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   چکیده

 

 حلقوی الگوی شييوند،می تغییراتی دچار زاتنش هایخانواده و زوجین در مسييیر رشييدی خود در  اسييو بي مو  ی زمینه و هدف: 

سون   یچیده شان  را تغییرات این تواندمی خوبی بي اُل ش  سي ی ژوهش مقا نای. هدف دهد ن ساختار  یاثربخ خانواده و زوج   یدرمان 
 .بود نیو سطح ارتباطات زوج یریانطباق  ذ ،یوستگیاُلسون شامل   هالگوی حلقوی  یچید هایگاتمن بر مؤلفي یدرمان

مراج ي کننده بي مرکز مشيياوره آموزو و  رورو شييهرسييتان بهبهان در بهار   نیزوج يیکل  ژوهش نیا جام ي آماری روش کار:

تر از   نییو سييطح ارتباطات  ا یریانطباق  ذ ،یوسييتگیباشييند کي نمره آنها در   یزوج م 45ها شييامل  ی. آزمودنبودند 98سييال 
صادف    نیانگیم صورت ت ش  گروه کنترل  رار گرفتند. طرح کیو  شیادر دو گروه آزم یبود و بي   س آزمون و  -آزمون شی  ،ی ژوه
سي گروه    یریگی  سپس گروه ها    شیبا گروه کنترل بود. ابتدا از هر  شد و  سي   8 یش یآزما یآزمون گرفتي  ای )هر  د یقي 90جل

سي(   ساختار هفتي یک جل سات ج انیگاتمن   رار گرفتند.  س از  ا یزوج درمان ایخانواده  یدر م رض درمان  سي گروه  س   ل از هر 
تک    انسی کوار لی ها با اسيييتفاده از تحل   ه رار گرفتند. داد  یریگیتح  آزمون    زیب د ن  میماه و ن  کی ها  آزمون بي عمل آمد. زوج   

 شدند. لیتحل یرییو چند متغ یرییمتغ

ساختار    جینتا ها:یافته شان داد کي درمان  س  بر      ین ستي ا ستگ یخانواده  توان سب  بي   یشتر یب ریتأث نیزوج یریانطباق  ذ ،یو ن

نسييب  بي درمان   یشييتریب ریتاث نیگاتمن توانسييتي اسيي  بر سييطح ارتباطات زوج یگاتمن داشييتي باشييد و زوج درمان یزوج درمان
 ادامي داشتي اس . یریگیتا مرحلي   راتیتاث نیو ا اشدیخانواده داشتي  یساختار

و زناشویی   شناختی روان هایویژگی بهبود تواند بيمی گاتمن یخانواده و زوج درمان یدرمان ساختار رسد  بي نظر می گیری:نتیجه
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Abstract   
 

Background & Aims: Family formation begins with the union of a man and a woman, and one of 

the manifestations of a successful married life is the establishment of constructive interactions 

between husband and wife (1) Marriage plays an important role in the mental health of individuals, 

and if married life does not meet the needs of couples, not only will mental health not be realized, 

but it will also have negative consequences (2) Evidence shows that dissatisfaction in marital 

relationships and emotional breakdown between couples leads them to divorce or divorce (3). The 

goal of couples participating in family and couple therapies is to improve exchanges, increase trust, 

resolve conflicts and strengthen intimacy between themselves despite the persistence of problems 

(8). When the family is considered as a system, the processes of this system such as communication, 

exchange patterns and boundaries, hierarchy, adaptation and family functioning are better 

understood. Families and couples change their growth path in response to stressful situations, and 

Olson's complex circular pattern can well illustrate these changes. The complex cyclical pattern of 

family and marital systems expanded to fill the gap between research, theory, and practice in systems 

theory. This model focuses on communication systems and integrates three dimensions of the 

family. These three dimensions have been repeatedly discussed in family therapy perspectives and 

models. These three dimensions include cohesion, adaptability, and communication (9). 

Consistency addresses the issue of how systems strike a balance between separation and coexistence 

(5, 6). Adaptability refers to the degree to which family members or couples are able to change 

relationships, plans, and rules (5). Communication The third dimension is a complex circular pattern 

that is considered as a facilitator dimension. Using positive communication skills helps couples and 

families change their levels of attachment and adaptability so that they can meet their situational 

and developmental needs (11). 
Different theories and perspectives have been proposed on marital and family conflicts and the 

intervention methods have been developed based on these approaches, one of which is the structural 

family therapy approach. The emphasis of family therapy is on the family as a whole, which consists 

of subsystems within the family (12). The effectiveness of this approach has been shown in research 

in solving couples' problems (14, 15). Another approach to couple therapy is Guttman couple 

therapy (16,17). The effectiveness of Guttman couple therapy has been shown in several studies, 

including in solving couples' problems (23-25). 
Given the importance of Olson's Circumplex Model, it seems necessary to use approaches that can 

bring the couple's cohesion, adaptability, and level of communication to a desirable level, Therefore, 

the aim of this study was to investigate the compare the effectiveness of Structural Family Therapy 

and Gottman Couple Therapy on the cohesion, adaptability and communication of incompatible 

couples. 

Methods: The population of this study includes of non-adjustment couples referring to Behbahan 

Education Counseling Clinic in the first half of 1398, sample of 45 couples from this community 

was selected by available method and randomly divided into two experimental groups and one 

control group. The quasi-experimental research design was pre-test, post-test and follow-up with a 

control group. First, pre-test was taken from all three groups and then the experimental groups were 

exposed to Structural Family Therapy and Gottman Couple Therapy for 8 sessions and 90 minutes 

each session (one session per week). At the end of the sessions, all three groups underwent post-test 
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and 1.5 months later underwent follow-up test. Participants completed the family adaptability and 

cohesion Evaluation Scale (FACES-III) and the Communication level subscale of the ENRICH 

Scale. Data were analyzed using univariate and multivariate covariance analysis. 

 Results: The results showed that Structural Family Therapy and Gottman Couple Therapy 

significantly improved the cohesion, adaptability and communication of non-adjustment couples, 

Also, comparing the effectiveness of the two approaches shows a significant difference in favor of 

Gottman couple therapy group in the variables of cohesion and adaptability, and structural family 

therapy in the variable of communication. The results also showed that the effectiveness of these 

two approaches continued until the follow-up stage. The results were discussed in detail on the 

effectiveness of these approaches. 

Conclusion: The results showed that both approaches improved the cohesion, adaptability and level 

of communication in the experimental group. The findings of this study were consistent with the 

results of Previous research (23،24،30). From the point of view of structural family therapy, 

changing the organization or structure of the family leads to better communication between family 

members and the construction of family boundaries, one of which is the pattern of marital 

communication, leads to healthy family functioning (13). Explaining the effect of structural family 

therapy on couple cohesion, adaptability and communication, we can say; Structural theory, by 

creating harmony between family members, especially the sub-system of marriage, creates a suitable 

structure and increases the closeness and cohesion of couples (13). This approach contributes to the 

health of couples and makes them feel better together by influencing family boundaries and making 

the boundaries within the family healthier. Structural family therapy helps couples to have a sense 

of individuality and a sense of belonging to the group by teaching them sufficient flexibility within 

clear boundaries and with proper functioning. In proper demarcation, the couple forms a stable 

system that helps them to show greater flexibility in making decisions and changing relationships 

and patterns.  

On the other hand, the findings of this study were consistent with the results of Previous research 

that have proven the effectiveness of Guttman's approach in solving couples' problems. (23،24،30). 

Explaining the significance of the effectiveness of Guttman couple therapy on cohesion, adaptability 

and couple’s communication, it can be said that according to Guttman, expressing interest, 

admiration and respect helps couples to get closer to each other and to Perform joint activities 

together on a daily basis. In a lasting marriage, the couple usually compromises and gently resolves 

their issues in favor of the parties (31). Also, teaching couples common sense leads them to establish 

a relationship with each other and to support their spouse's rules and suggestions. The effect of 

Guttman couple therapy on couple’s communication can also be said; Communication is a vital and 

important dimension in a couple's functioning, training in positive communication skills helps 

couples to meet their developmental needs. One of the things that hurts a couple's positive 

relationship is conflict. Conflict is inevitable in marital relationships. Guttman's theory teaches how 

to resolve conflicts and targets negative emotions during conflicts. Also, the results of comparing 

the two approaches showed that Guttman couple therapy has a greater effect on couples' cohesion 

and adaptability than structural family therapy. This difference in effectiveness can be related to the 

nature of Guttman couple therapy approach. On the other hand, the results showed that structural 

family therapy has a greater effect on couples' communication than Guttman couple therapy, which 

is also due to the structural emphasis on concepts such as family structure, interactions between 

members and family reconstruction (12). The statistical population, available sampling, and the 

design of the present study present limitations on the generalizations and interpretations that need 

to be considered. According to the results, it seems that structural family therapy and Guttman 

couple therapy can help to improve the psychological and marital characteristics of couples seeking 

divorce. 
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        و همکاران یدیام محمود                    

 مقدمه
تشککک خانواده ازن یننخهدننی نرن آانز این ون کککهانرنن

دنگونننن هاینی دا کککهیون هبرنرآرآ  یننننی ون ینجلهزن ی
(.ن یار جندقشنن1تعا التنسایدنزنرخننی نرن ههآن ستن)ننن

 همونا نرهن  تن ر دون بآ انا  انرن گآنیدنگونیدا هیونن
دخایهاینیرجنهان  نتا خنند ننندهنتنهانرهن  کککتن ر دوننننننننننن
هنننننننننننن خا نهاین نفونا ننونوه  رنن،نرل هنن یا تحقرندمون

تونا ن ر رطنناهننکهندا ضاین(.ن ه هنندشا ن ونن2ا  تن)ن
یدا هیونرنگسستگونعاطفونرخننیرجخننزدهان  نرهنسهینن

(.نران یننن3طالقنیان تقاضککونطالقنرها نسککهقن وناهن)
رجها،ن یار جنهمچنا نرهنعنه  ندهاان جتماعوننذیآبتهننننننننن

 بآ اننن%85 ککنزنا ند ان بآ انرارون ادنزن سککتنرنرخشن ین
ننن)نن رهن ونکن نرآ ین(.4ا نطهلنعمآنوهان یار جن  نتجآ
دا کککهیونرن شککک التنننننننن گا ینی داسکککای ننیرجخنکاهشن

تهن سکککت.ن ینننننننتالش هاینعلمونبآ ر دونصکککه تنگآب
 ین نجآن کککنزننهانرهنتنرینن  هبآاهایون ن ولهنننننننتالش

ته  نزدهان  نرهنسهناستهنعمنزنتقسخمنکآا:ننننن ستنکهن ون
(،نن5) یار جنهاینز اازنسکککایینیر خننا نربان یننننرآدا هنن

(،نرن شککار زن یار جنن6)نسککاییننان ین یار جرآدا هن نو
(.نهنفنیرجخنن ین ککآکتنا نن7رآ ینیرجخننداسککایگا ن)

واده اگونرنیرجونننا  ا ن ن ب  یشننننهاین بااالت، رهبهانت
 عتماا،ن انتعا ضکککاتنرنتقهیتنصکککمخمختنرخننوهانننننننن

  منتن رمنرجهان شکک التن سککت.نرخشن یندخمون ینننعلو
کننن،نرهنادبالنننننهان کککآکتن ونن بآ اینکهنا ن یننا  ا نن

دنگوننننننننننننننن ین رهن ا  هنی خنین یان   نننز کهنربخن ننن هسکککت
 (.8 شتآکن ا نرجهانا  انیانوخآن)

ررتونرهنواده ازنرهنعنه  نیكنسککخسککتمنتهجهن ککهاننن
بآ یننهاین یننسکککخسکککتمن ینربخان  تباطات،ن  گههاینننننننن
سایگا ینرننننننننن سلهن آ تب،ن سل ستگون تباا ونرن آیها،ننخه

خننن کککهدن.نواده ازنرنیرجعمل آانواده ازنرهتآنا کن و
سخآن  نینوهانننن سخنرهن هرعختننا ا ن  ی ننهاینتنشنا

 ککهدن،ن  گهین لقهیننخچخنزن س سککه نناچا نتغخخآ تون و
هن.ن  گهینننننرهنوهرون ون دنن یننتغخخآ تن  ندشکککا نا ته 

هاینواده ازنرنیدا ککهیونرآ ین لقهیننخچخنزنسککخسککتم
نا نن نعمککا نر نديآیککه نرخنننهرهش، نآکآا نوالیونکککه

 ینننن.ا  ککت،نگسککتآشنیابتهانرجهانینسککخسککتمديآیه
هاین  تباطونتمآک نا  انرنسککهنرعنن ینن  گهنرآنسککخسککتم

کنننکهن یننسهنرعننرهن رعاانواده ازن  نرانهمنی پا چهن و
هانرن  گههاینواده ازنا  ادون طآحننننننطه ن  آ نا ناینگازنن

ستگو،ن دطباقننننن نزن سهنرعنن ا اننخه نذیآینرنن دن،ن ینن
نآا یاننهن ینن سئلهن ون(.ننخهستگونرن9  تباطاتنهستننن)ن

هانچگهدهنرخننجن یونرنرانهمنرها نتعاالننکهنسککخسککتمن
ننن)نرآرآ  ن و باقن5،6کن دایونننننننن(.ن دط قن  نته  رهن  نذیآین

هانرنره عننننن بآ انواده ازنیانیرجخننا نتغخخآن ر رط،ندقشنن
کنن.ن فاهخمنرن تغخآهاینواصککونکهندشککادهننن  ککا زن و

باقن ننن ی:ن هبآنننننن دط با ت نننع ین)کنتآلنرنننذیآینهسکککت
 ی.ننهاین بآ انرنره عنن  رطه دضباط(،نسبكنگفتگه،ندقشنن

سأ هن  ا زن ونن دطباق سخستمنننذیآینرهن ینن  هاننکنننکهن
ن) نکننککن نتعککاالنرآرآ   نتغخخآ نرخننابککاتنر (.نن5چگهدککه

نذیآینچها نسککطدنا  انکهنرهنصککه تنوشککكنننن دطباق
نننذیآ)وخلوننایخن(،نرانساوتا ن)نایخننتان تهسط(،ن دعطاف

راال(نننننننننن دهن)وخلون نرنهآجنرن آجنگه راال( ن تا ) تهسکککطن
.ن  تباطاتنرعننسکککهامن  گهینن(10 کککهان)رننین وا جه

 لقهیننخچخنزن سکککتنکهنرهنعنه  نیكنرعننتسکککهخاننننننننن
ستفاازن ین ها تننننن ست.ن  هایننکنننزنا نديآنگآبتهن نزن 

واده ازننننن رهنیرجخننرن بت،ن باطون ث نننننهانکمكن ونن  ت ک
ستگونرن دطباقننن آینوهان  نتغخخآناهنننتانننذیسطهحننخه

رته دننندخایهاین هرعختونرن  کنینوهان  نرآزر ازنکنننننن
(11) 

هانا  ادونديآیههاینیدا ککهیونرنواده ازا را زنتعا ض
هاین ن والتوننهاین تفارتون طآحن نزنرن رشرناینگاز

ستنکهنی ون ینزدهانننننن ساسن ینن ری آاهانتنرینن نزن  رآ 
واده ازن تاننا  ادون ری آان خننننأتنن. ین سککککتسککککاو ک

واده ازنرهنعنه  نیكنکانکهنننا  ادونساوتا ینرآواده از
ش ان ینییآ نيه هن ستن ون ت را ن.نننهاینا ر نواده ازن 

ها،نییآ نيه هنی ننننا ندتخجهنتانی ادونکهن یننییآ نيه هننننن
تهجهنرهن اآ تن نفونکهنتعا ضککاتنننرن ککههآین سککتنران

سایآنییآ نيه هننن گذ  انرنتاننهاینواده ازن ویدا هیونا ن
کهن یننتعا ضکککاتن اندگآاانواده ازنرهنعمل آاننننننننی ادون

رنن)ننسکککا مناسکککتندمون واده ازنن(.12یا ا  ادوننن ینديآن
ستونا ننننننن،ساوتا ین شادهنهاین آضو،نرای ربان ینا  ا ند

صه تنگخآاننننن ساوتا نواده ازنتغخخآن ساوتا نننن.سای ا نیان
ستنکهنننهاینریهزون یندقشئ یندا آواده ازن جمهعه  ین 

ضن  هدنننناینواده ازن ینطآیرنز نرهنی نیگآن آتبطن و ع
یكنکانرنتعا التنرخننییآننننننعنه  هنکخننرآنواده ازنرنننأرنتن

تآینن الکنعمل آانسا منن همن.هاینواده ازن ست نيه ه
رنکا کآاینییآن نيه هنهانرآوه ا  ین ین آیهاین ر نننن

 اآرخشککوننن(.13ها،نره عننرنرن تن سککتن) بتنونرآندقش
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هاینا ن ان شککک التنیرجخننننننا ننهرهش ینن ری آان
ن(.14،15)دشا نا ازن نزن ست

گاتمننننن ری آانایگآنا نا  ا نیرجخن،نیرجن ننا  ادون
ستن صالحن رآ ديآیه (.ن ین16،17)ن  شهن ر      ز، تقهیتندق

 ر هاتعا ض کاهش تمجخن، ر ا بسکککتگو  ا تقهیت
شخصن هایگام    ئه عه طفن نفو،   ا رآ ی  عخن ر  

 هخجادو هایر کنش تعا ضکککات،ن ب  یش ر  شککک الت

ناسکککبنن طهن رآ ی  ا ون   ه  کآا  ی و ر    رهبهان  ر

رهندقان ین هدخآننن(.نگاتمننن18کننن)ن و تاکخننن یدا کککهیون
رایننیاانرگخآدننکهنچگهدهننیرجخن عتقنن سککتنکهن(ن19)

جهن  نز  منکننن،نز   شنوهان  نراییارنننرنتهجهنوهان  ننننننن
ته  نن ونچگهدهکهننا یارننراینن اررا زن تمآک نکننن.نزدها

هخجاداتن کککنینن تفارتن  نتنيخمنرنتعنیانکآا.نز  مننننننننن
یكنگفتگهینننننن نرآ ین هان  زن   دهنتن کآا نوهانرنایگآین

کنن،نکهنا نسال تنهخجادونرنجسمادونننآرا تآنهمه  ن و
(.نگاتمن،نن20سککک  یونا  ان)هآنیكن ینیرجخن،نسکککهمنره

دسکککبتننن"یكنننان ینتحقخقاتن تعناینکهن دجامنا ازننننن
  ننن"هاین نفوهاین ثبتنرهن حيهن حيهنن1رهنن5جااریون

گخآیننرآ ینیرجخننرآ ین نیآیتنیكن  رطهنسککا مندتخجه
 عتقندننگآچهنا نننننن(22)نرن هینسکککه ن(.نگاتمنن21کآان)

 یار جنرندخآرهاینن دخآرهایندگهن  دنزن خا هانتمامن یار ج
چهنننینز ندبآانرنا گخآینرجهانا  ا،ن  انز ننرآهمنیدننزن

عاالن همن سکککتن بهنننت خا نجن بتنرن نفونا نننن  هاین ث
سخا ن همن دتقاا،نننن ست.نگاتمننچها نعا ان نفونر  یار جن 

ینند آا ن  ،نرآهمنیدننزننهم ا ین هادت،ن بتا نتن بعونرننننن
ا  ادونگاتمننا ن طا عاتنن اآرخشونیرجنن.ا دن یار جن و

 تعناین ینجملهنا ن ان شکک التنیرجخنندشککا نا ازننن
ن(.23-25 نزن ست)

ختنننننن رهن هم جهن خنزن س سکککه ،نننرانته   گهین لقهیننخچ
 سکککتفاازن ین ری آاهایونکهنرته دننننخهسکککتگو،ن دطباقنن
نذیآینرنسککطدن  تباطاتنیرجخنن  نرهنسککطدن طلهرونننن

 سککن.ن ذ ننهرهشن اضککآننرآسککادنن،نضککآر ینرهنديآن و
ستنکهنزیانننننننننن سون  سا سخنگهیونرهن ینننآسشن  ا صناننا

گاتمننرنا  ا ننن سکککاوتا ینواده ازنرآ ینننننیرجنا  ادون
باقنن ن دط طاتنیرجخننننننننتغخخآننخهسکککتگو، با نذیآینرن  ت

ن ناسبن ستنرنکا رآانکن  خكنتااخآشنرخشتآن ست؟ن
 

  روش کار
رانگآرزننننننننن مهنزی ایشکککون یكنطآحندخ نهرهشن اضکککآن

ران سکککتفاازن ین رشننخشنننن نن-زی ه زی ایشنرنگآرزنگه زن
نخگخآین ست.نا ن یننطآحنارنگآرزنزی ایشننن-زی ه ننا

رنیكنگآرزنگه زنرجهانا  انکهن ینهآنکن منا ن کککآ یطننننن
سپان ن ولهنننن–کنتآلن نزننخشنن زی ه نرهنعمانز ن.ن
ارخقهن ین)هآنهفتهنیكننن90جلسهننن8زی ایشونرهن خ   نن

جلسککه(ن دجامن ککننرنرعنن ینواتمهنز هیش،نرآ ینتعخخننن
رآن رینگآرزنزی ایش،نرآ ینن اآنرخشککون تغخخآن سککتقا

زی ه نرانباصکلهنیكنهفتهن جآ ن کن.ننننن–هآنارنگآرزننان
عهنننننن خهنیرجخنن آ ج عهن ه انديآنا ن ینننهرهشنکل جا 
شار زنز هیشنرننآر شنرهبها نا نرها ننن کنننزنرهن آک ن 

یرجنران رشنهنبمننن یننن45 ونرا ککننکهنن1398سککالن
 نسککهنن خا نجا عهن ذکه ن دتخابنرننران رشنتصککاابونا

 ر   هاین ه ان سکککتفاازنا ن ینننننگآرزنگما شن کککندن.ننن
باقننننن خاسننخهسکککتگونرن دط نذیآیننننهرهشن کککا ان ق

سطدن  تباطاتن ینننن(نرنوآاز(FACES-IIIواده از  قخاسن
ننآسشنا هن دآیچن ست.ن

قا     یاس پیوستتت و و ابا خابواده    مق پذیری 
FACES-III):)سه ،ننه تنآنرنراننننن سطن    ینن قخاسنته

ا  انکهننن30 ست.نبآمن ر خهن قخاس(نساوتهن نزن1985)
سککل لنز ننخهسککتگوننن16نذیآینرنسککل لنز ن دطباقن14

-FACESسنجن.ندسخهنسهمن ینن قخاسن)نننیرجخنن  ن و

IIIنتهخهن ننکهنتعن اننن1994(نتهسطنته اسنرن س سه ن)نن)
ذ  ینرهنرسککخلهننگکاهشنیابت.ندمآزن20 اازنهاینز نرهن

سخننن ستنرننا )تقآیباًنهخچنررت(،ننن1هان ین قخاسن خ آتن 
ننن2 نن ت(، ننننن3)ر رات(، گاهون ر نرننننن4) رات( لبن ر نن5)  

دمآ تنراالنا ن ینننن. هدننگذ  ین و)تقآیبأنهمخشه(ندمآزن
خاسندشکککا ن ونن کهنیرجخنن ین دطباقنننن ق نذیآینرننناهنن

مل آانننخهستگونراالیونرآوه ا  دننرنواده ازنزدهانا   ینع
سه ن)نن ست.ن س  ضآیبننایایون  نرهن رشننن2000 طلهرون  (ن

نذیآینرنرآ یننز فاینکآردباخنرآ یننخهسکککتگو،نن دطباقنننن
رهناسکککتنننن90/0 رن78/0،ن87/0کان قخاسنرهنتآتخبننننن

(ننایایون ینن قخاسن  نرهن2000زر ا.نهمچنخنن س سککه ن)
نن83/0هفتهنرآ یننخهستگونن5 رشنرایزی ایونرنرهنباصلهن

ستهن هآنننننن90/0باقننذیآینرنرآ ین دط ستنزر ا.وج رهنا
ستگو،نننن26) ضآیبنز فاینکآردباخن  نرآ یننخه رنننن91/0(ن
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        و همکاران یدیام محمود                    

رهناسکککتنزر ادن.ن س سکککه نننننن90/0نذیآی،ننرآ ین دطباقن
(نرآ ین عتبا یارونهم  ا ن قخاسننخهسکککتگونرنننننن2000)

نذیآینواده ازنن ین قخاسنوهانگ    کککونواده ازنن دطباق
خاسننخهسکککتگونرننن سکککتفاازنکآانرندشکککا نا انکهن قننن

نذیآینواده ازننا   ین عتبا نسکککایزنرارانربه ونننننننن دطباقن
با ننننننن با ن حته نرن عت خاسن ین عت  سکککت.نهمچنخنن ینن ق
صکککه ینرارانربه ونرآوه ا  نرهازن سکککت.نا ننهرهشننننن

(نرآ ینتعخخنن عتبا نسککایزن قخاسننخهسککتگونرنن26ربلو)
باقن ن)ننن دط واده از رانننننFACES-2نذیآین خاسن ن ینن ق ،)
 ییارونعمل آانواده ازنهمبسککتهن ککن.نضککآیبننن قخاسن 

راننخهسکککتگونرننننننن یارونعمل آان خاسن  ی همبسکککتگون ق
رهناسککتنز ننکهننن64/0رنن70/0نذیآینرهنتآتخبن دطباق

نا  نرهادن.(ن عنو>Pن001/0ا نسطدن)

شنامه   س شنا هننن ی ابریچ:پر س ن115یكن ر   ن  ینننآ
سطنننننننن125سل  ونرنبآمنایگآن ینز نن ستنکهنته سل  ون 

ساوتهن نزن ست.ن ینننننننن1989به دخآنرنا  کمن،نن  سه ،ن
ی نیاننهاینرا قهزن شکک انآسککشککنا هنرآ ین  ییارونی خنهن

سایونی خنهننن ینیدا هیونرهننهاینرهتنرننآرا ین  رطه نا
را ککن.نا ن یننن قخاسن ووآازن14 رانرن ککا انکا ن و

 قخاسننگخآینسطدن  تباطاتن ینوآازنهرهشنرآ ین دن یز
ل  ون ینننآسشنا هن ستفاازن نزنکهننننننسنن125 ذکه نبآمن
سکککه لن سکککت.ندمآزنگذ  ینسکککل التن ینننن10 کککا ان

)کا ألننن5)کا ألن خا فم(نتانن1نآسکککشکککنا هنرهنصکککه تن
نرلخننرن  سکککه ن)نن ه بقم(ن و یایون ینننننن27را کککن. نا (ن

نآسکککشکککنا هن  نران سکککتفاازن ین رشنز فاینکآردباخنرننننننننن
شون)ننن سخا نوهبنگ   شنکآادن.نا ننهره (نن26رایزی ایونر

 خالصي ی جلسات درمان ساختاری خانواده -1جدول 

 محتوا جلسات

 کلیات درمان ساختی و مفهوم سیستم خانواده، ترسیم نقشي خانوادهبیان اهداف و مقررات درمان،  اول
 ها در خانوادهها، م رفی زیرمنظوميهای ارتباط، بي نمایش گذاشتن وض ی  غالب خانوادهآموزو شیوه دوم
 هابکار بردن فنون مختلف درمانی برای کار بر روی اتحادها و تبانی سوم
 های موجود حول مشکالت خانوادهایج، مثلثای ربیان الگوهای مراوده چهارم
 کارکردن بر روی مرزهای خانواده ها و کمک برای ت یین یک سازمان درونی  نجم
 کمک برای ت یین  واعد جدید در میان اعضای خانواده ششم
 ی اعضای خانوادهکمک برای ارتقای توان رشد و بالندگی همي هفتم

 بازسازی و تغییر خانواده هشتم

 

 جلسات زوج درمانی گاتمنخالصي   -2جدول 

 محتوا جلسات

های شخصیتی، عاطفی، شناختی، فلسفی، ی عشقی میان زوجین از طریق افزایش شناخ  از خود و همسر در حوزههای بهبود رابطيبررسی شیوه اول
های وی و افزایش هر چي بیشتر فضای شناختی و دغدغي هاها و غیره. شناخ  دنیای احساسی و عاطفی همسر و درك نگرانیفکری، عالئق و سلیقي

 هر یک از همسران درباره یکدیگر.
های مؤثر در افزایش محب ، احترام و ت امالت مثب  میان زوجین، احیای احساسات مثب ، افزایش  درشناسی، باال بردن توانایی درك بررسی شیوه دوم

 تر بي همسر.فلسفي زندگی و تاریخچي ازدواج و جایگزینی نگرشی مثب  امتیازات و محاسن همسر،  رداختن بي امتیازات
های ارتباط مؤثر و های مؤثر گوو دادن و صحب  کردن و بي عبارتی مهارتتمرکز بر نزدیک شدن بي همدیگر و افزایش اب اد صمیمی ، شیوه سوم

 ها.سی عوامل ایجاد کننده سردی در رابطي و رفع آنهای جلب توجي و محب  بیشتر از سوی همسر و در نهای  بررهمچنین شیوه

ها و احترام  ائل شدن برای نظرات و احساسات وی، انجام گیریسوی شوهران و شریک کردن همسر در تصمیم بررسی اهمی   ذیرو نفوذ همسر از چهارم
های افزایش هوو عاطفی و  ذیرو راه همسرانشان، گیری باهایی برای بررسی اشکال مقاوم  مردان برای شریک شدن در  درت تصمیمتمرین

 تسلیم شدن.
کارگیری ا دامات جبرانی، توجي بي فیزیولوژی خود در طول شروع مشاجرات آموزو بي های رفع مشکالت  ابل حل، شناسایی سبکبررسی شیوه  نجم

 ابل حل ویژه.های مقابلي با مشکالت  های مختلف آرام سازی و نیز راهمشاجرات، آموزو شیوه
های زندگی خوب، بد و  رآشوب، توجي بي افکار  البی، شناسایی و تأکید بر اهمی  چهار سوار سرنوش  شامل انتقاد، کارکردن بر روی انواع سبک ششم

 اهان ، رفتار تداف ی و سکوت و همکاری نکردن.
هایی برای کشف رؤیاها، کار روی موارد دالیل  نهانی و عمیق این مشکالت، تمرینحل، توجي بي رؤیاها و های غلبي بر مشکالت دائمی و غیر ابلراه هفتم

 بس  رسیده، آرام کردن یکدیگر و نحوه توافق بر روی مشکالت غیر ابل حل.بي بن
هایی جه  تمرینتوانمندسازی همسران برای خلق مفهومی مشترك در زندگی زناشویی خویش از طریق خلق زندگی درونی توسط هر دو زوج،  هشتم

 های خانوادگی.ها، اهداف و آیینها و نقاط مشترك از طریق بررسی نمادها، آداب، نقشرسیدن بي ارزو
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گاتمن یدرمان زوج و خانواده یساختار درمان یاثربخش سيیمقا  

یایونوآازنن طاتنننننا با خاسنسکککطدن  ت فاینننننن ق ران رشنز 
رهناستنز ن.نهمچنخننرآ ینتعخخنن عتبا ننن80/0کآردباخن

ارونعمل آانواده ازن قخاسن ین قخاسن  ییسایزن یننوآاز
ستگونرهنننننننن ضآیبنهمب شا نا ان ستفاازنکآانکهندتایجند  

(.ننان ین دتخابننp<001/0 ستن)ن66/0استنز نزنرآ رآن
 عضکککایندمهدهنرن جآ یننخشنزی ه ،نهآنیرجنگآرزنهاینن

سه(نا ن عآضنا  ا نننن8زی ایشن هفتهن)هآنهفتهنیكنجل
سکککاوتا ینواده ازنرنیرجنا  ادونگاتمننرآ  نگآبتنن.نننننننن

ساسننننننجل صه تن ج  نرنرآن  ساتنا  ا نرآ ینهآنیرجنرهن
هاین آرهطنرهن نلنهاینا  ادونتهسکککطنناسکککته   عما

ا  ادگآن دجامنگآبت.ننان یننایا نجلسکککاتن ینهآنسکککهنن
 ازنرعنندخ نتحتنزی ه ننخگخآیننننن5/1گآرزننانزی ه نرن

ینجلساتنا  ا نساوتا ینواده ازننننوالصهنرآ  نگآبتنن.ن
ینجلسکککاتنیرجنا  ادونننرنوالصکککهن1(نا نجنرلنن28)

 ز نزن ست.ن2گاتمننا نجنرلن

خانا ازن خاننننننننرآ ینتحل نتحل ن ی هایننهرهشن اضکککآ
کهر  یادانچننن تغخآین) اد هر (نرنتحلخانکهر  یادانننننننن

 تغخآین)زد هر (ن سکککتفاازن کککن.نا ازنهایننهرهشننتك
 ه اننن24دسککخهننSPSS اضککآنران سککتفاازن یندآمن ب  ینن

سطدن عناا  ینرآ ینزی ه ننننتحلخاتج یهنرن رآ  نگآبت.ن
ضخهن ا نديآنگآبتهن ن.نالیمنننن05/0هاینن رهشنرآ رآنبآ

رهنذکآن سککتنکهننان ین حاسککبهندمآ تنهآنبآان)ی نرننن
رهنننننن خادگخنندمآ تنیرجن ن  هایننهرهش، ن تغخآ نا   آا(

نعنه  ندمآ تندهایون ه انتج یهنرنتحلخانرآ  نگآبت.

 هایافته
 عخا ننخهسکککتگو،ن دطباقننن خادگخننرن دحآ فن3جنرلن

سطدن  تباطاتنا نگآرزن ساوتا یننننذیآینرن هاینا  ا ن
(نرنگآرزنگه زنن2(،نگآرزنیرجنا  ادونگاتمننن)نن1واده ازن)ن

ننخگخآین  نننن3) ننانزی ه نر ن آ  اننخشنزی ه ، نا  )
ناهن.دشا ن و

نخشنزی ه نرننانزی ه ن رخن همبسکککتگو ضکککآ یب
سطدن  تباطات(نرهنتآتخبننننن ستگو،ن دطباقننذیآینرن )نخه

(،ننp<05/0ز ندنن) اسکککت رهن55/0رنن49/0،ن58/0رآ رآن
کم ونن  تغخآهاین رخن  ر رط رها  وطو ذ ن فآرضکککهنن

 ست.نهمچنخن،نرانتهجهن  نز  حقر ها(نر رسته)کهر  یت
 عنه   ره  تغخآهاینر رسککته های زی ه رهن ین ه،ننخش

 تغخآهاینکم ون)کهر  یت(نتلقون کککندننکهنضکککآ یبنن
همبسککتگون حاسککبهن ککنزنرخننزدهانا نا  نهن ینرخننننن

ستن (p<05/0)ن33/0(نتانp>05/0)ن03/0 ز ندن،نرانننرهنا
ته  نگفتنن و ز نز، اسککت ره های رهنهمبسککتگو تهجه

کم ونن چننگادهنرخنن تغخآهاینننن کهن فآرضکککهنهمخطون
ن ست.ن  نز تأیخن ها(، )که  یت

گه زنرآن سککاسننرنهاینزی ایشککونرآ ین قایسککهنگآرز
ها،نننزی ه ها،ننان ینکنتآلن اآننخشنزی ه هاینناندمآز

سکککاوتا ینواده ازنرننننجهتنتعخخننتأاخآن ن ولهنا  ا نننننن
یكننننننننننن تن ن ته،ن ر هاینر رسککک گاتمننرآن تغخآ یرجنا  ادون

نن تغخآین) اد هر (ن رینا ازنننننن یادانچ خانکه   هانننتحل
ن دجامنگآبت.نن

 

ستي در گروه  -3جدول  ساختاری  میانگین و انحراف متغیرهای واب ( در مراحل  یش آزمون،  3( و گروه گواه )2(، گروه زوج درمانی گاتمن  )1خانواده )های درمان 

  س آزمون و  یگیری

  یگیری  س آزمون  یش آزمون گروه ها متغیر

 انحراف م یار میانگین انحراف م یار میانگین انحراف م یار میانگین
 18/2 53/26 72/2 26/27 95/1 33/17 (1) گروه  یوستگی

 59/2 03/24 02/3 5/24 42/1 9/17 (2) گروه

 62/1 33/18 42/1 6/18 84/1 7/17 (3گروه )

 01/2 96/28 35/2 3/30 59/1 4/20 (1) گروه انطباق  ذیری

 05/3 43/26 62/2 5/27 02/2 26/20 (2) گروه

 45/1 83/19 74/1 06/20 79/1 33/19 (3گروه )
 33/2 13/28 36/2 3/28 92/2 23/22 (1) گروه سطح ارتباطات

 78/2 96/30 86/2 96/31 02/2 63/22 (2) گروه

 45/1 66/21 64/1 6/21 01/2 4/21 (3گروه )
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        و همکاران یدیام محمود                    

ن کککها،نزی ه  ال يهن ونن4هما نطه نکهنا نجنرلنننن
نا ننننننننننن ننن تغخآین) اد هر ( یادانچ خانکه   ز ا ینتحل

گاتمننننهاینا  ا نسککاوتا ینواده از،نیرجنا  ادونگآرز
هان ن رانا نی ون ینناهننکهن یننگآرزرنگه زندشکککا ن و

رانی نیگآنتفارتن عنونننننن ا  ینا  دنننن تغخآهاینر رسکککتهن
ن(.نن5)جنرلن

نناهنننکهنا ن تغخآهاینر رسککتههاندشککا ن و یننیابته
طات(نرخنننننننننن با نذیآی،نسکککطدن  ت باقن ن دط )نخهسکککتگو،

ساوتا ینواده ازنرنیرجنا  ادونگاتمننگآرز ننهاینا  ا ن
فارتن عنون ینزن ونرنگه زنت  کککها.نرآ ینرآ سکککوننا  نا

سهنهاینیرجونرن ین هنارخقاًن شخصن هانکهنرخننننننن  قای
هاینسکککهنگادهنا ن تغخآهاینر رسکککتهننکن منیكن ینگآرز

تفارتنرجهانا  ان ینزی ه نتعقخبونرنفآردون ستفاازن ننننن

ن ها.نن شاهنزن ون6کهندتایجنز نا نجنرلن
ما ن جنرلنننننه کهنا ن دهن يهن ونن6گه  کککها،نا نن ال 

فارتنرخننگآرزنزی ایشنننن رانگآرزنگه زنرنننن1نخهسکککتگونت
ست.نننن2تفارتنرخننگآرزنزی ایشن رانگآرزنگه زن عنونا  ن 

ساوتا ینواده ازنرننننننن شونا  ا ن سهن اآرخ همچنخنن قای
کهنرخنن یننارننننننننن هنن گاتمنندشکککا ن ونا یرجنا  ادون

ساوتا یننن ری آانتفارتن عنونا  ینرهندفعنگآر زنا  ا ن
فارتننننننن نذیآینت واده ازنرجهانا  ا.نهمچنخن،نا ن دطباقن

فارتنرخننگآرزنننننن1رخننگآرزنزی ایشنن رانگآرزنگه زنرنت
رانگآرزنگه زن عنونا  ن ست.نهمچنخنن قایسهننن2زی ایشن

 اآرخشونا  ا نساوتا ینواده ازنرنیرجنا  ادونگاتمننننن
ا  ینندشا ن وناهننکهنرخنن یننارن ری آانتفارتن عنون

واده ازنرجهانا  ا.ن ینننننننن رهندفعنگآرزنا  ا نسکککاوتا ین

 ( و گواه2و  1های آزمایشی )های  س متغیرها در گروهاریانس چندمتغیری )مانکووا( روی نمرهنتایج تحلیل کوو -4جدول 

 F Df ارزو آزمون

 فرضیي
df 

 خطا
 داریسطح م نی

 001/0 76 6 65/42 54/1 اثر  یالیی
 001/0 74 6 48/60 029/0 المبدای ویلکز
 001/0 72 6 75/83 96/13 اثر هتلینگ

 001/0 38 3 41/156 34/12 بزرگترین ریشي روی

 

 های  س آزمون متغیرهای وابستينتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکووا روی نمره -5جدول 

مجموع  متغیر منبع
 مجذورات

درجي 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
 داریم نی

 اندازه اثر

 77/0 001/0 88/64 37/289 2 74/578  یوستگی گروه

 82/0 001/0 38/91 73/304 2 47/609  ذیریانطباق 
 88/0 001/0 99/141 54/309 2 09/619 سطح ارتباطات

 

سطح ارتباطات گروه     -6جدول  ستگی، انطباق  ذیری و  سي میانگین های ت دیل یافتي  یو شی و گواه در مرحلي   نتایج آزمون ت قیبی بنفرونی برای مقای های آزمای

  س آزمون

 داریسطح م نی خطای م یار هاتفاوت میانگین میانگین های ت دیل یافتي مورد مقایسيهای گروه متغیر

 001/0 81/0 14/9 43/18و  57/27 گروه گواه - 1گروه   یوستگی
 001/0 80/0 92/5 43/18و  35/24 گروه گواه - 2گروه 

 001/0 77/0 22/3 35/24و  57/27 2گروه  - 1گروه 
 001/0 70/0 29/9 69/20و  99/29 گروه گواه - 1گروه  انطباق  ذیری

 001/0 69/0 48/6 69/20و  18/27 گروه گواه - 2گروه 
 001/0 67/0 81/2 18/27و  99/29 2گروه  - 1گروه 

 001/0 56/0 05/6 11/22و   17/28 گروه گواه - 1گروه  سطح ارتباطات
 001/0 56/0 45/9 11/22و  57/31 گروه گواه - 2گروه 

 001/0 54/0 39/3 57/31و   17/28 2گروه  - 1گروه 
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گاتمن یدرمان زوج و خانواده یساختار درمان یاثربخش سيیمقا  

سهینایگآ،نا نسطدن  تباطاتنتفارتنرخننگآرزنزی ایشنننن
رانگآرزنگه زننن2رانگآرزنگه زنرنتفارتنرخننگآرزنزی ایشنن1

 عنونا  ن سکککت.نهمچنخنن قایسکککهن اآرخشکککونا  ا نن
سککاوتا ینواده ازنرنیرجنا  ادونگاتمنندشککا ن وناهننن

رهندفعنگآرزننننکهنرخنن یننان فارتن عنونا  ین رن ری آانت
تایجن آ لهننننن گاتمننرجهانا  ا.ند یننخگخآیننیرجنا  ادون

هاین شکککاهنزن کککنزن آ لهنننندخ ،ن اکون ینتن رمنتفارتننن
نزی ه نا ن آ لهننخگخآینرها.ننا
ن

 بحث 
 قایسکککهن اآرخشکککونا  ا نننننن اضکککآنننهرهشنهنفن

ا  ادونگاتمننرآننخهسکککتگو،ننسکککاوتا ینواده ازنرنیرج
نذیآینرن  تباطاتنیرجخننداسکککایگا نرها.ندتایجننننننننن دطباقن
کهنهآنارن ری آانراعثنرهبهاننخهسکککتگو،ننننن ا ا دشکککا 

سطدن  تباطاتنا نگآرزنزی ایشن نزننننن  دطباقننذیآینرن
 ننر ،ننن كن سکککت.ندتایجننهرهشن اضکککآنران طا عاتنننننننن

ساوتا ینواده ازننننن ننر نرننتآن ك شونا  ا ن کهن اآرخ
ندشککککا نا از دنن   نديآن(14،15)  ن ی نهمسکککهن سککککت. ،

ا  ادونسکککاوتا ینتغخخآنسکککای ا نیانسکککاوتا نننواده از
ضاینواده ازن ون  هانننواده ازنراعثن یجاان  تباطنرهتآن ع

رنراسایین آیهاینواده اگونکهنی ون ین ینن آیهان  گهینن
  تباطونی نرن ککههآین سککتنرهنعمل آانسککا منواده ازنن

ستمننننن(.نررتونرهنواده ازنرهنعنه  نی13 دجا نن) و سخ كن
تهجهن ککهانبآ یننهاین یننسککخسککتمن ینربخان  تباطات،نن
  گههاینتباا ونرن آیها،ننخهسکککتگونسکککلسکککلهن آ تب،ن
واده ازنرهتآن ون کککها.نا  ا ننننننن گا ینرنعمل آان سکککای
سککاوتا ینرانرایسککایین جمهعهنره عننتباا ونیرجخننرهن

تآین  ننرخشهاینجایگ یننرن ضکککایتطه ینکهن کککخهز
ناسکککبنننکا نگخآدن،ن آیهاینننرهن هاننون   ی یننتآینرخننزد
صلونواده ازننن(.ن10کننن) و ضهن  ساوتا یننن فآر ا  ادون

ستنکهنهآنواده ازنا   ینیكنن ستنرننننساوتندخ ن ینن   
 یننسککاوتنتنهانی ادونکهنواده ازنا ن النعمان سککت،نن

 ینن ککها.نرهنعبا تنایگآ،نسککاوتا ن جمهعهنز کک ا ن و
ازن یننهاسکککتنکهن عضکککاینواده ننننننها نرندا آئون یندقشنن

باطنرآرآ  ن وننننن نی نیگآن  ت را ننن)نطآیرن  ن ن29کن ا نن(.
تبخخننتااخآنا  ا نسکککاوتا ینواده ازنرآننخهسکککتگو،ننننننن

باطاتنیرجخنن وننن دطباقن ته  نگفت؛نديآیهننننذیآینرن  ت

سکککاوتا ینران یجاانهماهنگونرخنن عضکککاینواده ازنرهننننننننن
ساوتا ننننننن صهصنییآ نيه هنی نرن ههآینراعثن یجاان و

سبنگآاینزنرندن ستگونیرجخنن  نرهنهمننن نا  ای ونرننخه
(.ن ینن ری آانرانتااخآنرآن رین آیهاینن13کننن)رخشتآن ون

رهننننننن واده ازن هاینا ر ن واده اگونرنسککککا منکآا ن آی
ساسنرهتآین یننننن سال تنیرجخننکمكنکآازنرنرهنزدهان  

ا  ادونسککاوتا ینرانز هیشناهن.نواده ازرانهمنرها ن و
طافن هاین ر کککنننن دع کابونا ن آی کا کآانننننذیآین ران ننرن

ساسنبآایتنرننننننن سبنرهنیرجخننزدهان  نا نا  تنن    نا
یا ین وننن رهنگآرزن ننیننننن  سککککاسنتعلرن نا ن آیر هن. ا

اهنننن ناسبنی نرن ههآنسخستمونراناباتن  ن  ان ونننننن
هانرنتغخخآننگخآیکنننکهنا نتصککمخمکهنرهنزدهانکمكن و

نذیآینراالتآیندشکککا ناهنن.نا ننننن ر رطنرن  گهها،ن دعطافنن
ساوتا ی،نرایسایینره عننرنتبااالتنواده ازن همننننا  ا ن

 ککها،ن یشککهن شکک التنیرجخننا ن یننره عنننننتلقون و
تباالن سککت.نا ن یننديآیهنز هیشن صککالحنسککاوتا نرنننن
واده ازنکمكننننننننن بازن عضکککاین رهن  عا لونیرجخنن   گهینت

رهن  تباطنرهتآننننننننننننننن و داکا ز نن ران  گههاین لهن ران قار کنننرن
ن سادن.یرجخننیا ین و

سکککهینایگآ،ن ینندتایجنران طا عاتنکهن اآرخشکککوننننننننن ی
ن ککان شککک التنیرجخنن ابککاتنن نا  نگککاتمنن    ری آا

ست.نیرجننن23،24،30 دن)کآاز سهن  ا  ادونگاتمن،نن(ن،نهم
رن صککهلن عتقاایننن بادویكن ری آانتلفخقون سککتنرن ین

 سککت.نزدجانکهنننجسککتههاین ختلفنا  ادونیا ینديآیه
ههآنرن ککههآن ینی ننگهینن ادنننیكنچآوه،نی ن ین کک و

کنن.ننینسککخسککتمون مایتن و ککها،ن ینديآیه تأاآن و
یتننننننننننننننن ما دهندخ ن  ن ر د ار  گاز ین یكنا گاتمنن ین  رشن

کنن،نچه ن ریاهان عمهالًنرهنکهاکون ککخصنرن عادونن و
 دن،ننهایونکهنرهندهعونا اداکن کککنزسکککمبلخكن هرعخت

تا ن سکککتن ینننننننننرآ و بالنتغخخآن ب رهناد کهن جان گآاا؛نرنزد
یتن وننننن ری آا ما تا ین  قنن سکککتننننن ب نن.نچه ن عت ک

جاینتالشنرآ یننننن رهن تایج،ن رهتآینن کککخهزنرآ ینتغخخآند
تغخخآن ا  کن خص،نتغخخآنا ا ن بتا ن ست.نچه ن ا  کنن

هایننا  ادوزین؛ن ذ نتمامن ینن ر    لبنرهنادبالن بتا ن و
 ککهدن.نرهن عتقاانننهاینگاتمنن مایتن و تفارتنرانیابته

ته  نگفت،نا نیكن یار جنناین  نی نننننن(ن و2014گاتمنن)ن
کننننرنرهنز   وننننرن کککههآن عمهالنرانهمن صکککا حهن وننن

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             9 / 12

http://rjms.iums.ac.ir/
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-6880-fa.html


 
 
 

65 

 

                    http://rjms.iums.ac.ir                                                                1140 دی، 10، شماره 29دوره   مجله علوم پزشکی رازی 

        و همکاران یدیام محمود                    

دماینن.نن ککا ن  نرهنسککهانطآبخنن انرنبصککان و سککائا
نکآا ،نننننننننننننن نجککاینتمسکککخآ ن وتالفنرککه ن ه رع یعنونا 
وشکککمگخنن کککن ،ن د ا نیانعجهالدهنناسکککخنا ا نرهنننننننن

اهنن.ن ینن رآ ین  تآ من یننهاینی نیگآنگهشن وصککحبت
شاجآ تنی نرن ههآن وننن کاهن.نیرجنهایونکهنا نن خ   ن 

 قامنتأیخننی نیگآنهسکککتنننارسکککتا نوهبنهمنرهنديآن
هایونديخآن  تباطنرانهم،نصککآ  تنن سککنننرنرهنریهگو و

هایننگفتا ،ن رآ ین حبت،نصآفنررتنرانهمنرن دجامنبعا ختن
شتآکن همختن (.نا نتبخخنن عناا  ن ن ننن16اهننن) ون 
ستگو،ن دطباقن اآرخشونیرجن نذیآیننا  ادونگاتمننرآننخه

ته  نگفت،نطبرنديآنگاتمن،نرخا ننرن  تباطاتنیرجخنن و
کنننن ننینرنتحسخننرن  تآ م،نرهنیرجخننکمكن وعالره

هاینننتآن کککنزنرنرهنطه ن ری دهنبعا ختننننرهنی نیگآند ایكننن
 شتآکون  نرانهمنرهن دجامنرآسادنن.نا نیكن یار جنناین  نننن

کننننرنرهنز   ونننرانهمن صککا حهن وی نرن ککههآن عمهالً
دماینننن ککا ن  نرهنسککهانطآبخنن انرنبصککان و سککائا

ن دطبککاقننن31) ن  تبککاطنرککا نا  ته  نگفککت،نننننککذیآین ونن(.
رهنتغخخآن ر رطنرنننننننن دطباقن دایون بآ انواده ازن رهنته  نذیآین

کنننرنرآنطبرنديآیهنگاتمننرهنیرجخنننره عنن  کککا زن و
ین ریا ریونرنیان ریگآا دونن هانکهنرهنجاز هیشنا ازن و

هاینهمسکککآ،ن ریننن هاا رهن ینننننن یننخشکککن جهن زر ینرنته
نخشککنهاا تن نديآنرآ  نگخآانکهنرهنگفتهنگاتمننی ون ینن

هاینواده ازنسا منا  تننچنخنن دعطابونا ن ر رطنننندشادهن
همسکآ  ن سکت؛نرنهمچنخننز هیشن عناین شکتآکنرهنننن

رانهمنرن مننننن طهن هان  نرآ ینرآرآ  ین  ر یتن ینننیرجخن،نزد ا
اهن.نا نتااخآننره عننرننخشکککنهاا تنهمسکککآنسکککهقن و

طاتنیرجخنندخ ن ونننننننیرج با ن  ت گاتمننرآ ته  ننا  ادون
گفت؛ن  تباطنیكنرعنن خاتونرن همنا نکا کآانیرجخنننننننننن

ها تنن رهنیرجخنننننننن سکککت،نز هیشن  بتن باطون ث هاین  ت
کنننتانرته دننندخایهاین  ککنینوهان  نرآزر ازنکمكن و

صن هنننکننن.نی ون ین ه  ا ینکهنرهن  تباطن ثبتنیرجخنن
دا کککهیوننننننننن عا ضنا ن ر رطنی عا ضن سکککت،نت دننت  ونی

دانذیآن ست،نا نديآیهنگاتمننرهنز هیشنچگهدگون جتناب
ضاتننآا وتهن ون هارنعه طفن نفونا نطهلننننن  انتعا 
ضاتن  نهنفنرآ  ن وناهن.نا ن یننديآیهنرانز هیشنن تعا 

ستنرنییا ننن ضاتن ناوتنرار هاینداا  ،نرهن انرننرا نتعا 
 ها.نا نديآیهنگاتمننرانننبصان یننتعا ضاتننآا وتهن ونن

گآی،ننننننننننننننن تقککاا د وآ    ککا ن)  نز نسکککه   چهککا  ن کآا  ن کم
ن ه رعننننننننننننننتککن بعونن نا  ن بتن(، نطفآز نر نکآا  نتحقخآ رها ،

 وتالفنرهنجاینتمسخآنکآا ،نوشمگخنن ن ،ن د ا نیاننننن
رهنصکککحبتننننن هاینی نیگآنگهشننننعجهالدهنناسکککخنا ا ن

 خ   ن شکککاجآ تنی نرن کککههآنناهننن یننبعا ختن ی و
 کککها.ننکاهننرنرهنرهبهان  تباطنرخننیرجخننکمكن و و

شا نا اننننن سهنارن ری آاند همچنخن،ندتایجن آرهطنرهن قای
ا  ادونگاتمنندسبتنرهنا  ا نساوتا ینواده ازننکهنیرج

ستگونرن دطباقننن شتآینرآننخه نذیآینیرجخننا  اننتااخآنرخ
ه دننرهن اهختننننننتکهن یننتفارتنا ن خ   ن اآرخشکککون ونن

گاتمنننن ری آانیرج گاتمننرآ یننننا  ادون را کککن.ن  آرهطن
هاین نفون یار جنتأکخننییااینرآن یجاانننننننن قارلهنرانجنبهنننن

هاین ثبتننعشکککرنرن  تآ منا  انرنرآ ین ب را نرآنجنبه
ننندشکککا نا ا نعالره،ن هآرادونرن حبت،نننننننننن رهن ه  ان اد
سو،نهمن ای،نهمن و،ننذیآدنزننننننن تهجهنا  تن،نرن  نا

سهخمن ن نا ن اایننننرها ،نرذ ه هانتأکخننا  اننگهیو،نرن
(.ن ذ ،ن ب  یشنچنخنن تغخآهایونا نرهبهانبضکککایننننن16)

نذیآیننصککمخمادهنیرجخننرن ب  یشننخهسککتگونرن دطباقن
سهینایگآ،نن شا نا انننیرجخنن لاآنوه هننرها.ن ین دتایجند

کهنا  ا نسکککاوتا ینواده ازندسکککبتنرهنیرجنا  ادونننننننننن
رآن  تباطاتنیرجخننا  انکهن یننننننگاتمننتااخآنرخشکککتآیننن

 ه اندخ ندا ککون ینتأکخننرخشککتآن ری آانسککاوتا ینرآننن
 فاهخمون ادنننسککاوتا نواده از،نتعا التنرخنن عضککانرننن

رهنطه نکلونا  ادگآ  نن(.ن12رایسکککایینواده ازن سکککتن)
که کککنن،ن جمهعهنره عننتباا وننسکککاوتا ینواده ازن و

سایینکننن؛نرهنطه ینکهن ن ضا،ن خهزنننواده ازن  نرای هایننع
یتنرخشننن رانی نیگآن  نبآ ننننننجایگ یننرن ضکککا باطن تآن  ت

رگخآدننرنرهتآنرته دنننا نزیننزنرانتعا ضنرنبشکککا ن ر دوننننن
خاینن،ن آیهاین ناسکککبنرخننوآازنديامنننننننن راینننننکنا نر هان

ننونننو جنا ً یان  بهنننننن ی ین گازن آت جای دن،ن  ینن ی ین کککه
ینننننجاینواده ازنرایننتح خمن کککهانرنرهنننننن ننره عننکهنهنرا

هاینکنهدونواده ازننره عنینجایگ ینن هدننکهنرانر رعخت
هاینرهنهمنن  تباطنرخشککتآینا  ککتهنرا ککنن.نا نواده ازن

نرخننوآازنننننننننن نرخشکککتآ نتمککای  نطآیرنننديککامنتنخککنز، ن ی هککا
گخآا.نهنفنا  ا ننتآنصه تن وهاین آیین ر نتف خك

هاینگسکککسکککتهندخ ن ب  یشنتعا انرخنننا ن ه انواده از
ضان ینطآیرندفهذن شتآن آیهاین دعطافندانذیآننن ع نذیآینرخ
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گاتمن یدرمان زوج و خانواده یساختار درمان یاثربخش سيیمقا  

ته دننرآ ینرهبهان شککک التنن سکککت.ن ذ ن ینن ری آا،ن و
جا عهننن  تباطونیرجخننتأاخآنرخشکککتآینا  کککتهنرا کککن.

گخآینا ناسککتآسنرنطآحننهرهشن اضککآ،ننز ا ی،ندمهده
هانرنتفسخآهایننن حنرایتنهایون  نا نی خنهنتعمخمنیابته

نديآنگآبتهن هدن.کنننکهنرایننا ن ه انرآ سون طآحن و
ن

 گیریبتیجه
نرهبهاننننننننننن  ی  ککاکون دتککایجنن نرآ ن ری آا  همخککتن یننار

داسککایگا ننننذیآینرن  تباطاتنیرجخننخهسککتگو،ن دطباق
نا  جهن رها. کا رآاننننن  رش  ین دتخ ختن  ر  آ ک  ا  رارل
خكن ناوتونن ون اتننن هاینکلخن دن،ن     ر دشککک  ذ ننن ا  

 ری آاننارن  ی ته دنن و ا  ادگآ   ر را خنو  ر دشکناسکا نن
رنیدا هیوننن  ناوتون ر   هایریهگو  ذکه نرآ ینرهبها
همچنخنننخشنهاانننن.کننن  ستفاازن طالق یرجخنن تقاضون

هاین کهانکهن اآرخشکون یننارن ری آانرآن ریندمهدهنن و
نیدا نرن آا  نرهنطه نجن گادهن ه انرآ سونرآ  نگخآا.نن

ن
 تقدیر و تشکر

راننن شکککار ز ینن قا هنرآگآبتهن ین سکککا هنار کناکتآین
ننزی انا دشککگازا ن سککتنکهنن10621602972029 ککما زن
سال ونن سخلهن  جآ نگآاین.نرنیننر  نن هه ی   یکلخه  ی ر
 دن،نن ا  ککته  اضککآنهم ا ی تحقخر  دجام ا  که  بآ ای

ن. ها و رن ا دو ر تش آ صمخماده
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