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Abstract 

 

Background and purpose: In addition to public health concerns, coronavirus disease 2019 

(COVID-19) pandemic has caused psychological disorders such as anxiety, fear, depression, stigma, etc. 

The present study aimed at examining the perceived stress levels of people in COVID-19 pandemic, their 

coping strategies and the efficacy of each strategy in reducing stress. 

Materials and methods: This mixed-method online survey was performed in 246 Iranians aged 

15-65 years old. In quantitative part, the level of stress was assessed and in qualitative part, coping 

strategies were examined through open-ended questions. Quantitative data were analyzed in STATA 

software and qualitative data were analyzed by content analysis. 

Results: Moderate levels of perceived stress were seen in all samples (19.56±4.56). According to 

qualitative analysis, coping strategies included two themes: general coping and religious-spiritual coping. 

Generally, 67% of the participants reported using spiritual coping strategies during COVID-19 outbreak. 

The degree of efficacy of each coping strategy was estimated using a 1-10 scale which showed a 

significant difference between general coping (5.94±2.61) and spiritual coping (5.06±3.19) (P <0.05). 

Conclusion: Understanding coping strategies used by different age groups in both sexes and 

using them in public mental health programs helps policymakers not only in the COVID-19 pandemic but 

also in future outbreaks. 

 

Keywords: stress, coping, spirituality, pandemic, COVID-19 
 

J Mazandaran Univ Med Sci 2021; 31 (199): 27-41 (Persian). 

 
 
 
 
 
* Corresponding Author: Zahra Validabady - School of Behavioural Sciences and Mental Health (Tehran Institute of 

Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (E-mail: validabady.Z@IUMS.AC.IR) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 15

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-16259-fa.html


 
       
 
 

 ـدرانـــازنـــي مكــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (72-09)   9011سال    مرداد    911شماره    سي و یكمدوره 
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 پژوهشی

ای عمومی و معنوی افراد استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله
 : یک مطالعه ترکیبی91-در همه گیری کووید

 
       1زهرا ولیدآبادی

       1مهرنوش اقدسی

       1فاطمه تاکی

 2نادره معماریان

 چكیده
 ت رواننالخاال ی همنالو  های سالالت  همگالانیا االال الاعالوه بر نگرانی 91-گیر کوویدبیماری همه و هدف: سابقه

تطالعه حاضر به بررسی تیزا  اس رس ادراک شالده افالراد اضطرابا ترسا افسردگیا انگ و... را نیز توجب گردیده اس . 
ای و تیزانالی کاله هریالر در کالاهش ا چگونگی کاهش این اس رس و همنخین به راهبردهالای تاابهاله91-در اپیدتی کووید
 اندا پرداال ه اس .اس رس توفق بوده

 96-26نفر از تردم ایرا  در گروه سخی  642کیفی( به شیوه آنالین بر روی -این تطالعه ترکیبی)کمی ها:مواد و روش
ای افالراد از رریالق سالواا ت سال انجام شد. در بخش کمیا تیزا  اس رس ادراک شده و در بخش کیفیا راهبردهای تاابهه

های کیفی از رریالق تلهیالم تل الوا تالورد و داده STATA افزارط نرمهای کمی توسبازپاسخ تورد بررسی قرار گرف . داده
 آنالیز قرار گرف خد.

تطابق بالا ن الای   .(62/91±62/4در سطح ت وسط تی باشد )تیزا  اس رس ادراک شده در کم نمونه تورد بررسی  ها:یافته
هالا اععالا  درصد از نموناله 26تعخوی بودند.  -بیتاابهه عموتی و تاابهه تذه درونمایه 6ای شاتم تلهیم کیفی راهبردهای تاابهه

ی کاله هریالر از راهرارهالای برالار تیالانگین تیزانال اند.کرونا اس فاده کرده اپیدتیکردند که از تاابهه تعخوی در شرایط اس رس 
تاابهاله و  (14/6 ±29/6)تاابهاله عمالوتی  در 91تالا  9تایاسی از  کردا درتی کمر دهخدگا کاهش اس رس پاسخ بهگرف ه شده 

 .test;)-(paired t(. P >16/1) باشددار تییا این تفاو ت از نظر آتاری تعخبرآورد شد( 12/6±91/3)تعخوی 

ها جهال  برالارگیری ای افراد در بازه سخی گوناگو  در هر دو جخس و آگاهی از آ درک راهبردهای تاابهه استنتاج:
های گیریبهره برای همه 91-گیری کوویدوا  عموتی نه تخها در همهر های سالت های تفید در برناتهکارآتد از اس راتژی
 .کخدگذارا  کمر تیآیخده نیز به سیاس 

 

 91-گیریا کوویداس رسا تاابهها تعخوی ا همه واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
ا بیالالانگر نیالالاز بالاله اقالالداتا ت 91-شالالیوف فعهالالی کوویالالد

 چالهچخا  فراگیر از سوی تلااا  و ت خصصا  روانی اس .
ناله تخهالا  یاماریب این سازتا  تهم ت لد گزارش کرد که

 را  یاندازدا بهره رن  روانیرا به الطر ت یسالت  جسم
 

  E-mail: validabady.z@iums.ac.ir                        )انس ی و روانپزشری تهرا ( س ارالا ا داننرده عهوم رف اری و سالت  روا  :تهرا  -زهرا ولیدآبادی مولف مسئول:
 عهوم پزشری ایرا ا تهرا ا ایرا  )انس ی و روانپزشری ایرا (ا داننگاه داننجوی کارشخاسی ارشد سالت  روا ا کمی ه تلایاا ت داننجوییا داننرده عهوم رف اری و سالت  روا  .9
 )انس ی و روانپزشری ایرا (ا داننگاه عهوم پزشری ایرا ا تهرا ا ایرا  ا گروه سالت  روا ا داننرده عهوم رف اری و سالت  رو ا ترکز تلایاا ت سالت  تعخویایارانند. 6

 :  91/6/9411تاریخ تصویب :              2/99/9311تاریخ ارجاف جه  اصالحا ت :            8/91/9311 تاریخ دریاف 
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 و همکارانی دآبادیزهرا ول     
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 پژوهشی

و ایالن توضالالوف نالاله فاالالط بالالرای  (9)ددهالالیتالال شیافالالزا زیالن

هالای بهره برای شیوف دیگالر بیمالاری 91-بیماری کووید

 .(6)واگیردار در آیخده نیز تهم الواهد بود

تاکخو  تطالعا ت فراوانی به تیزا  شالیوف االال الا ت 

 انالداپرداال اله 91-گیری کوویالداضطرابی همزتا  با همه

اند تودایم ت عددی تی به افراد بین در اضطراب و ترس

 ابال الترس از  گیری بروز کخدا به عخوا  تثالدر این همه

ا ان نالالار زا یالالا تالالرس از دسالال  داد  عزروسیالالو نیالالبالاله ا

ا عالدم درتالا  91-کوویالدارالعا ت نادرس  تربالو  باله 

 یروان یانزواتثم ) قرنطیخگیا تسائم تربو  به یپزشر

ا ییغالذا  یالا عالدم اتخیج مالاعتد ت در الانالها فاصالهه ا

لذا ؛ (3-6)(رهیاز دس  داد  درآتد و غا یراریترس از ب

گیالرا فالارا از بعخوا  یر بیماری همه 91-شیوف کووید

هالای رواننالخاال ی عواتم الطر ایجادکخخالده آ ا واکالخش

 هالایاس فاده توفق از ترانیسم عموتی را در پی داش ه اس .

چخدی بیا  شالدها باله عا ت رورکه در تطالتاابهه روانی هما 

زا را تالدیری  کالرده و افراد کمر تی کخد تا وقایع اس رس

تاابهه تطابق بالا تعریال   ؛(8)احساسا ت تخفی را کاهش دهخد

ای از ( در برگیرنالالده تجموعالاله9184ازاروس و فالالولرمن )

رف الاری جهال  تالدیری  و  -ها و فرایخدهای شخاال یفعالی 

های تاابهه برای کالاهش تهار ت .(1)باشدکاهش اس رس تی

اس رس و تأثیر تخفی بیماری یا کاهش رف ارهالای ناسالازگارا 

 .(91)دهالدرا در اال یار افراد قالرار تالی چارچوب تنخصی

ای اس  که شالخ  در انجالام آ  از تاابهه تعخوی تاابهه

 اع اادا ت دیخی برای تاابهه با تنرال ت و فنالارهای زنالدگی

کخد و نوف آ  به اع اادا ت تذهبی بس گی دارد و اس فاده تی

تی تواند در تواجهه فرد بالا بیمالاری اثالرا ت تثبال  یالا تخفالی 

کخخالد کاله تاابهاله پارگاتخ  و هارپر بیا  تی .(99)داش ه باشد

هالای تذهبی و تعخوی به نالوعی دنبالال کالرد  تعخالا بالا روش

در هالالای اسالال رس اسالال . تالالرتبط بالالا اتالالور تاالالدس در زتالالا 

کخخالده یرینگیاز ناش پ یترمیا گزارش تس اریاال یهادهه

گالزارش  نیآتده اس . ا دیپد اضطراب خهیدر زت نیبالاوه د

 عیوار اس  کها هخگالام تواجهاله بالا وقالاتناهدا ت اس  نیبر ا

 یاعمالوت یو روندها رهایهاا تفسا پاسخیزندگ یزااس رس

رور فعال بهوی و تعیین  نیرور تررر توسط دکخش فرد به

با این حال اگرچه ادبیا ت توجود  .(96)شودیآ  ت ریدرگ

هالای نوید بخنالخدا اتالا تاابهالههای تعخوی در تورد تاابهه

تالری از ادبیالا ت تلایاالی را نسالب  باله عموتی سهم بیش

 بسالیاری از های تعخوی به الود اال صاص داده اس .تاابهه

کخخدکه اس فاده تخاسب از راهبردهای تطالعا ت تأکید تی

خوی تخجر به ارزیالابی درسال  اوضالافا افالزایش تاابهه تع

شالود. همنخالینا احساس اتخیال  و ارمیخالا  و تفرالر تالی

ای تخاسب تخجالر باله کالاهش اسال رس و اثالرا ت راهبرد تاابهه

. ایالن ارالعالا ت از اع بالار رو باله (93-96)عارفی آ  تی شود

ه بالا اشالرال تخ هال  تاابهاله افزایش تاابهه تذهبی )در تاایس

اج مالاعی پنال یبانی  -بیخی ت غیرهای روانالیعموتی( در پیش

های تعخالوی افالرادا بخالش تغفالول . اتا تاکخو  تاابههکخدتی

 ا(69-98)بوده اس  گیرهمه دررول این بیماریتطالعا ت تانده 

ترانیسالم تاابهاله ن بدین جه  نیاز اس  که در الصوص ایال

اشرال تاابهه هم به صالور ت کیفالی و  روانی در کخار سایر

 لالذا هالای تخصصالی ازما انجالام شالود.هم کمی بررسی

تطالعه حاضر بالا هالدا ارزیالابی تیالزا  اسال رس ادراک 

در  هالالاای آ افالالراد و سالالپس تعیالالین راهبردهالالای تاابهالالهشالالده 

ا بالالدنبال شخاسالالایی راهبردهالالای 91-اپیالالدتی بیمالالاری کوویالالد

تالالر در کالالاهش اسالال رس در شالالرایط ای بالالا تالالاثیر بالالیشاابهالالهت

زا بالوده اسال . اهمیال  و ضالرور ت انجالام پالژوهش اس رس

حاضر ایالن اسال  کاله بالا پاسالخ باله سالواا ت ایالن پالژوهش 

توا  تا حد اترا ا به رین رویرالرد روانالی بالرای تاابهاله بالا تی

کروناا را شخاسایی کرد و ت عاقالب آ  آتالوزش ایالن رویرالرد 

 سطح وسیع برای تردم به اجرا درآورد.روانی را در 
 

 هامواد و روش
روش ترکیبالی  بالهتطالعه حاضر یر بررسی آنالین 

رویررد تورد اس فاده در این تطالعالها رویرالرد . باشدتی

 های کمی و کیفی ازبخدی همزتا  و توازی که دادهزاویه

صور ت همزتالا  هبو الوی  و ارزش یرسا  برالوردارند 

هالای کمالی و کیفالی باشالد. دادهندا تالیاآوری شدهجمع

 اتورد آنالیز و تجزیه و تلهیم قرار گرف خد تس ام رورهب
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در ترحهه نهایی ن ای  ادغام گردیده و تورد تفسالیر قالرار 

 .(9فهوچار ت شماره ) (63ا66)گرف خد

داننالگاه عهالوم  توسالط االالقالی نظالر از تطالعاله این

لیخالر  پزشری ایرا  تالورد تاییالد قالرار گرفال  و سالپس

هالای اج مالاعی پرسنخاته بصور ت آنالین از رریق شبره

فضای تجازی )تهگراما ایخس اگراما توئی ر و واتساپ( در 

رار شهرهای تخ هال  در دسال رس افالراد عمالوم جاتعاله قال

در اب دا قبم از هدای  به سالواا ت پرسنالخاته باله گرف . 

دهخدگا  پرسنخاته درباره هدا پژوهشا تل وای پاسخ

تلرتانه و ناشخاس باقی تاند  پرسنخاته و همنخین اصم 

و  آنا  صور ت توافا در ازم داده شد و آگاهی ارالعا تا

 پرسنالخاته در اال یالار سواا ت "توافق هس م"ان خاب گزیخه 

 کخخدگا شرک  در اب دای پرسنخاته ازا قرار گرف . هآ 

 پاسالخ دهخالد. دتوگرافیالر ارالعالا ت تالا باله شد الواس ه

سالالخجش تیالالزا  اسالال رس افالالراد در شالالرایط ناشالالی از ایالالن 

تادهالای  91ناتاله بالا اسال فاده از پرسالشگیرا بیماری همه

 یری از ابزارهالای پرکالاربرد اس رس ادراک شده کوهن که

های بالالیخی و اال ی در وضعی برای سخجش تخش رواننخ

 91ایالن تطالعاله از نسالخه  درغیربالیخی اس ا انجام شالد. 

ضالریب  ای هخجار ایرانی این پرسنخاته اسال فاده شالدتاده

ایالالن باشالالد. تی 11/1آلفالالای آ  نیالالز در جمعیالال  ایرانالالی 

باشالد ای تالیگزیخاله 6صور ت ری  لیرالر ت پرسنخاته به

ا الیهالی ꞊3یادا ز꞊6ا بعضی اوقا ت꞊99کما الیهی꞊1)هرگز

تالرین نمالره و بالیش 1ترین نمره کسب شالده (. کم꞊4زیاد

اسال رس ادراک  93-1باشالد. نمالرا تتالی 41کسب شده 

بیانگر تیزا  اسال رس  31-66ت وسط و  62-94شده کما 

بالاله جهالال  بررسالالی  .(66ا64)باشالالدادراک شالالده زیالالاد تالالی

تعخالوی( و تصالادیق  -عموتی)فراد ای اراهبردهای تاابهه

سالوال بالاز پاسالخ  3های بیالا  شالده نیالز از هر یر از راه

که در این تلایق تالورد  بازپاسخی سواا تاس فاده شد. 

اس فاده قرار گرف خدا براساس ایخدکسی بود که اولین بالار 

Koenig  سالواا ت  .(62)تخظیم نموده اس  9116در سال

ای ایخدکس کوئیخگ جه  سالخجش راهبردهالای تاابهاله

 رراحالی تاابهاله اسال راتژی نوف دو شخاسایی برایدر واقع 

 هالایاس راتژی( 6 و عموتی تاابهه هایاس راتژی( 9: اندشده

اولالین سالوال آ  نلالوه تاابهاله و . تعخویتذهبی یا  تاابهه

راهرارهالالای برالالار گرف الاله شالالده را تالالورد بررسالالی قالالرار 

کخیالد  شما با توقعی  فعهی چگونه تاابهاله تالی"هد: دتی

چگونالالاله از افسالالالردگیا غمگالالالین و دلسردشالالالد  الالالالود 

. سپس به تبلث تعخوی  و تذهب "کخید جهوگیری تی

آیالالا باورهالالای "شالالود: در تاابهالاله بالالا شالالرایط پرداال الاله تالالی

. "تعخوی یا تذهبی به شما برای تاابهه کمر تی کخخالد 

 تثبال  پاسالخ ین سوالدهخدگا  به اپاسخ در صورتی که

 بدهخد و باورهای تعخوی یا تذهبی به آنها کمالر کخالدا

هالای بیالا  شالده از تصادیق هریر از راهبا سوالی دیگر 

چگوناله " شالودتی پرسیده آنها از های شفاارریق تثال

باورهالالای تعخالالوی یالالا تالالذهبی بالاله شالالما در تاابهالاله کمالالر 

 . سالواا ت"توانید چخالد نموناله تثالال بزنیالد کخخد  تیتی

ایخالالدکس در ایالالن رالالرز پالالس از اع بارسالالخجی و تطبیالالق 

 توسط ت خصصین ترتبط تورد اس فاده قرار گرف . در

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 دیاگرام بصری تطالعه :1شماره  فلوچارت

Interpretation based on 

QUAL + QUAN 

 

 ادغام ن ای 

 و اس خ اج از ن ای  کمی و کیفی

 داده های کیفیگردآوری 

QUAN QUAl 

 داده های کمیگردآوری 

 داده های کیفیآنالیز 

 داده های کمیآنالیز 
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های برار گرف اله شالده در کالاهش ان ها نیز تیزا  تاثیر راه

ها را در قالالب دو سالوال در تایالاس اس رس به بیا  نمونه

 آنالوگ بصالری تالورد بررسالی قالرار دادیالم. ریال  ایالن

( تالرین تیالزا بالیش) 91 تالا( ترین تیالزا کم) 9 از تایاس

هالا )اضالافه ننالد  گیری تا اشباف دادهنمونه .(66)باشدتی

در هالا ای کاله پاسالخاداته یاف  باله گوناله (68)کد جدید(

رول روز تورد بررسالیا تجزیاله و تلهیالم و کدگالذاری 

کالالار تالالا حاصالالم شالالد  کالالد جدیالالد از گرف الاله و ایالالن قالالرار

. پس از ترمیالم کخخدگا  اداته یاف های تنارک پاسخ

کخخالالدگا  هالالا بالالر اسالالاس ا هالالارا ت تنالالارک پرسنالالخاته

سالال و  26سالال و بالاای  96های افراد با سالن زیالر پاسخ

های ناکاتم و تخدوش کخالار گذاشال ه ناتههمنخین پاسخ

پاسخخاته تورد  642تها پاسخخا 666در تجموف از شدندا 

در واقالع بخالش کیفالی تطالعاله آنالیز نهایی قرارگرفال ا 

کاله پالس دلیم اینهنمونه به اشباف رسید و ب 642حاضر با 

هالالا حاصالالم نگردیالالدا از آ  کالالدهای جدیالالدی از پاسالالخ

 ها الاتمه یاف .آوری دادهجمع

بالالا اسالال فاده از آتالالار توصالالیفی و  کمالالی هالالایداده

ز واریانس یر ررفها آزتالو  آنالی اهای تی تس تلهیم

 STATAافالزار تن وی خی و آزتو  الی دو با اس فاده از نالرم

روش تورد اس فاده بخالش . تورد آنالیز قرار گرف ه اس 

 9قالالراردادیکیفالالی تطالعالاله حاضالالرا تلهیالالم تل الالوای 

پالالس از ترمیالم هالالر پرسنالخاتها اسالال خراج  .(61)باشالدتالی

هالای سالواا ت بازپاسالخ و بالازبیخی پژوهنالگرا  در اسخپ

هالا چخالدین بالار ها پاسخوری در دادهاب دا با هدا غوره

الوانده شالده اسال ا سالپس ترحهاله دوم یعخالی اسال خراج 

واحدهای تعخایی صور ت گرف . در ترحهه سالوم کالدها 

ها با یرالدیگر درو  ها و تفاو تایجاد و بر اساس شباه 

هالا بالا دا سپس با تاایسه زیالر رباالهها قرار گرف خزیررباه

برای افزایش اع بار یردیگر رباه اصهی را ایجاد کردیم. 

های درگیالری رالوانی تالد ت و تنالاهده ها از روشداده

 .(31)اس فاده شد 3و بازبیخی توسط همرارا  6تداوم

                                                 
1. Conventional Approach 

2. Prolonged engagement and persistent observation 

3. Peer debriefing 

 یافته ها
 کمیفاز 

نفر  642شاتم  ی نهاییهانمونه دتوگرافیر صفا ت

 در انالالدابخالالش کمالالی و کیفالالی پاسالالخ داده کالاله بالاله هالالردو

هالا در داتخاله نمونه. اس  شده داده ننا  9 جدول شماره

ها با تیالانگین الانم سالا شاتم هر دو جخس 96-61سخی 

سالالا  96-61سال و رن  سالخی بالین  18/39 ± 11/1سن 

و رنال  سالخی بالین  29/61 ± 31/1ا تیانگین سالخیآقایا  ب

 سال بود. 68-96

 
هالا و  توزیع فراوانی تنخصا ت دتوگرافیالر نموناله :1جدول شماره 

 دو-همگخی در رده ها بر اساس توزیع الی
 

 سطح تعخی داری تیزا  آتاره تعداد )درصد( تیانگین ± انلراا تعیار ت غیر

    2/39 ±84/1 سن

  (8/36) 88  سال 62زیر 
69/61 

 

 < 119/1 (66) 968  سال 62 -46

 سال و بااتر 46

 

 31 (6/96)  

     جخسی 

 < 119/1 61/88 (61) 41  آقا

 الانم

 

 912 (81)  

     تیزا  تلصیال ت

  (1/2) 96  زیردیپهم

 

 

61/963 

 

  (6/61) 69  دیپهم

 < 119/1 (6/44) 991  کارشخاسی

  (4/66) 66  کارشخاسی ارشد

 دک را و بااتر

 

 93 (3/6) 

    ) الود یا اعضای الانواده(91-ساباه اب ال به کووید

  (2/91) 62  بهی

11/966 
 

119/1 > 
 (4/81) 661  الیر

 
 تیزا  اس رس ادراک شده در کم افراد و باله تفریالر

های سالخیا جخسالی ا تلصالیال ت و سالاباه ابال ال باله گروه

ای الانواده در جدول در الود یا اعض 91-بیماری کووید

 قابم تناهده اس . براساس ن الای  حاصالهه تخهالا در 6شماره 

داری داری را در سطح تعخالیهای سخیا تفاو ت تعخیرده

  توا  تناهده نمود.را تی 16/1تر از کم
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 9011، مرداد  911دوره سي و یكم، شماره                                       مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                       07

 تیزا  اس رس ادراک شده :2جدول شماره 
 سطح تعخی داری نوف آزتو  تیانگین ± انلراا تعیار ت غیر

   62/91±62/4 کم نمونه ها

    سن

  23/61±94/4 سال 62زیر 
 آنالیز واریانس یر ررفه

 

 < 119/1 61/91±28/4 سال 62 -46

 سال و بااتر 46
 

61/3±33/92  

    جخسی 

  92/91±66/4 آقا

 نی تس  تس ام
 

46/1 
 الانم

 

61/4±28/91 

    تیزا  تلصیال ت

  68/98±84/4 زیردیپهم
 
 

 آنالیز واریانس یر ررفه

 

  21/98±11/4 دیپهم

 96/1 62/91±32/4 کارشخاسی

  43/61±62/4 کارشخاسی ارشد

 دک را و بااتر
 

21/3±69 

   ) الود یا اعضای الانواده(91-ساباه اب ال به کووید

  46/91±46/4 بهی

 66 وی خیتن 11/9
 

66/1 
 63/61±66/6 الیر

 

 فاز کیفی
 راهبردهالای"درونمایه  6کیفی تخجر به ان زاف هایدادهتلهیم 

 شد. "تعخوی -بهه تذهبیبردهای تااراه"و  "تاابهه عموتی
 

 راهبردهای تاابهه عموتی
سبر تاابهه در راهبردهای عموتی برار گرف اله شالدها 

تالدار هیجالا تالدار و زیررباه فعالا غیرفعالا تساللهه 4در 

 از سالبر تخظالور(. 3بخدی شده اس  )جالدول شالماره دس ه

 های شخاال ی و رف اری جه  تاابهاله تسال ایمتاابهه فعالا تال

در تاابما سبر غیرفعالال  با تنرال ت و اثرا ت آ  اس .

های شخاال ی بالرای جهالوگیری )تخفعم/اج خابی( به تالش

کاهش تالخش از تواجهه فعال با تنرال ت یا رف ارها برای 

تالدار و تساللهه تالداربخدی دیگرا هیجا رباه .(39)اشاره دارد

هالای تالدار شالاتم تمالام تالالشاس . سبر تاابهه هیجا 

 تخظیم هیجانی و تدیری  آ  برای کاهش پیاتدهای عارفی

تالدار در تاابم سبر تسلهه .(1)زا اس رویدادهای اس رس

زا و هالای اسال رستوقعی  های فعال جه  تدیری تالش

برای تغییر یالا از بالین بالرد  تغییر رابطه فرد و تلیط آشف ه 

بخدی دیگالری تاسیم در .(36)گیردتخبع اس رس صور ت تی

تاابهه تب خی بر هیجا (ا )هیجانی سبر تاابهه به زیررباا ت 

شخاال ی )تاابهه تب خی بالر عمهرردهالای شالخاال ی( و رف الاری 

بخالدی ربااله (33)بیرونالی عیخالی( تاابهه تب خی بر رف ارهالای)

کالدهای ترتیالباین بین به. در (4شماره  لودج)اس  شده 

 فیهم و سالریالا کرد  به توسیایا تماشایگوشکرد اتطالعه

ررافیا  و برای آیخدها صلب  با ا ریزیکرد  و برناتهفرر

 دهخدگا  داش خد.ترین فراوانی را در بین پاسخورزشا بیش

 

ای عمالوتی باله همالراه  درونمایه راهبردهالای تاابهاله :3جدول شماره 
 رباه اصهیا زیررباه و کدها

 کدها زیر رباه رباه اصهی درونمایه
 انجام کارهای هخری فعال سبر تاابهه ای عموتی راهبردهای تاابهه

 سریال تماشای فیهم و
 ورزش در تخزل

 آشپزی
 باغبانی و کاش  گیاه

 ای پوس ی تراقب 
 شید  نااشی

 رقصید 

 ضدعفونی کرد  تخزل
 

 الوابید  غیر فعال
 رویاپردازی

 دنبال نررد  االبار

 انجام نداد  کار الاصی
 

 تطالعه جه  افزایش آگاهی در الصوص بیماری تدار تسلهه

 تراجعه به رواننخاس و تناوره
 ریزی برای آیخدهرد  و برناتهفررک

 کار کرد  بصور ت تجازی

 های آنالینشرک  در کالس

 ارتبا  بین ر با الانواده

 صلب  با اررافیا 

 تالش برای پیدا کرد  تعخایی تازه در زندگی

 کمر بین ر و ترور ترالی  فرزندا 

 اف ادهانجام کارهای عاب

 شروف به کسب و کار ایخ رن ی
 کنید  سیگار 

 

 تصرا قرص ضدافسردگی هیجا   تدار
 نوشید  الرم 

 
عموتی باله همالراه ربااله  راهبردهای تاابههدرونمایه  :4جدول شماره 

 رف اری( و کدها -شخاال ی -)هیجانی اصهیا زیررباه
 کدها زیر رباه رباه اصهی درونمایه
 گریه کرد  هیجانی سبر تاابهه ای عموتی راهبردهای تاابهه

 تصرا الرم
 تصرا قرص افسردگی

  دنبال نررد  االبار
 

روی آورد  به رواننخاسی   شخاال ی
 تثب  نگر

تالش برای پیدا کرد  
 تعخایی تازه در زندگی

 تدی ینن

 یوگا

 نوش ن 
 

 تطالعه کرد  رف اری

 تطالعه جه  افزایش آگاهی در الصوصی بیماری

 تراجعه به رواننخاس و تناوره

 سریالتماشای فیهم و 

 ورزش در تخزل

 کار کرد  تجازی

 حم جدول

 آشپزی

 کمر بین ر و ترور در ترالی  فرزندا 

 گوش داد  به پادکس  های عهمی
 گوش کرد  به توسیای

 بازی های کاتپیوتری

 نواال ن توسیای

 پیاده روی

 باغبانی و کاش  گیاه

 تراقب  های پوس ی

 گرف ن و رسیدگی به حیوا  الانگی

 الرید کرد 
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 تعخوی -راهبردهای تاابهه تذهبی
 -آیالالا باورهالالای تالالذهبی"در پاسالالخ بالاله سالالوال دوم 

تعخوی شما برای تاابهه با توقعی  االیالر باله شالما کمالر 

 26نفالرا  926دهخدگا  )پاسخدو سوم از  ا بیش"کردند 

در  تاابهه رایب الود تعخوی  از که داش خد درصد( ا هار

انالد. همنخالین تیالزا  اسال فاده کالرده این شالرایط اسال فاده

 62تالر از تعخالوی در گالروه سالخی کالم -راهبردهای تذهبی

 62-46نفر(ا در گالروه سالخی  88نفر از  34) درصد 31سالا 

 42نفالر( و در گالروه سالخی  968نفالر از  19) درصد 69سالا 

اشالالد. بنفالالر( تالالی 31نفالالر از  64) درصالالد 81سالالال و بالالااترا 

های برار گرف ه شده در ایالن کدهای حاصم از تصادیق راه

بخالدی شالدند بخش نیز در زیر رباا ت فعال و غیرفعالال دسال ه

تاابهاله )(. همنخین به زیالر رباالا ت هیجالانی 6)جدول شماره 

)تاابهاله تب خالی بالر عمهرردهالای  تب خی بر هیجا (ا شخاال ی

نالی تاابهاله تب خالی بالر رف ارهالای بیرو)شخاال ی( و رف اری 

 (.2شماره  لودج)بخدی شد عیخی( نیز رباه

شالودا راهبردهالای رورکه در اداته اشالاره تالیهما 

 صور ت ضمخیتعخوی در بخنی از زندگی افراد به -تذهبی

رغالم اسال فاده از یا آشرار نهف ه بود. تعالداد زیالادی عهالی

 هالا آشالخاتعخوی بدا  آگاه نبودها بالا آ  -ردهای تذهبیراهب

 دانخد. برای تثالالعخوا  راهبرد تاابهه نمیهها را بنیس خد و آ 

انالد باورهالای که بیا  داشال هدهخدگانی با وجود اینپاسخ

هالا باله آ تعخوی زیالاد  -تعخوی ندارند و باورهای تذهبی

پاسالخ  اندا اتا در سوال آالر به ایالن صالور تکمر نررده

تموم شاله  یماریب نیم که زودتر ایفاط دعا کرد"اندداده

تثال نماز الوانالد  و شالاکر الالدا "و "ولی ننده از جها 

رالور رایال  بالین . به"بود  تا حدودی بهم آراتش تیداده

شالود عاته تردما راهبرد تذهبی با تعخوی یری دانس ه تی

 هکال واحالد الدای به و ارمیخا  با دعاکرد "تانخد این پاسخ 

 زنالدگی و تالرگ کالهاین یری"و  "هس  درکخار تا همینه

. "کخالدتی تغییر قدر و قضا کرد  دعا الداس ا با دس 

کالدهای توکالم باله الداونالدا یالادآوری در این درونمایه 

 تعخویا انجام اعمال تذهبی تانخد الواند  -باورهای تذهبی

قرا  و دعالاا الوانالد  نمالاز و اسال فاده از اعکالار تعخالویا 

 دهخدگا  داش خد.راوانی را در بین پاسخترین فبیش

تعخالوی باله  -ای تالذهبی درونمایه راهبردهای تاابهه :۵جدول شماره 

 همراه رباه اصهیا زیررباه و کدها
 

 کدها زیر رباه رباه اصهی درونمایه

 راهبردهای 

  ای تاابهه

 تعخوی -تذهبی

 

 الواند  قرا  فعال سبر تاابهه

 عکر گف ن

 نماز الواند 

 الواند  دعا

 توانا الوانی

 تدی ینن

 یوگا
 

 توکم کرد  به الدا غیر فعال 

 فرر کرد  به تعخای زندگی

 فررکرد  به ترگ

 
باله  یتعخالو -یتاابهاله تالذهب یراهبردهالا هیالدرونما :6جدول شمماره 

 ( و کدهایرف ار -یشخاال  -یجانی)ه ررباهیز ایهمراه رباه اصه
 

 کدها زیر رباه رباه اصهی درونمایه
 راهبردهای 

 ای  تاابهه
 تعخوی -تذهبی

 گزاره که ارواز نگهبا  افراد زنده هس خداع ااد به این  هیجانی سبر تاابهه

 اع ااد به این گزاره که یر تعجزه زتانی اتفاق تی اف د

 اع ااد به این گزاره که تنرال ت همینه حم تینوند

 اع ااد به این گزاره که همینه به رین ها اتفاق تی اف د

 بخنید  دیگرا 

 تالش برای پیدا کرد  تعخایی تازه در زندگی

 تدی ینن

 یوگا

 
 اع ااد به این گزاره که همه چیز به الواس  الداس  شخاال ی

 اع ااد به این گزاره که الداوند تراقب تن اس 

 اع ااد به این گزاره که تن جزئی از یر کائخا ت بزرگ ر هس م

اع ااد به این گزاره که الداوند انسا  را با اال یار افریده اس   و 

اس  که هر انسا  باید به اال یار الود آ  را الودتراقب ی اتفاقی 

 انجام دهد

 اع ااد به این گزاره که بعد از هر سخ ی آسانی اس 

 اع ااد به این گزاره که الدای دیروز الدای اتروز هم هس 

اع ااد به این گزاره که انسا  ها بازالورد اعمالنا  را در این دنیا 

 تیبیخخد

 پیش تعیین شدهاع ااد به این گزاره که سرنوش  از 

 اع ااد به این گزاره که الداوند رحما  و رحیم اس 

اع ااد به این گزاره که این اتفاقا ت عالئم  هور اند و باید آز آنها 

 گذر کرد

اع ااد به این گزاره که این فرص ی اس  که الدواند آ  را به 

 بخدگانش داده اس  پس باید از آ  اس فاده کرد

 در شخاال  آ فرر کرد  به تعاد و سعی 

 الواند  اشعار توانا

 توکم بر الدا

 اع ااد به این گزاره که الدا نا ر بر همه چیز اس 

اع ااد به این گزاره که الداوند انسا  ها را از این تصائب عبور 

 تیدهد

 توسم به ائمه 

 
 نماز الواند  رف اری

 الواند  دعا

 عکر گف ن

 صدقه داد 

 دعا نوش ن

 روزه گرف ن

 الواند  احادیث

 انجام تس لبا ت دیخی

 صلب  با الدا

 نذر کرد 

 کمر به دیگرا 

 انجام کار الیر

 اس فاده از رب اسالتی
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ای برالار گرف اله شالده در کالاهش تاثیر راهبردهای تاابهه
 اس رس افراد

 یالا و راهبردهالای تعخالوی از یر هر که تیانگین تیزانی

 هاوکاهش اس رس آ  زابا شرایط اس رس تاابهه برای عموتی

 ؛اسال  قابم تناهده 6در جدول شماره  کمر کرده بودا

 .باشددار تییاز نظر آتاری تعخ ین دو تیانگینتفاو ت ب
 

ای برالار گرف اله تاایسه تیانگین راهبردهالای تاابهاله :۷جدول شماره 

 شده در کاهش اس رس افراد
 

 درجه آزادی آتاره تی زوجی تیانگین ± انلراا تعیار راهبردهای تاابهه
 سطح تعخی داری
 )دو ررفه(

 14/6 ± 29/6 عموتی
36/3 636 1111/1 

 12/6 ± 91/3 تعخوی -ذهبیت

 
 بحث

 ای جمعیال  عمالوتیتیزا  اس رس و راهبردهای تاابهه

در ایالن تطالعاله  91-گیالر کوویالددر شرایط بیماری هماله

تورد بررسی قرار گرف . در کم سطح اس رس افالراد در 

حد ت وسط بوده اس ؛ با در نظر داش ن این نر ه که این 

 گیالرن بیمالاری همالهپژوهش حدود چخد تاه پس از شیوف ای

صور ت گرف ه اسال ا بخالابراین ربیعالی اسال  کاله تیالزا  

تر باشالد. اس رس افراد نسب  به اوایم شیوف بیماری پایین

ن ای  آ  حالاکی از  که سایر تطالعا تبر الالا ن ای  اتا 

 ا(36ا34)تر در زنالا  نسالب  باله تالردا  اسال اس رس بیش

ها و آقایالا ا افالراد او ت چخدانی در تیزا  اس رس الانمتف

و افراد بدو  ساباه ابال ال  91-دارای ساباه اب ال به کووید

 و افراد با تلصیال ت گوناگو  تناهده نگردید.

 ن ای  حاصم از تطالعه حاضر حاکی از ایالن اسال  کاله

 درگروه سخی جالوا ا تعخوی -کارگیری راهبردهای تذهبیهب

هالای اس  کاله براسالاس برالالی از تاولالهدرصد بوده  31

تالوا  اح مالال داد غیرتعخالوی حاصم از پاسالخ افالراد تالی

دلیم نبالود آتالوزشا آگالاهی و ها بهبود  راهبردهای آ 

تعخالوی  -هالای تالذهبیعدم شخاال  و آشخایی باله تاولاله

درصالدا  81باشد در حالی که گروه سخی تیانسالال بالا تی

 تعخالوی را -تالذهبی ترین تیزا  اس فاده از راهرارهالایبیش

ها نیز نسب  به دو گروه سخی اند؛ تیزا  اس رس آ داش ه

 رالورکهی ناالش دیالن و تعخویال  درهتر بود. بدیگر پایین

 اسال ا ایالن یاف اله تر بودهزندگی افراد با سخین بااتر پررنگ

 .(32)تطابا  دارد Dadswell و Maloneبا ن ای  پژوهش 

Meyer (6119 به دو دس ه راهبرد تاابهه سازگار و )

و تطالعالا ت پینالین نیالز بیالا   (36)کخالدناسازگار اشاره تی

 بالا ناسازگار ایتاابهه هایاس راتژی کارگیریهبدارند تی

 هالای. یاف اله(31ا38)اس  همراه تریبیش اس رس درک شده

 ترین تیزا  اسال فادهگروه سخی تیانسالا بیش دهدتی ننا  تا

اند که تطالابق از راهرارهای تذهبی از نوف فعال را داش ه

عخالالوا  راهرارهالالای سالالازگار شالالخاال ه هبالال Meyerبالالا نظالالر 

تالدار که راهرارهای غیرفعال و هیجا شوندا درحالیتی

شالوندا تخهالا در که جز راهرارهای ناسازگار شخاال ه تالی

 ر گرف اله بودنالد.دو گروه جوا  و بزرگسال تورد اس فاده قرا

پایین بالود  تیالزا  اسال رس در جمعیال   لذا تمرن اس 

هالای تاابهاله ها از سبرتر آ تیانسال بدلیم اس فاده بیش

که از تاابهه تذهبی عالوه بر این افرادی سازگارانه باشد.

ترا پرینانی رواننخاال ی بیخی بیشکخخد الوشاس فاده تی

 ؛(49ا41)دهخالد  تالیای را نناهای سازش یاف هتر و کخشکم

 اسال رس تیالزا  بالر تخ هفالی که عواتالماتا با توجه به این

گذارنالد و جمعیال  تالورد بررسالی تی تأثیر شده ادراک

ای گذشال ه بالا تطالعاله حاضالر ت فالاو ت اسال ا هپژوهش

های فعهی تا نیز برای تبیین عه  پالایین بالود  تیالزا  داده

هالای کخد و بررسالیاس رس جمعی  تیانسال کفای  نمی

 رهبد.تری را در تطالعا ت آتی تیبیش

ارالعا ت حاصم از بخالش کیفالی تطالعاله حاضالر و 

بهاله هالای تااننالا  داد افالراد شالیوههای انجام شده تلهیم

 ای را برای غهبه براس رس الود در شرایطعموتی چخدگانه

انالد. گیر تورد اس فاده قالرار دادهناشی از این بیماری همه

تطالالابق بالالا ا هالالارا ت افالالرادا پرکالالاربردترین راهبردهالالای 

 اندینالیدم تالدابیری"ای عموتیا سبر تاابهه فعال تاابهه

 بالا کالردم سالعی و کخم ررا بر رو تنرال ت تونس م که

 رو تنرم کرد  صلب  با آتده پیش تنرال ت به هتوج

 بالرای هالم شالد  افسالرده از جهالوگیری بالرای و کخم حم

 ایجالالاد گیالالاه و گالالم بالاله رسالالیدگی تثالالم سالالرگرتی الالالودم
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 پژوهشی

  الوا یت ییبایبا صبر و حوصهه و شر"تدار ا تسلهه"کردم

 یدر زندگ یتنرالت نهیبر تمام تنرال ت غهبه کرد. هم

 نیالا میدانیالهماله تو  دآیالیهر شخ  به وجالود تال یبرا

باله  انالوندیروز تمالام ت هیالو  سال خدین ینالگیتنرال ت هم

درس  و  میو تصم د ینیالارر با گذر زتا  و اند نیهم

 انجام"و رف اری  "دفارا ش یاز هر تنره  وا یت یعاالن

 الونالالد ا ک الالاب تثالالم تیرخالاله شالالادم کالاله کارهالالایی داد 

 تنالالغول داد / الودتالالو گالالوش توسالالیای کالالرد ا ورزش

 کسالالب تونسالال م ح الالی کالالردما ام عالقالاله تالالورد کارهالالای

 بالا دهخدگا پاسخ اقهی  بود."باشم داش ه ایخ رن ی درآتد

 به"تدار با ا هاراتی همنو  های غیرفعال و هیجا تاابهه

 رو الالودم کردم نرردم سعی الاصی زدما کار الیالی بی

سالالعی بالالر  "کنالالید  سالالیگارا نوشالید  الرالالم"ا "رهالاکخم

ای کالاهش تالخش جهوگیری از تواجهاله بالا تنالرال ت بالر

 تر از بزرگسالاا در این بین گروه سخی جوا  بیش اند.داش ه

ای هیجانی را تورد اس فاده و تیانساا  راهبردهای تاابهه

 و Yuقالالالرار داده بودنالالالد. بالالالر الالالالالا ن الالالای  تطالعالالاله 

 فعال تاابهه هایا در تطالعه حاضر اس راتژی(69)همرارا 

اسال  کاله ایالن بالا ن الای  تر تورد اس فاده قرار گرف هبیش

 اسالال فاده .(61)و همرالالارا  تطاباالال  دارد Parkتطالعالاله 

 کخخالدهدلگالرم تالدارتساللهه و فعالال هالایتاابهاله از تربیش

 شده رشگزا ای تاابهه هایاس راتژی کهی رور اس ا به

 بالرای سالازگارانه هالایتاابهاله از افالراد کاله دهالدتی ننا 

 اند.در این شرایط بهره برده الود اس رس تدیری 

کردنالد کخ الرل شخصالی بالر افرادی که احساس تالی

هالالا هالالای ترالالرر آ زا ندارنالالد یالالا تالالالششالالرایط اسالال رس

تعخالوی  -کارهالای تالذهبیفایده بالودها تعخویال  و راهبی

ای تالوثر تلال  شالرایط اابهالهعخالوا  یالر اسال راتژی تهب

غیرقابم کخ الرل جهال  سالازگاری بالا شالرایط و توقعیال  

ای کاله راه ها کمر کرده اس . به گونهزا به آ اس رس

حم تنرال ت غیر قابم کخ رل را در تعخویال  و تریاله بالر 

زای نیرویی برتر دانس ه و برای گریز از توقعیال  اسال رس

تانخالد پاسالخ انالد دنبال حمایال  تعخالویهغیرقابم کخ رل ب

با حرا زد  با الدا و با اع ااد "ای که بیا  داش  دهخده

و هالر  نالهیو هم رالخنیرهالام نم  یالالدا و اهم ب خرهیبه ا

. ایالن یاف اله "وق  صداشو  بزنم و کمر بخالوام هسال ن

 بیا  شده افراد غالبا در تطالعا ت پینین اس  کهتطابق با 

ری همنالالو  تجالالارب دشالالوا شالالرایط بالالا تواجهالاله هخگالالام

دلیالالم ه توانالالایی بالالزاا تروتالالاا از دسالال  رفالال ن ساسالال ر

 هالایبرای تاابهه بالا چالالش های ناتوا  کخخده و...بیماری

آورندا به تخ ه  زندگی به روابط الود با الدا روی تی

 روی تعخویالالال  بالالاله چیالالالزی تاالالالدس ت وسالالالم شالالالده و

ها را تاییالد و تطالعه حاضر نیز این یاف ه .(46ا94)آورندتی

تجالازی دس رسالی آ  را به جمعی  عموتی که به فضای

 داش خدا گس رش داده اس .

و تالالش بالرای سالاال ن  دنبال تعالالی تعخالویهافراد ب

تعخایی از هدا نهالایی تالرگ و زنالدگی بودنالد و بالرای 

اسال فاده  به شالیوه فعالال و غیرفعالالتاابهه از تخابع تذهبی 

 در فنالارهای زنالدگیا"تانخد فردی که بیا  داشال ه  اندکرده

یر کالم بالزرگ )کائخالا ت(  که تن جزئی ازپذیرش این

هس م و هرچیزی که پیش تیاد برای تن رشد هسال ا در 

 الالودش الونالد  نماز بعدم نهای  تینه تعخی توکم به الداا

؛ ح ی در افرادی که از تاابهه غیرتعخالوی "بخنه آراتش

اس فاده کرده بودند نیز در ان ها باور و اع االادا ت تعخالوی 

و  Bernardالعاله همراسال ا بالا تطها بالود. دهخده آ تسرین

دار تخفالی در ارتبالا  ی( کاله رابطاله تعخال6196همرارا  )

تعخوی  با پرینانی رواننخاال ی و افسردگی یاف  شالد و 

از تعخوی  بعخوا  یر عاتالم تلالافد در برابالر پرینالانی 

دسال  آتالده از ههالای بالداده ا(43)اندرواننخاال ی نام برده

 پژوهش تا نیز حاکی از ایخس  که در این تیا  راهبردهای

لهی افراد سرچنالمه ای تب خی بر دین که از فطر ت اتاابهه

هالای اع االادی و دیخالی اسال  گیرد و تب خی بالر آتیالزهتی

توانخد ناش بالارزتری در سالازگاری افالراد بالا شالرایط تی

زاا تصائب و شرایط غیرقابم کخ رل داش ه باشالد. اس رس

تعخالوی تاابهاله  -گونه که پاراگاتخ  به بعد تالذهبیهما 

وانالد تاشاره کرد و بیا  نمود که تالذهب و تعخویال  تالی

 بخنی از ساال  ترکزی هر فرآیخد تاابهه باشد و توانالایی

زا افالزایش دهالد و افالراد را در تاابهاله بالا شالرایط اسال رس
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توانخد بدو  هیچ تریاله گالاهی بالا تع اد بود که افراد نمی

هالای ایالن یاف اله .(44)زا رو باله رو شالوندحوادث اسال رس

الصالوص هخگالاتی هکخخد باز آ  حمای  تیپژوهش نیز 

تعخوی در افرادی کاله از  -که پس زتیخه اع اادی تذهبی

تاابهه غیرتعخوی اس فاده کرده بودند نیز تناهده گردید؛ 

زنالدگی  هالایبلالرا  تالدیری  در تهمالی ناالش تعخوی 

داش ه و پژوهش حاضر نیز توانسال  تویالد وجالود ناالش 

هما  گوناله کاله . زا باشدتهم تعخوی  در شرایط اس رس

هالای جسالمی و روانالی ح الی در تاابهه تعخوی در بیماری

 Hodgeدر تطالعه  ا(46-48)شودکودکا  تفید دانس ه تی

های تاابهاله تعخالوی تخجالر باله کالاهش اس راتژی (ا6161)

 . در رالول(66)تری از اس رس در افرادگردیده بودسطح بیش

های تاابهاله گیر نیز بر برارگیری تهار تاین بیماری همه

تعخالوی در کالادر درتالا ا بیمالارا  و  -و باورهای تذهبی

 هالای تالا نیالزیاف اله؛ (41-69)داغدیدگا  تاکید شده اسال 

  اس  که تاابهاله تعخالوی در جمعیال  تالورد حاکی از آ

 باشد.عخوا  یر اس راتژی تاابهه تهم تیهتطالعه نیز ب

Rabelo عاتالالم دیالالن کالاله بیالالا  داشالال خد همرالالارا  و 

 تورد جمعی  تیا  در رواننخاال ی بهزیس ی کخخدهتسهیم

 ارالعالالا ت .(66)اسالال  بالالوده ابالالوا شالالیوف رالالی در تطالعالاله

 روا  سالالت  در تذهبی و فرهخگی تخ   به اع اادا ت

 .(63)اس  داش ه ناش ارسس اپیدتی بازتاندگا  تیا  در

 کالاله داد ننالالا  تالالاتوآ و همرالالارا  تطالعالاله حالالال ایالالن بالالا

قربالانی  از رفال ن فراتالر بالرای راهی دیخداریا نه تعخوی ا

 تیالا  در الالود توانمخالدی تجالدد بازیالابی تخظور به شد 

و Kołodziejczy )باله ناالم از اسال  اپیالدتی بازتانالدگا 

های همراس ا با یاف ه ن ای  این همه .(64)(6169همرارا ا 

 بالالر تعخویالال  و دیالالن تالالأثیر پالالژوهش حاضالالر حالالاکی از

 .باشخدتی گیرهمه ری رویدادهای در روا سالت 

اگرچه در ن ای  تنالاهده در ان ها ازم به عکر اس  

ار کالهای عمالوتی و تعخالوی بالاابهالهشد که راهبردهالای ت

گرف الاله شالالدها هالالر دو تاریبالالا بالاله یالالر تیالالزا  در کالالاهش 

کاله اکثریال  دلیالم ایالنهاندا اتا باس رس افراد توفق بوده

انالد و تعخوی اسال فاده کالرده -افراد از راهبردهای تذهبی

ح ی افرادی هم که از راهبردهای عموتی اس فاده کالرده 

طور تنالخ  باله تاابهاله بودندا زتانی که در سوال دوم ب

تعخوی الود  -ها راهبردهای تذهبیتعخوی اشاره شدا آ 

اغهالب افالراد  تالوا  گفال را نیز بیا  داش خدا بخابراین تالی

تعخالوی باله آ   -رغم اس فاده از راهبردهالای تالذهبیعهی

آگاه نیس خد و به همالین دلیالم نیالز قالادر باله برالارگیری و 

رای کالاهش های تعخوی الود باس فاده تطهوب از تهار ت

تعخالوی  -اس رس نیس خد و این عااید و باورهالای تالذهبی

رالور هما لذا اس . اهش اس رس افراد توفق نبوده در ک

کالاله در تلایاالالا ت قبهالالی تنالالخ  گردیالالدا تالالداالال ت 

بیماری  رواننخاال ی برای جمعی  عموتی در رول شیوف

و پس از آ  باله فوریال ا ضالروری  91-همه گیر کووید

کاله اغهالب افالراد دارای جالاییو از آ  (66)رسدنظر تیهب

انالدا ن الای  ایالن تطالعاله تعخالوی بالوده -پس زتیخه تذهبی

دهالد ننا  تی اBarbato (62) و Thomasهمانخد تطالعه 

تعخالوی افالراد نیالز  -های تاابهاله تالذهبیبایس ی بر تهار ت

سالال  آورد  ارالعالالا ت تاالالدتاتی در هز شالالود و بالالتمرکالال

 هالایتواند در برناتالهای افراد تیالصوص راهبردهای تاابهه

هالای جهالانی گیالریویژه در همالهوا  عموتی بهرسالت 

کخخده باشدا همنخین برای ت خصصین هالم درک کمر

 غالبالاً افالراد ایخراله تعخوی افراد و دانسال ن -تاابهه تذهبی

 ننالا  کخخالداتالی تریاله و تعخویال تذهب  به تاابهه برای

 تعخالوی ارزیالابی یالر نیاز اسال  کاله تعمواً که دهدتی

 تاابهاله افراد برای که تعخوی راهرارهای تا از شود انجام

 بیالا  باله. کخخالدا غافالم ننالدتی از آ  اس فاده هاچالش با

 را ت خصصالین رایال ا ایدرک راهبردهای تاابهاله دیگرا

 کالرد  عمهیاتی و ساییشخا ارزیابیا جه  ازم دانش به

همنخالالین آتالالوزش . کخالالدتالالی تجهالالز افالالراد قالالو ت ناالالا 

های تعخوی جهال  تاابهاله بالا شالرایط رگیری تهار تکاهب

 کخخالده الواهالد بالود.ناالوشایخد نیز در این زتیخاله کمالر

هالای ت عالدد بسالیاری در بالاب کاله پالژوهشرغم اینعهی

تاابهه تعخوی که در جمعی  بیمالار صالور ت گرف اله و بالر 

تعخالوی  -ای تالذهبیهالای تاابهالهری اسال راتژیکالارگیهب

جهالال  تسالالرینا کالالاهش اسالال رسا افالالزایش اتیالالدا بهبالالود 
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 هخوز در ؛(66-21)شودوضعی  رواننخاال ی و... تاکید تی

هالالای تاابهالاله تعخالالوی در جمعیالال  تهالالار ت کالالارگیریهبالال

بالا داشال ن که چگونه افالراد عموتی الال وجود داردا این

هالا باله تعخوی از این تهالار ت -پس زتیخه اع اادی تذهبی

کالاله در ایالالن جالالاییای تالالوثر اسالال فاده کخخالالد  از آ گونالاله

پالالژوهش صالالرفا بالاله شخاسالالایی و شالالخاال  راهرارهالالای 

شالود همالراه بالا ایما بخابراین پینخهاد تیای پرداال هتاابهه

برار بس ن نظرا ت ت خصصین دیخی بالر افالزایش آگالاهی 

تعخالوی  -ای تالذهبیالصوص راهبردهای تاابههافراد در 

های جمعیا آتوزش این تهار ت از رریق از رریق رسانه

های آتوزشی جهال  ها و پروترمرراحی و تدوین بس ه

ها در این زتیخها تدوین ت و  و ک الاب توانمخد سازی آ 

هالالای الودآتالالوز بالالرای اسالال فاده افالالرادا بالاله ویالالژه ک الالاب

یالن تالوارد نیالز پرداال اله کارگیری و بررسی اثربخنی اهب

 واتع باشد.شود تا راهگنای تسیر تعخوی  در افراد و ج

تالالوا  بالاله پالالژوهش حاضالالر تالالیهالالای تلالالدودی از

 اترا  تصاحبه عمیالق بالا افالراد و پیگیالریعدم تلدودی  

و تطرز کرد  سالواا ت بعالدی اشالاره  هاسواا ت و پاسخ

هالای هالای کیفالی آ  باله انالدازه سالایر دادهکردا که داده

هالای نیماله سالاال اریاف ه عه کیفی که به شیوه تصاحبهتطال

گیردا عمیق و غخی نیس ؛ اتالا چهره به چهره صور ت تی

شالرایط حاضالر ایالن به الرین  هالایبا توجه به تلالدودی 

روش برای دریافال  ارالعالا ت و انجالام پالژوهش بالود و 

تالری افالراد گردیالدیم همنخین قادر به بررسی تعداد بیش

دهخالدگا  کمالر پاسالخخالوف که در به حداکثر رساند  ت

اتا ازم اس  باله  افزاید؛کرده اس  و به اع بار تطالعه تی

هالا و تعالداد کالم تر بود  جخس آقایا  نسب  به الانمکم

تعخالوی صالور ت گرف اله در  -هالای تاابهاله تالذهبیپژوهش

نمالودا را تلالدود تالی جمعی  عمالوتی کاله اترالا  تاایساله

ر کنالور در یال اشاره کرد. در ان هالا اگرچاله ایالن پالژوهش

تسهما  صور ت گرف  و تمرالن اسال  اسالتی با جمعی  

صالور ت کهالیا هبالکنالورها نباشالدا اتالا  قابم تعمیم به سایر

ای تالورد تاابهاله ارالعا ت حاصم در الصوص راهبردهالای

 اس فاده افرادا قابم ان اال اس .
 

 سپاسگزاری
 این تااله حاصم ررز تلایاالاتی تصالوب در داننالگاه

 :و کالد االالالق 99-1-15-17775 :با کدپزشری ایرا  عهوم 

.REC.1399.303R.IUMSI وسالالیهه ازباشالالد. بالالدینتالالی 

تعاون  تلایاا ت و فخاوری داننگاه عهوم پزشری ایالرا  

انجالام ایالن پالژوهش یالاری و همه همورخانی کاله تالا را در 

 گردد.نمودندا تادیر و تنرر تی
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