
 

 

 بخش اول

 مشاوره
 مشاور شوید؟ خواهیدمیچرا -1

  بسزایی دارد. تأثیرمشاور  عنوانبهبه آن توجهی نکند بر وظیفه او  اصلا انگیزه فرد برای مشاور شدن که احتمال دارد 

 درکی از اهداف و مقاصد فرایند مشاوره داشته باشید. بایدمیرفع نیازهای مراجع  منظوربه

 بهتر است که دالیل او را برای مراجعه به مشاوره بررسی کنیم. احتماالامراجع،  منظور درک دیدگاهبه 

 کاریچه دقیقاا نصیحتی را از مشاور دریافت کند یا اینکه مشاور به او بگوید که  مستقیماامراجع انتظار دارند که  غالباا 

 .کندمیمشکلتش حل شده است ترک تمام  کهدرحالیدر پایان جلسه مشاوره، او جلسه را  درنتیجهانجام دهد و 

  خطرات زیادی است. اول اینکه انسان تا حد زیادی نسبت به نصیحت مقاوم است. دربردارنده ذاتاانصیحت کردن 

ل کنند اما این امر ممکن است حتی در مواردی که مراجع به نصیحت عمنصیحت می مستقیماابرخی مشاوران 

 .شودکند و به ضد خود بدل میمی

  باز هم ممکن است در  متأسفانهت برای مراجع، نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد حسوی دیگر اگر نصیاز

اینکه مراجع خود از پس مشکلت برآید،  جایبهنیز زیرا در این حالت  دارای پیامدهای منفی باشد درازمدت

هر زمانی  تواندمیکه مراجع  نمایدمی ایرهخبمشاور در نظر او فرد  احتماالانصیحت مشاور را پذیرفته است و حاال 

 داشت به او مراجعه کند. سروکارکه با تصمیمات مهمی 

 مشاور وابسته شود. برای او بهتر است که متکی به نفس شود  هاینصیحتبرای مراجع مفید نیست که به  درمجموع

 و شایستگی اخذ تصمیم و اعتماد کردن به تصمیماتش را پیدا کند.

 مدتکوتاهبه حل مشکلت  کهایندر او به وجود آورد نه  مدتطوالنیمشاور و مراجع است که تغییرات  به صلح 

اگر مراجع هر بار با مشکل جدیدی که برایش پیش آمده به  کندمیواضح است که مشاور احساس ناامیدی  بپردازد.

 او مراجعه کند.

 ایجاد کند و یك مشاوره زمانی  مراجععت هر چه بیشتر در هدف مطلوب دیگر مشاور این است که تغییرات را با سر

 است که تغییر با سرعت بیشتری روی دهد. تأثیرگذارتر

  برای برخورد با این  هایراهاغلب میان انتظارات مراجع و اهداف مشاوره ناهماهنگی ممکن است وجود داشته باشد و

بگیریم و اجازه دهیم فرایند مشاوره ادامه یابد و راه دیگر  ناهماهنگی وجود دارد: یك راه این است که آن را نادیده

 صورتبهای تشکیل دهیم که واضح برای مراجع شرح و یك پیمان مشاوره طوربهاین است که این ناهماهنگی را 

 متقابل مورد توافق طرفین باشد.

 بدون  مدتکوتاه هایحلراهدنبال و به  کنندنمی گشاییمشکلکنند، نکه بسیاری از مشاوران نصیحت نمیمختصر ای

 بیرون بیایند و با شانسردرگمیکنند تا از مراجعان کمك میستند. در عوض به نی بلندمدتدستیابی به اهداف 

 متناسب است بپردازند. هاآنکه با مشکلت  هاییحلراهدهند تا به کشف امکان می هاآنانجام این کار به 



 

 

  روشی مفید برای مبتدیان است تا با آن کار کنند زیرا این روش پایه خوبی را به رهنمود و بی غیرمستقیمروش

خطری است زیرا یك پیشرفته را بنا کرد روش نسبتاا بی هایمهارتتوان براساس آن سایر آورد که میوجود می

 رساند.میدر استفاده از این روش آسیب کمتری به مراجع  هایروشتجربه در مقایسه با سایر مشاور بی

  مراجع  کلید کمك به مراجع برای رفع مشکلت و سرگردانی در ارتباط میان مشاور ورهنمود و بی غیرمستقیمروش

 شرطبه ؛این که مشاور چه روشی را برگزیند اهمیت چندانی ندارد ددهتحقیقات نشان می ،در حقیقت نهفته است.

 یرات درمانی باشد.آنکه رابطه میان مشاور و مراجع، مناسب ایجاد تغی

 

 ایمشاورهرابطه -2

  راجرز سه ویژگی اساسی را که کارل هم محکم است و هم مفید. دهدمیارائه  ایمشاورهمفهومی که راجرز از رابطه

 توجه مثبت نامشروطهمخوانی، همدلی و  کند:بودن مشاوره مورد نیاز است تعیین می اثربخشبرای 

  :مربوط به  آنچهدن باید خویشتن راستین و یك فرد تمام و کمال باشد باید هر مشاور برای همخوان بوهمخوانی

روی نیازهای مراجعان تمرکز  در کل بایدمیمشاور  ،ایمشاورهدر یك رابطه  اوست طنینی از صداقت داشته باشد.

مناسب برای  اینکه به نیازهای شخصی خودش توجه داشته باشد. دیگر اینکه موقعیت مشاوره محلی جایبه ؛کند

 مشاوره نیست تا بر روی مشکلت شخصی خود کار کند بلکه محلی است که مراجع در کانون توجه قرار دارد.

  و گاه  رویدنبالههستم و نه یك رهبر، اگرچه گاه  رودنبالهیك مشاور، اکثر اوقات نه یك  عنوانبههمدلی یعنی من

 خواهدمی، به هر جا که روممیکه در کنار مراجع راه  این است مدهمی. اکثر اوقات کاری که انجام کنممیرهبری 

 .کنممیکشف  کندمی، آن چیزهایی را که او کشف روممیبروم 

 به او اهمیت دهم و برای اینکه بتوانم با او رابطه گرمی داشته باشم باید دوستانه برخورد کنم، به او توجه کنم ،

را به همان صورتی که او و جهان  یابدمیمینان میان من و مراجع افزایش اط واقعی و روراست باشم. از این راه،

کند، احساس و فکر و فکر می کندمیمراجع احساس  صورتی کهکنم، سعی دارم به همان کند، تجربه میتجربه می

روم یاو به سفر مکند سهیم باشم. من در کنار که او درباره خود کشف می آنچههر توانم در تقسیم بنابراین می ؛کنم

در کنار او  کاملا دهم و با هر حرکت او خودم را تطبیق می کنم،گوید گوش میبه هر چیزی که می کهدرحالی

 گوییم.همان چیزی است که آن را همدلی میهستم. این 

  آیدمی این همدلی محیط اطمینان برانگیزی به وجود درنتیجههمدل بودن به معنی همراه بودن با مراجع است و 

تواند در مورد ، در ضمن محیطی است که مراجع میکندمیکه در آن مراجع احساس مهم بودن و در امان بودن 

خصوصی است که جرات  قدرآنو و چیزهای که بسیار دردآور است  احساساتش تریندرونی، اسرارش ترینخصوصی

 صحبت کند.بازگو کردن آن را نزد دیگران ندارد، 

 گونه که هست یعنی با تمام غیرداورانه است درست همان صورتبهمشروط یعنی پذیرش کامل مراجع توجه مثبت نا

اینکه توجه مثبت نامشروط داشته  ها، نقاط ضعف و مشکلتش و با تمام خصوصیات مثبت و نقاط قوتش.کاستی

برگزینم بلکه به معنی این است او را برای خود  هایارزشباشم به این معنی نیست که من یا موافق باشم یا اینکه 

و در مورد رفتارش  شوممی قائل، ارزش یك فرد عنوانبه. برای او پذیرممیکه هست  گونههمانکه من، مراجع را 

که احساس بدون این م کهسازقادر می، او را درنتیجهخودم را به او القا کنم.  هایارزشتا  کنممیداوری و قضاوت ن

 دهدمیرا  فرایندهای درونیش را آشکار و کشف کند و این امر به او بهترین فرصت ،اشته باشدشدن دترس از انتقاد 

 دهد. و رشد متعاقب آن را افزایشآگاهی فردی خود  تا



 

 

  که  این استهدف اولین مرحله در دستیابی به این نیست،  دستیابیقابل راحتیبههمیشه توجه مثبت نامشروط

های مراجع در رفتارش را درک و آن توان انگیزهبا این کار می .راجع مشاهده کنیمسعی کنیم جهان را از دید م

رفتارها کنم که حتی بدترین بیشتر درک می دهممیهر چه بیشتر به کار مشاوره خود ادامه  رفتارها را پذیرفت.

 کرده است درک کنیم.می کند و زندگیآنکه اول دنیایی را که مراجع در آن زندگی می شرطبهاست  درکقابلاغلب 

  گوید در جهت تصدیق این امر است را هم که می آنچهکند حرف بزند گوش می آنچهبیشتر از  اثربخشیك مشاوره

که به مراجع کمك کند تا جهان خودش  این استنقش مشاور  های مراجع را گوش کرده و فهمیده است.که حرف

گوش کنید،  خوبیبهمراجع را  اهمیتبی هایحرفاگر شما  دیگرعبارتبه را کشف کند و از سردرگمی رها شود.

 .آمدخواهد  هاآنپی در  ی نیزترمهمچیزهای 

  نیست، من  طوراین، جدی و سخت نیست. کنندهکسلهمراه با تفریح باشد. مشاوره همیشه فرایند  تواندمیمشاوره

رابطه مشاوره کنم و هر ت همه وجودم را وارد یك شخص واقعی هستم و احتیاج دارم که همخوان باشم. الزم اس

 .شودمیشدن محیط درمانی  ترغنیاز شخصیت خود استفاده کنم که باعث  هاییبخشزمان که امکان دارد از آن 

 

 هاآنیادگیری  هایروشخرد و  هایهارتم: هامهارتمروری بر آموزش -3

 ن موضوع است که مشاوره درباره چه چیزهای است و در آموزش مشاوره وجود دارند: یکی فهمیدن ای مؤلفه دو

نظری برای انجام دادن کار الزم است.  چهارچوبداشتن یك  دیگرعبارتبهکار مشاوره را انجام داد  توانمیچگونه 

 است. دارصلحیتعملی تحت نظر یك مربی و مشاور  هایمهارتمؤلفه دیگر کسب 

 دهیم شان انجام میه ما در روابط خود با دیگران به هنگام دردمندیمشاوره توسعه و گسترش آن چیزهایی است ک

فطری مشاوران است تا با کمك به دیگران و شریك شدن  هایمهارتو هدف از آموزش مشاوره، کمك به پیشرفت 

 واقع شود. مؤثرتر هاآنبا دردهای 

  یك دانشجو نفر از دانشجویان است.  9ا یا ب نفره 9فرد مشاور، تمرین در یك گروه  هایمهارتراه معمول تمرین

 کند.گر را ایفا مینقش مشاهدهگیرد و نفر سوم هم و دیگری نقش مراجع را به عهده میمشاور 

  قرار گرفته است. هاآندر مقابل هر دوی  گرمشاهدهدر مقابل مشاور و  رودررودر مشاهده 

 نشانه بصری از  گونههیچ تواندمیو ن بیندنمیمراجع را ، ه رودررو متفاوت است، زیرا مشاورمشاوره تلفنی با مشاور

باید به شکلی چیده شود که صندلی مشاور و  نفرهسهرین برای تم هاصندلی داشته باشد. او غیرکلمیرفتارهای 

دو صندلی  روبروی گرمشاهدهو صندلی  دیدهند یکدیگر را توانمیمشاور و مراجع ن پسهم باشد به مراجع پشت 

 آگاه است. غیرکلمیو او از رفتارهای  گیردمیور و مراجع قرار مشا

 



 

 

  از زندگی  هاییبخشتمایلی به بحث در مورد  هاآنمشکل شخصی ندارند در واقع  گونههیچ گویندمیوقتی افرادی

. ترس اندهداشتهراس  هاآنرا مسدود کرده و از نزدیك شدن به  هاآنکه راه ورود به  هاییبخش. اندنداشتهخود 

مربوط به افشای اطلعاتی درباره  پذیریآسیبو احساس  نفرهسهناشی از عدم اعتماد به افراد در گروه  معموالا  هاآن

 .باشدمیخود 

  که پاسخ دادن به مشکلت اندموافقمشاوران کارآموز مشغول کار هستند با این موضع  عنوانبهبیشتر افرادی که 

ت گرفته شده یخ دادن به مشکلت ساختگی که از دیگری به عارسخواهد بود تا پا ترآسان بسیار هاآنواقعی برای 

، درک احساسات درست و واقعی مراجع و تمرین گیردمیاست. وقتی یك مشکل ساختگی مورد استفاده قرار 

 مشاوره برای مشاوره کارآموز مشکل خواهد بود. هایمهارتمناسب 

  باید از هر چیز مهم که در طول جلسه مشاوره  کندمیرا ایفا  گرمشاهدهنقش  ، شخصی کهنفرهسهدر مشاوره

کند و فقط تا حدامکان یك نمی شودمیانجام  آنچهدرباره قضاوتی  هیچکند. او  بردارییادداشتمشاهده می کن 

ن اطلعات در پایان و ای دهدمیانجام  افتدمیدر جلسه مشاوره اتفاق  واقعاا آنچهبدون تفسیر از  مشاهده دقیق  

 ،و در پایان جلسه دقیقه باشد 41د کوتاه و جلسات تمرینی مشاوره بای .شودمیجلسه به مشاور و مراجع داده 

 باید مشاهدات خود را به اطلع دو عضو دیگر گروه برساند. گرمشاهده

 
 

 

 



 

 

 بخش دوم

 خرد هایمهارت
 کوتاه هایپاسختوجه به مراجع و استفاده از -4 -1

 یك مشاور در درجه اول یك شنونده است. 

  گشتگی و گیجی خود فائق که به او کمك کند تا بر گمقادر خواهد بود گوید مراجع می آنچهبا گوش دادن به مشاور

کشف کند و با این احساس جلسه مشاوره را ترک کند که کار  آن راحل  هایراهآید، مشکلش را تشخیص دهد، 

با دقت توجه کند و کوچکترین  گویدمیاست بنابراین الزم است به هرچه که مرجع  سودمندی به وقوع پیوسته

 جزئیات بحث را به خاطر بسپارد.

 کوتاه است. هایپاسخع نشان دهید که توجه کامل به وی دارید استفاده از جبهترین راه برای اینکه به مرا 

  جایبهفقط  شویممیمجبور  کههنگامی مانوزمرهر هایبحثغیرارادی در  طوربهپاسخ کوتاه، چیزی است که ما 

 .بریممیحرف زدن، شنونده باشیم به کار 

  کوتاه بسیار ضروری است. گاهی اوقات  هایپاسخمشاوره، هنر گوش دادن سازنده است و بنابراین استفاده مناسب از

کوتاه به  هایپاسخیان متوان از یابد یا میکوتاه غیرکلمی است و تنها با تکان دادن سر خاتمه می هایپاسخ

 اشاره کرد.اصطلحاتی مانند آهان، اوهوم، بله، بسیار خوب و درست است، 

 آنچهتصدیق کند که به  گاهبهگاهمدوام در حال صحبت کردن است الزم است تا مشاور  طوربهمراجع  کههنگامی 

 شود.انجام  ی اوهاصحبتمیان ه در فواصل منظم کوتا هایپاسخ وسیلهبهدهد و این امر گوید گوش میمراجع می

  دائم و مداوم استفاده شوند با عبارات نابهنگامی بدل شده و موجب انحراف مسیر  طوربهکوتاه  هایپاسخاگر این

که او  آنچهکه شما به  کندمیکافی مورد استفاده قرار نگیرند، مراجع تصور  طوربهو برعکس اگر  گردندمیگفتگو 

ایجاد یك ارتباط محکم، آهنگ صحبت و لحن صدای خود را با آهنگ  منظوربه علوهبهتوجه جدی ندارید.  ویدگمی

 صحبت و لحن صدای مراجع خود همانند کنید.

 شیوه ظریفی برای  تواندمیایم، بلکه های مراجع را شنیدهپاسخ کوتاه تنها تصدیق این موضوع نیست که گفته

مورد استفاده قرار گیرد تا نشان دهد که مشاور با مراجع  تواندمی هاپاسخاین  هم باشد.دیگر  هایپیامرساندن 

را که  آنچهتعجب را نشان دهد یا حتی مناسبت  دهدقرار  تأکیدموافق است یا اهمیت یك جمله مراجع را مورد 

 ، جویا شود.گویدمیمراجع 

 فهمممیممکنست بگوید: گوشم با شماست یا  مثلارند. کوتاه د هایپاسخ مانندبلندتر نیز کاربردی  هایپاسخ. 

  گوش  هایشحرفبه  واقعاابه مراجع کمك کند تا احساس کند که او  تواندمیآن مشاور  وسیلهبهراه دیگری که

 را نیز همانند سازد. کوتاه، رفتار غیرکلمیش هایپاسخاین است که همراه با استفاده از  دهدمی

 بهتر است  کندمیروی زانوهایش است و به جلو نگاه  هایشدست کهدرحالیصندلی نشسته است  اگر مراجع بر لبه

مراجع صمیمیتی  احتماالابرای وضع حالت او باشد. با این کار  ایآیینهکه مشاور نیز به همان صورت بنشیند و مانند 



 

 

ت صندلیش تکیه داده و پاهایش را مشابه همین وضعیت اگر مراجع به پش .کندمیرا میان خود و مشاور احساس 

 .کندمیمراجع احساس راحتی بیشتری  احتماالاروی هم انداخته است مشاور نیز اگر همین حالت را به خود بگیرد 

  حرکت ندهد زیرا این عمل موجب آشفتگی  سرعتبهمشاور باید مراقب باشد که در طول جلسه مشاوره بدن خود را

نیز در برقراری ارتباط با مراجع دارای اهمیت است. در تماس چشمی  .او را بر هم بزند د و رشته افکارگردمراجع می

مداوم باشد به این معنی که مشاور  طوربه باید چشمیگذشته برخی از مشاوران بر این عقیده بودند که تماس 

ست به جدال چشمی منجر ممکن ااست و  غیرعادیکار مراجع نگاه کند. این عمل یك  هایچشمهمواره به  بایدمی

معذب احساس خواهد کرد کسی به او  باحالتیاحساس پیوند داشته باشد،  آنکه جایبهو در این حال مراجع  شود

 خیره شده است.

  کند فکر است گفته آنچه به و کند سکوت تا دارد احتیاج است رسانیده پایان به را مهمی مطلب مراجع وقتیاغلب 

در حین تفکر،  .دهد نشان او به را خود توجه مناسب چشمی تماس با و کند سکوت باید نیز مشاور حالت این در

 داردبرمیدست از تفکر  کههنگامیو  اندمتمرکزشدهثابت بر یك فاصله دور  طوربه احتماالامراجع  هایچشم

 به شما خواهند گفت. هایشچشم
 

 انعکاس محتوا )بازگو کردن محتوای گفتار(-2-4

 و از این راه جزئیات مهم گوش کند  گویدمیکه مراجع  آنچهفعال به  طوربهکه  این استی مشاور وظیفه اصل

ترین و مؤثرترین روش برای انجام این کار استفاده از محتوی که مراجع در حال گفتن آن است بیرون بکشد معمولی

 است.محتوا یا انعکاس  گفتار مهارتی به نام بازگو کردن

 او  خود دوباره برایاست را که مراجع گفته  آنچهدقیق  طوربهده از روش بازگو کردن محتوا یا گفتار، مشاور با استفا

در بلکه و کلمه به کلمه بیان کند وار طوطی صورتبهرا که مراجع گفته است  آنچهباید فقط کند البته نبازگو می

 ی که مراجع گفته انتخاب و دوباره آن راایمحتو محتوی گفتار را بازگو کند یعنی مشاور جزئیات مهم بایدمیعوض 

 با عبارات خودش و نه با کلمات و عبارات مراجع نقل کند.را  هاآنامکان داشته باشد و اگر تر بیان روشن ایبگونه

 محتوای گفتارانعکاس محتوا یا بازگو کردن  هایمثال 

. در محل کار رئیس از من ایراد زندنمین حرف . شوهرم با مکنممی گفته مراجع: من با دخترم نزاع :4 مثال

 من نیست. هایحرفکه بهترین دوستم قادر به درک  رسدمیو بدتر از همه اینکه به نظر  گیردمی

 پاسخ مشاور: شما مشکلت ارتباطی بسیاری دارید.

شتم. از یك طرف به طرف به خودم برسم ندا کهوقتی. انگار کردممیدوندگی  وقتتمامگفته مراجع: دیروز  :2مثال 

 سخت بود که همه کارها را به انجام برسانم. واقعاا و  رفتممیدیگر 

 طوربه تواندمیکوتاه  هایپاسخهمراه  تنهاییبهاین روش  داشتید. پرکاریپاسخ مشاور: شما دیروز یك روز 

 در طول یك جلسه کامل مشاوره مورد استفاده قرار گیرد. آمیزیموفقیت

م به او فکر نکنم، من در مورد دوران خوبی که در زمان توانمیگفته مراجع: حاال که پدرم فوت کرده است ن :9مثال 

فکر  دادمیکه به من در اولین روزهای ازدواجم نشان  ایموردعلقهکنم و همچنین در جوانیم با او داشتم فکر می

 که زندگی خوبی داشت. رسیدمی. به نظر کردمیبازی  هایمبچهکه با  آورممی. هنگامی را بخاطر کنممی

 پاسخ مشاور: شما خاطرات خوبی از پدرتان دارید؟



 

 

و سرزنده است، خیلی خوب لباس  ظاهرخوشدختر من دختری بسیار جذاب است، بسیار  گفته مراجع: :1مثال 

 .رسدمیو خیلی خوشبخت به نظر  زندمیاست. اغلب لبخند  طینتیخوشپوشد و فرد می

 سخ مشاور: دختر شما خصوصیات مثبت بسیاری دارد.پا

 جزئیات یکسانی را انتخاب  هاآناز  یكهیچ. کندمیهیچ دو مشاوری از یك روش واحد انعکاس محتوا استفاده ن

 بهترین پاسخ باشد. عنوانبهباور ندارم که تنها یك پاسخ  واقعاا و  کندمین

  این مهم است  آنچهشما چقدر کامل باشند.  هایپاسخاهمیتی ندارد که  بسپاریدمهم است که به خاطر  واقعاااین امر

 خودتان باشید. واقعاارابطه صمیمانه، غمخوارانه، اعتماد برانگیز و واقعی ایجاد کنید که در آن که شما یك  است

  ش دهید و که گو این استکه شما باید انجام دهید  آنچهچراکه همه در حقیقت انعکاس محتوا بسیار ساده است

 خودتان به او برگردانید. هایعبارترا مراجع گفته است با  آنچهچکیده 

  را به پایان برساند. کارهنیمهتا به او کمك شود جمله  کردهتکرار  عینااگاهی خوب است که جملت آخر مراجع را 

  خوب ایجاد کند موجب آزار آنکه یك رابطه  جایبهکه مراجع گفته است  آنچهیا تمامی  هابخشتکرار کردن مداوم

 .دهدمیالیکه انعکاس ماهرانه محتوا با لغات یا عبارات خود مشاور عکس این عمل را انجام حدر  شودمیمراجع 

 

 انعکاس احساسات -3-4

  انعکاس محتوای کنیدمیاینکه احساس کند شما به او گوش  منظوربهجع کمك به مرا هایراهیکی از بهترین ،

 .اوست هایگفته

 خرد است. این مهارت در عین شباهت با انعکاس محتوا با آن تفاوت هایمهارتترین انعکاس احساسات یکی از مهم 

اما با  ؛از مراجع به خود اوست آمدهدستبهدارد. از آن جهت شبیه انعکاس محتواست که شامل بازگرداندن اطلعات 

با  معموالاانعکاس محتوا،  کهدرحالیدارد  سروکارات هیجانی زیرا این مهارت با احساس ؛انعکاس محتوا تفاوت دارد

 سازد.می ،گویدرا که مراجع می آنچهدارد که محتوای  کار و سراطلعات و افکاری 

  احساسات  کهدرحالیدر سر است  هاآنشوند. جای تفاوت دارد. افکار در مغز ما پرورانده می کاملااحساسات با افکار

 غالباا مراجعان  بلکه در پیوند با حواس فیزیولوژیکی ماست. ؛. جای احساسات در سر نیستاندرتباطابا هیجانات در 

از دردی که همراه هیجانات  خواهندمی هاآن که چراتا از شناسایی احساساتشان اجتناب کنند  کنندمیسعی 

 نیرومندی مانند غم، ناامیدی، خشم و اضطراب است دوری کنند.

 بخش است که در آن مشاور، مراجعان خود را تشویق کند تا هیجاناتشان را تجربه کنند یعنی غمگین اثر ایمشاوره

باشند، گریه کنند، عصبانی باشند و فریاد بکشند، در اندیشه غرق شوند، سرگردان باشند، بترسند یا هر چیز دیگر. با 

فرایند شفا بخشیدن از راه پیشرفت کنند این  که از هیجاناتشان خالی شوند و کنیدمیکمك  هاآناین کار شما به 

 نامند.رها کردن هیجانات را اصطلحاا تخلیه هیجانی یا پاالیش می

 را احساس واژه غالباا مـردم چراکه شوندمـی مشکل افکار دچار و احساسات میان تشخیص در اغلب کارتازه مشاوران 

 ،امکرده بیان را احساس یـك «کنممی عصبانیت احساس» بگویم گرا مثال، برای .برندمی کار به فکر یك توصیف در

 یك واقع در ،«گیرندمی یاد بهتر عملی تـجارب از اسـتفاده بـا مشاوران که کنممی احساس» بگویم وقتی اما

 .کنممی بیان را فکر و اندیشه یك بلکه کنم،نمی بیان را احساس

 و یك  شدهبیانیك اندیشه است که  معموالاتعاقبش یك ردیف واژه آمده باشد م کههنگامیکنم عبارت احساس می

عصبانیت، غمگینی، »توانم من می نمونه،شوند. برای با یك واژه بیان می معموالا اتاحساس نیست. احساس



 

 

 در اند؛شده بیانرا احساس کنم. هر یك از این احساسات تنها با یك واژه « و شادی افسردگی، بیچارگی، آرامش

 ها بیان شوند.عبارتی از واژه بصورتتوانند افکار، تنها می که حالی

 کنممی احساس»عبارت از که ندارد لزومی اصلا  کند،می منعکس خود مراجع به را احساسی مشاوری، کههنگامی» 

 «ایدشده عصبانیت دچـار شما» :قرارند این از که دارد وجود احساسات انعکاس هایراه برخی اینجا در .کند استفاده

 «.هستید عصبانی شما» یا «کنیدمی عصبانیت احساس» شما یا

 بین از خودتان باید موارد سایر در ولی ،دارد احساسی چه گویدمی شـما بـه مستقیماا مراجع یك اوقات گاهی 

 .بـبرید پی او احساس به او، صدای لحن به کردن گوش یا و او غیرکلمی رفتارهای به توجه راه از یا مراجع صحبت

 بسیار فرد صورت هایحالت و حرکات و بدنی حالت از غم، و پریشانی تنیدگی، مانند احساساتی تشخیص تمرین، بـا 

 اوقـات گـاهی .دهدمی نشان شما به را او غم شود،می جمع شما مراجع چشمان در که هاییاشك .است آسان

. شودمی شمرده ناپسند کاری اغلب مردان برای ویژهبه و ما فرهنگ در گریه متأسفانه بگریند؛ که ارندد نیاز اشخاص

 جاری هااشك آن از پس .«کنی گـریه نـدارد مـانعی» یا «کنی گریه ندارد اشکالی» :گویممی مراجع به اوقات گاهی

 طوربه او هیجان که زمانی تا باشید نداشته او کردن امآر در سعی .کند گریه دهید اجـازه مـراجع بـه .شودمی

 از و آیدمی بیرون احساساتش از مراجع ،کـنید دخـالت کـردن گریه فرایند در شما اگر .کند فروکش طبیعی

 .شد خواهد کاسته هـیجانی تخلیه شفادهنده تأثیرات

 عصبانی نظر به هستید یا عصبانی شما اینکه گفتن با را خود مـراجع عـصبانیت شـما کهوقتی اوقات گاهی 

 عصبانی من نه» :داد خواهد پاسخ شما با حالت عصبانیت و پرخاشجویانه به او گردانیدبـازمی او بـه« رسیدمـی

 شما ازیر باشید؛ خوشحال ،داد رخ اتفاقی چنین اگر .اسـت مـشاور مـتوجه مستقیماا هم عصبانیت این و «نیستم

 .بروز دهداش را ناخواسته عصبانیت که ایدساخته قادر را مراجع

 باشد. شـیوه مـهارت ترینمهم شاید و بهترین از احساسات، انعکاس 

 

 انعکاس احساسات هاییمثال .4.3.1

را  ی برقی مرا خراب کرد. به خودش هیچ زحمتی نداد که بگوید آناول از همه برادرم متهگفته مراجع: : 4مثال 

به من بگوید موتور  کهاینکرد؟ رفت و بدون  کارچه؛ کنیدمیرهایش کرد. بعد فکر  طورهمینو  است کردهخراب 

 مخش را داغون کنم. خواهدمیمرا برداشت دلم 

 یا شما خشمناک هستید. هستید عصبانی خیلی شـماپاسخ مشاور: 

 .اندگـستاخ ،اندکثیف هاآن .نـیستند پوششیكبود  ما مانز در آنچه هـمانند امـروزه، جوانان :مراجعگفته : 2مثال 

 .است آمده نسل این سر بر چـه دانمنـمی .شوندنمی بلند آدم بـرای اتـوبوس در

 .ایدشده منزجر شما :مشاورپاسخ 

 دسـترس در بـدنی وضـعیت و صورت حاالت مانند ،غیرکلمی علئم وقـتی کـه دهدمـی نشان شما به هامثال این 

 اصل یك عنوانبه .داد قرار ارزیابی مورد او هایگفته اساس بر را مراجع احساسات که است مـشکل چـقدر نـباشند،

 این بهتر مراجع برای که باشید داشته یاد به .باشد کوتاه شـما ایمـشاوره هایپاسخ که کنید سـعی هـمیشه کلی،

 مراجع فرایندهای داخلی در ایمشاوره بلند هایپاسخ .است کردن وشگ شما وظیفه و کند صحبت خودش که است

 .کندمی جلوگیری مراجع مـشکل آزاد و بـاز شناسایی از کرده، دخالت

 



 

 

 انعکاس محتوا و احساسات -4-4

 ؛هستند هامهارت ترینمهمو  تریناساسیاین سه نوع پاسخ  کوتاه، انعکاس محتوا و انعکاس احساسات. هایپاسخ 

 .بینندمیتدارک  هامهارترا برای افزودن سایر  ایپایهکه این سه با یکدیگر  چرا

 انعکاس احساسات و محتوا )ترکیب( هایمثال .4.4.1

 اداره است، خوب با من خیلی رئیس. دارد فرق قبلی کار با کاملا کار این. امکرده پیدا جدید کار یك اخیراا : 4مثال -

نسبت به  واقعااپاسخ مشاور: شما  .خوشبختم قدرآن که کنم باور متوانمین. است ثبتم واقعاا اداره جو   و دارم خوبی

 برای شغل جدیدتان خوشحال هستید. واقعاایا شما  کنیدمیکار جدیدتان احساس خوشحالی 

 .اندستاخگـ ،اندکثیف هاآن .نـیستند پوششیكبود  ما زمان در آنچه امـروزه، هـمانند جوانان :گفته مراجع: 2مثال  -

را  نسل جوان شما:پاسخ مشاور .است آمده نسل این سر بر چـه دانمنـمی .شوندنمی بلند آدم بـرای اتـوبوس در

 .کنیدمییا شما از رفتار نسل جوان احساس انزجار  کندمی منزجر

  راجع مداخله نکند. کوتاه، استفاده کند تا در فرایندهای داخلی م هایپاسخبرای یك مشاور بهتر این است که از

و  آوردمیکند و او را از دنیای خودش بیرون که در حال تجربه آن است دور می آنچهجملت طوالنی مراجع را از 

 .کندمیوارد دنیای مشاور 

  از انعکاس محتوا و از هر دو  یا کنید استفاده احساس انعکاس از یا اختصار، رعایت دلیل به است بهتردر مواقعی

. گاهی اوقات کندمیصدق  کنیدمیاز انعکاس احساس استفاده  کههنگامی خصوصبهاین امر  نکنید.استفاده 

به مراجع کمك کند تا احساسی را که سعی در  تواندمیو بدون اشاره به محتوا با قدرت  تنهاییبهانعکاس احساس 

. توجه این گفته بیشتر به درد و ایدشدهده آزر واقعاافرونشاندن آن داشته از آن خود کند. اگر مشاوری بگوید: شما 

 اینکه او را تشویق به فرار از تجربه کردن درونش کند. جایبهرنج مراجع است 

  باشدمیمطلوب  درمانیرواناز نظر  درنتیجهکامل اغلب دردآور اما نوعی پاالیش است و  بطورتجربه احساسات. 

  ،اید، بیشتر از شما یادگرفته اینجاهایی که تا اساسی یعنی آن از این سه مهارت احتماالایك مشاور با تجربه

کامل  طوربهسازد تا جهان خود را ، مراجع را قادر میهامهارتاین  چراکهکند؛ دیگر استفاده می هایمهارت

ه او اما مراجع مطمئن است که مشاور فعاالنه ب ؛ای از طرف مشاور انجام گیردمداخله کهاینشناسایی کند بدون 

 کند.گوش می

 فردی که در حال شناسایی جهان خویش  کنار درمشاوره؛ یعنی همراهی کردن و راه رفتن  به یاد داشته باشید که

فرد دیگر راه برود )خود را جای دیگر  هایکفشیك مشاور باید به تعبیر استعاری با  گویندمی هابعضی است.

، خود را باتجربهیك مشاور ، ببیند بنابراین در مواقعی بیندمیجع ی که مراصورتبهبگذارد(. در حقیقت جهان را 

ی اعتماد با انجام این کار یك رابطه بهتر بفهمد. کندمیرا که مراجع احساس  آنچهتا  گذاردمیمراجع  جایبه

از سردرگمی دردناک زندگی خود را شناسایی کرده و  مسائلسازد تا آید که مراجع را قادر میبرانگیز به وجود می

 بیرون آید.

 بیشتر از انعکاس احساسات و محتوا هایمثالپیشنهادی برای  ایمشاوره هایپاسخ .4.4.2

 .دانندنمیشما را  هایتلش قدرآن دیگرزیرا  کنیدمی میلیبی: شما احساس 4مثال 

 : جنگ و دعوای مداوم میان دختر و پسرتان، شما را خشمگین کرده است.2مثال 

 .ایدشدهبرای کمك به شما متنفر  تانهمسایهدم تمایل : از ع9مثال 

 


