نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال پنجم ،شماره اول ،بهار  ،0011صفحات  97تا 017

پژوهشي
تدوين مدل پيشگيرانه ،مقابله ،مداخله
و حل بحران با تمرکز بر سالمت معنوي در ايران
ابوالقاسم عيسيمراد ،1زهرا نفر* ،2فاطمهسادات فاطمي

3

چکيده
زمينه و هدف :انسانها در شرايط دشوار و گرفتاريها به خداوند ارحمالراحمين گرايش پيدا ميکنند و از او کمک ميخواهند بنابراين بحث درباار
معنويت و کارکردهاي آن در زندگي امروز بشر و تالش براي شناخت هرچه بيشتر آن ميتواند بهعناوان را حا الا ي در زميناه ابعااد پيشا يرانه،
مداخ هاي و ح بحرانهاي عصر حاضر شود .در همين راستا ،هدف از انجام اين مطالعه ،مديريت بحران با تدوين مدل پيش يرانه ،مقاب ه ،مداخ اه و
ح بحران با تمرکز بر سالمت معنوي در ايران بود.
روش :در اين پژوهش مدلي براي مديريت بحران بر اساس سالمت معنوي ارائه شد .بدين منظور روش اين تحقيق از نوع تحقياق آميختاه باه روش
اکتشافي متوالي بود و جامعه آماري پژوهش حاضر شام مجموعه پژوهشهاي انجامشد در جوامع ع مي ايران و افراد متخصص در حوز ماديريت
بحران در سالمت معنوي بود .پس از جمعآوري داد ها از طريق روش فراتح ي  ،براي تجزيهوتح ي داد ها از نرمافزار  ،revemanبراي تجزياهوتح يا
سناريوهاي بهدستآمد در روش دلفي از نرمافزار  Micmacو در خصوص تجزيهوتح ي داد هاي بهدستآمد از گرو هاي کانوني از نرمافزار

maxquda

استفاد شد.
يافتهها :براساس نتايج بهدستآمد  9 ،مؤلفه در زمينه راهکارهاي پيش يرانه و  7مؤلفه در زمينه راهکارهاي مداخ ه و در نهايت  7زمينه راهکارهاي
ح مسئ ه بيشترين تأثير را در زمينه مدليابي مديريت بحران با تمرکز بر سالمت معنوي داشتند.
نتيجهگيري :نتايج اين پژوهش گوياي اين است که سالمت معنوي ميتواند به عنوان يک عام اساسي در ارائه راهکارهاي پيش يرانه ،مداخ اهاي و
مقاب هاي در مديريت بحران مورداستفاد قرار گيرد.
کليد واژهها :خدمات بهداشتي پيش يرانه ،سالمت معنوي ،مداخ ه در بحران ،مديريت بحران

مقدمه
سالمت معنوي

آسيبهاي اجتماعي چون اعتياد ،حاشيهنشايني ،طاالو و ريار هم اي
(Health

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

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

سالمت معنوي ،در کنار ابعاد اجتماعي ،عاطفي ،روحي و جسمي ساالمت

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

انسان موردپذيرش قرارگرفته است .معنويت مفهومي گسترد و پيونديافته

حوز هاي پيشبيني ،پيشا يري ،آماادگي ،اقادام (مقاب اه) ،پااکساازي،

با خردورزي و همدردي است که بهعنوان يک ظرفيت ذاتي انساان باراي

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

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

طبيعي و ريرطبيعي است.

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

بحران معادل واژ ان يسي  crisisاست که ريشه يونااني آن  krisisباه

دارد ( .)1آسيبهاي اجتماعي و محيطي ،مسئ هاي ن ارانکنناد و جازو

معني نقطه عطف در بيماري است .واژ بحران بيش از  5قرن پيش مطرح

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

شد .اولين ساختار رسمي مقاب اه باا بحاران در جهاان باه قارن هفادهم

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1دانشيار گرو روانشناسي باليني دانش ا عالمه طباطبايي (ر ) ،تهران ،ايران
 * .2نويسند مسئول :دانشجوي دکتري روانشناسي تربيتي دانش ا عالمه طباطبايي (ر

)  ،تهران ،ايرانznafar72@yahoo.com ،

 .3کارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانش ا عالمه طباطبايي (ر ) ،تهران ،ايران
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 )Spiritualجنبه مهم زندگي انسان است و در

ميتوانند اساس جامعه را دچار اشکال و تنش کنند ( .)2ترديادي نيسات

ابوالقاسم عيسيمراد ،زهرا نفر ،فاطمهسادات فاطمي

برميگردد ( .)3بحرانها وقايعي نادر است .بحران در موقعياتهاا و ع اوم

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

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

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

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

پيش ،هن ام و پس از بحران براي کاهش آسيبهاي آن تج ي مييابد (.)9

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

براساس نظرسنجيهاي بهعم آمد در ايران 93 ،درلد افراد کمترين

سالمت است ( .)4اين نکته از قديميترين برداشتها از بحران (آنجاا کاه

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

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

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

از

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

بحران ،بهعنوان رشتهاي از تعامالت ميان حکومتهاي دو يا چناد دولات

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

عم ي که درعاينحاال،

در راستاي افزايش سط رضايتمندي و ارتقاي خدمات را در دساتور کاار

قرار ميگيرد) تا متأخرترين آنها (براي مثال ،ت قي اسنايدر و ديرينا
حاکم در قالب منازعهاي حاد ولي نازلتر از جن

متضمن احتمال بسيار زياد و خطرنااک باروز جنا

نياز هسات) دياد

خود قرار دهند ( .)13بحارانهاا ار اب در مقولاههااي انسااني ،اخالقاي،

ميشود ( .)5در الطالح ،بحران را وضعيتي تعرياف مايکنناد کاه در آن

اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و هويتي سالها و دههها و حتي قرنها تغيير

فرايند تغيير در سيستم بهگونهاي در ميآيد کاه ثباات و تعاادل سيساتم

کرد است و بهلورت تدريجي حال ميشود .سي وارد ( )2333معتقاد

بهشدت و با آيند اي نامطمئن به خطر ميافتاد و ضارورت اقادام هرچاه

اساات کااه هاار بحااران در واقااع يااک بحااران معنااوي اساات و تجربااه

سريعتر براي اعاد ي آن يا برقراري بينظمي جديد احساس ميشود (.)6

منحصربهفردي را بهوجود ميآورد که عالو بر پيامدهاي جسمي ،بر ابعاد

پيشبيني قب از وقوع اين متغيرها بهطور عم ي ناممکن است؛ خود بحران

رواني ،اجتماعي و بهخصوص معنوي فرد بهطور قاب توجهي تأثير ميگذارد

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

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

با بحران امري ضروري است.

معنويت ميشود (.)11

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

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

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

بحران  ACTاست .ال وي مداخ ه در بحران  ACTکه توسط رابرت در سال

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

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

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

طراحيشد است ،هادف ايان ال او در گاام اول ارزياابي ( )Aاز موقعيات

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

بحراني است ،در اين بخش عوام بحرانزا ،آسيبهاي زيستي – رواني –

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

اجتماعي به افراد ،منابع کمکرساني و ارجاعي که به ح مشاک کماک

مديريت کرد نتايج بسيار موفقيتآميزي به دنبال خواهاد داشات و بادين

ميکنند شناسايي ميشوند .مددکاران اجتماعي از تمامي ابزارهاي موجود

منظور ميتوان جريان پيشرفت اماور را باه روال معماول هدفمناد کارد.

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

بهعبارتيدي ر مديريت بر بحاران و ماديريت در بحاران دو مقولاه جادا و

جامعه و همینين عوام محيطي بهر ميگيرند تاا نقااط قاوت ،عواما

مرتبط با يکدي ر هستند؛ بهطوريکه اولي مقدم بر دومي است زيارا ايان

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

تنها بحران نيست که تعيينکنند خسارت است؛ ب که ميازان آماادگي در

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

پاسخ مناسب به بحران ،توسط دستاندرکاران است و هرگونه سه ان اري

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

موجب وسيعتر شدن دامنه بحران و خسارتهاي بيشتر خواهد شاد (.)5

ميپردازد که درمانهاي کوتا مدت را به دنبال دارد و خدمات ارجااعي را

مديريت بحران ،تالش نظاميافته توسط اعضاي سازمان به همرا ذينفعان

دنبال ميکند ،نوع خدمات دربرگيرند مداخالت سريع است و خدماتي که

خارج از آن در براي پيش يري از بحرانها يا مديريت اثربخش آن در زمان

برآورد کنند نيازها و يا منجر به آسودگي خاطر فرد آسيبديد ميشود،

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

اين خدمات بهنوعي خدمات ارجاعي را دربرميگيرد و تسهيالت پزشکي را

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

در اختيار مراجعان قرار ميدهند و سرويسهاي بهداشات رواناي را باراي

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

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

چرخه مديريت بحران نامبرد مايشاود و عباارت اسات از :پايشبيناي،

ماايشااود .در گااام سااوم کااه مداخ ااه در بااراي درمااان و بااازتواني ()t

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

آسيبهاست ،جستجوي خدماتي موردنظر است که باراي درماان و حا

پيش يري از هر درد احتمالي از درمان آن کمهزيناهتار اسات .بحارانهاا

مشکالت پس از سانحه مؤثر باشد ،مانناد راهکارهاايي در باراي ماديريت
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عبارت مديريت بحران براي اولين بار توسط مک فامارو باا توجاه باه

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

تدوين مدل پيشگيرانه ،مقابله ،مداخله و حل بحران با تمرکز بر سالمت معنوي در ايران

استرس براي پيش يري از فرسودگيهاي مازمن در افاراد حادثاه دياد و

و همکاران ( )2312( (Hourani et alبه بررسي نقش معنويت در افسردگي،

همینين درمان افرادي کاه واکانشهااي رواناي حاادي پاس از حادثاه

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

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

باال اثر محافظتکنند در برابار نشاانههااي افساردگي داشات و ساطوح

هن ام بحران مورد بررسي قارار مايگيارد .از ساويي معنويات باه معناي

متوسط و کم معنويت پيشبينيکنند عالئام افساردگي باود .همیناين

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

سطوح متوسط معنويت پيشبينيکنند اختالل پس از سانحه باود (.)21

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

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

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

دارد (.)22

بيماريهاي روحي -رواني و اخالقي از قبي افسردگي و اضطراب ميشود

پژوهشهاي اندکي در رابطه با ارائه مدل با تمرکز بر سالمت اسالمي-

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

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

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

لورت گرفته است .بيشتر پژوهشها با تمرکز بر ارائه مادلهااي مخت اف

تحقيق بر روي اثر معنويت و باورهاي ديناي و متغيرهااي روانشاناختي،

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

بهطور چشم يري افزايشيافته است .سالمت معنوي که با احساس ارتباط

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

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

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

و يکاارچاهاي را

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

بين نيروهاي داخ ي ايجاد ميکند .نتايج پژوهشهاي متعدد نشان ميدهد

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

که معنويت ارتباط زيادي با سالمت ک ي فرد دارد ،بهطوريکاه ماذهب و

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

معنويت بهعنوان منابع مهم سازگاري با وقايع تانشزاي زنادگي در نظار

خرسند و ت خابي ( )1395در طراحي مدل بومي مديريت ارتباطات بحران

گرفته ميشود ( .)14مشاور معنوي مداخ هاي مبتناي بار قادرت باالقو

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

ايمان و معنويت فرد ،بهمنظور توانمند کاردن او در بهار گياري از مناابع

اطالعرساني ،آموزش و رير ) ،مديريت اثاربخش بحاران (مانناد الزاماات

معنوي بهمنظور مقاب ه با شرايط بحراني است ( .)15منابع معنوي همیون

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

خواندن دعا و تالوت قرآن ،بهر گيري از معنويت و مکانيسمهاي هيجاان

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

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

به شرايط زمينهاي ،شرايط ع ي (مانند نياز به سازماندهي مناسب ،تسريع

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

در امداد و رير ) ،کنشها ،شرايط مداخ هگر (نيروي انساني آموزشدياد ،

بهداشت عمومي کارآمد ميکند ،افزايش حسن ظن و مسئوليتپذير کردن

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

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

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

به اعتقاد آنها مهمترين جنبهي دين در درمان و آماوزش ،تاأمين مناابع

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

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

اجبار و درخواست مطرح کردند (.)26

مهم سالمت انسان محسوب ميشود و ارتباط هماهنا

ازاينرو افرادي که دچاار انازواي اجتمااعي هساتند ،بهتار مايتوانناد از

براي شناخت هرچه بيشتر آن ميتواند بهعنوان را حا الا ي در زميناه

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

ابعاد پيش يرانه ،مداخ هاي و ح بحرانهاي عصر حاضر شود .بديهي است

کاهش اضطراب و افسردگي بيماران مبتالبه اخاتالالت رواناي و جسامي

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

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

يعني کاهش خسارتهاي ناشي از بروز حوادث و تأثيرات آن و پيشا يري

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

از آن ،چيزي نيست که دولتها بتوانند بهتنهايي از عهد آن برآيناد و باه

معنويت در زندگي انسانها است (.)19

همين ع ت همکاري متقاب مردم و مسئوالن بهوياژ در زميناه اقادامات

نتايج پژوهشهاي متعددي نشاندهند بعد معنويت در روياارويي باا

پيش يرانه از اولويت و اهميت فووالعاد اي برخوردار است .به همين منظور

بحرانهاي مخت ف در زندگي است .گرايش مذهبي ،موجب مقاومت انسان

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

در برابر مشکالت و استمرار در مقاب ه با آنها مايشاود و در نتيجاه فارد

راهکارهاي پيش يرانه ،مقاب هاي و ح بحران را با توجه بهسالمت معناوي

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

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

دينداري ميتواند باعث ارتقا تابآوري در افراد شود ( .)23پژوهش هوراني

جريانات ع مي در حوز بحران و سالمت معنوي ميتوانيم مدلي جامع در
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جديد ،سازماندهي خانواد و ايجاد دايار ي جديادي از دوساتان اسات؛

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

ابوالقاسم عيسيمراد ،زهرا نفر ،فاطمهسادات فاطمي

حوز سالمت معنوي در ايران داشته باشيم و بدان عم کنيم؟

پژوهشي استفاد شد .همینين از روش دلفي باراي دريافات نظارات و

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

قضاوت حرفهاي متخصصان در مورد موضوع پژوهش و از روش کاانوني

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

براي درک عميق نظر مشترک افراد نسبت باه موضاوع پاژوهش انجاام

تنظيمشد است و در حوز شناخت ،باور ،هيجان و عواطاف و عم کارد و

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

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

متوالي و با مدل تدوين و ارائه مدل بود.

توس و اميد و خوشبيني ،عفو و گذشت و بخشش ،تعاون و ياريرساني و

روش نمونهگيري در روش فراتح ي از نوع در دسترس است .حادود

حمايت اجتماعي ،تعام و ل هرحم و رفتار سازگارانه و معاشرت ،احترام و

 33پژوهش و مدل و روشهاي انجامشد در ايران از پژوهشهاي م اي و

تکريم و مهرباني ،شکرگزاري ،قادرداني و ساااسگازاري ماورد عنايات و

احتماالً باينالم اي ،مقااالت ع ماي – پژوهشاي و رساالههااي دکتاري

برنامهريزي قرارگرفته شد که در اموري مانند پيش يري و درمان اختالالت

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

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

دانش اهي و متخصصان در زمينه ح بحرانها زيستمحيطي و اجتماعي

گرفتهشد است و نتايج قاب قبولي در پژوهشها بهدستآمد است (.)27

انتخاب شد.

نامبرد در رويکرد ديني به فرايند تأثيرگذاري ،توجه به انواع پيش يريها،

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

تکاليف خان ي ،تمرکز بر مزاياي امور ديني و تکاليف و انجام تکنيکهااي

بهلورت چند روشي ميباشد؛ يعناي ابتادا ياک فراتح يا از مجموعاه

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

مقاالت و طرحهاي پژوهشي و پاياانناماههااي لاورت گرفتاه در ايان

دين اسالم تعريف و تنظيمشد است و پژوهشهاي متعددي آن را تائياد

زمينااه اسااتفاد شااد و ساااس براساااس نتااايج آنهااا ،ماادل اوليااهي

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

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

بينالم ي و با توجه و تمرکاز باه فرلاتهااي موجاود در مناابع ديناي

سالمت معنوي ترسيم شد .براي بررسي عميقتر مفاهيم بهدساتآماد

ع يالخصوص اسالم بدان پرداخته شد کاه مؤلفاههااي مارتبط باه ابعااد

از روش کانوني استفاد شد که در آن از گرو کانوني که بهطور معمول

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

از  9تا  12نفر از متخصصان در  4ج سه در مورد مفاهيم بهدستآماد

تقسيمبنديهاي تعاليم ديني بدان توجه ويژ شد است (هماان) .اهاداف

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

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

بحران باا تأکياد بار ساالمت معناوي باهدسات آماد  ،مصااحبه نيماه

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

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

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

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

اختالالت و آسيبها (همان).

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

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

بررسي مجدد و موارد مورد تأييد مشخص شد .در پاياان باراي بررساي

معناي زندگي  -2سبک زندگي انسانها و تعارضهااي آن  - 3مقاب اه باا

وضعيت موجود در حوز پيش يرانه و مداخ اهاي حا بحاران و اعتباار

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

يابي مدل باهدسات آماد  ،از روش دلفاي اساتفاد شاد .در ايان روش

تعام انسان با منشأ هستي و اشکاالتي که ايجاد ميشاود  -5تمرکاز بار

پرسشنامهاي باراي ارزياابي اعتباار مادل و بررساي وضاعيت ماديريت

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

بحران با توجه به مدل ارائهشد در حوز سالمت روان ،سالمت معناوي

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

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

کام بودن و امثال آن (.)27

براساس مطالعه و ارزيابي مدلهاي مخت ف ماديريت بحاران و ساالمت
معنوي-اسالمي ،پرسشنامه  57گويه اي طراحي شد .در اين پرسشانامه

روش

 57گويااه براساااس راهبااردي بااودن آنهااا و قاارار گاارفتن در بخااش

مطالعه حاضر ،يک مطالعه کمي-کيفي است کاه باا هادف تادوين

پيش يري و مداخ ه و درمان و ح مسئ ه بررساي مايشاوند .اعضااي

مدل پيش يرانه ،مداخ ه ،مقاب ه و ح بحرانهاا باا تمرکاز بار ساالمت

گرو ميزان اهميت عوام و حوز هاي تعياينشاد را انتخااب کردناد.

معنوي انجام شد .در اين پژوهش از روش تحقيق آميختاه (فراتح يا ،

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

دلفي ،کانوني) استفاد شد که از روش فراتح ي بهعنوان ياک تکنياک

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

آماري براي تعياين ،جماعآوري ،ترکياب و خاللاه کاردن يافتاههااي

ادامه يافت که ميان آنها اتفاونظر حال شد.
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پاسخ به چراييهاي انسان از ن رش ديني (نياز انسان به تمرکز ديني

با هم انديشي و بيان نظرات خود حذفيات طرح و ماواردي کاه نيااز باه

تدوين مدل پيشگيرانه ،مقابله ،مداخله و حل بحران با تمرکز بر سالمت معنوي در ايران

جدول  -1شاخصهاي مرتبط با سطوح راهبردي مختلف
سطوح راهبردي

شاخصها

سط مداخ ه و درمان

توک داشتن به خدا
تقويت روحيه عذرخواهي از خطاها (توبه)
تقويت ارتباط ايمان و عم و افزايش معرفت
استفاد از اخبار مهم و حساس در براي پيشبيني خطرات
بهکارگيري ال مشورت با متخصصان در انواع حوز ها در بحران
توجه به ال حفظ آرامش و آمادگي روحي ميان مديران
توجه به ال حفظ آرامش و آمادگي روحي ميان بحرانزدگان
استفاد مناسب از رسانههاي جمعي
ايجاد ان يز الهي در افراد در برخورد و آمادگي بحرانها
داشتن اراد محکم و پايداري در تصميمگيريها
اجراي عدالت در هن ام بحران
داشتن روحيه حمايتي و جديت در ادار امور
داشتن اطالعات بهروز در حوز بحران
توجه و تأکيد به کار تيمي و مشورت
موردتوجه قرار دادن تخصص و تعهد
دوري از شايعه و شايعهپراکني
استفاد از نيروي انساني آموزشديد
ساختار سازماني مشخص
اهميت داشتن منابع انساني کارآمد
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سط ح مسئ ه

توجه به نماز و عبادت
آگاهيبخشي و معنا دادن دردها و رنجها و افزايش تحم پذيري
تقويت روحيه لبر و مقاومت
توجه به فرجامانديشي و معادباوري در ساختار عمومي جامعه
بهکارگيري ال هدايت و تربيت نيروهاي کارآمد
توجه به ال هوشياري در برخورد با بحرانها
توجه به ال حفظ آرامش و آمادگي روحي ميان مديران
توجه به ال انذار و تبشير در برخورد با بحرانها
بررسي عم کرد و مطالعه بحرانها (توجه به ال مطالعه و بررسي)
مديريت امور تب يغي متعادل در بحرانها
داشتن اراد محکم و پايداري در تصميمگيريها
داشتن اطالعات بهروز در حوز بحران
بهکارگيري دورانديشي در برخورد با بحران
ايجاد وحدت و همبست ي عمومي
پايش و رلد محيطي رسانهها
توجه و تأکيد به کار تيمي و مشورت
تقويت روحيه ايثارگري
دوري از شايعه و شايعهپراکني
تقويت روحيه نوعدوستي
ساختار سازماني مشخص
اهميت داشتن منابع انساني کارآمد
سرمايهگذاري هدفمند و مناسب بر افراد
آموزش مناسب معنويت به افراد
در دسترس بودن بودجه کافي براي آموزش
مشخص بودن تخصص و تجربههاي موردنياز
وجود فرهن يادگيري (عالقه ،ان يز و تالش مستمر)
ارزشيابي منظم برنامههاي مديريتي
فضا و جو لميمي و مشارکتجويانه
تعهد کاري و سازماني
وضع قوانين در براي ارتقاي سط مقاومت و پايداري جامعه

ابوالقاسم عيسيمراد ،زهرا نفر ،فاطمهسادات فاطمي

دسترسي به استادان و مربيان براي دور هاي آموزشي
ارزشيابي منظم برنامههاي مديريتي
فضا و جو لميمي و مشارکتجويانه
تعهد کاري و سازماني
برنامهريزي براي انتقال تجربيات اعضا
آموزش مناسب معنويت به افراد

سط پيش يري

پااس از جمااع آوري داد هااا از طريااق روش فراتح ياا  ،بااراي

مرتبط با سالمت معنوي در چارچوب سه سط از رويارويي با بحارانهاا،

تجزيااه وتح ي ا داد هااا از ناارم افاازار  revemanاسااتفاد شااد .بااراي

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

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

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

 Micmacاستفاد شد .در خصوص تجزيه وتح ي داد هاي بهدست آمد

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

از گرو هاي کانوني از نرم افزار  maxqudaاستفاد شد.

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

براساس جدول  ،1ديدگا پژوهش ران در ارتباط با اناواع شااخصهاا
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تقويت روحيه لبر و مقاومت
تقويت ن ا خوشبيني و دوري از ن ا بدبينانه
توجه به روحيه خويشتنداري و تقوا
ن ا ارزشمندانه به انسان و تکريم انسان
تقويت محبت به خدا براي توانمندسازي و دوري از ناتواني و عجز
توک داشتن به خدا
توجه به نماز و عبادت
توجه به باروها و ارزشهاي ديني
نهادينهسازي ارزشهاي اخالقي
توجه به فرجامانديشي و معادباوري در ساختار عمومي جامعه
تقويت ارتباط ايمان و عم و افزايش معرفت
توجه به باروها و ارزشهاي ديني
آموزش هم اني در زمينه مقاب ه با بحرانها
بهکارگيري ال هدايت و تربيت نيروهاي کارآمد
بهکارگيري ال پيش يري در بحث مرتبط با بحرانها
آگاهي از هرگونه خطر احتمالي (پيشبيني)
استفاد از اخبارهاي مهم و حساس در براي پيشبيني خطرات
تقويت روحيه هم اني در براي توجه به ال ايمان و توک به خداوند در مقاب ه با بحران
توجه به ال انذار و تبشير در برخورد با بحرانها
استفاد مناسب از رسانههاي جمعي
ايجاد ان يز الهي در افراد در برخورد و آمادگي بحرانها
داشتن روحيه حمايتي و جديت در ادار امور
داشتن اطالعات بهروز در حوز بحران
بهکارگيري دورانديشي در برخورد با بحران
ايجاد وحدت و همبست ي عمومي
استفاد از نيروي انساني آموزشديد
تقويت روحيه نوعدوستي
ساختار سازماني مشخص
سرمايهگذاري هدفمند و مناسب بر افراد
آموزش مناسب معنويت به افراد
در دسترس بودن بودجه کافي براي آموزش
دسترسي به استادان و مربيان براي دور هاي آموزشي
مشخص بودن تخصص و تجربههاي موردنياز
ارزشيابي منظم برنامههاي مديريتي
برنامهريزي براي انتقال تجربيات اعضا
وجود سياستهاي تشويقي و قوانين مخت ف در ايمنسازي محيطي و فردي
وضع قوانين در براي ارتقاي سط مقاومت و پايداري جامعه
بهکارگيري ال مشورت با متخصصان در انواع حوز ها در بحران

تدوين مدل پيشگيرانه ،مقابله ،مداخله و حل بحران با تمرکز بر سالمت معنوي در ايران

شکل  -1تحليل و شناسايي مؤلفههاي سالمت معنوي

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

مبتني بار داناش ورزي و تخصاص گراياي ،راهکارهااي مبتناي بار

ساختار سازماني مشخص ،آماوزش مناساب معنويات باه افاراد و

توانمندي و هدفمندي فردي ،راهکارهاي مبتني بر کارکرد حکومت،

ارزشيابي منظم برنامه هاي مديريتي در هر سه ساطوح روياارويي

راهکاري مبتني بر ارتباطات کارآمد اجتماعي ،راهکارهاي مبتني بر

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

روان شناسي مثبت و راهکارهاي مبتناي بار کااربرد فان آوري هااي

بحران به لورت مشترک مورد تأي يد پژوهش ران ِ موردمطالعه قرار

ديجيتالي .همینين راهکارهاي مداخ اه اي عبارتناد از راهکارهااي

گرفتند .

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

مساائ ه مبتنااي باار سااالمت معنااوي در رويااارويي بحااران از دياادگا

انديشه ورزي ،راهکارهاي مبتني بر کاربست مداخالت روان شناختي،

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

راهکارهاي مبتني بر کارکرد مثبت حکومت ،راهکارهاي مبتناي بار

موضوع اساسي طرح ريازي شاد اسات کاه در مجماوع انديشاههاا و

توانمناادي فااردي ،راهکارهاااي مبتنااي باار کاااربرد فاان آوري هاااي

ديدگا هاي متخصصان و پژوهش ران موردمطالعه ،راهکارهاي اساسي

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

مسائ ه مبتناي بار ساالمت معناوي در

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

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

عم کرد حکومتي و سازماني ،راهکارهاي مبتني بر تعاامالت مثبات

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

اجتماعي و خانوادگي ،راهکارهاي مبتني بار توانمندساازي فاردي،

 maxqudaشد.

راهبردهاي مبتني بر تقويت باورهاي معناوي و ديناي ،راهکارهااي

در پيش يري ،مداخ ه و ح

بر اساس شک  ،1اي ن نتيجه به دست آمد است که راهکارهااي
مخت ف در رويارويي با بحران ها مبتني بر ساالمت معناوي در ساه

مبتني بر کاربرد فان آوري هااي ديجيتا الي ،راهکارهااي مبتناي بار
روان شناسي مثبت.

سط پيش يرانه ،مداخ ه و درمان و ح مسئ ه قاب تقسايم بنادي

در جدول  2راهکارهاي رويارويي باا بحاران در ساطوح گونااگون باه

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

ترتيب اهميت گزارششد اند .همانگونه که مشاهود اگرچاه ،در هار ساه

پژوهش ا ران حااوز سااالمت معنااوي نشااان داد کااه اساساايتاارين

سط  ،راهکارهاي شناساييشد با يکدي ر هماوشاني دارناد ،ولاي درجاه

راهکارهاي پيش يرانه عبارتند از راهکارهاي مبتني بر باورهاي ديني

اهميت هر يک از راهکارهاي براساس نوع سط رويارويي با بحران متفاوت

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

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

بر ارتباطات کارآمد اجتماعي ،راهکارهاي مبتني بر دانش محوري و

ابوالقاسم عيسيمراد ،زهرا نفر ،فاطمهسادات فاطمي

جدول  -2فراواني کدگذاري شناسايي مؤلفههاي سالمت معنوي
راهکارهاي شناساييشده

دستهبندي راهکارها

راهکارهاي پيش يري

راهکارهاي مبتني بر باورهاي ديني و عقالني
راهکارهاي مبتني بر پيوند معنوي با خداوند
راهکارهاي مبتني بر دانش ورزي و تخصصگرايي
راهکارهاي مبتني بر توانمندي و هدفمندي فردي
راهکارهاي مبتني بر کارکرد حکومت
راهکاري مبتني بر ارتباطات کارآمد اجتماعي
راهکارهاي مبتني بر روانشناسي مثبت
راهکارهاي مبتني بر کاربرد فنآوريهاي ديجيتالي

راهکارهاي مداخ ه و درمان

راهکارهاي مبتني بر تقويت باورها و ارزشهاي ديني معنوي
راهکارهاي مبتني بر ارتباطات کارآمد اجتماعي
راهکارهاي مبتني بر دانشمحوري و انديشهورزي
راهکارهاي مبتني بر کاربست مداخالت روانشناختي
راهکارهاي مبتني بر کارکرد مثبت حکومت
راهکارهاي مبتني بر توانمندي فردي
راهکارهاي مبتني بر کاربرد فنآوريهاي ديجيتالي

راهکارهاي ح مسئ ه

راهکارهاي مبتني بر کاربرد دانش و تخصص ع مي
راهکارهاي مبتني بر عم کرد حکومتي و سازماني
راهکارهاي مبتني بر تعامالت مثبت اجتماعي و خانوادگي
راهکارهاي مبتني بر توانمندسازي فردي
راهبردهاي مبتني بر تقويت باورهاي معنوي و ديني
راهکارهاي مبتني بر کاربرد فنآوريهاي ديجيتالي
راهکارهاي مبتني بر روانشناسي مثبت

بحث و نتيجهگيري

که اساسيترين راهکارهاي پيش يرانه عبارتناد از راهکارهااي مبتناي بار

انسانها در شرايط دشوار و گرفتاريهاا باه خداوناد ارحامالاراحمين

باورهاي ديني و عقالني ،راهکارهاي مبتني بر پيوناد معناوي باا خداوناد،

گرايش پيدا ميکنند و از او کمک ميخواهند ،اين حالت در فطرت تماام

راهکارهاي مبتني بر دانش ورزي و تخصصگرايي ،راهکارهاي مبتناي بار

مردم دنيا ديد ميشود ( ،)29بنابراين بحث دربار معنويت و کارکردهاي

توانمندي و هدفمندي فردي ،راهکارهااي مبتناي بار کاارکرد حکومات،

آن در زندگي امروز بشر و تالش براي شناخت هرچه بيشتر آن مايتواناد

راهکاري مبتني بر ارتباطاات کارآماد اجتمااعي ،راهکارهااي مبتناي بار

باهعناوان را حا الا ي در زميناه ابعاااد پيشا يرانه ،مداخ اهاي و حا

روانشناسي مثبت و راهکارهاي مبتني بر کاربرد فنآوريهاي ديجيتاالي

بحرانهاي عصر حاضر شود.

است .بحرانهاي مخت ف با پيامدهاي جاني و مالي ،زيانهاي زيادي به يک

تح ي آماري انجام شد بر ديدگا پژوهشا ران در ارتبااط باا اناواع

اجتماع وارد ميکنند بنابراين ،ارائه راهکارهاي پيش يرانه در خصوص ح

داراي بيشترين اهميت در رويارويي باا اناواع بحاران مبتناي بار ساالمت

اين ميان ،ديان مباين اساالم باهعناوان ديناي جاامع و کاما بهتارين

معنوي در آحاد جامعه و مديران و مسائوالن بودناد .در ايان مياان اناواع

راهکارهاي پيش يرانه در زمينه مديريت بحران را دارد .بر اين اساس توجه

راهکارهاي رويارويي با بحران در ساطوح مخت اف از ديادگا متخصصاان

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

بيانشد است .بر اين اساس ،در سط پيش يرانه ،پنج راهکار ،از بيشترين

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

اهميت برخوردار بودند :تفکر پيرامون نظام هستي بهمنظور تبيين اهاداف

رحمت الهي ،شکرگزاري ،روحيه کمک ط بي ،تعهد و مسئوليتپاذيري و

توحيدي و تقويت ن رشها و باورهاي ديني ،پرورش پيوند و ارتباط عاطفي

باال بردن کرامت انساني و رير ميتواند باهعناوان عاام ي باراي افازايش

با خداوند ،توک به خدا و بااور باه اعتقااد و تقادير الهاي ،توانمندساازي

راهکارهاي پيش يرانه در ح بحران باشد.

روانشناختي و شخصيتي افراد و خداشناسي و خودآگاهي .تجزيهوتح يا
منابع ديدگا هاي متخصصان و پژوهش ران حوز سالمت معنوي نشان داد
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شاخصها مرتبط با سالمت معنوي در ساط پيشا يري باا  39شااخص

بحران ميتواند در کاهش آسيبهاي آن نقش به سزايي داشاته باشاد ،در

تدوين مدل پيشگيرانه ،مقابله ،مداخله و حل بحران با تمرکز بر سالمت معنوي در ايران

شاخص داراي بيشترين اهميت در رويارويي باا اناواع بحاران مبتناي بار

آمادگي اقدام سريع است .تجزيهوتح ي منابع ديدگا هااي متخصصاان و

سالمت معنوي در آحاد جامعه و مديران و مسئوالن بودند .در ايان مياان

پژوهش ران حوز سالمت معنوي نشان داد که اساسايتارين راهکارهااي

انواع راهکارهاي رويارويي با بحران در سطوح مخت ف از ديدگا متخصصان

ح مسئ ه عبارتند از :راهکارهاي مبتني بر کاربرد دانش و تخصص ع مي،

بيانشد است .بر اين اساس ،در سط مداخ ه و درمان ،شاش راهکاار ،از

راهکارهاي مبتني بر عم کرد حکومتي و سازماني ،راهکارهاي مبتناي بار

اهميت بيشتري برخوردار بودند :تقويت رفتارهاي ارتباطي مثبت و سازند

تعامالت مثبت اجتماعي و خانوادگي ،راهکارهاي مبتني بر توانمندساازي

با خانواد و جامعه در بحران ،توانمندسازي شناختي و شخصيتي ماردم و

فردي ،راهبردهاي مبتني بر تقويت باورهاي معنوي و ديناي ،راهکارهااي

مسئوالن ،مديريت لحي سازماني در رويارويي با بحران ،توجه باه نمااز،

مبتني بر کاربرد فنآوريهاي ديجيتالي ،راهکارهاي مبتني بر روانشناسي

عبادت و ارتباط خوب با خداوند در افراد جامعه در بحرانهاا ،ال وپاذيري

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

رفتاري از افراد نمونه ديني و استفاد از انواع درمانها و مداخ هها بهمنظور

براي مقاب ه در ح مسائ بحراني و ارائه راهکارهااي مناساب باراي رفاع

بهبااود سااالمت روحااي و جساامي .تجزيااهوتح ي ا منااابع دي ادگا هاااي

شرايط بحران و ايجاد شرايط مناسب براي افراد آسيبدياد در بحاران از

متخصصان و پژوهش ران حوز سالمت معنوي نشان داد که اساسيتارين

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

راهکارهاي مداخ ه و درمان عبارتند از :راهکارهاي مبتني بر تقويت باورها

آن راهکارهاي مخت في بيان کرد اند .بر اين اساس توجه به ابعاد مخت اف

و ارزشهاي ديني معنوي ،راهکارهاي مبتني بر ارتباطات کارآمد اجتماعي،

معنويت در هن ام مقاب ه در ح بحران با راهکارهايي همیون باازداري از

راهکارهاي مبتني بر دانشمحوري و انديشهورزي ،راهکارهاي مبتناي بار

رفتار ناشايست ،انجام کار براي کساب رضاايت خداوناد ،احتارام ،نيکاي،

کاربست مداخالت روانشناختي ،راهکارهااي مبتناي بار کاارکرد مثبات

محبت و مهرباني به دي ران ،تواضع و فروتناي ،آماوزش الاول معنويات

حکومت ،راهکارهاي مبتني بر توانمنادي فاردي ،راهکارهااي مبتناي بار

درماني ،تأمين امنيت اجتماعي و اقتصادي ،استفاد از تجاارب و ساخنان

کاربرد فنآوريهاي ديجيتالي است .بحران نوعي پاسخ به خطرزايي ياک

نيکوي دي ران براي رشد و تعالي ،فرهن سازي از طريق درگيار سااختن

حادثه است که خود بهلورت يک شرايط دردناک تجربه ميشود ،بحاران

لداوسيما و رير ميتواند باعث نهادينه شدن بيشازپيش فضائ اخالقي

ميتواند به چند ساعت محدود شود و يا هفتهها طاول بکشاد .در بحاران

در بين مردم و مسئوالن در مقاب ه و ح مسئ ه با بحران شود.

براساس کتاب مبين و همینين سير معصومين (ع) ميتوان را ح هايي

متنوعي قرار دارند ،ازاينرو بيترديد جوامعي در برابر بحرانها موفق ظاهر

براي پيش يري و مقاب ه با بحران در آن يافت و چنانیه بهطور کاما و باا

ميشوند که بتوانند شناخت و ارزيابي مقولاههااي بحاران و برناماهريازي

دقت عم گردد ،کمترين خساارات روحاي -رواناي و جسامي و ماالي را

لحي داشته باشند حال اگر افراد در کنار شناخت مقولاههااي بحاران و

شاهد خواهيم بود .بر اين اساس توجه به ابعاد مخت ف معنويت در هن اام

برنامهريزي ،از سالمت معنوي در ح بحران را استفاد کنناد ،مايتواناد

وقوع بحران با راهکارهايي همیون تقويت و تمرين نوعدوساتي ،بخشاش،

بهطور اثربخش با وضعيتهاي بحراناي مقاب اه کنناد .باه هماين منظاور

لداقت ،توانايي تصميمگيري ،عادالنه برخورد کردن ،برنامهريزي درسات،

تحقيق حاضر در پي ارائه مدليابي ماديريت بحاران بار اسااس ساالمت

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

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

خود ،ل هرحم در بحران و رير ميتواند باعث آرامش ،افزايش دينداري،

اينکه تدابير پيش يرانهاي را براي ج اوگيري از وقاوع بحاران بينديشاند،

خداباوري و کاهش آسيبهاي روحي و رواني در هن ام وقوع بحران شود.

اقدامهايي را نيز در براي مداخ ه و آمادگي براي مقاب ه با بحرانهاا انجاام

تح ي آماري انجام شد بر ديدگا پژوهشا ران در ارتبااط باا اناواع

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

شاخصها مرتبط با سالمت معنوي در سط ح مسائ ه باا  25شااخص

را کاااهش دهنااد .باادين منظااور چنانیااه گذشاات طبااق دسااتهبناادي و

داراي بيشترين اهميت در رويارويي باا اناواع بحاران مبتناي بار ساالمت

سازماندهيهاي لورت گرفته مطابق با روش انجام شد در اين پژوهش،

معنوي در آحاد جامعه و مديران و مسائوالن بودناد .در ايان مياان اناواع

نتيجه بهدستآمد براساس راهکارهاي مخت ف در رويارويي باا بحارانهاا

راهکارهاي رويارويي با بحران در ساطوح مخت اف از ديادگا متخصصاان

مبتني بر سالمت معنوي در سه سط پيش يرانه ،مداخ ه و درمان و حا

بيانشد است .بر اين اساس ،در سط ح مسئ ه ،چهار راهکار ،از اهميت

مسئ ه تقسيمبندي شدند .بر اين اساس ،تجزيهوتح ي منابع ديدگا هااي

بيشتري برخوردار بودند که شاام پارورش شخصايت و تکاما فاردي،

متخصصان و پژوهش ران حوز سالمت معنوي نشان داد که اساسيتارين

نهادينهسازي عم کرد خدامحورانه در زندگي فردي و اجتمااعي ،برقاراري

راهکارهاي پيش يرانه عبارتند از راهکارهاي مبتناي بار باورهااي ديناي و

روابط مثبت اجتماعي در براي ح مسائ  ،پرورش راهکارهااي مقاب اهاي

عقالني ،راهکارهاي مبتني بر پيوند معنوي با خداوند ،راهکارهااي مبتناي

مناسب فردي و بنياان نهاادن ساازوکارهاي ساازماني و نهاادي در باراي

باار دانااش ورزي و تخصااصگرايااي ،راهکارهاااي مبتناي باار توانمناادي و
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اقدامات گسترد اي انجام ميشود .دين اسالم مجموعه راهکارهايي دارد که

بهطور ک ي نظاامهااي اجتمااعي در معارض بحارانهااي متعادد و

ابوالقاسم عيسيمراد ،زهرا نفر ،فاطمهسادات فاطمي

هدفمندي فردي ،راهکارهاي مبتني بر کارکرد حکومت ،راهکاري مبتناي

در طراحااي و اسااتقرار نظااام مااديريت بحااران در سااازمانهاااي مخت ااف

بر ارتباطات کارآمد اجتماعي ،راهکارهاي مبتني بر روانشناساي مثبات و

مورداستفاد قرار ب يرد.

راهکارهاي مبتني بر کاربرد فنآوريهاي ديجيتالي .همینين راهکارهااي

با توجه به نتايج بهدستآمد پيشنهاد ميشود کاه باهمنظاور ارتقااء

مداخ هاي عبارتند از راهکارهاي مبتني بر تقويت باورها و ارزشهاي ديني

سالمت معنوي مديران ،براي آمادگي و افزايش کارايي در ح بحران ،تيم

معنوي ،راهکارهاي مبتناي بار ارتباطاات کارآماد اجتمااعي ،راهکارهااي

مديريت بحران بر پايه سالمت معنوي تشکي شود و حداق سالي يکبار

مبتني بر دانشمحوري و انديشاهورزي ،راهکارهااي مبتناي بار کاربسات

به آموزش راهکارهاي سالمت معنوي در ح بحاران باردازناد .پيشانهاد

مداخالت روانشناختي ،راهکارهاي مبتني بار کاارکرد مثبات حکومات،

ميگردد تا سازمانهاي درگير در امر مديريت بحران ،برنامههاي خود را با

راهکارهاي مبتني بار توانمنادي فاردي ،راهکارهااي مبتناي بار کااربرد

تأکيد بيشتر بر مدل و مؤلفههاي سالمت معنوي قرار دهناد ،ايانگوناه،

فنآوريهاي ديجيتاالي .در نهايات ،راهکارهااي حا مسائ ه عبارتناد از

اميد به مديريت اثربخشتر بحاران ،بايشتار خواهاد باود .باه مسائوالن

راهکارهاي مبتني بر کاربرد دانش و تخصص ع مي ،راهکارهاي مبتني بار

آموزشوپرورش توليه ميشود با طراحي برنامههاي در خصوص آماوزش

عم کاارد حکااومتي و سااازماني ،راهکارهاااي مبتناي باار تعااامالت مثباات

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

اجتماااعي و خااانوادگي ،راهکارهاااي مبتنااي باار توانمندسااازي فااردي،

تقويت سالمت معنوي را براي دانشآماوزان فاراهم آورناد .باه مسائوالن

راهبردهاي مبتني بر تقويت باورهاي معنوي و ديني ،راهکارهاي مبتني بر

لداوسيما توليه ميشود برنامههايي براي مردم در خصوص آموزش ح

کاربرد فنآوريهاي ديجيتالي ،راهکارهاي مبتني بر روانشناساي مثبات

بحران براساس سالمت معنوي اختصاص دهاد .باا توجاه باه يافتاههااي

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

پژوهش مبني بر پايين بودن ميزان آشنايي مردم و مسئوالن از راهکارهاي

يک نظاام اجتمااعي در عما باا کارآمادي و اثربخشاي در حا بحاران

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

براساس مدل سالمت معنوي عم کناد ،باه هماان اناداز مايتواناد در

شناسايي عوام مخت ف آن در عرلاههااي فاردي ،اجتمااعي ،فرهن اي،

سالمت روحي و مادي جامعه موفق باشد .ازاينرو ،از اين مؤلفهها ميتوان

خانوادگي ،تحصي ي ،اقتصادي ،سياسي و رير باردازند.
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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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