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های زندگی افراد استتت  و مرا و  و توبه سه ستتت م  ترین دورهکودکی یکی از مهم هدف:

سمانی و روانی کودکان، کیفی   سالیزندگی آنب کی دهد. یتاثیر  رار می تح  ها را در سزرگ

این پژوهش ها و رشد ابتماعی اس . های مهم و اساسی س م  روان، کسب مهارتاز مولفه

در دوران پاندمی کودکان دسستتتتانی  در ابتماعی شتتتدنهای مادران چالش مطالعه سا هدف

دار سه صتتورت مادر شتتا و و نانه 12در این پژوهش  :پژوهش روش. انجام شتتد 19کووید 

های یافته ها:یافته رار گرفتند.  ستتانتاریافته مصتتاهوه نیمههدفمند انتخاب شتتدند و تح  

هاصو از این پژوهش که سه روش تحلیو مضمون مورد سررسی  رار گرف ، سه هش  مضمون 

شی از عدم هضور، ر ستگی ابتماعی نا شد که عوارتند از: فقدان دلو صلی منتج  ی واسط مجازا

سخشتتی، عدم نظم های نلقی و شتتخصتتیتی، انت   در فرایند پرورش نودزا، چالشآستتیب

سب سرتری از طریق رفتار  یران  ی،   مادر و کودک و آمیزیهم دریادگیری سازداری تکانه، ک

پژوهش هاضتتر نشتتان داد دوران  گیری:نتیجهکاهش نقش همایتی مادر و فرستتودگی وی. 

های ابتماعی و تعامو سا و اعما  محدودی  کودکان از هضتتتور در محیط 19پاندمی کووید 

س ؛  رو سه روهایی ها را سا چالشدیگران، رشد ابتماعی آن ود شسناسراین پپیشنهاد میکرده ا

شتتتدن کودکان، سه  های ابتماعیهای آتی به  پیشتتتگیری از آثار زیانوار چالشدر پژوهش

  نته شود.پردا آینده پژوهانهمطالعات 
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 مقدمه

، مکارانه )اوسفکی، اوسفکی، فارز، فیلدز، منی، ساسلی و اس های مهم زندگی هر انسانی کودکی، یکی از دوره

از بمعی  بهان را کودکان تشکیو  %28میلیارد کودک در بهان وبود دارند و تقریوا  2/2سیش از  .(2021

یزان زیادی، سه چگونگی و میزان ارتواط سه م 1(. س م  بسمانی و روانی کودکان2019)یونیسف،  دهندمی

 شود، هائز اهمی  اس ها سرآورده میکه از این طریق، چه میزان از نیازهای آن سا نانواده سستگی دارد و این

های مهم و اساسی س م  لفهؤیکی از م (.2021، همکاران)راسنز سیور، کامان، ارهارت، اوتو، دوین، لوفرر و 

سازد تا در بامعه می ی ابتماعی اس . مهارت ابتماعی ع وه سر آنکه افراد را  ادرهاروان، کسب مهارت

کند تا در مراهو مختلف زندگی رواسط ابتماعی ها کمک میتعامو مناسب و مطلوسی داشته ساشند، سه آن

دیگران ها سا شود تا آنهای ابتماعی در کودکان، موبب مینود را توسعه سدهند. سناسراین، کسب مهارت

ور، سهروز سرچشمه، محمودی پور پیلهبهرمی، مهدی)سهادریآمیزی داشته ساشند تعامو مطلوب و موفقی 

ها سرای هضور های ابتماعی در کودکان، آمادگی آنسه ع وه، سا افزایش مهارت(. 1396و اعزاری سجنوردی، 

یاسد. در مقاسو، فقدان آنها سهوود میشود و عملکرد تحصیلی تر میو سازگاری در محیط رسمی مدرسه سیش

 شود و سا تضعیفگرفتن س م  رفتاری و روانی کودکان می ثیر  رارتأ های ابتماعی، موبب تح مهارت

مدرسه، اهساس انزوا  ها سا والدین، معلمان و همساالن و کاهش سازگاری در محیط رسمیشدن تعامو آن

های ساشد و سا تنیدگیهایش میسالم  ادر سه شناسایی توانمندی(. کودک 2012 ،کنند )وی و تنهایی می

یاسد؛ که این امر هاصو رشد موبود در نانواده و شرایط معمو  زندگی، سه نحو مؤثر و سازنده سازش می

مهارت و رشد ابتماعی کودکان از طریق فرایند  کسب .(2020 ،)ون لنکر و پوالرین ساشدوی می 2ابتماعی

شدن  یابتماعگردد. ها میدر نتیجه، موبب ارتقاء س م  روان آنگیرد و صورت می 3شدن ابتماعی

نود  پیرامون محیطو متناسب سا فرهنگ  هایهنجارها و مهارتها، ارزش اس  که در آن کودکان یندیفرآ

 ابتماعی(. 1397نیا،  رسانی و بمعه) کنند، آن را درونی و سا شخصی  نود یگانه میآورنددس  میسه را

شدن، فرآیند یادگیری هنجارها و رفتارهای ابتماعی اس . این فرآیند شامو تعاملی فعا  میان فرد و مناسع 

سازی کردن انتظارات ابتماعی و دریاف  سازنورد و پاداش ناشی از سرآورده شدن و سرآورده اولیه ابتماعی

امری مستمر شدن،  یا همان ابتماعی 4پذیریبامعه ،کلیسه طور  .(2021 اواستردیگوف،)ساشد ها مینواسته

 ه مجموعههمسازی فرد سا هنجارها و رفتارهای ابتماعی و گروهی اس  ک ،و منظور از آن و مادامالعمر اس 

 ،)اهدی سازدها و افراد بامعه توانمند میسا گروه و سر راری ارتواط فرد را سرای تعامو،  این هنجارها و رفتارها

 ابتماعیها، معلمان، نواهران و سرادران در دوران دسستان همک سی در(. 1398 ،دعامری و رسو  آذرسی

کردن از  کردن، ر اس  و همای  کنند و الگوهای رفتاری مانند کمککودکان نقش مهمی ایفا می شدن

 )یکانی زاده،دهند عمیم میها و رواسط ابتماعی تها را سه سایر مو عی آموزند و این آمونتهیکدیگر را می

(، نتایج نشان داد سین گروه همساالن، نانواده، 1397نیا )های پژوهش  رسانی و بمعهسراساس یافته (.1396

داری وبود دارد. ناظمیان در پژوهش نود سه این آموزان، راسطه مثو  و معنیپذیری دانشمدرسه و بامعه

                                                           
1. physical and mental health of children 

2. social growth  

3. socialization  

4. sociability  



  40 |                                     (19-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      |   2دوره     |1400   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

ود دارد؛ )مدرسه، همساالن و رسانه( و هوی  راسطه معناداری وبیافته دس  یاف  که میان عوامو ابتماعی 

 (. 1398 تری سر ایجاد هوی  در کودکان داشته اس  )ناظمیان،ثیر سیشدر این میان، همساالن تأ
سا شیوع  2019در دسامور . ساشدشدن کودکان متأثر از عوامو مختلفی از بمله شرایط ابتماعی می ابتماعی

افراد بهان، از بمله کودکان، سا مسائو مختلفی موابه شدند که این مسائو، لزوم  همه ،191سیماری کوید

 ز بمله این مسائو، شرایط  رنطینه و انزوا اس  که. اکندرنگ میتوبه سه این گروه سنی را سیش از پیش پر

تواند کرده و می ثر سر رشد روانشنانتی کودکان اس ، مختوی مداوم روزانه را که از عوامو مؤهافعالی 

گذشته را سرای همه کودکان و نوبوانان، سه ویژه سرای کسانی که نیازهای ویژه یا ساسقه  انگیزشرایط چالش

ی طوالن ثیرات منفی ورنطینه تأ (. 2020 مشک ت روانی دارند، دشوارتر نماید )لی، ساو، هانگ، شی و لو،

 ،)سروکس دارد پس از سانحه، گیجی )اسهام( و عصوانی  از بمله ع ئم استرس مدتی سر س م  روان افراد

. در کودکان و نوبوانان، دوران تعطیلی مدارس (2020 ،همکارانو ، اسمی ، وودلند، ویسلی، گرینورگ وسستر

های  ذایی نامناسب همراه اس  )وانگ، ات ف و  ، الگوهای نواب نامنظم و رژیم سا کاهش فعالی  سدنی،

 ،(2020) همکارانو وانگ، لیو، فانگ، بیائو، پیتلو منتوانی  پژوهش بیائو، (.2020 و بیانگ، ژانگ، ژائو، ژانگ

پذیری، اشتهایی، تحریککودکان آشفتگی نواب، کم که  که در چین صورت گرف ، هاکی از آن اس 

توبهی و ها ترس، چسوندگی، سیکنند. از نظر آنتوبهی و اضطراب بدایی را در این دوران تجرسه میسی

پذیری سه عنوان شدیدترین ع ئم روانشنانتی ناشی از شیوع سیماری کرونا در میان کودکان شنانته تحریک

سرند، نیازمند توبه ناص هستند و ممکن اس  در معرض نطرات شدند. کودکانی که در  رنطینه سه سر می

(، سه این نتیجه رسیدند که 2020اوسترهوف، پالمر، ویلسون و شوک ) .روانی  رار گیرندهای و آسیب

های مختلف کودکان سه منظور رعای  اصو   رنطینه )مانند مسئولی  ابتماعی، دوری از افراد سیمار، انگیزه

شدن و  وانین والدین( سا ع ئم اضطراب و افسردگی ارتواط دارد. صوراب و ابتناب از مورد  ضاوت وا ع 

ی گذاری ابتماعهای سیرون رفتن و فاصلهیجه رسیدند که ممنوعی در پژوهش نود سه این نت( 2020) رنجان

. لی، وانگ، ساشدکه در رشد ابتماعی کودکان مؤثر اس ، دشوارترین دستورالعمو موبود سرای کودکان می

دادند که در طو  دوران  رنطینه ناشی از شیوع سیماری در پژوهش نود نشان  (2020) یانگ، لی و یانگ

آموزان دسستانی ع ئم اضطراب و افسردگی را سروز دادند. زی، ژیو، ژوا، ژو، لیو، ژانگ دانش صددر 22کرونا، 

ها آندرصد  6/22آموز، دانش 2330در پژوهشی سه این نتیجه رسیدند که از میان ( 2020) و همکاران

 هایماعی و فعالی تواند ناشی از کاهش تعام ت ابتهای افسردگی را گزارش دادند که این امر مینشانه

توانند در طی دوران  رنطینه از اهمی  های ابتماعی میسه دنوا  این امر، رسانهسیرون از منز  ساشد. 

های یادگیری نمایند و فرص ها امکان معاشرت و سر راری ارتواط را فراهم میتری سرنوردار شوند. آنسیش

های ابتماعی (. استفاده از رسانه2011پیرسون، -ک رککنند )اوکفی و سرای نوبوانان و کودکان ایجاد می

های در دوران  رنطینه ساشد. سا این وبود، رسانه تواند یک عامو مثو  سرای هفظ تعام ت ابتماعیمی

 های انیر، زمان صرفهای پژوهشابتماعی ممکن اس  پیامدهای نامطلوسی داشته ساشند. سر اساس یافته

های ابتماعی سا میزان افسردگی، اضطراب و انت   روانشنانتی ارتواط دارد ر رسانهگذاری دشده و سرمایه

(. همچنین ممکن اس  سا مشک تی در نواب نیز همراه ساشد )ساری، 2020)کلس، امسیکیر و گریلیش، 

                                                           
1. COVID-19  
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ن  و گیری و  رنطینه، موبب افزایش استفاده از اینتر(. دوره همه2017سایدوتی، سریگز، ریتر و لیندزی، 

اس  که اعتیاد سه اینترن  و استفاده سیش از هد و کنتر  نشده از رایانه  شود. مشخص شدهاعتیاد سه آن می

 (. 2008شود )شاو و س ک، و دسترسی سه آن، منجر سه انت   یا پریشانی می

ها دگی نانوادهها سه نصوص والدین نیز مشک تی ایجاد نموده و وضعی  زنکرونا و توعات آن سرای نانواده

تر سه صورت ناگهانی و عمیق تغییر کرده اس . در محیط نانه، نقش ترسیتی والدین سرای کودکان سسیار مهم

ها اس . کودکان تنها والدینشان را در اطراف نود دارند تا در صورت لزوم در انجام تکالیف آناز گذشته شده 

(. 2020 ،و همکاران وانگرا سرای کودکان تقوی  نمایند ) را یاری کنند و رشد مثو  و تجارب یادگیری بدید

ی هاصورت بدی دنوا  و زیرسان که تا  وو از سحران کرونا سه  ویژه آموزش مجازی در ایران سه دلیو آن سه

نقش  ،هااس . یکی از این چالش شده روه س های اساسی روسود، در طراهی و ابرا سا چالش آن فراهم نشده

شدن کودک اس  که سدون هضور فیزیکی معلم در ک س درس نیاز اس  یک نفر در فرآیند ابتماعی معلم 

بایگزین معلم )مادر( درکنار کودکان در آموزش آن ین هضور داشته ساشد )میرانی سرگزی، هیدری آسروان، 

درسه عمدتاً ها در مشدن و کسب ارزش(. این در هالی اس  که ابتماعی 1399نواهش، عسکری و نوش

عنوان مثا  این انتظارات در نمره انضواط  گیرد. سهاز طریق انتظارات معلمان و مسئولین مدرسه شکو می

آموزان سر گانه انضواطی دانشهای ابرایی آموزش و پرورش، مقررات دهنامهیاسد. سرطوق آیینتولور می

-4هسن معاشرت سا همتایان -3سه سزرگتران  ادب و اهترام-2های دینی ارزش-1های زیر ناظر اس : ارزش

سادگی پوشش و -9 و 8سهداش  فردی و محیطی -7شناسی هضور منظم و و  -6 و 5رعای  مقررات 

 (. 1397محافظ  از اموا  عمومی )مجموعه مصوسات شورای عالی آموزش و پرورش، -10وآراستگی مناسب 

ای نود، سلکه سه طور کلی در مدیری  فرزندان فرزندان مدرسهتنها در مرا و  از  در دوران  رنطینه مادران نه

اند. همچنین سسیاری از والدین ساید دور کاری انجام دهند و مدیری  ها تنها ماندهو محیط منز  و ترسی  آن

ساشد. اگرچه  رنطینه سه معنای افزایش ساز کردن زمان و مکان سا وبود فرزندان ممکن اس  سسیار مشکو

ها گذارد، چرا که آناسو اشتراک سا عزیزان اس ، اما سار سنگینی سر دوش والدین سخصوص مادران میزمان  

عهده گرفتن  ، سرای سرکنندسا وبود ت شی که سرای زندگی نود و پردانتن سه تعهدات شغلی روزمره می

ش استرس و عواطف منفی در توبهی، ساعث افزایطور  اسو  شوند. این وضعی  سهنقش ترسیتی فرانوانده می

پژوهشی در  (.2013داش  )اسپرانگ و سیلمون،ای سر س م  کودکان نواهدسالقوهمادران شده و تأثیرات 

داد والدینی که مشک ت  اس ، نتایج نشان( انجام شده 2020که توسط اسپینلی، لیونتی، پاستور و فاسولو )

دهند و در پی آن، مشک ت تری نشان میند، استرس سیشاتری در سرنورد سا  رنطینه گزارش کردهسیش

تواند ساعث سروز ع ئم روانشنانتی میهمای  کودکان در چنین شرایط سختی  عدم یاسد.کودکان افزایش می

( در پژوهش نود سه این نتیجه 1399شیرزادی، امینی شیرازی و اصغرپور لشکامی ) ها شود.آشکارتری در آن

کودک راسطه منفی معنادار و سا پرناشگری -ضطراب کرونا در مادران سا تعامو مثو  والدرسیدند که سین ا

  کودکان راسطه مثو  معنادار وبود دارد.
مدت  فاکتورهایی مانند ترس طوالنی سه این نتیجه رسید کهمقاله  40 ( سا مطالعه1400شهیاد و محمدی )

ای آموزشی، کموود فضای مناسب نانه، اهساس ناکامی و از است  سه ویروس، کاهش ارتواط سا افراد در فض

ترین عواملی هستند که ممکن اس  تأثیرات  اسو توبهی سر کسال  و نهایتاً مشک ت مالی والدین از مهم

نیز در ( 1399. رضائی، ثامنی توسروندانی و زسردس  )روی س م  روانی کودکان و نوبوانان ایجاد نمایند
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تواند سر اضطراب و می ،در والدین 19 رنطینه نانگی ناشی از پاندمی کووید  نددنشان دا مطالعه نود

های آموزشی همای  روانی از والدین و کودکان افسردگی کودکان تأثیر مخرسی سگذارد و این نتایج لزوم سرنامه

ی ورود از سین سراساس معیارهاای ( در مطالعه1399وسداری، نیک نو و فوالدی )چ .کندها را ضروری میآن

فزایش نشان داد اها نآنتایج پژوهش  منتخب را مورد سررسی  رار دادند؛مقاله  15مقاله مورد سررسی،  62

ت مرسوط سه سازگاری و  ت مرسوط سه نودتنظیمی، اضطراب و ترس، مشک ت رفتاری، مشک مشک

های روانی و افسردگی و استرس   انتای، تجرسه سدرفتاری و آزار هیجانی، افزایش شدت راهوردهای مقاسله

سا استناد سه  .رودسرای کودکان سشمار می 19پس از آسیب از پیامدهای روانشنانتی شیوع سیماری کووید 

گونه استنواط کرد که در دوران کرونا، سا توبه سه شرایط ناص توان اینگرفته، می های صورتنتایج پژوهش

های ارس اهساس تنهایی، اضطراب و افسردگی ناشی از کاهش فعالی شدن مد رنطینه نانگی و تعطیو 

ی، ترسیت-های آموزشیو از سویی مادران، سا توبه سه تعطیلی محیطاس  یافته  ابتماعی در کودکان افزایش

ای نود، سلکه سه طور کلی در مدیری  فرزندانشان و محیط منز  تنها نه تنها در مرا و  از فرزندان مدرسه

ها سه سررسی مشک ت های انجام شده، مشخص گردید که اکثر پژوهشاند. سا سررسی پژوهشهماند

 های ابتماعیتر پژوهشی سه مطالعه رشد ابتماعی کودکان و چالشاند و کمروانشنانتی کودکان پردانته

در  های مادراناس . لذا هدف پژوهش هاضر، سررسی چالشها در دوران کرونا پردانته شدن آن

 اس . 19شدن کودکان دسستانی در دوران پاندمی کوید ابتماعی
 

 پژوهش روش

پدیدارشناسی اساساً مطالعه تجرسه پژوهش هاضر سا رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام پذیرف . 

شود، توبه دارد. از این رو این پرسش را زیسته اس . این رویکرد سه بهان، آنچنان که توسط فرد تجرسه می

ه کوشد معانی را آنچنان کزیرا پدیدارشناسی می«. ای اس ؟تجرسه زیسته چه نوع تجرسه »کند که میمطرح 

میدان پژوهش شامو زنان  (.1399شوند آشکار نماید )شجاعی و هنرپروران، سته میدر زندگی روزمره زی

 گیری سهمونهدارای هدا و یک کودک دسستانی سودند. ن 1400-1399تأهلی سود که در سا  تحصیلی م

ساله(، عدم  12الی  6های ورود سه پژوهش، داشتن هدا و یک کودک دسستانی )م ک سود. صورت هدفمند

تمایو سه شرک  در مطالعه های نیازمند مرابعه سه روانپزشک و سیماری سرنورداری مادران و فرزندشان از

ی دلیلی تمایو سه  طع همکار سه هر ودند و یااز شرایط عنوان شده سرنوردار نو شوندگانچنانچه مصاهوه. سود

  .نمایندتوانستند از ادامه همکاری صرف نظر ، میداشتند

 ابزار پژوهش
در های ساز سود. سا پرسش سانتار یافتهاسزار پژوهش هاضر مصاهوه نیمه فته.ساختار یامصاحبه نیمه. 1

وار سه اعت شد. استفاده عتمادهای اعتوار و  اسلی  امعتورسازی نهایی پژوهش از م ک همین راستا سه منظور

کنندگان در پژوهش اس . سه همین منظور ها سرای شرک معنای میزان دربه اعتماد سه وا عی سودن یافته

ا هشوندگان  رار گرف  و نظرات آنان در مورد مصاهوهتحلیو در انتیار مصاهوهوها پس از تجزیهمصاهوه

 اعما  و اص هات مورد نیاز انجام گرف . 
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ای به  دعوت سه مشارک  در پژوهش ابرای تحقیق سدین صورت سود که استدا اط عیه روش وش اجرا.ر

تدوین گردید، که در آن موضوع و هدف پژوهش و شماره تماس نوشته شده سود و در فضای مجازی 

های ورود سررسی شد و در مورد زمان مصاهوه سا رسانی شد. پس از اع م آمادگی افراد، استدا م کط عا

انجام پذیرف .  1سانتاریافتههای نیمه آمد و سپس مطاسق توافق زمانی مصاهوهداوطلوان هماهنگی سه عمو 

شدن  وران کرونا و سا توبه سه آن ینشوندگان پرسیده شد، عوارتند از: در داز بمله سؤاالتی که از مصاهوه

های شما سه عنوان یک مادر چه تغییراتی کرده و سا چه مسائلی رو سه آموزش فرزندتان، شرایط و مسئولی 

اس ؟ )او ات فرا  ، میزان اید؟ در این دوران شرایط و سوک زندگی کودکتان چه تغییری کرده رو شده

شدن آموزش  ، نحوه سر راری ارتواط سا دیگران و ...(، سا توبه سه مجازیتحرک و فعالی ، میزان نواب و اشتها

ها در فضای آموزش آن ین، میزان پایوندی سه  وانین و گیری سا معلمان و همک سیکودکتان، نحوه ارتواط

وهیه رمندی سه تحصیو و یادگیری و... در او چگونه اس ؟ کرونا چه تاثیری در مقررات ک سی، میزان ع  ه

اس ؟ سا توبه سه شرایط کنونی و سا توبه سه افزایش زمان اشتراکی سا فرزندتان، راسطه  و روان کودکتان داشته

و  د یقه سه طو  انجامیدند، ضوط شده 45طور میانگین  ها که سهشما و فرزندتان چگونه اس ؟ مصاهوه

یاف   ها ادامهگیری تا اشواع دادهنمونه د.یتمامی متن هر مصاهوه پیاده گرد ها،سپس، سه منظور تحلیو آن

کننده در شد. تعداد افراد شرک  و پس از آن، سه منظور اطمینان، مصاهوه سا دو نفر دیگر نیز ادامه داده

ان کنندگدر این پژوهش، سا توبه سه دریاف  رضای  آگاهانه از افراد، اط عات مشارک نفر سود.  12ش پژوه

کنندگان سا آگاهی و دریاف  توضیحاتی درمورد پژوهش کر نام و نام نانوادگی گرفته شد و مشارک سدون ذ

د ه شکنندگان اطمینان دادسه مصاهوه رضای  دادند؛ همچنین در مورد محرمانه سودن اط عات سه مشارک 

ز پس ا پژوهش نارج شوند.توانند از فرآیند و سه آنان اع م شد هر زمان که تمایو سه انصراف داشتند، می

ها کدگذاری شده و سا روش تحلیو مضمون مورد سررسی و تحلیو  رار گرفتند. سدین ها، دادهپایان مصاهوه

ها آشنا گردید و مفاهیم را استخراج نمود، سپس سه مطالعه آن مفاهیم پردانته صورت که استدا محقق سا داده

ن مضامین فرعی را تدوین نمود و در انتها مضامین را درسطح های  اسو فهم تودیو کرد، همچنیو سه  سم 

ی های هر مصاهوه سراتر ترکیب و تلفیق کرد و مضامین اصلی را ایجاد نمود. پس از کدگذاری، یافتهک ن

 کنندگان  رار گرف  تا مطاسق نظرات آنان، اص هات الزم انجام شود.سخشی در انتیار مشارک اعتوار

 

 اهیافته

شدن کودکان دسستانی در دوران پاندمی کرونا  های مادران در ابتماعیش هاضر سا هدف سررسی چالشپژوه

ا مادران سانتاریافته سآمده از مصاهوه نیمه دس  های سه صورت گرف . در این فصو سه تجزیه و تحلیو یافته

مرسوط  شنانتیاستدا بدو  بمعی های هاصو از مطالعه هاضر، در پردانته شده اس . سه منظور ارائه یافته

آمده و نتایج هاصو از دس  گردد و سپس در ادامه، بدو  مرسوط سه کدهای سه کنندگان ارائه میسه شرک 

 شده نواهد آمد.های انجام تحلیو مصاهوه
 

 

                                                           
1. Semi-structured interview 
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 کنندگان در پژوهششناختي شرکتهای جمعیتویژگي. 1جدول 

سن  ردیف

 مادر

تحصی ت 

 مادر

وضعی  شغلی 

 مادر

سن 

 پدر

تحصی ت 

 پدر

وضعی  شغلی 

 پدر

مدت 

 ازدواج

تعداد 

 فرزند

 سن کودک

ساله و  7 2 سا  15 شغو آزاد سیکو 37 دارنانه دیپلم 32 1

 ساله 11

 شغو دولتی کارشناسی 34 2

 )پاره و  (

 ساله 8 1 سا  13 شغو دولتی کارشناسی 37

 ساله 10 2 سا  12 شغو آزاد سیکو 34 دارنانه کارشناسی 34 3

 ساله 10 3 سا  28 کارگر کارنانه استدایی 50 دارنانه استدایی 50 4

شغو دولتی  کارشناسی 34 5

 )پاره و  (

 5سا  و  6 1 سا  10 کارگر سرفاب دیپلم 36

 ماه

 ساله 12 3 سا  20 شغو دولتی دیپلم 43 دارنانه دیپلم 38 6

شغو دولتی  کارشناسی 31 7

 )پاره و  (

 ساله 11 2 سا  12 شغو دولتی دیپلم 35

 ساله 7 3 سا  31 شغو دولتی فوق دیپلم 52 دارنانه دیپلم 54 8

ساله و  12 2 سا  14 سازنشسته دیپلم 38 دارنانه دیپلم 37 9

 ساله 8

او   36 دارنانه دیپلم 36 10

 راهنمایی

 ساله 7 2 سا  12 شغو آزاد

ویسنده و ن فوق دیپلم 45 شغو دولتی کارشناسی 45 11

 کارگردان تئاتر

 ساله 12 2 سا  14

 ساله 9 1 سا  15 آزاد دیپلم 35 دارنانه کارشناسی 35 12

 

مادر در این  12شود، کنندگان مشاهده میشنانتی مشارک های بمعی طور که در بدو  ویژگیهمان

. سودندک فرزند دسستانی و همگی دارای هدا و ی 54تا  31ها سین پژوهش مشارک  داشتند که سازه سنی آن

های مرسوط سه نفر شا و سودند. در ادامه، یافته 4دار و نفر نانه 8الزم سه ذکر اس  در سین این تعداد، 

 گردد.ها ارائه میمصاهوه

های هاصو از این پژوهش که سه روش تحلیو مضمون مورد سررسی  رار گرف ، سه هش  مضمون اصلی یافته

های زا، چالشز: فقدان دلوستگی ابتماعی ناشی از عدم هضور، رواسط مجازی آسیبمنتج شد که عوارتند ا

سخشی، عدم یادگیری سازداری تکانه، کسب سرتری از نظم نلقی و شخصیتی، انت   در فرایند پرورش نود

 ناین مضامی آمیزی مادر و کودک و کاهش نقش همایتی مادر و فرسودگی وی.طریق رفتار  یران  ی، درهم

 :انددر بدو  زیر گزارش شده
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 هشد مضامین استخراج. 2جدول 

 مضمون فرعي مضمون اصلي یامضمون هسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شدن کودکان در دوران پاندمی  ابتماعی

تنیدگی هم از طرفی سه ناطر در 19کوید 

سا مادر و از طرف دیگر سه ناطر آموزش 

مجازی و فقدان دلوستگی سا معلمان سا 

و کودکان در این  مشکو موابه شده اس 

سخشی و نظم شرایط در فرایند نود

 شوند.سازداری تکانه سا مشکو موابه می

 

 

فقدان دلوستگی ابتماعی ناشی 

 هضور از عدم

واسط ابتماعی سا محرومی  از ر

 ها*همساالن در سازی

محرومی  از فضای گروهی و نقش 

 ها*ک سیافزایی همهم

 سیگانگی سا بو آموزش*

 تاثیر هضور سر انرژی و انگیزه

 

 

 زامجازی آسیب رواسط

 

 ارتواط ابتماعی سا امکانات مجازی

 واسستگی و عادت سه رواسط مجازی

 سودن سستر آموزش* ناایمن

ناچاری والدین سه کاهش 

 ها سرای گوشی*محدودی 

 

 های نلقی و شخصیتیچالش

 کاهش اعتماد سه نفس

ارج از منز  و کاهش فقدان تفریح ن

 آوری*تاب

 رویاضطراب و واپس

 

 انت   در فرایند پرورش نود

 سخشینظم

 تخریب وسایو منز 

کاهش کنتر  معلم و نود نظم

 سخشی کودک*

محرومی  از مشاهده الگوی نظم 

 داری مادر()نانه

کنتر  سیرونی مادر سه بای یادگیری 

 فردی سین

بدی  فضای رسمی  و  عدم

 آموزشی

 عدم یادگیری نظم و مقررات

 رعای  نظم  همای  مادر از عدم

 

 

 یادگیری سازداری تکانه عدم
 

عدم یادگیری سازداری در تفریح، 

 یا نواب* / نوردن و

 عادت سه دیر نواسی*

 سه تعویق اندانتن تکالیف*

 کاهش ع  ه سه تحصیو

ر کسب سرتری از طریق رفتا

 ان  ی یر

 صدا تیزدن و سی یادگیری دور

 یادگیری تقلب سرای کسب سرتری

 هذف شرایط نودگردانی و استق   
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 آمیزی مادر و کودکهم در

آمیزی سا کودک سه بای هم در

 نظارت

عدم تمایز مادر )و نانواده( از نقش 

 آموز*دانش

 فرزندی-شکسته شدن هریم مادر 

 شدن فرزند سه مادر واسسته

انتقا  بریان ر اس  کودکان سه 

 مادران

 

 

کاهش نقش همایتی مادر و 

 فرسودگی وی

های تنها ماندن مادر در نقش

 چندگانه*

 کاهش زمان مادری

تدانو نقش مهر مادری و 

 آموزگاری*

داری و کاری سا تدانو نقش نانه

 همای  آموزشی مادر

 ر نقش معلم/عدم پذیرش مادر د

 ناظم

فرسودگی مادر از نقش 

 کنندگی*کنتر 

 .ستاها دهنده اهمیت آناند که نشانبار تکرار شده 6 حداقل دار*مضامین فرعي ستاره

 

 حضور فقدان دلبستگي اجتماعي ناشي از عدم-1

 سا  مدرسه سرویس درها:  و ً ذوق میکرد که ر سازیمحرومی  از رواسط ابتماعی سا همساالن د

دیدن معلم، از نظر روهی تأثیر  ها وکرد. همین سازیمدرسه سا دوستاش سازی میدر دوستاش هس . 

 (.2شد )کد ذاش  و انرژیش تخلیه میگمی

 گیریش ف  و ارتواطرسالگی مهد می 3دنتر من از ها: ک سیافزایی هممحرومی  از نقش هم

. سرای ها کمک میکردرف  سه سقیه سچهداد و سعد میجام میعالی سود. یعنی تکالیفشو سریع ان شدیداً

 (.5کد همین در مدرسه و سا توبه سه آن ین سودن، نتونس  ارتواط سگیره )

  :ها و والدین آموزش ندیدند که چطور سا این فضاها کار نیلی سده که سچهسیگانگی سا بو آموزش

 (.12)کد  ها ندارندکنند و هیچ آشنایی سا این سرنامه

 م که ساز رف  مدرسه سسیار سا انرژی سود و هتی منو از نواب تأثیر هضور سر انرژی و انگیزه: سچه

ه...) مختار  ولی سرگشت کرد. ک ً شرایط نیلی سهتره از و تی که میره مدرسه و سه هال  نودسیدار نمی

 (.4کد 
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 زامجازی آسیبروابط  -2

 تواط سا دوستاش همش تصویریه. پسر من نیلی مهرسونه و ار: ارتواط ابتماعی سا امکانات مجازی

 زود زود دلش سرای دوستاش و فامیو تنگ میشه. هر و   که دلش تنگ میشه، تماس تصویری

 (.11کد ) گیرهمی

  سه گوشی هم نیلی واسسته شده و هتی میترسه گوشیشو با عادت سه رواسط مجازی: واسستگی و

 (7کد سگذاره یا شارژش تموم سشه )

 پسر من نیلی چیزارو نمیدونه و سلد نیس . ولی سعضی و تا سا کسایی سودن سستر آموزش ناایمن :

ن سره تر از سسنش رو اآلنکنه چیزهای سیشگیرم که میشینه که نیلی واردن و من مادر استرس می

 (.12دنوالش و سوینه )کد 

  م که گوشی دستش ساشه ولی ما اص  دوس  نداشتیها سرای گوشی: ناچاری سه کاهش محدودی

 (.7کد ای مدرسه مجوور شدیم )هدیگه سه ناطر کار

 های خلقي و شخصیتيچالش -3

  :نن سر رار ک یراسطه ابتماع ایکنن  یسخوان ساز هک ستنیچون تو مدرسه نکاهش اعتماد سه نفس

 (.1پایین اومده )کد نفسشون  هعتماد س، اداشتن نودشون رفع کنن یاگه مشکل ای

 ا میرفتیم پارک، ه وو از کرونا، ا لب سعد از ظهرآوری: ن تفریح نارج از منز  و کاهش تابفقدا

 (.5کد نونه نیلی اذیتش میکنه ) . دنتر من هرص میخوره و موندن درروی میرف سا مادرم پیاده

 یی الال ن ساید سراشه که سرگشته سه دوران کودکی و اآلچیزی که هس  اینروی: اضطراب و واپس

 (.5کد اینجور نوود ) سخونم تا سخواسه ولی  و ً

 بخشي نظم اختالل در فرایند پرورش خود -4

  توپ سازی میکنه، دوچرنه سازی میکنه، اسکوتر سازی میکنه و همه رو هم : تخریب وسایو منز

عوض کنیم.  روها رده و سعد از کرونا ساید موورو دا ون ک ای ماهدانو نونه انجام میده. یعنی موو

 (.5کد ) ای نداریم و اگر مقاوم  کنیم وضع نیلی سدتر میشهالوته دیگه چاره

 سر ک س فعا  نیس  و مشکلی نداره اگر م سخشی کودک: سچهکاهش کنتر  معلم و نود نظم

سعد هاضری زدن سخواسه. منم همش سهش میگم اگر نانم صدات سزنه چیکار میکنی؟ میگه دوستام 

 (. 7کد دن )سهم نور می

 داری مادر(: بوری که و تی ظهرها همسرم از سر کار میاد، محرومی  از مشاهده الگوی نظم )نانه

 (. 1هیچ  ذایی درس  نکردم. من هیچ کاری نتونستم انجام سدم  یر اینکه سر گوشی ساشم )کد 

 سه پسرم سگه ن صه که نیلی سخته و هی سایدفردی:  بای یادگیری سین کنتر  سیرونی مادر سه 

 (.4کد سشین درستو سخون ... هی تذکر میدم سهش. )

  سینه نواهرش گوشی دستشه اون یم و تی مو بدی  فضای آموزشی: دنتر کوچیک رسمی عدم

هم میخواد گوشی سگیره و سرای آروم کردنش ساید وسط ک س گوشیو سه اون سده. هیچ رسمیتی نداره 

 (.7این آموزش آن ین )کد 
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 اآلن نواسیدمکردم و میها رو ناموش میچراغ 10دگیری نظم و مقررات:  و ً من ساع  عدم یا .

 (.1دیگه میدونن مدرسه نیس ، آن ینه، دیگه هر و   سیدار شدن هاضری میزنن و میخواسن ساز )کد 

 مع رعای  نظم: صوح دلم نمیاد اونو از نواب سیدار کنم. مرتب ساید هواسم ب همای  مادر از عدم

 (.3ساشه که یهو معلمش صداش میزنه )کد 

 یادگیری بازداری تکانه عدم -5

 ولی اشو سکنهه: اص  یاد نگرفته سشینه و کاریا نواب / عدم یادگیری سازداری در تفریح، نوردن و ،

ن نیم ساع  مشق مینویسه سعد هدا و یک ساع  ساع  میشس  ولی اآل 4سه سود ساید اگه مدر

 (.8کد ساید سازی کنه )

   عادت سه دیر نواسی: نواسش نیلی تغییر کرده و مینشینه تا آنر شب سا من و پدرش سریا

 (.4میوینه نیالش راهته صوح سرویس مدرسه نمیاد دنوالش )کد 

 تر شدن و از ما میخوان تکالیف ها تنووسچه : در این شرایط مسلماًسه تعویق اندانتن تکالیف

که نمیاد د   کنه که دس  نط نودش ساشه سه این دلیو میخواد من نوشتاریشونو سنویسیم؛ معلمم 

  (.7سراش سنویسم )کد 

  کاهش ع  ه سه تحصیو: فقط میخوان کارشون رو انجام سدن و سرن دنوا  کارهای نودشون. فقط

 (.6در هد رفع تکلیف میخوان کار انجام سدن )کد 

 اخالقيکسب برتری از طریق رفتار غیر -6

 م بوری شده که و تی ک سش داره ضوط میشه، ساله 11صدا تی:  فرزند و سی زدن ریادگیری دو

شاید نواب ساشه. هاضری زده نواسیده. تا اگه مث ً نانم صداش سزنه، شمارش رو سگه، امتحان سخواد 

 (.1ازش سگیره، زودی سلند میشه یه امتحان میده دوساره میره )کد 

 کنند و راه  امتحان و ساز میر ها کتابمو ع امتحان هم سچه: یادگیری تقلب سرای کسب سرتری

میدن. دیروز که هضوری رفته مدرسه، گف  تنها روزی سوده که امتحانش رو سدون کتاب و تقلب داده 

 (.7کد )

 آمیزی مادر و کودکهم در -7

  :  اال ههمش ساید گوشی دستم ساشه که معلم صداش نزنه. تا هذف شرایط نودگردانی و استق

 (.8کد نووده نودش تنهایی دو ساع  سشینه سر ک س )

 ام ک سش دیر نشه. الوته : نیلی استرس میگیرم که سچهآمیزی سا کودک سه بای نظارتهم در

گیره پذیره و میدونم استرس میتمام ت شمو میکنم که سه او منتقو نشه ولی نب فرزند منم مسئولی 

 (.12)کد 

 نیلی وسواس درس  ،از کار و زندگی که افتادیمآموز: واده( از نقش دانشعدم تمایز مادر )و نان

تر سه نودم فشار میارم... نودم میشینم تکالیفشو مینویسم و نیلی م رو دارم و سیشهانواندن سچه

 (.3کد و تمو میگیره )

 (.6فرزند: رومون توو روی هم ساز شده )کد -شکسته شدن هریم مادر 
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 میگف  اگه سری مسافرت من  همش عادت کرده دورش ساشم...  و ًه مادر: شدن فرزند س واسسته

 (.8کد میرم نونه ناله )

 آموزها در گروه سیش از اندازه ُسلد میشن... انتقا  بریان ر اس  کودکان سه مادران: سعضی از دانش

شون سی  نفته و من هم نسو  سه دنترم نیلی هساواین کار ساعث شده سود سین مادرها انت ف سی

 (.2گرفتم و  دوس  داشتم همیشه سدرنشه )کد های اشتواه کردن رو از سچه نودم میسدم؛ فرص 

 کاهش نقش حمایتي مادر و فرسودگي وی -8

 م... رسهای چندگانه: چون که دنترم آن ینه، نیلی و تا وا عاً سه کارم نمیتنها ماندن مادر در نقش

ار سرم و هتی سه کارهای اداری و سقیه کارهای متفر ه نودم هم تونم مثو  وو سر کمن وا عاً نمی

 (.2تونم سرسم )کد ا نمیهوا عاً سعضی و  

 ها مدرسه سودن، یه صوح تا ظهر سه کارهای زندگی کاهش زمان مادری: اون مو ع که سچه

 (.6رسیدیم ولی هاال دیگه نیلی کمتر شده )کد می

 تر شدم.  و ً شاید لطاف  سیشتری داشتم. ن یه مقدار بدیتدانو نقش مهر مادری و آموزگاری: م

 حو  کردنمتونیم عرضه کنیم. ایم که اون لطافتی رو که ساید سهشون ارائه سدیم، نمیدیگه انقد نسته

 (.9تر شده )کد محو  کردن ندارم. بدیتم سیش توانمحدود شده. من نودم دیگه 

 ریزی کنم که بوری سرنامهک وزشی مادر: مجوورم یداری و کاری سا همای  آمتدانو نقش نانه

ام لطمه نخوره، هم ستونم کارهای شخصی نودم رو و هم کارهایی که مرسوط سه هم سه درس سچه

 (.2تونم درس  سه کارهای منزلم سرسم )کد شغلم هس  رو انجام سدم، اما در نهای  نمی

 /توی درس نوندن هیچ هرف شنوی از  هامتأسفانه سچهناظم:  عدم پذیرش مادر در نقش معلم

هایی که مادرشون ندارند و نب فرزند منم، منم رو سه عنوان مامان پذیرفته و نب سا تمام ت ش

 (.5کد کردیم اما نتونس  ارتواط سگیره )

  کنندگی: آدم نسته میشه. سر این چیزها هس  که انرژی آدم فرسودگی مادر از نقش کنتر

تر جوور میشی سا سچه کلنجار سری که سشین تکالیف  رو انجام سده. این سیشسیشتر هدر میره. چون م

 (.2نستگی رو ایجاد میکنه )کد 

 

 گیریبحث و نتیجه

 19شدن کودکان دسستانی در دوران پاندمی کوید های مادران در ابتماعیپژوهش هاضر سه مطالعه چالش

سا  گرفته در راسطههای صورت و تحلیو مصاهوه اس . در نتیجه کدگذاریسه روش پدیدارشنانتی پردانته 

 فقدان"های پژوهشی در راسطه سا مضامین اصلی مضمون اصلی استخراج گردید. یافته 8موضوع مورد نظر، 

ن گویای آ "های نلقی و شخصیتیزا و چالشدلوستگی ابتماعی ناشی از عدم هضور، رواسط مجازی آسیب

نطینه که امروزه سه دنوا  بریان شیوع کرونا در بهان اعما  شده، ساعث گذاری ابتماعی و  راس  که فاصله

ها در ابتماع گردیده و سا وبود نگرانی کاهش تعام ت کودکان سا همساالنشان و سه طور کلی هضور آن

والدین از ناایمنی فضای مجازی سرای فرزند کوچکشان، سه سم  استفاده از اسزارها و امکانات فضای مجازی 

اند. مادران سر اساس تجارب نود در پژوهش هاضر، عنوان کردند تعطیلی مدارس و عدم هشدق داده سو
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ارتواط و تعامو هضوری کودکان سا دیگران و سه ویژه همساالنشان منجر سه افزایش اضطراب و افسردگی در 

ها سا نتایج پژوهش صوراب و دهند. این یافتهتری از نود سروز میی سیشها شده و رفتارهای پرناشگرانهآن

در این ابتماعی سر رشد ابتماعی کودکان، همخوان اس .  گذاری(، موتنی سر تأثیر فاصله2020رنجان )

پژوهش نیز سه این نکته اشاره شده اس  که  رنطینه منجر سه اهساس نگرانی، درماندگی، ترس و اضطراب 

(، گویای این 1397نیا )( و  رسانی و بمعه1398یان )ناظم(، 1396زاد )پژوهش یکانی شود.در کودکان می

ها پذیری آنبامعه ساشد و سایاسی کودکان مؤثر میاس  که ارتواطات سا همساالن در هوی  و فرایند هوی 

اوسترهوف و  (،2020های سروکس و همکاران )داری دارد. همچنین، نتایج پژوهشراسطه مثو  و معنی

، (1399نو و فوالدی )چوسداری، نیک(، 2020) و همکاران بیائو، (2020مکاران )(، لی و ه2020همکاران )

گذاری ابتماعی سر سروز ع ئم روانشنانتی و مونی سر تأثیر دوران  رنطینه و فاصله (،2020زی و همکاران )

گذاری هاصلاند که فاین مطالعات سه این نتیجه رسیده .ساشدتغییر نلق کودکان، سا مطالعه هاضر همسو می

فوسیای ابتماعی، فوسیای مدرسه، استرس پس از آسیب و مواردی ابتماعی منجر سه سروز اضطراب فراگیر، 

(، مونی 2008( و شاو و س ک )2020پژوهش کلس، امسیکیر و گریلیش ) شود.از این دس  در کودکان می

نوبوانان و پیامدهای مطلوب و سر افزایش استفاده از فضای مجازی در دوران  رنطینه توسط کودکان و 

ه اند کاین پژوهشگران در مطالعه نود سه این نتیجه رسیدهساشد. نامطلوب آن، سا پژوهش هاضر همخوان می

استفاده سیش از هد از فضای مجازی، منجر سه سروز افسردگی، انزوای ابتماعی، انت   کنتر  تکانه و 

 شدن کودکانان سه نقش و اهمی  گروه همساالن در ابتماعی تودر تویین این یافته، می شود.اضطراب می

سنجند و لزوم ها،  واعد رفتاری را میاشاره کرد؛ آنها از طریق عضوی  در گروه همساالن و تعامو سا آن

ارهای ها و رفتگیری نگرشگونه اس  که در شکوگیرند و اینپذیری و ابرای  وانین ابتماعی را یاد مینظم

ه ویژه در دوران کودکی از اهمی  زیادی سرنوردار هستند. کودکان سا استفاده از تعامو سا همساالن و افراد، س

د. دهنهای فردی تربیح میکنند و آن را سه سازیهای گروهی اهساس لذت و شادمانی مضاعفی میانجام سازی

د. نماینکنند و رشد میسب میهای ابتماعی زیادی را کگونه تعام ت اس  که کودکان مهارتاز طریق این

گذاری ابتماعی که در ها  هاضر وبود دارد، از سر راری چنین تعام تی اما متأسفانه، سه دلیو شرایط فاصله

آورند، که اگر می سر راری ارتواط در فضای مجازی رومحروم هستند و سه ناچار سرای بوران این کموود، سه 

 شود. الزم سه ذکر اس ، نظر سه اهمی  هضورافراط و واسستگی کشیده میگونه رواسط مدیری  نشوند، سه این

کننده این امر نخواهد سود و شاهد تح  و تعامو ابتماعی سه ویژه در دوران کودکی، فضای مجازی بوران

 تأثیر  رار گرفتن نلق و رفتار کودکان نواهیم سود. 

سخشی، عدم یادگیری سازداری تکانه و کسب سرتری ظمانت   در فرایند پرورش نود ن "در راسطه سا مضامین 

گذاری ، ساید گف  که کاهش نظارت معلم در فرایند آموزشی که در نتیجه فاصله"از طریق رفتار  یران  ی

شدن آموزش ایجاد شده، موبب تدانو در فرایند پذیرش نظم و  ابتماعی و تعطیلی مدارس و مجازی

اس . همچنین، این امر ساعث عدم آموزان گردیده ی  یران  ی در دانش وانین و هتی یادگیری رفتارها

 ؛ اسهایی چون تفریح، نوردن، نوراک و ارائه تکالیف در کودکان شده یادگیری سازداری و مدیری  تکانه

ها سرهم نورده و هتی در فضای ک س مجازی مقید سه رعای  نظم سدین صورت که نظم نواب و نوراک آن

 و همکاران بیائو(، 2020های پژوهش هاضر سا پژوهش وانگ و همکاران )ه تکالیف نیستند. یافتهو ارائ
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آموزان و ایجاد کردن دانش (، مونی سر نقش انکارناپذیر معلم در ابتماعی1396زاد )( و یکانی2020)

د که دوری کودکان از انها سه این نتیجه رسیدهاین پژوهشها همسو اس . رفتارهای مطلوب و سهنجار در آن

مدرسه منجر سه ایجاد مشک تی در کودکان همچون عدم تحرک، الگوی نواب نامنظم، چا ی، کج نلقی و 

ری پذیتوان سه نظریه بامعههای پژوهش میدر تویین این سخش از یافته شود.مشک تی از این دس  می

پذیری کودکان ترین عوامو در بامعهکی از مهماشاره کرد. سر مونای این نظریه، مدرسه بزو ی 1امیو دورکیم

کند. کودکان در مدرسه و در ارتواط سا ها نقش موثری ایفا میگیری شخصی  و رفتار آناس  و در شکو

گیرند؛ من بمله: اهترام سه سزرگترها، هضور سه معلم اس  که سسیاری از  وانین و موازین ان  ی را یاد می

ذاری گنشستن و رعای  نظم. الزم سه ذکر اس  سا توبه سه فاصلهعدم تقلب، آرام مو ع در ک س، صدا   و 

سه  اس ، کودکان از هضور در مدرسه و تعامو چهرهی بهانی شده ابتماعی که سر اثر شیوع کرونا پدیده

 موازین پذیری و یادگیری نظم و رعای چهره سا معلمان محروم هستند و سناسر این عل ، در فرایند بامعه

 زنند.شوند و دس  سه کارهای  یران  ی چون تقلب و دور زدن معلم میان  ی دچار انت   می

آمیزی مادر و کودک و کاهش نقش همایتی مادر و در هم"های پژوهشی در راسطه سا دو مضمون یافته

، زمان سا هم سودنشان ، گویای آن اس  که مادران در نتیجه تعطیلی مدارس فرزندان و افزایش"فرسودگی وی

ر اند؛ سه ع وه، دهای فرزندانشان سه شدت اد ام شدهتری سرعهده گرفتند و سا فعالی های سیشمسئولی 

کند و اهمی  هضور و همکاری مادران در گر ایفای نقش میتر در نقش تسهیوآموزش مجازی، معلم سیش

 اند. این افزایش ومتحمو نقش آموزگاری هم شده فرایند آموزشی فرزندان سیش از گذشته شده و در نتیجه

ها دچار اس  سین وظایف مادری و دیگر نقش های روزمره، موبب شدهتراکم نقش مادران در فعالی 

سردرگمی و انت   شوند و در نهای ، نستگی و فرسودگی مضاعفی را اهساس نمایند؛ در پی همین امر، 

های پژوهش هاضر سا پژوهش اسپرانگ و سیلمون گیرد. یافتهار میتاثیر  ر رواسط سا فرزندانشان تح 

میرانی سرگزی و همکاران  (،1399(، شیرزادی، امینی و اصغرپورلشکاهی )2020(، وانگ و همکاران )2013)

ها مونی سر افزایش مسئولی  مادران در دوران کرونا و و تأثیر واکنش(، 2020( و اسپینلی و همکاران )1399)

اند که استرسی که مادران سه این مطالعات سه این نتیجه رسیدهارهای آنان سر کودکان همخوان اس . و رفت

وند، شدلیو کرونا و شرایط ناشی از آن، همچون هضور فرزندان در نانه و افزایش مسئولی  آنان، متحمو می

 از فرزند، تأثیر سه سزایی دارد.سر روی کیفی  راسطه سا فرزند و همچنین توانایی مادران در توبه و مرا و  

 ها سا فرزندانتوان سه اهمی  مادران و الگوی تعاملی آنهای مطالعه هاضر، میدر تویین این سخش از یافته

 گذارترین عامو در ترسی  کودکان نام سرده شدههای رشد، از مادران سه عنوان تأثیرهاشاره کرد. در تمام نظری

سا این وبود، والدین ساشد. تری نسو  سه پدر  ائو میسرای مادر نقش ترسیتی سیش ع وه، اس م هم اس . سه

شوند کنند که منجر سه انحراف کودکان از مسیر ترسیتی مناسب میهایی استفاده میگاهی نانواسته از روش

ع، مادران در پژوهش کنند؛ سا اشاره سه این موضوها ایجاد میهای رفتاری نامطلوسی را در آنو نانودآگاه عادت

ها، ع وه سر آنکه بلوی آن از اسرازگری و فعالی  پذیری و گرفتن فرص  نودهاضر، سا افزایش مسئولی 

ای هدر این فرایند تح  فشار و تراکم نقش گیرند، نود نیزی فرزندان نود را میاستق   و رشد ابتماع

                                                           
1. Emile Durkheim  
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ند؛ چه سسا این روند ساعث انتقا  اضطراب و کنگیرند و اهساس نستگی و فرسودگی میمتنوع  رار می

 شود. استرس سه فرزندان می

شد در پژوهش هاضر، گاهی گارد گرفتن مادران و ت ش سه منظور نوب بلوه دادن عملکرد نود، موبب می

ها سا موانعی موابه شود و اینکه، شرایط  رنطینه و نوود امکان مصاهوه هضوری، محقق را تا کشف چالش

در مجموع و سا  ؛ کنندگان را محدود سانهای مشارک جاد راسطه هسنه سا مشکو موابه کرد و پاسخدر ای

گیری آموزان سا معلم و محیط مدرسه در دوران همهتوبه سه آنچه ذکر گردید، عدم ارتواط هضوری دانش

 ظارت کافی سر روندکرونا، موبب شده تا از یادگیری مناسب نظم و  وانین ک سی محروم سمانند و معلم ن

تر آموزشی و ک سی نداشته ساشد؛ سدین ترتیب نقش مادران در آموزش چنین مواردی سه فرزندان نود پررنگ

کنند. طویعی اس  که مادران در این فرایند در کنار معلم ایفای نقش میگر، شود و سه عنوان تسهیومی

اشد؛ سها هائز اهمی  میرو شدن سا چالشها سرای روسهنسخورند و راهورد آهایی سرآموزشی و ترسیتی سه چالش

ن شدهای ابتماعیهای آتی به  پیشگیری از آثار زیانوار چالششود در پژوهشسناسراین پپیشنهاد می

شود در بلسات آموزش نانواده سه همچنین، پیشنهاد می پژوهانه پردانته شود. کودکان، سه مطالعات آینده

 د.نهای مناسب سهره گیرها داده شود تا سا آگاهی از آن ستوانند از مقاسلهدر مورد این چالشمادران اط عاتی 

 

 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین ان  ی شامو انذ رضای  آگاهانه، تضمین هریم نصوصی و رازداری هین مصاهوه 

ه سودن فایو ضوط شده، رعای  شد. سا توبه سه شرایط و زمان انجام مصاهوه ضمن تاکید سه محرمان

 کنندگان در مورد نروج از پژوهش مختار سودند.شرک 

 

 اریسپاسگز

 شود.تشکر و  دردانی می که در ابرای پژوهش همکاری داشتند،کنندگان در مصاهوه از همه شرک 

 

 تعارض منافع

 سنا سر اظهارات نویسندگان، این مقاله هامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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Abstract  
Aim: Childhood is one of the most important life periods of individuals, and care 

and attention to the physical and psychological health of children affect their 

quality of life in adulthood. One of the important components of mental health is 

acquiring skills and social growth. The purpose of this study was to study the 

children socialization challenges during the pandemic of COVID-19. Methods: In 

this study, 12 working and housewife mothers were purposefully selected and 

interviewed by a semi-structured interview. Results: The findings of this study, 

which was analyzed by content analysis, resulted in eight main themes, which 

include: Lack of social attachment due to absence, Harmful virtual relationships, 

Mood and personality challenges, Disorder in the process of self-regulation 

cultivation, Lack of learning impulse inhibition, Learn to excel through immoral 

behavior, Maternal fusion and lack of child independence, and Reducing the 

supportive role of the mother and her burnout. Conclusion: The present study 

showed that the COVID-19 pandemic period and the restriction of children from 

being in social environments and interacting with others, their social development 

has faced challenges; therefore, it is suggested that future research be conducted 

in future research method to prevent the harmful effects of children's socialization 

challenges. 
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