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  آنها نابينا در بين والدين كودكانآزار كالمي نسبت به 
 

  3نسترن سيداسماعيلي قمي، 2علي شيخ االسالمي، *1احمد آرامون

  
  ahmad8612@gmail.com    ه عالمه طباطباييدانشگا ،شناسي تربيتي دانشجوي كارشناسي ارشد روان1

   دانشگاه عالمه طباطبايي ،شناسي تربيتي انشجوي دكتري رواند2
  دانشگاه عالمه طباطبايي ،شناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشجوي كارشناسي ارشد روان3

 

  چكيده
هايي در دوران  حضور چنين آسيب. كند دچار آسيب ميرا او تحصيلي رشد اجتماعي و پيشرفت و  زدهت نفس كودك و نوجوان صدمه آزار كالمي به عزّ

ي ميزان شيوع آزار كالمي نسبت به  هدف از پژوهش حاضر مقايسه .مند در روابط بين فردي تبديل شودونيرمنفي تواند به الگوي  كودكي مي
نابينا و عادي مقطع دبيرستانِ شهر  آموزان ي دانش عبارت بود از كليه آماري اين پژوهش  ي جامعه. بودشان  آموزان نابينا و عادي در بين والدين دانش

آموز  دانش 40اي  گيري تصادفي خوشه آموز نابينا و با استفاده از روش نمونه دانش 40گيري در دسترس  تهران كه از ميان آنها با استفاده از روش نمونه
نتايج به دست آمده نشان داد كه بين دو گروه از . عات از پرسشنامه آزار كالمي استفاده شدآوري اطال براي جمع. عادي، به عنوان نمونه انتخاب شدند

آموزان  شان بيشتر از دانش آموزان نابينا از سوي والدين لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود دارد، بدين معني كه ميزان شيوع آزار كالمي نسبت به دانش
تواند  توان گفت كه وجود اين رفتار منفي، مي شان، مي آموزان نابينا در بين والدين االي آزار كالمي نسبت به دانشبا توجه به ميزان شيوع ب. عادي بود

  .آموزان شود نفس، خودتحقيري، نااميدي و افت تحصيلي اين دانش منجر به كاهش عزّت
  والدين ؛آموزان نابينا دانش ؛آزار كالمي :هاهواژكليد 

  
  مقدمه

لقب دادن و كوچك كردن دائمي و ثابت اشاره دارد و به دليل آن كه با عالئم جسماني  ،برچسب زدن ،كردن ااستهز ار كالمي بهزآ
ايجاد ترس و خشونت  ،نوعي طرد، انتقاد، تهديدبه عنوان آزار كالمي . )2007 ،فري(شود  به سختي آشكار و ثابت مي ،نيستهمراه آشكار 

به صورت  آزار كالمي معموالً .گردد گذارد و باعث فرسوده شدن شخص مي قابل تاثير منفي ميس طرف مفمطرح شده است كه بر عزت ن
به  باشد، ميزار همراه آديگر اقسام  چون با ، اين نوع آزار .باشد د كردن ميحمالت كالمي شامل كوچك نمودن، سپر بال قرار دادن و طر

دچار را نيز او رشد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي و زند  و نوجوان صدمه ميآزار كالمي به عزت نفس كودك . سختي قابل شناسايي است
و ممكن است  در روابط بين فردي تبديل شودمنفي مند وتواند به الگوي نير هايي در دوران كودكي مي حضور چنين آسيب. كند ميآسيب 

، شود اي نامناسب راهبرد هاي مقابلهاستفاه از و  ،ينعزت نفس پاي، كاركرد اجتماعي ضعيفط و ارتبا ،احساس منفي درباره خود منجر به
اين و تحقيقات بسيار كمي در  باشد ميهنوز نامشخص  ،هستند ترپذير ي كه آسيبيكودكان استثنابه  نسبتمي الآزار كشيوع . )2005 ،باكر(

  . وجود دارد زمينه
 ،ه به واكنش هاي اوليه اين گروه در خانواده بعد از تولد و اهميت آنبا توج. باشند آموزان استثنايي، كودكان نابينا مي يكي از انواع دانش

اين امر به شدت معلوليت مطرح است كه ... و مسائلي مانند دورافتادگي فرزند، عدم تعامل والد با فرزند، عدم دلبستگي مناسب والد و فرزند 
تعادل آن  ،وجود فردي نابينا مخصوصا اگر فرزند آن خانواده باشد. شود و منجر به بروز آزار كالمي نسبت به اين كودكان مي. باشد مي وابسته

 ،و فشار جامعه به خاطر فرد معلول همچنين خانواده نيز با نگرش مردم و اطرافيان . شود زند و مانع پويايي خانواده مي خانواده را به هم مي
با نگاهي ساده به درون خانواده مشاهده . )1390 الدين، ي، هاشمي و محي، صابرترجمه عليزاده ،هاالهان و كافمن( گيرند قرار ميفشار  تتح
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 ين،والد لتماس چشمي و پاسخ متقاب ،والد بابين اعضاي خانواده است و فرزندان نابينا از تعامل  خواهد شد كه نابينايي مانع ارتباط اجتماعي
  . )1381 ،نامني و همكاران(شوند  و دچار آزار كالمي مي مانند ميمحروم 

معلول در آن وجود دارد را چنين  اعضايهايي كه  خانواده يِعوامل سهيم در كودك آزار )1387 ،قماشچي به نقل از (آمرمان و همكاران 
ت مربوط الد كه گسيختگي دلبستگي والد و فرزند، فشار ناشي از مشكاالت به وجود آمده و رفتار دشوار كودك و افزايش مشكنكن بيان مي
افراد نابينا به دليل ويژگي هاي خاص و دريافت خدمات متفاوت سازگاري متفاوتي را . از عوامل اصلي هستنددت ارتباطي و شناختي به محدو

   ).1381 و همكاران، نامني( با فرزند سازگاري داشته باشندو مطلوب نتوانند به صورت مناسب  يننيز دارند كه عاملي است كه والد
شوند كه  مي... اي دچار استرس، افسردگي و  شود كه چنين خانواده كه يك كودك با نيازهاي خاص دارند، معلوم مي اي با نگاه به خانواده

ردن اطالعت كامل از محيط كهمچنين كودكان نابينا به دليل دريافت ن). 2002گيب، (تواند دليلي براي آزار كالمي آنها باشد  اين امر مي
براي ارتباط ناصحيح باشد   يد كه خود شايد عاملنرا در ارتباط با طرف مقابل در روابط بين فردي ايجاد كنشوند كه سوء تفاهماتي  باعث مي

به  زدند كه برابر است با برچسب نها به دنبال رقابت و تظاهر باش خانواده تحت تاثير گروهامكان دارد كه  همچنين . )1379 ،درآمدي يفشري(
آيد اين است كه آيا بين ميزان شيوع آزار  با توجه به مسائلي كه مطرح شد، سوالي كه در اينجا پيش مي. او آزار رساندن به آنهفرزند خود 

  آموزان نابينا و عادي تفاوتي وجود دارد يا نه؟ كالمي از سوي والدين نسبت به دانش

  
  روش

  كنندگان و طرح پژوهش شركت
نابينا و عادي مقطع دبيرستان منطقه  پسر آموزان دانش  ي آماري اين پژوهش را كليه  ي جامعه. باشد مي توصيفي ،روش پژوهش حاضر

آموزان نابينا با استفاده از روش  از بين دانش .مشغول به تحصيل بودند 1390-91دهند كه در سال تحصيلي  تشكيل ميپنج شهر تهران 
نفر به عنوان نمونه انتخاب  40اي  گيري تصادفي خوشه ادي با استفاده از روش نمونهآموزان ع نفر و از بين دانش 40گيري در دسترس  نمونه
  .شدند

  

   ابزار
شامل  پرسشنامهاين  .ساخته شده است) 1388(ي كه توسط ميرخان پرسشنامه آزار كالمابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بود از 

به باال را  5/22كه نمره  فردي .شوند مي) 4:، و هميشه3:، اغلب2:، گاهي1:، بندرت0:هرگز( بندي درجه 4تا  0ها بين  پاسخ. باشد سوال مي 28
ان حوزه روانشناسي مورد تاييد قرار صتوسط متخصاين پرسشنامه روايي  .باشد ديده كالمي مي ركسب كند واجد قرار گرفتن در گروه آزا

در پژوهش حاضر نيز اعتبار اين پرسشنامه از ). 1388ميرخان، (به دست آمده است  0.95لفاي كرنباخ ه و اعتبار آن با استفاده از روش آگرفت
  .بود 0.92طريق روش آلفاي كرنباخ 

  

  شيوه اجرا
آموزان  آموزان پسر نابينا حاضر شد و از آنجايي كه دانش به دليل محدوديت براي حضور در مدارس نابينايان، محقق در خوابگاه دانش

منظور حفظ حريم خصوصي خوانده شد و به  آنهاسواالت پرسشنامه به صورت شفاهي براي  نبودند، پرسشنامه ردن كرپنابينا قادر به 
آموزان عادي نيز محقق با حضور در مدارس  آوري اطالعات از دانش براي جمع. تك به اجرا درآمد ها به صورت تك دهندگان، پرسشنامه پاسخ

  .ها را پر كنند خواست تا پرسشنامههاي انتخاب شده  آموزان كالس از دانش
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  نتايج
  

  هاي توصيفي مربوط به متغيرها آماره. 1جدول
  انحراف معيار  ميانگين تعداد  گروه

  7.74  25.65 40  نابينا
  6.51  20.05 40  عادي

  
عمال ميانگين آزار كالمي امستقل نشان داد كه بين  tها با استفاده از آزمون لوين، نتايج آزمون  پس از تاييد مفروضه همگني واريانس

آموزان نابينا نسبت به  بدين معنا كه دانش). t)78(=5/3و  >05/0P(آموزان نابينا و عادي تفاوت معناداري وجود دارد  دانش شده نسبت به 
  . كنند شان دريافت مي آموزان عادي، آزار كالمي بيشتري را از سوي والدين دانش

  
  بحث

نتايج . صورت گرفت شان آموزان نابينا و عادي در بين والدين ي ميزان شيوع آزار كالمي نسبت به دانش يسههش حاضر به منظور مقاوپژ
آموزان نابينا نسبت  بدين معنا كه دانش. آموزان نابينا و عادي تفاوت معناداري وجود دارد بين ميانگين آزار كالمي دانشپژوهش نشان داد كه 

توان گفت تعارضاتي كه كودكان  در تبيين اين يافته مي. كنند شان دريافت مي مي بيشتري را از سوي والدينآموزان عادي، آزار كال به دانش
همچنين كودكان نابينا خود را به ). 1384كشاورزي، (نسبت به اين افراد باشد  تواند عاملي براي پرخاشگري كالمي  نابينا با خانواده دارند، مي
عاليق و  شود  و مسائل را به نابينايي خود نسبت داده و رفتار والدين مبني بر ديد پايين به اين افراد باعث ميدانند  خاطر معلوليت مقصر مي

  ). 1391افروز، (آموزان باشد  آموزان مد نظر قرار نگيرد و مورد آزار كالمي قرار گيرند و عاملي براي دلسرد شدن اين دانش نگرش اين دانش
شود و اين  اند باعث آسيب رساندن به كودك مي اهر و برادرها كه تحت تاثير معلوليت فرزند خود قرار گرفتهبعالوه، شرايط والدين، خو

آزار كالمي به طور كلي با رفتار هاي پرخاشگرانه، اختالل . شود آموزان مي عوامل باعث ظهور آزار كالمي بيشتر در خانواده اين دانش
آزار كالمي باعث كاهش حس امنيت در كودك شده و خطر كاهش اعتماد ). 2007كرومي، (ست و بي ثباتي هيجاني در رابطه ا شخصيت، 

  ). 2006اليش (باشد  كند و عامل اختالل سازگاري اجتماعي فرد مي به نفس را ايجاد مي
نفس،  بيل كاهش عزتتواند پيامدهاي منفي از ق آموزان مي توان گفت اعمال آزار كالمي از سوي والدين نسبت به دانش بنابراين مي

توان به نوع پژوهش اشاره كرد كه باعث  هاي اين پژوهش مي ز محدوديتا. را در پي داشته باشد... خودتحقيري، نااميدي، افت تحصيلي و 
  .ت و معلولي بين متغيرها دسترسي پيدا كنيمعلّ ي شود تا ما نتوانيم به رابطه مي
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