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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to compile and validate the 

family resilience model based on Quranic teachings. 

Materials and Methods: The research method is a qualitative 

method that includes library study, review of texts, reference to the 

opinions of experts and scholars in the field. Method of information 

analysis based on nominal and content validity and survey (The 

views of religious and psychological experts). The content of the 

model was selected from topics that had more than 80% of the 

agreement of the experts in religious sciences and psychology and 

was used in the model. 

Thus, the basic framework of this concept was extracted by referring 

to books and scientific articles related to resilience. And resilience 

key axes in the family were identified. In the second step, the 

characteristic of a resilient family is extracted from the Qur'an and 

the authentic sources of Islam and the key axes of resilience were 

calculated with this approach. Then, by referring to the professors 

of psychology who were familiar with the concepts of the first step 

and also referred to the views of religious and Qur'anic experts who 

were familiar with and mastered the content of the second stage. The 

nominal and content validity of this model was evaluated and in the 

third step, the amount of agreement between the evaluations of the 

two expert groups was measured and shared. 

Findings: According to the research background and review of 

more than 50 definitions of resilience in the scientific literature of 

psychology and extracting 150 keywords and Quranic equivalents 

for them and presenting it to the above-mentioned experts, Finally, 

five main components of family resilience have been extracted from 

the Qur'an with this approach: (1) self-awareness, (2) faith, (3) piety, 

(4) patience, and (5) hope. 

It is worth mentioning that a treatment-educational protocol was 

developed based on these 5 main components, the effectiveness of 

which will be reported in another article. 

Conclusion: As a result of this research and based on the five main 

components based on Quranic teachings including self-awareness, 

faith, piety, patience and hope, the pattern of family resilience with 

a Quranic approach can be designed and validated. 
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 چکیده
 یآورتاب یالگو یو اعتبارسنج نیپژوهش تدو نی: هدف اهدف

  .بود یقرآن یهابر آموزه یخانواده مبتن
است که مطالعه  یفیروش پژوهش، روش ک و روش ها: مواد

حوزه  یمتخصصان و علما یمرور متون، مراجعه به آرا ،یکتابخانه ا
 ییاطالعات بر اساس روا لیتحل هی. روش تجزردیگیرا در بر م

 ی( و نظرسنجیو روانشناس یمتخصصان مذهب دگاهیمحتوا )د ،یصور
درصد  8۰از  شیه بک یتالگو از موضوعا یصورت گرفت و محتوا

ند را کسب نموده بود یو روان شناس ینیتوافق نظر متخصصان علوم د
 .و در الگو مورد استفاده قرار گرفت دیانتخاب گرد

ربوط م یکه در ابتدا با مراجعه به کتب و مقاالت علم بیترت نیبد
 یمفهوم استخراج شد و محورها نیا یچارچوب اساس یبه تاب آور

 یژگیر خانواده مشخص شد. در گام دوم ود یآورتاب یدیکل
 یخانواده تاب آور از قرآن و منابع معتبر اسالم استخراج و محورها

 . سپس با مراجعه بهدیاحصاء گرد کرد،یرو نیبا ا یآورتاب یدیکل
داشتند و  ییگام اول آشنا میکه با مفاه یروانشناس دیآراء اسات

 گام یکه با محتوا یو قرآن یحوزو دیمراجعه به آراء اسات نیهمچن
مورد  الگو نیا ییو محتوا یو تسلط داشتند، اعتبار صور یدوم آشنائ

 دو یها¬یابیارز قتواف زانیقرار گرفت و در گام سوم م یابیارز
 .شد یریو اشتراک گ دهیگروه صاحب نظر سنج

 5۰ز ا شیب یپژوهش و بررس نهیشیبا در نظر گرفتن پ ها: افتهی
 دیکل 15۰و استخراج  یروانشناس یعلم اتیدر ادب یتاب آور فیتعر

ق فو نیآنها و ارائه آن به متخصص یبرا یقرآن ینیواژه و معادل گز
 کردیخانواده با رو یتاب آور یپنج مولفه اصل تیالذکر، در نها

( 1عبارتند از ) یپنج مولفه اساس نیا دیاستخراج گرد یقرآن
 .دی( ام5( صبر و )4( تقوا، )3) مان،ی( ا2) ،یخودآگاه

بر اساس  یآموزش -یپروتکل درمان کیذکر است در ادامه  انیشا 
 یرگیآن در مقاله د یکه اثر بخش دیگرد نیتدو یمولفه اصل 5 نیا

 .گزارش خواهد شد
 یو بر اساس پنج مولفه اصل قیتحق نیا یجهیدر نت :یریگ جهینت 

تقوا، صبر و  مان،یا ،یل خودآگاهشام یقرآن یهابر آموزه یمبتن

_________________________________ 
1 seligman 

 یرا طراح یقرآن کردیخانواده با رو یتاب آور یالگو توانیم د،یام
 .نمود یو اعتبار سنج

 
 .یقرآن یخانواده ، آموزه ها ،یالگو، تاب آور واژه ها : دیکل
 

 06/08/1۳98تاریخ دریافت: 
 21/10/1۳98 تاریخ پذیرش:

 
 zare@samt.ac.ir*نویسنده مسئول: 

 

 مقدمه
ماهیت  که در خروش و حرکت است ای زندگی همچون رودخانه

های کوچک و بزرگ در مسیر کند با موانع و بحرانیآن ایجاب م
هرچه زندگی بشر با در این میان  نماید.مواجهه و مقابله  خود

م ، علیرغعه یافتاز تکنولوژی، صنعت و فنآوری توس برخورداری
مش آرا پیدا کرد،آنکه آسایش و رفاه مادی زندگی افزایش و بهبود 

الت مشک وادگی نه تنها بهبود نیافت، بلکهو زندگی معنوی و خان
ر یده تر و بغرنج تروانی جوامع بشری پیچ معنوی و ، انسانی، عاطفی

. آمار رو به گسترش طالق در تمام جوامع ، تاسیس است گردیده
وزارتخانه تنهایی، آمارهای تاسف بار خودکشی، آمار شرم آور 

ه کشورهای توسعکودکان متولد شده بدون مشخص بودن نام پدر در 
یافته، به ویژه اروپایی بخشی از تصویر نازیبای زندگی فردی، 

 دهد.خانوادگی و اجتماعی دنیای امروز ما را نشان می

؛ مفهومی بسیط و گسترده است که در ادبیات آوری تاباصطالح 
علمی روانشناسی و مشاوره، برای این مواجهه دائمی با موانع و 

 از آوریتاب مفهوم منشأیده است. مشکالت زندگی معرفی گرد
 که آمد دست به کودکانی مورد در اولیه شناختیروان هایپژوهش
 به .بودند ناپذیرآسیب  زندگی ناخوشایند هایموقعیت بهنسبت 

 و شد جایگزین آوریتابا کلمه ب «ناپذیرآسیب» کلمه مرورزمان
 مفهوماستفاده از . آمد وجود به تحقیق و نظریه از جدیدی زمینه
 .(1)دارد ادامه نیز تاکنون وگسترش یافت 18۰۰ دهه از آوریتاب

 کرد معلوم شده آموخته درماندگی روی (199۰) 1سلیگمن تحقیق
 مسائل، حل از ناامیدی و بودن منفعل برای توانندمی افراد که

 شپادا به و رودنمی پیش انتظار طبق آنان هایفعالیت کههنگامی
 به وقتی افراد که دریافت سلیگمن سپس. شوند شرطی انجامد،نمی
 د،باش همراه موفقیت با تواندمی هایشانتالش که رسندمی باور این

 ما برای را آوریتاب مفهوم این و شودمی آموخته نیز بینیخوش
 (.2)کندمی روشن

 رابطه بین طرحواره"با عنوان  1398محمدنیا در سال  که تحقیقی در
های ناسازگار اولیه و تاب آوری با رضایت از زندگی در بین 

بین طرحواره های نتایج نشان داد که انجام داد،  "دانشجویان
ناسازگار اولیه و تاب آوری با رضایت از زندگی ارتباط معناداری 

طرحواره های ناسازگار اولیه و و  در بین دانشجویان وجود دارد
معنادار رضایت از زندگی در بین تاب آوری قادر به پیش بینی 

 (.3)دانشجویان می باشد
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موفقیت مقابله  ،خانواده تاب آوریبیان می دارد:  (۰82۰)1بالک
اعضای خانواده در برابر مشکالت است که باعث می شود آنها آمیز 

روزافزون مهم  بخشاز گرما ، حمایت و انسجام شکوفا شوند. 
، تقویت و ارتقاء تاب آوری خانواده ؛ شناساییخانواده مراقبت از

است. براساس بررسی تحقیقات خانوادگی و ادبیات مفهومی ، عوامل 
برجسته خانواده های تاب آور شامل: چشم انداز مثبت ، معنویت ، 
توافق اعضای خانواده ، انعطاف پذیری ، ارتباطات خانوادگی ، 

ال ها و مناسک مشترک ، رومدیریت مالی ، زمان خانواده ، تفریح 
و شبکه های حمایتی است. یک جهت گیری تاب آوری خانواده ، 

تی و پتانسیل براساس این اعتقاد که همه خانواده ها از نقاط قوت ذا
خانواده فرصتی فراهم می  رشد برخوردار هستند، برای مراقبت از

کند تا عوامل محافظت و بهبودی خانواده را تسهیل کند و از منابع 
تقویت تاب آوری استفاده ز خانواده نیز برای کمک به خارج ا

 (.4کند)
 تاب( 2۰۰۰)آوری تاب مورد در 2اسمیت و ورنر نظریه براساس
 افراد این. شود می نامیده بشری گری اصالح ذاتی سازگاری آوری،

 فیتیظر آوری تاب مصون، نه ناپذیر شکست نه هستند پذیر انعطاف
 تهدید خطرات از نظر صرف ، تغییر برای ، افراد همه در انسانی
 یبرا متعددی و پیچیده نیازهای دارای بشر نوع اساساً. است کننده
 نای سمت به طبیعی طور به را او تا شوند می باعث که است رشد

 (.5)آورند در حرکت به آور تاب برآمدهای
 اگوارن شرایط به واکنش در مثبت تطابق را آوری تاب( 2۰۰1) 3والر
 که را کننده محافظت فرایند 4 از یکی( 1987) 4راترو  داند می

، نفس به اعتماد حفظ و ایجاد هستند آوری تاب ی کننده تقویت
 که دریافتند پژوهشگران. داند می خود کفایت و نفس عزت

 آوری تاب ارتقاء در مهمی نقش توانند می خانوادگی فاکتورهای
 خانوادگی شرایط نمودند، بیان( 1996)5پترسون و راک .کنند ایفا
 (.6،7)شود فرزندان آوری تاب تقویت باعث تواند می

توانایی برای آوری در روانشناسی را یک تاب( 5199)6گروتبرگ
-هگی و قویتر شدن فرد در نتیجه روبزند التغلبه کردن بر مشک

-آور میداند و معتقد است افراد تابمی التمشکن ای اروشدن ب

آنها مهارتهای  د.کردن فراهم کنن بهتری برای زندگیتوانند شرایط 
 (.8)و در برابر استرس مقاومتر هستند دهندحل مسئله را گسترش می

 و ویژگی شناسایی به خانواده آوری تاب حوزه در تحقیقات
. شود می محدود خانواده مناسب عملکرد و آور تاب رفتارهای

 که هایی خانواده بررسی در( 2۰۰9) 7هریگن وهریگن برگر  وندس
 های چالش با آمیزی موفقیت طور به اما کنند می زندگی فقر در

 عشق که رسیدند نتیجه این به پردازندمی مقابله به خود روی پیش
 دیگر،یک از اعضا متقابل پشتیبانی همدیگر، به نزدیکی احساس و

 ها خانواده به ،ایمان همچنین و باز ارتباط یک برقراری توانایی
 که یزندگ شرایط کنترل عدم رقم به ها استرس با تا کند می کمک

 (.9بپردازد) مقابله به است، اقتصادی فقر از ناشی
_________________________________ 

1 Black 
2 Werner &Smith 
3 Waller 
4 Rutter 
5 Rock & Peterson 

 تاب بین که رسید نتیجه این به خود مطالعه در( 2۰11) 8کریستی 
 جسمی، سالمت) زندگی کیفیت ابعاد با خانواده عملکرد و آوری

 دیگران، با ارتباط فراغت، اوقات آموزش، و کار روان، سالمت
 ، مختاری خود مالی، وضعیت اجتماعی، روابط ، خانواده در روابط

 (.1۰)دارد وجود قوی رابطه معلول افراد( مذهب و معنویت استقالل،
 آوری سیر تکامل تاببیان داشتند:  (2۰۰8) 9تسکوپ و برون براین،

 های عملکرد خانواده و راههای کمک به خانواده بر درک شیوه

له، مواجهه و آنها در جهت بهبود بخشیدن به توانایی حل مسئ
تحقیقات در حوزه تاب آوری خانواده به . سازگاری متمرکز است

شناسایی ویژگی و رفتارهای تاب آور و عملکرد خوب خانواده 
 HIV به مبتال افراد زندگی کیفیت بررسی درآنها  .شودمحدود می

 خانواده آوری تاب و شناختی متغیرهای که رسیدند نتیجه این به
 را HIV  به مبتال افراد زندگی کیفیت واریانس از % 6۰ حدود

 همکاران و صیدی پژوهش نتایج نیز ایران در. کند می بینی پیش
 واسطه به هم و مستقیم طور به هم معنویت که داد نشان( 139۰)

می دهخانوا آوری تاب کننده بینی پیش خانواده، در ارتباط کیفیت
 (.11)باشد
بیان گردید و با بررسی تاریخچه و پیشینه پژوهشی  که طور همان

 و داخلیمحدود  یها پژوهشدر  شودتاب آوری مالحظه می
، برخی است شده انجام خانواده آوری تاب درخصوص که خارجی

 به اما است، از زمینه های تاب آوری مورد بررسی قرار گرفته
 ریآو تاب الگوی درخصوص پژوهشی تاکنون گفت توان می جرات

 .  است نشده انجام اسالمی های آموزه بر مبتنی خانواده

عنوان سنگ زیر بنا و عنصر اساسی هخانواده بدر نگاهی دقیق تر به 
هر گونه آسیب و سستی در ارکان یابیم درمی و تشکیل دهنده جامعه

 و فرهنگو بنیان خانواده و فرو پاشی آن به معنای فروپاشی جامعه 
و افزایش تاب آوری خانواده موجب بهبود  و تمدن خواهد بود

دانش ها خواهد شد. ارکان اصلی زندگی فردی و اجتماعی انسان
روانشناسی و مشاوره در سالهای اخیر تالش مجدانه ای برای تعریف، 

مفهوم تاب آوری هم به صورت عام و هر چه بیشتر تبیین و توسعه 
اختصاصی و ویژه با محوریت خانواده نموده  کلی آن و هم به صورت

 است.

بشدت وابسته  علوم انسانی از جمله تاب آوری از آنجا که مفاهیم
د نقش مهمی در نتوانبه فرهنگ است و آموزه های فرهنگی می

ین د ، لذا جایگاه ادیان الهی خصوصادنتقویت این مفاهیم داشته باش
بسیار مهم و تاثیرگذار  )ع(تآموزه های قرآنی و سیره اهل بی ،اسالم

حاوی گنجینه شایان ذکر است که آموزه های دینی  .خواهد بود
های عملی برای ها و دستورالعملمهارت ،گوهرباری از مفاهیم نظری

مختلف ارتقاء تاب آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی در ابعاد 
 است.  عاطفی اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی و

رسالت برعهده پژوهشگران عالقمند به قرآن و اهل این رو از این
بین رشته ای و تولید  یتحقیق در این حوزهاست که با  )ع(بیت

6 Grotberg 
7 Vandsburger, Harrigan, & Harrigan 
8 Kristi  
9 Frain, Berven, & Tschopp 
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امکان برقراری و استفاده متقابل دانش از یک سو  ،ادبیات مشترک
قیمت اسالمی نوین روانشناسی و مشاوره علمی از منابع اصیل و ذی

و  از سوی دیگر مروجینو  و محتوای بی بدیل آن را فراهم نمایند
از ابزار ها و تکنیک های علمی  ،آموزه های دینیعالقمندان به 

حی مبتنی بر وخود که کارآمد برای بیان محتوای اصیل و مستحکم 
شایان ذکر است اهمیت  د.نمند گردهبهر )ع( است،و سیره اهل بیت

ی طراحی این الگوی قرآنی برای تاب آوری خانواده در نظام جمهور
اسالمی ایران بقدری مهم است که در مهمترین سند باال دستی 

مصوبه ) فرهنگی کشور یعنی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
شوارای عالی انقالب  8/3/1392 مورخ دش/2349/92شماره

بار به موضوع خانواده اشاره شده و با عبارات  9۰فرهنگی( ، بیش از 
آن،  سیره اهل بیت و و کلید واژه های متعددی اهمیت توجه به قر

آموزه های دینی پیرامون موضوع خانواده مورد تاکید قرار گرفته 
 است.

در این مقاله تالش گردیده با مرور تعاریف متنوع تاب آوری در 
های اصلی و بنیادین منابع مختلف روانشناسی و مشاوره علمی، مؤلفه

 عریف تابآنها را شناسائی نمائیم و در این راستا بیش از پنجاه ت
 آوری با ذکر منابع آن ارائه گردیده است.

 آوری تاب تعاریف
 یسرافکندگ شکست، پرتگاه در خود دیدن توانایی آوری تاب (1
 حتی لکهب قبلی، جای به تنها نه برگشتن توانایی و است افسردگی یا
 (.12)است درونی قدرت و شادی، موفقیت، بیشتر ارتفاعات به

 تصور بدن روانی زره را آن گاهی که چیزی یعنی آوری، تاب (2
 دوباره و دوباره و برخاستن، جا از کامیابی بازیابی توانایی کنیم، می

 کردن انتخاب را تر خالق جهت یا شدن موفق تا کردن، تالش
 (.12)است

 مقاوم گرفتاری برابر در تا کند می کمک آوری تاب (3
 (.12)باشید

 صورت ایمنی از شکلی را مصیبت و گرفتاری یعنی آوری، تاب (4
 میمتص فشار احساس هنگام به تا کند می کمک شما به که کنید
 عملکرد حداکثر در موفقیت برای را شما بگیرید، مناسب های

 (.12) کندمی ترغیب

 موثر طور به و سرعت به که دهدمی امکان شما به آوری تاب (5
  (.12)یابید باز را خود کامیابی

 بلکه است، خطرزا عوامل وجود عدم از فراتر آوری، تاب (6
 (.13)است کننده محافظت عوامل حضور

 هایفرایند بین تعامل شامل که است پویایی فرایند آوری تاب (7
 هک - فردی بین و فردی درون عوامل - است حفاظتی و خطرآفرین

  (.14) کندمی تعدیل را ناگوار شرایط و رویدادها اثر

 نظر در نتیجه عنوان به هم و فرایند عنوان به هم آوری تاب (8
 یامدپ و حوادث مقابل در هیجانی بهزیستی فرایند است، شده گرفته

 (.14) ناگوار شرایط در سازگاری نتیجه و

 اجتماعی و خانوادگی فردی، عوامل بین تعامل شامل آوری تاب (9
 کندمی تعدیل را زندگی زای استرس هایچالش تاثیر اغلب که است

(14.) 

 و استرس با کارآمد مواجهه برای کودک ظرفیت آوری تاب (1۰
 اهاشتب ناامیدی، از برگشتن روزمره، هایچالش با آمدن کنار فشار،

 بینانه،واقع و واضح اهداف ایجاد ناگوار، شرایط روانی، ضربه ها،
 اب دیگران و خود با و دیگران با راحت تعامل برقراری مسئله، حل

 درایت رویارویی توانایی هم و است کردن رفتار منزلت و احترام
 با امیدوارانه و همدالنه پذیرانه، مسئولیت هدفمند، مطمئن، مندانه،
 (.14) ها چالش

 آن، وسیله به که است سرمایه و ظرفیت واقع در آوری تاب (11
 و نامالیم شرایط وجود علیرغم را اشزندگی سکان تواندمی فرد

 خوبی به شود،می مواجه آنها با مسیر طی در که هایی دشواری
 (.14) کند هدایت

 هوبنی استواری با اول حالت به بازگشت قابلیت آوری تاب (12
 (.15)کرد بیشترتعریف

 بالندگی و خود اثبات آوردن، ازدوام فعال فرآیندی آوری، تاب (13
 (.15)است چالش و بحران به پاسخ در

 و فرد در درونی نسبی نیروهای کننده منعکس هم آوری تاب (14
 نخطرآفری عوامل تأثیر با رابطه در بیرونی حمایتی فرایندهای هم

 (.14)زاست آسیب و

 یحال در است، مخرب تغییرات با رویارویی توانایی آوری،تاب (15
 دهدمی نشان رفتارش در را کارکردی بد یا اختالل حداقل فرد که

(14.) 

 از بازیابی موجب که است نیرویی و ظرفیت آوری تاب (16
 شرایط با مواجهه توانایی و گردد می بازسازی سپس و دشواری
 امیدواری حفظ و حوادث آن برای معنایابی حال عین در و ناگوار
 (.14)است

 یحت و یادگیری غلبه، مواجهه، برای انسان ظرفیت آوری تاب (17
 یزندگ اجتناب غیرقابل ناگوار شرایط در شدن دگرگون کلی به

 (.14)است

 و قاصت نوعی ناگوار شرایط که باور این گذاشتن کنار توانایی (18
 (.14) است تاوان

 عنوان به آوری تاب روانی، زای آسیب وقایع از مواردی در (19
 ستشک و مشکالت موانع، از پس حتی دشوار تکالیف انجام توانایی

 (.14) است شونده تکرار های

 پذیرش استرس، تحمل شخصی، صالحیت حسب بر آوری تاب (2۰
 شده سازی مفهوم اسرارآمیز نیروهای به اعتقاد و تغییرات

 (.14)است

 انبی که است زندگی کننده غنی مدل نوعی آوری تاب فرآیند (21
 رفتارهای افزایش و رشد باعث تغییرات و زااسترس عوامل کندمی

 (.14) شوندمی آورانه تاب

 یا تغییر ها، دشواری با مقابله فرآیند عنوان به آوری تاب (22
 (.13) شود می تعریف حمایتی عوامل کیفیت استحکام و تقویت

 رغم علی مناسب، پیامدهای "از است عبارت آوری تاب (23
 (.13) "رشد و سازگاری به نسبت جدی تهدیدهای

 (.14) است تغییر و دگرگونی برای افراد ظرفیت آوریتاب (24

 تبدس و حفظ دستیابی، توانایی آوری تاب سال 85 باال زنان در (25
 از و بیماری از پس روانی و جسمی سالمت از سطحی مجدد آوردن
 (.14) است آن دادن دست

 قبلی حالت به آمیز موفقیت و سریع برگشت توانایی آوریتاب (26
 (.14) است روانی های ضایعه بروز از پس
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 به که تربیت و طبیعت بین است مستمری تعامل آوری تاب (27
 (.15)شودمی ترغیب حمایتی روابط واسطه

 ،آمیز موفقیت سازگاری برای توانایی و ظرفیت آوری، تاب (28
 رساست باال، خطر دارای وضعیت رغم به شایسته، و مثبت کارکرد

 (.13) است طوالنی شدیدو ترومای یا مزمن

 روانی سالمت در پیشرفت و بهبود حفظ ظرفیت آوریتاب (29
 (.14) است زندگی های چالش تجربه از پس

 به پاسخ در افراد تنوع از تظاهری عنوان به را آوری تاب (3۰
 (.14) داندمی خطرآفرین عوامل و مشکالت

 هک است تجاربی به ناگوار شرایط تغییر ظرفیت آوریتاب (31
 اسخیپ آوری کتاب این یعنی. گرددمی فرد پیشرفت و رشد به منجر

 (.14) است زیاد بسیار های استرس به

 ضورح بین نسبت از استفاده با لحظه هر در فرد یک آوری تاب (32
. شود می محاسبه خطرزا عوامل حضور و کننده محافظت عوامل

(13.) 

 محافظت عوامل: دانند می بخش دو از متشکل را آوری تاب (33
 (.13) بهبودی عوامل و کننده

 های پیامد: کندمی توصیف را پدیده سه معموالً آوری تاب (34
 است مواجه آن با فرد که خطری پر وضعیت رغم خوب رشدی

 مادر نپایی پایین تحصیالت پایین اقتصادی اجتماعی وضعیت مانند)
 ترساس و آمیز تهدید شرایط در صالحیت و شایستگی حفظ ،(فقر و
 تحال به برگشت ،(خانواده اعضای از یکی بیماری و طالق مانند) زا

 سوء و بدرفتاری مانند) روانی های ضایعه تجربه از پس اولیه
 (.14) (استفاده

 تمایالت عنوان به را آوری تاب( 1993)  وایلنت جورج (35
 بدون شدن خم توانایی هم.  است کرده تعریف شخص  خوداصالحی

 هب ارتجاعی حالت با شدن خم محض به که توانایی هم و شکستن
 (.13)گردد برمی عقب

 برابر در افراد پایداری و مقاومت برای مهم عاملی آوریتاب (36
 (.14) است زندگی زای استرس وقایع

 ملعوا با مواجهه در شایسته کارکرد حفظ ظرفیت آوری، تاب (37
 (.14)است زندگی اصلی زای استرس

 احساس تداوم و اولیه حالت به برگشت آوری تاب ویژگی (38
 (.14) است اجتماعی معین هاینگرش و اراده ، خود

 کننده محافظت عوامل حضور عنوان به اساسا آوری، تاب (39
 در سازدمی قادر را افراد که است( خانوادگی اجتماعی، شخصی،)

 (.13)کنند مقاومت زندگی زای استرس عوامل مقابل

 بینشی و دانش، ها، توانایی ها، مهارت عنوان به آوری تاب (4۰
 به کشمکش حال در افراد که هنگامی و زمان طی در که است

 هستند، هایشان چالش ساختن برآورده و مشکالت بر غلبه منظور
 (.13) گیرد می شکل

 تهدید شرایط با آمیز موفقیت سازگاری توانایی آوری تاب (41
 (.16)است کننده

 است مهارت و انرژی از رشد حال در ای گنجینه آوری تاب (42
 (.13)گیرد قرار استفاده مورد جاری های چالش در تواند می که

 جای به بودن موثر و کردن عمل فعاالنه توانایی آوری تاب (43
 است آمیز استرس های موقعیت به پاسخ در و کردن عمل واکنشی

(14.) 

 در تا گیرد می صورت که است هایی کوشش آوری تاب (44
. آید دست به مجددا یا شود حفظ شخصی تعادل آمیز تهدید شرایط

(14.) 

 رب تاکید جای به که است فردی توانایی و صالحیت آوریتاب (45
 اکیدت مثبت های اسناد و ها توانمندی بر شناسی آسیب و ضعف نقاط

 (.14)کندمی

 یمنف رویدادهای اثر که است شخصیتی ویژگی یک آوریتاب (46
 (.14گردد) می سازگاری افزایش باعث و کندمی تعدیل را زا استرس

 آمیزموفقیت سازگاری پیامد یا توانایی فرآیند آوری تاب (47
 (.14) است کننده تهدید و انگیز چالش شرایط با رویارویی علیرغم

 شوند،نمی مواجه کمتری هایچالش با لزوماً  آور تاب افراد (48
 را انش تعادل کنند،می برخورد تغییرات این با وقتی واقعا آنها بلکه
 از کنند،می حفظ بهتر را خود کارایی و آورندمی دست به ترسریع
 ودخ اولیه حالت به سریعتر و هستند تر سالم روانی و جسمی لحاظ

 (.14)شوند می تر قوی قبل به نسبت حتی و گردند می باز

 ارهاش آن نوع اولین کرد تقسیم نوع دو به توان می را آوری تاب (49
 وجود با که کودکانی همانند دارد، استرس برابر در مقاومت به

 مدو نوع و داشته ایشایسته عملکرد فراوان، تهدیدهای و ها استرس
 انندم است، روانی های آسیب و ضربه از پس برگشت یا بازیابی آن

 استرس ولیها تجربه و یافتند بهبود استرس تجربه از پس که کودکانی
 است شده آنها بعدی های شکست مانع زیرا بود، مفید آنها برای

 (.14) گارمزی و بست ماستن،)

 است کرده توصیف مرحله شش با را  آوری تاب راتر (5۰
 روش تاثیر تحت زا استرس رویداد به شخص پاسخ (:1987راتر،)

 و آنها به دادن معنی و تجارب پردازش ظرفیت موقعیت، ادراک
 به مسئله این.گیردمی قرار اش اعتقادی سیستم در آنها دادن جای

 رویدادهای و ناگوار شرایط با افراد که دارد اهمیت زیادی میزان
 بتمث برای افراد توانایی .شوندمی مواجه چگونه زندگی زای استرس

 .دارد آنها خودکارآمدی و نفس به اعتماد به بستگی کردن عمل
 بت،مث تجارب و پیشرفت و موفقیت استوار، و ایمن عاطفی روابط
 غیر های محیط تاثیر .دارد اهمیت خلقی های ویژگی بر عالوه

 دنآم کنار توانایی .است اشتراکی های محیط از بیشتر مشترک
 یزندگ سراسر در تواند می زا استرس های موقعیت با آمیز موفقیت
 (.14)یابد افزایش

تاب  یافتن الگوی ،مطالب فوق الذکر اکنون مسئله اصلیبا توجه به 
آوری خانواده مبتنی بر آموزه های قرآنی است و سئوال اساسی این 

توان با بررسی و طبقه بندی مفاهیم قرآنی به الگویی است که آیا می
برای تاب آوری خانواده دست یافت؟ این هدف با چه شیوه و روشی  

گو شامل چه مولفه ها و عناصری خواهد بود قابل انجام بوده ، این ال
 باشد؟و آیا این الگو از نظر متخصصان دارای اعتبار کافی می
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 ها روش و مواد
 تحلیل تجزیه روش. باشد می محتوا تحلیل روش ، پژوهش روش

 متخصصان دیدگاه) محتوا صوری، روایی اساس بر اطالعات
 .گرفت صورت نظرسنجی و( مراجع و علما روانشناسی،

 تون،م مرور ای، کتابخانه مطالعه با اول گام در ابتدا ترتیب بدین 
 علمی مقاالت و غرب روانشناسی متخصصان آرای به مراجعه

 مفهوم این مهم تعاریف و اساسی چارچوب آوری، تاب به مربوط
 مشخص خانواده در آوریتاب کلیدی محورهای و گردید استخراج

 و مشاوره و روانشناسی حوزه در علمی معتبر متون این از سپس. شد
 آوری تاب مهم تعریف پنجاه از بیش یک، شماره جدول قالب در
 چهل و یکصد تعریف، پنجاه این از و استخراج آن، منابع ذکر با

 .گردید احصاء و انتخاب آوری تاب مهم واژه کلید
 

 آن و منابع واژهای کلید همراه به غربی  متون در آوری تعاریف تاب. 1 جدول
 منبع کلید واژه تعریف ردیف

1)  
 گیافسرد یا سرافکندگی شکست، پرتگاه در خود دیدن توانایی آوری تاب
 بیشتر ارتفاعات به حتی بلکه قبلی، جای به تنها نه برگشتن توانایی و است

 (2۰15وهمکاران، اورلی. )است درونی قدرت و شادی، موفقیت،

 شکست پرتگاه (1
 سرافکندگی (2
 افسردگی (3
 شادی موفقیت، (4
 درونی قدرت (5

اورلی  -تاب آوری 
 6و همکاران  ص 

 با انطباق برای ها واژه کلید این سازی آماده منظور به و ادامه در
 با متناسب بومی و مترادف های واژه کلید قرآنی، مشابه مفاهیم

 معرفی واژه چهل و یکصد قالب در اسالمی ادبیات و فرهنگ
 های واژه کلید ارائه بر عالوه دو شماره جدول در همچنین. گردید

 نهادپیش استناد عنوان به کریم قرآن نورانی آیات از برخی مترادف،
 از نظرخواهی امکان مذکور آیات ادامه در و. است گردیده

 قبول عدم و رد یا و مولفه تائید و پذیرش بعد دو در متخصصین
 تائید مورد های مولفه مورد در همچنین و گردید خواهی نظر مولفه

 .گردید کسب اساتید نظر 2۰ تا صفر از آن به دهی وزن خصوص در
 شد مشخص ها مولفه اعتبار هم روش دو این با که است ذکر شایان

 از قرآنی رویکرد با آوری تاب در آنها اهمیت و وزن میزان هم و
 .گردید بیان متخصصان نظر

 
به همراه مفاهیم پیشنهادی قرآنی و آیات مربوطه جهت نظر خواهی از متخصصین حوزوی و  کلید واژهای تاب آوری در متون غربی . 2جدول 

 قرآنی

مولفه   .1
 غربی

مولفه 
 قرآنی

نظر  2۰-۰ رد قبول منبع قرآنی
 اساتید

 صبر شکیبایی  .2
 سانىک اى الصَّابِرِینَ َمعَ اللَّهَ إِنَّ وَالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ اسْتَعِینُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا

 انشکیبای با خدا زیرا جویید یارى نماز و شکیبایى از اید آورده ایمان که
 ﴾153سوره بقره آیه ﴿  است

    

 هم دو، شماره جدول خبرگان نظر کسب منظور به و  ادامه در
 و روان شناسیوقرآنی علوم دینی  متخصصین از نفر ده برای زمان

 این قالب در را خود نظرات شد خواسته آنها از و گردید ارسال
 بررسی، از پس و  دوم جدول محتویات سپس.  نمایند ارسال جدول

 و نمره باالترین اساس بر ها مولفه نمودن مرتب و گیری اشتراک
 قالب رد و گرفت قرار بندی جمع مورد یافته اختصاص وزن بیشترین
 شده نهایی نظرات بیانگر  جدول این. گردید ارائه سه شماره جدول

 .شد خواهد پرخته آن به ها یافته قسمت در و بوده متخصصین
 

 بعد از کسب نظر خبرگان و متخصصان حوزه و دانشگاه و قرآنی مفاهیم در آوری مولفه های اصلی تاب. 3 جدول
 نظر اساتید 2۰-۰ رد قبول یمولفه تاب آوری قرآن ردیف

 دارای باال ترین سطح اهمیت است 2۰ -- * خود آگاهی  (1
 دارای باال ترین سطح اهمیت است 2۰ -- * ایمان  (2

 دارای باال ترین سطح اهمیت است 2۰ -- * تقوا  (3

 دارای باال ترین سطح اهمیت است 2۰ -- * صبر  (4

 دارای باال ترین سطح اهمیت است 2۰ -- * امید  (5

  ها یافته
 رد خبرگان نظر کسب از پس ، شد بیان  سوم گام در که همانگونه

 نمودن مرتب و گیری اشتراک بررسی،  و  دو شماره جدول قالب

 نتایج ته،یاف اختصاص وزن بیشترین و نمره باالترین اساس بر ها مولفه
 بیانگر که جدول ایندر. گردید ارائه سه شماره جدول قالب در

 5۰ از بیش بررسی فرآیند از پس است، متخصصین نهایی نظرات
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 1۳0 .. .یخانواده مبتن یتاب آور یالگو یابیو اعتبار  نیتدو  

 

 
Journal of Quran and Medicine Volume 4, Issue 5, Winter 2019 

 کلید 14۰ استخراج و روانشناسی علمی ادبیات در آوری تاب تعریف
 قفو متخصصین به آن ارائه و آنها برای قرآنی گزینی معادل و واژه

 رویکرد با خانواده آوری تاب اصلی مولفه پنج نهایت در الذکر،
 .گردید استخراج قرآنی

 ایمان،( 2) خودآگاهی،( 1) شامل به ترتیب اساسی مولفه پنج این 
 .باشندمی امید( 5) و صبر( 4) تقوا،( 3)
 اصلی تعاریف در مولفه 5

 در آوری تاب تعاریف در که گونههمان: آگاهی خود یمولفه
 اورلی) خود دیدن مانند؛ عباراتی غرب روانشناسی ادبیات

 ،(2۰15وهمکاران، اورلی) خود کامیابی ،(2۰15وهمکاران،
 اثبات ،(2۰۰5 بروکس) خود با و دیگران با راحت تعامل برقراری

 ، گلدشتاین)  خوداصالحی تمایالت ،( 2۰۰4والش،) بالندگی و خود
 گردیده بیان( 1987راتر،) خودکارآمدی و نفس به اعتماد و(  1997
 مفهوم نیز جهانی بهداشت سازمان مهارت ده از مهارت اولین و است

 به گسترده صورتبه روایات و قرآنی منابع در است، خودآگاهی
 (.12،13،14،15)است شده اشاره مفهوم این

 دهنده سازمان و هستی نظام در خود جایگاه کشف آگاهی خود 
 عنوان به آن از لذا است زندگی و هستی ، خدا خود، به انسان نگاه

 یزندگ در اکتساب قابل معرفت مهمترین و روان ساختار زیربنای
 النَّفسِ  مَعرِفَةُ:  فرمایندمی السالم علیه على امام لذا شودمی برده نام

 یا و باشدها می شناخت سودمندترین شناسى، خود المَعارِفِ أنفَعُ
 بشناسد، را خود کس هر رَبَّه، عَرَف نفسه عَرَفَ مَنَ: فرمایندمی

 .(17)شناسد می را پروردگارش
 الْأَرْضِ  وَفِی: از عبارتند خصوص این در قرآنی کریه آیات برخی
 رایب آیاتی زمین در و) تُبْصُِرونَ أَفَلَا َأنْفُسِکُمْ  وَفِی لِلْمُوقِنِینَ آیَاتٌ

 آیا( است آیاتی نیز) شما خود وجود در و. است یقین طالبان
 َتبَیَّنَیَ َحتَّى أَنْفُسِهِمْ  وَفِی اْلآفَاقِ فِی آیَاِتنَا َسنُرِیهِمْ  و( 18) ،! (بینید؟نمی
 زودی به﴿ شَهِیدٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلَى أَنَّهُ  بَِربِّکَ یَکْفِ أََولَمْ  الْحَقُّ أَنَّهُ  لَهُمْ

 نشان آنها به جانشان درون در و جهان اطراف در را خود های نشانه
 رب او که نیست کافی آیا است، حق او که گردد آشکار تا دهیممی

 نمودن فراموش از نهی در و(. 19) ﴾است گواه و شاهد چیز همه
 ولَئِکَأُ أَْنفُسَهُمْ فَأَنْسَاهُمْ اللَّهَ نَسُوا کَالَّذِینَ تَکُونُوا وَلَا: میفرماید خود
 خدا و کردند فراموش را خدا که کسانی همچون و﴿ الْفَاسِقُونَ هُمُ
 و فاسق آنها و نباشید، کرد گرفتار فراموشی خود به را آنها نیز

 (.2۰)﴾گنهکارند
 تعاریف در که گونههمان:  امنیت و امن ریشه با  :ایمان یمولفه
 آوری، تاب: مانند عبارتی غرب روانشناسی ادبیات در آوری تاب
 لیاور) نمودن تصور ایمنی از شکلی را مصیبت و گرفتاری یعنی

 هب بستگی کردن عمل مثبت برای افراد توانایی ،(2۰15وهمکاران،
 استوار، و ایمن عاطفی روابط و آنها خودکارآمدی و نفس به اعتماد

 ها استرس با تا کند می کمک ها خانواده به ایمان، ،(1987راتر،)
 به ت،اس اقتصادی فقر از ناشی که زندگی شرایط کنترل عدم رقم به

 بیان ،(2۰۰9هریگن، و هریگن برگر، وندس) بپردازند مقابله
 و اعتقادات ، باورها نظام دهنده تشکیل ایمان. است گردیده
 آوری تاب در دهنکن تعیین نقشی و بوده یانسان یارزشها

 (.9،12،14)دارد

 است گردیده بیان آن برای زیادی بسیار اهمیت اسالمی روایات در
 الرجل إن: »فرمایند می( وآله علیه اهلل صلی) پیامبر ؛ جمله آن از. 

 قلبه مع لسانه ویکون سواء لسانه مع قلبه یکون حتی مومنا الیکون
 دلش که آن مگر نیست مؤمن انسان)«عمله قوله والیخالف سواء

 اسازگارن کردارش با گفتارش و دلش با وزبانش باشد یکی بازبانش
 و بالقلب معرفه االیمان: فرمایند می(ع) علی متقیان موالی ،(نباشد
 زبان با اقرار قلب، با برشناخت ایمان ، باالرکان وعمل باللسان اقرار

 (.21)است، استوار وجوارح اعضا با وعمل
 أَنْزَلَ الَّذِی هُوَ: از عبارتند خصوص این در قرآنی کریه آیات برخی

 جُنُودُ وَلِلَّهِ إِیمَانِهِمْ مَعَ إِیمَانًا لِیَزْدَادُوا الْمُؤْمِنِینَ قُلُوبِ فِی السَّکِینَةَ
 ینهسک که است کسی او)، حَکِیمًا عَلِیمًا اللَّهُ وَکَانَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ

 افزوده ایمانشان بر ایمانی تا کرد نازل مؤمنان دلهای در را آرامش و
 حکیم و دانا خداوند و است، خدا آن از زمین و آسمانها لشکر شود،
 النور، الى الظلمات من یخرجهم آمنوا الذین ولى اهلل(. 22)است

 از را آنها که اند آورده ایمان که است کسانى سرپرست خداوند
 تشبیه ایمان قرآندر  نیز و(.  23) کند، مى هدایت نور به هاظلمت

 و عزروه و به آمنوا فالذین:  فرماید مى که آنجا است شده نور به
 که المفلحون،آنها هم اولئک معه انزل الذى النور اتبعوا و نصروه
 از و کردند یارى و داشتند گرامى را او و آوردند پیامبر به ایمان
 (. 24)رستگارانند آنها کردند پیروى است شده نازل او بر که نورى
 تاب تعاریف در که گونههمان درونی، کنترل همان یا :تقوا یمولفه
 ایه ویژگی از یکی: مانند عبارتی غرب روانشناسی ادبیات در آوری
 یکی درونی کنترل منبع ،است درونی کنترل منبع را آور تاب افراد

 احساس بینی پیش در مهم عاملی و است خود ادراک اجزای از
 (.14)است بهزیستی

 و آوری تاب اصلی افزار نرم عنوان به تقوا از اسالمی منابع در
 اعتقادی، متنوع موضوعات و مسائل با مواجهه برای توانمندساز

 اهمیت اسالمی روایات در است، شده برده نام اقتصادی و اخالقی
(: ع) باقر امام جمله؛ آن از.  است گردیده بیان آن برای زیادی بسیار

 یُجَلّى وَ  عَقلُهُ عَنهُ  عَزُبَ  ما العَبدِ  عَنِ بِالتَّقوى یَقى جَلَّ  و عَز اللّه اِنَّ
 مى حفظ را بنده تقوا وسیله به خداوند جَهلَهُ؛ وَ عَماهُ عَنهُ بِالتَّقوى

 رب را او نادانى و دلى کور و رسد نمى آن به عقلش که آنچه از کند
 ما َتتَعَلَّمَ اَنْ التَّقْوى تَمامُ(: ص) اهلل رسول قال (. 25. )سازد مى طرف

 دانى نمى را آنچه که است این تقوا تمام عَلِمْتَ؛ بِما تَعْمَلَ  وَ جَهِلْتَ
 (.26)کنى عمل دانى مى بدانچه و بیاموزى

 فَإِنَّ  َوتَزَوَّدُوا: از عبارتند خصوص این در قرآنی کریه آیات برخی
(. 27) تقواست توشه بهترین که برگیرید توشه و التَّقْوَى، الزَّادِ خَیْرَ

 باسل بهترین ، خدا از ترس و تقوا لباس ،…خَیْرٌ ذَلِکَ التَّقْوَى وَلِبَاسُ
 مْوَأَلْزَمَهُ الْمُؤْمِنِینَ وَعَلَى رَسُولِهِ عَلَى سَکِینََتهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ .. (.28)است،
 و؛ عَلِیمًا شَیْءٍ بِکُلِّ اللَّهُ وَکَانَ وَأَهْلَهَا بِهَا أَحَقَّ وَکَانُوا التَّقْوَى کَلِمَةَ

 فرمود، نازل منان مؤ و خود رسول بر را سکینه و آرامش خداوند
 آن اهل و تر شایسته کس هر از که ساخت ملزم تقوی به را آنها و

 إِنْ  آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا (.29)است، عالم چیز هر به خداوند و بودند،
 وَاللَّهُ لَکُمْ َویَغْفِرْ  سَیِّئَاتِکُمْ عَنُْکمْ وَیُکَفِّرْ  فُرْقَانًا لَُکمْ یَجَْعلْ اللَّهَ تَتَّقُوا

 پروا خدا از اگر اید آورده ایمان که کسانى اى ؛ الْعَظِیمِ  الْفَضْلِ  ذُو
 و دهد مى قرار[ باطل از حق] تشخیص[ نیروى] شما براى دارید
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   ی و همکارانحبوبه چمم  1۳1

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 داراى خدا و آمرزد مى را شما و زداید مى شما از را گناهانتان
 (.3۰)است، بزرگ بخشش
 ادبیات در آوری تاب تعاریف در که گونههمان : صبر یمولفه

 با دینی نگرش و داری دین میان:  مانند عبارتی غرب روانشناسی
(. 31. )دارد وجود داری معنا و مثبت رابطه آوری تاب و شکیبایی

 پذیرش استرس، تحمل شخصی، صالحیت حسب بر آوری تاب
 است شده سازی مفهوم اسرارآمیز نیروهای به اعتقاد و تغییرات

 خانواده د،خو از مثبتی ارزیابی شکیبا افراد شکیبایی نظریه در .(14)
 قدرت عنوان به توانمی را شکیبایی دارند دیگران های وحمایتهای

 اسالمی منابع در(. 32)کرد تعریف ماندن سالم و استرس مدیریت
 شارهاف مقابل در عاطفی و روانی سپرمحافظ مثابه به را صبر توانمی

 بسیار احادیث اسالمی روایات در و نمایدمی معرفی زندگی متنوع
( ص) اکرم رسول جمله؛ آن از.  است گردیده بیان صبر درباره زیادی

 صَبرٌ  َو هِ الطّاعَ عَلَى َصبرٌ وَ  المُصیبَهِ، عِندَ  َصبرٌ: ثَالثَهٌ اَلصَّبرُ: فرمایندمی
 رب صبر مصیبت، هنگام در صبر: است نوع سه صبر المَعصیَهِ؛ عَنِ

 تَمُرُّ دُنْیَا عَلَى فَصَبْراً(: ع) على امام (.33. )گناه ترک بر صبر و طاعت
 مانند آن، ىگرفتار که دنیایى برابر در ؛تَنْسَلِخ بِأَحْلَامِهَا کَلَیْلَهٍ بِلَأْوَائِهَا
: فرمایندمی همچنین ،باش شکیبا گذرد مى شب پریشان هاى خواب
 (34)هاست آفت برابر در مانعى بردبارى، الْآفَاتِ؛ مِنَ حِجَابٌ الْحِلْمُ
 یُوَفَّى إِنَّمَا: .. از عبارتند خصوص این در قرآنی همکری آیات برخی

 را خود پاداش و اجر صابران حِسَابٍ،که بِغَیْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ
 غَفُورٌ  وَاللَّهُ لَکُمْ  خَیْرٌ َتصْبِرُوا وَأَنْ (.35)دارندمی دریافت حساببی

 و آمرزنده خداوند و است بهتر شما برای کنید صبر اگر و ، رَحِیمٌ
 وَلَا عَلَیْهِمْ تَحْزَنْ وَلَا بِاللَّهِ إِلَّا صَبْرُکَ وَمَا وَاصْبِرْ ،(36)است، مهربان

 به و اخد برای فقط تو صبر و کن ؛صبر یَمْکُرُونَ مِمَّا ضَیْقٍ فِی تَکُ
 دلسرد و مباش اندوهگین آنها( کارهای) بخاطر و باشد، خدا توفیق
 (.37) مگیر، قرار تنگنا در آنها های توطئه از و مشو،
 ادبیات در آوری تاب تعاریف در که گونههمان :امید یمولفه

...  ناامیدی از برگشتن..  آوری تاب: »مانند عبارتی غرب روانشناسی
 مسئولیت هدفمند، مطمئن، مندانه، درایت رویارویی توانایی هم و

 حفظ...   آوری تاب» ،،«ها چالش با امیدوارانه و همدالنه پذیرانه،
 «است امید آور تاب افراد ویژگیهای از یکی»،«است امیدواری

 رویدادهای با – ایمان جهش – درونی عزم نوعی ترکیب امید»،
 اکسیژن نقش امید»،  «بدهند رخ داریم آرزو ما که است بیرونی

 اب مبارزه و بقا برای آن وجود که کندمی ایفا بشر برای را روانی
 ندهکن بینی پیش از یکی امید. باشدمی ضروری زندگی در ها چالش

 و مهم بسیار عنصر امید اسالمی منابع در، «است آوری تاب های
 و حرکت انرژی کننده تامین عنوان به آن از و است کننده تعیین
 (.14،15)شودمی برده نام یاس و ناامیدی مانع
 است گردیده بیان آن برای زیادی بسیار اهمیت اسالمی روایات در
 خائفٍ کُلُّ و طالِبٌ راجٍ کلُّ:فرمایندمی( ع) على جمله؛امام آن از. 

 گریزان بیمناکى هر و است جوینده امیدوارى هر هارِبٌ،
 إنّما: فرمودند( ص) اکرم پیامبر ،( 2۰7/38 -للمفید األمالی)است،
 غرس ال و ولدا أمّ أرضعت ما األمل لوال الّمتی، اللَّه من رحمه األمل
 نبود امید اگر است من امت براى خدا رحمت امید شجرا؛ غارس
 نهج)کاشت نمی درختى کسى و داد نمى شیر را خود فرزند مادرى

 (.936 ص الفصاحة،
 کانَ  فَمَنْ: از عبارتند خصوص این در قرآنی همکری آیات برخی
 لقای به که هر پس ،.. صالِحاً  عَمَالً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ  لِقاءَ  یَرْجُوا

 – کهف)دهد، انجام شایسته کاری باید دارد، امید پروردگارش
 رَحْمَةِ مِنْ تَقَْنطُوا ال أَنْفُسِهِمْ  عَلی أَسْرَفُوا الَّذِینَ عِبادِیَ یا قُلْ ،(11۰
 دخو بر که من بندگان ای: ،بگو...جَمِیعاً الذُّنُوبَ یَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ

 خدا که نشوید نومید خداوند رحمت از! اید کرده ستم و اسراف
 است، مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا آمرزد، می را گناهان همه

 حَکِیمًا عَلِیمًا اللَّهُ  وَکَانَ یَْرجُونَ لَا مَا اللَّهِ  مِنَ َوتَرْجُونَ...  ،(53 - زمر)
 حکیم و دانا خداوند و ندارند آنها که دارید خدا از امیدی شما و... ،

 (.1۰4-نساء. )است
 و حوزه نخبگان نظر اساس بر دهدمی نشان تحقیق این های یافته

 و صبر( 4) تقوا،( 3) ایمان،( 2) خودآگاهی،( 1) مولفه پنج دانشگاه
 با خانواده آوری تاب اساسی و پایه های مولفه عنوان به امید( 5)

 رد مولفه پنج این بودن دارا صورت در افراد و است قرآنی رویکرد
 زندگی های سختی و مشکالت برابر در تری آور تاب مواجهه خود

 .داشت خواهند
 اساس بر آموزشی -درمانی پروتکل یک ادامه در است ذکر شایان

 در آن آموزشی محتوای فهرست که گردید تدوین اصلی مولفه 5 این
 .است شده ارائه چهار شماره جدول قالب

 

 
 یآموزش ی. فهرست محتوا4جدول 

تقوا، صبر و  مان،یا ،یشامل: )خودآگاه یقرآن یو مولفه ها یتاب آور فیگروه و اهداف آن، ارائه تعار یاعضاء، معرف ییجلسه اول: آشنا
 .یدر مورد خودآگاه ییمثالها ،یابعاد خودآگاه نییتب ،یدآگاهبا مفهوم خو یی(، آشنادیام

 .دیکن انیخود ب یرا با ذکر نقش آن در زندگ یجلسه اول: چند تجربه از خود آگاه فیتکال
 یخودآگاه ریتاث ،یاسالم میدر مفاه یخودآگاه ،یجلسه قبل، ادامه مبحث خودآگاه فیتکال یبازخورد اعضاء و بررس افتیجلسه دوم: در

 یبر تاب آور
 .دیکن انیرا ب یآن در تاب آور ریو تاث یجلسه دوم: چند تجربه از خودآگاه فیتکال

 .مانیدر مورد ا ییمثالها مان،یابعاد ا نییتب مان،یبا مفهوم ا ییجلسه قبل، آشنا فیتکال یبازخورد اعضاء و بررس افتیجلسه سوم: در
 .دیکن انیخود ب یرا با ذکر نقش آن در زندگ مانیاز ا جلسه سوم:  چند تجربه فیتکال

 یآوربر تاب مانیا ریتاث ،یاسالم میدرمفاه مانیا مان،یجلسه قبل، ادامه مبحث ا فیتکال یبازخورد اعضاء وبررس افتیجلسه چهارم: در
 .دیکن انیرا ب یآن در تاب آور ریو تاث مانیجلسه چهارم: چند تجربه از ا فیتکال
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 .در مورد تقوا ییابعاد تقوا، مثالها نییبا مفهوم تقوا، تب ییجلسه قبل، آشنا فیتکال یبازخورد اعضاء و بررس افتیجلسه  پنجم: در
 شمع یباز فی. تکلدیکن انیخود ب یجلسه پنجم: چند تجربه از تقوا را با ذکر نقش آن در زندگ فیتکال

 یتقوا بر تاب آور ریتاث ،یاسالم میجلسه قبل،  ادامه مبحث تقوا ، تقوا در مفاه فیتکال یبررس بازخورد اعضاء و افتیجلسه ششم: در
 .دیکن انیرا ب یدر تاب آور رآنیجلسه ششم: چند تجربه از تقوا و تاث فیتکال

 .درمورد صبر ییابعاد صبر، مثالها نییبا مفهوم صبر، تب ییجلسه قبل، آشنا فیتکال یبازخورد اعضاء و بررس افتیجلسه  هفتم: در
 .دیکن انیخود ب یجلسه هفتم: چند تجربه از صبر را  با ذکر نقش آن در زندگ فیتکال

 .یصبر بر تاب آور ریتاث ،یاسالم میجلسه قبل، ادامه مبحث صبر، صبر در مفاه فیتکال یبازخورد اعضاء و بررس افتیجلسه هشتم: در
 .دیکن انیب یرا در تاب آور رآنی: چند تجربه از تقوا و تاثجلسه هشتم فیتکال

 .دیدر مورد ام ییمثالها د،یابعاد ام نییتب د،یبا مفهوم ام ییجلسه قبل، آشنا فیتکال یبازخورد اعضاء و بررس افتیجلسه  نهم: در
 .دیکن انیخود ب یرا با ذکر نقش آن در زندگ دیجلسه نهم: چند تجربه از ام فیتکال

 انیو ب  یبر تاب آور دیام ریتاث ،یاسالم میدر مفاه دی، ام دیجلسه قبل،  ادامه مبحث ام فیتکال یبازخورد اعضاء و بررس افتیجلسه دهم: در
 .توسط رهبر گروه یریگ جهیو نت یجمع بند

 دیانتو-یم گرانیخود و د یرا در زندگ دیاز آفات ام کیکدام د،یکن انیب یرا در تاب آور رآنیو تاث دیجلسه دهم: چند تجربه از ام ناتیتمر
 دیردک افتیکه از گروه در یبازخورد د؟یده حیتوض دیتوان¬یم گرانیخود و د یرا در زندگ دیام یکننده ها تیاز تقو کیکدام د؟یده حیتوض
 .دیکن انیرا ب

 گیری نتیجه
 هایآموزه بر مبتنی اصلی مولفه پنج اساس بر و تحقیق این ینتیجه در

 الگوی توانمی امید، و صبر تقوا، ایمان، خودآگاهی، شامل قرآنی
 .ودنم سنجی اعتبار و طراحی را قرآنی رویکرد با خانواده آوری تاب

 نجیس اعتبار و محتوا تحلیل و ای کتابخانه روش با مدل این طراحی
 مدلی آن نتیجه در و گرفت صورت نخبگان نظر به مراجعه با آن
 لذی شرح به قرآنی های آموزه از استفاده با خانواده آوری تاب یبرا

 :گردید ارائه
 یعنی آگاهی خود است، مدل این اصلی و بنیادین مولفه آگاهی خود

 به انسان نگاه دهنده سازمان و هستی نظام در خود جایگاه کشف
 ساختار زیربنای عنوان به آن از لذا زندگی، و هستی ، خدا خود،
 دشومی برده نام زندگی در اکتساب قابل معرفت مهمترین و روان

 اإلنسانِ  مَعرِفَةُ الحِکمَةِ أفضَلُ: فرمایندمی( ع) علی که همانگونه
 را خود انسان که است این حکمت برترین قَدرِهِ، عِندَ  وُقوفُهُ و نَفسَهُ

 (. 31۰5- الحکم غرر. )دارد نگه را خویش اندازه و بشناسد
 نظام دهنده تشکیل ایمان:  امنیت و امن ریشه با:  ایمان یمولفه

 ابت در کننده تعیین نقشی و بوده انسان ارزشها و اعتقادات باورها،
 کَأُولَئِ بِظُلْمٍ إِیمَانَهُمْ یَلْبِسُوا وَلَمْ  آمَنُوا الَّذِینَ:  کریم قرآن. دارد آوری

 خود ایمان و آوردند ایمان که آنها( آری)، مُهْتَدُونَ وَهُمْ الْأَمْنُ لَهُمُ
. ندیافتگان هدایت آنها و است، آنها مال امنیت نیامیختند شرک با را
 ( 82- انعام)

 قرآن و است اعمال پذیرش شرط اسالمی منابع در که تقوا مولفه
 از فقط خدا گفت اْلمُتَّقِینَ، مِنَ اللَّهُ یَتََقبَّلُ إِنَّمَا قَالَ: .. فرمایدمی

 نرم عنوان به تقوا از همچنین و ،(27 - مائده) پذیرد مى تقواپیشگان
 و مسائل با مواجهه برای توانمندساز و آوری تاب اصلی افزار

 است، شده برده نام اقتصادی و اخالقی اعتقادی، متنوع موضوعات
 یکدیگر ملزوم و الزم نوعی به که اند تنده درهم چنان تقوا و ایمان

 مَنُواوَآ اتَّقَوْا ثُمَّ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا وَآَمنُوا اتَّقَوْا مَا إِذَا...میرسند، نظر به
 یشهپ تقوا اینکه بر مشروط...الْمُحْسِنِینَ یُحِبُّ  وَاللَّهُ وَأَحَْسنُوا اتَّقَوْا ثُمَّ

 دکنن پیشه تقوا سپس دهند، انجام صالح عمل و آورند وایمان کنند

 وخداوند نمایند، نیکی و کنند پیشه تقوا سپس آورند، ایمان و
 .﴾93-المائدة﴿.داردمی دوست را نیکوکاران

 فظسپرمحا مثابه به را صبر میتوان اسالمی منابع در:  صبر یمولفه
 در و نمایدمی معرفی زندگی متنوع فشارها مقابل در عاطفی و روانی

 ست،ا گردیده بیان صبر درباره زیادی بسیار احادیث اسالمی روایات
 تضمن صابر مومنین به خدواند که است مهم چنان پایداری و صبر

 نَارَبُّ قَالُوا الَّذِینَ إِنَّ :  فرمایدمی و میدهد موفقیت و خیری به عاقبت
 َأبْشِرُواوَ َتحْزَنُوا وَلَا تَخَافُوا أَلَّا الْمَلَائِکَةُ عَلَیْهِمُ  تَتَنَزَّلُ اسْتَقَامُوا ثُمَّ  اللَّهُ

 روردگارپ گفتند که کسانى حقیقت ،در تُوعَدُونَ کُْنتُمْ  الَّتِی بِالْجَنَّةِ
 آیند مى فرود آنان بر فرشتگان کردند ایستادگى سپس خداست ما
 عدهو که بهشتى به و مباشید غمین و مدارید بیم هان[ گویند مى و]

 (3۰- فصلت) باشید شاد بودید یافته
 ندهکن تعیین و مهم بسیار عنصر امید اسالمی منابع در: امید یمولفه
 و ناامیدی مانع و حرکت انرژی کننده تامین عنوان به آن از و است
 ناامیدی و یاس شدت به آن مقابل نقطه در و شودمی برده نام یاس

 یَسْأَمُ لَا:  فرمایدمی و. است گرفته قرار نهی و مذمت مورد( قنوط)
 زا هرگز انسان ، قَنُوطٌ فََیئُوسٌ الشَّرُّ  مَسَّهُ  وَإِنْ  الْخَیْرِ  دُعَاءِ مِنْ  الْإِنْسَانُ
 وا به بدی و شر گاه هر و شود،نمی خسته( نعمت و) نیکی تقاضای

 (.49 - فصلت. )گرددمی نومید و ماءیوس رسد
 و حوزه نخبگان نظر اساس بر دهدمی نشان تحقیق این های یافته

 و صبر( 4) تقوا،( 3) ایمان،( 2) خودآگاهی،( 1) مولفه پنج دانشگاه
 با خانواده آوری تاب اساسی و پایه های مولفه عنوان به امید( 5)

 رد مولفه پنج این بودن دارا صورت در افراد و است قرآنی رویکرد
 زندگی های سختی و مشکالت برابر در تری آور تاب مواجهه خود

 .داشت خواهند
 اساس بر آموزشی -درمانی پروتکل یک ادامه در است ذکر شایان

 در آن آموزشی محتوای فهرست که گردید تدوین اصلی مولفه 5 این
 .است شده ارائه چهار شماره جدول قالب
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   ی و همکارانحبوبه چمم  1۳۳

 1398زمستان، 5، شماره 4دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 
 مدل مفهومی الگوی تاب آوری خانواده مبتنی بر آموزه های قرآنی. 1نمودار 
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 1۳۴ .. .یخانواده مبتن یتاب آور یالگو یابیو اعتبار  نیتدو  
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