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 شناسیمواجههخانوادةایرانیبابحرانکروناسنخ

    1مرضیه ابراهیمی

 27/08/1399تاريخ پذيرش:   05/04/1399تاريخ دريافت: 

 چکیده 
کروناست. روش  های ایرانی با بحران شناسی نحوۀ مقابله خانواده هدف پژوهش حاضر سنخ

کننده  شرکت 14این تحقیق روش کیفی است و با استفاده از تکنیک مصاحبۀ عمیق با 

با  صورت گرفته است. براساس تفاوت در الگوی ارتباطی خانواده، سازماندهی کنش افراد و

بندی شدند. این  دسته تقسیم 3ها در  توجه به نحوۀ مواجهۀ آنان با بحران کرونا، خانواده

حال خود  انگار )به های سهل کننده، خانواده مدار یا توافق های رضایتبندی شامل: خانوادهدسته

ها در نحوۀ مدیریت ترین تفاوت این خانواده های محافظتی است. مهم واگذارنده( و خانواده

وگو که  مدار، به دلیل افزایش میزان گفت های رضایت روابط خانوادگی است، در خانواده

اخت بیشتر اعضای خانواده از یکدیگر شده الگوهای رفتاری پیشین در بین اعضا منجر به شن

انگار، به دلیل ضعف شناخت اعضا از  های سهل اما در خانواده ،دشو در این دوران اصالح می

های ناشی از مسئلۀ کرونا، تنش در میان افراد  وگو و  بحران یکدیگر، فقدان فضای گفت

ناپذیر بودن است  بینی های نوع سوم پیش ترین ویژگی در خانواده مهم کند. اما افزایش پیدا می

 که تلفیقی از دو گروه پیشین است.

 شناسی، خانواده ایرانی، بحران کرونا، روابط خانوادگی. سنخ واژگان کلیدی:

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
  ma_ebrahimi@sbu.ac.ir انسانی دانشگاه شهید بهشتی: شناسی دانشکده ادبیات و علوم . استادیار گروه جامعه1
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  مقدمه و بیان مسئله

وج از خانه است، با توجه به اینکه یکی از راهبردهای اصلی مواجهه با بیماری کرونا کاهش خر

های جدید برای ارتقا و بهبود روابط اجتماعی میان  رغم ایجاد فرصت این محدودیت علی

تواند در دوران پساکرونا نیز ادامه  وجود آورده است که می اعضای خانواده مسائل و مشکالتی به

های  چالش ریزی برای داشته باشد، یکی از راهبردهای مهم مدیریت این بحران شناخت و برنامه

 خانوادۀ ایرانی در این دوران است. 

های خانگی در  دهد، خشونت نشان می 2020های سازمان ملل  در سال  طور که گزارش همان

دورۀ بیماری کرونا در اکثر کشورها، رشد داشته است؛ در سنگاپور، قبرس، فرانسه میزان 

توان به این نوع آمارها می درصد گزارش شده است. از دالیل افزایش 30های خانگی  خشونت

ویژه  محبوس ماندن افراد در بلندمدت در محیط خانه، نداشتن تماس با دیگر افراد جامعه، به»

خانوادۀ گسترده، بیماری یا از دست دادن عزیزان، نگرانی و اضطراب ناشی از جان سالم به در 

انی از ابتالی یکی از بردن از خود بیماری و/یا حتی تحمل بلندمدت اخبار پراسترس، نگر

های ناشی از مسائل اقتصادی و تعطیلی کسب و کارهای  اعضای خانواده به بیماری و اضطراب

خرد و خدماتی، تعامل با کودکان محبوس در خانه و چگونگی آموزش شیوۀ صحیح مواجهه با 

طی که گونه در آنها و... در شرای بیماری برای کودکان و کاهش اضطراب و رفتارهای وسواس

ها داده  های بحرانی به خانواده تاکنون  آموزش همگانی جدی و مؤثری برای مقابله با وضعیت

 (.1399فرهنگی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، _های اجتماعی )معاونت پژوهش« نشده است

باوجوداینکه این وضعیت ممکن است برای تمام افراد شرایط دشواری را ایجاد کند، اما 

تبع آن، افراد ممکن است رویکردهای مختلفی در رابطه با این وضعیت  ی ایرانی و بهها خانواده

جدید اتخاذ نمایند که تجربۀ آنان از شیوع ویروس کرونا و در خانه ماندن را متفاوت کند. هدف 

های ایرانی با ویروس کروناست که در موج اول شیوع  شناسی مواجهۀ خانوداه این تحقیق نوع

م شده است. اگرچه تاکنون تحقیقات زیادی در رابطه با آثار اجتماعی شیوع کرونا بیماری انجا

توان از نظریات و  صورت نگرفته است و ادبیات نظری در رابطه با آن شکل نگرفته است، اما می

 ها برای بررسی این موضوع بهره گرفت.  های مربوط به دیگر بحران مدل
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 پیشینۀ تجربی

( بحران جدیدی در تمامی کشورهاست 19وع ویروس کرونا )کووید با توجه به اینکه شی

درنتیجه، تاکنون تحقیقاتی زیادی در ایران و دیگر کشورها در رابطه با ابعاد اجتماعی این مسئله 

ها یکی از  انجام نشده است. همچنین با توجه به اینکه بررسی نحوۀ تعامالت و ساختار خانواده

ست، در پیشینه پژوهش به تحقیقات انجام شده در این حوزه های اصلی این تحقیق ا بخش

 ها در کشور در دست داشته باشیم. ایم تا بتوانیم توصیفی از وضعیت کلی خانواده پرداخته

های نگرشی و رفتاری میان  دنبال بررسی تفاوت ( در تحقیقی به1389صبوری خسروشاهی )

یجاد تعارض و تضاد در حوزۀ روابط درون والدین و فرزندان است. پیامد این شیوۀ زندگی ا

دهد سبگ زندگی متفاوت میان والدین و فرزندان از  خانوادگی است. این تحقیق نشان می

ترین دالیل تعارض بین آنهاست. بیشترین حوزۀ تعارض میان فرزندان با والدین، دوستی  اصلی

 دختر با پسر، سیگار کشیدن و مصرف مشروبات الکلی بوده است.

( به بررسی روابط قدرت در خانواده پرداخت. این تحقیق در بین 1387فیری و آراسته )س 

سال با حداقل یک سال تجربۀ زندگی مشترک  50تا  24دار  کلیۀ زنان متأهل شاغل و/یا خانه

دهد بین سرمایۀ اقتصادی زنان و روابط  های این تحقیق نشان می انجام شده بود. یافته

همسران خود رابطۀ معناداری وجود دارد. هرچه میزان سرمایۀ اقتصادی زنان دموکراتیک آنان با 

 شود.  تر می تر و دوسویه بیشتر باشد، روابط همسر آنها دموکراتیک

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیقات، دالیل بروز اختالف در بین اعضای خانواده ممکن 

زندان مانند مصرف مشروبات و دوستی با است به دلیل سبک زندگی متفاوت بین والدین و فر

توان به اختالف  ترین دالیل ایجاد مشکل در روابط بین زوجین می جنس مخالف باشد. از مهم

های نابجای اطرافیان، اختالفات فکری و... اشاره نمود. اما عواملی مانند سرمایۀ  ها، دخالت سلیقه

عوامل تأثیرگذار بر ساختار قدرت در اقتصادی، اشتغال، سطح تحصیالت زنان و... ازجمله 

کند. اگرچه تحقیقاتی  تر شدن فضای خانواده کمک می خانواده در ایران است که به دموکراتیک

ها در ایران نیست، اما شناسایی  که در باال اشاره شد، مربوط به تأثیر کرونا بر وضعیت خانواده

تواند راهنمایی برای  ین بحران دارند میها قبل از ورود به ا هایی که خانواده مشکالت و چالش

 شناسایی مشکالت فعلی آنان باشد. 
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 اما در رابطه با تحقیقاتی که در این خصوص در دیگر کشورها صورت گرفته است:

 بر 19کووید  گیر همه بیماری تأثیر ای در چین، به بررسی ( در مطالعه2020) 1ما ژانگ و 

 های اند. در این تحقیق، شاخص سال پرداخته 18 الیافراد با زندگی کیفیت و روان سالمت

 تغییر روان مربوط به سالمت و خانوادگی و اجتماعی حمایت منفی، روان بهداشت تأثیرات

در ( زن 157 و مرد 106) کننده شرکت 263 درمجموع، قرار گرفت. ارزیابی مورد زندگی سبک

 دلیل به کنندگان شرکت از ٪52.1 قیقهای این تح با توجه به یافته .این پژوهش شرکت داشتند

 درماندگی احساس گیر همه بیماری دلیل به ٪53.3 .کردند می وحشت احساس گیر همه بیماری

کنندگان به افزایش ارتباط و حمایت از جانب اعضای  درصد شرکت 64 همچنین. کردند نمی

اند که میزان  ردهکنندگان بیان ک درصد از شرکت 58اند و  خانواده و دوستان اشاره کرده

                                                                         گذاری احساسات با اعضای خانواده، خصوصا  هنگامی که فرد احساس ناراحتی یا غم  اشتراک

( با انجام پژوهشی با هدف بررسی 2020و همکاران ) 2دارد، افزایش داشته است. اسپینلی

ند. این ا بر بهزستی والدین و فرزندان در ایتالیا پرداخته 19تأثیرعوامل خطرزا با شیوع کوید 

صورت گرفته  ساله 14 تا 2 بین کودکان و با والدین آنالین نظرسنجی صورت تحقیق که به

از استرس،  ادراک فردی والدین قرنطینه، اثر در مشکالت والدین خانه، محیط است، شرایط

فرزندان در مدت بیماری کرونا را  رفتاری و مشکالت عاطفی و کودک-والد استرس دوگانۀ

اند. نتایج این تحقیق  پاسخگو در ایتالیا، در این تحقیق شرکت داشته 894 .قرار دادمورد بررسی 

و  والدین فردی استرس واسطۀ به کودکان عاطفی و رفتاری مشکالت که قرنطینه بر دهد نشان می

که تأثیر  استرس والد/ فرزند )دشواری در مدیریت تعامل بین والدین و فرزندان( اثرگذار است

 استرس اند، داشته قرنطینه با برخورد در بیشتری مشکالت که والدینی. ر بیشتراستدومی بسیا

. شود می کودکان شناختی مشکالت روان افزایش باعث خود، نوبه به این دهند و می نشان بیشتری

 بالقوه، طور به کنند، متعادل را فرزندان کردن بزرگ و کار شخصی، زندگی باید که والدینی

 لحظات چنین در کودکان این از حمایت عدم درنتیجه، .شود می بودنشان مختل حامی توانایی

 . باشد آنها برجستۀ شناختی روان عالئم دلیل است ممکن سختی،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Yingfei Zhang and Zheng Feei Ma 

2. Maria Spinelli 

https://www.frontiersin.org/people/u/432942
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( در تحقیقی به بررسی تأثیر قرنطینه بر خشونت خانگی در آمریکا 2020) 1مکراری و سانگا

)اورژانس اجتماعی( استفاده شده که  911های افراد با  اند. در این تحقیق، از تماس پرداخته

میلیون تماس بودند  52های ضبط شده، حدود  شهر بزرگ آمریکاست. این تماس 14مربوط به 

ها مربوط به خشونت خانگی بودند. در زمان قرنطینۀ  میلیون( از تماس 1.6درصد ) 3که حدود 

درصد  20اری به درصد در ساعات ک 12خانگی، به دلیل شیوع کرونا خشونت خانگی از 

درصد در  23درصد به  16بار از  افزایش یافته است. میزان آزار و خشونت برای اولین

ها در طول روز، اتفاق افتاده  های کاری افزایش یافته است. بیشتر این افزایش خشونت ساعت

و  2ها در خانه نسبت به قبل است. فیتزر دلیل حضور بیشتر افراد در این زمان است که به

های خانگی در استرالیا، قبل و بعد از قرنطینه  به بررسی تغییرات خشونت (2020)همکاران 

نفر از متخصصان،  166آوری اطالعات از میان  اند. این تحقیق با جمع پرداخته 19دلیل کویدد  به

کار هستند، انجام شده است. های مختلف مربوط به خانواده و زنان مشغول به که در حوزه

نفر متخصص خانواده  42های مربوط به کودکان و خانواده،  نفر در بخش 48یان شامل پاسخگو

کار هستند. بیش از نیمی از این متخصصان  های دیگر مشغول به و آزار جنسی و باقی در بخش

نفر از این افراد  102اند که میزان خشونت علیه زنان در این دوران افزایش یافته است.  ابراز کرده

نفر از این  105کنندگانشان بیشتر از گذشته بوده است.  ها برای مراجعه شدت خشونت معتقدند

 اند، نیز افزایش داشته است.  ها، که زنان تجربه کرده اند که میزان اولین خشونت متخصصان گفته

دهد که  با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینۀ بحران کرونا در دیگر کشورها نیز نشان می

های خانگی در این دوران، افزایش داشته است و در برخی موارد، شدت  خشونتمیزان 

آمیز در  های خشونتترین مسئلۀ افزایش اولین تجربه ها نیز افزایش پیدا کرده است. مهم خشونت

دهندۀ افزایش تنش در میان اعضای خانواده است. این مسئله برای کودکان،  خانه است که نشان

دیگر،  رفتارها هستند، ممکن است دچار مشکالت زیادی کند. اما ازسوی که شاهدان این نوع

اند که به دلیل کرونا روابطشان با اعضای خانواده  برخی از این تحقیقات به این نکته اشاره کرده

بیشتر شده و همچنین دریافت حمایت از جانب خانواده و دوستان به پذیرش این شرایط کمک 

 کرده است.
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 مالحظات نظری

ها با بحران کرونا  با وجود اینکه بخش مهمی از این تحقیق به توصیف نحوۀ مواجهۀ خانواده

پردازد اما رویکردهای نظری مختلفی که در رابطه با ساز و کار و ساختار خانواده وجود دارد  می

 های این تحقیق باشد.  تواند راهنمایی برای تفسیر بخشی از یافته می

 ارويکرد نظری کارکردگر

عنوان یک نهاد و خرده نظام اجتماعی در تعامل با دیگر نهادها و  در این رویکرد، خانواده به

داند ای میشود. این رویکرد، یک خانوادۀ بهنجار را خانواده یمهای اجتماعی تصور خرده نظام

زنظر که در آن تضادی میان عناصر کارکردی نهاد خانواده وجود نداشته باشد. کارکرد خانواده ا

این رویکرد، پاسخگویی به یک نیاز اساسی جامعه، یعنی پرورش فاعالن اجتماعی بهنجار، است. 

اند از اجتماعی کردن اولیه و ایجاد ثبات  نظر پارسونز، کارکردهای اساسی خانواده عبارت بنابر

ساالن در مواجهه با مسائل زندگی روزمره. هرگونه اختالل در نظام  شخصیتی برای بزرگ

خطر  کند و سالمت جامعه را به یمانواده، انجام چنین وظایف خطیری را با مشکل مواجه خ

کند،  یماندازد. نظریۀ کارکردگرایی با این انتقاد مواجه شده است که نهاد خانواده را ایدئالیزه  می

از (. 1385گیرد )حسینی،  یمهای جنسیتی در خانواده را نادیده  تضاد، سوءاستفاده و نابرابری

تواند در سیستم اجتماعی و نهاد خانواده عدم تعادل ایجاد  نگاه کارکردگرایان، ویروس کرونا می

کند و بخشی از کارکردهای خانواده دچار اختالل شود، این مقاله درصدد است که اختالل در 

دازه روابط خانوادگی را در زمان بحران کرونا، بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که تا چه ان

 شود.  کارکردهای عاطفی و حمایتی خانواده در این دوران دچار چالش می

 نظريۀ مبادلۀ اجتماعی

ها شامل کنند. پاداش یمها ارزیابی  یدهفاها و  ینههزرا برحسب  روابطشانافراد  طبق این نظریه،

ت و عشق، حمایت، رفاقت، امنیت عاطفی، پایگاه و روابط اجتماعی و جنسی، همچنین مالکی

ها ممکن است شامل کار و  ینههزمنابع مالی و همیاری در وظایف روزانه است. ازدیگرسو، 

های فردی باشد. این  ها و آزادیانتخاب محدود شدنهای آزاردهنده یا مسئولیت بیشتر، عادت

ها را  ینههزکنند که بیشترین سود و کمترین  یمای رفتار  یوهشگیرد که افراد به  یمنظریه فرض 
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که افراد احساس  ها ممکن است آشکار و عقالنی نباشند. هنگامی یزهانگداشته باشد، اگرچه این 

صورتی برابر توزیع شده است، رابطه با  ها به ینههزمنصفانه است و  روابطشانکنند که پاداش 

به  تصمیم     مثال رود.  یمی فروپاشی پیش سو بهثبات و نیرومند است. درمقابل، یک مبادله نابرابر 

های جایگزین خارج از  های رابطه با جذابیتطالق، از طریق مقایسۀ منابع همسان و پاداش

گیرد. اگر  یمشکل  _مانند یک عالقۀ عاشقانه جدید یا احساس آزادی و استقالل بیشتر_ازدواج 

یابد.  یمهای رابطه باشند، موانع پایان رابطه کاهش های جایگزین بیشتر از پاداش یتجذاب

وسخت با تصورات رمانتیک دربارۀ عشق، ازدواج و  ترتیب، نظریۀ مبادله یک تقابل سفت نبدی

(. بعد از شیوع بیماری کرونا، افراد ساعات 2006خانواده دارد )کالرک استیوارت و برنتانو، 

بیشتری در کنار یکدیگر در خانواده بودند و این امر منجر به محاسبۀ سود و زیان روابطشان 

شود، ارزیابی افراد از این روابط و  ، یکی از مواردی که در این مقاله بدان پرداخته میشده  است

 های متقابل آنهاست. تأثیر آن بر کنش

 نظريات مدرنیته

کند. مارکس در مانیفست  یماین رویکرد نظری، خانواده را در پرتو تحوالت مدرنیته تحلیل 

عاملی برای سست کردن روابط خانوادگی داری در یک جامعه را  کمونیست، گسترش سرمایه

داری در میان اعضای خانواده،  داند. از نظر او، حاکم شدن روابط پولی درنتیجۀ توسعۀ سرمایه یم

داری، روابط خانوادگی را به  انجامد. مارکس معتقد بود که سرمایه یمبه سست شدن نهاد خانواده 

( اما تضادهای 1380مونیست(. زیمل )کاهد )مارکس، مانیفست ک یمرابطه پولی صرف فرو 

کند که عصر  یمدید. زیمل اشاره  یمخانوادگی و روابط زناشویی را در پرتو تضاد فرهنگ مدرن 

مدرن، عصر تضاد میان اشکال فرهنگی جدید و قدیم با یکدیگر است. براساس همین استدالل، 

وهای ازدواج، با اشکال قدیمی زیمل به این نتیجه رسید که اشکال جدید روابط خانوادگی و الگ

گردند. رویکرد موسوم به نظریۀ مدرنیته،  یمگیرند و منشأ فروپاشی خانواده  یمآن در تضاد قرار 

شناسان بزرگ برای تحلیل زندگی خانوادگی قرار گرفته است. با  مورد استفاده برخی از جامعه

قدس در شرایط مدرن، نامقدس توان دریافت که چگونه خانواده م یماین اوصاف از مدرنیته، 

شدند، دچار تالطم و  یمترین روابط تلقی از باثبات ها قرنگردد و روابط خانوادگی، که  یم

استوار شوند،  آنکهی تازه شکل گرفته پیش از ها خانوادهاند و بسیاری  یدهگرد بال وقفهآشوب 
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درن، عصر تضاد میان اشکال کند، عصر م یمدیگر، همچنان که زیمل اشاره  پاشند. ازسوی یم فرو

هایی را  فرهنگی جدید و قدیم با یکدیگر است. براساس این نظریه، بحران کرونا تضادها و تنش

های  های مسئول میزان خشونت های سازمان درون خانواده ایجاد کرده و طبق آمارها و ارزیابی

آمار طالق افزایش  خانوادگی در این دوران، افزایش یافته است، در برخی از کشورها نیز

ها با بحران کرونا به دلیل فقدان  اساس، مواجهۀ برخی خانواده چشمگیری داشته است، براین

 های ارتباطی، مشکالت بسیاری پیش رویشان قرار داده است.  مهارت

 مدل فرايند و محتوای خانواده

فی از عوامل خارجی تأثیر انواع مختل عنوان یک سیستم پویا تحت براساس این مدل، خانواده به

گیرد. این عوامل خارجی  ازجمله موقعیت اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی و بحران قرار می

یابند، بنابراین خانواده جهت انطباق با این موقعیت جدید، نیازمند تغییراتی  دائم تغییر می

که  . درصورتیها باید سیستم خود را با موقعیت اجتماعی هماهنگ سازند باشد. خانواده می

ها نتوانند به هماهنگی خود با این تغییرات خارجی بپردازند، ازطرف محیط اجتماعی  خانواده

تر باشند، عملکرد بهتری نیز  تر و هماهنگ ها منسجم پذیرفته نخواهند شد. بنابراین هرچه خانواده

ی بعد از شیوع های ایران (. برخی از خانواده2008در موقعیت موجود خواهند داشت )سامانی، 

سرعت توانستند تغییراتی را برای تطبیق با شرایط در روابط خانوادگی خود ایجاد  این بیماری، به

 کنند و به مدیریت بحران کرونا بپردازند.

 تیپولوژی انواع خانواده

( معتقدند که برای رسیدن به یک واقعیت مشترک در بین اعضای 1972مک لوئد و چفی )

ث قرار دادن باورها و مفاهیم راهی عملی و مفید است. آنها این شیوه را خانواده، مورد بح

نامیدند. روش دیگر رو آوردن به والدین برای راهنمایی گرفتن است که « گیری مفهومی جهت»

هایی که  دارد که در خانواده ( بیان می 2004نامیدند. کواستن )« گیری اجتماعی جهت»آن را 

د، والدین به در نظر گرفتن همۀ جوانب یک مطلب، قبل از اتخاذ دارای گرایش مفهومی هستن

کنند.  تصمیم و بیان عقیدۀ همۀ افراد خانواده، حتی اگر مغایر با عقاید دیگران باشد، تأکید می

ای با گرایش اجتماعی، والدین عقیده دارند که فرزندان آنها باید از تعارض  برعکس، در خانواده
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ها تسلیم آنها شوند و به بزرگترها احترام بگذارند،  جتناب کنند، در بحثو مخالفت با نظر جمع ا

گیری، اعضای خانواده  کلی، جلوی مسائل بین فردی را بگیرند. درکل، در این نوع جهت طور به

های  گیرند و برنامه کنند و باهم برای خانواده تصمیم می های فردی یکدیگر شرکت می در فعالیت

گیری همنوایی  (. جهت2002شود )کوئرنر و ایس،  حث با تمام اعضا منعقد میخانواده، ازطریق ب

های  ها، عقاید و ارزش به این معناست که ارتباطات خانواده، تا چه حد بر یکسان کردن نگرش

 (. 2002کند )کوئرنر و فیتزپاتریک،  همۀ اعضا تأکید می

خانواده، که هریک الگوی گیری گفت و شنود و همنوایی چهار نوع  تعامل دو بعد جهت

 آورد. وجود می ارتباطی متفاوتی دارد، را به

وشنود زیادی  هایی هستند که هم گفت کننده( خانواده مدار )توافق های رضایت خانواده .1

کنند  هایی، والدین به آنچه فرزندان بیان می دارند و هم همنوایی باال. در چنین خانواده

عتقدند که خودشان باید برای خانواده و فرزندانشان حال م عالقمند هستند، اما درعین

نمایند که  تصمیم بگیرند. والدین تنش و فشارهای احتمالی خانواده را اینگونه رفع می

کنند و هم به فرزندانشان در مورد علل عقاید،  های فرزندان گوش میهم به صحبت

 (. 2002ر و فیتزپاتریک، دهند )کوئرن اند، توضیحاتی می ها و تصمیماتی که گرفته ارزش

اند. والدین اینگونه  وشنود زیاد و همنوایی کم مشخص شده گرا با گفت های جمع خانواده .2

دهند که آنها نیز در  پذیرند و اجازه می ها عقاید کودکان خود را می خانواده

ها احساس شایستگی و اعتماد  های خانواده شرکت نمایند، اینگونه خانواده گیری تصمیم

 (.  2002دهند )کوئرنر و فیتزپاتریک،  توانمندی را در فرزندان افزایش می به

وشنود کم و همنوایی باالیی دارند. والدین این  کننده( گفت های محافظتی )حفظ خانواده .3

ها معتقدند که باید برای خانواده و فرزندانشان تصمیم بگیرند و لزومی ندارد که  خانواده

 (. 2002یحی به فرزندانشان بدهند )کوئرنر و فیتزپاتریک، در مورد تصمیمات خود توض

اند. والدین این  وشنود کم و همنوایی کم مشخص شده انگار با گفت های سهلخانواده .4

ای به  گیری باشند، اما عالقه ها معتقدند تمام اعضای خانواده باید قادر به تصمیم خانواده

دهند  ارتباط و محاوره با آنها بهایی نمی تصمیمات فرزندان خود نشان نداده و به داشتن
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ها، اعضا حمایت کمی از سوی یکدیگر  (. در این خانواده2002)کوئرنر و فیتزپاتریک، 

 (.2004کنند )کوئرنر و مکی،  برای بیان عقاید خود دریافت می

 روش تحقیق 

بحران کروناست،  ها با شناسی نحوۀ مواجهه خانواده با توجه به اینکه هدف از این مطالعه سنخ 

ها از روش کیفی و تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. در این  آوری داده برای جمع

ها پرداخته شده است،  آوری داده خانواده به جمع 14های عمیق با  تحقیق، از طریق انجام مصاحبه

ها در  وادهگیری هدفمند بوده است و با مراجعه به خان گیری این پژوهش روش نمونه روش نمونه

ها انجام گرفته است. برای اینکه بتوان الگوهای مختلف در رابطه با نحوۀ  شهر تهران مصاحبه

های مختلف را با بحران کرونا بررسی نمود، سعی شد افرادی با تنوع در تعداد  مواجهه خانواده

شرکت مرد  5زن و  9اعضای خانواده، سن و تحصیالت مختلف انتخاب شوند. در این پژوهش، 

ها از طریق سه مرحله  آوری داده ساعت بوده است. بعد از جمع 2داشتند. میانگین زمان مصاحبه 

های  منظور افزایش اعتبار تحقیق از روش های تحقیق پرداخته شد و به کدگذاری به تحلیل یافته

ه وگوی تکمیلی با سایر اعضای خانواده انجام شد تکمیلی حین پژوهش همچون مشاهده یا گفت

است. همچنین در تحلیل برای اینکه مبنای دقیقی برای مقایسه تغییرات و مسائل قبل از شیوع 

 استفاده شد. 1397کرونا و بعد از آن داشته باشیم از آمار مربوط به پیمایش ملی خانواده سال 

 هايافته

ائل مختلف ای افراد در نوع واکنش و مواجهه آنها در مس های زمینه با توجه به اینکه ویژگی

 تأثیرگذار است، برخی از متغیرهای مهم در این خصوص در جدول ذیل آورده شده است: 

 : سیمای پاسخگويان1جدول شمارۀ 

 نسبت با خانواده تعداداعضای خانواده تحصیالت سن جنس نام مستعار رديف

 سرپرست 6 لیسانس 67 مرد محمد مهدی 1

 همسر 4 لیسانس 40 زن سهیال 2

 سرپرست 3 لیسانس 70 زن معصومه 3

 همسر 4 دیپلم 57 زن کبری 4

 همسر 2 دیپلم 55 زن نرگس 5
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 : سیمای پاسخگويان1دول شمارۀ ادامه ج

 نسبت با خانواده تعداداعضای خانواده تحصیالت سن جنس نام مستعار رديف

 سرپرست 3 فوق لیسانس 42 مرد مهدی 6

 فرزند 4 لیسانس 32 زن ملیکا 7

 فرزند 6 دکتری 36 زن نیره 8

 همسر 5 دکتری 40 مرد حسین 9

 سرپرست 2 دکتری 41 مرد سعید 10

 همسر 4 لیسانس 48 زن منصوره 11

 سرپرست 2 فوق لیسانس 66 مرد منوچهر 12

 همسر 3 فوق لیسانس 39 زن مریم 13

 همسر 4 دیپلم 36 زن سحر 14

 تیپولوژی مواجهه خانواده با بحران کرونا

تواند در مواجهه آنها با بحث  ، الگوی ارتباطی خانواده و سازماندهی کنش افراد میاساس براین

دهد که انواع خانواده چه نوع مواجهه و کنشی در  کرونا تأثیرگذار باشد، جدول ذیل نشان می

 اند: زمان کرونا داشته

 : تیپولوژی انواع خانواده2جدول شمارۀ 

 نوع کنش نوع خانواده رديف
مواجهه با 

 سئلهم
 ها کنش ها استراتژی رويکرد حل مسئله

1 

خانواده 

مدار یا  رضایت

 1کننده توافق

و   فعاالنه

معطوف 

 به هدف

 همکاری_پیشگیرانه پذیرش
مبتنی بر 

 مشارکت

 -جمع گرا

 همگرا

2 
های  خانواده

 2انگار( سهل

منفعالنه و 

 عاطفی
 انکار

 -سازی خنثی

 فرافکنی -تفاوتی بی

مبتنی بر 

سالیق و 

 امات فردیاقد

 -فردگرا

 واگرا

3 
های  خانواده

 3محافظتی

مقطعی و 

متغیر 

 )بینابین(

 پیشگیرانه/خنثی پذیرش/انکار
مشارکت/ 

 اقدام فردی

گرا/  جمع

 فرد گرا

 همگرا/واگرا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Consensual 

2
. Laissez-faire 

3
. protective 
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 های فعاالنه و معطوف به هدف  کننده؛ کنش مدار يا توافقخانوادۀ رضايت

حران در جامعه، حداکثر تالش برای بهبود شرایط را در ها با باور به وقوع ب این دسته از خانواده

                                                       دهند، معموال  کانال اصلی آگاهی از شرایط موجود برای آنها  سطح فردی و خانوادگی انجام می

مسئله را                دانند و معموال  های مربوط به مدیریت بحران را جدی می است و توصیه« تلویزیون»

 پندارند نه فردی.  جمعی می

 های ارتباطی در میان اعضای خانواده  ارتافزايش مه -

رغم مشکالت  اند، علی خصوص بدان اشاره کرده کنندگان دراین یکی از مواردی که مشارکت

پیش آمده، فرصتی است که شیوع بیماری پیش روی آنها قرار داده است تا فارغ از فشارهای 

ها  گونه که بسیاری از تئوری همانهای مختلف بپردازند،  شغلی بتوانند به امور خانواده در حوزه

تواند مبدأ بسیاری از مسائل و  اند، کاهش تعامالت خانوادگی می نظران بیان کرده و صاحب

مشکالت اجتماعی باشد، چراکه افراد بیشتر نیازهای حمایتی و عاطفی خود را درون خانواده 

ت روانی و اجتماعی زیادی تواند تبعا دهند و سرکوب یا عدم پاسخگویی به نیازها می پاسخ می

 گوید: به همراه داشته باشد نرگس می

ها                                                                                 تا پیش از این، به دلیل مسائل کاری نهایتا  بتونیم دربارۀ مسائل ضروری مثل کار بچه»

ها و عالئق  سری ویژگی به یک حرف بزنیم اما االن بیشتر پیش هم هستیم، تازه دارم راجع

شد                                            کنم، قبال  چون این شناخت نبود، خیلی وقتا می ا میام شناخت بیشتری پید اعضای خانواده

 «که بدون اینکه بفهمیم منشأ دعوا و درگیری بود.

های درون  ریزی های فعاالنه و برنامه وجود آمده، با کنش ها در برابر شرایط به این خانواده

ادگی و صورت آگاهانه وضعیت خانو بر کنترل شرایط، به کنند که عالوه خانوادگی سعی می

 تعامالتشان را بهبود بخشند. 

، اجرا شده نیز 1397خصوص، الزم است به نتایج پیمایش ملی خانواده که در سال  دراین 

درصد پاسخگویان معتقد بودند که فشار شغلی آنها زیاد است. این  62اشاره کنیم که در آنجا 

ریزی برای کاهش  دهد که لزوم برنامه های ایرانی دارد، نشان می نتایج که قابلیت تعمیم به خانواده

هایی که  فشارهای شغلی و گذران وقت در کنار خانواده اهمیت بسیاری زیادی دارد و خانواده

ریزی و  اند در دوران کرونا، برای این موضوع برنامه ای در این حیطه داشته های فعاالنه کنش
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اند، خیلی از آنان از  گان بدان اشاره کردهکنند اند؛ با توجه به مواردی که مشارکت هایی داشته ایده

اند و بیش از نیمی  های الزم برای در کنار خانواده بودن و تعامل مناسب برخوردار نبوده مهارت

های بسیاری  های و روزهای اول شیوع کرونا، با دشواری از پاسخگویان معتقد بودند که در ماه

دنبال کشف  وجود آمده، به ذیرش وضعیت بهشدند، اما به مرور زمان و ازطریق پ مواجه می

بر حل مشکالت  اند، عالوه راهکارهایی برای بهبود تعامالتشان با اعضای خانواده پیدا کرده

 ای برای پیشگیری از ابتال به بیماری در نظر بگیرند.  های فعاالنه خانوادگی، کنش

 انواده های خالقانه گذران اوقات فراغت در خ ها و فعالیت طراحی ايده

شد، گذران وقت در خارج  یکی از مواردی که پیش از شیوع کرونا در خارج از خانواده انجام می

های همساالن، دوستان و همکاران بوده است، نتایج این پژوهش نشان  از منزل و بیشتر با گروه

رت صو های فعاالنه و معطوف به هدف، افراد به های دارای کنش دهد که در تیپ خانواده می

اند، این ایده در حوزۀ  هایی برای بهبود گذران وقت در خانه داشته خالقانه به طراحی ایده

  گوید: کارهای هنری و ورزشی از فراوانی باالتری برخوردار بود؛ ملیکا می

ام هم هر کی درگیر کار خودش  رفتم بیرون، خب خانواده اش با دوستام می قبل کرونا، همه»

رفتیم، وقتی قرنطینه شدیم واسه اینکه  ای چیزی می رای هفته یه مهمونیبود و خوشبینانه آخ

 «افسرده نشیم و دعوامون نشه شروع کردیم کارای مختلف انجام دادن.

های فراغتی بیشتر شده است و افراد  دهد که تنوع فعالیت های پژوهش نشان می یافته

ها مؤید  در خانه انجام دهند، گرچه یافته های گذران اوقات فراغتشان را اند خیلی از شیوه توانسته

افزایش استفاده از رسانه و فضای مجازی برای گذران اوقات فراغت است، اما در همین حیطه 

های فراغتی هدفمند شده است و افراد بسیاری از عالئق پیشین خود را که امکان  نیز فعالیت

 اند.  انجام داده اند و انجام آن به دلیل مشغلۀ کاری نبوده پیگیری کرده

های مجازی در زمان کرونا روند صعودی داشته است  رسد میزان استفاده از شبکه نظر می به

بر افزایش  دهد عالوه ها نشان می بینی بوده است، یافته البته تا حد زیادی این مسئله قابل پیش

رای تماشای تلویزیون های مجازی، افراد این تیپ از خانواده زمان بیشتری را ب استفاده از شبکه

کنند، علت اصلی این امر پیگیری اخبار مربوط به کرونا و آگاهی از راهکارهای کاهش  صرف می

  گوید: آن اعالم شده است. نرگس می
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               ها اآلن تقریبا   های مجازی برای ارتباط با خانواده و دانلود کردن بعضی برنامه بر محیط عالوه»

 «بینیم. کنیم و می و ... را پیگیری می های پزشکی تمام اخبار و برنامه

درصد افراد اوقات فراغت خود  75.7، 1397های پیمایش ملی خانواده در سال براساس داده

های حاصل از تحقیق حاضر این مسئله تغییری نکرده  گذراند که با توجه به یافته را با خانواده می

بر افزایش تعداد کسانی که زمان فراغت خود  است. اما آنچه در این میان، تغییر کرده است عالوه

باشد. نتایج این  گذرانند و تغییر مکان گذران اوقات فراغت به درون خانه می را در خانواده می

دهد که افراد بیشتر امکانات گذران اوقات فراغت خود را در خارج از خانه و  پژوهش نشان می

کردند، در دوران کرونا، با  ال جستجو میکرد با های بیرونی با هزینهها و عرصه در محیط

های کمتر، فراغت افراد، اغلب با الگوهای پیشین به درون خانواده منتقل شد، منظور از  هزینه

های فراغتی بوده است که شامل محتوای فرهنگی، هنری،  الگوهای پیشین محتوای فعالیت

خالقانه و استفاده از فضای  باشد که افراد با تعریف و تدوین راهکارهای آموزشی و... می

های  دهند؛ بیش از نیمی از خانوادهمجازی الگوهای پیشین و جدید را در خانه انجام می

هایشان در این حوزه نصف شده است، اند که هزینه کننده در این پژوهش، اعالم کرده مشارکت

اعی و وضعیت شناختی، وضعیت اجتم های موجود از وضعیت روان تواند نگرانی این امر می

های ایرانی را در دوران پساکرونا ساماندهی نماید، آنچه اهمیت زیادی دارد این  اقتصادی خانواده

روند و  ها، افراد فعاالنه به سمت تغییر وضعیت و تطبیق میاست که در این تیپ از خانواده

 د. ساز همین امر فضا را برای بهبود شرایط خانواده در دوران پساکرونا مهیا می

 گیری و کنش مبتنی بر مشارکت در خانواده مديريت فضای تصمیم -

تواند انسجام و  گیری از موارد مهمی است که میساختار قدرت درون خانواده و نظام تصمیم

های  همبستگی اعضای خانواده را در شرایط مختلف فراهم نماید، در زمان بروز مشکل یا بحران

« ترین امن»که خانه  طوری شود، به یزی در این مقوله دوچندان میر طبیعی اهمیت شناخت و برنامه

گیری در  مکان موجود برای محافظت و پیشگیری از بیماری خواهد بود، اگر نظام تصمیم

تواند مشکالت بسیار زیادی برای اعضا ایجاد نماید  بعدی باشد، می خانواده از باال به پایین یا تک

های این پژوهش نشان  شود، یافته« ناامن»انه برای اعضا و در شرایط عدم تحمل، محیط خ

های فعاالنه( نظام  هایی نوع اول )دارای کنش دهد که در زمان شیوع کرونا، خانواده می
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دلیل، با فراوانی کمتری به مسائل بیماری یا تبعات آن  همین اند و به گیری مشارکتی داشته تصمیم

ی خانواده پیش از شیوع کرونا، بیش از نیمی از موارد طبق نتایج پیمایش مل اند. مبتال شده

بر افزایش فراوانی  شده، این میزان عالوه صورت مشارکتی انجام می گیری درون خانواده به تصمیم

اند  گیر بوده                                                               تری را در برگرفته است، مثال  قبال  در امور خانه بیشتر زنان تصمیم موضوعات متنوع

های این پژوهش  شده اما در زمان شیوع کرونا، داده ان واگذار میو امور خارج از خانه به مرد

دهد نگرش به این موضوع متفاوت شده است و زنان و مردان با یکدیگر در رابطه با  نشان می

 گیرند. امور خانه و خارج از خانه تصمیم می

اعضای  ها رخ داده است، درک متقابل و تفاهم یکی از مسائلی که در این تیپ از خانواده

معنا که مشارکت مردان درون  این خصوص در میان همسران، است، به خانواده با یکدیگر، به

دیگر،  است را تغییر داده است و ازطرف« اهمیت بی»یا « آسان»خانواده این تفکر که کار خانه 

وگوی متقابل  های اجتماعی همسرانشان در گفت های شغلی و درگیری زنان به مشکالت محیط

  گوید:اند؛ ملیکا می ف شدهواق

شیم که کار  زنیم متوجه می                                                   کنار هم بودن چند تا مزیت داشته؛ مثال ، با هم حرف می»

بینم خب چقد فشار داره  گه، من می ارزش نیست، اون از فضای کاریش می کدوممون بی هیچ

بار که آشپزی  خوابید، جالبه بگم دو سه خورد می رسید و غذا می تو کارش، تا قبل این تا می

کردم سخت باشه، بعد این ماجرا هر وقت غذا  گفت فکر نمی کرد و خرابکاری کرد، می

 «کرد. پختم ازم تشکر می می

همانگونه که در مصاحبۀ فوق اشاره شده است، یکی از مسائلی که ممکن است منجر به عدم 

خانواده است، در محیط خانه و « وگو عدم گفت»شناخت اعضای خانواده از یکدیگر شود 

های  اند، در حوزه های فعاالنه و معطوف به هدف داشتههایی که در این دوران کنش خانواده

وگو و تعامل دارند و این امر توانسته  های مورد اختالف با یکدیگر گفت مختلف، حتی حوزه

که  فشارهای روانی و اجتماعی این دوران را به شکل محسوسی کاهش دهد، لذا یکی از مواردی

گیری  گیری الگوی مشارکتی تصمیم تواند منجر به بهبود و کنترل وضعیت کنونی گردد، شکل می

 وگوست. و ارتباط و تعامل مبتنی بر گفت
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بازانديشی، بازسازی و بازتعريف شناخت اعضای خانواده از يکديگر )مبتنی بر شناخت  -

 عالئق، نیازها و انتظارات(

ی، افراد با گذران وقت بیشتر در کنار یکدیگر متوجه اختالف در مرحلۀ اول فرایند بازاندیش

شوند و ممکن است در  های اعضای خانواده از یکدیگر می نظرها یا موارد جدیدی از خواسته

سرعت  ها به هایی بروز کند اما در این تیپ از خانواده ابتدای این مرحله، مسائل و حتی خشونت

معنای تجدید نظر  افتد، اگر مفهوم بازاندیشی را بهاتفاق می «بازاندیشی در حوزۀ شناخت»فرایند 

ساز بروز  بر اینکه زمینه تواند عالوه و تأمل در نظر بگیریم، این امر همچون شمشیر دولبه می

تری را  گیری شناخت جامع دیگر، شرایط شکل خشونت و تعارض در خانواده شود، ازطرف

های تیپ کنشگران  ین تحقیق و کسانی که در خانوادهکنندگان در ا فراهم خواهد کرد. مشارکت

تری دارند و امکان بازاندیشی و تأمل مجدد بر شناخت یکدیگر  اند ذهن منعطف فعال قرار گرفته

کنند و وارد فضایی  وگو سعی می کنند، در این دوران، از طریق گفت ازپیش فراهم می را بیش

 ایشان فراهم شود.شوند که دیگر افراد خانواده فرصت معرفی بر

دهد که گذران وقت بیشتر با  های پژوهش نشان می در مرحلۀ دوم، فرایند بازسازی یافته

شان شده  های ارتباطی ها و اختالل ها، باعث آگاهی آنها از آسیب یکدیگر در میان این خانواده

ی خانواده نشان تر اعضا معنا که بسیاری از آنها در مرحلۀ بازاندیشی، شناخت دقیق این است، به

توانند با  سویه و تک علتی نیستند و افراد می داده که مشکالت ارتباطی، مشکالت یک

                                                  های آسیب دیدۀ روابط خود را بازسازی کنند، مثال  اگر  خودشناسی و شناخت دیگران بخش

در اند،  پیش از دوران کرونا به دلیل کاهش تعامالت، رفتارهای ناشایستی نسبت به یکدیگر داشته

های فعاالنه  هایی با کنش این دوران، با راهکارهای مختلف آن را بازسازی نمایند. خانواده

 گوید:  بالفاصله پس از مرحلۀ قبل وارد این مرحله خواهند شد، حسین می

ذاشتم  گفت، می هاش بهم می یه وقتایی که خانومم انتظاری ازم داشت یا از عالئق و خواسته»

یا عدم درک من یا چیزای دیگه. این مدت که بیشتر کنار هم بودیم و  خواهی به حساب زیاده

سعی کردیم شرایط را کنترل کنیم تا جسمی و روحی سالم از این شرایط دربیایم، متوجه 

های آسیب دیده  کنم بخش ها بوده، دارم سعی می خواهی نبوده و ویژگی زن شدم که اونا زیاده

 «.اشتم جبران کنمهایی که گذ روابطمون و کم و کسری
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هایی که مورد مطالعه قرار  در مرحلۀ سوم فرایند بازتعریف، در میان برخی از خانواده

کنند، یعنی به دلیل ارتباط و  اند، با افزایش شناخت، روابط نیاز به تعریف مجدد پیدا می گرفته

ظارات و عالئق، تعامل بسیار کم و شناخت اندک اعضای خانواده از یکدیگر در حوزۀ نیازها، انت

های خودشان و نه دیگری خواهد بود، پیامد این  ای و مبتنی بر خواستهرفتار تمامی افراد سلیقه

ای شدن خانواده، فردگرایی درون خانواده و درنهایت، کاهش همبستگی میان اعضا مسئله جزیره

ی از روابط اساس، بعد از حصول شناخت از یکدیگر افراد تعریف جدیدخانواده است، براین

های زیادی به  تواند در کوتاه مدت مسائل و دشواری متقابل با یکدیگر خواهند داشت و این می

شناختی و اجتماعی با خود به همراه                                                        همراه داشته باشد، اما قطعا  در بلندمدت، نتایج مهم روان

 گوید:  آورد، سعید می می

دونم، من ساعات  همسرم هیچی نمیبه  کردم راجع شاید باورتون نشه این مدت احساس می»

به همدیگه حرف بزنیم پیدا نمیشد اما االن احساس                                    زیادی نیستم و اصال  فرصت اینکه راجع

شده که نشده، خوبه که زن و شوهر بتونن جز مسائل  کنم خیلی چیزا باید انجام می می

 «.نهاشونم با هم داشته باش اقتصادی و بچه و... حرفای مشترک دربارۀ خواسته

وگو در حیطۀ مسائل فردی خود و  دهد که افراد بیش از گفت نتایج این پژوهش نشان می

دنبال برطرف کردن نیازهای ضروری و مسائل مرتبط با فرزندانشان هستند،  نیازها و عالئقشان به

وگوی بین نسلی و بهبود  گیری فضای گفت یکی از پیامدهای این کنش فعال در خانواده شکل

 ها بوده است.  لدین و فرزندان در میان این خانوادهروابط وا

 پذيری( تعويق منافع فردی تا تحقق منافع جمعی )مسئولیت -

پیوندد، فردگرایی و  ازپیش به وقوع می یکی از مواردی که در دنیای جدید و شهرهای بزرگ بیش

ای خود را در مرکز که افراد منافع، عالئق و نیازه طوری اولویت دادن به منافع فردی است، به

که منافع جمع با آنها سنخیت نداشته باشد، منافع جمع را نادیده  صورتی دهند و در توجه قرار می

خواهند گرفت. کسانی که در این تیپ از خانواده قرار داشتند خودشان و دیگر اعضای 

ا که همۀ ما در معن این کردند، به پذیری در شرایط موجود می شان را ترغیب به مسئولیت خانواده

                                                کنیم، این افراد معموال  منافع فردی را برای بهبود  ایفا می« نقش»بهبود یا بدتر شدن شرایط 
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بر  های بهداشتی، عالوه کردند با رعایت پروتکل انداختند و سعی می شرایط اجتماعی به تعویق می

 .سالمت خود، برای سالمت دیگران نیز تالش کنند

 و احساسی   های منفعالنه کنش های سهل انگار؛ خانواده

انگیزگی،  اعتمادی، ناامیدی و بی ها به دالیل مختلفی ازجمله ناآگاهی، بی این دسته از خانواده

تفاوت هستند و/یا  درگیر بودن در مسائل اجتماعی همچون فقر و... نسبت به شرایط موجود بی

رو، مشارکت آنها  ند، ازایناعتقادی به تأثیرگذاری کنش خود در تغییر وضعیت موجود ندار

های این                                                                        حداقلی است و معموال  معطوف به منافع فردی یا خانوادگی است. برخی از ویژگی

 ها در ذیل آورده شده است؛  خانواده

 انفعال در مديريت روابط خانوادگی  -

ی نظام اند، ارتباطات خانوادگ های منفعالنه و عاطفی را برگزیده هایی که کنش در میان خانواده

کنند،  خاص و متفاوتی ندارد و اعضای خانواده تالشی برای تطبیق با شرایط موجود نمی

کنند و به دلیل اینکه  که به سبک و سیاق قبل از دوران کرونا افراد با یکدیگر رفتار می طوری به

در  برنامه و طرح و فعالیتی برای ساماندهی روابطشان در دوران جدید ندارند، مشکالت بسیاری

ها، روابط از نظر شکل و محتوا  کنند. در این تیپ خانواده محیط خانه و خانواده تجربه می

کنند و  ای را داشته است، موضوعات اختالف افراد افزایش چشمگیری پیدا می تغییرات جدی

 کنند. آنها از هیچ کانالی تالش برای بهبود شرایط نمی

 دهی به روابط مجازی اولويت -

ترین نوع روابط، روابط  د با یکدیگر اشکال مختلفی دارد، یکی از مؤثرترین و جامعروابط افرا

تواند از باشد. جامعیت این نوع ارتباط به جهت این است که فرد می چهره می به رودررو و چهره

های گیرندۀ پیام یا تحریف  تأثیر ذهنیت همۀ حواس خود در رابطه بهره گیرد و رابطۀ کمتر تحت

کند و افراد  رد؛ برای مثال، در روابط رودررو احساسات واقعی افراد بروز و ظهور پیدا میقرار گی

شوند، برخی افراد در محیط خانواده، روابط  ها پنهان نمی همچون روابط مجازی پشت ایموجی
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های مجازی و فردی از ارتباط با  کنند با فعالیت رسانند و سعی می رودررو را به حداقل می

 گوید: اجتناب نمایند؛ مهدی میخانواده 

هامون زیاد نشده و تغییر نکرده، شاید جالب باشه بگم که  توی این دوران کرونا خیلی رابطه»

بریم، من که  های مجازی میدیم پیش می هایی که تو شبکه خیلی از کارامون رو با همون پیام

 «چرخم. یا تو اینترنت میدم  خونم، یا موسیقی گوش می اغلب توی اتاقم هستم و/یا کتاب می

اعتمادی به فضای اجتماعی و سیاسی اخبار  ها به دلیل بی برخی از کنشگران در این خانواده

ای در فضای  کنند و درنتیجه برای تغییر وضعیت طرح و نقشه مربوط به بیماری را باور نمی

شوند و چون  شرایط می                          صورت کامال  منفعالنه، تسلیم                                       خانوادگی نخواهند داشت، آنها معموال  به

اند، فراوانی کسانی که مبتال به این  توجهی به موارد مطرح شده درخصوص بیماری نداشته

دیگر، مشکالت اقتصادی در میان  شوند در میانشان بیشتر گزارش شده است ازطرف بیماری می

ش بر کاه این گروه به نسبت گروه دیگر بیشتر است و همین امر موجب می شود که عالوه

 الشعاع قرار گیرد. کمیت ارتباط، کیفیت آن نیز تحت

 های فردی  عدم باور به تأثیرگذاری کنش -

های گروه دوم، عدم باور به اثرگذاری  یکی از موارد مهم و قابل توجه در میان خانواده

طورخاص، در بحث بیماری است، آنها معتقدند که  های مختلف و به هایشان در حوزه کنش

ای بر کاهش یا افزایش بیماری نخواهد داشت و  ا هیچ تأثیر مثبت یا منفیعملکرد آنه

 گوید:  دلیل مسئله یک مسئلۀ شخصی است؛ معصومه می همین به

                                                                                       یه نفر و یه خانواده تأثیری تو تغییر شرایط )تازه اگه شرایط واقعا  بد باشه( ندارن، رعایت »

 «من چقد مگه ممکنه جریان رو تغییر بده.

دهد که نداشتن باور به تأثیرگذار بودن و جمعی بودن رفتارها  ی پژوهش نشان میها یافته

که  طوری گیری از فضای اجتماعی منجر شود ،به تواند در بلند مدت، به احساس انزوا و کناره می

کنند و به پیامدهای اجتماعی رفتار  های شخصی خود عمل می افراد بر مبنای سالئق و خواسته

ها و اعضای آن در زمان شیوع بیماری کرونا به رفتارهایی  نند، برخی از خانوادهک خود فکر نمی

 دهند.  که نفع جمعی را به خطر می اندازند ادامه می
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 خروج از خانه و فاصله از خانواده  -

معنا که  این است، به« خانواده»و « خانه»های قابل توجه در این پژوهش، تفکیک میان  یکی از یافته

                  گیرند، اصوال  محیط  های منفعل قرار می ن شیوع بیماری، افرادی که در گروه خانوادهدر زما

دهند، آنها به دلیل عدم تمایز بین محیط خانه و محیط بیرون از  بیرونی را بر خانه ترجیح می

های  دهند که به شرایط پیش از بیماری ادامه دهند و حضورشان در محیط خانه ترجیح می

« امنیت و احساس امنیت»کند  یابد، آنچه خانه را از بیرون تفکیک می میاجتماعی کاهش ن

موجود در خانه است، اما اگر این تمایز و این احساس در خانه وجود نداشته باشد، پس 

یابد و افراد در این شرایط در معرض خطرهای بسیاری قرار  های ماندن در خانه کاهش می جاذبه

های اعضای خانواده مبنی بر رعایت  ندگان در این پژوهش، توصیهکن برخی از مشارکت گیرند. می

دانستند و هیچ معنای حمایتی و عاطفی  بهداشت را نوعی دخالت و ورود به حریم شخصی می

صورت فردی و موزائیکی، فقط زیر یک             ها اصوال  به برای آن قائل نبودند، اعضای این خانواده

 هستند.« خانوار»شبیه به یک « ه بودنخانواد»کنند و بیش از  سقف زندگی می

 وگو و شنیده شدن بحران گفت -

اند، افراد تمایلی به ابراز احساسات و  های منفعالنه و احساسی داشته در میان کسانی که کنش

جهت افراد از  همین های خود و همچنین شنیدن احساسات و نیازهای دیگران ندارند، به خواسته

ویژگی متمایزکننده خانواده از سایر نهادهای اجتماعی، نزدیک شدن و گیرند،  یکدیگر فاصله می

ها بیش از  فاصله کمتر اعضای خانواده از یکدیگر است، در دوران شیوع بیماری کرونا، این فاصله

ترین  دهندۀ افزایش خشونت در این دوران است، مهم قبل خود را نشان داد، برخی آمارها نشان

در محیط خانواده است، این عوامل از گذشته وجود داشته « وگو و شنیدن تبحران گف»علل این امر 

 گوید:  است و فقط در این دوران بیش از قبل بروز و ظهور پیدا کرده است، معصومه می

کم  کنه، دیگه کم گیم یه معنی دیگه برا طرف مقابل میده، بد تعبیرش می ای می هر جمله»

شیم اما از ترس  تره، نگران هم می و اعصابمون راحتگیم ولش کن، حرف نزنیم بهتره  می

کنم اگه مریض بشم  گیم. گاهی فکر می اینکه یه چی دیگه از توش درنیارن احساسمونو نمی

 «.میرم تو این خانواده             کنم حتما  می تفاوتیم و فکر می هم همه نسبت به هم بی
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سه تیپ خانواده، نگرانی و                    دهد، تقریبا  در هر های پژوهش نشان می گونه که یافته همان

ها،  های افراد افزایش چشمگیری داشته است، اما با این تفاوت که در این گروه از خانواده هراس

بر مشکالت  اند که عالوه شود، بسیاری از افراد پاسخگو اعالم کرده های افراد مضاعف می نگرانی

های  در صورت ابتال از حمایت روحی و ترس از وقوع این مریضی، نگران این مسئله هستند که

توانند مشکالت و مسائل خود را با افراد دیگر  عاطفی و بهداشتی محروم خواهند ماند و/یا نمی

های جدی روحی، جسمی و اجتماعی برای آنها به همراه  در میان بگذارند و همین مسئله آسیب

 آورده است. 

 بحران اعتماد در سطح خرد و کالن  -

اعضای خانواده و جامعه، شاخص بسیار مهمی برای انسجام و مشارکت در  اعتماد در میان

باشد، اگر افراد به یکدیگر اعتماد داشته باشند، برای بهبود شرایط یکدیگر  های مختلف می حوزه

تواند  دهند، این اعتماد می کنند و به مصالح و منافع یکدیگر توجه بسیاری نشان می تالش می

دهد و افراد برای بهبود شرایط تالش و  ، سالمت اجتماعی را افزایش میبر سالمت روان عالوه

هایی که در بهبود شرایط کنونی  دهد، خانواده های پژوهش نشان می کنند، یافته مشارکت می

بر نداشتن اعتماد  کنند، از سطح اعتماد پایینی نسبت به دیگران برخوردارند، آنها عالوه تالش نمی

ها را نیز  شود، مشکل اعتماد تعمیم یافته، یعنی اعتماد به غریبه اده ایجاد میبنیادین که در خانو

خواهند و  که معتقدند دیگران )چه خانواده و چه مسئوالن( خیر آنها را نمی طوری دارند، به

 گوید: درصدد آسیب زدن به آنها هستند؛ ملیکا می

من برا کسی مهم هستم،  گید چقد برات سالمت بقیه مهمه، راستش هیچی، مگه شما می»

ام هم اگه نگرانه  تونی به بقیه اعتماد کنی پس سرنوشتشونم مهم نیست، خانواده وقتی نمی

ازنظر من نگرانه خودشونن، هروقت هم بهم میگن مراقب باش، بهشون میگم مریض بشم 

 «شم. مزاحمتون نمی

ها و اعالم  د به رسانهتواند در حیطۀ اعتما بر مشکالت خانوادگی می بحران اعتماد عالوه

طورمثال، اغلب این  وجود بیاورد؛ به های بهداشتی، مسائل و مشکالت بسیاری را به پروتکل

ها خیرخواهی و  گونه که درون خانواده و در میان اعضای این خانواده کنشگران معتقدند که همان

تقل شده است و شود، همین احساس از خانواده به فضای جامعه نیز من نفع جمعی دیده نمی
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های جمعی، بدبینانه و مبتنی  ها اغلب تفسیرشان از اخبار رسانه دلیل اعضای این خانواده همین به

 اعتمادی است. بر بی

 بینی  های متغیر و غیرقابل پیش های محافظتی؛کنش انگار/ خانواده های سهل خانواده -

گیری  کنند و تصمیم ی خود را تنظیم میها با توجه به شرایط موجود، رفتارها این دسته از خانواده

افتد و با توجه به بحرانی شدن شرایط تلفیقی از رفتارهای  برای رفتارهایشان در لحظه اتفاق می

توان بدان اشاره  هایی که برای این گروه می کنند. یکی از نگرانی دو گروه پیشین را انتخاب می

ریزی یا  که در شرایطی که الزم است برنامه طوری بینی بودن رفتار آنهاست، به نمود، غیرقابل پیش

گذاری خاصی صورت گیرد، مشخص نیست که این افراد چقدر در عملیاتی شدن و  سیاست

کنند، این افراد براساس جو  دهنده خواهند بود یا موانعی ایجاد می های یاری اجرایی شدن برنامه

افتد و احساسات زودگذرشان  فاق میطورخاص، ات غالب جامعه، فضای شایعه و مواردی که به

 گوید:  کنند. مریم می هایشان را تنظیم وساماندهی می کنش

یه شب تو اینترنت خوندیم که دروغ میگن و مریضی اینجوری که میگن نیست، فرداش »

رفتیم مهمونی و کارامونو پیش بردیم، دوباره دو سه روز بعد، یکی از دوستام پدرش کرونا 

یدیم و باز یه مدت قرنطینه بودیم، راستش از اول این موضوع خانواده ما گرفت و یهو ترس

 «صدجور تغییر موضع دادن، بستگی داشته چی بشنویم و چی بشه.

کند،  ها مسائل و مشکالت بسیاری در خانواده ایجاد می متغیر بودن رفتارهای این خانواده

های نادرست در شرایط  گیری صمیمتغییر احساسات از آرامش مطلق تا هراس شدید، منجر به ت

توانند  پذیری در خانواده حضور داشته باشند، نمی شود، اگر کودکانی در سنین جامعه بحرانی می

ها و هنجارهای مربوط به سالمتی را درونی کنند و در اغلب موارد ممکن است در جامعه  ارزش

تماعی بسیاری هستند و در های روحی و اج هنجارشکن معرفی شوند، این افراد دچار آشفتگی

اند روابط اجتماعی خود را ساماندهی کنند. از منظر سایر افراد، این  این دوران، نتوانسته

 ثباتی هستند و دیگران نگران ارتباط با آنها هستند.  ها، دارای بی خانواده

 گیری  بحث و نتیجه

ه تنها اعضای خانواده بلکه ترین نهادهایی است که ایجاد اخالل در آن ن خانواده یکی از مهم

های طوالنی در خانه به دلیل شیوع  کند. گذراندن ساعت رو می جامعه را با مشکالت جدی روبه
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وجود  کرونا و اضطراب ناشی از آن در کنار مشکالت اقتصادی و روانی ایجاد شده باعث به

شین صورت گرفته در شود. با توجه به تحقیقات پی های زیادی بین اعضای خانواده می آمدن تنش

کشور، که در پیشینه به آن اشاره شد، تعارض در سبک زندگی بین والدین و فرزندان و 

هاست. همچنین تحقیقات  اختالفات فکری و دخالت اطرافیان و... از دالیل اختالف خانواده

ش تر از آن، افزای صورت گرفته در دیگر کشورها نشان از افزایش میزان خشونت خانگی و مهم

دهندۀ میزان  تواند نشان ها در محیط خانه در دوران کرونا دارد که می میزان تجربۀ اولین خشونت

که این بحران منجربه اختالل در  ها باشد. همچنین درصورتی باالی بروز این نوع تنش

رو  تواند زندگی کودکان را با مشکل روبه بر تمامی آثار آن می کارکردهای نهاد خانواده شود عالوه

                                                                                      کند. خصوصا  در شرایط بحران که نیاز به حمایت بیشتری دارند. با توجه به نتایج این تحقیق، 

ها با این مسائل را با استفاده از الگوی ارتباطی خانواده و سازماندهی کنش  نحوۀ مواجهۀ خانواده

خانوادۀ  کننده، مدار یا توافق بندی نمود: خانوادۀ رضایت توان به سه دسته تقسیم افراد می

های این سه گروه در  ترین تفاوت انگار است. یکی از اصلی سهل انگار و خانوادۀ محافظتی/ سهل

های  وگو در خانواده است. در خانواده نحوۀ تعامالت افراد با یکدیگر و ایجاد فضای گفت

لگوهای دنبال شناخت بیشتر از اعضای خانواده و تصحیح ا کننده افراد، به مدار یا توافق رضایت

ها را کاهش  رفتاری پیشین و افزایش و بهبود تعامالت هستند، برای اینکه بتوانند سطح تنش

دهند و خود را با شرایط جدید انطباق دهند. براساس مدل فرایند و محتوای خانواده، این نوع 

کرد بهتری پذیری باالیی دارند و به دلیل هماهنگی و انسجام باالتر عمل ها توانایی تطبیق خانواده

انگار، تالشی برای  های بحرانی دارند. درست برخالف مورد قبل، در خانوادۀ سهلدر موقعیت

شود. درنتیجه، عدم  وگو و بیان احساسات در میان اعضا دیده نمی انطباق با شرایط جدید یا گفت

ختم وگو به تنش بیشتر بین اعضا  شود که حتی گفت شناخت صحیح افراد از یکدیگر باعث می

که  شود. وجود مشکالت در خانواده قبل از بروز بحران و نبود هماهنگی بین اعضا درصورتی

ها بین اعضای خانواده  خانواده نتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، منجر به افزایش تنش

شود. در میان گروه سوم، ممکن است ترکیبی از این دوگونه رفتار مشاهده شود اما مشخصۀ  می

انگار با وجود  های محافظتی/سهل های آنان است. در خانواده ناپذیری کنش بینی صلی آن پیشا

های خارج از خانه بمانند.  دهند در محیط خطرات بیرونی، مانند بیماری، افراد همچنان ترجیح می
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جه به هاست. با تو نتیجه چنین رویکردی، میزان باالی ابتال به کرونا در میان این نوع از خانواده

یابد و همچنین مدل فرایند و  ها افزایش می                                               اینکه میزان تنش، خصوصا  خشونت، در میان خانواده

ها، در رابطه با نحوۀ مواجهۀ  رسد که با آموزش به افراد در خانواده نظر می محتوای خانواده به

، انگار آنان با بحران بتوان تغییراتی را در نحوۀ تعامالت آنان در خانواده )سهل

ها با شرایط جدید و کاهش  انگار( ایجاد کرد که منجربه وقف بیشتر خانواده محافظتی/سهل

 های افراد در شرایط فعلی خواهد شد. تنش
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