
 

  :طراحی الگوي آموزشی حل تعارض خانواده
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  2سید صدرالدین شریعتی

  3معصومه اسمعیلی

  4کیومرث فرحبخش
  

  چکیده

دستیابی به جامعه سالم، آشکارا در . رود هاي اصلی جامعه به شمار می یکی از رکن »خانواده«

نواده و تحقق خانواده سالم، مشروط بر برخورداري افراد آن از سالمت روانی گرو سالمت خا

، سالم سازي اعضاي خانواده و رو از این. مطلوب با یکدیگر است هاي و داشتن رابطه

در این پژوهش . گمان اثرهاي مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت ، بیهایشان رابطه

درمانبخش در  راي حل تعارض زوجین مبتنی بر عوامل خودالگویی را بدرصدد آن بودیم تا 

عملکرد زوجین با  ۀجامعه این پژوهش کلی. خانواده ها و مبانی انسان شناسی اسالمی ارائه دهیم

 پژوهش، نمونۀ. سالم ازدواج بود که حداقل ده سال از زندگی مشترك آنها گذشته باشد

سالم ازدواج عملکرد زوجین با  بین از که شد می )نفر زن 30نفر مرد و  30(زوج  30شامل 

ابزار به کار . شدند انتخاب 1391 تابستان ماه 3 زمانی فاصله در هدفمند نمونه گیري با روش

این تحقیق  .و مصاحبه با زوجین بود »سنجش عملکرد ازدواج«پرسشنامه رفته در این پژوهش؛ 

لگوي آموزشی را متشکل از سه نتایج این پژوهش ا .هاي کیفی انجام گرفت در قالب روش

، اعمال و هر کدام نیز شامل )درون فردي( باور، اخالق: ور اصلی ارائه داد که عبارتند ازمح

  .زیرمقوله ها و روابطی مختص خود است

. عوامل خوددرمانبخش، تعارضات زناشویی، مبانی انسان شناسی :واژگان کلیدي

  .آراي آیت اهللا جوادي آملی
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  مقدمه

سسات اجتماعی، خانواده مهمترین، ارزشمندترین و ؤها و م ، سازمانمامی نهادهادر بین ت

ترین واحد تولید مثل و فراگیرترین واحد  خانواده طبیعی. ها را داراست ترین نقش اثربخش

خانواده داراي اهمیت . گیرد میرود؛ زیرا همه اعضاي جامعه را در بر اجتماعی به شمار می

ترین  که ازدواج یکی از شایع در حالی). 2007رازاوي و دلکوکس ،( تربیتی و اجتماعی است

در طول رشد . دهد که نگهداري این رابطه بسیار مشکل است روابط است اما آمارها نشان می

هایی مواجه شوند که ثبات ازدواج آنها را مورد  ها ممکن است با تعارض این رابطه زوج

ها در پنج سال اول با شکست  ها حدود یک سوم ازدواج مطابق با یافته. آزمایش قرار می دهد

دهند که نسبت قابل توجهی از مردم جامعه به نوعی در  این یافته ها نشان می.شوند مواجه می

توانند  هاي ناراحت کننده می این تعارض .اند خانواده خود در تعارض زناشویی درگیر شده

 ثیر قرار دهندأزناشویی را به شدت تحت ت ثباتی در رابطه زناشویی شوند و رابطه باعث بی

  ).2006سیلی، کایا و بودور، (

اند، به منظور کمک به  شناختی که در زمینه ازدواج صورت گرفته هاي روان اکثر پژوهش

له تعارض زناشویی أسال گذشته مس 30طی . اند هاي دچار مشکالت زناشویی طراحی شده زوج

 اي یافته است بیات موجود در زمینه ازدواج جایگاه ویژهدر گستره اینگونه مطالعات و در اد

، در این پژوهش به هاي انجام شده در این حوزه پژوهش با توجه به گوناگونی). 2004 فینچام،(

هاي  توان از یافته هاي علمی براي پیشگیري و درمان توجه شد که از آن میان می آخرین یافته

هاي طبیعی،  د کرد که دریافتند در خانوادهیا) 1980(هاي راچمن و ویلسون  پژوهش

ثیر بهبود تأشوند زیرا در آنها عدم درمان و  هایی وجود دارد که موجب حیرت می موقعیت

  .خودي درست مانند درمان استه خودب

امتیاز عوامل خود درمانبخش خانواده در محیطهاي طبیعی بر رویکردهاي خانواده درمانی 

ست که اعضا براي حل و فصل کردن مشکالتشان به متخصصان در مراکز درمانی در این ا

کنند و به خود  وابسته نیستند و براي اداره کردن ثمربخش زندگی خود احساس تعهد بیشتر می
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خیزد و تعادل را  خوددرمانبخشی فرایندي طبیعی است که از درون خانواده برمی .متکی هستند

منحصر به فرد و فرایندي فعال است که مراجعین، اي فردي،  تجربه. گرداند به سیستم باز می

توانند خوددرمانی و خودتشخیصی را انجام  گیرند و می مسئولیت سالمتی خود را بر عهده می

هایی که مانع  خود درمانبخش در بعد فردي متمرکز است بر استراتژي ).1986لوئر، ( دهند

و اما در بعد میان فردي متمرکز ) امانند ساختاردهی شناختی و مراقبه و دع(شود  تعارض می

است بر ارتباطات و مشارکت با همسر براي مقابله با تعارض و فراهم آوردن حمایت شناختی و 

  .)1993، 1رابینسون و بالنتون( عاطفی

تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ غیر ایرانی ، عوامل خوددرمانبخشی را یافتند که در 

 ، نوع ارتباطات، درك متقابل، جهتعشق: فید واقع می شدندارضات زوجین مارتباط با حل تع

، امیدواري، 2، مسئولیت تقسیم شده، هویت فردي، استقامتگیري مذهبی،صبر، تعهد، صمیمیت

  ).1998مککلو و همکاران، (مرزهاي انعطاف پذیر و صداقت در ادراکات هر یک از زوجین

هاي سالم  جب دوام یافتن ازدواجدر مورد عناصري که مو) 1993(رابینسون و بالنتون 

 ، درك متقابل، جهتعشق، نوع ارتباطات: کردند و به این عوامل دست یافتندشوند، بررسی  می

، مسئولیت تقسیم شده، هویت فردي، استقامت، امیدواري، گیري مذهبی، صبر، تعهد، صمیمیت

سانتایانا ). 2006نیکل، ( مرزهاي انعطاف پذیر و صداقت در ادراکات هر یک از زوجین

سال زندگی مشترك  45زوج ساکن سان دیگو که حدود  100نیز در پژوهشی که از ) 2007(

آوري کرده بودند، این عوامل را به عنوان عوامل خود درمانبخش در  داشتند، اطالعات جمع

عشق، تعهد، حس شوخ طبعی، توافق نظر با همسر در رابطه با مقاصد : تعارضاتشان یافتند

مطالعۀ  115بر اساس مروري جامع از ) 2005( 3آماتو. و روابط جنسی رضایت بخشزندگی 

، الگوي مفهومی از عوامل خود درمانبخش را که رابطه با ازدواج در ایاالت متحد طولی در

                                                
1. Robinson, L.C. and Blanton 
2. persistance 
3. Amato 
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آنها به دو به عامل کلی خوددرمانبخش .شود، ارائه دادند منجر به ثبات و کیفیت زناشویی می

نقاط قوت و ضعف فردي که هریک از زوجین به : هاي شخصیتی ویژگی -1 :دست یافتند

هاي آنها را در  تواند شخصیت آنها، عقاید و نگرش هاي ثابت می این ویژگی. آورد رابطه می

: یندهاي سازگارانهافر - 2 .مورد ازدواج، خانواده مبدأشان و پیشینۀ اجتماعی آنها را در بر گیرد

کنند، اینکه چطور آنها ارتباط  ن با تعارض استفاده میهایی که زوجین براي کنارآمد روش

هایی که آنها در مورد ازدواج، همسر و رفتار  کنند و شیوه برقرار کرده، از یکدیگر حمایت می

  .کنند همسرشان فکر می

ساخته و پرداخته ذهن صاحب نظرانی است که ثر بر آن ؤمفهوم خوددرمانبخش و عوامل م

دي، سیاسی و فرهنگی متفاوت با فرهنگ و شرایط حاکم بر کشور ما در شرایط اجتماعی،اقتصا

هاي ایرانی با توجه به فرهنگ و  در حالیکه این عوامل ممکن است در خانوادهاند،  شکل گرفته

ثیر أبا توجه به اینکه عوامل خوددرمانبخش تحت ت. اي دیگر باشد مذهبی متفاوت به گونه

گیرد، براي بهره گیري از این عوامل در کمک به حل  اي شکل می الگوهاي قالب هر جامعه

لذا در این . تعارضات باید به شناسایی آن عوامل در فرهنگ اسالمی ایرانی خود بپردازیم

هاي سالم تالش کردیم تا عوامل خوددرمانبخش حل تعارضات  پژوهش با مصاحبه با خانواده

  .زناشویی را با کمک آنها شناسایی کنیم

نیز مورد توجه قرار ) کید بر آراي جوادي آملیأبا ت(ی انسان شناسی اسالمیاز طرفی مبان

ها؛ با توجه به  گرفت و تالش شد عوامل خوددرمانبخشِ شناسایی شده در مصاحبه با خانواده

چرا که توجه به مفاهیم انسان . بندي شده و چارچوب مشخصی به خود بگیرنداین مبانی مقوله

ار انسان در جهت سعادت ضروري است و هرگونه تغییر هویت بشر شناسی، براي تغییر ساخت

بدون آشنایی کامل از ساختار وجودي وي ممکن است از قبیل باالي شاخ رفتن و بن آن را 

به این ترتیب با توجه به مفاهیم انسان شناسی دریابیم ). ، الف1389جوادي آملی، ( بریدن باشد

  .رشد و غنی سازي خانواده است یا خیرکه آیا این بهبودي خودبخودي در جهت 
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، دست به هیچ اقدامی ی و بدون در نظر گرفتن هدفی مشخصانسان بدون پیش بین اصوالً

به عبارت دیگر اگر در انسان انگیزه براي انجام کاري وجود نداشته باشد، اقدامی . زند نمی

از نظر جوادي  .ن استغبت به انجام فعل یا ترك آنقش هدف، ایجاد نوعی میل و ر. کند نمی

رود و کمال نهایی انسان در این است که درصدد  آملی انسان سالم با انگیزه کمال خود پیش می

ن، انسان موجودي آاز دیدگاه قر ).1379جوادي آملی، (در خود باشد تجلی شدن صفات الهی 

. ی جویی دارداست که می تواند کماالت بسیاري را به دست آورد، چرا که انسان استعداد تعال

وصول به چنین . 1خداوند در نهاد و فطرت انسان استعداد سیر به سوي خدا را قرار داده است

گردد که شخص به نوعی تعادل و توازن دست یابد و همه استعدادهاي  کمالی موجب می

همانطور که . هاي انسانی اش با هم رشد کنند و به حد اعال برسند گوناگون او و همه ارزش

، بستر ]، د1389جوادي آملی، [ کلی سعادت و دین در درون انسان نهادینه است خطوط

؛ هر چند که ابعادي از آن در خوددرمانبخشی نیز در فطرت انسان به ودیعه نهاده شده است

  . ، اکتسابی استعمل

تواند هر یک از فطرت یا  روح انسان با قدرت گزینشی که خداوند به او داده است، می

حاکم کند که ) یعنی علم، اراده و عمل(انتخاب کند و آن را در ابعاد مختلف وجود  طبیعت را

، شاکله ا روح الهی و ودیعه ملکوتی انسانمسلما حاکمیت فطرت به دلیل همسویی و همنوایی ب

کند و طبیعت چون با بدن مادي و عالم خاکی پیوند دارد، در صورت حاکمیت بر  او را الهی می

با ). ،ج1389ملی،جوادي آ( دهد معکوس به سمت عالم ماده و طبیعت قرار می، او را انسان

؛ ه وسیله خویش ارتقا دهدتوان گفت انسان باید خویش را ب جوادي آملی میتوجه به دیدگاه 

پس اگر به تمایالت طبیعی میدان دهد و . زیرا خود او هم دوست و هم دشمن خویش است

  .مکن می گرددنفس طغیان کند، نجات براي او نام

                                                
 30، 29، 28، 27سوره فجر، آیات  -1
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 را وي که رایج تعریف خالف بر را او و گوید می سخن انسان ماهیت کریم از قرآن

 در او زیرا نیست؛ تبدیل قابل انسان، ماهیت این. است دانسته »متألّه حی« دانند، می ناطق حیوان

 را او ازیر دهد؛ می تغییر را او خداوند نه است؛ شده آفریده صورت، زیباترین و »تقویم احسن«

. 1ندارد را او تغییر قدرت زیرا کند؛ می دگرگون را او خداوند غیر نه و آفرید وضع بهترین به

 کجا به این از پس و است آمده کجا از بداند که است کرده معرفی اي گونه به را انسان قرآن،

  . ]،د1389جوادي آملی،[ بکند باید چه دنیا محدوده در و رود می

 تعدیل و سو یک از خود تحریکی و ادراکی شئون شناخت به ظفمو که مسئولی گوهر

 ویژه جاي در کدام هر اعمال و دیگر سوي از آنها تعطیل نه عملی، و علمی الزم نیروهاي

 از و محکوم وظایف این به که است انسان ماهیت جمعی مقام همان است، سوم سوي از خویش

 و عقلی ماهیت یعنی حیات: دیگر بیان به). 1383 جوادي آملی،(است  برخوردار اختیارات این

 وا است، نقل یا عقل، از برگرفته که معین اصولی از پیروي به را او است متألّه حی که انسانی

 تعدي و تجاوز آن از و کند حرکت معین چوبی چهار در است ناچار که اي گونه به دارد می

 اعتقاد، لحاظ از ساختاري که است کسی ه،متألّ به طور کلی حی. ]،ج1389جوادي آملی،[ نکند

  ).،الف1389جوادي آملی،[ کند ترسیم خود در هویت اعمال و اخالق

جوادي هویت حقیقی انسان را متشکل از سه عنصر به نام باور، اخالق و اعمال می داند و 

نیکه انسان تا زما«او اذعان می کند که  .برمی شمارد آنها را از ارکان سازنده هویت انسان

هاي اصلی وجودش را نشناسد، هرگز نخواهد توانست  هاي کلیدي هویت خود و راه بخش

به گفته ایشان اگر بخشهاي کلیدي وجودمان را . هاي فرعی وجود خویش را تفسیر کند بخش

هایمان را پیش از بیرون بردن به درون منتقل کنیم، آنگاه  درست شناسایی کنیم، تمام خواسته

رشد هماهنگ و متعادل  .)،الف1389جوادي آملی،(» شود ئل براي ما حل میبسیاري از مسا

                                                
  ال تبدیل لخلق اهللا -1
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ابعاد سه گانه شخصیت، سالمت روان را در پی دارد و برعکس نابسامانی درونی هر یک از آنها 

  .به ناهنجاري هاي فکري و رفتاري می انجامد

برترین افراد  اسالم بیش از هر چیز به اصالح شناخت و بینش هاي انسان اهمیت می دهد و

 ري شهري،( داند که از نظر شناخت بر دیگران برتري دارند را از نظر ایمان کسانی می

 به را خود رفتار انسانی هرکنند  در این رابطه اظهار می) 1388(چنانکه جوادي آملی ) .1370

 رقم را خویش حیات مرتبه اش، اندیشه فراخور و هرکس دهد می انجام خویش عقاید تناسب

 قلب در عقیده استقرار و رسوخ ]،ب 1389[از نظر جوادي آملی . ]1388جوادي آملی، [ زند یم

  . گویند می ایمان را

، جهت و طرح شیوه عملی زندگی ها تلقی فرد از هستی و جهان ارزششیوه تفکر و 

برخورداري  .کند و بنیان یک خانواده سالم را بنا می نهد شخصی و خانوادگی او را مشخص می

اي از اصول و معارف که تمام ابعاد زندگی بشر را پوشش داده و  از نظام معرفتی با مجموعه

  .حیات انسان را هدفمند سازد، از راه معنابخشی به زندگی موجب سالمت خانواده خواهد شد

هاي  ، خرافی و جاهلی انسانقیقرآن کریم از همان آغاز در رویارویی با باورهاي غیرمنط

ها  کید کرده و از انسانأموزش معارف بنیادین صحیح بر نقش شناخت تعصر نزول و آ

خواهد با شناخت باورهاي درست به آنها ایمان بیاورند و آن را به عنوان جهت حرکت  می

عملی خود برگزینند؛ زیرا برخورداري از نظام معرفتی درست و خلل ناپذیر و سپس تنظیم 

ها را هدفمند و معنادار ساخته و  ن نظام، زندگی انسانعواطف، احساسات و رفتارها بر مبناي ای

باورهاي بنیادین به شخصیت انسان جهت . شود آنها را به سالمت و سعادت رهنمون می

و ) ایمان(بدیهی است باورها هنگامی ارزشمند خواهند بود که به مرحله گرایش قلبی . دهند می

هاي  ها و شناخت ایش قلبی برآمده از نگرشبیانجامد؛ زیرا ایمان نوعی گر) عمل( کنش رفتاري

التزام عملی به باورها کامل کننده هرم سه بعدي شخصیت سالم خواهد بود که در . فرد است

  . ثیري مستقیم داردأایجاد خانواده سالم ت
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، عناصر روان آدمی را انسجام و ، عنصر باور در هویت انسانبا توجه به آراي جوادي آملی

 ادراك مرکز تعدد با انسان هویت وحدت. موجب وحدت شخصیت می شودسامان بخشیده و 

 یافت او در علمی اندیشه و فهمیدن براي متعددي مراکز که کسی یعنی نیست؛ سازگار فعل و

 مراکز چنانچه یا چشد؛ نمی را شخصی وحدت طعم هرگز و است شخصیتی چند شود، می

 را هویتی وحدت آهنگ هرگز دارد، سوخر او در عملی انگیزه و تصمیم براي گوناگونی

 منبع دو این لیکن شدند، یگانه اش عملی منابع نیز و متّحد او علمی مراکز اگر یا شنود؛ نمی

 به هنوز اند، شده متحد او اصلی ارکان هرچند شخصی چنین باز نشدند، یکتا تصمیم و معرفت

 عملش بر او علم زیرا یابد، ینم را یکتایی و یگانگی لذت گاه هیچ و نرسیده شخصیتی وحدت

شد  نخواهد صالح عمل و نبوده وي علم پیرو او عمل و نیست نافع علم و نداشته اشرافی

  . ]1386جوادي آملی،[

شود و اخالق اگر تصعید شود، به باور  باور توحیدي اگر تنزیل گردد به اخالق تبدیل می

باور و . باورها و عقاید در انسان استبه عبارتی رسالت فن اخالق، تقویت . انجامد توحیدي می

چیزي که مشکل انسان را حل . توانند مشکل عملی انسان را حل کنند عقاید صرف، نمی

به . ، اخالق خواهد بودآید ر این حیطه به یاري انسان میکند، عمل است و علمی که د می

  ). 1390جوادي آملی،( آید عبارتی عمل به دنبال علم اخالق می

 خویشتن حق، فرمان خالف برابر در و کرده حفظ را خود گناه برابر نی انسان دراخالق یع

 گردد او مالک نتواند چیز باشد و هیچ آزاد مالکی هر سلطه از داده و نشان خود از داري

فرد  که اي گونه است به بازدارنده و کننده به عبارتی اخالق کنترل ].،الف1387جوادي آملی، [

 پاي و تقید این الزمه. نکند تعدي و تجاوز آن از و کند حرکت معین چوبیچهار در است ناچار

 بیرونی و درونی هاي هوس و هواها تحریک هنگام )اخالق(درونی  نیرویی که است آن بندي

رفتار طبیعی که . پس ماهیت و حقیقت اخالق در رفتار انسانی نهفته است .کند داري نگه را او

 تواند اخالقی باشد؛ زیرا اراده آدمی در آن نقشی ندارد ، نمیاستمیان همه انسانها مشترك 

  .]، ج1389جوادي آملی، [
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اخالق . در اسالم، سنگ بناي روابط سالم و حسنه زوجین بر پایه اخالق بنا نهاده شده است

به ) عمل(است و آداب ز اوصاف باطنیو خلقیات به ملکات راسخه در نفس گویند که ا

. گردد طالق می شود که رفتار و اعمال انسان هاي نیک بدان متصف میهاي ظاهري ا تأهی

، ظرافت و دقت در رفتار را گویند که هیچ گونه انحرافی در آن نباشد؛ از این روي )عمل( ادب

اما اخالق چون از امور باطنی . گویند) عامل(به کسی که متوجه احوال خویش باشد، مودب

جنبه ظاهري  ظهور ندارد؛ به همین جهت در اعمال که غالباً است در مقام رفتار چندان بروز و

از اخالق نشات ) اعمال(به عبارتی آداب. به کار می رود نه اخالق) عمل( ، اصطالح ادبدارند

حسن فعلی را گویند ) اعمال( یعنی آداب. آید گیرد و از نتایج و ثمرات اخالق به شمار می می

، به معناي ظرافت و دقت) عمل(ه ادببا توجه به واژ. شود ولی اخالق به حسن فاعلی اطالق می

 -2 ؛مشروعیت و از حدود معین خارج نشدن -1: می توان آن را مالزم با دو شرط دانست

دبانه و زیبا نخواهد بود و اگر با نبود ؤبا فقدان این دو شرط عمل م. ارادي و اختیاري بودن رفتار

شود، از باب اختالف در تشخیص مصداق  با گفته مییکی از این دو شرط به عملی نیکو و زی

ولی مطابقت . به عبارتی حسن و ظرافت عمل همان موافقت با هدف از زندگی است. است

اصلی آن با مصادیقش در جوامع مختلف و مذاهب متعدد، یکسان نخواهد بود و این اختالف و 

  ).  1390آملی، جوادي(عدم هماهنگی ناشی از اختالف در اخالق و باورها است 

، اخالق آورد و باور فطرت، باور را به ارمغان می« :توان چنین اظهار داشت به طور کلی می

؛ فطرت، باور و اخالق نخواهد نباشد) عامل(ا؛ پس هر که را ادبر) عمل( را و اخالق، ادب

  ).  1391جوادي آملی،(» بود

اند و با  ات خود تجربه کردهاین پژوهش با استفاده از عواملی که زوجین در حل تعارض

کید بر آراي جوادي آملی درصدد پاسخگویی به این أتوجه به مفاهیم انسان شناسی اسالمی با ت

پرسش اساسی است که الگوي آموزشی حل تعارضات زوجین مستخرج از مبانی انسان شناسی 

  .هایی دارد اسالمی و مفاهیم خوددرمانبخش زوجین، چه ویژگی
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  روش تحقیق

سالم ازدواج بود که حداقل ده سال از زندگی عملکرد زوجین با  ۀعه این پژوهش کلیجام

 که شد می )نفر زن 30نفر مرد و  30(زوج  30شامل  پژوهش، نمونۀ. مشترك آنها گذشته بود

 به. شدند انتخاب 1391 تابستان ماه 3 زمانی فاصله درسالم ازدواج عملکرد زوجین با  بین از

زوجین با  کلیه فهرست به دسترسی عدم مانند گیري تصادفی نمونه شرایط فقدان علت

 زوجین از بسیاري همکاري عدم ،)با بیش از ده سال زندگی زناشویی(سالم ازدواج عملکرد 

 شد می پرسیده آنها روابط خصوصی درباره که االتیؤس و مصاحبه بودن گیر وقت علت به

اطالعات  ریزي برون براي الزم گشودگی همچون خاصی هاي ویژگی بودن الزم همچنین و

انجام مصاحبه منوط  .شد استفاده زوجین انتخاب براي هدفمند نمونه گیري از روابط زناشویی

سنجش عملکرد ازدواج «پرسشنامه در انحراف معیار باالي میانگین  1اي باالتر از  نمرهبه گرفتن 

ر اجراي پرسشنامه در مصاحبه عالوه ب. لب همکاري آنان در این پژوهش بودو ج »گاتمن

از میان . یید قرار گرفتأهاي یک خانواده سالم مورد ت مقدماتی که از آنان به عمل آمد، ویژگی

بدست  انحراف معیار از میانگین 1اي باالتر از  زوج نمره 30زوجین معرفی شده در این آزمون، 

 . آورند

اي کیفی درك و فهم مناسب ه روش. هاي کیفی انجام گرفت این تحقیق در قالب روش

پذیر  ، امکانکنند شان را تنظیم می گی اجتماعیفرهنگی که کنشگران از طریق آنها زند

تحقیق کیفی مستلزم نگرش پژوهشی خاصی است که مبتنی بر اولویت موضوع . سازد می

. پژوهش، جهت دار بودن فرایند تحقیق و اینکه محقق باید با افراد مورد مطالعه دیدار کند

ها، بخش دیگري از این نگرش  عالوه بر کنجکاوي و گشودي و بازاندیشی در استفاده از روش

هاي تحقیق و  ها و روش الؤ، مناسب بودن سخاصی از بازاندیشی درباره موضوع متوجه درجه

در این ). 1387 ترجمه جلیلی، فالیک،( شود هاي خود محقق و نقاط کور تحقیق می نیز برداشت

براي . شد تا تمامی مراحل تحقیق در نوعی هماهنگی و همزمان با بازاندیشی باشدپژوهش سعی 

نمونه گیري از افراد نیز به صورت . ها از روش مصاحبه عمقی استفاده شد گردآوري داده
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شود و این کار آنقدر ادامه  اشباعی انجام شده است که در آن با تعدادي از افراد مصاحبه می

گیري نیز براساس  نمونه. اند ها تکراري شده احساس کند که در جواب کند تا محقق پیدا می

انجام گرفته ) 1995 لیندالف و برین،(نمونه گیري نظري و در نظر گرفتن حداکثر تغییرات 

این روش براساس . ها از روش کدگذاري موضوعی استفاده شده است براي تحلیل داده. است

االت تحقیق نشات ؤاي که از س هاي مطالعه که گروهاثر اشتراوس و براي مطالعات تطبیقی 

استفاده می ) 1387ترجمه جلیلی، فالیک،( اند اند و در نتیجه به طور پیشینی تعریف شده گرفته

پیش فرض روش شناسی در اینجا این است که مصاحبه شوندگان در مورد یک موضوع . شود

. توان آنها را گروه بندي کرد شند که میهاي مختلفی می با ها و نوع تجربه واحد داراي دیدگاه

این روش تحلیل با روش نمونه گیري که در آن حداکثر دامنه تغییرات گنجانده شده است تا 

ها در این  فرایند تحلیل داده. هاي ممکن را در بر بگیرد، متناسب است تمامی انواع تجربه

محقق ابتدا به که گونه انجام گرفت  اساس روش کدگذاري موضوعی، بدینوهش برپژ

ها را تحلیل کرده تا  ها از طریق چند مصاحبه اولیه پرداخته و سپس این داده گردآوري داده

به صورت رفت و  ها این فرایند براي گرداوري و تحلیل داده. ها شناسایی گردد اولین مقوله

ار اطالعات مصاحبه، اطالعات جدید همان تکر 30در نهایت، پس از انجام . برگشت ادامه یافت

  . قبلی بود و اشباع نظري صورت گرفت

آوري اطالعات  در پژوهش حاضر به دو منظور از پرسشنامه به عنوان روشی براي جمع

بیشترین اطالعات با استفاده از  ،)1980( 1نخست آنکه مطابق با پیشنهاد باس. استفاده گردید

بنابراین در مطالعه حاضر  ،شود اصل میاي که در انتهاي متغیر مورد عالقه قرار دارند، ح نمونه

به منظور دسترسی به زوجینی با عملکرد سالم زناشویی، از پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج 

  . گاتمن استفاده شد

ساخته شده و تاکنون در  1995در سال گاتمن  »سنجش عملکرد ازدواجپرسشنامه «

ال است که عملکرد ازدواج ؤس 66اي دارپرسشنامه این . هاي مختلفی به کار رفته است پژوهش

                                                
1. Boss 
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. هاي خوشبخت را مورد ارزیابی قرار می دهد با توجه به منظومه باورها و الگوهاي تعامل زوج

ارتباط، ابراز عاطفی، حل مسئله و تصمیم گیري، نقش، «لفه ؤم 11این پرسشنامه در برگیرنده 

ها، مراقبت  واده و دوستان، ارزشانعطاف پذیري، شیوه فرزندپروري، اقتصاد و مسایل مالی، خان

انحراف معیار  1اي باالتر از  هایی که داراي نمره ازدواج. است »، عملکرد کلیجسمانی و روانی

 1تر از  اي پایین هایی که داراي نمره هاي کارآمد و ازدواج باالي میانگین باشند، به عنوان ازدواج

  . هاي مشکل دار شناخته می شوند اجانحراف معیار زیر میانگین باشند، به عنوان ازدو

کدگذاري   کدگذاري باز  محتوا و عبارات مهم

  محوري

کدگذاري 

  انتخابی

اعتقاد به خداوند باعث آرامش است و انسان را به زندگی متعهد می  -

 .کند

 .خداوند قابل انکار نیست و هرچه هست از فضل اوست -

  .اعتقاد به خداوند مثل صندوق انرژي است -

ن به باور راستی

  خداوند
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 .در زندگی باید وظایف را انجام داد و خیر را از خداوند خواست -

 .داوند را داشه باشی ، چشمت را روي خیلی از چیزها می بنديوقتی خ -

خداوند ناظر بر اعمال ماست و در تمامی سختی ها خداوند کمک ما  -

 .کرده است

اعتقاد به خداوند همیشه آدم را در سختی ها امیدوارتر و صبورتر  -

  .کند می

توکل به خداوند 

و اعتقاد به 

  حکمت او

، بدون اعتقادي است ، احساس بهتري دارم وقتی می بینم همسرم فردي -

 .خدا زندگی معنا ندارد

اعتقاد به نقش خدا در تمام زندگی است که عشق و عالقه را در بین ما  -

 .برقرار کرده است

 .ها می رویم براي حفظ آرامش به زیارتگاه -

اعتقاد به حقانیت، تقدیر و حکمت خداوند باعث تعهد و وفاداري در  -

 .زندگی می شود

عتقاد به خداوند باعث می شود افراد نسبت به تمام کارها و ا -

  . هایشان پاسخگو و مسئول باشند فعالیت

داشتن معنا در 

  زندگی



  
  

  23                                                                     ...درآمدي بر سبک زندگی اسالمی در آیات و 

  

. را گزارش نموده است 97/0یایی باالي به کمک روش دو نیمه کردن، پا) 1387(رفاهی 

لفه تبیین کننده ؤم 11وي همچنین با روش تحلیل عاملی نشان داد که روایی سازه پرسشنامه در 

  .واریانس کل پرسشنامه است 56/0

  

  ها یافته

هاي پایداري که این عوامل را تجربه  در این مقاله براي درك عوامل خوددرمانبخش به خانواده

انجام  شان در حل تعارضات زناشویی، مصاحبه مراجعه شد و از آنها در مورد تجربیاتاند،  کرده

، ابتدا از زوجین خواسته شد که شرح دهند چگونه هنگام براي درك این عوامل. گرفت

  .آیند تعارضات با یکدیگر کنار می

کلی توصیفات آنها براي چگونگی حل تعارضاتشان این امکان را فراهم آورد که دیدگاه 

تعاریف ارائه شده با کمک . آنها در رابطه با عوامل خوددرمانبخش مورد تحلیل واقع شود

و با جهت گیري  یادداشت برداري، کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی

هاي هر مقوله  در جدول زیر زیرمجموعه. مقوله کلی تقسیم بندي شدند 3آراء جوادي آملی به 

  . هایی براي آنها آورده شده است ه مشخص شده و مثالبه صورت جداگان

همه ما متاثر از هستی هستیم و هم می توانیم اثر مثبتی بر هستی بگذاریم،  -

 .پس نتیجه اعمال ما حتما به خودمان برمی گردد

  .یجه اعمال ما در گذشته و حال باشدهر اتفاق ناگواري می تواند نت -

بازگشت نتیجه 

اعمال در دنیا و 

  آخرت

 وقایع ناگوار امتحان الهی است و تقدیر و حکمت خداوند -

هر اتفاق ناگواري می تواند فقط آزمایشی باشد براي صعود؛ اگر صبر  -

  .پیشه کنیم

رضا به قضاي 

  الهی
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  .ثر بوده استؤهاي سالم م خانواده »عملکرد ازدواج«کدگذاري عبارات مهم که در  .1دول ج

کدگذار  کدگذاري باز محتوا و عبارات مهم

 محوري

کدگذاري 

 انتخابی

کنیم پیشقدم  براي حل مشکالت در زندگی هردویمان سعی می -

 .باشیم

و نادیده گرفتن هر مسئله اي که در زندگی بوجود مب گذشت  -

 .آید ، یک اصل است

از روشهاي کنار آمدن با عیبهاي همدیگر ، نادیده گرفتن آن و  -

  .سعی در بیان احساسات مثبت نسبت به همسر است

 بخشش و گذشت

ود
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به خاطر اوردن خاطرات خاطرات شیرین به حل مشکالت در  -

 .زندگی کمک می کند

با شوخ طبعی و توکل و امید به آینده زندگی خوبی خواهیم  -

 .داشت

ها باعث تداوم زندگی  داشتن دید مثبت به مشکالت و درگیري -

 .است

هاي بد ، بسیار موثر  یکدیگر در رفع عیوب و ویژگی حمایت از -

  .است

 امیدواري و حسن ظن

بپذیریم و سعی کنیم در طول زندگی جبران کرده و اشتباهات را  -

 .تکرار نکنیم

فکر می کنم ما هر دو انسانهاي آرامی هستیم  و می دانیم از  -

 .زندگی مشترك خود چه می خواهیم

ید حفظ شود، باید در کنار هم خانواده چیز مقدسی است و با -

  .  زندگی را ادامه دهیم و براي اثبات یکدیگر به هم فرصت دهیم 

 صبر

 اختالف سلیقه و عالیق جزء الینفک زندگی است -

خسته نشدن از مشکالت زندگی و طبیعی دانستن آن به موفقیت  -

 .در زندگی کمک موثري می کند

 .به آنهاست الزمه زندگی موفق قبول تفاوتها و احترام -

.هر انسانی یک سري معایبی دارد که طبیعی است  

 معرفت و آگاهی



  
  

  25                                                                     ...درآمدي بر سبک زندگی اسالمی در آیات و 

همانطور که در جدول نشان داده شد عوامل خوددرمانبخش شناسایی شده در مصاحبه با 

  .جاي گرفتند »ارتباط با خدا«و  »ارتباط با دیگران«، »ارتباط با خود«زوجین در سه مقوله اصلی 

داند، و آن  ی انسان را در ارتباط خود داراي والیت یک جانبه میاز آنجا که جوادي آمل

داند زیرا هر انسانی با والیت تکوینی بر خویشتن زندگی  ها می را قابل اثبات براي همه انسان

همچنین وي ارتباط با . در نظر گرفتیم» اخالق«، آن را معادل )،ب1387جوادي آملی،( کند می

لذا آن . )،ب1387جوادي آملی،( زیرا در خارج وجود دارد .داند دیگران را والیت دوجانبه می

را نیز با  »ارتباط با خدا«همسو دانستیم و در نهایت با توجه به آراي جوادي آملی  »اعمال«را با 

بر این اساس که جوادي هویت حقیقی انسان را متشکل از سه  .معادل در نظر گرفتیم »باورها«

شمارد؛  داند و آنها را از ارکان سازنده هویت انسان برمی و اعمال میعنصر به نام باور، اخالق 

 در زیر با توجه به عوامل خود. در ارائه الگوي آموزشی آنها را از ارکان در نظر گرفتیم

عناصر در بر  ا و با جهت گیري آراي جوادي آملیه درمانبخش شناسایی شده در خانواده

  :گیرنده هر مجموعه عبارتند از

ها و با جهت گیري آراي جوادي  مل خوددرمانبخش حاصل از مصاحبه با خانوادهعوا

امیدواري، حسن  گذشت، مودت،: توان جاي داد، عبارتند از آملی که در مجموعه اخالق می

 .ظن، صبر، آگاهی و معرفت حق

ها و با جهت گیري آراي جوادي  عوامل خوددرمانبخش حاصل از مصاحبه با خانواده

وفاداري، حسن معاشرت، طرح : توان جاي داد، عبارتند از که در مجموعه اعمال میآملی نیز 

گفتمان خالصانه، هماهنگی جنسی، رحمت، صله رحم، بازگشت و بررسی ضوابط، همدلی، 

  .مسئولیت پذیري

هاي  باور به جهان آخرت، باور به سنت: گیرد و مجموعه باورها نیز این عوامل را در بر می

  .ی، باور به نقش انسان در تعیین سرنوشتحاکم بر هست

ی ها با جهت گیري آراي جوادي آملی و با توجه به مبان در نهایت پس از تحلیل مصاحبه

  :براي حل تعارض زوجین تدوین شد انسان شناسی اسالمی، الگوي زیر
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  الگوي آموزشی حل تعارضات زناشویی

  )وامل خوددرمانبخش زوجینمستخرج از مبانی انسان شناسی اسالمی و ع(



  
  

  27                                                                     ...درآمدي بر سبک زندگی اسالمی در آیات و 

فرایند خوددرمانبخشی تعارضات زناشویی به ناگزیر، آغاز و انجامی دارد که شناخت آن 

ي آموزشیِ حل تعارضِ در الگو. ثیر مهمی در انگیزه بخشی و نوع فعالیت زوجین داردأت

و ، ضمن بیان شناخت انسان و هدف از خلقت او، به اهمیت و ضرورت ماهیت پیشنهاد شده

این . و سپس عوامل خوددرمانبخش مرتبط با آنها تبیین شدیت انسان و ابعاد آن پرداخته شد هو

در پایان باید توجه . یابد خاتمه می» رد سالم ازدواجعملک«الگو از نقطه انگیزش آغاز شده و به 

این  هاي لفهؤداشت که در آموزش الگوي مطرح شده باید درصدد تقویت زوجین با توجه به م

توان در محور اصلی آموزش  به عبارتی این سه عنصر را می. سه عنصر کلیدي هویت باشیم

در انگیزه بخشی و نوع فعالیت آنان در جهت  هاي آنان به زوجین لفهؤجاي داد و با آموزش م

  . ثر واقع شدؤحل تعارضات زناشویی شان م

  

  بحث و نتیجه گیري

لی، عوامل خوددرمانبخشی که در مصاحبه با در پژوهش حاضر با تمرکز بر آراي جوادي آم

سپس با توجه به عوامل خوددرمانبخش حاصل از . خانواده ها به دست آمد، طبقه بندي شدند

مصاحبه با خانواده ها و مبانی انسان شناسی اسالمی؛ الگوي آموزشی حل تعارضات زوجین 

ري دارد و در نتیجه سالم و بر اساس این الگو ، خانواده یا جهت گیري الهی و فط. ارائه شد

تعالی جو است و یا جهت گیري آن به سوي طبیعت و غیرالهی است و در نتیجه باورها، 

 بر این پایه، در حوزه خود. ها و رفتارهایش ممکن است بهنجار یا متعارض باشد گرایش

ه متاله درمانبخشی سه الگو قابل استنباط است که در این پژوهش الگوي خوددرمانبخشی خانواد

  :مورد نظر بود

که در آن طبیعت تابع فطرت است و بقاي  »خانواده متاله«اول، الگوي خوددرمانبخشی 

در اینجا باید متذکر شویم که . ابدي زوجین با حفظ و دوام خانواده در کانون توجه آن است

را مباحث سالم یا بهنجار نیست زی در این پژوهش، خانواده صرفاً »خانواده متاله«مقصود از 

تواند باشد، نه  شناسان درباره این موضوع، کانون توجه بر این است که خانواده چه می روان
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شناسان کمال، سطح مطلوب  آنچه روشن است اینکه روان« .اینکه چه بوده یا اکنون چه هست

کنند تالش براي  کمال و رشد شخصیت زوجین را فراسوي بهنجاري می دانند و استدالل می

یشرفته کمال، براي تحقق بخشیدن یا از قوه به فعل رساندن تمامی استعدادهاي بالقوه سطح پ

رهایی از تعارض زناشویی و اختالل در عملکرد خانواده ، براي  صرفاً. آدمی، ضروري است

  ). 1391قنبري، (» اینکه خانواده مطلوب و سالم داشته باشیم کافی نیست

که در آن زوجین، طبیعت را بر فطرت  »بهنجار خانواده«دوم، الگوي خوددرمانبخشی 

حاکم کرده اند و بقاي دنیوي زوجین در کانون توجه آن نشسته است، بدون اینکه به اضمحالل 

  .خانواده بپردازد

دهد و  که اصالت را به دنیا و طبیعت می »خانواده متعارض«سوم، الگوي خوددرمانبخشی 

  .گیرد در وضعیت تعارض شدید و جدایی قرار می

. هاي مختلفی می شود ها و رفتارها در این الگو باعث تولید نظریه البته نوع باورها، گرایش

بقاي  نکته جالب توجه این است که در عمده این نظریات، نظر به مبانی مطرح شده، اساساً

 واژه خانواده را از) 1995(ها نیز مدنظر نیست، همانطور که در کنفرانس پکن  دنیوي خانواده

زیرا عنوان . استفاده کردند »1اصل خانه«ها حذف کرده و به جاي آن از واژه  کلیه سخنرانی

شامل ازدواج ها و قراردادهاي همجنس گرایان، ازدواج با محارم و از این قبیل نیز  »اصل خانه«

  .شود شود، چنانکه شامل خانواده نیز می می

کید بر آراي أبا ت(ان شناسی اسالمی به طور کلی عوامل خوددرمانبخش براساس مبانی انس

عوامل خوددرمانبخش عبارت است از عوامل « :توان چنین تعریف کرد را می) جوادي آملی

از  زندگی خانوادگی را با برخورداري هاي جبري اي در درون فرد که نیروها و فعالیت آگاهانه

ظیم نموده است و شخصیت هاي تکاملی نسبی خانواده تن رشد در اختیار گرفته و در مسیر هدف

در این راستا ساخته می شود، وارد هدف متعالی زندگی کرده که این  انسانی زوجین که تدریجاً

  . »هدف در راستاي رشد و کمال انسان است

                                                
1. House hold 
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زوجین شرکت کننده در پژوهش، دین را انسجام بخش روابط خانواده، محور تصمیم 

آنها معتقدند . دانند اي براي زندگی می ه معنا و فلسفهها، بازدارنده از انحراف و ایجادکنند گیري

هاي یکسان در میان اعضاي خانواده به کاهش  تواند از طریق ایجاد باورها و ارزش دین می

  . تعارضات و افزایش همبستگی میان اعضا کمک کند

هاي صورت گرفته در خارج از کشور نیز نشان داده است  همسو با یافته هاي فوق، پژوهش

 تواند به ایجاد روابط نزدیک و صمیمانه میان اعضا خانواده کمک کند مذهب و معنویت می

هاي  اي از تحلیل مصاحبه با خانواده در مطالعه) 2010(بالنک). 2001ماهونی، پاراگمنت، (

هایی  ویژگی اد سالمت روانی در زوجین و ایجادمذهبی دریافت، ایمان مذهبی از طریق ایج

ت و تعهد خانوادگی در آنها به ایجاد روابط همدالنه میان زوجین کمک مانند صبر، گذش

  .کند می

هایی مانند  اي نشان دادند ایمان مذهبی و انجام فعالیت نیز در مطالعه) 2005( تیلور و چتر

شود زوجین، خانواده را در درجه اول اهمیت قرار دهند و به این ترتیب  خواندن نماز باعث می

  .گی تسهیل می گرددهمبستگی خانواد

هاي فردي و  ، دین را محور و اساس تصمیم گیريزوجین شرکت کننده در پژوهش

دین مرجع تصمیمات بوده و تمامی اعمال و رفتار اعضاي خانواده . خانوادگی خود می دانستند

کردند که برخالف قوانین و  به عبارت دیگر آنها سعی می. با معیارهاي دینی سنجیده می شدند

هاي مطالعه  ها همسو هستند با یافته این یافته. ل اخالقی و باورهاي دین اسالم رفتار نکننداصو

؛ وي در پژوهشی دریافت معانی، ادراکات و باورهاي مذهبی و معنوي، پایه )2005(بویاتزیس 

  .رفتارها و تصمیمات و چگونگی گذران زندگی در افراد مذهبی را تشکیل می دهد

هاي مطالعه فعلی در طی مصاحبه با  طالعه خود همسو با یافتهدر م) 2001(بالنک 

هاي مذهبی دریافت مذهب منبع هدایت در زندگی خانوادگی این افراد بوده و راهنما و  خانواده

هاي زوجین دخالت  گیريها و تصمیم مذهب بر انتخاب. ساختار خانواده را تشکیل می دهد

  .دارد



 
 

30          
 92، بهار 13سال چهارم، شماره  )سبک زندگی(ویژه نامه 

  فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

اي در خودش  د سایرین را تغییر دهد بلکه نیروي بالقوهتوان در پایان باید گفت شخص نمی

در راستاي تغییر رفتار، سیستم خانواده نیز .شود وجود دارد که موجب تغییر دادن رفتارش می

تواند فرصتی  ، میشود هایی که بر خانواده تحمیل میمسائل و فشار. تعادل خود را باز می یابد

اي خویش را کنار گذاشته و  الگوهاي آشناي مقابله براي اعضاي آن خانواده فراهم آورد تا

به  ).1382، برواتی و همکاران( تري را جایگزین آنها سازد هاي بارورتر و رشدآفرین پاسخ

شود، می تواند فرصتی براي رشد  عبارتی بحرانهایی که خانواده و یا زوجین با آن روبرو می

  ).2006 اسمیت،( محسوب شوند

پژوهش ساخت الگوي آموزشی حل تعارضات زوجین بود، نمونه  از آنجا که هدف این

هایی با عملکرد سالم ازدواج و  لذا در یک نمونه هدفمند از خانواده. هدفمند ترجیح داده شد

هایی که داراي عقاید مذهبی  به خانواده داراي عقاید مذهبی مصاحبه انجام گرفت و طبیعتاً

دودیت زمانی؛ آموزش این الگو در زوجین متعارض به دلیل مح. نیستند، قابل تعمیم نیست

امکان پذیر نبود لذا در تحقیقات بعدي الزم است که مشخص شود آیا این الگو، عقاید نظري و 

  .ثر است یا خیرؤهاي تجربی این پژوهش در میان زوجین داراي تعارض زناشویی م یافته
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