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 ویراستار
 

دانشژیار مشژاوره خژانواده و ازدوار در دانشژگاه پژارک در      دکتر کاترین فورد سوری، 
-مقژاالت و کتژاب  اياالت ايلینیوز و عضو کادر آموزشی سالمت خانواده در شیکاگو است. 

ر هژا  خژانواده های کودکژانر  شده است و به طور مکرر در زمینههای زيادی از وی منتشر 
توان به بیماریر داغديدگی و بازی درمانی خانواده فعالیت دارد. از نمله کتابهای وی می

)با همکاری دکتژر لورنژا هکژر ر     کتابچه کار درمانگر برای کار با کودکان و نوجوانان

)بژا همکژاری کژارن هلمیژک ر و      کتابچه درمانگر برای تلفیق معنویت در مشداوره 

  )با همکاری لورنا هکر  نام برد. 2کتابچه درمانگر 
 
 
 
 





 

 همکاران
 

مژدير خژدمات   و  ۲دارای گژواهی مژددکاری  ، 1مد دکار اجتمداعی  ، بایانکنانسی ام 
در سازمان غیر انتفژاعی هیندسژديل در ايژالت ايلینیژوز      ررفاهخانواده در خانه  و کودکان

ی آنژان  هژا  خژانواده استر سازمانی که حمايت روانشناختی برای مبتاليان بژه سژرطان و   
برای کودکانی کژه والژد سژرطانی     مضامی  اصلی خانوادهدر آنجا برنامه  وآورد فراهم می

کودکژانر بیمژاریر مژرگ و طژالق      دارندر ايجاد کرده است. وی مقاالت زيادی در زمینه
همکژاران  مؤسژ    کنژد و همچنی  در بخ  خصوصی کار می بايانک نوشته است. خانم

ر برنامه درمان کژودک  روان تتلیلیمؤسسه  دربايانک  گذار در هیندسديل ايلینیوز است.
و نونوان دانشگاه ايلینیوزر کالج مددکاری نی  ادامز در شیکاگوم و همچنی  با نوديژ   

کنژد و  آموزش ديده است. وی با همسرش وينسنت در هیندسديل زندگی مژی والرستی  
 برد.هاي  لذت میاز سپری کردن وقت خود با فرزندان و نوه

از دانشژگاه ايژالتی کژانزاس و     1998سژال   دکتژری خژود را در  دکتر شنون درمر، 
در روانشناسژژی گرفژژت. وی اکنژژون دانشژژیار  199۴کارشناسژژی ارشژژد خژژود را در سژژال 

در برنامژه مشژاوره خژانواده و ازدوار در بخژ  روانشناسژی و       دانشگاه ايالتی گژاورنورس 
ارشژد و  درمژان   هژای مشژاوره/  دکتر درمر پی  از آنر مدير برنامهر برنامژه مشاوره است. 

متژورر مسژائل مربژوط بژه     حل راه دکتری رشته خانواده و ازدوار بود. او در زمینه درمان
آغاز درمانگری و نظارت و تکنولوژی و آموزش و درمان کار کژرده اسژت. از آثژار منتشژر     

-متورر چندي  فصل از کتژاب حل  راه توان به نقد فمنیست از ديدگاه درمانشده وی می

هژا و تکنولژوژی و درمژان    نر مسائل مربوط به مسائل ننسی اقلیژت های رانع به کودکا
 اشاره کرد.  

خانواده درمژانی آريزونژا و مرکژز خصوصژی     مؤسسه  مديردکتر کرایگ ای ایورت، 
تاکس  در آريزونا است. وی همچنی  رئی  سژابق انجمژ  آمريکژايی ازدوار و خژانواده     

در ازدوار و  AAMFTالتتصیلی معروف بژه  های فارغدرمانی و عضو سابق و مدير برنامه
کتابها و مقژاالت زيژادی   خانواده درمانی در دانشگاه ايالتی فلوريدا و دانشگاه آبورن است. 

                                                      
1
. MSW 

2
. The licensed Clinical Social Worker (LCSW) 



  1۲همکاران 

 

طالق و  مجلههای طالق و خانواده درمانی منتشر شده است و ويراسژتار  از وی در زمینه

 است.  ازدواج مج د

خژانواده درمژانی آريزونژا و مرکژز     مؤسسه  همکار مديردکتر سان ار ولجی ایورت، 
                 ِ                              وی روانشناس مسئول  کلینیک راهنمايی کودک تاکس  و خصوصی تاکس  آريزونا است. 

مدير خدمات حمايت از کودک در دادگاه آشتی ناحیژه پايمژا بژود. وی همچنژی  عضژو      
لتی در دوره دکتری در خانواده درمانی و ازدوار در دانشگاه ايا AAMFTبرنامه آموزشی 

 فلوريدا بود.

سال است که در زمینه مداخلژه و درمژان سژوس اسژتفاده از      30بی  از دکتر الینا گیل، 
کودک تجربه دارد. او يک خانواده درمانگر استر همچنی  نام وی به عنژوان بژازی درمژانگر و    

دکتژر گیژل در مرکژز بژالینی چنژد فرهنگژی اسژپرينگفیلد در        هنر درمانگر ثبت شده است. 
ای به منظور ايجاد ارائه خدمات بهداشژت  یا مرکز خصوصی دارد و در حال ايجاد برنامهويرنین

آموزشژی اسژتاربرايتر   مؤسسژه   روان برای کودکان کم س  و سال است. وی همچنی  مژدير 

بدازی درمدانی    برای بازی درمانی خانواده و کودک اسژت. دکتژر گیژل نويسژنده کتابهژای     

م و درمان نوجوانان مورد سوء اسدتفاده واقدش شد ه   م ق رت شفابخش بازیم خانواده

 است.   مسائل فرهنگی در بازی درمانیمؤلف  همکار

هامونژت در                                   انواده درمانی در دانشگاه کالومت استاد ازدوار و خ ال هکر، دکتر لورنا
ازدوار و خانواده درمانی و نويسنده )همژراه بژا شژارن    ايالت اينديانا است. وی مدير مرکز 

هدای بدرای اسدتفاده در روان    تکلیف، جزوه و فعالیدت : کتابچه درمانگرديکژ    

کتابچده درمدانگر بدرای    ر همچنی  نويسنده )همراه با کاتري  فژورد سژوری    درمانی

و  های برای استفاده در روان درمانیتکلیف، جزوه و فعالیت: کودکان و نوجوانان

-کتاب مق مهاه با نوزف وچر  است. عالوه بر اي  مواردر وی )همر 2کتابچه درمانگر 

 را ويراستاری کرده است. ای بر ازدواج و خانواده درمانی

به عنوان پدر خژانواده درمژانی و معمژار يکژی از مشژهورتري        سالوادور مینوچین،
کتژاب  ها در زمینه خانواده يعنی خانواده درمانی سژاختاری شژهرت يافتژه اسژت.     نظريه

  کتژابی اساسژی در   197۴) و خدانواده درمدانی   ها خانوادهکالسیک وی تتت عنوان 
آموزش خانواده درمانی است. کتاب ديگری که به سرعت تبديل به کتابی کالسیک شده 

باشد که بژه خژاطر     می1993)با همکاری میشائیل نیکولزر  شفای خانواده استر کتاب
 فتژه اسژت.  های که از نلسات مشاوره واقعی داردر مورد اسژتقبال زيژادی قژرار گر   ترسیم
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کژرد و مژدير   دکتر مینوچی  که اصلیتی آرژانتینژی دارد بژا ناتژان آکژرم  مطالعژه مژی      
که وی آن را بژه مرکژز نديژدی بژرای آمژوزش       کلینیک راهنمايی کودک فیالدلفیا بود

خانواده درمانی ايجاد کرد. مینوچی  در سرتاسژر حرفژه خژود بژه حمايژت از کودکژان و       
دچار سوس ی ها خانوادهی فقیر ادامه داده و پیشگام کار در مرکز مینوچی  برای ها خانواده

ای بوده است. اگژر چژه وی   های چندگانهنظام های درگیرخانواده و همچنی  مصرف دارو
در  هژا  خژانواده رسما بازنشسته شده استر ولژی همچنژان عضژو مرکژز مینژوچی  بژرای       

ای قابل و يک روانشناس رشد اسژت  ه نويسندهباشد و با همسرش پاتريشا کنیويورک می
 کند.می سخنرانیالمللی فراوانی ملی و بی  هایسفر کرده و در کنفران 

مشژاوره خژانواده و    کژه بژه طژور ويژوه در زمینژه      ای استمشاوری حرفهدان اولن ، 
کمک کنژد تژا بژا تغییژرات چرخژه       ها خانوادهاو عالقمند است به کند. ازدوار فعالیت می

های نونژوانی و بزرگسژالی   زندگی سازگار شوندر به ويوه آنهايی که در حال گذار به دوره
 آقای اوالند يک مربی آموزش ديده در برنامه مسیتیت پیشگیری و بهبود رابطههستند. 

(CPREP
او يژک   ر همچنی  وی متخصص در زمینه تلفیق مشژاوره و معنويژت اسژت.    1

سال تجربه تمام وقت کشیشی در منطقه شیکاگو اسژت کژه    ۲0کشی  منصوب شده با 
های کشیشی مختلفی از نمله نوانانر عضو همیشگی و کشی  ارشد خدمت در قابلیت
ای از نوانان متلی گرفته تژا سژطا ايژالتی و    کار کشیشی وی دامنه گستردهکرده است.

رشد خود را در مشژاوره ازدوار و خژانواده   شود. آقای اوالند مدرک اسراسری را شامل می
 کی در يژ کژارآموز  شژرکت  کي در واقع در و از دانشگاه ايالتی گاورنرس اخذ کرده است

 مشغول به کار است. ايلینويز در یتیمس مشاوره مرکز

استاد دانشگاه ننژوب شژرقی نژوا در برنامژه خژانواده درمژانی و       دکتر لی شیلتس، 
متور کوتاه مدت حل  راه متخصص مشهوری در زمینه درمانازدوار است. دکتر شیلت  

در حژال حاضژر                                                                   است و با استیو د  شازر و اينسو کیم برگ همکاری نزديکی داشته است. 
وه  در همراهی با خانم بژرگ اسژتر   متور که شامل پوحل  راه ایوی در پروژه مدرسه

 بژالینیر درمژان و نظريژه   کژار   های آموزشی مژورد عالقژه وی  مشارکت کرده است. حوزه
کنژد.  ای استفاده مژی های مدرسهمتور در متیطحل  راه متور هستند و از درمانحل  راه

 در زمینه کاربرد و آمژوزش درمژان         عمدتا آثار دکتر شیلت  اغلب همراه با دانشجويان ر 
 متور منتشر شده است.حل  راه

                                                      
1. Christian Prevention and Relationship Enhancement Program 
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و بژازی درمژانی در    و رئی  مرکز بهبژود خژانواده  مؤسس  دکتر رایس وان فلیت،
اسپرينگ بويلینگ در ايالت پنسیلونیا استر سازمانی که به طور ويوه در زمینژه کژودکر   

کنژدر همچنژی  خژدمات    دهد و نظارت میهای بازی درمانی آموزش میخانواده و حرفه
آورد. دکتژر وان فلیژت دارای مجژوز    فژراهم مژی   ها خانوادهبهداشت روان برای کودکان و 

و نظژارت و مربژی گژری را     فرزنژد درمژانی  و همچنی  مدرک درمژانگری در  روانشناسی 
سال کژار   30وی بی  از درمانگر ثبت شده است.  -ناظر کداراستر اسم وی به عنوان ي

فلیژت نويسژنده   کشژد. دکتژر وان  ها را به يدک مژی بالینیر سوپروايزری و رهبری کارگاه

مؤلژف   و همکژار  از طریدق بدازی  کودک -تقویت روابط وال : فیلیال درمانیکتاب 

  است. بازی درمانی برای روی ادهای تروماتیککتاب 

مژدير خژدمات اوک الون در اوک الون   ر دارای گواهی مژددکاری ، جن وزولوفسکی
و استاد تمام وقت در دپارتمان روانشناسژی و مشژاوره در دانشژگاه ايژالتی      ايلینويزايالت 

فنون مشاوره خانواده و نظارت زنده را تژدري   گاورنرس است و در آنجا دروس سنج ر 
تتلیلژی در کژار بژا کودکژان و     هژای خژانواده و رويکژرد روان   وی در زمینه نظامکند. می

 آموزش ويوه ديده است. ها خانواده
 



 

 پیش گفتار ویراستار مجموعه
 

 شودر آنها آن را برای نامعه انجام خواهند داد.آنچه برای کودکان انجام می
 1کارل منینگر

 
دهژدر  ای سژوق مژی  را برای درخواست کمژک حرفژه   والدي که  یهاياز میان همه چال 

هژای مغژايری   ارزش زن و شژوهر اگژر  تري  آنها نبرد بر سر اداره کودکانشان اسژت.  رايج
هژا ممکژ  اسژت از    متفاوتی برخژوردار باشژندر نژر و بتژ     ی  پیشینه داشته باشند يا از
برای کودک بهتري  استر برخیزد. اگر چه توافژق         واقعا   آنچه کهی  درباره نگرانی صادقانه

-آلی خواهد بودر ولی انتظاری غیر واقژع فرزندان چیز ايدهوالدي  بر سر چگونگی پرورش 

در مورد پرورش کودکان يا ديگر مشکالت با هم توافق ندارنژدر   والدي وقتی بینانه است. 
شژوند. بعضژی از کودکژان در اثژر ايژ       کودکان اغلب درگیر اي  مشکالت خانوادگی مژی 

 رديگر در برخورد با مشژکالت  هایشوندر در حالی که بعضیاختالفات گیج و سردرگم می
تمرکژز والژدي     کنند تا بدي  وسیلهشوند و مشکالتی ايجاد میمی« سازیمثل »درگیر 

 را به سوی خود نلب کنند.
اي  مشکالت از نظر تاريخیر از طريق مداخله پزشکی يا درمان مسژتقیم بژا کژودک    

ابی بژرای کودکژان و   دهنژد کژه درمژان انتخژ    ها همواره نشان میاند. پووه درمان شده
نونوانان برای بسیاری از مشکالتر خانواده درمانی است. اگر چه که اي  امر يک واقعیت 

 بژاره چگژونگی کژار بژا کودکژان در ايژ       ی  درباره های اندکیرسدر ولی کتاببه نظر می
رسد که کودکان تمايل داشته باشند که برای حل مشکالت نوشته شده است. به نظر می

برای نگاه به مسائل  ایشدهشناخته        رويکرد مشارکت کنند. اي  کتابر ر خانواده مونود د
 آورد.فراهم می دشوار

آورد و همچنی  و اثربخ  را فراهم میمؤثر  خانواده درمانی با کودکانر امکان درمان
در بر گیردر ايژ  امکژان را    را دهد. درمانی که کل نظام خانوادهاحتمال عود را کاه  می

 های رضايت بخشژی ايفژا کننژد.   آورد تا بتوانند نق برای تمام اعضای خانواده فراهم می
در متیط خانواده مؤثری  همچنی  درمانگران نیاز دارند که بدانند چگونه از بازی به طور

مسائل رشدی کودکژان  ی  درباره استفاده کنند. اي  امر نیازمند برخورداری از دان  الزم

                                                      
1 . Karl Menninger 
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باشژد کژه درک روشژنی از    گیژری نظژری مژی   و همچنی  داشت  يک نهت ها خانوادهو 
نیازمنژد درک چگژونگی    عژالوه بژر آن  آورد. کودکان در داخل بافت خانواده فژراهم مژی  

 باشد.کارهای نظام خانواده و همچنی  نتوه دسترسی و درمان کودکان در اي  بافت می
درمژانی   هژای نمژون اند و رهران  اي  مسائل را شناسايی کردهاکاتري  سوری و همک

ايژ   مژؤلفی    اند.عملی که مرتبط با کار با کودکان در بافت خانواده هستند را ارائه کرده
اند به نتوی که تمام کسانی که با کودکان و نونوانژان کژار   کتاب مت  نامعی ارائه کرده

ای که با سالوادور مینژوچی ر  دهاالعهای فوقمصاحبهتوانند از آن سود ببرند. کنند میمی
الینا گیلر راي  وان فلیت و لی شیلت  انجام شده استر نلژوه خاصژی بژه کتژاب داده     

م دهد که چگونه با والدي  کار کندای به خواننده نشان میاي  کتاب در فصول ويوهاست. 
قانونی و اخالقی را در نظر گیردم چگونژه بژا مسژائل فرزندخوانژدگی و      مالحظاتچگونه 

ر بیماری ندی و مژرگ يکژی از اعضژای    ADHDطالق برخورد کندم و چگونه با کودکان 
 خانواده کار کند.

برای بزرگ کردن يک کودک بايژد آن را بژه   »گويدر ضرب المثل قديمی آفريقايی می
المثل بر اهمیژت کژار بژا کژودک در بافژت روسژتا       رسد اي  ضربر به نظر می«روستا برد

 دارد.تأکید  )يعنی خانواده 

 1جان کارلسن

 ، ویسکانسینژنودریاچه 
 
 
 

 

                                                      
1 . Jon Carlson 
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انی کژه  ر حتژی زمژ  کژه کودکژان   حژاکی از آن اسژت  اتی که به تازگی انجام گرفتهر مطالع
                                                       شديدا  تمايل دارند که در نلسات مشاوره خژانواده حضژور    مشکل بر آنها متمرکز نیستر

 دهدنشان می ديگر ولی مطالعات . 1996)استزر روزنر مک کالم و هرمانر  داشته باشند
که علی رغم اي  تمايالتر هنوز تا حدود زيادی کودکان در نلسژات مشژاوره خژانوادگی    

آن  . 1999تومژژاسر م نانسژژ  و 1990)کژژورنر و بژژراونر   شژژوندمشژژارکت داده نمژژی 
اند گذارندر پذيرفتهز نلسات مشاوره خانوادگی کنار میکه کودکان را ا متخصصان بالینی

کودکژان را  های الزم برای کژار بژا   ر با کودکان راحت نیستند و آموزشهنگام کا رکه آنان
ی درمژانی بژا   در زمینژه بژاز   هژای ر آمژوزش هژای ناکژافی  اي  آموزش        ِمهمتري  اند. نديده

دهد حتی زمانی کژه کودکژان بژه    مطالعات ديگری نشان میباشد. کودکان و خانواده می
طور فیزيکی در اتاق مشاوره حضور داشتندر آنژان فعاالنژه در فراينژد مشژاوره مشژارکت      

تواننژد داشژته   ان در خژانواده درمژانی مژی   نقشی کژه کودکژ   نسبت بهنکردند. درمانگران 
   .1990          )س دربرگر  ترديد دارند رباشند

د نیازهژای نژوانتري  اعضژای خژود را فرامژوش      تواندرمانی میخانواده  شاخهچگونه 
توانیم بدون تونه به نیازهای فردی اعضژای خژانوادهر خژانواده درمژانی     چگونه میکند؟ 

الزم  1متژور واده درمژانی کژودک  برای خان یهايهارتمشاوران چه دان  و م انجام دهیم؟
دارند؟ چه زمانی کودکان بايژد در خژانواده درمژانی مشژارکت داده شژوند و تتژت چژه        

توان فنون را در  می چگونه لسات مشاوره خانواده کنار گذاشت؟را بايد از ن نشرايطی آنا
باشدر مطالب کمی مونود میسؤاالت  برد؟ اگر چه در پاسخ به اي کار  به مشاوره خانواده

انژدر حژوزه     مسائل را مورد بررسی قژرار داده ايمطالعاتی که به تازگی انجام گرفتهر ولی 
و دانژ    هژا الزم نهت افزاي  مهژارت های  مطالعاتی خاصی را شناسايی کرده و آموزش

)سژوری و   هنگام کار با کودکان در خژانوده درمژانی بژرای مشژاوران فژراهم شژده اسژت       
   .۲00۴اسپرانکلر 
 ۲سژوری و اسژپرنکل   هژای  پژووه  اسژت کژه نتژايج     آن اي  کتژاب از نگارش هدف 

در فصژل اول بژا    3هبخژ  اول ايژ  رسژال   را به نظريه و کاربست بالینی بیفزايد.   ۲00۴)

                                                      
1 .child-focused 

۲ . Sori & Sprenkle 
3 . Monograph 
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  که توسط کاتري  سوری ارائه شژده  ۲00۴سوری و اسپرنکل ) های پووه ای از خالصه
شود. فصژول باقیمانژده   شروع می بود که پی  از اي  ذکر شدندر سئواالتیآن بر تأکید  و

در ايژ  مطالعژه اسژت. يکژی از      متخصصژی   1گژروه  هایبر اساس بعضی از توصیه کتاب
ی  درباره است که بین  منتصری یمصاحبه با متخصصان رامتیازهای برنسته اي  کتاب

بژه   ه خژانواده و بژازی درمژانی   ربعضی از خالقتري  درمانگران زمان مژا در حژوزه مشژاو   
 ۲ای از مصژاحبه بژا سژالوادر مینژوچی     . فصل دوم نسژخه نمايدخوانندگان کتاب ارائه می

بژه   نسژبت  یهژاي دهد و بین فصل اول را نشان می های پووه که واکن  وی به است 
نمايژد.  نواده درمانی کژودک متژور ارائژه مژی    های خاموضوعات فراموش شده در آموزش

بنیانگژذاران خژانواده درمژانی و پرچمژدار مشژارکت دادن      مینوچی  بژه عنژوان يکژی از    
بژه عنژوان منژابع     کودکان در خانواده درمانیر بر اهمیت تونژه بژر ويژديوهای آموزشژی    

ی را بژه روشژن   ۴بودن گونه بازیو  3های بی  بازی درمانیو تفاوت کندمیتأکید  آموزشی
تمژايز قايژل    6و اسژتقرايی  ۵ی قیاسژی ژژهای آموزشکندر وی همچنی  بی  روشبیان می

 خژانواده را  و کاتري  سوری بازی درمانی 8ر دن اوالند7شود. در فصل سوم شنون درمرمی
توانژد بژا مکاتژب اصژلی خژانواده درمژانی       کنند که میمطرح می 9يک فرا مدلبه عنوان 

 متور و روايتی  تلفیق شژود. حل  راه مدرن و پست مدرن )رويکردهای تجربیر ساختاریر
دهند که با اهداف درمانی هر يژک از  شرح میرا  10ایآنان چندي  ف  خالق و بازی گونه

 هر کدام از اي  فنون با ذکر مثالی توضیا داده شده است. رمتناسب استها  اي  مدل
کژه در  شژده  تأکیژد             ِ                                             در بخ  دوم  کتاب به سه رويکرد در مشاوره خانواده و کودکان

بازی درمانی خانوادهر درمژان  : اي  سه رويکرد عبارتند از اندتمام کتاب به هم گره خورده
ان متور. اي  سه مدل در طژی مصژاحبه بژا متخصصژ    حلنی راهو خانواده درما 11فرزندان

                                                      
1 .panel 

۲ . Salvador minuchin 

3 . Play therapy 

۴ . Playfulness 
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7 . Shannon Dermer 
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خژالق هنژر کژاربرد ايژ                         ی نادری به فرايند شوند و پنجرهنوآور خانواده درمانی زنده می
ای اسژت  چهارم مصژاحبه فصل . دنآورفراهم می ها خانوادها در مشاوره با کودکان و همدل

فژراوان تلفیژق بژازی در خژانواده      یر پیشگام بازی درمانی خانواده. وی مزايا1با الیانا گیل
و موضوعاتی همچون شهودر اسژتفاده   دهدای کودکان و بزرگساالن را شرح میدرمانی بر

. مصاحبه بژا رايژ    دهدقرار میا در بازی را مورد بررسی از انتقال متقابل و معنای نماده
وان فلیژت يکژی از   اسژت.   اي  کتاب فصل پنجم     ِمتور  درمان فرزندی  درباره ۲وان فلییت

دهژد و  وی اثربخشی اي  درمژان را شژرح مژی    رمشهورتري  حامیان درمان فرزندان است
 چگونژه  دهژد ور غیرمستقیم به والدي  آمژوزش مژی  طی مراحلی با استفاده از بازی به ط

نه ايژ  رويکژرد   وژکند کژه چگژ  میتأکید  نی ژشان باشندر وی همچژانعامل تغییر فرزند
مصاحبه پايانی در فصل ششم با لژی  های مختلف کاربرد داشته باشد. تواند در فرهنگمی

هژم در متژیط    رای بژرای درمژان کودکژان   است کسی که رويکرد بژازی گونژه   3شیلت 
معرفژی   با نقاط قوت رويکردهای پسژت مژدرن  مدرسه و هم در خانواده درمانی با تلفیق 

 ۴نسژو کژیم بژرگ   يعالوه بر اي ر شیلت  پروژه پووهشی و آموزشی با همکاری ا .کندمی
در متژیط کژالس اسژت. تمژام       woww انجام داده که اي  پروژه شامل کژاربرد رويکژرد  

کژه ايژ  رويکردهژای     ر مطالعژاتی شژوند موردی را شامل مژی ي  بخ  مطالعات فصول ا
 آورند.می واقعی مختلف را به زندگی

تأکیژد   بر موضوعات خاص مرتبط با مشاوره متمرکز بر کودک ربخ  سوم اي  کتاب
بژه بررسژی عمیژق     ۵دارد. در فصل هفتم کاتري  سوریر شنون درمر و ن  وزولووسژکی 

کودکان در خانواده درمانی و  و نتوه مشارکت دادن زمانی  درباره مسائل نظری و عملی
. ايژ  فصژل   پردازنژد میوالدي  در مشاوره کودکان  دادن مشارکت نتوههمچنی  زمان و 

يژد و  نماارائه مژی  داده شودچه وقت بايد مشارکت  ررهنمودهای در مورد اينکه چه کسی
 داده شژده اسژت.  هژای مژوردی شژرح    کند که بژا مثژال  رويکردی چندمدلی پیشنهاد می

رد گفتگژو بژا کودکژانر اتژاق     در مژو  یپیشژنهادهاي  رندگان ايژ  کتژاب  ژچنی  نويسژهم
که هم برای کودکان و والدي  مفید باشد و نلسژات   یهايایر انتخاب اسباب بازیمشاوره
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نمايند. فصل هشتم شکاف مونود در ادبیات پووهشژی  بعد از آن ارايه می نلسات یه واول
کند. را پر می ها خانوادهبا کودکان و ات اخالقی خاص مرتبط با مشاوره مربوط به موضوع

                عمیقژا  و بژه   نگاشته شده که هژر دوی آنهژا    1اي  فصل توسط کاتري  سوری و لورنا هکر
همچژون حژريم    یمسژائل دارند. تأکید  ی و اخالقی اساسینقانومسائل ای به طور گسترده

یر حقژوق والژدي ر   مربژوط بژه گژزارش دهژ    مسائل خصوصیر حقوق انتصاریر رازداریر 
ات فرهنگژی خژاص در خژانواده    ظژ و مالح تماس فیزيکژی های دادگاهر پاسخ به احضاريه

 درمانی با حضور کودک. 
 کژه  دهدرا مورد بررسی قرار می ایپايانی کتاب است چهار موضوع ويوهبخ  پنجمر بخ  

خژانواده  ی  پیشینه تا حدود زيادی در اي  چهار موضوع اما رگذاردمیتأثیر  هاکودکان و خانواه بر
از  هژا  خژانواده کند کژه کودکژان و   میتأکید  اي  فصول بر مشکالتیدرمانی فراموش شده است. 

و از  ADHDشژوند از اخژتالل زيسژت شژناختی     یکربندی خانواده با آن موانه میتغییرات در پ
ی طژالق و  هژا  خژانواده  رسژوری و لورنژا هکژر    در فصل نهم کژاتري  اثر نابهنگام بیماری و مرگ. 

ر و دهنژد و رهنمودهژای بژرای ارزيژابی کودکژانر والژدي       ندخوانده را مورد بررسی قرار مژی فرز
 هژا  خژانواده ان برای کژار کژردن بژا ايژ      درمانگرتر روانبیشدهند. عملکرد کلی خانواده ارايه می

 را ایدي  خانواده و مداخالت بژازی گونژه  نويسندگان اي  فصل چن اند.الزم را نديدههای  آموزش
تا با پیکربنژدی   هن کوچک و بزرگ خانواده طراحی شدامرانع دهند که برای کمک بهشرح می

ر عملکژرد افژراد و خژانواده را تقويژت کننژد و روابژط سژالم اعضژای         مجدد خانواده سازگار شوند
 .داردتأکیژد   در بافت خژانواده  ADHDفصل دهم بر موضوع مهم درمان خانواده را ارتقا بخشند. 

 شژوند مژی  ایموارد ناامیژد کننژده  بسیاری از درمانگران خیلی زود مغلوب کودکان بی  فعال و 
شود و مطمئ  نیستند چکار بايد بکنند. اي  فصل توسط کرايژگ  آنها بیان میکه توسط والدي  

ارزيژابی ايژ     متعژدد اورت نگاشته شده که در آن معیارهای تشخیص و نوانب  3و سندرا ۲اورت
 .شودارايه میمدل نظامند آنها  از شرح مختصریخالصه شده و  ها خانوادهکودکان و 

 ۴ريزیبرون مشکالتشان را اغلب به عنوان کودکانی که رADHDدرحالی که کودکان 
ن بیمژاری و يژا مژرگ را تجربژه     ی آناها خانوادهشوندر کودکانی که شناخته می رکنندمی
خورنژد.  کنندر برچسب مژی ريزی میه عنوان کودکانی که مسائل را دروناند اغلب بکرده
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 کننژد کژه  را نمايژان مژی   ۲یيهاآشفتگی 1نکايازدهم کاتري  سوری و نانسی بايدر فصل 
 ربیمژاری نژدی دارد  ودکر نونژوان يژا والژد    ی که کژ ها خانواده در ها اغلباي  آشفتگی

آنان بر اهمیژت ارزيژابی سژازگاریر پیونژدر سژاختار و ارتبژاط در        .شودناديده گرفته می
دارنژد.  تأکیژد   در مراحل مختلف بیماری از تشخیص گرفته تژا مرحلژه پايژانی    ها خانواده

هژا و بژه طژور    ها و مادر بزرگهار پدر بزرگر بیماری بر کودکانر والدي ر زورهمچنی  اث
سژوری  گیژرد.  لف چرخه زندگی مورد تونه قرار میعملکرد خانواده در مراحل مخت رکلی
مژام مژدت   مداخالت خالقی برای آغاز ارتباط و ارتقژای سژازگاری و پیونژد در ت    نکابايو 

در فصژل آخژر )فصژل دوازدهژم ر بژر چگژونگی سژازگاری        . کنندارائه میتجربه بیماری 
مهژم در  عوامل ک يانبا شود. کاتري  سوری و نانسیمیتأکید  دکان با مرگ در خانوادهکو

 چگونه گذارد ومیتأثیر  نر اينکه چگونه مرگ بر کودکادهندارزيابی کودکان را شرح می
 شژود. مژی تأکیژد   3معنژوی مسژائل  همچنی  بر اهمیژت   ريابندمیها از آن نجات همشیر

کند در مسیر رشژد  میکنند که به کودکان کمک عینی ارائه می سندگان پیشنهاداتینوي
ای درمژانی بژازی در برنامژه مداخلژه        رد کژارب  رشان پی  بروند و بژرای ايژ  کژار   طبیعی

م آورده شژدهر روشژ    ژژهم و دوازدهکه در فصل يازد یهاينمونه ده است.ژانده شژنجژگ
کنند. خود به بیماری و مرگ را درونی میهای کنند که چگونه کودکان اغلب واکن می

ون مداخالت درمانی در اي  فصول پايانی در کار با کودکانی کژه اختالالتژی چژ   همچنی  
 کاربرد دارد. رکننداضطراب و افسردگی را درونی می

ی در مشژاوره بژا   تلفیق بازی در درمژان خژانوادگی و اسژتفاده از رويکژرد چنژد مژدل      
 انژد. خوردهبه هم گره  که در سراسر اي  کتاب هستند دو موضوعی رها خانوادهکودکان و 

انژد عژالوه بژر    ای که در اي  فصول شرح داده شدهبازی گونه                      ِون و رويکردهای درمانی فن
اری از مشکالت ديگژر کژاربرد   یتوانند برای بسر میمواردی که در اي  کتاب گنجاده شده

ی شژده را  بیشتر فصول اي  کتاب مواردی از مشکالت درونی شده يژا برونژ   داشته باشند.
تژوان در  هژای ايژ  کتژاب را مژی    دهند که چگونه مفاهیم و ايدهو توضیا میدر بر دارند 

ی و اطالعژات  اسژام : ونژه )ت بژرد. کژار   بژه  دنیای واقعی و در مشاوره با کودکان و والژدي  
ها تغییر داده شده تا بدينوسیله از رازداری مرانعی  حفاظت شژود .  هويتی در اي  مثال
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فرهنگژی  مسائل ات ويوه در درمان نونوانان و ظمالحو پیشنهادات  ردر بسیاری از فصول
 مورد تونه قرار گرفته است.

را بژه   1يکی از اهداف عمده اي  کتاب اي  است کژه اهمیژت آمژوزش کژودک متژور     
ای خانوادگی بژا کودکژان و   هآنها بتوانند برای درمان متخصصان و مربیان گوشزد کند تا

شژوند تژا از ايژ  کتژاب بژه      متخصصی  تشويق میتری پیدا کنند. آمادگی به رها خانواده
های تشژريا  یدواريم که متخصصی  دان  و مهارتاستفاده نمايندر ام ی غنیعنوان منبع

 برند.کار  به شده در اي  کتاب را در درمان مشکالت کودکان و والدي 
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