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Yazarlar Hakkında 

 

SCOTT T. MEIER danışma psikolojisi doktorasını Carbondale’de bulunan 

Southern Illinois Üniversitesi’nden almış lisanslı bir psikologdur. SUNY 

Buffalo’daki, Psikolojik Danışma, Okul ve Eğitim Psikolojisi Bölümü Psiko-

lojik Danışma ve Okul Psikolojisi programında profesör ve eğitim yöneticisi 

yardımcısıdır. 

 

SUSAN R. DAVIS klinik psikoloji doktorasını Carbondale’de bulunan 

Southern Illinois Üniversitesi’nden almış lisanslı bir psikologdur. Tam 

zamanlı özel uygulayıcı ve SUNY Buffalo’daki Psikolojik Danışma ve Eği-

tim Psikolojisi Bölümü’nde Klinik Psikoloji alanında yarı zamanlı öğretim 

elemanıdır.



 

 x

Önsöz 
Strunk ve White’ın (1979) Üslubun Temel Öğeleri adlı Đngilizce 
kompozisyona giriş kitabı bu kitap için model oluşturmuştur. 
White’ın da kitabın giriş bölümünde belirttiği gibi, Strunk, söz ko-
nusu bu kitabı Đngilizce yazı sanatının karmaşıklığını azaltmak, 
kural ve ilkelerini son derece öz olarak belirtmek amacıyla yazmış-
tır. Üniversitede Đngilizce öğretim elemanı olarak çalışan Strunk, 
öğrencilerin kompozisyon yazarken düştükleri temel hatalardan 
kaçınmaları için birtakım kurallar belirlemeye çalışmıştır. Biz de 
aynı amaçla bu kitabı yazdık: Psikolojik danışmanın temel öğelerini 
belirlemek ve psikolojik danışmanın ne olup olmadığını öğretmek. 

Psikolojik Danışma: Temel Öğeler kitabı deneyimsiz psikolojik 
danışmanların bilmesi, deneyimli psikolojik danışmanların ise 
unutmaması gereken önemli bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. 
Çoğu öğretim elemanı, bu kitabı hem sonraki öğretim ve uygulama-
lar için ileri düzey bir organizatör olarak, hem de psikolojik danışma 
hakkında düşünmeyi sağlamak ve psikolojik danışma sürecinin do-
ğasını açıklamak için kullanır. Sonuçta, bu kitabın psikiyatri, psiko-
loji, sosyal çalışma ve psikolojik danışma alanlarında eğitim gören 
lisansüstü öğrencilerin yanı sıra, temel psikolojik danışma, iletişim 
ve dinleme becerilerini öğrenen yarı profesyoneller ve akran danış-
manları için de yararlı olması beklenir. Psikolojiye giriş ya da psiko-
lojik danışma derslerini alan lisans öğrencileri bu kitabı, psikoloji-
nin uygulama boyutunu anlamaya yardımcı olduğu için yararlı bu-
labilirler. Mesleklerinde dinleme ve iletişim becerilerinin önemi göz 
önüne alındığında, bu kitap hemşireler, doktorlar, eğitimciler, polis 
memurları ve iş adamları için de yararlı olacaktır. Yeni işe başlayan 
terapistlerin yanı sıra, ileri eğitim düzeyinde bulunan öğrencilerin 
ve uygulama yapan terapistlerin de bu bilgileri hatırlamayı yararlı 
bulacaklarını umuyoruz. 

Önemli bir iş yüküyle başa çıkmaya çalışan ve düzenli olarak 
süpervizyon yardımı almayan bazı uygulayıcı psikolojik danışman-
lar, zaman zaman profesyonel disiplinden bir miktar uzaklaşabilir-
ler. Bu durumlarda kişi kolaylıkla etkili olmayan roller üstlenebilir 
(örneğin, danışanlarla annelik babalık rolü) ve psikolojik danışma 
sürecindeki ilerlemenin psikolojik danışmanın en az ne yapmadığı 
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kadar ne yaptığına da bağlı olduğu gerçeğini unutabilir. Bunun yanı 
sıra, bu kitabın konularının çoğu, danışanın temel sorunlarının 
başarılı olarak çözümlenmesindeki olaylar zincirinde gerekli adım-
lar olarak düşünülebilir. Yetersiz işbirliği, danışanın kendini yete-
rince açmaması ve uygun olmayan psikolojik danışman beklentileri 
gibi faktörlerin hepsi tedavinin başarısızlığı ile ilişkilidir (Mash & 
Hunsley, 1993). Bu gibi konular, bu kitabın özünü oluşturmakta ve 
danışanların ilerlemediği durumlarda kullanılabilecek temel esasları 
içermektedir.  

Psikolojik danışmanın temel öğelerini tanımlamak zordur. Psi-
kolojik danışma, farklı psikolojik danışma yaklaşımlarının bütünleş-
tirilmesi (Ivey, 1980), psikolojik danışma araştırmalarının uygula-
maya yararı (Gelso, 1979; Goldman, 1976; Rice, 1997; Trierweiler & 
Stricker, 1998) ve çeşitli danışan özellikleri ve psikolojik danışma 
yaklaşımları arasındaki etkileşim (Krumboltz, 1966) gibi temel ko-
nularda güçlü bir uzlaşmadan yoksundur. Dört yüzden fazla psiko-
terapi modeli olduğu iddia edilmektedir (Kazdin, 1994; Perez, 1999). 
Yardım mesleklerinin nispeten yeni olduğu, rol ve görevlerinin 
karmaşık olduğu göz önüne alındığında, bu uzlaşmanın istenilen 
düzeyde olmaması anlaşılır bir durumdur. Dahası, bu uyumsuzluk, 
psikolojinin çoğu dallarında ve sosyal bilimlerde mevcuttur (bkz. 
Meier, 1997) ve giderek artan bir ilgi ile de bu gibi konulara odakla-
nılmaktadır (Prochaska, Johnson & Lee, 1998; Wachtel & Messer, 
1997; Zeig, 1997). Psikolojik danışmanın bilgi düzeyinde ilerlediği ve 
işe yaradığı konusunda bir uzlaşmanın olduğunun vurgulanması 
önemlidir. Fakat, psikolojik danışmada kuram, araştırma ve uygu-
lamanın genellikle birbirinden kopuk ve birbiriyle çelişkili olduğu 
görünmektedir.  

Eğer psikolojik danışmada bu uyumsuzluk varsa, bir temel öğe-
ler kitabı hangi konuları içerecek? Bize göre çoğu anlaşmazlığın 
merkezinde psikolojik danışma müdahaleleri bulunmaktadır. Psiko-
lojik danışmanlar psikolojik danışmanın ilk evreleri konusunda bü-
yük ölçüde hemfikirdirler. Örneğin, psikolojik danışmanların pek 
çoğu danışan hakkında bilgi toplanması, danışan ve psikolojik da-
nışman arasında belli ölçüde sıcak bir ilişkinin oluşturulması gerek-
tiği fikrini kabul ederler. Bu kitap, diğerlerinin çalışmalarını esas 
alarak temel psikolojik danışma uygulaması esaslarını betimleme 
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çabamızı temsil etmektedir. Sonuç olarak, “Psikolojik Danışma: 
Temel Öğeler” kitabı ilişki kurma, psikolojik danışma süreci, kendi-
ni keşfetme ve ileri müdahalenin dayandığı temellere odaklanmak-
tadır.  

Psikolojik danışmanlar arasında psikolojik danışma uygulama-
larının ilk aşamalarına ilişkin bir görüş birliği olmasına karşın, za-
manlama, sıra veya bu uygulamaların önemi konusunda henüz bir 
uzlaşma sağlanmamıştır (Goldfried, 1983; ayrıca bkz. Cormier & 
Cormier, 1998). Bu nedenle, psikolojik danışmanlar ve psikolojik 
danışman eğitimcileri bu kitabın önemli kısımlarını, kendi tercih ve 
deneyimlerine uyacak şekilde yeniden düzenleyebilirler. Örneğin, 
psikolojik danışman özelliklerini ve psikolojik danışman-danışan 
ilişkisini merkeze koyan psikolojik danışman eğitimcileri, kitabın 
“Psikolojik Danışmanın Kendini Tanıması” bölümünü okunacak ilk 
bölüm olarak belirleyebilir. Bu kitabın tamamı ya da sadece gerek-
sinim duyulan bazı bölümleri başka bir ders kitabı ile birlikte oku-
tulabilir. 

Kitabın kısa bir el kitabı özelliği taşıması ve ilk dört baskısının 
sürekli olumlu tepki alması göz önünde bulundurularak, kitabın 
hacmini büyük ölçüde artıracak değişikliklerden kaçındık. Altıncı 
bölüme, önemi giderek artan kültüre duyarlı psikolojik danışma, 
çözüm odaklı terapi ve bütünleştirici psikolojik danışma yaklaşımla-
rını (ortak faktörler ve değişim evreleri) açıklayan konular ekledik. 
Aynı zamanda, gelişmeye devam eden bir boyut olarak psikolojik 
danışma ve Đnternet hakkındaki bilgileri güncelledik. 

“Psikolojik Danışma: Temel Öğeler” kitabı, kılavuz niteliğinde 
bilgiler ve kurallar sunmasına karşın, herhangi bir kimse sadece 
bunları ezberleyerek psikolojik danışman olamaz. Kitabın kısa oldu-
ğu düşünüldüğünde, öğrenciler sadece bu kitabı okurlarsa yetenek-
lerini olduğundan az ya da fazla görebilirler. Rol oynama uygulama-
ları, gerçek deneyim, profesyonel süpervizyon ve bir psikolojik da-
nışma yaklaşımı geliştirme, yetkin psikolojik danışmanlar için el-
zemdir. Benzer şekilde, bu kitabın, psikolojik danışmanın tüm öğe-
lerini ayrıntılı olarak listelediği iddia edilemez. Psikolojik Danışma: 
Temel Öğeler kitabı kısa bir referans kitap olarak ve psikolojik da-
nışma hakkında düşünmek için basit kavramsal bir model sunmak 
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amacıyla tasarlanmıştır. Kitabın yalınlık, açıklık ve kısalık özellikle-
rinin kapsamlı olmayışını telafi ettiğini ümit ediyoruz. 

Psikolojik Danışma: Temel Öğeler kitabının birçok yardımcı ya-
zarı bulunmaktadır. Bunlar bize psikolojik danışmanın öğelerini 
öğreten eski öğretmenler, süpervizörler, meslektaşlar ve öğrenciler-
dir. Hepinize teşekkürler. Aynı zamanda yardımları, yorumları ve 
önerileri için asistanımız Paulomi Raiji’ye ve kitabı gözden geçiren 
aşağıdaki kişilere şükranlarımızı sunarız: 

 
Deborah Haskins, Loyola College 
Cindy Herzog, Frostburg State University 
Joe Havranek, Bowling Green State University 
Marilyn Patterson, Lindenwood University 
Kristin Larson, Knox College 
Fernando Padro, Monmouth University 
Laura Hensley-Choate, Louisiana State University 
John L. Garcia, Southwest Texas State University 
Robert Chope, San Franscisco State University 
 

Scott T. Meier 
stmeier@acsu.buffalo.edu 

Susan R. Davis 
sdavis73@excite.com 
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Çevirenlerin Notu 

“Psikolojik Danışma: Temel Öğeler” kitabı, psikolojik danışman 
adaylarına ve uygulayıcı psikolojik danışmanlara yönelik 
hazırlanmıştır. Bu kitap,  psikolojik danışmaya ilişkin temel 
kavram, ilke ve kuralları kısaca altı konu çerçevesinde 
incelemektedir. Bu konular, yazarların da ifade ettiği gibi, psikolojik 
danışman adaylarının bilmesi, psikolojik danışmanların ise 
unutmaması  gereken  özlü bilgileri içermektedir. Psikolojik 
danışman kılavuzu niteliğindeki bu kitabın “Psikolojik danışma 
nedir, ne değildir?” sorusuna yanıt vereceği beklenmektedir.  

Bu kitabı Türkçeye çevirmemizin iki temel nedeni 
bulunmaktadır: (a) Ülkemizde psikolojik danışma uygulamalarında 
kullanılan kitapların sayıca az olması ve (b)  söz konusu kitabın 
aday psikolojik danışmanların yetişmelerine ve uygulayıcı psikolojik 
danışmanların daha etkili yardım sunmalarına katkı getirecek 
nitelikte olması. 

Bu kitabın aday psikolojik danışmanlar ve psikolojik 
danışmanlar için bir yol haritası ve pusula olacağını düşünüyoruz.   

Bu kitabın çevirisini gözden geçiren, görüş ve önerileriyle 
katkıda bulunan Soner Akşehirli ve Barış Yaka’ya; ayrıca kitabın 
üçüncü baskısına görüş ve önerileriyle katkıda bulunan değerli 
hocamız Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar’a teşekkür ederiz.  
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Psikolojik Danışma Sürecini Başlatma  
Psikolojik Danışma Süreci 
 

 

Süreç sonucu etkiler. Psikolojik danışma süreci – psikolojik danış-
man ve danışanın oturum boyunca yaptıkları her şey – psikolojik 
danışma yardımının başarısını ve sonucunu etkiler (Beutler & 
Harwood, 2000; Orlinsky & Howard, 1978). Deneyimsiz psikolojik 
danışmanların psikolojik danışma sürecini etkili olarak yürütebil-
meleri için uygulamalarına yön veren bir psikolojik danışma kuramı 
benimsemeleri ve bir yardım becerileri repertuarı geliştirmeleri 
gerekir.  

Sürece yönelik bir yaklaşım geliştirmek için nasıl bir yol izlersi-
niz? Bu, hiç de kolay bir iş değildir: Son yıllarda yapılan tahminlere 
göre 400’den fazla farklı (psikoanalitik, davranışçı, akılcı-duygusal 
gibi) psikolojik danışma yaklaşımı bulunmaktadır (Kazdin, 1994; 
Perez, 1999). Psikoterapinin etkililiği üzerine yapılan araştırmalar, 
hiçbir yaklaşımın diğerlerine göre belirgin bir üstünlüğünün olma-
dığını (Lambert & Cattani-Thompson, 1996; Smith & Glass, 1977) 
ve temel ekollerin kuramsal görüşleri arasında henüz bir uzlaşmaya 
varılmadığını göstermektedir.  

Çağdaş piskolojik danışmanların çoğunun kendi yaklaşımlarını, 
bütünleştirici (integrative) ve eklektik olarak tanımladıkları bili-
nen bir olgudur. En iyimser haliyle, eklektik psikolojik danışma, 
“işleyeni yapmayı” içerir. Eklektik psikolojik danışmanlar, geniş 
bir yelpazede yer alan çok çeşitli psikolojik danışma kuramlarına 
dayanan eğitimler sayesinde danışanlarının bireysel gereksinimle-
rinden hareketle akılcı-mantıklı ve sezgisel olarak bir yaklaşım 
seçerler. Bazı  durumlarda,  bu  karar süreci oldukça basittir. Ör-
neğin, eğer danışan size basit bir fobi için başvurursa, güçlü bir 
başarı beklentisiyle sistematik duyarsızlaştırma uygulamalısınız 
(Wolpe, 1990). Bununla birlikte, danışan ve yaklaşım arasındaki 
eşleşmenin nasıl olacağı pek açık değildir ve bu gibi durumlarda, 
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eklektisizmin zayıf yönü ile karşılaşılır. Böylece, eklektik psikolojik 
danışma, en kötü durumda tahminlerle ilerlemeyi veya “pusulasız 
gitmeyi” içerir. 

Bu bölümde, psikolojik danışmanların yardım ilişkisini başlat-
mak ve güçlendirmek için kullandıkları, psikolojik danışma araştır-
ma ve uygulamalarının karışımına dayanan, psikolojik danışma için 
önemli bulduğumuz 13 yaklaşım tanıtılmaktadır. Bu aşamaları iyi 
öğrenen öğrenciler, temel yardım becerileri repertuarını oluşturmuş 
olacaklardır.  

ĐLĐŞKĐ KURMA ĐLĐŞKĐ KURMA ĐLĐŞKĐ KURMA ĐLĐŞKĐ KURMA     

Psikolojik danışmanın esası, psikolojik danışman ve danışan arasın-
daki ilişkidir. Psikolojik danışma ilişkisinin önemini çeşitli yakla-
şımlar farklı derecelerde vurgulamışlardır. Ancak tüm uygulayıcılar, 
danışan ve psikolojik danışman’ın ilk önce ilişki kurması gerektiğini 
kavramışlardır. 
Psikolojik danışmanların, kişilerarası ilişkileri betimlemek için mü-
kemmel bir yöntemleri olmadığı için kişisel ilişkiyi tanımlamak güç-
tür. Bu konuyu tartışmak zorundayız. Đlişki kurmak, danışanla bir-
likte olmak, duygusal olarak birilerine dokunmak ve iletişim kur-
mak anlamına gelir. Bu, danışanın psikolojik danışmanla bir an 
önce yoğun bir ilişki geliştirmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. 
Aslında, bu ilişki, yakınlıktan ve kişisel ilişki kurmaktan korkan 
danışanlar için daha ılımlı olmalıdır.  
Đlk oturumda danışanlarınızla ilişki kurmaya özellikle özen gösteri-
niz (bkz. Adams, Piercy, & Jurich, 1991; Gunzburger, Henggeler & 
Watson, 1985; Odell & Quinn, 1998; Pope, 1979; Sullivan, 1970). 
Danışanlarınızın yönlendirmelerine açık olunuz. Eğer danışanları-
nız sohbet etmeye başlarsa, onlarla bir dakika sohbet ediniz, daha 
sonra psikolojik danışma işine dönünüz.  

 
Psikolojik Danışman: Merhaba, ben Susan. Sizin psikolojik 

danışmanınızım. 
Danışan: Merhaba, ben Bill. Dışarıda çok kar 

yağıyor.  

1 
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Psikolojik Danışman: 
(ilişki!) 

Evet, yağıyor. Buraya gelirken herhangi 
bir güçlük yaşadın mı? 

Danışanınıza aşağıdaki tepkiyi vermeyin: 

Psikolojik Danışman: 
(çok yönlendirici) 

Haydi artık, kar yağışını değil de sorun-
larını konuşalım. 

Psikolojik danışma sürecinin ilk aşamalarında, danışanlarınızın 
yönlendirmelerine fırsat vermek güvenin gelişimini hızlandırır. 
Ayrıca bu, danışanların gündemleri ve kişilerarası iletişim tarzları 
hakkında bilgi sağlar (MacKinnon & Michels, 1971). 
Kişisel ilişki kurma konusunda sizi ne durdurabilir? Örneğin, eğer 
art arda ve çok sayıda danışanla görüşürsek, işimizi aceleyle yapıyor 
gibi hissetmeye başlarız. Bu durumu önlemek amacıyla, oturumlar 
arasına 10–15 dakika ara koyuyoruz; bu arada, bir sonraki oturuma 
hazırlanmak için bir önceki oturumla ilgili kayıt tutuyor ve psikolo-
jik danışma kayıtlarını gözden geçiriyoruz. Oturumlar arasında 
dinlenmek, bize her bir danışanı “eşsiz bir birey” olarak görme ve 
onunla ilgilenme olanağı sağlar.  

TERAPÖTĐK ÇALIŞMA UYUMU GELĐŞTĐRMETERAPÖTĐK ÇALIŞMA UYUMU GELĐŞTĐRMETERAPÖTĐK ÇALIŞMA UYUMU GELĐŞTĐRMETERAPÖTĐK ÇALIŞMA UYUMU GELĐŞTĐRME    

Genellikle, psikolojik danışmanın sürdürülmesi ve yararlı sonuçlar 
alınması ile ilişkili bir etmen olan terapötik çalışma uyumu 
(working alliance) geliştirmek için ilk adım ilişki kurmaktır 
(Greenson, 1965; Jennings & Skovholt, 1999; Samstag, Batchelder, 
Muran, Safran & Winston, 1998; Sexton & Whiston, 1994; Stiles, 
Agnew-Davies, Hardy, Barkham & Shapiro, 1998; Zetzel, 1956). 
Psikolojik danışman’ın görevi, danışanın psikolojik danışmaya ge-
tirdiği sorunları çözmek için danışanla birlikte çalışmalarına olanak 
sağlayacak bir ilişki kurmaktır.    Terapötik çalışma uyumu, örneğin 
psikolojik danışman’ın danışanı değişime zorlamaya çalıştığı veya 
danışanın güdülenmemiş olduğu durumlarda gerçekleşmez.  
Psikolojik danışmanlar danışanlarına daha fazla anlayış, saygı ve 
içtenlik göstererek onları terapötik çalışma uyumuna davet ederler. 

2 
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Sonuç olarak, psikolojik danışmanlar kişilerarası ilişkilerde yetkin 
olmalıdırlar.  
 

Danışan: Yolun sonundayım. Çok fazla 
hayalkırıklığına uğradım! 

Psikolojik Danışman: Gerçekten zor bir dönemden geçiyor-
sun. 

Danışan: Bunu senden duymak güzel bir duygu.    
Hiçbir arkadaşım neler çektiğimi bilmi-
yor.  

 
Psikolojik danışmanlar yetkin dinleyicilerdir. Psikolojik danışman-
lar, danışanları olduğu gibi kabul ederek ve dikkatle dinleyerek on-
lar hakkında bilgi sahibi olurlar. Böylece, danışanla destek ve güven 
bağı geliştirirler. Danışanların büyük çoğunluğunun, terapötik ça-
lışma uyumu olmadan değişmesi olanaksızdır.  

PPPPSĐKOLOJĐK DANIŞMA SÜRECĐ HAKKINDA DANIŞANI SĐKOLOJĐK DANIŞMA SÜRECĐ HAKKINDA DANIŞANI SĐKOLOJĐK DANIŞMA SÜRECĐ HAKKINDA DANIŞANI SĐKOLOJĐK DANIŞMA SÜRECĐ HAKKINDA DANIŞANI 
BĐLGĐLENDĐRMEBĐLGĐLENDĐRMEBĐLGĐLENDĐRMEBĐLGĐLENDĐRME    

Araştırmacılar, bunu rol tanımlama (role induction) olarak adlan-
dırmaktadırlar (Garfield, 1994; Hoehn-Saric ve diğ., 1964; 
Mayerson, 1984; Orlinsky, Grawe & Parks, 1994; Walitzer, Dermen 
& Conners, 1999). Danışanlar, genellikle psikolojik danışma süreci-
ne ilişkin yanlış inançlara sahiptirler. Örneğin, psikolojik danış-
mandan beklentileri ile bir tıp doktorundan beklentileri birbirine 
benzemektedir: tanı, reçete ve tedavi.    Eğer, uygun olmayan beklen-
tiler görmezden gelinirse, danışanlar psikolojik danışmayı bırak-
makta veya bir ilerleme kaydetmemektedirler.  
 

Danışan: Doktor, neden bana akıl hastalığım 
hakkında daha fazla soru sormuyorsu-
nuz? 

Psikolojik Danışman: John, benimle duyguların hakkında 
konuşursan psikolojik danışmanın çok 
yararlı olacağını düşünüyorum. Neler 

3 
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yaşadığını öğrenmek her ikimiz için de 
iyi olacaktır.  

Danışan: Peki... Tamam. 
 
Bu örnekte, danışan, psikolojik danışman’ın psikolojik danışma 
oturumunu sorular sorarak yönlendirmesini beklemiştir. Psikolojik 
danışman, esas itibariyle, danışanın işinin konuşmak; psikolojik 
danışman’ın işlevinin ise duyguları keşfetmek olduğunu açıklamış-
tır. Bunun yanısıra, bazı danışan sorunları için psikolojik danışma-
nın yaklaşık ne kadar süreceğini ve bunun olası etkilerini tahmini 
olarak söyleyebilirsiniz (Beutler & Harwood, 2000).  

Deneyimsiz psikolojik danışmanlar, kendilerini rahat ve bu işi 
yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olduklarını hissedene kadar açık-
lama yapmaktan kaçınmalıdırlar. Öncelikle, rol oynama yoluyla 
pratik yapın. Danışana nelerin açıklanacağı, mevcut sorun veya 
kurum politikaları gibi etmenlere bağlıdır. Örneğin, danışanlar şun-
ları bilmeyi yararlı bulabilirler: a) Danışanlar daha çok konuşacak-
lardır, b) kendilerini daha iyi hissetmeye başlamadan önce acı verici 
duygular yaşayabilirler, c) psikolojik danışmada gizlilik ilkesi ile 
ilgili istisnalar vardır, d) psikolojik danışma yardımı alan kişiler 
doğuştan güçsüz değildir, e) psikolojik danışma yardımı alan insan-
ların büyük bir kısmı sağlıklıdır.  
Danışanlar, sorunlarına çözüm bulmanın zaman alabileceği gerçe-
ğini de bilmeyi yararlı bulabilirler. Çoğu danışan, ilk oturuma, so-
runlarına hemen bir çözüm bulmak beklentisiyle yaklaşır.  
 

Danışan: Bu gün görüşebildiğimiz için çok mem-
nunum. Bu hafta sonu evime gideceğim 
ve babam esas branşımın ne olduğunu 
ve mezun olduktan sonra ne tür bir iş 
yapacağımı bilmek istiyor. 

Psikolojik Danışman: Sanki, hemen bir seçim yapmak için 
kendini baskı altında hissediyorsun. 

Danışan: Evet, biraz öyle - babam bununla ilgili 
sorular sorup duruyor ve ben ona ger-
çekten birşeyler söyleyebilmek istiyo-
rum. 
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Psikolojik Danışman:  
 

50 dakikadan daha fazla bir süreyi esas 
branşına ve kariyerine karar vermeye 
ayırmamız daha iyi olabilir. Hem işin 
gereklerini hem de yetenek ve ilgilerini 
keşfetmemiz çok önemli. 

Danışan:  Sanırım öyle. 
Psikolojik Danışman:  

 
Ayrıca, babanın, senin kararlarına nasıl 
tepki vereceği hakkında konuşmak da 
anlamlı olabilir. 

Danışan:  Haklısın. 
 
Bu örnekte, psikolojik danışman, hem danışandan daha fazla zaman 
kullanmak için izin almış hem de zamanın neden yararlı olabilece-
ğinin gerekçesini açıklamıştır.  

Rol tanımlama, , , , danışanların terapötik kazanımlarına ilişkin bek-
lentilerini artırmak amacıyla tasarlanan bir dizi işlemin bir parçası 
olabilir (Frank, 1971). Danışanların (ve terapistlerin) psikolojik 
danışma sürecinin  etkililiğine olan inancı psikolojik danışmanın 
sonuçlarını etkiler (Orlinsky ve diğ., 1994; Rosenthal & Frank, 
1958; bkz. Orlinsky & Howard, 1978, ss. 300-304). Bu durumda, 
psikolojik danışman’ın görevi, danışanlarına gelişimlerine ilişkin 
gerçekçi bir umut vermektir.  

 

Danışan: Yılanlardan, evden dışarı çıkamayacak 
kadar çok korkuyorum. 

Psikolojik Danışman: Uygulayacağımız yaklaşım olan siste-
matik duyarsızlaştırma, yılan korkun 
gibi fobileri yok etmede etkililiği kanıt-
lanmış bir yaklaşımdır. 

Danışan: Tamam... Ne yapıyoruz? 
 

Bu örnekte, psikolojik danışman, psikolojik danışma işlemi ve geç-
mişteki etkililiği hakkında bilgi vermiştir. Bununla birlikte, danı-
şanlarınıza psikolojik danışma sürecine ilişkin bilgi verme konusun-
da deneyim kazandığınızda, pek çok şeyi açıklama eğilimine girebi-
lirsiniz. Bu, psikolojik danışmanı ön plana çıkarır ve danışanları 
entelektüel konuşmaların arkasına gizlenmek konusunda cesaret-
lendirir.  




