


راهنمايي

راهنمايى جريان يارى  دهنده اى است که به رشد متعادل و 

ثر همه جانبٔه انسان مى انجامد و موجبات بهره گيرى از حداک

.توانائى هاى بالقؤه فرد را فراهم مى آورد

دراهنمايى و آموزش تفکيک ناپذيرن

را تسريع و تسهيل مى کندجويانراهنمايي، رشد دانش 



مشاوره
و مشاور (Client)مشاوره جريانى است که در آن وجود ارتباط خاص بين مراجع•

(Counslor) ضرورت دارد.

الت مراجع معموالً با مسأله و مشکلى عاطفى مواجه است و مشاور در ارائٔه راه حل براى مشک•
.  عاطفى تخصص دارد

، مشاور به مراجع (Counseling relationship)از طريق برقرارى رابطٔه مشاوره اى•
.کمک مى کند تا راه حلى براى مشکل او پيدا کند

در اين موارد، ارتباط .آيدنميارائٔه اطالعات صرف و پند دادن و تلقين عقايد مشاوره به  حساب•
وجود ندارد و مشاور صرفاً افکار و عقايد خود را-است حل مشكل که الزمٔه -مشاوره اى 

 .براى ديگرى بيان مى کند

ر به مشاوره جريانى تخصصى بين مراجع و مشاور است که بدان وسيله مراجع با کمک مشاو•
 يابد و به بررسى و تحليل مشکلش اقدام مى کند و بر نکات ناشناختٔه شخصيت خود آگاهى مى

جستجوى راه حل براى مشکالت خود مى پردازد 

رارى مشاوره جريانى فعال و پويا بين مراجع و مشاور است که بدان  وسيله مراجع نحؤه برق•
ارتباط با ديگران را مى آموزد، شيوه هاى معقول براى ارضاء نيازهايش را ياد مى گيرد، 

ورد، و آاحساسات ناشناخته  را مى شناسد، اطالعات وسيع و عميقى دربارٔه خويشتن به دست مى 
.  چگونگى رسيدن به آنها را معين مى سازد،پس از شناخت اهداف زندگى 

 شوداعتقادات و نگرش ها و رفتار و نهايتاً شيؤه زندگى فرد از طريق مشاوره دگرگون مى•



راهنمايى و روان درمانىتفاوت مشاوره با

ى شوند راهنمايى مفهوم وسيعى دارد و تمام برنامه ها و فعاليت هايى را که براى کمک به فرد تهيه م
.  شامل مى گردد

مشاوره يکى از خدمات و تکنيک هاى خاص راهنمايى است و اصطالحاً قلب راهنمايى به حساب
.مى آيد

.راهنمايى جنبٔه پيشگيرى و مشاوره در وهلٔه اول بعد درمانى دارد

 .نداز طريق راهنمايى از بروز مشکالت جلوگيرى مى شود و مشاوره به حل مشکالت کمک مى ک

.ستهدف غائى مشاوره تأمين رشد مناسب و افزايش کارآئى و بهبودى در تعامل فرد با ديگران ا

اشتى افراد از طريق مشاوره به اصالح و رفع مشکالت تربيتي، شغلي، تحصيلي، خانوادگي، و بهد
ت عادى در مدت زمان کوتاه اقدام مى شود، در حالى که با استفاده از روان درمانى به حل مشکال

.  افراد مبتالء به ناراحتى هاى روانى شديدتر در مدت طوالنى ترى مبادرت مى گردد

تر مشاوره کمک به افراد عادى است که هويت و شناخت روشنى از خود دارند و مشکالت آنان بيش
ت در حاليکه از طريق روان درمانى به حل مشکالت و اختالال. ماهيت و جنبٔه تربيتى دارد

 .عميق شخصيتى اقدام مى شود

:مشاوره در

اوالً مسائل حاد عاطفى کمتر مطرح مى شوند

ثانياً نسبت به مراجع و نگرانى او نگرش مثبت بيشترى وجود دارد

 .ثالثاً مدت درمان کوتاه تر است



فنون مشاوره
:مشاور بايد بداند که 

گونه جلسٔه مشاوره را به طريق درست آغاز کندچ•

به چه نحوى بدان ادامه دهد•

.  و نهايتاً با چه شيوه اى آن را پايان بخشد•

بايد مشاور براى کمک به مراجع براى حل مشکل و نيز هدايت او در جهت خودکاوى و تصميم گيرى مناسب،
.را به خوبى بداندفنون مشاوره

(فنون مشاوره: )شيوه هاى انجام مشاوره به طور موفقيت آميز

گوش دادن

انعکاس

سازمان دادن

رهبري

تشويق 

شکست

سکوت

مواجهه با مقاومت

و پايان دادن به جلسٔه مشاوره



گوش دادن

• گوش دادن عملى فعال و ارادى است که به دقت و توجه نياز 

در مقابل، شنيدن عملى غيرارادى است که به دقت . دارد

گوش دادن مهم ترين فنى است که مشاور بايد در . نياز ندارد

بدين  معنى که مشاور در جلسه مشاوره . مشاوره به کار بندد

بايد به طور کامل و دقيق تمام حواس خود را بر گفتار 

مراجع متمرکز سازد و به گفته هاى او با دقت گوش فرا 

. دهد



نكات مهم در گوش دادن
.  به هنگام گوش  دادن نبايد صحبت کندمشاور •

گوش  دادن فعال به سکوت و تفکر دربارٔه شنيده ها نياز دارد•

گوينده به گرمى پذيرفته شود •

گردد تا بحث رابطٔه حسنه با او برقرار. الزمٔه گوش  دادن آن است که گوينده به گرمى پذيرفته شود و رابطٔه حسنه با او برقرار گردد تا بحث ادامه يابد•
ادامه يابد

گوش دهنده بايد خود را به جاى گوينده قرار دهد تا بتوان حرف هايش را بهتر درک کند •

د بدين معنى که اگر گوش دهنده متوجه گفتار گوينده نمى شود و نکات مبهمى در شنيده ها وجو .گوش دهنده در مواقع ضرورى از گوينده سؤال کند•
.  دارد که به توضيح بيشترى نياز دارد، بايد بالدرنگ از گوينده بخواهد تا بحث را بهتر و بيشتر ارائه دهد

گوينده نيز موظف است خواسته گوش دهنده را برآورده سازد•

.گوش دهنده هنگام گوش دادن بايد به گوينده نگاه کند•

.حرکت لب ها و تماس چشم و نحؤه تغيير وضع صورت و دست هاى گوينده در ايجاد ارتباط با گوش دهنده تأثير به سزائى دارند•

.گوينده و نيز گوش دهنده بايد به بخش غيرکالمى پيام به اندازه قسمت کالمى توجه کنند•

 .توجه به نحؤه گفتن و حاالت گوينده، گوش دهنده را از بسيارى از موضوعات بازگو نشده آگاه مى سازد•

به عنوان نمونه، يادداشت بردارى به هنگام. گوش دهنده بايد هر گونه عامل مزاحمى را که باعث کاهش توجه و دقت او مى گردد از خود دور کند•
.گوش دادن و يا انجام کار ديگرى همزمان با گوش دادن باعث کاهش دقت و توجه مى شود و از کارآمدى گوش دهنده مى کاهد

وش دهنده با در اين مورد، اگر گ. گوش دهنده بايد با گوينده در قبول مسؤوليت هاى بحث جلسه سهيم شود و او را در بهتر و دقيق تر گفتن يارى دهد•
 .انواع متعدد پاسخ ها آشنا باشد، با تشويق گوينده به بحث بيشتر، نتايج بهترى از گفتگو عايد خواهد شد

.  گوش دهنده بايد به مطالب ابراز شده پاسخ دهد و گوينده را به خاطر عقيده اش مذمت نکند•

و حمايت ترامگوش دهنده ممکن است عقيدٔه گوينده را در زمينه اى نپذيرد و دربارٔه آن با گوينده به بحث بپردازد، ولى گوينده بايد همواره مورد اح•
زيرا عقيدٔه نادرست و بد، با فرد بد تفاوت دارد و همواره عقايد نادرست و بد به افراد بد تعلق ندارند. گوش دهنده باشد

.  مشاور به عنوان گوش دهنده در جلسه مشاوره بايد بکوشد بحث جلسه حالت عقلى صرف به خود نگيرد•

در جلسه مشاوره، عقلى شدن بحث جلسه، به ميزان زيادى از ضعف مشاور و عدم آگاهى او از فنون مشاوره ناشى مى شود و موجب مى گردد •
.رابطه حسنٔه مشاوره اى بين مراجع و مشاور بتدريج سست شود

 .اشدبراى قضاوت صحيح، اطالعات دقيق و موثق دربارٔه فرد بايد موجود ب. گوش دهنده بايد از قضاوت عجوالنه دربارٔه گوينده بپرهيزد•

.  اسدبشنجمع آورى اطالعات دقيق و موثق، به زمان احتياج دارد و هيچ کس نبايد مدعى شود که پس از مدتى کوتاه مى تواند گوينده را به طور کامل•



سازمان دادن
.از طريق سازمان، خط مشى و چگونگى اجراى جلسه مشاوره مشخص مى شود

.  ى کندوجود سازمان در جلسه مشاوره، مراجع را يارى مى دهد که طرح و نقشه اى براى رسيدن به اهدافش تعيين و پيش بين

ؤه سازمان در جلسه مشاوره، از ابهام و درماندگى مراجع و مشاور مى کاهد و مسير فعاليت آنان و نيز قالبى را براى نح
 .آغاز و ادامه و پايان جلسات مشاوره مشخص مى سازد

۱ :اگر براى جلسه مشاوره، سازمان يا محدوديتى تعيين مى شود بايد نکات زير مد نظر قرار گيرد

ود؛محدوديت هاى تعيين شده به حداقل ممکن کاهش يابند تا احساس امنيت مراجع و مشاور در جلسه مشاوره از بين نر .

ه اى بين زيرا در اين صورت رابطٔه حسنه مشاور. محدوديت هاى تعيين شده به هيچ وجه نبايد جنبه تنبيه به خود گيرد .۲
مراجع و مشاور مختل مى شود؛

صيف اگر محدوديتى براى جلسه مشاوره تعيين مى شود بايد به طور کامل و دقيق در آغاز جلسه مشاوره تعيين و تو .۳
به عنوان نمونه، محدوديت  زمانى جلسه مشاوره، بايد در آغاز جلسه بيان شود و يا اگر براى مراجع . گردد

محدوديت  هاى عملى در جلسه مشاوره وجود دارد بايد به طور دقيق بازگو شود؛

 .در تعيين محدوديت ها بايد توانائى مراجع مد نظر قرار گيرد .۴

مراجع از طريق مشاوره، نحؤه زندگى صحيح اجتماعى را مى آموزد؛. ۱

ز نبودن سازمان در جلسه مشاوره، باعث بى هدفى و سردرگمى مى شود و در چنين حالتى مراجع نمى تواند ا .۲۲.
به عقيده کوران اگر در جلسٔه مشاوره سازمان وجود نداشته باشد، .جلسه مشاوره در جهت حل مشکل استفاده کند

قبول مسؤوليت مراجع در جلسات مشاوره به حداقل مى رسد؛ .۳۱.

ع به علت مشخص نبودن وظايف مشاور و مراجع، ابهام و بالتکليفى به وجود مى آيد و ترس و ناامنى مراج .۴۲.
افزايش مى يابد و رابطه حسنه مشاوره اى مختل مى شود؛
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انواع سازمان  دادن

تعيين نوع سازمان و چگونگى اجراى آن بر عهده مشاور 

. است

مشاور با توجه به شناخت مراجع و مشکل او، و عقيده اش 

دربارٔه مشاور و ماهيت انسان نوعى سازمان را که براى 

 .ادامٔه جلسه مشاوره مقتضى است تعيين مى کند





روش های سازمان دادن

.  از طريق سازمان، خط مشى و چگونگى اجراى جلسه مشاوره مشخص مى شود•

.وجود سازمان در جلسه مشاوره، مراجع را يارى مى دهد که طرح و نقشه اى براى رسيدن به اهدافش تعيين و پيش بينى کند•

امه و سازمان در جلسه مشاوره، از ابهام و درماندگى مراجع و مشاور مى کاهد و مسير فعاليت آنان و نيز قالبى را براى نحؤه آغاز و اد•
.پايان جلسات مشاوره مشخص مى سازد

اگر براى جلسه ( Bixler( )۱۹۶۳و ۱۹۴۹)به عقيدٔه بيکسلر . ايجاد سازمان در جلسه مشاوره، گاهى با تعيين محدوديت معادل است•
:  مشاوره، سازمان يا محدوديتى تعيين مى شود بايد نکات زير مد نظر قرار گيرد

محدوديت هاى تعيين شده به حداقل ممکن کاهش يابند تا احساس امنيت مراجع و مشاور در جلسه مشاوره از بين نرود؛. ۱•

اجع و مشاور زيرا در اين صورت رابطٔه حسنه مشاوره اى بين مر. محدوديت هاى تعيين شده به هيچ وجه نبايد جنبه تنبيه به خود گيرد. ۲•
مختل مى شود؛

به عنوان . داگر محدوديتى براى جلسه مشاوره تعيين مى شود بايد به طور کامل و دقيق در آغاز جلسه مشاوره تعيين و توصيف گرد. ۳•
د نمونه، محدوديت  زمانى جلسه مشاوره، بايد در آغاز جلسه بيان شود و يا اگر براى مراجع محدوديت  هاى عملى در جلسه مشاوره وجو

دارد بايد به طور دقيق بازگو شود؛

.در تعيين محدوديت ها بايد توانائى مراجع مد نظر قرار گيرد. ۴•

مراجع از طريق مشاوره، نحؤه زندگى صحيح اجتماعى را مى آموزد؛. ۱•

هت نبودن سازمان در جلسه مشاوره، باعث بى هدفى و سردرگمى مى شود و در چنين حالتى مراجع نمى تواند از جلسه مشاوره در ج. ۲•
اگر در جلسٔه مشاوره سازمان وجود نداشته باشد، . حل مشکل استفاده کند

قبول مسؤوليت مراجع در جلسات مشاوره به حداقل مى رسد؛. ۱•

رابطه به علت مشخص نبودن وظايف مشاور و مراجع، ابهام و بالتکليفى به وجود مى آيد و ترس و ناامنى مراجع افزايش مى يابد و. ۲•
حسنه مشاوره اى مختل مى شود؛

.  بر اثر نامشخص بودن هدف و روش کار، مقاومت مراجع افزايش مى يابد و مشاوره به صورت پراکنده گوئى در مى آيد. ۳•

.داردتعيين نوع سازمان در جلسه مشاوره، با اهداف مشاوره، رابطه بين مراجع و مشاور، و نگرش آنان نسبت به يکديگر بستگى•

.در جلسه مشاوره بنا به اقتضاء در موارد ضرورى مى توان نوع سازمان را تغيير داد•

.مراجع از طريق سازمان دادن به جلسه مشاوره، تشويق مى شود به مواردى که در جلسه مطرح مى گردند بيشتر توجه کند•

ه عالقه و از طريق ايجاد سازمان، مراجع هم چنين پى مى برد که فعاليت مشاور به تنهائى براى حل مشکل و درمان او کافى نيست، بلک•
. تالش خودش نيز براى تغيير رفتار ضرورت دارد

http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_organization_way.php


رح محدوديت هائى که بايد در اولين جلسه مشاوره براى مراجع بازگو شوند به ش

 :زير است

محدوديت هاى زمانى
.تعيين زمان براى هر جلسه مشاوره ضرورت دارد

اين ضرورت بدان جهت است که اوالً هر فرد با توجه به خصوصيات خود، در محدودٔه زمانى 
به عنوان مثال، با . مشخص مى تواند تمرکز حواس داشته باشد و از جلسه مشاوره استفاده کند

. کودک ده ساله نمى توان به مدت دو ساعت جلسه مشاوره سودمندى را انجام داد

زمان هر جلسه مشاوره فردى براى کودکان دبستانى حدود بيست و پنج دقيقه و براى نوجوانان 
. تقريباً سى و پنج دقيقه و براى بزرگساالن حدود چهل و پنج دقيقه تا يک ساعت است

مشاور بايد در اختيار همه کسانى باشد که به کمک نياز دارند و وقت خود را بايد بين همه 
. مراجعان تقسيم کند

براى آنکه تقسيم وقت به طور منطقى و عادالنه انجام گيرد، مشاور ناگزير است زمان مشاوره با هر 
. مراجع را تعيين کند

تعيين زمان مشاوره، موجب مى شود نيروى مراجع و مشاور در جلسه مشاوره تلف نگردد 

در اين صورت، مراجع در محدوده ٔ زمان تعيين شده مشکالت خود را مطرح مى سازد و براى حل 
 .آن مى کوشد



محدوديت هاى عملى

ر گاهى موقعيت مشاوره ايجاب مى کند که براى مراجع محدوديت هائى د

از به عنوان مثال، در بازى درمانى اگر. جلسه مشاوره تعيين گردد

کودک انتظار مى رود که در آخر جلسه، اطاق بازى را مرتب و 

.تميز کند بايد اين شرط در اول جلسه به او گفته شود

ازى يا اگر قرار است کودکان شرکت کننده در بازى درماني، وسايل ب

ه را از اطاق بازى بيرون نبرند، بايد اين خواسته در اول جلسه ب

.  آنان گوشزد شود

لذا هر نوع محدوديت بايد به طور صريح و روشن در اول جلسه 

.  مشاوره به طريق درست به مراجع گفته شود





انواع پاسخ هاى مشاور
شناسايى نوع پاسخ هاى مشاور در آموزش مشاوران اهميت به سزائى دارد•

برخى از پاسخ هاى متداول . با شناخت نوع پاسخ ها مى توان نحوه کاربرد صحيح آن را آموزش داد•
:  عبارتند از

اسب پاسخ هاى ارزيابى پاسخ هائى را شامل مى شود که مشاور، بدان  وسيله تالش هاى مراجع را از نظر تن•
لذا مشاور، . و صحت در رسيدن به راه حلى معقول براى مشکل مورد بررسى و سنجش قرار مى دهد

هد و با گفتار و حرکات مراجع را در جلسٔه مشاوره با توجه به اهداف تعيين شده مورد ارزيابى قرار مى د
.طرح سؤاالت مناسب، او را به سوى خودکاوى و حل مشکل رهبرى مى کند

.   شوندپاسخ هاى تعبيرى پاسخ هائى را در بر مى گيرد که از طرف مشاور براى توضيح مطلب ارائه مى•
.اين گونه پاسخ ها بهتر است پس از آشنائى مشاور با نحؤه تفکر و احساسات مراجع ارائه شوند

يله مطمئن مشاور پاسخ هاى مراجع را با توجه به شناختى که از او دارد، تعبير و تفسير مى کند و بدان وس•
.  مى شود که مشکل مراجع را بدان  گونه که هست درک کرده است

ان پاسخ هاى حمايتى پاسخ هائى را شامل مى شود كه به آن وسيله مشاور از مراجع حمايت مى كند و از ميز•
.  نگرانى و ناراحتى او مى كاهد

ى هاى هرگاه مشاور احساس كند كه مراجع به شدت ناراحت و نگران است، براى تقليل ناراحتى ها و نگران•
. او به ارائه چنين پاسخ هائى به صورت كالمى و يا غيركالمى مبادرت مى ورزد

ارٔه پاسخ هاى اطالعاتى پاسخ هائى را در بر مى گيرد که مشاور بدان  وسيله اطالعات بيشترى را درب•
. موضوع مورد بحث از مراجع کسب مى کند

مشاور سؤاالتى را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح مى سازد و از مراجع مى خواهد با دقت به آنها•
ضى براى آنکه اطالعات حاصله موثق باشد، مشاور بايد هر سؤال را به  موقع و در وقت مقت. پاسخ گويد

.  مطرح سازد به طورى که مراجع آمادگى پاسخ گوئى به آن را داشته باشد

مسلماً مراجع زمانى به مشاور اطالعات درست خواهد داد که رابطٔه حسنه مشاوره اى در جلسه مشاوره •
.  بوجود آمده باشد



انواع سازمان  دادن

تعيين نوع سازمان و چگونگى اجراى آن بر عهده مشاور 

مشاور با توجه به شناخت مراجع و مشکل او، و . است

عقيده اش دربارٔه مشاور و ماهيت انسان نوعى سازمان را 

.  که براى ادامٔه جلسه مشاوره مقتضى است تعيين مى کند

محدوديت هائى که بايد در اولين جلسه مشاوره براى مراجع 

: بازگو شوند به شرح زير است



محدوديت هاى زمانى

• اين ضرورت بدان جهت . تعيين زمان براى هر جلسه مشاوره ضرورت دارد
است که اوالً هر فرد با توجه به خصوصيات خود، در محدودٔه زمانى مشخص 

به عنوان . مى تواند تمرکز حواس داشته باشد و از جلسه مشاوره استفاده کند
مثال، با کودک ده ساله نمى توان به مدت دو ساعت جلسه مشاوره سودمندى را 

در اين مورد مى توان گفت که زمان هر جلسه مشاوره فردى براى . انجام داد
نج کودکان دبستانى حدود بيست و پنج دقيقه و براى نوجوانان تقريباً سى و پ

ثانياً . دقيقه و براى بزرگساالن حدود چهل و پنج دقيقه تا يک ساعت است
مشاور بايد در اختيار همه کسانى باشد که به کمک نياز دارند و وقت خود را 

براى آنکه تقسيم وقت به طور منطقى و . بايد بين همه مراجعان تقسيم کند
عادالنه انجام گيرد، مشاور ناگزير است زمان مشاوره با هر مراجع را تعيين 

ثالثاً تعيين زمان مشاوره، موجب مى شود نيروى مراجع و مشاور در جلسه . کند
مشاوره تلف نگردد و در اين صورت، مراجع در محدوده ٔ زمان تعيين شده 

. مشکالت خود را مطرح مى سازد و براى حل آن مى کوشد



• مشاور با . انواع سازمان  دادن تعيين نوع سازمان و چگونگى اجراى آن بر عهده مشاور است
توجه به شناخت مراجع و مشکل او، و عقيده اش دربارٔه مشاور و ماهيت انسان نوعى سازمان 

محدوديت هائى که بايد در اولين . را که براى ادامٔه جلسه مشاوره مقتضى است تعيين مى کند
محدوديت هاى زمانى تعيين زمان :  جلسه مشاوره براى مراجع بازگو شوند به شرح زير است

اين ضرورت بدان جهت است که اوالً هر فرد با توجه . براى هر جلسه مشاوره ضرورت دارد
به خصوصيات خود، در محدودٔه زمانى مشخص مى تواند تمرکز حواس داشته باشد و از جلسه 

به عنوان مثال، با کودک ده ساله نمى توان به مدت دو ساعت جلسه مشاوره . مشاوره استفاده کند
در اين مورد مى توان گفت که زمان هر جلسه مشاوره فردى براى . سودمندى را انجام داد

کودکان دبستانى حدود بيست و پنج دقيقه و براى نوجوانان تقريباً سى و پنج دقيقه و براى
ثانياً مشاور بايد در اختيار همه کسانى . بزرگساالن حدود چهل و پنج دقيقه تا يک ساعت است

براى آنکه تقسيم . باشد که به کمک نياز دارند و وقت خود را بايد بين همه مراجعان تقسيم کند
وقت به طور منطقى و عادالنه انجام گيرد، مشاور ناگزير است زمان مشاوره با هر مراجع را 

ثالثاً تعيين زمان مشاوره، موجب مى شود نيروى مراجع و مشاور در جلسه مشاوره . تعيين کند
تلف نگردد و در اين صورت، مراجع در محدوده ٔ زمان تعيين شده مشکالت خود را مطرح 

.  مى سازد و براى حل آن مى کوشد



روش هاى سازمان دادن مشاور

با اطالع از روش هاى سازمان دهى به جلسه مشاوره، به •

ترى راحتى قادر خواهد بود با اطمينان خاطر و موفقيت بيش

.جلسه مشاوره را آغاز کند

گفتگو دربارٔه اهداف مشاوره•

گفتگو دربارٔه نقش های مشاور و مراجع•

گفتگو دربارٔه موقعيت مشاوره•

تنظيم پاسخ ها•

http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_organization_way.php#interview
http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_organization_way.php#role
http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_organization_way.php#position
http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_organization_way.php#setting


گفتگو دربارٔه اهداف مشاوره

مراجعان به منظور دريافت کمک براى حل مشکالت متعددى به •
مشاور مراجعه مى کنند

تصميم گيرى مناسب و درست•

مشکالتى در اشتغال •

مسائل و مشکالتى دارند در مدرسه•

مشکالت خانوادگى •

.بهبود روابط خود با ديگران•

مشاور و مراجع در آغاز جلسه پس از بررسى مشکالت، هدف يا •
ان اهدافى را براى جلسه مشاوره تعيين مى کنند و سپس به کارش

. ادامه مى دهند



گفتگو دربارٔه نقش هاى مشاور و مراجع

يکى ديگر از روش هاى سازمان دادن به جلسه مشاوره، بحث •
دربارۀ نقش هائى است که مراجع و مشاور در جلسه مشاوره بر 

.عهده دارند

رد، مراجع بايد بداند که مشاور براى او و به جاى او تصميم نمى گي•
بلکه تصميم گيرى در موارد گوناگون به اظهار نظر و همکارى 
نزديک مراجع و مشاور نيازمند است و مراجع با کمک مشاور 

.تصميم منطقى و معقولى اتخاذ مى کند

ؤثر مراجع هم چنين بايد بداند که الزمه يک جلسه مشاورٔه مفيد و م•
آن است که مشاور را به طور صحيح و درست از افکار و 

.احساساتش آگاه سازد و به مشاور اعتماد کند

مشاور در صورتى خواهد توانست مراجع را کمک کند که او را •
. بشناسد و از مشکلش مطلع شود



گفتگو دربارٔه موقعيت مشاوره

مشاور بايد مراجع را با صراحت از مقررات جلسه •
. مشاوره  آگاه کند

يست مراجع بايد بداند که شرکت در جلسه مشاوره اجبارى ن•
.و هر زمان که بخواهد مى تواند آنرا خاتمه دهد

مراجع بايد مطلع شود آنچه که در جلسات مشاوره مطرح •
مى شود کامالً محرمانه نگهداشته  مى شود و مشاور آنها را 

.با هيچ کس در ميان نخواهد گذاشت

.مراجع بايد مدت زمان هر جلسه مشاوره را بداند•

.  دبحث دربارٔه موارد فوق، به جلسه مشاوره سازمان مى ده•



تنظيم پاسخ ها

ارائه پاسخ هاى منظم و سنجيده از طرف مشاور و مراجع در جلسه مشاوره، يکى ديگر از •
.روش هائى است که به جلسه مشاوره سازمان مى دهد و نيل به اهداف را تسهيل مى کند

در سازمان دادن به جلسه مشاوره در تمام موارد فوق، مشاور بايد به پاسخ هاى مراجع توجه •
.  کامل کند تا کاربرد نادرست روش ها باعث ناراحتى و نگرانى مراجع نشود

ار مشاور در سازمان دادن به جلسه مشاوره نبايد مراجع را براى اتخاذ تصميم تحت  فشار قر•
دهد

به هيچ وجه دربارٔه مراجع عجوالنه قضاوت نکند•

محيطى فراهم آورد که مراجع بتواند عقايد خود را آزادانه مطرح سازد•

ا به حرف هاى مراجع با دقت کامل گوش فرا دهد، در پاسخ گوئى به مراجع سن و شرايط او ر•
منظور کند

چنانچه موضوع جالبى ضمن بحث پيش مى آيد آن را ادامه دهد•

به انگيزه ها و نيازهاى مراجع توجه کند•

مراجع را تشويق به طرح سؤال کند •

.  خودش مستقيماً و به زودى به پرسش ها پاسخ ندهد•



تشويق

تشويق در جلسٔه مشاوره، مجموعه فعاليت هائى است که مراجع را به ادامه •
.  کارش ترغيب مى کند و او را در مسير پيشرفت و بهبود قرار مى دهد

راجع تشويق نوعى پاداش است که براى تقويت رفتار مطلوب و ادامٔه آن به م•
. ارائه مى شود

وانى مرد توانائى هستي، مى ت”به عنوان مثال، مشاور با گفتن جمالتى نظير •
شتر مراجع را به خودکاوى بي“ معقول باشي، و مى توانى اين مشکل را حل کني

ميق تر تشويق مى کند و باعث مى شود که او عقايد و افکار خويش را دقيق تر، ع
.مورد بررسى قرار دهد

از جانب ديگر، تشويق بيش از حد موجب مى گردد که مراجع به مشاور •
.وابستگى پيدا کند و استقالل خود را از دست بدهد

.  هم چنين تشويق صحيح و مناسب از نگرانى و ناامنى مراجع مى کاهد•



روش هاى تشويق

 .

نجا هدف آن  در اي. “بلى درست است، توانائى انجام آنرا داري”استفاده از کلمات تائيد کننده نظير . ۱
شاور و است که با استفاده از کلمات تائيدکننده، در مراجع احساس امنيت و اعتماد نسبت به م

.جلسه مشاوره به وجود آيد

لسٔه مشاور در ج. پيش بينى نتايج احتمالى مشاوره، روش ديگرى براى تشويق مراجع است. ۲
بت مشاوره، دربارٔه نتايج احتمالى و تغييراتى که در مراجع به وجود خواهد آمد با او به صح

قبول به عنوان مثال، مشاور به مراجع مى گويد که بر اثر مشاوره، رفتارش در جهت م. مى نشيند
اهد يافت، و مناسبى تغيير خواهد کرد، و يا آنکه در زمينٔه تحصيالت به موفقيت هائى دست خو

.  و يا نمرات بهترى در رياضى و فيزيک خواهد گرفت

ان نمونه، ايجاد شرايط و امکانات مناسب در جلسٔه مشاوره، براى مراجع تشويق کننده است به عنو. ۳
برقرارى رابطٔه حسنه مشاوره اى و پذيرش مراجع، شوق و رغبتى در او براى ادامه بحث 

.به وجود مى آورد

م و بيش با آشنا ساختن مراجع به اين حقيقت که مشکلش منحصر به فرد نيست و ديگران نيز ک. ۴
.مشکالتى همانند او مشکل او مواجه هستند، مى تواند تشويق کننده باشد



مقاومت

ه مانع مقاومت عبارت از ايستادگى و سرسختى مراجع در جلسٔه مشاوره است ک•
.پيشرفت جلسٔه مشاوره به سوى اهداف تعيين شده مى شود

ر دو مقاومت ممکن است بر اثر عوامل درونى و يا بيرونى و يا ترکيبى از ه•
. به وجود آيد

د مقاومت به هر دليلى که ايجاد شود مانعى براى انجام مشاورٔه مؤثر و مفي•
. به شمار مى رود

ت مقاومت مراجع که نشانٔه نارضايتى او از کل موقعي( ۱۹5۱)به عقيدٔه راجرز •
جلسه مشاوره است بدان معنى است که مشاور نمى تواند مراجع را در جلسه 

.  مشاوره در جهت نيل به اهداف کمک کند

مراجع از طريق مقاومت، نارضايتى خود را اعالم مى دارد و پايان جلسٔه •
. مشاوره را خواستار مى شود

در اين حالت، مقاومت نقش سازنده اى براى مشاور دارد و او بايد در ارتباط•
.  خود با مراجع و نيز در روش مشاوره اش تجديد نظر کند



شناخت مقاومت

.  با مشاهده رفتار مراجع در جلسٔه مشاوره، مى توان به مقاومت او پى برد

:مراجع مقاوم يکى و يا چند تا از رفتارهاى زير را از خود بروز مى دهد

از مشاور و نحؤه مشاوره او به شدت انتقاد مى کند، 

از نتايج احتمالى مشاوره ناراضى است، 

به گفتار و پيشنهادهاى مشاور توجه نمى کند،

در وقت تعيين شده براى مشاوره حاضر نمى شود، 

مى کوشد احساسات خود را پوشيده نگه دارد و موضوع مشاوره را ذهنى مى کند، 

در جلسه مشاوره به سکوت طوالنى مى پردازد،

به روان شناسى و نتايج آن اعتقاد و ايمان چندانى ندارد،

مى خواهد جلسٔه مشاوره را هر چه زودتر به پايان برساند، 

ش موضوعات نامربوط را در جلسه مشاوره مطرح مى سازد و هيچ گونه ارتباط منطقى بين گفتار
وجود ندارد،

.  از مشاور توقع بيجا و انتظار معجزه دارد



نوع مقاومت مراجع

مقاومت مراجع دامنه گسترده اى دارد و از عدم پذيرش مشاور توسط مراجع تا 
بى توجهى و بى ميلى نسبت به ادامه جلسه مشاوره در تغيير است،

: نوع مقاومت مراجع به شرح زير طبقه بندى مى شود

مقاومت کامل مراجع در اين نوع مقاومت، نحؤه مشاوره، عقايد مشاور، و خود 
ه  مشاور را قبول ندارد و براى ادامه مشاوره رغبتى نشان نمى دهد و مى کوشد ب

در صورت . هر نحوى شده جلسه مشاوره را هر چه زودتر به پايان برساند
ادامه مشاوره و افزايش مقاومت، مراجع ممکن است نسبت به مشاور رفتار 

.  خصومت آميزى در پيش گيرد

د و مقاومت نسبى در اين حالت مقاومت مراجع، تا حدى پوشيده است و مراجع عقاي
با پيشنهادهاى مشاور را به طور ضمنى تکذيب مى کند، به طور آزادانه و عميق

ملو از مشاور حاضر به گفتگو دربارٔه مشکلش نيست، و محتواى گفتارش م
کم بى ميلى در اين حالت، مقاومت مراجع نسبتاً .  مطالب ضد و نقيض است

است و مراجع در جلسه مشاوره، ابتکار چندانى از خود بروز نمى دهد و 
. پيشنهادها و گفتار مشاور را با اکراه و بى ميلى تا حدودى مى پذيرد



علل مقاومت

مقاومت مراجع در جلسٔه مشاوره علل گوناگون دارد 

سه دسته عوامل بيرونى 

درونى 

.  ترکيبى از آنها در ايجاد آن مؤثر هستند

.  مشاور بايد هر دسته از اين عوامل را به خوبى بشناسد تا بتواند براى رفع آنها به موقع اقدام کند

عوامل بيرونى از عوامل بيرونى که باعث ايجاد مقاومت در مراجع مى شوند مى توان عوامل ناراحت کنندهٔ 
.محيطى و رفتارهاى نامناسب مشاور در جلسه مشاوره را نام برد

هرگاه مراجع در اطاق مشاوره به داليلى احساس ناراحتى کند، يا اينکه به نوعى از مشاور و پاسخ هاى او
. ناراضى باشد، عکس العمل خود را از طريق مقاومت بروز خواهد داد

. عوامل درونى عوامل درونى ايجاد کنندٔه مقاومت، به خود مراجع مربوط مى شوند و در وجود او قرار دارند

ايجاد کنندٔه ترس از حل نشدن مشکل و يا بدتر شدن وضع و ترس از پذيرفته نشدن توسط مشاور از علل درونى
.  مقاومت مراجع به شمار مى روند

يماري، عوامل مختلط نظير خستگي، ب. عوامل مختلط عوامل مختلط نيز مى توانند مقاومت، مراجع را برانگيزد
نى نقص عقلي، و عدم برقرارى ارتباط کالمى بين مراجع و مشاور ترکيبى از عوامل درونى و بيرو

هستند



روش هاى مواجه با مقاومت

د مقاومت مراجع عامل مزاحمى براى تداوم مشاوره به شمار مى رود و مشاور بايد بتواند به موقع با آن برخور
.درستى داشته باشد

:  اين روش ها عبارتند از

گوش دادن فعال 

اگر . احساس خصومت مراجع و عدم پذيرش او توسط مشاور، يکى از علل ايجاد مقاومت در مراجع است
مشاور روشى را در پيش گيرد که مراجع نسبت به او احساس دوستى و صميميت کند، از ميزان 

مشاور از طريق گوش  دادن . خصومت مراجع کاسته خواهد شد و در نتيجه مقاومت از بين خواهد رفت
ى گفتگوى معمول.  فعال، پذيرش مراجع، و انعکاس احساسات او مى تواند مقاومت مراجع را کاهش دهد

اگر مقاومت مراجع شديد باشد، بهتر است مشاور گفتگوى جلسه را از حالت مشاوره خارج سازد و 
ه در اين حالت، ممکن است از مقاومت مراجع کاست. دربارٔه موضوعات معمولى و روزمره صحبت کند

.  شود و او به تدريج آمادگى بحث دربارٔه مشکلش را به دست آورد

تجزيه و تحليل علل مقاومت 

د به چنانچه پس از انجام روش هاى فوق، موفقيتى در زمينٔه کاهش مقاومت مراجع نصيب مشاور نشود، باي
.  رآيندپس از تشخيص علل، مشاور و مراجع در صدد رفع آنها ب. تجزيه و تحليل علل مقاومت اقدام گردد

ت ختم جلسه در صورتى که هيچ کدام از روش هاى فوق در کاهش مقاومت مراجع مؤثر نيفتد، بهتر اس
زيرا با . جلسه مشاوره خاتمه يابد و مراجع در صورت توافق، نزد مشاور ديگرى ارجاع داده شود

.  تضعيف رابطه حسنه بين مراجع و مشاور، ادامٔه جلسه مشاوره نفعى نخواهد داشت







انعکاس
طبقه بندی احساسات مراجع•

مشکالت انعکاس•

محاسن انعکاس•

ل نعکاس احساس و متن در جلسه مشاوره، يکى از فنون مهم در نيا•
ر از طريق انعکاس، مراجع به بررسى بهت. به اهداف مشاوره است

و عميق تر مشکالت مى پردازد و به يافتن راه حل هاى مناسب تر 
.تشويق مى شود

مراجع در آغاز جلسه (. ۱۹۶۸)به عقيدٔه برامروشوستروم •
مشاوره، مشکل را از خود جدا مى داند و خويشتن را در ايجاد آن 

“ آن”و يا “ او ”چندان سهيم و مؤثر نمى شمارد، بلکه معتقد است که 
براى او مشکل زا هستند و در نتيجه از بحث عينى و“ آنان ”و يا 

.  بررسى عميق مشکل و مواجهه با آن دچار وحشت مى شود

مشاور در انعکاس احساسات با تأکيد بر وضع روانى مراجع، •
بدين احساسات او را به طور عينى و با روشى صحيح بيان مى کند و
.  وسيله از حالت دفاعى و مقاوم مراجع تا حدود زيادى مى کاهد
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انعکاس احساسات مراجع در جلسه مشاوره توسط مشاور، به مراجع امکان مى دهد تا دربارۀ •
.عقايد و عواطف وابسته به آنها بيشتر بينديشد و به محتواى آنها عميق تر پى ببرد

ين انعکاس احساسات مراجع توسط مشاور، هم چنين باعث مى شود که رابطه حسنه مشاوره اى ب•
.  مراجع و مشاور زودتر و آسان تر بوجود آيد

جمالت مشاور در دوباره گوئى. انعکاس متن با دوبارٔه گوئى جمالت و عقايد مراجع تفاوت دارد•
.مراجع، تمامى و يا بخشى از گفتار مراجع را بدون تغيير بازگو مى کند

او را در حاليکه در انعکاس متن، مشاور عالوه بر بيان گفتٔه مراجع در قالب کلمات خودش،•
.به گويائى بيشتر و تفکر دربارٔه موضوع مورد بحث تشويق مى کند

مشاور در انعکاس احساسات مراجع، همچون آينه اى عمل مى کند که مراجع مى تواند حاالت و •
.عواطف و وضع روانى خود را در او نظاره کند

.  انعکاس احساسات، درک و فهم مشکل از نقطه نظر مراجع است( ۱۹5۱)به عقيدٔه راجرز •
يعنى در انعکاس احساسات، مشاور قادر است مشکل را به آن نحوى که مراجع مطرح 

.  بنگرد و درک کند. مى سازد



يج انعکاس احساسات را مشاور بايد بياموزد و بتدر•

آنها دريابد که مشکالت را از ديدگاه مراجع بنگرد، و

.را به همان صورت منعکس کند

گوش دادن فعال که براى درک عواطف و گفتار •

مراجع الزم است، مقدمه انعکاس و روش ضرورى 

. براى انجام آن به حساب مى آيد

•



طبقه بندى احساسات مراجع

. مشاور براى موفقيت در کارش، بايد انواع احساسات مراجع را بشناسد•

:  طبقه بندى يکسانى دربارٔه احساسات وجود ندارد و مى توان احساسات را به سه نوع تقسيم کرد•

ندي، احساسات مثبت که عواطف سازنده و اطمينان بخش نظير شادي، امنيت، حق گزاري، اعتماد به نفس، ارزش م: اول•
.عشق و محبت، خوش بيني، رضايت و خشنودي، و پذيرش را شامل مى شود

، و احساسات منفى که عواطف مخرب و نگران کننده از قبيل رنجش، احساس گناه، ترس، افسردگي، خصومت: دوم•
.عدم پذيرش را در بر مى گيرد

  و غم، احساسات دوگانه که در اين حالت انسان در يک لحظه دو احساس کامالً متضاد مثل عشق و نفرت، شادى: سوم•
با مشکالت انعکاس مشاور در انعکاس احساسات و متن در جلسه مشاوره،.  امنيت و دلهره، نسبت به يک مورد دارد

:مشکالت گوناگونى مواجه مى شود که برخى از آنها عبارتند از

 شودناتوانى مشاور در ايجاد رابطه حسنه مشاوره اي، که در اين صورت انعکاس به بازگو کردن متن تبديل مى. ۱•

ام ناتوانى مشاور در درک کامل احساسات و متن گفتار مراجع، که در اين صورت، انعکاس به طور نادرست انج. ۲•
خواهد گرفت و مشکالتى را موجب خواهد شد

عدم آمادگى مراجع براى پذيرش عواطف بيان نشده يا عواطفى که مراجع از آنها آگاهى کامل ندارد و از طريق . ۳•
انعکاس از آنها مطلع مى شود

تعيين زمان صحيح و مناسب براى انعکاس . ۴•

قت مشاور در انعکاس کم و بيش قسمتى از ارزش هاى خود را نيز وارد عمل مى کند و انعکاس تا حدودى حالت مواف. 5•
(۱۹5۰)يا مخالفت با مراجع بخود مى گيرد به نظر پرتر 



:مشاور در انعکاس احساسات با مشکالت زير مواجه مى شود•

کرار انعکاس عواطف و احساسات مراجع، فقط گفتٔه مراجع را عيناً تي گاهى مشاور بجا. ۱•
مى کند

در مواردى مشاور نمى تواند احساسات مراجع را به همان اهميتى که او اظهار مى دارد، . ۲•
اشد احساسات درک شده از طرف مشاور نبايد ضعيف تر و يا قوى تر از آن حدى ب. منعکس سازد

دبلکه احساسات منعکس شده بايد هم سطح با احساسات مراجع باش. که مراجع ابراز مى کند

گاهى مشاور از گفتار و احساسات مراجع برداشت نادرستى مى کند و آن را منعکس . ۳•
گاهى ( Ginott( )۱۹۶5)مى سازد و موجبات نگرانى مراجع را فراهم مى آورد به نظر گينات 

تار او اوقات مشاور به جاى انعکاس احساسات مراجع، به بازگو کردن واقعه و يا بيان متن گف
مى پردازد؛ و زمانى به  جاى توجه بر جزئيات رفتار مراجع، به ارائه پاسخ هاى مبهم و کلى

در هر کدام از اين موارد، مشاور آن طورى که بايد و شايد مراجع را درک . اکتفاء مى کند
ب فنون براى اطالع بيشتر به کتا. )نمى کند و عمل انعکاس احساسات را به خوبى انجام نمى دهد

.(  تربيت کودک مراجعه کنيد

•



محاسن انعکاس

و اولين حس انعکاس آن است که مراجع در مى يابد که احساس و گفتارش توسط مشاور به خوبى درک•
ق تر به بررسى احساس پذيرش نيز به نوبٔه خود، مراجع را تشويق مى کند تا بهتر و عمي. پذيرفته شده است

.  مشکل خود بپردازد

بر اثر انعکاس . هم چنين احساس پذيرش، تا حد زيادى از مقاومت مراجع در جلسٔه مشاوره مى کاهد•
ند که اگر مراجع احساس ک. احساسات هم چنين شناسائى و تغيير رفتار نامناسب مراجع تسهيل مى شود

ماد مشاور با همدلى کامل به حرف هايش گوش فرا مى دهد و به درستى او را درک مى کند، پس از ايجاد اعت
امل به مشاور، به بحث عميق دربارٔه رفتار و احساسات خود خواهد پرداخت که نهايتاً به شناسائى ک

.  جوانب مختلف زندگى و سپس به تغيير در عادات و رفتارهاى نامطلوب او منجر خواهد شد

فتارش ديگر آنکه بر اثر انعکاس احساسات و متن شرايطى فراهم مى آيد که مراجع به ارزيابى اعمال و ر•
. تشويق مى شود و مسؤوليت مهمى در جلسه مشاوره به منظور تغيير رفتار بر عهده مى گيرد

“  ؟...ه ؟، و تو معتقدى ک...؟، تو فکر مى کنى که ...تو احساس مى کنى که ”با طرح جمالت ناتمام نظير •
مراجع پى مى برد که خود او تا حد زيادى در ايجاد و تداوم مشکلش مسؤول است و هر وقت بخواهد و 

و مى تواند نهايتاً انعکاس صحيح، مراجع را متقاعد مى سازد که ا. تالش کند مى تواند در رفع آن موفق شود
براى زيرا در انعکاس، پند دادن وجود ندارد و خود مراجع به يافتن راه حل. تصميم گيرندٔه خوبى باشد

.مشکل تشويق مى شود

ز اين رو، يکى از ا. لذا، مراجع بتدريج در مى يابد که شخصاً بايد تصميم بگيرد و به انتظار ديگران ننشيند•
.  رهبرى در مراجع است به وقوع مى پيوندند-اهداف مهم مشاوره که ايجاد تحرک و خود 



رهبرى

رهبرى جلسه مشاوره عبارت از اين  است که مشاور تا چه حدى مى کوشد مراجع 
ان را به دنبال خود بکشاند و ادارٔه جلسه را بر عهده گيرد و نيز با چه ميز
.افکار و عقايد خود ادامٔه جلسٔه مشاوره را مى تواند تحت تأثير قرار دهد

شاور، رهبرى جلسٔه مشاوره، فعاليتى بين مراجع و مشاور است که بدان وسيله م
يل به مراجع را به دنبال خود مى کشاند و با پيشنهادات او جلسٔه مشاوره را در ن

.اهداف تعيين شده ادامه مى دهد

ى مورد براى آنکه رهبرى جلسه مشاوره به طور مفيد و مؤثر انجام گيرد بايد نکات
:  توجه قرار گيرد

د اول آنکه مشاور در اعمال نوع رهبرى بايد توانائى و ميزان پذيرش مراجع را م
ت اگر مراجع براى پذيرش رهبرى اعمال شده، آماده نباشد نسب. نظر قرار دهد

به جلسه مشاوره مقاومت خواهد کرد؛

دوم آنکه مشاور بايد بتواند در جلسٔه مشاوره در زمان مناسب از کلمات 
.  ه کندرهبرى کننده به طريق درستى که به موضوع نيز مربوط مى شود استفاد



انواع جمالت رهبرى کننده

:  جمالت رهبرى کننده در جلسه مشاوره بر دو نوع هستند

 تر اول جمالتى که به طور غيرمستقيم مراجع را تشويق مى کنند تا موضوع مورد بحث را عميق
ن آيا ممکن است دربارٔه اي”: به عنوان مثال، مى توان از مراجع پرسيد. مورد بررسى قرار دهد

“  نيد؟موضوع توضيح بيشترى بدهي؟ ، يا امروز دربارٔه چه موضوعى دوست داريد صحبت ک

داخله دوم استفاده از جمالتى است که بدان  وسيله مشاور به طور مستقيم در بحث جلسٔه مشاوره م
 عنوان به. مى کند و از مراجع مى خواهد دربارٔه موضوعى که قبالً مطرح نشده است صحبت کند

چون مشاور تازه کار . مثال، ممکن است مشاور از مراجع بخواهد دربارٔه پدرش حرف بزند
د که در براى ادامٔه جلسٔه مشاوره، آمادگى کافى ندارد جهت کمک به او جمالتى پيشنهاد مى گرد

۱. مواقع ضرورى مى تواند از آنها استفاده کند

اين مشکل چطور به وجود آمده است؟. 

.دربارٔه اين موضوع، چيزهاى بيشترى بيان کنيد. ۲

دربارٔه اين موضوع، چه تصورى داريد؟ . ۳

در اين مورد چه احساسى داريد؟ . ۴



روش هاى رهبرى

پذيرش

اطمينان دادن

ارائه صحنه ای از زندگی خصوصی

افکار ناتمام

تعبير و تفسير

پرسش

مخالفت

پيشنهاد دادن

پند دادن

تشخيص

آگاهاندنارائه صحنه ای از زندگی شخص ثالث

هشدار دادن

فرافکنی

سکوت

خالصه کردن
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پذيرش

نواع پذيرفتن مراجع و ايجاد رابطٔه حسنه با او، يکى از ا•

. غيرمستقيم رهبرى جلسه مشاوره محسوب مى شود

و از طريق پذيرش مراجع، مشاور عالقٔه قبلى خود را به ا•

نشان مى دهد و او را متوجه مى سازد که مشکلش را درک 

ل در نتيجه، مراجع تشويق مى شود دربارٔه مشک. مى کند

.خود دقيق تر و بيشتر صحبت کند

م، م م و بلي، مى فهم”مشاور معموالً با گفتن کلماتى نظير •

.يا تکان دادن سر، حالت پذيراى خود را بروز مى دهد“ ...



پند دادن

اندرزگوئى يکى از انواع مستقيم رهبرى در مشاوره •

.  به حساب مى آيد

در روش پند دادن، مشاور رهبرى جلسه را بر عهده •

اده از شيوه مى گيرد و با تکيه بر دانش و تجربٔه خود با استف

.  ذهنى و عقلى مى کوشد مشکل مراجع را حل کند

ع چون دادن پند، اگر به طور نامناسبى اعمال شود، در مراج•

مقاومت ايجاد مى کند، مشاور بايد در استفاده از اين روش

.بسيار محتاط باشد



اطمينان دادن

مشاور از طريق دادن اطمينان به مراجع، مى کوشد از ميزان دلهره •
.و نگرانى او بکاهد

چنانچه در کاربرد اين روش افراط شود، مسؤوليت جلسه تا حد•
.  زيادى از مراجع سلب مى گردد و بر عهدٔه مشاور واگذار مى شود

.لذا، مشاور در استفاده از اين روش بايد بسيار دقيق باشد

مورد زير نمونه اى از روش اطمينان دادن به مراجع است که او را •
:  به تفکر بيشتر وا مى دارد

ه من معلم ب. دربارٔه نمرٔه درس فيزيک خيلى نگران هستم: مراجع•
. نمره کم داده و استحقاق و شايستگى مرا در نظر نگرفته است

ده اى و يعنى فکر مى کنى که احتماالً کارت را بهتر انجام دا: مشاور•
استحقاق نمرٔه بيشترى را داري؟  



ارائه صحنه اى از زندگى شخص ثالث

ش در اين روش مشاور به جاى صحبت دربارٔه زندگى خود•
صحنه اى از زندگى شخص سوم را بدون ذکر نام بازگو

ا استفاده از اين روش، مراجع را تشويق مى کند ت. مى کند
ارٔه آن دربارٔه مشکل خود بيشتر بيانديشد و به بحث درب

ش اين روش معموالً صحيح تر و مطمئن تر از رو. بپردازد
اند باال است، زيرا در اينجا مراجع راحت تر و آسان تر مى تو

د قبول يا ر-بدون رنجش او -گفتار و افکار مشاور را 
دگى از اين رو، به مشاور توصيه مى شود که تجارب زن. کند

خصوصى خود را به صورت شخص ثالث براى مراجع 
.بازگو کند



سكوت

اور تعريف سکوت يکى از مواردى که در جلسات مشاوره اتفاق مى افتد و مش•
جربه، مشاور کم ت. بايد نحؤه برخورد صحيح با آنرا بداند سکوت مراجع است

ه تاب تحمل سکوت را ندارد و وقوع آنرا موجب اتالف وقت در جلسٔه مشاور
اشد که وقوع سکوت در آغاز اولين جلسٔه مشاوره، بدان سبب مى تواند ب. مى داند

ر در اين حالت، مشاو. مراجع با موقعيت و اهداف مشاوره آشنائى چندانى ندارد
.  هدبايد مراجع را از کل موقعيت مشاوره  آگاه کند و جلسٔه مشاوره را سازمان د
سکوت در مواردى از نظر مشاوره و روان درمانى ارزش و اهميت درمانى 

ن آن براى پى بردن به ارزش و اهميت سکوت بايد لحظٔه وقوع و نيز زما. دارد
اق اگر سکوتى طوالنى در ادامٔه جلسٔه مشاوره اتف. مورد مطالعه قرار گيرد

مى افتد، مى تواند از مقاومت مراجع و عدم ايجاد رابطٔه حسنه مشاوره اى بين
مراجع و مشاور حکايت کند، و چنانچه سکوت پس از طرح مشکلى عاطفى

.  رخ دهد مفهوم متفاوتى دارد



علل سکوت
يدايش آن مشاور قبل از اقدام به شکستن سکوت بايد به علل پ. علل سکوت سکوت در جلسٔه مشاوره علل متعددى دارد•

:ادبراى وقوع سکوت داليل زير را مى توان ارائه د. پى ببرد تا در تداوم جلسه مشاوره موفقيتى نصيبش شود

ى براى يکى از علل پيدايش سکوت اين  است که احتماالً مراجع و مشاور و يا هر دو به نقطه اى رسيده اند که حرف. ۱•
ه نمى دانند در اين حالت، هيچ کدام از طرفين در زمينٔه موضوع مورد بحث مطلب جديدى ندارند و در نتيج. گفتن ندارند

اگر چنين سکوتى در جلسه مشاوره اتفاق افتد، مشاور با بيان ( ۱۹5۱)به نظر راجرز . چگونه بحث را ادامه دهند
د و او را به مى تواند سکوت مراجع را بشکن“ گويا مشکل است تصميم بگيرى از کجا شروع کنى و چه بگوئي”جملٔه 

.هم چنين مشاور مى تواند با طرح سؤالى از مطالب گذشته، بحث را ادامه دهد. ادامٔه مشاوره تشويق کند

ه وجود سکوت ممکن است بر اثر خشم و خصومت مراجع نسبت به مشاور و يا مقاومت او در برابر گفتار مشاور ب. ۲•
واهد اگر مراجع از نتايج و نحؤه ادارٔه جلسه مشاوره، راضى نباشد با انتخاب سکوت از ادامه بحث خوددارى خ. آيد

ت، در اين حال. در مواردى که مراجع به اجبار نزد مشاور فرستاده مى شود، احتمال وقوع سکوت بيشتر است. کرد
.  مراجع با جمالت بسيار کوتاهى به پرسش هاى مشاور به طور غيرجدى پاسخ مى گويد

بيشتر ممکن است سکوت بر اثر احساسى دردناک و ناراحت کننده در مراجع به وقوع پيوندد و او را از سخن گفتن. ۳•
 براى به عنوان مثال، مراجعى که از مرگ مادرش سخن مى گويد و تجربٔه دردناکى را احساس مى کند، احتماالً . باز دارد

ريه گ”در اين مورد، مشاور بايد با گفتن جملٔه . مدتى از سخن گفتن باز خواهد ماند و شروع به گريه خواهد کرد
ه در با مراجع احساس همدلى کند و عواطف او را بپذيرد و به هيچ وج“ اشکالى ندارد، و احساس ناراحت  کننده اى است

.شکستن سکوت مراجع عجله نکند

قش اين مورد، زمانى اتفاق مى افتد که مراجع در جلسه مشاوره ن. گاهى مراجع ساکت مى ماند تا مشاور حرف بزند. ۴•
در مراجع با سکوت خود، از مشاور انتظار صحبت دارد و از او مى خواهد. بسيار فعال و مشاور نقش غيرفعالى دارد

رى در جلسٔه مشاوره به طور فعال شرکت جويد و گفتار مراجع را تائيد کند، او را دلدارى دهد، و يا اطالعات بيشت
.اختيارش بگذارد

.  استگاهى سکوت مراجع بر اثر احساس خستگى حاصل از فعاليت و مشارکت بيش از حد او در جلسٔه مشاوره. 5•
در اين حالت، بايد به مراجع اجازه داده شود مدتى استراحت. لذا، ساکت مى ماند، لحظه اى را به استراحت مى پردازد

.کند

د در چنين حالتى نيز نباي. گاهى تفکر و تأمل مراجع دربارٔه موضوع مطرح شده، سکوت را موجب مى گردد. ۶•
زيه و تحليل سکوت به زودى شکسته شود، بلکه بايد به مراجع اجازه داد تا بيانديشد و موضوع مورد بحث را دقيق تر تج

يطى و شکستن سکوت مشاور همواره با اين سؤاالت مواجه است که آيا سکوت را بشکند يا نه؟ و تحت چه شرا.  کند
”چگونه سکوت را بشکند؟ 
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شکستن سکوت

مشاور بايد حتى االمکان مسؤوليت شکستن سکوت را به( ۱۹۶۸)به نظر برامر و شوستروم •
در . زيرا در اين حالت، دنياى درون و رشتٔه افکار وى برهم نخواهد خورد“ مراجع واگذار کند؛

صورتى که مشاور بخواهد سکوت مراجع را بشکند، بايد به علت سکوت و زمان وقوع آن
کافى توجه کند و تا مطمئن نشود که مراجع براى بحث دربارٔه احساسات و مشکالت او آمادگى

.دارد نبايد به شکستن سکوت اقدام کند

 هاى مشاور با استفاده از روش( معموالً بيش از دو دقيقه)چنانچه زمان سکوت طوالنى باشد •
:زير مى تواند سکوت را بشکند و مراجع را به صحبت کردن دعوت کند

اوالً دعوت غيرمستقيم از مراجع به حرف زدن که از طريق تماس چشم و تکان دادن سر و•
تغييرات صورت و وضع نشستن مشاور عملى مى شود؛

بلي، ديگر چه؟، ”ثانياً مشاور با استفاده از حداقل گفتار کالمى که معموالً با بيان کلماتى نظير •
سکوت مراجع را مى شکند و او را به ادامه جلسه مشاوره تشويق مى کند؛ و“ ادامه بده

ثالثاً از طريق تلخيص بحث جلسٔه مشاوره، از مراجع مى خواهد که بحث را ادامه دهد•
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افکار ناتمام

در اين روش مشاور از روى عمد و قصد جمله اى را به طور ناقص •

.  بيان مى کند و از مراجع مى خواهد به تکميل آن بپردازد

اه استفاده از اين روش، مشاور را از افکار بازگو نشدٔه مراجع آگ•

.  مى سازد

:  به عنوان نمونه، به مورد زير توجه کنيد•

صحبت کردن با او چه سودى . اصال او را دوست ندارم: مراجع•

دارد؟

؟ ....تصور مى کنى اگر با او حرف بزنى احتماالً او : مشاور•

•



آگاهاندن

مشاور با استفاده از اين روش، اطالعات ضرورى را در •

مورد مشکل به مراجع ارائه مى دهد و اطالعاتى را که 

مراجع نمى تواند از منابع ديگر به دست آورد در اختيارش

. قرار مى دهد

فور مشاور از اين روش، در مشاورٔه تحصيلى و شغلى به و•

.استفاده مى کند



تعبير و تفسير

د و مشاور در اين روش ضمن ارزيابى گفتار و حاالت مراجع، به نتيجه گيرى از آن مى پرداز•
عوت و از طريق ايجاد بصيرت بيشتر در مراجع نسبت به رفتارش، او را به بحث عميق تر د

.تشويق مى کند

يرا عدم ز. مشاور به هنگام تعبير و تفسير، نبايد از افکار و احساسات مراجع فاصله گيرد•
.درک مراجع، باعث مقاومت او مى شود و امنيت مراجع در جلسه مشاوره را مختل مى سازد

د مراجع هشدار دادن از طريق کاربرد اين روش، مشاور به طور مستقيم يا غيرمستقيم مى کوش•
.  را از نظر اخالقى متوجه عواقب تصميمات وى کند

ين در صورتى که رابطٔه حسنه مشاوره اى بين مراجع و مشاور ايجاد شده باشد، استفاده از ا•
.  روش مفيد و سودمند خواهد بود؛ در غير اين صورت، کاربرد آن چندان توصيه نمى شود

. هم  چنين مشاوران کم تجربه و تازه کار، در کاربرد اين روش بايد بسيار محتاط باشند•

:  به مثال زير توجه کنيد•

د تحويل البته مى توانم همان کار تحقيقى را که خواهرم سه سال قبل نوشته بود به استا: مراجع•
. دهم

آيا چنين نيست؟ . اين کار درستى نيست که انجام بدهي-( روش مستقيم: )مشاور•

چه اگر اين کار را بکني، نسبت به نمره اى که خواهى گرفت-( روش غيرمستقيم: )مشاور•
احساسى خواهى داشت؟



پرسش مشاور

در اين روش از مراجع سؤاالت متعددى مى کند و •

ه موضوعات گوناگونى را با او مطرح مى سازد تا مراجع ب

.شناخت بهترى از مشکلش موفق شود

اد مشاور بايد بداند که پرسش زياد، در مراجع مقاومت ايج•

.  مى ند و رابطه حسنٔه مشاوره اى را مختل مى سازد



فرافکنى

مشاور در اين روش با قرار دادن مراجع در موقعيتى •

.مشخص، او را متوجه اهميت موضوع بحث مى کند

:به مثال زير توجه کنيد•

د را جرأت ندارم از پدرم تقاضا کنم که اتومبيل خو: مراجع•

زيرا مى ترسم به من جواب رد . در اختيار من قرار دهد

.بدهد

اگر خودت جاى پدرت بودى چه مى کردى؟: مشاور•



مخالفت

.  مشاور با استفاده از اين روش مراجع غيرفعال را به کوشش وا مى  دارد•

.بى احتياطى و بى دقتى در کاربرد اين روش، باعث رنجش و آزار مراجع مى گردد•

د اگر مشاور قصد استفاده از اين روش را دارد، بايد مراجع را به طور کامل بشناسد، از وجو•
ديگر رابطٔه حسنه بين خود و مراجع مطمئن باشد، و تا موقعى که فرصت استفاده از روش هاى

.  وجود دارد، از کاربرد اين روش حتى االمکان خوددارى کند

به چنانچه استفاده از روش هاى ديگر مؤثر نيفتد، در آن صورت مشاور مى تواند از اين روش•
.  عنوان آخرين روش بهره گيرد

:به گفتگوى زير توجه کنيد•

.  البته اگر بخواهم مى توانم در رياضى نمره بهترى بگيرم: مراجع•

ف فقط ال: مشاور. البته که مى توانم: مراجع. تصور نمى کنم قادر به اين کار باشي: مشاور•
.مى زنى و کارى از دستت بر نمى آيد

.  اگر مى تواني، پس شروع کن: مشاور. البته که مى توانم: مراجع•



سکوت

ن يکى از روش هاى رهبرى جلسٔه مشاوره اين است که در آ•

مشاور ساکت مى ماند و حرفى نمى زند تا بلکه مراجع 

. شروع به صحبت کند

مشاور با استفاده از سکوت و حرکات سر و برقرارى •

حداقل ارتباط کالمي، مراجع را متوجه مى سازد که مورد 

.پذيرش است و مى تواند به بحث خود آزادانه ادامه دهد



پيشنهاد دادن

اى مشاور در اين روش، به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر•
. حل مشکل مراجع پيشنهادهائى را ارائه مى دهد

در اين روش که ماليم تر و مطلوب تر از روش پند دادن •
د و است، گفتار و عقايد مشاور فقط جنبٔه مشورتى دارن

مراجع هيچ گاه به انجام کارى مجبور نمى شود و يا مورد 
.  مذمت قرار نمى گيرد

ه مراجع مى تواند در نهايت با استفاده از پيشنهادهاى ارائ•
. شده، تصميم مقتضى را اتخاذ کند

•



خالصه کردن

مشاور در پايان و يا هر جائى از جلسٔه مشاور به خاطر •

ال نتيجه گيرى از بحث جلسه و نيز تعيين مسير و رو

جلسات آينده بايد مطالب مطرح شده در جلسه را خالصه 

. کند

خالصه کردن بحث مشاوره از اهميت خاصى برخوردار •

است







پايان جلسه

سرانجام مشاور بايد جلسٔه مشاوره را به طور موقت و يا 

.  دائمى خاتمه دهد

ه جلسه مشاوره با مراجع بايد زمانى پايان يابد که مراجع ب

رهبرى برسد و توانائى الزم براى حل مشکل را -خود 

.  کسب کرده باشد

در مواردي، جلسه مشاوره قبل از رسيدن به اهداف تعيين

.  شده پايان مى يابد و نفع چندانى عايد مراجع نمى شود



زمان پايان جلسه

مناسب ترين زمان براى پايان دادن به جلسات مشاوره، موقعى است که مراجع به اهداف تعيين شده برسد•

.  مهارت هائى از جمله شناخت ماهيت و علل مشکل، کاهش واکنش هاى مقاوم و رنج آور، و حل مشکل را کسب کند•
:مشاور در پايان دادن به جلسه مشاوره، وظايف مهمى بر عهده دارد که برخى از آنها به شرح زير هستند

اصل مطالب مورد بحث در جلسه مشاوره بايد خالصه شود و تغييرات احتمالى که در رفتار و احساسات مراجع ح. ۱•
.آمده است براى او گفته شود و روال کار جلسه آينده به طور دقيق تعيين گردد

را مشاور هم چنين بايد مراجع. مشاور بايد مطمئن شود که مراجع دربارٔه مطالب موردبحث هيچ گونه ابهامى ندارد. ۲•
.مطمئن سازد هر زمانى که به کمک نياز دارد مى تواند براى مشاوره مراجعه کند

رهبرى-چنانچه مشاور بخواهد جلسه مشاوره را پايان دهد ولى مشاور احساس مى کند که مراجع هنوز براى خود . ۳•
و حل مشکل آمادگى ندارد، در اين صورت، مشاور با تقاضاى مراجع مخالفت مى کند و علل آنرا با مراجع مطرح 

عده اى از مراجعان ممکن است به محض مواجهه با تجربه اى دردناک در جلسه مشاوره بخواهند مشاوره را . مى سازد
ست در مواردى نيز عواملى نظير ناتوانى مشاور در ايجاد رابطٔه حسنه مشاوره اي، شک. براى هميشه پايان بخشند

مشاور در سازمان دادن صحيح به جلسه مشاوره، فشار بيش از حد بر مراجع، و يا بى هدفى جلسه مشاوره باعث 
ع در تمام اين موارد، مشاور با شناخت مشکالت و تالش در رف. مى شوند که مراجع بخواهد جلسه مشاوره را پايان دهد

.  آنها بايد مراجع را متقاعد سازد که درمان هنوز پايان نيافته است و مراجع را به ادامه درمان ترغيب کند

:  مشاور در لحظٔه پايان دادن به جلسٔه مشاوره بايد به مواردى توجه کند( Binjamin( )۱۹۶۹)به نظر بنجامين . ۴•
کان مراجع با توجه به پايان وقت، خواهد کوشيد حتى االم. اوالً مراجع و مشاور زمان پايان جلسٔه مشاوره را بدانند

د بررسى ثانياً در آخرين لحظات جلسٔه مشاوره نبايد موضوع تازه اى مطرح شود و مور. مطلب ناگفته اى باقى نگذارد
شاره در صورتى که مطلب جديدى در لحظات پايانى جلسٔه مشاوره توسط مراجع مطرح شود، مشاور با ا. قرار گيرد

ث در آن به پايان جلسه از مراجع مى خواهد دربارٔه آن بينديشد و در جلسه آينده که فرصت بيشترى وجود دارد به بح
دريافت. زمينه بپردازد



روش هاى پايان جلسه پايان دادن به جلسٔه مشاوره

اشاره به پايان وقت

تلخيص بحث

به مراجع( Homework)دادن تکليف 

تعيين وقت جلسٔه آينده
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اشاره به پايان وقت

مشاور و مراجع بايد از فرا رسيدن پايان وقت جلسه •

.  مشاوره آگاه باشند

کند مشاور بايد در آغاز جلسٔه مشاوره، مدت جلسه را تعيين•

.و به اطالع مراجع برساند

ت، مراجع مشاور بايد تقريباً ده تا پانزده دقيقه به پايان وق•

.  را از فرا رسيدن پايان جلسه مشاوره آگاه سازد

مشاور و مراجع از اين زمان، براى تلخيص بحث، ارائهٔ •

.اهند کردتکليف، و تعيين وقت براى جلسه آينده استفاده خو

http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_meeting_way.php#point


تلخيص بحث

.بحث گفتگوى جلسه مشاوره در پايان وقت بايد خالصه شود•

براى خالصه کردن محتواى جلسه مشاوره، از روش هاى متعددى استفاده •
. مى شود

گاهى مشاور صالح مى داند که بحث جلسه مشاوره، توسط مراجع و مشاور •
. توأماً خالصه شود

.  زمانى نيز خود مشاور به خالصه کردن محتواى جلسٔه مشاوره اقدام مى کند•

ى در خالصه کردن محتواى جلسٔه مشاوره، بايد به رئوس مطالب و نکات مهم•
.که در طول جلسٔه مشاوره مورد بحث قرار گرفته است اشاره شود

ه به آن مشاوران کار ورزيده و مجرب، نه تنها متن گفتار بلکه احساسات وابست•
.را نيز به طور خالصه بروز مى دهند

http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_meeting_way.php#tobloid


به مراجع( Homework)دادن تکليف 

دگى مراجع از طريق انجام تکليف مطمئن مى شود که از آموخته هاى جلسات مشاوره، براى بهبود زن
.  و تغيير رفتارش عمالً مى تواند استفاده کند

ع توصيه مى گردد در پايان هر جلسٔه مشاوره، انجام کارى در ارتباط با موضوع بحث به مراج
.واگذار شود

ل اين روش براى ارزيابى نتايج عملى حاصله از جلسات مشاوره در تغيير رفتار و حل مشک
.  مراجع و نيز افزايش احساس مسؤوليت او براى ادامه درمان، بسيار مفيد است

:  در دادن تکليف به مراجع، بايد نکاتى مورد توجه قرار گيرد

اوالً توانائى براى انجام تکليف ارائه شده در نظر گرفته شود

ثانياً تکليف داده شده به موضوع بحث جلسه مشاوره مربوط باشد

ثالثاً نحؤه انجام تکليف، به طور دقيق به مراجع آموخته شود

.  بحث شودو رابعاً دربارٔه انجام تکليف داده شده و نتايج حاصله از آن، در آغاز جلسٔه آينده به دقت

ود تا در صورتى که مراجع تکليف را انجام نداده باشد، پس از بررسى علل بايد از او خواسته ش
براى يادگيرى بيشتر و نيز اطمينان از عملى بودن روش هاى درمانى ارائه شده در جلسه

.  مشاوره، براى جلسٔه آينده به انجام آن مبادرت مى ورزد

http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_meeting_way.php#duty


تعيين وقت جلسٔه آينده

.ى کندپس از طى مراحل فوق، مشاور وقت جلسٔه آينده را با توافق مراجع تعيين م

. تعيين وقت جلسه آينده موجب مى گردد که مراجع براى ادامٔه بحث آماده شود

ت متأسفم که امروز به علت اتمام وق”به عنوان نمونه، مشاور به مراجع مى گويد، 
اهيم نمى توانيم بحث را بيشتر ادامه دهيم، در جلسه آينده موضوع را دنبال خو

کرد چه موقع براى شما مناسب تر است که براى ادامه بحث مجدداً مراجعه 
“  کنيد؟

تانه اى در کاربرد اين روش، مشاور بايد پيشنهاد خود را با لحن بسيار گرم و دوس
.ارائه کند تا مراجع ناراحت نشود و در حسن رابطٔه خللى به وجود نيايد

داحافظى پس از توافق مراجع و مشاور دربارٔه وقت جلسه آينده، آنان با يکديگر خ
مى کنند و جلسه را خاتمه مى دهند

http://www.aftab.ir/science/education/council_advisement_meeting_way.php#specified



