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Abstract
Background and Objectives: Child abuse of the most devastating types of damage that has been a significant
increase in recent decades and its prevention is essential. The purpose of the investigation of the prevalence
child malteatment and non-accidental trauma and related demographic factors among families of Karaj city.
Material and Methods: The present study was a cross-sectional study. The statistical population included 2178
families of Karaj in 2017. According to 800 families were selected by simple random sampling; and demographic
variables, parent-child conflict tactics scale were completed. The data was Analyzed using Descriptive Statistics,
Chi-Square Test, Logistic Regression analysis by SPSS-21 software. The level of significance was considered
(P<0.05).
Results: The mean (SD) age of mothers was 33.6 (2.4) and fathers was 38.2 (2.1) years old and the mean age
of children was 10.2 (1.2) in girls and 11.6 (2.2) in boys. The prevalence of abuse in the families surveyed,
211 (%26.4) the prevalence in boys than girls were abused (P<0.01). The most common abuses consisted
of emotional abuse 94 (%44.6), neglect 61 (%28.9) and physical abuse by 56 (%26.6). All the demographic
factors, except the Childrens education degree had a significant relationship with the prevalence of abuse in the
family, (P<0.05).
Conclusion: The study showed that child abuse is common among families, therefore, monitoring of children,
ratification of rules supporting children, planing and administration of preventive educational programs can be
effective to reduce child abuse.
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چکیده
زمینه و هدف :سوء رفتار با کودک از مخرب ترین انواع آسیب هایی است که در دهه های اخیر از افزایش قابل توجهی برخوردار
بوده است و پیشگیری از آن ضروری می باشد .پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع سوء رفتار با کودک و عوامل جمعیت شناختی
مرتبط با آن در خانواده های شهر کرج انجام شد.
روش و مواد :مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود .جامعه آماری آن شامل  2178خانواده شهر کرج در سال  1396بودند
که با روش نمونهگیری تصادفی ساده  800خانواده انتخاب شدند  ،و پرسشنامههای متغیرهای جمعیت شناختی و پرسشنامه
ناسازگاری والد/کودک را تکمیل نمودند .دادههای به دست آمده با نرمافزار آماری SPSS-21و روشهای آمار توصیفی ،مجذور
کای دو و رگرسیون لجستیک تحلیل شد .سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین (انحراف معیار) سن به ترتیب در مادران 33/6 )2/4( ،و در پدران 38/2 )2/1( ،سال و کودکان به ترتیب در
دختران 10/2 )1/2( ،و در پسران 11/6 )2/2( ،سال بود .میزان شیوع سوء رفتار در خانوادههای مورد مطالعه )%26/4( 211 ،نفر
و این میزان در پسران بیشتر از دختران بود ( .)P>0/01شایعترین سوء رفتارها به ترتیب عبارت بودند از بدرفتاریهای عاطفی
با  )%44/5( 94نفر ،غفلت )%28/9( 61نفر و بدرفتاریهای فیزیکی با  )%26/5( 56نفر بین همه عوامل جمعیت شناختی ،به جز
مقطع تحصیلی کودکان رابطه معناداری با شیوع سوء رفتار در خانواده وجود داشت (.)P>0/05
نتیجهگیری :مطالعه نشان داد که سوء رفتار با کودکان در خانوادهها شایع است .لذا ضرورت پایش کودکان ،تدوین قوانین
حمایت از کودکان و طرح و اجرای برنامههای آموزشی و پیشگری میتواند در کاهش کودک آزاری مفید باشد.
واژگان کلیدی :شیوع ،سوء رفتار با کودک ،عوامل جمعیت شناختی ،خانواده ،کودک آزاری ،سوء استفاده فیزیکی
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مقدمه
در میــان انــواع خشــونتها ،خشــونت خانگــی
یــک آســیب جــدی اجتماعــی اســت کــه بــا وجــود
پیشــرفتهای فرهنگــی و فکــری همچنــان در جامعــه
خودنمایــی میکنــد ( .)1ســوء رفتــار بــا کــودک یــک
پدیــده خشــونت خانگــی اســت کــه در هــر دو جنــس،
ملیــت ،زبــان ،مذهــب ،ســن ،قــوم و بــا هــر گونــه ناتوانــی
و جهتگیــری جنســی تظاهــر مییابــد و یکــی از
مشــکالت مهــم جوامــع اســت ( .)2آشــفتگیهای شــدید
در روابــط والدیــن و کــودک یــا خانــواده از علــل رایــج

نابهنجاریهــای رشــد کــودک بــه شــمار میآیــد ( .)1بــه
علــت تعریفهــای متفــاوت ســوء رفتــار بــا کــودک در
جامعــه و نیــز از آنجــا کــه بســیاری از مــوارد ســوء رفتــار
گــزارش نمیشــود یــا غلــط گــزارش میشــود ،مشــخص
کــردن میــزان شــیوع آن دشــوار اســت (.)3
ســوء رفتــار بــا کــودک ،یــک اصطــاح کلــی اســت کــه
شــامل ســوء رفتار جســمی ،جنســی و هیجانــی و همچنین
بیتوجهــی میباشــد و بــه شــکلهای مختلــف نشــان داده
میشــود ( .)3از جملــه آســیبهایی کــه بــه اکثــر کــودکان
میرســد ،میتــوان بــه تنبیــه بدنــی ،خشــونت همشــیرها،
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ضــرب و شــتم همســاالن و همچنیــن ،رفتارهایــی نظیــر
ســوء رفتــار جســمی کــه در تعــداد اندکــی از کــودکان
امــا بــه صــورت چشــمگیر دیــده میشــود ،اشــاره
نمــود ( .)4کــودکان بــه دلیــل ناپختگــی اجتماعــی و
روانشناختیشــان ،وابســتگی زیــادی بــه بزرگســاالن
دارنــد .ایــن وابســتگی باعــث میشــود تــا آنهــا در برابــر
انــواع مختلــف تعــدی ،آســیبپذیری بیشــتری داشــته
باشــند و ایــن تعــدی بــه منزلــه ســوء رفتــار یــا بدرفتــاری
از ســوی فــردی اســت کــه سرپرســتی کــودک را برعهــده
دارد ( .)3در بیــن قربانیــان خشــونت و محرومیــت کــه بــه
تأییــد رســمی رســیده اســت ،ســن بیــش از  %50آنهــا
هفــت ســال یــا کمتــر بــوده اســت ،حــدود  %26هشــت
تــا  12ســاله بودهانــد و در حــدود  %21بیــن  13الــی
 18ســال داشــته انــد .تعــداد قربانیــان بهرهکشــی دختــر
اندکــی بیشــتر از قربانیــان پســر اســت (.)5
فرضیههــای بســیاری دربــاره توضیــح علــل ســوء رفتــار
بــا کــودک مطــرح شــده اســت ( 1و  .)6خانوادههــا اغلــب
انعطافناپذیــر و مســتبد هســتند .مشــکالت زناشــویی،
مالــی یــا روابــط غلــط بیــن والدیــن و کــودک دیــده
میشــود و خانــواده نیــز منابــع و مهارتهــای الزم بــرای
مقابلــه بــا چنیــن مشــکالتی را در اختیــار نــدارد (.)3
فقــر ،بیــکاری ،والدینــی کــه خودشــان قربانــی خشــونت
و بهرهکشــی بودهانــد و تغییــرات اســترس آفرینــی مثــل
نقــل و انتقــال یــا مهاجــرت و طــاق اغلــب زمینــه را بــرای
ســوء رفتــار کــودکان مهیــا میســازند .عواملــی اجتماعــی
نظیــر رواج خشــونت در خانوادههــا و تنبیــه بدنــی نیــز
بــه وقــوع ســوء رفتــار کــودک دامــن میزننــد ( .)7معمــوالً
بــه کودکــی کــه مــورد ســوء رفتــار قــرار گرفتــه اســت،
بــا دیــدی منفــی نگریســته میشــود و او ممکــن اســت
منــزوی یــا مطــرود شــود ،و مــورد بیتوجهــی یــا حتــی
مــورد ارعــاب قــرار گیــرد ( .)7تخمیــن زده میشــود کــه
حداقــل  %25کودکانــی کــه مــورد بهرهکشــی جســمی
قــرار گرفتهانــد ،دچــار مشــکالت روانــی جــدی از جملــه
اضطــراب مزمــن ،افســردگی و گاهــی آســیبهای عصبــی
هســتند ( 8و  Petska .)9و  Sheetsدر پژوهشــی نشــان
دادنــد کــه در کــودکان امریکایــی مراجعــه کننــده بــه
پزشــکان متخصــص مــوارد باالیــی از ســوء رفتــار جســمی
از جملــه آســیب بــه صــورت ،آســیبهای عضالنــی و

کبــودی پوســت مشــاهده شــده اســت (Ganser .)10
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و همــکاران نیــز در یــک مطالعــه طولــی هفــت ســاله
نشــان دادنــد کــه از  70842آزمودنــی 595 ،مــورد ســابقه
ســوء رفتــار فیزیکــی داشــتند و در  58مــورد بــه بســتری
شــدن منجــر شــده بــود و چهــار مــورد نیــز فــوت کــرده
بودنــد ( .)11در ایــران نیــز ملکشــاهی و فرهــادی نشــان
دادنــد کــه در بیــن دانشآمــوزان مقطــع راهنمایــی
خرمآبــاد %5/4 ،نمونههــا بــه صــورت همیشــگی تحــت آزار
جســمی بــوده و بیشــترین آزار جســمانی ســیلی خــوردن
بــود ( %7/3 .)12تحــت آزار عاطفــی بــه طــور همیشــگی
بودنــد و  %5/5بیتوجهــی را بــه صــورت همیشــگی
تجربــه کــرده بودنــد .همچنیــن ،نتایــج بیــن میــزان آزار
دیــدن آزمودنیهــا بــا تحصیــات ،شــغل ،اعتیــاد و طــاق
والدیــن رابطــه معنــاداری را نشــان داد .ســلمانی ،حســینی
و احمــدی نشــان دادنــد کــه  %23نمونــه هــا ســوء رفتــار
عاطفــی %16 ،ســوء رفتــار جســمی %9 ،غفلــت عاطفــی و
 %3غفلــت جســمی را در ســطح متوســط تجربــه کردهانــد
( .)13بیــن تعــداد بــرادران بــا تجربــه ســوء رفتــار عاطفــی
در دوران کودکــی ،وضعیــت اقتصــادی بــا ســوء رفتــار
جســمی و غفلــت عاطفــی ،جدایــی والدیــن بــا غفلــت
عاطفــی ،اعتیــاد پــدر بــا غفلــت عاطفــی و ســوء رفتــار
عاطفــی و غفلــت فیزیکــی ،اعتیــاد مــادر بــا ســوء رفتــار
فیزیکــی ،مشــکالت روانــی پــدر بــا غفلــت و ســوء رفتــار
رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
اگرچــه دادههــای توصیفــی در زمینــه ســابقه طبیعــی هــر
نــوع اختاللــی مفیــد اســت و چنیــن دادههایــی دربــاره
ســوء رفتــار بــا کــودک نیــز در پژوهشهــای خــارج از
کشــور بــه چشــم میخــورد ( 10و  ،)11امــا بایــد چنیــن
دادههایــی را بــا احتیــاط ذکــر و تفســیر نمــود .ایــن
دادههــا اغلــب ناقــص و دســت کــم بــدون شــیوه مناســب
نمونهگیــری و بــدون توجــه بــه ارتبــاط بیــن عوامــل
نــژادی و فرهنگــی و بــا نتایــج متناقــض هســتند .وقــوع
متــداول ســو رفتــار بــا کــودک مــا را ملــزم میســازد
کــه نقــش اینگونــه رفتارهــا را در رشــد طبیعــی و بــا
اذعــان بــه نقــش فرهنــگ و هــر جامعــهای بررســی
کنیــم .از دیگــر ســوءدرمان کــودکان و نوجوانــان دارای
اختــال روانشــناختی از چالــش انگيزتريــن موضوعــات
بالينــي و بهداشــت روانــي اســت .امــروزه کمتــر از %10
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کودکانــی کــه مشــکالت بهداشــت روانــی دارنــد ،در
زمینــه اختــاالت ناشــی از عوامــل شــخصی ،خانوادگــی
یــا موقعیتــی ،از خدمــات مطلــوب بهرهمنــد میشــوند
( .)7چنانچــه مشــکالت کــودکان ،ماههــا و ســالها
بــدون شناســایی و درمــان ادامــه یابد ،مشــکالت بهداشــت
روانیشــان در بلندمــدت حادتــر میشــود .تکالیــف
رشــدی بــه انــدازه کافــی دشــوار اســت ،چــه برســد بــه
آنکــه فشــارهای ناشــی از ســوء رفتــار کــه فرآینــد ســیر
رشــد را از راههــای گوناگــون مختــل میســازد ،بــه آنهــا
نی��ز اضافـ�ه ش�وـد .اختــاالت روانشــناختی ناشــی از ســوء
رفتــار ،بـ�ي نتيجــه بــودن مراجعــات متعــدد بــه روانپزشــک
و بــه دنبــال آن احســاس نااميــدي ،وابســتگي بيــش از
حــد بــه افــراد خانــواده و ســاير کســاني کــه از کــودک
مراقبــت میکننــد يــا بالعکــس ،جــدا شــدن فــرد مبتــا
بــه اخت�لال از خان��واده و جامع�هـ و رفت��ن ب��ه ســوي
درونگرايــي ،و  ...همگــی موجــب ميشــود تــا فــرد در
معــرض حــاد شــدن مشــکالت روانشــناختی قــرار گرفتــه
و از جهــات متعــدد زندگــی فــردی و اجتماعــیاش در
مع��رض تهدی��د ق��رار گیرــد .از بعــد اقتصــادی و صدمــات
انســانی ،اینگونــه پیامدهــای بلندمــدت و آســیب شناســی
روانــی کــودک بســیار پرهزینــه هســتند .در ايــن خصــوص
هــر چنــد کــه پيشــگيري ثانویــه (مداخــات درمانــی)
همــواره کارآمــد و مؤثــر نبــوده اســت ولــي شــواهد
نشــان ميدهــد ،پيشــگيري اولیــه ميتوانــد مشــکالت
رواني-اجتماعــي ،اقتصــادی و بهداشــتی آتــي را بــه طــور
چشــمگيري کاهشــ دهــد .لــذا ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف
تعییــن شــیوع ســوء رفتــار بــا کــودک و عوامــل جمعیــت
شــناختی مرتبــط بــا آن در خانوادههــای شــهر کــرج
انجــام شــد.
روش و مواد
مطالعــه حاضــر یــک مطالعــه توصیفی-مقطعــی اســت.
جامعــه آمــاری مطالعــه شــامل  2178خانــواده ســاکن
در شــهر کــرج در ســال  1396بــود .نمونههــا بــا توزیــع
پرسشــنامه در بیــن خانوادههــای ســاکن در ایــن شــهر
جمـعآوری شــده اســت .تعــداد نمونــه بــا ســطح اطمینــان
 ،)Z=1/96( %95خطــای نمونهگیــری  ،%5دقــت (،)d=0/3
 ،P=0/15و اختــاف میانگیــن و واریانــس مربوطــه در
پژوهشهــای مشــابه ( )11-13و بــا روش نمونهگیــری

of

الــف -پرسشــنامه متغیرهــای جمعیــت شناســی:

ایــن پرسشــنامه بــه منظــور تعییــن مشــخصات
جمعیتشــناختی آزمودنیهــا (والدین/کــودک) از جملــه
جنــس ،ســن (بــه ســال) ،تحصیــات والدیــن (مادر/پــدر)،
شــغل والدیــن ،میــزان درآمــد خانــواده ،تعــداد اعضــای
خانــواده ،ســابقۀ تنبیهــات جســمی یــا عاطفــی در دوران
کودکــی والدیــن ،ســابقۀ اختــاالت روانشــناختی محــور
( Iشــامل افســردگی ،اضطــراب ،وســواس) و ( IIشــامل
اختــال شــخصیت) در خانــواده ،مصــرف ســیگار یــا
اعتیــاد والدیــن ،شــرایط محــل ســکونت و ســابقه بیمــار
شــدنهای مکــرر کــودک توســط محققیــن تدویــن
گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه پرسشــنامه در اختیــار
پنــج نفــر از روانپزشــکان و روانشناســان باتجربــه در زمینــه
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تصادفــی ســاده 400 ،نفــر بــه دســت آمــد .میــزان اثــر
طــرح براســاس فرمــول "["Deff=1+ncs]M-1حــدود
 1/8محاســبه شــد .بــرای بــاال بــردن دقــت نمونهگیــری
ایــن مقــدار  2در نظــر گرفتــه شــد و براســاس فرمــول
" "Ncs=Nsrs+Deff CSتعییــن گردیــد ( .)14بنابرایــن ،در
نهایــت تعــداد  800نفــر از والدیــن بــرای نمونهگیــری در
نظــر گرفتــه شــدند.
در مرحلــه اجــرای مطالعــه ،پژوهشــگر ابتــدا خــود را
معرفــی و پــس از توضیحــات کامــل در مــورد مطالعــه،
هــدف مطالعــه و نحــوه تکمیــل پرسشــنامهها ،از
شــرکتکنندگان خواســته شــد کــه هــر ســؤال را بــه
دقــت بخواننــد و پاســخی را کــه در خصــوص فرزنــد آنهــا
مناس ـبتر بــه نظــر میرســد ،انتخــاب کننــد .همچنیــن،
پژوهشــگر تأکیــد نمــود کــه پرسشــنامهها بــی نــام بــوده
و اطالعــات آنهــا محرمانــه باقــی خواهــد مانــد و نتایــج بــی
نــام منتشــر خواهــد شــد و هــر زمــان کــه مایــل باشــند،
میتواننــد از مطالعــه خــارج شــوند تــا شــرکتکنندگان
در مطالعــه بــا رضایــت کامــل پرسشــنامهها را تکمیــل
کننــد.
مالکهــاي ورود بــه مطالعــه شــامل زندگــی مشــترک هــر
دو والــد بــا هــم ،داشــتن فرزنــد ،گذشــت حداقــل پنــج
ســال از ازدواجشــان ،ســاکن بــودن در شــهر کــرج بــود.
مــاک خــروج نیــز عــدم رضایــت و تمایــل بــه شــرکت
در مطالعــه بــود .جمــعآوری دادههــا بــا اســتفاده از
پرسشــنامههای ذیــل صــورت گرفــت:
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مــورد پژوهــش و یــک متخصــص جامعــه شناســی و یــک
متخصــص پزشــکی اجتماعــی قــرار داده شــد و نظــرات
اصالحــی آنهــا مدنظــر قــرار گرفــت و در نهایــت ،روایــی
محتوایــی پرسشــنامه توســط گــروه متخصصیــن مــورد
تأییــد قــرار گرفــت .پایایــی پرسشــنامه نیــز بــا اســتفاده
از مطالعــه مقدماتــی بــر روی  60نفــر از آزمودنیهــا
بــا روش بازآزمایــی بــه فاصلــه دو هفتــه 0/83 ،تعییــن
گردیــد.
ب -پرسشــنامه ناســازگاری والد/کــودک :ایــن
پرسشــنامه شــامل پنــج بخــش ســوء رفتــار فیزیکــی،
ســوء رفتــار عاطفــی ،غفلــت فیزیکــی ،غفلــت عاطفــی
و غفلــت آموزشــی میباشــد .بدرفتــاری فیزیکــی خــود
بــه ســه قســمت بدرفتــاری جســمی خفیف/متوســط
(رفتارهــا از قبیــل هــل دادن ،ضربــه زدن بــدون وســیله
بــر دســت ،پشــت یــا بــازو ،نیشــگون گرفتــن) ،بدرفتــاری
فیزیکــی شــدید (زدن مشــت یــا لگــد محکــم ،ضربــه زدن
بــه وســیله کمربنــد ،بــرس مــو ،چــوب یــا خطکــش و
 ...بــر دســت ،پشــت ،یــا بــازو ،بــه زمیــن کوبیــدن یــا
پــرت کــردن کــودک ،ســیلی زدن بــر صــورت یــا گونــه
یــا گوشمالــی دادن) و بدرفتــاری فیزیکــی خیلــی شــدید
(فشــردن گــردن کــودک تــا حــد خفــه شــدن ،محکــم
کتــک زدن کــودک تــا حــد تــوان ،ســوزاندن کــودک
بــا آب جــوش یــا ســیخ داغ ،تهدیــد کــردن کــودک بــا
چاقــو) تقســیم میشــود .بدرفتــاری عاطفــی نیــز شــامل
بدرفتــاری عاطفــی کالمــی (جیــغ و داد زدن ســر کــودک،
فحــش و ناســزا دادن و نفریــن کــردن ،احمــق ،کــودن،
تنبــل یــا دیوانــه خطــاب کــردن کــودک) و بدرفتــاری
عاطفــی غیرکالمــی (تهدیــد بــه بیــرون کــردن کــودک از
خانــه ،مســخره نمــودن و جریحــهدار کــردن احساســات
وی ،محــروم کــردن کــودک از امتیازاتــی نظیــر تماشــای
تلویزیــون ،تفریــح ،خریــد اســباب بــازی یــا بــازی بــا
دوســتان ،تهدیــد بــه کتــک بــدون عملــی کــردن آن،
بیــرون کــردن کــودک از خانــه ،بــرای مدتــی مث ـ ُ
ا یــک
الــی چنــد ســاعت یــا بیشــتر ،بــا کــودک کــج خلقــی
کــردن ،زندانــی کــردن کــودک در حمــام ،صندوقخانــه
یــا جــای دیگــری از منــزل ،گرســنگی دادن کــودک بــرای
یــک یــا چنــد وعــده بــه عنــوان تنبیــه ،تظاهــر به دوســت
نداشــتن کــودک ،بســتن کــودک بــه صندلــی ،نــرده
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پلــکان یــا جــای دیگــری) میباشــد .غفلــت نیــز بــه ســه
شــکل غفلــت جســمی (تنهــا گــذاردن کــودک در منــزل
علیرغــم آگاهــی از اینکــه کســی بایــد بــا وی بمانــد ،عــدم
تهیــه پوشــاک یــا غــذای مــورد نیــاز کــودک ،رخ دادن
حادثــه بــرای کــودک بــه دلیــل بیتوجهــی والدیــن،
تنهــا گــذاردن کــودک بــرای چنــد روز در امــوری از
قبیــل غــذا خــوردن ،حمــام کــردن یــا لبــاس پوشــیدن،
عــدم مراجعــه بــرای واکسیناســیون بــه موقــع کــودک،
عــدم تهیــه دارو یــا هزینــه بســتری و درمــان مناســب
کــودک در وقــت بیمــاری) ،غفلــت عاطفــی (عــدم اظهــار
عالقــه بــه کــودک بــه صــورت کالمــی و غیرکالمــی ،عــدم
ارائــه فرصــت کافــی بــه کــودک بــرای بیــان احساســات)
و غفلــت آموزشــی (عــدم فرســتادن کــودک بــه مدرســه
یــا عــدم تهیــه لــوازم و امکانــات آموزشــی الزم بــه دلیــل
مشــکالت مالــی) بــوده اســت .روایــی پرسشــنامه در ایران
از طریــق روایــی محتوایــی انجــام شــده و اعتبــار و اعتماد
علمــی آن در مطالعــات بســیاری تأییــد شــده اســت (15
و  .)12 ،13در مطالعــه آئیــن و همــکاران نیــز بــا روش
ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/93محاســبه شــده اســت
(.)15
بــه منظــور تحلیــل دادههــا از روشهــای آمــار توصیفــی
(فراوانــی و درصــد) ،آزمــون مجــذور کای دو و رگرســیون
لجســتیک اســتفاده شــد .تمامــی تحلیــل هــا بــا کمــک
نــرم افــزار  SPSS-21صــورت گرفــت .ســطح معنــاداری
( )P<0/05در نظــر گرفتــه شــد .بــرای تشــخیص
 Outliersعــاوه بــر دقــت در ثبــت دقیــق دادههــا و
بررســی چشــمی آنهــا از شــاخصهای مناســب اســتفاده
شــد و بــرای اجتنــاب از مســألۀ Multicolinearity
نیــز artificial variable ،بــرای طبقــه اول (یعنــی
کوچکتریــن کــد) تعریــف نشــد و طبقــهای کــه بــه
 artificial variableتبدیــل نشــده و مبنــای مقایســه و
تقابــل بــا ســایر طبقــات قــرار گرفــت ،بــا عنــوان طبقــه
مرجــع در جــداول مشــخص شــد .بــرای تعییــن میــزان
تأثیــر هــر متغیــر پیشــبین بــر متغیــر مــاک ،نســبت
شــانس (احتمــال تعلــق بــه گــروه یــک نســبت بــه
احتمــال تعلــق بــه گــروه صفــر) و فاصلــه اطمینــان %95
بــه کار رفــت .آمــارۀ  Waldنیــز بــرای پــی بــردن بــه
معنـیداری اثــر هــر متغیــر بــر متغیــر مالک ،اســتفاده شــد.

337

دوره چهارم ،شماره  ،4پاییز 1396

مجله سالمت اجتماعی

یافتهها
دادههــای جمعیتشــناختی آزمودنیهــا نشــان داد کــه
میانگیــن (انحــراف معیار) ســن بــه ترتیب در مــادران)2/4( ،
 33/6و در پــدران 38/2 )2/1( ،ســال و کــودکان بــه ترتیــب
در دختــران 10/2 )1/2( ،و در پســران 11/6 )2/2( ،ســال
بــود .بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از تکمیــل پرسشــنامه
ناسـ�ازگاری والد/کوــدک بــه وســیله والدیــن 224 ،نفــر از
آنهــا والدینــی بودنــد کــه بــا فرزنــدان خــود رفتــار ســوء
اســتفاده گرانــه داشــتند .بنابرایــن ،بــه وســیله روانشــناس

بالینــی و بــه فاصلــه زمانــی دو مــاه و شــش روز بــر
مبنــای معیارهــای تشــخیصی طبقهبنــدی بینالمللــی
اختــاالت روانــی ،مصاحبــه بالینــی شــدند کــه در نهایــت
از ایــن تعــداد 211 ،نفــر از آنهــا بــه عنــوان والدیــن دارای
رفتــار ســوء اســتفاده گرانــه تشــخیصگذاری شــدند امــا
 13نفــر دیگــر بــا توجــه بــه مصاحبــه بالینــی مشــکلی
نداش��تند .بـ�ه عب��ارت دیگــر ،از کل نمونــه مــورد مطالعــه،
 589والــد بهنجــار ( )%73/6و  211والــد نابهنجــار
( )%26/4بودنــد .نتایــج جــدول شــماره  1انــواع ســوء

جدول شماره  -1توزیع فراوانی جمعیت دارای درجات مختلف تجارب سوء رفتار در خانوارهای مورد مطالعه

SI
D

بدرفتاری فیزیکی

بدرفتاری جسمی خفیف/متوسط
بدرفتاری فیزیکی شدید
بدرفتاری فیزیکی خیلی شدید
مجموع

بدرفتاری عاطفی

غفلت جسمی
غفلت عاطفی
غفلت آموزشی
مجموع

12
44
5
61

5/7
20/9
2/3
28/9

7/3
13
2/9

2/4
3/5
0/7

Ar

نتایــج جــدول شــماره  2حاکــی از آن اســت کــه در بیــن
بدرفتاریهــای فیزیکــی خفیــف تــا متوســط ،ضربــه زدن
بــدون وســیله بــر دســت ،پشــت و پــا و بــازوی کــودک بــا
 17نفــر ( )%8/1بیشــترین فراوانــی و هــل دادن کــودک بــا
تعــداد  4نفــر ( )%1/9کمتریــن شــیوع را دارنــد .اطالعــات
ســایر مــوارد مرتبــط بــا بدرفتاریهــای فیزیکــی ،عاطفــی
و غفلــت بــه تفکیــک در جــدول شــماره  2ارائــه شــده
اســت .نتایــج جــدول شــماره  3نشــان داد کــه میــزان
شــیوع ســوء رفتــار بــا کــودک در بیــن خانوادههــای
مــورد بررســی در پســران بیشــتر از دختــران بــود
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65
29
94

30/8
13/8
44/6

14/2
9/6

3/5
3

ve

بدرفتاری عاطفی کالمی
بدرفتاری عاطفی غیرکالمی
مجموع

37
15
4
56

17/6
7/1
1/9
26/6

10/1
6/6
3/1

1/2
0/7
1/3

ch
i

غفلت

of

متغیر

زیر مقیاس

تعداد

درصد

میانگین

انحرافمعیار

( .)P>0/05بیــن تجربــه ســوء رفتــار کــودک در خانــواده
بــا مقطــع تحصیلــی وی رابطــه آمــاری معنــادار وجــود
نداشــت ( ،)P<0/05امــا بیــن تعــداد اعضــای خانــواده بــا
تجربــه ســوء رفتــار در کــودک رابطــه معنــاداری وجــود
داشــت ( ،)P>0/05و شــیوع ســوء رفتــار بــا کــودک در
خانــواده هــای پرجمعیــت بــه طــور معنــاداری باالتــر از
خانوادههــای کــم جمعیــت بــود .ســایر اطالعــات ناشــی
از توزیــع فراوانــی ویژگیهــای جمعیــت شــناختی ســوء
رفتــار کــودک در خانوادههــا در جــدول شــماره  3بــه
تفکیــک ارائــه شــده اســت
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جدول شماره  -2توزیع فراوانی بیشترین سوءرفتار به تفکیک نوع برخوردها
تعداد

درصد

17
10
4

8/1
4/8
1/9

بدرفتاری فیزیکی شدید

زدن مشت یا لگد محکم
بر زمین کوبیدن
پرت کردن
سیلی زدن

4
1
2
5

1
1
0/1
2/4

بدرفتاری فیزیکی خیلی شدید

فشردن گردن کودک تا حد خفه شدن
محکم کتک زدن کودک تا حد توان
سوزاندن کودک با آب جوش یا سیخ داغ
تهدید کردن با چاقو

0
2
1
1

0
0/1
0/1
0/5

بدرفتاری عاطفی کالمی

جیغ و داد زدن سر کودک
فحش و ناسزا دادن و نفرین کردن
احمق ،کودن ،تنبل یا دیوانه خطاب کردن

21
30
14

10
14/2
6/7

بدرفتاری عاطفی غیرکالمی

تمسخر
محرومیت از امتیازات
تهدید به کتک بدون عملی کردن
بیرون کردن از خانه
کج خلقی کردن
زندانی کردن
گرسنگی دادن
تظاهر به دوست نداشتن
بستن کودک

3
3
7
0
10
0
1
3
0

1/4
1/4
3/3
0
4/8
0
0/5
1/4
0

غفلت جسمی

Ar

زیر مقیاس

متغیر

تنها گذاردن کودک
عدم تهیه پوشاک یا غذای مورد نیاز
رخ دادن حادثه برای کودک به دلیل بی توجهی والدین
تنها گذاردن کودک برای چند روز در برخی امور
عدم مراجعه برای واکسیناسیون به موقع کودک
عدم تهیه دارو یا هزینه بستری و درمان مناسب

6
0
1
4
2
0

2/9
0
0/1
1/9
0/1
0

غفلت عاطفی

عدم اظهار عالقه به کودک به صورت کالمی و غیرکالمی
عدم ارائۀ فرصت کافی به کودک برای بیان احساسات

32
12

15/2
5/7

غفلت آموزشی

عدم فرستادن کودک به مدرسه یا عدم تهیه لوازم و امکانت آموزشی
الزم به دلیل مشکالت مالی

5

2/4

ضربه زدن بدون وسیله بر دست ،پشت یا بازو
بدرفتاری فیزیکی خفیف تا متوسط نیشگون گرفتن
ُهل دادن
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جدول شماره  -3توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی
تجربه سوء رفتار در خانواده

جنس

دختر
پسر

(84)18/1
(127)38

(381)81/9
(208)62

(465)100
(335)100

0/01

مقاطع تحصیلی کودکان خانواده

پیش دبستان
دبستان
مقطع متوسطه

(250)18/1
(249)18/1
(3)18/1

(102)29
(119)32/3
(77)96/3

(352)100
(368)100
(80)100

0/22

تعداد اعضای خانواده

پُر جمعیت (بیش از  4نفر)
کم جمعیت ( 3نفر و کمتر)

(415)18/1
(53)18/1

(146)26
(185)77/4

(561)100
(239)100

0/01

تحصیالت پدر

بی سواد
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر

(52)18/1
(166)18/1
(200)18/1
(49)18/1
(31)18/1

24)32( 24
(124)24/8
(107)43/9
(25)33/8
(22)14/5

(76)100
(290)100
(307)100
(74)100
(53)100

تحصیالت مادر

بی سواد
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر

(103)18/1
(291)18/1
(145)18/1
(10)18/1
(2)18/1

(59)36/4
(64)18/1
(102)41/3
(16)61/3
(8)80

(162)100
(355)100
(247)100
(26)100
(10)100

شغل پدر

آزاد
بیکار
کارمند

(439)18/1
(7)18/1
(84)18/1

(335)34/3
)0( 0
(13)68/4

(774)100
(7)100
(19)100

شغل مادر

خانه دار
شاغل

(469)18/1
(51)18/1

(239)33.8
(41)44/6

(708)100
(92)100

0/001

سابقۀ اختالل در خانواده

ندارد
دارد

(324)18/1
(281)18/1

(171)34/5
(42)7/9

(495)100
(305)100

0/007

درآمد خانواده

کمتر از  900هزار تومان
 900-1500هزار تومان
بیشتر از  1/5هزار تومان

(204)18/1
(126)18/1
(130)18/1

(86)26/7
(107)45/9
(147)53

(290)100
(233)100
(277)100

0/002

سابقۀ تنبیهات جسمی یا عاطفی در دوران کودکی والدین

ندارد
دارد

(168)18/1
(433)18/1

(103)38
(96)18/3

(271)100
(529)100

0/01

مصرف سیگار یا اعتیاد والدین

ندارد
دارد

(261)18/1
(310)18/1

(148)36/2
(81)20/7

(409)100
(391)100

شرایط محل سکونت

شخصی
اجاره ای

(148)18/1
(407)18/1

(157)51/5
(88)17/8

(305)100
(495)100

0/01

سابقه بیمار شدن های مکرر کودک

ندارد
دارد

(154)18/1
(381)18/1

(167)52
(98)20/5

(321)100
(479)100

0/03
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ویژگی

شاخص

دارد
(درصد)تعداد

ندارد
(درصد)تعداد

جمع
(درصد)تعداد
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0/04

0/001

0/02

0/02
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از جنســیت پســر ( ،)P=0/001ســابقه اختــال در خانــواده
( ،)P=0/003تحصیــات مــادر ( ،)P=0/004شــغل والدیــن
( ،)P=0/009تحصیــات پــدر ( ،)P=0/011مصــر ســیگار/
اعتیــاد والدیــن ( ،)P=0/014درآمــد خانــواده ( ،)P=0/042و
تعــداد اعضــای خانــواده (.)P=0/037

بــه منظــور بررســی اثــر همــه متغیرهــا به طــور همزمــان بر
تجربــه ســوء رفتــار در کــودک در خانــواده ،مــدل رگرســیون
لجســتیک بــر دادههــا بــرازش شــد و نتایــج نشــان داد کــه،
ســودمندترین متغیرهــای پیشبینــی کننــده و مرتبــط بــا
تجربــه ســوء رفتــار در کــودک ،بــه ترتیــب عبــارت بودنــد

جدول شماره  -4شاخصهای تحلیل متغیرهای نهایی وارد شده به معادله رگرسیون لجستیک
فاصلۀ اطمینان )CI( %95
متغیر

1/067
1/110
0/063
1/043
1/824
0/065
1/919
1/568

4/230
6/045
2/267
2/335
2/179
2/239
2/552
0/706

2/981
1/365
1/451
1/424
2/681
1/065
2/402
3/122

1/790
1/021
0/564
1/960
1/560
0/886
1/326
1/205

3/965
2/944
3/823
4/720
2/600
1/145
2/271
2/598

0/001
0/037
0/004
0/011
0/009
0/003
0/042
0/014
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جنس
تعداد اعضاء خانواده
تحصیالت مادر
تحصیالت پدر
شغل والدین
سابقۀ اختالل در خانواده
درآمد خانواده
مصرف سیگار/اعتیاد والدین

بتا

Wald

شانس نسبی ()or

کمترین

بیشترین

P

*Confidence Interval**/Odd Ratio

()P>0/05

of

بحث
مطالعه نش��ان داد که میزان شــیوع ســوء رفتار در شهر کرج،
 )%4( 211بــود کــه نشــان میدهــد بــه طــور کلــی
میــزان شــیوع ســوء رفتــار در کــرج در مقایســه بــا ســایر
پژوهشهــای انجــام گرفتــه در داخــل و خــارج از کشــور
در دامنــه متوســط قــرار دارد .همچنیــن ،نتایــج نشــان
داد کــه بــه ترتیــب شــیوع بیشــترین میــزان ســوء رفتــار
بــا کــودکان مربــوط بــه بدرفتاریهــای عاطفــی بــا94
( ،)%44/6و ســپس ،غفلــت  )%28/9( 61نفــر ،و
بدرفتاریهــای فیزیکــی  )%26/6( 56نفــر میباشــد.
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن مطالعــه بــا نتایــج
مطالعــه هــای پیشــین از جملــه  Ganserو همــکاران
( Gessner ،)11و همــکاران ( Quilty ،)8و همــکاران (،)9
ســلمانی و همــکاران ( )13و )16( Herman-Giddens
کــه در مطالعــات جداگان ـهای نشــان دادنــد میــزان شــیوع
ســوء رفتــار بــا کــودک در بیــن خانوادههــا بــاال و
بیشــترین میــزان ســوء رفتــار تجربــه شــده در کــودک
بدرفتارییهــای عاطفــی و کمتریــن آن ،بدرفتــاری
فیزیکــی بــوده اســت ،همســو میباشــد .همســو بــا ایــن
یافتــه از مطالعــه حاضــر Nico ،و همــکاران در کانادا نشــان
دادنــد کــه در یــک مطالعــه توصیفــی بــر روی  7672نفــر

از کــودکان مراجعــه کننــده بــه مراکــز مراقبتــی ،در %40
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مــوارد ســوء رفتــار بررســی شــده از نــوع عاطفــی بــوده
اســت ( .)17همچنیــن ،همســو بــا ایــن یافتههــا ،آئیــن و
همــکاران در مطالعـهای در خانوادههــای شــهر کــرد نشــان
دادهانــد کــه  %81/1والدیــن ،ســوء رفتــار جســمی%91 ،
ســوء رفتــار عاطفــی %77/8 ،غفلــت عاطفــی %75/8 ،غفلت
بدنــی و  %20/6غفلــت آموزشــی را در مــورد کــودکان خــود
اعمــال کردهانــد ( .)15در تبییــن ایــن یافتــه از مطالعــه
حاضــر میتــوان گفــت کــه نیمــه دوم قــرن بیســتم را
میتــوان بــا شــجاعت و افتخــار "عصــر کــودکان" نامیــد،
زیــرا بقــای جامعــه در گــرو بقــای کــودکان اســت و بــرای
اینکــه جامعــه بــه رشــد و تعالــی برســد بایــد کــودک
تربیــت و بــرای زندگــی عــادی و اجتماعــی آمــاده شــود.
کــودکان آســیب پذیرتــر از ســایر افــراد جامعــه هســتند.
پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه کــودک آزاران عمومــاً
کســانی هســتند کــه بــا کــودک زندگــی میکننــد و
عمدتــاً والدیــن کــودک را شــامل میشــوند ( .)7در
کشــور مــا ایــران نیــز انعــکاس وســیع و مکــرر حــوادث
ناشــی از ســوء رفتــار بــا کــودک بیانگــر ایــن مســأله
اســت کــه کــودک آزاری یــک معضــل اجتماعــی فراگیــر
اســت و آثــار و نتایــج ناگــواری بــه دنبــال دارد ،لــذا بایــد
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هرچــه ســریعتر در جهــت حــل ایــن مشــکل اقــدام نمــود.
مراقبیــن بهداشــتی در مــورد ســوء رفتــار بــا کــودکان ســه
مســئولیت کشــف موضــوع ،گــزارش و پیشــگیری از آن
را بــه عهــده دارنــد .از مهمتریــن جنبههــای مراقبتــی
تشــخیص احتمــال خطــر بــرای کــودک اســت کــه
براســاس آن کــودک و خانــواده مــورد بررســی و ارزیابــی
قــرار میگیرنــد و قبــل از وقــوع ســوء رفتــار ،اقدامــات
الزم پیشــگیری صــورت میگیــرد و ایــن در حالــی اســت
کــه تجربیــات ،شــنیدهها و دیدههــا نشــان میدهــد در
جامعــه مــا همچــون ســایر جوامــع مشــکل ســوء رفتــار
نســبت بــه کــودک در میــان خانوادههــا وجــود داشــته
و دارد ،در حالــی کــه تحقیقــات کمــی در ایــن زمینــه
بــه ویــژه در ایــران منتشــر شــده اســت .مطالعــه حاضــر،
همســو بــا نتایــج مطالعــات پیشــین نشــان داد کــه شــیوع
ســوء رفتــار در پســران بیشــتر از دختــران میباشــد
( 10 ،5و  .)12اگرچــه بــه طــور کلــی ،مشــکالت بهداشــت
روانــی دختــران کمتــر بررســی شــده اســت ،لیکــن ایــن
وضعیــت در حــال تغییــر اســت .اختاللهایــی کــه شــروع
آنهــا در دوران اولیــه کودکــی اســت و مربــوط بــه نقایــص
عصبی-رشــدی و برونــی ســازی شــده از قبیــل بیــش
فعال��ی ،در پس��ران بیش��تر اس��ت ام��ا دخت��ران عموم��اً
اختاللهــای هیجانــی و درونــی ســازی شــده از قبیــل
افســردگی و اضطــراب ،را بــه تدریــج بیــش از پســران
نشــان میدهنــد و ایــن تفــاوت تــا ســن بزرگســالی حفــظ
و ادامــه مییابــد ( 18و  ،)19و همیــن تفــاوت در نــوع
مشــکالت درون ســازی و بــرون ســازی شــده میتوانــد
عامــل مهمــی در نــوع برخــورد و در نهایــت تجربــه
ســوء رفتــار باالتــر در پســران خانوادههــای مــورد مطالعــه
با شد .
یافتــه دیگــر مطالعــه حاضــر همســو بــا نتایــج مطالعــات
 Chenو  ،)20( Chenو  Edeardsو همــکاران ( )21حاکــی
از آن بــود کــه بیــن تجربــه ســوء رفتــار در کــودک در
خانــواده بــا ســطح تحصیــات و شــغل والدیــن (اعــم
از مــادر و پــدر) رابطــه آمــاری معنــاداری وجــود دارد
( .)P<0/05مطالعــه هــای پیشــین نشــان داد ســطح
تحصیــات والدیــن دارای کــودک مبتــا بــه اختــاالت
روانشــناختی پایینتــر از تحصیــات والدیــن کــودکان
بهنجــار بــوده اســت ( .)20-22ســبکهای فرزندپــروری
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هــر خانــوادهای میتواننــد انعطافپذیــری فــرد را در
برابــر نامالیمــات افزایــش یــا کاهــش دهنــد ( .)21بــاال
بــودن ســطح تحصیــات والدیــن باعــث میشــود کــه
والدیــن بــا شــیوهها و اصــول صحیــح فرزندپــروری
بیشــتر آشــنا باشــند و جهــت تربیــت صحیــح فرزنــدان
خــود بیشــتر تــاش کننــد ( ،)3همیــن امــر در نحــوه
رفتــار فرزنــدان آنهــا تأثیــر بــه ســزایی خواهــد داشــت
و رفتارهــای آزارنــده و غفلــت کمتــری در اعمــال آنهــا
مشــاهده میگــردد.
همچنیــن ،مطالعــه حاضــر همســو بــا نتایــج مطالعــات
 Stenmarkو همــکاران ( )23نشــان داد کــه میــزان
شــیوع ســوء رفتــار در کــودکان و خانوادههــای دارای
پیــش آگهــی منفــی (خانــواده بــا درآمــد اقتصــادی
پاییــن ،دارای ســوابق اختــاالت روانشــناختی و والدیــن
بــا تجربــه کــودک آزاری در دوران کودکــی خــود) بــه
مراتــب بیشــتر از کــودکان و خانوادههــای فاقــد پیشــینه
خانوادگــی اســت و همســو بــا نتایــج مطالعــه Sengupta
و همــکاران ( ،)24و  Thakurو همــکاران ( )25نشــان داد
کــه ایــن رابطــه بــا تعــداد اعضــای خانــواده و گرایــش
والدیــن بــه دخانیــات یــا اعتیــاد از نظــر آمــاری معنــادار
اســت ( .)P>0/05در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان
گفــت ،کــودکان بــا مشــکالت رفتــاری و والدیــن نــه
تنهــا بــر یکدیگــر تأثیــر متقابــل دارنــد ،بلکــه ســایر
اعضــای خانــواده یعنــی دیگــر فرزنــدان را نیــز تحــت
تأثیــر قــرار میدهنــد ( .)7تحقیقــات نشــان داده اســت
کــه اختــاالت رفتــاری کــودکان ارتبــاط تنگاتنگــی بــا
مشــکالت روانــی و ناســازگاریهای والدیــن دارد .هــر
چقــدر مشــکالت رفتــاری والدیــن شــدیدتر باشــد،
ظهــور اختــاالت رفتــاری و ســوء رفتــار در کــودکان نیــز
ســریعتر و بیشــتر خواهــد بــود ( 24و .)23
دیگــر یافتــه مطالعــه حاضــر همســو بــا نتایــج مطالعــات
 Garwoodو همــکاران ( )26و  Putnamو همــکاران ()27
نشــان داد کــه بیــن وضعیــت اقتصــادی پاییــن خانــواده
بــا تجربــه کــودک آزاری در خانــواده رابطــه معنــاداری
وجــود دارد .تحقیقــات مختلــف نشــان میدهــد اســترس
ناشــی از بیــکاری ،فقــر و ســطح درآمــد پاییــن همچنیــن،
پرجمعیــت بــودن خانــواده و عــدم توانایــی در پاســخ بــه
تقاضاهــای یــک یــک آنهــا و فضــای فیزیکــی نامناســب
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محــل ســکونت موجــب انــزوای اجتماعــی و اعتمــاد بــه
نفــس پاییــن والدیــن شــده و ســبب میشــود محیــط
تبدیــل بــه دامــی شــود کــه از نظــر روانــی هیــچ راه
خروجــی از آن وجــود نــدارد ،جــز آنکــه فــرد را بــه
ســمت پرخاشــگری نســبت بــه یــک قربانــی ضعیــف کــه
همــان کــودک اســت ،هدایــت کنــد (.)15
در ایــن مطالعــه نیــز ماننــد ســایر مطالعههایــی
کــه در حــوزه علــوم رفتــاری صــورت میگیرنــد،
محدودیتهایــی وجــود داشــت .از جملــه اینکــه ،بــرای
جم��عآوری دادههــا از پرسشــنامه اســتفاده شــد.
يكــي ديگــر از محدوديتهــاي پژوهــش ،محدودیــت
زمانــی در انجــام مطالعــه بــود .از آنجــا کــه ابــراز کــردن
و فروبــردن بســیاری از ناراحتیهــای رفتــاری و هیجانــی
ب�هـ ارزشه��ای اجتماع��ی و فرهنگـ�ی مربوــط میشــود،
ل��ذا در تعميــم يافتههــا بــه دیگــر فرهنگهــا بايــد
جان��ب احتي�اـط را رعای��ت نموــد .همچنی��ن ،پیشــنهاد
میگ��ردد ک��ه ایــن مطالعـ�ه در س��طح وس��یعتر و در
شــهرهای مختلــف کشــور انجــام گــردد.
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در مــورد ایــن مقالــه وجــود نــدارد.
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