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در . ایجاد می شود اساس فرایند درمانگری استدرمانگری بین مشاور و مراجع که در مشاوره و روان ایرابطه

 . و خصوصیات رابطه یاریگرانه را مورد بررسی قرار می دهیم تاین فصل ما کیفیا

 مروری بر رابطه یاریگرانه

 انه را به عنوان سازه ای فرضی جهت تعیین خصوصیات استنباطیرپپینسکی و پپینسکی رابطه یاریگتعریف:

 . و نفر تعریف کرده اندتعاملی قابل مشاهده بین د

ویاست که در آن فردی به دیگری کمک می رابطه یاریگرانه فرایندی یکتا و پاز مجموع تعاریف در میابیم که 

توان بالقوه فردی به منظور  مثبت و به فعلیت در آوردن وان درونی اش را برای رشد در جهتکند تا منابع و ت

  .دستیابی به زندگی با مفهوم به کارگیرد

نیز می شود اما رابطه یاریگرانه مشاور و راجع به دالیل زیر منحصر به . . . تعریف باال شامل رابطه پدر ومادر و 

 فرد است:

  مهربانی و عطوفت:

 جدی بودن:

 رشد و تغییر:

 محرمانه بودن:

 حمایت:

 صداقت:

 ارزش درمانگری

 . خصوصیات فوق ارزش درمانگری را توضیح نمی دهد
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 در رابطه عبارت است:عوامل موثر 

چکی از دنیای وسیع مراجع است که الگوی ارتباطی ورابطه ایجاد شده بین مراجع و مشاور جهان ک .1

تباط بین فردی مراجع راین ارتباط مشاور را قادر می سازد تا روش ا او با دیگران را منعکس می کند

 و وسیله ای برای تغییر الگوی ارتباطی غیر موثر فراهم کند را مشاهده کند

عامل دیگر، ایجاد جو درمانگرانه براساس اعتماد و پذیرش و نیز شرایط اساسی اصالت و تفاهم همدالنه،  .2

 . نگرش مثبت و صراحت بیان است

 جو درمانگری

 اعتماد .1

که معموال هنگام ورود به مشاوره مضطرب  اناگر مراجع. پیش نیاز ایجاد جو درمانگری اعتماد است

است، در قدم های اولیه مشاوره، مشاور را فردی قابل اعتماد بیابد، به طور فزاینده ای در زمینه های 

 . گاه آنها را انکار می کنند، مطرح می کنندکه را . . . هیجانی خطر می کند و افکار و احساسات و 

 پذیرش .2

و  می پذیرد ن اینکه قضاوتی در مورد او و ارزش های فردی اش بکند،مراجع را بدو مشاور مشکالت  

نگرش پذیرنده مشاور نسبت به مراجع در رابطه یاریگرانه، مراجع . او را به عنوان یک انسان درمی یابد

 . را در پذیرفتن جنبه های از خود که قبال آن ها را انکار می کرده، توانا می کند

 موانع ارتباطی .3

 ننصیحت کرد .1

آنان . برخی مشاوران مبتدی تمایل دارند از طریق نصیحت کردن به مراجعان خود کمک کنند

بسیاری از مراجعان خواهان شنیدن . راهنمایی مراجع به مسیر درست را وظیفه خود می دانند

نصیحت های مشاوران هستند اما این امر موجب می شود مسئولیت انتخاب های مراجع به عهده 

 . نصیحت کردن به مراجع فقط وابستگی مراجع را بیشتر می کند. داده شودمشاور قرار 

 ارائه راه حل: .2

ممکن است مراجع . در مورد مشاورانی که راه حل به مراجع ارائه می کنند مشکالتی وجود دارد

 . مساله اصلی که بخاطر آن به مشاور رجوع کرده را نگویددر جلسه اول 

این رویکرد  . دیدی غیر واقعی دارد رای هر مشکلی راه حلی دارد،اگر تصور مشاور این است که ب

عالوه بر . حل مسائل، پیچیدگی های زندگی را به مشکالت ساده دارای راه حل تقلیل می دهد

 . به مراجع را در او بوجود می آورد اینکه عجله در ارائه راه حل احساسی از عدم اعتماد
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 یموعظه کردن و دادن درس های اخالق  .3

این رفتار اعالم می . کردن و درس اخالق دادن به مراجع در واقع ارزشیابی رفتار اوست موعظه

گناهکار بودن را در مراجع بر می  که این گونه پاسخ دادن. دارد مراجع چه بکند و چه نکند

انگیزد، مستلزم قضاوت ارزشی است ، و سعی دارد مراجع را در مسیر نظام ارزشی مشاور تغییر 

 : مثال. دهند نمی خرج به تالشی او دید از مراجع دنیای شناختن در مشاوران این. دهد 

  باشی متنفر پدرت از نباید تو

 کنی گو و گفت طور این همسرت با نباید تو

 تحلیل و تشخیص .4

 و ؤثرم غیر ارتباط یک مبنای آید می بر مشکالت جانبه یک تشخیص و تحلیل به مشاور وقتی

دید و نمایی بیرونی به رفتارهای سازش نیافته نگاه زیرا مشاور از است کرده فراهم را ناپذیرفتنی

 می کند وتالش می کند آنها را در چارچوبی بالینی قراردهد:

 "که تو را از اعتماد به دیگران باز می دارد است حقارتی عقده تو اصلی مشکل رسد می نظر به"

 قضاوت یا انتقاد کردن .5

دهد، مراجع خود را کنار می کشد و  قرار انتقاد و قضاوت مورد را مراجع پاسخ مشاوری گاه هر

 . احساسات و اطالعات الزم را ارائه نمی دهد

 یابی های مثبتتایید و موافقت ، ارائه ارزش  .6

ع، را بر مراج منفی تایید و موافقت و ارائه ارزش یابی مثبت تاثیرات که است دشوار اوقات گاهی

رفتاری مراجع با عالقه ای صادقانه  تمناسب است مشاور گهگاهی به رشد و تغییرا. نشان دهیم

 تن مراجع به حالتیاما باید پاسخ به ظاهر مثبت مشاور، از تالشی مصنوعی برای واداش. دهدپاسخ 

مثال: تو آنقدر توانمند هستی که من مطمئن هستم . حکایت نکند. . . بهتر، انکار مشکل مراجع و 

 . هفته آینده را بدون مشکل سپری خواهی کرد

 اطمینان دهی دوباره .7

 کی به را حقیقت مراجع در ، بورزد اصرار آمده پیش مشکل برای خود وقتی مشاور بر پیشنهادات

 این عمل تعامل مشاور ومراجع را متوقف می سازد و مراجع. است داده سوق نتیجه بی صبوری

 می گوید مراجع به تلویحاً برخورد این. صحبت نخواهد کرد. . . در مورد ترس ها و احساسات و 

 که

 . نیست معتبر تو احساسات 

 . باشی داشته فکری چنین نباید تو

 . دارد وجود تو قبال در که است تصویری مهم

 خصوصیات رابطة مشاوره ای موثر
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 ابعاد اصلی مشاوره موثر

 برخی از محققان سعی. در فصل یک گفته شد که خصوصیات مشاور در نتیجه مشاوره تاثیر دارد

 . کرده اند فهرستیاز صفاتی که خصوصیات مشاوران موثر را تشریح می کند، ارائه دهند

گرمی، خودانگیختگی،تفاهم، صبر،دوستی،  همدلی با مراجع، خلوص،این فهرست شامل: 

 . ، می باشدآرامش و ثبات

 یک مشاور موثر

و در ارتباط درمانگری به صورت فردی اصیل و صادق . متظاهر یا دارای حالت تدافعی نیست .1

 عمل می کند

می تواند با پذیرش مراجع، احترام، صمیمیت غیرمالکانه، محیطی غیر تهدیدآمیز و مطمئن  .2

 ایجاد کند

ست و سطح باالیی رهای لحظه ای مراجع درک همدالنه د توان درک و فهم دارد و از حالت .3

 . دارد

خصوصیات همدلی اصالت و صمیمیت غیرمالکانه در رابطه یاریگرانه توسط روانشناسان 

 . رفتارگرا و پدیدارشناس مورد تاکید قرار گرفته است

 اصالت یا هم خوانی. 4

 رانمشاو توان به هم خوانی یا سنخیت. ایجاد جو درمانگری اصالت یا هم خوانی باشدشاید مهمترین عنصر در 

 مشاوران به. خودشان باشند بدون اینکه به ارائه وجهه حرفه ای احتیاجی داشته باشند، اشاره دارداینکه  در

احساسات خود در آنان خود واقعی را نشان می دهند زیرا که به . خود نقاب نمی زنند و نقش بازی نمی کنند

مشاور با ابراز واکنش . پاسخ های کالمی و غیر کالمی آنها هماهنگ است. هر زمان حساسیت اگاهانه ای دارند

 . جع در همان زمانی که روی می دهند، فاصله را در رابطه خود با مراجع کاهش می دهداهای خود به مر

 درک همدالنه. 5

همدلی عبارت است از . جع پاسخ دهد که گویی به خود او تعلق داردبه گونه به احساسات و تجربه مرا مشاور

با چارچوب داوری درونی مراجع به طوری که مشاور دنیای شخصی و معانی مراجع را  توان وفق دادن خود

 . نامیده می شود همانندسازی آزمایشیاین فرایند . درک کند و بتواند آن را با او درمیان بگذارد

حساسیت مهارتی عاطفی به معنی افزایش آگاهی از دیگری . همدالنه، حساسیت و دریافت وجود دارددر رابطه 

دریافت که به توانایی درک دیگری اشاره دارد، مهارتی شناختی است که مشاور را به شناخت احساسات . است

فهم . یجاد می کندترکیب این دو مهارت بین فردی، پاسخ همدالنه پیشرفته را ا. مراجع رهنمون می کند

 . همدالنه به درمانگر اجازه شنیدن و پاسخ بدون قضاوت به احساسات مراجع، را می دهد
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وارد شدن کامل به دنیای دیگران برای مشاور این خطر را در پی دارد که ممکن است او نیز دنیا را به شکل 

 . دنیای دیگری ببیند و خود را تغییر دهد

 ید و شرطپذیرش و احترام بدون ق. 6

پذیرش و احترام بدون قید و شرط برای فرایند مشاوره پایه و اساس محسوب می شود و معموال مشاوران در 

حال آموزش به این فکر می اندازد که آیا آنها باید هرکسی را که برای مشاوره اقدام می کند، دوست داشته 

انجام دهند باید مراجع خود را به دیگر مشاوران  در مورد مراجعی مشاورانی که نمی توانند این کار را. باشند؟

درمانگری که به افکار مراجع احترام نمی گذارد، نمی تواند با زندگی، احساسات، و رفتار مراجع . ارجاع دهند

 . سهیم شود در حالیکه ممکن است در فرایند مشاوره به آن نیاز باشد

ا دوست من تو رگفتن جمالت و اصطالحاتی از قبیل : .صمیمیت می تواند به صورت کالمی و غیر کالمی باشد

تماس چشمی، لحن نشان دادن احترام از طریق . از ابزارهای کالمی هستند دارم، من دلواپس تو هستم

 . انجام می گیرد. . . و  صدا، حالت صورت، وضعیت بدن

 عینی و مشخص بودن حاالت. 7

شیوه ای روان،مستقیم، و کامل و بدون در نظر گرفتن محتوی تجارب خاص به  و احساسات ابراز عینی بودن بر

 عملکرد این بعد به این شرح است:. هیجانی آنها داللت می کند

 عینی بودن:

 این اطمینان را می دهد که پاسخ مشاور به احساسات و تجارب مراجع نزدیک است .1

 به درک بهتر از مراجع می انجامد .2

اص با حوزه های دارای مشکل و کشمکش های هیجانی خود مراجع را وا می دارد تا به صورت خ .3

 برخورد کند

خود را به صورت عینی بیان کنند و این وظیفه مشاور است که به  مراجعان اغلب نمی توانند احساسات

مشاور این کار را با پاسخ دادن به عاطفه مراجع و محرک . مراجع در مواجه با احساساتش کمک کند

 . می دهد انجامزیربنایی احساس او 

 7پایان فصل 

 اللهم صل علی محمد و ال محمد

 


