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 چکیده
و تهدیدی برای سالمت است و الگوهای مختلفی در جهـت ماابلـب بـا     ها بروز بیماری درعاملی مهم  استرس

اند. پژوهش حاضر با هدف تـدوی  الگـوی مفهـومی ماابلـن دیاـی بـا اسـترس براسـاس          استرس طراحی شده
بایاد است. مابـ  الـلی    داده ننظریکیفی و بب شیوۀ های قرآن کریم طراحی شد. روش پژوهش حاضر  آموزه

ها، از ماـاب  تفیـیری و حـدیمی مرتبـر اسـتفاده شـد.        بود و در جهت تأیید برداشت ای  پژوهش، قرآن کریم
دیاـی بـا اسـترس در قـرآن      نمراـایی ماابلـ   ۀهای تولیفی و تبییای مرتبط با حوز پژوهش، شامل گزاره ننمون

امل ؛ کتـاب: شـ  شـدند گردآوری  ر،ابزاپژوهش با سب دستب   نشکل هدفماد انتخاب شد. نمون کریم بود کب بب
االحادیث؛ و  التفاسیر و جام  افزارهای جام  افزار: شامل نرم های روایی؛ نرم قرآن کریم، تفاسیر قرآن و کتاب

هـای ککرشـده. پـز از اسـتخرات محتـوای       های مرتبر علمی دارای محتـوای کتـاب   سایت: شامل پایگاه وب
 4۵ ،«کـد بـاز  » 10۷0 ،«کدگـذاری » طریـ  از هـا   فرایاـد تحلیـل داده  در دیای از قرآن کریم،  نمرتبط با ماابل

باـدی شـد.    لـور   ،الگـو  1در قالـ   چهارگانـب  ، ابراد استخرات و درنهایت« بُرد» 4و « ماولب» 13، «مفهوم»
بـر چهـار بُرـد ماـاب  اسـترس،       الگـویی فرایاـدی اسـت کـب     های پژوهش نشان داد الگوی ماابلـن دیاـی   یافتب
 دیای و پیامدهای ماابلن دیای استوار است. های ماابلن دیای، ساختار ماابلن زمیاب
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Abstract 

Stress is an important factor in the incidence of diseases and a threat to health. 

Various models have been designed to deal with stress. The aim of this study to 

formulate a conceptual model of religious coping with stress based on the teachings 

of the Holy Quran. The method of the present study is qualitative, based on 

Grounded Theory. The main source of this research was the Holy Quran; authentic 

interpretive and hadith sources were used in order to confirm the interpretations. The 

research sample included descriptive and explanatory statements related to the 

semantic field of religious coping with stress in the Holy Quran, which was 

purposefully selected. Research data were collected in three categories: Books, 

including the Holy Quran, commentaries on the Quran, and narration books; 

Software, which includes Jami Altafasir software and Jami Alahadith; and website, 

included valid scientific databases with the content of the mentioned books. After 

extracting the content related to religious coping from the Holy Quran, 730 "open 

source", 46 "concepts", 13 "categories" and 4 "dimensions" are extracted in the 

process of data analysis through "coding". Finally, four dimensions in the format of 

1 template were formatted. Findings showed that the pattern of religious coping is a 

process pattern that has four dimensions including sources of stress, bases of 

religious coping, the structure of religious coping, and the consequences of religious 

coping. 

Keywords: Religious coping; stress; Grounded Theory; Holy Quran; 

conceptual model  
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 مقدمه
قرـی میـان   اقرـی یـا ریروا  وموج  ادراک ناهماهاگی  ترامل فرد و محیط ننتیج در 1استرس
شـود   زییتی، روانی یا اجتماعی فرد می 3شااختی موقریت و مااب  جیمانی یا روان 2ملزوما 
یکی از دالیلی کـب اسـترس همـواره در     (.200۵، 6لووالو ب؛1۹۸4، ۵و فولکم  4)الزاروس

هـا   آن بر سالمت انیان است. پـژوهش  ۀشااختی بوده است، تأثیر بالاو کانون مطالرا  روان
تـر اسـت    اسـترس رایـ    دهد کب فشارخون باال در مشارل پراسـترس از مشـارل کـم    نشان می
دهاد کب مشارل پراسترس بـا   (. مطالرا  ماطری و طولی نیز نشان می2012، ۸و التر ۷)رزنتال

(. 2002، و همکــاران 10ارتبــاد دارنــد )کیویمــاکی ۹افــزایش خطــر بیمــاری کرونــری قلــ 
مشـارل دارای اسـترس نشـان داد کـب افـراد شـارل در       همچای  بررسی مربود بب استرس در 

های بهباشی روانی، سـالمت   تری در شاخص کم ۀها، نمر بب سایر شغل گونب مشارل نیبت ای 
ای ، بــر ( افــزون200۵، و همکــاران 11دســت آوردنــد )جانیــ  جیـمی و رضــایت شــغلی بــب 

سالب گزارش دادند  ۵6مرد و زن  ۹6۸ ۀطولی دربار ن( در مطالر200۸) و همکاران 12فیلیپز
کااـدگان در خـط    کب ترداد رویدادهای زندگی مرتبط با سالمت و میـزان اسـترس شـرکت   

  ۀای دیگر، بـب افـراد قطـر    بیای کرد. در مطالرب سال برد پیش هفدهومیر آنان را در  پایب، مرگ
لحـا    بیای حاوی ویروس سرماخوردگی یا دارونما داده شد و سپز سطح استرس آنـان از 

افـرادی کـب قطـره     ندادهای زندگی در سال گذشتب، ارزیـابی شـد. نتـای  نشـان داد همـ     روی
کیانی کب دچار ویـروس شـدند،    نو هم ندویروس دریافت کرده بودند، دچار ویروس نشد

عالئم سرماخوردگی را نشان ندادند و مریض نشدند. ای  پژوهش نشان داد کـب اسـترس در   
برد چب کیـی عالئـم را    نشود و در وهل ر ویروس میبیای کرد چب کیی دچا اول پیش نوهل

 (.2۷۵، ص2012، 13دهد )اُگدن نشان می

                                                                                                                                        
1.  stress 

2.  demands 

3.  resources 

4.  Lazarus 

5.  Folkman 

6.  Lovallo 

7.  Rosenthal 

8.  Alter 

9.  coronary heart disease 

10.  Kivimäki 

11.  Johnson 

12.  Phillips 

13.  Ogden 
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ــیاری از پژوهشــگران )   ــدگاه بی ــ  دی ــویی، طب ــیاگراز س ــ  1س ؛ 1۹۸6، 2و دیویدس
ــاکز ــاران،  3ک ــولکم ، 1۹۷۸و همک ــونیر؛ ب1۹۸4؛ الزاروس و ف  ؛1۹۷۸، 4الزاروس و ل
میان فـرد و محـیط اسـت و افـراد در ایـ        نرابط(، استرس فرایادی متأثر از 1۹۷6، ۵مکانیک

کااد تا از طری  راهکارهای رفتاری، شااختی و هیجانی، تـأثیرا  اسـترس    فرایاد، تالش می
کوشاد تا از تـأثیرا  اسـترس بکاهاـد،     را خامی کااد. امروزه بب فرایادی کب افراد فراالنب می

ی شـااختی و رفتـاریپ پایـدار و در حـال     هـا  تالش»بب مجموعب  ماابلبشود.  گفتب می 6«ماابلب»
یـا درونـی خـاص لـور      بیرونـی   ۷هـای  ماظور مدیریت اقتضائا  و خواسـتب  تغییری کب بب

 (. 141، صب1۹۸4)الزاروس و فولکم  شود  میاطالق « گیرد می
هـا   تـری  آن  کـب شـاخص   الگوهای مختلفی برای ماابلب با استرس طراحی شده است

 ـ الگـوی گرایشـی   »( و ب1۹۸4)الزاروس و فـولکم ،  « مـدار  انهیجـ  ـمـدار    الگوی میئلب»
ماابلـن  الگـوی  »در کاار الگوهـای مختلـم ماابلـب،    ( است. 1۹۸6و کوه ،  ۸)راث« اجتاابی
تواند در فرایادی پیچیـده و مـداوم ایفـا     کاد کب دی  می ای تأکید می بر ناش سازنده ۹«دیای

صی و موقریتی را در زندگی خود دریاباـد  آن مشکال  شخ نوسیل کوشاد بب کاد و مردم می
یکـی از   ماابلـن دیاـی  هـای اخیـر،    پژوهش براساس(. 1۹۹۷، 10و با آن کاار آیاد )پارگامات

 بـر اثرگـذاری   مؤثرتری  سازوکارها در پیامدهای سالمت روانی است و شـواهدی نیـز مباـی   
، 200۹، 13نلیـون ناـل از   بـب  2002، 12و وودرام 11آن بر سالمت جیمانی وجـود دارد )نـونی  

 (.320ص
محوریـت متـون و   ی بـا  توانـد الگـوی   مـی  ،پیشـاهادی  ماابلـن دیاـی  یکی از الگوهای 

توان بـب مفـاهیم و مضـامیای     های اسالمی می های اسالمی باشد. با مرور متون و آموزه آموزه
لور  کلی و گاه بب نحو اختصالی، بب بیان راهبردها و راهکارهـای   دست یافت کب گاه بب

                                                                                                                                        
1.  Singer 

2.  Davidson 

3.  Cox 

4.  Launier 

5.  Mechanic 

6.  coping 

7.  Demands 

8.  Roth 

9.  religious coping model 

10.  Pargament 

11.  Nooney 

12.  Woodrum 

13.  Nelson 



 1، سال شش، شماره 1401شناسی فرهنگی،  روان      50

 

(. مـرور  13۹۹، و همکـاران  خطیـ   ؛13۹6جهـب بـا مشـکال  پرداختـب اسـت )خطیـ ،       موا
های دیای در سطح راهبرد، بب فـرد در   ادبیا  دیای بیانگر ای  حایات است کب عموم آموزه

کاد و امکان مواجهب و ماابلب بـا مشـکال  را    رلبب و مواجهب با مشکال  پیش رو کمک می
همچای  در سـطح عملیـا ، راهکارهـا و     .آورد ها فراهم میکارگیری ای  راهبرد از طری  بب

؛ 13۹۵ ده،یپیـاد )دهـد   هـا ارائـب مـی    فاونی را برای ماابلب بـا مشـکال ، تهدیـدها و چـالش    
(. بـا توجـب بـب متـون قرآنـی و حـدیمی،       13۹2عطاءالـب،   ؛13۹۵  ،ی؛ خط13۹۸ ،یبزرگ جان

 ماابلـن دیاـی   ۀافراد در مواجهب با مشکال  کمک کاد در حـوز « سازگاری»مفاهیمی کب بب 
تا مفاهیم دیگر ماناد تاوا، ایمـان، عاـل،   تری  مفهوم اخالقی یرای لبر  گیرد؛ از عام قرار می

، کظم ریظ، ورع و مفـاهیم دیگـری کـب    حلم، زهد، رضا، توکل، تیلیم، نیایش، عفو، شکر
توانـد   ( مـی 13۹۷است )عبدی، « داری تحمل و خویشت »ها  عاصر مفهومی مشترک میان آن

 مداخلب داده شود. ماابلن دیایدر مدل مفهومی 
ایـ    بب نیبتبر آگاهی پژوهشگران  ماابلن دیایهای موجود در باب  اگرچب پژوهش

 قـرار  میـیحی  ـ  ها تمرکز خود را بر سات یهـودی  وهشپدیده افزوده است اما رال  ای  پژ
هـای اسـالمی و    با استرس را با نظر بـب آمـوزه   ماابلن دیای الگوی اندکی های پژوهش و داده

بُرـد دیاـی ماابلـب     هـای  پـژوهش  با تمرکز بـر مـت  قـرآن تـدوی  کـرده اسـت. بـرای نمونـب        
و سـبک ماابلـب )پارگاماـت     (، دی  و فرایاد حـل میـئلب: سـب   2013، و همکاران )پارگامات
ــاران ــت،   (، روان1۹۸۸، همک ــب )پارگاما ــ  و ماابل ــی دی ــازی   و (1۹۹۷شااس الگــوی مرااس
 لـور   میـیحی  ـ بیاـی یهـودی    ( همگی در دنیای ررب و با توجب بب جهان2013، 1)پارک
بـر   در سـات اسـالمی مبتاـی    ماابلـن دیاـی  أل پژوهشی در بـاب  خ روی، همی  از. است گرفتب
بـا  پـی طراحـی آن اسـت.    کـب ایـ  پـژوهش در    شود رای قرآنی و حدیمی احیاس میمتون 

ماابلـن  پی پاسخ بب ای  سؤال است کب الگوی در، پژوهش حاضر گفتب شیتوجب بب خألهای پ
 قرآن کریم چییت و چب ابرادی دارد؟ براساسبا استرس  دیای

 

 روش 
اسـتفاده شـده    2«بایـاد  دادهنظریـب  »ها از روش  ماد داده در ای  پژوهش، در جهت تحلیل نظام

، شـامل سـب مرحلـب    3«کدگـذاری »فرایاد  براساسها  وتحلیل داده است. در ای  روش، تجزیب

                                                                                                                                        
1.  Park 

2.  grounded theory 

3.  coding 
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( و در ایـ  فرایاـد، سـب    201۷، 4)چـارمز  گیـرد  لور  مـی  3«گزیاشی»و  2«محوری»، 1«باز»
، 201۵، ۹و اسـتراوس  ۸شـود )کُـربی    پدیـدار مـی   ۷«بُرد»و  6«ماولب»، ۵«مفهوم»عاصر اساسی؛ 

بب « مفهوم»مشترک یک پدیده اشاره دارند، عاوان  نکب بب جاب« کُد»واق ، چاد در(. 222ص
شود  تشکیل می« ماولب»گیرند و از ترکی  و کاار هم قرار گرفت  چاد مفهوم، یک  خود می

هـای گونـاگون یـا یکـدیگر      ذاری محـوری بـب شـیوه   کدگ نو وقتی ماوال  اللی در مرحل
شـود و بـا بـاالتر رفـت  سـطح       ای آراز مـی  شوند، مرحلب تازه قیاس و در ارتباد قرار داده می

(. در پـژوهش  14۵، ص200۷، 11و کـارپاتر  10رود )اسـپزیالی  پیش مـی « بُرد»سوی  ها، بب داده
های مرتبط با موضوع پـژوهش   خط بب خط اسااد )آیا  قرآن کریم(، داده نحاضر، با مطالر

بــر برداشــت تــیم پــژوهش، فرایاــد  اســتخرات و کدگــذاری اولیــب انجــام شــد. ســپز مبتاــی
ها در قالـ    ها و ماولب های باز، محوری و گزیاشی انجام و مفاهیم در قال  ماولب کدگذاری

 دی شد.با ، لور ماابلن دیایبادی و درنهایت، ابراد در قال  الگوی مفهومی  دستب ،ابراد
ــت      ــود و در جه ــریم ب ــرآن ک ــژوهش، ق ــ  پ ــ  الــلی ای ــدماب ــت تأیی ــای  برداش ه

اسـتفاده شـد. عـالوه بـر ایـ ، در تفیـیر        فاسیر مرتبر قـرآن گرفتب از قرآن کریم، از ت لور 
 نها، از مااب  حدیمی مرتبر کب تا قرن پاجم هجری نگارش یافتب بود، اسـتفاده شـد. نمونـ    داده

با اسـترس در   ماابلن دیایمراایی  ۀتولیفی و تبییای مرتبط با حوزهای  پژوهش، شامل گزاره
واسطب سب دستب ابـزار،   های پژوهش بب شکل هدفماد انتخاب شد. نمونب قرآن کریم بود کب بب
( 2های روایی مـرتبط؛   ( کتاب: شامل قرآن کریم، تفاسیر قرآن و کتاب1گردآوری شدند: 

های  سایت: شامل پایگاه ( وب3االحادیث؛  لتفاسیر و جام ا افزارهای جام  افزار: شامل نرم نرم
 بودند. اهای ککرشده را دار مرتبر علمی کب محتوای کتاب

در روش کمّـی(، از   13نتای  کیفی )مرادل روایی 12ماظور بررسی میزان موث  بودن بب

                                                                                                                                        
1.  open  

2.  axial  

3.  selective  

4.  Charmaz 

5.  concept 

6.  category 

7.  dimension 

8.  Corbin 

9.  Strauss 

10.  Speziale 

11.  Carpenter 

12.  trustworthiness 

13.  validity 
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)مرـادل   3«پـذیری  انتاال»در روش کمی(،  2)مرادل روایی درونی 1«اعتمادپذیری»مریارهای؛ 
در روش کمــی( و  6)مرــادل عیایــت  ۵«پــذیریتأیید»در روش کمــی(،  4روایــی بیرونــی 

و  1۹۸۵در روش کمــی( اســتفاده کــردیم )لیــاکل  و گابــا،  ۸)مرــادل اعتبــار ۷«اتکاپــذیری»
ناـل   بـب  200۷؛ اشوانت، 1۹۹۸؛ کوپاال و سوزوکی، 31، ص200۹و تشکری،  ۹؛ تدلی1۹۸۹

دو هـا و کمـی سـازی آن،     داده «اتکاپـذیری »ابی بـب مریـار   ی (. برای دستب13۹۸از تبیک، 
ــوا» ۀشــیو ــی محت ــوا»و  (CVI) 10«شــاخص روای ــی محت ــت( CVR) 11«نیــبت روای و  12)پالی

شـاخص  »در پـژوهش حاضـر، جهـت بررسـی     (، مالک عمل قرار گرفت. 200۷، همکاران
ت هـر یافتـب   کارشااس خواستب شد مطابا 10، از «ماابلن دیایروایی محتوای الگوی مفهومی 

 = 4»تـا  « = مطـاب  اسـت   3»، «نیبتاً مطـاب  اسـت   = 2»، «= مطاب  نییت 1»با میتادا  را از 
 /Nشـاخص روایـی محتـوا )    نبا توجب بـب فرمـول محاسـب    مشخص کااد.« کامالً مطاب  است

n3&4=CVIقبول برای شاخص  ( حداقل مادار قابلCVI   اسـت )پالیـت و بـک،     ۷۸/0برابر بـا
نیبت روایـی محتـوای الگـوی    »همچای ، جهت بررسی . (13۹۷نال از رفیری هار،  ، بب2006

ها  شااسی خواستب شد تا هریک از یافتب روان ـ  متخصّص اسالمی ده، از «ماابلن دیایمفهومی 
ولـی   ،= ضـروری نییـت   2»، «= ضـروری نییـت   1»ای  درجـب  مایاس لیکر  سب براساسرا 

ب بب فرمول محاسبب نیـبت روایـی   با توجبادی کااد.  ب، طبا«= ضروری است 3»و « مفید است
𝑛𝑒−N/2محتــوا )

N/2
 =CVR( و ترــداد کارشااســان ایــ  مرحلــب )نفــر(، حــداقل ماــدار  10CVR 

 (.13۹۷نال از رفیری هار،  ، بب201۵، و همکارانو بیشتر است )استرایار  62/0قبول  قابل
 

 ها یافته
هـا بـا    از قـرآن کـریم، فرایاـد تحلیـل داده     دیاـی ماابلـن  پز از استخرات محتوای مـرتبط بـا   

اسـتخرات شـد. سـپز    « کد باز» 10۷0آراز و  ،ها و ابراد( )شااسایی ماولب 13«کدگذاری باز»

                                                                                                                                        
1.  credibility 

2.  internal validity 

3.  transferability 

4.  external validity 

5.  conformability 

6.  objectivity 

7.  dependability 

8.  reliability 

9.  Teddlie 

10.  content validity index 

11.  content validity ratio 

12.  Polit 

13.  open code 
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کدگـذاری  »بر برداشت پژوهشگر و تیم پـژوهش از متـون قرآنـی و تفیـیری، فرایاـد       مبتای
)شکل دادن نظریب  2«کدگذاری گزیاشی»)بررسی شرایط، راهبردها و پیامدها( و  1«محوری
 13و مفـاهیم در قالـ    « مفهـوم » 4۵مرکزی( اجرا شد و کـدهای بـاز در قالـ      نحول ماول

الگـو   1شـده و درنهایـت، ابرـاد در قالـ       باـدی   دسـتب « بُرـد » 4ها در قالـ    و ماولب« ماولب»
 بادی شد.  لور 

ا از نمونـب ر  کیـ بـب ابرـاد الگـو،     یابیداده هـا و دسـت   لیـ تحل ادیتر فرادرک به یبرا
لـور    دستیابی بب ابراد، بررسی و بـب  نها از قرآن کریم تا مرحل فرایاد استخرات داده نمرحل

 یرا مباا میجا کب پژوهشگر، قرآن کر. از آنکایم را واکاوی می« مااب  استرس»مشخص بُرد 
از واژگـان   «بیاول یکدها»بب  یابیدست یها برا استخرات داده ادیاپژوهش قرار داده بود در فر

، «أَسَـم »، «کَبَـد »، «عُیْـر » ،«بنیمصـ » ،«شـر  »، «فتاـن »، «امتحان»، «ابتالء»مرتبط با استرس ماناد 
آیـب  ماناد  یاتیواژگان بب آ  یا  یاستفاده شد. از طر واژه( ۵0 )درمجموع و ماناد آن « یْضَ»
( 1۵۵)باـره:  « وَ نَقْصٍ مِّنَ األَمْوَالِ وَ الْأَنفُسِ وَ الثَّمَـرَا ِ  جُوعِمِّنَ الْخَوْفِ وَ الْ ءٍیلَنَبْلُوَنَّکم بِشَوَ »

و  یتـرس، گرسـاگ  » ناولیـ بب کـد   از ای  طری  استرس بود و یکب متضم  مراا میافتیدست 
  یـ ا نمجموعـ  یبا بررس .میافتیدست  «ها و محصوال ؛ عامل استرس کاهش در اموال، جان

 زان،یـ مرتبط با اسـترس ماناـد فـو  عز    بیاول یاز کدها یا آن، مجموعب یها و رربالگر داده
و ماناـد   یدرون یها ترارض ،یریطب یایبال ،یمال انیو ز یبده زان،یفراق عز ،یماریطالق: ب
  یـ ا انیـ م نرابطـ « بـاز  یکدگذار» نشد. سپز در مرحل ییعاوان عوامل استرس شااسا آن بب

بودنـد، کاـار    ییمراـا  ۀحوز کی رمراا کب د موارد هم ب،یاول یشد و با رربالگر یکدها بررس
 ،«یدرونــ یهــا ترــارض»بخــش، شــامل   یــا «میمفــاه»لــور ،   یهــم قــرار گرفتاــد و بــد

ــرو» ــترس یدادهای ــتغ» ،«زا اس ــدگ  را یی ــم زن ــاع  » ،«یمه ــارا  اجتم ــارها و انتظ و  «یفش
مـرتبط بـا عوامـل     یهـا «ماولـب » م،یمفاه  یشکل گرفت. با سرندکردن مجدد ا ،«ها یناکام»

کـب   «یدرونـ  یزا ماـاب  اسـترس  »دو ماولـب بـود؛   هـا شـامل    ماولـب   یـ . اشد ییاسترس شااسا
 زا، اسـترس  یدادهایـ کـب رو  «یرونـ یب یزا مااب  استرس»را دربرداشت و  یدرون یها ترارض

 ن. دو ماولـ ترا دربرداشـ  هـا  یو ناکـام  ی  اجتمـاع فشـارها و انتظـارا   ی،مهم زندگ را ییتغ
را آشـکار سـاخت    «ماـاب  اسـترس  »بُرد  ،یرونیب یزا و مااب  استرس یدرون یزا مااب  استرس

 یابرـاد الگـو   نیـ الگو اسـت. با   یا گریدر کاار سب بُرد د ماابلن دیای یالگو «بُرد»  یکب اول

                                                                                                                                        
1.  axial coding 

2.  selective coding 
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ماابلـن   یامـدها یپ»و  «ماابلـن دیاـی   یراهبردهـا » ،«ماابلـن دیاـی   یها ابیزم»شامل  ماابلن دیای
باـدی ابرـاد الگـوی     پـردازی و ماولـب   در ادامـب، مفهـوم   شد. یینحو شااسا  یبب هم زین «دیای

 ارائب شده است.   1ول ماابلن دیای در قال  جد
 

 ماابلن دیایها و ابراد الگوی  مفاهیم، ماولب   1جدول 
 ابعاد ها مقوله مفاهیم

 درونی زای استرس درونی )با خود، خدا و دنیا(  های ترارض

 مااب  استرس

 بیرونی زای استرس زا )فو  عزیزان، طالق، بیماری، بدهی و ...( رویدادهای استرس
تغییــرا  مهــم زنــدگی )ازدوات، بــارداری، تولــد فرزنــد، تغییــر 

 شغل، بازنشیتگی و...(
انتظارا  جامرـب از  فشارها و انتظارا  اجتماعی )طرد اجتماعی، 

 فرد و...(
 ها )دست نیافت  بب اهداف و...( ناکامی

 های فردی زمیاب دوساحتی بودن انیان

ماابلن های  زمیاب
 دیای

 هدفمادی انیان
 های وجودی انیان )تاوا، علم، عال، فطر ( ظرفیت
 های اجتماعی زمیاب گروی فطری جامرب

 بایان اجتماعی اسالم
 تأثیرپذیری اجتماعی

 های مراوی زمیاب خداجویی فطری در ابتالئا 
 امداد الهی در ابتالئا 

تـدبیری، خـدا مـالکی، خـدا     زدا )خدا های الهی اسـترس  ویژگی
 رزاقی(

 

های  زمیاب سرای رن  بودن دنیا
 محل ابتال بودن دنیا دنیاشااختی

 خیرمادی ابتالئا 
راهبردهای مرطوف  تاظیم انتظار

 بب خود
ماابلن ساختار 
 دیای

 الالح خطاهای اساادی
 بازتفییر موقریت

 سازی مشکل کوچک
 امیدبخشی

 خودمهارگری
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    1جدول ادامة 

 ابعاد ها مقوله مفاهیم
شده الهی )امـداد الهـی، نصـر  الهـی، اسـترانت       حمایت ادراک

 الهی، مریت الهی و...(
مرطوف راهبردهای 
 بب خدا

 

 بازسازی دیای )استغفار، توبب، انابب، تیبیح(
 پذیرش الهی )تیلیم(

 تاویت الهی )اجر، بشار ، جزاء، وعده(
 اتکال الهی )توکل، کفایت(

 نیایش )دعا، ندا، استغاثب، سؤال، مااجا ، نماز، عباد ، ککر(
مرطوف راهبردهای  مااییب اجتماعی )همیان و نزولی(

 الگوگیری بب دیگران
ادراک حمایت اجتماعی )اعتصام، تألیم، تراون، والیت، ایمـار،  

 انفاق، احیان، للب رحم(
 آوری جمری )مصابره( تاب

 پایداری جمری )مرابطب(
 خودکارآمدی جمری

 گیری هدفماد )اعتزال( کااره
راهبردهای مرطوف  بودن دنیا(دنیاپذیری )سرای رن  بودن دنیا، محل ابتال 

 خیرباوری در ابتالئا  بب دنیا
 آرامش سکیات

ماابلن پیامدهای 
 دیای

 امایت
 اطمیاان
 آوری تاب لبر

 شرح لدر
 استاامت
 ثبا  قدم
 خدا بب نیبتاحیان 

 رشد دیای رشد برد از ابتالئا  و نامالیما 

 
تـوان الگـوی    هـا، مـی   وتحلیـل داده  گرفتب و تجزیب های لور  با توجب بب کدگذاری

 آمده است، ترسیم کرد. 1را بب لورتی کب در شکل  ماابلن دیایمفهومی 



 

 

 

 
 ماابلن دیایالگوی مفهومی     1 شکل

 

  

های دنیاشااختی زمیاب
 یاید ماابلب

ماابلب  مراویهای زمیاب
 دیای

های اجتماعی زمیاب
 ماابلب دیای

های فردی ماابلب زمیاب
 دیای

 ـ آرامش

 آوریـ تاب

 ـ رشد دیای

تصویر واقری 
از خود، خدا، 

 دنیاو  دیگران

 استرس

 استرسماب  
ی ها: ترارضی درونیزااسترس

 درونی

رویدادهای : ی بیرونیزااسترس
، تغییرا  مهم زااسترس

زندگی، فشارها و انتظارا  
 هایناکاماجتماعی، 

 ماابلن دیای

کارگیری راهبردهای )بب
مرطوف بب خود، 

راهبردهای مرطوف بب 
خدا، راهبردهای مرطوف 
بب دیگران و راهبردهای 

 دنیا(مرطوف بب 
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الگویی فرایادی  ماابلن دیایی الگونمایش داده شده است  1کب در شکل  طور همان
ماـاب    واقـ ، . درشـود  ماتهـی مـی   ماابلن دیاـی است کب از مااب  استرس شروع و بب پیامدهای 

 را ییـ زا، تغ استرس یدادهایروی( یا بیرونی )شامل درون یها ترارضاسترس درونی )شامل 
کـرده و   ریـ فرد را درگ یروان یتمیس (ها یناکام ی وفشارها و انتظارا  اجتماع ،یمهم زندگ

 نزا، از چهـار زمیاـ   افراد، در جهت ماابلب با شـرایط اسـترس  شود.  می استرسموج  ادراک 
هـا بتواناـد    گیرند تا با استفاده از ایـ  ظرفیـت   فردی، اجتماعی، مراوی و دنیاشااختی بهره می

ها، در مییر ماابلب بـا اسـترس،    ای  ظرفیت وجود با. افراد کاربادندای را بب  راهبردهای ماابلب
 بهره ایو مرطوف بب دن گرانیمرطوف بب خود، مرطوف بب خدا، مرطوف بب د از چهار راهبردِ

اسـت  تر از خود، خدا، دیگران و دنیای افراد ماجر شده  گیرند. ای  امر بب تصویری واقری می
 آوری و رشد دیای را بب همراه خواهد داشت. و سب پیامد آرامش، تاب

، «یریاعتمادپــذ»از مریارهــای بررســی میــزان موثــ  بــودن نتــای  کیفــی، در جهــت 
ــال» ــذ انتا ــذتأیید»، «یریپ ــذ»و  «یریپ ــد.   «یریاتکاپ ــتفاده ش ــباس ــراز مر  ب ــور اح ــماظ  اری
 تأییـد آمـده را   دسـت  بـب   ینتا یناظر ارائب شد تا لحت و درست میبب ت  ینتا ،«یریاعتمادپذ»

 میت تأییدآمده در هر مرحلب بب  دست بب  یکااد و در لور  لزوم، الالحا  انجام شود. نتا
الزم  حا و در چاـد مرحلـب الـال    دیپژوهش بودنـد، رسـ   میت یجز اعضا ناظر کب دو نفر بب

هـا و   تالش شد گزاره ،«یریپذ انتاال» اریناظر انجام شد. جهت احراز مر میت دگاهیماطب  با د
 ا یـ هـای جاـو و لـلح، آ    های مختلم و متاوع )موقریت موقریت براساس یاید یها داده
تأمی  شود و   ینتا یریپذ میعام و خاص و...( انتخاب شود تا ترم یها خطاب ،یو مدن یمک

 تمـام مـرور   بـا توجـب بـب    اریـ مر  یـ باشد. ا میترم قابل زین طیها و شرا زمان ها، تیموقر ریبب سا
شده در قرآن  یادآوریهای  موقریت یاز تمام ماابلن دیایهای مرتبط با  و انتخاب داده ا یآ
 یهـا  فـرض  شیتا پـ  دیپژوهشگر کوش ،«یریپذتأیید» اریاز مر اانیاطم یتأمی  شد. برا میکر

و  یریهـای تفیـ   امـر بـا مراجرـب بـب کتـاب       یـ ها دخالت ندهد. ا داده یآور جم خود را در 
ها و  محا  شد تا از سوگیری انیها بر آراء مرتبر مفیران و راو برداشت  یمرتبر و تطب ییروا
 کارشااس خواستیم تـا  ده، از «اتکاپذیری»یابی بب مریار  ها کاستب شود. برای دست فرض پیش

کااـد. بـرای اطمیاـان از     تأییـد ها را  ها، ابراد و الگوی مفهومی برگرفتب از داده مفاهیم، ماولب
نیـبت  »و  (CVI« )شـاخص روایـی محتـوا   » ۀدو شـیو ها و کمـی سـازی آن،    اتکاپذیری داده
میـزان ارتبـاد میـتادا  دیاـیپ     ، مالک عمل قـرار گرفـت کـب نتـای      (CVR« )روایی محتوا

هـا، ابرـاد و همچاـی      الگو و سپز نتـای  روایـی محتـوای مفـاهیم، ماولـب     پژوهش با مفاهیم 
 نمایش داده شده است.  ۵تا  2 های الگوی نهایی، در جدول
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بـا مفـاهیم الگـوی     )آیـا  قـرآن کـریم(    ، میزان ارتباد میتادا  دیاـی 2در جدول 

 مشخص شده است. ماابلن دیای
 

 ماابلن دیایم الگوی ارتباد میتادا  دیای با مفاهیمیزان    2 جدول

 مفاهیم ردیف
تعداد کارشناسان 

 موافق
تعداد کارشناسان 

 CVI CVR مخالف
 ضرور  مطابقت ضرور  مطابقت

 1 1 0 0 10 10 «های درونی ترارض»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «زا رویدادهای استرس»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «مهم زندگی تغییرا »میتادا  دیایپ مفهوم  
فشـارها و انتظـارا    »میتادا  دیاـیپ مفهـوم    

 «اجتماعی
10 10 0 0 1 1 

 1 1 0 0 10 10 «ها ناکامی»میتادا  دیایپ مفهوم  
ــوم    ــیپ مفه ــتادا  دیا ــودن  »می ــاحتی ب دوس

 «انیان
10 10 0 0 1 1 

 1 1 0 0 10 10 «هدفمادی انیان»میتادا  دیایپ مفهوم  
های وجـودی   ظرفیت»دیایپ مفهوم  میتادا  

 «انیان
10 ۹ 0 1 1 ۸0/0 

 ۸0/0 1 1 0 ۹ 10 «گروی فطری جامرب»میتادا  دیایپ مفهوم  
 ۸0/0 1 1 0 ۹ 10 «بایان اجتماعی اسالم»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «تأثیرپذیری اجتماعی»میتادا  دیایپ مفهوم  
فطـری در   خداجویی»میتادا  دیایپ مفهوم  

 «ابتالئا 
10 10 0 0 1 1 

 1 1 0 0 10 10 «امداد الهی در ابتالئا »میتادا  دیایپ مفهوم  
هـای الهـی    ویژگـی »میتادا  دیاـیپ مفهـوم    

 «زدا استرس
10 10 0 0 1 1 

 1 1 0 0 10 10 «سرای رن  بودن دنیا»میتادا  دیایپ مفهوم  
 ۸0/0 1 1 0 ۹ 10 «دنیامحل ابتال بودن »میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «خیرمادی ابتالئا »میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 ۹0/0 0 1 10 ۹ «تاظیم انتظار»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «الالح خطاهای اساادی»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «بازتفییر موقریت»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «سازی مشکل کوچک»دیایپ مفهوم میتادا   
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 مفاهیم ردیف
تعداد کارشناسان 

 موافق
تعداد کارشناسان 

 CVI CVR مخالف
 ضرور  مطابقت ضرور  مطابقت

 1 1 0 0 10 10 «امیدبخشی»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «خودمهارگری»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «پذیرش»میتادا  دیایپ مفهوم  
ــوم    ــیپ مفه ــت ادراک»میــتادا  دیا شــده  حمای

 «الهی
10 10 0 0 1 1 

 1 1 0 0 10 10 «بازسازی دیای»دیایپ مفهوم میتادا   
 ۸0/0 1 1 0 ۹ 10 «تاویت الهی»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «اتکال الهی»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «نیایش»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «مااییب اجتماعی»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «الگوگیری»مفهوم میتادا  دیایپ  
ــتادا  دیاــیپ مفهــوم     ادراک حمایــت »می

 «اجتماعی
۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 1 1 0 0 10 10 «آوری جمری تاب»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «پایداری جمری»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «خودکارآمدی جمری»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 1 10 ۹ «گیری هدفماد کااره»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «دنیاپذیری»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «خیرباوری در ابتالئا »میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «سکیات»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «امایت»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «اطمیاان»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «لبر»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «شرح لدر»میتادا  دیایپ مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 «استاامت»میتادا  دیایپ مفهوم  
ــوم    ــیپ مفه ــتادا  دیا ــامبران و  »می ــد پی رش

 «اولیای دی  برد از نامالیما 
۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 CVR ۹۹/0 ۹۸/0و  CVIمیانگی  کل 
 

 ماابلـن دیاـی  ، نتای  بررسی میزان مطاباـت و ضـرور  مفـاهیم الگـوی     3در جدول 
 گزارش شده است.
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 مطابات و ضرور  مفاهیم با الگوی ماابلن دیای    3 جدول

 مفاهیم ردیف
تعداد کارشناسان 

 موافق
تعداد کارشناسان 

 CVI CVR مخالف
 ضرور  مطابقت ضرور  مطابقت

ــوم   ــارض»مفه ــی  تر ــای درون ــب «ه ، زیرماول
 زای درونی استرس

10 10 0 0 1 1 

، یکــی از «زا رویــدادهای اســترس »مفهــوم  
 زای بیرونی های استرس زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــدگی »مفه ــم زن ــرا  مه ــی از «تغیی ، یک
 زای بیرونی های استرس زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکـی  «فشارها و انتظارا  اجتمـاعی »مفهوم  
 زای بیرونی های استرس از زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

هـای   ، یکـی از زیرماولـب  «هـا  ناکـامی »مفهوم  
 زای بیرونی استرس

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــان »مفهــ ــدی انیــ ــی از «هدفماــ ، یکــ
 ماابلن دیایهای فردی  های زمیاب زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــان »مفه ــودن انی ــاحتی ب ، یکــی از «دوس
 ماابلن دیایهای فردی  های زمیاب زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکـی از  «های وجودی انیان ظرفیت»مفهوم  
 ماابلن دیایهای فردی  های زمیاب زیرماولب

10 ۹ 0 1 1 ۸0/0 

، یکــی از  «گــروی فطــری  جامرــب»مفهــوم  
 دیای ماابلنهای اجتماعی  های زمیاب زیرماولب

10 ۸ 0 2 1 60/0 

ــوم   ــالم  »مفه ــاعی اس ــان اجتم ــی از «بای ، یک
 ماابلن دیایهای اجتماعی  های زمیاب زیرماولب

10 ۹ 0 1 1 ۸0/0 

، یکـــی از «تأثیرپـــذیری اجتمــاعی »مفهــوم   
 ماابلن دیایهای اجتماعی  های زمیاب زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکـی از  «خداجویی فطری در ابتالئا »مفهوم  
 های مراوی ماابلن دیای های زمیاب زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکــی از «امــداد الهــی در ابتالئــا »مفهــوم  
 ماابلن دیایهای مراوی  های زمیاب زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکـی از  «زدا های الهی اسـترس  ویژگی»مفهوم  
 های مراوی ماابلن دیای های زمیاب زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکـــی از «ســرای رنـــ  بــودن دنیــا   » مفهــوم  
 های دنیاشااختی ماابلن دیای های زمیاب زیرماولب

10 10 0 0 1 1 
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 مفاهیم ردیف
تعداد کارشناسان 

 موافق
تعداد کارشناسان 

 CVI CVR مخالف
 ضرور  مطابقت ضرور  مطابقت

، یکـــی از «محـــل ابـــتال بـــودن دنیـــا»مفهـــوم  
 های دنیاشااختی ماابلن دیای های زمیاب زیرماولب

۹ ۹ 1 1 ۹0/0 ۸0/0 

ــوم   ــا  »مفهــ ــدی ابتالئــ ــی از «خیرماــ ، یکــ
 دنیاشااختی ماابلن دیایهای  های زمیاب زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

هـای   ، یکی از زیرماولب«تاظیم انتظار»مفهوم  
 راهبردهای مرطوف بب خود

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

، یکـی از  «الالح خطاهـای اسـاادی  »مفهوم  
 های راهبردهای مرطوف بب خود زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکــــی از «بازتفیــــیر موقریــــت»مفهــــوم  
 راهبردهای مرطوف بب خودهای  زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکــی از «ســازی مشــکل کوچــک»مفهــوم  
 های راهبردهای مرطوف بب خود زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

هـای   ، یکـی از زیرماولـب  «امیدبخشی»مفهوم  
 راهبردهای مرطوف بب خود

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــارگری»مفهــــ ــی از «خودمهــــ ، یکــــ
 بب خودهای راهبردهای مرطوف  زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــذیرش»مفه ــب«پ ــای  ، یکــی از زیرماول ه
 راهبردهای مرطوف بب خود

10 10 0 0 1 1 

، یکـی از  «شده الهـی  حمایت ادراک»مفهوم  
 های راهبردهای مرطوف بب خدا زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

، یکـــــی از «بازســـــازی دیاـــــی»مفهـــــوم  
 های راهبردهای مرطوف بب خدا زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

هـای   ، یکی از زیرماولب«تاویت الهی»مفهوم  
 راهبردهای مرطوف بب خدا

10 ۹ 0 1 1 ۸0/0 

هـای   ، یکی از زیرماولـب «اتکال الهی»مفهوم  
 راهبردهای مرطوف بب خدا

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــایش»مفه ــب «نی ــی از زیرماول ــای  ، یک ه
 راهبردهای مرطوف بب خدا

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــاعی»مفهــ ــب اجتمــ ــی از «مااییــ ، یکــ
 های راهبردهای مرطوف بب دیگران زیرماولب

10 10 0 0 1 1 
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 مفاهیم ردیف
تعداد کارشناسان 

 موافق
تعداد کارشناسان 

 CVI CVR مخالف
 ضرور  مطابقت ضرور  مطابقت

هـای   ، یکـی از زیرماولـب  «الگوگیری»مفهوم  
 راهبردهای مرطوف بب دیگران

10 10 0 0 1 1 

، یکـی از  «ادراک حمایت اجتمـاعی »مفهوم  
 های راهبردهای مرطوف بب دیگران زیرماولب

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

، یکـــی از  «آوری جمرـــی  تـــاب »مفهـــوم  
 های راهبردهای مرطوف بب دیگران زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــی »مفهــ ــداری جمرــ ــی از «پایــ ، یکــ
 های راهبردهای مرطوف بب دیگران زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــی »مفه ــدی جمر ــی از «خودکارآم ، یک
 های راهبردهای مرطوف بب دیگران زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــاره»مفه ــد  کا ــری هدفما ، یکــی از «گی
 های راهبردهای مرطوف بب دیگران زیرماولب

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

هـای   ، یکـی از زیرماولـب  «دنیاپـذیری »مفهوم  
 راهبردهای مرطوف بب دنیا

10 10 0 0 1 1 

ــوم   ــا  »مفه ــاوری در ابتالئ ــی از «خیرب ، یک
 های راهبردهای مرطوف بب دنیا زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

 1 1 0 0 10 10 های آرامش ، یکی از زیرماولب«سکیات»مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 های آرامش ، یکی از زیرماولب«امایت»مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 های آرامش ، یکی از زیرماولب«اطمیاان»مفهوم  
 1 1 0 0 10 10 آوری های تاب ، یکی از زیرماولب«لبر»مفهوم  
هــای  از زیرماولــب، یکــی «شــرح لــدر»مفهــوم  

 آوری تاب
10 10 0 0 1 1 

هــای  ، یکــی از زیرماولــب«اســتاامت»مفهــوم  
 آوری تاب

10 10 0 0 1 1 

، «رشد برد از ابتالئـا  و نامالیمـا   »مفهوم  
 های رشد دیای یکی از زیرماولب

10 10 0 0 1 1 

 CVR ۹۹/0 ۹۸/0و  CVIمیانگی  کل 
 

 ماابلـن دیاـی  الگـوی  ی ها و ضرور  ماولبنتای  بررسی میزان مطابات  4در جدول 

 گزارش شده است.
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 ماابلن دیایها با الگوی  مطابات و ضرور  ماولب  4 جدول

 ها مقوله ردیف
تعداد کارشناسان 

 موافق
تعداد کارشناسان 

 CVI CVR مخالف
 ضرور  مطابقت ضرور  مطابقت

 
، یکـی از ماــاب   «زای درونــی اسـترس » نماولـ 

 استرس
10 10 0 0 1 1 

 
، یکـی از ماــاب   «زای بیرونــی اسـترس » نماولـ 

 استرس
۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 
هـای   ، یکی از زمیاـب «های فردی زمیاب» نماول

 ماابلن دیای
10 10 1 0 1 1 

 
، یکـــی از «هـــای اجتمـــاعی زمیاـــب» نماولـــ
 ماابلن دیایهای  زمیاب

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 
هـای   ، یکی از زمیاب«های مراوی زمیاب» نماول

 ماابلن دیای
۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 
ــ ــب» نماول ــااختی  زمیا ــای دنیاش ــی از «ه ، یک
 ماابلن دیایهای  زمیاب

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 
، یکی از «راهبردهای مرطوف بب خود» نماول

 ماابلن دیایساختارهای 
۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 
، یکـی از  «راهبردهای مرطوف بب خدا» نماول

 ماابلن دیایساختارهای 
10 10 0 0 1 1 

 
، یکی «راهبردهای مرطوف بب دیگران» نماول

 ماابلن دیایاز ساختارهای 
۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 
، یکـی از  «راهبردهای مرطوف بب دنیـا » نماول

 ماابلن دیایساختارهای 
10 10 0 0 1 1 

 
ماابلــن ، یکــی از پیامــدهای «آرامــش» نماولــ
 دیای

10 10 0 0 1 1 

 
ماابلـن  ، یکی از پیامدهای «آوری تاب» نماول
 دیای

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 
ماابلـن  ، یکی از پیامدهای «رشد دیای» نماول
 دیای

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

 CVR ۹4/0 1و  CVIمیانگی  کل 
 

 ماابلــن دیاــیالگــوی  نتــای  بررســی میــزان مطاباــت و ضــرور  ابرــاد ۵در جــدول 
 گزارش شده است.
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 ماابلن دیایمطابات و ضرور  ابراد با الگوی     5 جدول

 ابعاد ردیف
تعداد کارشناسان 

 موافق
تعداد کارشناسان 

 CVI CVR مخالف
 ضرور  مطابقت ضرور  مطابقت

عاوان یکی از ابرـاد الگـوی    بب« مااب  استرس»بُرد  1
 ماابلن دیای

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

عاوان یکی از ابراد  بب« ماابلن دیایهای  زمیاب»بُرد  2
 ماابلن دیایالگوی 

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

عاـوان یکـی از ابرـاد     بب« ماابلن دیایساختار »بُرد  3
 ماابلن دیایالگوی 

۹ 10 1 0 ۹0/0 1 

عاوان یکی از ابراد  بب« ماابلن دیایپیامدهای »بُرد  4
 ماابلن دیایالگوی 

10 10 0 0 1 1 

 CVR ۹3/0 1و  CVIمیانگی  کل 
 

از  ن است روایـی محتـوای میـتادا  دیاـی    نمایا ۵تا  2 های کب در جدول طور همان
دیاـی، مفـاهیم،    هـر یـک از میـتادا     ۀکـب نمـر   طـوری  وضریت مطلوبی برخوردار است بب

یراـی   ،بحرانـی  CVIبـاالتر از ماـدار    ،CVIدر شـاخص   کل آنـان  ۀها و ابراد و نیز نمر ماولب
ماابلـن  الگـوی  هـا و ابرـاد    ، ماولـب مفاهیم، باابرای ، مطابات همب میتادا  دیای .است ۷۸/0
 شد.  تأیید، دیای

میـتادا  دیاـی،   هـر یـک از    ۀیادشـده، نمـر   هـای  از سوی دیگر، طب  نتای  جدول
 بـاالتر از میـزان الزم یراـی    ،CVRدر شـاخص  کـل آنـان    ۀو نیز نمر ها و ابراد ، ماولبمفاهیم
تـر از میـزان    و پایی  60/0« گروی فطری جامرب»مفهوم  ۀاست و فاط نمر گزارش شده 62/0
و دو مفهوم دیگر « گروی فطری جامرب»مفهوم  CVR ۀاز آنجا کب میانگی  نمر است اما الزم
را « ماابلن دیایهای اجتماعی  زمیاب» نکب ماولی( اجتماع یریرپذیتأثو  اسالم یاجتماع انیبا)

رو،  ایــ زز میـزان الزم اسـت، ایـ  مفهــوم در الگـو بـاقی مانـد. ا      دهاـد، بــاالتر ا  تشـکیل مـی  
 .احراز شد، ماابلن دیایالگوی ، ماولب ها و ابراد مفاهیممیتادا  دیای،  نضرور  هم
 

 گیری بحث و نتیجه
هـای   آمـوزه  براسـاس با اسـترس   ماابلن دیایپژوهش حاضر با هدف تدوی  الگوی مفهومی 

چهار بر  ماابلن دیایمفهومی ی پژوهش نشان داد کب الگوی ها قرآن کریم طراحی شد. یافتب
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« ماابلن دیاـی پیامدهای »و « ماابلن دیایساختار »، «ماابلن دیایهای  زمیاب»، «مااب  استرس» بُرد
 شود. ریزی می استوار است و روابط فرضی الگو بر ای  چهار بُرد، پی

و « زای درونـی  اسـترس »کلی  ننتای  حالل از بررسی متون قرآنی، دو ماول براساس
های پیشـی ، از ماظـر    دهاد. با توجب بب یافتب را تشکیل می مااب  استرس، «زای بیرونی استرس»

مـون، ماـاب  مختلفـی وجـود دارد.     آیا  قرآن کریم، دنیا محل آزمون است و برای ایـ  آز 
 ؛2 :)ملک در دنیابرای انیان « ابتال»واق ، خداوند مترال در قرآن کریم با ترسیم وضریت در
، مصادی  فراوانی از آن را همچون ترس، گرساگی و از دست دادن مـال، جـان و   (3۵ :انبیاء

هـا   شـود کـب قطرـاً انیـان را بـب ماـداری از ایـ         شـود و متـذکر مـی    محصوال  یـادآور مـی  
ــر ابتالئــا ، گرفتــاری1۵۵)باــره:  1آزمایــد مــی هــا، مصــائ  و نامالیمــا   (. انیــان در براب

عدم موازنـب بـی  ادراکـی کـب      نتواند درنتیج دهد و استرس می های مختلفی نشان می واکاش
ها  کب از توانایی خود در پاسخ بب آن ای و ارزیابی دارندزا  های تاش افراد از الزاما  موقریت

ای را بـروز دهاـد و    وجود آید؛ باابرای  زمانی کب افـراد نتوانـد واکـاش سـازگارانب     دارند، بب
هـای زییـتی، روانـی، اجتمـاعی و      زا و ظرفیـت  دیگر، بـی  الزامـا  موقریـت تـاش     عبار  بب

گیـرد. اسـترس پیامـدهای     مراوی آنان نـاهمگرایی وجـود داشـتب باشـد، اسـترس شـکل مـی       
(، 1۵۵ :)باـره  2ماناـد تـرس  « های مافی هیجان»مختلم جیمانی و هیجانی را بب دنبال دارد و 

 6(، احیـاس تاهـایی  ۸۷ :)یوسـم  ۵(، ناامیدی۸۷ :نبیاء)ا 4(، خشم1۵4 ،1۵3 :عمران )آل 3رم
( ازجملـب پیامـدهای مافـی    2 :طـب  ؛4 :)بلـد  ۷( و احیـاس رنـ   40 :توبـب  ؛3 :؛ مـریم ۸۹ :)انبیا

یابـد   تجلی مـی « ممبت نماابل»کب در مفهوم  ،است. وجود واکاش سازگارانب هیجانی استرس
هـای   انجامد. چگـونگی واکـاش   بب کاهش استرس می (223، ص1، ت13۸۹)تمیمی مغربی، 

 ، تبیی  خواهد شد.ماابلن دیایسازگارانب و راهبردهای آن، در بخش ساختار 

                                                                                                                                        
 الپ وَ األَنفُزپ وَ المَّمَرَا ِ وَ بَشِّرپ الصَّابپرپی َوَ لَاَبْلُوَنَّکم بپشَیءٍ مِّ َ الْخَوْفِ وَ الْجُوعپ وَ نَاْصٍ مِّ َ األَمْوَ . 1

 وَ لَاَبْلُوَنَّکم بپشَیءٍ مِّ َ الْخَوْفِ   . 2
 ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیکمْ مِ ْ بَرْدِ الْغَمِّ أَمَاَنً نُراساً ..لِکیال تَحْزَنُوا عَلی ما فاتَکمْ وَ ال ما أَلابَکمْ . . 3

 وَ کَا الاُّونپ إپکْ کَهَ َ مُغاضِباً فَظَ َّ أَنْ لَ ْ نَاْدِرَ عَلَیبِ  . 4

 اللَّـبِ إپالَّ الْاَـوْمُ   یا بَاِیَّ اکْهَبُوا فَتَحَیَّیُوا مِ ْ یُوسُمَ وَ أَخیبِ وَ ال تَیْأَسُوا مِـ ْ رَوْحپ اللَّـبِ إپنَّـبُ ال یَیْـأَسُ مِـ ْ رَوْحپ      . ۵
 الْکافِرُون  

إپالَّ تَاْصُـرُوهُ فَاَـدْ نَصَـرَهُ     (؛3 و مریم: ۸۹ :انبیا) لْوَارپثِی َٱ خَیرُ أَنتَ وَ فَرْدًا تَذَرْنِی لَا رَبپ  رَبَّبُا إپکْ نَادَی وَ زَکرپی . 6
 (40 :اللَّبَ مَرَاا )توبباللَّبُ إپکْ أَخْرَجَبُ الَّذی َ کفَرُوا ثانِی اثْاَی پ إپکْ هُما فِی الْغارپ إپکْ یاُولُ لِصاحِبپبِ ال تَحْزَنْ إپنَّ 

 (2 :(؛ما أَنْزَلْاا عَلَیک الْاُرْآنَ لِتَشْای )طب4 :لَاَد خَلَااَا اإلپنیانَ فِی کَبَدٍ )بلد . ۷
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هـای پژوهشـگران دیگـر     های مربود بب مااب  استرس همیویی مااسـبی بـا یافتـب    یافتب
اب  بیرونـی  ( مااب  استرس را بب بیرونی و درونی تاییم کرده اسـت؛ ماـ  1۹۹0) 1دارد. راتوس

و  ۵، ناکــامی4، درد و ناخرســادی3، تغییــرا  زنــدگی2هــای روزمــره اســترس شــامل نگرانــی
۸و رفتـار تیـ     ۷های ناکارآمـد )ریرماطاـی(   و مااب  درونی استرس شامل نگرش 6ترارض

A 
( ماـاب  اسـترس را بـب دو دسـتب تایـیم      2014)و همکـاران   ۹هوکیِـما  است. همچاـی ، نـول   

زا اشاره دارد و مااب  درونی کـب بـب    های آسی  رونی کب بب وقای  یا موقریتاند؛ مااب  بی کرده
ماناــد اســتاالل در برابــر عــدم اســتاالل، لــمیمیت در برابــر انــزوا،  10هــای درونــی ترــارض

 11همکاری در برابر رقابت و ابراز تکانب در برابر مریارهای اخالقی انیان اشاره دارد. گـادزال 
( بـب  1۹۹0) 13بـر الگـوی نظـری مـوریز     ( کـب مبتاـی  2001) 12لو( و گادزال و بـالوگ 1۹۹4)

اند، با روش تحلیـل عـاملی،    ، مبادر  کرده14استرس زندگی دانشجویی ننام طراحی پرسش
را  1۷و تحمیل بب خـود  16ها، تغییرا  ، ترارض1۵ها، فشارها زا شامل؛ ناکامی پا  عامل استرس

سترس را شامل ناکامی، تغییر، ترـارض و  ( نیز مااب  بایادی  ا2021) 1۸استخرات کردند. ویت 
شااسـی، ماـاب     هـای برجیـتب روان   (، بب پیروی از نظریـب 13۸۷داند. همچای  خایفر ) فشار می
 ناکامی، ترارض، تغییر و فشار، خاللب کرده است. را در چهار ماب پ استرس

رـد  های حالل از بررسی متون قرآنی مشخص شد در کاـار بُ  همچای ، مطاب  با یافتب
ماابلـن  عاوان یکی دیگر از ابرـاد الگـوی    بب« ماابلن دیایهای  زمیاب»توان از  مااب  استرس، می

هـای   زمیاـب »، «ماابلـن دیاـی  هـای فـردی    زمیاـب » سـاز  عامـل زمیاـب   چهـار سخ  گفت و  دیای

                                                                                                                                        
1.  Rathus 

2.  daily hassles 

3.  life events 

4.  Pain & Discomfort 

5.  frustration 

6.  conflict 

7.  dysfunctional (irrational) beliefs 

8.  type a behavior 

9.  Nolen-Hoeksema 

10.  internal conflicts 

11.  Gadzella 

12.  Baloglu 

13.  Morris 

14.  student life stress inventory 

15.  pressures 

16.  changes 

17.  self-imposed 

18.  Weiten 
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« ماابلن دیاـی های دنیاشااختی  زمیاب»و « ماابلن دیایهای مراوی  زمیاب»، «ماابلن دیایاجتماعی 
 را شااسایی کرد.
هــای  ، همیــویی مااسـبی بــا پــژوهش ماابلـن دیاــی هــای  هــای مربــود بـب زمیاــب  یافتـب 

(، در 13۹۷شااسی اسالمی دارد. برای نمونب پـژوهش عباسـی )   روان ۀگرفتب در حوز لور 
شااختی،  ، مبانی چهارگانب؛ انیان«مااب  اسالمی براساسلذ  بری سراد  نگر »تبیی  مفهوم 
دهـی   هـای شـکل   شااختی را متذکر شده است کب زمیاـب  ارزش شااختی و روش دنیاشااختی،

( در تبیـی  عوامـل و   الـم 13۹۸آورد. همچاـی  تبیـک )   شااختی را فراهم می ای  سازه روان
ــب ــر   زمیا ــی»هــای تأثیرگــذار ب ــزش دیا ــل؛  « انگی ــی عوام ــب دو دســتب کل ـــردی درون»ب و « ف

و « بایـادی  »فـردی خود بـب دو دسـتب عوامـل   ناشاره کرده است. عوامـل درو« فـردی بـرون»
تاییم شده است. ماظور از عوامل بایـادی  درون فـردی، عــواملی ماناــد مـزات،      « فرایادی»

وخوهـای شخصـیتی اسـت و ماظـور از      ررایز، قوای نفز، نیازهای بایـادی ، لـفا  و خلـ    
بــر   اسـت کــب مبتاــی   « یهیجانـ  یـعاطف»و « شااختی»فردی، دو نظام  عوامل فرایادی درون
کاـد.   ها را بب عمل تبیی  و توجیب مـی  فردی است و فرایاد تبدیل انگیزه عوامـل بایادی  درون
هـای   ها و نگرش گیری کب بب جهت« اجتماعیـ  بافت فرهاگی»فردی،  ماظور از عوامـل برون

بط بـا  هـای مـرت   کاـد اشـاره دارد. پـژوهش    ای کـب فـرد در آن زنـدگی مـی     حاکم بر جامرـب 
شـااختی   هـای روان  سازد کب تبیی  سازه ، ما را بب ای  نکتب رهامون میشااختی روان های زمیاب

هـای   باـدی  کـب اگرچـب دسـتب   ، تبییای ناقص خواهد بود. ضـم  آن های آن بدون بررسی زمیاب
ظـاهر   شااختی ماناد انگیزش، رشد، شخصیت و ماابلب، بـب  ساز مفاهیم روان رای  عوامل زمیاب

هـای   هـای کلـی، زمیاـب    باـدی  تواند در درون ایـ  دسـتب   اما هر سازه می ،م نزدیک استبب ه
 اختصالی خود را داشتب باشد.

، ماابلـن دیاـی  عاـوان دو بُرـد مهـم     بـب  ماابلن دیاـی های  بر مااب  استرس و زمیاب عالوه
ا ر« ماابلـن دیاـی  سـاختار  »های حالل از بررسـی متـون قرآنـی، مشـخص شـد       مطاب  با یافتب

، «راهبردهـای مرطـوف بـب خـود    »دانیـت و چهـار ماولـب؛     ماابلـن دیاـی  توان سومی  بُرد  می
راهبردهـای مرطـوف بـب    »و « راهبردهای مرطوف بب دیگـران »، «راهبردهای مرطوف بب خدا»

 را در آن جای داد.« دنیا
اسـت کـب بـا    « راهبردهای مرطوف بـب خـود  »ای،  تری  راهبردهایی ماابلب ازجملب مهم

جـویی و حرمـت خـود     و مفاهیم برآمده از آن ماناد خودمهارگری، خودنظم 1«خود»م مفهو

                                                                                                                                        
1.  self 
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، «مراقبـب »خصوص قرآن کریم، خـود، کـب بـا مفـاهیمی ماناـد       ارتباد دارد. در متون دیای بب
« الـالح نفـز  »و « ضـبط نفـز  »، «کـمّ نفـز  »، «تزکیـب »، «مجاهده»، «محاسبب»، «ریاضت»

است، ناش عاملیـت دارد و از کارکردهـای مختلـم؛     ( در پیوند۹4، ص13۹۷)رفیری هار، 
( و 1۸)حشـر:   3گـری  (، نظـار  ۹2)قیامـت:   2(، بازدارندگی۵3یوسم:  ؛۹6)طب:  1انگیزشی

ویـژه کـارکرد برجیـتب     ( برخوردار است. وجود ای  کارکردهـا بـب  11)رعد:  4تغییردهادگی
، ماابلن دیاـی ر پروتکل ، موج  شد تا در ای  پژوهش، ناطب عزیمت تغییر د«تغییردهادگی»

تری  اشاره بب توان تغییردهـی نفـز چـب در جهـت کمـال و چـب        باشد. روش « خود»تغییر از 
شمز است کب خداونـد مترـال در قالـ  سـوگاد، بـب       ۀسور 10تا  ۷ناص، مربود بب آیا  

. در ایـ  آیـا ،   ۵کاـد  های اللی نفـز انیـان، ازجملـب تـوان تغییردهـی اشـاره مـی        ویژگی
روشـای بـب خصیصـب     در سـوی مافـی، بـب   « تدسـیب »در سـوی ممبـت و   « تزکیـب »ماناد  ترابیری

تغییردهادگی نفز اشاره دارد. تاظیم انتظار، الالح خطاهـای اسـاادی، بازتفیـیر موقریـت،     
سازی مشکل، امیدبخشی و خودمهـارگری ازجملـب راهبردهـای مرطـوف بـب خـود        کوچک
رای رویدادهای مهم زنـدگی  ب« مراا»یا ساخت راهبردها، کشم  ندر هم« مکانیزم اثر»است. 

اجامد یا خطاهای اسـاادی  ه خواه بب تاظیم انتظارا  فرد بیشد واق ، راهبردهای ارائباست. در
سـازی کاـد، یـا     ها ماجر شود، یا مشکل را کوچک او را الالح کاد، یا بب بازتفییر موقریت

از کانـال مرـانی کـب کشـم شـده یـا       یا خودمهارگری را افزایش دهد، همب امید را بپروراند 
 شود، اثر خود را بر جای خواهد گذاشت. ایجاد می
راهبردهای دیـ  در ماابلـب، شااسـایی راهبردهـای کـالن دیـ  در        ۀکااد تکمیل ننکت

هـای دیاـی دو میـیر را بـرای مـدیریت چاـی         مواجهب با ابتالئا  و نامالیما  است. آمـوزه 
فرد خردماد «. ناپذیر چاره»و « پذیر چاره»های  کاد؛ مدیریت موقریت هایی ترسیم می موقریت

امـا در   ،یابد اندیشی، راه رلبب بر مشکل را می چاره پذیر، با رفت از مشکال  چاره برای برون
کاـد. امـام    آوری مبـادر  مـی   ابناپذیر، بب افـزایش سـطح تحمـل و تـ     برابر مشکال  چاره

رفت از مشکال  در دو چیز است: یا مشکل چاره  آگاه باش کب راه برونفرماید:  می )ع(علی

                                                                                                                                        
 نَفْیِی إپنَ  الاَ فْزَ لَأَمَ ارَۀٌ بپالیُ وءِوَ کذلِک سَوَ لَتْ لِی نَفْیِی؛ وَ ما أُبَرپ ئُ  . 1

 وَ ال أُقْیِمُ بپالاَ فْزپ اللَ وَ امَنپ . 2

 وَلْتَاْظُرْ نَفْزٌ مَا قَدَ مَتْ لِغَدٍ . 3

 إپنَ  الل بَ الَ یُغَیپ رُ مَا بپاَوْمٍ حَتَ ی یُغَیپ رُواْ مَا بپأَنْفُیِهپمْ . 4

 هَمَهَا فُجُورَهَا وَتَاْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَ ْ زَکاهَا وَقَدْ خَابَ مَ ْ دَسَ اهَاوَنَفْزٍ وَمَا سَوَ اهَا فَأَلْ . ۵
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 1آن لـور  بایـد شـکیبایی ورزیـد    یـا چـاره نـدارد کـب در     اندیشی کرد  د چارهدارد کب بای
یـا در روایـت دیگـری از آن حضـر  آمـده اسـت:        (.223، ص1، ت13۸۹تمیمی مغربی، )

ای داری پـز کوتـاهی مکـ  و     هرگاه دچار مصـیبت و نـامالیمتی شـدی، ببـی  اگـر چـاره      
ــاره ــاره    چ ــر چ ــ  و اگ ــی ک ــ      اندیش ــل ک ــ  و آن را تحم ــابی مک ــز بیت ــداری، پ  2ای ن

پـذیر،   هـای چـاره   اندیشی )احتیال( در موقریت (. چاره310، ص20، ت1۹14، الحدید ابی اب )
دی  را بب حل مشکال  کب بر تغییر سرچشمب فشار روانی تمرکـز دارد  « مدار میئلب»رویکرد 
خواهد با مشور  و استفاده از تجربیا  دیگران، بـب تغییـر اوضـاع     دهد و از فرد می نشان می

ناپـذیر،   هـای چـاره   آوری )الطبار( در موقریت ل و تابمبادر  کاد. اما افزایش سطح تحم
دهد کـب بـر ماابلـب و مـدیریت      حل مشکال  نشان می بب نیبتدی  را « مدار هیجان»رویکرد 
در ایـ   « فَـانْظُرْ »ای ، ترـابیری ماناـد   بـر  عـالوه هـای برآمـده از رویـداد تمرکـز دارد.      هیجان
« خرد»کارگیری  کارگیری راهبردها، بب در ببها، مبی  ای  نکتب است کب مکانیزم عمل  آموزه
اسـت  « ای عال ماابلب» نمماب هایی، بب . عال و خرد در چای  موقریتاست« های خرد نیروی»و 

نحـوی فرایاـدی شـرایط را مـدیریت      اسـت و بـب  « فـرد و موقریـت  »کب حاکم بر روابط میان 
توانـد بـب    ان و دنیـا، مـی  های خود، خدا، دیگـر  کاد. تمامی راهبردهای یادشده در ساحت می

پذیر )احتیال( و افزایش سطح تحمـل و   های چاره اندیشی در موقریت چاره ـ ای  دو وضریت
ماتهی شود، اگرچب راهبردهای ای  الگـو   ــ ناپذیر )الطبار( های چاره آوری در موقریت تاب

 مدار دارند. عمدتاً رویکردی هیجان
هـای پژوهشـگران دیگـر دارد. بـرای نمونـب       یافتـب هـا همیـویی مااسـبی بـا      ای  یافتـب 

ادراک،  ۀدرمـانگری در حـوز   (، با بیان ای  نکتب کب ارل  الگوهای روان13۹4بزرگی ) جان
را « الگـوی چادبرـدی مراـوی   »پردازنـد   شـده مـی   لرفاً بب دو موضوع هیتی و خودِ ادراک

مراوی و طبیری و چهـار   ردهای پژوهشگر، انیان دارای دو بُ شااسایی کرده است. طب  یافتب
مبدأ، مراد، هیتی و خود است. محور ای  چهار حوزه، خداپاداشـت )ادراک   ادراکی ۀحوز

شـده )توحیـد(، انیـان را بـا مراویـت درگیـر        توحیدی و واقری خداوند( است. مبدأ ادراک
شـده   پـی آن رایـت ادراک  ل و در)انیـجام( اعمـا  « یـابیپ  وحد »، سازوکار درمانی کاد  می

                                                                                                                                        
... وَاعْلَمْ أَنَّ اَلْمَخْرَتَ فِی أَمْرَی پ مَا کانَ فِیبِ حِیلَنٌ فَاالِحْتِیـالُ وَ مَـا لَـمْ     أَنَّبُ قَالَ: أَمِیرپ اَلْمُؤْمِاِی َ عَلَیبِ الیَّالَمُ عَ ْ . 1

إپکا نَزَلَ بپک مَکرُوهٌ فَانْظُرْ، فَإپنْ کـانَ لَـک حِیلَـنٌ    :  أَمِیرپ اَلْمُؤْمِاِی َ عَلَیبِ الیَّالَمُ عَ ْتَک ْ فِیبِ حِیلَنٌ فَاالِلْطِبَارُ. 
 وَ إپنْ لَمْ یک ْ فیبِ حیلَنٌ فَالتَجْزَعْ فَالتَرْجَزْ

 إپکا نَزَلَ بپک مَکرُوهٌ فَانْظُرْ، فَإپنْ کانَ لَک حِیلَنٌ فَالتَرْجَزْ وَ إپنْ لَمْ یک ْ فیبِ حیلَنٌ فَالتَجْزَعْ . 2
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ــا فرــال شــدن ایــ  دو، در حــوز  اعمــال را فرــال مــی« هدفماــدی»مرــاد(، ) ــد. ب  هیــتی ۀکا
 شـده  خـودادراک  ۀحـوز  در و اعمـال  بـب  «مراـاددهی » و «ارزشمادی» سازوکار شده، ادراک

( 13۹4هش عبـدی ) پـژو  در همچاـی  . شوند می فرال مراوی ردبُ در «فراروی» سازوکارهای
آن با درمان شـااختی   نو ماایی« زهد اسالمی راساسبتاظیم رربت »پی تدوی  الگوی رکب د

بـرای تاظـیم رربـت    « آخـر  »و « دنیـا »رفتاری در کاهش اضطراب، است، دو قلمرو کالن 
ای ، با افـزایش  بر ، یکی از موضوعا  رربت دانیتب شده است. عالوه«خود»شااسایی شده و 

 بـب  نیـبت سـیت رو بـب رشـد    های دیای و مراوی در ادبیا  تجربی و حیا روزافزون بب پدیده
را « مراویـت »های یکپارچب دیای و مراوی، مداخالتی پدید آمـده اسـت کـب آشـکارا      درمان
گرایـی خودتخریـ     مراوی گروهی برای کمال ـاند کب درمان روانی   درمان قرار داده نهیت

و  2(، درمــان دگرگــونی شخصــی و رشــد مراــوی )آنــو1۹۹3و همکــاران،  1گــر )ریچــاردز
ــامازی 201۷، 3وسکایــلز ــی )پیش ــازی دیا ــاران (، و بازس ــب13۹6، و همک ــایی از  ( نمون ه

 اند. مداخال  مراوی
« ماابلـن دیاـی  پیامدهای »های حالل از بررسی متون قرآنی،  درنهایت، مطاب  با یافتب

« آوری تـاب »، «آرامش» نن سب ماولتوا ، شااسایی شد کب میماابلن دیایعاوان آخری  بُرد  بب
ماابلـن  جـای داد. یکـی از رهاوردهـای بـزرگ      ماابلـن دیاـی  را در پیامدهای « رشد دیای»و 

ماابلـن  شود، با  زا، دچار تاش می است. فردی کب در موقریت استرس« آرامش»، ارمغان دیای
یابـد.   و درنهایـت بـب آرامـش دسـت مـی      دهد می، قدر  سازواری خویش را افزایش دیای

 ۵«امایـت »(، 40 ،26 ،2۵ :)توبـب  4«سـکیات »مفهـوم  قرآن کریم ای  رهاورد بزرگ را بـا سـب   
آوری یکـی   ( متذکر شده اسـت. تـاب  46، 4۵ :طب ؛۷۷ :)هود 6«اطمیاان»( و 1۵4 :عمران )آل

                                                                                                                                        
1.  Richards 

2.  Ano 

3.  Vasconcelles 

یوْمَ حُاَی ٍ إپکْ أَعْجَبَتْکمْ کمْرَتُکمْ فَلَمْ تُغْ پ عَاْکمْ شَـیئاً وَ ضـاقَتْ عَلَـیکمُ    لَاَدْ نَصَرَکمُ اللَّبُ فِی مَواطِ َ کمِیرَۀٍ وَ  . 4
(؛ إپالَّ 26و  2۵ :)توبب الْأَرْضُ بپما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیتُمْ مُدْبپرپی َ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّبُ سَکیاَتَبُ عَلی رَسُولِبِ وَ عَلَی الْمُؤْمِاِی َ

 إپنَّ اَدْ نَصَرَهُ اللَّبُ إپکْ أَخْرَجَبُ الَّذی َ کفَرُوا ثانِی اثْاَی پ إپکْ هُما فِی الْغـارپ إپکْ یاُـولُ لِصـاحِبپبِ ال تَحْـزَنْ    تَاْصُرُوهُ فَ
 (.40 :اللَّبَ مَرَاا فَأَنْزَلَ اللَّبُ سَکیاَتَبُ عَلَیبِ )توبب

 (.1۵4 :)آل عمرانثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیکمْ مِ ْ بَرْدِ الْغَمِّ أَمَاَنً  . ۵

ءَ بپهپمْ وَ ضاقَ بپهپمْ کَرْعاً وَ قالَ هذا یوْمٌ عَصی  ... قالُوا یا لُودُ إپنَّا رُسُـلُ رَبِّـک    وَ لَمَّا جاءَ ْ رُسُلُاا لُوطاً سی . 6
(؛ قاال رَبَّاا إپنَّاا نَخافُ أَنْ یفْرُدَ عَلَیاا أَوْ أَنْ یطْغی قالَ ال تَخافا إپنَّای مَرَکمـا  ۸1و  ۷۷ :لَ ْ یصِلُوا إپلَیک )هود

 (.46و  4۵ :أَسْمَ ُ وَ أَری )طب
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ماابلـن  آوری مفهومی گیترده در  در کاار آرامش است. تاب ماابلن دیایدیگر از پیامدهای 
بـر آن، بـب    ولیب )بهبود( بلکب عالوهو نب لرفاً بب مراای توان بازگشت بب سطح کارکرد ا دیای

شـده )رشـد(، نیـز     مراای تداوم در فادان آشفتگی )پایداری( و بازسازی ممبت شرایط تجربب
 2«اسـتاامت »(، 12۷ :)نحل 1«لبر» نهای قرآنی شامل سب زیرماول موزهآوری در آ است. تاب
آوری، یکـی دیگـر    بر آرامش و تـاب  ( است. عالوه1)انشراح،  3«شرح لدر»( و 112)هود، 

اسـت کـب ممکـ  اسـت فـرد درگیـر بـا ابتالئـا  و         « رشـد دیاـی  »، ماابلن دیایاز پیامدهای 
تری  جابـب ابتالئـا ، ویژگـی     زا، چای  پیامدی را تجربب کاد. درواق ، مهم های آسی  تجربب

اظـور پـرده   م ، نب بـب «ابتالئا  الهی(. »1۷6، ص1، ت13۸4هاست )مطهری،  رشددهادگی آن
 4برداشــت  از رازهــای موجــود، بلکــب بــرای فرلیــت بخشــیدن بــب اســتردادهای نهفتــب اســت  

نمایاند کب افراد  زمانی رخ می« رشد دیای»های قرآنی،  (. با توجب بب آموزه1412)سیدرضی، 
شود، برخوردار و  از آن یاد می« فضایل»های دیای بب  های شخصی کب در آموزه از توانمادی

های بییاری از رشد دیای در قـرآن کـریم وجـود دارد     آن بیاش داشتب باشاد. نمونب بب نیبت
هایی نو و مراایی جدید را برای فرد متجلی کرده اسـت. بـرای نمونـب     کب جهانی تازه، ارزش

 :)طـب  ۵ها در مبـارزه بـا فرعونیـان    توان بب قضیب برگزیده شدن موسی پز از تحمل سختی می
توانـد   هـا و برآمـدن از پـز آن، فـرد مـی      ابتالئـا  و آسـی    نتجربـ ( اشاره کرد. پز از 13

زمـانی کـب در موقریـت     بب نیبتدرگذر زمان بهتر و نیرومادتر شود و کارکرد خود را حتی 
 زا گرفتار نیامده بود، باالتر ببرد. استرس

هـای پژوهشـگران    همیویی باالیی بـا یافتـب   ماابلن دیایهای مربود بب پیامدهای  یافتب
را در پاسخ بـب ایـ     ۷«احیاس انیجام»(، مفهوم 1۹۷۹) 6گر دارد. برای نمونب آنتونوفیکیدی

هـای پراسـترس قـرار     تـأثیر محـیط   تـر از دیگـران تحـت    سؤال کـب چـرا برخـی از افـراد کـم     
ای فـرد اسـت از   کااده، پایـدار امـا پویـ    گیرند، پدید آورد. احیاس انیجام، اطمیاان قان  می

                                                                                                                                        
 (12۷ :وَ الْبپرْ وَ ما لَبْرُک إپالَّ بپاللَّبِ وَ ال تَحْزَنْ عَلَیهپمْ وَ ال تَک فی ضَی ٍ مِمَّا یمْکرُون )نحل . 1
 (112 :فَاسْتَاِمْ کما أُمِرْ َ )هود . 2
 (1 :أَ لَمْ نَشْرَحْ لَک لَدْرَک وَ وَضَرْاا عَاْک وپزْرَک )انشراح . 3
أَال إنَّ ترالی الل بَ قَد کشَمَ الخَل َ کشفَنً، ال أَنَّبُ جَهپلَ ما أَخفَوهُ مِ  مَصونپ أسرارپهِم وَ الیالم:  امام علی علیب . 4

 هِم، وَلک  لیبلوَهُم أَیهُم أَحیَ ُ عَمَالًمَکاونپ ضَمائِرپ

 وَ أَنَا اخْتَرْتُک فَاسْتَمِ ْ لِما یوحی . ۵

6.  Antonovsky 

7.  Sense of coherence (SOC) 
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پذیرند و ماابری کب در اختیار فرد قرار دارنـد، اقتضـائا     بیای مونی پیشهای پیرا کب محیطایا
سازند. احیاس انیجام کب پیوند نزدیکـی   های محیطی را برآورده می برآمده از ای  محرک

ادراک  ای نیـز قابـل   آوری دارد، در قال  ویژگـی شخصـیتی یـا سـبک ماابلـب      با مفهوم تاب
رویـی و   دربردارنـده عاالـر خودکارآمـدی، سـخت    است. احیاس انیجام، مفهومی رای و 

و لیالـی   2شااسان ماناد جوزف (. همچای  برخی روان2003، 1ماب  کاترل درونی است )لیالی
سخ  گفتب اند کب تمایلی کاتـی و همگـانی بـرای انیـان اسـت.       3«رشد شخصی»( از 200۸)

ــادی  در طــرح   ــت بای ــرا  ممب ــار  اســت از تغیی خصــیتی و هــای ش واره رشــد شخصــی عب
های بایادی  فردی درباره جهان و خود. بب همـی  جهـت، رشـد شخصـی بـا میـائل        مفروضب

ان سـب گیـتره را بـرای رشـد     شااسـ  اگزییتانییال )وجودی( زندگی در ارتبـاد اسـت. روان  
تغییـرا  در ادراک   ۀگیـتر »، «زنـدگی  نتغییرا  در فلیف ۀگیتر»گیرند:  نظر میشخصی در

توانـد در چـارچوب    ای  رشـد شخصـی مـی   «. در ارتباد با دیگرانتغییرا   ۀگیتر»و « خود
 ۀاگزییتانیـیال ریردیاـی، نگـرش خـود را دربـار      نفلیف براساسریردیای رخ دهد. ممالً فرد 

امـا ایـ     ،یابـد  خود و جهان بب بیاش جدیدی دست می ۀدهد و دربار زندگی تغییر می نفلیف
« رشـد دیاـی  »گیرد، خود را در قالـ    یشکل م ماابلن دیای براساسرشد شخصی زمانی کب 

 دهد. نشان می
بـا   ماابلـن دیاـی  پی شااسایی الگویی کلی برای ای  پژوهش در پیشنهادا  پژوهش:

لـور  جداگانـب در    شود الگوهـای مختلـم ماابلـب بـا اسـترس بـب       بود، پیشاهاد میاسترس 
های زناشویی، شغلی، آموزشی، فرزندپروری و ارتباطی نیز اسـتخرات شـود. همچاـی      حوزه

مااسـبی   نزمیاـ قرآن کریم و مااب  اسالمی،  براساس ماابلن دیایساخت ابزاری برای ساجش 
 .ه استهای بردی در ای  حوز برای پژوهش
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