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Abstract 
Religion and culture are important in family therapy, so discovering the 
religious model of family therapy originating from Islamic sources and 
Iranian culture can be useful for Iranian Muslim families. Therefore, the 
aim's of current research was conducted discovering the model of religious 
family therapy. For this purpose, using an exploratory study of thematic 
analysis, study data from four sources of Islamic texts including Quranic 
verses and Hadiths, authentic qualitative articles with a sample of Iranian 
families, interviews with family counseling experts and formation of a focus 
group including counseling, ethics and Hadith experts., jurisprudence and 
family rights were obtained. Qualitative data analysis was done by following 
the standards of qualitative studies and the reliability of its data and with the 
Sterling method. Findings based on universal themes showed that religious 
family therapy interventions include interventions based on religious 
perceptions and behaviors, including correct perception of God and 
performing religious behaviors, religious spirituality, including the 
spirituality of the divine in relationships, regulation, including tolerance in 
relationships, control, including self-control. Emotions, include kindness, 
conversation includes good conversation, and adherence to religious 
obligations includes respect for rights and loyalty. The content validity of the 
model using CVI and CVR coefficients was above 75 and 85%, respectively, 
which shows the content validity of this model. According to the obtained 
religious processes, this model can be proposed as an independent family 
therapy model, and other religions can integrate family therapy based on the 
client's religion based on the religious processes of this model. 
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 کردیبا رو یمذهب یدرمان خانواده یالگو ییشناسا

 یرانای – یاسالم

  

   زاده ییمحمد ثناگو
و خانواده،  اتیگروه مطالعات خانواده، پژوهشکده اله اریاستاد

 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم
 

  چکیده
کند، بنابراین کشف الگوی مذهبی درمانگری  مذهب و فرهنگ در درمانگری خانواده نقش مؤثری ایفا می

های مسلمان ایرانی مفید و مؤثر  تواند برای خانواده خانواده برخاسته از منابع اسالمی و فرهنگ ایرانی می

م شد. بدین منظور با استفاده درمانی مذهبی انجا کشف الگوی خانواده باهدفپژوهش حاضر  رو نیازاباشد. 

های مطالعه از چهار منبع متون اسالمی شامل آیات قرآن  از یک مطالعه اکتشافی از نوع تحلیل مضامین، داده

و روایات، مقاالت کیفی معتبر با نمونه خانواده ایرانی، مصاحبه با کارشناسان مشاوره خانواده و تشکیل 

دست آمد. تجزیه  خالق و حدیث، فقه و حقوق خانواده بهگروه کانونی شامل متخصصان مشاوره، ا

و با روش استرلینگ  های آن های کیفی با رعایت استانداردهای مطالعات کیفی و اعتمادپذیری داده داده

های  درمانی مذهبی شامل مداخله های خانواده ها مبتنی بر مضامین فراگیر نشان داد که مداخله انجام شد. یافته

راکات و رفتارهای مذهبی شامل ادراک درست از خداوند و انجام دادن رفتارهای مذهبی، مبتنی بر اد

گری شامل  ، کنترلروابطگری شامل مدارا در  معنویت مذهبی شامل معنویت بخشی الهی به روابط، تنظیم

خودمهارگری هیجانات، احساسات شامل مهرورزی، گفتگو شامل گفتگوی خوب و پایبندی به تعهدات 

به  CVRو  CVIبی شامل رعایت حقوق و وفاداری بود. روایی محتوایی الگو با استفاده از ضرایب مذه

بود که نشان از تأیید اعتبار محتوایی این الگوست. با توجه به فرایندهای  درصد 57و  57ترتیب باالی 

ی مطرح شود و سایر درمانگر یک الگوی مستقل خانواده عنوان بهتواند  ، این الگو میآمده دست بهمذهبی 

درمانگری را مبتنی بر مذهب مراجع  توانند بر اساس فرایندهای مذهبی این الگو، خانواده مذاهب نیز می

 تلفیق کنند.

  .رانیمذهب، اسالم، ا ،یدرمان خانواده :ها واژهکلید
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 مقدمه 

ی پژوهشی در عرصه خانواده درمانگری ها موضوعامروزه مذهب یکی از فراگیرترین 

برخی درمانگران هنوز اعتقادی ندارند که در درمان به سراغ آن روند  هرچنداست. 

ی بیشتر درمانگران و پژوهشگران بر مند عالقهها،  ( ولی مطالبه خانواده745؛ 2102)نیکولز، 

شناسی،  (. در روان0144زاده،  استفاده از مذهب و معنویت در فرایند درمانی است )ثناگویی

ها،  سنت با شده نهینهاد و یافته سازمان ایمانی نظام یک عنوان بهمذهب به معنای دین 

، 0مشترک، تعریف شده است )اوکسهاندلر و پریش پیروان از ای جامعه و ها، اعمال آموزه

میالدی  01درمانی از ابتدای دهه  (. استفاده از مذهب و معنویت در مداخالت خانواده2105 

های  ها و اجتماع ای از باورها، تمرین عنوان مجموعه از مذهب به که ینحو بهشروع شد 

؛ هلومبرگ، جنسون، 2101، 2مذهبی در فرایند خانواده درمانگری استفاده شد )ماهونی

 (.2120، 1ویتری

مندی پژوهشگران به تلفیق مذهب با  درمانی نشان از عالقه های جدید خانواده پژوهش

درمانی بین نسلی بوئن با  عنوان نمونه در پژوهشی به تلفیق خانواده درمانی دارد؛ به خانواده

تواند  می فرد منحصربه صورت بههایی درباره خداوند  او، آموزش ازنظرمذهب پرداخته شد؛ 

سطح  های معیوب در خانواده کمک کند و تمایزیافتگی از خداوند در روند به حل سیستم

سازی با خداوند و  ها، مثلث در روابط زوج کهصورتی  اضطراب فرد تأثیرگذار است به

 زناشویی مشکالت و حل تعارضات تواند اضطراب را کاهش داده، به می ارتباط با او

ان داده است که دین و معنویت الهی ها نش (. پژوهش2121کمک کند )بالوت،  ها زوج

مداخله و درمان روابط نابهنجار بین اعضای خانواده باشد  تواند منبع پویایی برای می

 که ینحو به(. 2121، 7؛ ستینتاس و حلیل2100، 4)کارلسون، ام سی جورج و آندرسون

ویی زاده، تواند منجر به افزایش صمیمیت )ثناگ ها و تجویزهای دینی می ها، ارزش توصیف
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(، نگرش مثبت به 0140آبادی،  (، رضامندی )جدیری، فتحی، موتابی، حسنب؛ 0411

ی در برابر مشکالت )جونز، سیمپسون، آور تاب(، افزایش 0145زاده،  والدین )ثناگویی

ها برقراری رابطه با خداوند و اعمال  برخی پژوهش ازنظر .( شود2100 0بریگز و دورسیت، 

مذهبی در درمان منبع قدرت و کمک به یافتن جهت در زندگی است؛ به حدی که تصویر 

مراجعان سخت و آسان است و هریک از این تصاویر در درمان  ازنظرخداوند در درمان 

 (.2120تأثیرگذار است )هلومبرگ و دیگران، 

زا است  زا و برون درمانگری مبتنی بر دو رویکرد درون دهتلفیق مذهب با خانوا 

 مذهب یک زا، رویکردی است که به ( رویکرد درون20-04؛ ص 2105، 2)الکرم

شود، مانند الگوی مشاوره اسالمی حاق و  می وارد شناختی روان های تکنیک ها و مداخله

، 1)رسول رده استدرمانی گره نخو یجرا یها از روش کی چیبه ه( که 2101کشاورزی )

درمانی که مبتنی بر  ؛ در این رویکرد، به یک الگوی روانزا برون(. رویکرد 2107

شناختی غربی است تعالیم مذهبی تلفیق  های نظری و مفهومی و عملیاتی روان پشتوانه

، 7؛ کوکا2107، 4ستیر )فلوت درمانی با خانواده معنویت عنوان نمونه تلفیق شود. به می

 با تلفیق اسالم (،2121، 0فوسان و تارگات) رفتاری شناختی درمانی خانواده با و( 2105

غروی،  و نیا فر، یونسی، شریفی ساالری) یدرمان زوج با و( 2105 دانشپور، درمانی ) خانواده

آشتیانی،  ؛ جدیری، فتحی0141 زاده،  فاتحی و ؛ محمودزاده، حسینیان، احمدی0142

سلیمانی،  و برقعی قوشچی، اسدپور، سادات نژاد هدی؛ م0140ی، آباد حسن و موتابی

( 2105، 5ی غربی برای کودکان و نوجوانان )شیخدرمان روانتلفیق اصول اسالمی با  (، 0411

مواردی است که مبتنی بر این  ازجمله( 2122، 5و با درمانگری شناختی رفتاری )کوچی
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 رویکرد است.

عنوان یک نظام ایمانی برای تغییر و اصالح رفتار و یا  زا از مذهب به در رویکرد درون

های برای مداخله در  شود. هر یک از مذاهب وحیانی پویایی بهبود روابط استفاده می

ها را در  کاتولیک اعتقاد دارد که مسیح زوج تیحیمس مثال عنوان بهخانواده دارند، 

دهد که  ها قدرت می کند و به آن ها را تقدیس می جنسی آن ازدواجشان حفظ کرده، عشق

ها  رود که فضایلی که مسیح به آن ها انتظار می هایی از عشق به همدیگر باشند. از آن نشانه

ی و محبت را در روابط خود با بخشندگی، وفادارداده است همچون فروتنی، مهربانی، 

هدف اصلی برای ازدواج شامل همراهی و همدیگر پرورش دهند، یا از نظر آیین یهود سه 

های یک ازدواج  مصاحبت، تولید نسل و آموزش آیین یهودی به نسل بعد است. مؤلفه

پذیری متقابل، حیا، سالمت و ایمنی، صداقت و تقدس  صمیمانه شامل عشق، صفا، مسئولیت

 (.77-15؛ ص 2115 ، 0است )آندرا

 ازنظر. 2فطرت بشری نازل شده است عنوان آخرین دین توحیدی مبتنی بر اسالم به

ها ارتباط  اسالم خلقت انسان و تمام ابعادی وجودی آن و نظامات مختلفی که انسان با آن

. در قرآن کریم و احادیث 1کند دارد در مسیر رشد معنوی و صعود به کلمه اهلل معنا پیدا می

دین و معنویت وجود  هیچ تمایزی بین -که دو منبع اصیل اسالمی هستند -معصومین )ع(، 

( بنابراین معنویت توحیدی مبتنی بر فطرت الهی است که بر 25؛ ص 2107ندارد )رسول، 

تواند مبتنی بر آن معنا و  شود و انسان می اساس اعتقادات، باورها و آیین مذهبی تعریف می

 (.2104هدف زندگی خود را ترسیم نماید )ثناگویی زاده، 

می در قرآن و روایات برای تعیین راهبردهای مؤثر در های اسال براین اساس، گزاره

های  برقراری یک ارتباط سازنده و خوب بین اعضای خانواده دارای سه دسته هستند؛ گزاره

های  ، الف(، گزاره0411زاده،  های تجویزی )ثناگویی های ارزشی و گزاره توصیفی، گزاره

کند که نگرش فرد تحت تأثیر  ط اشاره میتوصیفی به بیان وضعیت یا حالتی از رفتار یا رواب
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زنان دوست دارند »شود که  وقتی در روایت مطرح می مثال عنوان بهکند.  آن تغییر پیدا می

توصیفی از «. 0ها را ببیند ببینند که مرد دوست دارد آن گونه همانمرد را در آراستگی 

های  ظور از گزارهاست. من «آراستگی»وضعیت و حالت زنان و مردان در خصوص رفتار 

است که اسالم آن را مورد تأیید و سفارش قرار داده است و معیاری  ارزشی هنجارهایی

شود  وقتی در روایت بیان می مثال عنوان بهبرای خوب یا بد عقاید و رفتارهای انسان است. 

ی برای یک نوع گذار ارزشاین عبارت حاکی از « 2.خدمت تو به همسرت صدقه است»که 

ی است که بنا به شرایط به افراد داده دستورالعملهای تجویزی  با همسر است. گزاره رابطه

از  رفت برونراهبردی که اسالم برای  گرید عبارت بهشود تا بر اساس آن اقدام نمایند؛  می

انجام آن، رشد یا ارتقا پیدا کنند، مانند  واسطه بهکند تا افراد  یک موضوع یا مشکل ارائه می

در اینجا مدارا کردن با همسر « 1با همسرت در هر حالتی مدارا کن»کند:  ه بیان میروایتی ک

در هر وضعیت و حالتی تجویز شده است تا فرد با استفاده از این راهبرد بتواند روابط خود 

 (.044-001؛ ص 0144زاده،  با همسرش را تعدیل یا تنظیم نماید )ثناگویی

ه درمانگران توجه به بافت فرهنگی خانواده برای از سوی دیگر مطابق با نظر خانواد

شناسی فرهنگی تعامالت درون خانواده،  روان ازنظرمداخله یک امر ضروری است، زیرا 

شود  الگوهای ارتباطی توسط فرهنگ مراجع و منابع خانواده معین می وو وظایف  ها نقش

ها و راهبردهای کیفیت  پویاییبنابراین شاخت  (؛0410زاده،  ؛ ثناگویی2105)دانشپور، 

های ارتباطی برای تدوین الگوی  ارتباط در خانواده ایرانی برای مقابله با مشکالت و آسیب

 درمانی مطابق با فرهنگ خانواده ایرانی ضرورت دارد. خانواده

های مذهبی در منابع اسالمی با توجه به  اصلی پژوهش آن است که مداخله سؤال

 گرید عبارت بههای روابط در خانواده چیست؟  نی برای مقابله با آسیبفرهنگ خانواده ایرا

های مذهبی را برای مقابله با  منابع اسالمی با توجه به فرهنگ خانواده ایرانی چه مداخله
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پژوهش حاضر درصدد است  رو نیازادهند.  ها و بهبود روابط در خانواده پیشنهاد می آسیب

گذاری روابط در خانواده  که به توصیف، تجویز یا ارزش که با استفاده از منابع اسالمی

پردازد و با استفاده از مطالعه راهبردهای  ها و بهبود روابط می مقابله با آسیب منظور به

درمانی مذهبی با  خانواده ایرانی برای افزایش کیفیت ارتباط، مضامین الگوی خانواده

 رویکرد اسالمی ایرانی را شناسایی کند.

 وهشروش پژ

درمانی مذهبی از روش کیفی از نوع تحلیل مضامین با  برای دستیابی به الگوی خانواده

های کیفی شامل چهار منبع بود که به ترتیب در  استفاده شد. منابع داده 0روش استرلینگ

ها استفاده شد. منبع اول متون دینی شامل آیات قرآن و روایات  طی مراحل مختلف از آن

توصیفی، ارزشی و  گانه سههای  خصوص خانواده بود. در این منبع گزارهمعصومین )ع( در 

ی نور شامل افزارها نرمقرار گرفت. با استفاده از  موردتوجهتجویزی در روابط در خانواده 

منبع روایی  71اسالمی با جستجو در  اخالقنورالتفاسیر و نور االحادیث و کتابخانه فقاهت، 

های زوج،  و کلینی و متأخر مانند مجلسی و طبرسی، واژهاز علمای متقدم نظیر صدوق 

، نشز مورد صلحزوجه، رجل، نساء، مرء، مرأه، اهل، عیال، ولد، والد، صبی، بنی، بنت، 

های  بود که هر بار یک کلمه از بین کلمه صورت نیبدجستجو قرار گرفت. جستجو 

شد و سپس  پاالیش می شد و روایات یا آیات مرتبط جستجو می افزار نرمگوناگون در 

مجموع روایات و آیات مرتبط  ازآنکه پسگرفت.  کلمه دیگر مورد جستجو قرار می

دستیابی به مضامین  باهدفگردآوری شد پژوهشگر به همراه دو همکار عبارات معنادار را 

دستیابی به مضامین سازمان دهنده  باهدفپایه کدگذاری کردند. سپس مضامین پایه 

ها مقایسه صورت  قرار گرفت. ابتدا مضامین پایه مطالعه شد سپس بین آن موردمطالعه

مضامین مشابه ذیل یک مضمون سازمان دهنده قرار گرفت و با مقایسه و  بعدازآنگرفت و 

 دهنده مضامین فراگیر به دست آمد. با مطالعه مضامین سازمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Stirling 
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ی ایرانی در ده سال ها بر خانواده شده انجاممنبع دوم برای مطالعه، مطالعات کیفی 

های کیفیت خانواده، کیفیت روابط، زناشویی، والدین،  بود. با جستجوی کلیدواژه گذشته

 Magiran ،  SID ،Noormags ،Googleفرزندان، نوجوان در موتورهای جستجو شامل 

scholar ،Eric  و غربالگری اولیه  شده انجامو پرتال علوم انسانی پس از بررسی مطالعات

ها و  و غربالگری دوم شامل بررسی روش پژوهش و یافته چکیده وعنوان  الت با توجه بهمقا

 0411تا سال  0141کیفی از سال  صورت بهمقاله معتبر که  5غربالگری توسط دو داور، 

مطالعه کیفی استخراج شد  5انجام شده بود، انتخاب شد. راهبردهای کیفیت ارتباط از میان 

ی مجدد و مقایسه قرار موردبررسایه انتخاب شدند. سپس مضامین پایه عنوان مضامین پ و به

دهنده  و مقایسه مضامین سازمان بامطالعهگرفت و مضامین سازمان دهنده کشف شد. 

 مضامین فراگیر به دست آمد.

ی که در حیطه خانواده از کارشناسانمنبع سوم، مصاحبه با کارشناسان بود. با ده نفر 

منظور بررسی نظرات آنان در خصوص  به منابع دینی بودند به تخصص داشته و آشنا

راهبردهای کیفیت ارتباط در خانواده با فرهنگ ایرانی اسالمی مصاحبه شد. این 

شناسی بودند و  های مشاوره و روان کارشناسان دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته

مصاحبه  سؤاالتد. مشاوره بودن دارای فعالیت تخصصی شامل نگارش مقاله، کتاب و

شما، راهبردهای یک ارتباط مؤثر و سازنده در روابط اعضای خانواده  ازنظربود؛  قرار نیازا

هایی به آنان آموزش دهیم تا این راهبردها در  ایرانی با رویکرد مذهبی چیست؟ چه مهارت

در یک مصاحبه نیمه  سؤاالتروابط آنان شکل بگیرد؟ هر یک از کارشناسان به این 

سازی و  ها پیاده دقیقه پاسخ دادند و پس از انجام هر مصاحبه پاسخ 41اختاریافته در حدود س

ها به اشباع  کدگذاری شد. بعد از انجام مصاحبه دهم، پژوهشگر با مرور نتایج مصاحبه

 مقوله رسید.

ای است  منبع چهارم پژوهش، تشکیل گروه کانونی بود. جلسه گروه متمرکز، جلسه 

ی مشخص یا موضوع و ها سؤالختلف و مسلط بر یک موضوع در خصوص که اعضای م

کنند، ویژگی این جلسه آن است که گفتگوهای متقاطع بین اعضا  می اظهارنظرپدیده واحد 
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تواند مباحث  اعضا می اظهارنظرو نظرات جدیدی به دست آید و  سؤاالتشود  باعث می

د نماید. جلسه گروه کانونی با حضور تری را در مورد موضوع بحث ایجا تر و منسجم عمیق

شناسی و مشاوره خانواده و مباحث خانواده  نفر از متخصصین ملی که در خصوص روان 5

ای داشتند،  های برجسته فعالیت  با رویکرد دینی شامل اخالق و حدیث، فقه و حقوق 

بی به منظور دستیا ساعت طول کشید. این جلسه به 1جلسه مزبور در حدود  برگزار شد.

درمانی مذهبی بود. بدین منظور نتایج مطالعات قبلی در اختیار اعضای گروه  الگوی خانواده

ی زیر از اعضا پرسیده شد و هر یک از اعضا نظرات ها سؤالقرار گرفت و سپس در جلسه 

و مباحث پیرامون  ها سؤالخود را بیان کردند و گفتگوهای چندگانه بین اعضا با محوریت 

درمانی مذهبی مبتنی بر  توان گفت هدف اصلی خانواده ت. به نظر شما میآن شکل گرف

راهبردهای کیفیت ارتباط در خانواده رسیدن به توافق پذیری است؟ به نظر شما عالوه بر 

دیگری هم وجود  راهبردهای، تاکنون به دست آمد که از نتایج مطالعاتشده  طرحموارد 

تبعیت پذیری، مدارا، خودکنترلی، معنابخشی الهی به  های مهارتدارد؟ نظر شما درباره 

، نمودار 0خانواده چیست؟ شکل  پذیری در توافقبرای ایجاد  خوب ارتباط و گفتگوی

 دهد. مراحل پژوهش را نشان می

 
 نمودار مراحل پژوهش .2شکل 

 های کیفی اعتمادپذیری داده

های  . داده0ی قرار گرفت. موردبررسهای کیفی  های متعددی اعتمادپذیری داده با روش

 موردمطالعهها  . داده1ها بالفاصله کدگذاری شد. . داده2مطالعه از منابع متعدد استخراج شد. 

 موردمطالعهها  . کدگذاری7. توافق بین کدگذارها صورت گرفت. 4عمیق قرار گرفت.

مطالعه 
 منابع دینی

مطالعه پژوهش های 
کیفی ناظر به غنی 
سازی ارتباط در 

 خانواده

مصاحبه با 
 کارشناسان

تشکیل 
جلسه  
گروه 
 کانونی

دستیابی اولیه  
به الگوی 
خانواده  

 درمانی مذهبی

سنجش روایی  
محتوایی الگو 

با کمک  
 CVRضرایب 

 CVIو 

تدوین 
 نهایی الگو
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های  لب گزاره. مضامین مستخرج در قا0چندباره قرار گرفت و با همدیگر مقایسه شد. 

 5منظور بررسی روایی محتوایی الگو در اختیار  درمانی مذهبی به پروتکل و الگوی خانواده

نفر از کارشناسان برجسته در حوزه مشاوره خانواده با رویکرد مذهبی قرار گرفت و 

نفر  5مقبول برای  CVRقرار گرفت. ضرایب  موردسنجشالگو  CVRو  CVIضرایب 

گزاره  00 شده میتنظگزاره  015بود که از مجموع  57/1ه برابر مطابق با جدول الوش

تر از ضریب مدنظر بود که یا گزاره مزبور از الگو حذف شد و یا مورد اصالح قرار  پایین

 4های الگو، تنها  بود که از مجموع گزاره 54/1نفر  5مقبول نیز برای  CVIگرفت. ضرایب 

مزبور مورد بازبینی قرار گرفت و اصالح  های گزارهتر از شاخص مزبور بود که  گزاره پایین

 شد.

 های پژوهش یافته

گردد. بخش اول مضامین مستخرج از منابع اسالمی  های پژوهش در پنج بخش ارائه می یافته

، شامل مضامین پایه، سازمان 0جدول شامل آیات قرآن و روایات منابع حدیثی است. 

های تجویزی، ارزشی و توصیفی  ادار شامل گزارهدهنده و فراگیر است که از عبارات معن

های مذهبی برای مقابله با آسیب در روابط  و مداخله شده لیتشکبرخاسته از متون اسالمی 

 دهد. را نشان می

های مذهبی در خانواده مستخرج از منابع  دهنده و فراگیر مداخله سازمانمضامین پایه،  .2جدول 

 اسالمی

 پایه های معنادار عبارت ردیف
سازمان 

 دهنده
 فراگیر

مدارا برای  مدارا کردن با همسر )تجویزی( 0پس در هر حالتی با همسرت مدارا کن 0

مقابله با توقع 

 خواهی

مداخله 

 مبتنی بر

گر  تنظیم
2 

 اصرار دیآ یبرنمهمسرت را بر کاری که از توانش 

 تجویزی() 2 نکن، 

تنظیم کردن توقعات بر 

 همسر های اساس توانایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 770، ص 1؛ ج هیالفقمن ال یحضره . 0

 770، ص 1؛ ج هیالفقمن ال یحضره . 2
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 پایه های معنادار عبارت ردیف
سازمان 

 دهنده
 فراگیر

1 

ی را از شوهرش تحمل ا کلمههیچ زنی نیست که 

دار و  کند مگر آنکه خداوند برای او اجر روزه

 ارزشی() 0رزمنده در راه خدا بنویسد

 باال بردن آستانه تحمل

 مذهبی

5 
 2ها به انصاف رفتار نمایید و در زندگانی به آن

 )تجویزی(

معاشرت به نیکی و 

گفتگوی  انصاف

خوب برای 

با مقابله 

گفتگوی 

 نابهنجار

 مداخله

مبتنی بر 

گفتگوی 

 مذهبی

5 
گفتار مرد به همسرش من تو را دوست دارم هرگز از 

 توصیفی() 1رود قلبش بیرون نمی
 محبت قول با

 حسن خلق توصیفی() 4با همسرت حسن خلق داشته باش 4

 صداقت در گفتار )توصیفی( 7نیست گویی دروغهیچ خیری در  01

01 

اهل ایمان، )هر عهد که با خدا و خلق بستید( به ی ا

و آن زنان )مَهر را در  0عهد و پیمان خود وفا کنید

 .اند مقابل عقد زوجیّت و( عهد محکم از شما گرفته

 )تجویزی(

وفاداری به عقد و پیمان 

 ازدواج
ابراز وفاداری و 

ی ریپذ تیمسئول

برای مقابله با 

 وفایی بی

 مداخله

 مبتنی بر

به  پایبندی

تعهدات 

 مذهبی
00 

بدترین زنان کسی است که وقتی از او غایب 

 ارزشی() 5شوی بر جان و مالت ایمن نیستی می
 حفظ جان و مال همسر

 خیانت نکردن تجویزی() 5به او )همسر( و مالش خیانت نکن 02
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 پایه های معنادار عبارت ردیف
سازمان 

 دهنده
 فراگیر

 

حق مرد بر زن این است که بدون اذن او از خانه 

خارج نشود، و خود را به بهترین عطرها، بهترین 

آراسته کند و خود را هر  ها نتیزو بهترین  ها لباس

 0صبح و شام برای او آماده کند.

حق مرد بر زن )پوشش 

زیبا، خوشبویی، خروج 

از منزل با اذن او، آماده 

کردن خود برای 

 شوهرش(

حقوق  رعایت

همدیگر برای 

مقابله با انجام 

 ندادن وظایف

 
01 

بر شما مردان است که احتیاجات همسرانتان را 

 2( تأمین کنید....)شامل خوراک، پوشاک، مسکن و

حق زن بر مرد )برآورده 

کردن احتیاجات 

 (همسران

 اشفاق نمودن تجویزی() 1بر همسرانتان شفقت بورزید 04
مهرورزی برای 

با سردی مقابله 

 عاطفی

 

مداخله 

 مبتنی بر

احساسات 

 مذهبی

 
بمان و به شوهرت محبت، مودت و شفقت  در خانه

 )تجویزی( 4داشته باش
 محبت و اشفاق

 7یانتان دوستی و رحمت نهادو م 
ابراز محبت، شفقت، 

 عالقه

07 

ای اهل ایمان، برای شما حالل نیست که زنان را به 

گیرید )مانند جاهلیّت( و بر اکراه و جبر به میراث 

جویی مکنید که قسمتی از  گیری و بهانه آنان سخت

اید به جور بگیرید، مگر آنکه  ها کرده آنچه مهر آن

 تجویزی() 0ها آشکار شود عمل زشتی از آن

 ها مقابله با هوس
خودمهارگری 

برای مقابله با 

ابراز منفی 

 هیجانات

 

مداخله 

مبتنی بر 

گری  کنترل

 مذهبی

00 
پیوسته به زنان سفارش کرد تا اینکه گمان کردم اف 

 تجویزی() 5ها حالل نیست گفتن به آن
 مقابله با بدزبانی
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 پایه های معنادار عبارت ردیف
سازمان 

 دهنده
 فراگیر

05 

هر زنی همسرش را با زبانش آزرده سازد خداوند 

 ارزشی() 0کند. از او قبول نمی عمل نیکی را

 

 

مقابله با خشم و 

 پرخاشگری

05 
به زنان بیشتر هرگاه ایمان بنده زیاد شود محبتش 

 توصیفی() 2شود می

ایمان موجب  ادشدنیز

 محبت بیشتر به همسر

تقویت ایمان 

مذهبی برای 

مقابله با سستی 

 ایمان

 

 مداخله

مبتنی بر 

و  ایمان

رفتارهای 

 مذهبی

04 

 نماید اصالح را خداوند و خود بین رابطه هرکس

 اصالح را( دیگران) مردم و او بین رابطه خداوند

 کند می

اصالح رابطه بین فردی 

منوط به اصالح رابطه با 

 خداوند

 

 

دلپسند شما نباشند )اظهار )همسرانتان(  و چنانچه

بسا چیزها ناپسند شماست و  کراهت مکنید( چه

1آنکه خدا در آن خیر بسیار مقدّر فرماید حال
. 

استناد ناخوشی از همسر 

 به خیر بودن آن از طرف

 خداوند

 نزدیکی نکن، مگر اینکه وضو داشته باشیپس با او  
وضو گرفتن هنگام 

 نزدیکی
 

21 
کند نظر  خداوند به زنی که از شوهرش تشکر نمی

 ارزشی() 4رحمت ندارد

شکر نکردن زن منجر به 

دوری از رحمت خدا 

 شدن

 

معنابخشی الهی 

به روابط برای 

مقابله با 

 معنایی بی

 

 مداخله

مبتنی بر 

معنویت 

 20 مذهبی

ی همسرش آید دو ملک او را سو بههرگاه مردی 

گیرند پس همانا رفتار او با همسرش ثواب  دربرمی

کسی را دارد که شمشیرش در راه خداوند مشهور 

است و هر وقت با او مجامعت کند گناهانش مانند 

بال جهاد معنای الهی اق

به همسر، ریزش گناهان 

معنای الهی اقبال به 

 همسر
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 پایه های معنادار عبارت ردیف
سازمان 

 دهنده
 فراگیر

ریزد و هرگاه غسل نمود از گناهان  برگ درخت می

 ارزشی() 0پاک خواهد شد

 2جهاد ِمرد نیکوشوهرداری است 22
جهاد معنای الهی 

 ی نیکشوهردار

21 
خواهی  ... آخرتتالش برای سود رساندن به خانواده

 است.

آخرت خواهی معنای 

الهی تالش بری رفاه 

 خانواده

مداخله مذهبی برای مقابله  5منابع اسالمی،  گانه سههای  ، نشان داد مبتنی بر گزاره 0جدول 

های ارتباطی در خانواده مطرح است و مضامین فراگیر مداخالت مذهبی را بیان  با آسیب

گر مذهبی است، چون در مدارا مطابق با روایت  تنظیم عنوان یک به مدارا .0کنند؛  می

های طرف مقابل  و سایر روایات مشابه فرد توفعات و انتظاراتش را مطابق با توانایی 2 فیرد

کند و مذهب برای مقابله با توقع خواهی ناشی از درک نکردن طرف مقابل آن را  تنظیم می

 های گفتگوی محترمانه، صادقانه و منصفانه . گفتگوی خوب با شاخص2کند. مطرح می

بر گفتگوی مذهبی است که مذهب برای مقابله با گفتگوی عنوان یک مداخله مبتنی  به

حقوق همدیگر  تیرعا .1کند.  گویی( آن را بیان می نابهنجار )توهین، سرزنش و دروغ

ها و وظایفی که مذهب تعیین کرده است و ابراز وفاداری به همدیگر برای  مبتنی بر نقش

. مذهب برای 4به تعهدات مذهبی است. عنوان مداخله مبتنی بر پایبندی وفایی به مقابله با بی

عنوان یک مداخله  مقابله با سردی عاطفی، ابراز محبت، عالقه، شفقت و مهربانی را به

. خودمهارگری )شامل مهار خشم، مهار 7کند.  مذهبی مبتنی بر احساسات مطرح می

 گر مذهبی برای مقابله با تمایالت شخصی، بدزبانی و عنوان یک کنترل به( ها هوس

ها به  . تقویت ایمان مذهبی شامل اصالح ارتباط با او، استناد ناخوشی0پرخاشگری است.
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عنوان مداخله مبتنی بر  به وضوخیرخواهی خداوند و انجام دادن رفتارهای مذهبی مانند 

. معنابخشی الهی به 5 ؛ وایمان و رفتارهای مذهبی در مقابله با سستی ایمان مطرح است

عنوان مداخله مبتنی بر  ی جهاد، بخشش گناهان، نزدیکی به خداوند بهروابط شامل معنابخش

 معنویت مذهبی برای مقابله با فقدان معنای الهی در روابط است.

هایی است که از مطالعه مقاالت و منابع معتبر علمی در ده سال  بخش دوم، داده

، مضامین 2جدول گذشته با موضوع راهبردهای کیفیت ارتباط در خانواده به دست آمد. 

های  پایه، سازمان دهنده و فراگیر راهبردهایی را که برخاسته از مطالعات کیفی در خانواده

 دهد. ایرانی است، نشان می

مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر راهبردهای کیفیت ارتباط در خانواده مستخرج از  .1جدول 

 مطالعات کیفی

 فراگیر سازمان دهنده مضامین پایه ردیف

 (0147)خجسته مهر،  مشورت منجر به توافق 0

 تفاهم و توافق
راهبردهای مبتنی بر 

 حل مسئله

 (0147درک متقابل )حاتمی،  2

 (0147کرایی، ) یارتباطهای  مهارت 1

 (0147حل مسئله )حاتمی،  4

7 
اساسی )خدادادی،  سر مسائل بر و توافق تفاهم

0141) 

 (0147؛ خجسته مهر، 0141صبر )خدادادی،  0

 خودمهاگری
راهبردهای مبتنی بر 

 مدیریت هیجانات

 (0145کاوه فارسانی، ) یخودقضاوت 5

5 
؛ خجسته مهر، 0147مدیریت تنیدگی )حاتمی، 

0147) 

 (0147مدیریت خشم )حاتمی،  4

 (0147حاتمی، ها ) تحمل سختی 01

 (0141خدادادی، ) یپختگ 00

02 

؛ 0141رابطه عاطفی )خدادادی،  صمیمیت و

؛ کرایی، 0141؛ حاجیان مقدم، 0147خجسته مهر، 

0147) 

 مهرورزی

 

راهبردهای مبتنی بر 

ابراز احساسات و 

 عواطف مثبت
امیدوار کردن و آرامش دادن به یکدیگر )حاتمی،  01
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 فراگیر سازمان دهنده مضامین پایه ردیف

 (0145؛ کاوه فارسانی، 0147

04 

کاوه ) گریهمدهای  توجه و ارضای نیازها و خواسته

؛ 0147؛ حاتمی، 0147یی، کرا؛ 0145فارسانی، 

 (0141خدادادی، 

07 
؛ 0141کمک کردن و مشارکت )خدادادی، 

 (0147مهر،  خجسته

 (0147خجسته مهر، ) و شادی تشویق 00

05 
؛ خدادادی، 0147ی و خنده )حاتمی، طبع شوخ

0141) 

05 
؛ خجسته مهر، 0141جنسی )خدادادی،  رضایت

0147) 

 (0141خدادادی، ) گریکدی خشنودی برای تالش 04

21 
؛ 0147مهر،  خجسته؛ 0141خدادادی، ) یقدردان

 (0147یی، کرا

20 
حاجیان مقدم، اعضا )های  شناخت روحیات و نقش

0141) 

شناخت حقوق 

 همدیگر

راهبردهای مبتنی بر 

 ایفای حقوق

22 

؛ 0141خدادادی و همکاران، ) یریپذ تیمسئول

؛ کرایی، 0141مقدم،  انیحاج؛ 0147مهر،  خجسته

0147) 

21 
به حقوق همدیگر )کاوه فارسانی،  دهی اولویت

0145) 

 (0147یی، کرا، 0141مدیریت مالی )خدادادی،  24

27 
؛ 0147خجسته مهر، خداوند )احساس حضور 

 (0147؛ کرایی، 0141حاجیان مقدم، 

افزایش ایمان 

 مذهبی

مبتنی بر راهبردهای 

ارتباط با خداوند و 

 معنویت مذهبی

25 
های معنویت و مذهب )حاتمی و همکاران،  مؤلفه

0147) 

 (0141 توحیدی )خدادادی،  ینیب جهان 25

 (0141خدادادی، ) ینید تقیدات 11

10 
؛ 0141خداوند )خدادادی و همکاران،  به توکل

 (0147مهر،  خجسته
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 فراگیر سازمان دهنده مضامین پایه ردیف

12 
)حاجیان  روابط زناشـویی هماهنگی و انسجام در

 (0141مقدم، 

 یریگ سهلگذشت، 
راهبردهای مبتنی بر 

 11 یریپذ انعطاف

؛ خدادادی، 0147حاتمی، ) گریهمدگذشت از 

؛، 0145؛ کاوه فارسانی، 0147؛ خجسته مهر، 0141

 (0147حاتمی، ) یریگسهل 

 (0147کرایی، ) یریپذ انعطاف 14

 (0147کرایی، عمل به قول خود ) 17

 وفاداری به تعهدات

راهبردهای مبتنی بر 

پایبندی به تعهدات و 

 یوفادارابراز 

 (0147کرایی، وفاداری ) 10

15 
؛ خجسته مهر، 0141خدادادی، متقابل ) تعهد

0147) 

، راهبردهای کیفیت ارتباط در خانواده بر اساس مطالعات کیفی و مطابق 2جدول مطابق با 

. راهبردهای مبتنی بر حل مسئله شامل تفاهم و 0دهنده شامل  سازمانبا مضامین فراگیر و 

. راهبردهای مبتنی 1. راهبردهای مبتنی بر مدیریت هیجانات شامل خودمهارگری، 2توافق 

ی مبتنی بر ایفای حقوق راهبردها .4بر ابراز احساسات و عواطف مثبت شامل مهرورزی، 

بردهای مبتنی بر ارتباط با خداوند و . راه7شامل شناخت و رعایت حقوق همدیگر، 

پذیری شامل  . راهبردهای مبتنی بر انعطاف0معنویت مذهبی شامل افزایش ایمان مذهبی، 

. راهبردهای مبتنی بر پایبندی به تعهدات و ابراز وفاداری شامل 5و  گیری گذشت و سهل

 وفاداری به تعهدات بود.

صصان خانواده با رویکرد دینی و هایی بود که از مصاحبه با متخ بخش سوم داده

ها درباره راهبردهای کیفیت ارتباط سالم در خانواده ایرانی  منظور کشف نظر آن مذهبی به

های حاصل از مصاحبه با  ، مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر داده1به دست آمد. جدول 

 دهد. ها را نشان می آن
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مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر راهبردهای کیفیت ارتباط سالم در خانواده ایرانی  .5جدول 

 مستخرج از مصاحبه با متخصصان

 عبارات معنادار
مضامین 

 پایه

سازمان 

 دهنده
 فراگیر

ته باشند به جهت اینکه به داش را همدیگر هوای اعضا باید

که روابط  نهیهم احترام بگذارند این احترام حاکی از آ

حاال  لم نیستکردن یعنی روابط سا یاحترام یسالم هست ب

صورت  ولی به زیادی داشته باشد این خودش میتونه وجوه

 .کلی احترام به همدیگر داشتن یعنی ارتباط سالم است

 احترام

 گفتگوی خوب

 راهبردهای

مبتنی بر 

 گفتگوی سالم

 طریق ی یک ارتباط سالم باید ازریگ شکلاعضا برای 

در روابط را ایجاد  با همدیگر تفاهم همفکری ونظر  تبادل

 نمایند.

و  نظر تبادل

 همفکری

یل ذمیتونه مهمی است که خص ایک ش نگفتگو کرد

و داشتن  کردن مشورت ماننداحترام هم باشه و توجه 

 .طرف مقابل یها صحبت نشنید .نظر مسائل مختلف تبادل

 گفتگو

دچار نقد  مقابل طرف با مذاکراتش در باشه مراقب باید

 های دفاعی به او نباشد. ها و پاسخ صحبت

گوش 

 دادن

 به نیازهای احساسی و عاطفیاعضا در روابط با همدیگر 

به ابراز محبت و ابراز عالقه یکدیگر پاسخگو باشند مثالً 

 همدیگر نشان دهند

ابراز 

محبت، 

 ابراز عالقه

 مهرورزی

 راهبردهای

ابراز مبتنی بر 

احساسات و 

 عواطف مثبت

. دنداشته باشنسوءظن همدیگر داشته و اینکه اعتماد به 

 اینکه ابراز کند. حتی را به همسرش خودش وفاداری

 بروز دهد.خودش را برای همسرش  نثاری جان

 وفاداری اعتماد

 راهبردهای

مبتنی بر اعتماد 

 و وفاداری

انصاف رعایت نسبت به همدیگر باید با عدالت و  همسران

د برای هانصاف برای اینکه هرچه برای خودش بخوا، کنند

در مورد  طور نیطرف مقابل هم بخواهد مالک انصاف هم

و تبعیض قائل  شودرعایت  بایدفرزندان همراه با عدالت 

 .نشوند

عدالت و 

 انصاف
 خودمهارگری

 

 راهبردهای

 مبتنی بر مهار

 هیجانات
مرتب انسان ممکن است هرحال در طول مدت زندگی  به

اعضا بتوانند از خطاهای همدیگر دچار خطا شود اینکه 

بخشش و 

 گذشت
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 عبارات معنادار
مضامین 

 پایه

سازمان 

 دهنده
 فراگیر

خطا را به رخ اگر د شتر دیدی ندیدی نبکن یپوش چشم

هرحال  سالم نیست اما به ، روابطروابطیعنی د نکشهمدیگر 

از خطای هم دیگر چشم بپوشند به معنای این نیست که به 

افراد برای  یپوش چشمد ولی هننگویند یا تذکر ند رهمدیگ

که در قرآن است بخشش از عباراتی و عفو و گذشت 

 توصیه به آن شده است.

هم با تواضع  منافاتیالبته همسر در مقابل شوهر که باید 

 شوهر در برابر همسرش ندارد تواضع و فروتنی است.
 فروتنی

قدرت مدارا داشتن و همچنین صبر و تحمل از 

 باشد. میهای یک زندگی سالم  شاخص

 

مدارا و 

 صبر
 

 خدا باشد. رضای مبنای بر همدیگر با ارتباطات

 مقررات رعایت خداست بنده که فردی برای سالم ارتباط

 است. شرعی

راهبردی برای ارتباط سالم  عنوان تواند به استفاده از دعا می

دعای پدر و مادر در حق فرزند )دعای  مثال عنوان بهباشد 

مادر صحیفه سجادیه( و دعای فرزند در حق پدر و  27

 صحیفه سجادیه(. 24دعای )

برقراری 

رضای 

 خداوند

ارتباط با 

خداوند و 

 معنویت الهی

 راهبردهای

مبتنی بر 

 معنویت مذهبی

 

شناخت حقوق، وظایف یک پدر نسبت به فرزند، وظایف 

تواند باعث ارتباط مؤثر  زن و شوهر نسبت به همدیگر می

باشد. طبیعتاً یک احترام و دوست داشتن بدون قید و شرط 

هایشان رفتار محترمانه  که هم باید والدین نسبت به بچه

ها آموزش دهند و هم خود پایبند  داشته باشند و هم به آن

 .«نارا اهلیکم...؛ و قوا»با آیه شریفه  باشند مطابقآن  به

شناخت 

وظایف و 

 حقوق

 شناخت حقوق

راهبردهای 

مبتنی بر ایفای 

حقوق و 

 وظایف

متخصصان راهبردهای کیفیت ارتباط در خانواده ایرانی بر اساس  ازنظر، 1جدول مطابق با 

. راهبردهای 2گفتگوی سالم، ی مبتنی بر راهبردها .0 مصاحبه با متخصصان خانواده شامل

. 4. راهبردهای مبتنی بر اعتماد و وفاداری 1  مبتنی بر ابراز احساسات و عواطف مثبت، 

. راهبردهای 0. راهبردهای مبتنی بر معنویت مذهبی و 7راهبردهای مبتنی بر مهار هیجانات، 
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 مبتنی بر ایفای حقوق و وظایف بود.

در حوزه  نظر صاحبمتخصص و  5مرحله بعدی، تشکیل گروه کانونی با شرکت 

درمانی  ها در خصوص الگوی خانواده ها و دریافت نظرات آن خانواده جهت بررسی داده

از منابع  شده حاصلمذهبی با رویکرد اسالمی ایرانی بود. کارشناسان ضمن تأیید مضامین 

که دیدگاه مذهبی در درمانگری خانواده مبتنی بر  اسالمی و مطالعات ایرانی معتقد بودند

یکی از مفاهیمی که بر  رو نیازاشفابخشی معنوی و بهبود روابط بین اعضای خانواده است. 

آن تأکید داشتند ادراک درست از خداوند و نقش آن در بهبود روابط اعضای خانواده بود. 

توان بر اساس الگوهای ارتباطی  را میدرمانی مذهبی  ها هدف اصلی برنامه خانواده آن ازنظر

که اگر بین اعضای خانواده الگوهای ارتباطی  صورت نیبد اعضای خانواده تنظیم کرد.

درمانی مذهبی دستیابی  های خانواده اختالف و خصومت وجود داشته باشد هدف از مداخله

ارتباطی باشند  اعضای خانواده دارای این الگوی که یدرصورتپذیری خواهد بود و  به توافق

تواند ارتقاء صمیمیت یا دستیابی به مودت و رحمت باشد. پس از اعمال  هدف برنامه می

نظرات کارشناسان و اصالح مضمون فراگیر مداخله مذهبی مبتنی بر تقویت ایمان به 

مضمون مداخله مذهبی مبتنی بر ادراکات و رفتارهای مذهبی شبکه مضامین الگوی 

 دهد. ، شبکه مضامین را نشان می0بی ترسیم شد. شکل درمانی مذه خانواده
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 درمانی مذهبی با رویکرد اسالمی ایرانی شبکه مضامین مداخالت خانواده .2شکل 

درمانی مذهبی، برنامه این الگو مبتنی بر  های اصلی الگوی خانواده پس از تدوین گزاره  

ها تدوین شد و  تکنیک ها و مداخلهاهداف اصلی و فرعی، مبانی نظری، سنجش و ارزیابی، 

قرار  موردسنجش CVIو  CVRجهت سنجش روایی محتوایی با استفاده از ضرایب 

نفر از خانواده درمانگران و مشاوران خانواده کشور داده شد. از  02گرفت. فرم برنامه به 

ز انتخاب نفر فرم را تکمیل کردند. این افراد از تهران، قم، اصفهان، اهوا 5نفر،  02بین 

های مختلفی در مشاوره خانواده داشتند برخی رویکرد  شدند. همچنین این افراد گرایش

دینی داشته، برخی رویکردهای رایج را داشتند و برخی نیز رویکرد ترجیحی نداشتند. 
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انتخاب خانواده درمانگران از شهرهای مختلف و با رویکردهای متفاوت باعث شد که 

نفر  5مقبول برای  CVRایی کنترل شود. مطابق با جدول الوشه سوگیری در روایی محتو

تر  از نقطه برش پایین که یدرصورتهای برنامه  بود. گزاره 54/1مقبول برابر  CVIو  57/1

الگو را نشان  CVRو  CVI، ضرایب 7بود حذف گردید و برنامه اصالح شد. جدول 

 دهد. می

 درمانی مذهبی با رویکرد اسالمی ایرانی الگوی خانواده CVIو  CVRضرایب  .3جدول 

 CVR CVI کننده شرکتتعداد  عنوان ردیف
 44/1 51/1 5 مبانی نظری 0

 55/1 57/1 5 هدف اصلی 2

 47/1 41/1 5 اهداف فرعی 1

 45/1 51/1 5 فرایند مداخالت و ترتیب آن 4

 45/1 51/1 5 سنجش و ارزیابی 7

 44/1 50/1 5 ها مهارت 0

 40/1 41/1 5 ها تکنیک 5

 57/1های مختلف پروتکل بیشتر از  برای بخش CVR، میانگین ضرایب 7مطابق با جدول 

است که نشان از تأیید روایی محتوایی پروتکل از  55/1بیش از  CVIاست و برای ضرایب 

 سوی خانواده درمانگران و مشاوران خانواده است.

 یریگ جهینتبحث و 

درمانی مذهبی با رویکرد اسالمی ایرانی  هدف از پژوهش حاضر شناسایی الگوی خانواده

ها  ها و خصومت درمانی مذهبی برای مقابله با اختالف ها نشان داد الگوی خانواده بود. یافته

پذیری در خانواده و با محوریت شفابخشی معنوی  گیری توافق شکل باهدفدر خانواده 

. مداخله مبتنی بر ادراکات و رفتارهای مذهبی. این مداخله 0ر شد؛ های زی شامل مداخله

خداوند،  از درست باشد که شامل ادراک برای مقابله با ارتباط نامناسب با خداوند می

، تالوت قرآن است. این نمازخداوند، دعا، وضو،  به خداوند، استناد با مناسب ارتباط
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فرماید:  قرآن کریم می باره نیدراشود.  اش می دهمداخله موجب اصالح رابطه انسان با خانوا

ها را )در نظر خلق و  نا آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند خدای رحمان آنهما

.گرداند حق( محبوب می
 را خداوند و خود بین رابطه یا در روایت است که هرکس 0

. در این مداخله 2کند می اصالح را( دیگران) مردم و او بین رابطه خداوند نماید اصالح

او از خداوند اصالح  ادراکو تجربیات مذهبی مراجع،  شود با استفاده از منابع سعی می

عنوان تکلیف درمان برای اصالح ارتباط با  شود و براین اساس رفتارهای مذهبی نیز به

 شود. خداوند تجویز می

مقابله با فقدان معنای الهی در . مداخله مبتنی بر معنویت مذهبی. این مداخله برای 2

آخرت است، انسان  خداوند، آبادی به یکینزدگناهان،  که شامل بخشش روابط است

مؤمن برای رفتار، تصمیم و روابط خود با خانواده دارای معنای الهی است. او همسرش را 

 ، کمک به همسرش4داند ، تالش برای کسب روزی حالل را جهاد می1داند امانت الهی می

بنابراین برای ؛ 0داند ، نگاه به پدر و مادر و همسرش را عبادت می7داند را عبادت می

دهد  نسبت به رفتاری که انجام می رو نیازاگیرد و  رفتارهای خود معنای الهی در نظر می

دارای خودآگاهی معنوی است. در این مداخله با استفاده از آیات و روایات اسالمی 

گیرند به روابط با همدیگر  ها یاد می شود و آن واده آموزش داده میمعناهای مذهبی به خان

نظیر گفتگو، محبت، مدارا، کنترل خشم، کمک به همدیگر و حل تعارضات معنای الهی 

 دهند.

مذهبی. این مداخله برای مقابله با توقع خواهی و درک  گر میتنظ. مداخله مبتنی بر 1 

گیری است، مدارا  سهل وگذشت ی، ریپذ انعطافنکردن طرف مقابل است و شامل مدارا، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 40مریم: . 0

 05  ، ص011ج؛ األنوار بحار. 2

 455خصال، ص . 1

 77، ص 01الوسایل و مستنبط المسائل، ج مستدرک . 4

 011و  012جامع االخبار للشعیری؛ ص . 7

 222، ص 011بحاراالنوار، ج. 0
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فضایل معنوی و اخالقی است که ادبیات اسالم بر آن  ازجملهمذهبی  گر میتنظعنوان یک  به

 0داند او را برخوردار از ایمان می کند تا حدی که کسی را که مدارا می تأکید دارد

توان بدین  مدارا را می .2اشدداند که بیشترین مدارا را داشته ب ترین مردم را کسی می عاقل

پذیری،  انعطاف از حاکی که هیجانی و شناختی، رفتاری گونه تعریف نمود: کنش

 های خویش خواسته پذیرش عدم یا آشفته رفتارهای برابر در صبوری و مسئله گذشت، حل

منفعالنه. بنابراین مدارا یک رفتار فعاالنه است نه یک رفتار ؛ است فرزند یا همسر جانب از

کنند که رفتارها و انتظارات خویش را متناسب با توانایی و  در این مداخله اعضا سعی می

 استعدادهای یکدیگر تنظیم کنند.

. مداخله مبتنی بر احساسات مذهبی. این مداخله برای مقابله با سردی عاطفی در 4 

و  یق احساسیعمجاد رابطه یاروابط است که شامل مهرورزی است. مهرورزی به معنای 

، شفقت و یاز محبت و مهربان کیه حاکن با فرزندان یا والدین همسران یدر روابط ب یعاطف

. محبت ورزی، انس و الفت، مودت و رحمت بین اعضای خانواده از است یدوستدار

 1.های مؤمنین است ویژگی

وفایی و  ا بی. مداخله مبتنی بر پایبندی به تعهدات مذهبی، این مداخله برای مقابله ب7

مال،  و جان حقوق، حفظ تیرعاها و حقوق است و شامل وفاداری،  ایفای نادرست نقش

 حفظ معنای به والدینی و زناشویی ارتباط به قول است، وفاداری به معنای تعهد به پایبندی

 نمودن تنظیم و ها وعده یا ها قولخویش،  های نقش و وظایف دادن انجام و آن تقویت و

عنوان ویژگی مؤمنین  فردی است. وفاداری به بین تعهدات بر مبتنی خود منش و رفتار

دهد که متعهد به قول و قرار خود باشند.  و خداوند به مؤمنین دستور می 4مطرح است

اند  سپرده او به را آنچهفرماید:  رعایت حقوق همدیگر در روایت می همچنین در توصیف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 42، ص 0تحف العقول، ج. 0

 72، ص 52بحاراالنوار، ج . 2

 112 ص علی؛ بن زید مسند. 1

 20، نساء: 0مائده:. 4



 13 |   زاده ییثناگو؛ یرانای – یاسالم کردیبا رو یمذهب یدرمان خانواده یالگو ییشناسا

دهد و حقوق دیگران را  است را انجام می اش عهدهیعنی وظایفی که بر ؛ 0سازد نمی عیضا

 سازد. ضایع نمی

نابهنجار . مداخله مبتنی بر گفتگوی مذهبی، این مداخله برای مقابله با گفتگوی 0

، 1، متین2و سرزنشگر( است. گفتگوی مذهبی عبارت است از؛ گفتار نرم زیآم نی)توه

 نین از چنین گفتاری برخوردار هستندکه مؤم 0، با محبت و احترام و اکرام7صادق 4شفاف، 

داشته  و منصفانه محترمانه، صادقانه که با همدیگر گفتگوی شود و به اعضا آموزش داده می

 باشند.

گرهای مذهبی. این مداخله برای مقابله با ابراز منفی  . مداخله مبتنی بر کنترل5 

عنوان  خودمهارگری بههاست.  هیجانات است و شامل مهارخشم، مهار تنیدگی و مهار هوس

 کنترل بر توانایی و گری مذهبی است، خودمهارگری به معنای قدرت یک مداخله کنترل

 یا جسمی، روانی آسیب به منجرها  آن مهار عدم که هاست تکانه و احساسات، هیجانات

خواهید خداوند  دهد اگر می قرآن کریم به مؤمنین دستور می .شود می مقابل فرد به عِرضی

، افرادی که نتوانند در برابر 5شما را ببخشد باید همدیگر را ببخشید و از هم بگذرید

همسرانشان خشم یا هیجان خود را کنترل کنند و آسیب و آزار و اذیتی به همسر خود وارد 

در  5.اینکه بتوانند همسر خود را راضی کنندکنند اعمال عبادی آنان مقبول نخواهد بود تا 

، 2کنند که بتوانند هیجانات منفی خود را مهار کنند. شکل  این مداخله اعضا تمرین می

های خانواده نشان  درمانی مذهبی را بر اساس درمان آسیب های الگوی خانواده مداخله
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 دهد. می

 
 های خانواده درمانی مذهبی مبتنی بر آسیب الگوی خانواده .1شکل 

درمانی مذهبی با رویکرد اسالمی ایرانی که متناسب با منابع اسالمی و  الگوی خانواده

تواند در کنار سایر  زا است. این الگو می خانواده ایرانی است مبتنی بر رویکرد درون

عنوان یک نظریه مطرح شود و متناسب با مذهب مراجع  درمانی به های خانواده نظریه

مراجع مسیحی، یهودی یا مسلمان است  که یدرصورت گرید عبارت ؛ بهی شودساز یبوم

شود یعنی ادراک مراجع از خداوند، معنویت،  متناسب با مذهب او مداخالت تنظیم می

گری، تعهدات، احساسات و گفتگو مبتنی بر مذهب و فرهنگ مراجع  تنظیم گری، کنترل

 گیرد.  ، مداخله صورت میشده میتنظ

درمانی  تفاوت این الگو با سایر الگوهای رایج که به تلفیق مذهب با خانواده

تعارض و 

 ناسازگاری

 توافق پذیری

 در روابط  فقدان معنای الهی

 معنویت مذهبی

 

 ارتباط نامناسب با خداوند  

 ادراکات و رفتارهای مذهبی

 سردی عاطفی

 احساسات مذهبی 

 ابراز منفی هیجانات

 کنترل گرهای مذهبی

 درک نکردن متقابل 

 گر مذهبی تنظیم

گفتگوی نابهنجار )توهین 

 و سرزنش( 

 گفتگوی مذهبی

 ها و حقوق ایفای نادرست نقش

 پایبندی به تعهدات مذهبی 
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با  رو نیازازاست و  . این الگو یک الگوی درون0اند، شامل موارد زیر است؛  پرداخته

درمانی ستیر  که شامل آمیختگی معنویت و مذهب با الگوهای خانواده زا برونالگوهای 

(، شناختی رفتاری )تارگات و 2121، 1ئن )بالوت(، بو2105، 2؛ کوکا2107، 0)فلوت

تلفیق اصول   (، 2105درمانی )مالک،  های قرآنی با خانواده (، تلفیق داستان2121، 4فاسون

(، بودند متفاوت است. همچنین با 2105، 7اسالمی با مشاوره زناشویی )سامرایی

ابع اسالمی اشاره خاص به یک الگوی فرهنگی بدون توجه به من طور بهیی که ها پژوهش

( که 2105 درمانی برای مسلمانان )دانشپور،  داشتند نیز متفاوت است مانند خانواده

مطابق با  که یدرصورتدرمانی را مبتنی بر فرهنگ مسلمانان حتی  های خانواده مداخله

بنابراین الگوی پژوهش حاضر چون برخاسته از ؛ است بکار گرفتهفرهنگ دینی رفتار نکنند 

زا بوده و بر این اساس با  اسالمی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی است یک رویکرد درون منابع

 الگوهای مزبور متفاوت است. 

فرایندی و محتوایی با الگوهای مشابه متفاوت است.  ازنظر. الگوی پژوهش حاضر 2

پور  ی معنوی مذهبی اسالم محور )قشالقی، علیوندی وفا، اسماعیلدرمان گروهعنوان نمونه  به

( است و 2117) 0درمانی الهی برجین ( که مبتنی بر مضامین الگوی روان0145و آزموده، 

محتوایی  ازنظرشامل خودآگاهی، نیایش، توکل و توسل، صبر، شکر و طلب بخشش است 

با الگوی پژوهش حاضر متفاوت است عالوه بر آنکه الگوی حاضر برخاسته از منابع 

فرایندی نیز در الگوی معنوی مذهبی اسالم محور فرایند تنظیم گری و  ازنظراسالمی است. 

 شود.  ی مذهبی مشاهده نمیو گفتگوکنترل گری و احساسات مذهبی 

الگوی پژوهش حاضر با الگوی خانواده درمانگری سیستمی معنوی )جانبزرگی، 

 گفتگوحقوق و  های مبتنی بر ایفای ( نیز متفاوت است، هرچند هر دو الگو به مداخله0147
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پردازند ولی الگوی سیستمی معنوی بر پایه تعادل الگوی مهر و قدرت و مبتنی بر  می

عنوان یک راهبرد  نیازهای جنسیتی طراحی شده است و از سوی دیگر به راهبرد مدارا به

گر و همچنین به مداخله مبتنی بر احساسات مذهبی نظیر مهرورزی نپرداخته است، از  تنظیم

ر این الگو فاقد بررسی ادراک فرد از خداوند و بررسی رابطه آن با راهبردهای سوی دیگ

پردازد که  زن و مرد می-حل مسئله است. در بخشی از الگوی مدنظر به تشکیل مثلث خدا

ها و هیجانات منفی فرد با رابطه با خداوند اصالح خواهد شد، این نوع  بر اساس آن احساس

داخله معنویت مذهبی که شامل معنابخشی الهی به روابط بود همسو با م تواند یممداخله 

زیرا بر اساس این مداخله فرد معنایی الهی را برای روابط یا حوادث و رویدادهای ؛ باشد

دهد،  کند و با تشکیل مثلث با آن اضطراب خود را کاهش می ناسازگارانه پیدا می وسخت 

 و معناهای مذهبی مطرح است. شوهر -در این مداخله تشکیل مثلث زن رو نیازا

فر و  های متقاضی طالق )بیان در مقایسه این الگو با پروتکل معنوی مذهبی برای زوج 

های  ها و نظریه تلفیقی از مداخله موردنظر( نیز عالوه بر آنکه الگوی 0410پریمی، 

 پژوهش مزبور از یک الگوی رسد یمهای اسالمی است، به نظر  درمانی با آموزه روان

های شناختی رفتاری،  کند زیرا در این الگو مداخله یکپارچه و منسجم تبعیت نمی

ها،  یی، واقعیت درمانی به کار گرفته شده است و مطابق با هر یک از این مداخلهگرا انسان

مضامین الگوی که  درحالیگیرد  آموزه اسالمی آن نیز برای مراجعین مدنظر قرار می

کند. همچنین الگوی پژوهش حاضر با  درمانی پیروی نمی روانهای  پژوهش حاضر از نظریه

( که به تدوین مشاوره خانواده مبتنی 0145ی )بهمنالگوی پژوهش کاوه فارسانی، صفی و 

که هر دو مبتنی بر مبانی دینی و فرهنگی  جهت ازآنبر فرهنگ ایرانی اسالمی پرداختند 

ی و دیگران تنها مبتنی بر مطالعات های پژوهش فارسان باشند ولی داده هستند همسو می

 ها دادهایرانی بوده و بر اساس منابع اصیل اسالمی و همچنین مصاحبه با کارشناسان، 

های دینی بوده است مانند  محتوا تمرکز آن بر تکنیک ازنظراستخراج نشد. عالوه بر آنکه 

رض، صبر و فنون برقراری رابطه، فنون درمانی مانند بخشش و گذشت، گفتگو، حل تعا

های  های دینی و مهارت های ارتباطی و مهارت حوصله، مدیریت خشم، آموزش مهارت
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مضامین مستخرج از هر دو پژوهش در برخی موارد همسویی دارد ولی  هرچندشناختی. 

کند و عالوه بر آن به مضامینی همچون  پژوهش مزبور از یک الگوی منسجم پیروی نمی

ی راهبردهای حل مسئله و معنویت بخشی الهی، ریکارگ بهر ادراک از خداوند و نقش آن د

 مدارا و ایفای حقوق و تعهدات مذهبی نپرداخته است.

های نامبرده صرفاً به ادغام و ترکیب  بنابراین الگوی پژوهش حاضر برخالف پژوهش

درمانی مذهبی  الگوی حاضر، خانواده ازنظرپردازد بلکه  درمانی نمی مذهب با خانواده

؛ های مذهبی است نوان یک الگوی مستقل تدوین شده است که مبتنی بر مداخلهع به

توان الگوی حاضر را از یک سو به لحاظ فرهنگی برای مراجعان مسلمان به کار  بنابراین می

عنوان یک الگوی مستقل و برخاسته از ادبیات اسالمی برای رشد  گرفت و از سوی دیگر به

قی در روابط خانوادگی از آن استفاده نمود. الگوی پژوهش و ارتقای فضایل معنوی و اخال

عنوان منبعی برای  تواند به حاضر با استفاده از متون اسالم و باورهای مذهبی معنوی آن می

 حل مشکل و کشف معنای زندگی و تعمیم آن به روابط فرد با دیگران محسوب شود.

کار بسیار  گانه سههای  زارهکشف الگوی خانواده درمانگری مذهبی با استفاده از گ

ها گردآوری شود تا  سخت و پر مشقتی بود به همین خاطر سعی شد از منابع مختلف داده

دستیابی به این الگو تسهیل شود. هرچند تالش شد که در فرایند پژوهش سوگیری 

های کیفی ممکن است  طبیعی است که در پژوهش هرحال بهپژوهشگر به حداقل برسد ولی 

هایی از سوگیری شود و پژوهش حاضر نیز از این روند متمایز نیست.  دچار رگهپژوهش 

محدودیت دیگر این پژوهش آن بود که چون مطابق با فرهنگ ایرانی تنظیم شده است 

های  فرهنگ ها و خرده ممکن است نمونه استفاده شده در آن، گویای کامل تمام فرهنگ

های آماری  رسی مطالعات کیفی از جامعهایرانی نباشد؛ هر چند سعی شد در بخش بر

قرار گرفت ولی  موردتوجهگوناگون استفاده شود و در مصاحبه نیز تاحدودی این مسئله 

طبیعی بود که پژوهش به جهت محدودیت در زمان و بودجه نتواند تمامی اقوام و 

 ممکن است مضامین فرهنگی رو نیازاهای ایرانی را از نزدیک مطالعه کند،  فرهنگ

شود به  کامل منطبق با فرهنگ ایرانی نباشد. پیشنهاد می طور بهدر این پژوهش  شده استخراج
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درمانی  تواند یک الگوی فرایندی برای خانواده دلیل آنکه  الگوی پژوهش حاضر می

ها، معناها و  مذهبی تبیین کند، سایر مذاهب نیز از این الگو، مطابق با محتوا و اصول، ارزش

های خانواده درمانگری استفاده کنند؛ چون هر مذهبی ممکن  خود در مداخلهی ها دگاهید

ی، معنابخشی، ادراک از خداوند و رابطه با گر کنترلگری،  های تنظیم است دارای مکانیسم

او، تعهدات مذهبی، احساسات مذهبی و گفتگوی مذهبی باشد. از سوی دیگر با توجه به 

توان سایر الگوهای موجود در  بکارگرفته شد میهای مذهبی که در این الگو  مداخله

خانواده درمانگری با رویکرد اسالمی را مطابق با الگوی فرایندی این پژوهش تنظیم و 

صورت یک پروتکل درمانی  توانند الگوی مزبور را به های آینده می بازنگری کرد. پژوهش

ها استفاده کنند و اثربخشی آن را بر روند  ها و خانواده برای تقویت و درمان روابط زوج

شود کاربرد و نقش هر یک از راهبردهای مذهبی  درمان بررسی نمایند. نیز پیشنهاد می

ی قرار کیفی و پیمایش موردمطالعهدر این الگو بر تقویت روابط اعضای خانواده  شده یمعرف

گیرد. در پایان از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی که از پژوهش حاضر حمایت نمود 

 کنم. قدردانی و تشکر می
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