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Abstract 
Introduction: The COVID 19 outbreak had a profound effect on fami-

lies, especially during the quarantine time. One of the important issues 

is how to manage the relationship between parents and children in this 

situation. This study aims to explore how mothers interact with their 

children in this condition.

Methods: This is a qualitative study that was conducted with fifteen 

mothers in Arak in May 2020. Interviews were conducted in a semi-

structured manner and the data were analyzed by thematic analysis.

Results: The results showed that the most important concern of parents 

in-home quarantine conditions are how they interact with their children. 

The five themes that showed how parents interact with their children are 

conversation and empathy, literacy and skills, leisure and entertainment, 

adaptation and relaxation, information management.

Conclusions: Based on the results, it can be said that parents have tried 

to creatively control their children’s anxiety to a large extent, and on the 

other hand, to meet their leisure needs. These strategies can be analyzed 

by social work experts and family policymakers.
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واژگان كلیدی

همه گیری كویید19

ارتباط والدین فرزندان

مهارت

قرنطینه خانگی
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چکیده

بسیار  تاثیرات  قرنطینه  به خصوص در شرایط  بر خانواده ها  مقدمه: همه گیری کووید19 
با فرزندان در  از مساله های مهم، شیوه مدیریت رابطه والدین  زیادی گذاشته است. یکی 
این شرایط است. هدف پژوهش کشف و واکاوی شیوه تعامل مادران با فرزندان در شرایط 

کرونا بود.
در  داده ها  شد.  انجام  مضمونی  تحلیل  رویکرد  با  و  کیفی  روش  به  پژوهش  روش: 
مادر خانواده  پانزده  با  اشباع  معیار  با  ایران  اول همه گیری در  فاز  ماه،  اردیبهشت و خرداد 
ساکن شهر اراک و به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. داده ها به  روش تحلیل 

مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته هایی پژوهش نشان دادند در شرایط قرنطینه خانگی مهمترین دغدغه والدین، 
نحوه تعامل با فرزندان است. پنج مضمون به دست آمده:گفتگو و همدلی، دانش و مهارت، 
با  والدین  تعامل  شیوه های  اطالعات،  مدیریت  آرامش،  و  سازگاری  سرگرمی،  و  فراغت 

فرزندان را نشان می دهد. 
داشته اند  تالش  والدین  که  گفت  می توان  نتایج  اساس  بر  نتیجهگیری:  و بحث  
به صورت خالقانه از یکسو اضطراب فرزندان خود را تا حدود زیادی کنترل کنند و از سوی 
دیگر نیازهای فراغت آن ها را پاسخگو باشند. این راهبردها، می تواند توسط صاحب نظران 

مددکاری اجتماعی و سیاستگذاران حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت تعامل با فرزندان در قرنطینه خانگی در همه گیری 
کووید19؛ مطالعه کیفی با مادران در شهر اراک

asadati1392@gmail.com  .احمد كالته ساداتی*: استاریار،گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
راضیه جیریایی: دانشجوی ارشد مددکاری اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

مهدی زنگنه: دانشجوی ارشد مددکاری اجتماعی، گروه جامعه  شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

نحوه استناد به مقاله:
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پاییپ 1399، دوره 9، شماره 3، پیاپی 4133

ااما هحا کاداحی و همکاران

مقدمه

 کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هســتند، که از بیماری ســرماخوردگی گرفته تا بیماری های شــدیدتر همانند 
ســندرم تنفســی خاورمیانه و سندرم حاد تنفسی را شــامل می شود.]1[ شــیوع ناگهانی کرونا از چین به بیش از سی کشور، 
شــوکی برای جامعه جهانی و به ویژه سیاســتگذاران بهداشت در سراسر جهان بوده اســت. ویروس کرونا در ایران به صورت 
رســمی در ســی بهمن 1398 تایید شد. برای مثال در ایران آمار نشان می دهد که در تاریخ 1399/10/23 تقربیا 1,292,614 
نفر مبتال شــده اند، که از این تعداد 1,018,736 نفر بهبود یافته و متاســفانه 56,262 نفر جان خود را از دســت داده اند.]2[ 
بســیاری از مساله های اجتماعی و اقتصادی با شیوع این بیماری گره خورده است. شوک ایجاد شده از کرونا ویروس بسیار 
گســترده تر و قوی تر از موارد مشــابه همین دسته از ویروس ها از جمله سندرم حاد تنفســی، آنفلوانزای پرندگان و آنفلوانزای 
خوکی در ســال های گذشته بود.]1[ شــیوع خاص و سریع ویروس کرونا نشان می دهد، که چگونه یک مساله بیولوژیکی و 
اپیدمیولوژیکی می تواند به یک موضوع اجتماعی، اقتصادی و سیاســی تبدیل شود. یکی از مهمترین عواقب شیوع ویروس 
کرونا، ایجاد اضطراب اجتماعی در سراسر جهان است.]1[ این امر نگرانی های جدی برای شهروندان در همه کشورها حتی 
در جوامع بدون شیوع، ایجاد کرده اند. مخاطرات اجتماعی بخشی از زندگی روزمره هستند. اگرچه زنان باردار، خانواده های 
دارای فرزند، افراد مســنتر، افراد دارای معلولیت و افراد کم درآمد از آســیب های شــدیدتر در اپیدمی و بالیای طبیعی رنج 
می برند.]1[ شــیوع ویروس کرونا و پیامدهای اجتماعی و مرتبط با سالمت آن باید به عنوان یکی از مهمترین وقایع اجتماعی 
بشــر در قرن بیســت و یک در نظر گرفته شود. آن چه این شــیوع را متمایز کرده است، احســاس جهانی ضعف در زندگی 
بیولوژیک انســان و نیاز به “جامعه اســتریل” و به دور از هرگونه مخاطره، می باشــد.]1[ رویای جامعه ایمن و سالم اساسا در 
تقاضای بشــر برای زندگی جاودان پایه گذاری شــده اســت. این موضوع در بین ارتباطات بین اعضای خانواده ها نیز منجر به 

رفتارهای جدید و غیر منتظره شده است که نیاز به مدیریت و آموزش های جدید دارد.]1[
 خانواده نگرش ها و ارزش ها را تعریف می کند. از آنجا که جامعه متشــکل از خانواده هاســت محققان اجتماعی معتقدند 
کــه توصیف دقیــق ویژگی های هر جامعه مســتلزم مطالعه عمیق و روشــن کیفیت روابط خانوادگی موجــود در آن جامعه 
اســت، بنابراین برای اینکه از خانواده های ســالمی برخوردار باشیم الزم اســت عوامل مختلفی که در سالمت خانواده نقش 
دارد را مورد بررســی و شــناخت قرار دهیم.]3[ باالترین ســطح عملکرد خانواده زمانی به دســت می آیــد که اضطراب در 
سیســتم پایین باشــد و هر یک از والدین رابطه عاطفی نســبتا خوبی با اعضای خانواده خود داشــته باشــند.]3[ مدارا، رفتار 
مفیــد و موثر آدمــی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی، به گونه ای اســت که تنها با تغییرات محیطــی همرنگی نکرده و به 
پیروی ناهشــیار از آن کفایت نکند و خود نیز بتواند بر محیط تاثیر گذاشــته و آن را به گونه ای مناســب تغییر دهد.]4[ مدارا 
همچنین توانایی آمیزش، انطباق، مطالعه، همکاری و کنار آمدن با خود، محیط و دیگران نیز تعریف شده  اســت.]5[ انســان 
ســازگار کســی است که از ســالمت روانی برخوردار باشد اما تغییرات فشــرده و ســریع، معموالبه قابلیت سازگاری فرد را 
به طور جدی خدشــه وارد می کند و در نتیجه احتمال تضاد، تعارض، اســترس و ســردرگمی را افزایش می دهد.]6[ دورکیم 
در مطالعه خود بر روی خودکشــی، یکی از مهمترین مطالعات تجربی جامعه شناســی کالســیک را در حیطه سالمت روان 
مطرح کرده اســت. وی در این مطالعه سعی داشته اســت بدون در نظر گرفتن خصیصه های روان شناختی و زیست شناختی وی در این مطالعه سعی داشته اســت بدون در نظر گرفتن خصیصه های روان شناختی و زیست شناختی 
ایــن افراد، ثابت کند ســالمت روان در میان مقوله های اجتماعــی متفاوت، به جهت رابطه  افراد بــا نیروهای اجتماعی تغییر ایــن افراد، ثابت کند ســالمت روان در میان مقوله های اجتماعــی متفاوت، به جهت رابطه  افراد بــا نیروهای اجتماعی تغییر 
می کندمی کند. در دیدگاه وی زمینه های اجتماعی یکپارچه، شــامل هنجارهای منصفانه ای اســت که رفتارها و روابط انســان ها را 
تنظیم کرده و به وضعیت های روانی رضایتمند ســوق می دهد. تغییرات ناگهانی در زندگی اجتماعی غالبا فرد را به شکستن 
ارزش هــا و هنجارها ســوق می دهد و متعاقبا منجر به پریشــانی روانــی می گردد. برای دورکیم پیوندهــای اجتماعی میانه نه 
خیلــی ضعیف و نه خیلی ســرکوب کننده، ســالمت روان فرد را به حداکثر می رســانند. نهادهــای اجتماعی خوب، مانند 
 خانــواده افــراد را به جامعه متصــل می کند به نحوی که آن ها احســاس انزوا نکننــد و خود را عضوی از جمــع بدانند.]7[

 علی اکبری و همکاران1399 تحقیقی با هدف بررســی پیامدهای روحی و اجتماعی افراد آلوده به کرونا ویروس در شــهر 
بوشهر با روش نمونه گیری هدفمند هشت نفر ) شش مرد و دو زن( انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد، عواقب روان شناختی 
این بیماری شــامل احساسات منفی مانند ترس از مرگ، افسردگی و اضطراب، کاهش فعالیت های اجتماعی، احساس طرد 
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فصلناما ماداری اجتماعی42

مایتی  حرامه دا فتیداان در طتدیینا نادنی در هما ایتی رویا19  میانرا ی ی دا مادران در ش ت ارام

توسط جامعه، کاهش ارتباط موثر با خانواده و جامعه و انگ تجربه شده 
توسط بیمار و خانواده او اســت.]8[ شادمهر و همکاران1399 پژوهشی 
توصیفی با هدف بررســی نقش اســترس ذهنی درک شده در سالمت 
افراد مشکوک به کویید19. )جامعه آماری این مطالعه از نوع همبستگی 
را صــد و ســی و چهار نفــر از  زنان کــه با عالمت های مشــکوک به 
کویید19 مانند اختالالت تنفس، آبریزش بینی، سرفه خشک، سرگیجه، 
گلودرد، میالژی و تب در ســال 1399 به بیمارستان صیاد شیرازی شهر 
گــرگان مراجعه کرده بودند(، انجام دادند.  نتایج این مطالعه نشــان داد، 
اعضــای خانواده آنان در زمان قرنطینه خانگی اســترس قابل توجهی را 

تجربه می کنند.]9[ 
 چونگ و همکاران2020 پژوهشــی با هدف بررســی استرس والدین 
بــا توجه بــه همه گیری کرونــا ویــروس و محدودیت هایی کــه در این 
شــرایط برای نگهداشــت کودکان در خانه به وجود آمده اســت انجام 
دادند. داده ها را از دویســت وپنجاه و هشــت والد ســاکن سنگاپور با 
اســتفاده از نظرســنجی های آنالین جمع آوری کردند. نتایج نشــان داد 
کــه اســترس والدیــن در قرنطینه افزایش پیدا کرده اســت کــه این امر 
 منجــر به برخورد خشــن والدین با کــودکان در خانه شده اســت.]10[

 پاتریک و همکاران2020 تحقیقی با هدف بررسی ملی تعیین چگونگی 
تاثیر اقدامات همه گیر و تسکین دهنده بر سالمتی جسمی و عاطفی والدین 
و فرزنــدان در ایاالت متحده تا اوایل ژون ســال2020 انجام دادند. این 
ارزیابی ملی، وضعیت ســالمت، وضعیت بیمه، امنیت غذایی، استفاده 
از منابــع کمک های غذایی عمومی، مراقبت از کودکان و اســتفاده از 
خدمات مراقبت های بهداشــتی والدین با فرزندان زیر هجده سال را از 
زمان شــروع بیماری همه گیر مورد بررســی و تغییرات آنــرا  اندازه گیری 
کرد. والدین ســالمت روان خود را ضعیفتر گــزارش کردند و چهارده 
درصد از آن ها بدتر شــدن ســالمت رفتاری را با فرزندان خود گزارش 
کرده اند.]11[ اســپینلی و همــکاران2020 تحقیقی را با هدف بررســی 
تاثیر عوامل خطر مرتبط با تجربه شــیوع کویید19 بر بهزیستی والدین و 
فرزندان بین دو تا چهارده ســاله خانوادهای ایتالیایی از طریق نظرسنجی 
آنالین انجام دادند. نتایج نشان داد که تاثیر قرنطینه بر مشکالت رفتاری 
و عاطفی کودکان توسط والدین باعث افزایش استرس والدین و کودکان 

شده و والدین مشــکالت بیشتری را گزارش 
کرده اند.]12[

 تــرس از قــرار گرفتن در معــرض بیماری 
کرونا ویروس منجر به نگرانی و اســترس در 
بین افراد خانواده ها شــده است. به طوری که 
مردم برای فــرار از ویروس قرنطینه خانگی را 
تجربــه می کنند و همین امر ارتبــاط موثر بین 
فــردی، در بین خانواده هــا را تحت تاثیر قرار 
داده اســت. نظر بــه اییکــه خانوادهایی که 
دارای فرزند خردسال ونوجوان هستند قرنطینه 
خانگی را بیشتر با فرزندانشان تجربه می کنند، 
در این پژوهش ســعی شده است تا ارتباط بین 
والدین و فرزندان را در قرنطینه کرونا ویروس 
مورد بررسی قرار دهد تا مهارت های ارتباطی 
والدین با فرزندانشان مورد بررسی و شناسایی 
قرار گیرد. مطالعات در زمینه تاثیر همه گیری بر 
خانواده ها نشان می دهد که یکی از مهمترین 
دغدغه والدین موضوع فرزندان اســت. بدین 
لحاظ ایــن پژوهش با هدف واکاوی شــیوه 
تعامــل مادران بــا فرزندان در شــرایط کرونا 
وپاســخگویی بــه این موارد اســت: واکنش 
والدین نسبت به بیماری کرونا وایجادآرامش 
و کاهش ترس و نگرانی فرزندان.  نوع ارتباط 
والدین با فرزندان ومهارت های ارتباطی مورد 
اســتفاده آنان.  احساســات والدین در مورد 
کرونا وشیوه ابراز آن در مقابل کودک. برنامه 
گاه ســازی  و حفظ ســالمت  والدین برای آ
فرزنــدان. نحوه حمایت والدیــن از فرزندان 
و گفتگــو و همدلــی  با آنــان. عکس العمل 
والدین نســبت بــه اطالعات و شــنیده های 

فرزندان درباره کرونا.
روش

 پژوهــش حاضــر به روش کیفی و با رویکرد تحلیل مضمونی انجام شــد. داده ها در ماه های اردیبهشــت و خرداد فاز اول 
همه گیری در ایران با معیار اشباع با پانزده مادر خانواده ساکن شهر اراک و به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد.  
قبل از شروع هر مصاحبه توضیحات الزم در باره موضوع، اهداف  پژوهش، نقش پژوهشگر و اهمیت اطالعاتی که از مصاحبه 
به دست می آید برای مصاحبه شونده ارائه می شد. شرکت کنندگان می توانستند اسم حقیقی خود و یا فرزندانشان را ذکر نکنند. 
گاهانه در وضعیت مناسب سالمت در مصاحبه شرکت کردند. ضبط مصاحبه ها با اجازه شرکت کنندگان صورت  آنان کامال آ
گرفت. برای رعایت بیشــتر موازین اخالقی و رازداری به آنان اطمینان داده شــد که کلیه اطالعات جمع آوری شده از افراد 
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پاییپ 1399، دوره 9، شماره 3، پیاپی 4333

ااما هحا کاداحی و همکاران

به صورت محرمانه نگهداری می شــوند و در 
صورت انصراف از همکاری، در هر مرحله از 

کار می توانند از پژوهش خارج شوند. همچنین در صورت خروج، کلیه 
اطالعات مربوط به آنان نیز از تحلیل ها خارج خواهد شد.

مالکورود: مادران دارای فرزند شــش تا دوازده ســال، در بازه سنی 
بیست پنج تا چهل سال، خانه دار یا کارمند. 

مالکخروج:مشکالت جسمی، روانی و اجتماعی.
ابزارپژوهش

 ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه نیمه ســاختار یافته بود. 
از شرکت کنندگان پرسش هایی درباره نوع ارتباط با فرزندانشان در زمان 
قرنطینــه بیماری کرونا، تجربه انــواع مختلف مهارت های ارتباطی که با 
فرزندانشــان در این مدت داشتند پرسیده شد. ســوال های اختصاصی 
نیز با توجه به شــرایط ویژه هر مورد جهت تکمیل اطالعات مطرح شد. 
روش تحلیــل در این پژوهش به لحاظ ماهیت و کیفیت آن روش تحلیل 
مضمونــی بــود. روش تحلیل مضمــون انواع مختلــف دارد که در این 
پژوهش با ترکیبی از روش پیشــنهادی کینــگ و هاروکس2010، براون 
و کالرک2006 و آتراید-اســتیرلینگ2001 فراینــد گام به گام و جامعی 
جهــت تحلیل مضمون، عرضه  شــد. در ایــن پژوهــش، فرایند تحلیل 
 مضمون در قالب ســه مرحله، شــش گام و بیست اقدام انجام  شد.]13[

 گام های شش گانه تحقیق حاضر مطابق ذیل انجام شده است. گام یکم 
آشــنا شدن با داده ها متن رونویسی شــده. گام دوم ایجاد کدهای اولیه 
و کدگذاری. گام ســوم جستجو و شناخت مضامین. گام چهارم ترسیم 
شــبکه مضامین با استفاده از مضامینی که در گام قبل شناخته شد. گام 

پنجم تحلیل شبکه مضامین.گام ششم تدوین گزارش.

 کننده( ویژگی مادران شرکت1)جدول

کد  ردیف
میزان  سن شناسه

 تحصیالت
وضعیت 
 اشتغال

تعداد 
 فرزندان

 2 دارخانه دیپلم 35 الف 1
 3 کارمند دکتری 38 ب 2
 1 دارخانه سیکل 30 پ 3
 2 دارخانه سیکل 40 ت 4
 1 خانواده دیپلم 40 ث 5
 1 معلم ارشد 45 ج 6
 1 دارخانه لیسانس 32 چ 7
 1 کارمند لیسانس 35 ح 8
 3 دارخانه دیپلم 40 خ 9
 2 دارخانه دیپلم 30 د 10
 1 کارمند دیپلمفوق 32 ذ 11
 1 شاغل دیپلم 35 ر 12
 2 دارخانه دیپلم 37 ز 13
 2 دارخانه دیپلم 35 ژ 14
 2 دارخانه دیپلم 32 س 15

 

 در اراک19گیری کوئیدفرزندان در همه-های والدینکنش (2)لودج
 .. //..( /مفهوم /مفهوم) مقوله ..(// /مفهوم /مفهوم) مقوله ///مقوله اصلی

 //(مرور خاطرات /گفتگوی صمیمی) صمیمیت ///گو و همدلیگفت
 //(مرور خاطرات /سنجیده مکالمه /صحبت و گفتگوی منطقی) گفتگو

 /گوش دادن فعال /بودنشنونده خوب  /صحبت) شنوندگیمهارت 
 (فرزندان هایهقعالبه  گوش دادن

ها دیدن فیلم /تاکید بر بهداشت) سواد سالمت ///سواد و مهارت
تبادل نظر با یکدیگر در  /اطالعات بهداشتی بیشتر عرضه /آموزشی

خود مدیریتی  /موزش کارهای مختلفآ) دهینقش //(مورد بیماری
 /ی منزلیکسری کارهاسپردن  /هانآولیت به وسپردن مس /فرزندان

ب کردن اسباب سپردن مرت /منزل تشویق به مشارکت در کارهای
 (هابازی

انجام  /های سرگرمیانجام برنامه) سرگرمی ///فراغت  و سرگرمی
های انجام بازی /بازی کردن در منزل)بازی //(کارهای سرگرم کننده

دیدن ) فراغت //(های فکریانجام بازی /خالقانهانجام بازی  /دونفره
 (ریزی برای آیندهبرنامه /های تشویقیبرنامه /دیدن انیمیشن /فیلم

 //(روحیه شاد داشتن /روحیه قوی) ارتقای روانی ///سازگاری و آرامش
 حفظ آرامش //(امید به آینده /صحبت در خصوص آینده) امیدبخشی

ایمان و  /کنترل احساسات /حفظ کردن آرامش /هازدودن نگرانی)
همدلی و  /صبر و شکیبایی) صبر //(خویشتن داری /توکل به خدا
 (مدارا و درک کردن /رامشآبرخورد مالیم و با  /حمایت

دنبال نکردن  /اطالعات عرضهپرهیز از )سانسور ///مدیریت اطالعات
 //(فانتزی کردن خبرها /سازی خبرهاساده /پنهان کردن خبر /خبرها

اتکا به  /هارسانه /وسایل ارتباط جمعی) پیگیری شخصی اخبار
 /اطالعات عرضه) گزینش اخبار //(های خبری در فضای مجازیرسانه

 (آمارهای امیدوارکننده عرضه /اطالعات صحیح عرضه
 

 

 

 

 

 

یافته ها

 نتیجه تحقیق نشان داد که یکی از مهمترین مساله  والدین و مادران در همه گیری کرونا، چگونگی ارتباط با فرزندان است. از آنجا 
که والدین و فرزندان زمان زیادی را در کنار یکدیگر هستند، ایجاد فضای تعاملی جدیددر روابط خانواده بعلت قرنطینه از یک سو، 
دغدغه های والدین راجع به بیماری و اخبار و اطالعات که از رسانه ها پخش می شود از سوی دیگر به شکل گیری کنش های خالقانه 
خاصی انجامیده است، تا مادران بتوانند به هر شکل ممکن جو را کنترل کنند. طبیعتا در فضای جدید والدین بایستی ارتباط بهتر 
و مبتنی بر تعامل و گفتگوی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند. چرا که تفاهم نداشتن باعث دلخوری ها و ایجاد خلل در رابطه 
والدین با فرزندان شده که پیآمدآن در شرایط قرنطینه خانگی و فاصله گذاری اجتماعی فشارهای مضاعفی است که به خانواده وارد 

می گردد. پنج مضمون اصلی در مقاله حاضر به دست آمد که در جدول شماره دو نشان داده  شده است. 
گفتگووهمدلی:در شــرایط همه گیری کویید19 والدین نیازمند ارتباط بهتر مبتنی بر همدلی با فرزندان می باشــند. از یک سو 
نگرانی ها و اضطراب های ناشــی از اخبار که از همه گیری سخن به میان می آوردند و از سوی دیگر شکل گیری تعامالت بیشتر و 
گســترده تر در قرنطینه خانگی، والدین را به این نتیجه رســانده که اگر ارتباط خوبی با فرزندان خود نداشته باشند، می تواند باعث 
پیامدهای نگران کنننده ای برای آن ها و فرزندان شوند. طبق گفته های مشارکت کنندگان، یکی از راهبردها، ایجاد فضای گفتگو و 
همدلی در شرایط قرنطینه است. این مضمون متشکل از سه مقوله صمیمیت، گفتگو و شنوندگی است. صمیمیت بدین معناست 
که والدین، تالش می کردند نسبت به گذشته ارتباط بهتر و صمیمی تری با فرزندان داشته باشند. طبیعی است که چنین امری نیازمند 
گفتگوست. در فضای غیرکرونایی، بخش اعظم زمان روزانه در اختیار فرزندان بود که در کنش هایی چون رفتن به مدرسه یا بازی 
یا فعالیت های ورزشی می گذشت. در نبود چنین شرایطی تمامی این زمان با والدین صرف می شد. طبیعی است که والدین نیازمند 
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فصلناما ماداری اجتماعی44

مایتی  حرامه دا فتیداان در طتدیینا نادنی در هما ایتی رویا19  میانرا ی ی دا مادران در ش ت ارام

مهــارت گفتگوی بیشــتری در این زمینه بودند. روابــط والدین با فرزندان 
نیازمند شنوندگی بیشتر والدین است. این بدان معناست که روابط قدرت در 
خانواده در فضای کرونا، متفاوت از فضای غیرکروناست. به علت نیاز والدین 
به گفتگو با فرزندان،الزم است شنونده خوبی باشند، تا فرزندان بتوانند وارد 
فضای گفتگو و همدلی با والدین شوند. “انگار وحشت داشت از اینکه بره 
بیــرون، می گفت بریم بیرون کرونا می گیریم، بچم فکر می کرد یک موجود 
واقعی وجود داره که آســیب می رسونه بعد با هم صحبت کردیم، گفتم نه 
مامان ببین اینم مثل آنفوالنزا و سرماخوردگی هست که باید یکسری از نکات 
بهداشتی را رعایت کنیم که مریض نشیم.” مصاحبه شونده کد الف “سعی 
کردم که وقتی در این رابطه حرفی می زنه شنونده خوبی براش باشم. بیشتر 
اوقات درباره تفریحات و کالس هایی که قبال داشــت صحبت می کردیم، 
خاطرات خوشی را با هم مرور می کردیم و قول دادیم دوباره روزهای خوب 
تکرار می شــه و این روزها برای همه بچه ها یکسان است و خیلی زود تموم 
می شه.” مصاحبه شونده کد س؛ “بهشون این را می گفتیم که مامان، سالم 
و ســالمت هستیم باید خدا را شاکر باشیم و ممکن است این بیماری بتونه 
چهارده روز ما را از هم جدا کنه، جایی باشــیم که نتونیم همدیگر را ببینیم 

پس باید قدر همدیگر را بدونیم.” مصاحبه شونده کد ب.
سوادومهارت:دیگر موضوع در رابطه والدین با فرزندان افزایش اطالعات 
و مهارت فرزندان می باشد. ســواد در رابطه با اطالعات بهداشتی و به طور 
خاص پیشگیری از بیماری کویید19 می باشد. در این جهت مشارکت کنندگان 
تالش داشتند، سواد فرزندان خود را در این زمینه افزایش دهند. دسترسی به 
اطالعات درســت از رســانه ها و در اختیار فرزندان گذاشتن، از کنش های 
والدین در این شــرایط بــود. والدین حداکثر تالش خــود را برای افزایش 
 دانش و ســواد فرزندان برای پیشگیری از ابتال به کویید19 به کار گرفته اند.

“بــه بچه هــا گفتــم بچه هــا اگــر بگیــرن خیلــی خفیــف می گیــرن تا 
را  بهداشــت  هــر کســی خــودش  و گفتــم  نباشــن  نگــران  اینکــه 
 رعایــت کنــه و خونــه بمونــه نمی گیــره.” مصاحبــه شــونده کــد ژ

“مــن بهش توضیح دادم که این یک بیماری هســت، بیماریش خطرناک 
هســت چون که همه می گیرن و تعداد مریض ها زیاد می شه و بیمارستان ها 
شــلوغ می شه به خاطره این خطرناکه، و نباید همه با هم بگیریم.” مصاحبه 
شونده کد ذ “من خودم از طریق فضای مجازی نشانشون دادم که ویروس 
چی هســت، شــکلش حتی، بگم راه های انتقالش، راه هــای جلوگیری، 
پیامدهایی که می تونه داشته باشه، اتفاقاتی که تو اقتصاد و همه چیز دنیا افتاده 
باهاشــون صحبت کردم و بچه های من االن به طور کامل آشــنایی دارند با 
پدیده جدید کرونا.” مصاحبه شونده کد خ. دیگر موضوع افزایش مهارت 
فرزندان اســت. والدین در دوران قرنطینه تالش داشتند مهارت های زندگی 
را به فرزندان خود بیاموزند. یکی از مهمترین راهبردها مسوولیت پذیرکردن 
فرزندان بود.  “مشارکتشــون در حد توانایشون بود مثال مرتب کردن وسایل 
شــخصی یا برو گلدون اتاق ها را آب بده، تکلیفش را به موقع انجام بده تا 

از درساش عقب نمونه خدا را شکر االن خیلی 
بهتــر می تونه داخل خونه بــا برنامه تکالیفش و 
تفریحش را انجام بده.” مصاحبه شــونده کد 
چ. “خب راستش سن بچه ها متفاوته، دخترم را 
بیشتر کاردستی، کارهای خونه، آشپزی، حتی 
یک روز بهش خیاطی آمــوزش دادم، دوخت 
و دوز را آمــوزش دادم و یــک ســری کارهای 
ســختتری را که نمی تونست تو خونه انجام بده 
می ســپردم دســت دخترم و می رفتم اداره ظهر 
که می اومدم این کار را انجــام داده بود. چون 
اوقات فراغتشون بیشتر بود من هم بیشتر ازشون 
می خواســتم تو کارهای خونــه کمک کنند.” 
مصاحبه شــونده کد ب؛ “بهشون آموزش دادم 
که مســوول کارهای خودشــون باشند، وسایل 
شخصیشــون را خودشون باید جمع کنند، مثل 
لباساشون، رخت خواب و اسباب بازی، کتاب، 
همه چیــز را کامل می دونند طبق قبل ازشــون 
می خواستم انجام بدن.” مصاحبه شونده کد ز. 
فراغتوسرگرمی: سومین مضمون به دست 
آمده، فراغت و سرگرمی بود. از آنجایی که در 

 کننده( ویژگی مادران شرکت1)جدول

کد  ردیف
میزان  سن شناسه

 تحصیالت
وضعیت 
 اشتغال

تعداد 
 فرزندان

 2 دارخانه دیپلم 35 الف 1
 3 کارمند دکتری 38 ب 2
 1 دارخانه سیکل 30 پ 3
 2 دارخانه سیکل 40 ت 4
 1 خانواده دیپلم 40 ث 5
 1 معلم ارشد 45 ج 6
 1 دارخانه لیسانس 32 چ 7
 1 کارمند لیسانس 35 ح 8
 3 دارخانه دیپلم 40 خ 9
 2 دارخانه دیپلم 30 د 10
 1 کارمند دیپلمفوق 32 ذ 11
 1 شاغل دیپلم 35 ر 12
 2 دارخانه دیپلم 37 ز 13
 2 دارخانه دیپلم 35 ژ 14
 2 دارخانه دیپلم 32 س 15

 

 در اراک19گیری کوئیدفرزندان در همه-های والدینکنش (2)لودج
 .. //..( /مفهوم /مفهوم) مقوله ..(// /مفهوم /مفهوم) مقوله ///مقوله اصلی

 //(مرور خاطرات /گفتگوی صمیمی) صمیمیت ///گو و همدلیگفت
 //(مرور خاطرات /سنجیده مکالمه /صحبت و گفتگوی منطقی) گفتگو

 /گوش دادن فعال /بودنشنونده خوب  /صحبت) شنوندگیمهارت 
 (فرزندان هایهقعالبه  گوش دادن

ها دیدن فیلم /تاکید بر بهداشت) سواد سالمت ///سواد و مهارت
تبادل نظر با یکدیگر در  /اطالعات بهداشتی بیشتر عرضه /آموزشی

خود مدیریتی  /موزش کارهای مختلفآ) دهینقش //(مورد بیماری
 /ی منزلیکسری کارهاسپردن  /هانآولیت به وسپردن مس /فرزندان

ب کردن اسباب سپردن مرت /منزل تشویق به مشارکت در کارهای
 (هابازی

انجام  /های سرگرمیانجام برنامه) سرگرمی ///فراغت  و سرگرمی
های انجام بازی /بازی کردن در منزل)بازی //(کارهای سرگرم کننده

دیدن ) فراغت //(های فکریانجام بازی /خالقانهانجام بازی  /دونفره
 (ریزی برای آیندهبرنامه /های تشویقیبرنامه /دیدن انیمیشن /فیلم

 //(روحیه شاد داشتن /روحیه قوی) ارتقای روانی ///سازگاری و آرامش
 حفظ آرامش //(امید به آینده /صحبت در خصوص آینده) امیدبخشی

ایمان و  /کنترل احساسات /حفظ کردن آرامش /هازدودن نگرانی)
همدلی و  /صبر و شکیبایی) صبر //(خویشتن داری /توکل به خدا
 (مدارا و درک کردن /رامشآبرخورد مالیم و با  /حمایت

دنبال نکردن  /اطالعات عرضهپرهیز از )سانسور ///مدیریت اطالعات
 //(فانتزی کردن خبرها /سازی خبرهاساده /پنهان کردن خبر /خبرها

اتکا به  /هارسانه /وسایل ارتباط جمعی) پیگیری شخصی اخبار
 /اطالعات عرضه) گزینش اخبار //(های خبری در فضای مجازیرسانه

 (آمارهای امیدوارکننده عرضه /اطالعات صحیح عرضه
 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               6 / 9

http://socialworkmag.ir/article-1-653-en.html


پاییپ 1399، دوره 9، شماره 3، پیاپی 4533

ااما هحا کاداحی و همکاران

فضای قرنطینه، بخش عمده زمان فراغت والدین 
با و فرزندان می گــذرد، و خانواده با محدودیت 
هایی برای استفاده از فضاهای اجتماعی بیرون 
از خانه مواجه است، مشارکت کنندگان حداکثر 
تالش را برای ایجاد فضای فراغت و ســرگرمی 
به کار گرفتندکه به ســه روش انجام شــد. اول 
ســرگرمی، والدین تالش می کردند فعالیت های 
سرگرم کننده ای را ایجاد کنند. “حاال غذاهایی 
که بچه ها تو این ســن دوســت دارن مثل پیتزا، 
الزانیا، حتی سیب زمینی ســرخ کرده، با برنامه 
شیرینی پزی و نون پختن سرشون گرم میشه. مثال 
من امروز یک گلدان کوچک داشتم همون را 
آوردیم مرتبش کردیم، چیزی توش بکاریم خب 
مثال دخترم کلی با اون ســرگرم شد.” مصاحبه 
شونده کد ر« بازی کردن با فرزندان دیگر راهبرد 
والدین بود.  والدین تالش می کردند با خالقیت، 
بازی های خانگی را طراحی کنند و یا از اینترنت 
و شبکه های اجتماعی فرا گیرند و با فرزندان خود 
به بازی بپردازند. “خب من بازی هایی مثل منچ، 
مارپلــه و دبلنا برای دختــرم تهیه کردم و خودم 
همیشــه توی خونه باهاش بازی می کنم گاهی 
اوقات حتی یکی دو ساعت پشت سر هم مشغول 
بازی هســتیم، حتی من اینترنــت در اختیارش 
قرار دادم یکســری کارتون هــا را دانلود می کنه 
که با هم تماشا می کنیم.” مصاحبه شونده کد 
پ. راهبرد دیگر والدین، در شــرایط همه گیری 
 کویید19 تماشــای فیلم با فرزندانشــان است.

ســازگاریوآرامــش: از آنجایــی که ویروس 
کرونای جدید که بزرگســاالن با آرامش در این 
زمینه با کــودکان صحبت می کننــد، کودکان 
توجه زیادی به نحوه صحبت کردن بزرگساالن 
در مــورد ویروس کرونــا دارند. لــذا، در کنار 
فعالیت هایی که والدین انجام می دادند، بیشــتر 
از همه تالش داشتند تا فضایی آرامش بخش را 
بر منزل حاکم کنند. به همین جهت سازگاری 
و آرامش را به عنــوان یک راهبرد در نظرگرفتند 
کــه مضمون ســوم به دســت آمــد. کمک به 
ارتقای ســالمت روانــی خانــواده و فرزندان با 
 اســتفاده از ایجاد فضای شــادکامی و آرامش. 

 “خب این شرایط کرونا تقریبا از کوچک تا بزرگ، پیر و جوان تاثیر خودش 
را گذاشــته یا حاال خســتگی، کالفگی بوجود آورده، من سعی کردم که 
محیط خونه را اینقدر براش متنوع و شاد کنم که احساس بیقراری کمتری 
داشته باشند. سعی کردم رفتاری داشته باشم که هم سن بچه ها باشه، من و 
همسرم خیلی تالش می کنیم صبورانه از مشکالت عبور کنیم و بچه هامون 
را به صبر و شــکیبایی دعوت می کنیم.” مصاحبه شــونده کد ب. راهبرد 
دیگر مورد استفاده ایجاد فضای امید بخشی در فرزندان بود.که بدین منظور 
صحبت مثبت در مورد آینده و ایجاد امید در این زمینه از کنش های والدین 
در این دوران بوده اســت. “خاطرات خوشی را با هم مرور می کردیم و قول 
دادیــم دوباره روزهای خوب تکرار می شــه و این روزهــا برای همه بچه ها 
یکسان است و خیلی زود تموم میشه.” مصاحبه شونده کد ت. استفاده از 
مفاهیم دینی صبر و توکل ســومین راهبرد والدین در این زمینه است. آن ها 
تالش می کردند با تقویت اعتقادات و اســتفاده از مفاهیم دینی، فرزندان را 
از نظر درونی تقویت کرده تا بتوانند با شرایط سازگار باشند و ناامیدی را از 
درون آن ها حذف کنند. “نمی تونیم این نگرانی را پنهان کنیم اما از نظر من 
ایمان و اعتقاد به خدا، معصومین می تواند آرامش خاطری برای خودمون و 
فرزندانمون باشــه.” مصاحبه شونده کد ب. در نهایت اینکه والدین تالش 
کرده اند، تا نسبت به مشکالت به وجود آمده به نوعی صبوری کنند که هم 
 خودشان با شرایط سازگار شوند و هم بتوانند فرزندان را با شرایط سازگار کنند. 
مدیریــتاطالعــات: مضمون نهایی به دســت آمــده، مدیریت اخبار و 
اطالعات است. یکی از مهمترین نگرانی های والدین، مواجهه مداوم فرزندان 
با آخرین اخبار مبتالیان و فوت شدگان ناشی از کویید19 می باشد. به همین 
جهت، به صورت هوشــمندانه و در حد توان خود تالش کرده اند که اخبار 
را مدیریت کنند. در این جهت، یکی از راه ها، سانســور اطالعات است. 
این سانسور به صورت مانع شدن از مواجهه فرزندان با اطالعات درست بود. 
اینکه فرزندان را موقع اخبار و اطالعات به کار دیگری مشغول کنند یا اینکه 
در صورت مواجهه با فانتزی و طنز با آن برخورد کنند، که فرزندان احساس 
نگرانی نکنند. “خب روزهای اول درسته استرس داشتیم ولی سعی می کردیم 
پیش بچه ها نشــان ندیم که مثال چی شده چطوری و اینا. از یک جایی به 
بعد که دیگه خودم اخبار را دنبال نمی کنم دیگه داریم به زندگیمون بیشــتر 
فکر می کنیم تا کرونا.” مصاحبه شونده کد د؛ یکی دیگر از راهبردهای مورد 
استفاده در این زمینه پیگیری شخصی اخبار است. به صورتی که زمانی که 
فرزندان نیستند و خواب هستند، اخبار را گوش دهند و یا اخبار را به صورت 
شخصی از شبکه های اجتماعی دریافت کنند. “سعی می کنیم اخبار تلویزیون 
را پیش بچه ها نبینیم و گوش نکنم بیشتر اخبار را از گوشیم پیگیری می کنم 
به همین خاطر بچه هام اصال نگران نیســتند.” مصاحبه شونده کد ب؛ در 
نهایت اینکه اخبار را به صورت گزینشــی در اختیار فرزندان قرار می دهند. 
در این حالت تالش می کردند اخبار امیدوار کننده را در اختیار فرزندان قرار 
دهند. “درباره اخبار ســعی کردم آمار دقیق بهش نگم و هر روز بگم آمار 
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فصلناما ماداری اجتماعی46

مایتی  حرامه دا فتیداان در طتدیینا نادنی در هما ایتی رویا19  میانرا ی ی دا مادران در ش ت ارام

کسایی که خوب شدند بیشتر بوده، من و همسرم کلمه فوت کردند را بیان 
نمی کردیم و اصطالحات و رمزهای کالمی گذاشــتیم که ذهنیت مثبت به 

دخترم می داد.” مصاحبه شونده کد ح.

بحث و نتیجه گیری

هدف مطالعه حاضر ارزیابی تعامل والدین با فرزندان در قرنطینه خانگی در همه گیری کویید19 در شهر اراک بود. داده ها 
در ماه های اردیبهشــت و خرداد فاز اول همه گیری در ایران با معیار اشــباع با پانزده مادر خانواده ساکن شهر اراک و به روش 
مصاحبه نیمه ســاختاریافته گردآوری شــد. نتایج تحقیق نشان داد که در شــرایط قرنطینه خانگی مهمترین دغدغه والدین، 
نحوه تعامل آن ها با فرزندان است. پنج مضمون به دست آمده شیوه های تعامل والدین با فرزندان: گفتگو و همدلی، سواد و 
مهارت، فراغت و سرگرمی، سازگاری و آرامش، مدیریت اطالعات. را نشان می داد بر اساس نتایج می توان گفت که والدین 
تالش داشته اند به صورت خالقانه از یک سو اضطراب فرزندان خود را تا حدود زیادی کنترل و کاهش دهند و از سوی دیگر 
نیازهای فراغت آن ها را پاســخگو باشند. این یافته  با نتایج پژوهش های چونگ و همکاران2020، پاتریک و همکاران2020 
و اسپینلی و همکاران2020 همسو است. نتایج پژوهش های مذکورحاکی از آن است که بحران های روانی و اجتماعی مانند 
شرایط کنونی واکنش های اضطرابی، ترس از آینده و سرنوشت حرفه ای، درماندگی و... اختالالت شایع نه تنها در کشور ما 

بلکه در تمام دنیا مشاهده می شود. 
 به طور کلی تحقیق حاضر نشان می دهد خانواده ها در همه گیری کویید19 و نیز موضوع قرنطینه خانگی، در کنار بسیاری 
از نگرانی ها به خصوص مســاله  اقتصادی، مهمترین دغدغه آنان نیازهای فرزندان از یک ســو و حمایت روانی و خانوادگی 
از آن ها از ســوی دیگر اســت. به این منظور خانواده ها تالش کردند به صورت خالقانه و یا با اســتفاده از اطالعات و دانشی 
که از فضای مجازی و رســانه ها دریافت کرده اند، فضایی مناســبی را برای فرزندان به وجود آوردند. در این فضا، خانواده ها 
به ایجادجو گفتگو و همدلی روی آورده اند که در آن روابط قدرت به ســمت برابری ســوق داده شده است. از سوی دیگر، 
تالش شــده در خانواده فضای مهارت آموزی شــکل گیرد. از آنجایی که خانواده در فضــای غیرهمه گیری، فرصتی برای 
رشــد مهارت های زندگی نداشــته است، شرایط قرنطینه باعث شــده که خانواده ها مهارت فرزندان خود را افزایش دهند، به 
آن ها نقش و مســوولیت بدهند. از ســوی دیگر، تالش کرده اند برای جلوگیری از انتقال عفونت، به ارتقای سالمت و دانش 
فرزنــدان کمک کنند. حفظ آرامش و کم کــردن اضطراب فرزندان مهمترین دغدغه والدین بــوده که به صورت خالقانه 
بــا ایجــاد محیط امیدآفرین تالش کرده اند، یکی از مهمترین راهبردهای خانواده ها، مدیریت اطالعات و اخبار اســت. این 
گاهی بدهند که  مدیریت بیشــتر از همــه برای کاهش نگرانی و اضطراب فرزندان انجام شــده که به فرزندان آمــوزش و آ
به راســتی آزمایی این اخبار بپردازند و رویکرد گزینشــی به آن از مهمترین راهبردها در این زمینه می باشــد. والدین تالش 
کرده انــد به صــورت خالقانه از یک ســو اضطراب فرزندان خود را تا حــدود زیادی کنترل کنند و از ســوی دیگر نیازهای 
فراغــت آن ها را پاســخگو باشــند. به طور کلی در این شــرایط افراد با توجه بــه توانمندی هایی که دارنــد می توانند خود را 
با محیط و شــرایط وفق دهند یا از خدمات روان شــناختی اســتفاده کنند. در این میان افرادی کــه تجربه اضطراب دارند و 
نمی تواننــد بحران را مدیریت کنند آســیب پذیرتر از دیگر افرادند و تداوم این نگرانی ها ممکن اســت عوارض ناخواســته و 
ناخوشــایندی در زندگی آن ها برجای بگذارد، به همین دلیل اســت که در شرایط بحران، اســترات ژی ها باید به گونه ای تنظیم 
شــود که خدمات روانشناســی، مددکاری اجتماعی و حوزه های خدمات رســانی به خانواده ها بیشــتر در دســترس باشد. 
خانواده یکی از نهادهای اجتماعی مهم و یا به گفته جامعه شناســان، گروه نخستین، اصلی ترین موضوع و زمینه  فعالیت های 
حرفــه ای مــددکاران اجتماعی اســت. مددکاری اجتماعی در کلیه شــعبات و شــاخه های خود، به بیان دیگــر، در تمامی 
 روش های تخصصی خود مســتقیم و یا غیرمســتقیم در رابطه با خانــواده تکالیف حرفه ای خویــش را عرضه می دارد.]18[

محدودیتها: مطالعه حاضر کیفی است و محدودیت تعمیم پذیری دارد. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر در موج اول 
 و دوم کویید19 بودند. با توجه به تداوم همه گیری، تحقیق کیفی در موج سوم و موج های آتی می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. 
پیشــنهادها:با توجه به مضامین اســتخراج شــده در این پژوهش، پیشنهادهای پژوهشــی در هر مورد به صورت پیش رو 

می باشد.
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ااما هحا کاداحی و همکاران

 گفتگــو و همدلی: آموزش به خانواده ها از 
طریق مراکز مرتبط و نیز رسانه های جمعی در 
مورد تاثیر گفتگو و همدلی در کاهش فشــار 
همه گیری و نیــز آموزش مهارت های مرتبط. 
داشــتن مهارت ارتباط موثــر و رعایت حریم 
فــردی، فرصت دادن به یکدیگر و انتقال پیام 
موثر با صحبت و گفتگو می تواند تنش ها را از 
بین ببرد و روزهای سخت قرنطینگی خانگی 

را کسالت آور نکند.
    ســواد و مهــارت: افزایش ســطح ســواد 
سالمت خانواده ها در همه گیری و مهارت های 
مواجهــه بــا همه گیــری و خودمراقبتی و نیز 
مراقبت از فرزندان از طریق نهادهای مرتبط و 

نیز رسانه های جمعی.
 فراغت و ســرگرمی: در طول دوران کرونا 
آمــوزش  تلوزیــون،  شــبکه های  از  بعضــی 
سرگرمی با فرزندان را ارایه می کرد. بهتر است 

چنین آموزش هایی در همه بســترهای رســانه ای قرار گیرد تا خانواده ها 
به خصوص خانواده هایی که در قرنطینه  خانگی در آپارتمان هستند، بدانند 
 که چگونه می توانند ســاعت ها و روزها را با فرزندان خود سرگرم باشند.

 ســازگاری و آرامــش: در شــرایط کنونــی بهتریــن کار اســتفاده از 
ظرفیت های منابع اجتماعی اســت. خطوط تلفنــی۱۲۳ و۱۴۸۰که برای 
مشاوره مردم در نظر گرفته شده است، در حوزه مشاوره و مددکاری در 
اختیار شــهروندان هستند و اکنون که امکان مراجعه حضوری به مراکز 
مشــاوره و روانشناســی وجود ندارد شــهروندان می توانند از این امکان 
اســتفاده کنند و پیش از اینکه اختالفاتشان شدید شــود از کارشناسان 
کمک بگیرند. همچنین از طریق رســانه های ارتباط جمعی می توان در 
مورد تاثیرات سازگاری و مهارت های حفظ آرامش، آموزش های الزم را 

توسط متخصصین مرتبط ارایه کرد.
 مدیریت اطالعات: شــایعات و اطالعات نادرست در دوران پاندمی 
تاثیر بســیار منفی بــر خانواده های می گذارد. ارایه اطالعات درســت به 
خانواده ها و معرفی مسیرهای درست اطالعات به خانواده ها و نیز ایجاد 
اعتماد عمومی از ســوی سیاســتگذاران در همه گیــری از اولویت های 

سیاستی است که پیشنهاد می گردد.
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