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 چاپ اول مقدمه

بریم که  کنیم به این حقیقت پی می امروزه وقتی به انسان و مشکالت او فکر می

مبارزه انسان »گوید:  زمینه میخود اوست. راسل در این  ،بزرگترین مسأله بشر امروزی

و « خود»ن با با انسان دیگر جایی ندارد وتنها یک مبارزه در پیش است و آن مبارزه انسا

 «مبارزه با نفس خویش است.

اند، یا که ظرفیت و تواناییها و ضعفهای  شان پی نبرده افرادی که هنوز به خود واقعی

های امروزی، و  توانند با مسائل پیچیده و از خودبیگانگی میاند، چگونه  خود را نشناخته

دنیای صنعتی است روبرو های حاصل از مهاجرتها، و بسیاری از مسائل که زائیده  تنهایی

 باشد. و این خود سؤال بسیار بزرگی است که پاسخ به آن مستلزم تأمل فراوان میگردد؟ 

اگر آدمیان بتوانند بفهمند که بسیاری از مسایل و مشکالت که گریبانگیر آنها شده 

به غلط برای حل آن به بیراهه  ،باشد، هرگز است، ساخته و پرداخته ذهن خودشان می

 حل، سرگردان نخواهند بود. ه و به دنبال راهنرفت

کنند که خود عاری از هرگونه عیب هستند و  همیشه با این ذهنیت زندگی می ،آنها

خواهند علت مسایل را در دیگران جستجو کنند. و زمانی که  با ارائه دالیل فراوان می

ها به  واقعیتاز  رو با فراسخت متزلزل شده  ،کنند مسأله اصلی خودشانند احساس می

 روند. پردازند و طفره می دفاع از خود می

خود را باخته و خیلی زود از انرژی  ،گاهی اوقات در این تالطم و دست و پازدنها

 گردند. تهی شده و مغلوب مسایل بسیار کوچک می
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هاست.  باشد، شناخت علت آنچه که بسیار حائز اهمیت می ،توان ادعا کرد می

تواند ریشه بسیاری از  می« خود واقعی»و پی بردن به  شناخت تضادهای درونی

 مشکالت باشد.

اگر بتوان شرایطی برای این گونه افراد به وجود آورد که به ارزشهای واقعی خود 

پی ببرند و امکانات بالقوه خود را تشخیص دهند، آن وقت در خود احساس امنیت 

هایی را که باعث به هدر  طرابها و اض گردد که تشویش کنند و این امنیت سبب می می

رفتن بیهوده انرژی در آنها شده کنترل نمایند و خود را با جامعه هماهنگ کرده و با 

 جویی بپردازند. امنیت خاطر و جرأت بیشتری در مقابله با مشکالت به چاره

دفاع و  تبدیل به موجودی بی ،دهد زمانی که انسان انرژی خود را بیهوده از دست می

پردازی پناه برده و در  به خیال داده،ردیده و اعتماد به نفس خود را از دست ضعیف گ

سازد، با شخصیت خیالی و پوچ خود سازش  آل می عالم خیال برای خود شخصیت ایده

کند و در واقع خود را از شر تضادها و مسایل واقعی زندگی جدا ساخته و در  می

کند، همین درماندگی سبب بروز  یبا واقعیات احساس عجز و درماندگی مبرخورد 

 شود. رفتارهای خالف نرم در افراد می

توان گفت متأسفانه بسیاری از درمانگران علیرغم همه تالشهای خود در  در اینجا می

یابی  راستای قادر ساختن این افراد به درک خود واقعیشان و همچنین تالش در علت

متأسفانه این  ار بهبود مراجعین خود را نیز دارند.مشکالت آنها به پند و اندرز پرداخته و انتظ

چرا قدرناشناس  ،شوند که مراجعین آنها گاهی دچار این اشتباه می ،گروه از درمانگران

 کنند. گاهی آنها را ترک میگیرند و یا  هستند و همۀ زحمات آنها را نادیده می

و نصیحتهای حکیمانه اگر چنانچه نیازی به پند  ،در جواب به این عزیزان باید گفت

اند و دیگر نیاز  بود، به اندازه کافی توسط پدر بزرگان و مادر بزرگان خود نصیحت شده

اند و حق هم دارند، چرا که  دیگر از نصیحت سیر شده ،به نصیحت درمانی ندارند. آنها

به نحوی است که نصیحت و اندرز  ،چارۀ درد آنها نصیحت نیست. علت و ریشه درد

ای در بدن دارد، جراحی است نه  تسکین آن نیست. چاره درد کسی که غدهقادر به 
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سعی کن درد را از خودت دور کنی و یا این  ،نصحیت. حال اگر مرتب به او بگوییم که

ادبی است، سعی کن بخندی، خنده بر هر دردی  همه از درد فریادکشیدن نشان از بی

اهد داشت و به فکر چاره در دواست، مسلم است که دیگر به حرف ما توجهی نخو

 چون درد دارد و باید آرام شود. جایی دیگر خواهد افتاد.

ای اندیشید و راهی پیدا کرد که  پس باید برای رفع عیب و درد، سعی کرد که چاره

ای  ای حرفه برای رسیدن به این منظور باید قادر بود مصاحبه ،چه باید بکنند. بنابراین

 نجام داد.براساس ضوابط خاص خود ا

نمود تا بتوانند در باید قادر بود ارتباطی براساس ضوابط انسانی با افراد برقرار 

واقعی پی ببرند. « خود»بخش و در امنیت کامل به تخلیه خود بپردازند. و به  فضایی آرام

مصاحبه از جمله مهمترین ابزار برای درمانگران است که اگر چنانچه به آن تسلط کامل 

در  کننده بپردازند. با استفاده از این ابزار به درک مراجعهتوانند  د، به خوبی میداشته باشن

ها دارد و کلید اساسی  رغم اهمیت فراوانی که برای کلیه رشته علی (،مصاحبه)این زمینه 

 باشد، مطالب بسیار کمی نگاشته شده است. کنندگان می شناخت برای مصاحبه

ت چندانی از نظر علمی ندارد تا حدودی سعی در این کتاب که اذعان دارم بضاع

را درک  آنهای  مصاحبه آشنا شده و روش اشده است که دانشجویان بتوانند به آسانی ب

از اساتید  ،در صورت وجود اشکال های خود از آن استفاده نمایند. نموده و در مصاحبه

 ارجمند انتظار دارم که بر من منت گذاشته و راهنمایی بفرمایند.

 

 خویش را در خویش پیداکن، کمال این است و بس

 گوهر خود را هویداکن، کمال این است و بس                                       
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 چهارممقدمه چاپ 

طی چهل و دو سال اشتغال به حرفه مددکاری اجتماعی و تدریس آن در دانشگاه و 

مردم، همواره درد ناتوانی گروهی از افراد  های روزمره با مسایل و مشکالت درگیری

ها و سردرگمی  ها، نگرانی ها، ناسازگاری جامعه را در رویارویی مدام با عصبانیت

مند هستند، پدرها و مادرها از  ام. کودکان و نوجوانان از والدین گله مشاهده کرده

 ین.فرزندان، همسران از یکدیگر، همکاران و دوستان، نسبت به همدیگر بدب

گویند به کودکان احترام بگذارید،  کنند، از این که به آنها می والدین شکایت می

توانید صحبت کنید، زیاد  تا می ،آنها با انصاف رفتار کنید، آنها را درک کنید هنسبت ب

د، آنها ما را قبول ندارند، بیشتر با دوستانشان یبه آنها آزادی بدهگیری نکنید،  سخت

 .تا با ما ،هستند

                                                        ها هم بسیار از والدین شکایت دارند که مثال : والدین ما را  در مقابل، فرزندان آن

خواهند مثل خودشان زندگی کنیم، در یک جا، ما را بچه  کنند، می فهمند، درک نمی نمی

این رفتارهای  !اید گویند، شما دیگر بزرگ شده کنند ودر جایی دیگر می خطاب می

کنند و  اختالف و شکاف بین دو نسل را مطرح می .هیدد گانه را چرا انجام می بچه

در قسمتی دیگر، بسیاری از  دهند. بسیاری از علل مسایل خود را به والدین نسبت می

 دهند. همسران نسبت به همدیگر شکایت دارند و مورد سرزنش قرار می
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ی دیگران،                                                        ها، اصال  دیگران را قبول ندارند و به شکلی، بیشتر رفتارها ای از آدم دسته

خواهند برای همه بزرگی کنند، مرتب تمایل  ها می آن .آید به نظرشان غیرقابل قبول می

کنند و  دارند که به دیگران بگویند، چکار باید بکنند، و چکار نباید بکنند، مرتب امر می

میل دارند که همه اطرافیان، به دستورات آنها عمل کنند. این گونه افراد با خودشان هم 

 شوند.                                                    با خود مسئله دارند، مرتبا ، در جامعه، دچار اشکال می  له دارند و کسانی کهمسئ

چه باید کرد؟ چگونه باید صحبت کرد؟ چگونه با مردمی که گروهی از آنها مرتب وعظ 

کنند، انتقاد  کنند، قضاوت می نصیحت می ،دهند کنند، تذکرات اخالقی می و خطابه می

 گیرند باید صحبت کرد؟ ای هم نمی کنند و هرگز نتیجه حقیر میدانند، ت کنند، مقصر می می

توان  کنند می کنند، شرمنده می دهند، تحقیر می چگونه با مردمی که مرتب فحش می

ها صحبت کرد  به صورتی ساده صحبت کرد که سالمت بخش باشد. چگونه باید با آن

 که حالشان بهتر شود، جرئت پیدا کنند حرف بزنند،

خود را بیان کنند، اعتماد به نفس پیدا کنند، احساس ترس و تهدید در احساسات 

 بخش باشد.  تواند زیان می ،هایی با افراد ها کم شود. چه نوع صحبت آن

ای و توسط افرادی بامهارت با آنها صحبت  رسد که باید به صورت حرفه بنظر می

 ها در کجاست؟ کرد که بپذیرند، مسایل آن

نتیجه این  .ای شود که باید با آنها مصاحبه شود. مصاحبه حرفه پس چنین دریافت می

هایی داده نشود که احساس گناه کنند و احساس کنند که مورد  پیام ،که در مصاحبه

فرد حالت دفاعی به اند. مصاحبه طوری صورت پذیرد که  قضاوت ناعادالنه قرار گرفته

 موقع قطع نشود. های او بی خود نگیرد، صحبت

ها، حاالت بدنی، حاالت  های غیرکالمی )حرکات دست حبه، چگونه از پیامدر مصا

 قیافه( استفاده شود که فرد احساس نکند که مورد پذیرش قرار نگرفته است.

توان این احساس را به وجود آورد که مورد پذیرش یا  می ،از طریق حرکات بدن

 عدم پذیرش غیرکالمی قرار گرفته است.
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د، به روشنی به مفهوم پذیرش باشد. شنیدن و سکوت کردن، توان سکوت می ،گاهی

 یک پیام غیرکالمی آشکار است.

ای و دارای مهارت و فن مصاحبه هستند،  مددکاران اجتماعی که افرادی حرفه

 .مند شوند دانند که چگونه ضمن انجام مصاحبه، از مسئله شنیدن و سکوت بهره می

 دهتاکنون بیش از  که مددکاری اجتماعی نویسی در کتاب کاربرد مصاحبه  وگزارش

ن درسی وهزار جلد از آن در اختیار کارشناسان قرار گرفته، به عنوان قسمتی از مت

 های بسیاری، توسط اساتید محترم تدریس گردیده و برای رشته دانشگاه هادانشجویان 

ب را به این کتا ،مالحظه شده که اغلب دانشجویان ،آنبا توجه به وضعیت کاربردی  و

های قبلی این کتاب، اشکاالتی وجود داشت.  عنوان راهنما، همراه خود دارند. در چاپ

نظر قرار گرفت. برخی مطالب از متن کتاب  که خوشبختانه در چاپ جدید، مورد تجدید

حذف گردید و مطالب جدیدی که به صورت پیشنهاد دریافت شده بود، به کتاب 

گردید. اصالحات الزم به عمل آمد و توانستیم با  های چاپی برطرف افزوده شد، غلط

 همت انتشارات آوای نور برای چاپ جدید اقدام نمائیم.

کند، از خصوصیات چشمگیر این زمان، تغییرات سریع و  زمانه بسیار سریع تغییر می

بینی کند. آنهایی که  تواند، آینده نزدیک را پیش تر کسی می غیرمنتظرۀ آن است. کم

دهند با مشکالت  د تغییرات سریع را بپذیرند و انعطافی از خود نشان نمیتوانن نمی

 تواند وحشتناک شود. شوند که عواقب آن می فراوانی روبرو می

توانند  پذیری هستند و می مددکاران اجتماعی که دارای صبر و حوصله و قدرت انعطاف

هایی که تحمل های آن های دیگر گوش دهند و در مقابل خشم و عصیانگری به حرف

های  فرار از واقعیتهراسند و برای  پذیرفتن سرعت را در زندگی ندارند و از انتقاد می

کنند و به مردم یاد  ای می زنند، اقدام به انجام مصاحبه حرفه زندگی، دست به هر عملی می

 دهند که مشکلشان کجاست و برای حل مشکل چکار کنند و چگونه به آرامش برسند. می
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روانشناسان، مشاوران، پرستاران، این کتاب را به کلیه روانپزشکان،  مطالعه

کارشناسان خانواده، مددکاران اجتماعی  وهمه کسانی که با مردم سروکار دارند توصیه 
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