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چکیده

برای دســتیابی به پیشرفت علمی در علوم  انســانی اسالمی، ازجمله روان شناسی 

اســالمی، نیاز به بنیان  نهادن و توســعۀ روش های پژوهش در این حوزه اســت. با 

طراحی روش های ســاخت یافته و نظام مند، با اتکا به شــیوه های اجتهادی و فهم 

متون اسالمی و حاکم کردن نگرش سیستمی و ساختاری می توان در تحلیل مسائل 

پیچیدۀ انسانی و کشف واقعیت های روان شــناختی بسیار مؤثر عمل کرد و زمینۀ 

نظریه پــردازی را با توجه به منابع وحیانی اســالمی فراهم کــرد. این امر نیازمند 

گام برداشــتن در حوزۀ پژوهش های پیشرفتۀ مدل یابی و تبیین سازوکار روابط میان 

سازه ها در یک شبکۀ منسجم سازواره ای است.

برای انجام این پژوهش که از نوع »بنیادی« و »توســعه ای« اســت و به لحاظ 

ـ تحلیلی« اســت، به مقتضای هر مرحله از گردآوری و  راهبردی از نوع »توصیفی 

پردازش اطالعات از »روش اسنادی« و »روش تحلیل محتوای کیفی« بهره گرفته 

شــد. برای رســیدن به اهداف این پژوهش، با بهره مندی از روش  ها و تکنیک های 

برون دینی )مانند روش های معناشناختی و چندمتغیری(، کوشیدیم مبتنی بر مبانی 

روش شــناختی پارادایمی و براســاس پارادایم اجتهادی و بهره مندی از روش های 

 روش  مدل یابی مفاهیم و سازه های روان شناختی 
از متون اسالمی )قرآن و حدیث(
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 دانش آموختۀ سطح عالی حوزه و دکتری روان شناسی، 
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• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 15 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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درون دینی و با به کارگیری تمام ظرفیت های روش های اجتهادی، اعم از اصول فقه 

و استنباط و روش های فهم متن )تفسیری و حدیثی(، برای فهم گزاره های اسالمی 

به طراحی روش مدل یابی مفاهیم و سازه های روان شناختی از آن ها بپردازیم.

ـ روان شــناختی« که  در نتیجــۀ این پژوهش، بــه »روش مدل یابــی اسالمی 

دارای فرایند نظام منِد متشــکل از مراحل چهارگانــۀ مفهوم پردازی، صورت بندی، 

اعتبارسنجی و تبیین و تفسیر مدل است دست یافتیم که خود دربردارندۀ شش گاِم 

مسئله شناســی و فرضیه پردازی، فهم پژوهی و استخراج مفاهیم از متون اسالمی، 

بســط مفهومی مدل، طراحی و ساخت مدل مفهومی، اعتباریابی و تبیین و تفسیر 

نتایج مدل یابی اســت. اجرای موفق این روش در یک نمونه و در عالی ترین سطح 

مدل یابی  پیچیده، یعنی از نوع »مدل میانجِی تعدیل شده«، نشانگر کارایی آن بود. 

از دســتاوردهای دیگر این پژوهش تنقیح و بهبود »روش فهم روان شــناختی متون 

اســالمی« و کاربست متناسب نرم افزار تحلیل کیفی اطلس تی )ATLAS.ti( در 

افزایش دقت و قوت روش کنونی است. درنتیجه، این روش می تواند بر نظام مندی، 

قابلیت داوری و اعتبار پژوهش های علوم انسانی از متون اسالمی بیفزاید.

کلیدواژه ها: روش، مدل یابی، متون اسالمی، قرآن و حدیث، سازۀ روان شناختی، 

فهم متن، پارادایم اجتهادی.

مقدمه

روش شناســی1 و بهره مندی از روش های2 پژوهشــی نظام مند از مهم ترین بنیادهای علمی اســت. 

 خمیرمایۀ تولید علم، به معنای واقعی آن، در بســتر روش شناسی به عمل می آید و دانش با 
ً
اساســا

استفاده از روش های کارآمد به ثمر می رسد )ایمان، 1392: ص 35؛ ساروخانی، 1389، ج 1: ص 

22(. کاستی در روش شناسی و روزآمد و نظام مند نبودن روش های برخی پژوهش ها، ازجمله موانع 

مهم در تولید علم این گونه پژوهش هاســت. تا ما از روش های بنیادی، کارآمد و متناسب با مسائل 

علوم انســانی، به ویژه در حوزۀ روان شناسی اسالمی بهره مند نباشــیم، در تولید علم نیز پیشرفت و 

1. methodology
2. methods
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توســعۀ مطلوبی در انتظار ما نخواهد بود )اعرافی، 1385: ص 4(. مشکل ما در این خصوص این 

اســت که روش شناسی روزآمد و روش های کارآمد مبتنی بر آن نداریم. ریشۀ این مشکل هم به کل 

علوم انسانی و هم به علوم انسانِی اسالمی به طور خاص برمی گردد. نقش اساسی روش شناسی در 

علوم اسالمی تا آنجاســت که برخی  از اندیشه ورزان ازقبیل عبدالرحمن رجب )1996( معتقدند، 

اسالمی کردن علوم در درجۀ اول مسئله ای روش شناختی است و تمام ابعاد دیگر یا گام های بعدی، 

در گرو پیشرفت در روش است )عانی، 1385: ص 43(.

ازاین رو، برای دستیابی به پیشــرفت علمی در روان شناسی اسالمی نیاز به بنیان  نهادن و توسعۀ 

روش های پژوهش در این حوزه اســت. هرچند در میــان صاحب نظران این عرصه، در چندوچون 

روش شناســی علوم انسانی اســالمی، ازجمله روان شناسی اســالمی و چگونگی روش پژوهش 

در آن هــا، ازنظــر درون دینی و اجتهادی  بودن یا تجربی یا تلفیقی  بــودن و از این قبیل موارد، هنوز 

چالش هایی وجود دارد )خسروپناه، 1394؛ بستان، 1390(؛ امروزه روش های اجتهادی و مبتنی بر 

متون دینی )تفسیری و فقه الحدیثی( و بهینه سازی آن برای علوم انسانی مقبولیت بیشتری دارد.

اگــر بخواهیم در حوزۀ علــوم دینی و به ویژه علوم انســانی اســالمی با جهان بینــی و مبانی 

هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی آن کار کنیم، باید روش شناسی خاصی داشته باشیم. 

باید بپرســیم جهان بینی ما اقتضای چه روش یــا روش هایی را دارد؟ به عبارت دقیق تر، براســاس 

مبانی هستی شــناختی و معرفت شناختی ما، متون اســالمی )قرآن و حدیث( از چه ظرفیت هایی 

برای فهــم علمی برخوردارنــد و چگونه و ازطریق چــه روش هایی می توان به آن دســت یافت؟ 

ازآنجاکــه متون وحیانی بیانی واقع گرا و مبتنی بر بنیان های علمی )کلینی، 1365، ج 2: ص 599( 

و حاکی از حقیقت های انســانی اند، می توان قواعد روان شــناختی را ازطریق کاربست روش های 

روزآمد و سیستماتیک، از دل آن ها استخراج کرد و در کشف حلقه های مفقود و تبیین کامل تری از 

سازوکارهای روان شناختی موفق عمل کرد )بابایی و دیگران، 1388: ص 271 و ص 372(.

نبود یک روش مــدون با فرایندها و مراحــل تکنیکی و کاربردی برای پژوهش های اســالمی 

مبتنی بر روش شناســی های علوم  انسانی اسالمی، مشکل را دوچندان کرده است. هرچند قدم هایی 

در این خصوص برداشته شده است، هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله های زیادی وجود دارد. اعرافی 

)1379: ص 22( برای کشف گزاره ها از متون دینی دو رویکرد اصلی را معرفی می کند. در رویکرد 

اول، براساس اصول و قواعد معتبر و شیوه های متنوع تفسیر متن و فارغ از مطالعۀ پیشین هر نظریه و 

فرضیه ای، به بررسی متن پرداخته می شود و مدلول و محتوای آن به دست آورده می شود؛ در رویکرد 
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دیگر، مفاهیم و نظریه های مطرح در حوزه های گوناگون بشــری بر متن دینی عرضه شــده و تالش 

می شــود تا موضع متن دینی در آن زمینه استخراج شــود. سابقۀ این رویکرد در روش قرآن شناختی 

شــهید صدر قابل پیگیری است. وی حوزه ای را در تفسیر موضوعی به عرضۀ موضوعات به قرآن و 

دریافت پاســخ ها اختصاص می دهد. در این حوزه به ســخن درآوردن ُپرسش برآمده از اندیشه ها، 

تجارب و کاوش های بشــری به قصد دستیابی به پاسخ قرآن یا همان »روش استنطاقی« را با استناد 

وُه...« )نهج البالغه، خطبۀ 158: ص 223؛ ر.ک.: کلینی، 1365، 
ُ

اْسَتْنِطق
َ
ْرآُن ف

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ِلك

َ
به حدیث »ذ

ج 1: ص 61( معرفــی می کند )صدر، 1400ق: ص 65؛ رضوی، 1376: ص 232(. پســندیده 

)1386 و 1396( در ارائۀ روش فهم معارف روان شــناختی از احادیث، اقدام های شایسته ای انجام 

داده و در تدوین فنونی برای اســتخراج قوانین روان شــناختی از تک گزاره های دینی کوشیده است؛ 

بنابراین، برای دســتیابی به روش  ســاخت یافته و نظام منِد فهم سازه  ها و مفاهیم از متون دینی )قرآن 

و حدیث(، مبتنی بر بنیان های روش شــناختی، هنوز هم راه بســیار مانده است. همچنین، در گامی 

فراتر، برای رسیدن به تحلیل و تبیینی کامل تر از نظام میان مفاهیم و روابط چندگانه بین آن ها و تبیین 

همه جانبۀ مسائل روان شناختی، نیاز اساسی به استفاده از ظرفیت های روش های اجتهادی، تفهمی، 

معناشــناختی و علمی و گام برداشــتن در روش  های پیچیدۀ مدل یابی  نظری مفاهیم و ســازه های 

ی و تبیین کیفی سازوکارهای روان شناختی میان آن هاست.
ّ
روان شناختی، تحلیل  و تفسیر عل

امروزه در پژوهش های روان شــناختی به جای پرداختن به یک سازه و متغیر و بررسی رابطۀ سادۀ آن 

با سازه ها و متغیرهای دیگر، به پژوهش  های چندگانه و چندمتغیری و روابط پیچیده بین آن ها توجه 

 رفتار امری پیچیده و چندعاملی )تحت تأثیر عوامل چندگانه( است و پیش بینی آن 
ً
می شــود. اساسا

به وسیلۀ ســازه ها و متغیرهای بیشــتر، بهتر از متغیرهای کمتر امکان پذیر است )میرز و همکاران، 

1391: ص 31(؛ چراکه گاه عوامل گوناگونی به عنوان علت های اصلی و میانی، به صورت مستقیم یا 

غیرمستقیم، دست به دست هم می دهند تا یک رفتار را شکل دهند. پرداختن به تبیین روابط پیچیده 

میان سازه ها و متغیرها، عوامل زیربنایی و سازوکارهای ساختاری به پویایی تحلیل های روان شناختی 

می انجامد و این کار مســتلزم دســتیابی به »روش مدل یابی1 مفاهیم و سازه های روان شناختی« 

ی( میان سازه ها و همچنین عوامل 
ّ
اســت تا فهم ما از روابط پیچیده )و درصورت امکان عل

1. modeling
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زیربنایــی و نحوۀ ارتباط و تأثیر و  تأثر میان پدیده ها توســعه یابد. ازنظر ناچمیاس1 )1992( 

»مدل« انتزاعی از واقعیت اســت که به منظور ساده ســازی و نظم دادن دیدگاه  ما از واقعیت به کار 

می رود. منظور از مدل یابی، استخراج و ارائۀ ترکیبی منطقی از مشخصه های پدیده ها شامل مؤلفه ها 

و روابط بین آن ها در میان شــبکه ای از مفاهیم اســت که در آن نظام میان ســازه ها، به صورت یک 

سازواره و مجموعۀ ساختارمند مشخص می شود )هومن، 1390: ص 67(.

در گســترۀ مطالعات روان شناســی اســالمی نیز اگر تاکنون بحث از اثر ســادۀ روان شناختی 

عوامل مذهبی چون »نقش ذکر و یاد خدا در آرامش و ســالمت روانی« می شد، امروزه دامنۀ آن به 

بحث های پیچیدۀ روان شــناختی و تحلیل سازوکار و نحوۀ اثر این گونه عوامل با تحلیل های عمیق 

ـ معنوی میان آن ها کشیده شده اســت. برای مثال این پرسش مطرح است که چه  ســازه های روانی 

فرایند روان شناختی )و ازطریق کدام سازه های روانی( طی می شود تا ذکر و یاد خدا )أال بذکر الله( 

در سالمت روانی تأثیر بگذارد و آرامش روانی )تطمئن القلوب( را به ارمغان بیاورد؟ حال سؤال این 

است که انجام چنین پژوهش هایی چگونه و با چه راهبرد و روشی امکان پذیر است؟

دستیابی به این هدف نیازمند حاکم شدن تفکر سیســتمی و منطق روش  شناختی مدل یابی ها، 

ازجمله تحلیل ســاختاری و تحلیل مسیر بر این گونه پژوهش هاســت. هرچند ماهیت اصلی این 

 پس از 
ً
روش ها کّمی است، رویکردی قیاسی و تأییدی دارند و مبتنی بر پایه های نظری اند و معموال

مفهوم پردازی ها و تحلیل های مفهومی، که ماهیتی نظری و کیفی دارند، انجام می پذیرند. درحقیقت 

کارایی و کارآمدی این گونه روش ها مبتنی بر درستی و دقت در تحلیل های مفهومی برآمده از پایه ها 

و مبانــی نظری آن هاســت؛ به عبارت دیگر، این مدل مفهومی یا نظری برآمده از تئوری اســت که 

 مهم ترین و حساس ترین مرحله از مدل یابی، تدوین مدل 
ً
تعیین کنندۀ یک مدل تجربی است. اساسا

برمبنای نظریه اســت )هومن، 1391: ص 2؛ شوماخر و لومکس، 1388: ص 2(. اگر مدل نظری 

پایۀ درســتی نداشته باشــد، نتایج آزمون های آماری مدل که از داده های نرم افزارهای تحلیلی چون 

لیزرل به دســت  می آید، ارزشی نخواهند داشــت. به هر حال، رهیافت مبتنی بر تئوری در مدل یابی 

یک ضرورت اســت. منظور از تئوری، مجموعۀ منظمی از روابط متغیرهاســت که تبیین ســازگار 

و جامعــی از یک پدیدار به دســت می دهد. اگر تئوری از این روابط و ابعاد مدل پشــتیبانی نکند، 

مدل یابی منطق درســتی نخواهد داشت )میرز و همکاران، 1391: صص 640ـ637(. اما مشکل 

1. Nachmias
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ی، به ویژه از نوع مدل کامل آن )معادالت 
ّ
این اســت که از یک سو، خود این روش های مدل یابی عل

ســاختاری SEM( هنوز جوان و درحال رشد است )هاول،1 2012: ص 3( و ازسوی دیگر، چنین 

روش نظام مندی برای تدوین مدل های نظری و مفهومی، به ویژه متناسب با داده های دینی در دست 

نیست.

بنابراین، اگر به دنبال مدل یابی هســتیم، ابتدا باید منطق نظری مدل به روشــنی مشخص شود. 

به ویژه اگر بخواهیم رویکردی اســالمی به پژوهش های روان شناختی داشته باشیم، باید بتوانیم این 

مهم را از دل متون اسالمی )قرآن و حدیث( استخراج کنیم. بدین منظور باید با رویکردی اکتشافی 

از روش نظام مند و معتبری بهرمند شویم. حال در امکان بهره گیری از روش های تفهمی و اجتهادی 

در مدل یابی، به اعتقاد علیدوســت )1392( هرچند با این رویه های فقهی رایج مشــکل است، با 

ایجاد تغییر و تحوالتی در روش اجتهاد و با توجه به ظرفیت های نهفته در اصول فقه )به مثابه اصول 

فهم و اندیشــۀ دینی و اصول صحیح دریافت از متون( و علوم پیرافقه مثل علوم حدیث، اشــتقاق، 

ترکیب، درایه، تفســیر و معانی و بیان می توان مدل و ساختار سیستمی ارائه داد. با توجه به این امر، 

نیاز امروز جامعۀ علمی ما طراحی یک روش   ســاخت یافتۀ اسالمی اســت که بتواند با بهره مندی 

متناســب از روش های درون دینی و برون دینی و با شــالودۀ روش های اجتهادی و تفهمی که در آن 

داللت های متن یا روابط معناشناختی )ســمانتیکی( و قوانین مقبول هرمنوتیکی و تفسیری مدنظر 

اســت و با روش های سیستمی، ســازواره ای و ساختاری، شــیوه ای نظام مند جهت تحلیل و تبیین 

ی میان سازه های روان شناختی از متون قرآنی و حدیثی و دستیابی به مدل حاکم بر رفتار و 
ّ
روابط عل

پدیده های پیچیدۀ انسانی ارائه کند.

ازاین رو، جهت اســتخراج و تبیین قواعد روان شــناختی در حوزۀ روان شناســی اسالمی، باید 

روش های مناسب، دقیق، نظام مند و روزآمدی را برای پردازش  مفاهیم و سازه های روان شناختی از 

متون قرآنی و حدیثی در اختیار داشت تا بتوان از این رهگذر به تحلیل عوامل، مؤلفه ها و سازواره ها، 

ی میان سازه ها و درنتیجه، اجتهاد و استخراج مناسب ترین 
ّ
تبیین سازوکارهای ساختاری در روابط عل

مدل حاکم بر آن ها دست یافت. این هدف با روش شناسی و طراحی روشی یکپارچه و نظام مند در 

فهم روان شــناختی و مدل یابی از متون اســالمی تحقق می یابد که این پژوهش درصدد دستیابی به 

این هدف است.

1. Hoyle
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روش

 از نوع »بنیادی« و »توســعه ای« است که در طراحی و ارائۀ یک روش جدید از آن 
ً
این پژوهش اساســا

بهره گرفته می شــود )مالئی توانی، 1390: ص 85(؛ به گونــه ای که با ارائۀ تکنیک های عملیاتی بتوان 

به شــکل کاربردی نیز از آن ها اســتفاده کرد. ماهیت این پژوهش »کیفی« و به لحاظ راهبردی از نوع 

ـ تحلیلی« است. بدین منظور به مقتضای هر مرحله از تحقیق، از گردآوری اطالعات گرفته تا  »توصیفی 

تجزیه و تحلیل و پردازش آن ها، از روش های متناسب، یعنی به طور عمده از »روش اسنادی«1 و »روش 

تحلیل محتوای کیفی«2 بهره گرفته می شــود )ساروخانی، 1389، ج 1: ص 254؛ کیوی و کامپنهود، 

1379: صص 196 و 222؛ مارشال و روسمن،3 2006: ص 108؛ رفیع پور، 1390: ص 119(.

برای گردآوری اطالعات به »روش اســنادی«، اســناد و متون نوشتاری مرتبط با بخش  های گوناگون 

پژوهش بررسی و داده ها و اطالعات الزم از میان آن ها گردآوری می شود. اسناد و مدارک نوشتارِی مکتوب و 

دیجیتالی موجود در منابع اصیل روش شناختی درون دینی و برون دینی، جامعۀ اسنادی این پژوهش را تشکیل 

می دهند. نمونه ها یا واحدهای پژوهشــی )اسناد متنی( از میان جامعۀ اسنادی انتخاب می شوند )موزر و 

کالتون،4 2016: صص 242 و 243؛ ساعی، 1387: ص 136(. گزینش منابع و اسناد با روش نمونه گیرِی 

هدف دار گلوله برفی یا زنجیره ای انجام می شود. بدین صورت که با مراجعه به منابع و اساتید و پژوهشگران 

عرصۀ روش شناختی در گرایش های مختلف درون دینی و برون دینی، هم دامنۀ اسناد و منابع اصیل و متناسب 

با اهداف پژوهشی گسترش می یابد و هم میزان کیفی منابع و اسناد سنجیده و بیش از پیش روشن می شود. 

این روش تا مرحلۀ کامل شدن، یعنی تا مرحلۀ اطمینان نسبی از نبود منابع بهتر و مناسب تر ادامه می یابد. 

حال، هم زمان با سنجش میزان اصالت، واقعی و دست  اول بودن اسناد، دقت و صحت اطالعات، همخوانی 

و انطباق با مسئله و نظام مندی و روزآمدی )کیوی و کامپنهود، 1379: ص 197؛ ساروخانی، 1389، ج 2: 

ص 232(، داده های اسنادی ازطریق یادداشت برداری و فیش نگاری دیجیتالی گردآوری می شوند. درنهایت، 

با تشکیل پروندۀ علمی اطالعات به دست آمده به گونه ای سامان داده می شود که از منطق خاصی پیروی کند 

تا بتوان به پرسش های پژوهشی پاسخ داد )سرمد و دیگران، 1391: ص 133(.

1. documentary method
2. qualitative content analysis method
3. Marshall and Rossman
4. Moser and Kalton
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بــرای تجزیه و تحلیل اطالعات از برخی تکنیک هــای موجود در تحلیل محتوای کیفی، تحلیل 

مضمون1 و تفسیر متون2 استفاده می شود. بدین منظور، ابتدا اطالعات استخراج شده از اسناد براساس 

واحدهــای تحلیل، مورد متن کاوی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و ســپس تأمل و تفهم در مضمون 

متن ها، اســتنتاج ها، استنباط ها و تفســیرهای الزم به گونۀ منطقی و به صورت مستند و مستدل انجام 

می پذیــرد )ر.ک.: رفیع پور، 1390: ص 20؛ ایمان و نوشــادی، 1390: صص 44ـ15؛ ابوالمعالی 

الحسینی، 1392: صص 102ـ83؛ ساروخانی، 1389، ج 1: ص 280 و ج 2: صص 293 و 313(.

در پژوهش هــای کیفی، به طور معمول کنش و واکنش دائمی و پیوســته بین گردآوری و تجزیه و 

تحلیل اطالعات وجود دارد که سبب افزایش و درک علمی تدریجی و غنی می شود )والیمن،3 2006: 

ص 121(. پس از تدوین فرایند و مراحل روش فهم روان شناختی از متون اسالمی و مدل یابی مفاهیم 

و سازه ها از آن متون، به هنگام آزمون قابلیت عملیاتی بودن این روش در یک نمونۀ واقعی، برای افزایش 

دقت و قوت تجزیه و تحلیل ها از نرم افزار تحلیل کیفی اطلس تی  )ATLAS.ti7( نیز استفاده می شود. 

بهره مندی از این ابزار در بهبودی و توسعۀ روش و تدوین خالقانۀ تکنیک های جدید کمک می کند.

یافته ها

 
ً
به دنبال دســتیابی به روشی در تحلیل و تبیین پدیده های پیچیدۀ انسانی و روان شناختی ـ که اساسا

ماهیتی چندوجهی یا چندعلیتی و چندعاملی4 دارند ـ ازطریق داده  های وحیانی و منابع اســالمی 

 
ً
ـ روان شــناختی« دست یافتیم. در این روش که اساسا )قرآن و حدیث(، به »روش مدل یابی اسالمی 

رویکردی کیفی و اکتشافی دارد و به یک مدل مفهومی  و تفسیری منتج می شود، مدل یابی در چهار 

مرحله و شــش گام انجام می گیرد. گام های شــش گانۀ مدل یابی با مراحل چهارگانۀ آن، به صورت 

درهم تنیده و پیوســته انجام می گیرد. مرحلۀ اول شامل سه گام است و مراحل بعدی تنها یک گام را 

در خود جای می دهند. گام های اصلی فهم و بست مدل در مراحل اول و دوم، و اعتباریابی و تبیین 

مدل در دو مرحلۀ  تکمیلِی بعدی انجام می شود.

1. thematic analysis
2. textual interpretation
3. Walliman
4. multi factorial
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۱مرحلۀ   (conceptualization)مفهوم پردازی  • 

۲مرحلۀ   (formation)صورت  بندی یا ساخت یابی  • 

۳مرحلۀ   (validation)اعتبارسنـجی  • 

۴مرحلۀ   
 (explanation)تبیین و تفسیر  •

 شناختی روانـ  یابی اسالمی . مراحل روش مدل1 نمودار

 

 پردازی اول: مفهوم ۀمرحل

 ۀفهم و برداشت مفهومی از نحو ،و همچنین 2در سطح استخراج مفاهیم و تحلیل مفهومی 1سازی پردازی یا مفهوم مفهوم
های موضوع  پردازی بیان مفهومی پدیده گیرد. مفهوم ها، به منظور بست مفهومی مدل انجام می ارتباط مفاهیم و سازه

 ؛(۱۴۴و  ۱۰۳ صص :۱۳۷۹کامپنهود، کیوی و ساختمانی انتزاعی برای شناختن امر واقعی است ) که بیانگراست تحقیق 
هایی که از نوع  ویژه آن ها، به ( گیری مفاهیم یا انگاره )اندیشه پردازی یعنی یافتن درکی از فرایند شکل تر، مفهوم به بیان دقیق

رسیدن به  کههای دیگر دارند  آن مفاهیم در نظام ارتباطی و بافتاری که با مفاهیم و سازهکردن  روشن ،و همچنین اند نتزاعیا
این هدف، ابتدا الزم یابی به (. برای دست۱۲۹ص  :۲۰۱۳ 3،باس )واندنشناختی است  های روان های تبیینی پدیده انگاره
مسئله  ۀپردازی را سپری کنیم که در آن با بررسی اطالعات موجود دربار شناسی و فرضیه خصوص مسئلهدر ای مرحلهاست 

شود، مشخص کنیم که اساسًا به دنبال ُجستار کدامین تبیین و مدل  و یافتن درک روشنی از آن و فرضیه و هدفی که دنبال می
ها  ی آنهایی که بناست نظام روابط عل   و مفاهیم و سازهکنیم پژوهی آغاز  هستیم. سپس در دو گام دیگر فرایند فهم را با متن

 .کنیم، تجزیه و تحلیل و استخراج شوندخص در یک بسط مفهومی مدل مش

 پردازی شناسی و فرضیه گام اول : مسئله

های بعدی به این گام بستگی  شناخت و تعریف مسئله از این جهت در هر پژوهشی اساسی و مهم است که کل فعالیت
، سبب بکشاندتواند مسیر پژوهشی را به انحراف و اشتباه  می یا نامشخص مسئله دارد. تشخیص و تعریف نادرست

رو، پیش از  ایناز ؛تیجه کمک مؤثری به حل مسئله نکندنو در شودانگاری و یا نقص و خطا در تدوین مدل و تبیین آن   ساده

                                                           
1. conceptualization 
2. conceptual analysis 
3. VandenBos 

ـ روان شناختی نمودار 1. مراحل روش مدل یابی اسامی 

مرحلۀ اول: مفهوم پردازی

مفهوم پردازی یا مفهوم سازی1 در سطح استخراج مفاهیم و تحلیل مفهومی2 و همچنین، فهم و برداشت 

مفهومی از نحوۀ ارتباط مفاهیم و سازه ها، به منظور بست مفهومی مدل انجام می گیرد. مفهوم پردازی 

بیان مفهومی پدیده های موضوع تحقیق اســت که بیانگر ساختمانی انتزاعی برای شناختن امر واقعی 

است )کیوی و کامپنهود، 1379: صص 103 و 144(؛ به بیان دقیق تر، مفهوم پردازی یعنی یافتن درکی 

از فرایند شــکل گیری مفاهیم یا انگاره )اندیشــه ( ها، به ویژه آن هایی که از نوع انتزاعی اند و همچنین، 

روشــن کردن آن مفاهیم در نظام ارتباطی و بافتاری که با مفاهیم و سازه های دیگر دارند که رسیدن به 

انگاره های تبیینی پدیده های روان شناختی است )واندن باس،3 2013: ص 129(. برای دستیابی به این 

هدف، ابتدا الزم است مرحله ای درخصوص مسئله شناسی و فرضیه پردازی را سپری کنیم که در آن با 

بررسی اطالعات موجود دربارۀ مسئله و یافتن درک روشنی از آن و فرضیه و هدفی که دنبال می شود، 

 به دنبال ُجستار کدامین تبیین و مدل هستیم. سپس در دو گام دیگر فرایند فهم 
ً
مشخص کنیم که اساسا

ی آن ها در یک بسط مفهومی 
ّ
را با متن پژوهی آغاز کنیم و مفاهیم و سازه هایی که بناست نظام روابط عل

مدل مشخص شوند، تجزیه و تحلیل و استخراج کنیم.

1. conceptualization
2. conceptual analysis
3. VandenBos
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گام اول : مسئله شناسی و فرضیه پردازی

شــناخت و تعریف مسئله از این جهت در هر پژوهشی اساســی و مهم است که کل فعالیت های 

بعدی به این گام بســتگی دارد. تشــخیص و تعریف نادرست یا نامشــخص مسئله می تواند مسیر 

پژوهشی را به انحراف و اشتباه بکشاند، سبب ساده  انگاری و یا نقص و خطا در تدوین مدل و تبیین 

آن شــود و درنتیجه کمک مؤثری به حل مسئله نکند؛ ازاین رو، پیش از هر چیز باید صورت مسئله و 

 مشخص شود؛ درواقع، پژوهشگر به صورت روشن 
ً
اهداف مدل یابی درخصوص آن مســئله کامال

باید بداند که به دنبال چیست و قلمرو مسئله  و مرزهای مدل موردکاوش کدام است.

پژوهشــگری که مســئلۀ علمی خود را بر متون اســالمی عرضه می کنــد و می خواهد دیدگاه 

اســالمی را دربارۀ آن اســتخراج کند، نمی تواند بدون هیچ طرح و نقشۀ قبلی وارد عرصۀ پژوهش 

شــود. همچنان که شهید صدر مطرح می کند، پژوهشگر ابتدا دربارۀ موضوع و مسئلۀ موردنظر خود 

تأمل و تفکر می کند و از دیدگاه  ها و تجارب دیگران و کاوش های بشری نیز در این زمینه بهره می برد 

و ســپس با این اطالعاتی که دارد به متن )قرآن و حدیث( رجوع می کند و بررسی های الزم را انجام 

می دهد تا نظر اسالمی را اســتخراج کند )صدر، 1400ق: ص 65(. البته با این اطالعات در حد 

فرضیه برخورد و از پیش داوری ها پرهیز می شــود. یعنی پژوهشــگر وقتی وارد عرصۀ متن می شود، 

این متن )قرآن و حدیث( است که سخن می گوید و ذهن تیزفهم فرد تبیین آن را دریافت می کند.

پس برای شــناخت بهتر مسئله و آماده ســازی پژوهش برای مدل یابی، باید ابعاد و اجزای آن، 

هرچند به صورت فرضی، واکاوی شود و به درک نسبی از مفاهیم و سازه ها و نحوۀ ارتباط میان آن ها 

دســت یافت. بدین منظور الزم اســت مطالعه ای اجمالی و آغازین از اطالعات موجود در مبانی 

نظری و پژوهش ها انجام شــود و نگاهی کلی به متون )آیات و روایات( داشــت تا با به دست آوردن 

چهارچوب ذهنی، هرچند کلی، و یافتن مفاهیم و سازه های اصلی به  مثابه بازیگران اصلی پژوهش 

مراحل بعدی را دنبال کرد.

ِب«: 
َ

ض
َ

غ
ْ
اُر ال

َ
 َمث

ُ
د

ْ
ِحق

ْ
بحث را با یک مثال پیش می بریم. پژوهشگر ابتدا گزاره ای حدیثی مانند »ال

 مسئلۀ 
ً
»کینه برانگیزانندۀ خشم اســت« را در نظر می گیرد. اولین سؤال او این خواهد بود که اساسا

من چیســت؟ کانون محوری مشــکل در این پژوهش کدام اســت و به دنبال حل کدام مشــکل و 

مسئله هستم؟ اگر مسئلۀ این پژوهشگر علل و چگونگی پدیدآیی خشم و پرخاشگری باشد، کانون 

محوری پژوهش او را مفهوم »غضب« دربر می گیرد، نه »حقد و کینه«. با مالحظۀ حدیث ذکرشده 

ی کینه توزی در برانگیختن خشــم را می رساند و با درنظرگرفتن گزاره هایی دیگر در حوزۀ 
ّ
که نقش عل
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ة«: »کینه توزی خصلت حسودان است« از یک سو و دیدگاه ها 
َ

َحَسد
ْ
 ِشیَمة ال

ُ
د

ْ
ِحق

ْ
مفهومی مانند »ال

و مطالعات روان شــناختی درخصوص پرخاشگرِی افراد حسود و کینه توز ازسوی دیگر، می توان به 

این فرضیۀ اولیه رســید که میان این ســه مفهوم باید ارتباطی وجود داشته باشد و در این میان حتی 

ی بین آن ها بدین صورت که »حسادت« سبب »کینه توزی« و آن سبب برانگیختن 
ّ
یک ســازوکار عل

»خشم« می شــود. حال با این مســئله و فرضیه می توان وارد عرصۀ پژوهش دقیق شد و به صورت 

ِی مفهومی دربرگیرندۀ عوامل و مؤلفه  های ســاختاری و ســازواره ای 
ّ
توســعه یافته به یک مــدل  عل

سبب ساز خشم و پرخاشگری دست یافت.

گام دوم: فهم پژوهی و استخراج مفاهیم از متون اسامی

توصیــف و تبیین رابطۀ پدیده ها در قالــب مفاهیم صورت می گیرد که از این طریق پژوهشــگر را 

ی می رســاند. این مفاهیم و سازه ها در پژوهش های اسالمی 
ّ
در پژوهش های علمی به اســتنتاج عل

بــا مراجعه بــه متون وحیانی و تحلیل و فهم آن ها به دســت می آید. با فهم پژوهــی در قالب فرایند 

متن پژوهی نظام مند است که می توان معانی و محتوای متون را به درستی فهمید و مفاهیم و سازه های 

روان شناختی را از آن استخراج کرد. بدین منظور، اقداماتی باید انجام گیرد که عبارت اند از:

اقدام اول: تشخیص و تعیین واژگان کلیدی و اصلی

از اقدامات اساســی در ابتدای پژوهش، بررسی و انتخاب بهترین و مناسب ترین مفاهیم و واژگان 

ـ حدیثی با درنظرداشــتن معادل یــا اصطالحات علمــی هم افق آن ها در  کلیدی و اصلــی قرآنی 

کاربست های روان شناختی و سپس مفهوم شناســی آن هاست. بدین منظور عالوه بر واژه شناسی از 

دیدگاه لغت شناسان، صرف شناســی و علم اشتقاق و اصطالح شناسی در کاربست های اسالمی و 

روان شناختی نیاز بسیار مهمی است.

اقدام دوم: گردآوری و تشکیل خانوادۀ متون اسامی

گزاره های قرآنی و حدیثی مرتبط با مســئله براساس حوزه  های مفهومی و میدان معنایی گردآوری و 

سپس به صورت موضوعی، محتوایی و مسئله ای طبقه بندی و ساماندهی می شود.
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اقدام سوم: متن پژوهی )تحلیل و فهم متن(

 بر متن پژوهی، تدبر و فهم متن استوار است. 
ً
مطالعه و تحقیق علمی در متن قرآن و حدیث اساســا

متن پژوهــی در اینجا به منظور فهم پژوهی، به معنــای واکاوی و فهمیدن معنا و محتوای متن انجام 

می گیرد. هدف تحلیل متن وحیانی و مفهوم شــدن ســخن و کشــف مقصود گویندۀ آن برای ما و 

نیز دســتیابی به الیه های مختلف معنایی متن اســت. بدین منظور، ابتدا یکایک گزاره های )آیات و 

روایات( گردآوری شــده را به صورت جداگانه مورد بررســی مفهومی و معناشناختی قرار می دهیم، 

ســپس به صورت مجموعی، خانوادگی و کالن مورد بازشناسی مفهومی و معنایی قرار می دهیم و به 

یک دیدگاه انسجام یافتۀ اســالمی دست می یابیم. سیر روش شناختی و روند فهم متن در سه سطح 

معنایی و فهم متن )شــامل: الف( ســطح عمومی: فهم ظاهر معانی متن یا مراد اســتعمالی؛ ب( 

ســطح میانی: فهم مقصود متن یا مراد جدی؛ و ج( سطح پیشرفته: فهم الیه های تخصصی و مفاد 

روان شناختی متن( صورت می پذیرد.

 

 اصلیاقدام اول: تشخیص و تعیین واژگان کلیدی و 

هیم و واژگان کلیدی و اصلی ترین مفا بررسی و انتخاب بهترین و مناسب ،از اقدامات اساسی در ابتدای پژوهش
شناختی و سپس  های روان ها در کاربست افق آن داشتن معادل یا اصطالحات علمی همحدیثی با درنظرـ  قرآنی
شناسی و علم اشتقاق و  شناسان، صرف دگاه لغتشناسی از دی بر واژه هاست. بدین منظور عالوه شناسی آن مفهوم

 است. یشناختی نیاز بسیار مهم های اسالمی و روان شناسی در کاربست اصطالح

 متون اسالمی ۀاقدام دوم: گردآوری و تشکیل خانواد

صورت  های مفهومی و میدان معنایی گردآوری و سپس به  اساس حوزهقرآنی و حدیثی مرتبط با مسئله برهای  گزاره
 شود. بندی و ساماندهی می ای طبقه موضوعی، محتوایی و مسئله

 پژوهی )تحلیل و فهم متن( اقدام سوم: متن

پژوهی در اینجا  پژوهی، تدبر و فهم متن استوار است. متن مطالعه و تحقیق علمی در متن قرآن و حدیث اساسًا بر متن
گیرد. هدف تحلیل متن وحیانی و  و محتوای متن انجام میپژوهی، به معنای واکاوی و فهمیدن معنا  به منظور فهم

. بدین منظور، استهای مختلف معنایی متن  یابی به الیهآن برای ما و نیز دست ۀشدن سخن و کشف مقصود گویند مفهوم
رار بررسی مفهومی و معناشناختی ق صورت جداگانه مورد بهرا  شده های )آیات و روایات( گردآوری ابتدا یکایک گزاره

و به یک دیدگاه  دهیم میبازشناسی مفهومی و معنایی قرار  رت مجموعی، خانوادگی و کالن موردصو سپس به، دهیم می
 )شامل: الف(شناختی و روند فهم متن در سه سطح معنایی و فهم متن  یابیم. سیر روش اسالمی دست می ۀیافت انسجام

سطح  ج(سطح میانی: فهم مقصود متن یا مراد جدی؛ و  ب(سطح عمومی: فهم ظاهر معانی متن یا مراد استعمالی؛ 
 پذیرد. شناختی متن( صورت می وانهای تخصصی و مفاد ر پیشرفته: فهم الیه

 

 اول تا اقدام سوم از گام دوم( ۀ)از مرحل شناختی روان ـ  یابی اسالمی یند روش مدلا. فر ۲نمودار 

شود؛  هم ما افزون و متحول میشناختی داشته باشیم، نگاه ما ژرف و ف نگرش تخصصی و روانبه متون اسالمی وقتی 
شناسی و علوم  های آشنا با علم روان نگریم که در نگاه ابتدایی و عمومی مشهود نبود. اندیشه که اکنون به زوایایی میچرا

شناختی را با تحلیلی عمیق و پیچیده بیرون  ها ویژگی روان مربوط به فهم متون اسالمی، از یک متن به ظاهر ساده، ده

ـ  روان شناختی )از مرحلۀ اول تا اقدام سوم از گام دوم( نمودار 2. فرایند روش مدل یابی اسامی 

وقتی به متون اســالمی نگرش تخصصی و روان شناختی داشــته باشیم، نگاه ما ژرف و فهم ما 

افزون و متحول می شــود؛ چراکه اکنون به زوایایی می نگریم که در نگاه ابتدایی و عمومی مشــهود 

نبود. اندیشه های آشنا با علم روان شناسی و علوم مربوط به فهم متون اسالمی، از یک متن به ظاهر 

ســاده، ده ها ویژگی روان شــناختی را با تحلیلی عمیق و پیچیده بیرون می کشــند. با نگاه پیشرفته، 

کل نگر و سیســتماتیک به مسئله نیز فرایند پژوهش و تحلیل ها و تبیین ها چهرۀ تحول یافته، چندگانه 

و پیچیده ای به خود می گیرد. برای نمونه گزاره های حدیثی به ظاهر سادۀ جدول 1 را درنظر بگیرید.
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جدول 1. فرایند تحلیل سیستمی و طرح نمای درمانی نمونۀ مثال خشم

طرح نمای فرایند درمان خشمفرایند تحلیل و تبیین سازوکار خشمردیف

ِب : کینه برانگیزانندۀ خشم اول
َ

ض
َ

غ
ْ
اُر ال

َ
 َمث

ُ
د

ْ
ِحق

ْ
»ال

است«. 
برای مهار هیجان خشم باید به کینه و رفع آن به  منزلۀ یکی 

از عوامل برانگیزانندۀ آن بپردازیم.

ة: کینه توزی طبیعت و دوم
َ

َحَسد
ْ
 ِشیَمة ال

ُ
د

ْ
ِحق

ْ
»ال

خصلت حسودان است«.
با ریشه کن کردن حسادت می توانیم کینه توزی را بزداییم.

ِل: حســادت، عادت و سوم
َّ

ف ُب السُّ
ْ
 َدأ

ُ
َحَســد

ْ
»ال

خوی فرومایگان پست مرتبه  است«.
برای ازبین بردن حســادت باید احســاس کهتری را ازبین 

ببریم و حرمت خود )عزت نفس( را ارتقا بخشیم.

نتیجه

فرومایگی )احســاس کهتری و زبونی( ســبب 
حسادت ورزی، حسادت سبب کینه توزی و کینه  

سبب برانگیختن خشم می شود.

با کاهش احســاس کهتری، چون فرد احســاس حرمت 
می کند، حســادتش کاهــش می یابد و چون حســادت 
کاهش می یابد، فرد کینه توزی نمی کند و درنتیجه خشم او 

برانگیخته نمی شود و مهار می شود.

بدین منظور عالوه بر بهره مندی از قواعد و فنون علوم زبان شناختی و ادبی، علوم بالغت و 

معانی، دانش داللت شناسی و معناشناســی، علوم قرآن و تفسیر، علم اصول و استنباط، علم 

درایــه و فقه الحدیــث در فهم مفردات و ترکیبات باید از روش فهم تخصصی متون اســالمی 

استفاده کرد و راهبردها و تکنیک های متن پژوهی و فهم متن، ازجمله سیاق شناسی و بافت متن، 

قرینه شناسی و فضای سخن و حفظ اصالت فهم و نگاه از درون متن به برون را به کار گرفت.

گام سوم: بسط مفهومی مدل

 روابط میان مفاهیم و سازه  ها و تحلیل سیستم سازواره ای میان آن هاست 
ِ

با مفهوم پردازی در این سطح

که می توان به درک و فهمی ذهنی از نظام روابط علی میان ســازه ها دســت یافت و در جهت توســعۀ 
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آن به شــکل یک مدل مفهومی روشن گام برداشت؛ ازاین رو، بســط مفهومی مدل در سطح تحلیل 

سیستمی1 و ساختار سازواره ای میان مفاهیم، به منظور یافتن درکی از نظام ارتباطی و تأثیر و تأثری میان 

پدیده های روان شناختی مورد بحث در مسئله انجام می گیرد. در این گام، نحوۀ ارتباط تک تک مفاهیم 

و سازه  های چندگانۀ مسئلۀ پژوهشی با همدیگر، نقش آن ها و چگونگی قرارگرفتنشان در مدل بررسی 

 بررسی و تشخیص نظام ارتباطی مفاهیم و ســازه ها در مدل های احتمالی و رسیدن 
ْ

می شــود. هدف

به مناســب ترین مدلی اســت که در مرحلۀ دوم باید به شکل فنی تر فرمول بندی و صورت بندی شود؛ 

درواقع، آنچه در این گام برای بسط مفهومی مدل باید انجام داد، عبارت است از:

• تشخیص اجزا و سازه های مدل، به تفکیک انواع و نقش آن ها؛	

• بســط و توســعۀ گام به گام مدل با اســتفاده از تکنیک های مختلف و گوناگون مانند بسط 	

عرضی یا بسط طولی وغیره؛

• ی، با توجه به شــواهد و 	
ّ
یافتــن منطق نظام ارتباطی و مشــخص کردن منطق جهت های عل

مستندات موجود؛

• ی میان سازه ها 	
ّ
برآورد کلی نظام تأثیر و تأثری و روابط احتمالی سازواره ای، ساختاری و عل

و پیش بینی انواع مسیرها و شاخه ها.

 

  ها؛ های مدل، به تفکیک انواع و نقش آن سازهتشخیص اجزا و 
 غیره؛مانند بسط عرضی یا بسط طولی و گوناگون وهای مختلف  گام مدل با استفاده از تکنیک به گام ۀبسط و توسع 
 ی، با توجه به شواهد و مستندات موجود؛های عل   کردن منطق جهت یافتن منطق نظام ارتباطی و مشخص 
  بینی انواع  ها و پیش ی میان سازهای، ساختاری و عل   تأثری و روابط احتمالی سازوارهبرآورد کلی نظام تأثیر و

 ها. مسیرها و شاخه

 
 ها های مهم آن ها و به همراه برخی از مؤلفه سازه ۀبسط مدل با استفاده از هم ۀ. نمون۳نمودار 

گاهی انجام گرفت.  ۀیافته است که در این پژوهش در نمون از مدل بسط ای نمونه ۳نمودار  گاهی »مثال خداآ خداآ
های  لی و مابقی برخی از مؤلفههای اص سازه« سالمت روانی»و « پذیرندگی»، «یافتگی رشد»، «خودآگاهی»، «خالصانه

و در  اند ه ف شدهایی که در گام دوم کش از مؤلفه بسیاری تصویرکشیدن راحت آن ها هستند. برای به آن سازهکدام از هر
صورت موقت  پیوسته در کنارهم قرار دارند، به به هم ۀ( در یک شبکATLAS.tiتی ) های کیفی اطلس ر تحلیل دادهافزا نرم

 اند. حذف شده
 

 یا طراحی و ساخت مدل بندی صورتدوم )و گام چهارم(:  ۀمرحل

ن به شد، اکنو ها مشخص ارتباطی میان آن ۀها در شبک ها استخراج و نقش احتمالی آن که مفاهیم و سازهپس از آن
گرفته بر روی متون  های انجام ها و تبیین اساس تحلیلبرشود.  مدل پرداخته می 1دادن(  بندی )شکل و شکل بندی صورت
موضوع و  ۀهای موجود در پیشین و با توجه به نتایج پژوهش ،مسئله انجامیده است ۀای دربار که اکنون به انگاره ،اسالمی

و  بندی صورتشود.  می بندی شکلو  2بندی  فرمولمند  ها در یک مدل نظام ازهی میان سروابط تعاملی و عل   ۀمسئله، نحو

                                                           
1. formation 
2. formulation 

نمودار 3. نمونۀ بسط مدل با استفاده از همۀ سازه ها و به همراه برخی از مؤلفه های مهم آن ها

1. systematical analysis
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گاهی انجام  نمودار 3 نمونه ای از مدل بســط یافته است که در این پژوهش در نمونۀ مثال خداآ

گاهی«، »رشد یافتگی«، »پذیرندگی« و »سالمت روانی«  گاهی خالصانه«، »خودآ گرفت. »خداآ

ســازه های اصلی و مابقی برخی از مؤلفه های هرکدام از آن ســازه ها هستند. برای به تصویرکشیدن 

راحت آن بســیاری از مؤلفه هایی که در گام دوم کشف شد ه اند و در نرم افزار تحلیل داده های کیفی 

اطلس تی )ATLAS.ti( در یک شبکۀ به هم پیوسته در کنارهم قرار دارند، به صورت موقت حذف 

شده اند.

مرحلۀ دوم )و گام چهارم(: صورت بندی یا طراحی و ساخت مدل

پس از آنکه مفاهیم و سازه ها استخراج و نقش احتمالی آن ها در شبکۀ ارتباطی میان آن ها مشخص 

شد، اکنون به صورت بندی و شکل بندی )شکل  دادن(1 مدل پرداخته می شود. براساس تحلیل ها 

و تبیین های انجام گرفته بر روی متون اســالمی، که اکنون به انگاره ای دربارۀ مسئله انجامیده 

است، و با توجه به نتایج پژوهش های موجود در پیشینۀ موضوع و مسئله، نحوۀ روابط تعاملی 

ی میان ســازه ها در یک مدل نظام مند فرمول  بندی2 و شکل بندی می شود. صورت بندی و 
ّ
و عل

ســاخت یابی مدل باید نمایانگر مســئله و بازنمایی کنندۀ نظام واقعی ارتباط و تعامل سازه ها باشد. 

بدین منظور انجام موارد زیر الزم است:

انتخاب بهترین، مناسب ترین و منطبق ترین سازه ها با واقعیت؛	 

انتخاب مناســب ترین مدل از بین انواع مختلف مدل های ســازه ای، ساختاری و عاملی با 	 

توجه به مقتضای مسئلۀ پژوهش و داده های اکتشافی و اجتهادی؛

تفکیک و دســته بندی کامل ســازه ها با توجه بــه نقش آن ها در مدل؛ ســازه های برون داد 	 

)مستقل(، درون داد )وابسته(، تعدیل کننده، میانجی، نشانگرها؛

ی میان ســازه ها با توجه به نقش آن ها به تفکیک در 	 
ّ
تعیین ارتباط متقابل و روابط تابعی و عل

مدل؛

ترســیم نمودارها میان سازه ها و نشانگرها با مشــخص کردن جهت ها و اثرهای مستقیم و 	 

غیرمستقیم آن ها؛

1. formation
2. formulation
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بررســی و بازیابی داده های ضروری برای تدقیق روابط و مشخص کردن سازه های پنهان و 	 

آشکار و همچنین زیرشاخه های احتمالی آن ها؛

ی در مدل اولیه و ساده سازی منطقی ساختار آن؛	 
ّ
بررسی کیفی روابط و جهت های عل

ترسیم نمودار ساختاری مدل با تمام جزئیات در ساختار اصلی و شاخه های فرعی.	 

حسادت ورزی

کینـــه تــوزی

خشــــــم

کهتــــــری

ی نمونۀ مثال خشم با اثر مستقیم و غیرمستقیم کهتری
ّ
نمودار 4. مدل عل

ی از نمونۀ مثالی اســت که پیش از این به همراه برخی از مســتندات حدیثی 
ّ
نمودار 4 یک مدل عل

دربارۀ خشم ذکر شده بود. در این نمونه مثال احساس کهتری و فرومایگی با واسطۀ )نقش میانجی( 

حسادت ورزی و کینه توزی سبب خشم افراد می شود.

مرحلۀ سوم )و گام پنجم(: اعتبارسنجی مدل

در این مرحله باید به دنبال سنجش اعتبار مفهوم پردازی  و ساخت یابی مدل مفهومی بود که آیا فهم 

متون اسالمی و اســتخراج مفاهیم و سازه ها از آن و ســپس صورت بندی آن ها به شکل یک مدل، 

اعتبار الزم را دارد؟ اعتبار مدل برآمده از متون اســالمی، از یک ســو در گرو ســنجش اعتبار فهم 

علمی از متون اســالمی )قرآن و حدیث( و دقت در مفهوم پردازی هاســت و ازسوی دیگر، مبتنی بر 

اعتبارسنجی ترسیم درست ارتباطات سیستمی و ساختاری میان سازه ها و مصون ماندن از خطاهای 

صورت بندی و ساخت یابی مدل است.

سطح دستیابی به حقایق علمی و میزان اعتبار فهم و برداشت ها را درجۀ دقت و مراقبت پژوهشگر 

در به کارگیری دقیق اصول و فنون مختلف و فهم درســت و بی واسطه از متون اسالمی تعیین می  کند؛ 

فهمی درســت و بی شــائبه اســت که به دور از تأثیرات بیرونی و تحمیل نگرش ها و پیش فرض های 

برون متنی و نظریه  ها و نتایج علمی از متن استخراج شده باشد. با لحاظ »معیارهای اعتبارسنجی فهم 
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صحیح از متون اسالمی«1 باید میزان فهم صحیح و روشمند از متون اسالمی مورد ارزیابی و سنجش 

قرار گیرد. به موجب آن، معانی و مفاهیم استخراج شده نباید از مدلول ظاهر متن بیگانه باشد و باید با 

قواعد زبان شناختی مربوط به مفردات و ترکیب کلمات منطبق باشد. فهم معانی زمانی اعتبار خواهد 

داشــت که منطبق با قواعد فهم مقصود متن و براســاس قرائن و شواهد کافی به حقایق علمی دست 

یافت. انسجام و سازوارگی درونی متون و عدم تعارض با مبانی اسالمی معیار اعتبارسنجی دیگر است 

که براساس آن یافته های تفهمی نباید با مفاد ظاهری آیات قرآن یا سنت قطعی، متناقض و متباین باشد؛ 

همچنین، برداشت ها به خودی خود، معنای درستی باشد و ُمحال عقلی یا معنای غیرمنطقی را درپی 

نیاورد. معیار آخر این است که فهم متن باید با واقعیت های انسانی در زندگی منطبق و همسو باشد و 

با یافته های قطعی علوم تعارض نداشــته باشد )معرفت، 1377، ج 2: ص 527؛ حیدری فر، 1391: 

ص 172؛ سعیدی روشن، 1383: صص 428ـ423(.

اعتبار هر مدلی بــر واقعی بودن یا به عبارت دیگر، منطبق بودن مدل با حقیقت و بازنمایی کنندۀ 

درســت آن اســت که از آن به روایی2 درونی نیز یــاد می کنند. واقعی بودن مدل بــر این امر مبتنی 

اســت که خطاهای مدل یابی صورت نگیرد و یا کمترین خطا روی دهد. بزرگ ترین خطا هم همانا 

حذف یک یا چند مفهوم یا ســازۀ کلیدی اســت. به این مســئله، خطای تعیین3 می گویند. ترسیم 

رابطۀ نامناسب میان ســازه ها نیز خطای دیگر در بسط و صورت بندی مدل است )خنیفر و بردبار، 

1393: ص 185(. اعتباریابی مدل را می توان با بررســی »اعتبــار و پایایی«4 آن کامل کرد. یعنی 

به دســت آوریم که فهم دیگران چه اندازه به فهم ما نزدیک بوده اســت و یافته ها ثبات الزم را دارد. 

برای این منظور، می توانیم بسنجیم که فهم ما چه اندازه موردتأیید خبرگان است. البته نظریه پردازان 

و محققان حوزۀ تحقیق کیفی برای اعتبارســنجی این گونه پژوهش ها، شیوه ها و موارد گوناگونی را 

مطرح می کنند. برای نمونه لینکلن و گوبا5 )1985: صص 298ـ290( در بررسی قابلیت اعتماد6 

1. بدین منظور به مقالۀ نگارنده )1396( در چهارمین کنگرۀ علوم انســانی اســالمی بــا عنوان »اصول و معیارهای 
اعتبارشناختی فهم علمی از متون اسالمی در علوم انسانی« مراجعه کنید.

2. validity
3. specification error
4. reliability
5. Lincoln and Guba
6. trustworthiness



84

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

مطالعات کیفی مفاهیمی مانند معتبربودن،1 قابلیت انتقال،2 اصالت یا صحت3 و قابلیت تصدیق4 

را ارائه کرده اند. برای مثال، براســاس ویژگی »معتبربودن«، پژوهشــگر با توصیف روند پژوهش و 

اســتنتاج و تشریح کامل و مشخص پیچیدگی های سازه ها و ارتباط متقابل آن ها می تواند اثبات کند 

که تحقیق به صورت دقیق مشخص است.

مرحلۀ چهارم )و گام ششم(: تبیین و تفسیر نتایج مدل یابی

تبیین مدل، بیان »چرایی«های روی دادن پدیده در یک سیســتم به هم پیچیده و منســجم و تشــریح 

چگونگی ارتباط میان سازه هاست که به پدیدآیی آن می انجامد. باید به تفصیل و با استناد نظری به متون 

اسالمی و شواهد روان شــناختی و نتایج پژوهش های دیگر، تبیین و تفسیر کنیم که چگونه سازه های 

مختلف در مدل، دست به دســت هم می دهند و در یکدیگر اثر می گذارند تا یک پدیدۀ روان شناختی 

به وجود می آید، یا تغییر می یابد و یا تشدید می شود. همچنین، باید چرایی دیگری را هم روشن کنیم که 

 چرا این مدل، با این شکل و با این سازوکارهای ارتباطی و چرا مدل  و با شکل دیگر نه؟ به عبارت 
ً
اساسا

دیگر، چرا این مفاهیم و سازه ها بدین شکل کنار هم قرار گرفتند و بدین گونه با هم ارتباط برقرار کردند؟ 

ی آن ها نمی توانستند به گونه ای دیگر قرار گیرند؟
ّ
آیا نمودارها، شاخه  ها و جهت های عل

نتیجه  گیری

کید بر  پژوهش  حاضر با هدف بنیان و توســعۀ روش پژوهش در حوزۀ علوم  انســانی اسالمی و با تأ

 هدف این بود که با توجه به ظرفیت های نهفته در روش های 
ً
روان شناسی اسالمی انجام شد. اساسا

اجتهــادی، که به طور کلی دربردارندۀ اصول فهم و اندیشــۀ دینی و اصول صحیح دریافت از متون 

و روش های تبیین و تفســیر اســت و به طور سنتی در اصول فقه و اســتنباط، علوم تفسیر و حدیث 

وغیره به کار گرفته می شــود، با ایجاد تحول در آن و توســعۀ آن متناسب با مقتضیات علوم انسانی و 

روان شناختی، به ویژه در تحلیل مسائل پیچیدۀ رفتار انسانی و پدیده های روانی، روشی  ساخت یافته 

ی میان 
ّ
و نظام مند با تکنیک های کارآمد در حوزۀ روان شناسی اسالمی برای تحلیل و تبیین روابط عل

1. credibility
2. transferability
3. authenticity
4. confirmability
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مفاهیم و ســازه های روان شناختی از متون دینی و دستیابی به ساختار سیستمی مدل حاکم بر رفتار 

و پدیده های انسانی ارائه شود.

در این پژوهش، با طراحی روش های ســاخت یافته و نظام مند، با اتکا به شــیوه های اجتهادی 

و فهم متن و حاکم کردن نگرش سیســتمی و ساختاری، توانســتیم ازطریق منابع وحیانی اسالمی 

در تحلیل مســائل پیچیدۀ علوم انســانی و تبیین حقایق روان شــناختی به صورت مؤثر عمل کنیم. 

بــا این روش که انواع و مراحل مختلف تأثیــر و تأثر پدیده ها در یکدیگر را به صورت یک مجموعۀ 

ســازواره ای با روابطی در میان شبکه ای منسجم از مفاهیم ارائه می دهد، می توان مجموعۀ مؤلفه ها 

و عناصــر دخیل در پدیده ها را به صورت جامع نگر در یک منظومۀ مرتبط با یکدیگر مدنظر قرار داد 

و در برداشت تفسیری و تبیینی از متون، حلقه های مفقود را استخراج کرد.

یافته هــای پژوهش نیز در عمل به این نتیجه انجامید که با توســعۀ روش های رایج اجتهادی و 

تفهمی که در آن داللت های متن یا روابط معناشــناختی )سمانتیکی( و قوانین مقبول هرمنوتیکی و 

تفسیری مدنظر است و به گونه  ای که تفکر سیستمی و سازواره ای و منطق روش  شناختی پژوهش های 

پیچیده و مدل یابی  بر آن حاکم باشــد، می توان در تحلیل نظری مفاهیم و ســازه  های روان شناختی 

موفق  عمل کرد و در تولید علم روان شناسی اسالمی گام برداشت. الزمۀ این کار دستیابی به روشی 

یکپارچه و نظام یافته، با فرایندهای ســاخت یافته و مراحل تکنیکــی و کاربردی مبتنی بر بنیان های 

روش شــناختی علوم  انســانی اســالمی بود که از روش های درون دینی و برون دینی به تناسب بهره 

گیرد. تعامل این نوع روش شناســی با روش  شناسی های علمی ضامن کارآمدی و کارایی های دانش 

برآمده از آن برای باورمندان  روش  های تجربی اســت؛ از این جهت که این روش با برخورداری از 

اســتانداردهای یک تحلیل مفهومی و مدل یابی نظری می تواند خود را تا مرحلۀ آزمون مدل تجری 

با روش های آماری پیش ببرد.

برای دستیابی به روشی یکپارچه و نظام مند و دارای مراحل و تکنیک های روشن، در تحلیل نظام 

ی میان مفاهیم و ســازه های روان شناختی، 
ّ
ســاختاری و مدل یابی ارتباط چندگانه و تاحدامکان عل

براســاس فهم و اســتنباط از متون قرآنی و حدیثی، باید پیش زمینه هــا و ملزومات خاصی درنظر 

گرفته می شــد. در ابتدا دغدغۀ اساســی، بنیان نهادن آن بر پایه های مباحث مبنایی روش شــناختی 

بود؛ یعنی دستیابی به روشی که براســاس مبانی نظری و پارادایمِی هستی شناختی، انسان شناختی 
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و معرفت شــناختی استوار و راهبردهای آن با پشــتیبانی اصول معتبر روش شناختی نظام مند باشد.1 

دوم اینکــه روش فهم تخصصِی روان شــناختی از متون قرآنی و حدیثــی در حوزۀ پژوهش 

تک گزاره ای، تنقیح، توسعه و بازسازی و در راستای فرایند روش دستیابی به مدل، به صورت 

ـ روان شناختی،  متناسب قرار گیرد. در مرحلۀ ســوم، پس از طراحی فرایند مدل یابی اسالمی 

میزان کارایی و عملیاتی بودن آن در بســتر یک نمونۀ کامل پژوهشی موردارزیابی قرار گیرد. 

همۀ این موارد در راستای تحقق اهداف پژوهش به صورت موفق انجام گرفت.

در این روش، مدل یابی در چهار مرحله و شش گام انجام گرفت. در فرایند روش مدل یابی 

ـ روان شــناختی، گام های شــش گانه با مراحل چهارگانۀ آن به صــورت درهم تنیده  اسالمی  

و پیوســته بود. مرحلۀ اول )مفهوم پردازی( شامل ســه گام )مسئله شناسی و فرضیه پردازی، 

فهم پژوهی و اســتخراج مفاهیم از متون اسالمی، و بسط مفهومی مدل( بود و مراحل بعدی 

تنها یک گام را در خود جای می داد. گام  چهارم طراحی و ســاخت مدل مفهومی بود که در 

مرحلــۀ دوم )صورت بندی مدل(، و اعتباریابی و تبیین نتایج مدل یابی در دو مرحلۀ  تکمیلِی 

بعدی )مرحلۀ سوم: اعتبارسنجی مدل و مرحلۀ چهارم: تبیین و تفسیر مدل( انجام شد.
 

 

 شناختی روانـ  یابی اسالمی های روش مدل . مراحل و گام۵نمودار 
که اساسًا مدل مفهومی دهد؛ چرا پژوهی( تشکیل می شناختی را گام دوم )فهم روانـ  یابی اسالمی ثقل روش مدل ۀنقط
پژوهی )تحلیل و  شود. در این گام، در یک فرایند متن نظری آن در این گام سرشته می ۀبر تئوری است و شالود مبتنی نظری و

های این گام و با اکتشاف  اساس یافتهشود. بر فهم متن(، مفاهیم از متون وحیانی اسالمی )قرآن و حدیث( استخراج می
یابی به  تواند تحقق یابد و اطالعات برای تکمیل فرایند مدل سوم مینظرگاهی اسالمی است که بسط مفهومی مدل در گام 

که اساسًا ایجاد یک مدل مستلزم تعیین روابط متقابل، مسیرها و چرا ؛بعد منتقل و مدل موردنظر شکل گیرد ۀمرحل
و پردازش شده و  شده در این مرحله و با توجه به پشتیبانی کافی اطالعات گردآوری های معین ی میان سازههای عل   جهت

 های برآمده از پژوهش اکتشافی و اجتهادی از متون اسالمی است. یافته
ویژه در رویکردی که بناست مفاهیم  بهـ مهم  ۀای است که ابتدا در یک مرحل گونه یابی مفهومی به در واقع، فرایند مدل

پردازی دو هدف عمده دنبال  شود. در مفهوم می گذاری ، پایه«پردازی مفهوم ۀمرحل»یعنی  ـ ندشواز متون اسالمی استخراج 
روشن ساختن آن مفاهیم در نظام ارتباطی و ساختاری  .۲ها و  گیری مفاهیم یا انگاره کلیافتن درکی از فرایند ش .۱ :شود می

نهایت به شکل که در اینجا درشناختی  های روان های تبیینی پدیده های دیگر دارند و رسیدن به انگاره که با مفاهیم و سازه
بر روی متون قرآنی « پژوهی متن»کارگیری فرایند  (. این مهم با به۱۲۹ص  :۲۰۱۳باس،  یابد )واندن مدل بسط و تحول می

یابد. پس از  تحقق می شوند دهی می متون اسالمی گردآوری و سازمان ۀهای مخصوص خانواد و حدیثی که در جدول
تر در تبیین  عالی ۀیک مرحل ۀشناختی آماد روانـ  پردازی اسالمی های مفهوم رهکاوش محتوایی در متون اسالمی، حال انگا

توان با بسط عوامل مختلفی که  شناختی است. اکنون می روان ۀمسائل پیچید ۀوجودآورند چگونگی پدیدآیی و عوامل به
ای از مفاهیم و  یکپارچه ۀمجموعشدند،  ای و یا روابط ناکامل دیده می رابطه ای و تک گزاره صورت تک پیش از این به

بعد در یک  ۀنظر گرفت و در مرحلدر کنار هم و در ارتباط با هم درمرتبط،  هم صورت سیستمی به بهرا های گوناگون  سازه
 بندی و سپس اعتبارسنجی و تبیین و تفسیر آن پرداخت. مند به صورت مدل نظام
 این دارد کارایی و اجرا قابلیت و است واقعی اندازه چه «شناختی روانـ  اسالمی یابی مدل روش» که پرسش این به پاسخ

این امر یکی از  .است آن شدن واقع چیزی، امکان برای دلیل بهترین یعنی ،«وقوعه شیء امکان علی دلیل ادل» که است
گونه که باید باشد، بهترین  همان ،واقعی بود. یعنی وجود خارجی هر چیزی ای ههای اجرای کامل این روش در نمون فلسفه

ـ روان شناختی نمودار 5. مراحل و گام های روش مدل یابی اسامی 

1. پایه های نظری و پارادایمی در رســالۀ دکتری نویســنده »روش مدل یابی مفاهیم و سازه های روان  شناختی از متون 
اسالمی )قرآن و حدیث(« در مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )رحمة الله علیه( به صورت مفصل آمده است.
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ـ روان شناختی را گام دوم )فهم پژوهی( تشکیل می دهد؛ چراکه  نقطۀ ثقل روش مدل یابی اسالمی 

 مدل مفهومی نظری و مبتنی بر تئوری است و شالودۀ نظری آن در این گام سرشته می شود. 
ً
اساســا

در این گام، در یک فرایند متن پژوهی )تحلیل و فهم متن(، مفاهیم از متون وحیانی اســالمی )قرآن 

و حدیث( اســتخراج می شود. براســاس یافته های این گام و با اکتشاف نظرگاهی اسالمی است که 

بســط مفهومی مدل در گام ســوم می تواند تحقق یابد و اطالعات برای تکمیل فرایند مدل یابی به 

 ایجاد یک مدل مستلزم تعیین روابط 
ً
مرحلۀ بعد منتقل و مدل موردنظر شــکل گیرد؛ چراکه اساسا

ی میان سازه های معین شــده در این مرحله و با توجه به پشتیبانی 
ّ
متقابل، مســیرها و جهت های عل

کافی اطالعات گردآوری و پردازش شده و یافته های برآمده از پژوهش اکتشافی و اجتهادی از متون 

اسالمی است.

در واقــع، فرایند مدل یابی مفهومی به گونه ای اســت که ابتدا در یک مرحلــۀ مهم ـ به ویژه در 

رویکردی که بناســت مفاهیم از متون اســالمی استخراج شــوند ـ یعنی »مرحلۀ مفهوم پردازی«، 

پایه گــذاری می شــود. در مفهوم پردازی دو هدف عمده دنبال می شــود: 1. یافتــن درکی از فرایند 

شــکل گیری مفاهیم یا انگاره ها و 2. روشــن ســاختن آن مفاهیم در نظام ارتباطی و ساختاری که 

با مفاهیم و ســازه های دیگر دارند و رســیدن به انگاره های تبیینی پدیده های روان شــناختی که در 

اینجا درنهایت به شــکل مدل بســط و تحول می یابد )واندن باس، 2013: ص 129(. این مهم با 

به کارگیری فرایند »متن پژوهی« بر روی متون قرآنی و حدیثی که در جدول های مخصوص خانوادۀ 

متون اســالمی گردآوری و سازمان دهی می شــوند تحقق می یابد. پس از کاوش محتوایی در متون 

ـ روان شناختی آمادۀ یک مرحلۀ عالی تر در تبیین  اســالمی، حال انگاره های مفهوم پردازی اسالمی 

چگونگی پدیدآیی و عوامل به وجودآورندۀ مســائل پیچیدۀ روان شــناختی است. اکنون می توان با 

بســط عوامل مختلفی که پیش از این به صورت تک گــزاره ای و تک رابطه ای و یا روابط ناکامل دیده 

می شــدند، مجموعۀ یکپارچه ای از مفاهیم و سازه های گوناگون را به صورت سیستمی به هم مرتبط، 

در کنار هم و در ارتباط با هم درنظر گرفت و در مرحلۀ بعد در یک مدل نظام مند به صورت بندی و 

سپس اعتبارسنجی و تبیین و تفسیر آن پرداخت.

ـ روان شناختی« چه اندازه واقعی است و قابلیت  پاسخ به این پرسش که »روش مدل یابی اسالمی 

اجرا و کارایی دارد این است که »ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه«، یعنی بهترین دلیل برای امکان 

چیزی، واقع شدن آن اســت. این امر یکی از فلسفه های اجرای کامل این روش در نمونه ای واقعی 

بود. یعنی وجود خارجی هر چیزی، همان گونه که باید باشــد، بهترین دلیل بر واقعی بودن آن است 
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ـ روان شناختی و تکنیک های آن روی  که در این پژوهش با انجام همۀ مراحل روش مدل یابی اسالمی 

گاهی بدان دســت یافتیم. به هرحال کارایی هر روش و تکنیکی در گرو عملیاتی و  نمونۀ مثال خداآ

قابل اجرابودن آن است. وقتی سلسله مراحل و گام های این روش به دقت انجام می گرفت و به نتایج 

مناسب و مطلوب می رسید، واقعی و عملی  بودن آن نیز به خودی خود اثبات می شد.

ـ روان شناختی در این  از نقاط قوت پژوهش حاضر این است که اجرای روش مدل یابی اسالمی  

ی انجام گرفت. از این جهت که در آن از تمامی 
ّ
نمونه در عالی ترین سطح مدل یابی های پیچیدۀ عل

انواع ســازه ها )در نقش های پایــه و اثرگذار، پیرو و اثرپذیر، میانجی یا واســطه ای و تعدیل کننده( 

حضور داشــتند و از آن با »مدل میانجی تعدیل شده«1 یاد می شود. در این نمونه با استفاده از متون 

قرآنی و حدیثی و با هدف کاوش سازوکار و مکانیسم اثر »ذکِر« برآمده از ایمان در »اطمینان قلب« 

گاهی«  گاهی خالصانه« تا »سالمت روانی« با میانجی گری »خودآ ی »خداآ
ّ
)رعد: 28(، مسیر عل

و »رشد یافتگی« و با نقش تعدیل کنندگی »پذیرندگی« مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت.

 

های آن  شناختی و تکنیک روانـ  یابی اسالمی مراحل روش مدل ۀبودن آن است که در این پژوهش با انجام هم دلیل بر واقعی
گاهی بدان دست یافتیم. به ۀروی نمون بودن آن اجرا و تکنیکی در گرو عملیاتی و قابل هر روش ییاکارحال هر مثال خداآ

، واقعی و رسید میو به نتایج مناسب و مطلوب  گرفت میهای این روش به دقت انجام  له مراحل و گاماست. وقتی سلس
 .شد میخود اثبات  خودی بودن آن نیز به  عملی

ترین  شناختی در این نمونه در عالی روانـ   یابی اسالمی اجرای روش مدل این است که از نقاط قوت پژوهش حاضر
های پایه و اثرگذار،  ها )در نقش ی انجام گرفت. از این جهت که در آن از تمامی انواع سازهعل   ۀهای پیچید یابی سطح مدل

شود. در  یاد می 1«شده مدل میانجی تعدیل»کننده( حضور داشتند و از آن با  ای و تعدیل پیرو و اثرپذیر، میانجی یا واسطه
اطمینان »برآمده از ایمان در « ذکرِ »هدف کاوش سازوکار و مکانیسم اثر  اتفاده از متون قرآنی و حدیثی و ببا اس نمونهاین 
گاهی خالصانه»ی (، مسیر عل  ۲۸ :)رعد« قلب  «یافتگی رشد»و  «خودآگاهی»گری  با میانجی« سالمت روانی»تا « خداآ

 مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت.« پذیرندگی»کنندگی  و با نقش تعدیل

 
گاهیاخد ۀشد مدل کامل میانجی تعدیل ۀنمون. ۶نمودار   آ

یکی از  ۀوسیل به ها یک از آنمتون اسالمی هر ۀهای مفهومی چهارگانه و خانواد فرایند پژوهش با کدگذاری در حوزه
ای که در آن  ( با ابزارهای گوناگون و دقیق گرافیکی و شبکهATLAS.ti7تی ) های کارآمد تحلیل کیفی یعنی اطلس افزار نرم

ویژه در  های روشی ما، به های جدیدی را بر تکنیک افزود و دریچه که بر دقت نتایج پژوهش می شدست، عملیاتی ا
تِر ساختاری  های کامل یابی مدل مفهومی حتی در حد مدل بندی و ساخت های گوناگون مدل و صورت افزایی بسط توان
گاهی و سنجش اعتبار ساختار بر اعتبارسنجی نتایج پژوهش در هر دو سنخ  گشود. عالوه می سنجش اعتبار فهم مدل خداآ

 ۀگام، و همچنین ارائ به صورت مرحله به مرحله و گام یابی به آن، گزارش دقیق عملیات پژوهش و چگونگی فرایند مدل
د و اعتبار بر قابلیت اعتما شناختی های روان مندی از مستندات اسالمی و پژوهش های آن با بهره شواهد الزم بر صحت یافته

 نتایج افزود.

 طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد: به
 پیچیده از متون اسالمی را دارد. های شناختی قابلیت الزم برای انجام پژوهش روانـ  یابی اسالمی . روش مدل۱

                                                           
1. moderated mediation model 

گاهی نمودار 6. نمونۀ مدل کامل میانجی تعدیل شدۀ خداآ

فرایند پژوهش با کدگذاری در حوزه های مفهومی چهارگانه و خانوادۀ متون اســالمی هریک از 

آن ها به وسیلۀ یکی از نرم افزار های کارآمد تحلیل کیفی یعنی اطلس تی )ATLAS.ti7( با ابزارهای 

گوناگون و دقیق گرافیکی و شبکه ای که در آن است، عملیاتی شد که بر دقت نتایج پژوهش می افزود 

و دریچه های جدیدی را بر تکنیک های روشــی ما، به ویژه در توان افزایی بســط های گوناگون مدل 

1. moderated mediation model
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و صورت بندی و ســاخت یابی مدل مفهومی حتی در حد مدل های کامل تِر ســاختاری می گشود. 

گاهی و سنجش  عالوه بر اعتبارســنجی نتایج پژوهش در هر دو سنخ سنجش اعتبار فهم مدل خداآ

اعتبار ســاختار آن، گزارش دقیق عملیات پژوهش و چگونگی فرایند مدل یابی به صورت مرحله به 

مرحله و گام به گام، و همچنین ارائۀ شــواهد الزم بر صحت یافته های آن با بهره مندی از مســتندات 

اسالمی و پژوهش های روان شناختی بر قابلیت اعتماد و اعتبار نتایج افزود.

به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد:

ـ روان شناختی قابلیت الزم برای انجام پژوهش های پیچیده از متون  1. روش مدل یابی اسالمی 

اسالمی را دارد.

2. این روش و در ضمن آن روش فهم روان شناختی متون اسالمی می تواند پژوهش ها در حوزۀ 

روان شناسی اسالمی را نظام مند و یافته های پژوهشی را نتیجه بخش کند.

3. روش کنونــی اعتبار یافته هــا را افزایش داده و قابلیت داوری این گونــه پژوهش ها را ایجاد 

می کند.

4. دستیابی به یافته های معتبر ازطریق این روش، گامی به سوی زمینه سازی برای نظریه پردازی 

در علوم انسانی اسالمی و ایجاد تحول در آن خواهد بود.

5. همچنیــن، با توجه بــه کاربردپذیری و عملیاتی بــودن مراحل نظام منــد روش مدل یابی 

ـ روان شــناختی، می تــوان ایــن روش و در ضمن آن روش فهــم تخصصی متون  اسالمی 

اســالمی را در نظام آموزشی دانش پژوهان و دانشــجویان روان شناسی، به ویژه با رویکرد 

اسالمی، به کار گرفت.

6. مالک های اعتبارشناسی یافت شده در این پژوهش نیز می تواند معیاری برای اعتبارسنجی 

پژوهش های اسالمی در حوزۀ علوم انسانی قرار گیرد.

7. همچنین، روش شناســی انجام شده در این پژوهش و روش به دست آمده در آن می تواند در 

سایر رشته های علوم انسانی متناسب سازی و استفاده شود.
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