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 چکيده
هدف از این مقاله مرور اجمالی بر روش و کاربرد تحلیل مکالمه در مشاوره و روان درمانی 

ر بررسی فرایند و نتایج های کمی داست. ارزش خبری و اطالع دهندگی استفاده از روش

کاربرد روشهای مشاوره و روان درمانی مختلف به منظور ایجاد تغییر در مراجع با هر نوع 

محدود شدن محقق به ارائه میانگین و انحراف استاندارد از گروه، محقق  اختاللی محدود است.

ن بررسی اثربخشی فنون کند. تقلیل دادرا از دستیابی به رویدادهای ناب در فرایند تغییر دور می

های درک زیرساخت داری تفاوت بین گروه آزمایش و گروه گواه،مشاوره ای به بررسی معنی

استفاده از  ،نظور برون رفت از این چرخه معیوبکند. به مموثر در رابطه درمانی را تضعیف می

شاور و مراجع تایی بین مبه عنوان یک روش کیفی در جریان مطالعه ارتباط دو تحلیل مکالمه

شود. تحلیل مکالمه به عنوان یک زیر مجموعه از تحلیل گفتمان به مشاور و درمانگر توصیه می

های زبانی را تشخیص دهد و بر آن غلبه کند.روش تحلیل گفتمان شیوه کند تا تلهکمک می

بین دهد تا از این رهگذر روابط روان شناختی مشاهده را در مشاوره مورد انتقاد قرار می

ضمن  مروری های مکالمات آنها به دقت بررسی شود. در این مقالهمراجع و پیش فرض-مشاور

 .به نظام نمادگذاری و کاربردهای آن نیز توجه شده است ،معرفی تحلیل مکالمه

 

 .مشاوره،تحليل مکالمه،روش کيفی واژگان کليدی:
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 مقدمه

های متفاوت و البته با ویژگی صطالحسه ا 3و تحلیل مکالمه 2روایت تحلیل ،1تحلیل گفتمان

این دیدگاه قرار دارند که  هر سه نوع تحلیل بر پایه هستند. 4ثر از اندیشه فرانوگراییأمت مشترک

هستند.  گرایی اجتماعیهای ساختتابع استلزام کننده واقعیت است و از همین جهتزبان تعیین

بر کاغذ(حاصل از روابط  های پیاده شدههای )متنتفسیر دست نویس هر سه نوع تحلیل بر پایه

اما تا حدودی در مورد چگونگی تفسیری که از زبان  در موقعیتهای مختلف قرار دارند. هاانسان

چون مشاوره و روان درمانی بر  شوند.از هم متمایز می دارد، و سخن در روابط مختلف وجود

کنش »ر اختصاصی یک آن را به طو (1711) 5البوف وفانشل های زبانی قرار دارد وپایه کنش

های فوق ابزار اصلی پژوهش در این قلمرو کنند، بنابراین آموزش تحلیلتلقی می «6کالمی

قابل ذکر  ،گیری از آن در بستر مشاورهقبل از تشریح تحلیل مکالمه و بهره شود.محسوب می

 ،گرددنه تعیین میی بین فرهنگی در مورد اینکه واقعیت چیست و چگوهااست که به تفاوت

مشاور یا رواندرمانگر از زبان و کلمات به عنوان ابزار اصلی برای تغییر در مراجع  توجه بشود.

گیرد تا مراجع با به عنوان یک مهارت اصلی مورد استفاده قرار می 1برد، حتی وانگرشسود می

رویدادها ممکن است  واقعیت لیکن الزاماً شقوق بدیل تفسیر دنیا و رویدادهای آن آشنا شود،

های مختلف بلکه بین مکاتب از این منظر نه تنها بین فرهنگ باز هم به درستی درک نشود.

 نوگرا و فرا نوگرا تفاوت وجود دارد. قدیم،

 روایت و تحلیل مکالمه بر پایه استدالل قرار دارند. هر سه نوع تحلیل گفتمان، تحلیل

تر یا به عبارت های روزمره و رسمیمردم در موقعیتاستدالل یعنی بررسی چگونگی فهم تعامل 

                                                 
1. discourse analysis 

2. narrative  analysis 

3. Conversation analysis 

4. Postmodernism 

5. Labov and Fanshel 

6. speech act 

7. discourse 
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استدالل مبتنی بر  کار و تحصیل. بررسی فهم مردم از تعامل در چارچوب عملی خانواده، دیگر

: نخست اینکه گفتمان هم ساخته شده و هم سازنده است، یعنی هم ساخته شده سه اصل است

فقط از منظر ) چون جهان برمبنای کلمات ،ستها و هم سازنده اها، مفاهیم و مقولهاست از واژه

گرا است، چنانکه ما با صحبت کردن و گفتمان عمل دوم، .گیردشکل می (نوگراییدیدگاه فرا

سوم اینکه  کنیم و مانند آن.داوری می کنیم،سرزنش می با گفتن، دهیم.عمل انجام می ،نوشتن

آیند، قابل فهم قبل و بعد از آن می وسیله آنچهه که واژگان ب طوری ،گفتمان موقعیتی است

 (.2003 ،1)وینگز و پوتر شوندمی

هدف  اند.تحلیل روایت یا داستان بر محور معنایی قرار دارد که افراد برای رویدادها ساخته

های بیان شده توسط افراد در مورد رویدادهای زندگی تحلیل قصه اصلی در تحلیل روایت،

از طرف دیگر درک و فهم و تفسیری که  گیرد.انجام می آنهاست و توسط مصاحبه شونده

 دهد، مورد نظر است.شخص در کنار روی دادهای گذشته از رویدادهای فعلی نیز بدست می

 های تغییر با یا بدون همراهی مشاور است.گیری جریانپی ،محوریت اصلی در تحلیل روایت

تفسیر  لیل داستان بویژه از نظر موضوعی،مراد اصلی در تحلیل روایت یا تح البته باید افزود

لذا از خاستگاه بین فردی کمتری  مراجع از رویدادهایی است که برای او اتفاق افتاده است،

ویژه در زمینه مشاوره و روان ه در تحلیل مکالمه ب(. 2014 ،2)پاسچن و لسون برخوردار است

های کالمی و غیرکالمی شود و پویاییکید میأدرمانی به تحلیل رابطه زبانی و کالمی دو نفره ت

 ها و قطع کالم و محتوای سوال و جواب مورد توجه است.همپوشی کیدها،أت ،هامثل مکث

تحلیل گفتمان بر محوریت بررسی تفکر و اندیشه غالب در اجتماع و هژمونی قدرت که 

ات و زبان ، ادبیو محور کار در عرصه علوم اجتماعیدر یک متن منعکس شده، قرار دارد 

شود ها و تحلیل آنها محسوب میاست. تحلیل گفتمان روشی برای دریافت معنای نهفته در داده

و از این نظر با هرمنوتیک به یک معنی است. گفتمان شیوه خاصی از صحبت کردن و فهم دنیا 

                                                 
1. Wiggins and Potter 

2. Paschen and Lson 
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ما از نقش فعالی در تولید و تغییر فهم  کند واست که هویت و روابط اجتماعی ما را منعکس می

 (.2002 ،1دنیا دارد )جورجنسن و فیلیپس

روانپزشکی  ،های یاورانه مثل مشاورهبا این توصیف در جریان تحلیل متن در قلمرو حرفه

گویند و در قلمرو علوم اجتماعی مثل جامعه و روان شناسی بالینی از تحلیل مکالمه سخن می

و هرگاه در جریان ارائه خدمات شود استفاده می سی و علوم سیاسی از تحلیل گفتمانشنا

 روش تحلیل روایت از ،بررسی بشودچگونگی درک وفهم مراجع از یک رویداد  ،ایمشاوره

هرچند که اصطالح تحلیل گفتمان،  .(2010، 2سوی و والت )روزاکس، استفاده شده است

رد اما گیمیبر را در روایت است و این دو اصطالح اخیر از تحلیل مکالمه و تحلیل ترکلی

تحلیل مکالمه یک روش شناسی  شود.ن به جای آنها نیز استفاده میگاهی توسط برخی محققا

دونوع تعامل  های تبادل کالمی یا تعامل کالمی است.برای تحلیل دامنه وسیعی از سیستم

رسمی مثل صحبت رویاروی یا تلفنی و دوستانه و یا غیر 3یکی معمولی وجود دارد، کالمی

 کالس،ی مثل مجادله، صحبت در در یک مکالمه رسم است. 4که رسمی دیگری کالمی

بیمار و تعامالت در دادرسی  -مراجع یا پزشک -تعامل مشاور ومصاحبه علمی  کنفرانس،

هدف اصلی تبعیت از یک سلسله اصول منطقی برای مجاب کردن طرف مقابل و قانع  ،قضایی

غیررسمی است و از این نظر با کالم بندی شده سازی او بر پایه عملیات کالمی متوالی و نوبت

و  چگونه و چه وقت ،متفاوت است. درحالیکه در کالم غیررسمی اینکه چه کسی با چه کسی

کند، معلوم نیست و این روند صحبت کردن، آزادانه روی در مورد چه چیزی صحبت می

 تحلیل مکالمه است این تعامل رسمی و جریان هدفمند کالمی است که موضوع ،لیکن دهد.می

توضیح تجربی در مورد تحلیل مکالمه،  از این منظر (.5،1711جفرسون و ساکس )شگلوف،

                                                 
1 .Jorgensen  and Phillips 

2. Rousseaux,Seve and Vallet 

3. ordinary 

4. institutional 

5. Schegloff, Jefferson & Sacks 
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کالمی است و -بندی شده زبانیو نوبتشاهده متوالی، ترمیمی یا تصحیحی اعمال قابل م

، متمرکز است. مثل آنچه که در مشاوره جاری است بنابراین فقط بر روی فرایند کالمی رسمی

های اجتماعی از منظر یک یعنی کنش دارد، 1«معطوف به مورد»گیری جهت یل مکالمه،تحل

تحلیل مکالمه به چگونگی (. در 1711 ،2)هریتژ شود و نه از موضع محققعضو دیده می

کننده زیر ساخت کالم در تعیینیعنی به اعمال رفتاری  شود،گیری ذهنی اعضاء توجه میجهت

ازمان دهی متوالی انواع اعمال کالمی در مکالمه متمرکز است. تحلیل زمان واقعی فعلی و بر س

در  روانی فعلی شخص تها و حاالواژهو زیربنایی های سازنده برای اندیشه جستجومکالمه، 

 است. تعامل حال

در  3بنای نظری تحلیل مکالمه در رویکرد پدیدارشناختی ادموند هوسرل و آلفرد شوتززیر

در جامعه شناسی  5شناسی قوم گرایانهدر رویکرد روش 4ه بوسیله گارفینکلفلسفه قرار دارد ک

در  1760در دهه  6تحلیل مکالمه بوسیله هاروی ساکس از نظر تاریخچه، تبلور یافته است.

دانشگاه کالیفرنیا مطرح شد و توسعه یافت. توجه به ظرایف و دقایق زبان و گفتگو در همان 

بر جزئیات عروضی زبان و  (1761) 1برای مثال پیتینگرو دیگران های اولیه وجود داشت.تحلیل

حال تمرکز بر هر دو جنبه صوتی و  ره کید داشتند.بهأبر ظرایف حرکتی ت (1713) 1شفلن

مل محققین بوده أدیداری زبان ارتباطی در کوران مطالعات مربوط به تحلیل مکالمه محور ت

ات، در نیمه راه این مطالع ارزش راهبردی داشت. ها،است و گرایش به نمایش نمادین این کنش

درخواست  های کالمی مثل بیان،کنش ،با همین روش تحلیل مکالمه (1711) 7البوف و فانشل

                                                 
1. emic 

2. Heritage 

3. Edmund Husserl,Alfred Schutz 

4. Garfinkel 

5. ethnomethodology 

6. Sacks,harvey 

7. Pittinger et al 

8. Scheflen 

9. Labov& Fanshel 
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تحلیلی بر اشکال پاسخ » (1772) 1در ادامه استیلز و چالش را در روان درمانی مطالعه کردند.

هایی چون گرا بدست داد که شامل مقولهبا استفاده از یک نظام نشانه گذاری عمل 2«کالمی

الزم به صورت  اطالعات تحلیل مکالمه،روش با استفاده از  انعکاس و تفسیر بود. پرسشگری،

ضبط شده  افراد به صورت هایاین اطالعات شامل تعامل آید.دست میه بتدریجی وآهسته 

سط جفرسون و اتکینسون و شوند و توپیاده می افزارنرمصوتی و یا ویدئویی است که بوسیله 

برداری ویدئویی، اطالعات البته طبیعی است که تصویر اند.توسعه داده شده (1714) 3هریتژ

 دهد.مراجع بدست می -موثرتری از جریان ژستها و حرکات مشاور

 1710جفرسون در دهه  فاده شده در تحلیل مکالمه بوسیلههای اولیه استنمادها و نشانه

تردید و مانند آن به مثابه واحدهای اصلی  آه کشیدن، مکث، نوسان صدا، گسترش یافت و بر

پرداخت. چنین بود که  ،مشاور و مراجع هیجان دو سوی گفتگو، درک و فهم مبانی اندیشه و

سازی و توصیف لحظه به لحظه تبادل بین مشاور و مراجع اساس تحلیل مکالمه شد و مفهوم

مراجع به قلمروی -ای بین مشاوراز عرصه ارتباط مشاورهگیری ازتحلیل مکالمه گستره بهره

های امروزه، به نماداخذ شرح حال و مصاحبه تشخیصی نیز رسید.  ،ه وضعیت روانیمعاین

نماد پردازی در تحلیل مکالمه  مبداءجفرسون به عنوان  وسیلهه فاده شده در تحلیل مکالمه باست

ارائه  1اد گذاری با تفصیل بیشتر در جدول شماره لذا به همین دلیل این نظام نم ،شودتوجه می

(سایر نمادها 1714تکینسون و هریتژ )(. البته در اثر ا20014آنتاکی و وویال پراکیال،)شده است 

 تر توضیح داده شده است.به صورت فراخ
 

 

 

 

                                                 
1. Stiles 

2. verbal response modes 

3. Jefferson, Atkinson and Heritage 

4. Perakyla,Antaki,Vehvila  
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 گذاری جيل جفرسون برای تحليل مکالمه در مشاورهنظام نماد. 1جدول 

 کد یا نشانه تفسیر

 (                        0)                                        طوالنی"کث یا توقف نسبتام

 /.(                       3(،) 2/3)                              زمان مکث به ثانیه

 کلمه] مهکل                                صحبت متداخل بین مشاور و مراجع)تو حرف هم پریدن(

 کلمه]                                     

 .اه اه   آه آه نفس کشیدن به درون و به بیرون به نوبت

)آه(نشان می دهد که در بیان کلمه فرد نفس کشیده یا گریه 

 کرده)اوه اوه(یا خندیده)هه هه(

 کل)اه (مه                           

 -کل                               کلمه یکباره قطع شده است

 کل:مه                              گوینده صدای قبلی را کشیده است

 )کلمه(                               حدس می زنیم که این کلمه گفته شده باشد

 )      (                               کلمه ای که خیلی نامفهوم بیان شده است

بل تشخیص بین نوبت حرف زدن دو گوینده  مکث قا

 نیست.

 بین نوبت حرف زدن دو گوینده تداخل کامل وجود دارد.

 = کلمهب                    الف:کلمه=                           

 کلمه   کلمه                                 صدایی که زیر آن خط کشیده شده بلندتر بیان شده است.

 ͦکلمه ͦ   ت بین نشانه درجه ،آرام بیان شده استکلما

                      >کلمه کلمه< کلمات آهسته بیان شده است

 <کلمه   کلمه>                             کلمات سریع بیان شده است

 کلمه                               کلمه با صدای بلند گفته شد

 کلمه                               ته شدکلمه با صدای پایین گف

              ≠کلمه   ≠                              کلمه با صدای گرفته یا قورباغه مانند گفته شده است

 £کلمه   £                                کلمه با صدای خنده گفته شده است

و پایین می شد ویرگول یعنی  در جایی که باید صدا باال  

نشده است و ؟یعنی باال رفتن لحن کالم)نقطه برای 

 جداسازی این دو مفهوم است(

 ، . ؟                                                

 ←                                     عالمت تحلیل گر در مورد یک خط مهم

 ))  موس موس((                              ستکلمه ای که نوشتن آن از نظر آواشناسی دشوار ا
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 ،ه روی اعمال خاص مثل پرسش و پاسخهای مبتنی بر تحلیل مکالمه بویژمطالعه

مشاور از طریق  متمرکز است. های بیمار به آنهامشاور و پاسخ صورتبندی و عبارات تفسیری

ها و ساختهای چه نوع واژهکنند؟، ها عمل میکند چگونه این کنشتعیین می تحلیل مکالمه

کنندگان در مکالمه در بیان هر عبارت های شرکتفرضپیش نحوی در آنها وجود دارد؟،

کنند یا مشاور و مراجع به نوبت صحبت می و چگونه در دو سوی جریان گفتگو، ؟چیست

وز بر خط بودن کارآم ناظر،متخصص  ،از رهگذر تحلیل مکالمه زنند؟.بندی را برهم مینوبت

ره وجودی را در بهبود درستی یا نادرستی کاربست روش مشاوگیرد و مثالً را زیر نظر می

البته تحلیل  دهد.افسردگی ایدئولوژیک به وی بازخورد می درماندر  و یا اضطراب مرگ

متوالی  .شدتوجه نمی موارد آنتر به کند که پیشهای دیگری نیز توجه میمکالمه به جنبه

در تحلیل مکالمه به  هسته بنیادی تحلیل مکالمه است.، واکنش اجتماعیو کنش  1بودن

آیند و با آنها از درون تر از آن میهایی که طی آن اظهارات منفرد با اظهاراتی که پیششیوه

کنندگان شود که چگونه تعاملشود و به این موضوع توجه میپرداخته می مرتبط هستند،

 کنند که با اظهارات قبلی و بعدی از درون مرتبط باشند.یاظهارات خود را چنان طراحی م

ها، ها یا ارزیابیپاسخ -هاها و درخواستپاسخ -هااظهارات متوالی زمانمند چون پرسش

چنین اظهارات متوالی از  هایگیری زیرساختپی های محوری در تحلیل مکالمه هستند.موضوع

از مفاهیم مهم دیگر  2های مجاورجفت"هوم مف مسائل مورد عالقه در تحلیل مکالمه است.

ای که در کاربرد این مفهوم یکی از طرفین مکالمه از رهگذر طرح سوال یا موضوع ویژه است.

جریان گفتگو را هدایت  کند،ها را در طرف دیگر گفتگو فراخوانی میطبقه خاصی از پاسخ

سش باز پاسخ را برای کسب برای مثال در مصاحبه تشخیصی مشاور یا درمانگر پر کند.می

و مراجع دارای هذیان  پاسخ مراجع( -)پرسش مشاور کنداطالعات بیشتر از مراجع مطرح می

گر از مسیر اصلی خود در مورد مشکالت جسمی خود ناشیانه کنترل برای دور کردن مصاحبه

                                                 
1. sequentiality  

2. adjacency pairs  
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با این  لیکن مشاور ورزیده او در این خیال خویش سرمست از موفقیت است، کند،مبالغه می

 پرسش که آیا می توانید در مورد افکارتان که دیشب روی داد کمی بیشتر توضیح دهید؟

 گرداند.او را به مسیر اصلی مصاحبه برمی (کننده و جهت دهی مشاور)پرسش روشن
 

 ها و چگونگی کاربرد تحليل مکالمهگام

های مکالمه در حوزهکه طی آن از رویکرد تحلیل  ایچهار مرحله( 2004) 1از نظر کاتوین

 شود به قرار ذیل است:مشاوره و پزشکی استفاده می

فعالیت یا رفتار خاص مثل  .)تعیین هدف( شناسایی آنچه که تمایل به مطالعه آن داریم -1

دهی مشاور در های همدالنه مشاور به مراجع یا چگونگی استفاده از مهارت جهتبررسی پاسخ

ای که بیمار با توسل بدان عالئم را پزشکی کشف شیوه جریان مشاوره و یا در چارچوب

عیین ت کند، شرایطی هستند که در گام نخست تحلیل مکالمه باید روشن گردد.سازی میعینی

ای از موضوعاتی ادعای کاربرد یک روش خاص مشاوره درستی استفاده از یک فن یا بررسی

 هااستفاده کرد.مه برای آزمودن آنتوان از تحلیل مکالهستند که می

باید در قالب فیلم یا نوار  ،گیرندموادی که مورد تحلیل قرارمی ها.گردآوری داده -2

به  مشاور را مهه هر چه تعداد مواد ضبط شده بیشتر باشد آن صوتی به طور روشن ضبط گردند.

قاومت برای مثال به منظور دستیابی به فن چگونگی غلبه بر م کند.هدف اصلی خود نزدیکتر می

های ضبط معلوم نیست چند مورد از مشاوره ،ع نوجوان توسط یک مشاور چیره دستیک مراج

 های صبط شده است.اما آنچه که بدیهی است بیشتر بودن تعداد مشاوره کند،شده کفایت می

مشاوره  335پزشک بیمار  (در مطالعه روابط2004به نقل ازکاتوین  1777) 2هریتژ و استریورز

البته در قلمرو مشاوره و روان درمانی گاهی برای  پزشک را تحلیل کردند. 17از ضبط شده 

                                                 
1. Chatwin 

2. Heritage and Stivers 
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تحلیل یک جلسه  ایی یک مشاوره از نگاه روش، تنهاها مثل راستی آزمپاسخ به برخی پرسش

 مشاوره هم کفایت خواهد کرد.

دشوارترین بخش تحلیل مکالمه و بواقع  .1های ضبط شده به دست نوشتهتبدیل داده -3

حتی  ظرافت و مهارت است. همین گام است که نیازمند دقت، قلب آن همین بخش است.

قه، احتیاج به یک های ضبط شده به طول یک دقیگران چیره دست برای عینی سازی دادهتحلیل

 نیز روی داده باشد، گفتگوها )تو حرف هم پریدن(ویژه اگر آمیختگی ه ب ،ساعت وقت دارند

تر صد البته فناوری اطالعات کار را آسان بیشتری را هم نیاز دارد. رفع اختالط، مدت زمان

صدا را  sound frogeیا  N-trackهای ضبط و ویرایش دیجیتالی چون برخی بسته کرده است.

البته امروزه  آورند.در صفحه نمایش عینی سازی کرده و پردازش کلمات را تحت کنترل درمی

بندی و مقایسه اطالعات نیز این روی مقوله از اند.تر نمودهسهلافزارها کار را بس این نوع نرم

 شده است.تر آسان

اکنون اطالعات دست نوشته مختلفی وجود دارد که متناسب با اهداف و  تحلیل کردن.-4

گر خواهد توانست برای روشن سازی وجوه اشتراک و بندی شوند و تحلیلعالیق باید دسته

 ویژه در کاربردهای مختلف روش تحلیل مکالمه،ه ب اقدام کند. الگوهای متوالی زیرساختی

اند ای ازدست نوشته را که هدف قرار دادهتوانند تکهمشاوره میهای قلمرو ارزیابن و امحقق

بارش مغزی  ،«نشست اطالعاتی» ر مشاور است را اختیار کرده و طیبخشی که محتوی تفسی مثالً

ای فعالیت پایه برای چیره روشی که در نظارت مشاوره ،و تضارب رای را به اجرا درآورند

های آید یا توافق بر سر وجود پاسخدست میه از این رهگذر آنچه ب شود.محسوب میدستی 

های نادرستی است که بدستان تفسیری در متن است یا توافق بر سر وجود پاسخ درست مثالً

 مشاور در جریان کاروزی باید تصحیح شوند.

                                                 
1. transcribe 
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 شود.های طرف دیگر بررسی میدر رابطه با کنش کنندهوره هر کنش یک شرکتدر مشا

شود، ممکن است از سوی نامیده می 1های جفتیبرخی اظهارات درمانگر که نخستین بخش مثال

تحلیل متوالی روان درمانی و مشاوره شامل فراسوی این ساختار پایه  یید یا رد شود.أمراجع ت

این زمانی از موقعیت  این مکانی،ع اظهاری در تعامل، یک تعریف هر نو گفتگوی عادی است.

 2سوجه ارتباط را شگلوف و ساک این گفتگوی بعدی را جهت خواهد داد.که طلبد را می

لذا صورتبندی جمالت بیمار بر پایه اظهارات درمانگر  اند.نامیده «3های متوالیاستلزام» (1713)

دهد کنش درمانگر از درون با آنچه بیمار بیان مانگر، نشان میهای بیمار توسط دریا ادامه گفته

بنابراین روابط پیشین و پسین در بررسی روابط فعلی بسیار مهم  پیوند خورده است. ،کندمی

شناسایی کرده  ،نام دارد «4گسترش»های مجاور را که شگلوف نوع خاصی از جفت است.

 تمهیداتی برای مطرح ،امشب کار خاصی دارید؟آیا  «مثل» مثال فرد با یک پیش گسترش است.

 های درمانگر را با نامکند. شگلوف زنجیره پرسشکردن یک دعوت یا یک پیشنهاد فراهم می

 کند.نامگذاری می «5هاتوالی توالی»

 ،6یک تفکر بدیل به مراجع از به چالش کشیدن ممکن است برای ارئۀ درمانگر یا مشاور

البته درمانگران ممکن  .کنداستفاده  7های باز تفسیری، و عبارت1گسترش دادن ،1هاتصحیح

است ازبسیاری از فنون دیگر هم برای اینکه به مراجع اندیشه دیگری را نشان دهند، استفاده 

کشیدن  دو فن چالش به طور تفکیک شده قابل شناسایی هستند. این چهار مورد اخیراما  کنند.

ش، بازسازی یا اصالح چیزی است که مراجع گفته است. چال ای هستند.و تصحیح، مجادله

                                                 
1. first-pair parts 

2. Schegloff and Sacks 

3. sequential implications 

4. expansions 

5. sequences of sequences 

6. challenges 

7. extensions 

 

9. reinterpretative statements 
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تر را در ادعای مطرح کردن یک عبارت درست ،بنددمشاور در هر دو این فنونی که بکار می

ها ممکن است در برخی انواع روان درمانی، خشن جلوه کنند و درمانگر مراجع چالش سر دارد.

 1جلسه گروه درمانی روی داده لی و اوبرندر ذیل که در یک  را مجبور به کوتاه آمدن کند.

به توصیف مراجعی که  ،پایه مستندات دهند که چطور یک گروه درمانگر برنشان می (2001)

 دهد.حمله جنسی داشته است، پاسخ می

 ها تغییر یافته است.. برخی از شماره21( صفحه 2001( منبع از لی و اوبرن)1بند

 (-)شدی کردمبلی من کار خوبی  کنندهحمله. 1

 گم اینه که قبول کردیم ماآنچه من می. 2

 ما دخترانی را که در کلوپ دیدیم پیدا نکردیم و. 3

 ی برای خوردن کباب به پارک رفتم در تاریک . و تنها4

 به تنهایی رفتم که در شب بخوابم. .5

6 .(1) 

 .(1) لذا در آن لحظه نیازجنسی در ذهنم نبود. حمله کننده: 1

 حظهدر آن ل .1

 سکس در ذهن تو نبود پس چرا  )مبهم(درمانگر:  .7

 به زور گرفتی. آن دختر را 10

11. (2.3) 

 دونم)هری(نمیکننده: حمله. 12
 

 و درمانگر «یاز جنسی در سرش نبوداو در آن لحظه ن»گوید که کننده میحمله 1در خط 

جنسی تو ذهنت نبود چرا دختر را به پس اگه نیاز » کشد:به صراحت این مورد را به چالش می

                                                 
1. Lea &Auburn 
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درمان که در اینجا انجام  است غیر دوستانه باشد اما با نوعاین پاسخ مشاور ممکن « زور گرفتی؟

 است.مراجع ضروری  «های شناختیتحریف»تصحیح  و برایهمسو است  می گیرد،

ز یک جلسه ا که 2در بند تواند با همدلی بیشتری انجام گیرد.از سوی دیگر، تصحیح می

مراجع معلمی است که در مورد نگرانی خود از  ،رادی با گرایش انسان گرایانه استدرمانی انف

 گوید که ممکن است از او برتر باشند.آموزانی میدانش

 مراجع معلمی است که عزت نفس شغلی پایینی دارد. (2بند

 .ᵒ(5)>تسو<ᵒ  ( 0)>-که خیلی=هستند<شاگردان. مراجع: 1

 >خوب او بود همه<( 1.1)-)می خواهند( آنها؟ دونم: من نمی. 2

 ب:؟.( خو6.( او هست )4ست،)در. 3

4 .(7). 

 ( ما می تونیم هرکاری که دوست داریم با او انجام بدیم.2.4) -ام . مراجع5

  اما مانگر:. در6

 مثل آن هستند ]آنها انجام ندادند آنچه آنها  .1

 ته ]مراجع: . 1

 تو بدون که آن درست نیست. >گم من می <بنابراین . درمانگر: 7

تونیم )ما می گویداو فکر کنند را می که شاگردان او ممکن است در مورد مراجع آنچه را

( تا نشان )اما گیردکار میه درمانگر تفکیک را ب هرکاری که دوست داریم با اوانجام بدیم(.

و درمانگر نیستند  ،کندو فکر میآنچه که ا (ردان )که در جلسه قبلی گزارش شدهدهد که شاگ

ممکن است ما  .«تو بدون که اون درست نیست»مراجع را تصحیح کند:  گیرد تا نظرمجوز می

مثبت تلقی شود،  ،توانداما مداخله درمانگر می ای است،معتقد باشیم که این نوع پاسخ مجادله

ان تندتری دارد. بهر حال بی ر و بهتری است از موقعی که مشاورتچرا که این توصیف مالیم

به همین  دهد واز موقعیت بدست میبرداشت مراجع درمانگر یک رویه مستقیم را برای تفهیم 

 است. چالش مستقیمدلیل پاسخ او 



 
 

77         
 19پاییز ، 91، شماره پنجمسال  فصلنامه

 فرهنگ مشاوره و روان درمانی

و  تری استهای مراجع از انواع فنون همکارانهدر مورد گفته تفسیری های بازعبارت

موردی است که در آن از این  3 بند هستند. تر از فنون به چالش کشیدن و تصحیح کردنمعمول

 فن استفاده شده است.

 .54منبع از برسیلی و همکاران فصل سوم، صفحه  (3 بند

 پدر من هانگرانی. مراجع: و: بنابراین اوم: به جای 1

 او ))شوهر مراجع(( مرا( او او 1.2. )2

 کند.( و محدودتر می4محدودتر ) .3

 .( به نظر من یک5رت)که در مورد پد. درمانگر: 4

 ای نیست.ساده (0) جراحی. 5

 . مراجع: نه 6
 

چیزی را که به طور کامل بوسیله  از معتقد است که درمانگر یک فهم در این مثال برسیلی

درش را کند تا ارتباط مراجع با نگرانی پکند. درمانگر تالش میپیشنهاد می ،مراجع بیان نشده

درمانگر اشاره  وجه کنید کهت .ما بازگو نشده باشد، نشان دهدکه ممکن است نگرانی اساسی، ا

 (.«به نظر من» 4)خط  کند که این نظر اوستمی

در تحلیل مکالمه به عنوان گسترش دادن "رد که فن یا مهارت ( مشاهده ک2003) 1وویلینن

ای است که طی آن گوینده برای است. شیوه 2«ذهنیت مشترک» یک روش برای نشان دادن

 ،گویدآنها دارند آنچه را که او دارد می ،زنندآنها دارند حرف می»خاطب که بات به ماث

تواند بوسیله مشاور برای پیشبرد توصیف بیشتر و فن می این. رودکار میه ب« فهمدشنود و میمی

ینجا مثالی از وویلینن از کاربرد گوید، بکار برود. اشاید رقابت با آنچه مراجع دارد می

 گسترش دادن کلمات مراجع وجود دارد.کاوانه روان

                                                 
1  . Vehvilainen 

2  . intersubjectivity 
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 (.2003( منبع از وویلینن)4بند 

  >تونه یکی فکر کنه کهمی <آید( بنابراین )آن می . مراجع: هه هه هن ف ف ف1

 اون مانند این که ما داریم یک کنیم دربارهفکر می . ما2

 ما این طرف زنانه را داریم و ما داریم این را .3

 امطرف مردانه >این  قدری <مردانه را اما . این طرف 4

 .ᵒ (1)این نوع  ᵒ.( 1.( خیلی زیاد است )5حاال این و ) .5

 <فعال شده>. هه هه هه 6

1 .(3.2) 

 وقدری زیادی خشن است. هه هه هه مشاور: .1

7 .(0) 

 : له. مراجع: به10
 

 دهد،انجام میرد او دا دهد که آنچهبرد و عالمت میکار میه گر پیوستگی را بتحلیل

گر یک تفسیر گوید. اما در انجام این کار تحلیلمراجع میچیزی است که  گسترش دادن آن

قدری زیادی خشن »کند: که طرف زنانه مراجع مملو از درمان را به درون توضیح وارد می

 کند.. این یک فهم درمانی بیشتری از آنچه مراجع گفته عرضه می«است

رسد یک موافقت مراجع به نظر می شود.مقاومت توسط مراجع ارائه می در اینجا مثالی از

مراجع  1تا 1در خطوط  نصف و نیمه با خالصه سازی درمانگر یا با تجربه بیان شده او دارد.

 دهد.و زندگی در زمان حال را نشان می 1خوشیاختن تعارض بین عقب اند یک

 .(4) کنمفکر می دونم،می.مراجع: 1

 تین( وجود دارد >س و <رض در من)یک تعا. 2

 (0، آن هست).( او بله5یکی است )( 0). 3

                                                 
1  . delaying gratification 
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 ( من معتقدم، >نی دومی <)پختگی وَ  آن هست. 4

 (0) -یری پخته هست توارضاء تاخ .5

 ᵒ >بلی < ᵒ. درمانگر: 6

 >س ت وی طرف معنوی <س -دیگر–کسی. مراجع:1

 ندگی کنم.ز حال درخواهم ت من می ( ب0ُگوید )به من می. 1

 ((. ))زمزمه با صدای بلند7

10 .(3). 

 [یک نر]. مراجع: 11

 م: [(0م ) ] . درمانگر:12

 -.  مراجع: اِرم:13

14 .(1). 

 خواهید( هه بنابراین شما می0)–بینمیمن م. درمانگر: هه او15

 به یک شیوه معین زندگی کنید. 16

11 .(7). 

 .درمانگر: درست؟11

17( .2 ) 

 ر: : م . مراجع: ا20ِ

21 .(1.6) 

 . مراجع: بلی22

رف و لذت زودگذر از طرف دیگر که تفاوت و تمایز بین لذت دائمی و پایدار از یک ط

 15 خطدرمانگر در  اشاره کرده برای بحث خوب است. 1تا  1مراجع به آن در خطوط 

مراجع را  های ذهنیدرمانگر تضاد موجود در آمایهنظر  (.بینماوه من میکند )سازی میعینی

 کند.و حل و فصل می نشان داده
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این الگوی  است. 1بندیدیگر از رویدادهای مهم در جلسات مشاوره الگوی نوبت یکی

الگوی متوالی بررسی  راجع به بازتفسیرهای مشاور طی یکهای مدهد تا پاسخگفتگو اجازه می

 راجع به  قرار ذیل است:م-این الگوی نامتقارن گفتگو در قالب نوبت بندی صحبت مشاور شود.

 های شخصی مراجع بپرسد.تواند سوالی را در مورد تجربهالف(مشاور می

های قبلی مشاور را تصحیح مگر اینکه بخواهد پرسش پرسدسوال نمی ب(مراجع معموال

 کند.

که  مراجع ارائه می دهدهای به غیر از پرسیدن سواالت، مشاور اظهاراتی بر پایه گفته ج(

 یا باز تفسیر نام دارد. یصورتبند

 دهد.به بیانات و اظهارات مشاور به صورت کوتاه یا بلند پاسخ می مراجع مرتبا د(

بندی بوسیله دو فن که شبه نوبت هایدر مباحث مشاوره و روان درمانی این ویژگی

کنش یعنی  چنین الگویی دو نوع شوند.گیری میپی ،ای و مجموعه هنجاری هستندمکالمه

ها است که از ها و پاسخای از پرسشوارسی زنجیره کند.را برونسازی می 3و مداقه 2سیوار

در  کند.طریق آن مشاور اطالعات را از مراجع در مورد وقایع و تجارب وی گردآوری می

های مراجع به آنهاست که از این رهگذر حالیکه مداقه یک سلسله بازتفسیرهای مشاور و پاسخ

و بررسی واکنش مراجع، به عینیت بخشی و بینش در د دیدگاه خود یشنهامشاور از طریق پ

تواند مقدم بر مداقه باشد و هم در جریان مداقه انجام وارسی هم می کند.مراجع کمک می

متوالی در ارتباط بین مشاور و مراجع به طور شماتیک نشان داده .این سازمان بندی گیرد

البته طبیعی است که این  .اظهارنظر مراجع: پاسخ مشاور:پاسخ  مراجع:پرسش  مشاور: شود:می

دار است. در نمونه ذیل مثالی چون این روند ادامه ،شماتیک به صورت دایره ترسیم شود الگوی

                                                 
1  . turn-taking pattern 

2  . inquiry 

3  . elaboration 
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در این نمونه حرف س نشانه سوال و  از الگوی گفتگوی متوالی مشاور و مراجع ارائه شده است.

 مشاور است:توسط حرف پ بیانگرپاسخ یا باز تفسیر 
 

 رود؟باال نبودن این حس به آن چطور پیش می :. مشاور1

2 ..(5)./ 

 رود؟چطور پیش می :مشاور 3

4( .5./) 

 ، خوب پیش میره.. مراجع: اِه5

6. / (1) 

 چگونه خوب پیش میره؟ -من. مشاور: 1

 (من دارم کم کم این احساس را 0اوم )–کنم که: من احساس می. مراجع1

 ایم(ها را عمدی حذف کردهگفته)چند تکه از 

 چهره آنها در این درس چی نشان میده؟.درمانگر: 16

 از من آنها ( 0: ). مراجع: آنها عالقمندند، چون11

 خوانند لذا این درس هایی میلذا آنها مثال ،پرسندمی . سواالتی را11

 شود.( باز می0همچنین خیلی ). 17

 مشاور: اوم. 20

 بین  ]نوع از تعامل را دوست دارم مراجع: من این. 21

 تو [(-)اِه بلی تو پس]: .مشاور22

 رویجراحی صورت می-واقعا به .23

24( .1)./ 

 [) آنها هستند( ف )ه (قط هو هو هو ) ه ( ههن  ]: خوب . مراجع25

  -اول بودنه؟  :درمانگر .26
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 [فقط: هه هه هه آنها هستند(  مراجع:. 21

 تو یک مقدمه دادی [او اول تو دادی ]مشاور: .21

 پذیرش کردی  [تو احساس]خندیدند و  [ها]مشاور: آن  .27

 [:: هومهوم] [بلی] . مراجع:30

 هایشان عالقمند بودپس تو ادامه دادی، چهره :مشاور .31

 [تو احساس کردی] تو مثل یک معلم .32

 [: اوم اوم :. مراجع33

34 ./(1 ) 

 =شود(ام می) پس درس تم >صحیح و  <. مشاور: 35

 =م اوماو. مراجع: 36

 : = وقتی اون تموم شد احساسی داشتی؟ رهمشاو .31

 ؟وقتی به خانه رفتی، تو چه کردی. 31

 ضایتب احساس ر [بهتره بگم  ] مراجع:.37

 ؟-. مشاور: آیا تو به خانه رفتی یا به40

 من بعد از آن یک جراحی داشتمع: نه نه من رفتم به مراج .41

 تو چه احساسی–و آیا تو به خاطر داری چه  .اوم ر:درمانگ .42

 ( این خانه سخنرانی و0)–داشتی بعد از خروج از .43

 رفتی؟داشتی برای جراحی می .44

 

خود را در مورد (، درمانگر بازتفسیر 17تا 1پس از یک سلسله پرسش و پاسخ )خطوط 

های قبلی مراجع اببر پایه جودهد که به طور آشکار ( ارائه می32تا 22 )خطوط تجربه مراجع

در این  توسط مشاور تکرار شده است(. 31، در خط 11عالقه مراجع در خط  )مثالً قرار دارد

 (21و25گرچه او به شیوه مالیم و با خنده )در خطوط  کند،مورد مراجع با درمانگر مخالفت می
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 دهدعاتی از او ادامه میاخذ اطال به موافقت با پاسخ او ضمن درمانگرکند و این کار را می

(، درمانگر به وارسی از راه سری دیگری از 23-22مداقه ) پس از این بخش(.33و 30)خطوط 

 (.44-31)خطوط پردازدها میپرسش

 

 گيریبحث و نتيجه

تحلیل مکالمه و تحلیل روایت سه روش کیفی هستند که برای انجام مطالعات  تحلیل گفتمان،

تر شده روند و در حال حاضر کاربرد آنها متداولرفتاری به کار میاجتماعی و  زبانشناختی،

ای که به است، اما در قلمرو مشاوره و روان درمانی کشورمان هنوز اینچنین نیست و حتی مقاله

اکنون در ای نشان دهد، منتشر نشده است. ها را در این حوزه حرفهفراخی کاربرد این روش

روش کمی ک توافق نانوشته برای چاپ کردن مقاالت دارای ای کشور یجامعه علمی وحرفه

تحلیل  مراجع شده است.-مناسبی برای روش تحلیل گفتگوی مشاوروجود دارد که جایگزین نا

دهد و بدست می گیرد،مکالمه چارچوبی برای بررسی اینکه چطور واقعیت اجتماعی شکل می

تلف که بازگو کننده تاریخچه زندگی های مخچگونه چندین معنی از گفتمان ،کندتعیین می

 مثالً ثر است.ؤاین روش در حوزه تعامالت درمانی بین فرهنگی م آید.بوجود می فردی هستند،

مورد عالقه مراجع مثل مقدار مذهبی بودن  اور از پرسش در مورد موضوعات مهموقتی که مش

آموزش  شود.ر میتجلسه مشاوره سطحی کند،وی یا عالقمندی تفریحی وی خودداری می

های زبانی را تشخیص دهد و بر آن غلبه کند تا تلهتحلیل مکالمه به مشاور و درمانگر کمک می

طی شیوه  دهد.روش تحلیل مکالمه شیوه روان شناختی مشاهده را در مشاوره تغییر می کند.

ورات ، مشاوره بر پایه ذهنیت مشاور و سوق دادن مراجع به سمت تصروان شناختی مشاهده

و از این رهگذر، مشاوره به عرصه اثبات برتری مشاور بر مراجع  گیردانجام میاثبات شده وی 

ه برای مشاهده (. اما در روش تحلیل مکالمه را2001 ،1)کوک یابدهمه کار توانی او تقلیل می و

ز روش از این نظر استفاده ا شود.، در یک فضای مشارکتی و متوازن باز مینتیجه در حال وقوع

                                                 
1. kok 
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است و بکارگیری اصول فرانوگرایی در قلمرو مشاوره  1تحلیل مکالمه یک روش راه حل محور

و روان درمانی است. تمرکز بر دو جنبه صوتی و قابل مشاهده زبان ارتباطی و نمایش نمادین 

های کالمی مثل کنش ،در تحلیل مکالمه ها در تحلیل مکالمه ارزش راهبردی دارد.این کنش

تردید و مانند آن  آه کشیدن، مکث، درخواست و چالش بسیار مهم است و بر نوسان صدا، بیان،

 مراجع-هیجان در جریان ارتباط مشاور به مثابه واحدهای اصلی درک و فهم مبانی اندیشه و

سازی در مطالعات وسیله جفرسون مورد بررسی قرار گرفته و سرآغاز عینیه پردازد که بمی

صورتبندی و  ،ن پرسشگری و انعکاسهایی چو. امروزه عالوه بر مقولهای شده استمشاوره

مه در قلمروی معاینه وضعیت ، از تحلیل مکالهای بیمار به آنهاعبارات تفسیری مشاور و پاسخ

(. مشاور از طریق 1772شود )استیلز اخذ شرح حال و مصاحبه تشخیصی نیز استفاده می ،روانی

ها و ساختهای کنند؟، چه نوع واژهها عمل میچگونه این کنشکند تعیین می تحلیل مکالمه

در مکالمه در بیان هر عبارت های شرکت کنندگان فرضپیش نحوی در آنها وجود دارد؟،

کنند یا مشاور و مراجع به نوبت صحبت می و چگونه در دو سوی جریان گفتگو، ؟چیست

نگرش یا انعکاس کالم و از  از فنون و نکهزنند؟.آیا ادعای مشاور از ایبندی را برهم مینوبت

از  بار دارد؟، اعترویا را به شیوه آدلری بکار بستهپسخوراد دادن استفاده کرده و یا تحلیل 

درستی  گیرد و مثالًبر خط بودن کارآموز را زیر نظر می ناظر، متخصص ،رهگذر تحلیل مکالمه

 و یا افسردگی ایدئولوژیک، مرگش مشاوره وجودی را در اضطراب یا نادرسی کاربست رو

کند که پیشتر به های دیگری نیز توجه میالبته تحلیل مکالمه به جنبه دهد.به وی بازخورد می

در تحلیل  متوالی بودن در کنش اجتماعی هسته بنیادی تحلیل مکالمه است. شد.آنها توجه نمی

آیند و با آنها از تر از آن میه پیشهایی که طی آن اظهارات منفرد با اظهاراتی کمکالمه به شیوه

شود که چگونه تعامل کنندگان شود و به این موضوع توجه میپرداخته می درون مرتبط هستند،

اظهارات  کنند تا با اظهارات قبلی و بعدی از درون مرتبط شوند.اظهارات خود را طراحی می

های ها موضوعها یا ارزیابیها و پاسخدرخواست ها،پاسخ ها،متوالی زمانمند مثل پرسش

                                                 
1. Solusion focused 
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های ضبط شده به ها، تبدیل دادهگردآوری داده محوری در تحلیل مکالمه است. تعیین هدف،

یا   N-trackهای ضبط و ویرایش دیجیتالی چوندست نوشته بویژه با استفاده از برخی بسته

sound froge حلیل مکالمه است ها چهار مرحله مهم اجرای تو در وهله آخر تحلیل این داده

البته استفاده از این شیوه نیز مثل هر روشی  شود.که فقط از راه مطالعه و تمرین آموخته می

افزارهای تجزیه استفاده از لوازم ضبط و پخش پیشرفته و بویژه نرم هایی دارد.محدودیت

ت و بخش یی است که خریداری آن در توان هر مشاوری نیسهای صوتی مستلزم هزینه باالداده

ه خریداری و های دارای تحصیالت تکمیلی با سهولت بیشتری قادر بدولتی بویژه در دانشگاه

اختصاص وقت کافی برای تحلیل هر جمله در جریان مشاوره فقط بوسیله  .استفاده از آن هستند

البته بکارگیری روش تحلیل مکالمه دارای  مشاور و درمانگر عالقمند و دلسوز مقدور است.

های کارورزی و نظارت بالینی مورد برگذاری دورهشود در ایای فراوانی است که پیشنهاد میمز

جریان عینیت بخشی به فرایند مشاوره  استفاده قرارگیرد تا از رهگذر تدارک مستندات دقیق تر،

های تحقق بیابد و آموزش فنون مورد استفاده از طرف مشاور با دقت بیشتر انجام گیرد و واکنش

 راجع به هر فن یا رابطه مشاور با مراجع با عینیت و نه بر پایه ذهنیت وارسی بشود.م
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