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Due to the high cost of conventional family-centered 

mental health care, the focus on remote family counseling 

interventions has increased in recent years. The aim of this 

study was to evaluate the effectiveness of telehealth for 

family therapy on family conflicts, marital intimacy and 

parent-child conflict in Corona. This research is applied in 

terms of purpose and semi-experimental in terms of 

research method. The statistical population of this study 

consisted of all couples who referred to the Khorramabad 

Divorce Reduction Counseling Center on behalf of family 

courts or on their own initiative to resolve family disputes. 

The sample consisted of 24 couples (48 people) referring 

to divorce counseling centers in Khorramabad city who 

were selected by random sampling method and randomly 

assigned to experimental and control groups. Structured 

clinical interview (Zimmerman, 2013), revised marital 

conflict questionnaire (Sanai Zaker and et al., 2008) and 

marital intimacy questionnaire (Oulia, 2006) were used to 

collect data. Remote family counseling training was 

conducted in the experimental group using the model of 

Langarizadeh et al. (2017) and Borcsa and Pomini (2018); 

and the control group did not receive any intervention 

during this period. The collected data were analyzed using 

Mann–Whitney. The results of Mann–Whitney showed 

that distance family counseling training is effective on 

family conflicts and marital intimacy (P≥0.001). The 

results of the follow-up stage showed that the stability of 

the intervention in the follow-up stage was maintained on 

the scores of family conflicts and marital intimacy. 

Remote telehealth for family therapy can bring effective 

solutions to reduce family conflicts and increase marital 

intimacy, especially during the covid-19 pandemic, for 

couples and families through the use of useful and cheap 

technologies along with face-to-face counseling. 
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 کرونا  امیدر ا ییزناشو تیمیو صم یخانواده از راه دور بر تعارضات خانوادگ یمشاوره یاثربخش

 3یلواسان ی، مسعود غالمعل2*افشارکشاورز نیحس، 1یمارانچقا یآزاده مراد

 رانیواحد سنندج، سنندج، ا یگروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالم ،یعلوم انسان یمشاوره، دانشکده یتخصص یدکترا یدانشجو1
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یتیو علوم ترب یشناسروان یدانشکده یبخش مشاوره، اریاستاد2

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یتیو علوم ترب یشناسروان یبخش مشاوره، دانشکده اریدانش3
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3 Langarizadeh, Tabatabaei, Tavakol, Naghipour, Rostami & Moghbeli, 
4 Borcsa & Pomini 

  

 مقاله اطالعات  چکیده

، در سالخانواده محور روانهای مرسوم سالمتهای باالی مراقبتبا توجه به هزینه

این  .از راه دور افزایش یافته استخانواده ی مشاورهمداخالت  تمرکز برهای اخیر 

بر تعارضات خانوادگی، خانواده از راه دور ی مشاورهاثربخشی مداخالت پژوهش با هدف 

ر این پژوهش ازنظصمیمیت زناشویی و تعارض والد و فرزند در ایام کرونا انجام شد. 

ی آماری این . جامعهاستکاربردی و از لحاظ روش پژوهشی نیمه آزمایشی  هدف

های خانواده یا به صورت خودارجاعی زوجین که از طرف دادگاه تمامپژوهش، را 

آباد ای کاهش طالق شهرستان خرممنظور حل تعارضات خانوادگی به مرکز مشاورهبه

( نفر 48نفر از زوجین ) 24پژوهش شامل  ینمونهاند. کردند، تشکیل دادهمراجعه 

آباد بود که به روش طالق شهرستان خرمای کاهش کننده به مراکز مشاورهمراجعه

ده های آزمایشی و گواه گمارصورت تصادفی در گروهگیری تصادفی انتخاب و بهنمونه

(، 2013، 1ی بالینی ساختاریافته )زیمرمنها از مصاحبهآوری دادهشدند. برای جمع

، 2پوربوستانیذاکر، براتی و ی تعارضات زناشویی )ثناییی تجدیدنظر شدهنامهپرسش

( استفاده شده 1385/2006 ،ی صمیمیت زناشویی )اولیاءنامه( و پرسش1387/2008

 3زاده و همکارانلنگری با استفاده از مدل خانواده از راه دوری است. آموزش مشاوره

در گروه آزمایشی اجرا شد؛ و گروه گواه در طول  (2018) 4گسا و پومینیورب( و 2017)

آوری شده با استفاده از آزمون های جمعدادهای دریافت نکرد. اخلهاین مدت هیچ مد

 حاصل از آزمون یومان ویتنی نشان دادیومان ویتنی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج 

بر تعارضات خانوادگی و صمیمیت زناشویی خانواده از راه دور ی که آموزش مشاوره

پیگیری نشان داد که ثبات مداخله ی نتایج حاصل از مرحله (.P≤001/0)مؤثر است 

ی پیگیری بر روی نمرات تعارضات خانوادگی و صمیمیت زناشویی حفظ شد. در مرحله

های سودمند از طریق استفاده از فناوریتواند دور میخانواده از راه  یآموزش مشاوره

کاهش تعارضات را برای ی ثرؤهای محلراهی حضوری در کنار مشاورهو ارزان 

برای  19-گیری کوویدزمان همهویژه در به وادگی و افزایش صمیمیت زناشوییخان

 ها به همراه داشته باشد.زوجین و خانواده

 21/03/1401 دریافت: 

 14/05/1401 اصالح نهایی:

 08/06/1401 پذیرش:

 08/06/1401 انتشار آنالین:
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 خانواده از راه دور یمشاوره یاثربخش              و همکاران مرادی چقامارانی

 مقدمه

ویژه در و بههای اخیر در مطالعات سال 1زناشویی مفهوم صمیمت

های ای مهم در پویاییعنوان سازهبه 19 -گیری کوویدزمان همه

. ؛(2016، 2و همکاران ارتباط زناشویی در نظر گرفته شده است )کونری

 معموالا نزدیـک، خودمانـی و  یصمیمیـت عبـارت اسـت از رابطـه

شـخصی بـا فـرد دیگـری کـه ای عاشـقانه و آمیـز یـا رابطـهمحبـت

ـی یـا شـناخت عمیق وی ئبسـیار جز اطالعاتمسـتلزم داشـتن 

صمیمیــت فراینــدی تعاملــی و (. 2019، 3)الک و لوک اســت

شــامل ابعــادی مرتبــط بــه هــم اســت. محــور ایــن فراینــد، 

شــناخت، درک، پذیـرش، همدلـی بـا احساسـات فـرد دیگـر، 

)مخلص، فتاحی اندبیل و  قدردانـی و پذیـرش دیــدگاه اوســت

دیدگاه اشترنبرگ، صمیمت  یبر پایه(. 1400/2020آبادی، شفیع

ویژه احساساتی از نزدیکی، پیوند و اتصال است عنصر هیجانی عشق به

، 4، جاکوبس، دیویسن، دیوایت و ویربون؛ النگولد1986)استرنبرگ، 

 در رضایت زناشویی زنان و مردان دارد ای( و نقش برجسته2018

(. نیاز به صمیمت، نیاز به نزدیکی فیزیکی، پیوند و 2014، 5)باگاروزی

های تداوم، گیرد و یکی از ضرورتتماس با دیگر افراد را در بر می

، 6سوی تالو، خان و هالپرن) ت ازدواج استیمندی و موفقرضایت

( 2019، 8)یو و همکاران؛ (1986) 7مسترز، جانسون و کلودنی. (2020

ای از احساسات پذیرش، اعتماد، تعهد و دلسوزی صمیمت را مجموعه

 .استدانند که برای استمرار ازدواج و روابط بلند مدت حیاتی می

عنوان یکی از ارزشمندترین ابعاد وجودی انسان معرفی صمیمت به

است. عنوان امری ضروری در عملکرد سالم انسان شده است و به

بنابراین صمیمت یک آرزو یا تمایل نیست، بلکه نیاز اساسی و اقعی 

تواند موجب افزایش تعارضات، انسان است و عدم ارضای آن می

کاهش رضایت زناشویی و بروز مشکالت عاطفی و روانی شود 

  (.2018، 9)مورگان و فریدمن

 ( نشان2020مطالعات خضری، حسن و نوردین )در پژوهش دیگری 

های افزایش زوجین یکی از عامل یروابط صمیمانه و عاشقانهدهد می

سازگاری و تداوم خانواده است. همچنین نتایج نشان داد که این روابط با 

                                                                                                                                                                                                
1 . marital intamacy 
2 Conroy, McGrath, van Rooyen, Hosegood, Johnson, Fritz, Marr, 
Ngubane & Darbes 
3 . Luk, & Loke 
4 . Lankveld, Jacobs, Thewissen, Dewitte, &Verboon 
5 . Bagarozzi 
6 . Swiatlo, Kahn & Halpern 
7 . Masters, Johnson & Kolodny 
8 . Yu, Wang & He 
9 . Morgan & Freedman 

د کارکردی عملکر شناختی، تعامل منفی زوجین و بدمشکالت سالمت روان

 لیاص یمنفی دارند. و چگونگی تعامالت و تجارب خانواده یخانواده رابطه

ای اثر خواهد طور قابل مالحظهبر کیفیت و روابط زندگی زناشویی فرزندان به

درصد  16دهد که در نشان می 1399ماه نتایج نظرسنجی فروردین داشت.

از خانوارهای تهرانی، تنش خانوادگی به سبب در خانه ماندن افزایش یافته 

 46ها نیز تنش میان زن و شوهر افزایش یافته و درصد خانواده 58است. در 

 1399اند )فراهتی، والدین با فرزندان را تجربه کردهدرصد هم افزایش تنش 

ی ( با هدف روابط صمیمانه2021) 10العات ادر و همکارانمط (. نتایج2020/

به این نتیجه دست یافتند که به طور  19 -گیری کوویدزوجین در زمان همه

و  صورت خطیدرصد از واریانس کیفیت و صمیمیت زوجین به 29متوسط 

درصد به صورت غیرخطی توسط سن، تعداد تعارضات در طول هفته و  22

 شود.بینی میاجتنابی پیش طربمض های دلبستگیکسب

والدین در خانواده منبع مهمی برای یادگیری کودکان و  تعامالت

ها را در صورت مواجه با تعارض شود که رفتارهای آننوجوانان محسوب می

)میلس گونس، چو، هیلبورن و  کندهیجانی الگوسازی می مشکالتو 

زناشویی،  یرابطه عوامل اثرگذار بر کیفیتجمله از (. 2020، 11کاکس

های زندگی زناشویی است )اُزگاگ و ها با تعارضچگونگی مواجهه زوج

دهد که تعامل منفی زن و (. نتایج مطالعات نشان می2018، 12تنریوردی

 قوی برای ناسازگاری زناشویی است )پالت یکنندهبینیشوهر متغیر پیش

در آن اشخاص نوعی تعامل که  ،تعارض زناشویی (.2018، 13و همکاران

تواند شود و میکنند، تعریف میها و عقاید متضادی بیان می، دیدگاهتمایالت

ها محسوب شود. تعارضات زناشویی از واکنش نسبت درآمد جدایی زوجپیش

های فردی آغاز شده که در صورت شدت یافتن آن، احساس خشم، به تفاوت

و فیزیکی بر روابط زن و شوهر  کالمیرفتار  وءکینه، نفرت، حسادت و س

 کندشود و تعارضات در این حالت به صورت نا بهنجار بروز میحاکم می

عبارت است از هر نوع تنازع بر  15تعارض زناشویی(. 2020، 14)الی و لوی

ها و منابع قدرت که در جهت حذف امتیازات دیگری و سر تصاحب پایگاه

هی است که طرفین نزاع بر آن هستند کند، بدیافزایش امتیازات خود بروز می

خنثی سازند و باالخره او های او را که به حریف خود آسیب برسانند، تاکتیک

 (.2015، 16و همکاران را از صحنه بیرون کنند )دیلون

10 . Eder, Nicholson, Stefanczyk, Pieniak, Martínez-Molina, Pešout, 

Binter, Smela, Scharnowski, Steyrl 
11 . Mills-Koonce, Cao, Heilbron, & Cox 
12 . Ozguç & Tanrıverdi 
13 . Platt, Grenfell, Meiksin, Elmes, Sherman, Sanders, Mwangi, & 
Crago 
14 . Li & Lui 
15 . Marital conflicts 
16 . Dillon, Nowak, Weisfeld, Weisfeld, Shattuck, Imamoğlu, & Shen 
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آید که زوجین به دلیل از سوی دیگر تعارض زمانی به وجود می

از گیرند درجات مختلفی همکاری و تصمیمات مشترکی که می

توان روی ها را میاستقالل و همبستگی را نشان دهند که این تفاوت

، 1بندی کرد )یانگ و النگیک پیوستار از تعارض خفیف تا کامل طبقه

از این رو، توانایی برای  (.2017، 2؛ تیمونز، اربل و مارگولین1998

تواند ارتباطی قوی را در ها به شکلی سازنده میمدیریت و حل تعارض

ای صمیمی و ها در ایجاد رابطهها شکل دهد و به آنزوج یطهراب

 (.2021، 4؛ اولچوکوان2013، 3نزدیک کمک کند )ساموهانو

امکان دسترسی به خدمات بهداشت  19 -گیری کوویددر زمان همه

هایی همراه شد؛ لذا یکی از خدمات بهداشت خانواده روانی با محدودیت

زناشویی و صمیمیت زوجین اثربخش تواند در کاهش تعارضات که می

ی اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است مشاورهباشد و در یک دهه

عنوان استفاده خانواده از راه دور بهی است. مشاوره 5خانواده از راه دوری 

های ارتباطات و ارتباطات از راه دور برای تأمین دسترسی به از فناوری

ی در مسافت جغرافیایی از جمله مشاوره، اطالعات و خدمات بهداشت

های پیگیری برای اطمینان از حفظ اثرات درمانی ارزیابی، مداخله و برنامه

(. شواهد زیادی از مزایای به2011، 6تعریف شده است )گولوگوف و نول

خدمات از راه دور به خانواده برای افزایش سطح  یکارگیری و ارائه

های فناوری و دسترسی به سازمان یسالمتی، وضعیت اقتصادی، استفاده

. در نتیجه، رویکردها و هنجارهای متفاوتی برای مجود دارداجتماعی 

خانواده از راه دور وجود دارد )گروه خدمات و سالمت ی مشاورهاستفاده از 

(. اگر بخواهیم آموزش از راه 2013، 8پزشکی یسسهؤ؛ م2013، 7انسانی

های بهداشتی در عنوان بخشی از سیستم مراقبتها را بهدور به خانواده

ها و تعارضات موجود را با هم آشتی دهیم )بشاشور، نظر بگیریم باید تفاوت

(. در 2012، 10 همکاران و رامرک؛ 2013، 9شانون، گوپینسکی و گریکسپی

گویی بستگی به هدف مشترکی دارد بهبود عملکرد و پاسخ ای،هر زمینه

یکی از این اهداف  .ذینفعان را متحد کند یهای همهکه منافع و فعالیت

توسعه و تحول  .های بالینی صحیح باشدمشترک باید تدوین دستورالعمل

ی مشاورهو  ؛های اخیر افزایش یافته استرهنمودهای بالینی در سال

  .دور نیز از این قاعده مستثنی نیست خانواده از راه

                                                                                                                                                                                                
1 . Yong & Long 
2 . Timmons, Arbel & Margolin 
3 . Somohano 
4 . Oluchukwu 
5 . Telehealth for Family Therapy (TFT) 
6 . Glueckauf & Noël 
7 . Department of Health and Human Services 
8 . Institute of Medicine 
9 . Bashshur, Shannon, Krupinski & Grigsby 
10 . Kramer, Shore, Mishkind,  Friedl, Poropatich, & Gahm 
11 . American Psychological Association 

(، انجمن مدکاری 2018، 2017) 11شناسی آمریکاانجمن روان

( و انجمن خانواده 2014) 13آمریکا ی( انجمن مشاوره2015) 12اجتماعی

( استفاده از خدمات از راه 2015، 4200) 14درمانی و زوج درمانی آمریکا

اند؛ و به تازگی استفاده کرده دور را برای مراجعین با مشکالت مختلف تأیید

اند. عالوه بر این، سازمانهای بالینی تأیید کردهاز تکنولوژی را در مراقبت

بر بر و هزینهجای ارتباطات حضوری، زمانخدمات به یهای ارائه دهنده

های آنالین و ارتباط مجازی اندازی سامانهبودن آن برای مراجعین با راه

مام ابعاد اجتماعی، ت خدمات از راه دور در یارائه ای برایآمادگی ویژه

 شناختی و اجتماعی به افراد جامعه هستند )هیلتیدرمانی، مددکاری، روان

(. فرایند تدوین دستورالعمل2018 و همکاران ؛ هیلتی2017، 15و همکاران

های بسیاری متکی است و خبر خوب این است ها به تحقیقات و پژوهش

ها در خصوص استفاده از خدمات از راه نتایج پژوهشکه در حال حاضر 

ها )آگیلی، باسیگالوپ و ها و زوجهای مختلف در خانوادهدور در گروه

اشتهایی عصبی (، اختالالت روانی از جمله بی2017، 16اوستونل

 اترلند، ترمپتس(، اختالالت طیف اُتیسم )2017، 17بیرن، گروسبی، گرانگ

 ی( به اندازه2018، 19چانگ و (، بیماران دیابتی )سو2018، 18و روبرتس

ها و معیارهای مبتنی بر شواهد را کافی قوی است تا بتواند دستورالعمل

بارز از تحول این حیطه و همچنین کیفیت  یاین یک نشانه .دنایجاد کن

( در 2018و کمیت تحقیقاتی است که انجام شده است. بورگسا و پومینی )

معج با عنوان خانواده درمانی و زوج درمانی در عصر دیجیتال پژوهشی با

توان از رویکردهای خانواده ها نشان داد که میآوری نتایج حاصل از داده

درمانی و زوج درمانی به صورت آنالین و غیرحضوری برای زوجین و 

رفتاری،  یپارچهها استفاده کرد و نتایج حاصل از رویکردهای یکخانواده

 ای به همراه داشته است.ن محور به صورت آنالین نتایج امیدوارکنندههیجا

ای با هدف مالحظات بالینی و ( در مطالعه2019) 20گینوارپ و مک

خدمات زوجی و خانواده درمانی از طریق راه دور به  یاخالقی برای ارائه

کارگیری به ،این نتیجه دست یافتند که ضمن رعایت مالحظات اخالقی

در کاهش مشکالت  دتوانده درمانی و زوج درمانی از راه دور میخانوا

( در 2021) 21لن و همکارانمک خانوادگی و عملکرد خانواده مؤثر باشد.

شواهدی خانواده از راه دور ی مشاورهبررسی اثربخشی پژوهشی با هدف 
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16 . Akyil, Bacigalupe & Üstünel 
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 خانواده از راه دور یمشاوره یاثربخش              و همکاران مرادی چقامارانی

از مطالعات سیستماتیک، فراتحلیل و کیفی حاصل از بیست پژوهش به 

در طیف وسیعی از  خانواده از راهی دست یافتند که مشاورهاین نتیجه 

ی های سالمت و پویایتعارضات خانوادگی و صمیمیت زناشویی و شاخص

 محیط خانواده اثربخش است.

های مدیریت این رویکرد با ارتقای سطح مهارتدر مجموع 

خانواده و بهبود صمیمت خانواده در زوجین با استفاده از رویکردهای 

تواند رنج و محنتی را خانواده از راه دور میی نوینی از جمله مشاوره

که این افراد به علت تعارضات خانوادگی باید محتمل شوند را کاهش 

گیرانه با ایجاد یک عنوان یک رویکرد پیشداده و عالوه بر آنان به

شود ها و وظایف باعث میفضا بیان نظرات و عقاید و آگاهی به نقش

های های آموزش دیده را نیز از معرض برخی از آسیبفرزندان خانواده

عالوه بر این تاکنون هیچ پژوهشی در  .روانی و اجتماعی مصون سازد

از راه دور را بر روی زوجین با تعارضات  ی خانوادهمشاورهایران رویکرد 

زناشویی و صمیمت زناشویی پایین کار نکرده است. استفاده از این 

گران خانواده به رد در این پژوهش باعث روی آوردن درمانرویک

تواند عالوه شود که این کار میاستفاده از مداخالت غیرحضوری می

درمانی، زمینه را برای سایر مداخالت روان ،بر داشتن مزایای فراوان

گران در یک درمانی دیگر فراهم کند تا درمان زوج درمانی و خانواده

لذا استفاده از این ؛ به مراجعین خود آموزش دهندفضای غیرحضوری 

تواند باعث کشاندن فرایند خانواده درمانی به درون الگوی آموزشی می

و از میزان هزینه شودخانواده با استفاده از یک رویکرد غیرحضوری 

های اقتصادی در دوران شیوع ویروس کرونا کم کند؛ تا از این طریق 

الگویی مبتنی بر شواهد  یآنالین و ارائه های غیرحضوری وبا آموزش

که اثربخشی آن در مطالعات خارج از کشور بر تعارضات و ناسازگاری 

زناشویی تأیید شده است بتواند نسل نوینی از خانواده درمانی 

تواند نتایج این پژوهش میاز سوی دیگر غیرحضوری را فراهم آورد. 

خانوادگی و اجتماعی های چارچوب پیشگیری از آسیب یهدر تهی

خانواده و فرزندان و کاهش مشکالت خانوادگی در زوجین مؤثر باشد. 

ی خانواده از مشاورهاثربخشی  تعیینبه این دلیل که پژوهش حاضر با 

ر د آموزشمراکز مشاوره عالوه بر تعیین میزان تأثیر این  را دور در

دگی و انوایک کارآزمایی بالینی یک سرکور در زوجین با تعارضات خ

پردازد تا سهم اندکی از مبانی نظری صمیمت زناشویی پایین می

غیرحضوری  ی خانواده از راه دورآموزش مشاورهرویکردهای مبتنی بر 

های پژوهشی در خصوص ایرانی ارزیابی و خالء یرا در یک نمونه

رویکردهای غیرحضوری را پوشش دهد؛ با توجه به نو بودن این 

                                                                                                                                                                                                
1. The pretest-posttest and follow-up with a control group design  

ها، تعداد دفعات مراجعه حضوری زوجین و خانوادهمداخله، کاهش 

و  و استفاده از واتساپ وبینار ،استفاده از مداخالت به صورت تصویری

های اقتصادی این نوع مداخله و مقرون به در منزل، کاهش هزینه ...

انجام این پژوهش با استفاده از رویکردهای متفاوت  آن،صرفه بودن 

و حضوری بر بدیع بودن این پژوهش میاز خانواده درمانی مرسوم 

گویی به این سؤال است که آیا دنبال پاسخلذا این پژوهش بهافزاید. 

بر تعارضات خانوادگی و صمیمیت خانواده از راه دور ی مشاوره آموزش

 زناشویی در ایام کرونا اثربخش است؟

 روش

 طرح پژوهشی

اطالعات نیمه این پژوهش ازنظر روش کاربردی و از لحاظ گردآوری 

آزمون پس -آزمونطرح نیمه آزمایشی پژوهش حاضر پیش است. آزمایشی

 . اجرا گذاشته شد یبه مرحله 1ماهه( با گروه گواه 2و پیگیری )

 

 کنندگانشرکت

از  1400زوجین که در سال  تمامی آماری این پژوهش، را جامعه

منظور حل بههای خانواده یا به صورت خودارجاعی طرف دادگاه

ای کاهش طالق شهرستان خرمتعارضات خانوادگی به مرکز مشاوره

نفر از  60پژوهش شامل  ینمونهکردند؛ تشکیل دادند. آباد مراجعه 

ای کاهش طالق شهرستان خرمکننده به مراکز مشاورهزوجین مراجعه

دههای خرداد تا مهر به مراکز مراجعه و پرونی ماهدر فاصلهآباد بود که 

ی تعارضات خانوادگی خود را در مراکز کاهش آسیب طالق شهید 

و  گیری تصادفی انتخاببه روش نمونهبخش و پویا ثبت کردند فیاض

. شدندهای آزمایشی و گواه گمارده صورت تصادفی در گروهبه

شهید ای کاهش طالق صورت که با هماهنگی با مراکز مشاورهبدین

زهای الزم با رعایت موازین اخالقی و کسب مجوبخش و پویا فیاض

)از جمله آزادی انتخاب برای شرکت در پژوهش، امضاء فرم رضایت 

کنندگان برای رها کردن پژوهش در هر مرحله آگاهانه، آزادی شرکت

 60از بین  ،های ارجاعی و فراخوان پژوهشگراز آن( بر اساس پرونده

شهید  اهش طالقای ککننده به مراکز خدمات مشاورهزوج مراجعه

 یکه بعد از انجام مصاحبهنفری(  48)زوجی  24 بخش و پویا،فیاض

ذاکر و تعارضات خانوادگی ثنایی ینامهگویی به پرسشبالینی و پاسخ

به روش  داشتند( مالک ورود به مطالعه را 2008/ 1387)همکاران 

 صورت تصادفی در دو گروه آزمایشیگیری تصادفی انتخاب و بهنمونه
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افزار الزم به ذکر است با توجه به نرم. شدندگواه گمارده  گروهو 

G*Power ی اثر نوع تحلیل آماری ناپارامتریک )یومان ویتنی(، اندازه

، تعداد متغیرهای وابسته 95/0، توان آماری 05/0 (α)، آلفا 30/0

های آزمایشی و گواه حجم )تعارض و صمیمیت زناشویی(، و تعداد گروه

 24خاطر اعتباربیرونی در این پژوهش نفر برآورد شد. لذا به 40نمونه 

. الزم به توضیح است که عنوان نمونه انتخاب شدندنفر( به 48زوج )

های آزمایشی و گواه، میزان در این پژوهش قبل از انتخاب گروه

تعارضات خانوادگی هر یک از زوجین از طریق مقیاس تعارضات 

( مورد ارزیابی قرار 2008/ 1387)مکاران و ه ذاکرخانوادگی ثنایی

و پس از اطمینان از میزان تعارضات خانوادگی مورد انتظار  گرفت

ه ها در دو گروآزمودنی ،میانگین(انحراف استاندارد نمره باالتر از 5/1)

صورت گروه گواه به)آموزش مشاوره خانواده از راه دور( آزمایشی 

های آزمایش به مدت هش، گروهتصادفی جایگزین شدند. در این پژو

مشاوره ای هفتگی، تحت آموزش دقیقه 90جلسه، طی جلسات  10

 .دنشارائه  آموزشیو به گروه گواه هیچ گرفتند خانواده از راه دور قرار 

 بورگسا خانواده از راه دوری مشاورهدر این پژوهش با توجه به الگوی 

زوج استفاده شود. ولی برای  8تا  6های ( باید از گروه2018و پومینی )

ل و داشته باشد، توانایی کنتر یکه پژوهش اعتبار بیرونی باالی این

مدیریت افراد نمونه در فرآیند درمان وجود داشته باشد و پژوهشگران 

پذیری مواجه نشوند برای به خاطر عمل افت آزمودنی با مشکل تعمیم

که گروه گواه در جریان  . برای اینشدزوج در نظر گرفته  17گروه هر 

های آزمایشی نباشند در شده بر روی گروهچگونگی مداخالت انجام

ها از طریق برنامهی آزمودنیحاضر از آلودگی تضعیف روحیه یمطالعه

 )به این صورت که پس از آمدریزی و کنترل دقیق جلوگیری به عمل 

ای صورت جلسه 8برای گروه گواه نیز یک مداخله اتمام مداخالت 

 ارتباطی وجود نداشت گواههای آزمایشی و گرفت(، همچنین بین گروه

بار که پژوهش اعت . برای اینشدتا از انتشار عمل آزمایشی جلوگیری 

طور روشن و شفاف عمل آزمایشی به ،بیرونی باالیی داشته باشد

ایشی با ایجاد مالک ورود و های آزم، تداخل عملشدتوضیح داده 

معیار  ،های ورود و خروج زیرکارگیری مالکبا بهشد. خروج کنترل 

 : شدها رعایت آزمودنی 1گونیهم

 های ورود مشتمل بر؛مالک -الف

 یصمیمت ینامهداشتن تعارضات خانوادگی باال بر اساس پرسش -1

 بالینی یمصاحبه ( و1387/2008و همکاران ) ذاکرتعارضات زناشویی ثنایی

                                                                                                                                                                                                
1. benchmark 
2. marital intimacy questionnaire (MIQ) 

 نامهگویی به سؤاالت پرسشداشتن حداقل سواد دیپلم برای پاسخ -2

افزار آنالین از جمله اسکایدسترسی و توانایی استفاده از نرم -3

 کانکتروم و ادبی

نامه)بر اساس پرسش روانی -برخورداری از سالمت جسمانی -4

 (GHQ-28ی سالمت عمومی 

 عدم اعتیاد -5

 سال 45تا  20سنی بین  شرایط -6

 ها گذشته باشدحداقل یک سال از ازدواج آن -7

 تمایل به شرکت در مطالعه یی آگاهانهنامهامضاء رضایت -8

 های خروج شامل؛ مالک -ب

 های روانی مثل افسردگی و اختالالت شخصیتداشتن بیماری -1

 یزمان در یک مداخلهصورت همکنندگان بهشرکتحضور  -2

 شناختیاری اجتماعی یا یک مداخله روانمددک

فرد بیماری جسمانی خاص )مانند  ،بر اساس تشخیص پزشکی -3

 .معلولیت یا صرع( که مانع مشارکت در پژوهش شود را داشته باشد

ازجمله  درمانی، یغیبت بیش از سه جلسه در برنامه -5

  خروج از مطالعه بود. دیگر هایمالک

 

 ابزارهای سنجش

صمیمیت  ینامهپرسش :(MIQ) 2صمیمیت زناشویی ینامهپرسش

 و ساخته (2006/ 1385زناشویی اولین بار در ایران توسط اولیاء )

 که نُه بعد است سؤالی 85ابزار  یک نامهپرسش این شد. هنجاریابی

سؤال(، صمیمیت  8سؤال(، صمیمیت عقالنی ) 11صمیمیت عاطفی )

سؤال(، صمیمیت  8تفریحی ) -سؤال(، صمیمیت اجتماعی 6بدنی )

شناختی سؤال(، صمیمیت روان 9سؤال(، صمیمیت معنوی ) 11ارتباطی )

 سؤال( است 15سؤال( و صمیمیت کلی ) 8سؤال(، صمیمیت جنسی ) 9)

 زناشویی، صمیمیت .(1391/2013 ،3ذاکر و فرزادزاده، ثناییفالح)

 ارتباطی، تفریحی، اجتماعی، فیزیکی، عقالنی، عاطفی، صمیمیت شامل

 هر کند.گیری میکلی را اندازه یشناختی و نمرهروان مذهبی، جنسی،

 تا (4) ینمره همیشه از ایچهارگزینه صورتبه لیکرت طیف در سؤال

 نامهپرسش این در نمره حداکثر شود.می داده ( پاسخ1) ینمره اصالا

باالتر گر صمیمیت بیشتر نمایان ینمره .است 87 نمره حداقل و 348

از نمونه سؤاالت این کمتر به معنی صمیمیت کمتر است.  یو نمره

دهم که احساساتم را برای خود نگه ترجیح می»توان به نامه میپرسش

3 Falahzade, Sanai Zaker  & Farzad 
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ترین فرد در همسرم نزدیک»و « دارم و آن را برای همسرم بازگو نکنم

آزمایی محتوایی این منظور تعیین درستبهاشاره کرد. « زندگی من است

تی علوم تربی یدانشکده یتن از متخصصان مشاوره 5نامه، ازنظر پرسش

زاده و همکاران، شده است )فالحدانشگاه اصفهان بهره گرفته

 نامه توسطپرسش کل برای آزمون این آلفای (. ضریب1391/2013

آزمایی برای تعیین درست است. شدهگزارش 92/0( 1385/2006اولیاء )

ستگی، هر سؤال با آزمون استفاده شد که تمامی ها از روش همبسؤال

، داشتند )اولیاء همبستگی 001/0کل در سطح  یها با نمرهسؤال

 از نامهپرسش زمان اینهم آزماییدرست بررسی (. برای1385/2006

زاده و ؛ به نقل از فالح1983تامپسون ) و والکر صمیمیت مقیاس

 بین داد همبستگی نشان نتایج د،ش (. استفاده1391/2013 همکاران،

 (1983) 1تامپسون و والکر صمیمیت مقیاس و اولیاء صمیمیت آزمون

، P≤01/0) معنادار است 001/0از  ترکم در سطح که است 92/0

92/0=r.) نامه به روش آلفای همچنین در این پژوهش پایایی پرسش

مطلوب سنجی ی ویژگی رواندهندهدست آمد که نشانبه 95/0کرونباخ 

 نامه در فرهنگ ایرانی است. این پرسش

این  :(R-MCQ) 2تعارضات زناشویی تجدید نظر شده ینامهپرسش

الی است که برای سنجیدن تعارض زن و ؤس 54نامه یک ابزار پرسش

( ساخته شده است. 2008/ 1387)و همکاران  ذاکرشوهری توسط ثنایی

 :سنجد که عبارتند ازرا می نامه هشت بعد از تعارضات زناشوییاین پرسش

های جنسی، افزایش واکنش ی، کاهش رابطههمکاریکاهش 

فردی با  یهیجانی، افزایش جلب حمایت فرزندان، افزایش رابطه

خانوادگی با خویشاوندان همسر و  یخویشاوندان خود، کاهش رابطه

ثر. ؤدوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر، و کارهش ارتباط م

نامه برای توانند از این پرسشمشاوران و سایر متخصصان بالینی می

برای هر  .زن و شوهری و ابعاد آن استفاده کنند هایسنجیدن تعارض

(، همیشه 4(، اکثراا )3هی )(، گا2ندرت )ه(، ب1هرگز ) یال پنج گزینهؤس

ها اختصاص داده نمره به آن 5تا  1( در نظر گرفته شده که به تناسب 5)

است.  54و حداقل آن  270نامه  کل پرسش یشده است. حداکثر نمره

(، سؤال 5) همکاریها از این قرار است: کاهش های خرده مقیاسالؤس

 8های هیجانی )افزایش واکنش(، سؤال 5جنسی ) یکاهش رابطه

فردی با  ی(، افزایش رابطهسؤال 5افزایش جلب حمایت فرزند )سؤال( 

فردی با خویشاوندان همسر  ی( کاهش رابطهسؤال 6خویشاوندان خود )

( و کاهش سؤال 7( جدا کردن امور مالی از یکدیگر )سؤال 6و دوستان )

                                                                                                                                                                                                
1.  Walker, & Thompson 
2 . Marital Conflict Questionnaire Revised (MCQ-R) 

هر خرده مقیاس مساوی  ی. حداکثر نمرهاست( سؤال 12ارتباط موثر )

 یاست. در این ابزار نمره 5ها ضربدر های آن خرده مقیاسالؤبا تعداد س

بهتر و  یکمتر به معنی رابطه یبیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره

هنگام »ه توان بنامه میاز نمونه سؤاالت این پرسش .تعارض کمتر است

و « شودمن با خانواده پدر و مادری او قطع می یدعوا با همسرم، رابطه

خودم را به کارهای دیگر مشغول  وقتی همسرم از من تقاضایی دارد،»

گیری منظور اندازه( به1375/1996اشاره کرد. ثنایی و براتی )« کنممی

گار و سازگار ی مذکور را بین دو گروه ناسازنامهروایی و پایایی، پرسش

در زنان و مردان متأهل عادی و متقاضی طالق اجرا کردند که مقایسه

ها بود که این نتایج نشانگر وجود تفاوت معناداری بین آنی نتایج بیان

های متعارض و نامه در تشخیص زوجی روایی افتراقی پرسشدهنده

پژوهش  در(. 1399/2020، 3خواه، بهبودی و وکیلینامتعارض بود )نیک

( ضریب آلفای کرونباخ برای کل 2008/ 1387و همکاران )ذاکر ثنایی

دست آمد و برای به 96/0نفری برابر با  270نامه روی یک گروه پرسش

کاهش  ،81/0، همکاریخرده مقیاس آن از این قرار است: کاهش  8

افزایش  ،70/0های هیجانی، واکنش افزایش ،61/0جنسی،  یبطهرا

فردی با خویشاوندان خود،  یافزایش رابطه ،33/0جلب حمایت فرزند، 

 ،89/0خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان،  یکاهش رابطه ،86/0

 69/0ثر ؤو کاهش ارتباط م ،71/0جدا کردن امور مالی از یکدیگر، 

 گزارش شده است.

 

 ی خانواده از راه دوری آموزش مشاورهبرنامه

سازی آموزشی متناسب یمداخله ،خانواده از راه دوری مشاوره آموزش

شده با زوجین دارای تعارضات زناشویی که امکان دسترسی به ارتباط 

های افزارنرمغیرحضوری را داشته باشند به صورت غیرحضوری از طریق 

ای آموزش داده میدقیقه 90جلسه  10به زوجین در طول  ارتباط جمعی

واده آموزش خانبرای  آموزشیهای فعالیت»اصلی این است که شود. سؤال 

 بر اساس این آموزشاساس این ؟ بر هایی استاز راه دور شامل چه مؤلفه

 در جلسات آموزشی توانکه می است تنظیم شدههای مختلفی تکنیک

کانکت روم، ادبیبه مراجعین از طریق اسکایراه دور  گران ازتوسط درمان

و واتساپ به زوجین آموزش داده شود. این الگوی آموزشی بر اساس 

  (2018و پومینی ) ( و بورگسا2017زاده و همکاران )رویکرد لنگری

.ی خانواده از راه دور تنظیم شده استمبتنی بر آموزش مشاوره

3 Nikkhah, Behboodi & Vakili 

http://www.iran-moshaver.ir/estekhdam/
http://www.iran-moshaver.ir/estekhdam/
http://www.iran-moshaver.ir/estekhdam/
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 133-149 صفحات ،2، شماره 15دوره           1399پاییز و زمستان             روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 ای از ساختار جلسات آموزش خانواده از راه دورخالصه -1جدول 

 محتوای جلسات جلسه

 ی اولجلسه

ی مرحله، است گروهآشنایی که همان سالم و استقبال و کمک به احساس راحتی اعضای  یمرحلهآشنایی اعضاء با همدیگر و بیان قوانین گروه: 

تعیین  یمرحله، شوندبه گفتگو با یکدیگر دعوت می زوجینتعامل که در آن ی مرحله، شودشده بررسی میبیان مشکل که طی آن مشکل عنوان

ی اعضای گروه در خصوص قوانین جلسات آموزشی به همهشود دقیقاا تغییرات مورد انتظار خود را تصریح کنند. خواسته می زوجینعنی وقتی از هدف ی

بی یا جدل و حثب گونه هر، موردپسند نیست گروه یکننده و اعضان ارسالأدور از شآموزش  با مرتبطغیر فیلم و عکس یا طلب گونه هرشامل 

گروه آموزشی  یاعضاماند و ، اطالعات موجود در گروه آموزشی محرمانه میاست فایده ممنوعو بحث سیاسی بی هاشخصی یا همدیگر به احترامی

 .یابدجلسه با تعیین قرار جلسه بعدی با تمام یا بعضی از اعضای خانواده خاتمه می .ننمایند گروه وارد را کسیگر با درمان هماهنگی بدون

 ی دومجلسه

همچنین  شد.های خانوادگی استفاده نسلی در نگرش برای درک پویایی اعضای خانواده از نظر تغییرات بین ژنوگرام :ژنوگرامترسیم 

در کنار  داده شد.ای مانند طالق، مرگ، انتقال، تولد فرزند و مهاجرت توضیح واکنش اعضای خانواده در پاسخ به هر رویداد ناراحت کننده

برای نشان دادن ماهیت  های مختلفاز رنگ پرداخت وآن، یک ژنوگرام همچنین به تشریح پیوند عاطفی و وابستگی بین اعضای خانواده 

 .شدروابط با احساسات منفی و مثبت مانند اعتماد، عشق، مراقبت، احترام و حسادت استفاده 

 ی سومجلسه

مراجع در شروع  سازیبرای آرام کردن یا آرام آموزش خانواده از راه دورشده در ی هدایتتکنیک تصویرساز شده:تصویرسازی هدایت

دستور داده می گروهاعضای  یبه همه د.شودر زندگی استفاده میاخیر هیجانی  یکنندهجلسه یا پس از بحث در مورد یک رویداد ناراحت

شود که ها دستور داده میسپس به آن .در دست تصور کنند و به دنبال مردم به اطراف نگاه کنند یشود که خود را در مکانی با بادکنک

، به اعضای و تصویرسازی دقیقه تخیل 10تا  5پس از  .ها را به مکانی امن ببردآن بادکنکتا  بادکنک بروندکنند و به دنبال  رهارا  بادکنک

 ی سفیدبر روی یک برگه جا برده استها را به آنآن بادکنکه و در سکوت مکانی امن را که شود که چشمان خود را باز کردگفته می گروه

سپس اعضای . آمیزی کنندها دستور داده شده است که در آن مکان امن همه چیز را در اطراف خود ترسیم و رنگهمچنین به آن .بکشند

 .خود را در رابطه با نقاشی کشف کنند و هیجانات ساساتهای خود بحث کنند و احشوند در مورد نقاشیمجبور می گروه

 آماده، نفس بکشید، نقاشی کنید تکالیف خانگی:

ها، هرچه بیشتر این تمرین را انجام دهید خواهید آرامش و آگاهی خود را بازیابید انجام دهید؛ مانند سایر مهارتاین تمرین را برای هر بار که می

ای که در ذهنتان ءء در محلی که در آن قرار دارید و یا شیاین فعالیت سنجشی برای میزان هنر شما نیست. یک شیدر آن ماهرتر خواهید شد. 

کنید آرام که آن را تصور مییات آن فکر کنید و اجازه دهید هر فکری به ذهنتان بیاید و برود. هنگامیئهست را در نظر بگیرید. در مورد تمام جز

شید. )بعضی ای تهیه کنید که بتوانید با آن طرح را بکیا فلزی. وسیله ید که بزرگ است یا کوچک، قدیمی یا جدید، چوبنفس بکشید و دقت کنی

 افراد عالقه دارند که با یک مداد و یا خودکار خاص این تمرین را انجام دهند.( از فضای زیر برای کشیدن این طرح استفاده کنید.

 اشی ...آمادگی ... نفس آگاهانه ... نق

 ی چهارمجلسه

ها و سایر آوری کنند که بهترین توصیف آنشود که مینیاتورهایی را از خانه جمعبه اعضای خانواده دستور داده می انتخاب یک مینیاتور:

را در  هاشود که نقش آنآوری میسخت و نرم توسط هر یک از اعضای خانواده جمع ءبه این ترتیب چندین شی .اعضای خانواده باشد

 باید توضیح دهند ءسپس هر یک از اعضاشود(. )این تمرین برای هر کدام از زوجین به صورت جداگانه انجام می کشدخانواده به تصویر می

هایی از آن شیء مطابق با نگرش آن شخص است، نقاط ضعف و قوت کند، چه ویژگیکه چگونه مینیاتور خاص یک شخص را توصیف می

 .چیست قوت و ضعف شخص مربوطه است یدهندهکه نشان ءآن شی

 کاربرگ لحظه را احساس کن تکالیف خانگی:

کمک کند تا بتوانند روی وضعیت  زوجینشده است که به ، به این جهت طراحیی دومساختار جلسهکار برگ لحظه را احساس کن در 

ایی که در حال آرامش هستند، شناسهای آن را هنگامیسازند و ریشهنفس الزم برای غلبه بر آن را ب به خودکار کنند، اعتماد هیجانیکنونی 

ه آن، فرد آن تجربه را ب از . بعدمورد سنجش قرار دهندخود را بشناسد، سپس آن را  زایآسیب هیجانیباید ابتدا وضعیت  زوجینکنند. 

 هیجانیعیت دهد و درنتیجه دوباره وضبه کند ارتباط میکه توانسته است بر آن غلدر ارتباط با شریک زندگی خود مشابهی درگذشته  یتجربه

ند حال کبر زمان فرد باید تجربیات و احساسات گذشته و آینده را رها کند و ذهنش را متمرکز آن . بعد از دهدمورد سنجش قرار میخود را 

ن شده است و میزان ایدر موقعیت  باعث ناراحتی اوکند که چه چیزی و دوباره وضعیت روانی خود را بسنجد. در آخر مراجع باالخره بیان می

 تواند توضیح دهد.عدم آرامش خود را نیز می

 ی پنجمجلسه

 :خمیر بازی تونوع ، شناخت های توسنگشناخت 

در  زوجیناز راه دور برای ایجاد بینش در بین  مشاورهتواند توسط یک می هر یک از زوجینهای خود و دانستن خمیربازی فعالیت شناخت سنگ

درمان شود.کنترل کرد، استفاده  آن را توانها را در مقابل سناریوهای مختلفی که نمیتوان آن/ مراحل مختلف زندگی که می هامورد موقعیت
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 خانواده از راه دور یمشاوره یاثربخش              و همکاران مرادی چقامارانی

ا در دست بگیرید، سنگ را تا جایی که میسنگ ر»گوید: دهد که یک سنگ در دست داشته باشند و میدستور می گروهاعضای  یگر به همه

 یدر مرحله توانید سنگ را تغییر دهید؟آیا می .سنگ را بین دستان خود بچرخانید .توانید سعی کنید سنگ را خم کنیدتوانید فشار دهید، اگر می

دهد: ها دستور میا در دست داشته باشند و به آنر یا یک اسالید دهد که خمیر بازیدستور می گروهبه اعضای گر مشاوره از راه دور درمانبعد، 

توانید د، آیا میید و بین دستان خود بچرخانید، خم کنید فشار دهیتواند تا جایی که میید، سعی کنیخمیر بازی خود را در دستان خود داشته باش»

شود واحد که در زندگی لحظات زیادی وجود دارد که باعث می دهدبه اعضای گروه توضیح میگر درماندر ادامه  ؟یدخمیر بازی را عوض کن

ها در هر یک از چنین شرایطی، هر یک از ما باید سنگ داشته باشند.احساس عدم اطمینان، نگرانی یا اضطراب و یا هر کدام از طرفین خانواده 

ست و سنگ سخت افهمند وجین با رسیدن به این ادراک میپذیری در برابر سختی(. زم )تفاوت انعطافو خمیرهای بازی خود را در نظر بگیری

که خمیر بازی نرم است و قابلیت تبدیل به هر شکل در حالی .عاملی است که به هیچ وجه قابل کنترل نباشد سنگ .توان آن را تغییر دادنمی

گروه اعضای  یهمهاز بنابراین،  .نترل ما هستندعواملی است که در هر موقعیتی تحت کی دهندهبنابراین خمیر بازی نشان .دیگری را دارد

 .تا تغییری در جهت هدف درمانی ایجاد کند کنندها را مدیریت توان آن، خمیرهای بازی را یادداشت کنند که میشودخواسته می

 ها و خمیرهای زندگی:تکالیف خانگی کار کردن بر روی سنگ

ود را در خ آرامشمیزان عدم  را مدیریت کنید. ی پیش آمدهزاکه چگونه شرایط استرس پیش بروید تا به شما کمک کنددر مراحل زیر به

 .بسیار شدید=  10اصالا  =0بسنجید.  10تا  0از بین  های زیر بنویسید.موقعیت

اکنون ای که همبهمجسم کنید. تجر خود ی اخیر را در ارتباط با شریک زندگیزاسدردناک و استر یهایتان را ببندید و یک تجربه چشم -1

زمان اکنون دوباره بر  -3، چنین موقعیتی غلبه کرده باشیدبه یاد داشته باشید که شما باید درگذشته بر این -2، در حال اتفاق افتادن است

 آرامش خوردنبر هم در قسمت زیر بنویسید که چه چیزی موجب  -4و  حال تمرکز کنید. تمام افکار و احساسات گذشته و آینده را رها کنید

 خود را توصیف کنید. ناراحتیو میزان  استشما شده 

 ی ششمجلسه

 تعارضات:وفصل مراحل حلآموزش 

  کنید این رابطه ارزش تالش کردن را دارد(که احساس میانجام دهید )درصورتی ی خودموجود در رابطه تعارضاتوفصل مراحل زیر را برای حل

 واضح مشکل را مشخص کنید: طوربه

 شوند توصیف کنید.شوند و یا نمیمشکل را در غالب رفتارهایی که انجام می 

 انفرادی مقابله کنید. صورتبهها تر تقسیم کنید و با آنمشکالت را به قسمت های کوچک 

 داشته باشید و برای حل آن تالش کنید. نظراتفاقمشکل  در موردی شما باید هردو 

 مسئله را روشن کنید:اهمیت 

  خود را در خصوص آن توصیف کنید. دگاهیدمشخص کنید که چرا این مسأله برای شما بسیار حائز اهمیت است و 

 حل در نظر گرفته شود را مشخص کنید.خواهید در راهی که میزیآن چهای خود و خواسته 

 های اختصاصی را در این مرحله انتخاب نکنید.راه حل 

 بالقوه را به بحث بگذارید:های حلراه

 حل تمرکز کنید، قصد این نیست که از خودتان دفاع کنید یا این که تشخیص دهید حق با چه کسی بر روی راه

 افتاده است. درگذشتهچه اتفاقاتی  ای است یا نیست،

  تر انجام دهید.چگونه متفاوت پس نیا ازهدف این است که تشخیص دهید کارها را 

 های زیادی داشتید، فقط حل مسئله را در نظر بگیریدزینهگ کهیدرصورت 

 :های مشترک را انتخاب کنیدحلراه های خالقانهحلبا ایجاد انواع راه

  ی شما مؤثر باشد.هردوسعی کنید نوعی از توافق را پیدا کنید که برای 

 طور واضح و مشخص و در غالب رفتار تعیین کنید.خود را به حلراه 

 ی را بدون پذیرش و پیروی کردن از آن قبول نکنید.حلهیچ راه 

 کنند نپذیرید.عصبی و نگران می را شماهایی که حلراه 

 حل را برای مدت معینی آزمایش کنید:راه

  انتخابی زمان و فرصت دهید تا روی رابطه شما تأثیر بگذارد. حلراهبه 

  ی شما مؤثر بوده است یا نه.هردوحل انتخابی برای ، بررسی کنید که آیا راهشدهگرفتهدر پایان زمان در نظر 
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 ای:روش پرسش دایره

شود، به جای درک تعامالت خانوادگی از خانواده درمانی استفاده می یدر طول دورهاز راه دور گران ای توسط درمانروش پرسش دایره

ای تمایل دارد گذارد، سؤال دایرهتأثیر میب  بر زندگی شخصالف  خاص از شخص که چگونه یک عمل طریق سؤاالت مستقیم مانند این

 .را برجسته کند اعضای خانوادهکه اهمیت تعامالت بین 

 ی هفتمجلسه

 ی شکار شکارچی:تخته

سپس توسط  .دارندشوند و آن را برای خود نگه میهدایت می دیگریبه یک احساس مثبت و یک احساس منفی در مورد  زوجینهر یک از 

احساسات  یدهندهشود که در خانه حرکت کنند و به جستجوی اشیاء مختلف بپردازند که نشانها دستور داده میگر از راه دور به آندرمان

خانواده نشان آوری کردند، اقالم یکی یکی به اعضای خانواده اقالم را برای یکدیگر جمع یکه همه پس از این .اعضای خانواده است یهمه

 .کیفیت کدام عضو خانواده است یدهندهزنند که چه چیزی نشاناعضای خانواده حدس می یشوند و بقیهداده می

 :ها و بایدهاتعادل میان خواسته

بیرون بروید  نتانخواهید که با دوستامثال شما میعنوانها و بایدها استفاده کنید. بهکار برگ زیر را برای تشخیص و انتخاب میان خواسته

تر شما را جدی ها و نظراتایده د چراکه:نبه یاد داشته باشید که باید این دو در تعادل باش اما باید به دخترتان در انجام تکالیفش کمک کنید.

 کند و دیگر شما تنها نیستید.آورد. دیگران را هم مجبور به انجام کار میبه نظر می

ها نسبت به خودش و دیگرانی که در مسیر برطرف کردن نیازهایش با آن زوج یا زوجهبه معنای این است که  (Fair (be)) منصف باشید

حترام به اطور مداوم در حال سوءاستفاده از دیگران هستند، رفتار کند. مفهوم اصلی این است که برای مراجعینی که به منصفانهمواجه است، 

حد و  از به این معناست که عذرخواهی کردن در مواردی که بیش( Apologies (no)) نکنیدعذرخواهی  دشوار است.و دیگران  خود

هایش خالفتهایش و برای مبودنش، برای درخواستشما باید بیاموزد که برای زنده زوجینمثال عنوانشود نباید انجام شود. بهافراطی تلقی می

هایش سازی خواستهبرای برآورده زوجینبه این معناست که  (Stick to Values) نیدهای خود را حفظ کارزش نیازی به عذرخواهی ندارد.

شما تشویق شده است که دقیقاا نشان  زوجین. زندیای نماش لطمهها و راستیوجه به ارزشهیچیا جلب عالقه دیگران نسبت به خودش به

به این ( Truthful (be)) راستی و درستی پیشه کنید شود.حسوب میعنوان رفتار و فکر اخالقی و ارزشمند مدهد چه چیزی در ذهنش به

طور نیست. او نباید اغراق کند و یا یک الگوی رفتاری که واقعاا ایندرحالی ،نمایی کندنباید دروغ بگوید و یا درمانده زوجینمعنی است که 

تی بهمراه با عدم صداقت را شروع کند. مراجع باید بداند که یک یا دو بار ناراستی، ممکن است آسیبی وارد نسازد اما داشتن الگوی رفتاری ثا

نمایی تشویق شود چراکه داشتن زننده باشد. او باید برای ترک درماندهیار آسیبتواند برای احترام به خود افراد بسهمراه با عدم صداقت می

 مدیریت افراد است. یاین ویژگی دقیقاا برخالف ساخت و تقویت قوه

 ی هشتمجلسه

 گوید:فعالیت سیمون می

از طریق این فعالیت، فعالیت انرژی  .ده کرداستفا از راه دور گرتوان در جلسات خانواده درمانی توسط درمانگوید را میفعالیت سیمون می

تواند می گر از راه دوردرمانشده توسط های ارائهدستورالعمل =I. برای همه اعضای خانواده استاز راه دور  بخش خوبی برای جلسات درمانی

فعالی ت بیشها تا نفس عمیق گرفته تا دستورامانند دراز کشیدن، نشستن، ایستادن مانند فالمینگو، بستن چشم با فعالیت کم، هایاز پیام

گویی های پاسخهای سیمونی، مهارتاز طریق فعالیت. ها و کف زدنمختلف مانند پنج بار پریدن، پرش قورباغه، جیغ زدن، باال بردن دست

 .یابدحد خانواده پرورش میعنوان یک وابه دستورات بیرونی به

 :برداری ساختارینقشهی استفاده

برای درک پویایی ساختاری در بین اعضای از راه دور  گربرداری ساختاری خانواده یک تکنیک خانواده درمانی است که توسط درماننقشه

پویایی بین فردی که  مرزهای درون اعضای خانواده استتمرکز آن بر  .شودخانواده نامیده می Planبه عبارت دیگر  .شودخانواده استفاده می

 .شودو درون فردی اعضای خانواده از طریق این فعالیت برجسته می

که با خانواده سروکار  گران از راه دور استهای مهم برای درمانرویدادهای مهم از طریق جدول زمانی یکی دیگر از فعالیت ردیابی :ردیابی

گر از راه دور به طور فعال به درمان .شوند تا سوابق خود را از رویدادهای مختلف زندگی به اشتراک بگذارندهدایت می عضای خانوادهدارند. ا

طور که توسط هر یک از ای از توالی رویدادها را هماندهد و سابقهدهد و به آن پاسخ میمحتوای هر یک از اعضای خانواده گوش می

گر از راه دور اطالعات به اشتراک گذاشته شده را تجزیه و تحلیل و پردازش درماندر ادامه  .داردنگه می اعضای خانواده توصیف شده است

 .کند تا هر گونه تغییر رفتاری را که باید ایجاد شود تفسیر کندمی

 :تغییر شکل رفتارهای متضاد

تواند از فعالیت تغییر میاز راه دور گر درمانخانواده یک  .درمانی استاصلی خانواده یتغییر شکل رفتارهای متضاد  در میان اعضای خانواده، هسته

 می توانداز راه دور  گردرمانی خانوادهبنابراین یک  .شکل دادن رفتار خانواده برای تقویت پیوند بین اعضای خانواده از طریق حل تعارض استفاده کند
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 خانواده از راه دور یمشاوره یاثربخش              و همکاران مرادی چقامارانی

 ی نهمجلسه

 .های منفی یکدیگر را به حداقل برسانندمثبت یکدیگر ایجاد کنند و برجسته کردن جنبه یمورد جنبهبه اعضای خانواده کمک کند تا بینشی در 

 :(G-I-V-E) تعارضاتحرکت فراتر از 

مالیمات پاسخ بیشتری بدهید. او از تهدیدها، حمالت و اظهارات  اها، ببه این معناست که فرد نسبت به سختی :(Gentle (be))مالیم باشید 

برد و بهمیرا به کار ن« گیرم، دیگر قادر به تحمل این رابطه نیستمطالق میطور نشود اگر این»کند. او جمالتی مانند انتقادی اجتناب می

ها را ادامه ها سخت و دردناک شوند او همچنان آنگر بحثهایش دارد و ادر تحمل باالیی برای نه شنیدن در برابر خواسته معمول طور

 دهد تا زمانی که به بهترین حالت از آن بیرون بیاید.می

که  هاییشود که به حرفبه معنی عالقه نشان دادن به ارتباط با دیگران است. مراجع شما تشویق می :(Interested (act))مندانه عمل کنید عالقه

که رتیصو کند و درها را قطع نمیرد و حرف آنپدیگران برای زدن دارند گوش کند و تمام بحث را مرتبط به خودش نکند. او در میان حرف افراد نمی

 شود.شود، نسبت به تمایل فرد مقابلش هم برای موکول کردن آن به زمان دیگر بسیار حساس میبخواهد بحث در زمان دیگری انجام 

ها و افکار دیگران ها، سختیبودن است. مراجع شما باید به احساسات، خواسته غیر قضاوتی: به معنی ظاهراا (Validate)سازی کنید معتبر

است حتی  یک تمرین بسیار عالیهای دیگران پیدا کند. اینحقیقت را در گفته یشود که دانهدر مورد موقعیت اعتبار ببخشد. او تشویق می

 دام از موارد دیگر توانایی این را دارد که کیفیت روابط را باال ببرد.اگر هیچ اختالفی هم وجود نداشته باشد. این مهارت بیشتر از هرک

طبعی اندک و لبخند داشتنش است. هدف آرام کردن فرد برای : شامل مهربان بودن مراجع، شوخ(Easy manner (use an))گیر باشید آسان

 میل شود.ها تحفشار قرار بگیرند و یا احساس گناه به آنتحتتکمیل فرآیند است. مفهوم اصلی این است که افراد دوست ندارند بترسند، 

 ی دهمجلسه
گویی مجدد پرسشها برای گروه آزمایشی و گواه و آمادگی برای پاسخنامههای آموزش داده شده؛ پخش پرسشبررسی تکالیف، مرور تکنیک

 ماه 2ها بعد از نامه
 

 

 کد اخالق

 IR.IAU.SDJ.REC.1400.057ی اخالق این مقاله با شناسه

 تأیید شده است. واحد سنندج -دانشگاه آزاد اسالمیدر 

 

 روند اجرای پژوهش

روش اجرا به این شیوه بود که پس از کسب مجوزهای الزم با 

کنندگان هماهنگی مراکز کاهش آسیب طالق و انتخاب نمونه، به شرکت

 90در ده جلسه  خانواده از راه دوری مشاوره اثربخشیگروه آزمایشی، 

ی کنندگان گروه گواه هیچ گونه مداخلهای آموزش داده شد. شرکتدقیقه

پیش از اجرای  درمانی را دریافت نکرده و به روال عادی خود ادامه دادند.

های صمیمیت زناشویی و نامهمداخله درمانی و پس از اجرای آن پرسش

و آزمون یومان ویتنی  SPSS-26افزار تفاده از نرمآوری شده با اسجمع

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 

 نتایج

 وزیعت شامل کمی مطالعات در که هستند مطالعه دستاوردهای هایافته

 تحلیلی و توصیفی هاییافته، نمونه گروه افراد شناختیجمعیت هایویژگی

 در یزن کیفی پژوهش هاییافته. شوندمی شامل را مطالعه مورد متغیرهای

 نقل همراه به هاآن یمجموعه زیر با اصلی مضامین یا مفاهیم، طبقات قالب

.شوندمی داده توضیح اولیه هایداده یا کنندگانشرکت مستقیم هایقول

 

 آزمون و پیگیری پس -آزمونصمیمیت زناشویی در پیشاستاندارد نمرات تعارضات خانوادگی و  میانگین و انحراف -2جدول 

 موقعیت متغیر
 گروه کنترل ی خانواده از راه دورآموزش مشاوره

M SD M SD 

ی کل صمیمیت نمره

 زناشویی

 36/15 83/246 04/26 50/239 آزمونپیش

 38/11 25/237 06/22 75/265 آزمونپس

 31/10 54/217 37/22 83/248 پیگیری

 تعارضات خانوادگی

 86/3 208/166 42/3 458/175 آزمونپیش

 88/3 29/155 11/4 541/144 آزمونپس

 20/3 12/151 700/3 95/163 پیگیری
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شود شود مشاهده میمشاهده می 2طور که در جدول شماره همان

ی مؤلفه تعارضات خانوادگی و انحراف استاندار( نمرهمیانگین )و 

آزمون و پیگیری آزمون، پسصمیمیت زناشویی در سه موقعیت پیش

)به تفکیک گروه( آمده است.

 

 آزمون صمیمیت زناشویی و تعارضات خانوادگیپس -آزمونهای پیشنتایج حاصل از آزمون یومان ویتنی بر تفاضل رتبه -3جدول 

 P اندازه اثر Zمقدار نمره  مقدار یومان ویتنی میانگین رتبه گروه متغیر

 صمیمیت زناشویی
 50/36 آزمایش

000/0 95/5- 51/0 001/0 
 50/12 کنترل

 تعارضات خانوادگی
 50/12 آزمایش

00/567 948/5- 74/0 001/0 
 50/36 کنترل

کار رفته در پژوهش حاضر ی بهه منظور بررسی اثربخشی مداخلهب

آزمون و پسهای پیشو به دلیل تعداد کم نمونه، تفاضل بین نمره

متغیرهای پژوهش با استفاده از  آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل در

ل از نتایج حاص. گرفتتحلیل آماری یومان ویتنی، مورد مقایسه قرار 

صمیمیت زناشویی و تعارضات های آزمون یومان ویتنی بر تفاضل رتبه

آزمون در گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون و پیشدر پسخانوادگی 

. نتایج نشان داد که اثر مداخله برای متغیرهای ارائه شده است

ون آزمآزمون تا پسصمیمیت زناشویی و تعارضات خانوادگی از پیش

دار بوده است.معنی

 

 پیگیری صمیمیت زناشویی و تعارضات خانوادگی -آزمونهای پیشنتایج حاصل از آزمون یومان ویتنی بر تفاضل رتبه -4جدول 

 P اندازه اثر Zمقدار نمره  مقدار یومان ویتنی میانگین رتبه گروه متغیر

صمیمیت 

 زناشویی

 50/36 آزمایش
000/0 952/5- 67/0 001/0 

 50/12 کنترل

تعارضات 

 خانوادگی

 55/12 آزمایش
000/576 947/5- 71/0 001/0 

 55/36 کنترل

صمیمیت های نتایج حاصل از آزمون یومان ویتنی بر تفاضل رتبه

در گروه  پیگیریآزمون و پیشدر زناشویی و تعارضات خانوادگی 

. نتایج نشان داد که اثر مداخله آزمایش و گروه کنترل ارائه شده است

آزمون تا پیگیری برای متغیرهای صمیمیت زناشویی طی زمان از پیش

و تعارضات خانوادگی پا برجا بوده است.

 

 
 تعامل زمان و گروه بر نمرات صمیمیت زناشویی -1نمودار 
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 خانواده از راه دور یمشاوره یاثربخش              و همکاران مرادی چقامارانی

 
 گروه بر نمرات تعارضات خانوادگیتعامل زمان و  -2نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه

بر خانواده از راه دور ی مشاوره اثربخشیهدف پژوهش حاضر 

تعارضات خانوادگی و صمیمیت زناشویی در ایام کرونا بود. بر اساس 

بر افزایش  خانواده از راه دوری ی اول مبنی بر این که مشاورهفرضیه

تعارضات خانوادگی در ایام کرونا اثربخش است؛ نتایج حاصل از آزمون 

جا که تا ی اول این پژوهش را تأیید کرد. از آنیومان ویتنی فرضیه

ی خانواده از راه دور مطالعات کمی کنون در خصوص آموزش مشاوره

صورت گرفته و تعداد مداخالت صورت گرفته حاکی از اثربخشی این 

(، 2018) بورگسا و پومینیع مداخله بوده است این نتایج با مطالعات نو

 خوانی دارد. ( هم2020لن و همکاران )( و مک2019وارپ و مک گین )

 آموزش خانواده از راه دورهدف توان گفت، در تبیین این نتایج می

اعضای خانواده با یکدیگر در زمانی است که امکان استفاده بهبود تعامل 

 زوجین خدمات حضوری برای افراد و اعضای خانواده کم است.از 

به بحران رسیده  هامشکالت آنکنند که هنگامی به درمان مراجعه می

و  اعتمادیو بی ، تنفررسد که بیشتر احساس خشماست، به نظر می

، احترام، فرما باشد تا احساس پذیرشمیان آنان حکم ادراک بدرفتاری

آن از راه دور گر درمان یاری، بنابراین وظیفهو همک اشتیاق، صداقت

همسران را از یکدیگر به کوشش  هایگالیهها و اتهاماین است که 

در این آموزش با تأکید بر  .گشایی دگرگون کنندمشترک برای مشکل

کند به جای پذیرش مسئولیت رفتار هر فرد، به زوجین کمک می

دش را بررسی کند و نقش خود پرداختن به رفتار طرف مقابل، رفتار خو

را در شروع و تداوم مشکل و گام برداشتن برای حل تعارض بررسی 

ی کند. لذا این اموزش با افزایش مسئولیت قضاوت مناسب درباره

جا های خود و پذیرش واقعیت و تأکید بر زندگی در لحظه )اینتوانایی

تواند بخشی از تعارضات زوجین را که ناشی از الگوهای رفتاری می و 

زا و مقصرسازی دیگران است کاهش دهد. با بررسی اهداف اولیه و آسیب

مورد تأکید در آموزش از راه دور خانواده مانند مواجه به واقعیت، شناخت 

 ایهها و بایدها، استفاده از مهارتنیازهای اساسی، تعادل بین خواسته

جا و اکنون و قبول مسئولیت در قبال رفتار حل تعارض، تمرکز بر این

تواند اثربخشی خانواده از راه دور را بر کاهش خود و ایجاد تعهد می

تعارضات زناشویی درک کرد؛ در واقع این آموزش سعی دارد به زوجین 

های اساسی زندگی خود مواجه شود و به نشان دهد که چگونه با واقعیت

فرار، تسلیم، مقابله و اجتناب بر روی گفتگو و مهارت حل تعارض جای 

عنوان یک بخش از حل مسأله تمرکز کند. لذا زمانی که زوجین با به

خوان با همدیگر ارتباط برقرار کنند و عزت نفس و های ارتباط همسبک

ادراک کارآمدی )عاملیت( در حل تعارض داشته باشند، هم ارتباطات 

ها نیز کاهش پیدا دی با هم داشته و تعارضات میان آنمؤثر و کارآم

کند. لذا با افزایش صمیمیت و توانایی حل تعارض همراهی عاطفی می

قدم ها برای ابرازگری و پیشبین زوجین، افزایش و میزان حساسیت آن

شود یابد. بنابراین باعث میآمده نیز افزایش میشدن در تعارضات پیش

ها هم افزایش یابد. لذا این رویکرد با تمرکز بر که آمیزش عاطفی آن

هایی مثل سنگ و ادراک تجربه بر زمان حال، استفاده از تمثیل

خمیربازی و تأکید بر روی ادراک تجربیات درونی و بیرونی به زوجین 

ی حال آگاهی و بودن در لحظهدهد که با استفاده از ذهنآموزش می

شناختی و هیجانی خود را افزایش و پذیری روانتوان سطح انعطافمی

پذیری شناختی و هیجانی که باعث تحریف شناختی و میزان واکنش

شود را کاهش داد؛ بنابراین استفاده از این الگوی واقعیت موجود می

هاندازها به آموزشی در کنار اصول همدلی و دلگرمی در زمانی که مهارت

ضات تعار تواند سطحمی ی کافی تثبیت نشده و یا شکل نگرفته است

 (. 2020لن و همکاران، زناشویی را کاهش دهد )مک
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بر روش لبستگی آموزش خانواده از راه دورتأکید از سوی دیگر، 

های سازگارانه، از طریق مراقبت، حمایت و توجه متقابل برای نیازهای 

جای ابراز هیجانات نظر میرسد که زوجین، بهخود فرد و همسر است. به

کننده باشد. ها کمتر تهدیدکنند که برای آنی، هیجاناتی را بیان میقو

های بنابراین، زوجین آشفته در یک سری الگوهای خشک و چرخه

و بارها و بارها تکرار می شودها تقویت میتعاملی که توسط خود آن

ها برای تحمل هیجاناتی که در آن افتند و عدم توانایی آنشود، گیر می

ها در آشفتگی و ناسازگاری بیشتر اند، منجر به باقی ماندن آنافتادهگیر 

(. لذا با آموزش 2018، بورگسا و پومینی) شودل غیر قابل حل میئمسا

گو و گرم از طرف یک همسر پاسخ همدالنههای خودافشایی پاسخ

گرایانه و عاطفی رضایت کلی از رابطه را افزایش داده و رفتارهای حمایت

، این آموزش خانواده از راه دوراصلی  یکند. مسألهرا تقویت میبعدی 

است که هیجان، بخش اساسی ساختار فرد است و عامل کلیدی برای 

ترین سطح کارکرد هیجان یک شکل ، اساسیاستسازماندهی خود 

و آمادگی فرد است که به رفتار  اطالعاتانطباقی و سازگارانه از پردازش 

 و سطح تعارضات پایین در زوجینبهزیستی  وی جهت داده و موجب

 (.2019، گینو مک)وارپ  شودمی

خانواده از راه ی ی دوم مبنی بر این که مشاورهبر اساس فرضیه

بر افزایش صمیمیت زناشویی در ایام کرونا اثربخش است؛ نتایج  دور

خانواده از راه ی حاصل از آزمون یومان ویتنی نشان داد که مشاوره

بر افزایش صمیمیت زناشویی در ایام کرونا اثربخش بود. این نتایج  دور

؛ وارپ و مک2018، بورگسا و پومینیبا مطالعات دیگر برای مثال )

خوانی دارد. نتایج حاصل ( هم2020لن و همکاران، و مک 2019گین، 

بر  خانواده از راه دوری مشاوره از یومان ویتنی نشان داد که آموزش

یمیت زناشویی در ایام کرونا اثربخش است این نتایج با افزایش صم

گین، ؛ وارپ و مک2018، بورگسا و پومینیمطالعات دیگر برای مثال )

 خوانی دارد.( هم2020لن و همکاران، و مک 2019

توان گفت که با توجه به تحقیقات ذکر شده در تبیین این نتیجه می

بارها مورد  های خارجیدر پژوهش ی خانواده از راه دورمشاورهاثربخشی 

های این توان علت آن را در محتوا و برنامهتأیید قرار گرفته است که می

رویکرد جستجو کرد. منشأ نقص در ارتباط هر چیزی که باشد آموزش 

ی حل آموزش نحوههای ارتباطی، کسب مهارت یمناسب در زمینه

زوجین و تواند به میتعارض و اثرگذاری بر جو و ساختار خانوادگی 

 صمیمیترفتارهای ارتباطی مناسب و بهبود  یدر توسعه هاخانواده

های رفتاری، ارتباطی و حل زناشویی کمک کند. تأکید این رویکرد بر جنبه

کارگیری اصول درمان رفتاری مثل مشکل است. در درمان رفتاری، به

گیری شکل یری ازرفتار و جلوگ اصالحتبادل رفتاری، تقویت و تنبیه باعث 

زوجین با یکدیگر و روابط آننامناسب و بروز تعارض در روابط  تعامالت

گسترده از این رویکرد  یشود. همچنین استفادهمی های اصلیها با خانواده

ی حال و پذیری، بودن در لحظههای انعطافو تمرین مهارتدر آموزش 

یر تواند روی ادراک و تغیمیاستفاده از استعاره و تمثیل در فرایند آموزش، 

ها تأثیرگذار باشد و باورهای زوجین و خانواده نسبت به وظایف و نقش

، گینمکزمینه را برای بهبود صمیمیت زناشویی فراهم کند )وارپ و 

ی خانواده از راه هایی که در مشاوره(. از سوی دیگر یکی از آموزش2019

ها و باید و تمایز قائل خواستهشود تعادل ایجاد کردن بین دور داده می

ا نقاط شود تشدن این دو با نیاز است در واقع با این کار به افراد کمک می

قوت و ضعف خود را بشناسند )حمایت محور بودن آموزش(، افکار، باورها 

همه »کند شناسایی کنند و مفروضاتی که زندگی را برای فرد سخت می

ام از همسرم و خواستهحوصله»، «دنقص باشچیز باید در زندگی من بی

به افراد کمک « کرداو باید با من درست رفتار می« »رودهایش سر می

ازد تر سی متفاوتی فکر کنند که زندگی را قابل تحملکند به شیوهمی

اده ی بین زوجین و اعضای خانو)تأکید بر شناخت( و با توجه مداوم به رابطه

خواهد که تکالیفی را انجام دهند، و از زوجین و اعضای خانواده می

های جدید تعامل برقرار کردن را از طریق ایفای نقش در طول جلسه روش

و انتقال هیجانات و عواطف بعد از ایفای نقش را در گروه به اشتراک 

سازی و خودتسکینی در هنگام های آرامشبگذارند و با استفاده از مهارت

ده از راهبردهای ناسازگار قبلی اجتناب ی هیجانات منفی و استفاتجربه

کنند. لذا این آموزش با افزایش بینش و تأکید بر آگاهی افراد از تجربه 

تواند یک آموزش مکمل در کنار سایر مداخالت برای ادراک فعلی او می

(. از سوی دیگر 2018، بورگسا و پومینیافزایش صمیمیت زناشویی باشد )

کند که نیاز سالم خویش کمک میای خانواده این رویکرد به زوجین و اعض

های منفی حل تعارض را شناسایی و آن را با چرخهرا درک کنند، چرخه

. ناکارآمد را کاهش دهند تعامالتهای مثبت حل تعارض جایگزین کنند و 

جای هب هر یک از زوجین و اعضای خانواده، آموزش خانواده از راه دوردر 

ناسایی تغییراتی در خودشان ش ،باشند خود مسراناین که متکی به تغییر ه

شود، همچنین از فرایندهای می هاآن کنند که منجر به بهبود ارتباطمی

التیام آن یهای اولیه و نحوهناهشیار تأثیرگذار در رابطه، تجارب و آسیب

تعامل و ابزار  یها در رابطه آگاه شده و در طول جلسات درمان، نحوه

های خود را در رابطه با همسر آموزند و آموختهشده را مینیازهای سرکوب

 (.2019، گینمک)وارپ و  گیرندکار میهب

کمک برای تعیین قواعد  با خانواده از راه دورآموزش  در مجموع

های تواند منجر به بهبود جنبهجدید در میان اعضای خانواده می
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 با کارکردنخانواده از راه دور د. آموزش شومختلف ارتبط بین زوجین 

تمرکز بر نزدیک شدن به همدیگر و افزایش ابعاد  یدر زمینه

های مؤثر گوش دادن و صحبت کردن و به عبارتی صمیمیت، شیوه

های جلب توجه و محبت های ارتباط مؤثر و همچنین شیوهمهارت

سردی  یکنندهت بررسی عوامل ایجادبیشتر از سوی همسر و در نهای

و  کالمیتواند سطح ارتباط می ها به طور مستقیمدر رابطه و رفع آن

مؤثر بین زوجین را بهبود بخشد. ارتباطات بعد سوّم الگوی  غیرکالمی

کننده در نظر گرفته عنوان یک بعد تسهیلحلقوی پیچیده است که به

ها بتوانند سطوح پیوستگی هکه زوجین یا خانواد شده است. برای این

پذیری خود را به طور مناسب تغییر دهند، ارتباطات یک بعد و انطباق

های ارتباطی مثبت، به شود. استفاده از مهارتحیاتی و مهم تلقی می

 پذیریکند سطوح پیوستگی و انطباقها کمک میزوجین و خانواده

آورده رشدی خود را بر خود را تغییر دهند تا بتوانند نیازهای موقعیتی و

های مؤثر در بررسی شیوه(. در واقع 2018، بورگسا و پومینی) کنند

مثبت میان زوجین، احیای احساسات  تعامالتافزایش محبت، احترام و 

بردن توانایی درک امتیازات و محاسن  باالمثبت، افزایش قدرشناسی، 

زدواج و ا یهمسر، پرداختن به امتیازات فلسفه زندگی و تاریخچه

اعمال  هایآموزشتر به همسر نیز از دیگر جایگزینی نگرشی مثبت

تواند منجر به است که نهایتاا می آموزش خانواده از راه دورشده در 

 .دوشزوجین  صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات خانوادگیافزایش 

ی زوجین استفاده از نمونهترین محدودیت پژوهش حاضر به مهم

کننده به مراکز مشاوره بود که تعمیم نتایج را به زوجین عادی مراجعه

محدودیت دیگر داشتن فقط یک گروه . سازدبا محدودیت مواجه می

این نتایج  یو عدم امکان مقایسه)آموزش خانواده از راه دور( مداخله 

اد پیشنه. بودینی دارای شواهد بال سایر مداخالت آموزشیبا  آموزش

آموزش خانواده از راه دور بر تعارضات شود با توجه به اثربخشی  می

ها و مراکز دولتی و خصوصی زناشویی سازمان صمیمیت خانوادگی و

عنوان یک آموزش از راه دور بهاز این رویکرد  ،متولی آموزش خانواده

شود یم زناشویی و خانوادگی استفاده نمایند. پیشنهاد مشکالتدر حل 

های دیگر انجام شود. که پژوهش حاضر با متغیرهای دیگر در جمعیت

 های ازبا معرفی آموزشنهادهای اجتماعی شود همچنین پیشنهاد می

های مناسب مانند بهزیستی و مراکز مشاوره درمانی با آموزشراه دور 

های زوجین جهت مقابله با شرایط سخت و دشوار به ارتقاء مهارت

خانواده از راه شود اثربخشی همچنبن، پیشنهاد می .مک کنندزندگی ک

هایی که زوج نیستند، روی جنسیتی یا با نمونه های تکبا نمونهدور 

های دیگری به غیر از زناشویی، و با نمونه مشکالتطیف وسیعی از 

.کننده به مراکز مشاوره بررسی شودزوجین مراجعه

 

 

 سندگانیپژوهش با نو نیکه در انجام ا ایو پو بخشاضیف دیمراکز شه رانیاستان لرستان و مد یستیسازمان بهز نیو مسئول نیاز تمام زوج میدانیبر خود الزم م قدردانی:

 تشکر را داشته باشند. کننده در پژوهش نهایت تقدیر ودانند از تمام افراد شرکتپژوهشگران بر خود الزم می .میو تشکر را داشته باش یقدردان تیاند نهاداشته یهمکار

 مشاهده نشد. یگونه تعارض منافع چیمقاله ه نیبر حسب مدارک در ا تعارض منافع:

 انجام گرفته است. سندگانینو یمال تیمقاله با حما نیا حامی مالی:

References 

Akyil, Y., Bacigalupe, G., & Üstünel, A. Ö. (2017). 

Emerging technologies and family: A cross-national 

study of family clinicians’ views. Journal of Family 

Psychotherapy, 28, 99–117.  

American Association for Family and Marital Therapy. 

(2004). Core Competencies Available online: 

https://www.aamft. 

org/imis15/Documents/MFT_Core_Competencie.pdf 

American Association for Family and Marital Therapy. 

(2015). Code of Ethics Available online:  
http://www.aamft.  
org/iMIS15/AAMFT/Content/Legal_Ethics/Code_of_ 
Ethics.aspx. 

American Association for Marriage and Family 

Therapy. (2015). Standard VI Technology-Assisted 

Professional Services, Available online:  
https://www.aamft.org/iMIS15/  
AAMFT/Content/legal_ethics/code_of_ethics.aspx. 

American Counseling Association. (2014). Code of 

Ethics Available online:  
https://www.counseling.org/resources/ aca-code-of- 
ethics.pdf. 

American Psychological Association. (2017). 

Guidelines for Providers of Psychological Services 

to Ethnic, Linguistic, and Culturally Diverse 

Populations Available online:  
http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/provi

derguidelines.aspx. 

http://www.aamft/
http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/providerguidelines.aspx
http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/providerguidelines.aspx


 
 

148 

 

 133-149 صفحات ،2، شماره 15دوره           1399پاییز و زمستان             روانشناسی معاصردوفصلنامه 

American Psychological Association. (2018). 

Guidelines for Providers of Psychological Services 

to Ethnic, Linguistic, and Culturally Diverse 

Populations Available online:  

http://www.apa.org/pi/oema/resources/policy/provi

derguidelines.aspx. 

Anderson, K. E.,  Byrne, C. E., Crosby, R. D., & 

Grange, D. L. (2017). Utilizing Telehealth to deliver 

family‐based treatment for adolescent anorexia 

nervosa. International Journal of Eating Disorders, 

50(10), 1-15. 

Bagarozzi, D. A. (2014). Enhancing intimacy in 

marriage: a clinician's guide: Routledge. 

Bashshur, R. L., Shannon, G., Krupinski, E. A., Grigsby, J. 

(2013). Sustaining and realizing the promise of 

telemedicine. Telemedicine Journal and e-Health, 19, 

339–345. 

Borcsa, M., & Pomini, V. (2018). Couple and Family 

Therapy inthe Digital Era. Encyclopedia of Couple 

and Family Therapy, 4(2), 10-48. 
Conroy, A. A., McGrath, N., van Rooyen, H., Hosegood, 

V., Johnson, M. O., Fritz, K., Marr, A., Ngubane, T., & 

Darbes, L. A. (2016). Power and the association with 

relationship quality in South African couples: 

Implications for HIV/AIDS interventions. Social 

science & medicine (1982), 153, 1–11. 

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.01.035 
Department of Health and Human Services. (2013). 

Assessment of Approaches to Evaluating Telemedicine. 
Available online:  
http://aspe.hhs.gov/health/reports/AAET/aaet.htm/ 

(accessed on 30 November 2013). 

Dillon, L. M., Nowak, N., Weisfeld, G. E., Weisfeld, C. 

C., Shattuck, K. S., Imamoğlu, O. E., ... & Shen, J. 

(2015). Sources of marital conflict in five cultures. 

Evolutionary Psychology, 13(1), 1-15.  

Eder, S. J., Nicholson, A. A., Stefanczyk, M. M., 

Pieniak, M., Martínez-Molina, J., Pešout, O., Binter, 

J., Smela, P., Scharnowski, F., & Steyrl, D. (2021) 

Securing Your Relationship: Quality of Intimate 

Relationships During the COVID-19 Pandemic Can 

Be Predicted by Attachment Style. Front. 

Psychology, 12, 647956.  

Falahzade, H., Sanai Zaker, B., & Farzad, V. 

(2013/1391s.c.). A Study On the Effectiveness of 

Emotionally Focused Couple Therapy and 

Integrated Systemic Couple Therapy on reducing 

Intimacy Anxiety. The Journal of Family Research, 

8(4), 465-484. (In Persian) 

Farahati, M. (2020/1399 s.c.). Psychological consequences 

of the coronavirus outbreak in the community. Social 

Impact Assessment, 1(2), 205-225. (In Persian) 

Glueckauf, R. L., Noël, L. T. (2011). Telehealth and 

Family Caregiving: Developments in Research, 

Education, Policy, and Practice. Education and 

Support Programs for Caregivers, 85-105. DOI: 

10.1007/978-1-4419-8031-1_7. 

Hilty, D. M., Maheu, M., & Drude, K., et al. (2017). 

Telebehavioral health, telemental health, e-therapy 

and e-health competencies: the need for an 

interdisciplinary framework. Journal of Technology 

in Behavioral Science, 2, 171-89. 

Hilty, D. M., Maheu, M., & Drude, K., et al. (2018). The 

need to implement and evaluate telehealth competency 

frameworks to ensure quality care across behavioral 

health professions. Academic Psychiatry, 42, 818-24. 

Institute of Medicine. (2013). The Role of Telehealth in 

an Evolving Health Care Environment—Workshop 

Summary. Available online:  
http://www.iom.edu/Reports/2012/The-Role-of-

Telehealth-in an Evolving- Health- Care-Environment. 

aspx/ (accessed on 30 November 2013). 

Khezri, Z., Hassan, S. A., & Nordin, M. H. M. (2020). 

Factors Affecting Marital Satisfaction and Marital 

Communication Among Marital Women: Literature of 

Review. International Journal of Academic Research 

in Business and Social Sciences, 10(16), 220–236. 

Kramer, G. M., Shore, J. H., Mishkind, M. C., Friedl, K. 

E., Poropatich, R. K., & Gahm, G. A.  (2012). A 

standard telemental health evaluation model: The time 

is now. Telemed. Journal. e-Health, 18, 309–313. 

Langarizadeh, M., Tabatabaei, M. S., Tavakol, K., 

Naghipour, M., Rostami, A., & Moghbeli, F. (2017). 

Telemental Health Care, an Effective Alternative to 

Conventional Mental Care: A Systematic Review. 
Acta informatica medica: AIM: Journal of the 

Society for Medical Informatics of Bosnia & 

Herzegovina: Casopis Drustva Za Medicinsku 

Informatiku BiH, 25(4), 240–246.  

Lankveld, J. V., Jacobs, N., Thewissen, V., Dewitte, M., & 

Verboon, P. (2018). The associations of intimacy and 

sexuality in daily life: Temporal dynamics and gender 

effects within romantic relationships. Journal of Social 

and Personal Relationships, 35(4), 557–576. 

Li, X., Lui, Q. (2020). Parent–grandparent coparenting 

relationship, marital conflict and parent–child 

relationship in Chinese parent–grandparent 

coparenting families. Children and Youth Services 

Review, 109, 104733. 

Luk, B. H., & Loke, A. Y. (2019). Sexual satisfaction, 

intimacy and relationship of couples undergoing 

infertility treatment. Journal of Reproductive and 

Infant Psychology, 37(2), 108-22.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Anderson%2C+Kristen+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Byrne%2C+Catherine+E
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1098108x
http://springer.iq-technikum.de/referencework/10.1007/978-3-319-15877-8
http://springer.iq-technikum.de/referencework/10.1007/978-3-319-15877-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-8031-1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-8031-1
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-1-4419-8031-1_7
https://www.springer.com/journal/41347
https://www.springer.com/journal/41347
http://www.iom.edu/Reports/2012/The-Role-of-Telehealth-in
http://www.iom.edu/Reports/2012/The-Role-of-Telehealth-in
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01907409/109/supp/C


 
 

149 

 

 خانواده از راه دور یمشاوره یاثربخش              و همکاران مرادی چقامارانی

Masters, W.H., Johnson, V.E., & Kolodny, R.C. (1986). 

Masters and Johnson on sex and human loving. 

McLean, S. A., Booth, A. T., Schnabel, A., Wright, B. 

J., Painter, F. L., & McIntosh, J. E. (2021). 

Exploring the Efcacy of Telehealth for Family 

Therapy Through Systematic, Meta-analytic, 

and Qualitative Evidence. Clinical Child and 

Family Psychology Review, 24, 244–266.  

Mills-Koonce, W. R., Cao, H., Heilbron, N., & Cox, M. 

J. (2020). Marital relationship and early 

development. In J. B. Benson (Ed.), Encyclopedia of 

Infant and Early Childhood Development (Second 

Edition) (pp. 290-300). Elsevier. 

Mokhles, H., Fattahi Andbil, A., & Shafiabady, A. 

(2021/1400s.c.). The Effectiveness “Solution -

Focused Brief Therapy” on Marital Intimacy and 

Contingencies of Self-Worth in Divorce Applicant 

Couples. Journal of Health Promotion anagement, 

10 (2), 110-122 .URL: http://jhpm.ir/article-1-1289-

fa.html (In Persian) 
Morgan, M., & Freedman, J. (2018). From fear of 

intimacy to perversion. In Sex, Attachment and 

Couple Psychotherapy (pp. 185-198). Routledge. 

Nikkhah, S., Behboodi, M., & Vakili, P. (2020/1399s.c.). 

Comparing the Effectiveness of Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT) and Imagotherapy on the 

Quality of Marital Life of Married Women with 

Marital Conflicts. Journal of Analitical-Cognitive 

Psychology, 11(40), 69-83. (In Persian) 
National Association of Social Workers (2015). 

National Association of Social Workers policy 

s t a t e m e n t s ,  2 0 1 5 - 2 0 1 7  1 0 t h  e d. 

Oluchukwu, O. P. (2021). The Use of Social Media in 

Resolving Marital Conflict, International Journal of 

Research Publication, 69(1), 1-11. 

Oulia, N. (2006/1385s.c.). Study of enrichment of 

marital life training on increasing the satisfaction of 

couples in Isfahan. Master Thesis, University of 

Isfahan. (In Persian) 

Ozguç, S., & Tanrıverdi, D. (2018). Relations between 

depression Level and conflict resolution styles, 

marital adjustments of patients with major 

depression and their spouses. Archives of 

Psychiatric Nursing, 32 (3), 337-342. 

Platt, L., Grenfell, P., Meiksin, R., Elmes, J., Sherman, 

S. G., Sanders, T., Mwangi, P., & Crago, A. L. 

(2018). Associations between sex work laws and sex 

workers' health: A systematic review and meta-

analysis of quantitative and qualitative studies. 

PLOS Medicine, 15(12), e1002680.  
Sanai Zaker, B., Barati, T., & Bustanipour, A. 

(2008/1387s.c.). Family and Marriage Measurement 

Scales. Tehran: Besat Publications. (In Persian) 
So, C. F., & Chung, J. W. (2018). Telehealth for 

diabetes self-management in primary healthcare: A 

systematic review and meta-analysis. Journal 

Telemed Telecare, 24(5), 356-364.  

Somohano, V. C. (2013). Mindfulness attachment style 

and conflict resolution behaviors in romantic 

relationships. (MA). Humboldt University. 
Sternberg, R. J. (1986). A Triangular Theory of Love. 

Psychological Review, 93, 119-135. 

https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.2.119 

Sutherland, R., Trembath, D., & Roberts, J. (2018). 

Telehealth and autism: A systematic search and review 

of the literature. International Journal of Speech-

Language Pathology, 20(3), 324-336.  
Swiatlo, A. D., Kahn, N. F., & Halpern, C. T. (2020). 

Intimate Partner Violence Perpetration and 

Victimization Among Young Adult Sexual Minorities. 

Perspectives on sexual and reproductive health, 52(2), 

97–105. https://doi.org/10.1363/psrh.12138 

Timmons, A. C., Arbel, R., & Margolin, G. (2017). 

Daily patterns of stress and conflict in couples: 

Associations with marital aggression and family-of-

origin aggression. Journal of Family Psychology, 

31(1), 93–104.  
Walker, A.B., and Thompson, L. (1983) Intimacy and 

Intergenerational Aid and Contact among Mothers 

and Daughters. Journal of Marriage and the Family, 

45, 841-849. https://doi.org/10.2307/351796Wrape, 

E. R., & McGinn, M. M. (2019). Clinical and Ethical 

Considerations for Delivering Couple and Family 

Therapy via Telehealth. Journal of Marital and 
Family Therapy, 45(2), 296-308. 
doi: 10.1111/jmft.12319.  

Young, M., & Long, L. (1998). Counseling and Therapy 

for Couples. New York: Brooks cole publishing 

company. 

Yu, Y., Wang, Y. C., & He, Q, et al. (2019). Relation of 

relationship satisfaction to dark triad and 

communication frequency in couples. Chinese 

Mental Health Journal, 33,158-160 
Zimmerman, M. (2013). What is ironic about wanting 

empirical support to justify changes in diagnostic 

criteria? Commentary on "the ironic fate of the 

personality disorders in DSM-5". Personality 

Disorders, 4(4), 352–353. doi:10.1037/per0000048

 

http://jhpm.ir/article-1-1289-fa.html
http://jhpm.ir/article-1-1289-fa.html
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08839417
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08839417

