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  چکیده
 نیمؤثرتر از درمان است. ا اریبس یریشگیاست و پ رانهیشگیبرنامه پ کی ییزناشو یزندگ سازییبرنامه غن
از اعتبار الزم  زمانی هابرنامه نیمتأهل است. ا یهاسالمت رابطه زوج تیدر جهت تقو یبرنامه کل کیبرنامه 

 ییپژوهش حاضر با هدف شناسا نیاآن جامعه باشد؛ بنابر یفرهنگ هایبر داده یبرخوردار است که مبتن
 لیتحل کیانجام شد. مطالعه حاضر  اسالمیهایآموزه مبنایبر ییزناشو یزندگ سازییمؤثر در غن یهابخش
منتخب  هایگاهیدر پا یکیالکترون یجستجو قیمورد پژوهش از طر یاست. محتوا یقرارداد یفیک یمحتوا
طبقات  رطبقات،یباز، ز یانتخاب واحدها، استخراج کدها متون،انتخاب شدند. مرور  قیکارگروه تحق دیو تائ
روش است. جهت ارتقاء دقت  نیمتداول ا یهاها از گامآن یگذارو نام اصلی یهاهیمابه درون دنیو رس
 ندینفره متخصصان استفاده شد. فرآ 15مانند استفاده از تجارب پانل  یمختلف یهااز روش زیالعه نمط یعلم
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محتوا  ییروا ینسب بیذکر شده نشان داد که ضر یچهار بخش اصل یپانل برا یاعضا نیعملکردها. توافق ب
(CVRو شاخص روا )یی ( محتواCVIبه ترت )ها حداقل مقدار بخش ی. بوده و تمام/92و  81/0برابر با  بی

 ،یریشگیدر سطوح مختلف پ توانندیحاضر م قیحاصل از تحق اصلی بخش چهار. هستند دارا را قبولقابل
 .ردیحوزه ازدواج و خانواده قرار گ زانریآموزش و درمان موردتوجه برنامه

 یمحتوا لیاسالم، تحل ن،یزوج ،یاسالم هایآموزه ،ییزناشو یزندگ سازییغن :هاواژهکلید

   .یفیک
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  همقدم
معناداری تغییر نموده است و حفظ و استمرار  های اخیر به شکلی زناشویی طی سالرابطه

پورمحسنی، ) ها و جوامع مختلف دشوار شده استازدواج برای بسیاری از زوجین در فرهنگ

معتبرترین شاخص برای  . آمار طالق که(1390آشتیانی، آزادفالح و احمدی، الهیاری، فتحی

هالفورد، ) آشفتگی زناشویی است نشانگر دشواری زوجین در نیل به رضایت زناشویی است

-ها نشان میای داشته است. بررسیرشد فزاینده. در ایران نیز نسبت طالق به ازدواج (1387

ها مربوط به ها ارتباطات ضعیفی با هم دارند و بیشترین شکایت زوجدهد که بسیاری از زوج

. الگوهای ناکارآمد ارتباطی در روابط (2011هنریان و یونسی، ) مشکالت ارتباطی است

-زوجین باعث کاهش شدید سطح رضایت زناشویی و افزایش سطح باالیی از دلزدگی 

اعث (. تعارضات زناشویی ب2020بین، لیدرمن، هیگینبوثام وگالیهر، ) زناشویی خواهد بود

شود سست شدن روابط، افزایش مشکالت زناشویی و عدم ارضای نیازهای طبیعی زوجین می

و با خطر فزاینده انواع اختالالت روانی همراه است و در صورت تداوم، باعث جدایی زوجین 

حال کمک به (. بااین2019کانسئون، بویر، هادکینسون، ویلس، النچون، فوندا و ) شودمی

 نظران بوده است.ها و اختالفات، همواره موردتوجه صاحبنشها در حل تزوج

درمانی شکل  درمانی در قالب خانوادهدر قرن بیستم با گسترش دانش روانشناسی، زوج

عال             نه درمان مشککککالت زناشکککویی ف گرفت. اکنون مکاتب و رویکردهای معتبری در زمی

درمانی در حوزه  رمانی، شناخت  هستند. در این میان نظریه شناختی رفتاری از مکتب رفتارد  

آمدند تا از سککه جنبه شککناخت، هیجان و رفتارها به   مدار پدیددرمانی و نظریه هیجانخانواده

حال نکته جالب اینجاسککت که در  . بااین(1398سککاالری فر، ) حل مشکککالت زوجی بدردازد

شویی انجام    90حدود  شتر به طالق، مشکالت و     درصد تحقیقاتی که روی روابط زنا شده بی

ستی  صحیح زوج   ها توجه کردهکا ست و مطالعات اندکی به عملکرد  ست.    ها توجه کردها ا

های متأهل به دنبال تقویت زندگی زناشویی خود هستند  دهد بااینکه زوجحقیقات نشان میت

حال کشککمکش و آورند که چندین سککال اسککت که با هم در اما زمانی به مشککاوره روی می

اند.  ها به طالق فکر کردهها و یا شکککاید هر دوی آندرگیری هسکککتند و حداقل یکی از آن
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شرایطی پ زوج شان و ناراحت هایی که در  قوت خود را نادیده  دارند، غالباً نقاطکننده قرارری

وجود بسککیار حائز نمایند. بااینگیرند و بیشککتر روی تضککادها و مشکککالتشککان تمرکز می   می

نوعی جلوی ایجاد رابطه  اهمیت اسککت که ما صککادقانه به شککناسککایی موانعی بدردازیم که به   

 .  (2016اولسون، ) گیرندصمیمی را می

تواند به زوجین در جهت بهبودی زندگی زناشکککویی         یکی از انواع مداخالتی که می  

سککازی زندگی   های غنیباشککد. برنامهسککازی زندگی زناشککویی می کمک نماید برنامه غنی

ز  تواند باعث جلوگیری از بروز مشککککالت و مسکککائل کوچک، پیش از برو زناشکککویی می

تری در زندگی زناشکویی شکود. این برنامه که امروزه خیلی مورد اسکتقبال    مشککالت بزر  

های متأهل واقع شده است در حقیقت یک برنامه کلی در جهت تقویت سالمت رابطه زوج   

سکککازی زندگی   دهند که آموزش برنامه غنی. تحقیقات نشکککان می(2016اولسکککون، ) اسکککت

ناشکککویی ب   یت       ز عادل و مسکککئول جانی مت مدلی هی عه ) پذیری زوجین ر افزایش ه پور و جم

امیدیان، رحیمیان بوگر، طالع پسند، نجفی   ) (، بهبود ارتباطات زناشویی 1397پور، محمودی

یت زناشکککویی   1397وکاوه،   مادی و عابدی،     ) (، افزایش صکککمیم (، بهبود  1398نظری، اعت

(، کاهش باورهای ارتباطی  1398جاللی، حیدری و داودی آل یاسکککین، ) الگوهای ارتباطی

 ( و دلزدگی زناشککویی زوجین 1399اسککالمی، فرحبخش و سککلیمی بجسککتانی،    ) ناکارآمد 

تأثیرگذار اسکککت. این برنامه   (1399هاشکککمی باباحیدری، احمدی، شکککریفی و غضکککنفری، )

شککان کمک گو در مورد رابطهها را نسککبت به گفتها را تشککخیص داده و زوجقوت آننقاط

حین گفتگو درباره مطالب  ها درکند تا زوج نماید. در واقع این برنامه راهی را فراهم می می

سازی زندگی زناشویی یک مهم، بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. در واقع برنامه غنی

ترین عنوان مهمیشگیری به برنامه پیشگیرانه است و پیشگیری بسیار مؤثرتر از درمان است. پ      

های مختلف موردتوجه قرار گرفته اسککت. در حقیقت درمان آن دسککته از    رویکرد در زمینه

پایانی درمان سرطان  کنند، شبیه مراحلدرمانی مراجعه میهایی که خیلی دیر برای زوجزوج

اولسون،   ) قدر صدمه دیده است که بازسازی آن بسیار مشکل است       ها آناست و رابطه آن 

سکککازی زندگی زناشکککویی از قبیل پیشکککگیری و ارتقاء   های غنی. امروزه انواع برنامه(2016
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مه     ME) (، مواجهه ازدواج PREP) زوجین باط بین زوجین، برنا برای ازدواج   TIME(، ارت

باط     سکککازی زندگی    سکککازی/غنی(، آماده RE) بهتر، آموزش صکککمیمت زوجین، ارتقاء ارت

( در حال اجرا A.C.M.E) زوجین برای ازدواجسازی  زناشویی اولسون و برنامه انجمن غنی  

 (.1397اولیاء و فاتحی زاده، ) باشدمی

های مختلف درمانی  درمانی و ارائه مدلدر خانوادهدر این میان پس از چند دهه رشککد 

های معنوی مشکل توسط زوج درمانگران، توجه به جنبهبرای درمان زوجین آشفته و دارای 

تنها به  ها کرد که در آن نهو فرهنگی خانواده، درمانگران را وارد فضککای جدیدی از مداخله

باطی آنان نیز اسکککتفاده        پردازند، بلکه از آن برای ح   ها می داری زوجدین عاد ارت ل سکککایر اب

نظر گرفتن شکککنکاختی بکدون در  رواناقع امروزه مکداخالت  و. در(1391والش، ) کننکد می

قبول اسکککت و همچنین در تمام کشکککورها دین و    مالحظات بومی و فرهنگی امری غیرقابل   

  ;1398جان بزرگی،  ) دهند هایش بخش مهمی از فرهنگ کشکککورها را تشککککیل می      آموزه

ترین مالحظات فرهنگی کشور ما نیز، توجه به فرهنگ غنی اسالمی    . از مهم(1392یونسی،  

سعادتمندی و خوشبختی انسان از جمله      های اسالمی از ظرفیت باالیی برای  باشد. آموزه می

ند   در بهبود روابط زوجین برخوردار می جان بزرگی و فردین،    ) باشککک یدی، نوری،  جمشککک

ها به باورهای متعالی مانند اعتقاد  های اسالمی نیاز زوج. در آموزه(1398ساالری فر،  ;1394

ها و اعتقاد به زندگی اخروی های وارسته و الگوگیری از آن به خداوند، باور به وجود انسان 

ها  . این آموزه(1399سکاالری فر،  ) ری روشکن اسکت  در مراحل مختلف زندگی زناشکویی ام 

های معنوی نیز اشککاره دارند؛ یعنی  برای تحقق صککمیمیت و تقویت روابط زوجین به پاداش 

های  اگر زوجین توجه به این موضوع داشته باشند که در صورت گرایش به همدیگر، پاداش

معنوی در انتظار آنان خواهد بود، آنگاه نسکککبت به انجام دادن اقداماتی که منجر به افزایش 

  نمایندها خواهد شککد، انگیزه پیدا نموده و برای تحقق آن تالش بیشککتری می  صککمیمیت آن 

افتد که همسککران   (.  تعارض نیز در زندگی زناشککویی زمانی اتفاق می 1400)ثناگویی زاده، 

م     به ه ند.               قادر  باشککک تاری و معنوی ن عاطفی، سکککاخ تاری،  ناختی، رف عاد شککک اهنگی در اب
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دهنده شکست زوجین در هماهنگی و انسجام در  دیگر روابط آشفته زناشویی نشانعبارتبه

 .(1392، یونسی، شریفی و غروی،ساالری فر) باشداین ابعاد می

های  سکازی زندگی زناشکویی بر اسکام آموزه   جسکتجو در مطالعات حوزه غنی با یک 

شخص می    سالمی م شی از آموزه شود که اغلب آن ا سالم مانند اخالق و  ها تنها به بخ های ا

های اسککالمی یک مجموعه منظم و اند. این در حالی اسککت که آموزهرفتار زوجین پرداخته

ستند ک  شکل از بخش هماهنگ از ابعاد مادی و معنوی ه سمی،    ه مت های مختلفی همچون ج

قلبی، عقلی، اعتقادی، اخالقی، ساختاری، فقهی، حقوقی، عبادی، شناختی، عاطفی، رفتاری    

سکککازی زندگی زناشکککویی   ها در غنیباشکککد که هر یک از این بخشفردی میو روابط بین

شند زوجین مؤثر می سهل   . به نظر می(1398ساالری فر،  ) با سد نوعی  گونه  انگاری در اینر

گاهی             پژوهش با ن یل محتوای کیفی  یک تحل حاضکککر در  نابراین پژوهش  ها وجود دارد؛ ب

های  ها، طبقات و مؤلفهبت به مطالعات قبلی و با هدف شناسایی و استخراج بخشتر نسجامع

 های اسالمی طراحی و اجرا شد.مبنای آموزهسازی زندگی زناشویی برمؤثر در غنی

 روش پژوهش
ست که با هدف تبیین بخش    های مؤثر در  مطالعه حاضر، یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی ا

های اسکالمی انجام شکد. منابع و محتوای تحلیل   مبنای آموزهبرسکازی زندگی زناشکویی   غنی

منظور  موردپژوهش از کتب و مقاالت مرتبط با زندگی زناشککویی اسککالمی انتخاب شککد. به  

نظر، از دو شیوه متفاوت استفاده شد. در روش اول، از طریق      دسترسی و انتخاب منابع مورد  

(، مگیران Iranmedexیرانمکدکس ) زبکان ا هکای فکارسکککی  جسکککتجوی الکترونیکی پکایگکاه  

(Magiran   ( جهاد دانشکککگاهی ،)SID( نورمگز ،)Noormags( ایران داک ،)IranDoc و )

ها با استفاده   (، لیستی از منابع جستجو شده تهیه شد. جستجو در این پایگاه      Googleگوگل )

شامل کلیدواژه  شویی    سازی زندگی  های مرتبط با غنیاز ترکیب دو مجموعه کلیدواژه،  زنا

سککازی ازدواج، توانمندسککازی    سککازی زندگی زناشککویی، غنی  سککازی، غنی غنی"از قبیل: 

و  "زناشکککویی، توانمندسکککازی زوجین، زندگی زناشکککویی، همسکککر، همسکککرداری، خانواده 

سالمی از قبیل:  های مرتبط با آموزهکلیدواژه سالمی، دینی، مذهبی، معنوی،    "های ا سالم، ا ا
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ام شکد. هر منبع در این جسکتجو حداقل باید شکامل یک کلیدواژه    انج "قرآن، حدیث و دین

از هر دو مجموعه باشد. روند انتخاب کلیدواژگان بر اسام مرور چند مقاله با عناوین مشابه  

با موضکککوع تحقیق       نابع مرتبط  و اجماع در تیم تحقیق بود. در روش دوم نیز لیسکککتی از م

شنا با موضوع         شده از طریق تشکیل یک کارگروه چهار   معرفی شنام آ شامل دو روان نفره 

موردبررسککی، یک متخصککص امور حدیث و قرآن و یک نفر کارشککنام مسککلط به روش     

شده و منابع نامربوط با توجه به معیار  تحقیق نیز مد نظر قرار گرفت. سدس دو لیست، تجمیع  

چهار   مرتبط نبودن مضککمون با موضککوع موردتحقیق، حذف گردید. با اجماع نظر کارگروه 

نفره از بین منابع باقیمانده، فقط منابعی شکرایط ورود به تحلیل را داشکتند که احادیث، آیات    

با غنی    فاهیم دینی مرتبط  به       و م نابع  صکککورت تحلیلی سکککازی زندگی زناشکککویی در آن م

موردبررسی قرار گرفته بود. این امر کمک کرد تا محقق نیاز به استنباط فقهی از احادیث را  

های مؤثر بر  ها و مؤلفهگرفته به بررسکی بخش باشکد و فقط بر اسکام مطالعات انجام  نداشکته  

نابع به        غنی ند انتخاب م نابع نهایی      گونه سکککازی زندگی زناشکککویی بدردازد. فرای ای بود که م

شکده بتواند نماینده جامعی از محتواهای ضکروری در این زمینه باشکد. این ضکرورت      انتخاب

 ره تشخیص داده شد.توسط کارگروه چهار نف

یل محتوای قراردادی     نابع و متون نهایی شکککده، طبق روش تحل یل     1م کدگذاری و تحل

شانون    شد. روند تحلیل داده  سیه و  سام رویکرد  ستقرایی  2ها در این فرایند، بر ا  3و به روش ا

مشخص نمودن متون مدنظر   -1اند از: که مراحل آن عبارت (2005 )سیه و شانون،انجام شد

استخراج واحدهای    -2کل موارد؛ منظور پیدا نمودن درکی مناسب نسبت به  ها بهو مرور آن

ته    ندی آن معنایی و دسککک خالصکککه و  -3ها تحت عنوان واحدهای فشکککرده یا کدهای باز؛  ب

سته  شرده تحت عنوان زیرطبقات و انتخ د سبی برای آن   بندی واحدهای ف ها؛  اب برچسب منا

شباهت     -4 سه  سام مقای های  ها و تفاوتمرتب نمودن زیرطبقات در قالب طبقات کمتر بر ا

قات                  یت پوشکککش طب قابل که  ناسکککب  خاب عنوانی م یت انت ها قات و در ن موجود در زیرطب

صل  شد.    حا سیدن به        -5شده را دارا با سه مکرر بین طبقات و ر سام مقای ادغام طبقات بر ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Conventional Content Analysis  

2. Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. 

3. Inductive 
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سککازی   انتخاب عنوانی مناسککب با برچسککب بخش اصککلی در غنی  -6م)بخش(های اصککلی ت

 دهد.ها را نشان میمثالی از روند کدگذاری داده 1زندگی زناشویی. جدول 

، با برخی نویسککندگان متون   1هادر طول فرایند کدگذاری، جهت اطمینان از اعتبار یافته

و درگیری مداوم پژوهشکگران با    2وریوطههایی گرفته شکد و همچنین از غ مرور شکده تمام 

، شکککرکت در جلسکککات بحث گروهی با       4های خام  ، کنترل تفاسکککیر در مقابل داده    3ها داده

شست     شرکت در ن شد. برای      کارگروه چهار نفره و  ستفاده  شی تحقیقاتی مرتبط ا های آموز

جام تحقیق          ی را  های کیف صکککحت نحوه کدگذاری در هر مرحله نیز از فردی که تجربه ان

های اولیه و طبقات مفهومی را مورد بررسکی قرار  خواسکته شکد تا متون و کدگذاری   5داشکت 

بازنگری    هد و  بار و          د بب افزایش اعت خاب متون سککک جام شککککد. تنوع در انت های مکرر ان

ید   عه از متون مختلفی با          بیشکککتر داده 6پذیری تأی ها خواهد شکککد؛ به همین منظور در این مطال

 در زمینه موضوع مورد پژوهش استفاده شد. های متفاوتدیدگاه

و  9، قکابلیکت اعتمکاد   8پکذیری ، انتقکال 7تر اعتبکار جهکت غنکای بیشکککتر و بررسکککی دقیق   

نتایج، از نظرات یک پانل تخصکککصکککی از افراد خبره به روش دلفی اسکککتفاده و  10پذیریتأیید

ستخراج بخش توافق بین آن سی    های اصلی از طبقات مورد ار ها در مورد روند ا زیابی و برر

فت  بدین    (12،1990وبر ؛2015، 11)عادل مهربان   قرار گر کار  قات      . روند  که طب صکککورت بود 

منظور انتخاب  گذاری شکد. به لیسکت طراحی و شکماره  صکورت یک چک اسکتخراج شکده به  

شرایط، از ترکیب نمونه    ضای پانل واجد  شد. تعداد    گیری هدفمند و گلولهاع ستفاده  برفی ا

شامل     15 شنام  سی و        10کار شنا نفر متخصص   5نفر متخصص حوزوی با تحصیالت روان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Credibility 

2. Immersion 

3. Prolong Engagement with the data 

4. Interpretations against raw data Checking 

5. Peer check 

6. Confirmability 

7. Credibility 

8. Transferability 

9. Dependability 

10. Confirmability 

11. Adel Mehraban, M. 

12. Weber, R. P. 
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روانشککناسککی با سککابقه مطالعات و تحقیقات اسککالمی انتخاب شککدند. در این روش جهت       

 ی میزان توافق اعضای پنل از دو شاخص روایی شامل ضریب نسبی روایی محتوا      ساز کمی

(CVRو شککاخص روایی محتوا ) (CVI  برای ارزیابی روایی محتوایی از نظر متخصککصککان )

نظران این حوزه را در مورد ضرورت  استفاده شد. این دو شاخص در واقع همگرایی صاحب

سککنجد که  ت موردنظر در فرایند تحلیل محتوا میداشککتن و مرتبط بودن عوامل نهایی با طبقا

ها اشکککاره شکککده اسکککت: ضکککریب نسکککبی روایی محتوا )تعداد  در زیر به نحوه محاسکککبه آن

شخیص داده        ضروری ت صف          -اند متخصصانی که آیتم موردنظر را  صف متخصصان/ ن ن

 نظر را مرتبط یامتخصککصککان( و شککاخص روایی محتوا  )تعداد متخصککصککانی که آیتم مورد 

بازبینی تشکککخیص داده      به  یاز  مل          مرتبط ولی ن عا کل متخصکککصکککان(. برای هر  عداد  ند/ ت ا

بر اسککام CVRقبول برای  کارشککنام حداقل مقدار مورد 15موردبررسککی با در نظر گرفتن 

اجی زاده و ح ) باشکککد  می 79/0برابر با   CVIو برای شکککاخص  49/0جدول الوشکککه برابر   

سگری  صالح طبقات و بخش (2011، 1ع سیدن به     های مورد. روند ا صول توافق و ر نظر تا ح

CVR  وCVI  .موردنظر بین متخصصان ادامه یافت 

 هایافته
صاریان،     ;1397امینی، ) کتاب 16ها توسط کارگروه،  پس از جستجو در منابع و تأیید آن  ان

ندیده،     ;1380 ناهی،   ;1395، 1393پسککک   ;1397جان بزرگی،   ;1398جان بزرگی،   ;1394پ

سککوزنچی،    ;1399،  1398سککاالری فر،   ;1390زاده، حسککین  ;1397 ،1391جوادی آملی، 

سی زاده،  ;1393صفائی حائری،   ;1395 شهری،   ; 1397عی   مقاله 13و  (1392محمدی ری 

  ;1400ثناگویی زاده،  ;1396تقوی پور، اسککماعیلی و صککلواتیان،  ;1390باقریان و بهشککتی، )

  ;1394جمشکککیدی و همکاران،  ;1396جدیری، فتحی آشکککتیانی، موتابی و حسکککن آبادی،  

شککفیعی و  ;1392سککاالری فر و همکاران،  ;1391حسککینی زند، شککفیع آبادی و سککودانی،   

نوین   ;1396مهدی نژاد قوشچی و اسدپور،    ;1398، محمدی عسکرآبادی  ;1397جزایری، 

هوشکککنگی، امین ناجی،   ;1399هاشکککمی باباحیدری و همکاران،  ;1395و بهرامی احسکککان، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hajizadeh, A. & Asqari, M. 
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و مجموعه آثار   3.5افزارهای جامع االحادیث و نرم (1393جمشککیدی راد و موسککایی پور،   

یل محتوا در این پژوهش مورداسکککتف    2عالمه طباطبایی    اده قرار گرفت. مطابق با      ، جهت تحل

  14طبقه و سدس در زیر 58کد باز استخراج و سدس این کدها در  322این فرایند در نهایت 

های نهایی  بخش)تم( اصکلی با عنوان بخش  4طبقه جای داده شکد. در نهایت از این طبقات،  

سام آموزه    مؤثر در غنی شویی بر ا شدند. به جه    سازی زندگی زنا سالمی مشخص  ت  های ا

روند کدگذاری   1عنوان نمونه جدول آشکککنایی با نحوه کدگذاری در تشککککیل طبقات، به 

بیان شده است. این طبقه نیز خود یکی از     "مداخالت ساختاری "برای یکی از طبقات به نام 

شکده   "هاسکازی قالب غنی"های اصکلی بنام  طبقاتی اسکت که منجر به تشککیل یکی از بخش  

 است.

 ه کدگذاری و استخراج طبقه موردنظر. مثال از نحو1جدول

 کدهای باز
نام زیر 

 طبقات
 نام طبقه

ای دارد. در این خانواده سکککازمانی اجتماعی اسکککت و هر فرد در آن جایگاه ویژه    

سکککازمان مانند دیگر نهادهای اجتماعی، همه افراد در یک رتبه نیسکککتند. از دیدگاه 

والدین در خانواده اقتدار بیشکککتری درمانی، های خانوادهاسکککالم مانند بیشکککتر نظریه

های اسالم افزون بر پذیرش اقتدار والدین، به شوهر نیز اقتدار بیشتری     دارند. آموزه

درمانی اسالمی اعتقاد بر این است که برخی مشکالت دهد. در زوجدر خانواده می

ها با شکککود. تغییر روابط مشککککل زای زوج ها به سکککاختار خانواده مربوط میزوج

ص  سام متون  ا الح چگونگی توزیع قدرت و مرزهای درونی و بیرونی خانواده بر ا

افتد. اختالفات زوجین در رعایت حقوق یکدیگر از نگاه اسالمی اسالمی اتفاق می

 گردد.نیز به ساخت خانواده بازمی

 توزیع قدرت

حقوق 

خانواده مالی 

 و غیرمالی

مرزها و 

حریم درونی 

 و بیرونی

 هامسئولیت

 هانقش

مداخالت 

 ساختاری

نشکان داده شکده اسکت. در این مرحله     2نتایج آخرین مرحله از فرایند کدگذاری در جدول 

دهد، برای دسکککتیابی به  که در واقع چکیده نهایی کدگذاری این تحلیل محتوا را نشکککان می

طبقه با عناوین مداخالت   14سککازی زندگی زناشککویی، از تلفیق   های اصککلی در غنی بخش

جسککمی، قلبی، صککدری، حسککی، تجسککمی، عقلی، اعتقادی، اخالقی، سککاختاری، عبادی،      

بخش یا تم اصککلی اسککتخراج و بدین   4شککناختی، عاطفی، رفتاری و روابط بین فردی، نهایتاً 
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  -3ازی ابزار و قوا، سکککغنی -2ها، سکککازی زیرسکککاخت غنی -1گذاری شکککدند: شککککل نام

 سازی عملکردها.غنی -4ها و سازی قالبغنی

یب از     ها و  کردن بخشطبقه منتج شکککد. امکان کم    4و  3،3،4این چهار بخش به ترت

ها از نظر متخصکصکین تیم تحقیق وجود نداشکت. نتایج بررسکی توافق بین اعضکای       تلفیق آن

سی روایی  ستخر محتوا در مورد بخشپانل و برر شان   های ا شده، ن شاخص  اج  داد که مقدار 

CVR    به یب برابر  برای این چهار بخش اصکککلی  یانگین     94/0و  85/0، 72/0، 75/0ترت با م

( را دارا هستند.   49/0قبول بر اسام جدول الوشه )  است که همگی حداقل مقدار قابل  81/0

برای  نیز نشکککان داد که مقدار این شکککاخص   CVIهمچنین نتایج این روایی برای شکککاخص 

اسککت   92/0با میانگین  96/0و  93/0، 93/0، 89/0ترتیب مقادیری برابر شککده به عوامل ذکر

 را دارا هستند. 79/0قبول برای این شاخص یعنی که همگی حداقل مقدار مورد

 های اسالمیمبنای آموزهسازی زندگی زناشویی برشده مؤثر در غنیها و طبقات استخراج. بخش2جدول

 های اصلیبخش طبقات

 مداخالت جسمی

 مداخالت قلبی هاسازی زیرساختغنی

 مداخالت صدری

 مداخالت حسی

 مداخالت تجسمی سازی ابزار و قواغنی

 مداخالت عقلی

 مداخالت اعتقادی

 هاسازی قالبغنی
 مداخالت اخالقی

 مداخالت ساختاری

 مداخالت عبادی

 مداخالت شناختی

 سازی عملکردهاغنی
 مداخالت عاطفی

 مداخالت رفتاری

 فردیمداخالت روابط بین

 بحث
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مبنای سککازی زندگی زناشککویی بر های اصککلی غنیپژوهش حاضککر با هدف اکتشککاف بخش 

های اسککالمی انجام شککد. تکنیک تحلیل محتوای کیفی جهت رسککیدن به این هدف     آموزه

سی       سا شده، ا شد. تحلیلی بودن متون دینی انتخاب  شرط انتخاب آن انتخاب  ها جهت  ترین 

های اصکلی مؤثر در   تحلیل محتوا بود. در نهایت نتایج این بررسکی نهایتاً نشکان داد که بخش  

بندی کلی  دسککته 4توان در های اسککالمی را میمبنای آموزهسککازی زندگی زناشککویی برغنی

  -3و قوا، سکککازی ابزار غنی -2ها، سکککازی زیرسکککاخت غنی -1اند از: جای داد که عبارت 

 سازی عملکردها.غنی -4ها و سازی قالبغنی

 هاسازی زیرساخت( غنی1
رسکککد برای ورود صکککحیح و منطبق بر مبانی و  با بررسکککی آیات قرآن و روایات، به نظر می

شویی و بهبود روابط زوجین، ابتدا می     سالمی به زندگی زنا بایست تصویری حقیقی     اصول ا

سان و حیات      سیرت ان صورت و  شیم. در واقع تعریف و       از  شته با سان دا وی از نظر خالق ان

ناپذیر برای ورود به موضکوع   هایی اسکاسکی، جدی و اجتناب  تصکویر حقیقی از انسکان، مقدم  

های اسالمی، انسان از روحى و بدنى ترکیب   سازی زندگی زناشویی است. طبق آموزه   غنی

کرد از دو جزء و دو که ایجاد مىتعالى این نوع از موجودات را آن روز اسکت. خدا   شکده 

جوهر ترکیب کرد، یکى ماده بدنى و یکى هم جوهر  مجرد، که همان نفس و روح باشکد   

که انسان مرد  کند متالزم و با یکدیگراند، همینو این دو، مادام که انسان در دنیا زندگى مى 

ن روح اسکککت ماند و انسکککان که حقیقتش هما  میرد و روحش، هم چنان زنده مى بدنش مى

. انسکان با همین  (1374طباطبایی،  ;1393آملی، جوادی) گرددسکوی خدا  سکبحان بازمی  به

  تواند به کمال انسککانی برسککد یب خاص)ماده و روح( و اسککتعداد مخصککوص خود، می ترک

سکککاز تعلق روح به بدن  که، حرکت و تحول ماده، زمینه. نتیجه این(1388سکککبحانی تبریزی، )

اسککت و تعلق روح به بدن، تنها راه تکامل انسککان و رسککیدن وی به کمال اسککت. اهمیت این  

شود که طبق دیدگاه اسالمی، جسم و روح انسان، مادام که       موضوع ازآنجایی مشخص می  

  ر متقابل با یکدیگر قرار دارندکند در تعامل مسکککتمر و تأثیر و تأثانسکککان در دنیا زندگى مى

 .(1374طباطبایی، )
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ساخت   در مطالعه حاضر منظور از غنی  شتن برنامه     سازی زیر شویی، دا های زندگی زنا

عنوان یک توانمندسازی ابعاد مادی و معنوی هر یک از زوجین بهزمان برای هماهنگ و هم

های وجودی وی برای  تر ابعاد مادی و معنوی انسان، زیرساختباشد. به بیانی دقیقانسان می

باشکککند. در واقع زوجین قبل از اینکه هر نقشکککی مانند فرزندی،   ای میانجام هر نوع مداخله

ند، انسانی با دو بعد مادی و معنوی هستند که هر یک از  دار باشهمسری و یا والدی را عهده

مطهری مشککخصککاً در این رابطه   سککازی مخصککوص به خود را نیاز دارند. شککهیداین ابعاد غنی

فرماید: غذای روح علم و عشککق و امید و ایمان اسککت. اشککتباه اصککلی فرزند آدم که در     می

خواهد  گی و احتیاج روح را میجستجوی سعادت، جان به لب رسانیده، همین است که تشن

های  سازی زیرساخت. با توضیحات فوق، غنی(1393مطهری، ) با سیر کردن بدن تأمین کند

صکککدری)معنوی(   -زندگی زناشکککویی شکککامل مداخالت جسکککمی)مادی( و مداخالت قلبی

 باشد.می

 . مداخالت جسمی1
دقیق و فراوانی درباره چگونگی پرداختن به بعد جسمی و های های اسالمی توصیهدر آموزه

سن       جنبه ست. ح شده ا سان  ضیح مراحل آفرینش  زادههای بیولوژیک زندگی ان آملی در تو

سان می  سان تعلق می   ان ست    فرمایند: اولین صورتی که به ماده اولیه ان گیرد، صورت طبیعیه ا

کند  نهد و همچون گیاهی رشد می که مقوم او و حافظ مزاج اوست، سدس رو به تکامل می  

ازآن به   گیرد و پستدریج نفس حیوانی که مبدأ حس و حرکت اسکککت به او تعلق می       و به 

رسد. پس انسان یک نفس ناطقه انسانی که مبدأ افعال انسانی است ک چون تعقل و تفکر ک می

آملی  . جوادی(1361زاده آملی،  حسکککن) حقیقت و هویت ممتد، از طبیعت تا تجرد اسکککت

مانند سالمت جسمی، نظافت و بهداشت، خوردن و آشامیدن، لبام      پرداختن به موضوعاتی  

و پوشککش، زینت و آراسککتگی، خواب و بیداری، تحرک و ورزش، مسککافرت، مسکککن و     

امکانات زندگی را از جمله موارد اولیه و ضکککروری مورد تأکید اسکککالم برای داشکککتن یک 

ها را  وضوعات بیان شده آنداند. ایشان با شرح تفصیلی هر یک از مزندگی سالم و الهی می

جزو عوامل مادی که انسککان برای داشککتن یک زندگی سککعادتمندانه به آن نیاز دارد معرفی  
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. شککرح مفصککل هر یک از عوامل ذکر شککده در متون معتبر  (1391 جوادی آملی،) نمایدمی

سان دارد        سمی در کیفیت زندگی ان شان از اهمیت بعد ج سالمی ن نراقی،   ؛1388مامقانی، ) ا

سککازی   . با این توصککیفات در این مطالعه منظور از مداخالت جسککمی در بخش غنی  (1377

مادی زندگی مانند تنفس، تغذیه، های ها، پرداختن به نیازهای بیولوژیک و جنبهزیرسککاخت

نیازهای داشتن یک زندگی    عنوان پیشباشد که به جنسی و سالمت جسمانی می   خواب، نیاز

شویی موفق، الزم)و نه کافی( هستند. ارائه برنامه    هایی مانند تنظیم تنفس، اصالح مزاج و  زنا

سبک خواب      صالح و تنظیم  سب تغذیه، ا سی و برنامه    وبیداری، تقویت رواببرنامه منا ط جن

 های منظم پزشکی از جمله موضوعات مداخالت جسمی هستند.  مراقبت

 . مداخالت قلبی2
هت غنی           ماتی در ج قدا مداخالت قلبی و صککککدری، ا عه منظور از  طال سککککازی  در این م

ترین تمایل آدمی رشد معنوی، روحی و  باشد. اصیل  های معنوی وجود انسان می زیرساخت 

. معنویت (1376مصباح یزدی، ) شودکه از آن به قرب الهی یاد می تحقق کمال واقعی است

دهد و به سکککمت معنایی خاص)هدف   ای اسکککت که همه ابعاد وجودی را جهت میجوهره

یک          (1398جان بزرگی،  ) بردغایی انسکککان( پیش می   که  عدی معنوی  ندب یدگاه چ . از د

دهنده هسککته مرکزی نظام  وحیدی بر اسککام مبانی اسککالمی اسککت، اجزاء تشکککیل  رویکرد ت

سان عبارت   روان صدر و عقل. این شناختی ان سازه روانی   اند از: قلب و  سه  معنوی خود   -ها 

جان  ) گذارندهستند که امکانات و شرایط الزم برای تحول شخصیت را در اختیار انسان می

ترین سازه شخصیت      شناختی و شاید مهم  های مهم روان. قلب یکی از سازه (1395بزرگی، 

ویژه در حوزه معنوی اسککت و عضککوی معروف که در قرآن کریم از آن بارها یاد شککده     به

ای  گونهباشد. ساختار قلب بهمعنوی انسان می -گر روانیبار(. قلب، سازه تصدیق 168است)

است که در عمق و هسته خود عقل را جای داده است و دارای تعامل خاصی با آن است که  

سازه  سان را بر عهده دارند. خود قلب در     های رواندر تعامل با دیگر  شناختی، تنظیم رفتار ان

سترده  ست     حوزه گ ستقرار یافته ا صدر ا . محققان با تحلیل (1398جان بزرگی، ) 1تری به نام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 46حج، .  1



 15 |و همکاران  نیساتک یمجتب

داننکد ککه    روایکات و منکابع دینی، قلکب را در منکابع دینی یکی از منکابع فهم و درک می     

ده دارد و آن را منشأ حکمت و های عمقی و باطنی را در حوزه ادراکی انسان بر عهشناخت

. براین اسام، شناخت قلبی، هم شناخت از راه  (1392سبحانی نیا، ) دانندبصیرت و بینش می

ست       ضوری را در بردارد. قلب در قرآن کریم آن چیز  ا شناخت باطنی و ح جوارح و هم 

له آن درک مى که آدمى به   له آن احکام عواطف باطنی    کند و به  وسکککی اش را ظاهر و  وسکککی

خوف و رجاء، آرزو و اضطراب درونى و امثال آن را از   سازد مثالً حب و بغض،آشکار مى

دارد و دشکمن  کند و دوسکت مى دهد، پس قلب آن چیز  اسکت که حکم مى خود بروز مى

شککود و اندوهناک  کند و خوشککحال مىشککود و آرزو مىترسککد و امیدوار مىدارد و مىمى

آدمى اسکت که با قوا  گردد، وقتى معنا  قلب این باشکد پس در حقیقت قلب همان جان  مى

یه  .  (1374طباطبایی،   ) پردازدا  که مجهز اسکککت به کارها  حیاتى خود مى  و عواطف باطن

دانیم که بر اسام  نوی وجود انسان میهای مععنوان یکی از زیرساختجهت بهقلب را ازآن

آیات قرآن، خداوند حائل بین آن و انسان بوده، بر آن تسلط دارد و فعال شدن بعد معنوی،    

. قطع ارتباط با خدا، قلب را متوجه موضکککوعات   1کندانسکککان را با زندگی واقعی متصکککل می 

ها یکسان است آن شناختی است، چون نفع و ضررکند این آغاز مشکالت روانپراکنده می

ستند؛ بنابراین قلب مفهوم گسترده    و قابل سه با خداوند نی سان     ای در نظام روانمقای شناختی ان

ها و دارد و در بسکککیاری از موارد مخاطب خداوند اسکککت. نکته مهم اینجاسکککت که ویژگی 

نسان  شناختی انسان در این حوزه متمرکز است؛ بنابراین مسئولیت اهای نظام روانوریکنش

با توجه به آنچه گفته شد، متوجه این ساختار است. خداوند نیز به آنچه در این حوزه ساخته 

تواند عقل را  ای که حتی میگونهشود، بهشود، کار دارد. انتخاب انسان از اینجا ناشی میمی

صدیق    سو و هدایت ویژه خدا را از آن خود کند. قلب با ت شکل خدا گیری گری خود محل 

 .(1398جان بزرگی، ) اعتقادی است -های علمی، اطمینان و یقینایمان

 2درباره نقش و تأثیر قلب در روابط زوجین باید گفت که با توجه به آیات قرآن کریم

مایه آرامش انسان قرار داده است تا در کنار او آرامش یابد و  خداوند متعال وجود همسر را
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 24انفال، . 1

 189اعراف  2. 
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.  (1395پسکندیده،  ) 1جایگاه نزول این آرامش و سککینه را نیز در قلب انسکان قرار داده اسکت   

کدیگر، از قرار داد         نار آرامش همسکککران برای ی عال در ک خداوند مت ن مودت و همچنین 

. مودت نیز جلوه رفتاری محبت اسکت که در قلب انسکان    2ها یاد کرده اسکت رحمت میان آن

عنوان  توان آن را به های ازدواج اسکککت که می   جای دارد. در واقع آرامش یکی از فلسکککفه   

عنوان مبنای رابطه میان همسکران دانسکت که    توان بههدف یاد کرد و مودت و رحمت را می

فرماید: کلمه  دف اسککت. عالمه طباطبائی در تفسککیر مودت و رحمت می  تحقق بخش آن ه

باً به معنای محبتی اسکککت که اثرش در مقام عمل ظاهر باشکککد و درباره کلمه                 مودت تقری

فرماید: رحمت به معنای نوعی تأثیر نفسکککانی اسکککت که از مشکککاهده محرومیت  رحمت می

به رفع نقص اسکککت،          تاج  ندارد و مح که کمالی  ید می    محرومی  پد لب(  ید و  در دل )ق آ

قدام برآید و همچنین دراین       دل را وادار میصکککاحب   ید   باره می کند به اینکه در مقام ا فرما

چک           گاه ترین جلوهیکی از روشکککن عه کو جام مت،  مایی مودت و رح ها و موارد خودن

.  (1395پسکندیده،  ) خانواده اسکت، چون زن و شکوهر در محبت و مودت، مالزم یکدیگرند  

گردد که منبع مودت و رحمت کجاست؟  حال با این توضیحات این سؤال به ذهن متبادر می

هاسکککت و این جز از خداوند  دهد که مودت و رحمت، پیوند قلبو قرآن کریم پاسکککی می

عال برنمی  یا     باره می آید و خداوند دراین   مت ید: پس خدا م های شکککما الفت برقرار      ن دلفرما

هایشکککان الفت و پیوند برقرار کرد که اگر همه  فرماید: و میان دلو در جای دیگری می 3کرد

هایشککان الفت انداز ،   توانسککتى میان دلکرد  نمىآنچه را در رو  زمین اسککت، هزینه مى

یان آنان ایجاد الفت کرد؛ زیرا خدا توانا  شککککسکککت            4اسکککتناپذیر و حکیم   ولى خدا م

ندیده،    ) یات قلب ظرفی اسکککت که اگر در این ظرف، ایمان به حق و        (1395پسککک . طبق روا

قیامت، پاکی، نورانیت، حیات، خوف از عذاب، خشکککیت، اخالص، رقت، رأفت، رحمت،  

صاحب آن از آرامش و اطمینان و ا      شود،  شق جای داده  منیت برخوردار خواهد  محبت و ع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 18و  4 فتح،. 1

 21روم، . 2

 103آل عمران، . 3
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سالمت و راحت خواهند بود و اگر این  بود و کل کسانی که با او در ارتباط  اند در امنیت و 

ظرف جایگاه، طمع، بخل، حرص، حسککد، کینه، نفاق، کفر، شککرک، قسککاوت، بدگمانی و  

امثال این اوصاف شود، دارنده چنین قلبی موجودی خطرناک، مضر، آلوده، پلید و ستمکار      

؛ بنابراین با این (1380انصکککاریان، ) هد بود و احدی در کنار او امنیت نخواهد داشکککتخوا

  ویژه در حوزه معنوی انسان ترین سازه شخصیت، به   رسد قلب که مهم توضیحات به نظر می 

کند و سککازه بسککیار مهمی در جهت تحقق آرامش در  وسککیله آن درک میاسککت و آدمی به

وجود انسان مخصوصاً بعد ازدواج است که جایگاه آن قطعاً قلب انسان و سالمت و تقویت 

 باشد.  کننده تحقق این امر میآن، تضمین

 . مداخالت صدری3
قرآن( زیاد به آن اشککاره شککده اسککت.  بار آیات  46دینی )صککدر مفهومی اسککت که در منابع 

دهد، مجزای از قلب اسکککت. قلب سکککازه   اموری که خداوند در قرآن به صکککدر نسکککبت می 

معنوی اسککت. قلب در درون   -معنوی و صککدر سککازمان ادراکی طبیعی  -گر روانیتصککدیق

  -ای روانیصدر قرار دارد، اما منظور از صدر یک سازه فیزیکی نیست؛ بلکه صدر نیز سازه       

سازمان واحد و متعامل با قلب و عقل کار می    ست که در یک  شتر کنش  معنوی ا کند که بی

های ساختار فیزیکی و غریزی را در  ادراکی را بر عهده دارد. صدر از یک سو داده-اجرایی

صدور      تر عقل و قلب قرار میهای عالیاختیار کنش سویی دیگر، محل ادراک و  دهد و از 

یار و ناهشیار، عقالنی و غیرعقالنی انسان است. قلب اشاره به عقل       های هش اعمال و واکنش

شهوانی، غضبی و ... می    و علم دارد و صدر افزون بر این  شامل قوای  جان بزرگی،  ) شود ها 

ها گوید: قلب اشککاره به عقل و علم دارد و صککدر، افزون بر این نی می. راغب اصککفها(1398

. توضیح دیگر اینکه  (1387اصفهانی،  راغب ) شود شامل سایر قوای شهویه، غضبیه و... می     

ست.         سیاهی آن و یا همانند حیاط خانه و خانه ا سفیدی چشم و  ارتباط صدر و قلب همانند 

طور که در حیاط خانه ممکن اسککت چیزهایی از قبیل حیوان، درخت و... یافت شککود    همان

ممکن اسکت چیزهایی یافت شکود که در قلب نباشکد و نیز    که در خانه نباشکد، در صکدر هم   

یابد، صکدر نیز جایگاه ورود   که عرق، گردوخاک و... به سکفیدی چشکم، راه می  گونه همان
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ساوم و آفات می  ست و قلب چون آب و ازآنجاکه صدر        و شد. صدر مانند حوض آب ا با

سمّی     ست، م ست. از آیات قرآ     در ابتدای مقام قلب ا شده ا صدر  صدر،    نی برمیبه  آید که 

پذیرنده انواع وساوم، آفات، شهوات و هواهای نفسانی است، چراگاه نفس اماره و همواره  

شود و از سوی   ها تداوم یابد، وارد قلب میمورد آزمایش است، به صورتی که اگر وسوسه     

ه نور  باشککد که اگر تداوم یابد، وارد قلب شککده و تبدیل بدیگر محل ورود نور دیانت نیز می

رو انشراح و ضیق به صدر کککک و نه قلب کککک اختصاص دارد. قلب داخل   گردد. ازاینایمان می

صککدر اسککت. معدن نور ایمان و تقوی اسککت. حاالت و صککفاتی همچون سکککینه، اطمینان،    

خشککوع، خلوص و طهارت جایگاهش در قلب اسککت که با عبور از صککافی صککدر به قلب     

سند می سازه روانی    (. صدر 1428)حکیم ترمذی،  ر شتر یک  ست که داده  -بی های  ادراکی ا

رسکککد صکککدر هم محل دهد. به نظر میبعد طبیعی را هم در اختیار نظام پردازشکککگر قرار می

شکککمار اسکککت و هم محل مدیریت ادراک قوای غیرعقالنی مانند   درک و ضکککبط افکار بی

 .  (1387اصفهانی، راغب ) تمایالت طبیعی

های شکککهودی و محل های معنوی )آیات الهی( و دریافتصکککدر محل درک دریافت

عارض     های معنوی منفی )وسکککوسکککه  دریافت   های   های شکککیطانی )و همچنین محل درک ت

های نفس و شککیطانی(  شککناختی، هم نیروهای عقل و هم نیروهای ضککدعقل )وسککوسککه  روان

ست چیزی را که       می صدر برخالف قلب، امکان اکراه و اجبار را دارد، یعنی ممکن ا شد.  با

التر از ظرفیت کند در دل خود حفظ کند و یا باانسککان دوسککت ندارد و خلق او را تنگ می 

خود، پذیرش داشککته باشککد. در اینجا یعنی صککدر امکان پذیرش امور متضککاد و معارض نیز   

وجود دارد و در آیات مالحظه شد که حتی امکان پذیرش دشمن را نیز دارد. صدر هرچند    

ست اعمالی        با عقل و قلب تعامل دارد، ولی خود به سبتًا مستقل ممکن ا ساختار ن عنوان یک 

شتاب انجام می ویژه تکانهد. اعمالی که بههدایت کن سیب شوند. زمینه ای و با  پذیری  های آ

تحملی، عصککبانیت، اضککطراب، غمگینی و رسککد بیخورد، به نظر میانسککان از اینجا رقم می

گیرد. گشککودگی، افزایش حوصککلگی، عجله و شککتاب نیز از این سککازه سککرچشککمه می   بی

هایی  پذیرش خود، دیگری و شکککرایط از شکککاخص پذیری، تحمل، خودمهارگری، انعطاف
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معنوی در صککورت    -کند. کنش اصککلی این سککازه روانی  اسککت که در این حوزه بروز می 

تعادل، پذیرش و انعطاف است. انقباض )ضیق صدر( و انبساط )شرح صدر( این سازه روانی  

شکل  سان می   معنوی، موجب  سیار متفاوت در ان ن چنین شود. از آیات قرآ گیری عملکرد ب

سان را بی   دریافت می کند. مفاهیم دیگر قرآنی مانند تعجیل، قرار میشود که انقباض آن، ان

کنند  صبری و ناسداسی و جز آن در صورتی بروز می     عجوالنه، بیثباتی عاطفی، قضاوت بی

شد     شرح صدر نبا شرح صدر و     . عالمه(1398جان بزرگی، ) که  طباطبائی در مورد اهمیت 

جمعى از  ) داندسکککعه وجود ، آن را مسکککیر و راه هدایت ویژه تکوینى در قلب انسکککان می 

بعد معنوی سازی در  ؛ بنابراین با توضیحات فوق مشخص است که غنی   (1361نویسندگان،  

های مهم شخصیت در حوزه معنوی و در مداخالت صدری، بر روی صدر که یکی از سازه

شککود. این وسککیله آن توسککعه وجودی در زوجین ایجاد می شککود و بهانسککان اسککت انجام می 

مداخالت در جهت شکککرح صکککدر و افزایش ظرفیت وجودی زوجین، باعث تحمل بهتر           

سی     ها، پرهیز از رها و ناکامیسختی  سدا شی، جلوگیری از نا ها و از  فتارهای عجوالنه و تکان

سیب بین بردن زمینه سان می های آ شده به   پذیری در ان تنهایی  شود که هر یک از موارد ذکر 

 است. هم زدن آرامش و امنیت زندگی زناشوییبرای بر

 سازی ابزار و قوا( غنی2
سککازی و تقویت قوای نفس انسککان   فعالسککازی ابزار و قوا، در مطالعه حاضککر منظور از غنی

باشککد. طبق نظر برخی دانشککمندان اسککالمی حس، خیال، وهم و عقل قوای نفس انسککان     می

سکازی قوای نفس هر یک از   . داشکتن برنامه منظم برای تقویت و غنی (1392قانعی، ) هسکتند 

سکککازی زندگی   ای اصکککلی در جهت غنیفرض و زمینهعنوان یک انسکککان، پیشزوجین، به

تصویرسازی و عقل     که زوجین از حوام، تخیل، تر هنگامیباشد. به بیانی دقیق زناشویی می 

ها و عملکردهای صکحیح  درسکتی اسکتفاده کنند، توانایی بیشکتری در انتخاب تصکمیم    خود به

شت و همه این  شد.         خواهند دا شویی خواهد  شتر در زندگی زنا ها منجر به کسب رضایت بی

پنجگانه خود برای ارتباط بهتر با همسکککرشکککان   درسکککتی از حوامطور مثال زوجینی که بهبه

کنند، از بوی خوش برای همدیگر استفاده   بوسند، لمس می کنند؛ یکدیگر را میمی استفاده 
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کنند و از کلمات و لحن و میزان صدای مناسب   کنند، برای یکدیگر زینت و آرایش میمی

برند و همچنین زوجینی که قادر به کنترل تخیل و تصاویر  برای ارتباط با همسرشان بهره می  

کنند ثبات، اسکککتحکام و احسکککام  وه عقل خود بهتر اسکککتفاده میذهنی خود هسکککتند و از ق

رضکککایت بیشکککتری را در زندگی زناشکککویی تجربه خواهند نمود. با این توضکککیحات، بخش   

 باشد.سازی ابزار و قوا شامل مداخالت حسی، مداخالت تجسمی و مداخالت عقلی میغنی

 . مداخالت حسی4
سیار     نجگانه صورت می پتمام ارتباط ما با محیط، از طریق حوام سان نقش ب گیرد. حوام ان

ند به  مهمی در زندگی هر فرد ایفا می   که اختالل در عملکرد تنها یکی از حوام    طوریکن

شایی می      سه، بویایی و چ شنوایی، الم سیار     بینایی،  ستخوش تغییرات ب تواند زندگی فرد را د

نا        نامطلوبی کرده و کیفیت آن   تا حد زیادی کاهش دهد؛ ب براین هر یک از این حوام   را 

فردی را در عملکرد فرد در زندگی به عهده دارند و بخشی از موفقیت   نقش بسیار منحصربه  

ته به تقویت این حوام و حسکککام        در زندگی  تر کردن  مشکککترک، کار و زندگی، وابسککک

دهد در  هاسککت. حس بینایی نقش مهمی در زندگی زناشککویی دارد. مطالعات نشککان می  آن

ها و رفتارهای خاص،  شکککوند. حرکتد، افراد از نظر ظاهری جذب یکدیگر میاغلب موار

یدن و راه    شککککل بدن، ظاهر اندام      بام پوشککک رفتن نقش مهمی در ایجاد  های بیرونی، نوع ل

برانگیختگی مخصکوصکاً برانگیختگی جنسکی که یکی از موضکوعات مهم در روابط زوجین     

شد دارند. در آموزه می سالمی نیز مو با سیاری در مورد نقش جنبه های ا صری در    ارد ب های ب

کردن همسران به یکدیگر وجود دارد. پیامبر اکرم)ص( در مورد  زندگی زناشویی مانند نگاه

صککورت او صککورت زنش و زنش بهای بهکه بندهآمیز به همسککر فرمود: هنگامینگاه محبت

یا در    (ق 122زید بن علی،  ) افکند ها نظر رحمت می  نگاه کند، خداوند به هر دوی آن       و 

آراست،  مورد آراستگی زن و شوهر برای یکدیگر فرمودند: اگر زن خود را برای شوهر نمی

جا نمی   بی فت گمان در دل او  و همچنین مرد در برابر   (1392ری شکککهری، محمدی  ) گر

ید. در حدیثی از       زنش، همان وظیفه   یارا ای را دارد که زنش در برابر او دارد؛ یعنی خود را ب

ها نگاه کردن به همسر   آور اشاره شده است که یکی از آن   امام صادق)ع( به ده عامل نشاط  
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دهنده اهمیت حس بینایی در روابط  . این حدیث نشککان(ق1403مجلسککی، ) زیباروی اسککت

باشککد.   همسککران و همچنین تأثیر زیبایی ظاهری در شککادابی و نشککاط زندگی زناشککویی می   

عنوان عامل حفظ زندگی مشکترک  حرام بهن در منابع دینی به شکدّت بر پرهیز از نگاه همچنی

مهمی   . حس شککنوایی نیز در زندگی زناشککویی نقش (1374طباطبایی، ) 1تأکید شککده اسککت 

دارد. پیامبر)ص( در باب به دسکت آوردن دل همسکر و تسکخیر قلب او فرمودند: این سکخن     

. شککنوایی در  (ق1407کلینی، ) رودمرد به زن که دوسککتت دارم، هرگز از دل زن بیرون نمی

برانگیختگی و تحریک زوجین نیز نقش مؤثری دارد. برای بسککیاری از افراد، لحن و آهنگ  

صککدا در برقراری ارتباط، بسککیار تأثیرگذار اسککت. جدای از لحن و آهنگ، نوع کلماتی هم 

تمایلی او به رابطه با همسرش مؤثر هستند. تحریک لمسی      در تمایل یا بیشنود،  که فرد می

نیز نقش مهمی در زندگی زناشکویی دارد. پیامبر خدا)ص( در اهمیت گرفتن دسکت و لمس   

الی  که بندگان، دسککتان همسککرشککان را بگیرند، گناهانشککان از البه    همسککر فرمود: هنگامی 

. المسککه هم در روابط غیرجنسککی و هم در  (ق 122زید بن علی، ) ریزدانگشککتانشککان فرو می

مثال تحریک و برانگیختگی از طریق  طورروابط جنسککی میان همسککران تأثیرگذار اسککت. به  

یختگی جنسی حسی باشد و بیش از سایر      ترین منبع برانگسطوح مختلف پوست، شاید شایع     

حوام نقش داشککته باشککد. همچنین حس بویایی نیز نقش مهمی در زندگی زناشککویی دارد.   

های دین،   اسکککتفاده از عطر و بوی خوش، بدبو نبودن بدن، از اموری اسکککت که در آموزه      

محمدی ری شککهری،  ) کننده قلبموردتوجه جدی قرار گرفته اسککت. بوی خوش را تقویت

توانند با استفاده از عطر و بوی   . همسران می (ق1403مجلسی،  ) دانندو مایه نشاط می  (1386

خوش، عواطف مثبت طرف مقابل را برانگیزانند و فضککایی خوشککایند به وجود آورند که بر  

تأثیر مثبت خواهد گذاشکککت          ندیده،    ) رضکککایت زناشکککویی،  یامبر اکرم)ص(   (1395پسککک . پ

سازد       می شبو  شوهرش خو سلمان باید خود را برای  شعبه،  ) فرماید: زن م شان    (1380ابن  . ای

یار نکته  نسبت به استعمال عطر و ماده بویایی، میان زن و شوهر تفاوت قائل شده است که بس

بو؛ ولی مردان باید  های رنگی اسککتفاده کنند؛ اما از عطر کمظریف اسککت. زنان باید از لبام
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  ها بوی زیادی داشککته باشککد  های کم اسککتفاده کنند؛ اما عطر آن های خود از رنگدر لبام

اند،  کنند و در یک محیط قرار گرفته. وقتی زن و شککوهر با هم زندگی می(ق1407کلینی، )

شانه احترام         شایند، ن شتن بوی خو شند؛ زیرا دا سعی کنند که از بوی خوبی برخوردار با باید 

روابط زناشکویی و همراهی    های اولیه زندگی، برقراریگذاشکتن به همدیگر اسکت. در سکال   

های بعدی نیز تأثیرگذار  تواند در برانگیختگی فرد در سالآن با استشمام بوی عطر همسر می

سیدن نقش مهمی دربرانگیختگی ایفا          شویی مانند بو شایی نیز حین روابط زنا شد. حس چ با

تأثیر می    می له هم بر برانگیختگی  جنسکککی  گذارد و هم باعث برانگیختگی    کند. این مسکککئ

ست مزه   شود. این تأثیر البته می زوجین می شد؛ گاهی فرد ممکن ا های  تواند مثبت یا منفی با

نامطبوعی را تجربه کند و همین مسئله باعث شود احساسی منفی نسبت به روابط زناشویی و 

کند تا بدن  حتی همسککرش پیدا کند. چشککایی یکی از حواسککی اسککت که به افراد کمک می 

نزدیک کشکف کنند. این حس برای رابطه دهانی ضکروری اسکت. دهان و    همسکرشکان را از   

یامبر خدا)ص( در       خصکککوص زبان می به  تواند برانگیختگی زوجین را افزایش دهد. حتی پ

های  اهمیت توجه به ذائقه خانواده و مراعات میل همسکککر در انتخاب نوع غذا و برداشکککت      

اش با میل خورد و منافق خانوادهاش میهفرمایند: مؤمن با اشتهای خانوادچشایی همسران می

. با توصیفات فوق در این مطالعه منظور  (1392محمدی ری شهری، ) خورندو اشتهای او می

سکککازی ابزارها، داشکککتن برنامه برای اسکککتفاده حداکثری از مداخالت حسکککی در بخش غنی

 باشد.زناشویی میشان در جهت افزایش کیفیت زندگیزوجین از حوام پنجگانه

 . مداخالت تجسمی5
عقل، نیروی راهنما و راهبر اندیشه و انگیزه است و وظیفه اصلی او هماهنگ ساختن این دو 

های حس و خیال و وهم منظور، نخسککت عقل نظری، اندیشککه را از وسککوسککه    اسککت. بدین 

برد  بهره میها شوید؛ بلکه با تعدیل این امور، از آنکلی دست نمیها بهرهاند، ولی از آنمی

کب        وتفریط میو از افراط نان مر ید چو با یال و وهم،  هایی راهوار در    پرهیزد. حس و خ

شه می    سان درآیند و عقل به اندی سرکش  خدمت ان آموزد که زانوی این نیروهای چموش و 

عدیل و تنظیم می   ها بهره عالمانه بَرَد و در واقع آن     را عِقال کند و از آن   ید  ها را رام و ت   نما
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ساز سعادت    نظر دانشمندان مسلمان تربیت خیال و واهمه، زمینه  . طبق(1395جوادی آملی، )

ست    سان ا صرآبادی و نجفی،  ) ان درمانی  . برخی رویکردهای زوج(1393میرهادی، بختیار ن

نیز مانند رویکرد تصککویرسککازی ارتباطی، مؤثر بودن آن را بر مدیریت تعارضککات زناشککویی   

نابراین منظور از مداخالت   1400اند)معاذی نژاد، عارفی و امیری،  زوجین گزارش نموده (؛ ب

سازی  اهمه است. پاکتجسمی در بخش ابزار و قوا، کنترل، تعدیل و مدیریت قوه خیال و و

فاسکککد و تخیالت پسکککت و گردشکککگری در اطراف آرزوها؛ زیرا کار قوه خیال           ید  از عقا

سازی است. باید کوشید تا از معانی، تصاویر زیبا ساخت، آن را به        تصویربرداری و صورت  

شکلی تربیت کرد که صاف و زالل و زیبا از اشیاء تصویر بردارد؛ نه اینکه صورتی زشت از  

عان  یاند   م تا  . همچنین برنامه  (1391aجوادی آملی، ) ی نزد نفس بنما ریزی برای کنترل وهم 

سان برنامه ندهد و این   ست وهم به ان . علمای اخالق در باب  (1388طاهرزاده، ) نیمی از راه ا

گویند انسکککان ابتدا باید به سکککراخ قوه خیال و واهمه برود که آن دسکککتاویز  تربیت نفس می

خواهد اِعمال کند، ابتدا سراخ خیال و واهمه انسان  ان آنچه را که میشیطان است، یعنی شیط

کنند. همین قوه واهمه و خیال اسککت رود. لذا از واهمه به شککیطان درونی انسککان تعبیر میمی

شد و       که معاصی را جلوه می  شد، چه در ارتباط با غضب با شهوت با دهد، چه در ارتباط با 

تدا باید این     بازی و فریب و نیرنگ باچه حقه  ها  شکککد که مربوط به خیال و واهمه اسکککت. اب

 .  (1390تهرانی، ) اهلل شوندمؤدب به آداب

 

 . مداخالت عقلی6
به        یات، عقل  یات قرآن کریم و روا ترین و ترین، گرامیعنوان اولین، بزر بر اسکککام آ

  ;1383ابن بابویه،   ) برابر حق اسکککتبهترین خلق خدا که از جنس نور و دارای انعطاف در    

صلی روح و روان        (1387شهر ،   محمد  ر  سته ا سان و ه صل ان ضی،      ( که ا شریف الر

و محور نظککام   (1386شکککهری، محمککدی ری( گر برای قلککب، نور تشکککخیص (ق 1414

سانیت را تشکیل می         روان سام و اصل ان ست و ا سازه شناختی معرفی ا ای فطری دهد. عقل 
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گوید کسی که نتواند بین یابد. عالمه طباطبائی مییت و تکامل میاست که با یادگیری، تقو

نفع و ضکرر تمایز قائل شکود و تعقل نکند و چنین تشکخیص و جداسکازی نداشکته باشکد، در        

حقیقت وجود او مثل عدمش خواهد بود، چون چیزی که اثر ندارد وجود و عدمش برابر           

. ازآنجاکه ناخدای کشکتی وجود انسکان عقل اسکت، باید هدف را     (1374طباطبایی، ( اسکت 

بداند پس اگر این دو نور الهی و نور عقل در راستای هم فعال شوند مسیر انسان کم خطا و      

کلینی، ( گوینده آن عقل خداسکککو)عَقَل عنهلل اهلل( میشکککود که بخطا طی میبرای برخی بی

گری بالمنازع برای  ترین کنش آن تشکخیص ای اسکت که مهم ؛ بنابراین عقل سکازه (ق1407

 .(1395جان بزرگی، ( شناختی انسان استمعنوی یا نظام روانخود 

در اهمیت نقش عقل و عقالنیت نیز در زندگی زناشککویی باید بیان کرد که در ازدواج  

که برای آن فرد باید از فرآیندهای عقالنی سالمی    شویم گیری مسئوالنه روبرو می با تصمیم 

ست             شد، دارای موضعی ثابت و در شته با شد. کسی که قدرت عقلی ناقصی دا برخوردار با

یت و         برای ازدواج نیسکککت و نمی تواند در برابر مسکککائل و نامالیمات زندگی از خود درا

ی را به سکککمت جدایی  انعطاف الزم نشکککان دهد و با برخوردهای ناپخته و غیرمنطقی زندگ

سککوق خواهد داد. عقالنیت به رابطه که هسککته اصککلی روابط زوجین و خانواده را تشکککیل    

ترین کارکردهای خانواده اسکککت، شککککوفایی و جهت   دهد و نیز تربیت که یکی از مهممی

دهد. عقالنیت هم به توانایی شککناختی و هم به سککالمت روانی مربوط اسککت؛ کسککی که    می

نداشککته باشککد، در زمینه برقراری ارتباط با همسککر و فرزند با مشکککل جدی      عقالنیت کافی

اند، زیرا همنشینی و ارتباط روبرو خواهد شد. منابع دینی نیز ازدواج با فرد نادان را منع کرده

شود. در منابع اسالمی، ضمن تأکید ها با شکست روبرو میبا نادان، تباهی است و تربیت آن

آور بودن معاشککرت با ایشککان و عقل، به دلیل رنجازدواج با زنانی که کم بر ویژگی تعقل، از

نیز ناتوانی آنان در تربیت صکحیح فرزند جلوگیری شکده اسکت. همچنین، زیبایی و جذابیت     

ست. مهارت آرامش    شده ا سر      مردان را نیز در عقل و فرزانگی آنان قرار داده  شی به هم بخ

ده، مسکککتلزم تفکر و تعقل اسکککت. کسکککی که خود در   بدان توجه شککک 1نیز که در قرآن کریم
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سر می      سی به  سا ست، نمی برد و یا دچار ناتوانیناایمنی ا شأ آرامش و امنیت  ذهنی ا تواند من

ازآنکه ازدواج زن و مرد را  آملی نیز پس. جوادی(1398جان بزرگی، ( برای دیگران باشکککد

یان می  امری الهی می یافتگان نخبه، ازدواج را از منظر ملکوت نگاه       کند که پرورش  داند، ب

ند و  می عاقالنه و   عنصکککر محوری ازدواج را از دید پروردگار انسکککان و جهان، مودت     کن

دانند. از نگاه آنان عنصر محوری تأسیس خانواده و تشکیل دودمان، بعد      عطوفانه میرحمت

عاقالنه با یکدیگر و      صکککحیح و اصکککطفای درسکککت، دو چیز اسکککت: دوسکککتی    از انتخاب 

ستی ناعاقالنه که بر وهم    رئوفانه از لغزش همدیگر؛ زیرا زندگی اغماض ستی و نیز دو بی دو

. معیارهایی که برای  (1397جوادی آملی، ( و غریزه باشکککد، در تأمین خانواده توانایی ندارد

خوبی برای شناختن همسر مناسب چه زن و چه      عقالنی در منابع دینی آمده است، به سالمت 

 .  (1387محمد  ری شهری، ( استفاده هستندمرد قابل

سکازی و  سکازی زندگی زناشکویی یعنی فعال  بنابراین منظور از مداخالت عقلی در غنی

های مختلفی مانند خردسنجی، خردورزی  عقالنی زوجین که با استفاده مکانیزمتقویت قوای

ست که در آن میزان عقالنیت فرد    جویانه اتفاق میجویی تعالیو خودنظم سنجی ا افتد. خرد

شککود؛ خردسککنجی رابطه انسککان را با واقعیت تقویت  و امکان دسککترسککی به آن سککنجیده می 

نده می واقع بینکند و به  می جامد. خردورزی هم به این معناسکککت که به چه میزان          ی فزای ان

جاد داده      می عال کرد؛ خردورزی موجب ای ظام     توان عقل را ف های مطمئن و یقینی برای ن

صدیق       شود و داده تر یعنی قلب میکلی سند، برای قلب ت سطح بینش هیجانی بر هایی که به 

جویانه  جویی تعالیکنند. خودنظمبدأ کمک میپذیرند و به تقویت ایمان انسککان نسککبت به م

پایه(،  ازآن که در نیازهای پایه به تعادل رسکککید )تعادلنیز به این معناسکککت که انسکککان پس 

انگیزاند تا از آن چیزی که اسککت فراتر رود و به سککطح اش وی را برمیجویانهنیازهای تعالی

ی مکانیزم اصکککلی عقالنیت اسکککت که   جویباالتری از تعادل یا تعادل بهینه برسکککد. خودنظم

گری را به  مفاهیم مختلفی مانند اختیار، تزکیه، هدفمندی، فعالیت، پویایی، تحول و محاسککبه

 .  (1398جان بزرگی، ( گیردکار می

 هاقالبسازی ( غنی3
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.  2دین(، های اعتقادی )اصککول . برنامه1شککود:  های اسککالم به سککه دسککته تقسککیم می    برنامه

هایی  . مسککائل روانی )اخالق(. دسککته اول برنامه 3دین یا احکام( و دسککتورهای عملی )فروع

سبت به آن           ست و مکلف باید ن سان ا سازی فکر و اعتقاد ان سالم  ست در رابطه با  ها یقین ا

های اسککالم اعتقادی اسککت و  ها را از روی دلیل بدذیرد و چون این بخش از برنامهکند و آن

ید( در آن    یاز به یقین دارد، پیروی از دیگران )تقل توان از راهنمایی   ها راه ندارد گرچه می   ن

سته دوم که برنامه دیگران برای تحصیل یقین بهره  ست مشتمل بر     مند گردید. د های عملی ا

ها )همراه با اعتقاد صکککحیح(، اطاعت الهی  ایی اسکککت که با انجام و ترک آنبایدها و نبایده

ته سکککوم نیز               تحقق می ند خواندن نماز و پرداخت زکات و پرهیز از سکککرقت. دسککک مان یابد 

هایی در رابطه با پرورش روح و سککالمت روان آدمی اسککت که شککیوه تقویت صککفات   برنامه

ها و مبارزه با صفات ناپسند  در نهاد انسان پسندیده مانند عدالت، سخاوت، شجاعت و عزت

. با این توضککیحات در  (1389زاده، فالح ( کندو زشککت مانند حسککد، بخل و نفاق را بیان می

های زندگی زناشکویی، برنامه داشکتن برای این سکه    سکازی قالب مطالعه حاضکر منظور از غنی 

دسککته برنامه یعنی تقویت اعتقادات، تقید بیشککتر به دسککتورهای عملی)احکام و عبادات( و    

ر اسککت به نظر نگارندگان مقاله، به   ذکبهباشککد. الزمپایبندی بیشککتر به اخالق در زوجین می

توان  مراتب در خانواده و روابط زوجین، میدلیل اهمیت باالی مسککئله سککاختار و سککلسککله    

احکام اسککالمی را در این حوزه به دو بخش عبادات و سککاختار در خانواده تقسککیم نمود. با    

عتقادی،  ها در زندگی زناشکویی شکامل مداخالت ا  سکازی بخش قالب توضکیحات فوق، غنی 

   شود.مداخالت اخالقی، مداخالت عبادی و مداخالت ساختاری می

 . مداخالت اعتقادی7
سککازی فکر و اعتقاد انسککان در رابطه با توحید،  هایی اسککت در رابطه با سککالماعتقادات برنامه

نماید و آنان را از  نبوت، معاد و دین مردم را به این اعتقادات و سککایر عقاید حقه تشککویق می

های اسککاسککی در کار با  . یکی از مداخله(1382طباطبایی، ( داردخبری برحذر میجهل و بی

ویژه زناشکککویی اسکککت.   باورهای اسکککالمی در روابط انسکککانی به  دهی به نقشها، بینشزوج

ها  بخشکککد و در مشککککالت و تعارض باورهای دینی به زندگی زناشکککویی معنا و مفهوم می
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یان ازدواج  ترین شکککاخصدینی، از مهمراهگشکککا اسکککت. تعلقات   های پایدار و های تمایز م

. ایمان به خدا و یکتاپرسککتی تأثیرات مهمی بر همه ابعاد  (1398سککاالری فر، ( ناپایدار اسککت

شککود که   شککخصککیت زوجین از جمله روابط آنان با یکدیگر دارد. ایمان به خدا موجب می 

هدف زندگی فردی و خانوادگی همسکران یکسکان شکود و همان نیل به الهی شکدن و جلب     

سام معنای زندگی    1ها در زندگی گرددگیریرضایت خدا در همه رفتارها و جهت  . براین ا

شکککود. یک دنیوی و اخروی میدار و طوالنی در گسکککتره زندگیزوجین امری عمیق، ادامه

مشترک است که تا اندازه زیادی به باورهای     جین از زندگیپرسش وجودی مهم، هدف زو 

شود. اگر اهداف زندگی زناشویی، اموری پایدار و فرامادی   اساسی و عمیق آنان مربوط می  

ستیابی به آن       شد، کوشش مشترک زوجین برای د سیاری از تنش با ها و اختالفات  ها، مانع ب

ست و روابط   . دینداری بر پایداری(1398ساالری فر،  ( شود می شویی مؤثر ا شویی را   زنا زنا

عات نشکککان می   (1997، 2کال و هیتون ( کند تقویت می  تایج   دهد که باورهای     . مطال دینی با ن

زناشککویی و جسککمی و روانی، رضککایتزندگی، بهزیسککتی، سککالمتمثبت مانند بهبود کیفیت

زارعی و توپخانه،   ;2013، 3، مارسکککین و سکککیویالفورتادو( خانواده مرتبط هسکککتندکارآمدی

نابراین منظور از مداخالت اعتقادی در این بخش یعنی داشکککتن برنامه منظم برای         (1392 ؛ ب

ت از مقدرات الهی، باور  دینی، اعتقاد به خدا، توکل به خدا، رضایاصالح و تقویت باورهای

به زندگی اخروی، الگوبرداری از زندگی انبیاء و اولیای الهی، ایمان داشکککتن به عدل خدا،  

ستعاذه و پناه    اعتقاد به غیب و امدادهای غیبی، باور به بعد معنوی عالم، خالص کردن نیات، ا

ت در مداخالت  الهی که از جمله موضککوعا بردن به خداوند از شککر شککیطان و باور به توفیق  

 باشد.اعتقادی می

 . مداخالت اخالقی8
باشکد که تأثیر زیادی بر روابط زوجین  اسکاسکی زندگی زناشکویی می   اخالق یکی از نیازهای

ترین مسککائل در اسککالم اسککت. چنانچه    دارد. اخالق در خانواده و زندگی زناشککویی از مهم
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سالم اخالق نیکو را عامل اصلی تحکیم بنیان خانواده    سالم برای تحقق اهداف   ا میها داند. ا

به            مان و دیگری اخالق و  ید دارد: یکی ای تأک خانواده روی دو امر  یاد  ازدواج و تحکیم بن

کند که دین و اخالق همسککر خود را نیز منظور  کسککانی که قصککد ازدواج دارند توصککیه می 

ن زن و شککوهر، بقاء و اسککتحکام . دین اسککالم برای حسککن رابطه بی(1370، یلامرعح( بدارند

له را          یاد خانواده و برای جلوگیری از اختالفات خانوادگی و وقوع طالق نیز بهترین وسکککی بن

های فراوانی دارد؛ بنابراین منظور از  باره توصکککیهداند و دراینهای اخالقی میرعایت ارزش

ه برنامه عملی تقویت باشد. ارائمداخالت اخالقی ارتقاء سطح اخالقی هر یک از زوجین می

شکر، مبارزه با هوای نفس،          صبر،  صداقت،  صفات اخالقی در رابطه با خود مانند عدالت، 

و صککفات    (1397جوادی آملی، ( متعالی، حیا و عفافداری، گرایش به الگوهایخویشککتن 

اخالقی در رابطه با همسکککر مانند مهرورزی و محبت، حسکککن خلق، مدارا، گذشکککت، عفو و 

دهی، رازداری،  بخشکککش، توافق و تفاهم با همسکککر، احترام، توانایی اکرام کردن و قدرت      

یت فروتنی، غیرت     عا فاد     تواضکککع و ر هد و و جا، تع هد ورزی،       ورزی ب عت و ز نا اری، ق

دسکتی و سکخاوتمندی و همچنین ارائه برنامه    امانتداری، به تکلف نیانداختن همسکر، گشکاده  

عملی رفع و درمان مشکککالت اخالقی مانند تکبر، غرور، بخل، حرص، حسککد، ریا، غیبت،   

   باشد.دروخ از جمله موضوعات در مداخالت اخالقی می

 

 

 . مداخالت ساختاری9
ست و هر فرد در آن جایگاه ویژه    سازمانی اجتماعی ا سازمان مانند   خانواده  ای دارد. در این 

ای دیگر نهادهای اجتماعی، همه افراد در یک رتبه نیسککتند و هر فرد برای خود جایگاه ویژه

های  اسککالم مانند بیشککتر نظریه  دیگران اسککت. از دیدگاهدارد که نشککانه قدرت و تأثیر او بر 

شتری دارند. آموزه خانواده سالم افزون بر پذیرش    درمانی، والدین در خانواده اقتدار بی های ا

شتری در خانواده می    شوهر نیز اقتدار بی سله   اقتدار والدین، به  سل مراتب، اقتدار دهد. از لوازم 
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حال عادالنه، شکرط ضکروری    باشکد. اقتدار کافی و درعین بیشکتر برخی اعضکا در خانواده می  

کریم نیز به این قانون تصکریح کرده   . قرآن (1399و  1398، سکاالری فر ( انجام وظیفه اسکت 

ست زنان      سرپر ست: مردان  شت خانواده اند، به دلیل آنکه عهدها اند. پس زنان  دار تأمین معی

ستکار فرمان  صاحب   1بردارنددر سیاری از  نظران خانواده نیز مانند مینوچین و جی هیلی نیز . ب

سله    سل صریح درون   وجود  شفاف و  خانواده در نظر  اراییفرض کخانوادگی را پیشمراتب 

ها به سکازمان خانواده مربوط   ها بر این اسکت که برخی مشککالت زوج  گیرند و تأکید آنمی

های اسکککالمی نیز اعتقاد بر این اسکککت که برخی   اسکککت. این در حالی اسکککت که در آموزه 

. امروزه (1399و 1398سککاالری فر، ( شککودها به سککاختار خانواده مربوط میمشکککالت زوج

زناشویی دامن   های جنسیتی و تعارض زن و مرد به تعارضات  تغییر در ساختار قدرت و نقش 

دهند  . تحقیقات نشکان می (2012، 2راپانر( زده و به یکی از علل مهم طالق تبدیل شکده اسکت  

خانوادگی یکی از  های مهم در مسککائل گیریکه سککاختار خانواده، توزیع قدرت و تصککمیم  

کیانی، ربانی خوراسگانی و یزدخواستی،  ( های ایرانی استزناشویی در بین زوجهایچالش

بین سکاختار قدرت در خانواده و   . همچنین(1382مهدوی و صکبوری خسکروشکاهی،     ;1389

شویی ارتباط وجود دارد. مطالعات برهم تعارضات  ساخت زنا های  قدرت در خانوادهخوردن 

دانند. این درحالی اسکت که با توجه   ایرانی را یکی از دالیل افزایش آمار طالق در ایران می

کارآمدی خانواده  تنها در مراتب، نههای روانی زن و مرد، رعایت اصککل سککلسککله  به ویژگی

احسان  بهرامی ( های روانی زن و مرد تناسب بیشتری داردبسیار اثرگذار است بلکه با ویژگی

. داشککتن برنامه منظم برای تنظیم  (1383، ذوالفقارپور، حسککینیان و یزدی  ;1388و اسککلمی،  

ها،  وظایف و مسککئولیت، احقاق حقوق زوجین، تعیینخانواده، توزیع عادالنه قدرتسککاختار

های  عات زوجین بر اسککککام         تنظیم حریم و مرز یت توق مدیر خانواده و  درونی و  بیرونی 

باشککد؛ بنابراین منظور از مداخالت  اسککالمی از جمله موضککوعات مداخالت اخالقی میمتون

ساختار      صالح و تقویت  س ساختاری در این بخش، ایجاد، ا المی و تنظیم و تعدیل خانواده ا

سام آن می  شد. ارائه برنامه روابط زوجین بر ا هایی برای توزیع عادالنه قدرت، ادا حقوق  با
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ها و های زوجین و آموزش نحوه ایفای آنها و نقشزوجین توسط یکدیگر، تبیین مسئولیت

  های درونی و بیرونی خانواده ازجمله موضککوعات مداخالت سککازی مرزها و حریم شککفاف 

 باشد.ساختاری می

 . مداخالت عبادی10
رو، نخسککتین آموزه انبیای الهی  ها اسککت. ازاینعبادت و رابطه با خدا نیاز فطری همه انسککان

. در قرآن خطاب به پیامبر 1پرسکککتش خداوند و ترک پرسکککتش هر موجود دیگر بوده اسکککت

تادیم مگر     یامبری را نفرسککک اینکه به وی وحی   اکرم )ص( آمده اسکککت: ما پیش از تو هیی پ

سان         سالم، عبادت هدف آفرینش ان ستید. در ا کردیم که معبودی جز من نیست، پس مرا بدر

دهد که  . مفهوم آیات قرآن نشکککان می2اسکککت: جن و انس را جز برای عبادت خود نیافریدم

هدف اصلی خلقت، عبودیت است. مسئله کسب دانش و امتحان و آزمایش اهدافی هستند        

گیرند. حقیقت عبادت باالتر از انجام مراسککمی مانند رکوع،   عبودیت قرار میکه در مسککیر  

سجود، قیام و قعود، نماز و روزه است. عبودیت اظهار آخرین درجه خضوع در برابر معبود    

و نهایت تکامل یک انسکان و قرب به خدا اسکت. عبودیت کامل آن اسکت که انسکان جز به      

شد، جز در راه او گام برندارد و هر چه غیر اوست، حتی معبود واقعی یعنی کمال مطلق نیندی

یاز معنوی  ، ارضکککای 3روانی. آرامش(1386مکارم شکککیرازی،  ( خویشکککتن را فراموش کند  ن

ستش  سجام 4پر ضائل   6سازی درون ، پاک5شخصیتی   ، ان کلینی، ( ارادهاخالقی، تقویت، کسب ف

ترین آثار عبادات هسککتند که بر   و حمایت اجتماعی، مهم 7، بازگشککت به خویشککتن  (ق1407

؛ بنابراین  (1398سککاالری فر، ( سککالمت روانی و به طبع آن بر کیفیت روابط زوجین مؤثرند
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الهی و کسب   در این مطالعه منظور از مداخالت عبادی در بخش قالبی، ایجاد و تقویت نگاه

شد. ارائه برنامه دیدگاه معنوی و عبادت محور در مسائل خانوادگی می  شویق    با منظم برای ت

،  2، دعا، یاد خدا و مناجات1و ترغیب زوجین به انجام خالصکککانه عبادات از جمله نماز و روزه

ماکن   خدا   نعمت ، شککککر (ق1407کلینی، ( مقدم حضکککور در ا ناه، توبه و    3های  ، ترک گ

برای تقویت روابط   5(1370رعاملی، ح( و داشککتن نگاه معنوی به وظایف خانوادگی 4اسککتغفار

 باشد.زوجی از جمله موضوعات مداخالت اخالقی می

 سازی عملکردها( غنی4
یه یک          ای از اعمال عنوان نتیجه مجموعه  عملکرد انسکککان به   یل به یک هدف و بر پا برای ن

ستاندارد خاص، تعریف می  شامل رفتار قابل     ا ست  شاهده یا پردازش    شود. اعمال ممکن ا م

ریزی، اسککتدالل گردد.   گیری، برنامهمسککئله، تصککمیم مثال حل ذهنی غیرقابل مشککاهده بطور

باشککد. در  میآمده دسککتشککود منظور هم فرآیند و هم نتایج بهوقتی صککحبت از عملکرد می

صل  شده از فرآیند،  واقع در ارزیابی چگونگی انجام کار و به تعبیری فرآیند کار با نتایج حا

. در مطالعه (1392ابراهیم پور، ( شودتواماٌ عملکرد محسوب شده و در مورد آن قضاوت می

 های منظم برای ایجاد وسکککازی عملکردها، داشکککتن برنامه حاضکککر نیز منظور از بخش غنی

باشککد. با توضککیحات   تقویت رفتار و عملکردهای مثبت و کارآمد در زندگی زناشککویی می

سازی عملکردها شامل مداخالت شناختی، مداخالت عاطفی،  فوق، مداخالت مرتبط با غنی

 شود.مداخالت رفتاری و مداخالت بین فردی می

 . مداخالت شناختی11
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حقیقت و ماهیت شکککناخت و ابزارهای آن به  های اسکککالمی مطالب متنوعی درباره در آموزه

خورد. قرآن سرشار از معارف مربوط به شناخت است. اهمیت مقوله شناخت سبب چشم می

مندتری به این موضکوع بدردازند.   صکورت نظام شکده اسکت تا برخی اندیشکمندان مسکلمان، به    

خت امروز گوید: مسکککئله شکککنا مطهّری درباره اهمیت شکککناخت و رویکرد مؤلفان به آن می

اندازه مسککئله شککناخت امروز مهم  ای بهای پیدا کرده اسککت و کمتر مسککئله العادهاهمیت فوق

تواند یک مکتب باشککد و درباره   گوید: قرآن نمیباره میشککود. همچنین دراینشککناخته می

  خود شککناخت، ابزار شککناخت، منابع شککناخت و کیفیت شککناخت هیی نظری نداشککته باشککد   

تر عناصککر   رسککد برای تبیین اهمیت شککناخت و تشککخیص دقیق  . به نظر می(1371مطهری، (

پرداخته شککود. روشککن  CBCT 1شککناختی در زندگی زناشککویی بهتر اسککت به حوزه شککناختی 

ویژه در  عنوان عناصککر سککنجش و مداخله، به درمانگران نقش شککناخت را بهاسککت که زوج

ته     دهه  ته پذیرف های گوناگون بر    از بین طیف CBCTکه متخصکککصکککین   اند. هنگامی  گذشککک

شککوند، مالحظات کلی نسککبت به روابط، انتظارات موجود در فرآیند   همسککران متمرکز می 

. نکته  (2018هاروی، ( باشککدهای مطرح شککده از آن جمله میپیمان و تعهد و سککایر انتسککاب

ست که رفتار افراد، مبا  شناختی دارد که بدون توجه به آن مهم این ا سختی   ها بهنی فکری و 

شناخت       می ست.  صل جاری ا سران نیز این ا ها  توان رفتارها را تغییر داد. در زمینه روابط هم

دهند و در  ها و ترجیحات( بسیاری از اهداف زندگی مشترک را شکل می)انتظارات، ارزش

یاری از سکککوءتفاهم    عارض های بین بسککک ای دارد. آلیس بر  ها نقش عمده  زوج های فردی و ت

یب در روابط زوج    ند و اختالل روابط   ها را تبیین می اسکککام تفکرات غیرمنطقی، آسککک ک

ها  های غیرمنطقی افراد با فرآیندهای حسی، هیجانی و رفتاری آنفردی به تعامل شناختبین

های  دهند زوجین آشکفته، شکناخت  . تحقیقات نشکان می (1996الیس، ( شکود نسکبت داده می 

نانه          ند باورهای غیرواقع بی مان دارند.     ای در مورد روابط و همسکککرشکککان در ذهن خاصکککی 

شفته، رفتارهای بعدی آن       شناختی زوجین آ شان مشخص       خصوصیات  سبت به همسر ها را ن

نادهای منفی با منفی      می ثال وقوع اسککک عدی همراه اسکککت. در     کند. برای م تاری ب گرایی رف

ته،     بینیمنفی در مورد همسکککر، بیش از پیشناراضکککی، افکار زوجین تار منفی گذشککک های رف
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ها چیزی بیشککتر از پیامدهای   بینی کند و این شککناختآینده را پیش تواند رفتارهای منفیمی

درمانگران مانند باکوم و اپشککتاین، بخش مهمی از  منفی رفتار زناشککویی هسککتند. برخی زوج 

؛  (1398ساالری فر،  ( دهندها اختصاص می شناخت درمانی را به مداخالت برای اصالح زوج

سککازی شککدن   بنابراین منظور از مداخالت شککناختی تقویت شککناختی زوجین در جهت غنی 

دن و شککهای شککناختی به همسککران سککبب باز  باشککد. آموزش مهارتزندگی زناشککویی می

سائل زندگی می   شکوفا  سته زندگی      شود تا بتوانند به شدن فکر آنان در م شای طور منطقی و 

(. ارائه  1395کاری دچار نشککوند)نوین و همکاران، خود را هدایت کنند و به حیرت و ندانم

ها از  هایی برای اصککالح دیدگاه زوجین نسککبت به خود و همسککر و افزایش آگاهی آنبرنامه

زوجی، ازدواج  دهی مجدد دیدگاه زوجین نسبت به عشق، روابطسی و سازمانیکدیگر، برر

و خانواده، تعیین اهداف شککخصککی، زوجی و خانوادگی، برنامه خود تغییر دهی با تأکید بر    

قوت و توان بالقوه رشککد خود در رابطه، کمک به تغییر دیگری با تأکید بر   ابعاد مثبت، نقاط

های  بالقوه رشککد همسککر در رابطه، کشککف و شککناسککایی حیطه  ابعاد مثبت، نقاط قوت و توان

شفاف        شد رابطه در درون روابط،  سیرهای ر شدی رابطه و م صورها،      توانمندی و ر سازی ت

ته       ظارات هسککک ظارات آگاهانه از جمله موضکککوعات            باورها و انت جاد انت ای از ازدواج و ای

 باشد.سازی زندگی زناشویی میمداخالت شناختی در غنی

 مداخالت عاطفی. 12
یازهای      تأمین ن عاد مهم روابط زوجین،  های اسکککالمی به     عاطفی اسکککت. در آموزه  یکی از اب

ای که هدف آفرینش دو جنس زن و مرد، تأمین گونهشود. به عواطف بسیار اهمیت داده می 

های مهم زن و مرد در ازدواج،  واقع از انگیزه. در1عاطفی آن دو اعالم شکککده اسکککت نیازهای

عاطفی مانند  عاطفی اسککت. ازدواج بسککتر مناسککبی برای تأمین نیازهایشککدن نیازهایوردهبرآ

روانی و دلبستگی زن و شوهر است. همچنین زندگی زناشویی بستر  امنیت، آرامش، حمایت

باشکککد؛ بنابراین منظور از مداخالت  مناسکککبی برای مهار و تنظیم عواطف منفی همسکککران می

یت عواطف    سکککازی زندگی  عاطفی در غنی  یل       زناشکککویی یعنی تقو عد هار و ت بت و م مث
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منفی همسران نسبت به یکدیگر. داشتن برنامه منظم برای افزایش و تقویت محبت و عواطف

بخش و پرشککور، درک چگونگی  شککاد و لذتصککمیمیت بین زوجین، حفظ و تقویت روابط

ی عاطفی و افزایش هایی برای آزادساز احساسات عمیق افراد نسبت به همسر، ایجاد فرصت      

 باشد.های عاطفی زوجین از جمله موضوعات مداخالت عاطفی میتوانمندی

 . مداخالت رفتاری13
ساده طورکلی خانوادهبه شالوده   درمانی در  شکل آن بر  ستوار   های نظری رفتارترین  درمانی ا

ار را  اسککت. مفروضککه زیربنایی این نظریه آن اسککت که تمام رفتارها آموختنی هسککتند. رفت    

یامدهای آن ابقاء می      یامدهای پاداش دهنده          پ تا زمان پ تارهای       کند و  تری که ناشکککی از رف

جدید است، ادامه خواهد یافت. یکی از اصول این رویکرد این است که رفتارهای نافراخور  

توان حذف کرد  حاصککل را میباید اهداف تغییر قرار گیرند و نه علل زیربنایی. رفتارهای بی

؛  (2007گالردینگ، ( ها کردهای جدیدی از الگوهای رفتاری را جایگزین آنو تسکککلسکککل

سکککازی زندگی زناشکککویی یعنی ایجاد و تقویت بنابراین منظور از مداخالت رفتاری در غنی

رفتارهای مثبت و مؤثر در هر یک از زوجین برای ثبات، اسکککتحکام و رضکککایت زناشکککویی   

های دهی رفتارهای زوجین در موقعیتارائه برنامه منظم برای ایجاد، تقویت و شککل بیشکتر.  

تارهای بیرون منزل، مهارت            تارهای درون منزل، رف ند رف مان های   مختلف زندگی زناشکککویی 

باطی، مهارت کنترل   قاطعیت از         خشکککم، مهارت حل   ارت عارض، مهارت همدلی و مهارت  ت

 باشد.موضوعات مداخالت رفتاری می

 

 . مداخالت روابط بین فردی14
خانواده           با  کدیگر دارند،  با ی که  باطی  تان    زوجین پس از ازدواج، عالوه بر ارت ها و دوسککک

های مختلف ارتباطاتی  گیرند. همچنین با جامعه نیز به شککککلیکدیگر نیز در ارتباط قرار می

رعایت ارحام در اسالم  ها تأثیرگذار باشد. توانند بر زندگی زناشویی آندارند که همگی می

فرماید: از خدا و ارحام  سککبحان نیز به سککبب اهمیت آن می ای مهم اسککت که خدایاندازهبه

ست و در آیه    سخن از خدا و پدر و مادر ا ای دیگر از خدا و ارحام و بدرهیزید! در یک آیه 
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سبحان . خدای(1390آملی و خلیلی، جوادی ( این نشانه کمال اهمیت اسالم به خانواده است

برای تفهیم اهمیت انسجام فامیلی و پرهیز از جدایی و تشتت و تفرقه و لزوم حفظ وحدت و 

یاد می وفاق خانوادگی، از اعضکککای آن به ذوی     یادآورید هنگامی را که      القربی  از   کند: و 

اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای را ندرستید و نیکی کنید درباره پدر و مادر و خویشان  بنی

شد که همه    و نکته مهم می 1و یتیمان و فقیران و به زبان خوش با مردم تکلم کنید تواند این با

  گونه تشکککتت و تفرقه در آن راه ندارد     بسکککتگان نزدیک در حکم عضکککو واحدند که هیی       

 .(1378آملی، جوادی (

بر زندگی زناشویی نیز  هاهمچنین درباره روابط غیرخانوادگی زوجین و تأثیرات آن

شوند و تنها ای از ارتباطات میباید بیان کرد که بعد از ازدواج زوجین وارد شبکه گسترده

کننده موفقیت در ازدواج نیست. افراد باید با خانواده، دوستان، ارتباطات ارتباط با همسر تعیین

اده، ارتباطات اجتماعی و حتی شغل همسر خویش و همچنین همسرشان با دوستان، خانو

دهند های وی ارتباط درست برقرار نمایند. تحقیقات نشان میمشغولیاجتماعی و شغل و دل

هایشان از منابع حمایتی نظیر خانواده و ای برای حل تعارضطور سازندهزوجین رضایتمند به

 کنند. داشتن یک زندگی اجتماعی که بتواند هر دوی زوجین را راضیدوستان استفاده می

باشد. زندگی امروز بدون نگهدارد، نشانه بسیار مثبتی از موقعیت زندگی مشترک افراد می

. امروزه (1394فتحی، اسماعیلی، فرحبخش و دانشدور، ( ممکن استروابط اجتماعی غیر

باشد های مهم ارتباطات اجتماعی در زندگی زوجین میمجازی نیز یکی دیگر از جنبهفضای

که هم دارای کاربردهای مناسب و مؤثری است و هم مانند هر محصول فناوری دیگری، 

ای را های عمدهای منفی خود را دارد که نگرانیمعایب و ایرادات خاص و در نتیجه پیامده

. امروزه با نقش شگرف رسانه (1396حاج محمدی، ( ها به وجود آورده استبرای خانواده

بشری و تأثیر آن در انتقال اطالعات و افکار، باید توجه داشت که رسانه عالوه بر در جوامع

 بندوباری، موجب افزایشتواند با تبلیغ فساد، هرزگی و خشونت و بیتأثیرات مثبت، می

بندوباری در انحرافات در خانواده و جامعه گردد. یکی از تأثیرات منفی رسانه، گسترش بی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 83بقره، آیه . 1
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ها، های جهانی و خارج از کنترل دولتجامعه است که در چند دهه اخیر با گسترش رسانه

مانند ماهواره و اینترنت، این معضل در جامعه، مصادیق بیشتری یافته است. از جمله مصادیق 

جنسی و فرار از خانه اشاره کرد که توان به روابط جنسی آزاد، خیانت، اعتیادی میبندوباربی

تواند داشته باشد و اولین آثار آن متوجه خانواده ها میرسانه نقش بسیار مؤثری بر این پدیده

شود. ایجاد این انحرافات باعث اختالفات خانوادگی، طالق، فشارهای روحی، می

؛ (1390عابدی تهرانی و افشاری، ( گرددو خودکشی در خانواده می پاشیدگی خانوادهازهم

سازی زندگی زناشویی بنابراین در این مطالعه منظور از مداخالت روابط بین فردی در غنی

یعنی داشتن برنامه منظم برای بهبود روابط خانوادگی و فامیلی، همچنین بهبود روابط 

مجازی مانند استفاده  هم در فضای واقعی مانند روابط با دوستان و هم در فضایاجتماعی 

 های اجتماعی.ها و شبکهبهتر از رسانه

توان به اخذ نظرات متخصکصکان   شکود که از نقاط قوت این تحقیق می در پایان بیان می

سی خانواده با دیدگاه      شنا سالمی و روان شاره  های نهاهای مختلف در مورد بخشعلوم ا یی ا

به         های این  نگری در تحقیق جلوگیری شکککود. از محدویت   کرد که باعث شکککد از یک جان

سندگان منابع انتخاب     توان به عدمپژوهش نیز می سی به برخی از نوی ستر شاره کرد     د شده، ا

 توانست برخی ابهامات متن منبع را برطرف سازد.ها میکه دسترسی به آن

 گیرینتیجه
 4توان در سکازی زندگی زناشکویی را می  های مؤثر در غنیحاضکر بخش  هایبر اسکام یافته 

ها و سککازی قالبسککازی ابزار و قوا، غنیها، غنیسککازی زیرسککاختغنی"اصککلی بخش یا تم

مداخالت جسمی، مداخالت قلبی، مداخالت صدری،     "طبقه  14و  "سازی عملکردها غنی

مد       مداخالت حوام،  مداخالت تجسکککمی،  مداخالت     مداخالت عقلی،  قادی،  اخالت اعت

اخالقی، مداخالت سکککاختاری، مداخالت عبادی، مداخالت شکککناختی، مداخالت عاطفی،   

سکککو بندی کرد. این عوامل از یکتقسکککیم "فردیمداخالت رفتاری و مداخالت روابط بین

ند در سکککطوح مختلف پیشکککگیری موردتوجه برنامه      می ریزان امور فرهنگی، مذهبی و  توان

شنایی از مبانی روان خانواده قرا سازی زندگی    شناختی دینی تأثیرگذار بر غنی ر گیرد تا با آ
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ها در قالب های عملی در جهت توانمندسکککازی زوجین و خانوادهزناشکککویی در جامعه، گام

عنوان  تواند بهمند برداشته شود. از سویی دیگر این نتایج میهای آموزشی مدون و نظامبرنامه

مه پژوهش    ته     های آ مقد نه طراحی بسککک نده برای تحقیق در زمی مانی     -های آموزشکککی  ی در

سکککازی زندگی زناشکککویی و  های اسکککالمی برای غنینگر بر مبنای آموزهبعدی و جامعچند

 برداری قرار گیرد.درمانی مورد بهرهزوج

 تشکر و قدردانی
شگاه آزاد            سی دان شنا شته روان ساله مقطع دکترا در ر شی از نتایج ر سالمی    این پژوهش بخ ا

در شورای پژوهش آن دانشگاه به تصویب رسیده است؛   28/8/98سمنان بوده که در تاریی 

بنابراین از اساتید گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان، متخصصان پنل تخصصی              

در فرایند تأیید روایی محتوا و تمام افرادی که در انجام مطالعه حاضر نقش داشتند صمیمانه      

 گردد.ی میسداسگزار
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 منابع

تأثیر پذیری عملکرد وظیفهای از اخالق کاری )مورد مطالعه: کارکنان  »(. 1392ابراهیم پور،حبیب)

 .108-83(، 6)19های مدیریت عمومی، پژوهش «.دانشگاه محقق اردبیلی(

 ، قم: مکتبه الحیدریه.علل الشرائع (.1383ابن بابویه، محمد بن علی )

سن بن علی )    ابن سالم   (. ت1380شعبه، ح سول علیهم ال ، تهران: دار الکتب حف العقول عن آل الر

 االسالمیه.

اثربخشی برنامه پیشگیری  »(. 1399اسالمی، فریدون؛ فرحبخش، کیومرث؛ سلیمی بجستانی، حسین )
-17(: 1)1درمانی کاربردی، فصککلنامه خانواده. «و بهبود رابطه بر باورهای روابط زناشککویی

34. 

 صالحی فدردی، جواد؛ امین یزدی، امیر. تهران: میثاق. درمانی،زوج(. 1996آلیس، آلبرت )

سیاوش؛ نجفی، محمود؛ کاوه، منیژه )      سند،  سحق؛ طالع پ (.  1397امیدیان، مهدی؛ رحیمیان بوگر، ا

مجله  «.ها در بهبود ارتباطات زناشککویی اثربخشککی آموزش غنی سککازی سککازگاری زوج   »

 .40-20(، 67)17مشاوره، های پژوهش

 . قم: بوستان کتاب.همسرداری(. 1397امینی، ابراهیم )

 ام ابیها. ، قم:ظام خانواده در اسالم(. ن1380انصاریان، حسین )

 نوابی نژاد، شکوه. تهران: دانژه. بازبینی روابط همسران،(. 2016اولسون، دیوید اچ )

 . تهران: دانژه.سازی زندگی زناشوییزش غنیآمو(. 1397اولیاء، نرگس؛ فاتحی زاده، مریم )

سعید )    شتی،  شی آموزش مهارت   »(. 1390باقریان، مهرنوش؛ به سی اثربخ شویی  برر های ارتباط زنا
شویی زوجین    مبتنی بر آموزه سازگاری زنا سالم بر  شاوره و روان . «های ا درمانی، فرهنگ م

2(6 ،)78-94. 

سان،  بهرامی  سلمی،  اح سبک    »(. 1388الهه )هادی؛ ا شویی و  سازگاری زنا های فرزند پروری  رابطه 
 .82-63(، 39)1شناسی و علوم تربیتی، روان «.والدین با سالمت جسمی و روانی فرزندان

 (. خانواده در قرآن. قم: بوستان کتاب.1396بهشتی، احمد )

 قم: چاپ و نشر دارالحدیث. پژوهشی در فرهنگ حیا.(. 1393پسندیده، عبام )

 . قم: سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.رضایت زناشویی(. 1395پسندیده، عبام )
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سرداری از منظر دین با رویکردی روان   (. 1394احمد )پناهی، علی  . قم: شناختی سبک زندگی: هم

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.

سیاوش )        صلواتیان،  سماعیلی، محسن؛  ضا؛ ا گوی جامع خانواده تراز ال»(. 1396تقوی پور، محمدر

 .148-120(، 38)11فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده،  «.در اندیشه اسالمی

ضل اهلل          شتیانی، علی؛ آزادفالح، پرویز؛ احمدی، ف سعلی؛ فتحی آ شته؛ الهیاری، عبا سنی، فر پورمح

ضایت    اثربخشی برنامه »(. 1390) شویی بر ر شویی زوج های توانمندسازی زنا «.  ینمندی زنا

 .37-27(، 1)3شناسی بالینی، روان

 درم اخالق آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی.(. 1390تهرانی، مجتبی )
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/tehrani/akhlaq/90/900727/ 

سککازی صککمیمیت زناشککویی در دیدگاه اسککالمی، یک   الگوی غنی»(. 1400ثناگویی زاده، محمد )

 .32- 1(، 45)12درمانی،گ مشاوره و روانفرهن ،«پژوهش کیفی

های روانی )سکالمتی و  درمان چند بعدی معنوی: امکان تبیین پدیده»(. 1395جان بزرگی، مسکعود ) 

روانشناسی بالینی و شخصیت،       «.های معنوی شخصیت بر اسام منابع دینی   اختالل( با سازه 

14(2 ،)173-189. 

ی چندبعدی معنوی: یک رویکرد خداسکککو؛ فرایند و درمانگرروان (.1398جان بزرگی، مسکککعود )

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. فنون درمان.

. قم: مشکککاوره پیش از ازدواج: اصکککول، مبانی و راهبردهای علمی   (. 1397جان بزرگی، مسکککعود ) 

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

سن      شته؛ ح شتیانی، علی؛ موتابی، فر ضا  جدیری، جعفر؛ فتحی آ اثربخشی  »(. 1396)آبادی، حمیدر
مطالعات اسککالم و روانشککناسککی،   . «درمانی با رویکرد اسککالمی بر رضککایت زناشککویی زوج

11(20 ،)7-37. 

مدار مقایسه اثربخشی درمان هیجان»(. 1398جاللی، ندا؛ حیدری، حسن؛ داودی آل یاسین، حسین )
(، 2)17مجله تحقیقات علوم رفتاری،  «.سازی روابط گاتمن بر الگوهای ارتباطی زنانو غنی

265-279. 
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اثربخشککی »(. 1394جمشککیدی، محمدعلی؛ نوری، رقیه؛ جان بزرگی، مسککعود؛ فردین، محمدعلی ) 

شویی زنان        ضایتمندی زنا سالمی بر ر سازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد ا  «.توانمند
 .35-7(، 31)10فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 

عه  مد؛ محمودی جم مائده )  پور، مح مه غنی  »(. 1397پور،  سکککازی زندگی   اثربخشکککی آموزش برنا

شناسی، مشاوره مجله آسیب «.پذیری زوجینزناشویی بر همدلی هیجانی متعادل و مسئولیت

 .42-29(، 2)4سازی خانواده، و غنی

حکمت و فلسککفه  تهران: انجمن اسکککالمی  یادنامه عالمه طباطبایی.(. 1361جمعى از نویسکککندگان )

 ایران.

 المللی نشر اسراء.، قم: مرکز بینادب قضا در اسالم(. 1391aجوادی آملی، عبداهلل )

 المللی نشر اسراء.قم: مرکز بینمفاتیح الحیات، (. 1391bجوادی آملی، عبداهلل )

المللی نشککر  قم: مرکز بین شکککوفایی عقل در پرتو نهضککت حسککینی.(. 1395جوادی آملی، عبداهلل )

 اسراء.

 المللی نشر اسراء.. قم: مرکز بینخانواده متعادل و حقوق آن (.1397جوادی آملی، عبداهلل )

سان در قرآن.        (. 1393جوادی آملی، عبداهلل ) سیرت ان صورت و  ضوعی قرآن،  سیرمو قم: مرکز   تف

 المللی نشر اسراء.بین

 المللی نشر اسراء.. قم: مرکز بین5جلد کریم،  تفسیر قرآن :تسنیم(. 1378جوادی آملی، عبداهلل )

 المللی نشر اسراء.قم: مرکز بین جامعه در قرآن.(. 1390جوادی آملی، عبداهلل؛ خلیلی، مصطفی )

تأثیرات اخالقی استفاده از فضای مجازی بر پیوند زناشویی و روابط »(. 1396حاج محمدی، فرشته )

 .224-209(، 50)28لنامه علمی حوزه اخالق، فص. «فرزندان در خانواده

: موسسه   قم تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.       (. 1370ن )س ن حد بمحی، ملر عامح

 آلالبیت علیهمالسالم الحیاءالتراث.

 لمی و فرهنگی.تهران: انتشارات ع دروم معرفت نفس.(. 1361زاده آملی، حسن ) حسن

. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی همسران سازگار، راهکارهای سازگاری(. 1390زاده، علی )حسین

 امام خمینی )ره(.
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درمانی بر اسام   اثربخشی زوج »(. 1391آبادی، عبداهلل؛ سودانی، منصور )  حسینی زند، مهناز؛ شفیع  

به کلینیک نیکان شککهر  کننده های مراجعههای اسککالمی بر صککمیمیت جنسککی زوج   آموزه
 .39-27(، 25)8های نو در روانشناسی )روانشناسی اجتماعی(، یافته «.تهران

بیروت:   بیان الفرق بین الصکککدر و القلب و الفواد و اللب.ق(.  1428حکیم ترمذی، محمد بن علی )

 دار الکتب العلمیه.

بررسکی رابطه میان سکاختار    »(. 1383ذوالفقارپور، محبوبه؛ حسکینیان، سکیمین؛ یزدی، سکیده منوره )   

ها و تازه«. دار شکککهر تهرانقدرت در خانواده با رضکککامندی زناشکککویی زنان کارمند و خانه

 .46-31(، 11)3های مشاوره، پژوهش

 تهران: صادق. رآن.المفردات فی غریب الق(. 1387بن محمد ) اصفهانی، حسینراغب 

رابطه سککاختار قدرت در خانواده فعلی و اصککلی فرد با کارآمدی  »(. 1392زارعی توپخانه، محمد )

نامه کارشناسی ارشد، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام         پایان. «خانواده از منظر اسالمی 

 خمینی.

بن الحسککین بن ابی طالب  مسککند االمام زید لالمام زید بن علی  ق(.  122زید بن علی بن الحسککین ) 

 بیروت: دار مکتبة الحیاة. علیهم السالم،

قم: پژوهشگاه حوزه  درمانی با روی آورد اسالمی.درآمدی بر زوج(. 1398ساالری فر، محمدرضا )

 و دانشگاه.

تهران: پژوهشکگاه   -. قمشکناسکی  خانواده در نگرش اسکالم و روان (. 1399سکاالری فر، محمدرضکا )  

 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه حوزه و دانشگاه،

(.  1392سکاالری فر، محمدرضکا؛ یونسکی، سکیدجالل؛ شکریفی، محمدحسکین؛ غروی، سکیدمحمد )       

پژوهشککی مطالعات اسککالم و   -دو فصککلنامه علمی «.درمانی اسککالمیمبانی و سککاختار زوج»

 .68-37(، 12)7روانشناسی، 

قم: موسکسکه علمى فرهنگى دار الحدیث،   رفتار اخالقی انسکان با خود.  . (1392سکبحانی نیا، محمد ) 

 سازمان چاپ و نشر.

 . قم: موسسه امام صادق )ع(.5، جلد منشور جاوید(. 1388سبحانی تبریزی، جعفر )

های شککهید مطهری مباحث خانواده و روایت مطهر: تأملی در اندیشککه(. 1395سککوزنچی، حسککین ) 
 بسیج دانشگاه امام صادق )ع(. تهران:روابط زن و مرد. 
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 . قم: هجرت.البالغه )للصبحی صالح(نهجق(.  1414شریف الرضی، محمد بن حسین )

بررسکککی تأثیر آموزش معنویت با تأکید بر  »(. 1397شکککفیعی، زهرا؛ جزایری، رضکککوان السکککادات )
شویی زنان متأهل     آموزه شادمانی زنا سالمی بر  سالمی زنان و خانواده،     «.های ا شنامه ا پژوه

10(6 ،)29-46. 

 . قم: لیله القدر.روابط متکامل زن و مرد(. 1393صفائی حائری، علی )

 . اصفهان: لب المیزان.ادبهلل خیال، عقل و قلب(. 1388طاهرزاده، اصغر )

قم،  قم: جامعه مدرسککین حوزه علمیه ترجمه تفسککیر المیزان.(. 1374طباطبایی، سککید محمدحسککین )

 دفتر انتشارات اسالمی.

قم: دفتر تنظیم و  4-1جلد  .اصکول عقاید و دسکتورات دینی  (. 1382طباطبایی، سکید محمدحسکین )  

 نشر آثار عالمه طباطبایی.

بندوباری )فرار تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بی   »(. 1390عابدی تهرانی، طاهره؛ افشاری، فاطمه ) 
شروع( و    سی نام صادق(،   «.های آنحلراه از خانه و روابط جن فقه و حقوق خانواده )ندای 

16(55 ،)114-139. 

 قم: بوستان کتاب.ها و وظایف اعضای آن(. خانواده قرآنی )ویژگی(. 1397عیسی زاده، عیسی )

شدور، منیژه )     صومه؛ فرحبخش، کیومرث؛ دان سمعیلی، مع های تعارض حیطه»(. 1394فتحی، الهام؛ ا

(، 24)6درمانی، فرهنگ مشککاوره و روان. «در زوجین رضککایتمندهای حل آن و اسککتراتژی

29-54. 

با ویرایش جدید و  -درم احکام سککطح عالی  72آموزش فقه: (. 1389زاده، محمدحسککین ) فالح 

 قم: نشر الهادی. اصالح و اضافه.

 ی.. تهران: رسانه تخصص"قوای نفس"شناسیهای علم با روشصعود به قله(. 1392قانعی، مصطفی )

اکبر؛ آخوندی، محمد. تهران: دار الکتب   ، غفاری، علی کافیق(.  1407کلینی، محمد بن یعقوب ) 

 اإلسالمیة.

مطالعه چگونگی توزیع    »(. 1389خوراسکککگانی، علی؛ یزدخواسکککتی، بهجت )   کیانی، مژده؛ ربانی   

.  «های شککهر اصککفهان ()مطالعه نمونهGTقدرت در خانواده؛ مدلی بر اسککام نظریه مبنایی )

 .192-175(، 22)6خانواده پژوهی، 
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بهاری، فرشکککاد؛ بهرامی،  درمانی: تاریخچه، نظریه، کاربرد.خانواده(. 2007گالردینگ، سکککاموئل )

 بدری السادات. تهران: تزکیه.

 قم: رسالت یعقوبی. سراج الشیعه در آداب شریعت. (.1388مامقانی، عبداهلل )

 بیروت: دارالکتب االسالمیه. .بحار االنوارق(.  1403مجلسی، محمدباقر )

سه علمی فرهنگی         میزان الحکمه.(. 1386شهری، محمد ) محمدی ری ضا. قم: موس شیخی، حمیدر

 دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر.

قم: موسکککسکککه علمى تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث. (. 1392شکککهری، محمد )محمدی ری

 فرهنگى دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر.

قم: موسسه علمى فرهنگى دار    خرد گرایی در قرآن و حدیث.(. 1387شهری، محمد ) د  ریمحم

 الحدیث، سازمان چاپ و نشر.

قم: موسککسککه علمی فرهنگی دار    دانش نامه عقاید اسککالمی. (. 1386شککهری، محمد ) محمدی ری

 الحدیث، سازمان چاپ و نشر.

اسککالمی ایرانی با میانجی الگوی  مدل رضککایت زناشککویی   »(. 1398محمدی عسکککرآبادی، امید ) 

 .149-137(، 2)2علوم حرکتی و رفتاری، «. کناره گیر-ارتباطی توقع

قم:  شکناسکی.  شکناسکی، انسکان   معرف قرآن: خداشکناسکی، کیهان  (. 1376مصکباح یزدی، محمدتقی ) 

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 تهران: صدرا.ها و اندرزها. حکمت(. 1393مطهری، مرتضی )

 تهران: صدرا. مسئله شناخت.(. 1371مطهری، مرتضى )

ها بر  هم سنجی اثربخشی آموزش زوج  »(. 1400معاذی نژاد، مهوش؛ عارفی، مختار؛ امیری، حسن ) 
باطی           کت( و تصکککویرسککککازی ارت هد )ا پذیرش و تع مان مبتنی بر  اسککککام رویکرد در

مدیریت تعارض زناشکککویی زوجین       درمانی،  فرهنگ مشکککاوره و روان  «.)ایماگوتراپی( بر 

12(45 ،)163-186. 

 تهران: دارالکتب اسالمیه. برگزیده تفسیر نمونه.(. 1386مکارم شیرازی، ناصر )

بررسکی سکاختار توزیع قدرت در   »(. 1382مهدوی، محمدصکادق؛ صکبوری خسکروشکاهی، حبیب )    

 .65-25(، 2)1شناختی زنان، مطالعات اجتماعی روان «.خانواده
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درمانی مبتنی بر  مقایسکه اثربخشکی زوج  »(. 1396مهدی نژاد قوشکچی، رحمان؛ اسکدپور، اسکماعیل )   

با محتوای آموزه    مل مشکککترک  بدون آن بر افزایش گفتگوی مؤثر    عوا های اسکککالمی و 
 .45-23(، 41)12فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده،  «.زوجین

نقش خیال در تربیت  »(. 1393ی؛ نجفی، محمد )میرهادی، سککیدمهدی؛ بختیار نصککرآبادی، حسککنعل

(، 23)22پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی،  «.اهلل جوادی آملی(انسان )از منظر آیت

79-101. 

 . قم: هجرت.معراج السعاده (.1377نراقی، احمد )

به شیوه سازی روابط زوجین اثربخشی غنی» (.1398نظری، فرحناز؛ اعتمادی، عذرا؛ عابدی، احمد )
 .456-448(، 3)17مجله تحقیقات علوم رفتاری،  «.اولسون بر صمیمیت زناشویی زوجین

-های دینیطراحی و ارزیابی اثربخشی آموزش آموزه»(. 1395نوین، جنان؛ بهرامی احسان، هادی )

 .83-61(، 28)7درمانی، فرهنگ مشاوره و روان «.شناختی بر رضایت زناشوییروان

 دهقانی، محسن و همکاران، تهران: دانژه.آوری خانواده، تقویت تاب (.2011والش، فروما )

 احمدی، خدابخش و همکاران، تهران: دانژه. درمانی،کتاب جامع زوج(. 2018هاروی، مایکل )

سه  »(. 1399هاشکمی باباحیدری، سکیدنجف؛ احمدی، رضکا؛ شکریفی، طیبه؛ غضکنفری، احمد )      مقای
سطوح مختلف آموزش برن    شویی با توجه به آموزه   امه غنیاثربخشی  های سازی زندگی زنا

سالمی بر دل   روان شویی زوجین شناختی ا سالمی زنان   . «زدگی زنا شنامه ا خانواده،  و پژوه

8(2 ،)9-26. 

 تبریزی، مصطفی و همکاران. تهران: فراروان.مدت، درمانی کوتاهزوج(. 2007هالفورد، کیم )

«. های خانواده تهرانبررسکی علل طالق در دادگاه » (.2011)هنریان، مسکعوده؛ یونسکی، سکیدجالل    
 .153-125(، 3)1شناسی بالینی، مطالعات روان

هوشککنگی، حسککین؛ امین ناجی، محمدهادی؛ جمشککیدی راد، محمدصککادق؛ موسککایی پور، محبوبه   

مطالعات «. قرآنی-اهمیت و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسالمی     »(. 1393)

 .143-117(، 7)14یث، قرآن و حد

 . تهران: قطره. مدیریت روابط زناشویی(. 1392یونسی، سیدجالل)
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