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 چکیده
 شناختی یکی از راهبردهای مهم در تربیتهای بومو زمینه فرهنگهای مشاوران بر اساس شناخت شایستگی

 هایگردد. در همین راستا، این پژوهش با هدف طراحی الگوی شایستگیمشاوران کارآمد محسوب می

شد. شناسی نیروهای مسلح جمهوی اسالمی ایران انجام مشاوران در بافت مراکز مشاوره و خدمات روان

ای مشاوران برای ههای الگوی شایستگیدیگر، مسئله اصلی تحقیق حاضر این بود که ابعاد و مؤلفهعبارتبه

اند؟ این پژوهش را شناسی در بافت سازمان نظامی مورد مطالعه کدامکار در مراکز مشاوره و خدمات روان

، کیفی به شمار آورد. جامعه آماری این ی کاربردی و از نظر ماهیتهاپژوهشبر مبنای هدف از نوع  توانیم

های خانواده، ازدواج، فردی، تحصیلی و کودک و نوجوان( مراکز مشاوره پژوهش شامل مشاوران )حوزه

گیری به صورت هدفمند شد. روش نمونهمشاور را شامل می 92سازمان نظامی مورد مطالعه بود که در مجموع 

نه مبتنی بر اشباع نظری بود لذا فرآیند مصاحبه تا حصول صورت گرفت. بر اساس این روش، حجم نمو

ها های مرتبط با موضوع تحقیق و نبود داده جدید ادامه یافت و در نفر چهاردهم مصاحبهاطمینان از احصاء داده

حلیل ها با استفاده از روش تبه پایان رسید. برای گردآوری اطالعات از روش مصاحبه استفاده گردید که داده

 های این تحقیق نشان داد که الگویتوا بر مبنای رویکرد قیاسی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتهمح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 mousachopani@gmail.com .اصفهان دانشگاه مشاوره دکتری دانشجوی. 2
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 ها وبُعد شایستگی دانشی، بینشی، نگرشی، توانشی، منشی، مهارت  9های مشاوران دارای شایستگی

رپذیری و دلفی ها با دو روش تکراگیرند. این یافتهمؤلفه را در بر می 216های اخالقی است که ویژگی

شناسایی  مؤلفه 216های دلفی نشان داد که همه ای انجام شده بر روی دادهاعتباریابی شدند که آزمون دو جمله

های پژوهش حاضر، اهمیت توجه به معنادار بوده و مورد تأیید خبرگان هستند. یافته 55/5شده در سطح 

من اینکه میزان کند. ضولیان، اساتید و مربیان بیان میگذاران، متهای مشاوران را به سیاستالگوی شایستگی

 تواند کارآمدی مشاوران در دستیابی به اهداف مشاوره را افزایش دهد.ها میاحراز این مؤلفه

 .یفیمطالعه ک م،یمشاوران، مراکز مشاوره شم ،یستگیشا یالگو :هاکلیدواژه
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 مقدمه

دهد که سرعت روزافزون تحوالت و پیشرفت سیر تاریخی و شرایط کنونی جامعه، نشان می

انگ، هو، است )و تأثیر قرار دادهتکنولوژوی در دنیای امروز، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت 

در  تکنولوژی ها به ویژه پیشرفت در عرصه(. اگرچه این پیشرفت1522، 2هورست، یانگ

های فردی و جمعی افزایش پیدا کند، اما شده که سرعت فعالیت اعثابعاد گوناگون ب

ایر ارزشی و سیر روزافزون سمشکالت و پیامدهای منفی نظیر احساس تنهایی، پوچی و بی

دنبال داشته که نیازمندی به اقدامات را به 1اختالالت روانی نظیر اختالالت خلقی و اضطرابی

ن کرده و آن را به یک ضرورت تبدیل نموده است ای را دوچنداای و مشاورهمداخله

گران برای درمان(. ضرورت حضور مشاوران و روان2575؛ ترجمه حسینیان، 1556)گلدارد، 

های متعدد تحصیلی، شغلی، خانوادگی و شناختی در حیطهکمک به حل مشکالت روان

یر نظام ت روانی نظبهداش رسان در عرصههای گوناگون یاریبخشی که گسترش سازمانتوان

های وابسته به آن مؤید آن هستند، غالباً توسط شناسی و مشاوره و انواع سازمانروان

، شود )بوزیونِلوسگذاران و متولیان امور اجتماعی و فرهنگی جوامع توصیه میسیاست

 (.1521، 5بوزیونِلوس، پولیچرونیو، کوستوپولوس

ران، جهت کمک به افراد برای سازگاری بهداشت روان به ویژه مشاو متخصصین عرصه

، عاطفی و 2با شرایط زندگی، کاهش فشار روحی، تسهیل رشد در ابعاد مختلف اجتماعی

ی جهت های کافو بهبود روابط بین فردی باید از لحاظ نظری و عملی از شایستگی 5شناختی

را برای کمک به  های الزمآغاز، ادامه و پایان جلسات درمانی برخوردار باشند و توانایی

؛ ترجمه نظری و 1525، 6شده دارا باشند )رینولدزولفل و پاترسونتحقق اهداف ذکر

درمانی به عنوان یک هنر، جهت (. چراکه مشاوره و روان1522، 9؛ الورنس2572سلیمانیان، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 Wang, Y. H., Hu, Ch., Hurst, C. S., & Yang, Ch. Ch 

9 mood disorders and anxiety 

7. Bozionelos, N., Bozionelos, G., Polychroniou, P., & Kostopoulos, K 

4. social 

5. emotional & cognitive 

6. Rinoldzwelfel, E., & Paterson, E 

3. Lawrence, D. J 
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گرانی نیاز دارد که هوشمند، بهبود و رشد فرد در ابعاد مختلف سالمت روانی به درمان

ای بوده و از صالحیت نظری و عملی مطلوبی و پایبند به اصول اخالق حرفه تالشگر

 های مختلف مربوط به حرفهبرخوردار باشند و پیوسته بر دانش و آگاهی خود در حیطه

سهیل کرده تری ابعاد رشدی مراجعین را تخویش بیافزایند تا بتوانند با کارآمدی و تسلط بیش

-؛ کاویانی، نوری2572آبادی، ها باال ببرند )شفیعرا در آن پذیریو خودرهبری و مسئولیت

 (.2582زاده، پورناصح، میرحیدری، 

به منظور تحقق اهداف درمانی و ایفای مناسب و با کیفیت وظیفه یاورانه، مشاوران باید 

رسانی به افراد مراجع برخوردار باشند تا توانایی انجام خدمت 2هاییاز یک سلسله شایستگی

ای به جامعه دیگر ها از جامعه(. این شایستگی1557، 1یازمند را داشته باشند )پاول و رافائلو ن

هایی به لحاظ ماهوی، میزان اهمیت، نوع کارکرد، وسعت و یا محدودیت در دارای تفاوت

( 1522) 5دیازکاربست و نهایتاً میزان اثربخشی درمان و مشاوره است. در این زمینه کوماس

باشد که تمامی ابعاد درمانی ای از فرهنگ و باور خاصی برخوردار میت هر جامعهمعتقد اس

ای که کار با هر مراجعی یک سلسله گونهکند، بهرا از همان آغاز از خویشتن متأثر می

و، اگر رطلبد که با فرهنگ آن جامعه نیز تعارض نداشته باشد. ازاینهایی را میشایستگی

و برقراری تعامل سازنده با مراجع را دارد باید عناصر فرهنگی و رسانی مشاور قصد کمک

عوامل محیطی اثرگذار بر رفتار مراجع را به خوبی بشناسد تا بتواند براساس آن، راهکارهای 

مشاور باید آگاه باشد که تمامی  (.1558عملی و کاربردی موثرتری ارائه بدهد )سو و سو، 

ن بود که اِشراف مناسبی بر فرهنگ مراجعیفقیت همراه خواهد ابعاد و مسیر درمانی زمانی با مو

بادی، آریزی نماید )شفیعجلسه درمانی را متناسب با آن برنامه و فرهنگ خویشتن داشته و

2572.) 

م برای انجام های الزها، خصوصیات و شایستگیویژگی تحقیقات تقریباً اندکی در زمینه

ر های شخصیتی نظیدهد ویژگیها نشان میهای آنیافتهاند که فرآیند مشاوره انجام شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 compotence 

9. Paul, H., Rapheal, S 

7 Comas-diaz, L 
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، عاطفی، 2، بلوغ در تمامی ابعاد عقلی5، خلقی و عاطفی1، ثبات رفتاری2به نفساعتماد

(؛ ابعاد غیرکالمی نظیر 2571وتحلیل باال )دیباواجاری، و توانایی تجزیه 5اجتماعی و جنسی

ی و شدت صدا(، وضعیت نشستن، فاصله های غیرکالمی صدا )تن صدا، سرعت، فراوانجنبه

( از 2572کوالیی، حسینیان و خدابخشی) و محل نشستن، شیوه پوشش و حرکات صورت

شناخت کافی  ای که تسلط وهای تأثیرگذار بر فرآیند مشاوره هستند به گونهجمله شایستگی

، 6عوامل مشترک نمایاند. از نظر طرفداران دیدگاهها کامالً ضروری میمشاور نسبت به آن

رمانی، د تسلط و آگاهی مشاوران بر عوامل مشترکِ تأثیرگذار بر فرآیند درمان نظیر رابطه

های مشاوران )امید، تسلط بر فرآیند (، ویژگی8، انگیزه و پشتکار9های مراجعین )امیدویژگی

-عدیلو ت (، ساز وکارهای غیراختصاصی تغییر و متغیرهای میانجی25، قوه توجه7درمان، انتظار

های مشاوران در فرآیند مشاوره و موفقیت درمانی به حساب ها و بایستهکننده، از ضرورت

 (.1522آید )وانگ و همکاران، می

ود که رای از رفتارها به کار میشایستگی اصطالحی است که برای توصیف مجموعه

ا کند که بکس میها و انگیزه را منعترکیب پیچیده و واحدی از دانش، مهارت، توانایی

؛ 1521، 22باشد )مزاروسواس ومِساروسعملکرد در یک نقش یا حوزه خاص مرتبط می

ها در حیطه دانشی علم مدیریت بیشتر از سایر (. مطالعه در مورد شایستگی1525، 21سردنیسیو

 شناسی مبتنی بر شایستگی به وسیله شرکت هیهای علمی صورت گرفته است. روشحوزه

شناس برجسته دانشگاه هاروارد بود در اواخر روان 25آن دیوید مک کللند مکبر که مؤسس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. self confidence 

9. behavioral stability 

7. mood & emotional stability 

4. intellectual maturity 

5. sexual maturity 

6. common factors 

3. hope 

8. motivation & perseverance 

2. expectation 

01. attention 

00. Mesarosova, M. & Mesaros, P 

09. Serdenciuc, N. L 

07. Maccland, D 
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(. شایستگی به رفتارهای قابل بروزی 2572ارائه شد )بردبار،  2795و اوایل دهه  2765دهه 

ند و گیرهای فردی شکل میاشاره دارد که بر پایه دانش، مهارت، توانایی و سایر ویژگی

؛ 2ها برخوردار باشد )کانگر و فالمرآمیز نقش خود باید از آنیک فرد برای انجام موفقیت

(، به این معنا که کارآمدی در یک شغل به نحوی به احراز 2589ترجمه ابوالعالیی، 

های مربوط به آن شغل نیز بستگی دارد. مفهوم شایستگی در دو بعد قابل تأمل شایستگی

گیرد یهای مربوط به شغل را دربرمفعالیتاست: بُعد اول شایستگی فرد برای انجامِ اثربخش 

دان نیاز دارد ها بهایی است که فرد برای انجام اثربخش فعالیتو بُعد دوم ناظر بر شایستگی

بنابراین، شایستگی مشاوران دربرگیرنده تمامی استانداردها و  (؛1525، 1)سوالنسکی

؛ ترجمه 1525، 5ند )کوریمعیارهایی است که برای موفقیت در شغل خویش بدان نیاز دار

 (.1521، 2؛ شارف2575سیدمحمدی، 

(. شایستگی به 1521، 5با این حال، تعاریف متعددی از شایستگی ارائه شده است )تام

ای عِلٌی موجب عملکرد اثربخش یا برتر در یک شغل هایی است که به گونهمنزله ویژگی

ریف دیگری، شایستگی به عنوان یک در تع (.1521، 6شوند )دورکین، مائورر و اسچیپانیمی

ی مورد های فردها، رفتارها و دیگر ویژگیگیری از دانش، مهارت، تواناییالگوی قابل اندازه

های کاری یا عملکردهای شغلی موفق تعریف شده است )دفتر مدیریت نیاز برای انجام نقش

هیم، ابرای، کیامنش و نوه؛ به نقل از رضایت، یمنی دوزی سرخاب1551، 9امور کارکنان امریکا

ای از خوشه»، شایستگی را به عنوان 8(. همچنین انجمن آمریکایی آموزش و توسعه2575

ند کتعریف می« ها و رفتارهای مورد نیاز برای موفقیت شغلیها، تواناییدانش، مهارت

 (.2572)خورشیدی و فرخی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Falmer, R., & Kanger, J 

9. Solansky, S. T 

7. Koery, G 

4. Sharf, R. S 

5. Tomm, K. M 

6. Dworkin, T. M., Maurer, V., & Schipani, C. A 

3. US Bureau of Personnel Management 

8. American Association for Education & Development 
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دعی مکتب فکری مدو مکتب فکری مختلف در تعریف شایستگی وجود دارد. یک 

است که شایستگی بر دانش و مهارت داللت دارد و مکتب دوم مدعی است که شایستگی 

کند. در مکتب دوم، شایستگی هایی است که به عملکرد کمک میدربردارنده ویژگی

تواند شامل دانش و مهارت و برخی از خصوصیات دیگر مانند سطوحی از انگیزه و صفات می

رکز باید ای است که معتقد است، تماصلی مکتب فکری دوم، فلسفه شخصیتی باشد. هسته

ود شدهند، کاری که توسط این افراد انجام میبر روی کسانی باشد که کار را انجام می

(. مکتب اول را رویکرد انگلیسی و مکتب دوم را 1552، 2)دوبیوس، روتول، استرن و کِمپ

های اما در دهه (؛1555، 1د )هوفمن و فلودکننرویکرد آمریکایی به شایستگی معرفی می

اخیر، اجماع در حال رشدی در حوزه مدیریت به وجود آمده است که شایستگی را 

، 5کند )ودرلیها معرفی میها و سایر ویژگیها، مهارتای از دانش مرتبط، تواناییمجموعه

ا، در هو مهارتدهد، مفهوم شایستگی که شامل دانش (. نتایج یک تحقیق نشان می1555

های گیو ویژهاها، رفتارها، عادات کاری، تواناییها )به عنوان مثال نگرشکنار دیگر ویژگی

(. از این 1555، 2گیرد )لدیست و وینترتونشخصیتی( است، بیشتر مورد حمایت قرار می

ر دهای الزم برای یک شغل پایه و اساس کارآمدی شود که شایستگیموارد نتیجه گرفته می

 (.2575شوند )رضایت و همکاران، آن شغل محسوب می

( اولین فردی بود که صحبت 2775) 5در حوزه دانش روانشناسی و مشاوره، والتر میشل

های رفتاری و شناختی عموم افراد را مورد تأکید قرار داد. از نظر وی، مردم از شایستگی

ه هایی کاتی که دارند، در روشهای رفتاری و شناختی دارند و افراد در اطالعشایستگی

های رفتاری خاصی که از آن برخوردار توانند آن اطالعات را به کار ببرند و در مهارتمی

اری و های رفتها و صالحیتدهد که شایستگیباشند. میشل نشان میهستند، متفاوت می

آوردهای واقعی مرتبط هستند، آوردهای بالقوه، به دستتر از دستشناختی بیش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Dubois, D. D., Rothwell, W. J., Stern, D. J., & Kemp, L. K 

9. Hoffeman, M. M., & Flood, P. C 

7. Weatherly, L. A 

4. Le Deist, F. D., & Winterton, J 

5. Mischel, W 



 8331بهار ، 37، شمارة دهمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال            1

 

بنابراین،  (؛2775، 2شوند )میشل و شوداآوردهایی که توسط متغیرهای بسیاری اداره میدست

ور تواند انجام دهد و نه آنچه که فرد به طشایستگی تأکید بر چیزی است که یک فرد می

 دهد.معمول انجام می

ر آمیز داشتن عملکردی موفقیتمشاوران و افراد فعال در حوزه بهداشت روان برای د

ایست بگونه که قبالً ذکر شد میای سالم و آرمانی همانعرصه درمانِ مراجعین و تحققِ جامعه

ها در ابعادِ مختلفِ روانی، شخصیتی و علمی ها و شایستگیای از توانمندیاز مجموعه

؛ آرکوویتز و 1522، 1؛ هاکنی و کورمیر2589نژاد و احمدی، برخوردار باشند )کیانی، نوابی

بودن فرد مشاور، کارآمد بودن جلسات درمانی را بودن و کارآمد (. اثربخش1557، 5وسترا

های تأثیرگذار بر رو، شناسایی ابعاد و مؤلفه(، ازاین1522، 2کند )شالکروستضمین می

رسی رهایی گسترده مورد ببایست در پژوهشاست که میای کارآمد بودن فرد مشاور مسئله

هایِ چندانی در (. متأسفانه پژوهش2571بگیرد )دیباواجاری و همکاران،  و شناسایی قرار

ای محدودی هاست و پژوهشزمینه شناسایی شایستگی مشاوران و ابعاد آن صورت نپذیرفته 

است صرفاً بر ابعاد اخالقی و در مواردی محدود و بسیار جزئی بر که در این زمینه انجام شده

ی است که درواقع خالء و کمبودهای اطالعاتهای شخصیتی مشاوران متمرکز بوده شایستگی

( 2589سازد. به عنوان مثال پژوهش کیانی و همکاران )در این زمینه تا حد زیادی آشکار می

-تگیهای اخالقی مشاوران و تا حدی بر شایسشایستگی مشاوران صرفاً بر شایستگی در زمینه

مشاوران تمرکز داشته و سایر ابعاد را نادیده گرفته است. ازطرف دیگر های شخصیتی 

اوره تمرکز های حرفه مشگرفته در زمینه شایستگی، صرفاً بر شایستگیهای صورتپژوهش

 اند.های فرد مشاور را نادیده گرفتهکرده و شایستگی

ت که اذعان داشهای مشاوران، باید های پژوهشی اندک پیرامون شایستگیعلیرغم یافته

وجه نبوده و حتی تهای مشاوران چندان قابلشایستگی گرفته در زمینهمتأسفانه تحقیقات انجام

ابعاد و  دهکننتوان گفت تحقیق جامعی در این حوزه صورت نپذیرفته است که مشخصمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. Mischel, W., & Shoda, Y 

9. Hackney, K., Cormier, D 

7. Arkowitz, H., Westra, H. A 

4. Shallcross, L 
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 یهای شایستگی مشاوران باشد، ابعادی که این پژوهش بر این است که زمینه را برامؤلفه

ها فراهم کند. این پژوهش در بافت و زمینه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی شناسایی آن

د. های منحصر به فرد خود را دارها و ویژگیای که اختصاصایران صورت گرفته است. زمینه

ها و فرهنگ های افراد شاغل؛ شرایط، ویژگیها شامل شرایط، جو و ارزشاین اختصاص

های مسکونی و سازمانی نیروهای مسلح شاغل؛ موقعیت و بافت شهرکهای افراد خانواده

های های بین فردی افراد مختلف با افراد ساکن در شهرکو نهایتاً مناسبات و تعامل ج.ا.ا؛

های شود. کار برای مشاوران در نهاد مورد مطالعه شامل نوع چهارم از اختصاصمذکور می

 مراکز های مشاوراناضر این است که شایستگیلذا، هدف پژوهش ح گردد.سازمانی می

ه پژوهش به عبارت دیگر مسئل یم وابسته به نیروهای مسلح ج.ا.ا. را شناسایی نماید؛مشاوره شم

 اند؟یم کدممراکز مشاوره شم های مشاوراناین بود که شایستگی

 روش تحقیق

کاربردی به شمار  ای وی توسعههاپژوهشبر مبنای هدف از نوع  توانیماین پژوهش را 

آورد، روش این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی است. جامعه و نمونه مورد بررسی در این 

در مراکز مشاوره شمیم شهر تهران  2579پژوهش شامل تمامی مشاورانی بود که در سال 

مشغول به کار بودند. حجم این تعداد افراد بر اساس اعالم مرکز فرهنگی خانواده سازمان 

ری گیگیری مورد استفاده جهت انتخاب اعضا نمونهنفر بود. روش نمونه 92طالعه، مورد م

هدفمند بود. معیار انتخاب اعضای نمونه، شامل تجربه کار مشاوره در مراکز مشاوره شمیم 

 مشاوره و سال، داشتن مدرک دکتری و یا کارشناسی ارشد در رشته 1حداقل به مدت 

حجم های رسمی بود. ن مجوز کار مشاوره و درمان از سازمانهای آن و نهایتاً داشتگرایش

اذ این نظری تعیین شد با اتخ گیری هدفمند و مبتنی بر معیار اشباعنمونه، بر اساس نمونه

نفر تعیین شد که بر اساس معیار اشباع  29جنس، حجم نمونه های همرویکرد برای گروه

تحقیق حاضر محققین با استفاده از رویکرد متوقف گردید. در  22نظری حجم نمونه در نفر 

ها د، ابتدا مقولهپردازطور مداوم به تفکر استقرایی و تفکر قیاسی میکه به ای مستمرمقایسه
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شده استخراج نمودند و سپس این  های انجامرا با استفاده از روش استقرایی، از مصاحبه

 مودند.نظری و پیشینه تحقیق نهایی نها را در یک فرآیند رفت و برگشتی به ادبیات مقوله

ندی و بها، مقولههای حاصل از پژوهش پس از تحلیل مصاحبهبرای اعتباریابی یافته

ها، محققان، از دو روش تکرارپذیری و دلفی )خبرگی( استفاده کرد. در روش شمارش مقوله

ر شد. در این اها عیناً توسط فرد متخصص دیگری تکرتکرارپذیری، فرآیند استخراج مقوله

ها را های استخراج شده توسط دو متخصص، میزان اعتبار یافتهروش میزان اشتراک مقوله

شباهت فهرست  %59/85روش آمده از این دستدهد. بر این اساس، میزان اعتبار بهنشان می

وگوی شد. با انجام مباحثه و گفتمقوالت دو لیست )پژوهشگر و متخصص( را شامل می

باقیمانده،  %75/27گیری تفاهم در مورد ی بین پژوهشگر و متخصص، به منظور شکلانتقاد

ود. با های فرعی تدوین شهای مشاوران، لیست نهایی مقولهتالش شد تا با معیار شایستگی

مؤلفه استخراج  216های مشاوران در قالب انجام فرآیند فوق، درنهایت فهرست شایستگی

ی های کیفی استفاده کرد، روش دلفبرای اعتباریابی داده گردید. روش دیگری که محقق

های استخراج شده از تحلیل محتوای ها و مؤلفهبندیبود. بر مبنای این روش، محققان مقوله

 قرار دادند تا نسبت به نفر از اساتید رشته مشاوره 5ها را در قالب پرسشنامه در اختیار مصاحبه

ان های حاصل از نظرات خبرگنظر خود را ارائه نمایند. تحلیل دادهها تائید یا عدم تائید مؤلفه

درصد مورد تائید  55/5ها در سطح نشان داد که همه مؤلفه ایبا استفاده از آزمون دوجمله

 گروه خبرگان بودند.

 های تحقیقیافته

ت. های کیفی اسکه با روش تحلیل محتوا احصاء گردید، شامل داده های پژوهش حاضرداده

های کیفی این پژوهش با دو روش مصاحبه و توافق جمعی )روش دلفی( گردآوری داده

ها از طریق مصاحبه با مشاوران مراکز مشاوره شمیم صورت گرفت. گردآوری این داده

دقیقه  15_65ن هر مصاحبه بین ساعت اجرا شد. زما 12ممکن گردید و در مجموع به مدت 

ها در این پژوهش، روش مصاحبه عمیق متغیر بود. روش مورد استفاده برای انجام مصاحبه

شناختی گروه نمونه آورده شده است و سپس فرآیند های جمعیتدر ابتدا ویژگیبود. 
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 مجموعاً .های کیفی )تحلیل محتوا( ذکر گردیده استها و نهایتاً تحلیل دادهگردآوری داده

های جمعیت شناختی این افراد در نفر از مشاوران مورد مصاحبه قرار گرفتند. ویژگی 22

 آمده است. 2جدول شماره 

 شناختی افراد نمونه تحقیقهای جمعیت: ویژگی1جدول 

ف
دی

ر
 

 سن رشته تحصیلی سابقه کار سطح تحصیالت شغل

 57 مشاوره 25 دکتری مشاوره خانواده 2

 17 مشاوره 2 دکتری خانوادهمشاوره  1

 21 مشاوره 7 دکتری مشاوره خانواده 5

 55 مشاوره خانواده 6 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده 2

 55 مشاوره 25 دکتری مشاوره تحصیلی 5

 55 مشاوره 5 دکتری مشاوره تحصیلی 6

 59 مشاوره 6 دکتری مشاوره تحصیلی 9

 58 مشاوره 6 دکتری مشاوره فردی 8

 25 مشاوره 28 دکتری مشاوره فردی 7

 25 مشاوره خانواده 22 دانشجوی دکتری مشاوره فردی 25

 51 مشاوره 8 دکتری مشاوره ازدواج 22

 56 مشاوره 7 دکتری مشاوره ازدواج 21

 26 شناسی کودکروان 22 دکتری مشاوره کودک و نوجوان 25

 57 شناسی کودکروان 8 دکتری مشاوره کودک و نوجوان 22

مورد  1شود همه اعضای گروه نمونه به جز مشاهده می 2که در جدول شماره  طورهمان

نفر هم دانشجوی  2نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  2دارای دکتری تخصصی بوده، 

نفر هم در  1شناسی کودک و نفر از اعضای نمونه در رشته روان 1دکتری تخصصی است. 

التحصیل رشته مشاوره بدون داشتن نفر هم فارغ 25تخصص و رشته مشاوره خانواده صاحب 

سال است. میانگین  28سال و بیشترین سابقه کار  2ترین سابقه کار اند. کمگرایش خاص بوده

سال بوده است. این عدد برای میانگین سنی مصاحبه شوندگان  59/7سنی سابقه کار هم 

 باشد.یم 12/57
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مراکز  های مشاورانشایستگییعنی پاسخ به این سؤال که: تحقیق،  سؤالدر پاسخ به 

سپس ارائه و  ،های انجام شدهاند؟ ابتدا واحدهای ضبط از مصاحبهکدممشاوره شمیم 

های انجام شده از مشاوران مصاحبه ها، انجام گردید.بندی مقولهاستخراج، تحلیل و طبقه

لیل ، مورد تحلیل قرار گرفت. در تحمراکز شمیم با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی

های صورت گرفته، مقوالت مختلفی توسط محققان شناسایی و کشف محتوای مصاحبه

های مشاوران گرفتند که نشانگر شایستگییدر برمها مفاهیم و مضامینی را شدند که اغلب آن

 و مرور چندبارهها شد. این فرآیند با ارائه واحدهای ضبط و مفاهیم استخراج شده از آنمی

 های مشاوران که توسطهای فرعی مرتبط با شایستگیهمقول 1صورت گرفت. جدول شماره 

 دهد.را نشان می اندپژوهشگر شناسایی شده

 هاهای فرعی شناسایی شده از تحلیل محتوای مصاحبهمقوله :2جدول 

 نام مقوله

تسلط بر نظریاتِ 

 درمانیروان

داشتن رویکرد درمانی 

 مشخص
 شناخت بافت سیاسی

مهارت در مشاوره 

 گروهی

بینش 

 جنسیتی

تسلط بر نظریات 

 شخصیت

داشتن حوزه تخصصی 

 مشخص

شناخت بافت 

 اقتصادی

مهارت در مشاوره 

 زوجی
 شناسینشانه

های تسلط بر آزمون

 شناختیروان

آگاهی از آخرین 

 های پژوهشییافته
 شناخت بافت فرهنگی

مهارت در مشاوره 

 خانوادگی

ارزیابی 

 بالینی

شناخت خصوصیات 

 جامعه
 پایبندی به رویکرد درمانی

شایستگی چند 

 فرهنگی
 شناسیسواد جامعه

تشخیص 

 بالینی

 بینش فلسفی
داشتن پارادایم یا 

 بینی مشخصجهان
 گرایی فنیالتقاط گرایی نظریالتقاط

تشخیص 

 افتراقی

 ایرشتهبین سواد
تطبیق رویکرد درمانی با 

 فرهنگ خویش

تبادل اطالعات با سایر 

 متخصصین
 سالمتِ روانی

مصاحبه 

 تشخیصی

آگاهی از معانی زبانِ 

 بدن
 تسلط بر نظریات رشدی

های بینش نسبت سنت

 هستی و الهی
 دادنِ فعالگوش

صالحیتِ 

 ایحرفه

آگاهی از حقوق 

 مراجع و رعایت آن
 درمانیبازی خالقیتِ فنی خودتحلیلی آگاهی از فلسفه هستی
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 درمان شخصی تجربه
شناخت خصوصیات 

 شخصیتی مراجع
 داشتن معنا در زندگی

عدم ادعای کمال 

 مطلق

داشتن 

خانواده 

 سالم

 بودن ایحرفه
معنوی به  _نگاه دینی 

 مشاوره

درنظرگرفتن 

 های فردیتفاوت

تجربه درمان 

 شخصی

تجربه 

نظارت و 

 سرپرستی

 اعتقاد به ارزشمندی انسان داشتن هویت مشخص
-کوتاهمهارت در 

 کردن درمانمدت
 سازیتسهیل

 پژوهشگر

 بودن

 پذیرش نامشروط کردن توجه و تمرکز اعتیاد به مواد مخدر عدم ریزیقدرت برنامه
تخلیه 

 هیجانی

تشخیص فنون مناسب 

 کارگیری آنو به

تأکید بر عوامل مشترک و 

 کارگیری آنبه
 خودارزیابی کنترل هیجانی یفردایجاد اعتماد بین

سطوح  تشخیص

 مداخله

آگاهی از ناهشیاری و 

 عملکرد آن
 مواجهه سازیروشن

قضاوت 

 مستدل

 برخورد درمانی با سکوت های بیانیمهارت
کردن جلسه  پویا

 مشاوره
 کردن مراجع فعال

حل فرآیند 

 انتقال

حل فرآیند انتقال 

 متقابل

پیشگیری از فرسودگی 

 شغلی

تشخیص فرسودگی 

 شغلی

درمان فرسودگی 

 شغلی

 تشویق

 کردن

برخورد درمانی با 

 مقاومت

های تسلط بر مهارت

 آغازین مشاوره

های تسلط بر مهارت

 بخشی مشاورهپایان

مرزبندی جلسات 

 درمانی
 افشایی خود

 تقسیم مسئولیت
آشنایی با دارودرمانی و 

 کاربرد آن
 مشاهده دقیق کردن خالصه

مهارت در 

 کردنسوال

 تعبیر و تفسیر
ترکیب گیری از بهره

 علیت چرخشی و خطی
 بازخورد دادنربط تعیین اهداف درمانی

 مصاحبه انگیزشی دهی مجددقاب ایفای نقش الگودهی
 نگرجزئی

 بودن

 امیدبخشی
برخورد درمانی با 

 های هشیار و ناهشیاردفاع

 هایپایبندی به ارزش

 دینی
 بیان فصیح و بلیغ

تشخیصِ 

 دروغ

 ایجاد امنیت درمانی
کارگیری تسلط بر به

 نگارهنسل
 تحلیل رؤیا پیوستن به مراجع معنایابی زبان بدن

 آگاهیذهن انعکاس محتوا انعکاس احساسات گیریمهارت در تصمیم ارجاع مطلوب مراجع
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 گوومهارت در گفت توانایی هدایت مراجع
بندی ذهنی چارچوب

 مشکل
 قدرتِ شفابخشی

آگاهی 

 سیال

 بودن دردمند
 طراحی مطلوب اتاق

 مشاوره
 گراییمعنویت بخشیانگیزه

توانایی 

 رهبری

 دهی تکلیف
توانایی ایجاد رابطه با 

 کودک
 همدلی جسارت سازماندهی جلسات

 همخوانی
توانایی درک مراجع و 

 رساندن آن
 ارتباط اجتماعی زیاد

امتناع از روابط 

 دوگانه

 مشترک

 یابی

 بلوغ عقلی
های تسلط بر مهارت

 ارتباطی

های مهارتتسلط بر 

 بخش ارتباطتداوم
 طرفیبی خودتعالی

 بلوغ اجتماعی
های گیری از پاسخبهره

 کوتاه

احترام به آزادی 

 مراجع
 یتمایزیافتگ پوشش مناسب

 اعتقاد به ارزشمندی انسان بلوغ عاطفی
ریزی مبتنی بر برنامه

 های مراجعارزش

ارضای عدم

کنجکاوی خویش 

 در جلسه درمانی

مهارت در 

تماس 

 چشمی

تالش در جهت کمال 

 خویشتن

درنظرگرفتن نقش عوامل 

 موقعیتی

درک دنیای 

 پدیدارشناسانه مراجع

ارضای عدم

نیازهای خود در 

 جلسه درمانی

 طبعیشوخ

 داشتن پشتکار بودن مقتدر بودنمتواضع پذیریانعطاف
 نقدپذیر

 بودن

 نبودن زودباور نبود پذیرمسئولیت بودن بینواقع بودن منظم
 مستقل

 بودن

 بودن متفکر آزادمنشی
 گرای متفکربرون

 بودن
 امیدواری بودنخوشبین

 ینبین و ریزب، نکته نفسبهاعتماد نفسعزت بودن مهربان
 روراست

 بودن

 بودن مندانگیزه نبودن پذیرسلطه نبودن گرسلطه روییگشاده
پرشور و 

 بودن انرژی

 شخصیتیسالمت  خودبرتربینی عدم عالقه اجتماعی
شخصیت همخوان 

 با شغل

وجدان 

پاک و 

 ندهکنکنترل
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 بودن گرتحلیل بودن خالق بودن متعهد اصالت
 واگرا

 اندیشی

 بودن محتاط داشتن حس شاعرانه بودن منظم بودن منطقی
-منفعت

 نبودنطلب

 بودناجتماعی سازگاری باال محوریمعنویت نبودن گرامادی
ثبات 

 رفتاری

 خوف و خشیت الهی ارتباطی ثبات ثبات هیجانی
وارستگی از 

 قیدوبندهای مادی

 مقلد صرف

 نبودن

 اعتبار اجتماعی برخوردیخوش دوراندیشی گراییمعنویت

ثبات در 

-تصمیم

 گیری

 نبودن کارطمع نبودن پذیرتحریک نبودن بازهوس نبودن چرانچشم
عالقه به 

 مشاوره

 انتظارکمک بدون  بودن خیرخواه بودن دلسوز صداقت

خود را 

وقف مردم 

 کردن

 بودن النفسسلیم رازداری بودن صبور مداریارزش
رضایت 

 آگاهانه

 انسانیت مداریقانون عالقه به رفاه دیگران

های انجام شده شناسایی شدند. پس از مقوله از مصاحبه 118، 1طبق نتایج جدول شماره 

ه مشاوران مراکز مشاوره شمیم، محققان بهای های فرعی مرتبط با شایستگیاستخراج مقوله

های فرعی کشف شده پرداختند. در نتیجه کاربست این های مقولهها و تفاوتبررسی شباهت

نوان عها حذف، برخی نیز در هم ادغام و برخی هم تغییر کردند. بهفرآیند، برخی از مقوله

غییر ت غام شده و به داشتن بلوغمثال، مقوله بلوغ اجتماعی، بلوغ عاطفی و بلوغ عقلی باهم اد

 ارائه شده است. 5کرد. نتیجه این فرآیند در جدول شماره 
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 های کیفیهای فرعی پس از پاالیش داده: فهرست نهایی مقوله3جدول 
 

 هانام مقوله

تسلط بر نظریاتِ 

 درمانی و مشاورهروان

داشتن رویکرد 

 درمانی مشخص

 توجه به بافت

 هایسیاسی محیط

 خاص

مهارت در مشاوره 

 گروهی
 جنسیتی بینش

تسلط بر نظریات 

 شخصیت

داشتن حوزه 

تخصصی مشخص 

 در مشاوره

 توجه به بافت

 اقتصادی

مهارت در مشاوره 

 زناشویی
 شناسی اختالالتنشانه

تسلط بر تفسیر 

های آزمون

 شناختیروان

 رازداری
 توجه به بافت

 فرهنگی

مهارت در مشاوره 

 خانوادگی
 بالینیارزیابی 

 بینش فلسفی
گرایی در التقاط

 نظر و تکنیک
 مهارت در مصاحبه شناسیسواد جامعه نگریچندفرهنگ

 سالمتِ روانی ایرشتهدانش بین
تسلط بر نظریات 

 رشدی

بینش نسبت به 

 های هستی و الهیسنت

شناخت حقوق مراجع 

 و رعایت آن
 درمانیمهارت بازی خالقیت دادن فعالگوش

خصوصیات شناخت 

 مراجع

 معنایابی زبان بدن
 _نگاه دینی 

 معنوی به مشاوره
 مداریقانون

یابی مشخص هویت

 و روشن

های شناخت تفاوت

 فردی

 مدتمهارت در کوتاه

 کردن درمان

اعتقاد به 

 ارزشمندی انسان

داشتن معنا در 

 زندگی
 بودن النفسسلیم ریزیقدرت برنامه

 پذیرش احسن
 توجه و تمرکز

 کردن
 بودن پژوهشگر سازی مهارت تسهیل

مهارت در کاربست 

 فنون درمانی

مهارت ایجاد 

 فردیاعتماد بین
 تخلیه هیجانی خودارزیابی کنترل هیجانی

ای هتسلط بر پویایی

 ناهشیار

مهارت برخورد 

 درمانی با سکوت

اهل قضاوت 

 مستدل
 سازیروشن مواجهه

مهارت حل انتقال و 

 انتقال متقابل
 کردن مراجع فعال کردن تشویق های بیانیمهارت بودن صبور

 کردنمهارت در سوال
شناخت مقاومت 

 و درمان آن

های مهارت

 آغازین مشاوره

های مهارت

 بخشی مشاورهپایان

مرزبندی جلسات 

 درمانی و سطح مداخله
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 تقسیم مسئولیت مشاهده دقیق کردن خالصه الگودهی آشنایی با دارودرمانی

 ایفای نقش دهی مجدد قاب
تعیین اهداف 

 درمانی
 بازخورد بودن نگرجزئی

های تشخیص دفاع

 روانی
 امیدبخشی

ایجاد امنیت 

 درمانی
 آگاهی ذهن مهارت انعکاس

مهارت در 

 گیریتصمیم
 مهارت رهبری مهارت حل مسئله توان ارجاع

مهارت در 

گیری با ارتباط

 کودک

دهی سازمان

 جلسات
 همدلی شجاعت

اخالق رعایت اصول 

 ایحرفه

های ارتباطی مهارت

 مناسب
 داشتن بلوغ دهی تکلیف طرفیبی خودتعالی

مهارت در تماس 

 چشمی

احترام به آزادی 

 مراجع
 تمایزیافتگی طبعیشوخ

 بودن نقدپذیر داشتن پشتکار بودن مقتدر بودن متواضع پذیریانعطاف

 بودن بینواقع بودن منظم
 پذیرمسئولیت

 بودن
 بودن مستقل نبودن زودباور

 نفسعزت صداقت بودن بینخوش گراییبرون بودن متفکر

 عالقه اجتماعی سالمت شخصیتی نفسبهاعتماد روییگشاده بودن مهربان

 خوف و خشیت الهی نبودنطلبمنفعت تعهد اصالت مندیوجدان

 بودن خیرخواه یدلسوز عالقه به مشاوره اعتبار ثبات هیجانی

 انتظارکمک بدون 

مقوله  216مورد به  118های شناسایی شده از دهد که مقولهنشان می 5جدول شماره 

شده در زمینه شایستگی شناسایی مؤلفه 216ای که جدول فوق تعداد گونهپاالیش یافتند. به

شدند که محققان از طریق مقوله در ابتدا شناسایی 118کل  طورگیرد، بهرا دربرمی مشاوران

ها را حذف و برخی را با ها برخی مقولههای موجود بین مقولهها و تفاوتشباهت بررسی

 مقوله کاهش پیداکرد. 216که نهایتاً به تعداد  یکدیگر ادغام و یا تغییر کردند

های اصلی پژوهشگر از روش تکوین استقرایی استفاده کرد. در این برای تدوین مقوله

ها ای برای مقولهشدهیینتعریف مشخص و از پیش شیوه هیچ چارچوب نظری، ایده و تع



 8331بهار ، 37، شمارة دهمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال            81

 

امی که در شوند. تنها اقدگام استنتاج میبهاکتشافی و گام صورتبهها وجود نداشته و مقوله

ها است. بر گیرد، ارائه معیار انتخاب مقولهها صورت میبندی دادهاین روش برای مقوله

های اساس فرایند فوق شش مقوله اصلی شامل دانش، نگرش، بینش، منش )ویژگی

نشان داده  2د که در جدول شماره های اخالقی استنباط گردیها و ویژگیشخصیتی(، مهارت

 شده است.

 های مشاورانهای اصلی شایستگی: مقوله4جدول 

 

ف
دی

ر
 

مقوله 

 اصلی
 اهمصاحبه مضامین مهم

 دانش 1

ه داللت دارد ک دانشیبر  میگویمیی که هامؤلفهیک طیف وسیعی از 

 ها را به نحو مطلوبی کسب کرده باشد؛باید آن مشاور

های مشاوره و ای فرد مثل تسلط بر نظریهمشاوره دانشتسلط بر 

 درمانی مهم است؛روان

علم و هنر مشاوره را  ی دانشیهااختصاصها و مؤلفهاینکه فرد تا چه حد 

 کرد؛ شود بیانهای شایستگی را میدر خودش درونی کرده باشد، تعیین

، 8، م 3م 

 11م 

 نگرش 2

رای اصیل ب نگرشاعتقاد به ارزشمندی انسان در ماهیت کار مشاوره یک 

 گردد؛مشاور موفق تلقی می

نوع ه ها، توجه بیکی از ابعاد مهم در پرورش مشاوران بر مبنای شایستگی

 ها منتقل کنیم؛خواهیم به آناست که می نگرشی

 11، م 5م 

 بینش 3

 الزم برای کار در حوزه مشاوره را داشته باشد؛ بینشفرد مشاور باید 

 ؤثرمشناسی، درک همه عوامل شناسی، انساندر زمینه هستی بینش مشاوره

و مواردی از این دست تعیین کننده مسیر و رویکرد  در موفقیت درمان

 مشاوره برای مشاور است.

 8، م 1م 

 منش 1

ها یژگیوخواهم بیان کنم، دربرگیرنده هایی که من میبخشی از شایستگی

 است؛ و صفات شخصیتی

بیان  هایی است که، پایه و اساس تمام شایستگیهای شخصیتیویژگی

 کردم.

، 11، م 7م 

 9، م 1م 
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ابرشایستگی  ، یکهای شخصیتیویژگیهایی که گفتم، در میان شایستگی

 شود؛یا متاشایستگی محسوب می

رسیم برای شما ت درمانگرانهای مشاوران و الگویی که بنده از شایستگی

 است؛ های شخصیتیویژگیکردم، نقطه ثقلی دارد که آن 

 توانش 5
ساندن فردی مشاور در ر یهاییتوانادسته دیگری که باید به آن اشاره کنم 

 جلسه مشاوره به نتیجه مطلوب است؛

 7م 

 هامهارت 6

گردد، های حرفه مشاوره که به خود مشاور برمیدر بسیاری از شایستگی

 یکی از ابعاد است؛ های مهارتیشاخص

 ای مشاور ردگیری کرد.حرفه هایمهارتتوان با ها را میغالب شایستگی

 2م  ،13م 

7 
هاویژگی

 ی اخالقی

ند باشد تواها میبه طور کلی کانون توجه در بحث شایستگی اخالقیات

 هاخالق مربوط به حرفو عام است و جنبه دیگر  اخالق شخصییک جنبه 

 است.

 2م 

های کیفی )تحلیل محتوای( اشاره شد، پس از تعیین طور که در روش تحلیل دادههمان

 یعنی بسامد و؛ اختصاص داردها بندی، مرحله سوم به شمارش مقولهواحد تحلیل و مقوله

ها هها در مصاحبمورد توجه محققان بوده تا از این طریق میزان تکرار مقوله هافراوانی مقوله

لی، شمارش های اصهای فرعی و شناسایی و تعیین مقولهتعیین شود. منتها با نهایی شدن مقوله

 د بودن مضامین برای هر مقولهها به انضمام مضامین مربوط به هر مقوله )به علیت زیامقوله

انجام  2بندی صورت گرفته در جدول شماره فقط یک مورد ذکر گردیده است( در طبقه

 نشان داده شده است. 5شود. نتایج این فرآیند در جدول شماره می

 های مشاورانی اصلی شایستگیهامقولههای مرتبط با : فروانی هرکدام از مؤلفه5جدول 

مقوله 

 اصلی
 فراوانی مضامین مهم های فرعیهمقول

ش
دان

 

تسلط بر نظریات 

درمانی و روان

 مشاوره

 26 های مشاوری غور کرده باشد.مشاور باید در نظریه

تسلط بر نظریات 

 شخصیت
 7 ت.مهمی اس مؤلفههای شخصیت مخاطب شناسی بر مبنای نظریه
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تسلط بر تفسیر 

 های روانیآزمون

های مشاور تخصصی جزو شایستگیهای حوزه تفسیر آزمون

 است.
9 

 شناسینشانه

 اختالالت

تواند تحلیل نوع مشکل را بر اساس بعد از مصاحبه بالینی می

 نشانگان رفتاری ارائه دهد.
5 

 ارزیابی بالینی
مشاور موفق مصاحبه بالینی را بر اساس تحلیل بهنجار و نابهنجاری 

 .کندیمی بندصورتای به طور حرفه
25 

 شناسیسواد جامعه
فردی است الزم است که نسبت به کار مشاوره یک امر بین

 فرآیندهای اجتماعی آگاه باشد.
55 

 ایرشتهدانش بین
هر چه قدر مشاور ما اهل مطالعه کتب و نظریات مختلف باشد ولو 

 .ودشیمبه همان اندازه به شایستگی او اضافه  هارشتهاز سایر 
25 

نظریات تسلط بر 

 رشدی

ی مختلف سنی افراد سروکار دارد باید بر رشد هافیطچون او با 

ی بین فردی ناشی از سن هاتفاوتو فرآیندهای آن و ابعاد آن و 

 مسلط باشد.

6 

آشنایی با 

 دارودرمانی
 2 یکی از موارد ضروری و خیلی الزم دانش داروشناسی روانی است

شناخت مقاومت و 

 درمان آن
 6 کندماهرانه با مقاومت مراجع کار میاو 

شناخت خصوصیات 

 مراجع

های فردی بخش خصوصیات مراجع و درنظر گرفتن تفاوت

 دیگری از حوزه مخاطب شناس بودن مشاور شایسته است.
19 

های شناخت تفاوت

 فردی

های ها و معیارهایی تعریف شده از تفاوتمشاور باید شاخص

ی فردی زن و شوهر یکی از هاتفاوتفردی داشته باشد؛ 

یا  یدرمانخانوادههای فردی است که مشاور های تفاوتمصداق

 مشاور زناشویی باید از آن مطلع باشد.

9 

شناخت حقوق 

 مراجع و رعایت آن

ی فهم کرده و از خوببهمشاور شایسته حقوق خود و مراجعش را 

 .کندیمکش تعاملی استفاده آن به عنوان خط
7 

های تسلط بر پویایی

 ناهشیار

خیلی از فرآیندهای جلسه مشاوره از مراجع گرفته تا نوع بازخورد 

ناهشیار است که باید شناخته شوند و مورد مداقه  ریتأثمشاور تحت 

 قرار بگیرند.

5 

های تشخیص دفاع

 روانی

های دفاعی رو تشخیص بدهد و مکانیسم توانیممشاور موفق 

 ها را حل کند. آن
5 

ش
بین

 

 8 مشاور موفق دیدگاه مشخصی از هستی، انسان و معرفت یابی دارد. بینش فلسفی

 8 ردهشناختی فهم کز نقطه نظر روانهای جنسیتی را انه تنها تفاوت جنسیتیبینش
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بینش نسبت به 

های هستی و سنت

 الهی

های خدا را در زندگی خودمان نحوی رد پای سنتهمه ما به 

 هایی در درمان دارند.اند و داللتها ثابتدیدیم، این سنت
29 

ش
گر

ن
 

 اسیسیتوجه به بافت
های سیاسی، اقتصادی توجه کند در شهرک ما مشاور باید به زمینه

 شوند.می یک اجتماع متفاوت محسوب معموالً هاشهرک
1 

توجه به 

 اقتصادیبافت

های سیاسی، اقتصادی توجه کند در شهرک ما مشاور باید به زمینه

 شوند.می یک اجتماع متفاوت محسوب معموالً هاشهرک
1 

توجه به 

 فرهنگیبافت
 17 بوم نگری فرهنگی اساس موفقیت و شایستگی یک مشاور است.

 نگریچندفرهنگ
 تواندینمدر کشور اگر مشاوری نگاه چند فرهنگی نداشته باشد 

 مشاور خوبی تلقی شود.
29 

رویکرد درمانی 

 مشخص

یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت این است که مشاور 

یک رویکرد درمانی مال خودش را دارد و برای حل مسائل از آن 

 .کندیمرویکرد استفاده 

22 

حوزه تخصصی 

 مشخص

های دیگر این است که مشاور باید یک حوزه از شایستگی

مشخص کاری داشته باشد اینکه مشاوری بخواهد استاد همه 

 ها باشد امری خالف منطقِ بایستگی است.حوزه

26 

ر در نظگرایی التقاط

 و تکنیک

های ها و تکنیکمن مشاوری اگر توانسته باشد نظرگاه نظراز 

مختلف را به خدمت رویکرد درمانی خودش گرفته باشد از 

 شایستگی باالتر و اثربخشی مشهودتری برخوردار است.

11 

معنوی  _نگاه دینی 

 به مشاوره

داشتن نگاه دینی و معنوی به درمان یک گزاره مورد قبول است 

محورهای ارزیابی در غرب هم همین توجه به امور امروزه یکی از 

 دینی و اعتقادات معنویت محور است.

25 

اعتقاد به ارزشمندی 

 انسان

مشاور باید به ارزشمند بودن نفس وجودی و شاکله وجودی 

مراجع اعتقاد داشته باشد و بر اساس همین اعتقاد احترامی را که 

 آن است را از خودش نشان دهد. سزاوارمراجع 

27 

داشتن معنا در 

 زندگی

مشاوری که خودش در زندگی خودش به یک معنای مشخصی 

ای را و شایستگی ندارد که کار مشاوره تواندینمنرسیده باشد 

 انجام دهد.

5 

 پذیرش احسن

 مشاوری که اعتقاددارمپذیرش نامشروط راجرز من  میگوینممن 

های وی طراز است باید پذیرش احسن داشته باشد یعنی شایستگی

را  با مراجعی کار کند و یا او تواندینماینکه اگر بنا به هر دلیلی 

7 
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پذیرش نماید این عدم پذیرش به نحوی صورت بگیرد که احترام 

 و ارزش مراجع حفظ شود، با روی خوش این کار صورت گیرد.

 مستدلاهل قضاوت 

او باید منطقی و مستدل با مراجع بحث کند. اینجا نگرش غالب من 

مشاور ایرانی مسلمان این است که خنثی و جبار نباشم بلکه با جدال 

 احسن تمایز بین امور و رفتارها را برای مراجعینم تبیین نمایم.

5 

 بودن نگرجزئی

ه بیشتر کسی است ک گویممشاور شایسته بر اساس تجربه خودم می

ی درون جلسه خیلی به کمکش نگریجزئنگر است. این جزئی

ی خوب است ولی بعد جلسه و یا آخر جلسه که نگرکل. دیآیم

 نیاز به تحلیل دارد.

22 

 امیدبخشی
این امیدبخشی خودش  اصالًاست،  دبخشیاممشاور شایسته 

 بخش است.درمان
25 

 طرفیبی
ی مراجعین یکی از فرد نیبطرفی در منازعات رعایت بی

 هایی است که مشاور باید به آن مسلط باشد.شایستگی
5 

احترام به آزادی 

 مراجع

احترام به  خصوصاًگویم رعایت احترام برای چندمین بار می

آزادی مراجع در اندیشه، عقیده، رفتار و اعمال توسط مشاور جزو 

 های اصلی و شایستگی پایه است.کشخط

1 

 نبودنطلبمنفعت

مشاور نباید فقط و فقط به دنبال چرتکه انداختن بر اساس منافع 

طلبی مشاور از اثربخشی جلسات فردی خودش باشد. منفعت

 کاهد.مشاوره مطمئن می

5 

خوف و خشیت 

 الهی

دهد همواره باید خدا را مشاور به دلیل ماهیت کاری که انجام می

تقوا  اشروابط بین فردی و درنظار و حاضر در جلسه درمان ببیند 

 را رعایت کند

2 

 بودن خیرخواه
نباید  نیست طورنیاکسی  مشاور باید خیرخواه دیگران باشد اگر

 به این حوزه ورود کند.
7 

 بلوغ
اجتماعی، عاطفی و عقلی برای احراز شرایط مشاور بودن  بلوغ

 خیلی الزم است.
9 

 9 دهد انتظار خاصی داشته باشد.نباید از خدماتی که ارائه می کمک بدون انتظار

 بودن نقدپذیر
روحیه  کنندیمدر مقابل انتقاداتی که گاهی مراجعین اظهار 

 پذیرش داشته باشد.
2 

 مداریقانون

مشاور شایسته هم از اصول قانونی کار خودش آگاه است و هم 

فه قانون نرخ تعر نیترییابتدا. کندیماینکه بر اساس آن عمل 

 شناسی و مشاوره است.مصوب نظام روان

7 
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 بودنخوشبین

الزمه امیدبخشی این است که مشاور یک شایستگی دیگری را 

برای خودش احراز کند و آن خوش بینی است که شاید در ادبیات 

ه ما مشاوران به آن بگویند تفکر مثبت. نباید تفکرات بدبینانه داشت

 باشد.

5 

 ودنب پذیرمسئولیت

یی که دارم اعزازهاها و تاییدات و من مشاور نسبت به صحبت

مسئولیت دارم باید مسئولیت اعمال گفتار خودم را بپذیرم این یکی 

 های نرم یک مشاور است.از اون شایستگی

6 

 عالقه اجتماعی

ان و شها برای حل مشکالتمشاور باید دیگران را و کمک به اون

ها و جامعه را در وجودش به عنوان یک جوشش رشد دادن آن

 درونی داشته باشد.

5 

 یدلسوز
مشاور موفق دلسوزی خاصی نسبت به عدم تعقل افراد جامعه، 

 ی فرآیند تباه کننده خانواده و فرد دارد.ریگشکلهای رمینه
1 

 عالقه به مشاوره

های اصلی برای مای مشاور، عالقه مندی به این یکی از انگیزش

شاور های تفکیکی بین مکار است. این شایستگی یکی از مالک

 ناکارآمد است.کارآمد و مشاور 

5 

 22 مشاوری که خودش نباشد شایستگی هم ندارد. اصالت

 تعهد
ها به روند درمان، اتمام های مشاوران تعهد اونیکی از شایستگی

 شان است.مراحل درمان و پیگیری کار درمانی
9 

ش
وان

ت
 

 خالقیت

های بر درمان که به نظرم جزو شایستگی مؤثرشاید یکی از عوامل 

یک مشاور کارآمد است خالقیت است. این خالقیت ممکن است 

 کننده باشد یا خلق یک فن درمانی جدید.یک استدالل مجاب

8 

یابی مشخص هویت

 و روشن

این توانایی که فرد بتواند هویت روشن و مشخصی برای خودش 

 داشته باشد مهم است.
7 

 22 باید آگاهی در لحظه وی باال باشد. آگاهیذهن

 25 عزت نفس وی باید در حد مطلوب پرورش یافته باشد. نفسعزت

اعتماد به نفس خودش یک شایستگی برای مشاور محسوب  نفسبهاعتماد

 .شودیم
22 

نباید مزبمزب و دم دمی مزاج باشد در هیجاناتاش و عواطفش ثبات  ثبات هیجانی

 داشته باشد.
29 

 22 اینکه بتواند با مراجع همدلی کند. همدلی

ش
من

 

 طبعیشوخ
شخصیت شوخ طبعی دارد. خیلی سخت و دفاعی نیست، خشک 

 نیست.
8 
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 29 ای داردشخصیت تمایزیافته تمایزیافتگی

 پذیریانعطاف
های مختلف انعطاف مشاور خوب نسبت به شرایط و موقعیت

 پذیری خوبی دارد.
7 

 22 د.کنخودخواه و متکبر نیست بلکه متواضعانه برخورد می بودنمتواضع

 بودنمقتدر
به عنوان مدیر و اداره کننده جلسه شخصیت مقتدر خود را نشان 

 دهد.می
6 

 2 کاری دارد.ناپذیر است و شخصیت پشتخستگی داشتنکارپشت

 بودنمنظم

 یهایستگیشانظمی مساوی هالکت مشاور است یکی از بی

رعایت نظم است چه در امور شخصی، چه در امور مرکز مشاور

 و چه در امور کاری درمانی و مشاوره

6 

 بودنبین واقع
شخصیت واقع بینی دارد. تالشش هم همین است که مراجع را 

 ها آماده سازد.برای پذیرش واقعیت
5 

 نبودنزودباور 
ی های توصیفزودباور نیست و به انحاء مختلف محک زدن گزاره

 .دهدیمرا انجام 
5 

 2 شخصیت مستقلی دارد وابسته نیست. بودن مستقل

 بودنمتفکر 
اهل تفکر است. این شایستگی، مواجهه با دیگران را به صورت 

 کند.مند برای مشاور فراهم مینظام
25 

 گراییبرون
اهل جوشش با دیگران است. خوب ارتباط آدم اجتماعی است 

 .گیرداجتماعی می
5 

 بودن مهربان
 اشیرفتاردر تعیینات  توانیممهربان است، عطوفت محبت را 

 جستجو کرد.
5 

 6 .رو استگشاده روییگشاده

 5 وظیفه مدار است و از وجدان باالیی برخوردار است. مندیوجدان

 اعتبار
اهل ایجاد اعتبار برای شخصیت خودش است. مشاوری که 

 .شودیمدچار اضمحالل در کار  سرعتبهنباشد  گونهنیا
2 

 5 به لحاظ روانی باید آدم سالمی باشد. سالمت روانی

 7 داشته باشد. افتهیپرورششخصیت متعادل و  سالمت شخصیتی

 25 شخصیت شجاعی داشته باشد. شجاعت

ار
مه ت

 ها

 توان ارجاع
بتواند به متخصص مربوطه ارجاع بدهد این یک توان نیست بلکه 

 مهارتی است که باید کسب گردد.
5 
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مهارت در مشاوره 

 زناشویی

ی مختلف زناشویی مرتفع هاحوزهدر  بتواند مشکالت زوجین را

 کند.
22 

مهارت در مشاوره 

 خانوادگی
 26 در حل مشکالت خانوادگی مهارت داشته باشد.

 12 یک مصاحبه بالینی و تشخیصی را ترتیب بدهد. مهارت در مصاحبه

 1 مهارت بازی درمانی را داشته باشد. مثالًدر کار با کودک  درمانیمهارت بازی

-مهارت در کوتاه

 کردن درمان مدت

هرچه قدر که بتواند میزان جلسات و به عبارت دیگر مدت درمان 

 .گرددیمرا کوتاه کند، مشاور کارآمدتری تلقی 
1 

مهارت در کاربست 

 فنون درمانی
 22 در بکارگیری فنون درمانی مهارت داشته باشد.

مهارت حل انتقال و 

 انتقال متقابل

مهارت برخورد با آن را داشته باشد.  دهدیمبرخی مواقع انتقال رخ 

 طورنیهمانتقال متقابل هم 
9 

 22 بتواند خوب حرف بزند و صحبت بکند، لکنت نداشته باشد. های بیانیمهارت

 سازیمهارت تسهیل
در فرآیند شدن فرد  کالًو  هادگاهیددر بروز خود، عقاید و 

 گر باشد. در پرورش دادن فرد تسهیل گر باشد.تسهیل
6 

های مهارت

 بخشی مشاورهپایان

مهارت این را داشته باشد که جلسات درمانی را به نحو درست و 

 مطلوب به پایان برساند.
9 

-مهارت در سوال

 کردن
 7 کردن را ماهرانه به کار بگیرد. سؤال

آغازین های مهارت

 مشاوره
 8 بتواند شروع خوبی در جلسات مشاوره داشته باشد.

 مهارت انعکاس
های مراجع و احساسات وی را موارد مختلف در محتوای صحبت

 انعکاس دهد.
6 

 7 مهارت حل مسئله را در خودش ایجاد کرده باشد. مهارت حل مسئله

-مهارت در تصمیم

 گیری

ور نداشته باشد. نقطه گلوگاه برای مای مشا مشکلی ریگمیتصمدر 

 .رمیگیمهایی است که تصمیم
8 

تعیین اهداف 

 درمانی
 22 بتواند اهداف درمانی را خوب تدوین کند و با اشتراک آن بین

 ایجاد امنیت درمانی

مشاور کارآمد این مهارت را دارد که این احساس را در مراجع 

 خواهد بود و دوما در بخشجهینتنتیجه درمان  اوالًایجاد کند که 

 فرآیند درمان حریم و فضای شخصی او حفظ خواهد شد.

22 
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مهارت رهبری و 

 نفوذ

های مشاور نقش نقش نیترمهممشاور چندتا نقش دارد یکی از 

رهبری او است هم رهبری در یک مشاوره فردی و رهبری در یک 

ها متفاوت از هم نیستند بلکه زمینه رهبری مشاوره گروهی این

لب بر ق اصالًمتفاوت است. مشاور کالمش و نظرش نافذ است و 

 .ندینشیممراجع 

26 

مهارت در 

گیری با ارتباط

 کودک

رد ها را وابه راحتی با کودکان ارتباط بگیرد و آن تواندیماو 

 فضای درمانی بکند. این امر متفاوت با کار با افراد بزرگسال است.
1 

های ارتباطی مهارت

 مناسب

های ارتباطی و کاربست آن در عمل او به لحاظ تسلط بر مهارت

 خودش فرد الگو و ماهری است.
12 

مهارت در تماس 

 چشمی

گر بودن مشاور، مهار او در برقراری تماس دیگر ارتباطاز موارد 

 چشمی با مراجعینش است.
1 

مهارت در مشاوره 

 گروهی

افراد با مشکالت مشابه را در یک کار گروهی منجر به  تواندیماو 

 ی را هویت بخشد.درمانگروهدرمان جمع کرده و یک 
9 

 دادن فعالگوش
و در این عمل  دهدیمهای مراجع گوش او ماهرانه به صحبت

 سرگرم کار دیگری نسیت.
28 

 معنایابی زبان بدن

رک گر خوبی بوده و در دمشاور شایسته در کار با مراجعین ارتباط

و فهم زبان بدن مراجعین از مهارت باالیی برخوردار است. این فهم 

 در مورد زبان بدن اساسی است

2 

 ریزیبرنامهقدرت 
ان ی جلسات درمزیربرنامهموفقیت مشاوره تا حدود زیادی به نوع 

 ی خود مشاور بستگی دارد.زیربرنامهو 
25 

 بودن پژوهشگر

های مشاور این است که هم به لحاظ دانشی یک بُعد از شایستگی

بروز است و هم اهل تحقیق و پژوهش در زمینه کاری تخصصی 

اطمینان خاطر  بخشالهامخودش است. این امر برای مراجعین 

 است.

5 

 توجه و تمرکز

 کردن

مشاور موفق اهل تمرکز کردن و نشان دادن توجه به موارد متعدد 

 جلسه مشاوره است.و متنوع 
1 

 خودارزیابی

 دانمیمهای مشاور را این بنده یکی از موارد مرتبط با شایستگی

که مشاور بعد از جلسات درمانی و بعد از یک روز کاری خود و 

ترین کارها و شاید عملکردش را ارزیابی کند. یکی از سخت

ی ارهمشاوترین کارها ارزیابی نتایج مداخالت بالینی و ناشدنی

 دهنده است.است. این خودارزیابی برای خود مشاور ارتقاء

2 
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 تخلیه هیجانی

ها برای مشاور این است که بتواند ماهرانه و یکی از شایستگی

های واقعی و مرتبط با تجارب بیانی را همراه با خود ای هیجانحرفه

 تجربه فرابخواند.

8 

 8 هیجاناتش را بشناسد و در تبادل با مراجع کنترلش کند. تواندیماو  کنترل هیجانی

 سازیروشن
مشاور مهارت این را دارد که موارد مبهم را به سادگی و روشنی 

 تبیین کند.
2 

 مواجهه

مشاور خوب بلد است که کی از مواجه استفاده کند. این یکی از 

اینکه برخی از مراجعین با  خصوصاًهای اساسی است. اون مهارت

های خاصی به دنبال اخذ برخی از تاییدات از منِ مشاور نیت

 هستند.

8 

 کردن مراجعفعال
انگیزه است مهارت این را دارد که مواقعی که مراجع منفعل و بی

 او را فعال کند.
25 

 7 دهد.ها را به خوبی مورد تشویق قرار میپیشرفت کردنتشویق

جلسات مرزبندی 

درمانی و سطح 

 مداخله

برای خودش یک برنامه درمانی دارد که مرز بین مراحل درمانی 

 به تناسب تعداد جلسات مشخص است.
8 

 5 اهل مشاهده دقیق رخدادهای داخل جلسه است. مشاهده دقیق

 الگودهی
مهارت الگودهی را برای مراجعانش انجام  تواندیمخوب  کامالً

 دهد.
5 

 مسئولیتتقسیم 

های جلسات مشاوره این است که مشاور بتواند یکی از دشواری

تقسیم مسئولیت کند. اولین گام متوجه ساختن مراجع نسبت به 

 هایی است که دارد.مسئولیت

21 

 9 اهل خالصه کردن جلسه بر اساس استانداردها را دارد. کردنخالصه

 ایفای نقش
برای ایجاد یادگیری جدید ی مختلف را هانقشاو مهارت بازی 

 در مراجع دارد.
1 

 دهی مجددقاب
اینکه بتواند مهارت قاب دهی مجدد که از نظر من یک خالقیت 

 است را بدست بیاورد. هادهیپددر تعبیر 
6 

مهارت ایجاد اعتماد 

 فردیبین

اگر توانست اعتماد مراجع را به خودش جلب کند، این یک 

 خواهد.ای میشایستگی
9 

مهارت برخورد 

 درمانی با سکوت
 2 مهارت دارد که سکوت مراجع را به درستی مورد تحلیل قرار دهد
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 9 دهد.به موقع بازخورد نشان می بازخورد

 سازماندهی جلسات
مهارت این را دارد که به نحو درست و مزلوبی جلسات را 

 سازماندهی کند.
5 

ی
ژگ

وی
ی

الق
خ

ی ا
ها

 

یک ویژگی  اصالًترین اصول اخالقی و رازداری یکی از مهم رازداری

 اخالقی برای مشاور موفق است.
29 

 6 النفس باشد. سالمت نفس وی باال باشد.مشاور باید سلیم بودن النفسسلیم

 28 .دهدیمبه خرج  نهیطمأنعجول نیست و صبر و  بودن صبور

رعایت اصول 

 ایاخالق حرفه

واقف است و تجسمی از تعیینات رفتاری این ای بر اخالق حرفه

 حوزه را دارد.
8 

 خودتعالی

هم به فکر رشد و بالندگی فردی خودش است و درجاتی را به 

اش را هم دارد که دست آورده و هم اینکه دوست دارد و توانایی

 دیگران را به رشد برساند.

22 

 صداقت
نده تسهیل کندر گفتار و رفتار، آدم صادقی است. این صداقت 

 اعتماد مراجع به من مشاور است.
22 

بار  55شناسی با دهد که در بُعد دانش، سواد جامعههای جدول شماره پنج، نشان مییافته

درمانی و مشاوره، های روان، تسلط بر نظریه19تکرار، شناخت خصوصیات مراجع با فراوانی 

فراوانی بیشتر مورد تأکید مصاحبه  25و  25، 26ای به ترتیب با ارزیابی بالینی و دانش بین رشته

با تکرار بیشتر مورد  29های الهی با ندگان بوده است. در بُعد بینش، بینش نسبت به سنتشو

گرایی در نظر و تأکید بوده است. در بُعد نگرش نیز به ترتیب توجه به بافت فرهنگی، التقاط

 نگری، داشتن حوزه تخصصی مشخصی،تکنیک، اعتقاد به ارزشمندی انسان، چندفرهنگ

 22، 26، 29، 27، 11، 17های نی مشخص و نهایتاً امیدبخشی با فراوانیداشتن رویکرد درما

دلی اند. در بُعد توانش، نیز ثبات هیجانی، همها داشتهبیشترین تکرار را در متن مصاحبه 25و 

بار تکرار بیشترین فراوانی را داشتند.  25و  22، 22، 29نفس به ترتیب با و ذهن آگاهی و عزت

بار تکرار بیشترین  25و  25، 29تمایزیافتگی، متفکر بودن و شجاعت با در بُعد منش نیز 

ش های ارتباطی، گوفراوانی را داشتند و در زمینه بُعد مهارتی نیز مهارت در مصاحبه، مهارت

ریزی، مهارت بیانی، تعیین اهداف دادن فعال، رهبری و نفوذ، مشاوره خانوادگی، برنامه
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بار تکرار  22و  22، 22، 25، 26، 26، 28، 12، 12ی به ترتیب با درمانی و ایجاد امنیت درمان

ودن، های اخالقی نیز صبور باند. در بُعد ویژگیها بیشتر مورد تأکید بودهدر متن مصاحبه

بار تکرار بیشترین فراوانی و تأکید را  22و  22، 29، 28رازداری، خودتعالی و صداقت با 

 های فرعی و اصلی در جدول زیر آمده است:قولهداشتند. خالصه فراوانی و درصد م

 های فرعی: فراوانی و درصد فراوانی مقوله6جدول 

 مقوله اصلی ردیف
های تعداد مقوله

 فرعی

فراوانی 

 های فرعیمقوله
 درصد

 276/22 265 25 دانش 1

 718/1 55 5 بینش 2

 871/11 158 55 نگرش 3

 655/9 86 9 توانش 1

 921/22 251 27 منش 5

 856/55 582 26 هامهارت 6

 851/6 99 6 های اخالقیویژگی 7

( بیشترین فراوانی %856/55مؤلفه ) 26ها با دهد که بُعد مهارتجدول فوق نشان می

دهد و بعد نگرش، بعد منش، بعد دانش، بعد خود اختصاص می های شایستگی را بهمؤلفه

 55رتیب با ت های مشاوران بهنهایتاً بعد بینش شایستگیهای اخالقی و توانش و بعد ویژگی

مؤلفه  5( و %655/9مؤلفه ) 9(، %276/22مؤلفه ) 25(، %921/22مؤلفه ) 27(، %871/11مؤلفه )

های الذکر روابط مؤلفهگیرند. بر اساس مواردی فوقهای بعدی قرار می( در رتبه718/1%)

 یین کرد.توان در الگوی زیر تبشناسایی شده را می
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 های مشاوران مراکز مشاوره شمیم وابسته به نیروهای مسلح ج.ا.ا.: الگوی شایستگی1 شکل

 گیریبحث و نتیجه

ها و ابعاد شایستگی مشاوران مراکز مشاوره شمیم شناسایی مؤلفهپژوهش حاضر با هدف 

حلیل وتوتحلیلتجزیهشد. تجزیهوابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران انجام

بُعد اصلی از شایستگی مشاوران شد که  9های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی داده

های اخالقی که ها و ویژگیعبارت بودند از: دانش، بینش، نگرش، توانش، منش، مهارت

 گرفتند.برمی ریزمولفه را در 216درکل 

شاوران م شده در زمینه شایستگی مشاوران، در این پژوهش بعد دانشیاولین بعد شناسایی

درمانی و اند از تسلط بر نظریات روانبود که عبارت مؤلفه 25بود که خود دربرگیرنده 

ناسی شهای روانی، نشانهمشاوره، تسلط بر نظریات شخصیت، تسلط بر تفسیر آزمون

ات رشد. ای و تسلط بر نظریرشتهشناختی، دانش بیناختالالت، ارزیابی بالینی، سواد جامعه

آبادی (؛ شفیع2582های کاویانی و همکاران )تا حدی با نتایج حاصل از پژوهش این نتیجه

( که از دانش علمی مشاوران به 1525(، سردنیسیو )1552(؛ اسکاوهولت و جنینگِز )2572)

 کنند، همخوانی دارد.ترین ابعاد شایستگی مشاوران یاد میعنوان یکی از مهم

منش  

 )شخصیت(

 دانش  

)زمینه علمی و  

 تخصصی(

توانش  

 ها()توانایی

 نگرش

اثربخشی  

مشاوره و  

کارآمدی 

 مشاور

 بینش

های  ویژگی

 اخالقی

علل وجودی  

 هاشایستگی

زمینه اکتسابی  

 هاشایستگی
تعین )پیامد(   هاافزای شایستگیعلل هم

 هاشایستگی

 مهارت
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 رسانی برای اینکه روندیه فرآیند کمکگفت کتواندر تبیین یافته حاصل می

-رد میخود نگیرسانی صرف به شده را طی بکند و قالب پند و اندرز و یا اطالعریزیبرنامه

بایست مبتنی بر اصول علمی خاصی صورت بپذیرد، اصولی همچون تسلط بر رویکردهای 

-وزه و توسط انجمنای این حدرمانی و مشاوره که در قالب استانداردهای حرفهنظری روان

اند. بعد دانشی مشاوره از گستردگی بسیار باالیی برخوردار شده های علمی تعیین و مشخص

شدن هایی است که تسلط حداقلی برآن برای تبدیلاست و دربرگیرنده انواع مختلفی از مؤلفه

روری ضیابی به نتایج درمانی مطلوب در جلسه درمانی کامالً به یک مشاور شایسته و دست

ود در های نظری موجبر دیدگاه نمایاند. به اعتقاد اکثریت افراد فعال در این حرفه و بنامی

زمینه شایستگی مشاوران، تسلط داشتن بر این بعد از شایستگی الزمه داشتن صالحیت کافی 

گی باشد و مسلماً مشاوری که در این بعد شایستبرای اقتباس این شغل و کمک به مراجعین می

 وجه قابلیت کمک به مراجعین در جهت رشد و شکوفایی را نخوهندهیچباشد بهافی نداشته ک

 داشت.

دومین بعد از شایستگی مشاوران بُعد بینش بود که توأم با سه زیرمولفه آن یعنی بینش 

ها وتحلیل دادهفلسفی، بینش جنسیتی و بینش نسبت به قواعد هستی و الهی در جریان تجزیه

؛ 1525های کری )اسایی قرار گرفت. این یافته تا حدی با نتیجه حاصل از پژوهشمورد شن

توان گفت مشاور و ( همخوانی دارد. در تبیین این یافته می2575ترجمه سیدمحمدی، 

درمانگر شایسته بایستی از توانایی تعمق و تفحص باالیی برخوردار باشد و بتواند مسائل و 

به  وتحلیل کند. درواقع بینش درمانگر و مشاور نسبتفلسفی تجزیهامور مختلف را در قالبی 

های داشتن عملکرد موفق در جلسات مسائل وجودی و توانایی تمعق در آن، یکی از الزمه

افراد  ترین دالیل مراجعهزیرا درگیری با مسائل وجودی و فکری یکی از اصلی مشاوره است؛

-داشتن توانایی کار با این قسم از مشکالت می مختلف نزد مشاورین است و مشاورین برای

بایست از بینش فلسفی و نظری عمیقی برخوردار باشند. از سوی دیگر جنسیت مراجعین نیز 

یکی از ابعادی است که بر فرایند درمانی تأثیر بالفصلی خواهد گذاشت. مراجعین زن و مرد 

ت ی مواجه هستند که ضرورهای ساختاری و کارکردی خاصمتأثر از جنسیتشان با تفاوت

ها بینش داشته باشد تا بتواند در جلسات درمانی با درنظرگرفتن این دارد مشاور نسبت به آن
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ها، داشتن عملکردی مثبت را برای خود ممکن بسازد. کارِ مشاوره با مراجعین زن تفاوت

باط درمانی حله ارتویژه در مرهایی با یکدیگر بهدقیقاً مشابه با مراجعین مرد نیست و تفاوت

ته ها بینش نداشو حتی مرحله راهکاردهی و تعیین هدف دارند که اگر مشاور نسبت به آن

 باشد بالشک از میزان موفقیتِ درمانی وی کاسته خواهد شد.

باشد زیرمولفه می 55ی سومین بعد از شایستگی مشاوران بُعد نگرش بود که دربرگیرنده

فت سیاسی، توجه به بافت اقتصادی، توجه به بافت فرهنگی، اند از توجه به باکه عبارت

ر نظر گرایی دنگری، رویکرد درمانی مشخص، حوزه تخصصی مشخص، التقاطچندفرهنگ

معنوی به مشاوره، اعتقاد به ارزشمندی انسان، داشتن معنا در زندگی،  _و تکنیک، نگاه دینی 

، طرفی، احترام به آزادیشی، بینگری، امیدبخپذیرش احسن، اهل قضاوت مستدل، جزئی

طلبی، خوف و خشیت الهی، خیرخواهی، بلوغ، کمک بدون انتظار، نقدپذیری، منفعتعدم

پذیری، عالقه اجتماعی، دلسوزی، عالقه به مشاوره، بینی، مسئولیتقانونمداری، خوش

عدادی های خود اهمیت ت( نیز در پژوهش2572آبادی )( و شفیع1525اصالت و تعهد. کری )

های شایستگی مشاوران مورد تأکید قرار دادند. عنوان ضرورتهای بُعد نگرشی را بهاز مؤلفه

نسبت به  شودتوان گفت هر مراجعی که در جلسات درمانی حاضر میدر تبیین این یافته می

ابعاد مختلف زندگی نظیر مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اخالقی، وجودی و ارتباطی 

ا ها بینش حاصل کند تبایست مشاور نسبت به این نگرشخاصی دارد که می هاینگرش

ه ابعاد های درمانگر نسبت بها فرایند درمانی را هدایت کند. نگرشبتواند همسو با این نگرش

الذکر قطعاً فرایند درمانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. درمانگری که نسبت به بافت فوق

ادی جامعه بینش و نگرش مشخص و مطلوبی نداشته باشد و فاقد سیاسی، فرهنگی و اقتص

مداری و یا خوشبینی باشد عملکردش شناختی مثبت نظیر اخالقهای اخالقی و رواننگرش

در جلسات درمانی با ضعف مواجه خواهد شد و نخواهد توانست مراحل مختلف فرایند 

 طور که باید در مسیرر درمان را آنتدرمانی نظیر ارتباط، ارزیابی و تشخیص و از همه مهم

های عملکردِ مطلوب در خالل شده از الزمههای شناساییمطلوب هدایت کند. تمامی نگرش

ها بخشی از فرایند درمان را با مشکل مواجه جلسات درمانی است و فقدان هرکدام از آن
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ر درمانگران قیاس با سای کند لذا بدیهی است که افراد برخوردار از این بُعد از شایستگی درمی

 تری داشته باشد.شان عملکردِ مطلوبفرایند درمانی

مضمون آن  زیر 8چهارمین بعد شایستگی مشاوران بعد توانایی یا توانستن بود که توأم با 

نفس، ثبات نفس، اعتمادبهآگاهی، عزت یعنی خالقیت، هویت مشخص و روشن، ذهن

شوندگان مورد شناسایی قرار وتحلیل بیانات مصاحبهتجزیههیجانی و همدلی در جریان 

( و میِساروسووا و مِساروس 1525های کری )گرفت. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش

-شدن به یک مشاور شایسته و کارآمد تأکید میها برای تبدیل( که بر اهمیت توانایی1521)

وان گفت عملکردِ مطلوب در هر شغلی به تکنند، همخوانی دارد. در تبیین این یافته می

ن آمیز آهای کارکردی نیاز دارد که برخورداری از آن انجام موفقیتای از تواناییمجموعه

د سایر ماننکند. شغل مشاوره نیز بهبینی میشغل و داشتن کارایی مطلوب در آن را پیش

فس، ثبات ننفس و اعتمادبهها نظیر خالقیت عملکردی، عزتای از تواناییمشاغل به گستره

یابی به نتایج درمانی مدنظر را ممکن سازد. هیجانی و توانایی همدلی نیاز دارد تا دست

مشاورینی که اطمینانی به خود و عملکرد خود ندارند، ارزش و احترام چندانی برای خود و 

مراجعین را  دگونه که بایتوانند آنشغل خویش قائل نیستند، ثبات کارکردی ندارند و نمی

در خالل فرایند درمانی درک و هدایت کنند، قطعاً نخواهند توانست مراحل درمانی را به 

ت در بایسنحو مطلوبی پیش ببرند و حل مشکل مراجعین را ممکن بسازند. درمانگر می

آگاهانه داشته باشد و تمامی ابعاد فردِ مراجع، خویشتن  جلسات درمانی حضوری کامل و ذهن

ند درمان را تحت نظر بگیرد و سپس با اعتماد به خویشتن و برداشت خود، در قالبی و فرای

کردن مراجع با خویشتن، برقراری روابطی نیکو، ارزیابی و تشخیصی همدالنه ضمن همراه

ای مطلوب را ممکن سازد. مشاوری که از چنین کارگیری برنامهدقیق و همچنین تدوین و به

اشد نخواهد توانست نتایجی را که انتظار دارد از فرایند درمانی به هایی برخوردار نبمهارت

 دست بیاورد.

ای شخصیتی هشد شایستگیپنجمین بُعد شایستگی مشاوران که در این پژوهش شناسایی

-زیرمضمون آن یعنی شوخ 27گذاری شد. بُعدی که توأم با نام« منش»بود که تحت عنوان 

 ببینی، زودباور عگرایی، واقپذیری، تواضع، اقتدار، پشتکار، نظمطبعی، تمایزیافتگی، انعطاف



 8331بهار ، 37، شمارة دهمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال            34

 

مندی، سالمت شخصیتی و رویی، وجدانگرایی، مهربانی، گشادهنبودن، متفکر، برون

ا شوندگان مورد شناسایی قرار گرفت. این نتیجه بشجاعت در جریان تحلیل بیاناتِ مصاحبه

؛ ترجمه 1525(؛ کری )1521های شارف )وهشها نظیر پژنتایج حاصل از تعدادی از پژوهش

های شخصیتی در کسب ( که بر اهمیت مؤلفه2589(؛ کیانی و همکاران )2575سیدمحمدی، 

فت شخصیت توان گکنند همخوانی دارد. در تبیین این یافته میای تأکید میشایستگی حرفه

ه از شخصیتی ک دهنده عملکرد فرد در ابعاد مختلف زندگی است و هر فردی متأثرجهت

دارد. از ها را پسندیده و در جهت آن گام برمیدارد انواع خاصی از عملکردها و فعالیت

تعیین  ها را نیزسوی دیگر نوعِ شخصیت افراد تا حد زیادی نوع رفتار و قالب عملکردی آن

کند. شغل مشاوره و موفقیت در آن به خصایص شخصیتی خاصی که بدان اشاره شد نیاز می

ها برخوردار باشند. این خصایص شخصیتی بایست از آنرد که افراد مشاور و درمانگر میدا

در تمامی مراحل فرایند درمانی از مرحله ارتباط تا درمان کارکردِ خاص خود را دارند و 

ها جهت موفقیت در این مرحله ضرورتی تام دارد. برای مثال موفقیت در -برخورداری از آن

یاز گرایی و جسارت نسطحی از خوشرویی، مهربانی، انعطاف، همدلی، برونمرحله ارتباط به 

گیری ارتباطی مطلوب و توأم با برخورداری از آن شکلدارد، خصایصِ شخصیتی که عدم

شکل احتمال موفقیت درمانی فردِ مشاور را پایین کند و بدینکیفیت را با خلل مواجه می

-فوق مندی از خصایص شخصیتیوان اذعان کرد که بهرهتآورد. لذا بنابراین تببینات میمی

-الذکر الزمه شایستگی درمانی است و مشاورین جهت داشتن عملکردِ مطلوب درمانی می

 بایست از این خصایص برخوردار باشند.

زیرمضمون آن یعنی توان ارجاع،  26ها بود که توأم با ششمین بُعد شایستگی، بعد مهارت

ی، کردن فرایند درماندرمانی، کوتاهخانوادگی، مصاحبه، بازی _شویی مهارت در مشاوره زنا

شی مشاوره، بخسازی، آغاز، تداوم و پایانکاربست فنون، حل انتقال و انتقال متقابل، تسهیل

رسیدن، تماس پبخشی، رهبری و نفوذ، ارتباط با کودک، سوالگیری، امنیتانعکاس، تصمیم

ریزی، خودارزیابی، ن فعال، معنایابی زبان بدن، برنامهدادچشمی، مشاوره گروهی، گوش

دن، کرکردن مراجع، تشویقسازی، مواجهه، فعالتخلیه هیجانی، کنترل هیجانی، روشن

دهی مجدد،  کردن، ایفای نقش، قابمرزبندی جلسات، مشاهده دقیق، الگودهی، خالصه



 35  ...  یشناسمشاوران مراکز مشاوره و خدمات روان یهایستگیشا یمعمار

 

ها مورد جریان تحلیل دادهفردی، بازخورد و سازماندهی جلسات در ایجاد اعتماد بین

(؛ هاکنی 1521های دیگر نظیرِ تام )شناسایی قرار گرفت. این نتیجه با نتایج بسیاری از پژوهش

های ( که بر شایستگی1522دیاز )(؛ کمپاس1557(؛ آرکوویتز و سِترا )1522و کورمیر )

مخوانی دارد. ند، هکنترین ابعاد شایستگی مشاوران تأکید میعنوان یکی از اصلیمهارتی به

نر است و باشد یک هتوان گفت مشاوره جدای ازاینکه یک حرفه میدر تبیین این یافته می

ا نظیر هآن مستلزم کسب یکسری مهارت تسلط بر آن و کسب شایستگی کامل در زمینه

های بیانی، برخورد درمانی سازی، مواجهه، قضاوت مستدل، مهارتدادن فعال، روشنگوش

باشد که بدون آنها شایستگی مشاور و توانایی وی برای کمک به حل ت و غیره میبا سکو

شد. موفقیت در ها دچار مشکل خواهد مشکالت مراجعین و کمک به توانمندسازی آن

ای های از مهارتهای نظری، منشی و اخالقی به گسترهفرایند مشاوره عالوه بر صالحیت

نحو  د تا با تکیه بر آن فردِ مشاور بتواند فرایند درمانی رااکتسابی و کارکردی دیگر نیاز دار

ها مستلزم آموزش و تمرین مطلوبی آغاز کرده، ادامه داده و پایان ببخشد. تمامی این مهارت

و تکرار است و صرفاً با مطالعه قابل اکتساب نیست. متأثر از همین عامل است که هرچه میزان 

ر تر باشد عملکردشان دی درمانی متخصصین این حوزه بیشهادادن و انجام فعالیتمشاوره

 آمیزتر است.فرایند درمانی موفقیت

 های اخالقیشد، بعد ویژگیچهارمین بُعد شایستگی که در این پژوهش شناسایی

بودن، صبوربودن، النفسزیرمضمون آن یعنی رازداری، سلیم 6شایستگی بود که توأم با 

ان مورد شوندگتعالی و صداقت در جریان تحلیل بیانات مصاحبهای، خودرعایت اخالق حرفه

های اخالقی برای کسب شایستگی در هر شغلی ضرورت شناسایی قرار گرفت. مسلماً ویژگی

-ا میهای مشاوران و سایر حرفهکننده شایستگی حرفهها تضمیندارد و درکنار سایر مؤلفه

(؛ 1522(؛ الورِنس )1551های پاول و رافائل )باشد، این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش

های اخالقی ( که بر ضرورت داشتن مؤلفه1522(؛ شالکروس )2589کیانی و همکاران )

وان تکنند، همخوانی دارد. در تبیین این نتیجه میای تأکید میجهت کسب شایستگی حرفه

کند، طلب می نامه اخالقی خود رعایت اصول اخالقی خاصی راگفت هرشغلی در آیین

ا رعایت هها تعیین و بنابر مطالعه نظری و عملی آناصولی که توسط متخصصین این حوزه
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باشد. شغل مشاوره و یا سایر مشاغلی ها الزمه داشتن عملکرد مطلوب در شغل مدنظر میآن

که با انسان سر و کار دارد و تا حد زیادی به حریم خصوصی افراد در قالب ذهنی و کارکردی 

شود ضرورت دارد اصول اخالقی خاصی نظیر رازداری، رضایت آگاهانه، نزدیک می

صداقت و صبوربودن را رعایت کند تا در خالل آن مراجع به وی اعتماد کرده و در محیطِ 

ای احساس امنیت بکند که تمایل به همراهی با فردِ درمانگر را در طی جلسات گونهدرمانی به

های اخالقی برخوردار نباشد مراجع به وی وری که از صالحیتدرمانی داشته باشد. مشا

 شکل احتمال اینکه ازاعتماد نخواهد کرد و تمایلی به همراهی با وی نخواهد داشت و بدین

 همان جلسات آغازین فرایند درمان را رها کند در سطح باالیی قرار دارد.

حاصل  د که تحلیل بیاناتاین پژوهش با هدف تدوین الگوی شایستگی مشاوران انجام ش

بُعد اصلی از شایستگی مشاوران شد که عبارت بودند از:  9از مصاحبه منجر به شناسایی 

های اخالقی. در الگوی احصاء شده ها و ویژگیدانش، بینش، نگرش، توانش، منش، مهارت

وی سها از یک سو، منجر به تحقق بهتر و بیشتر اهداف درمانی و از این پژوهش، شایستگی

شود. همچنین الگوی حاصل از دیگر موجب احراز شرایط کارآمدی برای فرد مشاور می

تواند مبنایی برای اصالح برنامه درسی رشته مشاوره )عناوین درسی و این پژوهش می

های مشاوره، به عنوان ابزار های درس( باشد، در جذب و گزینش دانشجویان دورهسرفصل

دوین برنامه گذاران در ترسیم و ته قرار گیرد، به متولیان و سیاستتمییز/انتخاب مورد استفاد

مشاوران کمک کند و به تغییر رویکرد حاکم در آموزش مشاوران که بر  تعالی و بالندگی

محوری که مورد تأکید اسناد باالدستی معلومات و محفوظات تأکید دارد به رویکرد مهارت

ت کمک کند. دشواری در شناسایی اعضای کشور خصوصاً نقشه جامع علمی کشور اس

ه های پژوهش حاضر بود کنمونه و متمرکزکردن پژوهش بر بافت نظامی از جمله محدودیت

ها را به جامعه هدف و در دسترس با محدودیت مواجه کند. لذا تواند قدرت تعمیم یافتهمی

باشند و  رکز داشتهتری تمها بر بافت گستردههای آتی پژوهششود در پژوهشپیشنهاد می

 صرفاً بر یک بافت خاص متمرکز نشوند.

 منابع
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