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کااه حاار وب کجااا  زاااو  السااعاداتیاازنااان اساات   .انجااام شااد( 6200) ای نظاارات نراقاای در 
اخاان سااژوهش از ناامط کیفاای و حااا اسااتفاده از تحلیاال  و ترکیااج و اااوین انجااام شااد.  روش:

و الگامی  حو اوین دروان اخالقی از کجج اخالقی حه وخژه زاو  السعادات نراقای اساتخرا
( در 3887) دروااان اخالقاای حااا  ترکیااج و اااوین اخالقاای و و اااوین ناامرکرا  و سروچاساادا

، نفا  انساان دارای چهاار قاوه عقال ها: یافتیهخن شاد. ومرد وراحل و فراخیدهای تغییار تادو
شاود.  وای حه راه اعتادا  کراانده، شهوت و تخیل است. اگر عقل حر قوا حاکن شود، غ ج

 خرن و خرونت نتیجه افراط در قوه غ اج اسات. طبام وعالعاات سروچاسادا و نامرکرا 
تغییاار در هااای  ماساات. گاای  و ورحلااههییاای  پیشقاحاال ، تغییاار فراخیاادی تاادرخجی، (3887)

شایاخت ، ن شااکلهیایالگمی اخالقی و حر وبیاای وراحال تغییار طراحای شاد کاه عبارتیاد از: تب
کییااده، رییااشاایاخت وواناا  تغ، هااا اشیت انگخاااری حااه اولمیهراا، قااوای نفاا  های  وحاادود 

توزااه حااه ووضاا  ، وعاقبااه، وراقبااه، توکاال و تااالش، ج در سااه حعااد تعقاالیحساا، ارییهراا
ساالوت روان و ، آسیج شیاسای، : نراقی واهیت انسانگحری نتحجهاوم. ورور و تد، ها لغاش

که افراط در قوه غ اج ، حیاحراخن حرای کیتر  خرونت، ترهیت عقالنی را تبیین کرده است
 زست. اخالقی حر وبیای نظرات نراقی سود توان از گاوهای الگمی دروان  وی است
 اخال ، نراقی، خرونت خانگی :های کلحدی واژه

گر ه وشاوره دانشگاه عال.  1 s_shariatmadar@yahoo.com ی.یه طباطبا واستادیار 
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 وقدوه
ی یمما شممناخت ر انسمموء اسممتفاده ، جنسممی، شمماو  خشمموند فیزیکممی 1خشمموند خممانگی

کنتر  والی یا ا تیادی بمه  3(. خشوند علیه شمری  زنمدگی2635، 2ووتز) شود وی کالوی   
که عوا مب جسمهیای  ویژه علیه زنان وشک  عهده کمه ایمن ، اسد  ر انمی   اجتهماعی دارد 

علممی ، ناصممری، احهممدی) انممدازد وممی جاوعممه را بممه خطممرخممانواده   ، عوا ممب سممالود زنممان
(. خشممموند خمممانگی ومممنعکس 3117، شمممریعد   ههکممماران، رنجبمممر، شمممهس، وحهمممدیان

کننده تعاو  بین د  سیستن دلبستگی وخت  اسد. این پدیده شاو  نیر     درتی اسمد 
  همن که در رابطه خشن به شک  عادت در آوده اسد. ایمن نیمر  همن از وسما   در ن ر انمی 

(.  2635، ووتز) گیرد وی از عواو  اجتهاعی نش د
اوما نموع  ، وناط  جغرافیایی   طبقمات اجتهماعی  جمود دارد، خشوند در تهام جواوع
شمریعد   ، رنجبمر، شمهس، علمی وحهمدیان، ناصمری، احهمدی) شدت آن وتفما ت اسمد

کممه ایممن پدیممده بممه طبقممات اجهمما  (. پژ هش3117، ههکمماران کی از آن هسممتند  تهمماعی حمما
کمه از طبقمات اجتهماعی بماال هسمتند، پایین وربوط نیسمد کمز ، بلکمه ومون  ربانیمانی  بمه ورا
(. بمیش از وهم  2631، 4ساندرسون) شوند نهی تبدها   در آوار، کنند وی خیوصی وراجعه

تم تیر  کودکان ریمر د ازده سما  را همن تحمد، که در آن خشوند  جود داردهایی  درصد خانه
کمممونن   بالممم 2666، 5سمممون    لکینمممزرانی) دهمممد ومممی  مممرار  ( نیمممز نشمممان2630) 6(. پژ هشمممهای 
کودکان رابطه وعنادار دارد.  وی که خشوند خانگی با   فه در بهره هوشی   دهند 

کممه از خشمموند خممانگی رهممایی یافتممه انممد نشممانگان فشممار ، درصممد  ابمم  تمموجهی از زنممانی 
(. اوممروزه در 2632، 7  دنممیس رنممر، اندرسممون) دهنممد وممی را نشممان (PTSD) ر انممی پممس آسممیبی

1.  domestic violence.
2.  Motz, A.
3.  Intimate Partner Violence (IPV).
4.  Sanderson, C.
5.  Rennison, C. M., & Welchans, S.
6.  Coenen, L. & Bulck, J.
7.  Anderson, K. M., Renner, L. M., & Danis, F. S.
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کممار بممر خشمموند کیممد در  خممانگی از طریمم  فممراهن آوردن های  کشممورهای غربممی بیشممترین ت 
کهمم  بممه زنممان کودکممان بممه  سممیله جنممبش   صممورت 1خممدوات حهممایتی ایهممن بممرای زنممان   

 واهیممد رفتممار خشممن وممردان ههانممان یمم  وشممک  بمما ی، گیممرد.  اومما بمما ایممن خممدوات وممی
گروه در  وی کمار ، خانوادگیهای  حوزه دروان خشوندواند.  کار فمردی   همن بمر  کید هن بر  تا
که  ها ر جبا  که به آنان  گرفته شده اسد  کننمد وی در نظر  کموپر ) کند ر اب  اونی را ایجاد 

 (. 2661، 2   تری
کشمور شمیوع خشموند نسمبد بمه ، بر اساس نتمایم وطالعمات در تهمران   دیگمر شمهرهای 

،  اوقممی) شممود وممی در صممد را شمماو  21.0تمما  37.1از ای  گسممتردهطیممف ، زنممان در خممانواده
گزار  ر یس انجهن ایرانمی وطالعمات 3122، خدا ی اردکانی   سجادی (. ههانین طب  

گممزار  های  در صممد از خشمموند 11کهتممر از همما   در ایممران طبمم  آوار، زنممان خممانگی بممه پلممیس 
حاضممر بممه پیگممرد  ممانونی ، وممورد 321، وممورد 316شممود. در یمم  تحقیمم  سممه واهممه از  وممی داده

رسمد در ایمران راهکمار  مانونی هنموز  ومی (. بنمابراین بمه نظمر3125، نوابی نمژاد) وجرم نشده اند
 راه ح  ونتخب وقابله با خشوند نباشد.  

وس له خشوند فق  وشک  فرد پرخاشگر نیسد. ظهور خشوند با ا دام بمه رفتارهمای 
فممرد خشممن از یمم  طممرا   احسمماس تممرس    پرخاشممگرانه پممس از تجربممه احسمماس خشممن در

کنش انفعالی در فرد  ربانی از طرا دیگر ههراه اسد. بنابراین ودیرید خشموند از یم    ا
کسممب وهارت کنشهممایی  طممرا وسممتلزم  انفعممالی هممای  بممرای وممدیرید احسمماس تممرس    ا

 نمموابی نممژاد ربممانی   وممدیرید احسمماس خشممن   نحمموه درسممد ابممراز آن در فممرد خشممن اسممد. 
که در  ا ع ترس وی ( بیان1253) کردن زنمان بمه شمهار  وانع بزرگی برای وسمتق  زنمدگی، کند 

شمود تمما زنمان پیوسمته درصممدد برخمورداری از پشمتیبانی وممردان  آیمد. ایمن تممرس ووجمب وی وی
پذیری    ابسممتگی بیشمتر زنممان را بممه  آسمیب، اومما ایمن پشممتیبانی در بسمیاری از ومموارد، باشمند

                                       
1.  Women's Aid Movement 
2.  Cooper, J. & Vetere, A. 
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 ( نیمز اظهمار3117) احهمدی   ههکماران .اصلی توانهندشدن زنمان اسمددنبا  دارد   وانع 
کید بر برناوه وی از جهله وهارت وواجهه با خشمن ، زندگیهای  آووزشی وهارتهای  کنند ت 

بحرانمممی   اجتنممماب از زوینمممه خشممموند بمممرای ومممدیرید خشممموند الزم همممای  ههسمممر در زوان
 اسد. 

یشمه پاسمخ ومادام الع، خشوند در بسمیاری از افمراد همری بمه ناشمادی   الگوهمای ر انمی ر
سمفری بما همدا تغییمرات در ایمن ، دروانی وبتنی بر وراح  تغییرهای  دار بوده اسد. برناوه
کند. در این صورت درومان فمردی یما ر جمی بمرای خشموند وفیمد  وی الگوهای ر انی را شر ع

وعهممموال ، (. الگوهمممای ومممداخالت درومممانی خشممموند خمممانگی2633، 1بمممو ن) شمممود ومممی  ا مممع
کممه وسممتلزم ای  گسممتردههای  برناوممه گیرنممد  جلسممه دروممانی اسممد. ایممن  71تمما  21را در بروممی 

دهمد. در وراحم  ا لیمه انگیمز   ومی وداخالت عواولی را در سطوح وختلف وورد توجه  مرار
کمه شماو  بازسمازی ، بعمدی برناومههای  گیمرد.  احمد ومی فرد وهاجن را نشمانه آووزشمی اسمد 

آوممموز  ، شمممود.  احمممدهای بعمممدی برناومممه ومممی ر افمممراد پرخاشمممگرنگمممر    بممماو، شمممناخد
کمه بمه ، حسادت، برای ودیرید هیجاناتهایی  وهارت خشن   ترس از فقمدان در رابطمه را 

گیرد، شود وی سوء استفاده ونجر  (.2635، 2کراپ   لی، گابورا، استیوارت) در بروی 
اجتهماعی همر همای  ارز  ویزان   وع وس له خشوند خانگی علیه زنان تابع هنجارهما  

(. وسممما   فرهنگمممی   ومممذهبی همممر ولمممد در 3117، احهمممدی   ههکممماران) جاوعمممه اسمممد
شممود. از آخمرین دهممه ی همزاره ی د م شممواهد  ومی   ضمرورت تلقممییمموشماوره   ر ان درومانی 

کمه وبتنمی بمر وتغیر کی از آن اسد دروانی  ومذهبی باشمد بمه ههمان انمدازه همای  پژ هشی حا
کمموالا) وممرتر ، اسممترام، پراپسممد) اسممتانداردهممای  (   حتممی وممرتر تممر از رویکرد3222 ،3ومم  

گممرا3222، 4دیممن   وشممبرن،  الکینممز کممرد یرو، ( اسممد. ههانممین در برابممر رویکردهممای لممذت 
که ریشه در دیدگاه ارسطو دارد گرا  گرفتمه اسمد. بما ، سعادت  بمیش از پمیش ومورد توجمه  مرار 

                                       
1.  Bowen, E. L. 
2.  Stewart, L. A., Gabora, N., Kropp, P. R., & Lee, Z. 
3.  McCullough, M. F. 
4.  Propst, L. R., Ostrom, R., Watkins, P., Dean, T., & Mashburn, D. 
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ومذهبی ، خشوند خانگی همن بمه عواوم  فرهنگمیتوان در دروان  ها وی توجه به این پژ هش
کرد. بنابراین تغییر نگر  در زندگی وبتنی بر ارضای اویما    از  گرا توجه    رویکرد سعادت 

کمه ، جهله وی  به پرخاشگری   خشوند بمه سمهد زنمدگی سمعادتهندانه رویکمردی اسمد 
 تواند رویکرد ونتخب باشد.  وی در جاوعه وذهبی وا

گمممرادگاه سمممعایممماز نظمممر د ا  بلکمممه از تجلمممی یمممقمممی نمممه از ارضمممای اویشمممادوانی حق، دت 
(. ایممن 3117، ترجهممه پاشمما شممریفی   نجفممی زنممد، 2665، 1کممار) شممود وممی لد حاصمم یف مم

کیمد بمر  یسمتن. در ایمن دیمدگاه ت  رویکرد پاسخی اسد به سرا  وهن بشر در وورد وگونگی ر
کمه اخمالق   نمه ارضمای اویما  سمازد.  اوما الزم  ومی ا ویسمرزنمدگی رضمایتهندانه ر، این اسمد 

کمردن بمه هنجارهمای اخال می شمناخته شمده کننمد، اسد افراد در عه   تنمر  ) وهمارت پیمدا 
 وستلزم تدوین برناوه ی آووزشی ونسجن اسد. ها  (. این وهارت2635، 2کریستن

که بعد وی نظاوی ونسجن ارا ه، ارسطو در وورد اخالق علهای اخمالق اسمالوی   ها  کند 
کممه بمه اههیممد اخمالق بمماور دارنممدر ان شنا پیوسمته از افکممار ا  سمود جسممته انممد.  ی ، سمانی 

گممزاره آغمماز کممه آناممه هممر یمم  از ومما بممه تهممام وعنمما وممی بحممث خممود را بمما ایممن  ، خواهممد وممی کنممد 
که به این خواسته تحق  رشمد   ، بمه زعمن ا ، بخشمد وی خوشی   نی  بختی اسد. ویزی 

کاوم  آن  ابلید یسمتن در جاوعمه سمازگار باشمد. بمدین  جمودی همایی  کاربرد  کمه بما ر اسمد 
کمه بمه ووجمب آن ف میلد نقطم ۀترتیب  ی آووز ویمانی  ۀوشهور "ویانه ر ی" خود را پرورانمد 

که این هر د  رریلتند کاوشاد، c 3221، 3وگی) بین افراط  تفری  اسد   (.  3110، ترجهه 
که بمر وبنمای دیمدگ3111ترجهه وجتبوی، بی تا) نرا ی  اه ارسمطو نظماوی اخال می ارا مه( 

کنممد.  وممی اصمملی انسممان وعرفممیهممای   جممود انگیممزه دفمماع در برابممر خطممر را از انگیزه، دهممد وممی
کمماهش عممزت نفممس   بزدلممی   افممراط در آن را ووجممب تهممور    تفممری  در ایممن انگیممزه ووجممب 

گمر  شود.  بنمابراین وی داند. ویانه ر ی در این انگیزه ووجب پرور  شجاعد وی خشوند ا
                                       
1.  Carr, A. 
2.  Tanner, C., & Christen, M. 
3.  Magi, B. 
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 -ایمن آسمیب ر انمی، بتوان ودیرید پرخاشگری را بمه صمورت یم  خلم  در فمرد پمرور  داد
اجتهاعی یعنی خشوند هن وهار خواهمد شمد. نظمام نرا می شمیوه ومدیرید خشمن را بمه طمور 

انسممان را از رفتارهمما تبیممین   در وو عیممد هممای  کنممد. ریممرا ابتممدا انگیز  وممی ونسممجن تبیممین
 ارها نیز توجه دارد.   رفتها  تغییر به شناخد

 25  یمم( بممر اسمماس تحل2632) 1کممربس   پر واسممکا، نممورکراسهای  از طرفممی طبمم  یافتممه
ومه بمر وبنمای ، رییمرشمد شخیمی   تغهای  کرد دروانی   وطالعات بعدی در وورد برناوهیرو

ر ییمتغ، وعنموی(های  تغییمرات ناشمی از همداید) ن ومارووبیمر ان دروانی   وه خمارج از ا
اسممد. وممد  فممرا نظممری وراحمم  تغییممر رویکممردی بینممی  پیشتممابع وراحلممی وشممخ     ابمم  

(. خمما 2633، آلممن) خممانگی اسممدهای  وناسممب بممرای درک پاسممخ زنممان بممه سوءاسممتفاده
کیفممی خممود بممر نمموزده زن تحممد2667) 2هاردسممتی وممد  وراحمم  ، خشمموندتمم تیر  ( در وطالعممه 

کممار بردنممد. آنممان وفهمموم نقمما کردنممد   در  3ط عطممفتغییممر را بممه  در تغییممر را بمما ایممن الگممو ادغممام 
سمه وسمیر را وشماهده ، نهودار تغییر برخورد زنان بما وسم له خشموند باتوجمه بمه نقماط عطمف

که وبتنی بر وراح  تغییر بود.   کردند 
کلی اسمدهای  با توجه به اینکه داللد بمرای تغییمر ، نظام نرا ی به لحاظ ر   شناسی 

هممای  وبتنممی بممر ویژگیای  پممرور  اعتممدا  در خشممن الزم اسممد برناوممه رفتممار پرخاشممگرانه  
کممه فممرد را در برابممر  گممردد. هممدا از پممژ هش حاضممر ارا ممه الگممویی اسممد  وراحمم  تغییممر تممدوین 

کنممد. بممدین ونظممور های   سوسممه انجممام عهمم  غیممر اخال ممی   بممه ویممژه پرخاشممگرانه  نیر ونممد 
کمممه بمممای  وحقممم  در پمممی تمممدوین برناومممه ر وبنمممای وراحممم  تغییمممر پر واسمممکا  درومممانی اسمممد 

 اخال ی طراحی شده اسد. های  نورکراس   نظرات نرا ی در وورد دروان آسیب

1.  Norcross, J. C., Krebs, P. M., & Prochaska, J. O.
2.  Khaw, L. & Hardesty, J.L.
3.  turning point.
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 روش
کیفممی بممرای طراحممی الگمموی دروممان خشمموند خممانگی اسممد.   پممژ هش حاضممر پژ هشممی 

سمماختار فکممری آزوایشممی هسممتند   بممه عنمموان نظریممه پیشممنهادی در حمموزه عهمم  بممه ، همما الگو
ترجهمه ، 2661، 1بیتس) گیرند وی شک ها  نظریه، ها که با آزوودن   پرور  آنر ند  وی شهار

کتاب جاوع السعادات نرا ی3117، حیدری ، ترجهمه وجتبموی، بی تا) (. جاوعه پژ هش 
، 2633، بمه نقمم  از لمموپز، پر واسممکا   پر واسممکا) پر واسممکا   نمورکراسهای  (   یافتمه3111
کممار2633، آلممن؛ 2633، کممربس   پر واسممکا، نممورکراس ترجهممه پاشمما شممریفی   نجفممی ، 2665، ؛ 

(  در ومورد الگموی 3123، ترجهه سید وحهمدی، 2667، پر واسکا   نورکراس، 3117، ، زند
کتماب جماوع السمعادات ک    یکهاروه وراح  تغییر بود. نهونه وورد تحلی  در حوزه اخال ی 

ر ان شناسمی های  کتاب، ییر(   در الگوی وراح  تغ3111، ترجهه وجتبوی، تا ، بینرا ی)
وشماوره   ر ان های  نظریمه(   3117، ، ترجهه پاشما شمریفی   نجفمی زنمد، 2665، کار) ودبد
(   وجهوعممه وقمماالتی 3123، ترجهممه سممید وحهممدی، 2667، پر واسممکا   نممورکراس) دروممانی

که در این وورد به واپ رسیده اسد. در این پژ هش از ر    2تحلیم  و مهونهای  اسد 
و مماوین وهممن ، اسممتفاده شممده اسممد. بمما اسممتفاده از تحلیمم  و ممهون 3  تلفیمم  و ممهونی

کتمب اخمالق بمه  وراح  تغییر پر واسکا   نورکراس   ههانین و ماوین درومان اخال می از 
ویممژه جمماوع السممعادات نرا ممی اسممتخراح   سممهس ایممن د  نظممام بمما اسممتفاده از ر   ترکیممب 

گام وممان بممر اسمماس و مماوین وراحمم  تغییممر پر واسممکا   درهممای  و مماوین بمما هممن یکهاروممه   
 نورکراس طراحی شد.

 ها یافته
گرفمد: در نظریم درومان  ۀدر این پمژ هش ابتمدا و ماوین اخال می نرا می ومورد بررسمی  مرار 

                                       
1.  Bates, M., J. 
2.  Thematic Analysis. 
3.  Thematic Synthesis. 
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گر  شناخد نفس خو ش اسد. نفمس انسمان دارای وهمار  موه یاخال ی سعادت انسان  در 
کشمهکش یجا، غ مب. نفمس ۀشهوت    و ۀ و،  اههه ۀ و، عق  ۀیا انگیز  اسد:  و گماه 

گممر عقمم  بممر ههممیمم  تممدافع ا کن شممود ۀن  واسممد. ا کشممانده،  مموا حمما  ههگممی بممه راه اعتممدا  
گین  وا هن وهکن اسمد راه افمراط پمی  از ایشوند. انسان در ارضای هر  وی همن راه ، ردیمش 
گمر انسمان شمود.  وی ن  وا به آسیب خاصی ونتهیی  از ای  در هر ی . افراط   تفریتفر اوما ا

گیحد  سم  در پم، در ارضای  وا ، تما ، بمینرا می) نمدیآ ومی صمفات اخال می بمه  جمود، ردیمش 
(.  در جمد   ریمر و ماوین اخال می نظمام نرا می طبقمه بنمدی شمده 3111، ترجهه وجتبموی

 اند:

کدگزاری وضاوحن وهن نظریه دروان اخالقی نراقی  جدول 

 وضاوحن اولحه وضاوحن ثانوی
وضهون 
 ای هسته

کله  شخیید() شا
کله  وحیطی   اراده(، سرشتی) اجزای شا

 فطرت
 هداید

 حالد خلقی( ) حا ، صفات خلقی() خل  
 تبات خل 

 حا  فطری   حا  طبیعی
 فعا    ونفع (های  لذت) انفعا    فعالید

 ویژگی وشترک ووجودات   ویژگی خاص هر ووجود
 ر ح   بدن، باطن   ظاهر
 وعرفد نفس

 سعادت

وفاهین 
 وقدواتی

 آن
دا 
اعت
 به 
جر
س ون

ی نف
  وا
یگر
بر د
ق  
م ع
دا 
ت و

ظار
ن

 
ها 

د. 
 اس
س
د نف

الو
  س

 

   سالود بدن یکسب انرژ - وه شهوت: انگیزه حفح بقای نفس   نس 
 بدنهای   ازیگر نیدن به غذا   دی: رسۀعاو  لذت این  و

گرسنگ گروا   سروا ی  تشنگ یعاو  درد:ادراک     
کراود یاده ر ی ، دفع خطر، حفح ارز  فرد   اود -نفس  وه غ ب: انگیزه  دفع ر

 وا   سهن 
در ها  آن

 زندگی
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 وضاوحن اولحه وضاوحن ثانوی
وضهون 
 ای هسته

  وه شهوت
 ره شدن   غلبهی: وۀعاو  لذت این  و

 عاو  درد: وغلوب شدن 
 یادراک وعان، تیور خود در جای فرد یا وو عید دیگر - وه  هن: انگیزه حرکد نفس

 حیدن به وقاصد صحیرس یبراها    استنباط واره یجز 
  اتر ی ین   ههاهنگ وانند تهاشایوال یجز  یادراک وعان: ۀعاو  لذت این  و

 بایر یهنر
 هاتیعاو  درد: ادراک ناوال

  وه عق : انگیزه صیاند نفس
کسب علن   وعرفدۀعاو  لذت این  و  : 
 عاو  درد:جه 

 تفری    اعتدا  در  وا، افراط
 ونش  آسیب: غفلد
 ف یلد   رریلد

 ف یلد  ←اعتدا  ←تهذیب نفس ←دروان: بیداریوقدوه 
 وربوط به  وا ی  اصلی    ررایف ا 

 افراط اعتدا   یتفر  وه
تعق  ) رتیش    ح حکهد بالهد عق 

وبدأ ، در رات خدا
 ییخلقد   ورا

 ن شرع( ی وان
 تهور شجاعد جبن غ ب
   یافسردگ) خهود شهوت

 (یحس بی
شتن یخو) عفد
 (یدار

 ی  هرزگ یآزوند

  یریترحن   ستن پذ   عدالد یههدل یتعیب   ستهگر  هن
 

سالود   
 بیهاری

 

 فردی های  عادت
 فعالید خود به خودی  وه  هن( ) خاطرات ناخوانده

 وحیطیهای    عادتها  سند، عرا
 ووانع صیاند
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وضاوحن اولحهوضاوحن ثانوی
وضهون 
ای هسته

کثرید فشار ا
احساس نا اویدی
عجله   شتاب
گذرگاه  ور دی های  ورا بد بر 
اعها  آن ها ورا بد بر اع ا  
 نظارت روزانه
یابی  خود ارر
 خود تنبیهی

 توک ، تال 
 ودا ود   رکر
 پرور  صبر

 توجه به ر اب    د ستی ها
 توجه به وواضع لغز 

 دعوت اطرافیان به تغییر

وقابله با ووانع

گممزاری شممده در جممد   بمماال کممد  بممه « غفلممد»در در دروممان اخال ممی ، بممر اسمماس و مماوین 
ب نفممس شممهرده شممده اسممد. اومما بممرای یبممه عنمموان شممرط الزم تهممذ« دارییممب»عنمموان وممانع   

گمر از بیداری تال   کوشمش الزم اسمد. ونشم  وحمرک آسمیب گیمب زا حتمی ا ر وما یمر ن داومن 
کسممب هشممیمماری افزایغفلممد در ن واسممد. هشمم، شممود کممه بمما  اری نسممبد بممه یی اخال ممی 
 ابمم  حیممو  همما  ز ی  تممال  بممرای حفممح اعتممدا  در انگیممنفسممانی   از طرهممای  ز یانگ

کمه بما طمی  ها وی ووجب پرور  ف یلد، اسد شود. در دروان اخال ی تال  بر این اسمد 
فمممرد ووفممم  بمممه پمممرور  هشمممیاری  اخال مممی  تبمممدی  ررایممم  اخال مممی بمممه ، سلسمممله وراحلمممی

کنمد   فمرد  ربمانی   ومی فرد خشن در  وه غ ب افمراط، شود. در خشوند خانگیها  ف یلد
  پیاوممدهای تحریمم  آن ها  دروممان بممر شممناخد ایممن  مموه   پممیش آینممدتفممری . بنممابر ایممن در 

کید شود. وی ت 
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گام کممنش فممرد هممای  بممرای تممدوین  برناوممه دروممانی   تسممهی  تغییممر رفتممار خشمموند آویممز    ا
SOC) از الگوی وراح  تغییر،  ربانی

( 2633)  کمربس   پر واسمکا، ( استفاده شد. نمورکراس1
 2ی پممیش ت ومم  هنمموز در ورحلممه، یمما ارجماع( بممه دروممان) وراجعممهکننممد فممرد در وو ممع  وممی اظهمار

وممه بممر ،   جلسممات دروممانی بمما رویکردهممای وختلممفیممن وحققممان بممر اسمماس تحلیمماسممد.  ا
وعنموی( های  تغییمرات ناشمی از همداید) ن ومارووبیموبنای ر ان دروانی   وه خارج از ا

که تغیدر ن وراحم  عبارتنمد از: یمااسمد. بینمی  پیشر تابع وراحلی وشمخ     ابم  ییافتند 
  پایمان. در جمد   ریمر و ماوین وهمن ایمن  3نگهداشمد، ا مدام، آومادگی، ت وم ، ش ت وم یپ

گممزاری شممده اسممد کممد  ، نممورکراس، 2633، بممه نقمم  از لمموپز، پر واسممکا   پر واسممکا) وراحمم  
کار2633، ؛ آلن2633، کربس   پر واسکا  (:  3123، پر واسکا   نورکراس، 3117، ؛ 

 کدگزاری وضاوحن وهن تحقحقات پروچاسکا و نورکراس در وورد وراحل تغحیرجدول 
 وراحل ویژگحها وحتوا و عجارات وهن )وراجعان(

وضهون 
 ای هسته

اصممماًل ،  جمممود نمممداردای  همممیچ وسممم له
 انکار() ضرر ندارد.

 فرافکنی() تقییر ون نیسد
کممممه در  کسممممانی هسممممتند  وشممممک  وممممن 

 زنممن وممی ومورد وشممر ب خمموردن وممن نمم 
 دلی  تراشی()

کشمممیدن بمممرای ومممن وسممم له ای  سمممیگار 
کنن. نهی نیسد.  خواهن آن را ترک 

 در رابطممممه وممممن وشممممکلی  جممممود نممممدارد
  ربانی سوء استفاده(.)

 وشاوران: 
 وقا ود در برابر تغییر الگوهای رهنی 

کهم  خمود  کردن نموع  بی انگیزگی در ههاهنگ 
 با نیازهای وراجعان

 وراجعان:
  جود احساس نارضایتی

 انکار وشک   
گیری دفاع کار  فرافکنمی   ، ابتدایی انکارهای  به 

 دلی  تراشی
 عدم تهای  به تغییر

 عدم آوادگی وراجعان برای وشاوره

 پیش ت و 

تغییمممممممممممممممممر 
فراینمممممممدی 
تمممدریجی، 
 ابممممممممممممممممممم  

بینی  پیش
  

ای  ورحلمممه
کممه  اسممد 
ممممد از  تبعی 
ایمممممممممممممممممممممن 
وراحمممممممممممم  
احتهممممممما  
بهبمممممممممود را 
                                       
1.  stages of change modle. 
2.  Precontemplation (PC). 
3. Precontemplation (PC), Contemplation (C),  Preparation (PR), Action (A), and Maintenance 

(M). 
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وراحل ویژگحها وحتوا و عجارات وهن )وراجعان(
وضهون 
ای هسته

گاهی به ونبع نارضایتی  نا آ
یافد اطالعات  خودداری از در

کهتممر جنبممه تخهممین ، ودبممد تغییممرهای  تخهممین 
گمماهی بممه های  بیشممتر جنبممه ونفممی تغییممر  عممدم آ

 تباهاتاین اش

 وظحفه دروانگر: 
کهم  بمه  تسهی  پیشر ی به وراح  بعد بما ارا مه 

 وراجع

افمممممممممممزایش 
دهد. وی

کشممممیدن وممممن یمممم  وشممممک  سممممیگار 
دانمممن خشممموند یممم   ومممی ومممن، هسمممد

را ام  رابطممممهاومممما بایممممد ، وسمممم له اسممممد
کنن.  حفح 

شود   نسبد بمه  وی گاهی نفسن تنگ
سالود خود در دراز ودت نگرانن. 

برم. وی ون از سیگار لذت
 ارزد   وی آیا تغییر

تغییممر الزم اسممد  بایممد وسممله را از سممر 
کنن.   باز 

کممممه از  وممممی   تممممی وسمممم له را حمممم  کممممنن 
ای  درسممتی راه حمم  آن وطهمم ن باشممن.
جممممود کمممما  دروممممانی بممممرای سممممرطان  

کممممما  فمممممردا ههمممممه ایمممممن ای  داشمممممد.
وشکالت تهام شوند.

 پذیر  احتها   جود وشک 
طمممی دوره شمممش ) تیمممهین بمممرای تغییمممر در آینمممده

 واهه(
گاهی به جنبه  ، ودبد تغییرهای  آ

تعمماد  ظریممف ، ونفممیهای  تخهمین بیشممتر جنبممه
یان تغییر   بین سود   ر

فشار ناشی از تجربمه وحر ویمد ناشمی از تغییمر   
 وجددشکسد 

کاری  تردید   د سوگرایی عهی    عدم انجام 

 بروز وشکل در اثر تأول وزون 
 نا آشنا های  راههای  ترس از تغییر   پی آود

کممردن در ) در برابممر ت ومم  وممزونهمما  کمماربرد دفاع گیممر 
بمه ، جستجوی اطهینان وطل  بمرای حم  وسم له

گرفتار شدن  ، اندیشه آرر وندانه 
گهمممممانی تکمممممراری انجمممممام عهممممم  ، تیمممممهیهات نا

تکانشمی   شکسمد   ای  ناپخته   ا دام به شمیوه
 راسخ شدن در باور به تغییر ناپذیر(

 وظحفه دروانگر:
کممردن   گیممر  کهمم  بممرای خممر ج از  ضممرورت ارا ممه 

 وراجع در این ورحله

ت و 
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 وراحل ویژگحها وحتوا و عجارات وهن )وراجعان(
وضهون 
 ای هسته

در نظمممر دارم سمممیگار را بمممه ر دی تمممرک 
 خشوند ی  وشک  اسد. ، کنن

بایمممممد بمممممرای آخمممممرین بسمممممته سمممممیگارم 
کممممممنن وممممممن بممممممرای ، تمممممماریخی تعیممممممین 
 ام تغییرات طرحی ریخته

 تعهد به تغییر در ی  واه آتی
گام وشمخ  همای  تبدی  تیهین برای تغییمر بمه 

   طرح عهلی ر شن
گمممرد آوری اطالعمممات بمممه تفکمممر در  تغییمممر تهرکمممز از 

 وورد راه ح  ها
لممممه تغییممممر بممممه انممممدازه یمممم  های  افممممزایش دیممممدگاه
 انحراا وعیار
علیه تغییر به اندازه یم  د م های  کاهش دیدگاه
 انحراا وعیار

کمماهش ومموارد  ضممرورت تممال  در د جهممد: تنهمما 
 شود نهی ونفی ونجر به افزایش در ووارد ودبد

 وظحفه دروانگر:
یمابی وراحم ، تهرکز و اعف بر ووارد ودبمد ، ارر

گرایانه گزاری  ا ع   هدا 

 ریزی برناوه

 

کمممممنن تممممما  ومممممی ومممممن تغییراتمممممی ایجممممماد
کنن.خشوند را   رفع 

، حوصممله نممدارم، تمال  سممخد اسمد
 کممما  وشمممک  بمممه خمممودی خمممود حممم 

یممن سممختی، شممد وممی گیممرم تمما بممه  وممی رژ
کنن   راحد شوم.  سرعد تغییر 

 اجرای طرح   تغییر رفتار در عه 
، نابسمممممندگی طمممممرح) بمممممروز وشمممممکالت در عهممممم 

اراده بمممه تغییمممر اوممما عمممدم ، نداشمممتن طمممرح  ا عمممی
بتنمممی بمممر تفکمممر و، تمممال    از خودگذشمممتگی الزم

نمممه ونمممدان همممای  تکمممرار راه ح ، گلولممه جمممادویی
 ورتر(
 نتیجه وعکوس    خاود ا ضاع 

 وظحفه دروانگر:
حرکممد ورحلممه بممه ها،  تقویمد   تشمموی  پیشممرفد

 توجه به اص  عود در رفتارهای وزون، ورحله

 ا دام
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وراحل ویژگحهاوحتوا و عجارات وهن )وراجعان(
وضهون 
ای هسته

ومممممن خمممممودم را بممممما تغییمممممرات سمممممازگار 
 ام. کرده

دارم تمما  وممی کهممی سممیگار در خانممه نگممه
ببینن برای اجتناب از آن  مدرت اراده 

کممه توانسممته کممار را ام  کممافی دارم. حمماال 
کمممنن سمممزا ار یممم  پممم  زدن بمممه ، تهمممام 

کمه یم  پم  زده ، سیگار هستن حماال 
کنتممر  نممدارم   بایممد بسممته را ، ام دیگممر 

کنن.  تهام 

 عدم تجربه فشار برای تغییرات
احسماس رهمایی   بماور بمه  مدرت ، تعهد به عه 

 خود
 فشمممار اجتهممماعی :ا  مممات پمممر فشمممارود  عمممود در

تلقممممین د سممممتان   خممممانواده بممممه اینکممممه انممممدکی )
یمممممانبخش همممممای  برگشمممممتن بمممممه عادت گذشمممممته ر

اندیشممممیدن بممممه ) در نممممیهممممای  والش، نیسممممد(
همممای  خیلمممی وطهممم ن   برگشمممد بمممه راههمممای  راه

های    نشممانهها  فرصممد) شممرای  ویممژه، گذشممته(
وحرک برگشد(   آزوون  درت اراده

 وانگر:وظحفه در
، توصمممممیه بمممممرای ورا بمممممد در شمممممرای  افسمممممردگی

 تنهایی، خستگی، خشن، اضطراب
بممممه ویممممژه در شممممرای  وممممذکور(: )  ظیفممممه دروممممانجو
، بممممرای جلمممموگیری از  سوسممممههمممما  کنتممممر  وحرک

، یوگما) تهرینمات تمن آراومی، حرا زدن با دیگران
،تن آراوی عهی  واهیاه ای(، عبادت، ورا به

نگهداشد

 خودکارآودیاحساس 
اعتهاد به خود نسبد به توانایی حفح تغییرات

 عدم  جود  سوسه بازگشد

 :جووظحفه دروان
ا یمممممخمممممانواده  یدر شمممممرکد دادن اع ممممما یسمممممع

  ید ستان نزد

پایان

کمه در جمد   بماال دیمده گماه نیسمد ومی ههانطور  سمهس ، شمود ابتمدا فمرد بمه لمز م تغییمر آ
، کند. به تدریم ضرورت تغییر فموری تمر وی آینده ووکو شود اوا تغییر را به  وی وتوجه وس له

گرایانمه طراحمی   پمس از آن اجمرای برناومه آغماز ای  شود تا برای تغییر برناومه وی احساس  ا مع 
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شممود. وممدت زوممانی تعهممد بممه اجممرا الزم اسممد تمما تغییممرات تثبیممد   پممس از آن تقریبممًا دا هممی 
 شود. 

 دروانی به شرح ریر تدوین شد:با ترکیب و اوین د  جد   باال برناوه 
 ش از تأول:یپ ۀورحل -1
کله: عهلکرد افراد بر اساس وییتب -گام ا        خلقی اسد.های  یژگین شا
 ازهای  نها  ز ی وای نفسانی: هرم انگ -گام د م    
در وممورد دروممان ) خممودهممای  ز ید انگیمماری نسممبد بممه ا لویش هشممیافممزا -گممام سمموم    

پممیش آینممد آن در فممرد خشممن   سممرکوبش در هممای   مموه غ ممب   وحرکخشمموند هشممیاری بممر 
 خشوند   عقب نشینی  ربانی(های  فرد  ربانی خشوند   پیاود

 رحیش از تغیپ -تأول: الف ۀورحل -2
 دی  انکار(ینا او،   تراشییدلها ) ر: دفاعییشناخد ووانع تغ -گام وهارم     
کننممده -گممام پممنجن      ، همما عادت، روز ورگممیهمما ) ز یه انگاری: شممبیهشممهای  وحممد د 
کثر، عاتیشا، ها سند  د(یا
  ر:ییختن تغیبرانگ -ب   
 توک    تال  ، م ههزوان در سه بعد تعق یبس  -گام ششن     
 زی: یبرناوه ر ۀورحل -3
که با، ی افکاریورا به: شناسا -گام هفتن      کنندیید تغیهیجانات   رفتارهایی   ر 
توجمه بمه ، پمرور  صمبر   اراده، رکمر) زی بمرای بمازدارییموعا بمه: برناومه ر -گام هشمتن     
  ها( عبادت
 ن:حتحک ۀورحل -4
بمما توجممه بممه عواومم  ) توجممه بممه وواضممع لغممز ، ها توجممه بممه ر ابمم    د سممتی-گممام نهممن     
 وکانی   ر حی(، زوانی
گیانی: پیپا ۀورحل -5  ری از بازگشتحش 
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ک، نممدهیهات آیتیممه، گیری نتیجممه، وممرور جلسممات -گممام دهممن      د بممر تممدا م دسممد یممت 
گیآوردها از طر ری ی   رار وال ات وجدد برای پی 

 گحری نتحجه
های  پژ هش حاضر به ونظور تدوین الگویی برای دروان خشموند  انجمام شمد. وداخلمه

حهمممایتی   درومممان  ،توصمممیه شمممده بمممرای وقابلمممه بممما خشممموند  وعهممموال بمممر سمممه بعمممد حقمممو ی
ی وتهرکممز اسممد. هممدا وحقمم  در ایممن پممژ هش طراحممی الگممویی بممرای دروممان شممناخت ر ان
شمناختی   رفتماری ، گزار  شده وبتنی بر سه بعد انگیزشیهای  ی بود. دروانشناخت ر ان
(. در الگمموی حاضممر سممعی شممده اسممد الگمموی دروممان 2635، اسممتیوارت   ههکمماران) اسممد

پر واسمکا   ) فرهنگی   وذهبی   در  الب الگوی وراح  تغییمر خشوند با توجه به وسا  
کممممار2633، ؛ آلممممن2633، نمممورکراس   ههکمممماران، 2633، بممممه نقمممم  از لمممموپز، ههکممماران ، 3117، ؛ 

طراحی شود. وفاهین اصملی الگمو بمر وبنمای درومان اخال می ، (3123، پر واسکا   ههکاران
 ( تدوین شد.3111) نرا ی

که برای پرور  شخیمید سمالن همر  کرد  انسمان سمههی همای    از انگیز یمباید توجه 
کننمد.  ومی ا درد را فمراهنیم  از  موا بمرای انسمان نموعی لمذت یمکننمد. همر  ومی فایدر زندگی ا  ا
واننمممد ، افتن اسمممدیمممره شمممدن   غلبمممه یمممعمممتش در ویغ مممب بمممه وقت مممای طب ۀلمممذت  مممو

وقممام   احسمماس درد  در وغلمموب شممدن.    بممه جمماه  یممروزی   نیممخوشممحالی حاصمم  از پ
 بممه احسمماس لممذت ونجممر، بممدنهممای   ازیگممر نیدن بممه غممذا   دی  رسممیممشممهوت از طر ۀزیممغر
گرومما   سممروا   نظمما ۀشممود   درد  ممو وممی گرسممنگی   تشممنگی    ن یممر ایشممهوت ناشممی از ادراک 

، ن   ههاهنمگ اسممدیما  حاصم  از ادراک وعمانی جز می والیم همن یما خ ۀهاسمد. لمذت  مو
هممات اسممد   یحاصمم  از ادراک ناوال،  اههممه ۀبمما   درد  مموی  اتممر هنممری ریممد تهاشممای واننمم

 (. عقم 3117، جوادی آولی) باالخره لذت عق  در علن   وعرفد   درد  در جه  اسد
کلی در وورد خیمر   شمر دهمد. اوما  موه ی  اههمه فمرد را  مادر وی کنمد بما  مرار  ومی تواند احکاوی 

کممه وهکممن اسممد بممه دیگممران، دادن خممود در جممای دیگممران   ) نتیجممه ی عهلممش   آسممیبی را 
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کنمد. در ایمن صمورت ف میلد ههمدلی پدیمد، البته حتی خمود( بزنمد آیمد.  موه ی  ومی تیمور 
کنمد. ومدال در افمراط در  وی  اههه   صفد ههدلی تواند  وای دیگر را هن بمه اعتمدا  دعموت 

به جای  ربانی  مرار دهمد. ایمن خواهین از جایگاه خود حرکد   خود را  وی  وه غ ب از فرد
گمان کمه فالنا گونمه  ( پمس از شمرح 2667) 1اور وستلزم نظارتی ههیشگی بر نفس اسمد ههمان 

کمه ای  گوید: پمرور  ومنش  موی بما تهمرین   نا م  شمدن بمه ورحلمه وی دیدگاه اخال ی ارسطو
کممار درسممد را انجممام دهممین کممار درسممد .شممود. وممی وهکممن، ههیشممه  گممر فممرد عهممدا بممه   اومما ا

توجممه باشممد   در عمموض هممدا خممود را رسممیدن بممه ونفعممد شخیممی   لممذت فمموری  ممرار  یبمم
کممه فممردی اخال ممی شممود. بنممابراین جواوممع خمموب   وبتنممی بممر ، دهممد اویممد انممدکی  جممود دارد 

کممه آن کهمم همما  عممدالد نیمماز بممه ر ایتممی دارنممد  کنممد حقیقممد  جممود را بشناسممند   بمما  وممی را 
 دا ن خودفریبی بجنگند. ۀ سوس

که هر انسانی دارای  در نظام کمه در ی  واهینرا ی از این جهد  د فطری انسانی اسمد 
را با هن وقایسه نهمود. در  ا مع ووجمود انسمان ها  توان انسان وی، وشترک اسدها  انسان ۀهه

کممه ا  را از ووجممودات دیگممر وتهممایز کممه در عممین حمما   ، کنممد وممی دارای ویژگممی خاصممی اسممد 
ها  انسمان، د وشمترکیمن واهیمشود. عال ه بمر ا ها وی انسان ۀووجب شباهد   اشتراک هه

کمممه بمممر وبنمممای سرشمممدهمممای  دیدارای هو تربیمممد   ، وتفممما ت  ونحیمممر بمممه فمممرد هسمممتند 
، شممریعتهدار) سممازد وممی وتهممایزها  گیممرد   ا  را از دیگممر انسممان وممی رفتارهممای ارادی ا  شممک 

 (.      3126، دالور   اسهعیلی، شفیع آبادی، شریعتی
گممر  شممناحد نفممس خممو سممعادت انسممان ش اسممد. سممعادت جممز بممه اصممالح وممدا م یدر 

گمماه   بیگمماه همما  صممفات    مموا حاصمم  نخواهممد شممد؛ بنممابراین بمما اصممالح بع ممی از آن ۀههمم   
که صفات   افعا  خمویش را بمه نحمو تابمد    نهی حاص  کسی اسد  شود. پس سعادتهند 

که دگرگونی احوا    زوان کند  شمریعتی   ، شمریعتهدار) ر ندهمدرا تغییمهما  آنهما  دا ن اصالح 
 (.3126، دالور

                                       
1. Flanagan, J. S. & Flanagan, R. S. 
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یکمممممردی وناسمممممب بمممممرای درک پاسمممممخ زنمممممان بمممممه  ومممممد  فمممممرا نظمممممری وراحممممم  تغییمممممر رو
های  ( نیمممز عقیمممده دارد برناومممه2633) (. بمممو ن2633، آلمممن) خمممانگی اسمممدهای  سوءاسمممتفاده

کمممه پاسممخ ومممادام العهمممری بمممه ناشمممادی  ، دروممانی وبتنمممی بمممر وراحممم  تغییممر بمممرای خشممموند
یشممه دار بمموده اسممدالگو سممفری اسممد بممرای تغییممر در ایممن الگوهممای ر انممی. ا  ، هممای ر انممی ر
که هن دروان فردی   هن دروان ر جی وبتنی بر این الگو وی بیان برای خشوند وفیمد ، کند 
کمموپر   تممری وممی  ا مع کممار ، خممانوادگیهای  ( نیمز در حمموزه درومان خشمموند2661) شمود.  همن بممر 

کار با  کهم  ت ها ر جفردی   هن بر  کار ر جی بمه آنمان  کنمد ر ابم  اونمی را  ومی کید داشتند. 
کنند.   ایجاد 

نشمان ، کاربرد الگوی فرانظری وراح  تغییر در وورد دروان زنان  ربمانی خشموند خمانگی
وسیر دروان تا بهبودی بما تغییراتمی در ر نمد ههمراه بموده اسمد   ر نمد تغییمر یم  ، داده اسد

کننمد  ومی اظهار، (2661)1 (.  از طرفی ساندرز2667،   ههکارانخا  ) نهودار وستقین نیسد
کمه خواهنمد بمه زنمدگی اونمی برسمند   در عمین  ومی که ود  وراح  تغییر احتهاال برای زنانی 

بمه خماطر آن  گیری نتیجمهرسمد ایمن  ومی وفید  ا ع نشود. بمه نظمر، حا  در رابطه با ی بهانند
گرفتممه شممده   وممردان را در دروممان خشمموند درگیممر  کممه دروممان فقمم  بممرای زنممان در نظممر  اسممد 

 نکرده اند.
کماربرد ، در وورد الگوی دروان اخال می هنموز پژ هشمی انجمام نشمده اسمد. تنهما پمژ هش

ایممن برناوممه در وقایسممه بمما هشممیاری  جممودی   بررسممی اتممر بخشممی آن بممر رضمماید از زنممدگی 
شمممریعتهدار   ، 3112، شمممریعتهدار   ههکممماران) ن دانشمممگاه عالومممه طباطبممماییدانشمممجویا
ایممن پممژ هش نشممان داد سممطح رضمماید از زنممدگی هممای  ( بمموده اسممد. داده3126، ههکمماران

اوما برناومه  جمودی افمزایش ، دانشجویان پس از اجرای برناوه هشیاری اخال می افمزایش یافتمه
 (. 3126، ههکارانشریعتهدار   ) وعناداری ایجاد نکرده اسد

کیفممی   بممه ونظممور تممدوین الگممو انجممام شممده اسممد. پیشممنهاد  ایممن پممژ هش بممه صممورت 

1. Anderson, C.
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یمممابی آنهمممای  شمممود در پژ هش ومممی ایمممن الگمممو بمممه صمممورت طمممرح انمممدازه ، آتمممی جهمممد اعتبار
اجمرا شمود   اتربخشمی ، برنمد وی که از خشوند خانگی رنمهایی  وکرر بر خانوادههای  گیری

گ  یرد.آن وورد بررسی  رار 
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