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  يخانوادگ روابط و يزندگ بر يدرمانگرروان هحرف مثبت و يمنف اثرات

 روانپزشكان و مشاوران ،ينيبال انشناسروان ياجتماع و

 
 1خاكپور رضا

 
 ياعضا و درمانگرانروان خود يرو بر دارند، روان بهداشت ةنيزم در يمشكالت كه يافراد با كار

 و يزندگ و دارد يپ در آنان يبرا را ييهاپاداش و هااسترس و گذارد،يم ريتاث زين آنان يهاخانواده
 اثراتي مطالعه حاضر، پژوهش هدف. دهديم قرار ريتأث تحت را آنان ياجتماع و يخانوادگ روابط
ين منظور طي براي ا .بود رواندرمانگران ياجتماع و يخانوادگ يزندگ بر يرواندرمانگر و مشاوره حرفه
 در ياهانيرا يرسان يآگاه يهاگاهيپا دهدفمن يليتحل و يمرور مطالعات نوع از يفيتوص پژوهشيك 
 جينتا. گرفت انجام ،يفارس منابع يبرااس اي دي  و يسيانگل منابع يبرا فوسايكين و مدالين ةرنديبرگ

 انپزشكانرو و مشاور انشناسروان ،ينيبال انشناسروان از ياريبس كه دهنديم نشان متعدد يهاپژوهش
 تجربه را يبتمث و يمنف اثرات شان،ياجتماع و يخانوادگ روابط در و خود ةخانواد ياعضا با ارتباط در
 شاندهخانوا افراد و ينيبال متخصصان خود يرو بر يدرمانگرروان ةحرف راتيتأث يبررس. كننديم

 و يگخانواد يزندگ و خانه داخل در كه شوديم ختم سوال نيا به و است ييپوپا و گسترده موضوع
 افراد و نرانگيبال بر حرفه نيا مثبت اثرات تا رديگ قرار مدنظر ديبا ييارهايمع چه آنان، ياجتماع
 مورد تبطي مرارهايمع نيا مقاله نيا در .برسد حداقل به آن يمنف اثرات و شود تيتقو شانخانواده

 . شده است ارايه ييشنهادهايپ و گرفته قرار ليتحل و بحث

 .درمانگرانروان ،يخانوادگ يزندگ مشاوره، و ينيبال شناسيروان: يديكل يهاواژه

  
 مقدمه

 چند هر ابد؛ييم خاتمه جلسه، هر آخر در و كار محل در يرواندرمان و مشاوره ارك ،يادار نظام نظر از
 درمانگرانروان رايز باشد، داشته ادامه ديبا شناسروان تمركز و يآگاه ،يريناپذاجتناب طور به

 اجعانمر با بتوانند و بشناسند را انيآدم يرفتارها و يانسان احساسات يعيوس زانيم به تا ننديبيم آموزش
 درك، ها،ييتوانا يمشاهده«: ديگويم) 1987( كاتلر. كنند برقرار يبهتر و ترسالم ارتباط خود

 نيهمچن. باشد سودمند دوستانش و خانواده مراجعان، يبرا توانديم درمانگر صِيتشخ و تيحساس
 اي و مراجعان احساسات درك مانند ميكنيم استفاده خود كار در رواندرمانگران ما كه ييهامهارت
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 يزمان مردم، و مراجعان يبرا بودن اعتماد قابل اثبات و آنان يسازگار مشكالت حل ليتسه به كمك
 يليدال م،يدار شاندوست كه يمراجعان يبرا شتريب وقت صرف ژه،يو به و دارند، ازين ما كمك به كه

 انيپا اي شود متوقف درمان، عتسا يانتها در تواندينم يدرمانروان و مشاوره دهنديم نشان كه هستند
 يخانوادگ روابط يريناپذ اجتناب طور به انيدرمروان و مشاوره كار شوديم باعث مسأله نيا. رديپذ

 . »دهد قرار يمنف ريتاث تحت را رواندرمانگران

 نيا والس. است مرتبط اشيخانوادگ تيموقع كردن نهينهاد در او اقتدار با رواندرمانگر يهامهارت
 باشند؟ رگذاريثتا خود ةخانواد افراد بر اقتدار با تواننديم چگونه رواندرمانگران و مشاوران كه ستا
 )2001 س،يوتيالل(
  

  خود خانواده ياعضا بر مشاوران/  رواندرمانگران يمنف راتيتاث

 نيتضم توانينم اما برند،يم خانه به را خود يژهيو تجارب يبرخ خاص طور به رواندرمانگران اگرچه
 مثبت ريتاث دخو خانواده افراد و فرزندان بر بتوانند شهيهم شان،خانواده از يعضو عنوان به كه كرد

 يمنف ثراتا است ممكن آنان. ندينما عمل منسجم و قدرتمند والد، و همسر كي عنوان به اي و گذاشته
 :بگذارند ريز اشكال به خود ةخانواد ياعضا يرو

 مراجعان يهارنج و هاينگران ها،يناراحت به دادن گوش يطوالن ساعات :يجانيه شدن يته و ليتقل
 و انهخ مشكالت روز، انيپا در و شود فرسوده و رمق يب خسته، درمانگر كه گردد موجب است ممكن
   ).2004 ،يَكر و يَكر( برسند نظر به كننده خسته اي افتاده پا شيپ ش،يبرا يشخص يزندگ
 ياعضا شناختيروان يزندگ در درمانگرانروان و مشاوران اديز و يجد يمداخله :ريتعب و ريتفس

 و يكالم يهالغزش اها،يرو و هاخواب كردن ريتفس. است كردن ريتفس و ريتعب شكل به شان،خانواده
 يهانوادهخا ياعضا ن،يهمچن. هستند مخرب اي سالم و خوب ايآ كه خانواده ياعضا ناخودآگاه رفتار

 يخاص يانمع يدارا اشتباهات همه« كه شنونديم را ريتفس نيا آنان از اغلب مانگراندر و مشاوران
 يزبان صرفاً هالغزش و اشتباهات است ممكن كه كنندينم توجه موضوع نيا به گريد احتماالً  و» .هستند

  ).1999 در،يما ؛1979 گران،يد و يگُلدن( باشند شدن فراموش قابل و بوده يكالم و
 درمانگران شتريب :آنان دادن قرار ييبازجو و يبازرس مورد و خانواده ياعضا از كردن صتفح و سوال

 در برداشتن گام و انيدرمانجو تيموقع درك و دادن انعكاس ها،سوال درست دنيپرس ينحوه يبرا
 آوردن وجود به يبرا و شود يمنته آنان يزندگ و انيدرمانجو از آنان حيصح شناخت به كه يريمس
 و فرزندان خانواده، افراد از ياريبس اما. كننديم افتيدر آموزش آنان، يبرا يزندگ بهتر طيشرا
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 ياحساس نيچن تو چرا" ،»؟يكنيم احساس نطوريا تو چرا« مانند يسواالت به درمانگرانروان همسران
 اي و دهندينم جواب راحت يليخ ؛ "؟ياكرده فكر آن عواقب و مدهاياپ به تو ايآ" اي "؟يدار

 مطرح ياديز يهاسوال ،يدرمان روان و مشاوره جلسات در كه يصورت در. دهنديم فيضع يهاپاسخ
 نيچن دنيپرس يول باشند،يم آرام و معقول ،يكل طور به درمانگر و درمانجو آن يط در و شوديم

  .كنديم سردرگم و آشفته و جيگ را آنان درمانگر، والدِ يسو از فرزندان از ژهيبو ييهاسوال
 يااعض يسو از كه يگريد تيشكا :نامفهوم زبان از استفاده و خانواده ياعضا از يريگفاصله

 آنان، رمانگرِدروان همسرِ اي نيوالد كه است نيا شوديم مطرح رواندرمانگران و مشاوران يهاخانواده
 يجانيه و يعاطف ليمسا و هاتيواقع از خودشان، كردن جدا و فاصله جاديا با كه دارند را ييتوانا نيا

 و بانز از استفاده. كنند اجتناب كنند،يم بروز يخانوادگ يزندگ و خانه يداخل يهاصحنه در كه
 در گرانيد از خود كردن جدا و گرفتن فاصله يبرا لهيوس كي درمانگران، يسو از مبهم كلمات

 يحمله ابزار كي يمنزله هب يتخصص زبان نيا از معموالً درمانگر. است يخانوادگ و يشخص يزندگ
 ييهاعبارت از استفاده با اش،خانواده ياعضا از را خود خشم و يريگفاصله و كنديم استفاده متقابل

  .دهديم نشان» !يكنيم يفرافكن تو« مثل
 هاملهج درمانگران يهاصحبت در :اشخانواده ياعضا از درمانگر ريناپذ نقد و يكل درك و شناخت

 مسئله نيا« اي و ،»تاس نطوريا مُسن، افراد حالت« ،»است يابچه نطوريا او بله، اوه،«: مانند ييهاعبارت و
  . شوديم دهيشن اديز ؛»است تو يسن بحران به مربوط

 از خود مراجعان به كمك و شتريب درك يبرا مشاوران و رواندرمانگران :زدن اَنگ و يگذار صيتشخ
 بيآس و صدمه آنان به شدت به افراد، به هازدن اَنگ نيا. كننديم استفاده يصيتشخ يهايبندطبقه
  . شوديم آنان در مشكالت و رفتارها و هاحالت نيا ديتشد اي تيتقو سبب و كنديم وارد

 ياعضا يبرا هاداستان نيا كه يهنگام :خانه در مراجعان يزندگ از يمعن يب يهاداستان گفتن
 و معكوس جينتا عموماً  باشند، مضحك اي نباشند محترمانه و موزندهآ جالب، رواندرمانگر يخانواده

  .گذارديم آنها يهابچه ژهيو به و خانواده افراد يرو بر يمنف راتيتاث
 مشاوران و رواندرمانگرها يخانواده ياعضا در يگريد يتجربه مراجعان به حسادت :حسادت

 ياديز فرادا به روز طول در شما« كه نديگويم دخو نيوالد به درمانگرها فرزندان از يليخ. باشديم
  ). 2003 كاگان،(» .ديندار گفتن يبرا يزيچ من يبرا اما ديكنيم صحبت آنان با و ديدهيم گوش
 نيب يقيعم شكاف ،يرازدار و يگمنام نيا :يخانوادگ يزندگ در درمانگر يرازدار و يگمنام

 و هارنج ها،يريدرگ از خانواده ياعضا و وردآيم وجود به اشخانواده ياعضا و رواندرمانگر
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 و مشاوره كار بودن محرمانه و يرازدار البته. شوندينم آگاه رواندرمانگر ياحرفه يهاينگران
 به اما كنديم فراهم را مراجعان تيامن اگرچه مراجعان، به مربوط اطالعات و اسرار حفظ و يدرمانروان
  . كنديم رواندرمانگرها يخانواده ياعضا در يسردرگم جاديا اغلب ،يمتضاد طور
 و رهمشاو كار در يمنيا حفظ ليلد به يسازمهين دو نيا :ياحرفه و يشخص يزندگ يساز مهين دو

 شوديم باعث ،يول. گردديم مطرح ياساس يآموزش ازين كي يمنزله به و يرواندرمانگر
 كه اشندب ليما و سازند محدود را خود يعواجتما يشخص يزندگ و كنند يزندگ مجزا رواندرمانگران

  ). 2004 ،يم ؛ ،2004 ماسالچ،( نشوند شناخته خود، انيدرمانجو توسط مشاوره، كار محل از رونيب در
 از مشاوره، جلسات طول در است ممكن درمانگران از ياريبس :يدرمان روان و مشاوره برابر در مقاومت
 هامهارت نيچن درمانگر اگر كه كنند استفاده يتخصص يدهيچيپ الفاظ و اصطالحات از اي و هامهارت

 ياعضا كه گردديم موجب دينما استفاده هم اشخانه طيمح در ينامناسب طرز به را ياصطالحات و
 دارند، روان بهداشت متخصص كي از كمك گرفتن و مشاوره به ازين كه يهنگام او يخانواده
  ). 1971 نات،يگ( كنند اعتماد زين درمانگرانروان ريسا به نتوانند و كرده مقاومت

 ابعاد جاديا مستلزم كنديم مالقات و رشيپذ را مراجعان اشخانه در درمانگر يوقت :خانه در كاركردن
 به اگر و است، همراه اشخانواده ياعضا با ارتباط در يشتريب يدگيچيپ با كه است ارتباط از يديجد

 در وا كردن كار اگر ژهيو به. گردديم يخانوادگ يريپذبيآس موجب نشود يكاف توجه موضوع نيا
 ). 2004 ،يم( سازد محدود را فرزندانش يراحت و استقالل و يآزاد خانه،

  
  .خود يخانواده ياعضا بر مشاوران/  رواندرمانگران مثبت راتيتاث

 هاسانان ياحساس و يادراك ،يرفتار يهانهيزم در تجربه و دانش و شناخت كسب :شناسيروان دانش
 و بگذارد اشخانواده ياعضا و او يخانوادگ يزندگ بر يمهمّ اريبس ريتاث توانديم رواندرمانگر توسط

  . كند كمك آنان تكامل و رشد به
 به را رفهح نيا اندركاران دست ،يرواندرمانگر و مشاوره ينهيزم در كار و ليتحص :كار و التيتحص

  .  كنديم ليتبد شانيهاخانواده افراد يابر يدتريمف و مؤثرتر اشخاص
 يهاخانواده به توانديم رواندرمانگران و مشاوران شناختيروان يآگاه: شناختيروان يآگاه و نشيب

  . كند كمك ،گرانيد و گريكدي با ترسالم و بهتر روابط داشتن و درخود يرفتار تعادل جاديا در آنان
 در قيدق و آگاه رواندرمانگر و مشاور كي كه ياحرفه نقش از يبخش :ختهيانگ خود يهااطياحت

  .  است دخو فرزندان و خانواده ياعضا يحتم يازهاين از يآگاه دارد، عهده بر اشيخانوادگ يزندگ
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 مناسب، طيشرا در يرازدار حفظ با تواننديم درمانگران :مراجعان يزندگ از مثبت يهاداستان گفتن
 ينديخوشا اب را آن و  بازگو خود يخانواده ياعضا يبرا مراجعانشان يندگز از را يمثبت يهاداستان

  .كنند تمام
 يزندگ يهاداستان به دادن گوش هنگام در رواندرمانگر كي يتماشا :حساس رواندرمانگر يمشاهده
 يدرباره را يمنف مفهوم كي رواندرمانگران يخانواده ياعضا يبرا آنان، با كردن صحبت و مراجعان

 دواريام و راقبم« كه كند القاء هم را ميمفاه نيا آنان به توانديم اما د،ينمايم ارايه مردم مشكالت
 موجب و گردديم آنان نفس به اعتماد شيافزا و اطالعات، و يآگاه رشد موجب ن،يهمچن. »باشند

 ممكن رهارمانگرواند فرزندان ن،يهمچن. شوند آگاه شتريب خود يرفتار و يجانيه مشكالت از شوديم
 ).2004 توتمن،( شوند تيترب حيصح و سالم  يروان درون لحاظ از است

 ينوادهخا افراد و درمانگران بر يدرمانگر روان و مشاوره يحرفه يمنف راتيتاث و مخاطرات درك
 اناندركار دست يخانوادگ و يشخص ،ياحرفه يزندگ يبقا يبرا آن، با مقابله يچگونگ و آنان

 و ياحرفه يهاسازمان ،يعلم مجامع و هاانجمن ريتدب و توجه و است ياتيح يدرمان روان و مشاوره
 اندركارانستد و آموزان كار به نهيزم نيا در ييهاآموزش ارايه يبرا را هادانشگاه يآموزش يهاگروه
 سالمت، انيشناسروان مشاور، انشناسيروان ،ينيبال انشناسيروان ژهيو به روان، بهداشت يهاحرفه

 و مشاوره هك دارند نظر توافق پژوهشگران كه نيا با رايز. طلبديم ياجتماع مددكاران و روانپزشكان
 به زشآمو و ليتحص طول در معموالً اما است، زيآممخاطره و استرس پُر ياحرفه ،يرواندرمانگر

 . شودينم ادهد هشدار يكاف قدر به حرفه، نيا خطرات يدرباره كارآموزان و انيدانشجو

 يخانوادگ يزندگ بر حرفه نيا مثبت و يمنف اثرات تيتقو موجب كه يواحتماالت عوامل مقاله نيا در
 اثرات از تنكاس و يريشگيپ يبرا ييراهبردها و رديگيم قرار نييتب و يبررس مورد شود،يم درمانگران

 . گردديم ارايه يرواندرمان و مشاوره يحرفه يمنف

  
  روش

 هاداده و اطالعات يآورجمع. است هدفمند يليتحل و يمرور مطالعات نوع از و يفيتوص وهش،پژ نيا
 نابعم يبرا PsycINFO و Medline يرندهيبرگ در ياانهيرا يرسان يآگاه يهاگاهيپا در جستجو با

 گرفته ركا هب مرتبط يديكل يهاواژه جستجو، نديفرا در. شد انجام يفارس منابع يبرا SID و يسيانگل
 مقاالت لشام آمده بدست مأخذ و منابع. شد استفاده زين Available منابع از يدست يجستجو در. شد

 . بود يتخصص كتب و معتبر مجالت در شده چاپ يپژوهش يهاافتهي و ارزشمند يمرور
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  هاافتهي

 و سترسا پُر ياحرفه ،يرواندرمانگر و مشاوره كه دارد وجود توافق نيا پژوهش نةيشيپ در
 انجام يمتعدد يهاپژوهش رواندرمانگران و مشاوران بر حرفه نيا راتيتاث دربارة و است، زيآممخاطره

 ان،گريد و چمتوب ،1988 گران،يد و لبرگيك ؛1998 كاالنان، و يكور ،يكور مانند. (است شده
 و دنيدرا ؛1997 وارما، ؛1992 نت،يل و براون ؛1989 گران،يد و سيويد ؛1989 گلدارد، ؛1989

 اكپور،خ ؛1999 ، انينيحس ؛1998 رشك،يب و خاكپور ؛1997 خاكپور،  ،1993 كاتلر، تا؛يب ت،ياسم
 دارنظام يرسبر به كمتر شناسانروان ،يكل طور به اما ).2005 ،يآبادعيشف و خاكپور و ؛ 2000 ،1999

 به و اندپرداخته ندرمانگرانروا يهاخانواده ياعضا و يخانوادگ يزندگ بر مشاوره يحرفه راتيتاث
 يدرباره يسازهيفرض از و نكرده توجه اديز گذارنديم خود يخانواده ياعضا بر آنان كه يراتيتاث
 دارند، لطتس و يآگاه هاانسان يرفتارها و ادراكات احساسات، به راجع كه يافراد با يزندگ ريتاث

 كمتر خود انشاونديخو و خانواده ياعضا يرفتارها و حاالت يدرباره ن،يا بر عالوه. اندكرده اجتناب
 باعث كه است درمانگران و مشاوران يزندگ يدگيچيپ آن ليدال از يكي ديشا كه اندكرده مطالعه

 .رديگن قرار شرفتهيپ ليتحل و هيتجز و يبررس مورد و باشد دشوار موضوع نيا يرو قيتحق شوديم

 دوستان و ادهخانو با ارتباط در رواندرمانگران/  مشاوران از ياريبس دهنديم نشان يپژوهش يهاافتهي
) ب 1983 و الف 1983( فاربر پژوهش در). 1986 بو،يال و يگا( كننديم تجربه را يمنف اثرات خود

 ،مراجعان درمان و مشاوره كار به مبادرت اندكرده گزارش رواندرمانگران از يمين از شيب
 و يركو ،يكور. (است داده كاهش خودشان، يخانواده در را نانآ يجانيه و يعاطف يگذارهيسرما

 يزندگ در زااسترس عوامل يبرخ رواندرمانگران، و مشاوران يرو بر قاتيتحق ريسا). 1988 كاالنان،
 ،)1992( ساسمن توسط گرفته انجام يهاپژوهش مثال، يبرا. اندكرده گزارش را آنان يخانوادگ
 : اندكرده گزارش را ريز عوامل) 1987( يگا و) 1992( لدمنيف و پوپ ،)1993( يزالوسك

 يروان يهابيآس ؛خانواده از يعضو و درمانگر عنوان به خود نقش ضيتعو در درمانگرروان يناتوان
 با يروان اللاخت كي وجود ؛يتيترب اي و يجنس ،يجسم يبدفتار مورد مانند رواندرمانگر مشاور و يقبل

 خشم و ناهگ احساسات داشتن و رواندرمانگر محدود يعاطف يرابطه ؛اندرمانگررو در يخانوادگ منشاء
 ). 1997 سون،يمارج( مراجعان يمشاوره جلسات در آن بروز و گرانيد با رابطه در

  
  بحث

  واندرمانگرانر و مشاوران خود يزندگ و روان بر  يقيعم  ريتاث توانديم يدرمانروان و مشاوره يحرفه
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 تا و است رينظيب يحرفه كي آن، بودن محرمانه و يرازدار تيخصوص لحاظ به حرفه نيا. بگذارد 
 خود يژهيو تجارب يبرخ خاص طور به درمانگران اگرچه. باشديم ريناپذ هيتوج آن عتيطب يحدود

 رب شهيهم بتوانند شان،خانواده از يعضو كي عنوان به كه كرد نيتضم توانينم اما برند،يم خانه به را
 عمل منسجم و مندقدرت والد، اي همسر كي عنوان به و گذارده مثبت ريتاث خود فرزندان اي خانواده افراد
 موجب توانديم ،يعاطف و يعقالن يدرمان ارتباط كي جاديا قيطر از گرانيد به يرسانياري. كنند
 با ارك. بدهد وا يزندگ به يترقيعم يمعنا و شده درمانگر در يگوناگون تجارب پرورش و تيتقو

 آنان يبرا هم ييهاپاداش يول كند،يم جاديا درمانگران يبرا ييهااسترس كه آن ضمن ان،يدرمانجو
 كاهش را آنان يروان يريپذبيآس مثبت، احساسات و نفس به اعتماد دادن رشد موازات به و دارد

 كار ريدرگ دّح از شيب و كنندن توجه خود يزندگ با كار ارتباط زانيم به درمانگران اگر اما. دهديم
 نشان يتوجه يب اي يتوجه كم خود ياجتماع و يخانوادگ ،يشخص يزندگ يهاهدف به و شوند
 ). 2002 ،يگا( گردنديم يجانيه مشكل دچار دهند،

 فيعرت يرو وستهيپ طور به) APA( كايامر يشناسيروان انجمن) مشاوره يشناسيروان بخش( 17 بخش
 طور هب مشاوران كه يوقت). 1993 شوستروم، و آبرگو برامر،( كنديكارم مشاوران ياحرفه يهانقش

 روابط رد،يگيم عهده بر شخص اي مراجع كي با را نقش چند اي دو ،يمتوال صورت به اي همزمان
 ممكن د،شو ريدرگ خود ياحرفه نقش از ريغ ينقش در مشاور اگر. رنديگيم شكل چندگانه اي دوگانه

 در موجود يهايدگيچيپ علت به. شود جاديا تعارض دارد، وجود او نقش از كه ينتظاراتا نيب است
 ختنيآم و بيترك رايز رند،يبگ نظر در را ياخالق ليمسا ديبا روان بهداشت متخصصان روابط، نيا

 يطهراب يبرقرار. كنديم چالش جاديا ،ياجتماع و يخانوادگ و يشخص روابط با ياحرفه يرابطه
 به يارفهح نظارت اي يدرمانروان و مشاوره خدمات ارايه و خانواده عضو كي با ياحرفه يگرانهياري

 اي دوگانه ابطرو نيا از نمونه كي رواندرمانگرها، جانب از خود شاوندانيخو و ليفام خانواده، افراد
 در كه كنديم اشاره يمورد به) 2005( وولف شوون). 2013 ،يكور ؛1997 اوكان،( است گانه چند
 كه را همسرش ياحرفه كار بر نظارت ،يفتگيش خود علت به ،يدرمان روان ناظر و استاد كي آن

 ). 2005 وولف، شوون( رديگيم عهده به هست، هم او همكار

  درمانگران. است رواندرمانگران و  مشاوران  يخانواده ياعضا با آن ارتباط و يرازدار گر،يد موضوع
 شوند،يم جمع هم دور كه يزمان آنان، يهاخانواده ياعضا معموالً و هستند خود يخانواده از يجزئ 

 را تيميصم و يكينزد ينوع عمل نيا و كننديم فيتعر گريهمد يبرا را خود يروزانه يزندگ عيوقا
 در رايز است، تضاد در ياحرفه يرازدار نيقوان با خانه، در مشاور رفتار نيا اما. دهديم نشان آنان انيم
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 نوشته مشاوران، يخانواده ياعضا يبرا مراجعان راز كردن بازگو يبرا يياستثنا ن،يقوان آن يجا چيه
 پنهان زين خود يزندگ كيشر و همسر از يحتّ را مراجعان راز تا روديم انتظار مشاور از و است نشده
 به را مراجعان يمشاوره تجلسا اطالعات اغلب مشاوران و شوديم نقض معموالً اريمع نيا اما. كند
 مشاوران كه كنديم آشكار يرفتار نيچن). 1990 پترسون، و كريب! (نديگويم خود يخانواده افراد

 گريد افراد و مراجعان قبال در خود ياحرفه تيمسئول و ،يزندگ يشركا با تيميصم به ازين انيم ارتباط
   ).1998 كاالنان، و يكور ،يكور( اندشكسته هم در را

 به يتحايتوض ديبا خود يطوالن كار يها ساعت يبرا كه كنند احساس است ممكن مشاوران ن،يهمچن
 يهابحران ديبا ،يخانوادگ يهاتيفعال در وقفه يبرا يليدل عنوان به اي و بدهند شانخانواده افراد

 رفتار نيا يناوافر و تكرار و نه،يزم نيا در متخصصان يخطا و اشتباه زانيم. كنند انيب را مراجعان
  با ملع نيا. است نامشخص ،يا حرفه يرازدار نقض جه،ينت در و) خانه در مراجعان ليمسا يافشا(

 ).1385 ان،ينيحس( باشدينم متناسب است، يتخصص كمك افتيدر دنبال به كه يمراجع انتظارات

 ييايپو و گسترده موضوع درمانگران خودِ يرو بر يرواندرمانگر و مشاوره يحرفه راتيتاث يبررس
 درمانگران، يخانوادگ يزندگ و خانه داخل در كه شوديم ختم سوال نيا به يعيطب طور به كه است

 آنان، يهاخانواده افراد و درمانگران بر حرفه نيا مثبت راتيتاث تا رنديگ قرار نظر مدّ ديبا ييارهايمع چه
 يرواندرمانگر و مشاوره يحرفه خالصه، طور به برسد؟ حداقل به آن يمنف راتيتاث و گردد تيتقو

 تالش. دارد آنان يهاخانواده و درمانگران يبرا ييهاانيز و هايكاست و ازاتيامت و هاتيمز يسر كي
 و ازاتيامت دادن شيافزا و ها،انيز و هايكاست نيا رساندن حداقل به يبرا درمانگر يآگاهانه

 و ترسالم يزندگ كي از يبرخوردار يبرا اشخانواده يااعض و او به توانديم اش،يشغل يهاتيمز
 و هاجنبه با درمانگران كه است يمنطق مشاوره، كار تيماه به توجه با چه اگر. دينما كمك دتريمف

 به آنان كه است مهم يول هستند، ارتباط در) گرانيد از يجانيه گسلش مانند( خود يحرفه يمنف ابعاد
 يفايا رايز. كنند يخوددار رواندرمانگر و مشاور كي نقش يفايا از ستنده خانه در كه يزمان ژهيو

 شانخانواده افراد و درمانگران انيم مانهيصم و يعاطف روابط گسترش از مانع توانديم ينقش نيچن
 ادي شود،يم مربوط آنان يخانوادگ و يشخص يزندگ به كه را ييهامهارت و هاروش ديبا آنان. گردد

 رواندرمانگران و مشاوران يشخص يهايژگيو از يكي. برند كار به را آنها يمؤثر شكل هب و رنديبگ
 كار ريدرگ قاًيعم آنان چند هر. كنند حفظ را سالم يمرزها تواننديم كه است نيا مؤثر و كارآمد

 د،باشن داشته حضور مراجعانشان يبرا كننديم تالش و رنديگيم معنا آن از و شونديم خود ياحرفه
 را تعادل چگونه كه داننديم و كنندينم حمل خود با فراغت، ساعات طول در را مراجعان مشكالت اما
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 تمام ديبا كه ياتيخصوص و اتيضرور يدرباره بحث در). 2013 ،يكور( كنند حفظ خود يزندگ در
 كه كنديم يريگجهينت طور نيا) 1963 ،ورثالس باشند، برخوردار آن از رواندرمانگران و مشاوران

 يهمبستگ مراجعان، با رابطه جاديا يبرا او ييتوانا و گرانيد با رابطه جاديا يبرا مشاور ييتوانا نيب
 اندتوانسته تيموفق با كه هستند يكسان موثر رواندرمانگران عالوه، به). تايب ، پرز( دارد وجود ياديز

 و يشخص يهاييتوانا در اندتوانسته ينعي. كنند ادهيپ خود يزندگ در را يعلم يهامهارت و دانش
 تواننديم هم ريز يارهايمع و اصول تيرعا). 2017 نگ،يگالد( ابندي دست متوازن يتيقابل به ياحرفه

 : باشند سودمند

 از راندرمانگ و مشاوران. ديكن افتيدر يشخص يدرمانروان و ديبپرداز يليخودتحل و يخودكاو به
  ). 2003 الوم،ي( شوند دتريمف خود يعاطف يزندگ در تواننديم يصشخ يدرمان روان افتيدر قيطر

 ياحرفه ليمسا در نيهمچن. ديكن كار مراجعان با ارشد، متخصصان و ناظران ييراهنما و نظارت تحت
  . ديكن يزنيرا و مشورت خود، اعتماد قابل همكاران با

 و هااسترس خطرات، هاآن بحث مورد موضوعات كه يعلم مجامع و هاكنفرانس در مرتب بطور
  . ديكن شركت باشد،يم درمانگران خود احساسات يرو بر تمركز و است ياحرفه يهاچالش
  . ديريبگ ادي را يرواندرمانگر و مشاوره يحرفه يهااسترس برابر در  خود از مراقبت يهامهارت

 آنان به و دينكن برقرار ياهحرف – يشخص يدوگانه يرابطه خود دوستان و اقوام خانواده، افراد با
  ).1988 كاالنان، و يكور ،يكور( دينده ارايه يدرمان روان و مشاوره

  . )2013 ،يكور( ديبخند خود يهاتناقض و انكارها ضعف، نقاط به ژهيو به و ديباش طبع شوخ
 زد،اس فراهم را شما يمنيا احساس كه يحدّ از شيب ،ياقتصاد تيموقع و يفرد تشخُص ينهيزم در

  ). 2013 ،يكور( دينورز اصرار
  . ديزيرهبپ مشاوره كار طيمح در خودتان كردن خسته از ديكن تالش و ديبشناس را خود يهاتيمحدود

 مشاوره يرفهح در نهفته ياخالق اصول و يرازدار بر حاكم يارهايمع و نيقوان خود يخانواده افراد به
  . ديده حيتوض را يدرمان روان و
 ياعضا با دهخانوا از يعضو عنوان به و ديكن جدا مشاوره ازرا  خانه در را خود اراتيتاخ و ازهاين

  . باشند تهداش تعهد و يجانيه يگذارهيسرما آنان به نسبت و داشته معقول يارتباط  خود  يخانواده
 و يمنف نكات يرو صرفاً خود، يخانواده ياعضا با هدفمند و سالم ارتباط كي داشتن يبرا
 . نكنيد تمركز آنان يهايهنجارناب
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Working with people with mental health problems also affects psychotherapists 
and their families, and brings stress and rewards, and affects their lives and family 
and social relationships. The aim of this study was to study the effects of 
counseling and psychotherapy on the family and social life of psychotherapists. 
For this purpose, in a descriptive research of purposeful review and analytical 
studies, computer awareness databases including Medline and Psychinfo for 
English sources and SED for Persian sources were conducted. The results of 
numerous studies show that many clinical psychologists, counseling 
psychologists and psychiatrists experience negative and positive effects in 
relation to their family members and in their family and social relationships. The 
study of the effects of psychotherapy on clinical professionals and their families is 
a broad and populist issue and leads to the question of what criteria should be 
considered in the home and their family and social life to positive effects of the 
profession on clinicians and their families. Strengthen and minimize its negative 
effects. In this article, these related criteria are discussed and analyzed and 
suggestions are made. 
Keywords: Clinical Psychology , Counseling, Family Life, Psychotherapists.  
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