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 مقدمه 

 

مشـاوره بـه    ته تخصصـی از شـ هم يک حرفه است و هم يـک ر  ،مشاوره ازدواج و خانواده

 جهت كمک رسانی بـه ديگـران اقـدام    ،آيد كه به وسیله اعضاء متخصص خود می حساب

 از واده و خـانواده درمـانی، در كـار و نوشـتار بسـیاری     ننمايد. اصطالحات مشاوره خـا  می

(؛ بـا  1991)پاسـمور و هـورن،   انـد   متخصصان به جای يکديگر مورد استفاده قرار گرفتـه 

پـردازد در حـالی كـه     مـی  وجود اين، خانواده درمانی به كار با اختالالت شديدتر خانواده

بـه همـین    .عادی مواجهنـد، سـر و كـار دارد   های  با آنهايی كه با نگرانی ،مشاوره خانواده

 شـود،  مـی  ره خانواده جذب و يکپارچهمشاوره ازدواج گاهی اوقات در الگوهای مشاو ،نحو

مستقل پا به عرصه وجـود گذاشـته و بـه تـدري      ای  به عنوان رشته 1970 ةدهگرچه از 

 (.1992نیرومند تر گرديده است )گالدينگ، 

                                                        مشاوره و روان درمانی غالبا  بر اين فرض اسـتوار بودنـد   های  در آغاز كار فرويد، نظريه

شـوند. بنـابر    مـی  كه مشکالت فرد به نحوی به تأثیرات منفی يک خانواده مختل مربـوط 

اين، مقصود و هدف درمان، كمک به مراجع است تا جهت ايجاد تغییـر از خـانواده جـدا    

رشد و توسعه  ،                                          وره خانواده كه اساسا  مستقل از مشاوره فردیشده و رهايی يابد. ولی مشا

                                                                                    يافته است، هدفش به مراتب وسیع تر از صرفا  ايجاد تغییر در فرد اسـت و شـامل تغییـر    

شود. مشاوره خانواده يا خانواده درمانی، در واقـع،   می در ساختار خانواده و الگوی رفتاری

و يک خانواده است كه در آن به اعضـای   ،رمستلزم تعامل بین مشاور متخصص يا درمانگ

شود تا روابطشان با يکديگر را بهبود بخشند و روابـ  بهبـود يافتـه بـه      می خانواده كمک

ء خانواده ا                              بخشد. در طی  فرايند مشاوره اعض می نوبه خود، رشد و تکامل هر عضو را ارتقاء

بـه                                بـه حـل  آنهـا بپردازنـد،    واجه شده و گیرند كه با تعارضات به طور بارآورتری م می ياد

 طوری كه به افزايش رشد فرد و خانواده، هر دو، بیانجامد.  

نماينده اين انديشـه اسـت كـه     ،                              خانواده كه جديدا  ارائه گرديدههای  اصطالح سیستم

نـه  هـا   دهد، اين عالئم و نشـانه  می وقتی عضوی از يک خانواده عالئمی از مشکل را نشان

آن عضو وجو دارد، بلکه همچنین مسـائل و مشـکالتی را كـه در    تنها مشکالتی را كه در 

سـازد. اگرچـه يـک شـخص بـه عنـوان بیمـار         می آشکار ،میان اعضاء خانواده پديد آمده
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                                تلقی گرديـده و كـل  خـانواده     ،منبع مشکلبه عنوان شود، در واقع، خانواده  می مشخص

خانواده زمینه زيربنای همـه   های الگوی سیستم ،گیرد. به طور شايع می مورد درمان قرار

 (.1994دهد. )نوجنت،  می مکاتب خانواده درمانی را تشکیل

                                                  بیشتر روی خانواده بـه عنـوان يـک كـل  تمركـز       ،خانوادههای  نظريه پردازان سیستم

دارند تا روی يک فرد بیمار معین. خـانواده بـه عنـوان يـک منظومـه اجتمـاعی طبیعـی        

معین برای هر يـک از اعضـاء خـانواده و    های  نقش  د،متشکل از يک سری رويدادها، قواع

مجاز ارتباطی مطرح است. چون خانواده يک واحد اجتماعی است، هنگامی كه های  شیوه

شود، عالئم مرضی وی نمايانگر اختالل در میـان تمـام    می آن دچار مشکل ءيکی از اعضا

مختل دچار بـه هـم تنیـدگی و رهاشـدگی از يکـديگر      های  اعضاء خانواده است. خانواده

از عهـده   ،باشند و هنگام بـروز تعـارض   نمی يجاد ارتباط مستقیم و صحیحاشده، قادر به 

درمـانگران بـه اعضـاء خـانواده     آينـد.   برنمی ايجاد همنوايی و اتفاق نظر در بین خودشان

م پرداختـه و حـريم و   كنند تا ياد بگیرند كه چگونه بـه ايجـاد ارتبـاط مسـتقی     می كمک

 (.1994رزهای ديگران را رعايت كنند )نوجنت، م

توسـعه   ،بـه داليـل چنـدی، منجملـه     1940 دهـة از  ،حرفه مشاوره ازدواج و خانواده

انجام شـده، رشـد سـريع    های  نظريه ها، افزايش نیازهای جامعه و تأثیر و توسعه پژوهش

پیشرفت و تکامل خـود ادامـه داده   سال گذشته، به  60-70خود را آغاز نمود و در طول 

بـه   1960 ةدهـ سپس روان پزشکان و مددكاران اجتمـاعی در   (.1992است )گالدينگ، 

در مشـکالت فـردی مؤثرنـد، ممکـن     ها  كشف اين ايده و فکر نائل آمدند كه اگر خانواده

                                                                                     است در حل  مشکالت نیز سهیم و مؤثر باشند. بـا كشـف ايـن ايـده و انديشـه، مشـاوره       

پـا بـه عرصـه وجـود      ،ده يا خانواده درمانی، به عنوان يـک رشـته مسـتقل مشـاوره    خانوا

 سرتاسر جامعه درمانی را دربرگرفت. 1970 دهةگذاشت و از 

مشاوره خانواده با زمینه تـاريخی و سـیر    برای آشنايی بیشتر دانشجويان كتاب حاضر

تـألیف و  ، درمـانی  خـانواده هـای   و رويکردهای مختلف و تکنیـک ها  تحول مذكور، نظريه

مربوط به مشـاوره ازدواج و خـانواده   های  از بخش ،تدوين گرديده است. عمده مطالب آن

مطالب كتـاب در پـن     اند. ترجمه و اقتباس شده ،منابع معتبر مشاوره ،يا خانواده درمانی

فصل اول، شامل مقدمه است كـه بـه سـابقه تـاريخی و معرفـی       اند. فصل تنظیم گرديده

پردازد. سپس مشاوره ازدواج / خانواده را بـا مشـاوره فـردی/     می و خانواده دواجمشاوره از
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و  ،هنـر و علـم بـودن آن    ول مشاوره خانواده،هی مورد مقايسه قرار داده و منشأ و تحوگر

 دارد. می همیت و ضرورتش را بیاناباالخره 

در غـرب،  فصل دوم، ساخت خانواده و تعاريف آن، تصـويری از خـانواده و تحـول آن    

عوامل مؤثر در تشکیل و تکوين مشاوره ازدواج و  ،و در پايان ،دگرگونی در خانواده ايرانی

 دهد. می خانواده را مورد بررسی قرار

مهـم و  هـای   دهد، شـامل نظريـه   می از كتاب را تشکیلای  فصل سوم كه بخش عمده

تم هـا، دوره  سـ ینقـش هـا، تکـاملی، س   هـای   ازدواج و خانواده يعنی نظريه اصلی مشاوره

اجتمـاعی،   -خـانواده روان پويشـی، تجربـه ای، رفتـاری    هـای   زندگی خانواده و مشـاوره 

 باشد. می ، راهبردی و آدلری(ساختی )ساختاری

دهـد كـه    می فصل چهارم، دوازده رويکرد مختلف مشاوره ازدواج و خانواده را تشکیل

خـانواده  هـای   اجتماعی، سیستمبه ترتیب عبارتند از رويکردهای روان تحلیلی، يادگیری 

رونـدهای سـازنده    ،تنی بر مهـارت بم ،اطتبعاطفی، ار -راهبردی، منطقی -باون، ساختی

زبان شناختی، نقلی، درمان راه حل مدارو روان درمانی زن گرا. بعضی از ايـن   ،پس مدرن

ارنـد و  مشاوره ازدواج و خانواده بوده و با آنهـا همپوشـی د  های  رويکردها مبتنی بر نظريه

به هر حال، ايـن  اند؛  آنها را تحت عنوان نظريه مطرح كرده، حتی بعضی از صاحب نظران

مانند مشـاوره  ای  ويژههای  و در زمینهاند  رويکردها بیشتر دارای جنبه كاربردی و درمانی

درمـانی         مهـم  هـای   گیرند. در پايـان ايـن فصـل، تکنیـک     می زناشويی مورد استفاده قرار

 اند. و توصیف شده معرفی ،ج و خانوادهمشاوره ازدوا

فصل پنجم كه آخرين فصل كتاب است، به بحث درباره مداخله مشـاوران خـانواده و   

آمـوزش  مشـاوران،  ای  مداخلـه های  كوتاه مدت اختصاص يافته و نقشای  رويکرد مداخله

 دهد.   می را مورد بررسی قرار پايانینتیجه فرايند مشاوره و اجتماعی، های  مهارت

امید است مطالب كتاب برای دانشجويان و دوستداران مشاوره خانواده مفیـد و مـؤثر   

جهت آشنايی بیشـتر آنهـا بـا ايـن رشـته از       ،هرچند مختصر ،بوده و به عنوان راهنمايی

 مشاوره سودمند باشد. 

ــواقص و        ــع ن ــرای رف ــران، ب ــاحب نظ ــدگان و ص ــنهادات خوانن ــايی و پیش راهنم

 وجب امتنان و قدردانی است.آن، مهای  محدوديت
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