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پروفايل نقش دانشجومعلمان بانو در جهت ارتقاي سالمت روان در دوران 

 19 ديکووشيوع پاندمي 

 چکيده

آن  ي دستيابي بهترين مسائل زندگي بشر، سالمت روان و شناخت شيوهامروزه از مهم
داده است. پژوهش حاضر با  قرار تاثير تحت ، به شدت آن را19 کوويد است که پاندمي

هدف بازنمايي نقش دانشجومعلمان بانوي دانشگاه فرهنگيان مشهد، در جهت ارتقاي 
انجام شد. اين پژوهش از نوع تحقيقات  19 يدکووسالمت روان در دوران شيوع پاندمي 
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ي استقرايي بود که کدهاي آزاد به شيوهکيفي و روش آن، تحليل محتواي استنباطي 
ي پژوهش، دانشجومعلمان دانشگاه جامعه. هاي نهايي انتزاع گرديداستخراج و نهايتا تم

وش دانشجومعلم که به ر ۲0فرهنگيان، پرديس شهيد هاشمي نژاد و نمونه شامل 
ها از طريق ابزار مصاحبه از نوع نيمه گيري در دسترس انتخاب گرديد. يافتهنمونه

هاي سالمت روان اليس هاي مصاحبه بر مبناي مولفهساختاريافته، گردآوري شد. پرسش
ريزي درسي تهيه گرديد. نظران روانشناسي و برنامه(، زير نظر صاحب1996تودور )و 

ي ورزش و تحرک ي روحيهنشجومعلمان بانو در توسعهثر داؤنتايج حاکي از نقش م
ي کننده، اميدبخشي و افزايش انگيزه، تقويت روحيهجسمي، ايجاد فضاي شاد و سرگرم

هدايت در  تقرب و توکل به خدا، ترويج فرهنگ صحيح استفاده از فضاي مجازي،
ارتباطات ي پيشگيري از بيماري کرونا، تقويت ارتباطات مجازي و محدوديت زمينه

 هاي روحي، نقش آموزشي محتواي درسي در منزل بود.ي توانمنديحضوري، توسعه

تواي ؛ سالمت روان؛ دانشجومعلمان بانو؛ تحليل مح19 يدکووپاندمي واژگان کليدي: 
 استنباطي

 مقدمه

 سالمتي تامين است و اجتماعي و رواني جسمي، بهزيستي و مطلوبيت وضعيت سالمتي،
همه جوانب روحي،  بايد که است هر کشور ترين اهدافضروري از يکي جامعه افراد

تاکيد واقع شود )شوشتري رضواني، جالدتي، حجت  جسمي و اجتماعي آن مورد
 سالمتي عبارت سازمان بهداشت جهاني معتقدند، (. کارشناسان1٣99انصاري و بهرامي، 

 بهداشت سازمان شگزار اجتماعي. طبق و رواني جسمي، کامل رفاه وضعيت از است
 هابيماري اپيدمولوژي زمينه در تغييرات عظيمي شاهد آتي دهه دو طول در جهان جهاني،

رواني همچون  هايکه بيماري ايگونه به بود؛ خواهد هاانسان بهداشتي نيازهاي و
 عوامل صدر در و گرديده و واگيردار عفوني هاي بيماري جايگزين سرعت به افسردگي

 سازمان اين برآوردهاي مطابق با .گيرندمي قرار زودهنگام هايمرگ و ناتواني ايجادکننده
 برنامه زمينه در که است حالي در اين. است به افزايش رو رواني اختالالت شيوع ميزان
شود اختصاص داده  هاآن به اولويت ترين اقتصادي، پايين و اجتماعي توسعه هاي ريزي
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ها که کانون اصلي و هدف قرآن کريم، مقصد نهايي انساناز ديدگاه  (.1٣9٣)سلمان، 
غايي در تربيت و رشد مبتي بر قرآن است، عبوديت است، انسان هنگامي که در مسير 

هاي رشد يافته و برخورداري گيرد، جز آن دسته از انسانرسيدن به مقصد نهايي قرار مي
ست درجات و مراحل رسيدن گونه قادر اگردد و ايناز ابعاد سالمت روان محسوب مي

هايي هستند که از به مقصد نهايي را به سالمت طي کند، در حقيقت مقربان الهي انسان
ي سالمت روان برخوردار باشند و انبيا به عنوان مصداق انسان کامل و باالترين درجه

اند، ضمن اينکه در قرآن کريم اصطالحاتي همچون: الگوي سالمت روان معرفي شده
قلب سليم، نفس مطمئنه؛ به نحوي با مفهوم سالمت روان پيوند خورده است رشد، 

 در مؤثربسيار  نقشي بهداشت و سالمت روان، به طور يقين (.1٣89)پرچم و قوه عود، 
 بهداشت کند سازمانمي ايفا جامعه انسان در هر کارآمدي و توانمندي و پويايي تضمين
 و تغيير ديگران، با هماهنگ و ارتباط موزون برقراري را قابليت رواني سالمت جهاني،
 منطقي، طور به شخصي و تمايالت تضادها حل و اجتماعي و فردي محيط اصالح
 در حقيقت، تعامالت (1987، 1؛ ويليامز1٣9٣کند )سلمان، مناسب تعريف مي و عادالنه

ها ادراک انسان ينحوه تر،آن مهم از زا و پرتنش و استرس عوامل از انواعي پي در پي با
شود که در نهايت سالمت رواني انسان را به مي اضطراب منجر يا تنش پديده، به اين از

ات تأثير و موجود اجتماعي حمايت منابع تعداد و نوع اندازد، در اين صورت،خطر مي
 (.1998، ۲نمايد )چمبزمي ايفا نقش مؤثري در اين مسئله فرهنگي، شرايط

و  تفريحي مراکز از بسياري شدن بسته و خانه در شدن قرنطينه به 19 کوويد شيوع
 يک به عمالً 19 يدکووآموزشي و کاهش ارتباطات اجتماعي منجر گرديد، در حقيقت 

 درگير سالمت و بهداشت جسمي انسان را نه تنها که بدل گرديده است اجتماعي بحران
 فرهنگ، سالمت روان، بهداشت و براي جدي بسيار پيامدهايي بلکه ،است کردهخود 
 جدي بحران يک يمثابه به را آن بايد و دارد و داشته جهان اقتصاد سياست، دين،
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 داد؛ تقليل پزشکي مسائل تنها به توانمين را 19 کوويدقلمداد نمود، بنابراين  اجتماعي
شود ميگرفتهنيز در نظر  در جهان جتماعيا‑رواني واقعيت يک به عنوان بيماري اين بلکه

 به صورت منفي، به شدت تحت ها راانسان روان سالمت ( که1٣99)سلگي و همکاران، 
 تا در سطح متوسط 19 کوويد از ناشي داد، از جمله تاثيرات روانشناختي قرار تاثير خود
اختالالت خواب، بي حوصلگي و نگراني  اضطراب، عالئمي همچون ترس، عميق و

 احساس ايجاد براي زمينه را ي و همچنين، اين بيماري،افراطي، استرس و افسردگ
نمايد )عسگري، قدمي، ايمينايي و رضازاده،  ها ايجادانسان پايين در خودکارآمدي

1٣99.) 
در قرن حاضر، مشارکت و همکاري در ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي اهميت زيادي 

هاي مختلف آن، همواره توسط محققان، بررسي حيطه کهصورتي  برخوردار است به
هاي شود، تئوريشود. مباحث مشارکت به ويژه زماني که مربوط به جنسيت زنان ميمي

خورد. تر رنگ و بوي موانع فرهنگي و اجتماعي به چشم ميفمنيستي آشکار گشته و بيش
ي، نقش تعاريف بندي جنسيتي اليه( در نظريه1٣9۲)قدسي، افشارکهن و عطارد، 

اجتماعي را در توليد و بازتوليد اجتماعي نمايان گشته است که چگونه جامعه با تقسيم 
ها براي برتري تري در اختيار مردان قرار داده است و آننابرابر، کار، منابع و امکانات بيش

خود را حفظ نمايند، تالش دارند خود را قدرتمندتر نشان دهند. )قدسي، افشارکهن و 
هاي ( اما با اين وجود، امروزه به وفور شاهد مشارکت زنان در حيطه1٣9۲عطارد، 

ترين نهاد اجتماعي مختلف جامعه، به ويژه در خانواده به عنوان کوچکترين و اصلي
ها، نقش آنان ي مهرباني در بانوان و احساسي بودن شخصيت آنهستيم. براساس روحيه

ي خسته و توانند روحيهها ميشمگيرتر است. آندر تامين بهداشت رواني خانواده چ
ها، تغيير دهند و سنگ صبور آالم نااميد اعضاي خانواده را در برابر مشکالت و بحران

فراهم آورند  ها باشند، همچنين فضايي مملو از عشق و صفا و محبت را در خانوادهآن
ها است، کانوني آن ي خالق و هنرمندو همراه با حسن سليقه که برخاسته از روحيه

براساس يک (. 1٣96آراسته و سالم جهت پرورش نسل آينده پديد آورند )زينيوند، 
و  گرددپديدار مي در بدن زنان و مردانها تمايز اوليه زيستي که از طريق کروموزوم

، آيدوجود ميه بشکل ساختمان بدن  ي عملکرد وطريقه هايي دربراساس آن تفاوت
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به شکل بارزتري در  صفاته ميزان بيشتري در جنس زن و برخي ب صفاتبرخي از 
. به عنوان مثال عطوفت و مهرباني در جنس زن و تسلط و گرددمشاهده ميجنس مرد 

صفات و فلسفه وجودي اين  خورد.قدرت و خشونت در جنس مرد بيشتر به چشم مي
رفتار  و بقاي انسان، ي حفظوظيفهمتفاوت، ايجاد زمينه براي پرداختن به  هايتوانايي
هاي ز سوي ديگر، تعداد گيرنده. البخند نسل انسان بوده است هماهنگ،و  آهنگين

 درون بدن انسان، اين هورمون ترشحهورمون اکسي توسين در بدن زنان بيشتر است. 
ها نمايان پژوهشگردد. ردباري صميمانه ميو همراه با ب آميزمحبتبروز رفتار  منجر به

بر آن زنان  عالوهپذيرند. تر از پدر ميمادر را، راحت فرزندان، ت که معموالًساخته اس
، به عبارت ديگر کنندبهتر عمل مي در تميز گريه درد از گريه گرسنگي يا عصبانيت

 عالئمزنان در توجه به  همچنين. دهندعواطف و احساسات افراد را بهتر تشخيص مي
تحقيقات نمايان . کنندعمل مي، بهتر از مردان ئم کالميو ديگر عا جسمي و روحي

 دهندگيدهي و تسکينو سازمان نگهداري، نظم  در مراقبت،، زنان در خانوادهکه  ساخت
زنان در قرن دارند، در حقيقت،  مردانبيشتري را در مقايسه با  بخشي، نقشو آرامش

(. از ۲005، 1ز؛ راد1٣89)احتشام زاده،  تر شده اندگذشته نسبت به مردان فعال
 تبديل ( و۲001، ۲داشتن و پذيرش خويش )وايت خصوصيات سالمت روان، دوست

 اجتماعي نقص، روابطاي بيانديشه سالم، که روح و رواني شاد، تني انساني به شدن
مسئول و  مولد از لحاظ اقتصادي و آگاه و هوشمند، متعادل دارد و از لحاظ سياسي
 با عميقاً که دارد قرار موضوعاتي شمار در خصوصيات متعهد فرهنگ جامعه است. اين

(. در 1٣88مرتبط است )شيربيم، سوداني و شفيع آبادي،  شناختي روان سرسختي
پيرامون  جهان و خويشتن ارتباط با در باورهاي ذهني از ايمجموعه حقيقت، سرسختي

، 1979، ٣)کوباسااست  جوييمبارزه و کنترل، تعهد يلفهؤم سه شامل که شودتعريف مي
 قابل را رخدادهاي زندگي کند کهنيرومند عمل مي کنترل، يلفهؤم (. شخصي در1988
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روي  در اطرافشان که را آنچه پشتکار، با قادرند که و معتقد است داندبيني ميپيش
 است، برخوردار بااليي سطح تعهد از شخصي که. دهند قرار خود تأثير تحت دهد،مي

. کنددرک مي را دهد انجام مي فعاليتي چه و است کسي او چه اينکه معناي و اهميت
 در ...کامال اجتماعي و خانواده، روابط شغل، از قبيل زندگي هايجنبه با چنين شخصي

هاي منفي و موقعيت دارند، بااليي جويي مبارزه يکه روحيه شخصي .شود مي آميخته
 يادگيري جهت پيشرفت و فرصتي را دارد تر فرد نيازبيش سازگاري به که مشکالتي

؛ 1998خود )کوباسا،  آسايش و امنيت براي تا مانع و تهديدي بيندخويش مي بيشتر
 (.1990، 1مدي

درون  از عمدتاً زنان، سرسختي بر مؤثر عوامل که ( معتقدند1995) ۲استريکر و بينگهام
 عوامل خانواده،عالوه بر  پسران، مورد در صورتي که در گيردسرچشمه مي خانواده

 همبستگي افسردگي، با شناختي روان سرسختي. هستند دخيل نيز وآموزشگاهي اجتماعي
دارد، به عبارتي هر چه انسان افسرده تر باشد، سرسخني و مقاومت روان شناختي  منفي

 سرسختي که استداده او در برابر مشکالت کمتر است، همچنين شواهد متعدد نشان
رواني انسان باشد )شيربيم،  سالمت ينوعي مالک و نشان دهنده تواندمي شناختي،روان

 با سرسختي و آوريتاب بين کهي قابل توجه اين(. نکته1٣88سوداني و شفيع آبادي، 
 افراد که است بيانگر آن و داده نشان داري معني منفي ي رابطه و افسردگي، اضطراب

را خواهند داشت )شيربيم، سوداني و شفيع  ناگوار اثرات بر انواع توانايي تسلط آورتاب
 (.1٣88آبادي، 

ريزي درسي، در ارتباط با برخي از نظريات صاحب نظران روانشناسي و برنامه

 سالمت روان:

: فقدان بيماري، رفتار اجتماعي مناسب، رهايي از ٣هاي سالمت روان از نظر تودورلفهؤم
ذيري و خودشکوفايي، تفرد و سازماندهي پنگراني و گناه، خود مهارگري، خويشتن

                                                                 

1 -Maddi 

2 -Bingham & Stryker 

3 -Tudor 
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: نفع 1هاي سالمت روان از نظر اليسمولفه پذيري.نگري و انعطافگشاده شخصيت،
پذيري، پذيرش عدم اطمينان، تعهد و تعلق نسبت به شخصي، رغبت اجتماعي، انعطاف

چيزي خارج از وجود خود، تفکر علمي، پذيرش خود، خطر کردن، لذت گرايي بلند 
 (.1٣89)لطافتي بريس، مدت 
هاي مکانيسم از غالباً سالم هايفرويد معتقد است انسان: ۲ي روانکاوي فرويدنظريه

کنند، از مي استفاده 6وااليش و 5رياضت پارسايي و 4شوخ طبعي ،٣دفاعي نوع دوستي
 است وکمياب استثنايي يک استعداد بهترين نوع و اين بين، مکانيسم دفاعي شوخ طبعي

دنيايي  معناي است اين خود بگوييم: بنگر، به تنش با برخورد در دهدمي ما اجازه به که
مکتب  .است خنده دار و بامزه هابچه مثل بازي شود؛مي ناميده خطرناک ظاهراً که

 براي انسان بارز هايويژگي وجودگرايي در ارتباط با مکتب مفاهيم: از 7وجودي فرانکل
. است زندگي درک و فهم معني و هدف در براي تالش روان، سالمتي دست آوردن به

توانند داشته باشند و در واقع ها ميترين هدفي است که انساناز نظر فرانکل، عشق عالي
 (1٣89لطافتي بريس، گردد )راه نجاتشان تلقي مي

 ها صورتي انتخاب، ما انسانبراساس نظريه: 8نظريه انتخاب يا واقعيت درماني گلسر
 انگيزه کنند؛ با صورت بيروني به را ما پيرامون، هايقدرت تا ايممتولد نشده دسفي لوح

متولد  اند،شده رمزگذاري ژنتيکي در وجود انسان که به طور نياز پنج بلکه به همراه
 ما که تفريح، و يا استقالل آزادي پيشرفت، يا قدرت تعلق پذيري، محبت و بقا، ايم؛شده

کنند، نيازهاي اساسي از نظر گلسر است )لطافتي بريس، مي زندگي برانگيخته در را
 دارد؛ تفاوت هادر انسان هاآن قدرت ولي داريم را نيازها تمامي اين ما از هريک (.1٣89

                                                                 

1 -Ellis 

2 -Freud 

3 -altruism 

4 -Humor 

5 -acsetisism 

6 - sublimation 

7 - Frankl 

8 -Glasser 
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 از تراستقالل بيش برخي به نياز ولي داريم نياز به آزادي و استقالل همگي مثال، براي
 ها ذاتا موجوداتيچون انسان که است استوار اصل اين بر ي انتخابنظريه. است ديگران

 هستند، به محبت کردن و محبت ديدن محتاج اند. در حقيقت نياز به محبت، اجتماعي
ها نيازمندند. ساير انسان به نيازها ديگر ارضا کردن براي است؛ چرا که انسان نخستين نياز

قدرت  ي ارضاي آن، بايددشوارتر است؛ چراکه برا همه از نياز، اين ارضاي کهضمن اين
 ي انتخاب معتقد است؛ انسانگلسر در نظريه(. ۲005داشته باشيم )کوري،  بخشيياري

 .کندمي تأکيد ديگر کس هر از بيش تغيير خود بر( الف: است هاييويژگي سالم داراي
است  اين دارد، زيادي اهميت مراجعان آن براي درک که انتخاب، ينظريه بنيادي اصل
 کندانکار نمي را واقعيت( خودتان هستيد. ب ،کنترل کنيد توانيدمي شما که را فردي تنها

 شود. پ( هويت موفق دارد؛ يعني،روبه رو مي گرايانهواقع صورت ها بهموقعيت با و
کنند و هم ديگران احساس ورزد و هم عشق و محبت دريافت ميمحبت مي و عشق

مسئوالنه  شکل به و پذيردمي را رفتارش مسئوليت کنند. ت(ارزشمندي او را تاييد مي
 (.1٣89:11نه برگذشته )لطافتي بريس،  دارد تأکيد آينده و زمان حال کند. ث( برمي رفتار

فردي به لحاظ روانشناختي سالم است که  آدلر، نظر : به1ي روانشناسي فردي آدلرنظريه 
 به دنبال او و اعمال است غايتمدار و هدفمند زندگي خويش در هايي باشد؛داراي ويژگي

. است تحقق خويشتن سالم، شخصيت هدف تريننکته که نهايي است، ضمن اين اهداف
خود را  ادراکات اهداف و ماهيت هميشه فرد سالم که است اين هايديگر ويژگي از

 (1٣98کند )لطافتي بريس، و اشتباهاتش را اصالح مي تحليل و بررسي کند

و نوعي  حرکت مثبت يک را انسان رشد : يه اعتقاد راجرز،٣راجرز ۲محورينظريه مراجع 
عالوه . گرددبه او ايجاد مي ديگران 4مفهوم شخص شکوفا نيز با توجه مثبت کمال است.

مثبت  روانشناختي کند، چنين فردي خواهد توانست کاراييمي مثبت توجه به خود بر آن،
 و شکوفا خود چنين راجرز معتقد است، انسان(. هم1٣89داشته باشد. )لطافتي بريس، 

                                                                 

1 - Adler 

2 - client centered 

3 - Rogers 

4 - positive regard 
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 چنين تأثير کند، وي تحتتجارب جديدي کسب مي بلکه کندتدافعي اقدام نمي سالم،
 بگيرد تصميم خويش قادر است براي زندگي و رسدمي دروني آزادي پذيري بهانطباق

 (1969گيرد )راجرز، مسئوليت صميم خود را برعهداه مي و

لمان در سالمت مستقيمي، مرتبط با پژوهش حاضر که نقش دانشجو معي پژوهشي پيشينه
هايي که به صورت غير روان خانواده بررسي کند، وجود نداشت. با اين حال از پژوهش

 مستقيم به پژوهش حاضر مرتبط است، بهره گرفته شده است.

و اساسي  داد که در کانون خانواده نقش محوري ( نشان1٣96هاي پژوهش زينيوند )يافته
ي بانوان در تامين آرامش و امنيت روحي که يکي از نيازهاي اساسي انسان است، برعهده

 منجر به انتخاب الگوهاي تربيتي، است. همچنين سالمت رواني مادران در خانواده
 تربيش و سالمت روانبه موفقيت  امر و اين گرددمناسب فرزند پروري توسط آنان مي

هاي بقاياي اسکلت(. در حقيقت، 1٣95اسماعيل، شد )حاج منجر خواهد فرزندان 
توسط زنان سالمت تاريخ نشان از نقش مديريت در طول معلول و مصدوم  هايانسان

فاضلي  رد )کاظم زاده،پزشکي، داروسازي و پرستاري از سوي آنان دا انگذاردر کنار بنيان
مايان ساخت که در دوران ( ن۲0۲0و ما ) 1نتايج پژوهش ژانگ(. 1٣94، نسب و محمدي

زندگي و  کيفيت افزايش بر مثبتي تاثير اجتماعي و تامين آرامش ، حمايت19 يدکوو
 همچنين کاهش احساس و زندگي سبک در با تغيير روحي مرتبط بهبود مشکالت

(، همچنين ۲0۲0ژانگ و ما، ) .داشت هاانسان درماندگي، سرخوردگي و شکست در
(، 1٣9۲ي منفي با سالمت روان دارد )قرباني و همکاران، ترس و اضطراب از مرگ رابطه

و مثبتي در حمايت و تامين آرامش نسبي، در  مؤثربنابراين بانوان در طول تاريخ نقش 
 نمايند.نتيجه بهبود مشکالت رواني و حفظ سالمت روان اعضاي خانواده ايفا مي

مسائل  روي که ( حاکي از آن است که دانشجوياني1٣90يق کارشکي و پاک مهر )تحق
ها دارند و با ي در حل چالشمؤثرکنند و نقش تمرکز مي و تفکر هاي زندگيو دغدغه
اند و به جاي نا اميدي و سکون، با پويايي هاي مختلف، بهتر سازگار شدهموقعيت

                                                                 

1 - Zhang & Ma 
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تري برخوردار ت از سالمت رواني بيشبخشند، در حقيقمشکالت خود را بهبود مي
( نشان داد که 1٣99هاي پژوهش دالور و شکوهي اميرآبادي )بودند. همچنين يافته

 متوسط سطح در زندگي از و رضايت خوب شادکامي وضعيت از تهران استان دانشجويان
 هستند. برخوردار 19 کوويد شيوع زمان در بااليي

 تبعيد انهايشخانه به و خود درون به را هاانسان کرونا،شيوع ويروس  کهبر اساس اين
ارتباط با  به را انسان اشتياق و نياز ديگر بار اجتماعي، روابط تعليق و تعطيلي ، اينکرده

 در ماعيتعامالت اجت به انسان فراوان ميل و سو يک در تنهايي. است برانگيختهيکديگر 
 ضروري جهان ارتباطات در وضعيت کنوني است، در واقع، و مهم مسئلۀ ديگر، سوي
عقب  عياجتما مناسکرسوم و  و عادات و آداب يهمه از يناگهان به طور آناني همه

وگو و اشتراک برگردند و نيازمند به گفت اجتماعي فضاهاي به دارند دوست ،اندافتاده
 (.1٣99غالمي پور، ند )سلگي، مطلبي و هاي روزمره با يکديگرگذاري تجربه

دوران  طول در. استدانشجويان  براي پرچالش و پرهيجان اي دوره دانشجويي يدوره
زا و  استرس عوامل با رويارويي هنگام بسيار ضروري است که دانشجويان دانشجويي،

مناسب و آگاهانه با شرايط داشته باشند )قرباني  ، سازگاري19 يدکووبحراني مانند شيوع 
جهت حفظ  مؤثرها بايد با هوشمندي، راهکارهاي عملياتي و (، آن1٣9۲، و همکاران

، به حداقل 19 يدکووسالمت روان خود و خانواده خود بهره گيرند تا اثرات منفي شيوع 
بسيار  و نقشدهند بانوان تشکيل مينيمي از جمعيت جامعه را خود رسد. همچنين 

حليل محتوا از . همچنين، تجامعه دارند خانواده و نهايتاً اعضايدر حفظ سالمت  يمؤثر
ر توان گفت هاست و به درستي مي پژوهش هايکاربردترين روشرو پ بهترين

)صالحي عمران، عابديني بلترک و منصوري،  با آن سروکاردارد ايگونهبه پژوهشگري
بندي (. در تحليل محتواي استنباطي رويکرد استقرايي، محقق به دنبال مدل يا طبقه1٣91

دهي يک نظريه و الگوي جديد ي مورد بررسي است و به دنبال شکلجديدي از جامعه
: 1٣96ان، است و مطالعات پيشين، نقش پررنگي در فرآيند الگوسازي ندارند. )نوري

 که است پژوهشي هاييافته آوريجمع متداول (، عالوه بر آن، مصاحبه از ابزارهاي10٣
 تاکيد بدان ايفزاينده طوربه اخيرا، و رويکردهاي تلفيق، کيفي رويکردهاي يتوسعه با

گردآوري  ترينبهترين و مطمئن را مصاحبه پژوهشگران، از است. حتي برخي شده
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صحيح و  موازين و اصول طبق مصاحبه ها معتقدند اگرآورند. آنميبه حساب  هايافته
 مصاحبه هاييافته اعتماد قابليت تدابير گوناگون از استفاده با استاندارد اجرا شود و

(. 1٣91ها بهره برد )کريمي و نصر، توان از اين فن و ابزار در پژوهشمي يابد افزايش
 قبل از مصاحبه سؤاالت آن، در که است ايي نيمه ساختاريافته، مصاحبهمصاحبه
 شود؛مي پرسيده مشابه هايپرسش دهندگان، پاسخ تمام مصاحبه از و شود مي مشخص

. دهند پاسخ خواهندمي صورتي که هر به را خود پاسخ که مصاحبه شوندگان آزادند اما
ريمي و گردد )کذکر نمي روش بيان و... جزئيات، مصاحبه، ترتيب، راهنماي در البته

 (1٣91نصر، 

هاي دانشجومعلمان دانشگاه بر اين اساس، پژوهش حاضر هدف خود را بر بازنمايي نقش
فرهنگيان مشهد، در ارتقاي سالمت روان، قرار داده است. در واقع اين پژوهش به اين 

کرده و معلمان آينده دهد که دانشجومعلمان بانو، به عنوان قشر تحصيلسواالت پاسخ مي
طرفي ديگر در جايگاه واالي بانو، چه عملکردهايي در جهت ارتقاي سالمت روان و از 

ثر در جهت حفظ ؤها، مثبت و ماند؟ آيا نقش آنها داشتهآنآموزان و خانوادهخود، دانش
سالمت روان و يا نقشي منفي و در جهت تضعيف سالمت روان بوده است؟ به منظور 

ي نيمه دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگيان مشهد، مصاحبه 16پاسخ به اين سواالت از 
ها چندين مرتبه از طريق هاي آنساختاريافته و باز پاسخ، به عمل آمده است و پاسخ

تحليل محتوا با رويکرد استقرايي، بررسي شده، سپس ابتدا کدهاي آزاد و بعد از آن 
 هاي اصلي استخراج گرديده است.مقوله

 روش شناسي پژوهش

ژوهش حاضر از نوع تحقيقات کيفي است که روش پژوهش انتخابي، تحليل محتواي پ
 که جهت پژوهش استيکي از فنون  تحليل محتواباشد. استنباطي با کدگذاري باز مي

هدف آن تفسير  وگيرند از آن بهره ميتوصيف عيني و منظم محتواي آشکار ارتباطات 
(. تحليل محتواي 1٣91منصوري،  کردن است )صالحي عمران، عابديني بلترک و

ها، به دنبال يافتن الگو استنباطي با رويکرد استقرايي از طريق تجزيه و تحليل کيفي يافته
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( که در پژوهش حاضر از اين شيوه، 10٣: 1٣96بندي جديدي است )نوريان، و طبقه
شهيد ي دانشجومعلمان بانوي دانشگاه فرهنگيان پرديس گرفته شده است. جامعهبهره

دانشجومعلم است که به روش  ۲0ي پژوهش برابر با تعداد هاشمي نژاد و نمونه
هاي مختلف انتخاب گرديد. از ابزار گيري در دسترس از ورودي و شهر و رشتهنمونه

که در آن، سواالت مشخص از مصاحبه شوندگان  مصاحبه از نوع نيمه ساختار يافته
(، 1٣91ه صورت دلخواه پاسخ دهند )کريمي و نصر، ها مختارند بشود، اما آنپرسيده مي

و زير نظر  ۲و تودور 1هاي سالمت روان اليسها بر مبناي مولفهبهره گرفته شد. پرسش
پژوهش توزيع ريزي درسي تهيه و در ميان نمونهصاحب نظران روانشناسي و برنامه

تايپ  word يطضبط گرديده و سپس در مح mp3 playerي وسيلهگرديد. مصاحبه به
، تمامي ٣دقيقه متغير بود. واحد تحليل 40تا  ٣0مدت زمان مصاحبه از  گرديد.

هاي دانشجومعلمان بود که پس از تايپ، بارها مورد تحليل و بررسي واقع شد. مصاحبه
از بيانات و متون مصاحبه مشخص و کدهاي اوليه يا کدهاي آزاد از  4واحدهاي معنايي

يا درونمايه و مدل مفهوم انتزاع  5هاهاي اصلي، تم. سپس مقولهها استخراج گرديدآن
گرديد. جريان تجزيه و تحليل با اضافه شدن هر مصاحبه تکرار، کدها و طبقات اصالح 

 گرديد.

 اعتبار و پايايي

هاي مختلف ، با به کارگيري استراتژياست 7که معادل اعتبار محتوايي 6معيار مقبوليت
ي تحصيلي، ورودي و شهر به شوندگان پژوهش از لحاظ رشتهمانند تنوع در مصاح

 ي بازبينياز شيوه 8ها يا کنترل عينتسکونت ارتقا داده شد. به منظور پايايي يافته
                                                                 

1- Ellis 

2 -Tudor 

3 -Unit of analysis 

4 -Unit of meaning 

5 -theme 

6 -credibility 

7 -Content validity 

8 -transferability 
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هاي مکرر تحقيق توسط نويسندگان پژوهش و بازنگري 1ي مشارکت کنندگانمصاحبه
 استفاده شد.

 هايافته
 آن هب مربوط آزاد دهايک و دهش استخراج اصلي هايمقوله :1 شماره جدول

 لياص هاي مقوله آزاد کدهاي

 مجازي ضايف از صحيح ستفادها گذاري قانون
 

 رهنگف ترويج
 زا ستفادها صحيح

 مجازي فضاي

 جازيم فضاي از حيحص استفاده هتج ريزي برنامه

 مجازي فضاي از صحيح استفاده به فرزندان هدايت

 رساني يآکاه صحيح صورت به کنترل

 انوادهخ اعضاي به جازيم فضاي معايب و فوايد زيسا آگاهي

 يوحيهر تقويت خدا به توکل
 به وکلت و تقرب

 خدا
 معنوي هاي فعاليت تقويت

 آموزشي نقش درسي ادگيريي امر در کمک
 در درسي محتواي

 منزل
 درسي رقابت تقويت

 آموزشي مسائل پيگيري

 نگري واقع

 يتوسعه و رشد
 هايتوانمندي
 روحي

 خود با ديگران وانمنديت مقايسه عدم

 کديگري پشتيباني و حمايت

 همياري و همدلي

 مسئله حل

 صبر
                                                                 

1 -Member check 



 معلم تيدر ترب يمطالعات کارورز - يفصلنامه علم/  66

 

 

 تقابلم احترام حفظ به تشويق

 نفس عزت

 گيري تصميم قدرت

 پذيري مسئوليت

 مدرسه و انهخ در کار تقسيم

 ريزي برنامه

 مطالعه

 وحيهر توسعه خانوادگي هاي ورزش
 حرکت و ورزش

 جسمي
 همگاني ورزش

 کردن ورزش

 گويي داستان

 و ادش ضايف ايجاد
 کننده سرگرم

 خانوادگي فيلم تماشاي

 خانوادگي هايبازي

 خانوادگي هايسرگرمي

 موسيقي به دادن گوش

 هنري فعاليت

 مفيد هاي سرگرمي افزايش

 کردن شوخي

 کرونا يماريب از پيشگيري بر تاکيد

 رد دايتيه نقش
 بيماري از پيشگيري

 کرونا

 خانواده عضاا به دادن آگاهي

 بهداشتي هايپروتکل عايتر به توصيه

 بهداشت رعايت اب ارتباط رد خانواده عضايا به دادن توضيح

 پيشگيري فنون آموزش

 هداشتيب وسايل دادن رارق دسترس رد و تهيه

 خانواده ضاياع به هداشتيب نکات گفتن و تذکر
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 شخصي وسايل و هادست ردنک عفوني ضد

 کردن فونيع ضد به توصيه

 هاباسل شستشويي و عويضت به توصيه

 مناسب تغذيه به توصيه

 پيشگيري فنون آموزش

 آن پيشگيري هايراه و روناک بيماري مينهز در خشيب آگاهي

 اميدبخشي
 ميدا و انگيزه افزايش

 گيزند به بخشي
 انگيزه ايجاد

 دادن هديه

 اجتماعات رد حضور از پرهيز
 رتباطاتا تقويت
 محدوديت و مجازي

 حضوري ارتباطات

 مجازي ارتباطات گسترش

 منزل از خروج محدوديت

 شهري بين تردد در محدوديت

 

وان ارتقاي سالمت ر، راهبردهاي اجرايي دانشجومعلمان بانو در جهت 1شماره جدول 
ز راهبردها دهد که در ذيل به شرح هر کدام اها نشان ميآنآموزان و خانوادهخود، دانش
 شود.پرداخته مي

 ک جسميي ورزش و تحري روحيهتوسعه

ها، بهبود سالمت روان، احساس اي جهت پيشگيري از بيماريورزش به عنوان وسيله
شود. همچنين به علت اثرات مثبت ذهني ده ميخوشايند و شادي نسبت به زندگي استفا

و فيزيکي آن، نقش اساسي در بازتواني و حل مشکالت روحي و مديريت درمان 
در ورزش براي  ( مشارکت1٣95هاي رواني دارد )اميني و سکوتي جويباري، بيماري

ام هاي فيزيکي، باالبردن توانايي فيزيکي و قدرتي، تناسب اندزنان باعث گسترش مهارت
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و سالمت جسم، سالمت روان، افزايش اعتماد به نفس و انگيزه به زندگي و... خواهد 
ها افزايش خواهد يافت پذيري زنان کاهش و استقالل آنشد، در اين صورت آسيب

معتقد است مشارکت تمامي اعضاي خانواده اعم از  1(. کوکلي1٣94)ذکايي و صديقي، 
دهد و آن را به صورت زن و مرد در ورزش، چگونگي ارتباط زنان با مردان را تغيير مي

کردن زنان همراه با دهد. عالوه بر آن ورزشيافته تر گسترش ميتر و سازمانمطلوب
اي که در مقابل مردان نهدهد به گوتوانمندي مي مردان در خانواده، به زنان نگرش خود

(. عالوه بر آن، ورزش، با ۲00٣از موضع ضعف عمل نکنند و قوي عمل کنند )کوکلي، 
اي که بر ي معکوس دارد به گونهافسردگي، خشم، اضطراب، کم حوصلگي و... رابطه

تر باشد، ميزان هاي بدني بيشاساس نتايج تحقيقات اجرايي هر چه ورزش و فعاليت
بسيار کاهش پيدا  حوصلگي و ساير مشکالت روحي،، افسردگي و کماضطراب، خشم

(. 1٣9٣دانند )سلمان، هاي آن را افزايش آندورفين و منوآمين ميکند که يکي از علتمي
هاي اصلي استخراج شده است که سه کد آزاد ورزش ورزش و تحرک جسمي از مقوله

که بيانگر نقش پررنگ  تخانوادگي، ورزش جمعي و ورزش کردن را پوشش داده اس
آموزان و ها با هوشمندي دانشدانشجومعلمان بانو در ورزش و تحرک جسمي است، آن

هاي جمعي در منزل، توصيه کرده تا اثرات منفي ي خود را به ورزشاعضاي خانواده
تر تهديد آموزان و اعضاي خانواده را کمتنهايي در خانه و قرنطينه، سالمت روان دانش

 کند.

 يجاد فضاي شاد و سرگرم کننده در مدرسه و منزلا

 ذهني قدرت همچون افزايش مثبتي تأثيرات امر است، اين عاطفي احساسي شادکامي
بهزيستي  و عملکرد بهبود سالم و ذهن بيشتر، نفس به اعتماد مشکالت، با مقابله براي

اي در اميدوار کننده( فضاي شاد نتايج ۲01٣، ۲)شهود ميرزا و زن گذاردها ميدر انسان
ارتقاي حاالت مثبت روانشناختي و کاهش عواطف منفي در بيماران داراي اختالالت 
                                                                 

1 -Coakly 

2 -Shuhood Mirza & Zeng 
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بسيار مفيدي بر فرآيندهاي عصبي،  تأثيرات مثبت، عواط شود. همچنينرواني منجر مي
در حقيقت (. 1٣98گذارد )بقولي کرماني، نيک راهان و صادقي، رواني و سيستم ايمني مي

دهند، همچنين تر به مسائل مختلف پاسخ ميبينانهخوش و مثبت يگونه به ي شادهاانسان
، 1تر و سالمت عمومي بهتري برخوردار هستند )شوارتز و استراکها سيستم ايمني قويآن

۲008.) 

بازي  در تبيان نمايند، در حقيق توانند خودشان را از طريق بازيمي و نوجوانان کودکان
ت و احساسا صورات، تخيالتدهند تا از ناخودآگاه تميد اجازه به احساسات خو ها

بين بردن احساسات منفي  بازي براي ازتوان از پيدا کنند، بنابراين ميپنهان به بيرون بروز 
جانات و ثير مثبتي بر روي هيأو روحي، بهره برد، به عالوه، بازي ت رفتاريمشکالت و 

ي رواني ق بازي فرصت تخليه(، انسان از طري1٣97گذارد )عليخاني، رفتار انسان مي
گردند )قزل اياغ، کنند و دوباره به زندگي واقعي برميخود را به نحوي مثبت پيدا مي

ي تشخيص در دنياي پيشرفته برا ايفزاينده طور امروزه از فن بازي به(. همچنين، 1٣89
 .برندژه کودکان، بهره ميها به ويانسان مشکالت روانيمسائل و تر درمان و از آن مهم

 و رفتاري و رواني کودکان مشکالتازي درماني يکي از روش هاي مؤثر در درمان ب
 (.1٣97گردد )عليخاني، محسوب مي نوجوانان

که کدهاي  هاي اصلي استخراج شده، ايجاد فضاي شاد و سرگرم کننده استاز مقوله
هاي خانوادگي، هاي گروهي، بازيسرگرميآزاد داستان گويي، تماشاي فيلم خانوادگي، 

ثر مثبت و مؤ که نمايانگر نقش دهدهاي هنري را پوشش ميشوخي کردن و فعاليت
ده، است، کننده و مفرح همراه با اعضاي خانوادانشجومعلمان را در ايجاد فضايي سرگرم

ند که ارکننده دآنان سعي در ايجاد فضايي سالم و صميمي و در عين حال شاد و سرگرم
س، خود عاملي جهت دفع اثرات منفي ناشي از تنهايي در خانه و قرنطينه مانند تر

 اضطراب، افسردگي، وسواس فکري و غيره است.
                                                                 

1-Schwartz & Strack 
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 نقش اميد بخشي و افزايش انگيزه در زندگي

نگري مثبت ها،انسان وکاري زندگي شرايط بهبود در ثرؤم هاي راه از يکي رسدمي نظر به
هدفي در زندگي از عواملي طوري که احساس پوچي و بيبه است. و اميد به زندگي

کند، همچنين از مهمترين هاي رواني مانند افسردگي مياست که انسان را دچار بيماري
گردد، اميد به زندگي و معنادار بودن آن است عواملي که در روانشناسي مثبت مطرح مي

 (.1٣98اشميان، عابدي و نامداري، که ارتباط زيادي با سالمت روان انسان دارد )ه

دست آمد، ها بههايي که در پژوهش حاضر از تجزيه و تحليل يافتهترين مقولهاز مهم
ثر دانشجومعلم در افزايش انگيزه و اميد بخشي به زندگي، در دوران بيماري ؤنقش م

پوشش را تحت  کرونا است که اين مقوله کدهاي ايجاد انگيزه، اميدبخشي و هديه دادن
دهد. در حقيقت افراد اميدوار با تعيين اهداف مهم و براساس اولويت و خود قرار مي
دهند، آورند، افکار مخرب و منفي را کاهش مياي که براي خود بوجود ميايجاد انگيزه

ها حتي در شرايط دشوار بيماري کرونا، با انگيزه، به اهداف خود نگريسته و بدين آن
 گيرند.نمايند و کنترل امور خود را در دست ميود را حفظ ميطريق آرامش نسبي خ

 ي تقرب و توکل به خداهيتقويت روح

ي در افزايش سالمت روان دارد، همچنين ارتباط معناداري مؤثرتوکل به خدا، نقش بسيار 
، با فرآيند بهبودي و کاهش درد مؤثراي بسيار بين دينداري به عنوان راهبردي مقابله

واني وجود دارد، به طور مثال، بين افسردگي در دانشجويان و توکل به خدا، جسمي و ر
 1(، بيرمن1٣90دار وجود دارد )علي بخشي، ممقانيه و علي پور، همبستگي منفي معني

هاي رواني را در پژوهش خود ي دين در مقابل تنشکنندهنقش پررنگ محافظت (۲008)
هاي ديني و نگرش داد که سوگيري (، نشان۲006همکاران ) و ۲دزوتر اثبات نمود.

دار با بهزيستي روانشناختي دارد و همبستگي اجتماعي به دين، همبستگي معني -شناختي
هاي اصلي استخراج شده منفي معني دار با اختالالت روحي و رواني دارد. از مقوله

                                                                 

1 -Bierman 

2 -Dezutter 
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توکل به خدا و تقويت ي تقرب و توکل به خدا است که کدهاي آزاد تقويت روحيه
که نشان از نقش دانشجومعلمان در کاربرد  دهدهاي معنوي را پوشش ميفعاليت

ها، در آموزان و خانواده آنراهبردهاي معنوي و مذهبي جهت حفظ سالمت روان دانش
ي است. در حقيقت حفظ ارتباط قلبي با خدا و سپردن نتيجه 19 يدکوودوران شيوع 

ي آالم انسان است که دانشجومعلمان از اين دهندهبخش و تسکيناعمال به او، آرام
 برند.راهبرد، بسيار بهره مي

 نقش هدايتي در پيشگيري از بيماري کرونا 

عامل زمان و طوالني شدن اين دوران در کشور باعث شده است تا مردم خود را با 
هاي بهداشتي وضعيت بهداشتي جديد منطبق کرده وخود را ملزم به رعايت پروتکل

ها نهادينه شود. همچنين با شروع اي که اين رفتارهاي جديد در خانوادهبدانند به گونه
ها به طور مرتب به رعايت موازين بهداشتي هشدار داده و بحران کرونا تمامي رسانه

شود. اين کنند که اين مورد نيز باعث مسئول و متعهد بودن شهروندان ميتاکيد مي
ري از طرف بانوان در خانواده نيز، مورد تشويق و پيگيري قرار گرفته شده الگوهاي رفتا

(. از 1٣99ثر آنان در خانواده اشاره دارد )سلگي و همکاران، ؤاست که به نقش م
هاي اصلي که استخراج گرديد نقش هدايتي دانشجومعلمان بانو در پيشگيري از مقوله

پيشگيري و آموزش فنون آن، توصيه به بيماري کرونا است که کدهاي آزاد تاکيد بر 
هاي بهداشتي، تهيه و در دسترس قرار دادن وسايل بهداشتي، آگاهي رعايت پروتکل
ي مناسب و توصيه به تعويض و شست ي بيماري کرونا، توصيه به تغذيهبخشي در زمينه

ها را تحت پوشش خود قرار داده است. در وشوي لباس و ضدعفوني نمودن دست
ها و اطالع رساني دقيق و دلسوزانه، سعي در پيشگيري دانشجومعلمان با توصيهحقيقت 

نمايند و با اين اقدام، اعضاي خانواده را از ابتال به بيماري کرونا و از بيماري کرونا مي
در نتيجه اثرات منفي رواني که در هنگام مبتال شدن به بيماري کرونا، در افراد پديدار 

ها با آگاهي رساني الزم در ارتباط با ماهيت و نوع د. همچنين آنکننشود، دور ميمي
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ها دهند و آن، شناخت الزم را در ارتباط با بيماري کرونا به اعضاي خانواده مي19 يدکوو
 دارند.را از نگراني افراطي و وسواس فکري به دور مي

 آموزش فرهنگ صحيح استفاده از فضاي مجازي

نگي ري بودن، موجب رواج اصطالحاتي همچون قرنطينه خاگيو همه 19ويروس کوويد 
ر اجتماع دگذاري اجتماعي و... شده است. اين مسئله مانع ارضاي نياز به حضور و فاصله

شود. اين شرايط باعث تغيير مي ،کنندها در خود احساس ميو برقراري ارتباط که انسان
هاي مجازي عات در شبکهدر سبک زندگي و همچنين افزايش بسيار زيادي از اطال

است که گاهي اوقات عالوه برگسترش روند سريع پخش خبرها باعث افزايش اخبار شده
شود که شايعاتي بيش نيستند. براي رفع اين مشکالت و همانند اين بايد دروغين نيز مي

هاي صورت پذيرد و پس از آن شروع به مهارت اقداماتي همچون داوري کردن و ارزيابي
ر که در (. همانطو1٣99يي و توزيع دانش در اين زمينه نمايند )سلگي و همکاران، افزا

هاي اصلي استخراج شده، آموزش فرهنگ گردد، از مقولهمشاهده مي ۲شماره جدول 
ز اگذاري استفاده صحيح صحيح استفاده از فضاي مجازي است که کدهاي آزاد قانون

ي صحيح از فضاي مجازي، هدايت ستفادهريزي جهت افضاي مجازي در منزل، برنامه
 آموزان و اعضاي خانواده به استفاده صحيح از فضاي مجازي، کنترل، هشدار و آگاهدانش

که  ها را تحت پوشش خود قرار داده استسازي فوايد و معايب فضاي مجازي به آن
 فادهي فرهنگ و آداب صحيح استدانشجو معلمان در آموزش و توسعه مؤثربيانگر نقش 

آموزان رويه و نامطلوب از آن، به دانشي بيبه عدم استفاده از فضاي مجازي و توصيه
ي بي رويه و اعضاي خانواده است که اين عمل از اثرات منفي رواني ناشي از استفاده

 گردد.فضاي مجازي جلوگيري مي

 تقويت ارتباطات مجازي و محدوديت ارتباطات حضوري 

ويروس کرونا، منع از ارتباطات حضوري، صله رحم با خويشاوندان از پيامد هاي شيوع 
و ديد و بازديدها در ايام نوروز است که شهروندان را به قرنطينه خانگي مجبور کرده، 

اي گونهترين راه تعامل، پررنگ شدن ارتباطات مجازي است بهحال با اين شرايط، مناسب
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(. 1٣99يدني برسند )سلگي و همکاران، که شهروندان از عيد ديدني به هشتگ عيد شن
هاي اصلي تقويت ارتباطات گردد، از مقولهمشاهده مي ۲شماره همانطور که در جدول 

مجازي و محدوديت ارتباطات حضوري است که کدهاي آزاد پرهيز از حضور در 
اجتماعات، گسترش ارتباطات مجازي، محدوديت خروج از منزل و محدوديت تردد بين 

دانشجومعلمان در محدوديت ارتباطات و  مؤثردهد، بيانگر نقش پوشش مي شهري را
هاي آموزان را به ارتباطات صحيح مجازي و تماسها دانشتعامالت حضوري است، آن

صوتي و تصويري با خويشاوندان و دوستان را توصيه کرده تا اثرات منفي تنهايي در 
 تهديد کند.تر ها را کمخانه و قرنطينه، سالمت روان آن

 هاي روحيي توانمنديرشد و توسعه

ها زمان بيشتري را در کنار هم بگذرانند، در کنار کرونا فرصتي ايجاد کرد تا خانواده
خانواده بودن که فرصتي بسيار نيکو است، مسائل و فشارهاي اقتصادي و استرس و 

فراد، با افزايش هاي رواني اجتماعي الزم در ااضطراب ناشي از بيماري و عدم مهارت
هاي درون خانواده منجر شده است که نياز به بررسي و حل مسئله دارد. اگرچه خشونت

هاي چنداني در سطح ملي مشاهده نشده دست آمده، تفاوته بر اساس آمارهاي هاي ب
تواند به افزايش تر، بروز عوامل خطر فوق ميهاي کوچکاست؛ در سطح محلي و گروه

واده و مشکالت پيش رو شده که باعث عدم موفقيت در مديريت تعارضات درون خان
شود. موضوع آموزش مهارت هاي زندگي، تاب آوري، گفت وگو درست خانواده مي

و توانايي حل تعارضات و ... از جمله  مؤثرکردن در خانواده، فرزند پروري، ارتباط 
زمان بهزيستي، هاي حمايتي اجتماعي از قبيل سامواردي است که از سوي سازمان

هاي علمي و معاونت امور خانواده و زنان محققان و اساتيد روانشناسي، به ويژه انجمن
بنابراين به نظر ؛ شود و چندان مورد توجه قرار نگرفته استرياست جمهوري مطرح مي

اي وضعيت خانواده در کشور و تدوين گزارش رسد عالوه بر ضرورت پايش دورهمي
هاي هاي عملي مهارتبايد به توسعه و فراگيري آموزشاي، ميدورهخانواده به صورت 

هاي زوجين و زندگي خانوادگي پرداخت و آوري، فرزندپروري و آموزشزندگي، تاب
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آور و مانند آن را آور، مدرسه تابآور، خانواده تابهايي از جمله جامعه تابمقوله
اعتماد اي مهم هرتکي از اين مهاي(، 1٣99تعريف وعملياتي نمود )سلگي و همکاران، 

به نفس است، زناني که اعتماد به نفس بااليي دارند در برقراري تعامل با اعضاي 
ي خودبهتر عمل کرده و اين عامل در تحکيم و تدام و ثبات بنيان خانواده بسيار خانواده

تر را پذيري بيشثر است و نبود اين عامل در اعضاي خانواده، سرخوردگي و آسيبؤم
هاي اصلي استخراج شده، رشد ( از مقوله1٣95به دنبال خواهد داشت )حاج اسماعيل، 

هاي روحي است که کدهاي آزاد واقع نگري، حمايت و پشتيباني ي توانمنديو توسعه
ي توانمندي ديگران با خود، حل مسئله، صبر، همدلي و همياري، يکديگر، عدم مقايسه

پذيري، تقسيم گيري، مسئوليتل، عزت نفس، قدرت تصميمتشويق به حفظ احترام متقاب
نقش  که نشانگر دهدريزي، مطالعه را پوشش ميکار در مدرسه و خانه، برنامه

ها، در شرايط آموزان و خانواده آنهاي روحي دانشدانشجومعلمان در تقويت توانمندي
هاي روحي، خود و ها سعي دارند از طريق تقويت توانمندياست، آن 19 يدکووشيوع 

، 19ها و اختالالت رواني در شرايط بحراني شيوع کوويد ي خويش را از بيماريخانواده
 ها تشويق کنند.ايمن نگهدارند و آنان را مدام به تمرين و تقويت اين توانمندي

 نقش آموزشي محتواي درسي در منزل 

ي جديدي و وارد مرحله و تغيير شرايط، آموزش نيز بي نصيب نماند 19با شروع کوويد 
آموزان در کالس به آموزش مجازي تغيير شد. آموزش حضوري و حضور معلم و دانش

يافت و مدرسه را به داخل منزل آورد. درفرآيند آموزش و روش تدريس، بخشي از 
افتد و هدف آن فعاليت هاي آموزشي است که با حضور معلم در کالس درس اتفاق مي

باشد. با توجه به اينکه محيط حضوري تسهيل روند يادگيري ميايجاد بستر مطلوب و 
نقش اساسي دارد و از اهميت بااليي برخوردار است، بنابراين با توجه به شرايط شيوع 
بيماري کرونا و عدم امکان فعاليت حضوري مدارس و مجازي شدن آموزش بايد بستري 

آموزان پاسخ واالت درسي دانشدر خانه فراهم آورد تا در صورت امکان به نيازها و س
آموزان مي باشد که داده شود. از ديگر مشکالت، مشکالت مربوط به امر يادگيري دانش

آموز پيش آموز ممکن است ابهاماتي در ذهن دانشبا توجه به تعامل کمتر معلم و دانش
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ديگر، از ماند. از سويي آموز بدون پاسخ باقي ميکه برخي سئواالت دانشبيايد و يا اين
توان به مواردي همچون: نبود زير ترين مشکالت پيش رو آموزش مجازي ميعمده

هاي الزم مانند؛ عدم دسترسي به اينترنت در بعضي مناطق، سرعت بسيار پايين ساخت
که بيشتر دانش آموزان در مناطق روستايي و کوهستاني از اين مشکالت رنج  اينترنت

الت، با توجه به شرايط اقتصادي پيش آمده بر اثر بيماري برند. همچنين از ديگر مشکمي
شود هاي اينترنتي براي برخي به سختي ممکن ميها امکان خريد بستهکرونا براي خانواده

و يا امکان خريد تلفن هوشمند براي برخي از خانواده ها ممکن نبوده  يستو يا ميسر ن
سي خود عقب مانده و اين به نوعي آموزان از آموزش کالکه در نتيجه بعضي از دانش

آموزان براي ادامه عدالتي آموزشي شده است. در نتيجه انگيزه و اشتياق دانشباعث بي
شوند. از ديگر تحصيل کم شده و گاهي اوقات متاسفانه مجبور به ترک تحصيل مي

آموز در فضاي مجازي و بيشتر اوقات موجب اعتياد به تلفن مشکالت غرق شدن دانش
راه وفضاي مجازي شده که مشکالت و آسيب هاي مختص به خود را در پيش رو هم

دارد. با وجود اين شرايط و مشکالت، آموزش اعضاي خانواده به يکديگر و کمک در 
آموزان عالوه بر آموزش اي که دانشي درسي، بسيار مفيد و مطلوب است، به گونهزمينه

هاي اصلي استخراج د شود. يکي از مقولهمنمجازي، از آموزش حضوري در خانه بهره
شده، نقش آموزش محتواي درسي دانشجومعلمان به فرزندان محصل خانواده بود که 
کدهاي آزاد کمک در امر يادگيري درسي، تقويت رقابت درسي، پيگيري مسائل آموزشي 

دهد و توانمندي دانشجومعلمان در جهت رفع مشکالت درسي اعضاي را پوشش مي
ها که ناشي از شرايط جديد محصل و در نهايت کاستي نگراني، استرس آن هخانواد

 دهد.آموزش است، نشان مي
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 دانشجومعلمان نقش اب ارتباط رد شده ستخراجا الگوي و فهوميم دلم :1 شماره نمودار

 19 ديکوو پاندمي يوعش دوران در وانر سالمت رتقايا در بانو

 

بندي له، بيانگر مدل مفهومي و الگوي استخراج شده از کدگذاري و مقو1شماره نمودار 
ها در جهت ارتقاي سالمت هاي دانشجومعلمان بانو در ارتباط با نقش آنپاسخ مصاحبه

است که از  19 يدکووي ها در دوران شيوع پاندمآموزان و خانواده آنروان خود، دانش
 ، دريافت شده است.1شماره جدول 

 گيرينتيجهبحث و 

 يررگد چنان. شويم رها ترفجايع عظيم از تا داريم نياز فاجعه يک به هاانسان ما گويا
گمان  که عادت کرديم آن به و هستيم آن رمرگبايافته، پيامدهاي توسعه و تمدني زندگي

 ما و وضعيت بحراني بيماري کرونا 19 يدکووبراساس شيوع  .رها يابيم آن از کنيمنمي
(. ويروس 1٣99)سلگي و همکاران،  دهيم تغيير را خود زندگي سبک که داريم نياز
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-. فاصلهچشاندها آن به را جامعه در ناامني و کرد قرنطينه به وادار ها رانانسا 19 يدکوو

 مالي مشکالت و اطرافيان، از والدين دوري و قرنطينه در خانه، تنهايي، فيزيکي گذاري
و  ترس، وسواسي فکري، ناکامي افسردگي، قبيل از شکالتيم ،19 يدکووزمان شيوع  در

 و ۲؛ آشوين۲0۲0، 1کند )سودايجاد مي سانحه از پس خلقي، اختالل استرس مشکالت
 را افراد اجتماعي، رواني، عاطفي، توانايي و هامهارت (. همچنين فقدان۲0۲0، ٣شانتال

 انواع اختالالت معرض در را هاآن و نموده پذيرآسيب مشکالت و با مسائل مواجهه در
دهد، بر اين اساس الزم است راهبردهاي عملي و مي قرار رفتاري و اجتماعي رواني،

 در جهت رهايي از مشکالت روحي، در اين دوران، بهره برده تا سالمت روان انسان مؤثر
را به  بانوان ،که تغييرات ارزشي و هنجاري کنونيي جامعه حقيقت، در در حفظ گردد.

، شاهد تاثير و نقش دهدسوق مي فرهنگيمشارکت بيشتر در فضاي زندگي اجتماعي و 
 به سزاي آنان در ابعاد گوناگون زندگي هستيم.

ينده و کرده و معلمان آدر اين پژوهش نقش دانشجومعلمان بانو، به عنوان قشر تحصيل
ان خود ي جهت سالمت روجايگاه واالي بانوان در خانواده و عملکردهاياز طرفي ديگر، 

آموزش هاي اصلي که استخراج گرديد شامل و خانواده داشتند تعيين گرديد. مقوله
فرهنگ صحيح استفاده از فضاي مجازي، تقويت ارتباطات مجازي و محدوديت 

نقش آموزشي درسي، تقويت  هاي روحي،ي توانمنديارتباطات حضوري، رشد و توسعه
اي ايجاد فض، ي ورزش و تحرک جسميي روحيها، توسعهقرب و توکل به خدي تروحيه

 دايتينقش ه نقش اميدبخشي و افزايش انگيزه در زندگي،، شاد و سرگرم کننده در منزل
در  و مثبت دانشجومعلمان مؤثربيانگر نقش  ؛ کهدر پيشگيري از بيماري کرونا است

ي درست راهبردها هايشان، به سمت انتخابادهآموزان و خانوآموزش و هدايت دانش
 است. 19 يدکووجهت زندگي مطلوب و سالم، در شرايط بحراني شيوع 

                                                                 

1 -Sood 

2 -Ashwin 

3 -Shantal 
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هاي پژوهش، هوشمندي و درايت دانشجومعلمان را در در حقيقت تجزيه و تحليل يافته
اد و ها سعي در ايجاد فضايي شدهد، آندر منزل به وضوح نشان مي دوران قرنطينه

 ديکوو، در عين حال به دور از خطرات ويرووس بخش و دور از افسردگي و غمآرامش
هاي گروهي و خانوادگي، را دارند و با اقداماتي همچون توصيه و آموزش ورزش 19

هاي هاي جمعي، خلق کارهاي هنري، آموزش محتواي درسي، تماشاي فيلمبازي
 آموزان را مشغولو دانش هاي جمعي و ...، خود و اعضاي خانوادهخانوادگي، شوخي

ريزي، صبر، هاي روحي از جمله عزت نفس، برنامهبخش نمودند و توانمنديامور انرژي
ي ها تقويت نمودند و در عين حال فرهنگ صحيح استفادهحل مسئله و ... را در آن

ماتي درست از فضاي مجازي را به صورت مستقيم و غير مستقيم آموزش داده و با اقدا
محدوديت ارتباطات  وبا آشنايان و خويشاوندان ي ارتباطات مجازي همچون توسعه

مناسب، اطالع هاي بهداشتي، تغذيهي رعايت پروتکلهايي در زمينهحضوري، توصيه
تا حد ممکن،  هاي پيشگيري آنو راه 19 يدکوورساني در زمينه نوع و ماهيت ويروس 

دبخشي، د انگيزه و اميها را از ابتال به کرونا به دور دارند، در عين حال از طريق ايجاآن
هاي روحي، خود و ي تقرب و توکل به خدا، تقويت توانمنديتقويت روحيه

ها را تا حد امکان از اثرات منفي تنهايي و قرنطينه، بر آن آموزان و اعضاي خانوادهدانش
 دارند.سالمت روان، مصون نگه مي

 هاپيشنهاد

و فرهنگ،  ، سياستاقتصاد سالمت و بهداشت روان، در بانوانآفريني الزامات نقش
شناخت و ارزيابي ميزان پيشرفت و  وضعيت موجودبراي بازخواني  ي ارزشمندفرصت

گردد، از (. پيشنهاد مي1٣9٣)موالوردي، . نمايدرا فراهم ميموجود ي هاچالش
ود، راهبردهاي روانشناختي و رفتاري جهت حفظ سالمت روان افراد، بهره گرفته ش

برخي از اين راهبردها عبارت اند از: آموزش و نمايش پيشگيري از بيماري کرونا در 
هاي کشور، تالش جهت تقويت نشاط و اميد و توکل به خدا در مدارس و دانشگاه

هاي بهداشتي، هاي مجازي يا حضوري با رعايت پروتکلدانشجويان، حمايت از مشاوره
عادات نامطلوب، ترغيب رفتارهاي داوطلبانه، انتشار  سازي با هدف تغيير رفتار وآگاه
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اطالعات معتبر و صحيح، عدالت در امکانات و خدمات، ضدعفوني و توزيع ماسک و 
ها بازي عمومي، نمايش -هاي رسميهاي انگيزشي در رسانهمواد ضد عفوني کننده، پيام

هاي قويت توانمنديعمومي، ت-هاي رسميبه عنوان الگو در رسانه هاي همگانيو ورزش
ي آموزشي شاد، نمايش الگوها و آموزان با استفاده از ظرفيت شبکهروحي دانش

 هاي پيشگيرانه.هاي داخل کشور به عنوان مدلاسطوره

 منابع

 خانواده. رواني سالمت و نانز جنسيتي هاي قشن تحول (.1٣89) روين.پ اده،ز احتشام
 .65-51 صص: .٣ شماره ،1 يدوره فرهنگ، و زن

 روان سالمت رد بازي و رزشو نقش (.1٣95) اطفه.ع ويباري،ج کوتيس ادي؛ه اميني،
 ورزشي علوم تحوالت ليم همايش اولين فسردگي.ا و ضطرابا رب نآ اثيبرت و

 دانشگاه ،1٣95 اهم ارديبهشت قزوين، هرماني.ق و گيريپيش المت،س وزهح در
 ره(.) ينيخم امام المللي بين

 آموزش اثيرت (.1٣98) معصومه. صادقي، ضا؛ر غالم اهان،ر نيک ريم؛م ،کرماني بقولي
 کرونري. بيماران در سي ي دهنده واکنش پروتئين و عمومي سالمت بر شادي

 .70-55 ص:ص .17 ياپيپ ،1 شماره پنجم، سال ت،مثب روانشناسي پژوهشنامه

 و اسالم مکتب منظر از روان سالمت (.1٣89) نصوره.م عود، وهق اعظم؛ پرچم،
 .77-49 ص:ص .11 شماره ششم، سال منهاج، روانشناسي.

 رواني سالمت رب او پروري فرزند شيوه و زن نقش (.1٣95) اميرحسين. اسماعيل، حاج
 ماه دي شيراز، ربيتي.ت علوم و روانشناسي ليم مايشه وميند .خانواده و جامعه
 خوارزمي. ناوريف و علوم اليع موسسه ،1٣95
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 از رضايت و شادکامي وضعيت بررسي (.1٣99) ليال. اميرآبادي، شکوهي علي؛ دالور،
 يفصلنامه (.19 )کوويد جديد ويروس کرونا بحران زمان در دانشجويان زندگي

 .۲4 تا 1 صص: .56 شماره شانزدهم، سال تربيتي. علوم

 اجتماعي مطالعات رزش.و و نانگيز (.1٣94) سعيده. ديقي،ص حمدسعيد؛م ذکايي،
 .9۲-67 صص: .۲ شماره ،1٣ سال زنان، روانشناختي

 نقش المللي بين ينگرهک دومين خانواده. المتس در نز قشن (.1٣96) اطفه.ع زينيوند،
 الزهرا. دانشگاه ،1٣96 ماه روردينف تهران، جامعه. و خانواده المتس در زن

 ايران: يجامعه و روناک (.1٣99) اسماعيل. ور،پ غالمي اريوش؛د طلبي،م حمد؛م سلگي،
 هنر فرهنگ، پژوهشگاه :تهران ت(.مقاال مجموعه) ياجتماع فرهنگي هايسويه

 .انتشارات ارتباطات، و

 صلنامهف شاغل. فرهنگي بانوان روان سالمت و ورزش ينب ارتباط (.1٣9٣) هرا.ز سلمان،
 .11٣-۲81 صص: .٣٣ شماره ،9 سال تربيتي، انشناسيرو

 مهال. بهرامي، ينب؛ز انصاري، حجت اطمه؛ف سيده تي،جالد هديه؛م ضواني،ر شوشتري
 صلنامهف آموزان.دانش روان سالمت بر نگري مثبت آموزش اثربخشي (.1٣99)

 .95-90صص: .1 شماره ،٣ دوره تربيتي، ومعل در نو رويکردي

 و روان سالمت ي رابطه (.1٣88) عبداله. بادي،آ شفيع ور؛منص وداني،س زهرا؛ شيربيم،
 .1٣ شماره ،4 يدوره رفتار، و انديشه دانشجويان. شناختي روان سرسختي

 .16-7صص:

 تحليل (.1٣91) سيروس. منصوري، يمنت؛م بلترک، ابدينيع ابراهيم؛ ان،عمر صالحي
 .اجتماعي امنيت هايمؤلفه برمبناي ابتدايي ورهد درسي هايکتاب محتواي
 6٣-41 صص: .٣ شماره ،چهارم سال اجتماعي، نتظاما هايپژوهش
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 ابعاد (.1٣99) يحانه.ر رضازاده، هنگامه؛ مينايي،ا ابوالفضل؛ مي،قد حمد؛م عسگري،
 مروري لعهمطا :آن از ناشي رواني هايآسيب و 19 کوويد بيماري روانشناختي

 .671-177 صص: .56 شماره ،16 سال ربيتي.ت وانشناسير فصلنامه مند.نظام

 توکل يرابطه بررسي (.1٣90) حمد.ا پور، ليع مريم؛ مقانيه،م هرا؛ز يدهس خشي،ب علي
 اسالمي، دانشگاه در عرفتم نور. پيام انشگاهد دانشجويان انرو سالمت و داخ به

 .56-47 صص: ،1 شماره پانزدهم، سال

 از رست در CBT (رفتاري -شناختي) رمانيد بازي تاثير بررسي (.1٣97) ويدا. عليخاني،
 تربيتي. علوم و فتارير روانشناسي، ليالمل ينب نفرانسک ومينس .کودکان شب

 رادمان. بتکرم انديشان هم ،٣971 تيرماه تهران،

 بر مؤثر عوامل بررسي (.1٣9۲) حمد.ا عطارد، واد؛ج افشارکهن، حمد؛م علي قدسي،
 ورزشي. هايعاليتف در سينا وعليب دانشگاه خترد انشجوياند شارکتم ميزان

 .167-961 صص: .۲ شماره ،11 سال زنان، ختيروانشنا اجتماعي مطالعات

 هايده. پور،فيضي سعيد؛ اسدنيا، يروزه؛ف آذر، ريانسپه عيد؛س عادتمند،س لهه؛ا قرباني،
 دانشگاه انشجوياند رد روان المتس با مرگ اضطراب ميد،ا رابطه (.1٣9۲)

-607 صص: .8 شماره چهارم، و بيست يدوره روميه،ا پزشکي يجلهم اروميه.
616. 

 سال کتاب، جهان ازي.ب براي زندگي يا ندگيز براي ازيب (.1٣89) ريا.ث ياغ،ا قزل
 .101-97 صص: .1۲-10 شماره يازدهم،

 فراشناختي خودکارآمدي، ايباوره رابطه (.1٣90) حميده. مهر، اکپ حسين؛ کارشکي،
 پژوهشي يجلهم پزشکي. علوم دانشجويان روان سالمت با انتقادي تفکر و

 .187-180 صص: .٣ شماره چهاردهم، يدوره حکيم،
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 سالمت در زن نقش (.1٣94) صياد. محمدي، بهمن؛ نسب، فاضلي صبا؛ زاده، کاظم
 تربيتي. علوم و ابداريحس اقتصاد، المللي بين کنفرانس اولين .جامعه و خانواده
 .ساز آينده اي مشاوره و پژوهشي علمي شرکت ،1٣94 خردادماه ساري،

 مصاحبه. دادههاي تحليل و تجزيه وشهاير (.1٣91) احمدرضا. صر،ن صديقه؛ کريمي،
 .71-94:صص ،1شماره ،7 دوره پژوهش،

 ،6 دوره ،مدرسه مشاور رشد روان. المتس معيارهاي (.1٣89) رامين. ،بريس لطافتي
 .1٣-8 صص: .۲۲ شماره

 فرهنگ. و قتصادا وحياتي همم عرصه ود رد نانز آفريني نقش .(1٣9٣) د. ش ،موالوردي
 ن.ايرا سالميا جمهوري رياست ايتس از برگرفته

 درسي هايکتاب کيفي و کمي محتواي حليلت عملي اهنماير (.1٣96) حمد.م نوريان،
 .شورا هران:ت ابتدايي. يدوره

 بر اميد بر بتنيم درمان تاثير (.1٣98) احمد. امداري،ن وروش؛ک ابدي،ع ائده؛م ن،هاشميا
 مشاوره، هايپژوهش فسرده.ا دختر آموزانانشد زندگي عناداريم و وانر سالمت

 145-1۲٣ صص: .7٣ شماره ،19 جلد
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Abstract 

 

One of the most important issues in human life today is mental health and 
understanding how to achieve it, which has been strongly influenced by the 
Covid 19 Pandemic. The aim of this study was to represent the role of female 
students and teachers at Farhangian University of Mashhad in promoting 
mental health during the outbreak of Covid 19 pandemic. This research was 
a qualitative research and its method was inferential content analysis in an 
inductive manner in which free codes were extracted and finally the final 
themes were abstracted. The study population consisted of student-teachers 
of Farhangian University, Shahid Hasheminejad Campus and a sample of 20 
student-teachers who were selected by available sampling method. Findings 
were collected through semi-structured interview tools. Interview questions 
based on the mental health components of Ellis and Tudor (1996) were 
prepared under the supervision of psychologists and curriculum planners. The 
results indicate the effective role of female students and teachers in 
developing the spirit of sports and physical activity, creating a happy and 
entertaining atmosphere, giving hope and increasing motivation, 
strengthening the spirit of closeness and trust in God, promoting the correct 
culture of using cyberspace, guiding disease prevention Corona was the 
strengthening of virtual communication and the limitation of face-to-face 
communication, the development of spiritual abilities, and the educational 
role of lesson content at home. 

Keywords: Covid 19 Pandemic, Mental Health, Female Student-Teachers, 
Inferential Content Analysis 

 

 


