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 ساخت و اعتباريابي مقياس والدآزاری )فرم پسران(

 ،1زهرا قنبری ،2فیض اله پورسردار ،1ذبیح اله عباس پور

 5افروز شادفر ،6شیوا شاهوری 
 59/75/52تاریخ دریافت: 

 59/71/52تاریخ پذیرش: 

 چكيده
یابي مقياس والدآزاری )فرم پسران( شامل روایي سازه، روایي  هدف اصلي این پژوهش ساخت و اعتبار

ان مادرهمگرا و همساني دروني بود. روش تحقيق از نوع همبستگي بود. جامعه آماری این پژوهش کليه 

صورت نفر از این مادران به 961ها بود که آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز و فرزند نوجوان پسر آندانش

ای انتخاب شدند. مادران، پرسشنامه والدآزاری )فرم پسران( و پسران ای چندمرحلهگيری تصادفي خوشهنمونه

تحليل  نتایج تحليل عاملي اکتشافي با استفاده از مادر را تکميل کردند. به نسبت فرزند نگرش ها مقياسآن

عناصر اصلي و چرخش متعامد )واریماکس( نشان داد که این مقياس از سه عامل مالي، فيزیکي و عاطفي 

 والدآزاری )فرم پسران( از طریق همبسته کردن این مقياس با مقياس همگرای مقياس شده است. روایيتشکيل

والدآزاری  اسمقي در هاآزمودني هاینمره ميانگين همبستگي ضرایب. محاسبه شد مادر به نسبت فرزند نگرش

 دروني انيهمس. جز والدآزاری فيزیکي( بود)به معنادار مادر به نسبت فرزند نگرش )فرم پسران( با مقياس

 بضرای با و شد محاسبه کرونباخ آلفای ضرایب والدآزاری )فرم پسران( و عوامل آن برحسب مقياس

ران( والدآزاری )فرم پس مقياس پژوهش، این نتایج اساس بر. گرفت قرار تأیيد مورد 59/7تا  29/7 از همبستگي

 .است برخوردار کافي روایي و پایایي از ایراني هایدر نمونه سازه این سنجش برای

 سنجیمقياس والدآزاری، پايايی، روايی، روان: کليدی اژگانو
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 مقدمه

های های پيشگيرانه و درماني، بازهم گزارشهای اجتماعي، برنامهرغم همه آگاهيعلي

در جامعه امروزی است  2ترین انواع خشونت و سوءاستفادهیکي از رایج 1خشونت خانوادگي

 5، خشونت نسبت به سالمندان4، خشونت به همسر3که بيشتر به اشکال خشونت به فرزند

های اخير مورد توجه قرار وع دیگری از خشونت خانوادگي که در سالشده است. نپرداخته

گرفته است و آمار رو به افزایشي داشته است، خشونت کودکان و نوجوانان نسبت به والدین 

( این 7775) 7( معرفي شده است. کوترلCPV) 6والد-عنوان خشونت کودکاست که به

هر عملي از کودک که به قصد "آن را  دانسته است و 8نوع خشونت خانگي را والدآزاری

ایجاد آسيب فيزیکي، رواني یا مالي به یک والد جهت کسب قدرت و کنترل نسبت به او 

 10(. البته اولين بار پاگلو7756) 9، تعریف کرده است )کونتراراس و کارمن کانو"است

از والدین ( در بحث سوءاستفاده و بدرفتاری فرزندان 7777، 11؛ به نقل از اکستين5591)

 را به کار گرفت. "والدآزاری"سالخورده برای اولين بار اصطالح 

عنوان یک مسئله اجتماعي مورد توجه است، بلکه باعث نگراني بسياری تنها بهاین رفتار نه

کس و گوادی-از پژوهشگران و متخصصان کشورهای مختلف نيز شده است )کالوت، گامز

هایي دهد در خانوادهشده در آمریکا نشان ميانجام (. تحقيقات7751، 12سالوادور-گارسيا

درصد است،  59تا  2کنند، ميزان خشونت نسبت به والدین که هر دو والد باهم زندگي مي

(. 7772، 14درصد است )کنایر و ملور 75 13های تک والدکه این آمار در خانوادهدرحالي

                                                           
1. family violence 
2. abuse 
3. child abuse 
4. partner abuse 
5. elder abuse 
6. child-to-parent violence 
7. Cottrell 
8. parent abuse 
9. Contreras, & Carmen Cano 
10. Pagelow 
11. Eckstein 
12. Calvete, Gámez-Guadix, & García-Salvador 
13. single parent 
14. Kennair & Mellor 



 15 / )فرم پسران( یوالدآزار یاسمق يابیساخت و اعتبار

درصد نوجوانان نمونه این پژوهش  77( نشان دادند که 7751) 1در پژوهش ماگولين و باکوم

صورت کالمي نسبت به یکي از والدین خود خشونت درصد به 29صورت فيزیکي و به

نوجوان اسپانيایي انجام  5659( در پژوهش خود که روی 7759اند. کالوت و همکاران )داشته

از  بار نسبت به یکيها در یک سال اخير حداقل یکدرصد آن 2/59شد، نشان دادند که 

نوعي، اند. تقریباهمه این نوجوانان رفتارهایي را که بهوالدین خود خشونت فيزیکي داشته

ند. شود، اعمال کرده بودشناختي نسبت به والدین محسوب ميشکلي از پرخاشگری روان

درصد نسبت به پدر بوده است. این پژوهش نشان  96درصد این رفتارها نسبت به مادر و  57

ه شناختي بيشتری را نسبت بدر مقایسه با پسران، خشونت کالمي و روان داد که دختران

دهند. البته خشونت فيزیکي نسبت به والدین در پسران بيشتر از دختران والدین خود نشان مي

بود. همچنين در این پژوهش مادران در مقایسه با پدران، بيشتر مورد آزار فرزندان خود قرار 

 (.7756و کارمن کانو،  گرفته بودند )کونتراراس

توان به متغيرهای فردی و اجتماعي طورکلي ميشناسي والدآزاری، بهدر مورد سبب

های فردی، سابقه خشونت قبلي در خانواده، زیادی شامل متغيرهای خانوادگي، ویژگي

ها و غيره اشاره کرد. از طرف های فرهنگي، هنجار بودن قدرت مردان در فرهنگارزش

نوعي یک های یادگيری اجتماعي معتقدند خشونت نسبت به والدین بهنظریه دیگر بعضي

(. از این دیدگاه تأثير در 5555، 2پاسخ کارکردی به مشکالت جدی خانواده است )برزینا

ل تواند یکي از دالیطور مستقيم یا غيرمستقيم، ميمعرض خشونت بودن در خانواده به

زماني است که فرزند مستقيماً توسط والد یا والدین والدآزاری باشد. یک شکل این خشونت 

گيرد. حالت غيرمستقيم زماني است که فرزندان شاهد خشونت بين مورد خشونت قرار مي

)کانگ،  3نسلي خشونتبنابراین بر اساس دیدگاه انتقال بين والدین خودشان هستند؛

ای و مدل يری مشاهده( فرض شده که از طریق یادگ7779، 4بارتولومو، هندسون و ترینک

                                                           
1. Margolin, & Baucom 
2. Brezina 
3. intergenerational transmission of violence approach 
4. Kwong, Bartholomew, Henderson, & Trinke 
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(، 7779، 2؛ به نقل از مک کلوسکي و ليچتر5522، 1سال )بندوراتقليد از یک بزرگ

هایي با رفتارهای خشن هستند، احتمال پرخاشگر شدنشان وجود کودکاني که در خانواده

دهند استفاده از پرخاشگری روش مناسبي برای مواجهه با که تشخيص ميطوریدارد؛ به

بين فردی است. فرزنداني که شاهد خشونت بين والدین هستند، احتماالً رفتارهای تعارضات 

 کنند. والدآزاری بيشتر را نسبت به والدین تجربه مي

( نوجوانان 5اند: تحقيقات چندین فرض اساسي در مورد دالیل والدآزاری مطرح کرده

توانند این روش را دهند به روش خود با تعارض مواجه شوند، اما چون نميترجيح مي

( 7اند؛ ت شدهاند و تقویکنند که یاد گرفتهسادگي رفتارهایي را تکرار ميکارگيرند، بهبه

ها غلبه های شدید به اعضای خانوادهزا در جریان است، ممکن است هيجانوقتي رفتار آسيب

ي ناتوانرسان احساس درماندگي و دیده و هم فرد آسيب( ممکن است هم فرد آسيب9کند؛ 

( ضرورت دارد که نوجوانان 1نشده خود را ابراز کنند؛ کنند و تعارضات دروني و بيروني حل

های ( مجهز کردن نوجوانان به شيوه9سابقه آزاردیدگي خودشان را تشخيص دهند؛ و 

(. 7777، ها کمک کند )اکستينتواند در ایجاد یک فرایند تغيير به آنرفتاری جایگزین مي

( 5شود: ( یک فرایند تعاملي را معرفي کرده که منجر به والدآزاری مي5565) 3پرایس

( نوجوان مؤدبانه 9خواهد؛ تری مي( والد از او اطالعات شفاف7نوجوان درخواستي دارد؛ 

کند ولي ( والد دیدگاه نوجوان را تأیيد مي1شود؛ دهد و سؤال دیگری ایجاد ميجواب مي

الً بدهد، که احتما "نه"گيرد به او جواب ده تصميم ميبر اساس اطالعاتي که کسب کر

کند تا با سؤال ( نوجوان تالش مي9شود؛ را موجب مي "وقتي دیگر"گفتگویي با یک پيام 

پرسيدن در مورد دالیل این تصميمش، نظر او را تغيير دهد، گاهي برای به چالش کشيدن 

 کند. اگر والد رویظر او تغيير نميدهد که مطمئن شود ننظر والدش تا جایي اطالعات مي

چه کند، والدش را دستپاهای تند و تهدیدآميز مياین تصميم بماند، نوجوان شروع به حرف

                                                           
1. Bandura 
2. McCloskey, & Lichter 
3. Price 
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و نهایتاً با نيروی فيزیکي، تهدید کالمي، سوءاستفاده عاطفي و تخریب وسایل منزل  کندمي

 دهد. پاسخ مي

( نشان دادند بين خشونت 7775کاران )و هم 1( و پاگاني7756کونتراراس و کارمن کانو )

فيزیکي و تنبيه کالمي والدین نسبت به فرزندان و خشونت فيزیکي و کالمي فرزندان نسبت 

نگر نشان ( در یک پژوهش گذشته7751به والدین رابطه وجود دارد. مارگولين و باکوم )

سبت به ن خصوص خشونت فيزیکي مادردادند که خشونت والدین نسبت به فرزندان، به

( در پژوهش خود نشان 7751بين والدآزاری بود. کالوت و همکاران )ترین پيشفرزند، قوی

دادند مورد آزار قرار گرفتن نوجوان در خانواده با خشونت فيزیکي و رواني شدید او نسبت 

زا نسبت به والدین بيشتر از طرف پسران اعمال به مادرش رابطه دارد. شروع رفتار آسيب

ساله  55و  57رسان نسبت به والدین در دختران و پسران د. ميزان رفتارهای آسيبشومي

ربوط شود. بيشترین آمار مسالگي این رفتارها در پسران بيشتر مي 55اما بعد از  تفاوتي ندارد؛

ساله هستند. شدت این رفتارها در  52تا  55های شدید زماني است که پسران به والدآزاری

 (.5552، 2یابد )هاربين و مادنسالگي است و بعد از آن کاهش مي 59تا  57دختران بين 

های بررسي والدآزاری در فرهنگ ایراني، تأکيد زیاد بر جایگاه یکي دیگر از ضرورت

والدین است. اهميت احترام و تکریم والدین در اسالم تا جایي است که خداوند در سوره 

يدش به عبادت خداوند، نيکي و احسان به والدین را ( بعد از تأک97مریم )قرآن کریم، آیه 

خدا را بپرستيد و چيزی را با او شریک مگردانيد و به پدر و مادر احسان کند )توصيه مي

احترامي را ممنوع دانسته است. از طرف دیگر والدین ایراني بيشتر ( و حتي کمترین بيکنيد

 های او را نشانه نقصدانند و بدرفتارید مياوقات خود را مسئول رفتارها و اعمال فرزندان خو

که  گونه ابزاریشده، هيچهای انجامکنند. بر اساس بررسيو ناشایستگي خود تلقي مي

نابراین ب گيری کند، ساخته نشده است؛رفتارهای آزارگرانه نوجوان نسبت به والدین را اندازه

در پسران نوجوان شهر اهواز این پژوهش باهدف ساخت و اعتباریابي مقياس والدآزاری 

 انجام شد.

                                                           
1. Pagani 
2. Harbin & Madden 
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 روش

جامعه آماری این پژوهش کليه مادران دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز بود که 

ای ای چندمرحلهگيری تصادفي خوشهصورت نمونهعنوان نمونه پژوهش بهنفر به 177

ن و نوشتن بود. انتخاب شدند. شرایط الزم در این پژوهش رضایت داوطلب و سواد خواند

( bv-PAP) 1والدآزاری )فرم پسران( ها، مقياسپس از جلب رضایت مشارکت آزمودني

 کنندگان قرار گرفت. همچنين از این مادران خواسته شد که مقياسدر اختيار مشارکت

کند، را در اختيار فرزندی که در آن مدرسه تحصيل مي 2والدین به نسبت فرزند نگرش

ه دليل دقت پاسخ دهد. بتنهایي، به تمام سؤاالت آن بهمحيط خلوت و به بگذارند تا در یک

طور ناقص به ابزارها پاسخ داده بودند، از تحليل نفر از این مادران و یا پسران به 96که این

 97/92ها نفر کاهش یافت. ميانگين سني کل آزمودني 961خارج شدند و نمونه پژوهش به 

 59/7ها و ميانگين تعداد فرزندان آزمودني 19/9ال و انحراف معيار س 96تا  97سال با دامنه 

 بود. 97/7سال و انحراف معيار  9تا  5با دامنه 

 پژوهش حاضر در ادامه بيان شده است: ابزار سنجش

والدآزاری )فرم پسران( یک مقياس  (: مقياسPAP-bvوالدآزاری )فرم پسران( ) مقياس

سه بعد والدآزاری )مالي، فيزیکي و عاطفي( در پسران ای است که برای سنجش ماده 77

نوجوانان جامعه ایراني در شهر اهواز ساخته شده است. این مقياس سه بعد والدآزاری را در 

سنجد. در این مقياس عالوه )هرگز( مي 9وقت( تا )هيچ 5ای ليکرت از نمره درجه 9مقياس 

و حداکثر  77(، یک نمره کل با حداقل 5فيو عاط 4، فيزیکي3بر سه نمره والدآزاری )مالي

شود. نمره باال در این مقياس نشانه ميزان باالی والدآزاری برای هر آزمودني محاسبه مي 557

 است.

                                                           
1. Parent Abuse Scale (boy version) 
2. Child's Attitude toward Parents 
3. financial 
4. physical 
5. emotional 
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 اهداف تعيين -5 :گرفت صورت ترتيباینوالدآزاری )فرم پسران( به مقياس ساخت

 مربوط تحقيقاتي و نظری مباني مطالعه -7والدآزاری )فرم پسران(،  مقياس ساخت بررسي

هایي که پژوهش از تعدادی مطالعه -9شده، و الگوهای مطرح هاینظریه: والدآزاری

 شامل) سؤاالت خزانه آوردن فراهم -1والدآزاری را از طریق مصاحبه بررسي کرده بودند، 

 وایير تأمين و تعيين برای: مقياس محتوایي و صوری روایي آوردن به دست -9، (سؤال 21

 ا خانوادهآشنا ب متخصص پنج اختيار والدآزاری )فرم پسران(، این ابزار در مقياس محتوایي

 سازیآماده -6آمد،  به عمل آن در اصالحاتي و تغييرات آنان، نظر مبنای بر و گرفـت قرار

 مؤلفه هر سؤاالت تصادفي توزیع -2آزمونگر،  و هاآزمودني برای مقياس اجرای دستورالعمل

مقياس،  عاملي ساختار تعيين -5 .مقياس گذارینمره چگونگي و کليد ساختن -9مقياس،  در

 .آن سنجيروان هایویژگي آوردن دست به و مقياس نهایي نسخه اجرای -57

؛ به نقل از سجادی، مهرابي زاده 5557، 2)هودسون 1والدین به نسبت فرزند نگرش مقياس

 مادهای 97 خودگزارشي مقياس یک این مقياس (:5951هنرمند، ارشدی، زرگر و سجادی، 

 شدت ارزیابي برای ماده 79 و مادر با فرزند مشکالت شدت ارزیابي برای ماده 79) است

 فرزند، دیدگاه از را فرزند -والد روابط مشکالت شدت که( پدر با فرزند مشکالت

 یا ندرت)به 5دامنه  از ليکرت اینقطه 2 مقياس روی ماده هر به پاسخ. کندمي گيریاندازه

 ندیبدسته مثبت و منفي صورتبه هاماده. شودمي بندیدرجه( مواقع )بيشتر 2 تا هرگز(

 گذارینمره مثبت، هایماده اجرا از پس. دهند کاهش را دهيپاسخ سوگيری تا اندشده

 معج جداگانه طوربه پدر-فرزند و مادر -فرزند برای را هاماده درنهایت و شوندمي معکوس

 در دیدش مشکالت وجود و والدین به نسبت منفي نگرش بيانگر باال ینمره. شودزده مي

 قدانف ینشانه نقطه، این زیر نمرات. است باليني برش ینمره ،97 ینمره. است هاآن یرابطه

 مقياس نای کرونباخ آلفای ضریب. است مادر و پدر با رابطه یزمينه در باليني مهم مشکل

 پژوهش در(. 5951؛ به نقل از سجادی و همکاران، 7771، 3دوایری) است 52/7و  59/7 بين

                                                           
1. Child's Attitude toward Parents 
2. Hudson 
3. Dwairy 
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در به به پ نسبت نگرش و مادر به نسبت نگرش مقياس پایایي (5951سجادی و همکاران )

سؤال  79در این پژوهش از  .آمد دست به 96/7و  99/7 روش آلفای کرونباخ به ترتيب

مربوط به نگرش فرزند نسبت به مادر استفاده شد و نوجوان پسری که مادرش در این پژوهش 

 شرکت داشت، این مقياس را تکميل کرد.

 هایافته

والدآزاری را نشان  های مقياسهای آماری ميانگين و انحراف معيار مادهشاخص 5جدول 

باالترین  5های مقياس والدآزاری، ماده شود، از بين مادهطور که مشاهده ميدهد. همانمي

ها دارند. همچنين دامنه ضرایب ( ميانگين را از بين ماده97/5ترین )پایين 9( و ماده 19/9)

متغير و در سطح  96/7تا  96/7های مقياس با نمره کل مقياس از همبستگي هر یک از ماده

(75/7>p.معنادار بودند ) 

 ها و نمره کل مقياس والدآزاری نگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگی بين مادهميا .1جدول 

 )فرم پسران(

 نمره کل ميانگين )انحراف معيار( هاماده  نمره کل ميانگين )انحراف معيار( هاماده

5 19/9 (29/7) **96/7  57 22/7 (99/7) **99/7 

7 92/7 (59/7) **96/7  59 91/7 (59/7) **97/7 

9 97/5 (56/7) **66/7  51 79/7 (27/7) **95/7 

1 95/7 (56/7) **99/7  59 66/7 (62/7) **92/7 

9 99/5 (59/5) **65/7  56 69/7 (69/7) **65/7 

6 27/7 (25/7) **29/7  52 25/7 (59/7) **29/7 

2 25/7 (97/7) *21/7  59 96/7 (51/7) **91/7 

9 25/7 (99/7) **25/7  55 91/7 (52/7) **95/7 

5 67/7 (27/7) **95/7  77 19/5 (52/7) **69/7 

57 97/7 (52/7) **99/7  75 29/7 (29/7) **22/7 

55 29/7 (99/7) **26/7  77 16/9 (92/7) **19/7 

 (97/59) 59/92  جمع

 (75/7>p** )      
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بر  1()واریماکسهای اصلي با استفاده از روش چرخش متعامد ابتدا تحليل عاملي مؤلفه

 -مایر -گيری کایزرهای شاخص کفایت نمونههای مقياس انجام شد. آزمونروی ماده

-( نشان دادند که داده2χ=95/2559) 3گيری کرویت بارتلت( و اندازهKMO=57/7) 2الکين

عامل را مشخص کرد. تحليل  9نيز  4ها قابليت اجرایي تحليل عاملي را دارند. نمودار اسکری

با استفاده از چرخش متعامد برای شناسایي ساختار عاملي نيز نتایج نمودار اسکری را عوامل 

 92/65هستند و در کل  5عامل باالتر از  9مورد تأیيد قرار داد و نشان داد که ارزش ویژه 

، 51، 59، 57، 55، 57، 9، 2، 6، 9، 1، 9، 7های کنند. مادهها را تبيين ميدرصد واریانس ماده

؛ "5والدآزاری عاطفي"درصد واریانس بر روی عامل اول  71/95با  75و  77، 55، 59، 52

های و ماده "6والدآزاری مالي" درصد واریانس بر روی عامل دوم 19/55با  77و  5های ماده

گذاری نام "7والدآزاری فيزیکي"درصد واریانس بر روی عامل سوم  69/6با  56و  59، 5

را نشان  های مقياس والدآزاری )فرم پسران(لي اکتشافي مادهبارهای عام 7شدند. جدول 

 دهد.مي

 )فرم پسران(بارهای عاملی اکتشافی مقياس والدآزاری  .2جدول 

 بارهای عاملي اکتشافي عامل هاماده  بارهای عاملي اکتشافي عامل هاماده

 21/7 عامل اول 2  99/7 عامل اول 7

 21/7 عامل اول 6  99/7 عامل اول 57

 62/7 عامل اول 9  91/7 عامل اول 59

 61/7 عامل اول 9  99/7 عامل اول 57

 67/7 عامل سوم 56  99/7 عامل اول 1

 65/7 عامل اول 77  95/7 عامل اول 55

 67/7 عامل سوم 5  97/7 عامل اول 59

 65/7 عامل دوم 5  25/7 عامل اول 9

                                                           
1. orthogonal rotation (varimax) 
2. Kaiser- Mayer-Olkin 
3. Bartlett’s Test of Sphericity 
4. Scree test 
5. emotional parent abuse 
6. financial parent abuse 
7. physical parent abuse 
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 بارهای عاملي اکتشافي عامل هاماده  بارهای عاملي اکتشافي عامل هاماده

 97/7 عامل اول 51  29/7 عامل اول 52

 69/7 عامل دوم 77  29/7 عامل اول 75

 62/7 عامل سوم 59  22/7 عامل اول 55

شود ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقياس مشاهده مي 9گونه که در جدول همان

، 59/7آمده از ساختار عاملي اکتشافي، والدآزاری عاطفي دستو برای سه عامل به 59/7

است. ضرایب روایي همزمان مقياس  95/7فيزیکي و والدآزاری  29/7والدآزاری مالي 

 76/7(، دوم p<75/7) 27/7های اول ( و در عاملp<75/7) 69/7مادر  به نسبت فرزند نگرش

(79/7>p و عامل سوم )77/7 (76/7>pبه دست آمده )دار اند که برای عامل سوم معني

 نيست.

 اس والدآزاری )فرم پسران( . ضرايب پايايی آلفای کرونباخ و روايی همزمان مقي3جدول

 مادر به نسبت فرزند با مقياس نگرش

 عامل تعداد ماده نباخوآلفای کر روایي همزمان ميانگين انحراف استاندارد

 ()والدآزاری عاطفي اول 52 59/7 27/7** 65/17 25/55

 ()والدآزاری مالي دوم 7 29/7 76/7* 97/2 52/7

 ()والدآزاری فيزیکي سوم 9 95/7 77/7 59/2 99/5

 جمع 77 59/7 69/7** 99/92 11/59

(75/7>p( ** )79/7>p *) 

 بحث

ه دنبال ب روانشناسان، جرم شناسان، حقوقدانان، جامعه شناسان و متخصصان دیگری هستند که

شناسي و شناخت بيشتر خشونت خانگي هستند تا بتوانند بهترین مداخالت الزم بررسي سبب

نجي مقياس سهای روانهای این پژوهش ویژگيکارگيرند. یافتهقربانيان این پدیده بهرا برای 

والدآزاری )فرم پسران( شامل روایي سازه، روایي همگرا و همساني دروني را در مادران 

دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز تأیيد کرد. نتایج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد 

سه عامل والدآزاری مالي، والدآزاری فيزیکي و والدآزاری عاطفي  که این مقياس از
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والدآزاری )فرم  درصد واریانس مقياس 92/65شده است و این سه عامل در کل تشکيل

درصد  95در بين این سه عامل، والدآزاری عاطفي با بيش از  .کندپسران( را تبيين مي

درصد، کمترین سهم را  2يزیکي با کمتر از واریانس این متغير، بيشترین نقش و والدآزاری ف

های مقياس با نمره کل مقياس در بين سه عامل دارد. دامنه ضرایب همبستگي هر یک از ماده

 ( معنادار بودند.p<75/7متغير و در سطح ) 96/7تا  96/7از 

و برای سه عامل  59/7ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقياس والدآزاری )فرم پسران(  

است. ضرایب  95/7و والدآزاری فيزیکي  29/7، والدآزاری مالي 59/7دآزاری عاطفي وال

ادر محاسبه م به نسبت فرزند روایي همزمان این مقياس از طریق همبسته شدن با مقياس نگرش

( p<75/7) 69/7والدین  به نسبت فرزند شد. ضریب همبستگي کل مقياس با مقياس نگرش

 77/7( و عامل سوم p<79/7) 76/7(، عامل دوم p<75/7) 27/7های اول و در عامل

(76/7>pبه دست آمده ) اند. این نتایج نشان داد که بين نمره کل مقياس والدآزاری )فرم

پسران( و همچنين دو عامل عاطفي و مالي با مقياس نگرش نسبت به مادر رابطه مثبت 

 ست.رش نسبت به مادر معنادار نيمعناداری وجود دارد و فقط والدآزاری فيزیکي با مقياس نگ

است.  "والدآزاری"های اساسي پژوهش در این حوزه، تعریف و تشخيص از محدودیت

( 7756) 1هالت است که آیا والدآزاری با خشونت خانگي تفاوت دارد. این مهم سؤال یک

يز ن هایي دارد، اما اساساً با آنمعتقد است اگرچه این نوع خشونت با خشونت خانگي شباهت

 2یزلکند. فرمي تعریف والدآزاری را کسي چه سؤال دیگر این است کههایي دارد. تفاوت

 چه کنندمي مشخص والدین نه و متخصصان ( معتقد است7779؛ به نقل از کوترل، 5559)

 است و البته این 3بدرفتاری یک فقط زماني چه و است والدآزاری نوجوان یک رفتار زماني

دین وال .ندارد است، همخواني دادن رخ حال در که آنچه از خانواده تفسير با هميشه تعریف

دانند و آن را به سن بلوغ و یا هر چيز دیگری معموالً رفتارهای فرزند خود را طبيعي مي

فتارها را ها این رها معتقدند که این رفتارها عادی است، چون بيشتر بچهکنند. آنمرتبط مي

                                                           
1. Holt 
2. Frizzell 
3. misbehaviour 
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شود که والدین رفتار رفتار آزاردهنده نوجوان زماني مشهود مي انکار جدی بودندارند. 

کنند. والدین غالباً برای حمایت از گونه اقدامي تحمل ميخشن نوجوان را بدون هيچ

د. هرچند کننفرزندشان، علني نشدن این مسئله و درگير نشدن در مسائل قضایي، تحمل مي

ده دیشود، والدین آسيبی خانگي دیده ميهادر اشکال زیادی از خشونت "محرمانه بودن"

زای بعدی فرزندشان پيشگيری ( از رفتار آسيب5کنند تا: این رفتار فرزندشان را انکار مي

ها اعتماد ندارند، حمایت کنند؛ ( از خانواده خود در برابر نهادهای اجتماعي که به آن7کنند؛ 

قدر دیده گاهي آنوالدین آسيب (.7777)اکستين،  خود حمایت کنند 1( از خودانگاره9

ه را گيرند وجود این مسئلشوند که تصميم ميدچار افسردگي، اضطراب و احساس گناه مي

شود که نوجوان فکر کند که این رفتارشان از جانب انکار کنند. این رفتار گاهي باعث مي

وستروم د )وان اشووالدینشان قابل قبول است. درنتيجه احساس درماندگي والدین بهنجار مي

(. در والدآزاری و خشونت نسبت به والدین مایل به آشکار کردن و 5552، 2و هوروات

تواند در (. این موضوع مي7756افشای این بدرفتاری نيستند )کونتراراس و کارمن کانو )

جانبه رفتارهای تر باشد. والدین درهرحال خود را مسئول همهفرهنگ ما کمي پررنگ

ایتي و کفدانند و در بيشتر مواقع نقص در رفتارهای فرزندان را نشانه بيمي فرزندان خود

بنابراین در مورد فراواني والدآزاری آمار کمي در دست  کنند؛نابسندگي خودشان تلقي مي

 است. 

( والدآزاری را هر نوع عملي از سوی فرزند که به قصد واردکردن آسيب 7775کوترل )

شود، تعریف مالي به والدین برای کنترل بيشتر بر والدین اعمال مي شناختي یافيزیکي، روان

ایي مواجه ههای فرهنگي و قوميتي با چالشتواند با توجه به زمينهکرده است. این تعریف مي

شود این است که آیا وقتي عمل فرزند واقعاً به قصد آسيب باشد. سؤال دیگری که مطرح مي

که شود؟ همچنين باوجود ایننيست، والدآزاری محسوب مي و یا کنترل بر والد )والدین(

ت که همه توان گفطور قطع نميتواند عموميت و کليت داشته باشد، ولي بهاین تعریف مي

این نوجوانان به دنبال کنترل بيشتر بر والد یا والدین هستند. این پژوهش بر روی مادراني 

                                                           
1. self image 
2. VanOostrum & Horvath 
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خانواده در مدارس حضور یافته بودند. های آموزش انجام شد که برای حضور در کالس

ها از عموم مادران برای شرکت در این پژوهش دعوت شد، اما در اگرچه در این کالس

ای مربوط ههای دیگر باید احتياط کرد. همچنين پرسشنامهتعميم نتایج این پژوهش به نمونه

عدی يل در جلسه بشد و پس از تکمبه فرزند نوجوان توسط مادر به فرزند تحویل داده مي

ه های پرسشنامشد. امکان دسترسي مادر به جوابمجدداً توسط مادر به محقق عودت داده مي

ط به های مربوهای خود احتياط کند. به دليل چالشتواند باعث شود که فرزند در پاسخمي

ر يهای تحقيق دیگری برای بررسي این متغشود از روشسازی والدآزاری، پيشنهاد ميمفهوم

شود این متغير در نمونه دختران نيز بررسي گردد. همچنين پيشنهاد استفاده شود. پيشنهاد مي

 فرزند بررسي شود.  -شود این متغير با سایر متغيرهای مرتبط با حوزه والدمي

 سپاسگزاری

وپرورش استان خوزستان و همه عوامل آموزشگاهي شهر اهواز و مادران از اداره کل آموزش

 ای داشتند، کمال تشکر را داریم.آموزاني که در این پژوهش همکاری صميمانهو دانش

 منابع
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