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  چکیده

یشی و عاملی براي تغییر در آگاهی و کنش انسانها و ترین نیروهاي بازاند بحران یکی از مهم

منجر به بحرانی جهانی و چالش ) کرونا(19شیوع جهانی ویروس کووید . جوامع است

بازاندیشی در ابعادي از زندگی فردي و نتیجه در ها و کشیدن بسیاري از باورها و پیش فرض

جوانان از بازاندیشی در  هدف ما در این پژوهش کیفی، کشف تجربه. اجتماعی شده است

گرا و با روش  پژوهش را در رویکرد برساخت. شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا است

با ) حداکثر تنوع و در دسترس(با روش نمونه گیري هدفمند . تحقیق کیفی بنیانی اجرا کردیم

و تحلیل جهت تجزیه . نفر مشارکت کننده مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام دادیم 24تعداد 

مقوله اصلی ساختیم  7ها  در فرایند تحلیل داده. ها از روش کدگذاري نظري استفاده شد یافته

مرکزیت سالمت، بازیابی خود، اقبال به علم و فناوري، گرایش به فضاي : که عبارتند از

با جمع بندي . بستن به خانه و ناامنی وجودي مجازي، بازیابی تعامالت شخصی، دل

براساس این . به عنوان مقوله نهایی در نظر گرفتیمرا صلی، ارتقاي آگاهی وجودي هاي ا مقوله

توان گفت بحران شکل گرفته بر اثر پاندمی کرونا، ما انسانها را از نقاط ضعف  ها، می مقوله

  .تر کرد و تأمل و تجدیدنظر در خود و روابطمان را دامن زده است مشترك آگاه

  ، پاندمی، بازاندیشی، بحران19وس کووید کرونا، ویر :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

بحران و تغییرات ناگهانی، یکی از عوامل تأمل و بازاندیشی انسان در مورد خود، 

شیوع ویروس کرونا. زندگی روزمره، عادات و جهان پیرامون است
1

در ) 19کووید (

هاي مهمی از  در جنبههاي اخیر، تحوالتی را ایجاد کرده و ما را وادار به بازاندیشی  ماه

شیوع این ویروس و تبعات ناشی از آن، معیشت، عواطف، سبک . ه استزندگی کرد

ناشناختگی ویروس کرونا و تردیدها . زندگی و آینده میلیاردها انسان را تغییرداده است

در راهبردها در کنار ممنوعیت تردد، قرنطینه خانگی و تعطیالت طوالنی مدت، از یک 

ها و اعمال کنشگران و نهادهاي اجتماعی  ها، اندیشه ریختگی افکار، ایده سو سبب درهم

از سوي دیگر ماندن در خانه و داشتن وقت آزاد، فرصتی براي تأمل در مورد . شد

تر،  بعبارت دقیق. ها و نهادها شده است ها، انتظارات، کنش بسیاري از افکار، پیش فرض

کرونا، فرصتی براي بازاندیشی در مورد  در روزهاي قرنطینه ناشی از شیوع ویروس

  .خود و جهانمان یافتیم

دهد به عقب برگردد و  بازاندیشی، قابلیت اجتماعی است که به فرد اجازه می

این . )Crossly, 2005: 2(هویت خود را دوباره در نظر آورد ودرباره خود تأمل کند 

جه بسیاري از نظریه هاي جامعه شناسی معاصر و متأخر مورد تو مفهوم در نظریه

گیدنز. پردازان قرار گرفته است
2

هاي کلیدي جوامع جدید را  یکی از مشخصه 

هاي جهانی فقط مربوط به تغییرات  از نگاه او مدرنیته و دگرگونی. داند بازاندیشی می

بزرگ در نهادهاي بزرگ نیست، بلکه این تغییرات، عواطف و زندگی خصوصی افراد 

در جوامع پیشامدرن غالباً ). 20:1390جالیی پور و گرامیان نیک، (د گیر را نیز در بر می

یعنی، مرجعیت اعمال پیشین، تعیین کننده رفتار . کرد رفتار روزمره را هدایت می ،سنت

در حالی که در جوامع مدرن اعمال اجتماعی پیوسته در پرتو اطالعات جدید مورد . بود

  ). 193:1391سیدمن، (گیرد  بازبینی قرار می

                                                  
1. Coronavirus(COVID-19)
2. Giddens
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بازاندیشی در زندگی اجتماعی مدرن در برگیرنده این واقعیت است که 

عملکردهاي اجتماعی پیوسته بازسنجی و در پرتو اطالعات تازه درباره خود، اصالح و 

برگر نیز معتقد است جامعه در حال تغییر ). 46:1384گیدنز،(د نشو دگرگون می

بازاندیشی نه . سازد هاي متنوع می صمیموتحول، فرد را ناگزیر از بازاندیشی و اتخاذ ت

شود و طی فرآیند  تنها معطوف به جهان بیرونی است، بلکه وارد ذهنیت فرد می

برگر و همکاران، (شوند  بازاندیشی، جهان و خود فرد به موضوع آگاهی تبدیل می

طور سازد تا به طور انفرادي یا به  به باورالنگمن، بازاندیشی مردم را قادر می). 1381

  .)Longman, 2003(هاي خود را تدقیق کنند  جمعی هویت

. هستندترین عوامل زمینه ساز بازاندیشی  ها یکی از مهم تحوالت ناگهانی و بحران

هاي وضع شده، در کنار  شرایط فعلی مواجهه جهان با ویروسی ناشناخته و محدودیت

ها سوق  شی در کنشهجوم اطالعات جدید، کنشگران اجتماعی را به تأمل و بازاندی

هاي بهداشتی و  توان در حوزه کنش آشکارترین مصداق بازاندیشی را می. داده است

اي است که در جامعه مدرن به کرات نام آن  بازاندیشی پدیده. مراقبتی افراد مشاهده کرد

شود و کنشگران و نهادهاي اجتماعی به واسطه هجوم اطالعات جدید همواره  شنیده می

در رابطه با بازاندیشی مطالعات متعددي انجام شده . زاندیشی قرار دارنددر معرض با

؛ 1396؛ آقاجانی و همکاران، 1397؛ کیانی و نجفی، 1398حسینی و همکاران، (است 

اغلب ) Armstrong, 2020؛ Anderson, et al., 2020؛ 1394افراسیابی و خرم پور، 

اما تمام این مطالعات بازاندیشی را . ندا مطالعات به رابطه بازاندیشی و هویت پرداخته

  . اند در شرایطی عادي مورد بررسی قرار داده

از سوي دیگر، اغلب مطالعات در رابطه با کرونا با نگاه پزشکی کرونا را بررسی 

تر تحقیقی به پیامد  اند و کم ها و تبعات آن را مورد توجه قرار داده اند و یا آسیب کرده

ترین ابعاد مطالعات  یکی از مهم. یشی اتفاق افتاده پرداخته استمثبت کرونا و بازاند

کیفی در موضوعات سالمت و پاندمی این است که این مطالعات دانش و تجربه 

از این طریق دانش عمومی و . کند عمومی پیرامون بیماري را سازماندهی و همرسانی می
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ر این پژوهش کشف و هدف ما د.کند گاهی ما پیرامون پاندمی را تقویت میآخود

اینکه جوانان در . بازنمایی فهم و تجربه جوانان از بازاندیشی در شرایط کرونایی است

هایی از زندگی  در چه جنبه. اي از بازاندیشی دارند شرایط انتشار کرونا، چه تجربه

  روزمره خود تأمل و تجدید نظر کردند؟ پیامدهاي این بازاندیشی براي آنها چیست؟

  مفهومیچارچوب 

اي جدید و بازاندیشی نیز عمدتًا به عنوان یک مفهوم نظري در جامعه  کرونا پدیده

از همین رو تحقیقات محدودي در مورد این دو مفهوم . جدید مورد توجه بوده است

به دلیل محدودیت تحقیقات در رابطه با بازاندیشی در شرایط کرونا، . انجام شده است

. شود مرتبط با بازاندیشی و بحران کرونا مرور می پیشینه در دو مبحث تحقیقات

؛ 1398سهراب زاده و همکاران، : اند مطالعاتی که در رابطه با بازاندیشی انجام گرفته

هاي فرهنگی و اجتماعی مرتبط با  هاي جنسیتی زنانه و تعیین کننده بازاندیشی نقش(

هاي اجتماعی با  انرابطه چندگانه شدن زیست جه(؛ 1398، حسینی و همکاران، )آن

اعتماد اجتماعی و (؛ 1397، کیانی و نجفی، )بازاندیشی هویت فرهنگی زنان و دختران

هویت اجتماعی؛ بازاندیشی در هویت اجتماعی زنان تحصیلکرده مورد مطالعه دانشگاه 

: فرایند برساخت هویت زنان در جریان طالق(؛ 1396، آقاجانی و همکاران، )تبریز

بازاندیشی (؛ 1394، افراسیابی و خرم پور، )قدس خانواده و قبح طالقبازاندیشی در ت

بازاندیشی در (2019، گرین وود و همکاران، )اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

، و مطالعاتی که در رابطه با کرونا و با نگاه پزشکی انجام شده است )بازارهاي اعتباري

؛ Anderson et al., 2020؛ 1396؛ توکلی و همکاران،1399فرنوش و همکاران، (

Armstrong, 2020 ؛Dahly, et al., 2020 ؛Dong, et al., 2020 ؛Zhu et al., 2020 ؛

Wetter, et al., 2020 ؛Mckibbin & Roshen, 2020.(  

اي کیفی است که در مورد نحوه  یکی از نزدیکترین مطالعات به پژوهش ما، مطالعه

میالدي توسط دیویس و لوهم  2009سال  H1N1اي روایت مردم از پاندمی آنفلوانز
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هاي اشخاص از ابتال و نحوه  دیویس و لوهم در مطالعه خود روایت. انجام شد) 1399(

کنار آمدن و آگاهی یافتن از پاندمی آنفلوانزا در شهرهاي ملبورن، سیدنی و گالسکو را 

رتباطات عمومی و در این مطالعه انتقادي مقوالتی همچون ا. بررسی و تحلیل کردند

هاي  اي در مورد پاندمی، تلقی افراد از آسیب پذیري، نحوه اطالع رسانی رسانه رسانه

خبري، نوع نگاه افراد آسیب پذیر و اعتماد و پسا اعتماد در جریان پاندمی و بعد از آن 

هاي مردم از تجربه زیسته  ها در نتیجه به اهمیت توجه به روایت آن. را بازنمایی کردند

  .خود از پاندمی و حرکت به سمت نظام روایی سالمت تأکید دارند

همانطور که در مقدمه گفتیم، اغلب تحقیقات انجام شده به بازاندیشی و هویت 

پرداخته و تحقیقات مرتبط با کرونا نیز اغلب با نگاه پزشکی و بررسی پیامدهاي روحی، 

ا نگاهی جامعه شناختی و از زاویه ما قصد داریم ب. اند انجام شده... اقتصادي، سیاسی و

دید خود کنشگران به بازاندیشی در شرایط کرونا بپردازیم و کشف کنیم کنشگران 

اي انجام داده و  اجتماعی در شرایط انتشار و شیوع گسترده ویروس کرونا چه بازاندیشی

از هایی  چه پیامدهایی براي آنان در پی داشته است و بازاندیشی بیشتر در چه حوزه

  .زندگی روزمره آنها اتفاق افتاده است

بازاندیشی، تأمل و جامعه بازاندیشانه، از جمله مفاهیمی است که در تحلیل 

، )1994(جامعه شناسان معاصر، آنتونی گیدنز . مدرنیزاسیون بکار گرفته شده است

هاي متفاوتی به بحث بازاندیشی  به شیوه) 1388(و اولریش بک ) 1994(اسکات لش 

ن آبک در تحلیل خود از بازاندیشی بین دو رویکرد متفاوت نسبت به . اند اختهپرد

شود، بازاندیشی و  در رویکرد اول که به گیدنز و لش مربوط می. سخن گفته است

مدرنیزاسیون بازتابی به دانستن و تأمل در بنیادها، پیامدها و مسائل مدرنیزاسیون مربوط 

را طرح کرده است این مفهوم به پیامدهاي ن آ در رویکرد دوم که بک. شود می

  ).169: 1388بک، (ناخواسته مدرنیزاسیون ارتباط دارد 

هاي فعالیت  منظور گیدنز از بازاندیشی، حساسیت و تأثیرپذیري بیشتر حوزه

ها بر اساس اطالعات یا دانش نوین  ها و نگرش اجتماعی و تجدید نظر مداوم در روش
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هاي تاریخی  از تغییرات و جدایی زمان و فضا در دورهاین بازاندیشی تابعی . است

هاي سنّتی به گذشته بیشتر  از نظر گیدنز، در فرهنگ. مختلف و جوامع گوناگون است

بازاندیشی، پیش از این و . شد، و تکریم و احترام افزونتري در میان بوده است اشاره می

که در آن بروز و ظهور پیدا اي بود  در دوره سنت، به معناي شناخت کنش در دل زمینه

کرد، اما بازاندیشی در دوره مدرن، معناي دیگري یافته و مبناي بازتولید نظام واقع  می

  .شده است

ر زندگی اجتماعی مدرن، بازاندیشی دربرگیرنده این واقعیت است که د

شوند و در پرتو اطالعات تازه درباره خود  عملکردهاي اجتماعی، پیوسته بازسنجی می

و تنها در عصر مدرنیته است که تجدید نظر در همه شوند ها، اصالح و دگرگون میآن

گیدنز ). 7:1396کریمی منجرموئی و فرهمند،(گیرد  هاي زندگی انسان صورت می جنبه

بر این عقیده است که با کاهش نفوذ سنت و بازسازي زندگی روزمره بر حسب عوامل 

هاي مختلف  ي زندگی خود را از میان گزینهها جهانی و محلی، افراد ناچارند شیوه

در این میان، اگر چه عوامل یکسان ساز و استاندارد کننده هم وجود دارد، اما . برگزینند

هاي عمل و تنوع زندگی اجتماعی امروزي و همچنین تکثرّیابی زمینه "بازبودن"به دلیل 

لیت روزمره ، انتخاب شیوه زندگی بیش از پیش در ساخت هویت و فعا"مراجع"

  . یابد اهمیت می

به اعتقاد وي، در جوامع معاصر که تکثرگرا، متنوع و در حال تغییرند و همه چیز 

گیدنز به . شود اي بازاندیشانه تبدیل می نیز به پروژه "خود"گیرد،  مورد مداقه قرار می

در سطح  "خود"اي که از آن طریق، دهد؛ پروژه خود خودسازنده، اولویت زیادي می

را فرآیندي  "خود"گیدنز بازاندیشی در مورد . شود رد، بازاندیشانه و تغییردهنده میف

داند که طی آن، فرد در فواصل زمانی منظم، بر حسب اتفاقاتی که  مداوم و فراگیر می

وي معتقد است که ). 20:1387گیدنز، (پردازد  افتاده، به نوعی بازپرسی از خود می

در اینجا . سازد اي است که بخش اساسی مدرنیته را میساخت خود، طرح بازاندیشانه 

فرد . کند، باید هویت خود را پیدا کند هایی که نظام انتزاعی فراهم می فرد از میان گزینه
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هاي متنوعی براي توسعه شخصیت خود فراهم  به کمک تکنیکهاي گوناگون، فرصت

. دنکن هاي عمل فراهم میتجربیات تازه و متنوع، زمینه را براي تنوع روش. نماید می

کند که این امر  چنین شرایطی، زمینه را براي بریدن ازالگوهاي رفتاري جاافتاده آماده می

  ).115:1377گیدنز، (ممکن است خطراتی هم در پی داشته باشد 

الریش بک
1

فرآیند بازاندیشی و جامعه بازاندیشانه را با مفهوم مخاطره توضیح  

اول دوره ماقبل : کند عی را به سه دوره تقسیم بندي میوي تحوالت اجتما. دهد می

مدرنیته ساده با جامعه . مدرن، سپس دوره مدرنیته ساده و نهایتاً مدرنیته بازاندیشانه

بک معتقد است در . خوانی داردآمیز همصنعتی و مدرنیته بازاندیشانه با جامعه مخاطره

بازاندیشانه بیوگرافی و هویت خود را دوران جدید، افراد، فارغ از ساختارها، به طور 

از نظر بک، گفتمان مخاطره در جایی ). 10:1393افراسیابی و خرم پور،(سازند  می

مخاطره نشان دهنده وضعیت . یابد آید که اعتماد ما به امنیت خود، پایان می بوجود می

رئی هاي الکترونیکی در پدیدارسازي و م رسانه. حدوسط میان امنیت و تخریب است

اي  ه جنون گاوي، با رسانهرواقعی شدن مخاط. سازي مخاطرات نقش محوري دارند

از این رو دسترسی به دانش و اگاهی، خطر ). 209: 1388بک، (شدن آن ارتباط دارد 

  . کند یک میکروب خاص را به مخاطره بیماري تبدیل می

رت، سیاست، اند، بنیادهاي تجا از نظر بک هرجا که باور کنند مخاطرات واقعی

مفهوم مخاطره، رابطه گذشته، حال و آینده را . شود علم و زندگی روزمره معلق می

از نظر بک، . دهد کند و گذشته توان خود براي تبیین حال را از دست می معکوس می

مخاطرات، در مرحله اولیه خود پیامدهاي ناخواسته منطق کنترلی هستند که بر مدرنیته 

امنیت و کنترل از آن نوعی که بر اندیشه اجتماعی و کنش سیاسی  ایجاد. سایه می فکند

تا . شود در دوره اول مدرنیته سلطه یافت، در جامعه مخاطره جهانی به افسانه تبدیل می

شود، انواع جدید عدم  ها اختیاري می شود و سنت حدي که طبیعت صنعتی می

                                                  
1. Ulrich Beck
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. نامند هاي بشرساخته می قطعیتها را عدم  شوند که بک و گیدنز آن ها پدیدار می قطعیت

از یک . در نگاه بک، مفهوم مخاطره به ترکیب خاصی از دانش و آگاهی اشاره دارد

شود، چون ما بیشتر و  طرف دانش بیشتر و بهتر به منبع مخاطرات جدید تبدیل می

مثًال اینکه می دانیم . یابیم ها و کارکردهاي زیستی خود آگاهی می بیشتر درباره بیماري

. تر کند تواند ما را نگران ماند می فردي که دچار مرگ مغزي شده، سایر اندامش زنده می

  .از سوي دیگر مخاطره حاصل ناآگاهی و فقدان دانش است

از نظر بک انواع جدید مخاطره، همزمان محلی و جهانی یا جهان محلی
1

هستند  

به مرتکب شوندگان  توان زیانها را در این شرایط، به ندرت می). 216: 1388بک، (

بیمه کردن خود در برابر (ت مالی جبران کرد رتوان به صو دیگر نمی. معین نسبت داد

بک از مفاهیمی همچون بی مسئولیتی ). پیامدهاي بدترین گردباد جهانی بی معناست

هیچ فرد یا سازمانی به طور مشخص براي هرکاري مسئول شناخته (سازمان یافته 

بک معتقد است در جامعه . گوید ت در تعریف مخاطره سخن میو بازي قدر) شود نمی

مخاطره منطق کنترل از بنیاد نه فقط از منظري جامعه شناختی، بلکه به واسطه خود 

در این شرایط عوامل و کنشگران مختلف در . رود مدرنیزاسیون پیوسته زیر سؤال می

  . گیرند تعارض قرار می

ند، با تصور و برساختن اجتماعی بنانهاده مخاطرات در عین حالی که واقعی هست

در . هاي پژوهش و تولید علمی و صنعتی دارد واقعی بودن آنها ریشه در رویه. شوند می

عین حال، داشتن دانشی از مخاطرات، به تاریخ و نمادهاي فرهنگی و فرآورده اجتماعی 

اي  مخاطره دهد چرا این یکی از دالیلی است که نشان می. دانش پیوند خورده است

. شود هاي مختلف جهان درك و با آن برخورد می واحد به صورت متفاوت در بخش

از نظر وي در شرایط . بک در تشریح جامعه مخاطره نگاهی خوشبینانه به آینده دارد

کنند و قفس مدرنیته باز  مدرنیزاسیون بازاندیشانه، سرانجام نهادها شروع به تغییر می

  ).223: 1388بک، (شود  می
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بازاندیشی بخشی جدایی ناپذیر از جوامع مدرن است و افراد در هنگام هجوم 

اطالعات و حوادث جدید، شروع به ارزیابی، تجدید نظر و بازاندیشی در اطالعات 

کرونا نیز با قرار دادن کنشگران در پرتو اطالعات تازه از . کنند پیشین خود می

ها شده  ها و رویه ان زندگی روزمره، عادتسبب بازاندیشی در جه ،هاي ناشناخته بحران

  .است

  

  روش تحقیق

کشف معناي ذهنی کنشگران پیرامون پدیده و دستیابی به فهم و تفسیر انها از جهان 

از این رو براي دستیابی . گیرد زندگی روزمره، در چارچوب رویکرد تفسیري جاي می

کیفی استفاده -ز رویکرد تفسیريبه فهم و تفسیر جوانان از بازاندیشی در شرایط کرونا، ا

نیز روش تحقیق کیفی بنیانی ،براي اجرا. کردیم
1

)Percy et al., 2015; Merriam, 

2009 Kahlke, 2014 (هاي تحقیق  این روش که در واقع وراي روش. را به کار گرفتیم

نگاري، پدیدارشناسی، روایت پژوهی و گرانددتئوري  کیفی شناخته شده همچون مردم

هاي مختلف موجود در راهبردهاي تحقیق کیفی، با هدف کشف  با ترکیب تکنیک است،

  .اند معناي پدیده توسط افرادي است که پدیده را تجربه کرده

به دلیل شرایط . ساختار یافته استفاده کردیم ها از مصاحبه نیمه براي گردآوري داده

ري وجود نداشت و حاکم بر جامعه بر اثر شیوع ویروس کرونا امکان مصاحبه حضو

به این شکل که سؤاالت تحقیق عمدتاً قبل . ها را به صورت مجازي انجام دادیم مصاحبه

از شروع مصاحبه مشخص بود و تالش شد در قالب گفتگویی با مشارکت کنندگان 

در روزهاي بحران : از جمله سواالتی که در مصاحبه پرسیدیم عبارتند از. مطرح شود

هایی مواجه شدید؟  ها و دغدغه فکر کردید؟ با چه نگرانی کرونا به چه چیزهایی

پیامدهاي تفکر و تأمل در زندگی براي شما چه بوده است؟ هر مصاحبه با توجه به 
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شرایط و حوصله و عالقه مشارکت کننده به مشارکت بین یک تا دو ساعت به طول 

ثر تنوع و در دسترس گیري هدفمند و از نوع حداکگیري مبتنی بر نمونهنمونه.انجامید

گیري و انجام مصاحبه را تا جایی ادامه دادیم که متوجه شدیم مفهوم نمونه. است

در نتیجه . هاي پیشین بود جدیدي قابل شکل گیري نیست و اظهارات عمدتاً تکرار یافته

  .مشارکت کننده به اشباع رسید 24نمونه با تعداد 

ها به طور هم زمان انجام  داده آوري و تحلیل در مطالعات کیفی عمدتًا جمع

در پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک کدگذاري ). 1967گلیزر و اشتروس، (شود  می

هاي حاصل از مصاحبه را خط به خط  ابتدا داده. ندها تجزیه و تحلیل شد داده ،نظري

 تکرار شونده شناسائی شد و سپس) کدهاي(مفاهیم . خواندیم و مفاهیم اولیه را ساختیم

کل اطالعات مجدداً پردازش  ،ها با توجه به کدهاي تکرار شونده در مرحله توسعه مقوله

در این مرحله مفاهیم مشابه در یکدیگر . اجرا کردیمرا سپس کدبندي متمرکز . شد

ها  مقوله اصلی و یک مقوله نهایی از داده 7در پایان فرایند کدگذاري . تلفیق شد

  .استخراج شد

قابلیت اعتمادبراي اطمینان از 
1

ابتدا . در این پژوهش از چندین روش استفاده شد 

در هنگام مصاحبه، به کلیه جزئیات پیرامون لحن بیان و تمام نکات توجه دقیق به عمل 

ها و انجام کدگذاري و پایان یافتن تجزیه و تحلیل  آمد و سپس بعد از اتمام مصاحبه

از تعدادي . علمی و خبره استفاده کردیمها از روش کنترل توسط اعضاء و همتایان  داده

ها و مقوالت نهایی را مطالعه و ارزیابی کنند و در  از مشارکت کنندگان خواستیم یافته

ها را مطالعه کرده و صحت  کنار آن، دو نفر از متخصصین این حوزه نیز کدها و مقوله

طور کامل براي  قبل از شروع مصاحبه، هدف پژوهش به.ها را بررسی و تأیید کردند آن

به منظور مراقبت از حریم شخصی افراد مشارکت . مشارکت کنندگان توضیح داده شد

ها تنها در اختیار نویسندگان قرار دارد و هیچ گونه  کننده در مطالعه، تمام مصاحبه

                                                  
1. Trustworthiness
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ها  اسامی ذکر شده در بخش یافته. شود اطالعات شخصی از مشارکت کنندگان درج نمی

  .هستندنیز اسامی مستعار 

  

  ها یافته

 7هاي به دست آمده از طریق مصاحبه را با تکنیک کدگذاري نظري تحلیل و در قالب  داده

مقوله هاي اصلی برساخته در این مطالعه که در ادامه . مقوله اصلی دسته بندي کردیم

 تمرکز بر سالمت، بازیابی خود، اقبال به علم و فناوري،: توضیح داده شده است، عبارتند از

  .گرایش به فضاي مجازي، بازیابی تعامالت شخصی، دلبستگی به خانه و ناامنی وجودي

  

  ها مفاهیم و مقوالت مستخرج از مصاحبه -1جدول 

  مقوله  مفاهیم

توجه بیشتر به بهداشت، افزایش آگاهی پزشکی، وسواس در نظافت، دنبال کردن 

بهداشت، سختگیري در اطالعات پزشکی، باال رفتن سطح احتیاط، برجسته شدن نقش 

  رعایت بهداشت، جدیت در شست و شو، پرهیز از ویروس، حفظ فاصله

تمرکز بر 

  سالمت

توجه به خود، شناخت بیشتر، در خود فرو رفتن، آگاهی فردي، توجه به نقاط قوت، 

اصالح نقاط منفی، برنامه ریزي نو، طرح اهداف تازه، تمرکز بر خود، وقت گذاشتن 

هاي  هاي متناسب با شرایط، مطالعه کتاب یشتر، تعریف خواستهبراي خود، تأمل ب

  خودشناسی، منظم کردن افکار

بازیابی 

  خود

برجسته شدن توان علم، توجه بیشتر به دانش، روي آوردن به دانش علمی، توقع از 

علم، نیازمند علم، اهمیت جامعه پزشکی، شناخت نقش کادر درمانی، احترام به جامعه 

هاي علمی، باور به  ه پیشرفت علمی، اهمیت تجارب علمی، رشد مهارتعلمی، نیاز ب

  علم، اهمیت فناوري، برجسته شدن نقش فناوري

اقبال به علم 

  و فناوري

افزایش مهارت مجازي، آشنایی با دانش مجازي، آشنایی با نرم افزارهاي جدید، 

زي، دنبال کردن استفاده از اپلیکیشن ها، استفاده از وب، یادگیري کاربردهاي مجا

آموزش مجازي، ثبت نام در کالس مجازي، دیدارهاي مجازي، دوستان مجازي، روابط 

  مجازي

  گرایش به

فضاي 

  مجازي
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ها، حفظ  توجه به روابط، افزایش تعلقات خانوادگی، اهمیت بیشتر به دوست داشتن

قدردانی،  تر، صمیمیت، مراقبت بیشتر از روابط، از خود گذشتگی بیشتر، بهانه جویی کم

تر،  تر، بخشش آسوده ساختن خاطره، قدرشناسی از عزیزان، ابراز عشق، لجاجت کم

  لذت از بودن اطرافیان

بازیابی 

تعامالت 

  شخصی

پناه آوردن به خانه، عالقه مند شدن به خانه، خانه به عنوان سپر بال، خانه تنها مأمن، 

خانه، آرامش در خانه،  دوست داشتنی شدن خانه، سنگر بودن خانه، قدرشناسی از

  آسایش خانه، احساس امنیت در خانه، عشق ورزیدن به خانه، بازگشت به خانه

دلبستگی به 

  خانه

از بین رفتن ثبات، عدم کارایی قوانین پیشین، معلق بودن، ناپایداري دنیا، دنیاي پوچ، 

 ارزش نداشتن ناراحتی، نزدیک بودن مرگ، احتمال مرگ عزیزان، حس کردن مرگ،

  کوتاهی عمر، پیش بینی ناپذیري زندگی، نگرانی، اضطراب، تردید، دلهره

ناامنی 

  وجودي

  

  )مرکزیت سالمت(تمرکز بر سالمت 

هاي مقابله با  ها و اطالع رسانی سازمان هشدارهاي پزشکی، خبرهاي متعدد رسانه

پاندمی کرونا در رابطه با رعایت بهداشت فردي سبب توجه مضاعف و دقت کنشگران 

من تازه فهمیدم چقدر باید بهداشت و  "گوید سیما می. هاي بهداشتی شد به مراقبت

باعث  19بنابر اظهار اغلب مشارکت کنندگان، شیوع ویروس کووید . "رعایت کنم

جدیت در رعایت بهداشت نزد آنها شده و بهداشت را در اولویت زندگی قرار داده 

کنم آینه که همیشه حواسم به بهداشت  االن اولین کاري که می "گوید نیما می. است

ها، ضدعفونی کردن اقالم خریداري شده،  شست و شوي مداوم دست. "فردیم هست

استفاده از ماسک و دستکش، عدم لمس صورت و افزایش اطالعات بهداشتی مفاهیمی 

سمیه در این رابطه . ها اشاره کردند هستند که تمام مشارکت کنندگان به دفعات به آن

قبل از کرونا نمیدونستم چقدر شست و شوي دست اهمیت داره و االن خوب "ویدگ می

قرار گرفتن کنشگران در شرایط بحران کرونا و تأکید مداوم . "کنم این و درك می

پزشکان بر رعایت بهداشت در جهت پیشگیري از مبتال شدن به این ویروس باعث 



  

  

  

  

183...     اندیشی در دوره بحران تجربه باز: آگاهی وجودي  

.هایشان شده است اعمال و کنشپیاده کردن آن در نفوذ بهداشت در ذهن کنشگران و

  ):ساله، متأهل و داراي تحصیالت کاشناسی 33(سولماز 

کردم ولی نه با این جـدیت و سـختگیري،    من قبل از کرونا بهداشت و رعایت می«

گرفتن بخـاطر عـدم    هایی که خودم یا بچه هام می فهمم شاید خیلی از مریضی االن می

خونـواده   هونا خیلی به بهداشت خـودم و همـ  بعد از کر .دقت در رعایت بهداشت بود

  .»کنم و حواسم هست اهمیت میدم و جدي دنبال می

لزوم توجه به بهداشت و اهمیت شست و شوي مداوم جهت پیشگیري از مبتال 

هاي بهداشتی و توجه بیشتر به امنیت  شدن به کرونا کنشگران را به سمت مراقبت

ساله، متأهل و  37(نوید . ق داده استخویش با تکیه بر رعایت اصول بهداشتی سو

  ):کارشناسیداراي تحصیالت 

االن هـر کسـی    ،من وسواس پیدا کردم به شست و شوي دست و موارد بهداشتی«

میاد خونه ما حتی خواهرم اول قانون گذاشتم دستاشون و باید بشورن بعد بیان بشـینن  

ـ  اگر ،دادم ولی قبالً نمیدونستم اینقدر مهمه و اهمیت نمی مـا بخـواد    هکسی میومد خون

بره دست بشوره ولی االن کامالً به ایـن قضـیه اهمیـت میـدم و خـوب متوجـه شـدم        

هاي ویروسی رعایتش ضروریه و باعث پیشگیري  بهداشت واقعًا توي خیلی از بیماري

  .»می شه

در اثر شیوع جهانی کرونا و تهدید جدي این بیماري براي سالمتی شهروندان، 

همه . ها شده استشت در این روزها تبدیل به دال مرکزي زندگی انسانسالمت و بهدا

م بهداشتی مثل ماسک و دستکش و مواد شوینده، زد، لوانزندر مورد سالمت حرف می

اخطارهاي جهانی پزشکان . ها غالب شده و دغدغه اول همه ما شده است در فروشگاه

ز مبتال شدن به ویروس کرونا، ها جهت پیشگیري ا و اطالع رسانی شبانه روزي رسانه

و رعایت بهداشت را به مرکز زندگی و تعامالت روزمره ما آورده  "سالمت"مفهوم 

  .است

  



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      184

  بازیابی خود

ها و مشکالت وافر آن کنشگران اجتماعی به سختی فرصتی  در جامعه مدرن با پیچیدگی

ند در بحران اغلب مشارکت کنندگان بیان داشت. کنند جهت رویارویی با خود پیدا می

کرونا به دلیل قرنطینه و تعطیلی طوالنی، فرصت یافتند تا در مورد خویش تدبیر کنند و 

صادق، یکی از مشارکت .خودشان را مرور کنند، مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار دهند

شده، در مورد پرداختن به  19کنندگان که دونفر از اطرافیانش درگیر ویروس کووید 

  : گوید اي اخیر میخودش در روزه

ترین اتفاق و فکر من معطوف به خودم شد تو این شرایط، اینکـه دقیقـاً کـی     مهم«

  .»کار کنمهستم و باید چی

  ):ساله 38دختر، (ندا 

من تازه متوجه خودم شدم انگار تا االن خودم و فراموش کرده بودم و یـادم رفتـه   «

  .»بودم خودمم هستم

هاي روزمره  کردند که توجه به خود را در برنامه یاغلب مشارکت کنندگان اشاره م

اند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسائی کرده و در پی  خود قرار داده و تالش کرده

برخی اهداف جدیدي براي خود طراحی کرده و مسیر . ها گام بردارند تقویت آن

شیوا که  .جدیدي را در پیش روي خود ترسیم کرده و قصد دنبال کردن آن را دارند

  : گوید دانشجوي دکتري شیمی است می

هر چند من تعطیل نبودم این مدت و سر کار بودم ولی باز هم کرونـا باعـث شـد    «

  . »احساس کنم زندگی کوتاه و من باید به خودمم توجه کنم و براي خودم وقت بذارم

توجه بـه خـود، شـناخت بیشـتر، در خـود فـرو رفـتن، آگـاهی فـردي، افـزایش           

هاي نو، طراحی  اي فردي، توجه به نقاط قوت، تقویت نقاط منفی، برنامه ریزيه مهارت

اهداف جدید، تمرکز بر خود، وقت گذاشتن براي خود، تدبیر درباره خود، تأمل بیشـتر  

مفاهیمی هستند کـه اغلـب مشـارکت کننـدگان در گفـت و گوهـاي خـود و در طـی         

بر اظهـارات مشـارکت کننـدگان بحـران     بنـا . ها اشاره کرده و نام بردند ها به آن مصاحبه



  

  

  

  

185...     اندیشی در دوره بحران تجربه باز: آگاهی وجودي  

کرونا به دنبـال تبعـات خـود فرصـتی را جهـت یـادآوري توجـه بـه خـود خـویش و           

  .سازماندهی خود فراهم کرده است

  ):ساله، کارشناسی ارشد و متأهل 31(سپهر 

شد و تازه وقت پیدا  توي این مدت من دو ماه جلسات و کارهام مجازي دنبال می«

همیشه حواسم فقط به کار بـود   ،توجه کنم و از خودم مراقبت کنمکرده بودم به خودم 

وقتی براي خودم نداشتم ولی تو این مدت خودم و پیدا کردم و با خودم خلوت کـردم  

به اشباهاتم فکر کردم و روند زندگیم و مرور کردم کجاها درست رفتم و کجاها غلـط  

  .»کار کنمو باید براي ادامه چی

  ):راي تحصیالت کارشناسی و مجردساله، دا 27(ستاره 

هاي خودشناسی خوندم در مورد رفتارام و انتخاب هام  من تو این مدت کلی کتاب«

هاي مجازي خیلی شرکت کردم و واقعاً زمان خیلی زیادي و بـه   فکر کردم توي کالس

  .»هاي فردي و فکري خودم و تقویت کنم خودم اختصاص دادم تا بتونم مهارت

ی ماندن در خانه باعث تفکر و تعمق کنشگران در رابطه با خود هاي طوالن ساعت

شده است و همین رویارویی با خود شرایط تقویت نقاط ضعف افراد را فراهم کرده و 

هاي  هاي گوناگون و شناسایی عالیق و استعدادهایی که تاکنون مشغله ارتقاء مهارت

  .فراهم کرده است را، دادند ها را نمی بیرون از خانه اجازه شکوفا شدن آن

  

  اقبال به علم و فناوري

. هاي بشر را براي بقاء فراهم کرده است علم از دیرباز راه حل بسیاري از نگرانی

این روزها چشم . بحران کرونا باري دیگر قدرت علم و نیاز بشر به علم را یادآوري کرد

شگیري و کنترل ها و کشورها به این است که علم و فناوري به پیامید اغلب انسان

واکسن یا درمان کرونا ساخته شود و یا وسایل پیشگیري تولید . بیماري کرونا کمک کند

هاي دانش بنیان  بخشی از این اقدامات و امید و اعتماد به علم در فعالیت شرکت. شود

  :گوید در این باره حسین می. در ایران و جهان پیدا شد
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  . »م بشر چقدر به علم محتاجهکن این چند وقت همش با خودم فکر می«

هاي محققان و دانشمندان و اهمیت نقش جامعه پزشکی در جهت  توجه به تالش

کاهش مخاطرات زیست بشر سبب احترام و قدردانی از علم و جامعه علمی نزد مردم 

  : گوید شیرین که خود استاد دانشگاه است در این باره می. شده است

د چقدر علم و دانش براي حیات بشر ضروریه و ما وري شآمجدداً به خود من یاد«

  . »چقدر بهش احتیاج داریم

بحران کرونا در کنار مرگ و میرهاي ناشی از آن احترام، منزلت، قدرت و 

 40(مریم . ضرورت علم و جامعه علمی را براي کنشگران اجتماعی آشکار ساخت

  :گوید می) ساله، کارشناسی ارشد و متأهل

ه نظر من با قطعیت میشه گفت کرونا به همه ثابت کرد علم چقدر علم علم علم، ب«

 ،نقشش توي زندگی آدما مهمه و ما چقدر به علم و پزشکا و دانشمندا مـدیون هسـتیم  

 هتازه متوجه شدم زندگی بدون علم ممکن نیست چون دنیـاي مـدرن در واقـع جامعـ    

  »ریمامروز پر از اتفاقات ناشناخته س و ما به قدرت علم نیاز دا

نیاز کنشگران اجتماعی به پیشرفت علم و دانش و ضرورت وجود علم در زندگی 

کنشگران اجتماعی پیامدي است که بحران کرونا ایجاد کرده است و سبب تغییر نگاه 

. کنشگران به علم و دانش و تلقی و برداشت مثبت از علم را نزد آنان داشته است

  :گوید می) ساله، کارشناسی و مجرد 28(ارسالن 

گفتم اینا اخه چیکار می کنن الکی همه چی و بزرگ می کنن ولـی   من همیشه می«

چون زنـدگی ماهـا رو نجـات     ،االن فهمیدم واقعاً علم و کشف اون خیلی چیز بزرگیه

میده اگر علم نبود االن تک تک ماها ممکن بود عزیزامون و از دسـت بـدیم ولـی االن    

تا واکسن کرونـا رو کشـف کـنن تـا      هبه همین علمخود من و اطرافیانم همه امیدمون 

  .»مرگ و میر و کاهش بدن

در بحران کرونا بخش زیادي از امید مردم به علم و کشف داروي درمان کرونا، 

 کرونا باعث شد مردم به علم اقبال. جلوگیري از مرگ عزیزان و کشف واکسن آن است

ان خود و کاهش پیامدهاي منفی هاي علمی براي درم یدا کرده و دست به دامن یافتهپ

  .حاصل از آن شود



  

  

  

  

187...     اندیشی در دوره بحران تجربه باز: آگاهی وجودي  

  گرایش به فضاي مجازي

رسانه و فضاي مجازي از مهمترین بسترهاي ارتباطی در دوره هراس و سرگردانی 

فضاي مجازي سبب راحتی ارتباطات و در دسترس بودن انواع . ناشی از پاندمی است

راه . شود رایط پاندمی میاطالعات و گاهی نیز سبب سرگرمی کنشگران اجتماعی در ش

هاي  استفاده از شبکه و هاي ارتباطی مجازي هاي آموزش مجازي، راه اندازي شبکه

هاي آموزشی، جلسات و دیدارها و ارتباطات به  مجازي سبب شد تا بسیاري از برنامه

  : گوید در رابطه با دیدار مجازي ریحانه می.صورت مجازي دنبال شود

از طریق فضـاي مجـازي و همـون واتـس آپ      و المیفام من حتی تمام دوستام و«

  . »کنهام خوبه و واقعاً دلتنگی و رفع می بینم و خیلی می

توان گفت یکی دیگر از پیامدهاي کرونا که سبب ارزیابی و تجدید  به عبارتی می

ها شده است تکیه بر فضاي  نظر کنشگران و نهادهاي مختلف در نحوه ارتباطات آن

آوردن به فضاي مجازي در جهت استفاده از انواع آموزش، کسب مجازي و روي 

) ساله، دیپلم و متأهل 40(معصومه . باشد اطالعات، برقراري تماس و تعامالت می

  :گوید می

من خیلی نگران درس دخترم بودم ولی آموزش مجازي واقعاً خیالم و راحت کرد «

و پرورش ایجاد کـرد   شادي که خود آموزش هخیلی خوب از طریق واتس آپ و شبک

ها ادامه پیدا کرد و عقب نیفتادن همش نگران بـودم امسـال چـی میشـه و      آموزش بچه

  .»مجبور نشن بیفتن یه سال عقب فضاي مجازي خیلی تونست کمک کنه

جایگزین کردن استفاده از فضاي مجازي در برقراري ارتباطات و دنبال کردن 

اجتماعی را کاهش داده است و در شرایطی  هاي کنشگران ها بسیاري از نگرانی آموزش

 26(نوید . کند که اوضاع روحی مانند سابق نیست مانند مرحمی بر روي زخم عمل می

  :گوید می) ساله، کارشناسی و مجرد

پیشرفت فناوري و تکنولوژي خیلی مفید بوده االن که کرونا باعث شـد همـه جـا    «

فضاي مجازي برگزار میشه و خود مـن  هاي دانشگاه برادرم از طریق  تعطیل بشه کالس
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ام خـوب و مفیـد و    کنم خیلی هاي آنالین زبان ثبت نام کردم و شرکت می توي کالس

  .»واقعاً برام خوب بوده

رشد روز افزون فناوري و پیشرفت چشمگیر تکنولوژي سختی زندگی در شرایط 

از پیامدها را  کرونا را براي کنشگران اجتماعی و نهادهاي مختلف کاهش داده و برخی

  .با حداقل صدمات جبران کرده است

  

  بازیابی تعامالت شخصی

در پی به وجود آمدن بحران کرونا و مرگ و میرهاي ناشی از آن اغلب کنشگران 

در سوگ نشستن افرادي که عزیزان خود را در . اجتماعی در بهت و حیرت فرو رفتند

اعالم قرنطینه از سوي دولت  پی مبتال شدن به این ویروس از دست داده بودند و

: گوید فریده می. کنشگران اجتماعی دچار واهمه و ترس از دست دادن عزیزانشان شدند

نگرانی و دلواپسی . "من تمام مدت نگرانم نکنه براي مامان و بابام اتفاقی بیفته"

کنشگران نسبت به خانواده در پی شیوع ویروس کرونا باعث بهبود روابط و تعامالت 

کنندگان بحران کرونا باعث شد تا افرادبنابر اظهارات مشارکت. وادگی شده استخان

قدر یکدیگر را بیشتر بدانند و زمان بیشتري را براي بودن با یکدیگر و در کنار خانواده 

بحران کرونا در بسیاري از مشارکت کنندگان سبب افزایش . بودن اختصاص دهند

ترس از دست دادن عزیزان باعث . ه استصمیمت اعضاء خانواده با یکدیگر شد

ساله،  47(نسرین . افزایش و بهبود کیفیت روابط در میان کنشگران اجتماعی شده است

  :گوید می) دیپلم و متأهل

اطراف ما چند تا از آشناهاي دورمون کرونا گرفتن و دوتاشون فوت کردن خیلـی  «

م دیگـه کنـار خـانواده م باشـم     من ناراحت شدم ترس از اینکه مبادا فردا نباشم و نتون

تر کـردم   باعث شده خیلی کنارشون وقت بگذرونم و رفتارام و بهتر کنم غر زدنام و کم

  .»قدرشون و خیلی بیشتر از قبل فهمیدم



  

  

  

  

189...     اندیشی در دوره بحران تجربه باز: آگاهی وجودي  

بحران کرونا باعث ایجاد دلگرمی و صمیمیت بیشتر در میان اعضاء خانواده و 

ه است و کنشگران اجتماعی قدر همچنین ابراز محبت و عالقه بیشتر در میان آنان شد

نیلوفر . کنند تا روابط خود را بهبود ببخشند هاي خود را بیشتر دانسته و سعی می داشته

  :گوید می) ساله، کارشناسی و متأهل 36(

فهمم چقدر این دنیا بی ارزش و آدم تنها چیزي که باید بهش اهمیت بـده   االن می«

دارم انجام میدم که خیلی بیشتر به کسایی که من به خودم قول دادم و  ،عزیزانش هستن

دوستشون دارم خانواده م اهمیت بدم توجه کنم و بهشون بگم که چقدر عاشقشـونم و  

  .»ازشون بخاطر بودنشون ممنونم

ناشناخته بودن ویروس کرونا و مرگ و میرهاي ناشی از آن، انتشار حوادث تلخ از 

ده زمینه بازاندیشی در روابط و تعامالت بینی براي آیندست دادن عزیزان و عدم پیش

اي که این شرایط و بازاندیشی براي  کنشگران اجتماعی را فراهم کرده است و نتیجه

بحران کرونا باعث بهبود . باشد کنشگران در پی داشته است بهبود کیفیت روابط آنان می

گرانی از ن. روابط و دقت و توجه در رفتارها و اعمال کنشگران اجتماعی شده است

ثري ؤم هبینی بودن درمان و مداواي آن به گونمبتال شدن به این ویروس و غیرقابل پیش

  .ها و رفتارهاي کنشگران را ترمیم و بهبود بخشیده است نگرش

  

  بستن به خانه دل

مشغله کاري، تالش شبانه روزي براي تأمین مایحتاج زندگی، سرگرم شدن در 

ده افراد خانواده بیش از پیش از همدیگر دور شوند و ها و فضاي مجازي باعث ش رسانه

این شرایط سبب شده تا کمتر به . جایگاه خانه در مقایسه با گذشته کمرنگ شده است

تلنگري به همه ما  19شیوع کووید . خانه فکر کنیم و کمتر در خانه همدیگر را ببینیم

ربه روزهاي ابتدایی شوك بازگشت و ماندن در خانه تج. براي بازگشت به خانه بود

اغلب مشارکت کنندگان وجود کرونا و . شیوع ویروس تجربه مشترك همه ما بود

دانند که اسباب  احساس عدم امنیت در بیرون از خانه به دلیل شیوع کرونا را فرصتی می
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کسب امنیت به واسطه پناه بردن به خانه در . ها ایجاد کرده است انس با خانه را براي آن

  .ران کرونا باعث شده است تا خانه به پناهگاه مشارکت کننده تبدیل شودشرایط بح

  ):ساله، کارشناسی ارشد و متأهل 40(خدیجه 

رفتیم بیرون همیشه شـام و بیـرون    ما قبل از کرونا عادت داشتیم هر روز عصر می«

خوردیم از اینکه تو خونه باشیم بدمون میومد انگار خونـه فقـط برامـون یـه جـور       می

بگاه بود ولی بعد از کرونا که مجبـور شـدیم خونـه بمـونیم تـازه احسـاس کـردم        خوا

خونمون و شناختم احساس خوشایندي بهش پیدا کردم واقعاً فهمیدم خونـه فقـط یـه    

  .»آدم خالصه میشه هخوابگاه نیست بلکه تموم امنیت و آسایش توي همون خون

کنشگران امنیت و آسایش قرنطینه در پی شیوع گسترده ویروس کرونا باعث شد تا 

هاي خود  هاي خود جستجو کنند و احساس تعلق خاطر به خانه را در زیر سایه خانه

  .پیدا کنند

  ):ساله، کارشناسی و متأهل 36(نازي  

قرنطینه باعث شد تو خونه آدم حبس بشه ولی کم کم احساس کـردم چقـدر تـو    «

داره و بیشـتر مـی تـونی بـه     تـر اسـترس    تر نگران میشه کـم  خونه موندن خوبه آدم کم

هایی پیدا کنیم تا توي خونه با هم  خودت و خانوادت توجه کنی، سعی کردیم سرگرمی

انجام بدیم و اینجوري خیلی فراغت خوبی داشتیم و خونـه و قرنطینـه دیگـه برامـون     

  .»حبس نبود فقط یه نوع فراغت جدید بود

نی و تورم، سبک زندگی فردگرایی حاصل از جامعه مدرن، افزایش توقعات، گرا

متفاوت همه و همه از دالیلی هستند که اسباب ساعات طوالنی بیرون از خانه ماندن را 

ها خانه تنها خوابگاهی است که در آن شب را به  براي برخی از خانواده. اند به بار آورده

 هاي گسترده آن معنا و مفهوم خانه را حال بحران کرونا و تعطیلی. رسانند صبح می

گیري نگرش جدیدي نسبت به خانه و یافتن احساس  آشکار ساخت و باعث شکل

  .تعلق خاطر به خانه شده است
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  ناامنی وجودي

ها و نهادهاي متولی سالمت تالش  پیامی است که رسانه "هشیار باش، اما نترس"

ه اما این پیام همیشه و از سوي همه ب. د در دوره پاندمی به جامعه مخابره کنندکننمی

بخش مهمی از بازاندیشی ناشی از کرونا، حاصل احساس . شود یکسان دریافت نمی

زندگی و مرگ بسیار به هم نزدیک . ایم عدم امنیتی است که ما در این روزها پیدا کرده

شنیدن . شده و هر لحظه ممکن است درگیر بیماري شویم که پایانش مشخص نیست

ا درگیر نوعی احساس ترس و دلهره ناشی از خبر مرگ و ابتال به این ویروس، افراد ر

  .کوتاه بودن عمر و غیرقابل پیش بینی بودن زندگی کرده است

  : گوید سیما با تأکید بر کوتاه بودن عمر انسان می

  .»ایم کرونا نشون داد زندگی خیلی کوتاهه و اصالً معلوم نیست تا کی زنده«

پیشین، معلق بودن، ناپایداري دنیا، مفاهیم از بین رفتن ثبات، عدم کارایی قوانین 

دنیاي پوچ، بی ارزش بودن غصه، ارزش نداشتن ناراحتی، نزدیک بودن مرگ، احتمال 

مرگ عزیزان، حس کردن مرگ، نابود شدن پایداري، کوتاهی عمر و پیش بینی ناپذیري 

و زندگی، مفاهیمی هستند که نوعی آگاهی از مرگ در افراد ایجاد کرده و آسیب پذیري 

  :گوید پرستو می. گذرا بودن زندگی را بیش از پیش براي آنها آگاهانه ساخته است

  . »فهمیدم زندگی اون قدر کوتاه که اصالً ارزش ناراحتی و غصه خوردن و نداره«

بنابر اظهارات مشارکت کنندگان مواجهه شدن با پاندمی باعث شد تا دیدگاه آنان 

ناصر . ر و زندگی در لحظه یقین پیدا کنندبه زندگی تغییر کرده و به کوتاهی عم

  : گوید می

  .»من دیگه فقط و فقط به خودم قول دادم تو لحظه زندگی کنم فقط لحظه«

بحران کرونا سبب خروج از حاشیه امن و در نتیجه تدبیر کنشگران در شیوه 

  .زندگی و اتخاذ راهبردهاي جدید براي ادامه آن شده است

  ):ی ارشد و مجردساله، کارشناس 27(الناز 

خوردم بابت اشتباهاتم همش به فکر  کردم غصه می من خیلی به گذشته م فکر می«
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وري کـرد  آآینده بودم انگار کالً حال و فراموش کرده بودم ولی کرونا دوباره بهـم یـاد  

زندگی چقدر کوتاهه هر لحظه ممکنه نباشی دیگه یا عزیزات نباشن و باید در لحظه و 

  .»حال زندگی کنی

هاي مشارکت کنندگان بحران کرونا احساس فقدان را براي  با توجه به گفته

کنشگران عینی کرده است و باعث انجام ارزیابی جدیدي از زندگی توسط آنان شده 

باشد گویی بحران کرونا چشمان بسته کنشگران  است و نتیجه آن زندگی در حال می

  .اجتماعی را در برابر مخاطرات جهان گشوده است

  ):ساله، دیپلم و متأهل 42(فهیمه 

هـاي   کردم از بین رفت یه جوري انگار اون ثبـات  تمام اون امنیتی که احساس می«

خـوریم ارزش   ذهنیم بهم ریخت فهمیدم زندگی اینقدر که براش حرص و جوش مـی 

نداره کسی از یه ثانیه بعد خودش خبر نداره و مـا همـش در حـال نالیـدن و حـرص      

  .»یادم افتاد عمر خیلی کوتاههخوردنیم و تازه 

هاي فناوري، تصوري کاذب از آسیب ناپذیري و  انسان امروزي با پیشرفت

اما کرونا این توهم را به هم ریخت و خواب . پروراند جاودانگی را در سر می

در جامعه مدرن مخاطرات ناشناخته . جاودانگی و آسیب ناپذیري بشر مدرن را برآشفت

ن نیز در مواجهه با این بحران دریافتند مخاطراتی ناشناخته در وجود دارند، کنشگرا

پیش روي جهان زندگی آنان وجود دارد که ممکن است تحت کنترل بشر و حتی علم 

ها و پیش آمدهاي پیش بینی ناپذیري در اطراف زیست  ها نباشد و بحران و دانش آن

  .آنان وجود دارد که هر لحظه ممکن است با آن مواجه شوند

  

  گیرينتیجه

را به عنوان  "آگاهی وجودي"توان  هاي اصلی، می با مرور، ترکیب و پاالیش مقوله

. هاي برساخته این پژوهش در نظر گرفت مقوله نهایی و مفهوم یکپارچه کننده مقوله

بدین معنی که قرارگرفتن در معرض پیامدهاي ناشی از ویروس کرونا، یافتن فرصتی 
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ها، موجب  هاي روزمره، عادات و پیش فرض اورها و روالبراي تردید و تأمل در ب

تأمل در مورد وجود خودمان و . ارتقاي آگاهی وجودي مشارکت کنندگان شده است

اطرافیانمان، تالش براي مراقبت بیشتر از این وجود و تالش براي اصالح خطاها، ابعاد 

ي نسبت به خود، دیگران انسانِ بعد از کرونا، آگاهی بیشتر. دهد این آگاهی را شکل می

بحران کرونا با قرار دادن کنشگران اجتماعی در شرایط متفاوتی . و جهان اطرافش دارد

ها  از زندگی فرصتی جهت مرور و ارزیابی و در واقع بازنگري آنچه تا کنون بر آن

ترین عادات،  تعلیق ناشی از کرونا فرصتی شد تا بدیهی. گذشته است را در اختیار دارند

  .کار و اعمال را مورد بازبینی قرار دهیماف

افزایش اطالعات سالمت و تحریک آگاهی همجواري بیش از پیش مرگ و 

ترین دغدغه این روزها تبدیل  زندگی، موجب شده سالمت خود و عزیزانمان به مهم

ها و  تري به مرکز توجه آمده و رسانه در سطح جامعه نیز سالمت به شکل برجسته. شود

از این . هاي مراقبت سخن می گویند ران و پزشکان، مرتب از سالمت و شیوهسیاستمدا

هاي فردي و ارتباطی این روزها  روست که سالمت به عنصري برتر در گفتگوها و کنش

مرکزیت . در واقع سالمت به مرکز زندگی اجتماعی آمده است. تبدیل شده است

از یک سو . اختی داشته باشدتواند پیامدهاي مهمی را در سطح جامعه شن سالمت می

. تواند با حساس سازي و ارتقاي دانش بهداشتی مردم، موجب کاهش بیماریها شود می

از سوي دیگر گفتمان سالمت را بر جامعه غالب کند و جامعه معاصر را بیش از پیش 

کند و گفتمان پزشکی و کنترل و نظارت همراه با آن را بیش از پیش در  پزشکینه می

جامعه معاصر به اندازه کافی پزشکی هست، اما . دهد م اجتماعی گسترش میسطح نظا

ها و  هاي شیوع ویروس این شرایط در دوره. در این روزها پزشکینه تر شده است

) N1H1(از جمله در شیوه آنفلوآنزاي خوکی . پاندمی هاي دیگر نیز مشاهده شده است

بوده موجب چنین شرایطی شده نیز در بسیاري از کشورها هراس ناشی از بیماري 

  .است
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کند، نوعی تناقض در نحوه  هاي پاندمی ایجاد می نگرانی و هراسی که در دوره

ها و نکات بهداشتی را رعایت  از یک طرف مردم باید فاصله. کند عملکرد را آشکار می

کنند و به اندازه کافی نگران باشند، از طرف دیگر نباید این نگرانی موجب دامن زدن 

از مفاهیمی ) 1399دیویس، (همین شرایط است که برخی محققین . به هراس شود

همچون اندازه درست در اطالع رسانی و ایجاد هشیاري در مواجهه با پاندمی سخن 

هاي  ین توصیهرتهاي پاندمی از مهم در دوره "هشیار باش اما نترس"رویکرد . اند گفته

  .براي مواجهه با چنین شرایطی است

ترین امیدهاي کنشگران اجتماعی در شرایط فعلی، اعتماد به جامعه  ز مهمیکی ا

شرایط پیش آمده اسباب قدرشناسی . علمی و پزشکی در جهت یافتن درمان کرونا است

از علم را فراهم کرده و کنشگران اجتماعی توانستند درك حداقلی از نیاز جامعه انسانی 

همان گونه که . ت بشر را به دست آورندبه علم و پیشرفت علمی در جهت ادامه زیس

هاي جامعه مدرن وجود مخاطرات ناشناخته است و  گیدنز معتقد است یکی از ویژگی

ها و مخاطرات ناشناخته تا چه  بحران کرونا به جهان ثابت کرد در مواجهه با بحران

  .اندازه به پیشرفت و ارتقاء علم نیازمند هستند

ها اتخاذ شده است، تکیه  کاهش پیامدها و آسیب یکی از راهبردهایی که در جهت

استفاده از . باشد بر فضاي مجازي و اعتماد به قابلیت فناوري و پیشرفت تکنولوژي می

هاي آموزشی و  ها در جهت برگزاري جلسات سازمانی، برنامه انواع نرم افزارها و شبکه

اده از فضاي مجازي دیدارهاي تصویري و ادامه تعامالت انسانی و اجتماعی با استف

می  2009همانطور که دیویس و لوهم در مورد پاندمی سال . امکان پذیر شده است

ها و اینترنت  هاي پاندمی، وابستگی زیادي به تلویزیون، رسانه گویند، بسیاري از تجربه

ها از این جهت داراي اهیمت  هاي رسانه فعالیت). 377: 1399دیویس و لوهم، (دارد 

ها و ابزارهاي الزم را براي تأمل در مورد ذات پاندمی و تنوع آن در  یتاست که موقع

  ).همان(دهند  اختیار مردم قرار می
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بازاندیشی در سطوح خرد و در رابطه با عواطف و احساسات انسانی نیز صورت 

بحران کرونا نه . باشد گیرد، کشف مقوله بازیابی تعامالت شخصی به همین معنی می می

هاي سالمتی و علم و فناوري شد بلکه باعث شد تا  ازاندیشی در حوزهتنها باعث ب

کنشگران اجتماعی روابط خود با خانواده و اطرافیانشان را مورد ارزیابی و تجدید نظر 

در جهت رفتارهاي  ،قرار دهند و با پی بردن به کوتاهی عمر و بی ارزش بودن زندگی

مداوم، سعی در بهبود کیفیت روابط خود  هاي ها و بی توجهی ناخوشایند و بهانه جویی

کرده و به ابراز عشق و عالقه، تشکر از بودن عزیزانشان و سپري کردن زمان بیشتر در 

 ،در نتیجه بحران حاضر. کنار عزیزانشان در جهت کسب لذت بیشتر روي آورند

بب هاي عادتی کنشگران اجتماعی را نیز مورد باراندیشی قرار داده و س عواطف و کنش

  .اتخاذ راهبردهاي جدید نزد آنان شده است

. کرونا باعث بازاندیشی در یکی از فضاهاي زندگی کنشگران؛ یعنی خانه شده است

شرایط فعلی . پردازد تر کنشگري در مورد آن به تفکر و تأمل می خانه جایی است که کم

خوابگاهی براي  براي برخی خانه تنها. سبب تغییر نگرش به معنا و مفهوم خانه شده است

شب را به صبح رساندن بود و حال کرونا معناي واقعی خانه را به کنشگران اجتماعی 

شیوع گسترده کرونا، . ترین پناهگاه در شرایط پاندمی است یادآور شده است، خانه امن

گیري آن، کنشگران اجتماعی را از حاشیه امن و همه و مرگ و میرهاي ناشی از آن

یکی از پیامدهاي این . ود خارج و با ناامنی وجودي رو به رو کردتصورات مطمئنه خ

هاي پیشین که تجربه پاندمیچنان. ها شد احساس ناامنی، کنار هم آوردن افراد در خانواده

نیز نشان داده است، تهدید پاندمی چون امکان تأثیر بر همه دارد، مردمی که با تهدید 

  ).69: 1399دیویس و لوهم، (ند ک دور هم جمع میرا اند  مشترك مواجه

عدم پیش بینی آینده باعث شد تا  و کوتاهی عمر، اتفاقات ناخوشایند در لحظه

ها و ذهنیات کنشگران اجتماعی آشفته و در هم و برهم شده و تمرکز  افکار، اندیشه

بحران کرونا باعث شد تا کنشگران اجتماعی . قرار دهند ،خود را بر زندگی در حال

ها و تصمیمات جدیدي را در زندگی  مه خود را از نو نوشته و اهداف، برنامهزندگی نا
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ترین مکان تبدیل شده است و  اي که در آن خانه به امن زندگی نامه. خود جایگزین کنند

تجربه را فرد خود و تعامالت شخصی خویش را بازیابی کرده و نگرش متفاوتی 

سالمت، اعتماد به علم، بازیابی تعامالت  زندگی در حال و در لحظه، تمرکز بر. کند می

  .شخصی و تعلق خاطر به خانه و نوعی ناامنی وجودي بر آن سلطه پیدا کرده است

با قرار گرفتن در شرایط پیش بینی ناپذیر پاندمی، سطحی از آگاهی در کنشگران 

در واقع ترس از مبتال شدن، از دست دادن عزیزان، زمان . اجتماعی شکل گرفته است

پایان بحران و چگونگی مواجهه با آن باعث شده است تا کنشگران اجتماعی در جهت 

مصون ماندن از آن و در جهت یافتن فرصت براي ادامه زندگی به طور پیوسته اخبار را 

پیگیري کرده و با کسب اطالعات جدید آگاهی خود را از شرایط کنونی و چگونگی 

د باعث تحول شناخت از نتوان یرامون پاندمی میهاي خبري پ روایت. ادامه افزایش دهند

زندگی را با تهدیدي  2009هاي خبري پیرامون پاندمی سال  داستان. خویشتن شوند

جهانی پیوند داد و این لحظه شباهت زیادي با لحظه کشف و تحول هویت دارد 

را چرا که برخی  ،رساندن پیام پاندمی کار دشواري است). 70: 1399دیویس و لوهم، (

ارتباطات پاندمی . اند شدیدًا مبتال و درگیر کرده و برخی دیگر هیچ گونه اثري نگرفته

خواهد که مراقب باشند، در عین  ها می دهد و از آن همه جمعیت را مخاطب قرار می

.شود این پیام دوگانه گاهی گم می. حال از هراس بپرهیزند و نترسند

این . در سطوح فردي و جمعی است در شرایط فعلی جامعه در حال بازاندیشی

شود و نهادها و سازمانها نیز در حال بازاندیشی و اصالح  بازاندیشی محدود به افراد نمی

هاي خود  ها و قوت نهادهاي درگیر در بحران کرونا، به کاستی. ها هستند بسیاري از رویه

مناسبی براي  اکنون فرصت. پی بردند و در مواردي نیز اقداماتی اصالحی بکار بردند

در این . هاي اجتماعی است ها و سیاستگداري یک بازاندیشی اجتماعی در برنامه ریزي

اي  توان مطالعه می. مطالعه بازاندیشی در سطح خرد و فردي و ارتباطی مد نظر ما بود

  .طراحی کرد که بازاندیشی نهادها و ساختارها مورد بررسی قرار گیرد
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