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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of
the family atmosphere, mother-daughter relationship,
social skills, and mothers' mental disorders in
predicting child abuse of high school female students.
The research design was a correlational. The statistical
population consisted of 55766 Isfahan high school
female students and their mothers in the academic
year of 2017-2018 using a multistage cluster sampling
method, 250 were selected. The research tools
consisted of Questionnaire of Family Emotional
Condition (Hill Burn, 1964), the Parent-Child
Relationship Scale (Fine, Moreland & Schwebel,
1983), the Teenage Inventory of Social Skills
Questionnaire (Inderbitzen & Foster, 1992), the
General Health Questionnaire (Goldberg & Hillier,
1979) and Child Abuse Questionnaire (Nourbakhsh,
2012). The data were analyzed using stepwise
regression analysis, and the final step of regression
analysis showed that mother-daughter relationship and
mothers' mental disorders were 10.6% were able to
predict child abuse at the level (P <0.01). The results
of this study indicate the importance of the mother's
role in the prevention of child abuse of females.
Therefore, researchers and planners in the field of
psychosocial issues can provide a space to reduce this
problem by formulating educational, preventive, and
therapeutic programs.
Keywords: family atmosphere, mother-daughter
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چکیده
 رابطۀ مادر،این پژوهش با هدف بررسی نقش جو خانواده
 مهارتهای اجتماعی و اختالالت روانی مادران در،دختر
.پیشبینی کودکآزاری دختران دورۀ متوسطه اول انجام شد
 نفر از55766  جامعۀ آماری.طرح پژوهش از نوع همبستگی بود
دانشآموزان دختر مقطع متوسطۀ اول شهر اصفهان در سال
 به همراه مادرانشان بودند که با استفاده از1396-97 تحصیلی
 نفر از آنها250 روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
 ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامۀ جو خانوادگی.انتخاب شدند
Fine et al. (  مقیاس رابطۀ والد ـ فرزند،)Hilburn, 1964(
 پرسشنامۀ مهارتهای اجتماعی نوجوانان،)1983
 پرسشنامۀ سالمت روانی،)Inderbitzen, Foster 1992(
) و پرسشنامۀ کودکآزاریGoldberg, Hillier 1979(
 دادهها با استفاده از روش تحلیل.) بودNoorbakhsh, 2012(
رگرسیون گام بهگام تحلیل شدند و یافتههای گام آخر تحلیل
رگرسیون نشان داد که رابطۀ مادر ـ دختر و اختالالت روانی
 درصد از واریانس نمرات10/6  قادر به پیش بینی،مادران
 نتایج این پژوهش نشاندهندۀ.)P<0/01( کودکآزاری است
.اهمیت نقش مادر در پیشگیری از کودکآزاری دختران دارد
-بر همین اساس پژوهشگران و برنامهریزان حوزۀ مسائل روانی
 پیشگیرانه و،اجتماعی میتوانند با تدوین برنامههای آموزشی
. فضایی برای کاهش این معضل فراهم آورند،درمانی
 مهارتهای، رابطۀ مادر ـ دختر، جو خانواده:واژگان کلیدی
 کودکآزاری، اختالالت روانی مادر،اجتماعی
mohammad.soltani@hotmail.com : نویسندة مسئول.*
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مقدمه

خانوادهها افراد فرصت بیشتری برای رسیدن به استقالل و

کودکان از آسیبپذیرترین و حساسترین اقشار جامعهاند و

مسئولیتپذیری خواهند داشت و فرزندان ،سازگاری

خطرات زیادی همواره آنها را تهدید میکند .یکی از این

مناسبتری دارند ( .)Zera’at Herfeh et al. 2018روابط

خطرات قرار گرفتن در معرض تعرض از طرف خانواده یا

عاطفی ضعیف بین اعضای خانواده ،عاملی تأثیرگذار بر

اعضای جامعه است .کودکآزاری موضوعی است که با

کودکآزاری است (.)Straus, 2017

افزایش اهمیت توجه به حقوق کودک در جوامع بشری ،به

و ) Stirling (2014در پژوهشهای خود به این موضوع

صورت تخصصی مورد اهمیت و توجه قرارگرفته است.

اشاره نمودند که جو خانواده یا الگوی رفتاری والدین

کودکآزاری ( )Child abuseپدیدهای است که

)Widom et al. (2015

میتواند بر کودکآزاری تأثیرگذار باشد.

آسیبهای جبرانناپذیری را بر سالمت جسمی و روانی

از طرفی به نظر میرسد که عالوه بر جو خانواده ،رابطۀ

کودکان تحمیل میکند ( .)Derakhshanpou et al. 2014این

مادر ـ دختر نیز بتواند در پیشبینی کودکآزاری دختران اثر

در حالی است که با وجود این مهم ،یکی از جرمهای در

داشته باشد .کودک نخستین ارتباط خود را با والدین و

حال رشد کودکآزاری است .کودکآزاری عبارت است از

بهخصوص مادر آغاز میکند .رابطۀ مادر و دختر به دالیل

هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روانی و جسمی و

متعدد برای دختران از اهمیت زیادی برخوردار است

Mikaeili,

( .)Onayli, 2010رابطۀ والد (مادر) ـ دختر رابطهای است که

 .)Zamanloo 2012متأسفانه در چند سال اخیر افزایش

ایجاد امنیت و عشق در والدین و فرزندان را تقویت میکند و

قابلتوجهی در آمارهای مربوط به کودکآزاری دیده میشود

با احساس عشق ،صمیمیت و امنیت به طور مستقیم ارتباط

( .)Derakhshanpour et al. 2014در سطح جهانی شواهد

دارند ( ،)Carnes-Holt, 2012رابطۀ مادر ـ دختر ،در واقع

بسیاری در ارتباط با آمار زیاد کودکآزاری و پیامدهای

انعکاسدهندۀ وجود احساسات مثبت یا منفی بین مادر و

آسیبزای کودکآزاری (روانی ـ جسمی) چه در سطح

دختر است ،به همین دلیل روابط مادر و دختران در دوران

خانواده چه در سطح محیط و محل زندگی وجود دارد؛

نوجوانی ،مسلماً یکی از مهمترین نوع روابط والدین و

بنابراین بر اساس آمارهای موجود هرساله هزاران کودک در

فرزندان است ( )Lougheed, Hollenstein 2018و میتواند

( Sousa et al.

بر پیشبینی کودکآزاری تأثیر گذارد و در واقع یکی از

 .)2018در ایران طبق آمارها در سال  2765 ،1395مورد

عوامل زمینهساز کودکآزاری باشد (.)Villodas et al. 2018

Iranian Scientific

نتایج تحقیق ) Lougheed, Hollenstein (2018نشان داده

ایجاد آثار ماندگار در وجود کودک میشود (

سراسر جهان مورد اذیت و آزار قرار میگیرند
کودکآزاری گزارش شده است (
.)Association of Psychiatrists, 2019

است که رابطۀ فرزند ـ والد برای پیشبینی کودکآزاری مؤثر

یکی از مؤلفههای مهمی که میتواند در پیشبینی

است .همچنین نتایج تحقیق ) Mikaeili et al. (2013نشان

کودکآزاری نقش مؤثر داشته باشد ،خانواده و جو عاطفی

داد متﻐیرهایی مثل اضطراب و افسردگی والدین و سبکهای

حاکم بر آن است ( .)Garbarino, Plantz 2017منظور از جو

دلبستگی کودکان میتواند کودکان آزاردیده را از سایر

عاطفی خانواده ،مجموع روابط و تعامالت عاطفی است که

کودکان متمایز سازد .نتایج پژوهش

بین اعضای یک خانواده وجود دارد همانند بیان احساسات و

) (2019نیز نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و سبک

عالئق ،نحوۀ ارتباط و طرز برخورد افراد با یکدیگر

دلبستگی والدین در پیشبینی کودک آزاری سهم دارند.

Bahmani, Safaei

( .)Shakarami et al. 2017به طور کلی روانشناسان در

در ارتباط با اختالالت روانی مادران طبق تعریف

تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهاند که خانوادۀ مطلوب،

))Quoted from Milanifar, 2013( Ginzburg (1988

خانوادهای است که امنیت عاطفی ،احساس ارزشمندی ،باور

سالمت روان عبارت است از تسلط و مهارت در ارتباط

تعلق و مورد عشق و عالقه بودن را تأمین کند .در این

صحیح با محیط .به اعتقاد وی ،فضای مهم زندگی ،عشق،
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کار و تفریح ،داشتن خانواده ،ایجاد محیط خانوادگی خرسند،

خودکشی و مرگ ( ،)Martin et al. 2016افسردگی ،اختالل

فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد ،لذت بردن از

دوقطبی ،اختالل استرس پس از سانحه و اختالالت جسمی

زندگی و استفادۀ صحیح از فرصت مالک تعادل و سالمت

همچون بیماری قلبی عروقی ،دیابت ،سندرم روده ،آسم و

روان است .سالمت روان به نحوۀ تفکر ،احساس و عمل

سایر موارد میشود ( .)Nemeroff, 2016از آنجا که خانواده

اشخاص بستگی دارد به طوری که افرادی که از سالمت

نیز متأثر از زندگی این افراد است به شدت تحت تأثیر این

نگرش

موضوع قرار میگیرد؛ اما پیامدهای کودکآزاری تنها متوجه

مثبتتری دارند ،در حالی که اختالالت روانی با یک الگوی

کودک و خانوادۀ وی نیست و همل جامعه را در برمیگیرد.

فراگیر بین فردی شامل عدم احساسات عاطفی و همدلی

در سطح جامعه ،کودکآزاری سبب افزایش و بروز جرم،

مشخص میشود که یکی از مخربترین شخصیتهاست و

شرارت در دورههای بعدی زندگی این کودکان میشود

( Gordts,

()Finkelhor, et al. 2015؛ ازاینرو به علت اینکه پدیدۀ

 )2017و به نظر میرسد که سالمت روان یا اختالالت روانی

کودکآزاری برای کودکان ،خانوادهها و اجتماع یک مشکل

مادر بتواند ،زمینهساز کودکآزاری فرزندان شود و تاکنون

اساسی بهحساب میآید ،نیاز به بررسی و برنامهریزی مناسب

Afifi et

برای پیشگیری از آن و کمک به رفع یا کاهش آن بهعنوان

روان برخوردارند نسبت به زندگی و اجتماع

همبستگی قوی با جنایت ،بازجویی و تجاوز دارد

پژوهشگرانی همچون ) Van Berkel et al. (2018و

یکی از ضروریات رشد و پرورش نسلی سالم و به تبع آن

) al. (2018بدین موضوع اشاره نمودهاند.
متﻐیر اثرگذار دیگر بر کودکآزاری میتواند مهارتهای

جامعهای سالم و توسعهیافته به شدت احساس میشود .بر

اجتماعی باشد .مهارتهای اجتماعی توانایی ارتباط و

همین اساس از نتایج این پژوهش سازمان بهزیستی و

همکاری با دیگر افراد به طور شایسته و موفقیتآمیزی در

آموزش و پرورش برای تدوین برنامههای آموزشی برای

شرایط اجتماعی متفاوت است ( ،)Meyer, 2016به عبارت

خانوادهها و همچنین مشاوران برای رفع مشکالت کودکان

دیگر مهارتهای اجتماعی به درک و کاربرد روشهایی

آزاردیده میتوانند بهره بگیرند .همچنین با مرور تحقیقات

اشاره دارد که سبب تعامل اثربخش با دیگران و در واقع

پیشین مشخص شد ،با اینکه شیوع بیش از حد پدیدۀ

Zeedyk,

کودکآزاری و تأثیرات مخرب آن در ابعاد روانی ـ خانوادگی

 ،)2016مهارت اجتماعی عامل مهمی در شکل دادن روابط،

و اجتماعی در مطالعات قبلی در نظر گرفتهشده؛ اما تا به حال

باال بردن کیفیت تعامالت اجتماعی و حتی سالمت روان

پژوهشی در ایران به نقش متﻐیرهای بیانشده در این پژوهش

افرادند .این مهارتها میتواند به عنوان الگوی کامل

به عنوان عوامل پیشبینیکنندۀ کودکآزاری نپرداخته است.

رفتارهایی که توسط یک فرد در روابط بین فردی نشان داده

بر همین اساس لزوم چنین پژوهشی ضروری به نظر میرسد؛

میشود تعریف شود ( .)Momayezi et al. 2011نتایج

بنابراین در این پژوهش  4فرضیه مطرح بود )1 :جو خانواده

پژوهشهای )Gold ،Lopez, Heffer (1998) ،Milner (1993

میتواند کودکآزاری را پیشبینی کند )2 .رابطۀ مادر ـ دختر

) (2013و ) Lind et al. (2018نشان میدهد که کودکآزاری

میتواند کودکآزاری را پیشبینی کند )3 .مهارتهای

به شدت تحت تأثیر مهارتهای اجتماعی آنان است.

اجتماعی میتواند کودکآزاری را پیشبینی کند )4 .اختالالت

شامل مجموعهای از مهارتهای فردی میشود (

کودکآزاری به عنوان پدیدهای اجتماعی -فرهنگی

روانی مادران میتواند کودکآزاری را پیشبینی کند.

امروزه روند رو به رشدی را در ایران طی میکند که این
نشاندهندۀ بحران در جامعه است .در سطح فردی ،کودک

روش

آزاری شامل پیامدهای خطرناکی همچون اختالالت روانی

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :طرح این پژوهش

( ،)Afifi et al. 2014رفتارهای جنسی خطرناک ( Thompson

همبستگی بود .جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشآموزان

 ،)et al. 2017مصرف مواد مخدر (،)Ogai et al. 2015

دختر مقطع متوسطۀ اول شهر اصفهان در سال تحصیلی -97
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 55677( 1396نفر) به همراه مادرانشان بودند که برای تعیین

پرسشنامه حداقل امتیاز ممکن  25و حداکثر  125خواهد بود.

حجم نمونه مورد نیاز در تحلیل رگرسیون بر اساس قاعده

نمرات باال (باالتر از  )75در این مقیاس نشاندهندۀ آزار

))Quoted from Motamed, Zamani, 2017( Green (1991

بیشتر فرد در دوران کودکی و نمرات پایین (بین  25تا )50

عمل شد .بر اساس این قاعده حجم نمونه باید بزرگتر از تعداد

در این مقیاس نشانگر این است که فرد در دوران کودکی

متﻐیرهای پیشبین به عالوه عدد ثابت  104باشد .با توجه به

آزار کمتری دیده است .در پژوهش

اینکه حجم نمونۀ بزرگتر اجازه میدهد که بخشهای بحرانی

ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/8و برای

Hooman,

خردهمقیاسهای کودکآزاری جسمی ،کودکآزاری جنسی،

 ،)2018برای شبیه شدن بیشتر نمونه به جامعه ،افزایش توان

غفلت یا بیتوجهی ،سوء تﻐذیه و کودکآزاری عاطفی به

آماری و کاهش خطای نمونهگیری ،تعداد  250نفر به روش

ترتیب  0/82 ،0/7 ،0/72 ،0/69و  0/77گزارش شد.

نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و در این مطالعه

همچنین در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه برابر با  0/91به

شرکت کردند بدینگونه که از بین شش ناحیۀ آموزش و

دست آمد .نمونه سؤاالت پرسشنامه عبارتند از" :والدینم

پرورش شهر اصفهان ،نواحی یک ،سه و چهار به طور تصادفی

همیشه در حضور من جوکهای جنسی برای هم تعریف

انتخاب و سپس از کل مدارس این نواحی ،چهار مدرسه به

مینمودند .در دوران کودکیام از طرف افراد خانوادهام مورد

طور تصادفی انتخاب شدند .سپس از هر مدرسه ،دو کالس به

تجاوز جنسی قرارگرفتهام".

 tبه سمت توزیع چندمتﻐیری نرمال نزدیک شود (

صورت تصادفی مشخص و همۀ دانشآموزان آن کالسها به

پرسشنامۀ جو عاطفی خانواده (

)Noorbakhsh (2012

Family Emotional

عنوان گروه نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این مطالعه،

 :)Conditionاین پرسشنامه را ) Hilburn (1964برای

مالکهای ورود به نمونه عبارت بودند از :دانشآموزان دختر

ارزیابی میزان مهرورزی در تعامالت کودک ـ والدین ساخت.

مقطع متوسطۀ اول ،تمایل برای شرکت در پژوهش،

این پرسشنامه در کل  16گویه دارد که  8خردهمقیاس فرعی

دانشآموزانی که مادرانشان حاضر به همکاری بودند .همچنین

(محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربههای مشترک ،هدیه دادن،

مالکهای خروج عبارت بودند از :دانشآموزانی که تمایل به

تشویق کردن ،اعتماد و احساس امنیت) را میسنجد .از 16

صحیح پر کردن پرسشنامهها نداشتند ،دانشآموزانی که

سؤال موجود در پرسشنامه 8 ،سؤال به مادر و  8سؤال به پدر

مادرانشان حاضر به همکاری نبودند.

اختصاص داده شده است .در این پرسشنامه سؤالها پنج
گزینهای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) است و

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ کودکآزاري :این پرسشنامه را

آزمودنی بر اساس احساس خود یکی از آنها را عالمت
Noorbakhsh

میزند .نمرهگذاری از  1تا  5درجه لیکرت صورت میگیرد،

) (2012برای اندازهگیری کودکآزاری طراحی کرده است.

بدینگونهکه به گزینۀ خیلی کم نمرۀ  ،1کم  ،2متوسط ،3

این پرسشنامه شامل  25گویه و پنج بعد کودکآزاری جسمی

زیاد  4و خیلی زیاد  5تعلق میگیرد .پرسشنامه سؤال

(گویههای  ،)17 ،13 ،9 ،5 ،1کودکآزاری جنسی (گویههای

معکوس ندارد و نمرات باالتر از متوسط نشاندهندۀ وجود

 ،)18 ،14 ،10 ،6 ،2غفلت یا بیتوجهی (گویه های ،7 ،3

جو عاطفی مناسب بین اعضای خانواده و نمرات پایینتر از

 ،)19 ،15 ،11سوءتﻐذیه (گویه های  )20 ،16 ،12 ،8 ،4و

متوسط حاکی از جو عاطفی ضعیف در بین اعضای خانواده

کودکآزاری عاطفی (گویههای  )25 ،24 ،23 ،22 ،21است.

است .پرسشنامۀ جو عاطفی هیل برن از روایی و اعتبار

این پرسشنامه یک مقیاس خود گزارشی است که

بسیاری برخوردار است (مؤمنی ،عباسی ،پیرانی ،بگیان کوله

آزمونشوندگان میزان موافقت خود را با هر گویه بر روی

مرز  Dinkelmann, Buff (2016) .)1396 ،روایی سازۀ این

یک طیف لیکرت پنج درجه از خیلی کم نمره  ،1کم ،2

آزمون را مورد تأیید قرار داده و پایایی حاصل از آلفای

متوسط  ،3زیاد  4و خیلی زیاد  5مشخص میکنند .در این

کرونباخ نیز  0/84بوده است .همچنین در پژوهش
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) Jafariharandi, Rajaiemoosavi (2019میزان پایایی کل

نسخۀ اصلی این سیاهه دارای  40عبارت است که یکی از

این ابزار بر اساس آلفای کرونباخ  0/9محاسبه شده است.

عبارات به علت عدم انطباق با فرهنگ ایران حذف شد.

پایایی پرسشنامۀ مذکور در پژوهش حاضر برابر با  0/92به

عبارات این پرسشنامه در دو زمینۀ رفتارهای مثبت و منفیاند.

دست آمد .نمونۀ سؤاالت پرسشنامه عبارتند از" :مادرم با

گویههای  1تا  20مربوط به بعد رفتارهای اجتماعی مطلوب

محبت با من رفتار میکرد .پدرم به من اعتماد میکرد".

و گویههای  21تا  39مربوط به بعد رفتارهای غیراجتماعی

Parent-Child

است .در گزینههای منفی روش نمرهگذاری برعکس است.

Fine et al.

در صورتی که فرد نمرۀ باالتر از میانگین (نمرۀ  )98کسب

) (1983با هدف سنجیدن کیفیت روابط والد -فرزند ساخته

کند دارای مهارت اجتماعی باال و در صورت پایین بودن

شده است .پرسشنامۀ رابطۀ مادر ـ دختر یک پرسشنامۀ خود

نمره ،دارای مهارت اجتماعی پایین است.

گزارشی است و از  24گویه تشکیل شده است .این مقیاس دو

) Foster (1992پایایی این مقیاس را برای بخش مثبت ،0/9

فرم دارد که یکی برای سنجش رابطۀ فرزند با مادر و دیگری

برای بخش منفی  0/72و ثبات درونی آن را  0/88گزارش

برای سنجش رابطۀ فرزند با پدر است .در این پژوهش از

کردند .همچنین پایایی پرسشنامۀ مذکور در پژوهش

نسخۀ رابطۀ با مادر استفاده شد .مؤلفههای نسخۀ مادر شامل

) (2009برای رفتارهای اجتماعی مطلوب  0/71و برای

عاطفۀ مثبت مادرانه ،آزردگی /سردرگمی نقش ،همانندسازی/

رفتارهای غیراجتماعی  0/68گزارش شد .در این پژوهش نیز

تعیین هویت و ارتباط یا گفت و شنود مادرانه است.

پایایی ابعاد مثبت و منفی به ترتیب برابر با  0/81و  0/72به

نمرهگذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت از تقریباً هیچ

دست آمد .نمونۀ سؤاالت پرسشنامه عبارتند از" :در هر کار

(نمره  )1تا خیلی زیاد (نمره  )7است .حداقل امتیازی که فرد

گروهی نوبت هریک از اعضای گروه را رعایت میکنم .وقتی

در این پرسشنامه کسب میکند  24و حداکثر  168است .نمرۀ

همکالسیهایم به خاطر اشتباه من سرزنش میشوند حقیقت

بین  24تا  48نشاندهندۀ رابطۀ والد فرزند ضعیف ،نمرۀ بین

را میگویم".

پرسشنامۀ رابطۀ مادر ـ دختر (

 :)Relationship Scaleاین پرسشنامه توسط

 48تا  ،96رابطۀ والد فرزند متوسط و نمرۀ باالتر از  96کیفیت
رابطۀ والد فرزند قوی است .در پژوهش

Soltanizadeh et al.

پرسشنامۀ سالمت روان (

Inderbitzen,

Health

 :)Questionnaireاین پرسشنامه را

Amini

General

Goldberg, Hillier

) (2018با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی رابطۀ

) (1979با روش تحلیل عاملی ساخته است و یکی از

دختر و مادر  0/88محاسبه شده است .همچنین در مطالعه

شناختهشدهترین ابزارها در روانپزشکی است که برای

) Morovati Sharif Abadi (2016آلفای کرونباخ  0/92بوده

شناسایی اختالالت روانی غیرسایکوتیک در شرایط گوناگون

است .در این پژوهش پایایی کل پرسشنامه  0/91و پایایی

به کار میرود .پرسشنامۀ سالمت روان دارای  28سؤال و 4

خردهمقیاسها بین  0/76تا  0/95به دست آمد .نمونۀ سؤاالت

مقیاس است که مقیاسها عبارتند از – 1 :عالئم جسمانی

پرسشنامه عبارتند از" :احساس میکنید تا چه حد توانستهاید

(گویههای  1تا  -2 ،)7عالئم اضطرابی (گویههای  8تا ،)14

رابطۀ پایداری را با مادر خود حفظ کنید؟ حس میکنید

 -3کارکرد اجتماعی گویههای ( 15تا  )21و  -4عالئم

احساسات ،افکار ،رفتار مادرتان را به درستی میشناسید؟".

افسردگی (گویه های  22تا  .)28این پرسشنامه چهارگزینهای

Teenage

است و بر اساس طیف پاسخها از اصالً ( )0تا خیلی بیش از

 :)Inventory of Social Skillsاین پرسشنامه را

حد معمول ( )4نمرهگذاری میشود .نمرۀ باالتر هم در

) Inderbitzen, Foster (1992ساخته است .پرسشنامۀ

خردهمقیاسها و هم در نمرۀ کلی ،ضعف در سالمت روانی

مهارتهای اجتماعی نوجوانان  39عبارت پنج گزینهای دارد

فرد را نشان میدهد .مطالعات انجامشده حاکی از روایی و

که پاسخ آزمودنی در هر عبارت در دامنۀ گزینههای اصالً

پایایی بسیار این پرسشنامه است.

صدق نمیکند ( )1تا همیشه صدق میکند ( )5بیان میشود.

) (1988در تحلیل  43بررسی ،حساسیت آن را  0/84و

پرسشنامۀ مهارتهاي اجتماعی نوجوانان (

Goldberg, Williams
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ویژگی آن را  0/82گزارش نمودند .همچنین پایایی پرسشنامۀ

فرزندشان در پژوهش داشتند تکمیل کردند .سپس پرسشنامۀ

مذکور در پژوهش ) 0/74 Nazifi et al. (2014گزارش شد و

سالمت روان به مادران تحویل داده شد تا پس از تکمیل آن

در تحقیق حاضر نیز پایایی کل مقیاس با استفاده از ضریب

را به پژوهشگر یا معلم کالس تحویل دهند .همچنین با

آلفای کرونباخ برابر با  0/81و خردهمقیاسها بین  0/59تا

هماهنگی معلمان برای ورود به کالسها در چندین روز

 0/86به دست آمد .نمونۀ سؤاالت پرسشنامه عبارتند از:

متوالی پرسشنامههای جو خانوادگی ،رابطۀ والد-فرزند،

"احساس کردهاید که حالتان بسیار خوب است و از سالمت

مهارتهای اجتماعی نوجوانان و کودکآزاری بین

خوبی برخوردارید؟ بارها فکر کردهاید که به علت ناراحتی

دانشآموزان هر کالس به صورت جداگانه توزیع و از آنها

عصبی هیچ کاری را نمیتوانید انجام دهید؟".

خواسته شد با دقت به سؤالها پاسخ دهند و سؤالی را بدون
پاسخ نگذارند .پس از اتمام ،پرسشنامهها جمعآوری و برای

روش اجرا

نتیجهگیری با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل

برای جمعآوری اطالعات این پژوهش ،پس از اخذ مجوز از

رگرسیون گام به گام با نرمافزار  SPSS-23مورد تجزیه و

ادارۀ آموزش و پرورش شهر اصفهان ،به مدارس منتخب

تحلیل آماری قرار گرفتند.

مراجعه شد .ابتدا با هماهنگی مدیریت مدارس ،در جلساتی
که طی ارسال دعوتنامه از مادران دانشآموزان گروه نمونه

یافتهها

دعوت به عمل آمده بود ،دربارۀ هدف پژوهش ،نحوۀ تکمیل

تمام افراد شرکتکننده در این پژوهش دختر بودند و میانگین

پرسشنامهها و محرمانه ماندن اطالعات ،توضیحات الزم ارائه

سنی آنها  14/12سال بود .جدول  1میانگین و انحراف معیار

شد و فرم رضایتنامه را مادرانی که تمایل به شرکت خود و

متﻐیرهای پژوهش را در کل نمونه نشان میدهد.

جدول  .1آمارة توصیفی متغیرهاي پژوهش ()N=250
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کودکآزاری

32/411

11/079

کودکآزاری جسمی

5/897

1/949

کودکآزاری جنسی

5/100

0/547

غفلت یا بیتوجهی

6/620

2/785

سوءتﻐذیه

6/801

3/202

کودکآزاری عاطفی

7/991

4/307

جو عاطفی خانواده

65/294

14/263

محبت

8/455

1/948

نوازش

7/933

2/298

تأیید کردن

7/991

2/120

تجربههای مشترک

6/970

2/536

هدیه دادن

8/178

2/322

تشویق کردن

8/366

2/166

اعتماد

8/541

1/883

احساس امنیت

8/857

1/962
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

رابطۀ مادر  -دختر

123/890

24/472

عاطفۀ مثبت

71/204

13/019

آزردگی /سردرگمی نقش

11/064

3/166

همانندسازی

9/826

3/423

ارتباط یا گفتوشنود

31/794

8/730

مهارت اجتماعی

173/557

14/601

رفتارهای اجتماعی مطلوب

91/927

8/741

رفتارهای غیراجتماعی

71/291

8/355

اختالالت روانی مادران

46/803

10/484

عالئم جسمانی

12/737

4/150

عالئم اضطرابی

12/217

4/381

کارکرد اجتماعی

13/420

3/108

عالئم افسردگی

9/359

3/035

برای بررسی رابطۀ جو خانواده ،ارتباط مادر ـ دختر،
مهارتهای اجتماعی ،اختالالت روانی مادران و کودکآزاری

از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن
در جدول  2آمده است.

جدول  .2ضرایب همبستگی مؤلفههاي جو خانواده ،رابطۀ مادر ـ دختر ،مهارتهاي اجتماعی ،اختالالت روانی مادران با
کودکآزاري
متغیرها

کودکآزاري
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

سطح معناداري

جو عاطفی خانواده

-0/181

0/032

0/004

محبت

-0/147

0/021

0/020

نوازش

-0/099

0/009

0/117

تأیید کردن

-0/155

0/024

0/014

تجربههای مشترک

-0/126

0/015

0/046

هدیه دادن

-0/142

0/020

0/025

تشویق کردن

-0/180

0/032

0/004

اعتماد

-0/175

0/030

0/005

احساس امنیت

-0/187

0/034

0/003

ارتباط مادر ـ دختر

-0/299

0/089

0/000

عاطفۀ مثبت

-0/286

0/081

0/000

آزردگی/سردرگمی نقش

-0/109

0/011

0/084

همانندسازی

-0/211

0/044

0/001
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ارتباط یا گفتوشنود

-0/289

0/083

0/000

مهارتهای اجتماعی

-0/175

0/030

0/006

رفتارهای اجتماعی مطلوب

-0/331

0/109

0/000

رفتارهای غیراجتماعی

0/270

0/072

0/000

اختالالت روانی مادران

0/171

0/029

0/007

عالئم جسمانی

0/046

0/002

0/473

عالئم اضطرابی

0/180

0/032

0/004

کارکرد اجتماعی

0/061

0/004

0/337

عالئم افسردگی

0/254

0/064

0/001

نتایج جدول  2نشان میدهد بین جو عاطفی خانواده

مثبت معناداری وجود دارد ()p<0/01؛ و در نهایت بین

(نمرۀ کل) ،محبت ،تأیید کردن ،تجربههای مشترک ،هدیه

اختالالت روانی مادران (نمرۀ کل) ،عالئم اضطرابی و عالئم

دادن ،تشویق کردن ،اعتماد و احساس امنیت با کودکآزاری

افسردگی با کودکآزاری رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد

رابطۀ منفی معناداری وجود دارد ( .)p<0/05بین رابطۀ مادر-

(.)p<0/05

دختر (نمرۀ کل) ،عاطفۀ مثبت ،همانندسازی و ارتباط یا

برای پیشبینی کودکآزاری (متﻐیر مالک) با استفاده از

گفتوشنود با کودکآزاری رابطۀ منفی معناداری وجود دارد

متﻐیرهای پیشبین (جو عاطفی خانواده ،رابطۀ مادر -دختر،

( .)p<0/01همچنین بین مهارتهای اجتماعی (نمرۀ کل) و

مهارتهای اجتماعی و اختالالت روانی مادران) از روش

رفتارهای اجتماعی مطلوب با کودکآزاری رابطۀ منفی

تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .نتایج مربوط به این

معنادار و بین رفتارهای غیراجتماعی و کودکآزاری رابطۀ

آزمون ،در جدول  3ارائه شده است.

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام براي پیشبینی کودکآزاري از طریق جو خانواده ،رابطۀ مادر -دختر ،مهارتهاي
اجتماعی و اختالالت روانی
متغیر مالک

کودکآزاری

متغیرهاي پیشبین

رابطۀ مادر-دختر
اختالالت روانی مادران

R

R2

F

0/326

0/106

4/574

نتایج گام آخر تحلیل رگرسیون گام به گام در جدول ،3
نشان میدهد که از بین  4متﻐیر واردشده (رابطۀ مادر و دختر،

ضرایب بتا

t

sig

-0/28

-4/603

0/000

0/13

2/139

0/033

سوم در ارتباط با متﻐیرهای جو عاطفی خانواده و مهارتهای
اجتماعی تأیید نشد.

اختالالت روانی مادران ،جو خانواده و مهارتهای اجتماعی)
در معادلۀ رگرسیون همزمان ،متﻐیر رابطۀ مادر ـ دختر با

بحث و نتیجهگیری

ضریب استاندارد بتا  -0/28و متﻐیر اختالالت روانی مادران

کودکآزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسم ،روان،

با ضریب استاندارد بتا  0/13دارای توان پیشبینی معناداری

سعادت ،رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی

برای کودکآزاری بوده است ()p<0/01؛ بنابراین فرضیههای

که نسبت به او مسئولند .در اصطالح متخصصان ،هرگونه

دوم و چهارم پژوهش در ارتباط با دو متﻐیر رابطۀ مادر و

آسیب جسمی ،روانی ،سوء استفادۀ جنسی یا بهرهکشی و

دختر و اختالالت روانی مادران تأیید شد و فرضیههای اول و

عدم رسیدگی به نیازهای انسانی افراد زیر  18سال توسط
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افراد دیگر ،کودکآزاری تلقی میشود .هدف از پژوهش

عرصۀ زندگی اجتماعی میگذارند و بدیهی است که این

حاضر بررسی نقش جو خانواده ،رابطۀ مادر ـ دختر،

افراد در برخورد با شرایط ناامن و فضای تهدیدآمیز قدرت

مهارتهای اجتماعی و اختالالت روانی مادران در پیشبینی

عمل و تصمیمگیری مناسبتری دارند و کمتر در معرض

کودکآزاری دختران مقطع متوسطۀ اول بود.

حمله و آزار جنسی قرار میگیرند .جو عاطفی مناسب در

یافتههای پژوهش برای فرضیۀ اول پژوهش نشان داد بین

خانواده موجب می شود والدین به شکل بهتری بتوانند دربارۀ

جو خانواده (نمرۀ کل) ،محبت ،تأیید کردن ،تجربههای

آموزش مسائل جنسی و پیشگیری از سوء استفادۀ جنسی با

مشترک ،هدیه دادن ،تشویق کردن ،اعتماد و احساس امنیت با

کودکان خود صحبت کنند؛ بنابراین کودکان در چنین جوی،

کودکآزاری رابطۀ منفی معناداری وجود دارد ()p>0/05؛ اما

آموزشهای مناسب را دریافت میکنند و کمتر در معرض

جو خانواده قادر به پیش بینی کودکآزاری نیست .به عبارت

خطر سوء استفاده جنسی قرار میگیرند .در تبیین عدم

دیگر ،با افزایش جو عاطفی در خانواده میزان کودکآزاری

پیشبینی کودکآزاری توسط جو خانواده ،میتوان اینگونه

کاهش مییابد؛ اما این متﻐیر قادر به پیشبینی کودکآزاری

بیان کرد که احتماالً جو خانواده خود متأثر از رابطۀ مادرـ

Shamaeizadeh, N.,

دختر است و با توجه به پیشبینی معنادار کودکآزاری توسط

)Garbarino, J., & ،Sharifi et al. (2017) ،Yousefi (2018

رابطۀ مادرـ دختر ،جو خانواده در کنار این متﻐیر توانایی

نیست .این یافته با پژوهشهای
) Hall et al. (1998) ،Plantz (2017و

)Sayyariet al. (2001

پیشبینی کودکآزاری را در دختران از دست میدهد.

همسو بود .پژوهشهای مذکور نشان دادند که ارتباطات

یافتههای فرضیۀ دوم نشان داد عالوه بر اینکه بین رابطۀ

خانوادگی و جو عاطفی خانواده با کودکآزاری رابطۀ منفی

مادر ـ دختر (نمرۀ کل) ،عاطفۀ مثبت ،همانندسازی و ارتباط

معناداری دارند.

یا گفتوشنود با کودکآزاری رابطۀ منفی معناداری وجود

در تبیین این یافته میتوان عنوان کرد خانواده ،اصلیترین

دارد ()P>0/05؛ این مؤلفه ،کودکآزاری را به طور معناداری

هستۀ جامعه و کانون حفظ سالمت و بهداشت روان است.

پیشبینی میکند .نتیجۀ فرضیۀ دوم با پژوهشهای

یکی از ویژگیهای خانواده سالم و قوی وجود جو عاطفی و

)،Lougheed, Hollenstein (2018

ارتباط مؤثر بین اعضای خانواده است .نظریۀ نظامهای

)،Shirali Nia et al. (2014) ،Joudaki (2017) ،(2019

خانواده بیان میکند که کنش هر عضو خانواده ،نمیتواند در

) Mikaeili et al. (2013و

خأل درک گردد؛ بلکه باید در زمینۀ خانواده بررسی شود .اگر

همسوست .نتایج این پژوهشها نشان دادهاند ارتباط ضعیف

جو عاطفی خانواده نامساعد یا نامطلوب باشد ،منجر به بروز

والد ـ فرزندی ،به عنوان عامل خطرساز برای کودکآزاری

مشکالت فراوانی برای فرزندان خواهد شد .روابط نامطلوب

است .در تبیین این یافته میتوان گفت همواره ایجاد ارتباط

بین والدین و فرزندان که با نشانههایی مانند سوء استفاده

صحیح بین مادر و فرزند عامل مهمی در سالمت ذهنی و

جسمی ،عدم درک متقابل ،تعارضات بین فردی و طرد و

همچنین اعتماد به نفس فرزند بوده است و این موضوع

نادیده گرفته شدن فرزندان مشخص میشوند؛ به علت ایجاد

بهویژه دربارۀ دختران صدق میکند .کودکان به علت

سردی بین اعضای خانواده و دور شدن افراد خانواده از

ویژگیهایی که از نظر سنی دارند ،بسیار آسیبپذیرند و نیاز

یکدیگر میتواند باعث شود کودکان بیشتر در معرض خطر

به حمایت و مراقبت دارند؛ اما گاهی بزرگساالن به دالیل

خشونت ،بدرفتاری و آزار جنسی قرار گیرند .برعکس در

مختلف به جای حمایت و مواظبت از کودکان ،آنان را مورد

خانوادههایی که والدین با هم رفتارهای محبتآمیز دارند ،با

آزار قرار میدهند .کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار

فرزندان گرم و دوستانه رفتار میکنند و به نیازهای آنها مانند

میگیرند از شکایت کردن و بیان آن ،میترسند .آنها از این

نیاز به امنیت ،محبت ،تشویق شدن و غیره در حد معقول

میترسند که مورد سرزنش قرار بگیرند و یا اینکه بزرگترها،

رسیدگی میکنند ،فرزندان با غرور و اعتماد به نفس پا به

حرفهایشان را باور نکنند .روابط صمیمانه و حمایتکنندۀ

Bahmani,

Safaei

)Sternberg et al. (2006
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مادر ـ دختر میتواند منجر به ایجاد حس امنیت برای دختر و

جنسی ناسالم ،فرار از مدرسه ،فرار از خانه یا سایر رفتارهای

عدم پنهانکاری از جانب او باشد .عاطفۀ مثبت موجب توجه

بزهکارانه پیدا میکنند که برای سالمت جسمی و روانی آنان

بیشتر مادر نسبت به فرزندش میشود که به سبب آن از میزان

بسیار زیانبار است .یکی از مشکالتی که گریبانگیر این

غفلت مادر کاسته میشود؛ زیرا غفلت خود نوعی از

نوجوانان میشود ،نداشتن صراحت در بیان و قاطعیت در

کودکآزاری محسوب میشود .از آنجا که مادر الگوی

رفتار در مقابل بسیاری از خطراتی است که آنها را تهدید

بیبدیل دختر محسوب میشود ،چنانچه به شایستگی ایفای

میکند .بسیاری از کودکان آزاردیده کودکانی ضعیف ،در

نقش ننماید ،نتایج زیانباری را در مورد شکلگیری شخصیت

برخی موارد بسیار گوشهگیر و یا با روابط اجتماعی بسیار

دختر به بار میآورد و او را در معرض خطرات احتمالی قرار

محدود بودهاند .هرچه میزان مهارت اجتماعی مناسب

میدهد که در این زمینه همانندسازی نقش پررنگی ایفا

نوجوانان از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران ،مؤدب

میکند و همچنین گفتوشنود بین مادر و دختر ،باعث

بودن ،اشتیاق به تعامل با دیگران به طریقی مفید و مؤثر،

برطرف شدن سوء تفاهمات میشود و عقیدۀ مادر و دختر را

افزایش یابد ،از میزان مورد آزار قرار گرفتن آنان کاسته

به هم نزدیک میکند که داشتن عقاید مشترک و نزدیک به

میشود .داشتن مهارتهای اجتماعی مثبت و تقویت آن در

هم باعث افزایش سالمت روان شده و نهایتاً موارد ذکرشده

کودکان میتواند عاملی بازدارنده از کودکآزاری کودک و

میتوانند از ایجاد رفتارهای کودکآزاری پیشگیری کنند.

نوجوان از جانب دیگران باشد .کودکان دارای کارکرد

از سوی دیگر نتایج فرضیۀ سوم نشان داد اگرچه بین

اجتماعی باال (ازجمله مهارت اجتماعی) مشکالت رفتاری

مهارتهای اجتماعی (نمرۀ کل) و رفتارهای اجتماعی

کمتری داشته و از سوی دیگر در معرض آزار کمتری قرار

مطلوب با کودکآزاری رابطۀ منفی معنادار و بین رفتارهای

میگیرند .گرچه مهارتهای اجتماعی با کودکآزاری رابطۀ

غیراجتماعی و کودکآزاری رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد

معناداری دارد؛ اما این متﻐیر نتوانست پیشبینیکنندۀ

()p>0/05؛ اما طبق جدول  3این متﻐیر قادر به پیشبینی

کودکآزاری باشد .به نظر میرسد داشتن مهارتهای

کودکآزاری نبود .به عبارت دیگر با رشد مؤثر و مفید

اجتماعی به صورت انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب و یا

مهارتهای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی مطلوب ،پیشبینی

انجام ندادن رفتارهای نامطلوب اجتماعی (که توسط

کودکآزاری کاهش و با افزایش رفتارهای غیراجتماعی

پرسشنامه ارزیابی میشود) برای پیشگیری از کودکآزاری

پیشبینی کودکآزاری افزایش مییابد؛ اما فرآیند پیشبینی

کافی نیست .به نظر میرسد نه تنها مهارتهای اجتماعی الزم

ممکن نیست .در زمینۀ ارتباط دو متﻐیر مذکور پژوهشهای

است ،بلکه در کنار این مهارت کودک باید با موقعیتهای به

کمی صورت گرفته است .با بررسیهای انجامشده میتوان

وجود آورندۀ کودکآزاری آشنا باشد ،نحوۀ عمل در شرایط

Momayezi et al.

بحرانی و پراسترس را فراگرفته باشد و چگونگی استفاده از

Momayezi

این مهارتها را به صورت عملی در موقعیتهای

) et al. (2011در پژوهش خود نشان دادند کودکان دارای

شبیهسازیشده با کودکآزاری تمرین کرده باشد؛ بنابراین ،با

کارکرد باال (از جمله مهارت اجتماعی) مشکالت رفتاری

توجه به اینکه قرار گرفتن در معرض آزار و اذیت دیگران از

کمتری داشته و از سوی دیگر در معرض آزار کمتری قرار

جمله شرایط معمول زندگی نیست ،کودک باید کاربرد

میگیرند .در تبیین این یافته میتوان گفت که نوجوانان به

مهارتهای اجتماعی را در این موقعیتها آموزشدیده و

دلیل تجربۀ اندک و مهارتهای اجتماعی کم ،آمادگی بیشتری

تمرین کرده باشد .به همین دلیل مهارتهای اجتماعی

برای پرداختن به رفتارهای ضداجتماعی دارند .در دورۀ

پیشبینیکنندۀ کودکآزاری در این پژوهش نبود.

عنوان کرد که این یافته با پژوهشهای

) (2011و ) Mavroveli et al. (2007همسوست.

نوجوانی بعضی از نوجوانان گرایش به رفتارهای پرخطر

همچنین برای فرضیۀ چهارم نتایج نشان داد بین

مانند کشیدن سیگار ،مصرف مواد و الکل ،داشتن روابط

اختالالت روانی مادران (نمره کل) ،عالئم اضطرابی و عالئم
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افسردگی با کودکآزاری رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد

نتایج این پژوهش اهمیت نقش مادر را در پیشگیری از

( .)p>0/05بهعالوه اینکه این مؤلفه کودکآزاری را بهطور

کودکآزاری دختران شناسایی کرد؛ بنابراین توصیه میگردد

Kavian

دستاندرکاران آموزش و پرورش تصمیماتی برای آگاهسازی

) (2019و ) Lougheed, Hollenstein (2018همسو است .در

خانوادهها در این زمینه اتخاذ کنند .همچنین نتایج این

تبیین این یافته میتوان گفت سالمت روان به عنوان یکی از

پژوهش این امکان را دارد که مبنای پژوهشهای کاربردی به

مهمترین مؤلفههای یک زندگی سالم در پی آن است که

صورت بستههای آموزشی و درمانی قرار گیرد .در مورد

احساسات منفی نظیر اضطراب ،افسردگی و ناامیدی کمرنگ

محدودیتهای پژوهش میتوان به کمبود تحقیقات مقایسهای

گشته و از بروز نشانههای مرضی در افراد پیشگیری به عمل

براساس جنسیت در زمینه های مورد مطالعه اشاره نمود؛

آید ( .)Akbarpoor Zanghalani, 2016هنگامی که یکی از

بنابراین ضرورت دارد پژوهشهای مشابهی در جامعههای

اعضای خانواده دچار اختالل روانی میگردد ،همۀ اعضای

آماری مختلف و پایههای تحصیلی متفاوت اجرا شود تا

خانواده ،به گونهای درگیر بیماریها و پیامدهای آن میشوند.

اعتبار بیرونی نتایج افزایش یابد .بدیهی است که این پژوهش

اختالالت روانی نه تنها سبب ناکارآمدی خود افراد میشود،

مقطعی بوده است و نتایج حاصلشده ،تنها نمایانگر معنادار

بلکه خانوادۀ آنها را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده و

بودن آن در بین گروههای تحت بررسی است .اثبات علت و

عملکرد آنها را مختل میسازد .از آنجا که مادر اولین شخصی

معلولی نیازمند انجام دادن مطالعات طولی و کنترلهای بیشتر

است که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار میکند و

است.

معناداری پیشبینی میکند .این یافته با پژوهشهای

پیوندی قوی بین سالمت روانی مادر با فرزندپروری وجود
دارد ،اگر دچار اختالالت روانی مثل افسردگی و اضطراب
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