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 دهيچک
  ن بحث درباار  يخواهند بنابرا يمکنند و از او کمک  يدا ميش پين گرايالراحم ها به خداوند ارحم يط دشوار و گرفتاريها در شرا انسان :نه و هدفيزم

رانه، يشا  يناه ابعااد پ  يدر زم يحا  الا    عناوان را   تواند به يشتر آن ميشناخت هرچه ب برايامروز بشر و تالش  يآن در زندگ يت و کارکردهايمعنو

رانه، مقاب ه، مداخ اه و  يش ين مدل پيدوت بحران با تيرين مطالعه، مدين راستا، هدف از انجام ايدر هم. عصر حاضر شود يها و ح  بحران يا مداخ ه

 . ران بوديدر ا يح  بحران با تمرکز بر سالمت معنو

ختاه باه روش   يق آميا ق از نوع تحقين تحقين منظور روش ايبد. ارائه شد يت بحران بر اساس سالمت معنويريمد يبرا ين پژوهش مدليدر ا :روش

ت يريران و افراد متخصص در حوز  ماد يا يشد  در جوامع ع م انجام يها مجموعه پژوهش پژوهش حاضر شام  يبود و جامعه آمار يمتوال ياکتشاف

  يا وتح  هيا تجز براي، revemanافزار  ها از نرم   داد يوتح  هيتجز براي ، يق روش فراتح يها از طر داد  يآور پس از جمع. بود يبحران در سالمت معنو

 maxqudaافزار  از نرم يکانون يها آمد  از گرو  دست به يها   داد يوتح  هيو در خصوص تجز Micmacفزار ا از نرم يآمد  در روش دلف دست به يوهايسنار

 . استفاد  شد

 ينه راهکارهايزم 7ت يمداخ ه و در نها ينه راهکارهايمؤلفه در زم 7رانه و يش يپ ينه راهکارهايمؤلفه در زم 9آمد ،  دست ج بهيبراساس نتا :ها افتهي

 . داشتند يت بحران با تمرکز بر سالمت معنويريمد يابي نه مدلير را در زمين تأثيتر شيبح  مسئ ه 

و  يا رانه، مداخ اه يش يپ يدر ارائه راهکارها يک عام  اساسيتواند به عنوان  يم ين است که سالمت معنواي ياين پژوهش گويج اينتا :يريگ جهينت

 .رديگت بحران مورداستفاد  قرار يريدر مد يا مقاب ه
 

 مديريت بحران، مداخ ه در بحران، سالمت معنوي خدمات بهداشتي پيش يرانه، :ها د واژهيکل
 

 مقدمه
جنبه مهم زندگي انسان است و در ( Spiritual Health)سالمت معنوي 

مفهاوم  . دهاد  جوامع اسالمي بعد حياتي و الا ي زنادگي را تشاکي  ماي    

طفي، روحي و جسمي ساالمت  سالمت معنوي، در کنار ابعاد اجتماعي، عا

مفهومي گسترد  و پيونديافته  تيمعنو .انسان موردپذيرش قرارگرفته است

عنوان يک ظرفيت ذاتي انساان باراي    با خردورزي و همدردي است که به

عنوان يکي  سالمت معنوي، به .اي بيکران دارد تعالي از را  مقدسات، گستر 

معناي جهاان در بطان آن ريشاه    از ابعاد حياتي ادراک انسان از زندگي و 

کنناد  و جازو    اي ن اران  هاي اجتماعي و محيطي، مسئ ه آسيب (.1)دارد 

هااي جامعاه را هادف قارار داد  اسات،       موضوعاتي است کاه زيرسااخت  

نشايني، طاالو و ريار  هم اي      هاي اجتماعي چون اعتياد، حاشيه آسيب

رديادي نيسات   ت(. 2)توانند اساس جامعه را دچار اشکال و تنش کنند  مي

ها، مست زم توجه  که ج وگيري از بروز حوادث و کاهش تأثيرات مخرب آن

به فرايند و چرخه کام  مديريت بحران شام  اقدامات هفت انه مربوط باه  

ساازي،   ، پااک (مقاب اه )بيني، پيشا يري، آماادگي، اقادام     هاي پيش حوز 

ساوان    بازسازي، نظارت و کنترل و دي ر اقادامات ضاروري در حاوادث و   

 .طبيعي و ريرطبيعي است

باه   krisisآن  يوناان يشه ياست که ر crisis يسيبحران معادل واژ  ان  

ش مطرح يقرن پ 5ش از يواژ  بحران ب. است يمارينقطه عطف در ب يمعن

مقاب اه باا بحاران در جهاان باه قارن هفادهم        ين ساختار رسمياول .شد
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ، تهران، ايران(ر ) ييدانش ا  عالمه طباطبا ينيبال يشناس ار گرو  روانيدانش .1

 znafar72@yahoo.com ، تهران، ايران، (ر ) ييدانش ا  عالمه طباطبا يتيترب يشناس روان يدکتر يدانشجو: سند  مسئولينو*  .2

 ، تهران، ايران(ر ) ييدانش ا  عالمه طباطبا يتيترب يشناس نارشد روا يکارشناس .3
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هاا و ع اوم    بحران در موقعيات . ها وقايعي نادر است بحران(. 3)گردد  برمي

مخت ف، بار مفهومي متفاوتي دارد که گاهي باعاث پيیيادگي مفهاوم آن    

ترين ويژگي مشترک تعاريف بحاران   مهم. شد  و نوعي ابهام را در پي دارد

ايد در اين واقعيت جستجو کرد که بحاران، وضاعيتي مياان تبااهي و     را ب

آنجاا کاه   )ها از بحران  ترين برداشت اين نکته از قديمي(. 4)سالمت است 

اند که بيمار در مرز بين مرگ و زنادگي   بحران را حالتي از بيماري دانسته

نا  از  براي مثال، ت قي اسنايدر و ديري)ها  تا متأخرترين آن( گيرد قرار مي

هاي دو يا چناد دولات    اي از تعامالت ميان حکومت عنوان رشته بحران، به

حاال،   تر از جن  عم ي که درعاين  اي حاد ولي نازل حاکم در قالب منازعه

دياد   ( متضمن احتمال بسيار زياد و خطرنااک باروز جنا  نياز هسات     

کنناد کاه در آن    در الطالح، بحران را وضعيتي تعرياف ماي  (. 5)شود  مي

آيد کاه ثباات و تعاادل سيساتم      اي در مي گونه ايند تغيير در سيستم بهفر

افتاد و ضارورت اقادام هرچاه      اي نامطمئن به خطر مي شدت و با آيند  به

(. 6)شود  نظمي جديد احساس مي ي آن يا برقراري بي تر براي اعاد  سريع

ان ناممکن است؛ خود بحر يعم طور  بهبيني قب  از وقوع اين متغيرها  پيش

رو نياز به مقاب ه  و منابع مقاب ه با آن طي زمان پيوسته در تغيير است، ازاين

 .با بحران امري ضروري است

عبارت مديريت بحران براي اولين بار توسط مک فامارو باا توجاه باه    

و باا موضاوع ماديريت     شاد امکان درگيري موشکي آمريکا و کوبا عناوان  

در هشاتمين کنفارانس    1999سال  بحران در بالياي طبيعي اولين بار در

در کشاور  . جهاني زلزله در آمريکا توسط دکتر فرانس پريس مطارح شاد  

قانون پيش يري و مبارز  با خطرات سي  به  17/33/1343ايران، در تاريخ 

قاانون ماديريت بحاران     1396تصويب مج س رسيد و بعدازآن در ساال  

بحاران را لاحي     که بتوان درلورتي(. 3)کشور به تصويب مج س رسيد 

آميزي به دنبال خواهاد داشات و بادين     نتايج بسيار موفقيت کردمديريت 

. توان جريان پيشرفت اماور را باه روال معماول هدفمناد کارد      منظور مي

دي ر مديريت بر بحاران و ماديريت در بحاران دو مقولاه جادا و       عبارتي به

ست زيارا ايان   که اولي مقدم بر دومي ا طوري مرتبط با يکدي ر هستند؛ به

ب که ميازان آماادگي در    ؛کنند  خسارت است تنها بحران نيست که تعيين

ان اري  هرگونه سه  واندرکاران است  پاسخ مناسب به بحران، توسط دست

(. 5)هاي بيشتر خواهد شاد   تر شدن دامنه بحران و خسارت موجب وسيع

نفعان  ذي يافته توسط اعضاي سازمان به همرا  مديريت بحران، تالش نظام

ها يا مديريت اثربخش آن در زمان  پيش يري از بحران برايخارج از آن در 

مديريت بحران قب ، حين و پس از بحران با عوام  و شرايطي . استوقوع 

 (.3)ط بد  مواجه است که در هر مرح ه راهکارهاي مرتبط با خود را مي

عنوان  از آن به مديريت بحران از آراز تا پايان، مراح  مخت في دارد که

بيناي،   پايش : عباارت اسات از   وشاود   برد  ماي  چرخه مديريت بحران نام

هماوار   (. 7)سازي، بازساازي و کنتارل    آمادگي، پيش يري، واکنش، پاک

هاا   بحاران . تار اسات   هزيناه  پيش يري از هر درد احتمالي از درمان آن کم

هار  (. 9)انادازد   هموار  جامعه را ازآنیاه در اهاداف آن اسات، عقاب ماي     

پيش يري براي جوامع در کالبد تحقيق باراي ياادگيري رفتاار بهيناه در     

 (.9)يابد  هاي آن تج ي مي پيش، هن ام و پس از بحران براي کاهش آسيب

درلد افراد کمترين  93آمد  در ايران،  عم  هاي به براساس نظرسنجي

 2و تنهاا  اند  رضايتمندي را از سامانه مديريت بحران در کشور اعالم کرد 

راي دادند که باالترين ميازان   23تا  15کنندگان به نمر   درلد از شرکت

ميزان نارضايتي زياد از سامانه مديريت بحران در . رضايت از اين سامانه بود

کشور، نشان از ضعف اين سامانه دارد که الزم است مديران، اقدامات فوري 

ات را در دساتور کاار   در راستاي افزايش سط  رضايتمندي و ارتقاي خدم

هااي انسااني، اخالقاي،     هاا ار اب در مقولاه    بحاران (. 13)خود قرار دهند 

ها تغيير  ها و حتي قرن ها و دهه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و هويتي سال

معتقاد  ( 2333)سي وارد . شود لورت تدريجي حال  مي کرد  است و به

ربااه اساات کااه هاار بحااران در واقااع يااک بحااران معنااوي اساات و تج   

آورد که عالو  بر پيامدهاي جسمي، بر ابعاد  وجود مي فردي را به منحصربه

گذارد  توجهي تأثير مي طور قاب  خصوص معنوي فرد به رواني، اجتماعي و به

گر شدن موضوعات ک يدي مرتبط با معنويت ک يدي مرتبط با  و باعث ج و 

 (.11)شود  معنويت مي

. مداخ ه در بحاران وجاود دارد   ال وهاي متعددي در زمينه مديريت و

اي مداخ اه در   يکي از مداخالت مطرح در اين زمينه، مدل هفات مرح اه  

که توسط رابرت در سال  ACTال وي مداخ ه در بحران . است ACTبحران 

شد  است با تمرکز بر ساه بعاد ارزياابي، مداخ اه و درماان       تدوين 2335

از موقعيات  ( A)ابي شد  است، هادف ايان ال او در گاام اول ارزيا      طراحي

 –رواني  –هاي زيستي  زا، آسيب بحراني است، در اين بخش عوام  بحران

رساني و ارجاعي که به ح  مشاک  کماک    اجتماعي به افراد، منابع کمک

مددکاران اجتماعي از تمامي ابزارهاي موجود . شوند کنند شناسايي مي مي

زيستي و رواناي در  گيري و ارزيابي سالمت  براي شناخت، تشخيص، انداز 

گيرند تاا نقااط قاوت، عواما       جامعه و همینين عوام  محيطي بهر  مي

کنند ، سبک زندگي و سط  عم کرد فع ي جامعه را ارزيابي کنند،  حمايت

. ارزيابي اوليه در ارائه روش مداخ ه مؤثر از اهميت بسياري برخوردار است

باه ارائاه خادماتي    باهدف مداخ اه در بحاران   ( C)اين مدل در گام بعدي 

مدت را به دنبال دارد و خدمات ارجااعي را   هاي کوتا  پردازد که درمان مي

کند، نوع خدمات دربرگيرند  مداخالت سريع است و خدماتي که  دنبال مي

شود،  ديد  مي کنند  نيازها و يا منجر به آسودگي خاطر فرد آسيب برآورد 

گيرد و تسهيالت پزشکي را  نوعي خدمات ارجاعي را دربرمي اين خدمات به

هاي بهداشات رواناي را باراي     دهند و سرويس در اختيار مراجعان قرار مي

بخاش تقسايم    7سازند، خدمات مداخ ه در بحران باه   مراجعان آماد  مي

( t)درمااان و بااازتواني  باارايدر گااام سااوم کااه مداخ ااه در  . شااود مااي

ان و حا   هاست، جستجوي خدماتي موردنظر است که باراي درما   آسيب

ماديريت   باراي مشکالت پس از سانحه مؤثر باشد، مانناد راهکارهاايي در   
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و   هاي مازمن در افاراد حادثاه دياد     استرس براي پيش يري از فرسودگي

هااي رواناي حاادي پاس از حادثاه       همینين درمان افرادي کاه واکانش  

براساس اين مدل، ابعاد زيستي، رواناي و اجتمااعي انساان در    (. 12)دارند

از ساويي معنويات باه معناي     . گيارد  بررسي قارار ماي   م بحران موردهن ا

رواني و دروني با عالم مااوراي طبيعات و    –برقراري ارتباط فکري، روحي 

شاد  و ساالمتي و رشاد     که با بينش و آگاهي انتخااب ( 13)متعالي است 

رواني انسان را به دنبال دارد و نبود آن با نقص در آن، باعث اناواع   -روحي

شود  رواني و اخالقي از قبي  افسردگي و اضطراب مي -هاي روحي ريبيما

هاي مخت ف، باه دنباال    بسياري از افراد در مواجهه با آسيب و بحران(. 6)

در سه دهاه گذشاته   . گردند يافتن معنا و هدف براي تحم  رنج و درد مي

شاناختي،   تحقيق بر روي اثر معنويت و باورهاي ديناي و متغيرهااي روان  

سالمت معنوي که با احساس ارتباط . يافته است طور چشم يري افزايش به

شود، يکي از ابعااد   نزديک با خويشتن، خدا و جامعه و محيط مشخص مي

اي را  شود و ارتباط هماهنا  و يکاارچاه   مهم سالمت انسان محسوب مي

دهد  هاي متعدد نشان مي نتايج پژوهش. کند بين نيروهاي داخ ي ايجاد مي

کاه ماذهب و    طوري ويت ارتباط زيادي با سالمت ک ي فرد دارد، بهکه معن

زاي زنادگي در نظار    عنوان منابع مهم سازگاري با وقايع تانش  معنويت به

اي مبتناي بار قادرت باالقو       مشاور  معنوي مداخ ه(. 14)شود  گرفته مي

گياري از مناابع    ن او در بهار  کارد منظور توانمند  ايمان و معنويت فرد، به

منابع معنوي همیون (. 15) استمنظور مقاب ه با شرايط بحراني  ي بهمعنو

هاي هيجاان   گيري از معنويت و مکانيسم خواندن دعا و تالوت قرآن، بهر 

. مدار مقاب ه مذهبي با اضطراب و استرس رابطه معناادار و معکوساي دارد  

برخي محققان معتقدناد، آنیاه ديان را در بهباود مساائ  باين فاردي و        

پذير کردن  کند، افزايش حسن ظن و مسئوليت ت عمومي کارآمد ميبهداش

. افراد و افزايش حمايت اجتماعي و داشتن درکي بهتر از اين حمايت است

ي دين در درمان و آماوزش، تاأمين مناابع     ترين جنبه ها مهم به اعتقاد آن

دهاي رواباط اجتمااعي     اين منابع شام  شک . اجتماعي براي تغيير است

ي جديادي از دوساتان اسات؛     دهي خانواد  و ايجاد دايار   ازمانجديد، س

توانناد از   رو افرادي که دچاار انازواي اجتمااعي هساتند، بهتار ماي       ازاين

اساتفاد  از مشااور  معناوي در    (. 16)مناد شاوند    رويکردهاي ديني بهر 

کاهش اضطراب و افسردگي بيماران مبتالبه اخاتالالت رواناي و جسامي    

بيناي،   از ديدگا  استاد شاهيد مطهاري، خاوش   (. 17) اثربخش بود  است

روشندلي، اميدواري، آرامش خاطر و لذت معنوي از آثار و نتايج توجه باه  

 (.19)است ها  معنويت در زندگي انسان

بعد معنويت در روياارويي باا     دهند  هاي متعددي نشان نتايج پژوهش

قاومت انسان گرايش مذهبي، موجب م. هاي مخت ف در زندگي است بحران

شاود و در نتيجاه فارد     ها ماي  در برابر مشکالت و استمرار در مقاب ه با آن

از ساويي  (. 19)گيارد   کمتر تحت تأثير شرايط نامناسب بيروني قارار ماي  

پژوهش هوراني (. 23)آوري در افراد شود  تواند باعث ارتقا تاب داري مي دين

ش معنويت در افسردگي، به بررسي نقet al (Hourani (2312 ))و همکاران 

اختالل پس از سانحه و خودکشي پرداختند و نتايج نشان داد که معنويت 

هااي افساردگي داشات و ساطوح      کنند  در برابار نشاانه   باال اثر محافظت

همیناين  . کنند  عالئام افساردگي باود    بيني متوسط و کم معنويت پيش

(. 21)باود   کنند  اختالل پس از سانحه بيني سطوح متوسط معنويت پيش

اي بين معنويت و سالمت روان وجود  پيیيد  اين نتايج نشان داد که رابطه

 (.22)دارد 

-هاي اندکي در رابطه با ارائه مدل با تمرکز بر سالمت اسالمي پژوهش

اي در خصوص ح  بحاران،   معنوي در زمينه اقدامات پيش يرانه و مداخ ه

هااي مخت اف    ر ارائه مادل ها با تمرکز ب بيشتر پژوهش. لورت گرفته است

هاي مخت ف مديريتي اسات و کمتار باه     مديريت بحران با تأکيد بر نظريه

در پاژوهش  ( 1399)تقي پور . شد  است معنوي پرداخته-سالمت اسالمي

کرد  است که باا   خود با عنوان مديريت بحران در قرآن کريم به اين اشار 

يريتي آن ع وم و معارف استفاد  از يک مديريت بحران سازند  که منشأ مد

توان انسان سرگردان و حيران زد  را به سمت کمال واالي  قرآني باشد، مي

(. 23)هااي روحاي و معناوي را ماديريت کارد       انساني سوو داد و بحران

ت ارتباطات بحران يدر طراحي مدل بومي مدير( 1395)خرسند و ت خابي 

مانناد  )پيشا يرانه  در شهر تهران، به عوام  مخت اف در زميناه ماديريت    

مانناد الزاماات   )، مديريت اثاربخش بحاران   (رساني، آموزش و رير  اطالع

فر، اعظماي و   محمدي(. 24)اشار  کردند ( مديريتي، ساختارهاي ارتباطي

در طراحي مدل بومي مديريت بحران سوان  طبيعي ( 1399)فيض آقايي 

هي مناسب، تسريع د مانند نياز به سازمان)اي، شرايط ع ي  به شرايط زمينه

دياد ،   نيروي انساني آموزش)گر  ها، شرايط مداخ ه ، کنش(در امداد و رير 

زاد ،  نوري، م ک(. 25)اشار  کردند ( تجهيزات و امکانات تخصصي و رير 

گياري   منظور شاک   چهار تاکتيک عمد  به( 1399)رحيم نيا و خوراکيان 

همکاري، لاراحت و  رهبري اخالقي که شام  تسهي  و حمايت، تدبير و 

 (.26)اجبار و درخواست مطرح کردند 

ي معنويت و کارکردهاي آن در زندگي امروز بشر و تالش  بحث دربار 

حا  الا ي در زميناه     عنوان را  تواند به شناخت هرچه بيشتر آن مي براي

بديهي است . هاي عصر حاضر شود اي و ح  بحران ابعاد پيش يرانه، مداخ ه

ترش کار در حوز  مديريت بحاران، تحقاق ايان هادف،     که با توجه به گس

هاي ناشي از بروز حوادث و تأثيرات آن و پيشا يري   يعني کاهش خسارت

تنهايي از عهد  آن برآيناد و باه    ها بتوانند به از آن، چيزي نيست که دولت

وياژ  در زميناه اقادامات     همين ع ت همکاري متقاب  مردم و مسئوالن به

به همين منظور . اي برخوردار است العاد  ت و اهميت فووپيش يرانه از اولوي

نظر از مباحاث نظاري، مادلي از     در اين بررسي تالش خواهد شد تا لرف

سالمت معناوي   اي و ح  بحران را با توجه به راهکارهاي پيش يرانه، مقاب ه

رو سؤال ال ي اين پژوهش اين است که آياا باا توجاه باه      ازاين. ارائه کند

توانيم مدلي جامع در   مي در حوز  بحران و سالمت معنوي ميجريانات ع
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 حوز  سالمت معنوي در ايران داشته باشيم و بدان عم  کنيم؟

: درماني و پروتک  درماني بر اساس برنامه درماني و آموزشاي آن  روان

ج سااه توسااط عيسااي مااراد، تاادوين و  13چکيااد  پروتکاا  مااذکور در 

، باور، هيجان و عواطاف و عم کارد و   شد  است و در حوز  شناخت تنظيم

رفتار تحت عناوين عباادات و مناساک، لابوري و خاودکنترلي، توکا  و      

رساني و  بيني، عفو و گذشت و بخشش، تعاون و ياري توس  و اميد و خوش

رحم و رفتار سازگارانه و معاشرت، احترام و  حمايت اجتماعي، تعام  و ل ه

گازاري ماورد عنايات و     ني و ساااس تکريم و مهرباني، شکرگزاري، قادردا 

ريزي قرارگرفته شد که در اموري مانند پيش يري و درمان اختالالت  برنامه

فردي و امثال آن به کار  خ قي، اضطرابي، استرس، پرخاش ري، ارتباط بين

 (.27)آمد  است  دست ها به شد  است و نتايج قاب  قبولي در پژوهش گرفته

ها،  فرايند تأثيرگذاري، توجه به انواع پيش يرينامبرد  در رويکرد ديني به 

هااي   تکاليف خان ي، تمرکز بر مزاياي امور ديني و تکاليف و انجام تکنيک

بارداري از مناابع الاي      اين رويکرد با توجه به بهر . مرتبط پرداخته است

هاي متعددي آن را تائياد   شد  است و پژوهش دين اسالم تعريف و تنظيم

رويکارد حاضار باا توجاه باه نواقصاي در رويکردهااي         (.هماان )کناد   مي

هااي موجاود در مناابع ديناي      الم  ي و با توجه و تمرکاز باه فرلات    بين

هااي مارتبط باه ابعااد      الخصوص اسالم بدان پرداخته شد کاه مؤلفاه   ع ي

معنوياات و توجااه بااه فطاارت و رابطااه دياان و معنوياات و بااا انااواع      

اهاداف  (. هماان )ويژ  شد  است  هاي تعاليم ديني بدان توجه بندي تقسيم

ارتقاا   -2قرابت و نزديکي انسان به فطرت و ال  خويش  -1درمان ديني 

اتصال باه منشاأ هساتي و     -3ها و سالمت آنان  بخشي سط  کيفي انسان

پيشا يري از اناواع    -5ولول به آرامش دروناي   -4کسب سعادت انساني 

 (.همان)ها  اختالالت و آسيب

نياز انسان به تمرکز ديني )انسان از ن رش ديني هاي  پاسخ به چرايي

معرفت و باور به منشأ هستي، آخرت،  -1(هاي انساني و اجتماعي به پديد 

مقاب اه باا    - 3هااي آن   ها و تعارض سبک زندگي انسان -2معناي زندگي 

ارتبااط و   -4باورهاي ر ط در مورد درک حقايق خدا و هساتي و زنادگي   

تمرکاز بار    -5شاود   ستي و اشکاالتي که ايجاد ميتعام  انسان با منشأ ه

هاي  پاسخ به تعارض -6عم  به رفتار و اعمال ديني با توجه به افکار ديني 

توجه به معناي انسان در انساان   -7هاي بشريت  دروني و بيروني و ناکامي

 (.27)کام  بودن و امثال آن 

 

 روش
 نيتادو کيفي است کاه باا هادف    -مطالعه حاضر، يک مطالعه کمي

هاا باا تمرکاز بار ساالمت       مقاب ه و ح  بحران ،مداخ ه رانه،يش يمدل پ

  ،يا فراتح ) ختاه يآم قيروش تحقاز پژوهش در اين  .ي انجام شدمعنو

 کيا تکن کيا عنوان  به  يکه از روش فراتح  استفاد  شد( يکانوندلفي، 

 يهاا  افتاه ين کارد و خاللاه   بيا ترک ،يآور جماع  ن،ياي تع براي يآمار

نظارات و   افات يدر يبارا  ياز روش دلف نيهمین .شدتفاد  اس يپژوهش

 يموضوع پژوهش و از روش کاانون  ردمتخصصان در مو يا قضاوت حرفه

نظر مشترک افراد نسبت باه موضاوع پاژوهش انجاام      قيدرک عم يبرا

پژوهش حاضر مبتني بار روش تحقياق آميختاه از ناوع اکتشاافي       .شد

 .متوالي و با مدل تدوين و ارائه مدل بود

حادود  . گيري در روش فراتح ي  از نوع در دسترس است روش نمونه

هاي م اي و   شد  در ايران از پژوهش هاي انجام و روش پژوهش و مدل 33

هااي دکتاري    پژوهشاي و رسااله   –الم  اي، مقااالت ع ماي     احتماالً باين 

تحقياق از مياان خبرگاان      در روش کانوني، نمونه. موردبررسي قرار گرفت

محيطي و اجتماعي  ها زيست ح  بحران  متخصصان در زمينه دانش اهي و

 .انتخاب شد

اول، پاژوهش از ناوع کيفاي باود کاه        در پژوهش حاضر در مرح ه

ياک فراتح يا  از مجموعاه     ابتادا  يعنا ي؛ باشد لورت چند روشي مي به

هااي لاورت گرفتاه در ايان      ناماه  هاي پژوهشي و پاياان  مقاالت و طرح

ي  هااا، ماادل اوليااه س براساااس نتااايج آنزمينااه اسااتفاد  شااد و سااا

اي حا  بحاران باا تأکياد بار       اي و مقاب ه راهکارهاي پيش يرانه، مداخ ه

آماد    دسات  تر مفاهيم به براي بررسي عميق. سالمت معنوي ترسيم شد

معمول  طور بهاز روش کانوني استفاد  شد که در آن از گرو  کانوني که 

آماد    دست در مورد مفاهيم به سهج  4نفر از متخصصان در  12تا  9از 

اي حا    اي و مقاب ه با توجه به مدل اوليه راهکارهاي پيش يرانه، مداخ ه

آماد ، مصااحبه نيماه     دسات  بحران باا تأکياد بار ساالمت معناوي باه      

شااد تااا براساااس  در ج سااه اول، سااعي مااي. ساااختاريافته انجااام شااد

، در خصاوص    باود شد اي که پس از طرح اوليه مدل ساخته  پرسشنامه

در ج سات بعاد  . آوري شد ها و نظرات جمع بررسي ،مفاهيم اوليه و پايه

طرح و ماواردي کاه نيااز باه      اتيحذفانديشي و بيان نظرات خود  با هم

در پاياان باراي بررساي     .يد مشخص شدأيبررسي مجدد و موارد مورد ت

اي حا  بحاران و اعتباار     وضعيت موجود در حوز  پيش يرانه و مداخ اه 

در ايان روش  . آماد ، از روش دلفاي اساتفاد  شاد     دسات  بي مدل باه يا

ارزياابي اعتباار مادل و بررساي وضاعيت ماديريت        باراي اي  پرسشنامه

شد  در حوز  سالمت روان، سالمت معناوي   بحران با توجه به مدل ارائه

. و ابعاد آن طراحاي و اجارا شاد و در اختياار متخصصاان قارار گرفات       

هاي مخت ف ماديريت بحاران و ساالمت     مدل براساس مطالعه و ارزيابي

در اين پرسشانامه  . اي طراحي شد گويه 57  اسالمي، پرسشنامه-معنوي

هااا و قاارار گاارفتن در بخااش  گويااه براساااس راهبااردي بااودن آن 57

اعضااي  . شاوند  پيش يري و مداخ ه و درمان و ح  مسئ ه بررساي ماي  

. نتخااب کردناد  شاد  را ا  هاي تعياين  گرو  ميزان اهميت عوام  و حوز 

ساس در مرح ه بعد به بازن ري در ميزان اهميت عوام  براساس نتايج 

يي تا جاا تجديدنظر اعضا . مرح ه قب  يا تعيين اهميت عوام  پرداختند

 .نظر حال  شد ها اتفاو ادامه يافت که ميان آن
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 مختلف يمرتبط با سطوح راهبرد يهاشاخص -1جدول 

 هاشاخص يسطوح راهبرد

 مسئ ه سط  ح 

 توجه به نماز و عبادت

 يريپذ ش تحم يها و افزا  و معنا دادن دردها و رنج يبخش يآگاه

 ه لبر و مقاومتيت روحيتقو

 جامعه يدر ساختار عموم يو معادباور يشياند توجه به فرجام

 کارآمد يروهايت نيت و تربيال  هدا يريکارگ به

 ها در برخورد با بحران ياريتوجه به ال  هوش

 رانيان مديم يروح يه به ال  حفظ آرامش و آمادگتوج

 ها ر در برخورد با بحرانيتوجه به ال  انذار و تبش

 (يتوجه به ال  مطالعه و بررس)ها  عم کرد و مطالعه بحران يبررس

 ها متعادل در بحران يغيت امور تب يريمد

 ها يريگ ميدر تصم يداريداشتن اراد  محکم و پا

 در حوز  بحرانروز  داشتن اطالعات به

 در برخورد با بحران يشيدوراند يريکارگ به

 يعموم يجاد وحدت و همبست يا

 ها رسانه يطيش و رلد محيپا

 و مشورت يميد به کار تيتوجه و تأک

 يثارگريه ايت روحيتقو

 يپراکن عهيعه و شاياز شا يدور

 يدوست ه نوعيت روحيتقو

 مشخص يساختار سازمان

 کارآمد يت داشتن منابع انسانياهم

 هدفمند و مناسب بر افراد يگذار هيسرما

 ت به افراديآموزش مناسب معنو

 آموزش براي يدر دسترس بودن بودجه کاف

 ازيموردن يها مشخص بودن تخصص و تجربه

 (ز  و تالش مستمريعالقه، ان ) يريادگيوجود فرهن  

 يتيريمد يها منظم برنامه يابيارزش

 انهيجو و مشارکت يميفضا و جو لم

 يو سازمان يتعهد کار

 جامعه يداريسط  مقاومت و پا يارتقا براين در يوضع قوان

 سط  مداخ ه و درمان

 توک  داشتن به خدا

 (توبه)از خطاها  يه عذرخواهيت روحيتقو

 ش معرفتيمان و عم  و افزايت ارتباط ايتقو

 خطرات ينيب شيپ براياستفاد  از اخبار مهم و حساس در 

 ها در بحران شورت با متخصصان در انواع حوز ال  م يريکارگ به

 رانيان مديم يروح يتوجه به ال  حفظ آرامش و آمادگ

 زدگان ان بحرانيم يروح يتوجه به ال  حفظ آرامش و آمادگ

 يجمع يها استفاد  مناسب از رسانه

 ها بحران يدر افراد در برخورد و آمادگ يز  الهيجاد ان يا

 ها يريگ ميدر تصم يداريداشتن اراد  محکم و پا

 عدالت در هن ام بحران ياجرا

 ت در ادار  اموريو جد يتيه حمايداشتن روح

 روز در حوز  بحران داشتن اطالعات به

 و مشورت يميد به کار تيتوجه و تأک

 موردتوجه قرار دادن تخصص و تعهد

 يپراکن عهيعه و شاياز شا يدور

 د يد آموزش يانسان يروياستفاد  از ن

 مشخص يازمانساختار س

 کارآمد يت داشتن منابع انسانياهم
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 يآموزش يها دور  برايان يو مرب استادانبه  يدسترس

 يتيريمد يها منظم برنامه يابيارزش

 انهيجو و مشارکت يميفضا و جو لم

 يو سازمان يتعهد کار

 ات اعضايانتقال تجرب براي يزير برنامه

 ت به افراديآموزش مناسب معنو

 يريش يپ سط 

 ه لبر و مقاومتيت روحيوتق

 نانهياز ن ا  بدب يو دور ينيب ت ن ا  خوشيتقو

 و تقوا يدار شتنيه خويتوجه به روح

 م انسانين ا  ارزشمندانه به انسان و تکر

 و عجز ياز ناتوان يو دور يتوانمندساز يت محبت به خدا برايتقو

 توک  داشتن به خدا

 توجه به نماز و عبادت

 ينيد يها زشتوجه به باروها و ار

 ياخالق يها ارزش يساز نهينهاد

 جامعه يدر ساختار عموم يو معادباور يشياند توجه به فرجام

 ش معرفتيمان و عم  و افزايت ارتباط ايتقو

 ينيد يها توجه به باروها و ارزش

 ها نه مقاب ه با بحرانيدر زم يآموزش هم ان

 کارآمد يروهايت نيت و تربيال  هدا يريکارگ به

 ها در بحث مرتبط با بحران يريش يال  پ يريارگک به

 (ينيب شيپ) ياز هرگونه خطر احتمال يآگاه 

 خطرات ينيب شيپ برايمهم و حساس در  ياستفاد  از اخبارها

 مان و توک  به خداوند در مقاب ه با بحرانيتوجه به ال  ا برايدر  يه هم انيت روحيتقو

 ها ا بحرانر در برخورد بيتوجه به ال  انذار و تبش

 يجمع يها استفاد  مناسب از رسانه

 ها بحران يدر افراد در برخورد و آمادگ يز  الهيجاد ان يا

 ت در ادار  اموريو جد يتيه حمايداشتن روح

 روز در حوز  بحران داشتن اطالعات به

 در برخورد با بحران يشيدوراند يريکارگ به

 يعموم يجاد وحدت و همبست يا

 د يد آموزش يانسان يروياستفاد  از ن 

 يدوست ه نوعيت روحيتقو

 مشخص يساختار سازمان

 هدفمند و مناسب بر افراد يگذار هيسرما

 ت به افراديآموزش مناسب معنو

 آموزش براي يدر دسترس بودن بودجه کاف

 يآموزش يها دور  برايان يو مرب استادانبه  يدسترس

 ازيموردن يها مشخص بودن تخصص و تجربه

 يتيريمد يها منظم برنامه يابيارزش

 ات اعضايانتقال تجرب براي يزير برنامه

 يو فرد يطيمح يساز منين مخت ف در ايو قوان يقيتشو يها استيوجود س 

 جامعه يداريسط  مقاومت و پا يارتقا براين در يوضع قوان

 ها در بحران ال  مشورت با متخصصان در انواع حوز  يريکارگ به
 

 باارايهااا از طريااق روش فراتح ياا ،   آوري داد  پااس از جمااع 

 بااراي .اسااتفاد  شااد revemanافاازار  هااا از ناارم وتح ياا  داد  تجزيااه

افازار   آماد  در روش دلفاي از نارم    دسات  وتح ي  سناريوهاي به تجزيه

Micmac آمد   دست هاي به وتح ي  داد  در خصوص تجزيه. استفاد  شد

 .استفاد  شد maxqudaافزار  هاي کانوني از نرم از گرو 

هاا  ، ديدگا  پژوهش ران در ارتباط با اناواع شااخص  1براساس جدول 

هاا،   مرتبط با سالمت معنوي در چارچوب سه سط  از رويارويي با بحاران 

بار ايان   . شاد  اسات   يعني ح  مسئ ه، مداخ ه و درمان و پيش يري بيان

شاخص، ساط    39با  سط  پيش يرياساس، بر اساس ديدگا  اين افراد، 

شااخص داراي   25شاخص و سط  مداخ ه و درمان باا   33ح  مسئ ه با 

بيشترين اهميت در رويارويي با انواع بحران مبتني بر ساالمت معناوي در   

داشتنهاي در اين ميان، شاخص. ن بودندآحاد جامعه و مديران و مسئوال
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 يسالمت معنو يهامؤلفه ييل و شناسايتحل -1شکل 

 

پراکناي،   روز در حوز  بحران، دوري از شايعه و شاايعه  عات بهاطال

ساختار سازماني مشخص، آماوزش مناساب معنويات باه افاراد و      

هاي مديريتي در هر سه ساطوح روياارويي    ارزشيابي منظم برنامه

با بحاران، يعناي حا  مسائ ه، مداخ اه و درماان و پيشا يري از        

موردمطالعه قرار  يد پژوهش رانِأيلورت مشترک مورد ت بحران به

 .گرفتند

در پاسخ به سؤال، راهکارهاي اساسي در پيش يري، مداخ ه و ح  

مساائ ه مبتنااي باار سااالمت معنااوي در رويااارويي بحااران از دياادگا  

اين پرسش در راستاي پاسخ به اين متخصصان و پژوهش ران کدامند؟ 

هاا و  شاد  اسات کاه در مجماوع انديشاه      ريازي  موضوع اساسي طرح

 اساسي هاي متخصصان و پژوهش ران موردمطالعه، راهکارهاي ديدگا 

 در معناوي  ساالمت  بار  مبتناي  ح  مسائ ه  و مداخ ه پيش يري، در

بحران شام  چه مواردي است؟ بر اين اساس، بررسي دقيق  رويارويي

افزار  در نرم 1-4موجب تدوين مدل  نظرات انديشمندان در اين حوز 

maxquda شد. 

آمد  است که راهکارهااي   دست ن نتيجه به، اي1بر اساس شک  

ها مبتني بر ساالمت معناوي در ساه    مخت ف در رويارويي با بحران

ي بناد  ميتقسا  قاب سط  پيش يرانه، مداخ ه و درمان و ح  مسئ ه 

هاي متخصصان و وتح ي  منابع ديدگا  بر اين اساس، تجزيه. هستند

تاارين پژوهشاا ران حااوز  سااالمت معنااوي نشااان داد کااه اساسااي

 ديني باورهاي بر مبتني راهکارهاي پيش يرانه عبارتند از راهکارهاي

 خداوند، راهکارهاي با معنوي پيوند بر مبتني عقالني، راهکارهاي و

 بار  مبتناي  گراياي، راهکارهااي    تخصاص  و ورزي داناش  بار  مبتني

حکومت،  کارکرد بر مبتني فردي، راهکارهاي هدفمندي و توانمندي

 بر مبتني اجتماعي، راهکارهاي کارآمد ارتباطات رب مبتني راهکاري

 هااي  آوري فان  کااربرد  بار  مبتناي  مثبت و راهکارهاي شناسي روان

 اي عبارتناد از راهکارهااي  همینين راهکارهاي مداخ اه . ديجيتالي

 مبتني معنوي، راهکارهاي ديني هاي ارزش و باورها تقويت بر مبتني

 و محوري دانش بر مبتني اياجتماعي، راهکاره کارآمد ارتباطات بر

شناختي،  روان مداخالت کاربست بر مبتني ورزي، راهکارهاي انديشه

 بار  مبتناي  حکومت، راهکارهاي مثبت کارکرد بر مبتني راهکارهاي

 هاااي آوري فاان کاااربرد باار مبتنااي فااردي، راهکارهاااي توانمناادي

 در نهايت، راهکارهاي ح  مسئ ه عبارتند از راهکارهااي . ديجيتالي

 بار  مبتناي  ع ماي، راهکارهااي   تخصاص  و داناش  کاربرد بر بتنيم

 مثبات  تعاامالت  بر مبتني سازماني، راهکارهاي و حکومتي عم کرد

فاردي،   توانمندساازي  بار  مبتني خانوادگي، راهکارهاي و اجتماعي

 ديناي، راهکارهااي   و معناوي  باورهاي تقويت بر مبتني راهبردهاي

 بار  مبتناي  الي، راهکارهااي ديجيتا  هااي  آوري فان  کاربرد بر مبتني

 .مثبت شناسي روان

راهکارهاي رويارويي باا بحاران در ساطوح گونااگون باه       2در جدول 

گونه که مشاهود اگرچاه، در هار ساه      همان. اند شد  ترتيب اهميت گزارش

شد  با يکدي ر هماوشاني دارناد، ولاي درجاه     سط ، راهکارهاي شناسايي

ع سط  رويارويي با بحران متفاوت اهميت هر يک از راهکارهاي براساس نو

 .است
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 يسالمت معنو يهامؤلفه ييشناسا يکدگذار يفراوان -2جدول 

 راهکارها يبنددسته شده ييشناسا يراهکارها

 يريش يپ يراهکارها

 يعقالن و ينيد يباورها بر يمبتن يراهکارها

 خداوند با يمعنو ونديپ بر يمبتن يراهکارها

 ييگرا  تخصص و يورز دانش بر يمبتن يراهکارها

 يفرد يهدفمند و يتوانمند بر يمبتن يراهکارها

 حکومت کارکرد بر يمبتن يراهکارها

 ياجتماع کارآمد ارتباطات بر يمبتن يراهکار

 مثبت يشناس روان بر يمبتن يراهکارها

 يتاليجيد يها يآور فن کاربرد بر يمبتن يراهکارها

 مداخ ه و درمان يراهکارها

 يمعنو ينيد يها ارزش و باورها تيتقو بر يتنمب يراهکارها

 ياجتماع کارآمد ارتباطات بر يمبتن يراهکارها

 يورز شهياند و يمحور دانش بر يمبتن يراهکارها

 يشناخت روان مداخالت کاربست بر يمبتن يراهکارها

 حکومت مثبت کارکرد بر يمبتن يراهکارها

 يفرد يتوانمند بر يمبتن يراهکارها

 يتاليجيد يها يآور فن کاربرد بر يبتنم يراهکارها

 ح  مسئ ه يراهکارها

 يبر کاربرد دانش و تخصص ع م يمبتن يراهکارها

 يو سازمان يبر عم کرد حکومت يمبتن يراهکارها

 يو خانوادگ يبر تعامالت مثبت اجتماع يمبتن يراهکارها

 يفرد يبر توانمندساز يمبتن يراهکارها

 ينيو د يمعنو يورهات بايبر تقو يمبتن يراهبردها

 يتاليجيد يها يآور بر کاربرد فن يمبتن يراهکارها

 مثبت يشناس بر روان يمبتن يراهکارها

 

 يريگ جهيبحث و نت
 ينالاراحم  ارحام هاا باه خداوناد     دشوار و گرفتاري ها در شرايط انسان

خواهند، اين حالت در فطرت تماام   کنند و از او کمک مي گرايش پيدا مي

 يو کارکردها تيمعنو  بحث دربار  ، بنابراين(29)شود  ديد  ميمردم دنيا 

 تواناد  يآن ما  شتريشناخت هرچه ب برايامروز بشر و تالش  يآن در زندگ

و حاا   يا مداخ اه  رانه،يشا  يابعاااد پ  ناه يدر زم يحاا  الا   عناوان را   باه 

 .عصر حاضر شود هاي بحران

بااط باا اناواع    پژوهشا ران در ارت  دگا يدتح ي  آماري انجام شد  بر 

 شااخص  39باا   يريشا  يساط  پ  در معنوي سالمت با مرتبط ها شاخص

بار ساالمت    يباا اناواع بحاران مبتنا     ييارويدر رو تياهم نيشتريب يدارا

اناواع  در ايان مياان   . بودناد  نو مسائوال  رانيدر آحاد جامعه و مد يمعنو

متخصصاان   دگا يا با بحران در ساطوح مخت اف از د   ييارويرو يراهکارها

 نيشترياز ب ،پنج راهکار رانه،يش ياساس، در سط  پ نيبر ا. است شد  انبي

اهاداف   نييتب منظور به ينظام هست رامونيتفکر پ: برخوردار بودند تياهم

 يعاطف ارتباطو  ونديپرورش پ ،ينيد يها و باورها ن رش تيو تقو يديتوح

 يمندسااز توان ،يالها  ريبا خداوند، توک  به خدا و بااور باه اعتقااد و تقاد    

 وتح يا   تجزيه .يو خودآگاه يافراد و خداشناس يتيو شخص شناختي روان

نشان داد  يمتخصصان و پژوهش ران حوز  سالمت معنو هاي دگا يمنابع د

بار   يمبتنا  يعبارتناد از راهکارهاا   رانهيش يپ يراهکارها نتري يکه اساس

داوناد،  باا خ  يمعناو  وناد يبر پ يمبتن يراهکارها ،يو عقالن ينيد يباورها

بار   يمبتنا  يهاراهکار ،ييگرا  و تخصص يبر دانش ورز يمبتن يراهکارها

بار کاارکرد حکومات،     يمبتنا  يراهکارهاا  ،يفرد يو هدفمند يتوانمند

بار   يمبتنا  يراهکارهاا  ،يبر ارتباطاات کارآماد اجتمااع    يمبتن يراهکار

ي تاال يجيد هاي آوري فنبر کاربرد  يمبتن يمثبت و راهکارها شناسي روان

 کيبه  ياديز هاي يانز ،يو مال يجان يامدهايمخت ف با پ هاي بحران. تاس

بنابراين، ارائه راهکارهاي پيش يرانه در خصوص ح   کنند يماجتماع وارد 

هاي آن نقش به سزايي داشاته باشاد، در    تواند در کاهش آسيب بحران مي

ديناي جاامع و کاما  بهتارين      عناوان  باه اين ميان، ديان مباين اساالم    

بر اين اساس توجه . کارهاي پيش يرانه در زمينه مديريت بحران را داردراه

به ابعاد معنويت قب  از وقوع بحران و ارتقاء معنويت و خردورزي ماردم و  

با راهکارهاي همیون تمرين و تقويت روحيه لبر، توک ، اميد به  مسئوالن

و پاذيري   رحمت الهي، شکرگزاري، روحيه کمک ط بي، تعهد و مسئوليت

عاام ي باراي افازايش     عناوان  باه تواند  مي رير باال بردن کرامت انساني و 

 .بحران باشد در ح راهکارهاي پيش يرانه 

پژوهشا ران در ارتبااط باا اناواع      دگا يانجام شد  بر د يآمار  يتح 

 25در ساط  مداخ اه و درماان باا      يها مرتبط با ساالمت معناو   شاخص
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بار   يباا اناواع بحاران مبتنا     ييروايدر رو تياهم نيشتريب يشاخص دارا

 انيا م نيا در ا. بودند مسئوالنو  رانيدر آحاد جامعه و مد يسالمت معنو

متخصصان  دگا يبا بحران در سطوح مخت ف از د ييارويرو يانواع راهکارها

، از راهکاار شاش  اساس، در سط  مداخ ه و درمان،  نيبر ا. است شد  بيان

مثبت و سازند   يارتباط يرفتارها تيتقو: بودندبرخوردار  يشتريب اهميت

ماردم و   يتيو شخص يشناخت يبا خانواد  و جامعه در بحران، توانمندساز

با بحران، توجه باه نمااز،    ييارويدر رو يسازمان  يلح تيريمد ،مسئوالن

 يرال وپاذي  هاا،  عبادت و ارتباط خوب با خداوند در افراد جامعه در بحران

 منظور به ها ها و مداخ ه و استفاد  از انواع درمان ينياز افراد نمونه د يرفتار

 يهااا دگا ياامنااابع د وتح ياا  تجزيااه .يو جساام روحااي سااالمت بهبااود

 نيتار  ينشان داد که اساس يمتخصصان و پژوهش ران حوز  سالمت معنو

باورها  تيبر تقو يمبتن يراهکارها: ي مداخ ه و درمان عبارتند ازراهکارها

 ،يبر ارتباطات کارآمد اجتماع يمبتن يراهکارها ،يمعنو ينيد هاي ارزشو 

بار   يمبتنا  يراهکارها ،يورز شهيو اند يمحور بر دانش يمبتن يراهکارها

بار کاارکرد مثبات     يمبتنا  يراهکارهاا  ،يشناخت کاربست مداخالت روان

بار   يمبتنا  يراهکارهاا  ،يفارد  يبر توانمناد  يمبتن يحکومت، راهکارها

حران نوعي پاسخ به خطرزايي ياک  ب. ستي اتاليجيد هاي آوري فنکاربرد 

، بحاران  شود يمه بيک شرايط دردناک تجر لورت بهحادثه است که خود 

در بحاران  . طاول بکشاد   ها هفتهبه چند ساعت محدود شود و يا  تواند مي

دارد که مجموعه راهکارهايي اسالم  نيد. شود انجام مي اي گسترد اقدامات 

 هايي ح  را توان  يم( ع) ينمعصوم ر يس نيو همین نيبراساس کتاب مب

کاما  و باا    طور بهو چنانیه  افتيدر آن  بحرانپيش يري و مقاب ه با براي 

 را يو ماال  يو جسام  يروانا  -يخساارات روحا   نيدقت عم  گردد، کمتر

در هن اام   تيمعنومخت ف اساس توجه به ابعاد  نيبر ا .بود ميشاهد خواه

، بخشاش،  دوساتي  نوعويت و تمرين وقوع بحران با راهکارهايي همیون تق

ريزي درسات،   گيري، عادالنه برخورد کردن، برنامه لداقت، توانايي تصميم

ه دي اران، مراقبات از نفاس    انجام تکاليف مذهبي، روحيه کمک کردن با 

داري،  تواند باعث آرامش، افزايش دين مي ير و ردر بحران  رحم خود، ل ه

 .اني در هن ام وقوع بحران شودهاي روحي و رو خداباوري و کاهش آسيب

پژوهشا ران در ارتبااط باا اناواع      دگا يانجام شد  بر د يآمار  يتح 

شااخص   25باا   ح  مسائ ه  در سط  يها مرتبط با سالمت معنو شاخص

بار ساالمت    يباا اناواع بحاران مبتنا     ييارويدر رو تياهم نيشتريب يدارا

اناواع   انيا م نيا ا در. بودناد  مسائوالن و  رانيدر آحاد جامعه و مد يمعنو

متخصصاان   دگا يا با بحران در ساطوح مخت اف از د   ييارويرو يراهکارها

 تياز اهم ،راهکار چهار ،ح  مسئ هاساس، در سط   نيبر ا. است شد  بيان

 ،يو تکاما  فارد   تيپارورش شخصا  که شاام    برخوردار بودند يشتريب

 يقارار بر ،يو اجتمااع  يفرد يعم کرد خدامحورانه در زندگ يساز نهينهاد

 يا مقاب اه  يح  مسائ ، پرورش راهکارهاا  برايدر  يروابط مثبت اجتماع

 باراي در  يو نهااد  يساازمان  ينهاادن ساازوکارها   انيا و بن يمناسب فرد

متخصصاان و   يهاا  دگا يمنابع د وتح ي  تجزيه. است عياقدام سر يآمادگ

 يراهکارهاا  نيتار  ينشان داد که اساسا  يپژوهش ران حوز  سالمت معنو

 ،يبر کاربرد دانش و تخصص ع م يمبتن يراهکارها: عبارتند از سئ هح  م

بار   يمبتنا  يراهکارها ،يو سازمان يبر عم کرد حکومت يمبتن يراهکارها

 يبر توانمندسااز  يمبتن يراهکارها ،يو خانوادگ يتعامالت مثبت اجتماع

 يراهکارهاا  ،ينا يو د يمعنو يباورها تيبر تقو يمبتن يراهبردها ،يفرد

 يشناس بر روان يمبتن يراهکارها ،يتاليجيد هاي آوري فنبر کاربرد  يمبتن

 ن ري آيند ريزي و  بعد از هر بحران يا شرايط اضطراري، برنامه. است مثبت

رفاع   يمناساب بارا   يو ارائه راهکارهاا  براي مقاب ه در ح  مسائ  بحراني

ن از در بحارا  دياد   آسيببراي افراد مناسب  طيشرا جاديا بحران و طيشرا

قرآن و پيش امان دين اسالم در ح  بحران و مقاب ه با . موارد ضروري است

اساس توجه به ابعاد مخت اف   نيبر ا. اند آن راهکارهاي مخت في بيان کرد 

از  يباازدار  همیون ييبا راهکارها مقاب ه در ح  بحراندر هن ام  تيمعنو

 ،يکا يرام، ناحتا ، خداوناد  تيکساب رضاا   يانجام کار برارفتار ناشايست، 

 تيا آماوزش الاول معنو  ي، تواضع و فروتنا ،  رانيبه د يمحبت و مهربان

استفاد  از تجاارب و ساخنان   ي، و اقتصاد ياجتماع تيامن تأميني، درمان

سااختن   ريا درگ قياز طر يساز فرهن ي، رشد و تعال يبرا  رانيد يکوين

خالقي فضائ  ا ازپيش بيشتواند باعث نهادينه شدن  مي و رير  لداوسيما

 .با بحران شود ح  مسئ هدر مقاب ه و  مسئوالندر بين مردم و 

هااي متعادد و    هااي اجتمااعي در معارض بحاران     نظاام  ک ي طور به

ها موفق ظاهر  ترديد جوامعي در برابر بحران رو بي متنوعي قرار دارند، ازاين

ريازي   هااي بحاران و برناماه    شوند که بتوانند شناخت و ارزيابي مقولاه  مي

هااي بحاران و    ي  داشته باشند حال اگر افراد در کنار شناخت مقولاه لح

تواناد   ريزي، از سالمت معنوي در ح  بحران را استفاد  کنناد، ماي   برنامه

باه هماين منظاور    . هاي بحراناي مقاب اه کنناد    طور اثربخش با وضعيت به

يابي ماديريت بحاران بار اسااس ساالمت       تحقيق حاضر در پي ارائه مدل

گيري از آن در خصوص مديريت بحاران، ضامن    باشد تا با بهر  معنوي مي

ينديشاند،  باي را براي ج اوگيري از وقاوع بحاران     اينکه تدابير پيش يرانه

هاا انجاام    مداخ ه و آمادگي براي مقاب ه با بحران برايهايي را نيز در  اقدام

هاي مادي و معنوي ج وگيري کرد  و ياا آن   داد  تا از وارد آمدن خسارت

بناادي و  باادين منظااور چنانیااه گذشاات طبااق دسااته. را کاااهش دهنااد

هاي لورت گرفته مطابق با روش انجام شد  در اين پژوهش،  دهي سازمان

 هاا  باا بحاران   ييارويمخت ف در رو يراهکارها براساس آمد  دست به جهينت

مداخ ه و درمان و حا    رانه،يش يدر سه سط  پ يبر سالمت معنو مبتني

 هااي  دگا يوتح ي  منابع د اساس، تجزيه نيبر ا. شدندندي ب مسئ ه تقسيم

 نتاري  ينشان داد که اساس يمتخصصان و پژوهش ران حوز  سالمت معنو

و  ينا يد يبار باورهاا   يمبتنا  يعبارتند از راهکارها رانهيش يپ يراهکارها

 يمبتنا  يبا خداوند، راهکارهاا  يمعنو ونديبر پ يمبتن يراهکارها ،يعقالن

و  يباار توانمنااد يمبتناا يراهکارهااا ،ياايگرا  و تخصااص يباار دانااش ورز
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 يمبتنا  يبر کارکرد حکومت، راهکار يمبتن يراهکارها ،يفرد يهدفمند

شناساي مثبات و    بر روان يمبتن يراهکارها ،يبر ارتباطات کارآمد اجتماع

 يراهکارهاا  نيهمین. يتاليجيهاي د آوري بر کاربرد فن يمبتن يراهکارها

 ينيهاي د باورها و ارزش تيبر تقو يمبتن يز راهکارهاعبارتند ا اي مداخ ه

 يراهکارهاا  ،يبار ارتباطاات کارآماد اجتمااع     يمبتنا  يراهکارها ،يمعنو

بار کاربسات    يمبتنا  يراهکارهاا  ،يورز شاه يو اند يمحور بر دانش يمبتن

بار کاارکرد مثبات حکومات،      يمبتن يراهکارها ،يشناخت مداخالت روان

بار کااربرد    يمبتنا  يراهکارهاا  ،يفارد  يدبار توانمنا   يمبتن يراهکارها

حا  مسائ ه عبارتناد از     يراهکارهاا  ت،يا در نها. يتاال يجيهاي د آوري فن

بار   يمبتن يراهکارها ،يبر کاربرد دانش و تخصص ع م ينمبت يراهکارها

باار تعااامالت مثباات  يمبتناا يراهکارهااا ،يو سااازمان يعم کاارد حکااومت

 ،يفاارد يتوانمندسااازباار  يمبتناا يراهکارهااا ،يو خااانوادگ ياجتماااع

بر  يمبتن يراهکارها ،ينيو د يمعنو يباورها تيبر تقو يمبتن يراهبردها

 مثبات  يشناسا  بر روان يمبتن يراهکارها ،يتاليجيهاي د آوري کاربرد فن

هاي سالمت معنوي بايد گفت هر چه که  در واقع در ارتباط با مؤلفه. است

ي در حا  بحاران   يک نظاام اجتمااعي در عما  باا کارآمادي و اثربخشا      

تواناد در   براساس مدل سالمت معنوي عم  کناد، باه هماان اناداز  ماي     

توان  ها مي رو، از اين مؤلفه ازاين. سالمت روحي و مادي جامعه موفق باشد

هاااي مخت ااف  در طراحااي و اسااتقرار نظااام مااديريت بحااران در سااازمان

 .مورداستفاد  قرار ب يرد

ارتقااء   منظاور  باه کاه   شود هاد ميپيشن آمد  دست به جيبا توجه به نتا

بحران، تيم  در ح آمادگي و افزايش کارايي  برايسالمت معنوي مديران، 

 بار يکمديريت بحران بر پايه سالمت معنوي تشکي  شود و حداق  سالي 

پيشانهاد  . به آموزش راهکارهاي سالمت معنوي در ح  بحاران باردازناد  

هاي خود را با  يريت بحران، برنامههاي درگير در امر مد گردد تا سازمان مي

، گوناه  ايان سالمت معنوي قرار دهناد،   هاي مؤلفهتر بر مدل و  بيش تأکيد

 مسائوالن باه  . تار خواهاد باود    تر بحاران، بايش   اميد به مديريت اثربخش

هاي در خصوص آماوزش   شود با طراحي برنامه يم هيتول وپرورش آموزش

المت معنوي، فضاايي باراي   آموزان در ح  بحران بر اساس مدل س دانش

ن باه مسائوال  . آماوزان فاراهم آورناد    تقويت سالمت معنوي را براي دانش

براي مردم در خصوص آموزش ح   يهاي شود برنامه توليه مي لداوسيما

هااي   باا توجاه باه يافتاه    . بحران براساس سالمت معنوي اختصاص دهاد 

از راهکارهاي  مسئوالنميزان آشنايي مردم و  نپژوهش مبني بر پايين بود

شاود باه    پيش يرانه و مداخ ه در ح  بحران به پژوهشا ران تولايه ماي   

 ،يفرهن ا  ،ياجتمااع  ،يفارد  هااي  در عرلاه آن عوام  مخت ف  ييشناسا

 .باردازند رير و  ياسيس ،ياقتصاد ،ي يتحص ،يخانوادگ

 

Original 

Spirtual Health and its Role in Preparation of a Model for Prevention, Intervention 

and Crises Management 
 

Abolghasem Isa Morad
1
, Zahra Nafar

2*
, Fatemeh-Sadat Fatemi

3
 

 

Abstract 
Background: In difficult situations and crisis management, man often turns to God, the most merciful, and pray for help. 

Thus , discussions on spirituality and spiritual health and its role in calamities and crises can be effective in helping one 

cope with and find solutions  to prevent , intervene and manage crises . In this regard, this study was done to manage 

crises via developing a preventive model for coping, intervening and managing crises via focusing on spiritual health.. 

Methods: In this study, a model for crisis management based on spiritual health was presented. For this purpose, the 

method of this research was mixed with a consecutive exploratory method and the statistical population of the present 

study included a set of researches conducted in the Iranian scientific community, and experts in the field of crisis 

management and spiritual health. After collecting the data through meta-analysis method, Rereveman software was used 

to analyze the data, Micmac software was used to analyze the scenarios obtained via the Delphi method;  Maxuda focal 

groups were used to analyze the data obtained from maxq groups.  

Results: Based on the obtained results, 9 components in the field of preventive strategies and 7 components in the field of 

intervention strategies and 7 areas of problem solving strategies had the greatest impact on crisis management modeling 

and spiritual health.  

Conclusion: The results of this study indicate that spiritual health is a key factor in providing preventive, interventional 

and management strategies to help victims cope in times of crises. 
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