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 شگفتاریپ
 با. گیرندمی طالق ازدواج اول سال 40 در هازوج از ٪10 که دهندمی نشان اخیر هایداده

 به درمانی روان دفاتر به مراجعین از نیمی. رودمی باالتر شکست احتمال دوم ازدواج

 .هاستخانواده و زناشویی مشکالت علت

 خانواده درمان یحوزه در که گرانی درمان بیشتر که گویدمی ما به ریاخ قاتیتحق

 .(4331 هاروارد، سالمت انتشارات) کنندمی کار زوجین با اول درجه در دارند تخصص

(. 4333نیست )گاتمن،  توجه قابل ایحرفه درمانی زوج در موفقیت یسابقه متأسفانه

 در ار مدتی طوالنی بهبود کردند، دنبال را متقارن تکمیلی درمان که هاییزوج 03 از بیش

 .دهندنمی نشان درمان

 میان در که دهدمی نشان است شده انجام 4333 دهه اواسط در که نظرسنجی گزارش

 را رضایت کمترین داشتند شرکت درمانی خانواده در که هاییآن درمانی روان مراجعان

 سایر انجام با را درمانی زوج اگر دهدمی نشان دیگر قاتیتحق مقابل در. دارند

 صراحت به درمانی زوج که رسیممی نتیجه این به کنیم مقایسه درمانی رویکردهای

 .دارد دنبال به را بیشتری رضایت

 یحوزه در معاصر خوب هایروش یهمه به دسترسی وجود با که اینست سؤال بنابراین

 زیادی توضیحات است؟ زیاد مراجعان میان در نارضایتی هنوز چرا ،هاخانواده و زوجین

 و همسران که باشد این است ممکن دلیل یک. دارد وجود کننده وسیمأ نتایج این برای

 نگه ار خود وابستگان از یکی یا شریک به نسبت خود ریناپذ انعطاف اعتقادات هاخانواده
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 و درمانی زوج هایروش بیشتر. برندمی بین از را روایط در تغییر احتمال و دارندمی

 .است نظرشان اختالف و دعوا توصیف و هفتگی هایمالقات قرار شامل درمانی خانواده

 به و بیان کرده را خود احساسات تا کندمی کمک هاآن به و کندمی آرام را هاآن درمانگر

 خوبی به و روندمی خانه به و کنندمی پیدا بهتری احساس هاآن. دهند گوش یکدیگر

 دعوای بعدی. هنگام تا کنندمی عمل

 ادهخانو اعضای فردی هایشخصیت. نیستند تغییر قابل سادگی به هاخانواده و هازوج 

 بافته هم در سختی به که شودمی شامل را رفتاری الگوهای و است پیچیده اغلب

 وجیهت را خود اغلب اما نیستند، تغییر به مایل آیندمی درمان برای که بسیاری. شوندمی

 از اغلب هاآن. کنند تغییر که خواهندمی خانواده اعضای دیگر یا شرکا از شاید و کنندمی

 .کنندمی خودداری کنند تغییر باید اینکه به تعهد و خود به گرفتن سخت

 اشندب نداشته تغییر برای ایانگیزه و نبینند مشکالت در را خود نقش خانواده اعضای تا

 پای وقتی هاخانواده و زوجین از بسیاری این بر عالوه. کرد کمک هاآن به تواننمی

 پی در که هازوج با شده انجام مطالعات در. ندارند زیادی تمایل آیدمی میان به درمان

 شروع از قبل خانواده مشاور یک از کمک دنبال به افراد چهارم یک از کمتر اندطالق

 شد سؤال نشدند موفق درمان یادامه برای که کسانی از وقتی. اندبوده طالق یپروسه

 درمان از جامعی مدل کتاب این. کردند اشاره همسرانشان تمایل عدم به هاآن از بسیاری

 بیولوژی هایحوزه کتاب این. دهدمی ارائه هاخانواده و زوجین با CBT رفتاری شناختی

 در رحط بازسازی بر خاصی تأکید و کندمی عنوان را هیجانی تنظیم و وابستگی اعصاب،

 با کردن کار اصلی هایجنبه کتاب این این، بر عالوه. دارد سیستمی رویکرد زمینه

 اندشده غرق خود ناپذیر انعطاف افکار و رفتاری الگوهای در که دار مشکل هایخانواده
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 یک به هاخانواده و هازوج رفتاری و شناختی درمان ،هاسال طی در. دهدمی نشان را

 از یشب اخیر هایبررسی در واقع در. است یافته تکامل متمرکز دقیقاً و یکپارچه رویکرد

 دیگر هایروش با ترکیب و CBT رویکرد از اغلب هاآن که اندگفته پزشکان از نیمی

 CBT. تاس تغییر دادن تسهیل اصلی موارد از یکی هازمینه از بسیاری در. کنندمی استفاده

 تأثیر تتح شدت به را رفتار و احساسات که عناصری آن و اعتقادی هایسیستم بر تأکید

 .دارد زیادی تأکید دهندمی قرار

و در حین حال تاکید بیشتری بر  دهدمیرا ارائه  CBTاین کتاب برخی از اجزای اصلی 

از  اییافتهشناسایی طرح و بازسازی افکار دارد. امیدواریم این کتاب نسخه گسترش 

CBT .را برای روانشناسان و مشاوران ارائه دهد 
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 درمانیخانوادهتاریخچه

 که است زمان آن از و افتهی توسعه گذشته سال 03 طی جدی طور به درمانی خانواده کار

 به زمینه این در زیادی مقاالت و هاکتاب و شده مطرح ادبیات در درمانی رویکرد این

 تاریخچه از که افرادی از بسیاری(. 4333 ،4هورن و هامریچ )سیگر، اندرسیده چاپ

 کرده ممتاز درمانی، خانواده رویکرد از استفاده در را فروید. دارند آگاهی درمانی خانواده

 اللاخت به مبتال فروید طرف از کودک که زمانی موارد از بسیاری در که کنندمی اشاره و

 دمانن) کند کار کودک والدین با که گرفتمی تصمیم او. شدمی داده تشخیص خاصی

 نام با( 4323) 4بالبی جان شده چاپ هاینوشته دست به نیز بعضی(. کوچولو هانی

 ادهاستف هانوشته دست این در. کنندمی اشاره خانواده در گروهی تنیدگی کاهش و مطالعه

 و مشاوره کلینیک در انفرادی جلسات برای کمکی راهبر عنوان به زوجی هایمصاحبه از

 کار از که 1بل جان. است گرفته قرار بحث مورد لندن در 0تاویستوک کودکان راهنمایی

 و مورخان. کرد ادغام خود بالینی کارهای در را رویکرد این شد، آگاه هاخانواده با بالبی

 .نهادند نام درمانی خانواده پدر را وی دانان تاریخ

 بی هایمحیط اثر در توانندمی هیجانی مشکالت که کرد اظهار رمنکآ ،4303 دهه در

 افراد کل با مصاحبه این بر بنا شوند، ایجاد روانی، هایپویایی توسط و فوری و فاصله

( 4304) 0اکرمن. باشد مفید کودک مشکالت و اختالالت بردن بین از در تواندمی خانواده

 بود یکتاب اولین کتاب این رساند؛ چاپ به را «زندگی خانوادگی روانی هایپویایی» کتاب

                                                           
.Sayger, Homrich & homrne1 

.Bowlby2 

.Tavistock3 

.Bell4 

.Ackerman5 
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 کودک والدین او نظر از. رسید چاپ به خانوادگی روابط درمان و مورد تشخیص در که

 .دارند او اختالل و بیماری در زیادی نقش

 نقش مورد در 1دزیل تئودور تحقیق از پس 2وین مانیل و باون مورای بالینی قیتحق

 ظامن نقش باون. شد انجام اسکیزوفرنیایی اختالالت درمان و شناسی سبب در خانواده

 نتبیی برای را خانوادگی هاینظام نظریه و مطرح پریش روان کودکان درمان در را خانواده

 متعارش و متضاد گاه و موازی نیازهای نقش بر نیز وین .کرد ارائه خود درمانی رویکرد

 با صمیمانه روابط ایجاد حال همان در و شخصی هویت حس ایجاد برای کودک یک

 (.4340، 4گلدبرگ و گلدبرگ) کرد تاکید خانواده در سایرین

 پالو گروه ،3اکر ویت توسط درمانی خانواده رویکرد اولیه توسعه به متخصصان بعضی

 بود، سنتی غیر رویکردی اکر، ویت رویکرد. اندکرده اشاره 44ایالدلفیف گروه گروه و 43آلتو

 تجارب که بود معتقد و داشت تاکید درمان در خانوادگی خانوادگی تجربه بر او اما

 را عموضو این آلتو گروه. کنندمی ایجاد درمانی فرآیند به نسبت را بینشی خانوادگی

 و متعارض بندهای و قید در کودک شدن گرفتار حاصل اسکیزوفرنیا که کردند بررسی

 این. کندمی تنبیه را داشتن دوست برای کودک تقاضای که است والدی توسط متضاد

 کلمش رفتار و نشانگان که معناست این به درمانی خانواده رویکرد که دارند اعتقاد گروه

 افراد بین نادرست رابطه محصول رفتارها این بلکه نیستند، بیمار فرد از ناشی فقط آفرین

 در. است خانواده در تعادل نبود از اینشانه فقط بیمار، یا مشکل دارای فرد. اندخانواده

                                                           
.Wynne6 

.Lidz7 

.Goldberg8 

.Whitaker9 

.Alto10 

.Philadelphia11 
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 اظهار آن طی و نوشت هازوج درمانی خانواده مورد در ایمقاله 44جکسون ،3043 سال

 صورتبه خانواده افراد آن طی که است هاییدرمان از کارآمدتر درمان نوع این که داشت

 .شوندمی درمان انفرادی

 رب زیادی بسیار تاکید که نهاد بنیان را روانی تحقیقات موسسه جکسون زمان این در

 موسسه این به تا کرد دعوت شیکاگو از را 40ریسات ویرجینیا و داشت خانوادگی درمان

 یانسان رشد الگوی به بیشتری مشغولیت ساتیر ،4323 دهه میانی هایسال طی. بپیوندد

 و 41توناس به گریگوری تأثیر تحت بسیار او کار حال این با کرد، پیدا درمانی خانواده در

 .گرفت قرار آلتو گروه همکاران دیگر

. تداش گرایانه بافت درمانی خانواده توسعه و رشد در زیادی نقش نیز فیالدلفیا گروه

 روان با درمانی خانواده ترکیب به و بود مند عالقه پریشی روان به 40نگی ۔بوسزورمنی

 اده،خانو روانشناسی جدیدتر تاریخچه در. داشت اعتقاد کلی رویکرد عنوان به درمانگری

 زیادی تأثیر ،42سیو و پاترسون استوارت، مانند اجتماعی یادگیری و رفتاری محققان کار

. است داشته هاخانواده و کودکان زوجین، با رفتاری درمانی خانواده مداخالت رشد بر

 در ما دانش به که دانست افرادی جمله از توانمی را مذکور نظرهای صاحب و محققان

 و افراد این .اندافزوده خانوادگی درمان و روانشناسی توسعه و رشد و هاخانواده مورد

 انعنو به خاصی فرد نییتع واقع، در. بودند خانواده روانشناسی نظام مبتکران هاگروه

 کار خانواده، روانشناسی در هاسیستم رویکرد با درمانی خانواده رویکرد بنیانگذار

 .است نادرستی

                                                           
.Jackson12 

.Satir13 

.Bateson14 

Nagy-.Boszormenyi15 

.Stuart, Patterson & Weiss16 
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 اب است نکمم رییتغ این است، تغییر ایجاد برای مراجعان به کمک ،هادرمان تمام هدف

 کننده قویتت هایوابستگی طراحی با روابط بهبود شناختی، بازسازی بیشتر، بینش ایجاد

 کی عنوان به خانواده کل که است مهم بسیار درمانگران خانواده برای. گیرد صورت مؤثر

 این تداوم و تناسب از تا شوند درگیر درمان فرآیند در تعامل حال در نظام و سیستم

 درک قابل و ساده بسیار ها، سیتم رویکرد اصلی و اساسی ساخت .شد مطمئن تغییرات

 ریکدیگ با مرتبط هایمؤلفه از مرکب ساختاری ،(خانواده) سیستم یک واقع در. است

 هاییمسیست خرده خانوادگی، هاینظام این. دارند متقابلی هایوابستگی ضرورتاً که است

 حتت هاسیستم خرده این میان تعامالت و شوندمی متمایز هاییبندی مرز توسط که دارند

 به سیستم یک درون در تعامل حال در الگوهای. اندضمنی الگوهای و قواعد سلطه

 این ماهیت و ذات در تغییر چه اگر و کنندمی عمل دورانی و ایچرخه صورت

 ایالگوه ثبات که دارند ایتعادلی هایویژگی و ابعاد هاخانواده. دارد قرار باز هایسیستم

 هنگام یبالین متخصصان وظیفه این، بنابر. بخشدمی تداوم و کندمی حفظ را آنان تعاملی

 به واننوج یا کودک در تغییر تسهیل زیرا است، مؤلفه چندین از متشکل ،هاخانواده با کار

 هاییستمس در را تغییر این بالقوه اثر بتواند درماگر روان اینکه مگر نیست، کافی تنهایی

 .کند اعمال و مشاهده نیز مراجع با تعامل حال در

 رفتاری شناختی درمانی خانواده و درمانی زوج گیری شکل تاریخچه

 احیطر اضطراب و افسردگی درمان برای فقط ابتدا در رفتاری شناختی هایدرمان اگرچه

 آلیس هاینوشته با و صمیمانه مشکالت به رسیدگی برای فنون این کاربرد اما ؛بودند شده

 در هاشناخت مهم نقش بر همکارانش و آلیس. شد شروع( 4243 ،41هارپر و آلیس)

 هازوج وقتی که داشتند اعتقاد هاآن اساس این بر. داشتند تاکید زناشویی، مشکالت

                                                           
.Harper17 
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 و منفی هایارزشیابی و باشند داشته یکدیگر با رابطه درباره ای گرایانه واقع غیر باورهای

 روابط در کارکردی بد نوعی دهند، انجام هایشاننارضایتی کننده ایجاد عوامل از افراطی

 دهه اواخر در طرفی، از(. 4343 همکاران، و آلیس ؛4311 ،آلیس) شد خواهد ایجاد هاآن

 درمان برای یادگیری نظریه اصول از رفتاری درمانگران ،4313 دهه اوایل و 4323

 ودز خیلی آن از پس. کردندمی استفاده بزرگساالن و کودکان آفرین مشکل رفتارهای

 حل برای ،شدندمی برده کار به افراد درمان در که رفتاری فنون و اصول از بسیاری

 44استوارت مثال برای. گرفتند قرار استفاده مورد شوهرها و زن و هاخانواده مشکالت

 راهبردهای از استفاده( 4310) 43پاترسون و هوپس س،یو و( 4313) 43لیبرمن ،(4333)

 ایترض تعامالت تسهیل برای را کنشگر سازی شرطی و اجتماعی تبادل نظریه در موجود

 پاترسون، ،4314) پاترسون همچنین. کردند پیشنهاد دارد مشکل هایزوج در تر بخش

 داد قرار و کنشگر سازی شرطی هایروش از( 1243 ،44فلپس و هاوکینز نیل، مک

 استفاده خود کودکان پرخاشگرانه رفتار کنترل برای والدین توانایی افزایش برای وابستگی

 حل هایمهارت آموزش فنون رفتاری، گیری جهت دارای درمانگران روان بعدها،. کردند

 تندگرف کار به هاخانواده و زوجین با خود مداخالت در را متقابل ارتباط برقراری و مسئله

 استوارت، ؛4313 مارگولین، و وبسونکجا ؛1434 ،44گیل مک و برید فالون، مانند)

 اعضای که اجتماعی تبادل نظریه مهم فرضیه این از نیز تحقیقات نتایج(. 4343

 با ار کمتری خوشایند رفتارهای و بیشتر ناخوشایند رفتارهای پاشیده هم از هایخانواده

 نیست، آفرین مشکل هاآن روابط که هاییخانواده افراد تا کنندمی بدل و رد یکدیگر

                                                           
.Stuart18 

.Liberman19 

  
.Weiss, hops &patterson20 

.Mcneal, Hawkins &phelps21 

.Fallin, Boyd & McGill22 
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 دهدمی نشان هاپژوهش نتایج همچنین(. 4303 کلیه، و تیبوت) کنندمی حمایت

 منظور این به که( ارتباط برقراری آموزش رفتاری، قرارداهای مانند) رفتاری هایمداخله

 و اپستین) دهندمی افزایش را زوجین مندی رضایت و مثبت تعامالت ،شوندمی طراحی

 ،(4331) گاتمن و( 4344) کریستنسن تحقیقات از آمده دست به هاییافته(. 4334 بوکام،

 نشان هاخانواده در را زا مشکل و انحرافی رفتارهای پرخاشگرانه اعمال کاهش اهمیت

 .اندداده

 تعامل الگوهای همچنین و شناختی فنون بر مبتنی مداخله اهمیت درمانگران خانواده

 بیایند، وجود به درمانی خانواده هاینظریه ترینمهم اینکه از قبل هامدت را رفتاری

 تا حال این با ،(4321 ر،یسات ؛4324 هافمن، و هالی ؛4300 س،یکد) بودند کرده شناسایی

 و درمان در فرعی مؤلفه یک عنوان به افراد هایشناخت هم هم هنوز 4313 دهه اواخر

 ،4343 دهه طول در(. 4314 س،یو و نیمارگول) شدمی معرفی رفتاری پارادایم قالب در

 توجه مورد درمان به مربوط ادبیات و هازوج به مربوط تحقیقات در شناختی عوامل

 ؛4343 ر،یلیدات ؛4344 بک، ؛4343 شر، و سایرز بوکام، ؛4314 بوکام،) گرفت قرار بیشتری

 و( 4341 س،یو ؛4341 ونلسون، بیچ فینچام، ؛4344 ایدلسون، و اپستین ؛4344 اپستین،

 و تنظیم درمانی زوج در استفاده برای انفرادی شناختی مداخالت و ارزیابی هایروش

 درباره هازوج که را خاصی نادرست باورهای و هااستنتاج ادراکات، تا شدند طراحی

 پادسکی، و داتیلیر ؛4333 اپستین، و بوکام) کنند اصالح و دهند تغییر داشتند، یکدیگر

 زناشویی مداخالت رو این از(. 4343 ام،کبو و اپستین ،4334 اپستین، ؛4333 ؛4333

 زوجین هایمهارت بهبود برای فردی هایدرمان و مداخالت همانند رفتاری شناختی

 حل و متقابل ارتباط برقراری و آنان آفرین مشکل هایشناخت اصالح و ارزشیابی برای



 رفتاری-شناختیخانواده درمانی  12

 

 

 و راتوس: 4334 بوکام، و اپستسن) شدند طراحی سازنده صورت به مشکالت

 (.4333 ساندرسون،

 نسبت خانواده اعضای هایشناخت به درمانی خانواده به رفتاری رویکردهای که حالی در

 رویکرد بنیانگذاران و حامیان از یکی نیز( 4344) آلیس ،یافتندمی گسترش یکدیگر به

 بود حالی در این و شد هیجانی - منطقی رویکرد از استفاده با درمانی خانواده به شناختی

 برای( 4313 همکاران، و بک) را بک درمانی شناختی مدل کاربرد( 4340) دروسیان به که

 و 4343 هایدهه طول در. کرد پیشنهاد نادرست خانوادگی هایپویایی درمان و درک

 گذاشت افزایش به رو رفتاری شناختی درمانی خاواده درباره موجود ادبیات 4333

 این حاضر حال در(. 4334 ،4331 ،4331 ،4330 و،یلیدات ؛4333 شلزینگره، و اپستین)

 خانواده هایکتاب و متون در درمانی هایروش ترینمهم از یکی عنوان رویکرد به

 (.4334 شوارتز، و نیکولز ؛4333 گلدنبرگ، و گلدنبرگ) است مطرح درمانی

 مانیدر زوج و درمانی خانواده برای تکمیلی درمان یک عنوان به ابتدا در شناختی رویکرد

 کارهای بر عالوه(. 4310 س،یو و کریستنسن مارگین،) گرفت قرار توجه مورد رفتاری

 به شدید توجه و عالقه به منجر( 4314) ویس و مارگولین مطالعه( 4331) آلیس

 و داتیلیو ؛4344 بک، ؛4333 اپستاین، و بوکام) گردید زوجین برای شناختی هایشیوه

 در رفتاری شناختی رویکرد به عالقه این(. 4341 س،یو ؛4344 دوهرتی، ؛4333 پادسکی،

 شناخت اهمیت و نقش رفتاری درمانگران خانواده که شد این به منجر نهایتاً درمانی زوج

 دهقانی، از نقل ؛4344 پارسونز، و ساندرکال) دهند تشخیص خانواده تعامالت در را

4041.) 


