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چکيده
کوویدـ 01یکی از بیماریهایی است که در سرتاسر دنیا از جمله ایران گسترش یافته و باعث تغییرات قابل تـوجهی در
همه جوانب زندگی روزمره شده است .این تغییرات ،والدین را بیشتر در معرض خطر فرسودگی والدینی و بـدرفتاری بـا
فرزندان قرار میدهد .هدف از پژوهش حاضر ،بازبینی مفهوم کلـی فرسـودگی والـدینی و بحـث بـر روی آن در زمینـه
همهگیری فعلی کوویدـ 01است و تمرکز آن مخصوصا روی اثرات آن بر کودک آزاری در خصوص دانشآموزان ابتدایی
است .روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری بود که به شیوه نظاممند انجام شد .جامعه آماری شامل کلیه مقاالتی
بود کـه در مجـالت علمـی -پژوهشـی فارسـی و انگلیسـی کـه در پایگـاههـای ،Elmnet ،Google scholar ،SID
 Iranmedex ،Noormagو  Magiranنمایهسـازی شـده بودنـد و در زمینـه فرسـودگی والـدینی ،دانـشآمـوزان،
بدرفتاری با فرزندان و کووید 01-بوده و در عین حال از ویژگیهای پژوهشـی مناسـب ماننـد روایـی و پایـایی معـین و
مناسب ،روش نمونهگیری و جامعه آماری مطلوب ،فرضیهها و سئواالت متناسـب بـا موضـوع برخـوردار بودنـد .در ایـن
پژوهش ،محدودیت زمانی خاصی در نظر گرفته نشد اما سعی بر ایـن بـود کـه از مقـاالت جدیـدتر بهـره گرفتـه شـود.
واژههای کلیدی مورد استفاده جهت انتخاب مقاالت شامل :فرسـودگی والـدینی ،بـدرفتاری بـا فرزنـدان ،کـودکآزاری،
استرس والدگری ،کووید 01-بود که در نهایـت از مجمـوع  24مقالـه مـرور شـده 04 ،مقالـه داخلـی و خـارجی واجـد
اطالعات مرتبط و منطبق با معیارهای ورود در این مطالعه تشخیص داده شد .یافتههـای پـژهش نشـان عـواملی وـون
مشکالت اقتصادی ،بیکاری و خستگی از عوامل مرتبط با فرسودگی والدینی در همهگیری کوویدـ 01است ،همهگیـری
کووید 01-خطر افزایش فرسودگی والدینی را تشدید مینماید ،فرسـودگی والـدینی ناشـی از همـهگیـری کوویـد01-
احتمال غفلت والدینی مرتبط با دانشآموزان ابتدایی را افزایش میهد و فرسودگی والدینی ناشی از همهگیری کوویـد-
 01احتمال کودک آزاری را در دانشآموزان ابتدایی را افزایش میهد .بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت
که کووید 01-از عوامل موثر در بروز فرسودگی والدینی بوده و این مساله احتمال بدرفتاری با دانشآمـوزان ابتـدایی را
افزایش میدهد.

 -0تاریخ وصول0211/14/44 :
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تأیید نهایی0211/14/03 :

گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،واحد اردکان ،یزد ،ایران( .نویسنده مسئول) Mahdi_shomali@yahoo.com

 -3کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،واحد میبد ،یرد ،ایران.
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واژه های کلیدی :فرسودگی والدینی ،بدرفتاری با فرزندان ،دانشآموزان ابتدایی ،کووید.01-

.9مقدمه
کووید 001-نام یکی از جدیدترین بیماریهای ناشی از کرونا ویروس 4است که اولین بار در دسـامبر  4101در
ووهان وین 3مشاهده و در م دت بسیار کوتاهی به نقاط مختلف دنیا از جمله ایران گسترش یافت .کوویـد01-
که با عفونتهای تنفسی شدیدی همراه اسـت ،بـا پیامـدهای مخربـی از جملـه مـری مبتالیـان همـراه بـوده
(سازمان جهانی بهداشت ،)4141 ،2به طوری که بر اساس آمارهای ارائه شده از وزارت بهداشت ایـران ،پـا از
ورود کووید 01-به کشور در اوایل اسفند  0311تا شهریور  0211نزدیک به دو میلیون نفـر مبـتال و مجمـوع
جان باختگان این بیماری نیز بیش از  41هزار نفر گزارش شده است (گزارش وزارت بهداشـت ایـران.)0211 ،
در آمریکا نیز ویروس کرونا باعث آلوده شدن تقریبا دو میلیون نفر و مری بیش از  001111نفـر (تـا  1ژوئـن
 )4141شد و بیش از  19درصد مردم آمریکا مجبورند در قرنطینه خانگی بماند( .مرکز کنتـرل و پیشـگیری از
بیماری .)4141 ،5شرایطی که در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نیز اعمـال شـد .قرنطینـه خـانگی بـدین
معنی است که مردم تا حد امکان در خانه بمانند و فقط بـرای فعالیـتهـای ضـروری ماننـد خریـد خواروبـار،
مراجعه به پزشک و یا کار در یک بخش ضروری ،محل زندگیشان را ترک کنند (اداره امنیت آمریکـا.)4141،9
همچنین در ایران نیز همانند کشورهایی وون ایتالیا ،انگلیا و آمریکا فاصلهگذاری اجتماعی ،محدودیت رفت
و آمد ،ممنوعیت تردد بین استانها ،تعطیلی ادارات ،مدارس و دانشگاهها از جمله مواردی بود که دولـت بـرای
کنترل کرونا انجام داد (شمالی احمدآبادی و همکاران.)0311 ،
این محدودیت ها باعث تغییرات قابل توجهی در شیوع کووید( 01وزارت بهداشت ،)0311 ،و در عین حـال
تغییرات زیادی در زندگی شهروندان شد (گریفیـت)4141 ،4؛ بـرای ماـال بـا تعطیلـی مشـاغل غیرضـروری،
بسیاری از افراد در تامین معاش خـانواده و دوـار مشـکالت زیـادی شـدهانـد .در یـک مطالعـه 10 ،درصـد از
بزرگساالن اظهار داشتند از شروع همهگیری کووید ،01-شرایط سـختی در زندگیشـان ر داده و حـدودا 22
درصد از آنها نیز گفتند که زندگی آنها با تغییرات منفی زیـادی همـراه بـوده اسـت (مرکـز تحقیقـات پیـو،1
 .)4141aدر مطالعهای دیگر بیش از  %41درصد از بزرگساالن شرکتکننده گزارش دادند که حـداقل یکـی از
اعضای خانوادهشان شغلش را از دست داده یا دوار در شغلش تعلیق شده است 33 ،درصد نیز گزارش کردنـد
که دوار کاهش درآمد زیادی شدهاند (مرکز تحقیقات پیو .)4141b ،این موضوع از آنجایی نگران کننده اسـت
که بیش از نیمی ( 53درصد) ،از این افراد گزارش کردهاند که آنها حتی پاانداز اضطراری که مصارف اساسـی
زندگیشان را پوشش بدهد را نیز ندارند ،آنها نگران بودند که برای پرداخـت هزینـههـای خـود دوـار مشـکل
خواهند شد (مرکز تحقیقات پیو .)4141a,b ،از سوی دیگر بیش از  35درصد والدینی که به کار کردن ادامـه
دادند ،گزارش دادند که برای مدیریت مسئولیت هـای مراقبـت از فرزندانشـان دوـار مشـکل شـدهانـد (مرکـز
تحقیقات پیو .)4141b ،همچنین احتمال دارد افرادی کـه مجبورنـد بیـرون از خانـه و در مکـانهـایی ماننـد
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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بیمارستانها ،کلینیکها ،خواروبارفروشیها و داروسازیها کار کنند ،در معرض خطر ابتال بـه کوویـد 01-قـرار
گیرند ،برای ماال بر اساس آمارهای ارائه شده تعدادی از کادر درمان به علت ابتال به کووید 01-جـان خـود را
از دست دادهاند (وزارت بهداشت .)0311 ،این عوامل میتواند با استرس زیاد در فضای خانواده همراه باشـد .از
سوی دیگر اخبار عامیانه و رسمی راجع به سالمت و مسائل اقتصـادی نیـز بـا میـزان زیـادی از تـرس و عـدم
اطمینان همراه است؛ به طوریکه تقریبا سه وهارم شهروندان آمریکـا احسـاس مـیکننـد کـه هنـوز ویزهـای
بدتری در انتظار آنهاست (مرکز تحقیقات پیو.)4141c ،
در این شرایط بسیاری از افراد در حالی که در خانه دورکاری میکنند ،مجبورند برای برقراری یـک تعـادل
جدید بین فرزندپروری تمام وقت و تحصیل فرزندان در خانه تالش کنند و این مساله در خصوص دانشآموزان
ابتدایی که نیازمند مساعدت بیشتر والدین در امور تحصیلی خود هستند بیشتر است .دانشآمـوزان ابتـدایی و
بخصوص دانشآموزان پایه اول (در مقایسه با دانشآموزان سالهای باالتر) هنـوز توانـایی انجـام فعالیـتهـای
درسی خود را نداشته و نیازمند حمایت معلمند و این در حالی است که در آموزش مجازی نقش فیزیکی معلم
حذف و این وظیفه برعهده والدین و به خصوص مادر است .پریشانی والدین به دلیل مشکالت ناشـی از شـیوع
کووید 01-و در کنار آن درماندگی در آموزش دروس به فرزندان با توجه به نداشـتن تخصـص الزم مـیتوانـد
تبعات منفی زیادی را در پی داشته باشد .پیامـدهای آنچـه گفتـه شـد مـیتوانـد نتـایم منفـی زیـادی وـون
فرسودگی والدینی 0را در پی داشته باشد .فرسودگی والدینی یـک وضـعیت مـزمن اسـت کـه از سـط بـاالی
استرس فرزندپروری به دلیل عدم تطابق بین مواد مورد نیاز برای فرزندپروری و منابع در دسترس خانواده هـا،
برای رفع این نیازها ایجاد شده است (گریفیت .)4141 ،فرسودگی والدینی فقط مربوط به همهگیـری کوویـد-
 01نیست و حتی در بهترین شرایط و اوقاتی که جهان درگیـر یـک همـهگیـری نیسـت ،بسـیاری از والـدین
مخصوصا در رابطه با نقش خود به عنوان پدر یا مادر ،اسـترس زیـادی را تجربـه مـیکننـد (عابـدین0114 ،4؛
رافائل 3و همکاران .)4101 ،نتایم مطالعهای در مالزی نشان میدهـد کـه در همـهگیـری کوویـد ،01-والـدین
بیشتر در معرض فرسودگی والدینی هستند (مانجا 2و همکاران .)4141 ،پرهیـدکو ،النـو و ویتـون،)4141( 5
نیز در پژهش خود نتایم مشابهی را گزارش کردند .بروز فرسودگی والدینی میتواند محتمل باشد وراکه وقتی
پای دانش آموزان ابتدایی به میان میآید ،نگرانـی والـدین در مـورد مسـائل رفتـاری یـا بهداشـتی ،مشـکالت
آموزشی و حتی کارهای روزمره آنها ،میتواند والدین را به سمت استرس بیشتر سـو دهـد (شـیخاالسـالمی،
محمّدی و سیداسماعیلی قمی .)0315 ،برای بیشتر والدین ،استرس مربوط به فرزندپروری و رسیدگی به امـور
تحصیلی فرزندان خود گذرا است و منجر به تأثیرات قابل توجهی در زندگی نمـی شـود؛ بـا ایـن حـال ،بـرای
حدود  41درصد از والدین ،سط استرس مربوط به فرزندپروری و مسائل مرتبط با آن میتواند بـه فرسـودگی
والدینی منجر شود (روزکام ،بریاندا و میکوالیاواک4101 ،9؛ سجورنه 4و همکاران .)4101

1 . Parental Burnout
2 . Abidin
3 . Raphael
4 . Manja
5 . Prikhidko, Long & Wheaton
6 . Roskam, Brianda & Mikolajczak
7 . Séjourné
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فرسودگی والدینی می تواند پیامدهای منفی زیادی در پی داشته باشد .بدرفتاری با دانـشآمـوزان ابتـدایی
یکی از نگرانیهایی است که برخی از متخصصان در خصوص پیامدهای مخرب همهگیری کووید ،01-از جملـه
فرسودگی والدینی دارند .نتیجه مطالعهای نشان مـی دهـد والـدین دارای فرسـودگی والـدینی ،خسـتگیهـای
جسمی و ذهنی مانند ناراحتی های جسمی و کاهش کیفیت خواب ،فاصله گرفتن عاطفی از فرزندان و احساس
بیکفایتی به عنوان یک والد را تجربه میکنند (میکوالیچاک 0و همکاران 4101b؛ روزکام و همکاران)4101 ،
و این موارد میتواند به تحریکپذیری خلقی زیاد و اضطراب (شـمالی و برخـورداری )0311 ،منجـر شـود ،از
آنجاکه والدین دارای دانشآموزان ابتدایی مجبورند وظایف معلم در آموزش به فرزند خود را بعهده گیرنـد و در
بسیاری از موارد نیز تخصص و تبحر کافی را در این زمینه ندارند لذا .برخی از والدین احساس گرفتار شدن در
یک موقعیت ناراحتکننده و بدون هیچ راه فراری را گزارش میدهند که با پریشانی روانشـاختی همـراه اسـت
(هوبرت و اوجوالت )4101 ،4و این شرایط میتواند با بدرفتاری با فرزندان همراه باشد .محققان دریافتنـد کـه
والدین با فرسودگی والدینی باالتر ،در فرار و خودکشی نیز نمرات باالتری دارند ،با شریک زنـدگیشـان بیشـتر
درگیر می شوند ،احساس بیگانگی بیشتری به خانواده دارند و سـطو بـاالتری از کـودک آزاری و بـیتـوجهی
عاطفی دارند (گریفیت .)4141 ،به طور کلی صاحبنظران حوزه خانواده به اتفا بر نقش فرسودگی والدینی در
بروز رفتارهای مخرب وون بدرفتاری با فرزندان در خانواده تاکید دارند (جیمز 3و همکاران .)4141 ،از آنجاکـه
فرسودگی والدینی در وضعیت همهگیری کووید 01-می تواند افزایش یابد و مطالعه در خصوص آن میتواند به
ایجاد و بهبود برنامه های موثر آموزشی منجر شود ،مطالعه در خصوص فرسودگی والدینی ،پیامدهای احتمـالی
و شناخت ابعاد آن دارای اهمیت است .حال آنکه بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد این مساله مورد توجـه
پژوهشگران نبوده و مطالعه ای در این خصوص در دسترس قرار نگرفت .بر این اساس مطالعه حاضـر بـا هـدف
بررسی نقش فرسودگی والدینی در بدرفتاری با دانشآموزان ابتدایی در همهگیری کووید01-انجام و سـواالت
زیر مورد بررسی قرار گرفت:
 -0عوامل مرتبط با فرسودگی والدینی در همهگیری کوویدـ 01ویست؟
 -4آیا همهگیری کووید 01-به افزایش فرسودگی والدینی منجر میشود؟
 -3آیا فرسودگی والدینی ناشی از همهگیری کووید 01-احتمال غفلت والدینی مرتبط با دانشآموزان ابتـدایی
را افزایش میهد؟
 -2آیا فرسودگی والدینی ناشی از همهگیری کووید 01-احتمال کـودک آزاری را در دانـشآمـوزان ابتـدایی را
افزایش میهد؟
 .9-9روش پژوهش
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری به شیوه نظاممند است .بـدینمنظـور از میـان مقـاالت منتشـره در مجـالت
علمی -پژوهشی فارسی و انگلیسی کـه در پایگـاههـای،Noormag ،Elmnet ،Google scholar ،SID
Iranmedexو  Magiranنمایهسازی شده بود ،مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش مورد بررسی قـرار گرفـت.
جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه مقاالت در زمینه فرسودگی والدینی ،دانش آموزان ،بدرفتاری با فرزندان و
کووید01-بوده و در عین حال از ویژگی های پژوهشی مناسب ماننـد روایـی و پایـایی معـین و مناسـب ،روش
1 . Mikolajczak
2 . Hubert & Aujoulat
3 . James
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نمونه گیری و جامعه آماری مطلوب ،فرضیه ها و سئواالت متناسب با موضوع برخوردار بودند .در ایـن پـژوهش،
محدودیت زمانی خاصی در نظر گرفته نشد اما سعی بر ایـن بـود کـه از مقـاالت جدیـدتر بهـره گرفتـه شـود.
واژه های کلیدی مورد اسـتفاده جهـت انتخـاب مقـاالت شـامل :فرسـودگی والـدینی ،بـدرفتاری بـا فرزنـدان،
کودکآزاری ،استرس والدگری ،کووید 01-بود که در نهایت از مجموع  24مقاله مرور شده 04 ،مقاله داخلی و
خارجی واجد اطالعات مرتبط و منطبق با معیارهای ورود در این مطالعه تشخیص داده شد.
.0یافتهها
 .9-0فرسودگی والدینی
فرسودگی والدینی به استرس مربوط به فرزندپروری شباهت دارد و یک اختالل مربوط به استرس است؛ با این
حال ،فرسودگی والـدینی بسـیار فراتـر از اسـترس معمـول مربـوط بـه فرزنـدپروری مـیرود (میکوالیچـاک و
همکاران .)4101a ،فرسودگی والدینی خصوصا بـه صـورت «یـک پاسـخ طـوالنیمـدت بـه اسـترس مـزمن و
طاقتفرسای فرزندپروری»تعریف می شود( میکوالیچاک و همکاران .)4101 ،نظریه تعادل بـین مخـاطره هـا و
منابع برای توضی علت فرسودگی والدینی ادعا میکند که ،فرسودگی والدینی به علت تناسب نداشتن توقعات
مربوط به فرزندپروری در ذهن والدین است کـه شـامل انتظـارات والـدین از خـود و مسـئولیت هایشـان و در
دسترس نبودن منابع برای پاسخگویی به این انتظارات میشود( .هالی 0و همکاران4101 ،؛ روزکام و همکاران،
 )4101در این نظریه ،تقاضا یا نیاز به عنوان عامل مخاطرهآمیزی شناسایی میشود که سط اسـترس والـدین
را افزایش میدهد ،در حالی که منابع به عنوان عوامل محافظتی در نظر گرفتـه مـیشـوند کـه مـیتواننـد بـه
کاهش استرس کمک کنند (گریفیت .)4141 ،همه والدین به نوبه خودشان سطو متفاوتی از نیازها را تجربـه
میکنند و به منابع مختلفی دسترسی خواهند داشت .وقتی یک عدم تعادل مزمن بین نیازهـا و منـابع وجـود
دارد ،به صورتی که نیازها نسبت به منابع بزرگتر و طوالنیتر نشان داده شوند ،میتواند فرسـودگی والـدینی را
در پی داشته باشد (روزکام و همکاران.)4101 ،
 .0-0عوامل مرتبط با فرسودگی والدینی در همهگیری کوویدـ91
پژوهشها در مورد عوامل پیشبینیکننده فرسودگی والدینی ،وند عامل که به دوران همـهگیـری کوویدــ01
مرتبط هستند را معرفی میکنند .عواملی وون بیکاری والدین ،نداشتن امنیت مالی ،سـط پـایین حمایـت از
طرف خانواده و دوستان ،و کمبود وقت آزاد ،می تواند خطر فرسـودگی والـدینی را افـزایش دهـد (سـورکیال و
اونوال4141 ،4؛ پارکز و همکاران4105 ،؛ لیندستروم ،امان و نوربری .)4100 ،3این شرایط عواملی هستند کـه
در دوران فعلی قرنطینه خانگی به طور قابل توجهی افزایش داشتهاند و از آنجـا کـه اکاـر مشـاغل مجبـور بـه
تعطیلی یا کاهش وشمگیر خدمات خود شدهاند ،بسیاری از خانواده ها با تعلیق یا اخراج از کار مواجه شدهانـد
و این مساله باعث بیکاری ،ناامنی مالی و عدم اطمینان از ثبات کاری در آینده شده اسـت (گریفیـت.)4141 ،
عالوه بر آن ،منابعی مانند وعدههای غذایی رایگان یـا بـا قیمـت پـایین در مـدارس و محـیطهـای شـغلی ،در
بسیاری از موارد محدود یا حذف شده است و بسیاری از افراد نیز به علت شرایط خـاص ادارات در ایـن دوران
1 . Holly
2 . Sorkkila & Aunola
3 . Lindström, Åman & Norberg
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مشکالت دسترسی به بیمه بیکاری یا سایر برنامههای حمایتی دولتی را گزارش کـردهانـد (سـاموئلز.)4141 ،0
عالوه بر افزایش سط بیکاری و ناامنی مالی ،سط پـایین حمایـت اجتمـاعی از طـرف خـانواده و دوسـتان و
کمبود اوقات فراغت ،همه باعث افزایش خطر فرسودگی والدینی میشـود (سـورکیال و اونـوال4141 ،؛ پـارکز و
همکاران4105 ،؛ لیندستروم و همکاران ،)4100 ،این شرایط همان شرایطی است که در طول قرنطینه خانگی
به طور قابل توجهی افزایش یافته است .عالوه بر افزایش سط بیکاری و ناامنی مالی ،وضعیت موجود بـه طـور
بخصوصی منحصر به فرد است ،زیرا دسترسی به حمایتهای اجتمـاعی سـنتی از طـرف خـانواده یـا دوسـتان
محدود شده است .برای ماال ،بسیاری از والدین معموال به حمایتهای پـدربزری و مـادربزریهـا و یـا سـایر
اعضای خانواده برای مراقبت از کودکان خود یا کمک به فرزندپروری تکیه میکردند ،ولـی در حـال حاضـر بـا
توجه به نیاز به فاصلهگذاری اجتماعی ،دیگر این امکان بـرای آنهـا وجـود نـدارد (گریفیـت .)4141 ،وراکـه
بسیاری از پدربزریها و مادربزریها به دلیل کهولت سن یا وجود بیماریهای زمینهای ممکن اسـت در گـروه
"در معرض خطر" بیماریهای مرتبط با کوویدـ 01یا حتی خطر مری قرار بگیرند (آرونسون .)4141 ،4اگروه
در این شرایط میتوان از طریق روشهای مجازی مانند تماس ویدئویی با خانواده ارتباط برقـرار کـرد ،امـا بـه
نظر میرسد تقریبا در هیچ دوره دیگری از تاریخ ،حمایتهای خانوادگی برای تعداد زیادی از جمعیت تـا ایـن
حد کاهش نیافته بوده است .در حالی که کاهش گسترده حمایت سنتی خانواده به این شکل بیسـابقه اسـت،
اما این موضوع به ویژه به دلیل تحقیقاتی که اهمیت حمایتهای اجتمـاعی بـرای رفـاه والـدین را نشـان داده
است و اینکه تماس مکرر با پدربزری و مادربزری میتواند خطر فرسـودگی والـدینی را کـاهش دهـد ،نگـران
کننده است (پارکز و همکاران.)4105 ،
از آنجا که در همهگیری کووید 01-دسترسی به حمایتهای اجتماعی کاهش یافتـه اسـت ،جـای تعجـب
نیست که والدین برای فعالیتهای آزاد ،کمبود وقت را هم تجربه کنند .از آنجا که در شـرایط فعلـی ،کودکـان
 42ساعت شبانه روز و  4روز هفته را در خانه هستند ،وظایف والدین به طور وشمگیری افزایش یافتـه اسـت،
وراکه والدین عالوه بر مشکالت مالی و شغلی خود ،درگیر آموزش غیرحضوری فرزندان و فعالیتهای آمـوزش
مجازی آنان به طور همزمان هستند .ایجاد تعادل در برنامههای خانواده ،ممکن است وقـت زیـادی را در طـول
روز از والدین بگیرد و آنها را ملزم به انجام کارهای بیشتر در خارج از ساعات کار معمول خود کنـد (دیـویا و
گرین .)4141 ،3عالوه بر این ،بسیاری از والدین دسترسی به فعالیتهای اوقات فراغت ،مانند شرکت در مراکـز
اجتماعی ،مراسمهای مذهبی ،برنامههای ورزشی و تعامالت شخصی با دوستانشـان را از دسـت دادهانـد و ایـن
تغییرات ممکن است والدین را در معرض خطر بیشتر فرسودگی والدینی قرار دهد ،زیـرا آنهـا در ایجـاد وقـت
برای خودشان و یافتن تعادل بین مسئولیتهای شخصی ،شغلی و والدینی خود ،دوار مشکل میشوند (پـارکز
و همکاران.)4105 ،
3
عالوه بر آنچه اشاره شد ،فرسودگی والدینی به ترکیبی از کمالگرایی خودمحور 4و متاثر از جبـر اجتمـاع
نیز مربوط است (سورکیال و اونوال .)4141 ،کمالگرایی خودمحور بـه توقعـات والـدین از خودشـان ،خصوصـا
توقعات باالیی که آنها برای آنچه که فکر میکنند باید انجـام دهنـد و بـه عنـوان والـدین بـه دسـت آورنـد از
خودشان دارند ،باز میگردد؛ در حالی که کمالگرایی متاثر از جبر اجتماع به درک والدین از انتظارات دیگـران
1 . Samuels
2 . Aronson
3 . Davis & Green
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نسبت به خود برمیگردد ،به ویژه فکر کردن به اینکه دیگران درباره فرزندپروریشان قضاوت منفی دارند ،یعنی
فکر کردن به اینکه که آنها به اندازه کافی خوب نیستند یا به اندازه کافی تالش نمـیکننـد (هیویـت و فلـت،0
 .)0110در شرایط همهگیری کنونی ،در حالی که والدین در تالشند تعادلی بین نیازهای معمول فرزنـدپروری
و با نیاز غیرمعمول قرنطینه خانگی و همچنین درجات باالی ترس و عدم اطمینان مربوط بـه مسـائل مـالی و
بهداشتی برقرارکنند (مرکز تحقیقات پیو ،)4141c ،ممکن است برخی از والدینی که برای دستیابی به سـطو
باالتری از کمالگرایی خودمحور و متاثر از جبر اجتماع تالش کنند ،در معـرض خطـر بیشـتری بـرای تکامـل
فرسودگی والدینی باشند (گریفیت.)4141 ،
 .0-0اثرات فرسودگی والدینی در همهگیری کوویدـ91
از آنجا که پیامدهای منفی مرتبط با فرسودگی والدینی در طی همهگیـری کوویـد 01-افـزایش یافتـه اسـت،
درک اهمیت اینکه تأثیرات فرسودگی والدینی بر والدین و خانوادهها وه میتوانـد باشـد ،مهـم اسـت .اگروـه
تحقیقات کمی برای بررسی تأثیرات فرسودگی والدینی وجود دارد ،امـا مطالعـات اولیـه نشـان داده اسـت کـه
فرسودگی والدینی ،میتواند تأثیر بسزایی در روابط زناشویی و سالمت عمومی والـدین و فرزنـدان آنهـا داشـته
باشند (میکوالیچزاک و همکاران4101 b،a ،؛ میکوالیچزاک و همکاران .)4101 ،محققان گـزارش کردنـد کـه
حتی وقتی خانوادهها از تحصیالت باال ،سط درآمد کافی نیز برخوردار باشند ،فرسودگی والدینی مـیتوانـد بـا
کودکآزاری همراه باشد ،این مساله نشان مـیدهـد ،در هـر شـرایطی فرسـودگی والـدینی در هـر خـانوادهای
میتواند بر روابط والد -فرزند تأثیر منفی داشته باشد (میکوالیچزاک و همکاران .)4101 ،این نتایم بدیهی بـه
نظر میرسد وراکه پژوهشهای قبلی نیز نشان داده است که استرسهای والدین به طور کلی یک عامل خطـر
برای خشونت خانگی و باالخص کودکآزاری است و با افزایش سط استرس والـدین ،خطـر سـوف رفتـارهـای
والدین در تربیت فرزندان نیز افزایش مییابد (عابدین )0114 ،و والدینی که سوف رفتار دارند ،به احتمـال زیـاد
سبک فرزندپروری استبدادی را در پیش میگیرند (رودریگز .)4101 ،4از سوی دیگر هروه میـزان فرسـودگی
والدینی باالتر باشد ،سط باالتری از کودکآزاری و بیتوجهی عاطفی به فرزندان وجود دارد؛ از اینرو ضـرورت
دارد تا با انجام مداخالت سط فرسودگی والدینی ،کودکآزاری و بیتوجهی عاطفی بـه کـودک را کـاهش داد
(بریاندا و همکاران.)4141 ،
همچنین اگروه تحقیقات مرتبط با اثرات فرسودگی والدینی محدود بوده و هنـوز تحقیقـات بیشـتری الزم
است ،اما تحقیقات مقدماتی انجام شده حاکی از آن اسـت کـه والـدین دوـار فرسـودگی والـدینی ،علـیرغـم
استفاده از سبکهای سخت تنبیهی ،آن را تأیید نمی کنند و اغلب هنگام استفاده از آن احساس گناه میکنند،
و برای امنیت فرزندانشان هنگامی که آنها تحت مراقبتشـان هسـتند ،احسـاس تـرس دارنـد (میکوالیچـاک و
همکاران .)4101b ،در این رابطه گزارشهای مشـابهی در رابطـه بـا فرزنـدپروری سـهلانگارانـه و رفتارهـای
غفلتآمیز والدین نیز ارائه شده است .این یافتهها نشان میدهـد کـه ویژگـیهـای فرسـودگی والـدین ،یعنـی
خستگی جسمی و روانشناختی و فاصله عاطفی ،بدون توجه به سبکهای فرزنـدپروری والـدین ،ممکـن اسـت

1 . Hewitt & Flett
2 . Rodriguez
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نقش مهمی در سوف رفتار و غفلت برای این افراد ایفا کند .این واقعیت با این ایده همسو اسـت کـه والـدین در
شرایط خاص ممکن است با فرزندان خود سوف رفتار داشته باشند (کورتیا ،میلر و بری.)4111 ،0

 .2-0پیامدهای کودکآزاری در دوران در همهگیری کوویدـ91
از آنجاکه همهگیری کنونی کوویدـ 01ممکن است منجر به افزایش خطرات مرتبط با فرسودگی والدینی شـود
و والدینی که فرسودگی را تجربه میکنند بیشتر در معرض کودکآزاری و بیتوجهی عاطفی بـه کـودک قـرار
گیرند ،اهمیت دارد کـه پیامـدهای بـدرفتاری کـودک بررسـی شـود .کـودکآزاری و بـیتـوجهی عـاطفی در
کوتاهمدت میتواند منجر به بیماریهای جسمی و آسیبدیدگی فیزیکی (به عنوان ماال ،کوفتگی و شکستگی
استخوان) و همچنین مشکالت روانشناختی (به عنوان ماال ،اختالل اسـترس پـا از سـانحه و اضـطراب) در
کودکان شود (فورتسون 4و همکاران  .)4109تحقیقات نشان داده است که در درازمدت ،این تأثیرات جسمی و
روانشناختی غالبا به بزرگسالی منتقل میشوند و بخشهای مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار میدهنـد (حـاج
یحیـی ،سـوکار ،حســن-عبـاس و ملکــا4101 ،3؛ نـورمن و همکـاران .)4104 ،2بزرگســاالنی کـه در کــودکی
بدرفتاری و غفلت والدینی را تجربه کردهاند ،بیشتر در معرض مشکالت روانشناختی و اعتیاد میشوند و خطـر
خودکشی ،رفتارهای جنسی پرخطر و بیماریهـای مقـاربتی نیـز در آنهـا بیشـتر دیـده مـیشـود (نـورمن و
همکاران .)4104 ،احتمال ترک تحصیل ،بیکاری ،درآمد پایینتر ،مشکالت اقتصادی بیشـتر ،در ایـن افـراد در
مقایسه با افراد عادی بیشتر است (کـوری و اسـپاتز ویـدوم .)4101 ،5همچنـین بزرگسـاالنی کـه در کـودکی
بدرفتاری والدینی را تجربه کردهاند بیشتر در معرض خطر اقدام به خشونت و یـا قربـانی خشـونت بـودن قـرار
دارند (ویدوم ،سزاجا و داتون )4102 ،9و خود نیز پتانسیل بیشتری برای کودکآزاری دارند (فینزی -دوتـان و
هارل .)4102 ،4این خطرات ممکن است برای کودکانی که اثرات همهگیری کووید 01-را هم تجربه میکننـد،
تشدید شود (گریفیت.)4141 ،
محققانی که اثرات بالیای آنی و پایدار انسانی یا طبیعی (وـون شـیوع کوویـد )01-کـه باعـث مـی شـود
گروههایی از افراد عوامل استرسزایی از جمله خطر مری ،سوگواری ،اختالل در سیسـتم حمایـت اجتمـاعی و
احساس عدم امنیت را در زمینه نیازهای اساسی مانند غذا ،آب ،مسکن و دسترسی به اعضای نزدیـک خـانواده
را تجربه کنند ،بررسی میکنند ،نشان دادهاند که کودکان به میـزان بیشـتری تحـت تـأثیر ایـن شـرایط قـرار
میگیرند (بکر-بلیز ،ترنر و فینکلهور )4101 ،1و تأثیرات جسمی و روانشناختی در حین و بعد از بالیایی آنی و
پایدار انسانی یـا طبیعـی بـر روی کودکـان بیشـتر اسـت (نـوریا 1و همکـاران4114 ،؛ روبـنا ،فلـیکا و
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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هامبریک .)4101 ،0در حالی که کودکان ممکن است کمتر در معرض عالئـم جسـمی کوویـد 01-باشـند امـا
ممکن است آنها طیف وسیعی از عالئم روانشناختی را به دلیل از دست دادن خـانواده یـا دوسـتان ،تعطیلـی
مدارس و لغو فعالیتهای فو برنامه تجربه کنند (سینها 4و همکاران .)4141 ،یافتههای پژوهشی حاکی از آن
است که میتوان با تربیت مابت و بهبود حمایت والدین ،اثرات منفـی جسـمی و روانشـناختی بالیـایی وـون
کووید 01-را کاهش داد (فلیکا ،یو و کانین4105 ،3؛ اسپراگو 2و همکاران ،)4105 ،اما متاسفانه بـدرفتاری و
بیتوجهی عاطفی به کودک که در طی کووید 01-افزایش مییابد ،خود مانع بزرگی در تربیت مابت و حمایت
والدینی است (بکر-بلیز و همکاران4101 ،؛ کورتیا و همکاران4111 ،؛ اسنایدر ،والدفوگل و بـروکا-گـان،5
.)4104
 .2-0کاربردها
اگروه تحقیقات و کارهای بالینی زیادی به طور کلی در زمینه استرس والدین انجـام شـده اسـت (بـه عنـوان
ماال ،عابدین0114 ،؛ هالی و همکاران ،)4101 ،توجـه بـه مسـاله فرسـودگی والـدینی سـابقه زیـادی نـدارد
(میکوالیچاک و همکاران .)4101 ،در حالی که تحقیقات بر روی فرسودگی والدینی طی دو سـال گذشـته بـه
میزان قابل توجهی افزایش یافته است و در وندین کشور انجام شده است (موسوی0311 ،؛ سورکیال و اونـوال،
4141؛ ون 9و همکاران .)4141 ،هنوز این موضوع به طور گسترده شناخته شـده نیسـت .بسـیاری از والـدین
ممکن است با مفهوم فرسودگی والـدینی ،وگـونگی ایجـاد آن و پیامـدهای مخربـی کـه دارد ،آشـنا نباشـند.
همچنین حتی ممکن است متخصصان و روانشناسان نیز از فرسـودگی والـدینی بـی اطـالع باشـند (گریفـت،
 ،)4141بدین ترتیب ،دو پیامد اصلی برای متخصصان وجود دارند که میتوانند در زمینه درمـان و حمایـت از
خانوادهها آنها را یاری کنند .نخست اینکه متخصصان باید با سـاختار فرسـودگی والـدینی ،روشهـای موجـود
برای ارزیابی آن و گزینههای درمان آن آشنا شوند .دوم اینکه آنها باید احتمال فرسودگی والدینی را در هنگـام
کار با والدین ،فرزندان و خانواده ها در نظر بگیرند و درک کنند که تأثیرات همهگیری کووید 01-ممکن اسـت
آن را تشدید کند( .کورتیا و همکاران.)4111 ،
 .6-0ارزیابی فرسودگی والدینی
دو معیار برای ارزیابی فرسودگی والدینی شامل پرسشنامه فرسودگی والـدین( 4روزکـام و همکـاران )4104 ،و
ارزیابی فرسودگی والدین( 1روزکام و همکاران4101 ،؛ موسوی )0311 ،هستند و هر کدام میتواننـد والـدینی
را که فرسودگی والدین را تجربه میکنند یا در معرض خطر آن هستند را شناسایی کنند (روزکام و همکـاران،
4101؛ روزکام و همکاران4104 ،؛ ون باگل ،ون آنگن و پیترز .)4101 ،1همچنین ایـن ابزارهـا قابلیـت تمـایز
فرسودگی والدینی از سایر انواع فرسودگی (مانند فرسودگی شغلی) و پریشانی روانی را نیز دارنـد و علـی رغـم
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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شباهتها و همپوشانیهای این دو پرسشنامه ،مولفان استفاده از ارزیابی فرسـودگی والـدین را بیشـتر توصـیه
میکنند (روزکام و همکاران .)4101 ،نظر آنها این است که که هنگام مقایسه فرسودگی در زمینههای مختلف
(مانند کار و خانواده) بهتر است از فرسودگی والدین و در بقیه مواقع (مانند روش بـالینی) ارزیـابی فرسـودگی
والدین گزینه بهتری است .قرار دادن این ابزارها در یک فرآیند ارزیابی ممکن است به متخصصان کمـک کنـد
تا والدینی را که احتمال دارد به فرسودگی والدینی دوار شوند یا در معرض خطر باشـند ،شناسـایی کننـد؛ بـا
این حال ،اگروه پرسشنامه فرسودگی والدین و ارزیابی فرسودگی والدین به ترتیب بـا داشـتن  44و  43مـورد
نسبتا سریع تکمیل میشوند ،اما ممکن است برای استفاده در غربالگریهای عمومی بسـیار وقـتگیـر باشـند.
برای رفع این مشکل ،مقیاس کوتاه فرسودگی والدین( 0اونوال ،سـورکیال و تولـوانن ،)4141a ،4ارائـه شـد کـه
سواالت آن از فرم ارزیابی فرسودگی شغلی والدین ساخته شده است ،اما فقط از  5گویه تشـکیل شـده اسـت،
بنابراین میتوان آن را به سرعت و به راحتی تکمیل کرد .تحقیقات اولیـه نشـان مـیدهـد کـه مقیـاس کوتـاه
فرسودگی والدین میتواند والدینی را کـه دوـار فرسـودگی والـدینی هسـتند را بـه درسـتی شناسـایی کننـد
(گریفیت.)4141 ،
آخرین مسالهای کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد ،پرسشـنامه تعـادل بـین مخـاطرههـا و منـابع 3اسـت
(میکوالیاواک و روزکام .)4101 ،پرسشنامه تعادل بین مخاطرهها و منـابع ،یـک ابـزار  21مـادهای اسـت کـه
میتواند با اندازهگیری تعادل بین تجارب یا درک والدین از مخاطرهها (یا نیازها) و میزان دسترسی بـه منـابع،
برای شناسایی عوامل خطری که ممکن است والدین را تهدید کند ،مورد استفاده قرار گیرد .تحقیقات در مورد
پرسشنامه تعادل بین مخاطرهها و منابع نشان داده است که بین نمرات پرسشنامه تعـادل بـین مخـاطرههـا و
منابع و فرسودگی والدین رابطه خطی قویای وجود دارد .استفاده از تعادل بین مخاطرهها و منابع ممکن است
به والدین و متخصصان بالینی کمک کند تا فاکتورهای خاصـی را کـه در فرسـودگی والـدینی نقـش دارنـد را
شناسایی کنند و امکان مداخله خاص و هدفمند را فراهم کنند .در فعالیتهای بالینی ،توصیه میشود مقیـاس
کوتاه فرسودگی والدین به عنوان یک غربالگر جهانی برای شناسایی افرادی که نیاز به ارزیابی بیشتر دارنـد ،در
خصوص والدین انجام شود .و سپا به دنبـال آن ،ارزیـابی فرسـودگی والـدین مـیتوانـد بـرای تأییـد وجـود
فرسودگی والدینی انجام شود .سرانجام میتوان از پرسشنامه تعادل بین مخـاطرههـا و منـابع بـرای شناسـایی
خطرات و منابع خاص در دسترس والدین ،برای کمک به توسعه یک مداخلـه مـوثر اسـتفاده شـود (گریفیـت،
.)4141
 .7-0درمان فرسودگی والدینی
پژوهشهای مرتبط با فرسودگی والدینی هنوز در حال انجـام هسـتند و در مطالعـات کمـی در مـورد بررسـی
تأثیرات مداخلهی متمرکز بر پیشگیری یا درمان آن وجود دارد (بریاندا و همکاران)4141 ،؛ با این حـال ،یـک
مطالعه اولیه انجام شده توسط بریاندا و همکاران ( ،)4141نشان میدهد هم مداخالت درمانی مسـتقیم و هـم
غیرمستقیم در کاهش میزان فرسودگی والدینی موثر است .ترک ،)4141( 2نیز نشان داد آموزش مهـارتهـای
مقابلهای و مهارت های مرتبط با هوش هیجانی در بهبود فرسـودگی والـدینی مـوثر اسـت .از آنجـا کـه بهبـود
1 . Brief Parental Burnout Scale
2 .Tolvanen
)3 . Balances Between Risks and Resources (BR2
4 . Turk
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مشکالت روانشناختی در همهگیری کوویـد 01-نیـز مـی توانـد بـا کـاهش فرسـودگی والـدینی همـراه باشـد،
مداخالتی که بتواند این مشکالت را کاهش دهد نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد .بررسیهای صـورت گرفتـه
نشان میدهد برنامههایی وون آرامسازی (لیو و همکاران ،)4141 ،0کمکطلبی حرفهای روانشناختی (شـمالی
احمدآبادی و همکاران ،)0311 ،درمان شناختیرفتاری (جانی و همکـاران ،)0311 ،واقعیـتدرمـانی (شـمالی
احمدآبادی و برخورداری احمدآبادی )0311 ،در کاهش مشکالت روانشناختی کووید 01-موثر است .همچنین
نتایم مطالعات مختلف نشان میدهد بهبود شـبکههـای عـاطفی (بالنچـارد ،روزکـام ،میکوالیچـاک و هیـرن،4
 ،)4140حمایت اجتماعی (آردیک )4141 ،3و آموزش مهارت های فرزندپروری (سـودی و همکـاران)4141 ،2
در کاهش فرسودگی والدینی موثر است.
 .2بحث و نتیجه گیری
مردم کشورهای مختلف و از جمله ایران در حال حاضر در دورهای کمسـابقه زنـدگی مـیکننـد و همـهگیـری
کووید 01-با پیامدهای منفی زیادی برای آنهـا بـه همـراه بـوده و منجـر بـه تغییـرات وشـمگیری در همـه
جنبههای زندگی روزمره و از جمله مسائل تحصیلی دانشآموزان شده است .دانشآموزان ابتدایی در حالی کـه
نیازمند حضور در کالسهای حقیقی و دریافت حمایتهای عاطفی معلمند ،مجبـور بـه فراگیـری دروس را در
یک محیط مجازی هستند .از سوی دیگر والدین در حالی مسئولیت آموزش فرزندان نوپای خـود را بـر عهـده
دارند که تخصص الزم را در این زمینه نداشته و فشار روانی زیادی را در این رابطه متحمل میشـوند .بسـیاری
از این تغییرات با خطر افزایش فرسودگی والدینی همراه است و این مسئله نگرانـیهـای زیـادی را بـه همـراه
دارد ،وراکه در این شرایط احتمال کودکآزاری (به خصـوص در مـورد دانـشآمـوزان ابتـدایی) و بـیتـوجهی
عاطفی در والدینی که فرسودگی والدینی را تجربه میکنند ،افزایش مییابد .از اینرو مطالعـه حاضـر بـا هـدف
بررسی نقش فرسودگی والدینی در بدرفتاری با دانش آموزان ابتدایی در همه گیری کوویـد 01-انجـام شـد .در
این مطالعه  2سوال اصلی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نیز پیشنهاداتی در خصـوص کـاهش فرسـودگی
والدینی و بدرفتاری با دانشآموزان ابتدایی مطر شد .نخستین سوال پژوهش در خصـوص عوامـل مـرتبط بـا
فرسودگی والدینی در همهگیری کوویدـ 01بود .گریفیت ( )4141معتقد است فرسـودگی والـدینی در نتیجـه
سط باالی استرس فرزندپروری ،عدم تطابق بین منابع الزم برای تربیـت فرزنـدان و آنچـه خـانوادههـا بـدین
منظور نیاز دارند ،ایجاد می شود .در همین راستا نتایم مطالعات سورکیال و اونـوال ( ،)4141پـارکز و همکـاران
( )4105و لیندستروم ،امان و نوربری ( ،)4100نشان داد مشکالتی وون بیکاری والدین ،نداشتن امنیت مالی،
سط پایین حمایت از طرف خانواده و دوستان و نداشتن وقت کـافی ،مـی توانـد خطـر فرسـودگی والـدینی را
افزایش دهد و این درحالی است که در همهگیری کوویدـ ،01مشکالت خانوادهها در این حوزهها افزایش یافته
است .در پاسخ به این سوال که آیا همهگیری کووید 01-منجر به افزایش فرسودگی والدینی میشود؟ میتوان
گفت که بر اساس مطالعات انجام شده (و تشدید مشکالت متعدد خانوادهها در خصوص استرس فرزندپروری و
منابع مادی و غیرمادی مورد نیاز برای تربیت فرزندان ،در همهگیری کوویدـ )01شیوع این بیماریزا میتوانـد
فرسودگی والدینی را افزایش دهد .مانجا و همکاران( )4141نیز نشان دادنـد کـه در همـهگیـری کوویـد،01-
1 . Liu
2 . Blanchard, Roskam, Mikolajczak & Heeren
3 . Ardic
4 . Sodi
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والدین به دلیل تشدید مشکالت ،بیشـتر در معـرض فرسـودگی والـدینی هسـتند .همچنـین نتـایم مطالعـات
پرهیدکو ،النو و ویتون ( ،)4141شیخاالسالمی ،محمّدی و سیداسـماعیلی قمـی ( ،)0315روزکـام ،بریانـدا و
میکوالیاواک (  )4101و سجورنه و همکاران ( )4101در راستای نتایم این بخش از پـژوهش اسـت .مطالعـه
حاضر همچنین به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا فرسـودگی والـدینی ناشـی از همـهگیـری کوویـد01-
احتمال غفلت والدینی مرتبط با دانشآموزان ابتدایی را افزایش میهد یا خیر؟ پاسخ به این سوال را مـیتـوان
اینگونه توضی داد که براساس یافتههای بدست آمده حاصل از مرور پیشـینه پـژوهش ،عـواملی وـون تجربـه
بدرفتاری و غفلت والدینی در کودکی (نورمن و همکـاران ،)4104 ،قربـانی خشـونت بـودن (ویـدوم ،سـزاجا و
داتون  )4102 ،و تجربه مکرر فشارهای روانی و اقتصادی (گریفیت ،)4141 ،در بروز و تشدید غفلـت والـدینی
نقش دارد و از آنجاکه این مشکالت در همهگیری کووید ،01-تشدید شـده اسـت (دیـویا و گـرین،)4141 ،
احتمال غفلت والدینی نیز افزایش خواهد یافت .همچنین مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سـوال بـود کـه
آیا فرسودگی والدینی ناشی از همهگیری کوویـد 01-احتمـال بـدرفتاری (کـودک آزاری) را در دانـشآمـوزان
ابتدایی را افزایش میهد؟ در پاسخ به این سوال می توان به این مساله اشاره نمود که بر اساس مطالعات انجـام
شده ،فرسودگی والدینی خطر بزرگی بر سالمت روان والـدین بـوده (میکـوالیچزاک و همکـاران )4101 ،و بـا
کاهش سالمت روانی نیز ،خطر بروز مشکالتی وون افسردگی ،اضطراب و خشونت افزایش یافته و ایـن مسـاله
میتواند به رفتارهایی وون بدرفتاری (کودک آزاری) منجر شود .پژوهشهای قبلی نیـز نشـان داده اسـت کـه
استرسهای والدین یک عامل خطرساز برای خشونت خانگی و باالخص بـدرفتاری (کـودک آزاری) اسـت و بـا
افزایش سط استرس در والدین ،خطر سوف رفتارهای والدین در تربیت فرزندان نیز افزایش مییابـد (عابـدین،
0114؛ رودریگــز .)4101 ،هچنــین بــا توجــه بــه پیامــدهای منفــی بــدرفتاری (کــودک آزاری) در دوران در
همهگیری کوویدـ ،01مانند بروز مشکالت روانشناختی (فورتسون و همکاران  .)4109مشکالت جسمی (حـاج
یحیی ،سوکار ،حسن-عباس و ملکا 4101 ،؛ نورمن و همکاران  .)4104 ،اعتیاد ،خطـر خودکشـی و رفتارهـای
جنسی پرخطر (نورمن و همکاران .)4104 ،و احتمال ترک تحصیل (کوری و اسپاتز ویدوم  ،)4101 ،ضـرورت
توجه به مساله فرسودگی والدینی در همهگیری کوویدـ 01و انجام مداخالت مناسب در جهت کاهش آن بیش
از پیش احساس می شود .به منظـور انجـام مـداخالت مـوثر در خصـوص فرسـودگی والـدینی در همـهگیـری
کوویدـ ،01نخستین مرحله ارزیابی فرسودگی والدینی است .بدین منظور مطالعه حاضـر ،بـر اسـاس مطالعـات
انجام شده دو معیار را برای ارزیابی فرسودگی والدینی پیشنهاد داد ،نخست اسـتفاده از فـرم کوتـاه فرسـودگی
والدین برای غربالگری اولیه (روزکام و همکاران )4104 ،و دوم استفاده از فرم بلند ارزیابی فرسـودگی والـدین
(روزکام و همکاران )4101 ،به منظور بررسی دقیقتـر میـزان فرسـودگی والـدین .همچنـین پـژوهش حاضـر
مداخالتی وون آموزش مهارتهای مقابلهای و هـوش هیجـانی (تـرک ،)4141 ،آرامسـازی (لیـو و همکـاران،
 ،)4141کمـــکطلبـــی حرفـــهای روانشـــناختی (شـــمالی احمـــدآبادی و همکـــاران ،)0311 ،درمـــان
شناختی رفتاری(جانی و همکاران ،)0311 ،واقعیـت درمـانی (شـمالی احمـدآبادی و برخـورداری احمـدآبادی،
 )0311را در جهت کاهش مشکالت روانشناختی کووید 01-و از جمله فرسودگی والدینی و بدرفتاری (کودک
آزاری) پیشنهاد داد .به طور کلی بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفـت کـه کوویـد 01-از عوامـل
موثر در بروز فرسودگی والدینی بوده و این مساله می تواند احتمال بدرفتاری (کودک آزاری) بـا دانـش آمـوزان
ابتدایی را افزایش دهد .بر اساس یافتههای پـژوهش حاضـر پیشـنهاد مـیشـود آمـوزش و پـرورش ،مشـاوران
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 وجود،مدارس و روانشناسان حوزه تعلیم و تربیت در کنار رسیدگی به سایر مشکالت روانشناختی دانشآموزان
 بـا ابزارهـایی،فرسودگی والدینی در خانوادههای دارای دانشآموزان ابتدایی را بیشـتر مـورد توجـه قـرار داده
 همچنـین. وجود این آسیبها را بررسی و مداخالت متناسب با آن را انجام دهنـد،معرفی شده در این مطالعه
 رسانهها و صدا و سیما برنامـه هـای آموزشـی در جهـت کـاهش،پیشنهاد می شود مسئولین آموزش و پرورش
 بـی،)فرسودگی والدینی به مردم ارائه دهند تا شاهد پیامدهای منفـی آن همچـون بـدرفتاری (کـودک آزاری
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