نقش ظابقه ی کودک آزاری وشیوه های فرزند پروری درپیش بینی اختالل اظترض پط از آظیب
 -1ضضبػجسلی – هسضس هسػَ زاًطگبُ پیبم ًَضٍاحس اًگَت pnuhafez@yahoo.com
 -2یَسف ػجسلی – زاًطجَی اضضس ػلَم تطثیت ٍزثیط آهَظش ٍ پطٍضش
 -3لطفؼلی ثبّطی – وبضضٌبس اضضس آهَظش ظثبى فبضسی ٍ زثیط آهَظش ٍپطٍضش
 -4هطین هْسٍی پیطلَ زاًطجَی اضضس آهَظش ضیبضی ٍ زثیط آهَظش ٍپطٍضش
چکیده :
سبثمِ ٍّسف :اذتالل استطس پس اظآسیت یىی اظچبلص اًگیعتطیي هطىالت ضٍاى ضٌبذتی است وِ
ثطوبضوطزّبی اجتوبػی ٍضغلی افطاز زاضای ایي اذتالل تبحیط هی گصاضز .یىی اظػَاهل هَحط ثطاذتالل استطس پس
اظآسیت تجبضة زٍضاى وَزوی هی ثبضسّ.سف پژٍّص حبضط پیص ثیٌی اذتالل استطس پس اظ آسیت ثط اسبس
سبثمِ وَزن آظازی ٍ ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی هی ثبضس
مواد و روشها :
ایي پژٍّص،اظًَع تَصیفی – ّوجستگی است .جبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضا ولیِ زاًطجَیبى زاًطگبُ آظاز
اسالهی اضزثیل وِ زض سبل تحصیلی 93-94هطغَل ثِ تحصیل ثَزًس تطىیل زازً .وًَِ پژٍّص ضبهل ً66فط اظ
زاًطجَیبى ثَز وِ زض پطسطٌبهِ اذتالل استطس پس اظ آسیت ًوطُ ثبالیی گطفتِ ثَزًس .ثطای جوغ آٍضی زازُ ّب
اظ همیبس استطس پس اظ  ،همیبس وَزن آظاضی ٍهمبس ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی استفبزُ ضس.
یافته ها ً :تبیج آظهَى ضگطسیَى چٌس هتغییطی ًطبى زاز وَزن آظاضی ٍضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی اذتالل استطس
پس اظ آسیت ٍ ضا پیص ثیٌی هی وٌس.
نتیجه گیری  :یبفتِ ّبی ایي پژٍّص ًطبى زاز وِ وَزن آظاضی ٍضیَّبی فطظًس پطٍضی هی تَاًس ػبهل هْوی
زضاذتالل استطس پس اظ آسیت ثبضس وِ هی تَاى ثب الساهبت هٌبست پیطگیطاًِ اظ ثطٍظ استط پس اظ آسیت ضا
وبّص زاز.
واشه های کلیدی  :وَزن آظاضی  ،ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی  ،ػالین زضز هعهي

مقدمه :
اذتالل استطس پیص اظضطثِ ػجبضت است اظ ًطبًِ ّبی هطضی ضٍاًطٌبذتی وِ ثسًجبل یه ضبیؼِ گط ضٍاًی ضخ
هی زّس(.)1ایي اذتالل یىی اظ فطاگیطتطیي ًَع اذتاللْبست وِ ثط هیلیًَْب ًفطزض سطاسط جْبى تبحیط گصاضتِ
است ٍاًسبًْب زض تبضید هستٌس اظ آى ضًج ثطزُ اًس ٍ ضیَع ثبالی آى ّعیٌِ ّبی التصبزی سٌگیي ضا ثط جبهؼِ
تحویل هی وٌس()12هخالزضسبل 2665ثیص اظیه هیلیبضز ٍ صس هیلیَى زالض زض آهطیىب صطف ّعیٌِ اذتالل
استطس پس اظضطثِ ضسُ است ٍ زضول ترویي ظزُ هی ضَز وِ ّعیٌِ هستمین ٍغیط هستمین اذتالل استطس پس
اظضطثِ ثطاثطیىصسٍپٌج هیلیَى زالض هی ثبضس(.)11تحمیمبت هتؼسز زضػلت ضٌبسی اذتالل استطس پس اظضطثِ
ثطآسیت ّبی زٍضاى وَزوی تبویس هی وٌس(ٌّ.)2سَى(ً )16یع زض پژٍّص ذَز وِ ثط ضٍی ثیوبضاى اذتالل
استطس پس اظضطثِ اًجبم زازُ است ثِ ایي ًتیجِ ضسیسُ است وِ حَازث ضطثِ ظًٌسُ زٍضاى وَزوی اظجولِ
آظاض ٍ اشیت ٍ ضیَُ ّبی فطظًس پطٍی ًبهٌبست اظ ػلتْبی اذتالل استطس پس اظ ضطثِ هی ثبضس .ثطسلیَ(ً )7یع
اظػلل اذتالل استطس پس اظ ضطثِ وَزن آظاضی ٍ ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی ضا ثسست آٍضزُ است  .زضهجوَع
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ سبلْب زٍضاى وَزوی زض هطىالت ثؼسی اّویت زاضز ٍاذتالل زازى ػویك تطیي ضرصیت
ػَاضض ثب ضا هی زاضز(ٍ)5چَى هتغیطّبی وَزن آظاضی ٍضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی ثطَض ّوعهبى ثطضٍی اذتالل
استطس پس اظ ضطثِ ثطَض هستمین زضایطاى وبض ًطسُ است وِ ایي اهط ثط ثسیغ ثَزى پژٍّص حبضط هی افعایس
اوٌَى ضوي زض ًظط زاضتي ایي هطبلت سَالی وِ هططح است ایي است وِ آیب وَزن آظازی ٍضیَُ ّبی
فطظًسپطٍی اذتالل استطس اظ ضطثِ ضا پیص ثیٌی هی وٌس؟
طرح پصوهشی :ضٍش ایي پژٍّص اظ ًَع تَصیفی – ّوجستگی است .جبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضا
ولیِ زاًطجَیبى زاًطگبُ آظاز اسالهی اضزثیل وِ زض سبل تحصیلی 93-94هطغَل ثِ تحصیل ثَزًس تطىیل هی
زّس(ً. )n=1266وًَِ پژٍّص ضبهل ً66فط اظ زاًطجَیبى ثَز وِ ًوطُ ثبالزض پطسطٌبهِ چٌس هحَضی ثبلیٌی
هیلَى 3گطفتِ ثَزًس وِ ثِ ضٍش ًوًَِ گیطی تصبزفی سبزُ طی زٍهطحلِ اًتربة ضسًس ٍ هطحلِ اٍل اظ هیبى
ولیِ زاًطجَیبى ثطحست جسٍل هَضگبى ً219فط ثصَضت تصبزفی اًتربة ضسًس ٍ پطسطٌبهِ هیلَى ضا پط
وطزًس پس اظ هیبى وسبًی وِ یىی اظ اًحطاف هؼیبض ثیطتط اظ هیبًگیي ًوطُ وست وطزُ ثَزًس ً66فط اًتربة
ضسًس ٍ زضهطحلِ زٍم ایي ً 66فط پطسطٌبهِ وَزن آظاضی ٍ ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی اجطا ضس.
ابسار:
زض پژٍّص حبضطجوغ آٍضی زازُ ّب اظ اثعاضّبی ظیط استفبزُ ضسُ است.

 -1پطسطٌبهِ چٌس هحَضی هیلَى  : 3ایي پطسطٌبهِ زضسبل  1977تَسط تئَزٍض هیلَى سبذتِ ضسُ است
ٍزضسبل  1381تَسط ػلی اوجط ضطیفی زض ایي ٌّجبضیبثی ضسُ است .ایي پطسطٌبهِ 175هبزُ زاضز وِ
 24همیبس ثبلیٌی ٍ 4همیبس ضٍایی زاضز .یىی اظ همیبس ثبلیٌی ایي پطسطٌبهِ ،اذتالل استطس پس
اظضطثِ ض ا هی سٌجس وِ هحتَی هبزُ زض ضاثط ثب ذبططات زضزًبن ٍ،حطت ّبی ضجبًِ هی ثبضس .اػتجبض
ٍ ضٍایی ایي پطسطٌبهِ ثِ تطتیت  ./.93ٍ./.97ثسست آهسُ است()4
 -2پطسطٌبهِ وَزن آظاضی وبظضظ(:)Casrsایي پطسطٌبهِ 38هبزُ زاضز وِ5سَال ثطاتی آظاض جسوی
14،سَال ثطای آظاض ػبطفی ٍ11سَال ثطای غفلت هطرص ضسُ است  .ضٍایی ایي پطسطٌبهِ ٍ ./.78
پبیبیی آى ./.79تب./..89ثسست آهسُ است()6
 -3پطسطٌبهِ فطظًس پطٍضی زضٍظیَتی هي  :ایي پطسطٌبهِ تَسط زضٍظیَتی هي زضسبل 1975تْیِ ضسُ ٍ
زضسبل  1373تَسط ثطٍهٌسًست زض زاًطگبُ ضْیس چوطاى اَّاظ تطجوِ ضسُ است  .پطسطٌبهِ 32هبزُ
زاضز ٍ زاضای سِ فطزُ همیبس  ،سلطِ گطی ٍ ،اثستگی ضسیس ٍثی اػتٌبیی  ./.21هی ثبضس ٍ ّوچٌیي
ضٍایی ایي پطسطٌبهِ ./.78هی ثبضس()3
رونداجرای پصوهش:
پس اظ جلت ضضبیت آظهَزًی ّب ًٍیع ضٌبسبیی زاًطجَیبًی وِ ًوطُ ثبال زضاذتالل استطس پس
اظضطثِ گطفتِ ثَزًس ّسف تحمیك ثطای آًْب ثیبى ضس ٍپطسطٌبهِ زضاذتیبض آًْب لطاض گطفت ٍ اظ آًْب
ذَاستِ ضس وِ ثِ زلت سَاالت ضا ثرَاًٌس ٍپبسد ّبی هَضز ًظط ضا هتٌبست ثب ٍپژگی ّبی ذَز
اًتربة ًوبیٌس ٍسَال ضا تب حس اهىبى ثی جَاة ًگصاضًس.اطالػبت ثصَضت فطزی ٍ زض زاًطگبُ هحل
تحصیل جوغ آٍضی ضس.سطاًجبم زازّبی جوغ آٍضی ضسُ ثب استفبزُ اظ ًطم افعاض spssهَضز تجعیِ
ٍتحلیل لطاضگطفت .ثطای تجعیِ ٍتحلیل زازّب اظ آظهَى ّوجستگی پیطسَى ٍضگطسیَى چٌس هتغیطُ
استفبزُ ضس.
نتایج :
ایي پژٍّص ثط ضٍیً66فطافطازاذتالالستطسپس اظضعثِ(ً46فطظى ًٍ 26فطهطز)ثبهیبًگیي سٌی 26اًجبم
ضس.زضجسٍل ً1تبیج ّوجستگی زٍهتغیط(پیطسَى)ثیي وَزن آظاضی ٍضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی ثب اذتالل
استطس پس اظ ضطثِ آٍضزُ ضسُ استّ .وبًطَضی وِ هطبّسُ هی ضَز ثیي وَزن آظاضی ٍضیَُ ّبی
فطظًس پطٍضی ثب اذتالل استطس پس اظضطثِ ضاثطِ هخجت ٍجَز زاضز.

جسٍل ّ -1وجستگی هیبى وَزن آظاضی ٍضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی ثب اذتالل استطس پس اظضطثِ
هتغیط

آظاضجٌسی

اذتالالستطس

./.37

آظاضجسوی غفلت

آظاضػبطفی

سلطِ گطی

./.31

./.336

ثی اػتٌبیی

ٍاثستگی
ضسیس

./.81

./.83

./.15

./.241

پس اظضطثِ

ثطای ثطضسی ًمص وَزن آظاضی زضپیص ثیٌی اذتالل استطس پس اظ ضطثِ اظ تحلیل ضگطسیَى چٌس
هتغیطُ استفبزُ ضس وِ ًتبیج آى (جسٍل)2آهسُ استّ.وچٌیي ًتبیج تحلیل ضگطسیَى جْت پیص ثیٌی
اذتالل استطس پس اظ ضطثِ ثط اسبس ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی زضجسٍل ()3آهسُ است .وِ زضهجوَع
وَزن آظاضی ٍضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی اذتالل استطس پس اظ ضطثِ ضاپیص ثیٌی هی وٌس.
جسٍلً -2تبیج تحلیل ضگطسیَى وَزن آظاضی پیص ثیٌی اذتالل استطس پس اظضطثِ
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جسٍلً -3تبیج تحلیل ضگطسیَى ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی زض پیص ثیٌی اذتالل استطس پس اظ ضطثِ
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بحث ونتیجه گیری :
ایي هطبلؼِ ثب ّسف ثطضسی ًمص سبثمِ وَزن آظاضی ٍضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی زض پیص ثیٌی اذتالل
استطس پس اظضطثِ اًجبم ضسً .تبیج ایي پژٍّص ًطبى زاز وَزن آظاضی ٍ ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی
اذتالل استطس پس اظ ضطثِ ضا پیص ثیٌی هی وٌس  .ایي یبفتِ ّب ثب ًتبیج پژٍّطْبی وسلط ٍّوىبضاى
(ّ)11سٌَى ٍّوىبضاى(ٍ)16وتیٌگ ٍّوىبضاى ( )12هجٌی ثطایٌىِ حَازث ضطثِ ظًٌسُ زٍضاى وَزوی
اذتالل استطس پس اظ ضطثِ ضا پیص ثیٌی هی وٌسّ،وسَ هی ثبضس .ثٌبثطایي هی تَاى گفت اذتالل
ٍآسیت وَزوی وِ ثب آظاض وَزن ٍ ًبزیسُ اًگبضی اٍّوطاُ است احتوبل ضىست ٍ ًبسبظگبضی ًب
هٌبست ضا زض آیٌسُ افعایص هی زّس ٍسجت هطىالت ٍ اذتالالت ضٍاًی هی ضَز(.)8زضّویي ظهیٌِ
زاًطوٌساى ػصت ًگط ًیع زض ثطضسی پیطٌِ سبثمِ وَزن آظاضی ٍضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی ًب هٌبست
ًطبى زازُ اًس وِ زضایي وَزوبى زض هحَضّبی ّیپَتبالهَس – ّیپَفیع-غصّبی فَق ولیَی ٍ ًظبم
ًَضاییٌعیي(ٍ)9لسوتْبی هرتلف هغع اظ جولِ ّیپَتبالهَس ،هغعّبی پیطبًی ٍآهیگسال سجت ًبٌّجبضی
ضسُ ٍ ثِ هطىالت ثلٌس هست سالهت ضٍاًی ٍجسوبًی هٌتْی هی ضَز( )8ثطایي اسبس زضسطح
پیبهسّبی ًظطی یبفتِ ّبی ایي پژٍّص هی تَاًس ثبػج افعایص زاًص ضٍاًطٌبذتی زض ظهیٌِ ػَاهل تبحیط
گصاضثط اذتالل استطس پس اظ ضطثِ ضَز ّوچٌیي زضسطح پیبهسّبی ػولی سجت الساهبت هٌبست
پیطگطاًِ ّوچَى آهَظش ثِ ٍالسیي زضهَضز ضیَُ ّبی فطظًس پطٍضی،تطثیت وَزن ًٍحَُ ثطذَضز ثب
ًیبظّبی وَزن ٍهطالجت اظ آًْب  ،آگبّی ثرطی ثِ ٍالسیي زض ثبضُ احطات هرطة وَزن آظاضی ٍهَاضزی
اظایي لجیل هخوط حوط ٍالغ ضَز ٍگبم هَحطی زض پیطگیطی اظ ثطٍظ اذتالل استطس پس اظ ضطثِ زض
زٍضاى ثؼسی ظًسگی ضَز  .زض ّویي ضاستب ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اذتالل استطس پس اظضطثِ تحت تبحیط
ػَاهل هرتلف ظیستی،ضٍاًی ٍ اجتوبػی لطاضزاضز پیطٌْبز هی ضَز پژٍّطْبی آتی سبیط جٌجِ ّبی
ضٍاًطٌبذتی ٍهتغیطّبی تبحیط گصاض ثط اذتالل استطس پس اظ ضطثِ ضا ثطضسی وٌٌس تب اظ ًتبیج آًْب ثطای
ثْجَز ثیطتط هساذلِ ّبی ضٍاًطٌبذتی استفبزُ وطز ٍ زض هجوَع اظ جولِ هحسٍزیت پژٍّص هرتص
ثَزى ًوًَِ ثِ زاًطجَیبى وِ زض هحسٍیت تؼوین پصیطی ًتبیج ثِ ضیَُ ّبی زیگطضا هحسٍز هی وٌس

هٌبثغ
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