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 ش درمهندسی شیمی بود،امااز زمانی که بررا ی گالسر تحصیالت اولیه
مشرر ش شررد الاه وااشرری ان در زنرردگی رواا ت،شرر ی اسرر ،کار در 

.رشته ی شیمی رارهاکردوبه رشته ی رواا ت،ش ی تغییرمسیرداد
 سراا به ا ن نتیجه رسراندکه ماانسیستماتیک دکترگالسراورا مشاهدات

هابه طورژنتی ی موجودات اجتما ی هسرتی  وبررای بواوزنردا مانردا بره 
.  د گرنیازمند  

 راتاسرریک کررردا ن ((درمررانیموسسرره وااشیرر  ))گالسررر1967درسررا
.تغییرنام داد((و لیام گالسرموسسه ))موسسه بشدهابه نام 

افرادی که به رواا درمانی نیازمندندچه مش لی دارند؟
وع صرف نظرازچگونگی تظاهرنشانه های بیمار شراا،همگی گرفتار رک نر

ا ن افراد درارضای نیازهرای اساسری دودنراتواا:نارسا ی وکمبودهستند
بودا اندوشدت نشانه ها ی که هرفردنشاا مری دهدمتناسرب برا درجره 

.ی ناتوانی او درارضای نیازها ش اس 
در با دتوجه کنی  که مش ل روانری نره تنهانشراا دهنردا ی نراتوانی فررد

برآوردا سرازی نیازهرا ش اسر ،بل ه رفتراری کره اوبررای ارضرای نیرازن 
ازدودنشرراا مرری دهد،هرچنررده  کرره درنظرمرراایرمناوی  انامناسررب 

.باشد،برای دودفردمشاوف به هدف ومشناداراس 
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 ری ا ن افرادصرف نظرازنوع رفتراری کره درتریش مری گیرنرد،درتالن نرامو
ا همره ی آنهر:برای ارضای نیازها شاا می کنند،در ک و ژگری مشرترکند

.تمام  اجنبه ها ی ازوااشی  جهاا تیراموا دودان ارمی کنند
شی  برنامه ی درماا ،زمانی مو ردواهدبودکه مراجع  ابیماربتوانردازان ارواا

دسرر  برداردوبرره ا ررن شررناد  برسرردکه نرره تنهاوااشیرر  وجررود داردبل رره 
.تنهادرگسترا ی آا می تواا نیازهای دود را ارضاکرد

  درمانی که بیماراا رابه سوی وااشیر  هردا   مری کنردوآا هارادرجهر
تشامررل ومررراودا ی مو رباتمررام جنبرره هررای دنیررای وااشرری ترریش مرری 

یردا برد،با دهدا   به سوی وااشی   ابه طوردالصه ،وااشیر  درمرانی نام
.شود

ماچگونه نیازهای خودرابرآورده می کنیم؟
 برای ماضروری اس  با افرادد گر راباره  راط ی براررارکنی  ودسر  کر

در .با ررک ن روچرره بهترکرره بررابیش از ررک ن ررر رفاارر  ودوسررتی ا جررادکنی 
جره زندگیماا هموارا با د دس  ک   ک ن ر راداشرته باشری  کره بره ماتو

ومحبررر  داشرررته باشررردومانی،به داطردودمررراا بررره اوتوجررره ومحبررر  
اگرررچنین فردمهمرری رادرزنرردگی دودنداشررته باشرری ،نمی ترروانی .کنرری 

.نیازهای اساسی دود رابراوردا کنی 
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 بررررای درماا،دونیررراز رابا رررد مررردنظراراردادادونیازی کررره اگرررر بررررآوردا
.نشوندناکامی ناشی ازآا بسیار رنج آوراس 

1.،نیاز به احساس ارزشمندی بررای درود .2نیازبه  شق واحساس تشلق
ن هدف اصلی وااشی  درمانی کمک به افرادبرای برآوردا کردا ا ر.ود گراا

.دونیازاس 
 هرچندانساا هادرجوامع گوناگوا،صرف نظرر ازطبوره،رنن،نژاد،د ن،می،اا

تحصررررریالت واسرررررتشدادف ری،درنوع نیازهرررررای اساسررررری دودکرررررامال 
. مشترکند،ولی توانا ی آا ها درارضای ا ن نیازهاکامالباه  مت اوت اس

 برای روشن شدا ا ن موضوع که همه ی مانیازهای مشرابه دار ر  ولری
ی توانررا ی مادرارضررای ا ررن نیازهررا  ی نیسرر ،با دنیازهای رواا شررنادت

.موردابو  همگاا راباج، یات بیش تری بررسی کنی 
 درتمرام شر ل هرای .ن س  ازنیاز شق واحساس تشلق شروع می کن

دوس  داشتن ،از شق مادری گرفته تا شق دانوادگی،و شق بین زا
ومرد،ا ن نیازمارابه فشالی  دائمی برای جستجوی دشنودی سرو  مری

ازکرررودکی تررراتیری نیرررازدار   دوسررر  بررردار   ودوسررر  داشرررته .دهرررد
سررالم  وشررادابی مادرسراسررر مر،به درجرره ی توانررا ی مررا در .شررو  

.ارضای ا ن نیازبستگی دارد
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 بر  برای ا ن ه احسراس ارزشرمندی ب نری  با ردرفتاری م

ودوشا ندوماابق بامشیارهرای تی رفتره شردا ازدودنشراا

که برای احساس ارزشمندی با د ادبگیر   هنگامی.دهی 

رفتارمرراا نادرسرر  اسرر  دررود را ارز ررابی وهمگررامی کرره 

.رفتارماا درس  اس  به دودافت ارکنی 

  اگرنترروانی  نیازهررای اساسرری رواا شررنادتی دررود رادررو

برررآوردا کنی ،برره شرر لی احسرراس دردورنررج ونرراراحتی 

.دواهی  کرد

ررادگیری چگونرره برررآوردا کررردا نیازها مرراا با رردازکودکی 

.شروع شودودرتمام  مرادامه تیداکند
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ااشیر  مسئولی  تی ری  ا احساس مسئولی  کردا کره ازم راهی  بنیراد ن و

ن درمانی اس ،به مشنای توانا ی فرد دربرآوردا کردا نیازهای دود،وانجام ا ر

ف کاربه گونه ای که د گرراا راازبررآوردا کرردا نیازها شراا محرروم ن نرد،تشر 

برره  نررواا م ا ،انسرراا مسررئولی  ترری ر ا انسررانی کرره احسرراس .مرری شررود

ال مسئولی  می کندمی تواندبه د گراا  شق ومحبر  برورزدوازآا هرا متوراب

.در اف  کند

ه م ال اگرددتری  اشق مردمسئولی  تی ری شرود،انتظارماازمردا ن اسر  کر

به  شرق ددتربره طورمناسرب تاسرد دهد ابره شریوا ای دردمندانره ضرمن 

ارردردانی وتشرر ر از او،وی رامتوا دکندکرره نسررب  برره اوچنررین احساسرری 

کندوب واهردبهرا هرای مرادی آا ددترسوءاسرت ادا اگررآا مرداز شرق .ندارد

. اجنسی ببرد،ماچنین فردی رافااداحساس مسئولی  می دانی 
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ازتولررردتامری،نیازهای .احسررراس مسرررئولی  ،مسرررئله ای تیمیررردا ودائمررری اسررر  

 گراا ژا های مانه ته اس  واگرا ن نیازهابرآوردا نشوندبا ث رنج ما رادتغییرناتیی در 

دواهدشرد،ولی توانرا ی ورون ارضراوبرآوردا کرردا ا رن نیازهابره طرورطبیشی وار رر،ی 

  ترباکسرانی سرروکاردار   کره ا رن موضروع مهرمابیش .نشدا اس درمابرنامه ر ،ی 

تاا هرای را اد نگرفته اند، اتوانا ی ا ن  ادگیری را از دس  دادا انداکسانی که بیمارس

اکر، رواا ت،ش ی وزنداا هاراترکردا اند،کسانی که به کلینیک هرای رواا ت،شر ی ومر

.ددمات رواا شنادتی مراجشه می کنند

مررراهموارا توصررریف درررود رابررره رفتررراری کررره بیمارازدودنشررراا مررری دهدمحررردودمی 

  کنی ،م المردی که دود رار ریک جمهورجانسروا مری داندرامسرئولی  گر ،مری دانری

ش  را برچسرب رواا ترر .وتوصیف کوتاهی ازاف ارو رفتارایرمسئوالنه او ارائه می دهی 

اا اس ی،وفرا،بالفاصله اورادر طبوه ی بیماراا روانی ارارمری دهردواورا ازبریش ترانسر

.هامتما ،می کند
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 آمروزن مسرئولی  تری ری مهرر  ترر ن و ی ره ی تمرام جررانوراا

. الی،ودر راس آا ها انساا اس 

 آا چناا کره از آمرار ز راد کودکراا رهاشردا برمری آ رد،ار ،ا ی

انسرراا اورابرره توجرره دایررق وآمرروزن و رراددهی مسررئوالنه برره 

کودکانش وادارنمی کندولی انسراا بره جرای ار ر،ا از  رفیر  

هررون وشررناد  بردورداراسرر  وبرراهون دررود مرری توانداصررل 

اباه کودکاا مشموال از راا ر.مسئولی  تی ری رابه دوبی بیاموزد

  وتیونررد اط ی مملواز شررق ومحبترری کرره باتدرومادرمسررئولی

.تی ردود دارند می آموزند
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 ی تدرومادری که احساس مسئولی  می کنند،بافرزنددود راباه ی  اط

الزم رابرره وجررودمی آورنرردواز راا ترکیررب مترروازا  شررق وان ررباط درس 

.مسئولی  تی ری رابه اومی آموزند

هرچه زودتر درمشرض درس  شرق وان رباط ارارگیرر   مسرئولی  تری ری

.تردواهی  آمود رابهتروآساا 

 والررد نی کرره حاضرباشندناراحتی،دشرر  واهرشررد دفرزنددود راتحمررل

کننرررردولی هممنرررراا مح رررر  اورا درمسیرمسررررئولی  ترررری ری نگرررره 

دارنررد،درحویو  درسرری برره او مرری دهندکرره درتمررام زنرردگی کم ررش 

.دواهدکرد

دوا ن کره والد ن با دبدانندفرزندانشاا به تدرومادرمسرئولی  تری رنیاز دارنر

اگررر شرریوا ی مسررئولی  تی رانرره رادرترریش گیرنرردهرگ، با ررث احسرراس 

.بیگانگی همیشگی فرزنداا با دودشاا ن واهندشد

9

azita.keshavarz@yahoo.com     
rafieesh@yahoo.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 به طوردالصه ا ن که ما از راا راباه هراودرگیری هرای

ن  اط ی با انساا هرای مسرئولی  تی روترجیحاوالرد 

.دوس  داشتنی ،درس مسئولی  تی ری می آموز  

 فرا ندی راکره رواا ت،شرک بررای روبروشردا باوااشیر

ی  وارضای نیازها شاا به آنراا تیشرنهادمی کنرد،وااش

.درمانی می نام 
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 ررک راا بررر ای فهرر  ا ررن کرره رابارره ی موردنظرچگونرره ا جررادمی 
.شودبیاا و ژگی ها ی اس  که درمانگر با د داشته باشد

1- بسیارمسئولی  تی ری باشددرمانگربا دش ش.

2-داشرته درمانگرنبا ددودن راتافته جدابافته ببیند،احساس برتری
.ودشک مودس باشد

3-تواا تحمل انتوادهای شد دمراجع راداشته باشد.

4-  درمانگربا رررردما ل برررره ترررری رن ا ررررن ن ترررره باشرررردکه اوهرررر
.مانندمراجع،کامل وبی نوش نیس 

5- درمانگربا دهموارا توانمندباشدوهیچ وا   اهرسازی ومصرلح
.گرا ی ن ند

اگرر .هرگ، نبا داز  مل مسرئولی  گر ر، مراجرع چشر  توشری کنرد
رنجی که مراجع مری کشردبه مسرئولی  تی رشردا او کمرک مری 
کند،درمانگربا ررررددرکما  همدردی،بگرررریارداو بررررا ا ررررن درد ورنررررج 

.کلنجاربرود
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 درنها ررر  ،درمانگربا دبتوانررردازنظر اط ی بررراهر مراجشررری

.راباه برارارکند

 کاردرمانگر ا ن اس  کره بره وااشیر   مرل کنرونی مراجرع

اشررررارا کند،نرررره ا ررررن کرررره همررررراا او درجسررررتجوی 

باشررد،چی،ی کرره بیمررار همرروارا درتررالن ت یرره ((چرا رری))

.کردا به آا اس 

 چه مراجع به ادتیاربرای درمراا آمردا باشرد ا بره اجبراراورا

ه مرن آوردا باشندبا د ا ن تیام ضمنی رادو  در اف  کندک

آا ادربا تومالاات ومشاورا دواه  کردترا بتروانی نیازهرای

.دود را برآوردا کنی
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1- رواا ت،شک سنتی  ویدا ی راسد داردکه چی،ی بره نرام بیمراری هرای روانری

وجود داردومری ترواا افررادی راکره ازبیمراری هرارنج مری برندبره طورمشنادارطبوره 

.بندی کردتابراساس ا ن طبوه بندی تش یش به درماا آا هاترداد 

2- رواا ت،شک سنتی مشتوداس  ب رش اصرلی درمراا بررسری زنردگی گیشرته

.بیماراس 

3-ب  رواا ت،شک سنتی برا ن  ویدا اس  که مراجع با دنگرن ها ی راکره نسر

بررره افررررادمه  در زنررردگی گیشرررته ان داشرررته اسررر ، شنی اطرافیرررانی کررره 

ادا درمرانگر برا اسرت .مش التشاا ازآناا ناشی شدا اش ،به درمانگرانتوا  دهد

ی از ا ن م هوم ،که انتوا  نرام دارد،مشر الت گیشرته ی بیمرار رابررا ش برازدوان

ومرورمرری کندوسرررک برررا ش توضرریک مرری دهدکرره چگونرره همرراا رفتارهررای 

.ناکارآمدرابا درمانگره  ت رارکند
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-4 ی سنتی،حتی هنگام مشاورا ی ساحی،تاکیدمی کنداگربیمارمرواا درمانی

.رسددواهدتغییرکندبا دنسب  به ذهن هشیار ا نادودآگاا دودبه فه  وبینش ب

5- رواا ت،شرر ی سررنتی چرروا ال،امابرره وجودبیمرراری روانرری مشتوداسررتبه طررور

ا وسواس گونه ای ازمسئله ی ادال  به ا ن مشناکره آ ارفتاربیماردرسر  اسر   ر

.نادرس ،می گر ،د

6-در رواا درمانی سنتی آموزن مردم برای انجام رفتاربهترامرمهمی تلوی نمری

ه شود،ز رادرا ن رو  ردهاتصوربرا ن اسر  کره بیمراراا بره محرک آا کره بره ر شر

.های گیشته و مق ناهشیاردودتی بردنددودشاا رفتاربهتررا دواهندآمود 

 رواا .م هوم د گری که به م هوم انتوا  کامال ربط دارد،م هوم ضمیرناهشیاراس

  ت،ش ی سنتی ،س   برآا اسر  کره انگیر،ن ضمیرناهشیاربسریارمه  اسر

وبرررای درمرراا ااشرری با ررد بیمررار ازتررا یرات ناهشیارگیشررته ان بررر رفتررارکنونی

.دودآگاا شود
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 ما درکانوا اصالح وتربی  شامل سه ب ش مه  اس برنامه:

1- برنامه نگه داری ومرااب.

2-برنامه ی درماا

3- تحصیلی کانوابرنامه

 دیاطی،آرا شگری،آشر،ی،اتوشرو ی ونیر، شرغل :های فنری حرفره ای درکرانوا  بارتنردازآموزن

های ت صصی مهمانداری درهتل،دستیار دنداا ت،ش ی،بهیاری،دورا های اداری وتجاری،منشری 

س ا ن هاب شی ازبرنامه ی شغلی گستردا ای اس  کره براکال.گری،اتراتوری وکارها ی مانندآا

دربرنامه ی کامل تواا ب شی ورزن هرای راابتی،شناواسر ی .های آموزشی ارتباط ن،د ک دارد

.نی،وجود دارد

کامل به اصو  وااشی  درمانی ،هماا گونه که درب ش     بیاا کردم درکانوا اصالح وتربی  ونتورا

ه مد راا،رواا ت،ش اا،رواا شناساا،کارکناا ب ش رواا درمانی ومشاوراا نگ.کارگرفته می شود

.داری ومرااب ،همگی باور دارندبه کارگیری ا ن اصو  برای درماا موفق،ضروری اس 
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ج کررانوا اصررالح وتربیرر   ابیمارسررتاا روانرری ،هنگررامی برره نتررا 

دردشرراا دسرر  مرری  ابدکرره بتوانرردبابیماراا دررود رابارره ای 

صرررمیمانه برارارکندوبررره مررروازات آا تررری  درمرررانی همررروارا 

.برمسئولی  تی ری ف،ا ندا تاکید کند

ا اابل ذکراس  که هیچ  ک از ا ن ددتراا دردارج ازکانوا وبردو

تیگیری ونظارت به درماا تاسد نمری دادندودرموسسره ای کره

دی براساس رون وااشی  درمانی ادارا نمی شدتحو  وتغییرز ا

.درآناا روی نمی داد
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ت 

زندگی زناشرو ی ان رضرا   ب رش.ت  زنی چا  و روتمندبود

تر  .تنهامش لش ا ن بودکه اضافه وزا داش .ومادر دوفرزندبود

نمونه ی افررادی اسر  کره مسرئولی  تری ری دروبی دارندوبره 

اوزنرررری بسرررریاردون .رواا ت،شررررک مراجشرررره مرررری کننررررد

ی اگرچه نسب  به رواا ت،شر .مشر ،ز رک،فهی  وباهون بود

ی بدبین بودامابازه  امیدواربودشا داز راا درماا از زندگی بهرا

بره  راهربی نیرازبودواز رفراا مرادی بردورداربرودولی.بهتری ببرد

.احساس می کردکمبودهای ز ادی دارد
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و مرن ترالن داشرت  برین درودم وا))ن ستین گام وااشی  درمانی ت  برای هردون رمرا دشرواربود

(( دارمراباه ی  اط ی برارارشودواو به دنبرا  آا برود کره ب همردمن بررای اوچره رون درمرانی 

ه درموردکودکی وی بحث کنی ابنابرا ن ازا ن کره مری د ردمن بره و رژا  الاره ای برانتظارداش  

شی گراهی کره سر.گیشته وتیشینه ی اوندارم تشجب می کردوفه  ا ن مسئله برا ش دشواربود

می کرددر مورد رو اهاوضمیرنادودآگاهش حرف ب،ند،متوجه می شردبه ا رن موضروع هر   الاره 

دگی چوا زندگی اوزن.محدودکردا بحث به رفتارکنونی به نظراو وی  کنندا ی بحث بود.ای ندارم

ی ا رن  ک زا دانه دار روتمندشهری بودکه روند  نواد ،بی تنروع،تیش تاافترادا وکسرل کننردا

ترکردا روزها ش برا ش مش ل بودومشر ل تررازآا حررف زدا دربرارا ی .نوع زندگی هاراداش  

ی براوجودا ن بررای بحرث وگ تگوبا  د گرموضرو ات فراوانر.کارها ی بودکره روزانره انجرام مری داد

  دربرارا ی شررا ط درانوادا ی بر،ری وتیمیردا ی اووهممنرین دربرارا ی کترا  هرا،فیل.تیداکرد  

او الارره مندشرردتادربارا ی رو رردادها ی کرره دررارج .ها،ورو رردادهای روزمرررا حرررف مرری زد رر 

اا ازحصارتنن زندگی روزانه ان درجر اا بودف رکندوک  کر  ازبحرث لریت ببرد،ولری دائمرا از درمر

.وتغییرن ردا حالش می ترسید
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ی ن ته انحرافی مورد الاه ان ا ن بودکره اشرارا کنردتاکنوا کم ر
.به کاهش وزا ن ردا ام

را هنگامی که دربارا ی رو  ردمسئولی  گر ،انه ی اوکه همره چیر،
فوط برای رضا   داطردودن می دواس  صحب  مری کرد  ،بره 
نظرمی رسیدسشی می کندبااصه تردازی های طروالنی ازکرودکی

ان ،شوهرن،دانوادا ان وحتی بردی ازدوسرتانش وار  راتلرف 
.کند

درماا اوبه کندی تیش می رفر  ،بره نظرمری رسریدات ا  جرالبی
نمرری افتررد،ولی رابارره ی انسررانی مادرحررا  تیشرررف  بررود چرروا 

اه  نتوانسته بودوادارم کندنوشری رابره  هردا بگیررم کره بتوانردمر
کرر  کرر  برررای مررن وکررارم احترررام وارزن اائررل مرری .تررک ب،نررد

شدهرچند ک  ک  شروع کررد بره د رآمردا هرا وتروزن هاومشریرت 
دررررواهی هررررای سردوایرصررررمیمانه ی اوبرررری ترررروجهی نشرررراا 

ازکرورا سرانجام، ک روزدرفرآ نرد ک گ تگروی تور باترچرالش ،.ندادم
نام تونمی توانی مراواداربه مسئولی  تی ری))درمی رفتومی گ  

ته باوجودا ن ماا هرا فشارهشیارانه،تا یردودرابراوگیاشر.نبردا بودم
ش  حاالبه تدر ج دا.واکنوا حال  دفا ی د ی ی به دودگرفته بود

 اهرادرکارم کمی تیشررف  کرردا برودم .متوجه منظورمن می شد
.  گ تگوتیش نمی آمدوگرنه ا ن 
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 می توانسرت  بابحرث هرا ی کره دربرارا ی ددترراا ب،ه ارانجرام دادا

واتررری .بود  ،فشرررار رابررررای ا جرررادتغییروبهبودی دراوافررر،ا ش دهررر 

سررر ع .((توبرره آا ددتررراا شررباه  ز ررادی داری:))داطرنشرراا کررردم

اگرتوبرره آا درروبی برره آنرراا کمررک کررردا ای تررک :))تاکیرردکردوگ  

ا درتاسرد بره ا رن ترسرش نسربت((چرانمی توانی به من کمک کنری؟

  اگرمری توانسرت.چروا نمری تروان  تروراحبک کرن :))طشنه آمی،گ ت 

توراه  مانندآا ها درشبانه روزی نگره دارم،آا وار  همراا گونره کره 

اد رررای مررررا ((دربرررارا ی آنررراا ااررردام کرررردم تررروراه  تغییرمررری دادم

شررمافوط ه ترره ای دوسررا   وارر  دار ررد ))ردن رد،ولرری تاسررد داد

ن درماب بامن کارکنیدوچارا  د گری ه  ندار د،چوا کنترلری روی مر

صررربرمن :))گ رررت .((ندار رررد،تک ا رررن بررره درررودمن بسرررتگی دارد

.((ز اداس ،من  ک دنیاوا  دارم

20

azita.keshavarz@yahoo.com     
rafieesh@yahoo.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 زی رفترارن نرا ارزنردا سرا.دیلری کر  اسر ز رسوا  بردوگ   بشدمبلغ و ، ت  را

مری تروان  بریش ترتردادر  کرن ،رواا :))گ ر .د گری دربارا ی ارزن کرارمن برود

ت،شررر اا د گردیلررری ز رررادترمی گیرند،چراشرررمامبلغ و ، ررر  درررود رابررراال نمررری 

واتی جروا  من ری ((مگر درماا های من درتومو ربودا اس ؟))تاسد دادم((بر د؟

طلب اگر درماا های من بی تا یربودا اس  نمی توان  تو  بیش تری:))داد،گ ت 

گرحررف بنابرا ن واتی ازآزموا سربلندبیروا آمردم د .((کن ،ا ن کار درس  نیس 

با بورازا ن آزموا وآزمروا هرای تری در تری د گر،راباره ی.و ،   رابه میاا نیاورد

اوهر  بررای ا برات مسرئولی  گر ر،ی مرن بره . اط ی میاا ما  میق ترمری شرد

کوترراهی هررای  رراهری راابررو  مرری کررردم ولرری بش رری .مرری زدهرکرراری دسرر  

تباا تمام تالشش ا ن بودکه کاری کندتامن   ی از دواشر.هرگ،کار رارهانمی کردم

هرکدام ازا رن اشرتباهات موجرب .دارناک رهاکردا  اتسلی  شدا رامرت ب شوم

.تا اا دادا به تداوم درماا می شد
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تور باتک از ک سرا  راباره ی  راط ی میراا مرابیش

به ترشدامن می توانست  موارد مسئولی  گر ،ی اورا

ح ورمنظ  وتا ردار مرن بررای .صراح  داطرنشاا کن 

اوبره مسئولی  تی ری بیش تر،موجب تشو ق وترایب

ی  درسرا  دوم اوبره تردر ج مسرئول.تغییروبهبودی شد

.تی رترشد
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صیفرآ ندی باتاکیدبرانت ا  ،مسئولی  تی ری وارز ابی ش 

نجام  ک دروااع تئوری انت ا  تبیین ز ربنا ی چرا ی وچگونگی ا

رفترررار اسررر  وتوضررریک مررری دهدکررره فردچرارفتررراری درررا  را 

درمواشیتی ازدودنشاا می دهدوصردورا ن رفتارچگونره ازجانرب 

ولرری درسرراک .او وبرره چرره منظوروهرردفی انجررام مرری شررود

مدادلرره،تئوری انت ررا  کرراری انجررام نمرری دهرردوبرای مدادلرره 

.درجه  تغییربا د ازفرا ندوااشی  درمانی است ادا نمود

23

azita.keshavarz@yahoo.com     
rafieesh@yahoo.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 در ررک نگرراا کلرری تئرروری ورون وااشیرر  درمررانی برررا ن د رردگاا استواراسرر  کرره

ا رن رفتارهرای .رفتارهای هرانساا انت ا  هرای اوبررای ارضرای نیازهرا ش اسر 

هدفمنرردبیش تررراز انگیرر،ا هررای درونرری ر شرره مرری گیرنرردتا وامل ومحرررک هررای 

ن ا ن د دگاا دربردارندا ی ا ن م موا اس  کره رفتارمرادرهر زمراا بهترر .بیرونی

نیرا تالن ما برای کنتر  دنیای تیرامونماا ونی،دودماا بره  نرواا ب شری از ا رن د

اسررر ،بنابرا ن مرررا با ررردهموارا بررره گونررره ای رفتاروانت رررا  کنررری  کررره بهترررر ن 

ی طبق ا ن د دگاا رفتارهرش ش درهر موارع زمران.نحونیازها ماا را برآوردا کنی 

.بهتر ن تالن وی برای ارضای نیازها ش اس 

ه وااشی  درمانی سشی داردمراجشاا را  اری نما ردتا ازا رن جنبره کره آ ارفتراری کر

اکنرروا انت ررا  کررردا اندنیازها شرراا را برررآوردا مرری کنررد ادیرونی، ا ررن کرره آ ابرره

.دواسته ها شاا رسیدا اند انه رفتارهای دود را ارز ابی نما ند
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ی هرر تئوری انت ا  به  نواا نظر ه ی ز ربنا ی وااشی  درمانی ،بره طرورکل

رفتررار را برره  نررواا  ررک رفتارکلی،کرره ازب شررش هررای  مل،ف ر،احسرراس 

وفی، ولرروژی تشرر یل شرردا اس ،بررسرری مرری کنرردوبرانت ا  هررا ی کرره 

افرادازطر ق رفتارها شاا صرورت مری دهندتاکیرد ز رادی دارد همراا طورکره 

دررواهی  د ررد در وااشیرر  درمررانی تاکیرردبرم هوم انت ررا  تاجررا ی اسرر  کرره 

بره جرای((افسرردگی کرردا))و(( صبانی  کردا))گالسراز اصاالحاتی نظیر

.است ادا می کند((افسردا بودا)) ا(( صبانی بودا))

ی تلوی درتئوری انت ا ،رفتاربیش از آن ه تاس ی به تحر  ات و وامل بیرون

کرردا شود،به  نواا تالن انساا برای کنتر  دنیای تیرامونش برای برآوردا

نیازهررا ش تشر ررف مرری شررودوبنابرا ن هررر رفترراری کرره از فردسرررمی زنررد ک

.وهر رفتارکلی چی،ی بیش ازانجام  ک  مل اس .رفتارکلی اس 
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1-شامل فشالی  ها ی اس  که درآا بش ی اسم  هرای بردا : مل کردا

.به طورآگاهانه درگیرحرک  می شوند،مانندادم زدا  ادو دا

2-شررررامل تولیداف اربرررره صررررورت هشیار اناهشیاراسرررر ،مانند :ف رکررررردا

اند شیدا به م هوم  اوااشه ی داصی  ا د دا رو ا

3-شامل تجربه انرواع بسریار وسریشی از هیجراا هراو واطف :احساس کردا

.دون آ نداس  که انساا ها دردود ا جادمی کنند

4-بررارت اسرر  از کارکردهشرریار  ررا ناهشیارسررازوکاربدا ضررمن:فی، ولرروژی 

واا بره  نر.درگیرشدا باد گرب ش های رفتارکلی، شنی  مل،ف رواحسراس

. ر  کردا  اترش الب:م ا 
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ری باتوجه به مواردفو  جه  درک بهترم هوم رفتارکلی بهتراس   ک مش ل جرا

وری در ررک فردبرره اصرراالح افسررردا  ابرره زبرراا تئرر.مانندافسررردگی را درنظربگیررر  

انت ا  درکسی که افسردگی را انت ا  کردا اس ،ما مرواردز ر رامشراهدا مری 

:کنی 

 درب ررش  مررل مم ررن اسرر  کنرردی حرکترریادرب ش احساس،احسرراس رنررج

  کراری از دسرت))و((چره فا ردا ای دارد؟))وبدب تیادرب ش ف ر،ف رها ی ازابیرل

الت اودرب ش فی، ولوژی مم ن اس  شاهد بی اشتها ی وادتال((سادته نیس 

هرچرره برریش ترفردافسررردا بتواندتشرر یش دهدکرره ب ررش .دردوابیرردا باشرری 

احساسات فوط   ی ازچهارب ش رفترارکلی اوسر ،وبه جرای صر   افسرردگی 

یش ازفشل افسردگی کردا برای توصیف رفتارها ش است ادا کنرد،هماا اردرنی، بر

آگاهی از ا ن مسرئله کره افسرردگی.ترکنتر  زندگی دودرابه دس  دواهدگرف 

کردا  ک انت ا  اس ،فردرامتوجه می سازدکه اومواشیر  انت را  هرای د گرری 

.انجام دهدمت اوت وم یدترنی، رانی،دارد واحتماال می تواندبه جای آا کاری 
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  ماشرین تبیین وتوضیک روشن تررفتارکلی،تم یلگالسربرای 1989درسا
ه در ا رن تم یرل رفتارماهمانندماشرین هرای مشمرولی کر.رفتار رابه کراربرد

چرخ های جلرومشرف ب رش هرای .دردیاباا حرک  می کنند چهاچرخ دارد
 مررل وف رکررردا وچرررخ هررای  وررب مشرررف ب ررش هررای احساسررات 

دا نیازهای اساسی ه  ح   موتورماشین را دارندکه راننر.وفی، ولوژی اند
را از ن،د ررررک تررررر ن مسرررریربه ( شنرررری فرررررد رفتارکننرررردا)ی اتومبیررررل 

بیل هماا گونه که  ک رانندا اتوم.تصو ر اموصددل واهش هدا   می کند
دود راآگاهانره کنترر  مری کند،افرادنی،گیشرته ازا رن کره چره مشر التی
دارندمی توانندماشین های زندگیشراا رابره مسریرها ی بهترازآنمره کره

.درحا  حاضردرآا هاهستند،هدا   کنند

 همرررراا طورکرررره گ ترررری  ،رفتررررارکلی شررررامل ب ررررش هررررای  مررررل
ای باا ن که ا ن ب ش هر.کردا،ف رکردا،احساس کردا وفی، ولوژی اس 

رفتارکلی در مل مج،انیستند،درا ن جراآا هرا رابره طرور تئور رک وفرضری
ه ازه  متما ،می کنی  ز راهنگرام صردوررفتاراالب   ری ازآا هانسرب  بر

. تراس سا رب ش هافشا  
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 واتی انساا آا چه می واهدنردارد،تالن مری کنردآا رابرا انجرام  رک

رفترررارکلی بررره دسررر  بیررراورد، شنی بررره شررریوا ی داصررری  مرررل 

ه آا کردا،ف رکردا،احساس کردا وکنش های فی، ولوژ  ی مربروط بر

براساس تئوری انت ا  ماتالن دار ر  هممروا کروزا گرری. مل وف ر

کرررره گالسررررر را برطبررررق دواسررررته دودشرررر ل مرررری دهررررد،دنیای 

تیرامرررروا، شنی شرررررا ط،محیط ود گراا،رابرررره االررررب تصرررراو رذهنی 

دروااع مراهمگی مجسرمه هرا ی .درآور  (طبق دواسته ی دود)دود

هستی  که از رفتارهرا وترالن هرای دودمراا شر ل گرفتره وسرادته 

در شدا ا   وترالن دار ر  دنیرای تیرانمروا را بره االرب تصراو ری کره

 شنری آنمره مری درواهی  درآور ر  وازهمرین روسر  کره -ذهن دار ر 

ه گاهی سادا تر ن رفتارها ماا در رین حرا  ازتیمیردا ترر ن رفتارهابر

.شمارمی آ ند

29

azita.keshavarz@yahoo.com     
rafieesh@yahoo.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


  واتی جا ی ازبدنماا دچاردارن می شرود،تاحدی احسراس نراراحتی برای م ا

ودرک (احسررراس راحتررری کرررردا)درا رررن جرررابین دواسرررته ی مرررا.مررری کنررری 

شرر افی برره وجودآمرردا اسرر  کرره مارابرره حرکرر  دادا ( ادررارن دربرردا)نرراراحتی

.دستماا وامی داردتااسمتی که دچاردارن شدا راب ارانی 

 گاهی اواات ب ش های  مل کردا واحساس کردا ازد گرب ش هرای رفترارکلی

بش رری وار  هررا بره دسرر  آوردا دواسرته ها مرراا مم رن اسرر  .برجسرته ترنرد

اف ارم ب  رادر ذهنماا ترورن.احساس های م ب   امن ی را ازدودنشاا دهی  

  دهی  بادون بینی به سم  روشن زندگی نگاا کنری   را کارهرا ی انجرام دهری

برر  ک ،فررد د گرری بررای ارضرای دواسرته هرا ش .که حک بهتری به مابدهند

مم ن اس  رفتارهرای  صربانی  (کاهش ش اف بین آنمه می دواهدوآنمه دارد)

تمرام چراکه  صبانی ،افسردگی،حک گناه اری و. ا افسردگی کردا رابه کارببرد

رفتارهررای من رری د گرنیرر، برره نررو ی تررالن هررا ی برررای رسرریدا برره دواسررته 

.هاهستند
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 گرراهی اواررات نیرر،ب ش کررردا از رفتررارکلی،ازد گرب ش هررا
دهری، انتورادازدود، برنامه ر ،ی،دودتادان .برجسته تراس 

رفترراردودود گراا وبسرریاری از انررواع د گردودگررو یارز ررابی 
.هاسیست  ت  ر را تش یل می دهند

کررردا، ف رکررردا، شررامل مول رره هررای  مررل )هررر رفتررارکلی
با ا رن هردف صرورت(کردا و مل ردبدا  افی، ولوژیاحساس 

ه می گیردکه فاصله وش اف بین آنمه انساا می دواهدوآنم
.درحا  حاضردرک  ادر اف  می کندرا ترکند

تاکیداصلی وااشیر  درمرانی بررا ن اسر  کره رفتارهرا ازدروا
ن که ماصادرمی شوند،بیش تررفتارهای ما انت ابی اند،ونی،ا 

مانادردای کشرتی .مادودسرنوش  دودرا انت ا  مری کنری 
ر  دودهستی  وا ن ماهستی  که می تروانی  مسریرآا راکنتر

بنابرا ن   ری ازآمروزا هرای مهر  وااشیر  درمرانی ا رن .کنی 
رفتارهررای مررا ازدرونمرراا صررادرمی شرروندوبیش ترررآا :اسرر 

.هاانت ابی هستند
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جام درتئوری انتخاب اساسی ترین نیازهایی که انسان هابرای ان
:رفتاربرمی انگیزانندعبارتنداز

1-نیازبه بوا
2-نیازبه تشلق و شقا
3-ا(موفوی ،ارزشمندی ش صی،شهرت)نیازبه ادرت
4-نیازبه آزادی ودودم تاریا
5-نیازبه ت ر کا
1-تمام نیازهای جسمانی ضروری مانندنیازبه :نیازبه بوا

نیازبه تامین امنی  برای.ددا،آ ،هواوسرتناا وتوشاک راشامل می شود
.ادامه زندگی نی،از ز رمجمو ه های ا ن نیازمحسو  می شود

2-نیازبه احساس تشلق وتیوند اط ی :نیازبه  شق واحساس تشلق
هاوجود داشتن باد گرافراد،نیازی اس  که درهمه ی انساا 

سالم  روانی فرداهمی  روابط متوابل بین دارد،گالسردرم هوم 
.افرادتاکید دارد

3-سب  شنی نیازبه ک:(موفوی ،ارزشمندی ش صی،شهرت)نیازبه ادرت
. ادرت، روت،تا یرگیاری وموفوی  نی، نیازبه توانا ی انجام کارهاس

4-آزادی نیازی اس  که انت ا  را برای انساا:نیازبه آزادی ودودم تاری
.میسرمی کند
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5- ن  رک ا ر.برازی،ت  رکودک اسر :تیراژا شرناد  شرناس شرهیر،مشتودبود:تفرری نیازبه

ا ن دیلری مهر  اسر  کره درک.وااشی  اس  که بمه ها به واساه ی ت ر ک  ادمی گیرند

.کنی  وااشاکودک انساا بدوا ت ر ک نمی تواند ادبگیرد

  درمانی اهمیر  ا رن موضروع کره در رک راباره مم رن اسر  برین نیازهرا تشرارض در وااشی

در ک راباه مم رن اسر  برین نیراز .وکشم ش وجود داشته باشد،هموارا مورد توجه اس 

درت، ابین به بواونیازبه  شق واحساس تشلق ، ابین نیازبه  شق واحساس تشلق ونیازبه ار

به ت ر ک نیازبه  شق واحساس تشلق ونیازبه آزادی، ابین نیازبه  شق واحساس تشلق ونیاز

ر واتی چنین کشم ش ها ی روی می دهند،وااشی  درمانگراا هموارا ب.تشارض به وجودآ د

ازن درا رن فرآ ندبردوا گ تگووسر.ضرورت میاکرا وسازن برای ارضای نیازهاتاکیردمی کننرد

ازآا جرا کره ا رن نیازهادرتمرام انسراا .هیچ نتیجه وراا حل مرو رد گری وجودن واهرد داشر 

مل ،مابا ا رن دسرتورالشگالسرمشتوداس  .می داندهارا ژنتی ی می شوند،گالسرآا هاد دا 

های بره دنیرا مری آ ری  وتمرام انسراا هرادرطو  شربانه روز بررای ارضرای آا هراتالن مری 

در ین حا  ا ن نیازهادرهرانسانی به شریوا ای درا  بررآوردا مری شروندکه مابره آا .کنند

.هادواسته می گو ی 
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 ی د گراز م اهی  مه  وااشی  درمرانی ،دنیرای مالرو  

برره  ویرردا گالسر،اسرراس تئرروری انت ررا  دنیررای .اسرر 

دنیای مالو  ما دنیای کوچ ی اسر  کره .مالو  ماس 

ظره هرفردبه فاصله ی کمی تک ازتولدآا رابه تدر ج درحاف

.ی دودا جادمی کند

 2انسررراا هررراا-1:گرررروا م ررراهی  مررری شرررود3شرررامل-

دنیای مالو  بهترر ن .باورهاوارزن ها-3اشیاومواشی  هاا

راهنمررابرای کشررف چگررونگی برررآوردا سررادتن نیازهررای 

.هرفرداس 

34

azita.keshavarz@yahoo.com     
rafieesh@yahoo.com

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


1. انسرراا هررا ی کرره مررابیش ازهمرره نیرراز دار رر  بررا آا

هاباشی ا

2.  آنمرره برریش ازهرچی،د گررر آرزودار رر  داشررته باشرری

 اتجربه کنی ا

3.مرا  وا د انظام باورهرا ی کره مالرو  ما نردوبر رفتار

.حاکمی  دارند
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  نیازهررا ازبدوتولررد درسررادتارژنتیک مرراوجود دارنرردولی واترری گالسرمشتوداسرر،

متولررردمی شرررو   کوچرررک ترررر ن اطال ررری نررردار   ازا رررن کررره ا رررن نیازهاچررره 

ازا ررن رو برررای برررآوردا کررردا .هسررتند اچگونه مرری ترروانی  آا هررا رابرررآوردا کنرری  

نیازها ماا دس  به دلق کردا آلبوم تصاو ردروا ذهنماا می زنری  وشرروع مری

ارابره کنی  به ترکردا آا آلبوم باتصاو ری ترازج، یات آنمه می دواهی  وآنمه کره م

.ا ن دواسته هامی رساند

  مررادربرای سرراک  کررردنش .کررودکی راتصررورکنیدکه درحررا  جیررغ وفر ررادزدا اسرر

کودک ش الت را می دروردواز مر،ا وطشر  آا لریت مری .ش التی رابه اومی دهد

وبرارا کودک تصو رش الت را بالفاصله برداشته وبره  نرواا چیر،ی کره واتری د.برد

آا کرودک تصو رشر الت را .گرسنه شددواهاا آا شود،در ذهنش ذدیرا می کند

ی درآلبوم تصاو رذهنی ان ،به  نرواا  رک تصرو رمالو  وارضراکنندا نیراز اررار مر

.دهد

  ی رادنیای مالو  مکه گالسرآا آلبوم تصاو رش صی هماا دنیای و ژا ای اس

.نامد
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در وااشی  درمرانی هو ر  موفرق وهو ر  نراموفق بره شر ل ز راز  رد گر

.متما ،می شوند

بررای :و ژگی ها ی که افرادباهو ر  موفرق ازدودنشراا مری دهند بارتنرداز

.ارضا وبرآوردا سازدتن نیازها شاا احساس مسئولی  می کنند

اادربه تباد   شق ومحب  هستند.

احساس ارزشمندی می کنند.

به رواباشاا باد گراا اهمی  می دهند.

 نیازها شرراا رابرره گونرره ای برررآوردا مرری کنندتاه، نرره ان بررردون د گررراا

.نباشد امانشی برای ارضای نیاز د گراا نباشد
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 دودشاا رابه  نواا افرادی من ور، نادواستنی، وطردشدا

.می بینند

نمی توانندباد گراا صمیمی  ومشارک  داشته باشند.

اادربه انجام وتیگیری تشهدات نیستند

موما افرادی نا امید ودرماندا اند 
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 مررا برررای انت ررا  هررا، تصررمیمات و اهرردافماا و برررای می،برراا

.دشنودی دود در زندگی مسئو لی  

ار ما توسط  وامل رو داد های بیرونی کنتر  و مجبرور بره رفتر

نمی شو   مگر ا ن ه دودمراا اجرازا دهری  چنرین چیر،ی در 

.زندگی ما رخ دهد

او با رد کرردا تیشرنهاد ازدواجر:)برای م ا  اگر فردی بگو د ، 

احساسات مررا جر حره دار کررد و ا رن با رث افسرردگی مرن 

.به الط احساساتش را به د گراا نسب  می دهد.(شدا
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 د را در تصاو ر ذهنری دروو آلبوم تنها دودما هستی  که کنتر  تصاو ر این

را ادتیار دار   و مری تروانی  تصراو ری را وارد البروم ذهنیمراا کنری ، انهرا

.تشو ک  ا حیف نما ی 

واتی نیاز ها و دواسته ها  ماا انگونه که می دواهی  ارضا نمی شروند

ر امرا د. ، ما افسردا بودا  ا رفتار نا کار آمد د گرری را انت را  مری کنری  

کنی  و هماا شرا ط می توانی  به گ،  نه های بهتر و م ید تر د گری ف ر

.دس  به انت ا  های د گری نی، ب،نی 

نهرا ب،رگساالا با د در نظر داشته باشند که برای جلب هم راری کرودک ت

راا، ن وذ در دنیای مالرو  اوسر  و ا رن از طر رق زور و اجبرار و تهد رد و 

بره او برای ن وذ در دنیای مالرو  هرر فررد با رد. تنبیه ام اا تی ر نیس  

.احساس دو  بدهب  ،  شنی تشو ق ، احترام، توو   و ا تماد سازی
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 در دو سرالگی اک رر کودکراا مری . برای تح  کنترر  نگره داشرتن دشر  درود
ند فهمند که نمی توانند هموارا با دش  و  صبانی  به دواسته ها شراا برسر

واتری د گرراا سرر گررم کرار . ،و از ا ن رو به دنبا  راا چرارا د گرری مری گردنرد
ها شاا هستند و به نیاز  ا دواسته بمه ها تو جه نمی کننرد ، بمره هرا نمری

امرا بره جرای اا. توانند برای فرونشاندا دش  دود برای ادم زدا بیروا برونرد 
. مم ررن اسرر  افسررردگی کررردا را انت ررا  و در رفتررار ها شرراا نشرراا دهنررد 

افسردگی کردا به را  رنجی که بره همرراا دارد احتمراال بهترر ن و مرو ر ترر ن 
به همین ترتیرب کره بر،ری.رون را برای تح  کنتر  در اوردا د گراا دواهد بود

ی می شوند انها د گر انواع م تلف رفتارها ی احساسی رنج اور مانند افسردگ
د از ،نگرانی، احساس گناه اری و سردرد را که بتوانند جانشین اب،ار دش  کنن

.د گراا می اموزند
افسردا برودا  رک رون بسریار نیرومنرد و . جلب کمک بدوا در دواس  روشن

.مو ر و در  ین حا  ایر مستوی  برای در اف  کمک اس 
 توجیه و بهانه برای  ردم انجامهرای کارهرای مرو ر رنرج، بیمرارگی و افسرردگی

ام االب توسط افراد به  نواا  یری در ابا  ا ن که هیچ کاری نمی تواننرد انجر
.دهند  ا از انجام کاری واهمه دارند  ا ترکیبی از هر دو حال  به کار می رود

 ر افسرردگی راا مرو ری بررای بدسر  اوردا کنترلری نیرومنرد بر. کنتر  د گرراا
.د گراا اس 
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 مررد ر  )در کتررا  مرردارس کی رری ،کاربسرر  تئرروری انت ررا  در کررالس را گالسررر

یری تشر ف می کند نتیجره ای کره مشلمراا ازبره کرارگ(کودکاا بدوا تهد د و اجبار 

.ا ن تئوری دواهندگرف  به رون بردوردآا ها با افرادبستگی دارد

 درموا سررره کارآمررردی وبهررررا وری مشلمرررانی کررره از زور طرررورکلی ،گالسرررر بررره

واجباراسررت ادا مرری کننرردبامشلمانی کرره برره زورمتوسررل نمرری شوند،نشرراا مرری 

.معلمان آزادمنش برمعلمان مستبدبرتری دارنددهدکه 

 مررررری کندکررررره دانرررررش آمررررروزاا االرررررب بررررره دلیرررررل منررررر،وی گالسرررررربیاا

ی بودا،تنهابودا،وبهانرردادا برره ف رشرراا از  ررادگیری وتیشرررف  تحصرریلی بررازم

.مانند ابرای آا تالشی نمی کنند

 ای می کندکه   ی از اساسی ترر ن  لر  هرانت ا  گالسراشارا درکتا  تئوری

ش س  تحصیلی ونتا ج متشااب آا،روشری اسر  کره بررای آمرودتن بره دانرش

.آموزاا است ادا می شود
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 تمام اهداف مت صصاا وااشی  درمانی،اموزن مراجشاا در ا ن جه  از که چگونه

.کنتر  زندگی دود را به طور مو ری به دس  بگیرند 

مشاوره واقعیت درمانی شامل اهداف تخصصی تر زیر است:

ا  مت صصاا وااشی  درمانی هموارا تالن می کنند چهار چو  کلی تئوری انت ر

دهنداو آموزن را برای درک رفتار های مراجع به 

دستیابی به اهداف و دواسته با باال بردا اگاهی مراجشاا از رفتار هرای انت رابی

شاا و ا ن ه چه طور جهاا اطرافشاا را به واساه اا رفتار های انت رابی کنترر 

.می کنند ا اصد دارند کنتر  کنند

 افرر،ا ش حررک مسررولی  ترری ری مراجشرراا تررا برره انت ررا  هررا ی دسرر  ب،ننررد کرره

.برا شاا نتیجه مالوبی داشته باشند

 ی مراجشاا می اموزند که د گردود را اربانیاا ش س  های ابلی  ا انت را  هرا

.که در گیشته انجام دادا اند ترای ن نند
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 شرامل نیراز هرای مربروط بره های اساسی شاا به مراجشاا کمک می شود نیاز

 شق و احساس تشلق، ادرت و ارزشرمندی، ازادی و ت رر ک را بشناسرند وبوا ، 

.ل،وم ارضای مو ر انها را درک کنند

 به مراجشاا کمرک مری شرود ترا بررای ارضرای نیازهرای اساسری شراا تصراو ری

.وااشگرا انه و شدنی در ذهن دود بسازند

ه اموزن مراجشاا در ارز ابی می،اا مو ر بودا رفتار کلی دود در دصو  ا ن که چ

.می دواهند و برای بدس  اوردا اا چه کار می کنند

 هم اری با مراجشاا در اجرا و تیشبرد رفتارها ی مش ش که بره انهرا کمرک مری

.کند نیاز های دود را در زماا حا  و ا ندا به طور مو ر براوردا کنند

 اموزن رون های رها ی و اجتنا  از رفتارهرا ی کنترر  گرانره و من ری د گرراا و

ه کنترر  نسب  به د گراا ،  شنی نه سشی کنند رفتار کسی را کنتر  کنند و نه ب

.کسی تن در دهند
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توجه به مه  تر ن جنبه های  مومی و ز ر بنا ی انمه در تمام انرواع رو  ردهرای
. مشاورا وجود دارد،  شنی برارار کردا ارتباط دو  با مراجع

 در ا ن مرحلره مشراور بره طرور مشر ش دواسرته . بررسی دواسته های مراجع
های مراجع را مورد شناسا ی ارار می دهد تا به روشرنی بدانرد کره او چره مری 

.دواهد
دبررسی نمونه ها ی از رفتار های کنونی فرد بدوا ا اوت ، سرزنش  ا انتوا.
کمک به فرد در ارز ابی اادامات و رفتارهای کنونی دود.
چگونه می تواند به دودن کمک کند.
در ا ن مرحله مشاور و مراجع شروع می کنند به بررسی جا گ، ن های احتمالی

.برای تر کردا جای دالی آنمه مراجع می دواهد از زندگی ان دارج کند
در ا ن مراجع به آزمرودا . انت ا  جا گ، ن های برای دس   ابی به اهداف مراجع

.جا گ، ن ها تشو ق می شود
 در ا ررن مرجلرره مشرراور و مراجررع نتررا ج بدسرر  آمرردا از تشهرردات اولیرره را بررسرری

هردم تشهد کردم تا ت الی   را انجام دهر  امرا تش:) مراجع االب می گو نند. می نند
 دم و شروع می نند به شمرد ن هرستیاز دال لی که با ث( را به انجام نرساندم 

.موفوی  ها انها در انجام تشهدشاا شدا اس  
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 براراری ارتباط دوستانه با مراجع
  توجه و گون دادا فشا
 دم ا اوت 
ع واکنش های ایر مترابه  ا ناهماهنن با انتظار مشمو  مراج
 دود افشا ی
 گون دادا و توجه به استشارا ها
گون دادا و توجه به لحن و م امین
 دالصه سازی و متمرک، شدا
 مش ش و مورر کردا تیامدها
است ادا از س وت
 ر ا   اصو  ادال  حرفه ای
ایر بهانه ها را نری رند
از ترس و جو در بارا  یر های ناموجه اجتنا  نما یند
از تنبیه انتواد و م ال   ورزی اجتنا  کنند
به سادگی تسلی  نشوند
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