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 مولف یمقدمه

 یروان درموانی در عمول، ملالعوه   "حاضر تحت عنووان   یمجموعه

تحریور و   یرشته به خداوند متعال از با استعانت"ها موردی خانواده

در اختیار قورار  تدوین کتاب مذکور،  ینگارش در آمده است. انگیزه

کوار بوالینی در کلینیو  و تودریس در مقواط       ها  سال یتجربه دادن

راهنموایی، روانشناسوی و ملالعوات    مشواوره و  هوای   مختلف رشوته 

بووده   و دانشوجویان  خانواده و احساس نیاز مراجعین مراکز درموانی 

 یبنده هموواره شواهد تقاضوای قوادقانه و خالصوانه      چرا که است.

برد در رفتار را رآموختن در عمل و کا یدانشجویانی بودم که دغدغه

دلیول   بوه  راهوا   ت برخورد با خوانواده أجر کردند می داشتند و اظهار

هوای   یوادگیری توووری   سوی دیگراز  .ضعف دانش کاربردی ندارند

تور   و آسوان تور   قعوی، سوهل  عملوی و وا های  موجود در کنار مصداق

باشد.  می جا و شایسته بوده و به خواهد بود، که البته تقاضایی بسیار

هوای   همواره شووق و اشوتیاق دانشوجویان را در کوالس     براینعالوه

         خصوقوا    و روان درموانی های  ریهظن ،رمانی، فنون مشاورهخانواده د

روان کوه  دروسی بودنود   زیرا ،شاهد بودم تمرین عملی و کارورزی

از طرفوی   سواختند.  موی  در عمل نمایانها را  درمانی و کاربرد تووری

سوالمت روان   به ، نوعدوستی و کم یادگیریعلش شاهد همواره 
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مراجعینوی   هم چنین بودم. دانشجویان سلوح مختلف دردرها  انسان

 فورد  بوه  آنوان منحصور   یکردنود مشوکالت خوانواده    می که احساس

مکورر خواسوتار معرفوی و     ،باشد و یا ممکن است الینحل بمانود  می

مختلف آگاهی ببخشد های  زمینهکتبی بودند که آنان را در  یملالعه

بودند. لذا  و در بسیاری از موارد خواستار ارتقاء کیفیت زندگی خود

ملورح  هوای   موارد فوق، کویس  تمام به عمل پوشاندن یجهت جامه

باشند که با رعایت موازین اخالقوی و شویلی،    می شده همگی واقعی

 نمودنود  موی کمو   تشوخیص   بوه  که شرح حالهایی از          قرفا  بخش

درموانی   اقودامات ارائه گردیود و نکوات تشخیصوی و     بدون ذکر نام

ن طریو   ایو   تا شواید از  ه استهر خانواده نیز ذکر شد مقتضی برای

شده آشنا  تا حدودی فعلی یبتوان با مشکالت رایج و ساری جامعه

هوای   راهکوار هوا   متناسب با موقعیت فرهنگی و اعتقوادی خوانواده  و 

سازگاری  ن وسیلهای  به باشد که ،ارائه نمود ییکاربردی و قابل اجرا

اتفاقوات تلخوی   گواه   هیچ و رضایت نسبی در زندگی حاقل گردد و

را در هویچ   پایوان  خو   بوه  طالق، زندگی جدا و یا رسیدنهمچون 

که قدرت مربیانی بنده و تمامی نظاره گر نباشیم. امید که ای  خانواده

 لحظات زندگی خود یهمهرا داریم از  آموزشو استعداد آموختن و 

 و کاربردکتاب مذکور قابلیت استفاده  کافی و وافی را ببریم. یرهبه 

 روانشناسوی، هوای   کارشناسی ارشد در رشوته  در مقاط  کارشناسی و

 مددکاری اجتماعی و ،ملالعات زنان و خانواده مشاوره و راهنمایی،

 بر خوود الزم  در پایان علوم رفتاری و روانپزشکی را دارد.های  رشته
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مان و قوداقت دانشوجوی   ای  پشتکار، دقت، تیزهوشی،دانم تا از  می

خوبم سرکار خانم طاهره سادات رضائی، کارشناس ارشد مشاوره و 

ای، همکواری و  و اموور رایانوه   ملالوب  راهنمایی که در نظم بخشوی 

ترین و به  از خود نشان دادند تشکر و قدردانی وای  همراهی شایسته

 نمایم.نابترین توفیقات را برایشان آرزو 

 
 دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

 )س(ا ت علمی دانشگاه الزهرأعضو هی

 92پاییز 
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