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سبکهای مقابله با تنیدگی براساس تجربة زیستة بیماران مبتال به
کووید ـ  :19تحلیل مضمون
علی بیات ،1مصطفی عربپور ،2سید مهدی خطیب
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی سبکهای مقابلهای براسـا جرربـۀ زیسـۀۀ بیمـارا مبـۀ بـه کوویـد ـ 19
انرام شد .روش این پژوهش کیفی به شیوۀ جحلیل مضمو گامبهگـام بـراو و کـ ر بـود .نمونـهگیـری
بهصورت غیراحۀمالی و از نوع هدفمند و گردآوری دادهها از طریق مصاحبه انرام شد .بدین منظـور از 30
بیمار مبۀ به کووید ـ  19مصاحبههای نیمهساخۀاریافۀه بهمدت  30جا  50دقیقه بسۀه به شرایط بیمار صـورت
گرفــت .جحلیــل دادههــا بــه  392کــد اولیــه  46مضــمو پایــه  11مضــمو ســازما دهنــده شــامل «ســبک
جاب آورانه» «سـبک پذیرشـی» «سـبک خـودهـدایتگـر» «سـبک ممـلگـرا» «سـبک نیایشـی» «سـبک
مۀوک نه» «سبک جسلیمی» «سبک امیدوارانـه» «سـبک حمایـتطلبـی» «سـبک نیـکاندیشـانه» و «سـبک
کیفراندیشانه» و یک مضمو فراگیر با منوا «سبکهای مقابله» منرر شد .درپایا روایـی محۀـوا از طریـق
وارسی منطقی و مسۀدل کارشناسا خبره با اسۀفاده از ضریب شـاخ روایـی محۀـوا ( )CVIانرـام و جأییـد
شد .نۀایج نشا داد سبک مقابله با بیماری کرونا مفهومی پیچیده و پویاست .نۀایج این پژوهش میجوانـد بـه
طراحی پرسشنامه هایی برای سنرش سبک مقابله طراحـی مـداخ ت کنۀـرل بیمـاری و ارائـۀ برنامـههـای
آموزش مقابله با بیماری بهمنظور سازگاری بهۀر با بیماری و دسۀیابی به بهبود سریعجر کمک کند.
واژههای کلیدی :سبکهای مقابله اسۀر جرربۀ زیسۀه جحلیل مضمو کووید ـ . 19

 .1دکۀـــری روا شناســـی پژوهشـــ دۀ ملـــوم رفۀـــاری پژوهشـــ اه حـــوزه و دانشـــ اه قـــ ایـــرا
( )abayat@rihu.ac.irنویسندۀ مسئول
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 .3دکۀری روا شناسی پژوهش دۀ ملوم رفۀاری پژوهش اه حوزه و دانش اه ق ایـرا  .پژوهشـ ر گـروه
روا شناسی پژوهش دۀ قرآ و حدیث ق ایرا .
(دریافت 1400/5/10 :ـ پذیرش)1401/3/21 :

1  شماره، سال شش،1401 ،روانشناسی فرهنگی

96

The Ways to Cope with Stress, based on the lived experience of patients
suffering from Covid-19: Theme analysis
Ali Bayat1
Mostafa Arabpour2
Seyd Mahdi Khatib3
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 nonprobabilistic 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

کووید ـ  19بـهدلیـل همـهگیـری 1سـرمت انۀقـال بـاغ غیرقابـلپـیشبینـی جهدیـدآمی و
غیرمنۀظره بود زمینهساز واکنشهای روا شناخۀی مخۀلف ازجمله اضطراب افسـردگی و
آشفۀ ی در کادر درما بیمارا و ممـوم جامعـه شـده اسـت (جیـا  2و هم ـارا .)2020
موامــل مۀعــددی ازجملــه ازدســت داد ح ـ پــیشبینــی کنۀــرلپــذیری شــرایط شــدت
آسیبپذیری دامنۀ محدودیت ممل رد در حوزههای مخۀلف زندگی فقدا منابع معۀبـر و
دریافــت اط مــات جهدیدکننــده و گــاهی نــامعۀبر از ویژگــیهــای ایــن بحــرا هاســت
(جا ب رگی و هم ارا .)1399
همهگیری میجواند اف ار اضطرابی رفۀارهـای وسواسـی و احساسـات منفـی (ماننـد
اسۀر و خش ) را جشدید کند و احساسات مثبت (مانند شادی و امید) و رضایت از زندگی
را کاهش دهد (اس چ 3و مونی ا .)2020 4اسۀر کـه در نۀیرـۀ جعامـل میـا فـرد و محـیط
بهوجود میآید و سبب ناهماهن ی (واقعـی یـا غیرواقعـی) میـا مل ومـات یـک موقعیـت و
منابع زیسۀی روانی و اجۀمـامی فـرد مـیشـود (غزارو  5و فـول من )1984 6شـایعجـرین
مش ل در رویارویی با این بیماری است (سازما بهداشت جهـانی .)2020 7نۀـایج جحقیقـی
که در اوایل سال  2020دربین مردم مادی پ از انۀشار کوویـد ـ  19در چـین انرـام شـده
است نشا میدهد از  2019نفر شرکتکننده که بهصورت آن ین در این مطالعـه شـرکت
داشۀهاند حدود  4/6درصد افراد دارای سطوح بـاغیی از نشـانههـای اسـۀر پـ از انۀشـار
بیماری بودهاند (سا و هم ارا  .)2020بنابراین میجوا پیشبینی کرد که شیوع ویرو
کووید ـ  19واکنشهای روا شناخۀی مانند اسۀر اضطراب و جر را درپی دارد که بـه
اخۀ غت روانی مانند اخۀ ل اسـۀر حـاد افسـردگی و خودکشـی مـیانرامـد (نـوحی و
هم ارا .)1399
8
با وجود این ه جرربۀ رویدادهای اسۀر زا مامل خطر ممده در بیشـۀر پـژوهشهـا
Pandemic
Tian
Schoch
Monica
Lazarus
Folkman
World Health Organization
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با روی رد زیسۀی ـ روانی ـ اجۀمامی جلقی شده است اما بسیاری از محققا بـر ایـن باورنـد
که چ ون ی واکنش افراد نسبتبه رویدادهای اسۀر زا مه جر از خـود اسـۀر در جولیـد
بیماری است (مسعودنیا  .)2008نحوۀ پاسخ یا واکنش بـه آ مـیجوانـد در سـازگاری فـرد
نقش بس ایی داشۀه باشد این موضوع معموغً با منوا «مقابله» 1بررسی میشود (نصیرزاده و
رسولزاده طباطبایی.)2009 2
مفهوم مقابله را غزارو در سال  1966معرفی کرد و پ از آ شیوۀ مقابلـۀ افـراد
با مش جشا بررسی و اب ارهایی برای انـدازهگیـری آ جهیـه شـد (نصـیرزاده و هم ـارا
 .)2009غزارو معۀقد است چ ون ی ادرا و ارزیابی فرد از محیط جعیین میکند کـدام
محر جنشزاست .وی معۀقد بود آنچه در افراد واکنشهای هیرانی مۀفـاوجی را بـهوجـود
میآورد ارزیابی شخصی فرد از معنای حوادث است کـه شـناخت ایـن ارزیـابی شـامل دو
ج ء اسـت :ارزیـابی اولیـه و ارزیـابی ثانویـه .در ارزیـابی اولیـه شـخ بـا موقعیـت بـالقوۀ
جنیدگیزایی روبهرو میشود و آ موقعیـت را از نظـر آسـیبزا بـود بـرای سـ مت خـود
بررسی میکند ولی ارزیابی ثانویه به منابع و ام انـات در دسـۀر بـرای کنۀـرل و کـاهش
احۀمالی آسیب و جهدیـد اشـاره دارد (غزارو  .)1984در ایـن دیـدگاه مهـ جـر از مامـل
جنشزا در زندگی روشهای مقابله و کنۀرل موقعیت و کنار آمد با آ است زیـرا مقابلـه
پدیدهای پویاست که از یکسو نشا دهندۀ وضعیت کنشهـای شـناخۀی و مـاطفی فـرد در
رویارویی با مناصر جنیدگیزا و پیامدهای ناشی از آ است و از سوی دی ـر مهـار نیازهـای
درونی و انۀظارهای بیرونی فرد را بهویژه هن امیکه نیازهـا فراجـر از جـوا اوسـت بـر مهـده
میگیرد (کائسار 3و منیر .)2004 4به مبارت دی ر ج شهای شناخۀی و رفۀاری افراد برای
پیش یری مدیریت و کاهش جنیدگی در مفهوم مقابله خ صه میشود (جیمر و هم ارا
.)2002
مطالعات نشا میدهد سبکهای مقابلهای نقش مۀغیر میانری بین اسۀر و بیماری
را ایفا میکنند (هابفل 5و هم ارا  .)1998بر این اسا ی ی از موامل مه و جعیینکننده
در می ا زیا بار بود اسۀر میجواند نوع و شیوۀ مقابلـه انۀخـاب شـده باشـد (خـرامین و
1. Coping
2 . Nasirzadeh & Rassol zadeh tabatabaie
3. Kausar
4. Munir
5. Hobfoll
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هم ارا  .)1387پژوهشهای اخیر نشا دادهاند که نوع راهبرد مقابلۀ مورد اسۀفادۀ فرد نـه
فقط س مۀی روانی که به یسۀی جسمانی وی را نی جحتجأثیر قرار میدهد (پی ـو.)2001 1
مطالعۀ سبکهای مقابلهای گسۀردهجرین موضوع مطالعاجی در روا شناسـی معاصـر و ی ـی
از مه جرین موامل روانی اجۀمامی است که واسطه بـین فشـار و بیمـاریهـای روانـی اسـت
(سامرفیلد 2و اسم ر.)2000 3
مطالعات انرامشده دربارۀ مقابله را میجوا در چهار گروه شامل نظریههـای بنیـادین
در زمینۀ جبیین انواع و اقسـام مقابلـهه هـ بسـۀههـا یـا مۀغیرهـای مـرجبط بـا مقابلـهه سـاخت و
امۀباریابی مقیا ها یا بررسی روا سنری آ هاه بررسی سبکها یا ال وهای مقابلـهای نـارر
به روی رد یا گروه یا بیماری خاص طبقهبندی کرد.
سبک مقابله راهبردهای نسبۀاً پایدار افراد در رویارویی با موقعیـتهـای اسـۀر زا و
نام یمــات زنــدگی اســت کــه از طریــق گســۀرۀ وســیعی از ال وهــای نظــری و اب ارهــای
اندازهگیری مشخ میشود (پارکر 4و اندلر 1996 5ص 5ه شوارج ر 6و شوارج ر1996 7
ص 110ه اســ ینر8و هم ــارا  2003ص 220ه خطیــب  1398ص  .)8پــژوهشهــای
بسیاری بهمنظور جشخی انواع سبکهای مقابلـهای صـورت گرفۀـه اسـت .بـر ایـن اسـا
غزارو و فــول من ( )1984دو ســبک مقابلــۀ مســئلهمــدار شــامل جســتوجــو و حمایــت
اجۀمامی مسئولیتپذیری حل مسئله و ارزیابی مردد و هیرـا مـدار شـامل رویـاروگری
اجۀنابی دوریجو و خویشۀندار را شناسایی کردنـد .در مقابلـۀ مسـئلهمـدار فـرد بـر مامـل
اسۀر زا مۀمرک میشـود و سـعی مـیکنـد اقـدامات سـازندهای در راسـۀای جغییـر شـرایط
اسۀر زا یـا حـذف آ انرـام دهـد .درمقابـل در مقابلـۀ هیرـا مـدار فـرد سـعی مـیکنـد
پیامدهای هیرانی واقعۀ فشارآور را مهار کند .کـارکرد اولیـۀ مقابلـۀ هیرـا مـدار جنظـی و
10
مهار هیرانی مامل اسـۀر زاسـت جـا جعـادل هیرـانی فـرد حفـ شـود .بیلین ـ  9و مـو
1. Piko
5. Samer fild
3. Smccrae
4. Parker
5. Endler
6. Schwarzer
7. Schwarzer
8. Skinner
9. Billings
10. Moos
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( )1981مقابلههای رفۀاری فعال شناخۀی فعال و اجۀمـامی را مطـرح کردنـد .مـو مفهـوم
چندبعدی مقابله را برمبنای دو محور مقابله و روش مقابله پیشنهاد کرده محور مقابلـه شـامل
دو سبک رویآوری و اجۀنابی و روش مقابله را به دو مقولۀ شناخۀی و رفۀاری جقسـی کـرد
(مو  1993بهنقل از موهینو 1و هم ـارا  .)2004براهنـی و موسـوی ( 1371بـهنقـل از
حسینی قدم اهی  )1376با گسۀرش مقابلههای مطـرحشـدۀ بیلین ـ و مـو جقسـی بنـدی
اخیر را به پنج سبک مقابلۀ مسئلهمدار مهار هیرـانی ارزیـابی شـناخۀی جسـمانی کـرد و
جلب حمایـت اجۀمـامی معرفـی کردنـد .مـدی )1990( 2نیـ سـبکهـای مقابلـۀ جبـدیلی و
واپ رونده را بیا کرد .در این جقسی بندی مقابلۀ جبدیلی رفۀاری است کـه بـا راهبردهـای
خاصی یک رویداد منفی را به رویداد مثبت جبدیل میکند و در مقابلۀ واپ رونـده فـرد از
فشار روانی یک مصیبت میسازد.
م وهبر سبکهای کلی مقابله راهبردها و سبکهای مقابلۀ دینی شـیوههـایی مـؤثر
در رویارویی با موقعیتهای جنشزایند .در ایـن راسـۀا پارگامنـت و هم ـارا ( 1999ص
 )178نقــش مــذهب را در دســتیــابی بــه حــ کنۀــرل شخصــی در موقعیــتهــایی کــه
احسا های درماندگی آسیبپذیری فرد را فرامیخوانند مطالعـه کردنـد .بـه امۀقـاد وی
سبکهـای گونـاگو اسـۀفاده از دیـن بـرای مقابلـه بـا اسـۀر هـای زنـدگی شـامل مقابلـۀ
7
خودهدایۀ ر 3مقابلۀ هم ارانـه 4مقابلـۀ جسـلیمی 5مقابلـۀ الۀرـایی 6ارزیـابی خیرباورانـه
ارزیابی جنبیهی 8ارزیابی ابلـی باورانـه 9ارزیـابی بـراسـا قـدرت خـدا 10طلـب حمایـت
14
معنــوی 11طلــب حمایــت فرقــهای 12نارضــایۀی معنــوی 13نارضــایۀی دینــی میــا فــردی
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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بخشایش ری دینی 1مناسـکگـذر 2و جبـدل دینـی 3اسـت .همچنـین خطیـب و هم ـارا
( )1399با بررسی سه مفهوم مفو ش ر و امید در منـابع اسـ می یـک ال ـوی مقابلـۀ دینـی
زما مند شامل مقابلۀ گذشۀهمحور (بخشایش) مقابلۀ حالمحـور (سـاا گـذاری) و مقابلـۀ
آیندهمحور (امید) را ارائه دادهاند.
درمورد مقابله با بیماریهای اسۀر زا ابراهیمی و میرزایی ( )1397بـه جبیـین جرربـۀ
بیمارا دیابۀی از شیوههای مقابله به روش گراندد جئوری پرداخۀـه و امۀمـاد بـه جوصـیههـای
درمانی قابلیت پیشبینی آینده در مش ت واقـعشـده و جسـتوجـوی حمایـت را از
موامل مؤثر در مقابله برمیشمارند .پژوهش باقریـا و هم ـارا ( )1387نشـا داد بیمـارا
همودیالی ی در رویارویی با چالشهای ناشی از بیماری جمایل ک جری به اسۀفاده از سـبک
مقابلهای مواجهۀ مسۀقی دارند و درمقابل بیشۀر سبکهای طفرهآمی و جس یندهنـده را در
رویارویی با اسۀر ها بهکـار مـیگیرنـد .لـذا ایـن بیمـارا در چـالشهـا و درمـا بیشـۀر از
سبکهای مقابلهای هیرا مدار اسۀفاده میکنند .همچنین خاج سـاز و معـارفونـد ()1393
نشا دادند که والدین کودکا مبۀ بـه سـرطا بیشـۀر از راهبردهـای هیرـا مـدار اسـۀفاده
میکنند .در پژوهشی دی ر طاهری و هم ارا ( )1395به بررسی سـبکهـای مقابلـهای در
گروه خاصی از بیمارا مبۀ به سرطا پرداخۀند و مشخ شـد کـه  70درصـد بیمـارا از
زیرمقیا دوریگ ینی سبک مقابلهای هیرـا مـدار بـرای مقابلـه بـا جنیـدگیهـای زنـدگی
اسۀفاده میکنند .نیکمنش و اشۀر ( )1395به بررسی میـ ا هـ بسـۀ ی سـ مت روا و
سبکهای مقابلۀ دینی دو گروه مادرا دارای فرزند مادی و ک جوا ذهنـی پرداخۀنـد و بـه
این نۀیره دست یافۀند که گـروه اول نسـبتبـه گـروه دی ـر دارای مقابلـۀ مـذهبی فعـال و
خیرخواهانه و س مت روا بیشـۀریانـد .بـا وجـود این ـه پـژوهشهـای مۀعـددی در زمینـۀ
شناسایی سبکهای مقابله انرام گرفۀه است اما بیشـۀر بـهروش کمـی و از طریـق اب ارهـای
طراحیشده در این موضوع صرفاً به شناسایی سبکهـای مقابلـۀ دسـۀهای از بیمـارا یـا در
مقایسه با سایر بیمارا یا افراد سال انرام شده است.
پژوهش را امۀقاد دارند جفاوتهای فردی پایدار ویژگیهای شخصیۀی مۀفـاوت و
ویژگیهای موقعیت جـنشزا سـبک واکـنش افـراد را در رویـارویی بـا نام یمـات مۀمـای
میکند (آقایوسفی 1380ه مرادی و بهرامی  .)1390بنـابراین بـا جوجـه بـه ابـۀ ی زنـا و
1. religious forgiving
2. rites of passage
3. religious conversion
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مردا در سنین مۀفاوت با انواع ویژگیهای شخصیۀی و نی بـا جوجـه بـهسـرمت انۀشـار ایـن
ویرو و پیامدهای جسمی و روا شـناخۀی منفـی آ در میـا بیمـارا از یـکسـو و مـدم
انرام پژوهش کیفی در این موضوع در میا بیمارا مبۀ به کوویـد ـ  19انرـام پژوهشـی
برای بررسی و اسۀخراج سبکهای مقابلۀ بیمارا برای آموزش و اص ح سبکهـای مقابلـه
با بیمـاری جـدوین مـداخ ت مـؤثر در کنـار آمـد بـا آسـیب و طراحـی مقیـا سـنرش
سبکهای مقابله با بیمـاری در فرهنـ ایرانـی ضـرورت مـییابـد .بـر ایـن اسـا مسـئلۀ
پژوهش حاضر این است که از طریق گفتوگو و جرربۀ بیمارا از چ ون ی مقابلـه بـا ایـن
بیماری و با روش جحلیل مضمو راهبردها و پ از آ سبکهای مقابله با بیماری کوویـد
ـ  19را شناسایی کند.

روش
در این پژوهش از روش کیفی جحلیل مضمو اسۀفاده شد .نمونهگیری بهروش غیراحۀمـالی و
از نوع هدفمند بود .روش جمعآوری دادهها مصاحبۀ نیمهساخۀاریافۀه و مشاهده بـود .پروج ـل
مصاحبه براسا اهداف و پرسشهای جحقیق طراحی شد .این پروج ل هما طور که بنـیاسـد
و صالحی ( 1398ص )183بیا کرده اند از چهار بخش «مۀن شروع» «پرسش هـا» «سـرنخ» و
«مۀن پایانی» جش یل شد .گام اول مصاحبه پ از بیـا اهـداف ایـن پـژوهش محرمانـه بـود
اط مــات و دریافــت رضــایت شــرکتکننــده بــا پرســش دربــارۀ مــدتزمــا بســۀری ســن
نشانههای بیماری وضعیت جسمی و روانی بیمار و چـالشهـا و مشـ ت درگیـر بـا بیمـاری
آغاز شد .در گام بعد دربارۀ چ ون ی و راهبردهای مقابلـۀ وی بـا بیمـاری گفـتوگـو شـد.
برای نمونه پرسش شد« :چ ونه جوانسۀید با چالشهـا و مشـ ت در طـول ایـن بیمـاری کنـار
بیایید»ه «چه راهبردهایی به شما کمک کرد رنج و سـخۀی ایـن بیمـاری را جحمـل کنیـد» و در
صورت نیاز از بیمار خواسۀه شد با جوضیح بیشۀر یا بیا نمونهای از آنچه بیا میکنـد مـا را در
شناسایی سبکهای مقابله با این بیماری یاری کنـد .سـرانرام از دیـدگاه وی دربـارۀ نقـش و
چ ون ی جـأثیر موامـل معنـوی و دیـن در کنـار آمـد بـا کوویـد ـ  19پرسـش شـد .روایـی
پروج ل مصاحبه از سوی سه کارشنا مطابق با اهداف و پرسشهای جحقیق جأیید شد.
براسا اصل اشباع 1با  30بیمار مبـۀ بـه کوویـد ـ  19در اسـۀا هـای جهـرا قـ
1. saturation
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اصفها شیراز جبری خوزسۀا ای م لرسۀا کرج و مشهد به صورت جلفنی مصاحبه شد.
انۀخاب آزمودنیها از طریق شب ههای اجۀمامی و با رضایت آگاهانه آ ها بود .هر مصاحبه
از  30جا  40دقیقه بسۀه به شرایط بیمار بهطول انرامید.
پ از جمعآوری دادهها بهمنظور جر یه و جحلیل آ ها از فرایند گامبهگـام جحلیـل
مضمو براو و ک ر ( 2006ص  6 .ـ  )13اسۀفاده شد .ایـن فراینـد  6گـام اصـلی را
2
شامل می شود .1 :آشنا شد بـا داده هـاه  .2کدگـذاری اولیـه1ه  .3جسـت وجـوی مضـامین
(جبدیل کدهای اولیه به مضمو )ه  .4مرور مضامین( 3که این مرحله به جرسی شب ه مضـامین
منرر میشود)ه  .5نامگذاری و جعریف مضامین( 4جحلیل مضامین) و  .6جهیۀ گ ارش .5بـدین
منظور از نرم اف ار ام .آی .ای  .کیو .دی .آی .نسخۀ  2018اسۀفاده شد .مطابق با نخسۀین
گام جحلیل مضمو مصاحبهها انرام ضبط پیادهسـازی و درنهایـت در نـرمافـ ار ام .آی.
ای  .کیو .دی .آی .نسخۀ  2018وارد شد .پ از مرور م رر دادههـا کدگـذاری آغـاز
شد .مرحلۀ سوم با جر یـه و جحلیـل و درنهایـت جرکیـب کـدهای مخۀلـف بـه شـ لگیـری
مضامین منرر شد .در این مرحله برخی از کدها به هیچ مضمونی اخۀصاص نیافت یا برخـی
از کدها به چندین مضمو اخۀصاص یافت .در مرحلۀ بعد با دسۀهبندی جرکیب و جلخـی
مضمو بهدستآمده در مرحلۀ قبل شب ۀ مضامین جرسی شـد .شـب ۀ مضـامین 6بـراسـا
رونــدی مشــخ مضــامین پایــه (کــدها و ن ــات کلیــدی مــۀن) مضــامین ســازما دهنــده
(بهدستآمده از جرکیب و جلخـی مضـامین پایـه) و مضـامین فراگیـر (دربرگیرنـدۀ اصـول
حاک بر مۀن بهمثابۀ کل) را نظاممند میکند .سا این مضامین بهصورت نقشـههـای شـب ۀ
جارنما رس و مضامین برجسۀۀ هر یک از این سه سطح همراه با روابط میـا آ هـا را نشـا
میدهد (مابدی و هم ارا  1390ص .)170
بـرای اطمینـا از کدگـذاری و نـامگـذاری مضـامین و مطابقـت آ هـا بـا دادههـای
جحقیق از روش جوصیفی زمینهیابی 7اسۀفاده شد و یافۀـههـا را پـنج مۀخصـ ایـن موضـوع
بررسی کردند .برای بررسی روایی محۀوایی داده های مربوط به نظر کارشناسا مطابق آنچه
generating initial codes
searching for themes
reviewing themes
reviewing themes
producing the report
thematic network
survey

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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شولۀ  1و هم ارا ( 2014بهنقل از رفیعیهنر  1397ص )142 .بیا کـردهانـد از ضـریب
شاخ روایی محۀوا )CVI( 2اسۀفاده شد.

یافتهها
مصاحبهشوندگا در این جحقق  30نفر شامل  8مرد و  22ز بـا میـان ین سـنی  37.5بودنـد
که مدتزما درگیری آ ها با بیماری کووید ـ  19حـداقل یـک هفۀـه جـا یـک مـاه بـوده
است .مطابق با جدول  1جقریباً  70درصد از شرکتکنندگا مۀأهل و در ردۀ سـنی بـین 31
جا  50سال بودند.
جدول  1ویژگیهای جمعیتشناخۀی بیمارا مبۀ به کووید ـ 19
متغیر
جنسیت
وضعیت جأهل

سن

جحصی ت

طول مدت بیماری

شاخص

تعداد

درصد

مرد
ز
مۀأهل
مررد
جوانی (جا  30سال)
میا سالی ( 31ـ )50
کهنسالی ( 51به باغ)
دیال و زیر دیال
فوقدیال
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکۀری
ک جر از ده روز
ده جا  20روز
 20روز به باغ

8
22
23
7
8
18
4
4
5
13
6
2
3
15
12

0/26
0/74
0/77
0/33
0/26
0/60
0/14
0/14
0/16
0/44
0/20
0/6
0/10
0/50
0/40

در مرحلۀ نخست پ از م ۀوب کرد مصاحبهها و مطالعۀ اولیه و مرـدد دادههـا
کدگذاری سطر به سطر دادهها به  392کد اولیه منرر شد .مـ وه بـر ایـن کـدهای مشـابه
1. Shultz
)2. Content Validity Index (CVI
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حذف و در صورت ل وم جلفیق شد که درنهایت به  82کد اولیه منرر شد .نۀایج ایـن کـدها
در جدول  2نمایش داده شده است و بیان ر مضامین پایه است.
جدول  2کدگذاری اولیۀ دادهها
ردیف

کدگذاری اولیه

فروانی ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ش ست مش ت سختجر از این بیماری
پیشبینی بیماری
پایا پذیری بیماری
کوچک شمرد بیماری
آگاهی و بینش
صبر
سرنوشت و جقدیر الهی
مسئولیتپذیری
بیماری ج ئی از زندگی
فرایندی طبیعی و هم انی
جلقین
باور به جوانمندی خود
جسلط
ال وگیری
اسۀراحت
ورزش

2
3
2
4
3
6
2
7
5
8
3
3
2
1
4
3

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

17
18
19
20
21
22
23

شوخطبعی
جای ینی اف ار مثبت
فراموشی و ف ر ن رد
مشغول شد به فضای مرازی
مشغول شد به مطالعه و در
مشغول شد به فعالیتهای روزمره من ل
مشغول شد به جما جلفنی و جصویری

1
1
6
8
8
6
9

58
59
60
61
62
63
64

6
3
1

65
66
67

 24مشغول شد به موسیقی و جلوی یو
 25یافۀن راه کارها و نمایش مۀنوع
 26جعقل و جف ر

کدگذاری اولیه

فراوانی

جسلی بیماری شد
جسلی خداوند
انرژی گرفۀن از کائنات
طرد نشد از سوی دی را
حمایت پ شک و کادر درما
حمایت دوسۀا و اسۀادا
حمایت خانواده
مثبتاندیشی
محبت خویش
ان ی ۀ فرزندی
ان ی ۀ همسری
ان ی ۀ پدرانه
ان ی ۀ مادرانه
ان ی ۀ زندگی و فعالیتها
امید به خدا
باور به بخشـنده و مهربـا بـود
خداوند
باور به معاد
باور به مل و آگاهی خداوند
باور به مظمت و ب رگی
احسا و باور به قدرت
شناخت خداوند
احسا حضور و ن دی ی
خداونــد را مــؤثر اصــلی بهبــود
پنداشۀن
طلب حمایت دی را
طلب کمک از خداوند
شفای الهی

3
5
5
6
5
14
20
5
1
1
1
2
8
1
5
9
1
2
2
10
1
6
6
2
3
3
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ادامة جدول 2
کدگذاری اولیه

ردیف

 27مبارزه و جن
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

پیروی از جوصیۀ مۀخص
نظ در مصرف دارو
انــواع داروهــای گی ـاهی و ســنۀی و
نوشیدنی
جغذیۀ مناسب و قوی
جســـتوجـــو و جحقیـــق دربـــارۀ
داروهای مؤثر
(ع)
جوسل به ائمه و اهلبیت
راز و نیاز و پیوند معنوی
مواسات و همدردی با دی را
جحول در روابط خانوادگی
رشد جسمی
رشد معنوی
جحول در روابط اجۀمامی
محبت و ن دی ی خداوند
دفع آسیب جدیجر

پ

فروانی ردیف

کدگذاری اولیه

فراوانی

کمک گرفۀن از اسـباب و موامـل
الهی
مقایسۀ صعودی
ح مت و مصلحت الهی
پاغیش و پا شد

2

12

68

1
3
6

69
70
71

3
4

 72بازگشت و شناخت خداوند
 73جنبه و به خود آمد

6
28
1
3
1
5
1
4
4
مرموع

74
75
76
77
78
79
80
81
82

ناچی بود در برابر قدرت خداوند
پی برد به خطا
قدرشناسی و ش رگ اری
رهاشدگی از سوی خداوند
گ یه و ش وه از بیماری
مرازت و کیفر الهی
خش و غضب الهی
آزمو خداوند
جوکل به خدا

2
6
7
1
3
1
2
6
2
2
5
1
13
7
378

از کدگذاری کدهای اولیه مردداً از یک سو با ی دی ر و از سوی دی ـر

با داده ها مقایسه شد که نۀیرۀ این مرحله جلفیق برخی از کـدهای اولیـه در ی ـدی ر و
سرانرام ش لگیری مضامین پایه بود .بر این اسا

کدهای اولیـه  18جـا  24مضـمو

«جوجه گردانی»  25جا « 27ج ش بـرای بهبـود»  28جـا « 32پی یـری درمـا »  45جـا 48
«احسا

حمایت و همدلی»  50جا « 55هدف گذاری»  56جا « 64ماملیت الهی»  72جـا

« 76جلن ر و جنبه» و  35جا « 39رشد و جحول» را ش ل دادند .م وه بـر ایـن  8مضـمو
پایه کـه از جلفیـق و جرکیـب کـدهای اولیـه شـ ل گرفـت  38کـد اولیـه دی ـر شـامل
«ش ست مش

ت سخت جر» «پیش بینی» «پایا پذیری» «کوچک شماری» «آگاهی و

بینش» «صبر» «سرنوشت» «مسئولیت پـذیری» «ج ئـی از زنـدگی پنداشـۀن بیمـاری»
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«طبیعــی و هم ــانی بــود » «جلقــین» «بــاور بــه جوانمنــدی» «جســلط» «ال ــوگیری»
«اسۀراحت» «ورزش» «شوخ طبعی» «جوسل بـه ائمـه ملـیه السـ م» «پیونـد معنـوی بـا
خداونـــد» «جوکـــل» «جســـلی بیمـــاری» «جســـلی خداونـــد» «انـــرژی از کائنـــات»
«مثبت اندیشی» «جست وجـوی حمایـت دی ـرا » «جسـت وجـوی حمایـت خداونـد»
«شفای الهـی» «کمـک گـرفۀن از اسـباب» «مقایسـۀ صـعودی» «ح مـت و مصـلحت
الهی» « پـاغیش» «دفـع آسـیب جـدی جـر» «آزمـو خداونـد» «محبـت و ن دی ـی بـه
خداوند» «رهاشدگی» «گ یه و ش وه» «مرازات و کیفر» و «غصـب الهـی» مضـامین
پایه را در این مرحله ش ل دادند .از میا مضـامین پایـه بـه جرجیـب احسـا

همـدلی و

حمایــت و ماملیــت الهـی ()45ه جوجــه گردانــی ()44ه پیونــد معنــوی بــا خداونــد ()28ه
پی یری درما ()17ه ج ش و مبارزه ()16ه هدف گذاری ()14ه آزمـو الهـی و جلن ـر
()13ه رشد و جحول ()11ه فرایند طبیعی و هم انی ()8ه پاغیش و مسئولیت پذیری ()7
و صبر ( )6بیشۀرین فروانی را به خود اخۀصاص دادند.
پ

از بررسی و کنۀرل ه خوانی مضامین پایـه بـا کـدهای مسـۀخرج بـا جرکیـب و

جلفیــق مضــامین پایــه بــا ی ــدی ر جعــداد  11مضــمو ســازما دهنــده بــا منــاوین «ســبک
جابآورانه» «سبک پذیرشی» «سبک خود هدایتگر» «سبک مملگرا» «سبک نیایشـی»
«سبک مۀوک نه» «سـبک جسـلیمی» «سـبک امیدوارانـه» «سـبک حمایـت طلبـی» «سـبک
نیکاندیشانه» و «سبک کیفراندیشانه» به جرجیب بـا فراوانـی 113 8 7 34 88 6 28 14
 60 10و  10نامگذاری شد .م وهبر مضامین سازما دهنـده «سـبکهـای مقابلـه» بـهمن لـۀ
مضمو فراگیر در کانو شب ۀ مضامین قرار گرفت .بنابراین سبک امیداوارانه شامل پـنج
خردهمضمو انرژی از کائنات احسا

حمایت و همدلی مثبتاندیشی هـدفگـذاری و

ماملیت اللهی با  113فراوانی بیشۀرین کد را به خود اخۀصاص داد .سا

سبک مملگرا و

نیکاندیشانه هرکـدام بـا  88و  60فراوانـی رجبـۀ دوم و سـوم از کـدهای اولیـه را بـهدسـت
آوردند .از سوی دی ر سبک خودهدایۀ ر بـا  6فراوانـی و پـ

از آ سـبک مۀوک نـه و

سبک جسلیمی بهجرجیب با  7و  8کد کـ جـرین فراوانـی را در میـا دادههـا داشـۀند .در ایـن
میا سبک نیایشی جنها سب ی بود که جقریباً هر مصاحبهشونده از آ اسـۀفاده کـرده اسـت.
شب ۀ مضامین پایه سازما دهنده و فراگیر همراه با فراوانی هر یک در ش ل  1نمایش داده
شده است.
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شکل  1شب ۀ مضامین سبکهای مقابلۀ بیمارا مبۀ به کووید ـ 19

سرانرام بهمنظور بررسی روایی سبکهای مقابلۀ بیمارا مبۀ به کووید ـ  19طـی
جهیۀ فرمی از  5کارشناسا خبرۀ روا شناسی درخواست شد نظرات خود دربـارۀ  .)1میـ ا
مطابقت هر یک از سبکهای مقابلهای با دادهها و  .)2می ا مطابقت مضامین سازما دهنـده
با مضامین پایه بیا کنند .نۀایج حاصل از میـ ا شـاخ روایـی محۀـوا ( )CVIسـبکهـای
مقابلهای در جدول  3آمده است.
جدول  3شاخ

ردیف

روایی محۀوایی سبکهای مقابلۀ بیمارا مبۀ به کووید ـ 19

مضامین سازماندهنده

.CVI

.CVI

میزان مطابقت مضامین

میزان مطابقت مضامین

سازماندهنده (سبکهای مقابله) سازماندهنده با مضامین پایه
با دادهها
0/80

0/80
0/80
1

1

سبک جابآورانه

2

سبک پذیرشی

1

3

سبک خودهدایتگر

1
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ادامة جدول 3

ردیف

مضامین سازماندهنده

 4سبک مملگرا
 5سبک نیایشی
 6سبک مۀوک نه
 7سبک جسلیمی
 8سبک امیداورانه
 9سبک حمایتطلبی
 10سبک نیکاندیشانه
 11سبک کیفراندیشانه
جمع و میان ین

.CVI

.CVI

میزان مطابقت مضامین

میزان مطابقت مضامین

سازماندهنده (سبکهای مقابله) سازماندهنده با مضامین پایه
با دادهها
1
1
1
0/80
1
0/80
1
1
0/94

1
1
0/80
1
1
1
0/80
0/80
0/90

هما طور که از جدول  3آشـ ار اسـت روایـی محۀـوایی مضـامین سـازما دهنـده
دارای وضعیت مطلوبی هسۀند .بهطوریکه شاخ  CVIهر یک از مضـامین  0/80و بـاغجر
روایـی محۀـوا برابـر بـا  0/92اسـت کـه بـاغجر از مقـدار CVI
بوده و میان ین کـل شـاخ
بحرانی یعنی  0/79است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر درپی جبیین سبک های مقابله ای براسا جرربۀ زیسۀۀ بیمارا مبۀ به کووید
ـ  19با بهکارگیری روش جحلیل مضمو بود .نۀایج این مطالعـه نشـا داد بیمـارا مبـۀ بـه
کووید ـ  19از  46راهبـرد مقابلـهای جوجـهگردانـیه جـ ش بـرای بهبـوده پی یـری درمـا ه
احسا حمایت و همدلیه هدف گـذاریه ماملیـت الهـیه جلن ـر و جنبـهه رشـده مشـ ت
سخت جره پیش بینـیه پایـا پـذیریه کوچـک شـماریه آگـاهی و بیـنشه صـبره سرنوشـته
مسئولیت پذیریه ج ئی از زندگی پنداشۀن بیماریه طبیعی و هم انی بود ه جلقینه بـاور بـه
جوانمندیه جسلطه ال وگیریه اسۀراحته ورزشه شوخطبعیه جوسل بـا ائمـه ملـیه السـ مه
پیونــد معنــوی بــا خداونــده جوکــله جســلی بیمــاریه جســلی خداونــده انــرژی از کائنــاته
مثبت اندیشیه جست وجوی حمایت دی را ه جست وجوی حمایت خداونـده شـفای الهـیه
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کمک گرفۀن از اسبابه مقایسۀ صعودیه ح مت و مصلحت الهـیه پـاغیشه دفـع آسـیب
جدی جـره آزمـو خداونـده محبـت و ن دی ـی بـه خداونـده رهاشـدگیه گ یـه و شـ وهه
مرازات و کیفر و غصب الهی اسۀفاده میکنند .جرکیب و جلفیق و طبقهبنـدی ایـن راهبردهـا
به یازده سبک مقابلهای شامل جابآورانـهه پذیرشـیه خودهـدایتگـره ممـلگـراه نیایشـیه
مۀوک نهه جسلیمیه امیدوارانهه حمایت طلبیه نیک اندیشانه و کیفراندیشـانه در رویـارویی بـا
چالشها و مش ت این بیماری انرامید.
سبک جابآورانه با بهکارگیری راهبردهـای «کوچـک شـمرد بیمـاری» جوجـه بـه
«پایا پذیری مش ت» کسـب «آگـاهی و بیـنش» نسـبتبـه ماهیـت بیمـاری «پـیشبینـی»
شرایط موجود و جوجه به «ش ست مش ت سختجـر» در زنـدگی گذشـۀه در فـرد شـ ل
گرفۀه و با کاهش هیرانات منفی و ایراد زمینههای شناخۀی جابآوری به مقابلـه بـا بیمـاری
میپردازد.
سبک پذیرشی با در نظر گرفۀن بیماری بهمن لۀ «فراندی طبیعی و هم انی» و «ج ئی
از زنــدگی» بــود آ و همچنـین جوجــه فــرد بیمــار بــه این ــه در زنــدگی خــود مســئولیت
م ی ـ انش را بــر مهــده دارد و زنــدهبــودنش نقش ـی حیــاجی در رفــاه و آســایش آ هــا دارد
«مسئولیتپذیری» و در کنار این موارد جوجه به «جسلی » در مقابل خدا نسبتبه «سرنوشـت و
جقدیر الهی» که برای او در زما بیماری رق خورده است بـا «صـبر» در برابـر سـخۀیهـای
ایرادشده در این بیماری ش ل گرفۀه و با پذیریش بیماری و شرایط موجود به مقابلـه بـا آ
پرداخۀه است.
در سبک مملگرا با فعالیتهای رفۀاری و شناخۀی بیمار روبهرو هسۀی کـه شـخ
خ ف حاغت منفع نه حالۀی فعـال بـهخـود گرفۀـه و بـا انرـام رفۀارهـایی مثـل «ورزش»
«شوخطبعی» با اطرافیا و در کنار «ال وگیری» از نوع رفۀارهای درمانی بهبودافۀ ـا مـ وه
بر «جسلط» به شرایط موجود بهطـور فعـال بـرای کسـب «بهبـود» بـا اسـۀفاده از «راه ارهـا و
درما های مۀنوع» «جعقل و جف ر» در انۀخاب بهۀرین راه یعنی «مبارزه و جن » بـا بیمـاری
و مه جر از همه بهجای مسۀأصل شد در مقابل بیماری به «پی یری درما » از طریق اسـۀفاده
از راهبردهایی مثل اسۀفاده از «داروهای گیاهی و سنۀی» «جغذیه مناسب و قوی» «پیـروی از
مۀخصــ » در زمینــۀ بیمــاری و در کنــار آ هــا «نظــ در مصــرف دارو» پرداخۀــه اســت.
مملگرایی در فرایندهای شناخۀی بیماری نی در ش لگیری مقابله بسـیار مهـ اسـت زیـرا
هروم اف ار منفی در زما اسۀر و جنیدگی سبب ایراد خطاهای شناخۀی در فرد مـیشـود
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که در چنین شرایطی بیمار با واکنشهای فعـال ازجملـه «جـای ینی اف ـار مثبـت» بـهجـای
اف ار منفی «فراموشی و ف ر ن رد » به موضومات اف ار منفی بـا اسـۀفاده از محـر هـا و
موامل محیطی مثـل «موسـیقی و جلوی یـو » پرسـه زد در «فضـای مرـازی» پـرداخۀن بـه
«مطالعه و در » و یا حۀـی در صـورت جـوا انرـام «فعالیـتهـای روزمـره»ای کـه قبـل از
بیماری ه به آ ها میپرداخۀه است بـه مـدیریت و «جوجـه برگردانـی» اف ـار پرداخۀـه کـه
درنهایت از طریق این راهبردها مقابله بـا شـرایط سـخت بیمـاری صـورت گرفۀـه اسـت .در
سبک کیفراندیشانه وقۀی شخ مبۀ به ب و بیماری این مش ل را از زاویه منفـی بن ـرد
و نۀیرۀ «غضب الهی» میداند لذا زبا به «گ یه و ش وه» باز میکند که من از طـرف خـدا
دچار «رهاشدگی» شدهام و حۀماً شرایط فعلیِ من «مرازات الهی» کارهای بد و شرّی است
که درگذشۀه مرج ب شدهام چنین راهبردهایی سبب ایراد مقابلـۀ منفـی در شـخ بیمـار
میشود که بهجبع آ سبب ایراد جأثیرات منفی در وضعیت روحی جسـمی و رونـد درمـا
میشود .در سبک خودهدایتگر فرد بـهصـورت خودان یخۀـه بـا «بـاور بـه جوانمنـدیهـای
خود» کسب س مۀی و بهبود را در ذهن «جلقین» میکند و این امر سبب ایراد مقابلـۀ مثبـت
میشود.
سبک حمایتطلبی اشاره به حالۀی دارد که فـرد مبـۀ بـه بیمـاری درصـدد طلـب و
جلب حمایتهای مادی و معنوی است .بیمار بـه امیـد «شـفای الهـی» بـا «کمـک گـرفۀن از
اسباب و موامل الهی» و «طلب کمک از خداوند» حمایتهای معنـوی و بـا «طلـب حمایـت
دی را » حمایتهای مادی را جلب میکند .در سبک جسلیمی ـ منفعل بیمار به مقابلۀ منفـی
با بیماری میپردازد .خود را «جسلی بیماری» میداند و برای غیر خدا در درما بیماری هـیچ
نقشی قائل نیست .برای درما و بهبود خود هـیچ ج شـی ن ـرده اسـت همـهچیـ را جحـت
کنۀرل خدا میبیند و به جمام معنا «جسلی خداوند» مـیشـود .سـبک نیایشـی مقابلـهای مثبـت
است که فرد مبۀ با انرام رفۀارهای نیایشی مثل خوانـد دمـا نمـاز قـرآ ذکـر نـذر و
خۀ های معنوی و «جوسل به ائمه و اهلبیت ع» به «راز و نیاز و پیوند معنـوی» بـا خداونـد و
اهلبیت(ع) میپردازد و از این طریق آرامش جسمی و روحی بهدست میآورد.
در سبک نیکاندیشانه بیمار دیدگاهی کام ً مثبت و سازنده به بیمـاری دارد .بـرای
ایراد رضایت از وضعیت جسمانیِ حین ابۀ به «مقایسۀ صـعودی» خـود نسـبتبـه بیمـارا
بدحالجر و دارای وضعیت جسمیِ وخی جر میپردازد .بیماری و ب را زمینهای برای «رشد و
جحول» خود میداند احسا میکند پ از بیماری «رشد جسـمی» پیـدا کـرده و جسـمش
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قویجر خواهد شد و همچنین با درنظر گرفۀن شـرایط سـخت بیمـاری «رشـد معنـوی» پیـدا
کرده و ن اهش را نسبتبه «روابط خانوادگی» «روابط اجۀمامی» جغییر داده است و جصـمی
میگیرد پ از بهبود نسبتبه افرادِ دی ر «مواسات» بیشۀری داشۀه باشد .برخـی اوقـات ایـن
بیماری را سبب «دفع آسیب جدیجر»ی میداند .با درنظر گرفۀن «ح مت و مصلحت الهی»
و «آزمو خداوند» بر این باور است که این ب «جلن ر» است برای «پی بـرد بـه خطـا»هـای
گذشۀه و «قدرشناسی و ش رگ اری» نسبتبه نعمتهایی که خداوند به او مطا کرده اسـت.
همچنین سبب «به خودآمد » و جنبه او شده و به «ناچی بود در برابر قـدرت خدوانـد» پـی
برده است .در سبک امیدوارانه بیمـار بـه «هـدف گـذاری» پرداخۀـه اسـت و از طریـق زنـده
ن هداشۀنِ «محبت خـویش» سـبب ایرـاد مـواردی از «ان ی ه(هـای) زنـدگی» مثـل «ان یـ ۀ
مادرانه» در مادرا بیمار «ان ی ۀ پدرانه» در پدرا مبۀ «ان ی ۀ همسری» در افراد مۀأهـل و
«ان ی ۀ فرزندی» می شود« .ماملیت الهی» را با «بـاور بـه مظمـت» خـدا «بـاور بـه بخشـش و
مهربانی» خدا باور به «احسا حضور و ن دی ی» به خـدا در همـه حـال «بـاور بـه معـاد» و
قیامت «باور به قدرت» خدا در خود ایراد کرده است و در مـین حـال بـه «مثبـتاندیشـی»
میپردازد .با در نظر گـرفۀن زحمـات و جـ شهـای «پ شـک و کـادر درمـا » «دوسـۀا و
اسۀادا » «خانواده» در خود «احسا حمایت» اجۀمامی و خانوادگی میکند.
نۀایج این پژوهش با برخی سبکهای مقابلهای مسئلهمدار و هیرا مدار غزارو و
فول من ( )1984رفۀاری فعال شناخۀی فعـال و اجۀمـامی بیلین ـ و مـو ( )1981مقابلـۀ
جبــدیلی و واپ ـ رونــدۀ مــدی ( )1990مثبــت دینــی و منف ـی دینــی پارگامنــت ( )2007و
روی آوری و اجۀنابی مو ( )1993همسوست .بـا وجـود ایـن سـبکهـای مقابلـه در ایـن
پژوهش بدو م حظۀ ابعاد دینـی و غیردینـی مثبـت و منفـی هیرـا مـدار و مسـئلهمـدار
شناخۀی ماطفی و رفۀاری از یکسو و وحدت داد بهجمـامی سـبکهـای همسـو از سـوی
دی ر شناسایی شد.
محدودیتها و پیشنهادها :نمونهگیری غیراحۀمالی مدم مصاحبۀ حضوری بـهدلیـل
دشــواری دسۀرسـی بــه بیمــارا کرونــایی و مــدم انۀخــاب نمونـۀ ســالمند بــهدلیــل گـ ینش
آزمودنیها از طریـق فضـای مرـازی از محـدودیتهـای پـژوهش حاضـر اسـت .پیشـنهاد
میشود در پژوهشهای آینده دادههـا بـه شـیوۀ جصـادفی از طریـق مصـاحبۀ حضـوری و بـا
جامعۀ آماری گسۀردهجر صورت گیرد.
قدردانی :این پژوهش با حمایت مؤسسۀ فرهن ی جبلیغی یاورا س مت به سـرانرام
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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
ابراهیمی صدرآبادی ف .و میرزایی م .)1397( .جبیین جرربۀ بیمارا دیابۀی از شیوههای مقابله با بیماری:
مطالعۀ گراندد جئوری .جحقیقات کیفی در ملوم س مت 407 )4(7ـ.417
آقایوسفی ع .)1380( .نقش موامل شخصیۀی بـر راهبردهـای مقابلـهای و جـأثیر روش مقابلـۀ درمـان ری بـر
موامل شخصیۀی و افسردگی .پایا نامۀ دکۀری دانش اه جربیت مدر .
باقریا سرارودی ر .احمدزاده غ .و ی دانی ع .)1387( .بررسی سبکهای مقابلهای در بیمارا
همودیالی ی .ملمی دانش اه ملوم پ ش ی سمنا 111 )2( 10ـ.116
بنیاسد ع .و صالحی  .)1398( .مقدمهای بر اصول و فرایند ساخت و رواسازی پروج ل مصاحبه .نامۀ
آموزش مالی 177 )46(12ـ.203
جا ب رگی م .نوری  .حیدریزاده م .جا ب رگی ع .جا ب رگی ا .و نظری م .)1399( .اثربخشی
درما معنوی خداسو و نمایش غیرمعنوی در مدیریت اسۀر ناشی از بحرا شیوع کرونا و طراحی
مقدماجی ال وی معنوی مداخله روا شناخۀی در بحرا کرونا روا شناسی بالینی و شخصیت 1
201ـ.214
حسینی قدم اهی ج .)1376( .کیفیت روابط اجۀمامی می ا اسۀر و راهبردهای مقابله با آ در بیمارا
کرونری قلب .پایا نامۀ کارشناسی ارشد انسۀیۀو روا پ ش ی جهرا .
خاج ساز ز .و معارفوند م .)1393( .راهبردهای مقابلهای والدین کودکا مبۀ به سرطا  .مددکاری
اجۀمامی 3 )3( 3ـ.9
خرامین ش .نیلی ح .محمدی ع .و مبشری ق .)1387( .مقایسۀ شیوههای مقابله با اسۀر در بیمارا
مبۀ به زخ معده و دوازدهه .سندرم رودۀ جحریکپذیر و افراد مادی ارمغا دانش 95 )4(13ـ.104
خطیب م .)1398( .مهارت مقابله با بیماری .مشهد :به نشر.
خطیب م .شرامی م .ص .آذربایرانی م .و پسندیده ع .)1399( .ال وی زما مند مقابلۀ دینی در روابط
بین شخصی با ج یه بر مفاهی بخشایش .ساا گ اری و امید روا شناسی فرهن ی 58 )2( 4ـ.83
رفیعیهنر ح .)1397( .ال وی درمانی خود ـ نظ جویی برای افسردگی براسا منابع اس می :جـدوین مـدل
مفهومی و طرحنمای درما و مطالعه ام ا سنری و نۀایج اولیۀ آ  .پایا نامۀ دکۀری مؤسسـۀ آموزشـی
و پژوهشی امامخمینی(ره).
طاهری اطاقسرا ط .خالق دوستمحمدی ط .هاساواری ف .و کار نژاد لیلی ا .)1395( .سبکهای
مقابلهای در بیمارا مبۀ به سرطا مراجعهکننده به بیمارسۀا رازی رشت .دانش اه ملوم پ ش ی
75 13ـ.86
گی
مابدی جعفری ح .جسلیمی م . .فقیهی ا .و شیخزاده م .)1390( .جحلیـل مضـمو و شـب ۀ مضـامین:
روشی ساده و کارآمد برای جبیین ال وهای موجود در دادههای کیفی .اندیشۀ مدیریت راهبردی .)2( 5
151ـ.168

1  شماره، سال شش،1401 ،روانشناسی فرهنگی

114

 مقایسۀ ویژگیهای شخصیۀی راهبرهای مقابلهای و سبکهای اسنادی بـین.)1390( . و بهرامی ه.مرادی ا
.18ـ8 )1( 12  جوا بخشی. بیمارا وابسۀه به مواد افیونی و افراد سال
 نقش س مت.)1399( . و ناصری فرافن م. ع. مهاجر ح. جا ب رگی م. میرحسینی ح.نوحی ش
 ملمی ـ پژوهشی.معنوی و مقابلۀ مذهبی در پیشبینی اضطراب مرگ در بیمارا مبۀ به ویرو کرونا
.42ـ29 )26( 14 روا شناسی
 سبکهای مقابلۀ مذهبی و س مت ممومی در مادرا دارای فرزند.)1395( . و اشۀر ه.نیکمنش ز
.293ـ288 6  مطالعات ناجوانی.مادی و ک جوا ذهنی
Billings, A. G., & Moos, R. H. (1981). The role of coping responses and social resources in
attenuating the stress of life events. Journal of behavioral medicine, 4(2), 139-157.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research
in Psychology, 2, 77-101.
Hobfoll, S.E., Schwarzer, R., & Chon, KK. (1998). Disentangling the stress labyrinth
interpreting the meaning of the term stress and it is studied in health context, Anx, Stress
Cop, 11( 3),181-212.
Kausar, R., & Munir, R. (2004). Pakistan Adolescents Coping with Stress: Effect of Loss of a
Parent and Gender of Adolescents. Journal of Adolescence, 27(6), 599-610.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. NewYork: Springer.
Lazarus, R.S. (1984). On the primacy of cognition. American Psychologist,39(2), 124-129.
Maddi, S. R. (1990). Issues and interventions in stress mastery.
Masodnia, E, (2008). Perceived Self-efficacy and Coping Strategies in Stressful Situations. I J
Psychiat Clin Psychol, 13 (4), 405-415..
Mohino, S., Kirchner, T., & Forns, M. (2004). Coping strategies in young male prisoners.
Journal of youth and adolescence, 33(1), 41-49.
Nasirzadeh, R., & Rassol zadeh tabatabaie, K. (2009). Religious belifes and coping strategies
students. Ofogh Danesh, 15 (2), 36-46.
Neto, M. L. R., Almeida, H. G., Esmeraldo, J. D. A., Nobre, C. B., Pinheiro, W. R., de
Oliveira, C. R. T., & da Silva, C. G. L. (2020). When health professionals look death in
the eye: the mental health of professionals who deal daily with the2019 coronavirus
outbreak. Psychiatry Research, 288, 112972.
Pargament, K. I. (2007). Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing
the sacred. Guilford Press.
Pargament, K. I., & Brant, C. R. (1998). Religion and coping. In H. G. Koenig
(Ed.), Handbook of religion and mental health (pp.111-128). Academic Press.
Parker, J. D. A., & Endler, N. S. (1996). Coping and defense. In M. Zeidner & N. S. Endler
(Eds.). Handbook of coping (pp. 3-33). NewYork: John Wiley.
Piko, B. (2000). Gender differences and similarities in adolescent's ways of coping, Psychol
Record, 51, 223-236.
Samer fild, M.R., & Smccrae, R. (2000). Stress and coping. American psychological
Assocition, 55, 620-625.
Schoch-Spana, M. (2020). COVID-19’s Psychosocial Impacts the Impacts.
Schwarzer, R., & Schwarzer, C. (1996). A critical survey of coping instruments. In M.

115

... سبکهای مقابله با تنیدگی براساس تجربة

Zeidner & N. S. Endler (Eds.), Handbook of coping (pp.107-132). NewYork: John Wiley.
Skinner, E. A., Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H. (2003). Searching for the structure of
coping: A review and critique of category systems for classifying ways of coping.
Psychological Bulletin, 129, 216-269.
Sun, L., Sun, Z., Wu, L., Zhu, Z., Zhang, F., Shang, Z., & Liu, N. (2020). Prevalence and risk
factors of acute posttraumatic stress symptoms during the COVID-19 outbreak in Wuhan,
China. MedRxiv, 15, 1-9.
Tamers, L. K. D. Janicki & V. S. Helgeson (2002). Sex Differences in Coping Behavior: A
Meta-Analytic Review and an Examination of Relative Coping. Personality and Social
Psychology Review, 6(1), 1-30.
Tian, F., Li, H., Tian, S., Yang, J., Shao, J., & Tian, C. (2020). Psychological symptoms of
ordinary Chinese citizens based on SCL-90 during the level I emergency response to
COVID-19. Psychiatry Research, 1, 12992-12999.
World Health Organization (2020). Mental health and psychosocial considerations during the
COVID-19 outbreak, 18 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/Mental Health/2020.1).
World Health Organization.

