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 .1استاد گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .2کارشناس ارشد مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
 .3کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .4کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.
 .5سطح  2حوزه علمیه قم ،قم ،ایران.
 .6کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه پیام نور تهران مرکز ،تهران ،ایران .ا
چکیده ا
مقدمه :مشکالت روانشناختی ناشی از شیوع ویروس کرونا ،استرس گستردهایی را در سطح جهان ایجاد کرد و باعث
شکلگیری پروتکلهای متعدد برای کمک روانشناختی به افراد شده است .قصد مقاله حاضر مطالعه اثر مداخله معنوی
و مداخالت غیر معنوی در مدیریت استرس ناشی از شیوع کرونا در مراجعان تهرانی مراجعهکننده به کلینیکهای
روانشناسی است.
روش :پرسشنامه ساختار یافته برای بررسی اثرات استرس ناشی از شیوع کرونا از طریق اینترنت در اختیار سه گروه قرار
گرفت و از  120پرسشنامه تکمیل شده تا زمان تحلیل نتایج  60نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
انت یج :یافتهها نشان داد که کسانی که درمانهای روانشناختی را گذراندهاند نسبت به کسانی که هیچ درمانی
را نگذراندهاند بهتر توانستهاند استرس خود را در شرایط بحرانی مهار کنند .همچنین یافتهها در مقایسه بین
درمان معنوی و دیگر درمانهای روانشناختی نشان میدهدکه درمان معنوی خداسو توانسته است در ابعاد
مختلف به افراد کمک کند و در بسیاری از زمینهها به طور معناداری از درمانهای غیرمعنوی در مهار استرس
کارآمدتر بود .این یافتهها مبنای تهیه پروتکل برای مقابله با استرس ناشی از شیوع بیماری کرونا شد .بدین
منظور پاسخ کسانی که درمانهای معنوی گذرانده بودند مورد مطالعه قرار گرفت و سپس بر اساس پروتکل
درمان چند بعدی معنوی یک برنامه کوتاه مدت برای مهار استرس افراد مبتال تهیه شد.
بحثاوانتیجهگیری :بنابراین براساس منابع دینی ،یافتههای علمی و درمان چند بعدی معنوی که در آن از منابع دینی
و یافتههای بالینی برای کمک به مراجعان استفاده شده است ،میتوان نتیجه گرفت که مداخالت معنوی برای مدیریت
بحرانها کارآمد بوده و میتوان براساس آن برنامه مدیریت بحرانهای روانشناختی طراحی کرد.
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تحمیل میشود و فعالیتهای مداومی که باید برای مراقبت
از بیمار انجام دهند ،استرس بیشتری را نسبت به سایر افراد
کادر درمانی متحمل میشوند [ 12و .]13این شرایط در
محیطهای بستهای مانند زندانها و مراکز مراقبت شبانهروزی
کار را سختتر میکند .در شرایط عادی ارائهی خدمات
مراقبتی روانشناسی و روانپزشکی برای بسیاری از مراکز ارائه
دهندهی این خدمات از جمله زندانها چالش بسیار بزرگی
است که در شرایط مواجهه با بحران به معضل عظیمتری
تبدیل میشود .مشکالت در سطوح مختلفی ایجاد شده و همه
ی افراد از جمله زندانیان ،ماموران امنیتی و کادر پزشکی را
تحت تاثیر قرار میدهد [ .]14ترس ،نگرانی و عدم قطعیت
موجب پدیدآیی و افزایش شدت اختالالت مرتبط با اضطراب
شده و میتواند اختالالتی که از پیش وجود داشتهاند را شدت
ببخشد [.]4
دامنه مشکالت به دلیل گستردگی اثرات این شیوع از آن
هم فراتر رفته است .با بسته شدن مدارس و مشاغل ،هیجانات
منفی تجربه شده توسط افراد پیچیدهتر شده و ترکیب
مختلفی از انواع احساسات منفی را رقم میزند [.]15
عوامل و متغیرهایی که سطح آسیبپذیری را در چنین
بحرانهایی افزایش میدهند متعدند .به طور مثال برخی یافته
ها حاکی از آنند که زنان ،کسانی که کارشان معلق شده و
دچار بالتکلیفی میشوند از جمله دانشجویان و دانشآموزان
و افرادی که از تحصیالت کمتری برخوردارند [ ،]16جوانتر
هایی که خود را بیشتر در معرض اخبار منفی قرار میدهند،
مجردها (به دلیل تنهایی و فقدان نظام حمایتی کافی) ،بیشتر
در معرض ابتال به اختالالت روانشناختی هستند [ 18و.]17
بنابراین ،تبعات روانشناختی و اجتماعی کسانی که به
ویروس کرونا مبتال میشوند کم نیست .افراد مبتال به ویروس
کرونا به انزوا کشیده میشوند ،تبعیض آمیز با آنان رفتار می
شود و در برخی موارد مورد بدنامی قرار گرفته شده و به آنها
انگ زده میشود و این رفتار در میان عموم مردم ،صاحبان
قدرت و دانشمندان دیده میشود [ .]5منبع استرس در بین
کارکنان از حس آسیب پذیر بودن ،از دست دادن کنترل
وضعیت سالمتی خود و دیگران ،پخش شدن ویروس ،نگرانی
راجع به سالمتی اعضای خانواده و نزدیکان ،تغییرات در
شرایط کار و منزوی شدن ،متغیر است [.]12
عوامل متعددی از جمله از دست دادن حس پیشبینی،
کنترلپذیری شرایط ،شدت آسیبپذیری ،دامنه محدودیت
عملکرد در حوزههای مختلف زندگی ،فقدان منابع معتبر و
دریافت اطالعات تهدید کننده و گاهی نامعتبر ،که ویژگی
بحرانها به حساب میآید ،همچنین ویژگی خاص این بحران
که از حالت گذرا بودن خارج شده است و احتمال افزایش
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اگر بحران روانشناختی را حالتی گذرا و شاید شدید از
آشفتگی و بهمریختگی سازمانیافتگی فرد بدانیم ،شاخصۀ
اصلی آن از یک سو ناتوانی فرد در مقابله با آن و ناکارآمدی
روشهای معمول حل مسأله تا آن زمان با چنین شرایطی
است و از سوی دیگر مستعد شدن فرد برای تغییر و پیامد
های بنیادین مثبت یا منفی است [ .]1ویروس کرونا تقریبا
رابطه انسان را با همه داراییهای خود تحت تأثیر قرار داده
است.
دادهها نشان میدهند در چنین مواردی ،نگرانیهای
جدی مانند ترس از مرگ در بین بیماران افزایش ،و احساس
تنهایی ،اضطراب ،افسردگی و استرس و خشم در میان
اشخاصی که در قرنطینه هستند ،به دلیل فقدان شیوه سنتی
ارتباط ،توسعه مییابد [ .]4 ،3، 2در زمان قرنطینه با گزارش
اولین مورد فوتی و افزایش حجم اخبار موارد ابتالی جدید،
تنشها در سطح جامعه به طور چشمگیری افزایش می
یابد[ ،]5و چرخههای معیوب افزایش استرس را به وجود می
آورد .آمارهای گوناگونی از کشورهای مختلف از جمله کانادا،
در نظر سنجیها اشاره به این موضوع دارد که با وجود اینکه
آمار ابتال یا فوت در مقایسه با جمعیت کلی هر کشور رقم
قابل توجهی نیست ،اما درصد باالیی از جامعه را به طور واقعی
نگران کرده ،به نحوی که به سمت رفتارهای بهداشتی و
اجتنابی افراطی رویآوردند که بیشترین آمار به شستشوی
دستها مربوط است (حدود  50درصددجامعه)[ 6و  .]7همه
گ یری جهانیِ این بیماری منجر به ظهور رفتارهای بالینی
جدید مانند عدم اطمینان به سیستم درمانی کشورها و بیگانه
هراسی (ازجمله دوری از ملیتهای خاص مانند چینیها)
شد[8و .]9
عوامل آسیبپذیری روانشناختی مختلفی در کرونا
هراسی موثرند ،از جمله عدم تحمل بالتکلیفی ،احساس
آسیبپذیری نسبت به بیماری ،مضطرب بودن و برخورداری
از پتانسیل ابتال به آن [ .]7عدم دسترسی به اطالعات یا
برخورداری از اطالعات غلط سبب افزایش نگرانیهای مرتبط
با بیماری و فوبیا میشود [ .]10در این میان ،کادر درمانی به
دلیل اینکه در قلب ماجرا قرار دارند ،استرس بیشتری را
نسبت به دیگر افراد تجربه میکنند .این نگرانی نسبت به
خود ،اعضای خانواده و حتی همکاران به احساس تنهایی و در
نهایت به اضطراب ،خشم ،بیخوابی و ترس از شرایط غیرقابل
پیشبینی ،منجر میشود .بههمریختگی سبک زندگی و
بخصوص مشکل بیخوابی چرخۀ استرس را در میان آنان
افزایش داده و در نهایت سبب تشدید اختالل بیخوابی می
شود [ .]11بهویژه پرستاران به علت بار اضافهای که به آنان
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عمق و وسعت آسیبهای روانشناختی به افراد با توان
سازگاری کمتر را افزایش داده ،لزوم طراحی مداخلههایی را
که بتواند تمامی ابعاد وجودی انسان را در بر بگیرد ،برجسته
ساختهاست .بدین ترتیب «غیر قابل پیش بینی بودن» و به
دنبال آن «غیر قابل کنترل بودن» تهدید در کنار« فقدان
تکیهگاه قابل اعتماد» حتی از نظر خبری عوامل بحران را
گسترش داد.
زمینهها و عوامل مختلفی به افراد کمک میکند تا بتوانند
از این بحرانها به سالمت عبور کنند .برای نمونه برخوداری
از اطالعات صحیحتر و مناسب ،احتمال ابتالی افراد به
افسردگی و اضطراب را در یک چنین شرایطی تا حد زیادی
کاهش میدهد [ .]16در زمینه درمانهای مختلف ،استفاده
از درمان شناختی رفتاری برای مبارزه با باورهای غلط درباره
ی ویروس کرونا مانند بیش از اندازه بزرگ دانستن خطر ابتال
و ترس از مردن ،میتواند سودمند باشد ،اتخاذ رویکرد
پیشگیرانه و انجام توصیههای بهداشتی ،تا حد قابل مالحظه
ای میزان تاثیرات روانشناختی حاصل از این بیماری مسری
را کاهش میدهد اما اثر درمانهای دیگر اطالعی احتماال
منتشر نشده است[ .]16
برخی دادهها نشان میدهد از ویژگی منحصر به فرد این
ویروس درعین عالمگیر بودن ،ظالمانه برخود کردن آن از نظر
نژادی و قومی است .در نامهای ،رئیس انجمن روانشناسی
آمریکا [ ]19به نمایندگی از  121هزار روانشناس عضو انجمن
روانشناسان آمریکا به رئیس جمهور آمریکا ،با مستندات
معتبر نشان داده است که روانشناسان میتوانند کمک مؤثری
به اقشار آسیبپذیر داشته باشند و اشاره میکند که این
ویروس اقلیتهای نژادی و قومی را در آمریکا به رغم جمعیت
کم آنها نشانه رفته است و در برخی مناطق تا  50درصد
کشتگان را تشکیل میدهد .او در این نامه به بیعدالتیهای
اجتماعی در درمان آنها نیز اشاره میکند و به شدت خواستار
تشکیل تیمهای دولتی و خصوصی برای کمک به مسائل
روانشناختی مردم شده است.
مطالعات مختلف نشان دادهاند ،افرادی که در شرایط
بحرانی مربوط به سالمت عمومی قرار میگیرند ،حتی پس از
پایان همهگیری ،درمان یا مرخص شدن از بیمارستان به
احتمال زیادی دچار اختالالت اضطرابی میشوند [ 20و .]21
بنابراین در این شرایط نیز مداخلههای روانشناختی
متناسب الزم بهنظر میرسد .این مداخلهها باید جامع باشند
و الزم است در آنها تمامی عوامل دخیل در آسیبپذیری افراد
از جمله وجود اختالالت روانشناختی پیش از بحران ،سوگ
یا داغداری ،آسیب دیدن خود فرد یا یکی از اعضای خانواده،
شرایط تهدید کنندهی زندگی ،حملهی وحشتزدگی ،جدایی

مسعود جان بزرگی و همکاران

از خانواده و سطح درآمد پایین مورد بررسی قرار بگیرند [.]22
در زمان بحران و مواجهه با عدم قطعیت ،اتکای مردم به
رسانهها برای اطالعات موثق افزایش مییابد [ ]23و بدین
ترتیب اهمیت وجود رسانههای موثق برای در اختیار گذاشتن
توصیههای صحیح افزایش مییابد [ .]24در زمانی که
اطالعات صحیح و کافی در دسترس نباشند ،ابهام سبب می
شود تا افراد خطر را بیش از اندازه ادراک کنند و هنگامی که
این ابهام با خطری غیرقابل مشاهده مانند ویروس ترکیب می
شود ،شدت ترس و اضطراب را در بین افراد چندین برابر می
کند [.]25
امروزه تمامی محافل مربوط به بهداشت روانی در سراسر
دنیا به فکر طراحی مدلهای مداخله در بحران و کمک به
بازسازی روانشناختی آسیبدیدگان مشغولند .ژآنگ و
همکاران [ ]3از روانشناسان بالینی چین الگویی را برای
وضعیت روانشناختی این بیماران به تصویر کشیدهاند .آنها
معتقدند مداخله در بحران باید پویا و متناسب با هر مرحله
اپیدمی؛ حین یا بعد از شیوع باشد .در حین شیوع متخصصان
بهداشت روانی باید به طور فعال در روند مداخله این بیماری
مشارکت کنند تا سالمت روانی و پاسخهای روانی اجتماعی
بتوانند به موقع بسیج شوند .به طور خاص مداخالت بحران
روانشناختی در مورد استرس ناشی از ویروس کرونا باید در
درمان مربوط به التهاب ریه و مسدود کردن مسیرهای انتقال
یکپارچه شود .در این مرحله مداخالت روانشناختی شامل دو
فعالیت اساسی است )1 :مداخله برای ترس از بیماری که
توسط پزشکان با کمک روانشناسان صورت میگیرد و )2
مداخله برای مشکالت سازگاری ،بخصوص برای کسانی که
مشکالت جدیتری مانند خشم ،وگرایش به خودکشی دارند
و مداخالت روانپزشکی میطلبند ،که توسط روانشناسان
اجتماعی صورت میگیرد (شکل زیر) .در این طرح همه نیروها
با نظام دولتی یک پارچه شدهاند .در ابتدای هرم ،تیم
تخصصی قرار داشته و در انتهای آن نیروهای اجتماعی
هستند که حمایتهای روانی-اجتماعی را انجام میدهند.
کمکهای روانشناختی (مانند خط تلفن و مشاوره آنالین)
برای شناسایی و کمک به کسانی که نیاز به کمک دارند مورد
استفاده قرار گرفت .الگوی نظری آنها برای فرمولبندی
مداخلهها در شکل 1آمده است.
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پریشانی

قرنطینه

فقدان دانش در باره عفونت

کوید 19

فقدان رفتار سالم

تماس با افراد محیطهای آلوده
تماس با بیمار

اضطراب
ترس

تب بیمار

احتمال عفونت

روبرو شدن با تغییرات بزرگ و غیر
قابل سازش
فقدان ارزیابی سالمت روانی و روش

تلفن

های سالم خود قضاوتگری

اپلیکیشن

کارکنان مرکز بیماری عفونی

وبسایت

فقدان دانش در باره سالمت جسمی

بیمار مبتال به کوید19-

پزشک

و روانی

مشاور روانشناسی

فقدان روشهای مقابله روانشناختی

روانپزشک

شکل  .1الگوی نظری فرمولبندی مداخالت

مداخلههای فوری روانشناسان شامل مؤلفههای مختلفی
است .به طور مثال انجمن روانشناسان آمریکا ،به روانشناسان
از طرق مختلف آموزش میدهد و از طریق تلفنبهداشت 1به
نیازمندان کمک میکند .نمونهای از پروتکل اورژانسی آنها
برای افراد در شرایط بحران کرونا شامل مؤلفههای زیر را به
صورت توصیهای بیان میکند [:]26
 )1اولویتبندی کارها2برای خود مراقبتگری،
 )2تغییر جهت فعالیت در صورت لزوم :همواره کاری
هست که انجام دهیم،
 )3به روال عادی زندگی برگردید،
 )4ایجاد یک فضای کاری مجزا ،حتی در منزل،
 )5ورزش،
 )6درتماس با دیگران ماندن (تماس مجازی)،
 )7متوقف یا محدود کردن گوشکردن به اخبار
 )8تمرین ذهنآگاهی و ریلکس ،و توصیههایی مانند:
 )9به دنبال یادگیری چیزهای جدید باشید،
 )10کمی به خودتان فرصت بدهید
 )11با همکاران (آشنایانی که کار مشترک داشتید) در
تماس باشید و به آنها کمک کنید؛ که این در فعالیتهای با
معنا به شما کمک میکند.

روانی)3

و
دانشگاه ملبرن استرالیا (در حوزه سالمت
همچنین جامعه روانشناسان آن کشور نیز چنین توصیههایی
را مطرح کرده که در رأس همه آنها توجه به سبک زندگی
سالم (رژیم غذایی مناسب ،خواب کافی ،ورزش ،گفتگو با
عزیزان درباره نگرانیها ،انجام فعالیتهای مورد عالقه و لذت
بخش ،اجتناب از مطرف الکل و تنباکو؛ ارتباط با منابع معتبر
برای اخبار) ،مثبت بودن (انجام کارهایی که میتوان انجام داد
و نه غصه خوردن درباره آنچه از دست رفته است ،مشارکت
در کارها و فعالیتهای مثبت با دیگران) و توصیههایی برای
کسانی که در قرنطینه هستند (توجه به گذرا بودن شرایط،
فعال ماندن ،کمک به دیگران ،تنظیم سالم خواب و خوراک،
مدیریت استرس با گوش کردن به موسیقی ،تماشای فیلم،
ورزش خانگی ،گفتگو با متخصصان در صورت لزوم ،و گفتگو
با کودکان ) قرار دارد.
برخی سعی کردهاند در چارچوب درمان مبتنی بر تعهد و
پذیرش مجموعه توصیههایی برای مقابله با استرس ناشی از
گسترش ویروس کرونا ارائه دهند[ .]27با استفاده از مخفف
مواجهه با کوید (فیس کوید)  4تالش شده است مؤلفههای
اصلی کمک به افراد برای مدیریت استرس خویش را درآن
1

Telehealth
Prioritize
3 https://www.dhhs.vic.gov.au/mental-health-resources-coronavirus-covid-19
4 (FACE COVID) F = Focus on what’s in your control A = Acknowledge your thoughts & feelings C = Come back into your body
& E = Engage in what you’re doing C = Committed action O = Opening up V = Values I = Identify resources D = Disinfect
distance
2
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بگنجانند .بررسی سایر پروتکلهایی که به نوعی در متون
دانشگاهی دنیا تا زمان نوشتن این مقاله منتشر شدهاند حاوی
مطالبی برای مداخلههای ارژانسی روانشناختی حول همین
محورها با محوریت مدیریت سبک زندگی است.
بررسی پروتکلهای متعدد در مقابله با استرس ناشی از
شیوع کرونا نشان میدهد توجه به موضوعات معنوی چندان
در مد نظر نبوده است .در حالیکه به نظر میرسد یکی از
دغدغهها در تجربه بودن در مرز زندگی که هیچ دارایی برای
فرد کارکرد ندارد و حتی برخی مرگ را میبینند ،معنای
زندگی و داشتن مبدأ و معاد مشخص است .در قرآن کریم
مدیریت بحران و حفظ تعادل هیجانی یکی از مهمترین عوامل
زمینه ساز مثبت برای مقابله با بحرانهای روانشناختی یا
مصبیتها است .تعادل هیجانی وقتی پایدار است که انسان
در سرمایه گذاری عاطفی بتواند به درستی رغبتهای خود را
بین اهداف مادی و معنوی تنظیم کند که در این صورت
مأیوس شدن یا سرخوش شدن به داراییها مادی ربط پیدا
نمیکند و مدیریت الهی در جهان کنونی به رغم قدرت
اعتباری انسان به بخشی از باورهای یقینی انسان تبدیل می
شود .بنابراین خداوند قبال از حوادث مصیبت بار خبر میدهد
برای اینکه از دست دادن منجر به اندوه و به دست آوردن
منجر به سرخوشی نشود.1
هرچند انسانها به طور فطری (از جهت سازمانیافتگی و
نظم و کمال  )2متعادل آفریده شدهاند ]28[ 3و تعادلجو
هستند ،اما حفظ تعادل مستلزم عملکرد صحیح انسان درابعاد
مختلف است .مهمترین بعدی که در خروج انسان از تعادل
دخیل است هیجانات و پس از آن نظام فکری و ادراکی انسان
است .اگر این درست باشد باید کسانی که مداخالت معنوی
را دریافت میکنند در شرایط بحرانی که پای مرگ و زندگی
در میان است ،مدیریت قویتری از خود نشان دهند .مقاله
حاضر درپی بررسی این سؤال است که کسانی که درمان چند
بعدی معنوی را در سنوات اخیرگذراندهاند چگونه خود را در
شرایط بحرانی انتشار ویروس کرونا مدیریت کردهاند .و با
توجه به جمعآوری تجربه آنها چگونه میتوان بر اساس درمان
چند بعدی معنوی خداسو [ ،]29به یک چارچوب عملی برای
تهیه یک پروتکل معنوی برای مبتالیان به استرس ناشی از
انتشار ویروس کوید  19دست یافت.

مسعود جان بزرگی و همکاران

روش ا
ن عاپژوهش ا

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه عینی آنالین و برنامه
های واتس آپ  ،بله ،تلگرام و ایتا استفاده شد .این پرسشنامه
توسط یک گروه از متخصصان و درمانگران مرکز مشاوره
طلیعه سالمت به شکل گروه متمرکز آنالین تهیه شده است.
این پرسشنامه با  4بار بازنگری و دو بار اجرای آزمایشی در
نهایت مورد تصویب گروه قرار گرفت و برای اجرا بارگذاری
شد .اعتبار درونی این پرسشنامه (آلفای کرونباخ) برای 90
نفر  0/70محاسبه شد .پرسشنامه از طریق اینترنت در اختیار
سه گروه از افراد قرار گرفت ،گروه اول کسانی که درمان
معنوی خدا سو [ ]29را در  5سال گذشته تجربه کردهاند و
به طور کامل پروتکل درمان را برای غلبه بر مشکالت خود
تجربه کردهاند ،گروه دوم کسانی که یکی از درمانهای
معمول روانشناختی را در  5سال گذشته تجربه کردهاند و
گروه سوم کسانی که هیچ درمانی را تجربه نکرده بودند ولی
در جریان شیوع ویروس کرونا تجربه اضطراب و استرس
داشتند .از  120نفر که داوطلبانه به پرسشنامه پاسخ دادند
نتایج سه گروه  20نفره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .افراد
بر اساس داشتن تجربه اضطراب و استرس (نه شدت آن) برای
دو گروه اول (درمانی) قبل از درمان که توسط متخصصان
تشخیص داده شده بودند و برای افراد گروه سوم بر اساس
خود گزارشدهی اضطراب و استرس همسان شدند و یافتهها
پس از دسته بندی و کد گذاری با نرم افزار اس.پی.اس.اس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
از تحلیل نتایج دادهها برای تعدیل و طراحی پروتکل مداخله
در استرس برای کوید  19استفاده شد .این پروتکل در یک
گروه  5نفره تهیه و توسط دو تن از افراد متخصص روانشناس
و مسلط به متون دینی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از
اصالح به گروهی از متخصصان آموزش داده شد تا برای افراد
مبتال به استرس ناشی از شیوع ویروس کرونا مورد استفاده
قرار گیرد.
به منظور تهیه پروتکل بر اساس درمان چند بعدی معنوی که
خود بر اساس منابع دینی تهیه شده است ،عالوه بر تحلیل
منابع دینی پروتکلهای موجود در سطح ایران و جهان نیز
مورد بررسی قرار گرفت.
ا

ا
 1آیات  22و  23سوره حدید
 2اشاره به معنای کلمه تسویه(مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن ج  5ص )341
 3اشاره به آیه  7سوره شمس
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ی فتهه ا

بر اساس دادههای موجود مداخلههای معنوی میتواند
کمک کننده باشد.
جدول  .1درصد میانگین سن تحصیالت و جنسیت  3گروه
سن

درصد میانگین سنی

درصد میانگین تحصیالت

درصد خانم

درصد آقا

درمان چند بعدی معنوی
درمان غیر معنوی
گروه کنترل

40-30
35-25
35-25

فوق لیسانس
فوق لیسانس
لیسانس

85
85
85

15
15
15

دیپلم و زیر دیپلم و گروه درمان غیر معنوی 15درصد و
گروهی که درمانی دریافت نکردهاند  30درصد دیپلم و زیر
دیپلم هستند.

همانگونه که جدول  1دیده میشود تحصیالت دو گروه
درمانی بیشتر فوق لیسانس و گروهی که درمانی نگذرانده اند
بیشتر از لیسانس به باالهستند .گروه درمان معنوی  5درصد

جدول  .2دادههای جمع آوری شده از مقایسه  3گروه مورد مطالعه
عنوان کلی

ردیف

1
2
مشکالت
فعلی به
خاطر وجود
کوید19

3

4
5
1
2
مشکالت
جدید
نیازمند
کمک

3
4
5
1
2

تاثیر مثبت
بر ادارک
معنای
زندگی

3

4
5
6

عنوان جزیی
آموزش و مراقبت
از خانواده
محدودیتهای
رفت و آمد
خستگی به خاطر
رعایت شرایط
فعلی شستشو و
مراقبت
تغییر شرایط
کاری
نداشتن مشکل
جدی
هیچ مشکلی
ماندن در خانه و
محدودیتهای
ناشی از آن
نگران ابتال به
بیماری برای
خودم
نگران ابتالی
اطرافیان
سازگاریهای
جدید
دیدن نعمتهای
زندگی
بهبود کیفیت
روابط با دیگران
تاثیر بر حسن
خلق و افزایش
مهربانی
توجه به معنای
واقعی مرگ و
افزایش کیفیت
زندگی
درک عظمت الهی
توجه به اثر عمل
هر انسان در عالم
 /وحدت عالم

درمان معنوی

درمان
غیرمعنوی

1
گروه کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ChiSquare

2
Sig.

7

35

7

35

11

55

1/589

0/452

10

50

14

70

10

50

2/136

0/344

U MannWhitney

3
Sig.
1&2

U MannWhitney

Sig.
1&3

3

15

1

5

14

70

22/944

0/000

180/000

0/298

90/000

0/001

2

10

12

60

8

40

10/727

0/005

100/000

0/001

140/000

0/031

3

15

3

15

0

0

3/278

0/194

10

50

10

50

1

5

11/670

0/003

3

15

5

15

5

15

0/773

0/680

1

5

3

15

4

20

1/986

0/371

3

15

4

20

14

70

15/993

0/000

4

20

2

10

7

35

3/669

0/160

200/000

190/000

1/000

0/681

110/000

90/000

0/002

0/001

19

95

13

65

10

50

9/833

0/007

140/000

0/019

110/000

0/002

19

95

0

0

4

20

41/737

0/000

10/000

0/000

50/000

0/000

1

5

0

0

3

15

3/687

0/158

6

30

4

20

5

25

0/524

0/769

8

40

12

60

5

25

4/990

0/083

3

15

12

60

2

10

14/689

0/001
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7
8
9
10
11
1
2
3
مراقبت و
پیشگیری

4
5

6
1
تجربه حال
حاضر

2
3
4
5
1

نحوه مدیریت
زمان در حال
حاضر

2
3
4
1
2
3
4

نگرانیها

5
6
7
8

منابع مورد
استفاده برای
غلبه بر
استرس ناشی
از کوید19

ادراک ربوبیت
خداوند
توجه به
خود/درون نگری
بیشتر
بهبود کیفیت
رابطه با خدا
ادراک عدالت
الهی
هیچ تاثیری
عدم تماس با
دیگران
قرنطینه کامل
استفاده از
دستکش و ماسک
شستشوی مداوم
دست
به تعویق انداختن
فعالیتهای غیر
ضروری
بیاهمیت بودن و
زندگی را به روال
قبل ادامه دادن
توکل به خدا و
تجربه آرامش
امیدواری
ترس
اضطراب
وحشت زدگی
دنبال کردن
زندگی با آرامش و
ادامه فعالیتها تا
حد ممکن
اهمیت بیشتر
موضوعات
مذهبی/معنوی
سرگرم شدن با
امور منزل
کالفهگی و
سردرگمی
مشکالت مالی
تنهایی
کالفگی
از دست دادن
شغل
طوالنی شدن
زمان قرنطینه
ترس از مرگ
خود
ترس از مرگ
عزیزان
نداشتن نگرانی
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5

25

9

45

3

15

4/520

0/104

3

15

7

35

0

0

8/732

0/013

160/000

0/149

170/000

0/075

1

5

0

0

5

25

7/648

0/022

190/000

0/317

160/000

0/080

1

5

0

0

0

0

2/000

0/368

0

0

0

0

5

25

10/727

0/005

16

80

16

80

15

75

0/193

0/908

11

55

7

35

8

40

1/735

0/420

15

75

15

75

12

60

1/405

0/495

17

85

9

45

14

70

7/227

0/027

15

75

15

75

16

80

0/183

0/912

0

0

0

5

1

5

2/000

0/368

200/000

120/000

1/000

0/009

150/000

170/000

0/018

0/262

17

85

12

60

3

15

19/886

0/000

150/000

0/080

60/000

0/000

13
0
2
0

65
0
10
0

10
0
10
1

50
0
50
5

5
3
18
1

25
15
90
55

6/453
6/211
25/173
1/017

0/040
0/045
0/000
0/601

170/000
200/000
120/000

0/343
1/000
0/006

120/000
170/000
40/000

0/012
0/075
0/000

18

90

13

65

6

30

15/114

0/001

150/000

0/062

40/000

0/000

15

75

9

45

2

10

16/952

0/000

140/000

0/056

70/000

0/000

6

30

8

45

9

45

0/971

0/616

2

10

9

45

11

55

9/457

0/009

130/000

1
1
3

5
5
15

4
4
10

20
20
50

7
5
9

35
25
45

5/531
3/068
6/069

0/063
0/216
0/048

130/000

2

10

3

15

4

20

0/284

0/868

9

45

8

40

11

55

0/922

0/631

0/014

0/020

110/000

140/000

0/003

0/041

0

5

6

30

4

20

6/608

0/037

140/000

0/009

160/000

0/037

3

15

9

45

14

70

12/147

0/002

140/000

0/041

90/000

0/001

7

35

2

10

0

0

10/026

0/007

150/000

0/062

130/000

0/004

عوامل معنوی:
دعا و نیایش،
ذکرهای خاص و...

20

100

16

80

6

20

24/349

0/000

160/000

0/037

60/000

0/000

2

منابع علمی

12

60

9

45

4

20

6/608

0/037

170/000

0/348

120/000

0/011

3

تقویت کنندههای
بدنی

13

65

16

80

9

45

5/222

0/073

4

استفاده حمایت
خانوادگی و
دوستان

7

35

5

25

7

35

0/606

0/739

1
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5

عمل به دادههای
اخبار یا شبکه
اجتماعی

4

20

10

50

6

30

4/130

0/127

نیاز به درمان

1

نیازمند جلسه
مشاوره فردی یا
گروهی

0

0

15

75

10

50

23/600

0/000

50/000

0/000

100/000

0/000

بازگشت

1

عدم بازگشت
نشانهها  /حال بد
قبلی

11

55

7

35

1

5

22/826

0/000

129/500

0/042

45/500

0/000

*** ردیفهای طوسی رنگ نشانگر وجود تفاوت معنادار در مقایسه  3گروه میباشند ***

نعمتهای الهی در این شرایط برای گروه معنوی به طور
معناداری بیشتر از گروه درمانهای غیر معنوی بوده و به گروه
کنترل نیز در معنادهی به شرایط فعلی کمک کرده است
( 95 ،)Ch.S= 9/833، p< 0/001درصد گروه درمان معنوی
ابراز کردند که کیفیت روابط آنها با دیگران در شرایط کرونا،
بهبود داشته است ،در حالیکه در گروه درمان غیر معنویی
کسی این گزارش را نداده و در گروه کنترل  20درصد به این
سؤال پاسخ بله دادهاند (.)Ch.S= 41/737 ، p< 0/001
توجه به اثر عمل هر انسان در عالم و وحدت عالم در شرایط
شیوع کرونا در گروه درمان غیر معنوی بیشتر از درمان معنوی
و گروه کنترل توانسته است به عنوان یک عامل معنادهی
عمل کند ( )Ch.S=4/689، p< 0/001همچنین توجه به
خود و درونگری در گروه درمانهای غیر معنوی بیشتر تجربه
شده است (.)Ch.S= 8/732 ، p< 0/001
بهبود کیفیت ارتباط با خدا به نسبت قبل از بحران در
گروه کنترل از دو گروه درمانی بهتر بوده است (، p< 0/022
 ،)Ch.S= 7/65و به همین ترتیب در پاسخ به این سؤال که
شرایط بحرانی کنونی چه تأثیر مثبتی بر ادراک معنای زندگی
شما داشته است در دو گروه درمانی اظهار شده که تأثیر تازه
ای نداشته در حالیکه شرایط فعلی در گروه افرادی که هیچ
درمانی را نگذراندهاند به طور معناداری در مقایسه با دو گروه
دیگر باعث توجه آنها به معنای زندگی شده است (0/005
<.)Ch.S= 10/727 ، p

ستون شماره  1در جدول 2؛ مقایسه خیدو برای بررسی
تفاوت سه گروه و ستون  2آزمون «من ویتنی» برای مقایسه
دوگروه درمانی و ستون  3برای مقایسه گروه درمان معنوی و
گروه کنترل است.
مشکالت فعلی به خاطر وجود کوید :19بر اساس دادههای
جدول  ، 2یافتهها نشان میدهند که کسانی که درمانهای
روانشناختی را گذرندهاند به طور کلی در برابر استرس ناشی
از شیوع کرونا مقاومتر عمل کردهاند .به طور جزئیتر بر اساس
یافتههای این پژوهش کسانی که درمان معنوی را گذراندهاند
به طور معناداری با مشکالت کمتری در شرایط مربوط به
ویروس کرونا روبرو بودهاند ( ،)p > ./001در حالی که کسانی
که هیچ درمانی نگذراندهاند و یا حتی درمانهای غیر معنوی
را گذراندهاند با مشکالت بیشتری مواجه بودهاند .تغییر شرایط
کاری در کسانی که درمان معنوی را گذراندهاند باعث استرس
آنها نشده است و این گروه مشکل جدیدی را تجربه نکرده
اند.
مشکالت جدیدی که نیازمند کمک است :نگرانی ابتالی
اطرافیان به بیماری کوید  70 19درصد از گروه کنترل را
دچار استرس کرده است درحالیکه افرادی که درمان شدهاند
به طور معناداری کمتر از گروه کنترل این تجربه را داشته اند
(.)UM-Whit=90 ، p< ./001
تاثیر مثبت بر ادارک معنای زندگی 11 :زمینه درباره
معنای زندگی در بررسی قبلی به دست آمده بود .که دیدن

نمودار  .1مقایسه سه گروه در استفاده از عوامل مذهبی در غلبه بر ویروس کرونا  ،دیدن نعمتهای زندگی و توکل به خدا
100
80
60
40
20
0
گروه کنترل

دیدن نعمتهای زندگی

درمان غیر

درمان چند بعدی

معنوی

معنوی

توکل به خدا
عوامل مذهبی در غلبه
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تجربه حال حاضر :در شرایط گسترش ویروس کرونا ،گروه
های درمانی نسبت به گروه کسانی که درمان را نگذراندهاند
آرامش بیشتر ( ،)Ch.S= 19/88 ، p< 0/001و امیدواری
بیشتری دارند ( )Ch.S= 6/45 ، p< 0/04و همانطور که در
نمودار  1قابل مشاهده است ،از توکل به خدا به عنوان یک
شیوه مقابله مذهبی استفاده کرده و تجربه هیچ ترسی را
گزارش نکردند.
مدیریت زمان در شرایط بحرانی :در این رابطه آرامش
گروههای درمانی بیشتر بوده و اظهار داشتهاند با آرامش

مسعود جان بزرگی و همکاران

طور معنادار بیشتر از دو گروه دیگر است و به عنوان منبعی
برای غلبه بر استرس استفاده شده است (، p< 0/001
 )Ch.S= 24/349و گروه درمان چند بعدی معنوی نسبت به
گروهی که درمانی را نگذراندهاند به طور معناداری بیشتر از
منابع علمی معتبر استفاده میکنند (60/000 ، p< 0/001
=.)Ch.S
نگرانیهای کلی :در مورد نداشتن نگرانی ،بین گروهی که
درمان معنوی را گذراندهاند و دو گروه دیگر تفاوت معناداری
دیده میشود ( )Ch.S= 10/026 ، p< 0/007و در گروه
درمانهای غیر معنوی و کسانی که درمانی را نگذراندهاند ،به
طور معناداری احساس کالفگی (6/048 ، p< 0/048
= ، )Ch.Sترس از مرگ خود (6/608 ، p< 0/0037
=)Ch.Sو ترس از مرگ عزیزان (12/147 ، p< 0/002
= )Ch.Sتجربه میشود .در گروه درمان معنوی به طور
معناداری اضطراب از دوگروه دیگر کمتر تجربه میشود
( )Ch.S= 25/173 ، p< 0/001که با توجه به جدول مقایسه
دو به دو گروهها بیانگر تفاوت معنادار بین آنها است .که این
تفاوت در نمودار  2قابل مشاهده است.

زندگیام را دنبال میکنم و تا جایی که شرایط فعلی ممکن
میسازد به ادامه فعالیتهایم میپردازم و فعالیتهای معنوی
و مذهبی آنها نسبت به گروهی که هیچ درمانی را نگذرانده

اند به طور معناداری افزایش یافته؛ (15/144 ، p< 0/001
= )Ch.Sدر این رابطه گروه معنوی در شرایط بهتری از گروه
درمانهای غیر معنوی قرار دارد و گروهی که درمانی را سپری
نکردهاند از استرس و کالفگی بیشتری رنج میبردند (./001
<.)UM-Whit = 80/000 ، p
منابع مورد استفاده برای غلبه بر استرس ناشی از
کوید :19در درمان معنوی دعا و نیایش و استفاده از ذکر ،به

100
80
60
40
20
0
ترس از مرگ عزیزان

درمان غیر معنوی درمان چند بعدی
گروه کنترل
اضطراب
ترس از مرگ خود
معنوی

نمودار  .2مقایسه  3گروه در ترس مرگ عزیزان ،ترس مرگ خود و تجربه اضطراب به دلیل انتشار ویروس کرونا

Chart Title
100
80
60
40
20
0
گروه کنترل

عدم عود

دیگردرمانها

نیاز به درمان

درمان چند بعدی
معنوی

نداشتن نگرانی

نمودار  .3مقایسه گروهها در عدم عود نشانهها ،نیاز به درمان و نداشتن نگرانی عمده
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خودمراقبتگری خداسو و نجات عمل []30توانسته است به
مراجعان معنوی کمک کند تا بتوانند استرس خود را مدیریت
کنند.
بر اساس این یافتهها و تحلیل پاسخهای تشریحی
مراجعان از درمان معنوی برای تهیه یک پروتکل مداخله در
استرس بر اساس درمان چندبعدی معنوی اقدام شد و
چارچوب کلی زیر برای پروتکل معنوی خداسو برای مقابله با
استرس ناشی از بحران شیوع کرونا طراحی و پس از
اعتباریابی توسط گروه متخصصان مورد استفاده قرار گرفت.
این پروتکل دارای مؤلفههای اصلی زیر است:
 مرحله ارتباط :ارزیابی سریع
 مرحله مداخله اورژانسی :تنشزدایی و آرامسازی
هیجانی (تسکین :ال تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا-توبه ) 40
 مرحله خود مراقبتگری اورژانسی :فعال سازی خود
مراقبتگری و معنایابی (خودمراقبتگری خداسو)
 حمایتجویی و ایمنیجویی :اکتشاف منابع حمایت
بیرونی معتبر و تماس رشد دهنده با آنها
 فعال سازی منابع معتبر درونی :فعال سازی عقل طبیعی
و قلب (ذهن باز -دل بسته)
 فعال سازی بعد معنوی :معنادهی به خود در گستره نگاه
توحیدی.
در حال حاضر الگوی پیشنهادی برای جمعیت عمومی در
جدول  3پیشنهاد میشود:

نیاز به درمان :همانطور که در نمودار  3قابل مشاهده
است ،در مقایسه سه گروه ،گروه درمانهای غیر معنوی و
گروهی که هیچ درمانی را نگذراندهاند به طور معناداری نیاز
به درمان را ابراز کردهاند در حالیکه هیچ یک از افرادی که
درمان معنوی را گذراندهاند اعالم نیاز به درمان و جلسه
مشاوره نداشتهاند (.)Ch.S= 23/600 ، p< 0/001
پیشگیری از عود :در مقایسه سه گروه ،گروه درمانهای
غیر معنوی به طور معناداری بازگشت نشانهها یا حال بد قبلی
را گزارش نمودهاند ،در حالیکه گروه درمان معنوی خداسو
عود نشانهای را گزارش نکرده است (22/826 ، p< 0/001
= .)Ch.Sنمودار  3تفاوت گروه معنوی را با دو گروه دیگر در
زمینۀ نداشتن نگرانی ،بی نیاز بودن به درمان یا کمک
روانشناختی و یا عدم بازگشت نشانهها را نشان میدهد.
تحلیلاجاجهه یاکیفی ا

پرسشنامه طراحی شده واجد پرسشهای تشریحی و باز
پاسخ برای بیان اثرات درمان بر آنها در شرایط بروز بحران
گسترش بیماری کرونا بود.
تحلیل کمی و کیفی پاسخهای مراجعان نشان داد که
بیشتر مفاهیمی مانند فعالسازی عقل طبیعی ،ارتباط با
ربوبیت خداوند ،اطمینان از توجه خداوند ،و توکل مشارکتی
(استفاده از عقل طبیعی برای رعایت پروتکلهایی بهداشتی
معتبر و نیز توکل بر خداوند) ،معنادهی به مرگ و آخرت،

جدول  .3الگوی پیشنهادی مداخله در بحران با رویکرد معنوی
عنوان

شرح

مرحله مداخله

ارزیابی مشکل و بررسی دامنه آن

فعالیت بالینی

مرحله مداخله

فعالیت بالینی

مرحله مداخله

فعالیت بالینی
مرحله مداخله
فعالیت بالینی

ارزیابی میزان ،شدت و دامنه استرس و مشکالت ناشی از گسترش ویروس کرونا
ارزیابی مشکالت زمینهای
ارزیابی میزان تخریب و تأثیر روانی بر عملکرد کلی و آشفتگی هیجانی فرد
ارزیابی میزان و انگیزه خود مراقبتگری
ارزیابی میزان مراقبت فرد از اعتقادات معنوی/مذهبی یا ابتالء به کشمکشهای معنوی
ایجاد ارتباط و فرونشانی عالئم هیجان منفی
تنظیم ارژانسی سبک زندگی ،از بین بردن زمینهها و شرایط بدخیم کننده استرس و تنظیم هیجان
تنظیم ارژانسی سبک زندگی
به چالش کشیدن تصورات و معنای ذهنی مراجع در باره بحران
همدلی
بیان احساسات
ایجاد ارتباط و حرف زدن درباره احساسات
تمرینهای مختلف برای تنشزدایی و ایجاد تعادل نسبی
ترغیب به دریافت حمایت اجتماعی ایمن
ترغیب به فعال ماندن و داشتن برنامه ایمن قبلی یا برنامه جایگزین
فعال سازی عقل طبیعی و بررسی توانمندی فرد در تمرکز بر فعالیتی که توانمند است و تمرکز بر آنها
توجه ذهن آگاهانه به خود مراقبتگری
پیگیری سبک زندگی سالم معنوی
بررسی وجود ابزار درونی انتخاب بهترین عمل (که خدا انتظار دارد)
بررسی موقعیت مناسب برای یادگیری
تمرینها و شرایط مستلزم خودمراقبتگری عقالنی
فعال سازی بعد معنوی با به چالش کشیدن معنای مبدأ و رابطه با خداوند و کارکرد اعتقاد توحیدی بر استرس و معنادهی به شرایط
مسئول کنترل دنیا
سرباز زدن طبیعت از قوانین طبیعی
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مرحله مداخله

فعالیت بالینی

مرحله مداخله

فعالیت بالینی

مرحله مداخله
فعالیت بالینی

مسعود جان بزرگی و همکاران

نقش و کارکرد خدا در زندگی بشر
تماس با خدای واقعی
شرایط الزم برای باال بردن کنش انسانی
معنای پیشرفت تکامل
شرایط مانع تکامل و پیشرفت انسان
تفاوت پردازش مساله با توجه مبدا و معاد
بهترین کنش انسان در عالم به عنوان مخلوق خدا
بررسی اثر ربوبیت الهی در شرایط فعلی
خود مراقبت گری خداسو و اثر آن بر تحمل شرایط فعلی و مراقبت از اعتقادات مثبت
دریافت حمایت اجتماعی و تقویت خلوص خود با تسویه روانشناختی با دیگران
مفهوم خود-دیگری
مفهوم رابطه
مفهوم عمل هویت ساز
چهار عمل اصلی برای تنظیم هیجان معنوی (تسویه):
تو را دوست دارم به این دالیل .............................
)1
از تو عذر میخواهم به این دالیل ........................
)2
تو را می بخشم به این دالیل ............................
)3
این اشتباهات را داشتهام که انتظار دارم مرا ببخشی به این دالیل.....................
)4
معنادهی به مرگ و آخرت
معنای واقعی مرگ و پنداره زدایی از مفهوم مرگ
انتظار از مرگ
کارکرد مرگ در زندگی و روحیه انسان ،بررسی رابطه کارکرد مورد نظر با پنداره و مفهوم واقعی مرگ
پذیرش مرگ
پنداره و مفهوم واقعی درباره آخرت و کارکرد آن در زندگی
ارزشیابی برنامه
بررسیهای فاعلی (خود ارزیابیها)
بررسیهای عینی :استفاده از ابزارها برای بررسی اثر برنامه در ایجاد آرامش و فعال سازی برنامه سازگارانه و معنوی زندگی
ذکر و استغفار

همچنین شاخص روایی محتوایی در همه قسمتهای مداخله
در باالترین حد ممکن عدد  1محاسبه شده است که بیانگر
باالترین تناسب مولفهها برای پروتکل میباشد .بنابراین از نظر
کارشناسان پروتکل مداخله در بحران ناشی از انتشار ویروس
کرونا از اعتبار مناسبی برخوردار است.

بررسیااعتب راپروتکلامداخله ا

 15نفر از متخصصان که با درمانهای روانشناختی آشنا بودند
و حداقل سابقه  5سال کار بالینی داشتند به سوالهای مربوط
به اعتبار پروتکل پاسخ دادند .نتایج مربوط به بررسی اعتبار
مداخله بر اساس جدول  4گزارش شده است .شاخص نسبت
روایی محتوایی از ( 1باالترین حد) تا  0/6محاسبه شده است.

جدول  .4بررسی اعتبار مداخله
مرحله مداخله

ضروری

1
2
3
4
5
6
7

14
14
14
15
12
13
12

مفید
اماغیرضروری
1
1
1
0
3
2
3

غیر ضروری

CVR

کامال متناسب

تا حدودی متناسب

CVI

0
0
0
0
0
0
0

0/86
0/86
0/86
1
0/6
0/73
0/6

15
15
15
15
15
13
12

0
0
1
0
3
2
3

1
1
1
1
1
1
1

و به راحتی بتواند به وقایع از یک سو ،و به اعمال خود از سوی
دیگر معنا ببخشد ،در شرایط مختلف ارزشمندترین عمل را
انتخاب کند و به هدف ارزشمند خود در راستای معادنگری
در زندگی وفادار باقی بماند[ .]29در درمانهای روانشناختی
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تا حدی بر تعهد بر عمل
ارزشمند تأکید دارد اما در آنجا تعریفی از ارزش نشده است.

بحثاوانتیجهگیری ا

درمان چند بعدی معنوی خداسو با فعالسازی عقل
طبیعی ،بازخورد افراد را نسبت به دنیا ،آخرت ،خود و هستی
ادراک شده ،توحیدی میکند و این اتفاق باعث میشود که
فرد در برابر نامالیمات زندگی از مقاومت بیشتری برخوردار
شود .این یکپارچه سازی وجودی سبب میشود فرد به زودی
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کرونا (مانند بیش از اندازه بزرگ دانستن خطر ابتال و ترس از
مردن) می تواند سودمند باشد [.]16
یافتههای پژهش نشان میدهد که فعالیتهای معنوی و
معنادهی افرادی که درمانی را نگذراندهاند نسبت به دو گروه
دیگر بیشتر شده است .این یافته بیانگر این است که افراد در
شرایط مرزی زندگی (بحرانها) ،به سمت معنویت و معنادهی
زندگی رو میآروند ،اما افرادی که درمان معنوی را گذرانده
اند تغییری در این مورد گزارش نکردهاند .این یافته احتماال
بیانگر آن است که آنها در فرآیند درمان و پس از آن در زمینه
معنادهی توانمندی الزم را کسب کردهاند که یافتههایی دیگر
پژوهش آن را تأیید میکند.
یافتههای پژوهش حاکی از این است که هیچ یک از
افرادی که درمان معنوی خداسو را گذراندهاند علیرغم اینکه
در مورد برخی از آنها  5سال از پایان درمان میگذرد ،گزارشی
از عود نشانهها حتی در شرایط بحرانی انتشار ویروس کرونا
نداشتهاند و نیازی به جلسه مشاوره نیز احساس نکردهاند ،اما
در مورد افرادی که درمانهای غیر معنوی را گذراندهاند هم
به برخی نشانهها بازگشت داشتهاند و هم به درمان نیاز
پیداکردهاند .در مورد افرادی که هیچ درمانی را نگذراندهاند
علیرغم اینکه حال بدتری را نسبت به قبل از انتشار ویروس
گزارش کردهاند اما نیاز کمتری به درمان روانشناختی اعالم
کردهاند که این احتماال به دلیل عدم تجربه درمان و اطالع از
اثر بخشی جلسه مشاوره در چنین وضعیتی است.
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،مولفان اقدام به تهیه
پروتکل مداخله در بحران برای مهار استرس ناشی از انتشار
ویروس کرونا اقدام کردهاند که پس از بررسیهای الزم در
خالل جلسات متعدد برنامهای در  7گام برای این منظور
طراحی شده و بررسی اعتبار مداخله آن توسط کارشناسان
بررسی شده و نتایج آن نشان داد که استفاده از این پروتکل
برای مهار استرس در شرایط بحرانی از اعتبار کافی برخوردار
است .شایان ذکر است که اغلب افرادی که اعتبار این پروتکل
را مورد بررسی قرار دادهاند خود طی دو هفته از آن استفاده
کردهاند .برای طراحی مداخله در بحرانها در این مداخله
معنوی خداسو  ،با ایجاد تغییراتی در فنون ،از درمان چند
بعدی معنوی [ ]29استفاده شد .بدین منظور نظرات
مراجعانی که در طول  5سال گذشته این درمان را گذرانده
اند جمع آوری شده است که به نوعی بیانگر اعتبار بالینی آن
است .حتی برخی از این افراد خود تجربه بیماری کرونا را
داشته یا در سوگ عزیزان خود بودند بنابراین میتوان آن را
الگویی آزمون شده برای کمک به افراد بحرانزده یا درگیر
بحران ناشی از شیوع کرونا دانست .هرچند نمونه این پروتکل
هنوز عرضه نشده اما راس [ ]27الگویی را برای مقابله با

با توجه به اینکه ارزشها اغلب فرهنگ محور هستند ،به طور
طبیعی باید ارزش هر فردی با توجه به چارچوب فرهنگی او
در نظر گرفته شود بنابراین مناسب است تا به منظور مداخله
در جامعهای که اغلب افراد آن ارزشهای معنویت/مذهب
محور را در مدنظر قرار میدهند از این ارزشها کمک گرفته
شود.
در مقایسه با گروهی که درمان نگذراندهاند ،افرادی که
درمان معنوی خداسو را تجربه کردند ،مدیریت قویتری بر
خود داشته ،با مشکالت کمتری مواجه بودند و مشکل
جدیدی را که به استرس ناشی از شیوع ویروس باشد تجربه
نکردند ،بر عکس آنها به نعمتهای الهی بیشتر هشیار شده،
کیفیت روابطشان بهتر شده ،آرامش بیشتری را تجربه می
کنند ،به فعالیتهای خود در شرایط قرنطینه ادامه می دهند،
مقابلهها و فعالیتهای مذهبی در آنها بیشتر است و نگرانی
عمدهای را گزارش نکردهاند.
این تغییرات گروه معنوی و حتی در برخی موارد گروه
غیر معنوی بیانگر این است که مداخلههای روانشناختی به
ویژه مداخله معنوی خداسو میتواند به سالمت روانی افراد
کمک معنادارکرده و باعث ماندگاری نتایج مثبت شود .این
یافتهها با یافتههای زیادی که از مداخله معنوی استفاده شده
است همسو است؛ از جمله زالیرادزال زکریا و همکاران []31
اشاره میکنند که دریافت کمک معنوی و مواردی مانند نماز
و دعا خواندن و تسلیم شدن به سرنوشتی که در دست خداوند
است ،میتواند در بحرانهای روانشناختی به افراد و درمانگران
کمک کند .زینگ و همکاران [ ]32نشان دادند که مداخله
معنوی در کسانی که دچار بیماری سرطان هستند و از
اضطراب و افسردگی باالیی رنج میبرند به سالمتی معنوی،
بهبود کیفیتی زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی منجر می
شود .همچنین میتوان به پژوهش فالح ،گلزاری و داستانی
[ ]33و برایت بارد و دیگران [ ]34اشاره کرد.
کسانی که درمانهای روانشناختی به خصوص درمانهای
معنوی را گذراندهاند به دنبال اطالعات صحیحتر و معتبرتری
برای عمل خود هستند و به دلیل فعالسازی عقل خداسو در
درمان چند بعدی معنوی دادههای به دست آمده توسط این
افراد مورد تجزیه و تحلیل عقلی با تکیه بر منابع دینی (برای
مثال این توصیه قرآنی که از چیزی که علم ندارید تبعیت
نکنید (آیه  36سوره اسراء)) قرار میگیرند .پژوهشها نیز
نشان میدهند کسانی که اطالعات صحیحتری دارند کمتر با
اضطراب و افسردگی درگیر میشوند [ .]16درمانهای دیگر
به ویژه درمانهای شناختی رفتاری نیز به منطقی شدن ذهن
کمک میکند .مطابق یافتههای جدید استفاده از درمان
شناختی رفتاری برای مبارزه با باورهای غلط دربارهی ویروس
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https://time.com/5775716/xenophobia-racismstereotypes-coronavirus/

اضطراب ناشی از کرونا مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد
 که هنوز از اثر بالینی و تجربی آن اطالعی.طراحی کرده است
.در دسترس نیست
محدودیت زمانی باعث شده است که دادههای کمی مورد
 از سویی دادههای پژوهش به دلیل شرایط.پردازش قرار گیرند
متآثر از شیوع ویروس همه از طریق اینترنت و جلسات آنالین
بدستآمده است که ممکن است با شرایط حضوری متفاوت
 پیشنهاد یک پژوهش گستردهتر برای بررسی اثر.باشد
پروتکل معنوی خداسو برای مهار استرس ممکن است داده
.های وسیعتر و مطمئنتری به دستدهد
الزم است از همه همکاران مرکز طلعیه سالمت و نیز همه
عزیزانی که به تکمیل پرسشنامههای این پژوهش کمک کرده
.و باعث شکلگیری این مجموعه شدهاند قدردانی کنیم
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