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 شگفتاریپ
 و مشکالت حل بر تمرکز آن اساس که است یدرمانگر روان از یااخهش یدرمان زوج

 هایکشمکش و مشکالت حل یبرا یراه یدرمان وجز .دباشمی همسران نیب رابطه بهبود

 یرماند زوج ندیراف .دستنین مشکالتشان حل به قادر تنهایی به خود که است ییهازوج

 خصوص در که است نهیزم نیا رد متخصص و دهید آموزش فرد کی و شوهر و زن شامل

 .دریگمی بر در را شوهر و زن فقط یدرمان وجز .دکننمی بحث افکارشان و احساسات

 است ممکن هانآ .درنیگمی قرار ییزناشو مشکالت معرض در مختلف درجات به هاچهب

 رب تمرکز و یدرمان زوج ادامه اب .ددهن بروز خود از یمشکالت و شوند نگران و مهیسراس

 هابچه اب نیوالد یرابطه بر مسئله نیا ر،شوه و زن درد از کاستن با و نیماب یف مشکالت

 دو هر هابچه و نیوالد آن در که یدرمان لبتها .ددار اثر هم گریهمد بر هابچه رابطه و

 ادهخانو یاعضا نیب روابط یرو که دشومی دهینام یدرمان انوادهخ د،باشن داشته شرکت

  .ددار دیتأک

 اب .درنیگمی طالق ازدواج اول سال 51 در هازوج از ٪34 که دهندمی نشان ریاخ هایداده

 علت به یدرمان روان دفاتر به نیمراجع از یمین .رودمی باالتر شکست احتمال دوم ازدواج

  .تهاسخانواده و ییزناشو مشکالت

 خصصت خانواده درمان یحوزه در که یگران درمان شتریب که دگویمی ما به ریاخ قاتیتحق

 تأسفانهم .(0221 د،هاروار سالمت انتشارات) کنندمی کار نیزوج با اول درجه در دارند

 42 از شیب (.5222 ن،)گاتم ستین توجه قابل یاحرفه یدرمان زوج در تیموفق یسابقه



 

 

 شانن درمان در را یمدت یطوالن هبودب د،کردن دنبال را متقارن یلیتکم درمان که ییهازوج

  .ددهننمی

 میان در که دهدمی نشان است شده انجام 5222 دهه اواسط در که ینظرسنج گزارش

 را تیرضا نیکمتر داشتند شرکت یدرمان خانواده در که ییهاآن یدرمان روان مراجعان

 هایدکریرو ریسا انجام با را یدرمان زوج اگر دهدمی نشان گرید قاتیتحق مقابل رد .ددارن

 یشتریب تیرضا صراحت به یدرمان زوج که مرسیمی جهینت نیا به میکن سهیمقا یدرمان

  .ددار دنبال به را

 یحوزه در معاصر خوب هایروش یهمه به یدسترس وجود با که نستیا سؤال نیبنابرا

 یادیز حاتیتوض ؟است ادیز مراجعان میان در یتینارضا هنوز راچ ،هاخانواده و نیزوج

 و همسران که باشد نیا است ممکن لیدل کی .ددار وجود کنندهوسیمأ جینتا نیا یبرا

 نگه را دخو وابستگان از یکی ای کیشر به نسبت خود ریناپذ انعطاف اعتقادات هاخانواده

 و یدرمان زوج هایروش شتریب .دبرنمی نیب از را طیروا در رییتغ احتمال و دارندمی

 .تاس نظرشان اختالف و دعوا فیتوص و یهفتگ یهامالقات قرار شامل یدرمان خانواده

 به و کرده انیب را خود احساسات تا کندمی کمک هاآن به و کندمی آرام را هاآن رمانگرد

 یخوب به و درونمی خانه به و کنندمی دایپ یبهتر احساس هانآ .ددهن گوش گریکدی

  .یبعد یدعوا هنگام تا کنندمی عمل

 وادهخان یاعضا یفرد هایتیخصش .دستنین رییتغ قابل یسادگ به اهخانواده و هازوج 

 .دنشویم بافته هم در یسخت به که دشومی شامل را یرفتار هایالگو و است دهیچیپ اغلب

 و کنندیم هیتوج را خود اغلب ماا د،ستنین رییتغ به لیما ندیآمی درمان یبرا که یاریسب



 

 

 سخت از اغلب هانآ .دکنن رییتغ که خواهندمی هخانواد یاعضا گرید ای شرکا از دیشا

  .دکننمی یخوددار کنند رییتغ دیبا نکهیا به تعهد و خود به گرفتن

 ککم بهی درمان زوج مؤثرهای یکتکن وها راهکار ارائه با تا میکردی سع کتاب نیا در

 شکاهی استار در جلو به روی گام و میایب نیزوج و خانواده حوزه روانشناسان و مشاوران

 یم. برداریی زناشو اختالفات و طالق

 ینمؤلف ازی سخن

 5322 تابستان                                                                                        



 

 



 

 

 

 زوج بر یدرآمد شیپ ل:او فصل

یدرمان
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  ؟ستیچ یدرمان زوج

 و مشکالت حل بر تمرکز آن اساس که است یدرمانگر روان از یاشاخه یدرمان زوج

 هایکشمکش و مشکالت حل یبرا یراه یدرمان وجز .دباشمی همسران نیب رابطه بهبود

 یرماند زوج ندیراف .دستنین مشکالتشان حل به قادر تنهایی به خود که است ییهازوج

 خصوص در که است نهیزم نیا در متخصص و دهید آموزش فرد کی و شوهر و زن شامل

 .دریگمی بر در را شوهر و زن فقط یدرمان وجز .دکننمی بحث افکارشان و اساتاحس

 است ممکن هانآ .درنیگمی قرار ییزناشو مشکالت معرض در مختلف درجات به هاچهب

 رب تمرکز و یدرمان زوج ادامه اب .ددهن بروز خود از یمشکالت و شوند نگران و مهیسراس

 هابچه اب نیوالد یرابطه بر مسئله نیا ر،شوه و زن درد از کاستن با و نیماب یف مشکالت

 دو هر هابچه و نیوالد آن در که یدرمان لبتها .ددار اثر هم گریهمد بر هابچه رابطه و

 ادهخانو یاعضا نیب روابط یرو که دشومی دهینام یدرمان انوادهخ د،باشن داشته شرکت

  .ددار دیتأک

 و دهند قرار یبررس مورد را مشترکشان یزندگ که کندمی کمک هازوج به درمانگر زوج

 ه،دوجانب هایسوءتفاهم کنندمی یسع هانآ .تاس الزم یراتییتغ چه رندیبگ میتصم

 دشومی دو آن میان تعارض تداوم باعث که یانشده انیب تصورات و رمعقولیغ نتظاراتا

 که کنندمی مراجعه درمانگر زوج به یزمان اغلب نیزوج تأسفانهم .دکنن برطرف را

 د،اندهش تیتثب رابطه ناکارآمد هایلگوا .تاس شده شانرابطه ریگ دامن یادیز مشکالت

 جودو هاآن نیب نشده حل تعارضات از یناش یادیز خشم و شده فیتضع عاشقانه وابطر

 مراجعه از قبل سال 1 ،میانگین طور به نیزوج مشکالت که دهندمی نشان قاتیحقت .ددار

 شکالتم تواندنمی یدرمان زوج که ستین معنا نیا به گفته نیا .تاس شده آغاز درمانگر به
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 التمشک لح د،کننمی مراجعه داریپا مشکالت با نیزوج یوقت بلکه ؛کند حل را داریپا

 یاالترب یدرمان تعهد و شتریب یانرژ و وقت صرف آن کنار در و شتریب زمان به ازین هاآن

  :دنشومی ریز مراحل شامل معموالً هایدرمان زوج یهمه اما ؛باشدیم نفر دو هر طرف از

 یدرمان زوج مراحل

 ای و نترنتیا به ادیعتا ،یجنس مشکالت مثالً) خاص مشکل کی یرو تمرکز 

 (حسادت

  یجداگانه درمان یجا به نفره دو رابطه درمان روند در درمانگر فعال مشارکت 

 فرد هر

 درمان یابتدا همان از رییتغ محور بر و حل راه بر یمبت یدرمان مداخالت 

 درمان یبرا مشخص و واضح اهداف نییتع 

 یدرمان زوج هایالگو

 یشیآزما یامداخله و یصولا ت،مد کوتاه درمان کی (EFT) مدار جانیه یدرمان زوج

 .تاس رتمنیا یدلبستگ جادیا و بزرگساالن عاشقانه هایرابطه در یآشفتگ کاهش یبرا

 جانیه تیاهم دهندهنشان عنوان نیا د،شومی استفاده زین هاخانواده مورد در کردیرو نیا

 روابط رد تعامالت یدیکل عنصر و یدرون اتیتجرب یاصل سازماندهنده عامل کی مثابه به

 رییغت یاساس عنصر عنوان به جانیه به یاژهیو توجه مؤثر یدرمان زوج رد .تاس عاشقانه

 یدرمان وجز .دیآمی «کردن حرکت» یمعنا به نیالت یاکلمه از «جانیه» اژهو .تاس شده

 و آورده در «حرکت» به را نیوجز ن،جایه قدرت از استفاده اب ،یت اف یا مدارا جانیه
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 و حرکت» به منجر که کندمی جادیا هاآن یاصل تعامالت در دیجد هایپاسخ

 عموالً م م،یکنمی یجانیه «حرکت» از صحبت یقتو .دشومی روابط «کیتمیررییتغ

 امر نیا و دهد پاسخ نشانه به کنند مجبور را فرد که است یجنبش و کردن لمس منظورمان

 رد یدیکل هایپاسخ دهندهسازمان و دهندهرمف ن،جایه .دشو یو در یکنش بروز به منجر

  .تاس کینزد روابط

 (IBCT) یقیتلف یرفتار یدرمان زوج

 نیطرف از کی هر رفتار رییتغ و رشیپذ پرورش با نیجزو رابطه هاییشانیپر یبررس به

 لین توسط 5222 قرن لیاوا در که (IBCT) یقیتلف یرفتار یدرمان وجز .دپردازمی

 نیسوم و نیاول مداخالت اتیصوصخ ت،اس شده مطرح ستنسنیکر اندرو و جاکوبسن

 (.5221 ،ککوباب و اکوبسونج ن،ستنسیکر) کندمی بیترک هم با را یدرمان رفتار «موج»

 فتارر رییتغ در میمستق طور به که است ییهاکیتکن از یبرخ شامل IBCT که یحال رد

 ولا درجه در نآ ت،اس ناراحت خود مقابل طرف به نسبت که دشومی یابیارز کیثر کی

 شرو کی به و کندمی تالش خود یشرکا با یهمدرد یبرا افراد ییتوانا شیافزا یبرا

 بر یفرد هایدرمان موج نیسوم که یحال رد ن،یا نابرب .ددهمی پاسخ تررشیپذ مورد

 :5225 ن،همکارا و تهانیل ،DBT) دارد دیتاک شخص یاحساس تجربه رشیپذ تحملو یرو

ACT، در کنندگانشرکت یبرا یالشچ ،(5222 ن،لسویو و ستروساهلا ز،یه IBCT جهت 

 .دباشمی یگرید شخص تاراترف و حساساتا ر،افکا رشیپذ از یاضاف هایگام برداشتن

 هایزوج درمان از یضرور بخش کی است ممکن رشیپذ نجایا در که است ذکر انیاش

 بارزهم آن با هازوج که مسائل از یاریبس که باشد لیدل نیا به فقط اگر باشد شانیپر

  ت.اس نشده حل اساسأ کنندمی
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 فختالا ر،یگ کناره و آرام یفرد مقابل در قاطعانه و بلند یصدا با مشاجره از طرف کی 

 لیدل نیهم هب .رگید یاریبس موارد و کنند یزندگ روستا ای شهر در ایآ نکهیا مورد در نظر

 وهرش و زن به کمک یبرا لکهب د،نباش مشکل بردن نیب از یبرا است ممکن درمان هدف

 جادیا تیمیصم هاآن نیب شتریب مشاجره یجا به که دهند پاسخ یروش به هاآن به تا است

  .دکن

 نیزوج درمان و یشانیپر مدل

 رابطه کی از یانشانه نیطرف نیب هایناسازگار که است استوار تصور نیا بر IBCT روش

 و سونجاکوب) است هازوج تمام مشترک هایمشخصه از باًیتقر بلکه باشدنمی بدشگون

 وجهت جالب کایمل گرا ل،مثا یبرا ؛هستند ضرربی هایناسازگار یرخب (.5221 ن،ستنسیکر

 دامها به نیافش که یحال در داشت خواهد خود پسران دوست تمام با هوسانه وابطر ت،اس

 ودخ یاجتماع یزندگ از است ممکن دو هر بیترت نیا هب ت،اس یراض او کنار در یزندگ

 که اشدب یزیچ است ممکن نیافش ثبات و کایمل بودن توجه جالب واقع رد .دباشن یراض

 ایهپذیریبیآس با هاناسازگار که یمانز ل،حا نیا اب .دکنمی جذب گریکدی به را هاآن

 رگا .دباش یشانیپر احتماالً آن جیتان د،شون داده تطابق طرف دو هر ای کی در موجود

 که یالح رد د،باش داشته خود سابق دختر دوست دو با یجنس آمیزانتیخ رابطه نیافش

 هب ،دترسمی بود خودش مادر که یقیطر به حسود مرد کی توسط شدن کنترل از کایمل

 هتجرب استقالل و یوفادار به مربوط مسائل مورد در را ییهاکشمکش هاآن ادیز احتمال

  .دکر خواهند
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 صورت به دارند خود مشکالت از یاریبس با شوهر و زن کی که یرامونیپ اختالف

 زن تعامالت محرکه یروین انعنو به وضوعم .تاس شده فیتوص IBCT در آن «موضوع»

  .تاس شده مشتق موضوع نیا از یسادگ به که هاآن بحث یحتوام د،شومی دهید شوهر و

 وضوعاتم گرید .تاس فاصله یگرید و یکینزد یکی کایمل و نیافش یبرا یاصل موضوع

 و ابآد تیرعا عدم مقابل در یقرارداد رسوم و نییآ ،پذیریتیمسئول و کنترل به جیرا

 است متمرکز یعلم شیراگ ل،استدال مقابل در یشهود گیریهتج ،یهنر و ومرس

  .(5221 ن،ستنسیکر و جاکوبسون)

 ونجاکوبس) است مشکل اطراف در «قطبش» شوهر و زن یشانیپر توسعه در یبعد گام

 گرید مردان یبرا یفیخف طور به تنها ابتدا در کایلم ل،مثا نیا رد (.5221 ن،ستنسیکر و

 خود کرمذ دوستان با یکمتر زمان خواست او از ینگران با نیافش یقتو .دبو هتوج قابل

 شرفتار کنترل یبرا ییهاتالش که بود ناراحت نیا از کایلم ل،حا نیا اب د،کن صرف

  .تاس کرده مشاهده

 مورد در را او هایصحبت و کردمی مبادرت نیافش بدون مکرر هایریزیبرنامه با او

 جازاتم را کایمل شتریب و شد نیخشمگ رفتار نیا با نیفشا .دکرمی رد شیهاتیفعال

 و یماداعتبی آن از پس که کردمی یمخف نیافش او را خود یزندگ شتریب کایلم د،کرمی

  .تافی شیافزا میج ظن سوء

 است کنمم است کوچک اریبس ابتدا در شانیهاتفاوت که ییهاشوهر و نز ب،یترت نیا به

 فتارر به نسبت یفرد هاآن که یطور به شوند دیشد اختالفات دچار یاهندیفزا طور به

 یبرا تعامل یلگوا (.5221 ن،ستنسیکر و جاکوبسون) دهندمی نشان یمنف واکنش یگرید
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 «ینینش عقب به تقاضا» را آن ما که است یجیرا اریبس موضوع کی شوهر و زن نیا مثال

 صورت به نیافش تیوقعم (.5211 ن،ستنسیکر 5224 ن،ستنسیکر و نیل ،یهئاو) میناممی

 بحث به را اکیمل نیافش و خواهدمی کایمل از یشتریب یمهربان و توجه وا :تاس کنندهتقاضا

 رد ا،کیلم .دده رییتغ را خود رفتار کایمل که خواهدمی او حد چه تا کندمی بیترغ او با

 شکلم مورد «شانیهابحث» در باغل و خواهدمی نیافش از یشتریب یآزاد و اصلهف ل،مقاب

  .تاس نشسته ساکت

 «متقابل لهت» کی به منجر تنهای در تعامل وهیش نیا از مکرر استفاده و شتریب شدن یقطب

 که یکلمش به یدگیرس یبرا باشد یتفکر تواندمی طرف هر راه نیبهتر آن در که دشومی

 و جاکوبسون) کند ریدرگ را یاحساسات هر و نباشد کارساز هرگز درسمی نظر به

  (.5221 ن،ستنسیکر

 ایآ کهنیا درباره بحث از یریجلوگ تواندمی او راه تنها که کندمی احساس کایلم ا،نجیا در

 نآ الح د،کن پنهان نیافش از را خود اتیتجرب و احساسات همه تا است بوده وفادار او

 جز شدیدنیب یرونیب هایلذت ادامه از کایمل داشتن باز یبرا یراه به تواندنمی نیافش که

  ت.اس کرده یعصبان چقدر را او که دهد نشان او به آنکه

 IBCT بر یمرور

 انجام مرحله سه در IBCT د،نشومی حاضر درمان یبرا مضطرب شوهر و زن که یهنگام

 در دیبا رمانگرد (.5221 ن،ستنسیکر و جاکوبسون) درمان و ازخوردب ،یابیرزا :دریگمی

  .دکن لیتکم را نیزوج مشکالت از کامل یابیرزا کی ابتدا


