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 پیشگفتار

 سرپرستی کند و می اداره را نیویورك شهر در خصوصی دفتری کروننگولد هنری دکتر

            وی در کتاب   .دارد عهده بر را نیویورك شهر دانشگاه در بالینی روانشناسی دورۀ بالینی

درمانی کودکان و نوجوانان را  ینی بودن دنیای روانب پیش حاضر در قالب داستان، غیرقابل

                                       کند، در این اثر نویسنده وضعیت  دشوار و  به شکلی جذاب و مبتکرانه بررسی می

ای به  گونه ها که مبتنی بر واقعیت هستند به                                          پرفرازونشیب کار  درمانی را در تمام داستان

نچه میان کودك و درمانگر رخ فرد ازآ اندازی منحصربه تصویر کشیده که به خواننده چشم

در حین  درمانگر     خود          ، گزارش ادامۀ هر داستانعالوه بر آن در  کند. دهد را ارائه می می

منبع جدید و جذاب بدون در نظر گرفتن تجربه یا  اینشده است.  فرایند درمان داده

 با ر کارعوامل درمانی د کمك کند تا مفیدترین خوانندهبه در نظر دارد  یا گرایش حرفه

  .را شناسایی کندکودکان و نوجوانان 

ویژه درمانگران حوزۀ کودك و نوجوان مفید،  مطالعۀ این کتاب برای همۀ درمانگران به

 هر در بالینی حوزۀ متخصصان تمام برای تواند می الزم و اثرگذار خواهد بود. همچنین

تنها برای  نهاین کتاب  .شود گرفته نظر در مقدماتی      درسی  منبع عنوان به سطحی و درجه

درمانی کودك  درمانگران کودك بلکه تمام کسانی که به فرایند خالقانه و بانشاط روان

هایش برای پیشنهاد  از داستان کروننگولد. آید یممنبعی ارزشمند بشمار  مند هستند عالقه

ی او ها کند. داستان درمانی استفاده می روانحوزۀ ای جدید و مهیج به شاغالن  شیوه

او در این کشد.  تر به تصویر می اما قدرتمندانه و به شکلی خالقانه باظرافتدرمانی را  روان

ای بایستیم و در مورد بافت پیچیدۀ فرایند درمانی  خواهد تا برای لحظه کتاب از ما می

با نثری ساده و سبکی موشکافانه  انگیز بیندیشیم، متن کتاب به شکلی شگفت

تواند احساس  کند که خواننده می درون اتاق درمان معرفی می هایی را از داستان

گرفته بین کودك و درمانگر را در فضای درمانی درك کند، هنری کروننگولد در این  شکل

کتاب بابیانی نو و عاری از اصطالحات نظری و تخصصی و با توصیفی ساده اما مفصل و 
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درمانی  شده از هر کودك بخشی از دغدغۀ نویسنده در راستای روان های عنوان روایت

                                                         ای از تجربیات و تعامالتی است که در حریم خصوصی  اتاق درمان  که شامل مجموعه است

داده است، تمام اسامی در کتاب برای حفظ رازداری و حریم خصوصی افراد ساختگی و  رخ

های موردبحث                                                         ممکن از بیان  تاریخچۀ شخصی و خانوادگی  کودکان و خانواده تا جای

 خودداری شده است.

 گونار کارلبرگ

 کریستوفر. بونوویتز

ی. وایدیوید. ل  

 پیتر بلیک
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