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Aim: The Covid Pandemic has 19 different psychological effects such as 
stress, anxiety, fear, etc., and various family consequences on employed people. 
This study was designed and conducted to identify the psychological 
consequences and family challenges caused by coronary conditions in employed 
people. Methods: This study was conducted with a qualitative approach and 
phenomenological method. The statistical population was employed people in 
Tehran in 1399, which included criteria such as having worked in that job for a 
year and working in governmental, non-governmental, service, health, freelance 
and .... organizations. The statistical sample includes 16 people who were 
purposefully and accessibly selected. Semi-structured interviews were used to 
collect information. claizi's descriptive phenomenological approach was used to 
analyze the data. Results: The findings of this study were identified in the form of 
main categories and sub-categories. In reviewing the results from the 3 general 
questions extracted from the research, 16 main categories of negative emotions, 
occupation, recreation, vitality, order, stress, care, opportunity, education, 
communication and physical problems, negative impact, tolerance, positive 
impact, no problem And telecommuting was achieved. Conclusion: The results of 
this study showed that the corona virus pandemic in Iran is a new and 
unpredictable experience for all people that has negative and different 
psychological effects on the working community. Therefore, it is suggested that 
psychological interventions be performed to improve mental health and reduce the 
psychological consequences of the working community. 
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س و... و تدددر ی متفددداوت مانندددد اسدددترس و اضدددطراب وشدددناخت رواناخدددرات  31-پانددددمی کوویدددد هییید :
پاامدهای خانوادگی گونداگونی بدر افدراد شداغل گذاشدته اسدت. ایدن مطالعده بدا هدد  شناسدایی پاامددهای 

: ایدن روگخانوادگی ناشی از شرای  کرونا در افراد شاغل طراحدی و انجدام شدد.های ی و نالتشناخت روان
مطالعه با رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسانه انجام شد. جامعه آماری افراد شاغل شهر تهران در سدال 

های  هددایی از جملدده اینکدده یکسددال در آن شددغل فعالیددت داشددتند و شدداغل در سددازمانبودنددد کدده مددالک3111
باشدد کده نفدر مدی 36... بودندد. نمونده آمداری شدامل .مشاغل آزاد و، بهداشتی، خدماتی، غیردولتی، یدولت

بصورت هدفمند و دسترس انت اب شدند. برای گردآوری اطالعدات از مصداحبه نیمده سداختار اسدتفاده شدد. 
های  یافتده هیا:فتیهیا هدا از رویکدرد پدیددار شناسدی توصدیفی کالید ی اسدتفاده شدد.برای تحلیل و تج یده داده

 1حاصل از این پژوهت در قالب مقویت اصلی و مقویت فرعی مش   گردیدد. در بررسدی نتداین از بدین 
، نشدداط، تفریحددات، مشددغولیت، مقولدده اصددلی احساسددات منفددی 36، سددوال کلددی اسددت را  شددده از پددژوهت

بددون ، تداخیر مثبدت، مددارا، تداخیر منفدی، ارتباط و مشکالت جسمی، آموزش، فرصت، مراقبت، تنت، نظم
کده پانددومی ویدروس کروندا در  نتداین ایدن مطالعده نشدان دادگییری: نتیجیهدسدت آمدد.مشکل و دورکداری بده

ی بدر شدناخت روانبینی بوده که اخرات منفی و متفاوت ای جدید و غیرقابل پاتایران برای کلیه افراد تجربه
ی یزم بددرای بهبدود سددالمت شدناخت روانود مدداخالت شددجامعده شدغلی گذاشددته اسدت. از ایندرو پاشددنهاد مدی

 ی جامعه شغلی انجام شود. شناخت روانروان و کاهت پاامدهای 
 افراد شاغل، کرونا، های خانوادگینالت، یشناخت روانپاامدهای  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
یررد  2632در اواخررر دسررامبر  کوو انتشررار  32-در شررهر ووهرران چررین ویررروس تنفسرری برره نررام 

کرونا که موجب یه وضعیت اورژانسی در سطح بهداشت جهانی شد. ویروس  برا ، یافت. 
کنتررل ناپرذیری کررده دنیرا را برا ترنش و بحرران روبره، قابلیت انتقرال سرریع و خصوصریت  رو 

است. این بحرران شراید در یراهر تنهرا واقعیتری پزشرکی و ارتبراطی برا نظرام سرالمت داشرته 
کرره آمرررار و پیامرردهای آن در حیطررهامررا اتفرراقی چنرررد ، باشررد هررای مختلرررف وجهرری اسررت 

یان) فرهنگی و سیاسی قابل بررسی است، اجتماعی، اقتصادی  (.3122، اسکندر
کلیرره انسرران کرونررا در جهرران و ایررران برررای  ای جدیررد و غیرقابررل  ها تجربرره شرریوع ویررروس 

کلیره اقشرار جامعره در سرطوپ مختلرف ایجراد نگر پیش انری اضرطراب و بینی بود و قطعاص در 
کرره البترره تررا حرردودی طبیعرری می یررد اسررترس نمرروده اسررت  کوو نرره فقررط موجررب  32-باشررد. 

هررای هرایی در حرروزه سرالمت عمررومی شرده اسررت بلکره موجررب یهرور برخرری از نشرانهترنش
اخررتالل ، رفتارهررای اجتنررابی، افسررردگی، ستر ،هررای اضررطرابی ماننررد نشررانهشررناخت روان

، 1وی و هرو، هو، کای، وانگ، ما، الی) شده است( PTSD) خواب و اختالل پ  از سانحه
2626.)  

یررد کوو کرره  کررنشکننرردهیرره بیمرراری جدیررد اسررت و ویررران 32-از آنجررا  هررا را در ترررین وا
گسرترا آن باعرری ایجراد سرردرگمی، سرطح جهرانی دارد س در بررین ترر  اضررطراب و، یهررور و 
اضررطراب و  (.2626، 2کاوشررالورمررا و ، شررارما، کررار، یپرراتیتر ،روی) شررودعمرروم مررردم مرری

موجود در جامعه در سطح جهرانی ترأمیرات متفراوتی بررای هرر فررد دارد. شرواهد های  نگرانی
کرره در انررزوا و قرنطینرره برره سررر مرریاخیررر نشرران مرری ، برره صررورت اضررطراب، برنررددهررد افرررادی 

، برروک ) پریشرانی قابرل تروجهی دارنرد، گیجی و عالئم استرس پ  از سرانحه، عصبانیت
اضرطراب بریش از ، اسرترس (.2626، 3گررین برر  و روبرین، وسرلی، وودلنرد، اسرمیت، بسترو

                                
1. Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N.,.. & Hu, S. 

2. Roy, D., Tripathy, S., Kar, S. K., Sharma, N., Verma, S. K., & Kaushal, V. 

3. Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. 



 084 ................................................................... ... های خانوادگی شناختی و نالت بررسی پاامدها و عوارن روان

 

کرونررا در بررین اع ررای خررانوادهپرخاشررگری و برری، تررپش قلررب، حررد هررا حوصررلگی ناشرری از 
هرررای شرررود و همرررین امرررر زمینررره سررراز برررروز دیگرررر اختالفرررات خرررانوادگی و آسررریببیشرررتر مررری

اساسی در حراست از افراد در مقابرل عوامرل  شود. اضطراب نقشاجتماعی ناشی از آن می
هررایی ماننررد بیمرراری  بررروز بیماری (.3122، شررهیاد، محمرردی) انگیررز زنرردگی داردمخرراطره

کیفیت زندگی باعی بروز اضطراب ناشری از  کاهش  تنفسی به علت مشکالت جسمانی و 
کووید .بیماری خواهد شد اینگونره تصرور تروان بسریار رایرج اسرت و مری 32-اضطراب درباره 

کرره ایررن ویررروس دارد کرره برردلیل ناشررناخته بررودن و ابهررامی اسررت  ، اورکرری، پررورعلرری) کرررد 
گسرررترده (.3121، خرامررران در ، ی در طررری شررریوع ویرررروسشرررناخت روانای از نترررایج طیرررف 

افرراد ، ملری و برین المللری مشراهده شرده اسرت. در سرطح فرردی، اجتمراعی، سطوپ فردی
کلیشه شردن توسرط دیگرران را تجربره ، مر  س از بیماری یاتر  احتماالص  احساس درماندگی و 

 (.2626، 1محمدی و خالدی، رسول پور، وایسی، جاللی، حسینیان، ساالری) کنندمی
کوویدهمه منجر به تغییراتی در زندگی خصوصی و عمومی مردم شرده اسرت  32-گیری 

قرنطینره و  (.2626، 2تمرنکروپر و راو، فان، مدرسیتسکی) سابقه است که در تاریخ مدرن بی
که مری کننرد یرا تواننرد از ترأمیر شریوع بیمراریانزوا دو اقدامی هستند  هرای عفرونی جلروگیری 

ینتی، پویررانی، مرراتیولی) حررداقل آنهررا را برره حررداقل برسررانند بیمرراری  (.2626، 3ناسرری و فررار
اقرردامات گیررری و تررأمیرات منفرری بررر سررالمت روان جوامررع دارد. همرره COVID 19 گیرررهمرره

، 4و اوزدیرن اوزدیرن) تواند بر سالمت روان افراد ترأمیر بگرذاردانجام شده برای مقابله با آن می
2626.) 

کرره تحررت آن قرررار مرری گیرنررد. قرنطینرره غالبرراص تجربرره ناخوشررایندی برررای افرررادی اسررت 
عرررررردم اطمینرررررران از وضررررررعیت بیمرررررراری و ، از دسررررررت دادن آزادی، جرررررردایی از عزیررررررزان

کندحوصلگی میبی گاهاص تأمیرات چشمگیری ایجاد   (.2626، بورک  و همکاران) تواند 

                                
1. Salari, N., Hosseinian-Far, A., Jalali, R., Vaisi-Raygani, A., Rasoulpoor, S., Mohammadi, M.,.. & 

Khaledi-Paveh, B. 

2. Modersitzki, N., Phan, L. V., Kuper, N., & Rauthmann, J. F. 
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کرررردن شررریوع بیمررراری همررره گرچررره بررررای محررردود  امرررا در ، گیرررر قرنطینررره ضرررروری اسرررتا
کره انسانها برای مدیریت تفکیه برای مدت طوالنی طراحی نشده، حقیقت اند. همانطور 

ه حیرروان اجتمرراعی اسررت و انسرران یرر، کنرردارسررطو فیلسرروت یونررانی برره مررا یررادآوری مرری
کنرردنمری زیررا عرردم وجرود روابررط اساسری شرررایط رشرد هویررت ، توانررد جردا از دیگررران زنردگی 

انرزوای اجتمراعی  (.2626، 1و سیمسرون پیترابیسرا) برردشخصری و اعمرال خررد را از برین مری
کوویددرک شده در طی بیماری همه ای العرادهبه طور قابل توجهی تأمیر جهانی فوق32-گیر 

یادی به دنبال داشته است. تغییرر در زنردگی روزمررهشناخت روانداشته است و عواقب  ، ی ز
مشکالت مالی و غم و انردوه ناشری از مرر  عزیرزان ، از دست دادن شغل، احساس تنهایی

کره سرالمت روان بسریاری را تحرت ترأمیر قررار دهرد. در یره ف رای عردم  این توانایی را دارد 
 ات واضح و دقیق در مورد مشکل و نحروه مردیریت آن ضرروری اسرتارائه اطالع، اطمینان

کسررل، جرروربلم) انررزوای اجتمرراعی و تنهررایی مفرراهیمی مرررتبط هسررتند و  (.2626، 2انررگ و 
کنار هم هستند  مره ، شرانکار) شرود و برالعک  توانرد منجرر بره انرزواتنهرایی مری -غالباص در 

   (.2633، 3بنکز و استپت، مون
کرراهش ارتباطررات اجتمرراعی و انررزوا، از طرررت دیگررر کرره بررا  ی طرروالنی مرردت اجتمرراعی 

کسررانی مرری، شررودتمرراس مشررخس مرری کرره تنهررا زنرردگی باعرری قطررع ارتبررا  عمیررق  شررود 
کنندکنند یا نمیمی بنابراین احتمرال برروز ، توانند به یه شبکه اجتماعی مناسب اعتماد 

انررزوا طرروالنی مرردت  (.2626، و سیمسررون پیترابیسررا) دهرردعالئررم افسررردگی را افررزایش مرری
یتم خواب و تغذیره را تغییرر دهرد ، تواند بر سالمت جسمی و عاطفی تأمیر منفی بگذاردمی ر

کاهش دهدو همچنین فرصت   (.2661، 4کاسیوپو و هاوکلی) های حرکتی را 

کرونررا بیکرراری کمرره فروپاشرری بازارهررای اقتصررادی و محمولرره، در شرررایط  هررای انرردک 
هررا را در آشررفتگی مررالی قرررار داده بسرریاری از خررانواده، خررارهررای مررالی از سرروی دولررت

                                
1. Pietrabissa, G., & Simpson, S. G. 
2. Jurblum, M., Ng, C. H., & Castle, D. J. 
3. Shankar, A., McMunn, A., Banks, J., & Steptoe, A. 
4. Cacioppo, J. T., & Hawkley, L. C.  
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اسررترس مررالی مسررتقیماص از طریررق از دسررت ، اسررت. در شرررایط آشررفتگی وسرریع اقتصررادی
دادن شغل فردی و همچنین غیر مسرتقیم از طریرق عردم اطمینران در مرورد اقتصراد ملری برر 

هرای اقتصرادی در نگرانری (.2637، 1والردفوگل و برورک ، اشنایدر) گذاردها تأمیر میخانواده
یرردکنررار عوامررل اسررترس کوو یسررت پزشررکی و اجتمرراعی  وجررود 32-زا مربررو  برره پیامرردهای ز

کراهش حمایرت اجتمراعی در ، دارد. این موارد شامل تهدید برای سالمتی خود و یرا عزیرزان
کراری و همچنرین مسرئولیت مراقبرت از مراقبران بررای و تغییر در نقش، خارج از خانه هرای 

کرز نگهرداری از  کودکران مبرتال بره تعطیلری مردارس و مرا تأمین نیازهای اجتماعی و آموزشی 
یررررد و بررررراون، پرررررایم) کودکرررران اسررررت از دسررررت دادن شررررغل ناشرررری از بیمرررراری  (.2626، 2و

یررد گیرررهمرره کررودک آزاری برره همررراه دارد 32-کوو پیررل و ، الوسررون) خطررر قابررل ترروجهی را برررای 
گ (.2626، 3سیمون کوویدباتوجه به  تعداد قابرل تروجهی  32-ستردگی اقتصادی و اجتماعی 

سرابقه عوامرل اسرترس زای روزانره از مراقبان در سطح ملری و جهرانی احتمراالص برا افرزایش بری
گررر بررا بیکرراری فرروری یررا بیمرراری روبرررو نباشررند، روبرررو هسررتند ، اشررنایدر و همکرراران) حترری ا

2637.) 
گونی گونا کردن برای افراد از بعدهای  کرردن مخرارج  کار  کرار  اهمیت دارد. فرد به وسریله 

 (.3110، آبرادیشرفیع) پرردازداا میکند و به تهیه مایحتاج روزمرهاا را تامین میزندگی
و ماههرای  ینرونکاهش حجرم درآمرد آنهرا در زمران کالت اقتصادی خانوارها و کش مشیافزا
ن یررد. در اکرل خواهرد یا تبدههای خانوادهن دغدغهیاز مهمتر یکین موضوع را به ینده ایآ

هررای ا در بنگرراهیرراشررتغال داشررته  یه برره مشرراغل خرردماتکرر ییهررااری از خررانوادهیط بسرریشرررا
مرره هسررتند یا فاقررد بیررانررد ت بررودهیررا برره صررورت روزمررزد مشررغول برره فعالیرر، وچررهکار یبسرر
کرارکرد شرغلی ین آسیشتریب کره  ب را متحمل خواهند شد. این بیماری مسرری قرادر اسرت 

کراری تحرت الشرعاع قررار دهرد. پیامردهای را در محیطافراد  ی نره تنهرا برر شرناخت روانهای 

                                
1. Schneider, W., Waldfogel, J., & Brooks-Gunn, J. 
2. Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. 
3. Lawson, M., Piel, M. H., & Simon, M. 
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گیری افراد شاغل در محریط، توجه کراری امرگرذار اسرتدرک و توانایی تصمیم  بلکره ، هرای 
گذاشررته -امرررات مررزمن و مررداومی بررر ابعرراد سررالمت جسررمی روانرری و اجتمرراعی افررراد شرراغل 

کیفیرت و بهررهتواند به شکل مسرتقیم و غاست و می وری محریط یرمسرتقیم باعری تقلیرل 
شرررغلی و همچنرررین ایمنررری و سرررالمت افرررراد شررراغل شرررود. لرررذا حفایرررت از سرررالمت روان 

، هرو، لری، کانرگ) گیر بسیار حائز اهمیرت اسرتکارکنان برای مهار این نوع بیماریهای همه
کنرررونیاز اینررررو در شررررایط مخررراطره (.2626، 1یانرررگ و لیرررو، یانرررگ، چرررن شناسرررایی  انگیرررز 

هرای خرانوادگی افرراد شراغل در سرطوپ مختلرف جامعره ی و چالششناخت روانپیامدهای 
هرا و حرلکه امکان به خطر افتادن سالمت روان ایرن افرراد وجرود دارد ضرروری اسرت ترا برا راه

 ی بتوان سالمت روان این افراد را حف  نمود. شناخت روانفنون مناسب 

 روش پژوهش
ک یفرری و پدیدارشناسررری اسررت. در پررژوهش حاضررر برره بازتررراب تحقیررق حاضررر رویکرررد 

کرررات افرررراد شررراغل از پیامررردهای  ی در دوران قرنطینررره ناشررری از شرررناخت روانتجرررارب و ادرا
کرونا به روا انجام مصاحبه پرداخته شده است.  شرایط 

 جامعه مورد پژوهش

کننررردگان پرررژوهش افرررراد شررراغل شرررهر تهرررران در سرررال  کررره ، هسرررتند 3122مشرررارکت 
های  هایی از جمله اینکره یکسرال در آن شرغل فعالیرت داشرتند و شراغل در سرازمانکمال

... و مشرراغل آزاد و مایررل برره همکرراری در ایررن .،بهداشررتی، خرردماتی، غیردولترری، دولترری
 پژوهش بودند. 

 گیرینمونه و روش نمونه

کیفرری و پدیدارشناسرری انتخرراب نمونرره براسرراس مطالعرره هرردت تحقیررق  در تحقیقررات 
                                
1. Kang, L., Li, Y., Hu, S., Chen, M., Yang, C., Yang, B. X.,.. & Liu, Z. 
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باشرد. نمونره از میران گیری هدفمند و به طریقه در دسترس میباشد. از اینرو روا نمونهمی
کافی درباره پدیده مورد پژوهش را دارند انتخاب شده که تجربه  انرد و نمونره متنروع و افرادی 

گون جامعه می گونا از جملره اینکره هرایی  باشد. افراد شراغل در ایرن پرژوهش مالکاز اقشار 
، غیردولتررری، دولتررریهای  انرررد و شررراغل در سرررازمانشرررغل فعالیرررت داشرررته یکسرررال در آن

... و مشراغل آزاد و مایرل بره همکراری در ایرن پرژوهش بودنرد. از اینررو .،بهداشتی، خدماتی
مجررد یرا متاهرل در ، محقق نمونه مورد نظر را از بین افراد شاغل زن و مرد در سنین مختلرف

کرده است.آزاد و خ، های دولتی و غیردولتیشغل  دماتی انتخاب 

 ابزار
کیفری و پدیدارشناسری هرا در پرژوهشآوری دادهترین روا جمرعاصلی، مصاحبه هرای 

که فرصتی را ایجاد می کره کند تا شرکتشناخته شده است  کنندگان نظرات خرود را آنطرور 
کرده گردآوری دادهتجربه  کنند. روا اصلی   از روا مصراحبه، هرا در ایرن پرژوهشاند بیان 

یافته عمیق مینیمه یافرت برداشرتساختار کرات باشد. سواالت مصاحبه برای در هرا و ادرا
کننرده طراحری شرده و سرواالت متناسرب برا عنروان و هردت پرژوهش و تجارب افراد شررکت

کره ، تنظیم و دنبال شده است. برای سنجش روایی مصاحبه از روا تطبیق توسرط اع را
گزارا نهایی پژوهش مشارکت های به دست آمده را برازبینی و و فرآیند تحلیل تمکنندگان 

شررود. برررای سررنجش پایررایی مصرراحبه از کننررد اسررتفاده مررینظررر خررود را در مررورد آن ابررراز مرری
گرفته چند مصراحبه بره روا پایایی باز آزمون استفاده شده و از میان مصاحبه های انجام 

کدام از آنعنوان نمونه انتخاب می کوتراه و مشرخس دو  هرا در یرهشود و هر  فاصرله زمرانی 
کدگذاری می کردام از بار  کدهای مشخس شده در دو فاصله زمانی بررای هرر  شوند. سپ  

کدام از مصراحبهها با هم مقایسه میمصاحبه کره در دو فاصرله ، هراشوند. در هر  کردهایی 
کرردهای غیرمشررابه بررا عنرروان "عرردم تو افررق" زمررانی بررا هررم مشررابه هسررتند بررا عنرروان "توافررق" و 

 2×تعررداد توافقررات) را در فرمررول درصررد پایررایی برراز آزمررون شرروند. سررپ  آنمشررخس مرری
کدها  کل  گر میزان پایایی عدد قرار می( 366× تقسیم بر تعداد  باشرد طبرق  0/6یا  06دهیم و ا
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کوال پایایی برقرار می  باشد. نظر 
کردید؟ کرونا معموال چه احساساتی را تجربه   در زمان 

 ها و مشکالتی را برای خانواده شما بوجود آورده است؟چالشقرنطینه چه 
 کرونا چه تامیری بر روی شغلتان داشته است؟

 هاروش اجرا و تحلیل داده

کالیرزی یکری از پرکراربردترین تحلیرل هرا در تحقیقرات رویکرد پدیدار شناسری توصریفی 
نخسررررررت توصرررررریف ، پدیدارشناسرررررری اسررررررت. در ایررررررن روا پرررررر  از انجررررررام مصرررررراحبه

، ل مرتن درک شرود. در مرحلرة دومکراز  ین بار خوانرده شرد ترا مفهرومیکنندگان چندکتشر
گردیرد. در ، دة مروردنظریعبارات و جمالت مهم مرتبط با تجربة افراد از پد از مرتن اسرتخراج 

ح داده یآن مفهروم عبرارات مهرم توضر یه طرکرانجرام شرد  یردن معرانکرفرمولره ، مرحلة سوم
شدند. در مرحلة  یبندآوری و دستهجمع، فرموله شده یمعانهمة ، شد. در مرحلة چهارم

ل بدهنررد. در کیتمررام مقرروالت فرعرری بررراهم ادغرررام شررردند ترررا مقرروالت اصررلی را تشرر، پررنجم
گردیرد افترهیل یرتقل، مرحلة ششرم فات اضرافی و تکرراری از یه در حقیقرت توصرکرهرا انجرام 

برره ها  مصرراحبه توصرریف پدیرردهل بخررش زدوده شررد. در پایرران برررای اعتبررار بخشرری نتررایج کرر
گردانده شد آنهرا صحت نتامشارکت د ییرات خود را تأیج و مطابقتش با تجربیکنندگان باز 

 ردند.ک

 نتایج
کره دامنره سرنی آنهرا از  30کنندگان تمامی شرکت سرال  27نفر از افراد شاغل شهر تهران 

نفرر  36نفرر مررد و  0، مجرردنفرر  3نفرر متاهرل و  31بودنرد.  1/11سرال برا میرانگین سرنی  16ترا 
 نفر بدون فرزند بودند. 0نفر دارای فرزند و  36، زن

هررای حاصررل از ایررن پررژوهش در قالرب مقرروالت اصررلی و مقرروالت فرعرری مشررخس یافتره
کلری اسرتخراج شرده از پرژوهش 1گردید. در بررسی نترایج از برین  مقولره اصرلی و  30، سروال 
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 36سرروال دوم دارای، مقولرره فرعرری 1مقولرره اصررلی و  3کرره سرروال اول دارای ، مقولرره فرعرری 12
مقولررره فرعررری  37مقولررره اصرررلی و  1مقولررره فرعررری و سررروال سررروم دارای  27مقولررره اصرررلی و 

که در جدولبه  نمایش داده شده است. 1-و جدول 2-جدول، 3-دست آمد 
کردید؟  کرونا معموال چه احساساتی را تجربه   سوال اول: در زمان 

کره شامررل مقروالت فرعری در پاسخ به این سوا ل به یه مقوله اصرلی احساسرات منفری 
کره در  مری حوصلگینا امنی و بی، نا امیدی، وسواس، غم، ستر ،تنهایی، اضطراب باشرد. 
 نمایش داده شده است. 3 –جدول 

 انجام شده  ما   مقدله اصلی و مقدالت فرعی استخراج شده از مصاحبه. 1جدول  
 مقدالت فرعی مقدالت اصلی

 اضطراب احساسات منفی
 تنهایی
 ترس
 غم

 وسواس
 نا امیدی
 نا امنی

 حوصلگیبی
 

کرونرا و تجربره قرنطینره افراد شاغل شرکت کننده در این تحقیرق در زمران شریوع ویرروس 
نررا ، وسررواس، غررم، ستر ،تنهررایی، شرردن بررا احساسررات منفرری و شرردیدی ماننررد: اضررطراب

کننردگان  حوصرلگی مواجره شردند. برهنرا امنری و بری، امیدی عنروان م رال: یکری از شررکت 
کرونرا  گهانی از خبر انتشار ویرروس  کرونا به دلیل شوک نا که: "در اوایل  اینگونه ایهار داشت 

کننرررردگان ایررررن س و نگرانرررری شرررردم". و در بع رررری از شرررررکتتررررر  دچررررار اضررررطراب شرررردید و
 س و وسررواس نمایرران شررد. برره عنرروان م ررال یکرری ازتررر  احساسررات منفرری بصررورت اسررترس و

کره: "اسرترس و کنندگان اینگونه ایهار داشرت  س از جهرت مبرتال شردن اع رای ترر  شرکت 
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کررردن و شسررتن دسررتها و سررطوپ را  کرونررا و وسررواس شرردید ضرردعفونی  خررانواده برره ویررروس 
تنهررایی ، نررا امیرردی، ایررن احساسررات منفرری در برخرری افررراد بصررورت غررم، دارم". همچنررین

گاهی نا امیردی و همراه بود. بعنوان م ال: خانمی ایهار می که: "احساس ناراحتی و  کردند 
کرره: کننررده دیگررری مرریدهررد" و شرررکتحرر  همیشررگی بررودن ایررن بیمرراری آزارم مرری گفتنررد 

که نمری تروانم آنهرا "احساس تنهایی و غریبه شدن با اع ای خانواده و دوستانم را دارم چرا 
 کنم". را در آغوا بگیریم و احساس ضعف و بی حالی و ناتوانی شدید می

علرری رغررم مرروارد فرروق حرر  عرردم امنیررت و دلهررره ونگرانرری نیررز در احساسررات شرررکت 
کرونرا مبرتال شرده بودنرد و سراله 51کنندگان وجود داشت. بره عنروان م رال: آقرای  کره بره  ای 

کرره: "احسرراس عرردم امنیررت از ایررن  کرررده بودنررد ایهررار داشررتند  روزهررای سررختی را سررپری 
کرره هرری  مکررانی عرراری از  ویررروس وجررود نرردارد و ممکررن اسررت هررر لحظرره برره ایررن جهررت 

گرر دوبراره مبرتال بره ویرروس  کره ا بیماری مبتال شوم و همین طور دلهره و نگرانی از این بابرت 
 کرونا شوم چه بر سرم خواهد آمد".
 ها و مشکالتی را برای خانواده شما بوجود آورده است؟سوال دوم: قرنطینه چه چالش

کره شرامل مشرغولیت 36، در پاسخ به این سوال ، نظرم، نشرا ، تفریحرات، مقوله اصلی 
کره در جردول ، آموزا، فرصت، مراقبت، تنش  –ارتبا  و مشکالت جسمی بهدست آمرد 
 نمایش داده شده است. 2

 انجام شده  ما   مقدالت اصلی و مقدالت فرعی استخراج شده از مصاحبه. 2جدول 
 مقدالت فرعی مقدالت اصلی

 استراحت مشغدلیا
 کارهای منزل

 گردا و مسافرت تفییحات
 تفریحات

 بازی
 نشا  در خانواده نشاط

 شادی
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 مقدالت فرعی مقدالت اصلی
 نظم نظم

 خواب
 تنش تنش

 خشم
 فشار روحی
 کم تحمل

 گیربهانه
 با هم بودن مراقبا

 نگهداری
 تجربه جدید فرصا

 فرصت خوب
 تماشای فیلم

 مطالعه
 هاتعطیلی مدارس و مهدکودک آموزش

 آموزا
 انرژی

 ف ای مجازی ارتباط
 ارتبا 

 افزایش وزن مشدالت جسمی
 ضعف بینایی

 مشغولیت
کارهررای منررزل مرری2مقولرره مشررغولیت شررامل  باشررد. یکرری از مقولرره فرعرری اسررتراحت و 

کارهرای خانره شرکت کم شرده و  که: "زمان استراحتم  کردند  کنندگان در این تحقیق ایهار 
 ندارد".بیشتر شده است و زمان تنهایی و خلوت با خود وجود 
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 نشاط
باشرررد. شررررکت مقولررره فرعررری نشرررا  در خرررانواده و شرررادی مررری 2مقولررره نشرررا  شرررامل 

کرم و بریش بره مسرافرتکننده کرونرا مرا  کره: "اوایرل  کردنرد  رفتریم  مری ای در این زمینره اشراره 
کردن پروتکل بیشتر مسافرت را حرذت های  بهداشتی اما با محدودیتهای  البته با رعایت 

ی باعرری پررایین آمرردن سررطح نشررا  خررانواده شررده اسررت" و همچنررین کررردیم و ایررن تررا حررد
کرم شرده اسرت و دیگرر شرکت گرردا و مسرافرتمان خیلری  کره: "  کردند  کننده دیگری بیان 

 روحیه شاد نداریم".

 نظم
ای کننردهباشرد. در ایرن مرورد شررکتمقولره فرعری نظرم و خرواب مری 2مقوله نظم شامل 

کردنررد: "نظررم در خررانواده بهررم  خررورده و هرری  چیررز م ررل سررابق نیسررت" و یکرری دیگررر از بیرران 
که: "ساعت خوابمون بهم خورده اسرت دیرر مریشرکت گفتند  خروابیم و دیرر بیردار کنندگان 
گویا شب و روز جایشان عو  شده است".می  شویم. 

 تنش
 گیرررکررم تحمررل و بهانرره، فشررار روحرری، خشررم، مقولرره فرعرری تررنش 1مقولرره تررنش شررامل 

کره: "مرن و دهکننرباشرد. شررکت می کردنرد  کره شرغلش دبیرری برود اشراره بره ایرن مطلرب  ای 
یم. به عبارتی ما  آموز دانشفرزند  2همسرم دبیر هستیم و  نفر هر روز از صبح تا شرب برا  5دار

هررم در خانرره هسررتیم و ایررن مسررئله باعرری تررنش در خررانواده مررا شررده اسررت". دربرراره مقولرره 
کرره: "کننرردهخشررم شرررکت گفتنررد  فرزنررد بررا هررم دعرروا  2پسررر دارنررد و دائمررا ایررن فرزنررد  2ای 

انرد". همچنرین در مرورد مقولره فشرار روحری شررکت کنند و خیلی به هرم پرخاشرگر شردهمی
کسرریم دائمررا در معررر  کننررده گفررت: "چرررا بایررد منیکرره راننررده تا کسرری بررود  کرره راننررده تا ای 

گر سرکارم نروم که بر سر سفره بیراورم". ، خطر باشم و ا کرم تحمرل و نانی ندارم  در مرورد مقولره 
گیر نیز مشارکت کره: "بچرهکننردهبهانه  کردنرد  کرم ها  ای اینگونره ایهرار  ترو ایرن دوران خیلری 
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 گیر شدند".تحمل شدند و در خانه حوصلشون سر رفته و بهانه

 مراقبت

ای کننردهباشرد. شررکتمقوله فرعری براهم برودن و نگهرداری مری 2مقوله مراقبت شامل 
کودک چند  گفتند: "چون که  کردند و  کودکشان اشاره  ماهه داشتند به موضوع نگهداری از 

تروانم پریش مرادرم هرم نمری، ام بررایم سرخت اسرتشاغل هستم نگهداری دختر چند ماهه
کنررد و ترروان نگهررداری دخترررم را نرردارد". در بگررذارم چررون مررادرم از مررادربزرگم نگهررداری مرری
کننررده گفتنررد: "مررا در شرررایط قرنطینرره مشررکل مررورد مقولرره فرعرری بررا هررم بررودن شرررکت  ای 

کنار هم بودن بود".  خاصی نداشتیم و این در خانه ماندن توفیق اجباری برای در 

 فرصت

تماشررای فرریلم و ، فرصررت خرروب، مقولرره فرعرری تجربرره جدیررد 5مقولرره فرصررت شررامل 
کتاب می کرهمطالعه  کننردگان بره مرواردی اشراره داشرتند  : باشد. درمورد این مقوله شررکت 

کنرار هرم برودن و  کرردم" و "فرصرت خروبی بررای در  "من به چشم تجربره جدیردی بهرش نگراه 
کتاب نداشتم".  تماشای فیلم بود" و یا "هیچوقت م ل االن فرصت مطالعه 

 آموزش
باشرد. آموزا و انرژی مری، هامقوله تعطیلی مدارس و مهدکودک 1مقوله آموزا شامل 

کررره شرررامل بیشرررتر افرررراد مقولرررهایرررن مقولررره یکررری از چرررالش برانگیزتررررین  هرررا بررروده اسرررت چرا
هرررا مشرررکالت شرررود. برررا تعطیلررری مررردارس و مهررردکودککننرررده در ایرررن پرررژوهش مررریشرررکت

کره: "وقتری کنندهبسیاری برای افراد شاغل پیش آمده است. م ال شرکت ای اشاره داشرتند 
کممدرسه مجرازی  کم مشکالت شروع شد" یا "آمروزاها تعطیل شد اوایلش خوب بود ولی 

کیفیررت آمرروزا بشرردت پررایین آمررده اسررت.  کررالس ح رروری را نرردارد و  کیفیررت و هیجرران 
کیفیرت آمروزاان هی  تکلیفی نمریآموز دانشاز ها  بع ی از معلم هرا خواهنرد" و یرا "چرون 
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کرنم امسرال فرزنردم مرن فکرر مری، ان هرم پرایین آمردهآمروز دانشسرطح یرادگیری ، پایین آمرده
ان بررای انجرام تکرالیف بره آمروز دانشچیز خاصری یراد نگرفتره اسرت" و همرین طرور "رغبرت 

کررره در ف رررای مجرررازی باشرررند" و "پسررررم  کرررم شرررده اسرررت و بیشرررتر دوسرررت دارنرررد  شررردت 
یم". و همررین طررور در مررورد دهررد و همیشرره مرریتکررالیفش را انجررام نمرری گویررد تکلیفرری نرردار

کرونررا دخترررم رو برره مهرردکودک نزدیرره  مررادرها  تعطیلرری مهرردکودک گفتنررد: "قبررل از  شرراغلی 
بردم. بعد از یه مدتی همسررم شرغلش را از دسرت داد و ایشرون از دختررم نگهرداری اداره می

کرره مررن مرریمرری کررار ایشررون مرری، آمرردم خانررهکردنررد و عصرررها زمررانی  رفتننررد و روی ماشررین 
کررار باعرری بهررم همسرررم را محرر، کردنررد. امررا ایررن نگهررداری از دخترررممرری کرررده و همررین  دود 

که تعطیل شدند بچرهریختگی در همسرم شده است" و "باشگاه هرا جرایی بررای تخلیره ها 
 انرژیشان ندارند".

 ارتباط
باشرد. "محردودیت در مقولره فرعری ف رای مجرازی و ارتبرا  مری 2مقوله ارتبرا  شرامل 

گیررری روابررط اجتمرراعی پسرررم برردلیل دور مانرردن از ف ررای برراز ی و مهرردکودک" و یررا شررکل 
کررره او را پررریش پسررررم همیشررره از مرررن مررری، "چرررون مهررردکودک پسررررم تعطیرررل شرررده خواهرررد 

تروانم اینکرار رو برراا انجرام بردهم خیلری ناراحرت و همیشره دوستانش ببرم و از اینکه نمی
گیری هستم".  نگران از این عدم ارتبا  

 مشکالت جسمی
وزن و ضررعف بینررایی اسررت.  مقولرره فرعرری افررزایش 2مقولرره مشررکالت جسررمی شررامل 

کننررده گوشرری در بینررایی هررر دو فرزنرردم امررر شرررکت  کردنررد: "اسررتفاده از تبلررت و  ای عنرروان 
کرونا وقتی از سررکار  منفی داشته و باعی عینکی شدن هر دو فرزندم شده است" یا "قبل از 

گررراهی اوقرررات اسرررتخرآمررردم خرررودم و دختررررم مررریمررری ولررری االن بیشرررتر ، رفتررریم باشرررگاه و 
کمترر شرده و بیشرتر وقتتمرون های  الیتفع خرارج از خونره م رل باشرگاه رفرتن و پاسراژ رفرتن 
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هرا خونه هستیم این در خانه ماندن باعی افرزایش وزنرم شرده اسرت" و یرا "زنرگ ورزا بچره
کشریده، حذت شده کالسای مجازی هرم یرا دراز  کم شده و سر  انرد و یرا بیرون رفتنشان هم 

تررر عمررال هرری  فعررالیتی ندارنررد و هررر روز چرراق، کننررده مرریتحرررک برره صررفحه موبایررل نگررا برری
 شوند". می

کرونا چره ترامیری برر روی شرغلتان داشرته اسرت؟ و چره مشرکالتی را برایتران  سوال سوم: 
 بوجود آورده است؟

 انجام شده  ما   مقدالت اصلی و مقدالت فرعی استخراج شده از مصاحبه. 3جدول 
 مقدالت فرعی مقدالت اصلی

 بدون شغل منفیتاثیر 
 تامیر منفی

کار  افزایش زمان 
 کاهش درآمد

 مشکالت مالی
 پرداخت اقسا 

 تاخیر در پرداخت حقوق
 تورم

 کسادی و بی رونقی
 ناهم خوانی درآمد

 مدارا مدارا
 صرفه جویی

 مراجعین بیشتر تاثیر مثبا
 تامیر م بت

 بدون مشکل بدو  مشدل
 دورکاری دورکار 

 کمی تعامالت
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 منفیتاثیر 
افرزایش زمرران ، ترامیر منفرری، مقولرره فرعری برردون شرغل 36مقولره اصرلی تررامیر منفری شرامل 

کسرادی ، تورم، تاخیر در پرداخت ها، پرداخت اقسا ، مشکالت مالی، کاهش درآمد، کار
کرونرررا مشرررکالت رونقررری و نررراهم خررروانی درآمرررد مررریو بررری باشرررد. در شررررایط انتشرررار ویرررروس 

کره ترامیر منفری روی زندگیشران داشرته اسرت. بسیاری برای افراد شراغل بو جرود آمرده اسرت 
کنندگان در مصاحبه به برخی از ایرن مشرکالت اشراره داشرتند: " شرغلم را از دسرت شرکت

کم شده است" کرار ، دادم و درآمد خانواده  "تو شرکتمون خیلری از همکرارام تعردیل نیررو و از 
. مردیرعامل شررکت تصرمیم "چرون ترامین مخرارج شررکت سرخت شرده برود، بیکار شردند"

کنرد ترا  یاد  کار بقیه افراد را ز کند و از طرفی میزان  کوچه  کمتر و شرکت را  که افراد را  گرفت 
قراردادهررای شرررکت بررا سررایر ، "بررا رکررود اقتصررادی، بتوانررد برره فعالیررت خررودا ادامرره دهررد"

کرراهش درآمررد شرررکت شررده اسررت"شرررکت کررم شررده و باعرری  کررار ، هررا  "مررن تررو بررازار مرراهی 
گوشرررت مررراهی یمررر کرررنم. سررره مررراه بیکرررار شرررده برررودم. بعرررد از آن هرررم برررا بررراال رفرررتن قیمرررت 

کمترر شردند و دچرار بریمشتری کرم و  کسرادی برازار شردم و همرین امرر باعری هرایم  رونقری و 
کرره در تررامین مخررارج زنرردگی بررا مشررکل مواجرره شرروم" "مررن دو تررا شررغل داشررتم. یکرری ، شررده 

کرر کرونررا مجبررور شرردم آموزشررگاهم را معلمرری و دیگررری آموزشررگاه زبرران داشررتم.  ه بررا آمرردن 
کررنم چررون بشرردت مخررارجش برراال رفترره بررود و از طرفرری آموزشررگاه مررن برررای مقطررع  تعطیررل 

کثر والدین  ان حاضر نبودند فرزندانشون را بره آموزشرگاه آموز دانشابتدایی و راهنمایی بود. ا
کسری هسرتم و "مرن یره ، کردنرد"بفرستند و آمروزا از طریرق مجرازی را قبرول نمری راننرده تا

کم شده و از پ  پول بنزین خرج ماشین برنمیام و دچار مشکل معیشرتی ، بشدت درآمدم 
کرونررا و مشررکالت اقتصررادی، شرردم" هررا بررا ترراخیر پرداخررت حقرروق، "برردلیل شرریوع ویررروس 
گرونیره و قیمتهرا ، شود"می کره  36"تورم خیلری باالسرت. خیلری  برابرر شرده و برا ایرن درآمردی 

آیررم و شرررایط زنرردگی برررایم خیلرری سررخت شررده اسررت" و پرر  مشررکل مررالیم برنمرریدارم از 
گرانیهای موجود در جامعه هم  خوانی ندارد"."درآمدم با اوضاع اقتصادی و 
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 مدارا
کرره در زمینرره مقولرره فرعرری صرررفه جررویی و مرردارا مرری 2مقولرره اصررلی مرردارا شررامل  باشررد. 

کنتررل زنردگی مجبرور شردم در خیلری از اند: "برراکنندگان به مطالبی اشاره داشتهشرکت ی 
کرنم و زنردگیم را بگرذرانم و سرعی  کرنم ترا بتروانم ایرن دوران را مردیریت  چیزها صرفه جرویی 

کنم".می  کنم با شرایط مدارا 

 تاثیر مثبت
مقولره فرعری مرراجعین بیشرتر و ترامیر م بررت  2مقولره اصرلی ترامیر م برت نیرز خرود شررامل 

کرونرا باعری رونرق شغلشران شرده باشد. در این مقوله می کره شررایط  شاغلینی قرار داشتند 
، کردنرداینترنت و آنالین فعالیت میهای  که در حوزه فعالیتای  کننده است. م ال شرکت

کرونا برای شغل من خیلی خوب بود و من ترو  گفتند: " من نت ورک یه شرکت تبلیغاتیم و 
کننده  و هررم چنررین شررخس شرررکت کررارم خیلرری موفررق بررودم و درآمررد خرروبی هررم داشررتم"

که در حوزه خدمات مشاوره کره: " ای فعالیت میدیگری  کردند  کردند به این موضوع اشاره 
کرونرا بردلیل آسریب کره در خرانوادهمرن مشراور هسرتم و  یرادی  هرا داشرته باعری شرده هرای ز

لردین مراجعین ما بیشتر از قبل نیاز به مشاوره داشته باشند. بخصور در ارتبا  مشکل وا
 با جوانان و نوجوانان".

 بدون مشکل
کردنرد ، مقوله اصلی بدون مشرکل کره شرغل دولتری داشرتند ابرراز  برخری  از افرراد شراغل 

 که: "خدارو شکر هی  مشکلی نداشتیم".

 دورکاری
کمی تعامالت را شامل می 2مقوله اصلی دورکاری شامل  شرود. مقوله فرعی دورکاری و 

که: "تعامالت مورد نیراز در شرغل مرن  کنندگان درکه برخی از شرکت کردند  مصاحبه ایهار 
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گرچرره بررا اسررتفاده از پیررام رسرران، تررر شررده اسررتسررخت هررا تررا حرردودی مشررکل حررل شررده ا
کرونرا بررای مرن اما روند حل مشکالت و پیگیریهرا طروالنی، است ترر شرده اسرت" و " شررایط 

کاری داشت".  تامیر بدی نداشت چون شغل من امکان دور 

 بحث
کوششری در جهرت رسریدن بره ، کننردگانمقوالت به دست آمده از مصاحبه برا شررکت

هرای خرانوادگی ی و چرالششرناخت روانشناسایی پیامدهای ، اهدات اصلی مطالعه یعنی
کسرب بیرنش عمیرق کره بره منظرور  کرونا در افرراد شراغل برود.  در مرورد ایرن  تر ناشی از شرایط 

کلری اسرتخراج شرده از  1پاسرخ بره ، آمردهپدیده انجام شد. تمام مقروالت بره دسرت  سر ال 
که تجربه احساسراتپژوهش را مشخس می مشرکالت خرانوادگی و ترامیرات شرغلی ، سازد 

کرونا و دوران قرنطینه خانگی توسط افراد شاغل مرورد مطالعره تجربره  در زمان شیوع ویروس 
 شود.می

هرا و تجربیرات ههای اصلی استخراج شرده از مصراحبیکی از مقوله، احساسات منفی
که این مقولره از  کرونا بود.  ، مقولره فرعری اضرطراب 1افراد شاغل در شرایط پاندومی ویروس 

دسرت آمرده اسرت. ایرن حوصرلگی برهنا امنری و بری، نا امیدی، وسواس، غم، ستر ،تنهایی
که انجام دادند به این نتیجه رسیدند ( 2626) یافته با مطالعه الی و همکاران طی تحقیقی 

کرونررا نرره فقررط موجررب تنش کرره در حرروزه سررالمت عمررومی شررده اسررت بلکرره هررایی  ویررروس 
، ستر ،هرررای اضرررطرابی ماننرررد نشرررانهشرررناخت روانهرررای موجرررب یهرررور برخررری از نشرررانه

شرررده ( PTSD) اخرررتالل خررواب و اخرررتالل پرر  از سرررانحه، رفتارهرررای اجتنررابی، افسررردگی
 است.

کره شراهد حرق مقردم ، دنیروی، ابراهیمری، تقروا، احمردی، راه نجرات، فتحری، پژوهشی 
یررد( 3122) جهانررداری کوو کرره در زمرران شرریوع ویررروس  امرررات  32-انجررام دادنررد نشرران داد 

، اسرترس، اضرطراب، افسرردگی، ی منفی مانند اختالل اسرترس پر  از سرانحهشناخت روان
یررد کوو کررادر درمرران و دیگررر افررراد درگیررر بررا  طررور برره 32-اخررتالالت خررواب و عصرربانیت در 
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 اداری افزایش یافته است.معن
کرره اسررترسنشرران مرری( 3122) هررای محمرردی و شررهیادیافترره اضررطراب برریش از ، دهررد 

کرونررا در بررین اع ررای خررانوادهپرخاشررگری و برری، تررپش قلررب، حررد هررا حوصررلگی ناشرری از 
هرررای شرررود و همرررین امرررر زمینررره سررراز برررروز دیگرررر اختالفرررات خرررانوادگی و آسررریببیشرررتر مررری

شود. اضطراب نقش اساسی در حراست از افراد در مقابرل عوامرل یاجتماعی ناشی از آن م
هماننرد ، انگیرز زنردگیهرای مخراطرهانگیز زندگی دارد. از اینرو در زمان بروز بیماریمخاطره
 امکان دارد دلهره و تشویش با عالیم اضطرابی نمایان شود.، 32-کووید

کوالیی که خدابخشی  جرارب زنردگی در قرنطینره انجام داد ت( 3122) براساس پژوهشی 
"رشد وسواس فکری ر عملری پیرامرون ، سردرگمی و بدبینی"، شامل "رشد احساسات منفی

، هررررای فکررررری پیرامررررون برررره خطررررر افتررررادن سررررالمت خررررانواده""دغدغرررره، برررردن و شستشررررو"
کرونا" میتر  های اقتصادی و"دغدغه  باشد.س از فردای خالصی 

، آمروزا، فرصرت، مراقبرت، ترنش، نظرم، نشرا ، تفریحات، مقوالت اصلی مشغولیت
که طی پرسش دوم و نتیجره مصراحبه و تجربیرات افرراد شراغل  ارتبا  و مشکالت جسمی 

مطابقرت دارد ( 2626) کروپر و راوتمرن، فران، به دست آمده است با مطالعات مدرسیتسکی
کوویدکه همه منجر به تغییراتی در زندگی خصوصی و عمرومی مرردم شرده اسرت  32-گیری 

 سابقه است.در تاریخ مدرن بیکه 
که احساسرات منفری ماننرد اضرطراب( 2626) 1ژانو و زو، زو، وانگ، نتایج لی ، نشان داد 

کرره ، یابرردافسرردگی و عصرربانیت و حساسرریت برره خطرررات اجتمرراعی افررزایش مرری در حررالی 
کاهش می یابرد. مرردم بیشرتر بره نمرات احساسات م بت مانند شادی و رضایت از زندگی 

کمتررر برره اوقررات فراغررت و دوستانشرران ، المتی و خررانواده خررود بودنرردفکررر سرر کرره  در حررالی 
 دادند.اهمیت می

کررره پیترابیسرررا و سیمسرررون گذرانررردن زمررران ، انجرررام دادنرررد( 2626) همچنرررین تحقیقررری 

                                
1. Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. 
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دهرد. غیرمعمول با هم در ف اهای محدود خطر درگیری و خشرونت خرانگی را افرزایش مری
کراهش ارتباطرات اجتمراعی و تمراس انزوای طوالنی ، از طرت دیگر کره برا  مردت اجتمراعی 
کسرانی مری، شودمشخس می کره تنهرا زنردگی مریباعری قطرع ارتبرا  عمیرق  کننرد یرا شرود 

کننرردنمرری بنررابراین احتمررال بررروز عالئررم ، تواننررد برره یرره شرربکه اجتمرراعی مناسررب اعتمرراد 
 دهد.افسردگی را افزایش می

کرره بریزنرردل گریرروی، پیررت، ویررور، بیتررز، پژوهشرری  ( 2637) 1کزسررکی و ون هیپررل، مرره 
کودکران در مدرسره نیسرتند که وقتری  کمترر عمرل ، انجام دادند نشان داد  از لحرا  جسرمی 

گذراننرد. تری دارند و زمان بیشتری را جلوی صفحه میبهداشت خواب ضعیف، کنندمی
کاسرریوپو و هرراوکلییافترره ر سررالمت توانررد بررنشرران داد انررزوا طرروالنی مرردت مرری( 2661) هررای 

یرررتم خرررواب و تغذیررره را تغییرررر دهرررد و همچنرررین ، جسرررمی و عررراطفی ترررأمیر منفررری بگرررذارد ر
کاهش دهد.های  فرصت  حرکتی را 

کرره توسررط سیدالرضررا کرررم خرران و جاویریررا ، وسرریم قاضرری، براسرراس پژوهشرری  کمررال ا
کوویدانجام شد ویروس همه( 2626) 2سالم منجر به انرزوای اجتمراعی شرده اسرت.  32-گیر 
کمه فناوری، ین وجودبا ا  تواند در این زمان دشوار ادامه یابد. آموزا می، با 

کرره توسررط ابوالمعررانی الحسررینی کرره ( 3122) طبررق پژوهشرری  گرفترره نشرران داد  صررورت 
یررددانررش کوو و قرنطینررره در سرره بعرررد فررردی مشرررکالت  32-آمرروزان در زمررران شرریوع ویرررروس 
حوصرلگی و احساس تنهرایی و بری، ستر ،استرس، افسردگی، شناختی نظیر اضطرابروان

فردی مشکالت ارتبراطی برا اع راف خرانواده و محردودیت ارتبراطی برا دوسرتان و در بعد بین
معلمان و در بعد آموزشی مشکالتی مانند ح ور شناختی و اجتمراعی ضرعیف در فرآینرد 

کرده  اند.آموزا آنالین را تجربه 

یر ، مابوالی، بارون، آلبرتو، سی، تحقیقات باتیکولون کره ( 2623) 3ریرزادا و ر نشران داد 
                                
1. Brazendale, K., Beets, M. W., Weaver, R. G., Pate, R. R., Turner-McGrievy, G. M., 

Kaczynski, A. T.,.. & von Hippel, P. T. 
2. Raza, S. A., Qazi, W., Khan, K. A., & Salam, J. 
3. Baticulon, R. E., Sy, J. J., Alberto, N. R. I., Baron, M. B. C., Mabulay, R. E. C., Rizada, L. 

G. T.,.. & Reyes, J. C. B. 
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دانشرجویان پزشررکی در فیلیپررین هنگررام تررالا برررای انطبراق بررا یررادگیری آنالیررن بررا چنرردین 
کرره اغلررب در تنظرریم سرربه انجررام ، هررای یررادگیریموانررع مرررتبط روبرررو شرردند. مشررکالتی 

گیررران وجررود دارد و  بیشررتر اسررت، مسررئولیت در خانرره و ارتبررا  ضررعیف بررین مربیرران و فرا
کرررره توسررررط محمرررردی ، حسررررامپور، ناصررررری، ناصررررری، کشرررراورزی، همچنررررین پژوهشرررری 

گرفرررت معایرررب آمررروزا مجرررازی از شررربکه( 3122) ابراهیمررری، میرغفررراری هرررای صرررورت 
کالسریاجتماعی در مقوله گروهری، هرای عردم تمایرل بره انجرام تکرالیف  ، حرذت فعالیرت 

یردئوها و عردم تسرلط ، حوصلگیتنبلی و بی آوری اطالعرات بره فرنعدم جذابیت بصری و
 بندی شدند.طبقه

که در دانشگاه یرد، های هدر پرایمبراساس تحقیقاتی  ( 2626) دیلون تری برراون و مرارک و
گرفته است نگرانری کنرار عوامرل اسرترسصورت  زا مربرو  بره پیامردهای هرای اقتصرادی در 

یررد کوو یسررت پزشررکی و اجتمرراعی  سررالمتی وجررود دارد. ایررن مرروارد شررامل تهدیررد برررای 32-ز
کراری هرای  و تغییرر در نقش، کاهش حمایت اجتماعی در خرارج از خانره، خود و یا عزیزان

کودکران  و همچنین مسئولیت مراقبت از مراقبان برای تأمین نیازهای اجتمراعی و آموزشری 
کودکران اسررت. همچنررین بیمرراری همرره کررز نگهررداری از  گیررر مبرتال برره تعطیلرری مرردارس و مرا

یرد کودکران و خررانواده تهدیردی جردی 32-کوو هرای مربرو  برره هرا بره دلیرل چررالشبرررای رفراه 
بررار مراقبررت و اسررترس ناشرری از قرنطینرره ، هررای اجتمرراعی ماننررد نرراامنی مررالینابسررامانی

کنرار می کودکان در دنیرا در  که تقریباص همه  باشد. فاصله اجتماعی منجر به این شده است 
کار بیکار شده که از  کار مریاند بسیاری از والدینی  دور از مدرسره در خانره ، کننردیا از خانه 

کررار هسررتند کرره والرردین هنرروز مشررغول  روال زنرردگی برره طررور مشررابه در ، بماننررد. در شرررایطی 
که والدین دور از خانه هستند و کرودک تر  خانه ماندن در حالی  تیبرات جرایگزین مراقبرت از 

 شود.مختل می، الزم است
که طری پرسرش ، تامیر م بت، مدارا، مقوالت اصلی تامیر منفی بدون مشکل و دورکاری 

دسرررت آمرررده اسرررت. در همرررین راسرررتا سررروم و نتیجررره مصررراحبه و تجربررره افرررراد شررراغل بررره
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کرونررا بیکرراری( 2637) تحقیقررات اشررنایدر و همکرراران کرره در شرررایط  فروپاشرری ، نشرران داد 
کمه مالی از سوی دولرتبازارهای اقتصادی و محموله اری بسری، هرای خرارهای اندک 

، هررا را در آشررفتگی مررالی قرررار داده اسررت. در شرررایط آشررفتگی وسرریع اقتصررادیاز خررانواده
اسررترس مررالی مسررتقیماص از طریررق از دسررت دادن شررغل فررردی و همچنررین غیررر مسررتقیم از 

 گذارد.طریق عدم اطمینان در مورد اقتصاد ملی بر خانوادهها تأمیر می
کانگ و همکاران که در امرر اشراعه بیماریهرای ویروسری  نشان( 2626) نتایج پژوهش  داد 

کارکرد شرغلی افرراد را در  که  کل دنیا را در برگرفته این بیماری مسری قادر است  که  تا جایی 
کاری تحتمحیط درک و ، ی نه تنها برر توجرهشناخت روانالشعاع قرار دهد. پیامدهای های 

گیری افراد شاغل در محیط کراری امرگرذارتوانایی تصمیم  بلکره امررات مرزمن و ، اسرت های 
گذاشررته و مرری-مررداومی بررر ابعرراد سررالمت جسررمی توانررد برره روانرری و اجتمرراعی افررراد شرراغل 

کیفیرت و بهرره وری محریط شرغلی و همچنرین شکل مستقیم و غیرمسرتقیم باعری تقلیرل 
 ایمنی و سالمت افراد شاغل شود.
کرره توسررط طرراهری کرره براسرراس انجررام شررد نشرران دا( 3122) نیررا و حسررنوندپژوهشرری  د 

کشور کار و سیر بیماری در  تغییرات اشرتغال و بیکراری در زمسرتان ، نتایج آمارگیری نیروی 
گذشررتهنسرربت برره فصررل 3122و بهررار  3121 سرریر نزولرری در اشررتغال و ، هررای مشررابه سررال 

، قاسرررمی، غالمررری، هرررای صرررادقیصرررعودی در بیکررراری داشرررته اسرررت و همچنرررین یافتررره
یررد( 3122) سررلطان زاده، قاسررمی، صررادقی کوو کرره شرریوع بیمرراری  تررامیرات  32-نشرران داد 

شررناختی جامعرره شررغلی ماننررد سرربه زنرردگی و فرسررودگی شررغلی هررای روانمنفرری بررر مولفرره
 داشته است.

که در دانشگاه یرد، های هدر پرایمبراساس تحقیقاتی  ( 2626) دیلون تری برراون و مرارک و
گرفته است خانواده که دارای نقا  قوت قصورت  کره ، بلی در روابرط هسرتندهایی  کسرانی 

کره از می کسرانی  کننرد و  توانند با وجود فشار روانی شدید در خرانواده نزدیکری خرود را حفر  
کمه متخصصان یرا سرایر حمایت شروند اجتمراعی باعری ایجراد نزدیکری مریهرای  طریق 
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کنار آمدن و انعطات پذیری بهتر در این زمان بی  دهند.سابقه را نشان میاحتماالص 
کره از ( 2626) 1محمرد بروحجی و صرفا مررزا فرردان، نتایج پژوهشی دنیرا احمرد نشران داد 
گیررر کرررده ، COVID 19زمرران شرریوع بیمرراری همرره  بسرریاری از امررور در زنرردگی خررانواده تغییررر 

گهررانی ویرانگررر و امرررات منفرری ناشرری از اسررت. برخرری از خررانواده هررا برره دلیررل فشررارهای نا
، دچررار درگیررری، شرردید یررا فاصررله اجتمرراعی ایجرراد شررده بررودکرره در نتیجرره قفررل ، سرررریز
کرره ایررن همررههررای دیگررر از فرصررتمبرراتی و حترری طررالق شرردند. خررانوادهبرری گیررری برره هررایی 

کرده و با استفاده از سرریز م برت آن ترری روابرط و پیونردهای محکرم، ارمغان آورده استفاده 
کردند.  برقرار 

یررد ( 2626) 2نترایج پررژوهش دوبریکررا سرراوی  کوو ، در سراسررر جهرران 32 -نشرران داد شرریوع 
کررده و  کمترری پیردا  کررد. دفراتر اهمیرت  کرار خرود  مشاغل را مجبور به نوآوری و تغییر شریوه 

کار از خانه گهانی به  کار در خانه اجباری شده است. این نیاز نا گهان  تحول دیجیتالی ، نا
کار را برا سررعتی بری کار و تحول در محیط  گسرترده از مری سرابقه پریشنیروی  بررد. اسرتفاده 

راه دور از زمرران شرریوع ویررروس برره یرره تغییررر اساسرری در تجررارت تبرردیل شررده اسررت. تحررول 
کار کره تواناییهرای ، اخیر نیروی  گام مهمی به جلو برای تحول دیجیتال است. سازمانهایی 

کررده کارمنرردان خرود را از راه دور درگیررر  موقعیررت ، دانررفنراوری اطالعررات خرود را ارتقررا داده و 
بلکرره از ، سررابقه جرران سررالم برره در ببرنرردبسرریار بهتررری دارنررد تررا نرره تنهررا از ایررن شرررایط برری

گزیر به دنبال خواهند داشت که نا کوتاه مدت و بلندمدتی  کنند.، چالشهای   عبور 
کیم که توسط  کووید( 2626) 3پژوهشی  که  گرفته نشان داد  برر زنردگی روزمرره  32-صورت 

گذاشته  است و مشاغل مستعد انجام تحوالت اساسی هستند. عملیات محرل همه تأمیر 
کار بسیاری از مشراغل بره صرورت مجرازی انجرام شرد. ترأمیر تحرول دیجیترال برر بهرره وری و 

گرفتره اسرت. در همرین حرال گسترده مرورد بررسری قررار  چگرونگی ، فرهنگ سازمانی به طور 

                                
1. Ahmed, D., Buheji, M., & Fardan, S. M.  
2. Savić, D. 
3. Kim, R. Y. 



 3500تابستان ، 81شماره ، 00جلد ، پژوهشهای مشاوره ............................................................................... 016

 

محرردودی مررورد توجرره قرررار  کننرردگان و فرهنررگ مصرررت نسرربتاص بررر مصرررت COVID 19 تررأمیر
کوویدگرفته است. مدیران اغلب منتظر می بیننرد. برر فرروا را مری 32-مانند و رویکرد تأمیر 

کرره آیررا و پرر  از عبررور از همرره چرره تعررداد مشررتری ، گیررری مشررتریغالبرراص مشررخس نیسررت 
کننررد و برخرری از تغییرررات گیررری زنرردگی مرریکننرردگان از طریررق همررهگردنررد. مصرررتبرمرری
گیرری را بره عنروان است حتی پ  از بهبود شرایط نیز طوالنی مردت باشرند. مرا همره ممکن
کنرریم. مرردیران تغییررر سرراختاری در مصرررت و تحررول ارقررام در بررازار بررسرری مرریکننده  تسررریع

یررد کوو فررروا خررود را  32-ممکررن اسررت بررا تحررول دیجیتررال در بررازار سررازگار شرروند تررا پرر  از 
 داشته باشند. بهبود بخشند یا حتی رشد بیشتری

 گیرینتیجه
کلیه انسانها تجربه کرونا در جهان و در ایران برای  ای جدیرد و غیرقابرل پاندومی ویروس 

کنون بهبینی بود و همین امر دنیا را با تنش و بحران روپیش کره ترا کرده است. در شرایطی  رو 
شررده اسررت و هررا داده نهرری  آمرروزا همگررانی برررای مقابلرره بررا وضررعیت بحررران برره خررانواده

رو  ی مهرم و امرگرذاری برر جامعره شرغلی ایجراد نمایرد. از ایرنشناخت روانتواند پیامدهای می
کنترلری و مرداخالت  کرامال شرناخت روانانجام تدابیر  ی بررای بهبرود سرالمت روانری شراغلین 

 ضروری است.

 منابع
آمرروزان و راهکارهررای کرونررا در دانررش ی و آموزشرری بیمرراریشررناخت روانپیامرردهای  (.3122) خ.، ابوالمعررانی الحسررینی
 - 311 ، 22بهرار ، 10شرماره ، 31سرال ، بیتی دانشرگاه عالمره طباطبرائیتر یشناسر روانفصرلنامه مقابله با آنهرا. 

300. 

یان کرونررا بررر سرربه زنرردگی) 3122( .غ، اسررکندر یررابی پیامرردهای ویررروس  کیرردبررا ) . ارز  (.بررر الگرروی مصرررت فرهنگرری تأ
یابی تامیرات اجتماعی، تخصصیفصلنامه علمی ر  کرونرا، . شماره دومارز ، ویژه نامره پیامردهای شریوع ویرروس 

یدر  .3122اردیبهشت ، 32کوو

کوالیی کراوی تجرارب روانیدر قرنطینره خرانگ یزندگ (.3122) آ.، خدابخشی  گیرری دانشرجویان در همره یشرناخت: وا
 .316-311 ،(2) 22، مجله طب نظامی. 32-کووید
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و؛ ، م؛ دنیررروی، ا؛ ابراهیمرری، م؛ تقررروا، ا؛ احمرردی طهرررور سررلطانی، ع؛ راه نجرررات، ه؛ فتحررری آشررتیانی، قرردمشرراهد حرررق
یرردشررناخت روانپیامرردها و مررداخالت  (.3122) پ.، جهانررداری کوو مجلرره : مطالعرره مررروری. 32-ی در پانرردومی 
یا  . 3-33 ،(3) 2، طب در

کاربردهررا) راهنمررایی و مشرراوره تحصرریلی و شررغلی (.3110) ع.، آبررادیشررفیع سررازمان مطالعرره و ترردوین  (.مفرراهیم و 
 .3110بهار ، چاپ هفتم (.سمت) کتب علوم انسانی دانشگاهها

کنررران، م؛ صرررادقی یارنررردی، ع؛ قاسرررمی، م؛ غالمررری، صرررادقی یارنررردی کررروزه   (.3122) ا.، آ؛ سرررلطان زاده، م؛ قاسرررمی 
کاوی پیامدهای   .102 - 102 ،(0) 22، مجله طب نظامیبر جامعه شغلی.  32-وویدک یشناخت روانوا

یررد (.3122) ع.، م؛ حسررنوند، نیرراطرراهری کوو کیررد بررر  32-پیامرردهای اقتصررادی ناشرری از بیمرراری  بررر اقتصرراد ایررران؛ بررا تأ
 .3122پاییز  ،(1) 2، فصلنامه مدیریت پرستاری اشتغال.

یرد (.3121) آ.، م؛ خرامان، ا؛ اورکی، پورعلی کوو پژوهشری -فصرلنامه علمری. 32-مروری برر امررات عصربی و شرناختی 
 .311-350 ،(32پیاپی) 5شماره ، سال پنجم، یشناس روانعصب 

گسرترا بیماری (.3122) ا.، م؛ شهیاد، محمدی یرد اضرطراب سرالمتی در زمران  کوو گیرردار ویروسری و  . 32-هرای وا
 .021-013 ،(0) 22، نظامی مجله طب

کشررراور، محمررردی  ا.، ت؛ ابراهیمررری، ز؛ میرغفررراری، ر؛ حسرررامپور، ر؛ ناصرررری جهرمررری، ت؛ ناصرررری جهرمررری، زیم؛ 
کاوی تجرارب والردین دانرش (.3122) هرای هرای آمروزا مجرازی برا شربکهآمروزان دوره اول ابتردایی از چرالشوا
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