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 ها در درمانزوج
 

سخخ ک  ر  مفه ا ه کوجمشخخت   اه  اندمیبه خ  نندگ ن امک  در درم ن ه کوجسخخ ا  ک اب    ۀنسخخ 
بپرد کند. ن یسندگ ن  ک هیچ رویترد ه  آن ب   سبف ده  ک فن ن مبعدد به درم ن و  ک دیدگ هی چندگ نه و انند

و درع ض ب   یج د ا ربرد گسخخبرده و ا  ن یی یریرت ایییر در  انندمینحم یت  درم نیکوجخ صخخی بر   
 . ندارده  ر ئهنگر سیسبمی یتپ رچه درم نیکوجمبن ر  در  نیداریمف،  ین ه کیاتن ص ل  س سی و 

. رندیگیم درنظرنسلی ر  فرد ، کوجی و بین  ه سبمیسهر مر جع، درم رد  در سخر سخر اب   ن یسخندگ ن   
  فر یند چه رچ  نگر و فر ر لخد ویت  اه یک رویترد مفه می، یتپ رچه سخخخیسخخخبمی ج  لگ   درون

در ج یگ هی ب الار  ک دیگر رویترده   درم نی م ج د قر ر بگیرد.  ین رویترد بر  صخخ ل  ا  ندیم،  سخخت
مد خ   ه  بپرد کد و آن س ک و مفه ا ه کوجبه اسهیل سنجش مشت    ا  ندیمو  اندمی اأایددرم ن 

 س دمند  ر  فر هم آورد.
ا ر درم نی خ د به فر یند   راق  منظ ربهاه  صخ ل درم نی  ین اب   ر    شخ ند یم ن اشخ ی   درم نگرکوج

مبن سخخش شخخ د، رویترد خ د ر  ب  مر جع  ه  آن ج    ینته به مر جع احمیل انند اه ب  رویتردببندند و به
 مبن سش انند.

 
 ویت ر لد آر. ا ره   منب ش ج

ر لد آر. ا سخخخی ریب  دیم ری ، ج ه خ ن  ده و ه کوجنسخخخلی  ک  فر د،  رکی بی بین ه   مبمراز:ژن گر ا
 (9111الر  ه ف )رالدج، و  ویت 

 4192 ژوئن ،ویر یش جدید م ج د

ن نسخخی گ مبسخخی  و  ر لد آر. ویت شخخده ا سخخی ا ارین  ا. هرالین، جیشویر  سخخیسخخبمیدرم ن جنسخخی 
 (4111)روالدج، 

 4192 ۀف ری ،ویر یش جدید م ج د

لی ای. شو  ر لد آر. ویت ا سی ا ارین  ا. هرالین، ج سیسبمی ن در درم ن جنسی ب صّصمر هنم   
 (4111سند ک )روالدج، 

 4192 ۀف ری ،ویر یش جدید م ج د
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 درم ن فر یند در ه کوج
 ا رآمددر درم ن  و فن ن رویترده 

 ویر یش س ا
 یف سبف ن ای. ف جر لد آر. ویت  و

 به ن نسی الو
 و 

 یفآیریل ف
 هسبیم. بش نیحم م  قدرد ن عش  ی ید ر و 
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 یادداشت مترجمان
 
 

 رسم اجتماعی بشر است که تاکنون ادامه داشته است. ترینیمیقدو  ترینیخیتارازدواج و تشکیل خانواده 
با این وجود،  ؛طی کرده اسوووتزیادی را  یفرودهافرازوازدواج و تشوووکیل خانواده  ،کشوووور عمیممان در

اما با توجه به تحوالت . کندشووویرازه و اویوایی خود را هم نان      اسوووت ایرانی سوووکی کرده  ۀخوانواد 
ها به از مدرنیته، سوو ووت شوودن روابی عاط ی، تگییر نگر  فرهنگی، سوویاسووی، اقت،ووادی، اجتماعی،   ر  

واذدین،  نواکوارومود    اذگوهوای ارتاواطی و کنترذی   خواهی،ی و هیجوان  رایازدواج و فرزنودووری، ذو ت  
 ال تگییر  ررسد که این وضکیت دمی نظرمرزی، فشارهای شگلی و اجتماعی بهو برون مرزیمهاجرت درون

 ساذم است. ۀخانواد بلکه ان ان ساذم در روِ ،ساذم ۀتنها جامکاست. این در اذی است که نه
بینی ایرانی تگییر خواهد کرد. این ایش ۀخانوادوینده اذگوی  ۀباور ما بر این اسوووت که طی دو ده ،روازاین

 3وذیو به وضووکیت ت  خارج 2و   ووترده 1ایایرانی از  اذت ه ووته ۀخانوادمکنی اسووت که اذگوی نایبه
بای وووت زند ی ناچار با یکی از واذدین خود میمتمایل خواهد شووود که در این نوا خانواده فرزند (انه به

 . متأس انه ومار طالق در کشور ما  ویای این  قیقت تلخ است.کنند
، 4های زناشوییها هم ون تکارضهای شوای  بین زوج وقتی این واقکیت را با سوایر مشوکالت و کشومکش   

، اف رد ی ناشی از 9های خانگی، خشونت8های شخ،یتی، ت اوت7، خیانت6،   ادت5هایهای م تکارض
 ، بودرفتوواری  12نوجوانوان  -، تکوارض واذودین بووا کودکوان    11یسووواذمیوان ، بحران 10مشوووکالت زنواشوووویی  

، 16، کژکاری جن ی15، فقدان عشق و محات14زناشویی ، سرخورد ی در روابی13روانی -جن ی -ج ومی 
کشاند کنار یکدیگر می 19درمانیهای خانواده و زوجرا به کلینی ها ون که 18ماذی، مشکالت 17واب وتگی 

در خانواده و ارتااط  22و  اهی به ی  بحران 21بلکه ی  مشکل 20فقی ی  م ولله   اریم، موضووا نه می
 شود.زناشویی تادیل می

 :دنشویمو سطح به سه دسته تق یم  یتماه ذحاظ شدت،مشکالت زناشویی به اصوالً
                                                           
1. nuclear 
2. extended 
3. Single-parent family 
4. Marital conflict 
5. Religion conflict 
6. jealously 
7. infidility 
8. personality differences 
9. Domestic violence 
10. Depression related marital problems 
11. Midlife crisis 

12. Parenting conflicts with chids & adolescents 
13. Physical-sexual-mental abuse 
14. Disillusionment with marital relationshap 
15. Loss of love/affection 
16. Sexual dysfunction 
17. dependency 
18. Financial conflict 
19. Family and marital therapy clinic 
20. Problem 
21. difficult 
22. Crisis in family 
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 های فردی،که ریشه در افاوت هاکوجبین  یهاواکنشکنش و  اک اندعبارت هاچالش :9چالش -سطح یک
رشددهنده  هاچالش ینا اک کوج به کندگی کناشویی دارند.هریک  و نوا نگرت یتیارب ،یفرهنگ ،یتیجنسخ 
 .ندنایریربوده و اجتنا  سوخت رابطه اساساًو  هستندنزدیک و صمیمی  ۀرابطیک  ۀو الکم

که  کناشویی ۀشده در رابطنشیناه نشده وهای حلهمان چالش اک اندعبارتمشخت ت   :4مشکل -سطح دو
ای شوندهرعبارای مشت ت موضوعات اترابه قرار داده است. اأثیراحتشتا  هم گرفته و کیفیت رابطه را 

 ح  ،کنندمیو شخخوق و قوق رابطه را کم  یسخخرکندگ ادریج یویایی،به هسخختند که کناشخخویی ۀابطدر ر
چنانچه به این  کناشخخوییسخخیسخختم  در .دندهیمبروک  ۀهای منفی اجاکهیجانبه رضخخایت اک رابطه را کاهش و 
 مستعد ورود به سطح بعدی است. کناشویی رابطه مشت ت یرداخته و حل نشود،

ه است ک کناشوییدر کندگی طراری ضابیانگر یک وضع  کناشخویی  ۀدر رابط بحران :1انبحر -سططح سطه  
همراه دارد و درصورت عدا مدیریت بحران به فرویاشی شماری با خود بهو رنج بی یتمحدود فشار روانی،

انجامد. ط ق، خشخونت، خیانت، ورشختستگی، فرار نوجوان، فوت همسر یا عیوی اک   می کناشخویی  ۀرابط
د. امروکه برای نکشانو خانوادگی رابه اضمح ل می کناشوییهایی هسختند که سیستم  انواده همگی بحرانخ

درمانگران و مدیریت بحران مشاوران و روان کناشویی یهاکشمتشو  اخت فات ،هااعارض حل مشت ت،
و در خی  شوندمیه وارد این عرص 2درمانگرکوج و 2بخشیاریان حرفمتخصخّصخ   عنوانبهکوج و خانواده 

 .کنندمیبا طیف وسیعی اک این سطوح مبارکه  هاکوجا کمک به مقدّ

 یدرمانبه خانواده نآ الحاقاا ( 9119-9122) کاوی شخخروا شخخدبر رواناکدواج مبتنی ۀمشخخاور کهکمانیاک 
دار بخخه وفخخا هخخایروانی همچون رویترداخخاکنون درمخخانگران این حوکه یخخا بر عوامخخل درون، (9152-9121)

 اند.سیستمی امرکز داشته یتردهایروفردی همچون کاوی یا بر عوامل میانروان
فردی خوبی به عوامل درونهدرمانی هم باست که در کار فردمنحصربهکتا  حاضر دارای این ویژگی 
 کتا  .نسلیبینعوامل ن آقرار داده است و فراار اک  مورداوجهفردی را یرداخته و هم عوامل اراباطی و میان

کلی حاکم بر کتا   روح خوبی این حوکه را یوشخخش داده اسخخت.فصخخل اسخخت که به بیسخختدارای  حاضخخر
 را در ارکیابی، نسلیبینکوجی و سخیسختم    یسختم سخ  کمان سخعی دارد سخیسختمی فردی،   سخیسختمی اسخت و هم   

و خی سیر کمک به  کتا  بسخیار کاربردی اسخت   ،رونظر قرار دهد. اکاینحمطم و درمان مورد بندیفرمول
که  کندمیکمک  درمانگرکوجبه  ینا دهد.خوبی نشخخخان میمتعارض را اک ابتدا اا انتهای کار به یهاکوج

ان مبتدی کمک درمانگرکوجویژه به به .تندن ارنامتعادلسخیستم کوجی را نیز   نآ بعاسخردرگم نباشخند و به  
 یاحرفهنف  در کارشان اثربخش باشند و اعتمادبه هکه چگونبیاموکند نظرر یک سخویروایزر  راا کی کندمی

                                                           
1. challenge 
2. problem 
3. crisis 

4. Helping professional 
5. Couple therapist 
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ان متخصّص درمانگران وخانواده درمانگران،کوج مشاوران، ۀیاین کتا  به کلّ مطالعۀ بنابراین .ندورآدست هب
  شود.و مددکاران اجتماعی ییشنهاد می یزشتانروان بالینی،

 ؛های نظری بسخخیار راهگشخخاسخخت  وکهاین کتا  برای دانشخخجویان احصخخی ت اتمیلی این ح  ینهمچن
اسخخت این کتا  بتواند  یدام را فراگیرند. نآ این حوکه، یاحرفه  و که کیرنظر اسخخااید مجرّ خصخخو هب

 نآ یعلمگیری اک مطالش گو باشخخخد و درمانگران با بهرهصخخخی این حوکه را یاسخخخخبخشخخخی اک نیاک اخصخخخّ
   باشند.موفّ کناشویی ۀاکییش در نجات رابطبیش
 

 د علی کیمیاییتر سیّدک
 دانشگاه فردوسی مشهد ۀدانشیار مشاور



 نویسندگان دربارۀ
 

 رالد آر. ویکسدکترج
 د  امیخام ادهایدواج و  ۀکا شووساب نرما د د ی  س - دکتر ویکس پروفسوو  

(COAMFTE د ) کووا   ۀوگوواب و چنیس د د ی  سوودامشووو وواه م ادا  ب
امجند آ ریکایی ایدواج و عضووو   خصووو اوووی ا ووورس او  ووورپر ووور و 

ن ده  یاحرفدشسا ی  وانر ئچ  ی دتأ   دچنیس د س ناشدی  د  امیخام اده
   د د   8صی )کتاب تخصّ 91و دا ای ن  د  وکسو ژ  ی آ ریکا رس او   

د  امی، د  ان جسسوووی، یوجایماشووو یی ( د  گرایشووواو  واند  امییوج
 9001دکتر ویکس د   ووا   ا وورس کرده ستشوور  د  امیخام ادهد  امی و 

 ۀا یمد ۀجایز ۀآ ریکا نرمد د  امیخام ادهو  د  وامی ای ووو ی امجند یوج
وی:  یچاکتاب یدتر حب بمام گرفرس  9090د  ام ر  ووا  شوود و خام اده د  امیخام ادهو  د  امییوج
اگر فقط (، 4)نا د ا یا و چاف 3چای  تنرکز م گرام(، 9نا چنکا ی ژ  ان ر) 9د  ام ری پا ادوکس کا  وان

)نا  7 وو سووتنید  ان جسسووی ( و 6)نا اود  و   ر ون د  امییوج: پرچ ز ای اشووتباچاو  اید د  5دامسووت ی 
 ا  وندس دکتر ویکس مد ختلف   ج د یچاترجنداو نا  یچاکتاب( چستسدس نرخی ای 8چرتل د و گا بسو ا 

  سکسد ی  ض عاو د  ان جسسی و یوجایماش یی د  امی  خسرامی  د نا ۀی و ن د اژنللی  لّ
 

 دکتر استفان تی.فیف.
 د  امیخام ادهایدواج و  ۀکوا شوووساب نرما د د ی  س  -دکتر ف ف دامشووو وا  

(COAMFTE د ) کووا   ۀوگوواب و چنیس د د ی  سوودامشووو وواه م ادا  ب
و  د  ووامیاو ا وووتوواد نوواژ سی امجند آ ریکووایی یوج خصووو اوووی ا ووورس  

س وی ناشووودی ی ا تباطاو خام ادگی و عضووو  شووو  ای  لّ  د  امیخام اده
کا نرد ناژ سی  چاییر ووواخریو  د  وامی یوجی و ن د اژنللی د  پژوچش  لّ

و  د  امییوج ۀژوچش ایشوووان د  یسدید  جلّس پکرد ا  ستشووور و ا ا د   ؤثر
د  اجتناع د   یاگسووترده ط  ند ستشوور شووده ا وورس او م ز    د  امیخام اده

س ایدواج   فقی کرده و پد  دو کسد ی وووخسرامی  د  امیخام ادهو  د  امی رتبط نا  وانط یوج چای سدی 
 سپسر ا ر

                                                           
1. Paradoxical Psychotherapy 
2. Lou L’Abate 
3. Focused Genograms 
4. DeMaria and Hof 
5. If Only I Had Known: Avoiding Common 

Mistakes in Couple Therapy 
6. Odell and Methven 
7. Systemic Sex Therapy 
8. Hertlein and Gambescia 



 مقدّمه

 
 

یک کتا   عنوانبهاین کتا   اسخخاسخخاً . کنیمکتابمان را چاپ  ۀما خوشخخحالیم که اوانسخختیم سخخومین نسخخخ  
 مورداستفاده انیدرمخانوادهو  درمانیکوج یهابرنامهدر  یاگسترده طوربهصخی نوشته شده است، اما  اخصخّ 

کمان اهداف و ، اما همدهدیمرا ارائه  درمانیکوج ۀحوک هاییافتهقرار گرفته اسخخت. چاپ جدید، آخرین 
 است. کردهقبلی را نیز حفظ  یهاارکتخود اک  اییهیاساختار 
و  هاروتو شخخماری اک فنون،  هاکوجهای درمان با فرایندهدف کتا  این اسخخت که مفاهیمی درمورد  

و  9112هوف )ویتز و ویتز و  چاپ های قبلی،چاپ را ارائه دهد و در درمانگرکوج موردنیاکراهبردهای 
 اوّلیهدرمان  فرایندمعرفی شخد و مروری کلی اک ساختار و   درمانیکوج( رویتردهای نظری به 9157، 9112
را فراهم  درمانیکوج «ااانج ۀنحو» کمک مطالعات موردی ارائه گردید. کتا  حاضر قدا بعدی است کهبه
، رویتردهای درمانی، درمان برخی مشخخخت ت اراباطی درمانیکوجهای فرایند. در این کتا  ما سخخخاکدیم

 یهاکتا . برخ ف سخخخایر گراریمیمبحث را به هاکوجصخخخحیح فنون در کار با  ۀاسخخختفاد ۀخا  و نحو
ان بالینی تخصّصمان بالینی دانشگاهی و برای صمتخصّدارند، کتا  ما اوسی  اأکیدکه بر نظریه  درمانیکوج

 ۀدورعملی و اثربخش هسخخختند و همچنین برای دانشخخخجویانی که   یهاکخاربسخخخت ی وجوجسخخختکخه در  
 ، نگاشته شده است.گررانندیمرا  درمانیکوج
کی  اک دیدگاه  ساکیمفهوا ۀبه خواننده درکی اک نحواوّل  کتا  به دو بخش اقسیم شده است. بخش 
سخیستمی ارائه شده است، ارائه  ارشخد رویترد بین  ۀکمک الگوی فرانظری که اوسخی نویسخند  تمی بهسخیسخ  

روشخخی لحاظ نظری را بهبالینی رویتردهای متعدد به متخصخخّ اا  آوردیمی فراهم چهارچوب. این دهدیم
های فراینده . همچنین چندین فصخخخل مربوط بکندبا یتدیگر ادغاا  هاکوجدر مقخابله با مشخخختل   منخد نظخاا 
، اما هیچ چیزی یرداکندیم فراینددرمانی به  یهاکتا نیز در کتا  آورده شخخده اسخخت. اغلش   درمانیکوج

اا اعادل  کندمی. این فصخخل کمک دهندینم، ارائه یمادادهبخش ارائه های درمانفرایندبیشخختر اکآنچه ما اک 
کتا  ارکیبی اسخخت اک چگونگی درمان  در کتا  حفظ شخخود. بخش دوا درمانیکوجبین عوامل مشخخترک 

، هاکوجیا رویتردهای مختلف به  هایهنظرکاربست  ۀشخایع اسخت و نحو   هاکوجمشخت ت متعددی که بین  
در کار با  هامداخله. همچنین خواننده را در انجاا اثربخش هاکوجدرمانی برای همچون کاربسخخت شخخناخت

کار هدرسخختی بهاما اگر این فن ب ؛ی ممتن اسخخت فن را بداندبالین متخصخخّ . یک کنیمیمراهنمایی  هاکوج
 اثر خواهد بود.بی ،نرود
انتخا  و با  ،که کاربردهای بالینی روشخخن و اثربخش داشخخت  یاحوکهنویسخخندگان دانش علمی را اک  
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 11111 بیش اک سنّتیی شتلبهارشد  ۀ. نویسندکردندداشتند، ارکیش  هاکوجکه با  یاگستردهاجار  بالینی 
 رمؤخّ ۀرا فراهم کرد. همچنین، نویسخخند درمانیکوجگری بالینی صخخدها مورد و نظارت درمانیکوجسخخاعت 

 درمانیکوجخصو  در هالتحصیل را بسال امرین درمانی و نظارت بالینی دانشجویان فارغ 91 ۀنیز که اجرب
است، کاربردی، سرراست و برای کار که در این کتا  آمده  ییهامداخلهو  هامهارتبرعهده داشته است. 

ی شخخختلبهییشخخخرفته، فنون غیرمعمول، فنون و فنون با محدودیت کاربرد  یهامهارتاسخخخت.  اییهیابا کوج 
و  اندکردهرا آغاک  هاکوجااکگی کار با متن برای درمانگرانی که به دلیلاینبههدفمند کنار گراشخته شدند.  

آل ، ایدهدهدیمان یا برای درمانگری که نظارت بالینی ارائه رمخانگر دکوجبرای مرور و دادن فرصخخخت بخه  
 فرد دارد:منحصربه ۀاست. ما معتقدیم که این کتا  چندین خصیص

 سیستمی به درمان است.اساسی در رویترد بین ۀیای -
 .دهدیممشت ت کوج ارائه  ساکیمفهواگاا روشن برای ارکیابی و بهراهنمای گاا -
 .کندمیی ارائه فرایندهای عملی برای مواجهه با موضوعات ییشنهاد -
بحث گراشته شده بر کاربست به اأکیدکه با  دهدیمبرای حل مشت ت خا ، رویتردها و فنونی ارائه  -

 است.

 .کندمیارائه  هاکوجفنون جدیدی برای مواجهه با مشت ت  -
شده اوسی درمانگر کارگرفتهه  الگوی خا  بمخصو درمانیکوجعوامل مشترک مرابی با نتایج مثبت  -

 .استبحث گراشته بهرا 
که هر کوج کرده باکشخناسی   یاگونهبه را اجراسخت قابل که برای مراجعان مختلف ییهامداخلهاصخول و   -

 چهارچو اینته مراجع در  جایبهساکی شود متفاوت اک دیگری است و درمان باید برای مراجع مناسش
 صی قرار داده شود.خا اییهنظر

 
. ورکدیم اأکیدفقی بر حل مشخختل و نه هاکوجفرد دیگر این کتا  این اسخخت که بر رشخخد وجه منحصخخربه 

را افزایش  هاکوجصمیمیت  هاآنکه با رفع مشت ت  اندگراشتهان فرض را بر این درمانگرکوجشماری اک 
م بر افزایش صمیمیت امرکز دارد. به باور ما هم بر هدف حل مشختل و ه  کمانهمخواهند داد. رویترد ما 

افزایش  رشدمدار یا ۀحوک کردندوی این اهداف امرکز دارد. با اضافه  این کتا  انها کتابی است که بر هر
 هم برای درمانگر و هم کوج غنی شده است. فرایند، درمانیکوجصمیمیت به 



 هامرور کلی فصل

یک  عنوانبه درمانیزوج ۀ؛ این فص  با مرور کلی و تاریخچتمیسیسبینو رویکرد  درمانیزوج -1فصل   
خوانندگان با رویکردهای کردن درمان با کیفیت آغاز شلد  اسلتت تمرکآ آغازین فصل  بر آشنا    

سیستمی، ت رویکرد درونشودیمسیستمی نامید  ست که رویکرد درونهازوججامع برای درمان 
و است کاربست قاب  در بین رویکردهای درمانی متعدد یاگسترد  شک بهاسلت که   اییهنظرفرا

ت این رویکرد بر آوردیمفراهم  هازوجمشخصی برای راهنمایی درمانگران درکارشان با  چهارچوب
بررسی  هازوجزمان و موقع کار با که باید هم ورزدیم تأکیدسیستم تعام  سله سلیستم یا خرد   

ت این الگو راهنمایی برای درمانگران نسلیبینم : سلیسلتم فردی، سلیسلتم زوجی و سیست    شلود 
 تدهدیمارائه  هازوجو مداخله با  سازیمفهومهنگام انجام ارزیابی، 

های رایج؛ این فصللل  ارزیابی جامع و اشلللت ا  و اجتناب ازموردی  بنلدی ارزیلابی، فرمو   -2فصللل  
ت این ارزیابی کندمی سیستمی توصیفکیس برای زوج را در کاربسلت رویکرد درون  بندیفرمو 

ت همچنین، این کند بندیتا طرح درمانی چندسطحی را فرمو  سازدیمبالینی را قادر  متخصّص
و گذارد میبحث را به دهدیمارزیابی روی  ۀفصللل  برخی از خطلاهلای رایج کله درطی مر ل   

 تکندمیارائه  هادامبرای اجتناب از این پیشنهادهایی 
درمان؛ این فصل  به بررسلی اصلولی که توانایی زوج را در استفاد  از     سلمت به هازوجهدایت  -3فصل   

ت قلمروهای موضوعات عمومی دهدیماثربخش درمانی افآایش خواهد داد، موردبحث قرار  فرایند
های خیرها، دستمآدها، قرارمالقاتأ، مرزبندی موضلوعاتی همچون ت هاافسلانه شلام  انتظارات و  

 پذیر باشندتکمک به زوج تا برای رشدشان مسئولیت ۀنحورفته و راهنمایی ازدست
و درمان  سازیمفهومو درمان سیستمی؛ این فص  در اهمیت داشتن رویکرد در  سلازی مفهوم -4فصل   

را با دیدگا   خطّی یهامداخلهداردت این فص  تفکر و  تأکیدبا عنایت به رویکرد سیستمی  هازوج
کار برای یادگیری تفکر سللیسللتمی را درمانگران تاز  سللیسللتمی مهایسلله و مشللکالت برخی از

 استت کرد دقت تشریح سیستمی به یهامداخلهکمک توصیف شماری از به
ت فنون پردازدیمسللیسللتمی   یهادرمان فظ تعاد  درمان؛ این فصلل  به اهمیت تعاد  در  -5فصلل  

حث گذاشته شد  استت در درمان زوجی به ب هازوجمختلفی برای یک رویکرد متعاد  با شریک 
دارویی و تعاد ، تعیین اینکه آیا تعاد  برقرار شد  است و درک و فهمی از روان ۀاین فص  با ارائ
 ترسدیمپایان با اهمیت در بینش فرد به یا وز  عنوانبهفهدان تعاد  

توای یادگیری برای گوش دادن به مح یهاچالش؛ این فصللل  به فرایند رکت از محتوا به  -6فصللل  
تعریف و با  فرایندت محتوا و پردازدیم فرایندارت اط مراجع ضمن درک و  ساس بودن نس ت به 

 تشودیمدرمانی ا صا  ۀیک جلس فراینددرک و فهم  یهاروشت شودیمیکدیگر مهایسه 
برانگیختن و های مهارت گیری نویسللند  در؛ این فصلل  به جهتبرانگیختن و تشللدید هیجان -7فصلل  

 و تشللدیدت این فصلل  رویکردهای متعدد برای پردازدیمدرمانی  ۀدرطی جلسللهیجان تشللدید 
ت از تصللاویر دهدیمرا ارائه  هازوجابرازگری هیجانی، یادگیری مطلوب برای مدیریت آن در کار با 

گویی و اهمیت از دوبار و  خاص برای برانگیختن هیجان یهامداخلهبرای توصلللیف  هایاسقو 
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 تشودیماصلی عنوان فص  است، استفاد   یها وز که  اوّلیهعات و مواد تمرکآ بر موضو
با  کهزمانیسیستمی،  ۀدرمان سلیستمی با مراجعان فردی؛ این فص  درمورد کاربست مداخل  -8فصل   

ت موضلللوع تعاد ، همدلی، کندمی، بحث کنیمیمیلک عولللو زناشلللویی یا رواب  گروهی کار  
 قرار گرفته استت تأکیدوردخودمسئولیتی و رشد قدرت شخص، م

قرن در  درمانیزوجعوام  رشد  ینترمهم؛ فص  به یکی از درمانیزوجعوام  مشترک تغییر در  -9فص  
: نظریه و پژوهش در عوام  مشترک تغییر و نتایج درمانی مث ت مرت   با آنت کندمیاشلار    21

حث گذاشلللته شلللد  و عوام  بجویی و بهپی هاپژوهشکوتاهی از عوام  مشلللترک و  ۀتاریخچ
مشلترک موردپژوهش و الگوها و مرور برجسته شد  استت فص  با بحثی از عوام  مشترک ویژ   

 تپذیردیمعملی عناصر مشترک در درمان پایان  یهاکاربستو  درمانیزوجدر 
هم اصمیمیت در رواب ؛ این فص  یک الگوی متمرکآ بر رشد برای درمانگر بالینی فر یارتها -11فصل   

که شماری از  دهدیممفید بالینی ازعشق استت این فص  نشان  ۀبر یک نظریکه م تنی سازدیم
در ترس از صلللمیمیت شلللریک او ردیابی شلللودت فنونی برای افآایش  تواندیممشلللکالت زوج 

پیشللنهاد رفته فراتر از درمان متمرکآ بر مشللک   خواهندیمصللمیمیت زوج و برای کسللانی که 
 مشکالت زناشویی زیادی استت ۀوجودآورندز صمیمیتی که به، ترس ادهدیم
 هازوج؛ این فصللل  به یکی از پرکاربردترین فنون درمانی که برای مجدّددهی چهلارچوب  -11فصللل  

دهی فنی اسللت که برای تغییرمعنای نشللانگان رفتار از چهارچوبت پردازدیم، شللودیماسللتفاد  
کار هانتسلللاب دادن مشلللک  از فرد به رابطه ب ۀدرزمین منفی به مث ت و برای تغییر دیگا  زوج

اما کاربسللت صللحیح آن بسللیار سللخت اسللتت  ،رسللدیمنظر ت این فن در ظاهر سللاد  بهرودیم
دهی شلللود که با نظام باور زوج درطی چهارچوبروشلللی همچنین نیاز اسلللت تا مشلللکالت به

 همسو باشدت هازوجریآی اساسی برای اجرای سایر رویکردها یا فنون با پایه
، پرداخته آورندیمبه درمان  هازوجفنون ارت اط؛ فص  به مرور مشکالت معمو  ارت اطی که  -12فصل   

 ۀو یاد بگیرند رابط کنندتا این مشکالت را شناسایی  هازوجو راهنمایی عملی برای کار با اسلت  
با سللطوح  هازوجزش عمومی برای آمو چهارچوبت یک دهدیمکارآمدتری داشللته باشللند، ارائه 

 نیآ در این فص  مرور شد  استت اییژ وکار گرفته شد  و فنون همختلف ارت اطی ب
اجتناب است و راهنمایی رواب  غیرقاب  ۀی   تعارض؛ در این فص  موضوع تعارض که در کلّ -13فص  

آای هیجانی ت این فص ، خشم و اجشودیمارائه  درمانیزوجبا تعارض در جلسلات   مؤثربرای کار 
ت الگوی پیشنهادی    تعارض کندمیمرت   با آن و معنا و عملکرد خشلم در رواب  را بررسلی   

، ارائه شد  استت این الگو به کندمیمشخص  نسلیبینکه تعارض را در سلطوح فردی، زوجی و  
مربوط به خشللم را ق   از  رکت  هاییآ انگتا ا سللاسللات، نگرش و   کندمیدرمانگران کمک 

 تدنکن   مشک  در الگوی    تعارض شناسایی  ۀمر ل سمتبه
که اغلب توسلل   درمانیزوجاز  یا وز شللناختی؛ این فصلل  به مرور   یهامداخلهفنون و  -14فصلل  

، کنندمیاینکه همسلللران چطور و چگونه فکر  ؛ یعنیدرملانگران نلادید  گرفته شلللد  اسلللت  
 هاییفتحربر  تأکیدرا با  درمانیزوجدر ت این فصللل  کاربردهای الگوهای شلللناختی پردازدیم
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ت الگوی سیستمی کندمیمرور ، شلود یمنمایش گذاشلته  به هازوجشلناختی معمو  که توسل    
 برای کاربست شناخت درمانی نیآ توصیف شد  استت

این فص  بر چندین روش قرارداد بستن که ممکن است  ارت اطی؛ در یقراردادها بستن فنون -15فص  
سودمند باشد، تمرکآ شد  استت  روابطشاندر  هازوجهمکارانه برای تغییرات رفتاری  برای کمک

 بحث گذاشته شد  استتاصو  کلی برای ایجاد، اجرا و  فظ قراردادها به
 درمانیزوجکار با مراجعان در  ۀ؛ فصللو  شللناختی و رفتاری با بحثی از نحو هایجانهکار با  -16فصلل  

گان الگوها و فنونی را برای کمک به شناسایی و ابرازگری هیجانی ی شلد  اسلتت نویسند  یجوپی
نیآ برای درمانگران ارائه شللد  اسللت تا بتوانند ا سللاسللات را   هاییییراهنمات اندداد زوج ارائه 

 تکنندی در جلسه مدیریت مؤثر طوربه
 تکلیف به ۀئ: گسللترش فنون از اتاد درمان به منآ ؛ این فصلل ، موضللوع ارا خانگی تکلیف -17فصلل  

درمان را پوشلش داد  استت شماری از فنون این کتاب ممکن است به فراتر از   فراینددر  هازوج
تکلیف دادن، شناسایی  ۀکار گرفته شلودت این فص  نحو هسلاعت درمان و برای تمرین در منآ  ب 

تکلیف  برای افآایش ق و  انجام را و پیشنهادهاییاسلت  بحث گذاشلته  شلد  را به تکلیف تعیین
 تدهدیمارائه 

؛ این فصلل  به تهاضللای دانشللجویان برای کمک در مواجهه با رواب    یشللکنپیماندرمان  -18فصلل  
موضوع معنوی، اخالقی و  ترینیچید پو  ینترسختفرازناشلویی نگاشلته شلد  استت بی وفایی    

این فصلل  بر  ۀلیت تمرکآ اوّاندشللد چالش درمانی برای درمانگر و زوجی اسللت که با آن مواجه 
 هاییافتهی تلفیهی و ساختارمند ارائه داد  و بر آخرین چهارچوببحث ارزیابی و درمان اسلتت ما  

ت یماکرد  تأکیدیکی از اجآای کلیدی برای نجات از خیانت  عنوانبهپژوهشلی مربوط به بخشش  
فاید  باشد، بیانجام رسید  تنهایی و بدون سلایر عناصری که با موفهیت به هر ا ، بخشلش به به

 استت
درمانی مربوط به  یهاچالش؛ این فص  به سروکله زدن با گرواکنش شدتبه یهازوجکار با  -19فصل   

شدت به هازوجت کار با این پردازدیمدید  از خودشیفتگی پذیر و آسیبواکنش شلدت به یهازوج
ت خورندیمشللکسللت  درمانیزوجتی رویکردهای سللنّ هاآنو اغلب در پاسللب به اسللت سللخت 

 شد  استت بندیگامی برای درمانشان فرمو بهگام فرایندتوصیف و  هازوجگونه این هاییاییپو
 هاآنتا تغییراتی که  هازوجکمک به  سللمتبه؛ این فصلل  هایشللرفتپتغییر و  فظ  تحکیم -21فصلل  

عات شام  تشویق و آمادگی برای پایان درمان، جهت داد  شلد  اسلتت موضو   اندآورد دسلت  هب
آیند ، جلسللات بازبینی،  هاییتموفهو  هایشللانیشللرفتپپذیری برای مراجعان برای مسللئولیت

 تباشدیمگردها سازی رابطه، پیشگیری از عود و شناسایی عهبغنی ۀادام
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مند به قه( ع G.Wمن )آقای برنی ماکل ی  اک ریاسخخخت انتشخخخارات برانراماکل، گفت اگر  9151در اوایل 
است که او با این حقیقت آشنا بود که من جزء انها کسانی  دلیلاینبههستم،  درمانیکوج نوشختن کتابی در 
مورد احسخخین  یاگسخخترده طوربهبرای مدای طوالنی آموکت دیده و  درمانیکوج یهادورهبودا که برای 

درمان:  فراینددر  هاکوج ۀنسخاوّلین  دانشجویانمقرار گرفته بودا. با ییشنهاد و اشوی  اک ماکل، من و یتی اک 
را نوشختیم. نوشتن این کتا  به این منجر شد اا اک سمت دانشجویانمان   رویتردها و فنون در درمان کارآمد

کار ببرند. این سومین کار چگونه آن را در عمل بهآموکت دهیم اا درمانگران ااکه هاآناشوی  شویم که به 
رنفوق است، ی یدرمانکوج ۀهمتار جدیدی که در حوک ۀسی من و استفان فیف، نویسندنسخخه اسخت که او  

خودمان را داریم، بلته همچنین نظارت بالینی  هایینامرو  دهیمیمآموکت  انهانهنگاشخخته شخخده اسخخت. ما 
ان مانگردرکوجرا در اشخخخی  آنچه برای  دانشخخجویان را انجاا داده و هنوک در این مورد دانشخخجویانمان ما

 .دهندیمدر سفر طوالنی درمانگری کارآمدشان یاری  ،مبتدی نیاک است
ماکل را خرید. ماراا مولداوی حامی وفادار  -نسخه ما، ایلور و فرانسی ، ناشران برانراوّلین  بعد اک چاپ

 یهاامهبرنفروت خوبی داشخخخته، در  و ویراسخخختار ما بود. او و جورج کیمار ناشخخخر به ما خبر دادند که کتا 
کار ویراسخختاری  خاطربهاک او  خواهیمیمروکرسخخانی شخخود. ما آموکشخخی مورداسخختفاده قرار گرفته و باید به

اک چند نفر اک  خواهیمیم. ما کنیمرو اشتر نظیرت، شختیبایی و کمتش در جریان نوشتن این طرح ییش بی
را یاری و به ما در اصخخحیح کتا  اک  مانایریری در ییگیری منابع یایانی خسخختگی طوربهناظران یژوهش که 

کوی و اامارا . اک ربتا نمسخک، جاستین اسمیت، الرن مک کنیم، قدردانی کردنددید یک دانشخجو کمک  
بیشتری هم اوسی  یهامساعدتکنیم. میخصو  انجاا دادند، اشتر مارسار که بخش اعظم کار را دراین

 -فایر چایلد، سخخارا سختلمن، هدر هاشخخیتو و لوئیزا ماراینز  ، اُد یانگ، لندکی ای، کتی دیزنی،ی آلآسختین  
 .نماییمکراک صورت گرفته است که اک آنان نیز قدردانی می

 
 


