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 روانشناسی خانواده

  آسیب :

 هنجار فرد یا سیستم می شود.اطالق می شود که مانع عملکرد ب به حالتی بیمارگونه

 آسیب شناسی :

وارده بر فرد یا سیستم مورد مطالعه می باشد. به معنای بیماری شناسی و تشخیص آسیب های 

 آسیب شناسی، فرایندی نظام مند برای بررسی و جمع آوری اطالعات راجع به فرد و سیستم است.

 آسیب شناسی خانواده :

فرایند مطالعه و بررسی آسیب ها و مشکالت خانواده. خانواده ممکن است با آسیب ها و مشکالت 

خیانت، تعارض والدین با فرزندان، خشونت  زناشوئی، دل زدگی زناشوئی،متعددی مانند تعارض 

 خانوادگی یا حتی متارکه و طالق، مواجه باشد.

 تعریف خانواده :

به خانواده، گروهی متشکل از دو یا چند نفر است که از طریق تولد، ازدواج و فرزندخواندگی، 

د. در طول تاریخ، خانواده ها، بسیاری از زندگی می کنن ،یگر، مرتبط شده اند و در یک منزلدیک

یادگیری وظایف و عملکرد هایشان را حفظ کرده اند. از جمله بزرگ شدن فرزندان در دامن خانواده، 

 دلی و صمیمیت.قتصادی و ایجاد زمینه ای برای یکباهم بودن، فعالیت ا

 لدنبرگ :تعریف خانواده از دیدگاه گ

معتقد است خانواده، سیستمی فراتر از مجموعه افرادی است که در فضای فیزیکی و روان شناختی، 

او خانواده را یک سیستم اجتماعی سازمان یافته معرفی می کند که با یکدیگر، مشترک هستند. 

 ویژگی می باشد : 10شامل 

 مجموعه قوانین مشخصی را برای خود وضع می کند.( 1

( برای هریک از اعضای خانواده، نقش هایی را مشخص و به آن ها محول می کند. ) شرح وظایف 2

 مشخص برای اعضا ( 

 شده است. ) مردساالری، زن ساالری و... (( ساختار قدرت در آن، سازماندهی 3

 آشکار و پنهان پیچیده و درهم تنیده ای دارد. ( شکل های ارتباطی4
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رای گفت و گو و حل مسئله ایجاد می کنند تا بتوانند به طور موثر، تکالیف های مشخصی را ب( راه5

 متعددی را که بر عهده دارند انجام دهند.

 ( رابطه ی بین اعضای این خرده فرهنگ، عمیق و چند الیه است. 6

 ( ارتباط، مبتنی بر سابقه ی تاریخی مشترک است.7

 بینی، اهداف و ادراکات مشترک، شکل می گیرد.بر اساس جهان ( رابطه ی اعضای خانواده، 8

ل ، متقاب( در چنین سیستمی، اعضا از طریق عالیق و دلبستگی های هیجانی قوی، طوالنی مدت 9

و چند نسلی به یکدیگر پیوند خورده اند. در طول زمان، این پیوند های هیجانی، می تواند از نظر 

اده، نوسان داشته باشد ولی در طول زندگی اعضای خانوشدت و فاصله ی روان شناختی، بین 

 خانوادگی، همچنان باقی خواهد ماند و ادامه خواهد داشت.

 خود در اجتماع و جامعه ای بزرگتر ریشه دارد.( هر سیستم خانواده، 10

 

 آسیب شناسی خانواده : 

 : اختالل در چرخه ی زندگی خانواده 1محور 

ده است و به جنبه های تحولی و ابعاد تاریخچه ای و بلند اختالالت مربوط به چرخه ی زندگی خانوا

 مدت خانواده می پردازد.

 این محور، دارای دو طبقه می باشد :

در صورتی که خانواده نتواند تکالیف تحولی هر مرحله را به خوبی  اختالل تحولی خانواده : الف (

در صورتی که این خط تحولی به  و آن را پشت سر بگذارد، با آسیب روبرو می شود. انجام دهد

 .درستی طی نشود، اختالالت مربوط به محور یک ایجاد می شود

 اختالل می باشد. 5این طبقه دارای  

 اختالل در شکل گیری خانواده  ( 1 -الف 

 آوریالل در عدم آمادگی در فرزرنداخت ( 2 -الف 

 اختالل در فرزند پروری : ناهمخوانی سبک تربیتی(  3 -الف 
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 اختالل هنگام بلوغ فرزندان : خانواده نمی داند هنگام بلوغ فرزندش باید چکار کند.(  4 -الف 

        فوت یکی از والدین ا یا ازدواج می کنند یا بچه ه اختالل در کوچک شدن خانواده :(  5 -الف 

 مهاجرت می کنند و...فرزندان یا  می کنند

 می باشد.اختالل  4این طبقه، دارای :  اختالل سازگاری اعضا و ثبات خانوادهب( 

 خانواده ی گسیخته ( 1 –ب 

  خانواده ی تک والدی ( 2 –ب 

 خانواده ی باز ساخته و ازدواج مجدد(  3 – ب

 خانواده ی بی ثبات مزمن(  4 – ب

برای درک بهتر موارد زیر، همراه با خواندن هر اختالل، ژنوگرام آن را نیز رسم کنید. کشیدن نکته : 

 است.ژنوگرام در امتحان، الزامی 

 طبقه ی اول

 اختالل تحولی خانواده :

 اختالل در شکل گیری خانواده :

ایجاد رضایت زناشویی اولیه، با مشکل مواجه شده باشد. در این اختالل وقتی به وجود می آید که 

در تعارض با یکدیگر  این خانواده ها، عالئم روان رنجوری وجود دارد. انتظارات نا آگاهانه ی همسران،

یک از آن ها نتواسته اند از خانواده ی اصلی خود جدا شوند. مهم ترین چالش در تحقق  است و هر

چه جدایی فیزیکی به جدایی عاطفی کمک  مرز سازی است.  اگررابطه ی زناشوئی رضایت بخش، 

کرده و از خانواده  ایجاد ،می کند ولی مهم آن است که زوجین یا همسران، بتوانند مرز های عاطفی

. تعهد، وظایف تحولی همسران در چرخه ی زندگی استیکی از تعهد، ی اصلی خود مستقل شوند. 

 به معنای وفاداری و پایبندی به خانواده است.

سال است که ازدواج کرده اند و قادر به برقراری رابطه ی جنسی  3مورد پژوهی : خانم و آقایی، 

همسر ) زن ( مبتال به وسواس، فوبی حیوانات و ترس جنسی می باشد و موفقیت آمیز، نبوده اند. 

این موارد را عامل عدم موفقیت برقراری روابط جنسی با همسرش می داند. شوهر، مبتال به کاهش 

میل جنسی و انزال زود رس شده است که این مشکل، در ابتدای ازدواج، وجود نداشته. در این 
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های کودکانه از قبیل قهر و شهود می باشد. خانم، دارای رفتارکودکی م -زوج، الگوی ارتباطی والد 

گریه های افراطی، می باشد و هنوز به والدینش، وابسته می باشد. شوهر در برابر هر کنش همسرش، 

واکنش عاطفی نشان می دهد. مرد نیز قادر به برقراری رابطه ی جنسی موفقیت آمیز با همسرش 

 از همسرش مراقبت کند ولی می ترسد به همسرش آسیب برساند.زیرا می خواهد  .نیست

 

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 های طوالنی و افراطی را بفهمیمباید علّت قهر -

 نجسی ( -سابقه ی وسواس در خانواده ی زن. ) وسواس ژنتیکی پاکی  -

 بررسی اختالالت اضطرابی -

 رض به زنبررسی تع -

انجام اعمال جنسی  ن، فوبی حیوانات دارد، ممکن ازانی دانستن رابطه ی جنسی ) چون زحیو -

 دوری کند و اعمال جنسی را حیوانی بداند. (

 چون دارای گریه های شدید می باشد، افسردگی را نیز باید بررسی کرد. -

 اختالل در عدم آمادگی فرزند آوری :

است و می تواند در زمان تولد اولین فرزند، یا تولد فرزندان مربوط به ورود فرزندان، در خانواده 

نقطه ی انتقال مهمی در زندگی خانوادگی  بعدی رخ دهد. تبدیل شدن زن و شوهر به مادر و پدر،

غییر می کند و نیاز به سازماندهی مجدد دارد. به شمار می آید. با ورود فرزند، نقش ها و وظایف، ت

آوری باید به آن دست یابد، تکوین نقش والدینی و پذیرش رای فرزندتحول اساسی که خانواده ب

اگر هر یک از همسران، نتوانند در عین حال که نقش همسری خود را دارند، نقش والدینی را  است.

تمایز بین نقش ایفا کنند، صمیمیت بین آن ها کمرنگ می شود. مهم ترین چالش در این مرحله، 

ش والدینی با شروع بارداری آغاز می شود.  گاه منظومه ی زن و شوهری، همسر و نقش والد است. نق

در این صورت، واجه شده است. کرده است و با حاملگی ناخواسته من آمادهفرزند آوری، خود را برای 

هرگاه هریک از همسران دارای اختالل  ناکارآمدی خانواده با به دنیا آمدن فرزندان، رخ می دهد.

 دچار آسیب کند. ممکن روانی باشد یا به بلوغ روانی نرسیده باشد، ورود فرزند می تواند خانواده را
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است همسران از نظر زمان فرزند آوری، اختالف نظر داشته و هنوز آمادگی برای نقش والدینی را 

 نداشته باشند.

ل است که ازدواج کرده اند. آن ها برای فرزند آوری، اقدام به مشاوره سا 6مورد پژوهی : آقا و خانمی 

ی قبل از بارداری کرده اند. شوهر، تمایل زیادی به فرزند آوری دارد در حالی که خانم، چنین تمایلی 

از خود نشان نمی دهد و از نظر او، هنوز برای بچه دار شدن زود است. او معتقد است در صورتی 

د که هیچ تغییری در وضعیت قبلی او ) هم جسمانی و هم آزادی و استقالل قبل از باردار می شو

و مادر شوهرش باید در نگه داری از فرزندشان، به او کمک کنند.  شبارداری ( ایجاد نشود و مادر

او قبل از اتمام دوران دبیرستان، با آقا ازدواج کرده است و قصد ادامه ی تحصیل دارد. او احساس 

زیرا معتقد است که هنوز خودش بچه است و نیاز به  .هنوز وقت حاملگی نرسیده است می کند

سال است که صبر کرده تا او بزرگ شود  5بچگی دارد. شوهر به این روند، اعتراض دارد و می گوید 

 و به نظرش، االن موقع بچه دار شدن می باشد.

 

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 ، برای باردار شدن شرط گذاشته و آن را نوعی معامله در نظر گرفته؟چرا زن -

سال است که گذشته است. چرا  6چرا زن، ادامه ی تحصیل نداده است؟ از زمان ازدواج آن ها،  -

 سال، ادامه ی تحصیل نداده؟ آیا ادامه ی تحصیل، بهانه ای برای باردار نشدن است؟ 6در این 

 بررسی شود.باید علّت ترک تحصیل،  -

 منظور زن از بچگی کردن چیست؟ -

 شاید زن، ترس از درست تربیت نکردن کودکش دارد. -

زیرا زندگی هدفمندی نداشته و فعالیت اجتماعی   .زن را باید هدفمند تر و اجتماعی تر کنیم -

 خاصی هم نداشته ) به علت ترک تحصیل (.

 اختالل در فرزند پروری :

ر تغیی ،رزند پروری و سازگاری با آن دارد. فرزندان، به سرعت و پی در پیاین اختالل، اشاره به ف

دائماً در حال تغییر هستند. این  ،آن ها از نظر جسمی، ذهنی و مهارت های اجتماعی می کنند.
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. با تغییر فرزندان، خانواده نیز باید تغییر کند و بر اعضای خانواده تاثیر می گذارد ،تغییرات

نظریه ی خانواده درمانی ساختاری، مینوچین معتقد  د. بر اساسنبیشتری را بپذیرمسئولیت های 

ه ججلوگیری می کند. نکته ی قابل تو ،است قدرتی که از اتحاد والدین، حاصل می شود از آسیب

ه باید ببارزتر شدن نقش والدینی همسران، م گسترش وظایف فرزند پروری و غری آن است که عل

 زیرا این منظومه، سنگ بنای سالمت خانواده است. .سری توجه داشته باشندتحکیم منظومه ی هم

ساله می باشند.  4سال است که ازدواج کرده اند و دارای یک پسر  5مورد پژوهی : آقا و خانمی، 

شوهر در خانواده ای  با پدر بسیار مستبد، بزرگ شده است. پدر در تربیت فرزندش بر این اعتقاد 

نند پدرش رفتار کند و باید فرزندش، کامالً آزاد باشد. در صورتی که الزم باشد است که نباید ما

تذکری به فرزندش بدهد، با مالیمت، این کار صورت می گیرد. برعکس، همسر او در خانواده ای 

فرما بوده. از نظر او، بهترین شیوه ی تربیتی، مادر ساالری بوده است و مادر حکمتربیت شده که 

ه باید با فرزند، به صورت جدّی برخورد شود. تفاوت سبک فرزند پروری این والدین، این است ک

مشهود می باشد. وقتی کودک، چیزی می خواهد یا رفتار نادرستی انجام می دهد، مادر، بسیار 

خشن است ولی پدر، با مالیمت در صدد رفع خواسته ی کودک یا دادن تذکر های الزم، بر می آید. 

 ن تفاوتی، خشن و بد اخالق شدن کودکشان می باشد. نتیجه ی چنی

 

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 آیا پدر از الگوی خانوادگی اش آسیب دیده است؟ باید از او مصاحبه بگیریم. -

 آیا مادر از الگوی خانوادگی اش سود برده است؟ -

 نقدر زیاد سهل گیر است؟آچرا پدر،  -

 تمند کنیم؟أدر را جرآیا باید پ -

 (اشد.ب مادر، اختالالت، هویت یابی می تواند رفتار دوگانه ی پدر وت؟ )علّت بد اخالقی فرزند چیس -

 آیا این خانواده، زن ساالر است؟ شاید زن ساالری، باعث سهل گیر شدن پدر شده است. -

 به مقدار زیاد، آزاد نباشد.شاید سهل گیری پدر، باعث سخت گیری مادر شده است تا کودک،  -
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 هنگام بلوغ فرزندان : وادهنخا اختالل

وقتی فرزندان به مرحله ی نوجوانی می رسند، مشکالت خانواده بیشتر به تمایز نقش و مسائل 

فرزندان مربوط به استقالل، مرتبط می شود. ممکن است والدین، نتوانند به خوبی، خود را از 

ا استقالل دهند. گاهی بزرگسال، بپذیرند و به آن ه را به عنوان هانوجوانشان جدا کنند و آن

های خود ی دهند. آن ها بیشتر افکار و رازنوجوانان، همساالن و دوستان خود را بر خانواده ترجیح م

از والدین، مخفی می کنند.  با دوستانشان در میان می گذارند. رویداد ها، افکار و تمایالت خود رارا 

نوجوانان با آن رو به رو می شوند، بر روابط میان والدین و فرزندان، تاثیر  که معموالً بحران هویت

مطابق ارزش های  ،که بیشتر ناهماهنگی ارزش های سنتی والدین و ارزش های فرزندان می گذارد.

شتر مشکالت خانواده گروه همساالن است، یکی از منابع استرس زا در خانواده به شمار می آید. بی

 ها با فرزندان، مربوط به موضوعات نظافت، موسیقی، لباس و ساعت رفت و آمد است.

ساله  18مورد پژوهی : خانم و آقایی همیشه رابطه ی گرمی با فرزندان خود داشته اند. اکنون پسر 

خودشان، تصمیم گیری کنند. پدر مسائل سالشان دوست دارند خودشان در مورد  15و دختر 

که پسرش، مهندس شود ولی پسر، عالقمند به ادامه ی تحصیل در رشته خانواده، دوست داشته  

 فره می رود. طرحطی موسیقی می باشد. والدین سعی می کنند پسرشان را راضی کنند ولی پسر، 

ها می شود. مادر خانواده، در مورد مسئولیت پذیری مسئله، باعث ایجاد مشاجره بین آناین 

رت در امور منزل، همکاری می کند و حتی بسیاری از امور دخترش، نگران است چون او به ند

شخصی او، مستلزم تذکر فراوان است. به تازگی او دوست دارد با دوستانش، تنهائی بیرون برود 

ولی با ممانعت والدین، مواجه می شود. مادر پیشنهاد کرده است که در صورتی رضایت می دهد که 

ا به بیرون بیاید ولی دختر، این پیشنهاد را رد کرده و معتقد هیکی از مادران دوستانش، همراه آن

است دوستانش به راحتی بیرون می روند. دختر، پیشنهاد مادرش را نشانه ی بی اعتمادی می داند 

و معتقد است والدینش، محافظ کار هستند. به این ترتیب، تفاهم خانواده، به جنگ بین دو جبهه 

 تبدیل شده.

 رای درمان، باید بررسی شود :فرضیه هایی که ب

وع مشاوره برای رفع این مشکل، الزم است : مشاوره ی خانواده برای کل خانواده، مشاوره نسه  -

ی خانواده برای والدین، در جهت رفتار درست با فرزندان  و مشاوره ی فردی برای فرزندان. ) پسر، 

 نیاز به مشاوره ی تحصیلی نیز دارد. (
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 ها در صورت اشتباه بودن.نانوشته ی خانه و تغییر دادن آند عپرسیدن قوا -

پسر. ) فرق گذاری ها بررسی شود زیرا تمرکز پدر، بر روی _دختر و مادر_بررسی رابطه ی پدر -

 پسر است و تمرکز مادر، بر روی دختر. (

 اختالل در کوچک شدن خانواده :

ه را ترک می کنند، برخی از والدین، دچار هنگامی که فرزندان، به علت مهاجرت یا ازدواج، خانواد

تعادل و توازن را در رابطه ی زناشویی خود، ایجاد کنند. زمانی مشکل شده چون نمی توانند 

همسران، مسائل حل نشده ای از قبل داشته باشند. در این دوره ی  مشکالت، بیشتر می شوند که

باالتر می رود. عدم  ،و توقعات از رابطه تحول از زندگی،  به واسطه ی شرایط زندگی، سطح انتظار

در سازگاری های مجدد با الگوهای قبلی زندگی و آمادگی، عدم پذیرش فقدان یک عضو و ناتوانی 

مقابله با تنهایی و ناایمنی در این مرحله از زندگی، مشکالتی را برای دوره ی سالمندی به وجود می 

 آورد.

زندگی خانواده ای می گذرد و دارای زندگی راحت و شادی بوده سال از  42مورد پژوهی : نزدیک به 

اند. پس از بازنشستگی شوهر، اوضاع خانواده تا حد زیادی تغییر کرده است. او که کارمند بود، پس 

از بازنشستگی نتوانست در شغل دیگری، مشغول شود. همسر وی می خواست که شوهرش، مغازه 

زیرا در شخصیت خود، انجام این کار را نمی دید و می دانست  .داشته باشد ولی شوهرش مخالف بود

گذراند. دختر بزرگ دوستان، می که موفق نخواهد شد. شوهر، بیشتر وقت خود را به پیاده روی با 

ها، پس از ازدواج به خارج از کشور مهاجرت کرده بود. فرزند دوم خانواده که تک پسر بود، پس آن

برای ادامه ی تحصیل به خواهرش پیوست. خانم، به تدریج به اختالل  از اتمام دوره ی کارشناسی،

وسواس شستشو مبتال شد و بر همین اساس، مشاجره ها در خانواده، بیشتر شد. این خانواده، با 

دواج ولی دختر از .ازدواج دختر کوچکشان که بسیار غیر منتظره و غیر قابل قبول بود، مخالف بودند

 ییدو احساس تنهائی می کنند. گویا در زندگی فرزندانشان، جا شوهر، هر کرد. اکنون، این زن و

هم یکدیگر را دارند، ولی به نظر می رسد که زندگی آن ها، معنا و اهمیت  ها هنوزندارند. با آن که آن

 قبلی خود را از دست داده است.
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 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 لمندی. انجام مشاوره ی دوران سا -

خانم را توجیه کنیم که آقا دوست ندارد دیگر کار کند زیرا او، همیشه زندگی کارمندی داشته  -

است. ) نیاز به مشاوره ی شغلی، هم برای آقا و هم خانم. برای خانم، به منظور توجیه کردن او و 

 (برای آقا به منظور پیدا کردن معنای زندگی.

 بهتر شدن روحیه ی آن ها.دادن پیشنهاد سفر کردن برای  -

 بررسی وسواس ژنتیکی در خانواده ی خانم. -

 دادن پیشنهاد به آقا برای انجام امور خیریه برای مشغول شدنش و بهتر شدن روحیه ی خانواده. -

 طبقه ی دوم

 : اختالل سازگاری اعضا و ثبات خانواده

 خانواده ی گسیخته :

مربوط به جدایی و طالق، مربوط می شود. مشکالتی که در این وضعیت، به بحران های خانوادگی 

این خانواده ها مطرح است، شامل مقابله با دلبستگی، مشکالت مربوط به احساسات منفی حل 

مشکالت توافقی بر سر حضانت فرزندان و... می باشد. در صورتی که زن  نشده در رابطه با طالق،

یاد، فقر و مشکالت مالی، یکی از مهم ترین تهدید ها می والد، سرپرست خانواده باشد، به احتمال ز

زیرا سطح وابستگی و آسیب پذیری  .سزایی بر کودکان خردسال داردطالق والدین، تاثیر ب باشد.

 آن ها در این مرحله از رشد، بسیار باال است.

مورد پژوهی : خانمی، مدتی بود که به طور جدی، به طالق فکر می کرد. او اتاق خوابش را از همسرش 

جدا کرده بود. آن ها وقتی با هم بیرون می رفتند، پسرشان در کنار پدر می نشست و خانم، صندلی 

ت دارد. عقب ماشین را ترجیح می داد. خانم، مخفیانه با یک وکیل، برای طالق از همسرش، مالقا

ا هیانجی می کرد. فضای خانواده ی آنشان را برای رفع مشکالت، م شوهر، گاهی دوستان خانوادگی

ت راقل رسیده بود و حتی به صوهم به حد ها باو گاهی بسیار سرد بود. ارتباط آنگاهی بسیار متشنج 

وهرش بسیار گانه، سفر می کردند. هنگامی که خانم، مسئله ی طالق را به شوهرش گفت، شجدا

تعجب کرد. این زن و شوهر که یک پسر هشت ساله دارند، پس از ده سال زندگی مشترک، به 

صورت توافقی، از هم جدا شدند. از آنجا که آقا، پس از گذشت ده سال، دوباره به خانواده ی اصلی 
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بزرگش رفت خود، بازگشته، با مشکالت زیادی مواجه شده است. او پس از یک ماه، به خانه ی مادر 

ولی با ارتباط اجتماعی و وسیع خانواده ی گسترده و سوال های مکرر آشنایان، مشکل داشت و به 

همین دلیل، آپارتمانی را اجاره کرد و آخر هفته ها را با پسر خود می گذراند. خانم که مسئولیت 

 جملهبوط به فرزند منفرزند را پذیرفته بود، با حجم زیادی از وظایف، رو به رو شد و تمام امور مر

وقت و هزینه ی زیادی از او می گرفت. با این که شوهر، ماهیانه مقداری  کالس زبان، امور مدرسه 

پول به پسرش می داد، ولی خانم، این ایام را به سختی می گذراند و به شیرینی پزی مشغول شده 

نهائی می کرد. پسر خانواده، مادر بود. او با این که خودش خواستار طالق شده بود، ولی احساس ت

را مقصر این قضایا می دانست و معتقد بود مادرش فقط به فکر خودش است. او دلش برای پدرش 

 تنگ شده بود و به مرور زمان، دچار افت تحصیلی شدید و پرخاشگری شد.

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 الق به خانواده.ارائه ی مشاوره ی سازگاری پس از ط -

 بررسی کردن دلیل جدا کردن اتاق خواب زن و شوهر از یکدیگر. -

بررسی دلیل این که چرا شوهر، پس از طالق آپارتمان اجاره نکرد و به خانه ی پدر و مادر و بعد  -

 مادر بزرگش رفته. آیا هنوز وابسته به والدین است؟ 

آیا خانم، قبل از طالق با کسی ارتباط داشته و بررسی کردن علت پیگیر شدن خانم برای طالق.  -

به خاطر آن از شوهرش طالق گرفته؟ ) ممکن است به خاطر شخص دیگری طالق گرفته باشد و پس 

 از طالق، آن شخص هم آن خانم را ترک کرده باشد. برای همین، خانم احساس تنهائی می کند. (

 ارائه ی مشاوره ی فردی به فرزند. -

 والدی : خانواده ی تک

شود، مشکالت مختلفی روی می دهد. این لدین، سرپرست خانواده میکی از واوقتی پس از طالق، ی

مشکالت، مربوط به حمایت، مراقبت، انضباط و هویت جنسی فرزندان است. اگر زن، والد سرپرست 

ه . در خانوادبه احتمال زیاد، مشکالت مالی، تهدید کننده ی ادامه ی زندگی می باشدخانواده باشد، 

های تک والدی، مرگ یکی از همسران، می تواند باعث ایجاد این اختالل شود و ضربه ی شدیدی 

 مرحله عبور کند : 3به کل خانواده، وارد کند. در این حالت، خانواده باید از را 
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که تخلیه ی احساسات مثبت و منفی، نسبت به شخص متوفی، صورت می  : ( مرحله ی سوگواری1

 .گیرد

( سازگاری مجدد : وظایف قبلی، تغییر می کند و اعضای خانواده، نقش های جدید و وظایف جدید 2

 به عهده می گیرند.

 ( پیشرفت : خانواده، با موقعیت های جدید،  رو به رو شده و به یک تثبیت در نقش خود، می رسد.3

سوی والدین شده و بروز اگر خانواده، با مراحل تحولی، درست پیش نرود، دچار افسردگی از 

 فرزندان ولی گونه در این خانواده ها شایع است.

مورد پژوهی : پدر خانواده ای، در یک حادثه ی رانندگی فوت شد. این خانواده دارای سه فرزند می 

ساله  5ساله و فرزند سوم، یک دختر  7ساله، فرزند دوم، یک پسر  12باشد. فرزند اول، یک دختر 

کل این خانواده، این بود که چه زمانی و چگونه، موضوع فوت پدر به فرزند دوم و است. اولین مش

ه ولی بعد متوجه این قضی .سوم گفته شود. برای مدتی، این مسئله از بچه ها مخفی نگه داشته شد

شدند. فرزند دوم که به پدر، وابسته بود از نظر جسمی دچار مشکل شد و با تورم گلو مواجه شد. 

 ادرمگونه به او سپرده شد. ولیزیرا از همان ابتدا، نقش فرزند  .، فرصت سوگواری نداشتفرزند اول

که در مرحله ی شوک به سر می برد، با گذشت زمان، به خوبی مراحل سوگ را گذراند و مسئولیت 

های زیادی در قبال فرزندان، پذیرفت. فرزند اول، همچنان نقش والد گونه داشت و فرزند دوم، در 

 منزوی شده بود و در بازی س اول، با افت تحصیلی رو به رو شد. فرزند سوم، بسیار گوشه گیر وکال

ساالن، شرکت نمی کرد. مشکالت مالی و عاطفی ) مالی برای خانمی که شوهرش فوت شده های هم

و عاطفی برای آقایی که همسرش فوت شده. ( عمده ترین مشکالت مطرح در این نوع خانواده ها 

 اشد.می ب

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 ارائه ی مشاوره ی سوگ. -

زیرا او باید متناسب با سنش، بچگی  .باید برای فرزند اول که نقش ولی گونه دارد، مداخله کنیم -

 کند. نقش والدگری برای او زیاد است.

 کمک کردن به توانمند سازی خانواده به خصوص مادر. -

 ماتیک در فرزند پسر.الل سایکوسوبررسی اخت -
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 بررسی اختالل افسردگی در فرزند سوم. -

 ارائه ی مشاوره ی فردی. -

 : خانواده ی باز ساخته و ازدواج مجدد

به ازدواج با وقتی زندگی مشترک یک فرد، به طالق یا مرگ همسر منجر می شود و فرد، تصمیم 

کرده و جدا شده باشد، یا مجرد باشد،  شخصی دیگر می گیرد که آن شخص، ممکن است ازدواج

تا بتوانند با موقعیت  خانواده ی بازساخته، شکل می گیرد. این خانواده ها، به سازگاری نیاز دارند

به چشم می های جدیدی که با آن مواجه می شوند، کنار بیایند. مشکلی که در این خانواده ها 

چون فرزندان، در اولویت  .توجه قرار می گیردهای همسران، کمتر مورد ین است که نیازخورد، ا

قش ناین است که همسر قبلی، بر کل نظام خانواده تاثیر می گذارد. هستند. نکته ی بسیار مهم 

نامادری یا ناپدری که پیشینه ی فرهنگی محکمی دارد، چالش بسیار مهمی در این خانواده ها است. 

 ، خانواده ی بازساخته ی سادهازدواج مجدد بیاوردوقتی یکی از همسران، فرزندان خود را به 

ا یا فرزندان ر تشکیل می شود ولی وقتی هر دو همسر، با همسر قبلی و فرزندان، در ارتباط باشند

به ازدواج جدید بیاورند، خانواده ی بازساخته ی پیچیده تشکیل می شود. نکته ی اصلی این است 

ه، بیشتر از خانواده ی بازساخته ی پیچیده است. از عوامل که رضایت در خانواده ی بازساخته ی ساد

. بسیاری از افرادی مهم دیگر در این خانواده ها، زمینه ی دلبستگی هیجانی به همسر قبلی است

که به هر دلیل، طالق می گیرند، تا مدت ها نسبت به همسر قبلی خود، دلبستگی هیجانی دارند. 

ازدواج مجدد انتقال پیدا می کند و باعث بروز آسیب  به سبک دلبستگی فردی که ناایمن است،

دلبستگی، یکی از اولین متغیر هایی است که باید در  که هایی در رابطه می شود. پس یادمان باشد

 کیفیت ازدواج مجدد، مورد توجه قرار گیرد.

سال است که از ازدواج آقا و خانمی می گذرد. هر دو نفر، در زندگی قبلی،  8مورد پژوهی : مدت 

ساله  16سال سن دارد و از ازدواج قبلی، دو فرزند دارد ) یک دختر  38شکست خورده اند. خانم، 

شد. سال سن دارد و در ازدواج اول خود، بسیار زود صاحب فرزند  35ساله (. آقا،  13و یک پسر 

سال سن دارد. فرزندان خانمی  5مسئولیت فرزند او تا قبل از ازدواج مجددش، با مادر بود. فرزند او، 

که می خواهد ازدواج مجدد کند، با ازدواج مادرشان، به شدت مخالف اند و رابطه ی سردی با آقا 

نم، خود را به حمایت افراطی دارند و فرزند او را نپذیرفته و بر علیه او، ائتالف کرده اند. این آقا و خا

از فرزندان، متهم می کنند. مسائل مربوط به فرزندان، یکی از عمده ترین مشکالت این نوع خانواده 

 ها خانواده می باشد.
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 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

خودش، با آن ها بررسی دلیل این که چرا مادر، قبل از ایجاد رابطه با آقا، برای پذیرش بچه های  -

 مشورت نکرده.

 ارائه ی مشاوره ی فردی برای خانم. -

بررسی این مورد که شاید شوهر قبلی خانم، بچه ها را پر می کند که با ازدواج مجدد مادرشان،  -

 مخالفت کنند.

 علت طالق هر دو نفر، مورد بررسی قرار بگیرد. -

 خانواده ی بی ثبات مزمن :

جدایی و طالق های پی در پی است. در این خانواده ها، ناهماهنگی و بی شاخص این خانواده ها، 

آشفتگی و به هم ریختگی در نقش ها و مرز های خانوادگی  ثباتی در اعضای خانواده دیده می شود.

رخ می دهد. در این خانواده ها، تعارض های حل نشده، همچنان باقی است و باعث می شود اعضای 

هیچ یک از اعضای خانواده، به خصوص زیر منظومه ی همسری،  زگاری نباشند.قادر به سا خانواده،

در جهت ایجاد ثبات، تالشی نمی کنند. صحنه ی زندگی در این خانواده ها، بیشتر به صحنه ی 

 دشمنانی می شوند که هیچ گاه به صلح نمی رسند.رقابت، مسابقه و حتی جنگ شبیه است. 

(.  17، 18، 22، 23فرزند پسر می باشد ) با سن های  4نفره، دارای  6مورد پژوهی : یک خانواده ی 

گردد و با شروع زندگی مشترکشان، این به دوران عقد آقا و خانم، بر می مشکالت این خانواده،

مشاجرات، هر روز بیشتر می شود. در این خانواده، تقریباً هر مسئله ای از زندگی، به کانون تعارض، 

وده است. این ها، بدون برنامه ریزی، بر تعارض ها افزود فرزندان به زندگی آنتبدیل می شود. ور

های زیاد برای طالق و قهرهای طوالنی مدت، باز هم با هم آشتی کرده اند و زوج، با وجود تقاضا

هنوز اقدامی نکرده اند. اکنون، دامنه ی مشاجرات، در کل خانواده وجود دارد و حتی بین برادران، 

ی های فیزیکی رخ می دهد. فرزند دوم خانواده، بیشتر وقت خود را با دوستش می گذراند و درگیر

اغلب، با خانواده ی دوستش زندگی می کند. فرزند اول، با پدر خود، همکار است و درگیری بین این 

 دو نفر، زیاد می باشد و حتی مشکالت کاری آن ها، به خانه کشیده می شود. فرزند سوم خانواده،

خواستار ارثیه ی خود می باشد و می خواهد که زندگی خود را از خانواده اش، جدا کند.  با این که 

 ها امیدی ندارند.سایر اقوام، به ادامه ی زندگی آنسال است که از زندگی این زوج، می گذرد ولی  25
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 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 ای کل خانواده.ارائه ی مشاوره ی خانواده بر -

 ارائه ی مشاوره ی فردی، برای تک تک اعضای خانواده. -

 بررسی دلیل اختالفات دوران عقد تا کنون و پیدا کردن ریشه های اختالف. -

 : اختالل در زیر منظومه های خانواده 2محور 

 این محور، دارای سه طبقه می باشد.

 این طبقه، دارای پنج اختالل، می باشد: :اختالل در زیر منظومه ی همسران الف( 

 ی مکملیاختالل زناشو ( 1 –الف 

 ی متعارضیاختالل زناشو(  2 –الف 

 ی وابستهیاختالل زناشو ( 3 –الف 

 ی منفکیاختالل زناشو ( 4 –الف 

 ی ناسازگاریاختالل زناشو ( 5 –الف 

 این طبقه، دارای چهار اختالل، می باشد : : فرزند _اختالل در زیر منظومه ی والد  (ب

 اختالل مربوط به والد(  1 –ب 

 اختالل مربوط به فرزند ( 2 –ب 

 فرزند _اختالل مربوط به رابطه ی والد  ( 3 –ب 

 فرزند _د لاختالل مربوط به مثلث وا ( 4 –ب 

 اختالل در زیر منظومه ی خواهران و برادرانج( 

 اول طبقه ی

 منظومه ی همسران : اختالل در زیر

  اختالل زناشوئی مکمل :
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منظور از این اختالل، رابطه ای است مرکب از دو فردی که از نظر رفتار و ویژگی، به طور بیمارگونه 

ر . دهستندزیرا شخصیت ها، بسیار متفاوت  .این رابطه، نامتعادل است مکمل یکدیگر هستند.

ی آید یش متعارض های بین فردی پ ،دیگر باشندصورتی که همسران نتوانند مکمل خوبی برای یک

و به کل خانواده، سرایت می کند. آنگاه خانواده می تواند به صورت یک کل یکپارچه و حمایت 

ی ، فرزند ولبالاین سپر ) لزوماًخانواده می شود.  بالیکننده، عمل کند و در نهایت، یک نفر، سپر

 گونه نیست (

 بیمارگونه، به شکل زیر، طبقه بندی می شود :روابط زناشویی مکمل، به صورت 

 ( سلطه گر در مقابل سلطه پذیر1

 از نظر هیجانی، سرد بی تفاوت در مقابل هیجانی، مشتاق محبت و عاطفه( 2

 ( وسواسی جبری در مقابل نمایشی3

 درماندهو و حامی در مقابل وابسته ( مقتدر 4

 ( آزارگر در مقابل آزار طلب5

مشکل، به یکی از همسران بر نمی گردد بلکه مشکل  ن اختالل، آن است کهنکته ی مهم در ای

 ارتباطی در منظومه ی همسران است.

ساله دارند. این زوج،  10سال است که ازدواج کرده اند و یک دختر  12مورد پژوهی : خانم و آقایی، 

سرنخ های آنچه در طی این قبل از ازدواج، با هم آشنا شده و هردو، خواستار این ازدواج بوده اند. 

مدت، مشکل ساز بوده در طی آشنایی هم به چشم می خورد. خانم، شکایت دارد که شوهرش، گرم 

و صمیمی نیست و به او، توجه و محبت نمی کند. شوهرش معتقد است زمانی که برای شغلش می 

می داند و محبت گذارد، در حال خدمت و محبت به خانواده است. او خود را فردی بسیار منطقی 

های مالی ( می داند. وی رابطه ی رسمی را های همسرش ) اصوالً نیازورده کردن نیازآخود را در بر

ترجیح می دهد که در آن، حریم ها رعایت شود. ولی خانم، بسیار هیجانی می باشد و روابط 

سته است. او نهایت محدودی با خانواده ی خود دارد به همین علت، به شوهرش از لحاظ عاطفی، واب

ولی این تالش ها برای شوهر،  .تالش خود را می کند تا توجه و محبت شوهرش را به دست آورد

خسته کننده است. به همین سبب، تالش های همسر، باعث فاصله گرفتن فیزیکی شوهر می شود. 

ای خانم که به شدت مشتاق توجه شوهرش است، از این فاصله گیری، آسیب دیده و واکنش ه
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شدید تری نشان می دهد تا توجه را دریافت کند ) علیّت حلقوی، به وضوح به چشم می خورد ( اما 

این روابط، در نهایت به مشاجراتی تبدیل می شود که نه تنها حل نمی شود بلکه با قهر و ترک 

 د.منزل، از سوی شوهر و عذرخواهی همسر و تالش های مداوم برای ارتباط مجدد، ادامه می یاب

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 چرخه ی علیّت های حلقوی را قطع کنیم. -

 روی زبان عشق آن ها کار کنیم. -

 دلیل منطقی بودن آقا و هیجانی بودن خانم بررسی شود. -

 دلیل وابستگی بیش از حد همسر، بررسی شود. -

 اختالل زناشوئی متعارض :

در می تواند منجر به رشد خانواده شود. در صورتی که همسران، مهارت های حل تعارض را بدانند، 

زن و شوهری است که هر دو تمایل به اختالل زناشویی متعارض، منظومه ی همسران، مرکب از 

منجر به رقابت و  کسب قدرت و کنترل دارند. مشکالتی که از چنین شباهتی نشأت می گیرد،

 ابقه بین آن ها شده و روابط، متعارض می گردد.مس

مورد پژوهی : خانم و آقایی، هنوز نتوانسته اند موضوع مهمی در زندگی خود، یعنی محل سکونت 

ها تعارض های شدیدی ایجاد تعارض، در ابتدای ازدواج، بین آنخانواده را حل کنند. این موضوع 

ابط بین این زوج، می شود. آن ها هنگام بحث، به کرده و این تعارض ها، اغلب باعث آشفتگی رو

یکدیگر گوش نکرده و از یکدیگر، انتقاد می کنند و می خواهند باور های یکدیگر را تغییر دهند و 

راه با کلمات توهین آمیز، همدیگر را متقاعد کنند. به همین سبب، رفتار های خشن و خصمانه، هم

نش جسمی زیادی را تجربه می کنند. اکنون، با گذشت زمان، دو، ت ها رد و بدل می شود و هربین آن

زیرا می دانند هم خودشان و هم طرف  .آن ها معموالً از بحث، پیرامون این موضوع اجتناب می کنند

مقابل، همچنان بر موضع خود اصرار دارد. این موضوع، در زندگیشان همچنان حل نشده و باقی 

 بحث کشیده می شود. مانده و با بروز هر مشکل جدید، به
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 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 مسائل حل نشده ی قبلی در تعارض ها بررسی شود. -

 علیّت های حلقوی بررسی شود و چرخه ی آن ها، شکسته شود. -

 

 ی وابسته :یاختالل زناشو

درمانده یا از نظر هیجانی، ، وابسته، چنین ازدواجی، مرکب از زن و شوهری است که به طور متقابل

ا در هیی، به ناتوانی یکی یا هر دوی آنزیرا هر نوع جدا .ناپخته هستند. این رابطه، آسیب پذیر است

 عملکرد فردیشان منجر می شود. مشخصه ی این اختالل، وابستگی شدید بین زوجین است.

ها متفاوت است. برخی، آنمورد پژوهی: زن و شوهری به گونه ای هستند که نظر اقوام، در مورد 

د و برخی، معتقد اند که وضعیت ها حسادت می کننا ایده آل می دانند و نسبت به آنها رآنزندگی 

ها قابل تحمل نیست. وقتی خانم، شروع به صحبت می کند، تقریباً فقط تعریف شوهرش را می آن

کاری، حتی خرید لوازم شخصی به  کند. تکیه کالم او این است : به قول شوهرم... . آن ها برای هر

یکدیگر احتیاج دارند و در غیر این صورت، از انجام آن کار، عاجز اند. آن ها تحمل دوری از هم را 

دقیقه که شوهرش، فاصله ی خانه را برای سر کار طی می کند، سه بار به  45ندارند. خانم، در مدت 

ی پیش بیاید، حتماً باید همسرش هم با او برود او زنگ می زند. در صورتی که برای آقا مسافرت کار

گرنه احساس می کند شکست می خورد. او در مورد تمام مسائل کاری، با همسرش صحبت می  و

 کند.

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 علت وابستگی شدید هر دو نفر بررسی شود. -

 متعادل کردن رابطه ی این زوج. -

 ز رابطه ی آن ها.منطقی کردن مر -

 توانمند سازی زن و شوهر برای تحمل کردن دوری یکدیگر. -

 بررسی طرحواره های رها شدگی و ترس از ازدست دادن ها. -
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اگر این زوج، دارای فرزند هستند، باید محبت آن ها را متعادل کنیم که این محبت، فقط برای هم  -

 دیگر خرج نشود بلکه به فکر بچه ها هم باشند.

 ی منفک :یاختالل زناشو

یل ولی به دالبریده شده و تعامل و ابراز هیجانی در بین آن ها کاهش پیدا کرده همسران، از یکدیگر 

حفظ شده ولی این رابطه، بی روح و خالی از شور  فرهنگی، اجتماعی یا مذهبی، رابطه ی زناشویی

و به دنبال های زن و مرد، کامالً منفعل هستند  و نشاط است. در این اختالل، اصوالً شخصیت

تغییری در زندگی مشترک نمی باشند و در حالت احساسی و بی تفاوتی، در بین آن ها هیچگونه 

 باقی می ماند.

مورد پژوهی : شکایت اصلی آقایی، آن است که همسرش به او در زندگی مشترکشان اهمیتی نمی 

ذرد و هر دو معتقد اند که رابطه ی سردی با هم دارند. شوهرش دهد. یک سال از ازدواج آن ها می گ

خانم هم به این مسئله، معترف است و در عین  معتقد است که برای همسرش، کار اولویت دارد و

حال، عنوان می کند که وضعیت شغلی او، به گونه ای است که نمی تواند و گاهی نمی خواهد بیش 

بگذارد. او مربی یکی از تیم های استانی می باشد و باید مرتب   از این، برای زندگی مشترکشان وقت

برای تمرین، سر وقت و به مدت طوالنی و گاه به صورت غیر قابل پیش بینی، حاضر باشد. در عین 

حال، مسافرت های متعددی را برای برگزاری اردو های مسابقات، اجرا می کند که باعث شده ساعات 

ها، در سفر باشد. زمانی هم که زی برای برگزاری مسابقات یا اردوو چند روکاری ثابتی نداشته باشد 

در خانه است به استراحت، انجام امور شخصی، مطالعه و بودن با دوستان می گذراند. این زوج، به 

ولی برای خانم، بسیار مشکل است که سبک زندگی شخصی خود را تغییر   .یکدیگر عالقه دارند

بیشتری را در زندگی مشترک، بر عهده بگیرد. ) دقت کنید که این زوج، دهد و مسئولیت های 

 طالق عاطفی نگرفته اند زیرا به یکدیگر، عالقه دارند. (

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 بررسی دلیل نپذیرفتن مسئولیت زندگی مشترک، توسط خانم. -

 آموزش مدیریت زمان به خانم. -

 ه ی خانم برای ازدواج.بررسی انگیز -
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 ی ناسازگار :یاختالل زناشو

بین شخصیت زن و  مشخصه ی این اختالل در رابطه ی همسران، وجود تفاوت های بسیار گسترده،

اغلب تفاوت ها، در سن، تحصیالت و شغل،  مرد و تفاوت در سیستم ارزشی و سبک زندگی است.

ی ها می انجامد و نیاز به تالش، براو آشفتگی بین آن باعث ایجاد تضاد در نقش های همسران

ویژگی های همسران سازگاری مجدد، به وجود می آید. از دیدگاه گاتمن، بر اساس مشاهداتش، 

وضع دفاعی در برابر یکدیگر، تحقیر و بی احترامی کالمی، بی تفاوتی ناسازگار را انتقاد به هم، م

 کردن، دانسته است. و مانند دیوار سنگی عمل نسبت به هم

اما  .که آقا و خانمی، قبل از ازدواج، به مدت سه سال با هم آشنایی داشته اندمورد پژوهی : با آن

دیگر، مشکل دارند. پس از آن که آقا، موضوع عالقه به خانم را با خانواده ی کهنوز در سازگاری با ی

می خواست حرف والدین خود را  خود مطرح کرد، خانواده ی او مخالف این وصلت شدند. آقا که

ستگاری خانم واکرد و به تشویق خانواده اش، به خزمین نیندازد، رابطه ی خود را با خانم، قطع 

ستگاری، به ازدواج ختم شد. ولی پس از یک سال عقد، احساس کرد هیچ وادیگری رفت و این خ

آقا دوباره به سراغ معشوق خود عالقه ای به همسر خود ندارد و با توافق یکدیگر، از هم جدا شدند. 

سال از این ازدواج می گذرد ولی همواره مسائلی وجود  5 رفت و با او ازدواج کرد. با این که مدت

مشخصات او را  دارد. خانم، معتقد است شوهرش، همسر قبلی خود را هنوز دوست دارد و آدرس و

اً خواستار ازدواج با او بوده است؟ از شوهرش می خواهد. او هنوز در شک است که آیا شوهرش، واقع

او دائماً شوهرش را در این زمینه، مورد بازخواست قرار می دهد و جزئیات رابطه ی همسرش با زن 

قبلی را جویا می شود. این جستجو ها در اکثر مواقع، به مشاجره می انجامد و هر دو، یکدیگر را به 

شخصی سازی، در بین آن ها زیاد است. آن ها خاطر این مسائل، سرزنش می کنند. ذهن خوانی و 

در زمان خواب و بیداری با هم هماهنگ نبوده و احساسات و هیجانات منفی، به شدت بین آن ها 

رد و بدل می شود. دامنه ی این مشاجرات، به روابط جنسی کشیده شده است. خانم، با بد خلقی و 

 ط خود را کنار می کشد و بیشتری، در این شراعصبانیت، خواستار توجه بیشتر است در حالی که آقا

 وقتش را به کار، تماشای تلوزیون یا انجام وظایف شغلی در منزل می گذراند.

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 بررسی کنیم ببینیم خانم اول آقا، در این مشاجرات، نقش مستقیم داشته یا نه. -

 خبر دار شده که جزئیات رابطه ی همسر اول آقا را می پرسد؟ آیا همسر دوم آقا، از چیزی  -



 

21 
 

 روانشناسی خانواده

 آموزش مهارت های زندگی، تاب آوری و مدیریت بحران. -

 طبقه ی دوم :

 : فرزند _اختالل در زیر منظومه ی والد 

کودک، تاکید می شود و چهار  _امالت زیر منظومه ی والد در این طبقه، بر مشکالت مربوط به تع

 نوع اختالل، معرفی می گردد. 

 اختالل مربوط به والد :

به منظومه ی والدین، تبدیل می شود و مسئولیت های با ورود فرزندان، منظومه ی همسران، 

 بی، نسبت به مراحلجدیدی در خانواده ایجاد می شود. همزمان با رشد فرزندان، باید بتوانند به خو

د. اگر هر یک از نهای خانواده و فرزندان باشداده و پاسخگوی نیاز واکنش نشان مختلف رشد،

والدین، دارای مشکالتی از قبیل افسردگی، مشکالت جسمانی، دغدغه های شغلی و نداشتن مهارت 

ه ی انتظارات بیمارگون باشند، قادر به ایفای نقش والدینی، به خوبی نخواهند بود. های فرزند پروری

والدین از فرزند، همانند سازی همراه با فرافکنی، رفتار های فرزند پروری نامتناسب با سن کودک 

 هستند. و... نمونه هایی از مشکالت مربوط به واکنش های والد

ساله است. مشکالت او، از  7ساله، متأهل، شاغل و دارای فرزند دختر  22مورد پژوهی : خانم خ، 

شو، مبتال است. همراه با آن، در او عالئم زدواج شروع شده. او به وسواس شستسال های قبل از ا

افسردگی نیز دیده می شود. او احساس غمگینی داشته و افکار او متمرکز بر رویداد های گذشته، 

به خصوص اتفاقاتی که در طی چند سال زندگی مشترک بین او و خویشاوندان شوهرش اتفاق 

تاده، بوده است. او به شدت از مادر شوهرش کینه دارد و ارتباطش با آن ها به حداقل رسیده. پس اف

از زایمان و در جریان رشد کودک، شدت وسواس، افزایش یافته و خلق او، افسرده تر شده و انرژی 

ابراز می کمتری برای انجام فعالیت ها دارد. در این حال، شوهرش به او توجه دارد و محبت خود را 

کند و بهترین شرایط را برای همسرش، فراهم می کند. فرزند این خانواده، از جانب مادرش از انجام 

ها بسیار ساکت و گوشه گیر است. خانم خ به سختی می ت های زیادی منع می شود. دختر آنفعالی

ا مسائل گذشته ر تواند با دخترش ارتباط برقرار کند ولی ارتباط پدر با دختر، خوب است. خانم خ

نمی تواند فراموش کند به همین دلیل، تالش های آقای خ در جهت ارائه ی حمایت و محبت، بدون 

پاسخ است. خانم خ در محیط کار، مرتباً وظایفش را چک می کند و رئیسش از کندی کار او شکایت 

 دارد. او با همکاران و مراجعین نیز مشکل دارد.
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 درمان، باید بررسی شود :فرضیه هایی که برای 

 چک کردن ثانویه بودن افسردگی به وسواس و یا بررسی افسردگی پس از زایمان خانم. -

 بررسی دلیل گیر کردن خانم در رویداد های گذشته. -

 بررسی کودکی خانم و تعارض های به وجود آمده.  -

 اختالل مربوط به فرزند :

از مشکالت فرزند است. مشکالت جسمانی، مشکالت در این حالت، اختالل در خانواده، ناشی 

کودک، دارای استعداد دو قطبی یا  ثالًمشکالت عصبی و روان شناختی ) م رشدی ) مانند بلوغ (،

 و به همین دلیل، کل سیستم خانواده، تحت تاثیر قرار می گیرد.( بیش فعالی است

ها و انسجام روابط لول است، مرزه از کودکی که بیماری مزمن دارد، یا معمراقبت بیش از انداز

خانوادگی را تغییر می دهد. وظایف اعضا، فعالیت های تفریحی و اجتماعی خانواده و چرخه ی 

 زندگی خانوادگی، متأثر از حضور چنین کودکی می باشد.

ساله و فرزند سوم  7ساله، پسر دوم  10دارای سه فرزند است. پسر اول  ،مورد پژوهی : خانواده ی ج

ساله است و تا حدودی با مشکل شنوایی رو به رو است. پسران، گاه ارتباط با  6آن ها دختری 

زیرا به نظر آن ها، او شخصیتی متفاوت دارد و زیادی حساس است.  .خواهرشان را دشوار می بینند

دختر، خون گرم و پر تحرک است. این دختر، با سر و صدای  .م هستنددر حالی که پسران، آرا

مداوم، نوعی فشار روانی به خانواده وارد می کند. پدر و مادر، باید به صحبت های نامفهوم وی گوش 

فرا دهند. برادران نیز باید ازعهده ی این کار برآیند. دو برادر، گاهی احساس می کنند که والدین، 

داختن به آن ها ندارند و همه ی وقتشان را صرف خواهر کوچک تر می کنند. ارتباط فرصتی برای پر

 خانواده با خانواده ی گسترده و دوستان، تحت تاثیر این مشکل واقع شده است.

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

ست یا ویژگی بررسی این که آیا دختر، با تحرک و جنب و جوش خود به دنبال جلب توجه ا -

 شخصیتی او اینگونه است؟

 بررسی دلیل مشکل خانواده، با خانواده ی گسترده و دوستان. -

 بررسی فیزیولوژیک بودن یا سایکوسوماتیک بودن اختالل گوش دختر. -
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 بودن دختر. ADHDبررسی  -

ش جوششاید دختر، به دلیل کم شنوایی، بلند صحبت می کند تا صدای خود را بشنود و جنب و  -

 به این دلیل است.

 فرزند : _اختالل مربوط به رابطه ی والد 

 رابطه ی والد و فرزند، در سه مرحله، قابل توصیف است. 

 ( مرحله ی پیوند1

 ( مرحله ی تفکیک2

 تجدید پیوند( 3

در طی سال های پیوند، کودک، عشق و پذیرش را از والدین خود، می آموزد. در طی سال های 

استقالل و وابستگی کمتر را به خانواده، یاد می گیرد و سرانجام، در سال های ک، کودک، تفکی

پس از آن که فرزند، مستقل شد، به اندازه ی کافی برای پیوند مجدد با خانواده،  پیوند مجدد،

به اختالل در رابطه ی والد  احساس امنیت می کند. بروز مشکل، در هر یک از این مراحل، می تواند

باهت ش فرزند، منجر شود. سرمایه گذاری افراطی والدین بر فرزند، دلبستگی شدید والد و فرزند، _

ا ایجاد محدودیت زیاد برای رفتاری کودک به والد از طریق دلبستگی شدید، کنترل افراطی همراه ب

 مثال هایی از این اختالل بیان می کند. فرزند و...

سال از ازدواج آقا و خانم ش می گذرد. مسائل حل نشده ی بسیاری در این زوج،  6پژوهی :  مورد

وجود دارد که منبع تعارض مداوم در آن ها است. آن ها دختری سه ساله دارند. مادر بر روی درست 

تلفظ کردن کلمات، توسط دخترش حساس است و مرتب، آن ها را اصالح می کند. تقریباً تمام توجه 

مادر، بر کودک معطوف بوده و اکثر وظایف کودک بر عهده ی اوست. در هر وعده ی غذایی، مادر به 

اصرار، غذا را در دهان کودک قرار می دهد و در باال یا پائین رفتن از پله ها یا راه رفتن در پیاده رو، 

ظارت دارد و در تمام ن تا آنجا که بتواند از کودک حمایت می کند. مادر، بر رابطه ی پدر و کودک نیز

ها دخالت دارد. او به پدر، در مورد نوع کلماتی که باید استفاده کند نیز هشدار می دهد. بازی های آن

در صورتی که پدر، قصد تنبیه کودک را داشته باشد، مادر مداخله می کند و در حضور کودک، از او 

نجر می شود. کودک، بسیار به مادر می پشتیبانی می کند و این کار، به تعارض بین زن و شوهر م

چسبد و در مهمانی ها از مادر، جدا نمی شود. اگر مادر به مدت کوتاهی او را تنها بگذارد، کودک به 
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را کتک می زند. در محیط مهد کودک، بچه های دیگر او را در بازی شرکت نمی دهند. این  شدت او

به برقراری ارتباط با کودکان دیگر نیست. او به  دختر، زیاد گریه می کند و گوشه گیر است و قادر

 کودک مهر طلب، معروف است.

 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 بررسی مسائل حل نشده ی بین آقا و خانم. -

 آیا مادر به دلیل وسواس، بر روی کلمات کودک و شوهرش حساس است ؟ -

 و از آن ها الگو گرفته ؟آیا خانم، خانواده ی مادر ساالر داشته  -

 بررسی اضطراب جدایی و سبک دلبستگی کودک. -

 آیا مادر، ترس از ارزیابی دیگران دارد و برای همین روی تلفظ کلمات کودک، حساس است؟ -

 بررسی تعارضات دوران کودکی مادر. -

 فرزند : _اختالل مربوط به مثلث والد 

دو نسلی می باشد، یکی از والدین، بر علیه همسر کودک که بیانگر یک تعارض  _در مثلث والد 

بنابراین وجود ائتالفی، بیانگر مشکالت درونی، در زیر منظومه ی خود، با فرزند، ائتالف می کند، 

نشانه ای از مشکالت مرزی مزمن است و از  که مثلث سازی، همسران است. مینوچین معتقد است

مه ی دیگر، انتقال می یابد و تعارض های همسران، ک منظوطریق آن، استرس، از یک منظومه به ی

به سمت فرزند، منحرف می شود. مهم آن است که دوام و طوالنی شدن این مثلث، می تواند تاثیر 

 منفی بر عملکرد خانواده داشته باشد.

ولی امروز پس از  .مورد پژوهی : خانم و آقای ع، با عشق و عالقه، زندگی خود را شروع کردند

سال، هر روز بر سر مسائل مختلف، مشاجره دارند. شکایت آقا این است که همسرش  13گذشت 

بیشتر وقت خود را بیرون از خانه، برای حل مسائل دیگران می گذراند. خانم نیز معتقد است وقتی 

ش، اوقات خود را با دوستانش برای مصرف مواد می گذراند، او نیز مختار است  که درباره ی شوهر

 10اوقات فراغت خود، تصمیم بگیرد. در هر حال، این مشاجرات باال می گیرد. در این هنگام، دختر 

ندهد.  ساله ی آن ها وارد کار می شود. او با گریه، از پدرش می خواهد که بس کند و مادرش را آزار

پس از آن، دچار سردرد و تهوع می شود. این حالت، آنقدر شدید است که پدر و مادر مجبور اند 

 مشاجره را نیمه کاره رها کنند و به اوضاع کودک برسند و او را به بیمارستان منتقل کنند.
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 فرضیه هایی که برای درمان، باید بررسی شود :

 سبب شناسی مشکل بین زن و شوهر. -

 سی علت اعتیاد آقا.برر -

 بررسی سایکوسوماتیک بودن فرزند. -

 بررسی شرطی شدن فرزند به این بحث ها. -

 مشاوره ی فردی برای فرزند و توانمند کردن او. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 روانشناسی خانواده

 تصاویر مربوط به ژنوگرام :
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