
123

       
ی 

الم
 اس

ی 
اس

ــ
نـ

ن ش
روا

ی 
ــ

صص
تخ

ن 
یو

س
می

ک

چکیده

هدف این پژوهش شناســایی نیازهای پژوهشی در فقه روان شناسی است تا گامی 

مؤثر در زمینۀ برنامه ریزی پژوهشــی و انجــام پژوهش   های دارای اولویت بردارد. 

روش این پژوهش کیفی و ترکیبی از روش پیمایشــی و تحلیل محتواست. جامعۀ 

آماری در بخش منابع اســنادی، کلیۀ منابع اسنادی در فقه روان شناسی در بخش 

منابع انسانی کارشناسان شهر قم و در بخش سازمانی، مراکز مشاورۀ دینی شهر قم 

است و نمونۀ آماری شامل 110 منبع در مجموع منابع اسنادی، انسانی و سازمانی 

می شود. نمونۀ آماری در بخش منابع انســانی شامل 20 نفر از کارشناسان است 

که با روش نمونه گیری هدف دار انتخاب شدند. یافته های پژوهش شامل دستیابی 

به 137 عنوان پژوهشــی در گرایش های روان شناســی اســت. گرایش مشاوره و 

روان درمانی با 48 نیاز پژوهشــی )35/03 درصد( بیشــترین نیاز پژوهشی را به 

خود اختصاص داده است و پس از آن گرایش خانواده با 30 نیاز پژوهشی )21/89 

درصد( و گرایش آسیب شناســی روانی با 22 نیاز پژوهشــی )16/05 درصد( در 

رتبه هــای بعدی قرار دارند. همچنین، کمترین نیاز پژوهشــی را گرایش عمومی با 
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1 نیــاز )0/72 درصد( و پس از آن گرایش اجتماعی بــا 2 نیاز )1/44 درصد( به 

خود اختصاص داده اند. نتیجه آنکه تفقه در حیطۀ ســؤال های روان شناختی به ویژه 

در گرایش های مشــاوره و روان درمانی، خانواده و آسیب شناســی روانی ضروری 

 جامع و دقیق و برخورداری از روش شناسی علمی، 
ً
است و با توجه به بررسی نسبتا

استفاده از نیازهای پژوهشی در انتخاب موضوع پژوهش در حیطۀ فقه روان شناسی 

به پژوهشگران عالقه مند و سازمان های مرتبط توصیه می شود.

کلیدواژه ها: نیازسنجی، نیازسنجی پژوهشی، فقه، فقه روان شناسی.

مقدمه

وجود منابع محدود از یک سو و موانع و محدودیت های اثرگذار و تعیین کننده ازسوی دیگر یکی از 

دالیل مهم گرایش به برنامه ریزی در فعالیت ها و اقدامات بشری است که آدمی را وادار به شناسایی 

اولویت های اساســی و تعیین راهبردهای اثربخشــی برای تحقق اولویت ها می کند. اثربخشــی و 

برنامه ریزی سرلوحۀ کار تمامی سازمان ها و مؤسسات است. با وجود این و به رغِم صرف هزینه های 

هنگفت، مدیران سازمان ها چندان رضایتی از اثربخشی پژوهش های انجام شده ندارند )رحیمی نژاد 

و همــکاران، 1388: ص 89(. درحال حاضر آنچه در بســیاری از مراکز پژوهشــی به وضوح قابل 

مشاهده است، پیچیدگی و دشواری تصمیم گیری در اولویت دادن به پژوهش ها و تحقیقات است. 

نقطۀ آغاز هر پژوهشــی مسئله یابی است و تا مسئلۀ اساســی شناسایی نشود، صرف زمان و هزینه 

 اتالف منابع انسانی و مادی خواهد بود. الزمۀ شناسایی عناوین پژوهشی 
ً
برای انجام پژوهش، صرفا

ارزشمند و موضوع های اساســی و دارای اولویت، نیازسنجی پژوهشی است. نیازسنجی پژوهشی 

با گردآوری اطالعات از کارشناســان و افراد ذی ربط و تجزیه و تحلیل آن ها به شناســایی نیاز های 

واقعی افراد، گروه ها و سازمان ها کمک چشمگیری می کند)ارفع بلوچی و دیگران، 1390: ص 6(. 

اهمیت و ضرورت نیازسنجی پژوهشی هنگامی روشن می شود که به نتایج آن توجه شود. برخی از 

نتایج نیازسنجی پژوهشــی عبارت است از: تقویت مدیریت جامع و استفاده از همۀ ظرفیت ها در 

فرایند برنامه ریزی پژوهشی، شفافیت و پاسخ گویی مراکز پژوهشی، جهت گیری روشن برای هدایت 

فرایند برنامه ریزی پژوهشــی، جلوگیری از اتالف منابع در حوزه  های فاقد اهمیت، ســازمان دهی 

طرح های مختلف پژوهشــی، جلوگیری از موازی کاری و پراکنده کاری، آینده نگری در برنامه ریزی 

پژوهشی و پرهیز از تصمیم گیری  های لحظه ای و غیر راهبردی، تدوین برنامه   های پژوهشی مبتنی بر 
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مشــارکت کلیۀ گروه ها و عوامل کارشناس و مرتبط در شناسایی عناوین پژوهشی و تخصیص بهینۀ 

منابع و اعتبارات )فتحــی واجارگاه ، 1389: ص 23(. پژوهش هایی که بدون پرداختن به نیاز های 

موجود انجام می شــوند نه تنها کمک زیادی به حل معضالت نمی کنند، خود بر معضالت موجود 

می افزایند و دســت کم منابع مالی و انســانی موجود را تلف می کنند )کالسین و وینتر، 1999: ص 

11(. مضاف بر آنکه برخی از حوزه   ها مثل فقه روان شناسی به سبب جدیدبودن، اسالمی بودن و سر 

و کار داشتن با جامعۀ دینی حساسیت و اهمیت باالیی دارد؛ از این رو، نیازسنجی پژوهشی به عنوان 

 ضروری است )ریویر و دیگران، 
ً
گام اساســی در تدوین هر راهبرد و برنامه ریزی پژوهشــی کامال

2006: ص 4(.

نیازسنجی پژوهشی ریشه در نیازسنجی و مدیریت پژوهش دارد و در یک تعریف جامع عبارت 

است از فرایند پیچیدۀ شناسایی نیاز های پژوهشی بالقوه و تعیین اولویت در بین پروژه   های مختلف 

تحقیقاتی تا از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر منابع فراهم آید )فتحی واجارگاه، 

1397: ص 15(.

یکی از حیطه  های پژوهشــی که هم در عرصۀ کاربردی به کار می آید و هم بســتری برای تولید 

علم اســت، فقه روان شناسی است. فقه علمی اســت که به مطالعۀ شرعی عمل مکلف می پردازد 

و در اصطــالح عام تر، برای فهم کل دین نیز به کار می رود؛ اگر فقــه را به قیام حجت تفصیلی نزد 

شــخص بر احکام فرعیۀ دینی و موضوع های مســتنبطه تعریف کنیــم و موضوع آن را فعل مکلف 

بدانیم )مشــکینی، 1392: ص 173( و روان شناســی را علمی بدانیم که با استفاده از روش علمی 

به بررســی فرایندهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده می پردازد )اتکینسون و دیگران، 1390: ص 

33(، باتوجه به آنچه بیان شــد و نیز با اقتباس از منابع مشــابه در تعریف فقه های مضاف نظیر فقه 

تربیتی و فقه سیاســی )اعرافی، 1391: ص 41؛ ایزدهی، 1394: ص 161(، فقه روان شناســی به 

گونه ای از دانش فقه اطالق می شــود که رفتارهای صادرشده از مشاوران، روان شناسان و مراجعان 

آنان ازلحاظ اتصافشــان به یکی از احکام پنج گانه را بررســی می کند و برای هر رفتار، از ادلۀ آن، 

حکمی را استنباط می کند؛ به عبارت دیگر، به تمامی پاسخ هایی که فقه به سؤال های روان شناختی 

می دهد ، فقه روان شناسی اطالق می شود. این دانش صبغۀ فقهی را از آنجا به خود می گیرد که رفتار 

خاص مکلف )مراجع و مشاور( را از آن جهت که دارای حکمی از از احکام پنج گانه است، در خود 

جای می دهد؛ به عبارت دیگر، اگر با درنظرگرفتن احکام پنج گانه، به ســراغ مکلف روان شــناس یا 

مراجعه کننده به روان شناس برویم و رفتار صادرشده از آن ها را در حیطه های تخصصی و فرایندهای 
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مشاوره و روان شناسی بررسی کنیم، فقه روان شناسی به دست می آید. البته اصطالح فقه روان شناسی 

نظیر سایر ابواب نو در فقه به دو صورت وصفی و ترکیب اضافی قابل تفسیر است )ایزدهی، 1394: 

ص 157(. در ترکیــب وصفی به معنای نگاه روان شــناختی به کل ابواب فقه اســت، به گونه ای که 

تمام ابواب فقه حتی ابواب عبادات، نکاح و طالق نیز با نگاه روان شــناختی تحلیل و فهم شوند که 

می تواند یک مکتب در فقه باشــد. اما ترکیب اضافی فقه روان شناسی به معنای تفقه در موضوع ها و 

عمل روان شناختی است. آنچه در این نوشتار مدنظر است، ترکیب اضافی فقه روان شناسی است.

اما همان گونه که بیان شد، منابع پژوهشــی محدود است؛ ازسوی دیگر، شواهد زیادی وجود 

دارد که نشــان می دهد بین یافته  ها و اطالعات حاصل از پژوهش و نیاز های واقعی جامعه شکاف و 

فاصلۀ بسیاری وجود دارد. یکی از مهم ترین علل این فاصله، عدم ارتباط منطقی بین جهت گیری  ها 

و عناوین پژوهشی با نیاز های واقعی تصمیم گیری است )فتحی واجارگاه، 1397: ص 20(. با توجه 

ـ پژوهشی فعال در فقه  به آنچه بیان شــد،  مشروعیت بخشــیدن به برنامه  های پژوهشی مراکز علمی 

روان شناسی در گرو شناسایی نیاز ها براساس روش علمی است.

با مطالعۀ ســیرۀ عملی دانشــمندان مســلمان ازجمله شــیخ مفیــد )رحمة الله علیه(، ســید 

رضی )رحمة الله علیه(، ســید مرتضی )رحمة الله علیه( و شیخ طوســی )رحمة الله علیه( می توان 

دریافت که بزرگان اســالم نیز فعالیت  های علمی خود را برمبنای نوعی نیازسنجی و اولویت گذاری 

بنا کــرده بودند و این واقعیت تا دورۀ معاصر قابل رهگیری اســت. فعالیت  های پژوهشــی عالمه 

طباطبایی )رحمة الله علیه( مؤیدی گویا بر این مدعاست )طباطبایی به نقل از فاضلی و همکاران، 

1394: ص 11(؛ اما نیازســنجی پژوهشــی به عنوان یک علم دارای قلمرو بســیار جوان و درحال 

تحول اســت. این قلمرو علمی که از یک سو در نیازســنجی و ازسوی دیگر، در مدیریت پژوهشی 

ریشه دارد، سابقۀ چندانی ندارد. با مروری مختصر بر سوابق مطالعات انجام گرفته دربارۀ شناسایی 

نیازهای پژوهشــی، مشخص می شود که به رغم اهمیتی که نیازسنجی در تولید صحیح، نظام مند و 

تســریع علم دینی دارد، پژوهش ها و اقدامات انجام شده در این زمینه بسیار ناکافی است و به چند 

مورد محدود می شود.

تاکنون پژوهش  های محدودی در داخل کشــور در زمینۀ نیازســنجی صورت گرفته است و در 

ســطح بین المللی نیز دستاورد های بشری در این عرصه هنوز درحال تکامل و توسعه است )فتحی 

واجارگاه، 1387: ص 4(؛ از این رو، در این زمینه فعالیت  ها و طرح  های محدودی در کشــور قابل 

ردیابی اســت. البته پژوهش  ها و طرح  های مربوط به نیازســنجی آموزشی در مقایسه با نیازسنجی 
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پژوهشــی بیشــتر و گســترده ترند )مانند پژوهش  های فتحی واجارگاه، گویا،آقازاده، ابوالقاسمی و 

کامکاری، 1381؛ ســعیدی رضوانی و بیتقی ، 1382؛ سعیدی رضوانی و آهنچیان، 1386؛ امینی 

و دیگــران، 1384؛ زارعیان جهرمی و احمدی، 1384؛ شــهیدی و دیگــران، 1388؛ عمادزاده و 

دیگران، 1384؛ جعفری و یوســفی، 1383؛ شعبانی بهار و دیگران، 1386(. در زمینۀ نیازسنجی 

پژوهشی هم، گرچه در سال های اخیر تالش هایی در این زمینه صورت گرفته است )مازنی، 1398؛ 

ارفع بلوچی و دیگران،1390(، در حوز های مختلف ازجمله پزشکی و سالمت، کشاورزی و سایر 

حوزه  ها پژوهش  های محدودی مالحظه می شود )کریمی و دیگران، 1384(.

ـ اجرایی،  چند اثر  معاونــت پژوهش حوزۀ علمیۀ قــم، در محدودۀ مراکز و مؤسســات علمی 

موجود نیازســنجی پژوهشــی مرتبط در حوزۀ فقه با عنوان »اولویت  های پژوهشــی دستگاه  های 

ـ اجرایی در حوزۀ دین« در ســال 1386 در چهارده رشته انجام داد که یکی از آن  ها رشتۀ فقه  علمی 

بوده اســت. اولویت  های پژوهشــی بخش فقه،  تنها 81 عنوان در زمینــۀ فقه به طور عام بود و هیچ 

اشاره ای به موضوع های فقه روان شناسی نشــده است. به همت همین معاونت، عماد و دیگران در 

سال 1391 کتابی دیگر با عنوان اولویتهایپژوهشیدانشفقه تهیه کردند که به حوزۀ فقه عمومی 

اختصاص دارد و هیچ اشــاره ای به فقه های مضاف نشــده است. شاید بتوان دلیل آن را به طور کلی 

عدم دغدغۀ پژوهشــگران در عرصۀ فقه مضاف به ویژه فقه روان شناســی و نیز نبود کارشناسان فقه 

روان شناسی در تحقیق دانست؛ همچنین، فاضلی و دیگران اثری با عنوان اولویتهایپژوهشیدر

مناســباتدینوروانشناسی را در 711 محور و نیاز پژوهشی تدوین کردند که در آن هیچ موضوع 

فقهی درخصوص فقه روان شناســی به چشــم نمی خورد که دلیل آن را می تــوان در انجام پژوهش 

براســاس گرایش های روان شناسی و عدم توجه بر اشــتمال دین بر فقه دانست. اما پیشینۀ پژوهشی 

دربارۀ نیازســنجی پژوهشی فقه روان شناسی در سطح ملی وجود ندارد و این تحقیق نخستین سند 

نیازسنجی پژوهشی در فقه روان شناسی است.

از این رو، هدف از پژوهش حاضر شناســایی نیازهای پژوهشــی فقه روان شناســی اســت تا 

بــا فراهم کردن اطالعات صحیــح و کافی، گامی مؤثــر در زمینۀ برنامه ریزی پژوهشــی و انجام 

پژوهش   های دارای اولویت بردارد.

روش پژوهش

به طور کلی روش های پژوهش در علوم رفتاری را می توان براساس سه مالک هدف پژوهش، نحوۀ 
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گردآوری داده ها و چهارچوب حاکم بر روش تقســیم کرد )ســرمد، بازرگان و حجازی، 1385(. 

پژوهش حاضر براساس هدف پژوهش، از نوع کاربردی و براساس گردآوری داده ها، ترکیبی از روش 

پیمایشــی )بهره گیری از مصاحبه و پرسش نامه( و تحلیل محتواست و براساس چهارچوب حاکم، 

از نوع روش کیفی اســت. از روش تحلیل محتوا بدین صورت استفاده شد که موضوع به 11 منطقۀ 

 گرایش خانواده یکی از مناطق محتوایی بود که 
ً
محتوایی )به صورت گرایشــی( دسته بندی شد. مثال

متون مرتبط )مصاحبه از اشخاص و مدیران مراکز و سایر منابع مکتوب( خالصه و فشرده شد و یک 

متن واحد )یک واحد تحلیل( را تشکیل داد. سپس متن خالصه شده به واحدهای معنا از هم مجّزا و 

رمزگذاری )کد( و مقوله بندی شد. در جدول زیر مراحل ذکر شده در یکی از نیازهای استخراج شده 

در گرایش خانواده اجرا شده است.

جدول 1. مثال  از منطقۀ محتوایی، واحدهای معنا،  واحد معنای فشرده شده و کدها
کد واحد معنای فشرده شده واحد معنا منطقۀ محتوایی

تجّسس بررسی فقهی حکم تجّسس مرد در امور 
زن و فرزندان یا برعکس )مثل چک کردن 

موبایل(

تجّسس مرد در امور زن یا برعکس )مثل 
چک کردن موبایل( و نیز تجسس در امور 
بچه ها یکی از موضوعات مبتالبه اســت 
که ازنظر فقهی باید بررســی شــود و به 

مشاور کمک زیادی می کند.

خانواده

جامعۀ آماری پژوهش شامل منابع اسنادی )مقاله، کتاب، پایان نامه(، منابع انسانی )کارشناسان 

روان شناسی دینی، مدیران مراکز مشاوره و مشاوران با رویکرد اسالمی در شهر قم( و منابع سازمانی 

)مراکز مشاورۀ دینی در شهر قم( در فقه روان شناسی است.

نمونــۀ آماری در مرحلۀ شناســایی نیاز ها و عناوین پژوهشــی، منابع اســنادی شــامل منابع 

ـ پژوهشــی داخلی و نمونۀ آماری شــامل 9 کتاب، 14 مجله، 50 پایان نامه؛ نمونۀ آماری در  علمی 

منابع انسانی و سازمانی شامل 10 مدیر پژوهشــی حوزوی، 20 کارشناس روان شناسی اسالمی، 

7 مرکز مشــاوره از مراکز حوزۀ علمیۀ قم می شــود. روش نمونه گیری در منابع اسنادی، سازمانی و 

انسانی هدف دار است. این روش به این دلیل انتخاب شد که در این پژوهش نیاز به نمونه های خبره 

و دارای اطالعــات غنی و نیز منابع غنی و معتبر وجود داشــت )باس ول و کانن، 2012: ص 9(. 

در گزینش منابع اسنادی غنای علمی، استحکام متن، مرجع بودن و اصیل بودن به عنوان مالک های 

گزینش موردتوجه قرار گرفت. در گزینش روان شناســان و مشاوران مالک متدین بودن، اهمیت دادن 
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به مســائل شــرعی در فرایند مشــاوره و درمان و تخصص در حیطۀ مورد مشاوره )حداقل 8 سال( 

موردتوجــه قرار گرفت. تنــوع مراجعان مرکــز، دغدغه مندی مرکز و متدین بــودن مراجعه کنندگان 

مالک های گزینش مراکز بود.

ابــزار گردآوری اطالعــات این پژوهش مصاحبۀ نیمه ســازمان یافته بود. این ابــزار در مرحلۀ 

جمع آوری اطالعات برای شناســایی عناوین و نیاز های پژوهشی در زمینۀ فقه روان شناسی با افراد 

مربوطه اســتفاده شد. به این صورت که مصاحبه در چهارچوب ده سؤال صورت می گرفت که قبل 

از آن توسط همان کارشناسان پر شده بود تا نظر های کارشناس مصاحبه شونده در همان موضوع ها 

به صورت عمیق تر دریافت شــود. شــایان ذکر است که ده ســؤال مصاحبه توسط شش کارشناس 

مجرب که مشــتمل بر دو روان ســنج، دو مجتهد و دو روان شــناس بودند، تأیید شد. بدین معنا که

 CVR ده ســؤال از عدد جدول الوشــه )0/62( بزرگ تر بود؛ بنابراین، حاکی از آن بود که وجود 

ســؤال های مربوط با ســطح معناداری آماری قابل قبول )p<0.05( در این ابزار ضروری و مهم 

اســت. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که ده سؤال نمرۀ CVI باالتر از 0/79 داشته اند؛ ازاین رو، 

مناسب تشخیص داده شدند.

مراحل شناسایی نیازها

برای شناسایی نیازها در پژوهش حاضر مراحل زیر طی شد:

1. تعیین اهداف نیازســنجی پژوهشــی: در این گام اهداف اصلی و فرعی پژوهش به منظور 

انسجام بخشی و جهت دهی پژوهش تدوین شد.

2. گزینش رویکرد شناسایی نیازهای پژوهشــی: تعیین رویکرد نقش بارزی در جهت گیری 

فرایند نیازسنجی پژوهشی دارد. آنچه در عمل اتفاق می افتد، استفادۀ ترکیبی از رویکردهای 

مختلف در فرایند نیازســنجی پژوهشی به جای استفاده از یک رویکرد انحصاری و خاص 

اســت )فتحی واجارگاه، 1389: ص 47(. رویکرد پژوهــش حاضر از نوع ترکیبی و چند 

معیاره )اســتفادۀ هم زمان از دو یا چند رویکرد( است که شامل رویکرد آسیب شناختی،1 

1. Pathological Approach
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رویکرد محتوایی1 و رویکرد تقاضامحور2 می شود.

3. شناســایی نیازهای پژوهشی، کدگذاری، مقوله بندی و پاالیش آن: در پژوهش حاضر برای 

دســتیابی به نیازها و عنوان های پژوهشی از منابع مکتوب، منابع انسانی و منابع سازمانی، 

که هریک از این منابع در بخش روش پژوهش آمده اســت، اســتفاده شد. قبل از پاالیش 

عناوین پژوهشــی در مرحلۀ مصاحبه و منابع مکتوب، مقوله بندی و کدگذاری انجام شــد 

تا از تکراری بودن نیازها جلوگیری شــود و همچنین از تمام اطالعات حداکثر بهره برداری 

صورت پذیرد. پس از شناســایی عنوان   های پژوهشــی، تمام عنوان ها بــه منظور اطمینان 

از تناسب نیاز، توســط پژوهشگران بررسی شــد و پس از حصول اطمینان، به عنوان   های 

پژوهشی گرایش موردنظر اضافه شد.

4. دریافت نظرها، ایده  ها، نقد ها و پیشــنهاد های صاحب نظــران در زمینۀ نیازها و جاگذاری 

مناسب در گرایش های دهگانه و جمع بندی دیدگاه  ها ازسوی پژوهشگران.

یافته  های پژوهش

پس از بررســی داده ها اطالعات تحلیل شــد؛ یافته   های به دســت آمده، به طور خالصه، در 

جدول   های زیر منعکس شده است.

جدول 2. تعداد و درصد نیازهای پژوهشی به تفکیک گرایش های روان شناسی

درصد هر گرایش نسبت به کلتعداد نیاز به دست آمدهگرایشردیف

4835/03مشاوره و روان درمانی1
3021/89خانواده2
2216/05آسیب شناسی روانی3
107/29یادگیری4
75/10فراروان شناسی5
64/37اخالق6
64/37روش تحقیق و روان سنجی7
53/65شخصیت8

1. Substantive Approach
2. Demand-Oriented Approach
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درصد هر گرایش نسبت به کلتعداد نیاز به دست آمدهگرایشردیف

21/44اجتماعی9
10/72عمومی1۰
137100جمع11

آنچه در جدول باال آمده است، خالصه ای از نیازهای پژوهشی به دست آمده در فقه روان شناسی 

اســت که به ترتیب از بیشــترین تا کمترین نیاز پژوهشــی در گرایش های گوناگون ارائه شده است. 

گرایش مشاوره و روان درمانی با 48 نیاز پژوهشی با معادل درصدی 35/03 بیشترین نیاز پژوهشی 

را به خود اختصاص داده اســت و پس از آن گرایش خانواده با 30 نیاز پژوهشی و معادل درصدی 

21/89 و گرایش آسیب شناســی روانی با 22 نیاز پژوهشــی و معادل درصدی 16/05 در رتبه های 

بعدی قرار دارند. همچنین، کمترین نیاز پژوهشی را گرایش عمومی با 1 نیاز و معادل درصدی0/72 

و پس از آن گرایش اجتماعی با 2 نیاز و معادل درصدی 1/44 به خود اختصاص داده اند.

در جدول زیر نتایج تفصیلی عناوین پژوهشــی مشــتمل بر 137 عنوان پژوهشــی به ترتیب از 

بیشــترین نیاز پژوهشــی تا کمترین آن در ده گرایش روان شناسی تنظیم شــد است. همان طور که 

در بخش روشــی در موضوع مراحل شناسایی نیاز بیان شــد، جاگذاری عناوین با نظر کارشناسان 

صورت پذیرفته است.

جدول3. مجموع عناوین پژوهشی برحسب گرایش

نیاز های پژوهشیگرایشردیف

مشاوره و روان درمانی1
حکم فقهی مواجهه با شک و تردید مذهبی )وسواس فکری( و توصیۀ مشاور 

به کنارگذاشتن دین به طور موقت
تحلیل فقهی مواجهه درمانی1 در درمان اختالل بی میلی یا کم میلی جنسیمشاوره و روان درمانی2

مشاوره و روان درمانی3
واکاوی فقهی تخصص )تحصیالت، زمینه های تخصصی( در روان شناسی 

و حکم خسارات واردشده بر مراجع2
بررسی حکم فقهی مراجعه به مشاور کافر یا غیرمسلمانمشاوره و روان درمانی4

1. Exposure therapy
کادمیک ندارد، اما اقدام به مشاوره می کند و یا در مواردی  2. در مواردی دیده می شود که فرد در این زمینه تحصیالت آ
 مشاورۀ کودک 

ً
مشاهده می شود که فرد دارای تحصیالت روان شناسی است، اما در حیطۀ تخصصی خودش، که مثال

است، فعالیت نمی کند و در تمام حیطه های خانواده، تحصیلی، شغلی، ازدواج وغیره، که نیاز به تخصص باالتر دارد، 
مشاوره می دهد. ازنظر فقهی در این گونه موارد حکم چیست؟
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نیاز های پژوهشیگرایشردیف

مشاوره و روان درمانی5
بررسی حکم تحریک مشاور در مطالعۀ برخی از موضوع های روان شناختی 

مثل اختالالت جنسی
بررسی فقهی جواز بیان مشکالت خصوصی زندگی به مشاور و روان شناسمشاوره و روان درمانی6
بررسی فقهی صفات مشاور نظیر رازداریمشاوره و روان درمانی7
بررسی حکم فقهی مراجعه به روان شناس رازدار درصورت تساوی علمیمشاوره و روان درمانی8
بررسی فقهی مراجعه به روان شناس جنس مخالف در طرح مسائل زندگیمشاوره و روان درمانی9

بررسی حکم فقهی بیان مشکالت فردی درصورت فاش شدن اسرار دیگرانمشاوره و روان درمانی1۰
بررسی فقهی وظیفۀ مشاور درقبال اسرار مراجعان و بیمارانمشاوره و روان درمانی11

مشاوره و روان درمانی12
بررســی حکم فقهی بیان اسرار مراجع درصورت نیاز مشاور به همفکری با 

سایر کارشناسان

مشاوره و روان درمانی13
پژوهشــی در حکم فقهی فاش کردن اســرار دیگران )با اجازه و بدون اجازۀ 

مراجع(
پژوهشی در حکم فقهی استماع اسرار دیگران توسط مشاور از ناحیۀ مراجعمشاوره و روان درمانی14

مشاوره و روان درمانی15
پژوهشــی در حکم فقهی اقــرار به قتل یا موارد مشــابه و جــواز اطالع به 

درخواست َمراجع ذی صالح

مشاوره و روان درمانی16
کاوشی در حکم فقهی همکاری روان شــناس با دادگاه در فاش کردن اسرار 

 نظم عمومی یا سازمان یافته و جرائم فردی(
ّ

ُمراجع )درجرائم مخل

مشاوره و روان درمانی17
واکاوی حکــم فقهی فاش کردن اســرار حکومت اســالمی درصورت در 

گروبودن درمان مراجع
موارد جواز ورود به مسائل خصوصی مراجع توسط مشاور از منظر فقهمشاوره و روان درمانی18
موارد جواز ورود به مسائل خصوصی مراجع توسط اطرفیان با روی آورد فقهیمشاوره و روان درمانی19

مشاوره و روان درمانی2۰
برسی حکم فقهی روش مشاهدۀ طبیعی در مسائل خصوصی )مثل بوسه و 

هم آغوشی، کلمات عاشقانه( در حضور مشاور
بررسی فقهی مشاهدۀ رفتار مراجع بدون اذن از منظر فقهمشاوره و روان درمانی21
بررسی حکم نگاه به مراجع در جلسۀ مشاوره در فقه امامیهمشاوره و روان درمانی22

مشاوره و روان درمانی23
واکاوی حکم ثبت یا بازگویی اســرار خصوصی مراجع توســط مشاور )به 

دانشجویان وغیره( در فقه امامیه
واکاوی حکم تبدیل جلسه های مشاوره به منشورات علمی در فقه امامیهمشاوره و روان درمانی24
واکاوی فقهی ضبط و نشر محتوای مشاوره بدون اجازه در فقه امامیهمشاوره و روان درمانی25

مشاوره و روان درمانی26
اعتبار نظر مشاور در مصداق شناسی موضوع های فقهی نظیر جنون، سفاهت 

و ارتداد از منظر فقه

مشاوره و روان درمانی27
کاوش در حکم فقهی ترک تدریجی اختالالت روان شناختی دارای حرمت یا 

وجوب نظیر خودارضایی، اعتیاد، زن بارگی
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بررسی فقهی تزاحم توصیه های روان شناختی با گزاره های فقهی1مشاوره و روان درمانی28
پژوهشی در خلوت با نامحرم در مشاوره )تلفنی یا حضوری( از منظر فقهمشاوره و روان درمانی29

مشاوره و روان درمانی3۰
بررســی فقهی تکنیک های درمان اکت2 )درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( با 

توجه به استخفاف گناه

مشاوره و روان درمانی31
بررســی فقهی حکــم گروه درمانی در بیماری های روانی نظیر افســردگی، 

وسواس، اختالالت جنسی
بررسی حکم دریافت اجرت در مشاورهمشاوره و روان درمانی32

مشاوره و روان درمانی33
بررسی فقهی میزان و حدود ارتباط مشاور با مراجع )نگاه و صوت و گفت وگو 

و خنده وغیره( در فرایند مشاوره

مشاوره و روان درمانی34
بررســی فقهی حکم برچسب های منجربه ناامیدی3 و ارتباط آن بر معاونت 

در گناه

مشاوره و روان درمانی35
بررســی فقهی حکم توصیه به حرام ها درصورت اضطرار مثل گوش دادن به 

موسیقی یا دیدن فیلم برای افزایش میل جنسی

مشاوره و روان درمانی36
بررســی فقهی حکم جلوگیری از حرام )مثل خودارضایی( با توصیه به حرام 

دیگر مثل دوست یابی جنس مخالف
بررسی حکم فقهی آشنایی پیش از ازدواج بدون عقدمشاوره و روان درمانی37
بررسی فقهی حکم مشاوره در موضوع های تخصصی بدون تخصصمشاوره و روان درمانی38
بررسی فقهی گروه درمانی با توجه به اقرار برخی از گناهان در جمعمشاوره و روان درمانی39
بررسی رقص درمانی4 از منظر فقهمشاوره و روان درمانی4۰
بررسی موسیقی درمانی5 از منظر فقهمشاوره و روان درمانی41
بررسی فقهی باور به چشم زخممشاوره و روان درمانی42
بررسی فقهی حکم لذت بردن از گفت وگو و آرامش گیری از مشاورمشاوره و روان درمانی43
بررسی موارد ضمان مشاور در هزینۀ مشاوره از منظر فقهمشاوره و روان درمانی44
بررسی فقهی شرط رضایت شوهر برای شرکت در جلسات مشاورهمشاوره و روان درمانی45
بررسی فقهی ضمان زن در هزینۀ مشاوره بدون اذن شوهرمشاوره و روان درمانی46

1. نظیر جایگاه وجوب احسان به والدین و توصیۀ مشاور به عدم ارتباط زیاد یا سفرنرفتن با والدین.
2. ACT (Acceptance Commitment Therapy).

3. یعنی مشاور پس از تشخیص قطعی یا احتمالی چگونه برای مراجع بازگو کند تا منجربه نا امیدی نشود.
4. Dance Therapy
5. Music Therapy
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مشاوره و روان درمانی47
عاطفی و همدلی با مراجع در فرایند  بررسی فقهی حکم ارتباط  

مشاوره

مشاوره و روان درمانی48
بررســی فقهی حکم دریافــت و دادن هدیــه در فرایند مشــاوره در فرض 

همجنس بودن مراجع و مشاور و ناهمجنس بودن آن ها

مصداق شناسی گناه در موارد وجوب ازدواج دختر یا پسرخانواده49

خانواده5۰
بررســی حدود و موارد اطاعت و نشــوز زن از شــوهر و ارتباط آن با تقسیم 

قدرت
بررسی مالک به حرام افتادن در موارد وجوب ازدواجخانواده51
موضوع شناسی انواع خیانت زناشویی از منظر روان شناسی و فقه و احکام آنخانواده52

خانواده53
بررسی حکم حق فسخ ازدواج با کتمان زن یا مرد دربارۀ وضعیت سالمتی، 

اقتصادی، شغلی، تحصیلی و خانوادگی

خانواده54
بررســی حکم توصیۀ مشــاور به ازدواج یا منع آن با توجــه به تفاوت های 

شخصیتی، مذهبی و عقیدتی
بررسی فقهی توصیۀ مشاور به طالق با توجه به تفاوت های شخصیتیخانواده55
بررسی فقهی توصیۀ مشاور به طالق با توجه به تفاوت های مذهبی و عقیدتیخانواده56
بررسی فقهی تدلیس در بکارتخانواده57

خانواده58
بررســی حدود و مرزهــای ازدواج موقت برای زن و مــرد )مجرد، متأهل، 

مطلقه( و احکام آن

خانواده59
بررســی حدود و حکم ارتباط با جنس مخالف بــرای زنان و مردان مجرد و 

متأهل

خانواده6۰
بررســی حکم ابراز محبت و روابط عاطفی مرد به زن در فرض بازداری زن 

از گناه و عدم آن
بررسی تزاحم ابراز عالقۀ غیرواقعی مرد با ابرازنکردن عالقۀ منجربه گناه زن1خانواده61

خانواده62
بررسی حکم نشوز مرد و ارتباط آن با اختالل بی میلی یا کم میلی جنسی در 

روان شناسی
بررسی حکم توصیه به طالق در موارد ناسازگاری روان شناختیخانواده63
بررسی فقهی نظافت و آراستگی ظاهری برای زن و مرد )محرم و نامحرم(خانواده64

خانواده65
بررســی فقهی حکم تجســس مرد در امور زن و فرزندان یا برعکس )مثل 

چک کردن موبایل(

1. در مشــاوره از خانم ها و آقایان یا فرزندانی می شنویم که ابراز کلمات محبت آمیز برایشان مهم است و عدم ابزار آن 
 از ته 

ً
ازسوی همسران یا والدین آنان را به گناه و ارتباط با نامحرم کشیده است؛ ممکن است همسرانی بگویند ما واقعا

دل همسرمان را دوست نداریم آیا برای دفع مفسده، ابراز دروغی این کلمات محبت آمیز واجب است؟
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خانواده66
بررسی فقهی حدود اذن شوهر و تعارض آن با واجبات زن )مثل تعارض اذن 

مرد با صلۀ رحم زن در بیرون از خانه(

خانواده67
بررسی فقهی تعارض درخواست خانۀ مستقل زن و عدم رضایت مادرشوهر 

با توجه به لزوم اطاعت از والدین
بررسی حد و مرز توصیه به طالق از منظر روان شناسی و فقهخانواده68
موضوع شناسی خیانت و حکم آن در فقه شیعهخانواده69

خانواده7۰
بررســی فقهی طالق و فســخ نکاح در موارد ابتالی زن یا مــرد به امراض 

مقاربتی
واکاوی فقهی بخشش مهریه به شیوۀ زبانی ازسوی زن و سقوط آنخانواده71

خانواده72
بررســی تطبیقی فقهی طــالق در مذاهــب مختلف اســالمی با نگرش 

روان شناختی

خانواده73
بررســی فقهــی دروغ های مصلحتــی در جهت اصالح روابــط زوجین و 

خانواده های اصلی ازسوی مشاور
بررسی فقهی استخاره در مشاورۀ ازدواجخانواده74

خانواده75
بررسی فقهی سردمزاجی و گرم مزاجی )زن یا مرد( برای تجویز طالق ازسوی 

مشاور
بررسی فقهی حکم تعارض نفقۀ همسر با نفقۀ والدینخانواده76

خانواده77
بررســی فقهی حکم تعارض سخن والدین زن و شوهر برای خروج از منزل 

در دورۀ عقد
بررسی فقهی حکم مداخلۀ والدین در امور زندگی زوجینخانواده78

آسیب شناسی روانی79
حکم اعالم برچســب اختالالت روان شــناختی )اختالالت شــخصیت، 

افسردگی، وسواس( به مراجعان
بررسی فقهی احساس گناه و ارتباط آن با یأس از رحمت خداآسیب شناسی روانی8۰
موضوع شناسی بدرفتاری جنسی1 از منظر روان شناسی و فقهآسیب شناسی روانی81

آسیب شناسی روانی82
بررسی فقهی اختالل هراس جنسی زن با توجه به حکم وجوب تمّتع جنسی 

مرد

آسیب شناسی روانی83
بررسی حکم وسواس )عملی ،  فکری( در کارهای نیک مثل نظم و ترتیب یا 

بد نظیر افکار تکرارشوندۀ خیانت زناشویی
بررسی حکم و رابطۀ ترس شدید از خدا با فوبی در روان شناسی2آسیب شناسی روانی84

1. sexual abuse
2. ترس شدید از خدا اختالل روان شناختی است؟ اگر ترس از خدا منجربه اختالل در نظام معیشت یا ایذای مؤمن 

شود، حکم آن چیست؟
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آسیب شناسی روانی85
بررســی ســقوط و عدم ســقوط تکالیف شــرعی در اختالالت تجزیه ای 

)نظیرمسخ شخصیت1 و مسخ واقعیت2(
رابطۀ »اسکیزوفرنی« با »جنون در فقه« و احکام آنآسیب شناسی روانی86
بررسی فقهی وسواس دزدی و ارتباط آن با حدود دزدی در فقهآسیب شناسی روانی87
بررسی فقهی اختالل هویت جنسی3آسیب شناسی روانی88

آسیب شناسی روانی89
بررسی موضوع فقه )فعل  المکلفین( و ارتباط آن با اختالالت روان شناختی 

غیراختیاری
واکاوی فقهی اختالل سلوک و ارتباط آن با سوء خلقآسیب شناسی روانی9۰

آسیب شناسی روانی91
حکم تکلیفی و وضعی رفتارهای غیراختیــاری )نظیر کتک زدن در اختالل 

ptsd؛ جنون(

آسیب شناسی روانی92
بررسی فقهی حکم بدریخت انگاری بدن4مثل مو، بینی، چشم، شکم، گونه 

وغیره.
بررسی اختالل ساختگی5 و ارتباط آن با دورغ و حکم آنآسیب شناسی روانی93
بررسی فقهی همجنس گرایی6 و ارتباط آن با لواطآسیب شناسی روانی94
بررسی فقهی دگرجنس گرایی7آسیب شناسی روانی95
بررسی فقهی آسان کشی)مرگ ترحمی(8آسیب شناسی روانی96
بررسی حکم تغییر جنسیت در اختالالت جنسیآسیب شناسی روانی97
بررسی فقهی کودک آزاریآسیب شناسی روانی98

آسیب شناسی روانی99
بررســی حکم فقهی مرتدان دارای اختالالت روان شــناختی )سقوط حد و 

سایر احکام ارتداد(

آسیب شناسی روانی1۰۰
بررسی فقهی مدعیان دروغین امامت یا نبوت با توجه به اختالالت شخصیت 

)مثل شخصیت خودشیفته9(
بررسی فقهی اصل تغافل و نادیده انگاری در تربیت فرزندیادگیری1۰1

1. depersonalization disorder 
2. derealization disorder
3. Gender identity disorderـ transexuality
4. Body dysmorphic disorder
5. Factitious disorder
6. homosexual
7. hetrosexual
8. euthanasia
9. Narcissism disorder
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یادگیری1۰2
بررسی فقهی حدود و صغور تنبیه بدنی در تربیت فرزند توسط والدین، معلم 

و دیگران
بررسی فقهی حکم تشویق و تنبیهیادگیری1۰3

یادگیری1۰4
بررسی فقهی حکم تنبیه بدنی کودک با توجه به انجام کار حرام مثل دورغ و 

دزدی توسط والدین یا دیگران
بررسی فقهی آموزش جنسی به کودکان در دوره های سنی مختلفیادگیری1۰5
بررسی فقهی ترک واجب یا ارتکاب حرام توسط فرزند و تنبیه بدنییادگیری1۰6

یادگیری1۰7
بررســی فقهی فرار از خانه )دختر یا پسر( و وظیفۀ والدین با توجه به مراحل 

امر به معروف و نهی از منکر

یادگیری1۰8
بررسی حدود پاســخ به سؤاالت جنسی کودکان )مثل نحوۀ فرزندآوری( از 

دیدگاه فقهی و جواز دورغ یا توریه در این موارد

یادگیری1۰9
بررســی فقهی سقوط یا عدم سقوط تکالیف شــرعی در دوران یادزدودگی1 

موقت در اختالالت روان شناختی
بررسی فقهی حدود و صغور تنبیه بدنییادگیری11۰
بررسی فقهی حکم یوگا2 و توصیۀ آن به مراجعفراروان شناسی111
بررسی فقهی مراقبۀ متعالی4TM 3 و توصیۀ آن به مراجعفراروان شناسی112
کاوشی در هیپنوتیزم از منظر فقهفراروان شناسی113

فراروان شناسی114
تحقیقی در حکم فقهی استفاده از هیپنوتیزم در درمان بیمارهای روان شناختی 

نظیر هراس
برسی فقهی کهانت و احضار روح در درمان بیماری های روانیفراروان شناسی115

فراروان شناسی116
بررســی فقهی سحر و جادو در مشــاوره و درمان روان شناختی )نظیر مهار 

عشق زن متأهل به مرد نامحرم(
بررسی فقهی تجویز دعای مأثور و غیرمأثور برای رفع مشکالت روان شناختیفراروان شناسی117
بررسی فقهی محروم سازی غذایی در تربیت فرزنداخالق118

اخالق119
بررسی فقهی امر به معروف و نهی از منکر والدین توسط فرزندان با توجه به 

وجوب احسان و عدم اذیت آنان

1. ازدست دادن حافظه به طور موقت.
2. Yoga
3. روشی برای آرامش جسم و روان که شخص در وضعیتی راحت می نشیند و با تکرار یک مانترا )یک صوت یا کلمه( 

می کوشد که ذهنش را از فکر خالی کند )شارف، 1389(.
4. Transcendental Meditation.
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اخالق12۰
بررســی فقهی عادات مخرب )توهین، سرزنش، تحقیر، تمسخر، فحش و 

ناسزا( در روابط زوجین

اخالق121
بررســی فقهی حکم یادگیری و یاددهی علوم غریبه )نجوم، جفر و رمل( در 

درمان بیماری های روان شناختی
بررسی فقهی طوالنی کردن جلسات مشاوره توسط مشاور یا مراجعاخالق122
برسی فقهی حکم توصیه به ترمیم بکارت برای ازدواج و ارتباط آن با تدلیساخالق123

روش تحقیق و روان سنجی124
حکم فقهی توصیه به ازدواج یا منع آن با توجه به تســت های روان شــناختی 

برای مشاور و مراجع

روش تحقیق و روان سنجی125
حکم شرعی توصیه به طالق با توجه به تست های روان شناختی برای مشاور 

و عمل به توصیه توسط مراجع از باب لزوم عمل به قول خبره
کاوشی فقهی در آزمایش بر روی حیوان اعم از حالل گوشت و حرام گوشتروش تحقیق و روان سنجی126
بررسی حکم آزمایش بر روی انسانروش تحقیق و روان سنجی127
بررسی حکم ناهمجنسی مشاهده گر و مشاهده شونده در تحقیقات آزمایشیروش تحقیق و روان سنجی128

روش تحقیق و روان سنجی129
واکاوی فقهی روش مشاهدۀ طبیعی در مسائل جنسی در فرض همجنسی و 

ناهمجنسی مشاهده گر
موضوع شناسی شخصیت بدبین و ارتباط آن با سوء ظن از منظر فقهشخصیت13۰
بررسی فقهی ریا، خودنمایی و شخصیت نمایشیشخصیت131
بررسی تطبیقی فقهی خوپسندی، غررو و شخصیت خودشیفتهشخصیت132

شخصیت133
بررســی تطبیقی صفت اخالقی تکبر و غرور با شــخصیت خودشیفته در 

روان شناسی و واکاوی فقهی آن

شخصیت134
بررســی تطبیقی صفت اخالقی ریا با شخصیت نمایشی در روان شناسی و 

واکاوی فقهی آن

اجتماعی135
بررســی فقهی خشــونت خانگی علیه زن )فیزیکی، جنســی، روانی مثل 

باج خواهی، تحقیر و توهین و محرومیت(

اجتماعی136
بررسی فقهی انواع خشونت خانگی )فیزیکی، روانی مثل باج خواهی، تحقیر 

و توهین و محرومیت( خانگی در حق فرزندان
واکاوی فقهی تحصیل در گرایش های روان شناسیهمۀ گرایش ها137

بحث و نتیجه گیری

با توجه به بررسی ها و ارزیابی های صورت گرفته، مشخص شد که در حوزۀ فقه روان شناسی الگوی 

منسجم و روشــمند وجود ندارد. یکی از مزیت های پژوهش حاضر، استفاده از منابع متعدد برای 

دســتیابی به نیازهای پژوهشی اســت. هر یک از این منابع به علت داشتن اطالعات خاص و زاویۀ 
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نگاه متفاوت اهمیت ویژه ای دارند که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

در بخش منابع اسنادی، منابع علمی  پژوهشی داخلی به جهت بررسی وضعیت موجود 

و پیشــنهادهای ارائه شده در آن ها بررسی شدند. در بخش منابع انسانی، مصاحبه از مدیران 

پژوهشــی برای تعیین اســتراتژی های عمدۀ پژوهشــی، مصاحبه از اســاتید و کارشناسان 

روان شــناس به جهــت نیازمندی تخصصی آن هــا، مصاحبه با مراجعــان به علت توجه به 

رویکرد آسیب شناســی و تقاضامحور، بررسی انتظارات آن ها و درنتیجه دستیابی به نیازهای 

خاص جامعه مورد نظرخواهی قرار گرفتند. در بخش منابع ســازمانی، تعدادی از نهادهای 

علمی پژوهشــی و اجرایی مشــاوره و روان شناسی به جهت دســتیابی به وضعیت پژوهشی 

موجود و نیازهای پژوهشی آن ها، مورد نظرخواهی قرار گرفتند. به طور کلی، فرایند مشارکت 

افراد و گروه های مختلف دارای دانش تخصصی و مراجعان ســبب غنی شــدن و جامعیت 

می شود )کیسی، 2011: ص 56(.

از نتایج مهم پژوهش حاضر، دستیابی به 137 مسئلۀ پژوهشی در 11 گرایش روان شناسی 

اســت. نتایج نشان داد که بیشترین نیازهای شناسایی شده در گرایش مشاوره و روان درمانی، 

خانواده و آسیب شناســی روانی به ترتیــب با اختصــاص 35/03، 21/89، 16/05درصد 

از کل نیازهاســت. این مسئله نشــان دهندۀ اهمیت این گرایش ها و پتانسیل آن ها در زمینۀ 

پژوهش های فقه روان شناسی اســت. تعداد زیاد نیازها در سه گرایش بیان شده به سبب این 

اســت که متعلق احکام پنج گانه، افعال مکلفین است و این ســه گرایش بیشترین ارتباط را 

با حوزۀ فعل و رفتار مکلف دارند و همچنین بیشــتر کارشناســان روان شناســی مشغول به 

مشاوره اند که این سه موضوع بیشترین مراجعان را در حیطۀ کلینیکی به خود اختصاص داده 

اســت )میرمحمد صادقی، 1396: ص 1؛ احمــدی، 1386: ص 90(. ازطرفی، کمترین 

نیازهای شناسایی شــده متعلق به گرایش های روان شناسی عمومی و روان شناسی اجتماعی 

به ترتیب با اختصاص 1/44 و 0/72 درصد از کل نیازهاســت. تعداد کم نیازهای پژوهشی 

در گرایش روان شناســی عمومی به علــت ماهیت این گرایش و پراکنده بودن روان شناســی 

عمومی در ســایر گرایش ها )اتکینسون و دیگران، 1390: ص 49( پیش بینی می شد، اما در 

گرایش روان شناسی اجتماعی، تعداد نیازهای به دست آمده با توجه به ماهیت کاربردی بودن 

پژوهش، تداخل موضوعی با گرایش مشــاوره و روان درمانــی در بخش اصول و فنون نظیر 

گــوش دادن، همدلی، روابط کالمی و غیرکالمی و نیز تداخــل موضوعی با گرایش خانواده 
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)ساالری فر ، 1385: ص 183( کاهش پیدا کرد.

به طــور کلی، نتایج پژوهش حاضر به پژوهشــگران، دانشــجویان و دیگر افــراد عالقه مند در 

انتخــاب موضوع پژوهش و برقراری ارتباط با این موضوع ها کمک می کند. بر این اســاس، یافته ها 

ـ فرهنگی برای حمایت از نیازهای  موجب جذب سرمایۀ مؤسسات پژوهشی و دستگاه های اجرایی 

پژوهشــی خواهد شد. همچنین، راهگشــای پژوهش های بعدی در زمینۀ نیازسنجی در عرصۀ فقه 

روان شناسی می شود.

از محدودیت های پژوهش حاضر به دلیل کیفی بودن آن، مســئلۀ تعمیم یافته اســت. از دیگر 

محدودیت های پژوهش عدم همکاری برخی از مراکز مشاوره بوده است؛ ازاین رو، تعمیم نتـایج آن 

بـه سـطوح مختلـــف جامعۀ دینی باید با احتیاط همراه باشد. با توجه به اینکه هدف پژوهش های 

کاربردی حل مســئله و سرانجام دستیابی به اطالعاتی جهت اخذ تصمیم و رفع نیازها و مشکالت 

فوری اســت و ازطریق پژوهش های کاربردی اســت کــه می توان اعتبار فرضیه ها را که به وســیلۀ 

پژوهش های بنیادی صورت بندی شــده اند آزمود )دالور، 1384: ص 61(، پیشــنهاد می شود در 

نیازسنجی های آتی نسبت به این پژوهش ها توجه بیشتری ازنظر معنوی و مادی صورت گیرد. انجام 

طرح های نیازســنجی هر دو سال یک بار به منظور شناسایی نیازهای روز جامعه نیز از پیشنهادهای 

پژوهش اســت. همچنین، پیشــنهاد می شود این پژوهش در جامعۀ دانشــگاهی و جامعۀ عمومی 

صورت پذیرد.
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