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 چکيده

در  یقابل تـوجه  راتییو باعث تغ یافتهگسترش  یراناز جمله ا یااست که در سرتاسر دن هایی یماریاز ب یکی 01یدـکوو
بـا   یو بـدرفتار  ینیوالد یدر معرض خطر فرسودگ یشتررا ب ینوالد ییرات،تغ ینروزمره شده است. ا یهمه جوانب زندگ

 ینـه آن در زم یو بحـث بـر رو   ینیوالـد  یفرسـودگ  یکلـ  فهومم ینی. هدف از پژوهش حاضر، بازبدهد یقرار م فرزندان
 ییآموزان ابتدا دانشدر خصوص  یاثرات آن بر کودک آزار ین مخصوصا رواست و تمرکز آ 01یدـکوو یفعل یریگ همه
ی مقاالت یهجامعه آماری شامل کل مند انجام شد. که به شیوه نظام بود یمرور از نوع مطالعات روش پژوهش حاضر. است

، SID ،Google scholar، Elmnetهـای   پایگـاه  در کـه  فارسـی و انگلیسـی   پژوهشـی  -علمـی  مجـالت  دربود کـه  
Noormag ، Iranmedex وMagiran آمـوزان  دانـش  ینی،والـد  یفرسـودگ  ینـه در زم سـازی شـده بودنـد و    نمایه، 

و  ینمعـ  یـایی و پا یـی پژوهشـی مناسـب ماننـد روا    های یژگیحال از و ینبوده و در ع 01-یدبا فرزندان و کوو یبدرفتار
 ایـن  در الت متناسـب بـا موضـوع برخـوردار بودنـد.     و سئوا ها یهو جامعه آماری مطلوب، فرض یریگ مناسب، روش نمونه

. نشد اما سعی بر ایـن بـود کـه از مقـاالت جدیـدتر بهـره گرفتـه شـود         گرفته نظر در خاصی محدودیت زمانی پژوهش،
آزاری،  فرزنـدان، کـودک   بـا  والـدینی، بـدرفتاری   فرسـودگی : شامل مقاالت انتخاب جهت مورد استفاده کلیدی های واژه

 واجـد  مقالـه داخلـی و خـارجی    04 شـده،  مقالـه مـرور   24 مجمـوع  از نهایـت  بود که در 01-کووید ،استرس والدگری
عـواملی وـون   نشـان   پـژهش  هـای  یافته. شد داده تشخیص مطالعه این در ورود با معیارهای منطبق و مرتبط اطالعات

 یـری گ همه است، 01یدـکوو رییگ در همه ینیوالد یعوامل مرتبط با فرسودگ مشکالت اقتصادی، بیکاری و خستگی از
 01-یـد کوو یـری گ از همـه  یناشـ  ینیوالـد  یفرسـودگ  نماید،  را تشدید می ینیوالد یفرسودگ یشافزا خطر 01-یدکوو

-یـد کوو یریگ از همه یناش ینیوالد یفرسودگهد و  یم یشرا افزا ییآموزان ابتدا مرتبط با دانش ینیاحتمال غفلت والد
توان نتیجه گرفت  میپژوهش  های یافتهبر اساس هد.  یم یشرا افزا ییآموزان ابتدا دانش را در یاحتمال کودک آزار 01
یی را آمـوزان ابتـدا   با دانش یبدرفتارینی بوده و این مساله احتمال والد یفرسودگاز عوامل موثر در بروز  01-یدکووکه 
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 .01-دیکوو یی،آموزان ابتدا دانش با فرزندان، یبدرفتار ،ینیوالد یفرسودگ :واژه های کلیدی

 مقدمه.9

در  4101است که اولین بار در دسـامبر   4های ناشی از کرونا ویروس نام یکی از جدیدترین بیماری 010-کووید

 01-دت بسیار کوتاهی به نقاط مختلف دنیا از جمله ایران گسترش یافت. کوویـد مشاهده و در م 3ووهان وین

همراه اسـت، بـا پیامـدهای مخربـی از جملـه مـری مبتالیـان همـراه بـوده           شدیدی تنفسی های که با عفونت

(، به طوری که بر اساس آمارهای ارائه شده از وزارت بهداشت ایـران، پـا از   4141، 2)سازمان جهانی بهداشت

 مجمـوع  مبـتال و  نفـر  میلیوننزدیک به دو  0211 شهریورتا  0311به کشور در اوایل اسفند  01-رود کوویدو

(. 0211است )گزارش وزارت بهداشـت ایـران،   نفر گزارش شده  هزار 41 بیش ازنیز  بیماری این باختگان جان

ژوئـن   1نفـر )تـا    001111یش از در آمریکا نیز ویروس کرونا باعث آلوده شدن تقریبا دو میلیون نفر و مری ب

بماند. )مرکز کنتـرل و پیشـگیری از    خانگی درصد مردم آمریکا مجبورند در قرنطینه 19( شد و بیش از 4141

(. شرایطی که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نیز اعمـال شـد. قرنطینـه خـانگی بـدین      4141 ،5بیماری

هـای ضـروری ماننـد خریـد خواروبـار،       نند و فقط بـرای فعالیـت  معنی است که مردم تا حد امکان در خانه بما

(. 9،4141مراجعه به پزشک و یا کار در یک بخش ضروری، محل زندگیشان را ترک کنند )اداره امنیت آمریکـا 

اجتماعی، محدودیت رفت  گذاری همچنین در ایران نیز همانند کشورهایی وون ایتالیا، انگلیا و آمریکا فاصله

ها از جمله مواردی بود که دولـت بـرای    ها، تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه عیت تردد بین استانو آمد، ممنو

 (. 0311کنترل کرونا انجام داد )شمالی احمدآبادی و همکاران، 

(، و در عین حـال  0311)وزارت بهداشت،  01ها باعث تغییرات قابل توجهی در شیوع کووید این محدودیت

(؛ بـرای ماـال بـا تعطیلـی مشـاغل غیرضـروری،       4141، 4دگی شهروندان شد )گریفیـت تغییرات زیادی در زن

درصـد از   10انـد. در یـک مطالعـه،     بسیاری از افراد در تامین معاش خـانواده و دوـار مشـکالت زیـادی شـده     

 22زندگیشـان ر  داده و حـدودا     شرایط سـختی در ، 01-گیری کووید بزرگساالن اظهار داشتند از شروع همه

، 1زیـادی همـراه بـوده اسـت )مرکـز تحقیقـات پیـو       منفی ها با تغییرات  صد از آنها نیز گفتند که زندگی آندر

a4141کننده گزارش دادند که حـداقل یکـی از    % درصد از بزرگساالن شرکت41ای دیگر بیش از  (. در مطالعه

درصد نیز گزارش کردنـد   33شده است، تعلیق شان شغلش را از دست داده یا دوار در شغلش  خانواده اعضای

این موضوع از آنجایی نگران کننده اسـت  . (b4141پیو،  تحقیقات مرکز)اند  که دوار کاهش درآمد زیادی شده

انداز اضطراری که مصارف اساسـی   اند که آنها حتی پا درصد(، از این افراد گزارش کرده 53که بیش از نیمی )

هـای خـود دوـار مشـکل      آنها نگران بودند که برای پرداخـت هزینـه  شان را پوشش بدهد را نیز ندارند،  زندگی

که به کار کردن ادامـه   ینیوالد درصد 35از سوی دیگر بیش از . (a,b4141پیو،  تحقیقات مرکز)خواهند شد 

 مرکـز )انـد   هـای مراقبـت از فرزندانشـان دوـار مشـکل شـده       دادند، گزارش دادند که برای مدیریت مسئولیت

ماننـد   هـایی  احتمال دارد افرادی کـه مجبورنـد بیـرون از خانـه و در مکـان      همچنین .(b4141پیو،  تحقیقات

                                                 
1 . COVID-19 

2 . Coronaviruses 

3 . Wuhan China 

4 . World Health Organization 

5 . Centers for Disease Control and Prevention(CDC) 

6 . U.S. Department of Homeland Security 

7 . Griffith 

8 . Pew Research Center 
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قـرار   01-کار کنند، در معرض خطر ابتال بـه کوویـد   ها یها و داروساز یها، خواروبارفروش کینیها، کل مارستانیب

جـان خـود را    01-به کووید گیرند، برای ماال بر اساس آمارهای ارائه شده تعدادی از کادر درمان به علت ابتال

تواند با استرس زیاد در فضای خانواده همراه باشـد. از   (. این عوامل می0311اند )وزارت بهداشت،  از دست داده

سوی دیگر اخبار عامیانه و رسمی راجع به سالمت و مسائل اقتصـادی نیـز بـا میـزان زیـادی از تـرس و عـدم        

کننـد کـه هنـوز ویزهـای      وهارم شهروندان آمریکـا احسـاس مـی    اطمینان همراه است؛ به طوریکه تقریبا سه

  .(c4141پیو،  تحقیقات مرکز)بدتری در انتظار آنهاست 

کنند، مجبورند برای برقراری یـک تعـادل    بسیاری از افراد در حالی که در خانه دورکاری میدر این شرایط 

آموزان  دانشو این مساله در خصوص  کنندوقت و تحصیل فرزندان در خانه تالش  جدید بین فرزندپروری تمام

یی و آمـوزان ابتـدا   دانش. بیشتر است هستند در امور تحصیلی خود شتر والدینییی که نیازمند مساعدت بابتدا

هـای   های باالتر( هنـوز توانـایی انجـام فعالیـت     سال آموزان دانشپایه اول )در مقایسه با  آموزان دانشبخصوص 

ازمند حمایت معلمند و این در حالی است که در آموزش مجازی نقش فیزیکی معلم درسی خود را نداشته و نی

پریشانی والدین به دلیل مشکالت ناشـی از شـیوع   حذف و این وظیفه برعهده والدین و به خصوص مادر است. 

 توانـد  و در کنار آن درماندگی در آموزش دروس به فرزندان با توجه به نداشـتن تخصـص الزم مـی    01-کووید

توانـد نتـایم منفـی زیـادی وـون       پیامـدهای آنچـه گفتـه شـد مـی     تبعات منفی زیادی را در پی داشته باشد. 

فرسودگی والدینی یـک وضـعیت مـزمن اسـت کـه از سـط  بـاالی         را در پی داشته باشد. 0فرسودگی والدینی

در دسترس خانواده هـا،   استرس فرزندپروری به دلیل عدم تطابق بین مواد مورد نیاز برای فرزندپروری و منابع

-گیـری کوویـد   (. فرسودگی والدینی فقط مربوط به همه4141 )گریفیت،برای رفع این نیازها ایجاد شده است 

گیـری نیسـت، بسـیاری از والـدین      نیست و حتی در بهترین شرایط و اوقاتی که جهان درگیـر یـک همـه    01

؛ 0114، 4کننـد )عابـدین   سـترس زیـادی را تجربـه مـی    عنوان پدر یا مادر، ا مخصوصا  در رابطه با نقش خود به 

3رافائل
، والـدین  01-گیـری کوویـد   دهـد کـه در همـه    ای در مالزی نشان می (. نتایم مطالعه4101و همکاران،  

(، 4141) 5(. پرهیـدکو، النـو و ویتـون   4141و همکاران،  2بیشتر در معرض فرسودگی والدینی هستند )مانجا

تواند محتمل باشد وراکه وقتی  ابهی را گزارش کردند. بروز فرسودگی والدینی مینیز در پژهش خود نتایم مش

ـ  آید، به میان می ییآموزان ابتدا دانشپای  مشـکالت   ،یبهداشـت  ایـ  یدر مـورد مسـائل رفتـار    ی والـدین نگران

 می،االسـال  )شـیخ  سـو  دهـد   بیشتر را به سمت استرس نیتواند والد یم ،آنها روزمره یکارها یو حت یآموزش

و رسیدگی به امـور   فرزندپروریاسترس مربوط به برای بیشتر والدین،  .(0315قمی،  سیداسماعیلی محمّدی و

 یبـرا ؛ بـا ایـن حـال،    شـود  ینمـ  یدر زندگ یقابل توجه اتریگذرا است و منجر به تأث تحصیلی فرزندان خود

 یفرسـودگ  بـه تواند  یم مرتبط با آنو مسائل  فرزندپروری به مربوط استرسسط   ن،یاز والددرصد  41حدود 

 (. 4101و همکاران  4سجورنه ؛4101، 9میکوالیاواک و بریاندا منجر شود )روزکام، ینیوالد

                                                 
1 . Parental Burnout 

2 . Abidin 

3 . Raphael 

4 . Manja 

5 . Prikhidko, Long & Wheaton 

6 . Roskam, Brianda & Mikolajczak 

7 . Séjourné 
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 ییآمـوزان ابتـدا   دانـش  با تواند پیامدهای منفی زیادی در پی داشته باشد. بدرفتاری فرسودگی والدینی می

، از جملـه  01-گیری کووید وص پیامدهای مخرب همههایی است که برخی از متخصصان در خص یکی از نگرانی

هـای   دهـد والـدین دارای فرسـودگی والـدینی، خسـتگی      ای نشان مـی  فرسودگی والدینی دارند. نتیجه مطالعه

های جسمی و کاهش کیفیت خواب، فاصله گرفتن عاطفی از فرزندان و احساس  جسمی و ذهنی مانند ناراحتی

( 4101؛ روزکام و همکاران، b4101و همکاران  0کنند )میکوالیچاک تجربه میکفایتی به عنوان یک والد را  بی

از ( منجـر شـود،    0311پذیری خلقی زیاد و اضطراب )شـمالی و برخـورداری،    تواند به تحریک و این موارد می

نـد و در  مجبورند وظایف معلم در آموزش به فرزند خود را بعهده گیر ییآموزان ابتدا دانشآنجاکه والدین دارای 

احساس گرفتار شدن در  نیوالدبرخی از بسیاری از موارد نیز تخصص و تبحر کافی را در این زمینه ندارند لذا. 

که با پریشانی روانشـاختی همـراه اسـت     دهند یرا گزارش مفراری راه  چیکننده و بدون ه ناراحت تیموقع کی

 کـه  دریافتنـد  تاری با فرزندان همراه باشد. محققانتواند با بدرف ( و این شرایط می4101، 4اوجوالت و )هوبرت

 شـان بیشـتر   زنـدگی  شریک با دارند، باالتری نمرات نیز خودکشی و فرار در والدینی باالتر، فرسودگی با والدین

تـوجهی   بـی  و آزاری کـودک  از بـاالتری  سـطو   بیشتری به خانواده دارند و شوند، احساس بیگانگی درگیر می

والدینی در  نقش فرسودگی بر اتفا  به حوزه خانواده صاحبنظران  کلی طور (. به4141فیت، دارند )گری عاطفی

(. از آنجاکـه  4141و همکاران،  3دارند )جیمز در خانواده تاکید فرزندان با بروز رفتارهای مخرب وون بدرفتاری

تواند به  در خصوص آن میتواند افزایش یابد و مطالعه  می 01-گیری کووید والدینی در وضعیت همه فرسودگی

والدینی، پیامدهای احتمـالی   های موثر آموزشی منجر شود، مطالعه در خصوص فرسودگی ایجاد و بهبود برنامه

دهد این مساله مورد توجـه   و شناخت ابعاد آن دارای اهمیت است. حال آنکه بررسی پیشینه پژوهش نشان می

دسترس قرار نگرفت. بر این اساس مطالعه حاضـر بـا هـدف    ای در این خصوص در  پژوهشگران نبوده و مطالعه

و سـواالت   انجام01-یدکوو یریگ در همه ییآموزان ابتدا با دانش یدر بدرفتار ینیوالد ینقش فرسودگ بررسی 

 زیر مورد بررسی قرار گرفت:

 ویست؟ 01یدـکوو یریگ در همه ینیوالد یعوامل مرتبط با فرسودگ  -0

 شود؟ می منجر ینیوالد یفرسودگبه افزایش  01-یدکوو یریگ همهآیا  -4

یی آموزان ابتـدا  دانشینی مرتبط با غفلت والداحتمال  01-یدکوو یریگ همه ینی ناشی ازوالد یفرسودگآیا  -3

 هد؟ را افزایش می

یی را آمـوزان ابتـدا   دانـش را در  یکـودک آزار احتمال  01-یدکوو یریگ همه ینی ناشی ازوالد یفرسودگآیا  -2

 هد؟ ایش میافز

 روش پژوهش .9-9

 مجـالت  در منتشـره  مقـاالت  میـان  ازمنظـور   . بـدین استمند  به شیوه نظام مروری مطالعه یک حاضر مطالعه

 ، SID ،Google scholar، Elmnet ،Noormagهـای  پایگـاه  در کـه  فارسی و انگلیسی پژوهشی -علمی

Iranmedex وMagiran ع پژوهش مورد بررسی قـرار گرفـت  ، مقاالت مرتبط با موضوسازی شده بود نمایه .

 و فرزندان با بدرفتاری ،آموزان دانش والدینی، فرسودگی زمینه در مقاالت کلیه مطالعه شامل این آماری جامعه

 روش مناسـب،  و معـین  پایـایی  و روایـی  ماننـد  مناسب پژوهشی های ویژگی از حال عین در و بوده01-کووید

                                                 
1 . Mikolajczak 

2 . Hubert & Aujoulat 

3 . James 
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 پـژوهش،  ایـن  در .بودند برخوردار موضوع با متناسب سئواالت و ها ضیهفر مطلوب، آماری جامعه و گیری نمونه

. نشد اما سعی بر ایـن بـود کـه از مقـاالت جدیـدتر بهـره گرفتـه شـود         گرفته نظر در خاصی محدودیت زمانی

فرزنـدان،   بـا  والـدینی، بـدرفتاری   فرسـودگی : شـامل  مقـاالت  انتخـاب  جهـت  مورد اسـتفاده  کلیدی های واژه

مقاله داخلی و  04 شده، مقاله مرور 24 مجموع از نهایت بود که در 01-کووید استرس والدگری،آزاری،  کودک

 .   شد داده تشخیص مطالعه این در ورود با معیارهای منطبق و مرتبط اطالعات واجد خارجی

 ها یافته.0

 فرسودگی والدینی .0-9

یک اختالل مربوط به استرس است؛ با این فرسودگی والدینی به استرس مربوط به فرزندپروری شباهت دارد و 

رود )میکوالیچـاک و   حال، فرسودگی والـدینی بسـیار فراتـر از اسـترس معمـول مربـوط بـه فرزنـدپروری مـی         

مـدت بـه اسـترس مـزمن و      یپاسـخ طـوالن  یـک  »(. فرسودگی والدینی خصوصا  بـه صـورت   a4101همکاران، 

ـ  (. نظریه4101و همکاران،  میکوالیچاک شود) تعریف می«فرزندپروری یفرسا طاقت و  هـا  مخـاطره  نیتعادل ب

کند که، فرسودگی والدینی به علت تناسب نداشتن توقعات  توضی  علت فرسودگی والدینی ادعا می یمنابع برا

مربوط به فرزندپروری در ذهن والدین است کـه شـامل انتظـارات والـدین از خـود و مسـئولیت هایشـان و در        

؛ روزکام و همکاران، 4101و همکاران،  0شود. )هالی پاسخگویی به این انتظارات می دسترس نبودن منابع برای

 نیشود که سط  اسـترس والـد   یم ییشناسا آمیزی مخاطره املبه عنوان عیا نیاز تقاضا  ( در این نظریه،4101

تواننـد بـه    یشـوند کـه مـ    یمـ  در نظر گرفتـه  تیکه منابع به عنوان عوامل محافظ یدر حال، دهد یم شیرا افزا

را تجربـه  نیازها از  یمتفاوت و سط به نوبه خودشان نیهمه والد(. 4141)گریفیت،  کاهش استرس کمک کنند

و منـابع وجـود   هـا   نیاز نیعدم تعادل مزمن بیک  یوقت. خواهند داشت یدسترس یکنند و به منابع مختلف یم

تواند فرسـودگی والـدینی را    ر نشان داده شوند، میت ها نسبت به منابع بزرگتر و طوالنی ، به صورتی که نیازدارد

 (.4101روزکام و همکاران، )در پی داشته باشد 

 91کوویدـ گیری عوامل مرتبط با فرسودگی والدینی در همه. 0-0

 01گیـری کوویدــ   کننده فرسودگی والدینی، وند عامل که به دوران همـه  بینی ها در مورد عوامل پیش پژوهش

از  حمایـت  نییسـط  پـا   ،یمال تینداشتن امن کنند. عواملی وون بیکاری والدین، عرفی میمرتبط هستند را م

تواند خطر فرسـودگی والـدینی را افـزایش دهـد )سـورکیال و       ، میو دوستان، و کمبود وقت آزاد هطرف خانواد

املی هستند کـه  (. این شرایط عو4100، 3نوربری و امان ؛ لیندستروم،4105؛ پارکز و همکاران، 4141، 4اونوال

اکاـر مشـاغل مجبـور بـه      از آنجـا کـه   اند و در دوران فعلی قرنطینه خانگی به طور قابل توجهی افزایش داشته

انـد   ها با تعلیق یا اخراج از کار مواجه شده بسیاری از خانواده اند، خدمات خود شده ریکاهش وشمگ ای یلیتعط

 (.4141مینان از ثبات کاری در آینده شده اسـت )گریفیـت،   و این مساله باعث بیکاری، ناامنی مالی و عدم اط

در هـای شـغلی،    و محـیط  مـدارس در  نییپـا  مـت یبـا ق  ایـ  گانیرا ییغذا یها مانند وعده ی، منابععالوه بر آن

نیز به علت شرایط خـاص ادارات در ایـن دوران    از افراد یاریو بس حذف شده است ایمحدود  موارداز  یاریبس

                                                 
1 . Holly 

2 . Sorkkila & Aunola 

3 . Lindström, Åman & Norberg 
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 (.4141، 0)سـاموئلز  انـد  را گزارش کـرده  یدولتحمایتی  یها برنامه ریسا ای یکاریب مهیبه ب یمشکالت دسترس

خـانواده و دوسـتان و    طـرف  از یاجتمـاع  تیـ حما نییسط  پـا ی، مال یو ناامن یکاریسط  ب شیعالوه بر افزا

پـارکز و   ؛4141 اونـوال،  و سـورکیال )شـود   والدینی می یخطر فرسودگ شیافزا عثهمه با ،کمبود اوقات فراغت

 قرنطینه خانگیاست که در طول  یطیهمان شرا طیشرا نیا ،(4100 لیندستروم و همکاران، ؛4105 همکاران،

بـه طـور   موجود  تیوضع ،یمال یو ناامن یکاریسط  ب شیاست. عالوه بر افزا افتهی شیافزا یبه طور قابل توجه

دوسـتان   یـا  خـانواده طـرف   از یسـنت  یتمـاع اج یها تیبه حما یدسترس رایزبخصوصی منحصر به فرد است، 

 ریسـا  ایـ  هـا و  مـادربزری پـدربزری و   های تیمعموال  به حما نیاز والد یاریماال، بسرای ب محدود شده است.

ولـی در حـال حاضـر بـا     ، کردند یمفرزندپروری تکیه کمک به  ای ان خودمراقبت از کودک یخانواده برا یاعضا

(. وراکـه  4141)گریفیـت،   وجـود نـدارد  هـا   بـرای آن امکان  نیا گرید ی،جتماعاگذاری  فاصله ز بهاین توجه به

ممکن اسـت در گـروه    یا نهیزمهای  بیماریوجود  ایسن کهولت  لیها به دل ها و مادربزری پدربزریاز  یاریبس

ه اگرو (.4141 ،4)آرونسون رندیمری قرار بگخطر  یحت ای 01کوویدـمرتبط با  یها یماریب "در معرض خطر"

امـا بـه    برقـرار کـرد،  با خانواده ارتباط  ییدئویوتماس مانند  یمجاز یها روش قیتوان از طر یم در این شرایط

تـا ایـن    تیاز جمع یادیتعداد ز یبرا یخانوادگ یها تیحما خ،یاز تار یگریددوره  چیدر ه با یتقر رسد نظر می

سـابقه اسـت،    یب به این شکل خانواده یتسن تیگسترده حما کاهشکه  یدر حال است.بوده  افتهیکاهش نحد 

را نشـان داده   نیرفـاه والـد   یبـرا  یاجتمـاع  یها تیحما تیکه اهم یقاتیتحق لیبه دل ژهیبه و این موضوع اما

را کـاهش دهـد، نگـران    والـدینی   یتواند خطر فرسـودگ  یتماس مکرر با پدربزری و مادربزری م نکهیو ا است

 .(4105 پارکز و همکاران،کننده است )

تعجـب   یاسـت، جـا   افتـه یکاهش  یاجتماع یها تیحما ی بهدسترس 01-گیری کووید در همهاز آنجا که  

کودکـان   از آنجا که در شـرایط فعلـی،   کنند. تجربه را همکمبود وقت آزاد،  یها تیفعال یبرا نیوالد که ستین

، اسـت  افتـه ی شیافزا یریوشمگبه طور  نیوالد فیوظا ،در خانه هستند هفته را روز 4روز و شبانه ساعت  42

آمـوزش   یها تیالفعو  فرزندان وراکه والدین عالوه بر مشکالت مالی و شغلی خود، درگیر آموزش غیرحضوری

وقـت زیـادی را در طـول    ممکن است  های خانواده، ایجاد تعادل در برنامه .ی آنان به طور همزمان هستندمجاز

و  ایویـ )د در خارج از ساعات کار معمول خود کنـد  شتریب یجام کارهارا ملزم به ان آنهاو روز از والدین بگیرد 

مراکـز  شرکت در اوقات فراغت، مانند  یها تیبه فعال یدسترس نیاز والد یاریبس ن،یعالوه بر ا (.4141 ،3نیگر

ـ ا و انـد  با دوستانشـان را از دسـت داده   یو تعامالت شخص های ورزشی برنامه ،های مذهبی مراسم ،یاجتماع  نی

وقـت   جـاد یآنهـا در ا  رایـ ز ،قرار دهد ینیوالد یفرسودگ شتریرا در معرض خطر ب نیممکن است والد راتییتغ

پـارکز  ) شوند می شکلمدوار  ،خود ینیو والد یشغل ،یشخص یها تیمسئول نیتعادل ب افتنیو  شانخود یبرا

 .(4105 و همکاران،

 3متاثر از جبـر اجتمـاع  و  4ودمحورخ ییگرا ز کمالا یبیبه ترکوالدینی  یفرسودگ ،شد آنچه اشارهعالوه بر 

 خصوصـا   ،از خودشـان  نیوالـد  توقعـات خودمحور بـه   ییگرا کمال(. 4141 اونوال، و سورکیال) استمربوط نیز 

از  بـه دسـت آورنـد    نیانجـام دهنـد و بـه عنـوان والـد      دیکنند با یآنچه که فکر م یکه آنها برا ییتوقعات باال

 گـران یدانتظارات از  نیوالد درک بهمتاثر از جبر اجتماع  ییگرا که کمال یدر حال گردد؛ باز می خودشان دارند،

                                                 
1 . Samuels 

2 . Aronson 

3 . Davis & Green 
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 یعنی ،دارند یقضاوت منففرزندپروریشان درباره  گرانیدفکر کردن به اینکه  ژهیه وب، گردد برمی خودنسبت به 

 ،0و فلـت  تیـ ویکننـد )ه  ینمـ  تالش یبه اندازه کاف ای ستندیخوب ن یکه آنها به اندازه کافکردن به اینکه فکر 

 یمعمول فرزنـدپرور  یهانیاز ی بیندر تالشند تعادل نیکه والد یدر حال ،ی کنونیریگ همه طیدر شرا (.0110

و  یمربوط بـه مسـائل مـال    نانیترس و عدم اطم یدرجات باالو همچنین  نیاز غیرمعمول قرنطینه خانگیبا  و

به سـطو    یابیدست یکه برا برخی از والدینیممکن است (، c4141پیو،  تحقیقات مرکز) ی برقرارکنندبهداشت

 تکامـل  یبـرا  یشـتر یتالش کنند، در معـرض خطـر ب  متاثر از جبر اجتماع و  دمحورخو ییگرا از کمال یباالتر

 (. 4141)گریفیت،  باشندوالدینی  یفرسودگ

 91کوویدـ گیری همه در اثرات فرسودگی والدینی .0-0

اسـت،   افتـه ی شیافـزا  01-گیـری کوویـد   همه یدر طوالدینی  یمرتبط با فرسودگ فیپیامدهای من از آنجا که

اگروـه   مهـم اسـت.   توانـد باشـد،   ها وه می خانواده و نیبر والدوالدینی  یفرسودگ راتیتأث اینکه تیدرک اهم

کـه  نشـان داده اسـت    هیـ وجود دارد، امـا مطالعـات اول  والدینی  یفرسودگ راتیتأث یبررسبرای  یکم قاتیتحق

فرزنـدان آنهـا داشـته     والـدین و  عمومی و سالمت روابط زناشویی یی دربسزا ریتواند تأث یم ،ینیوالد یفرسودگ

محققان گـزارش کردنـد کـه     (.4101 همکاران،و  چزاکیکوالی؛ مa،b 4101ن، و همکارا چزاکیکوالید )منباش

 توانـد بـا   والدینی مـی  یفرسودگر باشند، کافی نیز برخورداسط  درآمد  ،باال التیتحص ها از خانواده یوقت یحت

ای  هـر خـانواده  در  ینیوالـد  یفرسـودگ در هـر شـرایطی    ،دهـد  ینشان مـ  این مساله ،همراه باشد یآزار کودک

این نتایم بدیهی بـه   (.4101 ،و همکاران چزاکیکوالیداشته باشد )م یمنف ریتأث فرزند -روابط والدتواند بر  یم

عامل خطـر   کی به طور کلی نیوالد های نشان داده است که استرس ی نیزقبل یها پژوهش رسد وراکه نظر می

هـای   با افزایش سط  استرس والـدین، خطـر سـوف رفتـار    است و  یآزار کودکباالخص  و یخشونت خانگ یبرا

 ادیـ به احتمـال ز دارند، رفتار  سوف که ینیوالدو  (0114یابد )عابدین،  والدین در تربیت فرزندان نیز افزایش می

 یفرسـودگ از سوی دیگر هروه میـزان   (.4101 ،4گزی)رودر گیرند ی را در پیش میاستبدادفرزندپروری سبک 

رو ضـرورت   وجود دارد؛ از این فرزندانبه  ی عاطفیتوجه یو ب یآزار از کودک یسط  باالتروالدینی باالتر باشد، 

را کـاهش داد   دککـو  ی عاطفی بـه توجه یو ب آزاری کودک ،ینیوالد یمداخالت سط  فرسودگ دارد تا با انجام

  (.4141 ،و همکاران اندای)بر

الزم  یشـتر یب قـات یتحق و هنـوز  بودهمحدود والدینی  یاثرات فرسودگ مرتبط با قاتیتحقهمچنین اگروه 

رغـم   والـدینی، علـی   یدوـار فرسـودگ   نیاز آن اسـت کـه والـد    یانجام شده حاک یمقدمات قاتیتحق اما است،

کنند،  یاحساس گناه ماستفاده از آن نند و اغلب هنگام ک  ینم دییرا تأ ی، آن هیسخت تنب یها سبک استفاده از

 و میکوالیچـاک )و برای امنیت فرزندانشان هنگامی که آنها تحت مراقبتشـان هسـتند، احسـاس تـرس دارنـد      

 یو رفتارهـا نگارانـه  ا فرزنـدپروری سـهل  در رابطـه بـا    یمشـابه  یها گزارش(. در این رابطه b4101همکاران، 

 یعنـ ی ن،یوالـد  یفرسـودگ  هـای  ویژگـی دهـد کـه    یها نشان م افتهی نیارائه شده است. ا نیز نیوالد زیآم غفلت

، ممکـن اسـت   نیوالـد  یفرزنـدپرور  یها بدون توجه به سبک ،یو فاصله عاطف روانشناختیو  یجسم یخستگ

                                                 
1 . Hewitt & Flett 

2 . Rodriguez 
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در  نیکـه والـد   اسـت همسو  دهیا نیبا ا واقعیت نیا .افراد ایفا کند نیا یو غفلت براف رفتار در سو ینقش مهم

 .(4111 ،0، میلر و بریای)کورتسوف رفتار داشته باشند  ممکن است با فرزندان خودخاص  طیشرا

 

 
 

 91کوویدـ گیری همه آزاری در دوران در پیامدهای کودک .0-2

شـود  والدینی  یبا فرسودگ مرتبط اتخطر شیممکن است منجر به افزا 01کوویدـ یکنون یریگ همهاز آنجاکه 

بـه کـودک قـرار     ی عاطفیتوجه یو ب آزاری کودکدر معرض  شتریکنند ب یرا تجربه م یکه فرسودگ ینیو والد

ـ  یآزار . کـودک بررسـی شـود  کـودک   یبـدرفتار  یامـدها یکـه پ اهمیت دارد  رند،یگ  در  ی عـاطفی تـوجه  یو ب

 یشکستگ ی و)به عنوان ماال، کوفتگ فیزیکی یدگید بیو آس یجسمهای  یماریتواند منجر به ب یمدت م کوتاه

در  اضـطراب(  اسـترس پـا از سـانحه و   )به عنوان ماال، اختالل  شناختیمشکالت روان نیاستخوان( و همچن

و  یجسم راتیتأث نیدر درازمدت، اکه نشان داده است  قاتیتحق (.4109و همکاران  4شود )فورتسون کودکان

دهنـد )حـاج    یقرار م ریرا تحت تأث یمختلف زندگ های بخششوند و  یمنتقل م یغالبا  به بزرگسال شناختیروان

ی کـه در کــودک  یبزرگســاالن  .(4104 ،2؛ نـورمن و همکـاران  4101 ،3و ملکــا عبـاس -یـی، سـوکار، حســن  حی

خطـر   شوند و یم اعتیاد شناختی ومشکالت روان در معرض شتریاند، ب را تجربه کرده والدینی و غفلت بدرفتاری

)نـورمن و   شـود  هـا بیشـتر دیـده مـی     نیـز در آن  یمقـاربت  یهـا  یماریپرخطر و ب یجنس یرفتارها ،یشخودک

، مشکالت اقتصادی بیشـتر، در ایـن افـراد در    تر نییدرآمد پا ،یکاریباحتمال ترک تحصیل،  (.4104 ،همکاران

 یکـه در کـودک   ینبزرگسـاال (. همچنـین  4101، 5ویـدوم  اسـپاتز  و مقایسه با افراد عادی بیشتر است )کـوری 

قـرار   اقدام به خشونت و یـا قربـانی خشـونت بـودن     در معرض خطر بیشتر اند را تجربه کرده بدرفتاری والدینی

دوتـان و   -ینزیدارند )فآزاری  کودک یبرا یشتریب لیپتانس خود نیز ( و4102، 9داتون و سزاجا ویدوم،دارند )

کننـد،   یتجربه م هم را 01-کووید یریگ که اثرات همه یکودکان یخطرات ممکن است برا نی(. ا4102 ،4هارل

  (.4141)گریفیت،  شود دیتشد

 باعـث مـی شـود    کـه  (01-ی )وـون شـیوع کوویـد   عیطب ای یانسانآنی و پایدار  بالیایاثرات  که یمحققان

 و یاجتمـاع  حمایـت  سـتم یاختالل در س ،یمری، سوگوارخطر از جمله  ییزا از افراد عوامل استرس ییها گروه

 خـانواده  کیـ نزد یبه اعضا یمانند غذا، آب، مسکن و دسترس یاساس یازهاینرا در زمینه  تیعدم امن احساس

قـرار  ایـن شـرایط    ریتحـت تـأث   یشـتر یببه میـزان  کودکان  کهاند  نشان دادهکنند،  را تجربه کنند، بررسی می

آنی و  بعد از بالیاییو  نیح در شناختیو روان یجسم راتیتأث( و 4101 ،1فینکلهور و ترنر بلیز،-بکر) رندیگ یم

 و فلـیکا  روبـنا، ؛ 4114 ،و همکـاران  1ایاسـت )نـور   شـتر یبی بـر روی کودکـان   عـ یطب ایـ  یانسانپایدار 

                                                 
1 . Curtis, Miller & Berry 

2 . Fortson 

3 . Haj-Yahia, Sokar, Hassan-Abbas & Malka 

4 . Norman 

5 . Currie & Spatz Widom 

6 . Widom, Czaja & Dutton 

7 . Finzi-Dottan & Harel 

8 . Becker-Blease, Turner & Finkelhor 

9 . Norris 
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باشـند امـا    01-کوویـد  یدر معرض عالئـم جسـم   کمترکه کودکان ممکن است ی در حال (.4101، 0هامبریک

ـ از دست دادن خـانواده  را به دلیل روانشناختی  از عالئم یعیوس فیطها  ممکن است آن  یلـ یدوسـتان، تعط  ای

از آن  یحاک های پژوهشی یافته .(4141 ،و همکاران 4نهایفو  برنامه تجربه کنند )س یها تیلغو فعال و مدارس

منفـی جسـمی و روانشـناختی بالیـایی وـون       اثرات ن،یوالد تیحمابهبود مابت و  تیتوان با ترب یاست که م

و  اما متاسفانه بـدرفتاری  (،4105و همکاران،  2؛ اسپراگو4105، 3فلیکا، یو و کانین) داد هشکا را 01-کووید

 تیمابت و حما تیتربخود مانع بزرگی در  یابد، می شیافزا 01-کووید یدر طکه به کودک  ی عاطفیتوجه یب

 ،5گـان - بـروکا  و وگلوالدف اسنایدر،؛ 4111 کورتیا و همکاران،؛ 4101 بلیز و همکاران،-بکر) ی استنیوالد

4104.) 

 کاربردها .0-2

انجـام شـده اسـت )بـه عنـوان       نیاسترس والد نهیدر زم ی به طور کلیادیز ینیبال یو کارها قاتیاگروه تحق

والـدینی سـابقه زیـادی نـدارد      یفرسـودگ (، توجـه بـه مسـاله    4101؛ هالی و همکاران، 0114عابدین، ماال، 

دو سـال گذشـته بـه     یطوالدینی  یفرسودگبر روی  قاتیکه تحق یحال در (.4101 ،و همکاران میکوالیچاک)

 اونـوال،  و ؛ سورکیال0311موسوی، کشور انجام شده است ) نیاست و در وند افتهی شیافزا یقابل توجه زانیم

 نیوالـد هنوز این موضوع به طور گسترده شناخته شـده نیسـت. بسـیاری از     (.4141، همکارانو  9ون ؛4141

والـدینی، وگـونگی ایجـاد آن و پیامـدهای مخربـی کـه دارد، آشـنا نباشـند.          یفرسودگ ا مفهومممکن است ب

ـ  والـدینی  یاز فرسـودگ  زینمتخصصان و روانشناسان ممکن است  حتی همچنین )گریفـت،   اطـالع باشـند   یب

ایـت از  توانند در زمینه درمـان و حم  (، بدین ترتیب، دو پیامد اصلی برای متخصصان وجود دارند که می4141

موجـود   هـای  روش ،ینیوالـد  یبا سـاختار فرسـودگ   دیباها آنها را یاری کنند. نخست اینکه متخصصان  خانواده

را در هنگـام  والدینی  یاحتمال فرسودگ دیآنها با دوم اینکهآشنا شوند.  آن درمان یها نهیو گز ی آنابیارز یبرا

ممکن اسـت   01-ی کوویدریگ همه راتیکه تأثو درک کنند  ندربگی نظر در ها خانواده و فرزندان ن،یکار با والد

 .(4111 و همکاران، ای. )کورتآن را تشدید کند

 ارزیابی فرسودگی والدینی   .0-6

( و 4104روزکـام و همکـاران،   ) 4والـدین  فرسودگی پرسشنامه شامل ی والدینیفرسودگ یابیارز یبرا اریدو مع

والـدینی   تواننـد  می کدامهر هستند و  (0311، موسوی؛ 4101 کاران،روزکام و هم) 1والدین فرسودگی ارزیابی

 روزکام و همکـاران، ) را شناسایی کنند هستند آن در معرض خطر ایکنند  یرا تجربه م نیوالد یکه فرسودگرا 

 زیتمـا  ایـن ابزارهـا قابلیـت   همچنین  (.4101، 1پیترز و آنگن ون باگل، ؛ ون4104؛ روزکام و همکاران، 4101

رغـم   یعلـ نیز دارنـد و   را یروان یشانی( و پریشغل یفرسودگمانند ) یانواع فرسودگ ریسا والدینی از یودگفرس

                                                 
1 . Rubens, Felix & Hambrick 

2 . Sinha 

3 . Felix, You & Canino 

4 . Sprague 

5 . Schneider, Waldfogel & Brooks-Gunn 

6 . Chen 

7 . Parental Burnout Inventory (PBI) 

8 . Parental Burnout Assessment 

9 . Van Bagel, Van Engen & Peters 
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 هیتوصـ بیشـتر  را  والـدین  فرسـودگی  ارزیابیاستفاده از  مولفان ،پرسشنامهدو  نیا یها یها و همپوشان شباهت

مختلف  یها زمینهدر  یفرسودگ سهیکه هنگام مقا این است که آنهانظر  (.4101 روزکام و همکاران،کنند ) یم

 فرسـودگی  ارزیـابی  (ینیبـال  مانند روش)والدین و در بقیه مواقع  بهتر است از فرسودگیکار و خانواده( مانند )

کمـک کنـد   متخصصان ممکن است به  یابیارز ندیفرآ کیدر ابزارها  نیا قرار دادن است. یبهتر نهیگز والدین

بـا   ؛کننـد  ییدر معرض خطر باشـند، شناسـا   ایشوند احتمال دارد به فرسودگی والدینی دوار را که  ینیتا والد

مـورد   43و  44بـا داشـتن    بیبه ترت والدین فرسودگی والدین و ارزیابی فرسودگی پرسشنامه اگروهحال،  نیا

 د.نباشـ  ریـ گ وقـت  اریبسـ ی عموم یها یغربالگر دراستفاده  یممکن است برااما  ،شوند یم لیتکم عینسبتا  سر

کـه   شـد ارائـه   (،a4141، 4تولـوانن  و سـورکیال  )اونوال، 0والدین فرسودگی کوتاه مقیاسمشکل،  نیرفع ا یبرا

شـده اسـت،    لیتشـک  گویه 5ساخته شده است، اما فقط از  والدین شغلی فرسودگی فرم ارزیابیاز سواالت آن 

 کوتـاه  مقیـاس دهـد کـه    ینشـان مـ   هیـ اول قاتیتحق کرد. لیتکم یتوان آن را به سرعت و به راحت یم نیبنابرا

 کننـد  ییشناسـا  یهسـتند را بـه درسـت   والـدینی   یرا کـه دوـار فرسـودگ    ینیوالد دتوان یم والدین فرسودگی

 (.4141)گریفیت، 

ـ  پرسشـنامه   رد،یـ مـورد توجـه قـرار گ    دیـ کـه با  ای مساله نیآخر اسـت   3و منـابع  هـا  مخـاطره  نیتعـادل ب

اسـت کـه    یا مـاده  21 ابـزار  ک، یـ و منـابع  ها مخاطره نیتعادل بپرسشنامه (. 4101 )میکوالیاواک و روزکام،

 ،منـابع  ی بـه دسترسمیزان ( و ازهاین ای) ها مخاطرهاز  نیدرک والد ایتجارب  نیتعادل ب یریگ با اندازه تواند یم

در مورد  قاتی. تحقردیمورد استفاده قرار گممکن است والدین را تهدید کند، که  یعوامل خطر ییشناسا یبرا

ـ  که بین نمرات پرسشنامه نشان داده است  و منابع ها مخاطره نیتعادل بپرسشنامه  و  هـا  مخـاطره  نیتعـادل ب

ممکن است منابع  و ها مخاطره بین تعادلاستفاده از  وجود دارد.ای  قوی یرابطه خط والدین و فرسودگی منابع

 را نقـش دارنـد  والـدینی   یرا کـه در فرسـودگ   یخاصـ  یهاکمک کند تا فاکتورمتخصصان بالینی و  نیبه والد

 د مقیـاس شو یم هیتوص ،ینیبالهای  فعالیتدر  د.نامکان مداخله خاص و هدفمند را فراهم کن و کنند ییشناسا

در  نیاز به ارزیابی بیشتر دارنـد،  که یافراد ییشناسا یبرا یغربالگر جهان کیبه عنوان  والدین فرسودگی کوتاه

وجـود   دییـ تأ یتوانـد بـرا   یمـ  والـدین  فرسـودگی  ارزیـابی ، آنبه دنبـال  و سپا انجام شود.  نیوالد خصوص

 ییشناسـا  یبـرا  منـابع  و هـا  مخـاطره  بین تعادل توان از پرسشنامه می انجام شود. سرانجاموالدینی  یفرسودگ

)گریفیـت،   دشـو  اسـتفاده  مـوثر  مداخلـه  کیکمک به توسعه  برای، نیوالددر دسترس و منابع خاص  خطرات

4141.) 

 درمان فرسودگی والدینی .0-7

 یدر مـورد بررسـ   کمـی و در مطالعـات   انجـام هسـتند  هنوز در حال والدینی  یفرسودگهای مرتبط با  پژوهش

 کیـ حـال،   نیبا ا؛ (4141 ،و همکاران اندای)بر داردوجود آن درمان  ای یریشگیمتمرکز بر پ ی مداخله راتیتأث

هـم  و هم مداخالت درمانی مسـتقیم   دهد نشان می (،4141بریاندا و همکاران )توسط  انجام شده هیمطالعه اول

هـای   (، نیز نشان داد آموزش مهـارت 4141) 2است. ترکموثر  ینیوالد یفرسودگ زانیدر کاهش مغیرمستقیم 

بـود  های مرتبط با هوش هیجانی در بهبود فرسـودگی والـدینی مـوثر اسـت. از آنجـا کـه به       ای و مهارت مقابله

                                                 
1 . Brief Parental Burnout Scale 

2 .Tolvanen 

3 . Balances Between Risks and Resources  (BR2) 

4 . Turk 
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توانـد بـا کـاهش فرسـودگی والـدینی همـراه باشـد،         نیـز مـی   01-گیری کوویـد  مشکالت روانشناختی در همه

های صـورت گرفتـه    تواند مورد توجه قرار گیرد. بررسی مداخالتی که بتواند این مشکالت را کاهش دهد نیز می

ای روانشناختی )شـمالی   لبی حرفهط (، کمک4141، 0سازی )لیو و همکاران هایی وون آرام دهد برنامه نشان می

درمـانی )شـمالی    واقعیـت  ،(0311)جانی و همکـاران،   رفتاری شناختی (، درمان0311احمدآبادی و همکاران، 

موثر است. همچنین  01-( در کاهش مشکالت روانشناختی کووید0311احمدآبادی و برخورداری احمدآبادی، 

، 4هیـرن  و میکوالیچـاک  روزکـام،  هـای عـاطفی )بالنچـارد،    دهد بهبود شـبکه  نتایم مطالعات مختلف نشان می

( 4141، 2های فرزندپروری )سـودی و همکـاران   ( و آموزش مهارت4141، 3(، حمایت اجتماعی )آردیک4140

  در کاهش فرسودگی والدینی موثر است.

 یریگ جهیبحث و نت .2

 یریـ گ همـه  نـد و کن یمـ  یسـابقه زنـدگ   کم یا در حال حاضر در دوره لف و از جمله ایرانمردم کشورهای مخت

در همـه   یریوشـمگ  راتییـ منجـر بـه تغ   همـراه بـوده و  هـا بـه    برای آنبا پیامدهای منفی زیادی  01-کووید

الی کـه  ابتدایی در ح آموزان دانش شده است. آموزان و از جمله مسائل تحصیلی دانش روزمره یزندگ یها جنبه

دروس را در  بـه فراگیـری   مجبـور  ،های عاطفی معلمند های حقیقی و دریافت حمایت نیازمند حضور در کالس

نوپای خـود را بـر عهـده     فرزندانوالدین در حالی مسئولیت آموزش از سوی دیگر . هستندیک محیط مجازی 

 یاریبسـ شـوند.   این رابطه متحمل می دارند که تخصص الزم را در این زمینه نداشته و فشار روانی زیادی را در

هـای زیـادی را بـه همـراه      نگرانـی مسئله  نیا والدینی همراه است و یفرسودگافزایش با خطر  راتییتغ نیاز ا

تـوجهی   ابتـدایی( و بـی   آمـوزان  دانـش آزاری )به خصـوص در مـورد    احتمال کودک در این شرایط وراکه ،دارد

 از اینرو مطالعـه حاضـر بـا هـدف     .یابد افزایش می کنند، یرا تجربه م والدینی یکه فرسودگ ینیوالد عاطفی در

انجـام شـد. در    01-کوویـد  گیری همه در ابتدایی آموزان دانش با بدرفتاری در والدینی فرسودگی نقش بررسی

 یفرسـودگ  سوال اصلی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نیز پیشنهاداتی در خصـوص کـاهش   2این مطالعه 

عوامـل مـرتبط بـا    . نخستین سوال پژوهش در خصـوص  ابتدایی مطر  شد آموزان دانش با و بدرفتاری ینیوالد

معتقد است فرسـودگی والـدینی در نتیجـه     (4141گریفیت ) بود. 01یدـکوو یریگ در همه ینیوالد یفرسودگ

هـا بـدین    انوادهسط  باالی استرس فرزندپروری، عدم تطابق بین منابع الزم برای تربیـت فرزنـدان و آنچـه خـ    

همکـاران   و پـارکز  (،4141) اونـوال  و شود. در همین راستا نتایم مطالعات سورکیال منظور نیاز دارند، ایجاد می

 مالی، امنیت نداشتن والدین، بیکاری وون ، نشان داد مشکالتی(4100) نوربری و امان لیندستروم، ( و4105)

را  والـدینی  فرسـودگی  خطـر  توانـد  مـی  کـافی،  وقت داشتنن و دوستان و خانواده طرف از حمایت پایین سط 

یافته  ها افزایش ها در این حوزه ، مشکالت خانواده01یدـکوو یریگ همهافزایش دهد و این درحالی است که در 

توان  میشود؟  ینی میوالد یفرسودگبه افزایش منجر  01-یدکوو یریگ همهدر پاسخ به این سوال که آیا  .است

 فرزندپروری و ها در خصوص استرس و تشدید مشکالت متعدد خانواده)اس مطالعات انجام شده بر اسگفت که 

توانـد   زا می شیوع این بیماری (01یدـکوو یریگ همهدر  ،فرزندان مادی و غیرمادی مورد نیاز برای تربیت منابع

 ،01-کوویـد  گیـری  همـه  در نیز نشان دادنـد کـه   (4141همکاران) و ینی را افزایش دهد. مانجاوالد یفرسودگ
                                                 

1 . Liu 

2 . Blanchard, Roskam, Mikolajczak & Heeren 

3 . Ardic 

4 . Sodi 
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همچنـین نتـایم مطالعـات     هسـتند.  والـدینی  فرسـودگی  معـرض  در بیشـتر  والدین به دلیل تشدید مشکالت،

 و بریانـدا  ، روزکـام، (0315قمـی )  سیداسـماعیلی  و محمّدی االسالمی، شیخ ،(4141) ویتون و النو پرهیدکو،

اسـت. مطالعـه   از پـژوهش   ی نتایم این بخشدر راستا (4101) همکاران و  سجورنه ( و4101 ) میکوالیاواک

 01-یـد کوو یـری گ همـه  ینی ناشـی از والـد  یفرسـودگ همچنین به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا  حاضر

تـوان   هد یا خیر؟ پاسخ به این سوال را مـی  یی را افزایش میآموزان ابتدا دانشینی مرتبط با غفلت والداحتمال 

های بدست آمده حاصل از مرور پیشـینه پـژوهش، عـواملی وـون تجربـه       یافته اینگونه توضی  داد که براساس

 و سـزاجا  ویـدوم، ) بـودن  خشـونت  ، قربـانی (4104 همکـاران،  و نورمن) در کودکی والدینی غفلت و بدرفتاری

ینی غفلـت والـد  ، در بروز و تشدید (4141 گریفیت،) و تجربه مکرر فشارهای روانی و اقتصادی (4102 ، داتون

، (4141 گـرین،  و دیـویا )ه اسـت  شـد  دیتشد ،01-کووید یریگ همه دارد و از آنجاکه این مشکالت در نقش

. همچنین مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سـوال بـود کـه    خواهد یافتوالدینی نیز افزایش  غفلت احتمال

آمـوزان   دانـش را در  (یکـودک آزار بـدرفتاری ) احتمـال   01-یـد کوو یریگ همه ینی ناشی ازوالد یفرسودگآیا 

انجـام  مطالعات توان به این مساله اشاره نمود که بر اساس  هد؟ در پاسخ به این سوال می یی را افزایش میابتدا

و بـا   (4101 همکـاران، و  چزاکیکـوال یم) والـدین بـوده   روان سالمت ی خطر بزرگی برنیوالد یفرسودگ شده،

افسردگی، اضطراب و خشونت افزایش یافته و ایـن مسـاله   ، خطر بروز مشکالتی وون نیز روانی سالمتکاهش 

نشـان داده اسـت کـه     ی نیـز قبل های منجر شود. پژوهش( ی)کودک آزار یبدرفتار تواند به رفتارهایی وون می

بـا  اسـت و  ( ی)کـودک آزار  یبـدرفتار باالخص  و یخشونت خانگ یبرا سازعامل خطر کی نیوالد های استرس

یابـد )عابـدین،    های والدین در تربیت فرزندان نیز افزایش می ین، خطر سوف رفتاروالد در افزایش سط  استرس

 در دوران در( ی)کــودک آزار یبــدرفتار هچنــین بــا توجــه بــه پیامــدهای منفــی (.4101، گــزیرودر ؛0114

 حـاج ) جسمی مشکالت(. 4109 همکاران و  فورتسون) روانشناختی ، مانند بروز مشکالت01کوویدـ گیری همه

 رفتارهـای  خودکشـی و  اعتیاد، خطـر (. 4104 ، همکاران و نورمن ؛4101 ، ملکا و عباس-حسن سوکار، ی،یحی

، ضـرورت  (4101 ، ویدوم اسپاتز و کوری) تحصیل ترک و احتمال(. 4104 همکاران، و نورمن) پرخطر جنسی

جهت کاهش آن بیش و انجام مداخالت مناسب در  01کوویدـ گیری همه در والدینی توجه به مساله فرسودگی

 گیـری  همـه  در والـدینی  شود. به منظـور انجـام مـداخالت مـوثر در خصـوص فرسـودگی       از پیش احساس می

بـر اسـاس مطالعـات     ،است. بدین منظور مطالعه حاضـر  والدینی فرسودگی ، نخستین مرحله ارزیابی01کوویدـ

 فرسـودگی فـرم کوتـاه    نخست اسـتفاده از  والدینی پیشنهاد داد، فرسودگی ارزیابی را برای معیار انجام شده دو

 والـدین  فرسـودگی  ارزیابی فرم بلنددوم استفاده از  و( 4104 همکاران، و روزکام) والدین برای غربالگری اولیه

. همچنـین پـژوهش حاضـر    والـدین  تـر میـزان فرسـودگی    به منظور بررسی دقیق (4101 همکاران، و روزکام)

 همکـاران،  و لیـو ) سـازی  آرام ،(4141)تـرک،   هیجـانی  هـوش  و ای بلهمقا های مهارت مداخالتی وون آموزش

ــک ،(4141 ــی کمـ ــه طلبـ ــناختی ای حرفـ ــمالی) روانشـ ــدآبادی شـ ــاران، و احمـ ــان ،(0311 همکـ  درمـ

 احمـدآبادی،  برخـورداری  و احمـدآبادی  شـمالی ) درمـانی  واقعیـت  ،(0311 همکاران، و جانی)رفتاری شناختی

کودک و بدرفتاری ) و از جمله فرسودگی والدینی 01-کووید انشناختیرو مشکالت کاهش جهت در را (0311

 عوامـل  از 01-کوویـد  کـه  گرفـت  نتیجه توان می پژوهش های یافته اساس برپیشنهاد داد. به طور کلی  ی(آزار

 آمـوزان  دانـش  بـا ( ی)کودک آزار یبدرفتار تواند احتمال می مساله این و بوده والدینی فرسودگی بروز در موثر

 آمـوزش و پـرورش، مشـاوران    شـود  پـژوهش حاضـر پیشـنهاد مـی     های یافتهبر اساس  .دهد  افزایش را بتداییا
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 ، وجودآموزان دانش سایر مشکالت روانشناختی رسیدگی به در کنارحوزه تعلیم و تربیت و روانشناسان  مدارس

بـا ابزارهـایی    ،د توجـه قـرار داده  مـور بیشـتر  ابتدایی را  آموزان دانشهای دارای  خانواده ی درنیوالد یفرسودگ

را انجام دهنـد. همچنـین    با آن را بررسی و مداخالت متناسب ها این آسیبمعرفی شده در این مطالعه، وجود 

 کـاهش هـای آموزشـی در جهـت     ها و صدا و سیما برنامـه  شود مسئولین آموزش و پرورش، رسانه پیشنهاد می

، بـی  (ی)کـودک آزار  یبـدرفتار اهد پیامدهای منفـی آن همچـون   فرسودگی والدینی به مردم ارائه دهند تا ش

 توجهی عاطفی و بدرفتاری با فرزندان نباشیم.
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