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 چکیده
  19کوویـد ـ   مبـۀ  بـه    یمـارا  ب یسـۀۀ ز ۀاسـا  جرربـ  بر یا مقابله یها سبک شناساییهدف  حاضر با پژوهش
 یـری گ . نمونـه بـود او  و کـ ر   بـر  گـام  به گام مضمو  جحلیل شیوۀ به یفیپژوهش ک ینا روش. شد انرام
 30 از منظـور   بدینانرام شد.  مصاحبه طریق از ها داده گردآوری وو از نوع هدفمند  یراحۀمالیغ صورت به

صـورت   یمارب یطبسۀه به شرا یقهدق 50جا  30 مدت به ساخۀاریافۀه یمهن یها مصاحبه  19کووید ـ   به مبۀ  بیمار
ســبک »شــامل  دهنــده ســازما مضــمو   11 یــه مضــمو  پا 46 یــه اولکــد  392 بــههــا  داده یــلگرفــت. جحل

 سـبک »  «نیایشـی  سـبک »  «گـرا  سـبک ممـل  »  «گـر  هـدایت  خـود سـبک  »  «یرشـی سـبک پذ »  «آورانه جاب
سـبک  » و «اندیشـانه  نیـک  سـبک »  «طلبـی  حمایـت  سـبک »  «امیدوارانـه  سبک»  «جسلیمی سبک»  «مۀوک نه

 یـق از طر محۀـوا  روایـی  پایا   در. شد منرر« مقابله یها سبک» منوا  با یرمضمو  فراگ یکو  «یفراندیشانهک
 ییـد و جأ انرـام ( CVI) محۀـوا  روایـی  شـاخ   ضریبو مسۀدل کارشناسا  خبره با اسۀفاده از  یمنطق یوارس
بـه   جوانـد  یم پژوهش این نۀایج. پویاستو  یچیدهپ یکرونا  مفهوم یمارینشا  داد سبک مقابله با ب یجشد. نۀا
 هـای  برنامـه  ارائـۀ و  یمـاری مـداخ ت کنۀـرل ب   طراحـی  مقابله  سبک سنرش برای هایی نامه پرسش یحطرا

 کمک کند. جر یعبه بهبود سر یابیو دسۀ یماریبهۀر با ب یسازگار منظور به یماریآموزش مقابله با ب
 . 19کووید ـ  مضمو   جحلیل زیسۀه  جرربۀاسۀر    مقابله  های سبک: های کلیدی واژه

                                                                                                                                        
ــری. 1 ــی روا  دکۀـ ــ دۀ شناسـ ــوم پژوهشـ ــاری  ملـ ــ اه رفۀـ ــوزه پژوهشـ ــ اه  و حـ ــ   دانشـ ــرا   قـ ایـ

(abayat@rihu.ac.ir) نویسندۀ مسئول  
 .ایرا  ق    (ره)خمینیامام پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ شناسی  روا  گروه شناسی  روا ارشد کارشنا .  2
 گـروه  پژوهشـ ر ق   ایـرا .   دانش اه  و حوزه پژوهش اه رفۀاری  ملوم پژوهش دۀ شناسی روا  دکۀری.  3

 .ق   ایرا  حدیث  و قرآ  پژوهش دۀ  شناسی روا 

mailto:abayat@rihu.ac.ir
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Abstract  

The aim of this study was to identify coping styles based on the lived experience of 

patients suffering from Covid-19. The method of this qualitative research was 

according to the stepwise Theme analysis, by Brown and Clerk. Sampling was non-

probabilistic and purposeful. Data collection was done through interviews. For this 

purpose, semi-structured interviews were conducted with 30 patients suffering from 

Covid-19 for 30 to 50 minutes, depending on the patient's condition. Data analysis 

resulted in 392 initial codes, 46 basic themes, 11 organizer themes including 

Resilient style, Reception style, Self-Directive style, Pragmatic style, Prayer style, 

Trustworthy style, surrender style, Hopeful style, seeking support style, 

Philanthropic style, Punitive style, and a comprehensive theme entitled "Coping 

Styles". Finally, the validity of the content was verified by a reasonable and 

reasoned review by experts using Content Validity Index (CVI). The results showed 

that the style of coping with Corona disease is a complex and dynamic concept. The 

results of this study would lead to design questionnaires to assess coping style, 

design disease control interventions and provide training programs to deal with the 

disease in order to better adaptation to the disease and achieve faster recovery. 

Keyword: Coping Styles, Stress, Lived Experience, Theme Analysis, 

Covid-19 
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 مقدمه
 و جهدیـدآمی   بینـی   پـیش  یرقابـل سـرمت انۀقـال بـاغ  غ     1گیـری  همـه  دلیـل  بـه   19کووید ـ  
 و یاضطراب  افسـردگ  ازجملهمخۀلف  شناخۀی روا  یها واکنش ساز زمینه بود   غیرمنۀظره
(. 2020و هم ـارا     2جیـا  ) اسـت  شـده جامعـه   ممـوم و  بیمارا  درما   کادر در آشفۀ ی
شــدت  یط شــرا یریپــذ کنۀــرل بینــی  پــیشازجملــه ازدســت داد  حــ   یمۀعــدد موامــل

فقدا  منابع معۀبـر و   ی مخۀلف زندگ یها ممل رد در حوزه محدودیت دامنۀ پذیری  یبآس
ــتدر ــات جهد یاف ــدهاط م ــاه یدکنن ــامعۀبر  از و یو گ ــین ــای یژگ ــنا ه ــرا  ی ــتها بح  س

 (.1399 هم ارا   و یب رگ )جا 
)ماننـد   یو احساسـات منفـ   وسواسـی  هـای رفۀار ی اف ار اضطراب جواند یم یریگ همه

 یاز زندگ یت( و رضایدو ام یکند و احساسات مثبت )مانند شاد یدو خش ( را جشد اسۀر 
 یطفـرد و محـ   یـا  م جعامـل  یرـۀ در نۀ کـه  اسۀر (. 2020 4مونی ا و 3را کاهش دهد )اس چ

 و موقعیـت  یـک  مل ومـات  میـا  ( رواقعـی یغ یـا  ی)واقعـ  ناهماهن ی سببو  آید یم وجود به
 جـرین  یع( شـا 1984  6و فـول من  5غزارو ) شـود  مـی  فـرد  اجۀمـامی  و روانی زیسۀی  منابع

 یقـی جحق نۀـایج (. 2020  7جهـانی  بهداشت سازما است ) یماریب ینا با رویاروییمش ل در 
 شـده  انرـام  ینچـ  در  19کوویـد ـ    انۀشار از  پ  یمردم ماد بین در 2020سال  یلکه در اوا

مطالعـه شـرکت    یندر ا ینآن  صورت بهکننده که  نفر شرکت 2019از  دهد یاست  نشا  م
 انۀشـار  از  پـ  اسـۀر    یهـا  از نشـانه  ییسطوح بـاغ  یدرصد افراد دارا 6/4اند حدود  داشۀه

 یرو و یوعکرد که ش بینی پیش جوا  یم بنابراین (. 2020  اند )سا  و هم ارا  بوده یماریب
دارد که بـه   پی درمانند اسۀر   اضطراب و جر  را  شناخۀی روا  یها واکنش  19ووید ـ  ک

و  ی)نـوح  انرامـد  یمـ  یو خودکشـ  یمانند اخۀ ل اسـۀر  حـاد  افسـردگ    یاخۀ غت روان
 (.1399  هم ارا 
هـا   پـژوهش  بیشـۀر ممده در  8خطر مامل  زا اسۀر  رویدادهای جرربۀ این ه وجود با

                                                                                                                                        
1.  Pandemic 

2.  Tian  
3.  Schoch 

4.  Monica 
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6.  Folkman 

7.  World Health Organization 

8.  risk factor 
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باورنـد   یـن از محققا  بـر ا  یاریاما بس است  شده جلقی اجۀمامیـ   روانیـ   ییسۀز ی ردبا رو
 یـد جر از خـود اسـۀر  در جول   مه   زا اسۀر  یدادهایرو به نسبتواکنش افراد  یکه چ ون 

فـرد   یدر سـازگار  جوانـد  یواکنش بـه آ  مـ   یا پاسخ نحوۀ(. 2008 یا است )مسعودن یماریب
و  یرزاده)نص شود یم بررسی 1«مقابله» منوا  باوع معموغً موض ینداشۀه باشد  ا یینقش بس ا
 (.2009  2ییزاده طباطبا رسول

 افـراد  مقابلـۀ  شیوۀ آ   از  پ و  کرد یمعرف 1966سال  درغزارو   را مقابله مفهوم
 هم ـارا    و نصـیرزاده شـد )  یـه آ  جه گیـری  انـدازه  یبرا ییاب ارها و بررسیبا مش  جشا  

کـدام   کند یم یینجع یطفرد از مح یابیادرا  و ارز یچ ون  است عۀقدم(. غزارو  2009
وجـود   بـه  را  یمۀفـاوج  یرانیه یها معۀقد بود آنچه در افراد واکنش وی. ستزا محر  جنش

شـامل دو   یـابی ارز یـن حوادث است کـه شـناخت ا   یفرد از معنا یشخص یابی  ارزآورد یم
 ۀبـالقو  یـت شـخ  بـا موقع   یـه اول یـابی در ارز. یـه ثانو یـابی و ارز یـه اول یـابی ج ء اسـت: ارز 

سـ مت خـود    یبـود  بـرا   زا یبرا از نظـر آسـ   یـت و آ  موقع شود یرو م روبه ییزا یدگیجن
کنۀـرل و کـاهش    یبـرا   به منابع و ام انـات در دسـۀر   یهثانو یابیارز یول کند  یم یبررس
جـر از مامـل    مهـ   یـدگاه د یـن (. در ا1984 غزارو  اشـاره دارد )  یـد و جهد یبآس یاحۀمال
مقابلـه   یـرا و کنار آمد  با آ  است  ز یتمقابله و کنۀرل موقع یها روش ی زا در زندگ جنش
فـرد در   یو مـاطف  یشـناخۀ  یهـا  کنش یتوضع ۀدهند نشا  سو یککه از  یاستپو ای یدهپد

 یازهـای مهـار ن  ی ـر د یاز آ  است و از سو یناش یامدهایزا و پ یدگیبا مناصر جن رویارویی
فراجـر از جـوا  اوسـت بـر مهـده       یازهـا ن که یهن ام یژهو فرد را به یرونیب یو انۀظارها یوندر
 یافراد برا یو رفۀار یشناخۀ یها ج ش ی ر د مبارت  (. به 2004  4منیرو  3ئسار)کا یردگ یم
  مر  و هم ارا ی)ج شود یدر مفهوم مقابله خ صه م یدگیو کاهش جن یریتمد یش یری پ

2002.) 
 یماریاسۀر  و ب ینب یانریم یرنقش مۀغ ی ا مقابله یها سبک دهد ینشا  م عاتمطال

5هابفلکنند ) یم یفارا ا
 کننده ییناز موامل مه  و جع ی ی اسا   این بر(. 1998هم ارا    و 

و  ینشـده باشـد )خـرام     انۀخـاب  مقابلـه  شیوۀو  نوع جواند یبود  اسۀر   م بار یا ز ی ا در م

                                                                                                                                        
1.  Coping 

2 . Nasirzadeh & Rassol zadeh tabatabaie 

3.  Kausar 

4.  Munir 

5.  Hobfoll 
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 نـه  فرد ۀمورد اسۀفاد مقابلۀاند که نوع راهبرد  نشا  داده یراخ یها پژوهش (.1387هم ارا   
(. 2001  1پی ـو دهد ) یقرار م یرجأث جحت ی را ن یو یجسمان یسۀیبه  که یروان یفقط س مۀ 

 ی ـی معاصـر و   یشناسـ  در روا  یموضوع مطالعاج ینجر گسۀرده ی ا مقابله یها سبک مطالعۀ
اسـت   یروانـ  هـای  یمـاری فشـار و ب  یناست که واسطه بـ  یاجۀمام یموامل روان ینجر از مه 

 (.2000 3اسم ر و 2سامرفیلد)
 یـادین بن هـای  یهشامل نظر گروه چهاردر  جوا  یرا م مقابله دربارۀشده  انرام مطالعات

و  سـاخت مـرجبط بـا مقابلـهه     یرهـای مۀغ یـا هـا   بسـۀه انواع و اقسـام مقابلـهه هـ     جبیین ینۀدر زم
نـارر   یا مقابلـه  یال وها یاها  سبک بررسی هها آ  یسنر روا  یبررس یا ها یا قم یابیامۀبار
 .کرد یبند خاص طبقه یماریب یاگروه  یا ی ردبه رو

 وزا  اسـۀر   هـای  یـت موقع با رویاروییدر  افراد یدارنسبۀاً پا راهبردهای همقابل سبک
ــدگی نام یمــات ــقکــه از طر اســت زن  یو اب ارهــا ینظــر یاز ال وهــا وســیعی ۀگســۀر ی

  1996  7و شوارج ر 6شوارج ر ه5  ص 1996  5و اندلر 4پارکرشود ) یمشخ  م یریگ اندازه
 یهــا (. پــژوهش8   ص1398 خطیــب  ه220  ص 2003هم ــارا    و8اســ ینر ه110ص 
اسـا     یـن . بـر ا اسـت  گرفۀـه  صـورت  یا مقابلـه  یها انواع سبک ی جشخ منظور به یاریبس

 یــتو حما وجــو جســت شــاملمــدار  مســئله مقابلــۀدو ســبک  (1984) فــول من و غزارو 
 یـاروگری  شـامل رو  مـدار  یرـا  ه و مردد ارزیابی و مسئله حل پذیری  یتمسئول ی اجۀمام
فـرد بـر مامـل      مـدار  مسـئله  مقابلـۀ  در. کردنـد  شناساییرا  دار یشۀنو خو جو یدور ی اجۀناب
 یطشـرا  ییـر جغ یدر راسـۀا  یا اقـدامات سـازنده   کنـد  یمـ  یو سـع  شـود  یزا مۀمرک  م اسۀر 
 کنـد  یمـ  یفـرد سـع   مـدار  یرـا  ه مقابلـۀ در  مقابـل   درحـذف آ  انرـام دهـد.     یـا زا  اسۀر 

و  ی جنظـ  مـدار   یرـا  ه ۀمقابلـ  اولیـۀ کند. کـارکرد   مهار را آور فشار واقعۀ یرانیه یامدهایپ
 10 و مـو  9بیلین ـ  . شـود  حفـ   فـرد  هیرـانی  جعـادل  جـا  سـت زا مامل اسـۀر   یرانیمهار ه
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مفهـوم   مـو  . کردنـد را مطـرح   اجۀمـامی فعال و  یفعال  شناخۀ یرفۀار یها ( مقابله1981)
کرده محور مقابلـه شـامل    یشنهادمقابله و روش مقابله پ محور دو مبنای برمقابله را  یچندبعد

کـرد   ی جقسـ  یو رفۀار شناخۀی ۀ مقولو روش مقابله را به دو  یو اجۀناب آوری یدو سبک رو
نقـل از   بـه   1371) موسـوی  و براهنـی (. 2004  و هم ـارا   1موهینو از نقل به  1993 مو  )

 بنـدی  ی و مـو   جقسـ   بیلین ـ   ۀشـد  مطـرح  یها گسۀرش مقابله با( 1376 ی قدم اه ینیحس
کـرد  و   یجسـمان  ی شـناخۀ  یـابی ارز یرـانی  مهار ه  مدار لهئمس مقابلۀ سبکرا به پنج  یراخ

و  جبـدیلی  ۀمقابلـ  یهـا  سـبک  نیـ  ( 1990) 2مـدی . دکردنـ  یمعرفـ  یاجۀمـام  یـت جلب حما
 راهبردهـای  بـا  کـه  است رفۀاری جبدیلی مقابلۀ بندی  جقسی  ین. در اکرد یا رونده را ب واپ 
از  فـرد  رونـده   واپ  ۀو در مقابل کند یم یلمثبت جبد رویداد به را منفی رویداد یک خاصی

 .سازد یم یبتمص یک ی فشار روان
مـؤثر   هـایی  یوهشـ  دینی  ۀمقابل یها و سبک راهبردها  مقابله یکل یها بر سبک م وه

  ص 1999) هم ـارا   و پارگامنـت راسـۀا    یـن ند. در ایزا جنش های یتبا موقع یاروییدر رو
ــذهب را در دســت 178 ــش م ــابی ( نق ــه حــ  کن ی ــرلب ــتدر موقع یشخصــ ۀ ــایی ی ــه  ه ک

 وی  امۀقـاد  بـه العـه کردنـد.   مط خوانند  فرامیفرد را  پذیری یبآس ی درماندگ یها احسا 
 ۀشـامل مقابلـ   یزنـدگ  یهـا  مقابلـه بـا اسـۀر     یبـرا  یـن گونـاگو  اسـۀفاده از د   یهـا  سبک

  7باورانـه خیر یـابی ارز  6الۀرـایی  مقابلـۀ   5سـلیمی ج ۀمقابلـ   4هم ارانـه  ۀمقابل  3یۀ رخودهدا
 یـت حما طلـب   10اسـا  قـدرت خـدا   بـر  یـابی ارز  9باورانـه  ی ابلـ  یابیارز  8جنبیهی یابیارز
  14یفــردیــا م ینــید یۀینارضــا  13معنــوی نارضــایۀی  12یا فرقــه یــتطلــب حما  11یمعنــو

                                                                                                                                        
1.  Mohino 

2 . Maddi 

3.  self-directive coping 

4.  collaborative coping 

5.  deferring coping 

6.  pleading coping 

7.  benevolent reappraisal 

8.  punishing reappraisal 

9.  demonic reappraisal 

10.  reappraisal of God’s powers 

11.  seeking spiritual support 

12.  seeking congregational support 

13.  spiritual discontent 

14.  interpersonal religious discontent 
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 هم ـارا  و  خطیـب  ین . همچنـ اسـت  3ینـی جبـدل د و   2گـذر  مناسـک   1دینی یش ریبخشا
 دینـی  مقابلـۀ  یال ـو  یـک  یمنـابع اسـ م   در یدسه مفهوم مفو  ش ر و ام ی( با بررس1399)

 مقابلـۀ ( و گـذاری )سـاا   محـور  حال مقابلۀ(  یش)بخشا رمحو گذشۀه مقابلۀمند شامل  زما 
 .اند داده ارائه را( ید)ام محور آینده

 جرربـۀ  یـین ( بـه جب 1397) یرزاییو م ابراهیمی  زا اسۀر  های یماریبا ب مقابله مورد در
 هـای  یهپرداخۀـه و امۀمـاد بـه جوصـ     یمقابله به روش گراندد جئور های یوهاز ش یابۀید بیمارا 
را از  یـت حما وجـوی  شـده و جسـت   در  مش  ت واقـع  ینده آ بینی یشپ یتقابل ی درمان

 بیمـارا  ( نشـا  داد  1387) و هم ـارا   یـا  باقر پژوهش. شمارند یموامل مؤثر در مقابله برم
به اسۀفاده از سـبک   جریک  یلجما بیماری  از ناشی یها چالش با رویارویی در یالی یهمود
را در  دهنـده  ینو جس  ی آم طفره یها سبک بیشۀر مقابل  دردارند و  مسۀقی  ۀهمواج یا مقابله
از  یشـۀر هـا و درمـا  ب   در چـالش  یمـارا  ب یـن . لـذا ا گیرنـد  یکـار مـ  ها به با اسۀر  یاروییرو

( 1393ونـد )  سـاز و معـارف   خاج  ین . همچنکنند یاسۀفاده م مدارهیرا  یا مقابله یها سبک
اسـۀفاده   مـدار  یرـا  ه یاز راهبردهـا  یشـۀر بۀ  بـه سـرطا  ب  کودکا  م یننشا  دادند که والد

 در یا مقابلـه  یهـا  سـبک  ی( به بررس1395) هم ارا  و یطاهر دی ر  پژوهشی در. کنند یم
از  بیمـارا  درصـد   70 کـه  شـد مبۀ  به سرطا  پرداخۀند و مشخ   یمارا از ب خاصی گروه
 یزنـدگ  یهـا  یـدگی مقابلـه بـا جن   بـرای  مـدار  یرـا  ه یا سبک مقابله گ ینی دوری یرمقیا ز

سـ مت روا  و   بسـۀ ی هـ   یـ ا  م ی( به بررس1395منش و اشۀر  ) یک. نکنند یاسۀفاده م
 بـه پرداخۀنـد و   یجوا  ذهنـ  و ک  یفرزند ماد یدو گروه مادرا  دارا دینی مقابلۀ یها سبک
فعـال و   مـذهبی  مقابلـۀ  یدارا ی ـر  گـروه د  بـه  نسـبت که گـروه اول   یافۀند دست نۀیره این
 زمینـۀ در  یمۀعـدد  یهـا  پـژوهش  ین ـه . بـا وجـود ا  انـد  یشـۀری و س مت روا  ب یرخواهانهخ

 یاب ارهـا  یـق و از طر کمـی  روش بـه  بیشـۀر مقابله انرام گرفۀه است  اما  یها سبک شناسایی
 در یـا  بیمـارا   از ای دسـۀه  مقابلـۀ  یهـا  سبک ییصرفاً به شناسا  موضوع یندر ا شده یطراح
 .است شده انرام سال  افراد یا بیمارا  ایرس با مقایسه

مۀفـاوت و   یۀیشخص های یژگیو یدار پا یفرد یها امۀقاد دارند جفاوت پژوهش را 
 ی مۀمـا  نام یمـات  بـا  رویـارویی  درواکـنش افـراد را    سـبک  زا جـنش  یتموقع های یژگیو
زنـا  و   یابـۀ   بـا جوجـه بـه    بنـابراین  (. 1390 بهرامی  و مرادیه 1380 آقایوسفی کند ) یم

                                                                                                                                        
1.  religious forgiving 

2.  rites of passage 

3.  religious conversion 
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 یـن انۀشـار ا  سـرمت  بـه  جوجـه بـا   ی و ن یۀیشخص های یژگیانواع و بامۀفاوت  ینمردا  در سن
 مـدم  و سـو  یـک از  یمـارا  ب یـا  آ  در م یمنفـ  شـناخۀی  روا و  یجسم یامدهایو پ ویرو 
 پژوهشـی  انرـام    19کوویـد ـ    به مبۀ  بیمارا  میا  در موضوع این در کیفی پژوهش انرام
مقابلـه   یهـا  و اص ح سبک آموزش برای بیمارا  ۀمقابل های سبک اسۀخراج و بررسی برای
سـنرش   یـا  مق یو طراحـ  یبمـداخ ت مـؤثر در کنـار آمـد  بـا آسـ       ینجـدو  یمـاری  با ب

 مسـئلۀ اسـا     یـن ا ر. بـ یابـد  یضـرورت مـ   یرانـی  در فرهنـ  ا  یمـاری مقابله با ب یها سبک
 یـن مقابلـه بـا ا   یاز چ ون  بیمارا  جرربۀو  وگو گفت طریق از که است این حاضر پژوهش

کوویـد   یماریمقابله با ب یها سبک آ  از  پ  و راهبردهامضمو    یلو با روش جحل یماریب
 .کند شناسایی را  19ـ 

 

 روش
و  یراحۀمـالی غ روش به یریگ مضمو  اسۀفاده شد. نمونه یلجحل یفیپژوهش  از روش ک ینا در

. پروج ـل  بـود  مشاهده و ساخۀاریافۀه نیمه ۀها مصاحب داده یآور از نوع هدفمند بود. روش جمع
 اسـد  بنـی  که طور هما  پروج ل این. شد طراحی جحقیق های پرسش و اهداف اسا  بر مصاحبه

 و «سـرنخ »  «هـا  پرسش»  «شروع مۀن» بخش چهار از اند کرده بیا ( 183ص  1398) صالحی و
پـژوهش  محرمانـه بـود      یـن اهـداف ا  یـا    از ب. گام اول مصاحبه پشد جش یل «پایانی مۀن»

ســن   ی بســۀر زمــا  مــدت دربــارۀبــا پرســش   کننــده شــرکت یترضــا یافــتاط مــات و در
 یمـاری بـا ب  یـر هـا و مشـ  ت درگ   چـالش  و بیمار روانی و جسمی وضعیت بیماری  یها نشانه

شـد.   وگـو  فـت گ بیمـاری  بـا  وی مقابلـۀ  راهبردهای و چ ون ی دربارۀآغاز شد. در گام بعد  
کنـار   یمـاری ب یـن هـا و مشـ  ت در طـول ا    با چالش یدجوانسۀ چ ونه»شد:  پرسشنمونه  یبرا
و در  «یـد را جحمـل کن  یمـاری ب یـن ا یبه شما کمک کرد رنج و سـخۀ  ییچه راهبردها» ه«یاییدب

ا در مـا ر  کنـد   یم یا از آنچه ب یا نمونه یا ب یا یشۀرب یحخواسۀه شد با جوض یماراز ب یازصورت ن
و  نقـش  دربـارۀ  یو یـدگاه کنـد. سـرانرام  از د   یاری یماریب ینمقابله با ا یها سبک ییشناسا
 یـی . رواشـد  پرسـش   19کوویـد ـ   در کنـار آمـد  بـا     یـن و د یموامـل معنـو   یرجـأث  یچ ون 

 .شد جأیید جحقیق های پرسشبا اهداف و  مطابقکارشنا   سه یسو ازپروج ل مصاحبه 
 قـ    جهـرا    هـای  اسـۀا   در  19کوویـد ـ    بـه  مبـۀ   بیمار 30 اب  1اصل اشباع اسا  بر

                                                                                                                                        
1.  saturation 
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. شد مصاحبه یجلفن صورت به مشهد و کرج لرسۀا   ای م  خوزسۀا   جبری   شیراز  اصفها  
. هر مصاحبه بود ها آ  آگاهانه رضایت با و اجۀمامی های شب ه طریق از ها یانۀخاب آزمودن

 .انرامید طول به اریمب یطبسۀه به شرا یقهدق 40جا  30از 
 یـل جحل گـام  به گام فراینداز  ها  آ  جحلیل و جر یه منظور بهها  داده یآور از جمع پ 
را  اصـلی  گـام  6 فراینـد  یـن ( اسۀفاده شد. ا13ـ    6  ص . 2006) ک ر  و و مضمو  برا
 2مضـامین  وجـوی  جسـت . 3 ه1اولیـه  کدگـذاری . 2 هـاه  داده بـا  شد  آشنا. 1: شود یشامل م
 ینشب ه مضـام  ی جرس بهمرحله  ین)که ا 3ین. مرور مضام4به مضمو (ه  یهاول یکدها لی)جبد
 ین. بـد 5گ ارش ۀی. جه6( و مضامین جحلیل) 4مضامین جعریف و گذاری نام. 5(ه شود می منرر

 ینشد. مطابق با نخسۀ اسۀفاده 2018 نسخۀ. آی. دی. کیو. ای  . آی. ام اف ار نرممنظور  از 
. ی. آام افـ ار  نـرم  در درنهایـت  و  سـازی  یادهها انرام  ضبط  پ    مصاحبهمضمو یلگام جحل

آغـاز   یهـا  کدگـذار   . پ  از مرور م رر دادهشدوارد  2018 نسخۀ. ی. آی. دیو. کی  ا
 یـری گ مخۀلـف بـه شـ ل    یکـدها  جرکیـب  درنهایـت و  جحلیـل  و  جر یـه با  سوم مرحلۀشد. 
 یبرخـ  یا یافتاخۀصاص ن یمضمون یچها به هاز کد یمرحله  برخ ینمنرر شد. در ا ینمضام

 ی و جلخـ  یبجرک ی بند با دسۀه بعد  مرحلۀ. در یافتمضمو  اخۀصاص  یناز کدها به چند
 اسـا   بـر   6مضـامین  شـب ۀ شـد.   ی جرس مضامین شب ۀ قبل  مرحلۀدر  آمده دست بهمضمو  
 هنــدهد ســازما  مضــامین(  مــۀن کلیــدی ن ــات و)کــدها  پایــه مضــامین مشــخ   رونــدی

 اصـول  دربرگیرنـدۀ ) فراگیـر  مضـامین  و( یـه پا ینمضـام  ی و جلخـ  یبآمده از جرک دست )به
 شـب ۀ  یهـا  نقشـه  صورت به ینمضام ینا سا . کند یند مم ( را نظامکل ۀمثاب حاک  بر مۀن به

را نشـا    هـا  آ  یـا  سه سطح همراه با روابط م یناز ا یک هر برجسۀۀ ینرس  و مضام جارنما 
 (.170 ص  1390  و هم ارا  دیمابدهد ) یم

 یهـا  بـا داده  هـا  آ و مطابقـت   ینمضـام  یگـذار  و نـام  یاز کدگـذار  ینـا  اطم بـرای 
موضـوع   یـن پـنج مۀخصـ  ا   را هـا  یافۀـه اسۀفاده شد و  7یابی ینهزم یفیاز روش جوص یق جحق
 آنچه مطابق کارشناسا  نظر به مربوط های داده محۀوایی روایی بررسی برای. کردند یبررس

                                                                                                                                        
1.  generating initial codes 

2.  searching for themes 

3.  reviewing themes 

4.  reviewing themes 

5.  producing the report 

6.  thematic network 

7.  survey 
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 یبانـد  از ضـر   کـرده  یا ( ب142. ص  1397 هنر  یعیاز رف نقل به  2014) هم ارا و  1شولۀ 
 .شد اسۀفاده( CVI) 2محۀوا ییشاخ  روا
 

 ها یافته
بودنـد   37.5 یسـن  یـان ین بـا م  ز  22مرد و  8نفر شامل  30 جحقق این در شوندگا  مصاحبه

مـاه بـوده    یـک هفۀـه جـا    یـک  داقلحـ   19کووید ـ   یماریبا ب ها آ  درگیری زما  مدتکه 
 31 بـین  سـنی  ردۀکنندگا  مۀأهل و در  درصد از شرکت 70 یباًجقر  1 جدول با مطابقاست. 

 .بودند سال 50 جا
 

  19کووید ـ  به مبۀ  بیمارا  شناخۀی جمعیت های ویژگی   1 جدول

 درصد تعداد شاخص متغیر

 جنسیت
 26/0 8 مرد
 74/0 22 ز 

 جأهل وضعیت
 77/0 23 لمۀأه
 33/0 7 مررد

 
 سن

 26/0 8 (سال 30 جا) یجوان
 60/0 18 (50ـ  31) سالی یا م

 14/0 4 (باغ به 51) یسال کهن

 
 جحصی ت

 14/0 4 دیال  زیر و دیال 
 16/0 5 یال د فوق

 44/0 13 کارشناسی
 20/0 6 ارشد کارشناسی
 6/0 2 دکۀری

 
 بیماری مدت طول

 10/0 3 زرو ده از جر ک 
 50/0 15 روز 20 جا ده
 40/0 12 باغ به روز 20

 

هـا    و مرـدد داده  اولیه مطالعۀها و  پ  از م ۀوب کرد  مصاحبه نخست  مرحلۀ در
مشـابه    یکـدها  یـن  . مـ وه بـر ا  شد منرر اولیه کد 392 به ها دادهبه سطر  سطر یکدگذار

                                                                                                                                        
1.  Shultz 

2.  Content Validity Index (CVI) 
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 کـدها  ایـن  نۀایج. شد منرر اولیه کد 82 به درنهایت که شد یقحذف و در صورت ل وم جلف
 .است پایه مضامین بیان رداده شده است و  یشنما 2در جدول 
 

 ها داده اولیۀ دگذاریک    2 جدول

 فراوانی اولیه کدگذاری ردیف فروانی اولیه کدگذاری ردیف
 3 شد  یماری  بیجسل 42 2 یمارین بیجر از ا ش ست مش  ت سخت 1

 5   خداوندیجسل 43 3 یماریب بینی یشپ 2

 5 گرفۀن از کائنات یانرژ 44 2 یماریب پذیری یا پا 3
 6 دی را  سوی از  طرد نشد 45 4 یماریکوچک شمرد  ب 4

 5 پ شک و کادر درما  حمایت 46 3 نشیو ب یآگاه 5

 14 اسۀادا دوسۀا  و  حمایت 47 6 صبر 6

 20 خانواده حمایت 48 2 یر الهیسرنوشت و جقد 7

 5 یشیاندمثبت 49 7 پذیری یتلمسئو 8

 1 شیمحبت خو 50 5 یاز زندگ یج ئ یماریب 9

 1 یفرزند ی ۀان  51 8 یو هم ان یعیطب ایندیفر 10

 1 یهمسر ی ۀان  52 3 نیجلق 11

 2 پدرانه ی ۀان  53 3 خود یباور به جوانمند 12

 8 مادرانه ی ۀان  54 2 جسلط 13

 1 ها یتو فعال یزندگ ی ۀان  55 1 یریال وگ 14
 5 د به خدایام 56 4 اسۀراحت 15

باور به بخشـنده و مهربـا  بـود      57 3 ورزش 16
 خداوند

9 

 1 باور به معاد 58 1 یطبع شوخ 17

 2 خداوند یباور به مل  و آگاه 59 1 اف ار مثبت ینی  یجا 18

 2 یباور به مظمت و ب رگ 60 6 و ف ر ن رد  یفراموش 19

 10 احسا  و باور به قدرت 61 8 یمراز یفضا شد  به مشغول 20

 1 شناخت خداوند 62 8 شد  به مطالعه و در  مشغول 21

 6 ی یاحسا  حضور و ن د 63 6 روزمره من ل های یتشد  به فعال مشغول 22

ــؤثر اصــل  64 9 یریو جصو یجما  جلفن به شد  مشغول 23 ــد را م ــود یخداون  بهب
 پنداشۀن

6 

 2  را یت دیطلب حما 65 6 ی یو و جلو یقیموس به شد  مشغول 24

 3 طلب کمک از خداوند 66 3 مۀنوع یشافۀن راه کارها و نمای 25
 3 یاله یشفا 67 1 جعقل و جف ر 26
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   2 جدولادامة 
 فراوانی اولیه کدگذاری ردیف فروانی اولیه کدگذاری ردیف
کمک گرفۀن از اسـباب و موامـل    68 12 مبارزه و جن  27

 یاله

2 

 2 یصعود یسۀمقا 69 1 مۀخص  یۀاز جوص یرویپ 28

 6 یح مت و مصلحت اله 70 3 نظ  در مصرف دارو 29

ــا 30 ــواع داروه ــگ یان ــنۀ یاهی و  یو س
 یدنینوش

 7 ش و پا  شد یپاغ 71 6

 1 بازگشت و شناخت خداوند 72 3 یمناسب و قو یۀجغذ 31

ــت 32 ــو و جحقو جسـ ــارۀق یـــجـ  دربـ
 مؤثر یداروها

 3 ه و به خود آمد جنب 73 4

)ع(یتب جوسل به ائمه و اهل 33
 1   بود  در برابر قدرت خداوندیناچ 74 6 

 2 برد  به خطا یپ 75 28 یوند معنویاز و پیراز و ن 34

 6 یو ش رگ ار یقدرشناس 76 1 دی را  با همدردی و مواسات 35

 2 خداوند یاز سو یرهاشدگ 77 3 یدر روابط خانوادگ جحول 36

 2 یماریه و ش وه از بیگ  78 1 یرشد جسم 37
 5 یاله یفرمرازت و ک 79 5 یرشد معنو 38
 1 یخش  و غضب اله 80 1 یدر روابط اجۀمام جحول 39
 13 خداوند آزمو  81 4 خداوند ی یمحبت و ن د 40
 7 جوکل به خدا 82 4 جر یجد یبآس دفع 41

 378 مرموع
 

 ی ـر  د یسو از و ی دی ربا  سو یکاز  مردداً یهاول کدهای کدگذاری  از پ 
و  ی ـدی ر در  یـه اول یاز کـدها  یبرخ یقجلف مرحله  این نۀیرۀ که شد مقایسهها  داده با

مضـمو    24جـا   18 یـه اول کدهایاسا    ینبود. بر ا پایه مضامین گیریش ل سرانرام 
 48 جـا  45  «درمـا   پی یـری » 32 جـا  28  «بهبـود  بـرای  ج ش» 27 جا 25  «یگردان جوجه»
 جـا  72  «الهی ماملیت» 64 جا 56  «گذاری هدف» 55 جا 50  «همدلی و حمایت احسا »
مضـمو    8 ایـن   بـر  م وه. دادند ش ل را «جحول و رشد» 39 جا 35 و «جنبه و جلن ر» 76
شـامل   ی ـر د یـه کـد اول  38شـ ل گرفـت     یـه اول یکـدها  یـب و جرک یـق کـه از جلف  یهپا
 و آگاهی»  «شماری کوچک»  «پذیری پایا »  «بینی پیش»  «جر سختمش  ت  ش ست»

  «بیمـاری  پنداشـۀن  زنـدگی  از ج ئـی »  «پـذیری  مسئولیت»  «سرنوشت»  «صبر»  «بینش
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ــی» ــود  هم ــانی و طبیع ــین»  «ب ــاور»  «جلق ــه ب ــدی ب   «ال ــوگیری»  «جســلط»  «جوانمن
 بـا  معنـوی  یونـد پ»  «السـ م  ملـیه  ائمـه   بـه  جوسل»  «طبعی شوخ»  «ورزش»  «اسۀراحت»

ــلی »  «جوکـــل»  «خداونـــد ــاری جسـ ــلی »  «بیمـ ــات از انـــرژی»  «خداونـــد جسـ   «کائنـ
  «خداونـد  حمایـت  وجـوی  جسـت »  «ی ـرا  د حمایـت  وجـوی  جست»  «اندیشی مثبت»
 مصـلحت  و ح مـت »  «صـعودی  مقایسـۀ »  «اسـباب  از گـرفۀن  کمـک »  «الهـی  شفای»

 بـه  ن دی ـی  و محبـت »  «داونـد خ آزمـو  »  «جـر  جـدی  آسـیب  دفـع »  «پـاغیش »  «الهی
 مضـامین  «یغصـب الهـ  » و «کیفر و مرازات»  «ش وه و گ یه»  «رهاشدگی»  «خداوند

و  یهمـدل  احسـا   جرجیـب  بـه  یـه  پا ینمضـام  یا م ازمرحله ش ل دادند.  ینرا در ا یهپا
 ه(28) خداونــد بــا معنــوی پیونــد ه(44) گردانــی جوجــه ه(45) یالهــ یــتو مامل یــتحما

و جلن ـر   یآزمـو  الهـ   ه(14) گذاری هدف ه(16) مبارزه و ج ش(ه 17) ا درم پی یری
( 7) پذیری مسئولیت و پاغیش ه(8) یو هم ان طبیعی فرایند ه(11و جحول ) رشد ه(13)

 .دادند اخۀصاص خود بهرا  فروانی یشۀرین( ب6و صبر )
و  یـب مسـۀخرج  بـا جرک   یبـا کـدها   یـه پا ینمضام خوانی ه  کنۀرل و بررسی از پ 

ــقجلف ــهپا ینمضــام ی ــا  ی ــده ســازما مضــمو   11جعــداد  ی ــدی رب ــا دهن ــاوین ب ســبک » من
  «نیایشـی  سبک»  «گرا مملسبک »  «گر یتسبک خود هدا»  «یرشیسبک پذ»  «آورانه جاب
 سـبک »  «طلبـی  حمایـت  سـبک »  «امیدوارانـه  سـبک »  «جسـلیمی  سـبک »  «مۀوک نه سبک»

  113  8  7  34  88  6  28  14 یبـا فراوانـ   یببه جرج «یفراندیشانهسبک ک» و «اندیشانه نیک
 من لـۀ  بـه  «مقابلـه  هـای  سـبک »دهنـده    سازما  ینبر مضام شد. م وه گذاری نام 10 و 60  10

شامل پـنج   یداوارانهسبک ام بنابراین  .گرفت قرار مضامین ۀشب در کانو   فراگیر  مضمو 
و  گـذاری  هـدف  اندیشی  مثبت ی مدلو ه یتاز کائنات  احسا  حما یانرژ مضمو  خرده
و  گرا ممل سبککد را به خود اخۀصاص داد. سا    یشۀرینب یفراوان 113با  یالله یتمامل
 دسـت  بـه را  یـه اول یو سـوم از کـدها   دوم ۀرجبـ  یفراوانـ  60و  88بـا   هرکـدام  اندیشانه نیک

مۀوک نـه و   سـبک  آ   از  پـ  و  یفراوانـ  6بـا   هدایۀ ر خودسبک  ی ر د یآوردند. از سو
 یـن هـا داشـۀند. در ا   داده یـا  را در م یفراوانـ  جـرین  کـ   کد  8 و 7 با جرجیب به یمیسبک جسل

از آ  اسـۀفاده کـرده اسـت.     شونده مصاحبه هر یباًبود که جقر یجنها سب  یایشیسبک ن یا  م
 ادهد نمایش 1ش ل  در یکهر  یبا فراوان همراه یردهنده و فراگ سازما  یه پا مضامین ۀشب 
 .است شده
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  19کووید ـ  به مبۀ  بیمارا  ۀمقابل یها سبک مضامین ۀشب    1 شکل
 

 یطـ    19کووید ـ   به مبۀ  بیمارا  ۀمقابل های سبک ییروا یبررس منظور به سرانرام 
 میـ ا   .(1 ۀدربـار درخواست شد نظرات خود  شناسی روا  ۀخبرکارشناسا   5از  فرمی ۀجهی

دهنـده   سازما  ینمطابقت مضام ی ا م .(2و  ها دادهبا  ای مقابله های کسباز  یکمطابقت هر 
 هـای  سـبک ( CVI) محۀـوا  روایـی  شـاخ   میـ ا   از حاصل نۀایج. کنند یا ب یهپا ینبا مضام
 آمده است. 3جدول  در ای مقابله

 

  19کووید ـ  به مبۀ  بیمارا  ۀمقابل های سبک ییمحۀوا ییروا شاخ    3 جدول

 دهنده سازمان نمضامی ردیف

CVI. 
 مضامین مطابقت میزان

مقابله(  یها )سبک دهنده سازمان
 ها با داده

CVI. 

 مضامین مطابقت میزان
 یهپا یندهنده با مضام سازمان

 80/0 80/0 آورانه جاب سبک 1
 80/0 1 پذیرشی سبک 2
 1 1 گر هدایت خود سبک 3
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    3 جدولادامة 

 دهنده سازمان مضامین ردیف

CVI. 
 مضامین مطابقت زانمی
مقابله(  یها )سبک دهنده سازمان

 ها با داده

CVI. 

 مضامین مطابقت میزان
 یهپا یندهنده با مضام سازمان

 1 1 گرا ممل سبک 4
 1 1 نیایشی سبک 5
 80/0 1 مۀوک نه سبک 6
 1 80/0 جسلیمی سبک 7
 1 1 امیداورانه سبک 8
 1 80/0 طلبی حمایت سبک 9
 80/0 1 شانهاندی نیک سبک 10
 80/0 1 کیفراندیشانه سبک 11
 90/0 94/0 میان ین و جمع

 
 دهنـده  سـازما   مضـامین  ییمحۀـوا  یـی روا  اسـت  آشـ ار  3 جدولکه از  طور هما 

 بـاغجر  و 80/0 مضـامین از  یکهر  CVIشاخ   که یطور . بههسۀند یمطلوب وضعیت دارای
 CVIاسـت کـه بـاغجر از مقـدار      92/0 بـا  برابـر  محۀـوا  روایـی  شـاخ   کـل  میان ین و بوده
 است. 79/0 یعنی  یبحران

 

 گیری نتیجه و بحث
کووید  به مبۀ  بیمارا  ۀزیسۀ ۀجررب اسا  بر یا مقابله یها سبک جبیین یپحاضر در پژوهش

مبـۀ  بـه    یمـارا  مطالعـه نشـا  داد ب   ینا یجنۀا .دمضمو  بو یلروش جحل کارگیری به با  19ـ 
 درمـا ه  پی یـری  هبهبـود  بـرای  جـ ش  گردانـیه  جوجـه  یا راهبـرد مقابلـه   46از   19کووید ـ  

مشـ  ت   رشـده  جنبـهه  و جلن ـر  الهـیه  ماملیـت  گـذاریه  هدف یهو همدل یتاحسا  حما
 سرنوشـته  صـبره  بیـنشه  و آگـاهی  شـماریه  کوچـک  پـذیریه  پایـا   بینـیه  پیش جره سخت

 بـه  بـاور  جلقینه بود ه م انیه و طبیعی بیماریه پنداشۀن زندگی از ج ئی پذیریه مسئولیت
 السـ مه  ملـیه  بـا ائمـه    جوسل طبعیه شوخ ورزشهاسۀراحته  ال وگیریه جسلطه جوانمندیه
ــد ــوی پیون ــا معن ــده ب ــده جســلی  بیمــاریه جســلی  جوکــله خداون ــرژی خداون ــاته از ان  کائن
 یهالهـ  شـفای  خداونـده  حمایت جویو جست دی را ه حمایت جویو جست اندیشیه مثبت
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 آسـیب  دفـع  پـاغیشه  الهـیه  مصلحت و ح مت صعودیه ۀمقایس اسبابه از ۀنگرف کمک
 شـ وهه  و گ یـه  رهاشـدگیه  خداونـده  بـه  ن دی ـی  و محبـت  خداونـده  آزمـو   جـره  جدی

راهبردهـا   یـن ا بنـدی  طبقهو  یقو جلف یب. جرککنند یاسۀفاده م الهی غصب و کیفر و مرازات
 نیایشـیه  گـراه  ممـل  گـره  یتخودهـدا  یرشـیه پذ آورانـهه  جابشامل  یا سبک مقابله یازدهبه 

 بـا  رویـارویی در  یفراندیشـانه و ک اندیشانه نیک طلبیه حمایت امیدوارانهه جسلیمیه مۀوک نهه
 .انرامید یماریب ینها و مش  ت ا چالش

جوجـه بـه     «یمـاری کوچـک شـمرد  ب  » یراهبردهـا  کارگیری به باآورانه  سبک جاب
 «بینـی  یشپـ » یمـاری  ب یـت بـه ماه  نسـبت  «یـنش و ب یهآگـا »  کسـب  «مش  ت پذیری یا پا»

گذشـۀه در فـرد شـ ل     زنـدگی  در «جـر  سخت مش  ت ش ست»موجود و جوجه به  یطشرا
 یمـاری به مقابلـه بـا ب   یآور جاب یشناخۀ های ینهزم یرادو ا یمنف یراناتگرفۀه و با کاهش ه

 .پردازد یم
 یج ئ»و « یو هم ان یعیطب یندافر» من لۀ به یماریبا در نظر گرفۀن ب یرشیپذ سبک

 یتخــود مســئول یدر زنــدگ ین ــهبــه ا یمــارجوجــه فــرد ب  ینبــود  آ  و همچنــ« یاز زنــدگ
هــا دارد  آ  یشدر رفــاه و آســا یــاجیح یبــودنش نقشــ را بــر مهــده دارد و زنــده یــ انشم 
 سرنوشـت و »به  در مقابل خدا نسبت «ی جسل»به  جوجهموارد  ینو در کنار ا «پذیری یتمسئول»

 هـای  یدر برابـر سـخۀ  « صـبر »  بـا  استرق  خورده  یماریاو در زما  ب یکه برا« یاله یرجقد
موجود به مقابلـه بـا آ     یطو شرا یماریب یریشش ل گرفۀه و با پذ یماریب یندر ا یرادشدها

 پرداخۀه است.
کـه شـخ     رو هسۀی  روبه یمارب یو شناخۀ یرفۀار های یتگرا با فعال ممل سبک در
  «ورزش»مثـل   ییخـود گرفۀـه و بـا انرـام رفۀارهـا      فعـال بـه   یت منفع نه  حالۀخ ف حاغ

مـ وه   افۀ ـا  بهبود یدرمان یاز نوع رفۀارها« گیریال و»و در کنار  یا با اطراف« طبعی شوخ»
 و راه ارهـا »بـا اسـۀفاده از   « بهبـود »کسـب   بـرای طـور فعـال    موجود به یطبه شرا« جسلط»بر 

 یمـاری بـا ب « مبارزه و جن » یعنیراه   یندر انۀخاب بهۀر« قل و جف رجع»  «مۀنوع های درما 
اسـۀفاده   یقاز طر« درما  ی یریپ»به  یماریمسۀأصل شد  در مقابل ب جای به همه ازجر  و مه 

از  یـروی پ»  «یمناسب و قو یهجغذ»  «یو سنۀ یاهیگ یداروها» زمثل اسۀفاده ا ییاز راهبردها
ــدر زم« مۀخصــ  ــاریب ۀین ــار آ و  یم ــا  در کن ــه اســت. « نظــ  در مصــرف دارو»ه پرداخۀ

 یـرا ز  اسـت  مهـ   یارمقابله بسـ  یریگ در ش ل ی ن یماریب یشناخۀ یندهایدر فرا ییگرا ممل
 شـود  مـی در فرد  یشناخۀ یخطاها یرادا سبب جنیدگیدر زما  اسۀر  و  یهروم اف ار منف
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 یجـا  بـه « اف ـار مثبـت     ینییجـا »فعـال ازجملـه    یها با واکنش یمارب یطیشرا ینکه در چن
 وهـا   بـا اسـۀفاده از محـر     یبه موضومات اف ار منف« و ف ر ن رد  یفراموش»  یاف ار منف
  پـرداخۀن بـه   «یمرـاز  یفضـا »  پرسـه زد  در  «ی یـو  و جلو یقیموسـ »مثـل   محیطی موامل

کـه قبـل از    یا«روزمـره  هـای  یـت فعال»در صـورت جـوا   انرـام     یحۀـ  یاو « مطالعه و در »
اف ـار پرداخۀـه کـه    « برگردانـی  جوجـه »و  یریتاست بـه مـد   پرداخۀه یها م ه  به آ  یماریب

صـورت گرفۀـه اسـت. در     یمـاری سـخت ب  شـرایط  بـا  مقابلهراهبردها  ینا یقاز طر یتدرنها
بن ـرد   یمنفـ  یهمش ل را از زاو ینا یماری شخ  مبۀ  به ب  و ب یوقۀ  یفراندیشانهسبک ک

که من از طـرف خـدا    کند یباز م «ش وه و گ یه»لذا زبا  به  داند یم «الهی غضب» ۀیرو نۀ
 است یبد و شرّ یکارها «یاله مرازات»  من یِفعل یطحۀماً شرا و ام شده «رهاشدگی»دچار 
 یمـار در شـخ  ب  منفـی  ۀمقابلـ  ایراد سبب ییراهبردها ینچن  ام مرج ب شده درگذشۀهکه 
رونـد درمـا     و یجسـم  ی روح یتدر وضع یمنف جأثیرات ایراد سببآ   جبع به که شود می
 هـای  یبـاور بـه جوانمنـد   »بـا   یخۀـه خودان  صـورت  بـه فرد  گر یت. در سبک خودهداشود می
مثبـت   ۀمقابلـ  ایراد سببامر  ینا و کند می «ینجلق» ذهن درو بهبود را  ی  کسب س مۀ«خود
 .شود می

طلـب و   درصـدد  مـاری یدارد که فـرد مبـۀ  بـه ب    یاشاره به حالۀ طلبی حمایت سبک
کمـک گـرفۀن از   »بـا   «یالهـ  یشـفا » یـد بـه ام  یماراست. ب یو معنو یماد های یتجلب حما

 یـت طلـب حما »و بـا   یمعنـو  های یتحما« طلب کمک از خداوند»و  «یاسباب و موامل اله
 منفـی  ۀبه مقابل یمارب منفعلـ   جسلیمی سبک در. کند یرا جلب م مادی های یتحما «ی را د
 یچهـ  یماریخدا در درما  ب یرغ برایو  داند یم «یماریب ی جسل». خود را پردازد یم یماریبا ب
را جحـت   چیـ   همـه   اسـت  ن ـرده  یج شـ  یچخود هـ  بهبوددرما  و  برای. یستقائل ن ینقش

مثبـت   یا مقابلـه  یایشـی . سـبک ن شـود  مـی « خداوند ی جسل» معنا  جمام  بهو  بیند یکنۀرل خدا م
مثل خوانـد  دمـا  نمـاز  قـرآ   ذکـر  نـذر و        یایشین یانرام رفۀارها با  است که فرد مبۀ 

بـا خداونـد و    «یمعنـو  یوندو پ یازراز و ن»  به «ع بیت اهلبه ائمه و  جوسل»و  یمعنو یها خۀ 
 .آورد یم دست به یو روح یآرامش جسم یقطر ینو از ا پردازد یم (ع)بیت اهل

 یدارد. بـرا  یمـاری مثبت و سازنده به ب کام ً یدگاهید یمارب اندیشانه نیکسبک  در
 یمـارا  ب بـه  نسـبت خـود   «صـعودی  ۀمقایس» به ابۀ   ینح یِجسمان یتاز وضع یترضا یرادا

رشد و » یبرا ای ینهو ب  را زم یماری. بپردازد یم جر ی وخ یِجسم یتوضع یجر و دارا بدحال
کـرده و جسـمش    یـدا پ «یرشد جسـم » یماریپ  از ب کند یاحسا  م داند  یخود م« جحول
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 یـدا پ «یرشـد معنـو  » یمـاری سـخت ب  یطبا درنظر گرفۀن شـرا   همچنینشد و  خواهد جر یقو
 ی و جصـم  است داده جغییر «اجۀمامی روابط»  «خانوادگی روابط» به نسبتکرده و ن اهش را 

 یـن اوقـات ا  یباشد. برخـ  داشۀه بیشۀری« مواسات» ی رد افرادِ به نسبت بهبودپ  از  گیرد یم
 «الهی مصلحت و ح مت» گرفۀن درنظر با. داند یم ی«جر یجد یبدفع آس»را سبب  یماریب
 یهـا «خطـا  بـه  بـرد   پی» برای است «جلن ر» ب  این که است باور این بر «خداوند آزمو » و

 .که خداوند به او مطا کرده اسـت  ییها نعمت به نسبت «ش رگ اریو  یقدرشناس»گذشۀه و 
 پـی  «خدوانـد  قـدرت  برابر در بود  ناچی » به و شدهاو  جنبه و «مد خودآ به» سبب  ینهمچن
زنـده   طریـق  از و اسـت  پرداخۀـه  «یگـذار  هـدف » بـه  بیمـار  امیدوارانه سبک در. است برده

 ۀان یـ  »مثـل   «ی( زنـدگ ی)هـا ی هان »از  یمـوارد  ایرـاد  سـبب  «یشمحبت خـو » ن هداشۀنِ
در افراد مۀأهـل و   «همسری ۀان ی » مبۀ   پدرا  در «پدرانه ۀان ی » بیمار  مادرا  در «مادرانه

 و بخشـش  بـه  بـاور »  خـدا « مظمـت  بـه  بـاور » با را «الهی ماملیت». شود یم «فرزندی ۀان ی »
و  «معـاد  بـه  بـاور »  در همـه حـال   خـدا  به «ن دی ی و حضور احسا » به باور  خدا« مهربانی

 «یشـی اند مثبـت » بـه حـال   یندر مـ و  است کرده یرادخدا  در خود ا« باور به قدرت» یامت ق
دوسـۀا  و  »  «پ شـک و کـادر درمـا    » یهـا  در نظر گـرفۀن زحمـات و جـ ش    با. پردازد می

 .کند یم یو خانوادگ اجۀمامی «یتاحسا  حما»در خود « خانواده»  «اسۀادا 
و  غزارو  مدار یرا مدار و ه لهئمس یا مقابله یها سبک برخیبا  پژوهش  ینا نۀایج
 ۀ(  مقابلـ 1981و مـو  )  بیلین ـ   یفعـال و اجۀمـام   یفعال  شناخۀ ی(  رفۀار1984فول من )

ــد و واپــ  یلیجبــد ( و 2007پارگامنــت ) ینــید یو منفــ ینــی(  مثبــت د1990) مــدی ۀرون
 یـن مقابلـه در ا  یهـا  سـبک  یـن  ا وجـود  ست. بـا همسو( 1993مو  ) یو اجۀناب آوری یرو

 مـدار   مـدار و مسـئله   یرـا  ه ی مثبـت و منفـ   یردینـی  و غ ینـی ابعاد د ۀپژوهش بدو  م حظ
 یهمسـو از سـو   یهـا  سـبک  یجمـام  و وحدت داد  به سو یکاز  یو رفۀار یماطف ی شناخۀ

 شد. ییشناسا ی ر د
 دلیـل  بـه  حضوری ۀمصاحب مدم یراحۀمالی غ یریگ نمونه :یشنهادهاو پ ها یتمحدود

 ینشگــ  دلیــل بــه مندســال ۀنمونــو مــدم انۀخــاب  کرونــایی بیمــارا  بــه یدسۀرســ یدشــوار
 یشـنهاد پـژوهش حاضـر اسـت. پ    هـای  یتاز محـدود  ی مرـاز  یفضـا  یـق از طر ها یآزمودن

و بـا   حضـوری  ۀمصـاحب  یـق از طر جصـادفی  ۀشـیو هـا بـه    داده یندهآ یها در پژوهش شود یم
 .یردجر صورت گ گسۀرده آماری ۀجامع

به سـرانرام   این پژوهش با حمایت مؤسسۀ فرهن ی جبلیغی یاورا  س مت قدردانی:
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رسیده است. از جمام مسئوغ  این مؤسسه که در اجرای این پژوهش هم ـاری و مشـارکت   
  داشۀه و نقش بس ایی را ایفا کردند  کمال سااس  اری داری .

 
 منابع
: یماریمقابله با ب های یوهاز ش یابۀید یمارا ب ۀجررب یین(. جب1397. )م یرزایی م   و.ف ی بادآصدر یمیابراه

 .417ـ  407  (4)7  در ملوم س مت یفیک یقاتجحق. یگراندد جئور ۀلعمطا
بـر   یدرمـان ر  ۀروش مقابلـ  یرو جـأث  یا مقابلـه  یبـر راهبردهـا   یۀینقش موامل شخص .(1380. )ع یوسفی آقا

 مدر . یتدانش اه جرب ی دکۀر نامۀ پایا  .یو افسردگ یۀیموامل شخص
 یمارا در ب یا مقابله یها سبک ی(. بررس1387. )ع دانی ی  و . غ.  احمدزاده  ر سرارودی  یا باقر

 .116ـ  111  (2) 10  سمنا  پ ش ی ملوم دانش اه ملمی. یالی یهمود
 نامۀپروج ل مصاحبه.  یو رواساز ساخت فرایندبر اصول و  یا (. مقدمه1398 . ) ی صالح و . ع اسد  بنی

 .203ـ  177  (46)12  مالی آموزش
 ی(. اثربخش1399م. ) ی نظر و . ا ی ب رگ ع.  جا  ی ب رگ .  جا م زاده  یدری .  ح ری نو.  م ی ب رگ جا 

 یکرونا و طراح یوعاز بحرا  ش یناش اسۀر  مدیریت در معنوی غیر یشخداسو و نما یدرما  معنو
  1 یت و شخص ینیبال یشناس روا   در بحرا  کرونا شناخۀی روا مداخله  یمعنو یال و یمقدماج
 .214ـ  201
 بیمارا  در آ  با مقابله راهبردهای و اسۀر  می ا  اجۀمامی  روابط کیفیت(. 1376. )ج قدم اهی  حسینی

 جهرا . پ ش ی روا  یۀوانسۀ ارشد  کارشناسی ۀنام پایا  قلب. کرونری

 یکارمددکودکا  مبۀ  به سرطا .  ینوالد یا مقابله ی(. راهبردها1393. )م  وند معارف و . ز  ساز خاج 
 .9ـ  3  (3) 3  یاجۀمام
 یمارا مقابله با اسۀر  در ب های یوهش مقایسۀ(. 1387ق. ) ی مبشر و . ع محمدی .  ح نیلی .  ش خرامین 

 .104ـ  95  (4)13  دانش ارمغا  ی و افراد ماد پذیر جحریک رودۀسندرم  .مبۀ  به زخ  معده و دوازدهه
 .نشر به: مشهد. ریبیما با مقابله مهارت(. 1398. )م خطیب 
 روابط در دینی مقابلۀ مندزما  ال وی(. 1399. )ع پسندیده    و.م آذربایرانی   .ص. م شرامی   .م خطیب 
 .83ـ  58  (2) 4  فرهن ی شناسی روا   امید و گ اری ساا  بخشایش. مفاهی  بر ج یه با شخصی بین
 مـدل  جـدوین : اس می منابع اسا  بر یافسردگ یراب جویی خود ـ نظ   درمانی ال وی(. 1397. )ح هنر  رفیعی

 آموزشـی  مؤسسـۀ  دکۀری  نامۀ پایا  .آ  اولیۀ نۀایج و سنری ام ا  مطالعه و درما  نمای طرح و مفهومی
 .(ره)خمینی امام یو پژوهش

 یها (. سبک1395ا. ) یلی نژاد ل کار  و . ف هاساواری .  ط محمدی  دوست خالقاطاقسرا  ط.   طاهری
 پ ش ی ملوم دانش اهرشت.  یراز یمارسۀا کننده به ب مبۀ  به سرطا  مراجعه یمارا در ب یا بلهمقا

 .86ـ  75  13 گی   
: مضـامین  شـب ۀ مضـمو  و   یـل (. جحل1390م. ) زاده  یخش و . ا فقیهی م.  .   یمی ح.  جسل ی جعفر مابدی

(. 2) 5 ی راهبرد مدیریت اندیشۀ. یفیک یها موجود در داده یال وها جبیین برای کارآمد و ساده روشی
 .168ـ  151
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 ینبـ  یاسناد یها و سبک یا مقابله یراهبرها یۀی شخص های یژگیو یسۀمقا .(1390ه. ) ی بهرام و . ا مرادی 
 .18ـ  8  (1) 12  یبخش جوا و افراد سال .  یونیوابسۀه به مواد اف یمارا ب
(. نقش س مت 1399فرافن  م. ) یناصر و . ع. ح هاجر م.  م ی ب رگ .  جا ح یرحسینی .  مش نوحی 
 یپژوهشی ـ ملمکرونا.  یرو مبۀ  به و یمارا اضطراب مرگ در ب یشبینیدر پ یمذهب ۀو مقابل یمعنو
 .42ـ29  (26) 14ی  شناس روا 
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