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دسامبر  01خ ين در تارياول يبرا( Coronavirus 2019) 8102روس يکرونا و

طبا    8181رس ماا  00افت و در يوع ين شيشهر ووهان کشور چ 8102

ر در ساح   يا گهمه يماريک بيبه ( WHO)بهداشت  ياعالم سازمان جهان

هستند و  ياف گستردهيکرونا شامل ط يهاروسيو(. 0)شد  يمعرف يجهان

شده اسات کاه    يياز آنها در سح  جهان شناسا يتا به امروز انواع گوناگون

و  811۰ن ساا   يدر چا ( ساارس ) ين آنها نوع سندرم حاد تنفسيترعيشا

 8108ساا    يدر عربساتان ساعود  ( مرس)انه يخاورم ينوع سندرم تنفس

موجا  شاد در    02-ديا شتر کوويب ياما قدرت ابتالء و کشندگ. باشند يم

 يل فشاار کاار  يا ها باه دل مارستانيب ي، کادر درمان02-ديوع کوويطو  ش

ط يشرا(. 8)رند يقرار گ ياديط کار خحرناک تحت استرس زين و محيسنگ

 يمانند اضحراب و افسردگ يموج  بروز مشكالت سالمت روان يکار سخت

، درک يبر حوزه توجاه کاادر درماان    ين مشكالت سالمت روانيا. شود يم

گاذارد کاه ممكان اسات ماانع از       ير ميتاث يريگ ميتصم ييمحل  و توانا

ا اثارات  يا شاده و   02-ديا ماران مبتال باه کوو يدرمان ب يها برا آن ييتوانا

 يطا (. ۰)ها داشته باشاد   آن يشناخت و روان يمت جسمبر سال يبلندمدت

هاا باه صاورت    مارساتان يب يکاادر درماان   8102روس يکرونااو  يريگهمه

نداشتند و با  02-ديکوو يبرا يکردند، درمان قحعيت ميمدت فعال يطوالن

ل يا ن دليروبرو شدند که قبال آن را تجربه نكرده بودند؛ به هم ييهاچالش

 (.0)شاود   يمتعدد يها ين افراد دچار آسيا يانرو يممكن است سالمت

زات، عادم  يا ، کمبود تجهيکار اد، ش يزل کار يپرستاران و پزشكان به دل

که  يشود درحال يم يع که باعث مرگ افراديو آموزش در برابر فجا ييآشنا

فتاده باشد، ترس از آلاوده شادن باه    ياتفاق ن يممكن است در حالت عاد

ماران باودن و  يبه خانواده و بستگان، شاهد مرگ ب و انتقا  آن 02-ديکوو

را در دوران کروناا   يقابال تاوجه   يفشار روان از خانواده يجدا شدن طوالن

 (.5) ر قرار داديها را تحت تأثآن يتجربه کردند که سالمت روان

فرساا  ط ساخت و طاقات  يتواناد در شارا  يکه ما  ييرهاياز متغ يكي

(. 6)اسات   يو اعتقادات مذهب( ualitySpirit)ت يکننده باشد، معنوکمک

 ير آن در زنادگ يو تاأث  يت و سالمت روانا يرابحه معنو يعالقه به بررس

و درک رواباط   ييافته و باعاث شناساا  يش ير افزاياخ يهاافراد، در سا 

و  يشاناخت روان يسات يش بهزيو نقش آن در افازا  يان اقدامات معنويم

و  ي، ذهنا يانتزاع يحالحت اصيمعنو. افراد شده است يسالمت جسمان

مختلف متفاوت است؛ اما در  يهاف آن در فرهنگيده است که تعريچيپ

ت و تاالش در جهات   يبودن معنو يت و همگانيف جامعيان تمام تعاريم

ت باه  يا دگاه مسلمانان، معنوياز د(. 1)شتن، مشترک است يپرورش خو

م يکر ث و قرآنياحاد يشگين و همراه همير ديناپذ ييعنوان بخش جدا

در  يک عنصر ضارور يرا به عنوان  يها سالمت معنون آنياست، همچن

 يهاا پاووهش (. 2)رناد  يگيدر نظار ما   يو جسمان يمد  بهداشت روان

از نظار ساالمت    يو معناو  يانجام شده مشاخ  کردناد افاراد ماذهب    

ت باه  ين افراد از معنويا. قرار دارند يت بهتريدر وضع يو روان يجسمان

بهاره   يروانا  يمواجهاه باا فشاارها    يبارا  يار مقابلهک سازوکايعنوان 

و اضحراب هماراه   يبا کاهش افسردگ يمقابله مثبت معنو(. 2)برند  يم

باه  . شاود يدر افاراد ما   يشاناخت  روان يستيش بهزياست و منجربه افزا

باه رناج و درد معناا     يگر، اشخاص با استفاده از اعما  مذهبيد يعبارت

ک يا ت به عنوان يمعنو(. 01)کنند يتر محملبخشند و آنها را قابل تيم

در کااهش   يديا کل يو عاامل  يبهداشات  يهاا درمان مكمل در مراقبات 

ت باا  يدر واقع، معنو. شوديوه اضحراب، شناخته ميبه و ياختالالت روان

و  يافراد را از نظر سالمت جسمان يمان و اعما  مذهبيتوجه به قدرت ا

 Koenigن راساتا،  يا در ا(. 00)د دها يقرار ما  يت مناسبيدر وضع يروان

ت در دوران يش معنويدر رابحه با افزا ييشنهادهايدر پووهش پ( 8181)

 يتماام  يارائه کرده است که مضمون اصل 02-ديروس کوويو يريگهمه

روس يا وع کروناا و ين بود که اگر افراد تاالش کنناد در دوران شا   يآنها ا

ابند؛ يتر دست ي  عالخود را ارتقا دهند و به مرات يسحوح معنو 8102

گونااگون مانناد    يشاناخت  توانناد در مقابلاه باا مشاكالت روان    يبهتر م

کنناد و از   يستادگيره ايو غ ياسترس پس از سانحه، اضحراب، افسردگ

خاود   يآورش تااب يافازا  يارزشمند در راستا يت به عنوان منبعيمعنو

 (. 08)استفاده کنند 
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 يهاا تيا انجاام فعال  يپووهشا و همكااران در   Chowن راستا، يدر هم

-ديا روس کوويا و يريگهمه يو اضحراب را ط يدر مقابل افسردگ يمذهب

نفار از کاادر درماان     811ن محالعاه  يا در ا. قارار دادناد   يمورد بررس 02

 يدست آمده نشان داد افراد ج بهينتا. ن شرکت داشتنديچ يهامارستانيب

و  يکنناد از افساردگ  يمثبت استفاده م يمذهب يامقابله يهاکه از سبک

 يمذهب يهاکه سبک يدر مقابل، افراد. برخوردار هستند ياضحراب کمتر

از اضاحراب و   ييشتر دنبا  خرافات هساتند ساحوح بااال   يدارند و ب يمنف

گار،  يد يو همكاران در پووهشا  Prazeres(. 6)کنند يرا تجربه م يافسردگ

تارس و اضاحراب    ينا يبشيرا در پا  يماذهب  يهاتيت و فعالينقش معنو

ن يکادر درمان کشور پرتغا  در ا 888. قرار دادند يمورد بررس 02-ديکوو

کاه در   ين محالعاه نشاان داد افاراد   يا يهاافتهي. پووهش شرکت داشتند

 يت قرار داشتند، استرس، ترس و اضاحراب کمتار  ياز معنو ييسحوح باال

 (.01)تجربه کردند  02-ديروس کوويوع ويش يط

در جهاان   02-ديا وع کوويساا  از شا   کيا ش از ينكه با يبا توجه به ا

م و کاادر  يروس کشنده هستين ويگذشته است و همچنان شاهد جهش ا

قرار دارند  8102روس يها در خط مقدم مبارزه با کروناومارستانيب يدرمان

ت و اعتقاادات  يا شاوند، داشاتن معنو  يرا متحمل ما  ياديز يو فشار روان

آنها شود تا با قدرت  يشناخت سالمت روان يتواند موج  ارتقايم يمذهب

 ين منظور الزم است کادر درماان يبد. ت خود ادامه دهنديبه فعال يشتريب

رناد و در  يقرار گ يمورد بررس يو روان يها از نظر سالمت معنومارستانيب

 .کننده اتخاذ شودصورت لزوم مداخالت کمک
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