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 پیشگفتار
 

بـین محـیط و   ی  رابطـه                                        دهد و رفتار تابعی از محیط و فرد اسـت.       نمی                           رفتار ما انسانها در خال رخ

، گـذاريم  مـی  جانبه است. ما نه تنها بر محیط اطراف خـود تـاثیر   انسان به عنوان يک ارگانیزم دو

دنیـای  پذيريم. منظور از محـیط صـرفا انسـانهای     می نیز تاثیر خود بلکه متقابال از محیط اطراف

                          پیامدهايی که در يک محـیط  شود.  می بلکه اشیا و موجودات ديگر را نیز شامل، نداطراف ما نیست

                             حفـ  و يـا حـذف يـک يـا        ،                                نقشی تعیـین کننـده در ايجـاد     ،     کنیم    می                         به عنوان بازخورد دريافت

           مشـاوره و        مراکز    ،                             تاثیرگذار بر رفتار ما انسانها    های                                    از رفتارهای ما دارند. يکی از محیط   ای         مجموعه

                                 موفق داشته اند به خـوبی تايیـد     ی         مشاوره  ی                                    باشد. اين محیط را افرادی که تجربه    می            اتاق درمان

                                  است که بر رفتار انسان در نقش يـک       هايی                 ن دسته از محیط آ                      کنند. مراکز مشاوره از     می         و توصیه

   در   ،         نقـش آن                                                                   توانـد تـاثیر گـذار باشـد. شـرايط فیزيکـی اتـاق مشـاوره و             می                    مراجع و يا درمانگر

                    تـا جاییکـه هـی       ،            مانده اسـت    (      پژوهشی  ی              اقل از جنبه  حد )                        درمانی ما مجهول و مغفول   ی        جامعه

                                    کارشناسـی ارشـد و دکتـری بـه آن       ،           کارشناسـی   ی                   سـه مقطـع دوره        هـای                       جايگاهی در کـاروزی 

          و مراجـع         مشاور     وقتی   !     مجمل                                 که تو خود بخوان حديث مفصل از اين   ،                     اختصاص داده نشده است

                       عاملهای محیطی زيادی بر   ،     کنند         را آغاز                نشینند تا صحبت    می                         مشاوره رو به روی يکديگر        در اتاق 

  ،                                          اولیه در اعتمادسازی و تاثیرگذاری بر مراجع  و                    هر چند که عامل مهم         گذارند.     می                رفتارشان تأثیر

                                                                  اين تنها عامل نیست و درمانگر بخشی از کـل فضـای درمـانی اسـت و         اما   ،     باشد    می             خود درمانگر

                                                 مشاوران بايد عالوه بـر اينکـه بايـد از تـاثیر                                                       شرايط فیزيکی اتاق مشاور نیز بی تاثیر نخواهد بود.

                                                      از اثربخشی شرايط فیزيکی اتـاق مشـاوره نیـز نبايـد       ،                                     شخصیت خود بر فرايند درمان آگاه باشند

      بـه        دقـت     به        بالینی  ی    ه                                                        بايد نسبت به اين متغیرها آگاه باشند و قبل از انجام مصاحب             غفلت ورزند.

                                                      خـوب عـالوه بـر اينکـه شـخو مشـاور بايـد فـردی           ی                      جهت انجام يک مشاوره .    کنند      توجه      آنها

                               شـود نیـز تـاثیر زيـادی در           مـی                              محیطی که مشاوره در آن انجام  ،                            توانمند و خبره در کارش باشد

                                                   رنگ به کار گرفته شده در فضای اتاق و نور مناسـب در    ،                                     بهبود کیفیت اين امر دارد. نوع چیدمان

  ی              . اگر جامعه          سزايی دارد       تاثیر ب  ،                                                    حیط جهت ايجاد فضايی مناسب تر و صمیمی تر برای مشاوره م

  ،                             رفا افراد واجد شرايط صـالحیت        است و ص   ای                                                درمانی ما معتقدند که مشاوره و درمان امری حرفه

                                            مـاجرا و فراينـد درمـان از جملـه اتـاق           اين                بايست به تمامی    می    پس  ،                       د به اين حیطه را دارند   ورو

                                                          هدف از نگارش اين کتاب توجه به اين جنبه از فرايند مشـاوره        داشت.    ای       حرفه   ی    نگاه    نیز       درمان 

                             فعلی به عنوان يک نیاز بـرای    ی                                                که اگر مشاوره به عنوان يک علم و تخصو در جامعه     چرا  ،    است

        داشـته     ای         حرفـه   ی                 فه بايد جنبـه       اين حر    های             تمامی جنبه  ،                              رسیدن به بهداشت روان مطرح است



                 بايست به عنـوان      می                                           شرايط فیزيکی اتاق مشاوره است که هر مشاوری    ها،                        باشد. يکی از اين جنبه

                                                           به بعد مکانی تخصو خود داشته باشد تا تاثیرگذاری بیشـتری در     ای                      يک متخصو نگاهی حرفه

                                                    و تمايل به بازگشت به محیط درمان را در مراجع ايجاد و                 خود داشته باشد  ی                      فرايند اولیه مشاوره

                                      صرفا محدود بـه مراجـع نیسـت و بـر       ،                                          البته تاثیرگذاری شرايط فیزيکی اتاق مشاوره           حف  نمايد. 

اين اثر قطعا خالی از ايـراد                    اثربخش خواهد بود.   ،                                           میزان بهره وری و شادابی شغلی خود مشاور نیز

گرامــــی بــــه تکمیــــل ايــــن اثــــر     نیســــت و پیشــــنهادهای شــــما مشــــاورين    

(@yahoo.com22  smohammadh  کمک شايانی خواهد نمود. امید است اين اثر گامی کوچـک )
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