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چکیده

،حران نیشی از شییبور ویروس کرونی سیراسییر جهین را فراگرفته و عثوا ،ر اارای ،هداشییت و پزشی
پبیمدهیی اجتمیع و فرهنگ مهم ،رای زندگ انسیینهیو جوامع داشیته اسی ، .ررسی ننب پدیدا
فراگبر و نند،عدی نگیا مبینرشیتهای را م طلبد .پژوهش را ،ی هدف کشی ترر،ه کنشیگران اجتمیع
در زنیدگ در شییرای ،حران کرونیی و قرن بنیه اجرا کردیم .مشیییرکی کننیدگیین شیییمیل  43نفر از جوانیین
حیضیر در شیب ههیی اجتمیع اسی که ،ی اسیتفیدا از ش م
یبوا نمونهگبری هدفمند (در دسیترس و ،ی حداکرر
تنور) انتخیب کردیم و ،ی آنهی مصییحبه نبمهسییتتیرییفته انری دادیم .داداهیی حیصیل از مصییحبههی ،ی
م
مقوله اصیل کشی شید که
اسیتفیدا از کدگااری نرری مورد ترزیهوتحلبل قرار گرف و در پییین هف
عبییریانید از آشییفتگ روان /رفتییری افزایش تودمراقبت تنگنییی تعییمثی تنگنییی معبشییی
،یزاندیش ی معنوی تلخ رسییینه و مرور و ،یزیی ،تویشییت ، .راسیییس جمع،ندی مفیهبم و مقولههی
تعلبق در هراس و ،یزاندیشی ،هعنوان مقوله نهیی ارائه شید .در فاییی تیحدودی ربرقی،ل کنترب ،برون
ارتقیی تودمراقبت تقو ی سییییزوکییرهییی ههن و همافزای اجتمییع م توانید رلبیه ،ر ا،عیید منف ای
شرای را تسهبل کند.
کلیدواژهها :کرونی ویروس کوویدی، 19یزاندیش هراس ،بمیری

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دانشبیر جیمعهشنیس دانش دا علو اجتمیع دانشگیا یزد یزد ایران (نویسندا مسئوب)


 .2دانشروی دکتری جیمعهشنیس دانش دا علو اجتمیع دانشگیا یزد یزد ایران


 .1مقدمه

شیبور جهین ویروس کرونی نشیین داد که ،یوجود پبشیرف هیی پزشی

و ،رتثف تصیور

ویروسهیی و ،بمییری عفون هنوز تهیدیید مهم ،رای جوامع انسییین ،یه حسیییب م آیید .در
دیمیا سییب  1398شیمسی (دسییمبر سییب  )2019نوع همهگبری در اار ا،تث ،ه ویروس
جدید کرونی در شییهر ووهین نب گزارش شیید .تی روز  25میرس ، 2020ر اسیییس اعث
سییزمین ،هداشی جهین در ،بش از  156کشیور جهین حدود  664731نفر مبتث ،ه کرونی و
 30899مورد مرگ گزارش شییدا اس ی ، .بشییتری موارد ا،تث در کشییورهیی امری ی نب
ایتیلبی اسیاینبی م
کراجنو ،ایران و ژاپ ،ودا اسی (تدا،خشی کویی  .)3 1399کرونی
تینوادا ،زرگ از ویروسهی اسی که ،بمیریهیی مختلف از سیرمیتوردگ معمول گرفته
تی سندر حید و شدید تنفس ایرید م کند (کر،یسچ و علبیری  .)1 1394درحیبحیضر
ویروس کرونی که در ،عا ی از مبتثیین منرر ،ه سییندر تنفس ی حید م شییود و در ،رت
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موارد منرر ،ه مرگ م شییود همهگبر شییدا و در حیب گسییترش در همه کشییورهی اسیی
(الهتوکل  .)1 1399ای ویروس تمیم شییهروندان از پبر جوان مبینسیییب زن و مرد و
در تمییم طبقییی اجتمییع از فقبر و رن را درگبر م کنید، .بمییری جیدییدی کیه ،یی همیهگبری
جهین و روند انتقیب عربب و نیشینیتته تعرب همه متخصیصیین پزشی

را ،رانگبخته و

جهین را در شیو فرو ،ردا اسی ، .حران ویروس کرونی ،حران نیمفهو و مبهم اسی  .ای
،بمیری ،ی قر،ینبین روزافزون ترس اض راب و ،ثت لبف را در جهین دام زدا اس .
،ر اسییییس آمییر جهیین تعیداد مبتثییین ای ویروس در جهیین از مرز شییشمبلبوننفر
گاشیته اسی  .در ایران نبز از مرز صیدوپنریاهزار نفر عبور کردا و تعداد جین ،یتتگین ای
ویروس در ایران از مرز پنجهزارنفر عبور کردا اسی  .در جهین و ایران هر روز شییهد افزایش
تعداد مبتثیین هسیتبم .در سیرتیسیر جهین متخصیصیین در حوزاهیی مختل ،هدنبیب ییفت
راه جه مهیر و کنترب ای ویروس هسیتند .دول هی و سیبیسیتمداران در تمیم جوامع در
تثش ،رای نگونگ گیارانیدن و سییاریکردن ای دوران هسییتنید، .بمییری کرونیی پبییمیدهییی
تود را در تمیم نری هیی جیمعه اعم از اقتصیدی سبیس اجتمیع فرهنگ و نریم ،ر
جیی م گاارد، .سیبیری از کیرکنین دورکیر شیدااند جلسییی حایوری و سیفرهیی تریری از

طریق کنفرانسهیی ویدیوی ،رگزار م شییود و تریدهی آنثی انری م شییود .دول هی در
سییرتیسییر جهین اقدامیی فزایندا را ،رای مهیر ای ویروس ارائه م دهند .در ارلب کشییورهی
مرزهی مدارس رسیتورانهی و فروشیگیاهی تع بل شیدا و محدودی رف و آمد اعث شیدا
اسی ، .حران میل مواجهه ،ی عواقب اقتصییدی ویروس کرونی نیلش ،زرگ ،رای دول هیی
مل اسی ی  .رکود اقتصییییدی در اار افزایش ،بمییری تییابرای زیییدی ،ر زنیدگ مرد دارد.
،ب یری کیهش اشییتلیب کیهش درآمد و اروی و عد اطمبنین در مورد شییلل و درآمد در
آیندا افزایش ییفته اسیی  .همب تلببر در اروی اقتصیییدی عواقب متعددی ،رای سییثمت
گرواهیی مختل دارد .آسییببهی و مشی ثی ،هداشی روان درحیبحیضییر شییییع اسی

(،یین س و هم ییران .)2 2020 1شییبور ویروس کرونیی رنج ،شییر را در سییرتییسییر جهیین

گسترش م دهد.
شیبور ویروس کرونی در نگیا اوب یک پدیدا پزشی
م
امی ّ
نندمیهه اتبر در سی
تحویی و پبیمدهیی مهم

و مر،و ،ه سیثم ،ه نرر م رسید
جهین حیک از ای اسی که کرونی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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زندگ الگوهیی مصیرف ارزشهیی فرهنگ سیثم روان روا ،سیبیسی و ،ب الملل

تعلیق ،هراس و بازاندیشی:
برداشت جوانان ...

اشیتلیب و شییت هیی اقتصییدی ،هشیدی از ای پدیدا تیابر پایرفته اسی  .نم توان ای
م
مسیئله ،زرگ جیمعه انسیین را صیرفی ،ه امر ،هداشیت تقلبل داد، .ههمب تیطر ،سیبیر مهم
اسیی که دیل هی و ا،عید اجتمیع و فرهنگ ای ،بمیری را نبز ،شیینیسییبم (مبرزای و
رحمیین  .)1399تحلبیل واقع،بنیینیه کرونیی ،یهعنوان ییک پیدییدا جیدیید و ننید،عیدی نم توانید
،ه یک رشته تیص محدود شود و م یلعیی مبینرشتهای را ضروری م سیزد.
روزهیی قرن بنه نیشیی از کرونی ،ی م یلعه ،بشییتر در مورد ای ویروس واکنشهیی
جهین نسیب ،ه ویروس و رااهیی کیهش پبیمدهیی منف ای ویروس م گارد (کشییورز
، .)1399حران کرونی پتینسیبل ایرید تلببرای سییتتیری طوین مدی در جیمعه را دارد .در
ایران همزمین ،حران کرونی ،ی مشی ثی پبشیب حیصیل از تور گران و فشییر اقتصییدی
تحمیل ای دوران را ،رای مرد دشییوارتر کردا و ترییرب متفییوت را ،یه ،ییر آوردا اسییی .
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تعیرضیی تینوادگ پبش از کرونی همزیست طوین مدی تینواداهی کنیر هم در طوب روز
را نبز دشوار کردا و م
دلهرا مبتثشدن نبز افزایش ییفته اس .
،ی توجه ،ه این ه ویروس کوویدی، 19بمیری جدیدی اس

تحقبقیی اند و ارلب ،ی نگیا

و اقتصیییدی انریی شییدا اسیی (،ین س و هم یران  2020یین  1و هم یران

پزشیی

 .)2020ای م یلعه ،ی هدف م یلعه و کشی ترر،ه کنشیگران اجتمیع در زندگ ،ی شیرای
،حران کرونی و قرن بنه انری شیدا اسی  .مس م
یئله اسییسی می ای اسی که کنشیگران نه ترر،های
از زنیدگ در ای شییرای دارنیده نیه راهبردهیی و اسییتراتژیهییی ،رای مواجهیه ،یی آن ،یه کییر
گرفتهانده پبیمدهیی شیبور ویروس و قرن بنه در زندگ آنهی نه ،ودا اسی ه در واقع قصید می از
نگیرش ای مقیله ،ررسی ای موضیور اسی که ،ی شیبور ویروس کرونی و اتتثیی ایرید شیدا
نه تلببرات در زندگ شخص کیری و تعیمثی افراد ایرید شدا اس ه نه ترر،های کسب
کردااند و نگونه تود را ،ی ای شیرای سییزگیر کرداانده ،همنرور رسیبدن ،ه ای اهداف یز
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اس ،ی روی ردی تفسبری و مبینرشتهای ،ه فرایندهی و شرای پرداتته شود و ییههیی مختل
زندگ روان عیطف تعیمل معبشت و فرهنگ مورد ،حث قرار گبرد.
 .2پیشینه تحقیق

،یی توجیه ،یه گسییتردگ و اارای ننیدجیینبیه پیدییدا کرونیی در میدی کوتییه کیه از شییبور ای
ویروس م گارد تحقبقیی ،سبیری در را ،ه ،ی آن انری شدا اس
،ی روی رد اجتمیع اندک انری شیدا اسی
گودم

3

،ی وجود ای تحقبقیی

فوجبتی  2موسی یرن و پوسیتل وینیی 2020

 2020جویس و ای س 2020 4جن بنز( 2020 5تییابر اقتصییییدی اپبیدم و

،بمیری همهگبر) گرژوسیی

( 2020کرونیویروس تیابر و واکنش) ار،یخ ( 220تیابر

،حران ویروس کرونی ،ر عمل رد آبوهوا و توافقنیمه سبز اروپی) ،یلدوی و ودر دی میئورو
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

( 2020اقتصیییید در زمیین ویروس کرونیی) لونسیییه و پبیینتیی ،( 2020حران ورود کرونیی
نهنبزی م توانبم یید ،گبریمه) ،ین س و هم یران ( 2020رکود اقتصیییدی و سییثمت
پبیمدهیی ،لندمدی سیثمت پیسیب ،ه ویروس کرونی) یین

و هم یران ( 2020شیرای

کثن اقتصییییدی و سییثمی در انگلبس جمعآوری پو یییی و نییهمگون من قیه محل )
پروپر 1و هم ییران ( 2020تییابرای گسییترداتری از کورونیی ویروس) الیه توکل 1399
(مقی،له ،ی اسییترس نیش ی از همهگبری ویروس کوویدیییی )19فرنوش و هم یران 1399
(شنیت کوویدیی،19ر اسیس شواهد موجود م یلعه مروری)؛ توکل و هم یران 1396
تیدا،خشیی کویئ

( 1399زنیدگ در قرن بنیه در منزب ترزییهوتحلبیل دانشییروی

ترر،بیی روانشیینیتت در ویروس کرونی) علبزادافرد و صییفیرینبی  1399کر،یسییچ و
علبیری ( 1394کرونیویروس سییندرو تنفسیی تیورمبینه) سییلبمین مبگون 1392
(طلبین ،بمیرسیتین سیندر تنفسی کرونیویروس تیورمبینه) وحدی و هم یران 1392
(مروری ،ر کرونیویروس جدید عیمل سیندر حید تنفسی تیورمبینه) سییزمین ،هداشی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

جهین ( 2011تیابر ،حرانهیی اقتصییدی ،ر سیثم روان) ادا و هم یران( 2009 2تیابر
شو درآمدی ،ر سثم

شواهدی از داداهیی گروه ).

نتییج ارلب تحقبقیی نشیین م دهد شیبور ویروس کرونی جهین را در شیوک فرو ،ردا اسی .
ای شیو تمیم ،خشهیی جیمعه و زندگ کنشیگران را تح تیابر قرار دادا اسی و ،حران میل
و رکود اقتصیدی حیصل از ،حران ،ه دلبل تع بل هیی گستردا در س

جهین ،ی سثمت روان

کنشگران در ارتبی ،ودا و ا،عید مختل سثم آنهی را دنیر اتتثب کردا اس .
.3حساسیت نظری

در نگییا جییمعیهشیینییتت ،یه پیدییدا کرونیی نرری میه جییمعیه مخییطراآمبز اولریش ،یک 3ی

از

قرییبتری نررییههییی معییصییر اسیی کیه م توانید در تحلبیل شییبور کرونیی و پبییمیدهییی آن
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کمیککننیدا ،ییشییید، .یک در نررییه تود ،یه مخییطرای جییمع میه میدرن پرداتتیه اسیی  .مفهو
مخیطرا ،بشییتر در ارتبی ،ی م
نحوا سیییزمینده جهین اجتمیع ،هوسییبله کنشییگران عیدی و
متخصصین م رح اس (ریتزر .) 731 1390
در نگییا ،یک میدرنبزاسییبون مخییطرا در ،رت از حوزاهیی و شییبواهییی زنیدگ را کییهش
م دهد ول عوامل مخیطراآمبز جدیدی را ایرید م کند که در گاشییته نیشیینیتته ،ود در
جوامع امروزی ،خش عمداای از ای مخیطرای از وا،سیتگ زیید ،ه نهیدهیی مرل دول
علم پزش ی

تخصییص ی و ،یزار کیر نیش ی م شییود (ترنر  .)176 1994از دیدگیا ،ک

جییمعیه مخییطراآمبز تحی تییابر سییه فراینید کلبیدی شیی یل م گبرد کیه تود ادامیه فراینیدهییی
آرییزی میدرنبتیه و تعمبق آنهییسیی

ال ) توزیع مریدد اروی و مخییطرا ب) فردی ییی،

ج) اسییتیینیداردزدای از کییر .از نرر ،یک نور مخییطرای در جوامع جیدیید عمیدتیی حییصیییل
فعیلب هیی ،شییر اسیی و م
همه سیییکنین کرا زمب را مورد تهدید قرار م دهند (قیسییم
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.) 35 1388

ّ
مخیطرای جدید مرزهیی طبقیی اجتمیع مرزهیی مل و نسل را درم نوردد (ترنر

 )525 2006و همیه گرواهیی را تحی تییابر قرار م دهید .فردیشیییدن ی

از مهمتری

زمبنههیی تشیدید مخیطرای اسی ، .رتثف جیمعه میقبل مدرن که فرد ،ه کمک تینوادا و
جییمعیه ،ر تنییقاییییی و نییلشهیی رلبیه م کرد در دنبییی میدرن هم میه ای نییلشهیی ،یه فرد
واگاار شیدا اسی ، .هعبیری دقبقتر فرد ،ه تودش واگااشیته شیدا اسی ، .ه نرر ،ک جوامع
مدرن از طریق از،ب رفت روشهیی سیینت زندگ و مبدان کنش (فا ییی عمل) پرمخیطرا
مشییخ

م شییود (هبنز .)48 2002 1جیمعه مخیطراآمبز جیمعهای اسیی که در آن

نگران افراد از آفییی و ،ثیییی طببع (قح

و زلزلیه) ،یه سییمی مخییطرای نییشیی از

فعیلب هیی انسییین که ارلب شیی ل جهین و عیلمگبر دارند مع وف شییدا اسیی  .در
نهیرنوب نرریههیی ،ک در مورد مخیطرا م توان گف ،بمیری نبز مخیطرا مهم ،هشمیر
م رود و منبع کلبدی از مخیطرا هستند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

گبدنز معتقد اسی جیمعه مدرن ،ی مخیطرای ت رنی و تیزاای همراا اسی که پبوسیته
اعتمید می را تهدید م کنند و ،ه نیامن هسییت شیینیتت م انریمد .مخیطرا شییدی جهین
پبدا کردا اسیی  .رویدادهیی که ،ر زندگ شییمیر فراوان از مرد در سییراسییر جهین تیابر
م گاارند گسیترش ییفتهاسی  .انسیینهی،بش از گاشیته نسیب ،ه ت رهی آگیه پبدا کردا
اند.طب وسییبع از مرد ت رهیی تهدیدکنندا را م شیینیسییند .از طرف دیگر ای آگیه
دردنی نبز وجود دارد که نری هیی تخصییصیی توانیی محدودی در ،رتورد ،ی ای ت رهی
دارند (ریتزر  .)769 1374گبدنز ،یزاندیش را ی از ویژگ هیی پوییی نوگرای م داند.
م
در،یرا ای عمل ردهی پبوسیته ،ررسی
جیی که عمل ردهیی اجتمیع در پرتو اطثعیی تیزا
و اصثح م شوند و در نتبره تصل شین را ،ه م
گونه سیزنداای تلببر م دهند.
در جهین نوی هر نبزی در معرض ،یزاندیشی قرار دارد (همین  .)768در مواجهه جهین
م
نحوا گاران فرار ،هداشیی و  ...از جینب
،ی ویروس کرونی فرهنگ آداب معیشییریهی
تمیم نهیدهی ارگینهی سییزمینهی و کنشیگران از پرتو اطثعیی تیزا مورد ،یزاندیشی قرار گرفته
اسی

و نحوا عمل رد سییزمینهی و کنشیگران را در سی

اجتمیع و فردی تلببر دادا اسی .

در جهیین نوی ،یی رسییبیدن هر اطثعییی تییزاای کنشییگران و نهییدهیی و دولتمردان عمل ردهییی
تود را مورد ،یزاندیش قرار م دهند و دستور تیزاای را ،رای تود تدو ی م کنند.
در مرمور ،ی توجه ،ه م یلعه تحقبقیی پبشیب و مرور اد،بیی نرری م توان ننب تفسیبر
کرد کیه وجود ویروس کرونیی مخییطرا و ،حران جیدی ،رای کنشییگران و نهییدهییی اجتمییع در
سی

وسیبع ایرید کردا اسی  .ای ،حران ،یعث ایرید ،یزاندیشی در نهیدهی و کنشیگران در

را ،ه ،ی تدوی عمل ردهیی جدید جه سیزگیری ،ی شرای موجود شدا اس .
 .4روش تحقیق

در اجرای پژوهش حیضر از روش نرریه زمبنهای که ی

از روشهیی تحقبق کبف اس

اسیتفیدا کردیم .مشییرک کنندگین از مبین شیهروندان ایران عایو شیب ههیی اجتمیع در
محدود سین  19-49سییب (اینسیتیگرا تلگرا و واتساپ) انتخیب شیدند .نمونهگبری ،ی
اسیتفیدا از نمونهگبری هدفمند و از نور نمونهگبری در دسیترس و ،ی حداکرر تنور انری شید.
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،ی  43مشییرک کنندا (هر دو جنس متیهل و مررد) اشیبیر دادا حیصیل شید، .رای گردآوری
داداهی از مصییحبه نبمهسییتتیرییفته اسیتفیدا کردیم و ،ه دلبل محدودی تمیس حایوری
مصییحبههی ،هصیوری مریزی و از طریق گف وگوی دونفرا و ارسییب صیدا انری شید، .رت
م
ترر،ه شیمی از زندگ در شیرای
سیاایی که در حب مصییحبه پرسیبدا شید عبیریاند از
قرن بنیه نگونیه اسیی ه نیه راهبردهییی را در پبش گرفتیهاییده پبییمیدهییی قرن بنیه ،رای شییمیی
نبسی ه نه اارات ،ر زندگ شییمی داشییته اسی ه نه راه یری ،رای کنیر آمدن ،ی شیرای
م
عثقه مشییرک کنندا ،ب  90تی
جیری در پبش گرفتهایده هر مصییحبه ،ی توجه ،ه حوصیله و
 120دقبقیه طوب م کشییبید، .یی توجیه ،یه وضییعبی موجود سییع شییید حییب روح
مشیرک کنندگین در شدا و در زمینهیی متفیوی مصیحبههی ت مبل شدند.
،عید از گردآوری داداهیی ،یی اسییتفییدا از کیدگیااری نرری در سیییه سیی

،ییز محوری و

گزینشیی اقدا ،ه سیییت مفیهبم و ترزیهوتحلبل کردیم .ا،تدا در کدگااری ،یز اطثعیی
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،خش،ندی شییدند و طبقیی مفهوم یرید کردیم .درون هر طبقه نندی تصییوصییب یی
طبقیه فرع را مشییخ

کردیم .سییاس در کیدگیااری محوری مفییهبم اولبیه را ،راسییییس

شیبیه و تفیوی هیی معنیی دسیته،ندی کردیم و ر، ،ب مفیهبم را از طریق سییتت مقوله
هیی اصل مشخ

کردیم.

،رای دسیتبی، ،ه اعتبیرپایری از مث هیی م رحشیدا از سیوی لبن ل و گو،ی)1985(1
اسییتفیدا کردیم .نخسی

ت نبک کنترب توسی اعاییی را ،هکیر ،ردیم ،های معنی که ،عد از

تحلبل ییفتههی مفیهبم و مقوله هیی ،رسیییتته را ،رای تعدادی از مشیییرک کنندگین ارسیییب
کردیم و از آنهی تواسییتبم تی ییفتههی را ارزیی ،کردا و در مورد صییح آن نرر دهند .در ای
فرایند عمدا ییفته هی تییبد شیید و ،رت از مقوله هی اصییثح شیید .سییاس از کنترب توسیی
همتییین علم و تبرا در مورد موضیور اسیتفیدا کردیم .همچنب ،رای اطمبنین از منی،ع دادا
تی و کنترب آن مصییحبههی ضیب شید، .دی ترتبب فهرسیت از مصییحبهشیوندگین تهبه و
م
کلبه فرایند تحلبل داداهی تییپ و هتبرا شد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

قبل از آریز گف وگو و طرح سیاایی رضییی مشییرک کنندا را جلب کردیم .ای کیر
م
مصیییحبه اصییل صییوری م گرف  .هدف و موضییور را ،رای
در جلسییهای قبل از انری
مشیییرک کنندگین توضییب دادیم و پس از شییفیفشییدن اهداف مصیییحبه ،ی جلب رضیییی
مشییرک کنندگین مصییحبه انری شد .همچنب سع شد ،ی در وضعب و شرای موجود
هبچ فشیری ،ر روی مشیرک کنندگین اعمیب نشود تی ،ی رضیی کیمل هم یری نمییند.
.5یافتهها

،ی اسیتفیدا از کدگااری نرری در سیه سی

،یز محوری و گزینشی هف مقوله در فرایند

تحلبیل داداهیی سییییتتبم .ای هفی مقولیه عبییرینید از آشییفتگ روان /رفتییری افزایش
تودمراقبت تنگنیی تعیمثی تنگنیی معبشی

،یزاندیشی معنوی تلخ رسیینه مرور و

،یزیی ،تویشت و در آتر مقوله هسته «تعلبق در هراس و ،یزاندیش ».
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جدول شماره ( .)1مفاهیم و مقوالت مستخرج از مصاحبهها
مقوله اصلی

مفاهیم اولیه
ترس نگران سیردرگم نیامبدی  ،حوصیلهشیدن پرتیشیگری دلتنگ احسییس ت ر پریشیین

آشفتگی
روانی/رفتاری

تلقوتو تبیلبیف عصیب شیدن احسییس نیامن ترس از مرگ تسیتگ روح تردید در ا،تث ،ه
ویروس هراس ازدسی دادن ،ه و تعرب وسیواس عد تمرکز گاران سییعیی طوین احسییس
،بهودگ کییهش انگبزا تعلیل اتتثب تواب پشی ی گوش انیداتت امور تعویق در تثش اتثف
وق در فایی مریزی  ،نرم .

افزایش
خودمراقبتی

شییسیی وشییوی مداو ضییدعفون کردن پ درپ وسییواس در هنگی ترید فرسییودگ در رعیی
،هداشی

توجه ،بشیتر ،ه ،هداشی

،بمیریهیی پوسیت تشی

پوسی

شیسیت نندی ،یرا اقث

تدوی پروت ل ،هداشت افزایش مراقب از تود و نزدی ین.
حاف مهمین هی کیهش تردد تینهنشیبن کمکردن دیدار نزدی ین ق ع گشی وگاار افزایش فیصیله

تنگنای
تعامالت

،ی دوسیتین ترس از ،برون حاف تفریحیی معموب فیصیلهگبری کنیر گااشیت دیدا،وسی ،ی اطرافبین
محدود کردن م
دایرا دوسییت تنگتر شییدن جهین تلببر سییبک ارتبیط حبس تینگ مشیییجرای
تینوادگ گله و ش یی

تنگنای
معیشت

مشی ثی میل ،ب یری ورشی سیتگ تع بل منبع درآمد تینوار محدودکردن هزینه صیرفهجوی
مدیری هزینههی کیهش درآمد اضییفهشیدن هزینه مواد ضیدعفون افزایش توارو،یر افزایش هزینه
مواد راای ،هتعویق افتیدن اقسی تیتبر در پردات قبوض.

تعلیق ،هراس و بازاندیشی:
برداشت جوانان ...

مقوله اصلی

مفاهیم اولیه

بازاندیشی

پ ،ردن ،ه عرم تدا آزمییش اله نیتوان علم ،شیر  ،ثن ،ر ررور ،شیر زیر سیااب ،ردن پبشیرف
ّ
علم تردید در تسیل ،ر طببع

معنوی

تشیم اله کونک ،ودن انسیین قدری هسیت تقیص طببع از

ویران هیی انسین تشم طببع .
تنش اطثعییت

تلخی رسانه

دریییفی اتبییر نییگوار تنییق

در آمییر حوادث نییراحی کننیدا اسییترس افزایش

جین،یتتگین تایید رسیینهای همهگبری اتبیر منف تبر اسیترسزا در انتریر اتبیر ،د تاییدهیی
اطثعیت نیهمگون آمیری.

مرور و بازیابی
خویشتن

رو،یهروکردن انسییین ،یی تودش توجیه ،یه تود لیای تنهییی کشیی اشییتبییهییی مرور تود ،ییز،بن
عیدای تمری تلوی پبگبری لایهیی شییخصیی دوسیی داشییت تود درون عیدی ،ه تنهیی
،بدارسیزی ههن توجه ،ه داشتههی تمری موسبق زندگ در لحره

 .5-1آشفتگی روانی/رفتاری

م
ترر،ه مشیتر ارلب
احسییس آشیفتگ فشییر و ترس و ا،هی نیشی از شیبور پیندم کرونی

مشییرک کنندگین در روزهیی ا،تدای شیبور ای ویروس اسی ، .حران کرونی و اعث قرن بنه
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زندگ ،سییبیری از کنشییگران را تح تیابر قرار داد .مشیییرک کنندگین ،بین م کردند که ،ی
قرن بنیه،ودن و سییاریکردن میدیزمیین طوین در منزب دنییر آشییفتگ هییی روح و
احسیسیی منف شدااند .ارلب مشیرک کنندگین ،ه احسیسیت از قببل ترس از مبتثشدن
انزوا کمحوصیله شیدن پرتیشیگری نیامبدی سیردرگم تسیتگ روح و ...دنیر شیدا
،ودنید و ترس از ویروس کرونیی و قرار گرفت در قرن بنیه را دیییل اصییل گرفتییری روح و
،ههمریختگ حییی روح تود م دانستند
اوایل که احسیییسیییی منفبم تبل وحشییتنی ،ود، .یز این یهکم ،هتر شیید ول قرن بنه
تبل دوران ،دی ،ود تمی مدی احسییس ترس داشیتم مبیدا ،گبر  .هبچجیی نم تونسیتم
،ر و تبل احسیییس تنهیی م کرد سییر هر نبز کونب نیراح م شیید و گریه
م کرد  .سییریع حییلم ،یههم م ریخی و دنییر نییامبیدی م شیید  .این یه قرارا تیی ک ای
وضیع ادامه داشیته ،یشیه منو دیوونه م کرد مخصیوصیی تو عبد ،ودن دیگه ،بشیترش کرد نون
هر سییب م رفتبم سیفر و ترر،ه تو تونه تبل سیخ سیاری شید (نسیبم 28سییله مررد
کیرشنیس ارشد).

حبس در تیینیه و ،یهعبییرت اجبییر میینیدن در تیینیه ،ییعیث دگرگون گشییت زنیدگ ارلیب
مشیرک کنندگین شدا اس  .ای امر سبب ایرید نیرضییت و ترر،ه احسیس منف شدا اس .

ترر،ه تبل سییختبه نون همون یه تفریحیی سیییداا دیگه نداشییتبم .موندن مداو تو
تونه ،یعث م شید آد عصیب و کمطیق ،شیه یهجوری تونهنشیبن اجبیری احسییسیم و
،ید م کرد .همب کیه ف ر م کرد اگر ،خوا نم تونم مریل قبیل ،ر ،برون و اجییزا نیدار و
اجبییر ای قرن بنیه تبل اعصیییی،م رو م ریخی ،یههم و تحی فشییییر قرار م داد
(امبرحس 25سیله مررد و کیرشنیس ).

،حران کرونی و هشیدارهی و ات یرهیی مراقب در حفظ سیثمت کنشیگران اجتمیع را
،هلحیظ روح /روان در شیرای نیمسییعدی قرار داد .اعث قرن بنه و ات یر در تینه میندن
م
ترر،ه احسییسییت نیتوشیییندی ،رای کنشیگران شیدا اسی  .ترس از مبتثشیدن و
،یعث ایرید
نگران تروج از منزب ،یعث ایرید دلهرا روح /روان ،رای کنشیگران اجتمیع شیدا اسی
و گاراندن ای شرای را ،رای آنهی دشوارتر و نیتوشییند سیتته اس .
 .5-2افزایش خودمراقبتی

افزایش تودمراقبت ،یهمعنییی توجیه دقی و مراقبی از تود در ،را،ر ،حران موجود کرونیی
م ،یشید، .ی شیبور ویروس کرونی کنشیگران اجتمیع مراقب از تود را در صیدر ،رنیمههیی
تود قرار دادنید .تمیی مشییییرکی کننیدگیین ،بیین کردنید پس از شییبور کرونیی و هشیییدارهیی و
ات یرهیی سییزمین ،هداشی

مراقب از تود را نسیب ،ه قبل نندی ،را،ر کردا و ،هصیوری

مداو در حیب شیسی وشیوی دسی هی اسیتفیدا از میسیک ،رای تروج از منزب تینهنشیبن
ضیدعفون کردن موارد مورد نبیز و اقث تریداریشیدا از ،برون هسیتند، .حران کرونی سیبب
افزایش توجه و حفیظ از تود در مبین کنشگران اجتمیع شدا اس .
،حران کرونی ،یعث شید تی م تبل ،بشیتر از قبل از تود مراقب کنم .قبث هم ،هداشی
رو رعیی م کرد ول نه ،ه ای شی ل .این رعیی ،هداشیتم تبل ،بشیتر شیدا و تبل
مراقبم وقت دوسییتیینم و م ،بنم ،عید از کرونیی دیگیه ،یی همیه رو،وسیی ن نم نون م ای
اتثق رو داشیتم این دیگه تبل ،بشیتر از قبل مراقب سیثمتبم و رعیی اصیوب ،هداشیت
هستم (سحر  34سیله متیهل و کیرشنیس ارشد).

توجه ،ه اصییوب ،هداشییت و دق و سییرسییخت ،بشییتر ،رای رعیی ،هداش ی فردی در
اولوی و در صدر ،رنیمههیی کنشگران اجتمیع قرار گرفته اس .
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م قبث شیییییید اینقیدر مراقیب نبود و هرجییی ،برون ریاا م تورد و تبل موارد دیگیه
ول از ،عد از کرونی فهمبد تبل مهمه که آد اصوب ،هداشت رو کیمل رعیی کنه نون
هنوز مم نه کل ویروس نیشیینیتته ،برون ،یشییه .ای دوران ،رای م ،یعث شیید تی ن یی
،هداشیت را ،بشیتر جدی ،گبر و مراقب ،بشیتری از تود داشیته ،یشیم (لبدا  40سییله
متیهل و کیرشنیس ).

افزایش تودمراقبت ی

م
مصییییحبیه ،یی
از راهبردهییی قیی،یلتوجه اسییی کیه از

مشییرک کنندگین کشی شیدا اسی  .نگران و ترس مبتثشیدن و گرفتیرشیدن در ،بمیری
،یعث شییدا اسیی تی کنشییگران مراقب هیی ویژاای از تود ،ه عمل ،بیورند که پبش از ای
نندان ،رای آنهی اهمب نداشی

ول ای مراقب هی اکنون نقش مهم در زندگ کنشیگران

اجتمیع ایفی م کنند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

134

دوره  ،12شماره 2
بهار 1399
پیاپی 46

 .5-3تنگنای تعاملی

نون انسییین هاتی موجودی اجتمیع اسی ،ه روا ،اجتمیع و تعیمثی انسییین ،ی دیگران
نبیزمند م ،یشید .راهبرد قرن بنه که توسی دول هی اعمیب شید سیبب محدودی تعیمثت
افراد و ،هعبیرت حصییر تعیمثت شیدا اسی  .مشییرک کنندگین در شیرای مواجهه ،ی ،حران
کرونیی و قرن بنیه تیینگ ،یه مفییهبم نون طرد مهمیین هیی محیدودکردن تعییمثی افزایش
فواصیل کیهش تردد کیهش دیدار نزدی ین اشییرا کردند و معتقد ،ودند شیرای کنون سیبب
م
عرصه زندگ و محدودی هیی ارتبیط آنهی ،ی ،برون شدا اس .
تنگتر شدن
کرونی ،یعث شیید م ،ه کل روا ،م و مریزی کنم و ،ی هبچ کس را ،مه حاییوری نداشییته
،یشیم حت صیمبم تری دوسیتینم .ارلب تو تونه م مونم و روا ،و دیدار و ،ه شی ل
مریزی دنبیب م کنم البته ،خشیبش ،هتیطر نگران از مبتث شیدن پدر و میدر هسی  .در
هر صیوری م تمی دوراهم هی و ،برون رفت هیی دوستینها و ق ع کرد و روا ،م کیمث
محدود شدا (سیمین  31سیله مررد و کیرشنیس ارشد).

نگران هیی کرونیی سییبب محدودسیییزی تعیمثی کنشییگران اجتمیع و تنگشییدن
عرصه زندگ آنهی شدا اس .

قرن بنیه دیگه اجیزا ارتبیط ،ه آد نمبدا وقت همهجی تع بله مربوری ،مون تونه ارلب
اطرافبیین م ارتبییطییتشییون و فق ،یی افراد تبل صییمبم نگیه داشییت و تبل کمکردن
را ،یههییی دیگیهشییون و منم تود ،یی همیه دوسییتیی و فییمبیل فعث ق عرا ،یه کرد تنهیی ،یی
تواهر و ،رادر رفی وآمید م کنم کرونیی تبل دوسییت هیی رو محیدود کردا (محبو،یه 27
سیله مررد و کیرشنیس ).

ی

از راهبردهییی کیه کنشییگران در شییرای ،حران کرونیی در پبش گرفتیهانید تنگنییی

تعییمل م ،ییشییید .ترس از مبتثشیییدن و دریییفی میداو هشیییدارهییی جهیین ات ییرهییی
سیییزمین وزاری ،هداش ی و اعمیب قرن بنه سییبب کونکشییدن حلقههیی تعیمثت و م
دایرا
روا ،کنشیگران اجتمیع شیدا اس  .کنشگران اجتمیع ،ی ایرید حصیر تعیمثت سع در
کیهش ت ر ا،تث ،ه کرونی را ،رای تود فراهم کردااند.
 .5-4تنگنای معیشتی

مشیی ثی مییل هموارا در جییمعیه ایران وجود داشییتیه اسیی و نگران هییی را ،رای زنیدگ
تینواداهی ایرید کردا اسی  .تنگنیی میل مقولهای اسی که از مصییحبههی کشی شیدا اسی .
ارلب مشییرک کنندگین اشییرا کردند که ،ی اعث تع بل ،سیبیری از آنهی منبع درآمد تینوادا را
از دسی دادند و کنشیگران که دارای شیلل آزاد ،ودند ،سیبیر تح فشییر و مایبقه قرار گرفته و
،رت نبز تیی مرز ورشیی سییتیهشییدن پبش رفتیهانید .همچنب ،رت ،بیین داشییتنید کیه قرن بنیه و
ممنوعب تردد سییبب افزایش هزینههیی توار و ،یر تینه و همچنب اضیییفهشییدن هزینههیی
،هداشیت ،ه هزینههیی جیری زندگ شیدا اسی ، .رت نبز ،ه کیهش شیدید درآمد تود اشییرا
کردا و شرای موجود را عیمل جه قرار گرفت در تنگنیی میل تود هکر کردند
تمی امبد یه ملیزادار ،ه درآمد و فروش شیب عبدا که متیسیفینه تی اواتر اسیفند که فروش
،یهشیییدی پیییب ،ود و ،عید هم ییک مییا تع بل م و تبل تحی فشییییر مییل قرار داد و
نگران کرونی ،ی نگران میل و مشی ثی اقتصییدی ،رای م فشییرهی رو ،بشیتر کرد (نوید
(39سیله متیهل و ملیزا دار).
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،حران کرونی و راهبردهیی اعمیبشیدا جه کیهش آن زندگ ،رت از کیسیبین را دنیر
م
مایبقه میل و درگبر شیدن در فشییرهیی اقتصییدی
اتتثب کردا و سیبب قرار گرفت آنهی در
شدا اس .
م  260مبلبون نک دادا ،ود ،رای ،عد از عبد .وضیعب ،حران ،رای م تبل ضرر و
زیین داشی نکهیی م ارلب ،رگشی توردن و اجنیسیم رو دسیتم موند نون یه سیری
از جنسییییی م فق مخت فصیییل ،هییر و فروردی و اواییل اردیبهشی ی ،ود (محمید
34سیله مررد و ملیزا دار).

ی

از پبییمیدهییی ،حران کرونیی و راهبرد قرن بنیه در پبش گرفتیه توسیی دولی هیی تنگنییی

میل اسی که ،رای ،سیبیری از کنشیگران اجتمیع ایرید شیدا اسی  .محدودی رف وآمد
مرد تع بل ،یزار و ،سبیری از موارد دیگر سبب ایرید مش ثی اقتصیدی و قرار گرفت در
تنگنیی میل کنشگران اجتمیع شدا اس .
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 .5-5بازاندیشی معنوی

،رت از مشییرک کنندگین ،حران پبشآمدا در سیراسیر جهین را نشیین ،ر قدری و عرم
هسیت م دانسیتند که گواه ،ر دانش کونک انسیین در ،را،ر قدری هسیت اسی ، .رت
معتقید ،ودنید انسییین در ،را،ر تشییم طببعی قرار گرفتیه اسیی و ای ،حران نییکییم و ررور
کیهب انسین را نشین م دهد.
م ،ییور دار ای کرونیی ییه جورای انتقیی طببعی و دنبیی از کییرهییی کیه انسییین انریی دادا.
ای همه تخریب محب زیسی آزار انسیین و ...ای هی همه ،رای م یه نگیا نشیون دادن
قدری تدا در ،را،ر کونب انسین هس  .در واقع هر نقدر ،گبم پبشرف کردیم ،یز در
،را،ر تشم هست هبچ هستبم (زهرا 30سیله متیهل و کیرشنیس ).

ّ
در ،را،ر ادعیی ،شییر در موضییع قدری تسییل ،ر طببع ،رت معتقد هسییتند ای یک
ادعیی کیهب ،ودا و طببع و هسیت پهنیور ،ه وق تود عرم و کون

انسیین را نشیین

دادا اسی ، .رت از مشییرک کنندگین ،ی نگیا دین و ت به ،ر قدری و عرم هسیت شیرای
فعل را تببب و تفسبر م کنند.

 .5-6تلخی رسانه

در دنبیی امروزی رسییینههی ی

از مهمتری وسییییل اطثر رسییین ،ه کنشییگران اجتمیع

هسیتند، .رتثف گاشیته امروزا ارلب کنشیگران ،رای درییف اتبیر حوادث و اطثعیی ،ه
رسییینههیی ارتبیط و شییب ههیی مریزی رجور م کنند .ارلب رسییینههی ،دون سییینسییور
اطثعیی را منتشییر م کنند .ارلب مشیییرک کنندگین ،ر نقش ی که رسییینههیی ارتبیط در
انتشییییر اطثعییی در سیی

جهیین دارنید تییکبید کردا و ،بیین م کردنید کیه ،یهدلبیل تنش و

اسیترس تنیق هیی آمیری تاییدهیی اطثعیت انتشییر اتبیر مبتثیین و فوت هی و ،هطور
کل فاییی آ کندا از اندوا در رسیینههیی ارتبیط ،حران کرونی و شیرای قرن بنه را ،ی اسیترس
ماییع سیاری م کنند .تلخ رسیینه ،ر مبنیی مفیهبم و گزاراهیی که مشییرک کنندگین
اشیرا م کردند کش شد.
تسیته شید از ،س هر وق اتبیر و نگیا کرد یی رفتم تو اینسیتی و اینترن همش صیحب
کرونی و کشیتههی و وضیعب ،حران ،ود هرجی م زن دارن در مورد شیرای ،حران حرف
م زن همهجی نیراحت و دلهرا اس ی هرن ،بشییتر م ،بن و م شیینوی ،بشییتر نگران
مبش و دنیر احسیس نیامبدی (ایمین 29سیله مررد و کیرشنیس ).

فاییی آ کندا از اتبیر نیگوار ،حران کرونی و نمییش وضیعب ،بمیران مبتث در رسیینههیی
ارتبیط ،ر حییی روح کنشییگران اجتمیع تیابر گااشییته و احسیییس ییس و اندوا را در
آنین پررنگ سیتته اس .
م اون اواییل میدا اتبییر و دنبییب م کرد امیی ییهدفعیه ،یه تود اومید دیید نقیدر حییلم
،دا .یه جو متشیینج و اتبیر متنیق آمیرهیی متاییید واقعی احسیییس کرد دار دیوونه
م شییم و دیگیه نم تونم تحمیل کنم .همیهجیی پر از هشیییدار نگران مرگومبر واقعیی
احسییس کرد دیگه نم تونم ای فایی رو تحمل کنم ،عدش سیع کرد دیگه تبل کمتر
اتبیر و دنبیب کنم و ،بشیتر توجه نم کرد سیع کرد روزهی و کوتیا کنم و شیبهی و
در س وی طوین (نستری 32سیله مررد و کیرشنیس ).

ی

از مهمتری پییگیاهیی اطثررسییین در جیمعههیی امروزی رسییینههیی ارتبیط

م ،یشیند .انتشییر اطثعیی لحره،هلحره از وضیعب جهین در ،حران کرونی سیبب ایرید
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حییی روح پر تنش و اسییترسزائ ،رای کنشییگران اجتمیع شییدا اسیی  .دشییواری
سیاریکردن دوران قرن بنه ،ی درییف اتبیر و انتشییر اطثعیی اندوا،یر در را ،ه ،ی وضیعب
،حران جهیین و درگبری و پبییمیدهییی متنفییوی ای ،حران اعث تعیداد مبتثییین و فوت هییی
نیشی از ای ویروس توسی رسیینههیی ارتبیط ،رنسیب تلخ رسیینههیی ارتبیط را ،ر نی
آنین زدا اس و تلخ گاران ای دوران را ،رای کنشگران مایع سیتته اس .
 .5-7مرور و بازیابی خویشتن

درگبری و دردرههیی زندگ روزمرا در جهین امروزی روییروی فرد ،ی تویشیت را ،ه تعویق
انداتته و گیه ای مهم ،ه کل در زندگ کنشیگران محو م شیود .هر کنشیگری ،رای ت یمل
تویش و ارتقیی تود نبییز ،یه مرور تود و ،ییز،بن و سییییزمیینده تویش دارد .ارلیب
مشیییرک کننیدگیین ،ه ای موضییور اشیییرا م کردند که ی

از مزی هیی قرن بنیه ،رای آنیین

رو،یهرو کردن کنشییگران ،یی تویشییت و فرصیی ،ییز،بن و ارزییی ،تویش شیییدا اسی ی .
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مشیرک کنندگین ،بین داشتند که قرن بنه و تینهنشبن سبب تمری تلویکردن ،ی تود و توجه
،ه آنچه فرد هس و ،یید ،یشد شدا اس و افراد توانستهاند تود تویش را سیزمینده کنند.
م احسیییسییم اینه که قرن بنه ،یعث شیید م فرصیی کنم وق ،بشییتری رو ،ه تود
اتتصیییص ،د ،بشییتر ،ه تود توجه کنم .این ه نه رفتیرهیی دار نه اشییتبیهیت این ه
کریهی رو یز تقوی کنم ،رای م ای قرن بنه وق گارون ،ی تنهیی تود و رسبدن ،ه
اون نبزی که ،یید ،یشم و نبیز ،ود درستش کنم ،ودا (رزب 20سیله مررد و دانشرو).

قرن بنیه را م توان فرصییت نییب در جهی مواجهیه فرد ،یی تویشییت تویش و تقو ی
ضع هی و ت یمل تویش ،ه حسیب آورد.
م نون شییرل ،ود و متیهل تبل درگبر زندگ ،ود  .اصیث انگیر کث تود و یید رفته
،ود .ای قرن بنه ،رای م توی رو،هرو شیدنم ،ی تود و وق داشیت ،رای مرور ویژگ هی
و نیلشهی و اتتثبهیی اتثقبم تبل توب ،ود .م تونسیتم ،شیبنم توب وق ،اار
،یه تود نگییا کنم دقی کنم لیای ،بر از تود و ،یی تود کنییر ،بیی و ،رنییمیه جیدییدی ،رای
تود ،نویسییم یه سییری عیدیهیی ،د و کم کرد و ،ه عیدیهیی تو،م نگیا کرد کل
تود و ارزیی ،کرد (مهتیب  28سیله متیهل و کیرشنیس ).

هر کنشییگری ،رای پبشییرف و ترق تود نبیز دارد رفتیرهی مهیریهی و ویژگ هیی تود
را ارزیی ،کردا و در جه ارتقی آنهی تثش کند، .رای کنشییگران که مدیزمین طوین را
در ،برون از تیینیه در محیل کییر ،یه سییر م ،رنید میینیدن در تیینیه فرصییت ،رای تودییی ،آنهیی
فراهم م کند .کنشییگران م توانند در دوران قرن بنه ،ر تود تمرکز کردا و ،ی ارزیی ،تویش
در جه تحقق اهداف تود را توسیعه و رشید دهند .کنشیگران در شیرای قرن بنه م ی،ق ،ی
تفسییبر هیینیی آرنی م تواننید تلوی ،یی تود را تمری کننید و در تلوی ،یی تود ،ر رشییید و
شیی وفییی تویش تمرکز کننید کیه تیی پبش از ای

فرصییت ،رای تمری ای تلوی و

تودسییزمینده فرد وجود نداشی یی ،سیبیر محدود ،ود .تودیی ،ی

از پبیمدهیی مرب

قرن بنه م ،یشد که از تثب مصیحبههی کش شد.
 .5-8مقوله نهایی :تعلیق در هراس و بازاندیشی

کدگااری نرری فرایند ی ایرنهسییزی و پیییش مقولههی در جه انتزار هرنه ،بشیتر مفیهبم
و مقولیههیی اسیی  .در ای فراینید محقق ،یییید در داداهیی ررق شییود و ،یه تعمبق ،اردازد تیی ،توانید
پبونید ،ب مقولیههیی را دریییفتیه آنهیی را پییییش کردا و ،یی هم ی اییرنیه کنید (اشییتروس و کور،ب
 .)1998در ای م یلعه ،عد از کشی مقولههیی اصیل و ی ایرنهسییزی و ترکبب مقولههی
مقولیه نهییی «تعلبق در هراس و ،ییزانیدیشیی » را ،یهعنوان مفهو ی اییرنیهکننیدا ا،عیید مختل
پدیدا مورد م یلعه سییتتبم .ای مقوله در،رگبرندا دو ،عد اسییسی اسی

نخسی

تعلبق نیشی

از هراس و درهمریختگ زندگ روزمرا و دو ،یزاندیشیی نیشیی از ای تعلبق هراس .قرار
گرفت در شرای ،حران کرونی و تدا،بر کنترب ،حران نوع تعلبق در زندگ روزمرا و سرگردان
نیشی از آن را فراهم کردا اسی  .از یک طرف قرن بنه عرصیه را ،ر کنشیگران تنگ سییتته و از
طرف دیگر تیینواداهیی را گردهمآوردا و فرصییت ،رای ،یی هم،ودنشییین مهبیی کردا اسیی  .ول
همهمیه و انفرییر اطثعییی مبتثییین فوت هیی پبییمیدهییی متفییوی و نییمعلو ،ودن پییییین ،حران
م
زمبنه دلهرا و سیرگردان فراگبر را ،رای کنشیگران ایرید کردا اسی  .در شیرای هراس از ویروس
مرگ و ،بمییری همیهنبز در ا،عیید فردی و نهییدی ،یه تعلبق درآمیدا اسی ی  .تعلبق همراا ،یی
سیرگردان  .این ه نه ،یید کرد .ای سیرگردان و تعلبق در سی

کنشیگران فردی سیبیسی و

،هداشی و سیثم دیدا م شیود ،هویژا در روزهیی اوب ،بمیری نیشینیتته و  ،رحم از یک
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سیو و نری ،هداشی و سیبک زندگ ملرور مدرن از سیوی دیگر پبش نشیم کنشیگران قرار
گرفته اسی  .انسیین که تصیور م کرد ،ه کمک فنیوری و پبشیرف علو سیثم توانسیته عصیر
و،ی و طیعون و مرگ نیشی از آن را پشی سیر ،گاارد نیگهین ،ی دیوار سیخ کرونی مواجه شیدا
اسی  .نم داند نه کند و ازای رو نوع سیرگردان را ترر،ه م کند .ای سیرگردان در سی
نهیدهیی مدرن همچون دول و نهید سییثم نبز دیدا م شیید، .سییبیری از کنشییگران نری
سیثم که جوانمردانه ،ه مقی،له ،رتیسیتند متیسیفینه قر،ین ای ویروس شیدند .رسیینههی ،ه
تسیخبر کرونی درآمدااند .هر شیب ه تلویزیون را ،یز کنبم از کرونی صیحب م کند .تبرهیی
که ارلب تلب و هراسآور اس  .همه اینهی تلببرات در زندگ می ایرید کردا اس .
 .6بحث و نتیجهگیری

شییبور ویروس کرونیی آنگونیه کیه مشییییرکی کننیدگیین میی در کردنید ،خشهییی از زنیدگ
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اجتمیع را ،ه تعلبق ،رد هراس را در ییههیی هه کنشییگران تشییدید کرد و ،یزاندیشی در
اندیشه و عمل رد کنشگران را تحریک کرد، .هویژا آنچه در ای مبین موضور تعلبق هراس و
،یزاندیشی قرار گرف

تویشیت و تعیمثی روزمرا ،ود .مخیطرا پبرامون تهدیدی نیشینیتته

و سیرگردان جهین نیشی از آن ،سیبیری از ،یورهیی فردی را ،ه تعلبق ،رد .نگیه دوگینه و
از سیر ،بموامبد ،ه داشیتههی و دانسیتههیی ،شیری نتبره ای وضیعب اسی  .در ای شیرای
کنشگران نیگزیر از محدودسیزی تعیمثی رودررو تنگنیی قی،لمثحرهای را ترر،ه کردند.
از سیوی دیگر ای تلویگزین نیگزیر تبدیل ،ه توفبق اجبیری و فرصیت ،رای ،یزندیشی
کسیب اطثعیی جدید و دانشافزای شید .از ای رو شییید ،توان ادعی کرد شیبور کرونی مینند
هر ،حران دیگری زمبنهسیز تلببر در نگرشهیی ،نبیدی ،ه تود دیگران و جهین شدا اس .
،ه تعببر مشییرک کنندگین ای پژوهش کرونی آسیببپایری می را ،بشازپبش ییدآوری کرد و
از ای طریق ،ر هراس می افزود .همچنب زمبنهسیییز تقوی حس جهین ،ودگ شیید این ه
سرنوشت نسبتی مشتر م تواند در انتریر همه انسینهیی م
کرا زمب ،یشد.
،هدنبیب شبور کرونی و فعیب شدن سیزوکیرهیی فردی و اجتمیع مدیری شرای ،حران
کنشییگران سییبیک زنیدگ جیدییدی را در زنیدگ روزمرا همراا ،یی قرن بنیه در پبش گرفتنید .در

جریین سییزگیری ،ی ای ،حران کشی و ،یزیی ،تویشیت را ترر،ه م کنند .سیبک زندگ
جدید سیبب ،یزاندیشی کنشیگران در مورد تود و دانسیتههی شید و ،ی ارزیی ،دانسیتههی و نقی
قوی و ضیع تویش کنشهیی جدیدی را مبن ،ر حصییر تعیمثت و افزایش تودمراقبت
ا،دار کردند .کنشییگران در حب ،یزاندیشیی و ارزیی ،تود ،ه ای امر آگیا شییدند که ،رای
ت ببق و سییییزگییری ،یی شییرای ،حران جیدیید نبییز ،یه افزایش تودمراقبت هییل اسییتفییدا از
ییفتههیی علم رعیی فیصییله و دق در تعیمثی روزمرا تود دارند .کنشییگران درییفتند
جه ورود ،ه مبدان جدید نبیز ،ه ا،دار طرحهیی کنش ی متنیسییب ،ی مخیطرا جدید دارند.
،نیی،رای انوار مهییریهیی دانسییتیههیی و اطثعییی را در جهی مواجهیه ،یی ای مخییطرا ،یهکییر
،ردند .شرای قرن بنه و مواجهه ،ی ،حران کرونی نشین داد انسین ،ی وجود دستیوردهیی گستردا
در علم و ت نولوژی همچنین در ،را،ر ،سبیری از مخیطرای نیتوان اس .
،حران کرونی ،یزیی ،فرصی و تودیی ،را نبز ،رای آنهی در زندگ روزمرا ،ههمراا داشیته
اسیی  .قرن بنه ،رای کنشییگران در دوران که فرصیی هی ،هدلبل دردرههیی فراگبر محدود
،ودند اکنون فرصیت دو،یرا جه تمری تلوی ،ی تود و رو،هروشیدن ،ی تنهیی تویش و
ارزیی ،تود فراهم کردا اسی  .در ،حران کرونی ،شیر ،ی یک مخیطرا نیشینیتته مواجه شیدا
م
،حبوحه تعلبق و هراس فرصیی هیی تیزاای ،رای افراد و نهیدهیی مختل تلق
اسیی  .در
شید، .هعنوانمریب آموزشهیی متعددی توسی مراکز و متخصیصیین روانشینیسی و ،هداشی
م
مخیطرا که در
جه توانمندسیییزی شییهروندان ،ی ،حران انری شیید .کرونی ،ی ییدآوری
م
مخیطرا ،قی ،سیبیری از می را مربور ،ه ییدگبری ،بشیتر و توجه ،ه درون
زندگ انسیین یعن
و زندگ اتثق کند .دانش می نسب ،ه تود و جهین را ارتقی ،خشبد.
،ی توجه ،ه نتییج پبشینهید م شیود کنشیگران اجتمیع در جه مراقب از تود و اعایی
تیینوادا کییهش تعیداد مبتثییین ،رقراری آرامش کییهش اسییترس و نگران هیی راه ییرهییی
تودتنربم و تودمراقبت را ،یهکییر گرفتیه و ،یی ت بیه ،ر مهییریهییی یز جهی کییر،رد راه ییر
تودتنربم و تقوی آن ،ی شییرای ،حران مواجه شییوند .ضییروری اسیی انوار آموزش و
مشییورا جه اسیتفیدا از مهیری تودمراقبت و نگونگ اسیتفیدا از آن و همچنب ت به ،ر
راهبرد تودتنربم در اتتبیر کنشگران اجتمیع قرار گبرد.
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