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چکیده
یکی از ابعاد روابط همســران بعد رفتار می باشد. 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تبییــن نقــش عنصــر 
رفتار در روابط همســران نگاهی آسیب شناســانه 
بــه ایــن مقولــه مهــم در عرصــه خانواده داشــته 
و بــا روش توصیفــی - تحلیلــی منابــع اســامی و 
متون روان شناســی را مورد تحلیل روان شناختی 
قــرار داده اســت. به منظور حل و درمان مشــکل 
رفتــاری همســران طــی فرایندی ســه مرحله ای، 
ابتــدا بــه آسیب شناســی عنصــر رفتــار پرداختــه، 
ســپس از زاویــه نــگاه درمانگــر و بــه هــدف تهیه 
برنامه ) پروتکل ( درمان به سنجش رفتار اقدام 
نمــوده اســت. در مرحلــه پایانــی، برنامــه درمانی 
ســه مرحله ای مورد نظر ارائه شــده اســت. نتایج 
کــی از آن اســت که رفتارهای منفی همســران  حا
چالــش مهمــی فرا روی آنهــا بــوده و در پدیدآیی 
روابط آســیب زا بین همســران و به تبع، تضعیف 
ارکان خانــواده و اســتحکام آن دخالــت جــدی 
دارد. یافته ها نشان داد که برای درمان مشکات 
رفتــاری زوج هــا می تــوان برنامــه درمانگری ســه 

Abstract
One of the aspects of couples’ 
relationships is the behavioral one. In 
order to explain the role of behavior in 
couples’ relationships, the present study 
has  examined this important category 
pathologically, in the family and analyzed 
Islamic sources and psychological 
texts  through a descriptive-analytical 
method. To solve the couples’ behavioral 
problems through a three-step process, 
we firstly studied the pathology of 
the behavior, and then measured the 
behavior from the therapist’s viewpoint 
in order to prepare the treatment program 
)protocol(. In the final step, the required 
three-stage treatment program has 
been presented. The results showed 
that the couples’ negative behavior was 
an important challenge for them and 
was seriously involved in developing 
traumatic relationships between couples 
and then in weakening family pillars 
and its strength. The findings showed 
that a three-step therapy program could 
be used to treat couples’ behavioral 
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مقدمه
  در گستره روابط اجتماعی، برخی پیوندهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردارند. یکی از 
مهم ترین و اصلی ترین روابط اجتماعی، رابطه همسران است. این رابطه دارای ابعاد زیستی، 

رفتاری، شناختی، هیجانی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی است. 
تاریخچه رویکردها به مسئله روابط زوجین و سنجش خانواده نشان می دهد که این 
رویکردها از نگاه یک بعدی شروع و به نگرش های متنوع چند بعدی ادامه پیدا کرده است. 
در رویکرد چند بعدی به عنوان مثال می توان به نظریه دو بعدی فرایند بین فردی و بافتی 
)اجتماعی، فرهنگی( )برادبری و فینچام۱، ۱۹۹۰( یا سه بعدی هم بستگی، انطباق پذیری 
کنش عاطفی، ابراز  و ارتباط )اولسون2، 2۰۰۰(؛ شش بعدی حل مشکل،  ارتباط، نقش ها، وا
همکاران،  و  )میلر۴  مک مستر3  خانواده  کارکرد  الگوی  به  معروف  رفتار،  کنترل  و  عاطفی 
عاطفی،  ابراز  ارتباط،  نقش،  ایفای  وظیفه،  انجام  خانواده5،  فرایند  بعدی  هفت  2۰۰۰(؛ 
و   )۱38۹ پورمحسنی،  به نقل   (  )2۰۰۰ )اسکینر6،  هنجارها  و  ارزش ها  کنترل  بودن،  درگیر 
در نهایت به ده مؤلفه ای فنل۷ )۱۹۹3( یعنی متعهد بودن به ازدواج، وفاداری به همسر، 
ارزش های اخاقی، احترام به همسر، انجام وظیفه جنسی، والدین خوب بودن، اعتقاد به 
با همسر و بخشش خطاهای همسر  از همسر، همراهی  باورهای مذهبی، حمایت  خدا و 

اشاره کرد. 

1. Fincham, F. D.
2. Olson, D.
3. Mc Master model of family functiong.
4. Miller, I.
5. the family process model.
6. Skinner, H.
7. Fenel ,D.l.

مرحلــه ای را بــه کار بــرد؛ ابتــدا تهیه چک لیســت 
آســیب های رفتاری زوجیــن، دوم تعیین اهداف 

درمانگری و سوم مداخله های درمانی. 
روابــط  ســنجش،  آسیب شناســی،  کلیدواژه هــا: 

همسران، مداخلٔه درمانی.

problems: )1( a checklist of the couples’ 
behavioral problems, )2( the therapy 
goals, and )3( treatment interventions.
Keywords: pathology, measurement, 
couples’ relationships, therapeutic 
intervention.
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دین اسام برنامه ای جامع برای سبک زندگی انسان  ارائه می دهد لذا در نگاه به موضوع 
خانواده و روابط زوجین نیز دیدگاهی چند بعدی داشته و به همه ابعاد روابط همسران توجهی 
دقیق نموده است. با بررسی تفصیلی منابع اسامی به دست می آید که اسام نه تنها به شکلی 
منسجم به وجوه و ابعاد روابط همسران نظر انداخته بلکه دیدگاهی متعالی و حیات بخش در 
این مورد دارد، لذا نه تنها به عناصر روزمره و دنیوی روابط همسران پرداخته بلکه با نگاهی 
توحیدی و الهی۱ زندگی این دنیا را به زندگی آخرت پیوند زده است2. در بررسی متون اسامی 
به دست می آید که ابعاد زیادی قابل استخراج است مانند: رفتار، عاطفه، تصورات، شناخت ها، 
روابط بین فردی، حقوق، سامت، معنویت و مدیریت زندگی. پژوهش پیش رو تنها به ُبعد 
که جنبه منفی رفتارها و پیامدهای آسیب زای آن در  رفتار پرداخته است. همچنین از آنجا 
تحقیقات  است.  شده  پرداخته  رفتار  آسیب شناسی  به  است،  نمایان  بیشتر  همسران  روابط 
که به موضوع رفتار در خانواده و آسیب شناسی آن و درمان مشکات  پیشین نشان می دهد 

رفتاری به شکلی متمرکز و خاص توجه نشده است. 
کشف مشکات همسران در ُبعد رفتار و سنجش آن و فرایند  پژوهش حاضر به هدف 
کدام یک  به  روان شناسی  متون  و  اسامی  منابع  که:  است  سواالت  این  پاسخگوی  درمان، 
چه  مشکل  رفع  برای  و  نموده اند؟  توجه  همسران  رفتاری  مشکات  مؤلفه های  یا  عوامل  از 

راهکارها و فنون درمانگری پیشنهاد داده اند؟

وهش وش پژ ر
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر عاوه بر استفاده از مفاهیم روان شناسی به داده های 
باید  پژوهش  در روش  لذا  است  استناد شده  نیز  در موضوع دانش خانواده  اسامی  منابع 
مباحث  تحلیل  و  تجزیه  و  محتوایی  بررسی  به منظور  و  دینی  منابع  از  استفاده  در  گفت: 
منظور  بدین  است.  شده  استفاده  تحلیلی   _ توصیفی  روش  از  روایات  و  قرآن  در  خانواده 
در  خانواده  دانش  به  مربوط  اصطاحات  و  مفاهیم  استخراج  و  بررسی  به  نخست  گام  در 

ا )مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص 238(، عن النیب؟ص؟  ُ َعْنَ َ
لّل

َ
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۱. َخِليَفُة ا

وُس امَلرِء ِعنَد ِعياِلِه أَحّبُ 
ُ
ِْفَق  )نهج الفصاحه ص۱82( و عن النیب؟ص؟ ُجل  علهيم الّر

َ
ا، أدَخل فإّنَ اهلَل إذا أراَد بأهِل َبيٍت َخيًر

 اهلل ِ ِمِن اْعِتكاٍف يف َمسِجدي هذا... )مجموعه ورام، ج 2، ص ۱۱۹(.
َ
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َبُروَن  ْ ْزواُجُكْم تُ

َ
ْنُتْ َو أ

َ
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ُ
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2. ِنساُؤُكْم َحْرٌث ل

ْزواَجُهْم )صافات/22(.  
َ
ُموا َو أ

َ
ِذيَن َظل

َّ
)زخرف/70(، اْحُشُروا ال
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حوزه های مختلف روان شناسی به خصوص روان شناسی اجتماعی، روان شناسی خانواده و 
گام دوم به منظور معادل یابی مفاهیم روان شناختی  خانواده درمانی پرداخته می شود. در 
در آیات و روایات، کلیه تعابیر و مفاهیم متناظر با مفاهیم روان شناسی خانواده شناسایی و 
معرفی می شوند. در این پژوهش کلیه آیات قرآن کریم و منابع معتبر روایی جامعه مفهومی 
محتوایی  معنادار  روایی  به  دست یابی  به منظور  سوم  گام  در  می آیند.  به حساب  پژوهش 
و  شیعه  مکتب  اربعه  کتب  همچون  باال  اعتبار  دارای  روایی  منابع  از  اوال  دینی  داده های 
از متون اصیل و  آنان  گفتار و برداشت های  که  آثار نظریه پردازان و اسام شناسانی  از  ثانیا 
دست اول دینی از ضریب اطمینان و اعتبار باالیی برخوردار است، استفاده می شود. اما در 
خصوص استفاده از منابع روان شناسی غالبا به منابع دست اول و نظریه های معتبر علمی 

استناد خواهد شد. 

یافته های تحقیق
الف. آسیب شناسی رفتار

و  حرکت ها،  فرایندها،  بازتاب ها،  فعالیت ها،  کنش ها،  برای  عنوانی  و  کلی  اصطاحی  رفتار، 
کنش قابل سنجش ارگانیزم است. رفتار معموًال به عملکرد فرد به عنوان  به طور خاصه هر وا

یک واحد اطاق می گردد. )رحیمیان و همکاران، ۱38۷(. 
دوم  و  مثبت  رفتارهای  است؛  قسم  دو  همسران  وروابط  زندگی  محیط  در  رفتارها   
رفتارهای منفی. از شکایت های معمول زوجین می توان منفی بودن رفتارهای روزمره آنان را 
نام برد )هالفورد و مارکمن۱، ۱۹۹۷(، به ویژه زوجین آشفته نسبت به زوجین خوشبخت بیشتر 
ح می کنند )هالفورد و ساندرز2،  رفتارهای منفی همسرشان را نسبت به رفتارهای مثبت او مطر
۱۹88(. مهم آن است که چنین رفتارهایی در چرخه زندگی، رفتارهای مقابله به مثلی را توسط 
ح کرد  همسر به دنبال خواهد داشت که معموًال آن نیز رفتاری منفی است. ویس3 )۱۹8۴( مطر
که مبادله رفتارها در درون یک رابطه، قابل مقایسه با حساب بانکی است. رفتارهای مثبت 
کاهش  را  حساب  اعتبار  منفی  رفتارهای  درحالی که  می شوند،  حساب  اعتبار  افزایش  باعث 
گر به رفتارهای منفی دیگری برخورد  کنند، مایلند حالت منفی  می دهند. زوجین راضی حتی ا

1. Markman, H. G.
2. Sanders, M. R.
3. Weiss, R. L.
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گرفته یا به آن پاسخ ندهند. در مقابل در زوجین ناراضی و آشفته، رفتارهای  بودن را نادیده 
منفِی متقابل، به صورت تصاعدی و چرخشی تداوم می یابند. 

در  شدن  سهیم  می شود.  پریشانی  و  استرس  موجب  منفی،  رفتارهای  باالی  خ  نر
داشتن  می دهد.  افزایش  را  صمیمیت  تجربه  نیز  متقابل  لذت بخش  و  مثبت  فعالیت های 
که تازگی داشته باشد احساس صمیمیت زوجین را افزایش  فعالیت های لذت بخش متقابل 
می دهد )براتاوسکی، ۱ ۱۹۹۹ به نقل هالفورد، ۱38۷(. رفتارهای مثبت و پاداش دهنده موجب 
آن  به  کننده  تنبیه  و  منفی  رفتارهای  درحالی که  می شود.  زندگی  از  فرد  مثبت  ارزیابی های 

آسیب می رساند )مارکمن2، ۱۹8۱(. 
افزایش رفتارهای منفی یا میزان کم رفتارها و فعالیت های مثبت باعث فروپاشی رابطه 
افزایش  باعث  و  می کند  تولید  مثبت  عاطفه  مثبت،  مشترک  و  متقابل  رفتارهای  می شود. 
در  مثبت  فعالیت  کم   میزان  همچنین  می شود.  همسران  بین  جدید  صمیمانه  فعالیت های 

افراد آسیب پذیر باعث احساس کسالت و افسردگی می شود )هالفورد، ۱38۷(. 
منشأ آسیب های رفتاری

در مسئله آسیب شناسی رفتار توجه به سه محور اساسی برای همسران و همچنین زوج 
که به نظام خانواده وارد می آید معموًال از این سه  که آسیب هایی  درمانگران الزم است، چرا 
گورمن، ۱۹۹5(؛ تفاوت های مردان و زنان و تفاوت های دو همسر  کوبسن و  ناحیه است )جا

فعلی، نقش های جنسیتی و وظایف و حقوق متقابل. 
۱- تفاوت ها

از تفاوت ها »تفاوتهای جنسی طبیعی« است. این تفاوت شامل تفاوت های  دسته ای 
ژنیتکی، تفاوت های هورمونی، تفاوت در ویژگی های جنسی )اولیه و ثانویه( و تفاوت در رشد 
تفاوت های  ج است. دسته دوم  این نوشتار خار از محل بحث  این دسته  جنسی می باشد. 
روان شناختی می باشند که از آنها به تفاوت های شخصیتی طبیعی یاد می شود. این تفاوت ها 
کی احساسی و  حوزه وسیعی از شخصیت انسان را شامل می شود. تفاوت در توانایی های ادرا
کامی، تفاوت در عایق و تمایات و ...  عاطفی و سطح بهره هوشی، تفاوت در مهارت های 
از این قبیل می باشند )بستان، ۱383(. عواطف، افکار یا رفتار هر انسانی بیانگر ویژگی های 

1. Bratlavsky.
2. Markman.H.j.
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شخصیتی وی می باشند )کریستنسن۱، و همکاران، ۱۹۹5؛ جانسون2 و گرینبرگ3، ۱۹85(. 
 برای نمونه توانایی و استعداد کامی در زنان، قدرت تعقل و استعداد ریاضی بیشتر در 
مردان، درک بهتر مردان در استعدادهای بصری و فضایی، قدرت بیشتر زنان در احساسات 
کیفی میل جنسی در زن،  کامی بیشتر در مردان و برتری  و عواطف، پرخاشگری فیزیکی و 
گرفته  قرار  پذیرش همگان  تقریبا مورد  که  اموری است  از  مرد،  در  کّمی میل جنسی  برتری 

است )بستان، ۱388(. 
اما آنچه مدار بحث است و نمی توان آن را در آسیب شناسی روابط همسران نادیده گرفت 
آن است که تفاوت های شخصیتی۴ طبیعی زوجین الزامًا به تفاوت زیادی در رضامندی از رابطه 
منجر نمی شود )کارنی و برادبری، ۱۹۹5 به نقل هالفورد، ۱38۷(، آنچه که در قدم اول بر سازگاری 
و رضامندی اثر می گذارد شناخت یا عدم شناخت و درک این تفاوت ها و در قدم دوم ناتوانی در 
استفاده از آنها در متن زندگی و رابطه بین فردی است. به گفته استاب5 )به نقل هاروی، ۱388(، 
نه تنها تفاوت های شخصیتی مهم است بلکه چگونگی برخورد با این تفاوت ها نیز حائز اهمیت 
که عدم شناخت زوجین نسبت به تفاوت های  است. یافته های پورمحسنی )۱38۹( نشان داد 

جنسیتی می تواند موجب بروز ناسازگاری رفتاری میان زوجین گردد. 
که  دسته سوم از تفاوت ها، تفاوت زن و شوهر در سایق، ذوق ها، آداب و رسوم است 
از آن به تفاوت های شخصی یاد می شود و بیشتر ناشی از عامل فرهنگ و محیط )تربیتی و 
زیستی( می باشد. بخش مهمی از این عوامل مربوط به پیشینه خانوادگی است که همسران 
قبلی  خانواده  از  زوجین  که  فردی  تجارب  می آورند.  جدید  رابطه  و  جدید  زندگی  به  خود  با 
خود یاد گرفته اند به عنوان یک عامل، با مشکات رفتاری و ارتباطی هم بستگی دارد )گلن و 
کرامر6، ۱۹8۷، به نقل از هالفورد، ۱38۷(. مثًال پرخاشگری بین والدین زوج منجر به افزایش 
 .)۱۹8۹ )ویزدام۷،  می شود  ـ  جدید  خانواده  از  عضوی  به عنوان  ـ  فرد  پرخاشگرانه  روابط 

انتظارات منفی و مشکات تعاملی معموًال از طریق مشاهدٔه تعامل والدین کسب می شوند. 

1. Christensen.A.N.
2. Johnson,s.M.
3. Greenberg,L.s.
4. Personality differences        
5. Stabb, S. D.
6. krammer.
7. Wisdom, C. S. 
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این دسته از تفاوت ها نیز می تواند نقش بسزایی در رفتار همسران ایفا نماید، در نتیجه 
شناخت این تفاوت ها و چاره جویی برای برون رفت از تقابل منفی رفتارها نیز می تواند به زن 

و شوهر در استحکام بنیان خانواده و پیشگیری از اختاف و ناسازگاری کمک کند. 
2- نقش های جنسیتی۱

از  یک  هر  نقش  جایگاه  و  ساختار  همسران،  روابط  در  اثر گذار  خاستگاه های  از  یکی 
است،  نقش  ایفای  تعیین کنندٔه  عامل  که  جنسیت  است.  درون خانوادگی  رابطه  در  زوجین 
اختصاصی  و  اصلی  وظایف  انجام  به  نقش2،  ایفای  دارد.  رفتار  نوع  با  نیز  مستقیمی  رابطٔه 

هرکدام از زوجین اشاره دارد که برای تداوم زندگی زناشویی الزم است. 
به دو دسته نقش های جنسیتی  را  در یک تقسیم بندی می توان نقش های جنسیتی 
عام و کان و نقش های جنسیتی خاص و ُخرد تقسیم نمود. این دو دسته ناشی از این است 
که مرد و زن هرکدام در جایگاه خود و به عنوان تفاوت در جنس و خصوصیت جنسیتی به طور 
ذاتی و فطری، نقش یا نقش هایی برای آنها آفریده شده است3، به همین لحاظ گفته می شود 
که نقش ها مترتب بر تفاوت ها و مولود آنها هستند. مرد بر حسب توانایی ها و استعداد های 
که به او اعطا شده است ذاتا نقشی متناسب با آنها ایفا می نماید مثًال اینکه مرد در  ویژه ای 
ک و کل نگری بر زن برتری دارد و یا اینکه در توانایی جسمی از زن برتر است، لذا  تعقل، ادرا
کان مدیریت زندگی عمًال بر دوش او بیفتد، یعنی درواقع او مسئولیت  انتظار می رود نقش 
استحکام بخشی و تنظیم روابط بین اجزا خانواده را عهده دار شود. این استحکام بخشی و 
کان و محوری جنس  که در شکل مدیریت زندگی متجلی است نقش   تنظیم کنندگی روابط 
ع و مترتب بر تفاوت های به کار رفته در ساختار وجودی اوست.  مرد است که به نوبه خود متفر
زن نیز به خاطر وجود برخی برتری ها و امتیازات وجودی اش نسبت به مرد مثل برتری 
او به  که در  آرامشی  از ویژگی های روانی مانند صبر، تحمل و  در عواطف و برتری در برخی 
ودیعه نهاده شده است عمًال مسئولیت کان آرامش بخشی به زندگی به او سپرده شده است۴. 
نقش های جنسیتی می توانند در ارتباط زوجین، تعارض ایجاد کنند، و این انتظار بیهوده ای 

نیست )هالفورد، ۱38۷(. 

1. sexual roles.                          
2. role playing.

 َبْعٍض )نساء/3۴(.
َ

ُ َبْعَضُهْم َعل ّ
 الَل

َ
ل

ّ
ا َفَض َساِء ِبَ  الِنّ

َ
اُموَن َعل  َقَوّ

ُ
َجال 3. الرِّ

هْيا )اعراف/۱8۹(.
َ
 ِمْنا َزْوَجها ِلَيْسُكَن ِإل

َ
۴. َو َجَعل
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3- وظایف و حقوق
به طور  نقش  چرا که  می باشند  نقش ها  از  برآمده  خود  مرتبه  در  نیز  حقوق  و  تکالیف 
بر  از نقش، رفتارهایی  با خود است. چنانچه  کارکردهایی متناسب  ماهوی حامل وظایف و 
و  می آید  پیش  نقش ها  جابجایی  یا  نقش ها  تعارض  موضوع  شود  صادر  آن  ماهیت  خاف 

به طور عملی نقش به جای کارکرد مثبتش، ماهیت آسیب زایی به خود می گیرد. 
آنان به هویت و  از تمایل  بازتابی  زنان می تواند  و  کارهای مردان  و  تفاوت در وظایف 
نقش مردانه یا زنانه باشد. مردان  خواهان دست زدن به رفتارهایی هستند که از راه آنها نقش 
مردانه خود را به نمایش بگذارند. زنان نیز با نشان دادن فعالیت هایی خاص مانند نشان 
بکشند.  خ  ر به  را  خود  زنانه  نقش  می خواهند  فرزند پروری  به  تمایل  و  مادری  عشق  دادن 
بنابراین مردان و زنان در همه جوامع با به دست گرفتن بعضی از فعالیت های اختصاصی خود 
و منع طرف دیگر از آن، گویا درصدد نشان دادن نقش ویژه خود و تثبیت آن هستند )کامی یر۱ 

و همکاران، ۱۹8۹(. 
این نوع ایفای نقش عمًال منجر به رفتارهایی خاص از ناحیه مردان و زنان و در نهایت 
به تقسیم رفتارهای جنسیتی در فضای خانواده می شود، »تقسیم کاری که در ضمن آن زنان 
کار  صرف  را  خود  انرژی  بیشتر  مردان  و  می پردازند  خانه  اداره  و  فرزند  پرورش  و  مادری  به 
از  به نقل   ،۱۹۹۷ )چودارو2،  می گیرند«  فاصله  کردن  پدری  از  حتی  و  می کنند  خانه  از  بیرون 

بستان، ۱388(
در مسئله آسیب شناسی خانواده انواع آسیب های رفتاری می توانند از یکی از این سه امر 
یا از هر سه مورد نشأت  گیرند. یعنی برخی از ناسازگاری ها و رفتارهای مخرب و منفی می تواند از 
عدم شناخت تفاوت های مردان و زنان، برخی دیگر از عدم ایفای نقش )تعارض نقش ها و یا 
جابجایی نقش ها( و سوم از عدم اجرای وظایف یا اجرای ناقص و غیر صحیح آنها ناشی شود. 

نگرش اسام به ُبعد رفتار:
آسمانی  و  الهی  کانونی  را  آن  نخست  دارد  خانواده  کانون  به  که  جامعی  نگاه  با  اسام 
تلقی کرده3 و دوم آن را محبوب ترین بنیان ها نزد خداوند۴ معرفی نموده است. چنین نگاهی 

1. Kammeyer, k.c.
2. Chodorow, N.

َواًجا )روم/2۱(. ْز
َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
ُكْم ِمْن أ

َ
َق ل

َ
ْن َخل

َ
3. َوِمْن آَياِتِه أ

يِج )بحار األنوار )ط - بیروت( ؛ ج ۱۰۰ ؛ ص222(. زو ۴. ما ُبِنَ يف اإلسالِم ِبناٌء أَحَبّ إل اهلِل ِمَن الَتّ
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کانون، در همه ابعاد توصیه ها و دستورالعمل هایی  اقتضا می کند که برای حفظ و تداوم این 
را ارائه کرده باشد. با نگاهی اجمالی به معارف اسامی خانواده به این نکته پی خواهیم برد 
به  آسیب رسانی  از  دوری  و  آن  حفظ  و  دارد  خانواده  نظام  به  کاملی  توجه  حقیقتًا  اسام  که 
ابعادی و همه جانبه اسام به مسئله  را بسیار مطلوب بلکه ضروری دانسته است. نگاه  آن 
این  روشن خواهد  از  بعد  که  کامًال مشهود است،  زندگی  و محورهای  ابعاد  تمام  در  خانواده 
کارسازی نسبت به رفتارهای )مثبت و  شد. اسام در بعد رفتار زوجین توصیه های فراوان و 
کرده است. به طور مسلم عملی ساختن این توصیه ها و رعایت آنها هم  منفی( زوجین ارائه 
در ارتقاء و استحکام بنیان خانواده نقش دارد و هم در پیشگیری از تضعیف آن و در نهایت 
چنانچه خانواده ای دچار تزلزل، و روابط زوجین دچار اختال شده باشد در درمان آن سهم 

بسزایی دارد. 
اسام در ترسیم و پایه   گذاری نظام خانواده مورد نظر خود، پاره ای از تمایزهای جنسیتی 
الزام  گاهی به عنوان  را اغلب به عنوان اولویت و  و به تبع آن تفاوت در نقش های زن و مرد 
کرده است )بستان، ۱388(. در پایه  ریزی این نظام عامل عدالت، مصلحت و سعادت  مقرر 
مورد نظر بنیان گذار آن بوده است. این عوامل سه گانه باعث می شود تشا به ها و تفاوت هایی 
برای زن و مرد در نظر گرفته شود. البته اسام بر هر گونه تشابه یا تفاوت صحه نگذاشته است 
کارکردی  که تشابه ها و تفاوت  هایی وجود دارندکه موجب دافعه یا عامل پیوند واقعی و  چرا 
که  که دافعه ایجاد می کنند و چه زیاد تفاوت هایی  زن و مرد می شوند، چه بسا تشابه هایی 
آن که  ضمن  خانواده  اسامی  نظام  شده  طراحی  الگوی  بنابراین  می کنند.  ایجاد  جاذبه 
تحت تأثیر تفاوت های جنسی طبیعی، شخصیتی وتفاوت های محیطی و اجتماعی قرار دارد 
به وسیله اهداف نهایی اسام که مرتبط با سعادت دنیوی و اخروی اعضای خانواده است نیز 
که مساوات و تشابه با مصالح عام مطلوب اسام ناسازگار  ح و تعدیل می شود. یعنی آنجا  جر
که  بالعکس،  و  مردان  به  زنان  شبیه سازی  مثال  برای  است،  نگرفته  قرار  تأیید  مورد  بوده، 
شبیه شدن در نوع پوشش و نمود ظاهری در انظار عمومی است، در روایات اسامی به شدت 
مورد نکوهش قرار گرفته است.۱ منشأ این امر تا حدودی می تواند ماحظه این نکته باشد که 
این  گونه مشابهت ها ضمن ناسازگاری با مقتضیات تفاوت های سه گانه، به بالندگی دینی و 

حیات معنوی جامعه آسیب جدی وارد می سازند )بستان، ۱383(. 

َِجاِل. )بحار، ج ۱۰۰، ص 256(. َساِء ِبالّر لّنِ
َ
اِت ِمَن ا َ َتَشّبِ ُ ملْ

َ
َساِء َو ا َِجاِل ِبالّنِ لّر

َ
نَي ِمَن ا ِ َتَشّبِ ُ ملْ

َ
ُ ا َ
لّل

َ
۱. َلَعَن ا
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به  را  رفتار  و  دارد  خود  به  مخصوص  دیدگاهی  رفتار  مسئله  به  کانش  نگاه  در  اسام 
کرده است۱. عمل صالح به  دو قسم پسندیده )عمل صالح( و ناپسند)غیر صالح( نام گذاری 
ع مقدس باشد و ثانیًا از انگیزه   که اوًال مطابق دستورالعمل دین و شر عملی اطاق می گردد 
الهی )نیت( برخوردار باشد. خالص کردن نیت، تمرین حضور نیت در عمل و نیز حضور کامل 
ذهنی و روانی در عملی که انسان در حال انجام آن است رفتار خنثی را به عمل صالح تبدیل 
گر می خواهیم انجام دهیم دارای  می کند. بنابراین، تمرین اینکه »یا کاری را انجام ندهیم یا ا

نیتی مشخص و با انگیزه  کامل و بدون نقص انجام دهیم« در این زمینه مهم است. 
 رفتارهای ناپسند و منفی در فضای خانواده از دیدگاه اسام می تواند شامل این امور شود 
: رفتارهای بهداشتی منفی )سر و وضع کثیف، به هم ریختگی در پوشش، ژولیدگی مو ها و ...(2، 
کار6،  ندادن  انجام  به موقع  بی نظمی5،  و  به  هم ریختگی  امانت۴،  در  خیانت  اسرار3،  افشای 
کی از تجمل و تفاخر و حرص گونه8، بی وفایی۹  تعارض عمل با نقش جنسیتی۷، رفتارهای حا

 َغْيُر َصاِلٍح )هود/۴6(.
ٌ

ُه َعَمل /40(، ... ِإَنّ ... )غافر ْنَثٰ
ُ
ْو أ

َ
ا ِمْن َذَكرٍ أ  َصاِلً

َ
۱. َمْن َعِمل

ِک َشعَثاء )ژولیده مو( َمرَهاء )چشم هاي بي سرمه( َصلَتاء )موي بدون رنگ( )بحار  2. قال رسول اهلل؟ص؟ لحد أزَواِجه: َمايل أرا

َتِضب َوامَلرَهاء 
َ

األنوار )ط - بیروت(، ج 6۷، ص: ۱22(،  عنه؟ص؟: إين لبِغُض ِمن الِنساء الَصلَتاء َو امَلرَهاء )َفالَصلَتاء اليت ال ت

اليت ال َتكَتِحل( )بحاراألنوار، ج۱۰۰، ص262، ح2۴(.

َِك )کافي، ج5، ص323، ح3 (.  ِديِنَك َو ِسّر
َ

 ِلَي اْنُظْر ِايل ... َمْن ُتْطِلُعُه َعل
َ

َّوَج َفَقال َتَز
َ
ْن أ

َ
ْمُت أ 3. عن الصادق؟ع؟: ... َو َقْد َهَ

... )نساء/3۴(. ُ َ
َغْيِب ِبا َحِفَظ الّل

ْ
اِلاُت ... حاِفظاٌت ِلل ۴. ...َفالّصَ

َفُظُه ِإَذا  ْ ْوَجًة ُمْؤِمَنًة ... َو تَ ُه ... َز
َ
ُت ل

ْ
ِة َجَعل ِخَر

ْ
ْنَيا َو ال ُمْسِلِم َخْيَر الّدُ

ْ
َع ِلل ْجَ

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
 ِإَذا أ

َّ
َوَجل ُ َعّزَ َ

 الّل
َ

؟ص؟: َقال ِ
َ

 الّل
ُ

 َرُسول
َ

َقال

ا يِف نفسها و َماِلِه )کافي، ج5، ص32۷، ح2(. َغاَب َعْنَ

َبه   َينِظُف َثو
َ

5. قال الصادق؟ع؟: ... فإن اهلل عزوجل إذا أنَعَم َعل َعبٍد ِنعَمًة أَحّبَ أن َيرى َعليِه أَثرها قيل َو َكيَف َذِلَك قال

َفَعْت ِمن َبيِت  أٍة َر ا امَر
ُ

َيُه َو َيِسُن داَره َو َيكِنُس أفنيته ... )بحاراألنوار، ج۷3، ص۱۴۱، ح5(. عن النيب؟ص؟: ... أّي َو َيطيُب ر

)بحاراألنوار، ج۱۰۰،   ... ْبُه  ُيَعّذِ  
َ

ل يِه 
َ
إل  ُ َنَظَر اهلل  ، و َمن  هيا 

َ
إل  ُ َنَظَر اهلل   

َّ
إال بِه َصالحا  يُد  ُترِ َموِضٍع  َموِضٍع إل  َزوِجها شيئا ِمن 

ص25۱، ح۴۹(.

 َسوَف حىت َتْغِلَبُه َعْيناه. )نهج الفصاحه، ح 223۷(.
ُ

َفاِت اليت َيْدُعوها َزوُجها عل ِفراِشه فَتُقول َعَن اهلُل امُلَسِوّ
َ
6. عن النیب؟ص؟: ل

ُة َيدعوها َزوُجها ِلَبعِض 
َ
عن النیب؟ص؟: املرأه يدعوها زوجها لبعض الاجه فال تزال تسوفه حىت تنقضی حاجه زوجها امَلرأ

ُفُه َحىّت َتنَقضی َحاَجَة َزوُجها )مکارم االخاق، ص 2۴۹(.  ُتَسّوِ
ُ

الاَجِة َفال َتزال
)بحاراالنوار، ج ۱۴،  َبْيِت... 

ْ
ال َقّمَ  َو  ْبَز  ُ َو الْ َعِجنَي 

ْ
ال َو  َبْيِت 

ْ
ال  

َ
؟ع؟ َعَمل ٍ

ِلَعِلّ َفاِطَمَة؟اهس؟ َضِمَنْت  ِإّنَ  ؟ع؟:  عن أيب جعفر  .۷
ص۱۹۷(.

نيا )محجة البیضاء، ج3، ص86(.
ّ

سباِب الُد
َ
ُة ِبأ َيه )اي: املباهيه بغيرها(، امُلفاِخَر 8. ال َتَنَكح ... امُلَبارِ

 َيدعوُهم ال َغيرِ الَوفاء )علل الشرایع، ص3۹3(.
ً
م عرقا ُ َّوُجوا الهِيم َفاّنَ لَ ؟ص؟: ...ال َتَز ِ

يِبّ ۹. َعِن الّنَ
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، سهل انگاری در انجام عبادات۱، بدزبانی و بدرفتاری2، رفتارهای تحقیرآمیز3 مانند ورود به 
خانه بدون سام۴ یا خروج بدون خداحافظی، عدم تشکر از خدمات همسر5، عدم عذرخواهی 
کار امروز را به فردا انداختن۹. ، عدم رسیدگی به  کم صبری8،  از خطا6 یا عدم پذیرش عذر۷، 
را  ، در سختی ها همسر  ، بر طبق نقش جنسیتی خود عمل نکردن۱۱.   .۱۰ وضع ظاهری خود، 
کدامنی و عفت خود۱3، فخر فروشی۱۴، عدم قناعت۱5، مدارا  گذاشتن۱2، عدم مراقبت از پا تنها 

و همراهی نکردن۱6

َة. )مستدرك الوسائل، ج۱۴، ص238، ح۱66۰2(.  ّنَ َ ِت الْ
َ
ْت َفْرَضَها.... َدَخل ّدَ

َ
ا َو أ َ ّبَ ٍة َعَبَدْت َر ٍة َصاِلَ

َ
أ  اْمَر

ُّ
؟ص؟: ُكل ِ

يِبّ ۱. َعِن الّنَ
ا َصْرفا.. . )من ال یحضر، ج ۴، ص ۱3(.  ِمْنَ

َّ
ُ َعّزَ َو َجل َ

ْ َيْقَبِل الّل ا أمَراة آَذت َزوَجها ِبِلَساِنا لَ 2. عن النيب؟ص؟: أّيَ
بوا ِنساَئُكم ... )بحار، ج ۱۰۰، ص 2۴۹(. رِب أويل ِمنا ال َتضَر

َ
ن َيضرُِب امرئته و هو ِبالّض ُب ِمّ عن النيب؟ص؟: إيّن أَتَعّجَ

ُجِل عل املرأِة... َو أن ال َتينه و ال َتشقيه... )مستدرک الوسائل، ج ۱۴، ص 238(. 3. عن النیب؟ص؟: َيا َحوالء ِللّرَ
ه َفلَيسِلم َعل أهِله )بحار، ج ۱۰، ص 8۹(.

َ
 أَحُدُكم َمنزِل

َ
۴. عن اميراملؤمنني؟ع؟: إذا َدَخل

5. عن النیب؟ص؟: ال َينِظُر اهلل إل امرأٍة الَتشُكر ِلزوِجها )کنز العمال/3۹6/۱6(.
كَتَحل ِبَغمٍض َحىت َترَض  ت ِلَزوِجَها َيَدى یف َيِدک ال ا

َ
6. عن الصادق؟ع؟: َخيُر ِنساِئُكم الىت إن َغِضَبت أو أغَضَبت َقال

َعّن )فقیه/2۴6/3(.
 )من الیحضره الفقیه، ج3، ص3۹۱، ح۴3۷6(.

ً
ُه َذْنبا

َ
 َتْغِفُر ل

َ
 َو ال

ً
ُه ُعْذرا

َ
 ل

ُ
 َتْقَبل

َ
ِ ِنَساِئُكُم ..... َو ال ؟ص؟ : ِمْن َشّر ِ

َ
 الّل

ُ
 َرُسول

َ
۷. َقال

إذا َحُرَمت َصَبَرت )الدر المنثور/۱52/۱(. 8. عن النیب؟ص؟:َخيُر ِنساِئُكم الىت..... َو
َكِبيرِ )کافي، 

ْ
ِغيرِ َو ال

 الّصَ
َ

ِكيَر َعل ِل الّنَ  َفَعّجِ
ً
ْيَت َعْيبا

َ
أ ُهّنَ َفِإْن َر ْمَر

َ
ْحِكْم أ

َ
۹. عن اميراملؤمنني؟ع؟ يف كتابه ايل السن؟ع؟: ...أ

ج5، ص53۷، ح۹(.
 َسوَف حىت َتْغِلَبُه َعْيناه )نهج الفصاحة ص628(. 

ُ
َفاِت اليت َيْدُعوها َزوُجها عل ِفراِشه فَتُقول َعَن اهلُل امُلَسِوّ

َ
عن النیب؟ص؟: ل

َسَحَها 
ْ

ْن َت
َ
ْو أ

َ
َها َبْيَضاَء َو ل َظاِفيُر

َ
ْن ُتَرى أ

َ
وُز أ

ُ
 َي

َ
 َو ال

ً
َق يِف ُعُنِقَها َخْيطا ِ

ّ
ْن ُتَعل

َ
ْو أ

َ
 َنْفَسَها َو ل

َ
ل ْن ُتَعّطِ

َ
ِة أ

َ
أ َمْر

ْ
وُز ِلل

ُ
 َي

َ
؟ع؟: ا ۱۰. امام باقر

َن  ّيَ ا َو َتَز ْحَسَن ِثَياِبَ
َ
َبَس أ

ْ
ا َو َتل ْطَيِب ِطيِبَ

َ
َب ِبأ ْن َتَطّيَ

َ
ا أ هْيَ

َ
. )بحار، ۱۰۰، ص 25۴، ح ۱(، عن الصادق؟ع؟: ... َعل

ً
اِء َمْسحا ّنَ ِ

ْ
ِبال

ا... )کافي، 5، ص 5۰۷(. يَنِتَ ْحَسِن زِ
َ
ِبأ

الَباِب...  َكان َخلَف  َما  ا َعل؟ع؟ 
ََ

َو َضِمَن ل  ... الَبيِت   
ُ

َعَمل إّن فاِطمة؟اهس؟ َضِمَنت ِلعل؟ع؟  ؟ع؟: قال  ۱۱. عن أيب جعفر
)بحار، ج ۱۴، ص ۱۹۷(.

ّنَ َحىّتَ  َيِقْفَن  َمَعُكم ... )مستدرك الوسائل، ج ۱۴، ص253(. َبُ و
ُ
ُبوا ُقل َن  َو َطّيِ هْيِ

َ
ْشِفُقوا َعل

َ
۱2. عن النیب ؟ص؟:... َفأ

ا َحِفَظْتُه يِف َنْفِسَها )کافي، ج5، ص32۷، 
َ

ٍة ... ِإَذا َغاَب َعْن
َ

ْوَجٍة َصاِل  ِمْن َز
ً
َفاَد َعْبٌد َفاِئَدًة َخْيرا

َ
 َما أ

َ
۱3. عن الّرَِضا ؟ع؟: َقال

ح3(.
ا 

َُ
ّي

َ
؟ص؟ أ ِ

َ
 الّل

َ
نيا. )محجة البیضاء، ج3، ص86(. عن َرُسول فاِخَرة ِباسباِب الّدُ

ُ
يه )اي: املباهيه بغيرها(، امل بارِ

ُ
۱۴. ال َتنَكح ... امل

ْنَت ِمْن َماِلي ... )مکارم األخاق، ص2۰2(.
َ
 أ

ُ
ُكل

ْ
ا َتأ َ  ِإّنَ

ُ
ا َفَتُقول اِلَ ْوِجَها ِبَ   َز

َ
ْت  َعل ٍة َمّنَ

َ
أ اْمَر

َها... )وسائل ، ج2۰، ص۱62(.
ُ
 َقّطُ َفَقْد َحِبَط َعَمل

ً
ْيُت ِمْنَك َخْيرا

َ
أ ْوِجَها َما َر ْت ِلَز

َ
ٍة َقال

َ
أ ا ِاْمَر

َُ
ّي

َ
۱5. امام صادق؟ع؟: أ

عن الصادق؟ع؟: ... َو ُهّن َثالث ... َو امرأة صّخابة ... َتسَتِقل الَكثير َو ال َتقَبل الَيِسير )کافی 323/5(.
۱6. عن النيب؟ص؟: ...الطف ِبَزوَجِتک َو ارِفق ِبا... )بحار، ج۴3، ص۱32(.

ِ حال... )من ال یحضر ج3، ص556(.
ّ

عن اميراملؤمنني؟ع؟: ...َفدارِها َعل ُكل
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ب. سنجش رفتار 
بعد از آسیب شناسی رفتار الزم است به بستر و موقعیتی که در آن رفتار شکل می گیرد توجه کرد 
چرا که فضای عمومی رابطه در برانگیختن رفتار سهم دارد، همچنین پیامدهایی را به دنبال 
کید بر تعیین کننده های موقعیت رفتار است.  دارد که می تواند منفی باشد. در سنجش رفتار تأ
رفتار توجه  کامل پیشایندهای مربوط و پیامدهای  رفتار به فهم  به عبارت دیگر، سنجش 
فراتر  رفتار  موقعیتی  یا  ضمنی  خصایص  فهم  برای  کوشش  از  حتی  رفتاری  سنجش  دارد. 
این سنجش  بنابر  رفتارها معطوف می سازد.  این  تغییر  را به روش های  و توجه خود  می رود 
بیرونی،  و  درونی  پیشایندهای  پنهان،  و  آشکار  رفتار  خاص  اندازه گیری های  می تواند  رفتار 

شرایط در برگیرنده رفتار و پیامدها را شامل شود )رحیمیان و همکاران، ۱38۷(. 
 در سنجش رفتار باید مشخص گردد که کدامیک از رفتارهای فردی همسران، با نشاط، 
شادمانی و تحقق اهدافشان مغایرت دارد، و باید مشخص شود که آنها نیاز به افزایش یا کاهش 

کدامیک از رفتارها دارند؟ یا چه رفتارهایی را بایستی متوقف یا آغاز کنند؟ )الزاروس، ۱۹۹۷(.
راهبردهای  رفتاری،  مصاحبه  جمله:  از  دارد  وجود  روش هایی  رفتار  سنجش  برای 
مختلف مشاهده رفتار، اندازه گیری شناخت های مربوط، سنجش روانیـ  فیزیولوژیکی۱ و انواع 

گون پرسشنامه های خودسنجی2 )رحیمیان و همکاران، ۱38۷(.  گونا
اینکه الزاروس بر فهم کامل پیشایندهای درونی، خصوصیات درونی درمانجو، سنجش 
کید می کند، حاوی این نکته مهم  روانیـ  فیزیولوژیکی او و حتی پرسشنامه های خودسنجی تأ
که شخصیت مراجع و ویژگی های شخصیتی وی، در نوع رفتارهای او تأثیر دارد و در  است 
کامل رفتار فرد با درمان و  که فهم  گرفت، چرا  مصاحبه سنجش رفتار نمی توان آن را نادیده 

گسستنی دارد )رحیمیان و همکاران، ۱386(.  روش انتخابی در درمان پیوند نا
سنجش رفتار مبتنی بر تاش زوج درمانگر می باشد که در طی دو مرحله زیر انجام می شود:
الف( سنجش و ارزیابی رفتار که خود شامل سه بخش است؛ مصاحبه تشخیصی توسط 
زوج درمانگر و استخراج پاسخ برای سؤاالت مورد نظر خود از درون مصاحبه، دوم دریافت و 

ثبت پاسخ های زوجین و سوم اجرای پرسشنامه ُبعد رفتار
خ بعد رفتاری زوجین بر اساس مرحله الف و شناسایی مشکات  ب( تهیه نیمر

1. psychophysiological.
2. self – report.
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فعالیت های  از  وسیعی  طیف  شبانه روز  در  زوجین  فردی  مستقل  رفتارهای  که  آنجا  از 
اثرگذار را شامل می شود الزم است درمانگر با فعالیت هایی که در طول روز توسط زوجین انجام 
که رفتارها می تواند متصف به یکی از دو  می شود و از چشم درمانگر دور است، آشنا شود چرا 
یا  رضامندی  باعث  و  زوجین  روابط  بر  تأثیرگذار  صورت  هر  در  که  شود  منفی  یا  مثبت  ویژگی 
عدم رضامندی از زندگی زناشویی است. دانستن و شناسایی رفتارهای منفی شخصی زوجین و 
اینکه آیا این رفتارها با مشکات رابطه  پیوند دارند امر مهمی است. درک و ارزیابی از رفتارهای 
نابهنجار فردی می تواند تشخیص های مهمی از مشکات تعاملی زوجین را نصیب زوج درمانگر 
که طیف وسیعی از رفتارها در  کند. از اجرای پرسشنامه و تحلیل پاسخ ها نیز به دست می آید 

خ بعد رفتاری را امکان پذیر می سازد.  طول شبانه روز از زوجین صادر می شود که ترسیم نیمر
ج. درمان

زوج درمانگران امید دارند که بتوانند رفتارهایی را که با رابطه آشفته در ارتباط است شناسایی 
کرده، سپس به زوجین یاد بدهند که آن رفتارها را به منظور افزایش رضایت در زناشویی کاهش 
پیش نویس های  از  استفاده  با   .)۱38۷ هالفورد،  به نقل   ،۱۹۷3 همکاران،  )پترسون۱و  دهند 
رفتاری که در آن افراد، رفتار روزانٔه همسرشان را بررسی می کنند، می توان فهمید که رفتارهای 
هالفورد،  به نقل   ۱۹۹6 الیری2،  و  )جانسون  دارد  هم بستگی  رابطه  از  رضایتمندی  با  روزانه 
ح می کنند که برخی از زوج ها، افزایش رفتار مثبت را در  ۱38۷(. بعضی از زوج درمانگران مطر
که این به نوبه  کوم، اپستین3، ۱۹۹۰(،  کم می کنند )با طول درمان نادیده می گیرند یا حتی 
خود می تواند سرعت و کیفیت درمان را کاهش دهد، لذا یا مدت زمان درمان را طوالنی کرده 

و یا درمان را سطحی و متزلزل می کند. 
رابطٔه  و  رفتار  اعتبار  که  عواملی  به  نسبت  آنها  تا  دهد  آموزش  را  زوجین  باید  درمانگر 
که این کار باعث رضایت مندی بیشتر از  مثبت را افزایش می دهد به طور مثبت نگاه کنند، چرا
رابطه می شود )هالفورد، ۱38۷(. امر مهم در زوج درمانی کمک به همسران در حفظ خاقیت 

برای تولید رفتارهای لذت بخش و جدید می باشد. 
زناشویی  روابط  کثر  ا در  مهم  عنصری  فردی،  مثبت  فعالیت های  کردن  متعادل 
ح  طر با  درمان  مسیر  در  می تواند  درمانگر  بنابراین   .)۱۹۹۹ )هالفورد،  است  رضایت بخش 

1. Patterson, J.
2. Jahnson, p.l. and O’leaty, D. K.
3. Baucom, D. H. & Epstein, N.
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ح سؤاالتی از این قبیل که »آیا زوجین به  سؤاالتی فرایند درمان را به خوبی جهت دار نماید، طر
فعالیت های مثبتی که به طور مستقل انجام می دهند می پردازند؟ یا آیا زوجین فعالیت هایی 
که از آن لذت ببرند؟ این پرسش و پاسخ ها اطاعات مفیدی را در  را با هم تنظیم می کنند 

اختیار درمانگر قرار می دهد که می تواند مسیر درمان را تسهیل نماید. 
مراحل درمانگری:

دو  اساس  بر  رفتار  بعد  در  زوجین  مشکات  اصلی  محورهای  چک لیست  تهیه  الف( 
مرحله قبل )آسیب شناسی و سنجش رفتار(

 ب( تعیین اهداف درمانگری
است.  فعالیتی  هر  اثر بخشی  ضروریات  از  یکی  درمان  ح ریزی  طر جهت  هدف گزینی 
به هدف گزینی  باید  ابتدا  درمانگر  و  رفتار، مشاور  بعد  در  زوجین  درمان  و  فرایند مشاوره  در 
به نقل  همکاران  و  )کلمنتس۱  کند  مشخص  را  درمانی اش  انتظارات  و  اهداف  و  پرداخته 
ح ریزی و ارزیابی درمانی امکان پذیر نخواهد  هاروی، ۱388(، چون بدون تعیین هدف، طر
که با اجرای مرحله اول و دوم  بود. منبع تعیین اهداف اغلب همان مشکات زوجین است 
توسط درمانگر خانوده استخراج می شود. اهداف تعیین شده باید واضح، روشن، واقع بینانه، 

مستند، قابل تجسم و قابل اندازه گیری باشند )همان(. 
کان و درازمدت 2- خرد  اهداف مورد نظر درمانگر زوجین می تواند به دو صورت ۱- 
که اهداف بلند  کوتاه مدت بودن هدف ها آن است  ک بلند یا  کوتاه مدت، ترسیم شود. ما و 
هدف های کان و بزرگی هستند که با تحقق اهداف کوتاه مدت، آنها نیز عمًال تحقق می یابند. 
خود  درمانی  سیاست گذاری های  با  درمانگر  که  هستند  آنهایی  کوتاه مدت،  هدف های  اما 

)توصیه ها و فنون درمانگری( به آن اهداف خواهد رسید. 
اهداف درمانگری در بعد رفتار:

اهداف بلند مدت )الیری، به نقل از کیمیایی، ۱38۴(:
آشنا ساختن زوجین نسبت به بنیان های سه گانه مشکات رفتاری یعنی شناخت های 

دو گانه، نقش های جنسیتی و آشنایی با تکالیف مرتبط با نقش؛ 
رسیدن زوج ها به یک مصالحه یا سازش قابل قبول با یکدیگر؛ 

کمک به شناسایی رفتارهای مخرب و معیوب و فهم شرایط نگهداری آنها. 

1. Clements, K.
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اهداف کوتاه مدت)الیری، به نقل از کیمیایی، ۱38۴(: 
درک زوجین از تفاوت سبک های شخصیت یکدیگر؛ 

متمایز کردن سبک های شخصیتی بلند مدت از الگوهای عادتی در رفتارهای روزمره؛ 
در  جاذبه  ایجاد  کننده  و  رابطه  غنی کننده  و  مکمل  شخصیتی  تفاوت های  توصیف 

زندگی؛ 
توصیف تفاوت های شخصیتی زمینه ساز تعارض؛ 

توافق در مورد ایجاد بعضی تغییرات در رفتارهای مستقل و عادی روزمره؛ 
توافق در افزایش تدریجی رفتارهای مثبت و کاهش رفتارهای منفی؛ 

توافق در مورد تاش برای تغییر رفتاری که ناشی از یک سبک شخصیتی بادوام است؛ 
ترسیم نقش های زنانه یا مردانه که تولید رفتارهای مثبت یا منفی می نماید؛ 

آشنایی با تکالیف متناسب با نقش های جنسیتی؛ 
حرکت در چارچوب نقش های جنسیتی؛ 

تنظیم رفتار بر اساس وظایف و تکالیف تعیین شده. 
ج( مداخله  های درمانی 

جلسات درمانگری می تواند مهم ترین پشتوانه و راهبرد جهت راهنمایی و مشاوره زوجین 
که پیش از مراجعه به روان درمانگر، دوره ای )کوتاه یا طوالنی مدت( از  باشد. زوجین از آنجا 
اختاف و ناسازگاری را پشت سر گذاشته اند به طور مسلم نیاز به راهنمایی مشاوره با جلسات 
کم و بیش متعدد، منسجم و منظم را دارند. پس از کشف مشکات زوجین در بعد رفتار، الزم 
است درمانگر ابتدا ذهن زوجین را درگیر نوع مشکل، فرایند پدیدآیی آن و کیفیت تأثیرگذاری 
کمک  از ماهیت مشکل خود  گاهی بخشی  کند. آ آنها  آن در بروز مشکات و اختافات بین 
مهمی است به درمانجو تا به تدریج خود را در فضای درمان قرار دهد و کمکی است به او که 
تاریخچه روابط خود را با همسر یادآوری نماید و نقش خود را در ایجاد مشکل بهتر درک کند. 

با توجه به اهداف درمان، درمانگر می تواند دو نوع مداخله درمانی داشته باشد:
الف( توصیه ها : رهنمودها و توصیه ها در طی جلسات متعدد می تواند در فروکش کردن 
آنان برای  کردن  آماده  آرامش زوجین و  کاهش مشکات و به تدریج در  التهاب در روابط و 

اجرای فنون درمانگری مؤثر واقع شود :
۱. درمانگر از هر زوج می خواهد فهرستی از ویژگی های شخصیتی و فرهنگی خود را که با 

ویژگی های شخصیتی همسر مشابه یا متفاوت است، تهیه کند. 
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2. درمانگر در جلسات درمانگری این ویژگی ها را در حد ضرورت برای زوج ها تبیین، 
تحلیل و تفسیر می نماید، به خصوص آنها را در تشخیص تفاوت بین عادت ها )رفتارهای 
تفاوت ها(  این  همراهی  و  هماهنگی  امکان  )و  شخصیتی  تفاوت های  و  تغییر(  قابل 

کمک کند. 
3. از هر زوج می خواهد فهرستی از عادت های رفتاری مهم خود و همسرش را تهیه کند. 
را  زناشویی  روابط  و مرد در  تأثیر مثبت تفاوت های شخصیتی زن  و  ارزش  ۴. درمانگر 

برای زوجین تبیین و تشریح می کند. 
5. درمانگر به زوجین نسبت به تغییر تدریجی رفتارهایی که نشانه الگوهای شخصیتی 

گاهی بخشی می کند.  ثابت و بلند مدت و علت تعارض  بین آنهاست، آ
آنها  به  هم  زیانی  هیچ  و  دارد  وجود  آنها  بین  که  تفاوت هایی  پذیرش  در  را  زوج ها   .6

نمی رساند بلکه رابطه زناشویی را غنی تر می کند کمک می کند. 
۷. از زوجین بخواهد در جلسه درمان به هم تعهد بدهند که برای تفاوت هایی که نقش 

مکملی دارند ارزش قائل شوند. 
8. زوجین را نسبت به پررنگ تر نمودن نقش های مردانه و زنانه، توجه به نقش  های 
بخشی  آرامش  و  مرد  بخشی  )استحکام  کان  نقش های  مخصوصا  شوهر  و  زن  اختصاصی 
گاه  زن( و تنظیم رفتار بر اساس نقش های جنسیتی و پرهیز از جابجایی و تداخل نقش ها، آ

ساخته و آنها را آموزش می دهد. 
و  )تقسیم  مشترک  نقش های  سر  بر  توافق  و  برنامه ریزی  به  نسبت  زوجین  به   .۹

سهم بندی کارهای مشترک( کمک می کند. 
که مقتضیات قانونی یا عرف اجتماع برای  ۱۰. آشنا ساختن زوجین نسبت به وظایفی 

آنها در نظر گرفته است. 
و مخرب در فضای  رفتارهای منفی  برانگیزاننده  که  به مهار محرک هایی۱  ۱۱. توصیه 

زندگی هستند. 
۱2. توصیه به تغییر محیطی2 را که می تواند رفتارهای منفی را تشدید کرده و آثار مثبت 

سایر مداخله های درمانی را خنثی کند. 

1. stimulus control.
2. environmental change.
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ب( فنون درمانگری 
در  نیز  فن هایی  زوجین،  درمان  در  نظری  مداخات  و  درمانی  توصیه های  بر  عاوه 
رفتارها  که  هستند  مبتنی  بنیادی  فرض  این  بر  رفتاری  »فنون  اجراست.  قابل  درمانگری 
عمدتًا حاصل یادگیری اند بنابراین می توان آنها را از یاد افراد برد و یا با رفتارهای مطلوب و 

مفید جایگزین کرد« )جان بزرگی، ۱388(.
کمک  که در سازش یافتگی زوجین و رضامندی از رفتار یکدیگر  برخی از فنون رفتاری 

می کند به قرار زیر است:
۱. تمرین رفتاری۱

کشمکش نتوانند رفتاری  از آنها در زمان سردی روابط یا اختاف و  گر زوجین یا یکی  ا
که به نظر درمانگر کمک به احیاء رابطه بین آنها می کند انجام دهند، توسط درمانگر ترغیب 
به تمرین رفتار مورد نظر می شوند، به عنوان مثال، زن در هنگام اختاف با همسر و سردی 
که نگران نوع پاسخ وی  کار را ندارد چرا  روابط، قدرت و انگیزه تماس تلفنی با همسر در سر 
می باشد. در اینجا درمانگر ضمن گفتگو با وی و تغییر افکاری که او را از تماس باز می دارد، او 
کار برای زن  کند. وقتی انجام این  که این صحنه را با مشاور یا درمانگر تمرین  را وا می دارد. 

آسان شد و ترسش ریخته شد، ترغیب می شود آن را در صحنه واقعی اجرا کند. 
که از  که یکی از زوجین را وا می دارد  در اسام نیز به چنین فنی اشاره شده است. آنجا 
تفکرش  اصاح  راستای  در  فرد  به  که  توصیه ای  اولین  اینجا  در  کند،  عذرخواهی  همسرش 
عذرخواهی  نیستم  مقصر  من  چون  است  معتقد  فرد  که  است  مطلب  این  متضمن  می شود 
مقصر  زن،  عذرخواهی  الزمه  که  است  این  اسام  رهنمود  نیست.  ضروری  یا  مشکل  برایم 
دانستن خود نیست، چه مقصر باشد و چه نباشد، زن خوب است بلکه الزم است عذرخواهی 
نماید2 یا به مرد سفارش می کند که باید رفتاری نیکو با همسر داشته باشد، گرچه طبع و ذوق 
مرد اقتضا نکند3 یا به مرد سفارش می کند که در هر حال )مشکل از ناحیه هر کدام می خواهد 

باشد( با زن با رفق و مدارا برخورد نماید۴. 

1. behavioral rehearsal.
 )مستدرک الوسایل، ج ۱۴، ص238(.

ً
ا َساِخٌط َو ِإْن َكاَن َظامِلا هْيَ

َ
ًة َو ُهَو َعل

َ
ْيل

َ
2. عن النیب؟ص؟: َحّق الَزوِج َعل الَزوَجة... و اَل َتِبيَت ل

ٍة   َيُكن يف َطبِعِه ذلَك : )االول( ُمعاَشَر
َ

ُفها و إن ل
َّ
3. عن الصادق؟ع؟: إّن امَلرَء َيتاُج يف َمنزِلِه و ِعياِلِه إل ثالِث ِخالٍل َيَتَكل

َجيلٍة... )بحاراالنوار، ۷5، ص 235(.
 حاٍل... )من ال یحضره الفقیه ج3 ص556(.

ّ
۴.  عن عل؟ع؟: ...َفدارها َعل ُكل
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سازگاری  جهت  همسر  کردن  تمرین  یا  دادن  تمرین  برای  است  دستوراتی  همه  اینها 
مجدد و حل مشکات بین همسران. 

2-الگوگیری۱
خود  یا  می دهد  نشان  زوجین  به  را  عینی  الگوهای  درمانگر  که  دارد  فن  این  به  اشاره 
رفتاری را به طور عملی نشان می دهد و یا با ایجاد فضای آزمایشگاهی از زوِج الگو می خواهد 
به  را  زوجین  یا  بگذارند،  نمایش  به  را  مسئله  حل  یا  گفتاری  روش  آشفته  زوجین  حضور  در 

الگوهای مناسب موجود در خانواده در محیط طبیعی زندگی شان ارجاع می دهد. 
در تعابیر و رهنمودهای دینی خانواده نیز برای توجه و تفسیر این فن مطالبی ذکر شده 
است. آنجا که پیامبر عظیم الشأن اسام؟ص؟ فرمود: بهترین شما کسی است که برای خانواده 
و  بهترین2  من  خود  شما،  میان  در  که  چرا  هستم  شما  برتر  الگوی  من  و  باشد  بهترین  خود 

بامحبت ترین شما3 برای خانواده ام هستم. 
از امام حضرت مهدی؟ع؟ نقل شده که حضرت فاطمه؟اهس؟ برای ما در تمام امور زندگی 

بهترین الگوست. ۴ یعنی ما در زندگی مان به او نگاه کرده و به شیوه او عمل می نماییم. 
بنابراین پیروی از شیوه عملی انسان های برتر در هر زمانی می تواند به عنوان مصداقی 
از فن الگوبرداری تلقی شود. تنها نکته حساس قضیه آن است که درمانگر و زوجین در معرفی 

و انتخاب الگوی مناسب و برتر دچار اشتباه نشوند. 
3. فن صندلی خالی5

مقابلشان  در  و  می نشینند  صندلی  یک  روی  نوبت  به  زوجین  از  کدام  هر  فن  این  در 
او  با  و  نشسته  خالی  صندلی  روی  همسرش  می کند  تصور  زوج  دارد.  وجود  خالی  صندلی 
که مجموعه احساسات، افکار و انتظاراتش را از همسر  سخن می گوید. زوج ترغیب می شود 
فرضی اش در صندلی خالی ارائه نماید و احیانًا بعضی از رفتارهای ناشی از نقش زوجی را که 
می نشیند  خالی  صندلی  روی  خود  سپس  بگذارد.  نمایش  به  می شود،  مرتکب  روز  طول  در 
این فرایند )و  زبان آن فرد پاسخ می دهد. آن قدر  از  و  را به خود می گیرد  و نقش فرد مقابل 

1. modeling.
2. عن النیب؟ص؟: ... و أنا َخيرُكم لهل )وسائل الشیعه، ج 2۰، ص ۱۷۱(.

3. ... َو أنا ألَطَفكم ِبأهل )بحاراالنوار، ج 68، ص 38۷(.
سوٌة َحَسَنٌة. )الغیبة )للطوسي(/ کتاب الغیبة للحجة، ص286(.

ُ
۴. عن الجه؟جع؟: ِاّنَ ل یف ابنة رسوِل اهلل؟ص؟ ا

5. empty chair technigue.
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جابجایی در نشستن( و گفتگو ادامه می یابد تا فرد به بینش یا راه حل مناسب و مورد نظر در 
انتخاب رفتار و نوع تعامل با همسر در زندگی روزمره دست یابد. 

شاید دستور و توصیه هایی در دین اسام از قبیل »خود را جای دیگران قرار دهید« یا 
آنچه برای خود نمی پسندید  و  برای دیگران هم بپسندید  که برای خود می پسندید  »آنچه 
ج دهید به همان اندازه که به خود  برای دیگران هم نپسندید« یا »برای دیگران انصاف به خر

انصاف می دهید« بتوان از آنها این فن را استخراج و تبیین نمود. 
۴. ارزش )پاداش( یا جریمه پاسخ۱

در این فن بین درمانگر و زوجین توافق صورت می گیرد که هر کدام از زوجین در مقابل 
حذف یا کاهش بعضی از رفتارها یا ایجاد و افزایش رفتارهای دیگر، جریمه یا پاداش دریافت 
در  شکست  که  رسید  خواهد  توافق  و  درک  این  به  مراجع  درمانگری  جلسه  خال  در  نماید. 
رسیدن به هدف موارد توافق به یک جریمه یا تاوان تعیین شده خواهد انجامید. مثًال زوجی 
که مرتکب اشتباه یا بدرفتاری در مقابل همسرش می شود و مقرر شده که در قبال آن از همسر 
عذرخواهی کند ولی پس از اشتباه یا بدرفتاری حاضر به عذرخواهی نمی شود باید جریمه در 
نظر گرفته شده، در حقش اعمال شود. و این فرایند از کاهش تا حذف کامل این رفتار ناپسند 

ادامه می یابد. )درایدن و بیستون، ۱۹۹۹(
در متون دینی نیز شواهدی برای رهنمون به این فن وجود دارد، مثل دادن هدیه به 
کار  انجام یک  پاداش در مقابل  کرد مثل هدیه به عنوان  آنرا جهت دار  که می توان  همسر2، 
مثبت یا حذف یک کار منفی یا دستور قرآن کریم به جریمه کردن همسر ناشزه به روش دوری 

کردن از بستر وی و او را تنها گذاشتن.3
5. مواجهه نظام دار۴ و تمرین خطر کردن5

گوار  نا پیامدهای  از  ترس  مثل  دالیلی  به  که  مشکل داری  زوج  فن،  این  چهارچوب  در 
مانند خشونت همسر، قدرت عملی کردن بعضی از رفتارها را ندارد آموزش می بیند که گام به 
ک است انجام دهد.  که فکر می کند خطرنا کاری را  گام خود را با موقعیت ترس آور روبه رو و 

1. response cost or penalty.
ا )وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص 2۴۱(. ِتَ

ّ
يُد يِف ِعَف ْوَجِتِه َتزِ ُجِل ِلَز لَرّ

َ
2.  عن النیب؟ص؟: ِهَبُة ا

ضاِجِع )نساء/3۴(. َ 3.  َو اْهُجُروُهَنّ يِف املْ
4. systematic exposure.
5. risk – taking exercise.
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از  همسر  اقدام  مقابل  در  خشونت  بروز  احتمال  که  همسری  به  نسبت  درمانگر  درعین حال 
دیدن  تحمل  کنون  تا که  متقابلی  رفتار  پذیرش  به  نسبت  را  او  و  کرده  مداخله  می رود،  وی 
آن را نداشته تمرین دهد و آماده مواجهه مثبت نماید، بنابراین درمانگر به یکی از همسران 

جرأت ورزی و خطر کردن را می آموزد و به دیگری آموزش تحمل مواجهه و مهار خود را. 
که می توان این روش ها را از آنها  در این زمینه هم، در متون دینی اشاراتی شده است 
استخراج نمود. آنجا که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده: زمانی که از امری می ترسی خود را به انجام 
که ـ در مواجهه با همسرش ـ  کن۱. یا پیامبر اسام؟ص؟ فرمود: هیچ همسری نیست  آن وادار 
گفتار نامناسبی را از وی تحمل نماید مگر اینکه خداوند ... اجر روزه دار و مجاهد در راه خدا 

را به وی اعطا کند2. 
6. فن تثبیت رفتارهای سازنده و حذف رفتارهای مخرب

که در آن فرد در ابتدای روز با  یکی از تمرین های اصلی روانی - معنوی تمرینی است 
خود شرط  و قراردادی را که قابل انجام باشد تنظیم می کند. در طول روز از رفتار خود مراقبت 
ج نشده و کار را با نیت درونی خوب به انجام  می کند که از مسیر تحقق رفتاهای سازنده خار
را به طور  تا میزان موفقیت خود  روز، فرد به محاسبه گری می پردازد  پایان  رساند. سپس در 

عینی مورد بررسی قرار دهد 
که متون  این فن می تواند همان روش و تمرین  مشارطه، مراقبه و محاسبه گری باشد 
ابن جندب  به  صادق؟ع؟  امام  داده اند:  آن  اجرای  به  دستور  اسام  دین  عرفانی   – اخاقی 
می فرمایند: »ای پسر جندب، هر مسلمانی که ما را می شناسد، الزم است که در هر روز و شب، 
کار خوبی در آنها یافت، بر  گر  اعمالش را بر خود عرضه بدارد و از نفس خود حساب بکشد؛ ا
گر کار زشتی یافت، طلب بخشایش نماید تا در قیامت دچار رسوایی نگردد«3.  آن بیفزاید و ا

امام علی؟ع؟ نیز فرموده اند:  با نفست مجاهده نما، و آن را محاسبه کن چنان که شریک، 
کن مانند مطالبة  دشمن، دشمن  شریکش را محاسبه می کند، و از آن حقوق خدا را مطالبه 

خود را، زیرا نیک بخت ترین مردم کسی است که ضامن یا متکفل نفس خود می شود۴. 
قرار  حسابرسی  و  سنجش  مورد  را  شما  اینکه  از  قبل  بسنجید  را  خود  خدا!  »بندگان 

اُف ِمْنه )بحار األنوار )ط بیروت( ؛ ج ۷2 ؛ ص35۷(. َ ا تَ ْعَظُم ِمَّ
َ
يِه أ َة َتَوّقِ  َفَقعْ  ِفيهِ  َفِإّنَ ِشّدَ

ً
ْمرا

َ
۱. عن عل؟ع؟:  ِإَذا ِهْبَت أ

2. مستدرک الوسایل، ج ۱۴، ص2۴5.
3. تحف العقول، ص 3۰۱.
۴. غرر الحکم، ح ۷88۷.
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که  آمده است: وقتی شب به رختخواب رفتی، بنگر )در روزی  روایت دیگری  دهند۱«. و در 
گذشت( چه خورده ای و چه کسب کرده ای2؟

رفتاری  تمرین  و  رفتار  صرف  شیوه،  این  در  معنوی:  شناختی-  رفتاری-  درمان   -۷
کفایت نمی کند بلکه عامل شناخت و معنویت دینی را باید جزئی از درمان قرار داد. به عبارتی 
گاهانه،  گیرند. شاخص اصلی این روش ارتباط آ زوجین باید در یک شبکه ویژه درمانی قرار 
نظام مند، خالصانه و دردمندانه ) با دو ویژگی امید و خوف ( با مبدء و خالق انسان)اهلل( و 
اداره کننده امور وی )رب( می باشد. در این روش انسان به عنوان درمانجو باید ارتباطی ویژه 
آیه  با استناد به  را  با خالق و مربی خویش به عنوان درمانگر داشته باشد. تبیین این روش 

شریفه )انبیاء/8۹ و ۹۰ (3 دنبال می کنیم:
 این آیه، نخست رابطه اعضای خانواده را- به عنوان یک شبکه ارتباطی- با خداوند به 
شکلی زیبا و سرشار از شناخت، معنویت و عواطف نشان می دهد) إّنُهم کاُنوا ُیساِرُعوَن .... َو 

نا خاِشعین .... (. 
َ
َیدُعوَننا .... َو کاُنوا ل

دوم؛ محور درمان، داشتن رفتاری است با ویژگی های سرعت در عمل) یسارعون( ، داشتن 
انگیزه باال در عمل) امید و خشوع( و تواضع و اطاعت نسبت به درمانگر) کانوا لنا خاشعین(. 

ال  )َرّبِ  فرزند  نداشتن  و  همسر  بودن  عقیم  است،  خانوادگی  مشکل  یک  ح  طر سوم؛ 
َتَذرنی َفردًا(.

حنا 
َ
ه َیحیَی أصل

َ
چهارم؛ محور کار خداوند، اصاح و درمانگری و رفع مشکل است )َو َوَهبنا ل

وَجُه(.  ه َز
َ
ل

پنجم؛  همه اعضای شبکه درمان )درمانجو و درمانگر( باید حضوری جدی و فعال در 
حنا ...( 

َ
ُهم کانوا .... - َفاسَتَجبنا ... َوَهبنا ... َو أصل

َ
فرایند درمان داشته باشند )إّن

است،  درمانگری  و  درمان  مسئله  به  نسبت  اسام  سیستمی  دیدگاه  نمایانگر  ششم؛ 
خداوند در قامت یک درمانگر، حضرت زکریا به عنوان درمانجو، و تشخیص بیماری ) نازایی(. 
از  کی  که حا ارائه راهکار )و مکانیزم( درمان با: ۱- سرعت در عمل )یسارعون(   هفتم؛ 
جدی بودن در رفتار و دوری از اهمال کاری از طرف مراجع است. 2- تکرار رفتار اثربخش، 

۱. نهج الباغه، خطبة  ۹.
2. بحار االنوار، ج ۷6، ص ۱۹۰.

 
ْ
َكاُنوا ْم  ُ ِإّنَ ْوَجُه  َز ُه 

َ
ل ْحَنا 

َ
ْصل

َ
َوأ َی   َيْ ُه 

َ
ل َوَوَهْبَنا  ُه 

َ
ل َفاْسَتَجْبَنا  وارِِثنَي 

ْ
ال َخْيُر  ْنَت 

َ
أ َو   

ً
َفْردا يِن  َتَذْر َرّبِ ال  ُه  ّبَ َر ِإْذ نادى   ا  ّيَ ِ َكر َز 3. َو 

َنا َخاِشِعنَي .
َ
 ل

ْ
 َوَكاُنوا

ً
َهبا  َوَر

ً
َيْدُعوَنَنا َرَغبا ْيَرِت َو َ ُيَسرُِعوَن یِف الْ
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چون با یکبار، درمان صورت نمی گیرد )فی الخیرات(. 3- استمرار و تداوم ارتباط با درمانگر و 
طبیب )کانوا ... .... یدعوننا(. ۱ ۴- این سرعت و استمرار انگیزه باال می خواهد، شور و شوق و 
نگرانی می خواهد )یدعوننا رغبًا و رهبا( تواضع و اطاعت از درمانگر الزم دارد )کانوا لنا خاشعین(. 
ح درمانی  هشتم؛ آیه شریفه الگوسازی می کند چرا که اوًال طی این مسیر و اجرای این طر
اختصاص به حضرت زکریا؟ع؟ ندارد، زیرا خداوند با نزول این آیه، به نبی مکرم اسام؟ص؟ 
یا اذ نادی: یعنی به خاطر  یادآوری کرده و به شکلی می خواهد به آن حضرت تعلیم  دهد )و زکر
بسپار جریان زکریا را و به مشکل او و راه حل مشکل او توجه کن( و بعد از آن پیامبر مأموریت 
یک  فرزند،  نداشتن  و  همسر  بودن  عقیم  مشکل  ثانیًا  و  نماید  بازگو  امتش  برای  آن را  یافته 
کس در هر  نمونه از مشکات خانواده هاست و اختصاص به حضرت زکریا هم ندارد پس هر 

مشکلی می تواند این مسیر را طی نماید )و کذلک ننجی المؤمنین(2. 
نتیجه  آن که: خداوند در قرآن خودش را شفادهنده3 معرفی کرده است، بنابراین پیوند 
دائمی اعضای خانواده با خداوند از روی اشتیاق، خوف و خضوع و مداومت بر کارهای نیک 
همراه با سرعت در آن، می تواند یکی از بهترین راه های درمان مشکات خانواده در بعد رفتار 

باشد و می توان آن را الگوی درمان گری معنوِی »رفتار با کنش کامل« نام نهاد. 

بحث و نتیجه گیری
ُبعد  آنها  از  یکی  می دهد،  پوشش  را  زندگی  از  مختلفی  عرصه های  و  ابعاد  همسران  ارتباط 
دچار  را  زندگی  آسیب زا،  و  منفی  رفتارهای  است.  زندگی  و  خانه  محیط  در  فردی  رفتارهای 
مخاطرات، آسیب ها و بیماری می گرداند. رفتارهای منفی، موجب استرس و پریشانی، کاهش 
در  و  افسردگی  و  کسالت  احساس  زوجین،  بین  صمیمانه  فعالیت های  و  صمیمیت  احساس 

نهایت موجب فروپاشی رابطه می گردد. 
همچنین  است،  مرد  و  زن  خلقت  نوع  به  مربوط  که  طبیعی  شخصیتی  تفاوت های 
از عامل فرهنگ و محیط )تربیتی و زیستی( می باشد  که بیشتر ناشی  تفاوت های شخصی 
گر درک نشوند و درست به کار  همراه با نقش های جنسیتی و وظایف و رفتارهای برآمده از آن ا

گرفته نشوند به چرخه سالم زندگی آسیب وارد می آورند. 

ع داللت بر استمرار دارد. ۱. در ادبیات عرب، همراهی فعل کان با فعل مضار
2. انبیا/88.

3. ... َو إذا َمرِضُت َفُهَو َيشفني )شعراء/8۰(.
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معارف اسامی رفتارهایی را به عنوان رفتارهای منفی به همسران معرفی کرده و توصیه 
مؤکد نموده است که برای حفظ بنیان و استحکام خانواده از آنها پرهیز شود. یافته ها نشان 
که رفتارهای زیر، بخشی از رفتارهای منفی و آسیب زا تلقی شده اند. رفتارهای بهداشتی  داد 
اسرار،  افشای   ،)... و  مو ها  ژولیدگی  پوشش،  در  به هم ریختگی  کثیف،  وضع  و  )سر  منفی 
کی از تجمل و تفاخر و  کار، رفتارهای حا خیانت در امانت، بی نظمی، به موقع انجام ندادن 
حرص گونه، بی وفایی، بی حیایی، سهل انگاری در انجام عبادات چشم چرانی و عدم رعایت 
ـ  ـ نامحرم، بدزبانی، رفتارهای تحقیرآمیز مانند ورود بدون سام، قدرناشناسی  حریم محرم 
عدم عذرخواهی از خطا، خروج بدون خداحافظی و ... بی صبری، عجول بودن، اهمال کاری 

و کار امروز را به فردا انداختن. 
ح درمانی نظام مند   برای آسیب ها و بیماری های برآمده از رفتارهای منفی الزم است طر

و مرحله ای را به قرار ذیل ایجاد کرد. 
اهداف  تعیین  رفتار،  بعد  در  زوجین  مشکات  اصلی  محورهای  چک لیست  تهیه 

درمانگری، توصیه های درمانی و فنون درمانگری. 
که با استفاده از مفاهیم روان شناختی و متون دینی می توان فنونی  تحقیق نشان داد 
کرد. فنونی از قبیل تمرین رفتاری، الگوگیری،  را برای درمان مشکات رفتاری زوجین ابداع 
کردن، فن  فن صندلی خالی، ارزش )پاداش( یا جریمه پاسخ، مواجهه نظام دار، تمرین خطر 
کنش  تثبیت رفتارهای سازنده و حذف رفتارهای مخرب و در نهایت درمان معنوی رفتار با 

کامل.
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