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پيیشگفتارر مترجم  
 

کتابب "ررااهھھھنمایی مشاوورراانن مسيیحی" ااست. اايین  ششموو  بيیستجزووهه اایی کهھ ددرر ددست دداارريید٬، ترجمۀ فصل 
وو اانتشارر تمامم کتابب ددرر اايین مکانن اامکانن پذيیر نيیست. بهھ ناچارر فصل  کتابب کالً شامل چهھل فصل می باشد

هھھھایی اايین کتابب بصوررتت جدااگانهھ اانتشارر يیافتهھ ااند. ددعایی من اايین ااست کهھ اايیمانداارراانن فاررسی ززبانن اازز ططريیق 
شوند تا کليیسایی فاررسی ززبانن عيیسی مسيیح نهھايیت فيیض وو بب ااززجنبۀ عملی کتابب مقدسس بهھرمند اايین کتا

ددست آآوورردد. ررحمت خداا رراا بهھ  
دهه٬، وو شخص مشاوورر نيیز " ناميیدهه شمتقاضیددرر اايین کتابب " می کند شخصی کهھ بهھ مشاوورر مسيیحی ررجوعع

" ناميیدهه شدهه ااست."مشاوورر  
شاهھھھرخخ صفویی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ششموو  بيیستفصل   
کرددنن سؤاالل  

 
د کهھ مسيیح می کردد. ی کنيید٬، ططورریی بکنيیم سؤااللجمع آآوورریی ااططالعاتت ااست. ووقتی  عمدههٴٔ کرددنن قسمت  سؤاالل

تت سؤااالمسيیح می باشند شرووعع کنيید. ددرر ااناجيیل می بيینيید کهھ عيیسی  هھھھا سؤاالل٬، کهھ بنيیادد ااساسی “چهھ”با 
 وو ٬،ی دديیگر براایی ررساندنن فايیدهه بهھ دديیگرییتت ددرر لفافهھٴٔ آآنچهھ بديیئی ااست٬، بعضسؤااالبعضی  می کند.ززيیاددیی 
قسمت ددرر “(ططالعاتت شخصیفرمم اا” خرآآ. ددرر صفحهھٴٔ نيیز براایی جمع آآوورریی ااططالعاتت مطرحح شدهه ااند بعضی

) مشکل خودد رراا بطورر ١۱تت ااساسی ااوو رراا بهھ اايین شکل خالصهھ کرددهه اايیم: (سؤااال)٬، می باشد ضميیمهھ هھھھا
ما ) ٣۳() چهھ ااقداامی ددرر مورردد آآنن کرددهه اايید؟؛ ٢۲)؛ (ههشما رراا بهھ اايینجا آآوورردد چی ااست کهھ ؛خالصهھ توضيیح ددهھھھيید
   ؟)١۱(چهھ می تواانيیم بکنيیم

حائز  سؤاالل ددووممااما ممکن ااست منظورر ددوو سؤاالل بعدیی اايینطورر نباشد. ااست.  منظورر سؤاالل ااوولل آآشکارر
 ممکن ااست ماتی ددرر ررااهه حل مسئلهھ صوررتت گرفتهھ.دداانست تا بحالل چهھ ااقداا چونن بايیدااهھھھميیت ززيیاددیی ااست 

شخصاً  اايیجادد کرددهه باشد. ااگر متقاضیاازز مسئلهھٴٔ ااووليیهھ رراا مسئلهھٴٔ بزررگتریی  متقاضيیانن اانجامم ددااددهه ااندکارریی کهھ 
مشاوورر الززمم ااست آآنن  دهه٬،اايیجادد آآنن گردديی جويیا وو پيیروو نصيیحتی بوددهه کهھ باعث ئلهھٴٔ ااووليیهھ رراا پيیچيیدهه کرددهه يیامس

لهھٴٔ ااوو کرددهه٬، اايین ممکن ااست مسائل اايیجادد رراا بدااند. بعنواانن مثالل٬، ااگر رروواانشناسی پدرر متقاضی رراا مقصر مسئ
وو ااصطالهھھھاتت  مکتبضی اازز اد متقررهھھھا ساختن اافکارر وو عقايیمعموالً  د.ااضافهھ کنشدهه ميیانن آآنن ددوو رراا نيیز 

اازز ووجودد آآنن  ٬،. خوبب ااست قبل اازز آآنکهھ چنيین مشکلی اافشا شوددرروواانشناسی بهھ تنهھائی کارر ددشواارریی ااست
باخبر بودد.  

شما  یی کهھارربا اانتظ اررییيیرردد ممکن ااست فرقق بسارریی کهھ متقاضی ددااميیت ززيیاددیی دداارردد. اانتظآآخر نيیز ااهھھھسؤاالل 
هھھھم  انن تمايیل بهھد٬، اامکانن دداارردد صحبت هھھھايیشوورر فرقق می کنبا مشا ووقتی متقاضی اانتظاررششددااشتهھ باشد. دداارريید 

ً غالببايید د. بهھ اايین خاططر مشاوورراانن ند٬، يیا حتی بر عليیهھ هھھھمديیگر باشنندااشتهھ باش حدفشانن رراا براایی متقاضی ا
ن کنند.ررووش  

بهھ ددرردد ددلل هھھھایی  شخصیاايین ااست کهھ  کمکبگيیردد. توضيیح دداادد کهھ منظوررشش اازز  کمکمحمد گفت کهھ آآمدهه تا 
نزدد رروواانشناسس نيیز . هھھھم ززمانن نيیاززیی نداارردد خانگی تکليیف بهھ مشاووررهه رراا الززمم ددااررددااوو گوشش کند. تهھٴٔ فهھھھر هھھھ

رروواانشناسس  بهھ اايین ددليیلنست ااوو رراا ببيیند. اامی توددرر ماهه يیک بارر وو تنهھا بودد  ددوورررروواانشناسس نيیز  ددفترميیرفت. 
انهھ بگيیردد. نيیجتاً ووقتی يییی ماهھھھالززمم رراا ميیانن نشست هھھھا کمکشخص دديیگریی رراا پيیداا کند تا  ٬،پيیشنهھادد کرددهه بودد

وو  ٬،جامم شوددمشاووررهه اانمی خوااهھھھد  گونهھچگفت کهھ بهھ ما رراا ساززمانن ددااددهه بودد.  ااووضاععآآمد٬، کل  پيیش ما محمد
٬، ااما ههتظارریی کهھ دداارردد رراا بطورر ووااضح شرحح ددااددتشکر کردد کهھ اانمشاوورر  ااست. کمک اززیی کهھ ددااررددتنهھا نيی

بهھ ااوو خوااهھھھد مشاوورر آآنچهھ دد. هھھھمچنيین ررگتریی ررسيیدگی شونمی توااند بهھ ااوو کمک کند چونن بايید بهھ موضوعع بز
حمد م”ددرر آآخر مشاوورر بهھ محمد گفت٬، بهھ ااحتمالل قویی با آآنچهھ رروواانشناسس گفتهھ فرقق خوااهھھھد ددااشت.  نيیز٬، گفت

حمد آآنن رراا قبولل نمی کردد. ااوو آآمدهه ااما م“. يیکی رراا اانتخابب کنيیدمن  د ميیانن رروواانشناسس ووآآقا٬، بنظر می ررسد بايی
 نيیازز بهھ کمکشد کهھ حقيیقتاً  مشاوورر متوجهھددرر ظظمن د. نن رراا ددرريیافت کنشت هھھھمااانتظارر ددااوو  بگيیردد کمکبودد تا 

وو خراابب بودد کهھ نمی تواانست رروویی پايیش بهھ ددرر آآخرصحبت هھھھايیش بقدرریی ووضع جسمانی اا. (جسمانی) دداارردد
آآوورردد.رراا بدست هھ خودد می خوااست ا اايین حالل٬، حاضر نبودد کمکی جز آآنچد. باايیست  

 ً رراا  جلسهھاانتظاررشانن يیکی باشد. مشاوورر بايید مايیل باشد يیک يیا ددوو تقاضی وو مشاوورر بايید می بيینيیم کهھ منتيیجتا
اايین ووجودد ددااشتهھ باشد٬، ااگر چنيین نيیاززیی د. اارردد خرجج کنهھ ددکقبولل کرددنن اانتظارریی ٬، صرفف )ددرر صوررتت الززمم(

  شودد.اددددااست ددرر ددستورر جلسهھ يیبايید مسئلهھ 
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قصد متقاضی   

 
ساتت مشاووررهه٬، تصميیم بر آآنچهھ می خوااهھھھند ددرريیافت کنند رراا قبالً گرفتهھ قبل اازز شرووعع جل بسيیارریی اازز متقاضيیانن

هھ ممکن ااست اانتظارر کددااشت توجهھ بايید  .)٢۲(معيین کرددهه ااندبراایی خودد ااند وو بهھ اايین شکل ددستورر جلساتت رراا 
ی ببردد کهھ اايین مشاوورر ممکن ااست پ ٬،ددااشتهھ باشند. ددرر جلسهھٴٔ ااوولل مهھھھ رراا با فرقق بزررگی مشاوورر با متقاضی

ضی هھھھر يیک بنظر آآيید کهھ مشاوورر وو متقا ااوولل  . ااگر ددرر جلسهھٴٔ شدهه می باشدااوو پيیشرفت  ی آآنچهھ مانعددليیل ااصل
متوجهھ بپرددااززدد. ممکن ااست ی متقاض قصد ررجوععبهھ مسئلهھٴٔ ددرر جهھت مخالفی حرکت می کنند٬، مشاوورر بايید 

متکی می اانهھ بهھ خوااست خودد شودد کهھ متقاضی براایی ددرريیافت جواابب ددوو يیا سهھ سؤاالل مرااجعهھ کرددهه٬، وو مصرّ 
٬، يیا نصيیحت خوبی رراا قبل اازز ددرريیافت ااططالعاتت ماند. ممکن ااست مشاوورر نتوااند جواابب ساددههٴٔ بلهھ يیا نهھ رراا بدهھھھد

نچهھ ددررخوااست کرددهه باشد٬، يیا بدهھھھد. ممکن ااست متوجهھ شودد کهھ متقاضی نيیازز بهھ کمک بيیشتریی اازز آآ بيیشتر
تا ززمانی کهھ اايین  .)٣۳(ووجودد دداارردد ختهھامسئلهھٴٔ خودد شن بهھ ساددگی ااوودديیگریی اازز آآنچهھ ی متقاضی مواارردد ددرر ززندگ

کالمم اازز رراا جواابب سؤاالل هھھھایی خودد  نخوااهھھھد تواانستنشدهه باشد٬، ااوو  موضوعع هھھھایی دديیگر براایی متقاضی ررووشن
رراا کالً بشکند (دداارراایی مرااحل ) ارریی متوجهھ شودد کهھ بايید االگویی ررفتخداا ددررکک کند. بعنواانن مثالل٬، ممکن ااست 

هھٴٔ ااوو حل خوااهھھھد مسئلااوولل جلسهھ  مکن ااست تصورر کند کهھ ددرر هھھھمانناضی متا يیک نمونهھ اازز آآنن رراا حل کند. متق
يیادد ددااشتهھ باشد هھ بهھتر ااست مشاوورر بقل شش جلسهھ الززمم ااست. حد عبيینی کرددهه باشد کهھ  شد٬، ااما مشاوورر پيیش

جويیایی اايین تفاووتت هھھھا يیا  ٬،ليیهھ مشاووررههااوو بايید ددرر جلساتت ااووند. ووجودد ددااشتهھ باشچنيین تفاووتت هھھھا ممکن ااست کهھ 
. يیک نشانهھ اازز آآنن٬، بی صبریی متقاضی اازز سرعت پيیشرفتی ااست داشمشاووررهه اايیجادد شدهه ب ررااههددرر  کهھنعی مواا

.ااووليیهھ ااست قضيیهھبهھ يیک يیا ددوو باززگشت دداائم متقاضی کهھ مشاووررهه دداارردد. نمونهھٴٔ دديیگریی کهھ هھھھمرااهه آآنن ااست٬،   
 اازز اادداامهھٴٔ کارروو متقاضی ووجودد دداارردد٬، قبل ددستورر عمل (مقاصد)ااوو ميیانن هھھھر گاهه مشاوورر گمانن بردد کهھ تفاووتی 

کهھ مقاصدیی مشاوورر می توااند کل موضوعع رراا بهھ متقاضی بگويید وو  کند.رراا معلومم ی کهھ دداارردد نگمابايید حقيیقت 
تفاووتت هھھھا  ددالئلسپس بايید  .)۴(مواافق هھھھست يیا نيیستهھھھا با آآنن رراا ررووشن ساززدد وو سپس جويیایی آآنن شودد کهھ دداارردد 

کمک  ٬،بکارر می رروودد خصوصصی کهھ ددرر اايین آآشنا ساززدد. کوششنيیز رراا برررسی کند وو متقاضی رراا با آآنن هھھھا 
خوااهھھھد کردد تا تعهھد متقاضی رراا نسبت بهھ صرفف ووقت وو تالشش الززمم براایی اايیجادد تغيیيیرااتی کهھ خداا ددرر ااوو می 

ادد کند.خوااهھھھد اايیج  
 
 

چيیست؟متقاضيیانن ررجوعع ددليیل   
 

اوورراانن ززمم ااست. مشالسؤااالتت بعضی قبالل ددرر ساددهه کهھ جواابب الززمم ااست مشاوورراانن توجهھ ددااشتهھ باشند  االبتهھ
 ززيیاددیی بيیآيید. بخاططر اايین موضوعع بهھ جلسهھ سؤاالش بايید د کهھ متقاضی براایی ددرريیافت جواابب نبايید فکر کنن

٬، ااگر چهھ کامل ززيیر فرممتشخيیص بدهھھھند. بتواانند الززمم ااست مسائلی کهھ باعث ررجوعع متقاضيیانن می شوند رراا 
  .)۵(٬، می توااند کمک کندنيیست

 
ساددههاتت تصميیمگرفتن . کمک براایی ١۱  
سر شدهه ااندبهھ سؤااالتی کهھ باعث ددرردد . جواابب ٢۲  
ااحساسس جرمم اافسرددگی يیابراایی کمک . ٣۳  
شناخت حرفهھ خودد. کمک ددرر ۴  
. اازز کارر اافتاددگی هھھھا۵  
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. بحراانن هھھھا۶  
. شکست هھھھا٧۷  
. غم وو ااندووهه٨۸  
. ررفتارر هھھھایی عجيیب وو غريیب٩۹  
. ااضطراابب٬، نگراانی٬، وو ترسس١۱٠۰  
. ددگر ااحساساتت نا خوشايیند١۱١۱  
انوااددگیمسائل ززناشائی وو خ. ١۱٢۲  
. کمک بهھ حل مسائل با دديیگراانن١۱٣۳  
ووخامت رروواابط با دديیگراانن. ١۱۴  
. مشرووبب خواارریی وو ااستفاددهه اازز مواادد مخدرر١۱۵  
. مسائل جنسی١۱۶  
ددررااکک منحرفف. اا١۱٧۷  
. مسائل رروواانی١۱٨۸  
. قصد خوددکشی١۱٩۹  
. مشکالتت ددرر محل کارر وو مدررسهھ٢۲٠۰  

 
ً (يیا معموالً) اايین مسائل ددرر آآيیند. قاپيیش مسائل اايین ممکن ااست ززمم ااست بداانيید ددرر چهھ ااماکنی هھھھمچنيین ال عدتا

بگرددند مسائلی ٬، مشاوورراانن بايید ددنبالل بچهھ هھھھاددرر خصوصص . بعنواانن مثالل٬، اايیجادد می شوند گرووهه هھھھایی خاصص
 هھھھاییبچهھ معلم می باشد. با يیا  ووشاگردد انن٬، يیا يیا ميیانن هھھھمسنّ بط وواالديین وو فرززنداانن می باشد٬، طط بهھ ررووااکهھ مربو
مشکل معنی ززندگی٬، ددنبالل مسائل جنسی٬، ررووااطط ميیانن ددختر وو پسر٬،  ن هھھھا٬،٬، ااضافهھ بر اايیددااننمجرّ وو  بزررگتر

. با بايید باشيید تفاددهه اازز آآنن هھھھاتوسعهھ وو ااس هھھھمرااهه ٬،کشف هھھھداايیایی خداامسائل مربوطط بهھ مدررسهھ وو شغل٬، وو 
کهھ  ییشايیندایی ناخواالگویی ررفتارر هھھھ وو يیافتن هھھھمسر٬،ددرر جويیایی خشم بخاططر ناتواانی  ٬،هھھھمهھ مهھم تر اازز ٬،مجردداانن

برنامهھٴٔ ززندگی نيیز باشيید. بی نظمی هھھھمچنيین جويیایی ددرر اايین گرووهه . باشيید ددووااجج می شونداازز عمانممکن ااست 
خويیشاوونداانن٬، مسائل يید٬، بلکهھ رراابطهھٴٔ ززووجج با نهھ تنهھا جويیایی مسائل ززناشوئی باش ٬،اافراادد متاهھھھلددرر خصوصص 

٬، رروواابطددرر  . هھھھمچنيین اامکانن ااختالللباشيید انوااددگی٬، نگراانی هھھھایی مالی٬، وو تربيیت فرززندااننشغلی٬، ززندگی خ
٬، ددلسوززیی بهھ حالل ممکن ااست اازز تنهھائی ررنج ببرند اافراادد مسن. غيیز٬، وو اافسرددگی رراا شامل اايین گرووهه نمائيید

نيیز  اافراادد معلولل. ددرر اايین گرووهه معموالً ررووااجج دداارردد خودد٬، ددرردد هھھھایی جسمانی٬، ااططالفف ووقت٬، وو ترسس اازز مرگگ
ً جويیایی غيیض ( بر عليیهھ خداا وو اافمسائل خ راادد دديیگر)٬، تنهھائی٬، وو ددلسوززیی بهھ اصص خودد رراا ددااررند. خصوصا
مسائل خودد شکر کنند وو چگونهھ  بخاططرچگونهھ خداا رراا  ٬،وورر ساختچنيین اافرااددیی رراا بايید يیادد آآ. باشيید حالل خودد

شخص معلولل االگویی  ٬،غالب ااووقاتتناتواانائی هھھھایی خودد رراا اازز ططريیق فيیض خداا تبديیل بهھ برکت ساززند. 
ااستفاددهه نمايید. مرددمم سو بهھ ووااسطهھٴٔ آآنن می توااند ااززفتارریی رراا آآموختهھ کهھ رر  

 می باشد متقاضیددرر بعضی مواارردد٬، آآنچهھ شاخص . رراا شامل هھھھر مورردد کرددتمامم اايین مسائل نمی تواانن االبتهھ 
رربطی بهھ  ااووووجودد٬، حتی ااگر مسئلهھٴٔ با اايین  ممکن ااست هھھھيیچ ددخالتی ددرر مسئلهھ اایی کهھ دداارردد ندااشتهھ باشد.

آآنن  مسائل وويیژههٴٔ  ٬،نن٬، اافراادد مسن٬، وو غيیرهه)مجردداا چهھ هھھھا٬،ب ی٬،سنهھھھایی نامم برددهه نباشد ( گرووهه گرووهه مسائل وويیژههٴٔ 
من می ”رراا اايیجادد کرددهه باشند (مانند٬،  کن ااست نقش مسائل ثانویی يیاگرووهھھھی کهھ متقاضی ددرر آآنن می باشد مم
بايید بهھ اايین  .“)گيیرمم وو هھھھميیشهھ جلویی ررااهه دديیگراانن قراارر میتم هھھھس دداانم چراا حرفمانن شد؛ من پيیر وو بی فايیدهه

دد.رنيیز ررسيیدگی ک مسائل  
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کشف االگو هھھھایی مسائل  
 

دد تا بتواانن رراا کشف کرگناهه  ییهھھھا )مختلف (مرااحلچگونهھ می تواانن االگو آآنکهھصحبت ززيیاددیی ررااجع بهھ تا بحالل 
ی رراا معرفی کنم کهھ کارربردد موفقيیت آآميیزیی رراا فرمکافی ااست  اايینجاددرر  .)۶(شدهه ااست ٬،آآنن هھھھا رراا اازز ميیانن بردد

ممکن ااست سوددمند ووااقع “ هھئلکشف االگویی مس” فرمماايین  ددرر حالی کهھشکل تکليیف خانگی ددااشتهھ ااست.  بهھ
بهھ تنهھائی نمی تواانن بهھ . بگيیرددبحث٬، تفحص٬، سؤاالل٬، وو جمع آآوورریی ااططالعاتت قراارر د ددرر ددررجهھٴٔ ددوومم شودد٬، بايی

ددرر متکی بودد٬، بلکهھ بهھتريین نقش آآنن پشتيیبانی اازز نتايیجی ااست کهھ اازز ططريیق جمع آآوورریی ااططالعاتی کهھ  فرمماايین 
باعث باززجوئی  فرممااقعی نيیز٬، ااططالعاتت بدست آآمدهه اازز اايین ددرر مو. آآيید ااست دست میجلساتت مشاووررهه ب

. )٧۷(می شوددنيیز جواانبی کهھ تابحالل برررسی نشدهه   
 
 

هھاافشایی االگویی مسئل  
 

نامم ____________________________  
 

تارريیخ __________________________    
 

عيیت هھھھا٬، وو يیا فعاليیت هھھھائی (خوبب يیا بد) کهھ ددستورراالعمل: ددرر هھھھفتۀ آآيیندهه بطورر ددقيیق هھھھمۀ رروويیداادد هھھھا٬، موق
)*(يیدباعث .................................................. شدهه ااند رراا يیاددددااشت کن  

 
شنيیهھ يیکشنبهھ  ددووشنبهھ  سهھ شنبهھ  چهھارر شنبهھ  پنج شنبهھ  جمعهھ   
صبح  

 
 
 

 

      

عصر  
 
 
 

 

      

شب  
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مسئلهھ رراا بيیانن می کند رراا يیاددددااشت کنيید. بطورر مثالل: ترسس٬، خشم٬، ) ددرر اايین جدوولل سعی کنيید يیک کلمهھ کهھ *(
ووغيیرهه. ٬،سرددرردد٬، ووحشت  

 
 

. )٨۸(ددليیل اايیجادد مسائل٬، نهھ لزووماً ااست يیا عامل مسائل می شوددآآنچهھ باعث  اايین ااست: فرمماايین  نکتهھٴٔ قابل توجهھ
چونن هھھھر  د٬،نمی شووو گرسنگی باعث ااووقاتت تلخی گی می ررسد خست بهھ نظرااما اازز ططريیق رراابطهھ ددااددنن (مثالً 

يیا شوهھھھر صحبت اازز ماددرر شوهھھھر می کنند٬، (هھھھر ووقت ززنن يیا دد) وو بعد اازز ظظهھراايیجادد می شو ۴ررووزز ساعت 
اانن بدست آآوورردد٬، وو ااعتبارر آآنن رراا اازز ططريیق رراا می تو موقتنتيیجهھ گيیریی دد)٬، بحث وو مشاجرهه شرووعع می شو

بدست آآوورردد.مربوطط بهھ آآنن يیهھٴٔ تکاليیف تهھ  
تعداادد دد٬، وشمی مشغولل برددااشت ااططالعاتت الززمم يیا ددوو هھھھفتهھ کهھ متقاضی  اايین ااست کهھ پس اازز يیکجالب  نکتهھٴٔ 
روودد. اايین ووااقعهھ ودد يیا کالً اازز بيین بشممکن ااست کمتر  (يیا هھھھر چهھ رراا کهھ برررسی می کند)خشم برووزز  ووقايیع

ررسيیدگی  بطورر منظم بهھ آآننوو  ٬،می شوددمعموالً ااتفاقق می اافتد وو نشانن ميیدهھھھد کهھ ووقتی متقاضی متوجهھ مسئلهھ 
مشاوورر ممکن ااست فکر کند کاررشش تمامم شدهه  اايین موقعددرر شدنن آآنن نيیز بيیشتر می شودد.  اامکانن حل٬، دی کنم

 ططبق کالمم خدااططورر نيیست. ااوو بايید بهھ مشاووررهه اادداامهھ ددهھھھد تا متقاضی بتوااند چاررههٴٔ مسئلهھ رراا بر  ااما اايین باشد.
شدهه ااست. ااگر  عوضض٬، متقاضی بخودد اافزووددنن٬، ددرر غيیر اايین صوررتت نمی تواانن گفت کهھ ططبق ااصل برپا کند

قطع شد٬، مسئلهھ ددووباررهه  بهھ آآننمانی کهھ ررسيیدگی باشد٬، عنقريیب٬، زز االگویی جديید رراا جانشيین االگویی قديیم نکرددهه
شد.ع خوااهھھھد ااقوو  

 
 

ززمانن بندیی  
 

فعاليیت هھھھایی ررووززاانهھ  صوررتتبجایی ااستفاددهه اازز فرمم اافشایی االگویی مسئلهھ٬، اازز بعضی موااقع٬، ممکن ااست 
می تواانن مورردد ااستفاددهه قراارر چهھ اایی کهھ ددرر جيیب جایی می گيیردد ل ددفترددرر شکرراا  صوررتتااستفاددهه کردد. اايین 

ددرر ردد)٬، نوعع فعاليیت وو ساعت آآغازز آآنن دد (يیا هھھھيیچ فعاليیتی اانجامم نمی گيیوهھھھر ووقت فعاليیتی آآغازز می ش. دداادد
شامل آآنن باشد) رراا  رریی ااست وو تنهھا ددوو يیا سهھ ررووزز (ررووزز تعطيیلاايین کارر ددشواااالبتهھ ددفترچهھ ثبت می گردددد. 

بهھ حدرر ددااددهه ااند. متوجهھ خوااهھھھند شد چهھ قدرر ووقتشانن رراا بيیهھوددهه ٬،متقاضيیانی کهھ ووقت شناسس نيیستند. الززمم دداارردد  
متقاضيیانن بايید کارر هھھھائی کهھ براايیشانن مشکل ااست رراا ززمانن بندیی کنند. اابرااهھھھيیم شايید بهھتريین نمونهھٴٔ آآنن باشد. 

) بر خوااست تا ٣۳: ٢۲٢۲پيیداايیش بهھ ااوو گفتهھ شد کهھ بايید ااسحاقق رراا قربانی کند٬، چهھ کارر کردد؟ صبح ززوودد ( ووقتی
٬، شی می کرددکارر خداا رراا اانجامم ددهھھھد. قبل اازز غرووبب آآفتابب رروواانهھٴٔ محل مورردد نظر شد. ااگر صبر وو ووقت کُ 

نشانهھٴٔ ااحميیت وو توجهھ خاصی ااست کهھ بهھ  ٬،“صبح ززوودد”کرددنن  بيیانناازز  گيیردد. منظوررممکن بودد ددنبالل آآنن رراا ن
کهھ بايید براایی اانجامم کارر هھھھایی مشکل ددااشت. . اايین ددقيیقاً هھھھمانن ررووحيیهھ اایی ااستااست کارر ددااددهه شدهه  

 
 

صتفحّ   
 

٬، مشغولل جمع آآوورریی مشاوورراانن حتی تا جلسهھٴٔ آآخرصوررتت می گيیردد.  جلساتتبرددااشت ااططالعاتت ددرر تمامم 
رریی تر نمايیند. ااما ززمانی هھھھست کهھ جمع آآووتا نتايیج گرفتهھ رراا تايیيید٬، ااصالحح٬، وو يیا ددقيیق ااططالعاتت می باشند

گویی جديیدیی رراا جايیگزيین اازز آآنن هھھھا ززمانی ااست کهھ متقاضی اال يیکیدد. ااططالعاتت سرعت بيیشتریی رراا دداارر
شوند. می شودد تا موفقيیت هھھھایی دديیگریی نسيیب ااوويیک موفقيیت باعث تشويیق  .کرددهه ااست االگویی قديیم  
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ً يیادد آآوورر رراا متقاضيیانن  ساختمانن  “.ساختگذشتهھ چيیزیی  رروویی خراابهھ هھھھایی نمی تواانن”کهھ  ساختبايید غالبا
خراابهھ هھھھا اازز  باشد.اانجامم شدهه کهھ منجر بهھ توبهھ گردديیدهه شودد کهھ پيیشرفت هھھھائی  نيیز تنهھا ززمانی آآغازز میجديید 

نيیازز بهھ ووقت وو کوشش اايین تعويیض د. تعويیض شونهھھھایی جديید يیم تشکيیل شدهه کهھ حالل بايید با االگو االگوهھھھایی قد
مسائل می کنند٬، معموالً شاهھھھد ا خراابهھ هھھھ تفحصصرفف دداارردد. ووقتی مشاوورراانن ووقت وو کوشش الززمم رراا 

مشاوورر رراا با مشکل بزررگی ررووبروو می کند. هھھھستند کهھ مسائل فرعی  می شوند. اايین هھھھاز نيیدديیگریی   
 ددرردد حاصل اازز جداائی .)٩۹(حساسی نيیست کهھ بهھ تنهھائی ووجودد ددااشتهھ باشد اا(يیا غصهھ) معموالً بعنواانن مثالل٬، غم 

عی هھھھا مسائل فربافتهھ شدهه ااست. اايین  تنفرتقصيیر٬، وو ااحساساتت دديیگریی چونن ترسس٬،  هھھھمرااهه بامعموالً 
ااحساسس قویی  ٬،. غمبهھ آآنن هھھھا ررسيیدگی کردد اابتداابايید  کهھرراا تشکيیل می ددهھھھند ) (ترسس٬، تقصيیر وو غيیرههموضوعع 

 ااحساسس ترسس٬، تقصيیر٬، يیا. کمتر اامکانن دداارردد چنيین مسائل فرعی رراا ظظاهھھھر می ساززدد وو پر تحولی ااست کهھ
ر مسائلی کهھ تحولل دديیگ د. وو آآنچهھ مربوطط بهھ غم می شودد٬، مربوطط بهھتنفر٬، ددرر چنيین شراايیت ددرر خفا بمان

اززیی خراابهھ هھھھایی کهھ مشغولل پاکک س ٬،ودد. ددرر نتيیجهھ٬، مشاوورر با حکمتشمی بزررگی ددرر ززندگی اايیجادد می کنند 
 د بودد تا ززميین رراانيیز خوااهھھھ(ترسس٬، تقصيیر٬، وو غيیرهه)  فرعی چنيین مسائل تفحصمشغولل د٬، باقی ماندهه می باش

ست یی هھھھااما ددرر محبت اانجامم شوند. حدوودد ٬،املکهھھھا بايید تفحص . اايین گونهھ بطورر کامل آآماددههٴٔ بنایی جديید ساززدد
کهھ بهھ متقاضی می  آآشکاررمی کند٬، بايید هھھھمرااهه ااحميیتی تفحص کهھ نبايید پا فرااتر اازز آآنن گذااشت. ووقتی مشاوورر 

.یعالئم) ٢۲وو ( ااصولی )١۱(بهھ ددوو ططريیق اانجامم می شودد: تفحص . باشد ددهھھھد  
. ااوو می ددااند (وو د شدهه کارر می کندمقيیّ  قبالً ٬، ططبق برنامهھ اایی کهھ می کندتفحص ووقتی مشاوورر بهھ ططريیق ااصولی 

سپس ددرر مورردد هھھھر يیک اازز  .ددرر چهھ جواانبی متقاضی مسئلهھ خوااهھھھد ددااشت ))١۱٠۰(آآنن رراا تهھيیهھ کرددهه ااست فرممقبالً 
ؤااالتت وويیژهه مربوطط بهھ آآنن رراا مطرحح اایی موااجهھ شد٬، س ااهھھھد کردد وو هھھھر گاهه با نشانهھٴٔ مسئلهھٴٔ اايین جواانب سؤاالل خو

  وااهھھھد کردد.خ
ددرر  ااوود. مسئلهھ می باشنمربوطط بهھ مورردد می ررسد  بنظرجواانبی کهھ  تفحصتنهھا  ٬،يیعنی ااصولی تفحص

رراا می ددهھھھند. یبخصوص جودد مسائلووکهھ عالئم آآنن ئی ااست نشانهھ هھھھاجستجویی   
شوند وو مسيیر رراا ملحق چگونهھ بايید تصميیم گرفت کداامم يیک رراا بکارر بردد؟ عواامل مختلفی ممکن ااست 

 ووقتی مشاوورر اازز نشانهھ هھھھایی موجوددااست.  یی آآنننن نشانهھ هھھھابودد ووااضحوو  شدتتمشخص کنند. يیکی ااززعواامل 
مم ددهھھھد. خوااهھھھد ررسيید٬، بايید آآنن رراا اانجا نتيیجهھبهھ  برددببکارر رراا  تفحص ااصولیااگر ااططميینانن دداارردد کهھ بهھ فرضض٬، 

. فحص عواامل دديیگر خوااهھھھد پرددااختتبهھ ؛ ااوو ٬، چيیزیی رراا اازز ددست ندااددههااما ااگر بهھ نتيیجهھ نرسيید  
واانب الززمم خوااهھھھد بودد. حتی ااگر ددرر يیکی اازز ج تفحصططريیق  هھھھر ددوو ٬،ر موااررددالززمم ااست تاکيید کنم کهھ ددرر ااکث

نمايید. چونن يیکی اازز مسائل رراا فاشش کرددهه٬، ددليیل بر آآنن  تفحصبايید جواانب دديیگر رراا بهھ نتيیجهھ ررسيیدهه باشد٬، 
ااتفاقا٬ً، ووجودد يیک مسئلهھ بايید نشانهھٴٔ ووجودد مسائل دديیگر رراا ددااشتهھ باشد٬، مسئلهھ می باشد.  تنهھاآآنن نيیست کهھ 

  .)١۱١۱(ااست ووجودد ددااشتهھااست کهھ مدتت ززيیاددیی شدهه  صوصاً ااگر مسئلهھٴٔ فاششخ
هھھھمهھٴٔ مشآوورراانن مسيیحی بايید آآنچهھ يیعقوبب تاکيید کرددهه رراا بهھ ددلل بسپاررند:  

 
١۱يیعقوبب   

ااّما با اايیمانن ددررخوااست کند وو هھھھيیچ تردديید بهھ خودد ررااهه ندهھھھد٬، ززيیراا کسی کهھ تردديید دداارردد٬، چونن موجج ددرريیاست : ۶
شودد. ررااندهه میکهھ با ووززشش بادد بهھ هھھھر سو   

کس نپنداارردد کهھ اازز خدااووند چيیزیی خوااهھھھد يیافت٬، چنيین: ٧۷  
ززيیراا شخصی ااست ددوو : ٨۸ (خط کشی اازز من ااست) ررفتارر خويیش ناپايیداارر. تمامیددلل وو ددرر    

 
د بردد کهھ اايین ددوو نبدوونن شک هھھھمانطورر کهھ خدااووند می گويید٬، پی خوااهھھھبسيیارریی اازز متقاضيیانن ددوو ددلل هھھھستند٬، وو 

ووررددهه نخوااهھھھد نيیازز هھھھایی ااوو رراا برآآ ٬،چيیزیی جز باززساززیی کاملتهھ ااست. ثر گذااشاا انننب ززندگيیشااددلی بر تمامم جو
ددوو ددلی خودد رراا مسئلهھ ک ررااهه اانجامم آآنن اايین ااست کهھ اابتداا متقاضی کردد. متقاضی نيیز بايید بهھ آآنن متقاعد شودد. يی
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باشد کهھ  بايید ددررکک کرددهه متقاضی. اانجامم آآنچهھ يیعقوبب گفتهھ رراا فرااهھھھم ساززددوو سپس ططرحح برنامهھٴٔ تعيیيید کند٬، 
ببيیند خداا ددرر مورردد آآنن چهھ گفتهھ ااست.  ددووددلل ااست. آآنوقت بايیدااوو خودد کهھ ددووددلی چيیست وو قبولل کرددهه باشد 

ررضايیت ددهھھھد. بعضی نيیازز دداارردد ااقل آآسايیش٬، بهھ حد ااقل آآنچهھ افت حد نن هھھھست کهھ پس اازز ددرريیهھھھميیشهھ خطر آآ
تی . ااططالعاستند کهھ بايید بهھ آآنن ررسيیدگریی نيیز هھھھوو ااحداافف دديی ٬،کهھ کارر تمامم نشدهه ساختموااقع بايید ااوو رراا متقائد 

ااصولی  تفحصنن بدست آآوورردد. ااوااصولی می ت تفحصاازز ططريیق کهھ الززمهھٴٔ متقائد کرددنن متقاضی می شودد رراا 
  می باشد.عالئمی متمرکز  تفحصهه ااست٬، وو ددگستر

 
 

  نوعع سؤااالتی کهھ بايید کردد
 

قل براایی مدتت وجهھ ددااشت کهھ الاابايید تنن ااططالعاتت ااست٬، ررااهه عمدههٴٔ بدست آآووررددسؤاالل کرددنن اازز آآنجائی کهھ 
  کردد تا ااططالعاتت بخصوصی رراا بدست آآوورردد.٬، چهھ نوعع سؤااالتی رراا ميیتواانن یکوتاهھھھ

يیا  خصوصاً می خوااهھھھيید جواابب بلهھمکنيید٬، مگر  ددااررند ددوورریی جواابب بلهھ وو يیا نهھاابتداا سعی کنيید اازز سؤااالتی کهھ 
د. نوورریی ااططالعاتت رراا ططلف می کنووقت جمع آآرراا ددااررند يیا نهھ  بلهھ ی کهھ جوااببنهھ رراا بدست آآوورريید. سؤااالت

جزئيیاتت آآنچهھ سؤاالل می  ٬،بايید اازز قبلددرر اايین صوررتت  اانجامم ددهھھھد.خودد مجبورر ااست تمامم کارر رراا مشاوورر آآنوقت 
٬، يیا بايید حدسس بسيیارریی بزند. عالووهه بر اايین٬، براایی متقاضی کارر ساددهه اایی خوااهھھھد رراا ددرر ددست ددااشتهھ باشدکند 

تنهھا  ٬،رر نيیز ممکن ااست گمرااهه شودد چوننووريیزاانن شودد. مشااازز ااصل مطلب گ ٬،جواابب بلهھ يیا نهھبا بودد کهھ 
د بدهھھھد بلهھ يیا نهھ ااست٬، فاقد هھھھيیچ  توصيیفی اازز آآنن. متقاضی ممکن ااست برددااشت می تواانمتقاضی جواابی کهھ 

د. جواابب بلهھ يیا ووررددهه باشدديیگریی اازز سؤاالل کرددهه باشد٬، وو معنایی کامالً متفاووتی اازز آآنچهھ مشاوورر ددااشتهھ بدست آآ
د. ی کنمفاشش ننهھ  ووااقعيیت هھھھا رراا   

ددرر . ددرر نتيیجهھ صريیح رراا ندااررددجواابب ددااددنن ززمانی ااست کهھ متقاضی تواانائی  ٬،نچهھ گفتهھ شدآآ ااززيیک ااستثنا 
اازز آآنن شرحح دداادد وو اازز ااوو خوااست يیک يیا ددوو عددد براايیش موااقعی الززمم ميیشودد موقعيیت هھھھایی مختلفی رراا چنيین 
کهھ جواابب بلهھ يیا نهھ رراا بخودد بگيیردد٬، يین سؤاالی . االبتهھ ممکن ااست چن)“يیا مانند ..... ااستآآ(”اانتخابب کند  هھھھا رراا

ددمم شبيیهھ موقعيیت شما ااست؟ چهھ قسمت اازز موقعيیتی کهھ شرحح دداا”سؤااالتی چونن:  ددرر اايین صوررتت بايید بالفاسلهھ
هھھھر گاهه اازز اايین ططريیق ااستفاددهه می کنيید٬، سعی کنيید موضوعع رراا “. شبيیهھ موقعيیت شما باشد؟چهھ کم دداارردد تا 
ددرر  حرففبهھ آآسانی موقعيیت هھھھائی کهھ شرحح دداادديید رراا رردد کند. وررتت الززمم ددرر صبگذاارريید نکنيید؛  براايیش مشکل

مواافقت متقاضی با جواابب بلهھ رراا برررسی کنيید تا ااططميینانن بدست آآوورريید کهھ  ٬،. هھھھمچنيینددحانن ااوو نگذاارريید
باشد.سهھولت بدست نيیامدهه  اب ٬، بدوونن فکر وويیادد شدههموقعيیت   
مسابقهھٴٔ بيیست سؤاالی رراا ددرر نظر بگيیريید. . کند ففنامربوطط رراا حذ ااططالعاتت تامطرحح کنيید آآنگونهھ رراا  سؤااالتت

تا  ديیکنمحدووددههٴٔ جواابب صحيیح رراا کمتر د جواابب هھھھایی غلط رراا حذفف کرددهه٬، يیمی تواان٬، ططرحح سؤااالتت خوددبا 
جانن ددااررهه؟ ”سؤااالتت نن نيیست کهھ مشاوورر با هھ منظورر اازز اايین مثالل آآد. االبتيیحدسس بزن رراا جواابب صحيیح بتواانيید
ممکن ااست بهھ ااوو کمک کند.يین ططرزز عمل نظر ددااشتهھ باشد کهھ اا مد ااماشرووعع کند٬، “ وو غيیرهه اانسانهھ؟  

شاوورر ميید بهھ جلسهھٴٔ مشاووررهه آآمدهه تا حدفف ززندگيیش رراا پيیداا کند. حالل مثالل دديیگریی رراا ددرر نظر بگيیريیم. سع
فکر می ”اايین ااست٬، ليیهھ کهھ مشاوورر می کند . ددرر جميیع سوااالتت ااووسؤاالل می کند یی ااووررااجع بهھ عالقهھ وو هھھھداايیا

نصف کند.  جواابب اايین سؤاالل می توااند اامکاناتت موجودد رراا“. تر با مرددمم کارر کنيید يیا با ااشيیاعع؟کنيید بايید بيیش
نداارردد.  ضح ااست وو نيیاززیی بهھ مثالل هھھھایی دديیگرخودد بقدرر کافی وواا ٬،اايین ططريیق  

دداارريیم اايین ااست کهھ بگونهھٴٔ  خودديیکی اازز مشکالتت بزررگی کهھ ما با دداانشجويیانن  .سؤااالتت رراا وويیژههٴٔ موضوعع کنيید
االبتهھ ررااجع . دداارردد عمومیصحبت هھھھایی بسيیارریی اازز خاددميین جنبهھٴٔ کنند. نمی يیزیی برنامهھ رر صحيیح صحبت وو

ددرر ططرحح سؤااالتت  ٬،موضوعع ررااخصوصص صحبت می کنند٬، وولی مواارردد وويیژهه وو ب ططورر قانع کنندههبهھ موضوعع 
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ططريیق خصوصيیاتت شخصی دداارردد٬، ووقتی متوجهھ می شوند کهھ ززندگی نادديیدهه می گيیرند. وو تکاليیف خانگی 
دد. ب مفيیدتر می گرددنن بهھ مرااتمشاووررهه شا  
سر ی شخص. هھھھمهھٴٔ مرددمم سر بهھ حواا نيیستندبطورر مثالل٬، . بطورر شخصی اانجامم می شودد نهھ عمومیززنگی بهھ 

ً نهھ آآنکهھ  ٬،خاصيیت بهھ وويیژهه ددرر ااوو ااست اايینچونن  بهھ حواا ااست سر بهھ مسئلهھٴٔ  نميیتواانن دداارردد.جج ووااررعموما
 ً فرهھھھادد بی ”وورریی چنيین جواابی رراا می شنودد٬، ووقتی مشا نمودد. یبهھ حوااسس جمعتبديیل حواائی رراا عموما

ااشت کند٬، وو سپس يیادد دد رراا ددرر صوررتت جلسهھٴٔ مشاووررههٴٔ مسيیحی “بی مالحظهھ”مهھٴٔ لبايید ک اابتداا٬، “مالحظهھ ااست
ارردد٬، مگر نمونهھ هھھھایی بی معامی رراا حقيیقت بشيین برددااشت ااوو نبايید اا“. چگونهھ بی مالحظهھ ااست؟”بپرسد: 
ددرر ددست ددااشتهھ باشد. ند نش می باشکهھ مورردد قبولل فرهھھھادد وو زز ٬،رراا گیهھ مالحظ  

اامکانن ررسيیدگی بهھ يیاددددااشت شدهه٬، ددرر صوررتت جلسهھٴٔ مشاووررههٴٔ مسيیحی کهھ ااططالعاتی گونهھ يین ٬، اابطورر مثالل
موضوعع بی مالحظهھ گی رراا خوااهھھھد دداادد:  

 
بی مالحظهھ گی فرهھھھادد:  

 
لباسس٬، کفش وو جورراابب رراا هھھھميیشهھ رروویی ززميین می ااندااززدد.لباسس:    
بویی بدنن٬، ددهھھھانن٬، ددست نشستهھ. نظافت:   
ااططالعع قبلی دديیر بهھ خانهھ می آآيید؛ جريیمهھٴٔ رراانندگی می گيیردد. شب هھھھا بدوونن ااشخاصص:   
اامورر مالی ـ حسابب بانکی رراا نگاهه نمی دداارردد.   

 
ً عوضض نمی شودد. ااوو ززمانی با مالحظهھ می شودد کهھ ددرر لحاظظ لباسس٬،  بيیادد ددااشتهھ باشيید کهھ فرهھھھادد عموما

مالحظهھ گردددد.نظافت٬، ااشخاصص وو غيیرهه با   
ااشخاصص رراا تفحس نمی (يیا کلی)  ززميینهھ رردد می شوند. برددااشت هھھھایی عمومیاانن ددرر هھھھميین رریی اازز مشاووررايیبس

ددااشتند بدست نمی نچهھ قبالً بيیشتریی اازز آآ ااططالعاتتآآنن رراا بدست آآووررند. ددرر حقيیقت  وويیژههٴٔ  جزئيیاتتکنند تا 
ابند. مشاوورریی کهھ ررظظايیت بهھ چيیزیی کمتر نمی يیرراا . آآنوقت ززمانی کهھ بايید ررااهه حلی رراا پيیداا کنند٬، ررااحی آآووررند

ددااشت تا با آآنن کارر کند. رراا ددرر ددست خوااهھھھد  ززيیاددیید٬، ااططالعاتت ااشخاصص ندهھھھمواارردد وويیژهه وو خاصص دداانستن اازز 
هھھھمانن می توااند ررااهه حل هھھھایی کهھ ااططالعاتت ززيیادد کمک بيیشتریی بهھ شناخت وو حل مسئلهھ می کند٬،  اازز آآنجائی
يیکايیک مسائل خوااهھھھد هھھھایی کل مشاوورر فرااهھھھم ساختن ررااهه حل رراا نيیز ددرر مقابل مشاوورر بگذاارردد. مش بسيیارریی

مسئلهھ رراا يیا سهھ ررااهه حل ددوو مشاوورر ووقتی پس اازز ددرر ددست ددااشتن مواارردد وويیژههٴٔ هھھھر يیک اازز مسائل٬، نتيیجتاً بودد. 
نجامم کارر ااططرقق . شناخت ا بقيیهھ رراا خودد حل کندت متقاضی کمک کندبهھ می توااند جربهھ تهھھھمانن  ست آآوورردد٬،بد

سئلهھ بايید کافی باشد تا متقاضی خودد بهھ مسائل دديیگر ررسيیدگی کند. االبتهھ نا گفتهھ نماند ميیا سهھ ددرر خصوصص ددوو 
دد.ددرگززيیر نظر وو با مواافقت مشاوورر اانجامم بايید کهھ تمامم جريیانن اايین کاررهھھھا   

رراا مروورر کند تا  وواارردد کرددههيیاددددااشت هھھھائی کهھ ددرر صوررتت جلسهھ ددرر خاتمهھٴٔ هھھھر جلسهھ٬، مشاوورر الززمم ااست 
هھھھست کهھ اانجامم  ییرددهه ااست. ااگر موررددک تفحصرراا  عمومیبرددااشت هھھھایی يیکايیک ميینانن بدست آآوورردد کهھ ااطط

اارردد کند تا ددرر جلسهھٴٔ بعد مورردد ررسيیدگی قراارر بگيیردد. آآنن رراا بايید ددرر قسمت ددستورر جلسهھ وو نشدهه٬،  
رراا بدست می آآووررند. ااست بداانيیم سؤااالتت مطرحح شدهه چهھ ززمم٬، البرددااشت هھھھایی عمومی تفحصددرر خصوصص   

بايید اازز  يیکی اازز سؤااالتت ااساسی کهھ. می باشد ساسی بدست آآووررددنن ااططالعاتتاا) سؤاالل )١۱٢۲((نهھ چراا چهھ
ن سؤاالل عامل اايی معموالً جواابب“. چهھ باعث شد کهھ اامرووزز بهھ جلسهھٴٔ مشاووررهه بيیآئيید؟”متقاضيیانن کردد اايین ااست: 
دهه وو تحمل متقاضی بهھ حد ررسيی ووقايیع بسيیارریی٬،مکن ااست نشانن بدهھھھد کهھ پس اازز د. ممهھمی رراا اافشا می کن

می باشد٬، اايین سؤااالتت رراا مطرحح کنيید: “چهھ”سؤاالی کهھ مربوطط بهھ جواابب پس اازز  .مک شدهه ااستمحتاجج ک  
رراا فاشش می کند. بطورر مثالل چگونهھ مورردد               آآنن خصوصيیاتت  يین سؤااللجواابب اا ؟). چطورر (يیا چگونهھ١۱

اانجامم گرفت.بخصوصص   
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چهھ؟) سؤاالل (بخاططر. ااست يیا بهھ چهھ خاططر طط بهھ اانگيیزهه٬، قصد٬،مربواايین سؤاالل  ددليیل. بخاططر چهھ؟ ٢۲   
٬، بخاططر چهھ دد.وشمربوطط می  مسائلموجباتت گمانن وو تصورر ٬، بهھ چراا؟) نيیست. رااچمانند سؤاالل (

دد. محدووددتر می ساززدد وو تنهھا تمرکز بهھ قصد وو منظورر دداارر رراا بارريیک وو ددالئل  
بهھ  ااددهه يیرروویی دداادد)٬، يیک يیا ددووبارر ااتفاقق اافتيیا هھ (ووااقعکهھ ؟ اايین سؤاالل معلومم می ساززدد تتبهھ چهھ ددفعا. ٣۳   

اايیجادد شدهه االگوئی رراا بهھ خودد گرفتهھ ااست. ددفعاتت. ااتفاقی کهھ بهھ ددفعاتت  
می ساززدد. ؟ جواابب اايین سؤاالل ااحتمالل ووقوعع آآيیندههٴٔ آآنن رراا فاشش چهھ ووقت. ۴   

 
 
 

گيیرندرچشمهھ می س اازز ااططالعاتت بدست آآمدهه ٬،سؤااالتت  
 

وطط بهھ مواارردد مختلف کهھ مربددرر ددست خوااهھھھند ددااشت رراا صی اخدتی٬، سؤااالتت مسيیحی پس اازز م مشاوواارراانن
ا ماددرر شوهھھھرتانن ب شما هھٴٔ رراابط” يیا ٬،“؟آآيیا مسئلهھٴٔ جنسی با هھھھمسرتانن دداارريید”٬، مانند: خوااهھھھد بودد مشاووررهه شانن
ورریی گرفت. بط دنسرچشمهھ خوااهھھھاازز اايین ااططالعاتت  ٬،ااما سؤااالتت فرعی مربوطط بهھ موضوعع “).چگونهھ ااست؟

کهھ متقاضی ااست اازز برددااشت هھھھایی کلی  يیک هھھھرگفتهھ شد٬، مشاوورر خوااهھھھانن ااططالعاتت خاصص مربوطط بهھ  کهھ قبالً 
تانن رراا قدمم بهھ ررفتارر” :چنيین خوااهھھھد بوددسؤااالتی کهھ خصوصيیاتت اايین مطالب رراا فاشش ميیکند . بيیانن کرددهه ااست
نشدمم٬، ممکن کامالً متوجهھ آآنچهھ گفتيید ” ٬، يیا“دديیر بهھ خانهھ باززگشت؟ چقدررددخترتانن ” ٬، يیا“قدمم توضيیح ددهھھھيید

“.رر کنيید؟ااست ددووباررهه براايیم تکراا  
سؤاالی رراا کهھ می آآنن ميیتواانن کردد اايین ااست کهھ مشاوورر ددرر خصوصص ططرحح سؤااالتت نمائی کهھ هھھھهھتريین ررااب

سؤااالتی کهھ اازز جواابب  الهھٴٔ بحث وو گفتگو بهھ ميیانن می آآيید٬، وو يیاسؤااالتی کهھ ططبيیعتاً ددرر ددنب بکند٬، مانند ٬،خوااهھھھد
می شوند قاعدتاً طرحح ميیک ااستثنا: سؤااالتی کهھ ددرر جلساتت مشاووررههٴٔ مسيیحی قبلی سرچشمهھ می گيیرند ـ با 

متقاضی اازز ددرر حقيیقت می شوند.  مطرححاازز آآنچهھ ددرر گفتگو هھھھایی معمولل  بيیش خوااهھھھند بودد؛خصوصی 
ااالتی کهھ پيیش می شاوورر خوااستهھ وواارردد ززندگی خصوصی ااوو شودد وومرحم ااوو گردددد. نتيیجتا٬ً، بسيیارریی اازز سؤم

 .)١۱٣۳(لساتت مشاووررهه الززمم می باشندددرر ج می شودد)ددرر گفتگو هھھھایی معمولل اازز آآنن هھھھا پرحيیز  آآنکهھبا ووجودد آآيیند (
ااما تنهھا بهھ شرططی کهھ ااططالعاتت الززمم بدست ی رراا مطرحح نکردد٬، کهھ بهھتر ااست سؤاال آآمدخوااهھھھد  پيیش ززمانی

آآمدهه ااست.   
 
 

اازز خودد سؤاالل کنيید  
 

 هھھھر ااططالعاتتاازز آآنن  پس٬، ممکن ااست لطی اازز ااططالعاتت بدست آآووررددههبرددااشت غمشاوورر ااگر بهھ ددالئلی٬، 
ااست کهھ آآهھھھستهھ بهھ نتيیجهھ ررسيید٬،  اقالنهھنتيیجتا٬ً، ع .)١۱۴(دآآنن برددااشت کنمبنی بر رراا  رردددديیگریی کهھ بدست می آآوو

. )١۱۵(ندبعدیی٬، خودد نتيیجهھ رراا ررووشن ک مختلف رراا ااررززيیابی کردد تا ااططالعاتت بدست آآمدههوو ددوو يیا سهھ برددااشت 
قراارر  اايین ااست کهھ خودد رراا دداائماً ددرر تحت سؤااللررااهھھھی کهھ ممکن ااست مشاوورر رراا اازز برددااشت غلط حفظ کند٬، 

ً تمامم آآنچهھ ررااجع بهھ ...... رراا بايید بداانم ددرر ددست ددااررمم؟” “ااما ااگر ....؛”بدهھھھد:  وو سؤااالتت دديیگریی  ٬،“آآيیا ووااقعا
شبيیهھ بهھ آآنن.   

 .صفحهھ کاغذیی رراا گرفتهھ بهھ ددوو ستونن عموددیی تقسيیم کنيیماايین ااست کهھ  ٬،ددرر اايین ززميینهھ يیک نوعع برررسی خوبب
. ززيیر عنواانن ااوولل تمامم ااططالعاتت نامم گذآآرريیم“ ززمم ددااررمم بداانمآآنچهھ ال”وو دديیگریی رراا “ آآنچهھ می دداانم”رراا  ستونی
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مهھمی کهھ ددرر يیاددااشت هھھھایی خودد دداارريید رراا بنويیسيید. ددرر ززيیر عنواانن ددوومم٬، ددووااززددهه تا بيیست سؤااالیی رراا کهھ می 
کنيید رراا بنويیسيید. د ددرر جلسهھٴٔ بعدیی (وو جلساتت دديیگر) مطرحح تواانيی  

یی ددررسی ما٬، مشاووررهه بهھ شکل گرووهھھھی اانجامم سس هھھھاضروورریی ااست. ووقتی ددرر کال ٬،اازز خودد مدااووممبرررسی هھھھایی 
کنند٬، قضيیهھ رراا بتفصيیل مورردد بحث قراارر رووهه دديیگر رراا اامتحانن گمی تواانند می شودد٬، ااعضایی يیک گرووهه 

وو هھھھر برددااشتی رراا ززيیر سؤاالل آآووررند. مشاوورر ددرر حقيیقت هھھھميین رراا براایی خودد بايید اانجامم ددهھھھد. ٬،ددهھھھند  
 
 

  کرددبايید چکارر  جواابب هھھھایی پرتت وو بی رربط با
 

وو بی رربط  پرتت ییکهھ مشاوورراانن بايید آآماددهه باشند چگونهھ با جواابب هھھھا اازز هھھھر چيیز٬، بگذاارريید تذکر ددهھھھم قبل
ند. جواابب هھھھایی نترلل وو هھھھداايیت جلساتت رراا ددرر ددست بگيیرک ٬،تمامم ووقت بايیدبرخورردد نمايیند. مشاوورراانن مسيیحی 

 ااووناااميیدیی ددرر  بگرددند کهھ آآنن نيیز منجر بهھ اايیجاددمشاوورر می تواانند باعث ااتالفف ووقت پر ااررززشش  نامربوطط
نمودد. خوااهھھھد   
ددرر بعضی موااقع . پرتت وو بی رربط ااست يیا نيیستددااددهه شدهه ددااشتهھ باشد کهھ جواابب  يیقيینشاوورر بايید اابتداا٬، م

رراا ططورریی بهھم رربط می ددهھھھند کهھ براایی مشاوورر ررووشن نيیست. تفکر وو سؤاالل  متقاضيیانن رروويیداادد٬، اافراادد٬، وو ااماکن
نن رراا ررووشن می کند. معموالً آآ“) اايین چهھ رربطی با موضوعع دداارردد؟(”کرددنن  

ً اازز موضوعع خاررجج می شودد٬، ممکن ااست نشان ) می خوااهھھھد موضوعع رراا ١۱آآنن باشد کهھ ( هھٴٔ ووقتی متقاضی قالبا
) متوجهھ ٣۳) بيیشتر ددرر فکر يیا نگراانن موضوعع دديیگریی ااست؛ (٢۲)؛ (مثالً براايیش ناگواارر ااستعوضض کند (
ددالئل ررجج کرددهه ااست. ددرر خصوصص ساددگی ااوو رراا اازز موضوعع خابهھ جريیانن صحبت هھھھايیش ) ۴؛ يیا (ههسؤاالل نشد

) ممکن ااست )١۱۶(شماررههٴٔ سهھ وو چهھارر٬، تکراارر سؤاالل مطرحح شدهه (شايید با ااستفاددهه اازز کلماتت دديیگر يیا مثالل
الززمم باشد شکل موضوعع رراا رروویی کاغذ براايیش ددرر خصوصص شماررههٴٔ يیک٬، ممکن ااست  مشکل رراا حل کند.

باعث فکر وو ددرر آآنچهھ کهھ نشانن ددااددنن  متقاضیبهھ بايید ٬، )ددليیل اانحراافف اازز موضوعع(شماررههٴٔ ددوو  ددرر موررددکشيید. 
٬، وو ددرر موقع الززمم بهھ آآنن ررسيیدگی سيیدگی بهھ آآنندهه٬، هھھھمرااهه ووعدههٴٔ ررددرر ددستورر جلسهھ ثبت ش شدهه ااوو ینگراان

کارر رراا اانجامم می ررساند. آآنوقت مشاوورر می توااند بهھ ررسيیدگی ااصل موضوعع يین٬، هھھھممعموالً  .خوااهھھھد شد
عوضض کردد. اايین اامکانن بايید  بايیدموضوعع رراا  ش صحيیح ااست ووحرفاالبتهھ ززمانی هھھھست کهھ متقاضی باززگردددد. 

مد نظر مشاوورراانن باشد.هھھھميیشهھ   
د. ددرر چنيین ندد دديیگریی کهھ نيیازز بهھ مشاووررهه دداارردد می گردديین اانحراافاتت خودد تبديیل بهھ مورربعضی موااقع اا
ايید بست کهھ لهھٴٔ دديیگریی هھھھمسئ آآنکهھوورر بايید آآنن رراا ددرر ددستورر جلسهھ ااضافهھ کند وو متقاضی رراا اازز صوررتی٬، مشا

کهھ بهھ مسئلهھ ررسيیدگی خوااهھھھد کردد وو ددرر صددد آآنن خوااهھھھد بدهھھھد ميینانن بهھ متقاضی ااططبايید ااوو د. باخبر کن حل شودد
.باخبر کندنيیز اازز اايین موضوعع بودد کهھ ااوو رراا   

 
 

کرددبايید چکارر  ااشتباههبا ااططالعاتت   
 

 اا اانجامم ددهھھھد.بهھ ااوو ددااددهه شدهه٬، می توااند چند کارر مختلف رر ااشتباهھھھیووقتی مشاوورر متوجهھ می شودد ااططالعاتت 
ووااررسی کند. ممکن ااست الززمم باشد سؤااالتی رراا ااططالعاتت دداارردد رراا  ززااوولل٬، الززمم ااست برددااشتی کهھ خودد اا

تنهھا ااشتباهه می آآيید تا ااططميینانن بدست آآوورردد آآنچهھ بنظرشش  مطرحح کندبخاططر تکراارر جواابب هھھھایی ددااددهه شدهه 
هھھھمهھ چيیز رراا بدررستی ددرريیافت من مطمعن نيیستم ”. ااوو ممکن ااست بهھ ساددگی بگويید: ااشتباهه ااووست برددااشت

متقاضی معموالً جواابب شگفت اانگيیزیی بدست می آآيید. .......“. کرددهه باشم؛ ممکن ااست ددووباررهه بهھ من بگوئيید 
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کند٬، می جواابب سؤاالل رراا بهھ نحو دديیگریی بيیانن  ٬،ممکن ااست بنظرشش برسد کهھ مشاوورر ددست ااوو رراا بازز کرددهه
ی موااقع عاتی کهھ ددااددهه بودد ااشتباهه ااست. بعضکند کهھ ااططال میکند٬، وو يیا ااعتراافف می آآنچهھ قبالً گفتهھ بودد رراا رردد 

می تواانن ماهھھھی رراا بدوونن ااستفاددهه اازز ططعمهھ گرفت!  
دد رراا براایی ٬، بايید خودداارردداازز ااططالعاتت مشاوورر  تايیيید يیا تغيیيیر برددااشتی کهھدد٬، پس اازز اايین کارر عمل نکر ااگرااما 

ند بساددگی تناقضی رراا کهھ مشاهھھھدهه می ٬، مشاوورر می توااهه باشدکارر دديیگر آآماددهه ساززدد. ااگر ااططالعاتت تغيیيیر نکردد
خوبب اايین هھھھمانن ااست کهھ فکر می کرددمم ”اا براايیش ررووشن ساززدد (اززگو کند وو اازز متقاضی بخوااهھھھد آآنن ررکند رراا ب

تم ددقيیقاً نقل وو من آآنن رراا ددرر يیاددددااش..........“ ”.. گفتيید٬، ااما ددليیل سؤاالل من اايین ااست کهھ ددوو هھھھفتهھ پيیش شما گفتيید
ممکن ااست متقاضی ااططالعاتت “). ست کمک کنيید تا اايین تناقض براايیم حل شودد؟کرددهه اامم. ممکن اااازز آآنن قولل 
ا٬، بهھانهھ هھھھا٬، عقب . اامّ مشاووررهه بهھ خوبی اادداامهھ خوااهھھھد يیافت . آآنوقتکندبدهھھھد کهھ تناقض رراا ررفع  رراا ییجديید
بايید مشاوورر رراا ٬، بهھ چشم خوررددههگذشتهھ کهھ مانند ٬، توضيیهھاتت غيیر قابل قبولل٬، وو نشانهھ هھھھایی ظظاهھھھریی هھھھا نشيینی
کند؟ببايید چکارر صحيیح ااست. پس بهھ ااوو ددااددهه شدهه ااشتباهه  اازز آآنکهھ ااططالعاتت نظرششططر نشانن ساززدد کهھ خا  

. ااگر شک ااوو بيیشتر ااعتبارر گوااهھھھی بدست آآمدهه) ١۱: (کارریی کهھ بايید بکند بستگی بهھ عواامل گوناگونی دداارردد
مشاووررهه بنويیسد کهھ  اارردد تا چيیز دديیگر٬، مشاووررهه رراا می توااند اادداامهھ ددهھھھد وو ددرر صوررتت جلسهھٴٔ بهھٴٔ تصورر رراا ددنج

د کنررسيیدگی بايید ااوو اايین موضوعع رراا ددرر جلساتت بعدیی . )١۱٧۷(کماکانن نسبت بهھ ااططالعاتت بدست آآمدهه شک دداارردد
با موضوعع می باشند رراا  هھھھم رردديیفااثباتت قراارر بگيیردد. سؤااالتی رراا کهھ ااططالعاتت بدست آآمدهه مورردد ماهھھھيیت تا 

برددااشت خودد رراا بر ااساسس ااططالعاتت  چ شراايیطیهھھھيیددرر نبايید دد. ااما کند تا ااططالعاتت ااررززيیابی شومطرحح بايید 
ااگر ااططالعاتت بی ااهھھھميیت باشد (مثالً تواارريیخ مختلف ددااددهه شدهه با . ميیت ااططالعاتتااهھھھ) ٢۲(ااستواارر نمايید. ناقص 

حافظهھٴٔ  آآنکهھهھھھم تطبيیق نمی کنند) وو تأثيیریی بر مسئلهھ نمی گذاارردد٬، مشاووررهه رراا می توااند اادداامهھ ددهھھھد٬، با ددررجج 
. ااحساسس تقصيیر متقاضی) ٣۳. (موضوعع رراا جّدیی بگيیرددی کند. نيیاززیی نداارردد نم کارر متقاضی هھھھميیشهھ ددررست

د ددرر اايین مورردد ددليیلی نداارردد تصورر کن ٬،هھھھمچنيین ٬، وومتقاضی ناررااحت نيیستبر ططبق نشانهھ هھھھایی ظظاهھھھریی ااگر 
رراا ٬، مشاووررهه فتهھ)(تنهھا اايین بارر صوررتت گر مدااوومم نيیست غغ گويییووناشی اازز ددرر متقاضیکهھ ووجداانن ناررااحت 

هھ يیابد.می توااند اادداام  
ت٬، وو متقاضی نشانن می ددهھھھد کهھ با يیی ززيیادد ااسدااوومم می باشد٬، ووقتی اامکانن ددررووغغ گوااما ااگر ددررووغغ گويیی م

د. اايین ووااقعهھ مشاوورر رراا مجبورر می کند٬، مشاووررهه نبايید اادداامهھ يیاب ايیر با هھھھم ددفاععطراابب اازز ااططالعاتت مقااض
  ررسيیدگی نمايید.غغ گوئی ووددررساختهھ کهھ اابتداا بهھ موضوعع 

بهھ ططورریی کهھ  ٬،می باشد کهھ قضاووتت ممنوععارر ساددهه اایی نيیست. نهھ بهھ ددليیل آآنن ناختن کرراا ددررووغگو ش شخص
رراا قضاووتت کنند: يیکديیگرخداا ااصراارر دداارردد مسيیحيیانن  .)١۱٨۸(بسيیارریی اايین ااشتباهه رراا می کنند  

 
٧۷يیوحنا   
»حق ددااوورریی کنيید. ظظاهھھھر ددااوورریی مکنيید٬، بلکهھ بهھ  بهھ: ٢۲۴  

 
خودد می خوااهھھھد قضاووتت شودد:د آآنن گونهھ باشد کهھ بهھ آآنن معنی کهھ هھھھمهھ قضاووتت هھھھا ددررمورردد دديیگراانن بايی  

 
٧۷متی   
ددااوورریی نکنيید تا بر شما ددااوورریی نشودد.«: ١۱  
گونهھ کهھ بر دديیگراانن ددااوورریی کنيید٬، بر شما نيیز ددااوورریی خوااهھھھد شد وو با هھھھمانن پيیمانهھ کهھ ووززنن  ززيیراا بهھ هھھھمانن: ٢۲

کنيید٬، براایی شما ووززنن خوااهھھھد شد.  
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ً قضاووتت بايید با بهھ عباررتت دديیگر٬، قضاووتت ددرر هھھھمهھ لحاظظ بايید بر ااس اسس معيیارر هھھھایی کالمم خداا باشد. نتيیجتا
د.باش نداطط٬، وو تنهھا ززمانی کهھ نشانهھ هھھھا باررزز وو ااجتنابب ناپذيیريیهھھھوشيیارریی٬، ااحت  

 الززمم ااست قضاووتشانن ٬،مشاوورراانی کهھ هھھھشداارر هھھھایی کتابب مقدسس ررااجع بهھ قضاووتت دديیگراانن رراا ددررکک کرددهه ااند
ززبانن فاررسی  باموززدد عباررتت دديیگر٬، مشاوورر بايید بيیآ بهھ د.نيین تشخيیص بدهھھھنموقتی وو مشرووطط باشد وو آآنن رراا چ

بهھ ددررستی ااططالعاتت ددرريیافت تردديید ززيیاددیی نسبت شک وو  )١۱( ٬، بگويیدعاميیانهھ کهھ سؤتفاهھھھمی رراا اايیجادد نمی کند
ممکن ااست تفاووتت  ییکهھ ااططالعاتت بيیشتر ) شخص متقاضی رراا قضاووتت نمی کند (قبولل دداارردد٢۲رردد٬، وو (شدهه دداا

ااست٬، وو غيیرهه)٬،  بدست آآووررددهه شدهه آآنچهھ ووااقعرردد متقاضی برددااشت ااشتباهھھھی اازز يیا اامکانن ددااند٬، هھھھا رراا ررووشن کن
 ووقتیتوقف کرددهه ااست! بنظر می ررسد کهھ مشاووررهه  ٬،ن نشدههتا ززمانی کهھ اايین موضوعع حيیاتی ررووش )٣۳ااما (

رراا بهھ دداامن متقاضی گذااشتهھ ااست. اايین مطالب رراا براایی متقاضی آآشکارر کند٬، مسئلهھ  
يیردد. ااوو می توااند آآنن رراا کامالً نادديیدهه بگيیردد. ااگر اايین ووضع اادداامهھ يیابد٬، رراا نپزمسئلهھ ممکن ااست متقاضی 

توااند موضوعع  ددرر اايین صوررتت می چهھ کارر می توااند بکند؟ آآنن ووقتخوااهھھھد شد. مسئلهھ مشاوورر ددووباررهه صاحب 
حالل کهھ نمی تواانيید ”متقاضی اانجامم ددهھھھد ( هھھھمرااههرراا مورردد تفحص بيیشتریی قراارر ددهھھھد. ااوو چنيین کارریی رراا بايید 

ببيینم من چهھ کمکی می تواانم بکنم. حالل بهھ گذشتهھ خوبی رراا براایی متناقض بوددنن ااططالعاتت فرااهھھھم کنيید٬،  ددليیل
 ً ً ااحساسس اافسرددگی رراا کردديید؟ آآيیا ماهه گذشتهھ  کیبنگريید٬، ددقيیقا اا ااووليین بارریی بودد کهھ چنيین ااحساسی رر ووااقعا
معموالً “). ما پنهھانن گشت؟کهھ اازز نظر شبودد تاهه وو نحيیف لی بقدرریی کودديیگریی نيیز بودد وو يیتقعکردديید٬، يیا مو

چنيین ططلب هھھھمکارریی مؤثر ووااقع می شودد.  
ااگر اايین ررااهه هھھھا موفقيیت حاصل نمی کنند٬، بايید مسئلهھ رراا بساددگی بهھ ززبانن آآوورردد وو ددليیل آآنکهھ مشاووررهه نمی 

. تکليیف هھھھفتهھ آآيیندهه نيیز بايید ططورریی تنظيیم گردددد نمايید ررووشنرراا  د مگر قبالً اايین مسئلهھ حل گرددددد اادداامهھ يیابتواان
دد کردد (بهھ هھ متقاضی رراا بهھ جانب حل مسئلهھ ررااهھھھنمائی کند. ددرر اايین خصوصص می تواانن ررااهه هھھھائی رراا پيیشنهھاک

. با تکليیف دديیگریی رراا ااضافهھ نکنيید). صحت ااططالعاتت رراا تضميین کنيیدنيید وو ااشخاصص مورردد نظر تلفن ک
اايین مسئلهھ حل شدهه رراا نمی تواانن اادداامهھ دداادد مگر  ٬، تاکيید کنيید کهھ مشاووررههمتمرکز نموددنن تکليیف بهھ حل مسئلهھ

رراا بهھ اايین نقطهھ نرسانيید مگر آآنکهھ مطمعن هھھھستيید حقيیقتاً اايین تاکيید رراا الززمم  یموضوئباشد. يیک هھھھشداارر دديیگر: 
ً مواارردد کوچکتر .دداارردد کهھ  نيیز پيیش خوااهھھھد آآمدی يیازز رراا بر ططرفف می کنند. ااما٬، ززمانبا سؤاالل کرددنن ن ٬،غالبا

ولل آآنن ااست کهھ ررااست بگويید٬، وو ااگر فريیب خوررددهه وو يیا مسئ متقاضیبا حقيیقت ررووبروو کردد. بايید متقاضی رراا 
ااگر ااططالعاتت نا ددررستی رراا ددااددهه مسئوليیت با ااووست وو بهھ اايین  ٬،ددرر هھھھر صوررتتقصد فريیب ددااددنن رراا دداارردد٬، 

. )١۱٩۹(خاططر بايید مسئوليیت آآنن رراا بپذيیردد  
ً جلساتت ااووليیهھ(وو ووقت بيیشتر جلساتت  رراا تشکيیل ميیدهھھھدمشاووررهه  ااساسسجمع آآوورریی ااططالعاتت  رراا  )خصوصا

ااططالعاتی ااست کهھ بدست آآمدهه٬، کفايیتی کهھ  ٬،شودد بستگی بهھ کند. هھھھر چهھ ددرر جلساتت بعد اانجامم میااشغالل می 
مشاوورراانن کهھ ووااجب ااست  ٬،. ددرر نتيیجهھمی دداارردد ددااررند٬، ددقيیق بوددنشانن٬، وو برددااشت ددررستی کهھ اازز آآنهھا شدهه

د.وورریی ااططالعاتت خودد کننفن وو مهھاررتت جمع آآووقت٬، فکر وو ددعایی ززيیاددیی رراا صرفف گسترشش   
هھھھایی دديیگر ااوو رراا مستثنی نمی  فعاليیتمشاوورر بشمارر می آآيید٬،  هھ جمع آآوورریی ااططالعاتت فعاليیت ووسيیعددرر جائی ک

.ددرر هھھھر جلسهھ بهھ متقاضی ددااددهه می شوددتکليیفی ااست کهھ  ٬،کند. يیک مورردد حيیاتی  
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 فهھرست ززيیر نويیس هھھھایی فصل بيیست وو ششم 
 

هھھھستيید٬، نهھ  (حقايیق ثابت) خوااهھھھانن ااططالعاتت . شماچراا آآغازز می شوند وو نهھ چهھبا  ٬،تتسؤااال) توجهھ کنيید کهھ ١۱(
اايین سپس . وررااتت٬، نهھ تصکهھ اامکانن ددست يیابی بهھ ااططالعاتت رراا ددااررندرراا می کنيید تی سؤااال. ااتتتصورر

رراا  ؤاالل چراا رراا بدست آآوورريید. عالووهه بر اايین٬، سؤااالتید دداادد کهھ جواابب سنااططالعاتت اامکانن بهھ شما خوااهھھھ
 ٬،سؤااالتت خودداازز هھھھمسر يیا ددووستتانن صومت کمتریی رراا ددااررند. اامکانن اايیجادد فشارر وو خ خوااهھھھيید کردد کهھ

اازز چهھ جنسی ” ٬،“اازز چهھ ررنگ لباسس خوشتانن می آآيید؟”نظيیر:  ٬،چهھ وو چراا رراا ددرر مورردد لباسس بکنيید
لباسس اازز آآنن جنس ساختهھ شدهه چراا ” ٬،“لباسس رراا خريیداارریی کردديید؟اايین ررنگ چراا ” ٬،“خوشتانن می آآيید؟

کردد٬، ااما اايین سؤااالتت ااوو  می شرووعع می شودد رراا مطرحح“ چهھ” تی کهھ باعيیسی مسيیح اابتداا سوااال “.ااست؟
 آآوورردد تامی آآنگونهھ بودد کهھ فشارر رروویی شنوندهه سؤااالتش بهھ عکس٬، بخاططر جمع آآوورریی ااططالعاتت نبودد. 

ناهھھھی کهھ کرددهه فکر کند.ددليیل ررفتارر يیا گ بهھ  
ن کرددهه ااند. رراا تعيیيیانن قبل اازز شرووعع٬، ددستورر جلسهھ (قصد ررجوعع بهھ مشاوورر) ددرر ووااقع هھھھمهھٴٔ متقاضيی ) ٢۲(  
موالً متقاضيیانن يیک مورردد (کهھ ااکثرااً صحيیح می باشند) رراا عامل مسئلهھٴٔ خودد می شماررند. ااما ااگر مع) ٣۳(

گریی رراا قبولل کند٬، با کند وو نخوااهھھھد اامکانن ووجودد مسائل دديیمورردد پافشارریی  يیکتنهھا بر هھھھمانن متقاضی 
اازز مسئلهھٴٔ مهھم وو ـ ٢۲ت؛ وو اانتقالل تقصيیر ااسنيیت ااـ ١۱معلومم شودد ممکن ااست  اصیخططرحح سؤاالل هھھھایی 
٬، گناهھھھی کهھ ددرر بيیشتر بهھ مسئلهھٴٔ باززگو شدههااحميیت ددااددنن با ـ ٣۳می خوااهھھھد ااحتراازز نمايید؛ شرمسارر دديیگریی 

٬، مشاوورر بايید بهھ تا ززمانی کهھ موضوعع اافشا نشدهه٬، د. ددرر چنيین صوررتت هھھھاوظظ کنحفمااشتهھ رراا خفا نگاهه دد
کنج کاوویی خودد اادداامهھ ددهھھھد.  

بهھ ددرريیافت اايین ااططالعاتت کمک می کند.مشاووررهه ددرر آآغازز “ خصیمم ااططالعاتت شفر”ااستفاددهه اازز ) ۴(  
. االبتهھ ددرر نظر ددااشتهھ باشيید کهھ بعضی اازز االقامم ضميیمهھ هھھھا نيیز می تواانيید بيیابيیدددرر قسمت رراا  فرمماايین ) ۵(

باشند. موضوعع مشاووررهه با هھھھم ااشترااکک ددااشتهھ ددرر هھھھر ممکن ااست  
ررجوعع کنيید. ١۱۵١۱صفحهھٴٔ  ٬Competent to Counsel، “مسيیحی مشاوورر شايیستگی”بهھ کتابب من ) ۶(  

(اايین کتابب ددرر ددست ترجمهھ بهھ ززبانن فاررسی می باشد)        
پر االگویی  قابل اانعطافف ااست. بعنواانن مثالل٬، متقاضی کهھ می خوااهھھھد“ کشف االگوهھھھایی مسئلهھ” فرمم )٧۷(

 ااستفاددهه کرددهه موااقعی کهھ می فرممبشکند٬، می توااند اازز اايین  رراا )انهھ٬، نهھارر وو شاممخورریی (عالوویی بر صبح
خورردد (يیا می خوااهھھھد بخورردد) رراا بدست آآوورردد. ممکن ااست متوجهھ آآنن شودد کهھ خوررددنن ااوو بستگی بهھ 

) نگراانن فرززنداانن بوددنن٬، ٢۲) دديیدنن تلويیزيیونن٬، (١۱مانند ( موقعيیت هھھھائی کهھ ددرر آآنن ااست صوررتت می گيیردد٬،
 سوددمندبراایی ططرحح براانامهھٴٔ شکست عاددتت  صرفف شامم. اايین ااططالعاتتقبل اازز ) ۴شارر بوددنن٬، () ززيیر ف٣۳(

د٬، ددرر جستجویی رروويیداادد هھھھایی مکررر يیآآمدهه رراا تفسيیر کن فرمم. ووقتی می خوااهھھھيید ااططالعاتی کهھ ددرر ااست
)٬، يیا ززمانن هھھھایی تکراارر آآنن باشيید. اايین االگو می توااند بستگی بهھ مکانن٬، ززمانن ووقوعع٬، امد هھھھایی متواالی(پيیش

نيید رراا ددرر قسمت ضميیمهھ هھھھایی هھھھميین کتابب می تواا فرممباشد. اايین ددااشتهھ ااشخاصص بخصوصص٬، وو غيیرهه 
بدست آآوورريید.  

عدمم تقبل مسئوليیت٬، خواابب آآشفتهھ٬، مکالماتت نن فرددیی٬، جستجویی فشارر هھھھایی بخصوصص٬، رروواابط ميیاددرر  ) ٨۸(
عواامل اايیجادد اافسرددگی٬، ززیی بحالل خودد بعنواانن یی شکايیت٬، ددرر فکر فروو ررفتن٬، وو ددلسوتلفنی٬، ددووررهه هھھھا

شانن فرمم ااططالعاتت ددوووقتی وواالديین مشکلی با فرززنداانشانن ددااررند بايید خ خشم٬، ترسس٬، وو غيیرهه باشيید.
. ددرر چنيین مواارردد٬، اازز چونن فرززنداانن ممکن ااست با خصوصيیاتت اانن آآشنا نباشند شخصی رراا پر کنند

کنند. بهھ آآنن معنی کهھ فرززندشانن رراا بيیش اازز پيیش تحت  نظاررتتندشانن رراا ايید خوااستهھ شودد فرززوواالديین ب
بارر تکراارر می  سهھيیا  ددوو ااصوالً براایی کشف االگو هھھھا٬، يیعنی ووقايیعی کهھ بيیش ااززنظر ددااشتهھ باشند. چراا؟ 

وودد رر خالفی رراا اانجامم می ددهھھھند٬، ااما ززووااقعهھ اایی نيیست کهھ يیک بارر صوررتت گرفتهھ. بچهھ هھھھا يیک با شوند.
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نن رراا تکراارر نکنند. االگو ررفتارر هھھھا نشانهھٴٔ عاددتی ااست کهھ شامل ززندگی شدهه ااند. يیادد می گيیرند چگونهھ آآ
د.ناخت اايین االگو هھھھا مورردد نظر می باشنش  

٬، صفحاتت ٬The Big Umbrella، “چطر بزررگگ”ددرر کتابب ریی ررااجع بهھ اايین موضوعع من صحبت بيیشت) ٩۹(
کرددهه اامم. (اايین کتابب تا بحالل بهھ ززبانن فاررسی ترجمهھ نشدهه ااست) ٩۹۴تا  ۶٣۳  

چگونگی خورردد وو خوررااکک٬، ووررززشش٬،  :جسمانی) ١۱ممکن ااست چنيین باشد: ( ليیست جواانب مورردد نظر) ١۱٠۰(
: برررسی ززندگی ااجتمائی وو ااجتمائی) ٢۲(نسی؛ بيیمارریی وو يیا تصاددفف٬، خواابب (خصوصاً)٬، مسائل ج

) ٣۳رروواابط با وواالديین٬، فرززنداانن٬، هھھھمسايیگانن٬، هھھھمکارراانن٬، رروواابط با جنس مخالف؛ (٬، یی ررووززاانهھفعاليیت هھھھا
ررضايیت اازز شغل (وو کارر بطورر کلی)٬، تغيیيیرااتت تاززهه؛ : اامنيیت شغلی٬، ااررززشش کارر اانجامم شدهه٬، شغلی
حالل)٬، مخاررجج بزررگگ٬، نگراانی هھھھایی آآيیندهه٬، مسائل  بدهھھھکارریی هھھھا٬، مسائل اايیجادد شدهه (قديیم وو: مالی) ۴(

: مسائل اايیجادد شدهه ميیانن ززنن وو شوهھھھر٬، ااررتباططاتت٬، تربيیت فاميیل) ۵اايیجادد شدهه با سايیر فاميیل؛ (مالی 
مسائل مربوطط بهھ ااوولويیت هھھھایی ززندگی (ااوولويیت رراابطهھٴٔ ززنن وو شوهھھھر با رراابطهھٴٔ وواالديین وو فرززنداانن٬، 

خوااندنن وو مطالعهھٴٔ منظم : ررووحانی) ۶ماددرر بزررگگ؛ ( فرززنداانن)٬، مسائل اايیجادد شدهه با پدرر بزررگگ وو
باطط با خداا٬، نجاتت٬، : ااررتشخصی) ٧۷قدسس٬، حضورر ددرر کليیسا٬، ااررتباطط با مسيیحيیانن با تجربهھ؛ (کتابب م

ززندگی٬، مشکل تشخيیص هھھھداايیا وو ااستفاددهه اازز آآنن  حدفف٬، رراابطهھ با گناهه٬، ددعا٬، بشاررتت ااحساسس تقصيیر ددرر
اایی يیکديیگر شمردد٬، بلکهھ ررااهھھھنما دداانست.هھھھا. جواانب يیادد شدهه رراا نبايید کامل وو يیا سو  

تا  ١۱٢۲۴صفحاتت  Competent to Counselددرر کتابب “ کامل باززساززیی”بهھ صحبت هھھھايیم ددرر خصوصص ) ١۱١۱(
ررجوعع نمائيید. ١۱۵٢۲  

جنبهھٴٔ چراا٬، گمانن (يیا تصورر) وو ناکامی رراا بهھ بارر می آآوورردد. سؤااالتی کهھ عيیسی مسيیح می کردد  سؤااللِ  )١۱٢۲(
ن سؤااالتی شنوندهه رراا موااجهھ با حقيیقت می کردد. ددااشت. با چنيیمعنی وو دداللت رراا   

اایی مشاوورر خاررجج اازز معمولل رچونن اايین کارر بااما ند. ددرر حقيیقت اايین هھھھا اازز بهھتريین سؤااالتت می باش) ١۱٣۳(
 ااصراارر٬، تنهھا ررااهھھھی کهھ منجر بهھ ررااحتی ااوو نسبت بهھ مطرحح کرددنن سؤااالتت خصوصی می شودد٬، ااست

.ااوو ددرر اانجامم آآنن خوااهھھھد بوددوو ااستقامت   
 ٬،جيیب وو غريیببهھ برددااشت هھھھایی ععاددتت مبنی بر يین کارر رراا ممکن ااست بکنند. قاضيیانن نيیز هھھھممت) ١۱۴(

٬، يیا چشم بد بهھ ااوو ززددهه باشندلل تعقيیب مأمورراانن ددوولت ااست٬، يیا ممکن ااست تصورر کند کهھ ددرر حا
ائی کهھ لغب ااسکيیتزووفرنيیا ددااددهه شدهه٬، ددرر جشد. چنيین اافرااددیی رراا ممکن ااست غذاايیش مسمومم خوااهھھھد 

  ططالعاتت بوددهه ااست.شانن عاددتت بهھ برددااشت غلط اازز اا مسئلهھٴٔ ااصلی
ماند؛ ااما فرضض کنيیم ت من بنظر صحيیح می برددااش”بهھ نتايیج مختلف حکيیمانهھ ااست:  ) فکر کرددنن ررااجع١۱۵(

“.ددرر کارر ااست ٬،موضوعع دديیگریی مانند بی خواابی مزمن٬، يیا ....  
.....“.هھھھائی ااست کهھ سؤاالل من مانند ززمانن (”يیا ......“ منظورر من اازز آآنن اايین بودد کهھ (”) ١۱۶(  
دداايیرهه باعث  اايین. يیادد آآوورر خوبی براایی اايین  شک باشددداايیرهه اایی بر ددوورر آآنن ميیتوااند  عالمت سؤاالل وو) ١۱٧۷(

مبرمی ظظاهھھھریی نيیازز  هھھھمچنيین نشانهھٴٔ خوااهھھھد شد کهھ فرقی ميیانن عالمت هھھھایی سؤاالل دديیگر بوجودد آآيید وو 
دداارردد.بهھ ررسيیدگی کهھ   

ررجوعع نمائيید. ٨۸۶تا  ٬٨۸۴، صفحاتت Competent to Counselددرر اايین مورردد بهھ کتابب من:  ) ١۱٨۸(  
پس٬، اازز ددررووغغ رروویی برتافتهھ٬، هھھھر”گويید٬،  ٬، پولس می٢۲۵: ۴ددرر اافسسيیانن ) ١۱٩۹( يیک با هھھھمسايیۀ خودد٬، سخن  

چرااررااستی گويیيید٬،  بهھ مانند هھھھمهھ نوعع ددليیلی کهھ ددااددهه شدهه مهھم ااست.  .“کهھ ما هھھھمهھ٬، ااعضایی يیکديیگريیم 
حقيیقت ضروورریی نيیز کند٬، وو ددرر مشاووررهه  عملا اانسانن می ددهھھھد تآآنن رراا تشريیک مساعی٬، حقيیقت اامکانن 

ااست.  
  

 


