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Abstract 

The family is one of the most important social institutions of any society. Undoubtedly, the 

family needs consulting services in the present age, which is stress and psychological 

stress. Since various researches have shown that the role of culture in family issues is 

highly important in every society, Therefore, the purpose of the present study introductory 

in family counseling with islamic-iraninan culture-based approach. The research design is 

qualitative and is based on conventional content analysis. The content of the research was 

selected by experts through electronic searches on selected databases and by first 

reviewing books and articles relevant to the subject. Results: The coding process led to in 

three main themes: relationship-building techniques, therapeutic techniques and marital 

enrichment, and 12 categories based on Islamic and Iranian culture. It can be concluded 

from the findings of this study that family counselors and psychologists in our country 

(Iran) can use family counseling and psychotherapy programs from these three main 

themes in therapeutic work, Use with their families and couples. 
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  سعید صفی  ایران  ،شهرکرد دانشگاه ،حقوق گروه اریاستاد

  ابوالحسن بهمنی   ارشد رشته مدرسی معارف دانشگاه اصفهان  آموختهدانش

 چکیده

تنیدگی عصر خانواده در عصر کنونی که  گمانیب. استای نهادهای اجتماعی هر جامعه نیتربرجستهخانواده یکی از 

اند در مسائل نشان داده گوناگونهای پژوهش کهازآنجایی یول؛ ای نیازمند استاست به داشتن خدمات مشاوره

هدف از پژوهش حاضر برنهادی مقدماتی در  رونیازا، استبسیار پررنگ  ایجامعهخانوادگی نقش فرهنگ در هر 

کیفی و بر پایه تحلیل  حاضر پژوهش . طرحاستاسالمی  -انیبا رهیافت مبتنی بر فرهنگ ایر زمینۀ مشاورۀ خانواده

ها و های منتخب و با بررسی اولیه کتاباز طریق جستجوی الکترونیکی در پایگاه موردپژوهشمحتوای . محتوا  است

فرایند کدگذاری منجر به سه تم اصلی با عنوان مقاالت متناسب با موضوع توسط متخصصین این امر انتخاب شدند. 

طبقه مبتنی بر فرهنگ اسالم و ایرانی منجر  92روابط زناشویی و  سازیغنیدرمانی و  هایفننون برقراری رابطه، ف

توانند در مشاوران و روانشناسان خانواده در کشور ما )ایران( می توان نتیجه گرفتهای این پژوهش میاز یافته شد.

ها و اصلی در کارهای درمانی با خانواده مایهدروناین سه نواده از خا درمانیروانهای مشاوره و ها و کاربستبرنامه

 استفاده کنند.خویش  کنندهمراجعههای زوج
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 مقدمه

-نهادهای هر جامعه ترینمهمهمچنان یکی از ، آنو تغییرات مداوم در ساختار  هادگرگونیرغم خانواده علی نظام

شود. مشخص می ایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مادیانطباق آن با شر با هخانواد نظامماهیت پویای  ای است.

را خویش هویت خانوادگی و فرهنگی  کندسعی می ،های خودها و سنت، هنجارها، نقشهاارزش خانواده با حفظ

در  هدایتکودکان، حمایت و  اجتماعی شدن، خودمراقبت از اعضای  ارائهخانواده منبع مهمی در . این حفظ کند

 ,Arias & Punyanunt-Carter, 2017; Makiwane, Gumede, Makoae, & Vawda) تاسجهان  طبسیاری از نقا

بر رشد و تعالی شخصیت انسان و   شگرف ازدواج و تشکیل خانواده تأثیراز منظر روانشناسی اسالمی  ؛(2017

تر فرمایند: هیچ بنیانی در اسالم نزد خداوند عزوجل محبوبیمبالندگی جامعه به حدی است که پیامبر اکرم )ص( 

 هاآناست:  شدهگرفتهبه لباس در نظر در فرهنگ قرآنی مقوله ازدواج مشا ق(. 3041مجلسی، از ازدواج نیست )

(. بدین معنا که تمام خواص حفظ تعادل حرارتی بدن، از 381بقره/) 3زنان)زنان( لباس شمایند و شما )مردان( لباس 

های احتمالی، زیبایی و طراوت، قیافه و قواره آدمی و همچنین ها و زشتییکاستگرما و سرما گرفته تا پوشش و 

ها که محصولی شیرین و حیاتی برای زندگی یعنی سکینه و ی زوجحسهمتر از آن درک و آرامش فرد و مهم

ها حکایت از خوشایند بودن پیوند ازدواج پژوهش باوجودپیوند خورده است.  لباس باآورد آرامش را به ارمغان می

-سانی یعنی ازدواج در مستحکمترین پیوند انیجه قویدرنتآید، ینمی به دست آسانبهها آن دارند که رضایت زوج

(. البته ذکر این نکته بسیار مهم 3181گاه آن یعنی سامانه خانواده در معرض خطر جدی قرار دارد )دانش، ترین قرار

. در این زمینه حدیثی از پیامبر قرارداداست که در بحث مسائل خانواده و ازدواج باید مسائل فرهنگی را مدنظر 

 نکاح خاصی برای انجام امور مربوط به ازدواج و ورسومآداب فرمایند: هر قومییمه ک شودیماکرم )ص( نقل 

ای در این ای آداب و سنن ویژهیعنی با توجه به اختالفات فرهنگی، هر قوم و جامعه ؛ق( 3041ی، عامل حر) دارد

در درک تنوع فرهنگ  ی محققان، پژوهشگران و درمانگران خانواده،امر دارند. به همین خاطر است که عالقه

های همه ادیان جهان است. در تعالیم و آموزه افتهیشیافزاایدئولوژی مذهبی در زندگی خانوادگی  تأثیرخانواده و 

 تأثیراست و هنجارهای فرهنگی و قوانین در ازدواج بیشتر تحت  شدهاشارهبه روابط زناشویی و خانوادگی 

های اخیر از کاهش پژوهش اگرچه .(Dollahite, Marks, & Goodman, 2004) اندقرارگرفتهی مذهبی هاآموزه

و قوی در  مؤثریک نیروی  عنوانبهدین هنوز هم  یولاند، های مذهبی در میان مردم آمریکا گزارش دادهمشارکت

به همین دلیل است که در دهه  ،(Marks, Burr, & Day, 2012) است شدهشناختهها زندگی فردی و زناشویی انسان

بنابراین بررسی ؛ (Mahoney, 2010)هایی در ارتباط با مذهب و روابط زناشویی رو به افزایش است اخیر پژوهش

تواند بر زندگی زناشویی بگذارد، برای بسیاری از پژوهشگران مهم و عقاید مذهبی و نقشی که می ارتباط باورها و

هاست که این سامانه باورها و ارزش دهندهارائهحیاتی است، زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و 

                                                                                                                     
 َلهُنَّ  ِلباس  أَنْتُمْ وَ  لَکُمْ لِباس   هُنَّ .9
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باور داشتن و پایبندی به  (Hünler & Gençöz, 2005) قرار دهد ثیرتأتواند زندگی زناشویی را تحت ها میویژگی

دهد. ترویج یمی معنویت سوق سوبهگی را از فضای مادی و دنیوی بیرون آورده و امور معنوی و مذهبی، زند

(. 3181ها را از بحران نجات دهد )محدثی و یوسفی، تواند خانوادهیژه والدین میوبهمعنویت در اعضای خانواده 

آفرینش، انسان  آغاز ااست زیر شدهترین اجتماع انسانی شناختهعنوان کهنبه خانواده نیز در مـکتب اسـالم

 و جایگاه چنان از خانواده نظام. در اسالم صورت زوجی از زن و مرد و در قالب خانواده قدم به گیتی نهاده استبه

قـرآن کـریم، خانواده را  .گذاردیم تأثیر بندگى و عبادت ثواب روى بر حتى که است برخوردار یاستهیشا مقام

« 0سنت پیامبران الهی»، «1دژی در مقابل زندگی سراسر فسق و فجور»، «2یوندی محکمپ»، «3از آیات خداوند یاهیآ»

(. 3111، پورصلواتیان و تقوی اسماعیلی،به نقل از  3112بوجاری و پرچم، ) کندمعرفی می« 5عامل تکثیر نسل»و 

تقواى الهى و رضاى  هیپا کسـى که اساس )آیین زندگی( خود را بر پس آیا: فرمایدمیکریم قرآن در همین رابطه 

سقوط نهاده و آن بنا  شرف و در که بـنیان )زندگی( خود را بر لب پرتگاهى سست کسآناسـت یا  بهتر او نهاده

توبه/ « )1کند)پس از اتـمام حـجّت( راهنمایى نمى او را در آتش جهنم سرنگون سازد؟! و خدا گروه ستمکاران را

اند: زن یا مرد متأهل خوابیده، نزد خداوند از دختر و پسر مجردى که ص( فرموده) امبریپیا در حدیثی  (.341

های مختلف در در ادامه به برخی از نتایج پژوهش ق(. 3041)مجلسی، 1دار و در حال عبادت باشند، بهترندروزه

 .شوددین بر روابط زناشویی و خانواده اشاره می تأثیرزمینه 

 اندداده یفیت و رضایت زناشویی باالتر و ثبات زندگی گزارشباکداری یندابطه بین ها از ربسیاری از پژوهش

(Ellison, Trinitapoli, Anderson, & Johnson, 2007; Mahoney, 2010) .های دیگر به ارتباط دین با تعهد در پژوهش

های هایی مبنی بر کاهش خطر خشونتو وفاداری زناشویی بیشتر، درگیری و تعارض زناشویی کمتر و گزارش

 وهشهای پژیافته .(Allgood, Harris, Skogrand, & Lee, 2008; Ellison et al., 2007) است شدهاشارهخانگی 

(Sullivan, 2001) سطح باالتری از مذهب قرار دارند نسبت به افراد دارای سطح مذهبی  نشان داد افرادی که در

 (Mahoney, 2005) نتایج پژوهش تر هستند.شویی باالتری برخوردار و از ازدواج خود راضیتر، از ثبات زناپایین

بیانگر این است که دین موجب افزایش مشارکت کالمی، کاهش پرخاشگری کالمی و تعارض زناشویی شده و 

                                                                                                                     
 یَتَفَکَّرُونَ لِقَْومٍ لَآیَاتٍ ذَلِکَ  فِی إِنَّتَسْکُُنوا إِلَْیهَا وَجََعلَ بَْینَکُمْ مَوََدّةً وَرَحَْمةً  آیَاتِِه أَنْ خَلََق لَکُمْ مِنْ أَنْفُِسکُمْ أَزْوَاجًا لِ وَمِنْ 23. روم/3
 ِلیظًاغَ مِیَثاقًا مِنْکُمْ وَأََخذْنَ بَْعضٍى إِلَ بَعُْضکُمْوَکَْیفَ َتأْخُذُوَنهُ َوقَدْ أَفْضَى  23. نساء/2
 ذْنِ أَْهلِهَِنّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ُمحْصَنَاٍت غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مَُتّخِذَاتِ أَخْدَانٍ بِإِ فَانِْکحُوهُنَّ 25. نساء/1
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُُسلًا مِنْ قَبْلَِک وَجََعلْنَا لَهُْم أَزْوَاجًا وَذُرِّیَّةً  18. رعد/ 0
سَّمِیُع ال َوهُوَ   شَیْء  کَِمثْلِهِ  لَْیسَ فِیهِ یَذْرَؤُکُمْ أَزْوَاجًا اْلأَنْعَامِ  وَمِنَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ جََعلَرْضِ الَسّمَاوَاتِ وَاْلأَ فَاطِرُ 33. شوری/5

 الْبَصِیرُ
نارِ جََهنَّمَ وَ اللَّهُ ال یَهْدِی  شَفا جُرٍُف هارٍ فَانْهاَر بِِه فی هُ عَلىمِنَ اللَِّه وَ رِْضوانٍ خَیْر  َأمْ مَنْ أَسََّس بُنْیانَ تَقْوى .أَ فََمنْ أَسَّسَ بُنْیاَنهُ عَلى1

 الْقَوْمَ الظَّالِمین
 «المتزوّج النائم افضل عنداهلل من الصائم القائم العزب». 1
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؛ ساالری فر، 3181شود. در ایران هم پژوهشگرانی همچون، )دانش، موجب افزایش رضایت زناشویی می درنهایت

 بودن مداخالت اسالم محور بر روابط زناشویی اشاره کردند. اثربخش(  به 3111و محمود زاده و همکاران،  3112

بر روی  دین اسالم و وجود آیات و روایات فراوان و تأثیری که نظام خانواده ازنظر با توجه به اهمیت خانواده

امروزی علم مشاوره  مبنی بر توجه به فرهنگ هر جامعه و  شخص و جامعه دارد و همچنین با توجه به نگاه

 یمقدمات یبرنهادرسد، لذا هدف از پژوهش حاضر هایی بسیار ضروری به نظر میمراجعی، وجود چنین پژوهش

که این پژوهش در پایان به دنبال  است یاسالم-یرانیا فرهنگ بر یمبتن افتیره با خانواده ةمشاور ةنیزم در

 :استهای  ذیل پرسش پاسخگویی به

 ؟اندکدمایرانی در منابع و مقاالت -طبقه )های( اصلی مشاوره خانواده مبتنی بر فرهنگ اسالمی -3

 شود؟های( برای هر طبقه اصلی استخراج  میطبقه )چه زیر  -2

 پژوهش روش

ه تحلیل محتوای کیفی در جایی که تحلیل کمی بمطالعه حاضر، یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. 

 متنـیهای دادههـای تحقیـق اسـت کـه بـرای، تحلیـل یکی از روشاین روش  .یابدمی، نمود ،رسدمیمحدودیت 

-تـوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادهبنابراین تحلیل محتوای کیفـی را می؛ کاربردی فراوان دارد

 شدهشناختهو تـم سـازی یـا طراحـی الگوهـای  ذاریگکد، منـدبنـدی نظـامطبقه ایندهایاز طریق فر های متنی

را بـا رعایـت  مرحلهبهمرحله شدهکنترلشناسانه و  روشتوان یک رویکرد تجربی، ت. با تحلیل کیفی میدانسـ

دهـد کنند که تحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه مـیاین تعاریف بیان می. در نظر گرفت موردمطالعهعناصر 

وجود یک وسـیلة بهعینیـت نتـایج د. ولی با روش علمی تفسیر کننـ ، ذهنی به گونةرا  هاحقیقت داده اصـالت و

-شود. تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمات یا محتوای عینی متون میمند تضمین میفرایند کدگذاری نظام

آزماید. در ضمن پژوهشگران، ای آشکار میمحتو صورتبهها یا الگوهایی را که آشکار یا پنهان هستند رود و تم

گیرند )ایمان و نوشادی، های متنی در نظر میویژه برای دادهپذیر، بهروشی انعطاف منزلهبهتحلیل محتوای کیفی را 

3114.) 

 پژوهش اجرای ۀشیو

هنگ ایرانی و اسالمی مشاوره خانواده مبتنی بر فرمقاالت مرتبط با  ها وبااز کت موردپژوهشنابع و محتوای تحلیل م

از طریق جستجوی پژوهشگران در ابتدا ، موردنظردسترسی و انتخاب منابع  منظوربه. ندانتخاب شددر کشور ما )ایران( 

از  فهرستی( Magiran) ایرانو مگ( Noormags) نورمگز، (SID) جهاد دانشگاهی زبانفارسیهای الکترونیکی پایگاه

ند. در کنار این منابع با توجه به تحصیالت حوزوی دو نفر از پژوهشگران این مقاله و کردتهیه را منابع جستجو شده 

توانست به پژوهشگران کمک هایی که در این زمینه میمدرک دکتری مشاوره خانواده دیگر پژوهشگر، کتاب

نماینده جامعی از  ها کتاببود که این  ایگونهبهفراوانی کند، انتخاب شدند. فرایند انتخاب توسط این گروه سه نفره 



 یبهمن و یصف ،یفارسان کاوه                                                                                                  05

 

 3قراردادی عرفی و منابع و متون نهایی شده، طبق روش تحلیل محتوای . محتواهای ضروری در این زمینه باشد

های موجود یا ادبیات تحقیق درباره اغلب هنگامی مناسب است که نظریه ند. این نوع طرح،گذاری و تحلیل شدکد

پرهیزند و در پیش پنداشته می هایمقولهن حالت پژوهشگران از به کار گرفتن محدود باشد. در ای موردمطالعهپدیده 

 & Hsieh ها در این فرایند، بر اساس رویکردروند تحلیل دادهها ناشی شوند. ها از دادهدهند که مقولهعوض ترتیبی می

Shannon (2445 و به روش استقرایی )نمودن متون مدنظر و  مشخص -3از:  اندعبارتکه مراحل آن  انجام شد

-استخراج واحدهای معنایی و دسته -2پیدا نمودن درکی مناسب نسبت به کل موارد؛  منظوربه هاآنچندین بار مرور 

بندی واحدهای فشرده تحت عنوان زیر خالصه و دسته -1تحت عنوان واحدهای فشرده یا کدهای باز؛  هاآنبندی 

مرتب نمودن زیر طبقات در قالب طبقات کمتر بر اساس مقایسه  -0؛ هاآنطبقات و انتخاب برچسب مناسبی برای 

انتخاب عنوانی مناسب که قابلیت پوشش طبقات  درنهایتو  زیر طبقاتهای موجود در ها و تفاوتشباهت

انتخاب  -1های اصلی ادغام طبقات بر اساس مقایسه مکرر بین طبقات و رسیدن به تم -5 ؛را دارا باشد شدهحاصل

توسط  هاآن تائیدپس از جستجو در منابع و  .(Hsieh & Shannon, 2005) یاصلهای برای تمنوانی مناسب ع

 .مقاله مورد تحلیل قرار گرفتند 1کتاب و  34، درنهایتپژوهشگران و سایر افراد متخصص در این امر، 

 اخالق در پژوهش

در  مورداستفادهها و مجالت هایی که در کتاببارتنویسندگان دقیقاً کلمات و ع در راستای اصول اخالقی پژوهش،

گونه تفسیر و یا برداشت خود را از ها را در این پژوهش به کار بردند و هیچاین پژوهش بود عین آن کلمات و عبارت

 جمالت و کلمات نه دخیل کرده و نه به کار نبردند. 

 هایافته

ها ها و مقاالت این پژوهش، یافتهکتاب فرایند کدگذاریدر  کنید،( مشاهده می3طوری که در جدول شماره )همان

تم اصلی  1ها از این طبقه درنهایتطبقه قرار گرفتند و  32، سپس این کدها در شدهاستخراجکد باز  352 منتج به

تم )های( اصلی مشاوره خانواده مبتنی بر فرهنگ  اصلی این پژوهش یعنی سؤالاستخراج شد. در پاسخ به دو 

های این پژوهش شوند؟ یافتههای( را شامل میطبقه )چه زیر  هاتم؟ و این اندکدمایرانی در منابع و مقاالت -المیاس

-روابط زوجین منتج شد. همچنین هر تم، طبقه سازیغنیدرمانی و  هایفنتم اصلی، یعنی فنون برقراری رابطه،  1 به

همدلی برای تم  و احترام گذاشتن ،فن سالم و مصافحه کردنهای طبقه عنوانبهتوان شدند که میهایی را شامل می

 حل تعارض و مدیریت خشم ،صبر و حوصله ،و ارتباط سازنده وگوگفت ،بخشش و گذشتفنون برقراری رابطه؛ 

 هایمهارت آموزشهای دینی، آموزش ،های ارتباطی زوجینآموزش مهارتدرمانی و باالخره  هایفنتم برای 

سازی روابط زناشویی اشاره کرد. در جدول شماره برای تم غنی های رفتاریمهارت آموزشو  رشینگ و شناختی

 .کامل آورده شده است طوربه( این موارد 3)
                                                                                                                     
1. Conventional Content Analysis 
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المیاس-مشاوره خانواده فرهنگ ایرانی در زمینه شدهاستخراجهای تم( 5جدول شماره )  

ی هاتم

 اصلی
 کدهای باز طبقات

 
 
 

فنون 

برقراری 

 هرابط

 

فن سالم و مصافحه 

 کردن

و  تربزرگسالم نشانه محبت و خیرخواهی، سالم کردن مشاور در ابتدا، سالم به 

، مستحب و واجب بودن سالم و جواب سالم، سالم نشانه تواضع و فروتنی، ترکوچک

عامل افزایش دوستی، عادت بر سالم کردن، رسا و بلند گفتن سالم، دست دادن، 

به یکدیگر، دست دادن برای رفع کینه و کدورت، محکم فشردن  مؤمندست دادن دو 

 تهنگام مالقا روییخوش، مؤمندست برادر 

 فن احترام گذاشتن

، بلند شدن جلو دیگران، مقدم بودن حقوق دیگران بر مؤمنحفظ ارزش و عزت برادر 

برای دیگران  پسندیمیهر چه برای خود ، رعایت حقوق دیگران، خودحقوق 

، رعایت حد و اندازه خود، رعایت ادب در گفتار و رفتار، عدم تفاوت بین برادر پسندیدن

،  کوچک نشمردن مؤمنبه برادر  نکردن غنی و فقیر، پرهیز از طعنه، تحقیر و اهانت

 فرد 

 فن همدلی

رویی و محبت، انس و الفت، خیرخواهی، درک و فهم، همراهی، رفاقت، گشاده

، عشق و دوست مؤمنبه برادر  آمیزمحبتدوستانه و  به دوست، نگاه رساندنیاری

، نیکی و مهرورزی، شنونده بودن، مؤمنبا  مؤمن، دوستی مؤمنداشتن خدا در دل 

 همدردی با دیگران در خوشی و ناخوشی 

 

 

 

 هایفن

 درمانی

 

 

 

 بخشش و گذشت

ذشتن ، گتکرار و اهمیت عفو در قرآن و روایات گذشت برای افزایش عزت فرد بخشنده،

از خطاهای دیگران، پذیرش عذر دیگران، گذشت نشانه شخصیت واالی فرد، بخشش 

پیروزی، گذشت برای رفع کینه، بخشش کسی که به  عنوانبهاوج بزرگواری، گذشت 

 پوشیچشمشما ظلم کرده، نادیده گرفتن عیوب دیگران، نادیده گرفتن ظلم دیگران، 

گذشت بر سالمتی،  تأثیرخشش دشمن، ها، عادت به گذشت و جوانمردی، باز بدی

 گذشت باعث استحکام روابط، اعتقاد به فضل و بخشش خداوند 

و ارتباط  وگوگفت

 سازنده

قطع نکردن سخن دیگری، سخن گفتن با منطقی بودن کالم، بودن کالم،  فهمقابلشفاف و 

 نیکوسخن ، بیان داشتن فن تواضع و بدون حالت دستوری، قدردانی از طرف مقابل،

سخنان ، موقعبهحرف زدن بجا و گفتار سکوت کردن و ، دوری کردن از سخنان بیهوده، گفتن

در هنگام  روییگشاده، شنونده بودن، گوش دادنداشتن مهارت ، قول سدیدگفتن،  با معنا

صالح، رستگاری و ا مایهنقشسخن در  ،گفتار عاشقانه و اظهار محبتسخن گفتن، 

ی، مراقبت در رفتارهای کالمی دوری از بدزبان، الم محترمانهک، رسیدن به رحمت الهی

 ، تماس چشمی مناسب، غیرکالمیو 

 صبر و حوصله

، صبر در مقابل بداخالقی زن یا مرد، صبر مصائبصبر و مقاومت در برابر مشکالت و 

کلید رسیدن و کامیابی در زندگی، کسل و خسته نشدن در زندگی، شکایت نکردن از 

در زندگی، صبر زینت  گاهتکیه عنوانبهایمان، صبر  هایپایهصبر یکی از کمبودها، 

 ها برترین عبادتصبر نشانه کمال، صبر شخص، 

 حل تعارض

ها، تشخیص مسئله، بررسی دقیق مسئله، دقیق بودن کردن، کشف ندانسته سؤال

ا، دعا ، توکل بر خدحلراهانسان موقع شبهه، آزمایش و تحمل مشکالت، انتخاب یک 

 ،اعطاء کلمه حکمت به انسان در قرآن کریمدر جهت حل مسائل، مشورت در امور، 

  دالنپذیرش سخنان نیکو و اندرز صاحب

 

ک
نی

تک
ی

مان
در

ی 
ها
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 مدیریت خشم

کردن، فرو خوردن  غسل، سکوت، سجده و وضعیت، وضو خداوند، تغییر یاد و ذکر

دی انسان، خشم به خاطر خداوند، خشم از شیطان بودن، کنترل خشم دلیل توانمن

گفتن ذکر نادیده گرفتن اشتباهات دیگران، تقوا و پرهیزکاری، فرستادن صلوات، 

 طلب ،«الحول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم»و « من الشیطان الرجیم اعوذباهلل»شریف 

 حلم و بردباری، استغفار و آمرزش

 

 

 سازیغنی

روابط 

 زناشویی

 

 

 

 

های آموزش مهارت

 ارتباطی زوجین

پذیرى انعطاف ،هدیه دادن، مستقیم سرزنش عدم ،حسن معاشرت، براز عواطف/محبتا

، پرهیز از روییخوش، لحن نرم عاری از خشونت، جوییعیبپرهیز از خانوادگی و فردی، 

، زوجینرویگردانی، تواضع، گوش دادن، نیکویی در گفتار، صداقت در گفتار و رفتار 

ها، رازداری، تشکر و از خانواده دیدوبازدیدبدی،  رعایت انصاف و عدل، نیکی در برابر

   دیدوبازدیدو  رحمصله قدردانی، وفای به عهد،

 های دینیآموزش

عمل به باورهای مذهبی، دعا خواندن، مسجد رفتن زن و شوهر با یکدیگر، 

آموزش ، بودن، عمل صالح کفوهم، آرام بخشی زن و مرد در فضای خانواده، نمازخواندن

  به اصول دین پرداختنصحیح اعتقادات دینی، اهمیت  گیریلشکو 

 هایمهارت آموزش

 نگرشی و شناختی

 نعمت عنوانبه همسر پذیرش، هاارزش همسوییهای زن و مرد، تفاوت از آگاهی ،خودشناسی

  موردبیهای بینی، دوری از سختگیریو تقویت خوش سوءظن، پرهیز از خداوندی ارزش با

های ارتمه آموزش

 رفتاری

  هایمهارت ،های ایجاد شادی، مهارتارزشمندی حس و نفسعزت تقویت، توقعات تعدیل

  تربیتی نمودن فضای خانواده ، آشنایی کامل اعضای خانواده با وظایف خویش، جنسی

 شود. خالصه پرداخته می صورتبههای هر تمی های اصلی و طبقهدر ادامه به بررسی تم

 شود. ها اشاره میطبقه است که در زیر به آن شدهتشکیلطبقه  1ی رابطه از تم برقرار

 کردن مصافحهفن سالم و 

ا بپذیرد. سالم در لغت به روی  سالم کند و به گرمی مراجع ی مشاوره، مشاور باید بهدر موقع ورود مراجع در جلسه

در محیط  واردیتازهفرماید: هر می )ع(امام علی هنیت، درود، صلح و آشتی، تعظیم و تکریم است. تمعنای سالمت، 

، به نقل از و دررالکلم غررالحکم) 3خاطر سخن خود را به سالم آغاز کنید شود، برای آرامشمی زدهحیرتنامأنوس 

فروتنی این است که به هر کس برخوردی، تواضع و های از نشانهفرماید: . همچنین امام صادق )ع( می(3181مطهری، 

زیادی شده است؛  تأکیدبا یکدیگر  مؤمنانسپس در معارف اسالمی به دست دادن  ق(. 3041)کلینی،  2م دهیسال

خدا میان دست آنان است و  بدهند، دستهر دو نفر مؤمنى که با هم دست  دارد:بیان می بارهدراینامام باقر )ع( 

 ق(.  3041)کلینی،  1بداردت طرف مقابل را بیشتر دوس دست محبت الهى بیشتر با کسى است که

 احترام گذاشتنفن 

                                                                                                                     
 «لِکُلِّ دَاخٍِل دَهْشَة  فَاْبدَءُوا بِالسَّلَام.»3

 «تواضع ان تسلم علی من لقیتمن ال. »2

 « لِصَاحِبِهِإِنَّ الْمُؤْمَِنیْنِ إِذَا الْتَقََیا وَ تَصَاَفحَا أَدْخَلَ اللَُّه یَدَهُ َبیْنَ أَیْدِیِهمَا فَصَاَفحَ َأشَدَُّهمَا حُبّاً .»1
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 فرماید:رسول اکرم )ص( می خاص قرار گیرد. موردتوجهاحترام گذاشتن به افراد از اموری است که باید در مشاوره  

هر کسی مؤمنی را به علت فقر و نداریش، مورد تحقیر و اهانت قرار دهد و یا او را خوار بدارد خداوند در روز قیامت 

و هر کسی برادر مسلمانش را هر چند با گفتن  آن کس را معرفی کرده سپس در میان مردم رسوایش خواهد کرد

چنین خصلتی دارد در زیر سایه  کهمادامییک کلمه مورد مرحمت و احترام قرار دهد و غصه از دل او برطرف نماید 

 . (3041مجلسی، ) 3بودگسترده الهی )و مشمول لطف و عنایت ربوبی( خواهد 

 فن همدلی

 & Baron-Cohen)های غیرپریشان یا شاد مشهود استهمدلی یک رفتار ارتباطی دیگر است که در زوج 

Wheelwright, 2004; Long, Angera, Carter, Nakamoto, & Kalso, 1999). توانایی فهمیدن افکار  صورتبهرا  همدلی

، هاآنهای دیگری، گذاشتن خود جای دیگری و به لحاظ فکری فهمیدن شرایط دیگری بدون تجربه نیابتی هیجان

کننده مهم بینییک پیش–فردنظر شریک فهم نقطه–دهد که همدلیکنند. این مسیر پژوهش نشان میتعریف می

 ,Markman, Renick, Floyd, Stanley, & Clements) زن و شوهر به طالق است سازگاری و کیفیت زناشویی و تمایل

هایی داشته باشند که دارای ظرفیت دهنده نگرانی خالصانه برای شریک است و اگر افراد شریکهمدلی نشان .(1993

 ,Levesque, Lafontaine)ای خواهند داشتابراز همدلی باشند به احتمال زیادتری روابط پایدار و بسیار تنظیم یافته

Caron, Flesch, & Bjornson, 2014; Long et al., 1999).  برخی درمانگران زناشویی بر نیاز به آموزش همدلی برای

توان آموخت و پاالیش کرد. حتی درون ت مییک مهار عنوانبهمعتقدند که همدلی را  هاآناند داشته تأکیدها زوج

 ,Hawkins, Blanchard) شان ابراز کنندیکشرتوانند یاد بگیرند همدلی بیشتری را به بافت روابط صمیمی، افراد می

Baldwin, & Fawcett, 2008) همدلی به خصوص زمانی مهم است که افراد مراحل دشوار زندگی خود را تجربه می-

کننده یک رابطه باشد، مثل کننده یا تضعیفتواند تحکیمای وجود دارد که یک بحران میکنند. در تمام روابط، نقطه

ه محل کار( و یا ظلم از دست دادن یک عضو خانواده، تغییر در وضعیت شغلی )از دست دادن شغل یا برگشتن زن ب

 تواند کیفیت زناشویی را در یک رابطه افزایش دهدیک همسر. در طول این زمان، گوش دادن همراه با همدلی می

(Weigel & Ballard-Reisch, 2008). به عقیده (Long et al., 1999)  مثبت با  طوربهتغییر در ابراز همدلی یک شریک

دهند که شکل کلی و دوتایی همدلی نقشی در نشان می های مختلفارتباط دارد. نتایج پژوهشکیفیت رابطه 

حکایت مؤمنان در دوستی، فرماید: . در این زمینه پیامبر اکرم )ص(، میکنندبینی کیفیت رابطه و عملکرد ایفا میپیش

از آن به درد آید سایر اعضای بدن  مهربانی و دلسوزی نسبت به یکدیگر حکایت پیکر آدمی است که هر گاه عضوی

خداوند، پیامبر اکرم )ص( را چنین توصیف (. 3182)پاینده، کنند.با شب نخوابیدن و تب دار شدن با آن همدردی می

                                                                                                                     
یَدِِه وَ فَقْرِهِ شَهََرهُ اللَّهُ یَْومَ الْقِیَامَِة عَلَى رُءُوسِ اْلخَلَائِقِ َو حَقَّرَهُ وَ لَا یَزَاُل مَاقِتًا مَنْ حَقَّرَ مُؤْمِناً فَقِیراً وَ اسَْتخَفَّ بِهِ وَ احْتَقَرَهُ لِقِلَِّة ذَاتِ ..»3

نْصُرْهُ وَ لَْم یَدْفَْع عَنْهُ وَ ُهوَ یَقْدِرُ َخذَلَهُ اللَُّه وَ نْ لَْم یَلَهُ وَ مَنِ اغِْتیبَ عِْندَُه أَخُوهُ الُْمؤْمِنُ فَنَصَرَُه َو أَعَانَهُ نَصََرهُ اللَّهُ ِفی الدُّنْیَا َو الْآخِرَةِ َو مَ

 «حَقَّرَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ
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هاى شما بر او سخت است و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت رسولى از خود شما به سویتان آمد که رنج» کند:مى

اشاره به شدت ارتباط آن حضرت با مردم است؛ « من انفسکم»(. عبارت 328/توبه) «3هربان استبه مؤمنان رئوف و م

ص( شده است و هرگونه ناراحتى و زیان و ضررى که به ) پیامبراى از جان مردم و از روح جامعه در شکل گویى پاره

برد. این هاى آنان رنج مىو از رنج تفاوت نیستمردم برسد، براى او سخت ناراحت کننده است. او نسبت به مردم بى

 اش را چندین برابر کند.صفت باطنى پیامبر )ص( بود که توانست در دل و قلب مردم جاى گیرد و تأثیرگذارى

 فن بخشش و گذشت

 & Enright) بردها و یا تعارضات زناشویی را از بین میهای خشم بعد از خیانتفرآیندی است که احساس 2بخشش 

Fitzgibbons, 2000) .ها برای رها کردن تنفر و که تصمیمی است که توسط قربانیها نیست، بلبخشش براساس هیجان

شدند بخشش چیست و  سال گذشته، وقتی افراد متوجه 25شود. در طول نسبت به خیانتکاران گرفته می شانخشم

 & Baskin) های بین فردی به کار ببرند، بخشش تبدیل به یک فن درمانی اثربخش گردیدچگونه آن را در ظلم

Enright, 2004). ها شروع به مفید است بلکه حتی پژوهش درمانیروانکنندگان فردی نه تنها بخشش برای دریافت

های شاخص. (Lawler‐Row, Younger, Piferi, & Jones, 2006) مزایای بخشش برای ظلم بین فردی کرده است تائید

های گرایی همبسته بود. از سبکپذیری و برونمثبت با توافق طوربهرنجورخویی و منفی با روان طوربهبخشش 

 ,Webb, Call) استفاده شده است و نتایج مطابق انتظار بوده است 1بینی منش بخششنیز برای پیش بستگیدل

Chickering, Colburn, & Heisler, 2006). بخشش سنگ بنای یک ازدواج موفق اند که های قبلی نشان دادهپژوهش

زیرا یک ارتباط قوی برای غلبه بر نتایج منفی (، He, & et al, 2018 به نقل از  Fincham, Hall,&  Beach, 2006) است

 شواهد .(David & Stafford, 2015) آورد، به وجود میکندرفتار ایجاد میبر روی  ی کهمثبت تأثیراز طریق ایجاد 

 مرتبط ییزناشو تیفیک با ازدواج یهاچالش حل یبرا یانطباق ندیفرآ کی عنوانبه بخشش که است آن از یحاک

 .(Braithwaite, Mitchell, Selby, & Fincham, 2016; Kato, 2016) است ازین مورد ییزناشو ثبات حفظ یبرا که است

گران، موقعیت و بخشش کلی، نمره بیشتری نسبت به های بخشش خود، دیهای دلبسته ایمن در شاخصکنندهشرکت

-غیر ایمن گرفتند. یک عنصر مهم دیگر مربوط به سطح بخشش، سطح تعهد است. شرکت بستگیدلهای سبک

های با نمره کنندهگرفتند به احتمال کمتری نسبت به شرکتر شاخص سطح تعهد نمره باالتری میهایی که دکننده

منابع اسالمی  بررسی. (Finkel, Rusbult, Kumashiro, & Hannon, 2002) سرد بودند شانهمسرانا با جو یتر، انتقامپایین

 بار در 10با مشتقاتش  «عفو»واژه  .یکی از اصول اساسی در برخورد با لغزش افراد است« گذشت»دهد که نشان می

اگر در مثال،  عنوانبه به کار رفته که در این موارد، قرآن کریم مردم را به روش پسندیده عفو توصیه کرده است قرآن

                                                                                                                     
  «لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُول  مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِیز  عَلَیِْه ما عَنِتُّمْ حَرِیص  عَلَْیکُمْ بِالُْمؤْمِنِینَ رَؤُف  َرحِیم » .3

2. forgiveness 
3. dispositional forgiveness 



                                                 05برنهادی مقدماتی در زمینه مشاوره خانواده                                                                 

 

بارها بر پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار نیز  (.04شوری/) 3اداش آن با خداوند استبدی، گذشت صورت گیرد، پ برابر

بر شما باد به گذشت زیرا گذشت جز فرماید: مثال پیامبر اکرم )ص( می عنوانبهداشته اند.  تأکیدگذشت و بخشش 

  .(3041)کلینی،  عزت بنده را نیفزاید پس از یکدیگر بگذرید تا خداوند شما را عزیز گرداند

 شود.پرداخته می درمانی هایفنهای تم طبقه در ادامه به بررسی

 گفتگو و ارتباط درست کنیکت

 روابط اعتقاد بر آن است کهی که طوربهکند، ایفا می 2های زوال رابطهارتباطات نقش مهم و محوری در مدل

 ,Reis & Patrick) دهندنشان میبه یکدیگر واکنش  بیشتری با حساسیت زوجینتا حدی قوی هستند که  صمیمی

های دارای ازدواج شاد زوج گاتمن دو حقیقت بسیار ساده را درباره (.,2096Lavner, Karney, Bradburyبه نقل از  1996

شود و شان همراه با احترام، عاطفه و همدلی تعریف میکنند، یعنی، رابطهمثل دوستان خوب رفتار می هاآننشان داد. 

های همسر، کنند. رفتار کردن مثل دوست خوب شامل گذشتن از نقصآرام و مثبت اداره می صورتبها ها رتعارض

همراه با تعریف و تمجید،  هاآن تائیدهای دوست داشتنی او، پرورش پذیرش یکدیگر و تمرکز بر ویژگی

باطات و گفتگو تی طوالنی بر اهمیت کیفیت ارتپژوهشگران برای مد .(Gottman, Gottman, & DeClaire, 2007)است

اند. با داشته تأکیدکننده سازگاری زناشویی، شادکامی و رضایت و بدعملکردی ذهنی و هیجانی یک تعیین عنوانبه

تواند بر سطوح مختلف زندگی افراد داشته باشد، عمیقی که کیفیت زناشویی می تأثیرتوجه به افزایش نرخ طالق و 

ها ها و بررسیهای پژوهشی در ارتباطات خانوادگی است که بیشترین پژوهشی درون ازدواج یکی از حوزههاارتباط

 ,.Doherty & Anderson, 2004; Lavner, Karney, & Bradbury, 2016; Markman et al) را به خود اختصاص داده است

 ,Eggerichs) 4گشودگی ،(Long et al., 1999)3فهم ازجملهعدادی از رفتارهای ارتباطی خاص پژوهشگران ت .(1993

 6و اشتیاق هر دو شریک به همکاری برای حل مشکالت (Gottman & Notarius, 2000) 5پذیریو انطباق (2004

(Tallman & Hsiao, 2004) کنند. بخش کمک میاند که به ایجاد و حفظ روابط زناشویی رضایترا شناسایی کرده

های دهی شیوهای به شکلبین فردی است و این راهبردهای حفظ رابطه هدف از ارتباط درست، رسیدن و حفظ فهم

قرآن در همین راستا  .(Ragsdale & Brandau-Brown, 2005) کنندتعریف رضایت زناشویی توسط زوج کمک می

نجا که در ابتدای داند آبیان و سخنگویی و ایجاد رابطه با دیگران می فنکریم یکی از ویژگی ها و امتیازات انسان را 

نقش کالم در رابطه مؤثر در متون اسالمی تأکید شده است و آن  «خلق االنسان، علمه البیان.»فرماید: سوره الرحمن می

                                                                                                                     
 «وَ جَزاءُ سَیَِّئةٍ سَیَِّئة  مِثُْلها فَمَْن عَفا وَ أَْصلَحَ فَأَجْرُهُ َعلَى اللَّهِ إِنَّهُ ال ُیحِبُّ الظَّاِلمین. »3

2.models of relationship deterioration 
3. understanding 
4. openness 
5. adaptability 
6. the willingness of both partners to work cooperatively through problems 
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و آموزش  گیریشکل(. برای ق 3041)مجلسی،  ی و رسیدن به رحمت الهی عنوان نموده اندرا مایه صالح، رستگار

سوره بقره می  (81)قرآن کریم در آیه گفتن؛ چنانکه  سخن نیکو، ازجملههر چه بهتر این فن، منابع اسالمی به اصولی 

سوره قصص در بیان اوصاف  (55)در آیه که  دوری کردن از سخنان بیهودهو « 3و به مردم نیک بگویید»فرماید: 

حرف زدن ، همچنین سکوت کردن و .«2گردانندبشنوند از آن روی می ههرگاه سخن لغو و بیهود»فرماید: مؤمنان می

هر که زبان خویش را نگه دارد خدا عیب او » رسول اکرم )ص( نیز در این باره می فرمایند:چنانکه  موقعبهبجا و گفتار 

 (. 3182ه، )پایند« 1.را بپوشاند

 تکنیک صبر و حوصله
لقمان  سوره( 31صبر از صفاتی است که بارها و بارها خداوند متعال به استفاده از آن توصیه فرموده است. مثالً در آیه )

صبر و مقاومت کنید و در برابر مشکالت  هاآنآیند، مقابل هایی که بر شما میصیبتم»فرماید: خداوند متعال می

ها زندگی خانوادگی، دارای فراز و فرود، سختی و گرفتاری و اختالف سلیقه و نظر و حتی عصبانیت .«0تسلیم نشوید

آید، شکیبا و بردبار باشند. هایی است؛ لذا الزم است زن و شوهر در رویارویی با مسائلی که پیش میو درگیری

مزاحم )همسر همانند پاداش آسیه دختر فرمایند: هرکس بر بداخالقی شوهرش صبرکند، خداوند پیامبراکرم )ص( می

  ق(. 3041فرماید )مجلسی،فرعون( به او عطا می

 تکنیک مهارت حل تعارض و مسئله
زوجین به رخ های مختلف بین ، عقاید و دیدگاهعالیقکه در نتیجه  ناپذیر ازدواج استتعارض یک قسمت اجتناب

جنسی، تفاوت در خلق و خوی،  هاینارضایتیتواند شامل می تعارضات .(Delatorre & Wagner, 2018) دهدمی

 آشکار تعارض عنوانبه تواندیم تعارض ،یمفهوم لحاظ هب .های فرزندپروری باشد، مذهب و سبکهاارزشعالیق، 

 ,Falcke, Wagner, & Mosmann) شودیم یارتباط مشکالت و نظر اختالف ایجاد باعث که شود فیتعر همسران انیم

ها، دالیل، اهداف، اصول یا نیازهای متفاوت و کشمکش برای منابع محدود تعارض صحبت درباره فرصت .(2013

حتی است وقتی که دو یا چند شخص به علت تفاوت تعارض یک حالت نارا. (Iqbal, Gillani, & Kamal, 2013) است

، etal Iqbal؛ به نقل از  Deetz & Stevenson (9186. ها، اهداف یا اصول با یکدیگر در مخالفت هستندخواسته

های ناهماهنگ، اهداف بندی کردند؛ یعنی، عقاید متفاوت، نقشتعارض را در چهار طبقه مختلف طبقه( 2093

مدیریت تعارض مستلزم شناخت مسائلی است که موجب  هاآنرای منابع محدود. به عقیده ناهماهنگ و رقابت ب

آنچه قبالً باور بود، دادند که بر خالف  نشان (Bradbury & Karney, 2004; Johnson et al., 2005) شوندتعارض می

                                                                                                                     
 «وَ ُقولُوا لِلنَّاِس حُسْناً.»3

 «الْجاهِلینوَ إِذا سَمُِعوا اللَّْغوَ أَعْرَُضوا عَنُْه وَ قالُوا لَنا َأعْمالُنا وَ َلکُمْ أَعْمالُکُْم سَالم  عَلَیْکُْم ال َنبْتَِغی .»2

 «عنه عذابه و من حفظ لسانه ستر اللَّه عورتهمن دفع غضبه دفع اللَّه »  1
 «ما أَصاَبَك إِنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُمور يا بُنَيَّ أَقِِم الصَّالةَ َو أُْمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصبِْر َعلى . »4
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دریافتند که در طول چهار سال اول  هاآنکننده نیست. تنهایی در رضایت از رابطه تعیین های حل مسئله بهمهارت تأثیر

طبعی و عالقه؛ های مثبتی مثل عاطفه، شوخهای حل مسئله ضعیف، اگر هیجانهای دارای مهارتازدواج، زوج

ل هایی که دارای مهارت حای با زوجدادند به سطوح رضایت زناشویی قابل مقایسهشان بروز مییکرشکنجکاوی به 

-از این اندیشه حمایت می (Bradbury & Karney, 2004; Johnson et al., 2005) یافتند.مسئله خوب بودند، دست می

سازنده یکی از وظایف محوری در حفظ  صورتبهکنند که یک اثر تعاملی باید درکار باشد. مدیریت تعارض 

نشان داده شده است که با رضایت و ثبات  (Stanley, Markman, & Whitton, 2002) کیفیت یک رابطه زنده است

دارای اهمیت های حل مسئله و حل تعارض در نتیجه، شناسایی و شناخت مهارت .(Kurdek, 1993) رابطه مرتبط است

تواند شامل مراحل به روایات و احادیث در بحث آموزش و یا درمان این مهارت می . در اسالم با توجهاستزیادی 

 زیر باشد:

 .(3182)پاینده،  3.«عالج نادانی سؤال است»فرمایند: )ص( می رسول خدا: مرحله اول: تشخیص مسئله

-به هنگام شهوت باریک هخداوند چشمی را ک»فرمایند: پیامبر اکرم )ص( می :ارزیابی و تحلیل اطالعاتمرحله دوم: 

 .(3182)پاینده،  2«.دوست دارد ،بین و به هنگام شبهه دقیق استبین و پیش

 های حلراهانتخاب مرحله سوم: 

های موجود با مشورت و تفکر حلراهباالخره فرد باید از بین   :و توکل بر خدا انتخاب مؤثرترین راهمرحله چهارم: 

و در کارها، با آنان مشورت کن! : فرمایندخداوند مینتخاب کند. در همین زمینه مناسب و کاربردی را ا حلراهیک 

 (.351/هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع باشد! و( بر خدا توکل کن )آل عمران یول

 تکنیک آموزش و فن مدیریت خشم و مدارا

کالمی و بی اعتنایی نسبت به غیراسب، مانند پرخاشگری کالمی و گاه روابط عاطفی زن و مرد به علت رفتارهای نامن

تواند تا حدی مشکالت های اسالم به هر یک از زن و مرد میگراید. در این صورت توجه به توصیهبه سردی می هم

تیتروار  صورتبه(. در دین اسالم برای مدیریت خشم راهکارهایی ارائه شده است که 3113فر، ساالریرا حل کند )

 .شودمینمونه هایی از این موارد در زیر اشاره  شود.اشاره می هاآنبه 

کسانى هستند که ایمان آورده فرماید: هدایت شدگان خداوند متعال می 28: در سوره رعد آیه ذکر و یاد خداوند

ر پیامب: تغییر وضعیت (.28رعد/) ردیگها آرام مىگیرد. بدانید که تنها با یاد خدا دلهایشان به یاد خدا آرام مىو دل

                                                                                                                     
 «إنّما شفاء العّي السؤال.. »1
ء الشّهوات و الکامل عند نزول الشّبهات یحبّ السّماحة و لو على تمرة و یحبّ الّشجاعة لنّافذ عند مجیإنّ اللَّه یحبّ البصر النّاقد ا. »2

 «و لو على قتل حیّة.
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های خویش را بر زمین نهد )به نقل از معماری و فرماید: هر کس که حالت خشم در او پیدا شد، گونهاکرم )ص( می

پس وضو سازد و شد، فرمایـد: هرگـاه یکـی از شـما غضبناک )ص( می رسول خـدا :وضو و غسل  (.3110زمردی، 

 ق(.  3041؛ مجلسی، 3112)جعفری و احمدی،  غسل کند، زیرا که غضـب از آتـش اسـت

 شود.سازی روابط زناشویی در ادامه پرداخته میهای تم غنیو باالخره به بررسی طبقه

که خود شامل مواردی همچون، ابراز عواطف/محبت، حسن  های ارتباطی زوجینآموزش مهارتالف: 

زیر به این  شود درمی پذیرى خانوادگی و فردیانعطاف، هدیه دادن، مستقیم سرزنش عدم معاشرت،

 . شودموارد اشاره می

 ( ابراز عواطف/محبت5

 جادیا باعث همسران انیم فیضع ارتباط. است رضایت زناشویی به مربوط ی مهمرهایمتغ از یکی همسران انیم ارتباط

 نیز نوعی ارتباط است 3ابزار عواطف. (Aryeh, 2011-Gur) شودیم ییزناشو تیرضا کاهش و تعارضات یسر کی

(Yedirir & Hamarta, 2015). (2005) Rauer & Volling  ابراز شده غیرکالمیو  کالمیرفتار  عنوانبهابراز عواطف را 

 یهمسران. (Yedirir & Hamarta, 2015) دهدنمایش می ، تمرکز دارد خود که یک فرد در شرایطی که بر احساسات

 . هنگامی کهبگذارند تأثیر یکدیگر هایرفتار بتوانند برممکن است  ،کنندکه احساسات خود را به یکدیگر ابراز می

نشان  انجام داده است، شانش در زندگی زناشوییهمسر کاری که یک همسر تشکر و قدردانی خود را نسبت به

 یبرخ .(Gur-Aryeh, 2011) شودفتار مثبت در آینده میاین رفتار موجب تحکیم خانواده و تقویت این ردهد، می

 .(Shapiro, Gottman, & Carrere, 2000) یی را گزارش دادندزناشو تیرضا وعواطف  ابراز نیب مثبت ارتباط مطالعات

احترام و محبت در روابط خانوادگی، نقش بسیار مهمی در سالمت خانواده دارد، هرچه احترام و محبت به یکدیگر 

پیامبر تر باشد، زندگی خانوادگی از آرامش، لذت، توانایی و رشد بیشتری برخوردار خواهد بود. تر و گستردهعمیق

حر عاملی، ) «همسرش بیشتر باشد، ایمانش افزون تر است.هر چقدر محبت و عالقه انسان به » فرمایند:اکرم )ص( می

کلینی، ) «هرگز از دل زن، بیرون نمی رود « دوستت دارم»این سخن مرد به زن که »نیز می فرمایند:  ق( و 3041

3041). 

 حسن معاشرت (5

زن وظیفه دارند با وابط زناشویی است؛ یعنی هم مرد و هم رحسن معاشرت و تعامل پسندیده از وظایف زن و مرد در 

 معاشرت بر کریم قرآن(. 3110یکدیگر معاشرت نیکو داشته باشند و حق آزار و اذیت یکدیگر را ندارند )پناهی، 

 چه نداشتید، دوست را هاآن اگر حتی کنید زندگی نیکی با خود زنان با: فرمایدیم و نموده تأکید همسران با پسندیده

 (. 31/نساء) باشد داده قرار آن در را کثیری خیر خداوند و باشید نداشته دوست را چیزی بسا

                                                                                                                     
1. Emotional expression 
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 مستقیم سرزنش عدم -1

 انتقاد مورد را وى و نکنید گالیه او از مستقیم طوربه کردید، مشاهده مقابل طرف در لغزشى و اشتباه که صورتى در 

 نکوهش گناهانش، سبب به را رسىنو جوان که موقعى: »فرمایدمى)ع(  على امیرمؤمنان. ندهید قرار سرزنش و مستقیم

 قرار توبیخش و اعتراض مورد جهات تمام از و انگارى نادیده را هایشلغزش از قسمتى که باش مراقب کنى،مى

 3031)ابن ابی الحدید،  «گردد پیروز شما بر لجاج، و عناد راه از نخواهد و نشود وارد العمل عکس به جوان تا ندهى

 ق(.

 هدیه دادن -5

شاخص خوبی از مشارکت ، بیان احساسات را تسهیل می نماید و 3رفتارهای ابزاری مثبت در روابط عنوانبها ههدیه

ای برای بیان هدیه دادن نه تنها وسیله (Segev, Shoham, & Ruvio, 2012).استعاطفی با اعضای خانواده و دوستان 

؛ به نقل از جدیری، فتحی آشتیانی، موتابی و 3048ها را هم بزداید )کلینی، تواند کدورتمحبت است، بلکه می

مردی که داخل بازار شود و تحفه ای بخرد و آن را »(. در روایتى از پیامبر اکرم )ص( آمده است: 3111آبادی، حسن

، ثوابش برابر با کسی است که صدقه ای به نیازمندان برساند و هنگام تقسیم باید به دختران بیش از دهدبه خانواده اش ب

 .ق( 3041)حرعاملی،  «پسران بدهد

 پذیرى خانوادگی و فردیانعطاف -0

بین هایی که بیان کردند خانواده Olson & (2003) Gorall. پذیری توانایی یک فرد مقابله با تغییر استانعطاف

وجود دارند، از  هاآنهایی که که ارتباط منفی بین نیاز از خانواده موقعبهاعضایشان ارتباط مثبت و خوبی وجود دارد 

انعطاف پذیری خانواده را  Olson (2000) .(Smith, Freeman, & Zabriskie, 2009) پذیری بهتری برخوردارندانعطاف

پذیری بر انعطاف .(Smith et al., 2009) کندمیزان تغییر در رهبری آن، روابط نقش و قوانین ارتباط تعریف می عنوانبه

. خداوند متعال نیز کنندهای خانوادگی ثبات را در مقابل تغییر متعادل میکند که چگونه سیستمتمرکز می نکته  این

کند: ت آن حضرت معرفى مىستاید و آن را یکى از علل موفقیپیامبر اکرم )ص( را به خاطر داشتن چنین ویژگى مى

خوى و مهربان شدى و اگر تندخوى سخت دل بودى، مردم از گرد تو پراکنده به واسطه رحمت خدا با مردم، خوش»

  .(351 /آل عمران) ...« 2شدندمى

 های دینیب( آموزش

Heaton & Pratt (2440 ،به این نتیجه رسیدند که هم3115؛ به نقل از نوین و بهرامی احسان ) بستگی مثبت و

معناداری بین میزان آموزش و عمل به باورهای دینی و میزان توافق، صادق بودن، محبت و پایبندی به تعهدات وجود 

احساس رضایت بیشتری را  هاآنها باالتر باشد، دارد، به این معنی که هر چه میزان عمل به باورهای دینی در زوج

                                                                                                                     
1.Positive expressive behavior 

  «ِب َلانْفَضُّوا مِْن حَْولِکَفَبِما رَْحمَۀٍ ِمنَ اللَّهِ لِْنتَ َلهُمْ وَ َلوْ کُنَْت فَظًّا غَلِیَظ اْلقَلْ. »2
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عامل در تفاهم  ترینمهمعنوان کردند که دینداری  (DeMaris, Mahoney, & Pargament, 2010). کنندتجربه می

به نقل از ترقی جاه، بهادری خسروشاهی و  Glenn (3188رابطه زوجین دارد.  زوجین است و مذهب تأثیرات مهمی بر

 عنوانبه( در پژوهش خود نشان داد کسانی که برای مدت طوالنی با هم زندگی می کنند، دین را 3115خانجانی، 

حل مشکالت  کنند.  آموزش نقش اعتقادات دینی در امور زندگی وعامل رضایتمندی در ازدواج تلقی می ترینمهم

 و شوهر برابر در زن حقوق بر دینی متون و اختالفات، برای پیشگیری از برخی اختالفات دارای اهمیت است. در

( که این 228است )بقره/ شده تأکید بسیار یکدیگر بر هاآن ادای سازیلزوم آماده نیز و زن برابر در شوهر حقوق

 .استامر عاملی موثر در کاهش اختالفات زناشویی 

 این در را مؤثری نقش توانندیم ذیل نگرشی و شناختی هایمهارت آموزش :نگرشی و شناختی هایمهارت آموزشج( 

 :باشند داشته آرامش و تفاهم

 خودشناسی( 5

 ()خودشناسیع( افراد را به تدبر در خویشتن اطهار )ی احادیث و روایات ائمه ،های دینیآموزهدر اسالم  دین

 .(30)قیامت/  "3انسان بر خودش آگاه است "فرماید: می انسان، با اشاره به این توانمندیکریم  قرآن است.فراخوانده 

در زمینه ازدواج و خانواده هم این مهارت مهمی است.  بصیرت در اصطالح قرآن به مفهوم بینش صحیح است.

-م علی )ع( در این زمینه میکنند که امازوجین بدون شناخت از خود سعی در شناخت طرف مقابل می نوعیبه

  "چگونه دیگری را بشناسد؟ شناسدنمیکسی که خود را " فرمایید:

 های زن و مردتفاوت از آگاهی( 5

توانند زندگی را اداره کنند. زن و است که مکمل یکدیگر هستند و با مشارکت هم می ایگونهبهخلقت زن و مرد 

به  Matlin ،2448) هایی دارندهای مراقبتی و دلسوزی تفاوتو ویژگیمرد به لحاظ عاطفی، جسمانی، مهارت کالمی 

که مرد دارای حیات تعقلی و زن دارای حیات احساس  اعتقاددارند(؛ 3110(. عالمه طباطبایی )3110نقل از پناهی، 

 هایفاوتت ترینشاخص( برتری زنان در توانایی کالمی،  یکی از 3110) Mc Kaby &  Jack Linz است. به اعتقاد

احساس و عاطفه است؛ زنان بیشتر  (. مرد سرشار از قدرت و صالبت و زن سرشار از3110جنسیتی است )پناهی، 

های بدن بین زن و مرد تفاوت هست )نیلی قدرت بدنی و کارکردهای اندام ازنظرهستند؛؛  نگرکلیو مردان  نگرجزئی

 (.3188پور، 

 خداوندی ارزش با نعمت عنوانبه همسر پذیرش -5

                                                                                                                     
 الْإِنْسانُ عَلی نَفِْسهِ بَصِیرَۀ  . 9
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 از شناخت گونهاین و است انس و آرامش مایه زن اینکه به مرد باور و شناخت و لزوم به توجه با( ع) سجاد امام

 شایسته احترام او به پروردگار ارزش با نعمت عنوانبه باید که دانسته خداوندی نعمت را همسر است، زن حقوق

 (.ق3041 مجلسی،) نماید مدارا او با و بگذارد

 هاارزش همسویی -5

اند ها نشان دادهسیاسی، مذهبی و ...( وجود دارد. نتایج بسیاری از پژوهش هایارزشمانند ) هاارزشطیف وسیعی از 

 Lou . البته نتایج پژوهش(Gaunt, 2006) دهدنشان می رضایت زناشویی، ارتباط مثبتی با هاارزشها در شباهت زوج

& Klohnen’s (2005 ) سیاسی و رضایت زناشویی صورت گرفت، هیچ ارتباطی بین  هایارزشکه با تمرکز بر

  Ajzen & Fishbein. در همین زمینه (Gaunt, 2006) سیاسی با رضایت زناشویی را گزارش نداد هایارزششباهت 

ای از رفتارهای بینی کننده مجموعهپیش عنوانبهتوانند می ورکلیطبه هاارزش کهازآنجاییبیان کردند  (91۱۱)

 ,Gaunt) بگذارد تأثیربر رضایت زناشویی  تواندمیهم در زن و هم در مرد  هاارزششباهت  روازاینمرتبط باشد، 

 ،هاارزش در تفاهم باعث که است نزوجی بودن کفوهم همسر، دو اعتقادی و فکری هماهنگیبنابراین، ؛ (2006

 افزایش و اجتماعی روابط در هماهنگی آرامش، و سالمت در زندگی گرفتن قرار ،هاجروبحث و اختالفات کاهش

 مرجعیت و دینی عقاید به پایبندی ،هاآن هایو دیدگاه هاارزش بودن متفاوت صورت در. شودمی هاآن بین دوستی

 (.3181فقیهی،) سازد همسو و هماهنگ را هاآن هایدیدگاه اندتومی حدیثی و قرآنی منابع

 بینیو تقویت خوش سوءظنپرهیز از -0

 به و دانسته گناه را مؤمنان به سوءظن و بدبینی کریم قرآنهای سلب اعتماد است. ظن و بدگمانی یکی از پایهسوء

 اجتناب مؤمنان به نسبت هاذهنیت از بسیاری از دایآورده ایمان که کسانی ای: است فرموده و کرده امر آن از اجتناب

گونه را این بینیخوشثمرات )ع( (. در این باب امام علی 32/حجرات) است گناه هاذهنیت این از برخی که ورزید

  .3سبب راحتی دل و سالمتی دین است بینیخوش: کنندبازگو می

 های رفتاریمهارت آموزش د:

 با مشاور است یخودساز یبرا یمانیا هایمهارت نیتمر و یریفراگ مرحله که رفتاری هایمهارت آموزش زمینه در

 سکوت گر،یکدی به بستگیدل گذشت، و عفو ،یزندگ در اعتدال تیرعا ازجمله یمانیا روش و اصول آموزش

 با را خود یرفتارها و هاپاسخ و کنند فکر نشیآفر از هدف به کنندیم بیترغ را هازوج آن جز و متقابل احترام ،جابه

پذیرى خانوادگی و انعطافتعدیل توقعات،  :از اندعبارت رفتارها این از برخی(. 3181 دانش،) دهند قیتطب یمعان نیا

 شود.و مهارت جنسی که به یک مورد از این موارد در زیر اشاره می ارزشمندی حس و نفسعزت تقویت، فردی

 توقعات تعدیل

                                                                                                                     
 و عالمۀ الدین حسن الظن راحۀ القلب 9
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است.  3زناشویی زدگیدل، شودمیها و زوجین کاهش رضایت و سازگاری در بین خانوادهیکی از عواملی که سبب 

 مداوم طوربه هاآن جهینت در و کنندیم تجربه تیرضا سطح در را یجزئ راتییتغ مشترک یزندگ در هازوج شتربی

 تأثیرتحت  زدگیدل .دهند قیتطب خود یروان و یاجتماع ،یکیزیف طیمح مختلف یهاجنبه با را خود مجبورند

ین تناسـب عـدم از کـه روانـی و عاطفی جسـمی،عواملی همچون،  شود ، متاثر میشودمی ناشی واقعیت و توقعـات ـب

 نکاتی از یکی توقعات تعدیل(. 3111؛ بهرامی، داراب و احمدی، 3111)حشمتی، قره داغی، جعفری و قلیززادگان، 

 نقش توقعات، تعادل همسران، زندگی در آرامش کردن حاکم برای. دشو متذکر زوجین به باید مشاور که است

 تعادل بر را زندگی همسران که است این بر شرع تأکید که بگیرند یاد که است این به همسران آموزش. دارد مؤثری

متعادل  ها بازدارد، فکریکسی که خود را از زیادی خواهی: فرمایدمی( ع) علی امام. سازند استوار روی میانه و

 ق(. 3041خواهد داشت )مجلسی، 

 گیریبحث و نتیجه

 .اسالمی بود -با رهیافت مبتنی بر فرهنگ ایرانی برنهادی مقدماتی در زمینة مشاورة خانوادههدف از مقاله حاضر  

وابط ر سازیغنیدرمانی و  هایفناصلی با عنوان فنون برقراری رابطه،  تم 1های این پژوهش شامل بر اساس یافته

همانطور که در تمامی متون علمی در مشاوره آمده است، پیش نیاز ایجاد شد. طبقه را شامل می 32زناشویی و 

مراحل  ترینمهمترین و ساسیکی از ح کهازآنجاییو  استای برقراری رابطه مشاوره ایجو و محیط مشاوره

-مرحله را به خوبی ایفا کنند ضروری به نظر می ای مرحله برقراری رابطه است، لزوم اینکه مشاوران اینمشاوره

هایی از مشاوره مانند همدلی، صمیمیت و پذیرش رسد. البته برای اینکه این رابطه برقرار شود بستگی به ویژگی

شوند، مشاوره از طریق برقراری یک ای میها وقتی وارد جلسه مشاورهزوجین و خانوادهمثبت نامشروط دارد. 

های فرهنگی این پژوهش مشاوره گاهی با یک شود. بر اساس یافتهها میموجب آرامش به خانوادهارتباط مناسب 

-امام صادق )ع( در این زمینه میتواند آغاز یک جلسه مشاوره را به خوبی اجرا کند.  سالم و احوالپرسی خوب می

که  ق(. هنگامی 3041)کلینی،  2م دهیفروتنی این است که به هر کس برخوردی، سالتواضع و های از نشانهفرماید: 

گذارد احساس آرامش بهتری کند و به او احترام میمراجع مشاور در حالت تواضع و فروتنی ببیند که به او سالم می

این ارتباط آغازین با سردی شروع شود. همدلی مشاور بسیار بر روند کار با خانواده برای ادامه جلسه از زمانی که او 

توانایی فهمیدن افکار دیگری، گذاشتن خود جای دیگری و به لحاظ فکری  صورتبهرا ذار است. همدلی گ تأثیرها 

همدلی . ( Markman, & etal, 1993کنند )، تعریف میهاآنهای فهمیدن شرایط دیگری بدون تجربه نیابتی هیجان

چه در جلسه درمان و چه در زندگی  اند که این فنتحقیقات نشان داده. استرای طرف مقابل نگرانی خالصانه ب

                                                                                                                     
1. Marital Burnout 

 «من التواضع ان تسلم علی من لقیت. »2
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که ( Levesque, et al, 2014; Hawkins, et al, 2004) های پایدارتری برای افراد شودارتباط منجر به تواندمیزناشویی 

  .استهای نتایج این پژوهش با این پژوهش

کنیک بخشش و هایی همچون، تاین تم شامل طبقه. استدرمانی  هایفندیگر تم اصلی این پژوهش تم 

. به هر حال وقتی یک مشاوره خانواده استو ارتباط مناسب، صبر و حوصله  وگوگفتگذشت، مدیریت خشم، 

ها برای تواند به خانوادهها میدهد به نظر می رسد هر یک از این تکنیکها را مورد بررسی قرار میمشکالت خانواده

ها نشان مثال در تکنیک بخشش و گذشت، پژوهش عنوانبهبازگشت سیستم به حالت تعادل کمک خواهد کرد. 

 عنوانبه بخشش که است آن از یحاک شواهد (. He, & etal, 2018داده اند که بخشش سنگ بنای یک ازدواج است )

 مورد ییزناشو ثبات حفظ یبرا که است مرتبط ییزناشو تیفیک با ازدواج یهاچالش حل یبرا یانطباق ندیفرآ کی

گر فرماید: اامام علی )ع( در این زمینه می. (Braithwaite, Mitchell, Selby, & Fincham, 2016; Kato, 2016) است ازین

بنابراین ؛ (3111، حرانیشخصیت واالی تو است( ) کسی از تو عذر خواهی کرد تو نیز عذر او را بپذیر )که نشانه

در امر خانواده برای استحکام امر خانواده کمک تواند به مراجعین یک مشاور با انجام و آموزش این تکنیک می

  فراوانی نماید.

ســازی حرکــت بــرای رشــد رابطــه غنیروابط زناشویی است.   سازیغنیو سرانجام آخرین تم این پژوهش 

ـه تقویــت رابطــه از طریــق ایجــاد ـرای ازدواج میاهــداف و جهت زناشــویی اســت و ـب  مــدانجاهایــی ـب

(Berger R, Hannah, 1999 .) توان به هایی استخراج شد که میروابط زناشویی طبقه سازیغنیدر این پژوهش برای

و رفتاری به دست آمد.  نگرشی و شناختی هایمهارت آموزشی، نید هایآموزش های ارتباطی، آموزش مهارت

دن بود. هدیه گردهای زندگی زناشویی را پاک می کند. هدیه داهای ارتباطی،  مثال در طبقه آموزش مهارت عنوانبه

های بی دلیل در بهبود روابط زناشویی به عبارتی اگر زوجین یاد بگیرند برای یکدیگر هدیه تهیه نمایند و آن هم هدیه

فته شده در روابط استفاده کنند. گ« هدیه دادن»گاهى الزم است زوجین از اهرم گذار خواهد بود.   تأثیربسیار  هاآن

. تأثیرپذیرى دیگران در پرتو نیکى و احسان، چندین برابر است. بنابراین دیگران را براى «االنسان عبید االحسان» است:

مردی که داخل بازار »خواهید انجام دهند، خشنود کنید. در روایتى از پیامبر اکرم )ص( آمده است: کارى که مى

ه اش بدهد، ثوابش برابر با کسی است که صدقه ای به نیازمندان برساند و شود و تحفه ای بخرد و آن را به خانواد

 ترینمهمخانواده  بنابراین با توجه به اینکه؛ ق( 3041)حرعاملی، « هنگام تقسیم باید به دختران بیش از پسران بدهد

خانواده از آن جهت که  ترین و پایدارترین بستر تربیت و تندرستی انسانی است.ترین، عظیمنهاد اجتماعی و مقدس

زیربنا و ریشه همه نهادهای اجتماعی است، قدرتمندترین کانون اثرگذاری و مؤثرترین مرکز برای ساماندهی یا 

. شکی نیست که سالمت جامعه به سالمت خانواده استنابسامانی اجتماعی و عامل تشکیل و سیستم دهی به جامعه 

شد فردی به قدری است که تاکنون هیچ نهادی نتوانسته است جای آن را خانواده بر ر تأثیربستگی دارد و اهمیت 

و جمالتی که در عقد ازدواج و هم زمان با آن از  یاد شده است «پیمانی محکم» عنوانبهبگیرد. در قرآن از ازدواج 

طرفی دیگر  و طرف مقابل نیز آن را می پذیرد؛ نشان از استواری این پیوند است. از شودمیسوی یک طرف گفته 
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حتی  شده است. در اسالم تأکیددر تعالیم اسالم به شور و مشورت و مشاوره در هنگام اختالفات بسیار 

مراجعه کنند هم آورده شده است  هاآنخصوصیات مشاور و کسی که افراد در هنگام بروز اختالفات افراد باید به 

زیادی شده است؛ به خصوص مشاور خانواده  تأکیداور که این نشان دهنده این است که در اسالم بر مشاوره و مش

تواند هنگام بروز اختالفات زوجین بسیاری از این موارد تعارضات و اختالفات را به این دلیل که این مشاوره می

ی که اگر طوربهرکن یک جامعه است به سمت سازگاری و شادابی برود،  ترینمهمحل نماید و خانواده که 

آرامش و  درنهایتفرزندان که آینده ساز جامعه اسالمی هستند،  رکرد مناسب خود دست پیدا کند،خانواده به کا

 تواند به اهداف خود برسند.سالمتی می

به این  کنندهمراجعههای ای که مشاوران خانواده با رویکرد اسالمی باید در نظر بگیرند، این است که زوجنکته

شود برگرفته از ا و فنونی که در جلسه مشاوره با این افراد در میان گذاشته میمشاوران انتظار دارند که تکنیک ه

 شوهرها و زن به تواندمی مشاور. استآیات و روایات دین باشد زیرا با فرهنگ اسالمی مردم ایران هماهنگ 

 محاسبه به همواره مناسب یاهداف نییتع با شده گرفته فرا یهامهارت مستمر یریگیپ و کاربرد با چگونه بیاموزد

 نییتع را یدرست یا مقابله روش مثل به مقابله به خود یهاوسوسه مقابل در و کنند اقدام خود تعامالت و کارها

 آورند بجا را معاقبه و معاتبه ،یگذاررشک با و بکشند حساب خود از روز هر یانتها در ببندند شرط خود با و کنند

 حقوق گرفتن نظر در با و بخشند معنا خود یزندگ به و کنند غلبه غفلت با ودخ به نسبت یاریهوش با بیترت نیبد و

 .کنند دایپ بودن خوب احساس و دهند شیافزا را خود ییزناشو یسازگار متقابل فیوظا دادن انجام و خود همسر

یکی از  هایی بوده است که الزم است به آن اشاره گردد؛ها دارای محدودیتپژوهش حاضر مانند سایر پژوهش

پیشنهاد  و به روز نبودن این مقاالت بوده است. در این زمینه محدودیت این مقاله، کم بودن تعداد مقاالت ترینمهم

های این پژوهش در کار با مراجعین خانواده استفاده نمایند. پیشنهاد شود، مشاوران و روانشناسان خانواده از یافتهمی

های این پژوهش برای انجام مطالعات کمی در همین زمینه استفاده شود و تهبعدی پژوهشگران این است که از یاف

 نتایج مورد مقایسه قرار گیرد. 

 تعارض منافعتصریح درباره 

شوند که پژوهش حاضر هیچگونه تضاد منافعی ندارد و نتایج آن منافعی برای نویسندگان نویسندگان متعهد می

ارتباطات خاص با اشخاص یا مراکزی که پژوهش در آن انجام  أثیرتنداشته است و همچنین پژوهش حاضر تحت 

 شده است، نبوده است.

 سپاسگزاری

تر کردن مقاله حاضر استفاده شده جهت غنی هاآنهای نویسندگان از همه کسانی که در این مقاله از راهنمایی

 تشکر و قدردانی می نمایند.
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