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Abstract 

The news of Covid-19 has caused unexpected stress in all aspects of society and is likely to 

increase stress-related disorders in many parts of the world. If this unprecedented 

challenge is neglected, the world will face serious problems. Therefore, this study aimed to 

qualitatively study the effect of vertical and horizontal stresses of disengaged families on 

the Psychopathological symptoms of the news of Covid-19. The study population included 

all students of Tabriz University in the academic year 2020-2021. To conduct this 

qualitative research, among the students, 12 Disengaged families were selected by the 

targeted sampling method. The Family Adaptability and Correlation Scale were used for 

screening. The main method of data collection was semi-structured interviews with open-

ended questions and the data were analyzed by the Smith (1995) method. The accuracy 

and validity of the present study were rooted in the four axes of "Reliability, 

Transferability, Certification, and Reliability”. Findings from the experiences of families in 

the five main themes of "Stressors in the home quarantine period", "Responsibility 

distribution mechanism", "Family support mechanism", "Adaptive problems" and 

"Psychopathological symptoms" and several subs were summarized. In general, the results 

showed that some factors of disengaged families, such as the incompatible mechanism of 

responsibility distribution and family support, cause them when horizontal stress 

(presence of underlying diseases in family members, educational problems, and 

Occupational problems) and vertical stress (the news of Covid-19 and the economic crisis 

of society) occurred simultaneously, faced with double psychological stress, and in such 

families showed Psychopathological symptoms and They had adaptation problems. 
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Introduction 

News of the Covid-19, in addition to increasing the risk of mortality, due to the need to 

comply with house quarantine and the necessary restrictions to protect and prevent infection 

double the stress and this condition double the likelihood of mental health problems (Xiao ،

2020). The virus has caused unexpected stress in all walks of life and is likely to increase 

stress-related disorders in many parts of the world, And despite research gaps, the world will 

face severe problems if this unprecedented challenge is not addressed (Horesh & Brown, 2020). 

Most studies in this field have either dealt with the psychological effects of quarantine and 

the stress of the Covid-19 crisis in the medical staff and ordinary people in general or have 

examined the effective factors in reducing the negative psychological effects. For example 

(Sheivandi & Hasanvand, 2020)، during their research, concluded that spiritual health can be a key 

factor in mitigating the effects of pervasive anxiety caused by the Covid-19 crisi. (Huang, Han, 

Luo, Ren & Zhou, 2020), during a study conducted to assess the mental health of Covid-19's 

treatment staff; concluded that the prevalence of anxiety disorder and stress among medical 

staff has increased. However, although ordinary people spend more time with their families 

during the quarantine period and the Covid-19 crisis, this shows the importance of the 

family's role in how they experience this crisis; So far, no research has been done to examine 

the role of family functioning in the psychological trauma of this period. Carter & McGoldrick 

(1988)، provides a comprehensive, intergenerational perspective on the impact of multiple 

stresses on the family. They believe that the flow of anxiety in the family is associated with 

"vertical" and "horizontal" stressful stimuli. Vertical stimuli refer to communication and 

functional patterns that are passed down from generation to generation; Such as family 

attitudes, expectations, taboos, tags, taboos, stories, and important family topics that are 

passed on to all family members. Horizontal stress triggers are anxious events that the family 

encounters as it moves through time and copes with life cycle changes and transitions, that is, 

predictable evolutionary pressures and unexpected traumatic events (Goldenberg & Goldenberg, 

2019). According to this view, in this study, the Covid-19 crisis and the economic crisis of the 

society are considered as vertical stress, and some family issues such as the existence of 

underlying diseases, educational problems, and job problems are considered as horizontal 

stress. The present study seeks to determine whether, with the occurrence of the Covid-19 

crisis and the economic crisis of the society (vertical stress), students of disengaged families 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7047000/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7047000/
https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-25108-001.html
https://qccpc.atu.ac.ir/article_11002.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32131151/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32131151/
https://www.adinehbook.com/gp/product/9648345058
https://www.adinehbook.com/gp/product/9648345058
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have seen signs of psychological harm in themselves or their family members? Were 

disengaged families experiencing horizontal stress at the same time as the Covid-19 crisis 

and the societal economic crisis (vertical stress)? Finally, to answer the question, from the 

participants' point of view, which of the family factors caused the most psychological 

pressure on family members during the Covid-19 crisis period? 

Methodology 

To conduct this qualitative research, among the students of Tabriz University, 12 Disengaged 

families were selected by the targeted sampling method. The Family Adaptability and 

Correlation Scales were used for screening. The Family Adaptability and The Correlation 

Scale has a relatively good internal consistency with Cronbach's alpha of 0.68 for the whole 

tool, Cronbach's alpha of 0.77 for family correlation, and Cronbach's alpha of 0.62 for family 

adaptability. Correlation coefficients in the retest scale of adaptability and family correlation 

were reported to be 0.82 for family correlation and 0.80 for family adaptability, which 

indicates very good stability. The main method of data collection was semi-structured 

interviews with open-ended questions and the data were analyzed by the Smith method. To 

validate the data of qualitative research, most researchers use the criteria presented by Guba 

& Lincoln (1985) including Reliability, Transferability, Certification, and Reliability. 

Results  

Table1:  

Main themes and sub-themes of the research 

Dimensions sub-themes Main themes 
Underlying physical and mental illness, academic 

problems, occupational problems. 
The crisis was caused by the spread of Covid-19 news, the 

economic crisis of society. 

Horizontal 
Vertical 

Stressors in the home quarantine 
Period 

Flexible, empathetic. 
Low flexibility, lack of empathy. 

Compatible 
Incompatible 

Responsibility distribution 
mechanism 

The importance of maintaining mental health, conscious 
patience. 

Compatible 
Incompatible 

Family Psychological support 
mechanism 

Lack of attention to mental health, lack of attention to 
critical situations. 

Academic issues, communication issues. 

Individual 
Family Adaptive problems 

Formation of new problems, re-experiencing past 
problems, increasing the symptoms of existing problems 

Create, recurrence and 
escalation Psychopathological symptoms 
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Conclusion 

This study aimed to qualitatively study the effect of vertical and horizontal stresses of 

disengaged families on the Psychopathological symptoms of the news of Covid-19. Findings 

from the experiences of families in the five main themes of "Stressors in the home 

quarantine period", "Responsibility distribution mechanism", "Family support mechanism", 

"Adaptive problems" and "Psychopathological symptoms" and several subs The theme was 

summarized. In general, the results showed that some factors of disengaged families, such 

as the incompatible mechanism of responsibility distribution and family support, cause 

them when horizontal stress (presence of underlying diseases in family members, 

educational problems and problems Occupational) and vertical stress (Covid-19 crisis and 

the economic crisis of society) occurred simultaneously, faced with double psychological 

stress, and in such families showed Psychopathological symptoms and They had adaptation 

problems. Of course, more studies are needed to reach a more definitive conclusion. 
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مرضی  هایهای گسسته بر نشانههای عمودی و افقی خانوادهتنیدگی تأثیر

 کیفی پژوهش: یک 19-برآمده از گسترش اخبار کوویدروانی 

      14-12-1399  رش:پذی                       17-06-1399 دریافت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ایران ، بریزت ،تبریز دانشگاه ،علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی  استادیار گروه

 )مسئول )نویسنده

 داغیقره علی
dr.gharadaghi@gmail.com 

  دانشگاه ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 .ایران ،، اردکانناردکا

 سپیده معصومی عالء
 

 

 چکیده

بسا در بسیاری از نقاط های جامعه به وجود آورده و چهای را در همه جنبه، تنیدگی غیرمنتظره19-گسترش اخبار کووید

چالش  های پژوهشی در صورت عدم توجه به اینبا توجه به شکاف .جهان اختالالت مربوط به تنیدگی را افزایش خواهد داد

های روی پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تنیدگیسابقه، جهان با مشکالت بسیار جدی رویارو خواهد شد. ازاینبی

انجام شد. جامعه  19-های مرضی روانی  برآمده از گسترش اخبار کوویدهای گسسته بر  نشانهعمودی و افقی خانواده

منظور انجام این پژوهش که به بود؛ 1399-1398ز در سال تحصیلی پژوهش دربرگیرنده همه دانشجویان دانشگاه تبری

پذیری و همبستگی جهت غربالگری از سنجه انطباقگیری هدفمند انتخاب شدند. خانواده گسسته به شیوه نمونه 12کیفی، 

 Smithها با روشو داده ساختارمند با سؤاالت باز بودهای نیمهها، مصاحبهآوری دادهخانواده  استفاده شد. روش اصلی جمع

پذیری، باورپذیری، انتقال»وتحلیل قرار گرفتند. صحت و اعتبار پژوهش حاضر ریشه در چهار محور مورد تجزیه (1995)

زا در عوامل تنش»ها در پنج مضمون اصلی بیات خانوادههای برآمده از تجرداشت. یافته« پذیریتصدیق پذیری و اطمینان

های مرضی نشانه» و « مشکالت انطباقی»، «سازوکار حمایت خانواده»، «سازوکار توزیع مسئولیت»، «دوره قرنطینه خانگی

ند سازوکار های گسسته مانطورکلی نتایج نشان داد، برخی از عوامل خانوادهو چندین مضمون فرعی خالصه شد. به« روانی 

ای در افراد های زمینههای افقی )وجود بیماریکه تنیدگیها را هنگامیتوزیع مسئولیت و حمایت خانوادگی ناسازگار، آن

و بحران اقتصادی جامعه(  19-های عمودی )گسترش اخبار کووید، مشکالت تحصیلی و مشکالت شغلی( و تنیدگیخانواده

شناسی روانی هایی از آسیبهایی نشانهتنیدگی مضاعف روبرو کرده و در چنین خانواده داده بود، بازمان رخصورت همبه

 )ایجاد، عود و تشدید( و مشکالت انطباقی )خانوادگی( وجود داشت.

 19-،  اخبار کوویدنشانه های مرضی روانی  گسسته،  هایهای افقی، خانوادههای عمودی، تنیدگیتنیدگی: هاکلیدواژه

 

 

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 1399پاییز و زمستان (. 30 یاپیپ) دوم شماره دهم، دوره
 

 

mailto:dr.gharadaghi@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6771-5540
https://orcid.org/0000-0002-6771-5540
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2751052
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2751052
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 مقدمه

، 2019چین شناسایی شد. از اواخر دسامبر سال  2، در شهر ووهان2019بار در دسامبر سال  نخستین، 191-کووید

سازمان ، آنمناطق در چین کرد. با توجه به مسری بودن  دیگرو  3به گسترش در سراسر استان هوبی آغاز سرعتبه

 های بهداشت عمومی در سراسر جهان اعالم کردرا جزء فوریت 19-، کووید2020ژانویه  31 در 4بهداشت جهانی

(World Health Organization, 2019,2020 & Centers for Disease Control and (Prevention, 2019 .معمول  هاینشانه

کرده و مشکالت تنفسی را  پیشرویالریه شدید به سمت ذات شایدتب و سرفه است که  دربرگیرنده 19-کووید

 ،(Sepandi, 2020 & Alimohamadi) (. Carlos, Dela Cruz, Cao, Pasnick & Jamil,2020)برای افراد به همراه داشته باشد 

آن را اقدامات پیشگیرانه از  مهار، راه پیشگیری و 19-پژوهش خود به دلیل مسری بودن کوویدهای با توجه به یافته

، به ومیرمرگافزایش خطر  افزون بر 19-کوویدگیری همهدانستند.  5یری تجمعات انسانی و قرنطینه خانگیگشکل

 تنیدگی، شدن دچاراالجرا جهت محافظت و پیشگیری از های الزمدلیل لزوم رعایت قرنطینه خانگی و محدودیت

. (Xiao ،2020)کند می دوچنداننی را را مضاعف کرده و این شرایط احتمال به وجود آمدن مشکالت روا واردشده

در بسیاری  احتماالًهای جامعه به وجود آورده و ای را در همه جنبهغیرمنتظره تنیدگی، 19-گسترش اخبار کووید

های پژوهشی در صورت عدم شکاف باوجودخواهد داد و  را افزایش 6تنیدگیاز نقاط جهان اختالالت مربوط به 

تنیدگی  .Horesh & Brown, 2020))خواهد شد  رویاروسابقه، جهان با مشکالت بسیار جدی توجه به این چالش بی

 است 19-کووید گسترش اخباربرای سیستم ایمنی بدن در زمان  تهدیدکنندهاینکه، یکی از خطرات  افزون بر

((Iddir, Brito, Dingeo, Fernandez Del Campo, Samouda, La Frano & Bohn, 2020،  در به وجود آمدن اختالالت

فردی را تحت  میانو روابط  )Wu, Yu, Yang, Cottrell, Peng, Guo & Jiang, 2020)دارد  فراوانینیز نقش  7روانی

مشکالت اقتصادی، شغلی،  مانندعواملی  .(Barr, Rote, Killoren, & Rose,‐Campione 2021)دهد قرار می تأثیر

با توجه به  .(,Khan, Haque, & Mamun )Doza,-Islam, Bodrudاند ایجاد کرده تنیدگیعوامل  دیگرتحصیلی بیش از 

                                                                                                                     
1. Covid-19 

2. Wuhane 

3. Hubei 

4. world health organization 

5. home quarantine 

6. stress 

7. psychopathy 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200218-sitrep-29-covid-19.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200218-sitrep-29-covid-19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32004066/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32004066/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32004066/
http://militarymedj.ir/article-1-2432-en.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7047000/
https://psycnet.apa.org/fulltext/2020-25108-001.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7352291/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00243/full
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jora.12647
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020312433
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 موردبررسیدر آن  تأثیرگذاراین بحران و عوامل مثبت و منفی  تنیدگیروانی  تأثیراتالزم است مطالب مذکور، 

 قرار گیرند. 

بحران تنیدگی روانی قرنطینه و  تأثیراتکلی به  صورتبهدر این زمینه، یا  شدهانجامهای پژوهش بیشتر

در  مؤثراند و یا عوامل و افراد عادی پرداخته دهنده خدمات پزشکیهای ارائهکارکنان مجموعهدر  19-کووید

، در طی (Sheivandi & ,Hasanvand 2020) مثالعنوانبهاند. قرار داده موردبررسیکاهش اثرات منفی روانی را 

در تعدیل اثرات اضطراب  بنیادیتواند یک عامل د که سالمت معنوی مییافتن پژوهش خود به این نتیجه دست

 منظوربهدر طی پژوهشی که ،  )Huang, Han, Luo, Ren & Zhou, 2020( باشد 19-بحران کووید برآمده ازفراگیر 

انجام دادند؛ به این نتیجه  19-کووید دهنده خدمات پزشکیای ارائههکارکنان مجموعهبررسی سالمت روانی 

 باوجوداینکه ولی ؛است یافتهافزایشکادر پزشکی  میاندر  تنیدگیاختالل اضطراب و  گسترشکه  دست یافتند

ن در کنار خانواده بیشتر است و ای 19-کووید گسترش اخبارزمان مجاورت افراد عادی در دوره قرنطینه خانگی و 

 کارکرداست؛ هنوز پژوهشی که نقش بحران اهمیت نقش خانواده در چگونگی تجربه این  دهندهنشانموضوع 

قرار دهد،  موردبررسیاین دوره،  مرضی روانی  هاینشانه بروز را در  افقی و عمودی هایتنیدگی، خانواده

مرضی  هاینشانه الزم است تا  تریژرفهای پژوهشی موجود، بررسی صورت نگرفته است. با توجه به شکاف

-ها نشان دادهوهشژزیرا پ ؛قرار دهد موردبررسیاین بحران را در چارچوب خانواده نیز  تنیدگی برآمده از روانی 

رابطه مثبت اعضای خانواده را کاهش داده و با سالمت روانی  تنیدگیعوامل منفی  تأثیراند حمایت خانواده 

 ,Vest, Cercone Heavey, Homish & Homish, 2017; LeCloux, Maramaldi, Thomas, Maramaldi) معنادار دارد

Thomas & Wharff, 2017 ; Moore, Cox, Evans, Hallingberg, Hawkins, Littlecott & Murphy, 2018 Bostean, 

Fuentes, 2019‐Andrade & Viruell ; Sobol & Ben‐Shlomo 2019.)  اندداده نشان هاافتهینیز  19-رابطه با کوویددر 

درک  کنترل شیاافز و نیوالد تیحما ارائه کنند،یم تجربهاز انتشار اخبار  را فراوانی تنیدگی هاخانواده اگرچه

 ,Brown, Doom, Lechuga-Peña, (Watamura & Koppels) کاهش دهد در فرزندان را تنیدگی است ممکن شده

2020.  

tiago, Ros, Distel, Papadakis, Torres, Brewer & Sanدر رابطه با نقش خانواده در سالمت روانی فرزندان،

Bustos, 2020))، سائل در سالمت روانی در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که روش برخورد خانواده با م

دهنده رابطه کارکرد وچهار مقاله نیز نشانفرزندان تأثیرات فراوانی دارد. پژوهش سیستماتیک متشکل از سی

https://qccpc.atu.ac.ir/article_11002.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32131151/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6261477/
https://psycnet.apa.org/record/2017-49953-001
https://psycnet.apa.org/record/2017-49953-001
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12187-017-9524-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30318702/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30318702/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smi.2883
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213420303549
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213420303549
https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/family-coping-among-mexican-origin-immigrants-links-to-child-ment
https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/family-coping-among-mexican-origin-immigrants-links-to-child-ment
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 .)n, & Fitzgerald 2020; Park & Lee, 2020Scully, McLaughli(خانواده و سالمت روانی اعضاء خانواده است 

و  (Amani, Khaleghpanah, &  Mohamadi 2020(فرزند است  -آشفتگی خانواده دربرگیرنده تشکیل ائتالف والد

کنند، در صورت سازگار و برانگیز اتخاذ میهای تعارض ها در مواجهه با زمینهراهبردهایی که اعضای خانواده

آالیشی، تکامل شخصیتی، فرصت سازی، جذب احترام تواند پیامدهای مثبتی همچون افزایش بیمناسب بودن می

که گرایش به ماندن در لحظه حاضر و کسانی همچنین . (Mahdieh,2020) & Kaveh Farsani را در برداشته باشد

روزه دارند، در خانواده از رضایت باالیی حفظ آگاهی و توجه به رویدادهای لحظه کنونی زندگی همه

کسانی که دارای سالمت صورت کلی به  .( Heshmati, Gharadaghi, Jafari &)Gholizadehgan, 2017برخوردارند 

کنند و نیز دارا بودن شناختی که معموالً در روابط تداخل ایجاد میروانی هستند با توجه به نداشتن مشکالت روان

  & ,Khodadadijokar, Sharifi Fard)کنند های سالم و مثبت، در روابط میان فردی و اجتماعی موفق عمل میویژگی

Askari, 2019سازی ارتباط در خانواده با افزایش رضایت اعضاء همراه است بنابراین غنی (؛(Gharadaghi, 

Shafiabadi, Hossein Rashidi, Kiumars & Esmaeili, 2015). 

دیدگاهی جامع و میان نسلی ارائه  ، Carter & McGoldrick (1988)های چندگانه بر خانواده درباره تأثیر تنش

ارتباط « 2افقی»و « 1عمودی»زای های تنشمحرکها اعتقاددارند که جریان اضطراب در خانواده با اند. آنکرده

شوند؛ های عمودی به الگوهای ارتباطی و کارکردی اشاره دارند که از نسلی به نسل بعد منتقل میدارد. محرک

ها و موضوعات خانوادگی مهمی که ها، محرمات، داستانهای خانوادگی، انتظارات، تابوها، برچسبمانند نگرش

های اضطراب زایی هستند که خانواده زای افقی، رویدادهای تنششوند. محرکواده منتقل میبه همه اعضای خان

های چرخه زندگی، یعنی فشارهای تحولی ها و انتقالبه هنگام حرکت در طول زمان و کنار آمدن با دگرگونی

 ,Goldenberg & Goldenberg)کند زای غیرمنتظره، با آن برخورد میبینی و همچنین رویدادهای آسیبقابل پیش

و بحران اقتصادی جامعه  19 -با توجه به دیدگاه مذکور، در این پژوهش نیز، گسترش اخبار کووید (.2019

ای، مشکالت تحصیلی و زمینههای ها مانند وجود بیماریتنیدگی عمودی انگاشته شده و برخی از مسائل خانواده

گیرد، ها از خانواده مبدأ سرچشمه میشده است. منشأ بیشتر تنیدگیمشکالت شغلی، تنیدگی افقی در نظر گرفته

شان در آن مرحله از شود درباره نوجوانی خود و روش مدیریت خانوادهکه هنگامی از والدین خواسته میطوریبه

                                                                                                                     
1. vertical 

2. horizontal 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.12263
http://fcp.uok.ac.ir/article_61450.html
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/25087
http://fcp.uok.ac.ir/article_48680.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_48680.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_48680.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_61260.html
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https://www.adinehbook.com/gp/product/9648345058
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 265                                                                       ... گسسته هایخانواده یافق و یعمود هاییدگیتن ریتأث

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy  

ها های پیش با آنهای ارتباطی که در نسلیم بیشتر افراد با همان الگوها و مثلثشوزندگی توضیح دهند؛ متوجه می

(. در همین راستا 016Mcgldrick, Garcia preto & Carter, 2)کنند برخورد شده، با نوجوانان خود ارتباط برقرار می

Ahmadi, Panaghi & Sadeghi,)2018   ،)آالیشی در طی پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که خودپیروی و بی

 ,  أثیرگذار است و خانواده مبدأ، اثر مستقیمی بر سازگاری زناشویی دارد و در کارکرد و ارتباط زوجین ت

(Seyfizadeh Arany, Zareei Mahmodabadi & Bakhshayesh, 2020  ) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که

دارد. همچنین آالیشی ای در سازگاری زناشویی از راه ترس از بیهای ناسازگار نخستین نقش عمدهوارهطرح

بستگی نشان داد اعتدال و تعالی فرزندان رابطه مثبتی با دل ،(Khosrojerdi, Pourshahriar & Heydari, 2019)پژوهش 

و شیوه رویارویی یا  بستگی چارچوبی برای فهم دقیق و بهتر روابط اعضای خانوادههای دلبه مادر دارد. سبک

 .(Khodadust & Ebrahimi Moghadam)کند تعارضات میان فردی را فراهم می

و شناسایی  دانستهعوامل ناهمسان و فراوانی را در کیفیت روابط اعضای خانواده  دخیل  گوناگونهای پژوهش

 & Sogolitappeh, Salehi, Rahimi)گزارش کرده است  مؤثرامل را در باال بردن کیفیت زندگی افراد این عو

Khaledian, 2020) . تکاملی اعضا و زیر منظومه هایدگرگونی برآمده از فشارتحتخانواده همواره هم از درون-

است و پاسخگویی  فشارتحتبا انتظارات نهادهای اجتماعی  سازیبرونیهای خویش است و هم از خارج برای 

تداوم  باوجودبه انتظارات درونی و بیرونی مستلزم تغییر مداوم جایگاه اعضای خانواده با یکدیگر است تا بتواند 

هایی که برای تبیین ساختار یکی از مدل (Minuchin, 1921) .خود ادامه دهند تحولپیوستگی سیستم خانواده، به 

است. یکی از ابعاد مهم این  شدهطراحیو همکاران  2است که توسط السون 1سرکمپلکس، مدل کاررفتهبهخانواده 

 است  شدهانجاممدل سرکمپلکس  دربارهپژوهش  700 بیش از 2000خانواده است. تا سال  3پذیریمدل، انعطاف

)Olson, 2000(. پذیری خانواده خیلی باال باشد، آشفتگی بیشتر است و کند، زمانی که انعطافاین مدل بیان می

ها، پذیری میزان تغییراتی است که در نقشمراد از انعطاف  ).Sanai, 2009) شودمحسوب می 4خانواده گسسته

وجود استبداد  دهندهنشانپذیری خیلی پایین انعطافهمچنان که  ولی ؛قوانین، کنترل و انضباط خانواده وجود دارد

بنابراین در  ؛گسسته و آشفته بودن خانواده است دهندهنشانپذیری خیلی باال نیز انعطافدر خانواده است، 

                                                                                                                     
1. circumplex model 

2. olson 

3. adaptability 

4. disengaged 

https://www.amazon.com/Expanding-Family-Life-Cycle-Perspectives/dp/0205968066
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on, Sprenkle Ols) مناسب خانواده است کارکردتعادل و  دهندهنشانپذیری ای از انعطافاین مدل سطح بهینه

& Russell, 1979). تغییر زا، الزم است های تنشبا واقعیت شدنمواجهها در کند خانوادهاین الگو بیان می

ها بینی در طول زندگی انسانقابل پیش صورتبهها ممکن است و با آن سازگار شوند. این موقعیت کنند

) Khodadust & Ebrahimiدر همین راستا  ).Giauque, 2005( غیرمنتظره باشد صورتبهاتفاق بیفتد یا 

 )Moghadam, 2020 ،الگوی گشتاوری السون بر  در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش

دارد. با  تأثیرناایمن  بستگیدلهای کاهش رفتارهای متعارض زناشویی و نیز رفتارهای برخاسته از سبک

به شود، برای افراد محسوب می غیرمنتظره زایتنش، یک رویداد 19-کووید گسترش اخبارتوجه به اینکه 

قرنطینه ه از پیش دارند، در انطباق و سازگاری با شرایط های گسسته، به دلیل ماهیتی کرسد خانوادهمی نظر

با مشکل موجه شوند و این احتمال وجود دارد که نسبت به  19-کووید گسترش اخباردر دوره  خانگی

های گسسته کشف تجربه زیسته خانواده بنابراین، ؛پذیری بیشتری داشته باشند، آسیبشناختیروانمشکالت 

این نتایج  از برخی پیامدهای  کارگیریبهتوان با شود و میسایی عوامل خطر میدر این دوره، موجب شنا

گذاران نظام و سیاست گیران تصمیمتواند برای جلوگیری کرد. همچنین این نتایج می اخبارمنفی روانی این 

نیازمند  به دلیل داشتن مسائل نوظهور در تاریخ معاصر، 19-کووید رسان باشد.گسترش اخبارسالمت، یاری

شخصی و  هایسازیمفهومتواند به شناخت عمیق از می 1نمودشناسیهای عمیق است. رویکرد پژوهش

  اند کمک کند.این پدیده را از نزدیک درک و لمس کرده کسانی کهتجارب زنده 

و  بحران اقتصادی جامعه  19-این پژوهش به دنبال آن است تا مشخص کند، آیا با گسترش اخبار کووید

شناسی روانی را در خود یا هایی از آسیبهای گسسته نشانههای عمودی(، دانشجویان خانواده)تنیدگی

 اند؟شان مشاهده کردههاعضای خانواد

های های عمودی(، خانوادهو بحران اقتصادی جامعه )تنیدگی 19-زمان با گسترش اخبار کوویدآیا هم

 اند؟بوده های افقی نیزگسسته در حال تجربه تنیدگی

یک از عوامل خانواده کنندگان، کدامو درنهایت برای پاسخ به این سؤال است که از دیدگاه مشارکت

 بوده است؟  19 -بیش از هر عاملی باعث تنیدگی اعضای خانواده در دوره گسترش اخبار کووید

                                                                                                                     
1. phenomenological approach 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.1979.00003.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.1979.00003.x
https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1703&context=etd
http://fcp.uok.ac.ir/article_61433.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_61433.html


 267                                                                       ... گسسته هایخانواده یافق و یعمود هاییدگیتن ریتأث

Family Counseling and Psychotherapy, Vol. 10, No. 2 (30), 2021 

Family Counseling and Psychotherapy  

 روش

است که کانون توجه  پژوهشیروش  نمودشناسیاست.  نمودشناسیپژوهش حاضر به شیوه کیفی و از نوع 

و ساختار  شدهتجربهدهد که: پدیده پاسخ می سؤالبه این  نمودشناسیهای پژوهشآن تجربیات افراد است. 

در پی توصیف تجربیات  نمودشناسیروش  درواقعآن چیست؟  گوناگونو اشتراکات این پدیده در اشکال 

دانند که هدف آن توصیف را عملی می دشناسینموای است که به وقوع پیوسته است. در متن و زمینه انسان

آورند و به که معنای هر پدیده را برای هر فرد به وجود می هستند تجربیاتتجربیات زندگی است، زیرا این 

 همه دربرگیرندهجامعه آماری این پژوهش . حقیقی و واقعی است شانزندگیگویند چه چیزی در می هاآن

در گیری در دو مرحله صورت گرفت. نمونه .بود 1399-1398سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز در 

ه و پس از شناسایی گیری شدای نمونهای چندمرحلهخوشه صورتبهکننده شرکت 340مرحله غربالگری 

 انتخاب شدند.گیری هدفمند نمونه صورتبهخانواده  12های گسسته، خانواده

 هاابزار

 سنجهجهت غربالگری،  شدهاستفادهپرسشنامه  :السون و همکاران 1خانواده و همبستگی پذیریانطباق سنجه

است که برای سنجش دو بعد  سؤالی 20و همبستگی خانواده بود، این پرسشنامه یک ابزار  پذیریانطباق

است.  شدهتدوین Portner & Lavee olson, (1985) توسط پذیریانطباقخانواده، یعنی همبستگی و  کارکرد

 کارکرداست که بر وجود سه بعد محوری در  شدهساختهالگوی حلقوی پیچیده خانواده  بر اساس سنجهاین 

، سنجهاین  .(olson ،2000) دارد تأکید)قدرت تغییر کردن( و ارتباط  پذیریانطباقخانواده، یعنی همبستگی، 

است و برای قرار دادن  شدهساختهسه بعد  بعدازاینسومین ابزار از یک رشته ابزار است که برای سنجیدن دو 

است و این کار را با سنجیدن نظر اعضا نسبت به خانواده در  شدهتدوین« الگو حلقوی پیچیده»ها در خانواده

 20به همان  سنجهبنابراین در این  ؛دهدانجام می هاآن( ایدئالوضع حاضر )ادراک( و در وضعیت دلخواه )

تر شود. هر چه نمره همبستگی باالتر باشد، خانواده به هم تنیدهبه دو طریق متفاوت پاسخ داده می سؤال

 سنجهآید. می حساببهتر باالتر باشد، خانواده گسسته پذیریانطباقشود و هر چه نمره محسوب می

برای  77/0برای کل ابزار، آلفای کرونباخ  68/0ی خانواده، با آلفای کرونباخ و همبستگ پذیریانطباق

                                                                                                                     
1. family adaptability and cohesion evaluation scale  
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خوب  نسبتاًپذیری خانواده، از یک همسانی درونی برای انطباق 62/0همبستگی خانواده و آلفای کرونباخ 

ی و همبستگی خانواده، برای همبستگ پذیریانطباق سنجه باز آزماییبرخوردار است. ضرایب همبستگی در 

 سنجهثبات بسیار خوبی است.  دهندهنشانکه  شدهگزارش 80/0پذیری خانواده و برای انطباق 82/0خانواده 

این  انددادهو همبستگی خانواده، از روایی صوری خوبی برخوردار است، چندین پژوهش نشان  پذیریانطباق

ها در چند مقوله از مشکالت انوادهاز روایی خوبی برای متمایز کردن خ شدهشناختههای ، برای گروهسنجه

 .(Sanai, 2009)برخوردار است 

ترین انواع مصاحبه است که در یکی از معمول نیمه ساختاریافتهمصاحبه : 1نیمه ساختاریافتهمصاحبه 

دو حد نهایی ساختاریافته و بدون ساختار  میاند. این مصاحبه گیرقرار می مورداستفادههای کیفی پژوهش

در این نوع مصاحبه پژوهشگر به دنبال شود. گیرد که گاهی به آن مصاحبه عمیق نیز گفته میقرار می

آورد مقایسه و مقابله ها به دست میرا با اطالعاتی که از دیگر مصاحبه هاآناطالعات خاصی است تا بتواند 

ساختار کلی  کهدرحالیصورت که  پذیر است، به اینانعطافکاوش در این نوع مصاحبه  کند. روش

را به شکل دیگری مطرح  سؤالتوان در مواقع لزوم می ولیکنندگان یکسان است، مصاحبه برای همه شرکت

تر پژوهشگران های کیفی بیشهای پژوهشصحت و اعتبار داده منظورهب .((Rezapour Nasrabad, 2018 کرد

تصدیق پذیری، باورپذیری، انتقال دربرگیرنده که Guba & Lincoln (1985)توسط  شدهارائهاز معیارهای 

در این پژوهش نیز از معیارهای  .((Rezapour Nasrabad, 2018کنندپذیری است؛ استفاده میو اطمینان پذیری

-ها استفاده شد. بدین ترتیب، باورپذیری با مصاحبه، استفاده از روشمذکور برای تعیین صحت و اعتبار داده

تر فرآیند پژوهش حاصل شد. برای کنترل دقیق متخصصین ازنظرمندی ها و بهرهآوری دادهجمع مؤثرهای 

های معیار دوم که به کاربردی و مناسب بودن پژوهش برای پیشنهاد عنوان عنوانبهپذیری تقالدر راستای ان

، توضیحات روشن و دقیق موردبررسینمونه  ویژهبهپژوهشی جدید اشاره دارد، تالش شد از فرآیند پژوهش 

تصدیق . در جهت های مرتبط آینده فراهم شودارائه شود تا فرصت استفاده از پژوهش برای انجام پژوهش

آلود پژوهشگر اشاره دارد، کوشش به معیار بعدی که به پرهیز از تعصب و اهداف غرض عنوانبه پذیری

و  انتظارغیرقابلداوری، قضاوت زودهنگام، حذف برخی از موارد عمل آمد که سراسر پژوهش از پیش

                                                                                                                     
1.  semi-structured interview 

https://www.adinehbook.com/gp/product/9646067547
https://www.magiran.com/paper/1815291
https://www.magiran.com/paper/1815291
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پژوهش رعایت شود. در جهت مراحل  همهجلوگیری شود و صداقت در  آمدهدستبههای تصور از داده

فرآیند پژوهش به  همهحسابرسی دقیق بر  از راهها که معیار نهایی صحت و اعتبار داده عنوانبهپذیری اطمینان

ها و ها، کدگذاریبندیهای خام، خالصه و جمعآوری دادهفرآیند پژوهش اعم از جمع همهآید؛ دست می

کنندگان چندین بار با دقت مرور و طه نظرات شرکتتشکیل طبقات، مقاصد و اهداف پژوهش و نق

 (.(Hamrang gabalo, Gharadaghi & Nemati, 2020مجدد قرار گرفت  موردبررسی

 پژوهش ی اجراشیوه

یران، پژوهش کمی در حوزه خانواده توسط نویسندگان همین در ا 19–اخبار کوویدگسترش از  پیشماه  3حدود 

ها، تحلیل در تکمیل پرسشنامه هاآنهمکاری  پاسبهپژوهش در حال انجام بود و بنا بود در صورت تمایل دانشجو، 

ای خوشه صورتبهکننده که شرکت 340ایمیل تقدیم حضورشان گردد. از  از راه کنندهشرکتفردی از هر 

نفر آدرس ایمیل خود را جهت دریافت تحلیل فردی در اختیار  133گیری شده بودند، ای نمونهچندمرحله

در ایران و به وجود آمدن ضرورت پژوهش در  19-کووید پس از گسترش اخبارپژوهشگران قرار داده بودند. 

و  پذیریانطباق سنجهلی )در پژوهش قب شدهاستفادههای شرایط بحرانی جامعه، با توجه به اینکه یکی از پرسشنامه

 میانگیری هدفمند از توانست جهت غربالگری پژوهش حاضر استفاده شود، نمونهمی، (1همبستگی خانواده

، باالترین نمرات را در (50) با توجه به نمره برش کسانی کهدانشجویان مذکور انجام یافت. به این صورت که ابتدا 

 هاآنشدند، شناسایی شدند و سپس با جزء گسسته محسوب می درواقعو  پذیری خانواده کسب کرده بودندانعطاف

های گسسته با استفاده ها مصاحبه انجام گرفت. با توجه به اینکه در این پژوهش خانوادهتا رسیدن به مرحله اشباع داده

-بودند، می شدهمیلتک 19 –اخبار کووید گسترشکوتاهی، قبل از  نسبتاً ت هایی شناسایی شدند که مداز پرسشنامه

و اعمال قرنطینه خانگی بود،  19–کووید گسترش اخبارکه در این پژوهش عامل  عوامل تاریخی تأثیرتوان گفت 

 ؛شودهای این پژوهش محسوب میکه این موضوع یکی از مزیت ها نداشتدخالتی در نوع پاسخگویی به پرسشنامه

 تأثیراتها انی احتمالی، در نوع پاسخگویی افراد به پرسشنامهزیرا ممکن بود شرایط بحرانی جامعه و مشکالت رو

 نسبتاً های ها، مصاحبهآوری دادهاصلی جمع روش بگذارد و اعتبار درونی، مرحله غربالگری را کاهش دهد.  فراوانی

انواده صورت بر حوزه خ تأکیدپژوهش بر اساس تجارب قرنطینه با  سؤاالتباز بود.  سؤاالتساختارمند با عمیق نیمه

                                                                                                                     
1.  family adaptability and cohesion evaluation scale  

http://jpen.ir/browse.php?a_code=A-10-455-1&sid=1&slc_lang=fa
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چه احساسی به کرونا و قرنطینه : »مانندکلی،  سؤاالتاز نوع کاوشی بود. مصاحبه با  سؤاالتگرفت. نوع 

به « گرفت؟چه اقداماتی برای آرام کردن اعضای خانواده انجام می»: مانند سؤاالتیو با شد شروع می« دارید؟

ها از دقیقه بود. مصاحبه 560 درمجموعدقیقه و  60آن  دقیقه و حداکثر 40رسید. حداقل زمان مصاحبه میپایان 

ها در زمانی صورت مصاحبه ایبه گفتهروز انجام گرفت.  6،  در بازه زمانی 1399سال  ماهفروردین 30تا  25

قرنطینه از یک و نیم ماه قبل، تجربه قرنطینه خانگی را داشتند و همچنان در  حدوداً کنندگانشرکتگرفت که 

تلفنی و با تعیین وقت قبلی انجام شدند.  صورتبهها به دلیل شرایط موجود مصاحبه همهبردند. ه سر میب خانگی

کار پژوهشی در حال اجرا توضیح  دربارهکنندگان، افزون بر معرفی خود، شرکتجلب رضایت  منظوربه

مصاحبه نیز رضایت آنان  ضبط دربارهبه انجام مصاحبه،  کنندگانشرکترضایت  افزون برکوتاهی ارائه شد. 

ها ، به ایشان اطمینان داده شد. دادههاآنمحرمانه ماندن اطالعات و کاربرد پژوهشی صرف از  دربارهجلب شد و 

سازی و آماده پیاده شدهضبطهای ها، مصاحبهپس از پایان مصاحبهمصاحبه به اشباع نظری رسید.  12با 

   (2010استفاده شد ،Smith (1995)ها از روش پیشنهادی داده وتحلیلتجزیهکدگذاری شدند و برای 

,iAdibhajbagheri, parvizy & Salsal(پیشنهاد  نمودشناسیها در روش . اسمیت سه مرحله را برای تحلیل داده

ها چهار داده وتحلیلتجزیهتلفیق موردها. مرحله  -3ها داده وتحلیلتجزیه -2ها تولید داده -1کرده است: 

 -3ها؛ تشخیص و برچسب زدن به مقوله -2: خواندن و بازخوانی یک مورد؛ نخستینمواجهه  -1: استمرحله 

، پس از انجام نیز . در این پژوهشسازیخالصهایجاد یک جدول  -4ها و بندی مقولهلیست کردن و خوشه

ها( بالفاصله محتوای آن مکتوب و تحلیل آغاز شد. در مرحله دوم، یعنی ها )مرحله اول، تولید دادهمصاحبه

شده با دقت خوانده و بازخوانی شدند و مضامین یا  ها، ابتدا هر یک از متون مکتوبداده وتحلیلتجزیه

هایی از متن معرف بخش توانستدر قسمتی از متن نوشته شدند. سپس مضامینی که می نخستینهای برداشت

ها بندی مقولهیک یا چند جمله( باشد تعیین و ثبت شدند. در مراحل بعدی عمل لیست کردن و خوشه معموالً)

ها یک جدول برای محتوای هر یک از مصاحبه کهطوریبه)مضامین اصلی و فرعی( صورت گرفت؛ 

ها کنار هم قرار گرفتند ا مضامین، همه جدولاختصاصی تشکیل شد. در آخرین مرحله، برای تلفیق موردها و ی

ها و مضامین کلی و جزئی ها، مقولهها و تفاوتها، مقایسه مداوم و شناسایی مشابهتوری در دادهغوطه از راهو 

  های پژوهشی شدند.های این جدول مبنای گزارش یافتهدر یک جدول استخراج شدند و داده

http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2751052
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 هایافته

 2و درصد(  33/58) 4 هکنندشرکت 7(، درصد 16/16) 3کنندگان نفر از شرکت 2تعداد اعضای خانواده 

 16/16) کننده ابتداییشرکت 2 دربارهبود. میزان تحصیالت مادر خانواده  درصد( 16/16) 6کننده شرکت

 کننده لیسانسشرکت 2، درصد( 25) کننده دیپلمشرکت 3، درصد( 16/16) کننده سیکلشرکت 2، درصد(

-شرکت 2 دربارهبود. میزان تحصیالت پدر  درصد( 16/16) لیسانسفوقکننده شرکت 2و  درصد( 16/16)

 3و  درصد( 50) کننده دیپلمشرکت 6، درصد( 33/8) کننده سیکلشرکت 1، درصد( 16/16) کننده ابتدایی

 2و  رصد(د 33/83) دارکننده خانهشرکت 10 درباره. شغل مادر درصد( بود 25کننده لیسانس )شرکت

 2، درصد( 66/41) کننده آزادشرکت 5 دربارهبود. شغل پدر  درصد( 16/16) کننده فرهنگیشرکت

 3/8) کننده بازاریشرکت 1، درصد( 3/8) کننده کشاورزشرکت 1، درصد( 16/16) بازنشسته کنندهشرکت

اساس میزان درآمد  برنیز ها وضعیت مالی خانوادهبود.  درصد( 25) کننده کارمندشرکت 3و  درصد(

کننده شرکت 1و  درصد( 66/41) کننده خوبشرکت 5، درصد( 50) کننده متوسطشرکت 6خانواده در 

پنج  دربرگیرندهوهش ژهای پ، یافتهشدهبیان( 1طور که در جدول )همانبود.  درصد( 3/8) خیلی خوب

حمایت  سازوکارمسئولیت خانواده، توزیع  سازوکارزا در دوره قرنطینه خانگی، مضمون اصلی )عوامل تنش

 ( و چندین مضمون فرعی و مقوله است. مرضی روانی  هاینشانه روانی خانواده، مشکالت انطباقی و 

 .1جدول 

 پژوهش فرعی و مضامین اصلی مضامین 
 هامقوله مضامین فرعی مضامین اصلی

 زا در دوره قرنطینه خانگیعوامل تنش
 افقی

 عمودی

 ای، مشکالت تحصیلی، مشکالت شغلیو روانی زمینه های جسمیبیماری
، بحران اقتصادی جامعه، احساس 19-بحران برآمده از گسترش اخبار کووید

 ناتوانی عمومی

 سازوکار توزیع مسئولیت خانواده
 سازگار
 ناسازگار

 پذیر، توأم با همدلیانعطاف
 پذیری پایین، نا همدلانعطاف

 سازوکار حمایت روانی خانواده
 سازگار
 ناسازگار

 اهمیت به رعایت بهداشت روانی، صبر آگاهانه
 عدم توجه به بهداشت روانی، عدم توجه به شرایط بحرانی

 مشکالت انطباقی 
 فردی

 خانوادگی
 مسائل تحصیلی، مسائل ارتباطی

 های واکنشینشده قبلی، تنشتعارضات حل

 های مرضی روانینشانه
ایجاد، عود و 

 تشدید
ائل جدید، تجربه مجدد مسائل گذشته، افزایش عالئم مشکالت گیری مسشکل

 موجود
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 در دوره قرنطینه خانگی زاتنشعوامل  -1

و  19-کووید گسترش اخبار با زمانهمدهد. اعضای خانواده را نشان می تنیدگیاین مضمون اصلی، عوامل ایجاد 

در  ای، مشکالت تحصیلی و مشکالت شغلیزمینه هایبیماری مانند تنیدگیاعمال قرنطینه خانگی، منبع یا منابع 

های چرخه زندگی که در هنگام حرکت در طول زمان و کنار آمدن با تغییرات و انتقال ها موجود بودخانواده

 زایعوامل تنش. همچنین این پدیده نوظهور به همراه خود یا غیرمنتظره به وجود آمده بود شدهبینیپیش صورتبه

ها به همراه داشت که برای را برای خانواده و بحران اقتصادی جامعه 19-اخبار کوویدترش گس مانند جدیدی

ها شده بودند و در خانواده چند هر دو نوع عامل، موجب ایجاد تنیدگیبودند. هر زاتنشو  شدهتجربهنخستین بار 

نیز یکسان  هاآنی که دارند، راه مقابله با با توجه به دالیل متفاوت ولیباشند، داشته  تأثیررسد در یکدیگر به نظر می

 این دو حالت را به تفکیک شرح داده« عمودی»و « افقی»فرعی بنابراین، این مضمون در دو مضمون  ؛نخواهد بود

 است. شدهپرداختهکه در ادامه به آن 

 افقی -1-1

نیز  19-اخبار کوویدگسترش از  داشتند که قبل تنیدگیها و منابعی برای ها در درون خود محرکبرخی خانواده

الت ای، مشکالت تحصیلی و مشکزمینهجسمی و روانی های بیماری دربرگیرندهها وجود داشت. این محرک

 زمانی کهافقی در نظر گرفته شدند. نکته بسیار مهم در این زمینه این است که  زایمنابع تنش عنوانبهشغلی بود که 

و  های افقی بودهای عمودی( همراه با تجربه تنیدگیتنیدگیاقتصادی جامعه ) و بحران 19 -کووید ادراکتجربه 

در  شناسی روانیآسیبهایی از ، نشانهتوزیع مسئولیت و حمایت روانی خانواده ناسازگار بود سازوکارهمچنین 

 اعضای خانواده گزارش شد.

 گسترش اخباراز قبل  ای گسستههای: برخی از اعضای خانوادههای جسمی و روانی زمینهالف. بیماری

 مثالً  ؛داشت تنیدگیها های جسمی و روانی بودند که برای اعضای خانواده، دارای برخی از بیماری19-کووید

ای که پدر دارای مشکالت (، یا خانواده2،کنندهشرکتبود ) دوقطبیاختالل  دچارای بود که مادر خانواده خانواده

 (.5 دهکننشرکتتنفسی و قلبی بود )

ای از تحصیل قرار داشتند که سازگاری با شرایط ها در مرحلهبرخی از اعضای خانواده ب. مشکالت تحصیلی:

شوندگان اعالم کرد، من این ترم یکی از مصاحبه مثالعنوانبهبا دشواری روبرو کرده بود.  هاآنموجود را برای 
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کردم برای من با دشواری همراه بود و در میهای سخت و عملی داشتم که حتی اگر در کالس شرکت درس

 (.12کننده، حال حاضر با کالس آنالین راحت نیستم )شرکت

بود.  هاآنها دارای مشاغل آزاد بودند و نوسان درآمد جزء ماهیت شغل برخی خانواده ج. مشکالت شغلی:

 تنیدگیغلب نوسان درآمد و اعالم کرد. شغل همسرش آزاد هست و ا کنندگاناز شرکت یکی  مثالعنوانبه

 (3کننده، آن را تجربه کرده بودند )شرکت برآمده از

ایشون قبل کرونا هم خیلی عصبی بود، خیلی حساسیت باالتری داره، اگه چیزی بر وفق مرادش نباشه زود »

اینا هم عصبانی میشه، زود از کوره در میره، از بچگی بود، یکمی هم ارثی هست. چون توی خانواده ما عموم 

به اونا رفته، این قضیه هم )کرونا(  نکهیامثلکنند، داداشم عصبی بودند، یعنی بابام اینا که تعریف می نکهیامثل

در این دوران دچار مشکل شدن، ما سعی کردیم در  نوعیبههمه شغل آزادها »،  «تر بشهباعث شد خیلی عصبی

دونم چی میشه. من نگران نمی اصالًرم واحد عملی داشتیم و این ت»، «هم مدیریت داشته باشیم مخارجمانخرج و 

 «.12، 3، 2کنندگان شماره، شرکت.« »هیچی نخوندیم عمالًهستیم که اگه بخواد امتاحانا آخر خرداد برگزار بشه ما 

 عمودی -2 - 1

دی برای های جدی، چالشانگی برای محفوظ ماندن از ابتالءو اعمال قرنطینه خ 19-کووید گسترش اخبار

شد و محسوب می غیرمنتظره زایتنشبود، رویداد  شدهتجربه بار نخستینها به همراه داشت که برای خانواده

های خانواده همهبدون استثناء، در  مضمون فرعیها دخالتی در به وجود آمدن آن نداشتند. این خانواده

بحران  دربرگیرندهگذاری شدند. این عوامل نام عمودی زایتنشوجود داشت که با عنوان عوامل  موردپژوهش

ای مبهم در شدن ذخایر مالی و آینده همهترس از  ، بحران اقتصادی جامعه و19-کووید گسترش اخبار برآمده از

ها برای نخستین بار مجبور بودند به مدت طوالنی در خانه بمانند و بودند. همچنین اعضای خانواده 19-کوویدسایه 

 باوجوداینکههای جدیدی ایجاد کرده بود و در اغلب موارد چالش هاآنمداومت طوالنی برای این مجاورت و 

 شد.محسوب می تنیدگیرا کاهش داده بود، یکی از عوامل  19-کوویدترس از مبتال شدن به 

ترس از ابتال و مرگ  افزون بر، 19-اخبار کوویدگسترش : 19-اخبار کووید گسترش برآمده ازان الف. بحر

 ، تفریحات و غیرهوآمدرفتها، های تحصیلی، روابط اعضای خانوادهدر حوزه فراوانیهای چالشآن،  برآمده از

 ایجاد کرده بود.
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، بسیاری از مشاغل دچار رکود شده االجراالزمهای اجتماعی با توجه به محدودیت ب. بحران اقتصادی جامعه:

 در افراد به وجود آورده بود. فراوانی گیتنیدکه  و جامعه با بحران اقتصادی همراه بود

فهمه که هنوز کرونا هست که ترسه دیگه، وقتی میبینه همه چی رو محدود کردن میخب، آدم یکم می»

ترسه. چیزی از دستش برنمیاد و این باعث میشه ترس گیری وجود داره. آدم بیشتر نگران میشه و میاینقدر سخت

 اش سر میره، اعصابش بهم میریزهیکمم که خونه موندن طوالنی میشه، آدم حوصله و نگرانی در خونه بیشتر بشه و

واقعا »، «و بعد دعوا  راه میافته. حاال بابا هم که از دیروز آومده خونه، شاید تنش تو خونه یکم هم از قبل بیشتر بشه

لی بد، یعنی کال بگم مردم بینم تو همه جوانب زندگیم اثر گذاشته، خیحس خیلی بدی دارم، چون که االن می

چقدر ترسیدن خودمون چقدر محدود شدیم کال خیلی بدِ. ترسه، بیشتر، محدودیتی که گفتم، بعد ناامنی، امنیت 

نداریم، امنیت جانی، خیلیا امنیت مالی ندارن به خاطرش دیگه نمی تونند کار کنند، همیناست بیشتر واینکه االن 

این برای من »و « ان، خیلی همه انگار حساس شدنمانندی شدن همش تو خونه تقریبا کل مردم یه حالت افسرده 

که اگه بشه یه سال عقب میافتیم، از یه طرف  گن حذف ترم بکنیمیه فشار روحی بزرگ هست که از یه طرف می

مشکل بپرسه و این  سؤالتونه بیشتر حضوری می صورتبهآنالین برگزار میشه آدم  صورتبهها هم وقتی کالس

 «.11و  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1های شماره، کنندهشرکت« »های آنالین هستکالس

 توزیع مسئولیت سازوکار -2

دهد. در برخی موارد مسئولیت این مضمون اصلی، چگونگی توزیع مسئولیت را در زمان قرنطینه خانگی نشان می

 همهبود و در برخی موارد  شدهحفظاعضای خانواده  مههو حقوق  شدهتوزیععادالنه  صورتبهاعضاء  میاندر 

ها بر عهده یک یا دو نفر از اعضاء بود و نارضایتی افراد مسئول را به همراه داشت. این مضمون با عنوان مسئولیت

اعضاء خانواده در چگونگی تقسیم مسئولیت نقش داشتند،  همهگذاری شد؛ زیرا توزیع مسئولیت نام سازوکار

 دیگرها را به عهده داشتند، منفعالنه و بدون اینکه دلیل منطقی برای مشارکت نکردن مسئولیت همه هکسانی ک

را متحمل شده  فراوانیو جسمی  تنیدگی باوجوداینکهها را پذیرفته بودند و اعضاء وجود داشته باشد، این مسئولیت

اعضاء  میانها در هایی که مسئولیتر خانوادهبودند، برای اصالح این الگو اقدام مفیدی انجام نداده بودند و د

رعایت حقوق دیگر اعضاء، حقوق خودشان را حفظ کرده و  افزون بربود، افراد  شدهتوزیععادالنه  صورتبه
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تشریح « ناسازگار»و « سازگار» فرعی فعاالنه دست به اقدام زده بودند. این مضمون در دو مضمون هاآننسبت به 

 است. شدهپرداختهه آن که در ادامه ب شده

 سازگار -1 -2

برای  مؤثریحالت سازگار داشت و الگوی سالم و  هاآنتوزیع مسئولیت در  سازوکارهایی که اعضای خانواده

قرار گرفتن در شرایط بحرانی رضایت بیشتری را از  باوجودها در دوره قرنطینه خانگی داشتند، توزیع مسئولیت

اعضای خانواده  دیگراعضاء نسبت به  همهها شان گزارش کردند، در این خانوادهمشارکت اعضای خانواده روش

ها به های موجود پذیرفته بودند. همچنین در این خانوادهخود احساس همدلی داشتند و سهم خود را از مسئولیت

تی را صرف کارهای اعضاء این فرصت را داشتند تا اوقا همهها متناسب بود، توزیع مسئولیت سازوکار دلیل اینکه

 شخصی  و استراحت کنند و این فرصت تنها برای یک عضو نبود. 

ها و مسئولیت از و لزوم رعایت نکات پیشگیری، یکسری 19-پس از گسترش اخبار کووید: پذیرانعطافالف. 

های ودیتدر اغلب موارد در طول این دوره محد مثالعنوانبهعملکردهای خانواده دستخوش تغییر قرار گرفت. 

-. خانوادهکرد بیشتربرای شاغالن خانواده ایجاد شد که زمان مجاورت اعضای خانواده را در کنار یکدیگر شغلی 

با تغییرات این دوران،  زمانهمپذیری بود، توانسته بودند دارای انعطاف هاآنتوزیع مسئولیت در  سازوکارهایی که 

 ها ایجاد کنند. ع مسئولیتها و توزیتغییرات مناسب و سازگاری در نقش

خود احساس همدلی بیشتری  هایی که در این دوره نسبت به اعضای خانوادهخانوادهبا همدلی:  توأمب. 

ر را درک کرده و توزیع ها اعضا همدیگحالت سازگار داشت. در این خانواده هاآندر  توزیع مسئولیت داشتند،

 بود. شدهتقسیمضو توانایی هر ع متناسب با هاآنمسئولیت در 

کنیم کنه، هر دومون تو خونه سعی میکنیم، بابام تو یه شهرستان دیگه کار میمن و مامانم باهم زندگی می»

همسرم و من »، «دادم.که نکات بهداشتی رو رعایت کنیم، خرید و آشپزی بیشتر با مادرم بود و بقیه رو من انجام می

شد توسط همسرم بود، بهداشت خانواده هم توسط یدهایی که باید انجام میباهم مسئولیت رو به عهده گرفتیم. خر

کردم. درس مجازی شرکت می صورتبههای دانشگاهی دادم، تو کالسمن بود، گاهی هم کارهایی انجام می

خر دادیم. بیشتر آگرفتیم و به موقع انجام میکرد. درساهامونو جدی میخوندم. دخترم به درساش رسیدگی میمی

-کارهای شخصی خودشو هم انجام می نوعیبهکردیم. هر کسی دیدیم. یا بعد از ظهر نگاه میشب فیلم و اینا می
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گیم بابام میخره، گوشزد کردن مسائل مسئولیت خرید بیشتر با پدرم بود، اگه چیزی الزم داشتیم می»، «داد.

خونه و و بود، اونم که اومد چون تغذیه میبهداشتی در خونه بیشتر با من هست، داداشم هم در مشهد دانشج

کرد که دستمامونو بشوریم، اگه بیرون بودیم و فرصت درگیر مسائل بهداشتی هست، اونم هی گوشزد می نوعیبه

کردیم مسائل بهداشتی گوشزد می دربارهبنابراین بیشتر منو و برادرم بیشتر  ؛شستن دستامونو داشتیم اونا رو بشوریم

خریدیم و باید اگر از بیرون چیزی می دیگه تو خانواده ما جا افتاد که باید این مسائل رو رعایت کنیم. که بعدا این

-شرکت« »همیشه به عهده مامانم بود. مانندکردیم بیشتر مامانم این مسئولیت رو داشتند. آشپزی هم ضد عفونی می

 .«4و  3، 1های شماره، کننده

 ناسازگار -2-2

عادالنه نبود و در  صورتبهناسازگار بود؛ تقسیم مسئولیت  هاآنتوزیع مسئولیت در  سازوکارکه های در خانواده

رسانی کرده و بقیه اعضاء به کارهای شخصی و تفریح خود وقت، خدمت همه صورتبهیک یا دونفر  هاآن

را متحمل شده بودند و  انیفراوو جسمی  تنیدگیها را به عهده داشتند، مسئولیت همهپرداخته بودند. اعضایی که 

 فرصت کافی برای پرداختن به کارهای شخصی و استراحت مناسب نداشتند.

و لزوم رعایت نکات  19-گسترش اخبار کووید ،تر نیز ذکر شدکه پیش طورهمانی پایین: پذیرانعطافالف. 

 سازوکارپذیری پایینی در انعطافهایی که ها ایجاد کرده بود. خانوادهپیشگیری تغییراتی در سبک زندگی خانواده

دشوار شده بود.  هاآنتوزیع مسئولیت داشتند با مشکل مواجه شده بودند و انطباق یافتن با شرایط بحرانی برای 

های شغلی، اغلب اوقات در منزل بودند، همچنان در به دلیل محدودیت باوجوداینکهبرخی از مردان  مثالعنوانبه

-ها طبق روال قبلی بر عهده زنان بود. در این خانوادهاین مسئولیت همهمشارکتی نداشتند و های خانه هیچ مسئولیت

 بر اعضای مسئول تحمیل شده بود. فراوانیها فشار جسمی و روانی 

با همدلی نبود.  توأمها متناسب با میزان توانایی اعضا و هایی که توزیع مسئولیتدر خانواده :نا همدلب. 

 خانواده شده بود.بر برخی اعضا تحمیل شده و در اغلب موارد موجب ایجاد تنش در  فراوانیو جسمی  تنیدگی

تو این دوره کی بیشتر از بقیه مسئولیت سالمت و بهداشت خانواده رو به عهده داشته؟ مادرم. چه کارهای می »

-، داداشم رو کنترل میمثالً هامون رو بشوریم کردند؟ همین گوشزد کردن اینکه دستهای میکردند، چه توصیه

هارو ضدعفونی دستگیره مبل این هارو دم به دقیقه ضدعفونی کردن و کنترل وکرد که بیرون نره، دستگیره در 
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 شونتنیدگی، یا اضطراب و شد بیشتر از بقیه خسته بشوندعث میکردن اینجور کارارو اکثرا مامانم انجام میده. با

این »، «هست و چیزی نمیگهرم تقریبا تو خونه ازهممون بیشتر می ترسه. ولی صبور شون بیشتر از بقیه باشه؟ بله ماد

کردم که تنهام و من فقط دارم کرد و یه جورایی احساس میها در من حس ناامیدی ایجاد میگوشزد کردن

روند رو ادامه کنم، یا اینکه حسم این بود که واقعا، خسته شدم، ولی خب، بازم مجبور بودم این اینجوری فکر می

به »، «دادبدم. میشه گفت بیشترین حساسیت رو من داشتم و بقیه بیشتر بیخیال بودند و این حس خیلی بدی به من می

-نون اینا که می مثالًها هم غر میزنه دیگه، لحاظ بهداشتی مامانم. براش کار جدیدی در آومده دیگه، بعضی موقع

خب بعضی چیزها اینطوری نیست و نیاز به ضد عفونی داره و مامانم انجام خریم سعی میکنیم بسته بندی باشه ولی 

کردیم، بیشتر زمان عادیمون بود، ولی بیشتر اوقات شخصی بود و کارهای شخصی می مانندمیده، من هم تقریبا 

گوشی  گذارم تا بخوام با خانواده بشینم. بیشتر باتوی اتاقم هستم. بیشتر برای کارهای شخصی خودم وقت می

گفت داد، بحث تذکر دادن، یا اگه کسی میمامان، بحث ضد عفونی کردن و اینا رو بیشتر مامان انجام می»، «بودم.

، یعنی از لحاظ اینکه مسئلهکنم من، از لحاظ این فکر می»« خونه بمونیم. نهگفت که که بریم بیرون بیشتر مامانم می

-من از اولش خیلی اصرار می ولیگرفتند خانواده زیاد جدی نمیسعی کنم همه چی ضد عفونی بشه، چون اوایل 

رفت بیرون مامانم قبال هر روز برای خرید می مثالً ؛کردم که همه چی ضد عفونی بشه و تا جای ممکن بیرون نریم

یاد بعد دیگه باهاش صحبت کردم و منم باهاش رفتم که توی یه بار خرید دیگه بیشتر خریدهارو انجام دادیم که ز

 .«12، 11، 9، 7، 5های شماره، کنندهشرکت» «کنم که از این بابت من بیشتر تالش کردم.بیرون نریم. فکر می

 حمایت روانی خانواده سازوکار -3

حمایت روانی خانواده، فرآیندی است که اعضای خانواده برای تامین سالمت روانی خود و  سازوکارمنظور از 

فرعی  نی جهت سازگاری با شرایط انجام داده بودند. این مضمون با دو مضمون شان در مواقع بحراخانواده

 است. شدهپرداختهکه در ادامه به آن  را شرح داده سازوکاردو الگوی متفاوت از این « ناسازگار»و « سازگار»

 سازگار -3-1

در نظر گرفته بودند، به حمایت روانی سازگار، اعضای خانواده شرایط بحرانی به وجود آمده را  سازوکاردر 

های سالم ایجاد شده جهت رسیدن به تعادل احترام گذاشته و توقعات خود را متناسب با شرایط تنظیم محدودیت
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ها از بزرگنمایی بحران پرهیز کرده و ضمن حفظ سالمت جسمی به سالمت روانی خود و کرده بودند. این خانواده

اعضا سعی کرده  دیگرشده بود  تنیدگیهایی اگر عضوی دچار خانواده خانواده نیز توجه کرده بودند. در چنین

ها اعضاء یکدیگر را به آرامش و رفتار کنند. در این خانواده هاآنبودند شرایط را درک کرده و با مالطفت با 

وبی قرار گرفتن در شرایط بحرانی وضعیت خ باوجودها سالمت روانی این خانوادهو  صبوری دعوت کرده بودند

 داشت.

حمایت روانی  سازوکارهایی که های مهم در خانوادهیکی از ویژگیاهمیت به رعایت بهداشت روانی: الف. 

های ها برای تقویت روانی اعضاء، برنامهسازگار بود، توجه به اهمیت بهداشت روانی بود. این خانواده هاآندر 

ام داده و به این ترتیب سعی در حفظ روحیه خانواده داشتند. های تفریحی در منزل انجبرنامه هاآنمناسب داشتند. 

در این مدت اجتناب کرده  بی مورد ها شرایط را بهتر درک کرده بودند و از نزاع و جروبحثهمچنین این خانواده

 بودند.

به سازگار بود، در اغلب موارد نسبت  هاآنحمایت روانی در  سازوکارهایی که خانواده: ب. صبر آگاهانه

تغییرات در این دوران صبر آگاهانه داشتند. به این معنا که این دوران را زمان موقت فرض کرده و برای مصلحت 

های خود را در صورت لزوم به تعویق انداخته پاسخگویی به نیازها و خواسته ،خانواده و حفظ سالمت روانی

 بودند.

ریخت، بنظرم این باعث میشه مریضی اعصاب خیلیا بهم میگفتن که دیگه کرونا میدربارهاینقدر اخبار و اینا »

کردیم به هم روحیه بدیم که اینجوری هم نیست، اگه آدم روانی و اینا بیاد و آدما ناراحت بشن. ما هم سعی می

رعایت بکنه طوری نمیشه. کس خاصی نیست که تو خونه ما بقیه رو آروم کنه هر کسی مضطرب میشد اون یکی 

کردیم همه مشارکت کنیم و همدیگرو آروم کنیم. افتاد سعی میاونو آروم کنه، اگه چنین اتفاقی میکرد سعی می

برای سالمتی خانواده و خودم وزارت بهداشت هر »، «کنیم باهم فیلم و اینا ببینیم و سرگرم باشیم.بیشتر سعی می

سالمتی خودمون فکر کردیم. راحته راحت  کرد با جان و دل استقبال کردم و اول از هر چیزی بهای که میتوصیه

اگه  معموالًشدیم. کردیم ما با مشکل مواجه میاین قضیه رو قبول کردیم. در غیر این صورت و اگه قبول نمی

هایی عالقه داشت که کرد اونا رو تهیه کنه. دخترم به چیزیخواست همسرم سعی میها چیزی دلشون میبچه

های خانوادگی بود که خیلی وقت بود ندیده فیلم مثالًیا  تو خونه مشغول بشه. نوعیبهخرید براش که همسرم می
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کردیم و روزی دو ساعت به های بیست سال پیش رو هر روز برای خودمون به شکل یه برنامه دنبال میبودیم، فیلم

 همهگفت که ما داریم بابام می»و « ما رو با اون برنامه سرگرم میکرد تو خونه. نوعیبهاون فیلما نگاه میکردیم و 

گفت خب ما داریم موارد بهداشتی رو کنیم ولی خودمون رو سپردیم به خدا، میموارد بهداشتی رو رعایت می

گیریم. منم سعی کردم آروم کنیم و یه دقیقه هم که تو بیرون نمیری، ما اینجوری مریضی انشاهلل نمیرعایت می

 «.4، 3، 1های شماره کنندهمشارکت« »رو از خودم دور کنم. تنیدگیآروم 

 ناسازگار -3-2

ها نسبت به یکدیگر متناسب با شرایط های اعضای خانوادهحمایت روانی ناسازگار، رفتارها و کنش سازوکاردر 

قرار  باوجودنواده ها به سالمت روانی  اهمیت چندانی داده نشده بود. اعضای این خابحرانی نبود، در این خانواده

شان را برای خود و اعضای خانواده تنیدگیهای خود ادامه داده و گرفتن در شرایط بحرانی همچنان به جر و بحث

های آسیب و بسیار دشوارتر شده بود هاآنای که تحمل قرنطینه خانگی برای مضاعف کرده بودند به گونه

 ها زیاد بود.در این خانواده شناختیروان

ها بهداشت روانی را موضوع مهمی ادراک نکرده و تالش برخی خانواده . عدم توجه به بهداشت روانی:الف

با تغییرات، رفتارهای خود را  زمانهمها چندانی برای حفظ یا افزایش سالمت روانی نکرده بودند. این خانواده

 از راهاگر قبال  مثالعنوانبهش نشان داده بودند. در مقابل تغییرات واکن و بدون انعطاف و منفعالنه نکرده پذیرانطباق

دیدار حضوری با اقوام خود ارتباط برقرار کرده بودند، در این دوران نیز از همان روش قبلی استفاده کرده و این 

 افزایش داده بود.  ءاعضااز میزان تنیدگی برخی  19-به دلیل افزایش احتمال درگیر شدن با کووید کارکرد

های خود را با شرایط به وجود ها نیازها و خواستهاعضای برخی از خانوادهتوجه به شرایط بحرانی: ب. عدم 

 بیشتری را به اعضای خانواده خود انتقال داده بودند.  تنیدگیآمده انطباق نداده بودند و به همین دلیل 

مون کامال مخالف همدیگه کنه؟ من و مامانم شخصیتشد کی اونو آروم میاگه کسی توی خونه آشفته می»

یعنی هر  ؛استفاده میشه تو هر دوی ما کامال متفاوت هست هایی که برای رفع آشفتگی و تنیدگیسبک هست. اون

خواد به من کمک در مقابل هر جور که اون می و ؛گیرمخوام بهش کمک کنم. نتیجه معکوس میوقت من می

تیم. ولی اگه اتاقم نبود، من اینجوری نیستم که خیلی جمع رو ما اغلب توی اتاقامون هس»، «کنه به همین شکل.

ها چون اتاق شخصی برای اعضا نیست شاید عادت کردند به این شرایط دوست داشته باشم. گاهی بعضی خانواده
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هامون هستیم. کال ما اینطوری هستیم. اغلب توی اتاقسخت هست که بخوام اونطوری باشم، برای من خیلی  ولی

االن مهمون نداریم. بیشتر توی خلوت  که ؛گه بخوایم شام و ناهار یا اگه مهمون داشتیم باهم میشینیمگاهی ا

ما تقریبا طبقاتمون جدا »و « طور بود.زنیم، این دوره هم همینشخصی خودمون هستیم، ما خیلی کم باهم حرف می

سررفتگی بود مشکلی که داشتیم بیشتر حوصله گذرونم،هست، با مادرم اینا، من بیشتر زمانم رو توی اتاق خودم می

رفت باال. یکی از مشکالتی که ما شد و اون موقع تنش میها دیگه، خیلی غیر قابل تحمل میکه بعضی وقت

ها رو چک کنه، ترم بود، چون مجبور بود با تلوزیون هماهنگ باشه یا گروهداشتیم درس نخوندن خواهر کوچیک

تونست ها نمیکرد، ساعت خوابش بهم ریخته بود، صبحیم چون این شرایط رو قبول نمیبیشتر با اون درگیر بود

های خواب متفاوت هم باعث شده من خودم شبا رو بیدار باشم در حالیکه بقیه بیدار بیدار بشه، بعد همین ساعت

خاطر همین اوضاعمون هستند، برخورد ما هم کمتر شده، یعنی شاید سر ناهار یا یکم عصر همدیگرو ببینیم، به 

 .«12، 9، 2های شماره، کنندهشرکت« »خیلی هم بد نیست

 مشکالت انطباقی -4

ها به همراه داشت. در برخی های جدیدی برای اعضاء خانوادهو قرنطینه خانگی، چالش 19-کووید گسترش اخبار

شده بود.  هاآنیجاد نارضایتی در موارد انطباق یافتن و سازگار شدن با شرایط برای افراد دشوار شده و موجب ا

مشکالت تحصیلی و محدود شدن روابط دوستی و... ایجاد شده بود و  ماننددر اثر مسائل شخصی،  هاآنبرخی از 

ها بود. مربوط به روابط اعضای خانواده با یکدیگر نبود. برخی از این مشکالت هم مربوط به روابط اعضاء خانواده

مشکالت  کسانی کهمتفاوتی داشت.  تأثیراتمنابع و  ولیمشکل همراه با نارضایتی بود، هر دو نوع  باوجوداینکه

-بنابراین تفکیک این دو موقعیت می ؛بیشتری را تجربه کرده بودند تنیدگیدر ارتباط با خانواده بود،  هاآنانطباقی 

« خانوادگی»و « فردی» فرعی ونبا مشکالت انطباقی مفید باشد. این مضمون در دو مضم مؤثرتواند برای مقابله 

 است. شدهپرداخته هاآنکه در ادامه به  مشکالت انطباقی این دوره را شرح داده

 فردی -4-1

در برخی موارد مشکالت انطباقی مربوط به مسائل شخصی افراد بود و لزوما همراه با مشکالت در بعد خانوادگی 

 نبود.
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بود. الت انطباقی در حوزه فردی مسائل تحصیلی مشکترین یکی از شایع :مسائل تحصیلی الف.

آموزان خانواده به دلیل تغییر در روند عادی تحصیلی با مشکالتی روبرو شده بودن دانشجویان و دانش

 با مشکل مواجه کرده بود.  هاآنکه در اکثر موارد سازگار شدن با شرایط به وجود آمده را برای 

تغییر الگوی  کالت انطباقی در حوزه فردی، مسائل ارتباطی وب. مسائل ارتباطی: یکی دیگر از مش

 به وجود آورده بود.  با شرایط مشکالتی در سازگار شدن افرادبرای  بود که هادوستی ارتباط

شد چی بود؟ چون یک ای که تو این مدت داشتید و بیشتر باعث نگرانیتون میبزرگترین دغدغه»

کنید؟ آره اونا های آنالین شرکت میاالن تو کالس نگرانی ما شد.ترم عقب افتادیم این بیشتر باعث 

شن و مشکل پیش میاد. ها نسب نمیبرگزار میشن ولی به اون صورت که باید باشه نیست. گاهی برنامه

ببینید من تو تیزهوشان درس خوندم چون »، «کنه که عقب افتادیم.به خاطر همین آدم بیشتر فکر اینو می

کرد. من کنکور هام و خالءهام رو درس خوندن پر مینداشته همهرام خیلی مهم بود و درس خوندن ب

کنم اگر جایی و االن فکر می تجربی داده بودم و بر اساس عالقه شخصی اومدم روانشناسی خوندم

-هست که من رشد کنم درس هست. چون من به لحاظ ظاهر و قیافه آدم معمولی هستم. به این فکر می

اگه من قرار هست رشد کنم از جنبه تحصیلی هست که میشه. وقتی میبینم االن راهم بسته شده کنم که 

خب عصبانی میشم. االن اون استادی که موظف بود یک ساعت و نیم به ما تو دانشگاه درس بده این 

االن »و  «ها چرا اینطوری هستندانسان کار رو نصفه نیمه انجام میده، یه نفرت عمومی بهم دست میده که

-بزرگترین دغدغه و مشکل شما چه چیزی هست؟ بیشتر درسم و نامعلوم بودن شرایط این مورد، نمی

ای تونم استفادهمعلوم نیست، من از آموزش مجازی هم نمی اصالًدونیم تکلیف این ترم چی میشه، 

اینکه نگران  هاس مهمی داشتیم، بعدازش ببرم، خیلی خیلی محدود هست، ما هم این ترم خیلی درس

این هستیم که امتحانا به چه شکلی برگزار میشه، تقریبا هر روز هم یه خبر جدید در این مورد میگن، 

خواستم این ترم خودمو حذف کنم، گفتن امکانش نیست. اوضاع این ترم خیلی آشفته هست، ما من می

ی از منابع رو تهیه نکردیم، پیدا برامون منبع هم معرفی نکرده بودند که این اتفاق افتاد ما خیل اصالً

ام روانشناسی هست و این ترم واحد عملی دونیم چی میشه، من رشتهکردن کتابا خیلی سخت شده، نمی

 .«12، 2، 1های شماره، کنندهشرکت« »دونیم چی میشه.نمی اصالًداشتیم و 
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 خانوادگی -4-2

کنار یکدیگر بیشتر از قبل کرده بود و این باعث شده بود  ها را درقرنطینه خانگی، زمان باهم بودن اعضای خانواده

اعضا وجود داشت، مشکالت انطباقی به وجود آمده و سازگار  میان فراوانیکه از قبل اختالفات  هاآندر برخی از 

داشت و اعضای  فراوانی تنیدگی هاآنبا مشکل مواجه کند. این مشکالت برای  هاآنشدن با شرایط را برای 

 اده و قرنطینه خانگی را غیر قابل تحمل ساخته بود. خانو

ها بستری برای مشکالت انطباقی در قبلی خانواده نشدهحل تعارضات و مسائل قبلی: نشدهحل تعارضاتالف. 

به جر و بحث کردن  توجه نداشتند، ها  به شرایط به وجود آمدهحوزه خانواده ایجاد کرده بود. برخی خانواده

 ت قبلی ادامه داده و شرایط فشار آوری به لحاظ روانی برای اعضای خود ایجاد کرده بودند.مشکال درباره

ها اختالف های جدید و نوظهور، برخی خانوادهبا به وجود آمدن چالش زمانهم :های واکنشیتنشب. 

ها  توافقی در وادهبرخی از اعضای خان مثالعنوانبههای خانوادگی کرده بودند. نظرهای خود را تبدیل به تنش

نداشتند و این امر موجب  19-مدیریت روابط، رعایت بهداشت فردی، جمعی و اقتصادی متناسب با شرایط کووید

 شده بود.  هاآندر  تنیدگیاختالف و 

یعنی تو این  ؛کنیم و میاریم بیرونزنیم از قبر بیرون میاین روال زندگی ما هست که مسائل رو شخم می»

کردیم و مامانم همین مصاحبه که قرار بود امروز انجام بشه صحبت می دربارهدیروز  مثالً  بلهده؟ دوران هم ش

گفت یادت هست که فالن وقت تو پیش یه روانشناس میرفتی و فالن مشکل برات پیش اومد و اون طوری شد. 

 دربارهگرده عصبانی میشه برمی حاال این خیلی هم مسئله قدیمی نبود. مامانم وقتی و ؛خب اونا خاطرات بد من بود

شرایط  تو کنه.کنه، میگه یادت هست به فالنی فالن کار رو کردیم و االن داره چیکار میعروسیش بحث می

کال اگه بخوام »، «قرنطینه شده که تحمل اعضای خانواده براتون سخت بشه؟ آره )از ته دل( این اتفاق خیلی میافتاد.

گیر شده، بی حوصله شده، کنه ولی بابام انگار بهونهین روزها مامانم خیلی صبوری میهای خونه بگم اتنش درباره

با داداشم یکم زیاد  ؛ کهاگه من جای مامانم بودم خیلی تنش پیش میامد ولی مامانم صبور هست و چیزی نمیگه

می گفت تورو  کنه و خیلی زود عصبی میشم. این مدت داداشمدعوا داریم، داداش کوچیکم خیلی عصبیم می

دونم، تغییری جو عاطفی خانواده قبل کرونا و بعد کرونا به چه شکل بود؟ نمی»و « خدا کاری کن اروم تر بشی.

شد که بوده از ترس بیماری بوده، تنش هم در این دوران بود، البته نه هر روز و همیشه، ولی روزهایی از هفته می
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ما عادت نداشتیم به این همه باهم بودن، ولی یکی هم این بود که  هکاینگشت به که تنش باشه، اونم باز برمی

تا کی همه جا اینطوری تعطیل هست، از  گفت چی میشهخب، فشار روی همه ما بود، مخصوصا پدرم که حاال می

و  8، 7، 5، 2های شماره، کنندهشرکت«. »ناخودآگاه تنش رو انتقال میده صورتبهکجا بیاریم و اینجور حرفا. اینم 

12». 

 مرضی روانی  هاینشانه  -5

-ها و چالشدر جامعه و محدودیت 19-اخبار کوویدگسترش ها نشان داد بررسی وضعیت روانی، اعضاء خانواده

ها بر اساس پنجمین این نشانه بود. شناسی روانیاز آسیبهایی نشانههای ضمنی آن، برای برخی از افراد همراه با 

ت اختالال دسته هایی ازنشانه دربرگیرندهیصی و آماری اختالالت روانپزشکی آمریکا، ویرایش راهنمای تشخ

پژوهش های مصاحبهالزم به ذکر است با توجه به اینکه  اضطرابی، اختالالت خلقی و اختالل وسواس جبری بود.

نکه به هنگام اجرای صورت گرفت و همچنین به دلیل ایآنالین  صورتبه االجراالزمهای حاضر به دلیل محدویت

های در ایران و بروز برخی نشانه 19 -ویروس کووید گسترشهای این پژوهش، حدود یک و نیم ماه از مصاحبه

 ؛هنوز وجود نداشت برای برخی از اختالالت گذاری دقیقگذشته بود، امکان تشخیص شناختیروانهای آسیب

ایم که این احتمال وجود داشت در پرداخته شناسی روانیآسیب هایی ازبه نشانه صرفاًبنابراین ما در این پژوهش 

 هاینشانه « تشدید»و « عود»، «ایجاد» فرعی این مضمون با سه مضمون های روانی شوند.طول زمان تبدیل به اختالل

 است. شدهپرداختهکه در ادامه به آن  این دوره را شرح داده مرضی روانی 

 ایجاد -5-1

 شناختیروانهای هایی از آسیبنشانهشان کننده به گزارش خود یا اعضای خانوادهفراد شرکتدر برخی موارد، ا

 های ضمنی آن، تجربه آن را نداشتند.و محدودیت 19-کووید گسترش اخباررا تجربه کرده بودند که تا قبل از 

-داشت. من گاهی می تنیدگییلی در خانواده ما مامانم بیشتر از بقیه آشفته  شده بود و نسبت به این بیماری خ»

گفتم گفتن دستاتو بشور، ولی من میاگه پولی از بیرون میامد خونه، می مثالًگیر میدن  فراوانیدیدم که دیگه 

 مثالً گفتن که باید رعایت بکنی و از این حرفا،باز اونا می ولیدیگه در این حد هم الزم نیست که رعایت بشه، 

گفتیم نه دیگه این کثیف نیست و دیگه شده رو هم نذارید روی سطوح ولی ما می گفت حتی پول ضد عفونیمی
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های خاصی های خاصی دارند و داروشده بود، چون بیماری تنیدهمادربزرگم خیلی زیاد از حد »، «مشکلی نداره.

ضعیف  کنم، چون سیستم ایمنی بدنمگفتن چون من یک داروی خاصی رو مصرف میکنند. دائما میمصرف می

-گیرم، یعنی حتی از رفتن به حیاط خونه خودشون هم امتنا میقطعا من این بیماری رو می نهست اگه برم بیرو

-کردند، هر دکتری هر چی میداشتند، دائما اخبار رو پیگیری می تنیدگیزدیم دائما کردند، هر وقت زنگ می

سالشه، تازه میره دانشگاه. چه  19که نکنه بگیره،  داداشم، خیلی زیاد نگران شده بود»و « دادند.گفت انجام می

گفت کردید بیشتر از بقیه آشفته بودند؟ اول خیلی افکار منفی داشت و میداد که شما فکر میکارهایی انجام می

رند و میمیرند. اول هم یگگفت چند ماه دیگه همه میمیریم. اون خیلی واهمه داشت و میگیریم و میما همه می

گرفت و واهمه داشت چون تو فضای می تأثیرکردند مردم رو بترسونند این خیلی فضای مجازی سعی می که در

مجازی زیاد بود. خواهرم خیلی کم میاد خونه ما روز اول عید که اومد داداشم بهش پرخاش کرد و گفت چرا 

-کنندهشرکت« »ضد عفونی کرد.بینی قرنطینه هست؟ بعدم که اونا رفتند پا شد و همه جارو اومدی اینجا؟ نمی

 .«9و  7، 6های شماره، کننده

 عود -5-2

تحت درمان  کسانی کهباعث شده بود کنندگان به گزارش شرکت 19-اخبار کوویدگسترش در برخی موارد، 

 مواجه شناختیروانهای های آسیبو نشانه رو به بهبود بود، با عود همان اختالل هاآنتخصصی، اختالالت روانی 

 شوند.  

 دربارهرولرکوستر هست خیلی میره باال و خیلی میاد پایین.  مانندمن همیشه به دوستام میگم عواطف من »

کردم که یک دوستام. قبل از کرونا من احساس می دربارهخانوادم و چه  دربارهروابطم هم اینطوری هست چه 

کنم. من قبال اقدام به خودکشی داشتم ولی کم کنم و رو به ثابت و بهبودی حرکت میسیر رو بهبود رو طی می

کردم که جبر تو و احساس لذتم باال میره و کمتر داشتم به این فکر می کردم امید به زندگیکم احساس می

موندم. وقتی آدم بیشتر تنها میشه یه سری فکرها بیشتر داره. ولی بعد از کرونا چون خیلی تنها می تأثیرزندگی خیلی 

ها رو بخشم رو دوبرابر کردم که بتونم شبد و نشخوار فکری بیشتر میشه، اخیرا داروهای آرامسراغش میا

تونم بگم به مرز افسردگی من خودم خیلی خیلی حالت روحی روانیم تغییر کرده به حدی که می»، «بخوابم.

به یه زندگی بیرون از  مثالًنکه رفتم خیلی بادوستام ارتباط داشتم، بعد ایرسیدم از اونم بیشتر من خیلی بیرون می
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کنه، قبال خونه عادت کرده بودم من خودم تو تبریز خونه داشتم، این شرایط تو خونه موندن و اینا خیلی اذیتم می

 مثالً شدم ولی االن خیلی خیلی زیاد شده یه جورایی که شدم، عصبی میهم اضطراب داشتم یه موقعی ناراحت می

با داداشم یکم  کهاینه اره کسی باهام کاری نداشته باشه کسی باهام حرف نزنه. یکی هم خوام کال دور باشم کمی

زیاد دعوا داریم، داداش کوچیکم خیلی عصبیم میکنه و خیلی زود عصبی میشم. این مدت داداشم می گفت تورو 

تغییر رو هم خودم و زنی، کال  حرف نمی اصالًگفت  خدا کاری کن آروم تر بشی. خیلی عصبی شدم، مامانم می

من خودم یه دوره افسردگی داشتم، زمانی که پشت کنکور بودم و موقع کنکور، بعد »و « هم اونا حس  می کنند.

یکم اوضاع من توی این یکی دوسال بهتر شده بود، ولی بازم اون خلق و خوی من دوباره برگشته. یکی دو هفته 

رابطه خودم )رابطه عاطفی خودم( چون خیلی  دربارههم اینکه  من دیدم که اون افسردگی دوباره برگشته، یکی

آمد و چیزهایی که قبال برام مسئله نبودند، مسئله شدند. هی راجبش سرم خلوت بود، خیلی فکرها به سراغم می

اهم حل چیزهایی که قبال ب مثالًکردم که چرا اینجوری شد یا چرا این اتفاق اون موقع تو رابطه ما افتاد، یا فکر می

های کنندهشرکت« »ش صحبت کرده بودیم، دوباره توی ذهنم بزرگ شد و مسئله بود.دربارهکرده بودیم و 

 «.12و  5، 2شماره، 

 تشدید  -5-3

باعث شدیدتر  19-اخبار کوویدگسترش شان، کننده یا اعضاء خانوادهدر برخی موارد، به گزارش افراد شرکت

وجود داشت و بهبود نیافته  هاآنشده بود که از قبل در  شناختیروانا مشکالت های اختالل یشدن عالئم و نشانه

 بود. 

پذیری وجود داشت و االن چون بیشتر باهم خانواده ما، تحریک دربارهکنه، )دوقطبی( مادرم دارو مصرف می»

اندازه جواب ها بیش از کپذیری هست و نسبت به یکسری محرهستیم تشدید شده، مامانم در حالت تحریک

قبال می خواستم می تونستم یک  مثالًاالن خوابم نسبت به قبل خیلی نامنظم شده »، «میده و حاال اون تشدید شده.

کشه سه چهار طول می مثالًتونم خوام بخوابم نمیدو اینا بخوابم کال دیر خوابم میبره، در هر صورت ولی االن می

ما از اول »و « هام خسته بشه  سه چهار خوابم ببره.خونم تا چشممیام، کتاب میاینا پامیشم تو اتاق قدم می زنم میرم 

وقتی بابا از سر کار میامد، حتما باید اول دستاشو  مثالًکردیم، و قبل کرونا هم این جور چیزهارو رعایت می

، ما این چیزها رو شوریممیشست، تو خونه ما هیچ کس به هیچ وجه به پول دست نمیزد، حتما اگه دست بزنیم می
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آمدیم کلیدهای هر کسی اگه از بیرون می مثالًها چند برابر شدند، کردیم ولی خب این مراقبتاز قبل رعایت می

کنیم و بعد میزاریم سر زد، ولی خب االن ضد عفونی میموند و هیچ کس بهش دست نمیتوی کیف خودش می

های کنندهشرکت» «کنیم، یکم شستوشو بیشتر شدهمی خریم حتما ضدعفونیاگه خوراکی می مثالًجاش یا 

 «.11و  5، 2شماره، 

 گیرینتیجهبحث و 

آن  تأثیراتو  19-اخبار کوویدگسترش  دربارهسالمت روان  متخصصینای که های عمدهیکی از نگرانی

های روانی سیبآ کهاینتواند از خود بر جای بگذارد. کما های روانی است که این بحران میآسیب  دارند،

ابعاد زندگی افراد، اعم از شغلی، تحصیلی، زناشویی،  بیشترمنفی در  تأثیراتها این قابلیت را دارند که تا سال

منفی آن  تأثیراتهای حساس زندگی صورت بگیرد در برهه رخدادو... داشته باشند که اگر این  فردی میان

 هاینشانه و  دف پژوهش حاضر بررسی وضعیت روانیقابل جبران خواهد بود. ه سختیبهبیشتر بوده و 

 های گسستهدر خانواده این دوره روانیدر سالمت  تأثیرگذارو همچنین موارد مثبت و منفی  مرضی روانی 

 بود. 

و  19 -کووید گسترش اخبار، موردپژوهشهای خانواده همهنشان داد  نخستهای مضمون اصلی یافته

گذاشته  تأثیر هاآنغیرمنتظره که در بسیاری از ابعاد زندگی تنیدگی یک  عنوانبهرا  بحران اقتصادی جامعه

برخی از  ولیبود  تنیدگیها همراه با خانواده همهاین بحران برای  ایبه گفتهبود، تجربه کرده بودند و 

ای در افراد نههای زمیوجود بیماری مانند افقی هایتنیدگی، عمودی هایتنیدگیبا این  زمانهمها خانواده

 هاآناین دوره را برای  تنیدگیتجربه کرده بودند که نیز را خانواده، مشکالت تحصیلی و مشکالت شغلی 

 -کوویدنشان داده بود  نیز، (Xiao ،2020)نیز ذکر شد نتایج پژوهش ترپیشکه  طورهماندوچندان کرده بود. 

االجرا های الزم، به دلیل لزوم رعایت قرنطینه خانگی و محدودیتومیرمرگافزایش خطر  افزون بر 19

مضاعفی به افراد جامعه وارد خواهد کرد و این نتیجه همسو با  تنیدگیجهت محافظت و پیشگیری از ابتالء، 

که این اخبار  ابهامی پرثبات و ان کرد با توجه به شرایط بیتوان بیدر تبیین این یافته می یافته مذکور است.

مضمون اصلی دوم نشان داد  سئله است.تنیدگی یک واکنش طبیعی نسبت به این متجربه کند، ایجاد می

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7047000/
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ها در مدت قرنطینه خانگی از دو سیستم توزیع مسئولیت سازگار و ناسازگار برخوردار بودند که خانواده

ها همراه بود و سیستم توزیع مسئولیت لیت سازگار با سالمت روانی اعضای خانوادهسیستم توزیع مسئو

 ,Scully & et al)برای افراد مسئول خانواده بود. این یافته همسو با نتایج پژوهش  تنیدگیناسازگار همراه با 

، سالمت روانی اعضای خانواده برخوردارندبی مطلو کارکردهایی که از ، خانوادهکه نشان دادهاست  ،(2020

ها از دو نوع سازگار و حمایت روانی خانواده سازوکارمضمون اصلی سوم نشان داد  داشت.وضعیت بهتری 

ت روانی اعضای خانواده و بود که سیستم حمایت روانی سازگار خانواده با سالم شدهتشکیلناسازگار 

بنابراین حمایت روانی  ؛اعضای خانواده همراه بود مرضی روانی  هاینشانه سیستم حمایت روانی ناسازگار با 

 & Bostean)پژوهشاین نتیجه همسو با نتایج مهمی در سالمت روانی این دوره داشت.  تأثیراز سمت خانواده 

et al, 2019) ، را  زاعوامل تنش تأثیراتیت روانی خانواده که حما ندبود یافتهدستاست که به این نتیجه

-مضمون اصلی چهارم نشان داد مشکالت انطباقی و سازگار شدن با شرایط بحران کووید دهد.کاهش می

این مشکالت در بعد خانواده بود، برای افراد  کهنگامیهدر دو بعد فردی و خانوادگی اتفاق افتاده بود و  19

هایی بود. مضمون اصلی پنجم نشان داد، خانواده مرضی روانی  هاینشانه بیشتری داشته و همراه با  تنیدگی

 هاینشانه افقی و مشکالت خانواده تجربه کرده بودند  هایتنیدگیبا  زمانهمعمودی را  هایتنیدگیکه 

نتایج نشان داد، برخی از عوامل  طورکلیبه. بود شدهحاصل هاآن)ایجاد، عود و تشدید( در  مرضی روانی 

 کههنگامیرا  هاآنتوزیع مسئولیت و حمایت خانوادگی ناسازگار،  سازوکارهای گسسته مانند خانواده

ت شغلی( و ال، مشکالت تحصیلی و مشکای در افراد خانوادههای زمینهافقی )وجود بیماری هایتنیدگی

بود، با  دادهرخ زمانهم صورتبهو بحران اقتصادی جامعه(  19-اخبار کوویدگسترش عمودی ) هایتنیدگی

)ایجاد، عود و  شناسی روانیآسیبهایی از هایی نشانهمضاعف روبرو کرده و در چنین خانواده تنیدگی

 ان نتیجه گرفت، گسترش اخبارتوبنابراین می ؛)خانوادگی( وجود داشتتشدید( و مشکالت انطباقی 

های منفی بیشتری دارد و حمایت تأثیراتکنند های آشفته زندگی میدر خانواده کسانی کهبرای  19-کووید

، مؤثرحمایت روانی  بیان کردتوان در تبیین این یافته میدهد. منفی آن را کاهش می تأثیراتروانی خانواده 

آوری را در افراد ظرفیت و تاب احتماالًروانی بیشتر شده و امنیت داشتن احساس از سوی خانواده باعث 

در همین راستا دهد. منفی عوامل مربوط به این اخبار و حوادث را کاهش می تأثیر درنتیجهدهد و افزایش می

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.12263
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6427.12263
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30318702/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30318702/
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شان داده است، حمایت خانواده و رضایت زناشویی با کاهش اضطراب، ن  (vest & et al, 2017)نتایج پژوهش

 افسردگی و خشم ارتباط دارد. 

-تبدیل به مهم های جمعی و فضای مجازیرسانه، 19 -اخبار کوویدگسترش ه در دوره جه به اینکبا تو

-کوویدها را از خطرات روانی ین امر، خانوادهشود مسئوالن ااند، پیشنهاد میرسانی شدههای اطالعترین راه

بیشتر آگاه کنند و همچنین اهمیت حمایت روانی خانواده و توزیع مسئولیت در این دوره را متذکر شوند.  19

ها از بحران ارائه راهبردهای عملی به خانوادهآگاه ساختن افراد جامعه و این امکان وجود دارد با  چراکه

 ته شود.روانی این دوره کاس

 ازجملهبیشتر است.  هایپژوهشتر، نیاز به گیری قطعیالبته برای نتیجه پژوهش: یهامحدودیت

ات پیگیری را در مطالعشود بنابراین پیشنهاد می؛ را نام برد عدم پیگیری توانهای این پژوهش میمحدودیت

قابلیت تعمیم  منظوربهنمایند و ( دنبال 19-اخبار کوویدگسترش شش ماه پس از )حداقل طوالنی  هایدوره

همچنین در این پژوهش یک . در این حوزه صورت گیردهای کمی و با نمونه بیشتری پژوهش فتن نتایج،یا

اعضای خانواده  دیگرخود و  دربارهو  ندمورد مصاحبه قرار گرفت )دانشجویان(فرد از اعضای هر خانواده 

ها مصاحبه شود. یکی دیگر از اعضای خانواده همهعدی با شود در مطالعات ب، پیشنهاد میندگزارش داد

های بروز نشانهکمی )حدود یک ماه( از هایی که در این پژوهش وجود داشت، این بود که زمان محدودیت

لیل امکان آنالین برگزار شدند و به همین د صورتبهها گذشته بود و مصاحبه شناختیروانهای آسیب

 مرضی روانی  هاینشانه به بررسی  صرفاًتالل وجود نداشت و این پژوهش تشخیص اخبررسی دقیق و 

تری استخراج های غنیشود در مطالعات بعدی این موارد نیز مدنظر قرار گیرند تا یافتهپرداخت، پیشنهاد می

  شود.

ها خانواده در جهت آموزش مؤثریهای گردد برنامهبا عنایت به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می پیشنهادها:

شود توجه به توزیع مسئولیت سازگارانه و این دوران ارائه گردد و همچنین پیشنهاد می مؤثربرای مدیریت 

 ها قرار گیرد.آموزش این خانواده در اولویتحمایت روانی 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21635781.2017.1343694
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 اخالق پژوهش

جرا توضیح کار پژوهشی در حال ا دربارهکنندگان، افزون بر معرفی خود، جلب رضایت مشارکت منظوربه

ضبط مصاحبه نیز رضایت آنان  دربارهکنندگان به انجام مصاحبه، رضایت مشارکت افزون برکوتاهی ارائه شد. 

 ، به ایشان اطمینان داده شد.هاآنمحرمانه ماندن اطالعات و کاربرد پژوهشی صرف از  دربارهجلب شد و 

 مشارکت نویسندگان

 مشارکت و همکاری داشتند. ،هاتحلیل داده و ، نگارشازجملهل مراح همههر دو نویسنده در  پژوهشدر این 

 منابع مالی

 انجام شد. پژوهشگرانبا هزینه شخصی  پژوهشاین  

 هادادهدسترسی به مواد و 

در  آسانیبه. این پرسشنامه است شدهاستفادهپرسشنامه انطباق و همبستگی خانواده  در این پژوهش از 

 .قرار دارد پژوهشگراندسترس 

 کنندگانمشارکتاخالقی و رضایت  تائید

 با آگاهی و رضایت مورد مصاحبه قرار گرفتند.در پژوهش  کنندگانمشارکت همه 

 رضایت برای انتشار

 .نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 تصریح درباره تعارض منافع

دانشگاه  یعلمئتیهده اول این پژوهش عضو این پژوهش با منافع شخص یا سازمانی منافات ندارد. نویسن 

 باشند.میدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان دوم  و نویسنده تبریز

 سپاسگزاری

 ، کمال تشکر و قدردانی را دارند.کنندگان در این پژوهشز همه شرکتنویسندگان ا 
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