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دیباچۀ مترجم

« مشاوره هنری است مقدس که از علم روانشناسی بهره میگیرد »
دکتر یاسر مدنی

طـی سـالهای تحصیلات دانشـگاهی خـود در رشـتههای روانشناسـی ،مشـاوره ،و آمـوزش و تربیت
مشـاور در کشـور آمریـکا همواره شـاهد تاثیر گذاری اجـرای صحیح و تخصصـی مشـاوره و رواندرمانگری
بـرای مراجعـان بسـیاری بـودهام .بـرای مـن ،این تجربـه به عنـوان یـک دانشـجو ،کارورز ،مشـاور و روان
درمانگـر ،و در سـالهای بعـد در نقـش یـک سـوپروایزر و عضو هیات علمی حتی بیشـتر و بهتر درک شـده
اسـت .در طـی همـه ایـن سـالها ،یعنـی از حـدود سـال  1995میلادی کـه به عنـوان دانشـجوی مقطع
کارشناسـی رشـته روانشناسـی در دانشـگاه کلـورادو در دنـور 1آمریکا پذیرفته شـدم ،و از محضر اسـتادان
برجسـته دانشـگاهی و نیـز کارگاه هـای تخصصـی متعـدد بهـره گرفتـم ،تا اکنون که چند سـالی اسـت به
عنـوان عضـو هیاتعلمـی در گـروه مشـاوره و روانشناسـی تربیتـی دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی
دانشـگاه تهـران خدمـت میکنـم ،بـا رویکردهـا و روشهـای مختلـف رایـج و بعضـا تخصصیتـر در روان
درمانگری آشـنا شـدهام.
پـس از دفـاع از رسـاله خـود در مقطـع دکتـری در زمینه سـوپرویژن ،نظـارت و کارورزی در مشـاوره،
اینجانـب تحـت نظـارت و راهنمایـی آقای دکتر جان لیترل ،2از اسـتادان برجسـته و پیشکسـوت مشـاوره
و رواندرمانگـری کوتاهمـدت در سـطح بینالملـل ،دوره پسـادکتری د ر مشـاوره کوتاهمـدت را در دانشـگاه
ایالتـی کلـورادو 3سـپری نمـودم .علاوه بـر ایـن ،در چند نوبـت با آقـای دکتر مایـکل هویت ،4چهـره فعال
و سرشـناس در زمینـه رواندرمانگـری کوتاهمـدت و درمانهـای تکجلسـهای همـکاری داشـتهام .ایشـان
درمـان کوتاهمـدت را اینگونـه تعریـف کـرده اسـت" :درمـان حسـاس بـه زمـان ،جهـت کاسـتن از رنجش
)University of Colorado at Denver (UCD
John M. Littrell
)Colorado State University (CSU
Michael F. Hoyt
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روانـی و یـا ارتقای شـکوفایی از طریق تغییرات در فکر ،احسـاس ،و عملکرد" .گرچه بطـور متداول ،رویکرد
راهحلمحـور معـادل درمـان کوتاهمـدت در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،امـا شـخصا ترجیـح میدهـم از واژه
کوتاهمـدت بهعنـوان یـک ویژگـی قابـل دسـتیابی در رویکردهـای مختلـف اسـتفاده نمایم .با ایـن نگرش،
مشـاوران و رواندرمانگـران بهتـر اسـت تلاش کننـد رویکردهـای مداخلهای خود را به سـمت تسـریع در
کمکرسـانی موثـر بـه مراجعان سـوق دهند.
باتوجـه بـه کاهـش یا کـ م بـودن بودجههـای اختصاصیافته به حـوزه سلامتروان و دشـواری و کم
رغبتـی شـرکتهای بیمـه بـرای پوشـش کامـل اینگونه خدمـات بـرای مراجعان ،و نیـز همراه شـدن آن با
کاهـش فرصـت و زمـان برای فعالیتهای خودمراقبتـی ،اهمیت و جایگاه روشهـا و رویکردهای کوتاهمدت
بخاطـر تاثیـر و زودبـازده بودن بیشـتر شـده اسـت .همانطـور کـه از واژه راهحلمحور برداشـت میشـود ،با
ایـن رویکـرد میتـوان بـه خوبـی راهحلهـا را جسـتجو ،دسـتهبندی و جهت مقابلـه با مشـکالت عدیدهای
کـه جامعـه ماشـینی امـروزه بـرای افـراد و خانوادهها پدیـد آورده اسـتفاده نمـود .عالوه بر مشـغولیتهای
واقعـی ،تعـداد زیـادی از مـردم گرفتـار مشـغولیتهایی از جنـس مجـازی شـدهاند ،و ایـن اسـترس قـرن
جدیـد طیـف گسـتردهتری از انسـانها را داوطلـب دریافـت خدمـات یاریرسـان مشـاوره و روانشناسـی
سـاخته اسـت .از مزیتهـای واضـح رویکـرد مشـاوره و درمـان کوتاهمدت صرفهجویـی در زمان با اسـتفاده
بهینـه از منابـع موجـود در خـود مراجـع و نیـز تواناییهـای مشـاور اسـت .از ویژگیهای مهـم آن توجه به
راهحلهـای قبلـی اسـت تـا در صورت امکان به مراجع کمک شـود تا شـرایط تکـرار آنها را فراهـم آورد .در
ایـن راسـتا ،مشـاور بطـور ماهرانـه از روشهای مختلـف انگیزش مراجـع را جهت تغییر وضعیـت نامطلوب
کنونـی باال نگه مـیدارد.
کتـاب حاضر توسـط سـه تن از درمانگـران فعال در زمینه مشـاوره و رواندرمانگـری کوتاهمدت نگارش
شـده اسـت .کتـاب شـامل  16فصـل متنـوع و  100بخـش اسـت ،کـه بـه نحوی جـذاب و منطقی دسـته
بندی شـده اسـت .نـگارش هنرمندانه ،به همـراه مثالها و نمونههـای ملموس و کاربـردی از تعامل درمانی
بـا مراجعـان واقعـی انتقال مفاهیم و فنون به خواننده را تسـهیل بخشـیده اسـت .در ترجمـه روان کتاب از
زبـان اصلـی انگلیسـی مصطلح در بریتانیا به فارسـی ،مترجم دقت زیـادی را بهکار گرفته اسـت .همچنین،
ی بروجـردی و سـرکار خانم سـارا کلهر ،که
الزم میدانـم از کمکهـای بیدریـغ جنـاب آقـای کاظـم رازقـ 
اینجانـب را در بررسـی و ویرایـش اولیه کتاب یاری نمودند کمال تشـکر را داشـته باشـم.
				
				
				

دکتر یاسر مدنی
هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
دکترای تخصصی آموزش و تربیت مشاور
فوق دکترای مشاوره کوتاهمدت

دانشگاه ایالتی ُکلورادو
جان لیت ِرل  -دکترای آموزش
استادتمام و مدیر برنامه آموزشی
مشاوره و رشد حرفهای
ساختمان  225آموزش
دانشکده آموزش
دانشگاه ایالتی کلورادو  -آمریکا
فورت کالینز ،کلورادو 80523-1588
دانشگاه تهران
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
معاونت محترم

اینجانب خرسـندم از اینکه به شـما اطالع دهم که دکتر یاسـر مدنی دانشـجوی پسـادکترای
مـن در طـی سـال  2008تـا  2009بوده اسـت .دکتـر مدنی تجربه فـوق دکترای خود در مشـاوره
و رواندرمانگـری کوتاهمـدت را در بهـار  2009بـه پایـان رسـانده اسـت .این تجربه شـامل تدریس
مشـترک کالس مشـاورهکوتاهمدت در مقطـع تحصیلات تکمیلـی در دانشـگاه ایالتـی کلـورادو
{آمریـکا} ،و نیـز ارائـه نتایـج پژوهـش مشـترک در همایـش سـاالنه انجمـن آمریکایـی تربیـت و
نظـارت در مشـاوره میشـود .مـن دکتـر یاسـر مدنـی را فردی مشـتاق بـه یادگیری یافتـم که در
مفهومسـازی مسـائل مراجعـان حـاذق اسـت .ایشـان با درایـت و دلسـوزی ،تکنیـک و راهبردهای
مشـاورهکوتاهمدت را درکار خـود بـه عنـوان یـک مشـاور حرفـهای بـه صـورت یکپارچـه ادغـام
میکنـد .اینجانـب ،ایشـان را بـه دلیل تخصـص مشـاورهای ،توانمندیهای حرفـهای ،و ویژگیهای
انسـانی مراقبتـی ،بهطـور قـوی توصیـه مینمایم.
								
							

با ارادت
لیترل
دکتر جان
ِ
امضاء

مقدمه مؤلفان
کتـاب درمـان کوتاهمـدت راهحلمحـور ،1صـد نکتـۀ کلیـدی و روش ،جامـع و در عیـن حال عـاری از
زوائـد بـرای تأمـل و تمریـن این رویکـرد مهیج ارائه میدهـد ،تا افراد به کمـکآن بتواننـد در زندگی خود
تغییـرات سـریع و مؤثـری را ایجـاد کننـد .این نـکات و تکنیکهـا عبارتاند از:
• •تاریخچه و پیشینۀ عملکرد راهحلمحور؛
• •زیربنای فلسفی رویکرد؛
• •فنون و مهارتهای عملی؛
• •کاربردهـای خـاص بـرای کار بـا کـودکان و نوجوانان (شـامل کار مبتنی بـر مـدارس) ،خانوادهها
و بزرگساالن؛
• •چگونگی مواجهه با شرایط دشوار؛
• •کاربردهای سازمانی شامل نظارت ،مربیگری و رهبری؛
• •پرسشهای متداول.
ایـن کتـاب بـرای همـۀ درمانگـران و مشـاوران ،چـه در زمینۀ آمـوزش و چـه در زمینۀ تمریـن عملی،
منبـع بسـیار گرانبهایـی اسـت .همچنین بـرای متخصصانی که شغلشـان کمک بـه افراد بـرای ایجاد تغییر
ی اسـت ،ضـروری اسـت و ازایـنرو مـورد عالقـۀ مـددکاران اجتماعـی ،افسـران آزادی مشـروط،2
در زندگـ 
کارکنـان روانپزشـکی ،معلمـان و نیـز آنهایـی که بهعنـوان مربی و مدیر در سـازمانها مشـغول بـه کارند
قرار گرفته اسـت.
5
4
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هـاروی راتنـر  ،ایـوان جـورج و کریـس ایوسـون در سـال  ۱۹۸۹در لنـدن BRIEF ،را بهعنـوان یک
آژانـس مسـتقل آموزشـی ،درمانی ،رهبـری و رایزنـی ،پایهگذاری کردند تـا درمان کوتاهمـدت راهحلمحور
را توسـعه بخشند.

1 Solution Focused Brief Therapy
2 probation officers
3 Harvey Ratner
4 Evan George
5 Chris Iveson

پیشگفتار
در پایـان جلسـۀ سـوم در  BRIEFکـه مراجـع پیشـرفت چشـمگیری را گـزارش کـرده بـود ،درمانگر
پرسـید کـه آیـا به جلسـات بیشـتری نیـاز دارد یـا خیـر؟ مراجع پاسـخ داد:
احسـاس میکنـم بـه ایـن مالقاتهـا وابسـته نیسـتم کـه بـه نظـر عالمـت خوبی اسـت؛ حس
میکنـم تغییـر کـردهام؛ مـن بـه ایدههایی بـرای رسـیدن بـه چیزهای مختلـف دسـت یافتهام.
برخـی از کارهایـی کـه مـا انجـام دادهایـم ،بسـیار نامحسـوساند ،اوضـاع را تغییـر داده و کمک
ً
کاملا سـاده بهنظر میرسـد کـه واقعاً دوستداشـتنی اسـت.
زیـادی کردهانـد و هنـوز بهنوعـی
ً
ایـن نشـان میدهـد که شـما فقط گاهی نیـاز دارید بـا ایجاد تغییرات نسـبتا کوچـک اصالحی،
تأثیـر بزرگـی بـر شـرایط بگذاریـد کـه ایـن عالـی اسـت .مـن ایـن واقعیـت را دوسـت دارم که
درحالیکـه فضایـی بـرای بحـث دربـارۀ گذشـته وجود دارد ،برنگشـتن بـه آن چیزهـای قدیمی
حقیقتـاً خـوب اسـت ،زیرا ایـن کار کمی زیـادهروی خواهد بود .خیلی خوب اسـت کـه در مورد
بدیهـا یـا هـر چیـز دیگـر صحبت کـرد ،چون گاهـی ممکـن اسـت در مسـئولیتپذیری کارها
بـه مـا کمـک کنـد .بنابرایـن نمیگویـم که آن نـوع مشـاوره اعتبـار نـدارد  -تصـور میکنم که
اعتبـار دارد  -بلکـه معتقـدم اگـر کسـی آسـیب دیـده باشـد ،میتواند از نـو آن را تجربـه کند و
ایـن بهنوعـی ممکن اسـت اوضـاع را بدتـر کند.
ت  BRIEFتوصیف شـده ،خیلـی متفاوت
مراجـع ادامـه میدهـد کـه تجربۀ واقعی بـا آنچه در وبسـای 
اسـت؛ خیلی نامحسـوستر است.
در ایـن کتـاب سـعی میکنیـم درمـان کوتاهمـدت راهحلمحـور ( )SFBTرا بهگونـهای بیـان کنیم که
امیدواریـم بتوانیـم بهحـق قضـاوت کنیم ،غنـای آنچه را کـه فرایندی نامحسـوس و پیچید ه اسـت .رویکرد
راهحلمحـور ،بیشـک رویکـردی اصلـی و بنیـادی اسـت و ادعـا میکنـد بـرای پیشـرفت خـوب مراجع،
نیـازی بـه شـناخت مشـکل حـال حاضـر او (یا علت آن) نیسـت یـا نیـاز اندکی به این شـناخت اسـت .اما
در نهایـت ،تنهـا شـکل یـک مکالمه را دارد .اسـتیو دِ شِ ـیزر ،1از بنیانگـذاران این رویکرد ،از تکـرار این رویه
1 Steve de Shazer
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کـه یـک منشـی در مرکـز درمـان کوتاهمـدت خانـواده )BFTC( 1در شـهر میلواکـی 2درخواسـتمیکـرد
کـه شـاهد جلسـه باشـد تـا ببیند جلسـه چگونه اسـت ،لـذت میبـرد .پـس از چنـد دقیقه منشـی گفت:
«همـهاش مشـتی حـرف اسـت!» و به پشـت میـزش برگشـت .اما براسـاس عنوان آخریـن کتاب ِد شِ ـیزر،
کلمـات در اصـل معجزهانـد 3و یـک مشـت حـرف 4چیـزی اسـت کـه جهـان را خلـق میکنـد و آن را به
گردش درمیآورد.
 BRIEFدر سـال  ۱۹۸۹توسـط سـه نویسـنده پایهریـزی شـد کـه همۀ آنهـا با پیشزمینـۀ مددکاری
اجتماعـی و درمانگـران معتبـر خانـواده بودنـد 5 BRIEF .یـک درمان ،مربیگـری ،آموزش و مرکز مشـاوره
بـرای بزرگتریـن برنامـۀ آموزشـی درمـان کوتاهمـدت در دنیاسـت .در ایـن کتـاب ،تکنیکهـا و ایدههـا با
مثالهـای گرفتهشـده از تجربیـات خودمـان به تصویر کشـیده میشـوند ،البته همـۀ آنها بهگونـهای تغییر
یافتهانـد تـا مراجعان ناشـناس باقـی بمانند.
7
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دوسـت داریم اعالم کنیم که طی سـالهای اخیر همکاران سـابقمان جاسـمین اجمل و گایشـنان
در ایـن هدف ما را یـاری دادهاند.
یـک سـخن با کسـانی که این کتـاب را مدنظر قـرار دادهاند ،اگر نه اغلـب افراد ،اما بسـیاری از ۷۰۰۰۰
متخصصـی کـه در دورههـای  BRIEFشـرکت کردهانـد ،بهعنـوان درمانگـر یـا مشـاور کار نمیکردهانـد؛ با
ایـن حـال رویکـرد راهحلمحـور در کارشـان بسـیار مفیـد بـوده اسـت .در این کتـاب مهارتهـای درمانی
مشـخص شـدهاند کـه برای متخصصانـی که برای تغییـر مراجعان خود تلاش میکنند ،کاربـرد دارد .ما بر
ایـن باوریم که پرسـتاران ،پزشـکان ،مشـاوران سلامت ،معلمهـا و اسـتادان ،مربیان خصوصـی ،8مددکاران
اجتماعـی ،افسـران آزادی مشـروط ،9مـددکاران کشـیک ،10والدیـن رضاعی ،مدیـران و غیره ،ایـن کتاب را
در ارتبـاط بـا کار روزمـرۀ خـود خواهنـد دید ،همچنیـن افرادی ماننـد درمانگـران ،مشـاوران و مربیان ،که
بهصورت مشـخص بـا روشهـای تغییرمحـور کار میکنند.

1 Brief Family Therapy Center
2 Milwaukee
3 Words were originally magic
4 Bunch of talk
5 www.brief.org.uk
6 Yasmin Ajmal
7 Guy Shennan
8 mentors
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