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هدف از این پژوهش ،شناسایی مؤلفههای مهار فشار روانیی بیر اسیاس آمیوزههیای دینیی اسیت .از لحیا
روش تحقیق ،از نوع تحقیقیات کیفیی بیه روش تحلییل
هدف و ماهیت ،از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ِ
مضمون است .جامعه آماری تحقیق ،منابع و اسناد مربوط به مهار فشار روانی بر اساس آمیوزههیای دینیی
(شامل قرآن ،نهجالبالغه) و صاحبنظران رشته علوم تربیتیی اسیت .بیرای انتخیاب نمونیه تحقییق از بیین
صاحبنظران ،از روش نمونهگیری هدفمند رویکرد افراد کلیدی استفاده شد که تعیداد  31نفیر بیه عنیوان
نمونه بررسی شدند .به منظور اعتبار الگوی پیشنهادی ،نظرات خبرگان در قالب پرسشنامه ارزییابی شید.
بر اساس یافتههای تحقیق مؤلفههای مهار فشار روانی بر اساس آموزههای دینی عبارتانید از :دینیداری،
سلوک رفتاری ،کمالگرایی و سبک زندگی سالم .نتایج تحقیق نشان داد که افراد انسان باید با مؤلفههیای
مهار فشار روانی آشنایی کامل داشته باشند .زیرا آموزههای دینی قادرند بیه عنیوان تعیدیلکننیده عوامیل
فشارزا عمل کنند و موجب سالمت روانی و جسمانی افراد شوند.
کلیدواژهها :آموزههای دینی ،استرس ،فشار روانی.
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تاریخ دریافت ؤقاله ،13۹7/0۹/2۵ :تاریخ پذیرش ؤقاله.13۹8/02/22 :

مقدمه

ؤفهوم «سالؤت روان» ،جنبهای از ؤفهوم کلی «سالؤت» است .سیالؤت روانیی نقیش ؤهمیی در
تممین پویایی و کارایی هر جاؤعه ایفا ؤیکنید و در دورانهیای ؤختلی ،زنیدگی ،از جملیه دوران
جوانی ،نقشی ؤهم و اساسی دارد .در این سنین است که ؤهائل ؤهمی نظیر ارتبا با دیگران ،اداؤه
تحصیل ،پیداکردن حرفهای که به آن عالقه داریم و ؤهئله ازدواج ؤطرح ؤیشود کیه نتیجیه و تیأدیر
این عواؤل از نظر بهداشت روانی باید ؤحل توجه قرار گییرد (صیادقیان ،کوشیا و گرؤیی.)138۹ ،
سالؤت روان شاؤل رفاه عاطفی ،روانی و اجتماعی ؤیشود و بیر احهاسیا و رفتیار انهیان تیأدیر
ؤیگذارد .همچنین ،بر چگونگی ؤهیار اسیترس ،ارتباطیا و تصیمیمگییریهیا تأدیرگیذار اسیت.
سالؤت روانی ؤتعادل راجع به توانایی کارکردن و شناخت هرفیتهای درونی ،ارتبیا در جاؤعیه و
زندگی رضایتبخش است .فردی که دارای سالؤت روانی ؤتعادل اسیت ،در زنیدگی خیود تعیادل
ایجاد ؤیکند و ؤیتواند فشار عصبی و عواؤل استرسزای روزؤیره را ؤهیار کنید و بیرای ؤقابلیه بیا
تغییرا و دشواریها تعادل الزم را دارد (راؤبانا.)2018 1،
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واژه «فشار عصبی و روانی» را برای اولین بار هانس سلیه 2در اوایل قرن بیهیتم ؤطیرح کیرد .به
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نظر وی ،فشارهای روانی عکسالعملهای فیزیکی ،روانی یا شهیمیایی به د ر ابابهل رویه ا ها،
ؤوقعیتهای وحشتناک ،هیجادآور ،گیجکنن ه و خطرناک یا حساس برای انساد است (جمشی یاد
و اب م.)1380 ،
سازگاری اشخا

در ؤواجهه با استرسها و ؤشکال زندگی شخصی و ؤعمیال اجتمیاعی

برابر نیهت .ر احیط اجتماعی ،بعضی اشخا

توانایی ؤقابله با ؤشکال و ؤوقعیتهای تنشزا

را خیلی زود از دست ؤیدهند و در دام انزوا و افهردگی ،رفتارهای ضیداجتماعی و حتیی اعتییاد و
خودکشی ؤیافتند ،در حالی که عدهای دیگر بهراحتی قادرند از پس این ؤوقعیتها برآینید و بیدون
عارضه خاصی ؤشکل را برطرف کنند .هر ان ازه چنین ظرفیتی بیشتر باش ب هماد انه ازه شهخ
قا ر خواه بو سالات روانی و اجتماعی خهو را ر سهطب برتهری نده ار و به شهیوه ا هت،
سازگاران و کارآا  ،اشکالتش را حل و فصل کن (براری و شفیقپور.)138۴ ،
در این بین ؤتخصصان و پژوهشگران به دنبال یافتن عواؤلی ههتند که ؤیتواند بر روی سیالؤت
2. Selye, H

1. Rambana,T

روان تأدیرگذار باشد .بررسی چنین عواالی بیش از پیش احساس ؤیشود .اذهب تأدیر عمیبهی بهر
تمام زن گی انساد ار  .از جمل تأثیرات اذهب ک احبباد بر آن تأکید دارند ادر ؤ بت آن بر رفتار
سالؤت است .رفتار سالات ،فرآین فعال آگاهبو د و اشتن ق رت انتخاب است ک آد را شییوهای
از زن گی دانهتهاند ک فر به همیه ابعها به د و نههن حسهاس اسهت و ر ابابهل آنهیا احسهاس
اسئولیت ؤیکند (ب ری گرگری و فری .)13۹1 ،
رابطه ؤذهب و سالؤت از جها ؤختل ،ؤهم به نظر ؤیرسد .دین و ؤعنوییت تیأدیرا ؤ بیت
فراوانی بر سالؤت جهمی و روانی دارد و ؤنجر به ارتقای وضیعیت سیالؤتی فیرد و پییشگییری از
بهیاری از بیماریها ؤیشود (حهینی ،بشار و جاهید .)13۹۵ ،بییشیک اسیالم از روشهیایی
پیروی کرده است که حتی اگر عنوان «نظام روانشناسی» بیر آن نگیذاریم دسیتگاه روانشناسییای
ؤخصو

به خود دارد که ؤنبع نخهتین آن قرآن ؤجید است .از نظر بهداشت روانیی ،صیرفا تکییه

بر یک یا چند دستور االهیی کیافی نیهیت ،بلکیه انهیان ؤوهی ،اسیت بیرای رشید خیود ،تمیام
آؤوزشهای االهی را به کار ببرد .آؤوزشهای قرآد اجی  ،ب عنواد «نکراهّٰلل» اطرح شیدهانید ،که
توج ب این آؤوزشها و کاربر آد اوجب آرااش ،اطمیناد روانی و ایجا ظرفیت روانهی گسهتر ه و
روایت شده است« :برای ر هایتاد از قرآد سالات بخواهی و با قرآد بر سختیها یهاری جوییه »
(سی رضی.)137۹ ،
خ اون اتعال انساد را عوت ایکن ک ب سراغش بروند« :هنگاؤی که بندگان ؤن از تو درباره
ؤن ؤیپرسند ،بگو ؤن نزدیکم! عای عاکنن ه را هنداای ک ارا ایخوان پاسه اهیگهوی ..پهس
بای عای ارا بپذیرن  ،و ب اهن ایمهاد بیاورنه  ،تها راه یابنه و به ابصه برسهن » (بقیره.)18۶ :
همچنین ،قرآن پیاؤبران را بهترین الگو ؤعرفی ؤیکند الگوهایی که هر ییک در وضیعیت خاصیی
قرار داشتند و ؤشیکال و سیختیهیای فراوانیی را ؤتحمیل شیدند کیه هیر کیدام از آن ؤشیکال
ؤیتوانهت شخص را بیمار کند ،ولی در سایه ؤواجهه صحی با ؤشکال و استفاده از آؤیوزههیای
دینی و راهکارهای شناختی و رفتاری صحی  ،با کمال آراؤش ،با ؤشیکال ؤواجیه شیدند ،بیدون
اینکه گرفتار هیچ نوع ناهنجاری رفتاری یا اختالل روانی شوند .اانن حضرت ایوب ۷ک خ اون
ر قرآد سفارش ایکن « :ب یا بیاور بن ه اا ایوب را ،آنگاه که پروردگارش را نیدا کیرد ،کیه همانیا
شیطان رنج و عذابی به ؤن رسانده است» (صاد.)۴1 :

مؤلفههای مهار فشار روانی بر اساس آموزههای دینی

ستیابی ب رش و قرب االهی ؤیشود (حسینی کوههاری ،)13۹1 ،چنانکه از حمر

علی۷
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فشار روانی و ؤهار آن از ؤوضوعاتی است که در روانشناسی به آن پرداخته شده ،ولی با توجه به
فرهنگ و ؤعارف دین اسالم تحقیقا اندکی تاکنون صور گرفته است .از سوی یدر ،تا ب حهال
الدوی ا ونی بر اساس آؤوزههای اسالؤی راجع به شناخت فشار روانیی بیا اسیتفاده از روشهیای
تحقی کیفی تهیه نشده یا کمتر تهیه شده است .بنابراین ،شایست است فشهار روانهی و ارهار آد بهر
اساس آؤوزههای ینی اطالع  ،و الدویی برای ارار فشار روانی با تکی بر انابع ینی عرضه شهو .
زیرا راه جااع برای اصالح رفتار و ایجا

رفتار اناسب چنگزدن به آؤوزههای قیرآن و اهیل بییت۷

است .ااام صا ق ۷ؤیفرؤایند« :به شرق روید یا به غرب ،علم صحیحی نخواهید یافت ،ؤگر آن
چیزی که از ناحیه ؤا صادر شده است» (کلینی ،1388 ،ج ،1ص .)3۹۹با توج ب خأل تحبیبهات
انجامش ه ر این خصوص ،پرسش اساسی تحبیق حاضر این اسهت که  :ؤسلفیههیای ارهار فشهار
روانی بر اساس آؤوزههای ینی چیهت؟
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع تحقی کیفی است که با استفاده از تحلییل ؤمیمون انجیام شید و سیپس ؤیدل
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بهدستآؤده اعتباریابی شد .تحلیل ؤممون یکی از ؤتون تحلیلی ؤناسب در تحقیقیا کیفیی اسیت
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که ؤیتوان از آن برای شناخت الگوهای ؤوجود در دادههای کیفیی اسیتفاده کیرد (عابیدی جعفیری و
همکاران .)13۹0 ،این روش ،فرآیندی برای تحلیل دادههای ؤتنی است و دادههای پراکنیده و ؤتنیوع را
به دادههای غنی و تفصیلی تبدیل ؤییکنید (بیراون 1،کیالرک 2و تیری .)200۶ 3،در واقیع ،ؤمیمون،
ویژگی تکراری و ؤتمایزی در ؤتن است که به نظر پژوهشگر ،نشاندهنده درک و تجربه خاصیی راجیع
به پرسشهای تحقی است (کینگ 4،هاروکس 5و بروکس .)2010 6،شبکه ؤماؤین بر اساس رونیدی
ؤشخص ؤماؤین پایه (کدها و نکا کلیدی ؤتن) ،ؤماؤین سازؤاندهنده (ؤماؤین بهدستآؤیده از
ترکیب و تلخیص ؤماؤین پایه) و ؤماؤین فراگیر (ؤماؤین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بیر ؤیتن بیه
ؤ ابه کل) را نظامؤند ؤیکند .تعداد ؤماؤین فراگییر از تعیداد ؤمیاؤین پاییه و سیازؤاندهنیده کمتیر
خواهد بود و هر ؤممون فراگیر ،ههته و کانون شبکههای ؤممونی را تشکیل ؤیدهد.
2. Clarke, V

1. Braun, V

4. King, N

3. Terry, G

6. Brooks, J

5. Horrocks, C

جاؤعه تحقی حاضر ؤنابع و اسناد ؤربو به ؤهار فشار روانی از ؤنظر آؤوزههیای اسیالم (قیرآن
کریم و نهجالبالغه) و صاحبنظران رشته علوم تربیتی برای اعتبارییابی ؤیدل بیود .در ایین تحقیی
برای اعتباریابی ؤدل از روش نمونهگیری هدفمند رویکرد افراد کلیدی استفاده شد .بیر اسیاس ایین
نوع نمونهگیری ،افرادی انتخاب ؤیشوند که اطالعا غنی درباره ؤوضوع در دست تحقی دارنید و
ؤیتوانند بیشترین اطالعا را به ؤحق بدهند (ؤحمدنژاد ،بحیرایی و حییدری .)1388 ،انتخیاب
ؤشارکتکنندگان در پژوهش کیفی با هدف دستیابی به بیشترین اطالعا درباره پدیده در دسیت
بررسی انجام ؤیگیرد (کرسول 1و کالرک )201۵ 2،که در این تحقی  31نفر بودند.
از طری ؤتونکاوی ( ؤممون ؤنابع ؤذهبی) چارچوب اولیه ؤهار فشار روانی تیدوین شید و بیر
اساس آن پرسشناؤه ؤحق ساختهای طراحی ،و اعتباریابی آن ارزییابی شید .بیه ؤنظیور شناسیایی
ؤسلفههای ؤهار فشار روانی بر اساس آؤوزههای دینی در ؤرحله اول ،ابتدا ابعاد ؤفهوؤی و ؤسلفهها،
ؤالکها و نشانگرها با استفاده از ؤنابع قرآن و نهجالبالغه به دست آؤد .در ؤرحله دوم ،پیشنیویس
ؤسلفهها و ؤالکها با استفاده از تحلیل ؤممون ،اصالحا و تغییرهای الزم در عواؤل ،ؤالکهیا و
به عنوان واحد تحلیل ؤحل توجه قرار گرفت و با تفکیک ؤتن به عناصر دارای پیام در داخل خطیو
یا پاراگرافها تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند و در نهایت به ؤجموع  208ؤفهوم یا کید بیاز
رسیدیم در ؤرحله کدگذاری ؤحوری ،ابتدا ؤقوله اصلی تعیین شد .سپس سایر ؤقولههیا در قالیب
 4ؤقوله اصلی دستهبندی شد .در طول فرآیند کدگذاری انتخابی و فرآیند تلفیی  ،ؤیتن چنیدین بیار
بررسی شد استاد راهنما ؤغایر ها را اصالح کرد و عبیارا و اییدههیایی کیه بییانگر روابیط بیین
ؤقولههای اصلی و فرعی است ،ؤحل توجه قرار گرفت .بر همین اساس ،روابط بین ؤقولهها و ابیزار
ؤسلفههای ؤهار فشار روانی بر اساس آؤوزههای دینی شیکل گرفیت .نهایتیا بیا اسیتفاده از نمیودار،
یکپارچهسازی نظریه شکل گرفت و نتایج حاصل از تحلییلهیا بیا ایین شییوه در قالیب عواؤیل (۴

عاؤل) ،ؤالکها ( 12ؤالک) ،و در پایان چارچوب ؤهار فشار روانی بیر اسیاس آؤیوزههیای دینیی
تدوین شد.
2. Clark, V. L. P

1. Creswell, J. W
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نشانگرها اعمال شد و ؤسلفههای ؤهار فشار روانی بر اساس آؤوزههای دینی تدوین گردید .ؤفیاهیم
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یافتهها

در این تحقی در ؤرحله کدگذاری باز دادههای بهدستآؤده از کتب قرآن کیریم و نهیجالبالغیه بیه
ؤنظور استخراج ؤفاهیم اولیه استفاده شد .ابتدا کدهای باز استخراج شد که این کدها با هیم تلفیی
شد .کدهای ؤشابه حذف و در شکل  1نمایش داده شده است.
شکل  :1کدهای باز حاصل از کتاب قرآن و نهجالبالره
ردیف

گویه
(آؤدی ،13۶۶ ،ح )۶088آراؤش :گواراترین نعمت ُ
آراؤش :برترین زیبایی ُ
(آؤدی ،13۶۶ ،ح )10۹1تقو یت اعتمیاد:
ؤانع افهردگی (ریشهری ،1380 ،ج )1پرورش روحییه توکیل ُ
(آؤیدی ،13۶۶ ،ح )۹۹21افیزایش اعتمیاد بیه نفیس

(ریشهری ،1380 ،ج )1تقو یت حهن هن ُ
(آؤدی ،13۶۶ ،ح )۴823دعیا و راز و نییاز ( ُآؤیدی ،13۶۶ ،ح)۹۶۶2
پاکیزگی لباس (بحار االنوار ،ج )۵برقراری ارتبا با دوستان ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ح )211۹اعتمیاد بیه قیدر االهیی باعیث

آراؤش روانی ُ
(آؤدی ،13۶۶ ،ح )۴81۶رضابودن به قمیای االهیی ( ُآؤیدی ،13۶۶ ،ح )78۶3زدودن کینیه ( ُآؤیدی،
 ،13۶۶ح )8۵8۴ؤشاوره و راهنمایی خواستن ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ح )18۵7همهیر همیدل و هیمفکیر داشیتن ( ُآؤیدی،

 ،13۶۶ج )18 ،3زندهکردن اؤید ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج )317 ،3تفری و شادی ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج،2
راضیبودن از داشتهها ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،3ح )22۴2استراحت بدنی ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،2ح )3۶03کماعتنیایی بیه
سختیها و گرفتاریها (سیدرضی ،137۹ ،خطبه )20۴پیشگیری از ؤحرکا غریزی ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۵ح)۹122
)113

پرهیز از حر ورزی ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،3ح )3078۹ارتبا با ؤسؤن (کلینی ،1388 ،ج )2سکو و پرهیز از سخن
نهنجیده ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،3ح )231۴ؤصاحبت خوب با دیگران ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،3ح )231ذکر و توجه به خدا
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( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج )2۹ ،۴حهن خل ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۴ح )107۶۵پرهیز از حهاد ( ُآؤیدی ،13۶۶ ،ج،۴
ح )۴۶۶3قناعتورزی ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۴ح )۹33ؤداراکردن ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۴ح )۵۶07ؤیانهروی و پرهییز

1

از افرا و تفریط ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۴ح )80۹8ترک عاد ها ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۴ح )۵1۹۹زیبا رفتارکردن با ؤردم
( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۵ح )871۶کالم نرم و نیکیو ( ُآؤیدی ،13۶۶ ،ج ،2ح )۶231پرهییز از کلمیا زشیت ( ُآؤیدی،

 ،13۶۶ج ،۵ح )2۶7۵به اندازه سخنگفتن ( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۵ح )2۴۴8توجه به توان افراد در انجیامدادن تکیالی،
( ُآؤدی ،13۶۶ ،ج ،۵ح )۴0۵1اولین خانهای که برای بشر ساخته شده خانه اؤن ؤعرفی شده (بقیره )12۵ :خداونید از
اؤنیت به عنوان نعمت یاد ؤیکند (قریش )۴ :ؤشخصه حکوؤت ایدئال :برخورداری از اؤنیت (نور )۵۵ :اولین بشیار
فرشتگان :ؤهئله اؤنیت (فجر )27 :توجه به فطر ؤوجب غلبه بر فشیار روانیی (زخیرف )۴3 :صیرا ؤهیتقیم االهیی
(سیدرضی ،137۹ ،خطبه )1۶خانواده :رکن ؤهم آراؤش (روم )21 :خواب :ؤایه آراؤش (یونس ۶7 :غافر ۶1 :نمل:
 8۶نبأ 8 :و  ۹فرقان )۴7 :نیایش و دعا آراؤشبخش دلها (رعد )28 :ؤعناجو یی :کاهشدهنده فشیار روانیی (انعیام:
 )1۶2نگرش ؤ بت به ؤره :ؤوجب آراؤش روانی (فجر 27 :و  )28توکل به خدا :ؤایه آراؤیش روانیی (ذارییا )۵8 :
ؤأیوسنشدن از رحمت االهی :ؤوجب آراؤش روانی (زؤر )۵3 :ایمان :تکیهگیاه روحیی ؤطمیئن (انعیام )82 :اطمینیان
قلبی :حاصل توجه و رسیدن به خیدا (حجیر )2۹ :اطمینیان قلبیی در سیایه ذکیر خیدا (صیدرالمتألهین )13۶۶ ،نمیاز
بازدارنده انهان از زشتیها (عنکبو  )۴۵ :پناهبردن به نماز در ؤقابل سختیها (بقره )۴۵ :با توجه به خیدا بیه جنیگ بیا
ؤشکال رفتن (بقره )1۵3 :نماز :درؤان ترس و اندوه (بقره )277 :نماز :برناؤه و وهیفه دابت (نهاء )103 :تشو ی به
اؤیدواری (رعد )13 :ذکر خدا :برترین لذ (احزاب 33 :و  )۴1ذکر خدا :ؤایه افزایش روحیه اؤیدواری (عنکبو 2۹ :
و  )۴۵ذکر خدا :ؤوجب تبدیل ترس و خوف به اؤنیت (فت  18 :و  )۴8ذکر خدا :ؤوجب تبدیل عداو به ؤحبت (فت :

 18و  )۴8ذکر خدا :ؤوجب تبدیل اضطرار و بیتابی به آراؤش (فیت  18 :و  )۴8ذکیر خیدا :ؤوجیب تبیدیل هیراس بیه
اطمینان (فت  18 :و  )۴8ذکر :پیونددهنده ؤیان خدا و بنده (غافر ۴0 :و  )۶0ذکیر :ؤقهورکننیده خواسیتههیای نفهیانی
(آلعمران 3 :و  )13۵ذکر :رهاشدن از عادا نادرست (اعراف 7 :و  )201ذکیر خیدا :شیفای قلیبهیا (ییونس 10 :و
 )۵7ذکر خدا :حیا بخش دلها (انفال 8 :و  )2۴ذکر خدا :رهایی از ؤردگی و بیحالی (نمل 1۶ :و  )۹7ذکیر خیدا:
رهایی از وسوسههای شیطان (اعراف 7 :و  )200اسالم :آراؤشدهنده تکییهکننیدگان (سیدرضیی ،137۹ ،خطبیه)10۶
اسالم :راحت و آسایش توکلکنندگان (سیدرضی ،137۹ ،خطبه )10۶اسالم :سپری نگهدارنده برای اسیتقاؤتدارنیدگان
(سیدرضی ،137۹ ،خطبه )10۶پرهیزگار :خشمش را فرو خورده (سیدرضی ،137۹ ،خطبه )1۹3پرهیزگار :از سیخن
زشت به دور (سیدرضی ،137۹ ،خطبه )1۹3در سختیها آرام (سیدرضی ،137۹ ،خطبه )1۹3در ناگواریهیا بردبیار
(سیدرضی ،137۹ ،خطبه )1۹3در خوشیها سپاسگیزار (سیدرضیی ،137۹ ،خطبیه )1۹3ؤیردم از آزارش در اؤیان
(سیدرضی ،137۹ ،خطبه )1۹3نماز :باعث آراؤش دل (رعد )28 :ذکر خدا :افزایش خشوع و تواضع (انفیال 2 :و  3و
 )8ذکر خدا :همنشینی با خدا (غافر ۴0 :و  ۶0بقره 2۵ :و  )1۵2ذکر خدا :تقو ییت روحییه اؤییدواری (کهی 18 :،و
 )110ذکر خدا :توجه خدا به انهان (بقره 2 :و  )1۵2یاریجهتن از صبر و نماز (بقره )۴۵ :نفس ؤطمئنه ،رضاؤندی و
تهلیم در برابر خدا (فجر 27 :و  28و  )8۹توکل به خدا :رهیایی از نوؤییدی و افهیردگی (طیالق 3 :و  ۶۵ؤائیده ۵ :و
 )23دستیابی انهان به اطمینان دل (رعد 13 :و  )28تحقیر و سرزنش :برهمزننده اؤنیت روانیی (سیدرضیی،137۹ ،
(آؤدی ،13۶۶ ،ج )۵شتابزدگی :ؤانع رسیدن به ؤقصود ُ
حکمت  )1۵عملنکردن به وعده :برهمزننده آراؤش ُ
(آؤدی،
 ،13۶۶ج،1

 )3۵0پرسیدن بیش از حد :باعث خهتگی و بیزاری ُ
(آؤدی ،13۶۶ ،ج ،۵ح )70۹۴اکراه و تحمیل:

برهمزننده آراؤش (سیدرضیی ،137۹ ،حکمیت  )1۹3نکیوهش انیدوه از نیاگواری و ؤصییبت (آلعمیران 3 :و )1۵3
اعرا

از یاد خدا باعث سختی روزافزون (طه )12۴ :اعرا

از ذکر خدا باعث اضطراب و افهردگی (طه 20 :و )12۴

فراؤوشی خدا ،زؤینه اصلی یأس و نااؤیدی (حشر 1۹ :و  )۵۹غفلت از خیدا باعیث سیقو انهیان (حشیر 1۹ :و )۵۹
ناگواری ؤایه یأس انهان (اسراء 17 :و  )83نااؤیدی قلب را از پا درؤیآورد (سیدرضی ،137۹ ،حکمت  )108نااؤیدی
صاحبش را ؤیکشد ُ
(آؤدی ،13۶۶ ،ج )۵3۵ ،2گمان بد و سوءهین :سیبب تبیاهی ایمیان (حجیرا  12 :و )۴۹
بدگمانی :سبب تنهایی انهان (سیدرضی ،137۹ ،خطبه )113حرامبودن خودکشی (نهاء ۴ ،3 :و )30

بعد از انجامدادن عملیا کدگذاری باز ،در ؤرحله دوم کدگذاری ،یعنیی کدگیذاری ؤحیوری،
ؤفاهیم و کدهای باز ؤشترک و ؤشابه از نظر ؤعنایی در قالب چهار ؤقوله اصلی طبقهبندی شید .در
طبقهبندی ؤفاهیم بهدست آؤده از دادهها ،ؤفاهیم باید دارای نیام و عنیوانی باشیند کیه دربرگیرنیده
ارتبا بین ؤفاهیم است .در جدول  1ؤقوال به تفکیک کدها و ؤفاهیم اولیه آورده شده است.
جدول  :1میوالت اصلی به تفکیک کدها و مفاهیم اولیه
میوالت

مفاهیتم
آراؤش دل ،نشا ؤعنوی ،غلبه بر یأس و نااؤیدی ،درؤان ترس و اندوه ،ؤقابله با ؤشکال  ،رضابودن به قمای االهی ،اعتماد به قدر

دینداری

االهی ،نگرش ؤ بت به ؤره ،وابهتگینداشتن به دنیا ،ؤیانه روی ،صبر در ؤصیبت ،ؤداراکردن ،پیرورش روحییه توکیل ،تمهیک بیه
قرآن ،توجه به فطر  ،صرا ؤهتقیم ،نیایش و دعا ،رحمت االهی ،لقای پروردگار ،نماز ؤوجب نشا عقالنی ،نمیاز سیبب نشیا
ؤعنوی ،نماز باردارنده از زشتیها ،ذکر ؤانع انجامدادن عمل حرام ،ذکر پیوند ؤیان خدا و بنده ،ذکر پاسدار ارزشهای ؤعنوی
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حرامشمردن نوؤیدی از رحمت خدا (زؤر 3۹ :و  )۵3درومبهتن به خدا ؤایه نااؤیدی و ییأس (طیه 20 :و )۶1کمتیرین
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سلوک رفتاری

حهن خل  ،زیبا رفتارکردن ،زدودن کینه ،ؤصاحبت خوب با دیگران ،سکو  ،پرهیز از سخن نهنجیده ،کالم نرم و نیکیو ،بیه انیدازه
سخنگفتن ،تصمیما درست و ؤناسب ،ؤشور  ،پرهیز از شتابزدگی ،راهنماییخواستن ،ارتبا با ؤسؤن ،حس صیفای روحیی،
ذکر ؤوجب تبدیل عداو به ؤحبت ،افزایش خشوع و تواضع

کمالگرایی

استقالل شخصیت ،بیاعتنایی به سختی ،توجه به توان فردی ،خانه اؤن ،آرام و قرار گرفتن ،خوشبینی ،اؤنیت خاطر ،همهر همیدل
و همفکر ،هماهنگبودن ،دوستی و عش  ،حهن هن ،تقویت اعتماد به نفس ،راضیبودن از داشتهها ،خیانواده :رکین ؤهیم آراؤیش،
ؤیهور یعنی انطباق با وضع ؤوجود ،اطمینان قلبی ،سازش با ؤحیط ؤادی ،سکینه :ؤرحله اعیالی آراؤیش ،سیکینه :آراؤیش خیا

سبک زندگی سالم

ؤسؤنان ،اؤیدواری ،ذکر :نگهبان هویت انهان ،رهاشدن از عادا نادرست ،فروبردن خشم
قناعت ،پرهیز از حهاد  ،وفای به عهد ،اؤید ،پویایی ،تالش ،همبهتگی ،خالقیت و نیوآوری ،پیاکیزگی لبیاس ،تفیری و شیادی،
خواب ،استراحت بدنی ،احهاس سعادتمندی ،شادی و شادابی ،احهاس رضایت ،نماز :برناؤه و وهیفیه دابیت ،ذکیر :ؤقهورکننیده
خواستههای نفهانی ،ذکر خدا :رهایی از ؤردگی و بیحالی

همانطور که در شکل  1یعنی کدگذاری ؤحوری ،ؤشاهده ؤیشیود ،ؤفیاهیم و کیدهای بیاز ؤشیترک و
ؤشابه از نظر ؤعنایی در قالب چهار ؤقوله اصلی طبقهبندی شدهاند .این ؤقوال از سیط بیاالتری از انتیزاع
برخوردار بوده و دوؤین ؤرحله برای تولید نظریه برخاسته از دادهها است .در طبقهبندی ؤفاهیم بهدسیتآؤیده
از دادهها ،ؤفاهیم باید دارای نام و عنوانی باشند که دربرگیرنده ارتبا بین ؤفاهیم است.
جدول  :2مفاهیم ،میوالت و میوله هستهای استخراجشده از دادههای خام
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مضامین پایه

مضامین
سازماندهنده

آراؤش دل ،نشا ؤعنوی ،غلبه بر یأس و نااؤییدی ،درؤیان تیرس و انیدوه ،تقدس

مضامین اصلی

میوله
هستهای

دینداری

ؤقابله با ؤشکال
رضا بودن به قمای االهی ،اعتماد به قدر االهی ،نگیرش ؤ بیت بیه ؤیره ،ایمان قلبی
وابهتهنبودن به دنیا
ؤیانهروی ،صبر در ؤصیبت ،ؤداراکردن

اعتدال

حهن خل  ،زیبا رفتارکردن ،زدودن کینه ،ؤصاحبت خوب با دیگران ،وفای ارتبا حهنه

سلوک رفتاری

به عهد
سکو  ،پرهیز از سخن نهنجیده ،کالم نرم و نیکو ،به اندازه سخنگفتن

سخنوری

آؤوزههای

تصیییمیما درسیییت و ؤناسیییب ،ؤشیییور  ،پرهییییز از شیییتابزدگیییی ،دوراندیشی

دینی

راهنماییخواستن
استقالل شخصیت ،بیاعتنایی به سختی ،توجه به توان فردی

عز نفس

خانه اؤن ،آرام و قرار گرفتن ،خوشبینی ،اؤنیت خاطر

اؤنیت

همهر همدل و همفکر ،هماهنگبودن ،دوستی و عش  ،حهن هن

انهجام خانوادگی

تدبیر قناعت ،پرهیز از حهاد

هدفمندی

اؤید ،پویایی ،تالش ،خالقیت و نوآوری

ؤعنادادن به زندگی

پاکیزگی لباس ،تفری و شادی ،خواب ،استراحت بدنی

بهداشت فردی

کمالگرایی

سبک زندگی سالم

در ؤرحله آخر یا کدگذاری گزینشی ؤقوله ههته انتخاب شده و ارتبا بین کلیه ؤقوال اصیلی
حول ؤحور ؤقوله ههته بررسی شد .بنابراین ،با استفاده از کدگذاری گزینشی بیه صیور ؤینظم و
عینی ،ؤقوله ؤحوری انتخاب شد و سایر ؤقولهها تابع آن قرار گرفت .سپس ؤقوله ؤحوری بیا سیایر
ؤقولهها به شکلی نظامؤند با هم ؤرتبط شد.
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شکل  :2مدل مهار فشار روانی بر اساس آموزههای اسالمی

طب این الگو ،ؤسلفههای ؤهار فشار روانی بر اساس آؤوزههای دینیی عبیار انید از :دینیداری،
سلوک رفتاری ،کمالگرایی و سبک زندگی سالم ،که در قالب ؤیدل ؤهیار فشیار روانیی (شیکل )2
آورده شدهاند.
جدول  :۳آمار توصیفی پرسشهای ارزیابی کلی اعتبار الگو
آمار توصیفی پرسشهای ارزیابی کلی اعتبار الگو
اجزای الگو
ؤسلفههای ؤهار فشار روانی

ارزیابی کلی الگو

دینداری
سلوک رفتاری
کمالگرایی
سبک زندگی سالم
ؤناسببودن ؤتغیرها و ؤفاهیم در الگو
ؤنطقیبودن ابعاد ؤسلفهها

میانگین
7/8۶
8/1۶
7/۹۵
8/2۶
7/3۵
7/7۵

درصد فراوانی
نامناسب
2۵
10
10
۵
7/۵
۴

مناسب
7۵
۹0
۹0
۹۵
۹2/۵
۹۶

برای اعتباریابی و به ؤنظور اخذ نظرا صاحبنظران (خبرگان) ،پرسشناؤهای بر اساس طیی،
38

لیکر و در قالب اعداد  ۹گزینهای طراحی شده است .برای بررسیی ؤناسیببیودن اجیزای الگیو،
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ؤقیاس  ۹گزینهای به دو بخش  1تا ( ۵ؤتوسط و کمتر) به ؤفهیوم ناؤناسیب و  ۶تیا ( ۹بیزرهتیر از
ؤتوسط) به ؤفهوم ؤناسب ،دستهبندی و درصد فراوانی هر گروه ؤحاسبه شد.
جدول  :4آمار توصیفی پرسشهای ارزیابی کلی اعتبار الگو
آمار توصیفی پرسشهای ارزیابی کلی اعتبار الگو
اجزای الگو
به طور کلی تا چه حد ؤفاهیم و ؤتغیرهای ؤطرحشده در الگو بیه ؤنظیور سینجش

درصد فراوانی
مناسب
نامناسب

میانگین

20

80

7/0۵

1۵

8۵

7/20

تقدس

72/۶

17/۴

3/7۶

ایمان قلبی

73/۵

1۶/۵

3/7۴

اعتدال

72/2

17/8

3/۶3

ارتبا حهنه

72/2

17/8

3/۶3

سخنوری

80/۴

1۹/۶

3/۶0

دوراندیشی

8۴/8

1۵/2

3/72

ؤسلفههای ؤهار فشار روانی را ؤناسب ؤیدانید؟
در ؤجموع تا چه حد روابط بین عواؤل ؤسدر چهارگانه را ؤنطقی و واقعی ؤیدانید؟

آمار توصیفی پرسشهای ارزیابی کلی اعتبار الگو
اجزای الگو
عز نفس

درصد فراوانی
مناسب
نامناسب

میانگین

8۶/۵

13/۵

3/81

اؤنیت

80/۹

1۹/1

3/۶0

انهجام خانوادگی

83/7

1۴/3

3/73

7۹/7

21/3

3/۵2

80

20

3/۵۹

7۹/۹

22/1

3/۵1

هدفمندی
ؤعنادادن به زندگی
بهداشت فردی

آؤار توصیفی پرسشهای ارزیابی الگو (جدول  )۴بیانگر ایین اسیت کیه ایین پرسیشهیا دارای
ؤیانگین بزرهتر از  7/3۵ههتند .همچنین ۹2/۵ ،درصد ،یعنیی بیشیتر صیاحبنظیران ،ؤفیاهیم و
ؤتغیرهای الگو را ؤناسب ارزیابی کردهاند.

بحث و نتیجهگیری

در هر فعالیت تحقیقی ،ؤحق پس از گردآوری دادههای تحقیی و طبقیهبنیدی و تجز ییه و تحلییل
آنها ،باید نتایج کار را عرضه کند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نییز پاییههیایی اسیت کیه
راهی برای تبدیل نظرییا بیه عمیل بیرای ؤوفقییت در آینیده باشید ،نتیجیهگییریهیای صیحی و
پیشنهادهای ؤربو و ؤناسب است .هدف کلی این تحقی شناسایی ؤسلفههای ؤهار فشار روانی بر
اساس آؤوزههای دینی بود.
دینداری به عنوان سازهای ؤهم در زنیدگی بشیری نقیش چشیمگیری در بهییاری از کارکردهیای
انهانی ،بهویژه سالؤت روان ،دارد .هر چه سیهم دینیداری بیاالتر باشید شیکایتهیای جهیمانی،
اضطراب ،افهردگی و ناسازگاری اجتماعی کاهش ؤیییابید .رفتارهیای دینیی فیرد ؤهیلمان نظییر
نمازخواندن ،دعاخواندن و روزهگرفتن به عنوان اصلیترین ؤسلفههای التزام و رفتار دینی ؤسلفههیای
بهیار ؤهمی در سالؤت عموؤی افراد است .نتایج پژوهش نشان ؤیدهد دینداری ؤییتوانید عاؤیل
نیروؤندی در کاهش اصلیترین تهدیدکنندههای سالؤت ،یعنی افهردگی ،اضطراب ،شکایتهیای
جهمانی و ناسازگاری اجتماعی ،باشد.
رفتار انهان تابعی از نظام ارزشی ؤقبول نزد او است ،ؤعناداری زندگی انهیان در گیرو اعمیال و
رفتارهایی است که در چارچوب نظام ارزشی ویژه جاؤعیه و همهیو بیا باورهیا و نظیام عقییدتی آن
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پیشنهادها بر اساس آن شکل ؤیگیرد .بنابراین ،یکی از قهمتهای ؤهم تحقی که در واقع ؤیتواند

3۹

جاؤعه شکل بگیرد .در واقع ،ارزشها ،هنجارها ،آداب و رسوم و بیه طیور کلیی فرهنیگ جاؤعیه از
طری فرآیند اجتماعیشدن به نهل و نهلهای بعدی ؤنتقل ؤیشود .نتایج پژوهش نشان ؤییدهید
که عملکرد رفتاری انهان تحت تأدیر آؤوزههای دینی قرار دارد و آؤوزههای دینیی در ابعیاد ؤختلی،
عملکرد رفتاری اجتماعی ،عملکرد رفتیاری فرهنگیی و عملکیرد رفتیاری عیاطفی نفیوذ کیرده و از
جایگاه و یژهای برخوردار است.
از نتایج ایمان به ؤبدأ ههتی در انهان این است که او را به کل ههتی خوشبیین ،و بیه خداونید
اؤیدوار و ؤتوکل ؤیکند و خداوند را بر اتفاقا ناهر ؤیداند .این حهن هن باعث ؤیشود فیرد در
زندگی از دردها و ؤصائب ،رنج به دل راه ندهد و با تفکر ؤ بت درباره خویش و افزایش خودآگاهی
و بصیر عقالنی از آسیب ؤحرکهای ؤختلکننده سازؤان روانی ،ؤصون بماند .اعتقاد و بیاور بیه
خداوند ؤوجب تحول اساسی در اندیشه و رفتار انهان ؤیشود ،و شناخت و نگیرش او را تصیحی
ؤیکند .نتایج پژوهش نشان ؤیدهد آدؤی برای هویتییابی واقعیی و نییز پاسیخ بیه کمیالجیویی
خویش ؤحتاج دین و آؤوزههای دینی است .روح ناآرام بشر فقط در ساحل وصیال بیه حی آراؤیش
40

ؤییابد و به کمال ؤطلوب نائل ؤیشود .دین آؤده است تا انهانها را از حمیض خاک برگیرد و بیر
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سر افالک نشاند .دین ،چارهساز هراسها و بیمها است .دین و آؤوزههای دینی ؤعنادهنده زنیدگی و
تعالیبخش انهان و تکاؤلدهنده او است.
در ؤیان ارزشها و باورهایی که در دین اسالم وجیود دارد ،شیکلدهیی بیه روش زنیدگی افیراد،
جایگاه ؤهمی دارد و سبک زندگی یکی از شاخصهای ؤهم سالؤت ،از جمله سالؤت روان است.
ارزشها و باورها و در رأس آنها ایمان و اعتقادا دینیی ،از عناصیر ؤهیم شیکلدهنیده شخصییت
است .آؤوزهها ی دینی در تمام شئون زندگی ،در رشد شخصییت تیأدیر دارد و روابیط بیین فیردی و
اجتماعی را تعیین ؤیکند .آؤوزههای دینی ،اطالعاتی را در اختیار قرار ؤییدهید کیه زنیدگی بیرای
انهان در ؤجموعه ههتی شیرین ،ؤطبوع و دلپذیر ؤیگردد و بین آدؤی و جهان ،زندگی و خویشتن
او آشتی برقرار ؤیشود که همه چیز را به دید ؤ بت ؤینگرد .نتایج پژوهش نشان ؤیدهد کیه آدؤیی
در پرتو خداباوری دیگر احهاس تنهایی نمیکند چراکه خود را بر نیروی شکهتناپیذیری ؤتکیی
ؤیداند که همه چیز در دست و فرؤان او است .لط ،،رحمت و ؤهربانی خیدا را در لحظیه لحظیه
زندگی خود احهاس ،و با خداوند رابطه عاطفی برقرار ؤیکند .به آینده اؤیدوار ؤیشود و به تفهییر
درست از رخدادهای زندگی دست ؤییابد .در این صور  ،دیگر اضطراب ،افهردگی و اختالال

روانی در او دیده نمیشود.
بررسی الگوی پیشنهادی بر اساس ادبیا تحقی نشان ؤیدهد که ابعیاد (ؤسلفیههیای) الگیوی
پیشنهادی با تحقیقا و اسناد ؤتعددی همهو و هماهنگ است .جدول  ۵این همهیویی و تناسیب
را نشان ؤیدهد.
جدول  :5نتایج بررسی الگوی پیشنهادی بر اساس ادبیات و اسناد
اجزای الگو
ؤسلفههای ؤهیار
فشار روانی دینی

ادبیات نظری پشتیبانیکننده

دینداری

راشدی ( )1380ؤطهری ( )13۹7سیدرضی ( )137۹طه 20 :رعد 28 :اعال3 :

کمالگرایی

طباطبایی ( )137۴طبرسی ( )1377حهینی کوههاری ( )13۹1صدری ()1380
ذاریا  ۵8 :یوس ۵ :،اسراء23 :

سلوک رفتاری

ؤیالنیفر ( )1370شاؤلو ( )13۶۹حهینی (ُ )137۴آؤدی ()13۶۶

سبک زندگی سالم

بهتانی ( )1372دیماتئو ( )1380احقاف 13 :فصلت 30 :نجم ۴2 :بقره18۵ :

در پاسخ به پرسش اصلی تحقی و روند انجامشده ،یافتههای این پیژوهش نشیان ؤییدهید کیه
آؤوزههای دینی قادر است به عنوان تعدیلکننده عواؤل فشارزا عمل کند و ؤوجب سیالؤت روانیی،
ؤعنوی و سالؤت جهمانی انهان شود .به عبار دیگر ،ایمان راستین به خداوند نظیام شیناختیای
دینی به صور تجربه یادگیری ،فرصتی برای رشد و تعالی شود و در ادر این تالقی سالؤت جهمی
و روحی انهان افزایش یابد.
با توجه به ؤباحث و راهکارهای عرضهشده ،باید یادآور شد که تمام شییوههیای ؤبیارزه بیا فشیار
روانی در سایهسار ایمان به خدا و ذکر دائم او قطعیت در عمل ؤییابد .زیرا با ایمان تکیهگاه روحیی
ؤطمئنی در نهاد آدؤی ایجاد ؤیشود و باعث ایمنی و نجا او در جنگ با سختیهیا ،ؤشیکال و
نارساییهای زندگی خواهد شد .خداوند در قرآن ؤیفرؤایید« :آنیان کیه ایمیان بیه خیدا آوردنید و
ایمانشان را به هلم و ستم نیالودند ،در دو عالم ایمنی برای آنها است و هم ایشان به حقیقت هدایت
یافتهاند» (انعام.)82 :
به هر حال ،توجه و تمهک حقیقی به خدا و آؤوزههای دینی بهترین و واالتیرین و ؤطلیوبتیرین
شیوه ؤبارزه و غلبه بر فشارهای روانی ،استرسهای درونی و اضطرابهای ناشی از آنها و دسترسیی
به آراؤش روحی و روانی است .به اؤید آنکه با التفا و انس هر چه بهتر و بیشتر جاؤعه اسیالؤی و
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در فرد به وجود ؤیآورد که بر ادر آن رویدادهای فشارزای زندگی ؤیتواند با اسیتفاده از آؤیوزههیای
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همه قشرهای آن ،بهخصو

جوانان ،به قرآن کریم و آؤیوزههیای دینیی ،نااؤییدی ،فشیار روانیی و

اضطرابهای درونی ناشی از گرفتاریها ،ؤشکال و سختیهیای طاقیتفرسیا از زنیدگی رخیت
بربندد .در پایان پیشنهاد ؤیشود ؤحققان ،در تحقیقا آتی ،با اسیتفاده از سیایر ؤتیون اسیالؤی و
ایرانی و رویکرد آؤیخته ،ؤسلفههای فشار روانی را بررسی کنند.
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