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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس براسـاس ییـاق آـری  و بـا ت برـد بـر       
صـورق تیلرـ      روش پـژوهش در ایـن تیقرـبه بـه     فردی انجام شد.  های ناشی از روابط برن  استرس

منظور ابتدا با تعررن  شروۀ تیلر  میتوای عرفی و آراردادی بود. بدین  میتوای برفی شره و شانو  به
واحد تیلر  معناییه تمام ییاق آری  بریم موردبررسی آرار گرفـت و ییـاق مربـوه بـه موآعرـت      

استخراج شد. روایی میتوایی ییاق مربوه به موآعرت  های مقابله  زا و ییاق مربوه به روش  استرس
هاه ییاق مربوه به مقابلـه بـا اسـترسه      استرس به ت یرد پنج بارشناس رسرد. سپس برای تیلر  داده

با روش تیلر  میتوای برفی نسخۀ شره و شانو  در سه مرحله بدگذاری شدند. روایـی میتـوایی   
هـای پـژوهش ننـا  داد بـه براسـاس ییـاق آـری           یافته ها به ت یرد سه بارشناس رسرد.  بدگذاری

تـوا     ها چهـار سـ م مقابلـه را مـی      شناسایی بوده است به در ی   زا آاب   موآعرت استرس 25بریمه 
اند از: س م ارت اه با خداه س م ارت اه با خوده س م ارت اه با دیگـرا     شناسایی برد به ع ارق

ها فراهم باشد و سپس جهت مهـار    یمده ابتدا باید زمرنه  دست  ل بهو س م ارت اه با واآعرت. ط ب مد
ــره   اســترس از ســ م ــه به ــای چهارگان ــه   ه ــد شــد. زمرن ــا شــام  خداشناســیه انســا    من شناســیه   ه

شناسی هستند. بـا بررسـی راب ـۀ چهـار سـ م        شناسی و یینده  شناسیه گذشته  شناسیه هستی  واآعرت
دهند و با توجه به ییاق و مضامرن آرینـی دربـارۀ     اضر را تنکر  میمقابله به هستۀ مربزی مدل ح

بند. بنـابراینه در    گراییه منخص شد س م ارت اه با واآعرت نقش اصلی را ایفا می  عق  و واآعرت
 های مقابلهه مناسب است اولویت به این س م داده شود.  امور تربرتی و عملی در حوزۀ س م

 .ترارت اه با واآع هآری  هفردی  روابط برنه ابلهمق هاسترسها:   کلیدواژه
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Abstract  

This study has aimed to develop the conceptual framework to cope with stress on the 

basis of Qur’anic verses and by emphasizing the stress from interpersonal relations. 

The research method of this study was qualitative content analysis of Hsieh 

& Shannon (2005) as the conventional content analysis method. For this purpose, all 

Qur’anic verses were firstly investigated by determining the semantic analysis unit 

and verses related to both stressful condition and coping strategies were extracted. 

Content validity of verses concerning the stressful condition was proved by five 

experts. To analyze the data, verses relate to coping were then coded by Hsieh 

& Shannon’s qualitative content analysis in three steps. Three experts proved the 

content validity of the coding. Findings from the study showed that there were 25 

stressful conditions in Qur’anic verses in which four coping strategies can be 

identified: communication with God, communication with oneself, communication 

with others and communication with reality. Based on the proposed framework, 

contexts should firstly be provided and these fourfold strategies can then be used to 

cope with the stress. The contexts have included theology, anthropology, factology, 

ontology, pastology (past studies), and futurology. By investigating the relation 

among these four strategies which are the core of the current study and attention to 

Quranic verses and contents regarding the intellect and realism, it has been 

recognized that the strategy of communicating with reality plays an important role. 

However, it is appropriate in scientific and educational issues in coping strategies 

that this strategy is prioritized.  

Keywords: Communication with reality, coping, interpersonal 

relationships, the Quran, stress.  
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 مقدمه
و  (1382)سـرد رضـیه    ها یمرخته شده اسـت   از ینجا به زندگی و دنرا با منکبق و چالش

هـا همـواره درصـدد مـدیریت و       انسـا   (ه155)بقره:  ها نرست  راهی برای رهایی م لب از ی 
هـا را از پـا دریورد.     مقابله با چنرن شرای ی هستند تـا شـدق و ب ـرق منـکبق نتوانـد ی      

های مختلـ  موجـود در زنـدگی را      علم خودشا  تنش ۀاند از زاوی  برده شناسا  سعی  روا 
ه ئـ هـا ارا   ثررشا  در انسا  باهش ت برایها   بررسی بنند و راهکارهایی برای نوع مقابله با ی 
هـای ی  در علـم     و سـ م  و مقابلـه اسـترس   دهند. این م احـ  باعـ  شـد مفـاهرمی چـو      

تنرـدگی  ( معتقد اسـت بـه   1385 هنق  از دادستا   به ه1990) شناسی م رح شود. ونگ  روا 
رو برده و در اص بح تنردگی   هشناسا  را با چالش روب  ای پویاست به روا   سازه )استرس(

در است و به فنار بررونی واردشـده بـر اجسـام اشـاره دارد.      داشتهدر مفاهرم مهندسی رینه 
یـم عمـ  برونـی اسـت بـه پرامـدهای       یم وابنش ت  رقی به  ( تنردگی1974) 1نگاه سلره

فـرد را از  و  شناختی زیادی برای هر فرد درپی داشته  و روا  شناختی فرزیولوژیکیه رفتاریه
بندی تعاری  مربوه به اص بح اسـترس    ( ط قه1386دادستا  ) بند.  حالت عادی خارج می

 بند:    را به این صورق ذبر می
شکلی در شـرئی بـه ایـن نرـرو بـر ی  وارد       . تنردگی نررویی است به تنش و تغررر1

بند. در این معناه صی ت از ت ثرر هـر عامـ  یـا هـر میـرن برونـی ماننـد          شود ایجاد می  می
. تنرـدگی نترجـۀ   2شناختی مانند عزاسته   عوام  جسمانی م   صداه حرارقه یا عوام  روا 

عامـ   »سـلره ی  را  شناختی یـا اجتمـاعی اسـتا عـاملی بـه        عم  یم عام  جسمانیه روا 
زا و پرامد اثـر    . تنردگی در عرن حال ع ارق است از عام  تنردگی3نامرده است. « زا  تنردگی

 ی  در ابعاد مختل  فردی.
شود به افـراد بـرای بنتـرل و اداره بـرد        می گفتهشناسی به تبشی   مقابله در روا  
ه 2دهند )الزاروس و فـولکمن   جام میرسند ان  زا می  هایی به به نظر خ رنان و تنش  موآعرت
ای یم من ع ارزشمند در مواجهه با منکبق و حوادث اسـت بـه     مقابله های  س م(. 1984

هـا    شـود ی    بسا منجر می  رساند و چه  ها را به حداآ  می  انسا  استرسها مرزا    بار برد  ی   به
شناسـی    . در روا برنـد   از ی  بهره می و بنند  میترآی ارزیابی  برای یزا را فرصت  عوام  تنش
متمربـز بـر    ۀمقابلـ ( 1 نـد از: ا  مقابله با استرس م رح شـده اسـت بـه ع ـارق     برایدو شروه 

                                                                                                                                        
1. Selye 

2. Folkman & Lazarus 
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به افراد احساس بنند توانـایی حـ  منـک  یـا       هنگامی متمربز بر هرجا . ۀمقابل (2 همنک 
ولـی هنگـامی بـه     هزنند  متمربز بر منک  دست می ۀثرر ی  را دارند به مقابل باهش داد  ت

یورنـد و    متمربز بـر هرجـا  مـی    ۀخود برابند رو به مقابل ۀمقابل تر از توانایی  منک  را بزرگ
ــا مــدیریت هرجــا  یســرب عوامــ  تــنش   ســعی مــی ــه حــداآ  برســانند. ال تــه   بننــد ب زا را ب

تیه فعـال  م ـ  فعـال شـناخ    ههای دیگری نرز برای انواع مقابله م رح شـده اسـت    بندی  تقسرم
 (.1397)برد و بزازیا ه  رفتاری و اجتنابی
ارت اه برن مذهب و مقابله افزایش یافته است.  ۀها آ   عبآه به پژوهش دربار  از سال

1پارگامنت 1990در سال 
توانـد    بـه مـذهب مـی    بردعد مذه ی مقابله اشاره و یادیوری به بُ 

ینـدی از  افر ۀم ابـ   گاه پارگامنت دیـن بـه  یند مقابله باشد. از نابخنی از ساخت مربزی هر فر
ه سـازد )پارگامنـت    پذیر مـی   ح  و فص  منکبق را امکا  ۀجوی معناست به زمرنو  جست
متعـالی و فراتـر از    انـد بـه ذاتـاً     معتقد به هدفی نهـایی بـرای زنـدگی    دارا  نوعاً  دین .(1997

د و او را در ایـن دنرـا مـ ثر    هـا بـه وجـود خـدای متعـال نرـز بـاور دارنـ          آلمرو علم است. ی 
من عـی   منزلـۀ   دهنـد بـه بـه     گرـری دینـی را شـک  مـی      دانند. این باورها م نای نظام جهـت   می

اهداف ما و ابزارهـای نرـ  بـه هـدف      هرود و لذا هنگامی به رخدادها  بار می  بخش به  فرصله
اهد بود. پارگامنت اثراق ما از نوع دینی خو ۀدر ارت اه با امر مقدس تفسرر شوند مقابل عمبً

ای شناختی تعری  برد به از   صورق سازه  را به را یافت و ی  «مذه ی ۀمقابل»انواع مختل  
هـایی بـرای دسـترابی بـه ایـن        د و دارای اهـدافی غررمـادی و روش  شـو   اولره یغاز مـی  ۀحادث

توانـد    مـی  ( بر این باور است بـه الگـوی مقابلـۀ دینـی بهتـر     2002ت. پارگامنت )اهداف اس
شناختی را ت ررن بند. این فرایند پرچرـده و مسـتمر بـه      داری و بهزیستی روا   ارت اه برن دین

دهـد تـا بـا فنـارهای       خورده به افراد فرصـت مـی    واس ۀ ی ه دین با زندگی افراد پروند می  به
 ( 2005و همکارا ه  2روانی مقابله بنند )لوئرس

گرایـی و زدود     هـا بـه یخـرق     ه توجه داد  انسـا  دین ب ۀگرچه توجه اصلی و اولرا
شـویم بـه     لکن با مراجعه بـه منـابع دینـی متوجـه مـی      ههاست  غ ار غفلت و دنراپرستی از ی 

هـای موجـود در زنـدگی      صورق مستقرم و غررمستقرم جهت مقابله با چـالش   راهکارهایی به
سـخن  )ع(  ان رـا و اهـ  برـت    مقابلـۀ  ه داده است. همچنرن با مراجعه به منابعی به از نـوع ئارا

دست براوریم. برخی از زوایـای    هتوانرم به نوعی س م دینی مقابله با تنش را ب  گفته است می

                                                                                                                                        
1. Pargament 

2. Lewis 
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روم یمـده اسـت:    ۀدر سـور  مـ بً  وآایعه در منابع دینـی یمـده اسـت   دید  و نوع ارزیابی از 
انسانی به توجه اصـلی او   «.ندا  ها به ظاهری از زندگی دنرا توجه دارند و از یخرق غاف   ی »

یخـرق بدانـد    ۀمزرعـ  یخرق باشد و زندگی واآعی را متعلب به ینجا بدانـد و دنرـا را صـرفاً   
گرفتـه    او با فنارهای بررونی متفاوق خواهد بود. م العاق صورق ۀبدو  تردید س م مقابل

هـای مختلـ      جن ـه مذه ی و  ۀهای مقابلسازوبارهای مسلما  نرز ارت اه برن   در برن جمعرت
 2دیگـری بـه توسـط تـایلرو      ۀ(. در م العـ 2006ه 1)ترانکـ   سبمت را یشکار ساخته است

خوانـد    های مسلما  الجزایر انجام شده از مواردی چو  توبـ  بـه خـداه     در نمونه (2009)
 .برن مسلمانا  یاد شده است ۀهای مقابل  سازوبار منزلۀ  دعاه رفتن به مسجد و تبوق آری  به

ه شـده اسـت.   ئـ یمـده ارا   های گوناگونی باتوجه به شرایط پرش  بریم مقابله در آری 
احسـاس تنـزل   (ه 62)عنک ـوق:   و فنـار اآتصـادی   (155)بقره:  روش مقابله با ببیای ط رعی

فـردی )م منـو :     هـای ناشـی از روابـط بـرن      و استرس (24)اعراف:  موآعرت در پرنگاه الهی
فردی فرایندی است بـه طـی ی  اطبعـاقه      روابط برن   شده است.در ییاق آری  نق(ه 25

گـذاریم )بـوبس و     های ببمی و غررببمی در مرا  مـی   معانی و احساساق را از طریب پرام
 (. 1385زادهه   نق  از موسی  ه به1985هر ه 

زا را به چهار گروه اصلی عوام  فـردی و شخصـرتیه     توا  عوام  )منابع( استرس  می
بنـدی بـرد. در بسـراری از      وام  میر ی و گروهیه عوام  سازمانی و فراسـازمانی تقسـرم  ع

پردازنـد. در عامـ      سنجد به عام  اول می  م العاق به راب ۀ استرس با ترپ شخصرتی را می
هاه شلوغی و ازدحـام و معمـاری شـهری از یـم طـرف و        دوم عوام  میر ی م   یلودگی

گر اهمرت برنـتری دارنـده در عوامـ  سـازمانی استرسـورهای      روابط خانوادگی از طرف دی
شغلی و داخـ  سـازمانی نقـش مهمـی دارنـد. در عوامـ  فراسـازمانی وضـعرت اآتصـادی و          

 (1394فرهنگی دارای درجاق اهمرت برنتری هستند )هات  و همکارا ه 
ــه اســترس ــرن   هــای میر ــی )اســترس   ازجمل ــط ب ــردی اســت(   هــای ناشــی از رواب ف

اش   خاطر روابط خـود بـا دیگـرا  و اثرگـذاری و اثرپـذیری       هایی هستند به انسا  به  استرس
ها ط عاً اجتماعی هسـتنده همـواره در ارت ـاه بـا دیگـرا         شود و از ینجا به انسا   حاص  می

شـوند. اگـر     ها و فنارهای روانی می  هستند و در این ارت اه به دالی  گوناگو  دچار استرس
رسـرم بـه     زای خـود تهرـه بنـرم بـه ایـن نترجـه مـی         ستی از ده میرن استرسآرار باشد فهر

                                                                                                                                        
1. Trankle  
2. Tiliouine 
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زا در ارت اه با دیگرا  اسـت )برایـا  لـون سـی       های استرس  بم نرمی از این میرن  دست
بنــرم بــه   در جــای جــای آــری  منــاهده مــی (.1381داغــیه   ه ترجمــۀ آراچــه1995ه 1وارد

هـای    گـروه با طرفدارا  سایر ادیـا  و منـافقرن و   ه در ارت امختلفی را  های  استرسمسلمانا  
خداوند برحسب شـرایط   ه. در این ییاق آری (140ه 111)یل عمرا :  بنند  تجربه می دیگر

به بهترین نیـو ممکـن    استرسبند به مقابله با     را به اموری جلب میاناموجود توجه مسلم
 شود ترین یسرب و حتی گاهی با بسب فایده انجام  و با بم

ثرر دیــن در مرــزا  صــ وری در مقابــ   ســ م دینــی مقابلــه بــا اســترس و تــ ۀدربــار
( در 1391) برای نمونه فتیی فاطمـه  اهای روزمره تیقرقاق متعددی انجام شده است  چالش

پژوهنی به فنار روانی و راهکارهـای مقابلـه بـا ی  از منظـر آـری  بـریم پرداختـه اسـت و         
هـا انجـام     افزایی در سختی  های توا   ( پژوهنی با عنوا  روش1392 )ع ااهلل میسن  همچنرن

شناسـی بـوده و     بـر روا    صـرفاً م تنـی  داده است. نوع تیقرقاتی به در این زمرنه انجـام شـده   
بخــش دیگــری هــم بــه بــا رویکــرد دینــی بــوده اســت دارای مــدل مــدونی ن ــوده و برنــتر 

ار گرفتـه اسـت. همچنـرنه بنـ      یوری ییاق مربـوه بـه ایـن حـوزه موردتوجـه آـر        جمع
های تیقرقـاق سـابب بـوده اسـت بـه ایـن         زا در منابع دینی جزو بم ود  های استرس  موآعرت

زا بپـردازد و    هـای اسـترس    پژوهش درصدد است آ   از یافتن مدل مقابلهه به یـافتن موآعرـت  
ر حـوزۀ روابـط   بندی منخصی در این زمرنه انجام دهد. اینکه مدل مقابله بـا اسـترس د    دسته
هایی دارد و همچنرن این مدل چه مرزا  از روایـی    فردی براساس ییاق آری  چه ویژگی  برن

 ترین س االق این پژوهش است.  میتوایی برخوردار است از مهم
 

 روش 
این تیقرب با روش تیلر  میتوای برفی شره و شانو  به شروۀ عرفی و آراردادی انجام شـده  

توا  یم روش مستق  و نـه صـرف تکنرکـی خـان دانسـت بـه         ا میاست. تیلر  میتوا ر
هـاه    تواند در راستای رسـرد  بـه الگـو یـا چـارچوبی مفهـومیه توصـر  و تلخـرص داده          می

( تیلرـ  میتـوا را روشـی    2005) 2بار رود. شره و شـانو    ها و تدوین نظریه به  استن اه از ی 
بنـدی مـنظم     ننـد بـه از طریـب فراینـد ط قـه     دا  تیقرقی برای تفسرر ذهنی میتـوای متـو  مـی   

بند. مسرر حربـت در تیلرـ  میتـوای برفـی       شده عم  می  مضامرن یا الگوهای بدگذاری

                                                                                                                                        
1. Brian luke seaward 

2. Hsieh & Shannon 
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هـای مفهـومی     هـا و نقنـه    عمدتاً از متن به سمت بررو  بنرد  مقوالق و سپس ایجاد مـدل 
ه 1الـو و برنگـاس  روهبـاربرد برنـتر من ـب اسـتقرا در ی ه پذیرفتـه شـده اسـت )         است. ازاین

 اصلی شروۀ سه «برفی میتوای تیلر  به رویکرد سه» مقالۀ در( 2005) شانو  و (. شره2008
 «متعـارف  میتـوای  تیلرـ  » روش شـده   معرفـی  نـوع  اولـرن . بننـد   می معرفی را روش این از
 میتـوای  تیلرـ  . است شده عم  شروه این به پژوهش این در به است( آراردادی و عرفی)

ایـن  . اسـت  پدیـده  یم شرح ی  هدف به رود  می بار  به م العاتی طرحی در موالًمع عرفی
دار( هنگامی مناسب اسـت بـه     شده )جهت  نوع طرح برخبف روش تیلر  میتوای هدایت

هــای موجــود یــا ادبرــاق تیقرــب دربــارۀ پدیــدۀ موردم العــه میــدود باشــد. در ایــن   نظریــه
دهنـد    پرهرزند و درعوض ترتر ی مـی   پنداشته می  ای پرشه  بار گرفتن مقوله  پژوهنگرا  از به

 ها ناشی شوند.  ها از داده  به مقوله
 بـدیع  شـناختی  تـا  بـرد  شـناور  هـا   داده امـواج  بـر  را خودش پژوهشه این در میقب

 میقـب  درواآـعه . یافتند ظهور ها  داده از ها  مقوله استقراه طریب از بنابراین. شود حاص  برایش
 تـرین   اصـلی  بـه  درنهایت تا برد خبصه را ها  ی  تدریج  به موردم العهه های  داده هب رجوع با

 میتـوای  تیلرـ   منظـره  ایـن  از .بـرد  پرـدا  دست تیقرب موضوع با مرت ط مضامرن و مفاهرم
 ی ه در مسـتتر  مفـاهرم  بنـرد   برـرو   با و بند  می حربت پرابنده متنی های  داده از برفیه

 چـارچو   یـا  مـدل  یـم  بـه  دسـترابی . یابد  می دست متن از تری  انتزاعی س وح به تدریج  به
 (.1393 ت ریزیه)  بود تیقرب بخش  پایا  دهده  می ننا  را متن در نهفته های  نظم به نظری

 و جـدا  بـه  شـود   مـی  گفتـه  مـتن  از هـایی   بخـش  بـه  میتـوا  تیلرـ   تیلرـ  در  واحد
 برفـی  میتـوای  تیلرـ   در متـو   تیلرـ   رایب به واحدی ترین  متداول. شود  می رمزگذاری

 نرـز  پـژوهش  این در .(1399نق  از حافظیه   به ه1990 وبره)است  2مضمو  شوده  می استفاده
 تعریــ  چنــرن را مضــمو ( 1388)  زاده  یوســ  و تیلرــ ه مضــمو  اســت. معروفــی واحــد
 مسـتفاد  پـاراگراف  یـا  جملـه  یـم  از بـه  اسـت  خاصـی  معنـای  مضامرن از منظور: بنند  می
 ممکـن  مـتنه  پـاراگراف  چند یا و باشد داشته مضمو  چند است ممکن جمله یم. شود  می

 در شـماره  هـر  تفکرـم  معرـار  نرـزه  حاضـر  پژوهش در. باشد داشته مضمو  یم فقط است
 بـه  طـوری     بـه  اسـته  بوده موضوع با مرت ط معنایی بد یم رساند  بازه بدگذاری جدول
 .باشد شده تکرار جا چند در و باشد معنایی بد ینچند حاوی جمله یم است ممکن

                                                                                                                                        
1. Elo & Kyngäs  
2. theme 
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جهت اطمرنا  از نیوۀ انتخا  ییاق و دوری از اعمـال سـلرقۀ شخصـی در انتخـا      
یوری بدهاه ابتدا یم سوره را بـه آـ بً ییـاق مـدنظر از ی  اسـتخراج        ییاقه آ   از جمع

ت بـردیم ییـاق مربـوه    ها درخواس  شده بودنده در اخترار دو بارشناس آرار دادیم و از ی 
شـده    درصـد از ییـاق یافـت    80به استرس و مقابله را یادداشت بنند. در انتها منخص شـد  

 شده توسط نگارندگا  منترن بودند.  ها با ییاق استخراج  توسط ی 
 بدگذاری مرحله سه و صورق مستمر با یکدیگر مقایسه  ها به  در فرایند تیقربه داده

 بـازه  بدگـذاری  مرحلـۀ  در .انجـام شـدند   3انتخابی  بدگذاری و 2میوری بدگذاری ه1باز
. شـد  ث ت بدهایی صورق  به و استخراج ی  اصلی های  جمله ییاق مربوطهه خواند  از پس
. شـد  منخص اولره مفهومی های  گزاره صورق  به به یمد دست  به باز بد 310 مرحله این در

 بـه  جداگانـه  ذهنـی  هـای   برچسـب  بـه  وندش  می تلقی روابط گرفتن درنظر بدو  باز بدهای
 دو در میـوری  بدگـذاری (. 1990 ه 4بوربرن و استراوس) دهند   می نس ت ها  پدیده و وآایع
 بـا  بودنـده  شده ایجاد باز بدگذاری در به ای  اولره بدهای اول مرحلۀ در. شد انجام مرحله

 هـای   عنـوا   هربـدام  برای سپس و ادغام هم به مرت ط و منابه موارد. شدند مقایسه یکدیگر
 بـار  همـرن . دادند تنکر  میوری یم را بد 162 تعداد درمجموع به شد انتخا  مناسب

 ادغام بودند مرت ط یکدیگر با به اول مرحلۀ میوری بدهای و شد انجام نرز دوم مرحلۀ در
. ددادنـ  شـک   دوم مرحلۀ در را 2میوری  بد 25 تعداد به ساختند را تری  انتزاعی ط قاق و

 دانـد   مـی  ط قاق دیگر با ناهمگن و درو  از همگن هایی  دسته را ط قاق این( 1987)  5پاتو 
 بدگـذاری  در درنهایت. است شده رعایت ها  ی  در مانعرت و جامعرت اص  درحقرقت به

بعـد از م العـۀ مجـدد مراحـ      . شـد  منجر بد نهایی 4 استخراج به عمده ط قاق این انتخابی
: از بودنـد  ع ـارق  مقوالق ی ی  به سه مقولۀ اصلی دست یافترم به اینبدگذاری و میتوا

 ( پرامدها و نتایج.3( هستهه 2هاه   ( شرایط و زمرنه1
بخـش   در یمـاری  جامعۀ یماری پژوهش تمام ییاق آری  بریم بوده اسـت. جامعـۀ  

 در بـه  افـرادی . بودند آم شهر در اسبم شناسی و  روا  سنجش روایی میتواییه متخصصا 
 ( دبتـری  تخصصـی  مـدرن ) عالرـه  تیصـربق  دارای شناسـی   روا  یبادمرـم  تیصربق

                                                                                                                                        
1. open coding 

2. axial coding 

3. selective coding 
4. Strauss & Corbin 

5. Patton 
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 یـا  منـغول ( چهـارم  و سـوم  سـ    تیصـربق ) خـارج  س وح در حوزوی تیصربق در و
 .بودند التیصر   فارغ

زا   برداری در بررسی و بن  ییاق مربوه به موآعرت اسـترس   روش تیقرب و نمونه
د در ی  بـدین صـورق بـود بـه تمـام آـری  جهـت بنـ          در آری  و سپس مقابلۀ موجـو 

زا مـورد م العـه آـرار گرفـت و همـۀ ییـاتی بـه مربـوه بـه موآعرـت             های اسـترس   موآعرت
فردی بودند اسـتخراج شـدند. ال تـه در همـرن مرحلـه نگـاهی         زای ناشی از روابط برن  استرس

ده بود زیـرا غـرض از بنـ     های مذبور وجود داشتن  هایی به در موآعرت  اجمالی به مقابله
هـایی بـه دارای مقابلـه ن ودنـد از       ها بود. بنابراین موآعرت  هاه دسترابی به انواع مقابله  موآعرت

هـا در ییـاتی منیصـر شـدند بـه در حـوزۀ         وجو خارج شدند. درنهایته نمونـه   دایرۀ جست
 .اند  فردی به همراه حداآ  یم س م مقابله بوده  زای برن  موآعرت تنش

 

 زا و کدهای مقابله  های تنش  بررسی میزان روایی محتوایی موقعیت
زا از پنج بارشناس نظرخـواهی شـد     های استرس  در این بخش جهت سنجش روایی موآعرت

ای از بسرار بم تا بسرار زیـاده نظـر     ها درخواست شد تیت یم لرکرق چهار درجه  و از ی 
شده با موآعرت استرس منخص بننـد. در    سۀ انتخا خود را درمورد مرزا  ان  اق ییه و شنا

گام دیگر از سـه بارشـناس درخواسـت شـد نظـر خـود را درمـورد مرـزا  ان  ـاق بـدهای           
با بـدهای انتخـابی    2و سپس مرزا  ان  اق بدهای میوری  2با بدهای میوری  1میوری 

 امترـازاق  تجمرـع  صـورق   بـه  هاه  م لفه از هریم برای 1میتوا روایی را اعبم بنند. شاخص
 شـام   موافـب  امترـازاق  بـه  است داور بارشناسا  ب  تعداد بر تقسرم م لفۀ هر برای موافب
 ط ـب (. 2006 ه2بـم  و پولرت) است «زیاد» و «زیاد بسرار» به مربوه شدۀ  درج امترازاق جمع

 تـم  بـرای  میتـوا  روایـی  شاخص نمرۀ( 2006 بمه و پولرت از نق   به ه1986) لرن پرننهاد
 برای الزم روایی مدنظر م لفۀ صورق این غرر در به باشد 78/0 از تر  بم ن اید ها  م لفه تم
شـود. باتوجـه بـه     سـنجی   روایـی  دوبـاره  بازنگری از پس یا حذف باید و ندارد را مفهوم ی 

ها از روایـی الزم    ه منخص شد تمام موآعرتCVIسنجش روایی میتوایی نظراق با شاخص 
 .درصد برنتر بود 79همۀ موارد از  CVIه زیرا برخوردار بودند
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2. Polit & Beck 
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و  2بـا   1در سنجش مرزا  روایی میتوایی بدها نرز مرزا  ان  ـاق بـدهای میـوری    
با بـدهای انتخـابیه از سـه بارشـناس نظرخـواهی       2همچنرن مرزا  ان  اق بدهای میوری 

یـم  مرزا  روایی میتوایی بدهای میـوری یـم بـا دو در همـۀ مـوارد       CVIشد. شاخص 
شده بنابراین درجۀ بام  ت یرد از بارشناسا  دریافت شد. مرزا  روایـی میتـوایی و ان  ـاق    

با بدهای انتخابی نرز بامبً موردت یرد واآـع شـد. مراحـ  انجـام تیقرـب       2بدهای میوری 
 ترسرم شده است. 1طور خبصه در شک    به

 
 مراحل انجام تحقیق

 ۀفردی و سـ م مقابلـ    از روابط برن یناش یزا  تنش تروآعآصد بن  م  آری  به ۀو م الع یبررس
 باررفته  هب

 شده با نظر بارشناسا   بن  یها  ها و مقابله  ترسوره از موآع می برت  
 موضوع م العه دربارۀ هیی 220 افتنی

 مورد از ی  55شده و حذف   افتی اقیمرور مجدد ی
 ترموآع 25ها در   ی  یبند  مرشده و تفک  افتی یزا  استرس ترموآع ۀم الع

 ها  شده و ت یرد ی   های یافت  اخذ نظر بارشناسا  دربارۀ موآعرت
 باررفته  هب ۀمقابل یها  با تمربز بر س م ماندهرباآ یۀی 165 ۀم الع

 مرـ بـاز( بـه تفک   ی)بدگـذار ی بدگـذار  ۀمرحلـ  نرباررفتـه و انجـام اولـ     هبد باز ب 310 افتنی
 ها  ترموآع
 می یبد میور 162ها( و استخراج   ترموآع مر)به تفک می یمیور یبدگذارانجام 

 2 یمیور بد 25استخراج 
 یبد انتخاب 4 افتنیو  2 یمیور یبدها یبررس

 ها  اخذ نظر بارشناسا  دربارۀ مرزا  روایی میتوایی بدهای میوری و انتخابی و ت یرد ی 
 مراح  انجام تیقرب    1شکل 

 

 ها  یافته
فردی در ییاق آری  مورد بررسی آرار گرفت   روابط برن ۀهای حوز  ین پژوهش استرسدر ا

یوری شـد. در گـام بعـدی      هـای ایـن حـوزه جمـع      مکرر آری ه ییاق و موآعرت ۀو با م الع
 25سـازی بررسـی شـد و در پایـا        بخنی و مرتـب   نظم برایشده   های یافت  ییاق و موآعرت
های خـان خـود     و مقوله ها  عنوا و ییاق به تفکرم در ذی  بن  شد  زا  موآعرت استرس

 بنرم.  ذبر می 1آرار گرفتند به در جدول 
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 زا  های استرس  موآعرت   1جدول 
 .1 تهدید .16 میاجه

 .2 تکذیب .17 بدخواهی دیگرا 

 .3 بفر و عدم هدایت .18 برم نافرمانی زنا 

 .4 منمواجهه با نرروی دش .19 خوف از جدایی زوجرن

 .5 لجاجت .20 تنازع در امور دینی

 .6 یسرب و اذیت  .21 اتهام جنو 

 .7 جنگ و جهاد .22 اتهام سیر و مسیور شد 

 .8 استهزاء .23 اتهام سفاهت

 .9 به آری  و وحی  اعتنایی نس ت  بی .24 اتهام بدشگونی

 .10 را ایستادگی در مقاب  هوای نفس دیگ .25 رذل خواند  اطرافرا  ان را  

 .11 هجرق   

 .12 مجادله  

 .13 تیمر  عقاید  

 .14 ارتکا  خ ا در حب غرر  

 .15 خ ر جانی  

 

 ها  فرایند کدگذاری مقابله
صورق جداگانه بدگذاری شـدند    در مرحلۀ بدگذاری بازه ییاق مربوه به هر موآعرت به

دگذاری شدنده بـه ایـن معنـا    و ال ته در مواردی چند موآعرت به تناسب خاصی با همدیگر ب
صـورق    ها به  ها با یکدیگر مناس ت و آرابت داشتند. لذا ییاق این موآعرت  به برخی موآعرت

صورق تفکرکی بدگذاری شدند. برای   موآعرت به 16یکجا بدگذاری شدند به درنهایت 
هت( در هایی به شام  اتهام بودند )اتهـام بـه جنـو ه سـیره بدشـگونی و سـفا        م ال موآعرت

 آالب یم موآعرت موردبررسی آرار گرفتند.
بـد و   50هـا نزدیـم بـه      تعداد بدهای باز هر موآعرت متفاوق بوده برخی موآعرـت 

بـد   51بـا  « اهانت و اتهـام »هایی چو    تر از ی  بودند. موآعرت  برخی نرز دارای ده بد و بم
 40جویی بـا    جاهبنه و بهانه های  بد باز و موآعرت درخواست 45با « تکذیب»باز و موآعرت 

ــت   ــاز و موآعر ــد ب ــردم  »ب ــدایت م ــدم ه ــر و ع ــا « بف ــد    38ب ــترین ب ــاز دارای برن ــد ب ب
شـده بنـابراین در مـوارد متعـددی یـم        ها انجام مـی   بودند.بدگذاری باز باتوجه به موآعرت

 سـورۀ شـعرا بـه بـه یـم      116برای م ـال در ییـۀ    زا شام  چند بد باز بود.  موآعرت استرس
هایـت( دسـت     اى نـوح  اگـر )از حـرف   »گفتند: موآعرت تهدیدیمرز اشاره دارد یمده است: 



 123تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس براساس ...      

 

پروردگارا  آـوم مـنه مـرا تکـذیب     »گفت: .(116شعرا: « )بارا  خواهى شد   برندارىه سنگ
ها جدایى برفکنا و مرا و م منـانى را بـه بـا مـن       ابنو  مرا  من و ی ه (117شعرا: بردند  )

 1.(118شعرا: « )هستند رهایى بخش 
تواند در آالـب سـه     دهد می  باتوجه به پاسخی به حضرق نوح به تهدیدبنندگا  می

ــه خداونــد بــه 1بــد بــاز ذبــر شــود :   دلرــ  تکــذیب شــد ه  ( شــکایت حضــرق ابــراهرم ب
( طلـب نجـاق   3( درخواست از خداوند جهت جدایی افکند  بـرن او و تهدیدبننـدگا ه   2

 دبنندگا .خویش و م منا  از دست تهدی

بعد از بدگذاری بازه بدگذاری میوری در دو مرحله انجام شـد.ابتدا بـدهای بـاز    
باتوجـه بـه    1صورق جداگانـه تیلرـ  شـد و سـپس در بدگـذاری میـوری         هر موآعرت به

تـر    تـر و انتزاعـی    های بلی  اشتراباق و تناس اتی به داشتند آرار گرفتند. در گام بعدی عنوا 
نرـز بـدین صـورق     2اختصان یافتنـده بنـابراین بدگـذاری میـوری      1به بدهای میوری 

منخص شدند. الزم به اشاره اسـت بـه در مرحلـۀ بررسـی بـدهای بـاز و بنـ  بـدهای         
صورق مجزا موردبررسـی آـرار گرفتنـده امـا       های مختل  استرس به  موآعرت 2و  1میوری 

هـای    شـدهه در موآعرـت    توجهی از از بدهای میوری یافـت   در انتها منخص شد بخش آاب 
مختل  یکسا  بودند. مرحلۀ نهایی بدگذاری ع ـارق بـود از بدگـذاری انتخـابی بـه بـه       

ــه بــدهای میــوری    )بــدو   2مقــوالق اساســی تیقرــب منجــر شــد. ایــن مرحلــه باتوجــه ب
بـدهای   2هـا حاصـ  شـد. در جـدول       ها( و با سنجش روابط بـرن ی    بندی موآعرت  تفکرم
 بنرم.  ی را ذبر میو انتخاب 2میوری 
 
 و بدهای انتخابی 2  بدهای میوری  2جدول 

 کدهای انتخابی 2کدهای محوری 
 ارت اه با خدا خدایاری
 سعۀ صدر

 های خو   ت عرت از انسا 
 بی اعتنایی به یزار دشمن

 یوری  تا 
 تنظرم نقش خود

 
 

 ارت اه با خود
 جویی(  )خود نظم

                                                                                                                                        
وَ بَیْـنَهُمْ    فَـافْتَْْ بَیْنـی   (117) کَـذَّبُون   قالَ رَبِّ إِنَّ قَـوْمی  (116)قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ یا نُوحُ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومینَ  .1

 .(118) وَ مَنْ مَعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ  نَجِّنی فَتْحاً وَ
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  2ادامة جدول 
 ی انتخابیکدها 2کدهای محوری 

 وابنش ایجابی
 شناسی  مخال 
 جویی  سازش
 برخوردی  خوش

 اندرز و تن ره
 ت ررن حکمت امور

 
 

 ارت اه با دیگرا 
 )افرادشناسی(

 توجه به ییندۀ تاریم مخالفا 
 حقرقت توجهی

 شناسی دشمن و دشمنی  سابقه
 شناسی  هدف

 یثارشناسی
 معناشناسی

 نگری  یینده
 شناسی  شر ا 
 ینگر  پاداش
 شناسی  موآعرت
 شناسی  سنت

 شناسی  گذشته
 برنی  مستضع 

 
 
 
 
 

 ارت اه با واآعرت
 شناسی(  )واآعرت

 

 ها  شرایط و زمینه
ای نرـز    های زمرنه  خصون بدهای نهاییه یکسری مقوله  دست یمدهه به  با توجه به بدهای به

هـایی    ط میقب ننـود مقابلـه  ها و شرای  ها بن  شد. به این معنا به تا یکسری زمرنه  از دل ی 
هـا    گرـرد. شـرایط و زمرنـه     صـورق بامـ  مـورد اسـتفاده آـرار نمـی        به بدا  دست یافترم به

شناسـیه    شناسـیه میـرط    شناسـی )تعقـ (ه خداشناسـی )ایمـا (ه انسـا        اند از: واآعرت  ع ارق
 شناسی.  شناسی و یینده  گذشته

 

 پیامدها
شـده    ها و سپس انتخا  و عم  به راه ردهای مقابلۀ م ـرح   پرامدها درواآع نترجۀ وجود زمرنه

تــوا  پرامــدهایی چــو  یرامــش و   هســتند. باتوجــه بــه ییــاتی بــه مســتند بــدها بودنــد مــی
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 بنرم.  ها اشاره می  زدایی را نام برد. در ادامه به پرامدها و مستنداق ی   زدایی و سستی  اندوه
هاى م منا  نـازل بـرد تـا ایمـانى       ر دلاو بسى است به یرامش را د ال ( یرامش:

هـا و زمـرن از ی  خداسـته و خداونـد دانـا و حکـرم         بر ایماننا  برفزایندا لنکریا  یسما 
  1.است

بـس جـز خـدا بـرم نداشـتندا و همـرن بـس بـه           و از هـر    ( عدم برم از غررخـدا: 
  2ها( است.  دهندۀ اعمال ی  خداوند حسابگر )و پاداش

هــا تــو را غمگــرن نســازد  تمــام عــز ق )و آــدرق(ه از ی    ن ی ســخ ج( رفــع غصــه:
 3خداستا و او شنوا و داناست.
و سست ننوید  و غمگرن نگردید  و شما برترید اگر ایما   د( رفع سستی و رخوق:

 4داشته باشرد.
 

 ترسیم مدل مقابله با استرس
سـاس ییـاق آـری ه بـا     باتوجه به بدهای باز و میوری و انتخابی مدل مقابله بـا اسـترس برا  

 شود.  فردی ترسرم می  های برن  ت برد بر استرس
 

 
 

 فردی براساس ییاق آری   های برن  مدل مقابله با استرس   1نمودار 

 گیری  بحث و نتیجه
شـــناختیه   شناســـی م تنـــی بـــر م ـــانی زیـــادی از نـــوع انســـا   روا 
ا هر فردی خواه ناخواه و دانسـته و نادانسـتهه در گـردا     هاست  شناختی و سایر شناخت  هستی

                                                                                                                                        
قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ لِیَزْدادُوا إیماناً مَعَ إیمانِهِمْ وَ لِلَّـهِ جُنُـودُ الساـماواتِ وَ اَْرْوِ وَ کـانَ       فی السَّكينَةَهُوَ الَّذی أَنْزَلَ  .1

 .(4 :)فت  اللَّهُ عَلیماً حَکیماً

 .(39 :)احزا  بِاللَّهِ حَسیباً  یَخْشَوْنَ أَحَداً إِالَّ اللَّهَ وَ کَفى یَخْشَوْنَهُ وَ ال .2

 .(65 :)یونس لِلَّهِ جَمیعاً هُوَ السامیعُ الْعَلیمُ ةَوَ ال یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّ .3

 .(139 :عمرا  )یل نینَوَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ اَْعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِ .4

 واآعرت شناسی
 خداشناسی

 شناسی  انسا 
 شناسی  هستی

 گذشته شناسی
 شناسی یینده

 یرامش
 عدم برم از غررخدا

 رفع غصه
 رفع سستی و رخوق

 ارت اه با خدا 
 ارت اه با خود

 ارت اه با دیگرا 
 ه با واآعرت  ارت ا

 پرامدها مربزی ۀهست زمرنه و شرایط
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در طول زما  در ی  م انی رشد یافتـهه ینـا  را بـاور بـرده و مسـلم       ای غرق است به  م انی
بر م انی باشد به مورد ت یرـد و ت برـد آـری       شناسی آرینی نرز باید م تنی  پنداشته است. روا 
هـای بـاز     (. باتوجه به بررسی ییـاق آـری  و تمربـز برنـتر در شناسـه     1393است )باویانیه 

شناسـی و    شناسـی و هسـتی    برنی )انسـا    به یم نوع جها شدهه این نترجه حاص  شد   بن 
برنـی معمـول در منـابع      م انی اعتقادی( خاصـی در آـری  وجـود دارد بـه متفـاوق از جهـا       

 شناسی است.  عمومی روا 
هـای مختلـ ه ابتـدا      آری  بریم و به ع ارتی دین اسبم جهت ت ثررگذاری در جن ـه 

شناسی و اعتقاداق آرینـی در شـابله و ذهـن      سی و هستیشنا  برنی در حوزۀ انسا   یم جها 
 بند تا وی را یمادۀ پذیریش مفاهرم مختل  بکند.  یدمی ایجاد می

بـارگرری سـ م مقابلـه      سـاز بـه    شده گفته شد به برخی مقوالق زمرنه  در مدل ارائه
ننـونده   ها و شرایط در مدل به این صورق است به تا این مـوارد میقـب    هستند. نقش زمرنه

 شود.  صورق ناآص حاص  می  شود یا به  هستۀ مربزی و همچنرن پرامد ی  حاص  نمی

شناسـیه    شناسـیه خداشناسـیه انسـا      شـده ع ـارق بودنـد از واآعرـت      شرایط م ـرح 
 شناسی.  شناسی و یینده  شناسیه گذشته  هستی

رس خداشناسی: یکی از چهار س کی به در بخـش هسـتۀ مربـزی مـدل مقابلـۀ اسـت      
خواهـد در شـرایط پرفنـاره بـر خـالب هسـتی         بود. اگر بسی مـی « ارت اه با خدا»م رح شد 

تمسم جوید تا سبمت روانی خویش را حفـ  بنـد بایـد در شـناخت پروردگـار خـویش       
آدمی برداشـته باشـد. در صـورتی بـه مرـزا  شـناخت انسـا  از پروردگـار برنـتر باشـد در           

به ابعادی از خدا به بتوانـد بـه او یرامـش بدهـد تمسـم و      تواند   زا بهتر می  موآعرت استرس
توجه بند. فردی به معنای مفاهرمی چو  توب  و توس  به خـدا و تقـواه اسـتعاذه و دعـا را     

هـا در راسـتای به ـود حـال خـویش        تواند در شـرایط مختلـ  از ی     بنده می  بهتر درن می
 استفاده بکند.
رابی و بنـ  واآعرـت ن اشـد دائمـا درگرـر      شناسی: تـا انسـا  درصـدد دسـت      واآعرت

توهماق و خراالق خواهد بود و از جهت شناختی یسرب خواهـد خـورد. عامـ  بسـراری از     
گرایـی اسـت. بنـابراین      ها خ اهای شناختی انسا  اسـت بـه ناشـی از دوری از واآـع      استرس

شـود. در مـوارد     های مقابله و باهش استرس منجر مـی   تقویت این مقوله به استفاده از س م
ورزند یـا اتهـامی در ایـن بـاره بـه        متعددی وآتی مخالفا  و بفار نس ت به آری  جسارق می

را بـه حـب بـود  آـری  مع ـوف       )ن(بننـده خداونـد متعـال توجـه پرـام ر       وارد می )ن(پرام ر
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 بند.  دارد و از این طریب اینا  را یرام می  می
ینی افزو  بـر ماهرـت و چرسـتی انسـا  دربـارۀ      شناسی دینی و آر  شناسی: انسا   انسا 

هـای    هاه هدف زندگی و وظای  و مسئولرت  هاه توانایی  ها و گرایش  برفرت یفرینشه انگرزه
شناسی دینی ی  است   پردازد. نکتۀ اصلی در انسا   انسا  در برابر خود و دیگرا  به بی  می

گرـرد و    نزلـۀ دو من ـع معرفتـی بهـره مـی     م  به تنها به تجربه متکی نرست و از عق  و وحی بـه 
شناسی دینی بر عق  و   بند. متکی بود  انسا   منزلۀ خلرفۀ خدا در زمرن معرفی می  انسا  را به

هـای خاصـی برخـوردار      های دیگر از ویژگی  شناسی  به انسا   شود به نس ت  وحی موجب می
. توجـه  1انـد از:    شناسی دینی ع ارق  های اصلی انسا   (. ازجمله ویژگی1389شود )پارسانراه 

. نگـرش توحرـدی بـه جهـا  و انسـا       3. آابلرت اعتماد و اتقـا  برنـتره   2به همۀ ابعاد انسا ه 
 (. 1397)شجاعیه 

نام هـوای نفـس     فردی به معتقد است انسا  مخلوق و جاننرن خداست و دشمنی به 
اش   اسـت و بـه مرـزا  توانـایی     ها عام  رسرد  بـه بمـال    دارد و همچنرن معتقد است چالش

شـود و نـوع نگـرش او را      برنـی توحرـدی و حقرقـی ایجـاد مـی       وظرفه دارده در او یم انسا 
 بند.  زا متفاوق می  به امور مختل  ازجمله شرایط سخت و استرس  نس ت

شناسی: بسی به به هستی نگاه بامبً آرینی و دینـی دارد یـا بسـی بـه نگـاه        هستی
شناسی بسـرار متفـاوق را در وجـود خـود بـه نمـایش خواهنـد          دارده دو روا  مخال  ی  را

گذاشـت. بســی بـه بــاور دارد همـۀ هســتی سـرری یکپارچــه و منسـجم دارد بــه از ســوی      
ای است و انسا  نرز بخش بوچمه اما   شده  یفریدگار ی  تنظرم شده و دارای ییندۀ تعری 
مخلوآـاق دیگـره ازجملـه جـنه فرشـته و       مهمی از این مجموعه است بـه در ایـن مسـرر بـا    

شـود    زیست استه موجـب مـی    شر ا  آسم خورده و با ط رعت و همۀ آوانرن ی  همراه و هم
هاه یمال و یرزوهـاه ارت ـاه بـا      هاه رفتارهاه عواط ه هرجا   لیاظ شخصرت درونیه انگرزه  به

ای ندارنـد متفـاوق باشـند      رنـی ب  ها و موجوداق دیگره با سایرین به چنرن باور و جها   انسا 
 )هما (.

: وآتی برنش فردی نتواند از حال فراتر رود و گذشـته و  شناسی  شناسی و یینده  گذشته
های گذشته و ت ثرراق توجه به یینده میروم خواهـد    یینده را درنظر براورد همواره از ع رق

نایش دید انسـا  در  بود. تجربهه حاص  توجه به گذشته و گذشتگا  و ازطرفی وسعت و گ
از یثـار  »نقـ  شـده اسـت:     )ع(گرو توجه به یینده است. در منـابع اسـبمی از حضـرق علـی    

بنـابراین  «. ها ع رق بگررید  هایی برایتا  به یادگار باآی مانده است تا از ی   گذشتگا ه ع رق
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از این منزل »اند:   اند. همچنرن اینا  فرموده  یثار باستانی برجا مانده از گذشتگا ه مایۀ ع رق
اید و نرز   به دیگرا  آ   از شما در ی  به سر بردند و ابنو  شما در جای ینا  سکونت یافته

 (.1396)شجاعیه « ترین برادرانتا ه ع رق بگررید  از آ ع پروند مرا  نزدیم

های نگرش به یینده بی  امرـد اسـت بـه همـواره مـورد        ها و جلوه  از جمله مصداق
نقـ     بـه  1968ـ1975سال پرشه اثر جروم فرانم ) 40شناسا  بوده است. برش از   ت برد روا 

سـازی بـرد بـه در تمـام رویکرهـای        ( امرـد را فراینـدی مفهـوم   1390از پرچم و میققرا ه 
منزلـۀ رئـرس انجمـن رواشناسـی       ( نرـز بـه  1959) 1درمانی منترن است. بارل منرنجـر   روا 

جویا ه همکارانش را تنویب برد بـه    منزلۀ نق ۀ آوق در درما   به« امرد»یمریکاه با اشاره به 
تر نقش امرد در فرایند درما  بپردازند و آدرق امرد به خود و آدرق امرد به   به بررسی جدی

(. 1390برماراننا  را در فهم و درما  برماری روانی به رسمرت بنناسند )پرچم و میققرـا ه  
توانـد زمرنـۀ     های مختلـ  ازجملـه امرـد مـی      ها و آالب  در جلوهشناسی   نگاه به یینده و یینده

 های مقابله را هموار بند.  استفاده از س م
سـ م   4 نیـ س م مقابله م رح شده است. ا 4حاضر  برشده در تیق  نیدر مدل تدو

اینم بـه توضـر     است. یشده در مراح  مختل  بدگذار  افتی یدرواآع جمع تمام بدها
 پردازیم.  ها می  هر بدام از س م

تـرین و    شـناخت خداونـد و ایمـا  و اعتقـاد بـه او اصـلی       سبك مقابلة ارتباط با خدا:
هـایی اسـت بـه الزمـۀ ی        بخش و زیربنای تمـام افکـار و اندینـه     ترین مفهوم حراق  اساسی

توانـد در حـاالق مختلـ       معرفت و شناخت است. توجه به صفاق گونـاگو  خداونـد مـی   
انده   به از ییاق آری  برداشت شده 1وا  انسا  باشد. بررسی بدهای میوری بخش ر  یاری

تـوا  بـه جن ـۀ خاصـی از       فردی می  در حوزۀ روابط برن   دهد به هنگام تجربۀ استرس  ننا  می
شـود    خداوند متوس  شد و یرامش روانی را بسب برد. ذبر خدا و شـناخت او منجـر مـی   

سپری بند و از ینجا بـه خداونـد مـ ثر واآعـی و خـالب عـالم        یدمی هر موآعرتی را با یاد او
بخش م منا  و متوسـب     است هر  امری از تیت تسلط اینا  خارج نرست و همواره یاری

هـا و نـوع برخـورد و      فردی اگرچـه ناشـی از انسـا      های موجود در روابط برن  است. استرس
تواند در چنـرن شـرای ی نرـز انسـا  را از       هاسته یاد خدا و ارت اه آوی با اوه می  آضاوق ی 

 ها برهاند.  مخمصه و نگرانی
های مختلفی از توجه و یاد خدا برای ایجاد یرامش و رفـع نـاراحتی و     در آری  گونه

                                                                                                                                        
1. Karl Menninger 



 129تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس براساس ...      

 

شود به مستمسم ان را و صالیرن در رخدادهای گوناگو  و پرفنـار بـود.     استرس دیده می
هـایی    توب  و امرد و استعاذه به خدا ازجملـه راه  دعاه توجه به علم و نصرق و حمایت خداه

برد. در سورۀ مائده یمـده    است به خداوند توجه ان را را در شرایط سخت بدا  مع وف می
ها در ینجا هستنده ما هرگز وارد نخواهرم شد    اى موسى  تا ی »است: )بنى اسرائر ( گفتند: 

)موسـى( گفـت:   «  ایـم  همـرن جـا ننسـته    تو و پروردگارق بروید و )بـا ینـا ( بجنگرـده مـا    
پروردگارا  من تنها اخترار خودم و برادرم را دارمه مرا  ما و این جمعرت گنهکـاره جـدایى   »

   1«.برفکن 
را تنهـا گذاشـتند و بـا خواسـتۀ اینـا        )ع(اسـرائر ه حضـرق موسـی     هنگامی به بنـی 

حضرق خ ا  به خداوند مخالفت بردند و خواسته و بهانۀ جاهبنۀ خود را م رح بردنده 
از هدایت آومش ابراز عجز برد و دست به دعا برداشت و طلب جدایی و فراق برن خـود و  

 .آومش برد
و وابنش اینا  سـخن گفتـه    )ع(سورۀ م منو  از اتهام دشمنا  حضرق نوح  25ییۀ 

او فقط مردى است به به نوعى جنو  م تبست  پس مدتى دربارۀ او ص ر بنرـد )تـا   »است: 
)نـوح( گفـت: پروردگـارا  مـرا در برابـر      « مرگش فرا رسده یا از این برمـارى رهـایى یابـد (   

 2«.هاى ینا  یارى بن   تکذیب

حضرق نوح در این موآعرت و درحالی به فنـار اتهـام از سـوی دیگـرا  را تیمـ       
 هاینـا  طلـب یـاری     هـای آـوم و اتهـام     بنده به خداوند توجه و از او در مقابـ  تکـذیب    می
 بند.  می

به   ها و بازخوردها نس ت  ابتب به خ اهای شناختی دربارۀ نگرش مقابلة ارتباط با خود:
(: 1393تـوا  یافـت )باویـانیه      ترین تهدیدهاست به اشاراتی بدا  از آری  می  خود از مهم

نى ایده گمراهى بسـا  اید به خود بپردازید  اگر شما هدایت یافته  ای بسانی به ایما  یورده»
هـایی ازآ رـ  نرازمنـدی      از منظر آری  ویژگـی  3«.رساند انده به شما زیانى نمى به گمراه شده
ه وابستگی هر فرد بـه  2ه داشتن اخترار1ه برهوده ن ود  خلقت انسا 4به خالب متعال  انسا  نس ت

                                                                                                                                        
ال إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فیها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِال إِنَّـا هاهُنـا قاعِـدُون* قـالَ رَبِّ إِن ـی        قالُوا یا مُوسى .1

 . (25ـ24 :)مائده مِ الْفاسِقینفَافْرُقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ الْقَوْ  وَ أَخی  أَمْلِكُ إِالَّ نَفْسی

 .(26ـ25 :منو  )م بِما کَذَّبُون  فَتَرَباصُوا بِهِ حَتَّى حینٍ*قالَ رَبِّ انْصُرْنی جِنَّةٌإِنْ هُوَ إِالَّ رَجُلٌ بِهِ  .2

  .(105: )مائده ال یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُم  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُم.3

 .(15: )فاطر یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمید .4
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ه از مسـائ  اساسـی و م نـایی    4و بازگنت نترجۀ اعمال هـر بسـی بـه خـود او     3تبش خویش
و انیصـار لـذق پایـدار     5هـای پرهرزبـار    همچنرن باورشناختی به بهترین بود  انسا  هستند.

ه از باورهــای آل ــی و معرفتــی هســتند بــه انســا  نســ ت بــه خــود دارد  6بــرای پرهرزبــارا 
 (.1393)باویانیه 

درن جایگاه و موآعرت و حد خویش و توجه به باورهای درونی خویشه انسـا  را  
هـای اجتمـاعی اعت ـاری و یـا       بنـد. موآعرـت    طعنه دیگرا  حف  مـی  های توهم و  از گردا 

های م  ت و منفی دیگرا  درمـورد فـرده منجـر بـه دوری او از جایگـاه و        نس ت داد  عنوا 
هـای غلـط درمـورد نفـس       شود.گاهی انتظاراق میرط از شـخص بـه پنـداره     حد خودش می

بنـد و ط ـب همـا       ها تعری  می  پندارهشود و به مرور ی  شخص خود را در آالب   منجر می
بنـد و انسـا  مـدام دچـار       رود. همرن نق ه است به خ اهای شناختی را ایجاد مـی   پرش می
شود. در ییاق آری  مکرر خداوند درمورد نقش پرـام را  سـخن     های ناشی از ی  می  یسرب
هـای نـاروای دیگـرا  در      شود تا نس ت  گوید و نقش و جایگاه اصلی اینا  را یادیور می  می

حضرق اثرگذار ن اشد و یزرده خاطر ننوند و از طرفی فراتر از وظرفه عم  نکننـد و خـود   
 را جهت هدایت دشمنا  به منقت برنتر نرندازد.

شـاید )ابـبغ(   »فرمایـد:    مـی  )ن(در سورۀ هود خداوند متعال خ ا  به رسول ابـرم  
ها( ترن بنـى )و بـه تـ خرر      عدم پذیرش ی  لر د  بهشوده ) بعض ییاتى را به به تو وحى مى

گنجى بـر او نـازل ننـدهو  و     چرا: گویند شود به مى اق از این جهت تنگ اندازى(ا و سرنه
اببغ بنه و نگرا  و ناراحت م اش  چرابه تـو فقـط    اى همراه او نرامده استو یا چرا فرشته

 7«.استاىا و خداونده نگاه ا  و ناظر بر همه چرز  دهنده  برم

های اطرافرا  به تنـگ    دلر  انتظاراق و درخواست  به )ن(در ییۀ فوق وآتی سرنۀ پرام ر
بنـد بـه تـو فقـط انذاردهنـده هسـتی و نگـرا  عـدم           ییده خداوند به اینا  گوشزد مـی   می

                                                                                                                                        
 .(27 :)ن ارالنَّ وَ ما خَلَقْنَا الساماءَ وَ اَْرْوَ وَ ما بَیْنَهُما باطِالً ذلِكَ ظَنُّ الَّذینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذینَ کَفَرُوا مِنَ .1

 .(29 :)به  فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ .2

 .(38 :)مدثر کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَة .3

 .(15 :)جاثره مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَیْها .4

 .(7 :)برنه ولئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیاةِإِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصاالِحاتِ أُ .5
رَضُوا عَنْهُ ذلِـكَ لِمَـنْ    جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا اَْنْهارُ خالِدینَ فیها أَبَداً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ .6

 .(8 :)برنه خَشِیَ رَباهُ

إِلَیْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ یَقُولُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَیْهِ کَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَـهُ مَلَـكٌ إِنَّمـا      یُوحى فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما .7
 .(12 د:)هو ءٍ وَکیلٌ کُل  شَیْ  أَنْتَ نَذیرٌ وَ اللَّهُ عَلى
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 هدایت مخالفا  ن اش و فراتر از وظرفه و حد خود عم  نکن.

دهند اینـا  بعـد از     های ناروا می  نس ت در ییۀ دیگر وآتی آوم حضرق هود به اینا 
هاه به جایگاه واآعی خویش توجـه و وظرفـه و نقـش خـویش را معرفـی و ابـراز         انکار نس ت

برنـرمه   مغزى( مـى   تو را در سفاهت )و نادانى و س م اشراف بافر آوم او گفتند: ما»بند.   می
گونـه سـفاهتى در مـن      مـن  هـر    آـوم  اى»گفت: *دانرم  مى و ما مسلماً تو را از دروغگویا 

هاى پروردگارم را به شما اببغ   رسالت*اى از طرف پروردگار جهانرانم. ولى فرستاده هنرست
 1 «.بنما و من خررخواه امرنى براى شما هستم مى

هایی را به   های مخالفا  و استرس  تواند طعنه  به خویش می  چنرن شناخت دآرب نس ت
 شود برطرف و یرامش روانی را بنترل بند.  در این حوزه ایجاد می

های مقابلـه از شـناخت و ارت ـاه بـا دیگـرا  ننـئت         یکی از س م ارتباط با دیگران:
ها نقـش بسـزایی در بنتـرل اسـترس       گررد. شناخت دیگرا  و مدیریت انتظاراق ما از ی   می

ستگی بـه نـوع نگـاهش    اصوالً مرزا  اثرپذیری یدمی از مخاطبه ب فردی دارد.  در روابط برن
به او دارد. گاهی یم رفتار ناپسند از مخاط یه ت ثرری بر ما ندارده زیـرا بـرای م ـال سـن او     

مهـری سـاده از یـم مخاطـب       پایرن یا از شعور و عق  میروم استه ولـی گـاهی یـم بـی    
مرزا   تواند انسا  را ناراحت بند. بنابراین نوع نگاه ما به مخاطب و مرزا  شناخت اوه در  می

 اثرپذیری دخالت دارد.
ها و نه به اندازۀ دلخواه باشد.   اندازۀ انتظار از دیگرا  باید به مرزا  درن و شعور ی 

دهـد و    توجهی به جایگاه و صفاق و آدر و منزلت دیگرا  گاهی این آاعده را تغررـر مـی    بی
و موج اق اسـترس و   شود رفتار نادرست دیگرا  برنتر در روا  و جسم اثر گذارد  منجر می

فنار روانی را ایجاد بند. بنابر فرمایش آری  رفتار و افکـار یدمـی م ـابب بـا شـابلۀ اینـا        
ایه میروم از ایما  و من ب و حتی شر انی اسـته    است. هنگامی به یگاه باشرم شابلۀ عده

 هاه یشفتگی در برنخواهد داشت.  دیگر مناهدۀ رفتار ناصوا  از ی 
تـوانی سـخنت     ییا تو مـی »فرماید:   می )ن(رۀ یونس خداوند به پرام ر در بخنی از سو

تـوانی نابرنایـا  را هـدایت      فهمندو ییـا تـو مـی     را به بسی به بر است برسانیه هر چند نمی
 2«.برنند  بنیه هرچند نمی

                                                                                                                                        
وَ  هَةةٌٌسَـفا   اهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْکاذِبینَ *قالَ یا قَوْمِ لَیْسَ بـی سَف  قالَ الْمَألُ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فی .1

 .(68ـ66 :لکِن ی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ *أُبَل غُکُمْ رِساالتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناصٌِْ أَمینٌ )اعراف

سْمِعُ الصُّما وَ لَوْ کانُوا ال یَعْقِلُونَ *وَ مِـنْهُمْ مَـنْ یَنْظُـرُ إِلَیْـكَ أَ فَأَنْـتَ تَهْـدِی       وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْكَ أَ فَأَنْتَ تُ .2
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بسرار بر هدایت مخالفـا  حـریص بـود و جهـت هدایتنـا        )ن(رسد پرام ر  به نظر می
را از وضـعرت   )ن(انداختنـد. خداونـد در ایـن شـرایط پرـام ر       واری زیادی مـی خود را به دش

هـا ظرفرـت هـدایت و شـنرد  سـخنا  حـب را         دهد به ی   بند و تذبر می  مخالفا  باخ ر می
ندارنده بنابراین خود را در این راستا برش از پرش اذیت مکن. اگر با این زاویـه بـه مخالفـا     

شـود.    ها تعدی  و حتـی متیـول مـی     به ی   و انتظار انسا  نس تنگریسته شوده س م برخورد 
در آری  موارد مختلفی وجـود دارد بـه درواآـع وضـعرت جایگـاهیه اعتقـادیه رفتـاری و        

هـا بـاهش     های ناشی از روابط با ی   عقلی دشمن توصر  شده است تا با این روش استرس
اپسـند و جهالـت و رذالـت مخالفـا      توجه به جایگاه پست دشمنه یگاهی از صـفاق ن یابد. 

یا « ارت اه با دیگرا »های آرینی هستند به مربوه به مدیریت استرس با س م   ازجمله نمونه
   م رح شده است.« افرادشناسی»

گرایـی یـا حقرقـت تـوجهی بـه رفـع توهمـاق و خ اهـای           واآعرت ارتباط با واقعیت:
شـود. اگرچـه همـۀ      ر ی  منجـر مـی  شناختی و برخورد درست بـا هسـتی و آواعـد موجـود د    

های هسـتی م لـع باشـنده ولـی       ها این توانمندی را دارند به از برخی آواعد و واآعرت  انسا 
دلرـ  اتصـال بـه خـالب نظـام یفـرینش و باتوجـه بـه نگـاه            های موحد و خداپرسـت بـه    انسا 

سـرر بنـد. چنـرن    تواند رازها و آواعد موجود در هستی را بن  و ط ب ی    اش می  توحردی
شوند و همرنه نگاهنـا     موحدانی اسرر ظاهر و پوستۀ رخدادها و وآایع موجود در عالم نمی

نگـری بـه روی او درهـای یرامـش و اطمرنـا  را بـاز         هاست و همرن واآع  به عمب و باطن ی 
ا هـ   ترین فنـارها بـه حکمـت و پنـت پـردۀ ی        ترین وآایع و سنگرن  ها در سخت  بند. ی   می
 شوند باطن امور خرر است و براساس حکمتـی در حـال وآـوع اسـت.      نگرند و متوجه می  می

هـا    تـوجهی بـه ی     هـا و آواعـدی دارد بـه بـی      فـردی در دل خـود واآعرـت     حوزۀ روابط برن
هایی را به بار براورد به به استرس منجر شود. بنـابراین ارت ـاه بـا      تواند چالش و اختبف  می

م  به آواعد حابم بـر روابـطه روشـی بـرای جلـوگرری و مهـار اسـترس تلقـی         واآعرت و ع
 شود.  می

شـوده ابتـدا بایـد انسـا  ویژگـی و تمایـ  بـه          شناسی در دو مرحله میقب می  واآعرت
ــه    ــانی صــرفاً ب ــای نفس ــه خــاطر هواه ــته باشــد و ب ــو  و    حقرقــت را داش ــور می  ســمت ام

جهت یافتن واآعرته مسرر درست را بپرمایـد و  داشتنی نرود. مرحلۀ دوم ی  است به   دوست

                                                                                                                                        
 .(43ـ42 :)یونس الْعُمْیَ وَ لَوْ کانُوا ال یُبْصِرُونَ
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نما بهره ب رد.بسی بـه بـه هسـتی نگـاه بـامًب آرینـی دارد بـا بسـی بـه نگـاه             از طرق واآع
شناسی بسرار متفاوق را در وجود خـویش بـه نمـایش خواهنـد       مخال  ی  را دارده دو روا 

ذبـر شـده اسـت بـه     هـای مختلفـی در آـری       بـا روش « بخنی بـه واآعرـت    توجه»گذاشت. 
مـا ایـن روزهـا )ى    »هاست. در سورۀ یل عمـرا  یمـده اسـت:      ای از ی   نمونه« شناسی  سنت»

گردانرما )و این خاصرت زندگى دنراست( تـا خـداه    پرروزى و شکست( را در مرا  مردم مى
)و شـناخته شـوند(ا و خداونـد از مرـا  شـماه شـاهدانى        انده بداند افرادى را به ایما  یورده

تـا خداونـده افـراد باایمـا  را خـالص گردانـد )و        دارد بگررد و خدا ظالما  را دوسـت نمـى  
   1«.تدریج نابود سازد  ورزیده شوند(ا و بافرا  را به

ی زجا شـد  پرـرو    هنظام هستی است و ی  جاب در فضای این ییه سخن از یم آاعده
بـه وضـعرت پرـروزی و      و شکست در مرا  مردم اسـت. ایـن موضـوعه دیـد انسـا  را نسـ ت      

هـاه    هـاه پرـروزی    . شکسـت بنـد   اندینـی دور مـی    و انسـا  را از تـوهم   دهد  تغررر میشکست 
ها همه در حال دگرگونى هسـتند. بنـابراینه ن ایـد شکسـت در       ها و ناتوانی  هاه عظمت  آدرق

ى شکسـت  ها یم مردا  و یثار ی  را پایدار فرض برده بلکه باید با بررسى عوام  و انگرزه
از سنت تیول استفاده و ی  را به پرروزى ت دی  بـرد. دنرـا فرازوننـرب دارد و زنـدگى در     

تـا  « دهـد  طور مداوم گردش مى  خداوند این ایام را در مرا  مردم به»حال دگرگونى است و 
 (.1380الى این حوادث یشکار شود )مکارم:   سنت تکام  از البه

ها و   جایی شکست  دگرگونی و جابه»است از  توجه به اص  سنت مذبور به ع ارق
و همچنرن یگاهی از علت این سنت به در ییه ت ررن شـده اسـته هـر بـدام بـه      « ها  پرروزی

بند. علم انسـا  بـه آواعـد هسـتیه       های نظام هستی جلب می  نوعی توجه انسا  را به واآعرت
او را بر وضـعرت حـابم برنـتر     ای تسلط  استرس انسا  را در رویدادهای تلخ مهار و به گونه

 بند.  می
ای به برا  شـده نقـش اساسـی را بـرای سـ م        نگارندگا  در برن چهار س م مقابله

شود خداشناسی و افرادشناسـی و    شناسی آائ  هستنده درواآع ینچه موجب می  مقابله واآعرت
دیگر هر انسـانی  شناسی فرد است. به تع رر   صورق ایدئال میقب شوده واآعرت  خودشناسی به

تواند   های عالم و آواعد حابم بر ی  ن اشد نمی  به در صدد یافتن واآعرت و شناخت واآعرت
در ارت اه با خدا و خود و مـردم بـه نترجـۀ مناسـب برسـد و همرنـه در دام تـوهم و خ ـای         

                                                                                                                                        
بَیْنَ النَّـاسِ وَ لِـیَعْلَمَ اللَّـهُ الَّـذینَ آمَنُـوا وَ یَتَّخِـذَ        إِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسا الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ اَْیاامُ نُداوِلُها .1

 .(141ـ140: )یل عمرا  مِنْکُمْ شُهَداءَ وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الظَّالِمینَ* وَ لِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْکافِرینَ
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شناختی و رفتاری خواهد بود. سه س م مقابلۀ ذبرشده )ارت اه بـا خـداه خـود و دیگـرا (     
جـویی و    هـا جـز از مسـرر واآعرـت      شوند و تمسـم بـه ی     دشا  از واآعراق میسو  میخو

شود. شـناخت خـدا و نیـوۀ ارت ـاه و بنـ  صـفاق او در گـرو          طل ی حاص  نمی  واآعرت
گرایی استه تعلرماق آرینی دربارۀ خداوند بر بسانی م ثر است بـه بـه     داشتن روحرۀ واآع

ــت از چنــمۀ ج  ــرد  حقرق ــال نوش ــی   دن  ــی و حت ــتند. افرادشناس ــری  هس ــارف آ ــا  مع وش
گونه به هست   خواهد مخاطب و خود را ی   شود به فرد می  خودشناسی هنگامی حاص  می

ب رند تا بتواند مواجهۀ درست با رخدادها داشته باشـد و دچـار اشـت اه در آضـاوق و رفتـار و      
ها اهمرـت دارد وجـود     و شناخت ها  شناخت و ارت اه ننود. بنابراین ینچه آ   از همه ارت اه

یمده اسـت: هـر بسـی     )ع(گرایی در انسا  است. در سخنی منسو  به امام علی   روحرۀ واآع
هـا بـرایش یسـا  و دور بـرایش نزدیـم        طل ی را سرلوحۀ بارهایش آرار دهـده سـختی    حب
زنـدگی   هـای   تواند در همۀ حوزه  (. در این روایت حب گرایی به می1366شود )یمدیه   می

توانـد نـاظر     ها آلمداد شده است. در سخن دیگری به می  م رح باشده عام  سهولت سختی
فرماینـد: هرگـاه نرکوبـاری بـر روزگـار و مـردم ی          به نوع روابط انسا  به میرط باشد مـی 

غالب ییده اگر بسی به دیگری گما  بد برده درحالی به از او عمـ  زشـتی یشـکار ننـده     
و اگـر بـدی بـر زمانـه و مـردم ی  غالـب شـوده و بسـی بـه دیگـری            است سـتمکار اسـته  

دهـد بـه در     (. این سخن ننـا  مـی  1386گما  باشده خود را فریب داد )سرد رضیه   خوش
شرایط مختل ه باید به واآعرت توجه برد و تیلر  مناسب از پدیده و زمانه داشت تا دچـار  

 ها باشده ننویم.     وآوع تنشتواند عام  برنی غررمن قی به می  بدبرنی و خوش
ع ـارتی مرـزا  و بلرـد و راهنمـا       در آری  عقـ  و تفکـر جایگـاه مهمـی دارنـد و بـه      

زنـرمه   هایى است به ما براى مردم مـى   ها م ال  این»فرماید:   آری  بریم می .شود  میسو  می
ده شـده اشـاره   هـایى بـه در آـری  ز     این جمله به م   1«.بنند و جز دانایا  ی  را درن نمى

شـنونده لـرکن حقرقـت معـانى ی  و      ها را همۀ مردم مـى   فرماید به هر چند ی  بنده و مى مى
فهمنـده و   بننده ی  بسانى به حقایب امور را مـى  لُب مقاصدش را تنها اه  دانش درن مى

خوبی نقش عق  و علم را   (. این ییه به1374بنند )ط اط اییه  بر ظواهر هر چرزى جمود نمى
داند. در ییۀ   مندی از ام ال آری  را تعق  می  سازد و شره بهره  در فهم آری  بریم روشن می

 2«.دهـرم  بنند شرح مى چنرن ییاق خود را براى بسانى به تعق  مى  این» دیگر یمده است: 

                                                                                                                                        
 .(43 :)عنک وق ما یَعْقِلُها إِالَّ الْعالِمُونَوَ تِلْكَ اَْمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ  .1

 .(28 :)روم کَذلِكَ نُفَصِّلُ اآلیاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ .2
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بندند و درصدد وصول به واآعرت   بار   ط ب ییۀ مذبور تنها بسانی به آوۀ عق  خویش را به
   توانند ییاق را فهم بنند.  می باشند

مقابله در مدل حاضر اسـته من قـی اسـت        ترین   شناسی مهم  وآتی روشن شد واآعرت
در امور تربرتی و درمانی توجه عمده به همرن س م مقابله جلب شود و از همرن نق ه دیگـر  

شـا  بـه     ررگـذاری ها هـر بـدام ارزش و ت ث    ها تعری  و یموزش داده شود. سایر مقابله  مقابله
این نوع مقابله است. برای م ال وآتی خداشناسـی و ابعـاد ی  مـورد     امرزا  تناسب و آرابت ب
گررده به ی  مرزا  بـه ایـن علـم نزدیـم بـه واآعرـت باشـد و بـا نگـاه            تعلرم و تعلم آرار می

جویانه طلب شود ارزش و اهمرت خواهد داشت. هرگونه خداشناسی و خودشناسـی    حقرقت
تری از واآعرت داشـته باشـند بـه همـا  مرـزا  خ ـا و نادرسـت          دگرشناسی به نصرب بم و

 خواهد بود.
های ناشی از   های تیقرب حاضر ی  است به صرفاً ناظر به استرس  ازجمله میدودیت

ها موردبررسی آرار نگرفت. نگاه صـرفاً آرینـی و     فردی بوده است و سایر استرس  روابط برن
ر منابع ازجمله روایاق از دایرۀ تیقربه دیگر میدودیت این پژوهش تلقـی  خارج بود  سای

 هـا   مقابلـه در سـایر حـوزه    مدل مفهومیشود با روش موجود در تیقربه   پرننهاد میشود.   می
و همچنـرن روایـاق و سـلون     نرز موردبررسی آرار گرـرد  فردی(  روابط برن ۀبر حوز  )عبوه

آرار گررد. از ینجا به این تیقرب با رویکـرد تیلرـ  میتـوای     نرز مورد مبحظه )ع(اه  برت 
هـای بمـی نرـز بررسـی       موضوع تیقرب با روش شود  میپرننهاد برفی انجام شده استه لذا 

 س م مقابله براساس ییاق آری  طراحی شود. ۀنام  شود و پرسش
 

 منابع

 آری 

 .44ـ15ه 2ه پژوهش (. تیلر  میتوای برفی.1390ایما ه م.ق.ه و نوشادیه م.ر. )
 . تهرا : رشد.تنردگی یا استرس برماری جدید تمد (. 1387استورا )

هـاه دفتـر ننـر      . آم: نهاد نمایندگی ولی فقره در داننـگاه هستی و ه وه انسا  در اسبم(. 1389پارسانراه ح. )
 معارف.

 یشناسـ   روا  دگاهیـ از د درـ ام شیو افـزا  جادیا یراهکارها یقرت   یبررس(. 1390ز. ) ا هرو میقق ا.هپرچمه 
 .113ـ99 ه164ه معرفت. مینگر و آری  بر  م  ت
ه 64 هعلـوم اجتمـاعی   اسـتقرایی.  و آراسـی  رویکردهـای  منظـر  از برفـی  میتوای تیلر  (.1393م. ) ت ریزیه
 .138ـ105

 ی.آم: دارالکتا  اسبم یی.رجا س.م.. مصی  غررالیکم دررالکلم (.1410ع. ) هییمد یمرتم
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 .اسراء :آم. 1. جمیآری  بر یموضوع ررتفس(. 1395ع. ) هییمل یجواد

 یبارشناسـ نامـۀ    پایـا   .ینابهنجار به خود در منـابع اسـبم   یبخن  تیمربز یمدل مفهوم. (1399م. ) هیحافظ
 . آم.تراخبق و ترب ۀسس م .ارشد
 یت یرد یعامل  ر: تیلیا  ابلهمق یخانواده راه ردها(. 1388زادگا ه م. )  عسگریه ع.ه و حاجی پ.هدادستا ه 
 .18 ـ3ه 7 هرشناسی معاص  روا . مقابله یرانیا اسرمق یمرات   سلسله

براساس منابع اسـبمی: تـدوین مـدل     یافسردگ یبرا ییجو  نظم ـ   درمانی خود یالگو (.1397ح. )هنره  یعررف
و  ییموزش ۀم سسی. دبترنامۀ   یا . پای  ۀاولر جیسنجی و نتا  امکا  ۀنمای درما  و م الع  مفهومی و طرح

 ی آم.نرامام خم یپژوهن
(. اعت اریــابی مــدل یــادگرری زاینــی بــرای به ــود 1393زنگنــهه ح.ه نرلــیه م.ر.ه فــردانشه ه.ه و دالوره ع. )

 .95ه  33ه شناسی تربرتی  روا شناسی.   یموزا  در درس زیست  یادگرری تیلرلی دانش
 .تهرا ه رشد (.1387یی )رزارم ا. ۀترجم .سی سبمتشنا  روا  .(1995)ا.  نوهرساراف
نامــۀ   پایـا   .آـری  و علـم   دگاهیــمقابلـه بـا اسـترس از د    یراهکارهــا یقـ رت   یبررسـ  (.1396(س.م.  هیفرسـ 

 آم. میداننگاه علوم و معارف آری  بر. ارشد یبارشناس

 . یدارالید. آم: یماسب کردیرفتار با رو مرشناسی تنظ  بر روا  یدریمد (.1396م.ن. ) هیشجاع

 ۀجامعـ  یدفتـر انتنـاراق اسـبم    :آـم ی. همدان یموسو ترجمۀ م. .. زا رالم ررتفس(. 1374(م.ح.  هییط اط ا
 .نرمدرس
 . آم: دارالیدی .ها  یدر سخت ییافزا  توا  یها  روش (.1393م. )ع اءاهلله 

 .ارشـد  یبارشناسـ نامـۀ    پایا  .میی  برمقابله با ی  از منظر آر یو راهکارها یروان فنار (.1391ف. ) هیفتی
 .داننگاه اران

 .پژوهنگاه حوزه و داننگاه: انتناراق . آمشناسی در آری   روا (. 1293م. ) هیانیباو
شده و راهکارهـای مقابلـه بـا      های ادارن  یوری در استرس  (. مروری بر تا 1397برده  .ه و بزازیا ه س. )

 رویکردهای نوین در علوم. ی . تهرا : چهارمرن بنفرانس ملی
 (. تهرا ه پرکا 1381داغی )  . ترجمۀ مه آراچهمدیریت استرس(. 1995لون سی وارده  . )

 ی.دارالکتب االسبم :آم .نمونه ررتفس(. 1380 . ) هیرازرمکارم ش
یـرا .  زا در ا  (. شدق و فراوانی منابع استرس1394هات ه  .ه میمدیه ع.ه یاری برگیه حه و مفتاحیه غ. )

 .45ـ 5ه 1ه شناسی سبمت  روا 

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1984). Stress, appraisal, and coping (p. 460). New York: 

Springer Publishing Company. 

Lewis, C. A., Maltby, J., & Day., L. (2005) Religious orientation, religious coping and 

happiness among UK adults. Personality and Individual Differences, 37, 1816-1825 

Pargament, K. I. (2002). The bitter and the sweet: An evaluation of costs and benefits of 

religiousness. Psychological Inquiry, 13(3), 168-181. 

Pargament, K. L. (1997). The psychology of Religion Coping: Theory, research, practice. 

New York: Guilford Press. 

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury: Sage. 

Selye, H. (1974). Stress without distress. New York: Springer. 

Trankle, T. M. (2006). Psychological well-being, religious-coping and religiosity in college 



 137تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس براساس ...      

 

students. Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, 53-56.  

Tiliouine, H., Cummins, R. A., & Davern, M. (2009). Islamic religiosity, subjective well-

being and health. Mental Health, Religion & Culture, 12, 55-74. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: are you sure you know what's 

being reported? Critique and recommendations. Research in nursing & health, 29(5), 489-

497. 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced 

nursing, 62(1), 107-115. 

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative health research, 15(9), 1277-1288. 

 

  


