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با تاکید بر )مطالعه  کودک آزاری از نظر ریز سیستم خانواده و عوامل مرتبط به آن 

 (مداخالت مددکاری اجتماعی

 مریم عباسی 

 کارشناسی علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی
(M-Abasi7171@yahoo.com) 

 

 
 :چکیده 

عداد گزارش های مربوط به امروزه به رغم پیشرفت های علمی و فرهنگی جوامع، همچنان ت :هدف

باتوجه صدمات  و آسیب های اجتماعی که به کودکان وارد می شود، رو به افزایش است در همین راستا 

دارای  به این که خانواده محیطی طبیعی برای رشد و سالمت کودکان وکلیه اعضای خانواده است، و

باشد، لذا در این جسمی وعاطفی آنان میبیشترین توان برای حمایت از کودکان و همچنین تأمین امنیت 

پژوهش به بررسی مقایسه ای والدین کودک آزار و عادی شهر همدان با تاکید بر ریز سیستم خانواده و 

علی مقایسه ای استفاده شده است  روشدر این  پژوهش از  :روش .عوامل مرتبط به آن می پردازیم

والدین کودک آزار  ،که از این میانآزار شهرهمدان ، ودک،جامعه آماری این پژوهش عبارتست از والدین ک

عنوان  بهنفر  051اند توسط مراجع قانونی یا مراکز اورژانس اجتماعی شهر همدان شناسایی شدهکه  ی

ابزار این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه .شکل در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتندبه  نمونه و

آزار و نظرات اساتید صاحب نظر ؤاالت پرسشنامه از طریق مصاحبه با والدین کودکمحقق ساخته روایی س

آماری که ضریب نفر از افراد جامعه 01بدست آمده و پایایی آن با استفاده از پایلوت پرسشنامه در بین 

 .درصد بدست آمد 01کرونباخ به میزان بیشتر ازآلفای

الدین کودک آزار تجربه خشونت بیشتری در کودکی داشته یافته های پژوهش نشان داد که و:یافته ها

نتیجه .اند،انزوای بیشتری را تجربه کرده و از نیازهای کودک در حال رشد خود اطالع چندانی ندارند

بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد که مددکاران اجتماعی و سایر حرفه های یاری :گیری

خانواده های کودک آزار گسترش دهند و با در نظر داشتن متغیرهای رسان مداخالت خود را در زمینه 

 .تاثیر گذار خانوادگی که در این تحقیق بدان اشاره شد آموزش ها و مداخالت الزم را به کار گیرند

 

 

 والدین ،کودک آزاری،عوامل خانوادگی،ریز سیستم خانواده: واژگان کلیدی
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 :مقدمه 

ده ای از رفتار های والدین و پاسخ های کودک، و یک پدیده چند جانبه شخصی، خانوادگی و ، مجموعه پیچی کودک آزاری

و به هر گونه آسیب جسمانی یا روانی، سوء استفاده یا بهره کشی جنسی و عدم رسیدگی به ( همان)جامعه شناختی است 

اشاره دارد که به صورت تصادفی نباشد سال توسط دیگر افراد یا اعضای خانواده  1 نیازهای اساسی کودک ونوجوان زیر 

مادری تا آزارهای جسمی و جنسی  –دامنه آن از محروم ساختن کودک از غذا، لباس، سرپناه و محبت پدری (.811 مدنی، )

 می قربانی راحت خیلی کودکان(. 811 قماشچی، )که آشکارا به صدمه دیدن و گاهی مرگ منجر می شود، گسترده شده است 

 واقعاً ازاعمال اغلب و کنند، مراقبت خود از چگونه که دانند نمی و ندارند استقالل خود سرپرست و والدین از زیرا شوند

 سابقه و نیست جدیدی ة پدید آزاری کودک (۵۰۰۲کاکس، )اند ه ناآگا دهند، می انجام شان حق در ها آن والدین که نادرستی

 دختر فرزندان ، اسالم دین به آوردن روی از قبل نیز اعراب بود، والدین ونیقان حق کشتن فرزند قدیم رم در.  دارد طوالنی ای

 را پسر نوزادان دستورقتل خاصی شرایط در فرعون و بود رایج قدیم چین در دختران فروش کردند، می گور به رازنده خود

تنگاتنگ  رابطة جوامع آن اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، ساختار با فوق موارد از یک هر( 81۰  آقابیگلوئی،) کرد می صادر

 نکردن کنترل نظیر فردی والدین مشکالت وجود. نیست عاملی تک والدین توسط و خانواده در پدیده این بروز که چرا دارد،

 اقتصادی، فشارهای یکسو، از آنها تربیت و کودکان در مورد آنها نگرش و عقاید کودکان، های توانائی با نبودن آشنا خشم،

از طرف دیگر  شوند کودکان بر خشونت اعمال سبب توانند می دیگر سوی از است آن درمعرض خانواده که سیاسی و عیاجتما

 جامعه ساخت تمامی بر کیف تربیت فرزندان و کم ، آید می شمار به تولیدمثل واحد ترین مشروع و ترین طبیعی خانواده چون

 آیند بیرون خانواده درون از ناسالم فرزندانی که حالی در باشد، سالم ای عهجام داشت انتظار توان نمی هرگز داشت، خواهد اثر

به  را مختلفی های واذیت آزار و باشد خطرآفرین و اضطراب و استرس پر محیطی کودک برای کانون این گر(818 ساروخانی،)

 انواع ظهور و بروز باعث و داد خواهد تدس از پذیر ومسئولیت متعهد پویا خالق، نسل تربیت در را خود کارایی کند، تحمیل او

ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد طبق تواند عرصهمتأسفانه گاهی کانون خانواده می .شد خواهد اجتماعی های آسیب

ساله در سراسر جهان در معرض آزار و غفلت  1-۰میلیون کودک  1۰حدود  111 گزارشات سازمان جهانی بهداشت در سال 

وزارت بهداشت )اندو یا مراقبین خود بوده، به نحوی که نیازمند استفاده از خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی بودهوالدین 

میدهد بین کودک نشان ( ۵۰۰1،)۵از طرف دیگر تحقیقات زیادی  به عنوان مثال، بایرد .(811 سازمان یونیسف،ودرمان و

نشان داد که پدرهای باسابقه مشکالت روانی،همچون ( ۵۰۰1)بایرد  .جودداردآزاری و مشکالت سالمت روان در والدین رابطه و

که بین ویژگیهای مادروکودک نیز دریافت ( ۵۰۰1) 8ادلسون. افسردگی و اضطراب،کودک آزاری بیشتری را مرتکب می شوند

دگی واضطراب بوده و مهارتهای مادرهای کودک آزار اغلب دارای مشکالت سالمت روان،به ویژه، افسر . آزاری رابطه وجوددارد

نیزمعلوم شدکه ،بیکاری و تحصیالت کم پدرو مادروجمعیت زیاد خانواده ( ۰ ۵۰)درمطالعه کوهی .والدینی ضعیفی دارند

نیز نشان میدهدکه تحصیالت  ۵۰۰2بررسیهای ویلیام جی وهمکاران درسال و  بااحتمال وقوع مجددکودک آزاری رابطه دارد 

ی،اعتمادبه نفس پایین، رفتارهای ضداجتماعی ،فقدان حمایت های اجتماعی وانزوای اجتماعی والدین پایین،فقر، بیکار

 (.811 خاک رنگین و فتحی، )وهمچنین همسرآزاری وسوءمصرف موادتوسط والدین ازعوامل موثربرکودک آزاری است 

در مطالعه ای که خوشابی و جلیلی . وجود ندارد در ایران با توجه به مسائل فرهنگی، آمار دقیقی از میزان شیوع کودک آزاری

بر روی حدود سه هزار مراجعه کننده به سه مرکز تخصصی فوریت های پزشکی اطفال انجام دادند، به این  81۰ در سال 
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 سابقه آزار( دختر ۲پسر و  1)نفر  ۵ نتیجه رسیدند که از هر صد کودکی که به بخش فوریت های پزشکی مراجعه کرده اند، 

همچنین بر اساس نتایج بررسی نظرات هفتصد و پانزده نفر از جمعیت باالی هجده سال (. 811 خوشابی، .)جسمی داشته اند 

مناطق مختلف شهر تهران درباره کودک آزاری و راه های مقابله با آن، بیش از نیمی از پاسخگویان بر این باور بودند که کودک 

طبق نظر پاسخگویان از جمله عوامل کودک آزاری در جامعه ما، پایین . ه چشم می خوردآزاری در جامعه ما در حد باالیی ب

 ۵/۲1درصد پاسخگویان مرد و   ۲. بودن سطح فکر و فرهنگ، بی سوادی والدین و مشکالت مختلف زندگی عنوان شده است

یا همسایه ها، شاهد آزار و اذیت کودکان درصد پاسخگویان زن، اظهار داشته اند که در میان خانواده های خویشان، آشنایان و 

لذا با توجه به عواملی که ذکر شد از آنجا که مطالعات محدودی در این زمینه وجود دارد واز طرف ( 811 قماشچی، .)بوده اند

ات این دیگر به دلیل نقش حیاتی خانواده و والدین در رشد سالم کودک در این پژوهش بر آن شدیم تا با در نظر داشتن مطالع

حوزه به بررسی برخی دیگر از متغیرهای خانوادگی موثر بر کودک آزاری بپردازیم در نهایت این پژوهش به دنبال پاسخگویی 

به این مساله است که از نظر ریز سیستم خانواده و عوامل مرتبط با آن در میان والدین کودک آزار و عادی چه تفاوت معناداری 

 وجود دارد؟ 

 

 :چارچوب نظری

 :در این چهارچوب این پژوهش از چهار نظریه مهم در این حوزه بهره گرفته شده است که به ترتیب آنها را تشریح خوایم کرد

   نظریه چرخه خشونت

ها و محققین تجربی را به خود جلب کرده است و ارتباط بین خشونت والد وخشونت این نظریه توجه بسیاری از تئورسین

شان به صورت پرخاشگرانه کند، بنابراین اگر والدین کودک، به طرف یکدیگر یا کودکانالی را بیان میکودک در دوران بزرگس

آلن )کندشان اعمال میعمل کنند، کودک احتماالً بعدها یعنی دوران بزرگسالی عمل پرخاشگری را به طرف همسر و کودکان

 (.81۲ ،نقل از شریفیان، 111 وکاشانی،

کند و در این زمینه این عقیده مطرح می شود که خشونت از های یادگیری اجتماعی پیروی میاز تئوریبنابراین این نظریه 

 (.81۲ همان،)شوندگیرند در آینده والد آزارگر میبنابراین کودکانی که مورد آزار قرار می. آیدخشونت به وجود می

این شرح بود که آزارگر انجام شد، نتایج بدست آمده بهروی والدین ۲(11۵ )یابی که توسط رینرسون و ریشل در یک زمینه

شان داشتند و یا حتی شان توسط پدرانخاطرات دوران کودکی بدی از کتک خوردن مادران( والدین آزارگر)بسیاری از آنان

ن تنبیهات کردند که از طرف والدیزد و همین طور بسیاری از شرکت کنندگان مطرح میها، پدرشان را کتک میمادران آن

طوری که با دست، مشت های بسته و شالق، چوب و مواردی از این قبیل مورد آزار و اذیت شدند، بهسخت و خشنی می

 (. 81۲ همان،)گرفتند والدین قرار می

کند این نظریه عنوان می. شوداین الگوی آموخته شده تحت عنوان چرخه خشونت و یا انتقال بین نسلی خشونت مطرح می

های اجتماعی و کنترل اجتماعی وارد عمل یابد تا زمانی که عوامل ترمیمی نظیر حمایتخشونت در این چرخه ادامه میکه 

باشد که اوالً حمایت های اجتماعی در قطع چرخه خشونت بدین نحو مینقش حمایت. شوند واین چرخه را قطع کنند

واز سوی دیگر . کندز این طریق در کنترل خشونت نقش ایفا میشود و ا اجتماعی باعث کاهش فشار روانی در فرد خشن می
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توانند شود و در نهایت اینکه والدین میسبب کنترل بیشتر از جانب دوستان، آشنایان و دوستان و بستگان بر رفتار والدین می

 (.81۲ ، نقل از شریفیان،111 کاپالن ،)ها رفتارهای جایگزین را بیاموزنداز طریق آن

 زیست محیطینظریه 

های اجتماعی و نظام واسطه، شبکهمحیط بی: شودسطح متفاوت توضیح داده میپذیری کودکان در سهدر این نظریه، جامعه

همسایگان )زیست در یادگیری کودک نقش خاصی دارد و ارتباط آن با محیط بیرونی  بینی خانواده، درحکم محیطجهان

ای بر بلوغ زیستی زندگی اولیه دارای تاثیرات بسیار عمده(. 81۰ اعزازی،)ری است شاخص به ثمر رسیدن جامعه پذی( ،محله

. ها تفاوت قابل توجهی دارندشواهد بین فرهنگی حاکی از آن است که ساختارهای خانوادگی و تعامالت آن. باشدروانی می –

ها زمینه بلوغ زیستی، همچنین خانواده. ستتحقیقات نشانگر آن است که بذر خشونت مردان غالباً در کودکی پاشیده شده ا

کند که کل دیدگاه غربی خاطر نشان می(118 )میلر. آوردهای جنسی را فراهم میها و شاکلهروانی و شکل گرفتن هویت

تارهای ها برای زندگی در ساخدرباره کودکان با مفاهیم از قبیل نیاز کودک به انتقاد در برابر کنترل والدین و آماده سازی آن

های خشنی جهت درهم شکستن اجتماعی اقتدارگرا با آموختن انقیاد ترس آلود دچار سردرگمی شده است، غالباً از آموزه

ای برای تعلیم فرزندان خود یا های گمراه کنندهکه والدین بواسطه تالشنظر از آنلیکن صرف. شودروحیه کودک استفاده می

کنند، های بیشتر برای حل منازعات یا به سبب تحمل اندک ناکامی با آنان بد رفتاری میهها از شیوبه دلیل عدم شناخت آن

در بسیاری از موارد فقدان روابط گرم و صمیمی دردرون . رودها فراتر میتاثیرات خشونت و اهمال در برابر کودکان از نسل

 (.                                      811 گیلبرت)گردد در حوزه روابط سالم می ترین عاملرفتاری والدین است که مبدل به مخربخانواده توأم با بد

بنابراین، زمانی که روابط متقابلی . آیداگر خانواده نتواند با محیط بیرونی ارتباط برقرار کند، امکان بروز خشونت به وجود می

درعین حال ممکن است آماده نبودن . یابدت امکان بروز میکودک، خانواده و محیط وجود نداشته باشد، خشون –میان والدین 

ها از برخورد با مشکالت محیطی نیز دار شدن نقش خود، توقعات بیش از حد والدین از کودک و ناتوانی آنوالدین برای عهده

چه در ایجاد ندر نظریه زیست محیطی آ. به خشونت بیانجامد، اما این شرایط به تنهایی برای بروز خشونت کافی نیست

ای که خانواده در آن دهند و شبکه اجتماعیخشونت مهم است این است که تفسیرهای اجتماعی این عمل را مقبول نشان می

 (.81۰ اعزازی)برد نیز تعیین کننده میزان بروز خشونت استبسر می

شود حله وارد مرحله دیگری میدر این مدل هر مر. ای در نظر گرفته شده استمدل زیست محیطی به شکل چهار مرحله

 :در این شبکه مراحل به شکل زیر است. اندای زیست محیطی نیز نامیدهوبه همین سبب آن را نظریه شبکه

متوجه رشد فردی و تجربیات دوران کودکی است که بیانگر مشاهده اعمال خشونت یا قربانی خشونت شدن  :اولین مرحله

اند، تمایل بیشتری به اعمال خشونت اند و هم شخصاً آن را تجربه کردهخشونت بوده افرادی که هم در کودکی شاهد. است

 .دارند 

ها را در صورتی که والدین فرزندان را کتک بزنند یا آن. به نظام خانواده و ارتباطات درونی آن توجه دارد :دومین مرحله

 .گردندی خانواده مواجه میمهری قرار دهند، با کارکرد منفی کنش متقابل میان اعضامورد بی

منظور از . گذاردخارجی یا ساختار رسمی و غیر رسمی جامعه است که بر خرده نظام تأثیر میمتوجه نظام :سومین مرحله

-های اجتماعی است که خانواده را با محیط خارج ارتباط میهای شغلی، گروه دوستان و سایر گروههای خارجی، موقعیتنظام

انند بیکاری یا انزوای خانواده نیز به ایجاد خشونت کمک می کند، اما باید توجه داشت که مسئله اقتصادی عواملی م. دهد

خانواده به بروز یا چه در مرحله رشد فردی رخ داده است و متغیرهای دخیل درخرده نظامبخودی خود مهم نیست، بلکه آن

 .انجامد عدم بروز خشونت درخانواده می
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اگر فرهنگی، توسل به خشونت . شودهای فرهنگی و الگوهای اعتقادی را شامل میم کالن است که ارزشنظا :مرحله آخر

ها علیه زنان و کودکان را به مثابه وسیله مشروع نظارت، تبلیغ یا تحمل کند افراد خشن دلیلی برای پیروی نکردن از ارزش

دهی پدرساالرانه دارند و در برخی روابط صمیمانه، خشونت را سازمانجا که هنوز اکثر جوامع مدرن، به عالوه از آن. یابندنمی

اگر خانواده . آورد که همه مردان و همه والدین، کم و بیش تا حدودی خشن باشندکند، این امکان را به وجود میتحمل می

زمانی که رابطه متقابلی میان والدین آورد بنابراین نتواند با محیط بیرونی ارتباط برقرار کند، امکان بروز خشونت به وجود می

درعین حال ممکن است آماده نبودن والدین برای . یابدکودک، خانواده و محیط وجود نداشته باشد، خشونت امکان بروز می–

ها در برخورد با مشکالت محیطی نیز به خشونت دار شدن نقش خود، توقعات بیش از حد والدین از کودک وناتوانی آنعهده

 .(81۰ اعزازی )جامد، اما این شرایط به تنهایی برای خشونت کافی نیست بیان

 نظریه کنترل اجتماعی

دارد که ها را وا میکند و آنکنترل اجتماعی سازوکارهایی است که جامعه بوسیله آن تسلط خود را بر افراد اعمال می 

کوزر )شناسی آمریکایی بکار بردیکی از پدران جامعه« راس»این اصطالح را اولین بار. باارزشها وهنجارهای جامعه همنوا شوند

به مفهومی دیگر، کنترل اجتماعی به مجموع عوامل محسوس و نامحسوس که یک جامعه درجهت حفظ (. 811 و روزنبرگ ،

 دهد، گفته میجلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار میبه قصد  برد و مجموع موانعی کهمعیارهای خود بکار می

 (.81۰ ستوده،)شود

 :هایی که در جامعه دارند به دو نوع تقسیم کردتوان از نظر هدفکنترل اجتماعی را می

کنترل غیررسمی شکلی از کنترل اجتماعی است که در عرصه رویارویی اجتماعی اعضای : کنترل غیررسمی  - 

فرادی که برخالف هنجارهای سنتی و معیارهای خانوادگی و ا. یابدتحقق می.... جامعه در خانواده، مدرسه، محل کار و

 .گیرندکنند، از سوی دیگران برای همنوایی با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار میاجتماعی رفتار می

 (811 قنادان وهمکاران،)اجتماعی استرسمی مبتنی بر عنصرحقوقی وقانونی کنترلکنترل:رسمیکنترل -۵

 2نظریه باندورا

های فطری معطوف به خشونت و نه سائق پرخاشگری ناشی از ناکامی، ریشه معتقد است که نه انگیزه111 ا باندور

رفتاری که تقریباً به همان طریق . شودشده تلقی میپرخاشگری در درجه اول نوعی رفتار اجتماعی آموخته. پرخاشگری است

دهند، چون ها یکدیگر را مورد حمله قرار میاور است که انساناین نظریه براین ب. شودها کسب شده و حفظ میسایر فعالیت

ها داده است، ثالثاً اند، ثانیاً پرخاشگری پاداش مورد انتظار را به آناوالً از تجربیات گذشته واکنش پرخاشگری را یاد گرفته

این نظریه پرخاشگری معلول دهد، بنابراین بر طبق سمت پرخاشگری سوق میها را بهشرایط اجتماعی و محیطی خاص آن

از تجربیات گذشته پرخاشگر گرفته تا یادگیری و انواع گوناکونی از عوامل موقعیتی خارجی . یادگیری اجتماعی است

 .(81۲ ، نقل از شریفیان111 کاپالن)

بق این نظریه ط. های غریزی و سائق، این دیدگاه پرخاشگری را به یک یا چند علت احتمالی نسبت نمی دهدبرخالف نظریه

های چنین رفتاری حدود متغیری دارد و از تجربیات گذشته پرخاشگری گرفته تا یادگیری و انواع گوناگونی از عوامل ریشه

به اعتقاد باندورا، . شودراشامل می... های خود قربانی وموقعیتی خارجی چون دمای باال، تراکم جمعیت، تحریک زبانی، ویژگی

تجمع عناصری مختلفی چون رفتارهای تند، عدم توجه به اصول تربیتی . آموزندوالدین، نحوه خشونت را میفرزندان با نگاه به 

 (.811 قماشچی،)باشداجتماعی کودکان با رفتار ناشایست والدین در خانه به معنای پیدایش الگویی از خشونت میو شأن
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شود خشونت از خشونت، زاده حتی بیان می. ن کودکی داردشوند، ریشه در دوراهایی که افراد بزرگسال مرتکب میخشونت

چنانچه محیط خانواده بستر مشاجرات و پرخاشگری باشد، این محیط نقش قطعی در رفتار (. نظریه گردش خشونت)شودمی

رده اگر مرد در دوران کودکی در یک خانواده پر هرج ومرج زندگی ک. کندخشونت آمیز دارد چرخه خشونت را جاودانی می

-داشته باشند، میل به توهین و خشونت علیه همسر در وی افزایش می... باشد و والدینش مدام ناهماهنگی یا خشونت و

 (.811 ،به نقل از قماشچی،81۰ محبی،)یابد

 :بر مبنای چارچوب نظری فرضیه های زیر استخراج می شود

 :فرضیه های پژوهش

 .دک آزار در کودکی و خشونت علیه کودکان خود رابطه معناداری وجود داردرسد بین تجربه خشونت والدین کوبه نظر می- 

و خشونت علیه ( توقعات نابجا)های هر مرحله از رشد ها و ویژگیرسد بین ناآگاهی والدین کودک آزار از تواناییبه نظر می-۵

 .کودکان خود رابطه معناداری وجود دارد 

 .والدین کودک آزار و خشونت علیه کودکان خود رابطه معناداری وجود دارد رسد بین انزوای اجتماعی به نظر می -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پیشینه تحقیق

 پیشینه پژوهش در داخل کشور

در  "عوامل خانوادگی مرتبط با کودک آزاری"توسط مریم خاک رنگین و منصور فتحی با عنوان  811 در پژوهشی که سال 

 به ودسترسی رشدکودک دوران ازویژگی های والدین جه به دست آمد که آگاهیاین نتیشهر تهران انجام شد،  ۲ منطقه 

 انزوای درخانواده خاستگاه، والدین خشونت وتجربه معکوس رابطه کودکان، علیه آن ها خشونت اعمال اجتماعی با حمایت های

 .دارد مستقیم رابطه والدین آزارکودکان توسط با خانوار بعد و زناشویی واختالفات والدین،تعارضات اجتماعی
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 بینی وپیش کودک آزاری شیوع بررسی"توسط منیجه شهنی ییالق و همکاران با عنوان  812 که سال دیگری در پژوهشی 

 شناختی جمعیت و متغیرهای دانش آموز تحصیلی وعملکرد نفس والدین،سازگاری،عزت سالمت عمومی ازطریق متغیر این

 از میتوان را آزاری که کودک حاصل شدانجام شد، این نتیجه  "شهراهواز راهنمایی دورهوعادی  دخترآزاردیده دردانش آموزان

 شناختی جمعیت ومتغیرهای آموز دانش تحصیلی و عملکرد نفس والدین،سازگاری،عزت عمومی سالمت متغیرهایی چون روی

، (درصد 1۰)آزارعاطفی  به ربوطبمن میزان شیوع کودک آزاری بهترتی همچنین در این پژوهش بیشترین .نمود بینی پیش

 .بود( درصد   حدود )و غفلت جسمی ( درصد 2 حدود )، آزار جسمی (درصد 81حدود )غفلت عاطفی 

 به دروابستگان آزاری کودک شیوع بررسی"و همکاران با عنوان زاده خالصه گلرستهتوسط  812 در مطالعه دیگری که سال 

 و آزاری کودک بینصورت گرفت، رابطه مستقیمی  " شهریزد خودمعرف اعتیاد کتر کلینیک به کننده مراجعه افیونی مواد

 درخانواده وقربانی طالق پایین،سابقه تحصیالت سطحهمچنین این نتیجه به دست آمد که .شد دیده موادافیونی به وابستگی

 .ددار نقش پدیده درایجاداین بودندرکودکی آزاری کودک

 واجتماعی خانوادگی،روانی عوامل رابطه بررسی"با عنوان  81۲ صحبائی و همکاران در سال بعالوه، یافته های تحقیق فائزه 

از مادران گروه مورد و  8/18درصد از پدران و  8/11مؤید این بود که  "دولتی دخترانه شهر تهران دردبستانهای آزاری باکودک

 8/88  مادرانو موردتوسط گروه درصد ازکودکان 8۰.بودنددرصد از مادران گروه شاهد در قید حیات  1۲درصد از پدران و   1/1

 قرارمی بدنی شدیداًموردتنبیه،مورد گروهدرصد  1۲ .موردآزارقرارمیگرفتند وهمکالسان دوستان شاهدتوسط ازگروهدرصد 

 والدین ومسکونی اقتصادی ،وضعیتتسن،شغل،تحصیال بین.نمی شدند تنبیه شاهداصالً درصد ازگروه 8/28گرفتنددرحالی که 

ی دار معنی رابطه ودک آزاری باک حمایتی سیستمهای به دسترسی وعدم اجتماعی وتعدادفرزندان،طالق،اعتیاد،انزوای

 .رابطه معناداری دیده شد نیز آزاری وکودک واجتماعی خانوادگی،روانی عوامل بین به عالوه. وجودداشت

تحت عنوان  811 ان پسر پایه دوم راهنمایی در سال همچنین نتایج تحقیق محمدخانی و همکاران بر روی دانش آموز

نشان داد که نمره کل کیفیت زندگی والدین دانش آموزان آزاردیده به طور  "کیفیت زندگی والدین کودکان آزاردیده"

 .معناداری پایین تر از نمره کل کیفیت زندگی والدین دانش آموزانی است که مورد آزار قرار نگرفته بودند

دانش آموز  1۵۰بر روی  "کودک آزاری در خانواده "و با عنوان  111 همچنین نتایج مطالعه تحلیلی که شجاعی زاده در سال 

رابطه معناداری با وضعیت ( چه عاطفی و چه جسمانی)دختر مقطع راهنمایی شهر تهران انجام داد، نشان داد که کودک آزاری 

اشتغال مادران، عقاید مذهبی و . طور بیماری روانی یا اعتیاد اعضای خانواده داشتاجتماعی خانواده ها و همین  –اقتصادی 

همچنین ارتباط معناداری میان اشتغال . پیشرفت تحصیلی والدین نیز در این پژوهش ارتباط معناداری با کودک آزاری داشتند

 .به سوء استفاده جنسی از کودک دیده شدمادران و وجود بیماری روانی یا اعتیاد در اعضای خانواده با موارد مشکوک 

 پیشینه پژوهش در خارج از کشور

توسط ماری بث و همکاران در مورد کودک آزاری در مناطق شهری و روستایی کشور آمریکا  ۰ ۵۰نتایج پژوهشی که در سال 

هم می باشد مانند مشکالت صورت گرفت، نشان داد که بسیاری از استرس های خانواده های آزارگر روستایی و شهری، مشابه 

 .سالمت روان، وابستگی به الکل و تاریخچه ای از خشونت خانوادگی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

در پژوهشی به بررسی نقش درآمد خانوار، خصوصیات خانوادگی و  نیز( 811 به نقل از فیاض و همکاران، ، ۵۰۰۲)برگر 

نتایج نشان داد که در . خانواده صورت گرفت ۵12۰این پژوهش بر روی . خشونت فیزیکی بر روی کودکان و نوجوانان پرداختند

خانواده های تک والدی، دارای والدین افسرده، مصرف الکل توسط مادر، تاریخچه مورد سوء استفاده قرار گرفتن والدین در 

ی بیش دوران کودکیشان و پایین بودن درآمد خانوار به خصوص در خانواده های تک والدی، بروز کودک آزاری به طور معنادار

 .تر می باشد

نرخ باالتر ( ۵۰۰1)نرخ باالتر افسردگی و پژوهش اتیه، لملین و الشاریته ( ۵۰۰1)و همکاران  1همچنین، پژوهش چپمن

نیز ( ۵۰۰1)پژوهش کلمن و ویدوم . اضطراب و افسردگی را در افرادی که در کودکی مورد آزار قرار گرفته بودند، نشان دادند

بط بین فردی صمیمانه در بزرگسالی را در افرادی که در کودکی مورد آزار قرار گرفته بودند، گزارش دشواری در برقراری روا

 (.811 فیاض و همکاران، )دادند 

قرار ( جسمی و بی توجهی)بر روی سبک دلبستگی کودکانی که مورد انواع آزار (  ۵۰۰)بعالوه، پژوهش فینزی و همکاران 

انی که مورد آزار جسمی قرار گرفته بودند، سبک دلبستگی اجتنابی و پرخاشگری باالتری گرفته بودند، نشان داد که کودک

فیاض و همکاران، )نسبت به کودکان مورد بی توجهی و کودکانی که تجربه آزار جسمانی و بی توجهی نداشتند، نشان دادند 

 811.) 

ه در دوران کودکی تحت کودک آزاری قرار گرفته اند، در نیز در پژوهشی نشان دادند که افرادی ک(  112 )دالیوال و همکاران 

 .بزرگسالی قادر به ایجاد روابط صمیمانه با دیگران نیستند و در روابط شغلی خود با همکاران و مدیرانشان مشکل دارند

 

 

 

 :روش شناسی پژوهش

 :روش تحقیق

 .ستفاده می شودمقایسه ای ا -در این مطالعه با توجه به موضوع مورد پژوهش از روش علی

 :جامعه آماری

( اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی)۵8 باشند که توسط خط جامعه مورد مطالعه در این پژوهش والدین کودک آزار می

  .اندشهر همدان شناسایی شده
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 :روش نمونه گیری

کاری که . ناسی علم جدید استهم پیوسته تحقیق علمی ویکی از عناصر اساسی روش ش ای از مراحل بهگیری، مرحلهنمونه

کند تا نمونه گیری این امکان را برای محقق فراهم می. کند، تسهیل کار تحقیق استنمونه گیری به عنوان یک ابزار تحقیقی می

ای که معرف کل جمعیت باشد، مشغله اصلی نمونه گیری نمونه. با صرف امکانات کمتر، به نتایج مورد نظرش دست یابد

-های ذکر شده به آسانی میسر نمیباتوجه به اینکه دستیابی و اطالع از زمان حضور جامعه نمونه در مکان(. 81۵ سرایی،)است

گیری دراین پژوهش ها وجود ندارد، روش نمونهباشد وآمار رسمی در مورد تعداد جامعه آماری و همچنین محل زندگی آن

 . باشدگیری در دسترس مینمونه

 :حجم نمونه

 .نفر از والدین کودک آزار شناسایی شده مصاحبه به عمل آوریم ۲۰ ده زمانی اجرای پژوهش  توانستیم با در محدو

 :ابزار پژوهش

 .استفاده شده است( 811 صفری،)برای گرد آوری اطالعات در این پرسشنامه ساخته شده توسط محققان قبلی

 ابزار پژوهش 1روایی یا اعتبار

در روایی . ای برخوردار استهای رفتاری و علوم اجتماعی از اهمیت ویژهنگیز بوده و در پژوهشاموضوع روایی پیچیده و بحث

گیرد یا باید به این پرسش پاسخ داده شود که چیزی که مورد نظر محقق است، دقیقاً به همان صورت مورد سنجش قرار می

صوری، اعتبار معیار و اعتبار سازه، در این پژوهش جهت های مختلفی وجود دارد از جمله اعتبار نه؟ برای آزمون اعتبار روش

های بدین صورت محقق با مطالعه پژوهش. های تجربی سنجش از اعتبار صوری استفاده شده استتعیین مفاهیم با معرف

احب نظران در آزارو مشورت بااساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید و صانجام گرفته در این زمینه و مصاحبه با والدین کودک

-های درست دست میفایده این روش این است که تحقیق به همان نسبت به شاخص. این حوزه به این امر دست یافته است

های خاص محقق است و خود واقعیت را آن طور که هست مورد سنجش و ارزیابی قرار یابد که تا حد امکان فارغ از ارزش

 (.811 ساروخانی،)دهندمی

 ابزار پژوهش  ابلیت اعتمادپایایی یا ق

های تحقیق استفاده شده دراین تحقیق نیز مشابه با تحقیقات قبلی از آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش میزان پایایی مقیاس

 .است و مقدار هفتاد درصد به دست آمده است

 

 :یافته های تحقیق

                                                           
8
 Validity 

9
 Reliability 
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 (وابسته  روابط بین متغیرهای مستقل و)تحلیل های دو متغیره 

سطح سنجش متغیرهای وابسته ومستقل وجود رابطه یافقدان رابطه بین دومتغیر باتوجه بهین بخش برای هرفرضیه و درک درا

ایم و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گرفته دار مرتبط را مورد استفاده قرار دادههای آماری معنیآزمون

 .  است

د بین تجربه خشونت والدین کودک آزار در کودکی و خشونت علیه کودکان خود رابطه معناداری رسبه نظر می : فرضیه اول

 .وجود دارد

 تجربه خشونت والدین در کودکی و خشونت علیه کودکان خودهمبستگی بین 

تجربه خشونت والدین در کودکی و خشونت علیه کودکان                    

 خود

ضریب همبستگی 

    اسپیرمن      

695 0 

 69666 (sig)میزان معناداری

 

با افزایش یا کاهش هرکدام از متغیرها دیگری نیز در همان جهت افزایش یا کاهش )با توجه به جدول، ضریب همبستگی مثبت

با توجه به . وجود دارد تجربه خشونت والدین در کودکی و خشونت علیه کودکانبین دو متغیر، ( ۰9۲12)ومتوسطی ( یابدمی

توان فرضیه درصد اطمینان می 11است، با   ۰9۰است و این مقدار کمتر از  ۰9۰۰۰بدست آمده ( sig)اینکه میزان معناداری

H0  را رد کرد و مقدمات پذیرش فرضهH1 شودبنابراین فرضیه یک تایید می. شودفراهم می. 
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و خشدونت علیده   ( توقعدات نابجدا  )های هر مرحله از رشدد  ها و ویژگیبین ناآگاهی والدین از تواناییرسد به نظر می: فرضیه دوم

 .کودکان خود رابطه وجود دارد 

توقعات )های هر مرحله از رشد ها و ویژگیناآگاهی والدین از توانایی                   

 و خشونت علیه کودکان خود( نابجا

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن

69660 

 ۰9۰81 (sig)میزان معناداری

 

-با افزایش یا کاهش هرکدام از متغیرها دیگری در جهت آن افزایش یا کاهش می)با توجه به جدول، ضریب همبستگی مثبت

وخشونت علیه ( توقعات نابجا)های هر مرحله از رشدها و ویژگیبین دو متغیر، ناآگاهی والدین از توانایی( ۰9۰۰1)وضعیفی ( یابد

 1۲است، با  ۰9۰۲است واین مقدار کمتر از  ۰9۰81بدست آمده ( sig)به اینکه میزان معناداری باتوجه. کودکان خود وجود دارد

  .شودبنابراین فرضیه دو تأئید می. شودفراهم می  H  را رد کرد و مقدمات پذیرش فرض H ۰توان فرضیه درصد اطمینان می
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 .علیه کودکان خود رابطه وجود دارد  رسد بین انزوای اجتماعی والدین و خشونتبه نظر می: فرضیه سوم

 انزوای اجتماعی والدین و خشونت علیه کودکان خود                   

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن         

69 50 

  .696 (sig)میزان معناداری

ت افزایش یاکاهش با افزایش یا کاهش هرکدام از متغیرها دیگری نیز در همان جه)با توجه به جدول، ضریب همبستگی مثبت

با توجه به . وجود داردانزوای اجتماعی والدین وخشونت علیه کودکان خود خود بین دو متغیر، ( ۰91۲1)ومتوسطی ( یابدمی

 H0توان فرضیه درصد اطمینان می 1۲است، با  ۰9۰۲است واین مقدار کمتر از  ۰9۰81بدست آمده ( sig)اینکه میزان معناداری

 . شودبنابراین فرضیه سه تایید می. شودفراهم می H1پذیرش فرض را رد کرد و مقدمات 

و خشونت والدین علیه کودکان خود رابطه وجود ( والدین)رسد بین عدم نظارت اجتماعی بر خانواده به نظر می: فرضیه چهارم

 .دارد

و خشونت والدین ( والدین)عدم نظارت اجتماعی بر خانواده                   

 کان خودعلیه کود

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن         

695.0 

 696 5 (sig)میزان معناداری

با افزایش یا کاهش هرکدام از متغیرها دیگری نیز در همان جهت افزایش یا کاهش )با توجه به جدول، ضریب همبستگی مثبت 

با توجه . وجود داردت علیه کودکان خود عدم نظارت اجتماعی برخانواده و خشونبین دو متغیر، ( ۵ ۰9۲)و متوسطی ( یابدمی

توان فرضیه درصد اطمینان می 1۲است، با  ۰9۰۲است و این مقدار کمتر از  ۰9۰1۲بدست آمده ( sig)اینکه میزان معناداریبه

H0  را رد کرد و مقدمات پذیرش فرضH1 شودبنابراین فرضیه چهار تایید می. شودفراهم می . 
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تجربه خشونت والدین در کودکی، انزوای اجتماعی والدین، ناآگاهی والدین از )ه بین متغیرهای مستقلنتایج تحلیل چند متغیر

خشونت علیه )، و متغیر وابسته(های هرمرحله از رشد کودک، عدم نظارت اجتماعی درونی بر خانوادهها و تواناییویژگی

 (کودکان خود

 یافته و خطای معیار برآورد ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل
 

Model  ضریب همبستگی چند

 گانه

ضریب تعیین تعدیل  ضریب تعین

 یافته

 F Sig خطای معیار برآورد

2 ۰.429 ۰.184 ۰.171 ۰9456 13.88
3 

0.000 

ر برآورد برای شود، ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیاچنانچه در جدول مشاهده می

توان بیان این جدول میبامراجعه به. هریک از مراحل انجام تحلیل رگرسیون برای والدین کودک آزار به نمایش درآمده است

تجربه خشونت والدین درکودکی، انزوای اجتماعی والدین، ناآگاهی والدین )کرد که میزان همبستگی چندگانه متغیرهای مستقل

همچنین ضریب . باشدمی۰91۵1برابر وابستهخطی بامتغیر ، دریک ترکیب(های هرمرحله از رشد کودکها و تواناییاز ویژگی

درصد از  1 گزارش شده است؛ در واقع بیش از ۰/ 1 و ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با  11/۰ تعیین حاصل برابر با

اجتماعی والدین، ونت والدین درکودکی، انزوایتجربه خش)واریانس متغیر خشونت علیه کودکان از طریق متغیرهای مستقل

متعلق به سایر ( درصد 18)، تبیین وتوجیه شده است ومابقی واریانس(های هرمرحله از رشد کودکها وتواناییناآگاهی از ویژگی

ضریب  که آیا دهدنشان می( F)همچنین آزمون معناداری ضریب تعیین. متغیرهایی است که دراین مطالعه لحاظ نشده است

برابر است با نسبت متوسط واریانس رگرسیون به  Fدست آمده به لحاظ آماری معنادار است یا نه؟ براین اساس مقدار تعیین به

بنابراین ضریب تعیین تعدیل یافته . باشدمی =۰9۰۰۰Sو دارای سطح معناداری  89118 متوسط واریانس باقیمانده، که برابر با 

از ( خشونت علیه کودکان)درصد واریانس متغیروابسته 1 ی معنادار است، به عبارت دیگر بیش از بدست آمده، به لحاظ آمار

ها اجتماعی والدین وناآگاهی والدین از ویژگیتجربه خشونت والدین درکودکی تبیین شده است اما انزوایطریق متغیر 

۵ش میزان توانایی افزایکه های هرمرحله از رشد کودک با توجه به اینوتوانایی
R داشته بودند، از معادله را به میزان معناداری ن

 .حذف شدند

 ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده برای متغیرهای وارد شده در تحلیل رگرسیون

ضرایب استاندارد   ضریب استاندارد نشده مدل

 شده

سطح  tآزمون

 معناداری

 ضرایب استاندارد نشده

b 

 Bدار مق         انحراف معیار

 ۰9۰۰۵ - 8 89 - ۰9۵۲۵ -۰9111 ، مقدار ثابت2مدل 

تجربه خشونت والدین 

 در کودکی

۰9881 ۰9۰22 ۰91۵۵ ۲9  ۵ ۰9۰۰۰ 

 خشونت علیه کودکان: متغیر وابسته
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، ضدرایب  (CONSTANT)دهد به نحوی کده در هرسدتون مقددار ثابدت     خروجی اصلی آزمون تحلیل رگرسیون را نشان می 

و سطح معناداری را بدرای هریدک   ( t)، آزمون (Beta)، ضرایب استاندارد شده(STD.Error)، خطای معیار(b)ده استاندارد نش

 .از متغیرهای وارد شده محاسبه نموده است

حال برای مطالعده تداثیر   . به صورت دو به دو مورد تحلیل قرار گرفتند در بررسی روابط آماری فرضیات مختلف تحقیق متغیرها،

دراین تحلیل از روش گام . غیرهای مستقل برروی متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون  چند متغیره استفاده شده استهمزمان مت

 .ایمکمک گرفته( stepwise)به گام 

 .باشدمی۰9881 تجربه خشونت والدین در کودکیدهد که ضریب رگرسیون نتایج به دست آمده نشان می(: b)ضریب رگرسیون
 tمیزان برآورده شده بدرای آزمدون   . برآورد شده است۰91۵۵برای این متغیر برابر با  ( BETA)ندارد شدهضریب رگرسیون استا

 .باشددرصد اطمینان معنادار می 11در سطح ( ۰9۰۰۰)به مقدار معناداری آن  و با توجه ۵  ۲9برابر با 

( BETA)ضریب رگرسیون اسدتاندارد شدده   .باشدمی82 ۰9 نظارت اجتماعی درونی برخانوادهبرای متغیر ( b)ضریب رگرسیون

در سطح ( ۰9۰81)به مقدار معناداری آن  و با توجه۰1 ۵9برابر با  tبرای آزمون . برآورد شده است11 ۰9برای این متغیر برابر با 

 .باشددرصد اطمینان معنادار می 1۲

 
 :نتیجه گیری

مدان از نظر ریز سیستم خانواده و عوامل مرتبط به آن،نتایج هدف این پژوهش عبارت بود از مطالعه  والدین کودک آزار شهر ه

این پژوهش حاکی از این است که والدینی که در دوران کودکی خشونت بیشتری را تجربه میکنند به احتمال بیشتری کودکان 

نیازها و ویژگی های خود را آزار می دهند از سوی دیگر والدینی که انزوای بیشتری را تجربه نموده و اطالعات مناسبی از 

یافته های این پژوهش در ارتباط با نقش . کودک در حال رشد خود ندارند به احتمال بیشتری به کود آزاری مبادرت می ورزند

،صحبائی و (811 )،خاک رنگین و فتحی(811 )فاکتورهای خانوادگی و والدینی بر کودک آزاری  با یافته های صفری

در نهایت باتوجه به .همسوست( ۵۰۰1)و ادلسون (  ۵۰۰1)،بایرد(۵۰۰۲)،برگر(812 )همکاران  خالصه زاده و( 81۲ )همکاران

  .فاکتورهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت به نقش مددکاران اجتماعی در این ارتباط می پردازیم

مسئله کالت و موانع موجود بر سر راه به عنوان یک پژوهشگر و محقق درصدد بررسی علمی مش اجتماعی مددکار ،زمینهدر این 

لذا در قدم اول مددکاران  .طبیعتاً شناخت معضالت و مشکالت به معنای نیمی از درمان آن می باشد .باشدمیآزاری کودک

موانع را به سبک و شیوه ای علمی مورد  کارگیری توان علمی و متدولوژی آموخته، هکنند تا از طریق ب ی میعحرفه ای س

 معضلکاهش  های اما بسترها و زمینه در این نقش مددکاران در جایگاه حل مشکالت قرار ندارند، .نی و بازنگری قرار دهندبازبی

 آزاری کودکتر  ابعاد جزییمتأسفانه مددکاران در کشور ما در خصوص انجام تحقیقات منسجم پیرامون  .را فراهم می آورند

مراقبت و توانبخشی صرف امور  های نگهداری،تر وقت مددکاران شاغل در آسایشگاهاند و در حال حاضر بیش همت گماردهکمتر 

زیربنا و اساس کار مددکاران به شمار می روند و  تحقیقات، (112 )این در حالی است که به گفته کامپبل .گردداجرایی می

 .دتوانند خود را در هیچ مقطع زمانی بی نیاز از انجام پژوهش ببینن مددکاران نمی

 های دیگر وی مرز و خطی دقیق ترسیم نمود، های مختلف مددکاران نظیر نقش محقق با سایر نقش توان بین نقش چه نمی اگر

اصوالً مددکارانی .ها باشد توان این گونه اظهار داشت که نقش تحقیق و پژوهشگری برای یک مددکار مقدم بر سایر نقشاما می

مددکاران  .کنند بایستی از روحیه پژوهشی باالیی برخوردار باشند آنان کار می ت مربوط بهکودکان و نوجوانان و موضوعاکه با 

 تحقیقات پیشینمکاشفه و مطالعه  پرسشنامه، بازدید، مصاحبه، اجتماعی امروزه از طریق ابزارهای مختلف همچون مشاهده،

 .نمایند آوری می نیاز خود را برای ارایه هرچه بهتر خدمات جمع
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 :آزاری باشد تواند جزء خدمات و نقش مددکار اجتماعی در رابطه با پدیده کودکزیر میموارد 

 .هایی که در آنها کودک آزاری صورت گرفته استوری اطالعات در مورد مشکالت اقتصادی و اجتماعی خانوادهآجمع -

های و آگاهی از موقعیتها به جهت پیشگیری از پدیده کودک آزاری و افزایش درک کمک و آموزش به خانواده -

 .مختلف کودکان

روانی این پدیده کمتر در آنها اثر منفی بر جای -کمک به کودکان مورد آزار قرار گرفته تا عوامل اجتماعی و عاطفی -

 .ی مقابله با مشکالت روانی آن برآیندگذارد و از عهده

درجهت کسب سوابق اجتماعی، عطفی و مصاحبه با کودکان، خانواده کودکان، دوستان و دیگر افراد مورد نظر  -

 . شخصیتی افراد آزار دهنده

ها و ارجاع به دیگر مراکز آموزشی و حمایتی موجود در جامعه درجهت ارتقاء های الزم به کودکان وخانواده آنآموزش -

 .سطح فرهنگی خانواده این افراد جهت مقابله با مشکالت مربوطه
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 :منابع

: تهران. اجتماعی کودکان آزاردیده –کودک آزاری و پیامدهای آن بر روند رشد روانی (. 811 )وس قماشچی، فرد -

 .انتشارات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی

 آوند دانش:تهران.کودک آزاری(.81۰ .)آقابیگلویی،عباس؛طباطبایی،سید کاظم؛موسوی،سیدحسن -

 یهانک:تهران.جامعه شناسی خانواده(.818 .)ساروخانی،باقر -

نویس ، گزارش کارگاه مقدماتی، تدوین پیش(811 .)وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان یونیسف -

 .برنامه ملی پیشگیری و مدیریت پدیده کودک آزاری تهران

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه : عوامل خانوادگی مرتبط با کودک آزاری(. 811 ) منصور، فتحی؛ مریم، خاک رنگین -

 .88سال نهم، شماره  اجتماعی،

نشر : تهران. کودک آزاری؛ انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی به کودکان(. 811 )خوشابی، کتایون  -

 .قطره

نامه دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم ، بررسی عوامل مؤثر برخشونت خانگی، پایان(81۲ )شریفیان، اکبر -

 .اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی

 .، تهران، انتشارات سالی(زنان کتک خورده)،خشونت خانوادگی (81۰ )زی، شهالاعزا -

سیدرضا : اجتماعی خشونت از دیدکاه فمنیستی،مترجمروانشناسی"، خشونت مردانه (811 )گیلبرت، پل -

 .میرطاهر، مجموعه مقاالت، گردآورنده اصغر افتخاری، تهران، نشر سفید

ارشاد، تهران، نشر های بنیادی جامعه شناسی، مترجم، فرهنگ، نظریه(811 )کوزر، لوئیس وبرنارد روزنبرگ -

 .نی

 .، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ هفتم(81۰ )ستوده، هدایت اهلل  -

، تهران، انتشارات آوای (مفاهیم کلیدی)شناسی،جامعه(811 )قنادان، منصور؛ مطیع، ناهید؛ ستوده، هدایت اهلل -

 .نور

 وپیش کودک آزاری شیوع بررسی(. 812 )نی ییالق، منیجه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ شکرکن، حسین؛ حقیقی، جمال شه -

 جمعیت دانش آموزو متغیرهای تحصیلی وعملکرد نفس والدین،سازگاری،عزت سالمت عمومی متغیرازطریق این بینی

مجله علوم تربیتی وروانشناسی،  دانشگاه : شهراهواز راهنمایی وعادی دوره دخترآزاردیده دردانش آموزان شناختی

 .21 -11 ، صفحه ۵و   شهیدچمران اهواز، دورةسوم،سال چهاردهم،شماره های 

 کودکآزاری شیوع بررسی(. 812 )؛ احمدی، نسترن؛ دستجردی، قاسم ...زاده، گلرسته؛ بشردوست، نصرا خالصه -

 دانشگاه پژوهشی علمی یزد، مجله شهر معرف خود یاداعت کلینیک ترک به مراجعهکننده افیونی مواد به دروابستگان

 .11  – ۵۰2 :پرخطر، صفحه رفتارهای همایش نامه ،ویژه8،شماره1 یزد، دوره صدوقی شهید پزشکی علوم

 واجتماعی خانوادگی،روانی عوامل رابطه بررسی(. 81۲ )صحبائی، فائزه؛ دواچی، اقدس؛ نجفی، زهرا و زراعتی  -

 ،آزاداسالمی دانشگاه پزشکی علوم مجله، تهران دخترانه های دولتی دردبستان آزاری باکودک

 .11تا18،صفحات1۲،بهار ،شماره2 دوره
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 .کیفیت زندگی والدین کودکان آزاردیده(. 811 .)محمد خانی، پروانه؛ دالور، علی؛ محمدی، محمدرضا  -

میزان شیوع کودک آزاری در دانش بررسی (. 811 )فیاض، اورزوال؛ مرادی، شهرام؛ حبیبی، مجتبی؛ فدایی، زهرا  -

 .آموزان دوره متوسطه شهرستان های تهران

 .گیری درتحقیق، تهران، انتشارات سمتای برنمونه، مقدمه(81۵ )سرایی، حسن -

اجتماعی، جلد دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات های تحقیق درعلوم، روش(811 )ساروخانی،باقر -

 .فرهنگی

مطالعه وضعیت خانوادگی والدین کودک آزار و عوامل  (.811 )و یحیی زاده پیر سرایی،حسینصفری،اسماعیل  -

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری ،(والدین کودک آزار شهر تهران: مطالعه موردی)مرتبط با آن

 .اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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