رشکت کنندە ر
محتم!
ی
از اینکه با رشکت در مطالعه خانوادگ ما موافقت کردید متشکریم!
ی
تغییات بسیاری در زندگ روزمره رخ داده است .این
گیی کرونا  ،در یک سال و نیم گذشته چندین قرنطینه ،تعطییل مدارس و ر
به دلیل همە ر
نظرسنج درباره نحوه تجربه والدین ،کودکان و جوانان این زمان ،مشکالت پیش آمده و نحوه برخورد خانوادهها با این وضعیت است .با
ی
ر
رشکت در این مطالعه ،شما سهم عمدهای در پبردن به وضعیت خانوادههای گراتس و نحوه حمایت از آنها به بهیین نحو دارید.
ی
برای رشکت در این مطالعه ،مهم است که شما والدین حداقل یک کودک زیر  18سال باشید و در گراتس زندگ کنید.
ً
تنهای و در آرامش پر کنید.
پردازش این پرسشنامه حدود  15دقیقه به طول یم انجامد .لطفا زمان الزم را رصف کنید و پرسشنامه را به
ی
رن
داشت هرگونه سوال،
این مطالعه توسط دانشگاه گراتس انجام شده و توسط اداره جوانان و خانواده شهر گراتس انجام شده است. .در صورت
بگیید:
لطفا با شماره زیر تماس ر
)Antonia Burger, MSc (antonia.burger@uni-graz.at
)Ao. Univ.-Prof. Dr. Paulino Jiménez (paul.jimenez@uni-graz.at
حفاظت از دادەها
ی
داده های جمع آوری شده زیر با محرمانگ کامل با آنان برخورد شده و به صورت ناشناس ذخ ریه یم شوند .تمام داده هاپ که ارائه یم دهید بە
صورت محرمانه با آنها رفتار یمشود. .بنابراین نیم توان در مورد شخص خود نتیجه گتی کرد .مفاد قانون حفاظت از داده ها و مقررات
عمویم حفاظت از داده ها رعایت خواهد شد .رشکت در این مطالعه داوطلبانه است و یم تواند در هر زمان بدون ذکر دلیل و بدون نرصرهای
احتمایل لغو شود.

 من با ارزی یاپ علیم داده های ناشناس و انتشار احتمایل نتایج مطالعه موافقم.

ر
شناخت
 .1دادەهای جمعیت
در ابتدا از شما یمخواهیم چند سؤال درباره خود و خانواده خود تکمیل کنید.
چند فرزند دارید؟

 هیچ   1  2  3  4  5و ر
بیشی
آیا فرزند  /چند فرزند بی  3تا  14سال دارید؟
 بلە

خی
 ر
ر
خردسالتین فرزند
سن

سن (مسنترین) فرزند

______سال

______سال

ر
شناخت
 .2دادەهای جمعیت
ً
لطفا اطالعات بی ر
شیی در مورد خودتان به ما ارائە دهید.

سن
______سال

جنسیت
 زن  مرد  متنوع
وضعیت شغیل
 کار تمام وقت  کار پاره وقت  کار متفرقە
 شاغل نیست
 در آموزش
ی
وضعیت شغیل همرس  /رشیک زندگ (در صورت وجود)
 کار تمام وقت  کار پاره وقت  کار متفرقە
 شاغل نیست
 در آموزش
شهروندی شما چیست؟
غیه________________________ :
 تابعیت اتریش  ر
در کدام کشور متولد شدە اید؟
 اتریش  کشور دیگر__________________ :
در خانه بی ر
شت با چه زبان (های) صحبت یم کنید؟
_________________________________
ی
در کدام منطقە گراتس زندگ یمکنید؟
 آندر ر ن
یی
 گوستینگ

 گریز

 لند

 گایدورف

 ماریا
تروست
ن
یاکومین


 ریز

 رن
والت دورف

 پونتیگام
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باالترین تحصیالت تکمیل شدە
 آموزش اجباری  اتمام دوره کارآموزی  دوره راهنماپ حرفه ای بدون ماتورا
دبیستان حرفه ای با ماتورا  دانشکده
 تحصیالت عمویم یا ر
 آکادیم  دانشگاه  /کالج

آیا شما والد مجرد هستید؟
 بلە

خی
 ر

وضعیت تاهل
 مجرد

ی
 در مشارکت با رشیک زندگ

 متأهل

 طالق گرفتە

 بیوه

شما و خانوادە تان چقدر با وضعیت درآمد فعیل خود کنار آمدەاید؟
 بسیار خوب

 خوب  متوسط  بد

 بسیار بد  بدون پاسخ
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ر
.3
سؤاالی در مورد یافتەهای عمویم
در حال حاضر به عنوان یک مادر /پدر با توجه به وضعیت کرونا چطور هستید؟
 بسیار خوب

 خوب  متوسط  بد

 بسیار بد

در یک سال و نیم گذشته چگونه توانستهاید با چالشها و فشارهای همه گیری کرونا کنار بیایید؟
 بسیار خوب

 خوب  متوسط  بد

 بسیار بد

ر
.4
سؤاالی در مورد وضعیت خانوادە
ً
تغیی کرده است؟
گیی کرونا فکر کنید .از آن زمان موارد زیر در خانواده شما چگونه ر
لطفا به زمان رشوع همه ر
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که
بسیار ر
بهی

ر
بهی

یکسان

بدتر

بسیار بدتر

خلق و خوی درون خانواده
زمان صرف شده با یکدیگر
صحبت کردن با یکدیگر
حمایت متقابل

ر
.5
سؤاالی در مورد تربیت فرزندان
ً
گیی کرونا فکر کنید .چقدر با جمالت زیر موافقید؟
لطفا به زمان رشوع همه ر
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که
از ابتدای رشوع همه گتی ...

کامال موافقم

ر
بیشت
موافقم

هیچکدام

ترجیحأ
مخالفم

موافق نیستم

 ...والد دیگر کودک نسبت به قبل وظایف بیشتری را در تربیت فرزند
متحمل میشود.
 ...من وظایف تربیتی را بیشتر از قبل بر عهده میگیرم.
 ...من از توزیع وظایف در تربیت بیشتر از قبل راضی هستم.
 ...من زمان بیشتری برای تربیت فرزندانمان دارم.
 ...والد دیگر زمان بیشتری برای تربیت فرزندان ما دارند.
 ...من مسئولیت بیشتری را در تربیت فرزندانمان تجربه میکنم.
 ...والد دیگر مسئولیت بیشتری را در تربیت فرزندان ما تجربه می کند.
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 .6سؤاالت در مورد منابع
بهی با ر
موارد زیادی وجود دارند که یم توانند به شما در مقابله ر
ر
لیسن از ر ن
چنت مواردی را مشاهده
اسیس در رشایط استثناپ کمک کنند .اکنون
ً
یاپ
خواهید کرد .لطفا در ًاینجا نشان دهید ،نکات زیر چقدر از ( 1بسیار مفید) تا ( 7اصال مفید نیست) برای شما مفید است .این موارد را ارز ی
کنید ر
حن اگر مستقیما از آنها استفاده نکرده اید یا آنها را تجربه نکرده اید.

 1بسیار مفید

 2مفید

 3نسبتأ مفید

 4هیچکدام

 5ترجیحأ مفید نیست

 6مفید نیست

 7اصأل مفید نیست

تبادل نظر با سایر افراد آسیب دیده در وضعیت مشابه
حمایت از طرف افراد خارج از خانواده (به عنوان مثال مددکار اجتماعی ،مراکز مشاوره ،درمان
)...
ارتباط با دوستان ،خانواده ،همکاران ...
حمایت شریک زندگی
حمایت دوستان ،بستگان ،آشنایان ...
این احساس که همه ما در حال حاضر چیزی مشابه را تجربه میکنیم
دریافت اطالعات قابل اعتماد و قابل فهم در مورد همهگیری و اقدامات کنونی
چشم انداز بهبود وضعیت (به عنوان مثال اعالم افتتاح مدارس ،پایان قرنطینه)
حذف قرارهای روزانه  /تعهدات
مشارکت در ارائه خدمات درمانی (دیجیتالی) (به عنوان مثال مشاوره ،تبادل ،پیشنهادات گروهی،
شبکه )...
احساس دستیابی به چیزهایی
محلی برای عقب نشینی تنها برای من
حفظ ساختارهای روزانه (به عنوان مثال زمان خواب ثابت)
سرگرمی و فعالیتهای جایگزین تفریحی (صنایع دستی ،خواندن ،آشپزی ،صنایع دستی )...
شغل رسانهای (تلویزیون ،کامپیوتر ،رسانه های دیجیتال)... ،
حرکت و ورزش
صحبت از ترسها و نگرانیها
غیرە:
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آیا مواردی وجود دارند که می توانستند به شما کمک کنند اما آنها را تجربه نکردهاید یا استفاده نکردهاید؟ اگر چنین است ،دالیل این امر
چیست؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تغیی کرده است؟
گیی چگونه ر
احساس شما نسبت به موارد ذکر شده در زیر از زمان همهگ ریی کرونا نسبت به قبل از همه ر
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که
بیش از
پیش

ر
بیشی
کیم
از پیش

مثل پیش

کیم ر
کمی از
پیش

ر
کمی از
پیش

در شرایط سخت میتوانم به توانایی های خود تکیه کنم.
من به تنهایی میتوانم بر اکثر مشکالت به خوبی مسلط شوم.
اصوال من میتوانم کارهای سخت و پیچیده را به خوبی حل کنم.
من میدانم به چه کسی مراجعه کنم ،وقتی به حمایت نیاز دارم.
چقدر با جمالت زیر موافقید؟
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که

کامال
موافقم

ر
بیشت
موافقم

تاحدی
مخالف-
تاحدی
موافق

ترجیحأ
مخالفم

موافق
نیستم

من موفق شدم در همهگیری کرونا آرامش خود را حفظ کنم.
من معتقدم که ما از همهگیری به خوبی جان سالم به در خواهیم برد.
اگر نتوانم کاری را به تنهایی انجام دهم ،مطمئنم که میتوانم هر زمان از پشتیبانی
دیگران برخوردار شوم.
من احساس میکنم اقدامات حفاظتی در ارتباط با همهگیری کرونا وجود دارد.
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بهبودی و ر
استاحت
در زیر تعدادی از یافتهها را خواهید یافت که به سالمت جسیم و رویح شما یا فعالیتهای شما در  ٧روز و شب گذشته مربوط یمشوند.
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که

 0هرگز

 1بەندرت

 2هرازگایه

 3چندین بار

 4اغلب

 5بسیار اغلب

 6همیشە

بهبودی و ر
استاحت
در ( )٧شب و روز گذشته
 ...خندیدم
 ...احساس آرامش جسمی کردم
 ...روحیه خوبی داشتم
 ...موفق بودم
 ...احساس بدی داشتم
" ...خسته شدم"
 ...حالم خوب بود
 ...احساس خستگی زیادی میکردم

 .7سؤاالت مربوط بە تنشها
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت
در مدت  2هفته گذشته چند بار احساس کردهاید تحت تأثیر عالئم زیر قرار گرفتهاید؟ کادری را که
بزنید.
اصال

ن
بریح روزها

بیش از نییم
از روز

تقریبا هر روز

عالقه یا لذت کمی نسبت به کاری که انجام میدهید
افسردگی ،مالیخولیا ،یا ناامیدی
عصبی بودن ،اضطراب یا تنش
عدم توانایی در کنترل یا جلوگیری از نگرانی
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چقدر با جمالت زیر موافقید؟
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که
کامال
موافقم

ر
بیشت
موافقم

تاحدی
مخالف-
تاحدی
موافق

ترجیحأ
مخالفم

موافق
نیستم

تغییرات مربوط به همهگیری کرونا به طور کلی برای من بسیار استرس زا بود.
می ترسم ،من یا نزدیکانم به کرونا مبتال شویم.
ما به دلیل همهگیری کرونا نگرانیهای مالی داریم.
من اغلب احساس میکنم تحت تاثیر همهگیری کرونا قرار گرفته ام.
اختالفات  /درگیریها در خانواده من از زمان شیوع کرونا افزایش یافته است.
این که نمیتوانم در سفارشات معمول (فعالیتهای اوقات فراغت ،مشاوره،
پیشنهادات گروهی ،درمان  )...شرکت کنم یا فقط بتوانم به صورت دیجیتالی
شرکت کنم ،برای من و خانواده ام استرس زا بود.
من احساس میکنم که همهگیری هرگز پایان نمییابد.
کیفیت زندگی من از زمان شروع همهگیری به طور قابل توجهی وخیم شده است.
از زمان شروع همهگیری ،من اغلب احساس تنهایی میکردم.
من معموالً از همهگیری کرونا و اقدامات فعلی به خوبی آگاه هستم.
من در مورد نحوه برخورد با همه گیری در اتریش احساس امنیت میکنم.
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 .8سؤاالتی در مورد فرزندتان
در زیر چند سؤال آمده است که به رفاه کودکان در زمان همه گیری کرونا مربوط می شود
این مطالعه می خواهد در مورد وضعیت کودکان بین  3تا  14سال بیشتر تحقیق کند.
➢
➢
➢

اگر فرزندی بین  3تا  14سال ندارید ،این نظرسنجی برای شما در اینجا به پایان میرسد .از مشارکت شما بسیار سپاسگزارم!
اگر فرزندی بین  3تا  14سال دارید ،لطفا ً هنگام پاسخ به سواالت این کودک را در نظر داشته باشید.
اگر چند فرزند بین سنین  3تا  14سال دارید ،هنگام پاسخگویی به سواالت ،لطفا ً به کودکی فکر کنید که مقابله با بیماری همهگیر
برایش مشکلتر بود در مقایسه با سایر خواهران و برادرانش.

لطفا ً چند جزئیات در مورد کودکی که در حال ارزیابی او هستید ارائه دهید:
سن
______سال
جنسیت
 زن  مرد  متنوع

فرزندم ...
غیه
 به مهد کودک یم رود  بە مدرسە یمرود  در خانە است  ر

ر
.9
سؤاالی در مورد یافتەهای عمویم

فرزند شما در حال حاضر با توجه به وضعیت کرونا چگونه است؟
 بسیار خوب  خوب  متوسط  بد  بسیار بد

فرزند شما در یک سال و نیم گذشته چگونه با چالشها و فشارهای همهگیری کرونا کنار آمد؟
 بسیار خوب  خوب  متوسط  بد  بسیار بد
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 .10سؤاالت مربوط بە مدرسە
فرزند شما در یک سال گذشته چقدر با شرایط مدرسه کنار آمده است؟
 بسیار خوب  خوب  متوسط  بد  بسیار بد
فرزند شما در سال آخر مدرسه کدام یک از موارد زیر را در اختیار داشته است؟
فرزند در اختیار داشت ...
 دریافت شبکە ر
ن
مطمت
اینی رنن
 یک لپ تاپ ،رایانه لویح یا رایانه موجود که کودک یم تواند روی آن کار کند
 دریافت کمک برای یادگ ریی از والدین یا شخص دیگر
ن
مکاپ آرام برای مطالعه

ن
 یک م ری برای مطالعه
 پشتی ن
باپ منظم از طرف مدرسه
 هیچ کدام
چقدر با جمالت زیر موافقید؟
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که
کامال
موافقم

ر
بیشت
موافقم

تاحدی
مخالف-
تاحدی
موافق

ترجیحا
مخالفم

موافق
نیستم

فرزندم توانست خود را به خوبی سازماندهی کند( .به موقع سفارشات را انجام
دهد ،در درسهای آنالین شرکت کند و غیره )...
به طور کلی ،فرزند من برای مدرسه انگیزه داشت.
من نگران هستم که فرزندم در نتیجه همهگیری کرونا چیزهای زیادی یاد نگرفته
باشد.
برای فرزندم آسان بود که با اشکال مختلف تدریس سازگار شود.
فرزندم بی صبرانه منتظر است تا دوباره در مدرسه درس بخواند.
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 .11سؤال در مورد منابع
بهی با ر
موارد زیادی وجود دارند که یم توانند به شما در مقابله ر
ر
لیسن از ر ن
چنت مواردی را مشاهده
اسیس در رشایط استثناپ کمک کنند .اکنون
ً
یاپ
خواهید کرد .لطفا در ًاینجا نشان دهید ،نکات زیر چقدر از ( 1بسیار مفید) تا ( 7اصال مفید نیست) برای شما مفید است .این موارد را ارز ی
کنید ر
حن اگر مستقیما از آنها استفاده نکرده اید یا آنها را تجربه نکرده اید.

 1بسیار مفید

 2مفید

 3نسبتا مفید

 4هیچکدام

 5ترجیحا مفید نیست

 6مفید نیست

 7اصال مفید نیست

تماس با کودکان دیگر
چشم انداز بهبود وضعیت (به عنوان مثال اعالم افتتاح مدارس ،پایان قرنطینه )...
مشارکت در ارائه خدمات درمانی و درمانی (دیجیتال)
(به عنوان مثال خدمات مشاوره ،مبادله ،پیشنهادات گروهی ،شبکه )...
حمایت افراد خارج از خانواده (به عنوان مثال مددکار اجتمایع ،روانشنایس مدرسه،
درمان ،کار خی ن
اباپ )...
وقت بیشتری را با خانواده بگذرانید
احساس دستیابی به چیزهایی
داشتن محلی برای عقب نشینی
حفظ ساختارهای روزانه (به عنوان مثال زمان خواب ثابت)
سرگرمی و فعالیتهای جایگزین تفریحی (صنایع دستی ،خواندن ،آشپزی ،صنایع دستی
)...
شغل رسانهای (تلویزیون ،کامپیوتر ،رسانه های دیجیتال)... ،
حرکت و ورزش
در دسترس بودن مراقبین
صحبت از ترسها و نگرانیها
دریافت اطالعات قابل اعتماد و قابل فهم در مورد همه گیی و اقدامات کنوپن
ر
غیرە:
آیا مواردی وجود دارند که می توانستند به شما کمک کنند اما آنها را تجربه نکردهاید یا استفاده نکردهاید؟ اگر چنین است ،دالیل این امر
چیست؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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چقدر با جمالت زیر موافقید؟
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که
ر
بیشت
موافقم

کامال
موافقم

تاحدی
مخالف-
تاحدی
موافق

ترجیحا
مخالفم

موافق
نیستم

فرزندم موفق شد در همهگیری کرونا آرامش خود را حفظ کند.
فرزند من معموالً مشکالت را به تنهایی حل میکند.
اگر فرزندم نتواند کاری را به تنهایی انجام دهد ،از حمایت برخوردار میشود.
فرزندم میداند وقتی به حمایت نیاز دارد به چه کسی مراجعه کند.
فرزندم میتواند خودش را مشغول کند.

 .12سؤال در مورد تنشها
چقدر با جمالت زیر موافقید؟
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که
ر
بیشت
موافقم

کامال
موافقم

تاحدی
مخالف-
تاحدی
موافق

ترجیحا
مخالفم

موافق
نیستم

به نظر من ،فرزند من از محدودیت ارتباطات اجتماعی بسیار رنج میبرد.
من این احساس را دارم که فرزندم از زمان همهگیری بیشتر اوقات احساس تنهایی
میکند.
فرزند من از بیمارشدن خودش یا از بیمارشدن اعضای خانواده به کرونا میترسد
یا بسیار میترسید.
فرزند من از مبتال شدن بستگان نزدیک میترسد یا بسیار میترسید.
من این احساس را دارم که فرزندم نمیتواند به خوبی با شرایط تغییریافته کنار
بیاید (مانند محدودیت تماسهای اجتماعی ،آموزش در خانه ،وقت زیاد در خانه
.)...
سختیها و مشکالت فرزندم که قبل از همهگیری وجود داشت به دلیل همهگیری
افزایش یافته است.
سختیها و مشکالت فرزند من در نتیجه همهگیری تغییر چندانی نکرده است.
من نگران هستم که این همهگیری باعث شود که کودک من به خوبی بدون وجود
همهگیری رشد نکند.
فرزند من اخیرا ً برای کنار آمدن با گروه بزرگی از کودکان دچار مشکل شده
است.

در طول  2هفته گذشته چند بار عالئم زیر را در فرزند خود مشاهده کرده اید؟
ر
بیشی با نظر شما مطابقت دارد عالمت بزنید.
کادری را که
اصال

ن
بریح روزها

بیش از نییم
از روز

تقریبا هر روز

عالقه یا لذت کمی نسبت به کاری که انجام میدهید
افسردگی ،مالیخولیا ،یا ناامیدی
عصبی بودن ،اضطراب یا تنش
عدم توانایی در کنترل یا جلوگیری از نگرانی
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از زمان شروع همه گیری چه واکنش ها یا رفتارهایی در فرزند خود به وفور مشاهده کردهاید؟
 پرخاشگری
 خشونت کالیم
 خشونت ف ر نیییک
ی
خستیک ،پ ن
تواپ

ی
رن
نداشت انگ ر نیه ،یپ حایل

 غفلت از فعالیتهای محبوب قبیل/جنب و جوش
ر
خودکش
 افکار
 تغ ریی عادات غذاپ
 رفتار اعتیادآور
o
o
o
o

o
o

بازی های کامپیوتری
رسانههای دیجیتال
سیگار کشیدن
الکل
حشیش
سایر مواد مخدر غی ن
ت  ،کوکائ ر ن
قانوپ (هروئ ر ن
ت )...
ر

در حال حاضر بزرگترین نگرانی شما در مورد فرزند شما چیست؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 .13فارغ التحصییل
موارد خاصی وجود دارند که مقابله با چالشهایی مانند همهگیری را آسان تر میکنند ،برخی از آنها در زیر فهرست شده است .دوست دارید
چه چیزهایی را برای خود تقویت کنید؟
 مهارتهای سازماندیه کردن
صی ،آرامش
 ی
/
 برقراری ارتباط با مقامات ادارات رسیم
ی
 مقابله با تعارضات خانوادگ
 ایجاد ساختارهای روزمره
 مقابله با احساسات شدید (غم ،عصبانیت ،ترس )...
 انعطاف پذیری ،سازگاری
 آگایه از نیازها و رشد کودکان
 مهارتهای فرزندپروری
 کنار آمدن با رشایط سخت با کودکان
 شبکه پشتی ن
باپ اجتمایع
غیه___________________________ :
 ر
کجا می توانید از ادارە جوانان و خانواده به طور کلی حمایت کنید؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
به نظر شما ،آثار مثبت همهگیری کرونا برای شخص شما و  /یا خانواده شما چیست؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

از مشارکت شما بسیار متشکرم!
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