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:مقدمه 
family( درماني خانواده therapy(براي كلي اصطالحي 
 افرادي كردن جدا جاي به كه درماني هاي رويكرد از تعدادي
  كل يك عنوان به را خانواده همه انفرادي درمان براي خاص

 خنثا نظري ديدگاه از اصطالح اين.دهند مي شركت درمان در
  بسيار هاي چارچوب در توان مي را درماني خانواده.است

.برد بكار گوناگوني



: درماني علم مكتب آغازگران
  هاي رويكرد اين آغاز سر با نزديكي بسيار ارتباط كه افرادي از برخي

:از عبارتند دارند سيستمي
آدلر آلفرد
بوئن موري
ستير ويرجينيا 
ويتاكر كارل  
مينوچين سالوادور  
هيلي جي 
كلومادانس.



درماني خانواده تعريف
 اعضاي بين تعامالت تغيير بر كه است مداخله اي درماني خانواده
  به خانواده كاركرد مي شود تالش آن در و است متمركز خانواده
 .يابد بهبود خانواده اعضاي  تك تك از متشكل واحدي عنوان

 الگوهاي مي كوشد مي پردازد درماني خانواده به كه بالينگري
  افراد درون در ناراحتي سبب كه را انعطافي غيرقابل نسلي بين
  خانواده  در .بشكند درهم مي شود، فردي بين روابط در يا

  مطرح را خانواده اعضاي از يك هر دغدغه هاي مي توان درماني
 .است موثر كودكان روي بر بيشتر درماني روش اين اما .نمود
 خانواده بافت تاثير تحت مستقيما كودكان روزمره واقعيت زيرا
دارد قرار



نظري مسائل
Family خانواده نظام بنابرنظريه System Theory ، عمل طوري به كه است واحدي خانواده 

 آن هدف درماني خانواده  در .شود حفظ قيمتي هر به تعامل هايش )هومئوستاز( اعتدال كه مي كند
 الگو اين مقاصد به گروه و آشكار مي كند، حفظ را گروه اين تعادل كه پنهاني اغلب الگوهاي كه است
 گرفته، تعلق او به بيمار برچسب كه خانواده از عضوي معتقدند عموما درمانگران خانواده .ببرد پي

 .شود كمك است الزم و گردد سرزنش بايد مي شود، تلقي "مشكل" خانواده نظر از كه است كسي
 بيمار، فرد آن عالئم دريابند كه كند كمك خانواده به كه است آن درمانگر خانواده هدف آن كه حال

 خانواده فرآيند در .است بوده آن اعتدال حفظ يعني خانواده محوري كاركرد خدمت در في الواقع
 كه را فردي رفتار كه مي شود كشف پيش بيني قابل نهايتا و شونده تكرار ارتباطي الگوهاي درماني
.است آن بازتاب نيز و مي بخشد تداوم شده، تلقي بيمار
 ماهيت بر قويا شوهر و زن رابطه كه است اعتقاد اين از درجاتي خانواده نظام نظريه الينفك وجه
.مي نهد اثر خانواده اعتدالي نظام
  شوهر و زن كه است كرده بيان صورت اين به را مفهوم اين نظر صاحب درمانگران خانواده  از يكي

) سادوك و كاپالن( "خانواده اند معماران"



درماني خانواده تحول سير
  شناخته مشهور درمان يك عنوان به بيستم قرن اواسط در درماني خانواده

  فيرس،( بود روان كاوي المدت طويل سلطه معلول تاخير اين از بخشي .شد
  روابط نقش بود، داده شكل بدان فرويد كه آن گونه روانكاوي .)2002

  آن درماني فنون چند هر داشت؛ قبول را شخصيت رشد در خانوادگي
  در را روان كاري صورت بندي هاي كه بود كسي "آكرمن" .بود فردگرا
  به درماني خانواده بنيان گذاران از يكي لذا و كارگرفت به خانواده بررسي
  .تاثيرگذاشته اند رشد حوزه اين بر نيز "ساليوان" و "آدلر" .مي آيد شمار
  پيشنهاد "برتالنفي" نام به شناسي زيست توسط كه سيستم ها عمومي نظريه
  خود" كلي نظام يك مولفه هاي را بي ارتباط ظاهرا پديده هاي است، شده

  موقعيت هاي در استقرار حالت جست وجوي در دائما كه مي داند "تنظيمي
.است متغير



 چگونه مي سازند؟ را كل يك چگونه اجزا كه است موضوع اين بر تاكيد خانواده مورد در
 همچنين )1386 گلدنبرگ، و گلدنبرگ( دارند؟ تعادل هم با چه طور و مي يابند سازمان

 خانواده در ديگري درمان هاي ظهور براي را راه گرايي انسان و رفتارگرايي ديدگاه دو
  آنان مشكالت و آمد عمل به سيستمي تفسيرهاي افراد مشكالت از .كردند هموار درماني
 مشكالت مورد در جديد ديدگاه اين .شد گرفته نظر در خانوادگي اختالل يك تظاهر
  مشهود اسكيزوفرني چون شديدي رواني اختالالت مفهوم بندي در جايي هر از بيش باليني

 را خانواده نقش اسكيزوفرني، سبب شناسي در وي تحقيقاتي گروه و "ليدز تئودور" .بود
  رفع را يكديگر هيجاني و رواني نيازهاي نمي توانند شوهري و زن وقتي .كرده اند مطرح
  اسكيزوفرني نهايت در و مي كند برقرار فرزندش با بيمارگونه اي اتحاد آن ها از يكي كنند،
 .مي كند تسريع را وي

 مادرشان و پدر با همراه كه اسكيزوفرني به مبتال بيماران روي )1960( "باون" مشاهدات
 واحد كل كه رساند نتيجه اين به را وي مي كردند، زندگي بيمارستان در مدتي براي

)2002 ، فيرس( .بيمار نه است، بيمار خانواده



درماني خانواده كلي خصوصيات
 

 مثال، براي .مي كند متمايز انفرادي درمان از را آن كه است خصوصياتي داراي درماني خانواده
 براي است ممكن كه هستند مشتركي زبان و پيشنيه قضاوت، مالك داراي خانواده اعضاي
 آشنا آن مخصوص فرهنگ خرده و خانواده نقش هاي با بايد درمانگر .باشند ناآشنا درمانگر

 .كند استفاده آنان با رويارويي يا خانواده اعضاي با ارتباط جهت در آشنايي اين از سپس .شود
 بخش نفع به را خانواده بخش يك و كند حفظ را خود عاطفي گسلش بايد درمانگر حال عين در

 وارد را درمانگر غالبا خانواده اعضاي چون .است دشواري كار اين البته .نكند رها ديگر
  بخش هاي از يكي .مي كنند آزاد ارتباط برابر در خويش دفاع هاي يا قدرت سر بر خود منازعات
.است سنجش و حال شرح اخذ درماني، خانواده معمول
 خانواده دختر يا باشد بزهكار خانواده پسر است ممكن .شود بررسي و مطرح بايد فعلي مشكل
  جالب كار مشكل، از خانواده اعضاي از يك هر تفسير بررسي .باشد داشته متعددي جنسي روابط

 نيز كار اين .مي شود گرفته خانواده حال شرح معموال .است مهمي كار تشخيصي لحاظ از و
 والدين پدري خانواده هاي چارچوب در خانواده مشكل وقتي .باشد داشته تبعاتي مي تواند
.مي گيرد قرار بررسي مورد آنان ازدواج و تجرد دوران زندگي و خانواده



 و سابقه از كلي چشم اندز يك طرح .مي شود بيشتر آنان درك و بهتر كودكان ارتباط شيوه
 -آنان ضعف هاي و ترس ها ،آرزوها، هدف ها و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها ـ خانواده پيشينه
 قضاوت مالك ترتيب اين به .مي دهد افزايش را خانواده اعضاي تحمل و همدلي درك قوه

.مي آيد فراهم جديدي

 چه مادرش براي خانواده، پاي در مادر آرزوهاي شدن قرباني كه مي فهمد به تدريج كودك
 شده كنترل محيط در والدين .است داشته پدرخود رفتار سوء از برداشتي چه پدرش و معنايي
 خودشان روي همساالن فشار ياد به )فرزندان شان فعلي وضعيت بررسي با( درماني خانواده
.)2002 فيرس،( مي افتند

 را خانواده كل ، خانواده ها به كمك براي درمان و پيشگيري ، آموزش درمان نوع اين در
 قرار توجه مور خانواده سيستم كل آن اعضا از يكي يا خانواده مشكل حل براي .دربرمي گيرد

 نوع در و خانواده داخل در مشكل كننده تشديد عوامل و بروز علل مي شود تالش و مي گيرد
  رويكرد بر مبتني درمان از شيوه اين .گيرد قرار بررسي مورد يكديگر با اعضا روابط

 اعضا تك تك نيروي از كه شد نائل مشكل يك رفع به مي توان زماني است معتقد و سيستمهاست
.ساخت مرتفع را تنش زا عوامل و كرد استفاده



كرد؟ درماني خانواده بايد وقت چه
 انجام درماني خانواده بايد موقع چه بدهند نشان كه ندارد وجود خاصي قطعي و دقيق قواعد
 مشكالت گاهي .مي شود شروع است، اصلي بيمار كه نوجواني با غالبا درماني خانواده .داد

 .است ممكن اقدام و درمان تنها درماني خانواده كه مي خورد پيوند خانواده به آن قدر بيمار
 درمانگر توصيه هاي برابر در يا مي گيرد را بيمار درمان پيشرفت جلوي خانواده نيز گاهي

  رفع مقاومت اين از بخشي درمان، در خانواده درگيركردن با نتيجه در .مي ورزد مقاومت
 تاثير تحت شدت به )درمان حين در بيمار بهبود حتي يا( بيمار مشكالت نيز گاهي .مي شود
 بحران هاي موارد پاره اي در .مي سازد ضروري را خانواده كل درمان و است خانواده ساختار

.مي كند آسيب دچار را خانواده كل )خانواده اعضاي از يكي مرگ مثل( خانوادگي 
 مخدر مواد مصرف كه نوجواني مثال، براي .دارند اختالف ارزش ها سر بر خانواده ها از برخي

 .مي برد سوال زير را خانواده كل ارزش هاي مي شود، خاص فرقه يك عضو يا مي كند شروع را
 براي  حل راه بهترين گاهي باالخره و است منطقي اقدامي درماني خانواده مواردي چنين در

 مناسب هميشه و نيست دردي هر دواي خانواده درماني ولي .است جنسي يا زناشويي مشكالت
 بي نتيجه مداخالتي چنين كه است هم گسيخته از قدر آن نظر مورد خانواده گاهي .نمي باشد
 نيز موارد برخي در .نمي كنند همكاري اصال خانواده اعضاي از برخي نيز گاهي .بود خواهند
 اصال و است اختالل دچار شدت به خانواده اعضاي از يكي كه مي شود معلوم زود خيلي

  لطمه درماني خانواده  فرآيند كل به حضورش كه مي ورزد اخالل آن قدر يا نمي كند همكاري
.مي زند



  صرفه به مقرون بايد مي شود، اجرا نفر چند روي درماني خانواده چون
  براي است ممكن درماني خانواده چه اگر .بگيريم نظر در نيز را آن بودن
  عواقب خانواده اعضاي ديگر براي گاهي اما باشد، مفيد خانواده بيمار عضو

  روان توان" يا "قوا" افراد، از بعضي مثل خانواده ها از بعضي .دارد سويي
  خانواده جلسات در طرح قابل مسايل و بحث ها تحمل براي كافي "شناختي
  چه درماني خانواده اين كه براي  گيري تصميم بنابراين .ندارند را درماني
  سنجش به منوط و بوده سخت گيري تصميم يك است، استفاده قابل موقع
.)2002 ، فيرس( مي باشد زياد باليني حساسيت و دقت و دقيق

  
  هدف يك مورد در مختلف درمانگران است ممكن اين كه با درمان نظر از

  آن ها فنون اما باشند، داشته توافق به خصوص خانواده يك براي درماني
  كدام هر كه درمانگران .بود خواهد متفاوت هدف اين به رسيدن براي

  رابطه خاصي شيوه هاي به دارند، خود به مخصوص مهارت هاي و شخصيت
  باشند، داشته قبول و بشناسند را خودشان كار سبك اگر .مي كنند برقرار
)1373 ، مينوچين(گيرند به كار مي توانند بهتر را خود توانايي



درماني خانواده  اهداف
:بر است مشتمل خانواده درماني اهداف

.است مسلط خانواده بر كه غيرانطباقي اصول تغيير    ·
.مشكل حل مختلف راه هاي زمينه در خانواده اعضاي آگاهي بردن باال    ·
.پيوستگي و تفرد ساختن متعادل    ·
.سرزنش از كاهش و چهره به چهره مستقيم روابط افزايش    ·
.فردي بين روابط در اضطراب و تعارض رفع يا كاهش    ·
.نيازها برآورده سازي و يكديگر وسيله به خانواده اعضاي هيجاني نيازهاي به نسبت حساسيت تقويت    ·
.خانواده محيط بيرون و درون مخرب نيروهاي با مقابله براي خانواده افراد ظرفيت تقويت    ·
 سالمتي و رشد سوي به خانواده اعضاي كه طوري به آن، ارزش هاي و خانوادگي هويت بر نفوذ     ·

.يابند گرايش



  خانوادگي مشاوره و خانواده درماني

  ، 1940 دهه هاي به آن رسمي ظهور و است جديد نسبتا درماني خانواده حرفه و تخصص
 .كرد بكار شروع خانوادگي روابط ملي شوراي 1938 سال در .برمي گردد 1960 و 1950

 مطالعه و شد منتشر » من بالمتيل « توسط درماني زناشوئي درباره اثر اولين 1948 سال در
.گرفت صورت » اليمن « توسط اسكيزوفرنيك خانواده هاي

 با كردن كار براي را تحليلي روان رويكرد » آكرمن ناتان « 1959 تا 1950 سالهاي خالل در
             و كرد آغاز خانواده در را ارتباط الگوهاي مطالعه » بيتسون « و كرد مطرح خانواده ها

 جورجيا ايالت ايسلند سي در درماني خانواده درباره را كنفرانس اولين » ويته كارل «
 خانواده ساز شبكه و شد منتشر 1961 سال در درماني خانواده در نشريه اولين .كرد برگزار
 كار به شروع 1977 سال در)AFTA( درماني خانواده انجمن و 1976 سال در درماني

.كرد
 رهبران و شد متداول درماني خانواده در تحقيق شيوه هاي 1989 تا 1980 سالهاي خالل در

 به 1990 سال از .بودند زن آنان از بسياري كه كردند ظهور درماني خانواده در جديدي
 خانواده .شد چشمگير درماني خانواده انجمنهاي در متخصصان عضويت رشد بعد

 فنون بين عميق تري جايگاه كلي بطور و شدند فراگير حل راه بر متمركز درماني هاي
.كرد پيدا شناسي روان حوزه درماني



درماني خانواده نظريه هاي انواع

  خانواده :از عبارتند درماني خانواده حيطه در اصلي نظري رويكردهاي

  شناختي درماني خانواده ، تجربياتي درماني خانواده ، تحليلي روان درماني

  خانواده و استراتژيك درماني خانواده ، ساختي درماني خانواده ، رفتاري

.حل راه بر متمركز درماني



تحليلي روان بر مبتني درماني خانواده

 شيوه كه هستند كيدز تئودور و واين اليمن ، ويليامسون ، آكرمن ناتان آن اصلي صاحبنظران

 به خانواده اعضاي ناهشيار فرايندهاي شيوه اين در .دارد فرويد نظريه در ريشه آنها درمان

 كه ناهشيار نيروهاي روي بايستي كه است اين بر اعتقاد و مي شوند دانسته مرتبط يكديگر

 .است تجربه مفسر يا والد يا معلم يك درمانگر نقش .كرد كار آورده اند، بوجود را آسيب

 نقاط بر تمركز ، زندگي تاريخچه ، رويارويي ، انتقال ، رويا تحليل :از عبارتند درماني فنون

.قوت



تجربياتي درماني خانواده
 معتقدند كه هستند … و دوهل فرد ، كر ويته كارل ، سيتر ويرجينيا آن عمده پردازان نظريه

  مرگ ، آگاهي فقدان ، ناپديري انعطاف و خشكي ، احساسات سركوب از خانواده مشكالت

.مي گيرد ريشه دفاعي مكانيزمهاي از حد از بيش استفاده و عاطفي

 ، نفس عزت ، صميميت ، پذيري انعطاف مي كند تالش درمانگر خانواده رويكرد اين در

  آرايي صحنه ، سازي مجسمه فنون از و دهد افزايش خانواده در را تجربه براي پتانسيل

 ، نقش بازي ، خانواده هنردرماني ، خانواده عروسكهاي با مصاحبه ، شوخي ، خانوادگي

.مي شود استفاده …و خانواده بازسازي



رفتاري _ شناختي و رفتاري درماني هاي خانواده

 … و بندورا ، ولپه جوزف ، جانسون ويرجنيا ، مسترز ويليام آن عمده پردازان نظريه
 از رفتار است، معتقد شناختي و رفتاري نظريه هاي اساس بر درماني شيوه اين .هستند
 همينطور .كرد اصالح مي توان را نامناسب رفتارهاي .مي شود حذف يا ابقا پيامدها طريق

  زوجي رفتارهاي و تعامدات در نتيجه در و كرده اصالح مي توان را منطقي غير شناختهاي
.كرد ايجاد تغيير خانوادگي يا

 اين در .مي كند بازي را مناسب رفتارهاي كننده تقويت متخصص و معلم يك نقش درمانگر
 گريز ، پته اي اقتصاد ، سازي خاموش ، تعميم ، منفي تقويت درماني فنون از رويكرد
.مي شود استفاده …و دهي سرمشق ، منطقي مقابله اي عبارات ، ذهني



ساختي درماني خانواده
  اصلي پردازان نظريه … و روزمن ، فيشمن ، مونتالوو ، مينوچين سالوادور

  ساخت متضمن را خانواده كاركرد كه هستند درماني خانواده از شيوه اين

  را خانواده نقشه درمانگران .مي دانند مرزها و منظومه ها زير ، خانواده

  تالش خانواده مناسب ساخت كردن پياده در و مي كنند ترسيم ذهني بطور

  درماني فنون .مي كنند عمل تئاتر كارگردان همچون واقع در و مي كنند

. …و مرزسازي ، پيامها تشديد ، الحاق ، بازسازي :از عبارتند



حل راه بر متمركز و سيستمي ، استراتژيك درماني هاي خانواده

  ميلتون كار مرهون سه هر كه هستند مدت كوتاه و روش مدار رويكرد سه اين
  و كار شيوه ، هدف .برخوردارند مشتركي ميراث از و مي باشند اريكسون

  چون فنوني از و است يكديگر مشابه رويكرد سه اين در استفاده مورد فنون
  فرايند بر تكيه ، شاق تكاليف تعيين ، تفسير و تعبير كردن كمرنگ ، تعبير باز

  … و تشريفات كردن تعيين ، فرضي حلهاي راه روي تمركز ، حلقوي سواالت
.مي شود استفاده

  پردازان نظريه از و فيش ريچارد ، لي هي جي استراتژيك پردازان نظريه از
  حل راه بر متمركز پردازان نظريه از و تام كارل ، بوسكلو سيستمي

.برد نام مي توان را ديويس و ايمسوبرگ



ساختي درماني خانواده
 از شيوه اين اصلي پردازان نظريه … و روزمن ، فيشمن ، مونتالوو ، مينوچين سالوادور

 و منظومه ها زير ، خانواده ساخت متضمن را خانواده كاركرد كه هستند درماني خانواده

  كردن پياده در و مي كنند ترسيم ذهني بطور را خانواده نقشه درمانگران .مي دانند مرزها

 فنون .مي كنند عمل تئاتر كارگردان همچون واقع در و مي كنند تالش خانواده مناسب ساخت

...و مرزسازي ، پيامها تشديد ، الحاق ، بازسازي :از عبارتند درماني



  كار مرهون سه هر كه هستند مدت كوتاه و روش مدار رويكرد سه اين
  شيوه ، هدف .برخوردارند مشتركي ميراث از و مي باشند اريكسون ميلتون

  فنوني از و است يكديگر مشابه رويكرد سه اين در استفاده مورد فنون و كار
  بر تكيه ، شاق تكاليف تعيين ، تفسير و تعبير كردن كمرنگ ، تعبير باز چون

  كردن تعيين ، فرضي حلهاي راه روي تمركز ، حلقوي سواالت فرايند
مي شود استفاده …و تشريفات

  نظريه از و فيش ريچارد ، لي هي جي استراتژيك پردازان نظريه از
  حل راه بر متمركز پردازان نظريه از و تام كارل ، بوسكلو سيستمي پردازان

.برد نام مي توان را ديويس و ايمسوبرگ



درماني خانواده تاريخچه
  يعني ،1950 دهه اوايل و 1940 دهه اواخر مقارن "خانواده درماني" نهضت آغاز   

 .جدايي هاست از بعد خانواده اعضاي مجدد گردهمايي و دوم جهاني جنگ از بعد

 دوم نيمه در روان شناسي، علم از جديدي شاخه عنوان به خانواده درماني واقع در

 سيستم ها، نظريه تاثير تحت عمدتا خانواده درماني جنبش .آمد پديد بيستم قرن

 و كودك راهنمايي مراكز پيدايش خانواده، حوزه به روان كاوي درمان گسترش

 و هنجارها رويكرد، و نگرش اين در .گرفت شكل گروه درماني و زناشويي مشاوره

.مي شود درمان و ادراك تحليل، و تجزيه خانواده، بستر در فرد رفتار ناهنجاري هاي



 مختلفي تحقيقات و عملي نظري، رويكردهاي به خانوادگي نظام هاي درمان فعلي ريشه
  خانوادگي مشكالت داراي اشخاص و شوهر و زن كودكان، به كمك زمينه در كه برمي گردد

 سهم و نقش است بهتر فعلي خانواده درماني شناخت براي .گرفته اند قرار استفاده مورد
.شود گرفته نظر در ازدواج مشاوره و كودكان راهنمايي درمانگاه هاي

  خانواده بررسي در مهمي نقش ژرف نگري و نظري لحاظ از روان كاوان ديگر و فرويد   
 تاكيد بزرگسالي، بر وقايع اين تاثير و كودكي اوايل وقايع اهميت بر زيرا داشته اند،
 و كودكان مورد در اوليه تحقيقات .مي دادند قرار روان درماني تحت را كودكان و مي كردند
 و مفاهيم نيز بودند؛ خانوادگي نظام هاي از بخشي كه اسكيزوفرني به مبتال نوجوانان
 .مي گيرند قرار استفاده مورد كنوني خانواده درماني در كه داشت پي در را ايده هايي

 نظام هاي نظريه يعني است، وام دار نيز اجتماعي علوم حوزه از خارج به خانواده درماني
 اقتصاد، زيست شناسي، مهندسي، چون حوزه هايي فرآيندهاي و تعامالت نظريه اين در(كلي

  بررسي كليت يك اجزاي عنوان به روان درماني و روان شناسي جامعه شناسي، سياست،
.مي شود



 سير شناخت متفاوت، نظري و كاربردي رويكردهاي اين با آشنايي

.مي سازد آسان تر را خانواده درماني به نظري رويكردهاي تحول

  روان شناسي، شاخه هاي ساير به نسبت ما كشور در خانواده درماني  

  فارسي زبان به زمينه اين در اندكي كتب و منابع و نوپاست نگرشي

  و محققان و دانشجويان روزافزون نياز پاسخ گوي كه است شده منتشر

.نيست رشته اين در فعال درمان گران



درماني خانواده نيازمند خانواده هاي
  :از عبارتند مي برند، بهره درماني خانواده فرايند از كه خانواده هايي

  خانواده هاي همچنين و رواني بيمار يا معتاد عضو داراي خانواده هاي

  خانواده كاركرد روي نحوي به كه جسمي اختالالت به مبتال عضو داراي

  ، كرده مجدد ازدواج ، گرفتشه طالق خانواده هاي ، است گذاشته تاثير

... و فرهنگي ، اقتصادي مشكالت داراي خانواده هاي ، اعضا از يكي فوت



  مشكالت مثال مستقيم غير صورت به اغلب مشكل داراي خانواده هاي

  و گيريها تصميم يا و اعضا از يكي روحي ناراحتي هاي ، كودكان تربيتي

  شناسي روان و مشاوره متخصصان به سطحي تر مشكالت حل براي كمك

  نقش به توجه به نياز فردي مشاوره هاي طول در و مي كنند مراجعه

  روند ، درمانگر رويكرد برحسب و مي گيرد شكل مشكل بروز در خانواده

.مي يابد تداوم درمان



با آرزوی موفقييت 
رضا ناظری

Rezanazeri.ir
rezanazeri273@yahoo.com


