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مشاوره از مساال مهم فرهن  دینی ما اس  که از صدر اس م موردد جه ب ده و در  هدف:
کننریم و سننخنان معصنن مین نیننو بنندان اشنناره شننده اسنن . هنندف اصننلی انجننام پننژوهش  قننرآن 

دبیین پدیدارشناسنانه بنر دیندگاه مشناورین نسنب  بنه مراکنو مشناوره اسن می اسن .  حاضر،
 رنننننردیرو بننننناروش پنننننژوهش کیفنننننی ، مشننننناورین ی همنظور درک دجنننننارب  یسنننننت بنننننه روش:
کلینه مشناورین مراکنو مشنناوره  را حاضنر ی همطالعن ی هجامعنادخنا  گردیند.  ی دارشناسنیپد

مشنناورین، دننند مرکننو مشنناوره گیری از  منظور نم نننه . بننهاسنن می شننهر قننم، دشننریل دادننند
هنا گینری دنا رسنیدن بنه اشنبای نظنری دادهصنورت هدفمنند انتخناب شندند. نم ننه اس می به

نیمننننه   نفننننر از مشنننناورین انتخنننناب و از آنننننان مصنننناحبه 99درنهاینننن  دعننننداد ادامننننه یافنننن . 
هنا از ورین  روش  دحلینل داده هدا:یافتدهاو عات انجام شد.  آوریساختاریافته جه  جم 

کدگنذاری  81 محنوری و کند 90منجر به د لیند  کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام شد و
نگناه متفناوت بنه مبنانی ( 6مناب  رویرنرد اسن می، ( 9های اصلی شامل باز گردید. مضمون

رویرنننرد  دطبیننن ( 4بیننننی، داشنننتن پنننارادایم یننا جهنننان( 6ی اسننن می، شناسننن روانانسننانی در 
هنای محندودی ( 3ی اسن می، شناسن روانراهرارهنای اردقنا  ( 5با فرهن  مراجن ،  درمانی
د جنه در کاربسن  رویرنرد  موردبرجسته فنون ( 1ی اس می، شناس روانویررد رو در ر ایش

( 1ی اسننننن می بنننننا رویرردهنننننای غربنننننی، شناسننننن روانهنننننای رویرنننننرد  دفاوت( 8اسننننن می، 
نتدای:: جایگاه کن نی مراکو مشاوره اس می. ( 90ی اس می، شناس روان ا ربخشیهای حوزه

آمده، علینننرغم نظنننرات گ نننناگون  دسننن  بهدرمجمنننوب بنننا د جنننه بنننه دحلینننل بازخوردهنننای 
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اسن می دن ان گفن  ازنظنر اکمنر مشناورین، رویرنرد مشناوره شده در این پژوهش، منی مطرح
 نقش مثب  و بسوایی در فرایند مشاوره برای مراجعان دارد. 

 ، مطالعه کیفیدیدگاه مشاوران، مراکو مشاوره اس می :های کلیدی واژه

 مقدمه
گمممرنتن از دیگمممران در ترممممیغ گیری، انتخممماب    نیممماز انسمممان بمممه راهنممممایی   مشمممورت 

کاممر در  ح  کارگیری راه بممه کممه ا کسممی پوشممیده نیسممد. از آنجمما  هممای مناسممب در زنممدگی بممر 
کمممانی   انتخاب مانمممده ی راه نیممممه همممای نادرسمممد اسمممد،  ها ناشمممی از نداشمممتن اطالعمممات 

درممانی  (. مشماوره   ر ان3122ان دارد )دشمتی، های مختلف اهمید نمرا  مشاوره در زمینه
ر انمی بمه درممانگرانی به عنوان یک هنر، مهد بهبود   رشد نمرد در ابعماد مختلمف سمالمد 

که هوشمند، تالشگر   پایبند به اصول اخالق حرنه ای بوده   از صمالحید نظمری  نیاز دارد 
گماهی  های مختلمف  خمود در حیطمه  عملی مطلوبی برخوردار باشند   پیوسته بر دانمش   آ

کارآمممدی   تسممل  بیشممتری ابعمماد رشممدی  مربممور بممه حرنممه خممویش بیفزاینممد تمما بتواننممد بمما 
کننمممممد یمممممانی، نممممموری3125،  آبادی شمممممفیع) ممممممرامعین را تسمممممهی   کاو پورناصمممممح    زاده، ش 

 (.3113 میرحیدری،
کشور ما نیز به علد اسالمی بودن مامعه   نرهنگ، بهره هما متمیآر مندی از دانمش، تندر 

ه مشماوره کمنجاسمد ینماید، ا فا مییرا ا یتریشتر   اساسین نقش بیه دکسد، بلیاز علغ ن
گره بخورد   ازآنجایی ید با دیبا شمده  ین ممامع   خماتغ معرنمیمعنوان د ن اسمالم بمهیمه دکن 

ه مممردم کممهمما در آن لحممات شممده اسممد انسممان ی  امتممماع ینممرد یاسممد   تمممام ابعمماد زنممدگ
حموادث مربمور بمه  یوممد مامعمه   حتمکخمود تما اداره ح ین مسائ  نمردیزتریر توانند ازیم

 یاژهیممد خمماص   ویمماز اهم ینممینممد، نقممش مشمماوران دین مسممتجو نمایممگممر را در دید یسممرا
کوماس دیازیبرخوردار م ای از نرهنمگ معتقد اسد هر مامعمه( 2635) 1گردد. در این زمینه 

کممه تممم امی ابعمماد درمممانی را از همممان آامماز از خویشممتن   بمماور دینممی خاصممی برخمموردار اسممد 
                          
1. Comas-Diaz, L. 
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کار با هر مرامعی یک سلسله شایسمتگی گونه کند، بهمتیآر می که  کمه همایی را ممیای  طلبمد 
کمممک بمما نرهنممگ آن مامعممه نیممز تعمماری نداشممته باشممد. ازایممن گممر مشمماور یرممد  رسممانی   ر ، ا

  عوامم  محیطمی ازمملمه دیمن  بریراری تعام  سازنده با مرامع را دارد باید عناصر نرهنگی
خوبی بشناسممد تمما بتوانممد بممر اسمماس آن، راهکارهممای    مممذهب اآرگممذار بممر رنتممار مرامممع را بممه
کاربردی موآرتری ارائه دهد  (.2661 ،1سو   سو) عملی   

ی اهمیممد یائمم  شناسمم ر انپممردازان نیممز بممه نقممش دیممن در در ایممن میممان بسممیاری ازنظریممه
معتقد اسد برای انسان امروز، تنهما شمیوه شمناخد دیمن ( 3212) 2بودند. برای نمونه یونگ

ا راهمممی ممممز راه ممممهمممای ناهشمممیار اسمممد   بمممرای درک مسمممائ  دینمممی، اممممروز شممماید بمممرای از راه
یشمه( 3276) 3ی  مود نداشته باشد. نر مشناس ر ان دانمد  دار مینیمز نیماز دینمی را یمک نیماز ر

دیممن تکمماپوی بشممر بممرای ( 3226) 4نرانکمم  رکممه در ایممع مممزء ذاتممی هسممتی انسممان اسممد. ازنظمم
  زاده  ترخممان، بیرامممی، شمممآ، عبدالممه) یممانتن معنممایی اممایی یمما نهممایی در زنممدگی اسممد

   (.3120گودرزی، 
کمماربردی مممذهب در مشمماوره  در همممین راسممتا، بسممیاری از مطالعممات بممه اهمیممد نقممش 

ممارتینز، اسممید  (،2660) 5توان به مطالعات اسمیدها میپرداختندش ازممله این پا هش
گممممار ال  سممممار ( 2661) 7ترنبممممو (،2667) 6  بممممارلو کممممرد. ( 2637) 8  سممممانخه، داالل، ا اشمممماره 
کممردن از ونممین مطالعممات دیگممری بیممان مممیهممغ کممه بممین مشمماور مممذهبی   اسممتفاده  کننممد 

که مشاوران مذهبی در مواممع ممذهبی،  گونه ها ارتبار  مود داردش بهمذهب در مداخله ای 
کار ر مذهبی را در مشاورهعناص   طمی ( 9،2632کورنیش،  اد   پسمد) گیرندمی های خود به 

                          
1. Sue, W., & Sue, D. 
2. Yong, C. 
3. Fromm, E.  
4. Frankl, V. 
5. Smith, D. 
6. Martine, J., Smith, T., & Barlow, S. 
7. Turnbow, R. 
8. Sankhe, k., Agarwal, V., & Sarve, P. 
9. Cornish, M., Wade, N., & Post, B.  
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کممک ممی شمود تما اعتقمادات معنموی   باورهمای دینمی خمود را ملسات درمانگری بمه بیممار 
کنممد   بممه نظممغ مهممان هسممتی،  مممود یممدرت مطلممق پروردگممار   رحمممد الهممی تومممه  تقویممد 

تومهی در سمازگاری، سممالمد  دادنمد دیممن تمیآیر یابمم هما نشممان کممه پما هش نمایمد. هممانطور
کمممالرک) رنتمممار دارد کارهمممای  تممموان در  از آن ممممی( 2637، 1هولمممد، ر ث، هوانمممگ، پمممارک   
کرد.ملسات مشاوره بالینی    ای نیز استفاده 

کشممممورها ی، بممممد ن تومممممه بممممه شناسمممم ر ان ی هشممممریی، آممممموزش   پمممما هش درزمینمممم یدر 
هما   نظریمه هووب امتماعی   نرهنگمی موممود، تحمد سمیطردانش بومی یا وهار یهانظام
کشممورهای توسممعه نشممئد یهممامممدل یانتممه اربممی اسممد. در ایممران   سایرکشممورهای گرنته از 

کغ بمودن نضمای شناسم ر ان ی هاسالمی عال ه بمر اسمتفاده ازنظریمات درزمینم ی، بمه دلیم  حما
کریغ بهاسالمی بهره همای ممرتب  بما نراینمدهای حلیم عنوان منبمع عظیممی از تگیری از یرآن 

، کشناسممی وگممونگی مطالعممه ادرار انممی دخیمم  در ارتبممار میممان مسممغ، ذهممن   ر  ش ر ش
هما گمرایش یگیمرهما، شک اخالیی، شناخد ارزش یهاعواطف، انگیزش، تعلیغ نضیلد

کمما  خویشممتن آدمممی، تممیآیر انجممام اعمممال مممذهبی، آرامممش بخشممی،  ی  شخرممید نممرد،  ا
کبمر ) دهمد  مواردی از این یبی  را در اختیمار یمرار ممی یشاوره، سالمد معنوراهنمایی   م ا

کریغ تحلی  نظام (.2660 ،2حساین کمه از سمطح نمرداز  ایعید ارائه می یمندیرآن   یدهد 
انمد بمر این اساس متفکران مسلمان توانسمته شود. برتا امتماعی   ر حی انسان را شام  می

رنتممار انسممان  ی هرا درزمینمم یمعنمموی متعممدد-یرآنممی، مفمماهیغ ر انممیاسمماس تعممالیغ   اصممول 
کننممد   رویکممرد آنممان در ایممن زمینممه از نممو  دینممی بمموده اسممد. همچنممین متفکممران  تعریممف 

کمممه در اصممم  بمممر اسممماس باورهممما    یهممماانمممد ر شمسممملمان توانسمممته کننمممد  درممممانی تمممدوین 
وره اسالمی نیز بایمد در وهمارووب درمانی   مشا اند. ر انشده یریزدینی پایه یعملکردها

گیمممرد شمممکیبا، مزایمممری   ) عملمممی مبتنمممی بمممر اصمممول همممدایتی   سمممند مسممملمانان شمممک  
 (.3123آذربایجانی، 

                          
1. Holt, C., Roth, D., Huang, J., Park, C., & Clark, E.  
2. Husain, A. 



 9611 دابستان، 14شماره ، 91جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................ 990

مای اینکه صرنا  رویکمردی آموزشمی، پا هشمی   درممانی باشمد،  ی اسالمی بهشناس ر ان
کلمی مسل شناس ر اندیگر،  زندگی اسد. به بیان ی هنوعی نگاه مامع   نلسف مان، اصول 

کمریغ را در تممامی ابعماد نعالیمد پا هشمی    یهمامطر  شده در شمر  مقمدس اسمالم   یمرآن 
 (.3116ار ی، ) گیرددرمانی خود بکار می

گویی در حقیقد همانطور اسمالمی از دهد مشاوره نشان می( 3121زاده ) که پا هش آنا
شناسمی، در مبمانی هسمتی _3 همای رایم  متممایز اسمد.درممانیسمه مهمد بما مشماوره   ر ان

همممای همممای مشمماوره. یانتمممهدر ر ش _1در اهممداف    _2شناسمممی. شناسمممی   معرنممدانسممان
که به بررسی سمبک زنمدگی اسمالمی در مشماوره ز ممین  (،3127) حاص  از پا هش نقیهی

که ز ممین ممییانته پرداختند   کی از آن اسد  بایسمد در مشماوره   تعمامالت یاورانمه ها حا
کنمد   در شمرای   کمه از مشمکالت پیشمگیری  تربیتی با یکدیگر، سمبکی از زنمدگی را بسمازند 
کرده   سعادتمندی همغ دیگمر را موممب شموند. معفری،حمان  بروز مسئله، به ح  آن ایدام 

مدار مبتنمی بمر اخمالق به اآربخشی الگوی مشاوره هیجان( 3127) حسینی   اباری بناب
کممار اسممالمی بممه بردی   مممؤآر بممر ر ی ز مممین ناسممازگار پرداختنممد. برمعلممی، عنوان یممک ر ش 

به بررسی رابطه بین سمبک زنمدگی اسمالمی ( 3127) سهرابی، اسکندری، معتمدی   نال 
کری   ا نممق گری بخمموش بمما ر مماید زناشممویی بمما  اسممطه کردنممد. عظیمممی، شمما  بینیب ایممدام 

کممه سممبک زنممدگی اسممالمی می نیممز نشممان( 3120) گممرش شممغلی   سممازمانی توانممد بممر ن دادنممد 
 باشد.  کارکنان تیآیر مابتی داشته

کبازان پمذیری   به بررسی رابطه بین مسئولید( 3127) در حوزه ر اب  نردی پا هش خا
کنمد. پردازد   رابطه مابد   معنادار بین این د  متغیر را تائید میسبک زندگی اسالمی می

بمما هممدف تعیممین رابطممه بممین ( 3127) در پا هشممی دیگممر عبممدی، ابوالقاسمممی   طمماهری نممرد
بینمممی سمممالمد ر ان  سمممبک زنمممدگی اسمممالمی، معنمممای زنمممدگی   هممموش هیجمممانی بمممه پیش

دانشجویان پرداختند. نتای  نشان داد سبک زندگی اسالمی نقش مهممی در سمالمد ر ان 
تموان در مهمد ارتقمای سمالمد ر ان دانشمجویان  های الزم می ریزی   آموزش دارد   با برنامه
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کالنتممری   ممموادایمم گر هممی معنمما ( 3125زاده ) دام نمممود. نممواب،  بممه انجممام اآربخشممی مشمماوره 
کی از مممؤآر بممودن  کممه حمما کردنممد،  درمممانی بمما رویکممرد اسممالمی بممر هدنمنممدی در زنممدگی ایممدام 

 بود. رویکرد اسالمی در رابطه با هدنمندی بهتر در زندگی در پا هش
رسمد امممروزه مشماوره دینممی در بممه نظمر مممی بمر هممین اسمماس بما تومممه بمه مطالعممات پیشمین

ی مورد یبول  ایع شده اسد   مرامعین   مشماوران همر د  بمه اسمتفاده از دیمن در شناس ر ان
همای دینمی در مطالعمات   نراینمد مشماوره   مند هستند.  لی استفاده از آموزهمشاوره عالیه

کردن نرهنمگ اسمتفاده از خمدمات  کمز  ی هاسمالمی در هممی شمناخت ر اندرمان، نهادینه  مرا
کز مشاوره اسالمی بمه که اهمید مرا عنوان یکمی  مشاوره صورت نگرنته اسد،   اینجاسد 

کممه رسممانی   مشممورتهممای مهممغ در امممر خممدماتاز بخممش دهممی بممه مممردم برمسممته اسممد، 
یادی مرامع پذیرش ممی روزه به همه کننمد. متیسمفانه بررسمی پیشمینه صورت مستمر شمار ز

کشمور نشمان نممی ایمن پما هش در دیمدگاه مشماورین  ی هکمه طمر  ممامعی دربمار دهمدداخم  
کممز مشمماوره اسممالمی انجممام شممده باشممد. بنممابراین آنچممه در حممال حا ممر مشممهود  شمماا  در مرا

کمه در سمطح اسد پا هش ی اسمالمی دربماره برخمی از شناسم ر انهای ایرمستقیمی اسمد 
کمه تعمداد آندسته از پا هشهای عملکردی این رشته انجام شده اسد. این حیطه هما ها 

یمادی در ممورد دیمدگاه مشماورین شماا  در ایمن حموزه را در اختیمار  کغ نیسد اطالعات ز نیز 
کمزی ومه دیمدگاه   نگرشمی بمه مشماوره یرار نداده   معلوم نمی کمه ونمین مشماورین مرا سازد 

کمز ارائمه گماهی از مرا ای، میمزان ورهدهنمده خمدمات مشمااسالمی دارند. از طرف دیگمر عمدم آ
همای ممرامعین   هما   محمد دیدسهولد دسترسی به خدمات، نحوه بریراری تماس بما آن

کممز مشمماوره گرنتممه عنوان موانممع دسترسممی بممه خممدمات مشمماوره تواننممد بممهای مممیمرا ای در نظممر 
کمه شوند. با عناید به این مو و    با هدف پوشش دادن خأل پا هشی، انجام مطالعمه ای 

کاربردی   نظری را برای صاحباطالعات ال ناپمذیر اسمد. نظمران نمراهغ نمایمد، امتنمابزم 
کممز مشمماوره اسممالمی در مممورد ر ش هممای ایممن پمما هش بممه دنبممال بررسممی دیممدگاه مشمماورین مرا

ای اسممالمی بمما سممایر  هممای رویکممرد مشمماورههممای ایممن رویکممرد   تفمما تارتقممایی   محممد دید
 های درمانی بود. رویکرد
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 روش پژوهش

کاربردی بمه شممار های توسعهتوان بر مبنای هدف از نو  پا هشاین پا هش را می ای   
کیفممی   از نممو  پدیدارشناسممی اسممد. ایممن ر ش در  آورد، ر ش ایممن پمما هش ازنظممر ماهیممد، 

کمه آیما نیمازی بمه ر شمن  ای خماص  ممود داردسمازی بیشمتر پدیمدهپاسخ به این سمؤال اسمد 
کمممه هممدف پا هشمممگر  (.3112عابممدی، ) از امممرای طممر  تحقیمممق پدیدارشناسممی آن اسممد 

کنممد.  ممرورت پدیدارشناسممی در  گر هممی از انممراد بررسممی  معنممی هممر پدیممده یمما مفهمموم را ازنظممر 
که بسیاری از پدیدهعلوم انسانی   امتماعی ازآنجا ناشی می ها با تومه به ماهیتشمان شود 

همای گیمری دیمدگاهتومه به شک با  (.3121سرمد، بازرگان   حجازی، ) پذیر نیستنداندازه
گون آنمتفا ت مشاوران اسالمی   برداشد گونا ها از این ر ش مطالعه حا مر بما ر ش های 

کز مشماوره  کا ی دیدگاه مشاوران مرا کیفی   با رویکرد پدیدارشناسی سعی در شناخد    ا
 اسالمی دارد. 

که پدیده ممورد در هر مطالعه پدیدارشناختی الزم اسد انرادی مورد مشاهده  گیرند  یرار 
کرده که نسبد به پدیده مورد مطالعمه دارای نظر را تجربه  باشند. لذا انرادی انتخاب شدند 

گمر ه مشمارکد بررسمی در ایمن پما هش شمام  تممامی مشماورانی کننمدگان مموردتجربه بودند. 
کممه در سممال  کممار بودنممد. ر  3121بممود  کممز مشمماوره اسممالمی شممهر یممغ مشممغول بممه  ش در مرا

گیممری گیممری هدنمنممد بممود. نمونممهگیممری مممورد اسممتفاده مهممد انتخمماب اعضمماء نمونممهنمونممه
گزینش  احدهدنمند به منزله باشمد همای معینمی ممیهای مورد مطالعه با تومه به مالکی 

 (.3126 هومن،) شودکه توس  پا هشگر تعیین می

کز مشماوره  کار مشاور درمالک انتخاب   ور د اعضای نمونه، شام : تجربه  اسمالمی مرا
کارشناسمممی 2حممدای  بمممه ممممدت  ارشمممد در رشمممته مشممماوره سمممال، داشمممتن ممممدرک دکتممرا   یممما 

همای رسممی بمود. کاری مشماوره   درممان از سمازمان ی ههای آن   نهایتا  داشتن پر ان گرایش
کانی، یما در دسمترس نبمودن متخررمان بمرای انجمام مرماحبه  معیار خر ن نداشتن  ید 

گیری هدنمند   مبتنی بر معیمار اشمبا  نظمری تعیمین شمد. نمونه، براساس نمونه بود. حجغ
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گردیمد. یاعمد 33 بما اتخماذ ایمن رویکمرد، حجمغ نمونمه در کمه  ی هنفمر متویمف  کلمی ایمن اسمد 
گمردآوری داده کمه مقولمهپا هشگر باید بمه  هما اشمبا  شموند اداممه دهمد، یعنمی تما هما تما زممانی 

کممه هممیچ داد یمما مممرتب  بممه یممک مضمممون بممه دسممد نیایممد، مقولممه ازلحممات مدیممد  ی هزمممانی 
گونیهمما   ابعمماد بممهویژگممی گونمما هممای آن را بممه نمممایش بگممذارد   خمموبی پممرورش یانتممه باشممد، 

اسمترا س   ) باشمد شمده خوبی مشمخ    اعتبارشمان آابمد هما بمهمناسمبات میمان مقولمه
کمه در پا هش با ویژگیکنندگان در این مشارکد (.3120ش ترممه محمدی، 1کوربین همایی 
گرند. ارائه شده، انتخاب شدند   مراحبه( 3) مد ل  صورت 

 کنندگانمشص ات مشارکت: 1 جدول

 کننده شرکت
 جنسیت

کارن رشته تح یلی میزان تح یالت  سابقه 
 مرد زن

3   سال5 ی تربیتیشناس ر ان دکتری 
2   سال0 ی عمومیشناس ر ان کارشناسی ارشد 
1   سال7 ی تربیتیشناس ر ان کارشناسی ارشد 
5   سال0 مشاوره خانواده دانشجو دکتری 
1   سال31 ی تربیتیشناس ر ان دکتری 
0   سال1 ی اسالمیشناس ر ان کارشناسی ارشد 
7   سال32 مشاوره خانواده دکتری 
1   سال36 مشاوره خانواده دکتری 
2   سال 1 اسالمیی شناس ر ان کارشناسی ارشد 
36   سال 5 ی اسالمیشناس ر ان کارشناسی ارشد 
33   سال 5 مشاوره خانواده ارشدکارشناسی 
 

کیفممی   مبتنممی بممر مرمماحبههممای ایممن پمما هش، دادهداده یانتههای  هممای   نیمممه سمماختار
پاسممممخ شممممر     بممممر اسمممماس صممممحبدبودنممممد. ایممممن مرمممماحبه همممممای همممما بمممما سمممممؤاالت باز

ها بر اساس هدف پا هش   بما تاییمد یمک اسمتاد هدنمند شد. مراحبهکنندگان مشارکد
                          
1. Strauss & Corbin. 
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کلمممی، اطالعمممات دموگرانیمممک   تجمممارب مشممماوره مشممماوره  ای خمممود در ونمممیندر د  محمممور 
کردن محرمانه بودن اطالعمات، اممازه  مب  مرماحبه کزی طراحی شد. پآ از بیان  هما مرا

گردید. درابتمدا، مرماحبه بما یمک از مشارکد کمهبرویکرد درممانی کنندگان اخذ  کلمی  سمؤال 
کممه بممه مشممارکدشممما ویسممد؟ب آامماز مممی داد تمما در صممورت لممز م کننممدگان امممازه مممیشممد 

کممزی بپردازنممد. در ادامممه بمما تممر بممه مو ممو  رویکممرد مشمماورهراحممد کممار در ونممین مرا اسممالمی   
 کننممدگان   بمما درنظرداشممتن هممدف پمما هش، سممؤاالت نرعممیهممای مشممارکدتومممه بممه پاسممخ

شد. از مملمه سمواالت پرسمیده شمده، منمابع رویکمرد درممان اسمالمی ویسمد؟ می پرسیده
همای برمسمته ممورد اسمتفاده درکاربسمد ننمون رویکمرد اسمالمی ومه ممواردی اسمد؟ مهارت
کممز مشمماورهتفمما ت کممز مشمماوره اسممالمی بمما سممایر مرا ای وگونممه اسممد؟ نحمموه هممای میممان مرا

کممممز مشمممماوره اسممممالمی وگونممممه  همممما   یمممما تمممموان باشممممد؟، داداممممهمممممیگسممممترش   ارتقمممماء مرا
کممز   میممزان تممیآیر مشمماوره اسممالمی بممر درمممان مممرامعین بممهمحممد دید کممار درایممن مرا وممه هممای 

 صورت اسد؟ 

دییقمممممه متناسمممممب بممممما ر ایمممممات، میمممممزان حوصمممممله   عالیمممممه  16-51بمممممین ها  مرممممماحبه
ه هما بمهمای بعمدی، مرماحبهکنندگان به طول انجامید. سپآ برای انجام تحلی مشارکد

کااذ پیاده کمه بمرای محفموت مانمدن مشخرمات دید ر ی  سازی شمد. الزم بمه ذکمر اسمد 
گممزارش نقمم  یممولآزمممودنی کننممده شممماره) همما از عبمماراتهمما، در  اسممتفاده (  ... 2  3شممرکد 
 گردید.

پایان مرمماحبهبممه منظممور تحلیمم  داده کدگممذاری همما بعممداز کدگممذاری بمماز    همما از ر ش 
گفاستفاده محوری کلممه همای مشماورین بهتهشد. تمام   کلممه درکدگمذاری ا لیمهبمهصمورت 

کووممکگردیممد. درکدگممذاری بمماز دادهبیممان( بمماز) هممای ممکممن شکسممته تممرین بخممشهمما بممه 
کدگممذاری محمموری دادهمممی همما بمما همما   شممباهدهمما براسمماس تفمما تشمموند   در مرحلممه د م 

کمدهای مشمابه در طبقمبندی مییکدیگر مقایسه   طبقه همای یابم  ات بما نمامشوند. سپآ 
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گویا یرارمی این نو  مراحبه درعین تمرکز بر مو مو ،  (.2660، 1پولید   بک) گیرنددرک   
کممانی برخورداراسممد   بممه مرمماحبه کممه بممه شمموندگان ایممن نرصممد را مممیاز انعطمماف  دهممد 

که از دیدگاه آنان دارای اهمید اسدبخش  (.3126حریری، ) هایی از مو و  بپردازند 

 ها یافته

کمز خمدمات  یانته با مشماوران مرا ی شناسم ر اننتای  یازده مراحبه عمیق نیمه ساختار
کمه عوامم  یابم  تمومهییغ نشان می شهر اسالمی در کارگیری ایمن رویکمرد  بمه درزمینمه دهد 

کممز  همما   ارتقماء ایننقمش دارد. ایممن عواممم  نیازمنمد بازشناسممی بممرای رنمع محممد دید گونممه مرا
که در ادامه بهتفسیر سوژهاسد. درک    تمری بمه طور مبسمورها از این عوام  متفا ت اسد 

 36ها اشاره خواهدشد. تحلی  عمیق دیدگاه مشاوران با رویکمرد اسمالمی، بمه شناسمایی آن

که کد بازآنجامید. یانته 12کد محوری    کی از آن اسد  شمده  یالمب اصملی مطر  36ها حا
رد اسمالمی، نگماه متفما ت بمه مبمانی انسمانی در رویکمرد توس  مشاورین شمام : منمابع رویکم

بینی، تطبیممق رویکممرد درمممانی بمما نرهنممگ  ی اسممالمی، داشممتن پممارادایغ یمما مهممانشناسمم ر ان
همای پیشمر  رویکمرد اسمالمی، ی اسمالمی، محمد دیدشناسم ر انمرامع، راهکارهای ارتقماء 

کاربسممد مشمماوره اسممالمی، تفمما ت رو یکممرد اسممالمی بمما سممایر ننممون برمسممته موردتومممه در 
کممز ی اربمی، حمموزهشناسم ر انرویکردهمای  کنمونی مرا همای اآربخشمی ایمن رویکممرد،   مایگماه 

شممده مممورد بازنمممایی یممرار  باشممد. در ادامممه هریممک از زیرمجموعممه مطر مشمماوره اسممالمی مممی
 گرنته اسد.

                          
1. Polit, D., & Beck, C. 
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 شده از م احبه با مشاوران هان استصراج مقوله: 2 جدول
 کدگیارن باز کدگیارن محورن

یکرد اسالمی  منابع رو

 آیات
 ر ایات
 احادی 

کلی اسالم  (سیره بزرگواران دین) مبانی 

نگاه متفا ت به مبانی انسانی در 
 ی اسالمیشناس ر ان

 نطرت
 ر  
 عم 
 عق 
 نفآ

کنار اراده انسان  تومه به خواسد خدا در 
 (اخالق حسنه،خیرخواهی،گذشد) نضای  اخالیی
 (گویی در   حسادت، حرص، کبر،) رذای  اخالیی

 بینی داشتن پارادایغ یا مهان

 نگرش به ماهید انسان
 امتماعی تومه به باند نرهنگی،

 داشتن بینش نلسفی
 داشتن بینش منسیتی
 داشتن معنا در زندگی
 تومه به بعد اخر ی

 های الهی آموزش
 کارگیری مذهب ر ی در به میانه

یکرد درمانی مشخ   رو

با نرهنگ درمانی  رویکرد تطبیق
 مرامع

 تومه به ابعاد مختلف نیاز نردی مرامع
 درمانی   مباح  اسالمی تسل  بر نظریات ر ان

 گرایی در نظریه   تکنیک التقار
یکرد اسالمی  کارایی   یدرت تو یح رو
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 کدگیارن باز کدگیارن محورن

ی شناس ر انراهکارهای ارتقاء 
 اسالمی

کتاب برای تبلین   آموزش ا به  ین رویکردکارگیری لو  نشرده، بر شور، 
 برمسته ساختن  رورت  مود ونین رویکردی

کارگاه  های آموزش تخرری ویژه مشاوران برگزاری 
 های آموزش سبک زندگی اسالمی برای عموم مردمبرگزاری نشسد

کز مشاوره مذهبی از سوی سازمان نظام در هم  شهرها ی هایجاد مرا
کز در شهرها  معرنی مناسب این مرا

 مذهبی به سایر شهرها مهد آموزش مشاوراناعزام نیر ی متخر  
 های مذهبی تولید پکی 

 ها تبلین مناسب این پکی 
 ی اسالمیشناس ر انتومه وزارت علوم به ایجاد رشته 

کز مشاوره عوی شدن سیاسد  های حاکی بر مرا
کز مشاوره از سوی  الزامی نمودن  مود یک نیر  متخر  مذهبی در مرا

 سازمان نظام
کز شناس ر انهای  گذراندن دورهالزامی نمودن  ی اسالمی مدیران ننی مرا

 مشاوره
 همکاری بیشتر بین حوزه علمیه   سازمان نظام   بهزیستی

 ی اسالمیشناس ر انتولید محتوای بیشتر 
ی   مشاوره در شناس ر انهای  ایجاد  احدهای مشاوره اسالمی در در س رشته

 ها دانشگاه
کارهای بالینی در حوزه ای متخلف مهد اآبات اآربخشی این ه انجام 

 رویکرد
گرنتن بودمه   امتیازاتی برای تا سیآ این کز در نظر   گونه مرا

یکرد  محد دید های پیشر  رو
 ی اسالمیشناس ر ان

کارید حوزه  ای های مشاوره نبود پکی  در ا
یکرد  عدم تبلین   تبیین مناسب این رو

 ی اسالمیشناس ر انعدم استقبال وزارت علوم از ایجاد رشته 
 مندی از نیر های متخر  مهد تولید محتوا عدم بهره

کز مشاوره  ای نگاه تحقیرآمیز سایر مرا
گردآوری محتواهای تولیدشده  نبود مرکزی مامع مهد 

یکرد در بین مشاوران  عدم شناخد این رو
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 کدگیارن باز کدگیارن محورن

موردتومه در برمسته ننون 
یکرد اسالمی  کاربسد رو

 (یید شرر بی) پذیرش احسن
 گوش دادن نعال

 دهی ملسات سازمان
 مشارکد نعال مرامع   آزادی انتخاب

 تعیین اهداف درمانی
 گیری مجددیاب

 تشویق
 مابد نگری

گاهی از طریق توک  به خدا  ذهن آ
 ورزیمرات
 طرنی بی

 موامهه
 همدلی
 سازینر یه

 ایفای نقش
 طبعی شوخ

 بازخورد

 های رهبریمهارت

 سازیر شن

 ارتبار با خداآرمیدگی از طریق 

 (بر اساس خوف   خشید الهی) نگریآینده
 های دینی   یرآنیاستفاده از استعارات   تمای 
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 کدگیارن باز کدگیارن محورن

یکرد های تفا ت ی شناس ر انرو
 اسالمی با رویکردهای اربی

 عدم  ابستگی مرامع به درمانگر
کنار بریراری تعادل ر انی  تومه به تعالی انسان در 

 بیان آیات   احادی پذیرش بیشتر از سوی مرامع با 
کنار تومه صرف به دنیا  تومه به آخرت در 

یکرد تومه به ر ش گرداوری داده در مقاب  تومه صرف به رو گون  گونا های 
 تجربی   آزمایشی

 ارزش یائ  شدن برای ابعاد  مودی انسان
کنار اخالق حرنه  ای رعاید اصول اخالق مذهبی در 

کار مشاو به  ایرهکارگیری اصطالحات دینی در 
 تومه به مسائ  ماورائی   نراحسی

ی شناس ر اناآربخشی های حوزه
 اسالمی

کودک، شادکامی، مهارت) های نردی درمان های   سواس، نظغ مویی، 
 (زندگی، اختالالت منسی، تحریلی

 (درمانی، خانواده درمانی، ر اب  شغلی ز ن) های بین نردی درمان

کز مشاوره  کنونی مرا مایگاه 
 اسالمی

 نیازمند ارتقاء از سوی متخررین
 نیازمند تومه د لد
 یشناس ر اننیاز تومه سازمان نظام 

 نیازمند تولید محتواهای مدید
کز در سایر شهرها گسترش این مرا  نیازمند 

 ارائه این رویکرد توس  مشاوران اسالمی به سایر متخرران

 بحث 

همای همای ممذهبی   مقابلمهایمان، اعتقادات مذهبی، دسمتورات دینمی، مراسمغ   آئمین
که می توانند در درمان   پیشگیری از اختالالت ر انمی، دینی ازممله عوام  مهمی هستند 

کمه ر ش بمه کماربرد داشمته باشمندش بما ایمن شمرر  کارگیری    مسمانی   رنتاری به نحو مؤآری 
گیرد. با عناید به این امر تومه به منبم موارد استفاده از آن به گون هدرستی انجام  گونما همای 

ای یانتممه اسممد. پمما هش حا ممر نیممز بمما هممدف ی دیممن   معنویممد ر نممد شممتابندهشناسمم ر ان
کممار  کممه از مبممانی اسممالمی در  کممز مشمماوره اسممالمی  بررسممی دیممدگاه مشمماورین اسممالمی در مرا
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 کند، انجام شد. مشاوره   درمان استفاده می

کمممممه شمممممده  مو ممممموعات مطر شمممممود، یکمممممی از هممممما مشممممماهده ممممممیدر یانتمممممه هممممممانطور 
ی اسمالمی اسمد. در شناسم ر انکنندگان بح  استفاده از منابع اسالمی در رویکرد شرکد

کلمی اسمالمی این مبح  وهار زیرمجموعه بهره مندی از آیات، ر ایات، احادی    مبمانی 
کمه بمرای ( 3125) گنجمد. در پما هش ابماری بنماب   نرمرتیمی کردنمد  کیمد  پا هشمگران تا

ی اسالمی، یانتن یک نظریه مامع   مانع، منسمجغ   پاسمخگو بمه مسمائ  شناس ر انتوسعه 
که تدوین آن بد ن استفاده از منابع اصی  اسمالمی مام     مشکالت مسلمانان الزام اسد 

کرمیرآن، داستان  (، )  ائممه اطهمار( ص)های یرآنی، احادی  نبوی، سیره   سند پیامبر ا
( 3123) نان عام ، ممکن نیسد. امروری   آذربایجمانیهای مسلمابررسی رنتارها   انگیزه

کردند مسائ    یانته کمه داللمد صمریح ی از آیماتی بمه دسمد ممیشناخت ر انهای بیان  آینمد 
کمه داللمد صمریح   سمند یطعمی دارنمد. ازنظمر ادبیمات دارند یا از ر ایاتی بمه دسمد ممی آینمد 

گمر  آزمایشمی بما آن ناسمازگار درآیمدش مما پا هشی اسالمی ونین مسائلی پذیرنته خواهد بود   ا
کمرد، نمه آیمات   ر ایمات. طبمق  در نحوه امرای آزمایش   ابزار به کاررنته در آن تردید خواهیغ 

میمممان توحیمممد الهمممی   ر ان انسمممان رابطمممه مسمممتقیغ  ممممود دارد   ( 3115) تحقیمممق رمضمممانی
کنممونی، تلفیممق مبممانی اخالیممی   اسممالمی دونممین بممه نظممر مممی ر رویکردهممای رسممد در مهممان 

گیمرد، آنچمه در شناس ر ان ی اربمی بمدان توممه نشمده شناسم ر انی باید عمال  موردتوممه یمرار 
همای موسممی   مقطعمی بمرای ممرامعین ی اسمالمی درصمدد تجمویز نسمخهشناس ر اناسد. 

سمموی  خممود نیسممد، بلکممه هممدف آن رسمموخ در ر ان پیچیممده   مرممموز آدمممی   هممداید ا  به
کننمدگان نیمز اسمتفاده از رویکمرد اسمالمی در مشماوره بمد ن رکدنطرت طبیعمی اسمد. مشما

دانسممتند   اسممتنبار   نهممغ   تومممه بممه آنچممه در آیممات   ر ایممات بیممان شممده ایممرممکن مممی
 کردند.کارگیری درمانگر از آیات، ر ایات، احادی    سیره بزرگان دین را مهغ یلمداد می به

تومممه بممه نگمماه متفمما ت بممه مبممانی  کننممدگانشممده شممرکد یکممی دیگممر از مباحمم  مطر 
هممای آن مباحمم  نطممرت، عممم ، ر  ، ی اسممالمی بممود. زیرمجموعممهشناسمم ر انانسممانی در 
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گفممد نممو  نگمماه بممه عقمم ، نضممای    رذایمم  اخالیممی اسممد. در تبیممین ایممن مو ممو  مممی تمموان 
کممنش کممه بممرای مطالعممه رنتارهمما    شممود، تممیآیر هممای ا  برگزیممده مممیانسممان در انتخمماب ر شممی 

که انسان را بهد کسی  کمه نایمد اراده آزاد   اختیمار اسمد، ماابمه ماشمینی نمری ممی اردش  کنمد 
گرا   مممادی  مو   رناه آامماز   نرمممامی بممرای ا  یائمم  نیسممد   ا  را حیمموانی لممذت طلممب، دنیمما

کممه انسممان را دارای ر   مجممرد، اراده آزاد، دارای نطممرت   نضممیلد مممو مممی کسممی  دانممد، بمما 
یکممممردیمممممی ی انسممممان شممممناخت ر انهای  متفمممما ت بممممرای مطالعممممه رنتممممار   پدیممممده دانممممد، رو
ی اسمممالمی از شناسممم ر انتولیمممد   توممممه بمممه مفممماهیغ پایمممه در  (.3121شمممریفی، ) گزینمممدبرمممی
پمما هش  (.3120تقمموی، ) باشممدی اسممالمی مممیشناسمم ر انهممای اساسممی بممرای تاسممیآ گممام

کممه مبممانی انسان( 3121) بشممیری ای در هندسممه  کننممده شممناختی، نقممش تعیین نشممان داد 
این اساس، مبانی نظری مورد پذیرش درمانگر، نو  نگماه ا  را بمه  ی دارد. برشناس ر اندانش 

کرد. بمه یابی ا  را تعیین خواهد  عنوان نمونمه، پمذیرش  انسان   همچنین انتخاب ر ش   ارز
که انسان دارای بعد ر ح کمه در ی اسد، این الزام را برای درمانگر به  ممود ممیاین مبنا  آورد 

ی هر د  ساحد را مدنظر یرار دهد   از تمرکمز بمر شناخت ر انهای مطالعه رنتار آدمی   پدیده
کنمممد. بنمممابراین پمممذیرش د  پایمممه یسمممتی   نادیمممده انگاشمممتن سممماحد دیگمممر امتنممماب  همممای ز

کممممه عممممال ه بممممر کشممممف  سمممماحتی بممممودن انسممممان، مسممممتلزم ایممممن اسممممد  مطالعممممه بممممدن، بممممه 
کغ بممر نفممآ نیممز پرداختممه شممود. همچنممین ترخممان، بیرامممی، شمممآ، یانونمنممدی هممای حمما
گممودرزیزاده  عبدالممه کتمماب خممود بمما عنمموان مقدمممه( 3120)    ی دیممن در شناسمم ر انای بممر در 

کممه ( 3مممورد رذایمم  اخالیممی راه عممالن   درمممان آن را از دیممدگاه اسممالمی در د  مرحلممه  معرنتممی 
ت بممود از ارائممه اطالعممات الزم در مممورد آن رذیلممد   آآممار   عوایممب نممردی، امتممماعی، عبممار

کشمیدن از آن رذیلمد باشمد    دنیوی   اخر ی تا با تفکر در آن ممورد انگیمزه الزم بمرای دسمد 
کممه شممام  سممازمان( 2 کممردن از دهی رنتارهمما بممه شممیوه عملممی  کممه نتیجممه آن دوری  ای اسممد 

کند.رذیلد   نزدیک شدن به نضی کسب  که یرار اسد نرد آن را   لتی اسد 

یکممممرد  شممممده بحمممم  داشممممتن پممممارادایغ یمممما مهممممان ازمملممممه دیگممممر ابعمممماد مطر  بینی در رو
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ی اسممالمی اسممد. ایممن حمموزه شممام : نگممرش بممه ماهیممد انسممان، تومممه بممه بانممد شناسمم ر ان
نرهنگممی   امتممماعی، داشممتن بیممنش نلسممفی، داشممتن بیممنش منسممیتی، داشممتن معنمما در 

کمارگیری ممذهب، رویکمرد ر ی در بمههمای الهمی، میانمهتومه به بعد اخر ی، آموزشزندگی، 
گیرنمد، صمورت تمدریجی شمک  ممی همای علممی معمموال  بهدرمانی مشخ  اسمد. پمارادایغ
که پارادایغزیرا یک پارادایغ زمانی شک  می گذشمته دیگمر نتواننمد بمه هممه مسمائ  گیرد  های 

حققان را تحد پوشش خود یرار دهمد. در ایمن صمورت های مپا هش ی هپاسخ دهند   هم
ش بمه 3220کموهن، ) گیمردهای مدیمدی شمک  ممیشود   سرانجام پارادایغبا بحران موامه می

تحقمممق پمممارادایغ ( 3111) احسمممانطبمممق نظمممر بهراممممی (.3123نقممم  از امممر ی   آذربایجمممانی، 
کمممرده اسمممد. نخسمممد بحمممران   نقمممای  شناسممم ر اناسمممالمی در  ی نیمممز ایمممن مسمممیر را طمممی 

گممرنتن ابعمماد معنمموی انسممان اسممد، برمسممته شناسمم ر ان کممه عمممده آن نادیممده  کنممونی را  ی 
بممین  گیممری پممارادایغ مدیممد اسممالمی را نممراهغ سممازد. دراینتممدری  زمینممه شممک  نمایممد   بهمممی

ی شناسمم ر انوب مفهممومی ی اسممالمی بایممد وهمماروشناسمم ر انبرخممی معتقدنممد بممرای تحقممق 
کمممرد، سمممپآ  کنمممار نهممماد   پمممارادایمی مدیمممد بممما توممممه بمممه مبمممانی اسمممالمی تعریمممف  کنممونی را 

ی را در یالممممب آن پممممارادایغ تممممازه ادامممممه داد. در همممممین راسممممتا شممممناخت ر انهممممای پمممما هش
که بایمد ابتمدا  ایعیمد شرکد همای مزئمی را همغ کنندگان در این پا هش نیز اذعان داشتند 
هما ی مورد تومه یرار دهیغ   سپآ بما توممه بمه همرد ی آنشناس ر اندین   هغ از دید  از دید

که  ایع همای ر انمی تمر از پدیمدهبینانمهگرا باشد   تبیمین  ایمعنگر   دینپارادایمی شک  دهیغ 
کمه در مامعمه مما  ممود دارد، نظریمه همای ارائه دهد. برای نمونه مسائ  نرهنگی   امتماعی 

کممه پممارادایغتن اربممی بممه هممای مدیممدی بمما تومممه بممه هایی پاسممخگو آنممان نیسممد   نیمماز هسممد 
گرنته شود.  نرهنگ ایرانی تولید   بکار 

های موردبررسی تطبیق رویکمرد درممانی بما نرهنمگ مراممع در مشماوره  یکی دیگر از مؤلفه
  درممانی اسالمی اسد. تومه بمه ابعماد مختلمف نیماز نمردی مراممع، تسمل  بمر نظریمات ر ان

کممارایی   یممدرت گرایی یمما یکپاروممه مباحمم  اسممالمی، التقممار سممازی در نظریممه   تکنیممک، 
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تموان باشمد. در تبیمین ایمن مو مو  ممیتو یح رویکرد اسالمی ازممله موارد مطر  شده می
کمردن نظریمه که در موامع اسمالمی پیماده  کرد  ی اربمی بما شناسم ر انهمای به این نکته اشاره 

ی اربممی لز ممما  اهممداف دینممی موامممع شناسمم ر انخسممد اینکممه د  مشممک  موامممه اسممدش ن
گمممر خممموشاسمممالمی را بمممرآورده نممممی کمممه سمممازد. ا ی موممممود شناسممم ر انبمممین باشمممیغ   بگممموییغ 

هما را سازد، بد ن تردید اهمداف معنموی   دینمی آنسعادت دنیایی این موامع را برآورده می
، شناسممی ر ان گانممهاتممب سممهکم یریممگ کتوانممد پاسممخگو باشممدش د م اینکممه پممآ از شممنمممی
د یممد یردهمایکانسمان شمک  نگرنتمه اسمد. رو شمناختی ر ان یمعرنم یبرا یتب مامعکم
، یرنتممار یارهاکن سمماز یممیح، معممموال  بممه تبیصممح یهمماگممزاره یراممغ دربردارنممدگیز علممیممن

مرممبا    ) پردازنممدیشممناختی ازمملممه مسممائ  ژنتیممک آن ممم زیسد یهمماهیمما پایمم   یشممناخت
کمه بما  خواهد بنابراین علوم شناختی در صورتی برای مامعه ما مفید (.3121ابوترابی،  بمود 
کشمورمان بپمردازد   در مسمیر رشمد نظریمه همای اسمالمی   بمومی بمه پاسمخ مسمائ  ر انمی ممردم 

ی ممردم، ممدا از نرهنمگ، شناخت ر اننرهنگی، معنوی   ر انی این مردم یرار بگیرد. مسائ  
بمممر هممممین اسممماس  مممرورت  ممممود  (.3112ابممماری بنممماب، ) نیسمممد سیاسمممد   ایترممماد

شمود. در بماب نحموه مراحم  درمانی با نرهنگ مرامع در مریان مشاوره احساس ممیرویکرد 
ی اسالمی نظریات مختلفی  مود دارد. یک نمونمه مراحم  سماخد آن بمه شناس ر انتدوین 

گمممام در ایجممماد سممماختن پمممارادایغ یممما ارائمممه الگمممو از ر ان ا( 3ترتیمممب شمممام :  نسمممان: نخسمممتین 
که باید یک پارادایغ، نمونه یا الگمو از ر ان انسمان ارائمه دهمیغ. شناس ر ان ی اسالمی آن اسد 

کار انجام شده اسد   هر مکتبی الگوی خماص خمود در تمام نظریه ها   مکاتب اربی این 
کممرده اسممد،    دیممن در  یشناسمم ر انیممرار دادن مفمماهیغ مزئممی ( 2را از ر ان انسممان مشممخ  

کلیممد اژه ی را بایممد شناسمم ر انها، دیگممر مفمماهیغ  ایممن پممارادایغ: پممآ از ارائممه پممارادایغ   تعریممف 
کنمیغ. بمرای مامال یمادگیری، ا مطراب، ر ابم  ز ممین   دیگمر  براساس دیدگاه خمود تعریمف 

گمممردآوری نمممموده   تعریمممف  ی را بمممهشناسممم ر انمفممماهیغ مزئمممی  طور دییمممق از هممممه مکاتمممب 
یغ   هغا از آنصحیح خود ر که در  ها مشخ  ساز ی اربمی شناس ر انزمان با آن مفاهیمی 
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ی امرب براسماس شناسم ر اننقمد ( 1شمود،  انمد، را  ارد رویکمرد اسمالمی میمغفول  ایع شمده
ی اسمالمی شمک  شناسم ر انازآنکه یمک الگمو   پمارادایمی از  شده: پآ پارادایغ از یب  تعریف

کرد   ی شناس ر انتوان  گرند، می سمازی   ارائمه نر میه    مفهوم( 5ارب را براساس آن نقد 
کمار مفهومشناسم ر انتدوین پر تک : پمآ از نقمد  سمازی    ی موممود، در مرحلمه وهمارم بایمد 

ارائممه نر ممیه آامماز شممود. بایممد مفمماهیغ   نر ممیات مدیممد طبممق منممابع اسممالمی مطممر  شممود   
گیمممرد   درنهایمممد  صمممورت مقممماالت منتشمممر شمممود   موردبحممم  ها به دیمممدگاه   بررسمممی یمممرار 

گممممردد به درنتیجممممه درمممممانگران    (.3123اممممر ی   آذربایجممممانی،) صممممورت پر تکمممم  تممممدوین 
کممممه درزمینممممه  ینی  هممممای  کننممممد بایممممد دارای ویژگی ی اسممممالمی عممممم  میشناسمممم ر انمشمممماور

کممه هممغ در  ی متعممددی ازمملممه خالییممد، اعتمادبممهشممناخت ر ان نفآ   همموش بمماال باشممند 
همما در مهممد   هممغ در علمموم اسممالمی تخرمم  داشممته باشممند   از التقممار ایممنی شناسمم ر ان

کنند  (.3111آذربایجانی،) رشد مرامع ایدام 

کنندگان بحم  راهکارهمای ارتقممائی  شمده توسم  مشممارکد مبحم  مو مو  دیگممر مطر 
کتماب  باشد. این مضمون شام : بهی اسالمی میشناس ر ان کارگیری لو  نشمرده، بر شمور، 
تبلین   آموزش این رویکرد، برمسته ساختن  رورت  مود ونین رویکردی، برگمزاری برای 

کارگمماه هممای آممموزش سممبک هممای آممموزش تخررمی ویممژه مشمماوران، برگممزاری نشسمدکارگماه 
کممز مشمماوره مممذهبی از سمموی سممازمان نظممام در  زنممدگی اسممالمی بممرای عممموم مممردم، ایجمماد مرا

کمز در هممه شمهرها، اعمزام نیمر ی متخرم  ممذهبی بممه  ی شمهرها، معرنمی مناسمب ایمن مرا
همممای ممممذهبی، تبلیمممن مناسمممب ایمممن  سمممایر شمممهرها مهمممد آمممموزش مشممماوران، تولیمممد پکی 

شناسممممی اسممممالمی، عمممموی شممممدن  همممما، تومممممه وزارت علمممموم بممممه ایجمممماد رشممممته ر ان پکی 
کز مشاوره، الزاممی نممودن  ممود یمک نیمر  متخرم  ممذهبی در  سیاسد کی بر مرا های حا

کممز مشمماوره ا گذرانممدن دورهمرا هممای هرونممد نشممرده ز سمموی سممازمان نظممام، الزامممی نمممودن 
کز مشاوره، همکماری بیشمتر بمین حموزه علمیمه   شناس ر ان ی اسالمی توس  مدیران ننی مرا

ی اسممالمی، ایجمماد  احممدهای شناسمم ر انسممازمان نظممام   بهزیسممتی، تولیممد محتمموای بیشممتر 



 965 ................................................ ره اس میرهیافتی پدیدارشناسانه بر دیدگاه مشاورین نسب  به مراکو مشاو

کارهمای   مشماوره در دانشمگاهی شناس ر انهای مشاوره اسالمی در در س رشته هما، انجمام 
هممای متخلممف مهممد اآبممات اآربخشممی ایممن رویکممرد،   در بممالینی   پا هشممی در حمموزه حمموزه

گمممرنتن بودممممه   امتیمممازاتی بمممرای تاسمممیآ این کمممز می نظمممر  باشمممد. توممممه بمممه نقمممش  گونمممه مرا
یکمممردیمنبمممه اء   عوامممم  نمممردی در بهبمممود   ارتقممم( شمممرای  نرهنگمممی   امتمممماعی) همممای رو
کممانی نیسممد،   شممرای  مممدیریتی نیممز نقممش بسممزایی دارد،  ی اسممالمی بممهشناسمم ر ان تنهایی 

کممه از شممرکد گممر ممموردی  ی اسممالمی شناسمم ر انکننممدگان ایممن پمما هش هممغ شممنیده شممد. ا
های د لتی   مدیریتی اسمد، زیمرا معنمای ریزیبخواهد منبشی یوی باشد، نیازمند برنامه
که نهضتی در سطح  همای  سیع به  مود بیاید تا بتواند به اهداف   آرممانمنبش آن اسد 

کمه  کمالن مامعمه بایمد نهادهمایی  ممود داشمته باشمد،  کنمد. لمذا در سمطح  خود دسد پیمدا 
کننمد   متکفم  آن باشمند. نعالیمد همای نمردی هرونمد ممدی باشمند، این مسائ  را دنبال 

هما هما، حموزهدانشمگاه همای ممرتب ،نهادهمایی در سمطح وزارتخانمه کننمد. بایمدکفایمد نممی
کسممب صممالحید  (.3111آذربایجممانی، ) متکفمم  آن باشممند همچنممین در حمموزه  ممرورت 

که مشارکد کنندگان در این پما هش اظهمار داشمتند، اسمکات ریچماردز  دینی متخرران 
کتاب ممامع ر ان( 3123ش به نق  از براتی سده، 2660) 1  آلن برگین درممانی   تنمو  دینمی در 
کسب  کمردهبر لز م  کمرده  کیمد  گونی دینمی   معنموی تی گونما انمد. صمالحید بیشمتر در شمرای  

کمه بیشمتر متخررمان سمالمد ممی هما اظهمارآن کننمد تنمو  دینمی  ایعیمد نرهنگمی اسمد 
شمموند. آنممان همچنممین معتقدنممد متخررممان درمممانی  ر  می آن روبممه خممود بمما کممار ر انممی در
دهنممد، اعتبممار بیشممتری در میممان که از خممود صممالحید   شایسممتگی دینممی نشممان  درصممورتی

گر ه مممرامعین دیممن  شممناس ر انهمما   موامممع مممذهبی خواهنممد یانممد. ایممن د   دار، رهبممران   
کسمب ونمین صمالحیتی، درممانگران  همچنین می کمه بما توممه بمه تعهمد اخالیمی در  گویند 
گون آموزش تخرری دیده باشمند یما ببیننمد. ن ی هباید دربار گونا هایتما  باورها   شعائر دینی 

کمممک بممه بیممماران از  یممادی داشممته باشممند تمما در مهممد  ازنظممر آنممان درمممانگران بایممد آمممادگی ز
                          
1. Scott Richards & Allen Bergin. 
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کنند.  منابع شفابخش مومود در موامع دینی استفاده 
کنندگان بممه  ی اسممالمی شممرکدشناسمم ر انهممای اسممتفاده از رویکممرد در بمماب محممد دید

کاریممد حمموزه لیمممن   تبیممین مناسممب ایمممن ای، عممدم تب همممای مشمماورهممموارد نبممود پکمممی  در ا
منمدی از  ی اسالمی، عمدم بهرهشناس ر انرویکرد، عدم استقبال وزارت علوم از ایجاد رشته 

کز مشاوره ای، نبمود مرکمزی  نیر های متخر  مهد تولید محتوا، نگاه تحقیرآمیز سایر مرا
گردآوری محتواهای تولیدشمده، عمدم شمناخد ایمن رویکمرد در بمین مشماوران  مامع مهد 

کرد. در تبیین این مو و  می می  تموان از پما هش شمکیبا، مزایمری   آذربایجمانی توان اشاره 
گرایش دانشمجویان بمه رویکمرد مشماوره اسمالمی ( 3123) که باع  عدم  که به بررسی موانعی 
گرند. محد دید می کلی دانشمجویان بمه  بی) ها را به عوام  در ن نردی شود، بهره  رابتی 

ا نبممودن بممه اصممول   مفمماهیغ رویکممرد اسممالمی، تردیممد در خرمموص طممر  مسممائ  مدیممد، آشممن
کسممب مهارت کممارایی ایممن  ی ههممای الزم بممرای ایممن رویکممرد   تردیممد دربممار کسممب توانممایی در 

کمبمود منمابع مناسمب آموزشمی   پا هشمی، )   در بخش عوام  بر ن نردی( رویکرد در عم 
کمممماربردی، نبممممود دوره کمبممممود ی در دانشممممگاههممممای آموزشمممم نبممممود وهممممارووب نظممممری    همممما، 

کمبمود یانتمهکلینیک کمارورزی،  کز مشاوره با رویکمرد اسمالمی بمرای  کمه ها   مرا همای تجربمی 
برنامممه  ی هتیییدکننممده ایممن رویکممرد در عممم  باشممد، اطممال  رسممانی نکممردن مناسممب دربممار

ان از پممما هش در حممموزه مشممماوره شناسممم ر ان  اهمممداف، عمممدم حمایمممد اسممماتید   هممما  ریزی
کمممه آذربایجمممانی( یاسمممالم کردنمممد. ازآنجا در پممما هش خمممود در ممممورد ( 3123) تقسمممیغ بنمممدی 
گانه انمی سمازی، بمومی سمازی   ارزش شناس ر انهای کاستی ی در ایران در محورهای سه 

کاسمتیی را  روری میشناس ر انمداریش تحول  هما در زمینمه ارزش ممداری داند. برای رنع 
شناسمی در کنمد: پیشمنیهراهکارهای زیر را مطر  میی معاصر شناس ر انهای   پیش نری

کمممردن دیمممدگاه گسمممترش نگممماه انتقمممادی، مطمممر   هممما   نرهنمممگ اسمممالمی   ایرانمممی، تقویمممد   
ی در متمون شمناخت ر انی، اسمتخران   پمردازش مفماهیغ شناس ر انهای متفا ت در پارادایغ

گیممری تربیتممی   اخالیممی در متممون   سرنرمم  اسممتخران   تممدوین همما   دینممی، تلفیممق مهممد 



 961 ................................................ ره اس میرهیافتی پدیدارشناسانه بر دیدگاه مشاورین نسب  به مراکو مشاو

ی اسمالمی بمرای رنمع شناسم ر انی اسالمی. در این پا هش  رورت  مود شناس ر اننلسفه 
همایی کمه محمد دیدی اربی بیان شده اسد، بمااین حمال تما زممانیشناس ر انهای کاستی

هممایی ایممر ی اسممالمی  مممود داردش رنممع نشممود، تحقممق ونممین مولفممهشناسمم ر انکممه در رویکممرد 
کامال  اسالمی ممیشناس  انرممکن اسد    کامال  اربی   نه وهره  توانمد ی در ایران نه وهره 
 به خود بگیرد.

کاربسد ننمون رویکمرد شده شرکداز دیگر مضامین بیان کنندگان ننون برمسته مورد تومه در 
دهی  گممموش دادن نعمممال، سمممازمانباشمممد. ایمممن مضممممون شمممام : پمممذیرش احسمممن، اسمممالمی ممممی

گیممری مرامممع   آزادی انتخمماب، تعیممین اهممدف درمممانی، یممابملسممات، مشممارکد نعممال 
گاهی از طریف توک  به خدا، ممرتتمجدد، تشویق، مابد نگری، ذهن طرنمی،  ورزی، بیآ

همای رهبمری، طبعی، بمازخورد، مهمارت سازی، ایفای نقش، شموخموامهه، همدلی، نر یه
سمماس خمموف   خشممید برا) نگممریآرمیممدگی از طریممق ارتبممار بمما خممدا، آینممده سممازی،ر شممن
باشمد. همدف اصملی ایمن اسمد ممیهای دینمی   یرآنمی   استفاده از استعارات   تمای ( الهی

کنمیغ انمراد مسمئولی باشمند، ارزش کمک  گاهانمه انتخماب که به درمانجویان  همما   اعتقاداتشمان را آ
کننمد، ببیننمد ومه بموده   ومه باورهما   انمد کنند. اهداف صحیح را بیابند. خود  ایعیشان را تجربه 

گمماهی بممر  کننممد   بممه سمممد بازسممازی باورهایشممان   آ نر ممیاتی دارنممد.  مممود   بممودن خممود را تجربممه 
بایمد از  (.3121پمرن، آذربایجمانی   دالور، ) دهد، پیش بر نمدمبنای آنچه حقیقد نطری نشان می

گرنته شده به درمانجویان یادآوری شود، ارتبار با خدا ند آن کنمد تمر ممیها را یویطریق ننون بکار 
سازد. در  ایع امید، امنیمد   آراممش ارمغمان ایمن ارتبمار هسمتند، ها بارور می  زمینه امید را در آن

همما اسممد   بهتممرین را اندکممه خدا نممد مرایممب   نگهبممان آنزیممرا درمانجویممان در طممول درمممان آموختممه
کممه ب کممرده اسممد   بهتممر اسممد در طممول مسممائ  مختلفممی  آیممد از رایشممان پممیش مممیبرایشممان مقممدر 

کننمد. ومون ا  منبمع رحممد اسمد. در گیری مجدد برای ایجاد دیدی مابدیاب نگرانمه اسمتفاده 
گاهی،  من تفکر درباره مؤلفه گیرنمد بما احسماس   تجربمه ها یاد ممیهای  مودی، آنمریان خودآ

آرمیمدگی ارتبمار خمود را ورزی را تجربه نمایند   از طریق ر  شوند، موامهه   مرتت ایعی خود روبه
کمار بمه آنبا خدا بریرار می کممک ممیسازند. این  همای کنمد نیازهمای خمود را بهتمر بشناسمند   راههما 
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گماهی از تفما ت بمین انسمانها را مسمدرسیدن به آن کننمد. در رابطمه بما دیگمران، آ هما انمزایش  ممو 
 یابمدهما پمرورش ممیبخشایش در آنعشق    ی هیابد   با پذیرش دیگران   پرهیز از یضا ت زمینمی
همچنمین در آینممده دترمممیمات خمود را براسمماس خمموف    (.3121پمرن، آذربایجممانی   دالور، )

 دهد.رسانی به دیگران انجام میخشید الهی   در مهد عدم آسیب
که بمین رویکمرد از ممله دیگر مضمون اشاره شده تفا ت ی اسمالمی بما شناسم ر انهایی 

همای ایمن مبحم  شممام : عمدم  ابسمتگی مراممع بممه اسمد. زیرمجموعممهرویکردهمای اربمی 
درمانگر، تومه به تعالی انسان درکنار بریراری تعادل ر انی، پذیرش بیشتر از سوی مراممع بما 

کنممار تومممه صممرف بممه دنیمما، تومممه بممه ر ش هممای بیممان آیممات   احادیمم ، تومممه بممه آخممرت در 
گممردآوری داده در مقابمم  تومممه صممرف بممه گون  رویکممرد تجربممی   آزمایشممی، ارزش یائمم   گونمما

کنمار اخمالق حرنمه ای، شدن بمرای ابعماد  ممودی انسمان، رعایمد اصمول اخمالق ممذهبی در 
کمممار مشممماوره بمممه ای، توممممه بمممه مسمممائ  مممماورائی   نراحسمممی کارگیری اصمممطالحات دینمممی در 
یشمی پوباشد. در تبیین ایمن مضممون برخمی ازنظریمات مشمهوراربی از مملمه نظریمه ر انمی

غ انسان می گونمهکه در آن نروید خود را عالع کمه داند   دیدگاه تعار ی بمه انسمان دارد، بمه  ای 
گمرایش ای میانسان را حیوان درنده که برای ار ای تمایالت منسی   ویرانگری خود  بیند 

، ترممممه سممیدمحمدی، 1نیسممد   نیسممد) کشممی از دیگممران را در  مممودش اسممدبممه بهممره
ر منجربه  ابسمته نگهداشمتن مراممع بمه درممانگر   عمدم توممه بمه انسمان که همین ام( 3121
شممود. همچنممین در بیممان ایممن مضمممون عنمموان اشممرف مخلویممات   تعممالی ا  را شممام  مممیبممه
یممانی ارانممیتمموان بممه همسممویی ایممن یانتممهمممی کاو کممرد. در ایممن ( 3127) همما بمما پمما هش  اشمماره 

ی، شممناخت ر اناصمردر سممه حیطمه مکتممب ی معشناسمم ر انی اسمالمی بمما شناسمم ر انمطالعمه 
کاربردها دارای تفا ت ( 3هما عبارتنمداز:   تشمابهاتی هسمتند. تفما تهما  مفاهیغ   نظریات   

یابمدش ی معاصر از مقیاس دنیایی بمه مقیماس دنیمایی   آخرتمی تعممیغ ممیشناس ر انمسائ  
یابمدش عممیغ ممیی معاصر از مقیاس مادی به مقیاس ممادی   معنموی تشناس ر انمسائ  ( 2

                          
1. Feist, J., & Feist, G. 
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کمه از ممرز ممر  عبمور ممیشناس ر اندر ( 1 کنمد   بمه ی اسالمی شخرمید نمرد هممان اسمد 
ی معاصممر، مو ممو  شخرممید بسممیار محممد دتر شناسمم ر انشممود، اممما در آخممرت منتقمم  مممی

یابممد   ی اسممالمی، عواممم  مممؤآر در انگیممزش تعمممیغ مممیشناسمم ر اندر ( 5شممودش مطالعممه مممی
یرآنی، اموری همچون شیطان، هوای نفآ   ممواردی ایمن ونینمی را نیمز های مطابق با آموزه
ی اسمالمی در بحم  احسماس   ادراک بمه ادراک نراحسمی شناسم ر اندر ( 1شودش شام  می

کمماربردیشناسمم ( ر ان0شممودش نیممز تومممه مممی اش، تحممد تممیآیر سیسممتغ ی اسممالمی در اهممداف 
ی اسمممالمی بممما شناسممم ( ر ان7 مفهمممومی ممممامع اسمممالم   مکمممم  دیگمممر علممموم انسمممانی اسمممدش

( 1شمممناختی تفممما ت دارنمممدش شمممناختی، هسمممتی-ی معاصمممر در مبمممانی انسمممانشناسممم ر ان
ی شناسمم ر انی معاصممر بمما سیسممتغ مفهممومی ممامع اسممالم هماهنممگ نیسممد، اممما شناسم ر ان

کیممد در ( 2اسممالمی هماهنممگ اسممدش  ی معاصممر، شناسمم ر اننقطممه عزیمممد   مسممئله موردتی
ی اسممالمی شناسمم ر اناسممدش اممما ( اخممتالل، درمممان   پیشممگیری تشممخی ) مسممائ  بممالینی

همما بممه سمموی اهممداف متعممالی هماهنممگ ی مابممد   رشممد دادن انسممانشناسمم ر انبیشممتر بمما 
ی معاصمر تعممیغ دارد   شناس ر انی اسالمی به لحات ر ش نسبد به شناس ( ر ان36اسدش 

ر بممه رویکممرد توصممیفی ی اسممالمی منحرممشناسمم ( ر ان33شممودش  نمممی منحرممر بممه ر ش تجربممی
کماربردی تمابعی از  نیسد، بلکه رویکردی اعغ از توصیفی   تجمویزی داردش ومون در اهمداف 

هما پمذیرش تفما ت ی هاهداف تجویزشده اسالمی اسد. از ممله موارد مطر  شمده درزمینم
کسب اعتبار بین مرامعین در رویکرد اسالمی اسد. براتی سده در تبیمین ( 3123) بیشتر   

نویسد: درمانگران با حف  سمطح معینمی از صمالحید دینمی   بما احتمرام بمه و و  میاین م
توانند ر اب  اعتمادآمیزی بما ممرامعین بریمرار سمازند. در حقیقمد  می مسائ  دینی   معنوی

ان   مشاوران در پی ملب اعتماد   اطمینان باشند، وه هنوز همغ در شناس ر انالزم اسد 
کممه مممیادی بمممه ر انبممین مممرامعین نممموعی بممی اعتممم تممموان بمما بسممم  درمممانگران  ممممود دارد، 

کرد.  صالحید در مورد تنو  نرهنگی به تقوید رابطه با مرامعین ایدام 

هممای درممان ی هی اسمالمی بممه د  زیرمجموعمشناسم ر انهمای اآربخشممی  حوزه ی هدرزمینم
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کمودک، شمادکامی، مهمارت) نردی ، همای زنمدگی، اخمتالالت منسمی سواس، نظغ ممویی، 
اشماره شمده ( رممانی، ر ابم  شمغلیدرمانی، خانواده ز ن) نردیهای بین  درمان( تحریلی

 نا ملی مهرآبمادی، امر ی   آذربایجمانی زاده، اسد. در تبیین این مضمون پما هش مهمدی
ی اسممالمی بممه بیشممترین نرا انممی در شناسمم ر انیممابی پمما هش در در تعیممین ا لویممد( 3120)

کمتمرین شناسم ر انی امتمماعی   شناس ر انی مابد، شناس های ر ان گرایش ی خمانواده   
گمممرایش سمممنجی   ر ش تحقیمممق رسمممیدند. شناسمممی ر انمممی، ر انهمممای آسمممیبا لویمممد بمممه 

هممایی درحمموزه پمما هش در ایممن رویکممرد  مممود دارد،  لممی تحقیقممات ارزشمممندی هممغ کاسممتی
کا ی هدرزمین همای  رها در حموزه درماناآربخشی این رویکرد انجام شده اسد. از ممله این 
در مممورد اآربخشممی آممموزش ( 3127) مهانشمماهی   احمممدیهممای  تمموان بممه پا هش مممی نممردی

کاهش اعتیادبه اینترند   رنتارهای پرخطر، پا هش ر حانی، مان بزرگمی، احمدی    حیا بر 
کوتاه مدت درممانگری وندبعمدی معنموی بمر مهارنشمانگان ( 3127) بلیاد اآربخشی الگوی 

در ارتبممار بمما ( 3127زاده ) شممهروز، همممد بنمماری   ترابممی زاده، پمما هش مهرابممی انسممردگی،
کیممد برآیممات یممرآن بممر شممادکامی   ا ممطراب امتممماعی  اآربخشممی آممموزش مابممد نگممری بمما تی

رنتمماری مممذهب -اآربخشممی شممناختی( 3127زاده ) ان، حمیممد، بمموالای   مهرابممیآممموز دانش
نممردی اآربخشممی درمممان بممین ی هش   درزمینممآوری   شممادکامی در دانشممجویانمحممور بممر تمماب

اآربخشممی آممموزش ( 3121)   میممریزاده  هممای محمممدی مقممدم، شممهابیتمموان بممه پمما هشمممی
کممالم مبتنممی بممر آممموزه ( 3127) هممای اسممالمی بممر دلبسممتگی بممه همسممر، زار  بمموانیبهداشممد 

کممغشممناخت ر اناآربخشممی آممموزش صممبر بممر امیممد   بهزیسممتی  کودکممان  ذهنممی، تمموان ی مممادران 
درممانی بما رویکمرد  اآربخشمی ز ن( 3120) آبمادیمدیری، نتحمی آشمتیانی، موتمابی   حسمن

کماظمی کجبماف    اآربخشمی ( 3121) اسالمی بر ر اید زناشمویی، احممدی دسمتجردی، 
گیمر زنمان متیهم  مبمتال  گر هی الگوی مرایبه اسالمی بر سمبک زنمدگی   ا مطراب نرا آموزش 

کممه  گیممر  کی از اآممربخش بممودن رویکممرد همگممی ایممن پمما هشبممه اخممتالل ا ممطراب نرا همما حمما
گر ه گفتمه  ممی های مختلف   با متغییرهای مختلمفاسالمی در  باشمد. بمااین حمال بنما بمه 
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شود تا با تمدوین های مختلف این رویکرد حآ میمشاوران هنوز نیازمند نعالید در حوزه
 پر تک  در هر بخش بتواند الگویی برای مشاوران تهیه شود.

کمه م کمز مشماوره اسمالمی  کنمونی مرا کننمدگان مایگماه  ضمون انتهایی بیان شده شرکد 
شام : نیازمند ارتقاء از سوی متخررین، نیازمند توممه د لمد، نیماز توممه سمازمان نظمام 

کمز در سمایر شمهرها، شناس ر ان گسترش ایمن مرا ی، نیازمند تولیدمحتواهای مدید، نیازمند 
باشممد. در تبیممین ایممن ن اسممالمی بممه سممایر متخررممان مممیارائممه ایممن رویکممرد توسمم  مشمماورا

گممر وممه سممابقه ارائممه خممدمات مو ممو  مممی گفممد ا کممز مشمماوره، بممه شممناخت ر انتمموان  ی در مرا
گممردد، اممما در دوره اخیممر بممه طورکممامال  ملموسممی تمما هممای پممیش از انقممالب اسممالمی برمممیسممال

کمممز مشممماوره مدیمممد از رشمممد یابممم  تمممومهی برخممموردار بممموده  کمممه ایمممن خمممود سمممیآ مرا اسمممدش 
کمز شناسم ر اندهنده   عید ر  به پیشمرند نشان ی در ایمران اسمد. درمیمان انبموهی از مرا

که با اهداف، ر ش انمد، های متفا ت، بمه اممر مشماوره   درممان مشمغولها   تکنیکمشاوره 
کمممه بممما توممممه بمممه خمممأل رویکردهمممای بومی_ممممذهبی در اممممر مشممماوره    کمممزی همممغ هسمممتند  مرا

به ویژه در مامعه مسلمان ایرانی بر اسمتفاده از رویکردهمای علممی تخررمی    درمانیر ان
همما   درمممانی   تولیممد ر شهممای دینممی در نرآینممد مشمماوره   ر اندر عممین حممال اشممراب آممموزه

کیممد بیشممتری دارنممدتکنیممک اممر ی   ) هممای مبتنممی بممر دیممن در نرآیندمشمماوره   درمممان، تی
 (.3123آذربایجانی، 

 گیری نتیجه

کمز در این پا هش، تالش شمد تما ابعماد مختلمف دیمدگاه مشماورین اسمالمی نسمبد بمه مرا
گونمه کمه تممام ابعماد آن متنماظر بماهغ   مکمم  یکمدیگر در مشا ه اسالمی بررسی شود. بمه  ای 

کمه الزم اسمد نقطمه عزیممد ذهنمی پا هشمگران در ایمن حموزه  نظر آیندش همچنین بیان شد 
یابد. براسماس نتمای  حاصم  از پما هش   مطمابق مطالمب به مسائ  مومود در مامعه تغییر 

شناسمی پما هش انجمام شمده مطر  شمده در بخمش بحم ، پیشمنهادات زیمر براسماس ر ش
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 شود:ای اسالمی ارائه می برای ساماندهی   بهبود خدمات مشاوره

اهتمممام مممدی بممرای تربیممد روزانممز ن نسمم  مدیممدی از دانممش آموختگممان در رشممته _ 3
 المیی اسشناس ر ان
کمز مشماوره اسمالمی اسمتاندارد شمود. در 2 _ الزم اسد امکانمات نیزیکمی   تخررمی مرا

کز، تعداد اتاق ها، اسمتقالل  هما، نمو  میمز   صمندلی استانداردسازی آنها به مح  استقرار مرا
کز مستق    دارای اسمتاندارد مشمخ  شموند،  اتاق گردد. هر وه مرا کز   ایره تومه  های مرا

 یابد. نراد به آنها انزایش میمیزان اعتماد ا

گممر ه_ 1 کممز    ترکیبممی از دانشمممندان علمموم ) ایهممای تحقیقمماتی میممان رشممتهتشممکی  مرا
کغ بر  ی  (.  مختلف برای شناخد هر وه بیشتر ابعاد ر انی انسان   نظام حا

کمه دادامه بمومیشناسم ر انگردهمایی   نشسد مشترک میمان اسمتادان _ 5 سمازی   ی 
کممردن  ی را دارنممد   تممالش بممرای رسممیدن بممه یممک تعریممف، هممدف، ر ش   شناسمم ر اناسممالمی 

کار مشترک در حوزه   .ی اسالمیشناس ر انتقسیغ 
هممای تخررممی ملممی   بممین المللممی بمما مو مموعات همما   نشسممدبرگممزاری همممایش_ 1

 .ی اسالمیشناس ر انمرتب  با 
کمماربرد ر ش_ 0 گسممترش  خممتالالت ر انممی   درمممانی مبتنممی بممر اسممالم در اهممای  تکمیمم    

 .های مدیدابدا  ر ش
کممز مختلممف علمممی در راسممتا _ 7 تشممکی  سممازمانی خمماص مهممد هممماهنگی بممین مرا

 .پیشبرد بومی سازی

 محدودیت پژوهش

کز برای انجام مراحبه_ 3  عدم انگیزه برای همکاری بعضی از مرا

کغ برای انجام مراحبه_ 2 کز   اختراص زمان   دسترسی سخد به مشاورین مرا

 ای رای کلیشه هایاحتمالی برخی مراحبه شوندگان از یضا تهای  ینگران_ 1
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 واپ پنجغ، تهران: نشر پا هشگاه علوم انسانی   مطالعات نرهنگی (.3120) محمدی، بیوک
 ، تهران: نشر رشددرمانی   مشاورهدین   معنوید در ر ان (.3123) براتی سده، ف. −
بررسممی رابطممه بممین سممبک  (.3127) برمعلممی، ا.، سممهرابی، ف.، اسممکندری،  .، معتمممدی،  .، نممال ، احمممد. −

 12-76، 22،مطالعات اسالم   ر ان شناسیبینی.  گری خوش زندگی اسالمی با ر اید زناشویی با  اسطه
مبممانی انسممان شناختیشد سمماحتی بودن،اصممالد نفممآ   اختیممار   نقممش آن در دانممش ر ان  (.3121) بشممیری، ا. −

 13-01 (،1) 2، مجله ر ان شناسی   دینشناسی اسالمی. 
هممای یممرآن  های درمممان  مممودی بممر اسمماس آموزه اسممتخران مؤلفممه (.3121)   دالور،  . پممرن، پ.، آذربایجممانی، م.، −

 332-351 (،1) 2، شناسی اسالمی پا هشنامه ر انکریغ. 
گممودرزی، م.  .، زاده، بیرامممی، م.، شمممآ،  .، عبدالممه ترخممان،م.، − ، شناسممی دیممن ای بممر ر ان مقدمممه (.3120)   

 ن: نشر ارممندتهرا
 مجلمه تحقیقمات بنیمادینی اسمالمی، شناسم ر انتولیمدمفاهیغ پایمه:گامی اساسمی در تاسمیآ  (.3120) تقوی، م. −

 7-16(،32) 3. علوم انسانی
یمممش ر ان شناسمممیویسمممتی مشممماوره اسمممالمیش مبمممانی، مفممماهیغ   اصمممول،  (.3121) م. زاده، آنممماگویی −  3، مجلمممه رو

(15،) 261-322 
اآربخشمممممی ز ن درممممممانی بممممما  (.3120) آبادی،  . شمممممتیانی،  .، موتمممممابی، ف.،   حسمممممننتحمممممی آ ممممممدیری، ن.، −

 7-17 (،26) 33،شناسی مجله اسالم   ر انرویکرداسالمی بر ر اید زناشویی. 
ممممممدار مبتنمممممی  اآربخشمممممی مشممممماوره هیجان (.3120) حسمممممینی، م.،   ابممممماری بنممممماب، ب. معفمممممری، ف.، حان −

 55-71 (،01) 37، های مشاوره پا هشهای ناسازگار.  های اسالمی بر صمیمید ز ن برآموزه
کاهش اعتیماد بمه اینترنمد   رنتارهمای پرخطمر.  (.3127) مهانشاهی، م.،   احمدی، خ. − اآربخشی آموزش حیا بر 

 3-22 (،21) 32، شناسی مجله اسالم     ر ان
کیفممی، تهممران اصممول   ر ش (.3126) ن. حریممری، − : انتشممارات دانشممگاه آزاد اسممالمی  احممد علمموم   هممای پمما هش 

 تحقیقات تهران
رنتاری ممذهب محمور بمر -اآربخشی درمان شناختی (.3127) هنرمند، م.زاده  حمید، ن.، بوالای، ی.،   مهرابی −
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 11-362 (،1) 33، شناسی   دین مجله ر انتاب آوری   شادکامی در دانشجویان، 
کبممازان، ن. − یممش ر ان شناسممیرابطممه مسممئولید پممذیری بمما سممبک زنممدگی اسممالمی.  (.3127) خا  (،33) 7، مجلممه رو

301-311 
 31-32 (،5) 1، نرلنامه رشد آموزش مشاوره مدرسهباشیغ. ها  سنگ صبور بچه (.3122) دشتی، م. −
تمدوین برناممه آمموزش  (.3121) نمژاد، م.ر.صادق، ز.، برمعلی، ا.، سهرابی، ف.، معتمدی،  .،   نلسمفیرحیمی −

کیفمی، مهارت ، همای مشماورهمجلمه پما هشهای زندگی مبتنی بر نرهنگ اسالمی برای زنان مطلقمه: یمک مطالعمه 
31 (73،) 372-317 

 313-326، 7، مجله پیام ماویدانر ان شناسی اسالمی در یرآن.  (.3115) رمضانی، ر. −
کوتمممماه مممممدت درمممممانگری  (.3127) احممممدی،  .،   بلیمممماد، م.مممممان بزرگممممی، م.،  ر حممممانی، م.، − اآربخشممممی الگمممموی 

 311-301 (،22) 32، شناسی مجله اسالم   ر انوندبعدی معنوی بر مهارنشانگان انسردگی. 
اآربخشممی آممموزش صممبر بممر امیممد   بهزیسممتی ر ان شممناختی مممادران  (.3127) زار  بمموانی، ر.،   حسممین آابممد، ف. −

کغ توان ذهن  17-75 (،1) 33، شناسی   دین مجله ر انی. کودکان 
گهر ش (.3121) بازرگان،  .،   حجازی موااری، ا. سرمد، ز.، −  های تحقیق در علوم رنتاری، تهران:نشر آ
 ، تهران: نشر آنتاب توسعهمبانی علوم انسانی اسالمی (.3121) شریفی، ا. −
کتاب نکرنو.  ننون مشاوره، واپ پانزدهها  ر ش (.3125) شفیع آبادی،  . −  غ، تهران: 
گممرایش دانشممجویان ر ان شناسممی   مشمماوره بممه  (.3123) شممکیبا،  .، مزایممری، ر.،   آذربایجممانی، م. − بررسممی موانممع 

کیفی،  یکرد اسالمی. پا هش   11-15 (،2) 1، نرلنامه ر ان شناسی   دینرو
 0، اسمالمی زنمان   خمانواده ناممه پما هشنمودهای سبک زندگی اسمالمی در مشماوره ز ممین.  (.3127) نقیهی، . −

(2:) 22-57 
 267-225 (،15) 32، مجله راهبردکابرد ر ش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی،  (.3112) عابدی،  . −
معنمای   سمبک زنمدگی اسمالمی، هرابطم (.3127) نرد پیلمه ر د، م. ابوالقاسمی، عب.، طاهری عبدی سادات،  .، −

  361-331 (،1) 33، مجله ر ان شناسی   دیندانشجویان،  زندگی   هوش هیجانی با سالمد ر ان
کرمی، ن.، ا نق، ف. − کارکنمان.  (.3120) عظیمی،  .، شا  مجلمهبررسی اآر سبک زندگی اسالمی بر نگرش شغلی 

 375-313، 26، مدیرید اسالمی
تحقیقمممات   اسممتنبار از ها  ر ان شناسممی اسممالمی تجربی:دیمممدگاه (.3125) ابمماری بنمماب، ب.،   نرمممرتی، ف. −

   207-112 (،1) 2، مجموعه مقاالت بین المللی علوم انسانی اسالمیتجربی، 
کشمور ممهموری اسمالمی ایمران. های  والش (.3112) اباری بناب، ب. − اساسی در بومی سازی ر ان شناسی در 

 361-362، 3، شناسی نقدنامه ر ان
 0-31، 16بحای پیرامون ر ان شناسی اسالمی. مجله معرند،  (.3116) ار ی، م. −
 ، یغ: پا هشگاه حوزه   دانشگاهشناسی اسالمی ر ان (.3123) ار ی، م.،   آذربایجانی،م. −
یانی ارانی، م. − ، شناسمی مطالعمات اسمالم   ر انی اسالمی به عنموان مکتمب، شناس ر اندورنمایی از  (.3127) کاو
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32 (21،) 366-02 
یانی،  .، نموری − مایگماه مشماوران ممدارس   موانمع  (.3113)   یمدس میرحیمدری، س. م.، پورناصمح، م.، زاده، کاو

 .13_02 (،3) 5،های علوم شناختی نرلنامه تازهمشاوره. 
کیفی  د ر ش (.3122) محمدپور، ا. −  ،واپ د م، تهران: نشر مامعه شناسان2ر ش تحقیق 
کالم مبتنمی بمر آموزه (.3121)   میری، م.ف.،  زاده، محمدی مقدم، م.، شهابی − همای  اآربخشی آموزش بهداشد 

 17-15 (،3) 32، شناسی   دین مجله ر اناسالمی بر دلبستگی به همسر. 
دیممدگاه مشمماوران   ر انممدرمانگران دربمماره نقممش دینممداری در ر مماید منسممی    (.3127) مممدنی، ی.،   مممرادی، ز. −

 311-312 (،00) 37، های مشاوره مجله پا هشکیفی.  صمیمید زناشویی مرامعین: یک پا هش
یکمرد اسمالمی. شناسم ر انسمیآ ی رورت ت (.3121) مربا ،  .،   ابوترابی،  . −  مجلمهی  احمد در وهمارووب رو

 11-72 (،3) 32، ر ان شناسی   دین
گر همممممی  (.3127) آبمممممادی،  .،   دالور،  .پمممممور، ر.، بهشمممممتی، س.، شمممممفیعمهمممممدی − مقایسمممممه اآربخشمممممی آمممممموزش 

یکمرد اسمالمی مبتنمی بمر آمموزهی مابدشناس ر ان همای یرآنمی بمر انمزایش شمادکامی زنمان شماا  گرای سملیگمن   رو
   22-17 (،00) 37، های مشاورهمجله پا هشمتاه ، 

هشممممی در ا لویممممد یممممابی پا  (.3120) نا مممملی مهرآبممممادی،  .، اممممر ی، م.،   آذربایجممممانی، م.  .، زاده، مهممممدی −
کنگره بین المللی علوم انسانیی اسالمی. شناس ر ان  33-12 (،2) 1، مجله مجموعه مقاالت 

بما  ینگر آمموزش مابمد یاآربخشم (.3127) م. زاده، هنرمند، م.، شهروز، م.، همد بناری،  .،   ترابیزاده  مهرابی −
 مجلممهقطممع متوسممطه شممهر اهممواز. آممموزان دختممر م دانش ی  ا ممطراب امتممماع  یامکات یممرآن بممر شممادیممد بممر آکیممتی

 27-12 (،5) 33،شناسی   دین ر ان
یکممرد اسممالمی بممر هدنمنممدی  (.3125) ا. زاده، کالنتممری، م.، مممواد نممواب، ز.، − گر هممی بمما رو اآربخشممی معنادرمممانی 

کز مشاوره.  کننده به مرا  55-11 (،3) 1، نامه اسالمی زنان   خانواده پا هشزندگی زنان مرامعه 
کیفی (.3123) هومن،  . −  . تهران: سمد.راهنمای عملی پا هش 
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