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   ضوء القرآن الكریمالمواقف الضاغطة واألسالیب اإلیجابیة لمواجهتها في
  حمد محمد سلیمانالسر أ

   المملكة العربیة السعودیة،جامعة حائلقسم مھارات تطویر الذات، 
 sirkatmnew@gmail.com :البرید االلكتروني

  :ملخص
 ضــوء ی لمواجهتهــا فــةیــجابی اإلبیهــدف البحــث للتعــرف علــى المواقــف الــضاغطة واألســال

حتـــوى علـــى لم اتحلیــل أســـلوب بتطبیـــق النــوعي واســتخدم مـــنهج البحـــث ،الكـــریمالقــرآن 
فقـدان األوالد، االعتقـاد : یموقفـا ضـاغطا وهـ) 25( وتـم التوصـل إلـى ف،یالمصحف الـشر

 والقتال، فقدان الممتلکات، ضـغوط عامـة، الـدعوة رب الحن،ی الموت وموت األقربمان،یواإل
 المـــرض، الفقـــر، األوبئـــة ة،یواإلصـــالح، اإلعاقـــة، الحاجـــة للمعرفـــة، األخطـــاء الشخـــص

الحمل ، ضغوط العمل، )یالتحرش الجنس( المراودة عن النفس ة،یقات الزوجوالجوائح، العال
 العقــم ن،ی الحـاکمانیــ طغفـة،ی المخةیــ القـوى الخفة،یــ المرغـوب، نقــص الحاجـات الذاتریـغ

. ةیـ ضـغوط األوالد، وسـلب الحرة،یـ الضغوط المجتمعة،یعیوالحاجة لإلنجاب، الکوارث الطب
: ی لمواجهـة المواقـف الـضاغطة وهـةیـجابی اإلبیال أسـلوب مـن األسـ23وتم التوصـل إلـى 

 المساندة، الثـواب ر،یاللجوء هللا تعالى، المعرفة، الصبر، القصص، اإلرشاد، التفاؤل، التفک
ــالمرجــو، ضــبط االنفعــال، الکفــاءة الذات ــ التعبة،ی ــ المحــدد، الروحانی اللفظــری  الرجــوع ات،ی

ئمــة، األحکــام الخاصــة،  المالةیــ، التغذ التجنــبف،یــ التکمــات،ی االلتــزام بالتعلات،یــللمرجع
 من اتی عدة توصمیوتم تقد.  المهاممی وتنظ،ی الذاتمیضبط الدوافع، الحرکة والنشاط، التقو

 االستفادة من المصفوفة المقترحة للتعامل مع المواقف الضاغطة المتنوعة من خالل همهاأ
 . تناسبهای التةیجابی اإلبیاألسال

  .مصفوفة ،الفقدان، األسالیب اإلیجابیة، واقف الضاغطةالم: الكلمات المفتاحیة
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Positive Methods of Confronting Stressful Situations in 
the Light of the Holy Quran 

Al-sir Ahmad Mohammad Suleiman 
Department of Self-Development Skills, University of Hail, Saudi 
Arabia 
E-mail:sirkatmnew@gmail.com 
ABSTRACT 
The present research aimed to identify the stressful situations and the 
positive methods of confronting such situations in the light of the Holy 
Qur’an. The qualitative research method was adopted via applying 
content analysis of the Holy Qur’an. 25 stressful situations were 
revealed as follows:  loss of children, belief and faith, death and death 
of close relatives, war and fighting, loss of property, public pressure, 
advocacy and reform, disability, need for knowledge, personal 
mistakes, illness, poverty, epidemics and pandemics, marital relations, 
sexual harassment, work pressures, unwanted pregnancy, lack of self-
needs, hidden powers of fear, tyranny Rulers, infertility and the need 
to have children, natural disasters, societal pressures, children's 
pressures and deprivation from liberty. Furthermore, 23 positive 
methods were found to face the stressful situations as follows: going 
back to Allah (GBTH), knowledge, patience, stories, guidance, 
optimism, reflection, support, desired reward, control of emotion, self-
efficacy, specific verbal expression, spirituality, going back to the 
sources, commitment with instructions, adaptation, avoidance, 
adequate nutrition, special judgments, control of motives, movement 
and activity, self-evaluation and task organization. The research 
recommended making use of the proposed matrix for dealing with 
various stressful situations through positive methods that suit each 
situation. 
Keywords: stressful situations, positive methods, loss, matrix. 
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