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Abstract 
Introduction: The widespread outbreak of coronavirus-2019 has challenged the 
general health of the world. Considering the possible effects of quarantine on family 
relationships and the importance of adolescence, this study was conducted to 
investigate the parent-child relationship of adolescents in quarantine caused by 
COVID-19 in 2020. 
Methods: This cross-sectional study was performed on 201 adolescents Greater 
Khorasan in 2020. Participants were randomly selected according to the inclusion 
criteria. Demographic information form and parent-child relationship assessment 
questionnaire (PCRS) were used to collect data; According to the existing conditions 
and changing the items of the questionnaire, the virtual method (registration in the 
porslinerobot) was used to complete it. Data were analyzed using SPSS software 
version 23, Mean & SD and statistical tests of Pearson correlation coefficient and 
one-way analysis of variance. 
Results: Most of the research units were female (68.2%). The mean ±SD age of the 
subjects was 15.58±.1.968. The mean ±SD of Father and mother’s was097.7±.60.46 
and 269.6±.99.41. The results showed that mother-child scores have increased 
compared to the past; While the father-son scores have not changed. Also, the two 
subscales of "positive emotions" and "communication" of the mother-child 
relationship were reported more than in the past; The results of independent t-test 
showed that these two subscales have a direct and significant relationship with 
gender (P < 0.05). 
Conclusions: The results showed that in most areas, the parent-child relationship 
during the Covid outbreak was not different; However, effective and sufficient 
education to improve the parent-child relationship, especially during the quarantine 
period, is very necessary due to the limitation of social communication and the 
significant role of limitations in the psychological development of adolescence.
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 چکیده
 بر قرنطینه احتمالی تأثیرات به توجه با. است کشیده چالش به را جهان عمومی سالمت 2019-کروناویروس گسترده شیوع: مقدمه
 .شد انجام 19-کووید قرنطینه در نوجوانان فرزندي-والد رابطه بررسی هدف با مطالعه نوجوانی، دوره اهمیت و خانواده در افراد روابط
 به توجه با کنندگان شرکت. گرفت انجام 1399 سال در بزرگ، خراسان نوجوانان از نفر 201 برروي توصیفی، مطالعه این :کار روش

 یابیارز پرسشنامه و دموگرافیک اطالعات فرم از هاداده آوري جمع براي. شدند انتخاب تصادفی صورت به مطالعه، به ورود معیارهاي
 تکمیل جهت ،)الین پرس ربات در ثبت( مجازي روش از موجود شرایط به توجه با که شد؛ استفاده) PCRS( فرزندي-والد رابطه

یت همبستگی، ضریب( یاستنباط و معیار انحراف و میانگین ،23 نسخه SPSS افزار نرم از هاداده تحلیل براي. شد انتخاب هاآن
 .شد استفاده) یکطرفه واریانس آنالیز و مستقل

سال، میانگین سنی پدر و مادر  58/15 ± 968/1 ،هایآزمودنسنی  نیانگیم ) بودند.%2/68دختر (پژوهش  يواحدهابیشتر  :هایافته
 شینسبت به گذشته افزا يفرزند-نشان داد که نمرات مادر جینتاسال بود.  ۹۹/٤۱ ± 26/6و  ٦۰/٤٦ ± 09/7 به ترتیب هایآزمودن

-ه مادررابط در رتباطاتو ا مثبتاحساسات اسیرمقیدو زهمچنین نداشته است.  يرییتغ يفرزند-که نمرات پدر یاست؛ در حال افتهی
ي داد که این دو زیرمقیاس با جنسیت رابطه مستقیم و معنی دارنسبت به گذشته بیشتر گزارش شد؛ نتایج تی مستقل نشان  فرزندي

 .)P>  05/0( دارد
 با ؛.است نداشته تغییري هاطهیح اکثر در 19-کووید شیوع دوران در فرزندي-والد رابطه که داد نشان پژوهش نتایج :گیري نتیجه

 اجتماعی ارتباطات شدن محدود دلیل به قرنطینه، دوران در بویژه فرزندي-والد رابطه بهبود جهت کافی و مؤثر يهاآموزش حال این
 .رسدیم نظر به ضروري بسیار نوجوانی، روانشناختی تکامل در هاتیمحدود چشمگیر نقش و

 :کلیدي واژگان
 نوجوان، فرزندي،-والد رابطه

 19-کووید قرنطینه،

ا

مقدمه
عفونی نوظهور، یک چالش بزرگ در قرن بیست و یکم به  يهايماریب

ابوال و سندرم  يهايماریباخیر همه گیري  يهاسال. در ندیآیمحساب 
حاد تنفسی خسارات زیادي را از نظر سالمت و اقتصاد به همراه 

يماریب تیریر مدد ینوظهور جهان يهاچالشاز  یک. ی)3-1( اندداشته
 در دسامبر سال .)4( است 2019 روسی، مقابله با کرونا ویعفون يها

سرایت پیدا  کشورهادر ووهان چین آغاز شد و از آن جا به سایر  2019
، توانست وعیدو ماه از ش باًیتقربعد از گذشت  روسیو نیا .)5(کرد 

آمار  نی. ا)1( مبتال کند يماریب نیرا به ا نیکشور چنفر در  75465
 نای است که از دهینفر در جهان رس 203،295،170به  ردر حال حاض

 ایآمار در سراسر دن نیا زیفوت کردند. هم اکنون ن نفر 4،303،515 نیب
ه نبود یمستثن يماریب نیاز ا زین رانیاست. کشور ا شیدر حال افزا

در کشور  ینفر فوت 94،603نفر مبتال و  4،199،537آمار به  نیاست و ا

 وجودم یروسیبار وبین ، انجام شده مطالعات ر اساسب .)6( است دهیرس
ود وج یعالمت و بدون عالمت، تفاوت يافراد دارا يو گلو ینیبدر حفره 

 تواندیم؛ در نتیجه این ویروس از افراد بدون عالمت (ناقل) هم ندارد
.؛ از آن جایی که هیچ روش درمانی و واکسن قطعی )7(شود منتقل 

براي این بیماري وجود ندارد، بهترین راه کنترل عفونت، تشخیص 
 يکشورها . از این رو)8( باشدیمزودرس، گزارش و جداسازي افراد 

؛ دندیرا برگز ییهااستیس روسیو نیا وعیاز ش يریجلوگ يمختلف برا
 ،يجداساز یاقدامات خود را در سه دسته کل نیبه عنوان مثال کشور چ

مردم به ماندن  قیدر قالب تشو )9(ی اجتماع يو فاصله گذار نهیقرنط
ه مدارس ب هیکل یلیتعطی و عموم يهاتیفعال قیتعو ایلغو  ،در خانه

 .)10( انجام رساند
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 و همکارانپورشهري 

در ایران نیز براي جلوگیري از شیوع بیشتر این بیماري، از اسفند ماه 
در تمامی و مدارس  هامهدکودكکلیه مراکز آموزشی اعم از  1398

نیز، تعطیل اعالم شدند؛  هادانشگاهتحصیلی و  يهاهیپامقاطع و 
بهداشت مردم را به شروع قرنطینه خانگی و رعایت همچنین وزارت 
. )11(توصیه کرد  19-ماعی تا اتمام دوره شبوع کوویدفاصله گذاري اجت

 نوجوانان، ژهیبو، آن يو اعضاباعث شد تا نقش خانواده  هااستیساین 
 يرشتیزمان ب ی،مدارس و کاهش روابط اجتماع یلیکه با توجه به تعط

 .)12(شود برخوردار  يشتریب تیاهماز دارند،  نیبودن با والد يبرارا 
در ایجاد یک جامعه متعالی بر هیچ کس پوشیده  هاخانوادهنقش مؤثر 

و معیارهاي فکري  هاارزشنیست؛ خانواده اولین پایه گذار شخصیت، 
و والدین در تعامالت درون خانوادگی و والدگري، میزان  )13(افراد است 

آسیب پذیري نوجوانان و محافظت آنان در برابر اختالالت اضطرابی، 
. این )14(افسردگی و تمایل به خودکشی، نقش به سزایی دارند 

فرزندپروري و  يهاوهیشتعامالت به صورت الگوهاي عملکردي در قالب 
. برقراري ارتباط صمیمی و )15( شودیمفرزندي منعکس  -رابطه والد

ایی هرگونه مسائل جسمی و روانی در انزواي باز با فرزندان، کلید شناس
. وقتی فرزندان در خانه محدود هستند، )16(طوالنی مدت است 

. عالوه بر نظارت بر شودیمارتباطی والدین بسیار مهم  يهامهارت
عملکرد و رفتار فرزندان، والدین نیز باید به هویت و نیازهاي خود احترام 

ضباطی کمک ان يهامهارتبگذارند و باید به فرزندان خود در توسعه 
. با توجه به تغییرات خلقی و هورمونی نوجوان در این دوره )12(کنند 

با توجه به مدل نقض مجدد انتظار در صورت برقرار نشدن درست این و 
رابطه احتمال ایجاد برخورد بین والدین و فرزند در رابطه با اعمال 
استقالل طلبی و مسئولیت پذیري نوجوان و همچنین ایجاد اختالالت 

. در حین قرنطینه خانگی )17( رودیماجتماعی بسیار باال  -روانی
تند که بیشترین تعامل را با کودکان و کسانی هس معموالً والدین 

 .)18(نوجوانان دارند 
به شمار فرزندان  یزندگ يهادوره نیاز مهمتریکی  توانیمنوجوانی را 
که  ی،و افسردگ یشروع اختالالت اضطراب یکه اوج سن آورد؛ چرا

 هیاول يهادههدر  ،در طول عمر هستند یاختالالت روان نیترعیشا
تأثیرات روانی دوره نوجوانی، از موضوعاتی است  .)19, 4( هستند یزندگ

مدت  شدن یطوالنکه نادیده گرفته شده است؛ استرس زا هایی از قبیل 
ي، عدم برقراري ارتباط حضوري با ماریترس از ابتال به ب نه،یزمان قرنط

اثرات مشکل سازتر  تواندیمدوستان و کمبود فضاي شخصی در خانه، 
. در صورتی که این اختالالت، پیشگیري )12( و ماندگارتري داشته باشد

دامنه وسیعی از انواع  توانندیمو درمان نشوند، مزمن و ماندگار شده و 
را پیش بینی کند و نیز به عاملی  ياحرفهاجتماعی و  -اختالالت روانی

مستعدکننده در برابر استفاده از الکل، خودکشی، قتل و انزواهاي شدید 
 .)20(، اضطراب، پرخاشگري بینجامد )14(اجتماعی 

خانگی ناشی از شیوع ویروس قرنطینه و  یدوره نوجوان تیبا توجه به اهم
مدت باهم بودن والدین با فرزندانشان را در بر  شیافزاکه  19-کووید

ه ب یتوجه یناگوار ب یاحتمال يامدهای، پداشته است و از سوي دیگر
 پژوهش نیتا در ا میدوره بر آن شد نیدر ا يفرزند -ضرورت رابطه والد

استان خراسان بزرگ ساکن نوجوانان  يفرزند -رابطه والد  یبه بررس
 1399در سال  19-دیکوو روسیو وعیش ناشی از نهیدر دوران قرنط

 .میبپرداز

 

 روش کار
تا مهرماه  بهشتیکه از ارد باشدیم توصیفیمطالعه  کیمطالعه حاضر، 

نفر از نوجوانان ساکن استان خراسان بزرگ با  201 يبر رو 1399
 نیا يحجم نمونه برا انجام شد. تصادفی يریاستفاده از روش نمونه گ

 190، )17( و مطالعه مشابه نیانگیمطالعه با توجه به فرمول برآورد م
 .نفر لحاظ شد 200 تعداد شزیر %5که با محاسبه  ؛دینفر برآورد گرد

ورود که  يارهاینفر شرکت کننده در مطالعه بعد از اعمال مع 202از 
مطالعه، ساکن خراسان بزرگ بودن،  رفرد جهت شرکت د لیشامل تما

 نیقوان تیبا خانواده، رعا یکردن آزمودن یسال، زندگ 18تا  11سن 
محرز شده در  یروان يماریتوسط خانواده و عدم ابتال به ب نهیقرنط

 يارهایماندند و بعد از اعمال مع ینفر باق 201والد بود،  اینوجوان و 
پرسشنامه بود  سؤاالتسوم از  کیاز  شیخروج که شامل پر نکردن ب

 ماندند. ینفر باق 201 یتمام
و پرسشنامه جمعیت شناختی از فرم اطالعات  ،هاداده يجمع آور يبرا
جمعیت ) فرم اطالعات الف. ستفاده شد.ا يفرزند -رابطه والد یابیارز

هر ششامل متغیرهاي سن، جنس، رتبه تولد، مقطع تحصیلی،  شناختی:
محل زندگی، محل سکونت، وضعیت درآمد خانواده، سن، شغل و 

 نیا ):PCRS( يفرزند-والد رابطه اسیمق) بتحصیالت والدین بود. 
 نشانیرابطه نوجوانان با والد دنیسنج يبرا یسوال 24 يابزار اسیمق

، نیتوسط فا اسین مقی. اگرددیم لیاست و توسط خود نوجوان تکم
دن رابطه یسنج ين ابزار برایه اک)، ساخته شده 1983( و شوبل یورل
 ز مناسب است.ینشان نیخردساالن با والد یو حت كودکهر 
ه رابطدن یسنج يبرا یکیدو صورت دارد،  يفرزند -والداس رابطه یمق

دن رابطه پدر با فرزند. هر دو فرم یسنج يبرا يگریمادر با فرزند و د
ا ب. شوندیما پدر عوض یلمه مادر که کنیسان است، به جز اکیاس یمق

مربوط به پدر و مادر بارز شده است.  يهافرمحال عوامل مختلف در  نیا
 شزیپدر عبارت هستند از عاطفه مثبت، آم هپرسشنام يعوامل برا نیا

پرسشنامه مادر عبارت  يو برا گفت و شنود و خشم ایپدرانه، ارتباط 
و ي همانند ساز ،نقش ی/سردرگمیهستند از عاطفه مثبت، آزردگ

 ياآلف بیبا ضرا يفرزند -رابطه والد اسیگفت و شنود. مق ای ارتباط
 یکل يآلفا زیپدر و ن بهمربوط  يهااسیمقخرده  يبرا 94/0تا  89/0
خرده  يبرا 94/0) تا ي(همانند ساز 61/0 يآلفا بیو ضرا 96/0
 یعال یدرون یهمسان 96/0 یکل يآلفا زین و مربوط به مادر يهااسیمق

 وير پرسشنامه بر يبا اجرا اسیفا را سازندگان مقلآ بیضرا نیدارد، ا
) 1381( زگاریکه پره ی. در پژوهش)21( اندآوردهدانشجو بدست  241
پرسشنامه فرم پدر  يمحاسبه شده برا یانیپا بیداده است ضرا انجام

 یبوده است که نشان دهنده همسان 92/0فرم مادر  يو برا 93/0برابر با 
 .)13( است یخوب یدرون

به شیوه پاسخگویی  سؤال 40فرم اصلی این پرسشنامه متشکل از 
) است. فرم اصالح شده، که 7) تا خیلی زیاد (0( هرگزتایی از  7لیکرت 

استفاده شد، جهت سنجش  19-ددر این مطالعه با توجه به شرایط کووی
پرسشنامه  سؤال 40فرزندي بود که متشکل از -تغییرات رابطه والد

کمتر از قبل، همانند قبل و بیشتر از قبل بود. روایی  يهانهیگزاصلی با 
از اعضاي محترم هیئت علمی دانشگاه  تعدادي دییتأاین پرسشنامه به 

ورت رسشنامه به این صعلوم پزشکی گناباد رسید. شیوه تحلیل این پ
بود که بعد از اتمام نمونه گیري، با استفاده از آمار توصیفی، فراوانی هر 

 در هر یک گویه ها بررسی شد. هانهیگزکدام از 
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 مشخصات جمعیت شناختی واحدهاي پژوهش .1ول دج

  متغیر
  (درصد) تعداد ؛جنسیت

 46 (31/8) پسر

 137 (68/2) دختر
  (درصد) تعداد ؛رتبه تولد

 102 (51) اول
 37 (18/5) وسط
 61 (30/5) آخر

(سال)میانگین سنی آزمودنی   1968 ±. 15/58 
(سال)میانگین سنی پدر   7/097 ±. 46/60 

(سال)میانگین سنی مادر   6/269 ±. 41/99 
(سال)میانگین اختالف سنی پدر و مادر   3/929 ±. 56/4 

(نفر)میانگین تعداد اعضاي خانواده   1/007 ±. 4/28 
(درصد) تعداد ؛سطح درآمد   

 23 (11/4) کمتر از حد کفاف
 144 (71/6) در حد کفاف

 34 (16/9) بیشتر از حد کفاف
  مقطع تحصیلی؛ تعداد (درصد)

 21 (10/8) ابتدایی
 174 (89/2) متوسطه

  محل سکونت؛ تعداد (درصد)
 170 (84/6) شهر

 31 (15/4) روستا
  شهر محل سکونت؛ تعداد (درصد)

 5 (2/5) تربت حیدریه
 6 (3/1) بجستان

 81 (40/9) گناباد
 3 (1/5) تربت جام

 3 (1/5) درگز
 3 (1/5) قوچان
 75 (37/9) مشهد

 2 (1) بیرجند
 1 (0/5) بجنورد
 9 (4/6) نیشابور

 1 (0/5) فرهادگرد
 4 (2) فریمان
 5 (2/5) سبزوار

  شغل پدر؛ تعداد (درصد)
 89 (44/7) کارمند
 21 (10/6) کارگر

 62 (31/2) شغل آزاد
 3 (1/5) بیکار

 24 (12/1) بازنشسته
  شغل مادر؛ تعداد (درصد)

 74 (37/4) کارمند
 12 (6/1) شغل آزاد
 5 (2/5) بازنشسته
 107 (54) خانه دار

  تحصیالت پدر؛ تعداد (درصد)
 3 (0/5) سواد خواندن و نوشتنفاقد 

 22 (11/1) ابتدایی
 32 (16/1) سیکل
 41 (20/6) دیپلم

 1 (0/5) فوق دیپلم
 102 (51/3) دانشگاهی

  تحصیالت مادر؛ تعداد (درصد)
 2 (1) فاقد سواد خواندن و نوشتن

 23 (22/6) ابتدایی
 14 (7/1) سیکل
 60 (30/3) دیپلم

 1 (0/5) فوق دیپلم
 98 (40/5) دانشگاهی
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 و همکارانپورشهري 

 
 

به دلیل الزم،  يمجوزهاشروع کار پس از اخذ کد اخالق و کسب  در
خراسان  يشهرهااعدم دسترسی مستقیم به تمامی نوجوانان ساکن 

مجازي با استفاده از ربات پرس الین  ي از روشرینمونه گ يبرابزرگ، 
و  فرزندي -. به این صورت که ابتدا پرسشنامه رابطه والداستفاده شد

مشخضات دموگرافیک در ربات پرس الین به ثبت رسید، سپس از 
مختلف  يهاگروه، لینک پرسشنامه در اجتماعی يهاشبکهطریق 

مجازي جهت تکمیل افراد با رضایت آگاهانه، فرستاده شد؛ به افراد 
ران محرمانه باقی خواهد ماند. در یادآوري شد که اطالعات نزد پژوهشگ

تحلیل شد.  23نسخه  SPSSپایان اطالعات پس از ورود به نرم افزار 
استنباطی  يهاآزموناز آمار توصیفی و  هادادهبراي تجزیه و تحلیل 

ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شد. سطح معنی 
 ته شد.در نظر گرف 05/0داري در این مطالعه کمتر از 

 هاافتهی

دانش آموز شاغل به تحصیل در خراسان بزرگ  201در این مطالعه 
 137پسر و  46شرکت کردند؛ از کل تعداد شرکت کنندگان تعداد نفر 

 ± 968/1 نتفر دختر بودند؛ میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزا
و ) بودند %51( اولسال بود. بیشتر افراد مورد پژوهش فرزند  58/15

. سایر مشخصات جمعیت کردندیم) تحصیل %2/89( متوسطهدر مقطع 
 گزارش شده است. 1جدول شناختی افراد مورد پژوهش در 

فرزندي در این دوران در سه خرده مقیاس  -وضعیت نمرات پدر
 همانند قبل "درگیري و آمیختگی"و  "ارتباطات"، "احساسات مثبت"

 -قرنطینه بوده است؛ این در حالی است که میانگین نمرات پدراز دوران 
در این دوران نسبت به گذشته کاهش  "خشم"فرزندي در خرده مقیاس 

 فرزندي -پیدا کرده است؛ اما در مجموع نتایج نشان داد که رابطه پدر
 ).2جدول همانند گذشته، بدون تغییر، گزارش شده است (

 "احساسات مثبت"فرزندي در دو خرده مقیاس  -گین نمرات مادرمیان
در این دوران نسبت به گذشته افزایش یافته است. در  "ارتباطات"و 

تغییر خاصی مشاهده نشد؛ این  "تنفر/گم گشتگی نقش"خرده مقیاس 
فرزندي در خرده مقیاس -در حالی است که میانگین نمرات مادر

متر از قبل گزارش شد. اما در مجموع در این دوران ک "تعیین هویت"
فرزندي در این دوران بیشتر از گذشته گزارش شده است -رابطه مادر

 ).3جدول (
 -نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمرات رابطه مادر

و ) P=  025/0( "احساسات مثبت"فرزندي در دو خرده مقیاس 
 با جنسیت رابطه معنی داري داشتند )P=  044/0( "ارتباط"
)05/0<P( رابطه . الزم به ذکر است که سایر زیرمقیاس هاي

 يمعنادار يارتباط آمار کیدموگراف يرهایمتغ ریبا سا يوالدفرزند
 ).4جدول ( )P<05/0نداشتند (

 
 فرزندي -پدر رابطه برحسب پژوهش واحدهاي فراوانی توزیع .2 جدول

 )درصد( تعداد قبل از بیشتر )درصد( تعداد قبل مانند )درصد( تعداد قبل از کمتر فرزندي -پدر رابطه
 46) 2/27( 79) 7/46( 44) 26( مثبت احساسات حیطه

 31) 1/18( 85) 7/49( 55) 2/32( ارتباطات حیطه

 47) 27( 83) 7/47( 44) 3/25( آمیختگی و درگیري حیطه

 43) 3/22( 71) 8/36( 79) 9/40( خشم حیطه

 41) 27( 80) 6/52( 31) 4/20( کل فرزندي -پدر رابطه
 

 يفرزند -پژوهش برحسب رابطه مادر يواحدها یفراوان عیتوز .3جدول 
 )درصد( تعداد قبل از بیشتر )درصد( تعداد قبل مانند )درصد( تعداد قبل از کمتر فرزندي -مادر رابطه
 87) 54( 63) 1/39( 11) 8/6( مثبت احساسات حیطه

 80) 8/48( 66) 2/40( 18) 11( ارتباطات حیطه

 65) 9/39( 83) 9/50( 15)2/9( نقش گشتگی گم/تنفر حیطه

 67) 3/22( 82) 8/36( 20) 9/40( هویت تعیین حیطه

 69) 6/47( 66) 5/45( 10) 9/6( کل فرزندي -مادر رابطه
 

 فرزندي-رابطه مادر يهاطهیحنتایج آزمون تی مستقل در  .4جدول 

 

 بحث

ساکن نوجوانان  يفرزند -رابطه والد  یبررسپژوهش حاضر با هدف 
-دیکوو روسیو وعیش ناشی از نهیدر دوران قرنطاستان خراسان بزرگ 

 -رابطه والد انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 1399در سال  19
مادر  "ارتباطات"و"مثبتاحساسات"فرزندي مادر در دو خرده مقیاس 

ادر م"تیهونییتع"بیشتر از قبل اعالم شد. در حالی که خرده مقیاس 
 -همچنین رابطه والد .استاز قبل دوران قرنطینه گزارش شده کمتر 

 نتیجه آزمون تی مستقل میانگین) ±پسر (انحراف معیار میانگین) ±دختر (انحراف معیار فرزندي -جنسیت رابطه مادر
 dd=،2/258 d= ،d=0/025 159 3/929±34/98 6/316±32/49 حیطه احساسات مثبت

 dd=،2/118 d= ،d=0/036 162 3/039±16/91 3/774±15/59 حیطه ارتباطات
 dd= ،1/876 d= ،d=0/063 161 2/544±14/35 2/880±13/42 حیطه تنفر/گم گشتگی نقش

 dd=،1/819 d= ،d=0/071 167 1/916±9/36 2/028±8/74 حیطه تعیین هویت

 dd= ،2/035 d= ،d=0/044 143 9/488±58/43 10/322±54/51 فرزندي کل -رابطه مادر
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و  "ارتباطات"، "احساسات مثبت"فرزندي پدر در سه خرده مقیاس 
ا این وجود همانند قبل گزارش شده است؛ ب "یختگیو آم يریدرگ"

 کمتر از قبل از دوران قرنطینه گزارش شد. "خشم"زیرمقیاس 
 "خشم"این در حالی بود که میانگین این نمرات در خرده مقیاس 

در زیر مقیاس خشونت  يفرزند -پدر کاهش یافته بود؛ در واقع رابطه
 توانیم جینتا نیا هیدر توج گزارش شده است؛ نهیکمتر از قبل قرنط

از  یناش ينوجوانان و کنترل اجبار يبر محدودساز نهیقرنط ریتأثبه 
 نیاز آن ب یو مشکالت ناش يریاز درگ يریو جلوگ یاجتماع يترددها

و  يری، الگوپذياشاره کرد. کسب استقالل، همانندساز نینوجوان و والد
دوره است که  نیا یتکامل روان شناخت يهایژگیواز  يساز تیهو

با  یاجتماع يهامیتهمساالن و  يهاگروهدر در قالب شرکت  معموالً
را  يروابط والد فرزند تواندیمکه  شودیمهمراه  يادهیچیپبروز مسائل 

 يساز نهیبحث قرنط توانیملذا  .دینما تردهیچیپه و تدچار مشکل ساخ
و  يریدر کمتر شدن درگ يو محدود نمودن نوجوانان را عامل موثر

 نیانگینشان داد، م جیهمانطور که نتا. والد و فرزند دانست انیخشونت م
 دري پفرزند -والدنمرات  نیانگینسبت به م ي مادرفرزند-والدنمرات 

 ینمب نکوارتیپ جیهمسو با نتا تواندیمبود؛ که بیشتر افزایش پیدا کرده 
ار ب همچنین در مراقبت و يریپذ تیمسئول زانیبودن م شتریبر ب

 راسل .)22( دمرد خود باش انیمادران، نسبت به همتا شتریمراقبت ب

در نسبت به پ يفرزند -بودن نمرات مادر شتریدر مطالعه خود به بنیز 
 .)23( مطاله ما همسو است جیکه با نتا کندیماشاره  يفرزند

یمعوامل خانوادگی است که  نیتریاساسارتباط والد فرزندي یکی از 
قرار دهد. در  ریتأث بسیاري از مشکالت ناشی از خانواده را تحت تواند

ارتباط رفتارهاي پرخطر نوجوانان را  ياگستردههمین راستا تحقیقات 
ولی فرزندي با  يرابطهو از  کنندیمولی فرزندي حمایت  يرابطهبا 

کیفیت به عنوان یک عامل محافظت کننده در برابر بسیاري از رفتارهاي 
فاقد روابط صمیمی  که ییهاخانواده. کنندیممشکل ساز فرزندان یاد 

ببین والدین و فرزندان هستند و فرزندان پیوندهاي ایمن خانوادگی را 
 .)24( کنندیم، فرزندانی آسیب پذیر تربیت اندنکردهتجربه 

از آنجا که زندگی با والدین صمیمی به عنوان یک عامل محافظت کننده 
و کنترل شرایط بیرونی از عهده خانواده خارج است لذا در  کندیمعمل 

خوب  يهامهارتاجتماعی،  يهاتیمحدودشرایطی مانند قرنطینه و 
 با نظارت بر عملکرد توانندیمگزارند. والدین  ریتأثوالدین بسیار مهم و 

و رفتار فرزند خود و احترام به هویت و نیازهاي آنان به پرورش 
مستقیم  يمکالمهبا  توانندیم هاآنزندگی آنان کمک کنند.  يهامهارت

در معرض اخبار مربوط به  دائماًبا فرزندان خود اضطراب آنان را که 
 تواندیماپیدمی هستند را کاهش دهند. از طرفی قرنطینه در خانه 

ت خوبی براي تقویت تعامل بین فرزندان و والدین فراهم فرصت فرص
عوامل مخربی نظیر افزایش بی  توانینمکند، این در حالی است که 

ي اجتماعی و فضاها يهاشبکهتحرکی و استفاده بیش از حد از تلوزیون، 
مجازي و عدم مدیریت در استفاده از آن در شرایط قرنطینه که بر روابط 

. اقداماتی نظیر )25(رگذار است را نادیده گرفت والد فرزندي تاثی
خانوادگی و رویکردهاي صحیح  يهاتیفعالمشارکت دادن فرزندان در 

پیوندهاي خانوادگی را تقویت نموده،  تواندیموالدین در این دوران 
 خودکفایی يهامهارتنیازهاي روانی فرزندان را مرتفع سازد و به ارتقاي 

 کمک کند. هاآن

دایی از والدین و سطوح پایین ، جدهندیمهمانطور که مطالعات نشان 
عزت  با میزان پایین کنترل والدین و داشتن ارتباط نامطلوب با فرزندان

نفس، افسردگی و رفتارهاي خصمانه و نامطلوب اجتماعی ارتباط دارد 
. لذا در زمان شیوع پاندمی کرونا و ماندن در خانه امکان تعامل )26(

و میزان کنترل والدین بر  بیشتر بین والدین و فرزندان فراهم شده
موجب پیشگیري از  تواندیمکه همین موضوع  فرزندان افزایش یافته

 .در روابط گردد اثرات مخرب قرنطینه بر سالمت روان نوجوانان و اختالل
با توجه به اینکه در این مطالعه هدف بررسی روابط والد فرزندي در 

در مطالعات بعدي به جست و جوي  شودیمدوران قرنطینه بوده توصیه 
والد فرزندي و نیزبررسی چگونگی  يرابطهبر  مؤثرتحلیلی عوامل 

وجه با ت ینهارتباطات والد فرزندي بپردازند چرا که اطالعات ما در این زم
 حاصل از ابزار بکار گرفته محدود است. يهاافتهیبه 

فرزندي نیز مورد  -در این مطالعه ارتباط سن والدین بر رابطه والد
 هانآبررسی قرار گرفت؛ نتایج نشان داد که سن پدرها تأثیري در رابطه 

در . )27( است هلیلبا فرزندانشان نداشت که همسو با مطالعات اوزون 
مادران  نیمشخص شد که رابطه ب یگیو سا کیوانی، یمطالعات عربس

بود ناست؛ که با توجه به  ترفیضع زیآنها نو فرزندان  ترنییپا نیدر سن
با  ي مادرفرزند -والدسن مادر و نمره  بیندار  یمعنارتباط آماري 

 يباال یپراکندگ لیبه دل تواندیمکه  )29, 28(ت سیمطالعه ما همسو ن
 .در مطالعه حاضر باشد نهیخاص قرنط طیشرا ریثأت زیسن مادران و ن

 -رابطه مادر يهااسیمقنتایج پژوهش نشان داد که بین برخی از خرده 
 داردجنسیت اختالف آماري معنی داري وجود فرزندي برحسب 

)05/0<P( فرزندي  -اما اختالف آماري معنی داري در نمرات پدر
یمکه همسو با نتایج اوزون  )P<05/0(جنسیت یافت نشد برحسب 

 .)27( باشد
 -که شغل والدین تأثیري بر نمرات والد بود نیا انگریپژوهش ب يهاافتهی

فرزندي نوجوانان ندارد که با نتایج مطالعه اوزون هلیل ناهمسو است 
یم؛ چرا که وي بیان داشت پدران بیکار با مادران بیشتر همکاري )27(

؛ این ناهمسویی )27( دهندیمو نقش پدرانه خود را بهتر انجام  کنند
حاکم بر  يو اقتصاد یفرهنگ طیمحل انجام مطالعه، شرابه  تواندیم

 .جامعه پژوهش مرتبط باشد
 -مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، سطح اقتصادي خانواده بر نمره والد

فرزندي نوجوانان تأثیر آماري معنی داري ندارد؛ این در حالی است که 
 یتماعاج -يسطح اقتصاد شینشان داد که با افزا سیعربنتایج مطالعه 

؛ همچنین نتایج )29( ابدییم شیافزا زی، رابطه آنها با کودك ننیوالد
-ياقتصاد طینشان داد که مادران با شرا شاکیچیملوك و  -گنز

که ناهمسو  )31, 30( با فرزندان خود دارند يترباالتر روابط به یاجتماع
برابر نبودن نسبت افراد در هر به علت  تواندیمبا نتایج ما است؛ که 

 کدام از سطوح اقتصادي باشد.
یم هاآنهمراه بود که از جمله  ییهاتیمحدودانجام این پژوهش با 

به موارد زیر اشاره نمود. در این پژوهش به دلیل شیوع پیک دوم  توان
و بسته شدن مدارس، تعداد جامعه آماري در دسترس کم  19-کووید

 هاتیمحدودآنالین تا حدود زیادي این  يهاروشه از شد. اما با استفاد
تعدیل شد. در این مطالعه ممکن بود سؤاالت و ابهاماتی پیرامون سؤاالت 

ایجاد شود، که نداشتن ارتباط مستقیم و رو در رو با  هایآزمودنبراي 
، مانع از رفع آن شدمحدودیت بعدي که محققین در این پژوهش هاآن

 عدم لیبه دل ،یینوجوانان روستاارکت مش عدمبا آن رو برو بودند 
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ن بود. به دلیل گسترده بود نترنتیبه تلفن همراه و شبکه ا یدسترس
جامعه آماري (خراسان بزرگ) مشارکت بعضی از شهرهاي خراسان 

 بزرگ به تعداد قابل توجهی نبود.

 گیري نتیجه
 رفرزندي در بخش پدري د -نتایج این مطالعه نشان داد که نمرات والد

همانند قبل گزارش  "خشم"به جز خرده مقیاس  هااسیمقهمه خرده 
کمتر از قبل بیان شده است.  "خشم"شده است؛ اما در خرده مقیاس 

فرزندي مشاهده کردیم که -همچنین در بخش مادري نمرات والد
 بیشتر از قبل "ارتباطات"و  "احساسات مثبت"نمرات دو خرده مقیاس 

 "تنفر/ گمگشتگی نقش"که در خرده مقیاس بیان شده است؛ در حالی 
کمتر از قبل بیان شد.  "تعیین هویت"همانند قبل و در خرده مقیاس 

 نیانگیو ارتباط کل به صورت م هااسیمقدر خرده  نکهیبا توجه به ا
عدم اختالف  نشان دهنده نیا است، بهتر از قبل بوده ایمانند قبل 

وده ببا قبل از آن  نهیقرنطشرایط در  يروابط والد فرزندآماري معنادار 
؛ چرا احتمال تعارضات بین والدین و است مسرت بخشنظر  نیکه از ا

نوجوانان، در دوران قرنطینه، به دلیل تماس بیسشتر والدین و فرزندان 
ثر و ؤم يهاآموزشحال  نیبا ابیشتر از گذشته قابل پیش بینی است. 

به  نهیقرنط يدر روزها ژهیبو ينددر رابطه با بهبود رابطه والد فرز یکاف
 هاتیمحدوددلیل محدود شدن ارتباطات اجتماعی و نقش چشمگیر 

 .رسدیمبه نظر  يرورض اریبسدر تکامل روان شناختی دوران نوجوانی، 

 تشکر و قدردانی
مقاله حاضر یک مطالعه مقطعی مصوب کمیته اخالق معاونت تحقیقات 

 1399,028 گناباد با کدکی و فناوري دانشگاه علوم پزش
IR.GMU.REC. مالی و معنوي  يهاتیحما. بدین وسیله از باشدیم

کی گناباد و همچنین از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزش
 .شودیمهمکاري تمامی مسئولین و واحدهاي پژوهش تشکر و قدردانی 
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