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 پیشگفتار

نوشاته شایال ویدبک می باشاد. ، پرساتاری نارو( کتاب 2020چاپ هشاتم ) مودرجمه بخش  کتاب حاضار ت
های   شیمخاطبان این کتاب را دانشاجویان، دانش آموتتگان، اسااتید و صااحبننران رشاته پرساتاری و گرا

می  آن می باشاد. هرچند مطل  جام  و کامل بوده و دانشاجویان ساایر رشاته های گروه علوم پ شاکی نی 
 توانند از آن بهره ببرند.

جایگ ین طرح معاینه، تشاااخیا یا درمان هیس کسااای نیسااات. بیماران و افراد نیازمند مطال  این کتاب 
ینه و تحت درمان قرار گیرند؛ در این بین اعمراقبت های روانشااناتتی بایسااتی توسااص متخصااصااان امر م

به سان، وزن، جنس، وضاعیت فعلی و تاریخ ه  بایساتی بررسای و شاناتت منحصار به فرد هر بیمار با توجه  
تاریخ ه دارویی، نتایج آزمایشاات و تسات های تشاخیصای و عوامل منحصار دیگر که مختا فرد  قبلی، 

یه پ شااکی یا روانش شااکی و ن کتاب هی گونه توصاایاناشاار یا مترجمان در   بیمار اساات، انجام شااود.
تاب صرفا یک مرج  علمی جام  است. متخصصان شرستاری برای شخا تاص ارائه نکرده اند و این کروان
 بت بهداشتی و بیماران و نه ناشر یا مترجم مسئول رفتار و قضاوت تویش هستند.مراق

العات بهداشتی، تمای  حرفه ای مستقل تشخیا  طابا توجه به رشد و پیشرفت بسیار سری  علوم پ شکی و  
اروهاا و گ یناه هاای درماانی ازم اسااات و  بی، انادیکااسااایون هاا، انتخااب و دوز بنادی منااسااا  دهاای ط

مراقبت بهداشاتی و بخصاوص روان پرساتاران بایساتی از مناب  مختلب و بخصاوص کتاب حاضار متخصاصاان 
 به عنوان یک منب  جهانی جام  کمک بگیرند.

ار در یاک رابطاه تاسااارپی  اها  شقن  ، ینامادرط  بااتارای  ها  واهلوماین کتااب باه بحاظ ننری در مورد    مود  جلاد
پرداتته   انیوالات ری مبتال به اتتودجمده درمانی و نهایتا بررسای و شاناتت مل موثر بر رابطواعدرمانی، 

صایه می شاود که وتت. اتتالات روانی و درمان های آنها در جلدهای بعدی کتاب منتشار تواهد شاد. اسا
 چهار جلد بعدی کتاب را تهیه و مطالعه نمایید.

 فاطمه حاصلی - آمنه پیراینده 
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 رابطه درمانی

 ینامر د ه طبار -1فصل 

 

 
 از مطالعه این فصل فراگیر بایستی بتواند: سپ

مددجو )اعتماد، صااداقت،    –ار چگونه از مؤلوه های ضااروری درگیر در ارتقای رابطه پرسااتار سااتپر .1
 رای ایجاد رابطه با مددجو استواده می کند.عالقه، همدلی، پذیرش و دید مثبت( ب

 مددجو را توصیب کند. – ز تود در رابطه پرستاراستواده درمانی ا آگاهی و-اهمیت تود .2

 مددجو را شرح دهد.  –نگرش ها در ایجاد رابطه پرستار  و هااهمیت ارزش ها، باور .3

داتته یا بهبود بخشاد، را  مددجو را به مخاطره ان-آگاهی که می تواند رابطه پرساتار-مشاکالت تود .4
 بیان کند.

 ی ب ند.ز هر کدام مثالکارپر را تعریب کرده و ا چهار الگوی دانش )دانستن( .5

 و درمانی را شرح دهد.م حرتواوت بین روابص اجتماعی، صمیمی و م .6

 مددجو طبق بیان هیلگارد پشالو را توصیب و اجرا کند.-مراحل رابطه پرستار .7

 تراب یا بهبود بخشد، را شرح دهد.مددجو را -د رابطه پرستاررفتارهای منوی که می توان .8

 دهد.   رح ش   مددجو را   – جانشین والدین( در رابطه پرستار    های مختلب پرستار )معلم، مراق ، وکیل، ش  نق  .9
  

 اهداف یادگیری



 2  مددجو -اری رابطه پرستار برقر  –رستاری بهداشت روان پ 

 

 
 استواده درمانی از تود  ▪

 بهره برداری ▪

 بیان مسئله ▪

 پذیرش ▪

 پیش اشتغالی ذهنی ▪

 تجانس  ▪

 توجه صادقانه  ▪

 مهرورزیتستگی  ▪

 شایی اف-تود ▪

 دفاع و وکالت  ▪

 رابطه اجتماعی ▪

 رابطه درمانی ▪

 ی رابطه صمیم ▪

 عقاید و باورها ▪

 الگوهای دانش  ▪

 ننگه داشتمحرمانه  ▪

 گیری مرحله جهت  ▪

 شکل مرحله تاتمه یا حل م ▪

 مرحله کاری ▪

 ندانستن ▪

 ننر و دید مثبت  ▪

 نگرش ها ▪

 وظیوه هشدار دادن ▪

 همدلی  ▪

 مقدمه 

  تار می تواند داشاتهیکی از مهمترین مهارت هایی اسات که یک پرسا توانایی برقراری ارتباط درمان با مددجویان

انی برای موفقیت  اط درمهای پرساتاری مهم اسات، اما برقراری ارتب  باشاد. گرچه رابطه درمانی در تمامی تخصاا

 انشااناتتی نیاز دارند، بساایار حیاتی اساات زیرا رابطه درمانی ومداتالت پرسااتاری در مددجویانی که به مراقبت رو

 د.کنبرقراری ارتباط به عنوان سنگ بنای درمان و موفقیت عمل می 

مددجو -بین پرساتارنی مناسا  ی اسااسای درگیر در برقراری رابطه درمادر این فصال به بررسای مؤلوه ها و اج ا

ایوی  آگاهی و اساتواده درمانی از تود. هم نین وظ-، دید مثبت، تودپرداتته می شاود: اعتماد، توجه صاادقانه، پذیرش

اند برای انجام شااود و تکنیک هایی که پرسااتار می توو مددج-که باید برای اجرای هر یک از مراحل رابطه پرسااتار

ای درمانی پرساتار نی  بحظ می  کاوش تواهد شاد. در این فصال نقش ه  ه کند،کمک به انجام این وظایب اساتواد

 والدین است.شوند که شامل معلم، مراق ، وکیل و مداف  و نای  یا جانشین  

 واژه های کلیدی
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 مؤلفه های رابطه درمانی

پرساتار اسات. این عوامل  ج  مسائولیت های د و ایجاد آنها  مددجو را بهبود می بخشا-رعوامل زیادی رابطه پرساتا
 تار می شود.سویت برقراری ارتباط و بهبود رابطه در تمامی جنبه های زندگی پرموج  تق

 اعتماد
ه زمانی شاکل می گیرد که مددجو به پرساتار اطمینان داشات  1اعتماد مددجو مساتل م اعتماد اسات.-ابطه پرساتارر

زمانی شااکل می گیرد که  ایی را به وی انتقال دهد. اعتماد طمینان و پایباشااد و زمانی که پرسااتار حس تمامیت و ا
هایی که  هایش وفا می کند و می تواند برای انجام کار ی ماند و به قولقولش م  داشاته باشاد پرساتار سارمددجو باور 

یجاد اعتماد در ایی که پرسااتار می تواند برای کمک به اد. بعضاای از رفتارهبه وی می گوید، به پرسااتار متکی باشاا
باشاد  ی توجه، درک، تمامیت، صاداقت، وفای به عهد، گوش دادن به مددجو م ل مهربانی،مددجو اساتواده کند شاام

(Error! Reference source not found.رابطه درمانی پرساتار .)-ج  تشاکیل مددجو اگر با مهربانی همراه باشاد مو
 یشنهادی را بشذیرد.طوریکه مددجو بتواند کمک پمی شود ب  ماد بین آنهااعت

یا اجماع و توافق زمانی رخ می دهد که کالم و عمل هماهنگ باشاد. برای مثال، پرساتار به مددجو  2تجانس

  ساار  و در واق "دمبعد از ظهر بر می گر 2من باید اان بروم تا به کنورانس بالینی برساام، اما ساااعت  "گوید: می 
ددجو، پرساتار بایساتی رفتارهای موافق و د. برای ایجاد اعتماد در مبعد از ظهر به دیدن مددجو بر می گرد 2 سااعت

 اجماع داشته باشد.

 رفتارهای اعتماد انگیز  1-1کادر 

 مددجو اعتماد شکل می گیرد:-ارار رفتارهای زیر را نمایش دهد، در رابطه پرستپرستاگر 

 مهربانی و مراقبت  ▪

 باز و پذیرا بودن  ▪

 عینی و هدفمند بودن  ▪

 احترام و توجه  ▪

 عالقمندی  ▪

 درک کردن  ▪

 صداقت  ▪

 ثبات و تجانس  ▪

 انسان برتورد با مددجو به عنوان یک   ▪

 پیشنهاد بدون ابراز کالمی  ▪

 بودن دردسترس و پذیرا   ▪

 گوش کردن و شنوا بودن  ▪

 ی وفای به عهد و توش قول  ▪

فتاارهاای پرساااتاار بااشاااد، اعتمااد بین آنهاا کااهش می یااد. راگر ماددجو شااااهاد نااهمااهنگی بین گوتاار و رفتاار  
برای مثال، پرسااتار به مددجو می    مل دادن تعهد شااواهی و عمل نکردن به آن اساات.ناهماهنگ یا نا متجانس شااا

ار بخاطر برنامه کنورانس دچار تداتل شاده و صاب  با وی کار می کند اما هوته بعد پرسات 10پنجشانبه تا    گوید که هر

 
1 Trust 
2 Congruence 
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ن بدن پرساتار با کلمات و ار با مددجو حاضار نمی شاود. مثال دیگر رفتار نامتجانس زمانی اسات که حالت یا زباسار قر
پرساتار برتورد می کند و وی را متهم می   اگی و تجانس ندارد. مثال یک مددجوی عصابانی بگوته های وی هماهن

نانسای البته که من تو را دوسات دارمم من  "دهد: ا دوسات ندارد. پرساتار با گوتن این جمله پاساخ می کند که مددجو ر

ستار تود را از نانسی دور می کند و انطور که این کلمات را بیان می کند، پرا هم. ام"بخاطر کمک به تو اینجا هساتم
 هی و غیر شواهی پیام با هم همسان نیست.های وی بجای صورتش نگاه می کند؛ در این حالت اج ای شواشانه به 

 قانهالقه صادتوجه و ع 
قتی پرساتار با تودش راحت باشاد، از نکات قوت و ضاعب و محدودیت های تود آگاه باشاد و به روشانی بتواند  و

ن می  شاان  1صاادقانه توجهد، مددجو این پیام را دریافت می کند که فردی صاادق نسابت به او عالقه و  تمرک  کن
هد که چه موق  فرد رفتار غیر صاادقانه یا مصانوعی دارد،  ال به بیماری روانی می تواند تشاخیا بدمددجوی مبتدهد. 
و به وی اطمینان دهد که همه چی  درسات  از وی سائوال کند و منتنر پاساخ نماند، از باا با وی صاحبت کرده   مثال

جانس نشاان دهد. هرچند گاهی اوقات ماهنگ و متو رفتار ه  شادباباز و پذیرا و صاادق   تواهد شاد. پرساتار بایساتی
ست. در چنین مواردی، پرستار ممکن است بازگو دادن با واقعیت و صداقت به تنهایی بهترین پاسخ حرفه ای نی  پاسخ

چند ضاروری اسات که  شاخصای تود در رابطه با نگرانی های جاری مددجو را انتخاب کند. هرکردن یکی از تجارب 
مثال ها بایساتی از تجارب گذشاته پرساتار   ی تود تیلی با احتیاط انتخاب کند. اینال های شاخصادر مورد مثر تاپرسا

اک جاری باشاد که هنوز  ری پرساتار که هنوز در حال رف  آنها اسات یا نباید یک تجربه دردنباشاد، نه مشاکالت جا
که نمایانگر تجارب کننده اسات زیاد کمک    جوددافشاایی زمانی برای م-اثرات آن از بین نرفته اسات. مثال های تود

تجربه تود از تنبلی همکار و عذابی   ابطه موضوعات دارای بار ارزشی نباشد. مثال پرستار می تواندروزمره باشد و در ر
نشاده اسات،   در روز امتحان ب ه اش در مدرساه یا وقتی ب ه اش امتحان را قبول که کشایده اسات یا نگرانی تود

ساار کمکی به مددجو نمی کند. یل طالق گرفتن یا وفادار نماندن به همشااخصاای از قبراک تجارب شااتا  بیان کند.
ه و مشاکالت مک کننده اسات، اما پرساتار نباشاد زیاد از تجارب تود اساتواده کردافشاایی گاهی اوقات موید و ک-تود

 موش کند.تود را موضوع صحبت قرار داده و مشکالت مددجو را فرا

 همدلی
نشاان دادن درک مددجو به وی   برای درک معانی و احسااساات مددجو و یی های پرساتاریکی از توانا  2مدلیه

مراقبت   ه های ضاروری و اسااسای در ننر گرفته می شاود که پرساتار جهت ارائ اسات. همدلی به عنوان یکی از مهارت
سات که پرساتار بایساتی  باا و با دلساوزی به آن نیاز دارد. توانایی قرار دادن تود بجای مددجو بدین معنی نیکیویت  

ه تجربه کند. معهذا، با گوش کردن و حس کردن اهمیت موقعیت برای مددجو، پرساتار همان تجربه مددجو را به عین
همدلی رخ می دهد، پرساتار و مددجو هر دو تود درک کند. وقتی   می تواند احسااساات مددجو نسابت به تجربه اش را

ر در میان بگذارد و احسااس امنیت می کند که احسااساات تود را با پرساتا را هدیه می کنند )مددجو به اندازه کافی
ه  کپرسااتار به اندازه کافی و دقیق به حرفهای مددجو گوش می دهد که وی را درک کند(. مطالعات نشااان داده اند 

، ماددجو آینادهاای مراقبات و درماان ماددجو تااثیر مثبات دارد. وقتی پرساااتاار باا ماددجو همادلی می کنادهمادلی روی بر
 احساس می کند که وی را بیشتر درک می کنند.احساس بهتری نسبت به تود پیدا می کند و  

 
1 Genuine Interest 
2 Empathy 
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 ارتباط درمانی : شمای بالینی 

تواهد    روان تود وارد بخش می شاوند. آنها از اینکه چه پیش دوازده دانشاجوی پرساتاری روز اول کارآموزی بهداشات  
یساتاده اند. کال  و نامطمئن هساتند و در یک ساتون پشات درهای بساته ا   آمد و چه انتناری باید داشاته باشاند بیمناک 
ترساند.  ینکه در اولین برتورد و جلساه چه صاحبتی بکنند، می  ورد کنند و از ا نمی دانند که با این مددجویان چگونه برت 

ا می توانیم کمی  آهای نگاه کنید، دانشاجوها آمدند. حا " که می گوید:  ناگهان صادای یکی از مددجویان را می شانوند  
هد:  م پاساخ می د . مددجوی ساو " من نیساتم، امروز می تواهم تنها باشام " ی دهد:  مددجوی دیگر پاساخ م   " حال کنیمم 

مددجویان به  - . بدین ترتی  رابطه دانشاجویان پرساتاری " من می تواهم با هر کدوم که تیلی توشاگله صاحبت کنم " 
 مطابق با کتاب مرج  نیست. این شکل شروع شد، گرچه هنوز در شرایص عالی یا  

باه نوس پاایین و  ، اعتمااد  س ا ر ه مقاداری از عالئم اتتالل از قبیال  تال باه مشاااکالت روانی،  زماان کاار باا ماددجوی مب 
روانی    کند. برای مثال، مددجوی مبتال به افسااردگی انرژی روحی   اضااطراب ممکن اساات ایجاد اعتماد را مشااکل 

الل هراس ممکن  اتت پرساتار دارد. به همین شاکل، مددجوی مبتال به    محدودی برای گوش دادن یا درک گوته های 
لبا  متمرک  شاود. گرچه مددجویان مبتال به بیماری روانی غا   رتباط با پرساتار اسات آنقدر مضاطرب باشاد که نتواند روی ا 

ن پیام های  شاااان بیان می کنند، پرساااتار بایساااتی ارتباط را با داد پیاام های نامتجاانس و ناهمااهنگ بخاطر بیماری  
ماهنگ می تواند  تارهای تود و تالش در دادن پیام های روشان، سااده و ه متجانس و هماهنگ ادامه دهد. بررسای رف 

 به تسهیل برقراری اعتماد بین پرستار و مددجو کمک کند. 

 در تاردارد که به پرساتکنیک های برقراری ارتباط درمانی متعددی از قبیل تجسام، بیان مجدد و تصاری  وجود 
 می کند. برای مثال، مددجو می گوید:  ارسال پیام های همراه با همدلی به مددجو کمک

شرده من  من تیلی گیج شاده امم امروز پسارم به دیدنم آمد و می تواسات بداند کلید صاندوق امانات سا 
 کجاست.

 با استواده از تکنیک تجسم، پرستار پاسخ می دهد:

 ات سشرده ات را پرسید، گیج شده ای؟مانق اجای کلید صندو بخاطر اینکه پسرت 
 از تکنیک شواف سازی پاسخ می دهد:استواده  پرستار با

 آیا در مورد هدف و علت مالقات آمدن پسرت گیج هستی؟ 
- دجو می شاود که به عنوان بنیان رابطه پرساتاروج  پیوندی بین پرساتار و مدوقوع اینگونه لحنات همدلی م

 ارائه شده است. 6فصل شتری از تکنیک های برقراری ارتباط درمانی در بی هایمی کند. مثال    مددجو عمل

)احسااس نگرانی یا دلساوزی که شاخا برای دیگری نشاان می   1پرساتار بایساتی تواوت بین همدلی و همدردی

  نگرانی های شاخصای تودش در مورد مددجو را را بشاناساد. وقتی پرساتار با مددجو همدردی می کند، در واقدهد(  

اا، پرساتار با اساتواده از همدردی می  را می گیرد. در مثال ب مددجونعکس می کند، بنابراین جلوی ابراز احسااساات م

م  . پسار من هم من را گیج می کند و من می دان من می دانم پسارها چقدر ساردرگم کننده هساتند"اند پاساخ بدهد:  تو

اند . احسااس غمگین یا حتی دلساوزی پرساتار می تو"ی کندچقدر حال آدم را می گیرد و من را ناراحت م  اینکار آنها

 
1 Empathy vs Sympathy 
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تمرک  بر نیاازهاای ماددجو را باه مخااطره می انادازد.    تواناایی پرساااتاار برای  روی رابطاه وی باا ماددجو تااثیر بگاذارد و

نایی پرساتار در نگرش عینی به نیازهای غل  تاکید را به سامت احسااساات پرساتار منحرف می کند و تواهمدردی ا

 را کاهش می دهد. مددجو

 
 همدلی در مقابل همدردی

 پذیرش
و   1پذیرشم گر پرساتار به طغیان، عصابانیت یا تروش مددجو بدون عصابانیت و به طور مثبت پاساخ دهد، پیاا

  ضااوت کردن شاخا، صارفننر از اینکه رفتار وی چگونه اسات، بهتقال می دهد. اجتناب از قدرک مددجو را به وی ان
لکه به معنی پذیرش فرد به عنوان یک بول کردن رفتار نامناساا  نیساات بساات. این به معنی قمعنی پذیرش فرد ا

پرساتار با شاواف    مددجو مشاخا کند.-ا در رابطه پرساتارارزشامند اسات. پرساتار بایساتی محدوده های رفتار رشاخا  
وی می فهماند که  هد در حالی که به  ن عصابانیت یا قضااوت به مددجو احسااس امنیت می دساازی و قاطعیت بدو

. پاساخ مناسا  پرساتار مثال، مددجو دسات تود را دور کمر پرساتار حلقه کند فتار تاص قابل قبول نیسات. برایر
 و از کمر تود و گوتن جمله زیر است:برداشتن دست مددج

من را لمس کنی. جان، دسات به من ن ن. ما داریم روی رابطه تو با نام دت کار می کنیم و ازم نیسات   
 م.ا بیا ادامه بدهیحا

 ت زیر می تواند باشد:پاسخ نامناس  پرستار به صور

 برگردم. جان اینکار را نکن. چه مرگت شده؟ من اان می روم و ممکن است فردا 
دجو اسات اما اینکار با قاطعیت به مددجو نشاان نمی ه برنگشاتن تنبیهی برای مدترک کردن مددجو و تهدید ب

 ست.رفتارش نامناس  ا  دهد که 
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 احترام مثبت
ی پذیرد، به مددجوی تود صارفننر از  ک انساان ارزشامند منحصار به فرد مرساتاری که مددجو را به عنوان یپ

می   1مثبت  احترامرش غیر شاارطی غیر قضاااوتی را زندگی وی، احترام می گذارد. این نگرفتار، زمینه یا ساابک 

ام و از اقداماتی اسات که احتر  دادن  ش دادن و پاساخ بازدن وقت با وی و گونامند. صادا زدن مددجو به نام، صارف کر
و عالئق مددجو حین برنامه  مددجو را می رساااند. پرسااتار هم نین با در ننر گرفته ایده ها   توجه مثبت پرسااتار به 

یی دارد مددجو توانا اینگونه کار کردن نشاان می دهد که پرساتار باوربت به وی احترام مثبت را می رسااند.  ری ی مراق
اسات که از دارد. پرساتار فقص به حال متکی اسات، یا متوجه حال  معنادار با طرح مراقبت تویش راهمیاری مثبت و  

اده می  مددجو در مورد گرفتن توجه کامل اساااتوکالمی و غیر کالمی برای آگاه کردن   تکنیک های برقراری ارتباط
مددجو، حوظ تماس چشامی، مل تم شادن به سامت را ایجاد میکند شااکند. تکنیک های غیر کالمی که جو حضاور 

 ن نگرش عالقمند اما تنثی است.مطمئن بودن، قرار دادن دست ها در طرفین تود و داشتآرام و 

رفتار مددجو اجتناب می  از ارتباط با قضااوت ارزشای در مورد  کردن کالمی بدین معنی اسات که پرساتارتوجه  

اگر پرساتار پاساخ . "نی بودم که یکسااعت پیش سار مادرم داد زدمعصابا  آنقدر"اسات بگوید: کند. مثال مددجو ممکن 

ه  ؛ اینکار قضااوت ارزشای پرساتار را ب"یباور نمی کنم که اینکار را کرده ا"یا   "توب کمکی هم به تو شاد؟"بدهد: 

انگار "یا  "؟چه اتواقی افتادد  بع"بوده اسات. پاساخ بهتر چنین اسات:    "بد"یا   "اشاتباه "مددجو می رسااند که رفتارش 

را حوظ کرده و از ننرات منوی یا قضاوت ارزشی در مورد رفتار  تود به مددجو  . پرستار توجه "تیلی عصبانی بوده ای
 اجتناب می کند.مددجو 

 نی از خودآگاهی و استفاده درما-خود
فرآیند درک    2یآگاه-خودبشاناساد.   رساتار قبل از اینکه مددجو را بشاناساد یا درک کند بایساتی ابتدا تودش راپ

نکات قوت و ضااعب تویش و کار، احساااسااات، نگرش ها، انگی ه ها، تبعی، ها،  و فهم ارزش ها، باورها، عقاید، اف
واکنش آگاهی به پرسااتار اجازه می دهد پاسااخ ها و -یر این کیویت های فردی بر دیگران اساات. تودچگونگی تاث

 ک کند.ه، توجه کرده و درا آنها مشاهده کردهای مددجویان را در زمان تعامل ب

که به شاخا احسااس راسات و غلص را می دهد و قواعد رفتاری و انت اعی هساتند  اساتانداردهای    3ها  ارزش

ت. ، صاداقت، صامیمیت، تمی  بودن و مننم بودن اساگی را مشاخا می کند. نمونه ارزش ها شاامل کارمنش زند
ا تصاری  ارزش ها می تواند رآیند شاواف ساازی یش های شاخصای تود، فبرای بینش داشاتن نسابت به تود و ارز

 کننده باشد.کمک 

کردن. انتخاب کردن زمانی است که شخا  فرآیند تصری  ارزش ها سه مرحله دارد: انتخاب، سنجیدن و اقدام 
می کند. سانجش احسااس می کند درسات اسات را انتخاب  حتماات را در ننر می گیرد و آزادانه ارزشای که دامنه از ا

به آن می بالد و به طور عمومی آن را از تود می داند.    که شاخا ارزش را در ننر گرفته، رزش نهی زمانی اساتیا ا
یک دانشاجوی تمی  و مننم مجبور    شاخا آن ارزش را به بوته عمل می کشاد. برای مثال،مانی اسات که  اقدام ز

 
1 Positive Regard 
2 Self-Awareness 
3 Values 
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 د. در ابتدا دانشاجوی  رتادور اتاق می ریو غذای تود را دو نشاجوی دیگری زندگی کند که لباس هامی شاود که با دا
احسااس تنش می   تاقی تود اساتعلت درنگ تود برای برگشاتن به اتاق مطمئن نیسات و وقتی پیش هم امننم از 

بت به اساتواده از فضاای می کند، متوجه می شاود که آنها نگرش متواوتی نسا کند. همانطور که موقعیت را بررسای
بحظ می کند )سانجش یا ارزش  ه ها را با مشااور و دوساتان تودعد وی تضااد و گ ین)انتخاب کردن(. ب شاخصای دارند

 (.تود برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کند )اقدامبا هم اتاقی گذاری(. نهایتا، تصمیم می گیرد که  

افراد سااالمند ه  هم"همان ایده هایی اساات که شااخا صااحی  می داند، برای مثال،  1باورهایا   اعتقادات

. "نخود بایساتی در روز سانت پاتریک کاشاته شاود"یا  "اگر آفتاب بدرتشاد، روز توبی اسات"،  "ت می شانوندساخ
، کساانی که به تحول و تکامل باور ی برای اثبات ضارورت وجودی آنها دارند. برای مثالبعضای از باورها شاواهد عین

 .ندگی را می پذیرندامی این توضیحات در مورد منشاء زدارند، شواهد ح

ندارند یا  باشااند، علیرغم اینکه این باورها شااواهد حمایتی باورهای دیگر غیرمنطقی بوده و ممکن اساات مقاوم  
رهای غیرمنطقی در مورد فرهنگ های مختلب شواهد تجربی است. برای مثال، بسیاری از مردم باووجود آنها متضاد  

 ی گیرد و شواهدی برای حمایت از اشاناتته ها ریشه میگران یا ترس از نمی بافند که صارفا از گوته های د  برای تود
 اینگونه باورها وجود ندارد.

 
 2فرآیند تصریح ارزش ها 

ان را حول آنها سازماندهی می احساسات عمومی یا قال  مرجعی است که شخا دانش تود در مورد جه  3نگرش 
ناگ و لعااب می دهناد. جهاان و مردم را ر   و منوی نگااه ماا باه بین، بادبین، مثبات    کناد. نگرش هاایی چون امیادوار، توش 

شانی مثبت می زند. برای مثال، در  مثبت زمانی رخ میدهد که شاخا به تجربه، گوته یا قضااوت تود چا نگرش ذهنی  
 

1 Beliefs 
2 Values clarification process 
3 Attitudes 



 9  یرابطه درمان -1فصل 

 

 

به یک آنها صاب اسات با پول تورد حساب تود را پرداتت می کند و به آرامی یک  صاب تواربار شالوش شاخصای که اول  
قیقه وقت اضاافه ای که در صاب  دارای نگرش مثبت اسات از چند د   ب انتنار می کشاد و مرد. شاخصای که در صارا می شا

ی اسات نی  به دید  رین تنوس عمیق اساتواده می کند و تود را آرام می کند. نگرش منو دارد شااکر بوده و از آن برای تم 
ساات،  ر بی ادبی داشااته ا توشااایند با تدمتکا خصاای که یک تجربه نا ما به جهان و مردم رنگ می دهد. برای مثال، شاا

وی ممکن اسات  متکارهای رساتوران ها نگرش منوی پیدا کرده باشاد. این نگرش من ممکن اسات نسابت به تمامی تد 
 اشد که در صندوق رستوران کار می کند. موج  رفتار بی ادب و ناتوشایند فرد با تدمتکاری ب 

ورد ارزیابی مجدد  بیشاتر مکسا  تجربه و ترد  طور دوره ای و با  پرساتار بایساتی باورها و نگرش های تود را به 
که ارزش ها، نگرش ها و باورهای دیگران که  آگاهی مداوم به پرساتار اجازه می دهد -یم مجدد قرار دهد. تودو تنن

رستاران ایش آگاهی فرهنگی پور تودش تواوت دارد را به راحتی بشذیرد. سئوااتی که برای اف با ارزش و نگرش و با
شاده اسات. شاخصای که نگرش ها و باورهای   لیسات .Error! Reference source not foundدر اسات   طراحی شاده 

سبت به گروهی از افراد دچار تبعی، یا سوگیری شود صرفا بخاطر  شاخصای تود را بررسی نکرده باشد ممکن است ن
ت  ارد. بعضای افراد نساب  از قبل تشاکیل شاده ای نسابت به آن گروه دعی، آمیصااویر کلیشاه ای و تباینکه ایده ها و ت

به فرهنگ تودشاان تعصا  و قوم گرایی دارند )معتقدند که فرهنگ تودشاان نسابت به بقیه فرهنگ ها ارشادیت  
رد(، بخصااوص زمانی که شااخا هیس تجربه ای با فرهنگ های دیگر غیر از تودش نداشااته باشااد )برای بحظ دا

 یک مثال .Error! Reference source not foundدر . را بخوانید(  7د توانمندی های فرهنگی فصال مور در بیشاتر
آگاه شادن از باورها و افکار تود نسابت به فرهنگ  ت که می تواند به پرساتاران در از تمرین تصاری  ارزشای آمده اسا

 های دیگر کمک کند.

 یفرهنگ یآگاه-سئواالت خود 2-1 درکا

 پذیرش میراث فرهنگی تود:

 نی و جامعه هستید؟شما ج ء کدام گروه قومی، طبقه اجتماعی اقتصادی، مذه ، گروه س ▪

از شاما چه  از مردم دارای قومیت، طبقه اجتماعی اقتصاادی، مذه ، گروه سانی و جامعه ای متواوت   ▪
 دارید؟تجربه ای 

 ها چه احساسی دارید؟نسبت به آنگونه بود؟ ارب چآن تج ▪

قومی،  وقتی ب رگ می شادید، والدین و افراد ن دیک دور شاما در مورد افراد دارای اینگونه تواوت های  ▪
 سنی، اقتصادی اجتماعی و غیره با تانواده شما چه می گوتند؟

دانید   می  آورود را تجالت  ن یا جامعه تعی اقتصاادی، مذه ، ساچه چی ی از گروه قومی، طبقه اجتما ▪
 یا مایل به تغییر آن هستید؟ چرا؟

گ های عوامل اجتماعی فرهنگی زمینه ای تود که ممکن اسات با طرد شادن از طرف اعضاای فرهن ▪
 دیگر همیاری داشته باشد، کدامند؟

ای فرهنگی  ردی با افراد گروه هچه کیویت های فردی دارید که به شااما کمک می کند روابص بین ف ▪
 کیویت های فردی ممکن است مخل این ارتباط باشد؟  چه   ید؟گر برقرار کندی
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 ی ارزش   حیتصر نیتمر 3-1کادر 

 تصریح ارزش ها

زندگی می  برای چه چی ی ارزش های شاما همان ایده های شاما در مورد مهمترین چی ها در زندگی شاما اسات )
آن زنادگی کنیاد(. ارزش هاا نیروهاای تااموشااای هساااتناد کاه در پس اقاداماات و    ای تواهیاد همیشاااه باکنیاد و م

ت که تاثیر آنها بر ما بطور کامل آگاهانه باشاد، تصاری   تصامیمات ما قرار دارند. هدف از تصاری  ارزش ها این اسا
ریم. وقتی  یوش و صاادقانه بشذد و مهم اسات را کارای ما ارزشامنارزش ها به ما کمک می کند که آن ه که اان ب

بدانیم که ارزش هایی که می تواهیم حوظ کنیم و با آن به عنوان یک بالغ زندگی کنیم و اینکه کدامیک نسابت  
ی اولویت دارد. ابتدا ارزش های تود را شاناساایی کرده و ساشس ساه تا پنج ارزش مهمتر را در راس لیسات به مابق

 ه بندی کنید.رد

 با مردم بودن  ▪

 ان ودن برای دیگر   ب ع ی  ▪

 متاهل بودن  ▪

 داشتن همسر تاص  ▪

 داشتن همراه  ▪

 دوست داشتن کسی  ▪

 مراقبت کردن از دیگران  ▪

 کمک کردن کسی به شما  ▪

 ی داشتن تانواده صمیم  ▪

 داشتن دوستان توب  ▪

 محبوب دیگران بودن  ▪

 معروف بودن  ▪

 مورد تایید دیگران بودن  ▪

 پذیرفته شدن توسص دیگران  ▪

 انصاف با شما برتورد با   ▪

 شدن تقدیر   ▪

 مستقل بودن  ▪

 اع بودن ج ش  ▪

 کنترل داشتن بر چی ها  ▪

 کنترلی داشتن - تود  ▪

 داشتن ثبات عاطوی  ▪

 پذیرشی - داشتن تود  ▪

 داشتن غرور یا ع ت و افتخار  ▪

 تن زمان داش ننم و سا  ▪

 توانمند بودن  ▪

 آموتتن و زیاد دانستن  ▪

 دستیابی و موفقیت رده باا  ▪

 تن مشغولیت با بهره وری داش  ▪

 ل لذت بخش داشتن شغ  ▪

 م مهم داشتن مقا  ▪

 ن پول درآورد  ▪

 تالش برای تعالی و شکوه  ▪

 همیاری کردن با دنیا  ▪

 جنگیدن با بی عدالتی  ▪

 زندگی با اتالق و وجدان  ▪

 والد )یا ب ه( توبی بودن  ▪

 ی بودن معنو شخا   ▪

 داشتن رابطه با تدا  ▪

 داشتن صل  و سکوت  ▪

 تانه و موطن ساتتن  ▪

 حوظ ریشه های تود  ▪

 مالی داشتن امنیت   ▪

 داشته های تود حوظ   ▪

 می منیت جس داشتن ا  ▪

 ن رد بود بدون د  ▪

 مورد بهره برداری قرار نگرفتن  ▪

 بی تیال زندگی کردن  ▪

 راحت زندگی کردن  ▪

 اجتناب از تستگی  ▪

 سرگرمی داشتن  ▪

 سی داشتن لذت های ح  ▪

 توش قیافه بودن  ▪

 داشتن تناس  جسمی  ▪

 سالم و تندرست بودن  ▪

 داشتن اموال و امالک  ▪

 تالقیت داشتن  ▪

 یق عم حساسات  داشتن ا  ▪

 یک فرد رشد کردن به عنوان   ▪

 کردن ال زندگی  تمام و کم  ▪

 هدف داشتن  ▪

 (Sichel, Bernard, & Wolfe, 2000)منب : 


