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 دهيچک
 مقابله اسالمي راهبردهاي مفهومي مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش. استشده افراد در روانشاختي مشكالت بروز موجب کرونا ويروس :زمينه و هدف

 . نظريه بنيادي انجام شد روش از استفاده اب کرونا ويروس استرس با

 مددل  پايه بر آن سازي مدل که بوده روش نظريه بنيادي نظر، مد مدل به دستيابي جهت اصلي روش و برد بهره کيفي رويكرد از پژوهش، اين :روش

 مفهوم 82ها، مصاحبه دقيق تحليل و تجزيه از عدب. شدند انتخاب دردسترس بصورت که خبرگان بود از نفر 21 آماري جامعه. شد نهاده بنا پارادايمي

( پيامدد  راهبدرد،  محيطدي،  شرايط اصلي، مقوله زمينه، علي، شرايط) پارادايمي الگوي قالب در ها سپس مقوله. شد بنديطبقه مقوله 6 و در استخراج

 . شد حاصل پژوهش نهايي مدل و جايگذاري

 انجام -2 باورها -0 شامل ها زمينه بخش در اسالمي، هاي توصيه -2 و کرونا بيماري وضعيت -0 شامل علّي شرايط در پارادايمي تحقيق مدل :ها یافته

 -2 خددا  بدر  توکدل  -0 شامل راهبردها بخش در اسالمي قوانين -2 اسالمي حكومت -0 شامل گر مداخله شرايط بخش در اخالق -9 و ديني فرامين

 .است پيشگيري -2 و نيايش -4 قضا به رضا -9 الهي امر تسليم -9 خدا به امور تفويض

 هداي  ارزش داراي افدراد در درجه اول سوق دادن آن  در دوران بحران کرونا و براي مقابله با استرس توجه به فرهنگ ديني کشور ما، با :گيری نتيجه

ارائه خدماتي براي اي سبک زندگي اسالمي دوم تربيت نيروهاي متخصص و مشاوراني با رويكرده و در درجه مذهبي و ديني مذهبي به سوي مبلغان

 .است به اين گونه افراد الزم
 

 ، معنويت03-رواني، کوويد اسالم، اضطراب، تنش :ها واژهکليد

 
 مقدمه

بهداشت رواني جامعه يكي از محورهاي ارزيابي سالمتي جوامد  مختلد    

سالمت رواني نقش مهمي در تضمين پويايي و کارآمدي هدر جامعده   . (0)است

کند که تحت تأثير بسياري از عوامل از جملده بدروز بيمداري قدرار دارد      ايفا مي

هاي کرونا بدا عندوان    از ابتداي قرن جديد ميالدي بيماري از دسته ويروس. (2)

کده ابعداد مختلد  حيدات      (9)به سرعت کل جهان را احاطده کدرد   03-کوويد

اجتماعي کشورها را به شددت تحدت تدأثير قدرار داده و تدأثيرات منفدي آن در       

بدا توجده   . هاي سالمتي، اقتصادي و فرهنگي قابل مشاهده است طيفي از حوزه

فوريه وضدعيت   4به قدرت شيوع و انتقال بيماري، سازمان بهداشت جهاني در 

ا، انتقال فرد بده فدرد ايدن بيمداري را از     اضطراري اعالم و توصيه کرد تا کشوره

هاي مراقبتي  طريق کاهش تماس افراد بخصوص در مبتاليان و کارکنان بخش

 .و درماني کاهش داده و گسترش جهاني آن را کنترل کنند

متأسفانه اين روش به تنهايي کارساز نبود و هر روز بر تعداد مبتاليان 

قالن بدون عالمت بيماري بودند تدا  افزوده شد که برخي از اين مبتاليان نا

هدا از   هاي کروندا و پدر شددن بيمارسدتان     جايي که تعداد روز افزون فوتي

موجب شد در برخي کشورها مناطق را قرنطينه کامل  03-بيماران کوويد

هاي پيشگيري در سطح کدالن و   و يا اجراي مراقبت( مانند چين و ايتاليا)

در شهرستان، استان يا حتدي کدل   ( وبيمانند ايران، امارات، کره جن)ملي 

رغدم پيامددهاي متبدت،     ي بهداشتي به ها اجراي اين سياست. کشور شوند

. (4)شناختي در سدطح جامعده شدده اسدت      موجب بروز اثرات منفي روان

هاي روزانه، مقررات من  ترس از بيماري، ترس از مرگ، تداخل در فعاليت

همكداران،  )يا محدوديت سدفر و عبدور و مدرور، کداهش روابدط اجتمداعي      
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 نظريه بنيادي :ارائه مدل مفهومي راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس کرونا

 683/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

ها پيامد ديگر سالمت  شغلي و مالي و ده، بروز مشكالت (دوستان، خانواده

 .(2)کند افرا جامعه را تهديد مي روان

گيري از اصول مديريت اسدترس  الزمه عبور موفق از اين شرايط، بهره

در اين راستا فرآيند مقابله امدري مهدم اسدت کده بيشدتر از      . (6)باشدمي

ها و اقدام شناختي و رفتاري فرد براي مدديريت اسدترس تشدكيل    فعاليت

هاي ويژه رفتاري و روانشدناختي  اي، به تالشهاي مقابلهشيوه .(7)شودمي

اشاره دارد که مردم براي چيرگي، بردبداري، کداهش يدا کمينده رسداندن      

اي رايد   دو ندوع روش مقابلده  . (8)برندد آن را به کار مي زا حوادث استرس

شدود  هدايي مدي  هاي متمرکز بر مشكل، شامل تالشاول روش: وجود دارد

 . (3)دهدزا را تسكين مي که با انجام کارهاي فعال شرايط استرس

ندگي در اين ميان، آنچه که در کشور ما اهميت فراواني دارد، سبک ز

باشدد  زيدرا ايدن سدبک از زنددگي شدامل مجموعده بده هدم           اسالمي مي

هاي مختل  حيات بشري است که  اي از الگوهاي رفتاري در حوزه پيوسته

خيزد و ضمن ايجداد   ها و هستي انسان بر مي از مباني تربيتي، يعني دارايي

 سزايي در تزکيده رواندي، پدرورش صدفات     روابط پايدار ميان افراد، نقش به

 (01)هاي انساني را در پي دارد  کمالي، نيل به سعادت و رشد ارزش

يكددي از کارکردهدداي ديددن و سددبک زندددگي دينددي، ايجدداد سيسددتم 

هداي اجبارگونده زنددگي     اي کارآمد در برخورد با مشكالت و مشقت مقابله

تواندد   شددت مدي   به عبارت ديگر، دينداري آگاهانه و با معرفدت، بده  . است

ايط بهداشت رواني را تدأمين کندد  لدذا سدبک مناسدبي از      ترين شر کامل

هداي معندوي کده بتواندد آدمدي را از       زندگي به ويژه بدا محوريدت آمدوزه   

هاي زندگي پر استرس و پيچيدده امدروزي بده ويدژه در شدرايط       گرفتاري

 .(00)آيد اي مهم و ضروري به شمار مي کرونا مصون بدارد، مسئله

يک روش تحقيقدي عدام    (Fundamental Theory)از طرفي تئوري بنيادي 

سط بارني گليزر و انسلم اشتراوس بوجود آمد، اين تئدوري  تو 0367در سال 

هاي  يک روش پژوهشي استقرايي و اکتشافي است که به پژوهشگر در حوزه

هداي موجدود و از    دهد تا بجاي اتكا بده تئدوري   موضوعي گوناگون امكان مي

 . (02)پيش تدوين شده خود به تدوين تئوري و گزاره اقدام کند

چه کده بيدان شدد هددف از ايدن پدژوهش ارائده مددل         با توجه به آن

مفهومي راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويروس کرونا بدا اسدتفاده از   

 .ادي بودروش نظريه بني

 

 روش
اين پژوهش، از رويكرد کيفي بهره برد و روش اصلي بدراي دسدتيابي   

به مدل مورد نظر در آن، روش نظريه بنيادي بوده که مدل سدازي آن بدر   

جامعده آمداري تحقيدق حاضدر     . پايه مدل پارادايمي بنا نهاده شدده اسدت  

که بصورت ها  نفر از آن 21تمامي مشاوران آشنا با مشاوره اسالمي بود که 

مصاحبه به اشباع نظري حاصدل   21بعد از )مبتني بر هدف انتخاب شدند 

 (. شد و کد ديگري استخراج نشد

معيارهاي ورود بده ايدن مطالعده رضدايت شخصدي بدراي شدرکت در        

نظدام   اي در زمدان کروندا ويدروس، داراي پروانده    مطالعه، فعاليت مشداوره 

و معيارهداي خدروج شدامل    ي، مدرک کارشناسي ارشد و باالتر شناس روان

 .عدم تمايل به همكاري در پژوهش و انصراف از پژوهش بود

آوري اطالعات در اين پژوهش با توجه به کيفدي بدودن آن    براي جم 

بددين  . ابتدا از بررسي اسناد و مدارک و مصاحبه کمک گرفته شده اسدت 

هداي موجدود صدورت     اي که از اسدناد و کتداب   صورت که در بررسي اوليه

گدر بدر موضدوع    فت  پيشينه کار و مباني نظري بدراي تسدلط مصداحبه   گر

در مراحدل بعدد بده دنبدال     . پژوهش بررسي و عوامل مختل  ارزيابي شدد 

هدايي عميدق بدا نمونده      پاسخگويي در خصوص اهداف پژوهش، مصداحبه 

 .آماري پژوهش که به طور تجربي درگير در اين امر بودند صورت گرفت

 

 اه ابزار گردآوری داده
هدا از   در اين پژوهش با توجه به اينكده در تجزيده و تحليدل داده   : مصاحبه

هايي نيمه ساختاريافته با  روش نظريه بنيادي استفاده شده است، مصاحبه

بدين ترتيب در ابتداي مصداحبه  . اعضاي نمونه آماري صورت گرفته است

و  هاي آن به مصاحبه شونده ارائده  توضيحات کلي در مورد تحقيق و هدف

شدوندگان سدواالت در زمينده    از مصداحبه . شدود  سپس مصاحبه آغاز مدي 

مشددكالت خددانوادگي، رعايددت  احساسددات و افكددار، فشددارهاي روانددي،   

هداي انسداني، راهبردهداي     هاي بهداشتي، اعتقدادات، ويژگدي   دستورالعمل

. کروندا پرسديده شدد    ديني، تمسک و اجراي راهبردهاي ديندي در دوران 

کرد و سعي شد هنگام مصاحبه  خ فرد تغيير پيدا ميسواالت بر اساس پاس

 .تر بحث و گفتگو کندسردي فضاي گفتگو شكسته شود تا فرد راحت

ها بصورت برخط در پلتفرم برگزاري جلسدات بدرخط    تمامي مصاحبه

اين صدورت   به( https://www.skyroom.online)صورت گرفت  «اسكاي روم»

شدوندگان، پيوندد    که بعد از هماهنگي ساعت برگزاري مصاحبه با مصاحبه

مكان برگزاري در اين پلتفرم به براي آنها به همراه دو گيگ اينترنت ارسال 

 .شد شد و سپس با ورود مصاحبه شونده روند مصاحبه انجام مي

د نكداتي کده در روند   . دقيقه بدود  42تا  91مدت زمان هر مصاحبه بين 

شد يادداشت و با کسب اجازه از افراد ضبط شد، تدا  انجام مصاحبه مطرح مي

-تري نسبت بده ديددگاه  گاه با مرور چندباره گفتگوها، تحليل و بررسي دقيق

در خصدوص اعتبارپدذيري   . شدوندگان انجدام شدود   هاي طرح شده مصاحبه 

مددت در محديط پدژوهش و صدرف زمدان       پژوهش، از طريق حضور طوالني

نظران در خصدوص   کنندگان، تبادل نظر با استادان و صاحب با شرکت بيشتر

ها  هاي خام و مراجعه به آن آوري و نگهداري داده هاي کسب شده، جم  داده

پس از بررسي نتاي  براي سنجش تفسيرها صورت گرفته اسدت  بده طدوري    

 کننددگان تبدادل   نفر از مشارکت 9نظران در دانشگاه و  نفر از صاحب 9که با 

پدذيري   در ارتباط بدا انتقدال  . ها بازخورد گرفته شد نظر صورت گرفت و از آن

توان بيان کرد که، زمينه و شرايط پژوهش به طور کامل توصدي  شدده     مي
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 و همكاران آزيتا امير فخرايي

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /631

هدا   کنندده و تعدداد آن   طوري که قلمرو مكاني پدژوهش و افدراد مشدارکت    به

در ارتباط بدا قابليدت اطميندان، از طريدق ايجداد      . (09)مشخص شده است 

هددا،  مسدديرنماي حسابرسددي بدددين صددورت کدده، بدده ضددبط مصدداحبه     

هاي حاصله پس  برداري در حين انجام مصاحبه و يادداشت دريافت يادداشت

شدوندگان   از پايان مصاحبه، تهيه برگه راهنماي مصاحبه، فهرسدت مصداحبه  

دست آمده از کدگذاري باز به شدكل   به هاي پرداخته شده، و در نهايت مقوله

در خصددوص . (04)معقدول و منطقددي بددا يكددديگر ارتبداط داده شددده اسددت  

منداب    تأييدپذيري پژوهش، دادهاي به دسدت آمدده بدا اسدناد و مددارک و     

موجود در پيشينه تحقيق تطبيق داده شده و همچندين در بعضدي مدوارد از    

کنندگان در خصوص صحت ادعاهاي ديگران سداال شدده،    نظر ديگر شرکت

 .ها و نظرات متخصصان ديگر استفاده شده است و در نهايت از ديدگاه

ها بدين صورت بدود کده حدين انجدام مصداحبه،      وتحليل داده روش تجزيه

شوندگان ضبط و نگهداري شده و نظرات آندان بده   شرح نظرات مصاحبه تمامي

بعدد از  . شدود همراه مشاهدات پژوهشگر و برداشدت آن، بده مدتن تبدديل مدي     

هداي   شوندگان، دادهرسيدن به نقطه اشباع در نظرات ارائه شده توسط مصاحبه

ATLAS)اوليه به نرم افزار اتلس 
، کددهاي  افدزار  داده شده و با کمک اين ندرم (  

 .اوليه ايجاد و سپس براساس قاعده کدگذاري ثانويه اقدام شد

 

 ها یافته
 درون از اوليده  مفداهيم  اسدتخراج  و شناسدايي  به مرحله کدگذاري باز،

 با محقق مصاحبه، هر انجا از بعد بر اين اساس، .داشت اختصاص ها مصاحبه

 کدگذاري و استخراج را مصاحبه متن در موجود مفاهيم آن چندباره بررسي

. شدد  اسدتخراج  مفهدوم  82 گرفته، صورت مصاحبه 21 مجموع در. کرد مي

 عددد  يدک  و التدين  حدرف  يدک  شدامل  مفاهيم، کنار کدهاي است گفتني

 فدرد  دهندده  نشدان  ،(الفبدا  حدروف  ترتيدب  بده )التدين   حدرف  .باشدد  مدي 

 اسدتخراج  مفهدوم  شماره نشان دهند حرف اين کنار عدد و شونده، مصاحبه

 .باشد مي خاص مصاحبه آن از شده

، سعي شد )گزينشي( انتخابي کدگذاري و محوري در مرحله کدگذاري

تا با توجه عميق به مفداهيم شناسدايي شدده و تشدخيص وجدوه تشدابه و       

ايجداد  « هدا مقولده »تري به نام  هاي کلي بندي افتراق آنها با يكديگر، دسته

تدر جايگدذاري    ليهاي ک شود و مفاهيم هم سنخ و هم راستا، در اين دسته

مقوله اصدلي بدود کده بده همدراه       02ماحصل اين فرايند، شناسايي . شوند

 :باشند قابل مشاهده مي 0مفاهيم مربوطه، در جدول 

 

 گيری بحث و نتيجه

پژوهش حاضر با هدف هدف ارائه مدل مفهومي راهبردهاي اسدالمي  

. انجام شد مقابله با استرس ويروس کرونا با استفاده از روش نظريه بنيادي

 يدک  هدر  بدا  مرتبط هاي مقوله و گرفته قرار بحث مورد پارادايمي مدل ابعاد از

 :معرفي شدند

 مربوطه مفاهيم همراه به شده شناسایی های مقوله -1جدول 

 
 کدگذاری (مقوله)

 محوری
 باز کدگذاری( مفهوم)

 شرايط علّي

 وضعيت بيماري کرونا

 ومير باال مرگ

 سرايت باال

 هاي بيماري جهش

 ترس شديد در جامعه

 ناشناخته بودن بيماري

 هاي اسالمي توصيه

 بيانات رهبر فرزانه انقالب

 اهميت طبابت در اسالم

 توصيه اسالم به پيشگيري

 توصيه به قرنطينه در اسالم

توسيه به رعايت فاصله اجتماعي در 
 اسالم

 متوصيه به بهداشت فردي در اسال

 توصيه به بهداشت محطي در اسالم

 توصيه به شتن و ضدعفوني کردن

 ها زمينه

 باورها

 باور به يگانگي خداوند

 باور به قيامت

 شرکت در مناسک ديني

 عدل

 (ص)باور به پيامبر اکرم 

 باور به امامت امامان شيعه

 انجام فرامين ديني

 نماز

 روزه

 زکات

 خمس

 صدقه

 امر به معروف

 نهي از منكر

 تولي

 تبري

 اخالق

 صدقه

 امانتداري

 وق 

 رفتاري خوش

 بهداشت

 اداي سوگندها

 خلق نيكو

شرايط 
 گر مداخله

 حكومت اسالمي

برقراي حكومت اسدالمي در سدطح   
 جامعه

نقش محوري ولي فقيده مطلقده در   
 کشور

 طلقه در کشوروجود ولي فقيه م

 نقش مراج  تقليد در جامعه

 نقش امامان جمعه در جامعه

 گستره بسي  در کشور
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 مربوطه مفاهيم همراه به شده شناسایی های مقوله -1ادامه جدول 

 
 کدگذاری (مقوله)

 محوری
 باز کدگذاری( مفهوم)

 
 قوانين اسالمي

 وجود شوراي نگهبان

 نمايندگان انقالبي

رايگدان بدودن   )قانون اساسي  49 اصل
 (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش

 راهبردها

 توکل بر خدا

 اعتماد به خدا

 اطمينان به خدا

 رضايت به رضاي خداوند

 صبر به هنگام مصيبت

 صبر بر طاعت

 صبر بر معصيت

 تفويض امور به خدا

 عالم بودن خداوند

 قهار بودن خداوند

 بودن خداوند جبار

 تسليم امر الهي

 همه چيز را به خدا سپردن

 اطاعت از خداوند

 فرمانبرداري از خداوند

 سرسپردگي به خداوند

 رضا به قضا

 رضايت از قضا و قدر

 نداشتن ترديد در دين

 عدم اعتراض به باليا

 رضايت از سرنوشت

عدم ناراحتي در برابر از دست دادن 
 يچيز

دسدت   هعدم خوشدحالي در برابدر بد   
 آوردن چيزي

 نيايش

 نماز خواندن

 روزه گرفتن

 دعا کردن

 خواندن دعاهاي مذهبي

 پيشگيري

قرنطيندده کددردن خددود در صددورت  
 ابتالء به بيماري

 حفظ فاصله اجتماعي

 ها شستن و ضدعفوني کردن دست

 پيامدها

 فردي

 استقامت

 امنيت

 اي الهيامداده

 آرامش

 بصيرت

 رحمت الهي

 نعمت خداوندي

 رهايي از ترس و خوف

 جامعه

 رونق اقتصادي

 کم شدن موارد ابتالء به بيماري

 سطح بهداشت در جامعه يارتقا

هدداي  برداشددته شدددن محدددوديت 
 کرونايي

 هداي  ولده مق و اهداف به توجه با و در اين تحقيق(: محوری( اصلی مقوله .1

مدل مفهومي راهبردهاي اسالمي مقابله با اسدترس  » مقوله شده، شناسايي

 .شد درنظر گرفته محوري و اصلي مقوله عنوان به« ويروس کرونا

 :گرديد تعيين زير قرار به بعد، با اين مرتبط هاي مقوله: علّی شرایط. 2

ر بداال،  اين مقوله به اين اشاره دارد که مرگ و مي :وضعيت بيماری کرونا

هاي بيماري، ترس شديد در جامعده، ناشدناخته بدودن     سرايت باال، جهش

تواند بر راهبردهاي اسالمي مقابله بدا اسدترس ويدروس کروندا      بيماري مي

 .تأثيرگذار باشد

اين مقوله به اين اشاره دارد کده بياندات رهبدر     :های اسالمی توصيه

م به پيشگيري، توصيه فرزانه انقالب، اهميت طبابت در اسالم، توصيه اسال

به قرنطينه در اسالم، توسيه به رعايت فاصله اجتماعي در اسدالم، توصديه   

به بهداشت فردي در اسالم، توصيه به بهداشت محطي در اسدالم، توصديه   

تواندد بدر راهبردهداي اسدالمي مقابلده بدا        به شتن و ضدعفوني کردن مدي 

 .استرس ويروس کرونا تأثيرگذار باشد

 :تعيين شد زير قرار به با اين بعد، مرتبط هاي مقوله :ها زمينه. 3

که باور بده يگدانگي خداوندد، بداور بده       دارد به اين اشاره اين مقوله :باورها

، بداور بده   (ص)قيامت، شرکت در مناسک ديني، عدل، باور به پيامبر اکرم 

 نآورد در فعل به قوه از را براي مناسبي زمينه توانند امامت امامان شيعه مي

 .سازند راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويروس کرونا فراهم

کده نمداز، روزه، زکدات،     دارد به اين اشاره اين مقوله :انجام فرامين دینی

 زمينده  توانندد  خمس، صدقه، امر به معروف، نهي از منكر، تولي، تبري مي

ا استرس راهبردهاي اسالمي مقابله ب آوردن در فعل به قوه براي از را مناسبي

 .سازند ويروس کرونا فراهم

که صددقه، امانتدداري، وقد ، خدوش      دارد به اين اشاره اين مقوله :اخالق

 را مناسدبي  زمينده  توانندد  رفتاري، بهداشت، اداي سوگندها، خلق نيكو مي

راهبردهاي اسالمي مقابله با اسدترس ويدروس    آوردن در فعل به قوه براي از

 .سازند کرونا فراهم

 :شد تعيين زير قرار به بعد، با اين مرتبط هاي مقوله: گر مداخله شرایط. 4

دارد برقراي حكومدت اسدالمي    به اين اشاره اين مقوله :حکومت اسالمی

در سطح جامعه، نقش محوري ولي فقيه مطلقه در کشور، وجود ولي فقيه 

مطلقه در کشور، نقش مراج  تقليد در جامعده، نقدش امامدان جمعده در     

محيطدي تأثيرگدذار    عوامدل  جدزو  توانند ره بسي  در کشور ميجامعه، گست

آمدن راهبردهاي اسالمي مقابله بدا اسدترس ويدروس     در فعل به قوه از براي

 .کرونا مي باشند

دارد وجدود شدوراي نگهبدان،     بده ايدن اشداره    اين مقوله :قوانين اسالمی

درمان رايگان بودن بهداشت و )قانون اساسي  49نمايندگان انقالبي، اصل 

 به قوه از محيطي تأثيرگذار براي عوامل جزو توانند مي( و آموزش و پرورش

 .باشند آمدن راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويروس کرونا مي در فعل

 :تعيين شد زير شرح به با اين بعد، مرتبط مقوله :راهبردها. 5
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 و همكاران آزيتا امير فخرايي

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /632

 طمينان بده خددا،  دارد اعتماد به خدا، ا به اين اشاره اين مقوله :توکل بر خدا

رضايت به رضاي خداوند، صبر به هنگام مصيبت، صبر بدر طاعدت، صدبر بدر     

آوردن  در فعدل  به قوه از جهت در اثربخش راهبردي عنوان به توانند معصيت مي

 .شود گرفته نظر راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويروس کرونا در

عالم بودن خداوند، قهار  دارد به اين اشاره اين مقوله :تفویض امور به خدا

 در اثدربخش  راهبردي عنوان به توانند بودن خداوند، جبار بودن خداوند مي

آوردن راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويدروس   در فعل به قوه از جهت

 .شود گرفته نظر کرونا در

دارد همده چيدز را بده خددا      بده ايدن اشداره    اين مقولده  :تسليم امر الهی

از خداوند، فرمانبرداري از خداوند، سرسپردگي به خداوند سپردن، اطاعت 

آوردن  در فعدل  بده  قدوه  از جهدت  در اثدربخش  راهبدردي  عندوان  به توانند مي

 .شود گرفته نظر راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويروس کرونا در

دارد رضايت از قضدا و قددر، نداشدتن     به اين اشاره اين مقوله :رضا به قضا

دين، عدم اعتراض به باليا، رضايت از سرنوشت، عدم ناراحتي در ترديد در 

برابر از دست دادن چيزي، عدم خوشحالي در برابر بدسدت آوردن چيدزي   

آوردن  در فعدل  بده  قدوه  از جهدت  در اثدربخش  راهبدردي  عندوان  به توانند مي

 .شود گرفته نظر راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويروس کرونا در

دارد نماز خواندن، روزه گرفتن، دعا کردن،  به اين اشاره مقوله اين :نيایش

 از جهدت  در اثربخش راهبردي عنوان به توانند خواندن دعاهاي مذهبي مي

 آوردن راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويروس کرونا در در فعل به قوه

 .شود گرفته نظر

خدود در صدورت    دارد قرنطينده کدردن   به اين اشداره  اين مقوله :پيشگيری

هدا   ابتالء به بيماري، حفظ فاصله اجتماعي، شستن و ضدعفوني کردن دست

آوردن  در فعدل  بده  قدوه  از جهدت  در اثدربخش  راهبدردي  عندوان  بده  توانندد  مي

 .شود گرفته نظر راهبردهاي اسالمي مقابله با استرس ويروس کرونا در

 :شد تعيين زير شرح به با اين بعد، مرتبط مقوله :پيامدها. 6

 طريدق  محدوري از  مقولده  تحقق صورت در که داد به اين اشاره اين مقوله :فردی

توان از راهبردهاي اسالمي مقابله بدا اسدترس    قبل، مي قامت در شده ذکر راهبرد

 آرامش، بصيرت، رحمت الهدي،  ويروس کرونا استقامت، امنيت، امدادهاي الهي،

 .اص متصور شدنعمت خداوندي، رهايي از ترس و خوف را در اشخ

 محدوري از  مقولده  تحقدق  صورت در که داد به اين اشاره اين مقوله :جامعه

توان از راهبردهاي اسالمي مقابلده   قبل، مي قامت در شده ذکر راهبرد طريق

ابتالء به بيمداري،  با استرس ويروس کرونا رونق اقتصادي، کم شدن موارد 

هاي کرونايي را  ديتسطح بهداشت در جامعه، برداشته شدن محدو ارتقاي

 .در اشخاص متصور شد

صدورت  ه واسدطه همدين بد   ه با توجه به جديد بودن اين تحقيق که ب

کيفي صورت گرفت يافته اي که بتوان آن را با اين پژوهش مقايسده کدرد   

مدل مفهومي راهبردهداي   زمينه در پژوهش اين اينكه به باتوجه. يافت نشد

 سدطح  در پژوهشدي  است، پيشگام ، ااسالمي مقابله با استرس ويروس کرون

 .شود مقايسه آن با که نيست اين زمينه در دنيا

 در .اسدت  ميسر دشواري به پژوهش اجراي براي مطلوب شرايط تأمين

 آشدنايي  وجدود  بدا . رو بوده است ههاي روبمحدوديت محقق با پژوهش اين

 کيفدي  بخش در هايي محدوديت نمونه، جامعه و پژوهش محيط با پژوهشگر

 به آنها مخالفت مصاحبه، به کنندگان مشارکت ميلي بي. داشت پژوهش وجود

 گردآوري کار شوندگان، مصاحبه وقت کمبود مسائلي مانند و مصاحبه ضبط

 . کرد روبرو مي مشكل با را اطالعات

توان پيشنهاد داد که استفاده از مدل با توجه به نتاي  اين پژوهش مي

ويدروس کروندا   ري براي سنجش پيامدهاي دست آمده براي ساخت ابزا هب

همچنين با توجه به مدل بدسدت آمدده تحقيدق مسدئوالن     . مناسب است

. اسدتفاده کنندد  مقابله با استرس ويروس کروندا  مربوطه از اين مدل براي 

هاي متندوع در   هاي بعدي با توجه به فرهنگ شود در پژوهشپيشنهاد مي

سدبک زنددگي اسدالمي بده      (هاي متفاوت فرهنگي و مذهبي بافت)کشور 

هاي مختلد  در ميدان اقدوام     عنوان يک عامل جامعه شناختي در فرهنگ

مختل  ايراني و در ميان اقشار مختل  جامعه به ويژه در شدرايط بيمداري   

 . کرونا مورد بررسي قرار گيرد

 

 گيری نهایی نتيجه
له با توجه به فرهنگ ديني کشور ما، در دوران بحران کرونا و براي مقاب

هاي مدذهبي بده    آن در درجه اول سوق دادن افراد داراي ارزش با استرس

سوي مبلغان مذهبي و ديني و در درجه دوم تربيت نيروهاي متخصدص و  

مشاوراني با رويكردهاي سبک زندگي اسالمي براي ارائه خدماتي بده ايدن   

 .گونه افراد الزم است
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Abstract 
Background: Corona virus has caused psychological problems in humans. The present research was conducted with 

the aim of providing a conceptual model of Islamic strategies to deal with the stress of the Corona virus using the 

fundamental theory method.  

Method: This research used a qualitative approach and the main method to reach the desired model was the 

fundamental theory method, whose modeling is based on the paradigm model. The statistical population of the 

current research included twenty experts who were selected as available. After careful analysis of the interviews, 82 

extracted concepts were classified into sixcategories. Then the categories were placed in the form of a paradigm 

model (causal conditions, background, main category, environmental conditions, strategy, consequence) and the final 

research model was obtained.  

Results: The paradigmatic model of research includes 1- the state of corona disease and 2- Islamic 

recommendationsin causal conditions;1- beliefs, 2- fulfillment of religious orders, and 3- ethicsin the contexts 

section;1- Islamic government, and 2-Islamic laws in the section of intervening conditions, and1-Trust in God, 2-

Delegating matters to God, 3-Surrendering to God's command, 3-Resenting to God's will 4-Praying, and 5-

Preventionin the strategy section. 

Conclusion: Considering the religious culture of our country, during the Corona crisis and in order to deal with its 

stress, first of all, people with religious values should be guided towards religious missionaries and clerics who are 

familiar with religious concepts, and secondly, specialized forces and counselors with Islamic lifestyle approaches 

should be trained to provide services to such people. 
 
Keywords: Anxiety, COVID-19, Islam, Psychological Stress, Spirituality 
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