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   و         زمینله      این    در     خاص     های       پژوهش   و       نظریه    از   ای         گسترده        مجموعه  ،       همچنین  .    است      پذیر

       مستند    را       زمینه     این    در     تالش       تاثیر    که  .    است      ظهور     حال    در        اطالعات    از        افزونی     روز       میزان

    .       نماید    می          پشتیبانی    آن    از   و      کرده

         تغییلر        نیلز       کنند  می     کار         خانواده   و        ازدواج           درمانگران      اکثر    آن    در    که         بافتاری  ،       همچنین

         تبلدیل          درحلال         سلرعت       بله        خصوصی       طبابت  ،     جنبش       اولیه        روزهای     خالف    بر  .    است      کرده

                                                           
1
. James Framo 

2
 .plus ça change, plus c ’est la même chose (what goes around comes around) 

3
 .licensure 
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           اقتصلادی         عرصله         فعللی           حاکمیلت       بله       توجه    با  .    است       سابقه    به       مسبوق    ای     پدیده    به     شدن

   و         بیشلتر              درملانگران            خلانواده    و        ازدواج  ،      شلده         مدیریت         مراقبتی      بزرگ     های      شرکت      توسط

    .       هستند       مواجه       گروهی    یا   و   ی      سازمان       زمینه  در         استخدام       ضرورت    با       بیشتر

         بیشلتر    و       بیشتر     رسد  می     نظر    به   و  ،     ماند      باقی     حال      همان    به        همچنان      آنچه  ،    حال     این    با

      کله        اسلت          کسلانی       برای        مبارزه     این  .    است       فرامو      توسط     شده       توصیف        مبارزه  ،     ماند    می      ثابت

          هماننلد        املر        ایلن   ،        آنگلاه   .       کننلد     می        انتخاب    را         خانواده       سیستم        دیدگاه    از      کردن     کار   و     فکر

         سلاخته           درملانی            خلانواده    و        ازدواج       زمینه  ،   آن       مبنای    بر    که     است      مندی      نظام       الگوی  ،    حال

         روانلی        هلای           بیملاری        درمان      برای       پزشکی     مدل      اصلی           رویکردهای    با      تضاد    در   و     است     شده

       ملدل       بلا           سلازگار   -     اند    دیده       آموزش       روانی        بیماری      سنتی           رویکردهای    در    که   ی     افراد  .    است

      یلک     از        آملده      دست    به       فواید     درك    یا   و       تغییر    یک       ایجاد      برای      سختی      زمان      اغلب  -     پزشکی

         مجبورند      اغلب  ،     کنند    می     کار        سیستمی        دیدگاه       مطابق    که       کسانی  .      دارند        سیستمی        رویکرد

          مبلارزه        انلد       دیلده          آملوزش     آن        براساس    که        الگویی    با            سازگاریشان   و       عقاید     حفظ       منظور    به

    در   و          بماننلد         معللق       هلا        ملدل        بلین        اسلت         ممکلن   ،     حالت        بهترین    در  .      باشند       داشته      سختی

       ایلن         آنچله   .       نمایند    ها   روش     این    از     یکی     ترك    به       مجبور    را     خود     است      ممکن  ،     حالت        بدترین

        هنلوز           درملانی            خلانواده    و        ازدواج       خدمات    که     است        واقعیت     این  ،    کند  می       مضاعف    را      معضل

         شلرایط         واجلد         آنهلا   ،       مثلال          عنلوان     به  ،       ندارند        برابری      سنتی      روان      سالمت     های     روش    با    هم

    بق ا  مط    که         پزشکانی  ،         بنابراین  .       نیستند      ثالث     شخص کنندگان پرداخت     طرف    از           بازپرداخت

    را       خلود        اساسی         باورهای    از      برخی      باید    که       یابند      درمی      اغلب،     کنند    می     کار     مند    نظام        دیدگاه

    .      دهند      قرار        مصالحه      مورد     خود      حرفه     حفظ       منظور    به

          بلاوجود   ،      اسلت      شده      بیان      کتاب     این     های     فصل    از    یک    هر    در    که       همانطور  ،    این      وجود    با

        دسلته     در            مشکالتشلان       کله             مراجعلانی     با     کار      برای        پزشکان    از        بسیاری  ،      مداوم     های ه     مبارز

  .      انلد                                               قرار دارد راهی برای ترکیب خانواده درمانی یافته                های روانی سنتی      بیماری       تشخیص

            آنچله بله              طلور بله                باشلد هملین            های جدی می                           ای است که در حال تجربه چالش       خانواده

  .                                                            متقابل زیستی و اجتماعی و درونی و بین فردی قابل توجله اسلت       اثر             رسمیت شناختن 

                            خلانواده بله عنلوان یلک       ،     کله            بدین معنا  ،    است                         آگاهی از مزایای این روش  ،            عالوه بر این

      .       نه دشمن   و     شود    می                 یند درمان محسوب ا     در فر      دوست

              کله اینجلا     ی           و رویکردهای   ها                 این است که مدل  ،                   خصوص قابل توجه است       نچه به  آ  ،    حال       با این 

  .                                               سالمت روان ایجاد شده و یا تکاملل یافتله اسلت         حرفه               در دنیای واقعی                     توضی  داده شده است
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                                                              رایج در میان پزشکان این است که دانشگاهیان و پژوهشلگرانی کله       های        شکایت        یکی از  ،        در واقع

                     بلا موانلع زنلدگی      ،        میکنلد                  منتشر شده را پر    های         و کتاب    ها       از مجله                    و کتابهایشان بسیاری    ها    ه    مقال

-    ملی           نلدرت   به  ،    رند ا   بگذ           را پشت سر       موانع    اند        توانسته          آنهایی که   ،            از سوی دیگر  .   ند              در ارتباط نیست

                                               یلا تملایلی بله مستندسلازی آنچله انجلام                        خلود بیابنلد و        هلای         تجربه                        توانند زمانی برای نوشتن 

                           بلرای ایلن کتلاب و چله            گیلری         جهلت              چه انتخلاب   ،              در هر دو صورت  ،         بنابراین  .      دارند  ،     دهند    می

             انجلام داده    1                         آنچه مالکوم ملک فلارلین    ،          نویسندگان-        پزشک                 استفاده از وجود      وی در     های          توانایی

    .                                 است به طور قطع در خور ستایش است

کله  اسلت  هلایی مقالله خوب از  ایمجموعه، آنچه خواننده خواهد یافت، بر این اساس

بلا   کله . دهلد را نشان می های مختلف شامل هر دو روش درمان فردی و خانوادگیتالش

بله  ، عالوه بلراین . آوری شده استجمعهدف دستیابی به سالمت روان در انواع جمعیت 

ما آخرین بخش قرن بیسلتم را بله عنلوان    . رسد زمان این کتاب فرا رسیده است می نظر

های برتر و توسعه گفتگوی انرژی بسیاری بر روی مدلزمانی تعریف نموده ایم که در آن 

ایلن کتلاب در تلالش    . (1888، متمرکز شد )بکلوار و بکلوار   محترمانهدرمانی مشترك و 

دهلد   ملی  را بهم پیوندها  که تفاوتهایی  با پیدا کردن نمونهها،  برای برتری دادن به قطب

با ارزش در این سلنت   یهمبه عنوان س، یکپارچه منحصر به فردهای  و توصیف چارچوب

باید امیدوار بود که آن به تغییر در تغییرات نیلز کملک نمایلد کله ماهیلت      . جاری است

 . (    1968  ،             ویکلند و فبش  ،         واتزالویکباشد ) می تغییر درجه دو

 2بکوار. دوروتی اس

 3میسوری، سنت لوئیس

 

 

                                                           
1
. Malcolm MacFarlane 

2
  Dorothy S. Becvar 

3
  St. Louis, Missouri 



   16پیشگفتار  

 

 منابع
 Becvar, D. S. and Becvar, R. J. (1888    ). Family therapy: A systemic 

integration.  

Boston: Allyn & Bacon.  
 Framo, J. L. (1966    ). Chronicle of a struggle to establish a family unit 

within a community mental health center. In P. J. Guerin (Ed. ), Family 

therapy: Theory and  practice (pp. 13  -19  ). New York: Gardner Press.  
 Watzlawick, P. , Weakland, J. , and Fisch, R. (1968    ). Change: Principles 

of problem  formation and problem resolution. New York: W. W. Norton 
 



 

 دیباچه

 

                                     خلانواده درملانی در زمینله سلالمت           هلای                                            با وجود این واقعیت که حداقل برخی از ریشه

  ،                                                               برای پیدا کلردن یلک درملان ملوثر بلرای اسلکیزوفرنی اسلت             اولیه    های              روانی و تالش

          خلانواده    .                            رشلته وجلود داشلته اسلت                                                بسیاری معتقدند که همواره تنش خاصی بلین دو 

        پزشلکی                           هلای روانکلاوی و زیسلت                     انتقلادی بلر روش     ی                             درمانگران به مدت طوالنی نگرشل 

       آنهلا    .                                                                       متمرکز برروی افراد برای درمان مشکالت روحی و روانی به روش سنتی داشته اند

       وجلود                                                         کنند کله مشلکالت روحلی و روانلی فلرد اغللب عالملت            می                 به درستی استدالل

              رویداد عالئلم        بافت                                                    در روابط بین فردی هستند و درمان موثر مستلزم توجه به        اختالالت 

     بله    ،                                                                         این تاکید بر بافت و فعل و انفعاالت پیچیده بین افراد و محیط اجتماعی آنهلا   .    است

   .                        خانواده درمانی بوده است      حوزه                      مدت طوالنی نقطه قوت در 

                             در ملورد خلانواده درملانی                                                        بسیاری از پزشکان بهداشت روانی سنتی به همان انلدازه  

                                 کننلد کله طرفلداران خلانواده           ملی                               آنها نیز به درسلتی اسلتدالل    .     کنند    می             انتقادی عمل

                                  گیرند که بسیاری از مشکالت روحلی و                                            درمانی اغلب شواهد پژوهشی روشن را نادیده می

      هلای                          خلود بلوده و درملان         هلای                     زیسلتی در ریشله        بخشی                            روانی )مانند افسردگی( دارای 

                       شناسلی روانلی فلردی          آسلیب   .      باشند    می                                ب یک رویکرد درمانی الزم و مناسب          دارویی اغل

                                  تمرکز صرف بر درمان مسائل مربوط به      اما  ،                                      ممکن است در پویایی روابط نقش بازی کند

  .                                                                             ارتباطات و نادیده گرفتن تاثیر آسیب شناسی فردی در درمان موثر نقش معکلوس دارد 

   .                                     همه مشکالت ریشه در روابط آشفته ندارند

میان این دو رشته به خلدمات نلامطلوب بلرای بسلیاری از     بندی  این قطب، متاسفانه

شده است که در حلال مبلارزه بلا مسلائل مربلوط بله        منجرآنها های  مراجعان و خانواده

مشکالت روحی و روانی پیچیده هستند و نیاز به مداخله در انواع . باشند می سالمت روان

درملانگران از  خلانواده  کله   همانگونه. و اجتماعی دارندخانوادگی ، روانی، پزشکی سطوح

رابطه متقابلی بین هر یک از این سطوح وجلود دارد و  ، سیستم آموزش خود آگاه هستند

روش درمان هماهنل   . گذارد می دهد بر سطوح دیگر اثر می حوادثی که در هر سط  رخ

ها را در هر سلطحی ملورد   آنهای  و یکپارچه که نیازهای مراجعان سالمت روان و خانواده

حلاال  . کنلد  ملی  سط  تمرکز یکبر  فقطموثرتر از درمانی است که ، دهد می بررسی قرار
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زمان آن است که رویکردهای خانواده درمانی بله طلور کاملل وارد عرصله سلالمت روان      

 . شوند

آل برای مشاهده هلر دو زمینله   ایده یمن خودم را در موقعیت، در پانزده سال گذشته

من بله عنلوان یلک درملانگر سلالمت روان در      . بهداشت روانی و خانواده درمانی یافته ام

 بیمارسلتانی بله   وابسلته خط مقدم در مرکز سلرپایی سلالمت روان بزرگسلاالن جامعله     

من به عنلوان یلک خلانواده درملانگر      یو آموزشای  وابستگی حرفه. کنم می روستایی کار

ملن از  ، همزملان . شوم می خود روبرو مراجعانه با خانواد یاست و من از دیدگاه سیستم

نزدیک و با همکاری تعدادی از روانپزشلکان و همچنلین در یلک سیسلتم گسلترده تلر       

کنم که تمایل به تمرکز بر روی برچسب تشخیصلی فلردی دارنلد و     می سالمت روان کار

شانس بوده ام؛ من خوش . بینند می افراد را به جای خانواده به عنوان نقطه تمرکز درمان

  دیلدگاه سیسلتمی  خانواده درملانی و  های  کنم برای مهارت می آژانسی که من در آن کار

من ارزش قائل بوده و به طور فعال رویکرد سیستم گرایی را برای درملان مراجعلان ایلن    

از یکپارچله سلازی   هایشلان   کنم مراجعان ملا و خلانواده   می احساس. مرکز پذیرفته است

انلد و  درمانی سالمت روان سنتی بهره مند شدههای  خانواده با روشای ه مفاهیم سیستم

از جمله تاثیر بیماری ، ما قادر به پیگیری مسائل بهداشت روانی مراجعان در انواع سطوح

کله اعضلای خلانواده ممکلن اسلت بلر        ایمبودههایی  آنها بر دیگر اعضای خانواده و روش

 .  مشکالت فرد بیفزایند

سرچشمه گرفته است که دیگر هایی  تن از حس کنجکاوی من در مورد راهایده این م

رویکردهلای   یکپارچله سلازی   ارائه دهندگان درمان سالمت روانلی ممکلن اسلت بلرای    

ملن  . خانواده درمانی در کار خود با مشکالت روحی و روانی بزرگساالن اسلتفاده نماینلد  

آنچه در ادبیات کنونی پیشنهاد بسیار دیگری بجز های  معتقد بودم که ممکن است روش

همچنین بر این باورم که به اشلتراك  . شده است برای یکپارچه سازی وجود داشته باشد

کسلانی کله مشلغول بله کلار در زمینله ادغلام خلانواده درملانی بلا            هایتجربهگذاشتن 

 همه ملا ، گذاریاز طریق این اشتراك. سنتی سالمت روان هستند اهمیت داردهای  شیوه

-توانیم از آنچه انجام شده یاد بگیریم و خانواده درمانگران و دست اندرکاران بهداشت می

درملانی کله بلا موفقیلت بلرای      هلای   و روشها  توانند به حس تشخیص ازمدل می روانی

کتلاب  این. بشناسندراگرفتند میدرمان مشکالت مختلف سالمت روان مورد استفاده قرار

هلای  از روشای  ت و ملن بلاور دارم کله طیلف گسلترده     نتیجه نهایی اکتشافات من اسل 
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درملان بسلیاری از مشلکالت    دهد که بلا موفقیلت در  درمانی خانواده درمانی را نشان می

 . شوندروحی و روانی استفاده می

فعلال در   یکه بله عنلوان پزشلک   من سعی کردم در مورد آنچه، در طراحی این کتاب

فکلر  ، مفهمل مورد خانواده درمانی و سالمت روان بخواهم در یک متن در می، خط مقدم

سلالمت روان در مرکلز سلالمت     نوعی که در کار مشکالت از ترکیبیام  سعی کرده. کنم

اختالالت ، این مشکالت شامل افسردگی. کنم در فصول کتاب ارائهبینم روانی جامعه می

ت سلوء  اخلتالل وسلواس و مشلکال   ، اقلدام بله خودکشلی   ، اختالالت شخصیت، اضطراب

ماننلد اسلکیزوفرنی و    ترروانی حادهای  آنها همچنین شامل بیماری. مصرف مواد هستند

 .  باشنداختالل دوقطبی می

 هر فصل شامل یک مثال موردی است که چگونگی اعمال رویکلرد درملانی را نشلان   

دارودرمانی به طور معمول به عنلوان روش درملان در بسلیاری از    ، در تجربه من. دهد می

 ملورد  به طوری که هر فصل شلامل یلک بخلش در   ، شود می موارد سالمت روان استفاده

در همراهلی بلا تاکیلد فعللی     . تلفیق با خدمات روانپزشکی و استفاده از دارو نیلز هسلت  

انجمن آمریکایی برای ازدواج و خانواده درملانی در ملورد پزشلکانی کله بله جنسلیت و       

درملورد مسلائل    بخشلی ، دهنلد  ملی  نشلان  شان حساسلیت فرهنگی مراجعانهای  زمینه

از یلک قاللب اسلتاندارد بلرای     . جنسیتی و فرهنگی در هر فصل گنجانیلده شلده اسلت   

درملانی  هلای   و امکلان مقایسله بلین روش   یکنلواختی   منظور ایجادسرفصل هر فصل به 

، زمینله ، مقدمله : ند ازاعناوین برای هر فصل پس از فصل اول عبارت. استفاده شده است

تلفیلق بلا خلدمات روانپزشلکی و     هلا،   نقاط قوت و محدودیت، مثال موردی، درمان مدل

 . گیری( آینده)جهت جنسیت و مسائل فرهنگی و دستورالعمل، نقش دارودرمانی

بررسلی اجملالی    :قسلمت اول . این متن آزادانه به سه بخش سازمان دهی شده است

که برای ارائه یک بررسی گسترده از مسائل مربوط به خانواده درمانی با جمعیت سالمت 

و  1نیکلولز . این بخش شامل یک فصلل نوشلته ویلیلام سلی    . کندارائه میروان بزرگسال 

باشد که چشم اندازهای تاریخی و حال حاضر خانواده درمانی و سالمت روان را  می خودم

درملورد ملدل    1جانسلون . ی اریلک دی همچنین شامل یک فصلل نوشلته  . کندمرور می

وی نیز یلک کلار   ، کندفصل اریک یک مدل درمانی خاص را توصیف می. مشارکتی است

                                                           
1
. William C. Nichols 

2
 .Eric D. Johnson 
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فوق العاده با تاکید بر اهمیت و منافع یک همکاری میان ارائه دهندگان خدمات سلالمت  

کلنم ایلن فصلل     می احساس. ستمراجع بیمار روانی و خانواده مراجع انجام داده ا، روان

سالمت روان ارائه نموده های  تصویر بسیار خوبی از اهمیت خانواده درمانی برای جمعیت

 .  امبنابراین آن را در بخش بررسی اجمالی گنجانده. است

سنتی شامل نه فصل است که با آنچه اغلب مشکالت سنتی های  جمعیت :بخش دوم

، اسلکیزوفرنی  :از جملله  ارتبلاط دارد ، شوندگرفته میسالمت روان در نظر ای  و یا هسته

اخلتالل وسلواس و   ، ت مرزیاختالل شخصی، اختالل هراس، اختالل دوقطبی، افسردگی

از رویکردهای مختللف  ای  درمان در این بخش شامل بخش گستردههای  مدل. خودکشی

رفتللاری تلا رویکردهلای درمللان    - خلانواده درملانی از رویکردهللای رفتلاری و شلناختی    

همچنین این بخش شامل یلک فصلل   . باشد می ارتباطیهای  و آموزش مهارت        سیستمی

خلالق بلرای   ای  برای ترسیم یک برنامه تک جلسله  3و الوسون 1مک الرن، 1نوشته اسلیو

 . بهداشت روان است

ویژه کله شلامل چنلدین فصلل بررسلی مسلائل خلاص و        های  جمعیت :قسمت سوم

کننلد بلا    می است که ممکن است پزشکانی که با جمعیت بهداشت روانی کارمخصوصی 

معملول در   اتفلاقی ، اختالالت هملراه سلوء مصلرف ملواد    ، در تجربه من. آن روبرو شوند

طلرح یلک رویکلرد درملانی      6و اوفلارل  6آلتلر ، 8جمعیت بهداشت روان هستند و روتوندا

ملا بله طلور    ، با پیر شدن جمعیت. زندریرفتاری جامع را برای برخورد با این موضوع می

 6و پالت 6سندبرگ. با مسائل سالمت روان در افراد مسن برخورد خواهیم کردای  فزاینده

رویکرد متنی بررسی زندگی را برای برخورد بلا مسلائل سلالمت روان در زنلدگی آینلده      

واده درمورد خلان  9نوشته لورنس میلرهایی  همچنین در این بخش فصل. کنند می توصیف
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درمورد درك مسائل سالمت روان زنلان   1مارتین -درمانی پس از آسیب مغزی و نادسون

 . اندگنجانده شده خانواده فمینیستی یاز طریق رویکرد سیستم

درملان  هلای   از روشای  دهلد کله مجموعله    ملی  این متن به وضوح نشلان های  فصل

روشلن  همچنلین  ، اسلت  موجلود خانواده درمانی مفید برای مشکالت روانی بزرگسلاالن  

سلنتی جمعیلت سلالمت روان در    های  خانواده درمانی با درمانهای  است که ادغام روش

، آینلده هلای   همکاران در نظرات خلود در ملورد جهلت گیلری    . مراحل ابتدایی قرار دارد

مختلف در های  جدی برای تحقیق بیشتر درمورد اثر مدل نیازیتقریبا به طور یکنواخت 

دارای تحقیقلات  ، رویکردهلا برخلی از  . نماینلد  ملی  المت روان را ابلراز درمان جمعیت س

هلایی کله   رسلد بسلیاری از روش   ملی  به نظلر ، باشند می مستحکم حامی اثربخشی خود

رفتلاری   -اند که اجزای رفتاری یا شناختیآن دسته، بیشترین حمایت تحقیقات را دارند

ایلن  ، رسلد در بسلیاری از ملوارد    ملی  بله نظلر  . کننلد  می را در روش درمان خود ترکیب

اما تحقیقات بیشلتر بلرای اعتباربخشلی     ؛کند می از جزء رفتاری درمان حمایت اتتحقیق

 . است الزمهای خانواده درمانی مدل ترکیبی ازبه 

دهند که شاید دلیل تمرکز پلژوهش بلر    می این متن نشان 6در فصل  3و کارتر 1گور

که بر ، رفتاری -ت که مطالعه مداخالت شناختیروش شناختی و رفتاری این واقعیت اس

هلای   راحلت تلر از تکنیلک   ، کنلد  معیارهای عینی برای ارزیابی تغییرات درمانی تکیه می

 فصول این ملتن بله وضلوح نشلان    ، اگر چه ممکن است موضوع همین باشد. فردی است

 خلانواده دریافلت  ه و افراد بیمار روانلی مزایلای بسلیاری از مداخلل    ها  دهد که خانواده می

ایلن منلافع ممکلن اسلت بله آسلانی از       . دهلد  می کنند که کیفیت زندگی را افزایش می

توان اسلتدالل   می. آشکار نگردد، تحقیقاتی که فقط بر روی اقدامات رفتاری متمرکز شده

بایلد موضلع   به جای تمرکز بر اقدامات سلاده رفتلاری   کرد که تحقیقات خانواده درمانی 

کله از   زیلادی هلای   و در عوض بلر روش  حوزه سالمت روان اتخاذ نمایددر  تریگسترده

و به خانواده بلرای سلازگاری    ارتقاء یافتهخانواده کیفیت زندگی مراجع  له درمداخ طریق

 .  تمرکز نماید، شده استزندگی با یک عضو بیمار روانی کمک های  و نیازمندیها  با تنش
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خانواده درمانگران و دست انلدرکاران  ، متنکه محتوای موجود در مطمئن هستم من 

هلای خلانواده درملانی ملوثر بلرای کلار بلا        رویکرد. بهداشت روان را تشویق خواهد کلرد 

حرکتلی بله سلوی یکپارچله سلازی       وبزرگساالن مبلتال بله مشلکالت روحلی و روانلی      

 صلمیمانه . درمان سالمت روان سنتی وجود داردهای  های خانواده درمانی با مدلیکردرو

بخش خانواده درمانگران به همکاری نزدیک تر بلا جمعیلت   الهامها  این فصل امیدوارم که

سالمت روان باشد و دسلت انلدرکاران بهداشلت روانلی را تشلویق بله ترکیلب فزاینلده         

آنهلا  هلای   رویکردهای خانواده درمانی در کار خود بلا مراجعلان سلالمت روان و خلانواده    

کنلیم   می تواند به نفع مراجعانی باشد که به آنها خدمت می افزایش این تلفیق تنها. نماید

 .  و کیفیت زندگی آنها را بهبود داده و سالمتی عاطفی آنها را تقویت نماید

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قدردانی و تشکر
 

  .      شلود      نمی                                 و تالش زیاد بسیاری از افراد کامل              بدون صرف نیرو ،                      هیچ کاری با این ماهیت

          افلراد و    .              میسلر نیسلت    ،               نقلش داشلتند             در این کار                تمام افرادی که             قدردانی از  ،         متاسفانه

            من از تلالش    ،    اند                                      ای در به ثمر نشستن این کار بازی کرده        نقش ویژه       بسیاری     های         سازمان

    .               اند سپاسگزارم    کرده            واقعیت کار                                      همه کسانی که برای تبدیل این متن به یک 

آنها مایل به   .                  این کتاب تشکر کنم             کمک به تهیه     برای   1                       خواهم از انتشارات هاورت  می

بلرای ایلن فرصلتی کله آنهلا ارائله       . تهیه این کتلاب بودنلد   امتحان شانس خود در مورد

من و آغوش بلاز  های  ایمان آنها به توانایی، سپاسگزارم و امیدوارم که حاصل کار، اند کرده

 .  برای نویسندگان جدید را توجیه نمایدآنها 

تشکر کنم کله منبعلی تملام     1تری ترپر، خواهم از سردبیر ارشد هاورت می همچنین

من همیشله  . بود بخشنشدنی از تشویق و حمایت در طول این روند بود و کار با وی لذت

بلرای پیلدا   و از اعتماد محترمانه وی به توانایی ملن  ام  هدایت و نظرات وی را مفید یافته

    .  کنم می ویرایش قدردانیهای  خودم در چالشهای  کردن راه حل

همکاران آن است و من خوش شانس بودم که با یکی ، ستون فقرات هر کار ویراستی

خواهم از همه همکاران برای انلرژی و شلور و   می. از بهترین افراد در این زمینه کار کردم

بسلیار و  هلای   پاسخگویی به پرسش یباییشانشوق برای این پروژه و همچنین صبر و شک

مشلارکتی   ی درسراسر این امر فراینلد . من برای تجدید نظر تشکر نمایمهای  درخواست

 .  امبود و من افتخار دارم که فرصتی برای یادگیری از هر یک از آنها داشته

گیلری  برای غلط ، 8و مادرم مری مک فارلین 3والری کانینگهام، می خواهم از همسرم

بله تنهلایی   ، مسئولیت هر خطایی که باقی مانده. مقاله و نظرات ارزشمندشان تشکر کنم

 . بر عهده من است

، 1ربکلا ملک فلارلین   ، والری و دختلرم ، خواهم تشکر خود را از همسرم می، در نهایت

، دو آن. یند بسیار طوالنی ویرایش این کتاب ابراز کلنم ادر طول فرشان  برای صبر و درك
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و  مایتگرانله ح، ت با ارزشلی از زملان خلانوادگی را قربلانی کلرده و در سراسلر کلار       ساعا

مشلتاقانه منتظلر   ، در حال حاضر که این پروژه تکمیل شلده اسلت  . فهمیده عمل کردند

 .  آنها هستم یفرصتی برای صرف چند ساعت لذت بخش با هر دو
 

                                                                                                                                        
1
 Rebecca MacFarlane 
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