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 پیشگفتار
باشدد. برخدی    می تکلیف به مراجع یا مراجعینی  هیاراهر فرایند درمانی اساسی های  از جنبه ییک

 ی ناپذیر دیددگاه درمدانی خدود   یرا بخش جدادهی   تکلیف از مکاتب درمانی به صراحت تکلیف و

مشاوره کمتر از یک ساعت تعریدف شدده اسدت و مراجعدی کده      ی  از آنجا که هر جلسه دانند. می

در مجموع حداکثر شش سداعت  ، مراجعه کندبه مشاور ای  در شش جلسه شش هفتهبرای نمونه 

درمدانی و در محدیط زنددگی خدود      یدر دفتر مشاوره حضور دارد و مابقی را در بیرون از جلسده 

رسدد کده    مدی  به نظدر ، پس اگر مشاوره صرفا محدود به همین شش ساعت باشدکند.  می سپری

ن و ااما اگر مشداور  د برد.نهاز جلسات مشاوره نخواچندانی درمانی ی  مراجع یا مراجعین استفاده

، مشداوره تعریدف کنندد   حاضر در اتدا   های  درمانی را فراتر از جلسهی  ن جلسهابه تبع آن مراجع

بخشی بیشتری در فرایند مشاوره شاهد خواهیم بدود و ایدن جریدان بده سدود مراجدع و        قطعا اثر

مراجدع چیدزی جدز    اتصال جلسات محدود مشاوره به محدیط زنددگی   ی  حلقه مشاور خواهد بود.

کده مشداور   ای  نظریه ؛اعتقاد بر این است که مشاوره سه بخش عمده دارد تعیین تکلیف نخواهد.

 فنون حاصل و برخاسته از این نظریه کده در جلسدات درمدانی بده کدار بدرده      ، به آن پایبند است

 تکلیف را شود.تواند لحاظ  می درمانی یتکلیف بخش نهائی هر جلسهی  هیو در نهایت اراشود  می

 مشاوره به کار گرفتهی  فن تن آرامی که در جلسه     مثال ، مترادف با فن در مشاوره دانستتوان  می

به عنوان بخشی که اشتراکاتی با فن دارد و در عین حدال از  توان  می همچنین تکلیف را، شود می

جلسده بده عندوان     که در عین حدال در همان فن تن آرامی    ال مث کرد. لحاظ، آن هم متمایز است

شدود   می و در عین حال هم به عنوان تکلیف به مراجع دادهشود  می فنی برای مراجع به کار برده

گدزارش کندد. در    بعددی ی  که مابین جلسات درمانی آن را تمدرین و اثربخشدی آن را در جلسده   

مراقبت که  تکلیف روزهای                                        چیزی مجزا از فنون مشاوره تعریف کرد مثال توان  می نهایت تکلیف را

مشاوره قابلیت اجرائی دارد و زوجین آن را در زندگی شخصدی اجدرا و    یصرفا در خارج از جلسه

بین فردی ، درمان فردیی  اکثر کتبی که در زمینه دهند. می بعد گزارشی  نتایج آن را در جلسه

که به قول معروف چیزی دهد  می بخش ناچیزی را به تکلیف اختصاص، گردد می و گروهی تالیف

فرایندد  در که عیان است چه حاجت به بیان است و همین بیانگر توجه ناچیز به این بخش مهدم  

هدای نظدری و   در بخدش اول جنبده  است کده   دارای دو بخش اساسیاین کتاب  باشد. می درمان

ی آن نمونه هائی از تکالیف مختلدف در زمینده  دوم بخش  درضرورت و اهمیت تکلیف مشخص و 

اکثر این  مختلف آورده شده است.های  خانواده و زوج درمانی از نظریه یمشاوره به ویژه در حوزه

شدده اسدت کده قابدل اسدتفاده بدرای        اقتبداس  صاحب نظران مشاوره از تغییر با کمترینتکالیف 

در واقع ایدن کتداب بده ندوعی      شدن گام بر میدارند.ای  نی است که در ابتدای مسیر حرفهامشاور

باشد. الزم به ذکر است این تکدالیف   می برای متخصصین امردهی   ی تکلیف راهنمای بالینی ویژه



نظدری   کنند و هر مشاوری بنا به دیددگاه  نمی وحی منزل تبعیتی  صرفا نمونه هستند و از قاعده

یف کاسدته  از اثدر بخشدی تکدال   تواند تا آنجدا کده    می خالقیت خود میزان و که به آن پایبند است

ن گرامدی  امشاور هایاین اثر قطعا خالی از ایراد نیست و پیشنهادآن را آگاهانه تغییر دهد. ، نشود

ایدن  امید است . کمک شایانی خواهد کرد (yahoo.com۲۲smohammadh@به تکمیل این اثر )
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