 .سواهتشویق كنند مُراجعمشاوره برای  جلسهایجاد شرایط و امكانات مناسب در  .3

 .كه مشكل شما منحصر به فرد نیسو مُراجعبه  گفتن .4

 .مثل تماس چشمی، لبخند و غیره ،م با رفتارهای غیركالمی مناسبأسكوت تو .5

 .مُراجعاشاره به توانمندی  .6

 س وت [ 19]

از  ترس ،مناسب رابطه برقرار نشدنخاطر هساكوت اهمیو و ارزش درمانی دارد كه ممكن اساو ب   

  .های مشاورهبا موقعیو و هدف مُراجعیا ناآشنایی  مُراجعبودن تازه وارد ،طرح مشكالت عاطفی

 معموالً مشاور كم تجربه تحمل سكوت را ندارد و وقوع ان را موجب اتالف وقو جلسه می داند.

 علل س وت

 و اختالل در رابطه حسنه اسو. مُراجعطوالنی بودن آن، حكایو از مقاومو  ◌

 .احتماالً هر دو حرفی برای گفتن ندارند ◌

 نسبو به مشاور مُراجععصبانیو و خشم  ◌

   مُراجعاحساس دردناك و ناراحو كننده  ◌

 كند تا مشاور حرف بزندسكوت می مُراجع ◌

 مُراجعاحساس خستری  ◌

 در باره موضوع مطرح شده. مُراجعتفكر و تأمل  ◌
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  مُراجعهای ش ستن س وت روش

 داده شود مُراجعاالمكان شكستن سكوت به حتی

مثل تكان دادن ساار یا تماس   های غیركالمیز پیاماهاسااتفاد دعوت غیرمسااتقیم با   ◌

 چشم

 امی مثل بلی، متوجهتبا گفتن كلما ◌

 مشاوره جلسهخالصه كردن  ◌

 .مُراجعتكرار و تأكید آخرین كلمات  ◌
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  ادامه فنون مشاوره :منه  جلسه

 مقاومت [ 21]

رفتنی كه ها و احساسات ناپذیدر برابر گفته همشاور جلسهدر  مُراجعایستادگی و سرسختی  تعریف:

 .اسوهای تعیین شده دفههبرای رسیدن بمشاوره  جلسهمانع پیشرفو 

، بدین معنی سااواهمشاااور جلسااهنشااانه نارضااایتی او از كل موقعیو  مُراجع ( مقاومو1721راجرز)

 را برای رسیدن به اهدافش كمك كند. مُراجعتواند اسو كه مشاور نمی

 انواع مقاومت:

را قبول ندارد و برای ادامه مشاوره رغبتی  مشاورنحوه مشااوره و عقاید   مُراجع مقاومت کامل:

 مشاوره را هرچه زودتر به پایان برساند. جلسهر نحوی شده ههكوشد بدهد و مینشان نمی

 ترصااوتا حدی پنهان اسااو و عقاید و پیشاانهاد مشاااور را به مُراجعمقاومو  مقاومت نستتبی:

 هایش مملو از مطالب ضدونقیض اسو.كند و محتوای گفتهضمنی تكذیب می

میلی ی مشاور را با اكراه و بیهاها و خواستهپرسشنسابتاً كم اساو و    مُراجعمقاومو  میلی:بی

 دهد.پاسخ می

 :مُراجعشناخت مقاومت های راه

  كند.می انتقاداش به شدت شخص مشاور و نحوه مشاورهدر برابر 

  اسو. ناراضیاز نتایج احتمالی مشاوره 

 آید.می جلسهو دیر به  کندتوجه نمیمشاور  هایو پیشنهادها به گفته 

  ودشمیااضر ندر وقو تعیین شده برای مشاوره . 

  دهدنمیپاسخ های او گفته مشاور اعتقاد و ایمان ندارد و به خواستهبه. 

  هددمیبروز نعواطف و احساسات خود را . 

  ند. كمی س وتبیش از حد در جلسه مشاوره 

 ندارد.  اعتقاد چندانیی اهقدامات مشاوراهب 

  برساند.   پایانسعی دارد جلسه مشاوره را هر چه زودتر به 

 را در جلسه مشاوره مطرح می سازد.  موضوعات نامربوط 

  دارد. انتظارات غیر واقع بینانهاز مشاوره توقع بیجا و 

 .ارتباط منطقی بین گفتارش وجود ندارد 
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 علل مقاومت:

 در جلسه مشاوره های محیطی و رفتارهای نامناسب مشاورناراحتی عوامل بیرونی:

نررانی از حل نشادن مشاكل یا ترس از بدتر شدن، ترس از پذیرفته نشدن توسط    عوامل درونی:

 .مشاور یا بیماری جسمی

 و ، نقص عقلی، كمبودها و مشكالت محیطییا آسیب دیدگی خساتری، بیماری  عوامل مختلط:

 نظایر آن.

 

 های مواجهه با مقاومت:روش

 و انعكاس احساسات مُراجع، پذیرفتن مُراجعبه گوش دادن  گوش دادن فعال: -

صاااحبو درباره موضاااوعات معمولی و روزمره و پرهیز از ادامه  گفتگوی معمولی: -

 مشاوره

رای حل و تالش ب بررسای و تشخیص علو مشكل  تجزیه و تحلیل علل مقاومت: -

 آن

جهه های مواتاثیر نداشتن هیچ یك از روش در صورت ،جلسه: پایان دادن جلسه خت: -

 مقاومو باال. با
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 ادامه فنون مشاوره :همد جلسه

  :ردگیری [ 21]
روشن ساختن موضوع، اظهارنظرهای تأییدی و توجه به یك مورد و بررسی  برایپرسیدن سواالتی 

 از ردگیری هستند.هایی نمونههای ساده نمونه ،بیشتر آن

  :پیوستن [ 22]
ان ها، زبان بدن، برای بیاز طریق انعكاس احساسات و گفته ،ایجاد محیط آرام برای اعضای خانواده

 نار همدیرر.درك مشترك و نره داشتن اعضای خانواده در ك

 انگاره تلفن:  [ 23]

اطالعاتی  ،سااواهولین تماس تلفنی را برقرار كرداهدرمانرر ضاامن گفتروهای مفصاال با كساای ك 

 جلسااهپیشاانهادی برای حضااور در  روزهای درباره مشااكل، نررش به خانواده درمانی، لحن صاادا و

 كند.می مشاوره دریافو

 مراس: و شعائر: [ 24]

تغییر رفتار و دیدگاه شااناختی و در نهایو حل مشااكل ساااوم   نوعی دسااتور كه خانواده را جهو  

 دهد.می

باید زمان انجام و نحوه رفتار اعضااای خانواده را مشااخص  ،نرام تجویز یك رفتار آئینیههمشاااور ب

تفام هم به اهسااازد. به عنوان نمونه، از اعضااای خانواده بخواهد كه شااام را با هم صاارف كنند یا ب   

 بروند.خود دیدن نزدیكان 

 آسا:معجزه پرسش [ 25]

شاود، قضااوت فعلی در مورد مشكل را كنار برذارند و به وضعیتی   از اعضاای خانواده خواساته می  

 ن برسند نزدیك شوند.آ هب ،كه دوسو دارند

و را به اهكند توجش ترسیم میااز مشكل مُراجعتوجهی به تصاویری كه  با بی درمانرر در این روش

 دهد.حالو عكس آن سوم می
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 ادامه فنون مشاوره دهم:یاز جلسه
 آزمون بسیار سخت:  [ 26]

های مشكل، برخی اعمال و حركات سخو و دارد كه به منظور محو نشاانه را وا می مُراجعرمانرر د

 :زیر انجام دهد دشوار را به سه شكل

 .وضع قوانین جدید -3های متناقض آزمون -2تعیین تكالیف ساده  -1

 فرضیه سازی:  [ 27]

 لسهجمشاور در هر  .پردازدبه بررسی علل مشكالت می ،یش از برگزاری جلسات مشاورهدرمانرر پ

 های نامناساابحلگیری نادرسااو و ارائه راههایی مطرح و براساااس آن از نتیجهفرضمشاااوره پیش

 كند.گیری میپیش

 قصد تناقضی: [ 28]

فاده از قصد تناقضی است ،مقاومو كندهای درمانرر شاكارا در برابر توجیه آ هعضاای خانواد اهچنانچ

ه عضاااو ب ،خواهد اتفام بیافتدشاااود. در این روش درمانرر تكالیف عكس آنچه را كه واقعاً میمی

دهد تا او در مقابل آن تكالیف مقاومو كند و در نتیجه رفتار موردنظر درمانرر را رایه میا هخانواد

 از خود بروز دهد.

 انجام ممسااتقی صااورتبه هابرنامه به نساابو انمُراجع كردن متعهد و ریزیبرنامه درمانی، واقعیو در

 تناقضاای، فنون در. دهندمی نشااان مقاومو هابرنامه اجرای برابر در انمُراجع گاهی اما. شااود می

مشاااور یا  كه هاییراه از یك هر كه صااورت این به. شااود می داده انمُراجع به متناقضاای هایشایوه 

 نكردن شااتباها وسااواس كه انیمُراجع به مثالً. آورندمی بار به مثبتی نتیجه كند،می پیشاانهاد درمانرر

 روی ند،ك اشااتباه گفته درمانرر كه گونهآن مُراجع اگر. كنند اشااتباه دهندمی یاد دارند، كار در

 و كنترل مقاومتش كند، مقاومو مشاور پیشانهاد  برابر در هم اگر. اساو  كرده پیدا كنترل مشاكلش 

 .دشوارند و غیرمنتظره تناقضی فنون معموالً .شد خواهد رفع

 شوخی کردن:  [ 29]

بلكه خندیدن با آنان یا خندیدن به باورهای  ،شاااوخی كردن باه معنای خندیدن به دیرران نیساااو  

ترل شود و راهكار مناسبی برای كنغیرمنطقی اساو. شوخی موجب تسریع و تسهیل خودافشایی می 

 د.آورخشم فراهم می
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 توسلم شوخی به گاهی كه اسو طبیعی دارد، مُراجع با ای دوساتانه  مواجهه درمانرر، واقعیو چون

 هب نیز را انمُراجع خویش، كار این با و دهندمی خندیدن برای فرصااتی خود به گاهی آنها. شااود

 نظریه طبق چون. یابد كاهش انمُراجع ناامیدی شاااود می باعث عمل این. دارند وامی خندیدن

. كرد برطرف قدری درمان حین در را آن باید گاهی اسو، بنیادی نیاز یك تفریح درمانی، واقعیو

. كنندمی برطرف را تفریح به خودشااان نیاز و ایجاد قدرت در توازنی شااوخی، با مُراجع و درمانرر

 .اشدب اجباری و تصنعی نباید شوخی البته كند؛می ارضا نیز را خاطر تعلق به نیاز شوخی

  :نمایشنامه [ 31]
 به بازی صحنه تعارض برانریزی از زندگی خویش شودخواسته میدر این روش از اعضای خانواده 

بپردازند تا درمانرر با مشاااهده نحوه برخوردشااان با تعارضااات به طراحی اقدامات الزم برای ایجاد  

 .كندتغییر مناسب مبادرت 

 :سازیمجسمه [ 31]
گذارند و خانوادگی را به صاااورت غیركالمی به نمایش میدر این روش اعضاااای خانواده روابط 

 كنند.تجربه می ،درك جدیدی از ارتباطات را كه به صورت كالمی ممكن نبود

  :طرفیبی [ 32]
ها و اتحادهای ئتالفاهب ،ا تماامی اعضاااای خاانواده و اجتنااب از رانده شااادن    برای حفظ رابطاه با  

و  رخشیی سایواالت چ گیرد. مشااهده با طراح مناساب بهره می  هایمشاوم  زاهخانوادگی با اساتفاد 

 دارد.می طرفی اعضای خانواده را به تفكر وابا بی مناسب و

 سئواالت چرخشی: [ 33]

ادات، عتقاهمشااااور در این فن با تأكید بر روابط اعضاااای خانواده به طرح سااایواالتی از آنان دربار 

 پردازد.در زمینه موضوع مشخص می ،احساسات و رفتار با سایر اعضای خانواده

  قرارداد: بستن [ 34]
مشااخص كند و برای انجام هر بخش در قرارداد پاداشاای   را مُراجعاز  اگر مشاااور رفتار موردانتظار

شااود كه به نوبه خود به حل مشااكالت و بروز رفتار می مُراجعموجب ایجاد انریزه در  ،معین سااازد

 د.شوموردانتظار منجر می
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 درمانی:انزجار  [ 35]

به منظور حذف عادات شااارطی در زمینه تفكر و  ،ین روش كاه كااربرد اصااال منع متقابل اساااو   ا

 رود.كار میبه جنسیء عادات سومثل اعتیاد و  هایی،رفتار
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 ادامه فنون مشاوره :همدوازد جلسه

  :بازخورد [ 36]
ان و در میاهبه منظور كمك ب ،را مُراجعمشاهداتش درباره رفتارها و عملكردهای  مشااور  در این فن

 شود.بازخورد سازنده باعث افزایش خودآگاهی می .گذاردمی

  :همدلی [ 37]
ه ارائ و مُراجعتجربه واقعی دنیای درونی  ،های كالمی و غیركالمیشااانااخو و درك آگاهانه پیام 

 .عاطفی مناسبهای مهارتیپاسخ

 : سازییا شفاف سازینروش [ 38]

شود كه مشاور افكار و احساسات موجب مییكی از اقدامات متعارف مشاور اسو و ساازی  روشان 

ر اگر مشاور منظو تر درك كند و هرگونه برداشاو نادرساو را اصاالح كند.   را بهتر و دقیق مُراجع

كند. اگر قرار اساو مشاور اطالعات و حقایق بیشتری در  شاود از او ساوال می  را متوجه نمی مُراجع

وال كردن هم سباره او بداند و توضایحات بیشاتری بخواهد، جز یك راه بیشتر وجود ندارد، آتعبین  

 اسو.

 نتدوی و دهندمی انجام هاانساااان آنچه ارزیابی كلی، رفتار آگاهی از در مهمی نقش ساااواالت،

اطالعات   ان، دادنمُراجع دنیای به اطالعاات، ورود  آوریجمعبرای  و ایفاا  خاای،  هاای برنااماه  

 :ندكمی كمك به مشاوران و درمانرران زندگیشان، بیشتر كنترل برای انمُراجع به وكمك

 هچ واقعاً بفهمند تا كنندمی كمك انمُراجع به ، هم ساار پشااو و مكرر هایپرسااش با مشاااوران 

 و كنندمی سوال هایشاان  برنامه نیز و دهند می انجام آنچه مورد در انمُراجع از همچنین. خواهندمی

 .كنندمی درك( آنان های ادراك و نیازها ها، خواسته) را انمُراجع درونی دنیای سواالت، این با

 :خودافشاسازی [ 39]

احساااسااات فردی و تجربه خویش را  شااودكمك می مُراجعبه در خود افشاااسااازی یا خودافشااایی 

وجب كند و مخودافشااسازی مشاور غالباً به پیشرفو فردی و گروهی كمك می ساازد.  آشاكار می 

 و مطالب واقعی پنهان درونش را مطرح سازد.ا هشود كمی

 ان كمك شود تا از احساسات خود با خبر شوند.مُراجعدر این روش هدف این اسو كه به 
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 ن به جلسهپایان دادخت: یا  [ 41]

 زمان پایان دادن به جلسه مشاوره

 ًیدهرس مشاكل  حل الزم برای توانایی به مُراجع كه رساد می پایان به زمانی مشااوره  معموال 

ه ب مُراجعترین زمان برای پایان دادن به جلسااه مشاااوره زمانی اسااو كه  باشااد، لذا مناسااب

 اهداف خود برسد.

 

 موقتی حالو در.  گیردمی انجام دائمی و موقتی صورت دو به مشاوره جلسات به دادن پایان

 رسیده نظر مورد اهداف به مُراجع دائمی حالو در اما ،بود خواهد دار ادامه بعدی مشاوره جلسات

 جلسات فعال بنابراین كند حل را مشكالتش مستقالنه تواندمی و كرده كسب را الزم هایمهارت و

 . ندارد ضرورت بعدی مشاوره

 :دارد اهمیو زیر نكات رعایو مشاوره جلسات به دادن پایان برای

 جلسه پایان زمان از آگاهی .1

 جلسه پایان در جدید موضوع طرح پرهیز از .7

 مطالب كردن خالصه .7

 تكلیف تعیین .1

 ( 1772 همكاران، و رجنی پردلی،) آتی قرار تعیین .2

 وظایف مشاور در زمان پایان دادن به جلسه  

  جلسات مشاوره بیان شود.خالصه مطالب مورد بحث در 

 باشد. گاهآ مشاوره پایان زمان از دو هر باید مشاور و مُراجع 

 خالصه نماید را گذشته جلسات مسایل باید مشاور ،پایانی درجلسه . 

 ندارد وجود مُراجع موضوعات برای دربارهمبهمی نكته هیچكه شود مطمین باید مشاور . 

 گردد مطرح مشاوره جلسه درآخرین نباید جدیدی موضوع هیچ .  

  ورهمشا برای تواند كمك باشد،می نیازمند كه هرزمانی ساازد  مطمین را مُراجع مشااورباید 

 نماید. همُراجع مشاور نزد

 مشاوره: جلسه به های پایان دادنروش

 جلسه به پایان وقو اشاره  ، 

 محتوای جلسه و كردن گفتروها خالصه  ، 

 یندهآ هبرای جلستكلیف  تعیین: 
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o  در انجام تكالیف مُراجعتوجه به توانایی 

o آموزش نحوه انجام تكلیف به طور كامل 

o ارتباط تكالیف با موضوع جلسه 

o بحث پیرامون تكالیف در ابتدای جلسه هفته آینده 

 یندهآ هجلسزمان  تعیین، 

 عالئم غیركالمی 
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 اصول اخالقی در مشاوره :دهمسیز جلسه

افراد نیساو. این گرایش در مشاوران مبتدی به سختی قابل  قضااوت در مورد  كار مشااور  وظیف و 

 تغییر اسو. قاضی بودن مستلزم ارزیابی وجدانی یا اخالقی اسو.

 ان: مُراجعرعایت اقوقی 

ها، ساعات حضور، ها، هزینهشارایط مشاوره نظیر هدف  همه، اعالم مُراجعاولویو دادن به نیازهای 

 .هاخدمات و محدودیو

  :مُراجعهای باورها و ارزش به ااترام
به  مشاااوره جلسااهن را در آ هگایچه هشااان، باید بكوشااند كهایرزشاهمشاااوران در عین پایبندی ب

 ان تحمیل نكنند.مُراجع

 رازداری: 

شاااود باعث می ین امرا. ز دیررانا هجلساااات مشااااور و نتایج داشاااتن تمام گفتروهاپوشااایده نره

 شان را با مشاور مطرح كنند.مشكالت ،دلهرهبدون ترس و ، انمُراجع

 روابط دوگانه و چندگانه: 

از مشااوره دادن به بساتران درجه یك و فامیل پرهیز كند و در صورت    ،شاود به مشااور توصایه می  

 صرفاً به دادن اطالعات الزم كفایو كنند. ،های مربوطضرورت با احتیاط كامل در زمینه

 : مُراجعهدیه 

خودداری و درصاااورت قبول به نوع هدیه و  مُراجعز ا هتا حد امكان از پذیرش هدیباایاد   مشااااور 

 ان توجه كامل داشته باشند.مُراجعن از جانب آ هدالیل احتمالی ارای

 مشاوره: جلسههای کاهش رفتارهای غیراخالقی در روش

 مشاوره جلسهسازمان دادن به  -

 ی راهكارهای جدید از همكاران متخصص خود  امحتو -

 های فرهنری و اجتماعی زمینهآگاهی از  -

 مشاوره نیافزاید جلسهبدون دلیل منطقی بر -

 ایمشاوره جلسهدر رازداری صل اهتوجه ب -

 تدر صورت ضروردهی ارجاع -

  .قوانین نظام روانشناسی و مشاورهپایبندی به  -
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