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 کاوشی در باب خشونت و کودک آزاری در تهران

 1اسماعیل شیرعلی
 19/11/1400تاریخ پذیرش:  23/06/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
( یآزار کودکان )کودک هیعل یبا خشونت خانوادگ یعوامل اجتماع نیحاضر با هدف ارتباط ب قیتحق

مجموع  ازپرسشنامه بود.  زیاطالعات ن یآور و ابزار جمع شیمایصورت گرفت. روش مورداستفاده، پ

ماهه آخر منتهی به  6آزاری براساس آمار اورژانس اجتماعی تهران در خانواده دارای سابقه کودک 155

( انتخاب شتریفرزند و ب کیبا  نیخانوار )والد 110تعداد  شهرداری تهران 9در منطقه  1397سال 

به  سال( 11تا 6) سال 11 ریدر پژوهش حاضر کودکان ز گیری تصادفی ساده بود.روش نمونه شدند.

 ن،یدر قالب خشونت اعمال شده توسط والد زین یکودکان و خشونت خانوادگ یعنوان محدوده سن

 رسونیپ یهمبستگ بیضر قیاز طر SPSS آماری افزار نرم باشد.  فیبرادر بزرگتر تعر ایخواهر 

 ،یخشونت جسم ،یتجربه خشونت با خشونت روان داد ننشا جیآزمون شد. نتا قیتحق یها هیفرض

مشخص  نیز گرید جیکودکان رابطه مثبت دارد. در نتا هیعل یخشونت خانوادگ و کودکان هیغفلت عل

خشونت و  کودکان هیغفلت عل ،یخشونت جسم ،یمحور با خشونت روان خشونت تیذهن ،شد

با  یرابطه مثبت مشکالت خانوادگ ،حاصله جیکودکان رابطه مثبت دارد. در ادامه نتا هیعل یخانوادگ

شد و  دییکودکان تأ هیعل یکودکان و خشونت خانوادگ هیو غفلت عل یخشونت جسم ،یخشونت روان

کودکان و  هیو غفلت عل یخشونت جسم ،یبا خشونت روان یتینسج یها شهیکل دیمشخص گرد

نشان داد: عوامل  جینتا یاصل هیدر فرض تاًیکودکان رابطه مثبت دارد. نها هیعل یخشونت خانوادگ

کودکان  هیعل یکودکان و خشونت خانوادگ هیو غفلت عل یخشونت جسم ،یبا خشونت روان یاجتماع

 رابطه مثبت دارد.

 آزاری، خشونت روانی، خشونت جسمی، غفلت.   کودک: واژگان كلیدي
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 طرح مساله

آمیز و ه به سببِ وجودِ روابطِ صمیمی، محبتشد که خانوادقبل پنداشته می تا حدود دو دهه

رشد و شکوفاییِ عاطفی و جسمانی افراد است. لیکن با  وعواطف بهترین مکان برای زندگی 

شدن موضوع خشونت خانوادگی در انواع و اقسام، توجهات به کارکردها و تغییرات  مطرح

به لحاظ تاریخی، خشونت (.  اگرچه 34: 2006، 1خانواده افزایش یافت )بوچارت و کاهانه

افتادن در حریم  شود. و خشونت خانگی به علت اتفاق عمومی تلقی می  همواره بخشی از حوزه

(، در نتیجه از منظر حقوقی، 14: 1391شد)ابیسی،  خصوصی چندان جدی تلقی نمی

چندان موضوعیت نداشت و اغلب چنین خشونتی به حاشیه قانون رانده  2های خانگی خشونت

-های قربانیان و مرتکبین خشونتِ خانگی تنها در روابطِ ها و نگرش. بر همین مبنا، نقششد می

آید شده به حساب میاجتماعی داخل خانواده توجیه شده و الگوهای خشونت، شخصی

شود و به اعتبار (. خشونت در خانه انواع و اقسام متعددی را شامل می10: 2015 ،3)گارسیا، لیال

باشد، اقسام خشونت خانگی به اعتبار نوع خشونت، شامل بندی میقابل تقسیمنوع و یا شخص 

شود. به اعتبار شخص خشونت جسمی، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت مالی و... می

نیز خشونت خانگی ممکن است در یکی از اشکال همسرآزاری، کودک آزاری، فرزندکشی، 

از   یکدیگر ظهور و بروز پیدا کند.  دان دربارهضرب و جرح و یا قتل والدین و خشونت فرزن

ها و توجهات زیادی به خود جلب کرده  های خانوادگی که امروزه حساسیت ترین خشونت شایع

است )سالوم،  4آزاری است خشونت خانوادگی والدین علیه فرزندان یا به عبارت بهتر کودک

ی در خانواده از محروم ساختن آزار (.  حدود کودک98: 2014، 5شرینگا، کوهن و استورچ

کودک از غذا، لباس، سرپناه و محبت والدین تا مواردی که در آن کودکان از نظر جسمی توسط 

گیرند که آشکارا به صدمه دیدن و گاهاً مرگ آنان منجر  یک فرد بالغ آزار و بد رفتاری قرار می

ده، طیف وسیعی از شود گسترده است. با وجود این که خشونت علیه طفل در خانوامی

(،  اما باید گفت که تمامی این 10: 1390گردد )ملکشاهی، رسان را شامل میرفتارهای آسیب

   گردد. روانی می -رفتارها حول چهار محور آزارهای جسمی، جنسی، غفلت و آزارهای عاطفی 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Butchart and  Kahane 

2. Family Violence 
3. Garcia and Lila 

4. Child Abuse 
5. Salloum, A., Scheeringa, M. S., Cohen, J. A., & Storch 
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است. آزاری مسأله جدیدی نیست و از دید محققان و نیز قانونگذاران پنهان نبوده  کودک

پزشک، گزارشی از معلولیت  1توسط شخصی به نام آلبروز تاردیو 1946برای اولین بار در سال 

عاطفی،   کودک ارائه شد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، به هرگونه سوءرفتار فیزیکی، 32

توجهی و یا هرگونه عمل دیگری که منجر به آسیب حقیقی  جنسی، غفلت و یا رفتار توام با بی

اعتماد یا قدرت   پذیری،  ه سالمت کودک، رشد، ادامه حیات، یا شان وی در زمینه مسئولیتب

 250شود. در حال حاضر  گفته می "آزاری کودک"شود که موجب افزایش احتمال آسیب شود، 

میلیون  73الملل مورد آزار قرار دارند که حدود  میلیون کودک در جهان براساس آمار سازمان بین

کشی جنسی قرار دارند  سال قرار دارند و هر سال حدود یک میلیون مورد بهره 10نها زیر نفر از آ

و  2میلیون از این کودکان نیز در جوامع از تحصیل محروم هستند.)اندرسون 100و نیز حدود 

 (.  2018همکاران، 

عمدی  آزاری از آن دسته از رفتارهایی است که با استفاده از نیروی فیزیکی به صورت کودک

اندازد؛ مانند ضرب  علیه یک کودک انجام شده و سالمت، بقاء، رشد و کرامت وی را به خطر می

کردن، سوزاندن، مسموم کردن؛ این نوع سوء رفتار  گرفتن، خفه و شتم، لگد زدن، تکان دادن، گاز

یز آن آزاری جنسی ن شود. کودک توسط خانواده یا دیگران انجام می "تنبیه"غالباً تحت عنوان 

دسته از رفتارهایی است که شامل هر گونه رفتار جنسی با کودکان مغایر با قوانین، شرع و 

تواند هم توسط  (. سوء رفتار جنسی می44: 1392، ثابتی،  )نوابخش دهد هنجارهای جامعه رخ می

ارد رفتار جنسی در بسیاری از مو بزرگساالن و هم نوجوانان انجام شود. بزرگساالن دخیل در سوء

جزو خویشاوندان نزدیک و یا آشنایان کودک هستند که با حیله، تهدید، تشویق یا با اجبار 

روانی نیز شامل عدم توانایی والدین و  -دارند. سوء رفتار عاطفی  کودک را به این کار وا می

خانواده برای فراهم کردن یک محیط مناسب و پشتیبان در جهت رشد و پرورش کودک است؛ 

های جدی روانی، روحی، اخالقی و فیزیکی و اجتماعی را برای کودک  تواند آسیب ار میاین رفت

تحقیر، سرزنش، تهدید، ترساندن، حبس، (. 26: 2015، 3به دنبال داشته باشد )گیائو و زی

تبعیض، تمسخر، مقایسه مکرر کودک با خواهر و برادرها یا همساالن، عدم پذیرش و رفتار 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Alberoz Tardiuow  
2. Anderson 
3. Qiao and Xie 
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ی از این گونه سوءرفتار است. سوء رفتار عاطفی به عزت نفس کودک آسیب پرخاشگرانه مثالهای

تواند به مشکالت تکاملی مانند اختالل تکلم منجر شود.  جدی زده و در مواردی حتی می

های مختلف مثل درسی،  ترین علت سوء رفتار عاطفی توقع بیش از حد از کودک در زمینه رایج

تواند این انتظارات را برآورده کند احساس  ک نمیورزشی و غیره است و زمانی که کود

(. سوء رفتار غفلت، نیز زمانی اتفاق 184: 2018، 1سرخوردگی به وی دست خواهد داد )الو

افتد که سرپرست کودک با وجود توانایی از تأمین نیازهای ضروری کودک، سر باز زند. این  می

پناه، شرایط امن زیستن و غیره است. این نیازها شامل سالمت، آموزش، رشد عاطفی، تغذیه، سر

شود بلکه ممکن است در  هایی از طبقه اقتصادی پایین دیده نمی سوء رفتار الزاماً در خانواده

 (. 2: 2010، 2های مرفه نیز انجام شود )تارلینگ و موریس خانواده

ورد کودک هزار م 16، 97تا فروردین  96مطابق آمار اورژانس اجتماعی بهزیستی، از آبان 

های خانگی  (. بیشترین درصد آمار خشونت1398آزاری گزارش و ثبت شده است)شیرعلی،

سال است)همان(. براساس آمار، میزان کودک آزاری به  10مربوط به کودک آزاری کودکان زیر 

 7تا  5درصد و در  18سالگی  4تا  2درصد، در  7,7طور تقریبی در سن یک سالگی حدود 

 22.5سال  10تا  8(. همچنین اعمال خشونت در سنین 1398است )شیرعلی،درصد  20سالگی 

های درصد است. مطابق بررسی 5.1سال،  18تا  16درصد و در  8.2سال،  13تا  11درصد، 

ای مناسبی نیستند دارای پژوهشی در شهر تهران، مناطقی که دارای وضعیت درآمدی و توسعه

تهران که دارای بافت فرسوده  9از جمله منطقه  آزاری بیشتری هستند)همان(.سطح کودک

متراکم، تعداد خانوارهای زیاد و سطوح درآمدی کم بوده و تنوع قومیتی این مناطق به همراه 

های خانوادگی از جمله رکود کسب و کارها و بیکاری زیاد این منطقه باعث شده خشونت

(. وجود بافت 1399پشت مساری،  نژادآزاری رشد زیادی داشته باشد )نریمانی و علیکودک

پذیرترین مناطق تهران کرده سنتی و مهاجرپذیری این منطقه در تهران این منطقه را جزو آسیب

های اجتماعی وجود دارد. مطابق آمار بهزیستی در است به طوری که در این منطقه انواع آسیب

مار باالتری است الگوهای به لحاظ سطح اعتیاد، سرقت و خودکشی دارای آ 9منطقه  1397سال 

سنتی پرورش خانوادگی به همراه وابستگی اغلب سرپرستان خانوار به مشاغل کوچک و کم 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 . Lowe 

2. Tarling and Morris 
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درآمد باعث شده نوعی از فرهنگ پرخاشگری در این منطقه رشد نماید که در نهایت آمارهای 

درصد  25کودک آزاری را باال برده است براساس آخرین آمار بهزیستی، این منطقه نزدیک 

ها آزاریساله را به خود اختصاص داده که اغلب این کودک 12-8آزاری در بین کودکان کودک

رسد ماهیت اجتماعی و (. به نظر می1399در قالب خشونت فیزیکی است )آلبوشکه و برنا، 

ها کمتر مورد توجه های فرهنگی در این مناطق بیش از پیش مهم است و در اغلب پژوهشزمینه

ست؛ از جمله داشتن تجربه قبلی خشونت در یک خانواده با سطح فرهنگی و درآمدی بوده ا

های جنسیتی پایین، به همراه وجود مشکالت خانوادگی نظیر اعتیاد یا بیکاری و نیز وجود کلیشه

درآمد و مهاجر پذیر، کمهای طبقاتی آسیبدر ارتباط با نقش زنان یا دختران که بیشتر در زمینه

تواند مؤثر کند در ارتباط با خشونت علیه کودکان مینیز صدق می 9شود و در منطقه یمشاهده م

(.  بنابراین سئوال اصلی پژوهش این است که عوامل اجتماعی با خشونت 1399باشد )شهبازی، 

 علیه کودکان چه ارتباطی دارد؟ در همین راستا اهداف تحقیق به شرح ذیل است: 

 هدف اصلی

 آزاری( مل اجتماعی  با خشونت خانوادگی علیه کودکان )کودکارتباط بین عوا

 اهداف فرعی

با خشونت خانوادگی شناسایی ارتباط بین تجربه خشونت )والدین و خواهر و برادر بزرگتر(  -1

 آزاری( علیه کودکان )کودک

 ی( آزار مدار با خشونت خانوادگی علیه کودکان )کودک خشونت  شناسایی ارتباط بین ذهنیت -2

 آزاری(   شناسایی ارتباط بین مشکالت خانوادگی با خشونت خانوادگی علیه کودکان )کودک -3

 آزاری(   های جنسیتی با خشونت خانوادگی علیه کودکان )کودک شناسایی ارتباط بین کلیشه -4

 پیشینه تجربی 

آزاری در  بررسی و تحلیل عوامل کودک»( در تحقیقی با عنوان 1396دل و شاهروبندی ) خرم

ترین علت کودک آزاری اعتیاد والدین،عدم تفاهم والدین،  نشان دادند: شایع« شهرستان دشتستان

ازدواج مجدد آنها، بدبینی، اختالالت روانی و در مراتب بعدی مشکالت اقتصادی و اختالفات 
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ی (. در پژوهشی دیگر، فرمانده و جعفر1396دل، شاهروبندی،  خانوادگی قرار داشتند )خرم

آزار و  مشکالت عاطفی و نیازهای اساسی روانشناختی در بین والدین کودک»( با عنوان 1396)

تأیید کردند: سطح افسردگی، اضطراب، استرس و نیازهای خودمختاری، وابستگی « والدین عادی

آزار و والدین عادی به طور معناداری متفاوت بودند )فرمانده،  و ارتباط بین والدین کودک

بررسی عوامل مؤثر بر کودک آزاری » ( با عنوان 1394(. تحقیق پیمایشی ناطقی )1396 جعفری،

آزاری  نشان داد: بین کودک« در مراجعین اورژانس اجتماعی و تعیین اختالل روانی افراد آزارگر

های تک والد و دو والد ، تفاوت  نسبت به دختران و پسران، بین کودک آزاری در خانواده

سال بیشتر از سایر کودکان است،  6د ندارد، فراوانی کودک آزاری در کودکان زیر دار وجو معنی

فراوانی کودک آزاری در والدین با تحصیالت سیکل و دیپلم بیشتر از سایر والدین است، 

آزاری در افراد با گروه سنی  فراوانی کودک آزاری در پدران بیشتر از مادران است، فراوانی کودک

آزاری بر حسب  های سنی است. فراوانی کودک سال بیشتر از سایر گروه 36-31سال و  32-37

های  اعتیاد و در مرحله بعدی مسامحه و غفلت بیشتر از سایر علل است همچنین مقیاس

گزین، ضد اجتماعی، دیگر آزار، منفی گرا و خودآزار در افراد کودک آزار  اسکیزوئید، دوری

مقایسه انواع » ( در تحقیقی با عنوان 1392نی و همکاران )باالتر از افراد عادی است. خسروا

صورت آزمایشی نشان دادند: بین انواع کودک آزاری  به« کودک آزاری در افراد معتاد و عادی

)جسمی، جنسی، عاطفی و غفلت( در گروه معتادین بیشتر از افراد عادی است. تحقیق نبوی و 

ر بر پدیده کودک آزاری )مورد مطالعه: دانش آموزان بررسی علل مؤث»( با عنوان 1392همکاران )

نشان داد: متغیرهای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی ذهنی، « های شهر اهواز( دختر دبیرستان

همبستگی خانوادگی، تفاهم والدین، دلبستگی به والدین به صورت معکوس و متغیر خشونت 

رگذار بودند و تنها متغیر پایگاه خانگی و همسرآزاری به طور مستقیم بر کودک آزاری تأثی

 ی معناداری با متغیر کودک آزاری نداشته است.   اجتماعی ـ اقتصادی عینی رابطه

تری در ارتباط با بروز  گرفته بیشتر به دنبال یافتن عوامل مشخص های خارجی انجام پژوهش

یر تضادهای سیاسی، ( تأث2012) 1اند. به عنوان مثال، هوفتانن خشونت خانگی علیه کودکان بوده

فردی و همچنین روابط قدرت و الگوهای نابرابر، عادتواره و روابط  اجتماعی، فرهنگی و میان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Hoftanen 
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( عوامل 2010) 1اند، در حالی که الینس و همکاران سوژه و سطوح ساختاری را مؤثر دانسته

یمونا و اند. ک اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و جغرافیایی را در خشونت خانگی دخیل دانسته

بودن، سوء مصرف الکل و مواد مخدر،  های فقیرتر، مسیحی ( سکونت در خانه2003) 2جامبا

های بدون تخصص، تحصیالت زنان، سن همسر، تعداد فرزندان و تحصیالت شوهر  داشتن شغل

( مشاجره بر سر پول، حسادت، 2003) 3روی اند. ماریا  های خانوادگی مؤثر دانسته را در خشونت

جنسی، مصرف الکل و اعتیاد به موادمخدر از طرف شوهر، اختالف بر سر فرزندان، مسائل 

ی زن به کارکردن در بیرون از منزل، بارداری و مصرف الکل و موادمخدر  بیکاری شوهر، عالقه

(. 593: 2011، 4)ما، چن، زیائو، وانگ و ژآنگ اند را از عوامل مؤثر بر خشونت خانگی برشمرده

  توان به موارد زیر اشاره نمود. عی که در این حوزه صورت گرفته است میاز تحقیقات جام

بینی  نسلی از خشونت کودکان: پیش انتقال بین»( با عنوان 2018تحقیق اندرسون و همکاران )

-ترین عامل خشونت علیه کودکان مشکالت اقتصادی نشان دادند: مهم« خشونت علیه کودکان

محور عاملی بالقوه  ین تجربه قبلی خشونت، ذهنیت خشونتاجتماعی والدین بوده است همچن

ناجوویسکی (. 2018و همکاران،  5آمیز توسط والدین است )اندرسون برای انجام عمل خشونت

آزاری:  نژاد، طبقه اجتماعی و کودک»( در تحقیق پیمایشی خود با عنوان 2018) 6و کیمبرلی

پوستان  آزاری سیاه ت جسمی و غفلت در کودکخشوننشان دادند: « ها ای های حرفه قدرت کلیشه

ها و تصورات قالبی مربوط به طبقه اجتماعی و نژاد رخ  های فقیر اغلب براساس کلیشه و خانواده

محور در  رو شاهد دوری از تجارب خشونت والدین و تشکیل ذهنیت خشونت دهد. از همین می

گردد. انریکه  محور می خشونت آمیز موجب تشکیل ذهنیت ها هستیم. تجربه عمل خشونت آن

ها نسبت به خشونت علیه زنان و  نگرش»( در تحقیقی با عنوان 2015) 7گراسیا و ماریسول لیال

ی اروپا  کشور عضو اتحادیه 19دهنده  از  پاسخ  85000بر روی « ی اروپا کودکان  در اتحادیه

 صورت گرفت نتیجه گرفتند؛ 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Linos 
2. Kimuna & Djamba 
3. Maria Roy 
4. Ma, Chen, Xiao, Wang and Zhang 
5. Anderson 
6 Najdowski and Kimberly 

7. Enrique Garcia & Marisol Lilia  
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داری وجود دارد؛ اما اقشاری نظیر کودکان، جوانان،  معنیهای  و قبولِ خشونت تفاوت در فهم -

کنند یا معتقدند موقعیت  بزرگساالن، و قربانیان خشونت را در برخی شرایط جدی تلقی نمی

 کردن کودکان از این موارد است؛ کردن، کنترل وادار به خشونت نموده است مثالً زدن، زخمی

زنان و کودکان، مصرف الکل و موادمخدر در بین عوامل تاثیرگذار بر خشونت علیه  -

 ترین عامل مشخص شد؛  شاخص

ای یا موقعیتی خشونت علیه زنان و کودکان کشمکش یا دعوا بودند که ناشی از  عوامل رابطه -

 مسائل و مشکالت خانوادگی، استرس، از دست شغل یا مشکالت مالی بودند؛

است، نظیر  و کودکان ر خشونت علیه زنانگ کننده و توجیه عوامل فرهنگی و اجتماعی تبیین -

 های جنسیتی که همچنان غالب بر دیدگاه مردان هستند؛ های جنسیتی یا کلیشه نگرش

 (. 2015این نگرش که قربانی مقصر است در بین کشورهای مورد تحقیق غالب بود )گراسیا و لیال،  -

« شونت علیه زنان و کودکانمردساالری، فرهنگ و خ»( در تحقیقی با عنوان 2015) 1کاتاردا

کرده از جنوبِ آسیا در بریتانیا صورت گرفته است  ی عمیق با زنان مهاجرت مصاحبه 9که با 

ای در نظر  نتیجه گرفتند؛ خشونت علیه زنان و کودکان را باید در تعامل شرایط فرهنگی چندگانه

ل نظری خشونت علیهِ گرفت که توسط روابط جنسیتی و قدرت احاطه شده است. بنابراین تحلی

شناختی و مطالعات فرهنگی  شناختی، حقوقی، علوم سیاسی، روان زنان باید در ابعاد جامعه

کاری نیز نشان  های نئولیبرالی و نئومحافظه گر سیاست بررسی شود، همچنین نقش مداخله

دهند که چطور فضای خشونت و  افسردگیِ چندفرهنگی امروزه در مباحث تروریسم،  می

ها وارد شده است. نتایج نشان داد که زنان مورد   ساالری و جنسیت و دوگانگی هویتپدر

سو  دانند؛ این مفهوم از یک را دارای کارکردی دوگانه در مورد زنان می« احترام»پرسش، مفهوم 

گر برای خشونت ابزار فشاری است از سوی زنان برای استقالل و خودتعینی و نیز ابزاری تسهیل

شوند. در واقع  زمانی که تصورات از هنجارهای اجتماع و خانواده با چالش مواجه می باشد، می

شود تا خشونتی اعمال  در عمل بکار گرفته می« احترام»زنان موردتحقیق معترف بودند مفهوم 

ی خشونتِ حاصل از سوءاستفاده از مفهوم احترام را ندارد  شود در حالی که جامعه توانِ محاسبه

    (.2015 )کاتاردا،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Katharda 
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های تحقیق نشان داد اغلب خشونت علیه کودکان در یک زمینه  نتایج حاصل از پیشینه

دهد که در آن ذهنیت و تجربه خشونت و سابقه قبلی خشونت وجود دارد در  فرهنگی روی می

اند و خانوارها به علت  کنار آن عوامی نظیر اعتیاد یا فقر اقتصادی خانوارها نیز در آن دخیل

ای از پرخاشگری و در نهایت خشونت را  تن تأمین مالی و اجتماعی مناسب اغلب دورهنداش

 کنند. تجربه می

 پیشینه نظري

شناسی و مطالعات خانواده  شناسی، جامعه های روان خشونت خانوادگی علیه کودکان در رشته

 ای را به خود اختصاص داده است و هر رشته براساس رویکرد و محوریت جایگاه ویژه

اند. به نظر فروید عواملی مثل  های متفاوتی به این موضوع پرداخته متغیرهای خود از جنبه

محرومیت از مهر مادری، عدم مراقبت از کودک، ناهمسانی والدین، پرخاشگری بیش از حد و 

شود. به طور کلی به اعتقاد وی بد رفتاری  رنجوری میآسان گیری زیاد همگی باعث بروز روان

شود  ه خصوص در پنج سال اول زندگی باعث بروز بیماری روانی در بزرگساالن میوالدین ب

(. از نظر آدلر، خانواده فراگیرترین اثر را بر رشد شخصیت کودک دارد. برخی 10: 2006، 1)دارو

شود، مانند غفلت از کودک که باعث  از رفتارهای درون خانواده باعث ناسازگاری افراد آن می

شود. کودکانی که مورد طرد و آزار والدین قرار  های اجتماعی می در همکاریاحساس ناتوانی 

نگرند و با همین نگرش نیز با زندگی برخورد  گیرند با بدگمانی و خصومت به دیگران می می

کنند. این کودکان فاقد عالقه اجتماعی هستند و ممکن است روان رنجور، مجرم و یا بزهکار  می

 (.   12: 1394؛ ناطقی، 45: 2012و همکاران،  2شوند)لی

ها آیند. آنی یادگیری اجتماعی، افراد با گرایشات خشونت بار به دنیا نمی براساس نظریه

اموزند. انحراف به همین طریق به عنوان شان میخشونت را در محیط خود و در تجارب زندگی

  با دیگران است و دربرگیرندهشود. فرایند آموزش از طریق ارتباط رفتار هنجارمند یادگرفته می

آمیز نتایج هایی برای انجام جرم است. زمانی که عمل خشونتها و توجیهها، علل، منشانگیزش

شود. براساس این آورد، خشونت یک وسیله مناسب برای هدف شناسایی میمطلوب به بار می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Daro 
2. Lee 
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همساالن است. امتداد و  های صمیمی فردی مانند خانواده و گروهنظریه اولین منبع آموزش گروه

گذارد. از آن جا که مردم یادگیری تأثیر می فراوانی خشونت در محیط یک فرد بر تجربه

 (. 47: 2012)لی و همکاران، کنند های مختلف پردازش میرخدادهای زندگی را به روش

 تر، خشونت خانوادگی علیه کودکان را شناسی در سطحی چندبُعدی و جامع رویکرد جامعه

ی نظریه« منابع»کند. مطابق نظر ویلیام گود بر مبنای رویکرد  های گوناگون بررسی می از دیدگاه

هایی بود که ویلیام گود، در مورد خشونت خانوادگی مطرح کرد منابع یکی از اولین نظریه

واحد این نظریه، نظام خانواده مانند هر  نظام و یا  بر پایه(. 641: 2009و همکاران،  1)ویتینگ

اجتماعی دیگری دارای نظامی اقتداری است و هرکس به منابع مهم خانواده بیشتر از دیگران 

تواند سایر اعضاء را به فعالیت در جهت امیال خود وا دارد. مظابق نظریه دسترسی دارد، می

، برای استقرار افتدفرهنگ خشونت، در برخی جوامع، زمانی که نظم اجتماعی به خطر می خرده

اجتماعی یعنی اعمال خشونت برای بقای این شکل از نظارت  کنند.ن از خشونت استفاده میآ

گیرد. به نظم اجتماعی در جامعه هم در سطح کالن و هم در سطح خرد )خانواده( صورت می

آید. این ترتیب مرد که رئیس خانواده است بازو و کمک ناظر اجتماعی )دولت( به حساب می

گیری از خشونت زن و خانواده دارای انحصار قدرت است و زمانی که بهره یمرد در محدوده

کند، دارد نه تنها احساس ناراحتی نمیدادن رفتارهای به قاعده وا میفرزندان خود را به انجام

های  تفاوت(.  14: 2015، 2)ویدوم، ویلسونکند که محق است بلکه برعکس احساس می

فرهنگ حاکم بر این در خانواده است.  به عبارت دیگر، خردهفرهنگی از دالیل بروز خشونت 

ای است که حتی واکنش تر و به گونهمدرن مردانه ها نسبت به فرهنگ حاکم در جامعهگروه

افراد یک گروه  کند. البته واکنش همهترین مسائل را نیز توجیه میآمیز نسبت به جزئیخشونت

)ویدوم، فردی متفاوت است  –حت تأثیر عوامل روانی قومی و یا اجتماعی یکسان نیست و ت

 (.  15: 2015ویلسون، 

های آمیز در انسان، چه دارای انگیزهنظارت اجتماعی بر وجود جرم و رفتار خشونت نظریه

ورزد. آنچه در این نظریه آید تاکید میدرونی باشد و چه از طریق عوامل محیطی به وجود می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Whiting 
2. Widom and Wilson 
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که افراد برای رسیدن به هدفی یا دستیابی به اقتدار، در برابر دیگران مدنظر است این اصل است 

(. اصل دوم 201: 2016، 1)رودریگز، اسمیت و سیلویا به استفاده از زور و قدرت تمایل دارند

گیرد: زیرا از آنجا این است که نظارت اجتماعی به مثابه مانعی در سر راه اقتدار خشونت قرار می

های اجتماعی، به جرم و خیانت و رفتار نابهنجار تمایل دارد، ود محدودیتکه انسان بدون وج

کردن ها را بوجود آورد. محققان، تنها مشخصجامعه باید ساز و کار )مکانسیم( نظارت برآن

ی دیگری شود عدهگردند که سبب میدانند، بلکه به دنبال عواملی میافراد مجرم را مهم نمی

 (. 201: 2006، 2)رودریگزداشته باشند و از رفتار نابهنجار دوری کنند  رفتار همنوای اجتماعی

آفرینی که خانواده های تنشنظریه ساختار اجتماعی )تنش و تضاد( هرچه وقایع یا موقعیت

کند بیشتر باشد احتمال بروز خشونت در آن خانواده بیشتر است. از نظر ساختار را تهدید می

اند. افرادی که در موجود در خانواده به طور نامتناسب پخش شدهاجتماعی فشارها و تنشهای 

-ها زیاد است. تحتی فرزندان آنکنند در آمد کافی ندارند وعدههای کوچک زندگی میخانواده

آوازی میان ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی های موقعیتی متعددی قرار دارند. ناهمتاثیر تنش

ها سبب افزایش موجود یا دلخواه و امکانات نابرابر دستیابی به آنجدای میان اهداف و وسایل 

های نابهنجار از جمله استفاده از ها را به سوی گزینهشود و آنها میفشار برافراد و گروه

 (. 1072: 2005، 3تی )روگوش، سیچهکند خشونت هدایت می

مری تعاملی است و الگوهای گرایی، خشونت و تضاد در خانواده ا بر اساس دیدگاه تعامل    

کند.  ای بالفصل برای خشونت در خانواده نقش اساسی بازی می تعاملی خاص به عنوان زمینه

کروزر بر این باور است که کلید اساسی درک خشونت فیزیکی در خانواده را باید در فرایندهای 

 (. 2018درسون و همکاران، )ان گردد تعاملی رفتار یافت. اما تعامل رفتار به الگوهای نقشی بر می

دهد که تعامالت در این دو  الیزابت بات دو الگوی متفاوت از روابط خانوادگی را توضیح می

( الگوی 1991)5امرمن و هرسن(.  20: 2007 4)روکاچساز خشونت است؛ الگو موجد و زمینه

را توضیح  کند، این الگو روابطی های زناشویی نامگذاری می اول را مناسبات تفکیکی نقش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Rodriguez,  Smith,  Silvia 

2. Rodriguez 

3. Rogosch, & Cicchetti 

4. Rokach 
5. Ammerman & Hersen 
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های  باشند و نقش دهد که در آن زن و شوهر قائل به تفاوت واضحی در وظایف خود می می

ای دارند. در الگوی  های جداگانه خانوادگی را به دقت تفکیکی کرده و منافع، عالیق و فعالیت

سونز های پار ی مقابل نقش برد که نقطه های مشترک نام می دوم با عنوان مناسبات مربوط به نقش

ها با هم همکاری و همفکری داشته  باشد. در این نوع از مناسبات زن و شوهر در اکثر فعالیت می

هایی که تقسیم  (. بنابراین در خانواده1389و تضاد منافع و عالیقشان در حداقل است)غضنفری، 

 شود ی روابط اجتماعی به صورت متصل و محدود ظاهر می ها سنتی است، شبکه وظایف در آن

اجتماعی پراکنده بود و در   کنند دارای شبکه اما زن و شوهری که به صورت مشارکتی زندگی می

 (. 20: 2007)روکاچ رسد  این حالت خشونت به حداقل می

-ای اجتماعی آزاری اغلب در زمینه بنابر آنچه ذکر شد خشونت خانوادگی با محوریت کودک

دهد و اساساً خشونت خانوادگی از منظر  می فرهنگی و متأثر از شرایط اقتصادی جامعه روی

تواند نوعی کنترل  سو می عاملین آن اهداف گوناگونی را در بردارد خشونت علیه کودکان از یک

و نظارت بر رفتارهای کودکان از سوی دیگر، تعامل بین والدین و کودکان در ارتباط با نیازها و 

 د خشونت خانوادگی علیه فرزندان باشد. تواند موج ها و برخی توقعات می های آن خواسته

 مدل مفهومی پژوهش

 
 

های اجتماعی به احتمال قوی، خشونتی را که فرد در زمینه مطابق مدل مفهومی پژوهش،

در بزرگسالی نیز در قالب  -پذیربه ویژه در طبقات کم درآمد و آسیب-تجربه کرده است 

های فرهنگی از  دهد؛ مطابق نظریه ویلیام گود، تفاوتاری از خود بروز میرفتارهای کودک از

 عوامل اجتماعی

 
 
 

 
 
 
 

 کودک آزاری

 تجربه خشونت

 مدار خشونت  ذهنیت

 مشکالت خانوادگی

 های جنسیتی کلیشه
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های قومی دالیل بروز خشونت در خانواده است.  در طبقات کم درآمد اجتماع و برخی گروه

کند. در هنجارهای فرهنگی وجود دارد که احتمال اعمال خشونت را تسهیل و حتی مشروع می

-به خشونتی را در کودکی دارند که این فرهنگ بازتولید میواقع طبقات کم درآمد اغلب تجر

ای به شود. در ارتباط با ذهنیت خشونت مدار هم باید گفت زمانی که افراد برای حل هر مساله

مدار در آن نوعی ذهنیت خشونت .ها استشوند و خشونت اولین ابزار آنخشونت متوسل می

-در بزرگسالی تاثیرگذار است. این ذهنیت خشونت ک آزارانهکند که بر رفتارهای کودرشد می

مدار را با مدار وابسته به فرهنگ است؛ مطابق نظریه یادگیری اجتماعی، افراد ذهنیت خشونت

گیرند؛ در زمینه فرهنگی که اعمال خشونت بر دیگری یا خشونت اعمال شده بر خود یاد می

د شاهد بازتولید رفتارها و ذهنیت دههای روی میخشونت به علل مسائل اقتصادی و تفاوت

طلب هستیم که در نهایت یکی از اشکال آن خشونت علیه کودک است. در رابطه سوم خشونت

نشینی، نداشتن منبع درآمد مناسب، اختالف سنی در مشکالت خانوادگی نظیر بیکاری، حاشیه

ظریه ساختار اجتماعی تواند خشونت علیه کودکان را ایجاد و تقویت نماید. مطابق نازدواج می

کنند، در آمد کافی ندارند و تعداد  های کوچک زندگی می)تنش و تضاد( افرادی که در خانواده

های موقعیتی متعددی قرار دارند. خشونت علیه ها زیاد است، تحت تأثیر تنشفرزندان آن

ها ی خانوادهکودکان تنشی موقعیتی و پایدار و بازتولید فرایندهای فرهنگی و جاری اقتصاد

های جنسیتی نیز با کودک آزاری ارتباط دارد. مطابق دیدگاه الیزابت بات است. در نهایت کلیشه

نقشی محکمی استوار است هرگونه تخلف از وظایف -های سنتی که تفکیک جنسیتیدر خانواده

 آمیز را به همراه داشته باشد. تواند پاسخ خشونتنقشی، یا اعتراض می

 روش تحقیق

حقیق حاضر از شاخه مطالعات کمی و به روش پیمایش صورت گرفت؛ علت استفاده از ت

آزاری های غیرمستقیم در پرسشنامه برای سنجش ابعاد کودکگیری از شاخصپیمایش بهره

آزاری به صورت غیرمستقیم و با رویکرد در کاست؛ بنابراین در پژوهش حاضر سئواالت کود

صورت فرد دیگری تنظیم شده بود. یکی دیگر از دالیل مهم این  موقعیت قراردادن والدین به

آزاری در بین والدین بودند.  پژوهش بینی احتمال تکرار کودکنوع نحوه سنجش نیز پیش

حاضر از لحاظ ارتباط بین متغیرها، از نوع همبستگی است؛ در این بُعد ارتباط بین متغیرهای 
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تحلیلی است؛ -یرند. همچنین ماهیت تحقیق، توصیفیگتحقیق به تفکیک مورد بررسی قرار می

توصیفی است چرا که سعی دارد عوامل اجتماعی مؤثر در خشونت علیه کودکان را توصیف و 

تبیین نماید. و همچنین سه شکل خشونت علیه کودکان را شناسایی نماید. تحلیلی است چرا 

نوادگی علیه کودکان را تبیین ساز اجتماعی و اشکال خشونت خاکه درصدد است عوامل زمینه

شهرداری تهران بودند. باتوجه  9نماید.  جامعه آماری تحقیق کلیه خانوارهای ساکن در منطقه 

شهر تهران  9های موجود، براساس آمار اورژانس اجتماعی شهر تهران در منطقه به محدودیت

سال( روی داده  11 آزاری )با کودکان زیرکودک 155نزدیک  1397ماه منتهی به سال  6در 

ها ثبت شده بود که بر این های خانوادگی، همسایگان این گزارشبود که در قالب گزارش

آزاری در اختیار محقق های کودکاساس، با همکاری اورژانس اجتماعی تهران اسامی خانواده

ان خانواده را به عنو 110کرجسی تعداد -قرار گرفت که محقق با استفاده از جدول مورگان

ها، گیری با توجه به در دست داشتن اسامی سرپرستان خانوادهنمونه انتخاب کرد. روش نمونه

تصادفی ساده بود.  براساس بررسی اولیه با کمک اورژانس اجتماعی شهر تهران و 

هایی که اساساً دارای وضعیت اقتصادی )فرهنگسرای رویش( خانواده 9فرهنگسرای منطقه 

ازارانه بودند.  همچنین های دارای رفتارهای کودکغلب به عنوان خانوادهبسیار ضعیفی بودند ا

هایی نظیر وضعیت درآمدی ضعیف شامل کارگران، یا کسبه خرد و محل دارای ویژگی

متر در پژوهش  60زیر  9متر بودند اغلب واحدهای مسکونی منطقه  100سکونت با متراژ زیر 

خواهر بزرگتر در خانواده  بوده، و محدوده سنی حاضر عامالن خشونت والدین و برادر و 

سال بودند. پرسشنامه به صورت حضوری با همراهی کارکنان فرهنگسرای  11کودکان نیز زیر 

نامه در اختیار رویش توزیع و تکمیل شد، بدین صورت که با ارائه هدف تحقیق،  پرسش

ند والدین کودک به ویژه مادران ها قرار گرفت. اغلب افرادی که پرسشنامه را پر کردخانواده

ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت.  ها بودند.  روش تجزیه و تحلیل دادهآن

شناختی خانوارها با درصد توصیف گردید و در آزمون  در بخش توصیفی متغیرهای جمعیت

 ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.  فرضیه
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 ابزارهاي پژوهش

 آزاري شنامه كودکپرس

، سازمان (1392خوانی و همکاران ) آزاری برگرفته از پرسشنامه استاندارد حسین پرسشنامه کودک

-مؤلفه(، خشونت عاطفی 10بُعد خشونت جسمی ) 3مؤلفه و  20با ( 1394بهزیستی کشور)

. که مؤلفه( است.  این پرسشنامه در طیف لیکرت تنظیم شده است 5مؤلفه( و غفلت ) 5روانی )

، 3، 2، 1مخالفم به ترتیب با نمرات  موافقم، موافقم، تاحدودی، مخالفم و کامال به صورت کامال

 15تنظیم شده بود. روایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب الوشه و منطبق بر نظرات  5، 4

نواده( شناسی و مطالعات خا شناسی، روان التحصیالن دکتری جامعه داور )عمدتاً اساتید و فارغ

گیری  ها تصمیم داور در مورد گویه 15آمد که براساس ضریب الواشه زمانی که   6/1باالی 

است که بر این  49/0است ضریب توافق بین داوران « ضروری»و « مفید»کنند که گویه  می

دهنده ابعاد خشونت  ها ضروری بوده و نشان اساس داوران توافق داشتند که تمامی گویه

آزمون  نفره، به منظور اصالح پرسشنامه پیش 25ای  . همچنین براساس نمونهخانوادگی است

داوران  بدست آمد. 73/0بعمل آمد که آلفای کرونباخ برای خشونت خانوادگی علیه کودکان، 

داور(، گروه بررسی مسائل  5شامل اساتید، اعضای هیات علمی گروه مددکاری دانشگاه عالمه )

نفر نیز  2( نفر و 3داور( و اساتید روان شناسی دانشگاه تهران ) 5اجتماعی دانشگاه تهران )

ها قرار گرفت. و میزان اساتید مطالعات خانواده بودند. پرسشنامه به صورت ایمیل در اختیار آن

 ها برای هر متغیر مورد پرسش قرار گرفت. مناسب بودن و ضروری بودن گویه

 پرسشنامه عوامل اجتماعی

های آن براساس اقتباس و اصالح  ساخته تنظیم شده بود که مولفه صورت محققاین پرسشنامه به 

 5و لیال 4(، و گراسیا2018) 3و کمبرلی 2(، ناجوویسکی2018و همکاران ) 1از تحقیق اندرسون

مدار  مؤلفه(، ذهنیت خشونت 3( بود. عوامل روانی اجتماعی شامل تجربه خشونت قبلی )2015)

مؤلفه( بود. این پرسشنامه در  3های جنسیتی ) مؤلفه( و کلیشه 3دگی )مؤلفه(، مشکالت خانوا 3)

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Anderson 
2. Najdowski 

3. Kimberly 
4. Gracia 
5. Lila 



 

 

 

 

 

 1401، بهار و تابستان 1، شماره 13مسائل اجتماعی ایران، دوره  بررسی  214 

  

 

زیاد، زیاد، تاحدودی، مخالفم، و کامالً  طیف لیکرت تنظیم شده است. که به صورت خیلی

ازاری روایی  تنظیم شده بود. به مانند پرسشنامه کودک 5، 4، 3، 2، 1مخالفم به ترتیب با نمرات 

بدست آمد که   2/1داور،  15راساس ضریب الواشه از منظر پرسشنامه عوامل اجتماعی ب

های این پرسشنامه بود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ با  بودن تمامی گویه دهنده ضروری نشان

 بدست آمد.   0.77گر خشونت نیز نفری، برای عوامل اجتماعی تسهیل 25ای  نمونه

 هاي تحقیق یافته

 هاي توصیفی یافته

 % مرد بودند؛41پاسخگویان زن، % 59: جنسیت -1

سال با  47-57%، 46سال با  36-46%، 38سال  25-35پاسخگویان با محدوده سنی  سن: -2

 % بودند؛6سال به باال نیز  58% و 10

ارشد  % کارشناسی5% کارشناسی و 10% کاردانی، 24% دیپلم، 45% زیردیپلم، 16 تحصیالت: -3

 بودند:

% دارای بُعد 19نفری و  4% بُعد خانوار 31نفری،  5بُعد خانوار % دارای 50 بُعد خانوار: -4

 نفری بودند؛ 3خانوار 

 % نیز پسر بودند. 48% از فرزندان دختر و 52جنسیت  جنسیت فرزندان: -5

شود:  میانگین پاسخگویان  مالحظه می 1همانطور که در جدول  وضعیت متغیرهاي تحقیق: -6

گانه آن باالتر از سطح متوسط پرسشنامه  و ابعاد سه در خشونت خانوادگی علیه کودکان

بیشتر از میانگین  13/87است؛ به طوری که خشونت خانوادگی علیه کودکان با میانگین 

 64/35و خشونت فیزیکی با میانگین  32/32( است و خشونت روانی با میانگین 75نظری )

به عبارت بهتر پاسخگویان  ؛تر از میانگین نظری هستند بزرگ 17/19و غفلت با میانگین 

دارای خشونت خانوادگی علیه کودکان در قالب خشونت روانی، جسمی و غفلت هستند، 

دهد: میانگین عوامل اجتماعی  همچنین دقت در میانگین عوامل اجتماعی نیز نشان می

دهد پاسخگویان  ( بیشتر از سطح متوسط پرسشنامه است که نشان می55/58خشونت )

دار با میانگین  ، ذهنیت خشونت78/13عی نظیر تجربه خشونت با میانگین عوامل اجتما
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 97/14های جنسیتی با میانگین  و کلیشه 68/15، مشکالت خانوادگی با میانگین 12/14

های آن همگی مؤثر دهد عوامل اجتماعی و مولفهبیشتر از میانگین نظری هستند که نشان می

 بر خشونت هستند.     

 استاندارد متغیرهاي تحقیق گین و انحراف. میان1جدول 

 تعداد مؤلفه متغیر
تعداد 

 گویه

میانگین 

 نظری

میانگین 

 آمده بدست

انحراف 

 استاندارد

خشونت خانوادگی 

 کودکانعلیه 

 38/1 32/32 30 10 110 خشونت روانی

خشونت 

 فیزیکی
110 10 30 64/35 26/1 

 76/2 17/19 15 5 110 غفلت

 عوامل اجتماعی

 52/1 78/13 12 3 110 ربه خشونتتج

ذهنیت 

 دار خشونت
110 3 12 12/14 66/1 

مشکالت 

 خانوادگی
110 3 12 68/15 98/2 

های  کلیشه

 جنسیتی
110 3 12 97/14 89/1 

 96/3 13/87 75 25 110 کودکانخشونت خانوادگی علیه 

 44/4 55/58 36 12 110 عوامل اجتماعی

 

 ها آزمون فرضیه

 آزاري(  ارتباط دارد. خشونت با خشونت خانوادگی علیه كودكان )كودکتجربه  -1

داری در ارتباط بین تجربه خشونت و  شود سطح معنی مالحظه می 2همانطور که در جدول 

(. بنابراین بین تجربه P<0/05است ) 05/0خشونت خانوادگی علیه فرزندان مورد قبول و زیر 

دار وجود دارد،  گانه آن رابطه معنی ان و ابعاد سهخشونت و  خشونت خانوادگی علیه فرزند

توان گفت: تجربه خشونت )والدین و خواهر و برادر  جهت این رابطه مثبت است. بنابراین می

بزرگتر( با خشونت روانی علیه کودکان رابطه مثبت دارد. تجربه خشونت)والدین و خواهر و 
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ه مثبت دارد. تجربه خشونت )والدین و برادر بزرگتر(  با خشونت جسمی علیه کودکان رابط

خواهر و برادر بزرگتر(  با غفلت علیه کودکان رابطه مثبت دارد. در نهایت تجربه خشونت 

)والدین و خواهر و برادر بزرگتر(  با خشونت خانوادگی علیه کودکان رابطه مثبت دارد 

 (.  2)جدول 

 آزاري نت با كودکنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین تجربه خشو .  2جدول 

 نتیجه rمقدار  داري سطح معنی متغیر وابسته متغیر مستقل

 تجربه خشونت

 تأیید 230/0 000/0 خشونت روانی

 تأیید 320/0 000/0 خشونت فیزیکی

 تأیید 320/0 000/0 غفلت

 تأیید 330/0 000/0 خشونت خانوادگی

 

 آزاري(  ارتباط دارد. ن )كودکمحور با خشونت خانوادگی علیه كودكا ذهنیت خشونت -2

محور  داری در ارتباط بین ذهنیت خشونت شود سطح معنی مالحظه می 3همانطور که در جدول 

(. بنابراین بین ذهنیت P<0/05است ) 05/0و خشونت خانوادگی علیه فرزندان مورد قبول و زیر 

دار وجود دارد،  بطه معنیگانه آن را محور و  خشونت خانوادگی علیه فرزندان و ابعاد سه خشونت

محور با خشونت روانی  توان گفت: ذهنیت خشونت جهت این رابطه مثبت است. بنابراین می

محور با خشونت جسمی علیه کودکان رابطه  علیه کودکان رابطه مثبت دارد. ذهنیت خشونت

نیت محور با غفلت علیه کودکان رابطه مثبت دارد. در نهایت ذه مثبت دارد. ذهنیت خشونت

 (. 3محور با خشونت خانوادگی علیه کودکان رابطه مثبت دارد )جدول  خشونت

 آزاري محور با كودک نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ذهنیت خشونت .  3جدول 

 نتیجه rمقدار  داري سطح معنی متغیر وابسته متغیر مستقل

ذهنیت 

 محور خشونت

 تأیید 430/0 000/0 خشونت روانی

 تأیید 240/0 000/0 کیخشونت فیزی

 تأیید 334/0 000/0 غفلت

 تأیید 540/0 000/0 خشونت خانوادگی



 

 

 

 

 

 217 آزاری در تهران   کاوشی در باب خشونت و کودک

 

 

 آزاري(  ارتباط دارد. مشکالت خانوادگی با خشونت خانوادگی علیه كودكان )كودک -3

داری در ارتباط بین مشکالت خانوادگی و  شود سطح معنی مالحظه می 4همانطور که در جدول 

(. بنابراین بین مشکالت P<0/05است ) 05/0یه فرزندان مورد قبول و زیر خشونت خانوادگی عل

دار وجود دارد،  گانه آن رابطه معنی خانوادگی و  خشونت خانوادگی علیه فرزندان و ابعاد سه

توان گفت: مشکالت خانوادگی با خشونت روانی علیه  جهت این رابطه مثبت است. بنابراین می

مشکالت خانوادگی با خشونت جسمی علیه کودکان رابطه مثبت دارد.  کودکان رابطه مثبت دارد.

مشکالت خانوادگی با غفلت علیه کودکان رابطه مثبت دارد. در نهایت مشکالت خانوادگی با 

 (. 4خشونت خانوادگی علیه کودکان رابطه مثبت دارد )جدول 

 آزاري نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین مشکالت خانوادگی با كودک .4جدول 

 نتیجه rمقدار  داري سطح معنی متغیر وابسته متغیر مستقل

 مشکالت خانوادگی

 تأیید 324/0 000/0 خشونت روانی

 تأیید 245/0 000/0 خشونت فیزیکی

 تأیید 114/0 000/0 غفلت

 تأیید 385/0 000/0 خشونت خانوادگی

 آزاري(  ارتباط دارد. هاي جنسیتی با خشونت خانوادگی علیه كودكان )كودک كلیشه -4

های جنسیتی  داری در ارتباط بین کلیشه شود سطح معنی مالحظه می 4همانطور که در جدول 

(. بنابراین بین P<0/05است ) 05/0و خشونت خانوادگی علیه فرزندان مورد قبول و زیر 

دار  یگانه آن رابطه معن های جنسیتی و  خشونت خانوادگی علیه فرزندان و ابعاد سه کلیشه

های جنسیتی با  توان گفت: کلیشه وجود دارد، جهت این رابطه مثبت است. بنابراین می

های جنسیتی با خشونت جسمی علیه  خشونت روانی علیه کودکان رابطه مثبت دارد. کلیشه

های جنسیتی با غفلت علیه کودکان رابطه مثبت دارد. در  کودکان رابطه مثبت دارد. کلیشه

جنسیتی با خشونت خانوادگی علیه کودکان رابطه مثبت دارد. به عبارت  های نهایت کلیشه

های جنسیتی به صورت تر هرچقدر والدین پایبندی بیشتری به تقسیم کار جنسی یا نقشساده

های جنسیتی نیز ها به هنگام تخلف از این نقشسنتی داشته باشند به احتمال قوی کودکان آن

 (. 5ل شوند )جدوبا خشونت روبرو می
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 آزاري هاي جنسیتی با كودک نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین كلیشه  .5جدول 

 نتیجه rمقدار  داري سطح معنی متغیر وابسته متغیر مستقل

هاي  كلیشه

 جنسیتی

 تأیید 114/0 000/0 خشونت روانی

 تأیید 290/0 000/0 خشونت فیزیکی

 تأیید 189/0 000/0 غفلت

 تأیید 219/0 000/0 خشونت خانوادگی

 آزمون فرضیه اصلی

 آزاري(  ارتباط دارد. عوامل اجتماعی با خشونت خانوادگی علیه كودكان )كودک -1

داری در ارتباط بین عوامل اجتماعی  و  شود سطح معنی مالحظه می 4همانطور که در جدول 

ین بین عوامل (. بنابراP<0/05است ) 05/0خشونت خانوادگی علیه فرزندان مورد قبول و زیر 

دار وجود دارد، جهت این رابطه مثبت  اجتماعی و  خشونت خانوادگی علیه فرزندان رابطه معنی

مدار، توان گفت: عوامل اجتماعی شامل تجربه خشونت، ذهنیت خشون است. بنابراین می

های جنسیتی  با خشونت روانی علیه کودکان رابطه مثبت دارد. مشکالت خانوادگی و کلیشه

شود در درصد از تغییرات خشونت علیه کودکان توسط تجربه خشونت تبیین می 16نین همچ

درصد  7/5درصد از تغییرات خشونت علیه کودکان توسط مشکالت خانوادگی،  9حالی که 

های درصد از تغییرات خشونت علیه کودکان نیز توسط کلیشه 2/5مدار و توسط ذهنیت خشونت

 (. 6ل جنسیتی قابل تبیین است )جدو

 آزاري نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل اجتماعی  با كودک  . 6جدول 

 متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

مقدار 
r 

ضریب 

 تعیین

ضریبت تعیین 

 تعدیل شده

سطح 

 داري معنی
F 

 تجربه خشونت

خشونت 

 علیه کودکان

400/0 160/0 158/0 000/0 60/19 

 313/10 000/0 053/0 057/0 340/0 دارذهنیت خشونت

 13/7 000/0 082/0 09/0 320/0 مشکالت خانوادگی

 69/9 000/0 050/0 052/0 230/0 های جنسیتیکلیشه

اما نتایج مربوط به رگرسیون گام به گام نیز نشان داد؛ عوامل شامل تجربه خشونت، ذهنیت 

اری قابل دهای جنسیتی همگی دارای سطح معنی¬دار، مشکالت خانوادگی و کلیشهخشونت
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(، بنابراین عوامل اجتماعی بر خشونت خانوادگی علیه P<0/05هستند ) 05/0قبول و زیر 

عامل مثبت است بنابراین تجربه خشونت،  4دار است، و  ضرایب تاثیر تمامی کودکان معنی

های جنسیتی بر خشونت خانوادگی علیه دار، مشکالت خانوادگی و کلیشهذهنیت خشونت

بیشترین تاثیر بر  400/0ثبت دارد. در این بین تجربه خشونت با ضریب بتای کودکان تاثیر م

 220/0های جنسیتی با ضریب بتای خشونت خانوادگی علیه کودکان دارد، در حالی که کلیشه

 تاثیر کمتری بر خشونت خانوادگی علیه کودکان دارد. 

انوادگی علیه كودكان به شیوه . نتایج تحلیل رگرسیون تاثیر عوامل اجتماعی بر خشونت خ6جدول 

 گام به گام

 مالک مدل

ضرایب 

 استاندارد
 ضرایب غیراستاندارد

t 

 سطح

 معنی

 بتا داری
بتای 

 غیراستاندارد

خطای 

 استاندارد

خشونت علیه  مقدار ثابت

 کودکان
400/0  

852/0  450/1 131/15  000/0 

094/0 تجربه خشونت  022/0 377/4  000/0 

ذهنیت 

 دارخشونت

خشونت علیه 

 کودکان
340/0  

658/0  455/1 143/15  000/0 

095/0  022/0 395/4  000/0 

مشکالت 

 خانوادگی

خشونت علیه 

 کودکان
320/0  

935/0  256/1 874/16  000/0 

050/0  019/0 672/2  000/0 

های کلیشه

 جنسیتی

خشونت علیه 

 کودکان
230/0  

569/0  658/1 625/3  000/0 

069/0  059/0 965/5  000/0 

 گیري نتیجه

امروزه به علت پیچیدگی جوامع و تغییرات فناوری و سطح توسعه کشورها همچنان موضوع 

ها و محافل علمی قرار دارد؛  در این میان خشونت  خشونت و بدرفتاری در صدراخبار رسانه

ه با خانوادگی علیه کودکان همیشه محل تحقیق و مباحث زیاده بوده است. تحقیق حاضر ک

آزاری(  هدف بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی  با خشونت خانوادگی علیه کودکان )کودک

صورت گرفت نشان داد، هم متغیرهای اجتماعی )تجربه خشونت، و مشکالت خانوادگی( و هم 
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های جنسیتی( با خشونت علیه کودکان ارتباط مثبت  محور و کلیشه عامل روانی )ذهنیت خشونت

 ی که در فرضیه اول نشان داده شد؛ دارد. به طور

گانه آن )خشونت روانی،  تجربه خشونت با خشونت خانوادگی علیه کودکان و ابعاد سه

دل و شاهروبندی  های خرم خشونت جسمی و غفلت( ارتباط مثبتی دارد. این یافته همسو با یافته

(، 2018برلی  )(، ناجوویسکی و کیم2018(، اندرسون و همکاران )1394(، ناطقی )1396)

( است. در تبیین باید گفت اساساً تجربه خشونت در یک 2015انریکه گراسیا و ماریسول لیل )

دهد. زمانی که  محور و با مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی رخ می بافت فرهنگ خشونت

اهده، فردی تجربه خشونت قبلی را داشته باشد و منطبق بر نظریه یادگیری اجتماعی از طریق مش

آمیز افزایش  تقلید اعمال خشونت را یاد بگیرد،  در بزرگسالی نیز احتمال تکرار رفتار خشونت

هایی که خشونت در آن هنجار است تجربه  فرهنگ شود خرده یابد، بر همین اساساً مشاهده می می

خشونت باالست و همین تکرار تجربه خشونت موجب تداوم تولید و بازتولید خشونت نیز 

شود،  در واقع تجربه خشونت شاید در مراحل بعدی زندگی برای والدین دارای کارکرد  می

ها بازتولید نماید،  ای را در طول نسل تواند چنین تجربه باشد، کارکرد نظارتی و کنترل فرزندان می

رسد در جوامع سنتی اساساً خشونت نه تنها امری عادی است، بلکه در کلیه مراحل  بنظر می

 کنند.  یز افراد خشونت را تجربه میزندگی ن

گانه آن  محور با خشونت خانوادگی علیه کودکان و ابعاد سه در فرضیه دوم، ذهنیت خشونت

های  )خشونت روانی، خشونت جسمی و غفلت( ارتباط مثبتی دارد. این یافته همسو با یافته

(، ناجوویسکی و 2018(، اندرسون و همکاران )1394(، ناطقی )1396دل و شاهروبندی ) خرم

محور به  ( است. اگرچه ذهنیت خشونت2015(، انریکه گراسیا و ماریسول لیل )2018کیمبرلی)

شناختی در تحقیق حاضر بوده است،  لیکن بدون وجود زمینه اجتماعی  عنوان متغیری روان

محور اساساً درصدد پاسخگوئی به  شود. ذهینت خشونت خشونت چنین ذهنیتی تشکیل نمی

کنند،  بنابراین مطابق با  کننده قدرت فرد هستند عمل می هایی مختلفی که به نوعی تهدید توضعی

های  توان گفت اساساً ساختار اجتماعی محیط خانواده براساس نقش نظریه تضاد و تنش می

ریزی شده است و اساساً موضوع برابری جنسیتی زمانی که  جنسیتی مبتنی بر قدرت طرفین طرح

دهد،  بر همین اساس  آید، اهمیت خود را از دست می مردان و زنان بحساب میموضوع قدرت 
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قدرت مرد در خانواده در مقابل زن یا قدرت مرد و زن در مقابل کودک، اگر مبتنی بر حفظ 

محور است که  وضعیت موجود و کنترل اوضاع و جلوگیری از تغییر باشد اساساً ذهنیتی خشونت

برند.  های کودکان که متمایل به تغییر هستند خشونت بکار می خواستهدر آن والدین در تضاد با 

ای که در تحقیقات مورد غفلت قرار گرفته این است که در جامعه سنتی یا در حال  در واقع نکته

اند که اساساً  گذار والدین سنتی اساساً ذهنیتی مبتنی بر خشونت بصورت خفته را حفظ نموده

مخالفت با مظاهر مدرن تغییر است و واکنش چنین ذهنیتی اعمال نمود عینی چنین ذهنیتی، 

ها نوعی  خشونت است،  بر همین اساس تضاد بین والدین سنتی و فرزندان در طول رشد آن

سازد که خشونت تنها ابزار چنین والدین در این  ها را عیان می های الگوهای ذهنی آن کشمکش

 کند.  زمینه عمل می

گانه آن  های جنسیتی با خشونت خانوادگی علیه کودکان و ابعاد سه هدر فرضیه سوم، کلیش

های  )خشونت روانی، خشونت جسمی و غفلت( ارتباط مثبتی دارد. این یافته همسو با یافته

(، ناجوویسکی و 2018(، اندرسون و همکاران )1394(، ناطقی )1396دل و شاهروبندی ) خرم

های  ( است. باید گفت اساساً کلیشه2015ریسول لیل )(، انریکه گراسیا و ما2018کیمبرلی  )

کار هم  جنسیتی منحصر به دوره خاصی از بشریت نیست و در دوران مدرن هم در محیط

در حالی ، های جنسیتی هستند ها دارای کلیشه شود؛ مردان نسبت به زنان و ارتقای آن مشاهده می

آورد که در آن  ودی ضعیف به حساب میهای جنسیتی، دختر را موج که در مورد کودکان کلیشه

توانند با تنبیه اغلب روانی نوعی کنترل بر آن را اعمال نمایند و فرزند پسر نیز اغلب  والدین می

های  شود، بنابراین والدینی که دارای کلیشه بیشتر در معرض قرارگرفتن خشونت فیزیکی می

ها، وظایف  معتقدند و تخلف از نقشهای جنسیتی برای کودکان  جنسیتی هستند شدیداً به نقش

 تواند منجر به خشونت شود.  های جنسیتی می یا مسئولیت

گانه آن  در فرضیه چهارم، مشکالت خانوادگی با خشونت خانوادگی علیه کودکان و ابعاد سه

های  )خشونت روانی، خشونت جسمی و غفلت( ارتباط مثبتی دارد. این یافته همسو با یافته

(، ناجوویسکی و 2018(، اندرسون و همکاران )1394(، ناطقی )1396روبندی )دل و شاه خرم

(، انریکه گراسیا و ماریسول لیل است. اما موضوع مشکالت خانوادگی 2018کیمبرلی  )

گیرد  اقتصادی و طبقاتی را در بر می-شده طبیعی است طیف وسیعی از مشکالت اجتماعی مطرح
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تواند این مشکالت را حادتر نماید. باتوجه به  خاب همسر میگزینی در انت و اساساً نبود همسان

های  رسد نقش و وزن مشکالت خانوادگی در بروز خشونت وضعیت اقتصادی جامعه ما بنظر می

خانوادگی علیه کودکان بیشتر خواهد شد و تا زمانی که چنین مشکالتی وجود دارد اهداف در 

ها را تحمل خواهند کرد، بر همین اساس در  تتر والدین یعنی کودکان بیشترین خشون دسترس

های امیدی به بهبود  جوامعی که وضعیت اقتصادی در شرایط بحرانی قرار دارد و خانواده

ها نیز کاهش  وضعیت خود ندارند، بهداشت روانی خانوارها پائین آمده و سطح تحمل آن

 ویژه بر فرزندان اعمال شود. تواند خشونت با شدت و انواع مختلفی به  یابد،  بنابراین می می

گانه آن  در فرضیه اصلی نیز، عوامل اجتماعی  با خشونت خانوادگی علیه کودکان و ابعاد سه

های تحقیق )خشونت روانی، خشونت جسمی و غفلت( ارتباط مثبتی دارد. منطبق بر یافته

اغلب عوامل شود لیکن  حاضر، اگرچه عوامل اجتماعی  طیف وسیعی از متغیرها را شامل می

های  های جنسیتی یا ذهنیت شود، به طوری که تشکیل کلیشه روانی در بستر اجتماعی تشکیل می

ها نمود دارد، بنابراین  اغلب در بافت طبقات اجتماعی و وضعیت فرهنگی آن محور خشونت

شناختی  دقت در این نکته ضروری است که وزن متغیرهای اجتماعی بیشتر از متغیرهای روان

اقتصادی سطح پایین، درآمد پائین، دارابودن اعتیاد یا -و اساساً وجود پایگاه اجتماعی است

محور و  کننده ذهنیت خشونت تواند تقویت بودن می داشتن مسائلی نظیر در معرض طالق

 های جنسیتی باشد.  کلیشه

 منابع

 ( کودک آزاری: بررسی پاره1391ابیسی، خدیجه .)  .مورد مطالعه: دختران ای از علل و پیامدهای آن

شناسی، به راهنمائی حسید عبدالحسین نبوی  ارشد جامعه نامه کارشناسی دبیرستانی شهر اهواز. پایان

 و معصومه باقری. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی. 

 (کودک آزاری، آثار و پیامدهای آن 1399آلبوشوکه، سیده فضیله؛  برنا، محمد.) بر کودکان آزار

دیده،ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری 

  .ایران،تهران

 ( بررسی و تحلیل عوامل کودک آزاری در 1396خرم دل. رحمان و سیده الله شاهروبندی  .)

هران، شهرستان دشتستان، کنفرانس ساالنه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ت

 پژوهشکده مدیریت و توسعه پژوهشگاه فرهنگ و هنر،  
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 ( مقایسه انواع 1392خسروانی، فخر السادات، ملک پور مختار، عابدی احمد، حریری مریم  .)

 .  245-229( :48) 13 ;1392کودک آزاری در افراد معتاد و عادی . رفاه اجتماعی. 

 (اولین همایش ملی روان شناسی (.تبیین مسئله کودک آزاری )مطا1399شهبازی، سحر،)لعه مروری

 بالینی کودک و نوجوان،اردبیل.

 (. طرح ملی پیشگیری از آسیب های اجتماعی،طرح پژوهشی استقرار نظام 1398) شیرعلی، اسماعیل

 های اجتماعی در کشور، سازمان بهزیستی کشور. پیشگیری از آسیب

 (رابطه الگوی روابط خانوادگ1389غضنفری، فیروزه .) ی و خشونت خانواده علیه زنان در استان

 (.2)12لرستان، مجله اصول بهداشت روانی، 

 ( مشکالت عاطفی و نیازهای اساسی روانشناختی در بین 1396فرمانده. خدیجه و اصغر جعفری  .)

والدین کودکآزار و والدین عادی، ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، انجمن 

  روانشناسی ایران، 

 (شیوع کودک1390ملکشاهی،فریده .)  آزاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی خرم آباد، فصل نامه

 علوم علمی پژوهشی   دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره پانزدهم، شماره پنجم. 

 ( بررسی عوامل مؤثر بر کودک آزاری در مراجعین اورژانس اجتماعی و تعیین 1394ناطقی، الدن .)

شناسی، استاد راهنما فاطمه گلشنی و  ارشد روان نامه کارشناسی نی افراد آزارگر. پایاناختالل روا

پور. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی و  مشاوره سوزان امامی

 روانشناسی.

 ( بررسی علل مؤثر بر پدیده 1392نبوی، سیدعبدالحسین؛ باقری، معصومه؛ ابیسی، خدیجه .) کودک

 . 7-32(: 2) 8های شهر اهواز.  آزاری، مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستان

 (.مقایسه کارکرد خانواده مبدا و ویژگی های 1399) نریمانی، محمد؛  علی نژاد پشت مساری، مهدی

شخصیتی نوجوانان با و بدون سابقه کودک آزاری،اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و 

 ن،اردبیل. نوجوا

 (میزان تأثیر خشونت والدین بر گرایش فرزندان به 1392نوابخش، مهرداد، ثابتی مریم.)
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