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Abstract 
The purpose of this research was to qualitatively investigate the occupational 

identity based on the existential components of new family counselors. In 

order to identify the effective factors in the job identity of novice family 

counselors based on existential components, the grounded theory method 

was used. Data collection was done using in-depth interviews conducted by 

the researcher. In this study, in order to know the effective factors in the 

existential components of novice family counselors, all novice family 

counselors in Tehran in 1400-1401 were considered as the research 

population. The results of the research were determined in the form of 58 

open codes, 9 central codes, and 2 selective codes, which indicated that 

touching existential concerns such as death, meaning, loneliness, 

authenticity, freedom, and responsibility, along with the dimensions of 

occupational identity, play an effective role in It provides the formation of 

the identity of the counselors. 

Keywords: Identity, Job, Job Identity, Existential Components, Novice 

Family Counselors. 
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 یوجود یهابر مؤلفه یمبتن یشغل تیهو یفیک یبررس

 کار خانوادهمشاوران تازه

  

   یدیسع الدیم
د واح، یدانشگاه آزاد اسالم، رشته مشاوره یتخصص یدکتر یدانشجو

 رانیا، تهران، قاتیتحقعلوم و 
 

 رانیا، تهران، دانشگاه تهران، مشاوره اریاستاد  کشاورز افشار  نیحس
 

 رانیا، تهران، طباطبائیدانشگاه عالمه ، مشاوره اریاستاد   یمینع میابراه
 

  چکیده
خانواده  کارهتازی وجودی مشاوران هامؤلفهبررسی کیفی هویت شغلی مبتنی بر ، هدف از پژوهش حاضر

از ، ی وجودیهامؤلفهر خانواده مبتنی ب کارتازههویت شغلی مشاوران مؤثر در  عوامل ییشناسا یبرا بود.

توسط  شدهمطرح ی عمیقهامصاحبهبا استفاده از  هادادهگردآوری  شد. استفادهی انهیزم هیروش نظر

 کارتازهوران ی وجودی مشاهاهمؤلفدر  از عوامل مؤثر یمنظور آگاهمطالعه به نیدر اپژوهشگر انجام شد. 

در نظر  موردپژوهشجامعه  عنوانبه 1401-1400خانواده شهر تهران در سال  کارتازهخانواده کلیه مشاوران 

 .های ورود به پژوهش بودندکنندگان واجد مالکگیری به روش هدفمند بوده و شرکتنمونه گرفته شدند

لمس ، این بود گرانیبکد انتخابی مشخص شد که  2کد محوری و  9، کدباز 58تحقیق در قالب  جینتا

قش هویت شغلی ن آزادی و مسئولیت در کنار ابعاد، اصالت، ییتنها، معنا، ی وجودی چون مرگهادغدغه

 آورد.ی هویت نومشاوران فراهم میریگشکل را دری مؤثر

  .کار خانوادهمشاوران تازه، یوجود یهامؤلفه، یشغل تیهو، شغل، تیهو :هاواژهکلید
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 مسئلهمقدمه و بیان 

، یفلسف، یفرهنگ، یروان، یاجتماع یو مشخصات اساس اتیّاز مجموعه خصوص 1تیّهو

 ای یگانگی یبه معنا، ذات گروه ای تیبر ماه ییو روا ییهمسان که به رسا یخیو تار یستیز

 نیّمع یو زمان یظرف مکان کیها را در دخالت دارد و آن گریکدیآن با  یاعضا یهمانند

کند یم زیها متماها و افراد متعلّق به آنگروه ریقبول و آگاهانه از ساطور مشخص و قابلبه

 .(1397، یرباط، ی)آزاد

 .ندیگویتوصیف م یابیتیتغییرات دورة نوجوانی و مشکالت مربوط به آن را هو 

دانست و بر این باور بود که میهای گذرای هویت اریکسون رشد هویت را ناشی از بحران

یا حتی  یهای روان رنجورصورت گذرا و با حالتبه توانندیها مدر نوجوانی این اختالل

قلب دورة انتقال است. در ، خود را نشان دهند. بر پایة نظریة اریکسون کاوش یشیپرروان

 (.1980، 2کسونینظریة وی کاوشِ هویت همان بحران هویت است )ار، یهاهیمیان نظر

 ی نیز یافته است و سبکاتازههای مجازی مسئله بعد که با توجه به حضور شبکه البته

 (.1401، هاشمی و ابوالمعالی الحسینی ریم، شهبازیاست )زندگی دچار استحاله شده 

خود را تا جوانی  باربتیمصی هویت به نوجوانی نیز ختم نشده و آثار ی در حوزهسردرگم

 (.2022، 3لورزید، و ازدواج نیز به بار آورده است

است انسان بخش  5یشغل تیدرواقع هو 4یاجتماع تیاز انواع مهم هو یکیحال 

 تیاهم کندیخود صرف م یشغل طیو مح 6از ساعات عمر خود را در رابطه با شغل یادیز

وابسته به  یهر فرد یرونیو ب یاست که ارتباطات اجتماع ییآنجا یو بررس یشغل تیهو

. چنانچه هویت شغلی به (1397، یآبادعینوع ارتباط بشر در شغل است )شف تیفیو ک زانیم

 چراکهپیشرفت و بهروزی آحاد بشریت است  کنندهنیتضمباشد  جادشدهیاشکل درستی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. identity 

2. Erikson, E.h 

3. Delores,S 

4. Social identity 

5. job identity 

6. job 
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است  مؤثری و اجتماعی اقتصاد، یخانوادگ، فردی یهاشاخصبر پیشرفت  کیفیت آن

 (.1395، مرادی مقدمو  جعفری، )امین بیدختی

 رووبهر سؤالمحققان معتقد هستند در بررسی ابتدایی هویت شغلی هر شخص با پنج 

 شود:می

چه چیزی -3برید؟از چه چیزی لذت می- 2دهید؟را خوب انجام می یکارچه-1

جلو در هچه چیزی باعث ایجاد احساس پیشرفت و حرکت روب-4بیشتر از همه مفید است؟

)موسسه مطالعات اقتصادی کنید؟چگونه با دیگران ارتباط برقرار می-5شود؟شما می

 (.2022، 1هاروارد

 شتریب، 3یشغل ریها مسسازهی سازمانهینظر ی همانطورکلو به یزندگ یطراح 2مشاوره 

همان معنادادن به  یهای ذهن. منظور از سازهکندیم دیتأک افرادی ها و تجارب ذهنبه سازه

که معنای منسجم و  شوندیمشکل م دچار خود یشغل ریافرادی در مس، تجارب است

خود ندارند. در  تجارب معنا و مفهوم کارآمد و مؤثری نسبت به ایندارند و  یمشخص

در  یسردرگم ثابت و یهابا توجه به تنوع مشاغل و نبود شغل، جامعه فرامدرن امروزی

 و یزندگ یبتوان گفت کاربرد مشاوره طراح دیشا، یاضطراب و ناامن جادیانتخاب شغل و ا

افراد از خود و قرارگرفتن در  ترقیدر شناخت بهتر و عم یزندگ یهای شغلداستان انیب

ی در طورکلبه (.1397، کریمی و عباسی، حیدرنیاواقع شود ) دیمف همخوانی شغل ریمس

یی برای خود هامدلد انسانی است طراحی مشاوره چون هدف شکوفا شدن انسان و ابعا

تواند مراجعان را بیشتر و یک مشاور خودشکوفا می چراکهشکوفایی بیشتر اهمیت دارد 

باید توجه داشت  ( البته1400، شیمهراند، یاریپور شهر، )اصل دهقان بهتر شکوفا سازد.

گره خوردن مسائلی چون ازدواج و شغل در همان آغاز جوانی هویت را تا حدی سرگردان 

، دل کالتی و روشنزنده، شاهمرادیاست )رشد اجتماعی طبیعی  ازنظرسازد که می

1400.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Harvard Business School 

2. counseling 

3. Career path tools 
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 یینباشد و معنا 1یدچار خالوجو یزندگ قیعم یهااگر انسان در مواجهه با اضطراب

را  یدرواقع همان اصالت وجود ردیخته باشد که از اعماق وجود او نشات بگخود سا یبرا

مکتب  گذارانانیاست از انسان سالم و کامل که مدنظر بن یفیکسب کرده است که تعر

 یناش تیمسئول رشیرا در انتخاب و پذ یآزاد یهر فرد .(2020، الومیاست ) الیستانسیاگز

 یهاکه دغدغه میشویمتوجه م نجایدارد پس در ا یاز آن در مراحل مختلف زندگ

 شهیبه لحاظ ر یافراد دارد حت یشغل تیهو یهاهیبا ال یچه ارتباط تنگاتنگ یوجود

 .(2019، 2الومیهست ) زین یمکتب وجو یژگیکه و یاجتماع

عنوان یک هنتیجه گرفت که در فرایند مشاوره ب توانیبا توجه به تعاریف موجود م

و  آموزدیرا م یریگمیچگونگی تصم، شناسدیمراجع خود را بیشتر م، تخصصی جریان

توأم  اید محیطیببنابراین مشاور  کندیمناسب برای حل مشکل خود پیدا م حلسرانجام راه

ا خود ر لمسائو به وجود آورد تا مراجع احساس امنیت نموده  همدلی و تفاهم، با درک

ی اجتماع روابط توانندیم، هستند نیبمثبت و خوش مشاوران موفق افرادیمطرح سازند 

 و اندیروندارای استقالل د، ترکیب کاملی از تخصص و هنر دارند، مطلوب برقرار کنند

 (.1399، یآبادعیشفپور و  نیحس، ناصریمشاوره دارند ) یوابستگی نسبی به حوزه

موارد  یخانواده و در برخ یاعضا هیاست که کل یدرمانروان ینوع 3مشاوره خانواده

. درمانگر شودیمثال پدربزرگ و مادربزرگ( را شامل معنوانخانواده گسترده )به یاعضا

 یها در مقابله با موضوعات مهمکمک به خانواده یجلسه برا نیاز درمانگران چند یمیت ای

 گذارندیوقت م، کنند جادیخانه تداخل ا طیکه ممکن است در عملکرد خانواده و مح

ها و جوامع ها و خواسته ملتترین مسئولیت دولتمهمباید توجه داشت  (.1395، )کاظمیان

 شده و یک کل رادهیصورت گروه سازمانچنین نظامی است که در آن اعضا به یمعرف

، و ابوالمعالی شناسمدارس )حقدرباره مشاوران  آنکهحال (.1399، سعیدیسازند )می

 ( چنین تحقیقاتی انجام شده است.1400، پناهیمشاوره )قی الزم در ( و اصول اخال1401

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Existential voids 

2. Yalom,I 

3. family counseling 
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 روش پژوهش

خانواده مبتنی بر  کارتازههویت شغلی مشاوران مؤثر در  بسترهای(عوامل ) ییشناسا یبرا

، روش نیشد. در ا استفادهی انهیزم هینظر ای ییمبنا هیاز روش نظر، ی وجودیهامؤلفه

  کهی خصوص زماناست؛ به یچارچوب مفهوم ایمدل و ، هینظر دیمند به تولمحقق عالقه

 یشناسروش کی کردیرو نیوجود ندارد ا یموردمطالعه اطالع کاف دهیپد ینهیدرزم

ها بوده و در طول آن لیوتحلهیها و تجزداده یبر اساس گردآور هینظر توسعه یبرا یعموم

با  هادادهگردآوری  (.1990، 1کوربیناستراس و شود )یوپرداخته مساخته قیتحق ندیفرا

مطالعه  نیدر اتوسط پژوهشگر انجام شد.  شدهمطرح ی عمیق جامعهامصاحبهاستفاده از 

خانواده کلیه  کارتازهی وجودی مشاوران هامؤلفهدر  از عوامل مؤثر یمنظور آگاهبه

عنوان جامعه موردپژوهش در به 1401-1400خانواده شهر تهران در سال  کارتازهمشاوران 

افراد بر روی فایل صوتی ضبط سپس بر روی کاغذ پیاده شد.  مکالمات نظر گرفته شدند.

( استفاده 1998) 2وتحلیل این مطالعه از روش سیستماتیک اشتراوس و کربینجهت تجزیه

ه یک نظریه است. منظور از کدگذاری شد که شامل کدگذاری مفاهیم و شکل دادن ب

ی هادادهو شامل خرد کردن  اندکرده( پیشنهاد 1998)فنونی هستند که اشتراوس و کربین 

 هامقولهو مفاهیم و در کنار هم قرار دادن  هامقولهی ایجاد هاادداشتبرآمده از مصاحبه و ی

توجیه کند. در اجرا پیش از با همدیگر را  هامقولهارتباط بین  وضوحبهبه شکلی است که 

روی کاغذ پیاده شده و  جزءجزءبه صورتبه شدهضبطی هامصاحبه، آغاز کدگذاری

. کدبندی و تعیین طبقات توسط محقق شدیممحوری و انتخابی انجام ، کدگذاری باز

صورت ، شدیمحریم افراد رعایت  کهیطوربه، در اتاقی خلوت هامصاحبه .شدیمانجام 

 ازجملهدقیقه بود.  30 حدوداً کنندگانشرکتگرفت. طول هر مصاحبه بسته به شرایط 

رعایت اصل  -2رعایت اصل رازداری  -1، مالحظات اخالقی رعایت شده در این مطالعه

رعایت اصل عدم ضرر رسانی به مراجعین و نبود هرگونه آسیب  -3رضایت آگاهانه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Strauss, A. and Corbin, J 

2. Straus & Corbin 
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 -5 شوندگانمصاحبهفظ هویت و حریم خصوصی بر ح دیتأک -4احتمالی در مطالعه 

، ابوالمعالیمصاحبه )در زمینه زمان و مکان  شوندگانمصاحبهاولویت قرار دادن خواسته 

سال و میانگین سن مردان  5/33میانگین سن زنان  ی دموگرافیکهایژگیولحاظ  به (.1398

کارشناسی ارشد  لیلتحصافارغسه نفر دانشجوی دکتری و نه نفر  همچنین سال بود. 16/28

ی از مقطع لیالتحصفارغسال اولیه  5همگی ساکن تهران و در  ؛ ومشاوره خانواده بودند

شناسی و یا تحت نظارت کارشناسی ارشد هستند و همگی دارای پروانه سازمان نظام روان

ند و تابعیت ایرانی داشته باش-1 ی ورود و خروج عبارت هستند از:ارهایمع سوپروایز هستند.

ی از مقطع کارشناسی ارشد مشاوره لیالتحصفارغسال اولیه  5در -2 ساکن تهران باشند.

شناسی داشته باشند و یا تحت نظارت سوپروایز پروانه سازمان نظام روان-3 خانواده باشند.

 باشند.

 هاافتهی

 ی پیاده شدههامصاحبهاز  شدهاستخراج. کدهای باز 1جدول 

 کدهای باز کنندگانمشارکتعبارات و کد 

که وجود  یامشاوره یهادگاهیرو طبق د تمیگرفتم هو ادیمن  نهیآ تیاومده بحث هو .1

بعد اگر  دیایکه وجود داره بشناسم مثاًل شما اگر ب یامشاوره یهاهیداره طبق نظر

از  دیقطعاً شما با یبشناس یمن رو بخوا تیهو یدهایو نبا دی... با هیطبق نظر میبخوا

 دیقطعًا شما با یمنو بشناس یجنس تیهو ی. اگر بخوایمطالعه کرده باش ینظر علم

بعد از رشته مشاوره  نجانبیا تیهو یبه طور کل یول یرو خونده باش دیفرو هینظر

 دیخودم هم با یواقع تیبه هو یابیدست  یبدونم برا دیمن با نکهیا دمیفهم نکهیا

 (6) مطالعه کنم اریبس

هویت گره خوردن 

 شخصی و شغلی

 انیگرفتم که ب ادیمشاور شخصاً  کیعنوان به جاناتیراجع به ه یموضوع بعد .2

درون  میزیاحساسات خودمونو بر نکهیکمک کنه تا ا تونهیبه انسان م یلیاحساسات خ

 یعنی میخودمون نداشته باش جاناتیدر مورد ه یگونه فعل و انفعال چیخودمون و ه

درون  میزیآگه بر یبراش هست ول یحل اهر هیقطعاً  شهیم انیکه احساست ما ب یزمان

 شتریباال و باعث بشه ما ب ارهیسرشو ب ندهیدر آ ییهاخودمون ممکنه به صورت عقده

 یمثل افسردگ یاختالالت ریممکنه درگ یو به نوع میخطا کن شتریو ب میاشتباه کن

 (6استرس اضطراب بشم )

تسهیل گری در ابرازگری 

 هیجانی



 1402پاییز |  55شمارة  | دهمچهارسال  | یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 40

 کدهای باز کنندگانمشارکتعبارات و کد 

بکنم  یمنف یانرژ هیتخل هیاول برم  دیهمون روز با نمیبیروز مراجع م کیمن آگه  .3

 مویکار لدیف ایکمتر بکنم  مویکه ساعت کار دمیرس جهینت نیبعد وارد خونه بشم و به ا

 ایهر روز  نکهیا یبه صورت کل یول ادیفشار کمتر ب خوردهیسمت آموزش ببرم که 

خودم بزارم  یبرا یانرژ هیتخل تمیآ کی ای بزارمخودم  یبرا حیتفر کیهر هفته من 

 (9) اون رو مد نظر دارم که فشار کمتر باشه روم

تنظیم بهتر هیجانات و 

مدیریت استرس )تعادل 

 یابی بهتر زندگی(

من آگه  یعنیکار رو انجام بدم  نیبه صورت هر روز ا دیزود متوجه شدم که با یلیخ .4

بکنم بعد وارد  یمنف یانرژ هیتخل هیاول برم  دیهمون روز با نمیبیروز مراجع م کی

 (8) خونه بشم

آموختن تخلیه هیجانی 

 مثبت

 (6) قابل احترامه یهر کس یاعتقادات و باورها ایکه افکار  دمینکته رس نیبه ا .5

شدن برای  قائلاحترام 

)پذیرش بی  هاانسانتمامی 

 ها(قید و شرط بیشتر انسان

 نجوریمشاور هم بشم هم نکهیقبل از ا یعنیگاهم  ستین یمن قضاوت]نگاه من[ اها نه  .6

که خب  نهیآ شتریگذاشته ب ریتأث شتریحاال مشاوره رو من ب هیبودم نگاهم کمتر قضاوت

 هیجمع شده  لیدال یسر هیبگم اقا به قول شما  ستین ی... هست قضاوت گهیهست د

 هی نیآدم ا نی... ا یقضاوت تونمیآدم نم نیشده مثالً ا نیجمع شده که ا طیشرا یسر

 (8) بوده و بعد یامکانات اجتماع یسر هیامکانات بوده  یسر هی طیو مح تیترب یسر

قضاوت در هر  یقضاوتش کرد حت شهیاصاًل نم یعنی فهیانسان توص کنمیمن فک م .7

و در هر لحظه  میرو ما انسان یزیما هر چ نکهیبه نظرم غلطه در هر شکل و ا یشکل

و  میباش یا گهیجور د هیبرخورد متفاوت  کیمتفاوت با  طیمح کیممکنه با 

 (9) میبکن خیرو توب گهید یکی میتونینم

نداشتن نگاه قضاوت 

گرایانه و تالش برای 

 درک بیشتر

 یامکانات اجتماع یسر هیامکانات بوده  یسر هی طیو مح تیترب یسر هی نیآدم ا نیا .8

هم داره  یآدم آگه رفتار بد نیحاال ا کهیآدم شده د نیآدم ا نیبوده و بعد ... که ا

قابل  میگذشته فراهم کن نیرو ا طیکه قابل اصالحه آگه ما شرا کنمیفک م

 (8) مهمتره یلیخ یریپذ رییاون تغ کنمیرو... فک م یریپذ رییتغ یعن... یاصالحه

باور به اصالح پذیری و 

 هاانسانتغییر 

باعث بشه اتفاقًا به نظرم  تونهیم میکه داشت ییو درسا میکه ما کرد یقیتحق ندیدر فرا .9

که  یذهن یایاون طبقه بند میکه ما خوند ییدرسا یعنیادما بسته بشه  یذهن یگشودگ

 (10... ) انسان بالغ اختالالت رابطه یبه ما داده شده مثالً برا

دوری از طبقه بندی کردن 

 ها در قالب اختالالتانسان

برام صبورتر  یلیکننده بود خ تیبرام اذ دیخودم که قبالً شا یمسائل زندگ یلیخ یحت .10

 (9) باز صبورتر شدم یول یشدم من معروف بودم به صبور

شده صبرم  شتریاون صبور بودنم ب کنمیفک م کممی ناینسبت به اتفاقاً و ا رشمیپذ .11

تر شدم سر سخت کمیتر شده اون ها برام راحتها رو تحمل چالشحاال چالش نکهیا

 صبورتر شدن
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 (12) که برام اتفاق افتاده هیرییاون تغ نیا کنمیدر مقابلش فک م

خب قبل از  نایگوش دادن و... ا دونمینم یبه نظرم کسب کردم مثالً من بحث رازدار .12

 (8) مشاوره ست یتخصص یمهارت یزایچ هی دونستمیمشاور بشم که نم نکهیا

رعایت اصول اخالقی در 

 ارتباطات

که  نهیاعتقادشون بر آ نایخب ا نایوندرزن و بوبر و هرکدوم از ا یرولو م یمثل اقا .13

 رییتغ نیمشاور و مراجع قبل از جلسه با مشاور و مراجع بعد از همون جلسه متفاوتن ا

و اگر  میکنیکه ما بهش دقت م هییجا دنهیجه رونیب نیو ا رونهیجهش ب نیو ا یریپذ

... ]در ارتباط درمانی[ لنگهیارتباطه م نیکار ما در ا یجا هیپس داره  فتهیاتفاق ن نیا

 (3) هم من مشاور یبکن رییمراجع تغ یهم تو

حاال فک کنم فقط به من بر  شهیم جادیدر خود فرد مشاور ا یو تحوالت رییتغ هی .14

اتفاق افتاد  نیخود من که ا یبرا فتهیاتفاق ب نیهمه مشاورا فک کنم ا یبرا گردهینم

 (4) چون تو حوزه خانواده هستم

خب کارمون  میدیما که مشاوره م یانسان مخصوصاً برا هیعنوان مهمه به یلیخ نیا .15

 نیو انجام کار ا یزندگ یبرا یاریاز رنج مردم پول در م یجاها دار یلیعمالً رنجه خ

باز دوباره همون  میبه ما کمک بکنه بتون دیشا نیمهمترم هست که در واقع ا یلیخ

 میو در درجه بعد بتون میبه خودمون کمک کن ولدر درجه ا میکه زدم بتون یحرف

 (5) میکمکو به مراجع خودمون ارائه بد نیبهتر

 یعنیواردت بشه  یاجازه بد یگرفت ادیکه  یرو در قالب علم راتییتو او تغ نکهیا .16

 یباال مونهیغلطه م انیکه االن ا یکنیردش م یصاف نیاز ا یسلکت مکن یدونیم

 ایبکنم در خودم  جادیا روییتغ نیاتفاق بهتره منم ا نجایاز ا کنهیم دشییتا نایوا یصاف

 (9ه )کارو انجام بد نیا

کامالً  زیچ هیدرمان  کنمیکه من فک م نهیآ یکار خانواده درمان یمن تو یبرا .17

 تونهیخود مشاور م یجنبه درمان داشته باشه هم برا تونهیمراجع م یدوطرفه ست هم برا

 (10) داشته باشه یخاص یجنبه درمان

تغییرپذیری متقابل مشاور 

و مراجع در جلسات 

)درمان دو طرفه درمانجو 

 و مشاور(

 اهمیت به مراجع و پیگیری

 هیخب؟  نجایکه نشستم ا یمن یسر هی نیاثرگذاره خب بب یلیاثرگذاره خ یلیقطعًا خ .18

 دمیداده م یسر هیو  کنمیم یها رو درونداده نیا رمیگیداده دارم از مراجعم م یسر

مراجع با  یهاداده یسر هیمنم نه مراجع  رهیگیاثر م شتریکه ب یکس نجایا رونیب

 رونیب دیجد نیا رونیب ادیم یدیجد زیچ هیمن و  ندرو شهیم یمن داره قاط یهاداده

 (2ی )اثرگذار یعنی دیجد یگشودگ یعنیاومدنه 

 هیکه قبل از مشاور شدنم و قبل از وارد شدنم به حوزه درمان خب  اتیتجرب یسر هی .19

 هی ییجاها هیجلسات بوده  ریگ دیکمک کرده و کل یلیها ختجربه و خاطره یسر

بهتر به من اعتماد بکنه و جلسه  یلیاز طرف من باعث شده خب مراجع خ ییخودافشا

 ی متقابلرگذاریتاث
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 یسر هیاتفاق افتاده  نی اطرفم متقابالً اونداشته باشه و از  یریچشمگ شرفتهیمون پ

 (3ی )اکه مراجع داشته هم به من کمک کرده تو حوزه حرفه ییهاتجربه

 7 ادمهیقشنگ  میساعت صحبت کرد ه]اولین کیسم مراجع خودکشی گرا بود که[ ی .20

من تا آخر شبش واقعاً حالم گرفته بود و استرس گرفته  میصحبت کرد 8شب بود تا 

حالشون خوب شده و  میکه کمکشون کرد ینیاز اون طرف بوده مراجع هانیبودم و ا

که  یبهتر شده خودم به اون توانمند یلیو حالم خ دنیبهتر رس یبهتر شده و به زندگ

رو  گهیمراجع چون همد یمن مشاور چه برا یچه برا... شده شتریب یلیدارم اعتمادم خ

حال اون تجربه  نیو در ع میکنیم نیرو در واقع سبک سنگ گهیهمد میکنیم یابیارز

 کنمیم ریبا اون ش ییزایچ هیممکنه من  ییجاها هی میاریرو به دست م گهیهمد یستیز

 (5)باشه  دیجد یلیمن خ یکه ممکنه برا کنهیم ریرو ش ییزایچ هیاون 

 یسر هیخاطرات  یسر هیحرفا  یسر هی رمیگیمشاوره قرار م یکه تو یوقت .21

 نیمن واقعاً به ا کنهیبه من کمک م یحت ییجاها هی گنیم نیکه مراجع ییهاداستان

که  یتو همون آدم قبل رونیب یایاز جلسه م یجلسه هست یتو یموضوع معتقدم گه وقت

 (9) شده جادیروت ا یرییتغ هیشده  هبهت اضاف یاداده هی یعنی یستیتو جلسه ن یرفت

 یکه اول رو نهیمن آ یمهم برا نمیرو بب یبخوام مراجع نکهیقبل از ا قتشیسالم حق .22

سالمت  ایبه مسائل و  یسالمت روان من بستگ یعنیسالمت روان خودم کار کن 

 (1) مراجع من نداره

عدم وابستگی سالمت 

روان مشاور به وضعیت 

 سالمت مراجع

نسبت به مسائل مورد دار باشه قطعًا در جلسه  دمیداشته باشم اگر د یچون اگر مشکل .23

نسبت به مراجع و قضاوتم راجع  دگاهمید یتو زارهیم ریهمراه من خواهد بود و تأث نیا

 (1) هست رگذاریتاث یلیخ گهیکه مراجع داره م یبه موضوع

بودن دیدگاه مشاور  مؤثر

ی هادگاهیدبر سنجش 

 مراجع

روان شناختی  مسائل] ...شمیو حل شده وارد جلسه م کنمیرو که داشتم حل م یمسائل .24

 (1)اتاق درمان.  یتو زارمیدر حال حل شدنه و اصالً نم ایقبلش حل شده و خودم[ 

که کامل حل  یشکل بوده که من مسائل نیخود من به ا یکه برا نهیآ تیافتاده واقع .25

مراجع مطرح  یتا حاال بهش فک نکرده بودم وقت نکهیخودم و ا ینکرده بودم برا

 (4]حلش کنم[ ) شتریقاعدتًا تو اون جاها ب کنهیم

کار مشاوره رو  یبتون نکهیا هیمشاور شرط اول هیعنوان که به دیدونیشما بهتر از من م .26

خودتون  یعنیحداقل  دیخودتون رو کرده باش یدرمان نسب هیکه  نهیآ یانجام بد

که مشکل حل نشده خودتون باشه خب عقال  یتا زمان دیمورد خودتون هست نیاول

 (5) کارتون سخت تره

روان رو  نکهیداره ا ریکه بوده خب تحت تأث ییبا توجه به فشارا میکار طهیدر ح نکهیا .27

اوقات  یخودم نباشم گاه یکنه و مسلمًا آگه به دنبال حلش برا یخورده آزرده م هی

روان  مسائلاهمیت حل 

شناختی مشاور در 

درمانگری )حل شدن 

مشاور در جلسات  مسائل

 درمانی(
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 (11) بزاره ریتأث میشخص یزندگ یممکنه تو

 

به ما کمک  تونهیم یلیخ گهید یادما یمشاوره و کار کردن با رنجا نکهینکته دوم ا .28

 (10) میتر نگاه کنگسترده میعنوان درمانگر که بتونکنه به
 ی درمانگرهانگاهگسترش 

رو چه  یمساله ا هی ادیدفعه م هیکه  یبگم چطور بگم مثاًل کس یبخوام مثالً مصداق .29

دفعه بهش  هیو تو  کنهیدفعه مطرح م هی یا گهید زیهر چ ایبر اساس تجربه  دونمیم

مساله رو  نیهرچند ا ینکرد یخودت واکاو یبرا یاگرم فک کرد ای یفک نکرد

 شمیم راتییو قاعدتاً خود من مشاور هم دچار تغ یکنیهاشو باز م شهیو ر یکنیباز م

(4) 

واکاوی و کندوکاور 

در گستره  مسائل

 گوناگونی مراجعان

کارو من هم  نیتخصص ا نیحرفه و در ا نیکه داشتم در ا ییبه لحاظ درس خوندنا .30

 (1) شروع کردم که مسائل خودمو وارد اتاق درمان نکنم لیزمان با تحص

تالش برای وارد نکردن 

شخصی درمانگر  مسائل

 در فرایند درمان

تجربه و  شهیگرفت م ادی شهیم یکه از هر موضوع نهاستیمن ا یفکر یدر فضا .31

من  یعنینوع نگاه برقراره  نیخانوده هم هم یرو تجربه کرد حاال تو فضا یریادگی

 یبرا یمن درس یبرا تونهیم یشناخت تیبا هر ... جمع یمراجع با هر نوع مساله ا

 یبرا یاصول کار هی نیهستش ا یزندگ یبرا یقاعده کل هی نیداشته باشه ا یزندگ

االن بچه سال باشه بزرگ  دونمیم کنمیمراجع کار م هیبا  یمن به شخصه هستش وقت

 (2) خواهد داشت ییمن قطعاً درسها یبرا کنهینم یسال باشه فرق

 مسائلدرس گرفتن از 

 مراجع

هستن پر از افکار متفاوت پر از  یکتاب کی کننیکه به شما مراجعه م یتمام افراد .32

 (2) متفاوت یهاداستان

 یلیرو خ نایا یتونیهست و تو مثاًل م یدارن چه مسائل ییمردم چه داستانا نیحاال بب .33

 هی... یکن تشیریمد یتونیراحت م یلیبرات پررنگ نباشه خ یلیخ ینیتر بب کیکوچ

ادبان  یاز ب یادب از که اموخت گنیمثال م یباشه ول نیا تونهیم کشیکوچ یلیبخش خ

تو  گنیها نمتو کتابا نگفتن تو کارگاه دیکه خورده بودن ادما شا ییهابیاز آس

خودم مراعات  یتو زندگ کنمیم یر وسع نایا شنومیرو م نایو تجربه ادما ا یزندگ

 (9) کنم انجامش ندم

آموختن از مراجعان 

 مختلف

 نیاز ا یزیچ یعنی ینه مال یمنظورم معنو دیباشه مف دیمف میزندگ یبرا یزیهر چ ای .34

 کنمیم یو سع ...بودم نیدنبال ا یلیباشه که بتونم استفاده کنم خ زیچ رمیبگ ادیآدم 

بلد باشم که حال مردمو  دیکنم که اونم با ادیدانشمم ز نیبه دست آوردن ا یبرا

 یبا روش قبل دیوجود داره که شا یدیکه موضوع جد نمیبیخوب کنم در جلساتم م

آدم که  نیبا توجه به احوال ا نمیبب کنمینتونم بهش کمک کنم حتماً جستجو م یلیخ

یادگیری مداوم و جستجو 

 گری مستمر
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 که بتونم کمکش کنم رمیبگ شیرو پ یآدم چه سبک نیا تیاالن جلوم نشسته شخص

(1) 

 انتیداره مثاًل با موضوع خ یادهیمشکالت عد یلیخ یمراجع ایهست  یاگر مساله ا .35

مساله مساله مراجع بوه  نیا یعنی کنمیخودم وارد نم یرو من در زندگ ینیبدب نیا

 نهیبوده که حاصلش االن آ یاون تا االن بوده نحوه رفتارش در زندگ یسبک زندگ

(1) 

نزاشته با  نکهیباشه ا ییها یداره که خود مشاور مجهز به ابزار و توانمد نیبه ا یبستگ .36

کنه  رییخودش تغ یزندگ یاصاًل فضا کنهیدنبال م کنهیکه ... م یتوجه به موضوعات

هم شده که  ییجاها هیمنتها ... رو متحمل بشه یسخت روان یهادوره نهیبب بیآس یکل

اون  یعنیاز دست من خارج شده اون غرق شدنه تجربه شده  هیریادگی یفضا نیا

 (2) نهیمن اثر بزاره آ یمراجع باعث شده به شدت روداستان اون مراجع اون مشکل 

تجارب منفی  ریتأثتحت 

 مراجع نبودن

نگاه  نیکه ما ا یو به نظرم من وقت انهیدر جر یرودخونه ا هی انوسیاق هیانگار که مثالً  .37

به  میربط بد ای میکن لیتحل میادما رو نتون نیبستر ا ینجوریو ا میرو نداشته باش

نه به اون  ینجوریو ا میسیتو اون رودخونه کنار اون ام وا میما بر هویبسترشون ممکنه 

تو اون روخونه.  میخودمون غرق بش نهیکنه هم آ دایپ جاتن میکمک کن میتونیم

پل  یرو ادیبگه که ب نویکه کنار مراجعش باشه اما به مراجعش ا نهیمشاور آ هی گاهیجا

خودش نگاه  یزندگ یبه فضا رونیپل از ب یرو ادیرودخونه باشه ب یتو نکهیا یبه جا

و  ینگاه کن رونیاز ب نویا دتمخو یفضا رو شکل داده وقت نیا یاصالً ک نکهیکنه به ا

نگاه  یدونیچون م گهید یکنینم یساز یاوقات سخت یلیخ یریرو درنظر بگ نایتمام ا

نظر من  به ستیتو اصاًل مشترک ن یباشه که با زندگ زایچ یلیاون آدم ممکنه ...خ

 یلیتو رودخونه خ یخودتو غرق ک یبخوا نکهیا یبه جا یپل باش یاز باال نکهیا

 (10) کنهیکمک م

ی هاداستانغرق نشدن در 

 مشکل دار

 هیحاال  یخانواده درمان ایبوده در زوج  ییجاها یعنیخود من هر دو بعدش بوده  یبرا .38

عنوان مشاور اون رو از زبان مراجع تجربه کردم رو باهاش مواجه بودم به یبیاس

 گهیخودم به نوع د یشخص یحاال اومدم در زندگ دمیهاش رو د تیها و واقعچالش

باشه  ترقیتجربه حساستر باشه اون ضربه عم یحاال هرچ...  باهاش برخورد کردم یا

 (2) ... شهیتر باشه به همون مقدار دردش به من مشاور منتقل مدردناک

 مراجع مسائلشدن از  متأثر

مختلف رو به رو  یادما یبافت گستره بره اون آدم با رنجا هی یها توآگه اون دانسته .39

فرق کنن  ایبا شمال ایمتنوع باشه چقد رنجه فرق کنه جنوب تونهیکه چقد م نهیبشه بب

و  یشناسمشاوره و روان یمختلف بخونه صرفًا خودشو محدود به اون کتابا یکتابا

بزرگتر به آدم  یلیخ دیگستره د هی تونهیبه نظر م ینجوریشاخه نکنه ا نیا یدانشمندا

ی هادگاهیدآشنایی با 

 متنوع



 45 |و همکاران   یدیسع...؛  مشاوران یوجود یهابر مؤلفه یمبتن یشغل تیهو یفیک یبررس

 کدهای باز کنندگانمشارکتعبارات و کد 

 (10) داده بشه

که اتفاق  یدر مسائل یلیخ شمینم اتیوارد جزئ یلینگر بهم داده خ یکل دید هیاوالً  .40

 گذرمیکنم م یمساله و و موشکاف اتیکه کنکاش کنم جزئ کنمیتوقف نم فتهیم

 (1)ازش 

بتونم ازشون عبور کنم رو  ییهاکیکه مسائل رو درون خودم نگه ندارم با چه تکن .41

 کار رو انجام بدم نیبه صورت هر روز ا دیزود متوجه شدم که با یلیخ یبودم ول دهید

(8) 

 مسائلمهارت گذر از 

 دارم اینسبت به دن یکل دید رمیگیرو سخت نم ایدن رمیگیسخت نم ییجورا هی یعنی .42

(1) 
 نگرفتن زندگی دنیاسخت

از خودم اون مشکل رو جدا  یعنیکه مسائل رو واقعاً اونجور که هستن  کنمیم یسع .43

که وجود داره  یزینه بزرگر از اون چ نمیکه هست بب یاون مساله رو اونجور کنمیم

. دمیرس جهینت نیبه ا گذرهیسخت م یریخورده به اصطالح همون صحبت سخت بگ هی

 (1) بگم. تونمیرو م نیهم

جداسازی مشکل از وجود 

مشکل ، خود )مشکل

 مشکل نیست(، است؛ فرد

 گهید طیشرا هیدر  یحس ادامه زندگ ش ]نسبت به مرگ[دارم نسبت به یحس قشنگ .44

قبولش دارم کامالً باهاش کنار  یعنی ه؛خوب یلیخ. ترکامل یو زندگ گهید طیمح هیدر 

من  یاتفاق ]مرگ[ بخواد برا نیکه ا یاتا لحظه... میشده در زندگ تیواقع هیاومدم 

 (1) میوجود نداره در زندگ یحسرت جیو ه فتهیب

پذیرش واقعیت مرگ 

)مرگ آگاهی و ارتقاء 

 زندگی(

که قبالً نسبت به مسائل مرگ  ی. ترس]در ادراک واقعیت مرگ[ بهتر شدم یلیخب خ .45

 اون شدت باال رو نداره یول ستیترسه ن گمیبهتر شد. نم یلیداشتم خ نایو ا یو پوچ

(11) 

 کاهش اضطراب مرگ

 نکهینکردم چون که حاال هرانچه که بوده من قبل از ا یخاص ادیز رییبابت تغ نیاز ا .46

رشته رو بخونم بعد کار درمان رو کم کم شروع کنم اون  نیکه ا یندیفرا نیا

هم که  یسر هی یکه هست ول یاعتقادات یعنیاتفاق افتاده بود  نیقبل از ا راتییتغ

بابت نه.  نیاز ا تشینه واقع ایکرده  رییباعث شده که نگاه به مرگ تغ یاحرفه تیفعال

بابت  نیاز ا یاره ول یدرون راتییحاال معنا و ارتباط و تغ دیدیکه سؤال پرس یمورد قبل

 (4) نبوده در من یانچنان رییتغ

اعتقادات دینی شکل 

گرفته در مورد واقعیت 

مرگ و دنیای پس از 

 مرگ

من باهاشون صحبت کردم  یوجود داره که چالش مرگ وقت ییهامراجع یسر هی .47

 (3]تشریح می کنن[ ) انگار چالش مرگ رو درون منم قطعه قطعه...

واژه رو بگم مرگ  دیکل هی تونمیمرگ بگم م یبرا یتریکل یاگر بخوام معن نکهیا .48

 (6) کامل یدر واقع اگاه یعنی

 تجارب مرگ آگاهانه

هر کدوم از ما هست بحث فقدان  یاز زندگ یبخش هیقطعاً خب در هر صورت  .49 محرکی برای بهره ، مرگ
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اون فرد و  کنهیجاها کمک م یلیمهمه خ یلیما و خ یبحث... داشتن و بحث مرگ برا

 میببر یاستفاده بهتر میدار یزندگ یکه برا یفرصت محدود نیاز ا میبه ما ... که بتون

 (5) میکه موثرتر باش میو بتون

 گیری بهتر از زندگی

وارد رشته  نکهیدر واقع من قبل از ا نویا یعنیمرگ  یاریهش یعنیبه نظر من مرگ  .50

در  یبدون نکهیا یعنی یاریهش یعنیمرگ  گمیاالن م یمشاوره بشم متوجه نبودم ول

عنوان بعد به دیرشته مشاوره نبا یتو شهیکه هم یبدون یعنی کنهیچکار م یلحظه دار

 (6ی )کمک بکن یبه کس شیو مال یپول

یعنی ، مرگ آگاهی

 هشیارانه زیستن

که خب  یمراجع یعنی شیزندگ یبه مراجع جهت بده برا تونهینگاه مرگ م نیهم .51

 گهیبره جلو د رهیبگ شیرو پ یمسر هیاول  خوادیحاال جوان هست نوجوان هست م

اون  یسال بعد ...به مرگ خودت و بخوا 30سال بعد  20 دونمیمثالً حساب کنه چه م

در مورد  یبگ یو چ یکجا باش یدر واقع دوست دار یخودتو مرور بکن یزندگ

 (5)کمک کننده س  یلیخودش خ نیو ا یداشت یاخودت چه تجربه

که  یکنیجور که احساس م هی دهیجور برنامه م هی دهیجور هدف م ه]مرگ آگاهی[ ی .52

 (11) بوده یخودت برات چ یدستاوردها یترک کن یآگه بخوا

یابی زندگی ناشی از جهت

 اندیشه مرگ

تر شد چون احساس قشنگ یلیبهتر شد. نگاهم به مرگ خ یلیخ دینگاهم به مرگ شا .53

 ییجورا کیداره  دمیکه د ییهامشاوره نیدر دل ا فتهیم یکردم که داره اتفاقات

آدم به خصوص حاال چون من  یسر هی یتو فتهیاتفاق م یرشد هی کیهرچند کوچ

خانواده در مورد  هیکه کردم باعث شده  ییمن کارا کردمیکارم خودم که احساس م

داشته  یبهتر یبعداً زندگ. بشه یاون بچه بعداً آدم بهتر دیکودکش بهتر عمل کنه. شا

ذره نسبت به مرگ خودم  هیباعث شد که خودم نسبت به مرگ خودم  نایباشه و همه ا

 (7). کنمیرو تجربه م یبهتر یآسودگ

 زیباتر شدن واقعیت مرگ

حرفه دارم انجامش  نیا یمن بوده تو فهیکه وظ یتیدارم مامور دیشا کنمیاحساس م .54

که برام رشد دهنده بوده خب من  یانگار امیتر کنار مبا مرگ راحت جهی. در نتدمیم

که  یاالن انگار یول کردمیاز موارد کردم و قباًل بهش فک نم یلیتالشمو در خ

 (7ترم در مقابله با مرگ )خودم آسوده

آسودگی در مواجه با 

 مرگ

رو  ییفضا هی ادیم یوقت قهیجلسه چند دق هیکه حاال تو  یاجلسه هیمراجع تو  هی .55

با مرگ رو از  مییارویو رو شهیاثرگذار م یلیرو من خ نکاریجلسه ا نیا کنهیم فیتوص

جالش رو گاها من با مراجع هام داشتم که  نیا کنهیداره بهش نگاه م گهیمنظر د هی

بابت  نیهم تعجب کردم از ا یلیکرده با مرگ و خ جهبعداً منو به فکر فرو برده و موا

جمله از  هیکلمه  هیدر رابطه با مرگ اما انگار  میکرد یرو ط یندیفرا هیچون ما 

با مرگ در من زنده بشه و گاها من به طرز  ییارویرو نیکه ا شهیطرف مراجع باعث م

 رویارویی با واقعیت مرگ
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 (3) اش کنمتجربه یدیشد

 یجزئ تفهیاتفاق بخواد ب نیا یده که اماده باشم وقتوب نیا ینسبت به زندگ دمید شهیهم .56

تر شروع شده حاال قبل یلیاومدن مثل متولد شدن که از خ ایمثل به دن یاز ادامه زندگ

 (1) میکنیم یزندگ دتریجد طیمح هیدر  میاومد

به مثابه ادامه مسیر ، مرگ

 حیات انسان

 نیکاملتراز ا یو زندگ گهیجهان د هیهست از نظر من در  یا گهیتولد د هیمرگ هم  .57

 (1ی )زندگ

باور به تولد دوباره پس از 

 مرگ

فرد  یوقت یندیفرا ینوع واکنشه اما ط هی نیتنها بودنه ا ییواژه تنها ای ییاحساس تنها .58

 کنهیتنها فکر م رهیمیتنها م ادیم ایواقعًا تنهاست تنها به دن رهیکه بپذ دیدرجه رس نیبه ا

 (3) رهیگیشکل م حیبه صورت صح یاتفاقًا اونجاست که دلبستگ خورهیتنها غذا م

 یرو با عمق وحود در لحظات زندگ ییتنها نیو ا مییحال که همه ما تنها نیدر ع .59

 (9) میکنیرو احساسش م ییو تنها میکنیاوقات درکش م یلیخ

پذیرش تنهایی و اثرات 

 مثبت آن

بهش نگاه دارن رو نگاه ندارم  یوجود یاز درمانگرا یلیمن انزوا رو اونجور که خ .60

و اون نگاه  میاز اجتماع خودمون هست یجاها ما بخش یلیبهش و اتفاقاً من به نظرم خ

 (5) ستمیباهاش موافق ن یلیرو خ هییتنها

تعدیل تنهایی وجودی با 

 توجه به بستر فرهنگی

که به اسم مشورت راهکار و نقش از طرف  ادیز فتهیهستن که خب اتفاق م یافراد .61

 نیحاال آگه ا کهیو بعد از ان رنیگینخ م هی رنیگیکه باهاشون در ارتباطن م ییکسا

به  دنیبه جامعه نسبتش م دنیاگر بد بود اونو نسبتش م یبود اوک زیپروژه موفقت آم

 تهیناخوداگاه از اون مسئول یجور هی کننیماون طرف مشورت و خودشون خب فرار 

که اتفاقاً افراد از منابع مختلف  هییاتفاق افتاد اونجا رششیپذ ییمساله تنها نیا یو وقت

 (3) کننیخودشون انتخاب م رنیگیمشورت م

تنهایی وجودی و رشد 

 انسان

جدا و دور از شما و متفاوت از  یلیمن خ کنمیاالن که دارم با شما صحبت م نیهم .62

و  دیکنیبرداشت م یا گهیو شما جور د کنمیم فیو توص کنمیم فیشما دارم تعر

باز هم  میبش ریهرقدر هم که تو ارتباط درگ میهست گهی. ما جدا از همدهییاون تنها نیا

 (11) میجدا هست

به دوش کشیدن بار 

 زندگی به صورت تنها

 (1) انتخاب نیا تیشده از انتخابامون و قبول کردن مسئول لیما تشک یزندگ .63

در مسائل مشاور  ندیفرا نیخب ا ستیما جز انتخاب کردن ن یزندگ یعنی نهیقطعاً هم .64

 ندیفرا هی نایا رفتنیتجربه کردن و پذ زهیچ هی نایگفتن ا... خورده سخت تره هی یمراجع

حاال چه مشاور چه مراجع به  ننیکه معتقد به ا هییافراد عموماً حاال کسا هییخب جدا

 نیبه ا دنیرس نیاما ا دوننیتر مراحت یلیگفتنش رو خ یلیگفتنش خ نایتجربه من ا

 هینسبتًا طوالن ندیفرا هیمستلزم  دنشیتجربه و با گفتن و درست درک کردن و فهم

 (3) متفاوته یهر مراجع یبرا

انتخاب و مسئولیت ناشی 

 از آن
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 یهانهیگز نیهمون انتخابه انتخاب افراد ب یدرون فرد هیاز نظر مشاوره ازاد یازاد یول .65

 یها نهیحاال اون گر کننیکه خلق م یمختلف یهانهیگز ایکه وجود داره  یمختلف

چون  گهیکه انتخاب کنن در مقابلش مسئولن د یمختلف که وجود داره هرچ

 (8) خودشون انتخاب کردن

 ی. حتهیدر زندگ عتیقانون طب کنمیاز آن[ کالً احساس م یناش تیانتخاب و مسئول .66

پدر  نی. ایایب ایبه دن انریدر ا دیباشه مثالً شما انتخاب نکرد یاجبر زمانه هیآگه 

در همون جبر  یواقع باشه ول یاجبر زمانه هی دیباشه. شا یچ نتید ایمادرت باشن 

 کنمیو من فک م یبد رییرو تغ زایچ یلیخ یتونیم یزمانه هم شما باز حق انتخاب دار

 انتخاب کردنه یانتخاب نکردن هم نوع یحت میدر خال انتخب کرد هیکالً ما هر ثان

(9) 

ها که همه انسان یبعد نیتو ا برهیادما م یلیو مشاوره خ یروان شناس یکالً فضا .67

 (10) مسئول تک تک انتخاباشون هستن

انتخابم رو  تیو مسئول زنمیمنم که دست به انتخاب م نیا هاتیمحدود نیبا توجه به ا .68

 (11) انتخاب نکردن هم خودش انتخاب کردنه ی. حترمیبه عهده بگ دیبا

انتخابشو داشته  دیبا یهر ادم یعنیقبول دارم  نویا میو حق انتخاب دار میما ازاد نکهیا .69

 (12) باشه

باشه چه شکست حاصل انتخاب  تیچه خوب چه موفق ادیم شیکه پ یهر مساله ا .70

آگه  یحت رمیگیم یخوب جهیرو قبول کنم از اون انتخاب نت تشیخودمونه و اگر مسئول

 (1) هیپذیربر انتخاب و مسئولیت میزندگ هیپا یلیخ نیهم یشکست باشه برا

هم  نایو قبل همه ا دیریبپذ دیکه با ییتایانتخابا و محدود نیکامالً اعتقاد دارم به ا .71

 (4) انتخاباش یکه انسان داره تو یازاد

با توجه به  شهیخودم هم یشخص یزندگ یعنی نهیخب من روشم آ شتریب یلیخ یلیخ .72

انتخاب که  تیکه انتخاب بکنم و اون مسئول کردمیم یسع شهیکه داشتم هم یطیشرا

وجود نداره  مینداشته باشم و انتخاب یکه ازاد یو خب بالطبع تا زمان رمیبپذ کنمویم

خودم  یانسان نگاه شخص کیعنوان من به هنگا نیا گهیهست د هیقض نیخب عماًل ا

رو در مورد خودم صادق  هیقض نیکه ازاد هستن و خودمم بالطبع ا نهیها آبه انسان

 (5) تهیانتخاب هم مسئول جهیهم باشه انتخاب هست و نت یکه ازاد یو وقت دونمیم

قدرت  یهر انسان یعنیهستن که خودشون گرفتن  ییمایادما محصول انتخابا و تصم .73

نکته رو  نیمراجع ا یودر واقع ر میداره اگر بخوا یریگ میانتخاب و تصم ارویاخت

راه غلط  یراه درست رو انتخاب کن یتونیو م یکه تو قدرت انتخاب دار میکن ادهیپ

 (6ی... )رو انتخاب کن

 باور به خودمختاری انسان



 49 |و همکاران   یدیسع...؛  مشاوران یوجود یهابر مؤلفه یمبتن یشغل تیهو یفیک یبررس

 کدهای باز کنندگانمشارکتعبارات و کد 

 یکه توش زندگ طمونیو شرا مونیرو حاال بر حسب عرف جامعه و سنت یازاد .74

رو اگر  یپذیرانتخاب کردن و مسئولیت یول یهر کس یباشه برا ریمتغ دیشا میکنیم

 (1) شهیکمتر م یلیهمه داشته باشن مشکالتشون خ

نقش باور به فاعلیت انسان 

 در کاهش مشکالت

و اگر نه من مجبورم که  شهیم ترعیآگه کمک بکنن سر هیبق یکمکا مونهیم زوریکاتال .75

باشم بخوام حتمًا به اون هدف برسم مجبورم که از  یآدم محکم یلیاگر خ یبرا

 یعنیاون انتخابه و اون هدفه  یانتخاب کنم برا یا گهیپاره د هیو  گهید یهاراه

دانگ مال  شیمال خودمه ش تیچون خودم فاعلم چون مسئول ... مال خودمه تیفاعل

 (1) تیمسئول نیا دونمیخودم م

آدم  تینها شهیکه مطرح م ییهانهیتو گز یعنی شترهیخود آدم ب تینظر من اون فاعل هی .76

به صورت جزء نگاه  میآگه به صورت کالن نگاه نکن گمیم کنهیخودش انتخاب م

 (8) مهمه یلیآدم خ یدر اون جزئش انتخابا یعنیاون آدم فاعله  میکن

 فاعلیت انسان

اهداف و  نیدارم در ا یزندگ یبرا یاهداف هیدارم  یزندگ یبرا یچهارچوب هیمن  .77

آدم  ...رمیانتخابا رو بپذ نیا تیمسئول دیبکنم و با ییانتخابا هی هی دیچهارچوب با

 دارم تیهستم و از خودم رضا یهستم که دنبال ارامش زندگ یهستم ادم یهدفمند

(1) 

نگاهم به  نیداده هم میکار به زندگ نیرشته و ا نیکه ا یایمعن نیمن مهمتر یبرا .78

 فتهیم یکجا بره با مرگ چه اتفاق خوادیم یکه زندگ نهینگاهم به آ هیهدف زندگ

 (10) کمک کرده یلیشخصاً به من خ

هدفمندی و انتخاب بر آن 

 اساس

 زیستن هدفمندتر

 کی یکه برا ییاتفاقا شیسال پ 400 ای 300 یدور مثالً تو یلیخ گذشته یها توانسان .79

با توجه به  نایو ا شیخصوص یزندگ شیشخص شیاجتماع طیشرا یتو فتهیانسان م

جامعه امکانات عوض  طیاالن شرا یعنیهمونه  نمیبیامکانات اون جامعه همونو دارم م

 نیتو ا نمیبیدارم م یریتکرارپذ کی و فتهیاون اتفاقاً دوباره داره م یشده ول

نوشته  یاقصه یمتن هیجامه عوض شده وگرنه متنش همون انگار  طیشرا... موضوع

مختلف دارن اجراش  طیمختلف و شرا یهامکان یمختلف تو یشده همونو با ادما

 (1) کنمیکه دارم بهش فک م هیدگاهید هی نیا کننیم

روان  مسائلیکسان بودن 

در طول  هاانسانشناختی 

تاریخ )حتی با وجود 

 پیشرفت تکنولوژی(

هم شکست داشتم از  یلیموفق بودم نه من خ شهیهم نکهیدارم نه ا تیاز خودم رضا .80

که به وجود  هیخودشناس نیاالن که ا یخودمم لذت بردم تو گذشته نه ول یهاشکست

 (1) برمیاومده که دارم ازش لذت م

 دیبا نکهیکه هست نه ا نگونهیا رهیکه خودش بپذ نهی... باشه آی. هر انساندینیخب بب .81

خودتو  یهااز چالش یلیاز مشکالت خ یلیخ یتونیم یریرو بپذ یاکه یباشه و زمان

 (5ی )تر باشو با خودت راحت یایباهاشون کنار ب

 خودپذیری )پذیرش خود(
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عنوان مشاور دارم کار وارد رشته مشاوره شدم و به کهیگرفتم بعد از از ان ادیمن  .82

 یاشتباهات قدم اوله برا رشیپذ یعنی رمیگرفتم اول اشتباهات خودمو پبپذ ادی کنمیم

خودش  یزندگ یکه داره چه تو یشغل یکه داره چه تو یاحرفه یمشاور چه تو کی

 (6) رهیاشتباهات خودش رو بپذ دیاول با

 نهیبیمراجع آموزش م دهیمشاور م هیکه  ییمشاور و بازخوردا تیبا توجه به شخص .83

که تو  یرو موارد مثبت تهیاون شخص کنهیلمس و درک م نویو ا فهمهیقشنگ م

 شتریکنم ب یجلسه سع یعمدًا تو دیشا نویا فهمهیمشاور هست رو مراجع م تیشخص

 (1)بولدش کنم 

الگوسازی شخصیت 

 استوار برای مراجع

 قیداشته باشن منم که خودمو تطب یکه ادما نسبت به من حس خوب ستمین نیدنبال ا .84

 یس کنم که برااحسا ادیو اخالق ادما و اگر خوشم ن تیبا خصوص طیبا شرا دمیم

 (1) کنمیکه وقتمو صرفش م یزیکه چ یمهمه برا یلیخ نیا ستین دیمف میزندگ

 یفکر کنه چکار کنه جبران کنه گشودگ ادیحاال ب رفتیاشتباهاتش رو پذ نکهیبعد از ا .85

 یحرف هیباشه.  یکیما در واقع ظارهو باطن مون  نکهیا یعنیمعناست  نیبه ا قاًیهم دق

 (6) آنچه که هست رهیذیمشاور بپ یعنی یباشه. گشودگ گهید زیچ هیعمل  مینزن

 اصالت

باشم و  یکه االن خودم از درون راض نهیتر شد مهم آبرام کمرنگ هیقضاوت بق یلیخ .86

من بشن  هیبرعل ایآگه همه دن یحت ستیبرام مهم ن هیبق گهیباشه د یمن راض یاون خدا

وصلم به اون  دونمیچون عمق پل م یقطعاً ول کنهیبهم بزنن ناراحتم م یهابیو آس

قضاوت  یلیبرام خ گهیتر رو انجام بدم ددرست رکا کنمیم یاون سع یو برا هییباال

 (9) تر شدهادما کمرنگ

 کمرنگ شدن قضاوت

دیگران )مهم بودن 

رضایتمندی درونی و 

حرکت نکردن بر اساس 

معیارهای دیگران و 

 –ارزشهای اجتماعی( 

 اصالت وجودی

که  مینیکه تو خونه بابامم هم مینیکه تو خونم هم مینیهست هم یمساله ا هی نیببنه نه  .87

از  یکیمن اصالً  شمیقائل نم یکیکه تو اتاق درمانم اره تفک مینیتو جامعم و هم

 یتقش باز دیصداقته با نیبشه و ا جادیا دیکه خب صداقته با میکه ما دار ییشعارا

 (3) میکنینم

نه  یکن ینقش باز نکهینه ا نیگرفتم به مراجع خودم بفهمونم که خودت باش هم ادی .88

همسر من در ... ]همچنین[  یباش گهید یکس یبخوا نکهینه ا ینقاب به چهره بزن نکهیا

احساسات به طور  انیب یعنی تیهو نیگرفته که بب ادیخانواده فرزند من در خانواده 

 (6) صداقت یعنیفتن دروغ نگ یعنیخود بودن  یعنیشفاف ب

صداقت و همخوانی 

 مشاور

اون  یعنی کنهیآدم خلق م یو مرگ برا تیرو راجع به اون غا یدیجد یمعناها نکهیا .89

 (2) گرانیکمک کردن به د شهیم شیکردنه بخش یزندگ

لذت کمک کردن به 

 دیگران )معنا(
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و خود ما  شهیمن مرگ انگار اصاًل وجود نداره انگار فقط جامون عوض م یخب برا .90

 هی میریم میشیجابجا م مویکنیم یخونه زندگ نیسفره مثالً در ا کیو حاال مثل  میهست

رو بتونم  نیهستم اون بهتر نکهیمهمه که االن ا نیفقط ا هینجوریمن ا یبرا گهیخونه د

 (9) که بشه ... یزیارائه کنم اون چ

مرگ به مثابه سفر و 

 جابجایی به منزلی دیگر

اطرافمو که به من مراجعه  یادما یایاحساس کردم که چقد دارم دن نکهیبه خاطر ا .91

 نیو در ح کنمیتر مشون رو پخته یزندگ یمعنا دمیگسترش م ییجورا هیرو  کننیم

 یایدن یانگار دادنیبازخوردو به من م نیو ا شدیتر مپخته شونیزندگ یمعنا نکهیا

 یترکیبهتر و انگار درجه  رتقیعم یجا ایمنم دن ی. براشدیتر ممنمم گسترده

دارم حاال هر چند که  ایدن نیا یرو یمثبت ریمس هیدارم  کنمی. چون احساس مشدیم

 (7) جذاب بود یلیبرام خ نیو ا کهیکوچ یلیخ دیشا

آدم رو  یهمدل تونهیم یلیگذاشه خ یترقیو عم شتریب ریمن تأث ینیرو جهان ب یلیخ .92

ادما  یاز دردا یعیوس فیبرده باالتر چون ط ادیز یلیمن رو خ یهمدل یعنیببره باالتر 

حاال  یدیبافت خودت د یتو یعنی... تو قباًل تو جامعه نبوده  یتو ینیبب یتونیرو م

اوالً  ینیبیها رو ماون تجربه یدیوقت ند چیکه اون رنجا رو ه یتربافت گسترده یتو

رو تو اون حجم  ایدن یهارنج میبه ما بده که بتون یترقیعم یلیخ ینیجهانب تونهیم

 یاروم یکه زندگ میبتون میرو داشته باش ییتوانا نیا میو در کنارش بتون مینیبزرگش بب

و  میکه دار یااون دغدغه ارو هم در کن میهم دغدغه داشته باش یعنی میداشته باش

 (10) مینیبیرنجا م نیجهان رو پر از ا

 یلیخ ایدارم  یاگسترده دید یلیحاال خ گمیداده به من نم یاگسترده یلیخ دید هی .93

 میرو خودمون کار کن میدار ازیجاها ن یلیخ میریوحشتناک بهم داده همه ما در مس

 یترگسترده دیابعاد به من کمک کرده بتونم د یسر هیدر  یبشه ول ترعیوس دهید

 (10) نسبت به گذشته داشته باشم

گسترش دنیای درونی و 

 جهان بینی مشاور

هستم  یآدم مهم هیمؤثر بودنه مثالً حاال من  نکهیو احساس مثالً ا یاحساس توانمند نه .94

 (8یی )زایچ نیکه موثرم همچ

تو  یعنی گرانید یتو زندگ یبود یگذار ریچه تأث ییببن یکه بتون نهیدوست داشتن آ .95

 ندیفرا یلیخ نیا یرشد بد گهیکه با هم د یمهارت رو کمک کن یسر هی یتونست

 ریادما درگ نکهیا گرانیمن چه خودم چه د یکردن برا رییتغ ندیکالً فرا ...هیلذت بخش

 (10) هیلذت بخش زیچ یلیثبات نشن خ هی

 ایدن نیتو ا یهر ادم گمیم شهیکه من هم نیمن کالً هم گهید کنمیها کار ممن با بچه .96

اون رسالتش خودشو انجام بده من  دیو با ادیم ایدن نیبه ا یهدف هیداره بابت  یرسالت هی

دو  یو انرژ زهیارزشمنده... انگ یلی............................ افتاقا خ تونمیم دونمیم نکهیهم

احساس مثمرثمر بودن و 

 سودمندی
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 ینقش هی تونمیکه م نیدرمورد کارم بگم ا تومیکه م ییبه نظرم همون معنا شهیم بربرا

 (12) واقعًا ارزشمنده برام نیها که ... داشته باشن ابچه طیبهتر شدن حال و شرا یتو

 هیرو  کننیاطرافمو که به من مراجعه م یادما یایاحساس کردم که چقد دارم دن .97

 یمعنا نکهیا نیو در ح کنمیتر مشون رو پخته یزندگ یمعنا دمیگسترش م ییجورا

منمم  یایدن یانگار دادنیبازخوردو به من م نیو ا شدیتر مپخته شونیزندگ

 (7) شدیتر مگسترده

که به خودش وصله و اون  ییطرف به اون حصارا نمیبیم یکه وقت نهیآ شتریبهره من ب .98

 داینجات پ نیا یداره وقت یکه مثالً سردرگم یاحساس ایکه داره  یاحساس بدبخت

 داره یاحساس خوب شهیخوب م ضشیمر کنهیم یکه داره جراح یدکتر هیمثل  کنهیم

(8) 

گسترش دنیای مراجعان و 

ها از نگاه رهاندن آن

 محدود به زندگی

 یمعنا دیشا رسونمیجاها هم من به اونا کمک م یلیو خ رمیگیاز افراد کمک م .99

جبران باشه  گهیکه ... م یاونطور یکالً کار مشاوره به نوع نیمن باشه هم یبرا یقیعم

 (5) باشه یکننده بده بستون زندگ لیحاال تسه یبه نوع ای

که اول  یزیچ نیمهمه که در درجه اول من شخصًا ................................... هم نیو ا .100

 یانقش دهنده یجاها هیبتونم خودمم  نکهیا یبده بستون برا یعنیگفتم جهان تبادل 

 (5) نباشم رندهیداشه باشم گ

بده بستان در روابط 

 یامشاوره

من اتفاق  یکه برا یمهمه و معناساز یلیمن خ یبرا که دارم خب ییهابحث تجربه .101

 رییتغ دنیبا مراجع و لذت همراه شدن با مراجع و لذت د شرفتیلذت خب پ فتهیم

 (3) از دستش بدم و دوست ندارم از دستش بدم ستمیو حاضر ن بهیعج یلیخب خ

بهتر  یتو ینقش هی تونمیکه م نیدرمورد کارم بگم ا تومیکه م ییبه نظرم همون معنا .102

 (12) واقعًا ارزشمنده برام نیها که ... داشته باشن ابچه طیشدن حال و شرا

لذت بردن از تغییرات 

 مراجعان

 کنهیمنو خوش حال م یاحساس توانمند دیبه من بده شا یاونجا احساس توانمند دیشا .103

 هیاون از اون احساس توانمند تیاحساس رضا دیچون بهش فک نکردم شا دونمینم

... (8) 

شدن و توانمند

 توانمندسازی

که پر از احتمااللت اون  نیهم یعنیحالت فک کنم احتماالته  هیکه  یداستان یعنی .104

که حاال به سمتش  شهیواقع باعث م نقدریا تشیحاال جذابه و عالقه مند نشیخانواده ا

 (4) که چالش هم داره نهیتر آاومده باشم و از همه مهم

جور  هیکردن هدف بود  دایجور پ هیرشد بوده  کنمیمعنا تو شغل خودم حس م .105

 (11) داشتن چالش

ی هاچالشلذت از 

 یامشاوره

قرار  یعنی ادیخوشم م شتریبابت ب نیاز ا نایبودن به خانواده و ا یخط ریحالت نگاه غ هی .106

 (4) باشه یشسته رفته و مشخص یلیخ زیچ هیکه  ستشین

بردن از علیت حلقوی لذت

 خانوادهدر مشاوره 
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 ینیحال اون نگاه بال نیدر ع هیبحث مشاوره و روان شناس دهیبه نظرم اون عصاره و چک .107

که اون  میهست نیدنبال ا هیما  نکهیمهمه به نظر من ا یلیشناسانه نداره خنگاه آسیب هی

فردو باز با  هی ینگاه ... و حت نینگاه ا نیکه با ا میکن تینقاط مثبت و قوت رو تقو

 (5) نگاه خانواده ...

شناسانه نگاه غیرآسیب

 مشاوره

بوده  گرانیبا د یحاال چه ارتباط ....بوده یبافت ارتباط یحاال تو ییهمون معنا شتری... ب .108

از  شتریو اتفاقات ب راتییحاال تغ رامونشیپ طیبا خودش داشته چه مح یچه ارتباط

 یو معنا یارتباط یاون معنا شتریب... بوده یخود من تو بحث ارتباط یبرا ییلحاظ معنا

 (4) اتفاق افتاده شتریخود من ب یبرا یارابطه

ارتباطات ثمربخش و 

 انسانی با دیگران

 گرانیارتباط با د یکیارتباط با خود  یکی میبه تعادل برسون دیما سه نوع ارتباط رو با .109

 ایمشاور  ایروان شناس  شیپ کننیکه مراجعه م یافراد...  عتیارتباط با طب یکیو 

به  ایارتباطشون با دن ای یعنی زننیسه ارتباط لنگ م نیاز ا یکیروان پزشک قطعاً در 

 قطع ارتباط با خودشون نیارتباطشون با خودشن قطعه ا ای فتهیاتفاق نم یحیطرز صح

(3) 

 مسائلمحوریت ارتباط در 

 روان شناختی مراجعان

 یادما یتو دهیداره جواب م کنمیهر جا که احساس م رمیم شیکه با مراجع پ یریمس .110

حس  نیمختلف اونجاست که ا یهاو روش دهیمختلف جواب م یمختلف در زمانها

 یعنی کنهیحال منو خوب م یلیخ نیا شهیکه حالش داره خوب م دهیبه من دست م

 (1) شهیدر م میواقعاً خستگ

احساس آرامش در کمک 

 هاانبه انس

عنوان حاال کار مشاوره ما به شیپ ادیکه م یهر مراجع میکنیم یواقعاً که سع میدار .111

زمان ممکن  نیکه درکوتاه ر میکن یو سع میخودمونو براش ارائه بد تیفیک نیبهتر

کمک کننده ست که هم من  یلیخ نیا... میو بهش کمک بکن میمشکلشو حل بکن

 نیکه در واقع مراجعت از ا نیو هم میرو به مراجع ارائه بد سیسرو نیبهتر میبتون

 (5) بکنه یشتریاستفاده ب تونهیجهت م

 که بشه.. یزیرو بتونم ارائه کنم اون چ نیهستم اون بهتر نکهیمهمه که االن ا نیفقط ا .112

(9) 

بهترین تالش ممکن در 

 ارائه خدمات

 شهیکه شور م کنهیم دایوقتا اونقدر غلبه پ یگاه هییمساله فرد گرا نیا یعنی یدونیم .113

 یبعض شنومیم ای نمیبیمن م یلیمشاوره ما خ یمخصوصًا در فضا شهیحال بهم زن م

دارن  یتو چه بافت رنیدرنظر بگ نکهیبدون ا کننیبولدش م یلیرو خ نیاز مشاورها ا

 (2) دارن یفکر یچه فضا دنیمشاوره م

احساس مسئولیت در قبال 

 دیگران یهاانتخاب

بدون  ستیمن ن طیشرا ستیمن  یمطابق چهارچوب زندگ یکیآگه احساس کنم  .114

از  یداشته باشم نسبت بهش به راحت یمنف دید نکهیداشته باشم بدون ا یکار نکهیا

و  رسونمیازار م یمکنم بگذرم دست نخورده بگذرم از کنارش نه به کس یکنارش سع

عدم خود آزاری و دیگر 

قرار  ریتأثآزاری )تحت 

نگرفتن از سبک زندگی 
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دیگران و حفظ اصالت  (1) تعادل یعنی نیا به من ازار برسونه و یکس دمینه اجازه م

 خود(

عوض  ینسبت به زندگ دشیحلشون کنه د ادیبلد شده که با مشکالتش کنار ب نمیبیم .115

 دهیم یمن انرژ یبرا نیو ا هیحال خوب هیخوب و  یلیحس خ هیمن  یبشه واقعاً برا

 (1) کنهیشارژم م

خوشحالی از توانمند شدن 

 مراجع

با دانشجوها  شتریجلسه تموم شد حاال من ب کنمیولش نم یعنیخوبه  یلیخ میریگیپ .116

حاصل  خواستهیکه م جهیاون نت ایکه ا نمیبب کنمیم یریگیپ یلیمن خ میسرو کار دار

که حاال  ستین نیا نمیرو بب جهیاز جلسات مشاوره منه که نت یجزئ یریگیپ یعنیشد 

 (1) خودش انجام داد داد نداد نه رو گفتم حاال ایولش کن آگه من گفتن

پیگیری جلسات درمانی تا 

 حصول نتیجه مثبت

هست که  یکی فهمهیو م کنهیکمکش م دهیم یحس خوب یلیبه مراجعم خ ریگیپ نیا .117

اعتماد مارجعم  فتهیکه اتفاق م رشیپذ ادیرو ز رشیکنارشه واقعاً و اعتماد و اون پذ

 (1) نسبت به مشاور شهیم ادیز یلیخ

القای حس اعتماد و 

 ارزشمندی به مراجعان

 یتو فضا کنهینم یفرق میشکل هستش که کل عالم محترمه برا نیمن به ا یشناخت .118

 یزیهر چ یعنی یکنار هر موجود رهیهمه م هایرتبه بند نی... بقال ا دونمیمشاوره و نم

 در نگاه منه مثالً  نیمنزلت و محترمه ا یخودش دارا یبرا نمیبیعالم م نیکه من در ا

(2) 

ذی شعور بودن کل عالم 

 هستی )ابعاد هستی(

 کپارچهیکالً به شکل  می... بکن یانسان رو بخوا کینظامه کاًل  هیچون  قاًیاره اره دق .119

 هیدر  شهیخالصه م دیهمه چهارتا بعد که گفت یهم روان یست هم از لحاظ جسمان

 (4) آدم

ادرمان هست و ابعاد  شبکه[، ]وحدت اجزای هستی دهیچیشبکه پ نیدر واقع تو ا .120

که  نهیکه مهمه آ یزیو به نظر من چ میدار یو شخص یاجتماع یمعنو ی.. جسمنیهم

 (5) میابعاد توجه بکن نیبه همه ا

وحدت و یکپارچگی 

 هاانساناجزای وجودی 

به همه نگاه  کپارچهیمن  گمیباهاش جدا بشم نه م یبخوامم بگم مرز نکهیا یول .121

در خانواده هم داشته  کنمیم یرو که در اتاق مشاوره دارم سع یهمون رفتار کنمیم

 (2) باشم

آدم  یبن گهیم گهیم یکه سعد یزیاز ... همون چ یکه قبالً گفتم ما بخش یزیهمون چ .122

به درد آورد روزگار  یگوهرند چو عضو کیز  نشیکه در آفر کرندیپ کی یاعضا

به بازخورد  تونهیم یزمان ستمیس میستمیس هیبه نظر من ما ... دگر عضوها را نماند قرار

 هیبا  شهینم یتک بعد یعنیفراهم باشه  زیچ طیمثبتش برسه که ... که در واقع اون شرا

 (5) میها توجه بکنبرخورد کرد به همه ابعاد همه جنبه ستمیس

 هاانسانیکپارچگی با سایر 

خانواده منظور  نیا یعنی یخانواده کل کیعوض از  کیعنوان خودم رو به تمیمن هو .123 حس ارتباط با تمامیت 
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 ایمطرح باشه  هیهمسا کیخانواده در قالب  کنهینم یمثالً فرق یعنیخود خانواده ست 

 (2).. هی

)هویت  جهان هستی

 مشاور(

 یو بعد روان یپژوهش هیاموزش هیخودمو رو در چند حاال بعد بگم بعد شخص تیمن هو .124

 (4) مشاور هیعنوان به
 ابعاد هویتی مشاور

بره  میبشناسم خود اگاه شتریخودمو ب دیکه با دمیرس جهینت نیکه من خودم به ا یزمان .125

 تیهو هیموانع که در وجودم بود اونا رو کنتل کنم و به  یسر هیکردم  یباال و سع

 (6) درصد توسط خودم بود 80برسم  یمنسجم

 انسجام هویتی

 شهیم یدر واقع آش شعله قلم کار زیچ هیباشه بدون مرز که  دیاره باالخره مرز که با .126

 یهم علم شتریب یاون مرزا یباشه ول یحد هیتا  دیمرز با ستیکه سرو تهش معلوم ن

 یذهن یمرزا ایباشه  یعلم یکه صرفًا مرزا میمتر گذاشت بگ شهینم یعنی؛ هیهم ذهن

 (4یی ]عینی[ )جاها هیو  شهبا یذهن دیبا ییجاها هیو.. 

 دونمیداشته باشه نم یاگسترده یمرزا یلیخ تونهیم نمیمرز داره ا یزیقطعاً هر چ .127

مرز  تیهو نیا تونهیهمه بعدها م یتو یمرزهاست ول نیاز ا ییهامنظورتون چه وجه

 یاحرفه ایباشه که شغل تو  نیا تونهیاز مرزاش م یکیاز مثاًل  یکیما  یداشته باشه برا

 (10) تتهیاز هو یبخش یکنیتوش کار م ای یکه دوسش دار

 مرزهای هویتی

رو از در واقع  گهیهمد نایکه ا ادیبه وجود ب تیدو هو نیا نیب یتعادل هیدر واقع  .128

 (4) خارج نکنن رهیچجور بگم از اون دا

خشک خشک  دینه با یعنی میکه بهش انعطاف بد میکن یمرزها رو سع نیا دیبه نظر با .129

 (5) مرز در واقع باز باز نینه اونقدر ا میروانکاو خوب... باش هی یباشه که اصاًل اونطور

کردم  یمن سع رمیخود من و مراجع رو در نظر بگ نیحاال ب نکهیا یتیبحث تعادل هو .130

گرفتم به  ادیکه  نهیحداقل آ یخودم بکنم ول نیبخوام مراجع خودمو ع نکهینه ا

نقاب به  نکهینه ا یکن ینقش باز نکهینه ا نیمراجع خودم بفهمونم که خودت باش هم

 نهیآ تیکه اون بحث هو نهیحداقلش آ یاشب گهید یکس یبخوا نکهینه ا یچهره بزن

 یلیخ دیخود بودنش شا نیخود باشه حاال ا دیمن با شیپ ادیم یکه مراجع من وقت

 نهیاگر شاده اگر غمگ نکهیا یعنیبرسه که خود بودنش  جهینت نیزمان ببره که او به ا

 (6) رو کنترل کنه ناینکنه ا یاگر غم داره اون رفتارو داشته باشه سع

 (8) کنم کیتفک نویبخوام ا نجاینداره ا گرانید تیبا هو یختگیدرآم نیاره همچ .131

ابعاد  یلیخ تهیهو نیمنه ا تیاز هو یبخش هی ندیفرا هیخب مشاور و مشاوره کالً  .132

بوده که با تمام  یانتخاب هیمن ... چون  یبرا میلیکه خ هیبخش هیداره  یگوناگون

 (10) وجودم انجامش دادم

 تعادل هویتی

 هاانساناعتقاد به برابری  هی یالزامات زندگ نکهیبه جهت ا یبرابر هستن ول یاقاعده هیها براساس همه انسان .133
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 (2) رو قبول کردن ییهانقش یسر

حاال و با توجه به ... گفتم براتون سالمت و تعادل  دیشما ... و درمانگر هست یوقت دینیبب .134

 یتعادل یرو برگردونده باش یتعادل هی نکهی... هم میبتون نکهی... خانواده مهم هستش هم

مختلف طرز  یهاقهیبا سل یرو بتون یافراد نکهیلذت بخشه بعد ا یلیخ نیا یرو بساز

 (2) ارزشمنده یلیخ نینقطه مشترک ا کیدر  یجمع کن هممختلف با  یفکرا

ایجاد و برگرداندن تعادل 

)عامل لذت  هاخانوادهبه 

 بردن از مشاوره خانواده(

 یلیخ نیباشن ا رییکه خودشون اماده تغ یبرسون یانقطه هیرو به  یافراد نکهیا دمید .135

 (2) لذت بخشه نیمهمه و هم

آماده سازی افراد برای 

 تغییر

مشاوره خب  میآگه بخوام بهش نگاه کن یچون از لحاظ مال ]برام مهمه[ شتریرسالتش ب .136

نه جلوتر که  یول ی ]انجام بدی[ ...ا گهیهمزمان کار د یکه شما بتون ستشین یطور

 دهیمساله د هیکه بعد از حل شدن  یاون رسالته اون لبخند نهیبیم کنهیرشد م ادیآدم م

 (2) ...اون رسالت.... شترهیارزشش ب یلیخ نیا شهیم

آگه  قتشیخود من حق یبرامنزلت و پول[ ، ]از بین رسالتکدومش مهمتره  نکهیا .137

رشته  نیکه ا یینه من همه کسا کنمیفک م ومدمیرشته نم نیدنبال پول بودم دنبال ا

کار فوق العاده  هی انیشروع بخوان به خاطر پولش ب یرو خوندن مخصوصاً برا

کار  هیکه آگه بخواد مخصوصاً آگه بخواد  نهیآ تشیانجام دادن چون واقع یااحمقانه

 یکه در نگاه عموم هست اون اره اونجور یامشاوره نکهیانجام بده حاال ا یاحرفه

اون  شتریخود من ب یبرا ینگاه کن یاحرفه یآگه بخوا یچول در آورد ول یلیخ شهیم

 (4) بحث رسالته بوده

علت انتخاب کردم که بتونم به همنوع خودم کمک کنم  نیمن رشته مشاوره رو به ا .138

من رشته مشاوره  یبرا یعنینکردم  افتیدر یپول یچون بارها بوده من مشاوره دادم ول

 (6باالتره ) یلیخ شیارزش معنو

حرفه دارم انجامش  نیا یمن بوده تو فهیکه وظ یتیدارم مامور دیشا کنمیاحساس م .139

که برام رشد دهنده بوده خب من  یانگار امیتر کنار مبا مرگ راحت جهی. در نتدمیم

که  یاالن انگار یول کردمیاز موارد کردم و قباًل بهش فک نم یلیتالشمو در خ

 (7) ...ترم در مقابله با مرگخودم آسوده

من احساس  یعنیدنباش بودم رسالتشه  یسالگ 18از  باًیکه من تقر یزیاول از همه چ .140

مدل کار ساخته  نیا یبرا یتیشخص یتیهو یاهیمن به شخصه از لحاظ روح کمیم

 هویانگار  رسونمیکه م یاریبرسونم ساخته شدم و هر  یاریآنکه به ادما  یشدم. برا

کمکو  نیکه ا نهیرسالتم آ یعنی تهیاولو هیمن  یبرا نیا. برهیمنو صد پله باالتر م یانرژ

 (7) داشته باشم

به  یازیمن االن خودم اون ن یعنیبه نظرم رسالتش برام مهمتره تا منزلتش منزلتش مثاًل  .141

عنوان رسالت مشاوره به

 شغلی و شخصی
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به نظرم منزلتشم  ستیکه االن هستم مشاوره ... ن یاتو اون حرفه یعنیندارم  نیمنزلت ا

 دیشا یعنیمن  یقشنگ تره برا یلیرسالتش خ ی.. درد خودم ولیعنیدارم پولشم دارم 

 (8) رو گذروندم مثالً نایرو ا یستیگذروندم اون ز ور یلیاون مراحل اوا

 (9) که هستم یانجامش بدم تا وقت دیدارم که با یتیمن خب مامور .142

 ایدن نیتو ا یهر ادم گمیم شهیکه من هم نیمن کالً هم گهید کنمیها کار ممن با بچه .143

.... اون رسالتش خودشو انجام بده  دیو با ادیم ایدن نیبه ا یهدف هیداره بابت  یرسالت هی

 یبعد میکنیم یزندگ رانیخب از اونجا که ما تو ا یاولش که رسالتش برام مهمه ول

اول  گمیم شهیتر مسخت طیباز نسبت به فردا شرا میپول چون هر قدر تالش کن شهیم

 (12) گهیتا بود د هی نیرسالت بعد پول بعدم منزلت ا

 

بخوان که  ایپرداخت نکنه  هینده  نهیکه هز یخودش من مراجع یهر کدومش در جا .144

هم  یاز لحاظ قانون دمیکارو انجام نم نیکارو بدون دستمزد انجام بدم خب ا نیا

رشته  نیکردم در ا لیخودش من تحص گاهیهرکدومش در جا ...خب؟ ستیدرست ن

من  یها رو کنار هم برامؤلفه نیهمه ا... رشته داشته باشم نیاز ا یدرامد هیو قرار 

 (3)من ارزشمنده  یخودش برا یمهمه و هر کدومش در جا

 هیزیشغل من چ نیبعد از ا نیصادقانه. احساس کردم خب ا ستین یرسالت واقعًا کاف .145

نه  یکه. اوک مینگاه کن یفقط ارمان شهیدرامدم داشته باشم ازش نم یمن مجبورم برا

 یکم تینه واقعاً پولم اهم دمیو د ستیکمک کنم اصالً پولش مهم ن خوامیمن فقط م

 کنمیاحسا م کنمیاحساس م کنمیصرف م ونمدر یاز انرژ نقدینداره. چون دارم ا

 هیبه  ازین میزندگ طیشرا یخب مثالً برا دمیدارم رسالتو رو انجام م نکهیعالوه بر ا

اونم مهمه  جهیدر نت گهیشغل د هیجونشو ندارم برم سراغ  گهیدارم چون د میدرامد

 (7) ستیمهم ن نایبگم پولو ا تونمینم

، ]پول دیکه گفت نایا یبگه هر سه تا نانهیآگه آدم بخواد واقع ب یعنیهرسه تاش؛  .146

 یکدوم جلوتر از بعد چیباشن به نظر من ه توننیمهم م یلیخ یلیخ رسالت و منزلت[

 (10) ستین

مالی و  مسائلتعادل بین 

 یامشاورهرسالت 

مشاور نشسته  کنهیم یداره باز مویحک هیمشاور نقش ی پست مدرن[ کردهایرو]در  .147

تو  شناسهیمراجع خودتو نم یکس به اندازه تو چیبشناسه ه شتریب شتریتا تو رو ب نجایا

 تو همراه بشه ره و بایکنه با تو ارتباط بگ یو مشاور سع یها رو بدداده یسر هی دیبا

(3) 

عنوان کارشناس به، مراجع

 زندگی خود

 یجزء اصل مهم من هست تو نیا یعنیمتعهدم  یلیصد در صد صد در صد کامالً خ .148

 یلیباعث شد و کمک کرد به من که موفق بشم خ یلیخ نیا کنمیمشاوره و فک م

متعهد بودن به اصول 

 یاحرفه
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 (1) کامالً جلسه م محرمانه ست دارمیحرمت مراجعم رو نگه م یعنی ادیز

خودمم تحت درمان هستم چون  یعنی رمیجلسه درمانو م هی یاواهلل من که خودم هفته .149

 (12) کنهیم جادیا نویما ا یکار یاحرفه یحاال اصول اخالق

نسبت به  شهیقطعاً حساس م نهیبزرگتر بب یمقدار هیخودش رو  تیمسئول یآگه کس .150

 (2) رهیگیمسائل خودش و اونجور که بهش تعلق داره و ازش نام م

اخبار.. رو و انجمن  کنمیحال دنبال م نیشدم در ع طهیح نیواهلل خب تازه وارد ا .151

اشنا بشم  ینطوریا ییجا ه... ی رو رانیا یانجمن روان شناس یحت ایرو  رانیمشاوره ا

 ایکارم مسائلو مشکالت که وجود داره ...  طیدنبال بکنم به روز باشم نسبت به شرا

 (5) کنهیم تیحد به نظرم کفا نیدرون گرا در هم

آدم  نکهیاصالً قبل از ا یعنیمهمه  یلیمن خ یبرای[ احرفهصنفی و  مسائل]تعهد به  .152

 (8) رو داشته باشه نایا دیمشاوره بشه با

 (10) دونمیخودمو متعهد م یلیخ]به صنف روان شناسان و مشاوران[  .153

پذیر و متعهد به دوست دارم خودمو مسئولیت یلیهستم که خ یادم تایمن کالً شخص .154

 یکه تعهد نهی... دارم آ یلیاالن خ دیکه شا یلیدل هیکه هستم بدونم. اصاًل  یزیاون چ

 (11) نه ای دمیکه دارم درست انجام م

احساس تعهد و مسئولیت 

در قبال صنف روان 

 شناسان

مندم هستم تو دغدغه کممی یعنیمهمه  یلیمهمه صادقانه برام خ یلیخواقعاً چرا برام  .155

خودمم و اما  یایکار ریکه همه ش درگ نهیبه خاطر آ دیشا یکمیچون  ... نهیزم نیا

 (7) کنمیدرصد روش زوم دارم و بهش فک م 50 دیدر حد شا

مندی امورات دغدغه

 صنفی

 یفیتوص نیدر بحث مشاوره در بحش مشاور بودنم بهتر دیشا نیمن همراه هستم اره ا .156

وچون من تمام  نهیاز خودم بگم آ تونمیکه م یستیچ نیاز خودم بکنم بهتر تونمیکه م

خب من تمام تالشمو  نایها و همه او فن کایکه صرف نظر از تمام تکن نهیتالشم آ

 نجایدرک برسه که من همراهم ا نیقدم همراه بشم و مراجع به ا نیکه اول زارمیم

 (3) فتهیم یجالب یکه اتفاقا هییجا

نداشت  ییبرام معنا دیگنجینم چیانگار ه نایمشاوره ا یبحثا نیا یاصالً تو تمیقباًل هو .157

کمک  یژگیو ه؟یچ دیدونیکه اضافه شده م یمثبت یلیخ یزیچ هی تمیبعد هو یاالن تو

انسان کمک  هیشده که من  ینجوریمن ا یکه برا یکننده بودن و همراه بودن انگار

که به من مراجعه  ییادما یاطرافم و برا یادما یراهمراه هستم ب کیکننده هستم من 

 (7) ماندگار بولد شده تیانگار تو هو نیو ا کننیم

 یهمراه ایکه بخواد کمک بکنه  نهینگاهش آ خونهیکه مشاوره م یخب مسلماً کس .158

 (11) .دونمیهمدل م کیخودم رو  شتریبکنه اما من ب

همراه و همسفر بودن با 

 هاانسان

خودشو  تمیتو اصل هو گهیانگار دارم و داره د ژهیو تیمأمور هیکه  کنمیاحساس م .159  هویت یاری رسانی
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 یاریکه  نمیکه هستم واقع دنبال ا یتیکه هر جا که هستم تو هر موقع دهینشون م

به خاطر  دمیبرسونم که اوضاع بهتر بشه شا یاریفقط  تونمیکه م یبرسونم. هر جور

االن  گهیشده د کنهیم جادیچقد حال خوب ا دمید هیاری نیکه مزه کرده بهم ا نهیآ

 (7) تمیاز هو یبخش

که گفتم  یهمون منج یعنیدوست دارم کمک کنم  یعنی کنمیم یکه سع میمن ادم .160

نجات  یزندگ هیکنه  داینجات پ نکهیا یبراش برا ینقطه اثر من کمک نیدوست دارم ا

آدم پاک  هی یادما ایباشن  یشادتر یادما ایباشن  یموثرتر یکنه اون ادما ادما دایپ

 (8) کنن یزندگ تربه گرامید کنهیم یآدم که سع هیکننده 

انگار ده پله  ییهویمثبت اضافه شد من تعلق خاطرم  یهاکه گذشت و تجربه یهرچ .161

 ستمیجوره حاضر ن چیمهم که ه زیچ هیبرام شد  دمیکه انجا م یاومد باال نسبت به کار

 شد میاز زندگ یبعد مهم ییهوی یلیقاعشم دادم. برام خرتکه تازه ا نیرهاش بکنم ا

(7) 

تعلق خاطر به مشاوره 

 )اهمیت پیدا کردن(

که نسبت به رشته  ی... تعهد یمجاز یمطالب تو فضا یسر هیلحاظ اشتراک گذاشتن  .162

باشه که مربوط به رشته  یباشه انتخابات ازیهم باشه که ن یا گهیحاال موارد د نایهست ا

که  ییباشه که مربوط به رشته خودم باشه اره اونجام تا جا یزیچ هی دونمیباشه چه م

 (4) کنمیانتخاب م ای دمیامکانش رو داشته باشم مثالً نظرم

ت و ارائه حضور در انتخابا

نظرات و به اشتراک 

گذاری مطالب در مورد 

 معرفی رشته مشاوره

نوع  چیکه من به جز جلسات مشاوره با مراجعام ه میقانونا ما دار یسر هی نیقطعًا بب .163

اما خب مساله قانون  فتهیداره اتفاق م یمنش قیندارم ارتباط من صرفًا با از طر یارتباط

من حاال  یبرا فتهیبرام مطرحه دستاوردها اتفاق نم یلیکشور در جلسات مشاوره خ

دست بده  تونهیزن نم هیمرد با  هی تونمیکه نم نهیآ رانیا وناز بحث شرع خب قان یجدا

 یلیمن خ یبرا نیخب ا ستیمحرم ن ینیهستن به اصطالح د بهیکه با هم غر ییکسا

 (3) مطرحه

اعتبار حدو مرزهای 

شرعی و قانونی در ارتباط 

 مراجعانبا 

مطالب مراجع  یعنی هیمشاوره که بحث رازدار ینکته تو نیترکه مهم کنمیتالش م .164

مشکالت مراجع من رو متوجه بشه  دینبا یبمونه و کس یمحفوظ باق دیدر نزد من با

که  یچند سال نیرو حداقلش ا ی. اون بحث رازداریچه اشنا چه هر کس بهیچه غر

 یهنوز جا گمیبازم م یکنم ول تیعارو ر یکردم مساله رازدار یکردم سع تیرعا

 یتو یرشته مشاوره رو بفهمم ول شتریمطالعه کنم ب شتریداره من ب نویا یکار داره جا

 (6) به من کمک کرده رشته مشاوره یلیخ یبحث رازدار

انجام بدن  دیبا ییخب صنف خلبانا مثالً چکارا نکهی. اشیمسائل حرفه آ شهیم نایا .165

 میخاص خودمونو دار یامسائل حرفه یسر هیتو رشته خود ما  نیصنفش حاال ا شهیم

 (8ی )هم دار یصنف هیاز اون طرف  گهید یزایو چ یهمدل یرازدار یدونیم

رعایت اصول اخالق 

 یاحرفه
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 (12)متمرکزم  زایجور چ نیو ا یاخالق یکه رو چهارچوبا یبه خصوص من .166

]در این که در چهارچوب علمم  نهیآ کنمیمن به خودم افتخار م کهی یزایاز چ یکیو  .167

موندم عدول نکردم خارج  یباقمورد عدم ورود نظرات شخصی و غیر تخصصی[ 

 (9) نشدم

رعایت اصول علمی و 

 یاحرفه

 تینسبت به هو شهیم ترقی...عم شتریب ینیبب یشتریب یهامراجع یبه نظر من هرچ .168

اصالً  ی.امشاوره تیهو نیمهمه چقد ا نیچقد ا یکه وا یفهمی. اصالً میامشاوره

 یه دیو با هیکیدرجه  زیچ یامشاوره تیهو نیمهمه چقد ا نیچقد ا یکه وا یفهمیم

از  ییبعدا هیمن  یاز لحاظ درون کنمیاحساس م یعنیبکنم  ترشیقو یپر وبالش بدم ه

 (7... ]هویت رو اکتساب کردم[ ) نیا

شدن هویت  تریغن

 ی )دلبستگی شغلی(احرفه

چقد  فهمیداده بودم تا االن حاال که رفتم تو دل کار تازه م قلیخودم رو ص یامشاوره .169

رو  تهیهو نیا دیبا شتریکنم ب تریاحرفه یکنم ه تریقو ییبعداها هیخودمو تو  دیبا

 یارمان یایدن هیجامعه. آدم  تی. چون انگار تازه رو به رو شدم با واقعمیریبپذ شتریب

تو دل جامعه  یایم یسازیم یاخاص مشاوره یلیخ تیهو هی سازهیخودش م یبرا

 (7) بخوره قلیص یلیخ دیکار داره با یلیخ شییجاها هی یفهمیتازه م

همون اصول  یعنیکنه  تیرعا دیرو با یو تخصص یاحرفه یهامسائل حرفه و مهارت .170

انگار مهمتر از هر  یجور هیمهمه  یلیخ نایمثالً اخالق و ا یعنی شهیم باًیتقر یانسان هیاول

 (8ی )نوع تخصص

کردم خودم رو به روز نگه دارم اطالعات رو حاال به شکل کتاب خوندن  یسع شهیهم .171

که  کنمیو فک م نایبزرگ و ا دیمختلف از اسات یکارگاه رفتن گوش کردن درسا

 کنمیحس م فتهیفاصله م یباشه چون وقت کنمیکه کار م یاالزمه تا لحظه نیا یحت

 کنهیافت م خوردهی یااون کار حرفه ازو کارم  شهیو مطالب کمرنگ م شمیکه دور م

 یعنی کنمیم یسع شهیهم نیهم یمشاور برا هیعنوان من به یخروج شهیتر ممتوسط

و در  رهییمشاور چون با گونه انسانم طرفه و حتماً انسان دائم در حال تغ هی کنمیفک م

فته ما یداره اتفاق م یها به شدت با سرعت باالترانسان رییدوره و عصر هم تغ نیا

با مشکالت روز مردم  میمشاور کار بکن هیعنوان به میاگر بخوا میو مجبور میمحکوم

مشاوره هم  نهیتو زم میمطالعه داشته باش هانهیزم یلیدر خ میخودمونو به روز نگه دار

 (9) میخودمونو به روز نگه دار دیحاال .... دائم با نکهیدائم نه ا

در  یاگیری حرفهجهت

 شغل

درصد از اون شغله  70بود. مثاًل  یبزرگ یایدن هی یعنیشغل کسب کردم؛  نیاز ا یلیخ .172

واقعاً  یکارم ول یاز اونچه که اموختم از استادا گرفتم برا یعلم یهااز اون داده

تو  نمیبیم یخودم ه یعنیگذاشتم روش؛  میدرون تیهم از هو یادیصادقانه بخش ز

که  یخودم از اتفاقات یاز تجارب درون کنمیم یمختلف چقد دارم سع یهامراجع

خرج کردن از وجود خود 

 برای مشاوره
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 کدهای باز کنندگانمشارکتعبارات و کد 

 نیا نیاز همه اونا استفاده کردم تا ا میکودک هیاومده از تجارب اول شیخودم پ یبرا

از  ییجورا هیملموس کنم  ییجورا هیرو  کنمیکه استفاده م ییها نکیشغل و تکن

 (7) امیدرشون ب یحالت ارمان

 یعنیکمک کننده بودن  یلیخ نیکه در درونم دارم به خاطر هم ییزایبا توجه به چ .173

به  هاکیبه ماجرا به اون تکن دهیبه ماجرا به نظرم روح م یکنیکه اضافه م ییزایاون چ

 (7) هااون روش

روح دادن به فنون با اضافه 

ی وجود هایچاشنکردن 

 مشاور

 تریاحرفه یهرچ ختمیریم شتریکار کردم از خودم توش ب یاحرفه ریکه غ لیمن اوا .174

 (9) ختمیخودم ر تیهو یاز شغلم تو یعنیشدم اتفاقاً معکوس شد 

هویت شغلی در  ریتأث

 هویت شخصی

که تونستم هم  نمیبنیم یدرمانگر کودک هیخودمو  یعنی گهیحسم مثبته د نیهم یبرا .175

 دهاعتما ... ]مراجعان[رو برقرار کنم  هیکنم ارتباط درمان جادیاعتمادو در مراجع هام ا

 (12)ارزشمنده  یلیمن خ یبرا دنیو جلسه رو ادامه م کننیرو م

 موفقیت شغلی

 یلیبه من خ نیا کننیم یمنو معرف گنیبه دوستاشون م گهید یبه مراحع ها نکهیهم ای .176

بود که کارمو  نیرسالتم ا گهیبود د نیکه من هدفم هم گمیم دهیرو م تیحس رضا

کنه و  یمنو معرف رشباشه که به دوستش به همکا یخب انجام بدم و مراجعم راض

بوده  نیرسالتت ا یخواستیم نویهم قاًیتو دق گمیکه من به خودم م هییهمون جاها نجایا

 (12) گهید رهیباال م تمیاز اون طرف خب حس رضا

 رضایت درونی

 ی پیاده شدههامصاحبهمحوری و انتخابی استخراج شده از ، . کدهای باز2جدول 

 کدهای محوری کدهای باز
کدهای 

 انتخابی

کاهش اضطراب  پذیرش واقعیت مرگ؛ مرگ آگاهی و ارتقاء زندگی؛

بهتر از  یریبهره گ یبرا یمحرک، مرگ ؛تجارب مرگ آگاهانه؛ مرگ

؛ مرگمفهوم  در شهیاند با یزندگ یابیجهت ی؛ هشیارتر زیستن؛ زندگ

با  ییارویرو ؛در مواجه با مرگ یآسودگ ؛مرگ تیشدن واقع باتریز

باور به تولد دوباره ؛ انسان اتیح ریبه مثابه ادامه مس، مرگ؛ مرگ تیواقع

شدن  پررنگ؛ گرید یبه منزل ییمرگ به مثابه سفر و جابجا ؛پس از مرگ

 یفان یایکاهش تعلق به دنیی؛ ایو آن دن یمسائل اخرو

تغییرپذیری نگاه به 

مرگ و غایت 

 زندگی
لمس 

های دغدغه

 وجودی

با توجه به بستر  یوجود ییتنها لیتعد؛ و اثرات مثبت آن ییتنها رشیپذ

 دنیبه دوش کشناشی از مواجه با تنهایی وجودی؛ رشد  ی و ارتباطی؛فرهنگ

 هستیی و بار زندگ

 تنهایی وجودی

، آزادی رشیشدن پذ لیتعدانتخاب؛ از  یناش تیانسان؛ مسئول یباور به خودمختار لمس 
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 کدهای محوری کدهای باز
کدهای 

 انتخابی

 تیفاعل؛ (یدرون و برون فرد یآزاد کی)تفک یو اجتماع یفرد یآزاد

 ؛انسان

خودمختاری و 

 پذیریمسئولیت

های دغدغه

 وجودی

ی؛ درون یتمندیرضا ؛ اهمیتگرانید هایقضاوتارزش کمرنگ شدن 

 اصالت ی؛اجتماع یو ارزشها گرانید یارهایحرکت نکردن بر اساس مع

 یامشاوره یهالذت از چالش ی؛صداقت و همخوانوجودی؛ 

 اصالت ورزی

 یخرج کردن از وجود خود برای؛ شخص و یشغل تیهو گره خوردن

 یریگیپ؛ دادن به بهبود مراجعان تیاهم ی؛رسان یاری تیهواخذ  ؛مشاوره

الش ت ؛رییتغ یافراد برا یآماده ساز؛ مثبت جهیتا حصول نت یجلسات درمان

 ؛مشاور یحل مسائل روان شناخت برای

 اهمیت شغل

رشد هویت 

 شغلی

ان رو ایرسدر قبال  تیتعهد و مسئول احساسی؛ امتعهد بودن به اصول حرفه

 وه نظرات حضور در انتخابات و ارائی؛ امورات صنف یمنددغدغه؛ شناسان

 حدو اعتبار؛ رشته مشاوره یمطالب در مورد معرف یبه اشتراک گذار

 اصول اخالق تیرعا؛ در ارتباط با مراجعان یو قانون یشرع یمرزها

 تخصصیو  یاصول علم تیرعای؛ احرفه

 یتتعهد و مرکز

 یشغل

مشاوره  ی؛احرفه تیشدن هو تریغنی؛ امشاوره داشتن به نقشتعلق خاطر 

و رسالت  یالممسائل  نیتعادل بی؛ و شخص یعنوان رسالت شغلبه

 یامشاوره

 یدلبستگی شغل

 هویتی مشاور ابعاد ی هویتی؛مرزها هویتی؛ تعادل هویتی؛انسجام

ابعاد محض و 

کاربردی هویت 

 مشاور و مشاوره

ردن دادن به فنون با اضافه ک روح؛ در شغل ی شدناحرفهتالش برای 

؛ تالش برای موفقیت شغلی؛ رضایت شغلی؛ وجود مشاور یهایچاشن

 خشنودی درونی

 گیریجهت

 در شغل یاحرفه

پایایی  تیدرنهامتون در دو مرحله کدگذاری شدند.  1برای محاسبه پایایی با روش هولستی

بود  80/0 یباالبود و چون  86/0 ؛ ومحاسبه شد شدهمشاهدهبراساس درصد توافق 

 بود. قبولقابل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Holstie 
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 یریگجهینتبحث و 

ی شناختی هاجنبهنظریات علمی در حوزه مشاوره گاهی از دسته نظریاتی هستند که به 

های مشترک که جنبه آمدهشیپپرداخته و گاهی بر پایه و اساس علوم رفتاری بوده و 

ی مثل فراشناخت محل بحث و تحقیق باشند اما کمتر به نوترشناختی رفتاری و نیز ابعاد 

یکردهای انسانی و همچنین رویکردهای عمیق آن درحوزه کاربرد توجه شده است. رو

در راستای موارد عمیق فلسفی و  نظرتبادلرویکردهایی مثل وجودی بیشتر محل 

شدند که البته همین محسوب می نیادیبنی هاپژوهشی بودند و یا محل توسعه شناختروان

وجودی بوده و تحلیل دازاین و مکتب  میزان از توجه هم به بخش آمریکایی مکتب

با  کندیمشاوره خانواده تالش م انگلیسی این مقدار از تحقیق علمی بومی را هم نداشتند.

ها به بهتر شدن وضعیت ها و تنشبردن استرس نیخانواده و از ب یبهبود روابط اعضا

 یشناسم رواناز عل یاآن کمک کند. مشاوره خانواده شاخه یاعضا یخانواده و خوشبخت

. پردازدیها در خانواده مخانواده و نقش آن یفرد اعضافردبه اراست که به مطالعه رفت نینو

 یداشته باشد ول یدرمانخانواده جلسات روان یاعضا یبا تمام کندیم یمشاوره خانواده سع

ورت صجلسات بهگاهی . ستین ریپذامر امکان نیاز تعارضات در خانواده ا یدر مورد برخ

با استفاده از نبوغ  کندیتالش م مشاور نیهمچن یجمعنه دسته شودیبا افراد برگزار م یفرد

خانواده کار مشاوره خانواده را انجام دهد و به بهبود روابط  یهر فرد از اعضا یهایژگیو و

حال که نقش پیچیده و اساسی مشاوران را درک  ها کمک کندبه خانواده یو سطح زندگ

شود که چقدر طراحی الگویی هویتی که از طرفی کردیم این موضوع برای ما روشن می

ها را آن چندجانبهنقاط وجودی مشاوران را هدف قرار داده و از طرفی سالمت  نیترقیعم

 نیور دارند؛ بنابرابا یتجربه در زندگ تیاز افراد به اهم یاریبس کنداساسی جلوه می

تر کمک تجربهزودهنگام افراد کم تیبه موفق گرانید یزندگ یهااز تجربه یریگبهره

 هی. انتقال تجربه هدردیتالش مناسب صورت بگ دیاستفاده از تجارب فوق با ی. براکندیم

منتقل کنند.  گرانیاست که آن را به د خوبدارند  یاتجربه کهی به فرد است. کسان یخوب

 دیهر دو نفر با ی. گاهستیآسان ن شهیانتقال تجربه از فرد باتجربه به فرد آماتور هم ندیفرا
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و  تجربهکمپس اگر این مشاوران که جامعه هدف ما هستند تالش خود را مضاعف کنند. 

و  تریاتیحفعالیت علمی را پیدا نکرده باشند این موضوع  هاسالنو تجربه باشند و پشتوانه 

 شود.هم نمایان می تریبحران

همکاران پناهی و ، (1401) یابوالمعال، (2022هاروارد )همچنان که نتایج تحقیق ما با 

گیری که هویت امری طولی ( همسو بود دریافتیم در نتیجه1401دهقان ) اصل، (1400)

ی انسانی مشاغلی که جنبه مخصوصاًی شغل واسطهبهگیرد اما است و طی سالیان شکل می

است و  اثرگذارشود که در ارتباطات متقابل انسانی بسیار دچار تغییرات موازی می دارد

-با دید وجودی عمده حمیت شغلی و فکری و فراخنای اندیشه خصوصبهالجرم مشاوران 

پس مفهوم هویت شغلی مفهومی پویا بوده که ریشه در  انددادهای خود را در این شغل قرار 

عمیق  صورتبهی وجودی داشته و تغییر در آن طی سالیان و انهابعاد هستی نگر نیترقیعم

دغدغه  4است که  برقرارتبیین نهایی مدل نیز نتیجه سنتی همیشگی  در حاصل خواهد شد.

 سازچارهی قرار بگیرند احرفهی ریگجهتاصلی وجودی زمانی که در امتداد اهمیت و 

 نیچننیاکه در بوم فرهنگ ما  البته بوده و رشد هویتی پایدار را حاصل خواهند کرد.

شده است و هم در  دیتأکهم در اسالم روی هویت خیلی  چراکهاست  تریاساستحقیقاتی 

ایران خانواده و به دنبال آن مشاورانی که جریان زندگی را تسهیل کنند اهمیت خاصی 

به چنین  دارند و جمعیت جوان و انبوه نو مشاور نیاز خاصی در بستر فرهنگ بومی خود

 مسائلی دارند.

نگاه به مرگ  یریرپذییتغی وجودی چون هادغدغههمچنان که از تحقیق ما پیداست 

از خود و  یفرارو، یاحرفه یعناصر معنابخش زندگ، یوجود ییتنها، یزندگ تیو غا

ی اگر در کنار و ورز اصالتی و پذیرو مسئولیت یخودمختار، یآزاد، یتجارب معنو

ابعاد محض و ، یدلبستگی شغل، یشغل ثیتعهد و مرکز، چون اهمیت شغلیعواملی  امتداد

قرا بگیرند موجبات رشد  در شغل یاحرفه گیریجهت کاربردی هویت مشاور و مشاوره و

ی بودن دارای تعهد و مرکزیتی توام احرفههویت شغلی را فراهم خواهند آورد که در عین 

 باشد.با دلبستگی سالم می
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من  سؤالهر نوع پاسخی به  درواقعا بیان داشت که هر نوع هویتی و نتایج پژوهش م

عنوان یک اهمیت در ی آن شغل بهی حرفه و شغل ابتدا باید برای دارندهکیستم درحوزه

به لحاظ رسالت انسانی که دارد هویت  درواقعمشاور ، فرآیند زندگی به اثبات رسیده باشد

ر از آن از درون خود و از وجود خود به این شغل و فرات اندخوردهاش گره شخصی و شغلی

ی برای مشاور و مراجع به اردهندهییتغبخشد که نتایج مثبت و و مراجعان نفحاتی را می

ضمن اینکه تعلق شغلی با مسائل مالی ، دنبال دارد که البته این اهمیت در نتایج مشخص شد

ی و نتیجه حاصل شود.ل نمیاما هرگز بدون دلبستگی شغلی این تعلق حاص خوردهگره

تعلق و تعهد به اصول علمی و اخالقی  درواقعدلبستگی شغلی تعهد و مرکزیت شغلی است 

در سپهر زندگی  رسانیاری یو حتی صنفی ناشی از مرکزیت بخشی به هویت این حرفه

در نومشاور حاصل شود نتایج آن در قالب  چندجانبههویت پویا و  چنانچه نومشاور است.

 شود.رضایت شغلی و خشنودی درونی نمایان می، موفقیت شغلی

ی هاشیگراها این نکته اساسی است که در مورد سایر ها و پیشنهادحدودیتدر م

خارج تهران نیز با  ضاًیاشناسی و مشاوره تدوین چنین الگوهایی حائز اهمیت است و روان

ساخت محلی این تحقیقات صورت پذیرد مفید فایده است اما تحقیقات هویت توجه به بوم 

بودن اما  محدودکنندهمحور نیاز دارد که در طول زمان طویل بررسی شود که در عین 

 است. تریاساس

 سپاسگزاری

کنندگان این پژوهش که با پژوهشگران مراتب قدردانی و تشکر خود را از کلیه شرکت 

 .دارندم میالاع، در روند استخراج نتایج همکاری نمودند، استقبال و بردباری

 عتعارض مناف

گونه تعارض منافعی در انجام و نگارش آن ندارند. نویسنده نویسندگان این مطالعه هیچ

این مقاله  .باشددار میو نتایج پژوهش را عهده اطالعات، هامل دادهمسئولیت کا، مسئول

 از نتایج یک رساله دکتری تخصصی مشاوره است. برگرفته
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 منابع
انتشارات ، یو آموزش شغل تیهو یسازمانفرهنگ .(1397) نیمحمد افش، یرباط ؛ضرغام، یآزاد

 .بهنام قلم. تهران

 .تهران علم. انتشارات .تحقیق کیفی روش (.1398) جهیخد، ابوالمعالی

بر  ییمدل شکوفا نی(. تدو1400ندا )، شیمهراند ؛مایمه س، یاریپور شهر ؛فاطمه، اصل دهقان

فرهنگ مشاوره و شناسان. در مشاوران و روان دیام یگربا واسطه یاساس خودکارآمد
 .108-81، (46)12، یدرمانروان

 یسازمان یریپذ(. رابطة جامعه1395) دیمج، مقدم یمراد ؛نهیسک، یجعفر ؛اکبریعل، یدختیب نیام

 هیسرما تیریمد» یمجله علم. یسازمانتیهو یانجیمعلمان با نقش م یشغل اقیو اشت
 .582-563، (4)3، «یاجتماع

 ندیدر فرا یکاربستِ اصول و ضوابط اخالق یِاثربخش لیو تحل ی(. بررس1400احمد ) یعل، یپناه

 .22-1، (46)12، یدرمانفرهنگ مشاوره و روانمشاوره. 
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