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آسیبهای سبک زندگی دانشجویان در دوران کرونا

زندگی سبك آسیبهای مطالعه پژوهش، این انجام از هدف مقدمه: 
دانشجویاندردورانكرونااست.

روش: پژوهشحاضرازنوعپژوهشهایكیفیاست.مشاركتكنندگانآن
را13نفرازمدیرانومسئوالن،خبرگان،صاحبنظرانواساتیدبرجستهدر
حوزهكروناوسبكزندگیدانشجویانتشكیلدادندكهباروشنمونهگیری
هدفمندانتخابشدهاند.ابزارگردآوریدادهها،مصاحبهبودهكهتارسیدن
بهاشباعنظریدرخصوصموضوعتحقیقادامهیافتهاست.برایتحلیل

دادهها،ازروشنظریهدادهبنیاداستفادهشدهاست.

مقوله 6 در كرونا دوران در دانشجویان زندگی سبك آسیبهای یافته ها: 
اجتماعی(، )روابط فردی بین روابط افتعملكردتحصیلی،كاهش شامل
معیشت و سالمتروان ورزش، و تغذیه اینترنت، از مشكلساز استفاده

شناساییشد.

بحث: براساسنتایجاینپژوهشمیتواننتیجهگرفتكهشیوعویروس
كروناباعثتأثیراتنامطلوبیدرجنبههایمختلفسبكزندگیدانشجویان
شدهاست؛بنابراینپیشگیریومدیریتتأثیراتنامطلوب،ازاهمیتزیادی
مداخالت انجام در دانشجویان به ویژه توجه همچنین است. برخوردار
برای ویژهای برنامههای و است دیگرضروری مداخالت و روانشناختی

كاهشمشكالتآنانالزماست.
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Negative Consequences Affecting the Lifestyle 

of Students During Covid-19 Pandemic 

Introduction: The purpose of this research is to study the 
lifestyle damage of students during the Corona Pandemic.

Methods: The current research is a qualitative type of 
research study. Its participants were 13 managers and of-
ficials, experts, experts and prominent professors in the 
field of both Corona virus Epidemiology and students’ 
lifestyles, who were selected by purposeful sampling. 
The tool of data collection was an interview, which con-
tinued until reaching theoretical saturation as regards the 
research topic. For data analysis, the method of database 
theory has been used.

Findings: The damage to students’ lifestyles during the 
Corona Pandemic was identified categorized into six 
categories, including academic performance decline, 
reduction of interpersonal relationships (social relation-
ships), problematic use of the Internet, nutrition and ex-
ercise, mental health, and livelihood.

Discussion: Based on the results of this research, it can be 
concluded that the spread of the Corona virus has caused 
adverse effects in various aspects of students’ lifestyles. 
Therefore, prevention and management of adverse ef-
fects is vitally important. Also, it is necessary to pay 
special attention to students in psychological interven-
tions and other types of interventions, and special pro-
grams are necessary to reduce their problems.
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Extended abstract
Introduction: Since late 2019, when the new Corona virus (SARS-2) was identi-
fied in Wuhan, China, and it spread unexpectedly in more than 170 countries in a 
few weeks, putting the lives of a large group of people under major strain, a style 
rethink and the human way of life was given special attention by thinkers. Accord-
ing to some studies, some parts of human lifestyle have changed over time. Also, 
one of the factors that has recently led to a change in the educational lifestyle of 
students is the emergence of coronary heart disease. Students’ success in virtual 
education faces many challenges (Keramati, 2020). One of the most important 
consequences of the coronavirus outbreak is the creation of social anxiety and 
panic around the world and the rapid and unbelievable changes in lifestyle. Fear 
of ‘exposure to the virus’ has led to irrational and dramatic behavior in societies 
(Kalateh Sadati et al., 2020). Beck defines it as a systematic way of dealing with 
the dangers and insecurities of self-renewal (Beck, 2010). Where the unintended 
and unpredictable effects of the fire of modern life on modernity and question the 
basis of its definition (Vimer & Kuandet, 2006).
Lifestyle is also one of the most important and key issues in the lives of people, 
especially young people (Fazel Ghaneh, 2013). Lifestyle during the Corona Virus 
Pandemic involves changes in nutrition eliminating unnecessary expenses such as 
going to restaurants, increasing conversation, interaction, and tolerance in families 
(leisure), various trainings at home and relying on social networks (new lifestyle 
in Cyberspace), new biosocial practices in the context of networks and cyber-
space (reconciliation with books and reading), increase the level of knowledge, 
awareness, virtue, and social knowledge. Bauman (2001) believes that the idea of   
security as one of the most important foundations of modernity, which have tried 
to ensure the security of citizens in civil society, have weakened with the onset of 
the crisis of modernity and the emergence of ‘liquid’ modernity. It is around the 
world that has caused serious concern for citizens in all countries, even in societies 
without outbreaks (Kalateh Sadati et al., 2020).
Today, the coronavirus outbreak has become a major global crisis and has affected 
many countries, including Iran. One of the consequences of the coronavirus out-
break is the creation of social panic and rapid changes in people’s lifestyles created 
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by social networks. The purpose of this study is to model the lifestyle injuries of 
students during the corona pandemic, in other words, it seeks to answer the ques-
tion of what are the lifestyle injuries of students during the Corona Pandemic? 
Due to the fact that the prevalence of coronavirus is a new phenomenon, so it leads 
to new damages in the lifestyle of students that have not seriously studied so far, 
and therefore this issue is  can be regaeded as the contribution of this research.

Method: The present study is a qualitative research study. The statistical population 
of the study includes managers and officials, experts, experts and prominent profes-
sors in the field of both Corona virus Epidemiology and students’ lifestyles, who 
were selected by purposeful sampling method, and finally the data were collected by 
by conducting interviews with 13 of these experts, and the interviews were contin-
ued until reacing the theoretical saturation of the research topic. To analyze the data 
in the qualitative part, the foundation data theory method has also been used.

Findings: Various methods have been proposed to provide quality data (Mills & 
Heuberman, 1984). In this research, the researcher, after referring and carefully 
studying the interview  transcrips, classified the obtained data into three stages. 
First, the verbal statements of the interviews were extracted. Then, from them, 
similar verbal propositions formed open codes, and similar open codes formed 
central codes. The examples of codes  are presented in Tables 1 and 2. All proposi-
tions were carefully analyzed and the topics related to the answer to the research 
question were identified and listed as basic themes. An example of a table of basic 
themes extracted from the interview is as follows:

Table (1): Sample text and topics of a news interview

Examples semantic sentences
Basic theme 

(open coding)
Interviewee 

code

During the research conducted, Most of the uni-
versities were closed and the exams were held in 
absentia, which has caused the visual and social 
communication between the students themselves 

and This will decrease with the professors.

Decreased social 
interactions

A، B، C، D، 
E، H، I، L، 

M، N
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Examples semantic sentences
Basic theme 

(open coding)
Interviewee 

code

Before the spread of the corona virus, most of 
the students had high energy and effort. For 

example, a student who was moving from his 
own city to his university in a neighboring city 
He left, with a hope for the future and a desire 
to meet friends and that he can have a social 

life, it was very evident, but with the spread of 
this corona virus and the quarantine of students, 

many of them have been isolated.

The stigma of 
their students 

in the matter of 
education

A، B، F، H، 
L، N

Before the spread of the corona virus, stu-
dents live in a dormitory environment and live 
with other friends, each of whom has gone to 
university from a new city and has a different 

culture, behavior, speech, language, accent, etc. 
He spends several years of his life with these 
people, which makes him learn the sense of 

responsibility, economic savings, coping with 
opposing views, etc. But after the spread of the 
corona virus, due to the closure of the dormi-

tories, these conditions practically disappeared 
for the students and they were forced to study at 
home. In this situation, the transfer and interac-
tion between students has reached its minimum, 

which has caused the lifestyle of students to 
change significantly compared to before the 

outbreak of Corona.

Decreased per-
sonal indepen-

dence

B , D , L , 
M , N

Students› lack of access to sports entertainment 
and welfare facilities has caused some students 
to turn to tobacco and even drugs for entertain-

ment.

Lack of access 
to sports facili-
ties and addic-
tion to drugs

A , I
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Examples semantic sentences
Basic theme 

(open coding)
Interviewee 

code

Many students, including male students, had 
problems in the family environment, and they 
were a little far from these problems by stay-
ing in the university dormitories. But after the 
spread of the corona virus due to the closure of 
student dormitories, these students were forced 
to return to the chaotic environment of the past, 
and the continuous presence of these people in 
the family has caused conflicts and problems 

with parents in the family environment.

Family disputes
A , D , H 

, L

The spaces of cheating and like-minded groups 
that have been created among students have 

made students not have the necessary motiva-
tion to study and they are caught in some kind 

of academic procrastination and academic 
performance decreases.

Increase in fraud 
and academic 

procrastination 
along with aca-
demic failure

B , D , E , 
H , Q , L 

, M

Before the spread of the corona virus, the 
excessive use of cyberspace by teenagers had 

caused isolation and lack of social interac-
tions among family, relatives and other friends, 
which unfortunately the spread of the corona 

virus aggravated this and caused social partner-
ships among Students will decrease.

Addiction to 
cyberspace

B , J

Teacher-student interaction styles and student 
environments have changed, which can have 
various psychological, scientific and cultural 

consequences.

Reducing 
teacher-student 

interaction

C، J، I، L، 
M
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Examples semantic sentences
Basic theme 

(open coding)
Interviewee 

code

Along with the students who started their 
student life, some of these students worked 

part-time and got job opportunities, but due to 
the spread of the corona virus, these job posi-

tions were limited for students. Also, the spread 
of the corona virus has caused the closure of 

some businesses, which in turn has affected the 
economy of families, which has also affected 

the economic lifestyle of students who live with 
their families.

Student unem-
ployment and 

parents

C , E , F , H 
, L , M , N

Challenges have been created in the educational 
systems of students. As each student has differ-
ent learning styles, these students may not be 

able to cope with the virtual education system.

The inefficiency 
of the virtual 

education sys-
tem

C , D , E , I 
, Q , N

The access of a group of students to the facili-
ties and equipment of virtual space education is 
not the same and it is not divided in a fair way.

Failure to create 
justice in educa-

tion
C , I , L , M

Students› use of virtual networks and continu-
ous and daily monitoring of news related to 

Corona have caused social fears and psycho-
logical problems including stress and anxiety 

among students.

Increased stress 
and anxiety

C , D , F , J 
, Q , M

The excessive use of virtual space has caused 
an increase in the costs of students in the dis-

cussion of buying internet packages, which has 
forced students to reduce other costs, including 
health and clothing costs, and pay the costs of 

using the internet.

Increase in costsD , F , J
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Examples semantic sentences
Basic theme 

(open coding)
Interviewee 

code

The spread of Corona has caused students to 
be deprived of places where they could receive 

social support before.

Lack of social 
support

E , N

Students were deprived of many sports and 
sports activities, which has affected the body 

and soul of students and also causes an increase 
in overweight.

Reduce sports 
activities  and 

increased weight 
gain

E، F، J، Q، 
M

Let ‹s not talk about the type of teaching and 
studying of the student , considering the student 

staying at home and changing the way of dis-
tance learning, sitting in front of the computer 
or holding a mobile phone and tablet . It has 

caused their skeleton structure to change a lot 
and they suffer many abnormalities .

Increase in 
skeletal abnor-

malities
H

Staying too much at home increases the sense 
of hopelessness and emptiness in NMI students 
, for the same reason , some of them want the 

conditions to return to normal . They are before 
the outbreak of the Corona virus in Russia and 

the opening of universities.

Increased de-
pression

F , J , I , L 
, D

Students spend a lot of free time and unemploy-
ment , which is caused by corona restrictions 
and home quarantine , in the family environ-

ment , and the long-term presence in the family 
causes arguments. family problems, which 
ultimately increased students› aggression.

Increased ag-
gression

F، Q
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Examples semantic sentences
Basic theme 

(open coding)
Interviewee 

code

Before the outbreak of the Russian Corona 
virus , various courses and classes were held for 
students for life skills , creating motivation and 
resilience and learning skills .Due to the spread 
of Corona, these courses are held online and in 
a limited way . The consequences of this situa-
tion have progressed to such an extent that even 

student organizations , which are known as 
influential organizations in political and social 
contributions , are almost have been resolved.

Reduction of 
other education-
al opportunities   

and cultural 
activities

J , L

familiarity of the students of Dalorud with 
the university environment has been one of 

the main problems of the spread of the corona 
virus, which has been created for the new stu-

dents of Alorud.

Lack of proper 
understanding 

of the university 
environment

H , I

Many students make friends through virtual 
networks who have no knowledge and familiar-
ity with these people, which may in some cases 

cause emotional and psychological blows to 
these students due to these friendships.

Virtual dating
H , M

In Tables 1, all the items have been omitted due to the avoidance of length. Thus, 
after open coding and central coding of data obtained from interviews with ex-
perts, 25 open codes in the form of six central codes, including academic perfor-
mance decline, reduced interpersonal relationships (social relations), problematic 
use of the Internet, nutrition and exercise, mental health and livelihood were iden-
tified. These injuries are also shown in a diagram.

Discussion: Based on the findings of this study, students’ lifestyle injuries during 
the Corona Pandemic include six dimensions. These characteristics are classified 
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into the following six dimensions: A) Decreased academic performance, B) Re-
duced social interactions, C) Problematic use of the Internet, D) Nutrition and 
exercise, E) Mental health, amd F) Livelihood.
Based on the results of this study, it can be concluded that the outbreak of corona-
virus has caused adverse effects on various aspects of students’ lifestyles. There-
fore, prevention and management of adverse effects is very important. It is also 
necessary to pay special attention to students in performing psychological and 
other interventions, and special programs are needed to reduce their problems.
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مقدمه
ازاواخرسال2019كهویروسجدیدكرونا1)سارس2(2درشهرووهانچینشناسایی
شدوبهشكلغیرمنتظرهایطیچندهفتهدربیشازیكصدوهفتادكشورهمهگیرشدو
زندگیگروهوسیعیازجهانیانراباتنشهایاساسیمواجهكرد،بازنگریدرسبكوشیوه
زیستبشرموردتوجهویژهاندیشمندانقرارگرفت.براساسبرخیپژوهشهادرطولتاریخ
بخشیازسبكزندگی3بشربهمرورزماندچارتغییرشدهاست.همچنینیكیازعواملی
كهاخیرامنجربهتغییرسبكزندگیآموزشیدانشجویانشده،ظهوربیماریهمهگیركرونا
باچالشهایمتعددیروبهرو است.دستیابیدانشجویانبهموفقیتدرآموزشهایمجازی

است)كرامتی،2020(.
در اجتماعی هراس و اضطراب ایجاد كروناویروس، شیوع عواقب مهمترین از یكی
سراسرجهانوتغییراتسریعوغیرقابلباوردرسبكزندگیاست.ترساز»قرارگرفتندر
معرضاینویروس«منجربهرفتارغیرمنطقیونمایشیدرجوامعشدهاست)كالتهساداتی
وهمكاران،2020(.بك،آنرابهعنوانروشیمنظمبرایمقابلهباخطراتوناامنیهایناشی
تغییروتحوالت اینمسئلهرابهیك ازخودنوسازیتعریفمیكند)بك،2010(.وی
گستردهكهاوآنرا»نوسازیبازنگرانه«مینامد،نسبتمیدهد.جاییكهعوارضناخواسته
وغیرقابلپیشبینیآتشسوزیزندگیمدرنبرمدرنیتهاستواساستعریفآنرازیر

سؤالمیبرد)آقامالییوهمكاران2018).
در هوبی استان مركز ووهان، در 2019 سال دسامبر در كرونا ویروس یا كووید-19
است. یافته گسترش جهان سراسر و آسیا قاره در آتش مانند و كرد فوران چین كشور
بهطوریكهتنهاظرفچندماهبهیكبحرانجهانیبهداشت)پاندمی(تبدیلشدهاست.
1 Covid.19

(Severe acute respiratory syndrome coronavirus(SARS.CoV 2 2
life style 3
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باتوجهبهآنكهانتشاروابتالءبهاینویروسباحضوردراجتماعاتافزایشمییابد،لذا
سبكزندگیشهریبهصورتجدیباچالشمواجهشدهاست.دراینمیان،عدماستفاده
ازحملونقلعمومی،فروشگاههایزنجیرهای،رستورانوكافیشاپهاومواردیازایندست
ودرمقابلدرخانهماندن،استفادهازشبكههایاجتماعی،غذایخانگی،خودروشخصیو
تغییراتساعاتخوابوبیداریتنهابخشیازتغییراتیاستكهدرسبكزندگیشهروندان
ایجادشدهاست.اینتغییراتخودآثاروپیامدهاییداردكهدردرازمدتمیتواندبهعنوان
فرصتیاتهدیدبرایزندگیشهرنشینیازابعادمختلفمطرحشود)اتحاد،جومانپورو

شهابالدین،2021(.
سبكزندگینیزیكیازمسائلمهموكلیدیدرزندگیافرادبهخصوصجواناناست

)فاضلیوهمكاران،2015(.
اجتماعی، و فردی رفتاری الگوهای از درهمتنیدهای مجموعه بهعنوان زندگی سبك
برآمدهازنظاممعناییمتمایزیاستكهیكفرهنگدریكجامعهانسانیایجادمیكند؛
وازآنجاییكههیچكدامازجوامعبشریرانمیتوانعاریازفرهنگتصوركرد،بنابراین،
میتوانگفتتماماجتماعاتانسانی،ازابتدایتاریختاكنوندارایسبكزندگیخاصخود
بودهوازالگوهایرفتاریمتناسبباشاخصهایفرهنگیخودبرخورداربودهاند.براساس
چنینرویكردی،بحثازسبكزندگیوالگوهاینظاممندرفتاری،بحثتازهاینخواهد
بود؛پسچرااكنونسبكزندگیتااینحداهمیتیافتهوتوجهبسیاریرابهخودجلب
كردهاست؟واقعیتآناستكهاقتضائاتزندگیدرجوامعمدرنومتكیبرفرهنگو
تمدنغربی،بهتدریجالگوهایخاصیرابرایزندگیورفتارارائهكردهاست)فاضلیو

همكاران،2015(.
سبكزندگیدردورانكرونادرگیرتغییراتایجادشدهدرخوراک)حذفهزینههای
)اوقات درخانوادهها مدارا و تعامل افزایشگفتگو، بهرستوران، رفتن مانند غیرضروری
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اجتماعی)سبكزندگیجدیددر تكیهبرشبكههای با منزلو آموزشهادر انواع فراغت(
اجتماعینویندربسترشبكههاوفضایمجازی بسترفضایمجازی(،شیوههایزیست
)آشتیباكتابومطالعه(،افزایشسطحدانش،آگاهی،فضیلتومعرفتاجتماعیاست.
پایههایمدرنیته امنیتبهعنوانیكیازمهمترین ایده باومن)2001(براینباوراستكه
باوقوعبحران امنیتشهروندانرادرجامعهمدنیتضمینكند، تاتأمین كهسعیداشته
مدرنیتهوظهورجامعه»آبكی«یامدرنیته»مایع«سستشدهاست.یكیازعواقبشیوع
ویروسكروناایجاداضطرابوهراساجتماعیدرسراسرجهاناستكهنگرانیهایجدی
ایجادكردهاست تغییر رابرایشهرونداندرهمهكشورها،حتیدرجوامعبدونشیوع،

)كالتهساداتیوهمكاران،2020(.
امروزهشیوعكروناویروستبدیلبهیكبحرانبزرگجهانیشدهوكشورهایزیادی
ازجملهایرانرادرگیركردهاست.ازعواقبشیوعكروناویروس،ایجادهراساجتماعیو
تغییراتسریعدرسبكزندگیمردماست؛كهتوسطشبكههایاجتماعیایجادشدهاست.
هدفاینپژوهش،مطالعهآسیبهایسبكزندگیدانشجویاندردورانشیوعپاندمیكرونا
استوبهعبارتیدرپیپاسخبهاینسؤالاستكهپیامدهایمنفیدورانكرونابرسبك
زندگیدانشجویانكدامهستند؟باتوجهبهاینكهشیوعكرونایكپدیدهایجدیداست
بنابراینآسیبهایتازهایرادرسبكزندگیدانشجویانبهدنبالداردكهتاكنونبهصورت

جدیموردبررسیقرارنگرفتهولذااینموضوعنوآوریاینپژوهشاست.

مروری بر ادبیات

سبک زندگی و کرونا
سبكزندگیرامیتوانمجموعهایازرفتارهاتعبیركردكهفرد،آنهارابهكارمیگیردتا
نهفقطنیازهایجاریاورابرطرفكند،بلكهروایتخاصیراكهویبرایهویتشخصی
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خودبرگزیدهاست،دربرابردیگران،مجسمكنند)پارسامهرورسولینژاد،2014(.فرآیند
گروههای سطح در بهتدریج و آغاز فردی سطح از سبك، یك عمومیشدن و پدیدآیی
كوچكمحلی،اجتماعملیویااجتماعجهانیبهعنوانیكواقعیتاجتماعیشكلمیگیرد،
شدتپیدامیكندوبهكارگرفتهمیشود)ابراهیمآبادی،2013(.سوبلنیزسبكزندگیرا
افرادتعریفمیشود مجموعهایازرفتارهایقابلمشاهدهومعنیدارمیداندكهازسوی
)باینگانیوهمكاران،2012(.سبكزندگی،یكیازمهمتریناركانمؤثربرسالمتیاست
وشاملفعالیتهایعادیوروزانهاستكهافرادآنهارادرزندگیخود،بهطورقابلقبول

پذیرفتهاند)فتحیوهمكاران،2018(.
را پوشش و مد مصرف، سرگرمی، اجتماعی، روابط الگوهای مفهوم، این بهطوركلی
دربرمیگیردوحتینگرشها،ارزشهاوجهانبینیفردوگروهیكهعضوآناسترانیز
تعامالت، الگوی چون ابعادی این، بر عالوه .)2012 همكاران، و )باینگانی بازمینمایاند
پوشش،تغذیه،گذراناوقاتفراغت،رفتاربهداشتی،مصرففرهنگی،رفتاردرونمنزل،
طراحیمنزل،بهرهگیریازهنرورسانههایاجتماعی،شیوههایعملیواخالقیوفعالیتهای
زندگی،ریشه )عرفانیانگاسبوشربتیان،2016(.هرچندسبك برمیگیرد در را فیزیكی
درهویتشخصیوشیوهزندگیفرددارد،امابهدلیلروابطمتقابل،مناسباتمیانفردی
باشد پیرامون محیط از تأثیرپذیری بدون نمیتواند فرد نهایی رفتار اجتماعی، روابط و

)ابراهیمآبادی،2013(.
و وشهرنشینی توسعهشهر با بیستم، قرن ابتدای از بهطورخاص و دورهجدید در
گسترشانواعفناوریهاونیزشكلگیریومرزبندیطبقاتاجتماعی،انواعزندگیوانتخاب
شیوههایزندگیبراساسسوابقاقتصادیاجتماعی،نوعطبقهاجتماعی،عواملینظیرنوع
زبان،نوعپوست،نوعدینوقومیتمعنایجدیتریپیداكرد.سبكزندگیبههستیو
وجودفرد،وحدتمیبخشدواینوحدتبخشی،اصلیترینویژگیسبكزندگیاست.
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اینوحدتبهفرداجازهمیدهدتابرایدستوپنجهنرمكردنبامعماهایحاصلدرتغییر
اجتماعی،آمادگیبیشتریداشتهباشد)باینگانیوهمكاران،2012(.

از بارشدروزافزونزندگیشهری،حركتشتابانمدرنیتهدركنارراحتیوآسایش
تهدیدهاییاستكهسالمتشهروندانرانشانهگرفتهاند.سبكزندگیشهریبركمتحركی
بناشدهاستواسترسباالیناشیازایننوعزندگیدرشهرها،استفادهمكررازغذاهای
انواعبیماریهامیكند)كیوانآرا، ابتالبه افرادرامستعد فوریوتغذیهناصحیحوناسالم،

.)2015
اخیراباوقوعبحراناپیدمیكووید-19،درسراسرجهان،بهواسطهانجامرفتارهاییبرای
افراد، تغییراتیدرسبكزندگی بیماریوقطعزنجیرهآن، این بیشتر ازشیوع جلوگیری
چهدرسطحفردیوچهدرسطحاجتماعیبهوجودآمدهاست.سازمانبهداشتجهانی1
اینبیماریرابهعنوانیكتهدیدبزرگبرایسالمتجسمانیوروانیمعرفیكردهاست؛
چراكهشیوعبیماریكووید-19،باعثشدهاستتازندگیروزانهوعادیخانوادههاتغییر
یابدوبهشكلویژهایبرسبكزندگیخانوادههاتأثیرگذاشتهاست)چوبداریوهمكاران،

.)2008
تحقیقاتنشاندادهاندكهعلتبسیاریازاینمشكالت،سبكزندگیونوعرفتارهای
مردم كه است روشهایی از یكی سالمت، ارتقاءدهنده رفتارهای انجام و است بهداشتی
میتوانندسالمتیخودراحفظوكنترلكنند.بااینحالتأكیدبرسبكزندگیسالم،منبعی
عوامل با تطابق ارتقایسالمت، بهداشتی، مشكالت تأثیر و شیوع كاهش برای ارزشمند
استرسزایزندگیوبهبودكیفیتزندگیاست)پارسامهرورسولینژاد،2014(.شواهد

علمینشانمیدهندكهانتخابهاوالگویسبكزندگیافرادبرسالمتوطولعمرآنها
تأثیرگذاراست)اتحادوهمكاران،2021(.یكیازروشهایدرکبهترمفهومسبكزندگی،

1 Who
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بررسیعناصرمؤلفههاییاستكهبرایسبكزندگیدرنظرگرفتهشدهاند)عرفانیانگاسب
منفی پیامدهای پژوهشی تاكنون شد بیان كه پژوهشهایی اساس بر .)2016 شربتیان، و
تأثیرگذاربرسبكزندگیراموردبررسیقرارندادهاست.لذادراینپژوهشبهاینامرمهم

پرداختهشد.

مهم ترین تأثیرات ویروس کووید-19 بر سبک زندگی

بحران فراگیر »ترس از مرگ«
از كمتر بهمراتب دنیا كل در كووید-19 ویروس از ناشی مرگومیر آمار درحالیكه
بیماریهایهمهگیرومرگبارگذشتهاست،ترسازمرگوبهتبعآنهمبستگیجهانیدر
مقابلهبااینویروسبیشترازقبلوبهگونهایاستكهجامعهبینالمللیدراقدامیهماهنگ
مشكالت چنین با مواجهه زیاد بسیار شوک .)2019 )فرارو، پرداخت چارهاندیشی به
فراگیریموجبشدهكهبیشترمردمازمردنبراثرابتالبهاینویروسبسیارواگیربترسند؛
بدوناینكهلحظهایبیندیشندكهچهكارمهموبرزمینماندهایدارندكهاگرزندهبمانند
آن مانع كهمرگ است كداموظیفهجهانی ادای درحال بشریت آحاد یا میدهند. انجام
بدون اكنون نمیچرخد آنها بدونوجود دنیا میكنند فكر كه مغروری انسانهای میشود.
اینكهبرنامهایبرایجبرانگذشتهوخدمتبههمنوعانخودداشتهباشندفقطمیترسند
براثرابتالبهاینبیماریفوتكنند.اینافرادممكناستدردورانپساكرونادچارتألمات

خاصروحیشوند.
درمقابلگروهیبانگاهیسازنده،یادمرگراسببهشیاریبیشترخودقراردادهوبر
خیرخواهیوكارنیكخوددرمدتباقیماندهعمرمیافزایند.)امامعلی)ع(،نهجالبالغه،

ترجمهشهیدی،2008،خطبه188(.
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بحران فراگیر »خودمحوری و غفلت از دیگران و کمرنگ شدن ارتباطات انسانی«
اگرترسازمرگآنچنانانسانراتحتتأثیرقراردهدكهبناباشدبههرقیمتوبههر
شكلیزندهبماند،دیگرمفاهیمانسانیماننددستگیریازدیگران،تالشبرایرفعمشكل
منافعشخصیالزم برای راكه انجامهرعملی اینروحیه ایثاربیمفهوممیشود. آنهاو
بداند،پسندیدهمیداند.بنابرتوصیههایبهداشتیبسیاریازجمعهایدوستانهوارتباطات
اما شد. تشویق فردگرایی و قطعشده حتی و كمرنگ بهصورت »صلهرحم« خویشاوندی
تداومبیبرنامهاینرویهبهگسترشفرصتطلبیوسودگراییافراطیمنجرشدهوبهافراد
آسیبپذیرترمانندسالمندانوهمچنینبههمبستگیمردمخسارتهایجدیواردمیكند.
انجمادبیشترارتباطاتنهچندانگرمانسانیازعوارضاینبیماریاست.مهمترینعوارض

اینمحدودیتهاتنبلیوخودخواهیوضعفوترساست)گنجبخش،2020(.

بحران فراگیر »افزایش نابرابری و سختی معیشت«
فعالیتكسبوكارهاییكهبهطورمستقیمازبحرانكرونامتأثرشدهاندبهشدتكاهش
یافتهودرنتیجهآنوافزایشبیكاری،درآمدورفاهخانوادههایزیادیتحتتأثیرقرارگرفته
است.دراینبحرانبیشترینضربهاقتصادیبهكسانیواردشدكهماننددستفروشانو
كارگرانساختمانیشغلدائمیندارند.هرچهازرونقكسبوكارهاكاستهشود،ظرفیتهای
مالیاتیكاهشخواهد درآمدهای آن بهتبع و اقتصادیكمشده فعالیتهای از مالیاتستانی
یافتوامكاناتدولتبرایحمایتازكسبوكارهاوافرادآسیبدیدهبهحداقلمیرسد.از
طرفیدیگرباافزایشمخارجدولتدرحوزهبهداشتودرمان،كسریبودجهدولتتشدید
میشود.ازابتدایشیوعاینبیماریتاكنونبیشترتمركزدولتبربعدبحرانسالمتعمومی
البتهمسئلهاصلی انجامنشدهاست. اقداممهمی اقتصادیآن بعدبحران بودهاستودر
تأمینمالیدولتاستكهبامشكالتجدیمواجهاست)بتشكنوعبدالهیپور،2020(.
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ازطرفدیگركاهشقیمتمواداولیهممكناستبرایتولیدكنندگانفرصتیباشدبرای
افزایشسودوفروشبیشترباقیمتهایپایینتر.امااینموضوعبامدیریتموجودیمواد
اولیهگرانازسنواتپیشینوجایگزینیآنبامواداولیهارزانترمالزمهدارد.همچنینجریان
نقدینگینیزبسیارحائزاهمیتاست،چراكهدرصورتبروزبحراننقدینگیدركشور،
فروشوادامهفعالیتكسبوكارهاتنهاباهوشمندیامكانپذیرخواهدبود.صادركنندگان

وواردكنندگاننیزماههایآیندهباچالشهایزیادیمواجهخواهندبود)چلونگر،2020(.
نتایج كارند. به مشغول غیررسمی بخش در ایرانی شاغالن از نفر میلیون 7 حدود
تحقیقاتهمچنیننشانمیدهدكهزنان،روستاییان،كسانیكهتحصیالتدانشگاهیندارند
دارند)گرجیپور،2019(. اشتغالغیررسمی از بزرگتری مناطقمحروم،سهم وساكنان
اینگروهگستردهبهناچارقرنطینهوپروتكلهایبهداشتیرانقضمیكنند.بهمنظورامرارو
معاشخانوادهشانمجبورندكاركنند؛كهبسیاریازاینافرادمشمولهیچیكازطرحهای
معیشتیدولتنیستند)یارمحمودی،2017(.درمجموع،درمورداقتصاد،دردههپیشرفتو
عدالت،نمرهمطلوبیدربابعدالتبهدستنیاوردهایم.اینواقعیتناخواستهبایدهمهرا
بهتالشفكریوعملیدربابمعیشتطبقاتضعیف،بهمثابهاولویت،واداركند)آیتاهلل

خامنهای،2020(.

بحران فراگیر »تعطیلی تجمعات و مراکز مذهبی و فرهنگی دنیا«
بابستهشدنمراكزفرهنگیومذهبیدنیابسیاریازمناسكوشعائردینی،ناخواستهبه
تعطیلیگرایید.درشرایطسختروحیكهنیازبهمعنویتبیشترازگذشتهحسمیشود
برفكروزندگیگروهیحاكمشد. تهیشدهوهرجومرج معنویت از اجتماعی زیست
تأثیربحرانفراگیر»تعطیلیمراكزتفریحی،گردشگری،پاركها،سینماها،سالنهایپذیرایی،
سفرهایداخلیوخارجیوغیره«نیزغیرقابلانكاراست.دردورانمبارزهبااینویروس
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مردمبهمنظورتأمینبهداشتوجلوگیریازشیوعبیماریمواردتفریحیراتعطیلكردند،
بدوناینكهباتغییرسبكزندگی،جایگزینمناسبیبرایآنهاپیشبینیشود.مدیراجرایی
خطر معرض در كشور این فرهنگی زیرساختهای اینكه اعالم با آلمان، فرهنگی شورای
نابودیقرارگرفتهاست،ازدولتبرایكمكبهاهالیفرهنگوهنرتقاضایكمككرد

)اسموندسونوتیلور،2020(.
یافتههاومطالعاتیكهرویمردمعادیانجامشدهاستنشانمیدهدكهراهكارهایی
و سردرگمی مانند روانشناختی آسیبزای پیامدهای خلق در بلندمدت، قرنطینه مانند
اضطراب، وحشتزدگی، مالی، شكستهای از ناراحتی و فرسودگی ناامیدی، عصبانیت،
افسردگیوترساثرگذاربودهوتمامگروههارادرگیركردهاست.نگرانیازبیماریخودو
اطرافیانومشكالتمادیومعیشتیرامهمترینعواملبروزاضطرابدانستهاند.همچنین
تأثیراتقرنطینهبرسالمترواننیزكهاخیراصورتگرفتهحاكیازآناستكهطوالنیشدن
قرنطینهوعدمكنترلودرمانایناختالالتشایع،منجربهروندافزایشیمبتالیانوسواس
وافسردگی،اختاللسوءمصرفمواد،استرسپسازسانحه،وسواسواختالالتخوردن
دربینمردمچینشدهاست.همچنینآنهاتأثیراتتنهاییوانزوایاجتماعیناشیازاین

دورانراعاملبروزافسردگیاعالمكردند)درتاج،2020(.
مبارزهباچنینویروسیكهسالمتجسمیوروحیهرانسانیرابهخطرانداخته،نوعی
اعتمادبهنفسجمعیدرهمهافرادایجادكردهاستومطمئناافراد،قویترازقبلخواهند
بود.پسبهتراست،نهسبكزندگیقبلازكروناراداشتهباشندونهسبكزندگیدوران
كروناراادامهدهند؛بلكهبااستفادهازتجربیاتمثبتومنفیارزشمندیكهدرایندوران
كسبشده،بهترینسبكزندگیرادردورانپساكرونابرایخودبسازند)درتاج،2020(.

ب
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حران فراگیر »تسلط بیشتر فضای مجازی بر وقت، سرمایه و سبک زندگی«:
وگفتوگوهای مكالمهها از یكی میگیرد. وگفتوگوشكل مكالمه با افراد ذهنیت
رایجفعلیشبكههایاجتماعی،ارائهگفتوگوهاییخاصباترویجسبكزندگیبیقیدوبند
درگفتاریاروابطاست.افراددرسنیننوجوانیعالقهخاصیبهگفتمانهاومكالمههاییبا
موضوعغیراخالقیاعمازشوخی،آهنگویاهرچیزدیگریكهبرخیاكنوندرحالبه
نمایشگذاشتنآنهستند،دارند.اگرذهنیتافرادباچنینگفتگوهاییساختهشود؛بهدنبال
ایننوعذهنیتفحاشیامرسادهاییخواهدبود؛احترامبهبزرگترهامعنانخواهدداشتو

بهراحتیافرادمیتوانندبایكدیگرشوخیهایناپسندداشتهباشند.
اینسبكزندگیدرخانوادهنیزآسیبهاییداردوبهپایههایخانوادهبهعنواننهادیكه
سالمتآن،سالمتجامعهراتأمینمیكند،آسیبمیزند.اصلیترینمشكلوآسیبآن
نیزتغییرنوعنگرشدرزندگیودرخانوادهاستوباایننگرشغلط،خانوادهدوامندارد
)حاتمی،2020(.درنهادپایدارخانوادهوفاداری،متعهدبودن،رعایتچارچوبهایاخالقی
وآدابگفتوگواصولحداقلیاستاماگفتوگوهایرایجدرفضایمجازیبههیچكدام
تا تكرارمیشد آنقدر و رایجمیشد اگرگفتوگوسازنده نخواهدرسید. اصول این از
ذهنیتافرادراشكلدهندهیچوقتنوجوانانوجواناندرفضایمجازیمسمومشركت

نمیكردند.
با برایذهنیتسازیوترویجسبكزندگی بایستیمرجعهاییمثبت بهنظرمیرسد
استفادهازابزارهایجذابوجدیدوجودداشتهباشد.دردنیایمدرنیكهبهسببالزامات
دورانمقابلهباكرونارایجشدهاست،راهكارهایقدیمیوسنتیبرایغلبهكردنبرذهنیت
افرادپاسخگونیست.اینحقیقتغیرقابلانكاراستكهبسیاریازامورحسنوقبحذاتی
دارندوجواناندرعصرمدرنیتهنیزایناموررابهعنوانارزشویاضدارزشاخالقیپایدار
خیانت، و اخالقی ارزش كالم، عفت گذشت، احترام، وفاداری، مانند افعالی میشناسند؛
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فحاشی،بیاحترامیواموریازایندستضدارزشهستند)حاتمی،2020(.

روش
اینتحقیقازنظرهدف،كاربردیوازنظرگردآوریدادهها،كیفیاست.مشاركتكنندگان
و كرونا حوزه در برجسته اساتید و صاحبنظران خبرگان، مسئوالن، و مدیران پژوهش،
زندگیو درموردسبك آگاهیالزم دانش،تجربهو كه بودند دانشجویان زندگی سبك
علیالخصوصآسیبشناسیآنرادارابودند.اینافراد،بهصورتهدفمندبرایمصاحبههای

كیفیدررابطهباموضوعپژوهشانتخابشدند.
دراینپژوهشباتوجهبههدفمطالعه،شركتكنندگانبراساسنمونهگیریهدفمند
)ازنوعمعیارمند(ازدانشجویانمؤسسهآموزشعالیفاطمیه)س(درشهرشیرازانتخاب
شدند.پنجمعیاربرایانتخابشركتكنندگاندرپژوهششناساییشدكهعبارتبودنداز

)فلینت،1998(:
تخصص و دانش پژوهش، در مشاركت برای شناساییشده افراد آیا كلیدیبودن: )1
باالییدرحوزهآسیبهایسبكزندگیدانشجویاندردورانشیوعپاندمیكرونادارد؟افراد
منتخباولیهونیزافرادیكهتوسطسایرینمعرفیمیشدنددرحیطهدانشنظریدرحوزه

سبكزندگیمسلطبودند.
درزمینه شدهاند انتخاب مصاحبه برای كه افراد آیا سایرین: توسط شناساییشده )2
سبكزندگیمطرحهستند؟دراینپژوهشبرایجمعآوریدادهبامشورتاساتیدمحترم

نمونههایبخشكیفیپژوهشدرقسمتدانشگاهیواجراییمورداستفادهقرارگرفت.
3(فهمنظریموضوع:آیااینافرادفهممطلوبیازبرخیابعادنظریهدرحالتكوین
آنهادر بهفراخورمیزانتخصص افراد با انجامشده اینپژوهش،مصاحبههای دارند؟در

درکنظریهریكازابعادالگو،متفاوتبودهاست.
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3(تنوع:آیاافرادمنتخب،درمشاغلوسطوحسازمانیمتنوعیدرحالفعالیتهستند؟
دراینپژوهشازافرادبادانشوتجاربمختلفاستفادهشدهاستكهدربینآنهاافرادبا

دانش،تجربهوتركیبیازدانشوتجربهمورداستفادهقرارگرفتهاست.
4(موافقتبامشاركت:آیاافرادمنتخب،انگیزهمناسبیبرایمشاركتدرتحقیقداشتند؟
پیشازهرمصاحبهباتوضیحاتیكهدرموردطرحپژوهشدادهمیشد،ازافرادبرایشركت

درمصاحبهموافقتشفاهیكسبمیشد.
فرآیندگزینشنمونههاادامهپیداكردتاهنگامیكهدرجریانكسباطالعات،هیچداده
جدیدیپدیدارنشدوبهعبارتیدادههادر10مصاحبهبهاشباعرسیدندوادامه3مصاحبه
صرفابرایاطمینانازیافتههاانجامشد.دراینپژوهش13مصاحبهبا13نفرازمطلعانو

خبرگانانجامپذیرفتهاست.
بهمنظورجمعآوریاطالعات،ازمصاحبهنیمهساختاریافتهوعمیقاستفادهشد.مصاحبه
بایكسؤالوسیعوكلیدربارهارائهالگوییبرایتعیینآسیبهایسبكزندگیدانشجویاندر
دورانشیوعپاندمیكروناشروعشدهوسپسسؤالهایاكتشافیبرایتشویقشركتكننده
ودستیابیبهاطالعاتعمیقترپرسیدهشد.مدتمصاحبههابهطورمعمولبین35-60دقیقه
ودریكجلسهبود؛امادرمواردیبهاقتضایروندمصاحبهممكناستمصاحبهبیشاز
زمانذكرشدهبهطولانجامیدهباشد.ازشركتكنندگانخواستهشدتازمانومكانمصاحبه
رابهدلخواهخودتعیینكنند.مصاحبههاتادستیابیبهدادههایعمیقادامهیافت.درنهایت
برایتحلیلدادههایبدستآمدهازمصاحبههاازروشدادهبنیاداستفادهشدهاست.برای
تجزیهوتحلیلدادههایكیفیبهدستآمدهازمصاحبه،پسازمراجعهبهمتنمصاحبهها،طی
سهگامازروشكدگذاریبازوكدگذاریانتخابیبرایطبقهبندیدادههادرگروههایمشابه

استفادهشد.
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یافته ها
برایعرضهدادههایكیفیشیوههایگوناگونیپیشنهادكردهاند)میلزوهیوبرمن،1984(.
دراینپژوهش،پژوهشگرپسازمراجعهومطالعهدقیقمتنمصاحبهها،طیسهمرحله،
شد. استخراج مصاحبهها كالمی گزارههای ابتدا كرد. طبقهبندی را بهدستآمده دادههای
سپسازبینآنهاگزارههایكالمیمشابه،كدهایبازراتشكیلدادندوكدهایبازِمشابه،
كدهایمحوریراتشكیلدادند.تمامیگزارههاموردتحلیلوبررسیدقیققرارگرفتندو
مضامینمرتبطباپاسخسؤالپژوهشمشخصشدوبهعنوانمضامینپایهنامگذاریشد.

جدولمضامینپایهاستخراجشدهازمصاحبهدرزیرآمدهاست:

جدول )1(: متن و مضامین مصاحبه خبرگان

مضمون پایه نمونه گزاره های معنایی
کد محوری)کدگذاری باز(

1.طیتحقیقاتیكهانجامگرفت،بیشاز72درصددانش
آموزانو35درصدازجمعیتدانشجویانتحتتأثیرویروس

كروناقرارگرفتهاند.اكثردانشگاههاتعطیلوامتحاناتبهصورت
غیرحضوریبرگزارشدكهاینباعثشدهاستكهارتباطات
چشمیواجتماعیبینخوددانشجویانوهمچنینبااساتید

كاهشپیداكند.

كاهش
تعامالت
اجتماعی

كاهش
روابطبین

فردی

2.سبكهایتعاملیاستاد-دانشجوومحیطهایدانشجوییتغییر
پیداكردهاستكهمیتواندپیامدهایروانشناختی،علمیو

فرهنگیمختلفیراداشتهباشد.

كاهشتعامل
استاد-دانشجو

3.شیوعكروناباعثشدهاستكهدانشجویانازمكانهاییكهقبال
میتوانستندازآنحمایتاجتماعیدریافتكنند،محرومشوند.

عدمحمایت
اجتماعی
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مضمون پایه نمونه گزاره های معنایی
کد محوری)کدگذاری باز(

1.دانشجویانقبلازشیوعویروسكروناباحضوردرمحیط
خوابگاهیوزندگیدركناردوستاندیگركههركدامازشهر
جدیدیراهیدانشگاهشدهاندودارایفرهنگ،رفتار،گفتار،

زبان،لهجهو...متفاوتهستند،زندگیمیكندوچندینسالاز
زندگیخودراكناراینافرادمیگذراندكهباعثمیشوداحساس
مسئولیتپذیری،صرفهجوییهایاقتصادی،كنارآمدنبادیدگاههای
مخالفو...رایادبگیرد.ولیبعدازشیوعویروسكرونا،بهدلیل
تعطیلشدنخوابگاهها،عمالاینشرایطبرایدانشجویانازبین
رفتومجبوربهتحصیلدرمنزلشدهاند.دراینشرایطانتقال

وتعاملبیندانشجویانبهحداقلخودرسیدهاستكهاینباعث
شدهكهسبكزندگیدانشجویاننسبتبهقبلازشیوعكرونا

تغییرخاصیپیداكردهباشد.

كاهش
استقالل
شخصیتی

سالمتروان

2.خیلیازدانشجویان،ازجملهدانشجویانپسر،مشكالتیدر
محیطخانوادهداشتندكهباحضوردرمحیطهایخوابگاهدانشگاه
كمیازاینمشكالتفاصلهمیگرفتند.ولیپسازشیوعویروس
كرونابهدلیلتعطیلشدنخوابگاههایدانشجویی،ایندانشجویان

مجبوربهبازگشتبهمحیطنابسامانگذشتهشدندوحضور
مداوماینافراددرخانوادهباعثتعارضاتومشكالتیباپدرو

مادردرمحیطخانوادهشدهاست.

اختالفات
خانوادگی

3.حضوربیشازحددرخانه،موجبتقویتحسناامیدیو
پوچیدردانشجویانمیشود.بههمیندلیلبرخیازدانشجویان
خواستاربازگشتشرایطبهحالتطبیعیقبلازشیوعویروس

كروناوبازشدندانشگاههاهستند.

افزایش
افسردگی

4.استفادهدانشجویانازشبكههایمجازیوپیگیریمداومو
روزمرهازاخبارمربوطبهكرونا،باعثایجادهراسهایاجتماعیو
مشكالتروانشناختیازجملهاسترسواضطرابدردانشجویان

شدهاست.

افزایش
استرسو
اضطراب



345

 آسیبهای سبک زندگی دانشجویان در دوران کرونا
Negative Consequences Affecting the Lifestyle...

مضمون پایه نمونه گزاره های معنایی
کد محوری)کدگذاری باز(

5.دانشجویانزمانزیادیازاوقاتفراغتوبیكاریكهناشیاز
محدودیتهایكروناییوقرنطینهخانگیاسترادرمحیطخانواده

سپریمیكندكهحضورطوالنیمدتدرخانوادهباعثجرو
بحثهایخانوادگیشدهكهدرنهایتپرخاشگریدانشجویان

افزایشیافتهاست.

افزایش
پرخاشگری

1.امكاناتورزشی،تفریحیورفاهیدانشجویانكاهشیافته
است.

عدمدسترس
بهامكانات
ورزشی

تغذیهو
ورزش

2.عدمدسترسیدانشجویانبهامكاناتورزشی،تفریحیو
رفاهیباعثشدهاستكهبرخیازدانشجویانبرایسرگرمیو

تفریحاتبهسمتدخانیاتوحتیموادمخدربروند.

گرایشبهمواد
مخدر

3.دانشجویانازبسیاریازورزشهاوكارهایورزشیمحروم
شدندكهاینرویجسموروحورواندانشجویانتأثیرگذاشته

است.

كاهش
فعالیتهای
ورزشی

4.ازبحثنوعدرسدادنوخواندندانشجوكهبگذریمباتوجه
بهدرخانهماندندانشجووتغییردرشیوهآموزشازراهدور،

نشستنمقابلكامپیوترویادردستداشتنگوشیموبایلوتبلت
موجبشدهتاساختاراسكلتیآنهاتغییراتزیادیداشتهودچار

ناهنجاریهایبسیاریشوند.

افزایش
ناهنجاریهای

اسكلتی

5.دانشجویانازبسیاریازورزشهاوكارهایورزشیمحروم
شدندكهاینموجبافزایشاضافهوزنمیشود.

افزایش
اضافهوزن

1.چالشهایدرسیستمهایآموزشیدانشجویانایجادشدهاست.
بدینصورتكههریكازدانشجویانسبكهاییادگیریمختلفی
دارندكهایندانشجویانممكناستباسیستمآموزشیمجازی

نتوانندكناربیایند.

عدمكارآمدی
سیستم
آموزش
مجازی
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مضمون پایه نمونه گزاره های معنایی
کد محوری)کدگذاری باز(

2.پیشازشیوعویروسكرونادورههاوكالسهایمختلفیبرای
مهارتهایزندگی،ایجادانگیزهوتابآوریوفراگیریمهارتها

برایدانشجویانبرگزارمیشدوباشیوعكروناایندورهها
بهصورتمجازیوآنالینوبهصورتمحدودبرگزارمیشوند.

تبعاتاینوضعیتتاجاییپیشرفتهكهحتیتشكلهای
دانشجوییكهبهعنوانتشكیالتیتأثیرگذاردرمشاركتهایسیاسی

واجتماعیشناختهمیشوند،تقریباغیرفعالشدهاند.

كاهشدیگر
فرصتهای
آموزشی

افتعملكرد
تحصیلی

3.دسترسیگروهیازدانشجویانبهامكاناتوتجهیزاتآموزش
فضایمجازییكساننیستوبهصورتعادالنهتقسیمبندینشده

است.

عدمایجاد
عدالت
آموزشی

4.شیوعویروسكروناباعثشدهاستكهبعضیازدانشجویان
بااهمالكاریتحصیلیشدیدیروبهروشوندوانگیزهكافیبرای
امورتحصیلیرانداشتهباشند.بهطوریكهتمامیادگیریخودرا

موكولبهشبامتحانوحتیروزامتحانمیكنند.

اهمالكاری
دانشجویان

5.دانشجویانباایجادگروههایتقلبدرشبكههایاجتماعی،از
امتحاناتباتقلبكردننمرهمیگیرند.

گرایشبه
تقلب

6.آموزشهایمجازیخیلیكسلكنندههستند.بهخصوصكه
سرعتاینترنترویكیفیتآننیزتأثیرمستقیممیگذاردوگاهی
موجباختاللمیشود.بههرحالروابطاجتماعیتأثیریمستقیمی

رویعملكرددانشجویانومشاركتوتعاملآناندرفرآیند
یادگیریدارد.

افتتحصیلی

1.قبلازشیوعویروسكرونا،استفادهبیشازحدنوجواناناز
فضایمجازیباعثگوشهگیریوعدمتعامالتاجتماعیدربین
خانواده،فامیلودیگردوستانشدهبودكهمتأسفانهشیوعویروس

كروناباعثتشدیدایناتفاقافتادوباعثشدكهمشاركتهای
اجتماعیدربیندانشجویانكاهشپیداكند.

اعتیادبه
فضایمجازی

استفاده
مشكلسازاز

اینترنت
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مضمون پایه نمونه گزاره های معنایی
کد محوری)کدگذاری باز(

2.بسیاریازدانشجویانازطریقشبكههایمجازی،اقدامبه
دوستیابیهاییمیكنندكههیچشناختوآشناییبااینافراد

ندارندكهممكناستدربرخیمواردضرباتروحیوروانیبه
ایندانشجویاندرقابلایندوستیهاواردشود.

دوستیابیهای
مجازی

1.همراهبهزندگیدانشجوییتعدادیازدانشجویانبهصورت
پارهوقتمشغولكارمیشدندوفرصتهایشغلیرابهدست

میآورندكهباشیوعویروسكرونااینموقعیتهایشغلیبرای
دانشجویانمحدودشد.

بیكاری
معیشتدانشجو

2.شیوعویروسكروناباعثتعطیلیبعضیكسبوكارهاشده
استكهاینبهنوبهخودبراقتصادخانوادههاتاثیرگذاشتهاست.

اینتأثیرگذاریبرسبكزندگیاقتصادیدانشجویانیكهبا
خانوادههازندگیمیكنند،نیزتأثیرگذاربودهاست.

بیكاری
والدین

3.استفادهبیشازاندازهازفضایمجازیباعثافزایشهزینههای
دانشجویاندربحثخریدبستههایاینترنتشدهاستكه
دانشجوراواداركردهازهزینههایدیگرازجملههزینههای

بهداشتیوپوشاکخودكاستهوهزینههایاستفادهازاینترنترا
پرداختكند.

افزایش
هزینهها

بدینترتیبپسازانجامكدگذاریبازوكدگذاریمحوریدادههایبهدستآمدهاز
مصاحبهباخبرگان،25كدبازدرقالب6مقولهمحوریازجملهافتعملكردتحصیلی،
كاهشروابطبینفردی)روابطاجتماعی(،استفادهمشكلسازازاینترنت،تغذیهوورزش،
سالمتروانومعیشتشناساییشد.اینآسیبهادرقابلنمودارزیرنیزنشاندادهشدهاست:
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نمودار )1(: آسیب شناسی سبک زندگی دانشجویان در دوران کرونا

امان در برای قرنطینه در را زندگیجدیدی افراد ایران در كووید-19 بیماری پی در
بودنازبیماریآغازكردند.زندگیدرقرنطینهخانگیباپیامدهایروانشناختی،اجتماعی
واقتصادیهمراهاستواجرایآننیازمندحمایت،نظارتوتبعیتازكادردرمانیكشور
است.براساسیافتههایاینپژوهش،آسیبهایسبكزندگیدانشجویاندردورانشیوع
پاندمیكروناشاملششمقولهاست.اینویژگیهادرششمقولهذیلدستهبندیمیشوند:

الف( افت عملکرد تحصیلی:1-بیانگیزگیدانشجویاندرامرتحصیل،2-افتتحصیلی،

3-اهمالكاریدانشجویان،4-گرایشبهتقلب،5-كاهشدیگرفرصتهایآموزشی،6-عدم
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كارآمدیسیستمآموزشمجازی،7-عدمایجادعدالتآموزشی
ب( کاهش روابط بین فردی )روابط اجتماعی(: 1-كاهشتعامالتاجتماعی،2-كاهش

تعاملدانشجو-استاد،3-عدمدریافتحمایتهایاجتماعی
ج( استفاده مشکل ساز از اینترنت:1-اعتیادبهفضایمجازی،2-دوستیابیهایمجازی

د( تغذیه و ورزش:1-كاهشفعالیتهایورزشی،2-عدمدسترسیبهامكاناترفاهیو

ورزشیدانشگاه،3-گرایشبهموادمخدر،4-افزایشاضافهوزن،5-افزایشناهنجاریهای
اسكلتی

استقالل كاهش -3 افسردگی، افزایش -2 خانوادگی، اختالفات -1 سالمت روان: و( 

شخصیتی،4-افزایشپرخاشگری،5-افزایشاسترسواضطراب
ه( معیشت:1-بیكاریوالدین،2-بیكاریدانشجو،3-افزایشهزینهها

اینیافتهبامطالعهبروكز1وهمكاران)2020(نیزدرطیپژوهشیكهانجامدادندبه
ایننتیجهدستیافتندكهگیجیوسردرگمی،احساساتمنفیمتناقض،ناكامیوكمبود
اطالعاتودانشناكافیازپیامدهایروانشناختیهستندكهدربروزیكبیماریهمهگیر
وناشناختهدرافرادتحتقرنطینهبروزمیكند.درپژوهشوستر2وهمكاران)2019(نتایج
بیانگراینبودكهكادردرمانیكهبرایدرمانبیماریابوالبهآفریقایغربیمراجعهكرده
بودندبااینكهخودشاننگراننبودندوبرایدرمانآگاهانهخدمتكردهبودند،اماپساز
بازگشتبهكشورخودباترسشدیدوحتیانزوایاعضایخانواده،بستگانودوستانقرار

گرفتندكهتصورمیكردندآنهابیماریراباخودآوردهاند.
درتبییندیگراینیافتههایمیتوانبیانكردكهدانشجویانزمانزیادیازاوقاتفراغت

وبیكاریكهناشیازمحدودیتهایكروناییوقرنطینهخانگیاسترادرمحیطخانواده

1 Brooks
Wester 2
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سپریمیكندكهحضورطوالنیمدتدرخانوادهباعثجروبحثهایخانوادگیشدهكهدر
نهایتپرخاشگریدانشجویانافزایشیافتهاست.پرخاشگری،مشكالتارتباطیبهویژهدر
خانوادههاراازتبعاتكاهشامیدبهزندگیوبیشترینمشكالتدانشجویانپسازشیوع
كرونارامشكالتخانوادگی،اضطراب،افسردگی،وسواسوسایراختالالتعنوانكرد.در
نهایتاینتعارضاتخانوادگی،باعثكاهشسالمتروانیدانشجویانواعضایخانواده

آنهامیشود.
الزمبهذكراستكهاگرچهقرنطینهكردندرزمانشیوعبیماریها،یكاقدامپیشگیرانه
است،ولیمیتواندآثارروانیمنفینظیرجداییازعزیزان،ازدستدادنآزادی،خشم،
خستگیروانیوغیرهرابههمراهداشتهباشد)جوادیوناطقی،2020(.همچنینپیشبینی
الكلوموادمخدر،رفتار افسردگی،مصرفمضر تنهایی، براثرقرنطینهسطح میشودكه
خودزنیوخودكشینیزافزایشیابد)راماكریشنام،2020(.ازسویدیگرباتوجهبهتعطیلی
دانشگاههاوماندندانشجویاندرخانهباهدفكمكبهقطعزنجیرهانتقالبیماری،خطراتی
همچونكمتحركی،نبودفعالیتبدنی،چاقیوبیانگیزگیآنهاراتهدیدكردهاست.درنتیجه
آثارمنفیمتعددیبرسالمتجسمانیوروانیدانشجویانداشته نیزمیتواند اینمسئله
باشد.درهمینراستامطالعاتنیزنشاندادهاندكهانجامورزشصبحگاهیدرافراد،بربهبود

سالمتشاناثرگذاراست)ولیپوردهنو،2018(.
همچنینپژوهشبروكزوهمكاران)2020(نشاندادكهدغدغههایمالیوترساز
نگرانیهایاقتصادیازپیامدهایروانشناختیمنفیتعطیلیبهدلیلقرنطینهخانگیاست.
دولتوسیاستگذارانبایدبهافرادجامعهاعتمادمتقابلالزموپیشنهادجبرانخسارتهای
پس كه داد نشان نتایج )2018( همكاران و كالو1 پژوهش در همچنین، بدهند. را مالی
بودندمشكالت بیماری آفریقایغربیكهدرگیردر مناطق از بسیاری ابوال از بهبودی از

Caleo 1
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بسیاریراتجربهكردند.ازجمله؛احساسافسردگیوناراحتیازاینكهازدسترفتگانیا
درگذشتههارابهخوبیوبامراسمبهخاکنسپردندونمازبرایآنهابهخوبیخواندهنشد.
بهعالوههوركسوهمكارانش)2020(بهایننتیجهرسیدندكهشیوعویروسكرونا،فرهنگ
مراوداتوتعامالتاجتماعیراتغییروجمعهایدوستانهراكوچكترمیكند.ریحانیو
ریحانی)2020(نشاندادندكهتغییردرارتباطات،آموزش،رعایتبهداشتفردی،تغذیه،
دستورالعملهایبهداشتیودرمانی،شرایطوساعاتكاریوتحصیلی،محیطزیست،فرهنگ
وشیوهگذراناوقاتفراغتونحوهاستفادهازفضایمجازیازجملهتغییراتسبكزندگی

هستندكهازبراثرشیوعویروسكروناایجادشدهاست.
هرپژوهشیازابتدایامریعنیانتخابموضوعتامراحلاجرا،تجزیهوتحلیلونتیجهگیری
دارایمحدودیتهاییاست.اینپژوهشنیزهمچونسایرپژوهشهابامحدودیتهاییروبرو
بود.ازجملهاینكه:نمونهاینمطالعهفقطمحدودبهدانشجویانمؤسسهآموزشعالیفاطمیه
)س(بودهاستكهدرنتیجهتعمیمنتایجاینپژوهشبرایسایرجوامعآماریبایدبااحتیاط
صورتبگیرد.عدمكنترلتماممتغیرهایمؤثربرسبكزندگیكهممكناستتأثیرمهمی
برآنداشتهباشندولیدراینتحقیقدرنظرگرفتهنشدهباشد،ازدیگرمحدودیتهایاین

پژوهشبودهاست.
براساسنتایجاینپژوهشبهخانوادههاپیشنهادمیشودكهبرایاینكهفرزندشاناز
تحصیلعقبنماندویادگیریبهتریداشتهباشند،بهتراستباآرامشبیشتریمسائلو
مشكالتخانوادهدردورانشیوعویروسكروناراحلكنندوفرزندانخودرادرگیراین
مسائلنكنند.ایجادفضایمناسببرایآموزشهایمجازینیزمهمواساسیاست.دراین
دورانكهآموزشهایدرسیدانشجویانتوسطاساتیدازطریقفضایمجازیارائهمیشود
بهتراستخانوادههابسترهایالزمرابرایاینآموزشهاایجادكنند.بهخانوادههاتوصیه
میشودكهاجازهندهندفرزندانشانبیشازحدبهاخبارومسائلپیرامونبیماریكرونادرگیر
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شوند،اجازهدهندباآرامشخاطربیشتریبهدورازاسترسرویتحصیلخودتمركزكنند.
بهعلتاینكهدرایندوراندانشجویانازدوستانخوددورمیشوندبهبرقراریارتباطبا
آنهانیازپیدامیكنندتاهمبتوانندانگیزهكافیبرایدرسخواندنداشتهباشند.بنابراینبهتر
استوالدیناجازهدهندتاآنهاازطریقفضایمجازیویاتماسهایتلفنیبادوستانخود

ارتباطبرقراركنند.
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