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Aim: The aim of this paper was to offer an eclectic model of motivational 
interviewing with Islamic ontological orientation in motivation of change in 
domestic violence. Methods: This research was qualitative and was carried out 
using Hermeneutics and content analysis. The sources for analysis were the 
collection of books and articles representing model of motivational interviewing 
and collection of verses of the holy Quran, Allame Tabatabaie and Javad Amollie 
including Tabatabaie Alimizan Tafsir and written works of Motahhary and Javad 
Amollie published until 2020. Analysis sample were subjects and words related to 
basics and principles of motivation (orientation, desire, and wish), motivation for 
change, and violence that was extracted using theoretical sampling. Findings: 
Research results in qualitative section were based on principles, process, content 
and techniques of motivational interviewing in motivation to change related to 
domestic violence and principles of ontological orientation about motivation in 
natural and innate dimensions. Conclusion: Based on the results, eclectic model 
of motivational interviewing with Islamic ontological orientation was offered in 
four sections including principles, processes, content and techniques. 

Keywords: Motivational interviewing, Islamic Ontological, motivation of 
change, domestic violence 
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 گیری جهتانگیزشی با ی  هالگوی تلفیقی مصاحبی  هارائ
تغییر خشونت خانگیی  هاسالمی و انگیز شناسی هستی

5فر عبداله فروزان ،4اقبال زارعی، 3معصومه اسمعیلی، 2فرد مریم صادقی، 1نژاد سحر کیانی

 تهران، ایران.  ی و علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان.شناس روان. دانشجوی دانشکده 3
گروه مشاوره دانشکده )نویسنده مسئول(، . 2 هرمزگان، ایران.  ی و علوم تربیتی  دانشگاه هرمزگان،شناس رواندکتر،استادیار، 
گروه مشاوره، دانشکده روان1  و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران. شناسی  . دکتر، استاد، 
گروه مشاوره، دانشکده 5  ی و علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.شناس روان. دکتر،دانشیار، 
گروه مشاوره، دانشکده 1   .هرمزگان، ایران ی و علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان،شناس روان. دکتر،استادیار، 
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شناسژژی اسژژالمی و  گیری هستی ی انگیرشژژی بژژا جهژت ی الگژژوی تلفی ژژی مصژاحبه : ایژژن پژژوهح بژژا هژژدک ارائژهههد 
از روش کیفژی اسژت کژه بژا اسژتفاده هژای  این پژوهح از نژوگ پژوهح روش:ی تغیور خشونت خانگی انجا  شد.  انگیره

ی  هرمنوتیژژک  و تحلیژژم محتژژوا انجژژا  شژژده اسژژت. منژژابک تحلیژژم جامعژژه کهژژب و م ژژاات مروژژو  بژژه الگژژوی مصژژاحبه
منتشژر شژده   5617انگیرشی و مجموعه آیات قرآن کریم و آ ژار طباطبژایی، م هژری و جژوادی آملژی  اسژت کژه تژا سژال 

ی انگیرشی  کژه بژا  یند، محتوا  و فنون الگوی مصاحبهفرا ،نتای  پژوهح در بخح کیفی مبتنی بر اصول ها: یافتهاست.
.اصژژول: الژژف( م اومژژت در برابژژر بازتژژاب 5شناسژژی اسژژالمی در  هژژاربخح ارائژژه گردیژژد:  کژژه شژژامم  گیری هستی جهژژت

گیری گفتگو و تژدبر، جژایر دانسژتن انتخژاب، خژودرهبری و مسژپولیت پژذیری، فهژم و توکژم، ب( در   اصالحی با جهت
ک با  اصژم تمژایر،  نژد بعژدی وژودن، احتژرا  ویژادآوری، ا(گژوش دادن بژه مراجژک بژا  گژوش سژ اری و بژه ی مراج انگیره

.محتژوا حژاوی گفتگژوی تغیورمژدار بژا 0 ،گهینی و همژدلی، د(توانمندسژازی مراجژک بژا اصژم عژدل و اسژتوا و اصژم توحیژد
نژد شژامم الژف( درگیژر کژردن  و تمرکژر  . فرای6مات شدگی  و خودمحوری و خودپسندی، ،گمانه زنی ها، تمرکر بر غفلت

گژژاهی و خلژژو  و عمژژم،  . .فنژژون شژژامم ایجژژاد سژژؤال، اسژژتماج، سژژکوت و جژژدال 4و فژژرا خوانژژدن  و طژژرح ریخژژتن بژژا آ
: از آن جژا کژژه  در نتیجهه قرآنژژی اسژت. های  احسژن، مواجهژه، خالصژه کژردن، اسژژتفاده از تمقیژم و قصژص، تصویرسژازی

هسژتی هژای  و محتژوا و روشها  یی، م هری و جوادی آملی  بژه اصژول انگیرشژی  و فراینژدآیات قرآن کریم و آ ار طباطبا
ی انگیرشژی بژه طژور کامژم  ی اسالمی در ایجاد انگیرش بژه ویژژه در بژاب خشژونت  همراسژتا بژا الگژوی مصژاحبه شناسانه

ی انگیرشژی  ی مصژاحبهشناسژانه بژا الگژو هستیهژای  پرداخته شده است  و ایژن مژوارد در جهژت فرهنژگ اسژالمی تفاوت
شناسی اسالمی تلفیق دو الگو کاربرد الگوی  گیری هستی ی انگیرشی با جهت ی الگوی مصاحبه دارد، بنابراین برای ارائه

ی انگیرشی را  ا ر بخح تر خواهد کرد. مصاحبه
کلیدی:  واژه ی تغیور خشونت خانگی شناسی اسالمی، انگیره ی انگیرشی، هستی مصاحبههای 
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 مقدمه
کیاز، دوگاان مای خشونت خانگی افراد را تحت تأنیر قارار (. 2630، 1دی-دهاد )مککلان، 

که از  خشونت  رناج یاد زنانی  برناد و باه دلیال  پیامادهای منفای  مای با توجه به تعداد بسیارز
( بااار 3127خشاااونت در تعاااارض زناشاااویی )نامااادارپور، فااااتحی زاده، بهرامااای، و همکااااران،

کنااونی مربااوط بااه ی  هخشااونت در روابااط صاامیمیان ،سااالمت زنااان همسااران از مشااکالت 
کلاااین، چساااوورت،  ح2632، 2ساااالمت عماااومی اسااات )سااااپکوتا، بایرد،ساااایتو و همکااااران

کاستاینساکی _ ح ماری2632، 3مایرز و همکاران_  هاولند  _ ح مکویباار، وایاوز2632، 4میشل و 
منفااااای در ساااااالمت فیریکااااای و ( و پیامااااادهای 2637، 5کیساااااس، هاتیناااااگ، و همکااااااران

دارد )گراسایا، لایال و گساترده تار ای  و به تباع آن جامعاهها  ی قربانیان، فرزندان آنشناخت روان
 .(2626، 2632، 7گراسیا و همکاران فرناندز، -ح مارتین2626، 6سانتیرسو

کارد  3117در ایران نیز، وزارت بهداشت، درمان و آموزم پزشکی ایاران در ساال  اعاالم 
 01حادود  ،میزان شیوی خشونت خانگی علیه زنان در ی  بررسای انجاام شاده در ایارانکه 

(. ایان میازان باایی شایوی خشاونت 3111درصد باوده اسات )کالنای، پاور موحاد،دهقانی، 
 خشاونت خاانگی را برجساتهی  هناشای از اهمیات پیشاگیری از پدیادهای  خانگی و آسیب

 ساز می خانگی را ضروری کند و توجه به عوامل زمینه ساز خشونت می
راهبردهااای مداخلااه و پیشااگیری، بااا فاارض اهمیاات و پی یاادگی ماهیاات خشااونت در 

گیرناااد )گراسااایا، لااایال وبایاااد در ساااطوح مختلاااف مااادنظر  8رواباااط صااامیمی همساااران  قااارار 
افراد، در خشاونت خاانگی ی  هچرایی درگیرشدن افراد، یعنی  انگیز (. درک2626سانتیرسو، 

                              
1. McClennen, J. C., Keys, A. M., Dugan-Day, M. L. 
2.  Sapkota, D., Baird, K., Saito, A., Anderson, D. 
3.  Klein, L.B., Chesworth, B. R., Howland-Myers, J. R., Rizo, C.F., Macy, R. J. 

4.  Marie-Mitchell A., Kostolansky R. A. 
5. Maquibar, A., Vives-Cases, C., Hurtig ,V-K., Goicolea, I. 
6.  Gracia, E., Lila, M., & Santirso, F. A. 
7.  Martín-Fernández, M., Gracia, E., & Lila, M. 
8.  intimate partner violence. 
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(. انگیاازه 3112، مولااوی، شاایرازی ،خشااونت  ضااروری اساات )کجبااا  باارای پیشااگیری از
گااارایش فااارد باااه نیااااز باااه تغییااار، اهااادا  و های  بااارای تغییر)خشاااونت( باااه دغدغاااه فااارد یاااا 

مقاصدم، نیااز باه پاذیرم مسائولیت و قباول تعهاد باه تغییار، حفات تغییار رفتاار و داشاتن 
کااااافی باااارای تغییر)خشااااونت( اشاااااره ، 1ه، نیاااادکر، بلاااا کنااااد )دیکلمنتاااا ماااای انگیاااازم 

توانناد تاأنیر  می مراجع یکی از مهم ترین متغیرها در درمان است  و درمانگران (.انگیزه2661
کااهش یاا افازایش، انگیازه مراجاع داشاته باشاند. بناابراین تطبیاق رفتاار درماانگر باا  یادی بر  ز

یکااارد درماااانی است)اساااررنکل ،میااازان انگیااازه مراجاااع  ،یکااای از مهااام تااارین و اااایف هااار رو
کااه بااه ایاان اماار2،2662دیااویس، لبااو ی  هپااردازد مصاااحب ماای (. یکاای از رویکردهااای درمااانی 

کااهی  ه( اساات. مصاااحب2662)3انگیزشاای میلاار و رولنیاا   کااه   انگیزشاای رویکااردی اساات 
کنااد تااا  رفتارهااای  ماای کماا   توانااد بااه مااددکاران اجتماااعی و متخصصااان بااالینی دیگاار 

انگیزشاای ی  ه(. تمرکااز مصاااحب2661، 4د )وهااابقربانیااان را از مضاار بااه سااودمند تغییاار دهناا
کردن تردید، ارتقا  درک مراجاع از اهمیات تغییار رفتاار و حمایات از آن بارای هاا  یافتن و حل 

کااه  ماای (. نتااایج تحقیااق نشااان2626، 5ایجاااد تغییاار اساات )لاای، چن،یااان و همکاااران دهااد 
کماا  بااه افااراد دیگاار بااه منظورایجاااد )انگیاازهی  همصاااحب ( تغییاارات مهاام در انگیزشاای در 

خودکارآمااادی افساااردگی و  ،رفتارشاااان  هم اااون بهباااودی در دیااادگاه نسااابت باااه افساااردگی
(  انگیاازه و 6،2635رفتارهااای خودماادیریتی افسااردگی )وهاااب، تریمباال، مجییااا، و همکاااران

تغییاار در روابااط خشااونت آمیااز در زنااان  مااؤنر ی  هکاااهش نشااانگان افسااردگی، آمااادگی و انگیااز
(  امااا در تحقیااق سااافتالس و 7،2635افتالس، هارلنااد، والاایس، و همکااارانبااوده اساات )ساا

کااه2635همکاااران ) در عاادم معناااداری آماااری نتااایج  ( بااه بعااد فرهنگاای توجااه نشااده اساات 

1. DiClemente, C. C., Nidecker, M., &Bellack, A. S.
2. Sprenkle, D. H., Davis, S. D., Lebow, J.
3. Miller, W. R., &Rollnick, S.
4. Wahab, S.
5.  Li, z., Chen, Q., Yan, J.,Liang, W., Wong, W. C. W.
6.  Wahab, s., Trimble, J., Mejia, A., Mitchell, S. R. Thomas, M. J., Timmons, V., Waters, A.

S., Ravmaker, W. D., Nicolaidis, ch. 
7. Saftlas, A. F., Harland, A. B., Cavanaugh, J., Dickey, P., Peek- Asa, C.
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(  نشاان داد 2631) 1بال-تحقیاق سالیمانی، بریات، وایسی  هدرمان مؤنر بوده اسات. نتیجا
م زنان و مردان در درگیرشدن بارای درماان انگیزشی در افزایش انگیزی  هکه الگوی مصاحب

کاه فقادان انگیازه بررگتارین ماانع در درماان  خشونت خانگی ماؤنر باوده اسات. باا فارض ایان 
(، و هم نااااین بااااا فاااارض وجااااودمیزان 3217، 2افااااراد خشااااونتگر فیریکاااای اساااات )گااااانلی

کاربرد مصااحبی  همصاحب در انگیزشای ی  هانگیزشی مستند موفقیت آمیز در جوامع دیگر، 
گااام منطقاای بعاادی اساات )مااورفی و بکسااتر کتاا  خورناادگان  کتاا  زنناادگان و  ، 3درمااان 

کند توجه یاا  می انگیزشی را متفاوتی  ه(. آن چه نتایج تحقیقات در الگوی مصاحب3227
که با توجه پیشانهادات پژوهشای پژوهشاگران  عدم توجه به بعد فرهنگی در مداخله است  

( و معنااادار نبااودن 2635تااایج تحقیااق وهاااب و همکاااران )از عواماال مااؤنر در معناااداربودن ن
(  توجااه بااه بعااد فرهنااگ در مااداخالت وهاااب و 2635نتااایج تحقیااق سااافتالس و همکاااران )

 .همکاران بود
معناوی های  از منظر استاد مطهری، در ی  معنای خاص، به معنای اندوختاهفرهنگ  

که دینای فرهناگ سااز  گیارد. اماا  مای اسات، ذیال دیان قارارجامعه است و نسبت با اسالم، 
فرهنگ در یا  معناای عاام، باه عناوان بعاد معناوی تمادن و باا رویکاردی انساان شناساانه، 

که دارای تعاملی دو ساویه باا دیان های  مجموعه اندوخته معنوی ی  ملت و جامعه است 
ای  ه( و فرهنگ ایرانی نیز با دیان اساالم دارای چناین تعامال دوساوی3125است )یعقوبیان، 

کثریاات جامعااه را  شناساای هستیایااران  فرهنااگ ایراناای  و ی  هدیاان اسااالم در جامعاااساات.  ا
 تحت تأنیر قرار داده است.

کاه وی را  مای یا  فلسفه فرد در  زندگی  چهاارچوبی باه باورهاای فارد شناسی هستی دهاد 
توانااااد باااار  ماااای فرهنگاااایهااااای  کنااااد. تفاوت ماااای بااااه ساااامت رفتارهااااای خاصاااای هاااادایت

گفتا شناسی هستی ( در تعاامالت و 2661)4هاا  و نادیری  هافراد تأنیر بگذارد. برای مبال،باه 

                              
1.  Soleymani, S., Britt, E., Wallace- Bell, M. 
2. Ganley, A. L.  
3.  Murphy, C. M., & Baxter, V. A. 
4. Hodge, D. R., & Nadir, A. 
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که در جوامع غربی زندگی که در جوامع شارقی  می گفتگوهای افردی  کنند نسبت به افرادی 
گاارا شناسای هستیکنند،خصوصااا  مسالمانان، بایش از حااد  مای زنادگی کااه   1فارد  وجاود دارد 

اسااالمی ماااهیتی  شناساای هستی(. امااا 3122ور،دهااد )رضاااپ ماای خااود ماان محااور را شااکل
کناد )اسامعیلی،  می منحصر به فرد دارد و کمال دنیاوی و اخاروی هادایت  تواند انسان را به 

انگیزشااااای و ی  ه(.  بااااار ایااااان اسااااااس تفااااااوت الگوهاااااای غربااااای هم اااااون مصااااااحب3112
گفتگو شناسی هستی ییار رفتاار تغی  هرفتاار یاا  انگیازی  هدرونای بارای  انگیازهاای  اساالمی در 

که سبب ی  همشکالت رفتاری هم ون خشونت است.  در الگاوی مصااحبشناسی  است 
و آرزوهای فرد  در انگیزم رفتار ی هم ون خشم و صارفا بعاد ها  انگیزشی توجه به خواسته

گرفته اساالمی مشاکالت  شناسای هستیشاود اماا الگاوی  می مادی  و من خود محور در نظر 
ح( از نشاااانه 3112از خاااود )جاااوادی آملااای، هاااا  ه غفلترفتااااری هم اااون خشااام را نتیجااا

گمانااه زناای )مکااارم 3112(، از پیوسااتگی عااالم )جااوادی آملاای، 3172)جااوادی آملاای،   ،)
داناااد .  مااای س(3112(، خاااود محاااوری و ماااات شااادگی )جاااوادی آملااای، 3177شااایرازی، 

و هااا  بااه توجااه بااه ایاان نااوی غفلت خشااونتی  هاسااالمی  باارای تغییاار انگیااز شناساای هستیدر
برناد و از خطاای ماردم  مای کنترل خشونت و بخشش توصیه شده است:"و خشم خود را فرو

کنناااد و چشااام 315گذرناااد و خااادا نیکوکااااران را دوسااات دارد")آل عماااران،  مااای در (، "عفاااو 
تواناد در  مای (. این نوی دیدگاه22دارید خداوند شما را ببخشد" )نور، نمی باوشند آیا دوست

تواناد از طریاق برقاراری نظام  مای ار خشاونت آمیاز ماؤنر باشاد. پاس ماذهبتغییر رفتی  هانگیز
کناد )اسامیتهای  آنار بحران ،اخالقی (. 2661، 2شدید زندگی هم ون خشونت را تعدیل 

انگیزشای و ی  هاین نوی دیدگاه به هستی و انگیزم بنیاادی بارای تلفیاق دو الگاوی مصااحب
کااه رابطاا سااازد و تحقیقااات ماای اسااالمی فااراهم شناساای هستی منفاای معنااادار ی  هدر ایااران،  

کنااااااااااد  ماااااااااای اسااااااااااالمی را برجسااااااااااته شناساااااااااای هستیبااااااااااین خشااااااااااونت خااااااااااانگی و 
 سازد. می ، نیز تلفیق دو الگو را ضروری(3122حمحمدی یگانه،3126ویردیان،)

                              
1. individualistic. 
2.  Smith, C. 
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یانباار خشاونت خاانگی در جامعاهاز ی  ساو،  ی ایرانای  بار زناان در بعاد روانای و  انارات ز
ح پورنقااااام تهراناااای، قلناااادرزاده، فراهااااانی، 3121حساااانوندی، اجتماعی)زمااااانی مقاااادم، 

( و هم ناین در بعاد 3116، در بعد جسمانی )آشوری، معظمی، (3127 ،صابری، پاشایی
گاار )رفاااهی، هااای  ی خشااونت توسااط فرزناادان خانواده خااانواده بااه ویااژه باار ادامااه خشااونت 

دار بین خشونت خاانگی و منفی و معنای  هو از سوی دیگر، رابط ((.3122داستان، اشرفی، 
که انگیزی  هعقاید مذهبی، ارائ ی  هتغییر خشاونت را باا توجاه باه فرهناگ جامعای  هالگویی 

 سازد. می ایرانی اسالمی افزایش دهد ضروری
گفتاا کم ی  ه(  در رابطاا3125یعقوبیااان )ی  هپااس بااا توجااه  دو سااویه فرهنااگ و دیاان  و حااا

یاا هاا  تحقیقاات فاوق در ایاران در راساتای نگرمبودن اسالم در فرهناگ ایاران و باا توجاه باه 
کاااهش انگیاازه یااا رفتااار خشااونت آمیااز تااأنیر داشااته اساات   شناساای هستی کااه  در  اسااالمی 

اساالمی ضاروری اسات  شناسی هستیانگیزشی به سمت ی  هجهت دهی رویکرد مصاحب
انگیزشای واقاع ی  هپست مدرنیسام در الگاوی مصااحبی  هنگاه هستی شناسانهای  کاستی

کاساتی دیادگاه بیناابینی اساالم باه واقاع   ،دیادگاه ایاده آلیسامهای  گرا با محوریت انساان  و 
تغییاار ی  هشاود انگیاز ماای ساازد و باعا  ماای را ضاروری( 3122گرایای و ایاده آلیساام )رضااپور 

گساتردگی آسایب کاه  آن  در خاانواده ایرانای های  خشونت، در موضوعی هم اون خشاونت 
گرایاای  و اراده تشااریعی و حجاات عقاال و وحاای بااا میاازان مشااهود اساات، بااا توجااه بااه ف طاارت 

شناسای  ( باا طراحای الگاوی انگیازم مبتنای بار انسان3121بیشتری ایجااد شاود. ناوده ئای )
فطاری و بااا تغییاار در الگااوی انگیازم زوجااین باار اساااس الگاوی طراحاای شااده  میاازان صاابر در 

لگاوی مساتند بنیاادی هم اون تعارضات زوجین را افازایش دادناد اماا  ایان الگاو بار اسااس ا
که تحقیقات علمی پژوهشای بار آن انجاام شاده باشاد طراحای نشاده ی  همصاحب انگیزشی 

( راهبردهاای فرهناگ ایرانای و اساالمی 3120)حاب نقای، سرشاار ،احمادیی  هاست .مقال
کاارده اساات امااا پروتکاال درمااانی در ایاان  کنتاارل خشااونت خااانگی  را بررساای  در پیشااگیری و 

( بااه طراحاای الگااوی اخالقاای خااانواده اماان و 3120کاارده اساات. شااریعتمدار )زمینااه ارائااه ن
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عاری از خشونت علیه زنان مبنی بر نظرات نراقی پرداخت اما قالب الگاو، الگاوی فرانظاری 
( در 2667)1پروچاسااکا اساات  و الگااوی فرانظااری پروچاسااکا طبااق تحقیااق خاااو، هاردسااتی

ی بار یا  نماودار مساتقیم نیسات . عاالوه بار درمان  وروند تغییر زناان قرباانی خشاونت خاانگ
کاهش انگیز یابی این الگو بر  خشونت خانگی انجام نشده است. اسامعیل ی  هاین، اعتبار

کیفاای بااه تبیااین آموزه( د3566طالیاای، برجعلاای، شااریعتمدار و همکاااران ) هااای  ر تحقیقاای 
ه انگیازم قرآنی جهت مدیریت روابط زوجی منجمله تعارضات زوجی پرداختند اماا ب  با

 گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  همحقااق بااه طراحاای الگااوی تلفیقاای مصاااحب .انااد  اشاااره نکرده
خشااونت در روابااط صاامیمی همسااران پرداختااه ی  هاسااالمی و تغییاار انگیااز شناساای هستی

اصاولی، فراینادی، محتاوایی و فنای الگاوی هاای  است. هد  از این تحقیاق تعیاین ویژگی
تواناد در  مه   که   اسالمی است شناسی هستی گیری هتجانگیزشی با ی  هتلفیقی مصاحب

کارآمد باشدی  هافزایش انگیز  تغییر خشونت 

 روش 
کیفی و از طریق تحلیال های  تحقیق حاضر از جمله طرح که به صورت  پژوهشی است 

گرفته است.   محتوی و روم هرمنوتی  صورت 
 گیری جهاااااتانگیزشااااای باااااا ی  هبااااارای ارائاااااه )اساااااتخراج( الگاااااوی تلفیقااااای مصااااااحب

که براسااس تحلیال محتاوا صاورت شناسی هستی  اسالمی از روم هرمنوتی  استفاده شد 
انگیزشای بار اسااس مادل فرانظاری در ی  هگیرد. ابتدا بر اساس محتاوای  الگاوی مصااحب می

 اسالمی پرداختاه شاد.  شناسی هستیفرایند و فنون به تحلیل محتوای اصول  ،مبنا، محتوا
اسااالمی  در  بخااش   شناساای هستی گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  هالگااوی تلفیقاای  مصاااحب

گماتیسم برای تلفیق در چهار مرحلاه بار اسااس دیادگاه هرمنوتیا  در  بعدی با رویکردی پرا
گرفااات: هاااا  ادغاااام افق  خاااود از موضاااوی یعنااایهاااای  . شاااناخت فهااام و پااایش فهم3شاااکل 

1.  Khaw, L., & Hardesty, J. L.
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رسای افاق ماؤلفین در انگیزشی  و بری  همطالعات پیشین محقق در باب انگیزم و مصاحی
کلمات مرتبط باا انگیازم و انگیاز خشاونت در آناار مرباوط باه طباطباایی، ی  هموضوعات و 

انگیزشاای  ی  همطهااری و جااواد آملاای و آنااار فارساای و انگلیساای مربااوط بااه الگااوی مصاااحب
 شناسااای هستیانگیزشااای و ی  هعمیاااق  متاااون دو الگاااو، مصااااحبی  همطالعااا.2پرداخااات . 

خاویش رویکارد های  برای فهم بیشتر و آزمون دیادگاه.1هرمنوتی .  .براساس روماسالمی،
ی  هدر نهایات محقاق  در مرحلا. امتزاج افق هاا.یعنی 5تحقیق و تفاسیر موجود و در نهایت 

آمده با روم هرمنوتیا  و تحلیال و بررسای آن دستپس از مقایسه مفاهیم بهها  امتزاج افق
 گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  هتلفیقاای مصاااحبوکشااف روابااط میااان ایاان مفاااهیم  الگااوی 

کرد.  شناسی هستی  اسالمی را طراحی و ارائه 
که تحقیاق بار روی آن انجاام شاد  شاامل  نارم افازار جاامع تفاسایر ناور و نساخه ای  جامعه

جلادی دائارا المعاار  قارآن و  2جلادی فرهناگ قارآن و مجموعاه  25الکترونیکی مجموعه 
ه الکترونیکاای مجموعااه آنااار اسااتاد جااوادی آملاای( و نسااخه نیااز  ناارم افزارهااای اساارا  )نسااخ

الکترونیکاای مجموعااه آنااار مطهااری و نسااخه الکترونیاا  تفساایر المیاازان در ناارم افاازار جااامع 
انگیزشای اسات ی  هاست و هم نین منابع یتین مرباوط باه مصااحب 3121تفاسیر تا سال 

گرفت ،منتشر شده است 2626که تا سال   .مورد استفاده قرار 

کاریم و هماگیری  محقق در نموناه  آناار مرباوط باه جاواد آملای، ی  هدر ابتادا ازکتااب قارآن 
کاه در بااب انگیزه انساان باه ویاژه خشاونت و ابعااد هاای  عالمه طباطباایی و مطهاری آنااری 

کااه زمینااه ساااز انگیزه ی انسااانی اساات بااه صااورت هااا  وجااودی انسااان  و صاافات انسااانی 
انگیزشای آنااری ی  هازکتب ومقایت مربوط به مصاحبهدفمند انتخاب شدند . هم نین 

خشونت خانگی است به صورت هدفمند انتخاب شادند.  در بخاش ی  هکه در باب انگیز
 نظری استفاده شد.گیری  کیفی از روم نمونه

از طریاااق نااارم افااازار جاااامع تفاسااایر ناااور و نساااخه الکترونیکااای  هاااا، در جماااع آوری داده
گیاری  جلدی دائرا المعار  قارآن،  و باا بهره 2و مجموعه جلدی فرهنگ قرآن  25مجموعه 
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از ناارم افزارهااای اساارا  )نسااخه الکترونیکاای مجموعااه آنااار اسااتاد جااوادی آملاای( و نسااخه 
الکترونیکاای مجموعااه آنااار مطهااری و نسااخه الکترونیاا  تفساایر المیاازان در ناارم افاازار جااامع 

اج شااد و هم نااین بااا اسااتفاده تفاساایر نااور، مباحاا  ماارتبط بااا انگیاازم و مبااانی آن اسااتخر
تغییار ی  هانگیزشای مباحا  مرباوط باه انگیازی  هکتب و مقاایت مرباوط باه الگاوی مصااحب

کشااف ارتباااط میااان مفاااهیم، بااه  اسااتخراج شااد و  بااا تفکاار و تاادبر و طبقااه بناادی مباحاا  و 
 ها در این پژوهش پرداخته شد.تحلیل و بررسی آن

ز آنااار از روم هرمنوتیاا   باار اساااس تحلیاال جمااع آوری شااده اهااای  باارای تحلیاال داده
کشااف  محتااوی اسااتفاده شااد یعناای بااا تفساایر و تأویاال مااتن، معناای و مفهااوم نهفتااه در مااتن 

گاارفتن افااق  کااه در حااوزه انگیاازم شناساا روانشااد. در واقااع محقااق بااا در نظاار  ی و مفاااهیمی 
کاه در حااوز نسااان  از انگیازم در ای  همطارح شاده اساات و باا مطالعااه و بررسای افاق مفساارین 

کنار هم قاراردادن تشاابهات و تماایزات شناخت روانمنظر اسالمی و  ی مطرح شده است و با 
کشف ارتباط میان مفاهیم به تولید مفااهیم فنای و تخصصای و ارائاه الگاوی  این مفاهیم و 

اساالمی پرداخاات . در ایاان تحقیااق پااس از  گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  هتلفیقای از مصاااحب
.افاق 3باه شارح زیار پرداختاه شاد: ها  ساس روم هرمنوتی  به تبیین افقتحلیل محتوی بر ا

اساالمی )باه عناوان مؤلاف(  شناسای هستی. افاق 2انگیزشی )به عناوان مؤلاف(ی  همصاحب
 . افق پژوهشگر )به عنوان مفسر(.1و

کیفاای ایاان تحقیااق تفساایر معنااای نتااایج هااا  پااس روم تجریااه و تحلیاال داده در بخااش 
 شناسااای هستیانگیزشاای و الگاااوی ی  همااؤلفین )الگاااوی مصااااحب هاااای یعناای معناااای  افق

کیفاای ایاان پااژوهش هرمنوتیاا  باار اساااس  کااه روم تحقیااق بخااش  اسااالمی( اساات. از آنجااا 
شاود و باه ایان وسایله  مای تحلیل محتوا است، با تفسیر و تأویل متن تجریه و تحلیال انجاام

کشااف فراینااد تفساایر و شااود.  ماای شااود و افااق پژوهشااگر ارائاه مای معنای و مفهااوم نهفتااه در آن 
تأویل همان چرخش هرمنوتیکی است.
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 یافته ها
کاااه الگااااوی تلفیقاااای مصااااحبهای  ساااؤال انگیزشاااای بااااا ی  هایاااان پاااژوهش ایاااان اساااات 

)مبناااایی، محتاااوایی، فراینااادی، هاااایی  اساااالمی چاااه ویژگی شناسااای هستی گیری جهااات
 فنونی( دارد؟

 اسالمی شناسی هستی گیری تجهانگیزشی با ی  هاصول )مبنای( الگوی تلفیقی مصاحب
کاه،  می انگیزشی نیز نوی برای ارتباط با مراجع  اصولی را در نظری  هالگوی مصاحب گیارد 

 شناسااای هستی گیری جهاااتانگیزشااای  باااا ی  هالگاااوی تلفیقااای مصاااحبی  هبااه منظاااور ارائااا
 شود. گیری می جهتاسالمی  شناسی هستیاسالمی، با اصول 

تاب اصالحی: در بازتااب اصاالحی تمایال فعایناه باه حال . مقاومت مراجع در برابر باز3
گفتگاوی ی  همشکل مراجع وجود دارد و این نوی تمایل بار اسااس الگاوی مصااحب انگیزشای 

 گیری جهاات( را برماای انگیاازد.  و بااا 2660، 1مقاوماات ماادار)میلر، مااایرز، ارمهاااین، و رولنیاا 
گفتگاو و تادبر:  خداوناد در شاود: الف(اصا مای اسالمی با این اصول تلفیق شناسی هستی ل 

گفتگااو بااا ساالیمان،ی  هسااور  نماال ایمااان آوردن بلقاایس را ناشاای از یاا  سلسااله منااا ره و 
گفتگو، اصیل55-51داند )نمل،  می ترین راه ترابط، ترابط فکری اسات )جاوادی (. در این 

گار باه ین دیم. ایما راه را به بشر نمود» الف،(.ب( اصل جایز دانستن انتخاب: 3112آملی، 
(. ج(. اصاال اهمیاات 3111)جااوادی آملاای،2«افرکااا یاار باشااد که شاااکاادارد  یخااود او بسااتگ

دادن به خودرهبری و مسئولیت پذیری انساان:بلکه انساان خاود بار )نیا  و باد( خاویش باه 
بااا اصاال بیااان ها  (. د( ارزم قائاال شاادن بااه قاادرت فهاام انسااان35)قیامااه، « خااوبی بیناساات

کریم در بیان باه ذکار  (مسائل علمی وطبیعای )باه منظاور تعلایم و تزکیاه نفاوس اجمالی:قرآن 
احسااس و تجرباه و ی  هبار عهادهاا  کند و تحلیل و استنباط از آن می ضوابط و اصول بسنده

گذار دهایم  مای (. ذ( اصل توکل:ماا باه تاو روزی3172شود )جوادی آملی،  می تعقل  بشری وا

                              
1.  Miller, W. R., & Moyers, T.B., Amrhein, P., &Rollnick, S. 

ّنا.  2 ب ناه  یَهَد  ا  ّما لیالّسَ  (.1 هیآ انسان، سوره) ،فورا  ک ّماا   َو  را  کشا ا 
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 (.2661دهیم)هاج، ندیر،  می ه خدا انجامپس ما تالم خود را با توکل ب (.312)طه، آیه 
کنایم  نمای دهایم یاا در او انگیازه ایجااد نمای مراجع: ما به مراجع انگیزهی  ه. درک انگیز2

کما  می که درون اوست راای  بلکه انگیزه کنایم آن را بشناساد )روزنگارن،  مای یابیم و به او 
کماا  بااه او باارای شااناختن 3122ترجمااه، تمنااایی فاارد،  انگیاازه ام باارای او ایجاااد (. باارای 

 باااین آن چاااهی  ه( تاااا او را متوجاااه فاصااال2662دیاااویس، لباااو،  ،کنااایم )اساااررنکل مااای تفااااوت
که با توجه به اصاول  ،خواهد باشد و آن چه در شرایط فعلی است می  شناسای هستیشود.  

گونی انساان مای اسالمی تلفیاق و جهات دهای گوناا ها  شاود: الاف( اصال تماایز: باه تفااوت و 
.ب(. ب( اصاال چنااد بعاادی بااودن انسااان: انسااان در 3112کنااد )جااوادی آملاای،  ماای ه اشااار

(. ج( اصال احتاارام:: 3112ب اسات )مطهاری، ّکات مریشخصاا یا گار یان موجاودات دیام
 ،،انعاااام31، لقماااان، 361گفاااتن باااه بااارادر ماااؤمن خاااود را نااادارد )انعاااام، « ا  »حاااّق انساااان

(. د(.اصااال یاااادآوری:آن چاااه 57، ص 3110( )جاااوادی آملااای، 21و ناااور،  351،نساااا ، 313
که  از درون مراجع کسی به او می مربوط به فطرت است این است  دهاد یاا در  نمای آید یعنی 

کماا  شااود آن چااه درون اوساات بیابااد و آن را بشناسااد  نماای او ایجاااد کنااد بلکااه بایااد بااه او 
(.  23، غاشیه، 15)مدنر، 
کاه در آن باا احسااس 1 کنایم  .گوم دادن به مراجع. باید فضایی بارای مراجعاان ایجااد 

کارده و ایان های  امنیت تعارض کنناد. ماا ایان موقعیات را باا همادلی ایجااد  خاود را بررسای 
کاه باا اصاول 3122کنایم )روزنگارن، ترجماه، تمناایی فارد،  مای احساس را به مراجع منتقل  )

گرینی)زمار،  مای اسالمی  جهت دهای شناسی هستی گاوم ساراری و باه  شاود: الاف( اصال 
واقع برسد، باید نظرات دیگران را بشنود و سارس نظار احسان که انسان به(:برای این31و  37

کناد )جاوادی آملای،  (. ب( اصال همادلی: 265، ص 3117را در میان آن نظارات انتخااب 
ه کاگارددح بل یگر مقدور نمیدیک(. ارتباط دو انسان، تنها با دانستن زبان 1)سوره انسان، آیه 

ز بااا خباار بااود )جااوادی آملاای، یااده او نیااتااب و عقکر و مکااه از فکااعااالوه باار آن، یزم اساات 
الف(.3112
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.توانمندسااازی مراجااع. از یاا  سااو اعتقاااد بااه خودکارآماادی مراجااع )میلاار، رولنیاا ، 5
گفتا2662 کاه مراجعاا2661، 1دیکلمنتاهی  ه( از سوی دیگار باه  ن بارای تغییار  ، اعتقااد باه ایان 

یعنی در درگیاار ،بایاد باه طااور فعاال درگیار فراینااد تغییار شااوند در ایجااد نگارم توانااایی انجاام
اساالمی تلفیاق باا  شناسی هستی گیری جهتتواند مؤنر باشد.در می کردن مراجع برای تغییر

کیاد که بر توانمندی انسان در تغییار تأ گرایانا مای اصولی وجود دارد  ه باه کناد  و باا نگااه رشاد 
که این ناوی نگااه در رابطا می انسان امید برای رشد را ایجاد حسانه تأنیرگاذار اسات: ی  هکند 

خااود نشسااته و مشااغول انجااام  یبااه جاااای  دهیااالف(اصاال عاادل و اسااتوا:  هاار موجااود و پد
خاود را  یازهاایا بالفعال نیاباالقوه گیری  متناسب با وضع خود است و امکان بهرهای  فهیو 

(. ب( اصل توحید: اسالم، زندگی اجتماعی استوار بار 12، ص 3111، یآمل یجواد)دارد 
پ، ص  3112)جاااوادی آملااای،  خواناااداصااال توحیاااد را عامااال ساااعادت و پیشااارفت مااای

تواناد در ایجااد صابر و بردبااری  می فطری مبتنی بر جهان بینی توحیدیهای  گرایش(.217
 داشته باشد.ای  نقش عمده

 اسالمی شناسی هستی گیری جهتانگیزشی با ی  هاحبفرایندهای تغییر الگوی مص
، 2شاااود )میلااار و رولنیااا  مااای انگیزشااای  در چهاااار فرایناااد ساااازمان دهااایی  همصااااحب

 شود:  می اسالمی تلفیق شناسی هستی(که با 2631

کردن. 3 انگیزشی فرایند ارتبااط باا مراجاع و درک وضاعیت دشاوار ی  هدر مصاحب 3درگیر 
کسب نمی یابد یا تغییر می رمراجع است. چرا فرد تغیی کناد؟  می یابد و دراین راه چه چیزی 

کردن فرایند  برقراری  اتحاد درمانی، است )نار، سافرن کاه در 4،2637متعهد   گیری جهات(. 
گاهی با دو نوی تأمل انجام مایاسالمی  با  سیر و تأمل و  شناسی هستیبا  تأمال الف. شاود: آ

ساؤال مان  (. ب. تأمل در هد  زندگی:52، ص 3115)جوادی آملی،  5و هوشیاری درونی
                              
1. DiClemente, C. C. 
2.  Miller, W. R., &Rollnick, S. 
3. engaging. 
4. Naar, S., Safren, S. A. 

 (.8 هی)سوره روم، آ.  5
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 (.3111کیستم مربوط به تأمل درونی است. )جوادی آملی، 
کااه بااه آن وساایله درمااانگر و مراجااع در هااد  و جهاات  1تمرکزکااردن. 2 فرایناادی اساات 

گفتگااو در اهاادا  و تکااالیف و ی  هشااوند وفراینااد مشااارکتی  تعیااین حااوز ماای گفتگااو شاافا 
(.و باارای تلفیااق باااا 2637اساات )نااار، ساااافرن، ها  اسااات، و دغدغاااههم نااین افکااار، احس

گاااهی و پااذیرم 3اسااالمی  بااا  شناساای هستی گیری جهاات ( قیااام دروناای فراینااد مبتناای برآ
گااهکامسئولیت و ایجاد تغییر  یه خاود بااا مایاه خاود علکرسادیما یا باه مرحلاه یه انساان 

.در ایان فرایناد ساه ناوی انگیازه و . ج(3126ناد  )مطهاری، ک یزد، از خود مطالبه حقاوق مایخ
ی  ه(،انگیاااااااز2، فااااااااطر، 11کهاااااااف/):امیاااااااد باااااااه رحمااااااات گااااااارایش تأنیرگاااااااذار اسااااااات:

شاکر (2(.  و باا11و  17،انبیاا ، 22طلب آمرزم  و اعترا  )اعارا /(،7حجرات،کمال:)
کفر: )سوره انسان/ (.70، مریم/1و 

کلمااات خااود مراجااع دربااار 2فراخواناادن .1 کااه ی  هفراینااد اسااتخراج  تغییاار اساات چنااان 
کار را برای مراجع انجام دهاد  که درمانگر این  کند نه این  مراجع خودم برای تغییر مباحبه 

(ودر 11 ،اسااالمی بااا انتخاااب )انفااال شناساای هستی گیری جهاات( و بااا 2637)نااار، سااافرن، 
کمیل  با خود ا هاری انجام  (.361ت، ص3112شود )جوادی آملی،  می دعای 

گرتردید و دودلی تعاادل باین تغییار و حفات وضاع موجاود اسات،طرح ریختن:  .5 طارح  ا
کاه تعاادل باه سامت رفاتن باه ساوی تغییار آغااز شاود )ناار،  می وفتی انجام رخ  3ریختن دهد 
تغییار، اجارا و حفات تغییار هاای  (، فرایناد ریخاتن طرح2631(. میلر و رولنی )2637سافرن، 

کاه  باا  کردناد  اساالمی بارای ریخاتن  شناسای هستی گیری جهاتدر فرایند تغییر را استنتاج 
کید گااهی و خلاوص: می طرح بر این موارد تا ک شود: عمل مبتنای بار آ  یتاک  حریل هایامای 

گااهی از همااهنگی یاا 3561)مجلسای،  یازمنادیه درآن باه شاناخت نکست، مگر آنین (. آ
کااه یزماا ی  هعاادم هماااهنگی رفتااار انتخاااب شااده بااا  فطاارت و فراتاار رفااتن از بعااد حیااوانی 

1. focusing.
2.  evoking.
3.  planning.
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)حجار،  انتخاب صحیح رفتار است و در این انتخاب خلوص نیز بسیار با اهمیات اسات:
کااه تااوام بااا ع ماای تغییاار واقعاای زمااانی رخ( و در نهایاات،  35، غااافر، 56و 12 ماال باشاادح دهااد 

کناد  مای یعنی آن ه در بعد شاناختی باه انباات کاردنش باروز پیادا  رساد، باا عمال و اجرایای 
 (.71، ص3125)جوادی آملی،

 محتوای درمان الگو
کاااه در ی  هدر محتاااوای درماااان توجاااه یاااه حاااوز آسااایب ضاااروری اسااات. یکااای از اصاااولی 

کید شده است عدم اساتفاده از باازخورد اصای  همصاحب الحی اسات زیارا انگیزشی بر آن تأ
گفتگااو ناشاای از عاادم آمااادگی یااا عاادم  ماای گفتگااوی مقاوماات ماادار را باار انگیاازد و ایاان نااوی 

تواند در حاوزه  ی بای انگیزگای بارای تغییار  می مراجع برای تغییر است. پس آسیبی  هانگیز
گفتگااویی تغییرماادار باشااد تااا ی  هباشااد. لااذا محتااوای درمااان باارای ایجاااد انگیااز تغییاار بایااد 

کناااد )روزنگاارن، ترجمااه، تمنااایی فااارد، مااانع گفتگاااویی مقاوماات ماادار ایجاااد  ی باار ایجاااد 
تواند زمینه ساز آسایب باشاد.  می اسالمی انحرا  از خود فطری شناسی هستی(. در 3122

فطااری علات اصاالی مشاکالت روحاای و شناسای  حرکات باار خاال  فطاارت، بار اساااس انسان
کارد: اشااشناسای  روانای اسات.  پاس باه ابعاادی از آسیب غفلزت از خزود: )اعزرا   ره خاواهم 

ماند و هرچه به تان بااردازد، از  یند، از خود غافل مکر کرون از خود فیهرچه انسان به ب(1۷۱
انسااان  ضاااّل و غفلززت از نشززانه: ،ث(. 3112مانااد)جوادی آملاای،  یت خااود دور ماایانسااان
گرفتاه و  نعمات هاداکگمراه  ساته اسات)جوادی ف او رخات بربکات از یه در رهن ماده قرار 

ا یاا  یا اناادوه وگرفتگاایاا، یاحساااس پااوچغفلززت از پیوسززتگی عززالم: (. 31، ص3172آملاای، 
ان انسااان و جهااان یااونااد میبااه انسااان، جهااان و پ یناشاای از نگاارم ماااّد  یدیااهااراس و ناام

گماااان و  ااان از علااال گمانزززه زنزززی: (.111،ج، ص 3112اسااات )جاااوادی آملااای، تکیاااه بااار 
خودمحزوری و (.10کریم بر این امر اشااره شاده اسات:)یونس، انحرا  آدمی است. در قرآن 

کاریم نیااز از باه خودپسااندی و 556، ، ص 3112)جاوادی آملاای، مزات شززدگی کاه در قاارآن   )
که از موانع خودشکوفایی است اشاره شده است )اعرا ،   (.10،غافر، 32تکبر 
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 یاسالم شناسی هستی گیری جهتانگیزشی با ی  هفنون الگوی تلفیقی مصاحب
ح میلار، 3122انگیزشی)روزنگرن، ترجمه، تمناایی فارد، ی  هفتون مطرح شده در مصاحب

شااود:  پرساایدن  گیری ماای جهاات( بااا فنااون مطاارح شااده در متااون اسااالمی 2662رولنیاا ، 
با فنون اسالمی جلب توجه و ایجاد سؤال یعنی بارهم زدن عمادی نظام   1سؤایت باز پاسخ

(. تأییاد 3172)جاوادی آملای،  2ساؤال در ذهان او است برای جلب توجه مخاطب و ایحااد
گاوم دادن باا  4(، بیاان ا هاارات انعکاسای11با ترغیب و امیاد بخشای )یوساف، 3کردن و 

کااه حقیقاات 3117( )جااوادی آملاای، 31-37اسااتمای )زماار،  ( و سااکوت و جاادال احساان 
ت ( و در قالاب ا هااارا3121 ،طلبای انساان در مساایر رشاد و تعاالی خااویش اسات )ناوده ئاای

کردن می انعکاسی ( و 21و  22ی  یاهونس، آی ی همواجهه )سوربا  5تواند انجام شود . خالصه 
کماا  کااه بااه نظاام فکااری  گاااهی دادن (3121 ،ه ئاایکنااد )نااود ماای اسااتفهام  بااا تبشاایر و  6آ

)جااوادی  7خاااص و خااارج از نظاام رایااجی  ه( و روشاان سااازی  و بیااان بااه شاایو363انااذار)هود، 
ک3172آملی،  ( و 3172الگو با تمبیال و قصاد)جوادی آملای، ی  هردن  و ارائ(  و نصیحت 

که  از جنس تنزل معقویت به محسوسات اسات )ناوده ئای،  ( 3121تصویر سازی و تجسم 
گاهانه و چشم انداز روشن تر از حرکت خواهاد  که  موجب انتخاب آ و غایت انگاری است 

شد.

 گیری نتیجهبحث و 
انگیزشااای باااا ی  هالگاااوی تلفیقااای مصااااحبهاااد  اصااالی در پاااژوهش حاضااار، تااادوین 

تغییااار خشاااونت خاااانگی اسااات. بااارای ی  هاساااالمی در انگیاااز شناسااای هستی گیری جهااات

1. open- ended questions.

.(7 هیآ م،یابراه سوره.  )2
3. affirmation.
4. reflective statements.
5.  summarizing.
6. informing.

.(77 هیآ انعام، سوره.  )7
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گام نخست به بررسی دیدگاهای  تدوین این الگوی مشاوره نظاری و مبناایی الگاوی های  در 
اسالمی پرداختیم تاا بتاوانیم درک درساتی از انگیازه  شناسی هستیانگیزشی  و ی  همصاحب
کااریم و باار اساااس شاارح و در هااا  آن و نقااش آنهااای  و ویژگی خشااونت  از دیاادگاه آیااات قاارآن 

تفساایر آن در مجموعااه آنااار طباطبااایی، جااوادی آملاای و نیااز مجموعااه آنااار مطهااری و منااابع 
دسات آماده از یابیم. سرس بر اساس نتایج باه ی انگیزشی دست مربوط به الگوی مصاحبه

گماتیسام باه تلفیاق هاای  تحلیل و بررسی این دیادگاه نظاری باا روم هرمنوتیا  ورویکارد پرا
تغییار خشاونت خاانگی ی  هاسالمی در انگیاز شناسی هستیانگیزشی و ی  هالگوی مصاحب

 آیند و فنون پرداختیم.در قالب اصول،محتوا، فر
فطااری )نااوده شناساای  ایاان الگااو همسااو  بااا الگااوی انگیاازم مبتناای باار انسانهای  یافتااه 
ت،  امااا بااا تغییاار در الگااوی انگیاازم زوجااین باار اساااس الگااوی طراحاای شااده  ( اساا3121،ئاای

میاازان صاابر در تعارضااات زوجااین را افاازایش دادنااد. و هم نااین همسااو بااا الگااوی اخالقاای 
خااانواده اماان و عاااری از خشااونت علیااه زنااان مبناای باار نظاارات نراقاای اساات )شااریعتمدار، 

کاه در درماان  اما قالب الگو، الگوی فرانظری پروچاسکا ،(3120 با این اشاکال هماراه اسات 
یاابی ایان  وروند تغییار زناان قرباانی خشاونت خاانگی بار یا  نماودار مساتقیم نیسات واعتبار

کاهش انگیز حاب نقای،  ،احمادیی  هخشونت خانگی انجام نشده است. مقالی  هالگو بر 
کنتااارل خشاااونت 3120)سرشاااار ( راهبردهاااای فرهناااگ ایرانااای و اساااالمی در پیشاااگیری و 

کرده است اما پروتکل درمانی در این زمینه ارائه نکرده است.خ  انگی  را بررسی 
مبتنای بار   شناسای هستیاسات.  عمقایی  هیکی از مباانی در ییا شناسی هستیمبانی 

الگااوی   شناساای هستیدیناای بااه دلیاال توجااه بااه ابعاااد معنااوی انسااان  از  هااای  اسااالم و آموزه
که  برای ایجاد ای  همصاحب کناد  متفااوت اسات.  مای نگیزم  بر بعد ماادی تمرکازانگیزشی 
تغییاار خشاونت در ایاان الگااوی تلفیقاای  در اصااول و فراینااد و ی  هباارای ایجاااد انگیااز ،از ایان رو

کید  شود. می محتوا و فنون  عالوه بر بعد مادی بر ابعاد معنوی نیز تأ
اساالمی:  شناسای هستی گیری جهتمقاومت در برابر بازتاب اصالحی با  (1 اصول الگو
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کارد  مای اساالمی شناسای هستیانگیزشی و ی  هدو الگوی مصاحبی  هدر مقایس تاوان اشااره 
که اصل خودکنترلی و تغییر همراستا با اصل اول مصااحب انگیزشای, مقاومات در ی  هبر این 

که نبایاد باه صاورت ی  هبرابر بازتاب اصالحی، است. نکت مشترک در هر دو اصل این است 
کاارد زیاارا موجااب مقاوماات در فااردفعای شااود. امااا در الگااوی  ماای نااه مشااکل فاارد دیگاار را حاال 

کارد باا  مای  اساالمی شناسی هستی گیری جهتانگیزشی با ی  همصاحب کما   تاوان باه فارد 
رون، یااالسااالم( از بهمیامبران)علیااو نبااوت پ یحجاات عقاال و فطاارت از درون و حجاات وحاا
کااه او را بااه غایاات مطلااوب رساااند و در ایاان راسااتا بااا بیااان اجمااالی و  ماای مساایری را بیابااد 

گفتاه خاود باه منظاور خاود رهباری و هم ناین باا اصال های  تشویق مراجع به تفکر و تادبر در 
 شناسای هستی گیری جهاتمراجاع باا ی  ه( درک انگیاز2 توان به این هاد  رساید. می توکل

تااوان  ماای اسااالمی شناساای هستیانگیزشاای و ی  هدو الگااوی مصاااحبی  هاسااالمی:در مقایساا
که طبق الگاوی مصااحب دهایم یاا در او انگیازه  نمای ماا باه مراجاع انگیازه انگیزشایی  هگفت 

کمااا  باااه او بااارای  مااای کاااه درون اوسااات راای  کنااایم بلکاااه انگیااازه نمااای ایجااااد یاااابیم. بااارای 
 شناسای هستیکنایم و ایان اصال در الگاوی  مای شناختن انگیازه ام بارای او ایجااد تفااوت

انگیزشای مشااور فعایناه باه دنباال اطالعااتی ی  هوجود دارد. در الگاوی مصااحباسالمی نیز 
 بااین آن چااهی  هدر مااورد اهاادا ، باورهااا و آرزوهااای خااود فاارد اساات تااا او را متوجااه فاصاال

 شناساای هستینمایااد. امااا در الگااوی  ،خواهااد باشااد و آن چااه در شاارایط فعلاای اساات ماای
ه به برجسته بودن بعد فطری عالوه بر بعاد طبیعای اسالمی برای ایجاد تفاوت در فرد، با توج

کاه  در انسان، جلب توجه به بعد طبیعی در اهدا  و باورهاا و آرزوهاای فارد ضاروری اسات 
گاورخر از شایر ی  هباا فان تاذکر و تمبیال و اساتعار 15-16مادنر، ی  هچگونگی آن در  سور فارار 
و هاا  ت افاراد مختلاف در انگیزهشود..  و هم نین با احتارام باه تفااو می بعد فطری برجسته

افکااااار و رفتااااار در موقعیاااات مشااااابه و تفاااااوت  فاااارد بااااا خااااود در انگیاااازه و رفتااااار و فکاااار در 
فطریشااان را هااای  متفاااوت بااه جااای تااالم باارای ایجاااد انگیاازه در افااراد انگیزههااای  موقعیت

مراجاع باا (گاوم دادن باه 3تذکر داد . رعایت این اصول در رواباط حسانه تاأنیر مببات دارد. 
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انگیزشااااای و ی  هاساااااالمی: فااااارد در هااااار دو الگاااااو، مصااااااحب شناسااااای هستی گیری جهااااات
کنااد. در  ماای دروناای خاود را برجسااتههااای  اسااالمی، در محیطاای امان تعارض شناسای هستی

اسااالمی در فضااای  شناساای هستی گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  هالگااوی  تلفیقاای مصاااحب
 شاود و انعکاااس  ماای بااه خداوناد نیااز توجاه فطاری معنااوی  و عشاقهااای  همدیناه باه انگیزم

کناد و حای متألاه  می یابد تا فرد با احساس مورد درک واقع شدن بهتر بتواند به تفااوت توجاه 
گوم دادن به افاراد یزما کاه ی  هرا بالفعل سازد.  گرینای ساخنان افاراد اسات  درک بهتار یاا باه 

که نشان از ایمان و فطرت دارد همراه شود در گر با همدلی  اتحااد درماانی ماؤنر خواهاد باود.  ا
مشاترک در الگاوی ی  هاساالمی: نقطا شناسی هستی گیری جهت(توانمندسازی مراجع با 4

اسااالمی در اصاال توانمنااد سااازی مراجااع،  شناساای هستیانگیزشاای و الگااوی ی  همصاااحب
تغییاار اساات . در ی  هخااودم باارای ایجاااد امیااد در انگیاازهای  جلااب توجااه فاارد بااه توانمناادی

باار بااایرفتن اسااالمی  شناساای هستی گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  هتلفیقاای  مصاااحبالگااوی 
صاابر و قاطعیاات باارای تغییاار ازطریااق اعتقاااد بااه اصاال عاادل خداونااد و اصاال جهااان بیناای 

گرایش که  کیادهاای  توحیدی   شاود . ایان ناوی جهاان بینای   مای فطاری بار آن مبتنای اسات تأ
رزاقیات خداوناد و  ،ایماان در امتحاان الهایناشی از اعتقااد باه قادرت الهای و پیاروزی اهال 

یااه صااورت عادینااه متناسااب بااا خااود باارای رشااد و تکاماال ها  انسااانتوکاال باار خاادا اساات 
توانمندی دارند و در صورت داشتن دیدگاهی توحیدی با صبر و امید به آن چه باید باشاند 

 بر اساس فطرت دست خواهند یافت.
کردن با  (1فرایندهای درمانی اساالمی: در هار دو الگاو،  شناسی هستی گیری جهتدرگیر 

خااوب بااین درمااانگر و مراجااع ی  هانگیزشاای، بااا رابطاای  هاسااالمی  و مصاااحب شناساای هستی
شااود و در همااین فراینااد درک درسااتی از وضااعیت دشااوار  ماای نااوعی اتحاااد درمااانی  ایجاااد

کاه یزماه یاا انگیازه می مراجع  ایجاد گااهی و بیانش  اسات در مراجاع بارای تغییار ای  شاود و آ
شاود. اماا  مای شود و خود فرد در فرایند تغییار شاناختی و هیحاانی و رفتااری درگیار می ایجاد

کااردن فاارد در  شناساای هستی  گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  هدر مصاااحب اسااالمی لااروم درگیاار 
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کیسااتم و از چاااه آفریاااده شاااده ام کجااا آماااده  ،پاسااخ باااه دو ساااؤال مااان  و وجاااودم بااارای ام  از 
شااود. جساات و جااو باارای پاسااخ بااه سااؤال اول  ماای روم، را برجسااته ماای کجاااچیساات و بااه 

موجب تفکر به درونیات یعنای خودشناسای و شاناخت عمیاق ناه تنهاا در ابعااد شاناختی، 
گرایشاااات مرباااوط باااه ایااان بعاااد هم اااون  رفتااااری، هیجاااانی بلکاااه در بعاااد فطاااری اسااات و 

پاساخ باه ساؤال دوم نیاز گاردد.  مای حقیقت طلبی، فضیلت طلبی، زیبایی طلبی، متعاالی
کماااال و ابعااااد متعاااالی اسااات.ی  همقدمااا کاااردن باااا 2 (تعاااالی نفاااس و   گیری جهااات(تمرکاااز 
اسااالمی  شناساای هستیانگیزشاای و ی  هدر هاار دو الگااوی مصاااحباسااالمی:  شناساای هستی

اساات امااا تمرکااز در  ها  تمرکااز نااوعی فراینااد مشااارکتی در تعیااین افکااار، احساسااات و دغدغااه
، اسالمی به سمت قیام درونی یا توباه شناسی هستی گیری جهتاسالمی با  شناسی هستی
و بر اساس شاکر و  کمال،طلب آمرزم و اعترا  ی  هامید به رحمت خدا، انگیزی  هبا انگیز

معناوی در ایان قیاام درونای هاای  ایان انگیزه شود  و توجه به بعد فطری اسات. می کفر انجام
کماااای  هانگیااااز گفتگااااو افاااازایشتمرکااااز باااار شااااکر خاااادا و   دهااااد. ماااای ال یااااابی را در موضااااوی 
انگیزشای ی  هاسالمی: در هار دو الگاو، مصااحب شناسی هستی گیری جهت(فراخواندن با 3
کلماات خاود مراجاع فراخاوانی شناسی هستیو  شاود اماا  مای اسالمی، برای تغییر در مراجاع 

 هااری  از اساالمی باا تقویات خودا شناسای هستی گیری جهاتانگیزشای باا ی  هدر مصاحب
گیااهی و حیاوانی و نزدیکای باه طریق حجاب افکنی و استعال   یعنی  فراروی از مرتبه خاود 

گاارایش بااه محبااوب انجااام مرتبااه خااود فطااری  گیری جهاات(طاارح ریخااتن بااا 4 شااود. ماای و 
 اسااالمی شناساای هستیانگیزشاای و ی  هاسااالمی: در هاار دو الگااو، مصاااحب شناساای هستی

گفتگاو درباار گریناهی  همکالمه باه  شاود  مای بارای طارح رفتاار هادایتهایی  تعهاد باه تغییار و 
یاباد. اماا در  مای یعنی آن ه در بعد شناختی تأیید شاده باا طارح ریازی و عمال باه طارح باروز

اسااالمی طاارح ریاازی  شناساای هستی گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  هالگااوی تلفیقاای مصاااحب
کمال و با خلوص و آ برای  تغییر گرایش فطری به  گاهی در تمایل به توحیاد اسات بر اساس 

گااااه شاااده اسااات )بعاااد شاااناختی(، توانمنااادی های  و باااا عمااال و اجااارای آن اااه فااارد باااه آن آ
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 یابد. می شناختی نیز افزایش
گفتگاو حااوی جمالتای در ماورد محتوای درمزان(  گفتگاوی تغییرمادار: محتاوا یعنای ایان 

که جمالت مراجع نشان که آن می تغییر است به این معنی  تمایل یا توانایی تغییار ا ه دهند 
گمانااه زناای و خااود ی  هدر حااوز غفلاات از خااود، غفلاات از نشااانه،غفلت از پیوسااتگی عااالم، 

توجه دارند، مشاکالت موقعیات فعلای خاود ها  محوری را دارند، به منافع تغییر در این حوزه
ییاار کنناد، متعهاد باه تغ مای را  باه دلیال غفلات از آن چاه بایاد باشاند )بعااد فطاری( مشااهده

گااام باار ی  هفنااون ذکاار شااده در الگااوی تلفیقاای مصاااحبو  دارنااد.  ماای شااده یااا بااه سااوی تغییاار 
اساالمی در راساتای اصاول الگاوی تلفیقای اسات و  شناسای هستی گیری جهتانگیزشی با 

گاهانه و چشم انداز روشن تر از حرکت خواهد شد.  موجب انتخاب آ

 تغییر خشونتی  هجایگاه انگیز
 شناساای هستی گیری جهااتانگیزشاای بااا ی  هالگااوی مصاااحبهااای  بااه ویژگی توجااهبااا 

گرفتن مساله انگیز که در قالب محتوا، فرایند و درمان ذکر شد و با در نظر  تغییار ی  هاسالمی 
که متغیار وابساته ایان پاژوهش اسات تغییار  ی  هانگیاز گیری  تاوان فرایناد شاکل مای خشونت 

کرد: یاابی  خشونت در این الگو را به این صورت بیان  که بیان شد در ادراک و ارز همان طور 
گرایش دانای و هاای  اولیه ممکن است خشونت امری مطلوب تلقی شود چون فرد بار اسااس 

یابی کند  اما براساس ایان الگاو در  می وهم و خیال خشونت را پاسخی مناسب به  خشم ارز
گرایش یابی نانویه و با محور قراردادن  وب تلقای شاود ودر فارد از تواند نامطل می فطریهای  ارز

کراهاات مباادل شااود و آن فاارد انگیااز گرایشی  هگاارایش بااه  هااای  تغییاار خشااونت را بیابااد و از 
کماال که موجب  گرایش مای فطری  عاالی باه هاای  شاود بهاره بگیارد  و ایان انارژی را در مسایر 

کند تا بتواند به رشد و تعالی برسد.  جریان اندازد و در این مسیر استقامت 

 ها محدودیت
گار در انتخااب مناابع و آناار اساالم شناساان  غیر ممکن باودن حاذ  ساوگیری مشااهده 



85 ..................................................... ... یشناسی اسالم گیری هستی با جهت یرشیی انگ مصاحبه ی یتلف یالگوی  رائها

کااه متااأنر از پیشااین کنتاارل اعتبااار  بیروناای ی  هایراناای  مطالعاااتی محقااق بااوده اساات. و عاادم 
که  قابلیت تعمیم پذیری آن را خدشه داری  هنتیج  کند. می محقق 

 پیشنهادها
بااااه عنااااوان مبنااااای نظااااری باااارای تهیااااه  توانااااد میییی  نظااااری ایاااان پااااژوهشهای  یافتااااه
کاههایی  پرسشنامه گیرد  ناشای از بعاد  هاای  خواهناد مطالعااتی دربااره نقاش انگیزه مای قرار 

شااود متخصصااان حااوزه مشاااوره و  ماای فطااری در رفتااار انسااان داشااته باشااند. لااذا پیشاانهاد
اقاادام ای  ی مبااانی نظااری آن نساابت بااه تهیااه چنااین پرسشاانامهساااز غنیبااا شناساای  روان

گیارد تاا از های  نمایند. و جمع آوری داده کیفای توساط مشااوری غیار ماذهبی انجاام  بخش 
بررسی شود.ها  افق محققی دیگر اعتبار یافته

 مالحظات اخالقی پژوهش
کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و  تمامی شرکت

آنها داده شده است.  هاطمینان یزم در مورد محرمانگی اطالعات ب

 سهم نویسندگان
نویسنده مسئول تماامی مراحال فرایناد پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت نماوده و مسائول 

نگارم مقاله است. 

 حمایت مالی
گیاااری  ی انگیزشااای باااا جهااات ی الگاااوی تلفیقااای مصااااحبه ارائاااه»ایااان مقالاااه باااا عناااوان 

ای  سسااهؤاساات و از هاای  م «شناساای اسااالمی و انگیاازه ی تغییاار خشااونت خااانگی هسااتی
یافت نکرده است. حمایت مالی در
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 تعارض منافع
 گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد.  های این مطالعه هی  یافته

 قدردانی
کاه در انجاام ایان پاژوهش ماا را ئاز اساتید دانشگاه هرمزگان و دانشگاه عالمه طباطباا ی 

کردند سراسگزاری می  گردد. یاری 

 منابع

(. خشونت خانگی: راهبردهاای فرهناگ ایرانای و اساالمی در پیشاگیری 3120حمدی، سح حب نقی، نح سرشار، م )ا
کنترل آن  های علمی. همایش انجمن :تیو ترب یروانشناسی  بیفرهنگ آس ین المللینفرانس بک.  و 

قرآنای جهات مادیریت رواباط و هاای  (. آموزه3566طالیای،  ح برجعلای، اح شاریعتمدار، آح خاوانین زاده، م. ح ) اسمعیل
 .132-211، 26(77،)مشاورههای  فصلنامه علمی پژوهشزوجین. های  نقش

کیاد بار اصاول 3112اسمعیلی، م ) کااهش  شناسوی  هسوتی (. مطالعه انربخشی درماان مارور زنادگی باا تأ اساالمی بار 
 .32-3، 2، شماره 3فرهنگ مشاوره، دورهنگان اختالل پس از سانحه. نشا

کشور(. مؤسسه تحقیقات علاوم جزایای و  31های آن )در  (. همسرکشی و انگیزه3116آشوری، مح معظمی، م ) استان 
 ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. جرم شناسی، دانشکده

(. رابطاااه باااین خشاااونت خاااانگی و 3127ح صاااابری، مح پاشاااایی، م )پورتقاااام تهرانااای، سح قلنااادرزاده، زح فراهاااانی، ح
ی. شااناخت روانی خااودنتظیمی و پریشااانی  عملکردهااای شااناختی در زنااان قربااانی همساارآزاریح نقااش واسااطه

 .01-17، 37، شماره ی شناختیشناخت روان
 ( .توحید در قرآن. قم: انتشارات اسرا . نوبت چاپ اول.3111جوادی آملی، ی )

. پ(. اساالم ومحایط زیسات، محقاق حجاه ایساالم عبااس رحیمیاان، قام: انتشاارات اسارا . 3112آملای،ی )جاوادی 
 نوبت چاپ پنجم.

 (. هدایت در قران.تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا . نوبت چاپ سوم.3172جوادی آملی، ی )

 نشر اسرا . چاپ دوم.. محقق سعید بند علی و عباس رحیمیان. قم: 32.ج(. تسنیم جلد3112جوادی آملی، ی )
در قرآن .محقق: حجه ایسالم حمید پارسانیا.  قم: انتشاارات اسارا . نوبات شناسی  ( . معرفت3115جوادی آملی،ی )

 چاپ سوم.
ه. محقق: حجه ایسالم محمد محرابی. قم: انتشارات اسرا . نوبات چااپ یت فقی. الف( . وی3112جوادی آملی،ی )

 نهم.

https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1056
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. انتظااار بشاار از دیاان . محقااق: حجااه ایسااالم محمدرضااا مصااطفی پااور . قاام: انتشااارات  .ب(3112جااوادی آملاای،ی )
 اسرا . نوبت چاپ ششم.

.ث( . حکمت نظاری و عملای در نهاج البالغاه . محقاق: حجاه ایساالم حساین شافیعی.  قام: 3112جوادی آملی،ی )
انتشارات اسرا . نوبت چاپ هفتم.

. محقق:  سعید بند علی. قم: انتشارات اسرا . نوبت چاپ سوم.36. (. تسنیم. جلد 3112جوادی آملی،ی  )
 (. مراحل اخالق در قران. محقق علی اسالمی. قم: انتشارات اسرا . نوبت چاپ هفتم.3110جوادی آملی،ی )
. محقاق: حساین اشارفی و روح اهلل رزقای، . قام: انتشاارات اسارا . نوبات  31.ت(.تسانیم. جلاد 3112جوادی آملای،ی )

م.چاپ دو
گروه علمی پژوهشکده فقه و اصول. قم: نشر اسرا .3125جوادی آملی،ی )  (. بربال اعتکا . محققین: 

. محقااق: حجاه ایساالم محمدرضاا مصااطفیاور. قام: انتشاارات اسارا ، نوباات شناسای  . دین(3117آملای، ی ) یجاواد
چاپ پنجم.

 م: انتشارات اسرا .محقق محمد، ق،ن المللی(. اسالم و روابط ب3111، ی  )یآمل یجواد
و  شناسوووی هسوووتیالگاااوی مفهاااومی ساااازگاری زناشاااویی مبتنااای بااار تبیاااین ی  ه(. ارای3122رضااااپور، میااارص )

گفتگوهااای تعاااملی و درون شخصاای زوجااین  متقاضاای طااالق و زوجااین  برخااوردار از سااازگاری شناساای  ارزم در 
یابی انربخشای آن. رسااله دکتاری مشااوره. تهاران:  ی و علاوم تربیتای دانشاگاه شناسا روانکده دانشازناشویی و ارز

.عالمه طباطبایی
(ح چاااپ اول، تهاارانح 3122ی انگیزشاای. ترجمااه شاایما تمنااایی فاارد ) هااای مصاااحبه (. مهارت2662روزنگاارن، د. ب )

 انتشارات ارجمند. 
کودکااان باار اساااس خشااونت خااانگی و الگوهااای 3122رفاااهی، ژح داسااتان، نح اشاارفی، ح  ) (. پاایش بیناای پرخاشااگری 

کودکارتباطی.   .00-10، 2، شماره7، دوره سالمت روان 
کیفی خشونت خانگی علیه زناان خاناه دار در شاهر خارم آبااد. 3121زمانی مقدم، مح حسنوندی، ص ) زن و (. مطالعه 

 .376-351،  1، شماره ، سال دهمجامعه
فصالنامه (. طراحی االگوی اخالقای امان و عااری از خشاونت علیاه زناان مبتنای بار نظارات نراقای، 3120شریعتمدار، آ )

.13-12، 02، شماره 30، دوره های مشاوره علمی پژوهش
کریم. ترجمه مکارم شیرازی.  قرآن 

باورهااااای انگیزشاااای و راهبردهااااای یااااادگیری ی  رابطااااه(.بررساااای 3112کجبااااا ، م. ب.، مولااااوی، ح.، شاااایرازی، ی )
، 1علااوم شااناختی، سااالهووای  فصاالنامه تااازهخااودتنظیمی بااا عملکاارد تحصاایلی دانااش آمااوزان دبیرسااتانی، 

 .3شماره
یااابی و مداخلااه.3111کالناای، ز.ح پورموحااد، ز.، دهقااانی، خ ) کنتاارل رفتارهااای پرخطاار در روابااط زناشااویی: ارز طلااوی (. 

 .20-31، 5و  1، شماره 1بهداشت، سال 
.، بیروت، مؤسسه الوفا رق(. بحاراینوا3565مجلسی، م. ب )
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کارشناساای 3122محماادی یگانااه، الااف ) (. بررساای نقااش دینااداری باار رفتااار خشااونت آمیااز جوانااان تهراناای. پایااان نامااه 
 ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی.

 )چاپ هفدهم(. قم: انتشارات صدرا.  2جلد  د مطهرى. ی(. مجموعه آنار استاد شه3112)مطهری، م  
 )چاپ پنجم(. قم. 25.جلد  (. مجموعه آناراستادشهیدمطهری3126مطهری، م  )

 طالب.. قم: مدرسة اإلمام علیِ ابن أبی(. اخالق در قرآن1911موارم شیراای، ن  )

(. پیامادهای نشاخوار فکاری در زناان دارای 3127ی،  ح محمدی فشاارکی، ص )نامدارپور،  ح فاتحی زاده، مح بهرام
کیفی.   .311-322، 07، شماره 37، دوره های مشاوره فصلنامه علمی پژوهشتعارضات زناشویی: مطالعه 

فطااری و مطالعااه مااوردی انربخشاای آن باار میاازان شناساای  (. طراحاای الگااوی انگیاازم مبتناای باار انسان3121نااوده ئاای، د )
 ی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.شناس روانصبر. رساله دکتری مشاوره. تهران: دانشکده 

مااورد مطالعااه: شااهر )(. بررساای عواماال اقتصااادی، اجتماااعی و فرهنگاای مااؤنر باار خشااونت علیااه زنااان3122ویردیااان، م )
 .367: 3122اردیبهشت  33و  36، ستین همایش ملی خانواده و امنیتمجموعه چکیده مقایت نخنقده(. 

، معرفات فرهنگای اجتمااعی(. نسبت دین و فرهنگ از منظار اساتاد مرتضای مطهاری. 3125یعقوبیان، محمد حسن )
 .22-1، ص 5سال ششم، شماره 
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