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 مقدمه
 

 حرفه اين ضرروت و اهمیت. است مختلف جوامع توجه مورد دنیا سراسر در هنر و علم يک عنوان به مشاوره رشته

. شاود  مای  احسااس  بیشتر روز به روز افراد زندگی کیفیت بهبود و روانشناختیهای  زخم التیام و کاهش در ياورانه

 برای مراجعین مشکالت شناسايی مهم ضروريات از يکی علم اين در تخصصی الحاتطاص و اولیه مفاهیم با آشنايی

 مشااوره  حوزه در تخصصی کلمات وها  واژه معانی دقیق بیان تاثیر ديگر سويی از. است آنها به بهتر رسانی خدمات

 و دانشاجويان  کارآمادی  و موفقیات  بار  رشاد  باه  روی  رشاته  اين بودن فرهنگ به بسته به توجه باشناسی  روان و

 بار  روز باه  روز که است ای گسترده حوزهشناسی  روان و مشاوره علم. است آشکار همگان بر حوزه اين پژوهشگران

 . شود می افزوده. . و ورزش، سیاست، تجارت جمله از مختلفهای  رشته وها  حوزه ديگر بر تاثیرآن و گسترش

هاای   تاالش  علیارمم  روانادرمانی  و مشااوره  حاوزه  تخصصی اصالحات وها  نامه واژه مورد در يافته انتشار کتب در

 و پراکناده  عموماا هاا   ناماه  واژه ايان  املاب . است نشده حوزه اين فراگیری و گستردگی به کاملی توجه گرفته صورت

، شاللی ، خاانواده  مشااوره  جمله از آنهای  گرايش به توجه با رواندرمانی و مشاوره حوزه شک بدون. هستند نامنسجم

 زباان  درس در مولفاان  تجربیاات  باه  بناا . اسات  شناسای  واژه زمیناه  در تخصصای  کتب نیازمند مدرسه و توانبخشی

 ارتباا   منظاور  باه  کاه  ايم دريافته دکتری و ارشد کارشناسی، کارشناسیهای  دوره در گذشتههای  سال در تخصصی

 . شود می احساس حوزه اين در جامع کتابی نگارش ضرورت تخصصی متون با بهتر

 زمیناه  قباول  قابال  و رايا  هاای   ترجمه اساس بر للات آوری گرد و گزينش با تا است شده سعی حاضر کتاب در

 باودن  کااربردی  باه  توجاه  با اصالحات و للات گزينش وبندی  دسته. شود فراهم پژوهشگران و دانشجويان بهتر درك

 در دکتاری  و ارشاد  کارشناسای ، کارشناسای  مقااطع  دانشاجويان  برای تواند می حاضر کتاب. است گرفته صورت آنها

 جملاه  از) روانشناسای هاای   گارايش  همچنین و( خانواده و مدرسه، توانبخشی، شللیهای  گرايش) مشاورهی  ها رشته

 .  گیرد قرار استفاده مورد نیز، (. .. و شخصیت، عمومی، بالینی

 پیشانهادات  و ايارادات  خواهشامنديم  پژوهشاگران  و اسااتید  کلیه از. نیست اشکال از خالی کتاب اين شک بدون

 نهايت در. شود اقدام ايرادات اصالح و تلییر به نسبت بعدیهای  چاپ در تا نمايند گوشزد و آوری ياد را خود اصالحی

 نمودناد  فراهم را کتاب اين انتشار زمینه که کسانی کلیه نیز و نور آوای انتشارات محترم مدير از دانیم می الزم خود بر

 .  نمايیم تشکر

 نویسندگان
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