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استت   کرده ارائهخانواده درمانی ی  حوزههای  پیشرفت را برایو عملی  علمیاین کتاب رویکردی 

گیتری جنستی   هایی که در مورد جنسیت، فرهنگ، معنویتت و جهتت  از بحثدر آن و خوانندگان 

که مشغول تدریس، یتادگیری   برای کسانیبیشتر . مطالعه این کتاب شوندمند میشده است، بهره

درمتانی  ختانواده  مستائ  اخالیتی  و  فنونو جستجو برای گسترش دانش خود در مورد رویکردها، 

 شود.میپیشنهاد هستند، 
 و استاد دانشگاه کارولینای جنوبی، خانواده درمانیو  زوجی ، دکترجنیفر هادسون

 رئیس پیشین کمیسیون اعتباربخشی ازدواج و آموزش خانواده درمانی 

 

 

اند  هاین کتاب استفاده کرد ازدرمانی خانواده عم نظریه و برتر  دکتر وچلر و دکتر هکر از متفکران

اطالعتات نادیتده گرفتته    تجدید نظر شده به اشتراک بگذارند. این متن  نسخهشان را در تا دانش

روشن و یاب  ای  مرتبط با خانواده درمانی و مسائ  معاصر مربوط به آن را به شیوهشده و انتقادی 

        درمتانگر و  ختانواده  ی کتتاب هتر  ای عتالی بترای یفسته   ایتن کتتاب یتمیمه    کند. می فهم ارائه

که  درمانی جهت داده باشید یا این                                                     درمانگر است، چه شما صرفا  خود را به سوی دنیای خانوادهزوج

 تان آن را اجرا کرده باشید.طول زندگیدر 
 UNLV مدیر برنامه ی ودکتر هرتلین،ام.  کاترین

 و خانواده زوج چارچوب فنی ،نویسنده همکار

 

 

و ختانواده   زوجاز تاریخچته ننتی و عملتی     پرمغت  ای  مقدمته همچنان درگیر  کتاب دومین چاپ

گیتری جنستی و   درمانی است. نویسندگان مویوعات بافتی از جمله جنسیت، نژاد، فرهنگ، جهت

آنها تمرک شان را در آینده از طریق مویوعاتی  عنوان مفاهیم اصلی در نظر گرفتند. معنویت را به

نشان دادن و خانواده درمانی در  زوجمانند ظهور درمان مبتنی بر شواهد و عوام  مشترک و نقش 

جسمی و روانی، خشونت خانوادگی، سومصتر  متواد،   های    بالینی بحرانی از جمله بیماریئمسا

همچنین برای هر و سطح کارشناسی ارشد برای اند. این یک متن کام  گسترانده اختالل جنسی،

هتای پویتای   دانش بیشتر درباره وسعت، عمق و خط سیر تحول و زمینته  خواستارکه  است فردی

 است.م
 خانواده درمانی زوج وی دکترفرد پی پیرسی، 

  خانواده درمانیو  زوج مجله ویراستار
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CHPS دارای دکتری،،      ه ک ر لورنا ال
1 ،LMFT

 دانشتگاه  درمتانی در  ازدواج و ختانواده  ستتاد ا  2

نویستنده همکتار در    یا نویسنده او. مرک  زوج و خانواده است مدیر هاموند هند و در پوردو کلمنت

ایتن رابطته    در آنهتا  از برختی  کته  استت،  درمانی خانواده و زوج مورد در متعددهای  تألیف کتاب

  .هستند

                                                           
1. Collaborative for High Performance Schools 

2. Licensed marriage and Family Therapist 
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 درباره مؤلفان
 

در ایالتت اینتدیانا    2در دانشتگاه پتاردو   مشاوره زوج و خانواده، استاد برنامه 1دکتر جوز  ال. وچلر

یید مؤسسه آمریکایی ازدواج و خانواده درمانی است. أاست. او یک متخصص بالینی و ناظر مورد ت

توسط بخش خانواده درمانی شورای ملی روابط خانوادگی برای مقاالت  2013در سال دکتر وچلر 

نتا  گرفتت. جتای ه برجستته     « بته یادگتار مانتده    دانشمند»برجسته اش در حوزه خانواده درمانی 

توسط مؤسسته ختانواده جتای ه انجمتن آمریکتایی       2013آلوموس دانشگاه شمال نربی در سال 

برای آموزش، جای ه دانشگاه پاردو برای مقاالت برجستته در   2007سال ازدواج و خانواده درمانی 

بترای   1997و همین طور جای ه ازدواج و ختانواده درمتانی مؤسسته اینتدیانا در ستال      2004سال 

زوج و رابطه درمانی از  مجله یپژوهش در زندگی خانوادگی را دریافت کرد. او به عنوان ویراستار 

روان  مجله یو خانواده درمانی،  زوجآمریکایی ی  مجلهویراستاران و یکی از  1999-2008سال 

بتالینی، تکتالیف و   هتای   فعالیتت  مجلته ی ی، فمینیستت خانواده درمانی  مجله یدرمانی خانواده، 

روان درمانی بوده است. دکتر وچلر همچنین کمک ویراستار )همتراه بتا جتری بیگت       های  کمک

دو  کتاب مستای  بتالینی در زوج درمتانی، کمتک ویراستتار       بوده است. او ویراستار نسخه اول و

کمک ویراستار )همراه رمان بالینی خیانت، )همراه با فرد پیرسی و کاترین هارت الین  در کتاب د

میان نژادی و کمک نویستنده  های  با ولکر توماس و تری کاریس  در کتاب مسای  بالینی در زوج

 اسپرنک   در کتاب مرجع خانواده درمانی ویترایش دو  و همتین  )همراه با فرد پیرسی و داگالس 

 طور کمک ویراستار )همراه با لورنا هکر  در نسخه اول این کتاب بوده است. 

او نویسنده مقاالت متعددی در مجتالت، پیرامتون مویتوعات عتدالت اجتمتاعی در درمتان       

کودکان و نوجوانان، زوج درمتانی   خانواده، نظارت خانواده درمانی، خانواده درمانی برای مشکالت

برای سوء مصر  مواد و خود درمانگر است. دکتر وچلر همکار تحقیق در یتک پترو ه پژوهشتی    

شتود و بته مطالعته     مین متی أت« سسه ملی سوء مصر  موادؤم»است که کمک مالی آن توسط 

سستات  ؤم بته                        پردازنتد. او معمتوال   رویکردهای زوج درمانی برای زنان دچار سوء مصر  مواد می

دهتد و همچنتان رویته فعتال زوج و     خدمات اجتماعی و درمانگران بخش خصوصی مشورت متی 

کند. دکتر وچلر درمانگر دارای پروانه در زمینته  خانواده درمانی را در جنوب شرق ایندیانا حفظ می

 و خانواده در ایندیانا است. درمان زوج

                                                           
1. Joseph L.wetcher 

2. Purdue Unoversity Calumet 



 

  2رای پروانتته در زمینتته ازدواج و ختتانواده، درمتتانگر دایدکتتتر، دارای متتدرک 1لتتورا ال هکتتر

(LMFT3بهداشتی در امور شخصی و امنیتیهای   ، دارای پروانه مرایبت (CHPS   استتاد برنامته ، 

است. وی دروس مقطتع تحصتیالت تکمیلتی در     و خانواده در دانشگاه پاردو در هاماند اندیانا زوج

زمینه مسائ  اخالیی و حرفه ای، زوج درمانی، تروما و بهبتودی در ختانواده درمتانی، کتودک در     

کند. وی همچنین مدیر  می تدریسرا و خانواده درمانی  زوج درمانیدر  کارورزیخانواده درمانی و 

همکار بتالینی در انجمتن آمریکتایی ازدواج و    مرک  زوج و خانواده درمانی دانشگاه پوردو است. او 

ید شده انجمن آمریکایی ازدواج و ختانواده درمتانی استت.    أیو ناظر ت (AAMFT) خانواده درمانی

هتای     در زمینته مرایبتت  AHIMA) 4وی همچنین از انجمن مدیریت اطالعات ستالمت آمریکتا  

و مربتوط بته   ای  اب مستائ  حرفته  او نویسنده کت بهداشتی در امور شخصی و امنیتی پروانه دارد.

کتابچه درمتان: تمترین،   زوجین در زوج و خانواده درمانی، )و همراه با شاراون دیکان و همکاران  
، همکتار ویراستتار)همراه بتا کتاترین فتورد      برای استفاده در روان درمتانی هایی  بروشور و فعالیت

بیشتتر بترای استتفاده در    هتایی   فعالیت: تمرینات خانه، بروشور و 2کتابچه درمانگران سوری  در 
بتر  ای  )همراه با جوز  وچلر  در اولتین چتاپ کتتاب مقدمته     و نی  همکار ویراستار ،روان درمانی

ترجمه شده است. دکتر  یبرعو ای  ازدواج و خانواده درمانی بوده است. دو کتاب از او به زبان کره

   ختانواده درمتانی معاصتر،    ی زوجی، مجلته   خانواده درمانی و درمانی در مجله را هکر مقاالتی 

 است. رساندهچاپ به  روان درمانی خانوادهی خالییت در سالمت روان و مجله  ی مجله

 

                                                           
1
. Lorna L. Hecker 

2. Licensed Marriage and Family Therapist  

3. Certified in Healthcare Privacy and Security  
4
. American Health Information Management Association 
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  سپاسگزاری
 

انجا  شده استت. متا در    "خانوادهزوج و مشاوره مبانی "جای بسی خوشحالی است که ویرایش دو  کتاب 

اجرای این پرو ه با افراد بسیار گر ، پر انر ی و مفیدی احاطه شدیم که باعث شد خودمان پر انر ی بتایی  

ما بسیار مرهون الطا  کارکنان مؤسسه انتشاراتی روتلیج برای اعتمتاد بته ایتن کتتاب در                    بمانیم. خصوصا 

بترای مؤلفتان   ای  چاپ دو  آن و اصرار آنها به ویراست جدید این کتاب هستیم. الز  استت تشتکر ویتژه   

دو  این کتاب داشته باشیم. همه مؤلفان چاپ اول این کتاب، نیر از کتارن روزن، در ویراستت   های  فص 

آن موافقت به همکاری داشتند. ما بسیار خوشحالیم ویتی همکاری یدیمی کارن به نتا  ستندرا استتیت در    

نگارش و به روز رسانی فص  مربوط به او اعال  همکاری کرد. به عالوه ما نوآموزان زیتادی داشتتیم کته    

ای همکاری بترای اجترای   وارد این حوزه شدند که انلب دانشجویان گذشته ما بودند و باعث شدند که فض

ویراست دو  این پرو ه زنده و نو باشد. در نهایت ما از همکارانمان در دانشگاه پتردو بترای فتراهم آوردن    

آموزشتی و  هتای   درمتانی متان و اعتمتاد بته تتالش     هتای   فضای مناسب و شگفت انگی  در توسعه برنامه

 دانشگاهی مان، کمال تشکر را داریم.

لتذت بختش و کتاملی    ای  ختصاصی از حوزه خانواده درمانی که باعث شد زندگی حرفته خواهم به طور ا می من

له بته  أداشته باشم، تشکر کنم. من یک طرفدار جسور آن هستم! از ویتی اولین مطالب را در مورد درمتان حت  مست   

ا .  فعالیتت کترده  نویسم، عاشقانه در این حتوزه   می عنوان یک مداخله سطح باال مطالعه کرد  تا ویتی این خطوط را

کنتی. متن حتتی یتک روز هتم در       نمتی  کتار ات  گویند، ویتی عاشق شغلت باشی، یک روز هم در زنتدگی  می همه

کار نکرده ا ! من بسیار خوشبخت هستم که در رشته زوج و خانواده درمانی در مقطتع دکتتری از دانشتگاه    ا   زندگی

را در حوزه زوج و خانواده درمانی از دانشگاه نورث وستترن   و همینطور درجه فوق دکتریا   پردو فارغ التحصی  شده

همتین طتور از   انتد.   و بیشتر از هر زمان دیگری بته رشتد رستانده   اند  دارا هستم. هر دو مرا به تفکر بیشتری واداشته

 کرمعلمان خود در حوزه زوج و خانواده درمانی: فرد پیرسی، داگ اسپرنک ، واالک دنتون و جتری بیگنت  بستیار تشت    

همکار ویرایشگر ، لورنا هکر برای انسجا ، تعهتد بته مویتو  و رو     ا ،  کنم. بسیار خوشویتم از همکاری یدیمی می

همکاری او تشکر کنم. همچنین از خانواده ا ، والدینم، برنی و جوری و خواهرانم دیان و شری بته ختاطر حمایتت و    

 کنم.   می عشق شان تشکر

هستم! در نهایت، این کتاب را به کارون و فرزندانم، جستیکالی لتی، جستیکا    آد  روی زمین ترین  من خوشبخت

کنم. من هم چنین ازرو  حوزه زوج و خانواده درمانی و همته آنچته کته ایتن حتوزه بترای        می ماری و رایان تقدیم

تتی ایتن   پدر و مادرتتان گتوش دهیتد وی   های  کنم. اگر شما با دیت به گفته می طرفدارانش فراهم آورده است تشکر

کته  هتایی   کنم بیشتر خواهید آموخت. بسیار سخت است که در برابتر بیتنش   می کنید، من تصور می کتاب را مطالعه

مقاومت کنیم. بسیار مهیج است کته از ب رگتانی در ایتن    اند  بهداشت روانی به وجود آوردههای  تغییراتی را در پارادایم



 

شتوید، نظریته    متی  رک نخواهد کرد. ویتی شتما یتک ختانواده درمتانگر    این حوزه را ت                              زمینه بیاموزیم که هرگ  وایعا 

 کنند.   می کنند و تأثیر خود را بر افکار شما حفظ می پردازان ب رگ در ذهن شما زندگی

ختواهم   متی  منا .  از چه زمانی شرو  کرده                                              دانم، مطالعه در حوزه خانواده درمانی را دییقا  نمی          من وایعا 

کرد  در دانشگاه ویتی در ماشینم ختواب بتود  و در ونکتور،     می هراسی که احساستقدیر کنم از لرزش و 

بریتیش کلمبیا که باعث شد وارد گروه میالن شو  و توانایی پرداخت ه ینته تحصتی  را پیتدا کتنم و بته      

 دار  البتته بتا کمتی شرمستاری کته در کنفترانس      ای  عنوان عضوی از تیم درمان درآیم. من تشکر ویتژه 

AAMFT وید  تا به آسانسوری که جان گاتمن یکی از یهرمانان زنتدگی متن در آن بتود، برستم و او را     د

 مالیات کنم. امیدوار  خوانندگان و آیندگان این حوزه به عمق تعهد این افتراد پتی ببرنتد و تتا آنجتا کته      

ی ا ، آرون و نتوا  توانند از آنها بیاموزند. دوست دار  از همسر حمایتگر  راجر و فرزندان دوستت داشتتن   می

تشکر کنم. همین طور از همکار ویرایشگر ، جو وچلر، برای درک این مویو  که برای حرکتت بته جلتو،    

 کنم.  می باید اول پشت سرمان را نگاه کنیم، تشکر و یدردانی

 

 

 

 

 
 


