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آموزان  دانش نیوالد یآزار مرتبط با کودک یاجتماع-یعوامل اقتصاد یبررس
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 هیئت علمی دانشگاه شیراز  7

 شیرازدانشگاه جامعه شناسی  کارشناسی ارشد 2

 

 چکیده

آزاری نقش داشته باشند و  توانند در کودک عواملی می هچ .استآشنایی با کودکان آزاردیده شهر فسا ، مقاله هدف از انجام این

آزاری از گذشته تاکنون وجود داشته است که به طریق متفاوتی  کودک .طور مستقیم در معرض این خطر قرار دهد کودک را به

 درگذشته خشونت جنسی شایداما مسئله ؛ شود های والدین با فرزندان و کودکان با دیگر اعضای خانواده مشاهده می در رابطه

های اجتماعی یا پلیس گزارش  گرفتند به مراکز اورژانس شد و آن تعداد محدودی که در معرض این خطر قرار می کمتر دیده می

سفانه ها بوده است که متأ توان گفت ترس از رفتن آبرو و حیثیت آن طور یقین می ها به ماندن خانواده دلیل ساکت  ˓دادند نمی

خشونت جنسی و  .دادند سالی ارجحیت می ها این افکار را بر سالمت جسم و روح کودک هم در کودکی و هم در بزرگ هخانواد

های آموزشی و  تر مطالعه کرد و به دیگران توسط گروه تمام خشونت جسمی و روحی مسائلی هستند که باید با جدیت هرچه

آموزان پسر و  آماری این تحقیق دانش جامعه .دارند آموزش داده شود ینهاین زمفی در ها و یا متخصصانی که اطالعات کا رسانه

 . طور حضوری موردمطالعه قرار گرفتند دهند که با استفاده از پرسشنامه به ساله را تشکیل می 74 – 75دختر 

 

 .شهرستان فسا، آموز دانش، والدین، خشونت، طالق، آزاری کودکهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -0

وظیفه پدر و مادر هرگونه مراقبت از کودک در سنین پایین و ایجاد روابط  .پذیر است کودک موجودی فعال و کامالً انعطاف

که فرزند اعتماد  گامیهن .است . . .و هم ازلحاظ برخوردهای عاطفی و هم ازلحاظ رفتارهای روزانه در زندگی، کامالً هدفمند

ای آشکار و بدون مخفی کردن  رابطه، گیرد ای که بین والدین و فرزندان شکل می هبطرا، کامل به والدین خود داشته باشد

دارد  . . .محیط زندگی و ، اشتغال، میزان تحصیالت پدر و مادر ماننداین امر بستگی به عواملی  .گونه مسائلی خواهد بود هیچ

 . (724: 7413، توفیقی)

کودک فقر اعتیاد طالق  ناآگاهی و نداشتن آشنایی افراد نسبت به حقوق آزاری ناشی از عواملی متفاوت چون: پدیده کودک

آزاری طیف  کودک .های مزمن و غیرقابل درمان کودک است مشکالت روانی آزارگران کودک مشکالت خانوادگی و بیماری

ازجمله کار و های مختلف  آزاری به راه درمجموع کودک .شدت و ضعف استای دارد و در جوامع مختلف دارای  گسترده

کودکان توسط والدین خود یا ناپدری نامادری و یا خواهر و برادر ناتنی خود تجاوز جنسی به کودکان کارگیری کودکان آزار  به

 ردیگ م آموزشی ناکارآمد بهره میصورت تبعیض بین دو جنس یا تبعیض بین فرزندان از یک جنس و نظا تبعیض در خانواده به

 . (24-22: 7444، موسوی)

هیچ حمایت اجتماعی مورد آزار و اذیت عضوی از خانواده یا شخص خارج از خانواده  کودکانی که در دوران طفولیت بی

رفته است و ها نادیده گ ای درآیند که رنج و آرامش کودکی آن سالی به خدمت جامعه توانند در بزرگ قرارگرفته باشند نمی

اند بلکه به دلیل  نگرفته تنها تحت درمان قرار واده و جامعه خویش باشند چون نهنخواهند توانست افراد مفیدی برای خود خان

گونه آموزشی در راستای زندگی سالم نخواهند دید پس این افراد مشکالت  توجهی افراد جامعه نسبت به این کودکان و هیچ بی

 . و جنایت از پیامدهای این معضل است ازجمله نداشتن نسلی پویا و بزهکاری افزایش آمار جرم متعددی را برای جامعه

ناپذیری را برای کودکان و نوجوانان در معرض آسیب  ای است که از عوامل چندگانه که مشکالت جبران پدیده 7آزاری کودک

سالمت روحی کودک را تهدید کند و آسیب برساند  کند هر نوع کوتاهی و غفلت و یا هر عملی که بهداشت جسم و ایجاد می

ندرت خیلی  درآمد به بهداشت جسمی کودک به های فقیر و یا کم متأسفانه در خانواده .دهد آزاری رخ می نه مواقع کودکگو این

 . شود کم رسیدگی می

مد مناسب برای اداره امور زندگی هایی که میزان تحصیالت والدین پایین اما درآ هدف از فرزند آوری در بسیاری از خانواده

ی کشاورزی و یا دامداری البته این کار کردن درزمینه مانندفرزند پسر در امور بیرون از خانه به پدر  نکمک کردخویش دارند 

نگهداری از  مانندرسیدگی فرزند دختر به امور در خانه به مادر  .موارد در صورتی است که پدر خانواده خود تولیدکننده باشد

 . دهد ت ازدواج زودهنگام خصوصاً دختر رخ میتر نظافت منزل است و درنهای خواهر و برادر کوچک

برخورداری از یک زندگی سالم و بدون  .باشد شده می مسئله مهم بهداشتی در سراسر جهان شناختهعنوان یک  آزاری به کودک

د گیرن ها کودک در جهان مورد آزار جسمی و جنسی و عاطفی قرار می وجود هرساله میلیون خشونت حق هر کودکی است بااین

-7444:472، زاده رسولاست )اهمیت به شمار آمده   بیآید که برای جامعه و دیگران کامالً حساب می که این امر خیلی عادی به

444) . 

ها و  جا اعم از کتاب ای الهی است که محبت مالیمت مراقبت رشد و تعالی او که در همه کودک در فرهنگ ملی و دینی ما هدیه

وی والدین و دیگران مورد اما برخالف این تلقی فرهنگی کودک در خانواده و جامعه از س؛ نواده استشده وظیفه خا قرآن گفته

                                                           
1Child Abuse 
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شوند زیرا که از والدین و  کودکان خیلی راحت قربانی می .گیرد نشان از یک مسئله و مشکل اساسی دارد آزار و اذیت قرار می

مراقبت کنند و اغلب از اعمال واقعاً نادرستی که والدینشان در  دانند چگونه از خود سرپرست خود شناخت کافی ندارند و نمی

 .اهمیت است والدینی که میزان تحصیالت پایینی دارند و فرزند آوری برایشان کامالً بی .دهند ناآگاه هستند ها انجام می حق آن

 هدف .(12-44: 7488، پور ناجی) شوند راحتی این کودکان طعمه می گونه از کودکان وجود دارد و به مشکالت نظارت بر این

 شهرستان فسا ساله 74-75آموزان  آزاری دانش ی مرتبط با گرایش والدین به کودکاجتماع-بررسی عوامل اقتصادیاین مقاله 

 . است

 

 مبانی نظری

 .کرد علم میتر قد  گاه نوعی از سلطه بشر بود که در برابر بشر ضعیف .از آغاز حیات همیشه قوی بر ضعیف سلطه داشته است

 .شد بران می مراتب قدرت همواره در تاریخ و در تمام جوامع وجود داشته و سبب تبعیض میان صاحبان قدرت و فرمان سلسله

تر  همسر به زن والدین به کودک همگی ناشی از )شیء( پنداشتن موجود ضعیف عنوان اعمال قدرت حاکم به رعیت مرد به

والدینی که به خود این  .است که ریشه در غریزه تملک و تعلق به خود داردی احساسی شیء پندار .تر است توسط فردی قوی

خواهند رفتار کنند کودک را مانند  میتوانند و  هاست هرگونه می دهد تا با کودکانشان به جرم آنکه متعلق به آن اجازه را می

کمیت چنین طرز تفکری را ه برگردیم حاهرچه به گذشت .کنند اشیاء و لوازم شخصی خود نه موجودی مستقل فرض می

 .گردد قبل برمی سال 754آزاری به کمتر از  در این میان توجه به کودک و حقوق او و شناخت مفهوم کودک .بینیم تر می پررنگ

ز ساالن بود و ا لباس کودکان همانند لباس بزرگ .شد سال نگریسته می قرن هفدهم به کودک همانند یک فرد بزرگ تا قبل از

صفحات  .ها وجود نداشت گونه ادبیات خاص و سرگرمی برای آن هیچ .رفتار کنندساالن  رفت که همانند بزرگ آنان انتظار می

چنانچه در روم قدیم قتل فرزندان کامالً حق  .بدرفتاری و قتل کودکان استانگیز در مورد  تاریخ پر از حوادث دردآور و حزن

ازاندازه گریه  هایی که بیش انی که شکل و اندازه سرشان غیرمعمولی است یا آنبودند نوزاد رومیان معتقد .قانونی والدین بود

 (734-735: 7414، قیصریبمانند )کنند نباید زنده  می

 

 آزاری کودک

 باشد: آزاری درد به شرح زیر می آزاری وجود دارد اما تعریفی که سازمان بهداشت جهانی از کودک متعددی از کودکتعاریف 

کسانی است  لهیوس بهکشی  کشی اقتصادی یا انواع بهره توجهی بهره گونه بدرفتاری جسمی عاطفی جنسی و روانی غفلت و بیره

 . که در مقام مسئولیت و یا قدرت قرار دارند

نونی طور قا والدین یا سایر افراد که به شود میآزاری را شرایطی که موجب  ( کودک7412) ورکیویندگاه خانواده ایالت دا

آزاری کنند یا به دیگران اجازه  یا خود اقدام به کودک دارند بر عهدهرا  سال 78کودک زیر  مسئولیت تأمین سالمت و رفاه یک

 . (34-55: 7485، آبادی دولتکند ) ر دهند تعریف میدهند که وی را مورد آزار و اذیت قرا

آزاری طیف  اما پدیده کودک؛ شود میونده متبادر به ذهن شن ضرب و شتم فوراًآید  می انیبه مآزاری صحبت   وقتی از کودک

 . تری از ضرب و شتم و تنبیهات فیزیکی و بدنی دارد تر و عمده وسیع
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 آزاری از دیدگاه روانشناسی کودک

آزاری  ی موجب آزار جسمی جنسی روانی و عاطفی کودک شود و به رشد و سالمت او آسیب وارد کند کودکنوع بهی که رفتار

جزء  هر صورتتوجهی به کودکان به  استثمار کودکان در هر زمینه و بی هر شکلسوءاستفاده از کودکان به  .است داده رخ

ی که به اقتضای سن و موفقیت کودک زیهر چکه  شود میزاری گفته آ تری از کودک بحث کلی .آید حساب می آزاری به کودک

توان اشاره کرد هرگاه در انجام کاری حقوق انسانی رعایت نشود و محدودیت  مییا و  بازداردباعث شود و او را از انجام فعالیت 

ساکن ، رسانی به کودکان آزاری مانند عدم اطالع اشکال دیگر کودک .آید آزاری پدید می کودک نداشته باشدمندی وجود  قانون

گرایی در نظام  محور نمره، دکان نباشدکو رایو محیط بازی و مفرح ب ستیز طیمحها در محیطی که شهرداری به فکر  آن شدن

اما ما به این نوع اشکال عادت نداریم بیشتر به صدمات جسمانی و ؛ آزاری است و یا ترساندن نوعی از کودک وپرورش آموزش

و گی رهنهای ف آزاری باید ارزش ی در تعریف و اطالق کودکطورکل به .کنیم آزاری تعبیر می در یک اتاق را کودک محدود کردن

آزاری بسته به نوع فرهنگ و میزان تحصیالت و نیز وضعیت اقتصادی  کودک .ای را در نظر بگیریم ملت هر خانواده ورسوم آداب

گیرد  آزاری قرار نمی در کشوری مانند ایران اگر پدری به فرزندش سیلی بزند این امر در حیطه کودک .گیرد ها شکل می خانواده

کودک تنبیه بدنی را در حد متعارف انجام دهند و قانون نیز آن را  در موردمعلم این است که ، رماد، چون از اختیارات پدر

اما در همین مملکت کودکانی هستند که نداشتن تسهیالت آموزش و رفاهی مناسب را نوعی آزار بدانند و ؛ کند حمایت می

ترین  ای نان رضایت داشته باشند و با کوچک تکه س وندرآزرده شوند اما کودکانی دیگر هم هستند که باوجود داشتن لباس م

 (432-458: 7481، پور ناجینکنند )آزاری را حس  اصالًباشند و  تمندیرضاها خواهد شد  محبتی که به آن

 

 آزاری انواع کودک

 :شود میبندی  آزاری به چهار دسته تقسیم کودک

 یوجهت یغفلت و ب -3جنسی  -4روانی( ) یعاطف -2بدنی( ) یجسم-7

خفه  هل دادنشدید سوزاندن  تکان دادن کتک زدنای که به بدن کودک وارد شود از نوع  بدنی(: هر نوع لطمه) یجسمآزار -7

 . و مانند آن نشانه آزار جسمی است مسموم کردن کردن

 یآزار جسمهای  ها و ویژگی نشانه - 0جدول  

 توضیحات ها نشانه

هیییای سیییر و   آسییییب

 جمجمه

 . شود سه سال دیده شود که باعث خونریزی در چشم میک زیر خصوص در کود به

 .  شود های متفاوت که با عکس رادیولوژی دیده می های متفاوت در زمان شکستگی شکستگی استخوان

 .  مشاهده باشد کبودی یا اثر هر نوع شیء بر بدن که قابل کبودی

 . توجهی ن بر اساس بیانسان و جای گاز گرفتن حیوا گاز گرفتنجای  گاز گرفتنجای 
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 مچ دست یا پا بر طنابهای متعدد مانند زخم چاقو شیشه یا هر شیء برنده جای  زخم انواع زخم

ی ماننید جیای اتیو بیر دسیت ییا قاشیق دات بیر دسیت ییا ریخیتن آب جیوش             سیوختگ جای انواع  سوختگی

 . کامالً متفاوت است

 

ترین نوع  اما بسیاری آن را شایع؛ شود مییا شناسایی  شود میاع دیگر گزارش این نوع آزار کمتر از انو روانی(:) یآزار عاطف-2

ها دلیل پزشکی یا دلیل  که برای آن دهد میبیند رفتارهایی بروز  روانی آسیب می ازنظرکودکی که  .دانند آزاری را می کودک

گیری سعی  با انزوا و گوشه خاطر شده و دهی دیگران رنجی خانوادهی و گفتارهاکودکی که با رفتارها  .کند موجهی پیدا نمی

درواقع کودکی که  .قرار گیرد موردتوجهکند که به آرامش رسد و به دیگران با این رفتارش نشان دهد که ناراحت است و  می

کی کود اما رفته باشدها آثارش از روی بدن او از بین  ممکن است بعد از مدت باشد شده هیتنبیا اینکه  باشد دهیددمه جسمی ص

از  گاه هیچ نداشته باشدترین تجاوز به حریم او شود که آثاری بر روی بدن  که مورد آزار جنسی قرار گیرد و یا حتی کوچک

رو باشد برای  که دائم در خانواده با پرخاشگری و عدم محبت کافی از سوی والدین روبه و یا کودکی نخواهد شدخاطر او پاک 

 . سالی هم همچنین روابطی را با دیگران خواهد داشت و در بزرگ شود میهمیشه در خاطرش ماندگار 

 2جدول 

 توضیحات انواع آزار عاطفی

ها یا  خواسته

 های نامناسب استرس

، ها مانند طالق به گردن کودک انداختن گناه، اعتیاد، خشونت خانگی، خوردن مادر  مانند کتک

گذاشتن کودک برای  فشار تحت، گریکددر به یهای پدر و ما استفاده از کودک برای رساندن پیام

توقع داشتن از کودک برای انجام کارهایی که مناسب سن او نیست مانند ، انتخاب یکی از والدین

 . رو شدن با طلبکار روبه

تهدید کودک گاهی به علت خطایی جزئی به بیرون انداخته شدن از خانه سر راه گذاشتن و یا  تهدید به ترک کودک

 . خانه فرستادن که موجب اضطراب کودک خواهد شد کودک به یتیم تهدید

ناهماهنگی و رفتارهای 

 متناقض

دهند  رفتار کودک پاداش میبار به  پدر یا مادر یک .های پدر و مادر تناقض اساسی دارد خواسته

باعث این رفتار  .خلق هستند و شب پرخاشگر پدر و مادر صبح خوش .کنند شدت تنبیه می بار به یک

 . شود عتماد کودک به والدین خود میعدم ا

غیبت زیاد از ، بازی نداشتن هم، نادیده گرفتن کودک، پاداش ندادن به رفتارهای مناسب کودک محرومیت از توجه

شود که کودک از والدین خود دور شود و عدم توجه از  یا در دسترس نبودن والدین باعث میخانه 

 . ها دریافت کند سوی آن

خاشگری و انتقاد رپ

 ازحد بیش

کنند و با خشونت و پرخاشگری به آن پاسخ  پدر و مادر به رفتارهای نامناسب کودک توجه می

کنند و آبروی کودک خود  برند و او را تحقیر می می سؤالتوانایی و شخصیت کودک را زیر  .دهند می

 . کنند ایجاد می بودن زیناچاهمیتی و  برند و در او احساس بی را جلوی دیگران می

و عاطفه و  نبود محبت

 طرد کودک

، نداشتن رابطه صمیمانه و نزدیک، نگرفتن کودک عدم اظهار محبت کالمی و غیرکالمی در آغوش

 . شود کودک از توجه از سوی والدین می محروم شدنتبعیض گذاشتن بین خواهر یا برادر باعث 
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 آزار روانی - 3جدول 

 تهدید یا تنبیه نامناسب -77 ی نسبت به کودکتفاوت یب -2 داضطراب رنج و غم شدی-7

رفتارهیییای نامتناسیییب بیییا سییین   -72 پرهیز از ارتباط با دیگران -1 انزوا و در دنیای خود بودن -2

 کودک

هییای  کمییک نکییردن بییه مهییارت    -4

 اجتماعی کودک

هییای مکییرر بییا مضییامین     کییابوس -8

 مشابه

 ادراری در رختخواب شب -74

ا کسییی کییه از او نامناسییب بییرابطییه  -3

 کند مراقبت می

هییای نییامعمول در حضییور   واکیینش -4

 ساالن برخی بزرگ

قیییرار دادن کیییودک در شیییرایط   -73

ترسیییناک ماننییید شیییاهد خشیییونت    

 خانگی

 اطاعت افراطی داشتن -75 مشکل تمرکز -74 بسیار پایین نفس عزت -5

 

 آزار جنسی -3

و یا  ساالن بزرگتواند توسط  میکودک برای رسیدن به تحریک جنسی است که  آزاری جنسی شامل هر نوع استفاده از کودک

این آزار  .و یا حتی بدون لمس کردن بدن کودک باشد لمس کردنآزار جنسی ممکن است گاهی با  .کودکان دیگر رخ دهد

های  ته شود تا فیلمشود گاهی ممکن است از کودک خواس دود نمیکودک برای انجام رابطه سکس مح مجبور کردنتنها به 

با توجه به آثار بسیار سنگینی که آزار جنسی بر سطح روانی  .کودک باشد برهنه کردنا اینکه تالش بر مستهجن نگاه کند و ی

 .بیمار روانی تبدیل کندکه اگر رسیدگی و درمان نشود ممکن است کودک را به فردی کامالً غیراخالقی و  خواهد گذاشتفرد 

این  که هنگامیگیرد که کامالً آشنا است و کودک به آن اعتماد دارد و  ی توسط فردی صورت میآزار جنس نکته جالب اینکه

ی آزار جنسکودکانی که مورد  .صورت گیرد آسیب روانی کودک دوچندان خواهد شد اعتماد قابلرفتار توسط فردی 

به  .گونه نیستند بسیاری از کودکان این حال نیباادهند  میم هیجانی و رفتاری خاصی را از خود نشان اند معموالً عالئ قرارگرفته

جای متمرکز شدن برای  گونه موارد بهتر است به در این .تر خواهد بود ها سخت دلیل تشخیص آزار جنسی در آن نیهم

 . ی تقویت کنیمجنسآزار ارتباط مناسب و تربیت جنسی کودک را در پیشگیری از ، تشخیص

 4جدول 

ی و تناسییلیب در ناحیییه ریییزی و آسیی خییونترشییح زخییم و -7

 . خصوص وقتی تکرار شود مقعد به

هییای آمیزشییی وقتییی کییودک بییه سیین آمیییزش   بیمییاری -5

 .  نرسیده باشد

 . بارداری در نوجوانی -2 عفونت ادراری مکرر -2

خصییوص در کییودکی  یییا زگیییل تناسییلی بییه  B تیییهپات -4

 75 ریییزسیین او اسییت )کییه هنییوز بییه سیین قییانونی نرسیییده 

 . است( سال

رفتارهییایی بییا مضییامین جنسییی کییه متناسییب بییا سیین    -1

 . کودک نیست

 . خودآزاری -8 .  غیرعادی مقعد در حین معاینه پزشکی باز بودن -3
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 توجهی غفلت و بی -4

 کودک ممکن است گرسنه یا .آزاری است ترین گونه کودک غفلت و ناکامی در مواجهه با نیازهای اساسی کودک از متداول

کودکی که  .رهاشده باشدسرپناه و یا بدون سرپرست و بدون مراقبت بهداشتی و پزشکی  مناسب بی کثیف بدون لباس کافی و

غفلت خطرناک است و  .شود های دیگری را نیز متحمل می لب سوءاستفادهاغ قرارگرفته استتوجهی از سوی والدین  مورد بی

تنهایی در خانه تا  کودک به رها کردنتواند از  توجهی می بی .یا حتی مرگ شودهای جدی و طوالنی و  تواند منجر به آسیب می

که الزم دارد محروم شود و در  موارد خیلی بدتری را شامل شود تا جایی که کودک از سوءتغذیه تلف شود و یا از مراقبتی

 . شود های دائمی می برخی موارد سبب ناتوانی

 1جدول 

 توضیحات انواع

ی و مراقبییت عییدم رسیییدگ -7

در میییورد نیازهیییای ضیییروری  

غیییذا لبیییاس جیییای کیییودک )

 .  امن(

تنهیا  نداشتن لباس کفش و پوشیش کیافی تکیرر مشیکالتی ماننید عیدم بهداشیت کیودک         

 .  انه کثیف و غیربهداشتی تصادفکودک بدون مراقبت و سرپرست خ گذاشتن

عییدم رسیییدگی بهداشییتی    -2

تییییوجهی  و درمییییانی و بییییی 

 .  کودک سالمت به

، کییودک تیمسییموم، عییدم مراجعییه بییه پزشییک، نییدادن دارو بییه کییودک نییزدن وواکسیین 

 پوسیدگی دندان، شدن در آب  خطر غرق

عدم رسییدگی بیه آمیوزش     -4

 .  برنامه فوقهای  و فعالیت

هیای مختلیف در اوقیات فراغیت کیه       نبیود فعالییت  ، مدرسه نرفتن و غیبت زییاد از مدرسیه  

 .  شود رکز( میی اجتماعی تمها هوش مهارتکودک )مانع از رشد شناختی 

نبیییود قاعیییده و قیییانون در  -3

 .  خانه

، درس، غییذا، نبییود برنامییه خییواب  ، اعمییال آننداشییتن اسییتمرار در گذاشییتن قاعییده و   

 . تفریح

 

 اسالم ازنظرآزاری  کودک

م خشونت و آزار اسال ازنظر .ترین گناهان در اسالم ظلم و آزار به کسی است که هیچ پناهگاهی جز خداوند ندارد یکی از بزرگ

آنان شخصیت و کرامت عطا فرموده ازجمله هایی است که خداوند به  بخصوص در رابطه با مسائل تربیتی و در رابطه با انسان

ها از حقوق  این حمایت .ای صدمه جسمی یا روحی به کودک وارد کنند والدین حق ندارند به هیچ بهانه .کودک ممنوع است

 المللی برای دفاع از حقوق کودکان شده که هیچ نهاد سازمان یا کنوانسیون بین بیت زمانی مطرح اهل رهیو سکودکان در قران 

اسالم با در نظر گرفتن همه نیازهای کودکان و دفاع از آن زمینه را برای رشد و پیشرفت کودکان در همه  .وجود نداشته است

استفاده از  افتهی گسترشآزاری که متأسفانه در جوامع جهانی  کودک یدهپد ازرو برای جلوگیری  ازاین .جوانب فراهم آورده است

به ی نحوه رفتار با کودکان و فرزندان و چگونگی تعلیم و تربیت آنان ضروری مذهبی درزمینهتعالیم دینی و نظر کارشناسان 

 . رسد می نظر
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 آزاری در ایران مجازات کودک

نان آمده است که کلیه اشخاصی که به سن قانون حمایت از کودکان و نوجوا 7487حمایت از کودکان مصوب سال  در قانون

این  2همچنین در ماده  .شوند مند می بهره قانونهای قانونی مذکور در این  اند از حمایت تمام هجری شمسی نرسیده سال 78

ود و سمانی یا روانی و اخالقی وارد شنان که موجب شود به آنان صدمه جقانون آمده است هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوا

 . سالمت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است

تا  ماه 2ارتکاب اعمال خالف به مدت  منظور بهکارگیری کودکان  کشی و به خرید فروش بهره هرگونهنیز آمده است:  4در ماده 

 . محکوم خواهد شدمیلیون ریال  24ریال تا  ونیلیم 74نقدی از سال زندان یا به جریمه  7

است: هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سالمت و  آمده زین 3در ماده 

یال جریمه نقدی ر ونیلیم 74ها به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا  بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن

 . خواهد داشت

 

 آزاری ازنظر حوزه و فقه کودک

ها را به انسان مرحمت فرموده است اما متأسفانه امروزه یکی از  های هستی هستند که خداوند آن کودکان زیباترین شکوفه

که قلب هر انسانی را ی است جرائمآزاری از  کودک .ترین معضالت جوامع انسانی ناسپاسی در برابر این نعمت الهی است بزرگ

شود البته عوامل متعددی  توجهی جوامع منجر به جنایاتی علیه کودکان معصوم می متأسفانه گاهی اوقات با بی .آزرد می

 . دست هم داده است تا امروزه شاهد بسیاری از این پدیده در ایران و جهان باشیم به دست
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 تحقیق مدل

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0نمودار 

 پیشینه تحقیق

و  دهد میبه تحقیقات پیشین وسعت دید محققان را گسترش  توجه کردن .ای است ای دارای سابقه و پیشینه هر پدیده

باشد که باعث جلوگیری از تکراری بودن  روش تحقیق می ترین آسانهمچنین راهنمای محقق برای انتخاب بهترین طرح و 

 . های گذشته شناسایی شود تحقیق و نقاط قوت و ضعف پژوهش

ن( طبق ها در جامعه و نهادهای اجتماعی استان سیستان و بلوچستا دیده و حضور آن ( )کودکان آسیب7484) محمد زاده

 .ورزند به لحاظ اجتماعی منزوی هستند ها غفلت می دهند یا از آن که کودکشان را آزار می کسالتیمطالعه وی دریافت که اغلب 

باالیی از تعامالت منفی با عواملی  نسبتاًرای فراوانی ها دارند و دا دان و دوستان و همسایهها پیوند ضعفی با خانواده خویشاون آن

آزاریکودک  

عواملاجتماعیو

 فرهنگی:

،تحصیالت  

،سطح سواد والدین  

رسانی گروهاطالع  

،کنترل و نظارت  

به  نیمحبت والد

،کودکان  

کودک با   رابطه

،انیدوستان و آشنا  

 نیوالد ییاجد

()طالق  

 

 

 

 عواملاقتصادی:

 وضعیت اشتغال،

 درآمد والدین،

،گاهیحوزه سکونت  

 مهاجرت

 عواملجمعیتی:

،سن  

کودک جنس  
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مطالعه کم والدین از وظایفشان نسبت به فرزندان فقدان  .و مشارکت پایینی در نهادهای اجتماعی دارندحمایتی هستند 

 .گذارد ارتباط دارد تأثیر می غفلت کنندهدین آزارگر و های اجتماعی در داخل جامعه بر انزوا و استرس که اغلب با وال حمایت

و جسمی فرد تأثیرگذار باشد و به فرد کمک کند تا از پس فشارهای تواند در سالمت روانی  شبکه حمایت اجتماعی مثبت می

ند والدین را از توا های اجتماعی می های مناسب این شبکه روانی برآید و رفتارهای انطباقی مثبتی را توسعه بخشد و آموزش

 . کند آگاه سازد هرگونه خطراتی که فرزندانشان را در جامعه تهدید می

استان تهران برقرار کرده بودند بررسی ساختار خانوادگی  مرکز مشاورهکه با  گیرندگانی تماسبین ( در 7444زاده ) قاسم

نش بوده و اختالفات خانوادگی و هایی که پرت نوادهاین کودکان در خا درصد 33کودکان آزاردیده بررسی انجام داد دریافت که 

که کودک و  شود میباعث  ها خشونتها و  و تنش ها کنند و همین تعارض ها شایع است زندگی می تعارض بین آن

 . و کودک مورد پرخاشگری و خشونت و درنهایت آزار قرار گیرد گرفته شودهای کودک نادیده  درخواست

ها در استان تهران( مطالعه کرد و  سال و ساختار خانواده آن 75تا  74آموزان  ری در بین دانشآزا ( )کودک7447صالحی )

آموزانی که یکی از والدین خود را  دانش که طوری بهارتباط معنادار وجود دارد  ساختار خانوادهجسمی و  دریافت بین آزار

که  شده است دادهدر مطالعات مختلف نشان  .ی قرار گرفتندبیشتر توسط ناپدری و نامادری مورد آزار جسم داده بودند ازدست

توان بیان نمود که  می این رابطهدر تبیین  .بیشتری هستندو غفلت  آزار جسمیدر معرض خشونت و  تک والدیکودکان 

دی و نظارت زا مشکالت اقتصا به دالیلی از قبیل کاهش کیفیت روابط خانوادگی شرایط استرس تک والدیهای  فرزندان خانواده

کودک  اذیت دادندر آزار و نامادری و یا ناپدری نقش بسزایی  .گیرند آزاری قرار می در معرض انواع کودک بیشترناکافی والدین 

ها خلوتی  نباید کودک را با ناپدری و یا نامادری تنها گذاشت که بین آن گاه هیچاست این است که  ذکر قابلای که  نکته .دارند

 . اعتماد کامل داشته باشند ها به آنی اگر ایجاد شود حت

کرد که پرخاشگری والدین و تنبیه تند  خاطرنشانمتحده(  در ایاالت تنبیه بدنیآزاری و خشونت و  ( )کودک7448) 2فارینگتون

با استفاده والدین از تنبیهات خشن  .بوده است ساله 74گیری کننده جنایات خشن در بین کودکان  ترین پیش و خشن قوی

 شناختی روانهای  آورد که از عالئم و نشانه می به وجودکودکان و نوجوانان در ارتباط است و مسائلی را  شناختی رواناختالالت 

سالی همچون افسردگی  های روانی درازمدت را در بزرگ تنبیه بدنی در دوره کودکی احتمال آسیب .رود والدینشان فراتر می

آید زیرا کودکان را در  حساب می ها امری عادی به ئله برای خانوادهکه این مس دهد میافزایش شدید اعتیاد به مواد و الکل 

 . فرستند و کار به بیرون از خانه می مستقل شدنسنین پایین جهت 

( )خشونت فیزیکی بین کودکان در انگلستان( با توجه به مشاهدات وی کودکانی که پیوسته در معرض ضربات 7444) 4دنلی

و فرزندان خود  با همسرسالی هنگام برخورد  تری دارد دچار افسردگی بزهکاری شده و در بزرگگیرند احتمال بیش رار میلگد ق

درصد بیشتر  24های افسردگی را  اند نشانه ویژه نوجوانانی که تجربه تنبیه بدنی داشته به .به خشونت و پرخاشگری متوسل شود

تنبیه بدنی بدترین  .اند اند بیشتر به فکر خودکشی افتاده ودهض تنبیه بدنی نبه در معرساالنی کهم بانشان داده و در مقایسه 

نباید انکار کنیم که نوجوانی  .رشته صمیمیت و اعتماد والدین و فرزندان پاره شود شود مینوع رفتار در خانواده است که باعث 

 . سن بسیار حساس برای اقدام به خودکشی است

 دهد میمشاهدات نشان  .های آمریکایی( پدر خانواده بر کودکان در بین خانواده مشکالت ناشی از درآمدیر تأث)( 2444) 3هاگار

                                                           
2 Farington 
3 Denli 
4 Hagar 
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همچنین مردی که به  .که تنش سرخوردگی و فشار روحی ناشی از بیکاری ممکن است به سمت کودکان مرد تغییر مسیر دهد

کند تا با کنترل رفتارهای ممکن است سعی  دهد میست خاطر بیکاری یا ضرر مالی زیاد احساس کنترل بر امور را از د

و به درخواست فرزندانش بهاء  شود میتر  نظارت و مسئولیتش در برابر فرزندان جدی .کودکانش این فقدان را جبران کند

عامل  سن کم پدر .گیری کنند و از اعضای خانواده خود غافل شوند خود کناره های مسئولیتدیگران ممکن است از  دهد می

 . آزاری را افزایش دهد واند خطر کودکت ری است که میدیگ

ساله را مطالعه  78تا  77نفر بین  2824ای را بالغ بر  ها نمونه آن .بدرفتاری با کودکان در انگلستان()( 2445) 5گاترمن و لی

لعه حدود در این مطا .تی پرداختندها شادی و بهزیس کردند که در مورد زندگی خانوادگی رفتار والدین و دیگران در قبال آن

یشه نسبت به مضیقه پولی نگرانی وجود داشته است موافق هم تقریباًها  از پاسخگویان با این عبارت: در خانواده آن سوم یک

به  اند توجهی مهمی تجربه کرده و یا افرادی که بدرفتاری عاطفی داشته یا بی سوء آزاربودند اما این نسبت در بین افرادی که 

اجتماعی مشکالت مالی در  –لذا این تحقیق مؤید همبستگی پایگاه اقتصادی  .رسید درصد می 17و  25به بیش از  ترتیب

 . خانواده و بدرفتاری با کودکان بود

در ساترلند( دریافت افسردگی شدید نارضایتی  آزار غیر کودکآزار و والدین  ( )بررسی تطبیقی والدین کودک2441) 2ویپل

آزار بوده است  آزار و نه پدران کودک های شخصیتی مادران کودک ی انزوای اجتماعی جزء ویژگیهای منفی زندگ ویی تجربهزناش

 .گذارد های شخصیتی مادر تأثیر خود را بر خانواده می ویژگی .که مادران نقش مهمی در همبستگی خانواده و فرزندان دارد

پدری که خشونت و تنبیه کمتری را بر  .شوند یز میکودکان خود متما کتک زنیبرحسب  آزار غیر کودکآزار و  پدران کودک

 . کند رابطه عاطفی و عاقالنه محکمی با فرزند خود دارد فرزند خود وارد می

 

 تحقیق روش

 کیار  به و مطرح تحقیق متعددی های روش، ها آن ابعاد گستردگی و اجتماعی های پدیده پیچیدگی به توجه با، اجتماعی علوم در

 پاسیخ  او هیای  پرسیش  بیه  که است خاصی روش و شیوه با موضوع بررسی گر پژوهش برای تحقیق روش هدف .است شده گرفته

 روش .شیود  میی  انجیام  تیر  مطمیئن  و تیر  سیریع  تحقیق کار، شود انتخاب پژوهش موضوع با متناسبی روش چنانچه .بدهد دقیق

 ییا  توصییفی ، اکتشیافی  هیدف  بیا  را افیراد  نگرش و نظرات، عقاید، ادعاها که شیرو تنها .باشد می کمی تحقیق این در کاررفته به

گرفتیه اسیت کیه در     انجیام  پرسشنامه طریق از اطالعات آوری جمع حاضر مقاله در .است پیمایش دهد می قرار موردنظر تبیینی

سیه   نامه دارایهای ایین پرسشی   لطورکلی سؤا شده است به گویان در مدارس در شهرستان فسا تکمیل مصاحبه حضوری با پاسخ

گوییان کیه همیان متغییر مسیتقل       بخش دوم اطالعات اقتصادی و اجتمیاعی پاسیخ  ، بخش است: بخش اول مشخصات جمعیتی

 .سنجد ها نسبت به کودکان که همان متغیر وابسته است را می آزاری خانواده کودک پژوهش است و بخش آخر عوامل گرایش به 

 واردکردن به SPSS افزاری نرم برنامه از استفاده با سپس .شد انجام کدگذاری عملیات ها پرسشنامه یآور جمع ی مرحله از پس

 از مرحلیه  ایین  در .گرفتنید  قیرار  وتحلیل تجزیه مورد استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در ها داده ؛ وشد پرداخته ها پرسشنامه

 هیا  داده توصییف  و وتحلییل  تجزیه برای معیار و انحراف واریانس کندگیپرا های شاخص و میانگین و میانه مانند مرکزی آمارهای

 و 4وارییانس  تحلییل  آزمیون ، 8تیی  آزمیون ، 1همبسیتگی  آمیاری  هیای  تکنییک  از اسیتفاده  با ها فرضیه آزمون .است شده استفاده

                                                           
5 Gutterman & Lee 
6 Whipple 
7 Correeltion Test 
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 . است شده تحلیل 74رگرسیون

 

 تحقیق های فرضیهبررسی 

 . آزاری رابطه وجود دارد کگرایش والدین به کودفرضیه اول: بین سن و 

 سطح به توجه با .دهد می نشان را آزاری کودک مختلف ابعاد کودکان و سن بین پیرسون همبستگی آزمون نتایج -2جدول 

 .ندارد وجود ها آن آزاری کودک کودکان و سن میان ای رابطه( r= 424/4) همبستگی ضریب و( sig =14/4) داری معنی

 . نیست دار معنی خشونت والدین و محبت والدین نیز، های غفلت والدین اسمقی با سن رابطه همچنین

 یسن مادران و ابعاد مختلف سالمت عموم ینب یرسونپ یآزمون همبستگ یجنتا -6جدول 

نظارت  سن

 والدین

غفلت 

 والدین

خشونت 

 والدین

 محبت والدین

sig 14/4  42/4  74/4  25/4  

r 424/4  454/4  442/4  421/4  

 

 . دارد وجودجنسی کودکان  های گروهآزاری والدین و  کودک نمره میانگین بین داری معنی آماری تفاوتوم: فرضیه د

 تی آزمون .دهد می نشان را کودکان جنسی های گروهبرحسب  والدین آزاری کودک نمره میانگین تفاوت آزمون نتایج -1 جدول

نظارت والدین و گروه جنسی کودکان  بین داری معنی تفاوت که دهد می نشان( t =-115/3) و( sig =44/4) به توجه با مستقل

 غفلت ابعاد درباره نتایجولی  .باشد می صادق (t= -484/2) و( sig= 44/4) نیوالد خشونت درباره نیز نتایج این .دارد وجود

 . باشد دار نمی معنی والدین محبت و والدین

                                                                                                                                                                                     
8 T Test 
9 Analysis of Variance 
10 Regression 
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 گروه جنسی کودکان برحسبآزاری والدین  کودکل مستق یآزمون ت یانگینتفاوت م یجنتا -7جدول 

والدین نظارت  گروه جنسی کودکان  
 غفلت

 والدین

 خشونت

 والدین
والدین محبت  

21/35 میانگین پسر  57/42  22/44  15/22  

41/38 میانگین دختر  22/41  22/43  23/24  

sig 444/4  23/4  44/4  72/4  

t 115/3-  758/7-  484/2-  444/7-  

 

 . دارد وجود کودکانپایه تحصیلی  و والدین آزاری کودک نمره میانگین بین داری معنی آماری تفاوت: سوم فرضیه

 تی آزمون .دهد می نشان را پایه تحصیلی کودکان برحسب والدین آزاری کودک نمره میانگین تفاوت آزمون نتایج -8 جدول

 پایه تحصیلی کودکان و والدین بین محبت داری معنی اوتتف که دهد می نشان( t= 254/2) و( sig= 45/4) به توجه با مستقل

پایه تحصیلی  درواقع .صادق نیست  والدین معنی والدین و خشونت غفلت، والدین درباره ابعاد نظارت نتایج این .دارد وجود

 . بعد ندارد کودکان تأثیری بر این سه

 پایه تحصیلی کودکان برحسبین آزاری والد کودکمستقل  یآزمون ت یانگینتفاوت م یجنتا -8جدول 

والدین نظارت  پایه تحصیلی  
 غفلت

 والدین

 خشونت

 والدین
والدین محبت  

28/32 میانگین ابتدایی  44/42  31/44  35/24  

21/32 میانگین راهنمایی  85/41  42/44  14/22  

sig 41/4  42/4  42/4  45/4  

t 21/4  42/4  44/-  254/2  

 

 . دارد وجود رابطه آزاری کودک و رپد تحصیالت سطح بینفرضیه چهارم: 

 با .باشد می آزاری کودک مختلف ابعاد و پدران تحصیالت بین رابطه سنجش برای اسپیرمن آزمون نتایج دهنده نشان -4جدول 

والدین  پدر و نظارت تحصیالت بین ارتباطی( rho= -442/4) همبستگی ضریب و( sig =54/4) داری معنی سطح به توجه

 نبوده دار عنیم والدین نیز والدین و محبت خشونت، والدین غفلت ابعاد از یک هیچ با تحصیالت بین رابطه مچنینه .باشد نمی

 . است
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 آزاری کودکبا ابعاد مختلف پدر  یالتتحص ینب یرمناسپ یآزمون همبستگ یجنتا -9جدول 

پدر تحصیالت والدین نظارت  والدین غفلت  والدین خشونت  والدین محبت   

sig 54/4  18/4  22/4  28/4  

rho 442/4-  472/4-  422/4-  424/4  

 

 . دارد وجود رابطه آزاری کودک و درما تحصیالت سطح بینفرضیه پنجم: 

 .باشد می آزاری کودک مختلف ابعاد و مادران تحصیالت بین رابطه سنجش برای اسپیرمن آزمون نتایج دهنده نشان -74جدول 

والدین  مادر و نظارت تحصیالت بین ارتباطی( rho=421/4) همبستگی ضریب و( sig =23/4) داری معنی سطح به توجه با

 نبوده دار معنی والدین نیز والدین و محبت خشونت، والدین غفلت ابعاد از یک هیچ با تحصیالت بین رابطه همچنین .باشد نمی

 است

 آزاری کودکف با ابعاد مختلپدر  یالتتحص ینب یرمناسپ یآزمون همبستگ یجنتا -01جدول 

 

 

در قید پدر )حیات  وضعیت برحسب والدین آزاری کودک نمره میانگین بین داری معنی آماری تفاوتفرضیه ششم: 

 . اردد وجود (حیات بودن یا نبودن

 تی آزمون .دهد می نشان را کودکانحیات پدر  برحسب والدین آزاری کودک نمره میانگین تفاوت آزمون نتایج -77 جدول

 کودکانحیات پدر  و والدین نظارتبین  داری معنی تفاوت که دهد می نشان( t =-47/4) و( sig =41/4) به توجه با مستقل

بودن یا  درواقع زنده .صادق نیست  معنی والدین خشونتو  والدین غفلت، والدین بتابعاد مح درباره نتایج این .داردن وجود

 . آزاری ندارد نبودن پدر کودکان تأثیری بر این چهار بعد کودک

 

والدین نظارت تحصیالت مادر والدین غفلت  والدین خشونت  والدین محبت   

sig 23/4  34/4  12/4  74/4  

rho 421/4  432/4  424/4  484/4  
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 حیات پدر کودکان برحسبآزاری والدین  کودکمستقل  یآزمون ت یانگینتفاوت م یجنتا -00جدول 

والدین نظارت  حیات پدر  
 غفلت

 والدین

 شونتخ

 والدین
والدین محبت  

21/32 میانگین بله  44/42  12/44  4/24  

12/32 میانگین خیر  4/42  12/44  44/22  

sig 41/4  51/4  41/4  47/4  

t 47/4-  554/4  444/4  747/4  

 

 در قیدمادر ) حیات وضعیت برحسب والدین آزاری کودک نمره میانگین بین داری معنی آماری تفاوت: مهفت فرضیه

 . دارد وجود (نبودن یا دنبو حیات

 تی آزمون .دهد می نشان را کودکانبرحسب حیات مادران  والدین آزاری کودک نمره میانگین تفاوت آزمون نتایج -72 جدول

خشونت والدین و حیات مادر کودکان  بین داری معنی تفاوت که دهد می نشان( t =233/7) و( sig =42/4) به توجه با مستقل

 والدین ابعاد غفلت درباره نتایجولی  .باشد می صادق (t =341/7) و( sig =43/4) نیوالدمحبت  درباره نیز نتایج این .دارد وجود

 . باشد دار نمی معنی والدیننظارت  و

 

 حیات مادر کودکان برحسبآزاری والدین  کودکمستقل  یآزمون ت یانگینتفاوت م یجنتا -02جدول 

والدین نظارت  حیات مادر  
 غفلت

لدینوا  

 خشونت

 والدین
والدین محبت  

24/32 میانگین بله  43/42  81/44  48/24  

31/32 میانگین خیر  14/45  44/42  58/27  

sig 82/4  43/4  42/4  43/4  

t 714/4  743/4  233/7  258/7  

 

پدر  شاغل بودن وضعیت برحسب والدین آزاری کودک نمره میانگین بین داری معنی آماری تفاوت: تمشه فرضیه

 . دارد وجود( بیکار، غلشا)

 تی آزمون .دهد می نشان را برحسب شاغل بودن پدر کودکان والدین آزاری کودک نمره میانگین تفاوت آزمون نتایج -74 جدول

بین محبت والدین و شاغل بودن پدر  داری معنی تفاوت که دهد می نشان( t =341/7) و( sig =44/4) به توجه با مستقل

 . باشد دار نمی والدین معنی والدین و نظارت والدین خشونت ابعاد غفلت درباره نتایجولی  .دارد کودکان وجود

 شاغل بودن پدر کودکان برحسبآزاری والدین  کودکمستقل  یآزمون ت یانگینتفاوت م یجنتا -03جدول 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 7341-7354، صفحات 7347 بهار ،7 شماره ،8 دوره

7352 

 

والدین نظارت  شاغل بودن پدر  
 غفلت

 والدین

 خشونت

 والدین
والدین محبت  

15/32 میانگین شاغل  43/41  42/44  75/24  

24/32 میانگین بیکار  84/45  84/42  41/22  

sig 55/4  75/4  72/4  44/4  

t 544/4  372/7  323/7  341/7  

 

مادر  بودن شاغل وضعیت برحسب والدین آزاری کودک نمره میانگین بین داری معنی آماری تفاوت: نهم فرضیه

 . دارد وجود( بیکار، شاغل)

 آزمون .دهد می نشان را ودکانکبرحسب شاغل بودن مادر  والدین آزاری کودک نمره میانگین اوتتف آزمون نتایج -73 جدول

بین نظارت والدین و شاغل بودن مادر  داری معنی تفاوت که دهد می نشان( t =-781/4) و( sig =85/4) به توجه با مستقل تی

 . باشد دار نمی شونت والدین محبت والدین معنیوالدین و خ ابعاد غفلت درباره همچنین نتایج .ندارد کودکان وجود

 

 شاغل بودن مادر کودکان برحسبآزاری والدین  کودکمستقل  یآزمون ت یانگینتفاوت م یجنتا -04جدول 

والدین نظارت  شاغل بودن مادر  
 غفلت

 والدین

 خشونت

 والدین
والدین محبت  

55/32 میانگین شاغل  25/42  13/44  42/22  

28/32 میانگین بیکار  43/42  11/42  47/24  

sig 85/4  17/4  45/4  44/4  

t 781/4-  428/4-  454/4-  772/4-  

 

 . دارد وجود رابطه آزاری کودک تعداد افراد خانواده و بین: دهم یهفرض 

 .اشدب می آزاری کودک مختلف ابعاد تعداد افراد خانواده و بین رابطه سنجش برای اسپیرمن آزمون نتایج دهنده نشان -75جدول 

والدین  تعداد افراد خانواده و نظارت بین ارتباطی( rho= 433/4) همبستگی ضریب و( sig =35/4) داری معنی سطح به توجه با

 دار معنی والدین نیز والدین و محبت خشونت، والدین غفلت ابعاد از یک هیچ تعداد اعضای خانواده با رابطه همچنین .باشد نمی

 . است نبوده
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 آزاری کودکبا ابعاد مختلف تعداد افراد خانواده  ینب یرمناسپ یآزمون همبستگ یجنتا -01جدول 

والدین نظارت تعداد افراد خانواده والدین غفلت  والدین خشونت  والدین محبت   

sig 35/4  14/4  15/4  11/4  

rho 433/4  475/4-  478/4-  472/4  

 

 . دارد وجود رابطه آزاری کودک به والدین گرایش وماهیانه  درآمد بین: یازدهم فرضیه

 به توجه با .دهد می نشان را آزاری کودک مختلف ابعاد خانواده ودرآمد ماهیانه  بین پیرسون همبستگی آزمون نتایج -72جدول 

 وجود ها آن آزاری کودک درآمد خانواده و میان ای رابطه( r= -288/4) همبستگی ضریب و( sig =444/4) داری معنی سطح

 . نیست دار معنی نیز والدین محبت والدین و غفلت، نظارت والدین های مقیاس درآمد با لی رابطهو .دارد

 

 آزاری کودکو ابعاد مختلف درآمد  ینب یرسونپ یآزمون همبستگ یجنتا -06جدول 

 محبت والدین خشونت والدین غفلت والدین نظارت والدین درآمد

sig 25/4  74/4  444/4  48/4  

r 422/4-  443/4  288/4-  457/4  

 

، باال شهر)محل سکونت  برحسب والدین آزاری کودک نمره میانگین بین داری معنی آماری تفاوت: دوازدهم فرضیه

 . دارد وجود( شهر پایین

 با مستقل تی آزمون .دهد می نشان برحسب محل سکونت را والدین آزاری کودک نمره میانگین تفاوت آزمون نتایج -71 جدول

 .ندارد بین نظارت والدین و محل سکونت وجود داری معنی تفاوت که دهد می نشان( t =842/4) و( sig =32/4) به توجه

 . باشد نمی دار والدین و خشونت والدین محبت والدین معنی ابعاد غفلت درباره همچنین نتایج

 نتمحل سکو برحسبآزاری والدین  کودکمستقل  یآزمون ت یانگینتفاوت م یجنتا -07جدول 

والدین نظارت  محل سکونت والدین غفلت   
 خشونت

 والدین
والدین محبت  

43/32 میانگین باال شهر  11/42  13/44  44/22  

شهر پایین 35/32 میانگین   45/42  14/44  44/24  

sig 32/4  12/4  47/4  42/4  

t 842/4  444/4-  745/4-  444/4-  
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، مدیر) اءیاولاطالع  برحسب والدین آزاری کودک رهنم میانگین بین داری معنی آماری تفاوت: سیزدهم فرضیه

 . دارد وجود( مشاور و معلمان

 نشان( را معلمانمشاور و ، مدیر) اءیاولبرحسب اطالع  والدین آزاری کودک نمره میانگین تفاوت آزمون ایجنت -78 جدول

والدین و  بین محبت داری معنی تفاوت که دهد می نشان( t =-474/4) و( sig =444/4) به توجه با مستقل تی آزمون .دهد می

دار  والدین و خشونت والدین معنی غفلت، ابعاد نظارت والدین درباره اما نتایج؛ دارد معلمان( وجود ومشاور ، مدیر) اءیاول اطالع

 . باشد نمی

 

 و مشاور ،مدیر) اءیاول اطالع برحسبآزاری والدین  کودکمستقل  یآزمون ت یانگینتفاوت م یجنتا -08جدول 

 (معلمان

، مدیر) اءیاول اطالع

(معلمان و مشاور  
 

 نظارت

 والدین
والدین غفلت  

 خشونت

 والدین
والدین محبت  

34/32 میانگین بله  47/41  21/44  41/22  

12/32 میانگین خیر  87/42  84/44  41/24  

sig 24/4  12/4  11/4  444/4  

t 484/4-  243/4  282/4-  474/4-  

 

 گیریبحث و نتیجه 

  در خانواده آزاری کودکهای بروز  بررسی عمیق در راستای شناخت هر چه بیشتر ابعاد و عوامل و زمینه باهدفحاضر اله مق

در این پژوهش از روش کمی و  .والدین آزارگر و غیر آزارگر را بسنجدهمچنین وضعیت اجتماعی و اقتصادی  .است گرفته انجام

آزاری از مسائل پیچیده و پنهانی  شده است چراکه کودک استفاده ان پرشده استکه توسط خود کودکان و نوجوان  پرسشنامه

 . دمطالعه قرار دادطور صریح و پی برده مور توان آن را به کیفی و مصاحبه از والدین نمی  جامعه است که با روش

آزاری )نظارت  دین به کودکگرایش وال میزان با آیا عوامل اجتماعی و اقتصادی که: است این پژوهش این در اصلی سؤال

 چهار قالب آزاری در کودک پژوهش در این دارد؟ همبستگی و رابطه، (خشونت والدین و محبت والدین، غفلت والدین، والدین

اجتماعی  عوامل .والدین است محبت و والدین خشونت، والدین غفلت، والدین نظارت: شامل که است قرارگرفته یموردبررس بعد

درآمد ، تعداد اعضای خانواده، بودن والدین شاغل، قید حیات بودن والدین در، قالب میزان تحصیالت پدر و مادر در و اقتصادی

در  آزاری والدین مشاوران و معلمان( از کودک، مدیر) اءیاولبودن( و اطالع  شهر باالشهری و پایینسکونت )ماهیانه خانوار محل 

کمی و پیمایشی و از نظر هدف ، این پژوهش از نوع .است قرارگرفته یموردبررسودکان ک بر ها آن تأثیر که است شده گرفته نظر

 مراجعه با پیمایش روش به و پرسشنامه ابزار از استفاده با مدل این در .شده است تحلیلی انجام -کاربردی که با روش توصیفی

طورکلی  به .است آمده دست به ها داده و اله اطالعاتس 75سال تا  74به مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان فسا و از کودکان 

مختص شده است و بخش دوم  بخش اول برای دریافت مشخصات دموگرافیک تنظیم، های پرسشنامه دارای دو بخش است سؤال

وردن یک برای به دست آ .باشد تصادفی می ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با نمونه حجم .های خانواده افراد است ویژگی
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 .است کودکان و نوجوانان بوده از نفر 444شده بر این اساس حجم نمونه  از فرمول کوکران استفاده، نمونه پایا از جامعه آماری

 پایایی و است گرفته انجام مشاور و راهنما استادان نظرات از استفاده با، پژوهش این در مورداستفاده  پرسشنامه روایی ارزیابی

  محاسبه) توصیفی آمار های روش از استفاده با .است شده محاسبه درونی همسانی و کرونباخ آلفای شرو به پرسشنامه

 ضریب، اف آزمون، مستقل تی آزمون های آزمون از آماری استنباط برای( جداول تهیه و پراکندگی و مرکزی های شاخص

 اطالعات وتحلیل تجزیه برای SPSS افزار رمن از استفاده با و متغیره چند رگرسیون و اسپیرمن و پیرسون همبستگی

پیشنهادات و  ارائه و گیری نتیجه به سپس شود می داده گزارش رگرسیون آزمون نتایج در انتها .است شده استفاده آمده دست به

 . است شده پرداخته هشهای پژو محدودیت

 شامل مستقل متغیرهای است شده آزاری بررسی ودکگرایش والدین به ک وعوامل اجتماعی و اقتصادی  بین رابطه مقاله این در

در قید ، تحصیالت مادر، پدر تحصیالت اقتصادی -اجتماعی عوامل، (جنس کودکان و پایه تحصیلی، سن) جمعیتی عوامل

، هدرآمد ماهیانه خانواد، تعداد اعضای خانواده، شاغل بودن مادر، شاغل بودن پدر، در قید حیات بودن مادر، حیات بودن پدر

 . باشد مشاوران و معلمان مدرسه( می، اطالع اولیاء )مدیر شهری( پایین، محل سکونت خانواده )باال شهر

ها  ساله 72تا  77متغیر سن  که دهد می نشان در قسمت توصیفی پژوهش موردمطالعه، نمونه شناختی جمعیت های ویژگی

 .باشند درصد در اکثریت می 2/54متغیر جنس دختران  .دهند یرا تشکیل م نمونه جمعیت درصد 43بیشترین تعداد فراوانی با 

های اجتماعی و اقتصادی شامل  متغیر .دهند یی تشکیل میآموزان مقطع راهنما درصد را دانش 27متغیر پایه تحصیلی نمونه 

متغیر در  .هستنددرصد در مقطع دیپلم  44درصد جمعیت نمونه دیپلم بوده است همچنین برای مادران نیز  44تحصیالت پدر 

غل بودن پدر متغیر شا .اند درصد در قید حیات بوده 43درصد در قید حیات و برای مادران  42قید حیات بودن برای پدران 

درصد از  43متغیر تعداد خانواده  .درصد بیکار بودن پرشده است 12و برای مادران با  درصد شاغل بودن برای پدران 85شامل 

ها درآمد یک تا دو میلیون در ماه  درصد خانواده 28برای متغیر درآمد ماهیانه خانواده  .باشند نفره می 3ی خانوارها دارای اعضا

معلمان و مشاوران( از آزار ، اطالع اولیاء مدرسه )مدیر .شهر هستند درصد پایین 53ها با  محل سکونت خانواده .شده است گزارش

، غفلت والدین، متغیر وابسته نمونه شامل نظارت والدین .اند را انتخاب کرده درصد از کودکان پاسخ خیر 17و اذیت کودکان 

 42 .درصد والدین نظارتی متوسط بر کودکان دارند 22دهد  نشان می خشونت والدین و محبت والدین در قسمت توصیفی

درصد والدین دارای خشونت  45 .باشد به کودکان می درصد والدین غفلت پایین نسبت به کودکان دارند که به معنی توجه آنان

 . باشند دار میدرصد نمونه از محبت باالیی از والدین برخور 47باشند و درنهایت  نسبت به کودکان می پایین

 خالصه نتایج آمار توصیفی - 09جدول 

عوامل اقتصادی و ، های جمعیت شناختی ویژگی

آزاری اجتماعی و کودک  

 درصد تعداد

4/43 742 سن کودکان  

نس کوکانج  731 2/54  

4/27 711 پایه تحصیلی کوکان  

4/44 44 تحصیالت پدر  

4/44 41 تحصیالت مادر  

4/42 282 حیات پدر  
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 همبستگی ضریب آزمون با فرضیه 2 ها آن بین از که باشد می فرضیه 74 دارای که تحقیق استنباطی آمار قسمت در نتایج

 کلی تبیین میزان تعیین همچنین اند شده بررسی تی آزمون با فرضیه 8 و اسپیرمن یهمبستگ ضریب با فرضیه 4، پیرسون

 . است شده انجامخطی   متغیره چند رگرسیون روش با متغیرها

 ها آن در که هایی فرضیه .اند شده سنجیده گرایش به آزار و اذیت والدین بعد چهار با مستقل متغیرهای ها فرضیه تمامی برای

 بعد چهاررابطه بین سن کودکان با : از اند عبارت است شده ردبه آزار و اذیت کودکان  شیگراچهار بعد  با مستقل متغیر رابطه

با چهار  مادر تحصیالت بین  رابطه، آزاری سطح تحصیالت پدر با چهار بعد گرایش به کودک بین  رابطه، آزاری کودک به گرایش

تعداد اعضای خانواده  بین رابطه، آزاری کودک به گرایش بعد چهار غل بودن مادرشا سن بین رابطه، آزاری بعد گرایش به کودک

 . آزاری کودک به گرایش بعد چهاربا ، شهری و باالشهری( پایینسکونت )محل  بین رابطه، آزاری کودک به گرایش بعد چهاربا 

جنس   رابطه: از اند عبارت اند داشته رابطه زاریآ کودک به گرایش بعد چهار ازبرخی  با مستقل متغیر  رابطه که هایی فرضیه در

پایه تحصیلی کودکان با  .آزاری رابطه داشته است کودکآزاری و بعد خشونت والدین به  کودکان با بعد نظارت والدین به کودک

ری و همچنین آزا متغیر در قید حیات بودن مادر با خشونت والدین به گرایش به کودک .بعد محبت والدین رابطه داشته است

ماهیانه خانواده با متغیر درآمد  .متغیر شاغل بودن پدر با بعد محبت والدین رابطه داشته است .محبت والدین رابطه داشته است

مشاوران و مدیران( با بعد محبت والدین در ارتباط بوده ، اطالع اولیاء مدرسه )معلمان .بعد خشونت والدین رابطه داشته است

 . است

 با ارتباط در اقتصادی و اجتماعی متغیرهای، جمعیتی متغیرهای بخش سه در مستقل متغیرهای برای رگرسیون لیلتح نتایج

جنس کودکان و پایه ، سن کودکان واردشده جمعیتی متغیرهای بین از .شد سنجیدهآزاری  گرایش والدین به کودک متغیر

 توجه بانتیجه تائید سن و جنس کودکان  است داده نشان داری یمعن رابطه آزاری تحصیلی کودکان با گرایش والدین به کودک

( که رابطه بین سن و جنس و 7447( و صالحی )7482( و شفیع پور )7484)( و ایمانی 7482) چلبی دیگر مطالعات به

آزاری تائید  کودک از بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی متغیر درآمد ماهیانه خانواده و گرایش به .آزاری تائید شده است کودک

( نتیجه یکسانی 2444هاگار )، (7488) ادهز نقی( و 7481) خانی تقی، (7483) نیا کیهای مانند  با نتایج مطالعه ؛ کهشده است

4/43 212 حیات مادر  

4/85 257 شاغل بودن پدر  

4/12 277 شاغل بودن مادر  

4/43 734 تعداد اعضای خانواده  

4/28 82 درآمد ماهیانه  

4/53 758 محل سکونت  

اولیاء اطالع  248 7/17  

4/22 224 نظارت والدین  

4/42 217 غفلت والدین  

4/45 211 خشونت والدین  

4/47 228 محبت والدین  
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 . داده است

درآمد ماهیانه و خشونت والدین را تائید کرده است که این نتیجه با نظریه  بین ارتباط پژوهش نتیجه از حاصل های یافته

 باال طبقه به علقتم والدین ( که والدینی که متعلق به پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین هستند در مقایسه با2444س )هاگ

زیرا نسبت به ارزش تندی و خشونت و ، دهند گرایش بیشتری نسبت به تربیت فرزندان همراه با تنبه و خشونت نشان می

سواد نسبت به والدین  درآمد و کم والدین کم .بدنی و کالمی همراه استتری دارند که با تنبیه  پرخاشگری اعتقادات قوی

گلیز معتقد است سهم استرس ناشی از فقر و  .کنند از تنبیه بدنی استفاده می تری به اشکال خشن، پردرآمد و با تحصیالت عالی

گافمن و زیگلر  .باال شهر را در پی داردشهر و  آزاری و نابرابری بین کودکان پایین های مادی و اقتصادی باعث کودک محرومیت

 و کنند نمی بدرفتاری خود فرزندان با فقیر افراد از بسیاری هرچندکه  کنند می اشاره کودکان با بدرفتاری و فقر بین رابطه به

 در پزشکی های مراقبت و ضعف و نامناسب تغذیه، اعتیاد، استرس با فقر اما نیست و غفلت آزار بروز سبب، خود خودی به فقر

 . دهد می افزایش را بدرفتاری احتمال و است ارتباط

 تکرار اقتصادی -اجتماعی مختلف های گروه در و باالتر حجم با هایی نمونهشود تا  فراهم ای گونه به شرایط بعدی های پژوهش در

 . تعمیم باشد که قابل شود

 . طرح این ضعف و قوت ارزیابی نقاط همراه به حل راه ارائه و خانواده آموزش جلسات برگزاری مشکالت و موانع بررسی

 . صالح ذی مراجع به والدین بدرفتاری رسانی اطالع جهت مدارس در کودکان آموزش

 . مدارس و عمومی های رسانه طریق از آن پیامدهای و ها آزاری کودک انواع از ها خانواده باألخص و عمومی سازی آگاه

 . جنسی را شامل شود، شناختی روان، آزاری فیزیکی عاد کودکهایی که تمام اب انجام پژوهش

 عدالت برقراری همچنین والدین توسط فرزندان برای زندگی کردن دار هدف نیز و فرزندان به احترام و خانوادگی روابط استحکام

 در خصوصاً فرزندان تحقیر و تنبیه عدم و فرزندان ویژه به خانواده اعضای قوت نقاط تقویت و تشویق و فرزندان با برخورد در

 . دیگران حضور
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