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 و والدین عادی آزارکودکی در بین والدین ناختشروانمشکالت عاطفی و نیازهای اساسی  

 2جعفری ، اصغر*1خدیجه فرمانده

 ، تهران، ایرانتهران اسالمی واحد علوم و تحقیقات کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد 1 
 گروه روانشناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران 2

 

 چکیده 

 مسئولیت که است فردی توسط کودک بهآمیز خشونت رفتارهای و ، عاطفیجنسی روانی، جسمانی، آسیب هرگونه یآزارکودک

ی بین والدین شناختروانمقایسۀ مشکالت عاطفی و نیازهای اساسی هدف اصلی این پژوهش،  .دارد عهده بر را کودک سالمت
 آزارگر یرغوالد  50و  آزارکودکوالد  50کنندگان تعداد ای بود و شرکتروش پژوهش علی مقایسهو والدین عادی بود.  آزارکودک

ان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل در تهر آزارگر یرغو  آزارکودکگیری در دسترس از میان والدین بودند که به روش نمونه
 واریانس آمده از آزمون تحلیلدستهای بهیافتهدسی و ریان بودند.  یشناختروانمشکالت عاطفی و نیازهای اساسی های پرسشنامه

آزار و دکسطح افسردگی، اضطراب، استرس و نیازهای خودمختاری، وابستگی و ارتباط بین والدین کوچند متغیره نشان دادند که 
شناختی کنند که مشکالت عاطفی و نیازهای روانها شواهدی را پیشنهاد میطور معناداری متفاوت بودند. یافتهبهوالدین عادی 

با انجام  آزاری والدین،پیشگیری از بروز رفتارهای کودکمنظور بهبنابراین  آزاری والدین نقش دارند؛والدین در بروز پدیده کودک
 شود.یمشناختی والدین فراهم ی نیازهای روانساز یلتعدی و مشکالت عاطفآموزشی، زمینۀ درمان  -روانی هایبرنامه

 آزارکودکی؛ والدین شناختروانمشکالت عاطفی؛ نیازهای  ها:کلیدواژه

 

 

 مقدمه

امروزی  جوامع مهم مشکالت زا یکی و داده رخ نژادی هایگروه همه در که است گیوادخان خشونت پدیده یک کودک با رفتار سوء 
زندگی  مختلف ارکان تزلزل و بی ثباتی سبب نهایت در که اشدب پیامدهایی بروز موجب تواند می خود گوناگون ابعاد با پدیده این ت.اس

 از پذیرتر آسیب بسیار هموارههای الزم جهت برخورد با مشکالت برخوردار نیستند . با توجه به اینکه کودکان از مهارتشود اجتماعی کودک

 نتیجه که است هاییمسئولیت و وظایف ندادن انجام یا رفتارسوء اعمال از وسیعی طیف آزاریکودک .(2015د )هوقس، هستن جامعه افراد سایر

 میزآ خشونت رفتارهای و جنسی روانی، جسمانی، آسیب گونه هر شامل و است کودک برای میر و مرگ و بیماری حاالت و حوادث بروز آن،
 افتد خطر به یا ببیند آسیب کودک سالمت که طوری بهاست.  کودک سالمت و آسایش مسئول که باشد می فردی توسط کودک به نسبت

 (.1392)ملکشاهی و فرهادی، 

وانی طالق، مشکالت ر و ناآشنایی افراد نسبت به حقوق کودک، فقر، اعتیاد، پدیده کودک آزاری ناشی از علل گوناگونی چون ناآگاهی
ای دارد و در جوامع های مزمن و غیرقابل درمان در کودکان است. کودک آزاری طیف گستردهآزارگران کودک، مشکالت خانوادگی و بیماری

مختلف دارای شدت و ضعف است. در مجموع کودک آزاری به طرق مختلف از جمله کار و استثمار کودکان، آزار کودکان توسط والدین خود یا 
نظام آموزشی ناکارآمد ظهور و  امادری، نابرادری و ناخواهری، تجاوز جنسی به کودک، تبعیض در خانواده بین فرزندان بین دوجنسناپدری، ن

 .(2015)رودریجوس،  یابدمی

 .بیشتر است اضطراب ی ودهد که احتمال کودک آزاری در والدین با سابقه افسردگنشان می (2010کلمن و اسپاتز ) مطالعاتنتایج 
اضطراب،  کودک آزاری  نشان داد پدرهای با سابقه مشکالت روانی، همچون افسردگی و (2012همچنین نتایج پژوهش پائول و گویبرت )

 نیهای والدیو اضطراب بوده و مهارت، استرس بویژه افسردگی یاغلب مشکالت سالمت روان مادرهای کودک آزارو دهند می انجامبیشتری را 
شناختی و نیازهای درون روانی های خشن و آزارهای جسمانی برای کودکان با اختالالت روانتنبیهبراین می توان اشاره کرد . بناضعیفی دارند

 والدین رابطه دارد.

                                                 
 shahlafarmandeh@yahoo.com: نویسنده مسئول پست الکترونیک *
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دهند به لحاظ اجتماعی منزوی هستند و شان را آزار می( هم نشان داد اغلب والدینی که کودکان2006نتایج پژوهش اوکک و وینیفرد )
( در پژوهشی به این 2010همچنین مالیک )های اجتماعی کوچک و تعامالت منفی با عوامل حمایتی دارند. های عاطفی ضعیف، شبکهپیوند

در بروز پدیده کودک آزاری داشته  گذارند نقش مهمی هایی که بر خلق و نحوه تفکر و قضاوت یا ادراک تاثیر بیشتری میاختاللنتیجه رسید 
پارونوئید و ضد اجتماعی  ،افسردگی اساسی ،ج خلقی، منفعل پرخاشگر، آزارگری، آزارطلب، اختالل در تفکر و اختالل هذیانیهای کباشند. مقیاس

 . با کودک آزاری رابطه دارند. از طرفی ممکن است همراه بودن آنها با اختالالت دیگر به تشدید کودک آزاری و بی توجهی منجر شود
بیشتر  ایران در آزاری کودکمطالعه علمی پدیده  طرفی از و است جامعه سالمت تأمین واقع در کودکان متسال تأمین اینکه به توجه با

شناختی، شناختی می باشد، لذا خالء پژوهشی موجود و نگرانی در مورد عوارض و پیامدهای رواندر حد شیوع شناسی و بررسی عوامل جمعیت
مقایسه مشکالت عاطفی و نیازهای اساسی روان شناختی بین ب کرد که پژوهش حاضر با هدف ایجا آزاری کودکاجتماعی و خانوادگی پدیده 

 والدین کودک آزار و والدین عادی انجام شود. 
 

 روش

 شرکت کنندگان
والدین کودک آزار  این پژوهش شامل آماری جامعهمقایسه ای )پس رویدادی( می باشد.  –پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی 

در انجمن حمایت از حقوق کودکان در تهران  1395ماه اول سال  3آزار دیده جسمانی، جنسی، عاطفی و غفلت( و والدین غیرآزارگر در  )کودکان
 والد غیرآزارگر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  50والد کودک آزار و  50بودند. 

 ابزار
( ساخته شده است، توسط مجدیان در شرکت یار 2000دسی و ریان ) سئوالی توسط 21نیازهای اساسی روان شناختی: این پرسشنامه ( 1

پویا ترجمه شده است که دارای سه زیرمقیاس خودمختاری، شایستگی و روابط بین فردی )وابستگی( می باشد. آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 
 (.1395بدست آمده است )فرمانده،   62/0و  75/0، 80/0به ترتیبو برای زیر مقیاس های شایستگی، وابستگی و خودمختار  89/0برابر با 
( ساخته شده است که شدت نشانه های اصلی افسردگی، اضطراب 1995عاطفی: این پرسشنامه بوسیله الویبوند و الویبوند )مشکالت  (2

وآلفای  77/0و 76/0، 80/0ترس به ترتیب برابر اعتبار بازآزمایی آن برای مقیاس افسردگی، اضطراب و اس .و استرس را اندازه گیری می کند

                            (.1392دهداری، یاراحمدی، تقدیسی، دانشور و احمدپور، ) بدست آمد 78/0و  74/0، 81/0کرونباخ به ترتیب 

 شیوه اجرا
حضور یافت و با مراجعه والدین کودک آزار  پژوهشگر با کسب اجازه از مدیریت انجمن حمایت از حقوق کودکان، به مدت سه ماه در آنجا

( و در یآزار کودکپدیده ماه از 6ابتدا یک مصاحبه کوتاهی با آنها انجام می داد در صورت داشتن مالک ورود به این پژوهش )گذشتن حداقل 
 چند واریانس تحلیل آزمونستفاده از داده ها با اپاسخ دهند. صورت تمایل به تکمیل پرسشنامه ها از آنان درخواست می شد تا به سئواالت 

 تحلیل شدند. متغیره

 

 نتایج

سال با  10سال بودند. میانگین سنی کودک آزاردیده  3/38 سال و والدین غیرآزارگر 38در این پژوهش میانگین سنی والدین کودک آزار 
 .ال بودندس 5-15دامنه سنی 
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 1جدول    
 شناختی نیازهای اساسی روان و شکالت عاطفیم معیار انحراف و نیانگیم     

 آزارگروالدین  عادیوالدین   

 M SD M SD ها زیرمقیاس متغیرها

 عاطفی مشکالت

 76/2 08/5 13/4 52/9 افسردگی

 65/2 30/3 44/5 16/9 اضطراب

 30/3 86/5 65/4 98/12 استرس

 روان شناختی نیازهای

 35/6 50/34 06/7 16/29 یخودمختار

 38/5 29 78/6 52/24 یستگیشا

 77/6 16/42 36/8 20/37 ارتباط

 

نیازهای اساسی  آزارگر بیشتر از والدین کودکان عادی است ونشان می دهد که سطح مشکالت عاطفی در والدین  1های جدولداده
بین والدین  شناختی نیازهای اساسی روان و مشکالت عاطفیهای زیرمقیاس آزارگر کمتر از والدین کودکان عادی است.در والدین  شناختیروان

  تحلیل شدند. چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون با استفاده از کودکان عادیکودک آزار و والدین 

       

 2جدول       
 کودکان عادیبین والدین کودک آزار و والدین  مقایسه متغیرهای پژوهشنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره          

 SS df MS F p منبع تغییرات امغیره

 <001/0 84/39 84/492 1 84/492 بین گروهی افسردگی

   37/12 98 1212./3 درون گروهی 

 <001/0 70/46 49/858 1 49/858 بین گروهی اضطراب

   38/18 98 54/1801 درون گروهی 

 <001/0 86/77 36/1267 1 36/1267 بین گروهی استرس

   27/16 98 18/1595 درون گروهی 

 <001/0 98/15 55/726 1 55/726 بین گروهی یخودمختار

   46/45 98 68/4455 درون گروهی 

 <001/0 82/12 35/485 1 35/485 بین گروهی شایستگی

   85/37 98 16/3710 درون گروهی 

 <001/0 10/58 82/607 1 82/607 بین گروهی ارتباط

   46/10 98 23/1025 درون گروهی 

 61/8 ؛ p= 01/0) افسردگیدر  کودکان عادیوالدین کودک آزار و والدین داری بین نشان داد تفاوت معنایج تحلیل واریانس چندمتغیره نتا
، (F(1و  98) =98/15  ؛ p= 01/0) یخودمختار ،(F(1و  98) =86/77  ؛ p= 01/0) استرس، (F(1و  98) = 70/46 ؛ p= 01/0) اضطراب،  (F(1و  98) =

 وجود دارد. (F(1و  98) =10/58 ؛ p= 01/0) ارتباطو  (F(1و  98) =82/12  ؛ p= 01/0) شایستگی
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 حثب

 نشان دادنتایج بود. ی عاد نیکودک آزار و والد نیوالد نیب یروان شناخت یاساس یازهایو ن یمشکالت عاطف سهیمقاهدف پژوهش حاضر 
 والدین( ارتباط، شایستگیی، خودمختار) اساسی روانشناختی نیازهای ( واسترس، باضطرا ،افسردگیعاطفی ) مشکالتهای زیرمقیاس بین

و ( 2008ن، آندرسن، ریوارا و تامپسون )بونامی، کاننوهای نتیجه با نتایج پژوهشاین  .دارد وجود داریمعنا تفاوت عادی والدین و آزارکودک
 باشد.همسو می( 2010مالیک )

، کیمال) دارند یکودک آزار دهیدر بروز پد یگذارند نقش مهم یم یشتریب ریادراک تاث ایه تفکر و قضاوت که بر خلق و نحو ییاختالل ها
-می تغییر را آن و گذاردمی تاثیر قضاوت و شناخت تفکر، ادراکی، نظام بر غیرمستقیم یا و مستقیم طور به اضطرابی، و خلقی اختالالت .(2010

 عدم و والدین آشفتگی موجب اضطرابی اختالالت و است همراه انرژی کمبود و عاطفه بودن سطحی، فهعاط کندی با معموالً افسردگی. دهد
برند اغلب ویژه افسردگی و اضطراب رنج میه والدینی که از مشکالت روانی ب .شودمی کودکان آزار و غفلت موجب نتیجه در و وظایف بر تمرکز

های مدیریت خشم و استرس و کنترل کودک ذیری در برابر مشکالت و مسائل نیستند. مهارتپدارای سطح تحمل کم بوده و قادر به انعطاف
چنین حالتی اغلب والدین نسبت به رفتارهای فرزندان در  ها و افکارهیجانی منفی را ندارند.این افراد اغلب ضعیف است و توانایی مهار واکنش

ای که تحمل کمترین مخالفت یا عدم اطاعت از سوی فرزندان خود را ندارند و با نهشوند، به گومیت طاقخود بیش از اندازه حساس یا کم
ه خاطر ویژه والدین افسرده  به دهند. همچنین ممکن است والدین آزارگر بروند و فرزندان خود را آزار مییکوچکترین نافرمانی از کوره در م

دهند و اغلب رفتارهای آنها را نسبت به ن خود را تحت فشار زیادی قرار میآنان فرزنداباشند. ز فرزندان خود توقع بیشتری داشته گرایی اکمال
 (. 2008 پائول و گویبرت،نمایند )تر ارزیابی مینفیوالدین غیر افسرده م

را در حل  شته و خوداین مادران اغلب عزت نفس پایین دا .مادران افسرده غالبا منفعل بوده و قادر به تعامل مثبت با فرزندان خود نیستند
ناشویی پایین و بخش با همسران خویش نیز ندارند. رضایت زل زیاد چنین مادرانی رابطه رضایتبینند. به احتمامشکالت خویش ناتوان می

ای، ندک بهانها تواند آستانه تحمل این مادران را پایین بیاورد تا جایی که قادر به ایفای نقش مناسب مادری نبوده و باتعارض با همسر می
ه عالوه افسردگی و ب کفایتی آنان در فرزندپروری منجر گردد.واند به بیتدهند. در واقع افسردگی مادران میکودکان خود را مورد آزار قرار می

 منجر شود.هایی در زمینه روابط اجتماعی، شغلی و احساس رضایت کلی تواند به کاستیاضطراب می
دارند و شبکه  یفیضع یعاطف یوندهایهستند و با خانواده پ یمنزو یبه لحاظ اجتماع دهندیشان را آزار م که کودکان ینیاغلب والد 
کنند، هایی که حمایت اجتماعی دریافت میخانواده .(2006، فردینیاوکک و و) دارند یتیبا عوامل حما یدارند و تعامالت منف یکوچک یاجتماع

-عدم دسترسی به سیستمشوند، کمتر ممکن است تهاجم بدنی را نسبت به کودکان انجام دهند. میجهت اجرای نقش خود کمک و راهنمایی 

-و در نتیجه کودک تبدیل به وسیله از جانب کودک، والدین را در معرض فشار مضاعف قرار دادههای تحمیل شده ترسهای حمایتی و وجود اس

 (. 2010کلمن و اسپاتز، شود )او به خشونت رفتار میرومیت و اضطراب والدین شده و با ای در جهت انتقال مح
 عوامل زمینه در را بدرفتاری الگو این. کندمی تاکید افتدمی اتفاق بدرفتاری که اجتماعی فرهنگی زمینه بر رشدی - اکولوژیکی الگوی در

 پایین نفس به اعتماد قبیل از را فردی هایویژگی فردی سطح. کندمی بررسی فرهنگی و محیطی خانوادگی، فردی، سطح چهار در متنوع خطر
 های نظریه .شودمی شامل را رشدی ای جسمانی ناتوانی پایین، وزن مشکل، خلق با کودک ای تکانه ضعف کنترل ای مواد مصرف سابقه والدین،
 باشد.  فرزندانشان و والدین بین اجباری تعامالت محدود عملکرد اثر در است ممکن آزاریکودک که کنندمی پیشنهاد رفتاری

. ددگرمی تلقی روان سالمت ایبر یفطر مفاهیمی انعنو به نشناختیروا ساسیا یهازنیا (،2000دسی و ریان ) وریبادخو طبق نظریه
 طتباو ار شایستگی ری،مختا دخو شامل هازنیا ینا کند کهمی حمطر شناختیروان دیبنیا یهازنیا انعنو تحترا  افراد یهازنیا ،وریبادنظریه خو

 و وریبادخو نظریه ازای مالحظه قابل یهاورددستا مریکادر آ ه خصوصب غربی یهارکشودر انهشگروپژ تمطالعا. (2012، بورنستین)ست ا
 کنند تجربهرا  نهایشازنیا یضاار صخا بطیروا درافراد  قتیو ندادهکر حمطر جملهاز  ند.اآوردهدست ه ب نشناختیروا ساسیا یهازنیا ممفهو

. کنند ضارا ار نهایشازنیا ند کهدار بطیاز روا بیشتر ضایتو ر یروان سالمت، منیتا ادفرا یگرد رتعبا ست. بها بهتر بطاز آن روایابیشان زار
 تیح. باشد شتهدا لنبادبه را  هازنیا ینا یضاار که نددار هاییتفعالیو  مینههاز به یشاگر طبیعی رطو به دممر که ستا ینابر مبتنی مرا هداشو

نابراین ب .(2000 ،نیار وسی )دنند دامی مهم نیز نهروزا دعملکر ایشناختی برروان بهزیستی بر وهعالرا  هازنیا ینا نشد آوردهبر هشهاوپژ برخی
 اشد.برگرانه والدین نسبت به کودکان میساز رفتارهای آزاوالدین، زمینه کالت عاطفی و نیازهای اساسی روانشناختیمشتوان نتیجه گرفت می
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 متفاوتی بسیار خانوادگی و اجتماعی فرهنگی، هایزمینه از افراد این و است شده انجاموالدین  روی بر پژوهش این که این به توجه با 
 هب باید که کندمی ایجاد بررسی مورد متغیرهای شناسیعلت اسنادهای و تفسیرها ها،یافته تعمیم زمینه در را هاییمحدودیت هستند، برخوردار

 باشند، ترهمگن خانوادگی و اجتماعی فرهنگی، هایموقعیت لحاظ به کهوالدینی  روی بر بعدی هایپژوهش شودمی پیشنهاد لذا. شود توجه آنها
آمیز و آزارگرانه والدین نسبت به های خشونتپیشگیری از بروز رفتار منظور به شودمی پیشنهاد پژوهش نتایج اساس بر همچنین. شود انجام

سازی نیازهای مشکالت عاطفی و تعدیلآزار، زمینه درمان و کاهش سطح آموزشی برای والدین کودک -روانی هایهبا انجام برنام ودکان،ک
 آنان فراهم شود.  روانشناختی
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