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چكيده
هدف اصلي این پژوهش ساخت و اعتبار یابي مقياس والدآزاری (فرم پسران) شامل روایي سازه ،روایي
همگرا و همساني دروني بود .روش تحقيق از نوع همبستگي بود .جامعه آماری این پژوهش کليه مادران
دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز و فرزند نوجوان پسر آنها بود که  961نفر از این مادران بهصورت
نمونهگيری تصادفي خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .مادران ،پرسشنامه والدآزاری (فرم پسران) و پسران
آنها مقياس نگرش فرزند نسبت به مادر را تکميل کردند .نتایج تحليل عاملي اکتشافي با استفاده از تحليل
عناصر اصلي و چرخش متعامد (واریماکس) نشان داد که این مقياس از سه عامل مالي ،فيزیکي و عاطفي
تشکيلشده است .روایي همگرای مقياس والدآزاری (فرم پسران) از طریق همبسته کردن این مقياس با مقياس
نگرش فرزند نسبت به مادر محاسبه شد .ضرایب همبستگي ميانگين نمرههای آزمودنيها در مقياس والدآزاری
(فرم پسران) با مقياس نگرش فرزند نسبت به مادر معنادار (بهجز والدآزاری فيزیکي) بود .همساني دروني
مقياس والدآزاری (فرم پسران) و عوامل آن برحسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب
همبستگي از  7/29تا  7/59مورد تأیيد قرار گرفت .بر اساس نتایج این پژوهش ،مقياس والدآزاری (فرم پسران)
برای سنجش این سازه در نمونههای ایراني از پایایي و روایي کافي برخوردار است.

واژگان کليدی :مقياس والدآزاری ،پايايی ،روايی ،روانسنجی
 .5استادیار گروه مشاوره ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایرانz.abbaspour@scu.ac.ir .
 .7کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،اداره آموزش و پرورش شهرستان رامشير.
 .9کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .1کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .9کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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مقدمه
عليرغم همه آگاهيهای اجتماعي ،برنامههای پيشگيرانه و درماني ،بازهم گزارشهای
خشونت خانوادگي 1یکي از رایجترین انواع خشونت و سوءاستفاده 2در جامعه امروزی است
که بيشتر به اشکال خشونت به فرزند ،3خشونت به همسر ،4خشونت نسبت به سالمندان

5

پرداختهشده است .نوع دیگری از خشونت خانوادگي که در سالهای اخير مورد توجه قرار
گرفته است و آمار رو به افزایشي داشته است ،خشونت کودکان و نوجوانان نسبت به والدین
است که بهعنوان خشونت کودک-والد )CPV( 6معرفي شده است .کوترل )7775( 7این
نوع خشونت خانگي را والدآزاری 8دانسته است و آن را "هر عملي از کودک که به قصد
ایجاد آسيب فيزیکي ،رواني یا مالي به یک والد جهت کسب قدرت و کنترل نسبت به او
است" ،تعریف کرده است (کونتراراس و کارمن کانو .)7756( 9البته اولين بار پاگلو

10

(5591؛ به نقل از اکستين )7777 ،11در بحث سوءاستفاده و بدرفتاری فرزندان از والدین
سالخورده برای اولين بار اصطالح "والدآزاری" را به کار گرفت.
این رفتار نهتنها بهعنوان یک مسئله اجتماعي مورد توجه است ،بلکه باعث نگراني بسياری
از پژوهشگران و متخصصان کشورهای مختلف نيز شده است (کالوت ،گامز-گوادیکس و
گارسيا-سالوادور .)7751 ،12تحقيقات انجامشده در آمریکا نشان ميدهد در خانوادههایي
که هر دو والد باهم زندگي ميکنند ،ميزان خشونت نسبت به والدین  2تا  59درصد است،
درحاليکه این آمار در خانوادههای تک والد 75 13درصد است (کنایر و ملور.)7772 ،14
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

ساخت و اعتباريابی مقیاس والدآزاری (فرم پسران) 15 /

در پژوهش ماگولين و باکوم )7751( 1نشان دادند که  77درصد نوجوانان نمونه این پژوهش
بهصورت فيزیکي و  29درصد بهصورت کالمي نسبت به یکي از والدین خود خشونت
داشتهاند .کالوت و همکاران ( )7759در پژوهش خود که روی  5659نوجوان اسپانيایي انجام
شد ،نشان دادند که  59/2درصد آنها در یک سال اخير حداقل یکبار نسبت به یکي از
والدین خود خشونت فيزیکي داشتهاند .تقریباهمه این نوجوانان رفتارهایي را که بهنوعي،
شکلي از پرخاشگری روانشناختي نسبت به والدین محسوب ميشود ،اعمال کرده بودند.
 57درصد این رفتارها نسبت به مادر و  96درصد نسبت به پدر بوده است .این پژوهش نشان
داد که دختران در مقایسه با پسران ،خشونت کالمي و روانشناختي بيشتری را نسبت به
والدین خود نشان مي دهند .البته خشونت فيزیکي نسبت به والدین در پسران بيشتر از دختران
بود .همچنين در این پژوهش مادران در مقایسه با پدران ،بيشتر مورد آزار فرزندان خود قرار
گرفته بودند (کونتراراس و کارمن کانو.)7756 ،
در مورد سببشناسي والدآزاری ،بهطورکلي ميتوان به متغيرهای فردی و اجتماعي
زیادی شامل متغيرهای خانوادگي ،ویژگيهای فردی ،سابقه خشونت قبلي در خانواده،
ارزشهای فرهنگي ،هنجار بودن قدرت مردان در فرهنگها و غيره اشاره کرد .از طرف
دیگر بعضي نظریههای یادگيری اجتماعي معتقدند خشونت نسبت به والدین بهنوعي یک
پاسخ کارکردی به مشکالت جدی خانواده است (برزینا .)5555 ،2از این دیدگاه تأثير در
معرض خشونت بودن در خانواده بهطور مستقيم یا غيرمستقيم ،ميتواند یکي از دالیل
والدآزاری باشد .یک شکل این خشونت زماني است که فرزند مستقيماً توسط والد یا والدین
مورد خشونت قرار مي گيرد .حالت غيرمستقيم زماني است که فرزندان شاهد خشونت بين
والدین خودشان هستند؛ بنابراین بر اساس دیدگاه انتقال بيننسلي خشونت( 3کانگ،
بارتولومو ،هندسون و ترینک )7779 ،4فرض شده که از طریق یادگيری مشاهدهای و مدل

1. Margolin, & Baucom
2. Brezina
3. intergenerational transmission of violence approach
4. Kwong, Bartholomew, Henderson, & Trinke
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تقليد از یک بزرگسال (بندورا5522 ،1؛ به نقل از مک کلوسکي و ليچتر،)7779 ،2
کودکاني که در خانواده هایي با رفتارهای خشن هستند ،احتمال پرخاشگر شدنشان وجود
دارد؛ بهطوریکه تشخيص مي دهند استفاده از پرخاشگری روش مناسبي برای مواجهه با
تعارضات بين فردی است .فرزنداني که شاهد خشونت بين والدین هستند ،احتماالً رفتارهای
والدآزاری بيشتر را نسبت به والدین تجربه ميکنند.
تحقيقات چندین فرض اساسي در مورد دالیل والدآزاری مطرح کردهاند )5 :نوجوانان
ترجيح ميدهند به روش خود با تعارض مواجه شوند ،اما چون نميتوانند این روش را
بهکارگيرند ،بهسادگي رفتارهایي را تکرار ميکنند که یاد گرفتهاند و تقویت شدهاند؛ )7
وقتي رفتار آسيبزا در جریان است ،ممکن است هيجانهای شدید به اعضای خانوادهها غلبه
کند؛  )9ممکن است هم فرد آسيبدیده و هم فرد آسيبرسان احساس درماندگي و ناتواني
کنند و تعارضات دروني و بيروني حلنشده خود را ابراز کنند؛  )1ضرورت دارد که نوجوانان
سابقه آزاردیدگي خودشان را تشخيص دهند؛ و  )9مجهز کردن نوجوانان به شيوههای
رفتاری جایگزین ميتواند در ایجاد یک فرایند تغيير به آنها کمک کند (اکستين.)7777 ،
پرایس )5556( 3یک فرایند تعاملي را معرفي کرده که منجر به والدآزاری ميشود)5 :
نوجوان درخواستي دارد؛  )7والد از او اطالعات شفافتری ميخواهد؛  )9نوجوان مؤدبانه
جواب ميدهد و سؤال دیگری ایجاد ميشود؛  )1والد دیدگاه نوجوان را تأیيد ميکند ولي
بر اساس اطالعاتي که کسب کرده تصميم ميگيرد به او جواب "نه" بدهد ،که احتماالً
گفتگویي با یک پيام "وقتي دیگر" را موجب ميشود؛  )9نوجوان تالش ميکند تا با سؤال
پرسيدن در مورد دالیل این تصميمش ،نظر او را تغيير دهد ،گاهي برای به چالش کشيدن
نظر والدش تا جایي اطالعات ميدهد که مطمئن شود نظر او تغيير نميکند .اگر والد روی
این تصميم بماند ،نوجوان شروع به حرفهای تند و تهدیدآميز ميکند ،والدش را دستپاچه

1. Bandura
2. McCloskey, & Lichter
3. Price
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ميکند و نهایتاً با نيروی فيزیکي ،تهدید کالمي ،سوءاستفاده عاطفي و تخریب وسایل منزل
پاسخ ميدهد.
کونتراراس و کارمن کانو ( )7756و پاگاني 1و همکاران ( )7775نشان دادند بين خشونت
فيزیکي و تنبيه کالمي والدین نسبت به فرزندان و خشونت فيزیکي و کالمي فرزندان نسبت
به والدین رابطه وجود دارد .مارگولين و باکوم ( )7751در یک پژوهش گذشتهنگر نشان
دادند که خشونت والدین نسبت به فرزندان ،بهخصوص خشونت فيزیکي مادر نسبت به
فرزند ،قویترین پيشبين والدآزاری بود .کالوت و همکاران ( )7751در پژوهش خود نشان
دادند مورد آزار قرار گرفتن نوجوان در خانواده با خشونت فيزیکي و رواني شدید او نسبت
به مادرش رابطه دارد .شروع رفتار آسيبزا نسبت به والدین بيشتر از طرف پسران اعمال
ميشود .ميزان رفتارهای آسيبرسان نسبت به والدین در دختران و پسران  57و  55ساله
تفاوتي ندارد؛ اما بعد از  55سالگي این رفتارها در پسران بيشتر ميشود .بيشترین آمار مربوط
به والدآزاریهای شدید زماني است که پسران  55تا  52ساله هستند .شدت این رفتارها در
دختران بين  57تا  59سالگي است و بعد از آن کاهش ميیابد (هاربين و مادن.)5552 ،2
یکي دیگر از ضرورتهای بررسي والدآزاری در فرهنگ ایراني ،تأکيد زیاد بر جایگاه
والدین است .اهميت احترام و تکریم والدین در اسالم تا جایي است که خداوند در سوره
مریم (قرآن کریم ،آیه  )97بعد از تأکيدش به عبادت خداوند ،نيکي و احسان به والدین را
توصيه ميکند ( خدا را بپرستيد و چيزی را با او شریک مگردانيد و به پدر و مادر احسان
کنيد) و حتي کمترین بياحترامي را ممنوع دانسته است .از طرف دیگر والدین ایراني بيشتر
اوقات خود را مسئول رفتارها و اعمال فرزندان خود ميدانند و بدرفتاریهای او را نشانه نقص
و ناشایستگي خود تلقي ميکنند .بر اساس بررسيهای انجامشده ،هيچگونه ابزاری که
رفتارهای آزارگرانه نوجوان نسبت به والدین را اندازهگيری کند ،ساخته نشده است؛ بنابراین
این پژوهش باهدف ساخت و اعتباریابي مقياس والدآزاری در پسران نوجوان شهر اهواز
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
 177نفر بهعنوان نمونه پژوهش بهصورت نمونهگيری تصادفي خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .شرایط الزم در این پژوهش رضایت داوطلب و سواد خواندن و نوشتن بود.
پس از جلب رضایت مشارکت آزمودنيها ،مقياس والدآزاری (فرم پسران))PAP-bv( 1
در اختيار مشارکت کنندگان قرار گرفت .همچنين از این مادران خواسته شد که مقياس
نگرش فرزند نسبت به والدین 2را در اختيار فرزندی که در آن مدرسه تحصيل ميکند،
بگذارند تا در یک محيط خلوت و بهتنهایي ،به تمام سؤاالت آن بهدقت پاسخ دهد .به دليل
اینکه  96نفر از این مادران و یا پسران بهطور ناقص به ابزارها پاسخ داده بودند ،از تحليل
خارج شدند و نمونه پژوهش به  961نفر کاهش یافت .ميانگين سني کل آزمودنيها 92/97
سال با دامنه  97تا  96سال و انحراف معيار  9/19و ميانگين تعداد فرزندان آزمودنيها 7/59
با دامنه  5تا  9سال و انحراف معيار  7/97بود.
ابزار سنجش پژوهش حاضر در ادامه بيان شده است:
مقياس والدآزاری (فرم پسران) ( :)PAP-bvمقياس والدآزاری (فرم پسران) یک مقياس
 77مادهای است که برای سنجش سه بعد والدآزاری (مالي ،فيزیکي و عاطفي) در پسران
نوجوانان جامعه ایراني در شهر اهواز ساخته شده است .این مقياس سه بعد والدآزاری را در
مقياس  9درجهای ليکرت از نمره ( 5هيچوقت) تا ( 9هرگز) ميسنجد .در این مقياس عالوه
بر سه نمره والدآزاری (مالي ،3فيزیکي 4و عاطفي ،)5یک نمره کل با حداقل  77و حداکثر
 557برای هر آزمودني محاسبه ميشود .نمره باال در این مقياس نشانه ميزان باالی والدآزاری
است.

)1. Parent Abuse Scale (boy version
2. Child's Attitude toward Parents
3. financial
4. physical
5. emotional
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ساخت مقياس والدآزاری (فرم پسران) بهاینترتيب صورت گرفت -5 :تعيين اهداف
بررسي ساخت مقياس والدآزاری (فرم پسران) -7 ،مطالعه مباني نظری و تحقيقاتي مربوط
والدآزاری :نظریههای و الگوهای مطرحشده -9 ،مطالعه تعدادی از پژوهشهایي که
والدآزاری را از طریق مصاحبه بررسي کرده بودند -1 ،فراهم آوردن خزانه سؤاالت (شامل
 21سؤال) -9 ،به دست آوردن روایي صوری و محتوایي مقياس :برای تعيين و تأمين روایي
محتوایي مقياس والدآزاری (فرم پسران) ،این ابزار در اختيار پنج متخصص آشنا با خانواده
قرار گرفـت و بر مبنای نظر آنان ،تغييرات و اصالحاتي در آن به عمل آمد -6 ،آمادهسازی
دستورالعمل اجرای مقياس برای آزمودنيها و آزمونگر -2 ،توزیع تصادفي سؤاالت هر مؤلفه
در مقياس -9 ،ساختن کليد و چگونگي نمرهگذاری مقياس -5 .تعيين ساختار عاملي مقياس،
 -57اجرای نسخه نهایي مقياس و به دست آوردن ویژگيهای روانسنجي آن.
مقياس نگرش فرزند نسبت به والدین( 1هودسون5557 ،2؛ به نقل از سجادی ،مهرابي زاده
هنرمند ،ارشدی ،زرگر و سجادی :)5951 ،این مقياس یک مقياس خودگزارشي  97مادهای
است ( 79ماده برای ارزیابي شدت مشکالت فرزند با مادر و  79ماده برای ارزیابي شدت
مشکالت فرزند با پدر) که شدت مشکالت روابط والد -فرزند را از دیدگاه فرزند،
اندازهگيری ميکند .پاسخ به هر ماده روی مقياس  2نقطهای ليکرت از دامنه ( 5بهندرت یا
هرگز) تا ( 2بيشتر مواقع) درجهبندی ميشود .مادهها بهصورت منفي و مثبت دستهبندی
شدهاند تا سوگيری پاسخدهي را کاهش دهند .پس از اجرا مادههای مثبت ،نمرهگذاری
معکوس ميشوند و درنهایت مادهها را برای فرزند -مادر و فرزند-پدر بهطور جداگانه جمع
زده ميشود .نمرهی باال بيانگر نگرش منفي نسبت به والدین و وجود مشکالت شدید در
رابطهی آنها است .نمرهی  ،97نمرهی برش باليني است .نمرات زیر این نقطه ،نشانهی فقدان
مشکل مهم باليني در زمينهی رابطه با پدر و مادر است .ضریب آلفای کرونباخ این مقياس
بين  7/59و  7/52است (دوایری7771 ،3؛ به نقل از سجادی و همکاران .)5951 ،در پژوهش
1. Child's Attitude toward Parents
2. Hudson
3. Dwairy
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سجادی و همکاران ( )5951پایایي مقياس نگرش نسبت به مادر و نگرش نسبت به پدر به
روش آلفای کرونباخ به ترتيب  7/99و  7/96به دست آمد .در این پژوهش از  79سؤال
مربوط به نگرش فرزند نسبت به مادر استفاده شد و نوجوان پسری که مادرش در این پژوهش
شرکت داشت ،این مقياس را تکميل کرد.

یافتهها
جدول  5شاخصهای آماری ميانگين و انحراف معيار مادههای مقياس والدآزاری را نشان
ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود ،از بين مادههای مقياس والدآزاری ،ماده  5باالترین
( )9/19و ماده  9پایينترین ( )5/97ميانگين را از بين مادهها دارند .همچنين دامنه ضرایب
همبستگي هر یک از مادههای مقياس با نمره کل مقياس از  7/96تا  7/96متغير و در سطح
( )p>7/75معنادار بودند.
جدول  .1ميانگين ،انحراف معيار و ضرايب همبستگی بين مادهها و نمره کل مقياس والدآزاری
(فرم پسران)
نمره کل

مادهها

ميانگين (انحراف معيار)

5

)7/29( 9/19

**
**

7/96

مادهها
57

ميانگين (انحراف معيار)
)7/99( 7/22

نمره کل
**

7/99

7

)7/59( 7/92

7/96

59

)7/59( 7/91

**

7/97

9

)7/56( 5/97

**7/66

51

)7/27( 7/79

**7/95

1

)7/56( 7/95

**7/99

59

)7/62( 7/66

**7/92

9

)5/59( 5/99

**

56

6

)7/25( 7/27

**

2

)7/97( 7/25

*

**

7/65
7/29

7/21

52
59

)7/69( 7/69
)7/59( 7/25
)7/51( 7/96

**

7/65

**

7/29

**

7/91

9

)7/99( 7/25

7/25

55

)7/52( 7/91

**

7/95

5

)7/27( 7/67

**7/95

77

)7/52( 5/19

**7/69

57

)7/52( 7/97

**7/99

75

)7/29( 7/29

**7/22

55

)7/99( 7/29

**

77

جمع

7/26

)7/92( 9/16

**

7/19

)59/97( 92/59

(** )p>7/75
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ابتدا تحليل عاملي مؤلفههای اصلي با استفاده از روش چرخش متعامد (واریماکس) 1بر
روی مادههای مقياس انجام شد .آزمونهای شاخص کفایت نمونهگيری کایزر -مایر-
الکين )KMO=7/57( 2و اندازهگيری کرویت بارتلت )χ2=2559/95( 3نشان دادند که داده-
ها قابليت اجرایي تحليل عاملي را دارند .نمودار اسکری 4نيز  9عامل را مشخص کرد .تحليل
عوامل با استفاده از چرخش متعامد برای شناسایي ساختار عاملي نيز نتایج نمودار اسکری را
مورد تأیيد قرار داد و نشان داد که ارزش ویژه  9عامل باالتر از  5هستند و در کل 65/92
درصد واریانس مادهها را تبيين ميکنند .مادههای ،51 ،59 ،57 ،55 ،57 ،9 ،2 ،6 ،9 ،1 ،9 ،7
 77 ،55 ،59 ،52و  75با  95/71درصد واریانس بر روی عامل اول "والدآزاری عاطفي"5؛
مادههای  5و  77با  55/19درصد واریانس بر روی عامل دوم "والدآزاری مالي "6و مادههای
 59 ،5و  56با  6/69درصد واریانس بر روی عامل سوم "والدآزاری فيزیکي "7نامگذاری
شدند .جدول  7بارهای عاملي اکتشافي مادههای مقياس والدآزاری (فرم پسران) را نشان
ميدهد.
جدول  .2بارهای عاملی اکتشافی مقياس والدآزاری (فرم پسران)
مادهها

عامل

بارهای عاملي اکتشافي

مادهها

عامل

بارهای عاملي اکتشافي

7

عامل اول

7/99

2

عامل اول

7/21

57

عامل اول

7/99

6

عامل اول

7/21

59

عامل اول

7/91

9

عامل اول

7/62

57

عامل اول

7/99

9

عامل اول

7/61

1

عامل اول

7/99

56

عامل سوم

7/67

55

عامل اول

7/95

77

عامل اول

7/65

59

عامل اول

7/97

5

عامل سوم

7/67

9

عامل اول

7/25

5

عامل دوم

7/65

)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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مادهها

عامل

بارهای عاملي اکتشافي

مادهها

عامل

بارهای عاملي اکتشافي

52

عامل اول

7/29

51

عامل اول

7/97

75

عامل اول

7/29

77

عامل دوم

7/69

55

عامل اول

7/22

59

عامل سوم

7/62

همانگونه که در جدول  9مشاهده ميشود ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقياس
 7/59و برای سه عامل بهدست آمده از ساختار عاملي اکتشافي ،والدآزاری عاطفي ،7/59
والدآزاری مالي  7/29و والدآزاری فيزیکي  7/95است .ضرایب روایي همزمان مقياس
نگرش فرزند نسبت به مادر  )p>7/75( 7/69و در عاملهای اول  ،)p>7/75( 7/27دوم 7/76
( )p>7/79و عامل سوم  )p>7/76( 7/77به دست آمدهاند که برای عامل سوم معنيدار
نيست.
جدول .3ضرايب پايايی آلفای کرونباخ و روايی همزمان مقياس والدآزاری (فرم پسران)
با مقياس نگرش فرزند نسبت به مادر
عامل

تعداد ماده

آلفای کرونباخ

روایي همزمان

ميانگين

انحراف استاندارد

اول (والدآزاری عاطفي)

52

7/59

**7/27

17/65

55/25

*

دوم (والدآزاری مالي)

7

7/29

7/76

2/97

7/52

سوم (والدآزاری فيزیکي)

9

7/95

7/77

2/59

5/99

جمع

77

7/59

**

7/69

92/99

59/11

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

بحث
روانشناسان ،جرم شناسان ،حقوقدانان ،جامعه شناسان و متخصصان دیگری هستند که به دنبال
بررسي سبب شناسي و شناخت بيشتر خشونت خانگي هستند تا بتوانند بهترین مداخالت الزم
را برای قربانيان این پدیده بهکارگيرند .یافتههای این پژوهش ویژگيهای روانسنجي مقياس
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
که این مقياس از سه عامل والدآزاری مالي ،والدآزاری فيزیکي و والدآزاری عاطفي
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تشکيلشده است و این سه عامل در کل  65/92درصد واریانس مقياس والدآزاری (فرم
پسران) را تبيين ميکند .در بين این سه عامل ،والدآزاری عاطفي با بيش از  95درصد
واریانس این متغير ،بيشترین نقش و والدآزاری فيزیکي با کمتر از  2درصد ،کمترین سهم را
در بين سه عامل دارد .دامنه ضرایب همبستگي هر یک از مادههای مقياس با نمره کل مقياس
از  7/96تا  7/96متغير و در سطح ( )p>7/75معنادار بودند.
ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقياس والدآزاری (فرم پسران)  7/59و برای سه عامل
والدآزاری عاطفي  ،7/59والدآزاری مالي  7/29و والدآزاری فيزیکي  7/95است .ضرایب
روایي همزمان این مقياس از طریق همبسته شدن با مقياس نگرش فرزند نسبت به مادر محاسبه
شد .ضریب همبستگي کل مقياس با مقياس نگرش فرزند نسبت به والدین )p>7/75( 7/69
و در عاملهای اول  ،)p>7/75( 7/27عامل دوم  )p>7/79( 7/76و عامل سوم 7/77
( )p>7/76به دست آمدهاند .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
معناداری وجود دارد و فقط والدآزاری فيزیکي با مقياس نگرش نسبت به مادر معنادار نيست.
از محدودیتهای اساسي پژوهش در این حوزه ،تعریف و تشخيص "والدآزاری" است.
یک سؤال مهم این است که آیا والدآزاری با خشونت خانگي تفاوت دارد .هالت)7756( 1
معتقد است اگرچه این نوع خشونت با خشونت خانگي شباهتهایي دارد ،اما اساساً با آن نيز
تفاوتهایي دارد .سؤال دیگر این است که چه کسي والدآزاری را تعریف ميکند .فریزل

2

(5559؛ به نقل از کوترل )7779 ،معتقد است متخصصان و نه والدین مشخص ميکنند چه
زماني رفتار یک نوجوان والدآزاری است و چه زماني فقط یک بدرفتاری 3است و البته این
تعریف هميشه با تفسير خانواده از آنچه که در حال رخ دادن است ،همخواني ندارد .والدین
معموالً رفتارهای فرزند خود را طبيعي ميدانند و آن را به سن بلوغ و یا هر چيز دیگری
مرتبط ميکنند .آنها معتقدند که این رفتارها عادی است ،چون بيشتر بچهها این رفتارها را
1. Holt
2. Frizzell
3. misbehaviour
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دارند .انکار جدی بودن رفتار آزاردهنده نوجوان زماني مشهود ميشود که والدین رفتار
خشن نوجوان را بدون هيچگونه اقدامي تحمل ميکنند .والدین غالباً برای حمایت از
فرزندشان ،علني نشدن این مسئله و درگير نشدن در مسائل قضایي ،تحمل ميکنند .هرچند
"محرمانه بودن" در اشکال زیادی از خشونتهای خانگي دیده ميشود ،والدین آسيبدیده
این رفتار فرزندشان را انکار ميکنند تا )5 :از رفتار آسيبزای بعدی فرزندشان پيشگيری
کنند؛  )7از خانواده خود در برابر نهادهای اجتماعي که به آنها اعتماد ندارند ،حمایت کنند؛
 )9از خودانگاره 1خود حمایت کنند (اکستين .)7777 ،والدین آسيبدیده گاهي آنقدر
دچار افسردگي ،اضطراب و احساس گناه ميشوند که تصميم ميگيرند وجود این مسئله را
انکار کنند .این رفتار گاهي باعث ميشود که نوجوان فکر کند که این رفتارشان از جانب
والدینشان قابل قبول است .درنتيجه احساس درماندگي والدین بهنجار ميشود (وان اوستروم
و هوروات .) 5552 ،2در والدآزاری و خشونت نسبت به والدین مایل به آشکار کردن و
افشای این بدرفتاری نيستند (کونتراراس و کارمن کانو ( .)7756این موضوع ميتواند در
فرهنگ ما کمي پررنگتر باشد .والدین درهرحال خود را مسئول همهجانبه رفتارهای
فرزندان خود ميدانند و در بيشتر مواقع نقص در رفتارهای فرزندان را نشانه بيکفایتي و
نابسندگي خودشان تلقي ميکنند؛ بنابراین در مورد فراواني والدآزاری آمار کمي در دست
است.
کوترل ( )7775والدآزاری را هر نوع عملي از سوی فرزند که به قصد واردکردن آسيب
فيزیکي ،روانشناختي یا مالي به والدین برای کنترل بيشتر بر والدین اعمال ميشود ،تعریف
کرده است .این تعریف ميتواند با توجه به زمينههای فرهنگي و قوميتي با چالشهایي مواجه
باشد .سؤال دیگری که مطرح ميشود این است که آیا وقتي عمل فرزند واقعاً به قصد آسيب
و یا کنترل بر والد (والدین) نيست ،والدآزاری محسوب ميشود؟ همچنين باوجود اینکه
این تعریف ميتواند عموميت و کليت داشته باشد ،ولي بهطور قطع نميتوان گفت که همه
این نوجوانان به دنبال کنترل بيشتر بر والد یا والدین هستند .این پژوهش بر روی مادراني
1. self image
2. VanOostrum & Horvath

ساخت و اعتباريابی مقیاس والدآزاری (فرم پسران) 65 /

انجام شد که برای حضور در کالسهای آموزش خانواده در مدارس حضور یافته بودند.
اگرچه در این کالسها از عموم مادران برای شرکت در این پژوهش دعوت شد ،اما در
تعميم نتایج این پژوهش به نمونههای دیگر باید احتياط کرد .همچنين پرسشنامههای مربوط
به فرزند نوجوان توسط مادر به فرزند تحویل داده ميشد و پس از تکميل در جلسه بعدی
مجدداً توسط مادر به محقق عودت داده ميشد .امکان دسترسي مادر به جوابهای پرسشنامه
ميتواند باعث شود که فرزند در پاسخهای خود احتياط کند .به دليل چالشهای مربوط به
مفهومسازی والدآزاری ،پيشنهاد ميشود از روشهای تحقيق دیگری برای بررسي این متغير
استفاده شود .پيشنهاد ميشود این متغير در نمونه دختران نيز بررسي گردد .همچنين پيشنهاد
ميشود این متغير با سایر متغيرهای مرتبط با حوزه والد-فرزند بررسي شود.

سپاسگزاری
از اداره کل آموزشوپرورش استان خوزستان و همه عوامل آموزشگاهي شهر اهواز و مادران
و دانشآموزاني که در این پژوهش همکاری صميمانهای داشتند ،کمال تشکر را داریم.
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