


 «اوعطاف پذیزی»طزاحی الگًی اسالمی 
 در ريابط بیه همسزان

 

 

 
 عبذاهلل عمادی

 پژيَطگزاخالق ي ريان ضىاسی اسالمی





 سزفصل مطالب

 اًعطاف پذیزی اس دیذگاُ رٍایات چیست؟

 پیطیٌِ اًعطاف پذیزی در رٍاًطٌاسی چیست؟

 جغزافیای ولی تحج چمذر است؟

 جایگاُ پضٍّص حاضز وجاست؟

 هزاحل ساخت الگَ، چیست؟



 

إذَا أَرَادَ اللٍَُّ عَسَّيَجَلَّ بأََل بَيت خَيراً 

المَعِيشَة ؛رَزَقَُُمُ الرِّفْقَ فِي   
خاوًادٌ ای تقدیر خدايود خيری را برای َرگاٌ 

.مي ومایدريزی معيشت، آن َا رفق در کىد، بٍ   
.756، ص 4ج : کافي  

 



 

يَ أَمَّا حَقُّ السَّيِجَةِ فَأَنْ تَعِلَمَ أَنَّ اللٍََّ عَسَّ يَ جَلَّ  

جَعَلََُا لَكَ سَكَىاً يَ أُوْساً فَتَعِلَمَ أَنَّ ذَلِكَ وِعِمَةٌ 

مِهَ اللٍَِّ عَسَّ يَ جَلَّ عَلَيِكَ فَتُكْرِمََُا يَ تَرْفُقَ بَُِا 

يَ إِنْ کَانَ حَقُّكَ عَلَيَُِا أَيِجَبَ فَإِنَّ لََُا عَلَيِكَ  

 (621، ص2الفقيٍ،ج الیحضرٌ مه...)تَرْحَمََُاأَنْ 



 

 



:سؤال اصلی   





ذکس تعبزیف لغىی و 
 اصطالحی و زوایی

جمع بىدی 
 تعبزیف

تحلیل 
 مىطقی زفق

مفهىم 
شىبسی 
 افتساقی

مفهًم شىاسی 

 رفق

 مدازا
بشگبزیس  

 حسه خلق
 تىافق جىیی

 مداهىه

 اوعطبف پریسی
 همساهی
 پریسش
 اعتدال

 آسبن گیسی
 تأوی



 

از حیث خصوصیت محیط و موقعیت بیرونی 

از حیث خصوصیت فرد و حالت درونی 



 تعزیف رفق
 ارتباط با دیگران یا شخص در امور خود و« انعطاف»مؤلفه اصلی آن رفق، ملکه ای است که 

. است  

و « آسان گیری»، «میانه روی»، «همراهی»، «پذیرش»پنج گانه عامل های  این مؤلفه با

.شناخته می شود« تأنی»  



Moderation agreement togetherness 

 میانه روی پذیزش همزاهی

Leniency 

 تأنی آسان گیزی

Hesitation 



 واژگان همسو

Oٍٍُجَد رٍایات در ًیش دیگز کلیذٍاصُ 15 ،«رفق» ٍاصُ تز ػال 
 ًَػی تِ ٍ دارًذ آى تا تاالیی هضوًَی ٍ هؼٌایی قزاتت کِ دارًذ
   دٌّذ؛ تطکیل را حذیث هؼٌایی خاًَادُ تَاًٌذ هی

 

،  «سُل » ، «یسز » ، «ًَن » ، «مدارأٌ » ، «لیه » ]
يقار  » ، «رساوٍ » ، «ًَََدَ » ، «مُل » ، «قًت » ، «قسًت»

 [ «تعطف » ، «لطف » ، «دلل » ، «اواٌ » ، « 
 





  تز 1970 ٍ 1960 ّای سال تِ پذیزی اًؼغاف سهیٌِ در اتتذایی تحقیقات
  سال در گارمشی وًرمه تحقیقات، ایي تزیي هْن اس یکی در .هیگزدد
  سال در راتز مایکل ي 1974 سال در آوتًوی جیمش ي 1974
  در گزفتي قزار رغن ػلی کِ تزد پی کَدکاى اس گزٍّی ٍجَد تِ 1979
  تؼجة عَر تِ )اسکیشٍفزًی تِ ٍالذیي تَدى هثتال یؼٌی( خغز هؼزض
  فطار رغن ػلی کِ کَدکاًی .هیذادًذ ًطاى ای ساسگاراًِ الگَّای آٍری
 سالهت جذى هطکالت ،خاًَادُ ثثات ػذم فقز، اس ًاضی) تاال رٍاًی
  تَاًاییْا دارای (افسزدگی ٍ اسکیشٍفزًی تِ آًاى اتتال هاًٌذ ٍالذیي رٍاًى

 .تَدًذ ضایستگی ٍ تاال خالقیت ّوچَى فزدی تِ هٌحصز ٍیضگیْای ٍ
  هَرد ًاپذیز ضکست یا ًاپذیز آسیة کَدکاى ایي کِ تَد تزتیة ایي تِ

  تغییز پذیز، اًؼغاف تِ ًاپذیز آسیة اصغالح تؼذّا اها .گزفتٌذ قزار تَجِ
  تذٍى ٍ قاعؼاًِ عَر تِ خغز اس اجتٌاب تِ تَدى ًاپذیز آسیة سیزا .یافت
  پَیا ٍ تحَلی فزایٌذ یک پذیزی اًؼغاف کِ صَرتی در دارد اضارُ تغییز
 (2006 ، کَّي ٍ سیچتی) است



O(2003 ) دیویدسون و کانر  Conner & Davidson   

  رٍاًی سیستی تؼادل تزقزاری در فزد تَاًوٌذی ػٌَاى تِ را پذیزی اًؼغاف
 .گیزًذ هی ًظز در خغزًاک، درضزایظ

 

Oمستن Masten (1991) ، والر Waller (2001): 

  ضزایظ تا آهیش هَفقیت ساسگاری پیاهذ یا تَاًایی فزایٌذ، یک پذیزی اًؼغاف 
 .است کٌٌذُ تْذیذ

Oخغز هؼزض در هؼٌی تِ را پذیزی اًؼغاف (1994)دیگز، تحقیق در هستي 
 .کٌذ هی تؼزیف دادى ًطاى اًتظار هَرد حذ اس تْتز پیاهذّایی ٍ گزفتي قزار

 



 (Kumpfer1999 (کامپفر

 تِ رسیذى یا اٍلیِ تؼادل تِ تاسگطت هؼٌی تِ پذیزی اًؼغاف
 تاػث کِ است کٌٌذُ تْذیذ ضزایظ در تاالتز سغح تؼادل

 .ضَد هی سًذگی در آهیش هَفقیت ساسگاری
 

 و سیلس کمبل ،(2000)،همکاران و لوتار
 داده ارائه مشابه تعاریف نیز ،(2006) همکاران،

 .اند



Acceptance and Commitment Therapy

Oتًاومىدی اس است عثارت رياوطىاختی پذیزی اوعطاف 

 در تغییز ویش ي اکىًن لحظٍ تا ارتثاط تزای تز تیص

 َای ارسش جُت در يقتی آن تز پافطاری یا رفتار

 .کىیم می حزکت خًد سودگی



Acceptance and Commitment Therapy

Oفزایٌذ ضص ACT رٍاًطٌاختی پذیزی اًعطاف تزای: 
Oبا آگاٌ اوسان یک عىًان بٍ آن در کٍ است فزایىذی مجمًعٍ مذل، ایه  

 َای ارسش جُت در حزکت َذف با ي کزدٌ پیذا تماس حال لحظٍ
 .دَیم می تغییز را آن یا کزدٌ پافطاری خًد رفتار بز سوذگی

O دارد لزار طبمٍ دي در تًان می را آن فزایىذ ضص: 
O پذیزش ي آگاَی تًجٍ، فزایىذَای   
O تعُذ ي رفتار تغییز فزایىذَای 



 آهَسش پذیزش  1.

 گسلص ضٌاختی  2.

 فزایٌذ    خَد تِ عٌَاى 3.

 خَد تِ عٌَاى تافتار4.

 ارسش ّا5.

 الذام هتعْذا6ًِ.

 



 جوغ تٌذی تؼاریف
 

 دستیاتی تٍ ساسگاری مثثت 
 ضزایط آسیة سا ي خطزآفزیه در 



 (Resiliency)مفًُم تاب آيری
O( 2006 ) ّوىاراًص اتفاق تِ هٌذل : 

است سًذگی حَادث تزاتز در هؤحز پذیزی اًعطاف آٍری، تاب. 

سهیٌِ تا رٍیی رٍتِ ٌّگام در هٌاسة ساسگاری تَاًایی آٍری، تاب 
 .است هْن تْذیذّای یا خطزًان ٍ سا استزط ّای

رٍتِ اس تعذ پذیزی اًعطاف ٍ جثزاى ٍ تْثَد ٍ تَاًایی آٍری، تاب 
 .است سا استزط حَادث تا رٍیی

 افزاد ایٌىِ یىی داًٌذ؛ هی هْن آٍری تاب هفَْم در را ٍجِ دٍ آًْا
 حَادث ایي تزاتز در ایٌىِ دٍم ٍ وٌٌذ تجزتِ را سختی ٍ فطار ٍ حادحِ

 هعوَل واروزدّای ٍ عولىزد تِ تاسگطت تزای ٍ تاضٌذ پذیز اًعطاف
 .تشًٌذ جثزاى تِ دست خَد،

 



 (1991)خالقیت َیجاوی؛ آيریل 

اتزاس خًد تٍ ريضی جدید کٍ تز اساس آن، خطًط فکزی ي تسط 
 .سافتٍ ي رياتط میان فزدی فزد افشایص یاتد

 

 اصبلت

 اثربخشی

 بذاعت



 از راه تجربه

از راه آگبهی هبی اطرافیبن  
 در ببره مب

 از راه شهود  



 اوعطاف پذیزی در خاوًادٌ
Oعٌَاى تِ «پذیزی اًعطاف» غالثا خاًَادُ، سیستوی ًظزیِ در  

  ،«خاًَادگی فزایٌذّای» .ضَد هی ًگزیستِ فزایٌذ یه
 ضزایط تا ساسگاری در را خاًَادُ وِ ّستٌذ واروزدّایی

 فزایٌذّای دیگز، تیاى تِ .رساًٌذ هی یاری گًَاگَى
  ساسهاًذّی وِ ضَد هی گفتِ ّایی وٌص تِ خاًَادگی

  تز فزایٌذّا ایي .(2005 ساهاًی،) .دارًذ پی در را خاًَادُ
  هی تأحیز آى ّای لسوت توام در خاًَادُ عولىزد ویفیت
 .گذارد

 



 اوعطاف پذیزی در خاوًادٌ
Oپذیزی اًعطاف فزایٌذ ،(1999) السَى سیستوی ًظزیِ در  

  ٍ خاًَادگی اًسجام یعٌی دیگز، فزایٌذ دٍ تا ّوزاُ خاًَادگی،
 هطاتك .است ضذُ ساسی آسهَى ٍ هطالعِ خاًَادگی، ارتثاطات

  اًسجام، :دارد اصلی تعذ سِ خاًَادُ رفتار وِ الگَ ایي تا
 .ارتثاط ٍ (خاًَادُ تغییزپذیزی ضاخص)اًعطاف پذیزی

 انسجام خانوادگی

انعطاف پذیری 
 خانوادگی

 ارتباطات



Oاًعطاف پذیزی ارسیاتی همیاط ّوىاراى، ٍ السَى ٍ  
  طزاحی 1986 سال در را (FACES-III) خاًَادُ اًسجام
ِ سادگی هی تَاًذ وِ وزدًذ   اس تزخی ٍاصگاى تغییز تا ت

 .گیزد لزار استفادُ هَرد ًیش سٍج ّا تَسط عثارت ّا
 
Oتَهی ،(1382) ضاوزی سْزاب تَسط پزسطٌاهِ ایي  

 .است ضذُ ساسی

 

 اوعطاف پذیزی در خاوًادٌ















مداخله: گام سوم  
ِتِ ٍقتی کِ چزا .است ای هذاخلِ ّای پضٍّص ّا، پضٍّص سَم دست 

 هذاخلِ تستِ تذٍیي جادُ کزدین، پیذا دست هفَْم، یک کارتست الگَی
 ّز ّا، تکٌیک ٍ ّا رٍش اساط تز تَاًین هی ٍ است ضذُ ّوَار ای

 .کٌین عزاحی را ای هذاخلِ گًَِ

 

 :مداخالتدستٍ سٍ 

 

 آمًسضی مداخالت1)

 ساسياری مداخالت2)

 تالیىی مداخالت3)

 





 :سئوال اصلی پژوهش
 

 

روابط در رفق شاخص های و معیارهای 

  و چیست حدیث و قرآن منظر از همسران
 نمود؟ گیری اندازه را آن می توان چگونه

 



حیطه اختالف هب و  شاخص 10•
 تفبوت هب

 :شاخص 19•
 (شاخص 15)شاخص های مسئولیت مردان •
 (شاخص 4)شاخص های مسئولیت زنان •

حیطه وظبئف و 
 مسئىلیت هب

 :شاخص 27•
عاطفی، جنسی، مالی، تغذیه و سالمتی، تفریح و )نیاز 5در •

 (شادی

حیطه مطبلببت و 
 ویبشهب



 
 
 

 پذیزش تفاٍت

ّوزاّی در سثک 
 سًذگی

 ایثار
الفت گیزی ٍ 
 الفت پذیزی

 ػذم تحویل

هیاًِ رٍی در 
 تضاد

اًتقاد ًزم ٍ حق 
 پذیزی

 قاعؼیت ًزم اًؼغاف در راُ حل اًؼغاف در تَجِ



 

 
 
 

 تأمیه رشذ خاوًادٌ

بٍ کارگیزی مالیمت ي وزمخًیی •
 در ضکل کار

بٍ کارگیزی آساوی ي رعایت •
 ظزفیت مخاطب در محتًی کار

ارتماء ي رضذ سطح فکزی ي •
 ظزفیتی مخاطب

 رعایت ضزایط ي مًلعیت مخاطب•

ياوُادن ي َمزاَی مًلت با رفتار •
 مخاطب

ٍ ريی، لاطعیت ي رعایت • میاو
 سلسلٍ مزاتب در تىبیٍ

 تأمیه امىیت خاوًادٌ

 آسان گیزی مطزيع•

ٍ ريی در اوتظارات•  میاو

رعایت ظزفیت ي تًان •
 َمسز

 پزَیش اس رفتارَای خطه•

 کىتزل مذارایی•

 تأمیه اقتصاد خاوًادٌ

کمک بٍ آسایص ي راحتی  •
 ي مىفعت سن

ٍ جًیی• ٍ ريی ي صزف  میاو

 اوعطاف در دخل ي خزج•

آسان بزخًرد کزدن با •
 مطکالت مالی



 

  
 شاخص َای خاوٍ داری

 مًافمت با ضًَز•

 اعتذال بخطی بٍ مصارف خًد ي خاوٍ•

تأوی ي رعایت اصًل کاری در حفظ •
 يسایل ي امًال خاوٍ

ٍ داری•  اوعطاف در ريش خاو



ت
ت ي مطالبا

تعذیل اوتظارا
 

 اوتظار متعادل دربارٌ میشان دریافت محبت ویاس عاطفی

 مطالبٍ سواضًیی کم ي کم کزدن سمان رابطٍ ویاس جىسی

 ویاس مالی

 درخًاست َای مالی متعادل سن اس مزد

ٍ ريی در مصزف  میاو

 تعذیل درخًاست فعالیت َای ضاد ي مفزح ویاس بٍ ضادی ي تفزیح

ٍ ريی در سفارضات غذایی بٍ َمسز ي خًردن ویاس بٍ تغذیٍ ي سالمتی  میاو



ط فزد
ت تًان ي ضزای

رعای
 

 َمزاٌ کزدن مًلعیت مطالبٍ محبت با مًلعیت َمسز ویاس عاطفی

 ویاس جىسی
 رعایت تًان جىسی َمسز ي مًلعیت سماوی ي مکاوی يی

 (یجسوی یا رٍح)ی ّوسز تزاهطقت دار رفتارّای  هغالثِػذم 

 صبز ي رضایت  بٍ واتًاوی ي مُیاوبًدن امکاوات  ویاس مالی

 پذیزش فعالیت َای ضادی کٍ طبك ضزایط اي ویست ویاس بٍ ضادی ي تفزیح

 رضایت بٍ يضعیت َمسز در تُیٍ غذا ي َمزاَی با آن ویاس بٍ تغذیٍ ي سالمتی



ف در مطالبٍ
اوعطا

 

 ویاس عاطفی
 پذیزش محبت َمسز در اضکال ي مًلعیت َای مختلف

 درخًاست محبت با اضکال متىاسب با مًلعیت

 ویاس جىسی
 تغییز رفتار  ي مطالبٍ سواضًیی خًد متىاسب با مًلعیت

 دٍری اس رفتارّای خطًَت آهیش در ارتثاط جٌسی

 تغییز در مًلعیت ي ضکل مطالبٍ مالی اس َمسز ویاس مالی

 تىًع بخطی بٍ فعالیت َای ضاد ي مفزح متىاسب با مًلعیت ویاس بٍ ضادی ي تفزیح

 تىًع بخطی بٍ تغذیٍ ي وحًٌ درخًاست آن متىاسب با مًلعیت ًیاس تِ تغذیِ ٍ سالهتی



•
ی  

ّا
یار

هؼ
ی 

رس
تز

اًِ
ِ گ

س
 

درصَرت ثثَت 
 تقصیز

•
ی

َض
ن پ

چط
 

 در صَرت تکزار

•
زم

د ً
تقا

اً
 

در صَرت 
ِ تخص  ًتیج

 ًثَدى

•
ي 

تزی
 تْ

ی
جَ

ست
 ج

ی ٍ
تأً

اع
اقٌ

ل 
ُ ح

را
 

 اّویت کن ًیاس

گذضت ٍ •
 صزف ًظز

اّویت تاالی  
جزأت ٍرس• ًیاس

 ی
درصَرت ػذم 

 تإثیز

گذضت ٍ •
 صثز



ٍپرسشىام 

 گًیٍ 50دارای 

محًریت ريایی 

ای ٌ ٌ دَی تر اساس لیکرت پىج ماد  ومر

 ٍوفر 8حًزيی تا اوتخاب ومًوٍ رياوشىاس وفر  100پًشش جامع 

 ريایی سىجی تر اساس اکثریت دايران ، ضریة میاوگیه ي ضریة کىذال 

 گویه 5درصدی 75و تأیید گویه  14درصدی  87گویه، و تأیید  34تأیید اتفاقی 

 درصد گویه ها ٪89در  3میانگین باالی 

 01و معنی داری کمتر از  ٪395ضریب کندال٪ 
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مکانیزم حل مساله در رفق 

ارتباط آن با مهارت های مقابله ای و ارتباطی 

      ارتباط رفق با حزم و تدبیر 

ارتباط رفق با اضطراب 

ارتباط رفق و نظم در خانواده 

ارتباط رفق با خالقیت و تفکر نقاد 

 ارتباط رفق با  گشودگیOpenness to experience 

 گراییبین رفق و شاخص برون همبستگی 

ارتباط رفق با الگوهای خانواده 

 



 
  َاخْلِطِ الشِدَّةَ بِاللِّينِ وَ ارِفُقْ هَا كَانَ الرِّفْقُ أَبِلَغَ وَ اعِتَزِمِ و

 (53ناهه)الشِّده عَلَى الشِّدَّةِ هَتَى لَنِ يُغْنِ عَنْكَ إِلَّا 










 



 
 (ًطاى)ٍ ًَآٍری در ػلَم اًساًی اسالهی ًطست ایذُ پزداسیدومین 

 
:ایدهعنوان    

 «انعطاف پذیزی»طزاحی الگوی اسالمی 
 در روابط همسزان

 

  :ایدٌ پرداز
(پژيهشگراخالقيرياوشىبسیاسالمی)عبداهللعمبدیيالمسلمیهحجتاالسالم

 

:داير استاد   

 (عضًهیئتعلمیپژيهشگبٌحًزٌيداوشگبٌ)حسیهبستبندکترحجتاالسالميالمسلمیه
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