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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 جلسه اول

 برقراری ارتباط مؤثر اساس کار یک مشاور موفق است و مهم ترین دلیل موفقیت مشاوران نحوه

پس نتیجه می گیریم کلید   ،دنبرقرار کردن ارتباط و توجهی است که به مراجعان خود نشان می ده

 کمک به مراجع برای رفع مشکالت و سرگردانی هایش در ارتباط میان مشاور و مراجع نهفته است.

شنونده ای که سعی می کند دنیا را به صورتی ببیند که . مشاور در درجه ی اول یک شنونده است 

 .او احساس می کند بهتر بفهمد مراجع می بیند تا آن چه را که

ی صمیمانه، اعتماد برانگیز و همدالنه به وجود می آید که در آن مراجع احساس ااین کار رابطه با 

 می کند مهم و در امان است.

 تواند در مورد خصوصی ترین اسرارش و درونی تریندر چنین محیطی است که مراجع می

ن کردت بازگوأرش و چیزهایی که برای او بسیار دردآور است و آنقدر خصوصی است که جاتاحساس

 آن را نزد دیگران ندارد برای مشاور بگوید.

کسب مهارت های پایه ، ویژگی های شخصیتی مناسب  ،دانش تخصصیمشاوره اثربخش عالوه بر 

 و پیشرفته در جهت برقرار کردن رابطه ی مشاوره ای نیاز دارد.

 مشاوره چیست؟حال پاسخ این سؤال اساسی مهم است 

 که در آن یک فرد کمک کننده و فرد دیگر دریافت کننده کمک است.است  فعالیتیمشاوره 

 توانمند سازیکمک رسانی صورت می گیرد که در آن یاری فرد مشاور به  فرآیندمشاوره در طی 

توانایی یافتن راه حل مشکالت خود را پیدا کند و پس از اتمام مراجع منجر گردد به گونه ای که او 

 برد.بلیت های خویش را در حل مسائل آینده به کار جلسات مشاوره بتواند قاب

        قرار  رابطه ی مشاوره اینفر مراجع و مشاور در  2با توجه به تعاریف فوق نتیجه می گیریم که 

رابطه ی مشاوره ای محیطی را ایجاد می کند که در آن مراجع احساس راحتی بیشتری  .می گیرند

 ر با مشاور در میان بگذارد )بدون مقاومت(.کند تا مشکالتش را بدون سانسو می

 ،یک رنگی ،در صورتی که مشاوره بخواهد کامالً اثربخش باشد باید به ویژگی های همخوانی

 صمیمیت، همدلی، و توجه مثبت نامشروط اهمیت زیادی بدهد.
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

ید یگوش می کند و آنچه را که می گوید در جهت تأیک مشاور اثربخش بیشتر از آن که حرف بزند 

)انعکاس احساس و برد یا تصدیق حرف های مراجع که گوش کرده است و فهمیده است به کار می 

 انعکاس محتوا(.

 از سردرگمی رها شود ،نقش مشاور این است که به مراجع کمک کند تا جهان خودش را کشف کند

کت جهت حر محیطی را ایجاد کند که مراجع بتواند به بهترین شکل تصمیم بگیرد که به کدامو 

 مشاور او را در این سفر اکتشافی همراهی کند. .کند

به دنبال خواهد  نیز مراجع را به خوبی گوش کنید چیزهای مهم  تری حرف های بی اهمیتاگر شما 

 داشت.

 مراجعان ما چه کسانی هستند؟

ت. اس یتحول در زندگی فرد بروز تغییر ومهم ترین و شایع ترین دلیل مراجعه ی مردم به مشاور 

 تغییر و تحول در زندگی باعث ایجاد تنش و اضطراب شدید می شود.

نمونه هایی از این  ، رسیدن به دوره ی میانسالی، ارتقاء کاری ،تولد اولین فرزند ،همسر گزینی

 تحوالت هستند.
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 جلسه دوم

 دالیل افراد برای مراجعه به مشاور:

 تجربه ی آسیب زای عاطفی یا جسمانی_1

 جسمانی(_مشکالت ناشی از بیماری )روانی_2

 فقدان یا سردرگمی_3

بهتر این است که دالیل او را برای مراجعه به مشاور بررسی  به منظور درک دیدگاه مراجع احتماالً

 .ندکن

نه یاد بگیرند چگو .مشاوران به مراجعانشان کمک می کنند تا احساس آرامش بیشتری پیدا کنند

د در موقعیت های آینده ی زندگی به طریق سازنده به انطباق پذیری برسند خودکفا شوند و بتوانن

 و به جای تکیه بر مشاور از تجارب خودشان استفاده کنند.

 مهارت های مشاور:

مشاور با به کار  هستندمهارت های کلیدی برای مشاوره و روان درمانی  ،پایه یا اساسیمهارت های 

 .سزایی بگذاردتعامل خود و مراجع تأثیر بد بر گیری این مهارت ها می توان

با مراجعان بسیار حائز اهمیت هستند به صورت زیر  آغاز ارتباط مهارت های اصلی مشاوره که در 

 معرفی می شوند:

 مهارت های توجه _1

 مشاهده _2

 ارتباط غیرکالمی _3

 مهارت های گوش دادن _4

 مهارت های پاسخ دهی _5

 مهارت های سؤال کردن _6
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 مهارت های توجه_1

ی پیچیده ای از مهارت ها که در برگیرنده ی ارتباط کالمی و امهارت های توجه از مجموعه  

 است. روابط درمانیاساس تمام  مهارت های توجه غیرکالمی هستند تشکیل شده است.

 نفره است. دومنظور از توجه کردن تمرکز فردی به فرد دیگر در ارتباط 

 آنچه را که به دانش و دانستن آن نیاز دارید در اختیارتان قرار می دهد. توجه دقیق به مراجع

 مشاهده_2

امتناع یا خودداری کردن مراجع از تصویر چشمی با مشاور ممکن است به دلیل سعی او در  

چیزی عصبانی باشد سعی کند جلوی خود را بگیرد یا این که از جلوگیری از گریه کردن باشد یا 

به سمت جلو خم می شود ممکن  باشد یا هنگامی که مشاور  مراجعمتأثر از فرهنگ این که صرفاً 

او نزدیک شده است در حالی  منطقه ی امنبا این حرکت به  است مراجع احساس کند که مشاور

که این امکان وجود دارد که صندلی مشاور مشکل داشته باشد یا این که او به واسطه ی کمردرد 

 د.بخواهد جا به جا شو
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 جلسه سوم

 ارتباط غیر کالمی_3

منظور از رفتار غیرکالمی غالباٌ ارتباط چشمی، حرکات سر، حرکات چهره، حالت های بدنی و فاصله  

 ی فیزیکی میان مشاور و مراجع است.

ار و به کار بردن حاالت تشویق کننده بخشی ست نشستن و داشتن چهره ای تأثیرگذتکیه دادن، را

 ای مشاوره ای غیرکالمی است.از رفتاره

 ،خاص یا به اطراف ئبی توجهی به مراجع با روی برگرداندن از او خمیازه کشیدن، خیره شدن به ش

بر  که ممکن است استاخم کردن و بازی با اشیاء یا نگاه مکرر به ساعت نیز از ارتباطات غیرکالمی 

 بگذارد. نامناسبیفرآیند مشاوره تأثیر منفی یا 

 تقابل ارتباط کالمی و غیرکالمی:تأثیر م

 گفتار ← ارتباط کالمی

 زبان بدن ← ارتباط غیرکالمی

  .استتکرار یا بازگویی اولین شیوه ی تأثیر متقابل _1

یا حاالت چهره پیام کالمی واضحی را تکرار در تکرار یا بازگویی یا تأیید پیام غیرکالمی مثل ژست 

 می کند.

 هنگام دیدار با یک دوستسالم و دست دادن  گفتن : مثال از زندگی روزمره

خیلی شرایط دردناکی  : تمایل به خم شدن به سوی مراجع و با صدای آهسته گفتن مثال مشاوره ای

 داری.

 : گریه کردن در حالی که  از حادثه ای ناراحت کننده صحبت می کند. مثال مراجع

  .استتناقض گویی دومین شیوه ی تأثیرگزاری متقابل _2

 .ناقض گویی نادیده گرفتن یا گیج شدن نامیده می شود. این مورد عکس تکرار و بازگویی استت

به طوری که اغلب مراجعان  .تناقض گویی عامل بسیار مهمی برای تشخیص در مشاوره و درمان است
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

اگر مشاور درگردآوری این تناقض ها مهارت الزم را  .پیام های گیج کننده ای را ارسال می کنند

 اشته باشد می تواند اطالعات مفیدی را درباره ی مراجع خود به دست آورد.د

این به خاطر این  : والدین بچه ی خود را کتک می زنند در حالی که می گویند مثال زندگی روزمره

 او را دوست داریم. است که

 تم.انی نیسعصبانیت بگوید من عصب: ممکن است مشاور با صدای بلند و حاکی از  مثال مشاوره ای

 درباره مرگ یک عزیز در حال صحبت است.: خندیدن و لبخند زدن در حالی که  مثال مراجعه ای
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 جلسه چهارم

  .است ینیگزیجامتقابل  ریتاث وهیش نیسوم

 .ردیگیمورد استفاده قرار م یپرسش کالم کیپاسخ دادن به  یبرا یرکالمیارتباط غ یعنی

موقعیت های  ←پرسش کیپاسخ دادن به ی تکان دادن سر به نشانه  : رهی روزماز زندگ یمثال

 زمانی و مکانی را برای هر رفتار یا پاسخ کنترل کنیم.

 ایگفتن آ اجمله ر نیمراجع و بعد از آن به مراجع ا یبه خم شدن به سو لیتما : یامثال مشاوره

 ؟دیمتوجه شد

 .پرسد یمراجع م یرباره عواطف کنوند مشاور نکهیکردن پس از ا هیگر : یمثال مراجع

  .است یمکمل سازمتقابل  ریثأت وهیش چهارمین

به  یارتباط کالم یفراخوان یبرا یرکالمیشود ارتباط غ یم دهیکردن نام تیکه تقو یدر مکمل ساز

 .رودیبه کار نم یصورت عمد هارتباطات ب نگونهیا رودیکار م

 اریشما بس دنیاز د میگویم ینفر وقت کیست دادن به لبخند زدن و د : روزمره یاز زندگ یمثال

 .خوشحالم

یم انیب مراجع یرا برا یگدیمکه مشاور دستورات آر یحال بردن تن صدا در نییپا : ورمثال مشا

 .کند

که مراجع در مورد حادثه اضطراب زا  یدر حال یندر کالم و حرکات بد ادیسرعت ز : مثال مراجع

 .کندیصحبت م

 یکالم ریاز ارتباط غ ییهابخش مورد نیدر ا .استکردن  دیتاکمتقابل  گذاریریتاث وهیشین پنجم

از  یکردن او در برخ دیو تأک مراجع انیاز نحوه ب یآگاه .ردیگیمراجع قرار م دیمورد تاک یکالم ای

دقت نظر  کندیم دیبر آنها تاک که مراجع یکند که در نقاط مشخصیرا به مشاور کمک م امور

 .کنداعمال  یترشیب

 .میهست یعصبانمان یهادر صحبت یوقت زیم یبه رو دنیبا مشت کوب : روزمره یمثال زندگ

 .دیگو یرا م نیکه کلمه غمگ یبلند کردن سر هنگام ،تن صدا رییتغ : یامثال مشاوره
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 یداستان طوالن کی نیقسمت غمگبه که  یآوردن تن صدا هنگام نیینگاه کردن و پا : مثال مراجع

 .رسد یم

 نیدر ارتباط ب یکالم ریغ یندهایبه فرا .شودیم دهینام (کنترل) میتنظتاثیرگذاری ششمین شیوه 

 .رسان است یاری اریآن دو بس نینحوه ارتباط ب یبندزمانکه در  شودیگفته م ندهیشنونده و گو

عالقه  ،وقف صحبتکه ت دهدیامکان را م نیشنونده اینده یا به گو باطگونه ارت نیا یکالم یاجزا

 .دنکن انیب گریکدیخود را به خستگی  ایبه ادامه صحبت 

 او به نکهیا یبرا میکن یم یاحساس خستگ یوقت ندهینگاه کردن به گو  : مثال زندگی روزمره

 .صحبت کردن را متوقف کند مییبگو

صحبت  منظور که نیبد کندیم تصحب که مراجع یدر حال یحفظ ارتباط چشم : یامثال مشاوره

 .خود را ادامه دهد

دعوت از او  یدرهنگام صحبت کردن و نگاه کردن مشاور برا مراجع یتوقف ناگهان : مثال مراجع 

 .ادامه صحبت یبرا
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 جلسه پنجم

 مؤلفه های غیر کالمی ارتباط

 ظاهر جسمانی_1

 حرکات_2

 زیر و بمی صدا_3

 استفاده از فضا_4

 زمان بندی_5

 نگوش دادمهارت های 

بشنود  دیگو یآنچه را که مراجع م یتمام دیاست که در آن مشاور با یندآیفرگوش دادن فعال 

 یستیمشاوران با .صحبت کردن است یشرط گوش دادن فعال اجازه دادن به مراجع برا نیاول

 :که توجه خود را به دو موضوع متمرکز سازند اموزندیب

 خودشان ینو آ یشخص یواکنش هابر  یگرید و بر مراجع یکی

 تیاست که به موفق یاریبس یها نیتمر ازمندیباشد ن یستیبا بر مراجع قیکه توجه دق یدر حالت

              مراجع خود گوش  یهاو با تمرکز به حرف قیکه مشاور دق یحالتمشاور منجر می شود و در 

ط از رواب یحیدرک صحمراجع بپردازد و  اناتیب یپردازش محتوابه همزمان بتواند  یستیدهد با یم

 .داشته باشد ی مراجعرکالمیغ و یکالم

 مشاور ناموفق تفاوت مشاور موفق و

پس از کشف و  شودیاز آنها آگاه م کندیم ییاست که مشاور موفق اشتباهات خود را شناسا نیا

که مشاوره ناموفق  یدر حال .کند یم لیتبد یریادگی یبرا ییآنها اشتباهات خود را به فرصتها

 ی وهیش و روش حتبا اصرار بر ص ای .ستتوجه ا یامکان دارد اشتباه کند ب که نیممکن است به ا

 را از تنها مراجع نه تیدر کار مشاوره را در خود گرفته و در نها شرفتیعمل خود امکان بهبود و پ

 .کند یتر م رانیبلکه او را کالفه تر و ح دهدینجات نم یسردرگم
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 فعال گوش دادن  یامدهایپ

 .در مکالمه لیاز مراجع و تسه یکسب اطالعات اساس یباز پاسخ برا واالتس_1

 یکوتاه کردن کردن پاسخ ها یا اتیکسب اطالعات خاص کشف جزئ یسواالت بسته پاسخ برا_2

  رود. یمراجع به کار م یطوالن
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 جلسه ششم

 .آنها یدرک معان و اتیبه جزئ شتریبه پرداختن ب قیتشو:  کردن قیتشو_3

درک  کندیبحث عمل م ی ادامه یبرا یمهارت به عنوان مشوق نیا : گفتار یبازگو کردن محتوا_4

روشن خود را از جمالت مراجع مورد  قیآن مشاور درک عم قیو از طر دهدیمشاور را نشان م

 .دهدیقرار م یبررس

 به موجود در جمالت مراجع است قیدرک حقا دیکه کل یجانیمهارت ه نیا:  احساسات سانعکا_5

 .شودیمراجع منجر م اتاحساسی بحث درباره  یارتقا

 مشاوره در آخر هر جلسه نیاست همچن دیمف اریبس صاحبهم یندر جلسات آغاز : خالصه کردن_6

 .کاربرد دارد روشن سازی و آشکار ساختن مباحث رد و بدل شدهبه منظور 

 ؤثر:موانع گوش دادن م

 یها یناراحت ی درباره یاریبس یمشغول دل ای مشاور بی توجه است : ر مکفیگوش دادن غی_1

  .خود دارد یازهاین ای یشخص

مراجع احساس می کند که حرف صورت است که  نیمراجع به ا یمدل گوش دادن برا نیا امدیپ

 .گرفته است دهیمراجع را نادساسی پیام های ا ینشده است و مشاور اجزا دهیشن هایش

 واقع نیبنابرا .کند یم تشنود قضاو یآنچه می مشاور درباره  : کننده یابیدادن ارزش گوش_2 

مورد قضاوت واقع شده خوب  کندیو مراجع احساس م دهدیانصاف را از دست م اجزایو  ینیب

 .موعظه داردنصیحت و پند و اندرز و  به  لیکند و تما یم بودن احساس بزرگ مشاور .شودیدرک نم
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 ه هفتمجلس

از درک  ( ویکالم امیپ) شنودیرا م امیپ یظاهر یمشاور فقط محتوا : مدار تیگوش دادن واقع_3

  .عاجز است (یشخص و یعاطف امیپ) امیپ ینهان یمحتوا

 یتجربه بدون احساس و حت یب یمراجع مشاور را فرد یمدل گوش دادن برا نیبالقوه ا یامدهایپ

خود به  یهاپرسشبا که مراجع را  یحد هب کندیز حد سوال ما شیمشاور ب .کندیم یمزاحم تلق

 .ردیگ یرگبار م

 شنودیخواهد بشنود م یم یا که انتظار دارد ور آنچه را مشاو : (یانتخاب)شده  لتریف گوش دادن_4

  .مشاور است یها و تصورات قالب یریسوگ ،ها یداور شیپ ،یکه بر اساس تصورات قبل

 استنشده  دهیاو درست فهم یهاکه حرف کندیم جادیمراجع ا حساس را دراین ا بالقوه یامدهایپ

را ارائه  یمراجع ناکام است و در مورد مراجع تصورات اشتباه حیصح یهاامیپ دنیمشاور در شن

 .دهد یم

 ی نحوه ی دارد درباره یدیشد یذهن تیمشاور مشغول :یگوش دادن همراه با مرور ذهن_5

از  یدر حال صحبت کردن است مشاور در حال آماده کردن پاسخ ها که یبه مراجع ییپاسخگو

  .مراجع قطع شود یهاتوجه کامل از صحبت شودیعامل باعث م نیشده است و ا نییعت شیپ

 کیاو واقع شده و در برابر  یاحترام یانگار مورد ب نکهیا کندیم جادیکه در مراجع ا ای بالقوه امدیپ

 یرضرو یمشاور اجزاو  واقع شده کج فهمی مورد  کندیراجع احساس مم .قرار دارد ضطربمشاور م

 .اما آنها بدون هدف هستند دهدیبه او ارائه م ییشنهادهایپ .ردیگیم دهیمراجع را ناد یهاامیپ

از حد با او  شیو ب شودیمغرق در داستان مراجع  یمشاوره از نظر عاطف:  هگوش دادن دلسوزان_6

  .کند یم یهمدرد

 دهیشن شیهاسبک از گوش دادن مراجع ممکن است احساس کند که حرف نیبالقوه ا یامدهایپ

خود را با  یدرمان ی مشاور فاصله .کند یمن از مشاور یتخصص یکمک افتیاما احساس در شده

 .شود یاثر م یها کسالت بار و بو رابطه آن دهدیمراجع از دست م
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 مهارت انعکاس محتوا

ان امک نیانعکاس محتوا ا .عبارات اوست ریتفس قیپاسخ به مراجع از طر معنایانعکاس محتوا به 

 مشاور یبه او گوش داده است و برا برسد که مشاور واقعاً نانیاطم نیکه به ا دده یرا به مراجع م

 دهیفهم یمراجع را به درست یهابرسد که صحبت نانیاطم نیکه به ا شودیامکان فراهم م نیا

 .است

 .دیمانند انعکاس محتوا توجه کن یمشاوره ا یکاربرد مهارت های نحوه  به  ریز یگفتگو در :مثال

 ندیکه بب زندیمن پرسه م اطرافتمام روز آنچنان رئیسم  .مشکل دارم مکار طیدر محع: من مراج

 مام و از این که نتوانسته یکار یبعد از خطاها .توانم بکنم ینم یکار چیعمالً ه .مکن یمن چه کار م

 .م استمراقب نگونهیا یتوانم کار کنم وقت یکند چطور م یکارکنم انتقاد م یکاف ی به اندازه

 دیتوانینم کندیکار شما نظارت م بردقت به  رئیستانکه  یهنگام د کهیتوجه شده امپس  :مشاور

 .دیکار کن

که  یوقت .اعتماد است یاست که به من ب هیشب نیبه ا شتریب نیستنظارت  هیکار او شب :مراجع

 .کنم لبتوانم اعتماد او را ج یچگونه م دهدینم نفرصت کار کردن را به م

 .دازدبه کار بپرمستقالنه  نکهیامگر  دیدهبخودتان را نشان  دیتوان یکه م دیشما باور ندار :مشاور

 . میرس یانعکاس محتوا در مثال فوق م ندیفرا نیاز ا یا جهینتبه 

معنا  نیبه ا بندایرا ب )ریشه اصلی( مشکل یاساس یهستهتا  کندیمراجع کمک ماست که به  نیا

 .نداشته است شیهاتیها و فعال ییاثبات توانا یبرا یتا به حال فرصت کاف کندیکه او باور م

 مهارت انعکاس احساس

 د.راکار دسرو (مراجع)شخص  جاناتیبا احساسات و همهارت  نیا

مشاور در انعکاس مضطرب بودن خوشحال بودن و  ،ینیغمگ ،ینیگشامل خشم یاصل هیجان های

کند و شدت  یم یاو را بررسحساسات ا و دامنه دهدیم شیافزاهیجانی را  یاحساس خودآگاه

 .کندیم یرا بررس جاناتیه
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 جلسه هشتم

 :ثالم

و هر اد به آن صحبت کردم با خواهرم ادامه دار راجع شیکه هفته پ یتیهنوز هم همان وضعمراجع: 

دارد تا از همه  یتلفن نگه م پایمن را  شتریب یحت ای قهیدق 45و  ردیگ یروز صبح با من تماس م

یباعث م او یها دارد تلفن تیاز هوا هم شکاحتی  شکند از شوهرش از فرزندان تیشکا میبرا زیچ

 م!بد آغاز کن زم راکه واقعاً رو شود

 یهااز داخل حرفور بودن را مشا دهیرنج) دیا دهینجخواهرتان راز  دست  شما واقعاً ور: پسمشا

  (دهد یم حویلآورد به مراجع ت یم رونیمراجع ب

دفعه  کیزند قلبم  یصبح تلفن زنگ م 9حدود ساعت  یاز رنجش وقت شیب یزیدر واقع چمراجع: 

 شیساعت به او و ناله ها کیدست کم  دیبا خواهرم است و من یوا یدانم که ا یم .زدیریفرو م

 م!دهبگوش 

که  نیو از ا دیهست )احساس( کند کالفه یم)محتوا( ناله آه و شما از دست خواهرتان که  :مشاور

 .دیشویم یعصبان دیکن شروع او یهاروزتان را با گوش دادن به صحبت دیمجبور

 .کند یاحساس بدبخت یو همه کس زیو دوست دارد راجع به همه چا .است نطوریهمدقیقاً  :مراجع

 تیکند تا به او شکا ینم دایرا پ گرید یچرا کس ؟دارد یخودش نگه نم یاحساس را برا نیرا اچ

 ؟کند

جز  یاچاره چیو ه دیاخواهرتان گرفتار شده یاکه در دام تلفنه دیکن یظاهراً احساس م :مشاور

 ؟دیگوش دادن به آن ندار

بح ص ای متلفن را جواب ندهمی توانم  .)تأکید( ستین نطورینه ا .فتاده امیدر واقع به دام ن :مراجع 

 .از منزل خارج شود یرو ادهیپ یزودتر برا

 .دیشو تلفن ها خالص نیکه از دست ا دیکن دایپ یراه چاره ا دیکه بتوان دیدواریام پس :مشاور

 ؟کنم یرا ترک نم ه اماو مزاحم من است خان یاما چرا وقت: مراجع

 .گرفته رنجیده خاطریرا به دست ات  و برنامه روزانه یندگزعنان که خواهرت  نیشما از ا :مشاور 

 .اوردیبال سرم ب نیا میبگذار دیاست چرا با طورنیهم قاًیدهد دق یو مراجع جواب م
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

و  یکه مواظب خواهرت باش ه اندن شما از تو انتظار داشتیکه والد یبه من گفته بود قبالً :مشاور

 .یبندیآنها پا یشما هنوز به باورها

 ارت مواجههمه

 ،ارافک، رفتاردرهم و آشفته در  یهاامیپ ای یختگیگس یناهماهنگ صیتشخ ییتوانا یبه معنا 

  .معنایا احساسات 

 یمراجع از افکار و الگو قیطر نیتا از ا میمراجع قرار ده لرا در مقاب ه اینییآ یعنیمواجهه 

آنها نباشد آگاه  ی به مشاهدهقادر  گرانیو بدون کمک د یاحساسات خود که ممکن است به سادگ

 .شود

           مواجه شود که از آن اجتناب  یزیتا با آن چ سازدیکه مراجع را قادر ممواجهه پاسخی است 

مقاومت در برابر شخص  ایاجتناب ممکن است مقاومت مراجع در مقابل احساساتش باشد  .دیورز یم

 .یگرید

است  یشاک یابیخود در دوست  ییم از عدم تواناکه دائ شمشاوره ممکن است به مراجع :مثال

نشسته  وتکه کنار دست  یبا شخص شبیکه د یتو قبالً به من گفت رایکنم ز یمن تعجب م دیبگو

 .دوست ندارد با من هم صحبت شود یکس ییگو یچطور است که مپس  یزد حرف ساعت کی

         ییر احساس انزوا و تنهاکه سرکا یم چون گفته اشد جیمن گ دیممکن است مشاور بگو :مثال

 هاررا به ن هر روز تو تهمکاران نکهیا ی درباره سپس  تو را دوست ندارد یکس نکهیا یعنی یکن یم

 .یدار یحیچه توض کنند یدعوت م

هر پنج تناقض هایی که مهارت مواجهه به خوبی آنها را آشکار می سازد شامل موارد زیر می باشد:)

 (.مراجع است یمورد برا

 یکالم ریدو رفتار غ نیو تناقض ب یعدم هماهنگ_1

 یکالم انیدو ب انیو تناقض م یعدم هماهنگ_2

 دهدیآنچه انجام م و دیگو یآنچه فرد م نیو تناقض ب یعدم هماهنگ _3

 یرکالمیو غ یرفتار کالم نیو تناقض ب ینگهماه عدم_4

 آن قرار گرفته است که در یتیاظهارات مراجع و موقع نیو تناقض ب یعدم هماهنگ_5
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 )غیرکالمی(مشاور خم یمراجع با دقت به سو مشاور و یاز سو )کالمی(ییآمدگوپس از خوش :مثال

 (1د.)کنیبرقرار نم )غیرکالمی(یارتباط چشم چگونهیاما ه شودیم

.)بیان وقت ندارم فقط بگذرانم اما دوستانمرا با قاتم او )بیان کالمی(واقعاً دوست دارم: مثال

 (2)ی(کالم

کار را همزمان میتوانم چندین در واقع و هستم که در حال گوش دادن به ا میگویبه او م: دائماً مثال

رنامه ب نکهیمگر ا. گوش بدهم زیکنم به او ن یتماشا م ونیزیتلو که یدر حال توانمیم .هم انجام دهم

 (3)ومرا نشن شیاهاز حرف یپخش شود آنگاه ممکن است برخ ونیزیاز تلو یجالب
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 جلسه نهم

زده و صورت  رونیب یهارگ قفل شده و  یعبارت را با دندان ها نیمراجع ا ستمین یمن عصبان

 (4.)کندیم انیبرافروخته ب

 یکردم اما اکنون مدت یبابت احساس غرور م نیآور خانواده بودم و از اشرمنده ام که قبالً نان اریبس

که کارخانه بسته شده است و من  رایکند زیمن را پرداخت م یاست که همسرم ضرورت حساب ها

کارخانه نداشته و در  یلیدر تعط ینقش چگونهیمثال واضح است که مراجع ه نیم در اه اشد کاریب

 نجایباشد در ا او یشود هرچند که احساس واقع یاز تناقض محسوب م یاحساس شرمندگ جهینت

 (5.)باشد یموجود م تیاظهارات مراجع و موقع انیتناقض م

 )تمرکزکردن(کردن دیمهارت تأک

 هاورمش همهم تر از جلس یبانجو یاست که مشاور با کاربرد آن مراجع را به سو یمهارتتأکید کردن 

 نسبت گوناگون آن یجنبه ها یبررسیا  تیموفق کی مورد خود را در دگاهیمراجع د .دهدیسوق م

 .دهد یم

 :دیتوجه کن ریزمثال به 

 .زارمیب داشتم یکه در زندگ یبه شدت از دست خودم و بدشانس :مراجع

 ات عصبانی هستی؟ یزندگ طیاز دست شرا ای یهست یاز دست خود عصبان :مشاور

پدر  کی دیبا من چرا .مناراحتواقعیتش را بخواهی بیشتر از شرایط زندگی که داشته ام ب خ :مراجع

 م؟داشته باش یو عصب ریسخت گ

درست  ات به دلیل اخالق و رفتارهای پدرت است یمشکالت زندگ شتریب ب ظاهراًوخ :مشاور

 ؟دمیفهم

 .درست است : بلهمراجع

 ینگاه مراجع را به شکل اصل و توجه جیمشاوره به تدر ندیفرآ یدر مثال فوق مشاور در طتوضیح: 

 کالتشانبر مش یروشن دیکأدر اکثر جلسات مشاوره در آغاز کار اغلب مراجعان ت .کندیمعطوف م

 مشکالت کمتر شده و رامونیپ یهاآنها بر جنبه دیتوجه و تأک اورهمش نیکم در حاما کم .ندارند

 .خواهد شد یشکل اصل هب معطوف
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 .جلسه مشاوره مشخص نبود یبا پدر است که در ابتدا دیاختالف شد یمثال مشکل اصل نیدر ا

 :میکن یم یمعرف نگونهیکردن را ا دیمهارت تاکمرحله ی  6

از احساساتتان  یآگاهبر و  دیبگذار یخود را به کنار یهاینگران دیباش مآرا :پاک کردن فضا_1

 .دیتمرکز کن

 .دیرا احساس کن و دور شدن از آن دیریاز آن فاصله بگ دیرا انتخاب کن یمشکل :حس کردن_2

آن ه بکند  فیاحساس شما را توص یذهن ریتصو کیکلمه با  کی دیبگذار به موضوع بپردازید:_3

 .ابدیذهن شما بدر خود را  یجا نکهیتا ا دیازبپرد ریتصویا کلمه 

رقرار بای آنها رابطه  انیو م دیو حس احساس شده بازگرد به کلمه یا تصویر ذهنی تشدید کردن:_4

 که مجدداً آنها در دیکه احساس کن یتا زمان دیده رییو آنها را تغ دیکن یصحت آنها را بررس دیکن

 د.یاقرار داده یرستد طیشرا

 یذهن ریتصو شیدایپ ایحس  نیکه به ا ستیمشکل چ نیکه ا دیاز خود سوال کن :دنیپرس_5

 نیبه ااید  افتهی ییکرده و از آن رها یبدنتان حرکت دیکه احساس کن یمنجر شده است تا زمان

 .دیپرسش بپرداز

 تجربه کنید.با این حس بمانید و احساس رهایی از مشکل را دریافت کردن : _6

بر  دیکأرا جهت توجه و ت زمدهد تا بتواند آرامش ال یمراجع آموزش ممشاور به مرحله را این شش 

فاصله  یرامونیتا از مشکالت پ کندیکمک م مراحل به مراجع نیا .دخود داشته باش یمشکل واقع

 .بپردازد یگرفته و به مشکل اصل

چون  یقبل یمهارت ها یریو به کارگتقویت به کردن  دیکأمهارت تمشاهده کردید همانطور که 

 .شود یمنجر م و سوال کردن انعکاس محتوا ،انعکاس احساسات
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 مبانی مشاوره و راهنمایی

 جلسه دهم

 :مشاوره یایورود به دن یبراتمرینات مفید 

 نیا یباشد که تمام یسودمند م اریمشاوره بس انیمشاوران تازه کار و دانشجو یها برا نیتمر نیا

هدف  .کاربرد دارد همشاور و غلبه بر استرس در جلسه مشاور شتریب یارها در جهت سازگ نیتمر

 .در مشاور است یخودآگاه یارتقا ها نیتمر نیا

 :1تمرین

  .دیخود را کشف کن یداریب دانیم نیتمر نیاهدف از  

 ءایتان به تک تک اش که توجه دیو اجازه ده دینگاه کن شیاطراف خوبه و  دینیآرام بنشفعالیت : 

به همان  .دیآن را به خاطر بسپار یهایژگیو .دیبا دقت نگاه کنئ به هر ش .اتاق معطوف گردد داخل

نها و آ بیترک ،اشکال ،رنگ جملهاز اشیاء  نیب یبه تفاوت ها دیکن ینگاه می بعدبه شئ طور که 

 .دیشیندیموارد ب ریسا

 :2تمرین 

 از تمرین احساسات خود را کشف کنیدهدف 

ه در ک ییو با دقت به صداها دینیآرام بنش .شود دنیتان معطوف شن توجهکه  بگذاریدفعالیت : 

ر کا نیهمانطور که ا .دیابیصداها را در نیب یتفاوت ها و بکوشید دیاطرافتان وجود دارد گوش ده

 که دیتوجه داشته باش ؟قرار دارند یتیشما در چه وضع حواس ریسا دیدقت کن دیده یانجام مرا 

 .دیده رییخود تغ گرید یتمرکز را بر حس ها نیو ا ؟دیتمرکز دار یسچه مدت بر هر ح

 :3تمرین

  ؟تو چقدر استتوجه  زانیم نیتمر این هدف از

نفس ت بر .دیتوجه خود متمرکز شوبر  .دینفس بکش اًقیو عم دینیچند لحظه آرام بنش یبرافعالیت : 

شما توجه  دیاجازه ده .دیکن تیااز اتاق هد گریحال توجه خود را به قسمت د .دیکن مرکزخود ت

 انزیکه بر تمرکز بر توجه خود چه م دیسپس دقت کن .داخل اتاق متمرکز شود ءایآرام آرام بر اش

 .دیکن یرا صرف م یزمان
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  :4تمرین

  شیندیب یادهیکه بدون تفکر برگز یماتیتصم ای به کار نیتمر نیهدف از ا

ام کد ای ؟دیارا بدون تفکر انتخاب کرده زیه چکه در هفته گذشته چ دیخوب فکر کنفعالیت : 

ذاب ج تانیآن افکار برا ایآ ؟دیکرده ا یدور یاز چه تفکر خاص ؟دیرا بدون فکر گرفته ا ماتیتصم

به  دیشیاندیم دیکرد یاز آن اجتناب م که قبالً یاحساساتیا  زهایهمانطور که در مورد چ ؟نبوده

 یاحساسات دور نیاز ا ات یزندگدر تا به حال چقدر  .دیهم در مورد آنها فکر کن وداحساسات خ

 ؟یکرده ا

  :5تمرین

  .دیرا کشف کن شینفس خوتنحوه  نیهدف از تمر

   نجام که ا یقیکه آن را از هر طر دیکن یسع .دیو بر تنفس خود تمرکز کن دینیآرام بنشفعالیت : 

 ای دیکش ینفس م مآرا ایآ ؟دیکش یچطور نفس م دیصرفاً به آن توجه کن .دیده رییتغ دیده یم

نفس  که چگونه دیمجدداً توجه کن ؟کرده است رییتنفس تان تغ زانیم ایآ ؟دیکش یآه م ایآ ؟عیسر

 ؟کندیم رییتغتلف مخ یدر زمان ها اندنتیکش

 :6تمرین

  ؟یشیاندمی به چه  نیهدف از تمر

 زیچ چیه هب دیکن یسع دیبنگرتوجه متمرکز شود به افکار خود  دیو بگذار دینیآرام بنشفعالیت : 

در حول و  افکارتان ایآ دیتوجه کن شیدر عوض فقط به دم و بازدم خو دیفکر نکن یگرید صخا

 ؟شودیمنتقل م گریبه موضوع د یافکارتان از موضوع یادارد  انیموضوع جر کیحوش 

همانطور که در  .دیرسانیآن را چگونه به سرانجام م دیکن یفکر آغاز م کیکه  یهنگام دیتوجه کن

نتان بد یاعضا ریتنفس و سا زانیدر م یرییهر تغ ایکه آ دیدقت کن دیهست نیتمر نیحال انجام ا

 د یا خیر؟شویدر افکارتان م رییباعث تغ

 :7تمرین

 دایرا پ یکن یم ه اجتنابآنها کی درباره  دنیشیکه از اند یمسائل یاموضوعات  تمرین نیهدف از ا

 کن 
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لحظه  نیدر ا .دیمتمرکز شو خودبر تفکرات  م بنشینید وآرا .دشوار است اریبس ینتمر نیافعالیت : 

 هاکه همیشه از آن یافکار دیاجازه ده .دور بزند تان در سر یعیافکارتان به شکل طب دیاجازه ده

 لحظه دقت نیدر ا .کند دایفکرتان ورود پ دبه منطقه آزا یبه راحت دور بوده اید و دوری می کردید

  جهیکه در نت یفشار یانفس به هر  ؟دهدیرخ م یبدنتان چه اتفاق یاعضا ریتنفس و سا یبرا دیکن

تمرکز خود را به سرعت از تفکرات  .دیشود توجه کن یآنها بر شما وارد م براج دنیشیاند

ایر اعضای سنفس و تبه  اًمجدد .دیده رییتغ تان است که قابل قبول ندیبه تفکرات خوشا ندیناخوشا

 .دیشود توجه کن یکه رد و بدل م یاحساساتتان و بدن
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 یازدهمجلسه 

 :8تمرین

 .هدف از این تمرین حرکات پیاپی تفکر بیرونی و درونی خویش را دریاب

آرام بنشین و بگذار که توجه تو معطوف تفکرات شود سعی نکن که این تفکرات را کنترل  :فعالیت

ند دقیقه انجام دادی چشمانت را باز کن و بر چیز دیگری در اتاق کنی پس از اینکه این کار را چ

 .معطوف ساز

اما همانطور که این جابجایی را صورت  .ن موضوع برگردانامجدداً توجه خود را به تفکر درباره هم

 توجه کن .آیدمتوجه خواهی شد که تغییراتی در تنفس و سایر اعضای بدنت به وجود می می دهی

 .رو استه است با فشار کم یا زیادی روب تر بدنکه هر تمایلی د

هنگامی که  .جنبه ای از آن را دریابو هر نقطه یا حاال بگذار توجه تو بر آن موضوع متمرکز شود 

تان به سوی افکارتان  این عمل را چندین بار انجام دهید چشمان خود را ببندید و بگذارید توجه

کنید و دقت کنید که در هر جا به جایی در فکرت چه به هر تغییری در بدن خویش توجه  .بازگردد

ع خاص موضو ی توجه داشته باشید که تمرکز بر اندیشیدن درباره .شودن تو ایجاد میوی دراتتغییر

 .یا اجتناب از این کار بسیار دشوار است

 :9تمرین

 .و تمایل خویش را به این تمرینات دریابید غبتهدف از این تمرین ر

نشینید و دقت کنید که تاکنون با انجام این تمرینات چه احساسی به شما دست داده آرام ب :فعالیت

 ؟است

ذهنی خود به رست یا آنها را با چارچوب دآ ؟د که آنها را به درستی انجام دهیده ایآیا تالش کرد

ه دآیا تصور میکنید آرام بخش بو ؟آیا آنها شما را عصبانی کرده اند ه اید؟درستی متناسب ساخت

احساسات را از دست بدهی بلکه سعی کنید همه آنها را به خوبی بیرون این نگذار هر کدام از اند؟ 

 .بریزید

 :10تمرین
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 خویش را دریاب. تصورات خویشتن هدف از تمرین

 حال تصور کنید خودت رو به روی خودت نشسته .چشمان خود را ببندید .آرام بنشینید : فعالیت

توجه کن که  .باشی ی همانند اوه اکه دوست داشترا از خودت بساز  ریتصو .به خودت نگاه کن ای

ا آیآیا این تصوری است که از خود انتظار داشته ای؟  ؟ آیا این تصور را می پسندی؟بینی چه می

 ؟قیاس مناسب است یا خیر آیا این  خودت را با دیگران مقیاسه می کنی؟

 :11تمرین

 .حال را دریابزمان  هدف از تمرین 

          چشمان خود را ببندید و توجه داشته باشید که هم اکنون بر شما چه  .آرام بنشینید : فعالیت

به احساسات خویش توجه داشته  .آورد توجه کنیدافکاری که به ذهنتان هجوم می به ؟می گذرد

هایی از بدنتان که در آرامش یا تنش است توجه کنید توجه داشته باشید که اگر از بخشبه  .باشید

ما غالباً به آنچه می توانیم انجام دهیم  .می توانید آنها را تغییر دهیداین شرایط آگاه شوید چگونه 

 .غرق می شویم که از توانایی تفکر و احساسات خود غافل می شویم

 موفق باشیدپایان 

 


