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Abstract
Background and objective: In the contemporary world  healthy and peaceful life depends on paying attention to people's 
rights and commitment to themselves and others. In this regard, when a crisis such as the Covid crisis 19 affects human society, 
citizenship rights and how to respect it are essential, since the basis of learning in the family, especially in relation to mothers, 
and children acquire social roles by modeling their mothers' behaviors, understanding mothers' perceptions is very important. 
Therefore, the aim of this study was to investigate the living experience  of preschool mothers of the respect for citizenship 
rights in the Corona crisis.
Method: The aim of the present study was to study living experience  of preschool mothers of the respect for citizenship rights 
in the Corona crisis. The study was conducted qualitatively by Husserl descriptive phenomenology. Potential participants in 
the study, 13 mothers with preschool children were purposefully selected in  criterion method with the principle of sample 
saturation and were surveyed by semi-structured (telephone) interviews. According to the type of research, during the 
interviews, mothers 'familiarity with of their role models for their children and familiarity with corona disease were examined, 
and finally mothers' understanding of the concept of citizenship rights in the corona crisis was examined. 
Findings: The analysis of the interviews by means of a network of themes included two comprehensive themes including 
individual responsibility to society and community responsibility to the individual and 9 organizing themes include the right to 
physical health, mental health, social health, the right to education, economic law, communication with others, appropriate 
behaviors in public places and appropriate behaviors in the environment. Also the basic themes included include 32 themes 
including health protocol compliance. Unemployment, stress management, appropriate educational facilities, observance of 
social distance, masking, access to health and medical services, etc.
Conclusions: Because there is no definitive cure for Covid19 disease, prevention and adherence to health protocols is a 
citizenship right that everyone in the community must respect. The findings of the present study in the living experience  of 
preschool mothers confirmed the need to pay attention to respect for the rules and principles that lead to the survival of the 
individual and society.
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چكيده
پيش زمينه و هدف: در دنياى معاصر، زندگى سالم و آرام در گرو توجه به حقوق  و تعهد افراد نسبت به خود و به ديگران مى باشد. در اين خصوص، 
زمانى كه بحرانى همچون كوويد 19، جامعه انسانى را متأثر مى سازد، حقوق شهروندى و چگونگى احترام به آن اهميتى اساسى دارد و از آنجايى كه 
مبناى اصلى آموخته هاى فرزندان در درون خانواده بويژه در ارتباط با مادران است و فرزندان با الگوى گيرى از رفتارهاى مادران نقش   هاى اجتماعى 
خود را كسب مى كنند شناخت ادراك مادران اهميت بسزايى دارد؛ از اين رو هدف پژوهش حاضر بررسى تجربه زيسته مادران كودكان پيش دبستانى 

از رعايت حقوق شهروندى در بحران كرونا بود. 
روش: پژوهش حاضر با رويكرد كيفى به شيوه پديدارشناسى توصيفى هوسرل انجام گرفت. مشاركت كنندگان بالقوه پژوهش، تعداد 13 مادر داراى 
فرزند پيش دبستانى بودند كه به شيوه روش بارز با اصل اشباع شدگى نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدند و با مصاحبه نيمه ساختارمند (تلفنى)، 
بررسى گرديدند. با توجه به نوع پژوهش،در ضمن مصاحبه ها  آشنايى مادران به نقش الگو پذيرى شان براى فرزندان و آشنايى با بيمارى كرونا بررسى 

گرديد و در نهايت تجربه مادران از رعايت حقوق شهروندى در بحران كرونا  واكاوى شد. 
يافته ها: تحليل مصاحبه ها به شيوه شبكه مضامين نشان داد به طور كلى دو مضمون فراگير شامل مسئوليت فرد در قبال جامعه و مسئوليت جامعه 
در قبال فرد در تجربه زيسته مشاهده مى شود و 9 مضمون سازمان دهنده شامل؛ حق سالمت جسم، سالمت روان، سالمت اجتماعى، حق آموزش و 
پرورش، حقوق اقتصادى، ارتباط با ديگران، رفتارهاى مناسب در مكان   هاى عمومى  و رفتارهاى مناسب در محيط زيست را شامل شده است. همچنين 
مضامين پايه بدست آمده شامل؛ 32 مضمون از جمله رعايت پروتكل بهداشتى، بيكارى، كنترل استرس، امكانات آموزشى مناسب، رعايت فاصله 

اجتماعى، ماسك زدن، برخوردارى از خدمات بهداشتى و پزشكى و ... بود.
نتيجه گيرى:  از آنجايى كه در بيمارى كوويد 19 درمان قطعى و مشخصى وجود ندارد، پيشگيرى و رعايت پروتكل  هاى بهداشتى نوعى حق شهروندى 
محسوب مى شود كه همه افراد جامعه بايد رعايت كنند. يافته هاى پژوهش حاضر در چگونگى تجربه زيسته مادران، تأييدى بود بر لزوم توجه به احترام 

به قوانين و اصولى كه منجر به بقاى فرد و جامعه مى شود.
كليدواژه: حقوق شهروندى،  بيمارى كرونا، مادران كودكان پيش دبستانى
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مقدمه
شناخت، افكار و باورهاى والدين به ويژه مادران، بر رشد و رفتارهاى 
كودكان نقش بسزايى دارد و اين نقش، هر چه كودك سن كمترى 
به  مادران   .( دانلوك١،2014  و  (گراس  مى باشد  بيشتر  باشد  داشته 
علت نوع ارتباطى كه با فرزندان دارند بر اساس نوع روابط و سبك 
دارند  تأثير  خود  فرزند  اعمال  و  افكار  رفتارها،  بر  خود  فرزندپرورى 
(هولدن و باك٢، 2002). كاسنزكى٣ (2003) معتقد است از آنجايى 
كه تعامالت مادران با فرزندان، رابطه اى دو طرفه مى باشد، نگرش هاى 
مادر و فرزند بر هم تأثير متقابل دارد و اين تأثير در شرايط خاص 
كه  باورند  اين  بر  باك (2002)  و  هولدن  مى باشد.  بيشتر  اجتماعى 
برخالف  رفتارهايى  والدين  خاص،  موقعيت هاى  در  اوقات  گاهى 
ناهماهنگى  و  ثباتى  بى  موجب  كه  مى دهند  انجام  خود  شناخت 
رفتارى و شناختى كودكان مى گردد. جان و همكاران(2014) معتقدند 
براى  قوى  فيلترى  همانند  اجتماعى  موقعيت هاى  و  خاص  شرايط 
پايبندى و تعهد بچه ها به رفتارهايى ويژه مى باشد كه  ناشى از نگرش 
محققان،  اين  ديدگاه  از  است.  مادران  ويژه  به  والدين  رفتارهاى  و 
مطالعه شناخت، باور، افكار و احساسات والدين، پيش بينى كننده 

رفتارهاى مثبت و منفى فرزندان مى باشد. 
در مطالعاتى كه بر رفتارها و نگرش هاى والدين و فرزندان توجه 
شده است، موقعيت  هاى مختلف و حوزه هاى رفتارى وسيعى همچون 
رشد  كودكان،  عاطفى  روابط  خواب،  الگوهاى  تغذيه  اى،  رفتارهاى 
اجتماعى و رفتارهاى جامعه پذيرى كودكان ناشى از نوع شناخت و 
نگرش هاى والدين بويژه مادران بوده است (كر، استاتين وازدمير۴، 
به  توجه  خصوص  اين  در  نورست۵، 2020).  و  پريرا  لوز،  2012؛ 
جامعه  اساس  كه  رفتارهايى  ويژه  به  كودكان  اجتماعى  رفتارهاى 
پذيرى آنان است حائز اهميت مى باشد. از اين رو در دوران معاصر 
مفهوم شهروندى و تربيت شهروندى، جايگاه ويژه اى در جوامع  داشته 
و از ديدگاه ها و نظريه هاى مختلفى مورد بحث و بررسى قرار گرفته 
و به آن پرداخته شده است، ليكن اين مفهوم در شرايط بحرانى اهميت 
بسزايى دارد، به گونه اى كه عدم توجه به آن مى تواند پيامدهاى فردى 
1. Grusec& Dunyliuk,2014
2. Holden & Buck, 2002
3. Kuzczynski,2003
4. Kerr, Stattin & Özdemir,2012
5. Luz, Pereira & Knorst, 2020

و اجتماعى زيانبارى در هرجامعه داشته باشد. در اين راستا جايگاه 
باورها  و  نگرش  نوع  از  ناشى  شهروندى،  حقوق  درك  و  فهم  اوليه 
و  شهروندى  مفهوم  از  متعددى  تعاريف  است.  والدين  رفتارهاى  و 
شده  ارائه  مختلف  رشته  هاى  متخصصان  ديدگاه  از  شهروندى  حقوق 
است. ساداتى جمالى (1396) به تعريفى اشاره دارد كه شهروندى را از 
مشتقات مفهوم شهر و زندگى شهرنشينى مى داند و زمانى كه افراد در 
شهر به حقوق يكديگر احترام گذاشته و در قبال شهر و جامعه خودرا 
مسئول بدانند در واقع حقوق شهروندى را رعايت كرده اند. در تعريف 
چالش  هاى  از  انتقاد  استقالل،  احترام،  اطاعت،   (2007) پاتريك۶ 
سياسى و اجتماعى و حفظ برابرى و شادى جامعه از مفاهيم شهروند 
خوب و حقوق شهروندى مى باشد. ريولى٧(2010) نيز در تعريف خود 
به دانش سياسى و اجتماعى كه نظام تعليم و تربيت به دانش آموزان 
دستمالچيان(1390)  دارد.  اشاره  شهروندى  حقوق  عنوان  به  مى دهد 
نيز به تقسيم بندى حقوق شهروندى به سه گروه حقوق مدنى، حقوق 
سياسى و حقوق اجتماعى اشاره دارد كه در هر سه مورد، نقش نظام 
آموزشى در پرورش اين حقوق و حفظ آن در دانش آموزان اهميت 
بسزايى دارد. اندروتى٨(2014) در تعريف خود از حقوق شهروندى با 
توجه به اقتصاد جهانى و نقش آن در زندگى سالم، به مفاهيمى همچون 
عدالت اجتماعى، حقوق انسانى، تساوى و بهره  بردارى از اقتصاد تأكيد 
مى كند. دى گروت٩(2018) نيز در تعريف خود به عدالت اجتماعى و 
سياسى اشاره دارد. گورن و يمينى١٠(2016) نيز مفهوم ادراك معلمان 
از حقوق شهروند جهانى را با مفاهيم متعدد همدلى و توجه به محيط 

زيست و زندگى مسالمت آميز با ديگران مطرح مى نمايند.
مفاهيم  همپوشى  شده،  ذكر  پژوهش هاى  و  تعاريف  به  توجه  با 
اصلى در حقوق شهروندى و تربيت شهروندى فرزندان به عنوان دو 
مفهوم وابسته به يكديگر مطرح مى باشند. ادراك و نگرش افراد به 
بين افراد  در  رعايت آن  و ميزان  شهروندى  حقوق  به  والدين  ويژه 
به ويژه در بحران       ها و به ويژه تأثيرى است كه نگرش و رفتارهاى 
اخير  ماه هاى  در  بحران هايى  مهمترين  از  دارد.  كودكان  بر  والدين 
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9. De Groot,2018
10. Goren& Yemini, 2016
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بيمارى  است،  ساخته  متأثر  را  دنيا  كل  بلكه  ايران  جامعه  تنها  نه 
كوويد 19 مى باشد. كرونا ويروس ها خانواده بزرگى از ويروس ها 
هستند، كه از بيمارى سرماخوردگى گرفته تا بيمارى هاى شديدتر 
كرونا  بيمارى  همه گيرى  مى شوند.  شامل  را  تنفسى  سندرم  همانند 
ويروس 2019  از 8 ام دسامبر سال 2019 آغاز و به سرعت در 
كشورهاى  به   چين  از  كرونا  ناگهانى  شيوع  يافت.  گسترش  دنيا 
متعدد، شوكى براى جامعه جهانى و به ويژه سياست گذاران بهداشت 
در سراسر جهان بوده است. به عنوان نمونه در ايران در 25 ام فوريه 
2020، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، 95 مورد تاييد 
شده و 15 مورد مرگ بر اثر كرونا ويروس 2019 را گزارش كرده 
است. درحال حاضر ايپدمى كوويد 19 تغييرات عمده اى در زندگى 
روزمره ايجاد نموده است. با توجه به عدم درمان قطعى آن، تنها عامل 
جمله  از  مى باشد.  پيشگيرى  آن  با  مقابله  براى  موفقيت  در  اساسى 
بهداشت  سازمان  طرف  از  پيشگيرى  براى  كه  مختلفى  موضوعات 
موارد  رعايت  است،  شده  اعالم  ايران  بهداشت  وزارت  و  جهانى 
اساسى همچون استفاده از ماسك، رعايت فاصله اجتماعى، استفاده 
از دستكش، عدم حضور در مكان    هاى شلوغ، رعايت مسائل بهداشتى 
در سرما خوردگى مى باشد كه به عبارتى همه موارد ذكر شده به  نوعى 
به تعهد فردى و اجتماعى تحت عنوان حقوق شهروندى و رعايت 
آن در بين افراد اشاره دارد. ليكن آنچه در اين زمينه اهميت دارد 
ميزان تعهد والدين به عنوان الگوهاى رفتارى و اعتقادى كودكان به  
رعايت اصول پيشگيرى -كه از حقوق شهروندى همه افراد جامعه 
است- مى باشد كه به نوعى عاملى براى تربيت شهروندى فرزندان 
محسوب مى گردد، چراكه در اين بيمارى به اثبات رسيده است كه 
سالمت فرد و سالمت جامعه در رابطه اى كامًال دو طرفه مى باشند. 
بيشتر پژوهش    هايى كه در ماه هاى اخير درخصوص كرونا ويروس 
انجام گرفته است جنبه پزشكى و درمانى داشته و محققان بسيارى 
از جمله هنگ و همكاران (2020)؛ ليپى و همكاران (2020)؛ لو و 
همكاران (2020)؛ بيشتر بر جنبه   هاى بالينى  بيماران و توصيه  هاى 
بهداشتى تأكيد كرده اند  و پژوهشى كه نگرش والدين را نسبت به 
حقوق شهروندى در اين بحران  بررسى نمايد بر اساس جستجوى 
محقق يافت نشد، ليكن تحقيقاتى در خصوص ادراك كودكان در 
پژوهش  در  خوشبخت(1399)  و  البرزى  شد.  يافت  خصوص  اين 

خود در واكاوى مفهوم حقوق شهروندى در بحران كرونا از ديدگاه 
كودكان دريافتند؛ دانش و آگاهى از حقوق شهروندى، مهارت  هاى 
انجام الزامات شهروندى و نگرش حاكم در فرزندان از عمده ترين 
مى باشد.  كرونا  بحران  در  شده  شناخته  شهروندى  حقوق  مضامين 
البرزى(1399) در پژوهش كيفى ديگرى از مفهوم حقوق شهروندى 
در بحران كوويد 19 در دانش آموزان مقطع ابتدايى، يك مضمون 
مضمون  چهار  و  محيط»  و  باديگران  عنوان «رفتارخوب  با  فراگير 
سازمان دهنده شامل معاشرت با ديگران، آپارتمان نشينى، رفتارهاى 
مناسب در اماكن عمومى، محيط زيست)  به دست آورد. تحقيقات 
شده  انجام  شهروندى  حقوق  خصوص  در  كودكان  ادراك  با  مشابه 
است؛ ازجمله  بوتا، جوبرت و هوگو١(2016) در پژوهش خود در 
خصوص ادراك كودكان از حقوق شهروندى نشان دادند كودكان 
به جايگاه شان در اجتماع و ميزان توجه به احساسات، افكار، باورها 
همچنين،  و  دارند  آگاهى  شهروندى  حقوق  تدوين  در  عقايدشان  و 
بودن  خوب  شهروند  الزمه  كه  فعاليت هايى  و  ارزش  ها  به  كودكان 
است مطلع مى باشند كه اين فعاليت  ها از ديدگاه آنان هر آن چيزى 
نيز  اسكوبى٢(2015)  اند.  آموخته  خانواده  و  مدرسه  در  كه  است 
معتقد است تربيت شهروندى در دانش آموزان بايد بر اساس مراحل 
رشد اخالقى كولبرگ با مفهوم اساسى دختر خوب–پسر خوب شكل 
گيرد كه محتواى آن بر اساس آموزش  هاى مدرسه اى  و خانوادگى 
نهاد  دو  دادند  نشان  جمشيدى(1396)  و  نقى زاده  مى شود.  تدوين 
و  غيررسمى  و  رسمى  برنامه  طريق  از  پرورش  و  آموزش  اساسى 
در  اساسى  نقش  الگوسازى  و  تربيتى  سبك  هاى  اساس  بر  والدين 

تربيت شهروندى ايفا مى كنند.
با توجه به اهميت نقش پيشگيرى در بيمارى كوويد 19 و با 
از  و  پيشگيرى  اين  در  شهروندى  حقوق  رعايت  اهميت  به  توجه 
به  فرزندان  تربيت  در  مادران  نقش  اهميت  به  توجه  با  ديگر  طرف 
ويژه فرزندان در سنين پيش دبستانى و قبل از آن، هدف پژوهش 

حاضر پاسخگويى بدين سوال است: 
كرونا  بحران  در  شهروندى  حقوق  از  مادران  زيسته  "تجربه 

چيست؟"

1. Botha,  Joubert & Hugo, 2016
2. Scobey,2015
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روش 
بوده  پديدارشناسى١  نوع  از  و  كيفى  پژوهش هاى  جزء  پژوهش  اين 
كه از الگوى هفت مرحله اى كاليزى٢ استفاده نموده است. اين روش 
يافته هاى  و  توصيف ها  همة  دقيق  خواندن   (1 مرحله:  هفت  شامل 
جمله هاى  و  مهم  عبارت هاى  استخراج   (2 شركت كنندگان؛  مهم 
استخراج شده  مهم  جمله هاى  به  مفهوم بخشى   (3 پديده؛  با  مرتبط 
4) مرتب سازى توصيف هاى شركت كنندگان و مفاهيم مشترك در 
دسته هاى خاص؛ 5) تبديل همة نظرات استنتاج شده به توصيف هاى 
جامع و كامل؛ 6) تبديل توصيف هاى كامل پديده به يك توصيف 
واقعى خالصه و مختصر و 7) معتبرسازى نهايى مى باشد. بر اساس 
اين الگو، در ابتدا به توصيف مفهوم حقوق شهروندى و بحران كرونا 
اقدام  نيمه  ساختمند،  مصاحبه  از  استفاده  با  سپس  و  شد  پرداخته 
پيرامون  مشاركت كنندگان  قرائت هاي  و  توصيفات  جمع آوري  به 

موضوع،٣  گرديد.
مشاركت كنندگان پژوهش حاضر، مادرانى بودند كه فرزندى در 
براى  داشتند.  تحصيلى1400-1399  سال  در  دبستانى  پيش  مقطع 
انتخاب  افراد از رويكرد هدفمند مالكى و معيار اشباع نظرى۴ استفاده 
شد. شرط انتخاب، تمايل به شركت در پژوهش بود. پاسخ هاى ارائه شده 
به صورت متن يا صوت در قالب يك مجموعه عينًا پياده سازى و تجميع 
گرديد. مالحظات اخالقى، با ارائة توضيحات الزم در مورد اهميت و 
هدف هاى پژوهش، عدم اجبار در پاسخ، عدم دريافت مشخصات فردى 
سايرين،  به  نظرات  افشاى  عدم  و  محرمانگى  فرزندانشان،  و  مادران 

1. phenomenology
2. Colaizzi
3. semi structural interview 
4. theoretical saturation

اطمينان از حذف فايل هاى صوتى پس از يادداشت، رعايت گرديد. 
اظهارات  از  پژوهشگران  برداشت  و  تفسير  صحت  از  اطمينان  براى 
صحت  و  گرفته  تماس  ايشان  با  نياز،  صورت  در  شركت كننده،  هر 
تفسيرها با نظر وى بررسى و درصورت نياز تغييرات الزم انجام شد. 
در نهايت پس از 13 مصاحبه، اطالعات اشباع گرديد. تجزيه و تحليل 
داده ها با استفاده از روش تحليل مضمون صورت پذيرفت و مضامين 
پايه، سازمان دهنده و فراگير شناسايى شدند. اعتبار داده ها با استفاده 
و  پژوهشگران  خودبازبينى  طريق  از  تأييدپذيرى۵  تكنيك هاى  از 
اعتمادپذيرى۶ با هدايت دقيق جريان جمع آورى اطالعات تعيين گرديد. 

يافته  ها 
بعد از انجام مصاحبه  ها و تجزيه و تحليل با استفاده از شبكه مضامين، 
دو مضمون فراگير، 8 مضمون سازمان دهنده و 32 مضمون پايه بدست 
آمد (جدول1). قابل ذكر است اولين سئوالى كه در مصاحبه پيش از 
بيان تجربه زيسته مادران در بحران كرونا در خصوص مفهوم حقوق 
كرده اند  سعى  حد  چه  تا  كه  بود  اين  شد  پرسيده  آنان  از  شهروندى 
الگوى مناسبى در اين زمينه براى فرزندان خود باشند و اينكه تا چه 
اندازه حقوق شهروندى در اين بحران را مى شناسند. در اين خصوص با 
توجه به روش پژوهش -كه كيفى بود- و روش انتخاب نمونه هدفمند 
(رويكرد گروه بارز)، مشاهده گرديد مادران در خصوص اهميت رفتارها 

و باورهايشان در تأثيرپذيرى كودكانشان بخوبى آگاه بودند.

5. credibility
6. dependability

جدول 1: مضمون فراگير، مضامين سازمان دهنده و مضامين پايه مستخرجه از مصاحبه ها
مضامين پايه مضامين سازمان دهنده مضمون فراگير

خدمات پزشكى(دارو- پزشك و...) مناسب در بحران كرونا
آموزش  هاى الزم جهت حفظ سالمتى در خانه وجامعه

اطالعات مناسب و به روز پزشكى 
 در دسترس بودن پروتكل  هاى بهداشتى

حق سالمت جسمى

 مسئوليت جامعه در برابر
 خدمات روانشناسى درمديريت زمان- كاهش اضطراب و استرس- كاهش فشارهاىفرد

عصبى- توجه به سالمت روان به ويژه در مادران و فرزندان
 توجه خاص به خانواده  هاى سوگوار ومشكالت روحى وروانى- روابط مناسب با فرزندان

پيش دبستانى در منزل
حق سالمت روانى
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تحليل هاى  مى دهد،  نشان  جدول1  يافته هاى  كه  همانگونه 
حاصل از مصاحبه با مادران، دو مضمون فراگير درخصوص حقوق 
شهروندى بحران كرونا را نشان داد كه شامل مسئوليت جامعه در 
مقابل فرد و مسئوليت فرد در مقابل جامعه بود. عالوه بر اين، شش 
مضمون سازمان دهنده در مضمون فراگير مسئوليت جامعه در برابر 
فرد شامل حق سالمت جسم، حق سالمت روح وروان، حق سالمت 
آمد  دست  به  اقتصادى  حقوق  و  پرورش  و  آموزش  حق  اجتماعى، 
در  همچنين  اند.  شده  تشكيل  متفاوتى  پايه  مضامين  از  هركدام  كه 
مضمون فراگير مسئوليت فرد در جامعه، سه مضمون سازمان دهنده 
مكان هاى  در  مناسب  رفتارهاى  ديگران،  با  معاشرت  و  ارتباط 
كه  گرديد  شناسايى  زيست  محيط  به  مناسب  رفتارهاى  و  عمومى 

هركدام از مضامين پايه متعددى تشكيل شده اند.
مضامين  اساس  بر  مادران  زيسته  تجربه  از  نمونه هاى  درادامه 

پايه آمده است:
مادرى 29 ساله داراى فرزند پيش دبستانى دختر:

«بيمارى كرونا بيمارى خطرناك است كه بايد دولت، مسئولين 
و مردم همگى با هم كمك كنند، پروتكل ها را رعايت كنند تا مانع 

از انتقال بيمارى بشويم».

مادرى 40 ساله داراى فرزند پيش دبستانى دختر:
«وضعيت اقتصادى بد است و توجه به بهداشت و تغذيه مناسب 
حداقل وضعيت اقتصادى را الزم دارد كه مردم ندارند و اكثرا درفشا 

راقتصادى هستيم»
مادرى 35 ساله داراى فرزند پيش دبستانى پسر:

«من به پروتكل هاى بهداشتى در مكان هاى عمومى و در ارتباط 
با ديگران  عمل مى كنم، چون عالوه بر اين كه براى سالمت خودم 

و خانواده ام مهم است فرزندم نيز از من مى آموزد»
مادرى 22 ساله داراى فرزند پيش دبستانى پسر:

«فرزند من در مقطع پيش دبستانى است و انتظار دارم در بحران 
در  مسئولين  سوى  از  وى  براى  مناسب  آموزشى  برنامه هاى  كرونا 
نظر گرفته شود، من مراقبت هاى بهداشتى را انجام مى دهم، دولت 

هم وظايف اموزشى، اقتصادى و اجتماعى خودش را انجام دهد».
مادرى 33 ساله داراى فرزند پيش دبستانى پسر:

اين  درگير  غيرمستقيم  يا  مستقيم  نوعى  به  خانواده ها  «همه 
بيمارى يا از دست دادن عزيزى از اين بيمارى هستند و الزم است 

كه خدمات روانشناسى به آنان صورت گيرد»
مادر 38 ساله داراى فرزند پيش دبستانى دختر:

امنيت اجتماعى خانواده  ها توسط نهادهاى مرتبط
خدمات اجتماعى به خانواده  ها توسط نهادهاى مرتبط

خدمات مناسب رسانه ها ه بويژه رسانه ملى
امنيت شغلى

حق سالمت اجتماعى

 مسئوليت جامعه در برابر
فرد

برخوردارى از زيرساخت هاى مناسب آموزش مجازى در دوره پيش دبستان
معلمان مجرب به آموزش مجازى در دوره پيش دبستان

محتواهاى آموزشى مناسب دردوره پيش دبستان بصورت مجازى
آموزش به والدين در تعليم و تربيت پيش دبستانى

 حق آموزش و پرورش

تورم
تبعيض
بيكارى

حقوق اقتصادى

 روابط خانوادگى در بحران كرونا- ارتباطات اجتماعى با ديگران در بحران- ارتباط با كادر
ارتباطات و معاشرت باديگران پزشكى

 مسئوليت فرددربرابر
 رعايت پروتكل هاى بهداشتى در مكان هاى عمومى- تردد ضرورى- حفظ فاصله اجتماعى-جامعه

استفاده از ماسك- استفاده از دستكش  رفتارهاى مناسب در مكان هاى
عمومى

ريختن زباله ها در مكان مناسب
توجه به زباله هاى بهداشتى

   توجه به حيوانات در بحران كرونا
 رفتارهاى مناسب به محيط

زيست
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قرنطينه  دوران  است،  جوش  و  پرجنب  و  پرهيجان  من  «دختر 
باعث شد كج خلقى كند و نياز دارم بهم آموزش داده بشه چگونه 

با او رفتار كنم» 

نتيجه گيرى
چنانچه گفته شده هدف پژوهش حاضر، واكاوى مفهوم حقوق شهروندى 
دبستانى  پيش  فرزندان  كه  بود  مادرانى  ديد  از  كرونا  بحران  در 
و  نگرش ها  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  كه  آنجايى  از  داشتند. 
باورها و رفتارهاى والدين بر رفتارهاى عاطفى، اجتماعى و شناختى 
فرزندان تأثير دارد، از اين رو بررسى ديدگاه والدين نسبت به حقوق 
شهروندى و اهميت رعايت آن در بحران كرونا به جهت تأثير پذيرى 
بر فرزندان حائز اهميت است. و اين كه در اين پژوهش مادران به 
عنوان نمونه مورد توجه قرارگرفتند به دليل نقش و جايگاه آنان به 
ويژه در سال هاى اوليه زندگى فرزندان است. بورانستين، پوتنيك و 
النفورد١(2011) معتقدند؛ مادران بيشتر از پدران در تربيت استدالل 
و منطق در موقعيت هاى رفتارى اوليه نقش دارند و پدران بيشتر به 
دنبال تعيين جايگاه اقتدارى خود هستند. همچنين مطالعات جان و 
همكاران(2014) نيز اهميت نگرش و رفتارهاى مادران بر رفتارهاى 
مثبت و منفى مادران را مورد تأكيد قرارداد. بوگنتال، لين، لنيك و 
بيمبال٢(1999)  نيز به اهميت رفتارهاى والدين در بحران هاى خاص 

و موقعيت هاى اجتماعى در فرزندان تأكيد دارند.
اجتماعى  تربيت  در  مادران  جايگاه  بر  تأكيد  با  رو  اين  از 
نيمه  مصاحبه  روش  با  و  كيفى  شيوه  به  حاضر  پژوهش  فرزندان، 
پذيرى  الگو  جايگاه  از  مادران  درك  ابتدا  (تلفنى)،  ساختاريافته 
درخصوص  آنان  اطالعات  سپس  و  نمود  بررسى  آنان  از  فرزندان 
بيمارى كرونا و اهميت پيشگيرى از آن را بررسى كرد و در نهايت 
محققان به مضامين مربوط به حقوق شهروندى در بحران كرونا از 

ديدگاه مادران دست يافتند.
همانگونه كه نتايج نشان داد دو مضمون فراگير به دست آمده 
در  جامعه  و  فرد  بين  تقابل  خصوص  در  مادران  نگرش  از  حاكى 
بيمارى  در  خانواده شان  و  فرزندان  و  خود  مراقبت  و  پيشگيرى 
كرونا بود. در اين ارتباط مادران بر اين باور بودند كه سالمت ما 
1. Bornsteint, Putnick& Lansford,2011
2. Bugental, Lyon, Lin EK, McGrath, Bimbela,1999

تك  دست  در  نيز  سالمت آنان  و  مسئولين  و  دست افراد ديگر  در 
سازمان  مضامين  همچنين،  مى باشد.  خانواده ها  و  جامعه  افراد  تك 
دهنده شناسايى شده در بخش مسئوليت جامعه در قبال افراد، حاكى 
از شش حق عمومى خانواده ها و افراد جامعه از جمله؛ حق سالمت 
جسمى كه شامل مضامين پايه (خدمات پزشكى(دارو- پزشك و...) 
حفظ سالمتى در  جهت  مناسب در بحران كرونا؛ آموزش هاى الزم 
خانه و جامعه؛ اطالعات مناسب و به روز پزشكى؛ دردسترس بودن 
بخش  اين  پايه  مضامين  كه  همانگونه  بود.  بهداشتى)  پروتكل هاى 
دريافت هاى  مناسب،  و  دسترس  در  پزشكى  خدمات  مى دهد  نشان 
آموزش هاى ضرورى و دريافت پروتكل هاى بهداشتى از مهم ترين 

مضامين ذكر شده بودند.
روانشناسى  (خدمات  پايه  مضامين  شامل  روان  سالمت  حق 
فشارهاى  كاهش  استرس-  و  اضطراب  كاهش  زمان-  درمديريت 
توجه  فرزندان،  و  مادران  در  بويژه  روان  سالمت  به  توجه  عصبى- 
روابط  وروانى-  روحى  مشكالت  و  سوگوار  خانواده هاى  به  خاص 
ويژه  به  مادران  بود.  منزل)  در  دبستانى  پيش  فرزندان  با  مناسب 
تفاوت اساسى در زمان اوليه مقابله بحران كرونا با حال حاضر كه 
به  كردند.  ذكر  را  مى گذرد  بحران  اين  ورود  از  ماه  ده  به  نزديك 
نظر مى رسد با افزايش زمان بحران و طوالنى ترشدن آن، خدمات 
روانشناسى به منظور افزايش كيفيت زندگى، حفظ سالمت روان و 
حل بحران هاى روحى و روانى و حتى شيوه هاى برخورد با فرزندان 

براى آنان اهميت اساسى پيدا كرده است.
اجتماعى  (امنيت  پايه  مضامين  شامل  اجتماعى  سالمت  حق 
خانواده ها  به  اجتماعى  خدمات  مرتبط،  نهادهاى  توسط  خانواده ها 
ملى  رسانه  بويژه  رسانه ها  مناسب  خدمات  مرتبط،  نهادهاى  توسط 
و امنيت شغلى). در اين خصوص، مسائل متعددى از جمله احساس 
عدم امنيت اجتماعى، عدم امنيت شغلى، عدم خدمات مناسب توسط 
موارد  مهمترين  از  اجتماع  و  جامعه  سالمت  حفظ  براى  ملى  رسانه 
با  موضوع  اين  مى رسد  نظر  به  كه  بود  مادران  سوى  از  شده  ذكر 
توجه به شدت يافتن مشكالت اقتصادى، افزايش دروان قرنطيه و 

مشكالت مربوط به بيمارى و پيامدهاى آن، تأثير گذار بوده است.
كه  بود  پرورش  و  آموزش  حق  ديگر،  دهنده  سازمان  مضمون 
شامل مضامين پايه (برخوردارى از زيرساخت هاى مناسب آموزش 
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مجازى  آموزش  به  مجرب  معلمان  دبستان،  پيش  دوره  در  مجازى 
پيش  دوره  در  مناسب  آموزشى  محتواهاى  دبستان،  پيش  دوره  در 
دبستان بصورت مجازى، آموزش به والدين در تعليم و تربيت پيش 
دبستانى) بود. مقطع آموزشى فرزندان مادران كه هنوز جزء آموزش 
رسمى قلمداد نشده و والدين به گونه اى رها شده احساس مى شوند، 
بايد  چگونه  اين كه  بود. مادران از  گذار  تأثير  بسيار  مورد  اين  در 
براى يادگيرى و آموزش بچه ها اقدام كنند و چه خدماتى براى آنان 

مهيا مى باشد بسيار ابهام داشتند و از شرايط موجود راضى نبودند.
در نهايت حقوق اقتصادى كه شامل مضامين پايه همچون تورم، 
بيكارى و تبعيض در توزيع ثروت در بين اقشار جامعه بود. در اين 
خصوص  يكى از حقوق و به عبارتى دغدغه هاى اصلى خانواده ها، 
گذراندن  در  خانواده ها  توان  عدم  و  موجود  اقتصادى  مشكالت 
زندگى با حداقل شرايط بود. به ويژه اينكه تبعيض و نظام سرمايه 
دارى را عامل اصلى اين شكاف اقتصادى و مشكالت مربوط به آن 

مى دانستند.
جامعه،  برابر  در  فرد  مسئوليت  فراگير  مضمون  خصوص  در 
ديگران  با  معاشرت  و  ارتباط  شامل؛  دهنده  سازمان  مضمون  سه 
كه از مضامين پايه (روابط خانوادگى در بحران كرونا- ارتباطات 
بودند.  پزشكى)   كادر  با  ارتباط  بحران-  در  ديگران  با  اجتماعى 
براى  خود  بودن  الگو  نقش  به  بسيار  مضمون ها  اين  در  خانواده ها 
روند  از  اطالع  با  ويژه  به  كرونا  بيمارى  كنترل  براى  فرزندانشان 
در  بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت  عدم  از  بيمارى،  گسترش  تغيير 
جامعه به نقش روابط خانواده ها در افزايش آمار كرونا، به رعايت 
روابط خانوادگى و معاشرت با ديگران اهميت بسزايى قائل بودند. 
و  بودند  قائل  درمان  كادر  زحمت  براى  بسزايى  اهميت  همچنين 
معتقد بودند تالش خود را براى الگو بودن براى فرزندشان در اين 

خصوص دارند.
درمكان هاى  مناسب  رفتارهاى  ديگر،  دهنده  سازمان  مضمون 
بهداشتى  پروتكل هاى  (رعايت  پايه  مضامين  از  كه  بود  عمومى 
درمكان هاى عمومى- تردد ضرورى- حفظ فاصله اجتماعى- استفاده 
از ماسك- استفاده از دستكش) تشكيل مى گرديد. اين مضمون از 
شناخته شده ترين مضمون در نزد مادران بود كه بسيار در خصوص 
آن صحبت مى كردند؛ به ويژه در اماكن عمومى مهم مثل خيابان ها، 

تاكسى، اتوبوس، مترو، مغازه و........
رفتارهاى  شامل؛  دهنده  سازمان  مضمون  آخرين  نهايت،  در  و 
مناسب با محيط زيست بود كه شامل مضامين پايه (ريختن زباله ها 
حيوانات  به  توجه  بهداشتى،  زباله هاى  به  توجه  مناسب،  مكان  در 
و  زيست  محيط  به  مادران  ارتباط  اين  در  بود.  كرونا)  بحران  در 
نگهدارى آن و شرايط حفظ آن اهميت مى دادند و نقش زباله ها به 

ويژه زباله هاى بهداشتى از نكات مورد توجه آنان بود.
با توجه به نتايج كسب شده پيشنهاد مى گردد تحقيقات بيشترى 
براى  اجتماعى  بحران هاى  در  تربيت  و  تعليم  جايگاه  خصوص  در 
حفظ حقوق شهروندى و جايگاه آن در سالمت فرد و جامعه صورت 
كه  تغييراتى  و  تكنولوژى  رشد  به  توجه  با  امروز  چراكه  گيرد، 
هرچيز،  از  بيش  است  نموده  ايجاد  زندگى  درسبك  كرونا  بيمارى 
به  و  مى باشد  جامعه  و  فرد  بقاى  عامل  شهروندى  حقوق  به  توجه 
عبارتى ديگر همه افراد در يك دنياى واحد كه هر فعل و انفعالى 
به  نياز  و  مى كنند  زندگى  مى دهد،  قرار  تأثير  تحت  را  جهان  كل 
آموزش درخانواده ها به ويژه مادران در اين خصوص اهميت بسزايى 
حاضر،  پژوهش  محدوديت هاى  مهم ترين  از  است  ذكر  قابل  دارد. 
عدم امكان مصاحبه حضورى با نمونه انتخابى بود كه انجام مصاحبه 
عميق جهت دستيابى به بينش و اطالعات دقيق تر آزمودنى ها را مانع 

مى شد.
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