بررسی علل شکلگیری چرخه کودک آزاری
(با تأکید بر نظر کارشناسان)
غالمرضا محمدنسل و زهرا محمدنسل

چکیدٌ
یىی از خطرات تاِم ٜٛدر ٔٛرد وٛدواٖ ،وٛدن آزاری است ٔ .طاِؼات تٝػُٕآٔذٕ٘ ٜایاٍ٘ر آٖ است و ٝتخص لاتُ تٛجٟی از ٔٛارد
افت و ٝساَ ٞا پیص خٛد لرتا٘ی وٛدن آزاری تٛسط ٚاِذیٗ یا سایر تسرٌترٞا تٛد ٜا٘ذ .افسایص
وٛدنآزاری ،تٛسط وسا٘ی اتفاق ٔی د
پذیذ ٜوٛدنآزاری  ٚتىرار ٔذا ْٚچرخ ٝآٖ از ٘سّی ت٘ ٝسُ دیٍر ،تررسی ایٗ پذیذ ٜرا ضرٚری ٔیٕ٘ایذ .ایٗ پصٞٚص ت ٝد٘ثاَ تررسی
ػُّ ضىُ ٌیری چرخ ٝوٛدن آزاری تا استفاد ٜاز ٘ظریات ػُ ٔی ٔٛجٛد ٘ ٚظرات وارضٙاساٖ است  .تحمیك حاضر از ٘ٛع «تٛصیفی-
تحّیّی» تٛد ،ٜاز ٘ظر ٞذف وارتردی  ٚاز حیث جٕغآٚری اطالػات تّفیمی از وار وتاتخا٘ٝای  ٚپیٕایطی است .اتسار جٕغآٚری دادٜٞا در
ب جأؼ ٕٝ٘ٛ٘ ٝآٔاری تٛزیغ  ٚجٕغآٚری ٌردیذ.
تخص ٔیذا٘ی پرسطٙأٔ ٝحمك ساخت ٝاست و ٝپس از سٙجص رٚایی  ٚپایایی آٖ در یٗ
جأؼ ٝآٔاری ایٗ تحمیك ،وّیٔ ٝذدواراٖ  ٚوارضٙاساٖ ٔراوس اٚرشا٘س اجتٕاػی در ضٟر تٟراٖ ٔی تاضٙذ ٕٝ٘ٛ٘ .پصٞٚص ٘یس ضأُ 50
ٞستٗ .دادٜٞای حاصُ از پرسطٙأٞٝا
د
٘فر از جأؼ ٝآٔاری تٛد ٜو ٝدر چٟار ٔروس ٔرتثط تا ٔماتّ ٝتا وٛدنآزاری تٟراٖ ٔطغ َٛت ٝوار
تٛسط ٘رْ افسار ٛٔ spssرد تجسیٚ ٝتحّیُ لرار ٌرفت٘ .تایج حاصّ ٝتیاٍ٘ر آٖ است و ٝوارضٙاساٖ اٚرشا٘س اجتٕاػی پس از ٔؤثر
ضٙاختٗ آزاردیذٌی دٚراٖ وٛدوی تر وٛدن آزاری در تسرٌساِی ،از تیٗ دالیُ  ٚػُّ وٛدن آزاریِ ٔطرح ضذ ٜتیطتریٗ ٔ ٚؤ ثرتریٗ
دِیُ وٛدنآزاری در تسرٌساِی را «ضىٌُیری ضخصیت ٘اتٟٙجار در وٛدن آزاردیذ ٚ ٜتاثیر آٖ تر وٛدن آزاری تٛسط ٚی» « ٚلثَٛ
وٛدنآزاری ت ٝػٛٙاٖ یىی از رٚشٞای ٔمث َٛدر ترتیت وٛدن تٛسط وٛدن آزاردیذ »ٜدا٘ستٝا٘ذ.
کلید ياژٌَا:وٛدن آزاری ،آزار دیذٌی در وٛدوی ،وٛدن آزاری در تسرٌساِی ،چرخ ٝوٛدنآزاری.

مقدمٍ
وٛزوبٖ ث ٝزِیُ ٚیػٌی ٞبیی و ٝزاض٘س ،ثؿیبض آؾیت پصیطا٘س ٘ ٚیبظ ث ٝحٕبیت ٔ ٚطالجت زاض٘س  .أب ٌبٞی ثعضٌؿبالٖ ث ٝزالیُ
ٔرتّف آٟ٘ب ضا ٔٛضز آظاض  ٚاشیت لطاض ٔی زٙٞس .ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی وٛزنآظاضی ضا «آؾیت یب تٟسیس ؾالٔت خؿٓ  ٚضٚاٖ
 ٚیب ؾؼبزت  ٚضفب ٜوٛزن ث ٝزؾت ٚاِسیٗ یب ؾبیط افطازٔؿئَٛ

»ٔیزا٘س  ٚوٛزن آظاضی ضا ث ٝچٟبض ٘ٛع تمؿیٓ ٔی وٙس:

وٛزنآظاضی خؿٕی ،وٛزن آظاضی خٙؿی ،وٛزن آظاضی ػبَفی  ٚوٛزن آظاضی ٘بقی اظ غفّت ٔ ٚؿبٔحٝ

 .زا٘كیبض زا٘كٍب ٜػّ ْٛا٘تظبٔی أیٗ (٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئg_mnasl@yahoo.com )َٛ

 .وبضقٙبؼ اضقس حمٛق خعا  ٚخطْقٙبؾی

 .پسیسٜ

وٛزنآظاضی ضا ٔی تٛاٖ اظ اثؼبز ٔرتّفی ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز وٍ٘ ٝب ٜحمٛلی  ٚثَٛ ٝض اذتهبنی تط «خطْقٙبذتی»اظ خّٕٝ
ایٗ اثؼبز اؾت.
ثطای ثطضؾی ایٗ پسیس ٜالظْ اؾت ث ٝآٔبض خٟب٘ی ّٔ ٚی وٛزن آظاضی اقبض ٜای زاقت ٝثبقیٓ  .زض أطیىب ضٚظا٘ 5 ٝوٛزن ثط
اثط وٛزن آظاضی ٔی ٔیط٘س و ٝؾ ٝچٟبضْ آٟ٘ب وٕتط اظ  4ؾبَ زاض٘س  ٚزض ٞط ز ٜثب٘ی ٝیه ٔٛضز وٛزن آظاضی ٌعاضـ ٔی قٛز.
ٕٞچٙیٗ  31زضنس اظ ظ٘بٖ  14 ٚزضنس اظ ٔطزاٖ ظ٘سا٘ی زض أطیىب ،زض وٛزوی ٔٛضز آظاض لطاض ٌطفتٝ

ا٘س 60 .زضنس اظ

ٔطاخؼٝوٙٙسٌبٖ ثٔ ٝطاوع تطن اػتیبز زض أطیىب زض وٛزوی ٔٛضز آظاض لطاض ٌطفت ٝا٘س 30 .زضنس اظ افط ازی و ٝزض وٛزوی ٔٛضز
آظاض لطاض ٌطفتٝا٘س زض آیٙس ٜچطذ ٝوٛزنآظاضی ضا ثب آظاض وٛزوبٖ ذٛز ازأٔ ٝیزٙٞس (.)www.fourwinds10.net
زض ایطاٖ آٔبض ضؾٕی زض ٔٛضز چطذ ٝوٛزن آظاضی ٚخٛز ٘ساضز ٔ ٚكرم ٘یؿت و ٝچٙس زضنس اظ ٔٛاضز وٛزن آظاضی
تٛؾٍ ٚاِسیٗ  ٚثعضٌؿبال٘ی نٛضت ٔی ٌیطز و ٝذٛز لجال زض وٛزوی ٔٛضز آظاض لطاض ٌطفت ٝا٘س .أب ثَٛٝض َجیؼی ا٘تظبض ٔی ضٚز
و٘ ٝؿجت ٔكبث ٝثب ؾبیط وكٛضٞب زض ٔٛضز وكٛض ٔب ٘یع ٚخٛز زاقت ٝثبقس.

بیبن مسئلٍ
قىُ ٌیطی قرهیت ٘بثٟٙدبض زض وٛزوبٖ آظاضزیس ،ٜا٘تمبْ ،اٍِٛؾبظی  ٚتمّیس ٚ ،تثجیت تفىط تٛخی ٝوٙٙس ٜوٛزنآظاضی زض فطز
آظاضزیس ،ٜاظ ٔ ٟٓتطیٗ ػُّ ضٚا٘كٙبذتی قىُ ٌیطی چطذ ٝوٛزن آظاضی ثبقٙس ٕٞ .چٙیٗ یبزٌیطی اختٕبػی وٛزن آظاضی،
ثطذٛضزاضی اظ فطنت افتطالی ثطای ٔٛخ ٝقٕطزٖ وٛزن آظاضی ،تمٛیت افتطالی آظاض وٛزوبٖ ث ٝػٛٙاٖ یه ضٚـ تطثیتی
ؾرتٌیطإ٘ٙٞ ،ٝكیٙی افتطالی ٔ ٚؿتٕط وٛزن ثب آظاضزٙٞسٌبٖ  ٚا٘تمبَ ذطز ٜفط ًٙٞثعٞىبضی اظ ٘ؿّی ث٘ ٝؿُ زیٍط ،اظ
ٟٔٓتطیٗ ػُّ ضٚا٘كٙبذتی قىُ ٌیطی چطذ ٝوٛزن آظاضی ثبقٙس  .ثٙبثطایٗ ؾؤاَ انّی تحمیك ایٗ اؾت و ٝاظ ٔٙظط
وبضقٙبؾبٖ ٟٔٓتطیٗ ػُّ قىٌُیطی چطذ ٝوٛزنآظاضی وسأٙس؟ ایٗ ؾؤاَ ث ٝز ٚؾؤاَ فطػی ظیط لبثُ تمؿیٓ اؾت:
 .1اظ ٘ظط وبضقٙبؾبٖ ٟٔٓتطیٗ ػُّ ضٚا٘كٙبذتی قىٌُیطی چطذ ٝوٛزنآظاضی وسأٙس؟
 .2اظ ٘ظط وبضقٙبؾبٖ ٟٔٓتطیٗ ػُّ خبٔؼ ٝقٙبذتی قىٌُیطی چطذ ٝوٛزنآظاضی وسأٙس؟

اَمیت ي ضزيرت تحقیق
ثب تٛخ ٝث ٝافعایف ضٚظافع ٖٚایٗ پسیس ٚ ٜایٙى ٝؾ ٟٓلبثُ ت ٛخٟی اظ ٔٛاضز وٛزن آظاضی حبنُ تىطاض چطذ ٝوٛزن آظاضی
اؾت ،يطٚضی اؾت تب زض ٔٛضز زالیُ وٛزن آظاضی تٛؾٍ آظاضزیسٌبٖ ؾبثك ثطضؾی  ٚتحمیك نٛضت ٌیطز ظیطا ثٝ

َٛض

َجیؼی ا٘تظبض ایٗ اؾت و ٝوؿی و ٝذٛز َؼٓ آظاض قسٖ تٛؾٍ زیٍطاٖ ضا چكیس ٜاؾت ثبیس ث ٝذٛثی ثب ظقتی ایٗ وبض آقٗ ا
قٛز ٘ ٚجبیس آٖ ضا زض ٔٛضز زیٍطاٖ تىطاض وٙس أب ٚالؼیت غیط اظ ایٗ اؾت  .ثب ثطضؾی ٞبی ث ٝػُٕ آٔس ٜتبو ٖٛٙزض ذهٛل
تجییٗ ػُّ تىطاض چطذ ٝوٛزن آظاضی ُٔبِؼ ٝای زض وكٛض ٔب نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ا٘دبْ ایٗ تحمیك يطٚضی
ٔیٕ٘بیس .ثٙبثطایٗ ٞسف انّی ایٗ تحمیك ثطضؾی  ٚاضظیبثی ػُّ قىُ ٌیطی چطذ ٝوٛزن آظاضی اؾت  .ایٗ ٞسف ث ٝزٞ ٚسف
فطػی ظیط لبثُ تمؿیٓ اؾت:

 ثطضؾی  ٚاضظیبثی ػُّ ضٚا٘كٙبذتی قىٌُیطی چطذ ٝوٛزنآظاضی؛
 ثطضؾی  ٚاضظیبثی ػُّ خبٔؼ ٝقٙبذتی قىٌُیطی چطذ ٝوٛزنآظاضی.

پیشیىٍ تحقیق
ثب ٔطاخؼ ٝث ٝوتبثرب٘ٞ ٝب ٔ ٚط اخغ تحمیمبتی  ٚآضقی ٛاؾٙبز ٔكرم ٌطزیس و ٝزض ٔٛضز وٛزن آظاضی ثٔ ٝف ْٟٛػبْ وتبة ٞب ٚ
ٔمبالت  ٚپبیبٖ ٘بٔٞ ٝبی ٔتؼسزی تبِیف  ٚتطخٕ ٝقس ٜاؾت أب زض ضاثُ ٝثب ٔٛيٛع ذبل تحمیك ٔب یؼٙی وٛزن آظاضی تٛؾٍ
لطثب٘یبٖ ؾبثك  ٚثعضٌؿبالٖ فؼّی ٕٞ ٚچٙیٗ زض ذهٛل

«ػّت قٙبؾی قىُ يیطی چطذ ٝوٛزن آظاضی» تحمیمی نٛضت

ٍ٘طفتٝاؾت .زض ازأ ٝثٔ ٝؼطفی چٙس اثط زض ٔٛضز وٛزنآظاضی اقبضٔ ٜیقٛز.
آثطٚقٗ ( ) 1383زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «وٛزن آظاضی  ٚضاٜٞبی ٔمبثّ ٝثب آٖ» ث ٝقٙبؾبیی ٔف ْٟٛوٛزن آظاضی  ٚتساثیط ٔمبثّٝ
ثب آٖ پطزاذتٝاؾتٞ .سف پػٞٚف ا ٚثطضؾیخبیٍب ٜوٛزن ٚوٛزن آظاضی زض تفىط ٔمٙٙیٗ ،آٔٛظٜٞب ٘ ٚحّٞٝبی ویفطی ثٛز ٜاؾت
تب ثب ثطضؾی آٔبض خٙبیی ،تب حس أىبٖ ضاٞىبضٞبی ػّٕی  ٚلبثُ زفبػی ثطای وبٞف آٔبض ایٗ پسیس ٜثسؾت آیس .ضٚـ پػٞٚف ثٝ
نٛضت وتبثرب٘ٝای ثٛز ٚ ٜلؿٕتی اظ آٖ ٘یع ٔیسا٘ی  ٚث ٝنٛضت پطؾف  ٚپبؾد اظ وٛزوبٖ ثعٞىبض زض وب٘ ٖٛانالح  ٚتطثیت
اؾت حدٓ خبٔؼ ٝآٔبضی ٘ 200فط  ٚتؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٘ 40فط ثٛز ٜاؾت٘ .تید ٝوّی پػٞٚف ،قٙبذت
ثٙسضػجبؼ نٛضت ٌطفت. ٝ
نط
ػٛأُ  ٚضیكٞٝبی ثطٚظ ایٗ ٘بثٟٙدبضی  ٚاػٕبَ یه ؾیبؾت خٙبیی ٔؤثط زض خٟت تسٚیٗ ٔمطضات حٕبیتی ٕٞؿ ٛثب خٟبٖ ٔؼب
٘ؿجت ث ٝاَفبَ آظاضزیس ٜیب زض ٔؼطو ذُط ثٛز ٜو ٝثب ثطاٍ٘یرتٗ حؽ ٔؿئِٛیت خٕؼی  ٚتمٛیت ػعت٘فؽ ػٕٔٛیٔ ،یتٛاٖ ثٝ
یبفت
وبٞف ایٗ آؾیت زؾت .
ذٛیكب٘ٚساٖا٘دبْ
»
َبِجی( ) 1393تحمیمی ثب ػٛٙاٖ « ثطضؾی ضاٞىبضٞبی پیكٍیطی اختٕبػی اظ وٛزن آظاضی تٛؾٍ ٚاِسیٗ ٚ
زاز.خبٔؼ ٝآْاضی پػٞٚف ٚی ضا وّی ٝلًبتٚ ،وال ،ضٚا٘كٙبؾبٖٔ ،كبٚضاٖ أٛض ذب٘ٛاز ٚ ٜاِٚیبء قٟط وطج تكىیُ ٔی زازٕٝ٘ٛ٘ .
ٌیطی ثب ضٚـ تهبزفی َ -جمٝای ،خبٔؼ ٝآٔبضی٘ 1650فط ،تؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی٘ 100فط  ٚاَالػبت ٔٛضز ٘یبظ اظ َطیك پطؾكٙبٔٝ
ٔحمك ؾبذتٌ ٝطزآٚضی قس٘.تبیح تحمیك ٘كب ٖ زاز زض وٙبض ثطذٛضز ویفطی ثب وٛزن آظاضاٖ ،ثبیس السأبت پیكٍیطا٘٘ ٝیع ٔحٛض
ُٔبِؼبت  ٚؾیبؾتٌصاضیٞبی خٛأغ لطاض ٌیطز  .پیكٍیطی اختٕبػی یىی اظ ضاٞجطزٞبی ٔؤثط زض ایٗ ظٔی ٝٙاضظیبثی قس ٜاؾت .
آٌبٞیثركی  ٚانالح ثبٚضٞبی زیٙی ،تٛإ٘ٙسؾبظی فطزی  ٚاختٕبػی  ٚتمٛیت ٔساذالت اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی ث ٝتطتیت ؾ ٝضاٞىبض
ٔؤثط ثطای پیكٍیطی اظ خطْ ٔٛضز تحمیك ثٝقٕبض ٔیضٚز.
ٍٟ٘یٔرّمآثبزی ( ) 1381زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «وٛزن آظاضی  ٚپیكٍیطی اظ آٖ زض ؾیبؾت خٙبیی ایطاٖ» ثٛٔ ٝيٛع
پیكٍیطی اظ وٛزن آظاضی پطزاذت ٝاؾت ٔ .حٛضٞبی ایٗ پػٞٚف ثطض ؾی تؼبضیف وٛزن آظاضی ،ػُّ قیٛع آٖ زض ایطاٖ ٚ
اضائ ٝضاٞىبضٞبی پیكٍیطی اظ آٖ زض ایطاٖ ثٛز ٜاؾت  .ضٚـ پػٞٚف ث ٝنٛضت وتبثرب٘ٝای ثٛز٘ ٚ ٜتید ٝحبنُ اظ ایٗ پػٞٚف
٘كبٖ ٔی زٞس و ٝپسیس ٜوٛزن آظاضی زض ایطاٖ ،تمطیجبً أطی ٘بقٙبذت ٝاؾت  ٚزض نٛضت ثطضؾی خبٔغ ،ضلٓ ثؿیبض

ثبالی آٖ

وكف ٔیقٛز .لٛا٘یٗ وكٛض ثطای ثطذٛضز ثب ایٗ پسیس ٚ ٜپیكٍیطی اظ آٖ ٘بوبفی ٘ ٚبوبضآٔس اؾت  .زض ٟ٘بیت تٛؾُ ث ٝتساثیط
پیكٍیطا٘ ٝثب ضٚیىطز ویفطی  ٚغیط ویفطی ٔی تٛا٘س زض خٟت وبٞف ٘طخ وٛزن آظاضی ٔؤثط ثبقس ؤ ٝؿتّعْ ٕٞىبضی تٕبٔی
ٟ٘بزٞبی زِٚتی  ٚغیطزِٚتی  ٚآحبز ٔطزْ اؾت.

حیسضی لطایی ( ) 1388زض تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «ثطضؾی قیٛع وٛزن آظاضی  ٚاضتجبٌ آٖ » ٘كبٖ زاز آٔبض فیعیىی 13/2
زضنس،آظاض ضٚا٘كٙبذتی  19/2زضنس  ٚغفّت  10/8زضنس قیٛع زاضز  .ثٝػال ٜٚزض اثؼبز خؿٕب٘ی ،ايُطاة ،افؿطزٌی،
پطذبقٍطی ،تطؼ ٔطيی ،پبضا٘ٛییسٚ ،ؾٛاؼ -اخجبض ،ضٚاٖ پطیكی  ٚحؿبؾیت زض ضٚاثٍ ثیٗ فطزی ثیٗ ٚاِسیٗ آظاضٌط ٚ
غیطآظاضٌط تفبٚت ٔؼٙی زاض ٚخٛز زاضز ٕٞ .چٙیٗ ثیٗ َالق ،اػتیبز ،ذك٘ٛت ذب٘ٛازٌی ،ؾُح تحهیالت پبییٗ ،ثیىبضی،
٘بپسضی ٘ ٚبٔبزضی ،فٛت ٚاِسیٗ  ٚوٛزن آظاضی اضتجبٌ ٔؼٙیزاض ٚخٛز زاقتٝاؾت.

مببوي وظزی تحقیق
زض ایٗ لؿٕت اثتسا ث ٝثطضؾی وٛزن آظاضی پطزاذت ٚ ٝؾپؽ ث ٝتجییٗ ٘ظطیبت ٔطتجٍ ثب ػُّ قىُ ٌیطی چطذ ٝوٛزن آظاضی
ذٛاٞیٓپطزاذت.
 .1مفًُم ي تؼزیف کًدکآساری

وٛزنآظاضی َیف ٚؾیؼی اظ ضفتبضٞبی آؾیت ضؾبٖ ،قبُٔ  :ثطآٚضز٘ ٜىطزٖ ٘یبظٞبی اِٚی ٝوٛزن ،غفّت اظ ٔطالجت ٞبی
ثٟساقتی ،فمساٖ ضقس وبفی ،تٙجی ٚ ٝثسضفتبضی فیعیىی ،ؾٛءاؾتفبز ٜخٙؿی ،ؾٛءضفتبض ٞیدب٘ی  ٚآظاض ضٚا٘ی ضا زضثط ٔی ٌیطز.
َجك تؼطیف ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی ،وٛزن آظاضی ػجبضت اؾت اظ «:آؾیت یب تٟسیس ؾالٔت خؿٓ  ٚضٚاٖ  ٚیب ؾؼبزت  ٚضفبٜ
 ٚثٟعیؿتی وٛزن ،ث ٝزؾت ٚاِسیٗ یب افطازی و٘ ٝؿجت ث ٝأ ٚؿئٞ َٛؿتٙس»(ٔٛؾٛی  ٚزیٍطاٖ.)14 : 1380 ،
أب زض انُالح ٔترههیٗ أطٞ ،طٌ ٝ٘ٛآؾیت خؿٕی یب ضٚا٘ی  ٚؾٛءاؾتفبز ٜخٙؿی یب ثٟطٜوكی  ٚػسْ ضؾیسٌی ث٘ ٝیبظٞبی
اؾبؾی افطاز ظیط 18ؾبَ تٛؾٍ افطاز زیٍط ،وٛزنآظاضی تّمی ٔیقٛز .اٌطچ ٝزض ایٗ تؼطیف تالـ قس ٜتب ٚ ٕٝٞخ ٚ ٜٛاثؼبز آظاض
وٛزوبٖ تٛيیح زاز ٜقٛز ،أب زض ٞطحبَ ثؿیبضی اظ ٔفبٞیٓ ٔٙسضج زض آٖ ٕٔىٗ اؾت زض ثیٗ نبحت ٘ظطاٖ اذتالف ثطاٍ٘یع
ثبقس(ٔٛؾٛی ثدٛٙضزی.)8 :1386،
ثبیس زض ٘ظط زاقت و ٝوٛزن آظاضی یه أط ٘ؿجی اؾت ،ثسیٗ ٔؼٙی و ٝثب تٛخ ٝث ٝفط ٚ ًٙٞثبٚضٞبی ٞط ُٔٙم ،ٝتّمی
ٔتفبٚتی اظ آٖ ٔی قٛز .چ ٝثؿب ،ضفتبضی زض یه خبٔؼٔ ،ٝهساق وٛزن آظاضی ٔحؿٛة قس ٚ ٜخطْ ث ٝحؿبة آیس ِٚی زض
خبٔؼ ٝزیٍط ،یه أط ػبزی ٔحؿٛة قٛز  .ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ زض تب٘عا٘یب ٚلتی پؿطی ث ٝؾٗ ثّٛؽ ثطؾس ثطای ایٗ و ٝتُٟیط ضٚح
پیسا وٙس ،ضي زؾتف ضا ٔیظ٘ٙس اتٔمساض ظیبزی ذ ٖٛثیبیس زض حبِی و ٝایٗ أط زض خبٔؼٔ ٝب ٘ٛػی خطْ  ٚوٛزن آظاضی ٔحى
ٔحؿٛة ٔیقٛز(فٟطؾتی.)117-116 :1387 ،
 .2اوًاع کًدکآساری

ثط ٔجٙبی ضٚیىطز اضائ ٝقس ٜتٛؾٍ ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی ،وٛزنآظاضی تحت چٟبض ٔحٛض ظیط لبثُ تحمك اؾت:
 کودکآزاری جسوی  :آظ اض خؿٕی وٛزن ٔٙدط ث ٝآؾیت خؿٕی ثبِفؼُ یب ثبِمٚ ٜٛی ٔی ٌطزز .ایٗ ضفتبض زض حیُۀ ضاثُٝ
ٔؿئِٛیت ،اػتٕبز  ٚیب اػٕبَ اذتیبضات فطز نٛضت ٔی پصیطز(ثسیٗ ٔؼٙب و ٝثیكتط تٛؾٍ افطازی و ٝاذتیبض  ٚیب ٔؿئِٛیت
ٍٟ٘ساضی وٛزن ضا ثط ػٟس ٜزاض٘س  ٚوٛزن ٘ؿجت ث ٝآٟ٘ب اػتٕبز زاضز ،لٚضت ٔی ٌیطز) .ایٗ ضفتبض ث ٝنٛضت ػٕسی  ٚثب ٘یت

. Child abuse
. Physical abuse

ٚضٚز نسٔ ٝث ٝوٛزن  ٚیب زض ٘تید ٝاػٕبَ تطثیتی  ٚتأزیجی ٚاِسیٗ یب ذٛیكب٘ٚساٖ و ٝثٙٔ ٝظٛض تٙجی ٝوٛزن نٛضت
ٔیپصیطزٚ ،الغ ٔی قٛز .اظ ٘ظط ٔیعاٖ اضتىبة ،آظاض خؿٕی ضا ٔی تٛاٖ ثؼس اظ غفّت  ٚثی تٛخٟی یىی اظ قبیغ تطیٗ قیٞ ٜٚبی
آظاض وٛزوبٖ ث ٝقٕبض آٚضز  .اظ ٔیبٖ ٔ 3یّیٛٔ ٖٛضز ٌعاضـ وٛزن آظاضی زض ؾبَ  ،2001ثیف اظ ٞ 903عاض ٔٛضز(حسٚز 18
زضنس) ٔطث ٌٛث ٝآظاض خؿٕی ثٛز ٜاؾت  1300 .وٛزن زض ؾبَ  2001ث ٝزِیُ آظاضٞبی خؿٕی خبٖ ذٛز ضا اظ زؾت
زازٜا٘س(٘مٛی  ٚزیٍطاٖ .)188 :1384 ،ثطذی اظ ٔمازیك آظاض خؿٕی ػجبضتٙس اظ قالق ظزٖ ،يطث ٝظزٍِٖ ،س ظزٖ ،ؾٛظا٘سٖ،
پطت وطزٖ  ُٞ ٚزازٖ ،ذف ٝوطزٌٖ ،بظ ٌطفتٗ  ٚأثبَ آٖ  .آظاض خؿٕی ٕٔىٗ اؾت ث ٝؾّت حیبت وٛزن  ٚیب ٔؼِّٛیت ٚ
٘مم ػً ٛزائٓ ٚی ٔٙدط ٌطزز.
 کودکآزاری عاطفی  :آظاض ػبَفی ثٔ ٝؼٙبی لهٛض زض فطإٛ٘ ٓٞزٖ ْ حیٍ حٕبیتی ٔٙبؾت ثطای ضقس وٛزن ٔی ثبقس.
چٙیٗ ٔحیُی قبُٔ ٔدٕٛػ ٝتؼّمبت ٚ ٚاثؿتٍی ٞبی اثتسایی ٔی قٛز و ٝثط ٔجٙبی آٟ٘ب وٛزن ایٗ أىبٖ ضا وؿت ٔی ٕ٘بیس تب
قبیؿتٍیٞبی ػبَفی  ٚاختٕبػی اـ ضا ٔتٙبؾت ثب اؾتؼسازٞب  ٚتٛا٘بیی ٞبی ثبِم ٜٛذٛز ،زض خبٔؼ ٝای و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙس،
ثطٚظ زٞس .ضفتبضٞبیی و٘ ٝؿجت ث ٝوٛزن نٛضت ٔی ٌیطز ٙٔ ٚدط ثٚ ٝضٚز آؾیت ث ٝؾالٔت  ٚضقس خؿٕی  ٚضٚا٘ی ،ضٚحی ٚ
اذاللی یب اختٕبػی أ ٚی ٌطزز یب احتٕبَ ثطٚظ چٙیٗ آؾیت ٞبیی ضا ایدبز ٔی ٕ٘بیٙس ،زض ظٔط ٜآظاض ػبَفی لطاض ٔی ٌیط٘س .ایٗ
ضفتبضٞب ثبیس زض حٛظ ٜوٙتط َ ٚاِسیٗ  ٚیب اقربنی ؤ ٝؿئِٛیت  ٚیب اذتیبض وٛزن ضا ثط ػٟسٜ

زاض٘س ،ا٘دبْ پصیطز  .چٙیٗ

السأبتی قبُٔ ا٘ىبض َفُٔ ،حسٚزیت زض حطوت ،تحمیط ،ؾطظ٘ف ،تٟسیس ،تطؾب٘سٖ ،اؾتٟعا وطزٖ ،یب زیٍط آؾیت

ٞبی غیط

خؿٕی اظ ضفتبضٞبی ذهٕب٘ ٚ ٝتجؼیىآٔیع ٔیقٛز.
 کودکآزاری جنسی  :وٛزنآظاضی خٙؿی ػجبضت اؾت اظ زضٌیط ٕ٘ٛزٖ وٛزن زض فؼبِیت خٙؿی وٚ ٝی ثَٛ ٝض وبُٔ
آٖ ضا زضن ٕ٘ی وٙس٘ ،بتٛاٖ اظ اثطاظ ضيبیت آٌبٞب٘ ٝاؾت ،یب وٛزن ثطای ا٘دبْ آٖ ثِ ٝحبِ ضقسی آٔبز٘ ٜیؿت ٕ٘ ٚی تٛا٘س ثٝ
آٖ ضيبیت زٞس یب زضٌیط وطزٖ وٛزن زض فؼبِیت خٙؿی ای اؾت و ٝلبٖ٘ٞٛب  ٚتبثٞٛبی اختٕبػی ضا ٘مى ٔیوٙس .آظاض خٙؿی
َیف ٌؿتطز ٜای اظ ضفتبضٞب ضا زضثطٔی ٌیطز .ثطذی اظ ٔهبزیك ایٗ ػُٕ ث ٝقطح شیُ اؾت  :اغٛا ٕ٘ٛزٖ  ٚیب اخجبض وٛزن ثٝ
ٚاضز قسٖ زض ٞطٌ ٝ٘ٛضفتبض خٙؿی غیطلب٘٘ٛی ،اؾتفبز ٚ ٜثٟط ٜوكی اظ وٛزن زض فحكبء  ٚزیٍط ضفتبضٞبی خٙؿی غیطلب٘٘ٛی،
اؾتفبز ٜاظ وٛزوبٖ زض تٟیُٔ ٝبِت ٞطظٍ٘ ٜبضی ٚغیط( ٜایطٚا٘یبٖ  ٚزیٍطاٖٞ .)62 :1389 ،طچٙس ث ٝزالیُ اذاللی  ٚحیثیتی
ثٝزؾتآٚضزٖ آٔبض لبثُ اتىبیی زض ظٔی ٝٙقیٛع وٛزن آظاضی خٙؿی ٔیؿط ٘یؿتِ ،ىٗ ثطآٚضز ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی ٘كبٖ
ٔیزٞس و 20 ٝزضنس اظ ظ٘بٖ  5 ٚتب  10زضنس اظ ٔطزاٖ زض وٛزوی ٔٛضز آظاض خٙؿی لطاض ٔی ٌیط٘س .آثبض ٔرطة  ٚثؿیبض
قسیس ایٗ ٘ٛع اظ وٛزن آظاضی اظ یه ؾ ٚ ٛاظ ؾٛی زیٍط أتٙبع وٛزوبٖ آظاضزیس ٜاظ افكبی چٙیٗ ٚلبیؼی و ٝالساْ ثٛٔ ٝلغ
ثطای زضٔبٖ  ٚضفغ ٔربَطات ثؼسی ضا غیطٕٔىٗ ٔی وٙس ثط ػٕك ذُط ایٗ ٖٚع وٛزن آظاضی ٔیافعایس(ٟٔسٚی.)199 :1390 ،
لجح اختٕبػی ثبػث قس ٜو ٝضلٓ ؾیب ٜخطایٓ خٙؿی ثبال ثبقس  ٚغبِت وؿب٘ی وٛٔ ٝضز تؼطو لطاض ٔی ٌیط٘س اظ افكبی تدبٚظ اثب
زاض٘س .زض ٔٛضز اَفبَ ضلٓ ؾیب ٜثؿیبض ثبالتط اؾت  .اغّت آ٘بٖ چٙب٘چ ٝزض َفِٛیت ٔٛضز تؼطو لطاض ٌیط٘س ،اظ ثیبٖ تدبٚظ اثب
زاض٘س  ٚؾؼی زض پٛقب٘سٖ آٖ زاض٘س  .ثؿیبض ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت وؿب٘ی وٛٔ ٝضز تؼطو لطاض ٌطفت ٝا٘س ثؼس اظ چٙسیٗ ؾبَ آٖ ٓٞ
. Emotional abuse
. Sexual abuse

زض ؾٙیٗ ثعضٌؿبِی ٍٙٞ ٚبٔی ؤ ٝتدبٚظ ث ٝزِیُ تدبٚظٞبی ٔتؼسز زؾتٍیط ٔی قٛز ،ث ٝافكبی تدبٚظ خٙؿی ا٘دبْ قس ٜثط ذٛز
الساْ ٔیوٙٙس .ثؿیب ض اتفبق افتبز ٜاؾت وٛزوب٘ی و ٝزض ایٗ ؾٗ ٔٛضز تدبٚظ لطاض ٌطفتٝا٘س زض ثعضٌؿبِی ثٙٔ ٝظٛض ا٘تمبْ ،الساْ
ث ٝتدبٚظ ث ٝاَفبَ ٕ٘ٛزٜا٘س (حجیتظاز ٚ ٜضٚییٗظاز.)68 :1385 ،ٜ
 کودکآزاری هبتنی بر غفلت و بی هباالتی  :ثیتٛخٟی  ٚوٛتبٞی زض فطإٛ٘ ٓٞزٖ ِٛاظْ ضقس وٛزن ز ض وّی ٝحٛظٞ ٜبی
زاضز ٙٔ ٚدط
ؾالٔتی(ثٟساقت)  ،آٔٛظـ ،ضقس ػبَفی ،تغصیٔ ،ٝؿىٗ  ٚقطایٍ ظ٘سٌی أٗ زض حیُٙٔ ٝبثؼی و ٝزض اذتیبض ٚاِسیٗ لطاض
ث ٝثطٚظ آؾیت ث ٝؾالٔتی یب ضقس خؿٕی ،ضٚحی ،ضٚا٘ی ،اذاللی یب اختٕبػی وٛزن ٔی ٌطزز ٕٞ ٚچٙیٗ لهٛض زض ٍٟ٘ساضی ٚ
ٔٛاظجت وبُٔ  ٚحٕب یت اظ وٛزوبٖ زض ثطاثط آؾیت ٞب تب خبیی و ٝأىبٖ پصیط اؾت ،وٛزنآظاضی ٔجتٙی ثط غفّت  ٚثی ٔجبالتی
ٔحؿٛة ٔیقٛز .ثط ذالف ؾبیط اقىبَ وٛزنآظاضی و ٝاظ ِحبِ ٘ظطی ،أىبٖ اضتىبة آٟ٘ب اظ ؾٛی ؾبیط اقربل غیط اظ ٚاِسیٗ
٘یع ٔتهٛض ثٛز ایٗ ٌ ٝ٘ٛاظ وٛزن آظاضی نطفبً تٛؾٍ ٚا ِسیٗ  ٚؾبیط ؾطپطؾتبٖ لب٘٘ٛی لبثُ اضتىبة اؾت  .چطا و ٝلهٛض زض
ٍٟ٘ساضی وٛزن  ٚتأٔیٗ ٘یبظٞبی ٚی تٟٙب تحت قطایُی أىبٖ پصیط اؾت و ٝاقربل ٔطتىتٔ ،ؿئِٛیت ٍٟ٘ساضی  ٚیب تأٔیٗ
٘یبظٞبی َفُ ضا ثط ػٟس ٜزاقتٝثبقٙس(ایطٚا٘یبٖ.)65-62 :1389 ،
ُٔبثك تحمیمبت ا٘دبْ قس ،ٜغفّت ٚثیتٛخٟی ث ٝوٛزوبٖ 57زضنس زض ثعٞىبضی ٘ٛخٛا٘بٖ 58،زضنس زض خطایٓ ػّی ٝأٛاَ ٚ
 49زضنس زض خطایٓ ذك٘ٛتثبض ٘مف زاقتٝاؾت .غفّت  ٚثیتٛخٟی ث ٝوٛزوبٖ زض ٔمبیؿ ٝثب فكبضٞبی اختٕبػی  ٚیب التهبزی ٔب٘ٙس
زاضززض ٚالغ ثبیس
ثیكت زض ؾٛق زازٖ اَفبَ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ ث ٝثعٞىبضی .
فمط ،تهٚاِس ثٛزٖ  ٚیب پطخٕؼیت ثٛزٖ ذب٘ٛاز ٜتأثیط ثؿیبض ضی
ٌفت ػٛأّی ٔب٘ٙس فمط ،ته ٚاِس ثٛزٖ ٚ ٚيؼیت يؼیف التهبزی  ٚاختٕبػی ثَٛ ٝضػٕس ٜثٚ ٝاؾُ ٝتكسیس ثطٚظ ؾٛءضفتبض ٚ
زٙٞسٟٔسٚی.)201 :1390 ،
ثیتٛخٟی ٘ؿجت ث ٝوٛزوبٖ ٔیتٛا٘ٙس ذُط ٌطایف ث ٝثعٞىبضی ضا افعایف (
 .3گًوٍ شىبسي کًدکآساران

آظاضٞبی خؿٕی قسیسی و ٝػٛالت آٖ ٞب وٛزن ضا ث ٝزضٔبٍ٘بٞ ٜب یب ثیٕبضؾتبٖ ٞب ٔی وكب٘س ٚ ،حتی آظاضٞبی ثؿیبض
قسیستط  ٚوكٙس ٜای ؤ ٝطي وٛزن ضا زض پی زاض٘س ،زض اوثط لطیت ث ٝاتفبق ٔٛاضز اظ ؾٛی افطاز ؾبزیؿتیه  ٚضٚاٖ پطیفِ
پطاوٙس ٜزض خب ٔؼٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٘بٔبزضی ٞب ٘ ٚبپسضی ٞبی ثی ضحٕی و ٝتؼّك ذ٘ٛی  ٚػبَفی ثب وٛزن ٘ساض٘س ،نٛضت ٕ٘ی ٌیطز.
ثّى ٝزض تبضیرچ ٝثیكتط ایٗ آظاضٞب ،ضز پبی یه ٚاِس یب فطزی اؾت و ٝث ٝوٛزن ٘عزیه ثٛز ٚ ٜا٘تظبض ٔطالجت  ٚحٕبیت اظ
وٛزن تٛؾٍ ٚی ٔیضفت ٝاؾت.
ن زض اوثط ٔٛاضز الساْ وٙٙسٌبٖ ث ٝوٛزنآظاضی(ثٚ ٝیػ ٜآظاضٞبی خؿٕی ،ػبَفی  ٚغفّت ) ٚاِسیٗ
ُٔبِؼبت ٘كبٖ زاز ٜا٘س ٜ
وٛزن ٞؿتٙس ٛٔ ٚاضزی و ٝقبُٔ ثیٍبٍ٘بٖ  ٚغطیجٞ ٝب ٔی قٛز زضنس وٛچىی اظ وُ ٔٛاضز ضا زضثط ٔی ٌیطز .تحمیمبت زیٍط
٘یع حىبیت اظ آٖ زاض٘س و ٝثطازضاٖ  ٚذٛاٞطاٖ ٘یع اظ زیٍط الساْ وٙٙسٌبٖ ث ٝوٛزن آظاضی زض ذب٘ٛازٞ ٜب ٞؿتٙس ٓٞ .چٙیٗ ثب
ٚخٛز وّیكٞ ٝبی اختٕبػی ؤ ٝؼٕٛالً وٛزن آظاضی ضا ثب فطظ٘سذٛا٘سٌی ٕٞجؿتٔ ٝی زا٘ٙس ،زازٞ ٜبی ث ٝزؾتآٔس ٜاظ ٌعاضـ ٞبی
َ ٝنحٕ٘ ٝیٌصاضز.
ضؾٕی ثب ٚخٛزی و ٝذُط وٛزنآظاضی ضا زض فطظ٘سذٛا٘سٜٞب ثبال ٘كبٖ زاز ٜاؾت ،أب ثط ایٗ ضاة

. Neglect

ثطضؾی ؾسالن  ٚثطاز ٞطتع ثط ضٚی وٛزوبٖ آظاضزیس٘ ٜكبٖ زاز وٚ ٝاِسیٗ حمیمی ذیّی ثیكتط اظ ٚاِسیٗ خبیٍعیٗ ثٝ
ػٛٙاٖ ٔٙجغِ آظاض ٔؼطفی قس ٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ٔكبٞس ٜقس و ٝتٛظیغ خٙؿی آظاض وٛزوبٖ ثؿت ٝثٛ٘ ٝع اضتجبٌِ فطزِ آظاضزٙٞسٚ ٜ
وٛزن تفبٚت ٔی یبثس ،وٛزوب٘ی و ٝتٛؾٍ ٚاِسیٗ حمیمی ذٛز آظاض ٔی ثیٙٙس ،ثیكتط تٛؾٍ ٔبزضقبٖ ٔٛضز آظاض لطاض ٔی ٌیط٘س
تب پسض ،أب ظٔب٘ی وٚ ٝاِسیٗ خبیٍعیٗ  ٚغیط ثیِٛٛغیىی ثبقٙسٛٔ ،يٛع ثطػىؽ ٔی قٛز ،ثسیٗ تطتیت و٘ ٝبپسضی ٞب ثیكتط اظ
٘بٔبزضیٞب ٔطتىت وٛزنآظاضی ٔیق٘ٛس.
زض ٔٛضز آظاضٞبی خٙؿی ٘یع ،اغّت ٔٛالغ ظٔب٘ی و ٝنحجت اظ ؾٛءاؾتفبز ٜخٙؿی اظ وٛزن ثٔ ٝیبٖ ٔی آیس تهٛیطی اظ
فطز ٟٔبخٓ ث ٝػٛٙاٖ یه فطز غطیج ،ٝوثیف  ٚپؿت تساػی ٔی ٌطزز .زضحبِیوٌ ٝعاضقبت تدبٚظ  ٚاػٕبَ آظاض خٙؿی ثَ ٝطق
ٔرتّف ٘ؿجت ث ٝوٛزوبٖ اظ ؾٛی آقٙبیبٖ ثٚ ٝیػ ٜافطاز ذب٘ٛاز ،ٜض لٓ لبثُ تٛخٟی ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜا٘س(ٔس٘ی:1383 ،
.)51-49
 .4وظزیبت مًجًد در سمیىٍ ػلل شکلگیزی چزخٍ کًدکآساری

زض ایٗ لؿٕت اظ ٔمبِ ٝاثتسا ث ٝتكطیح ٘ظطیبت ضٚاٖ قٙبذتی ٔطتجٍ ثب قىُ ٌیطی چطذ ٝوٛزن آظاضی  ٚؾپؽ تجییٗ
٘ظطیبت خبٔؼٝقٙبذتی ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع ذٛاٞیْ پطزاذت .
وظزیبت ريانشىبختي شکلگیزی چزخٍ کًدکآساری

«ثٟٙدبض» -و ٝقرهیتی خبٔؼ ٝپصیطقسٚ ٜ

 نظریه شخصیت نابهنجار  :اظ ٘ظط ثطذی اظ ٔحممبٖ ،ثطذالف قرهیت
ؾبظٌبضییبفت ٝثب ٔحیٍ ذٛز لّٕساز ٔی قٛز -قرهیتٞبی ٘بثٟٙدبض ،قرهیت ٞبیی ٞؿتٙس و ٝثب ٔحیٍ ذٛز ؾبظٌبضی ٘ساض ٘س؛
 ٚؾبظٌبضی ٘یع ٕ٘ی یبثٙس؛  ٚثط ایٗ اؾبؼ ظ٘سٌی اختٕبػی  ٚاؾتٕطاض آٖ ،ثطای آ٘بٖ ٔكىُ اؾت  .اِجت ٝآ٘بٖ اشػبٖ زاض٘س وٝ
تفبٚت ٙٞدبضٞبی ٌطٞٚی ٚ ٚخٛز ذطز ٜفطًٞٙٞبی ٌب ٜوبٔالً ٔتفبٚت ٔ ٚتًبز ،تؼییٗ حس فبنُ ٔكرهی ضا ٔیبٖ قرهیت
«ثٟٙدبض»  ٚقرهیت «٘بثٟٙدبض» زقٛاض ْیؾبظز .أب ثب ٚخٛز ایٗٔ ،سػی ا٘س و ٝذهٛنیبتی زض افطاز ٘بثٟٙدبض ٚخٛز زاضز وٝ
ٔیتٛا٘س آٟ٘ب ضا اظ افطاز ثٟٙدبض ٔتٕبیع ؾبظز (ؾّیٕی  ٚزاٚضی .)414 :1380 ،ثطاؾبؼ ایٗ ٘ظطی ،ٝثعٜزیسٌی زض زٚضاٖ وٛزوی
ٔٛخت تأثیطٌصاضی ثط قرهیت وٛزوبٖ  ٚتكىیُ قرهیتی ٘بثٟٙدبض ٔی

قٛز .زض ٚالغ وٛزن آظاضزیس ٜث ٝقرهی

يساختٕبػی تجسیُ قس ٚ ٜزض ثعضٌؿبِی ا٘ٛاع خطایٓ اظ خّٕ ٝآظاض زیٍطاٖ(ث ٝذهٛل وٛزوبٖ ) ضا ث ٝضاحتی ٔطتىت ٔیقٛز.
 نظریه انتقامُٔ :بثك ایٗ ٘ظطی ،ٝوٛزن آظاضی ٔٛخت ٔی قٛز و ٝوٛزن آظاضزیس ٜث ٝزِیُ ذكٕی و ٝزض زض٘ٚف ایدبز قسٜ
 ٚتٛا٘بیی ضٞبیی اظ آٖ ضا ٘ساضز ،زض آیٙس ٜثب تىطاض فطایٙسی و ٝثط ؾط ا ٚآٔس ،ٜثٝز٘جبَ ا٘تمبٌْیطی  ٚترّی ٝذكٓ ذٛز ٔیثبقس.
وٙس  ٚثٙبثطایٗ فطایٙس

 نظریه الگوسازی  :وٛزن پؽ اظ ٚضٚز ث ٝوب٘ ٖٛذب٘ٛاز ٜقطٚع ث ٝیبزٌیطی  ٚاٍِٛثطزاضی ٔی
یبزٌیطی وٛزن ثب ٔكبٞس ٚ ٜاٍِٛؾبظی آؽ اظ قس ٚ ٜؾپؽ اظ َطیك ٔىب٘یؿٓ ٞبی زیٍطی تمٛیت ٔی قٛزٚ .اِسیٗ  ٚاػًبء
ذب٘ٛاز٘ ٜعزیه تطیٗ اٍِٞٛبی ضفتبضی زض زؾتطؼ وٛزن ٞؿتٙس  .وٛزن ثب ٔكبٞس ٜضفتبض ٚاِسیٗ  ٚلطاضٌطفتٗ زض ٔؼطو
زیسٌبٜٞب ٍ٘ ٚطـ ٞبی فطزی  ٚاختٕبػی آ٘بٖ  ٚثطاؾبؼ ؾبذتبض ذّمی  ٚقرهیتی ذٛز ،آٖ ضفتبض

ضا ازضان ٕ٘ٛزٍ٘ ٜطقی
. Sedlak
. Broad Herats

ٔؼیٗ ٘ؿجت ث ٝآٖ پیسا وطز ،ٜثطاٍ٘یرت ٝقسُٔ ٚ ٜبثك ٕٞبٖ اٍِ ٛضفتبض ٔی وٙس .چٙب٘چ ٝذب٘ٛاز ٜاٍِٞٛبی ضفتبضی غیطاُ٘جبلی یب
٘بُّٔٛة ضا زض اذتیبض وٛزن لطاض زٞسٔ ،ؿیط حطوت ث ٝؾٕت ٘بٙٞدبضی ٘ ٚبٕٛٙٞایی ث ٝؾٕت ٚی ٌكٛز ٜذٛاٞس قسٔ .ثبَ
ثبضظ اٍِٛپصیط ی ٘بٕٛٙٞایی زض ذب٘ٛازٔ ٜكبٞس ٜاٍِٛی ضفتبضی پطذبقٍطی ،ذك٘ٛت  ٚتٟبخٓ زض ذب٘ٛاز ٜاؾت ٚ .خٛز ٚاِسیٗ
ذكٗ  ٚپطذبقٍط ٔٛخت ٔی قٛز و ٝوٛزن ذك٘ٛت  ٚپطذبقٍطی ضا ث ٝػٛٙاٖ یه اٍِٛی ضفتبضی یبز ٌطفتَ ٚ ٝطظ ضفتبض
تٛأْ ثب ذك٘ٛت  ٚپطذبقٍطی ٚاِسیٗ ضا ث ٝػٛٙاٖ اٍِٛی ُّٔٛة حُ ا

ذتالفبت ،اظٟبض تٕبیالت  ٚذٛاؾتٞ ٝب ؾطٔكك ذٛز

لطاضزٞسٔ .یتٛاٖ اظ اٍِٞٛبی ٘بزضؾت ظیط ث ٝػٛٙاٖ اٍِٞٛبیی وٙٔ ٝدط ثٌ ٝطایف وٛزن ث ٝؾٕت وٛزن آظاضی زض ثعضٌؿبِی
ٔیق٘ٛس٘ ،بْ ثطز :پطذبقٍطی ٚاِسیٗ ٘ؿجت ث ٝوٛزن ،ضٚـ غٍّ تطثیتی زض ٚاِسیٙی و ٝاظ تٙجیٟبت ثس٘ی ثط ای تطثیت فطظ٘ساٖ
ذٛز اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ،ثیتٛخٟی ث٘ ٝیبظٞبی خؿٕی  ٚػبَفی وٛزن زض ذب٘ٛازٜٞب ٚغیطٟٔ(ٜسٚی.)150 :1388 ،
 ٚؾتب٘ت ٖٛؾبٔٙب ، ٚزض ٘ظطی ٝای ثحث ثطاٍ٘یع ،و ٝزض ٚالغ ٔی تٛاٖ آٖ ضا

 نظریه تفکر هجرهانه  :ؾبٔٛئُ یٛوّؿٖٛ
حبنُ ٘ٔٛیسی آ٘بٖ اظ ٘ظطیٞ ٝبی ؾٙتی خطْقٙبذتی زا٘ؿت ،اظٟبض زاقت ٝا٘س و ٝقی ٜٛتفىط ودطٚاٖ ٚ -زض ٔؼٙبی زلیك وّٕ،ٝ
ثعٞىبضاٖ -اؾبؾبً ثب قی ٜٛتفىط ثع٘ ٜبوطزٌبٖ ٔتفبٚت اؾت ٔ .سػبی آٖ ز ٚایٗ اؾت و ٝتفىط ثعٞىبضاٖ ٌٛ ،ایٙىٕٔ ٝىٗ اؾت
اقتجبٜآٔیع  ٚغیطٔؿئٛال٘ ٝث٘ ٝظط آیس ،أب زض زض ٖٚذٛیف ُٔٙمی ٙٔ ٚؿح ْ اؾت؛ آ٘بٖ ٕٞچٙیٗ ثطآ٘ٙس و ٝافطازی و ٝپیٛؾتٝ
ٙٞدبضقىٙی ٔی وٙٙس ،ذٛز  ٚخٟبٖ پیطأ ٖٛذٛز ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔتفبٚت ثب زیٍط ا٘ؿبٖ ٞب ٔی ثیٙٙس .ثطاؾبؼ ایٗ ٘ظطی ،ٝافطاز
ثعٞىبض زض زیسٌبٞ ٜب  ٚتفىطات ذٛز زچبض ِغعـ ٘ ٚبثٟٙدبضی ٔی ثبقٙس(ؾّیٕیٔ .)413 :1380 ،هساق ایٗ ٘ظط ی ٝزض ذهٛل
وٛزنآظاضی ایٗ اؾت و ٝوٛزن آظاضاٖ وؿب٘ی ٞؿتٙس و ٝزاضای تفىطات غُّی زض ذهٛل ٔبٞیت وٛزن آظاضی ٛ٘ ٚػبً
اقتجبٌ ٜطفتٗ آٖ ثب ضٚـ ٞبی تطثیتی ٔی ثبقٙس .ایٗ افطاز وٛزن آظاضی ضا زض قسیستطیٗ حبالت آٖ ٘ٛػی تطثیت ذكٗ ٔؼطفی
ٔیوٙٙس.
جذول  : 1نظریات روانشناختی هرتبط با شکلگیری چرخه کودکآزاری
تبییه وحًٌ شكلگیري چرخٍ کًدكآزاري

عىًان وظریٍ

تس ٜدیذٌی در دٚراٖ وٛدوی ٔٛجة ضىٌُیری ضخصیت ٘اتٟٙجار در لرتا٘ی ٔیضٛد .تٝ
تذریج وٛدن آزاردیذ ٜضذاجتٕاػی ضذ ٚ ٜدر تسرٌساِی ا٘ٛاع جرایٓ از جّٕ ٝآزار وٛدواٖ ضخصیت ٘اتٟٙجار
را ٔرتىة ٔیضٛد.
فردی و ٝدر وٛدوی ٔٛرد آزار دیٍراٖ لرارٌرفت ٝدر اثر ػمذٜٞای ا٘ذٚخت ٝضذ ٜدر وٛدوی،

ا٘تماْ

در تسرٌساِی الذاْ ت ٝا٘تماْ ٌیری از جأؼ ٝت ٝخصٛظ وٛدواٖ ٔیٕ٘ایذ.
وٛدواٖ آزاردیذ ٜت ٝصٛرت ٘اخٛدآٌا ٜتسرٌترٞای تذرفتار را ت ٝػٛٙاٖ اٍِٛی رفتاری خٛد تا

اٍِٛسازی

وٛچهترٞا لرارٔیدٙٞذ  ٚپس از رسیذٖ ت ٝتسرٌساِی الذاْ ت ٝوٛدن آزاری ٔیٕ٘ایٙذ.

(تمّیذ)

آزاردیذٌی در دٚراٖ وٛدوی ٔٛجة ضىٌُیری تفىرات غّط در خصٛظ ٔاٞیت وٛدن

تفىر ٔجرٔا٘ٝ

. Samuel Yochelson
. Stanton Samenow

آزاری  ٚاضتثاٌ ٜرفتٗ آٖ تا اِسأات ترتیت ٔیضٛد.

وظزیبت جبمؼٍشىبختي مزتبط بب تبییه شکل گیزی چزخٍ کًدکآساری

 نظریه یادگیری اجتواعی ٘ :ظطی ٝیبزٌیطی اختٕبػی ثط تأثیطات ٔتمبثُ ثیٗ ضفتبض ٔ ٚحیٍ تأویس زاضز ٚ ،ثط اٍِٞٛبیی اظ
ضفتبض ٔتٕطوع ٔی قٛز و ٝفطز آٟ٘ب ضا ثطای وٙبض آٔسٖ ثب ٔحیٍ زض ذٛز پطٚضـ ٔی زٞس .اٍِٞٛبیی و ٝاظ ضا ٜتدطثٔ ٝؿتلیٓ
پبؾدٞبی ٔحیٍ ث ٝفطز ،یب ٔكبٞس ٜپبؾد ٞبی زیٍطاٖ وؿت ٔی قٛز .ثسیٗ تطتیت و ٝفطز اثتسا ضفتبض ٔٛاخ ٝقس ٜثب پبؾد
ُّٔٛة یب پبزاـ ضا اظ ضفتبضی و٘ ٝتبیح ٘بُّٔٛثی ث ٝثبض آٚضز ،ٜخسا ٔی وٙس؛  ٚآٍ٘ب ٜاٍِٛی تٛأْ ثب ٔٛفمیت ضا ثطٌعیس ٚ ٜثمیٝ
ضا وٙبض ٔیٌصاضز(ؾّیٕی .)413 :1380 ،ثطاؾبؼ ایٗ ٘ظطی ،ٝزض نٛضت ػسْ ثطذٛضز ثب ضفتبضٞبی آظاضٌطاٖ ،اٍِٛی آظاضٌطی
٘عز وٛزن آظاضزیس ٜتمٛیت ٔی قٛز  ٚایٗ تمٛیت أىبٖ تىطاض ایٗ ض٘ٚس تٛؾٍ وٛزن آظاضزیس ٜزض ثعضٌؿبِی ضا افعایف
ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ ثطذٛضز ثب وٛزنآظاضاٖ ٔ ٚدبظات آ٘بٖ ٔیتٛا٘س ٔٛخت تمجیح ایٗ اٍِ٘ ٛعز وٛزن آظاضزیسٌ ٜطزز.
 نظریه فرصت افتراقی ٘ :ظطی ٝفطنت افتطالی فطو ضا ثط ایٗ ٔی ٌصاضز و ٝاقربل پطٚضـ یبفت ٝزض ٔحالت پط اظزحبْ ٚ
اؾت ثط ٕٞیٗ اؾبؼ
فمطظز ،ٜاٞساف ٔطؾ ْٛضا ٔیپصیط٘س؛  ٚتهسیك ٔیوٙٙس؛ اٞسافی و ٝزض ٚالغ ٔتؼّك ثَ ٝجمبت ٔتٛؾٍ خبٔؼ. ٝ
وّٛاضز  ٚاِٚیٗ تأویس ٔیوٙٙس و ٝقىٌُیطی ثع ٚ ٜوحضٚی زض ٔیبٖ ایٗ زؾت ٝافطاز ،اظ ایٗ تٕبیع ٘كأت ٔیٌیطز؛  ٚزض ٚالغ
وٙكی اؾت زض ثطاثط ٘ٛػی فكبض ٘بقی اظ وكف ،ثیٗ آ٘چ ٝفطز ٔی ذٛاٞس  ٚآ٘چ ٝأىبٖ زؾتطؾی ثساٖ ضا زاضز؛  ٚخطایٓ ٚ
ودطٚیٞبی آ٘بٖ ٘یع ثب تىی ٝضةٕٞیٗ ٔفٛ٘ ،ْٟٛػی زؾتیبظی ث ٝقیٜٞٛب  ٚاثعاضٞبی غیط ٔدبظ ثطای زؾتطؾی ث ٝغبیتٞبی ٔمجٚ َٛ
ٔطؾ ْٛلّٕساز ٔیقٛز(ؾّیٕی .)443 :1380 ،ثطاؾبؼ ایٗ ٘ظطی ،ٝآظاضزیسٌی زض وٛزوی ٔٛخت فطا ٓٞآٔسٖ فطنت ٕٞعیؿتی
یف وٛزن ث ٝآظاضٌطی ٔیقٛز.
وٛزن ثب اٍِٞٛبی آظاضٌطی قس ٚ ٜتسا ْٚآٖ زض َ َٛظٔبٖ ٔٛخت ٌطا
 نظریه تقویت افتراقی :ضاثطت ثطٌؽ  ٚض٘ٚبِس اوطظ  ،ث ٝقطح  ٚثؿٍ اٍِٛیی ٘ٛیٗ اظ ٘ظطیٕٙٞ ٝكیٙی افتطالی ؾبتطِٙس ٚ
وطؾی پطزاذتٝا٘س؛  ٚثب اٍِٛیی تحت ػٛٙاٖ ٘ظطیٕٙٞ ٝكیٙی  ٚتمٛیت افتطالیٛ٘ ،ػی تّفیك ضا اظ ٔفبٞیٓ اٍِٛی یبز قسٔ ٚ ٜفْٟٛ
ضٚا٘كٙبذتی یبزٌیطی ػبُٔ ث ٝزؾت زازٜا٘س .ازأ ٝایٗ ضا ٜضا ٘یع اوطظ  ٚثطذی زیٍط اظ ٕٞىبضاٖ ا ٚپی ٌطفت ٚ ،ٝایٗ اٍِ ٛضا زض
تحمیمبت ثؼسی ذٛیف ث ٝآظٔ ٖٛوكیسٜا٘س .اٍِٛیی و ٝزض آٖ ،فطایٙس یبزٌیطی ،ثَٛٝض ػٕس ٜثط ٔف ْٟٛیبزٌیطی ػبُٔ اتىب زاضز؛ ٚ
ثطذالف اٍِٛی ٕٙٞفیٙی افتطالی -و ٝثط یبزٌیطی ضفتبض ودطٚا٘ ٝاظ َطیك فطآیٙس وٙف ٔتمبثُ اختٕبػی ٚ ،یبزٌیطی تؼبضیف
ٔٛافك ثب ضفتبض ودطٚا٘ ٝتأویس زاضز -یبزٌیطی ضفتبضٞبی ودطٚا٘ ٝضا اظ َطیك فطآیٙس تمٛیت ٔ ٚىب٘یؿٓ ٞبی اؾبؾی آٖ ،یؼٙی
وطزٖ ضا ثطٔیٌعیٙس
تكٛیك  ٚتٙجیٛٔ ،ٝضز تٛخ ٝلطاض ٔیزٞس .ایٗ اٍِ ،ٛپیـ اظ ٞط چیعٔ ،سػی اؾت و ٝقرم ظٔب٘ی ودطٚا٘ ٝضفتبض

. Cloward
. Olin
. Robert Burgess
. Ronald Akers
. Sutherland
. Cressy

و ٝثطای ا٘دبْ چٙیٗ ضفتبضی -زض ٌصقت ٚ ٝزض قطایٍ ٔكبثٛٔ -ٝضز تكٛیك لطاض ٌطفت ،ٝیب تٙجی٘ ٝكس ٜثبقس ،یب ایٙى ٝاحتٕبَ
ثبقس
قىٌُیطی چٙیٗ ٚاوٙفٞبیی زض آیٙس ،ٜآٖ ضا ضفتبضی ُّٔٛة خّ ٜٛزاز. ٜ
ٔسػی قس ٜاؾت و ٝافطاز ٔؿتؼس اضتىبة ودطٚی ،زض ٕٙٞكیٙی ٞبی

 نظریه هونشینی افتراقی  :زض ایٗ اٍِ ،ٛؾبتطِٙس
ذٛیف ثب افطاز خبٔؼ« ،ٝتؼطیفٞبیی» ضا فطا ٔی ٌیط٘س وٌ ٝبٛٔ ٜافك ٌ ٚبٔ ٜربِف ثب ضفتبضٞبی ودطٚا٘ ٝاؾت  .ث٘ ٝظط ا ،ٚاٌط
تؼطیفٞبیی و ٝوٙف ٞبی ثعٞىبضا٘ ٝضا لبثُ قثٔ َٛی ٕ٘بیب٘س ،ثب پكتٛا٘ ٝای لٛی تط اظ تؼطیف ٞبیی ٔربِف ثب ضفتبض ودطٚا٘ ٝثٝ
فطز اِمب قٛز ٚ ،فطز ٘یع زض زفؼبت ثیكتطی ثب ایٗ زؾت ٝتؼبضیف ٔٛاخٌ ٝطزز ،احتٕبَ ایٙىٔ ٝطتىت ودطٚی قٛز ثیكتط
اؾت(ؾّیٕی .)513 :1380 ،تجییٗ ایٗ ٘ظطی ٝزض ٔٛضز قىُ ٌیطی چطذ ٝوٛزن آظاضی ا یٗ اؾت و ٝوٛزن آظاضزیس ٜثب
ٕٙٞكیٙی ٔسا ْٚثب وٛزن آظاضاٖ وٛ٘ ٝػب اظ ثؿتٍبٖ یب اَطافیبٖ ٚی ٞؿتٙس ،وٛزن

آظاضی ضا أطی ثٙٞ ٝدبض تّمی  ٚزض

ثعضٌؿبِی آٖ ضا تىطاض ٔیٕ٘بیس.
 نظریه انتقال خردهفرهنگ بسهکاری :ضٚایتٞبی ذطزٜفطٍٙٞی تجییٗ ودطٚی ،ثط تٕبیع ٙٞدبضٞب  ٚاضظـٞبیی تأویس زاضز وٝ
قٛز و ٝػّت تحمك خطْٛ٘ ،ػی تؼبضو ٔیبٖ ٙٞدبضٞبؾت؛ تؼبضيی وٝ
ٌطٜٞٚبی ٔتفبٚت ثساٖ پبی ثٙس٘س؛  ٚزض ایٗ ٔیبٖ ٘یع ٔسػی ٔی
زض ثبٚض ایٗ زیسٌبٍٙٞ ،ٜبٔی پسیس ٔیآیس وٌ ٝطٜٞٚبی ٔتفبٚت لٔٛی یب َجمبتیٙٞ ،دبضٞبی ذطزٜفطٍٙٞی ذبنی ضا ٔیپصیط٘س؛  ٚایٗ
اضظـ ٚترُی اظ ٙٞدبضٞبی ظیطثٙبیی ٘ظبْ ٙٞدبضی ٔؿٍّ زض خبٔؼ ،ٝتحت فكبض
ٙٞدبضٞب ٘یع اػًبی آٟ٘ب ضا زض خٟت ٘بزیسٌ ٜطفتٗ ٞب
فط ًٙٞوٛزنآظاضی آقٙب ٔیقٛز  ٚایٗ
ٔیٌصاضز (ؾّیٕی .)449 :1380،ثطاؾبؼ ایٗ ٘ظطی ،ٝوٛزن آظاضزیس ،ٜزض وٛزوی ثب ذطزٜ
قٛز (چطذ ٝوٛزنآظاضی).
ؾُ ث٘ ٝؿُ اظ وٛزوبٖ آظاضزیس ٜث ٝیىسیٍط ٔٙتمُ ٔی
ذطزٜفط٘ ًٙٞبٙٞدبض ٖ
جذول  : 2نظریات جاهعهشناختی هرتبط با شکلگیری چرخه کودکآزاری
تبییه وحًٌ شكلگیري چرخٍ کًدكآزاري

عىًان وظریٍ

وٛدواٖ آزاردیذ ،ٜتفىرات وجرٚا٘ ٝرا از ٚاِذیٗ یا سایر تاِغیٗ آزارٌر فرا ٌرفت ٚ ٝدر

یادٌیری

تسرٌساِی ،خٛد ٘یس وٛدن آزار ٔیض٘ٛذ.

اجتٕاػی

آزاردیذٌی در وٛدوی ٔٛجة فرا ٓٞآٔذٖ فرصت ٕٞسیستی وٛدن تا اٍِٞٛای آزارٌری

فرصت افترالی

ضذ ٚ ٜتذا ْٚآٖ در ط َٛزٔاٖ ٔٛجة ٌرایص وٛدن ت ٝآزارٌری ٔیضٛد.
وٛدواٖ تا ٔطاٞذ ٜتأییذ رفتارٜای وٛدن آزاراٖ تٛسط جأؼ ،ٝػُٕ آ٘اٖ را رفتاری لاتُ

تمٛیت افترالی

لث َٛتّمی  ٚدر تسرٌساِی الذاْ ت ٝآٖ ٔیوٙٙذ.
وٛدنآزاردیذ ٜتا ٕٙٞطیٙی ٔذا ْٚتا وٛدنآزاراٖ وٛ٘ ٝػا از تستٍاٖ یا اطرافیاٖ ٚی

ٕٙٞطیٙی افترالی

ٞستٙذ ،وٛدنآزاری را أری تٙٞ ٝجار تّمی  ٚدر تسرٌساِی آٖ را تىرار ٔیٕ٘ایذ.
وٛدن آزاردیذ ،ٜدر وٛدوی تا خرد ٜفر ًٙٞوٛدن آزاری آضٙا ضذ ٚ ٜایٗ خرد ٜفر ًٙٞا٘تماَ خرد ٜفرًٙٞ
٘سُ ت٘ ٝسُ ت ٝآیٙذٌاٖ ٔٙتمُ ٔیضٛد

تسٞىاری

. Sutherland

ريش تحقیق
ایٗ تحمیك اظ ٘ظط ٞسف وبضثطزی  ٚاظ ٘ظط ضٚـ تٛنیفی -پیٕبیكی ثٛزٔ ٚ ٜحمك ثب ٔطاخؼ ٝثٔ ٝطاوع اٚضغ ا٘ؽ اختٕبػی،
الساْ ث ٝپرف پطؾكٙبٔٞٝب ٔیبٖ وبضقٙبؾبٖ ٔطاوع ٕ٘ٛز ٜاؾت.
اثعاض خٕغآٚضی زازٞ ٜب ،پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝثٛز و ٝپؽ اظ تٟی ،ٝزلت  ٚلبثّیت ؾٙدف ٔتغیطٞب (ضٚایی) ٔٛضز تأییس
نبحجٙظطاٖ لطاضٌطفت .لبثّیت اػتٕبز  ٚتىطاضپصیطی پبؾد ٞب(پبیبیی ) پطؾكٙبٔ٘ ٝیع ْٚضز آظٔٔ ٖٛمسٔبتی ٚالغ  ٚثسیٗ ٔٙظٛض
٘ 10فط اظ ٔسزوبضاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٘ؿجت ث ٝتىٕیُ پطؾكٙبٔ ٝالساْ ٕ٘ٛز٘س و ٝپؽ اظ وسٌصاضی زازٜ
اؾتفبز ٜاظ آِفبی وط٘ٚجبخ ثب يطیت

ٞب ،پبیبیی ؾؤاالت ثب

 0/88تأییس ٌطزیس  .خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك ،وّیٔ ٝسزوبضاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ٔطاوع

اٚضغا٘ؽ اختٕبػی زض قٟط تٟطاٖ ثٛز  ٕٝ٘ٛ٘ .تحمیك ٘یع قبُٔ ٘ 50فط اظ ٔسزوبضاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ اٚضغا٘ؽ اختٕبػی قٟط تٟطاٖ،
و ٝزض چٟبض ٔطوع ٔطتجٍ ثب وٛزنآظاضی ٔكغ َٛث ٝوبض ثٛز٘س.

یبفتٍَب
ثطضؾی یبفتٞ ٝبی تحمیك ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاظ ثیٗ وبضقٙبؾبٖ٘ 35 ،فط یؼٙی  70زضنس ضا ظ٘ب ٖ ٘ 15 ٚفط یؼٙی  30زضنس ضا
ٔطزاٖ تكىیُ زاز ٜا٘س 18 .زضنس وبضقٙبؾبٖ زض ٔحسٚز ٜؾٙی  20تب  30ؾبَ 60 ،زضنس  31تب  40ؾبَ 20 ،زضنس  41تب 50
ؾبَ  2 ٚزضنس زض ٔحسٚز ٜؾٙی ثبالی  50ؾبَ ثٛز ٜا٘س 4 .زضنس وبضقٙبؾبٖ زاضای ٔسضن تحهیّی فٛق زیپّٓ 78 ،زضنس
ِیؿب٘ؽ  18 ٚزضنس فٚق ِیؿب٘ؽ ثٛزٜا٘س .يٕٙبً  60زضنس آ٘بٖ زاضای ؾبثم ٝوبضی  1تب  10ؾبَ 36 ،زضنس  11تب  20ؾبَ ٚ
 4زضنس  21تب  30ؾبَ ثٛزٜا٘س.
جذول  : 3هشخصات توصیفی جاهعه آهاری
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ساتم ٝاضتغاَ

ررسي گًیٍ َبی مزتبط بب ػلل رياوشىبختي چزخٍ کًدکآساری
ة

 بررسی گویه اول پرسشناهه  :زض ثطضؾی خس َٚقٕبض ) 4( ٜثب تٛخ ٝث ٝؾُح ٔؼٙی زاضی آظٔ ٖٛثبیٔٛٙیبَ  ٚتفبٚت ثیٗ زٚ
ٌط ٜٚزض ؾُح  52زضنس  ٚثب تٛخ ٝث ٝفطاٚا٘ی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝاوثط وبضقٙبؾبٖ ٔٛافك ایٗ ٘ظط ٔی ثبقٙس
و ٝآظاض زیسٌی زض زٚضاٖ وٛزوی ٔٛخت قىُ ٌیطی قرهیت ٘بثٟٙدبض زض وٛزن قس ٚ ٜزض ثعضٌؿبِی ٚی ضا زض ٔؼطو
وٛزنآظاضی لطاض ٔیزٞس.
 بررسی گویه دوم پرسشناهه  :ثب ثطضؾی خس َٚقٕبض ٚ ) 4( ٜثب تٛخ ٝث ٝؾُح ٔؼٙی زاضی آظٔ ٖٛثبیٔٛٙیبَ  ٚتفبٚت ثیٗ زٚ
ٌط ٜٚزض ؼَح  12زضنس ٔی تٛاٖ ثیبٖ وطز و ٝاوثط وبضقٙبؾبٖ ایٗ ٘ىت ٝضا تبییس ٔی وٙٙس و ٝآظاض زیسٌی زض زٚضاٖ وٛزوی
ٔٛخت قىُ ٌیطی فكبض ا٘تمبْ زض لطثب٘ی قسٚ ٚ ٜی پؽ اظ ضؾیسٖ ث ٝثعضٌؿبِی الساْ ث ٝا٘تمبْ اظ َطیك آظاضِ وٛزوبٖ
ٔیٕ٘بیس.
 بررسی گویه سوم پرسشناهه  :ثب تحّیُ خس َ ٚقٕبض ) 4( ٜثب تٛخ ٝث ٝؾُح ٔؼٙی زاضی آظٔ ٖٛثبیٔٛٙیبَ  ٚتفبٚت ثیٗ زٚ
ٌط ٜٚزض ؾُح  16زضنس ٔی تٛاٖ ثیبٖ وطز و ٝایٗ فطو و ٝوٛزوبٖ آظاضزیس ٜاظ َطیك یبزٌیطی ،وٛزن آظاضی ضا فطاٌطفتٚ ٝ
زض ثعضٌؿبِی ث ٝآٖ الساْ ٔیوٙٙسٛٔ ،ضز تأییس ٔیثبقس.
 بررسی گویه چهارم پرسشنام ه  :خس َٚقٕبض ) 4(ٜثب تٛخ ٝث ٝؾُح ٔؼٙی زاضی آظٔ ٖٛثبیٔٛٙیبَ  ٚتفبٚت ثیٗ زٌ ٚط ٜٚزض
ؾُح  16زضنس حبوی اظ آٖ اؾت و ٝایٗ ٘ظطی ٝو ٝوٛزوبٖ آظاضزیس ٜثَٛ ٝض ٘بذٛزآٌب ٜاِٚیبء  ٚثعضٌتطٞبی آظاضٌط ضا اٍِٛی
ضفتبضی ذٛز لطاض زاز ٚ ٜزض ثعضٌؿبِی الساْ ث ٝتىطاض ضفتبض آ٘بٖ ٔی وٙٙس ٔٛضز تبئیس اوثط وبضقٙبؾبٖ ٔیثبقس.
جذول : 4آزهوى دوجولهای بررسی نظر کارشناساى در رابطه با گویههای اول تا چهارم پرسشناهه
وسبت مًرد اوتظار وسبت مشاَدٌ شدٌ
0/ 50

0/ 50
0/ 50

فراياوی

گريٌ َا

عىًان

0/ 24

12

وٛچهتر یا ٔساٚی ٔ(3خاِف)

ٌٛی ٝضٕارٜ

0/ 76

38

تسريتر از ٛٔ(3افك)

1

0/ 44

22

وٛچهتر یا ٔساٚی ٔ(3خاِف)

ٌٛی ٝضٕارٜ

0/ 56

28

تسريتر از ٛٔ( 3افك)

2

0/ 42

21

وٛچهتر یا ٔساٚی ٔ( 3خاِف)

ٌٛی ٝضٕارٜ

0/ 50

0/ 58

29

تسريتر از ٛٔ( 3افك)

0/ 42

21

وٛچهتر یا ٔساٚی ٔ( 3خاِف)

0/ 58

29

ق)
تسريتر از ٛٔ( 3اف

100

50

وُ

3

ٌٛی ٝضٕارٜ
4

بزرسي گًیٍَبی مزتبط بب ػلل رياوشىبختي چزخٍ کًدکآساری

 بررسی گویه پنجن پرسشناهه  :ثب ثطضؾی خس َٚقٕبض ) 5( ٜثب تٛخ ٝث ٝؾُح ٔؼٙی زاضی آظٔ ٖٛثبیٔٛٙیبَ  ٚتفبٚت ثیٗ زٚ
ٌط ٜٚزض ؾُح  20زضنس ٔی تٛاٖ ثیبٖ وطز و ٝایٗ ٘ظط و ٝآظاضزیسٌی زض وٛز وی ٔٛخت فطا ٓٞآٔسٖ فطنت ٕٞعیؿتی
وٛزن ثب اٍِٞٛبی آظاضٌطی قس ٚ ٜتسا ْٚآٖ زض َ َٛظٔبٖ ٔٛخت ٌطایف وٛزن ث ٝآظاضٌطی ٔی

قٛزٛٔ ،ضز تأییس اوثط

پبؾدزٙٞسٌبٖ ٔیثبقس.
 بررسی گویه ششن پرسشناهه  :ثطضؾی خس َٚقٕبض ) 5( ٜحىبیت اظ آٖ زاضز و ٝث٘ ٝظط اوثط وبضقٙبؾبٖ تأییس ضفتبض ٞبی
وٛزنآظاضاٖ تٛؾٍ ؾبیطیٗ ٔٛخت تمٛیت اٍ٘بض ٜوٛزن زض ٔٛضز ثٟٙدبض ثٛزٖ وٛزن آظاضی قس ٚ ٜزض ثعضٌؿبِی الساْ ثٝ
آظاض وٛزوبٖ ٔیٕ٘بیٙس.
 بررسی گویه هفتن پرسشناهه  :ثطاؾبؼ یبفتٞ ٝبی تحمیك و ٝزض خس َٚقٕبض ) 5( ٜزضج ٌطزیس ،ٜثب تٛخ ٝث ٝؾُح ٔؼٙی زاضی
آظٔ ٖٛثبیٔٛٙیب َ  ٚتفبٚت ثیٗ زٌ ٚط ٜٚزض ؾُح  48زضنس  ٚثب تٛخ ٝث ٝفطاٚا٘ی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝث٘ ٝظط
اوثط پبؾد زٙٞسٌبٖ ضقس وٛزن زض ذب٘ٛازٞ ٜبی ٔجتال ث ٝوٛزن آظاضی ٔٛخت قىُ ٌیطی  ٚا٘تمبَ ذطز ٜفط ًٙٞوٛزن آظاضی
زض ٚی قسٚ ٚ ٜی ضا زض ثعضٌؿبِی زض ٔظبٖ آظاض وٛزوبٖ قضاض ٔی زٞس  ٚثسیٙؿبٖ چطذ ٝوٛزنآظاضی قىُ ٔیٌیطز.
 بررسی گویه هشتن پرسشناهه  :ثب ثطضؾی خس َٚقٕبض ٚ ) 5( ٜثب تٛخ ٝث ٝؾُح ٔؼٙیزاضی آظٔ ٖٛثبیٔٛٙیبَ  ٚتفبٚت ثیٗ زٚ
ٌط ٜٚزض ؾُح  1زضنس  ٚثب تٛخ ٝث ٝفطاٚا٘ی ٔكبٞس ٜقسٔ ٜی تٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝث٘ ٝظط اوثط پبؾد زٙٞسٌبٖ ضقس وٛزن زض
ٔحیٍٞبی ٔٛافك ثب وٛزن آظاضی ٔٛخت لج َٛوٛزن آظاضی ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ضٚـ ٞبی ٔمج َٛزض تطثیت وٛزن تّمی قسٚ ٜ
زض ثعضٌؿبِی ٔٛخت آظاض وٛزوبِٖ زیٍط تٛؾٍ ٚی ٔیقٛز.
جذول  : 5آزهوى دوجولهای بررسی نظر کارشناساى در رابطه با گویههای پنجن تا هشتن پرسشناهه
وسبت مًرد اوتظار

0/ 50

0/ 50

وسبت مشاَدٌ شدٌ

فراياوی

گريٌ َا

عىًان

0.40

20

وٛچهتر یا ٔساٚی ٔ( 3خاِف)

ٌٛیٝ

0.60

30

تسريتر از ٛٔ( 3افك)

0.38

19

وٛچهتر یا ٔساٚی ٔ( 3خاِف)

0.62

31

تسريتر از ٛٔ( 3افك)

ضٕار5 ٜ
ٌٛیٝ
ضٕار6ٜ

0/ 50

0/ 50

0.26

13

وٛچهتر یا ٔساٚی ٔ( 3خاِف)

ٌٛیٝ

0.74

37

تسريتر از ٛٔ( 3افك)

ضٕار7 ٜ

0.26

13

وٛچهتر یا ٔساٚی ٔ( 3خاِف)

0.74

37

تسريتر از ٛٔ( 3افك)

1.00

50

وُ

ٌٛیٝ
ضٕار8 ٜ

وتیجٍگیزی
ث٘ ٝظط وبضقٙبؾبٖ قىُ ٌیطی قرهیت ٘بثٟٙدبض زض وٛزن آظاضزیس ،ٜقىُ ٌیطی حؽ ا٘تمبْ زض وٛزن آظاض زیس ،ٜاٍِ ٛقسٖ
ضفتبض آظاضٌطاٖ ثطای وٛزن  ٚتمّیس وٛزن اظ ٕٞبٖ ضفتبض زض ثعضٌؿبِی ٕٞ ٚچٙیٗ قىُ ٌیطی تفىط ٔدطٔب٘ ٝوٛزن آظاضی
زض آظاضزیسٌبٖ اظ ٔ ٟٓتطیٗ ػُّ ضٚا٘كٙبذتی قىُ ٌیطی چطذ ٝوٛن آظاضی ٞؿتٙس ٕٞ .چٙیٗ ث٘ ٝظط وبضقٙبؾبٖ  ٚثط اؾبؼ
یبفتٞٝبی تحمیك اظ ٔیبٖ ػُّ ضٚا٘كٙبذتی ،قىُ ٌیطی قرهیت ٘بثٟٙدبض زض وٛزن آظاضزیس ٜثیكتطیٗ تبثیط ضا زض تىطاض چطذٝ
وٛزن آظاضی زاضز.
ث٘ ٝظط وبضقٙبؾبٖ یبزٌیطی اختٕبػی وٛزن آظاضی تٛؾٍ وٛزوبٖ آظاض زیس ،ٜایدبز فطنت افتطالی ٘بقی اظ ٕٞعیؿتی
وٛزن ثب آظاضٌطاٖ ،تمٛیت افتطالی آظاضٌطی وٛزن اٖ اظ َطیك ؾىٛت خبٔؼ ٝزض ثطاثط آظاضٌطاٖ ٚ ،ا٘تمبَ ذطز ٜفطًٙٞ
وٛزنآظاضی زض ٔیبٖ الكبض ذبنی اظ خبٔؼ ،ٝاظ ٔ ٟٓتطیٗ ػُّ خبٔؼ ٝقٙبذتی قىُ ٌیطی چطذ ٝوٛن آظاضی ٞؿتٙس  .ثطاؾبؼ
یبفتٞٝبی تحمیك اظ ٔیبٖ تجییٗ ٞبی خبٔؼ ٝقٙبذتی ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع٘ ،ظطی ٝتمٛیت افتطالی وٛزن آظاضی ثیف اظ ؾ ٝتجییٗ
زیٍط ٔٛضز حٕبیت پبؾد زٙٞسٌبٖ ثٛز ٜاؾت.
یبفتٞ ٝبی تحمیك ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝاظ ٘ظط وبضقٙبؾبٖ  ٕٝٞػُّ ضٚا٘كٙبذتی  ٚخبٔؼ ٝقٙبذتی زض یه ؾُح اظ تبثیط لطاض
٘ساض٘س  ٚثطذی اظ آٟ٘ب لٛیتط اظ ٌط ٜٚزیٍط ػُٕ ٔی وٙس .خس َٚقٕبض ) 6( ٜاِٛٚیت ثٙسی ػُّ قىٌُیطی چطذ ٝوٛزنآظاضی
ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
جذول  : 6اولویتبنذی علل شکلگیری چرخه کودکآزاری از نظر کارشناساى
میاوگیه
يزوی
3/ 92
3/ 92
3/ 86

وام ي عىًان گًیٍ
ٌٛی -1 ٝآزاردیذٌی در دٚراٖ وٛدوی ٔٛجة ضىٌُیری ضخصیت ٘اتٟٙجار در وٛدن ضذ ٚ ٜدر
تسرٌساِی ٚی را در ٔؼرض وٛدنآزاری لرار ٔیدٞذ
ٌٛی -8 ٝرضذ وٛدن در ٔحیطٞای ٔٛافك تا وٛدنآزاری ٔٛجة لث َٛوٛدنآزاری ت ٝػٛٙاٖ یىی از
ٔی
رٚشٞای ٔمث َٛدر ترتیت وٛدن تّمی  ٚدر تسرٌساِی ٔٛجة آزار وٛدواٖ دیٍر تٛسط اٚضٛد
ٌٛی -4 ٝوٛدواٖ آزاردیذ ٜت ٝطٛر ٘اخٛدآٌا ٜاِٚیاء  ٚتسريترٞای آزارٌر را اٍِٛی رفتاری خٛد لرار
داد ٚ ٜدر تسرٌساِی الذاْ ت ٝتىرار رفتار آ٘اٖ ٔیوٙٙذ

ايلًیت
تاثیر
اَٚ
دْٚ
سْٛ

3/ 86

3/ 82

3/ 72
3/ 70
3/ 62

ٌٛی -5 ٝآزاردیذٌی در وٛدوی ٔٛجة فرا ٓٞآٔذٖ فرصت ٕٞسیستی وٛدن تا اٍِٞٛای آزارٌری ضذٜ
 ٚتذا ْٚآٖ در ط َٛزٔاٖ ٔٛجة ٌرایص وٛدن ت ٝآزارٌری ٔیضٛد
ٌٛی -7 ٝرضذ وٛدن در خا٘ٛادٜٞای ٔثتال ت ٝوٛدنآزاری ٔٛجة ضىٌُیری  ٚا٘تماَ خردٜفرًٙٞ
دٞذ
وٛدنآزاری در ٚی ضذٚ ٚ ٜی را در تسرٌساِی در ٔظاٖ آزار وٛدواٖ لرار ٔی
ٌٛی -6 ٝتأییذ رفتارٞای وٛدنآزاراٖ تٛسط سایریٗ ٔٛجة تمٛیت اٍ٘ار ٠وٛدندر ٔٛرد تٟٙجار
تٛدٖ وٛدنآزاری ضذ ٚ ٜدر تسرٌساِی الذاْ ت ٝآزارِ وٛدواٖ ٔیٕ٘ایذ
ٌٛی -2 ٝآزاردیذٌی در دٚراٖ وٛدوی ٔٛجة ضىٌُیری فطار ا٘تماْ در لرتا٘ی ضذٚ ٚ ٜی پس از
رسیذٖ ت ٝتسرٌساِی الذاْ ت ٝا٘تماْ از جأؼ ٝاز طریك آزارِ وٛدواٖ ٔیٕ٘ایذ
ٌٛی -3 ٝوٛدواٖ آزاردیذ ٜاز طریك یادٌیری ،وٛدنآزاری را فرا ٌرفت ٚ ٝدر تسرٌساِی ت ٝآٖ الذاْ
ٔیوٙٙذ

چٟارْ

پٙجٓ

ضطٓ
ٞفتٓ
ٞطتٓ

پیشىُبدَب
ثطاؾبؼ یبفتٞ ٝبی تحمیك تهٛض ٔی قٛز و ٝا٘دبْ پیكٟٙبزٞبی پػٞٚكی  ٚوبضثطزی ظیط ٔٛخت وبٞف قىُ

ٌیطی چطذٝ

وٛزنآظاضی ق٘ٛس:
ـ ایٗ تحمیك ثبخبٔؼ ٝآٔبضی ٌؿتطزٜتط قبُٔ وبضقٙبؾبٖ  ٚوٛزنآظاضاٖ آظاضزیس ٜا٘دبْقٛز.
ـ تحمیك خبٔؼی زض ذهٛل ضاٞىبضٞبی پیكٍیطی اظ تىطاض چطذ ٝوٛزن آظاضی ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه ٞبی پیكٍیطی ػّّی ثٝ
ػُٕ آیس.
ـ ا٘دبْ وبض ضٚا٘كٙبذتی  ٚضٚاٖزضٔب٘ی ثط ضٚی وٛزوبٖ آظاض زیس ٜثطای خّٛيیطی اظ قىٌُیطی قرهیت ٘بثٟٙدبض زض آٟ٘ب؛
ـ زضٔبٖ آالْ ضٚحی وٛزوبٖ آظاضزیس ٚ ٜخٌّٛیطی اظ ا٘جبقت حؽ ا٘تمبْ زض آٟ٘ب؛
ـ اضائ ٝاٍِٞٛبی نحیح ضفتبضی ث ٝوٛزوبٖ آظاضزیس ٜزض َ َٛضقس آ٘بٖ؛
ـ آٌب ٜؾبظی وٛزوبٖ ثع ٜزیس ٜزض ٔٛضز قبذم ٞبی ضفتبض نحیح ثب وٛزوبٖ  ٚخٌّٛیطی اظ قىٌُیطی تفىطات وٛزن آظاضا٘ٝ
زض آ٘بٖ؛
ـ آٔٛظـ ضفتبضٞبی نحیح ث ٝوٛزوبٖ آظاضزیس ٜاظ َطیك ؾّت حًب٘ت آ٘بٖ اظ ٚاِسیٗ آظاضٌط  ٚتؿّیٓ آ٘بٖ ث ٝذب٘ٛازٜ

ٞبی

ٔتمبيی ٚاخس نالحیت؛
ـ ثطذٛضز قسیس ثب وٛزنآظاضاٖ  ٚاػالٖ آٖ زض ضؾب٘ٞٝب  ٚاَالعضؾب٘ی ث ٝوٛزوبٖ آظاضزیسٜ؛
ـ وبض فطٍٙٞی ٔؿتٕط ثط ضٚی وٛزوبٖ آظاضزیس ٜثٙٔ ٝظٛض خٌّٛیطی اظ قىُ ٌیطی  ٚا٘تمبَ ذطز ٜفط ًٙٞوٛزن آظاضی زض
ٔیبٖ آ٘بٖ.

مىببغ ي مآخذ
آثطٚقٗٛٞ ،ق .)1383( ًٙوٛزن آظاضی  ٚضاٞ ٜبی ٔمبثّ ٝثب آٖ( ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ) .زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوع.
ایطٚا٘یبٖ ،أیط  ٚزیٍطاٖ ( .)1389وٛزنآظاضی :اظ ػّتقٙبؾی تب پبؾد زٞی ،چبح ا . َٚتٟطاٖ٘ :كط ذطؾٙسی.

حجیتظازٔ ،ٜحٕس خؼفط  ٚضٚییٗ ظازٔ ،ٜحٕسثبلط ( .)1385زضآٔسی ثط حٕبیت ویفطی اظ اَفبَ ثع ٜزیس ٜزض حمٛق ایطاٖ ثب ٍ٘بٞی ث ٝاؾٙبز ثیٗ إِّّی.
فهّٙبٔ٘ ٝبٔٔ ٝفیس ،قٕبض .55 ٜزا٘كٍبٔ ٜفیس ،لٓ ،نم .76-57
حیسضیلطایی٘ ،طٌؽذبت .)1388( ٖٛثطضؾی قیٛع وٛزن آظاضی  ٚاضتجبٌ آٖ( ،پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس) .زا٘كٍبٔ ٜحمكاضزثیّی (زا٘كٍب ٜازثیبت
 ٚػّْٛا٘ؿب٘ی).
ؾّیٕی ،ػّی  ٚزاٚضیٔ ،حٕس ( .)1380خبٔؼٝقٙبؾی ودطٚی ،چبح ا . َٚلٓ :پػٞٚفوس ٜحٛظ ٚ ٜزا٘كٍب. ٜ
نبضٔی ،قمبیك (ٔ .)1391یعاٖ آٌبٞی زا٘ف آٔٛظاٖ ٔمُغ ٔتٛؾُُٙٔ ٝم 2 ٝوطج اظ حمٛق قٟط٘ٚسی( ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس) .زا٘كٍب ٜآظاز
اؾالٔی ٚاحس ضٚز.ٗٞ
فٟطؾتی ،ظٞطا ( .)1387ثطضؾی پسیس ٜوٛزنآظاضی اظ اثؼبز حمٛلی  ٚيطٚضت ثبظٍ٘طی  .فهّٙبٔ ٝفم ٚ ٝتبضید تٕسٖ ،قٕبض .15 ٜزا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی
ٔكٟس ،نم .140-113
َبِجیِ ،یال ( .)1393ثطضؾی ضاٞىبضٞبی پیكٍیطی اختٕبػی اظ وٛزن آظاضی تٛؾٍ ٚاِسیٗ  ٚذٛیكب٘ٚساٖ( ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ) .زا٘كٍبٜ
آظاز اؾالٔی ٚاحس ػّ ٚ ْٛتحمیمبت اِجطظ .
ضضؾی ض٘ٚس آظاض وٛزوبٖ زض ایطاٖ ثط اؾبؼ ثطذی پبیٞ ٝبی ػّت قٙبذتی آٖ  .فهّٙبٔ ٝضفب ٜاختٕبػی ،قٕبض .7 ٜزا٘كٍب ٜػّْٛ
ٔس٘ی ،ؾؼیس ( .)1382ة
ثٟعیؿتی  ٚتٛا٘جركی ،تٟطاٖ ،نم .190-163
ٔس٘ی ،ؾؼیس ( .)1383وٛزنآظاضی زض ایطاٖ ،چبح ا . َٚتٟطاٖ٘ :كط او.ٖٛٙ
ٔٛؾٛی ثدٛٙضزی ،ؾیسٔحٕس ( .)1386وٛزنآظاضی .فهّٙبٔ ٝحمٛق  ٚػّ ْٛؾیبؾی ،قٕبض .3 ٜزا٘كٍب ٜتطثیت ٔؼّٓ تٟطاٖ ،تٟطاٖ ،نم .22-7
ٔٛؾٛی چّه ،حؿٗ  ٚزیٍطاٖ ( .)1380وٛزنآظاضی ،چبح ا .َٚتٟطاٖ :ا٘تكبضات وتبة آ٘ٚس زا٘ف .
ٟٔسٚیٔ ،حٕٛز ( .)1388اَفبَ ٛ٘ ٚخٛا٘بٖ زض ٔؼطو ذُط (ُٔبِؼٛٔ ٝضزی ثطضؾی ػٛأُ ذُط ثعٞىبضی زض ٘ٛخٛا٘بٖ وب٘ ٖٛانالح  ٚتطثیت
تٟطاٖ) .زا٘كىس ٜحمٛق  ٚػّ ْٛؾیبؾی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،ؾطوبض ذب٘ٓ زوتط قٟال ٔؼظٕی.
ٟٔسٚیٔ ،حٕٛز ( .)1390پیكٍیطی اظ خطْ (پیكٍیطی ضقسٔساض) ،چبح ا .َٚتٟطاٖ :ا٘تكبضات ؾٕت.
ٍٟ٘یٔرّمآثبزیٔ ،طخبٖ ( .)1381وٛزن آظاضی  ٚپیكٍیطی اظ آٖ زض ؾیبؾت خٙبیی ایطاٖ( ،پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس) .زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی
ٚاحس تٟطاٖ ٔطوع.
٘مٛی ،اػظٓ  ٚزیٍطاٖ (ٔ .)1384مبیؿٚ ٝیػٌیٞبی ضفتبضی زا٘ف آٔٛظاٖ آظاضزیس ٚ ٜػبزی قٟط انفٟبٖ  .فهّٙبُٔٔ ٝبِؼبت تطثیتی  ٚضٚاٖ قٙبؾی،
قٕبض .22 ٜزا٘كىس ٜفطزٚؾی ٔكٟسٔ ،كٟس ،نم .180-161
٘مٛی ،اػظٓ  ٚزیٍطاٖ ( .)1384ثطضؾی پسیس ٜوٛزنآظاضی ٚآثبض ػبَفی  ٚقرهیتی آٖ ثط زذتطاٖ ٘ٛخٛاٖ قٟط انفٟبٖ  .زٚفهّٙبٔ ٝضٚاٖقٙبؾی ٚ
ػّ ْٛتطثیتی ،قٕبض .71 ٜزا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،تٟطاٖ ،نم .221 -187

