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افراد متأهل دردوره  یرفتار راتییها و تغ ها، نگرش مطالعه دغدغه
 بحران کرونا

 .رانیا، تهران، گروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائی اریاستاد  عتمداریشر هیآس
  

 .رانیارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، اکارشناس   یآران انیفکر هیسم

  

  چکیده
افراد متأهل در دوره بحران کرونا بود.  یرفتار راتییها، نگرش و تغ هدف پژوهش حاضر مطالعه دغدغه

زن و مرد متأهل  91 ستهیو بر اساس تجارب ز یدارشناسیو با روش پد یفیک کردیپژوهش با رو نیروش: ا
اطالعات، مصاحبه  یاز روش هدفمند و در دسترس استفاده شد. روش گردآور یریگ نمونه یانجام شد. برا

در  یصورت مجاز در زمان انجام پژوهش، به ییاجرا یها تیمحدود لیبود که به دل افتهیساختار مهین
افراد  یها آمده در حوزه دغدغه ستد اطالعات به ی: از کدگذارها افتهیصورت گرفت.  9911 نیفرورد
 یفشارها» ،«یماریمربوط به ب یها یفشارها» یمضمون اصل 4استخراج شد که در  یمضمون فرع 02متأهل 

 یامدهایمربوط به پ یفشارها»و  «یماریب مدت انیم یامدهایمربوط به پ یفشارها» ،«نهیمربوط به دوران قرنط
 5استخراج شد که در  یمضمون فرع 91ها  ور دوم؛ نگرششد. در مح یبند طبقه «یماریدراز مدت ب
بحران، فرصت آموختن »، «ها شمردن فرصت متیو ضرورت غن ینگرش کوتاه بودن زندگ» یمضمون اصل
 یوستگیپ هم و به یدرک ضرورت از خودفرارو»، «ها از داشته ینگرش ضرورت قدرشناس»، «از تجارب
 یرفتار راتییشد. در محور تغ یبند طبقه« روزمره یفرارفتن از زندگ یبرا یبحران، فرصت»و  «یجامعه انسان

 یدر زندگ راتییتغ» یمضمون اصل 9استخراج شد که در  یرعمضمون ف 94با بحران،  یسازگار یبرا
شد.  یبند طبقه« اطالعات و کسب مهارت یجستجو»و « در روابط و نقش افراد راتییتغ»، «روزمره

 یسبک زندگ رییتغ تیو در نها یرفتار راتییتغ ازمندین نه،یدرازمدت قرنط طیشرابا  ی: سازگاریریگ جهینت
محدودند. لذا مشاوران  یرفتار راتییتغ یها مشاهده شد، داده جیکه از نتا طور ها هستند. همان خانواده

ها از  در خانواده نیو والد نیدر چالش با افکار ناکارآمد زوج ژهیو بحران، به یها در مشاوره توانند یم
 یبرا یشتریب یرفتار راتییها، استفاده کنند و تغ نگرش نهیدر زم ژهیو ها به اطالعات حاصل از داده

 کنند. جادیدرازمدت ا طیبا شرا یسازگار

   .ها رفتار، دغدغه ر،ییکرونا، نگرش، تغ یماریب نه،یقرنط :ها واژهکلید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئول sfekriyan @gmail.com 

10.22054/QCCPC.2021.55454.2542
mailto:sfekriyan%20@gmail.com


 1411 تابستان|  46شمارة  | سال دوازدهم | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 111

 مقدمه 
هایی که وضعیت اضطراری عمومی درپی  های اخیر، جهان با مواردی از بیماری در سال

، سندرم تنفسی حاد سارس شیوع پیدا کرد که میزان 0229 سالاست. در  داشته مواجه بوده

بود.  ٪49سال به باال  12و برای افراد  ٪99سال  12میر ناشی از آن در افراد زیر  و مرگ

توسط  0202(. ویروس کرونا در آغاز سال 0224، 9و زابورسکی ویچ، یکونل)دیجیووانی، 

( 0202همکاران،  و 4چین شناسایی شد )ژائو، لین 9در شهر ووهان 0سازمان بهداشت جهانی

و همکاران،  5، زنگلئوشود ) تهدیدی برای سالمت عمومی محسوب می  این ویروس

سالمت عمومی جهانی را  91کووید دهد  آمار باالی ابتال در سراسر جهان نشان می (.0202

های مختلفی چون استفاده از وسایل محافظت چون  جوامع راه ،دچار آشفتگی کرده است

گذاری اجتماعی،  بهداشت شخصی، فاصله تیرعاماسک و دستکش، ردیابی فرد ناقل، 

دار، )پال، سیک اند کاربرده بهحفظ سالمتی خود  منظور بهرا  ینگیقرنط خودخانه و ر ماندن د

قرنطینه برای محافظت از سالمتی افراد در برابر (. 0202، 1، ماهانتابایدحسین، امین، 

که ممکن است مشکالت روحی مختلفی  ی استناخوشایند ی تجربه ،های عفونی بیماری

باشد )لین  پی داشته افسردگی، اضطراب، ترس، تنهایی، نارضایتی و سردرگمی را در ازجمله

 8و همکاران(. پژوهش بروک 0202، 7انیکو، یین، لئو، به نقل از 0292و همکاران، 

در سطح شهر و قرنطینه خانگی  وآمد رفتهای  که اعمال محدودیت دهد یم( نشان 0291)

روی افراد است. همچنین در زمان شیوع سندرم حاد شناختی سوئی بر  دارای آثار روان

شناختی منفی، همچون  نشان داد اثرات روان چین و کانادا 0229در سال  تنفسی سارس

پس از سانحه، اختالل خواب، اختالل هیجان، افسردگی، استرس، خلق پایین و  یروان فشار

نه بر پیامدهای منفی آن قرنطی زمان مدتپیامدهای قرنطینه هستند.  ازجملهپذیری  تحریک
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کاهش است و پیامدهای شدیدتری چون ترس از بیماری، سرخوردگی، کسالت،  مؤثر

و اطالعات ناکافی و ضررهای مالی و مشکالت اقتصادی را نیز به دنبال وسایل زندگی 

 (.9،0202)پلیزی، لین و پری داشت

ابهاماتی که برای آینده  لیدل به، متأهلها و افراد  الگوی فشار روانی در خانواده

باید بر سر مسائل مختلفی مثل  تأهلکند، مضاعف است. افراد پس از  خانواده ایجاد می

انجام کارهای  خرج و مخارج، خوابیدن، خوردن، دعوا و آشتی، گذراندن روزهای تعطیل،

با  ها خانوادهبرسند. از طرفی  توافق بهها  های تلویزیونی و سرگرمی تماشای برنامه خانه،

های بهداشتی یا نظام مدرسه تعامل دارند و  نظام مراقبت ازجملهاجتماعی  تر بزرگهای  نظام

(. در دوران 9914، ترجمه فیروزبخت، 0گولدنبرگو  گولدنبرگپذیرند ) می ریتأثاز آن 

شیوع کرونا تغییرات زیادی تمام شرایط مذکور خانواده و حتی نظام بهداشتی و آموزشی 

( فشارهای 0229) 9رو کرد. از نظر مک گولدریک و کارتر به و استرس رو را با چالش

عمودی مثل الگوهای خانوادگی و افقی مثل استرس ناشی  دودستهوارده بر خانواده شامل 

ای که در محور  شود. برای خانواده از جمله بیماری می ینیب شیپ رقابلیغهای  از بحران

تواند نظام خانواده را  کمی استرس افقی هم میعمودی پر از استرس است، حتی مقدار 

 هم بریزد. به

( که از مؤسسین انقالب 9115) 4درمانگران ساخت اجتماعی از جمله مایکنبام

شناختی است، برای مقابله با استرس خانواده این نظریه را مطرح کرد که افراد خانواده 

را به  پراسترسلبه بر شرایط توانند با آموزش خود، غ رغم فشارهای روانی وارده می به

 تر مهمسازند،  ها از وضعیت خود می . از نظر او توجه به روایتی که آدمبدهند ادیخودشان 

های  توانند برای تغییر رفتار، باور یا افسردگی است. افراد خانواده می اضطراباز توجه به 

کننده،  های مخرب یا محدود های جدیدی بسازند. تغییر داستان خود را تغییر داده و روایت

شوند. بر اساس این نظریه افراد برای تغییر  پدیدایی امکانات جدید برای آینده منجر می به
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ها، مفروضات و معانی زندگی خود را بررسی و  ت ارزششرایط خانواده، الزم اس

 تغییر دهند. عمالًهای آینده خود را بازنویسی کنند تا بتوانند زندگی خود را  داستان

های دفاعی برای مقابله با  ای از سیستم ها مانند سایر حیوانات دارای مجموعه انسان

حوری در هنگام بیماری های عاطفی م محیطی هستند. یکی از واکنش تهدیدات زیست

تواند مسری باشد و ترس باعث  گیر، ترس است. احساسات منفی ناشی از تهدید می همه

نظر برسد هرچند که ترس در برخی شرایط مفید است و  الوقوع به شود تهدیدات، قریب می

دهند، اما در  افراد در صورت احساس توانایی در مقابله با تهدید، رفتار خود را تغییرمی

، ویبوگوان باول، بیکر، ) آورند های دفاعی روی می صورت احساس ناتوانی، به واکنش

ها حاکی از آن است که ترس شدید  (. پژوهش9،0202کارایک، چوکایس، کاپرارو

های دفاعی را  پایین و ناتوانی در عمل، باالترین سطح پاسخ یکارآمددرصورت احساس 

(. یکی از عوامل ترس، ابهام و ناآگاهی است. به 0202کند )وان باول، وهمکاران، ایجاد می

باعث نگرش  یآگاهها اهمیت دارد. کمبود  همین دلیل آگاهی عمومی در این نوع بیماری

، کارشود که ممکن است در کنترل بیماری تاثیرمنفی بگذارد )روی، تریپاثی،  تفاوتی می بی

دهد  ایمنی را در انسان کاهش می ها ادراک (. ترس از ناشناخته0،0202کاشال، ورما، شارما

، 91بنابراین اطالعات کم علمی درباره کووید  ؛است زا بوده و همواره برای بشر اضطراب

، استنجر، ندسترومیلکند )بجاما، اوستر و مک گوورن،  اضطراب افراد را تشدید می

مبتالیان که دلیل مشکالت ذاتی این ویروس در شناسایی  (. از طرفی به0202، 9اندرسون

توانند باشند )وو و مک  دیگران می کننده ویروس به حتی افراد ناقل بدون هیچ عالمتی منتقل

 واست )بجاما  (، اضطراب، استرس، ابهام و سردرگمی را شایع کرده4،0202گوگان

ها، بیماران رنج جسمی و پریشانی  ومیر با افزایش تعداد مبتالیان و مرگ (.0202همکاران، 

(. در چنین شرایط 5،0202کنند )بو، لی، یانگ، وانگ، زهانگ، چیونگ را تجربه میروانی 
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کند. سلیمی  ای پیدا می های مقابله با فشار روانی افراد اهمیت ویژه سردرگمی و ابهام، شیوه

( نشان دادند که بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل و تغییر نگرش 9919بجستانی و همکاران )

طور  به شده ادراکو میزان استرس  یطورکل بهتواند بر سالمت روانی  در یک زمینه می

( 9918باشد؛ همچنین بر اساس نتایج پژوهش سهرابی و همکاران ) اثرگذارخاص 

تفکر مثبت  وهیشهای آرمیدگی و هایی همچون بازسازی شناختی، معنایابی، تمرین مؤلفه

ای، تنظیم هیجان و ارتقای سالمت  تواند تأثیر بسزایی در استفاده از راهبردهای مواجههمی

 داده شد که حس انسجام، نشان( 9911پژوهش عینی وهمکاران ) درروان افراد داشته باشد. 

نقش مهمی در میزان اضطراب کرونا  شده ادراکی و حمایت اجتماعی آور تاب

ن در مردان و آشناختی و عوامل مرتبط با  وضعیت روان در مطالعه دانشجویان ایفا کنند

( انجام 0202) 9و ویی یی، یدتوسط وانگ،  که 91 دیکووزنان چینی در دوره شیوع 

توانند انگیزه درونی  می 91گرفت، محققان دریافتند که افراد با پاسخ مناسب به کووید 

دادن واکنش نامناسب و  تحریک کنند و برعکس با نشان روسیوخود را برای مقابله با این 

پژوهش شریعتمدار و همکاران  در .گیرد یا افراطی، تحمل بدن در سطح پایینی قرار می

یک راهبرد انتخابی توسط افراد عالوه بر  عنوان بهطبعی  داده شد که شوخ نشان( 9911)

هیجانات منفی و کاهش تنش و باشد قابلیت تنظیم  اینکه مهارتی خالق و هنرمندانه می

تواند سطح رضایت و شادی را در افراد باال برده و با  می حال نیدرعفشارروانی را داشته و 

ی و ارتقاء عملکرد شناخت روانی مثبت در بهبود وضعیت رگذاریتأثها  تقویت روحیه آن

ری و طوالنی شدن با توجه به شرایط ابهام ناشی از بیماداشته باشد.  ها آنسیستم ایمنی بدن 

ها، نحوه نگرش و رفتار زوجین یا  دغدغه ٔ  نهیدرزمو عدم وجود پژوهش  دوران قرنطینه

ها و  ، نگرشها دغدغهدر پژوهش حاضر محقق در پی شناسایی ها،  والدین در خانواده

 روناست.کبحران  دوره در متأهلتغییرات رفتاری افراد 
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 روش پژوهش

ها، نگرش و تغییرات رفتاری بر  هدف اصلی این پژوهش، بررسی کیفی دغدغه ازآنجاکه

از روش کیفی  رو نیازاکرونا بود،  در زمان بحران متأهلی افراد  مبنای تجارب زیسته

کنندگان  های غنی و بینش عمیقی درباره تجارب زیسته شرکت استفاده شد. این روش داده

که ساکن ایران بودند و در بود  یمتأهلو مردان ، زنان موردمطالعهی  دهد. جامعه می

ی ریگ نمونهروش  بودند. شرایط ویروس کرونا قرارگرفته ریتأثتحت  9911فروردین 

سواد دیپلم، تمایل  حداقل ،تأهل پژوهش به ورود اریمعبود  در دسترسهدفمند و به شیوه 

جهت حضور در پژوهش بود مالک خروج از پژوهش، مجرد بودن و عدم دسترسی جهت 

ساختار یافته بود که  مصاحبه نیمهی اطالعات آور جمعمصاحبه در فضای مجازی بود روش 

های  در زمان شیوع کرونا، نگرش متأهلهای افراد  در قالب سه محور اصلی دغدغه

برای  متأهلدرعبور از بحران کرونا و تغییرات رفتاری افراد  أهلمتسازگارانه افراد 

و با توجه به  شده مطرحصورت کلی  به سؤاالتسازگاری با بحران کرونا انجام شد. 

گیری  همه طیشرا بهرفت. با توجه  عمق می کننده، به ها و تجارب زیسته شرکت صحبت

صورت مجازی انجام شد،  ها به محدودیت اجرا، مصاحبه لیدل بهبیماری کرونا و قرنطینگی 

خود فرد  درخواست بهدقیقه بود که در چند مورد  45تقریبی  طور بهزمان انجام هر مصاحبه 

انجام  نفر بودند که بعد از 97مصاحبه در دو تایم انجام گرفت. افراد نمونه پژوهش حاضر 

نفر  0مینان از نتایج حاصله مصاحبه با ها به اشباع نظری رسید و جهت اط مصاحبه، داده

نفر مصاحبه شد. اصول اخالقی رعایت شده در این  91با  تیدرنهادیگر نیز ادامه یافت و 

شد و با بیان رعایت  پژوهش بدین شرح بود که در ابتدای مصاحبه هدف پژوهش بیان می

فت. همچنین مصاحبه صورت گر ،آگاهانه و داوطلبانه اصل رازداری بعد ازکسب رضایت

شونده بود، کنارگذاشته شد.  در گزارش نهایی نام و نکاتی که مختص به زندگی مصاحبه

های پدیدارشناسی از روش کالیزی برای  های حاصل از مصاحبه داده لیوتحل هیتجزبرای 

ی اول روش  ها استفاده شد که دارای هفت مرحله است. در مرحله تحلیل موضوعی داده

ی  شده کنندگان تحقیق، ابتدا به بیانات ضبط احبه با مشارکتکالیزی، پس از مص
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شد.  شد، اظهاراتشان کلمه به کلمه روی کاغذ نوشته   داده گوش مکرراًشوندگان  مصاحبه

، ویرایش و تدوین شد. درک قابلهای مجازی، متن مصاحبه به شکل منظم و  در مصاحبه

مجدد متون پرداخت و بر عبارات و  ی دوم، پژوهشگر چندین بار به بازخوانی در مرحله

ی مورد بررسی در ارتباط هستند، تمرکز کرد. سپس زیر  با پدیده ماًیمستقجمالتی که 

شد و به این طریق،  ی مورد بحث، خط کشیده  اطالعات با معنی و بیانات مرتبط با پدیده

یک  شد از هر عبارت، ها سعی  نوشته شدند. پس از بررسی دست جمالت مهم مشخص 

مفهوم استخراج شود که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد باشد. سپس پژوهشگر، 

بندی  را دسته ها آنمفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه کرد و بر اساس تشابه مفاهیم، 

ی تحت مطالعه به هم پیوند داده  ی پنجم نتایج برای توصیف جامع از پدیده نمود. در مرحله

های مفهومی، توصیف  تری به وجود آمد. پس از تشکیل دسته ی کلیها شدند و دسته

ی مورد مطالعه )تا حد امکان با بیانی واضح و بدون ابهام( ارائه شد یعنی  جامعی از پدیده

ی پایانی، اعتباربخشی با  تغییر زبان واقعی به زبان یا مفاهیم علمی انجام شد. در مرحله

 ختار توصیفی از معانی تجارب انجام شد.ارجاع به هر نمونه و ارائه یک سا

 های پژوهش یافته

 اند؟ هایی را تجربه کرده در دوران شیوع بیماری کرونا چه دغدغه متأهلسؤال اول: افراد 

مضمون فرعی استخراج شد  02ها،  این سؤال پس از کدگذاری مصاحبه در پاسخ به

 :است شده گزارش زیر جدول در کهبندی شد  مضمون اصلی طبقه 4که در 

 کرونا دوراندر  متأهلی افراد ها دغدغه -0جدول 

 ها نمونه گفته مضمون فرعی مضمون اصلی

فشارهای مربوط 

 به بیماری

نگرانی از ابتالی خود 

ویژه  و خانواده به

 والدین سالمند

که اگر پدر و مادرم بگیرین، چه  نهیآمیرسه  ذهنم بهبیشترین فکری که 

من بگیرم و بهشون منتقل کنم، چه اتفاق وحشتناکی  اتفاقی میفته. اگر

 .میفته

گیری  ضرورت فاصله

اعضای خانواده در 

هرکسی یه اتاق برای خودش بود،  .سه نفر توخونه هم، از هم دور بودیم

 .وقتی همسرم مریض بود، بدتر شد مخصوصاً
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 ها نمونه گفته مضمون فرعی مضمون اصلی

 خانواده دارای بیمار

نگرانی از فقدان 

 عزیزان
 دست بدم. از راترس ازاینکه یکی از نزدیکانم 

 ترس از مرگ
به شیوعی که این بیماری داره و مرگ میرهایی که اتفاق میفته فک 

 .«کنم یم

برنامگی دولت در  بی

 جلوگیری از شیوع

گیر شدنش  دونستن همه ها از همون اول با اینکه می اینکه چرا دولت

هنوز شایع نشده جلوی شیوعش رو تونستن  پیامدهای خوبی نداره و می

شدن و  بگیرن، اینکارو نکردن و اجازه دادن شیوع پیدا کنه و بعد به فکر

ها براشون  طوری رفتار کردن که آدم فکر کنه هیچی حتی جان آدم

 «مهم نیست.

نگرانی از عدم 

 رعایت مردم
 له جدی بشه.ئگیرن قبل از اینکه مس مردم چرا جدی نمی

 بودن بیماریناشناخته 
احساس نگرانی دارم نسبت به اینکه قراره چه اتفاقی در آینده بیفته و تا 

 کی قراره این شرایط طول بکشه.

فشارهای مربوط 

 به دوران قرنطینه

کاهش ارتباطات و 

 دوری از عزیزان

در ایام عید که برام دلگیر کننده  مخصوصاًمحروم شدم از دیدن اقوام 

 «را از دست دادیم. ها زمان کهان شدم یمبود و ناراحت 

فشار زندگی 

کلنی و  صورت به

 فقدان خلوت

یک ماهی هست  حدوداًگاها از اینکه همسرم مدام توی خونه است و 

 ییتنها به کنم یمنرفته بطور رسمی کالفه میشم و احساس  سرکارکه 

 «نیاز دارم و میرم تو اتاق و دوست دارم تنها باشم.

 تکراری شدن روند

 زندگی
 اینکه هرروز کارها برایمان تکراری ویجور شد خسته شدم.

آوری  کاهش تاب

 اعضای خانواده
 .کنند یمو یا پرخاشگری  شوند یم حوصله یببعضی مواقع فرزندان 

 .شد یمهرچند حضور بیشتر همسر در خانه گاهی باعث چالش بیشتر  چالش با همسر

حذف شدن 

تفریحات بیرون از 

 منزل

کردن، دیدار  ورزشکارهایی مثل سرکار رفتن، دانشگاه رفتن، 

 .غذاهای فست فودی و... را از بین برده خوردن ،خانواده

فشارهای مربوط 

به پیامدهای 

 بیماری مدت انیم

احساس ناامنی، 

 سردرگمی و خستگی

دیگه کم کم از این وضعیت دارم خسته میشم و البته تو این شرایط آدم 

 ام کار خاصی رو هم نداره.حس و حال انج

وقت شخصی من بسیار کاهش یافته و بیشترین زمان مفید من زمان  کاهش استراحت
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 ها نمونه گفته مضمون فرعی مضمون اصلی

 خواب سایر افراد است.

 محدودیت
زیادی برای انجام امورات ایجاد کرده  یها تیمحدوددر مورد اینکه 

 احساس خوبی ندارم.

احساس ناکامی، 

 یزگیانگ یبپوچی و 

فرصت  اتفاقاًبا اینکه کارهای زیادی دارم که باید انجام بدم و االن 

خیلی خوبیه و زمان کافی برای انجامشون دارم نمی دونم چرا برنامه 

 و همش مونده. دم ینمو انجام  زمیر ینم

اجبار به شستشوی 

 مداوم

میگیره، چون تا یکی  ام غصهولی االن  بردم یماز خرید خونه لذت  قبالً

 ساعت فقط باید بشورم. دو

فشارهای مربوط 

به پیامدهای 

مدت  دراز

 بیماری

 

نگرانی از رخوت در 

انجام کارها پس از 

 پایان بحران

فکر کنم به خاطر تعطیلی زیاد بعد کرونا یکم تنبل بشم و مثل قبل تا یه 

 مدت تو انجام کارها جدی نباشم.

ترس از آینده 

 فرزندان
 من با دو دختر چی میشه. ندهیآهمسرم بمیره 

ترس از عذاب پس از 

 مرگ

 دچاردنیا  دران ایآمن بمیرم  آگهمرگ نزدیک هست  قدر چهاینکه 

 عذاب میشم یا شافعت.

 

هایی پرورش  برای سازگاری با بحران بیماری کرونا چه نگرش متأهلسؤال دوم: افراد  

 اند؟ داده

مضمون فرعی استخراج شد که در  91ها  سؤال پس از کدگذاری مصاحبه نیا بهدر پاسخ 

 در جدول زیرگزارش شده است.بندی شد. این مضامین  مضمون اصلی طبقه 5

 ی سازگارانه در دوران کروناها نگرش -2جدول 

 ها نمونه گفته مضمون فرعی مضمون اصلی

نگرش کوتاه بودن 

 و ضرورت زندگی

غنیمت شمردن 

 ها فرصت

درک  درگروآسایش 

کوتاه بودن زندگی و 

 آوری ضرورت تاب

اینکه دنیا خیلی کوچیکه، اتفاقات گذراست و الزمه کاری کنم 

 زندگی کنم تر راحترو تقویت کنم تا  صدرم سعهصبر و 

زندگی و  بودن کوتاه

 موقع بهضرورت انجام 

 کارها

 گفتم یم قبالًاست  کردم یمفکر  ازآنچه تر کوتاهزندگی بسیار 

حاال وقت هست به این نگرش رسیدم که وقت نیست کار را 

 انجام بده موقع به

عبرت گیری از رفتار اشتباه خیلی از آدما در مواجهه با این بحران درس گرفتن از  ضرورتحران، فرصت ب
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 ها نمونه گفته مضمون فرعی مضمون اصلی

 آموختن از تجارب

 

رعایت نکردن موارد بهداشتی، مطالعه نکردن و آکاهی  اینکه رویدادهای مکرر

نداشتن و انجام کارهایی که باعث شد جونشون رو از دست بدن، 

عملکرد  طور نیهمرفتار اشتباه سیاستمدارا در مقابل مردم و... 

بعضیای دیگه که خیلی خوب برنامه ریختن براخودشون،  ی پخته

 «دیگران کمک کردن. کارهای عقب افتادشون رو انجام دادن، به

شدن ثروت و  تیاهم یب

 رفاه

شده و مادیات و  تر واضحانگار با این وضعیت، ناپایداری زندگی 

 امور دنیایی کم ارزشتر شده

پی بردن به ضعف بشر و 

ضرورت تواضع در برابر 

 خالق هستی

حس ناامیدی از همه و همه و امید مطلق به خداوند و اولیای الهی 

 در من تقویت شدخیلی بیشتر 

 ارزشی زندگی دنیا بی

هارو به اون شکل دفن  انقد سریع میمیرن و بعدش اون ها آدماگر 

 «میکنن چقد زندگی پوچه و انگار ارزشی نداره.

 

نگرش ضرورت 

قدرشناسی از 

 ها داشته

 

 قدرشناسی از لحظات
هایی است  نوعی اضطراب که ناشی از فکر کردن به تمام فرصت

 نجام داد و انجام نشده استاشد و کارهایی که می رفته ازدستکه 

 بازنگری نعمت سالمت
هام  نعمتی که من خیلی شکر گزارش هستم نعمت سالمتی بچه

 هست

 بازنگری نعمت آزادی
قدر آزادی عمل و روابط با بستگان و مبادله مهر محبت با دیگران 

 دانیم بیشتر می

 بازنگری نعمت آسایش

اینکه در این شرایط به جز نگرانی کرونا نگرانی امنیت ندارم و 

توجه نداشتم هم برام  قبالًهای کوچیک که  این روزها نعمت

مون گرم هست، سقف باالی  داریم خونه آبارزشمندشده اینکه 

تونیم  هایی که همه اجناس می سرم هست و حتی وجود فروشگاه

ساس خوب و لذت زیاد به اح ها نیابخریم، گرسنه نیستیم.  آنجا

 من میده

درک ضرورت از 

خودفراروی و 

هم پیوستگی  به

 جامعه انسانی

 
 

درک اهمیت وجود 

 عزیزان

امیدوارم قدر اون چیزایی که دارم مثل خونواده، دوستان و 

 اطرافیان و...بدونم

بازنگری بحران به عنوان 

درد مشترک بشریت برای 

 ماندن زنده

اینکه تمام مردم دنیا با هر سطح فرهنگی و با هر نژاد و توانمندی 

مالی به یک شکل درگیر یک مسئله مشترک بودن و نگرانیشون 

 کرد تر پررنگهمدلی رو کمی  کنم یمیک چیز بود احساس 

هم  ها خیلی بیشتر از اونچه فکر کنن، به ی دنیا و آدم اینکه همهفردی  درک وابستگی بین
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 ها نمونه گفته مضمون فرعی مضمون اصلی

ارتباط دارن و آدم نباید فکر کنه فقط تنها برای خودش زندگی  یکدیگر بودن و اعضای

ی زندگی من یه آدم، خیلی زیاد زندگی همه رو  میکنه، نحوه

 تاثیر قرار میده تحت

درک ضرورت از 

خودفراروی و 

هم پیوستگی  به

 جامعه انسانی

 
 

حران به عنوان بازنگری ب

فرصتی برای توجه به 

 اهمیت کنش بشر

کند و انسانیت سقوط کند همه در  وقتی علم بشر رشد پیدا می

عنوان یک شرط  دوستی به خطر خواهند بود و ما همیشه به نوع

 الزم نیازمندیم

توجه به نقش انتظار برای 

 منجی و کسب امیدواری

تر باشیم، البته  اینکه به زمان ظهور نزدیکتر میشیم و الزمه آماده

تر  این روزها ما رو به حضور امام زمان عج اهلل نیازمند اضطرار

 میکنه

نگرش اهمیت تجربه 

خودکنترلی در بحران 

فعلی و تصمیم به ارتقای 

 های دیگر آن در زمینه

بدون تقویت نقاط ضعف رفتاری کنترل خشمم و محبت کردن 

 انتظار برگشت

 

برای سازگاری با بحران بیماری کرونا چه تغییرات رفتاری ایجاد  متأهلسؤال سوم: افراد 

 ؟اند کرده

مضمون فرعی استخراج شد که در  94ها  سؤال پس از کدگذاری مصاحبه نیا بهدر پاسخ 

 :در جدول زیر گزارش شده استبندی شد. این مضامین  مضمون اصلی طبقه 9

 تغییرات رفتاری جهت سازگاری با کرونا-4جدول 

مضمون 

 اصلی
 نمونه گفتگو مضمون فرعی

تغییرات در 

زندگی 

 روزمره

 

رعایت اصول 

بهداشتی بر مبنای 

 ها پروتکل

اذیتم میکنه ولی ترجیح میدم  قطعاًشستشو و رعایت نکات بهداشتی زیاد 

رعایت کنم تا اینکه تبعات بعد مبتال شدن رو متحمل بشم ضمن اینکه به دلیل 

رعابت نکنم خودم تنها نیستم که مبتال میشم  آگهخاصیت شیوع زیادش 

 دیگه هم گرفتار میشن یها یلیخ

تغییرات در روند 

 روتین زندگی

! شباهم بیداریم میخواب یم 0بهم ریخته تا ساعت  کالًخب تنظیم خواب که 

 زندگی مثل قبل نیست نداریم، بیرون نمیرم یآمدو رفت و  مینیب یمفیلم 

دقت بیشتر در 

 کار منزل

 و نمیب یم دارتر خانهو خیلی خودم را  مشغولم یدار خانهخیلی بیشتر از قبل به 

و در تمام مدت زندگی این حجم از  زارم یمبیشتری برای خونه  وقتخیلی 
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مضمون 

 اصلی
 نمونه گفتگو مضمون فرعی

 خونه داری از خودم ندیده بودم که البته هم مثبت بوده و هم قریبه

بازی بیشتر با 

 فرزندان

چون دو تا بچه کوچیک داریم، پارک رفتن شون محدود شده، همین، کل 

 میگذره. ها بچهوقت مون تو خونه با بازی با 

 

افزایش ورزش و 

 تفریح

. کاردستی و کتاب رو کنم یم ی حرکتیها یبازبیشتر  ها بچهخونه ایم. با  کالً

 آهنگ قصه کتاب خوندن ی پرجنب و جوش، نرمش،ها یباز .بیشتر کردم

 دلشون نگیره کنم یمر اهمه ک کالًمیرقصن  میزار یم

کارکردن بیشتر 

برای رفع 

مشکالت 

 اقتصادی

برنامه کاریم تا یه مدتی شلوغه و البته برای جبران مسائل اقتصادی باید  احتماالً

 بیشتر کار کنم

استفاده بیشتر از 

 تلویزیون

را با  ام بچه اصالً قبالًو من  شد یمخیلی کم روشن  قبالًما تلویزیون  خونه

ولی االن ساعاتی هست که مجبورم تلویزیون  کردم ینمتلویزیون سرگرم 

 روشن کنم و بهش بگم بشین و کارتون ببین و اینجوری سرگرمش کنم و

ی از ساعات روز را پر کنم و این کار و سرگرم شدن با تلویزیون و حتی ضعب

 تشویق کردن بچه به دیدن تلویزیون ازارم میده

ارتباط بیشتر با 

 خدا
 خدا نزدیکتر شدن فرصت خوبی استکنم برای به  احساس می

تغییرات در 

روابط و نقش 

 افراد

 

همکاری بیشتر 

همسر در کار 

 خانه

 داد یمو کارهای خونه رو انجام  کرد یمهمسرم از من مراقبت 

برقراری ارتباط 

 مجازی با خانواده

با خانواده همسرم و خودم خیلی کمتر شده و فقط از طریق  آمدمرفت و 

مجازی تماس تصویری و تلفنی است البته خوب قدر این روابط را  یفضا

 خیلی بیشتر از قبل می دونم

گرمی اعضای 

خانواده و احترام 

 بیشتر به یکدیگر

باعث فاصله بین ما میشه را  آنچهقدر عزیزان را بدونیم و روابط را هم بدونیم 

مثل  زیآم محبتبیشتر کلمات  یحتدیگه انجام ندیم مثل غیبت و تهمت و... 

 دوست دارم بیشتر بگیم

جستجوی 

اطالعات و 

 مهارت

پیگیری بیشتر 

 اخبار
 که در ایران و جهان چند نفر به این بیماری مبتال شدند کنم یمرو دنبال  خبرها

داشتیم االن دیگه در ایام عید نداشتیم و  قبالًهای زیاد خانوادگی که آمدرفت  افزایش مطالعه
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مضمون 

 اصلی
 نمونه گفتگو مضمون فرعی

 برسم ام افتادهیک فرصت رویایی بود برای من تا به مطالعه و کارهای عقب  

ارتقای مهارت 

 کاربرد تکنولوژی

و یا  آموزشرا در فضای مجازی  ها آموزشمجبورم شدم یکسری کارها و 

 در این زمینه مشخص شد میها ضعفانجام دهم 

 

 یریگ جهینت

 طی در متأهلها و تغییرات رفتاری افراد  ها، نگرش دغدغه یبررس مطالعه این اصلی هدف

با روش پدیدارشناسی  و متأهلتجربه زیسته افراد  بنا بربود که  91-کووید گیر همه بیماری

های  به بررسی دغدغه اول محورها در  . پس از مطالعه مکرر و کدگذاری مصاحبهشد انجام

 4ن فرعی استخراج شد که در مضمو 02در بحران کرونا پرداخته شد و  متأهل افراد

فشارهای »، «فشارهای مربوط به دوران قرنطینه»، «فشارهای مربوط به بیماری»مضمون اصلی 

« مدت بیماری فشارهای مربوط به پیامدهای دراز»و « بیماری مدت انیممربوط به پیامدهای 

اگر دارو و درمان مسلم  یکه دارد حت یو عوارض امدیپ لیبه دل یماریب هربندی شد.  طبقه

که افراد  یمارینوع ب نی. حال در مورد اکند یوارد م افراد بر یروان فشارهم داشته باشد 

وارد  یشتریفشار ب کنند، یدرک م یخطر آن را از نظر سرعت انتشار و عدم درمان قطع

 زین (9911به نقل از جعفری )( 0202و همکاران ) 9کویگلی -نتایج پژوهش لیگیدو شود یم

، درماندگی زیادی را در زمینه ظرفیت پاسخگویی و 91نشان داد شیوع باالی کووید 

 مطالعات .کند سالمت عمومی و خصوصی وارد می های مراقب آوری بر روی نظام تاب

 یشناخت روان تأثیرات تواند یم عمومی بهداشت اضطراری موارد که است آن از حاکی

نگرانی اشاره  و ترس به اضطراب، توان یم ها آن جمله از که باشد داشته افراد روی زیادی

ها خود را قادر به کنترل اوضاع  وقتی افراد در حل بحران(. 0299 همکاران، و می) کرد

 شناخت قتیو شوند. و دچار احساس درماندگی و یاس می افتهی شیافزا ها آنندانند، استرس 

ن قابل آکم باشد و پیامدهای  ،شوند میرو  ن روبهآاطالعات افراد با موقعیتی که با  و

و عدم  اشناخته بودن بیماری کرونان .کنند افراد استرس بیشتری را تجربه می ،بینی نباشد پیش
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. بر اساس پژوهش میکائلی کند یمقطعیت درمان و عوارض آن افراد را دچار استرس 

باالتری دارند، پیشامد ناشناخته تحمل ابهام  که در زمان یافراد( 9917وهمکاران )

تری را انتخاب کنند و تسلط خود بر شرایط را  مناسب حل راهتر،  با استرس پایین توانند یم

نگرانی از ابتالی خود و خانواده در این محور  آمده دست بهحفظ کنند. از مضامین فرعی 

 بیماردارای گیری اعضای خانواده در خانواده  ضرورت فاصلهو سالمندان  و ویژه والدین به

است. تحقیق آنان نشان  9911و ابراهیمی،  0202بو و همکاران،   پژوهش بود که همسو با

شود و دوری و  می زده ها آن هایی که به افراد درگیر با بیماری کرونا به خاطر برچسب داد

خود با این فشارهای روانی نیز  کنند عالوه بر مسائل خاص انزوای اجتماعی که تجربه می

ی ها دغدغهگردد. از  ها آندفاعی  ستمیس شتریبتواند منجر به تضعیف  تند که میدرگیر هس

رعایت و حساسیت گروهی از مردم و  عدم کنندگان در تحقیق، دیگر مشارکت

و منبع حل بحران  منشأوقتی افراد خود را  چراکهمدیریت صحیح مسئولین بود.  عدم

، احساس درماندگی و یاس و فشار ابندی ینمدانند و ازطرفی اقدامات دولت را کافی  نمی

با تحقیقات محمدی، فراهانی، حسنی و سامی  کنند. این یافته روانی شدیدی را تجربه می

 باشد. سو می هم زین( 9914)

تواناد در ساایر    ازشناخت، احسااس و رفتاار، هرتغییاری مای     رگذاریدر یک چرخه تأث

ابعاد اثرگذار باشد. چنانچه افراد نسبت به جهان پس ازمرگ و فلسفه زندگی مبتنی بر گذرا 

هاا و میازان اساترس ادارک     تواند براحساسات آن ین عامل میابودن دنیا، تغییر نگرش دهند 

ن آس زمانی که افراد برای زندگی خود به معنایی دست یابند و بر اسا .باشد رگذاریشده تأث

هاای   توانناد اساترس   بهتار مای   ،ای برای جهان پس از مرگ قائل باشاند  عمل نمایند و فلسفه

های شکرگذارانه و قدرشناسی نسابت باه    شده را تحمل کنند. همچنین داشتن نگرش ادارک

تواند احساسات مثبتی در فرد ایجاد کند و میزان  فرد درطول زندگی می یها نعمات و داشته

( کاه ساالمت معناوی را باه     9911که با نتایج پژوهش شایوندی ) اهش دهداسترس فرد را ک

بناابر  . باشاد  یما همساو   دیا نما یما عنوان یک عامل اساسی درتعدیل اضطراب کرونا معرفی 

دلیال ناشاناخته باودن و ماهیات فناپاذیری آن از       ( ترس از مرگ باه 0220) 9اظهار نظر گیر
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کاه افاراد آن را باه خاود      باوده اسات. زماانی   آور  ابتدای خلقت همواره برای بشر اضاطراب 

نزدیک ببینند و به ویژه در بیمااری کروناا کاه نحاوه کفان و دفان متوفیاان باا افاراد عاادی           

بایش   افاراد  گردد، شود، اجرا نمی و مراسمی که موجب تسکین بازمندگان می متفاوت بوده

اب مارگ خاود و   شوند. در این شارایط اضاطر   نگرانی و دغدغه مرگ مواجه می از پیش با

این یافته با یافته پژوهش  شود. ها می های آن سالمندان از دغدغه مخصوصاًعزیزان و والدین 

ساو   های سالمند نگران مرگ همسرخودهساتند هام   ( که اکثر زوج0295) همکارانممتاز و 

اسات فقادان    ( کاه نشاان داده  9911. همچنین این یافته با پژوهش جعفری و حساام ) باشد یم

بااه زناادگی و هدافاادار نبااودن زناادگی منجربااه کاااهش کیفیاات زناادگی، افسااردگی، امیااد 

 9ی کسالر ساورد  ،اساچا   های پژوهش امل، و یافته شود یمزا  آور و اضطراب باورهای یاس

 تواناد  عالوه بر ترس از مرگ، پیامدهای ناامنی رامای  91 است کووید که نشان داده (0202)

 و امااکن عماومی   ها شرکتماندهی خانواده، مدارس، تغییراتی در ساز افزایش دهد و باعث

 باشد. های روزمره گردد همسو می و برنامه

دوراز دیگار   انسان موجودی اجتماعی است کمتر فردی است که تمایل داشته باشد باه 

همنوعان و عزیزان خود زندگی کند بسیاری از افراد در زمان بروز مشکالت مختلف باا در  

کنند چرا که خود را تنها  والدین، دوستان و اقوام احساس بهتری پیدا میمیان گذاشتن آن با 

خاناه مانادن و عادم     در 91ید وبینند حال وقتی تنها راه کنترل بیماری کو و بدون حامی نمی

ایان   ،شاوند  شود و افراد مجبور به قرنطیناه مای   ارتباط نزدیک با دیگران معرفی می یبرقرار

قرنطینه اغلب برای کسانی کاه آن را   ،را داشته باشد یار متعددتواند آث کاهش ارتباطات می

خاانگی روال و نظام عاادی     ناه یقرنطاسات. در دوران   یکنناد تجرباه ناخوشاایند    تجربه می

ریازی داشاته    توانناد بارای زنادگی خاود برناماه      کمتر می ها آن .شود زندگی افراد مختل می

ایان امار    .اناد  ن زنادگی از دسات داده  کنند که کنتارل خاود را برجریاا    باشند و احساس می

باه   کنناد. همچناین   افساردگی و  تنهاایی  ،اضطراب ،تیامن عدمشود که احساس  موجب می

 کناد  دلیل دوری از خانواده و تماس نزدیک نداشاتن، حمایات اجتمااعی کااهش پیادا مای      

از  ناان یاطم عدمجدایی از عزیزان، از دست دادن آزادی، های پژوهش حاضر نشان داد  یافته
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ایان یافتاه باا     باشد. تواند تأثیرات چشمگیری را به همراه داشته وضعیت بیماری و کسالت می

همسااو  (0202) 9روبااین گرینباارگ، وساالی، ودلنااد، اساامیث، وبسااتر، بااروکس،پااژوهش 

روانی قرنطیه دریافتناد کاه نگرانای در ماورد      ثیرأبررسی شواهد در مورد ت با ها آنباشد.  می

 باشد. ه مینمهم در زمان قرنطی یزا استرسترس از ابتال، یک عامل و  91 دیکوئویروس 

مضمون اصلی  5مضمون فرعی استخراج شد که در  91ها  نگرش ؛در محور دوم

بحران، فرصت »، «ها نگرش کوتاه بودن زندگی و ضرورت غنیمت شمردن فرصت»

 خوددرک ضرورت از »، «ها نگرش ضرورت قدرشناسی از داشته»، «آموختن از تجارب

« ز زندگی روزمرهبحران فرصتی برای فرارفتن ا»و « پیوستگی جامعه انسانی هم و به یفرارو

 بندی شد. طبقه

 تیها نها از لحظه دیکه عمر کوتاه است و با میا آوردهبه زبان  یو حت دهیبارها شن

که ممکن است  یجد یحد خود را در معرض خطر نیتا ا نکهیاما ا م،یرا ببر یبردار بهره

بودن  بود به گذرا یادآوری روسیو نی. امیشود، کمتر برخورد کرده بود یبه مرگ منته

 ریدرگ روسیو نیا بازد کرد که هر لحظه ممکن است ما  و با فوت جوانان به ما گوش ایدن

بحران  در زمان ها خانوادهبود که افراد به ارزشمندی حضور  این پژوهشی ها افتهی از .میشو

آوری افراد در  اشاره کردند. این مضمون و پرورش این نگرش نقشی سازگارانه در تاب

( 0294) 0برونت، الو، رامفال و سایبستون پژوهشکند. در این زمینه  برابر استرس ایفا می

از حمایت اجتماعی شامل خانواده و دوستان افرادی که  ،خداد حادثهنشان داد زمان ر

ژائو، لین، پژوهش  نیهمچن اند گرفتهن آکمتری از استرس ناشی از  ریأثتبرخوردار هستند 

 یرگذاریتأثحمایت اجتماعی نقش ( نیز نشان داد که 0202) ،9و وانگ انگیران، موسی، 

 برکیفیت خواب و بهبود اضطراب و استرس افراد در بحران کرونا دارد

 یها یژگیافراد که و یبرخ یبرا تواند یآن م یمنف آثارهربحران و مشکل عالوه بر  

آثار  از وبا تجارب مثبت پشت سرگذاشته شود  یپندآموز و حت اریدارند، بس یخاص روح
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طبق یافته پژوهش حاضر برخی  مند شوند. خود بهره ندهیآ یآن را در زندگ یو معنو یماد

 یافته کنند. این افراد سعی در سازش با شرایط بحران و استفاده از فرصت و درس گرفتن می

نشان  ( که9911جعفری ) پژوهشباشد. همچنین با  همسو می (0202) 9لو، نی و کیانبا یافته 

بینی( در  آوری، خوش شناختی )خودکارآمدی، امیدواری، تاب سرمایه روانابعاد داد 

از  یاریبس باشد. یم به درمان خانگی تأثیر دارند همسو 91دهی افراد مبتال به کووید  پاسخ

 یبزرگ یها درواقع نعمت م،یگذر یبودن م یتکراراز کنار آن به خاطر  یراحت بهنچه آ

. میبر یم یپ ها آن تیآن حاصل شود، به اهم نیتأمدر  یکیخلل کوچ یهستند که تنها وقت

 یگلستان سعد باچهیدر د ی. سعداند کرده اشارهاز نعمات  یبه قدرشناس ربازیما از د اتیادب

 دیعزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مز را یمنت خدا»: دیگو یم

مفرح ذات. پس در هر  دیآ یاست و چون برم اتیممد ح رود یکه فرو م ینعمت. هرنفس

کز  دیواجب. از دست و زبان که برآ یشکر یدو نعمت موجود است و برهرنعمت ینفس

 .«دیعهده شکرش به درآ

جهان خود را  تیکوتاه مردم اکثر یسبب شد در زمان روسیو یسرعت انتشار باال

در  ریکم نظ یا بحران مشترک تا اندازه کیبدانند.  روسیو نیا یامدهایخطرات و پ ریدرگ

 از آن مسئول بودند: ییرها یسراسر جهان احساس شد که همه افراد برا

به درد آورد  یگوهرند چو عضو کیز نشیکه در آفر کرندیپ کی یاعضا آدم یبن

 را نماند قرار عضوهاروزگار دگر 

اند، نگاه به این  این شرایط انتخاب کرده هایی که افراد برای سازش با یکی از راه

مشترک  همه دنیا در حال رفع یک دغدغه مشکل از منظر جهانی بودن آن است. اینکه

علمی که داشته همچنان در  دهنده اوج ضعف بشر است که با تمام پیشرفت باشد، نشان می

اصول  نکردن اند اینکه رعایت شده مستأصلحد  این ویروس کوچک تا مقابل یک

مستقیم یا غیرمستقیم با او  صورت به هایی که تمام انسان به به خود فرد، بلکه بهداشتی نه تنها

رساند، حتی آن را زمینه درک ضرورت بشریت به منجی  در ارتباط هستند، آسیب می

 دانند. می
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دادند که  در پژوهش خود نشاننیز  (9918زاده ) لطانیامینی، دهقانی، صالحی و س 

که سالمت  ای برخوردارند های شخصیتی ویژگیاز  شناختی سرمایه رواندارای افراد 

. (0291) 9مورگان -استارتمن و یوسف. دهد را افزایش می ها آنهیجانی و انگیزشی  روانی،

 91شهرهایی ساکن بودند که کووید ( نشان دادند افرادی که در 0202کیو و همکاران نیز )

 ابتال به کرونا نگرش مثبت داشتند، اضطراب کمتر و کیفیت به داشت و نسبت وعیش

باشد که با  اند. درواقع تغییر در نگرش از پیامدهای ویروس می کرده زندگی بهتری تجربه

 ها همسوست. نتایج این پژوهش مبنی بر تغییر در نگرش

مضمون فرعی  94سازگاری با بحران،  یبرایرات رفتاری تغییعنی  سوم، در محور 

تغییرات در روابط و »، «تغییرات در زندگی روزمره»مضمون اصلی  9استخراج شد که در 

 .بندی شد طبقه« جستجوی اطالعات و کسب مهارت»و « نقش افراد

ممکن است به یک وحشت عمومی ، که اضطراب در جمعیت زیادی منتشرشود زمانی

 ،های روزانه مد و دیگر فعالیتآ و رفت ،مسافرت های در خرید، محدودیت .ودتبدیل ش

ضطراب ارفتارهای اجتنابی در افراد  گونه نیا .دهد ناخواسته سبک زندگی افراد را تغییر می

با ی پژوهش نشان داد، ها افته. یاردذگ منفی می ریتأثبرسالمت روانی افراد  وکند  ایجاد می

هم دچار تغییراتی شده است. کرونا بسیاری از  ها خانوادهشیوع بیماری کرونا شیوه زندگی 

 و ارتباطات را  تحت تأثیر قرار داده شدت بهرا  رحم صلهارتباطات خویشاوندی مانند 

مد و دیگر آ و رفت ،مسافرت های در خرید، محدودیتاست.  فضای مجازی کرده به محدود

رفتارهای  گونه نیا .دهد ناخواسته سبک زندگی افراد را تغییر می ،های روزانه فعالیت

. اردذگ منفی می ریتأثبرسالمت روانی افراد  وکند  ضطراب ایجاد میااجتنابی در افراد 

هم دچار  ها خانوادهبا شیوع بیماری کرونا شیوه زندگی ی پژوهش نشان داد، ها افتهی

 شدت بهرا  رحم صلهتغییراتی شده است. کرونا بسیاری از ارتباطات خویشاوندی مانند 

است. تغییر در خرید،  فضای مجازی کرده به محدود و ارتباطات را  تحت تأثیر قرار داده

ها، ادارات و تغییرات اساسی در نوع  تغییر در الگوی مصرف، تعطیلی مدارس، دانشگاه

ناگزیر به ارائه خدمات بودند، با رعایت  ضرورت بهت و برخی دیگر که بنا حضور در ادارا
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بود، در محل کار خود  شده هیتوصبخشنامه از طرف مسئوالن بهداشتی  صورت بهکه  نکاتی

 ها خانواده همگی از آثار کرونا بر تغییر سبک زندگی  حاضر شوند و تغییر در نوع تفریح

فرصت بیشتری برای  خانوادهبیشتری در منزل هستند و اعضای  زمان مدتبود. همسران 

 خود نوعی تغییر درشیوه زندگی خانوادگی را ایجاد اند. این کرده باهم بودن تجربه

هایی که دارد و جوامع را با مخاطرات زیادی  ها و زیان است. کرونا عالوه بر آسیب کرده

است؛ رعایت  زندگی ایجاد کرده مواجه کرده، در برخی موارد نتایج مثبتی در سبک

زمان بیشتر در منزل، استفاده از اوقات فراغت و بازی  گذراندن بهداشت در هنگام خرید،

ها  بود، از جمله این موردتوجهکتاب که در ایام غیر کرونایی کمتر  مطالعه فرزندان، بیشتر با

به ویژگی خاص شوندگان در سازش با شرایط با توجه  تغییرات رفتاری مصاحبهاست. 

 ریتأث گیر و فشارروانی ناشی از ابتال به بیماری برای افراد، مشهود بود. های همه بیماری

 کی یروان یکه ممکن است بر سالمت تاجایی ؛است دیغالباً شد ریگ همه یها یماریب

ی مسری ها یماریببگذارد. ترس و اضطراب مربوط به  یمنف ریخاص تأث تیجمع

ها  این یافته که ؛دگذار یمریبر رفتار افراد در جامعه تأث زین ها یریگ همهو  استریگ همه

باشد که نشان  ( می0202) 9کاشالو  ورمز شارما، کار، تریپاثی، وی،همسو با تحقیقات ر

 های منحصربه فردی برخوردار هستند. گیر از ویژگی های همه دهند بیماری می

پژوهش  در کند یمهای بهداشتی تغییراتی در زندگی افراد ایجاد  رعایت پروتکل

 تیرعا ونشان داده شد که افراد شستن مرتب دست و استفاده از ماسک و دستکش  حاضر

که با نتایج پژوهش  در امان ماندن از این ویروس انجام داده اند منظور بهبهداشت فردی را 

نشان  ی خودها یبررسآنان در  ( همسوست.0291) 0آپوستولومیس و فلماند مککول، رود،

با  -مشاهده  کنترل قابل یها مربوط به روش - یبهداشت یاز رفتارها یبرخ یکه فراوان دنددا

. همچنین روی و است افتهی شیافزا یتوجه به طور قابل یماریب ینیو ع یذهن وعیش

های صورت  رسانیاز زمان شناسایی این بیماری با اطالع نشان دادند  (0202همکاران )

گاهی خوبی در آکرده اطالعات و  اقشار تحصیل مخصوصاًمردم  ،ها گرفته توسط دولت
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و به اهمیت رعایت بهداشت و   اند پیدا کردههای پیشگیری از ابتالی این ویروس  مورد راه

 .اند برده اری اجتماعی برای کاهش شیوع این بیماری پیذگ فاصله

و ماندن  ها ها و تعطیلی سازمان اری ارتباط با خانوادهدر پی تغییر در چگونگی برقر

افراد به  بحران هردر زمان  ایجاد شد. همسران در خانه در تعامالت اعضای خانواده تغییراتی

به دنبال دریافت اخبار و اطالعات هستند تا با  ،کنند خاطر ترس و اضطرابی که احساس می

همچنین  ن از استرس خود بکاهندآبا گاهی و شناخت راهکارهای مقابله آافزایش 

 ورفتاری و نگرشی ناشی از ترس  ی مالحظه قابلتغییرات  شوندگان پژوهش مصاحبه

( 0202های پژوهش روی و همکاران ) یافته که با اند در مورد این بیماری داشته اضطراب

که دریافتند ( در پژوهش خود 0291و همکاران ) 9براسلباشد. همچنین  همسو می

، در دریافت تجارب شود افراد با افزایش دامنه رفتاری خود موجب می پذیری انعطاف

توانمندی  ،ساز و محدودکننده رویدادهای آشفته عاطفی منفی درزمان حال و سازگاری با

شرایط  کردند با که این یافته با نتایج پژوهش فعلی که افراد سعی آورند باالتری به دست

 وست.خود را سازش دهند، همس

مثبات   راتیتاأث کرونا تأثیرات مثبت و منفی بر روابط خانوادگی داشته است، از جمله 

تعامال   خانواده است و این افزایش ارتبااط باعاث شاده کاه اعضاا      آن، ارتباط بیشتر اعضای

بنابراین، این موضوع هم عامل وفااق اجتمااعی، خاانوادگی را باه      .بهتری با هم داشته باشند

ممکان اسات در برخای     اناد. هرچناد   تر شاده  افراد به خانواده خود نزدیک همراه دارد و هم

خانواده باه وجاود آیاد، اماا نگرانای از اباتالی اعضاای         هایی بین اعضای موارد، ناسازگاری

مثبت  راتیتأثخانواده و از دست دادن نزدیکان، حس مشترک افراد در این دوران است. از 

ی کوچاک را بدانناد و   هاا  نعمتها و  عث شد قدر داشتهکرونا بر نگرش افراد این بود که با

و جهاان   جایی که افراد نگران وضعیت کل بشاریت  تا همدردی بین مردم افزایش پیدا کند

کرونا است. اماروز باا استیصاال و     راتیتأثافول قدرت علم و دانش بشر از دیگر  اما؛ هستند

ایی در مواجهاه باا یاک ویاروس،     امریکا و کشورهای اروپا  ژهیو بهناتوانی کشورهای جهان 

اذعان باید کرد که هنوز داناش بشاری در    شیازپ شیبناتوانی علم بشر به اثبات رسید. امروز 
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ابتدای راه است، بنابراین اسطوره و سیطره قدرت علمای و فنااوری شکساته شاد. عاالوه بار       

ب اتمای و  اسات. دیگار بارای بشار بما      توجاه  قابلاین، تغییر مفهوم قدرت در جهان، امروز 

 ضارورت  باه موشک تهدید نیست، بلکه تهدید امروز ویروسی ناشاناس اسات. اماروزه بشار     

 ی رفع مشکالت بیش از هرزمان دیگری پی برده است.برامنجی، فراتر از قدرت بشری 

در پژوهش حاضر تالش محقق بر این بود تا با استفاده از رویکرد پدیدارشناختی به 

 متأهلرا در زنان و مردان  91 دیکوواز شیوع  متأثرآور و  بررسی تجارب زیسته و ابعاد رنج

های وزارت  ملزم به رعایت پروتکل را خودکه  متأهلافراد به بررسی کند. این پژوهش 

به بررسی افراد مجرد و همچنین  شود محققان پیشنهاد می اخته است.پرددانستد  بهداشت می

و نتایج با پژوهش فعلی اعتقادی ندارند نیز پرداخته  ها پروتکلافرادی که به لزوم رعایت 

 .شود مقایسه
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 اصفهان. مرکز ایران، اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان covid-19.جدید

(. 9918) حمدزاده، م ؛ و سلطانیعظم، ایصالح؛ اکرم جم پیری، دهقانی ؛عیدهامینی، س

احساس  ینیب شیپشناختی در  پذیری روان شناختی و انعطاف های روان نقش سرمایه
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 91-9(،40)99 خانواده، یدرمان روانو 

دانشجویان تدوین مدل اضطراب کرونا در (. 9911) نغمه ،ترابی ؛متینه ،عبادی ؛ساناز عینی،
 .براساس حس انسجام و تاب اوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادارک شده
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