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چکیده

کودکآزاری یکی از شایعترین معضلهای روانی _ اجتماعی است که وقوع آن تحت تأثیر علل و عوامل
مختلفی در ابعاد درونفردی ،بینفردی و محیطی قرار دارد .هدف پژوهش حاضر شناسایی رگههای شخصیتی
تأثیرگذار در گرایش افراد به کودکآزاری از دیدگاه متخصصین "مشاور ،روانشناس و مددکار اجتماعی"
بود .این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام گردید .جامعه موردمطالعه
در این پژوهش شامل تمام متخصصین حوزه سالمت روانی و اجتماعی شامل مشاور ،روانشناس و مددکار
اجتماعی در دانشگاههای تهران ،اصفهان و سازمان بهزیستی کل تهران در سال  0931بود که در زمینه
کودکآزاری تجربه پژوهشی و درمانی داشتند .روش نمونهگیری نیز نمونهگیری هدفمند بود که طی آن از
بین جامعه موردنظر تعداد  00نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و موردِ مصاحبه قرار گرفتند .همه
مصاحبهها ضبط و سپس خطبهخط دستنویس شد و درنهایت با استفاده از روشِ تحلیلِ تفسیری دیکلمن،
آلن و تانِر تحلیل گردید 00 .مصاحبه نیمهساختاریافته انجام شد و تحلیلِ دادههایِ حاصل از مصاحبه منجر به
شناسایی و طبقهبندیِ  4مضمونِ اصلی شامل گرایشهای ضداجتماعی ،گرایشهای مرزی ،گرایشهای
روانرنجوری ،گرایشهای پارانوییدی و  12مضمون فرعی در زمینۀ رگههای شخصیتی تأثیرگذار در گرایش
افراد به کودکآزاری از دیدگاه متخصصین گردید .پژوهشگران و برنامهریزان حوزه مسائل روانی و اجتماعی
میتوانند با درنظرگرفتن زمینهسازهای رگههای شخصیتی شناساییشده ،برنامههای پیشگیرانه و درمانی جهت
کاهش شکلگیری این خصایص تأثیرگذار در گرایش افراد به کودکآزاری طراحی و اجرایی کنند.
 .0دانشجوی کارشناسی مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) Email:
F.Atefinashrood@gmail.com
 .1استادیار گروه مددکاری اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .9دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

2

فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره پنجاه و یکم ،سال پانزدهم ،بهار 98

همچنین متخصصان حوزه ازدواج و خانواده نیز میتوانند با درنظرگرفتن خصایص و نشانههای شناساییشده،
افراد در آستانه ازدواج و مزدوج را از خطرات این خصایص آگاه کنند تا بتوانند با تصمیمگیری درست از
تجربه تبعات مخرب این خصایص نظیر تجربه خشونت در خود و فرزندان خود جلوگیری کنند.

واژگان کلیدی :متخصصین ،رگههای شخصیتی ،کودکآزاری ،پدیدارشناسی.

مقدمه
سیر زندگی آدمی دربرگیرندۀ مراحل مختلف سنی است که از این میان ،مرحله کودکی
متأثر از تغییر و تحوالت رشدی که در ابعاد روانی ،0زیستی و اجتماعی 1با آن مواجه است
از اهمیت کارکردی بیشتری برخوردار است (چوپانی و کرمی .)0930 ،داشتن رشدی
مطلوب در مرحلۀ کودکی به گسترهای از ضرورتهای آموزشی ،حمایتی و پرورشی نیاز
دارد با این حال پیشینههای نظری و تجربی در این زمینه حاکی از آنکه افراد این گروه با
طیفی از آسیبهای کارکردی و مخلِ فرایند رشدی مواجه هستند که یکی از مخربترین و
شایعترین آنها سوءاستفاده و آزارگریهایی است که در ابعاد جسمانی ،9جنسی ،4عاطفی و
روانی از جانب مراقبین و مسئولین تربیتی خود و یا حتی اطرافیان دریافت میکنند (حبیبی و
گوهریمقدم0930 ،؛ چریستیان.)1102 ،
کودکآزاری 2بهعنوان یکی از معضلهای روانی _ اجتماعی هرگونه آسیب جسمی،
جنسی ،عاطفی و روانی و یا بهرهکشی و عدمرسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر  01سال

است که عملکرد آنها را در تمامی ابعاد زندگی با اختالل مواجه میکند (سازمان بهداشت
جهانی .)1101 ،بهعبارتدیگر کودکآزاری هرگونه رفتار و یا نارسایی از طرف والدین و
یا اطرافیان در قبال کودک است که منجر به بروز آسیبهایی نظیر مرگ ،صدمات جسمی
_ جنسی و یا رنجهای عاطفی _ روانی در وی میشود (مشرفیاندهکردی0930 ،؛ گابریال
و همکاران1101 ،؛ نقوی ،فاتحیزاده و عابدی .)0919 ،تقسیمبندیهای متفاوتی از
کودکآزاری و انواع آن وجود دارد که یکی از جامعترین آنها این بحران کارکردی را

0

1. Psychological
2. Biological & social
3. Physical
4. Sexual
5. Child abuse
6. Gabrielli
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به شش گروه کودکآزاری جسمی( 0هرگونه رفتاری که منجر به بروز آسیبهای جسمانی
خفیف ،متوسط و یا شدید در کودک شود) ،کودکآزاری جنسی( 1بهرهگیری جنسی بدون

میل از کودک در قالب روشهای بیانی و لمسی) ،کودکآزاری روانی _ عاطفی( 9هرگونه
تعامل کالمی و غیرکالمی با کودک که سبب آزردگی عاطفی و روانشناختی وی شود)،
کودکآزاری آموزشی( 4هرگونه آسیبی که از طریق سیستم آموزشی ،محیط مدرسه و
معلمین علیه کودک انجام میشود) ،کودکآزاری اقتصادی( 2بهرهبرداری و سوءاستفاده از
کودک جهت کسب منافع اقتصادی) و کودکآزاری ناشی از غفلت( 0سلب توجه و نظارت
خویش از کودک و اعمال بیتفاوتی نسبت به وجود وی) (بالکیمور 1و همکاران1101 ،؛
حبیبی ،فالح و عموپور.)0930 ،
این آسیب کارکردی شیوع بسیار زیادی در جوامع مختلف دارد بهگونهای که بر اساس
آمار رسمی سازمان بهداشت جهانی ( )1101بیش از  41میلیون کودک در سال در معرض
انواع کودکآزاریها (جسمی ،جنسی ،عاطفی و روانی) قرار دارند و در ایاالتمتحده نیز
این میزان تقریباً حدود سهمیلیون کودک در سال است .در ایران نیز مشرفیان دهکردی
( )0930در پژوهش خویش تصریح کرد که بیش از  91تا  92درصد از کودکان دارای تجربه
کودکآزاری بودهاند که از این میان  11/0درصد مربوط به کودکآزاری جسمی بوده
است ،همچنین  11درصد از کودکآزاریها توسط خویشاوندان آنها اعمال شده است که
بیشترین درصد از قربانیان آنها نیز پسران  0تا  01سال و دختران  01تا  02سال بودند.
پیشینههای نظری و تجربی بیانگر این واقعیت است که علل و عواملِ مختلفی در ابعاد
شخصیتی ،بینفردی ،خانوادگی و اجتماعی در افزایش گرایش افراد به معضل کودکآزاری
و شیوع آن در سطح اجتماع نقش دارد (دبووسکا ،ویلموت ،بودوسزِک و جونس1101 ،1؛
نقوی و همکاران .)0912 ،برخی از صاحبنظران عرصه بهداشت روان عوامل روانی نظیرِ

1. Physical child abuse
2. Sexual child abuse
3. Psycho-emotional child abuse
4. Educational child abuse
5. Economic child abuse
6. Child abuse of neglect
7. Blakemore
8. Debowska
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اختالالت شخصیت ی 0و اختالالت عصب ی( 1هاگبورگ ،برگلوند و فاهلک ی1101 ،9؛
مفاخری ،نفسزاده و کاظمی0931 ،؛ الئولیک ،آالم و براونی1100 ،4؛ دیآکیونیفریرا 2و
همکاران ،)1101 ،خألهای روانی و افسردگی( 0جاکسون 1و همکاران1101 ،؛ دانشمندی،
ایزدیخواه و مهرابی0930 ،؛ میکائیلی و زمانلو0930 ،؛ کومیجس ،وانایکسل 1و همکاران،
 ،)1109تحمل پایین در برابر ناکامی 3و ناتوانی در کنترل خشم( 01کلیونس 00و همکاران،
 ،)1102نقص در توانایی همدلی( 01روسادو ،ریزنار و فالهرتی ،)1101 ،09تندخویی و تجربه

مورد آزارقرارگرفتن در دوران کودکی( 04پریندلی ،هاموند و پوتنام_هورنستین )1101 ،را

بهعنوان اصلیترین عوامل تأثیرگذار در شیوع کودکآزاری مورد تأکید قرار میدهند.
تعدادی دیگر از پژوهشگران بهویژه پژوهشگران حوزه خانواده بر این اصل تأکید دارند که
محیط خانواده اولین بستری است که فرد فرایند رشدی و تربیتی خود را در آن آغاز میکند
و بیشترین اوقات خویش را در آن سپری میکند ،لذا عوامل خانوادگی نظیر الگوگیری از
والدین خشن( 02کاپلی ،)1101 ،00فقدان نظارت در محیط خانواده (فرای 01و همکاران،
 ،)1101کنترل بیشازحد خانوادگی و آزادی افراطی در سیستم تربیتی (کومینگس،01
 ،)1101خلل در روابط عاطفی والد _ فرزند ی

03

(امسیکِلوی ،سیلیگ و

وایتیسیدی_مانسل ،)1101 ،11فقدان اصول تربیتی و پرورشی منسجم و فزونی درگیریها و

1. Personality disorders
2. Neurological disorders
3. Hagborg., Berglund & Fahlke
4. Laulik, S., Allam, J., & Browne, K
5. de Aquino Ferreira
6. Mental vacuum & depression
7. Jackson
8. Comijs
9. Endurance failure
10. Anger control
11. Klevens
12. Empathy
13. Rosado, Ryznar, & Flaherty
14. Runaway & abuse experience
15. Modeling of violent parents
16. Kepple, N. J
17. Fry
18. Cummings, J. A
19. Parent-child relationship
20. McKelvey, Selig & Whiteside-Mansell
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تعارضات والدینی( 0پاتواردان 1و همکاران )1101 ،و تجربه مورد آزارقرارگرفتن در دوران
کودکی (واندرپوت ،آسینک و بوکهوتوانسولینگ )1101 ،9را بهعنوان اصلیترین عوامل
شکلدهنده به پدیده کودکآزاری در سطح جامعه مورد تأکید قرار میدهند .نهایتاً تعدادی
دیگر از پژوهشها حاکی از آن است که عالوه بر عوامل روانشناختی و خانوادگی ،عوامل
محیطی و اجتماعی شامل فقر و ناتوانی اقتصادی( 4فوچی و لیروکس ،)1101،2بیکاری و
تنش مالی( 0پلتون1102 ،1؛ درخشانپور ،حاجبی و پناغی )0939 ،خللهای سیستم آموزشی
و محیط ناسالم و خشن (دوبیو و امسیگیبونی )1101 ،1و نگرش فرهنگی مثبت و یا خنثی
(پالمر و فلدمان )1101 ،3نیز در شیوع پدیده کودکآزاری نقش دارند.
عالوه بر چندبعدی بودن عوامل تأثیرگذار در گرایش افراد بهسمت کودکآزاری

(توکلی و همکاران ،)0939 ،این آسیب روانی _ اجتماعی با طیفی از پیامدهای مخرب
کارکردی در قربانیان همراه میباشد ،پیامدهایی که از میانِ آنها میتوان به الگوگیری
کودکآزاری از والدین (کاپلی ،)1101 ،گرایش به بزهکار ی ،01احساس حقارت و
بیارزشی( 00گریگِر 01و همکاران ،)1101 ،احساس ناامنی و ادراک پدیده طردشدگی

09

(نیلسون ،نورداس ،پریبی و اسوادین ،)1101 ،04گوشهگیری و انزوا( 02الهتینن 00و همکاران،
1101؛ واعظی ،)0932 ،انحراف جنسی( 01مشرفیاندهکردی ،)0930 ،ترس و بدبینی نسبت

1. Parental conflicts
2. Patwardhan
3. van der Put
4. Economic poverty
5. Fouché, A., & le Roux, L
6. Unemployment & financial tension
7. Pelton, L. H
8. Dube, S. R., & McGiboney, G. W
9. Palmer, D., & Feldman, V
10. Delinquency
11. Feeling humble & unworthy
12. Greger
13. Feel insecurity & rejection
14. Nilsson
15. Segregation & isolation
16. Lahtinen
17. Sexual deviation
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به دیگران( 0ساوریکار و کاتز1101 ،1؛ تیرکا 9و همکاران ،)1113 ،خشم و عصبانیت درونی

4

(روسادو و همکاران ،)1101 ،خودآزاری ،2خودزنی و گرایش به خودکشی( 0حبیبی و
همکاران ،)0930 ،شکست و افت تحصیلی( 1فونت و کاگی ،)1101 ،1احساس غمگینی و
اضطراب( 3پاینی و وود ،)1101 ،01اعتیاد به مواد مخدر و الکل( 00گریگِر و همکاران،
 )1101اشاره کرد ،آسیبهایی که وقوع آن ضمن مختلکردن امنیت و آرامش درونفردی
این افراد عملکردشان را در تمامی ابعاد زندگی با اختالل مواجه میکند.
مطالب پیشین بهخوبی شیوع بیشازحد پدیده کودکآزاری و تأثیرات مخرب آن را در
ابعاد روانی ،خانوادگی و اجتماعی آشکار ساخت ،لذا تدوین برنامههایی آموزشی ،پیشگیرانه
و درمانی با هدف کاهش شیوع این معضل و جلوگیری از تشدید تأثیرات مخرب آن بر
عملکرد زندگی قربانیان و اطرافیان آنها ضرورتی تام دارد .تدوین برنامههایی کارکردی

مستلزمِ بینش دقیق نسبت به علل و عوامل تأثیرگذار در گرایش افراد به این معضل روانی _
اجتماعی است .با اینکه پژوهشهای موجود مجموعهای از علل روانشناختی ،خانوادگی و
اجتماعی را بهعنوان علل تأثیرگذار در سوقدادن افراد به کودکآزاری مورد شناسایی قرار
دادهاند با اینحال تمامی این پژوهشها در قالبی کمی و با تمرکز بر بُعد خاصی از قربانیان
کودکآزاری یا افراد کودک آزار انجام شده است و تاکنون پژوهشی این مجموعه عوامل
را با بهرهگیری از روشهای کیفی و از دیدگاه متخصصینی (مددکاران ،مشاوران و
روانشناسان) که همواره با این پدیده مواجه هستند (دارای سابقه پژوهشی و درمانی با
کودکآزاری) بررسی نکرده است .بهرهگیری از روش کیفی و تمرکز بر متخصصینی که
سالها است با افراد کودکآزار کاردرمانی و پژوهشی انجام میدهند میتواند فضایی کامالً
باز را برای آن ها ایجاد کند تا با تمرکز کامل بر تجارب پژوهشی و درمانی خود اطالعاتی
1. Fear & pessimism
2. Sawrikar, & Katz
3. Tyrka
4. Anger & anger inside
5. masochism
6. Self-mutilation & suicide
7. Failure & academic failure
8. Font, S. A., & Cage, J
9. Feeling sad & anxious
10. Paine & Wood
11. Drug addiction & alcohol
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جامع در ارتباط با موضوع موردپژوهش در اختیار پژوهشگر قرار دهند .اطالعاتی که
دستیابی به اطالعاتی کامالً مشابه با آن از طریق پژوهشهای کمی که با بهرهگیری از
پرسشنامههای ساختاریافته انجام میگردد دشوار است .درواقع روش کیفی میتواند
اطالعاتی را در این زمینه فراهم کند که به دست آوردن مشابه آن از طریق روشهای کمی
تا حدی دشوار است .دلیل استفاده از رویکرد پدیدارشناختی جهت بررسی پدیده مذکور نیز
این است که متخصصینِ مشارکتکننده ،افرادی هستند که جدای از تجربیات پژوهشی که
در زمینه کودکآزاری دارند دارای سابقه درمانی نیز میباشند و حداقل برای دو سال با افرادِ
کودک آزار تجارب درمانی داشتند .در این پژوهش سعی بر این است که بر تجاربِ درمانی
متخصصین در برخورد با این گروه (افراد کودکآزار) تمرکز شود و ابعاد پدیده با تمرکز
بر دنیای پدیدارشناختی آنها مورد بررسی قرار گیرد .درواقع این پژوهش بر این است که
در قالبی کیفی و با بهرهگیری از مصاحبههایی نیمهساختاریافته علل شخصیتی تأثیرگذار در
گرایش افراد به کودکآزاری را از دیدگاه متخصصینی که در زمینه کودکآزاری تجربه
نظری و درمانی داشتهاند مورد شناسایی قرار بدهد و بدینشکل تا حدی زمینه را برای تدوین
و بهکارگیری برنامههای اصالحی با هدف کاهش شیوع این معضل اجتماعی فراهم آورد.

روش
مطالعه حاضر به روش کیفی 0و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری 1انجام شد.
پدیدارشناسی تفسیری هم یک مقوله فلسفی و هم یک روشِ تحقیق است که جهتِ درکِ
پدیدهها از طریقِ تجاربِ انسانی گسترش یافت .هدفِ این روش ،توصیف و تشریحِ
پدیدههایِ خاص بهعنوان تجاربِ زیست ه 9است (گال و بور گ ،0930 ،4ترجمۀ
نصراصفهانی) .در فرآیندِ کار بر توصیفِ آنچه افراد بیان میکنند ،تمرکز میشود تا منجر به
کشف پدیدههای تازه شود (کرمی .)0932 ،مسئله اساسی و الزم برای کاربرد روش
پدیدارشناسی پاسخ به این سؤال است که آیا پدیدۀ موردنظر نیاز به روشنسازی دارد یا خیر؟
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمامی متخصصین حوزه بهداشت روانی و اجتماعی
1. Qualitative method
2. Interpretative phenomenology
3. Lived experiences
4. Gal & Borg
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(مشاور ،روانشناس و مددکار اجتماعی) دانشگاههای تهران ،اصفهان و سازمان بهزیستی کل
تهران در سال  0931بود که در زمینه کودکآزاری دارای سابقه کار پژوهشی و درمانی
بودند.
روش نمونهگیری مورد استفاده ،نمونهگیری هدفمند 0بود .تعداد نمونه نیز بر اساس اصل
اشباع مشخص گردید که در پایان ،تعدادِ نمونۀ پژوهش به  02نفر رسید .در پژوهش حاضر
بر اساس هدفِ مطالعه ،شرکتکنندگان از بینِ متخصصین (مشاوران ،روانشناسان و
مددکاران اجتماعی) دانشگاههای تهران ،اصفهان و سازمان بهزیستی کل تهران که معیارها و
شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش حاضر عبارت
بودند از :عضویت در یکی از گروههای علمی مشاوره ،روانشناسی و مددکاری اجتماعی
دانشگاههای تهران ،اصفهان و یا فعال در سازمان بهزیستی ،حداقل تحصیالت کارشناسی
ارشد ،سابقه کار پژوهشی در زمینه کودکآزاری ،داشتن تجربههای درمانی و مداخلهای با
قربانیان کودکآزاری و تمایل به مشارکت در پژوهش .برای دستیابی به اطالعاتی دقیق و
جامع ،عرصۀ مطالعه در حیطهای گسترده انتخاب شد و مصاحبهشوندگان از بینِ سه گروه
علمی مشاوره ،روانشناسی و مددکاری اجتماعی در دانشگاههای تهران و اصفهان و همچنین
افراد واجد شرایط در سازمان بهزیستی کل تهران که شرایطِ ورود به مطالعه را داشتند ،توسطِ
پژوهشگر انتخاب شدند .درواقع پژوهشگر برای انتخاب مشارکتکنندگان ،بهصورتِ
حضوری به این مراکز مراجعه و پس از شناسایی و گفتوگو با متخصصینی که شرایط ورود
به نمونه را داشتند افرادی را که تمایل به مشارکت در فرایند مصاحبه داشتند ،برای شرکت
در پژوهش انتخاب کرد.
روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،مصاحبه نیمهساختاریافته بود که طی آن در
هر مصاحبه پس از صحبت در مورد فرایند کودکآزاری و شیوع آن ،فرایند مصاحبه با یک
سؤال کلی در مورد شخصیت و ارتباط آن با گرایش به کودکآزاری ادامه پیدا کرد و در
طول انجامِ پژوهش از سؤاالت کاوشگرانه مانند (میتوانید دراینباره توضیحِ بیشتری
بدهید؟ یا میشود منظورتان را واضحتر بیان بکنید؟) جهتِ دستیابی به جزییات و اطالعاتِ
غنیتر استفاده شد .تعداد  02مصاحبۀ نیمهساختاریافته انجام شد که مدتزمان هر یک
مصاحبهها از  91تا  42دقیقه در نوسان بود مصاحبههایی که زمان و محل آن از قبل توسط
1. Purposive sampling
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فردِ پژوهشگر با توافق مشارکتکننده مشخص میشد .دادهها در طول یک دوره  1ماهه
جمعآوری ،ثبت ،کدگذاری و در قالب مضامینِ اصلی و فرعی طبقهبندی گردید .برای
رعایتِ مالحظاتِ اخالقی و محافظت از حقوق مشارکتکنندگان ،پژوهشگر بعد از اخذِ
رضایتِ آگاهانه از شرکتکنندگان و توضیح اهدافِ پژوهش ،به آنها اطمینان داد که
مطالب مصاحبه شده کامالً محرمانه و بدونِ نام بردن از افراد ثبت خواهد شد و امانتداری
در متن مصاحبه رعایت میگردد .همچنین گفتوگوی ضبطشده پس از اتمام تحلیل و
نگارش کامل مقاله و چاپ آن پاک خواهد شد و به آزادی افراد در خروج و عدم ادامهی
همکاری شرکتکنندگان نیز تأکید شد.
جهت تحلیلِ اطالعات ،از روش تحلیلِ تفسیری دیکلمن ،آلن و تانر )0313( 0استفاده
شد .هدف از تحلیل دادهها در این شیوه استخراج مفاهیم و سپس مضامین است و مضامین
یکسری مشخصههای کلی هستند که معنایِ محوری مفاهیم ،تشابهات و تفاوتها را بازنمایی
میکند .بر اساس این روش متن مصاحبهها پس از پیاده شدن روی برگه ،چندین بار مرور
شد تا شناختی کلی از آن حاصل شود .سپس برای هریک از متون مصاحبه خالصۀ تفسیری
نوشتهشد و نسبت به درک و استخراج معانی نهفته در آن اقدام گردید .در ادامه پژوهشگران
در استخراج مضامین به مشارکت و تبادلنظر پرداختند .با تداوم مصاحبهها ،مضمون قبلی
روشنتر میشد و تکامل مییافت و گاه مضمون جدیدی شکل میگرفت .جهت
روشنسازی ،مقولهبندی و رفع تناقضهای موجود در تفسیر ،فرآیند بازگشت دوباره به متون
صورت میگرفت و در هر مرحله با ادغام خالصههای تفسیری ،تحلیل کلیتری انجام میشد
تا درنهایت ارتباط بین تفاسیر و مضامین جهت رسیدن به نتیجۀ نهایی به بهترین نحو ممکن
صورت گرفت .درواقع در جریانِ تحلیل ،مقولهبندی بر اساس بررسی دقیق اطالعات ،تکرار
کدگذاریها ،طبقهبندیها و مقایسهها صورت گرفت و پس از استخراج ،کدگذاری و
طبقهبندی داده ها ،مضامین مشترک و مرتبط باهم ،در قالب مضامین فرعی و درنهایت
مضامین اصلی ترکیب و مضامین غیر مرتبط حذف شدند .همچنین برای برسی ارتباط بین
مقولهها و یکپارچه کردن آنها از تلفیق تفکر قیاسی و استقرایی و حرکتی مداوم بین مفاهیم
صورت گرفت و بر مبنای اصولِ نظری حاکم مضامین اصلی و فرعی نامگذاری شدند.

1. Diekelmann., Allen & Tanner
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جهت اعتباریابی یافتههای حاصل از فرایند مصاحبه ،از روشهای چهارگانه گوبا و
لینکولن )0313( 0استفاده شد .برای تأمین و حفظِ اعتبار و صحت دادههای جمعآوریشده
پژوهشگر تالش کرد که نگرشهای کارکردی و بیانشده توسط مصاحبهشوندگان را
اولویت فرایند تجزیهوتحلیل قرار دهد و برداشتهای تفسیری خود را در کنار این اولویت
و جهت تکمیل اطالعات دریافتی مورداستفاده قرار دهد .جهت افزایش سطح باورپذیری
یافتههای حاصل از پژوهش ،پژوهشگر از یکسو رابطهای نزدیک و تا حدی عمیق را با
مصاحبهشوندگان شکل میداد و پس از کسب اعتماد قلبی آنها به پژوهشگر و اهداف
پژوهشی وی ،بهصورت دقیق سؤاالت مصاحبهها را بهکاررفته و اطالعات موردنیاز را از فرد
مصاحبهشونده کسب میکرد .از سوی دیگر پژوهشگر مهارت مصاحبهای خویش را قبل از
شروع مصاحبه تا حد زیادی از طریق تمرین و تکرار و تسلط کامل بر سؤاالت مصاحبه بهبود
میبخشید و بدینشکل نیز تا حد زیادی اعتبار درونی مطالب جمعآوریشده و غنای
اطالعات کسبشده را بهبود میبخشید .جهت افزایش سطح اطمینانپذیری یافتههای
پژوهش ،پژوهشگر از همان آغاز فرایند مصاحبه تا آخرین مرحلۀ آن یعنی کدگذاری ،از
نظارت یک فرد متخصص (متخصص در تحقیقات کیفی) بهره برد و با بهرهگیری از مهارت
و تخصص وی اعتبار فرایند کدگذاری و یافتههای بهدستآمده را تا حد زیادی افزایش داد.
در این پژوهش پژوهشگر جهت افزایش سطح تأیید پذیری اطالعات ،تمامی مضامین
شناساییشده را با مصاحبهشوندگان در میان گذاشت و نظر آنها را در مورد صحت و درستی
این نتایج جویا شد و از طریق اعمال نظرات آنها ضمن اعمال حذف و اضافاتی در مضامین
شناساییشده از اعتبار و صحتِ یافتههای خویش مطمئن گردید.

یافتهها
مشارکتکنندگان در پژوهش  02نفر بودند که میانگینِ سنی مشارکتکنندگان  90/3سال
بود .پنج نفر از مشارکتکنندگان رشته مشاوره ،پنج نفر رشته روانشناسی ،پنج نفر مددکاری
بودند .نه نفر از مشارکتکنندگان دارای مدرک تحصیلی دکتری ،سه نفر دانشجوی دکتری،
سه نفر کارشناسی ارشد بودند .هفتنفر از مشارکتکنندگان هیئتعلمی دانشگاه ،سهنفر
دانشجوی در حال تحصیل و مابقی فعال در سازمانهای خاص بودند .بهاستثنای یکی از
1. Guba & Lincoln
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مشارکتکنندگان مابقی مشارکتکنندگان حداقل دارای دو مقاله در زمینه کودکآزاری
بودند ،پنج نفر از آنها نیز حداقل دارای یک کتاب تألیف یا ترجمه در زمینه کودکآزاری
بودند .سه نفر از مشارکتکنندگان بیش از دو سال سابقه کاردرمانی با قربانیان کودکآزاری
بودند 01 ،نفر از آن ها بیش از چهار سال سابقه درمانی داشتند و دو نفر نیز بیش از  01سال
سابقه درمانی داشتند .تحلیلِ تجاربِ شرکتکنندگان پژوهش منجر به شناسایی  12زیر
مضمون (طبقاتِ فرعی) و  4مضمون اصلی (طبقه اصلی) در زمینۀ رگههای شخصیتی
تأثیرگذار در گرایش افراد به کودکآزاری از دیدگاه متخصصین (مشاور ،روانشناس و
مددکار اجتماعی) شد که در جدول  0ارائه شدهاست.
جدول  .1مضامین اصلی و فرعی مطرحشده در رابطه با آسیبهای کودکآزاری در قربانیان از دیدگاه
متخصصین.
مضامین فرعی

مضامین
اصلی

خودمحوری ،فقدان وجدان ،فقدان احساس گناه ،فقدان مسئولیتپذیری،

گرایشهای

رفتار تکانشی ،جاذبه سطحی ،مکاری ،فقدان حس همدلی.

ضداجتماعی

بحران هویتی ،بیثباتی هیجانی _ رفتاری _ شناختی و اجتماعی ،تکانشی،
آسیبرسانی به خویشتن ،احساس پوچی مزمن.

گرایشهای مرزی

بدبینی مفرط و بیدلیل ،بیاطمینانی به دیگران ،مشغولیت ذهنی پیرامون

گرایشهای

صداقت دیگران ،غیرقابلاعتماد تلقیکردن دیگران.

پارانوییدی

اضطراب ،افسردگی ،تکانش گری و تحریکپذیری ،حساسیت بیشازحد

گرایشهای

به خود و دیگران.

روانرنجوری

فراوانی
04
09
4
00

گرایشهای ضداجتماعی :اولین مضمون شناساییشده در پژوهش حاضر گرایشهای
ضداجتماعی بود .خصیصهای که توأم با چهار زیرمضمون آن یعنی خودمحوری ،فقدان
وجدان ،رفتار تکانشی ،جاذبه سطحی ،مکاری در جریان تحلیل دادهها مورد شناسایی قرار
گرفت .بسیاری از مصاحبهشوندگان تأکید داشتند که افرادِ کودکآزار معموالً دارای
گرایشهای ضداجتماعی هستند ،بسیار خودمحور میباشند ،فاقد وجدان و مسئولیتپذیری
بوده و هیچگاه به خاطر عملکردشان دچار احساس گناه نمیشوند ،بهصورت تکانشی عمل
میکنند و خطرناک هستند و نهایتاً اینکه دروغگو بوده و همچون روباه ،مکارانه در مسیر
اهداف شوم خود گام برمیدارند.
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مشارکتکننده شماره  0میگوید" :شخصیت فرمان هر فردیه .یا بهتر بگم
هدایتکنندشه و عملکردش رو قابل پیشبینی میکنه .بعضی از کودکآزارها شخصیت
سالمی ندارن و گرایشهای ضداجتماعی دارن .خیلی تکانشی هستن ،احساس گناه نمیکنند،
به خاطر کارهایی که انجام میدن پشیمان نمیشن و به هر وسیلهای برای رسیدن به
خواستشون متوسل میشن .از اینا نمیشه انتظار داشت رابطه مراقبتآمیزی با کودک داشته
باشند .این افراد حق خودشون میدونن بدرفتاری با کودک رو و یا میتونیم بگیم اصالً نمیدونن
که خشونت علیه کودک بهش آسیب میزنه و نباید به کارش بگیرن .ولی چون موتور

وجودیشون با این خللهای شخصیتی همراهه کنترلشون بسیار دشواره".

مشارکتکننده شماره  01در این زمینه میگوید" :شخصیت افرادی که کودکآزاری

میکنن خصایص خاصی داره .مهمترینش اینه که وجدانشون بسیار ضعیفه .یا میتونم بگم
خیلیهاشون فاقد وجدان هستن .این فقدان سبب میشه بهراحتی دیگران رو مورد
سوءاستفاده قرار بدن .از طرف دیگه خیلی تحریکپذیر و انفجاری هستن .ی هو منفجر
میشن و از کنترل خارج میشن .از طرفی هیچ مسئولیتی واسه کارهاشون قبول نمیکنن.

دلیلشم اینه که خودشون رو برحق میدونن".

مشارکتکننده شماره  00میگوید" :کودکآزارها فاقد قدرت همدلیکردن هستند.

نمیتونن دیگران رو به صورت مطلوب درک کنن و اونقدر بر خودشون تمرکز دارند که
نسبت به محیط اطراف و دیگران کامالً بیتفاوت میشن .همچنین خودبزرگبین هستن که
این خصیصه بالی جونشون شده و فرصت داشتن تعامل سالم رو با دیگران مخصوصاً

کودکان ازشون میگیره".
گرایشهای مرزی

دومین مضمون شناساییشده در پژوهش حاضر گرایشهای مرزی بود .خصیصهای
شخصیتی که توأم با پنج زیرمضمون آن یعنی بحران هویتی ،بیثباتی هیجانی _ رفتاری،
تکانشی ،آسیبرسانی به خویشتن ،احساس پوچی مزمن در جریان تحلیل دادهها مورد
شناسایی قرار گرفت .بسیاری از مصاحبهشوندگان تأکید داشتند که افرادِ کودکآزار معموالً
دارای گرایشهای مرزی هستند .بدینمعنی که از لحاظ هویتی با بحران و خلل مواجه هستند،
ثبات هیجانی و رفتاری چندانی ندارند ،بسیار تکانشی عمل میکنند ،همواره در حال
آسیبرسانی به خود و دیگری هستند و معنای خاصی در زندگی احساس نمیکنند.

ادراک متخصصین از رگههای شخصیتی تأثیرگذار در گرایش....

13

مشارکتکننده شماره  04میگوید" :خیلی از افرادی که به سمت کودکآزاری میرن
شخصیتا مرزی هستن؛ یعنی ثبات کارکردی چندانی ندارند .نهتنها به دیگران آسیب میزنن
به خودشون هم رحم نمیکنند .مثالً خیلی میبینی که این افراد خودزنی میکنند .از طرف
دیگه خیلی تکانشی هستن و هیچ معنایی توی زندگیشون احساس نمیکنن .درواقع عمیقاً

احساس پوچی دارن".

مشارکتکننده شماره  1در این زمینه میگوید" :بیهویتی و احساس پوچی همچنین

تحریکپذیری از ویژگیهای اصلی افرادیه که از کودکان سوءاستفاده میکنن".
گرایشهای پارانوییدی

سومین مضمون شناساییشده در پژوهش حاضر گرایشهای پارانوییدی بود .خصیصهای
شخصیتی که توأم با چهار زیرمضمون آن یعنی بدبینی مفرط و بیدلیل ،بیاطمینانی به
دیگران ،مشغولیت ذهنی پیرامون صداقت دیگران ،غیرقابلاعتماد تلقیکردن دیگران در
جریان تحلیل دادهها مورد شناسایی قرار گرفت .بسیاری از مصاحبهشوندگان تأکید داشتند
که افرادِ کودکآزار معموالً بدبین هستند ،به هیچکس اطمینان ندارند و نمیتوانند به کسی
اعتماد کنند ،همیشه ذهنشان درگیر این است که دیگران قصد آسیب رساندن به وی را دارند
لذا از دیگران تا حد ممکن اجتناب میکنند.

مشارکتکننده شماره  3میگوید" :شخصیتهای پارانویید یکی از گروههایی هستن

که در قیاس با سایر افراد بیشتر احتمال داره به کودکان آسیب بزنن .درواقع این افراد خیلی
به دیگران اعتماد ندارن واسه همین کنار اومدنشون با دیگران حتی کودکان خیلی سخته و با

کلی آزار جسمانی و عاطفی همراهه".
مشارکتکننده شماره  04در این زمینه میگوید" :افراد کودکآزار نمیتونن به دیگران

اعتماد کنند .بخاطر اینه که دیدشون نسبت به بقیه خیلی منفیه .این افراد وقتی با کودکان
ارتباط میگیرن غیرقابل پیشبینی هستند و هر لحظه احتمال داره اونها را مورد آزار قرار
بدن".
گرایشهای روان رنجوری
آخرین مضمون شناساییشده در پژوهش حاضر گرایشهای روان رنجوری بود.
خصیصهای شخصیتی که توأم با چهار زیرمضمون آن یعنی اضطراب ،افسردگی ،تکانشگری
و تحریکپذیری ،حساسیت بیشازحد به خود و دیگران در جریان تحلیل دادهها مورد
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شناسایی قرار گرفت .بسیاری از مصاحبهشوندگان تأکید داشتند که داشتن خصایص درونی
و منفی نظیر اضطراب ،افسردگی ،تکانشگری و حساسیت بیش از حد نسبت به خود و دیگران
میتوانند تا حد زیادی گرایش یا عدمگرایش به کودکآزاری رو تبیین کنند.

مشارکتکننده شماره  02میگوید" :نشانههای روانرنجور مخصوصاً وقتی ماژور باشن

ازجمله اصلیترین پیشبینیکنندههای کودکآزاری هستن .هرچه فرد بیشتر دچار
اضطراب ،افسردگی و حساسیت باشه بیشتر احتمال داره به سمت کودکآزاری گرایش
پیدا کنه .این خصایص روانرنجور تعادل فرد رو طوری به هم میریزن که قدرت گرفتن

تصمیم درست رو تا حد زیادی ازش سلب میکنن".

بحث و نتیجهگیری
پژوهشِ کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناختی به بررسی و شناسایی رگههای شخصیتی
تأثیرگذار در گرایش افراد به کودکآزاری از دیدگاه متخصصین (مشاور ،روانشناس و
مددکار اجتماعی) که دارای تجربه پژوهشی و درمانی در زمینه کودکآزاری بودند
پرداخت .تحلیل و کدگذاری یافتهها منجر به شناسایی  4مضمونِ اصلی تحتِعنوانِ
((گرایشهای ضداجتماعی ،گرایشهای مرزی ،گرایشهای روانرنجوری ،گرایشهای
پارانوییدی)) شد.
یکی از اصلیترین رگههای شخصیتی تأثیرگذار در گرایش افراد به کودکآزاری
گرایشهای ضداجتماعی بود .عاملی که توأم با هشت زیر مضمون آن یعنی خودمحوری،
فقدان وجدان ،فقدان احساس گناه ،فقدان مسئولیتپذیری ،رفتار تکانشی ،جاذبه سطحی،
مکاری و فقدان حس همدلی توسط تعداد زیادی از مصاحبهشوندگان مورد تأکید قرار
گرفت .برخی از افرادی که به کودکآزاری گرایش دارند شخصیتی ضداجتماعی دارند
که قدرت تحلیل درست و نادرست را تا حد زیادی از آنها سلب میکند ،نسبت به پیامدهای
مخرب رفتارهای خود کامالً بیتفاوت هستند ،هیچگونه احساس پشیمانی یا گناهی در آنها
برانگیخته نمیشود و با بهرهگیری از حیلهها و ترفندهای گوناگون زمینه را برای
سوءاستفادههای کارکردی خود از دیگران و محیط اطراف فراهم میکنند .افرادی که
گرایشهای ضداجتماعی نظیر خشونت ،سوءاستفاده و عدم احساس گناه دارند انجام
رفتارهای نابهنجار برایشان بسیار سهلتر از سایر افراد است .برخی از افراد کودکآزار
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معموالً ضداجتماعی هستند و به دلیل نداشتن تعادل روانشناختی و کارکردی بیشتر احتمال
دارد به آزار کودکان و اعمال خشونت علیه آنها در ابعاد جسمانی ،جنسی و عاطفی بپردازند
(هاگبورگ و همکاران )0931( .)1101 ،در پژوهش خویش تصریح کرد که ضداجتماعی
بودن افراد یکی از اصلیترین پیشبینیکنندههای کودکآزاری است .درواقع وی در
پژوهش خویش نشان داد که افرادی که ضداجتماعی هستند در قیاس با سایر افراد بیشتر
احتمال دارد کودکان را مورد آزار قرار دهند .روسادو و همکاران در پژوهشی که در سال
( )1101انجام دادند نشان دادند هرچه سطح توانایی افراد در همدلیکردن پایینتر باشد
بیشتر احتمال دارد دیگران را مورد آزار قرار دهند .درواقع آنها در پژوهش خویش بر این
واقعیت صحه گذاشتند که برخورداری از قدرت همدلی الزمه داشتن تعامالتی صمیمانه
است و افرادی که از این مهارت برخوردار نیستند بیشتر احتمال دارد درگیر بدرفتاریهایی
نظیر کودکآزاری شوند .ساسانپور ( )0934نیز در پژوهش خویش تصریح کرد که فقدان
وجدانگرایی از طریق کاهش قدرت نظارت اخالقی بر عملکرد و همچنین تضعیف حس
مسئولیتپذیری کارکردی ،زمینه را برای گرایش افراد به سوءاستفاده از دیگران مخصوصاً
کودکان فراهم میکند .در تبیین این نتیجه میتوان گفت داشتن تعامالت توأم با صمیمیت با
دیگران مستلزم برخورداری از خصایص شخصیتی و مهارتهای کارکردی نظیر همدلی،
وجدانگرایی ،عالقه اجتماعی و توانایی کنترل تکانههای درونی است ،مهارتهایی که
فقدان آنها بهمرور زمینهساز شکلگیری و تشدید بدرفتاریهای کارکردی در تعامل با
دیگران مخصوصاً کودکان میشود .افرادی که گرایش ضداجتماعی دارند توانایی تشخیص
و تمییز درست از نادرست و خوب از بد را ندارند و اصول و قواعد عرفی ،اخالقی و قانونی
در آنها شکل نگرفته و درونی نشده است .این افراد بازدارندههای اخالقی و تنبیهی درونشان
آن گونه که باید رشد نکرده است تا بتواند از پرداختنشان به بسیاری از بدرفتاریهای
کارکردی و اجتماعی جلوگیری کند و مانع از گرایش آنها به نابهنجاریهایی نظیر
کودکآزاری شود .این افراد متأثر از فقدان همدلی ،نهتنها مهارت کافی برای برقراری
تعامالت صمیمانه و به دور از آزار با دیگران مخصوصاً کودکان را ندارند ،بلکه ضرورت
برقراری چنین ارتباطی را نیز نمیتوانند درک کنند .لذا بدیهی است که احتمال بهرهگیری
آنها از رفتارهای نابهنجار و ناسازگارانه در تعامالتشان با کودکان در سطح باالیی قرار داشته
باشد .افرادِ دارای این قسم از گرایشهای ،فاقد وجدان قوی هستند و در پرداختن به رفتارهای
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زشت و نابهنجار چندان دچار احساس گناه یا پشیمانی نمیشوند .درواقع افرادِ ضداجتماعی
که وجدان چندان قوی ندارند ،احساس پشیمانی و گناه چندانی را به خاطر بدرفتاریهایشان
با دیگران تجربه نمیکنند در قیاس با سایر افراد بیشتر احتمال دارد به آزار کودکان بپردازند
و از آنها سوءاستفادههای مختلف بکنند .برخورداری از رگههای ضداجتماعی سبب میشود
افراد دیدگاه و نگرشی خودمحورانه نسبت به خود و زندگی کسب کنند و هیچ توجهی به
وجودِ دیگران و رفاه آنها نداشته باشند .این افراد همواره به دنبال منافع خود هستند و در این
راه توجهی ندارند که عملکردشان چه تأثیری بر اطرافیان نظیر کودکان خواهد داشت.
خودمحوری افراطی این افراد گرایش آنها را به بدرفتاری با دیگران تسهیل میبخشد و
بدینشکل کارکردهای بینفردی این گروه را مختل و مخرب میسازد .نهایتاً اینکه افرادِ
دارای گرایشهای ضداجتماعی قادر به کنترل تکانههای درونی خود نیستند و بهصورتی
پیشبینینشده و انفجاری عمل میکنند و بدینگونه به اطرافیان خود مخصوصاً کودکان
آسیب وارد میکند.
گرایشهای مرزی و ابعاد آن شامل بحران هویتی ،بیثباتی هیجانی _ رفتاری ،تکانشی،

آسیبرسانی به خویشتن و احساس پوچی مزمن از دیگر خصایص شخصیتی هستند که بنابر
بیانات مصاحبهشوندگان در بسیاری از افراد کودکآزار دیده میشود و زمینه را برای
گرایش آنها به کودکآزاری فراهم میکند .تحلیل بیانات مشارکتکنندگان در پژوهش
بیانگر این واقعیت بود که برخی از افرادِ کودکآزار معموالً دارای گرایشهای مرزی
هستند .بدینمعنی که از لحاظ هویتی با بحران و خلل مواجه هستند ،ثبات هیجانی و رفتاری
چندانی ندارند ،بسیار تکانشی عمل میکنند ،همواره در حال آسیبرسانی به خود و دیگری
هستند و معنای خاصی در زندگی احساس نمیکنند .پریندلی و همکاران ( )1101در پژوهش
خویش تأکید کردند که تندخویی و تکانشگری از ویژگیهایی است که داشتن تعامالت
موفق و توأم با صمیمیت را مختل میکند و احتمال بهرهگیری از رفتارهای آسیبرسان در
ارتباط با دیگران مخصوصاً فرزندان و همسر افزایش میدهد .دانشمندی و همکاران ()0930
در پژوهش خویش نقش خصایص مرزی همچون بیثباتی کارکردی و تکانشگری را در
سوقدادن افراد به سمت کودکآزاری و سوءاستفاده از کودکان مورد تأکید قرار دادند و
تصریح کردند که هرچه شدت این خصایص در افراد بیشتر باشد احتمال گرایش آنها به
کودکآزاری در سطح باالتری قرار دارد .الئولیک و همکاران ( )1100در پژوهش خویش
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تصریح کردند که مرزیبودن افراد را غیرقابلپیشبینی میکند و سبب میشود که دیگران
ندانند که با افراد دارای این خصیصه چگونه با آنها تعامل کنند و همواره در معرض خشونت
و تکانههای مخرب آنها قرار داشته باشند .درواقع این پژوهشگران تصریح کردند این افراد
کارکردی تکانشی دارند و بسیار تحریکپذیر هستند که همین امر سبب میشود در ارتباط
با دیگران بهویژه کودکان عملکردی خشونتآمیز داشته باشند و رفتارهایشان با جنبههای
آسیبرسان و آزارنده همراه باشد .دیآکیونیفریرا و همکاران ( )1101نیز در پژوهش
خویش تصریح کردند که فقدان ثبات هیجانی و هویتی افراد مرزی ازجمله عواملی است که
آنها را بسیار تحریکپذیر و تکانشی میکند و تعامالتشان را به دیگران مخصوصاً کودکان
آسیبزا میکند .بههمینخاطر این افراد در قیاس با سایر افراد بیشتر احتمال دارد درگیر
آزارگریهای جسمی ،عاطفی و جنسی شوند و دیگران در تعامل با آنها امنیت چندانی
نداشته باشند .در تبیین این نتیجه میتوان گفت که گرایشهای مرزی از چند جهت زمینه را
برای سوقدادن افراد به سمت کودکآزاری فراهم میکنند .اول اینکه افراد دارای شخصیت
مرزی فاقد ثبات کارکردی هستند و متأثر از تنش درونی که با آن مواجه میباشند قادر نیستند
هیجانات ،افکار و تصمیمات خود را ثبات ببخشند و در موقعیتهای گوناگون از آنها بهره
بگیرند .چنین عاملی سبب میشود این گروه در تعامل با دیگران مخصوصاً کودکان ثبات
چندانی نداشته باشند و با دگرگونی سریع در ابعاد هیجانی ،رفتاری و شناختی زمینه را برای
آزار عاطفی و روانشناختی آنها فراهم کنند .دومین عامل تبیینکننده این یافته این است که
این گروه از افراد بسیار تکانشی و تحریکپذیر هستند .بدینمعنی که بدون وجود دلیل
بیرونی و یا حتی درونی خاصی رفتارهای پرخاشگرانه و خشن از خود نشان داده و بدینگونه
به خود و دیگران آسیب میرسانند .نهایتاً اینکه احساس پوچی مزمن در افراد مرزی زندگی
و تداوم آن را برای آنها سخت و ناخوشایند میکند و شدت تنش هیجانی و شناختی آنها
را بهحدی تشدید میبخشد که رفتارها و تعامالتشان را با دیگران بسیار مخرب و تکانشی
میکند.
از دیگر رگههای شخصیتی تأثیرگذار در سوقدادن افراد به کودکآزاری گرایشهای
پارانوییدی (بدبینی مفرط و بیدلیل ،بیاطمینانی به دیگران ،مشغولیت ذهنی پیرامون صداقت
دیگران ،غیرقابلاعتماد تلقیکردن دیگران) است .افرادی که به سمت کودکآزاری
گرایش پیدا میکنند معموالً نسبت به زمین و زمان بدبین هستند ،همیشه بر این باورند که
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دیگران قصد آزار وی را دارند ،به هیچکس اطمینان ندارند ،همواره ذهنشان درگیر این است
که دیگران خطرناک هستند ،لذا از دیگران تا حد ممکن اجتناب میکنند .ساسانپور ()0934
در پژوهش خویش تصریح کرد که هرچه سطح بدبینی افراد نسبت به دیگران و نیات آنها
در سطح باالتری قرار داشته باشد و میزان اعتمادشان به اطرافیان پایینتر باشد احتمال اینکه
به سمت کودکآزاری گرایش پیدا کنند بیشتر است .تیرکا و همکاران نیز در پژوهشی که
در سال ( )1111انجام دادند گزارش کردند که گرایشهای پارانوییدی سبب بیاعتمادی و
بدبینی مفرط فرد به دیگران میشود که همین امر از طریق تشدید برداشتهای منفی از
عملکرد دیگران ،احتمال خشمگینشدن و آسیبرساندن به آنها را باال میبرد .به همین
خاطر است که افراد پارانویید احتمال آسیبرساندنشان به دیگران در سطح باالتری قرار
دارد .در تبیین این نتیجه میتوان گفت پارانویید بودن و عدماعتماد به دیگران ،بهمرور فرد
را گوشهگیر کرده و تمایل وی را برای شکلدهی و تداوم روابط بینفردی صمیمانه تا حد
زیادی کاهش میدهد .بسیاری از افرادی که به سمت کودکآزاری گرایش پیدا میکنند
نسبت به دیگران حتی کودکان بدبین هستند ،خشم و نفرت زیادی نسبت به آنها دارند و
هیچگونه اطمینانی به اطرافیان ندارند .لذا بهمرور مملو از احساسات منفی و خشن و تکانههای
انتقامجویانه و مقابلهای میشوند و با درگیرکردن خود در راهبردهای مخرب مقابلهای و تا
حدی جبرانی نظیر آسیب رساندن به دیگران مخصوصاً کودکان ،زمینه را برای تسکین تنش
درونی خود فراهم میکنند .هرچه این گروه از افراد با کودکان بیشتری تعامل داشته باشند
بیشتر احتمال دارد در تعامل با آنها بدرفتاری کنند؛ زیرا این افراد در طی روابط خویش
به طرف مقابل بدبین شده و از طریق اجتناب از رابطه با وی و یا تنبیه وی سعی میکنند
خویشتن را تسکین داده و بهگونهای حق خود را از وی بگیرند .بیاطمینانی پیوسته فرد
پارانویید به اطرافیان سبب میشود دیگران تمایلی به ارتباط و پیوند با وی نداشته باشند و وی
را طرد کنند .طردشدن از جانب دیگران برای هرکسی آزاردهنده است و هیچکس تمایلی
به تجربه آن ندارد؛ زیرا تجربه چنین پدیده-ای قطعاً با ناراحتی و آزردگی روانشناختی
همراه است و زمینه را برای ایجاد تنشهای درونی در فرد پارانویید و تکانشی عملکردن را
فراهم میکند .تکانشی عملکردنی که گاهی نقطه مقابلش کودکان میباشند و بدینشکل
زمینه بروز آسیبهای عمیقتری در آنها فراهم میکند.
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آخرین مضمون شناساییشده در پژوهش حاضر که از دیدگاه مشارکتکنندگان تا حد
زیادی توان پیشبینی گرایش یا عدم گرایش افراد به کودکآزاری را دارد گرایشهای
روانرنجوری شامل اضطراب ،افسردگی ،تکانشگری و حساسیت بیش از حد نسبت به خود
و دیگران بود که در جریان تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه توأم با زیرمضامین آن
استخراج شد .درواقع بسیاری از مصاحبهشوندگان تأکید داشتند که داشتن خصایص درونی
و منفی نظیر اضطراب ،افسردگی ،تکانشگری و حساسیت بیش از حد نسبت به خود و دیگران
میتوانند تا حد زیادی گرایش یا عدم گرایش به کودکآزاری رو تبیین کنند .افرادی که
افسردگی شدید دارند و با خأل روانی مواجه هستند بهمرور امنیت روانشناختی و
کارکردیشان از بین رفته و تعادل رفتاریشان به هم میریزد .لذا بدیهی است که در تعامل
با دیگران مخصوصاً کودکان بدرفتاری بیشتری از خود نشان دهند (جاکسون و همکاران،
 .)1101کلیونس و همکاران ( )1102در پژوهش خویش تصریح کرد که روانرنجوری و
گرفتار بودن در دام اضطراب و خشم عمیق ازجمله عواملی است که میتواند زمینهساز
گرایش افراد به کودکآزاری باشد .کومیجس و همکاران ( )1109نیز در پژوهش خویش
تصریح کردند وجود اختالالتی نظیر افسردگی عمیق در افراد بهمرور تعادل هیجانی ،شناختی
و کارکردی آنها را به هم میریزد و احتمال استفاده آنها را از رفتارهای مخرب و نابهنجار
در تعامل با دیگران نظیر تعامل با کودکان افزایش میدهد .در تبیین این نتیجه میتوان گفت
افرادی که با افسردگی و اضطراب شدید مواجه هستند امنیت روانشناختیشان کامالً متزلزل
شده و قادر به تحلیل و تفهیم مسائل و موضوعات روزمره نیستند .این گروه نمیتوانند در
روابط بینفردی خود و در تعامل با دیگران نظیر تعامل با فرزندان یا کودکان بهصورتی
شایسته رفتار کرده و عملکردی صمیمانه به خود بگیرند .افراد افسرده و مضطرب معموالً از
تعامل با کودکان و سایر اطرافیان امتناع میکنند و با اعمال بیتفاوتی کامل نسبت به آنها از
تشدید تنش در ابعاد درونی خود جلوگیری میکنند .از سوی دیگر شخصیتهای روان
رنجور بیشازحد تکانشی هستند و نسبت به اطرافیان حساسیت دارند .این تکانشگری افراطی
و حساسیت مفرط سبب میشود نتوانند در تعامل با کودکان ثبات رفتاری خود را حفظ کرده
و بهصورتی متعادل رفتار بکنند؛ بنابراین بدیهی است که سطح بدرفتاری این گروه از افراد
در تعامل با کودکان بسیار بیشتر از سایر افراد باشد.
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بهطورکلی پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی رگههای شخصیتی تأثیرگذار در گرایش
افراد به کودکآزاری از دیدگاه متخصصین (مشاور ،روانشناس و مددکار اجتماعی) که
دارای تجربه پژوهشی و درمانی در زمینه کودکآزاری بودند پرداخت .تحلیل و کدگذاری
یافتهها نشان داد که افرادی که به سمت کودکآزاری گرایش دارند دارای گسترهای از
خصایص و رگههای شخصیتی شامل گرایشهای ضداجتماعی ،گرایشهای مرزی،
گرایشهای روانرنجوری ،گرایشهای پارانوییدی هستند .خصایصی که در زمینهسازی
جهت تسهیل گرایش این افراد به آزار کودکان و سوءاستفاده از آنها تأثیر زیادی دارد .این
یافتهها با آشکار ساختن خصایص شخصیتی تأثیرگذار در گرایش افراد به کودکآزاری ،از
یکسو لزوم توجه پژوهشی و مداخلهای بیشتر به این بُعد وجودی را آشکار میسازد و از
سوی دیگر تا حدی اطالعات و زمینۀ کافی جهتِ تدوین و بهکارگیری برنامههای آموزشی،
پیشگیرانه و درمانی با هدف کاهش شیوع کودکآزاری و میزان آسیبهای توأم با آن را
فراهم کرده است .خصایص شخصیتی شناساییشده در پژوهش حاضر بهمانند سایر خصایص
شخصیتی از ثبات درونی بسیار زیادی برخوردار هستند که این امر تغییر و یا حذف آنها را
صرفاً از طریق برنامههای درمانی دشوار و حتی غیرممکن میسازد .لذا ضرورت دارد با
درنظرگرفتن خصایص شناساییشده در پژوهش حاضر ،برنامههایی جهت پیشگیری از
شکلگیری این خصایص با تمرکز بر نهاد خانواده و سایر نهادهای اجتماعی نظیر مدرسه
طراحی شود و بدینشکل از شکلگیری و تداوم آنها که قطعاً وجودشان منجر به افزایش
احتمال گرایش افراد به آزار کودکان میشود جلوگیری شود .فاصله زمانی و مکانی بسیاری
از مشارکتکنندگان با فرد پژوهشگر بسیار زیاد بود (معموالً در استانهای اطراف بودند) که
این امر سبب میشد برای پژوهشگر این امکان وجود نداشته باشد که بیش از یکجلسه با
اعضا مصاحبه داشته باشد و متون مصاحبه و تحلیل را دوباره جهت اِعمال نظر در مورد صحت
و دقتِ مطالب نوشتهشده و یافتههای استخراجی در اختیار آنها قرار دهد .لذا پیشنهاد میشود
در پژوهشهای آتی پژوهشگران تالش کنند که مصاحبهشوندگانی را برای مشارکت در
پژوهش انتخاب کنند که فاصله زمانی و مکانی چندانی با آنها نداشته باشند و یا از
پژوهشگرانی جهت مشارکت در فرایند پژوهش استفاده کنند که فاصلۀ زمانی و مکانیشان
با مشارکتکنندگان چندان زیاد نباشد .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
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خصایص شخصیتی افراد کودک آزار از طریق مصاحبه و تمرکز بر دنیای پدیدارشناسی خودِ
آنها استخراج شود.
تشکر و قدردانی

از کلیۀ کسانی که در پژوهش حاضر مشارکت داشتند سپاسگزاری میکنیم.
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