
 فرایند مشاوره خانواده با درخانواده کارکرد شناسایی ابعاد 

 بنیاداسالمی با استفاده از نظریه دادهگیری جهت

 4یریضوان السادات جزار ،3یاحمد احمد دیس ،2یاعتماد یعذر ،1زاده ییمحمد ثناگو

 41/41/4934تاریخ پذیرش:  22/4/4934تاریخ دریافت: 

 چکیده
. گیری اسالمی استدر فرایند مشاوره خانواده با جهتهدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد کارکرد خانواده 

دبندی ستقرایی که مبتنی بر کها به عنوان یک روش تفسیری اور از روش نظریه برخاسته از دادهبه این منظ

و  عصومین استقرآن و روایات ماز مطالعه منابع و متون دینی که شامل بنابراین  هاست استفاده شد.داده

ها داده د.گیری به روش نظری انجام شنمونهساختاریافته با کارشناسان استفاده گردید. مصاحبه عمیق و نیمه

طالعه مهای حاصل از دادهآوری شدند. های فنی جمعو مصاحبه با کارشناسان و یادداشتاز طریق مطالعه منابع 

تحلیل و  مورد تجزیه گذاری گزینشیکدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد با استفاده ازمصاحبه منابع و 

ت جه به ماهیهای مفهومی با تومفهومی استخراج گردید. سپس گزارهگزاره  51. در مجموع تعداد قرار گرفت

اساس پارادایم  سپس  بر مقوله کلی به دست آمد. 41بندی شدند و تر طبقهمشترک در مقوالت کلی

می گیری اسالدر فرایند مشاوره خانواده با جهتکدگذاری محوری الگوی تجسمی ابعاد کارکرد خانواده 

در ای های پژوهش نشان داد مقوله هستهافتهی ترسیم و در مرحله کدگذاری گزینشی نظریه میانی تدوین شد.

ها و وظایف، ارتباطات، است که ابعاد نقش تعالی خانواده گیری اسالمیفرایند مشاوره خانواده با جهت

تواند عامل تعالی خانواده باشد، تعالی خانواده تحت تأثیر دو بعد ا و رفتار به عنوان شرایط علی میهحریم

ه تقویت نای که بعد کنترل مانع آسیب به خانواده شده و بعد تقویت زمیگیرد به گونهتقویت و کنترل قرار می

لی شود انسان در درون خانواده به تعای خانواده با سایر ابعاد باعث میسازد. تعامل تعالاهم میسایر ابعاد را فر

د که شی اسالمی تدوین گیرنواده با جهتهای پژوهش الگوی نظری مشاوره خابراساس یافتهو رشد برسد. 

 شناسی و درمان نمود.ساس آن خانواده را ارزیابی، آسیبا توان برمی

                                                 
 mohammadsanagoo@gmail.com ( ایمیل:لنویسنده مسئو) دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان دانشجوی. 4

 دانشگاه اصفهاندانشیار . 2

 دانشگاه اصفهانستاد ا. 9

 دانشگاه اصفهاناستاد . 4
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 مقدمه

 کنند تاررف یكدیگر با باید اعضای خانواده، که ایشیوه دربارة رهنمودهایی ها،دین بیشتر

 گرهمدی بر دین و خانواده کند.می را تعدیل خانواده ساختارهای و روابط که اندکرده ارایه

 روابط در بارزی نقش دین که است این از حاکی نیز تجربی شواهد چنانكه گذارندمی ثیرتأ

، یک نیروی روانشناختی است دین .(2114 همكاران، و4ماهونی) کندمی بازی خانوادگی

یافته است ازمانادی ستواند بر روی نتایج زندگی انسانی تأثیر گذارد. یک سیستم اعتقکه می

جمعی و غالباً اعتقاد به های دستهها، عبادتمعنوی، آیینهای اخالقی و که شامل ارزش

های آسمانی است. مذهب، دستورات و ها و آموزهخداوند و یا یک نیروی باالتر، کتاب

، 2والش) کندزندگی خانواده را فراهم می های شخصی و زمینهاستانداردهایی برای فضیلت

وان را به عن هایی مذهبکه حتی پژوهشب تا جایی پیش رفته (. اهمیت توجه به مذه2113

 (. 4911بزرگی، )جان کنندهای درمانگری معرفی میجایگزینی برای نظام

( نشان دادند 2111) در روابط زناشویی و خانودگی، نتایج تحقیقات ماهونی و دیگران

که عمل به باورهای دینی، موجب افزایش مشارکت کالمی، افزایش میزان شادکامی، کاهش 

 و دیگران 9شود. کیمها و اختالفات زناشویی میمگیر پرخاشگری کالمی و تعارضچش

ت هیجانات و عواطف مثب (، به این نتیجه دست یافتند که عمل به باورهای دینی با2114)

، رابطه مثبت دارد نفس، توجه و آرامش،خلقی، شادکامی و مهربانی، اعتمادبهمانند خوش

(، نشان دادند که دین تأثیر قابل توجهی در سازگاری 2114) 4چنین مک نلتی و دیگرانهم

 ای نیز استفاده کرد. توان در کارهای بالینی و مشاورهدارد و از آن می

گذاری مداخالت دین محور بر سالمت روان و روابط زناشویی بنابراین با توجه به تأثیر

استفاده از دین در مداخالت خود مندی خود را به درمانگران عالقهخانوادهو خانوادگی، 

نشان دادند. ستیر از جمله خانواده درمانگرانی است که آشكارا بر وجود و کاربرد یک 

از این رو . (4911 ،فردو خدایاری )عابدینی معنویت متعالی در کار درمان تأکید دارد

                                                 
1. Mahoney, A. 

2. Walsh, F. 

3. Kim, K. & et al 

4. Macnulty, K  & et al 
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 غیر قابلاند که مذهب رفتارها و اعمال فردی و بین فردی های مختلف نشان دادهپژوهش

های خاصی را پیشنهاد در عین حال باورها، آداب و آیین کند ورا منع میقبول در خانواده 

ی میان گیرعفو و سپاسگزاری، رفع تعارض و در)کنترل خشم،  دهد مانندویج میتر کرده

رها و اعمال اجتماعی را توسعه باورها، هنجاای از (. مذهب مجموعه2111، 4)دوالهیت افراد(

)نظیر نقش پدر، مادر و یا  های نقش اصلی در خانواده شدهدهد که باعث تقویت هویتمی

جر نشود که مها قایل میعنای خاصی برای هر یک از این نقشنقش زن یا شوهر داشتن( و م

 (.4334، 2سون)الی گرددها میبه رضایت خاطر در افراد ایفاکننده این نقش

 زناشویی السون و خانوادگی هایسیستم مدل اساس که بر( 4331) 9کولدول مطالعه

 ثیرأت باشدمی خانواده یازکارکردهای که یک انسجام بعد بر گرفت نشان داد دین انجام

 )شامل خانواده السون ای کارکردمؤلفه سه اساس مدل بر این مطالعه گذاردمی

 رکردکا زمینه در مهم هایمدل از یكیصورت گرفت.  ارتباطات( و انسجام پذیری،انعطاف

 ایمشاهده ابزارهای از هم خانواده ارزیابی و برای بوده هامدل دیگر از ترجامع که خانواده

 مدل این است. مكمستر خانواده کارکرد مدل ابزارهای خودسنجی از هم و جویدمی سود

 توسط اپستین، 4351 دهه اوایل در است های مسیحی و یهودیکه تحت تأثیر آیین

از  بعد شش مدل این(. 2111، همكارانو  4ریان) یافت رشد مكمستر دانشگاه در بیشاپولوین

 ارتباطات،که عبارت است از؛  دهدمی قرار سنجش و ارزیابی مورد را زندگی خانودگی

 ها، حل مسأله.آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار، نقشپاسخگویی عاطفی، 

های مختلف و متعددی درباره تشكیل خانواده، روابط اسالم به عنوان دین توحیدی آموزه

های مختلفی نیز اثربخشی مداخالت تار خانواده دارد. پژوهشاعضای خانواده، ساخ

؛ 4914)خدایاری و همكاران،  درمانیزوج در چارچوبمحور بر روابط زناشویی اسالم

، محمودزاده 4934؛ منجزی، 4931زادهوش و همكاران، ؛ 4932فر، ساالری ؛4913 دانش،

، همكاران)بهشتی و  درمانیخانواده در چارچوب( و روابط خانوادگی 4939، همكارانو 

                                                 
1. Dollahite, C. 

2. Elison,C. G. 

3. Coldwell, K. J. 
4. Ryan,Christine, E. 
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دهد که ها نشان میرا تأیید کردند. بررسی این پژوهش( 4932، همكاران؛ حمید و 4934

 زوجین و روابط خانوادگی های اسالم در روابط بینها و توصیهمداخالت براساس آموزه

ست ا شود نبود نظریه جامعیرسد فقدان آن احساس میصورت گرفته است. آنچه به نظر می

های مختلف و متعدد این دین را درباره روابط خانوادگی انسجام بخشد. از که بتواند آموزه

ن های دیآموزهژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به این رو پ

توان ابعاد کارکرد خانواده را تعیین نمود که بواسطه آن خانواده را ارزیابی نموده، اسالم می

های خانواده در حیطه این ابعاد شناسایی و سپس به درمان آن در قالب مشاوره خانواده سیبآ

ره مشاودر فرایند پرداخت. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی ابعاد کارکرد خانواده 

 گیری اسالمی است.خانواده با جهت

 روش پژوهش

استفاده گردید. در  4بنیادای یا دادهرکرد خانواده از روش نظریه زمینهبرای شناسایی ابعاد کا

در  تقراءاس از برخاسته بنیادین نظریة یک توسعة براى هارویه از مجموعه منظمى نظریهاین 

(. بدین منظور از مطالعه 2111 ،2ن یاستراوسوکورب) شودگرفته می کار به پدیده یک مورد

و مصاحبه عمیق و منابع و متون دینی که شامل قرآن و روایات معصومین است 

این نوع . گیری به روش نظری انجام شدنمونهاستفاده گردید. ساختاریافته با کارشناسان نیمه

ود و نوع خاصی از شمی بنیاد استفادهی، راهبردی است که در نظریه دادهگیرنمونه

 گیری هدفمند است که در آن محقق از طیف رویدادها، افراد یا واحدها مواردی رانمونه

های مورد نیاز را تقویت نموده کند که بتواند در فرایند گردآوری، خزانه دادهانتخاب می

ای که به گونه( 4932 پور،؛ محمد4939 )بازرگان، امكان ساخت نظریه فراهم شود

اطالعات  ،اشباع مقوله ادامه یافت ها واز میان منابع تا حد کفایت داده هاگردآوری داده

 تكراری شد و نیازی به ادامه روند مطالعه نبود. 

                                                 
1. Grounded Theory 

2. Corbin, J. &Strauss, A. 
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منبع روایی مطالعه گردید. معیارهای ورود برای  24های روایی از میان مجموعه کتاب

ی تسنن معتبر باشد. منابع از شهرت کافمطالعه منابع عبارت بود از؛ منابع نزد اهل تشیع و 

برخوردار باشد. سپس برای اینكه میزان استقراء پژوهش باالتر رود از سه مجموعه کتاب که  

ودند استفاده شد. ویژگی این خانواده را از دیدگاه قرآن و سنت مورد بررسی قرار داده ب

ا مطالعه این منابع ابراین ببود. بنها استفاده از منابع بیشتر روایی بالغ بر دویست منبع کتاب

ان درباره مشاوره خانواده با نفر از کارشناس 9چنین نظرات ها گردآوری گردید. همداده

ارهای یافته دریافت شد. معیساختارا استفاده از مصاحبه عمیق و نیمهگیری اسالمی بجهت

اشته و علوم حوزوی دورود کارشناسان به گروه نمونه عبارت بود از؛ تحصیالت روانشناسی 

 باشند. در این دو حوزه تدریس و یا تألیف داشته باشند. 

 آوریهای فنی جمعو مصاحبه با کارشناسان و یادداشتها از طریق مطالعه منابع داده

ها از طریق مطالعه منابع، ابتدا با استفاده از جستجوی فهرست شدند. در مرحله گردآوری داده

ده از له بعدی با استفاخانواده مطالب مرتبط تعیین گردید. در مرح ها دربارهابواب کتاب

وم با در مرحله س جستجوی متنی در منابع پرداخته شد وهای مربوط به خانواده به کلیدواژه

ستقراء ا مطالعه سه مجموعه کتاب که مباحث خانواده را در منابع یاد شده و منابع دیگر مورد

ها از طریق مصاحبه عمیق و یین گردیدند. در مرحله آخر دادهعها تقرار داده بودند داده

قل یک ها به مدت حدادر هر یک از مصاحبهیافته با کارشناسان تعیین گردید. ساختارنیمه

شونده پرداخته شد و از ضبط صوت برای ضبط نیم گفت و شنود با افراد مصاحبه ساعت و

حریر در ی تی مصاحبه به رشتهاز هر جلسه ها پسمصاحبهها استفاده گردید. متن همصاحب

رای های بعدی باساس نتایج تحلیل مطالعه هر منبع و هر مصاحبه داده آمد و تحلیل شد. بر

چنین برای به دست آوردن سایر مقوالت مرتبط در و تعمیق نتایج به دست آمده و هم تأیید

کارشناسان خواسته شد تا نظرات خود ها از آوری شدند. در مصاحبهجمع فرایند مورد مطالعه

یری گودن الگوی مشاوره خانواده با جهترا درباره موضوعات زیر ارائه دهند؛ مطرح ب

ظر از ن های خانوادهآسیب های خانواده با رویكرد اسالمی،اسالمی در منابع دینی، ویژگی

الش ها تها. در مصاحبهببرای مقابله )درمان( با این آسیهای اسالم اسالم، راهكارها و توصیه
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شد با توجه به تحلیل نتایج به دست آمده از مطالعه منابع و مصاحبه قبلی نظرات کارشناسان 

 درباره ابعاد کارکرد خانواده در اسالم مورد بررسی قرار گیرد.

گذاری ، کد4گذاری بازبا استفاده از کدمصاحبه مطالعه منابع و های حاصل از داده

ها ه کدگذاری باز ابتدا متن یادداشتتحلیل شد. در مرحل 9ری گزینشیگذاو کد 2محوری

های مفهومی و مقوالت نهفته بررسی شد. در ها برای یافتن گزارهاز مطالعه منابع و مصاحبه

 های مفهومی با توجه بهگزاره مفهومی استخراج گردید. سپس گزاره 51مجموع تعداد 

وله کلی به دست آمد. در مرحله مق 41بندی شدند و تر طبقهماهیت مشترک در مقوالت کلی

گذاری محوری یكی از مقوالت کلی به دست آمده از مرحله قبل که بیشترین ارتباط را کد

از  4ایر شد به عنوان مقوله اصلی و هستهها ظاهبا سایر مقوالت داشت و به دفعات در داده

گذاری محوری به عنوان مقوله های باز انتخاب و در مرکزیت فرایند کدفهرست مقوله

 ، کنش یا تعامل5گر، شرایط مداخله1محوری قرار گرفت. سپس برای اینكه عوامل علی

ها ی محوری مشخص شود با تحلیل روایتتكوین فرایند کدگذار 1و پیامدهای 7)راهبردها(

ری محو گذاریخص شد و براساس پارادایم کدی اصلی مشنوع ارتباط سایر مقوالت با مقوله

به شكل تجسمی درآمد. در مرحله کدگذاری انتخابی، روابط بین مقوالت با استفاده از 

های فنی به شكل حكایت گونه مشخص شد و نظریه میانی تدوین ها و یادداشتتحلیل داده

 یافت. 

ه به تطابق ای پیوستگذاری باز به شیوه مقایسهها در مرحله کدبخشی یافتهبرای اعتبار

های به دست آمده پرداخته شد و در مرحله کدگذاری اطالعات و مقوله همگونی میان

کارشناس  9ها انجام پذیرفت. پس از تكوین نظریه، از ها نسبت به مقولهمحوری بازبینی داده

                                                 
1. Open Coding 

2. Axial Coding 
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گروه نمونه تقاضا شد تا فرایند به دست آمده را مورد ارزیابی قرار دهند. سپس با اعمال 

 حاصل گردید.ها نظریه نهایی نظرات آن

 ی پژوهشهایافته

های پاردایم ها براساس شاخصای نهایی به دست آمده از کدگذاریهمقولهدر این بخش 

وی فرایند مشاوره خانواده با شود سپس الگتوضیح و تبیین میکدگذاری محوری 

 گیری اسالمی ترسیم خواهد شد.جهت
 اسالمیگیری فرایند مشاوره خانواده با جهتپدیده اصلی در  .4

های فنی حاصل از مطالعه منابع و مصاحبه با کارشناسان نشان بررسی یادداشت تعالی خانواده:

ه عبارت بشوند تعالی خانواده است. تمام مقوالت دیگر با آن مرتبط میداد مقوله اصلی که 

ر گر قرایر شرایط علی و شرایط مداخلهکه تعالی خانواده تحت تأث ها نشان داددیگر بررسی

. در کتاب است گیرد و اسالم برای آنكه خانواده به تعالی برسد شرایطی را تبیین نمودهمی

الم بناء ما بنی فی االس کند که:را از پیامبر اسالم )ص( مطرح می روایتی من الیحضره الفقیه

 ن. در اسالم هیچ بنایی نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست. ای4التزویج تعالی مناحب اهلل 

ها در اسالم به وسیله سخن اشاره به ارزش واالی جایگاه نظام خانواده در اسالم دارد. ارزش

کند؛ ان نانكه در آیه شریفه قرآن بیان میشود. چها نزد خداوند تعیین میمیزان محبوبیت آن

نزد خداوند  دهد که خانوادهنشان می. بنابراین روایت مقوالت 2اکرمكم عند اهلل اتقیكم

ی عالی و رتبه باالیدهنده آن است که نظام خانواده نزد خداوند از تمقدس است. تقدس نشان

در اسالم برای بنیان خانواده، تشكیل خانواده »در مصاحبه بیان نمود؛  4. نمونه برخوردار است

ه خانوادبرای روابط بین زن و شوهر، روابط با  .دی وجود داردمتعد هایو تداوم آن توصیه

مقصود از  های واالیی وجود دارد. هدف واصلی و روابط بین والدین و فرزندان آموزه

دس خانواده تقباشد. سازی و تقویت خانواده میگیری اسالمی سالممشاوره خانواده با جهت

بادت گیرد ع دارد. روابط اعضا با همدیگر در نظام خانواده اگر براساس رضایت الهی صورت

                                                 
 4949ح  919ص  9ج  .4

 49حجرات، -. 2
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ارزش و وظایفی که دین برای اعضا خانواده مطرح کرده است وظیفه ین عبادت با است. و ا

که خانواده از نظر دهنده آن است بنابراین تقدس خانواده نشان« ست.مقدس و با ارزشی ا

چنین تعالی خانواده و تقویت آن یری آن نزد خداوند مقدس است و همگساختاری و شكل

راج شده اشد. مقوالت متعددی که از روایات دینی استخبهای اسالم میاز اهداف آموزه

شان نزد خداوند ارزشمند است چنانكه اعضای خانواده و روابط است حكایت از آن دارد که

شود... وقتی هنگام بروز چهار پدیده گشوده می درهای آسمان» آمده است 4در بحاراالنوار

 شود، ... در روایت دیگر زدواج برگزاراه کند و وقتی عقد افرزند به چهره والدین خود نگ

شرط پذیرش اعمال دینی فرزند رضایت مطرح شده است که زن و فرزند امانت الهی هستند... 

بنابراین اسالم «. .... خدمت اعضای خانواده به همدیگر عبادت است2والدین از او است

گره زده است که این ها شان را با آداب دینی و سعادت اخروی آناعضای خانواده و روابط

 دهنده تقدس و تعالی خانواده است.نشان

 پدیده اصلی را تحت تأثیر قرارهایی هستند که شرایط علی مقولهشرایط علی؛  .2

دهند. مقوالت متعددی که از روایات و آیات دینی و مصاحبه با کارشناسان استخراج می

ه طور مشروح که در زیر ب گذار است.ری بر تعالی خانواده تأثیگردید نشان داد که ابعاد مختلف

 شود.بیان می

مقوالت بیانگر آن است که اسالم برای هر یک از اعضای خانواده  ها و وظایف:بعد نقش

ناسند های همدیگر را بشنقش ها خواسته است ابتدائاًنقش و مسئولیتی قرار داده است و از آن

.. مرد » از معصوم نقل شده استها پایبند باشند. و سپس به وظایف خود در برابر این نقش

شان محبت و ... باید مردان به همسران9وظیفه دارد همسرش را سیر کند و او را لباس بپوشاند

از جمله حقوق مردان بر  ، ...4)گوارا نمایند( های آنان را آرامش بخشندهمدلی بورزند و دل

سانی نكنند، ... به ک کارهای نیک از شما نافرمانیزنان آن است که بیگانه را راه ندهند و در 

                                                 
 222ص  411بحاراالنوار ج . 4

 211ص،  41وسایل الشیعه ج . 2

 494ص  7وسایل الشیعه ج . 9

 445ص  44وسایل الشیعه ج . 4
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حق فرزند بر پدرش این است که  ...4تان ندهنددارید اجازه ورود به خانه هایکه خوش نمی

این روایت « 2نام نیک بر او بگذارد و دایه نیک برایش گزیند و او را به نیكی تربیت کند

واده را به عهده دارند که شامل تأمین بیانگر آن است که مردان وظیفه تأمین اقتصاد خان

در زندگی روزمره  خوراک، پوشاک و مسكن مناسب و ضروریات دیگری که زن و خانواده

اده خود را باشند. عالوه بر آن مردان باید نیازهای عاطفی همسران و خانوبه آن محتاج می

بخشی به همسر امشه و آرورزی، همدلی و همدردی با اعضای خانوادبرآورده نمایند. محبت

از وظایف زنان بر مردان آن و خانواده از دیگر وظایف مردان در خانواده شمرده شده است. 

ورزی داشته باشند، حقوق اقتصادی شان در امور شایسته و نیكو اطاعتاست که از همسر

غریبه  دای که برای استفاده از مال او، ورود افرانسی او را برآورده نماید به گونهعاطفی و ج

به منزل، خروج خود از منزل و تأمین نیاز جنسی مرد، با اجازه شوهرش بوده در اختیار او 

 باشد.

وظایفی که پدر خانواده نسبت به فرزندان برعهده دارد تربیت نیكوی فرزندش  همچنین از

کند بهترین چیزی که پدران برای بیان می 492ح  411ص  1اب کافی ج است چنانكه در  کت

 گذارند تربیت است. شان به ارث میپسران

وظایفی گه گفته شد درباره وظایف زن و شوهر به عنوان دو رکن اصلی خانواده و 

ز اوظایف پدر و مادر نسبت به فرزندان بود. درباره وظایف فرزندان نسبت به پدر و مادر 

ره است در سوآید که محور این وظایف احسان به والدین آیات و روایات دینی به دست می

 در کتاب« و قضی ربک اال تعبدوا اال ایاه و بالوالدین احساناً» شودبیان می 29اسرا آیه 

بنابراین روایت « 9نیكی به پدر و مادر بزرگ ترین وظیفه است»غررالحكم روایت شده است 

رابر پدر و مادرشان احسان و نیكی به مقوالت بیانگر آن است که وظیفه فرزندان در ب

هاست چنانكه مقوالت متعددی حاکی از  مصادیق احسان به والدین است و آن عبارت آن

                                                 
 49ح943ص  75و بحار االنوار ج 4459ح 457ص  9سنن ترمذی ج. 4

 41439ح  447ص  45کنزالعمال ج. 2

 4429غررالحكم ح . 9
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، به آرامی با 9، اف به والدین نگفتن2، اطاعت از پدر و مادر4است از؛ تشكر از پدر و مادر

، صدا نزدن 5و نهی آنان، اجتناب از امر 1، تواضع و فروتنی در برابر آنان4آنان سخن گفتن

، فرزند 1اند او ننشیندآنكه والدین ننشسته ، پیش از والدین راه نرود و پیش از7شانآنان به اسم

رفتاری ، خوش41هاآوردن انتظارات شرعی آن، بر3کاری نكند که والدین او را دشنام دهند

ود؛ چند دسته تقسیم نمتوان مصادیق احسان به والدین را به . بنابراین می44نسبت به والدین

ها نیازمند باشند. احسان رفتاری و احسان مالی و اقتصادی به والدین در صورتی که آن

 ارتباطی. 

در برابر همدیگر  هایی که مرد و زن و فرزندان خانوادهدر این بعد وظایف و مسئولیت

را  ست که آناساس این وظایف مسئول ا یک از اعضای خانواده بر شود. هردارند تعیین می

در خانواده هر یک از اعضا در برابر هم مسئول هستند مرد » بیان نمود 9انجام دهد. نمونه 

وظیفه نفقه دادن و آزار ایجاد نكردن در فضای خانواده را برعهده دارد و زن تمكین مرد را 

یت را تربها برعهده دارد. فرزندان باید به پدر و مادر مهر و محبت بورزند. والدین باید آن

ام رها قرار دهند. در خانواده باید اعضا به حقوق همدیگر احتدینی نمایند. نام مناسبی برای آن

 ها قرار داده است. بنابراینهایی است که خداوند برای آنبگذارند و این وظایف مسئولیت

 «.خانواده اسالمی خانواده ای توحید محور است

                                                 
 41و  44لقمان آیات . 4

 75ص  74االنوار ج بحار . 2

 22اسراء/. 9

 211ص  41وسایل الشیعه ج . 4

 24و  29اسراء . 1

 277-211ص  41وسایل الشیعه ج. 5

 221ص  41وسایل الشیعه ج. 7

 1ح  411ص  2کافی، ج. 1

 44حلیه المتقین باب چهارم فصل. 3

 72ص  74بحار االنوار ج. 41

 7ح17ص2کافی ج. 44
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ن و شوهر زارتباطات به نحوه روابط بین اعضای خانواده، والدین و فرزندان و  بعد ارتباطات:

اده خانو های مهم در تعالیم اسالم نسبت بهیكی از مؤلفه» بیان نمود 2نمونه  کند.اشاره می

خواهد بین اعضای خانواده ارتباط عاطفی قوی برقرار باشد. منظور ارتباطات است. اسالم می

یاز به محبت ن نسبت به فرزند، همدلی با فرزند، و محبت با اوست. فرزندان از آن درک متقابل

درک شرایط فرزند از جانب پدر و  بنابراین تعامل کالمی مناسب، مثبت نامشروط دارند.

د توانهم حرف زدن از مواردی است که می و چه مقدار با کی و چگونه صحبت کردن مادر،

 روایات مقوالت بیانگر آن است که گفتگوی «سالم نمایدارتباط بین والدین و فرزندان را 

، دوری از ابراز 2ها، برخورد صمیمانه و در سطح درک آن4مهربانانه و دلسوزانه با فرزندان

، توجه به 4م به فرزند با نیكو صدازدن و گفتگوی محترمانهرا، احت9خشم و عواطف نامناسب

، 5، به زبان فرزند صحبت کردن1هابا آنتغییرات رشدی فرزندان هنگام برقراری روابط 

های اسالم درباره روابط هیتوص 1، تندی نكردن و توهین نكردن به او7مالیمت و مدارا نمودن

رابطه بین والدین و فرزندان باید »... مطرح نمود 4نمونه بین فردی اعضای خانواده است. 

ها ها نكنند از آنبه سادگی اهانت به آنمبتنی بر احترام باشد، ارتباط با همدیگر داشته باشند، 

ا کند؛ مردان ببط بین زن و شوهر اسالم توصیه میدر روا «در دوره نوجوانی نظرخواهی شود

ها با مدارا و مسامحه در موارد اختالف برخورد ، با آن3همسرشان مصاحبت نیكو داشته باشند

                                                 
 431ص  41وسایل الشیعه ج . 4

 434ص  41وسایل الشیعه ج  .2

 433ص  41وسایل الشیعه ج . 9

 31ص  414بحاراالنوار ج  .4

فرزند خود را هفت سال آازد بگذار تا بازی کند در هفت سال دوم به تربیت و ادب کردن او اقدام کن و در هفت . 1

 (47ص  5سال سوم او را مشاور و همراه خود قرار بده)کافی  ج

 44چهارم فصل حلیه المتقین باب .5

 1441ح14ص9کنزالعمال ج .7

 44حلیه المتقین باب چهارم فصل. 1

 421ص  44وسایل الشیعه ج . 3
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، برای 9بت به او خشونت نورزند. نس2گذشت نسبت به رفتارهای او بورزندو ، عفو 4نمایند

حمیل تزنان نسبت به ارتباطاتشان با شوهرانشان سفارش نموده است؛ رفتارهایی را به شوهر 

بنابراین اسالم به ارتباطات اعضای 4و مورد خشم قرار ندهد نكند، شوهرش را مورد سرزنش

 ست.ها داده این آنیگر توجه ویژه نموده و دستوراتی برای برقراری روابط بخانواده با همد

رفتارهای والدین نسبت به فرزندان و همسران با همدیگر مورد توجه تعالیم اسالم  بعد رفتار:

والدین باید رفتارهای نوجوان و فرزند خود را بتوانند » بیان نمود 4 نمونه قرار گرفته است.

ود دهند... برای فرزندان خپذیری نشان ها انعطافتحمل نمایند، در برابر رفتارهای نامالیم آن

. روایات مقوالت بیان «ها را بخواهندها آن مسئولیتهایی در نظر گیرند و از آنمسئولیت

دان، نکند؛ نگاه کردن به چهره همدیگر و لمس نمودن دستان یكدیگر، مهربان بودن با فرزمی

 ،الت میان فرزنداننشینی با آنان، بوسیدن فرزندان، رعایت عدغذا خوردن با خانواده و هم

رده ان، برآورفتاری همسران نسبت به همدیگر و فرزندعمل به وعده برای فرزندان، خوش

آورده کردن نیازهای فرزندان، گرامی داشتن همدیگر، شاد کردن فضای کردن انتظارات، بر

)هدیه گرفتن، نوبری گرفتن، شوخ نمودن(، رعایت عالقه خانواده نسبت به غذا و  خانواده

د قبول نمودن آیها، کار آسانی که از فرزند برمیها و بدرفتاریوع آن، نادیده گرفتن کاستین

مواردی  ؛های دشوار به فرزند نداشتنتكلیف، گذشتنو کاری که بر فرزند دشوار است از او 

 دهد. دان و همسران مورد تأکید قرار میاست که اسالم نسبت به رفتارهای والدین و فرزن

کند که اعضا نسبت به همدیگر یا ا در خانواده به مواردی اشاره میهحریم ها:حریمبعد 

مادرها  پدر و» بیان نمود 4نمونه. هایی را رعایت نمایندبیرون از خانواده باید حد و مرز روابط

حد  «)رفتار( خودشان و حد و حدود فرزندانشان را مشخص نمایند... باید حد و حدود کار

ن حریمی بین خود و دیگران. روایات مقوالت بیانگر آن است که تعالیم یتعی و حدود یعنی

ت. در اسهایی قائل اسالمی برای دوست داشتن فرزندان و روابط بین اعضای خانواده حریم

                                                 
 421ص  44وسایل الشیعه ج . 4

 424ص 44وسایل الشیعه ج . 2

 49ح943ص75بحاراالنوارج.  9

 951و  954، ص 1روضه المتقین، ج. 4
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یا ایها الذین لیستئذنكم الذین ملكت ایمانكم و الذین » فرماید:می 13و  11سوره نورآیات 

ثالث مرات من قبل صلوه الفجر و حین تضعون ثیابكم من الظهیره و لم یبلغوا الحلم منكم 

لغ االطفال ا بیكم و ال علیهم جناح بعدهن...و اذمن بعد صلوه العشاء ثالث عورات لكم لیس عل

باید  بر اساس آیات یادشده والدین ...«منكم الحلم فیلستئذنوا کما استئذن الذین من قبلهم 

ته باشند. اتاق مخصوص به خود داشته باشند و به فرزندان روابط خصوصی با همدیگر داش

ها اجازه بگیرند. حتی زمان اجازه را ها از آنخود آموزش دهند که هنگام ورود به اتاق آن

این آیات بیانگر آن است که باید بین والدین و دیگر اعضا  نیز در سه وقت معین نموده است.

ریم احترام بگذارند. همچنین روایت مقوالت بیان به این ح حریم وجود داشته باشد و همه

و  رسند حریم وجود داردغ میکند که برای فرزندان نیز به خصوص وقتی به دوران بلومی

کند که نه تنها در روایت مقوالت بیان می. 4پدر ومادر به این حریم باید احترام بگذارند

 و عالقه نشان دادن به فرزندان نیز ورزیا حریم وجود دارد بلكه برای محبتروابط بین اعض

 2ورزی افراط نورزند.ای که در محبتاید حد و مرز قائل باشند به گونهپدر و مادر ب

چنین هم گذار استبر پدیده اصلی تأثیرشرایطی است که  گر:شرایط مداخله .9

نی دو ف هایبا مطالعه منابع و بررسی یادداشتدهد. یر خود قرار میراهبردها را نیز تحت تأث

تواند بر تعالی خانواده به عنوان پدیده اصلی و راهبردهای مقوله عمده تعیین گردید که می

 آن تأثر گذارد.

ها آن تواند رعایتشود که میهایی وجود دارد و بر آن تأکید میدر اسالم آموزه عد کنترل:بُ

حقوق  ی و رعایتساز عدم وقوع مشكالت ارتباطی، مشكالت اخالقی، مشكالت رفتارزمینه

بعاد رای ااج توان این بعد را به عنوان پشتوانه و ضامند. به عبارت دیگر میاعضا خانواده شو

ر آن مقوالت بیانگ روایات تواند بر تعالی خانواده کمک نماید.شرایط علی دانست که می

د ورزی، خدا را ناظر بر اعمال خویش دانستن، خدا را از رگ گردن به خواست که تقوا

انواده، اخالقی اعضای خ، قناعت ورزی، صبوری در برابر بدنزدیكتر دیدن، توکل بر خداوند
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ی خانواده و ها در روابط با اعضامواردی است که اعتقاد به آن و رعایت آن ؛راستگویی

عدم  ها،ها، خودخواهیبازیها، هوستواند مانع اختالفات، ناامیدیبیرون از خانواده می

ورزی، احترام گذاشتن به تواند به گذشت، مدارارعایت حقوق دیگران باشد. همچنین می

کمک نماید. بنابراین این مقوله  دوری از رذایل اخالقیهمدیگر، رعایت فضایل اخالقی و 

در اسالم »بیان نمود  2نمونه گردد. داری اعضای خانواده برمیبه بُعد کنترل و خویشتن

شود که اعضا خانواده به هم ظلم نمایند، وقتی ظلم ورزی مانع آن مینند تقویهایی ماآموزه

ردن اجحاف نكگیرد یا به عبارت دیگر ظلم ومیو اجحاف در خانواده نباشد، خانواده شكل 

 «.گیری خانواده استدر خانواده اساس شكل

وابط درصدد تقویت رها این بعد اشاره به مقوالتی دارد که اسالم به وسیله آن بعد تقویت:

ترین و آیات دینی بیان شده است؛ محبوببین اعضای خانواده است. برای مثال در روایات 

ترین شما ، راضی4اش سودمند باشدداوند کسی است که به حال خانوادهبندگان خدا پیش خ

. بهترین شما کسی است که 2نزد خداوند کسی است که همسرش را در وسعت قرار دهد

 خوش زنان از را شما . اگر9زنش بهترین باشد و من بهترین افراد برای زنانم هستم نسبت به

 آن در کثیرى خیر خدا که حالى در آیدنمى خوش آن از را شما که چیزها بسا چه نیامد،

کند که اعضای خانواده در خوبی ها زمینه آن را فراهم میاعتقاد به این آموزه .4باشد نهاده

 د تالشها برای رضای خداوند و تقرب خود به خداونو رعایت حقوق آن نمودن به همدیگر

 ساز تقویت روابط بین اعضای خانواده خواهد شد.نمایند و این موضوع زمینه

ای است که از تعامل پدیده های ویژهها یا تعاملمنظور از راهبردها اقدام :راهبردها .4

(. با تعامل 2111 )استراس و کوربین؛ شودگر حاصل میصلی با شرایط علی و شرایط مداخلها

انگر شود که مقوالت بیرسد موارد زیر حاصل مییده اصلی و سایر شرایط به نظر میبین پد

 ها هستند.آن
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لی خانواده و شرایط علی و روایات مقوالت بیانگر آن است که تعامل تعا تعالی انسان:

 کندبیان می 4برسد. برای مثال نمونه  شود انسان به تعالی و رشد خودگر باعث میمداخله

باشد چنانكه در را خانواده در جهت کمال انسان میاسالم بنیاد خانواده را ساخته است زی»

ادبیات دین اسالم از مجرد زیستی نهی شده و مورد مذمت واقع شده است. به افراد توصیه 

ان و کمال انس د و رشدشده است که خانواده تشكیل دهند. رضای خداوند، شكوفایی افرا

سی ک کند مانند،به برخی از این موارد تأکید میروایات دینی  «.گیرددر خانواده شكل می

 با اند کهترین افراد کسانیایماننیک. 4که ازدواج نماید نصف دینش را کامل نموده است

. 9است عبادت. خدمت اعضای خانواده به همدیگر 2تر باشنداخالقزنان و فرزندانشان خوش

و مقبول شدن در درگاه الهی در گرو نیكو  تعالی ایماندهد که بنابراین این موارد نشان می

كیل داده تشخواهد به تعالی برسد باید خانواده میرفتار نمودن با خانواده است و اگر انسان 

ساء به سوره ن 51آیه » بیان نمود 9نمونه چنین رفتاری نماید. همو سپس با خانواده خوش

انیم: فال و خوکند زیرا در آیه مزبور میوره با رویكرد اسالمی را مطرح میصراحت مشا

كموک فیما شجر بینهم. در موارد اختالفی پیامبر را داور خود قرار ربک ال یؤمنون حتی یح

ه شود مگر اینكیت از آن دارد که ایمان محقق نمیاین بیان حكا«. دهید اگر مؤمن هستید

ها و دستورات دین اسالم که از ناحیه ان داور قرار دهند پس قبول آموزهرا به عنوپیامبر 

  کند.ی آنها ما را مؤمن میخداوند و پیامبر و امامان معصوم به دست ما رسیده باشد و اجرا

 نسانا رشد خود اشاره به مقوالتی دارد که رشد روانشناختی، اجتماعی و عاطفی رشد خود:

گزارشات مفهومی که ت تأثیر روابط او با خانواده شكل خواهد گرفت. در خانواده و تح

 آید رابرمیکار آسانی که از فرزند در روابط بین والدین و فرزندان، والدین  کندبیان می

نداشته  های دشوار به فرزندقبول نمایند یا کاری که برفرزند دشوار است درگذرد و تكلیف

که بیان  دیگری گزارشاتیا در  اعتماد به نفس فرزندان دارد.حكایت از مقوله تقویت باشد 

 ،گیریدهای او را نادیده بوادارید یا کاستی ها و بدرفتاری فرزندتان را به کار نیكو شود؛می
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به عمل  اشارهکه  گزارشات مفهومییا در  پذیر کردن فرزندان داردمسئولیتمقوله  اشاره به

پذیری های اعتماد و اطمینانکند ریشهان فرزندان تأکید میایت عدالت میکردن به وعده و رع

ین چنهم نماید و حكایت از مقوله تقویت اعتماد دارد.ا در شخصیت فرزند تقویت میر

 هاو گرامی داشتن آنهمدلی  ،گزارشات مفهومی که حاکی از بوسیدن فرزندان، دلسوزی

گزارشاتی که  باشد.فرزندان می ها دردهنده مقوله تقویت عواطف و رشد آندارد نشان

نواده است حكایت از ذا خوردن و هم نشینی با خاغکننده خدمت به همدیگر، با هم بیان

مونه ن ریزی و مشارکت اعضای خانواده برای رسیدن به یک هدف مشترک دارد.مقوله برنامه

ی انجام کارهایهایی وجود دارد که از فرزندان خواسته شود در اسالم توصیه»..  کندبیان می 4

ها با خالقیت و ابتكار خود آن کار را صورت دهند و بنابراین شود که آندهند، این باعث می

 .«..کند ها نیز رشد میشوند، بلكه قدرت خالقیت آنپذیر میها نه تنها مسئولیتآن

و  )استراس شودر راهبردها پدیدار میند که در اث: پیامدها نتایجی هستپیامدها .1

 "خود"(. روایات مقوالت حاکی از آن است که پیامد تعالی انسان و رشد 2111کوربین؛ 

 تقویت ایمان و قرب الهی است.

مقوالت حكایت از آن دارد که افزایش ایمان، رضای الهی و قرب به  تقویت ایمان:

هدف در » بیان نمود 9گیرد. چنانكه نمونه پرتو خانواده و تعالی آن شكل می پروردگار در

ایجاد حس بندگی در مشاوره با رویكرد اسالمی خدامحوری و رضای حضرت حق است. 

« وند...شباشد. اینكه افراد به سمت کتاب خدا و بندگی و اطاعت او هدایت کل خانواده می

دهنده ده نشانرفتاری با اعضای خانواکننده آن است که خوشگزارشات مفهومی که بیان

شان اند که با زنان و فرزندانترین افراد کسانیایمانمان، نیکبرخورداری از مرتبه باالی ای

 زیرا کسانی که با اعضایباشد. دهنده مقوله تقویت ایمان میتر باشند نشاناخالقخوش

ر د خانواده خود خوب برخورد نمایند ایمان باالیی دارند پس تعالی ایمان و مقبول شدن

بنابراین تقویت ایمان هم باعث درگاه الهی در گرو نیكو رفتار نمودن با خانواده است، 

شود و هم ساز تعالی خانواده میاده خود خوب رفتار نماید و زمینهشود فرد با خانومی

 رفتاری با خانواده باعث افزایش ایمان خواهد شد.نیک
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گیری گیری مشاوره خانواده با جهتشكلای به دست آمده الگوی فرایند هبراساس یافته

 شود.تصویر می 4باشد به صورت شكل اسالمی که  مبتنی بر ابعاد آن می

 

 گر                                                        شرایط مداخله

 

 

 یامدهاپ                       راهبردها                                                                     علیشرایط 
 

  

 

 

 

 

 

 گیری اسالمی مبتنی بر ابعاد آنجهت گیری مشاوره خانواده باالگوی فرایند شکل. 1 شکل

 گیریبحث و نتیجه

براساس الگوی به دست آمده از پژوهش حاضر ابعاد کارکرد خانواده مبتنی بر آموزه های 

انسان  ها، تقویت، کنترل، تعالیها و وظایف، ارتباطات، رفتار، حریماسالمی عبارتند از؛ نقش

شود آنگاه خانواده متعالی از نظر اسالم شكل و رشد خود. اگر هشت بعد یاد شده محقق 

 گرفته است و نتیجه آن رضایت و خشنودی پروردگار خواهد بود.

تعالی خانواده محور الگوی به دست آمده بود. این محور به قداست و ارزشمندی نهاد 

در  خانواده اشاره دارد و بیان می کند که نهاد خانواده زیر بنا و اساس همه نهادهای ارجمند

اسالم است.حكمت قداستی که اسالم به خانواده بخشیده است ارزش گذاری معنوی بر پیوند 

خانوادگی، زمینه سازی برای تقویت این پیوند و پیشگیری از فروپاشی آن است)محمدی 

های ویژه ای که اسالم در ها و حساسیت(. بنابراین تمام دستورات، آموزه4931ری شهری، 

ده است بخاطر تعالی آن می باشد. بنابراین چه هنگام تشكیل خانواده به سبب خانواده بیان نمو

ها و .بعد نقش1

 وظایف

 .بعد ارتباطات2

.بعد رفتار9  

ها.بعد حریم4  

.بعد تقویت1  

. بعد کنترل5  

 خانواده تعالی
.تعالی انسان7  

. رشد خود1  
. تقویت 3

و ایمان 

 قرب الهی



 53  ... یریگمشاوره خانواده با جهت ندیابعاد کارکرد خانواده در فرا ییشناسا

 

ست خانواده مورد تأکید اسالم قدا ،ازدواج و چه هنگام تداوم و چه هنگام جدایی و طالق

عد به زیرا این ب خانواده با جهت گیری اسالمی است . تعالی خانواده بعد معنوی مشاورهاست

ی که خداوند برای خانواده و جایگاه ابه گونهخویش برمی گردد ین انسان و خدای رابطه ب

 اعضای آن قداست قرار داده است.

های هر یک از اعضای خانواده را توضیح و ها و مسئولیتها و وظایف، نقشبعد نقش

را معین  آنها یهاتبیین می نماید. در خانواده اسالم محور جایگاه نَسبی و سَببی افراد نقش

خواهد نمود. زن و شوهری که با رابطه سببی با هم تشكیل خانواده می دهند و فرزندان آنها 

و  معینها هند جایگاهشان مشخص شده، نقشکه با والدینشان رابطه نسبی برقرار خوا

 وظایفشان روشن می شود. 

قتی در جایگاه اعضا و نماید.ط بین اعضای خانواده را تبیین میارتباطات، نحوه رواب بعد

 د. در اسالم روابط براساسوشمیمشخص ها ین آننحوه روابط ب ،ها تعیین گردیدبعد نقش

از این رو براساس الگوی به دست آمده  گیرد.تب در خانواده مورد لحاظ قرار میسلسله مرا

 ی با والدینشوند و پیروی و همراهه عنوان مدیران خانواده شمرده میاز نظر اسالم والدین ب

 باشد. گرچه حتیر صورت اصرارشان بر گناه مجاز میها فقط دالزم است و نافرمانی از آن

در این صورت نیز برخورد مناسب و مؤدبانه با والدین ضروری است بنابراین برای حفظ این 

کند و ناخشنودی والدین نادرست اعالم میها را در صورت اقتدار اسالم برخی عبادت

. میان والدین نیز از نظر محبت کردن مادر 4داندالهی را در گرو رضایت والدین میرضایت 

ی به ای که اهمیت نیكی به مادر دو برابر نیكدهد به گونهبیشتر از پدر مورد تأکید قرار میرا 

 . 2پدر شمرده شده است

د. این نمبتنی بر رفتارهایی است که اعضای خانواده در برابر همدیگر دار ،بعد رفتار

های چهره، گیرد که شامل حالتهری، عاطفی رفتار را نیز در برمیرفتارها نمودهای ظا

وجه ریزی، با هم بودن، تگیری، مشارکت، برنامه، اندام، لحن صدا و گفتار، تصمیمصورت
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از نظر اسالم به عواطف و احساسات، و کمک برای حل مشكالت اعضای خانواده است. 

ی و گرامی داشتن، اعتماد، همدل اصول رفتاری مانند باید مبتنی بر نوادهی اعضای خارفتارها

فتار با ر یعنی دهدیت افراد را مورد احترام قرار میاسالم شخص توضیح آنكه باشد. همدردی

ر شود از این رو است که تأکید داخدشه هاای باشد که شخصیت آناعضا نباید به گونه

ا احترام د بنزندا بزنند حتی اگر کودک را صدا میرا ص کند اعضا با نیكویی همدیگرمی

چنین هم. 4د. رعایت عدالت در برخورد عاطفی با فرزندان مورد تأکید اسالم استنصدا بزن

داقت هم ایجاد نشود از این رو صبه ای باشد که شک و تردید در اعضا نسبت رفتارها به گونه

ر گفتگو مبتنی بباید رفتارهای اعضا  .م استوعده از تأکیدات اسال و راستگویی و عمل به

ست سفارش شده اها باشد. چنانكه محوری، توجه به احساسات و عواطف مثبت یا منفی آن

کنید، خود را هم سطح فرزند خود در نظر بگیرید و با همدیگر  با زبان کودک صحبت

 . استدهنده همدلی و همدردی با اعضا نشانو این 2گفتگو نمایید

رفتارها و عواطف اعضای خانواده با همدیگر و با افراد بیرون ، برای روابط، هاریمبعد ح

سالمت روان اعضای خانواده،  تواند بهها میحریمشود. از خانواده حد و مرزی قائل می

ینی ها قوانسازی روابط، حفظ بنیان خانواده کمک نماید. اسالم برای ایجاد این حریمسالم

اجازه گرفتن  دهد.را به رعایت این قوانین دستور میوضع نموده است و اعضای خانواده 

برای  هماهنگی برای ورود افراد غریبه به خانه، برای ورود به اتاق خصوصی، اجازه گرفتن

وج از خانه، افراط خروج از خانه، پوشش مناسب اعضا داخل خانه، پوشش مناسب برای خر

ورزی، رازداری از قوانینی است که اسالم برای ایجاد حریم در خانواده محبت نكردن در

 مطرح نموده است.

ضای های این پژوهش اسالم برای تقویت روابط اعاساس یافته بربعد کنترل و بعد تقویت؛ 

 وخانواده و جلوگیری از وقوع مشكالت رفتاری، ارتباطی و یا اخالقی در روابط بین اعضا د

انواده ای برای تقویت روابط خود با خنماید تا هم اعضا انگیزهرل و تقویت را ایجاد میبعد کنت

                                                 
 31ص  414بحاراالنوار ج  .4

 431ص  41وسایل الشیعه ج . 2
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فراهم  اتواند زمینه فروپاشی روابط در خانواده رو هم از رفتارها یا روابطی که میداشته باشند 

دوری از رذایل اخالقی مانند  ورزی، صبوری ونماید جلوگیری کند. تقواورزی، قناعت

گرایی و اسراف، ناامیدی از لطف و رحمت الهی زمینه ، خودخواهی، تجملبازیهوس

ی تواند از فروپاشکند و میشان ایجاد میکنترل اعضا را نسبت به روابط خود با خانواده

چنین محبوب شدن نزد خداوند، الگو . همنمایدخانواده بخاطر عوامل مختلف پیشگیری 

سازی برای گرفتن از خداوند زمینه انگیزهگرفتن از پیامبر اسالم، محشور شدن با او، پاداش 

 ود.شقویت روابط با خانواده را سبب میبهتر رفتار کردن و رابطه برقرار کردن و ت

برای  اردده دهای پژوهش حاضر تأکیدهایی که اسالم برای تعالی خانوابراساس یافته

خانواده انسان متعالی شود و رشد نماید  یخواهد با تعالست. اسالم میتعالی انسان و رشد او

که در پرتو آن مقرب درگاه الهی گردد. از این رو بعد تعالی انسان و رشد او مورد توجه 

ان را انس تواندخانواده است. خانواده متعالی می اسالم به عنوان دو بعد از ابعاد کارکردهای

ا اعضای رفتاری بای که با خوشنزد خداوند ارتقاء بخشد به گونه متعالی نموده، جایگاه او را

رشد چنین خانواده متعالی به هم .خانواده مقام و مرتبه خود را نزد خداوند افزایش دهد

وقتی کارکردهای خانواده محقق شود،  به گونه ای که کندروانشناختی انسان کمک می

حل  قدرتو مثبت عواطف ی، پذیرمسئولیتبینی و اعتماد، ، حس خوشاد به نفساعتم

 یابد.در او افزایش میمسأله 

 در مقایسه نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با پیشینه پژوهشی درباره مداخالت اسالم

بعاد پژوهشی که نظر اسالم را مبتنی بر ا توان گفت؛ ابتدائاًمحور و ابعاد کارکرد خانواده می

 پژوهش اهای این پژوهش بلی یافتهبه طور کخانواده بیان نماید یافت نگردید؛ ولی  کارکرد

های خانواده کارآمد شاخصهای او نشان داد که ( همسویی دارد زیرا یافته4932) صفورایی

عالوه  وهشهای این پژیافته ست.امؤلفه؛ بینشی، اخالقی و حقوقی سه  از نظر اسالم دارای

ند و کبعاد دیگری از نظر اسالم توجه میهای پژوهش یاد شده به ابر همسو بودن با یافته

 ید.نمامیای منسجم و یكپارچه در قالب یک نظریه تدوین تمامی این ابعاد را به شیوه

ها زیرا آن ( همسویی دارد2111های پژوهش دوالهیت )های این پژوهش با یافتهیافته

 ند وکین فردی غیر قابل قبول را منع میاند که مذهب رفتارها و اعمال فردی و بنشان داده
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دهد، هم چنین ویج میتر های خاصی را پیشنهاد کردهدر عین حال باورها، آداب و آیین

 تهای پژوهش حاضر نیز نشان داد که اسالم نه تنها برای رفتارهای اعضای خانواده نسبیافته

و توصیه  دکنفتارها را منع میگذاری نموده، برخی راساس تعالی خانواده ارزش به همدیگر بر

ا به طراحی ساختار خانواده پرداخته است. بدین معن بلكه اساساً ،نمایدبه برخی از رفتارها می

 تکه به توصیه کردن یا پیشنهاد دادن بسنده نكرده است بلكه برای تحقق آن ساختار، الزاما

 ها قرار داده است.ها و عقابدنیوی نظیر احكام های فقهی و الزامات اخروی نظیر پاداش

است با  یهودی -خانواده درمانی مک مستر که مبتنی بر الگوی مسیحیابعاد در مقایسه 

مستر  در مدل مکدارد.وجود هایی مبتنی بر الگوی اسالم محور تفاوتخانواده  کارکرد ابعاد

از والدین، فرزندان و زن و شوهر است تفكیک نشده است، در  که عبارتجایگاه اعضا 

های اعضا مشخص شده ها و جایگاهنه تنها نقشحالی که در مدل خانواده مبتنی بر اسالم 

های ریموظایف و ح کننده نوع ارتباط، رفتارها،عیینهای اعضای خانواده تجایگاهاست بلكه 

مراتب در خانواده توجه نشده است در مستر به سلسله هد بود. در مدل مکبین اعضا خوا

ر از سوی دیگمراتب می باشد. ه اسالم محور خانواده دارای سلسهحالی که در الگوی خانواد

نابراین ب ؛پردازد و یک مدل بالینی استتمایز خانواده سالم از ناسالم میمدل مک مستر به 

در ابعاد کارکرد خانواده مورد ارزیابی قرار  اری راکند مرزهای بهنجاری و نابهنجیتالش م

در حالی که الگوی ابعاد کارکرد خانواده اسالم محور به ( 2111و دیگران،  ریان) دهد

پردازد. آنچه برای این الگو اهمیت دارد تنها سالمت خیص و ارزیابی خانواده متعالی میتش

در الگوی خانواده اسالم محور  رد.برای آن اهمیت دا نیزخانواده نیست بلكه تعالی خانواده 

 امالًگیرد بنابراین کر سرتاسر الگو مورد توجه قرار میبعد معنویت و ارتباط با خداوند د

 باشد. ای دین اسالم میههبی و مبتنی بر اعتقادات و آموزهالگوی مذ

، نبود وقت کافی، هایی وجود داشتبرای تماس با کارشناسان متخصص محدودیت

و رح شده، تازه و ناشراف و تسلط کامل کارشناس به مسائل مطعدم گستردگی مطالب، 

ذار باشد. با گیافت اطالعات از کارشناسان تأثیرهای درتوانست به محدودیتبودن مسئله می

ت منابع یا روایاتی ممكن اس گیری نظری استفاده گردید ولی احتماالًاینكه از روش نمونه

رایط علی قسمت ش تواند بر اعتبار نتایج پژوهش تأثیر گذارد. درباشد که میمشاهده نشده 
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سترسی ها دگر ممكن است ابعاد دیگری وجود داشته باشد که محقق به آنیا شرایط مداخله

 نداشته است.

ابعاد به دست آمده در پژوهش حاضر را با روش شود پژوهش های آینده پیشنهاد می

هش های این پژوچنین از یافتهاسالم مورد بررسی قرار دهند. هم وا از منابع دینتحلیل محت

 را مورد سنجشآن توان مقیاسی برای ارزیابی تعالی خانواده ساخت و اعتبار و روایی می

های پژوهش حاضر مدل خانواده تواند با استفاده از یافتههای آینده میقرار داد. پژوهش

 اسالمی را تدوین و مداخالت آن را مورد ارزیابی قرار دهد.درمانی با رویكرد 

تواند به افزایش دانش موجود برای تدوین الگوی دینی و مذهبی نتایج این پژوهش می

پژوهشگران حوزه مسیر را برای خانواده درمانی با رویكرد اسالمی کمک نماید. 

اید. ارزیابی و تعالی خانواده با نمهموار درمانی برای سنجش ابعاد کارکرد خانواده خانواده

ریزی مدل غنی سازی ان برای برنامهروبه مشاچنین هم بخشد. انسجام رویكرد اسالمی را 

 روابط خانواده یا زوجین کمک خواهد نمود.

 منابع

 : تهران، سروش.4974قرآن کریم، ترجمه ی عبدالمحمد آیتی، 

تحقیق کیفی و آمیخته: رویكردهای مقدمه ای بر روش های (. 4939بازرگان، عباس. )
 ، تهران: دیدار.متداول در علوم رفتاری

)الجامع الصحیح(، تحقیق: احمدمحمد سنن الترمذیق(، 4445ترمذی. محمدبن عیسی)

 شاکر، بیروت: دار احیاء التراث.

 ، تهران: دانشگاه تهران. غررالحكم و درر الكلم(، 4954عبدالواحد) .تمیمی

( 94، )پژوهش در پزشكی(، جهت گیری مذهبی و سالمت روان، 4915جان بزرگی. مسعود)

4  ،941-911. 

، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت: وسایل الشیعه (،4333حرعاملی. محمدبن حسن)

 .12داراحیاءالتراث العربی.
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(، 4934السادات) مریمفاتحی زاده.  ،کیومرث. فرحبخش، نرجسالسادات. حسینی بهشتی

بررسی و مقایسه میزان به کارگیری آموزه های اسالمی خانواده محوردر خانواده 

 .71-54 ، 47، روانشناسی و دینهای سالم و آشفته، 

اثربخشی الگوی شناختی رفتاری مذهب (، 4932) فاطمه .سجادی ،شوبو .ویسی ،نجمه. حمید

مقطع  محور بر عملكردخانواده و سازگاری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

 -93، 29،  روانشناسی و دین ،متوسطه

روش  (،4914) وحدت تربتی شادی ،فقیهیعلی نقی ،باقر .غباری بناب ،محمد .فردخدایاری

 .41-93 ،23، اندیشه و رفتار ،درمانی عفو با تاکید بر دیدگاه اسالمی: بررسی موردی

مذهبی: تاریخچه،  -معنویدرمانی انواده(، خ4934)فرد. محمد، عابدینی.، یاسمینخدایاری

 .411-31، 9، فصلنامه رویش روانشناسی ،زیر بنای نظری و تجربی، اصول و فنون آن

افزایش سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار با مشاوره از چشم  ،(4913دانش، عصمت)

 .21 -1،  2 مطالعات روان شناختی،انداز اسالمی، 

کالنتری، مهرداد و رسول زاده طباطبایی، سید زادهوش، سمیه، نشاط دوست، حمید ظاهر، 

مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری همراه با توصیه های  ،(4931) کاظم

انواده خمذهبی و گروه درمانی شناختی رفتاری کالسیک بر کیفیت ارتباط زناشویی، 

 .51-11، 21، پژوهی

 سیدمحمد .،غروی ،دحسینمحم .شریفی نیا ،سیدجالل .یونسی ،محمدرضا.ساالری فر

، 42، مطالعات اسالم و روانشناسیمبانی و ساختار زوج درمانی اسالمی، (،4932)

 .51-97ص

پژوهش نامه (، شاخص های خانواده کارآمد، 4932) محمدمهدی. صفورایی پاریزی

 .11-23، 4 ،مطالعات اسالمی زنان وخانواده

تحقیق: عالء آل جعفر، قم: مؤسسه  ،رم االخالقمكا ،ق(4444) طبرسی، الفضل بن الحسن

 النشر االسالمی.

 ، تصحیح: عبداهلل نعمه، قم: دارالذخائر.کنزالفوائد ،ق(4441) طرابلسی، محمدبن الكراجكی
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 حلیه المتقین، قم: هجرت. ،ش( 4911.)-------------

منطق و طرح در روش شناسی )روش تحقیق کیفی ضد روش (. 4932محمدپور، احمد. )

 ، تهران: جامعه شناسان.(کیفی

 ی، ترجمهتحكیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث (،4931) محمدی ری شهری. محمد

 حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث.

 بررسی (، 4939)مریم .زادهفاتحی ،سیداحمد .احمدی، سیمین .حسینیان ،اعظم .محمودزاده

 .71-13، 21، روانشناسی و دین، زناشویی صمیمیت بر اسالمی درمانیزوج تأثیر

های اثربخشی آموزش مهارت (،4934) منصور .سودانی ،هلعبدا .شفیعآبادیفرزانه،  .منجزی

 ناسیپژوهش در روانش دانش و، مندی زناشوییارتباطی با رویكرد اسالمی بر رضایت

 .41-9، 47، کاربردی

، قم: مؤسسه آل مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل ،(4417) نوری طبرسی، میرزاحسین
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