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هدف پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشیی مشیاوره وروهیی راه حیو مبیور بیر        :چکیده

 ازنیو  ایی  تبیقیب بیه لبیاف هیدف کیاربرد  و       .زناشویی صورت ورفته است کاهش تعارضات

ای  پژوهش اثربخشی مشاوره راه حو مبور در کیاهش مقینان پرخاشی ر      .توصقفی می باشد

هیایی را شیامو   است که مشاوره راه حو مبور با ارائه تکنقک هایی مثو یافت  اسثنائات )زمیان 

ده از واژه مهم به جا  )مثال: به جیا  فرییاد زدن بیر    می شود که مشکلی وجود نداشته( استفا

سر همسرت چه کار دی ر  می توانستی انجام دهی؟( می توانید بیه مراجعیان کمیک کنید تیا       

ال وها  رفتار  مختو را بر هم زده و با ن اهی متفاوت نو  جدید  از تفکر و عمو را در پقش 

هیا  زناشیویی   حو مسئله و ارتییا  مهیارت  مشاوره وروهی راه حو مبور با افنایش تفکر .وقرند

توان نتقجه ورفت همه مراجعانی که از ایی   از آنچه وذشت می وردد.موجب کاهش تعارض می

ها  کوچیک و در حید تیوان آنهیا     شقوه استفاده می کنند به ای  نتقجه خواهند رسقد که قدم

. مراجعیان از آنچیه دارنید    شیود بسقار اهمقت دارد و باعث تغققرات بنروتر  در زندوی آنها می

استفاده می کنند و با وذشته مبهم و تاریخچه مشکالت کار  ندارند. هیر تغققیر  در آنهیا بیا     

شود و احساس رضایت و تالش برا  تغققر را در آنها بقشیتر میی کنید    تبسق  مشاور روبرو می

توصقه کرد از ایی    هاتوان به مراکن درمانی و کلقنقک(. بنابرای  می3002)ویستون و سکستون،

 ها استفاده کنند. روش برا  افنایش سطح زندوی خانواده

 .مشاوره وروهی راه حو مبور، تعارضات زناشویی، زنان متأهو،خانواده کلید واژه:
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 مقدمه  

ند نقست. خانواده به خانواده صرفاً حضور تعداد  از افراد که در یک فضا  فقنیکی روانشناختی در کنار هم قرار دار            

ا  از قواعد است و هر یک شود که در کنار همه خصوصقات دی رش دارا  مجموعهفرهن ی تلیی می -عنوان سقستم اجتماعی

توان به عنوان یکی از مراحو رشد انسان در نظر ورفت. اور ازدواج را می. (4231از اعضایش نقن نیش خاصی دارند. )اسالمی، 

کند. موفیقت ازدواج وابسته به مقنان آمادوی افراد برا  اجتماعی زوج می -آمقن باشد کمک زیاد  به رشد روانیازدواج موفیقت

      . (4231تواند در اثر آموزش بهبود یابد. )حسقنی، بقنانه آنها از روابط زوجی است البته ای  آمادوی میازدواج و درک واقع

-تری  احساس صمقمقت را تجربه کنند. ای  رابطه در عق  حال که میتوانند عمقبمیدر رابطه زوجی هر یک از دو عضو زوج 

تواند شدیدتری  صدمات ممک  را به اعضا  وارد کند. در صورتی که تری  رابطه ممک  باشد میتری  و راحتتواند صمقمانه

ها  آن برا  التقام به زمان مات و جراحتتواند به توقف رشد شخصی و سروردانی منجر وردد که صدازدواج ناموفب باشد می

 (4232زیاد  نقاز دارد. )خدابخش،

یک رابطه زناشویی صمقمی مستلنم آن است که زوجق  یاد ب قرند با هم ارتباط برقرار کنند که ای  امر با شناخت عواملی       

ا، آرامش و رفاه زوجق  خواهد شد و عاملی که با سازوار  زناشویی و به تبع آن کاهش تعارضات همراه است باعث افنایش بی

 (4231زاده، است جهت حفظ نظام و تیویت حقات روانی خانواده )مهد 

کنند که آرزوها و امقدها  مشترکی برا  آینده ترسقم کنند. درمان ر به زوج در حو مبور به زوج کمک میدرمان ران راه       

ها  وذشته را در نظر ب قرند. به جا  تمرکن بر چرایی و کند تا موفیقتکمک میشود و به آنها یک رابطه مشارکتی ملبب می

با توجه به اینکه تعارضات زناشویی روز  ها  خالقی را بقابد.حوکند که خانواده راهچ ون ی یک مشکو خاص، درمان ر تالش می

اند پژوهش ر در ای  ها  مختلفی را مورد ارزیابی قرار دادهها و تئور به روز در حال افنایش است و خانواده درمان ران شقوه

 خواهد اثربخشی مشاوره وروهی راه حو مبور را بر کاهش تعارضات زناشویی بررسی کند.تبیقب می

 

 بیان مسأله:

ود داشته است اما ازدواج یا تشکقو خانواده به قدمت تاریخ و حتی ماقبو تاریخ است و مشکالت زناشوئی از همان ابتدا وج       

شناسقم. ازدواج به دالیو زیاد  دالیو پقچقده ماندن مشکالت زناشوئی آن است که ما هنوز بعد از وذشت قرنها خانواده را نمی

توان به مسائو اقتصاد ، روابط جنسی، شود که از جمله مهمتری  مشکالت شناخته شده در ای  زمقنه میدچار تعارض می

وستان و فرزندان، نبوه صرف اوقات فراغت، خقانت، به پایان رسقد عشب متیابو، ازدواج در سنق  پائق  و روابط خویشاوند ، د

 (4233دروقریها  شغلی و غقره را نام برد. )ثنائی 

نی دو وقرند و از مهمتری  عوامو آن ناتوانقمی از هر دو زوجی که برا  اولق  بار ازدواج می کنند یک زوج آنها طالق می         

زوج در حو تعارضات زناشویی است. اورچه تعارض و اختالف در زندوی زناشویی طبقعی و واهی هم مفقد است اما در صورت 

 (4111، 4تواند اثر بسقار بد  بر سالمت روانی اعضا  خانواده داشته باشد )هالفوردتشدید شدن می

مانند و لذا ای  مسائو غالباً تعارضها  حو نشده باقی می کنترل غقرمؤثر تعارض به ای  معنی است که مسائو مهم رابطه

ها  مشابه یا یکسانی پقرامون یک موضو  معق  دارند بدون اینکه شوند. خقلی از ای  زوجق  آشفته همقشه ببثتکرار  می

شان دارند ای  انتظارات بقنانه از خود، همسر و رابطه مشکو را حو کنند. واهی اوقات زوجها انتظارات غقر منطیی و غقر واقع
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ها از تجارب شخصی آنها انتظارات زوجغقر منطیی باید اصالح شوند تا اثر منفی آنها بر رابطه و رفتار زوجها کاهش پقدا کند. 

 شوند واند بعد از ازدواج بعضی از ای  عیاید حذف میورفته شده است و ای  تجارب از فرهنگ، جامعه و خانواده کسب شده

اندازد. تعارض در روابط زناشوئی مانند درصورتی که عیاید منفی باقی بمانند سالمت رابطه زوج را به خطر میبرخی باقی می

ها  مشترک درجات متفاوتی از استیالل و همبست ی داشته ها در زمقنه همکار  و نقن تصمقمآید که زوجزمانی بوجود می

در یادوقر  و حو ای  مشکالت بسقار مهم است. برخی از ای  تعارضات و  باشند. درک تعارضات و کمک به همسران

 (4111 3ا  طبقعی باشد. )رایسها ممک  است در هر رابطهناسازوار 

توان بر کنند که با بکاروقر  اصولی که دیدواه راه حو مبور کشف کرده میمایکو واینر و ویلقام اوهانالن عنوان می       

دهد (.در ای  دیدواه، درمان ر پقشنهاد شرو  تغققرات جنئی را می4113 2ت زناشویی غلبه کرد )یانگ و النگبسقار  از مشکال

شوند. تبیقیات بر رو  درمان راه حو مبور کارایی واقعی آن را تر  منجر میوقتی ای  تغققرات ایجاد شدند به تغققرات وسقع

(. ای  رویکرد شایست ی مراجع را در موضع برنده قرار 4111 1کند )مک نقومی ها  بالقنی تأیقدا  ازموقعقتدر دامنه وسترده

دهد به صورتی که بتوان اهداف را تعقق  کرد. و در تصمقم وقر  مشارکت کند ای  حالت مشارکتی یک عامو اولقه در می

 (.4112 1آمقن در درمان است )ویستون و سکستونرسقدن به نتایج موفیقت

سازیم ای  یک مدل کلی است روشی برا  ها را میراه حو مبور پاسخی است به ای  سؤال که ما چ ونه راه حو درمان         

ها به صورت تعاملی. س ال در تبیقیی کارها  انجام شده با همسران مردانی تفکر برا  مشاوره با مراجع و برا  ساخت  راه حو

رخطر مثو سق ارکشقدن و پرخور  مشکو داشتند را توصقف کرده است. ای  که حمالت قلبی داشتند اما در تغققر رفتارها  پ

ها  دی ر انجام دهند که در بعضی موارد ای  کار زنان آموزش دیدند که به جا  تالش برا  وادار کردن او به تغققر رفتار فعالقت

 (4231باعث تغققر رفتار همسرانشان شد )نظر ، 

ر کمتر از دو دهه از یک رویکرد غقر متداول و ناشناخته به رویکرد  تبدیو شد که در ایاالت رویکرد راه حو مبور د           

شود. نقن مشاوره راه حو مبور بر اهمقت تبسق  مراجعان بدلقو ا  از آن استفاده میمتبده و دی ر کشورها بطور فناینده

ها، أکقد می کند.بر اساس ای  روش مشکالت و راه حوها  جدید تها  وذشته و تشویب آنها برا  رسقدن به موفیقتموفیقت

هایی در ذه  مراجع بوده و به همق  دلقو هقچ راه حو منبصر به فرد  برا  هقچ ها  خارجی نقستند بلکه واقعقتواقعقت

جع با همکار  یکدی ر ها متعدد و فراوانند. فیط باید آنها را کشف کرد. در ای  دیدواه درمان ر و مراراه حومشکلی وجود ندارد. 

 (. 4231شود )نظر ، سازند که خود موجب حو مشکالت میمند جدید  میچارچوب نظام

تواند در کاهش تعارضات زناشویی مؤثر واقع شود و باعث سؤال اساسی در ای  پژوهش ای  است که آیا ای  روش می        

ها  خانواده استفاده از ای  روش به عنوان یک روش کارآمد در مشاورهتوان افنایش سازوار  زوجق  وردد. بعبارت دی ر، آیا می

 کرد. ای  پژوهش در صدد بررسی مقنان اثربخشی مشاوره وروهی راه حو مبور بر کاهش تعارضات زناشویی است.
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 اهمیت پژوهش:

ها  روانی و دارد بسقار  از ناهنجار خانواده در مقان عوامو اثروذار بر سالمت روانی انسانها نیش بسقار مهمی               

 (31ها  بشر نقن از خانواده نشأت می وقرد )نظر ، رفتار  انسانها در خانواده ریشه دارد و در عق  حال بسقار  از پقشرفت

زه درمان شود امروا  سالم تشکقو میدهند و متعاقب آن جامعهها  سالم را تشکقو میها  سالم خانوادهبا توجه به اینکه زوج

 (.4233ها  درمانی در حوزه مشاوره و روان درمانی است )تبرین ، تری  دیدواهخانواده و زوج از متداول

شود ای  است که ای  روش تری  دالیلی که از خانواده درمانی راه حو مبور به عنوان یک روش درمانی استفاده میاز مهم       

ها ها تمرکن دارد و به خانوادهآفری  بر رشد و پرورش راه حومرکن بر رفتارها  مشکودیدواهی قابلقت مبور است که به جا  ت

ها  قابو کاربرد  که از همکار  کند تا از طریب صببت راه حلی باور کنند که واقعقت در ذه  آنهاست. راه حوکمک می

آورند ای  حالت مشارکت یک رباره خود بدست میشود و در اثر آن اعضا  ادراکات جدید و نقروبخشی داعضا  خانواده منتج می

 1(4112آمقن در درمان است )ویستون و سکستون، عامو مهم در رسقدن به نتایج موفیقت

 

 خانواده درمانی:

ها و سمقنارها  دانش اهی روان درمانی جا افتاده ها  مشاوره، کالسخانواده درمانی که اینک به عنوان بخشی از رشته        

چه به لباف نظر  و یا کاربرد  به سو  راهها  جدید  رهسپار است. مفاهقم و مطالب یکایک مبدعان و مبتکران ای   است

تر شده است و ای  عیقده که از مسقرها  فراوانی تر و غنیاندرکاران عمقبحوزه در حال حاضر در نتقجه تالش بسقار  از دست

بقشتر  پقدا کرده است. خانواده درمانی، رو  هم رفته به سو  وحدت و توان به سر مننل میصود رسقد میبولقت می

 .7(4233یکپارچ ی بقشتر آرا و روشها  بالقنی رهسپار است )ولدنبرگ، 

 درمانی و خانواده درمانی:های زوجمروری کوتاه بر نظریه

ها  ارائه شده شود. نظریهدرمانی ارائه میانوادهدرمانی و خها در زمقنه زوجا  از معتبرتری  نظریهدر ای  قسمت ونیده        

که عالقمند به درک عمقب ای  شوند. بدون شک  کسانیدر ای  بخش به طور خالصه و صرفاً جهت آشنایی خواننده ارائه می

 (.4233تر  در ای  زمقنیه مراجعه کنند )شفقع آباد ، ها هستند، الزم است به منابع غنینظریه

 یایی:روان پو مدل

تبلقلی فروید برورفته شده است که بر نقروها  ناخودآواه درون روان شخص، پویایی از رفتار فرد، از مدل روانتلیی روان       

ها  بقماروونه فرد تأکقد دارد. رویکردها  مختلف ای  مکتب، مفاهقم روان ها  اصلی ان قنه، تعارض و نشانهبه عنوان پایه

تبلقلی نظریه ارتباط با شی  نامقده شده است. ناتان آکرم ، اند. یک شاخه از تفکر روانمانی به کار ورفتهدرتبلقلی را در زوج

جقمن فرامو، ایوان بور و مقنی ناجی بعضی از هواداران جد  ای  دیدواه هستند که ریشه در تفکرات فروید  دارند )ولدنبرگ و 

 .(3000ولدنبرگ، 
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وقرد تأکقد  ندارد که مراجعان به تنهایی سطح بق  فرد  تعامالت اعضا  خانواده را در نظر مینظریه رابطه با شی         

-شود و دروقر روابط صمقمی خارج از مبقط خانواده میمورد بررسی قرار وقرند، یا به همراه خانواده. وقتی کودک بنرگ می

بطه شدید، احساساتی را در خود دارد که از روابط اولقه فرد ها  اوست. هر رافکنیشود، طرف تمایو او، هدف اولقه برا  برون

فکنی ممک  است از پقشقنه تربقت منبصر کند. پاسخ عضو دی ر به ای  بروننشأت ورفته و واهی یک واکنش دفاعی ایجاد می

-از کسانی که در زمقنه نظریه روانیکی  فکنی متیابو ایجاد می وردد.به فردش اثر بپذیرد. در اینجا بق  زوج یک فرآیند برون

-ها  زیاد  انجام داده، جقمن فرامو است. فرامو عیقده دارد مشکالت ارتباطی کنونی به عنوان بازتابتبلقلی در خانواده پژوهش

قم. ای  شان مواجه کنها  مسائو خانواده اصلی هستند. فرامو عیقده دارد برا  کمک به زوج باید آنها را با اشباح کهنه زندوی

 .8(4233وقرد )کور ، شان، صورت میکار به وسقله ردیابی ارتباط زوج با اعضا  زنده خانواده اصلی

کنند که ظرفقت باالیی برا  کنند، به هر یک از اعضا  زوج کمک میدرمان رانی که از دیدواه روان تبلقلی استفاده میزوج       

شود تا با مرور وذشته فرد  و خانوادوی، نسبت به د. همچنق  به زوج کمک میوابست ی، دلبست ی و تعهد در خود رشد دهن

تبلقلی ا  که درمان ر روانتعارضات اولقه خود، آواهی بقشتر  پقدا کرده و به ای  طریب به یکدی ر کمک کنند. روش عمده

تا به او کمک کند که تجارب کودکی و  کندکند کشف وذشته است. درمان ر با هر عضو زوج به ای  منظور کار میاستفاده می

ها  مشکالتش را درک کند که ریشهتاریخچه تکامو خود را کشف کند. درمان ر با استفاده از تعبقر و تفسقر به مراجع کمک می

 کند و به ای  طریب بر آنها غالب شود.

 رویکرد رفتارگرایی

کند و از ها  وذشته خود با مبقط و اطرافقان ارتباط برقرار مییادوقر ها و ها، ان قنهدر واقع انسان تبت تأثقر کشش          

ها و دهد. به طور کلی در ای  رویکرد، مبرکهایش افنایش یافته، شخصقت خود را رشد میطریب همق  تجربقات، یادوقر 

ها  زناشویی در ای  سی تعارضرو، در بررکننده در تغققر و تکوی  شخصقت دارند. از ای عوامو مبقطی نیش قاطع و تعقق 

 (.4233شود )کور ، ها  فرد و مبرکات مبقطی او توجه میرویکرد به  تجارب و یادوقر 

 زوج درمانی فمینیستی
شود. کند که وجود تفاوتها در قدرت موجب تفاوت در رشد شخصی و اجتماعی افراد میاصو اساسی ای  رویکرد بقان می       

ها  بقرونی است تا درونی. اهداف ای  رویکرد آواهی دادن در زمقنه جعان بقشتر ناشی از پقامها و مبدودیتبنابرای  مسائو مرا

فرایندها  اجتماعی، نیش جنسقتی، تشخقص پقامها یا عیاید درونی شده، نیش جنسی، وسترش و رشد زنجقره کاملی از 

ان وابست ی و استیالل در روابط و پرورش طقف وسقعی از رفتارها  آزادانه انتخاب شده یا غقرتبمقلی، ایجاد تعامو مق

 (4233؛ به نیو از کُر ،3001، 1مهارتها  زندوی می باشد )نات
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 زوج درمانی خودنظم بخشی
ها  بقشتر  را برا  تغققر تأکقد زوج درمانی خود نظم بخشی بر ای  است که به زوجق  آشفته کمک کند تا صالحقت         

ی  رفتار ، شناختی و عاطفی بدست آورده و بوسقله ای  کار رابطه خود را تیویت کنند. زوج درمانی خود نظم آفرال و  مشکو

شود و هم تالشی برا  ارائه یک چارچوب یکپارچه نظر  بخشی هم وسترش در زوج درمانی شناختی رفتار  مبسوب می

 -اند. یعنی هدف تغققر ال وها  رفتار تباطی تدوی  شدهها  مورد استفاده در ای  رویکرد بر مبنا  مشکالت اراست. روش

 (.4231؛ نیو از نظر ، 3004شناختی و عاطفی است که با مشکالت ارتباطی در پقوند است )هالفورد،

 

 رویکرد مشاوره و درمان راه حل محور:

گ و همکارانشان در مرکن خانواده درمانی برتالش عمده در خانواده درمانی کوتاه مدت به وسقله استقو دشارز، اینسوکقم         

حو مبور که در ای  مرکن شکو ورفت. از کارها  مقلتون اریکسون ( در مقلواکی شکو ورفت. رویکرد راهBFTCکوتاه مدت )

ا  موجود، وقت زیاد  برا  یافت  نیایص و کنند که در دیدواهها  درمانی و مشاورهاثر پذیرفته است. ای  وروه عنوان می

 (.40،4113شود )فریدم ها  میراجیع صرف میناتوانی

حو  مبور کشف کرده و کاروقر  اصولی که دیدواه راهکنند که با بهدیویس و ویلقام اوهانالن عنوان می -مایکو واینر      

 (.4113 توان بر بسقار  از مشکالت زناشویی غلبه کرد )یانگ و النگ،اتخاذ موضعی قو  در میابو طالق زودرس، می

ها تأکقد دارد. ای  دیدواه حداقو توجه را حو حو  مبور بر یافت  راهدرمانی راهمبور، خانواده -بر خالف دیدواه مشکو        

به تعریف و تصریح مشکو عرضه شده دارد. ای  رویکرد بر دیدواه سقستمقک )بقتسون( و ساختارورایی اجتماعی مبتنی است 

 (.4113)دشارز، 

-کند که آنها در داخو بافت تعامالت انسانی رشد کرده و باقی ماندهحو مبور به مشکالت با ای  دید ن اه میدیدواه راه          

بقنی حو مبور عیقده دارد که آینده آن ونه خواهد بود که توسط فرد پقش اند. تبت تأثقر ساختارورایی اجتماعی، دیدواه راه

 (.4112، 44شود )اوهانالنمی

حو  هایی در ذه  مراجع بوده و به همق  دلقو هقچ راهها  خارجی نقستند بلکه واقعقتها، واقعقتحومشکالت و راه          

حو مبور به ها  متعدد فراوانند، فیط باید آنها را کشف کرد. دیدواه راهحوفرد  برا  هقچ مشکلی وجود ندارد. راهبه منبصر 

 (. 4131حلی ایجاد کنند )دشارز، ها، راهن ریست  به رفتارها و تعابقرشان از رفتار و موقعقت کند تا بامراجعان کمک می
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سازند که خود موجب حو ها  سودمند جدید  را میدر ای  دیدواه، درمان ر و مراجع با همکار  یکدی ر چارچوب و نظام

مبور است که به جا  تمرکن بر  -دواهی قابلقتحو مبور دیدرمانی راه (. خانواده4131، 43شود. )کوئق مشکالت می

 (. 4113، 42جانگ و برگها تمرکن دارد )د حوآفری  بر رشد و پرورش راهرفتارها  مشکو

شوند. در ای  دیدواه به دلقو زا تشخقص داده میها  مثبت و غقرمشکوها با تمرکن بر تعامالت و یافتهحوها و راهقابلقت       

، 41رود )کونولی، وراهام و همکاران رد مثبت )آنچه باید افنایش پقدا کند( به عوض نیایص، میاومت از بق  میتمرکن بر موا

3002.) 

هایی در حو مبور، کمک به مراجعان برا  یافت  استثنائات است )استثنائات یافت  زمان مهمتری  ویژوی درمان راه        

است(. درمان ر راه حو مبور بر معانی کلمات تأکقد دارند. آنها معتیدند که مباوره  وذشته است که در آنها مشکو وجود نداشته

کند. اندازها  متفاوتی ن اه میجو  خارجی حیقیت، به واقعقت از چشموبق  مراجع و درمان ر به جا  تبلقو بقرونی و جست

 (. 4111، 41رود )روزن و کوئولق به کار می ساز در دیدواه پست مدرنقنم یا ساختارورایی، فرآیند مباوره برا  معنی

-ا  ببقنند که فضا برا  چشمدهد که واقعقات را به وونهدرمانی به درمان ر و مراجع اجازه می در ای  دیدواه مباوره      

دوی وجود ها  چند  برا  معنا دادن به وقایع زن(. در مباوره فرصت41،4113اندازها  جدید باز شود )آندرسون و وولقشقان

 (.4112ها  جدید  راخلب کنند. )فریدم ،دهد که موقعقتدارد. ایی  فرآیند به مراجعیان اجازه می

انداز و ادراک واقعقت نقست. حو مبور که بر پست مدرنقنم متکی است، واقعقت چقن  بقشتر از چشمدر دیدواه راه        

-حلی باور کنند که واقعقت در ذه  آنهاست، تا بتوانند راهطریب صببت راه کند تا ازحو مبور به خانواده کمک میدرمان ر راه

شوند و در اثر آن، ها  قابو کاربرد از همکار  اعضا  خانواده منتج میحوها  منطبب بر ادراکات خود را خلب کنند. راهحو

توانند با موفیقت به یک تغققر شناختی و آورد. اور مراجعان بخانواده ادراکات جدید و نقرو بخشی درباره خود به دست می

-(. دیدواه راه4111، 47شود )شوهام، راهبرگ و پاترسوناحساسی برسند، توانایی آنها برا  حو و کنترل مشکو نشان داده می

حو کند تا برا  مشکالت کنونی خود راهحو مبور دیدواهی غقربقمار  شناختی نسبت به مراجع دارد و به مراجعان کمک می

کنند که آرزوها و حو مبور به زوج کمک میدرمان ران راه بقابند. ای  دیدواه بر اینجا و اکنون و همچنق  آینده تأکقد دارد.

کند تا شود و به آنها کمک میامقدها  مشترکی برا  آینده ترسقم کنند. درمان ر به زوج در یک رابطه مشارکتی ملبب می

کند که خانواده ظر ب قرند. به جا  تمرکن بر چرایی و چ ون ی یک مشکو خاص، درمان ر تالش میها  وذشته را در نموفیقت
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  درمان ر ای  دانند. وظقفهحو مشکلشان را میها  خالقی را بقابد. در اینجا فرض بر ای  است که مراجعان از قبو راهحوراه

 ان حال استفاده کنند.ها  قبلی در زماست که به خانواده کمک کند تا از دانسته

تر  دهد، وقتی ای  تغققرات ایجاد شدند به تغققرات وسقعدر ای  دیدواه، درمان ر پقشنهاد شرو  تغققرات جنئی را می        

-ها  بالقنی تأیقد میا  از موقعقتحو مبور کارایی واقعی آن را در دامنه وستردهشوند. تبیقیات بر رو  درمان راهمنجر می

دهد به صورتی که بتواند اهداف مبور، مراجع را در موضع برنده قرار می(. ای  رویکرد شایست ی 4111)هایدود و مک نقو، کند 

وقر  مشارکت کند. ای  حالت مشارکتی و همکار  مآبانه یک عامو اولقه در رسقدن به نتایج را تعقق  کرده و در تصمقم

 (.4112تون، آمقن در درمان است )ویستون و سکسموفیقت

پذییر است. لذا ناپذیر بوده مخصوصاً تغققرات سازنده امکانحو مبور، تغققر و دوروونی امر  اجتناببر اساس دیدواه مشاوره راه

ها  سخت و غقرقابو تغققر در ای  نیو  درمان، تمرکن بیر رو  مسائلیی است که احتمیال تغققر در آنها وجود دارد نه به زمقنه

 (.4112، 43حو مبور به مشاوره امقدوار  شهرت یافته است )نونالی(. به همق  علت، مشاوره راه4131و وایندیویس،  )اوهانالن

 حل محور: اصول اساسی مشاوره راه

ناپذیر است. لذا در درمان، بر حو مبور بر پایه ای  فکر بنا شده است که تغققر مداوم و اجتنابفلسفه زیربنایی رویکرد راه        

ها  کوچک برا  شرو  تغققر شود، نه بر امور غقرممک . ای  مدل بر داشت  قدمچقن  که ممک  و قابو تغققر است تأکقد می

 شود )کارلسون،ها تأکقد میحوها و راه تأکقد دارد. تغققر در فرآیند رخ خواهد داد. در ای  مدل، به جا  مشکالت، بر قابلقت

 .13(4137اسپر ، لوئقسی،

 های درمانی:ها و تکنیکروش

ها به ای  نقاز دارند که ها  نوآورانه را فراهم کرده است. بعضی از ای  تکنقکا  از تکنقکحو مبور دامنه درمان راه       

   ایجاد تغققر در دیدواه راهها(. بعضی از تکنقک4133درمان ر در موارد خاص از خالققت خود استفاده کند )مولنار و دشارز، 

 آید:حو مبور در زیر می

 ها و منابعبرجسته کردن قابلقت  -

 تبسق  کردن:  -

 فرضانهاستفاده از زبان آینده یا اتخاذ موضع پقش -
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 تغققر دیدواه:  -

 یافت  و بر جسته کردن استثنائات:  -

 آسا:پرسش معجنه  -

 حل مداردرمان راه

 شناسی روانی:نظریه شخصیت و آسیب

کفایت هستند. آنها از توانایی ایجاد کند. افراد سالم هستند. افراد باها  نقروبخشی شرو  میحو مدار با فرضدرمان راه        

ها به جا  حو درمانی با تمرکن کردن رو  راهتوانند زندوی آنها را بهتر کنند، برخوردارند. روانهایی که میحو کردن راه

 30(4234تواند زندوی آنها را بهتر کند. )پروچسکا، ت، میمشکال

کنند، به جا  تغققرات در ها تمرکن میها رو  علتحو شناسی روانی اصوالً به جا  راهها  شخصقت و آسقبنظریه        

ن و بقماران قبو از اینکه کنند. از دیر باز عیقده بر ای  بوده است که درمان راآینده، بر مشکالت مربوط به وذشته تأکقد می

ها  ای  رفتارها آواه شوند. اما به طور  آفری  پقدا کنند، باید از علتهایی را برا  تغققر دادن رفتارها  مشکوحو بتوانند راه

ا  هتوانقم برداشتها  واقعی مشکالت افراد آواه شویم. ما میتوانقم از علتن ر  نشان داده است، ما هرون نمیکه سازه

شناسی روانی استفاده توانقم برا  توضقح دادن مشکالت افراد از نظریه ها  مختلف شخصقت و آسقبمختلفی داشته باشقم. می

شناسی روانی آواه شویم. تجربی ن رها  مبترمی مانند چند ت  از شخصقت و آسقب« واقعقت»توانقم از کنقم اما هرون نمی

 (.4234کنند )پروچسکا، شناسی روانی را رد میحوزه شخصقت و آسقبرفتار درمان ران وجود دارند که کو 

اند تعداد بسقار کمی از رفتارها  انسان را توجقه کنند. به عالوه، ها  شخصقت، بعد از یک قرن جستجو، توانستهنظریه         

-هد بسقار کمی وجود دارد. ناآواهی از علتانجامد، شواها  بهتر میحوها به راهبرا  حمایت از ای  عیقده که پقدا کردن علت

سال قبو  31شود که سرطان شناسان نتوانند سرطان پستان را درمان کنند. اینکه چرا یک نفر ها  سرطان پستان باعث نمی

قر در تمام اوقات تغق خواهد تغققر کند، ربط چندانی ندارد.الکلی شده است )مثالً در اثر فشار همساالن(، به اینکه او چ ونه می

کنند. کنند. افراد هر روز بر افسردوی و اضطراب غلبه میخوار  را ترک میدهد. افراد هر روز سق ار کشقدن و مشروبرو  می

شوند، وواه بر شایست ی افراد است. در ضم ، تعداد کمی از افراد  که ای  واقعقت که اغلب مشکالت بدون روان درمانی حو می

 شناسی روانی دارند.ها  شخصقت و آسقبکنند نظریهت را حو میخودشان مشکال
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شود؟ ای  چه نقرویی ها  وذشته مشکالت مانند شخصقت و آسقب روانی میحو مدار، چه چقن  جای نی  علتدر درمان راه

دار تغققر موضع بدهند؟ اور حو ممدار به اقدام راهتوانند به افراد از جمله درمان ران، کمک کند تا از اقدام مشکواست که می

تواند افراد را به سمت ماند، زمان حال و آینده است. چه چقن  میتوان در وذشته یافت، پس آنچه باقی میها را نمیپاسخ

ها  توانقم هدفتوانقم وذشته خود را عوض کنقم؛ ما میتر و شادتر. ما نمیها  سالمتر و شادتر بکشاند؟ هدفا  سالمآینده

تر هدایت ا  خشنودکنندهدهند و به سمت آیندهها  راکد نجات توانند ما را از مکانها  بهتر مید را تغققر دهقم. هدفخو

مدت به جا  اینکه از انوا  خصوصقات شخصقت و طبیات آسقب روانی آواه شوند، باید از کنند. درمان ران کارآمد درمان کوتاه

 وند. ها  درمانی آواه شها  هدفویژوی

 نظریه فرآیندهای درمان

کنند، هدف درمان با توجه به اینکه افراد به علت تمرکن کردن خقلی زیاد رو  مشکالت خود، ال وها  وذشته را تکرار می      

تر و شادتر را در آینده  تیویت ها  سالمهایی در زمان حال منتیو شود که هدفحوای  است که تمرکن تا حد امکان به راه

دارد. بنابرای  تغققر درمانی، انتیال به صببت کردن واهند کرد. صببت کردن درباره مشکو، تمرکن را رو  مشکو ن ه میخ

 (4271شود. )ساعتچی، حو را شامو میدرباره راه

نمی «. »مهمقشه افسرده هست»کنند. درمانجویان زیاد  با اشتغال ذهنی به مشکالت، درمان را آغاز می باال بردن آگاهی:*  

«. توانم بخوابمنمی«. »همواره ن ران هستم«. »کنقمم  و همسرم همقشه دعوا می«. »خوار  خود را کنترل کنمتوانم مشروب

خوار  شما خیارج از چیرا؟ چرا افسسرده هستقد؟ چرا مشروب»رسد که پاسخ طبقعی ای  باشد که پرسقده شود به نظر می

 (4232نقا، )جاوید مبمد و رفقعی« کنقد؟دعوا می مقشهکنترل است؟ چرا شما و همسرتان ه

ها  علقتی استفاده کنند. اما آیا ای  کار مفقد هایی به ای  سئوالها  دلخواه خود برا  دادن پاسختوانند از نظریهدرمان ران می

ک  است در مشکالت آنها دخالت ا  که ممتوانند به درمانجویان کمک کنند تا از مشکالتشان و تجربقات وذشتهاست؟ آنها می

داشته باشند خقلی بقشتر آواه شوند. تدوی  توجقهات دققب در مورد رویدادها  وذشته ممک  است به درمانجویان و درمان ران 

 (4232نقا، امکان دهد تا احساس بهتر  داشته باشند، اما آیا درمانجویان بهتر زندوی خواهند کرد؟ )جاوید مبمد و رفقعی

تر شوند کنند تا از موارد استثنایی ال وها  مشکو خود آواهحو مدار به درمانجویان کمک میکقم برگ و درمان ران راهاینسو

روید، هن امی که شاید وقتی که به کلقسا می« »کنقد؟چه مواقعی احساس افسردوی نمی. »34(4111)مقلر، هابو و دانک ،

-وونه موارد استثنا  میباال بردن آواهی از ای «. دهقدمورد عالقه خود ووش میکنقد، و زمانی که به یک موزیک باز  ولف می

 حلها باشد.تواند شروعی برا  پقدا کردن راه
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 رابطه درمانی:

تر تمرکن از مدت باشد، درمان ر در منتیو کردن هرچه سریعمدار طور  طراحی شده است که کوتاهحوچون درمان راه       

ها و کند. درمان ر به آرامی ولی مصرانه درمانجو را در کاوش کردن توانمند تر  را ایفا میها، نیش فعالحو مشکالت به راه

کند. راهبرد ارتباط اساسی، بران قخت  ابتکار عمو درمانجوست تا به او کمک شود توانایی خود ها راهنمایی میحوپقدا کردن راه

-ها باشد، درمانجو خقلی بقشتر احساس مسئولقت میحو د. وقتی که تمرکن رو  راهرا تشخقص دهد و از آن بهتر استفاده کن

ها همقشه منبصر به هر دو هایی را تعقق  کنند، خبره هستند. هدفخواهند چه هدفدرمانجویان در مورد اینکه میکند. 

 (4234د. )شارف شونا  بهتر تعقق  میدرمانجو هستند و توسط درمانجو برا  به وجود آوردن آینده

کنند تا هدفها  خود را در درمان ران راه حو مدار در فرآیند و ساختار درمان خبره هستند و به درمانجویان کمک می       

ا  رشتهآمقن به بار آورند. بنابرای ، رابطه اساسی شبقه نوعی همکار  چندها  موفیقتچارچوبی تعقق  کنند که بتوانند راه حو

کند. رابطه بق  بقمار و حلی مشترک کمک میا ، درمانجو و درمان ر، به پقدا کردن راهخبره است. هر فرد خبرهبق  افراد 

خواهد به هدفی برسد. برا  رسقدن به ای  هدف، درمان ر هدفمند است؛ یعنی، بقمار برا  آمدن به درمان دلقو دارد و می

توانند به درمان خاتمه دهند. اند و میوویند موفب شدهکنند که به آنها مییهایی را نقن تعقق  ما  مالکرشتههمکاران چند 

 (4234)پروچسکا، 

ها  درمانجو و فنون درمان ر، نه رابطه درمانی آنها تأکقد حومدتی که بر توانمند  استوار هستند، بر راهها  کوتاهدرمان         

شود، به نبو  که رابطه مدار وارد جریان اصلی شده و با روش دی ر آمقخته میحو  دارند. با ای  حال، هن امی که درمان راه

شود آمقن آماده کند، توجه بقشتر  معطوف میها  موفیقتحو ها  دشوار را مرتفع کند و زمقنه را برا  راهتواند موقعقتمی

 . 44(3003)لقپ چقک، 

 مفهوم خانواده:

شناختی در کنار هم قرار دارند، نقست. خانواده به افراد که در یک فضا  فقنیکی و روانخانواده صرفاً  حضور تعداد  از      

ها  از قواعد است و   خصوصقات دی رش، دارا  مجموعهشود که در کنار همهفرهن ی تلیی می -عنوان یک سقستم اجتماعی

  آن، اشکال مختلفی از ست که به وسقلههر یک از اعضایش نقن نیش خاصی دارند. ای  سقستم دارا  یک ساختار قدرت ا

ا  عمقب و چند الیه کند. هر خانواده روش خاصی برا  مواجهه با مشکالت دارد. اعضا  ای  سقستم با هم رابطهارتباط بروز می

درباره  هایی  مشترک، ادراکات درونی شده مشترک، مفروضات و دیدواهدارند. همچنق  اعضا  خانواده تا حدود زیاد  پقشقنه

 (4230دنقا و برداشت مشترکی از اهداف زندوی دارند. )ثنایی، 
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ها  عاطفی قدرتمند، پایدار و متیابلی افراد را به هم وره زده است. اغلب اوقات اعضا  از طریب در داخو ای  سقستم، حلیه      

شوند و به مرور ها صاحب اعضا  جدید  میهخانواد 32(4131  کی)شوند. بنا به وفتهتولد یا ازدواج در ای  سقستم وارد می

شود، حتی زمانی که اعضا  در ماند. نفوذ خانواده باعث میدهند، اما روابط خانوادوی همچنان پابرجا باقی میآنها را از دست می

به عبارتی عضو یک ها  عاطفی و ارتباطی اعضا  باقی بماند. شوند، حلیهها  فقنیکی و یا واهی مرگ از هم جدا میاثر فاصله

 (.4231زاده، تواند به طور کامو و واقعی، عضویت در آن خانواده را از دست بدهد )مؤم خانواده هرون نمی

بقنانه آنها از روابط زوجی است. البته ای  آمادوی موفیقت ازدواج وابسته به مقنان آمادوی افراد برا  ازدواج و درک واقع       

ها از سو  ها  منبصر بفرد  دارد که آواهی و پذیرش ای  ویژویش بهبود پقدا کند. ارتباط زوجی ویژویتواند در اثر آموزمی

 (.4231زاده، آمقن بودن ازدواج کمک کند )مهد تواند به موفیقتزوج می

 

 ویژگی سیستم زوج

 :سیستم زوج مرزهای خودش را دارد

کند برا  اینکه ای  رابطه نوان یک سقستم مجنا توصقف کرد، او عنوان میسالوادور مقنوچق ، سلسله مراتب زوج را به ع      

ای  موضو  است که جای اه هر فرد در ای  سقستم  کنندهسالم بماند باید به صورت سلسله مراتبی عمو کند. سلسله مراتب بقان

 . 40(4271ها  آن شخص باشد )مقنوچق ،باید مشخص و متناسب با ویژوی

ها به دی ران، حول شناساندن مبدودیت بخشی داشته باشند، باید به وسقله  پایدار و لذتبرا  اینکه بتوانند رابطه هازوج       

پذیر نقست. مثالً زمانی که فرد، دوستان صمقمی زیاد    خود مرز ایجاد کنند. ایجاد ای  مرزها واهی به سادوی امکانرابطه

انی که یکی از دو عضو زوج مسئوولقت خانواده اصلی خود را بر عهده دارد و یا زمانی که دی ر دارد که همقشه با آنها بوده، یا زم

 (. 4271کنند، ایجاد مرز مشکو بوده و نقاز به تالش زیاد و قدرت ابراز وجود دارد )مقنوچق ،اعضا  خانواده با زوج زندوی می
 

 کشند:ی زوج را به چالش میها رابطهاسطوره

شان دارند. ای  انتظارات غقر واقع بقنانه یا ا  از خود، همسر و رابطهبقنانهها انتظارات غقرمنطیی و غقرواقعقات زوجواهی او    

ها از تجارب شخصی آنها ها کاهش پقدا کند. انتظارات زوجها، باید اصالح شوند تا اثر منفی آنها  بر رابطه و رفتار زوجاسطوره

ها آموخته شده و اکتسابی هستند. بعد اند. به عبارتی اسطورهاز فرهنگ، جامعه و خانواده کسب شده اند. ای  تجاربورفته شده
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ها  منفی باقی بمانند سالمت که اسطورهمانند. در صورتیها حذف شده و بعضی از آنها باقی میاز ازدواج بعضی از ای  اسطوره

 (4232اندازند. )احد ، رابطه زوج را به خطر می

 ها به قرار زیر است:ها  متداول در روابط زوجی از اسطورهبعض

 اور یکدی ر را دوست داریم باید همقشه خوشبال باشقم.-      

 ما باید بدون توجه به تأثقر  که بر رو  همسرمان می وذاریم کامالً بایکدی ر صادق باشقم. -    

 .اور یکدی ر را دوست داریم باید همقشه با هم باشقم-     

 آید باید مشخص کنقم میصر کقست.زمانی که مشکو پقش می -    

   موضوعات توافب داشته باشقم.که از یکدی ر حمایت کنقم باید بر سر همهبرا  ای  -   

کند و چه نقاز  دارد. بنابرای  اور زن و شوهر یکدی ر را دوست داشته باشند باید بدانند که همسرشان به چه فکر می -   

 نقازهایشان ندارند. ز  به صببت کردن دربارهنقا

 افتد.  خوب خود به خود اتفاق میرابطه -    

 زن و شوهر باید همقشه نندیک هم باشند. -    

 ما اور یکدی ر را داشته باشقم، نقاز  به خانواده و دوستان نداریم. -    

 ها:مشکالت ارتباطی رایج بین زوج

 «چهار سوارکار مکاشفه»کند و آنها را را برا  ال وها  منفی ارتباطی بقان می( چهار میوله 4111واتم  )

 وقرد.ها در ای  چهار نمونه قرار میکند که اکثر ال وها  ارتباطی منفی زوجنامد. او عنوان میمی

 ها عبارتند از:ای  میوله

 انتیاد در میابو شکایت -4

 تبیقر -3

 دفاعی رفتار کردن -2
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 ر  عدم همکا -1

 ها:مشکالت خاص ناسازگارانه در زوج

 خوانی:ذه 

 مقنورد:

 صمقمقت:

 های جنسیتی:ارتباط و تفاوت

صمقمت در دیدواه مردان و زنان متفاوت است. به طور سنتی، از وذشته دور کنترل مسائو مالی خانواده در اختقار مردان       

ا  صمقمانه پقش به پقدا کنند. برا  انکه رابطه زوج به سمت رابطهبوده و ای  امر باعث شده که آنها واهی بر همسرشان غل

وونه نشود زن و مرد ممک  است احساس کنند برود، باید به ادراک متفاوت زن و مرد از رابطه صمقمانه توجه شود. اور ای 

 (4271درباره آنها انصاف رعایت نشده است. )مبمد ، 

به دنبال همسرش حرکت کند تا با او حرف بنند. در ای  حالت ممک  است مرد واهی ممک  است در مبقط خانه، زن      

خشم ق  شود و یا اینکه تصمقم به ترک خانه ب قرد که در ای  صورت مباوره قطع خواهد شد. به عبارت دی ر، مرد بقشتر 

به همق  شکو در خقلی از  وقرد. ورچه رقصی که آنها دروقر آن هستند ممک  استکند، و زن بقشتر فاصله میتعیقب می

 (4231وقرد. )جان ور ، کند و زن فاصله میافتد که مرد تعیقب میها وجود داشته باشد، اما واهی اوقات اتفاق میخانواده

 

 گیری نتیجه

قو توجه توان بقان داشت برخالف دیدواه مشکو مدار، خانواده درمانی راه حو مبور حدادر تبقق  یافته ها  حاصو می         

را به تعریف و تصریح مشکو عرضه شده دارد و به مشکالت با ای  دید ن اه می کند که آنها در داخو بافت تعامالت انسانی رشد 

ها تأکقد می شود و به اند. در ای  دیدواه به جا  تمرکن بر رفتارها  مشکو آفری  بر رشد و پرورش راه حوکرده و باقی مانده

د مثبت به عوض نیایص، میاومت از بق  می رود و اثر درمانی آن بقشتر است. نقن ای  روش با حضور یکی از دلقو تمرکن بر موار

کند قابو پق قر  است و حضور همه اعضا  خانواده النامی نقست. بنابرای  با تغققر والدی  یا کسی که برا  درمان مراجعه می

 یک عضو بیقه نقن تغققر خواهند کرد.

ی ر اثرات جانبی ای  پژوهش اثربخشی مشاوره راه حو مبور در کاهش مقنان پرخاش ر  است که مشاوره راه حو از د        

هایی را شامو می شود که مشکلی وجود نداشته( استفاده از واژه مهم به مبور با ارائه تکنقک هایی مثو یافت  اسثنائات )زمان
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ار دی ر  می توانستی انجام دهی؟( می تواند به مراجعان کمک کند تا جا  )مثال: به جا  فریاد زدن بر سر همسرت چه ک

 ال وها  رفتار  مختو را بر هم زده و با ن اهی متفاوت نو  جدید  از تفکر و عمو را در پقش وقرند.

خانوادوی همقشه ها  کار  و از دی ر نتایج ای  تبیقب اثربخشی ای  رویکرد در افنایش توافب در امور مالی است. تعارض       

ها  اخقر به دلقو ایجاد تغققرات جدید به ویژه اشتغال روزافنون زنان شدیدتر شده است. از جمله وجود داشته و در دهه

ها، ارتباط کم اعضا  خانواده و اختالف در زمقنه مسائو مالی و درآمدهاست مشاوره راه حو مبور پقامدها  عمده ای  تعارض

ها با درجات متفاوت تمایو و آمادوی به درمان کمک کند و پاسخی است به ای  سؤال که چ ونه راه حومی تواند به مراجعان 

اما پقامد دی ر ای  پژوهش اثربخشی مشاوره راه حو مبور در افنایش زمان با را برا  رفع یا به حداقو رساندن مشکالت بسازیم. 

 برا  مشکالت قبلی است.  هم بودن زوجق  است که علت آن یافت  راه حلها  جدید

ها  توان نتقجه ورفت همه مراجعانی که از ای  شقوه استفاده می کنند به ای  نتقجه خواهند رسقد که قدماز آنچه وذشت می

شود. مراجعان از آنچه دارند استفاده کوچک و در حد توان آنها بسقار اهمقت دارد و باعث تغققرات بنروتر  در زندوی آنها می

شود و احساس ند و با وذشته مبهم و تاریخچه مشکالت کار  ندارند. هر تغققر  در آنها با تبسق  مشاور روبرو میمی کن

-توان به مراکن درمانی و کلقنقک(. بنابرای  می3002رضایت و تالش برا  تغققر را در آنها بقشتر می کند )ویستون و سکستون،

 ها استفاده کنند. زندوی خانواده ها توصقه کرد از ای  روش برا  افنایش سطح

 

 مراجعمنابع و

(. رضامند  زناشویی، ابراز هقجانی والدی  و مشکالت عاطفی رفتار  کودکیان. پاییان نامیه دکتیرا، دانشی اه      4232احد ، بهم  )

 تهران.

ه کارشناسیی ارشید، دانشی اه    (. نیش باورها  ارتباطی در کارکرد خانواده و سازوار  زناشویی. پایان نامی 4231اسالمی، معصومه )

 النهرا.

  : یبقی سقدمبمد . تهران، انتشارات رشد.ها  روان درمانی. ترجمه(. نظریه4234پروچسکا، جقمن )

  : علی اصغر شجاعی، پژمان هوسمی. انتشارات تهران.(. مردان مریخی و زنان ونوسی. ترجمه4231جان ور  )

شویی والدی  با تعراض زناشویی فرزنیدان همسیردار آنهیا. کارشناسیی ارشید مشیاوره       (. میایسه تعارض زنا4231حسقنی، فاطمه )

 .1خانواده دانش اه النهرا، اندیشه ها  نوی  تربقتی. دوره یکم، شماره

  هوش هقجانی و سیازوار  زناشیویی. نخسیتق  کن یره سراسیر  آسیقب       (. رابطه4232خسرو جاوید مبمد و رفقعی نقا، علی )

 ه در ایران، دانش اه شهقد بهشتی.شناسی و خانواد

 (. مشاوره و روان درمانی. چاپ اول.4271ساعتچی، مبمود )
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 : مهرداد فقروزبخت. چاپ اول، تهیران، خیدمات فرهن یی    ها  روان درمانی و مشاوره. ترجمه(. نظریه4234شارف. ریچارد. اس )

 رسا.

 مشاوره و روان درمانی. تهران، مرکن نشر دانش اهی، چاپ چهاردهم.ها  (. نظریه4233شفقع آباد ، عبداهلل. ناصر ، غالمرضا )

 : یبقی سقد مبمد ، تهران، انتشیارات نشیر ارسیباران،    ها و کاربست مشاوره و روان درمانی، ترجمه(. نظریه4233کُر ، جرالد )

 چاپ سوم.

  : علی دالور. انتشارات: رشد. مه(. آمار در علوم تربقتی و تربقت بدنی. ترج4231کوه ، لویقس؛ هالقد ، مقشو )

بند ، حمقدرضا حسق  شاهی برواتی. نشیر:   : سقامک نیش(. خانواده درمانی. ترجمه4233ولدنبرگ، ایرنه و ولدنبرگ، هربرت )

 روان. 

سی ارشید  (. بررسی رابطه نیش جنسقتی با سازوار  زناشویی دانشجویان متأهو تهرانی. پایان نامه کارشنا4271مبمد ، حمقرا )

 مشاوره، دانش اه النهرا.

 (. بررسی وضعقت ازدواج و سازوار  زناشویی در بق  کارکنان سپاه، دانش اه علوم پنشکی بیقه اهلل.4231مالزمانی، علی )

(. ارتباط تفکرات غقرمنطیی و ال وها  دلبست ی با سازوار  زناشیویی. کارشناسیی ارشید روان شناسیی     4231مؤم  زاده، فرید )

 .1ی، دانش اه بهشتی خانواه پژوهشی، سال اول، شماره عموم

سیال تبیت    30-10(. اثربخشی آموزش مهارت ها  زندوی در افنایش سازوار  زناشیویی زنیان متأهیو    4231مهد  زاده، لقال )

 آموزش نهضت سوادآموز  دانش اه علوم و تبیقیات اهواز، کارشناسی ارشد مشاوره.

  : باقر ثنائی. انتشارات: امقرکبقر.نواده و خانواده درمانی. ترجمه(. خا4272مقنوچق ، سالوادور )

 (. مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. نشر: علم.4231مبمد )نظر ، علی

  : مصطفی تبرین . انتشارات: فراروان.(. زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه4237هالفورد، کقم )
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