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نگاهیبهنظراتمتخصصانبرجستهدربابکتابپیشرو
 

 نارسايی توجه؟سال مبتال به اختالل تو، من، يا بزرگای پیشگام در ابتدا در کتاب نظريه"

انگیهز   یهرت حههای   یدشهوار يی کهه بها   هها  زوجو نوری تاباند بر وضعیت تاريک  ظاهر شد

کننهد. اکنهون کتهابی تحهت      زندگی می ADHDابتالی يکی از طرفین يا هر دو طرف به 

توانهد   به تحرير درآمده است که مهی  سالیبزرگ ADHDمتمرکز بر  زوج درمانگریعنوان 

ناسايی اجزاء ضروری فرايند درمان، برای دستیابی به پیامدهای درمانگران را در جهت ش

 های درمانی مختلف از دارودرمهانی گرفتهه تها درمهان     مثبت راهگشا باشد. اين کتاب الگو

ها در خود گنجانده اسهت. کامهل بهودن و در عهین      رفتاری را جهت درمان زوج-شناختی

ی هها  پهووهش و منهاب  پرشهمار و ارجاعهات متعهدد بهه       حال شهفافیت نظريهه و درمهان   

 "است ی مناب  خیلی مهم در اين زمینه قرار داده ، اين دو کتاب را در زمرهشده انجام

دکتر هارویل هندریکس و دکتر هلا  ککلای هاناتو نجیااندسا  کتاا       -

 ها بازسشت ب  عشق: راهنمایی برای زوج
ی صهمیمی فراتهر رفتهه اسهت.     رابطهه  شانیپريبرای  یهاي زوج درمانگری از مداخله"

مبتنهی بهر شهواهد در حهوزه زوج درمهانگری بهرای درمهان         ههای پووهشبطور فزاينده، 

مشکالت مربوط به سالمت هیجانی، رفتاری، يا جسمی در يکی از طهرفین يها در ههر دو    

گذارد  یمی بر روابط بر جای ا کننده ثبات یب تأثیر ADHD. اند کردهطرف، گسترش پیدا 

ای از  ینهگنجکه تا به اينجا مورد مطالعه و درمان جدی قرار نگرفته است. کتاب پیش رو 

های مبتنی بر شواهد برای کمک بهه زن و شهوهر جههت مقابلهه بها ايهن چهالش         مداخله

 .آورد ی فراهم میا رابطهشخصی و 

 ADHDی دقیق توسط متخصصان برجسته در زمینه صورت بههای اين کتاب  فصل"

 اند. هم درمانگران فردی و هم زوج درمهانگران  های روابط صمیمی، نگاشته شده و چالش

ی آن و همچنین از الگوی يکپارچهه  و تأثیر آن بر روابط زوجین ADHDاز تشريح دقیق 

ای نامطلوب و متنوع اين اختالل، سود خواهنهد بهرد. بها    برای پرداختن به تأثیرات رابطه

ی مهثثر ی های سهاختاريافته  به گام، اين کتاب به توصیف مداخله ی رهنمودهای گامارائه

و بهرای   ADHDههای   طرفین در خصهوص نشهانه   هاینگرشپردازد برای تغییر دادن  یم

آورند. در می به وجودها  تنظیم کردن و مقابله کردن با پیامدهای نامطلوبی که اين نشانه
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درمان دارويی، های مهمی از جمله  یطهحهای ديگری گنجانده شده است که  ادامه، فصل

ههای رفتهاری    و انهواعی از اخهتالل   ، مسائل مالی، صمیمیت جنسیفرزند پروری مشترک

 ."دهند  یمتکانشی را تحت پوشش قرار 

                                      شناسی با ینیو دانشگاه وگزاس ای ا ناد   یدرو استاد روا اشناداسالس کی.  -

ی باا ینی   دست نام و های دشجار  درما  کرد  زوجهای امو از ویراستارا  کتا 

 ی نامشروععبجر از رابط )ویرایش پنجم( و از نجیاندسا  کتا   زوج درمانگری

زوج خوانهدن کتهاب   نبايهد  کنیهد،   یمه کهار   ADHDساالن مبتال به اگر شما با بزرگ"
بهالینی،  ی هها  نمونهه را از دست بدهید. نظر بهه گنجانهدن    ADHD درمانگری متمرکز بر

ی درمانی تجويزی، کتاب پیش رو ها برنامهی رهنمودها و و ارائه مفهومی آوردن الگوهای

باشد. اين کتاب بطهور مسهتقیم بهه     ADHDی تواند روشنگر راه درمانگران در زمینه می

، مسهتعد  های اينترنتی، فرزند پروری مشترکاعتیاد) یزانگ بحثبحث در خصوص مسائل 

پردازد و در عین حهال بهتهرين ترکیها را از     یمگرانه( سوءاستفاده بودن نسبت به روابط

ی ههها سهبک ی مسهائل و  سهالی بههه عهالوه  بزرگ ADHDدل دانهش موجهود در خصهوص    

 " يدآکند. اين کتاب منبعی عالی در اين زمینه به حساب می یمارتباطی، استخراج 

کا یفرنیااو برکلای    شناسیو دانشگاه  دکتر استف  پی. هینشاوو استاد روا -

ی کتاا   پزشکیو دانشگاه کا یفرنیاو سا  ورانایااکج  نجیاانده   استاد روا 

 ADHDانفجار 

ه همراه دارد، نه تنهها  های زيادی ب چالش ADHDزندگی کردن با يک فرد مبتال به "

ی هها  روش، بلکهه بهرای شهريک زنهدگی او. ايهن کتهاب       ADHDسال مبتال به برای بزرگ

دارنهد. بها مجههز     هها  پهووهش دهد که ريشه در آخرين  یمای به درمانگران ارائه  یشرفتهپ

شدن به محتويات اين کتاب، درمانگران ابزارها و اطالعاتی در اختیار خواهند داشت کهه  

ههايی کهه    ها جهت فهم و ارزيابی چهالش  ی توانمندسازی زوجها در زمینه توانند از آن یم

ADHD یرندبگند بهره ک وارد روابط می ". 

و مادیر   مؤساس (و OBE) یسالطنت ی نشا  مخصجص آندریا بیلبجو دارنده-

وجهاا  ارشاادو مرکااز ملاای خاادمات حمااایتی و االالعاااوی اخااتالل نارسااایی 

(ADDISS و  ند) 
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جهويی،   خهود نظهم  ی اجرايی و ها کنشبه عنوان اختالل  ADHDبا توصیف کردن "

سهالی بلکهه   بزرگ ADHDآورد که نه تنها  اين کتاب چارچوبی برای درمانگران فراهم می

ی  ارائهه کند. با  را تشريح می ها ها و روابط آن به تأثیرات آن بر زوج مثثری پرداختن نحوه

يری را ترغیها کهرده و در عهین    پذ انعطافها، اين کتاب  الگوهايی منطبق با نیازهای زوج

يی بهرای مهديريت و   هها  روشآورد، از جمله  ودهايی برای درمانگران فراهم میحال رهنم

و  ، آغاز کهردن تغییهر رفتهار، بهبهود آههن آگهاهی      ADHDهای  پايش داروها برای نشانه

هها در جههت پیگیهری اههداف مشهترک. ايهن کتهاب منبعهی عهالی بهرای            کمک به زوج

 "کنند! ها کار می درمانگرانی است که با زوج

 ADHDماائل هنایتی و                                            پاوریکا ا  کجیی و پزشکو از ویراستارا  کتا  -

بطهور کلهی،    چراکهآيد کتاب پیش رو يک راهنمای درمانی برجسته به حساب می "

هها فهراهم    و چارچوبی جام  برای کار کردن بها زوج  ADHDدر خصوص  ی عالیا خالصه

را در ايههن کتههاب  ADHDی در زمینههه ههها پههووهشيههدترين جدآورد. نويسههندگان  مههی

-عصهبی و شهناختی  -ههای زيسهتی   بهر مداخلهه   تأکیدو رويکردی ترکیبی با  اند گنجانده

ی ها نمونهی و دربردارنده کنند. کتاب پیش رو بسیار کاربردی بوده را توصیف می رفتاری

تهوان   یمه هايی است که  ينتمربخشند و دارای  یمای است که به کاربردها عینیت بالینی

هايی که در مراحل مختلف درمان قرار دارند استفاده کرد. بهه بسهیاری    ها برای زوج از آن

 ADHDهای وابسته به  يینارسای نادرست و موان  موجود بر سر راه کاهش ها برداشتاز 

کهنم بهرای ههر کسهی کهه بها        یه مهی                                              پرداخته شده است. من شخصا  اين کتهاب را توصه  

کند. شايسته است که از جینا پهرا و آرتهور رابهین     می کار ها خانوادهو  ها ساالن، زوجبزرگ

 "تشکر کنم!

ی آمریکااو اساتاد   ا حروا  دکتر ماار  ای. اشاتای و باجرد روانشناساا      -

 پزشکی و علجم روتاریو دانشگاه واشنگت  روا 

آمیزی دانش علمی را با همدلی باورنکردنی و بینش در  یتموفقکتاب پیش رو بطور "

يهک  " يکردروآمیزد. با تأکید بر نقايص  یدرم، ADHDاز  متأثرهای  خصوص زندگی زوج

صهورت   آورد برای مشهاوره دادن بهه  هايی کاربردی فراهم می یهتوص، اين کتاب " یکیتکن

انهد. خوانهدن ايهن کتهاب      مثثر به اين جمعیت که تا حد زيادی مورد غفلهت واقه  شهده   

 ."کند  ها می مراجعان آنو يقین دارم کمک شايانی به درمانگران و  است بخش لذت



 گریدرمانزوج     10

 

ی کتاا   ماروی  ال. کاوشارو پزشاکو نجرو جسیاات روتااریو نجیاانده     -

ADHDزندسی کرد  بدو  ورمز : 

است، امها   ADHDساالن مبتال به اين کتاب، زوج درمانگری برای بزرگاگرچه هدف "

به اين امر بسنده نکرده است. کتاب پیش رو شرح زيبا و دقیقهی در خصهوص مشهکالت    

هها دسهت و    در زندگی روزمره با آن ADHDساالن مبتال به دهد که بزرگ ه میفراوانی ارائ

برداشت درستی در خصوص ايهن اخهتالل وجهود نهدارد، امها در             غالبا کنند.  پنجه نرم می

ی حمايت از افراد مبتال در اختیار ها و نحوه يینارساها و  ی از نشانهاينجا ما توصیف روشن

های کاربردی بوده هم برای متخصصهان  ای از اطالعات و توصیه ینهگنجداريم. اين کتاب 

کهار   ADHDسهاالن مبهتال بهه    با بزرگکه ی کسانی رزشمند است. همهو هم برای عوام ا

یری واقعی بهر  تأثی خود را به حداکثر برسانند و ها درمانخواهند موفقیت  یمکنند و  می

 ."بدهند ها اعمال کنند، نبايد خواندن اين کتاب را از دست  کیفیت زندگی آن

پزشاک   شناسی مج کج یو روا  روا  استاد ویلیپ آشرسج و پزشکو دکترو-

 و مشاور اوتخاریو کا ج کینگز  ند 

بسیاری است. اين کتهاب بطهور   دارای نقاط قوت  ADHD زوج درمانگری متمرکز بر"

دهد که زوج درمانگری سنتی چگونه بايد تعديل شود تا اينکه با واقعیت  مفصل نشان می

انطبها  پیهدا کنهد.     ADHDی زناشويی يا هر دو طهرف بهه   رابطه                    ابتالی يکی از طرفین 

دههد کهه    نشان می وضوح به. اين کتاب اند پرداختهيی به اين موضوع مهم ها کتابمعدود 

و در  ی زوج را تحت تأثیر قهرار دهنهد  توانند کنش و رابطه یمچگونه  ADHDهای  نشانه

شناسايی نشهوند و تحهت درمهان قهرار داده نشهوند، زوج       ADHDهای  صورتی که نشانه

ی بهالینی متعهددی   ها نمونهدرمانگری چگونه ممکن است راه به جايی نبرد. اين کتاب از 

استفاده کرده است. اين کتاب بهه زبهانی واضهح     شده ارائهنکات  یدن بهعینیت بخشبرای 

ی موجهود در ايهن زمینهه گرفتهه تها مهواد       ها پووهشنوشته شده و از مناب  متعددی، از 

 هها  فصهل  ازیری، بهره گرفته اسهت. بسهیاری   گ اندازههای  یاسمقبالینی مفیدی همچون 

ههای بهالینی بهرای ههر     و از نمونهه  هنهد د یمرويکردهايی گام به گام جهت مداخله ارائه 

اند. يک فصل کامل به درمان دارويهی اختصهاص داده شهده اسهت.     رويکرد استفاده کرده

هها   هايی را برای زوج که چالش اند دادهها موضوعات مهمی را مورد بررسی قرار  ساير فصل

و  سهايبری  به همراه دارند و نیاز به توجه دارنهد، مثهل مسهائل مربهوط بهه پهول، اعتیهاد       
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آيهد  صمیمیت جنسی. راهبردهای فرزند پروری مشترک نیز فصلی مههم بهه شهمار مهی    

کشد، بخصهوص زمهانی    یمرا به تصوير  ی فرزند پروریها مهارتبر  ADHDچراکه تأثیر 

 ."باشد  ADHDکه کودک نیز مبتال به 

 یلی هچم و پزشکو عضج پزشکا  کا ج سلطنتیو مادیر پاهوهشو بخاش    

 سیلو بیمارستا  کجدکا  مجنترالکجد و دانشگاه مکپزشکی  روا 

اسهتثنايی بهه حسهاب           واقعا يک منب   سالیبزرگ ADHDزوج درمانگری متمرکز بر "

ها تا حهد زيهادی مهورد غفلهت      سالی بر روابط زوجبزرگ ADHDآيد. تا به اينجا، تأثیر  یم

واق  شده و بدون درمان به حال خود رها شده است. اين کتاب شکاف موجود را با بیهانی  

ها مواجهه   با آن ADHDهای دچار  ی که زوجا روزمرههای  کند. اين اثر چالش شیوا پر می

کالت ارتبهاطی،  ههای مهمهی مثهل مشه     یطهه حهايی در  کند، چالش هستند را تشريح می

و صهمیمیت   وفايی یبهای مشترک، اداره کردن امور مالی، دو سرپرستی بودن،  یتمسئول

 جنسی.

حاصهل   وضهوح  بهو  ی تکمیلی دارندهای اين کتاب مفید و در عین حال جنبه فصل"

باتجربهه هسهتند. اصهول درمهانی مبتنهی بهر شهواهد در قالها          تالش متخصصان بالینی

اند، برای مثهال در قالها رهنمودههايی روشهن      و ساده آورده شده های کاربردی یشنهادپ

و اعمال تغییر از طريق برقراری تهوازن   ADHDی ها در زمینه برای آموزش دادن به زوج

را حتهی در مواجههه بها     بین پذيرش و انطبا . اين کتاب بطور دقیق متخصصهان بهالینی  

 کند. متخصصهان بهالینی   ا تقويت میبرانگیزترين مراجعان راهنمايی کرده و امید رچالش

يی هها  خهانواده هها و   نبايد اين کتاب را از دست بدهند، چراکه مزايای بسیاری بهرای زوج 

 "کنند  دست و پنجه نرم می ADHDدارد که با 

پزشااکیو دانشااگاه کا یفرنیاااو سااا   دکتاار  یناادا پفیفناارو اسااتاد روا -

 ورانایاکج


