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  هبیان مسئل

 پایدارترین نهادهاي اجتماعی است که هویت انسانی و نخستین و یکی از 1خانواده

 و هـا ارزش و هـا شخصـیت  گـذار پایـه  اولـین  ؛گیـرد آن شکل می در پذیري فردجامعه

تعامل از خانواده بـه   همچنین انتقال الگوهاي روابط و است و کودکان فکري معیارهاي

 جملـه ازهـاي اجتمـاعی   بدون شک هیچ یک از آسـیب ؛ اجتماعی استسایر نهادهاي 

  ).1379(ساروخانی،  خانگی نیست که فارغ از تأثیر خانواده باشد خشونت

 تخریـب و  جامعـه را  خشونت خانگی یک بالي جهانی است که پیکـر خـانواده و  

 ،دچـار مشـکالت جسـمی    مجروح و شمار بسیاري را و کندسالمتی افراد را تهدید می

محـیط   ایـن خشـونت در  . )1381فـر، (سـجادي  گردانـد روانی می و تولید مثلی جنسی،

ن بـه شـمار   آکودکان قربانیان طـراز اول  و  زنان طور معمول به دهد وخصوصی رخ می

  )1382 پور،امامی بادي وآ(اسفند روندمی

هـاي انسـانی و حقـوق بشـري، یـک      بر جنبـه  افزونخشونت خانگی علیه کودکان 

آید و عواقب جسمی، روانی و حتی اجتماعی ناشی عمده سالمت به حساب میمشکل 

تواند سالمت خانواده و جامعه را به خطر اندازد. به همین دلیـل طـی سـالیان    از آن می

هـاي  مایـه پـژوهش  اخیر، بررسی ابعاد مختلف این معضل اجتماعی و سـالمتی، دسـت  

) سـازمان بهداشـت   1993، 2ن ملـل داخلی و خارجی فراوانی قرار گرفته است (سـازما 

رفتـار بـا کـودك را شـامل همـه       آزاري یا سوءجهانی، خشونت علیه کودکان و کودك

گرانه، اسـتثمار  یا رفتار اهمال 4آزار جنسی، اغفال ،3یا عاطفی رفتار جسمی اشکال سوء

بـه  داند که منجر به صدمه و آسیب بالفعل یا بـالقوه  کشی میتجاري یا سایر موارد بهره

  .)2000، 5(ج. دیدا گرددسالمت، بقا، تکامل یا منزلت کودك می

) چهل میلیون کـودك در سراسـر   2005طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در سال (

                                                   
1. family. 

2. United nation. 

3. Emotional abuse. 

4. Neglect. 

5. Jeddah. 
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یونیسـف نیـز در همـین سـال طـی       اند.آزاري قرار گرفتهجهان در معرض انواع کودك

. خبـر داده اسـت   غفلت کودك در اثر خشونت فیزیکی و 3500گزارشی از کشته شدن 

میلیـون کـودك در    9/6 هر سال )1990( 2گلس و 1همچنین براساس گزارش استراوس

   معرض خشونت جسمی قرار دارند.

آمارهاي مختلف حتی در کشورهاي پیشرفته تخمینی است و موارد واقعی همیشـه   

بیشتر از آمارهاي رسمی بوده است. در هرحال خشونت علیه کودکان از هر نـوعی کـه   

 شـود و اي ناپسند است و در بسـیاري از کشـورها جـرم تلقـی مـی     باشد در هر جامعه

  ).1998همکاران،  (براون و و )1382 عواقب قانونی دارد (خوشایی،

 سالمت روان سال را م.2001 سال جهانی بهداشت سازمان شده ذکر دالیل توجه به با

 سطح بهداشت که دارند وظیفه جهان ملل تمام سال این در که ساخت نشانخاطر و نامید

 به پژوهشگران و متخصصان بین این در. دهند ارتقا را شاناجتماع و خانواده خود، روان

  باشد. تأثیرگذار روان سالمت روي بر تواندمی که هستند عواملی یافتن دنبال

 جوامـع  در هـا نانسـا روان  و سـالمت  رفتـار  بر مؤثر عوامل از یکی که نیست شکی

 بـه  اجتماعی علوم پژوهشگران که است مفاهیمی از داريدین. داري استدین گوناگون

 اجتماعی اساسی عامل داريدین که است معتقد )1983( 3هدن. ندا هکرد بسیار توجه آن

 اجتماعی مسائل و هاپدیده مشکالت، رفع در گیريجهت و عملی فکري، انسجام و شدن

 اسـت؛  مناسـک  زاییـدة  واقـع  در دیـن  دورکـیم  دید از )1377 بهار، و ارمکی (آزاد است

 اخالقـی  قـدرت  که است مذهبی مراسم و مناسک در مشارکت طریق از) 1370(آرون، 

 و تقویت طریق همین از اجتماعی و اخالقی احساسات و شودمی احساس آشکارا جامعه

  ).1380 (همیلتون، دهدآنومی اجتماعی کمتر رخ می و شوندمی تجدید

و والدین به اصول مذهبی از عواملی اسـت کـه بـه     هاداري و تقید خانواهمیزان دین

برخـی   نقـش داشـته باشـد.   افزایش خشونت کودکان در جامعه  آید بر کاهش ونظر می

مـانعی در جهـت    معتقدند مـذهب،  وبر)و  یینگر برگر، مارکس (دورکیم،نظران صاحب

                                                   
1. Straus. 
2. Gelles. 

3. Heden. 
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کتاب خود  در )1378( اعمال خشونت نسبت به کودکان است. به عنوان مثال پورناجی

ایبنـدي مـردم   پبه دلیل  جامعه ما (خوشبختانه در کند کهراجع به آزار کودکان اشاره می

جوامـع دیگـر بـه خصـوص      استفاده جنسی کمتـر از  بی سوءهمعتقدات مذ به اصول و

  جوامع غربی است.

ایران کمتر به مسئله ارتباط دین با خشونت علیه کودکان  مطالعات صورت گرفته در

 دیگر ادیان و ند وهست بیشتر مردم ایران مسلمان به طور تقریبی که اوالً چرااند، پرداخته

دستورات  دیگر اینکه تشخیص میزان اعتقاد افراد به اسالم و مذاهب در اقلیت هستند و

مذهبی کاري دشوار بـه نظـر   غیر هاي مذهبی ونها به دو گروه خانوادهآبندي طبقه ن وآ

خرده  ولی در جامعه امروزي ایران به دالیلی چون نظام خانوادگی مردساالر و؛ رسدمی

، پروري صحیح هاي فرزندبکارگیري شیوهعدم  کاري،بی عشایري، هاي سنتی وفرهنگ

هاي اجتماعی خانواده، افزایش طالق، افزایش گرایش به عدم حمایت تحصیالت پایین،

 ،داري خانواده و موارد متعدد دیگرمواد مخدر، جمعیت زیاد خانواده، کاهش میزان دین

موجـب  روز به روز خشونت خانگی علیه کودکان در حال افزایش است. ایـن عوامـل   

باري در سـطح فـردي، خـانوادگی و اجتمـاعی نظیـر: رفتارهـاي       ظهور پیامدهاي زیان

پرخاشگرانه، اضطراب، عزت نفس پایین، بزهکاري، فرار از منزل، خودکشـی، گـرایش   

  ).1378 خانی،گردد (محمدهاي متعدد اجتماعی دیگر میبه مصرف مواد مخدر و آسیب

ارتباط  شناختیجامعه موجود هاينظریه بر یهتک با که است آن هدف، بررسی این در

 از اسـتفاده  با و داري والدین با میزان خشونت خانگی نسبت به فرزندانبین میزان دین

 در داريدین نقش به و کرده علمی بررسی جامع و طور به رائله این مس عینی، هايداده

 پی اهواز زندگی نوجوانان شهر کنونی شرایط در باربا این پدیده زیان مقابله جلوگیري و

توانـد در  هاي علمی و کاربردي مـی حل و ارائه راه توجه به این مسئله رو، از این، ببریم

  نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشد. ،سالمت جامعه و خانواده

  تحققاهداف  

خشـونت خـانگی نسـبت بـه      داري والدین با ابعـاد بررسی رابطه بین میزان دین. 1

 ؛فرزندان

  ؛داري والدین با خشونت خانگی نسبت به فرزندانابعاد دینبین  بررسی رابطه. 2

  .نوع خشونت خانگی والدین نسبت به فرزندان بررسی میزان شیوع و. 3
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  فرضیات تحقیق

بـا میـزان    داري والدین (بعد اعتقادي، عاطفی، پیامدي و مناسـکی) ابعاد دین بین. 1

  ؛فرزندان رابطه وجود داردخشونت آنها نسبت به 

غفلـت)   و عـاطفی  خشونت خانگی(جسمی، داري والدین با ابعادبین میزان دین. 2

  رابطه وجود دارد. آنها نسبت به فرزندان

  مبانی نظري تحقیق:

که خشونت خانگی والدین نسبت به کودکان یک معلـول چنـد علیتـی      جایی آن از

 میـزان  تبیـین ارتبـاط بـین    بـراي  کـاملی  جامع و نظریۀ تاکنون اینکه به توجه با و است

 نیازمنـد اتخـاذ   بنابراین در پـژوهش حاضـر   نشده، خشونت خانگی مطرح با داري دین

در رابطـه بـا خشـونت خـانوادگی      داريدیـن  ابعاد تبیین و فهم جهت ترکیبی دیدگاهی

 .هستیم نسبت به کودکان

زیـر بـه عنـوان مبـانی نظـري       هاياز تئوري تلفیقی رهیافت اینجا در خاطر همین به

  استفاده گردیده است.

  نظریه گالك و استارك

 ابعاد کلیه توانمی که است جامع مدلی استارك و گالك مفهومی مدل و نظري دیدگاه

 این طبق بر. داد قرار استفاده مورد داري،آزمون دین و سنجش جهت را آن هايمعرف و

 و تجربـی  مناسکی، اعتقادي، چهاربعد یعنی داريدین ابعاد که کرد استنباط توانمی مدل

 متغیرهاي حکم در داري،اصلی دین هايمعرف و هاشاخص عنوان به داريدین پیامدي

ـ  و شـوند عملیاتی مـی  و سازيمفهوم داري،دین وضعیت ارزیابی براي اصلی هـا  آن ثیرأت

  .گیردمی قرار سنجش مورد هاي اجتماعیروي پدیده

 انـد، متفاوت بسیار جزئیات در آنکه رغم به جهان ادیان همه استارك و گالك به نظر

 هاحوزه این شود.می گرجلوه ها،حوزه آن در داريدین که هستند یهاي کلّحوزه داراي

 اعتقـادي،  از عبارتنـد  گرفـت،  نظـر  در داريدیـن  اصلی ابعاده مثاب به را آنها توانمی که

  1965)، 1استارك گالك و( پیامدي و تجربی مناسکی،

                                                   
1. Gluck & Stark. 
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  )شناسی(بوم مدل اکولوژیک

شناسی)، را براي تبیـین خشـونت علیـه    (بوم ، بلکسی مدل اکولوژیک1980در سال 

 در 1بعدي چند عنوان یک پدیده یافت اکولوژیکی خشونت را بهکودکان تدوین کرد. ره

شـود. ایـن   مـی گیرد که از تعامل بین عوامل فردي، وضعیتی و اجتماعی ناشـی  نظر می

آزاري استفاده شد. سپس ایـن  بررسی علل کودك دربعدي براي اولین بار  رهیافت چند

و  4، تـولمن 3، داتـن، ادلسـون  2پردازان مختلـف مثـل کلرسـون    طرف نظریه رهیافت از

   ).1998، 6(هیسی کار گرفته شدکاري بین همسران بهبراي بررسی کتک 5کرسی

ده بدرفتاري با کـودك را در چهـار بعـد مـورد     عوامل مؤثر در پدی ،مدل اکولوژیک

عوامل فردي مثل عناصر مربوط به پدیدآیی فردي یا تحول فردي  .1دهد:مطالعه قرار می

عوامـل سیسـتم   (عوامـل خـانوادگی    .2 ؛شـناختی) اسـت  (بیولوژیک، ارگانیک بر روان

 هـایی نظیـر مشـاجره درگیـري بـین والـدین،      این سـطح در بردارنـده عامـل    )؛کوچک

ـ   )برون سیسـتمی (عوامل اجتماعی  .3 ؛دباشمیوالدي بودن و...  تک هـاي  ر عامـل کـه ب

سیستم بزرگ) که یک یا  ماکروسیستم (عوامل فرهنگی  .4 ؛تسطح اجتماع متمرکز اس

 داريدین و هاي اعتقاديهاي فرهنگی و سیستمارجاع به ارزش و اي استسطح جامعه

  داشته است.

  رویکرد کارکردگرا

 همبستگی اجتمـاعی را تقویـت و   دین جامعه را متحد، طبق رویکرد کارکرد گرا،بر 

در  بخشـد و اعتبـار مـی   به نظم اجتماعی رسـمیت و ، کندمی انسجام اجتماعی را حفظ

تـوان نتیجـه گرفـت کـه دیـن بـا       می ورد.آنتیجه مبنایی براي کنترل اجتماعی فراهم می

 زندگی اجتمـاعی و  ،هاي اخالقین ارزشدرونی کرد جامعه، پارچگی فرد وتقویت یک

                                                   
1. multifaceted. 

2. Clerson.E. 

3. Edleson.J. 

4. (Tolmak,M. 

5. Corsi,J. 

6. Heisi. 
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 و (تایتـل  کنـد اجتماعی کمک مـی  مِظبه قراري ن درونی شده، هاي اخالقیِتقویت الزام

  )1983 ،1ولش

دین عاملی براي آرامش بخشیدن  ،مارکس برگر و ،یینگر دستگاه فکري دورکیم، در

 شـود انسـان تعبیـر مـی   دینی با امید بخشـیدن بـه    هر رو، از این؛ شودبه انسان تعبیر می

  .)1387 ،(بشیریه

ارایـه معنـاي    ،تولیـد شـادابی   ،دهیامید ،بخشیرامشآکارکرد دین در زندگی افراد 

نقـش اصـلی دیـن در     ).1381، (ملکیـان  زندگی اصـیل اسـت   رضایت باطن و ،زندگی

 ؛هاي ناتمام استرنج معنی بخشی به این دردها و کاهش رنج و ،دمیآورد نیازهاي آبر

علـم شـاید بتوانـد     ن برخـوردار نیسـت.  آاز  ،هاي بسیارچیزي که علم با وجود قابلیت

 هـاي موجـود معنـی بخشـد    تواند به رنجاما نمی ،هاي بشري را تقلیل دهدرنج دردها و

  ).1383، (ملکیان

 ،در اجتمـاع  بخشـی و....) بخشی، قواممعنا بخشی،(انسجام یئهادین با چنین کارکرد

 نوادگی با ابعاد مختلف زندگی زناشویی (وابستگی درونـی بـین همسـران،   بر روابط خا

  دارد. تأثیر امنیت عاطفی و...) تعارضات خانوادگی، کاهشِ رامش درون خانواده،آ

  
  رویکرد وبري 

تبیـین   یعنی جستجوي انسان براي معنـی،  شناختی،از نظر وبر دین با یک نیاز روان

داند. دین به حفظ نظم کمـک  تغییر می أمنش هم ،نظم ثبات و أمنش هم دین را او شود.می

 با وجود ایـن،  کند.هاي غریزي انسان را مهار میخواهش کند زیرا احساس پوچی ومی

داري نفـوذ   ،یسـان سق دین یکی از منابع تغییـر اجتمـاعی هـم هسـت زیـرا پیـامبران و      

 داننـد. مـی طبیعـی   يوران را مربـوط بـه دنیـاي مـا    آ ،اي هستند کـه پیـروان  فرهمندانه

داران کـه احتمـال   طور کلی داللت بر آن دارد که دینبه رویکرد وبر ).1381 (همیلتون،

کمتر محتمل است که از احسـاس   شان بیشتر است وغریزي هايِخواهش ثرترِؤکنترل م

رفتـار انحرافـی کمتـري مرتکـب      کنند وقوانین را کمتر نقض می پوچی در رنج باشند،

منبـع دگرگـونی هـم در     چون دین که به دنبال رستگاري است، با وجود این، شوند.می

                                                   
1. Tittle. And welch. 
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داران دسـت کـم   هـا دیـن  امکان دارد که در بعضی از موقعیـت  و نظر گرفته شده است

در نتیجـه بـراي ارزیـابی اثـر      ).1965 (پارسـونز،  بگذارنـد  برخی قوانین نظام را زیر پا

هـاي  دین و تعبیر و تفسـیرهاي گـروه   خاص، محتواي آنهر دین  در ،جرم دینداري بر

  ).1964 ،1مختلف از آن دین باید مورد توجه قرار گرفت (وبر

  هاي خرده فرهنگ خشونت نظریه

خشونت، هر فرهنگی و به تبع آن هر خـرده فرهنگـی    خرده فرهنگ براساس نظریه

 ها و اعتقـادات کـه ممکـن   ها، هنجارها، نگرشداراي عناصر خاصی است شامل ارزش

کودکان خانواده را تأیید و تقویت کند یا مانع آن  و است خشونت شوهران بر ضد زنان

شود. در نتیجه، تعهد به این عناصر فرهنگـی اسـت کـه خشـونت شـوهران را در هـر       

خـرده فرهنـگ خشـونت،     نظریـه دهد. بنابراین، براسـاس  خانواده افزایش یا کاهش می

متغیرهایی مانند تعهـد بـه اعتقـادات     ،انوادهتوان براي تبیین خشونت شوهران در خ می

خویشاوندان را بررسی  ۀمشاجره زناشویی و مداخل تعارض و همسرگزینی، دینی، شیوه

  .  )1380کرد (زنگنه، 

داري بـا خشـونت خـانگی والـدین     مدل نظري رابطه ابعاد دینـ ، صفحه بعد نمودار

  دهد.را نشان می نسبت به فرزندان

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                   
1. Weber. 
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  تحقیقپیشینه 

آموزان آزاري در دانشوضعیت کودك )، در بررسی خود در زمینه1378محمدخانی(

نفر را مورد مطالعه قرارداد. نتـایج ایـن    1443پسر پایه دوم مقطع راهنمایی شهر تهران، 

 9/3آمـوزان مـورد مطالعـه    آزاري بین دانشدهد که میزان شیوع کودكبررسی نشان می

سطح کیفیت زندگی آنها  العه، بین سالمت عمومی والدین واین مط باشد. دردرصد می

دست آمـد. همچنـین نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه        معناداري به رابطه ،با نمره آزار

 هـاي دینـی، افسـردگی والـدین،    فقـدان ارزش  خانوار، تحصیالت پائین، تعدادباالبودن 

دار بـودن مـادر از   و خانه فقدان حمایت اجتماعی والدین، شغل پدر، انزواي اجتماعی،

  کودکان است. کننده آزارِ دیگر عوامل مستعد

در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند کـه دیـن موجـب     )1381دیگران( ماهانی و

تعـارض   پرخاشـگري کالمـی و  ، کـاهش خشـونت خـانگی    افزایش مشارکت کالمـی، 

  د.شومندي زناشویی میموجب افزایش رضایت تدر نهای زناشویی شده و

سـالمت   بـا  مذهبی گیريجهت رابطه بررسی منظور به پژوهشی در )1384روغنچی(

 گیريجهت سنجش جهت. داد قرار سنجش مورد هامؤلفه این در را دانشجو 485 روان،

 »مناسک و عقاید«مقیاس  خرده دو که اسالمی رویکرد با ايساخته محقق مذهبی مقیاس

  روان سـالمت  سـنجش  منظـور  بـه گرفـت.   قـرار  اسـتفاده  مـورد  داشت  »اخالقیات«و 

(28-GHQ)  سالمت با مذهبی گیري - جهت بین که داد نشان نتایج .شد گرفته کار به نیز 

 بـین  کـه  آن بـود  گـر بیـان  فرعـی  هـاي یافته. دارد وجود معناداري و مثبت رابطه ،روان

کارکردهـاي   در نارسـایی  اضـطراب،  جسـمانی،  هـاي خشـونت  بـا  مـذهبی  گیري جهت

  دارد. وجود معناداري و منفی رابطه افسردگی و اجتماعی

رفتار با  آگاهی و نگرش والدین نسبت به سوء ،) در پژوهش خویش1384مستمند (

کننـده بـه    کودکان را مورد بررسی قـرار داد. نمونـه آمـاري پـژوهش والـدین مراجعـه      

ك آزاري در متخصصان اطفال و مراکز درمانی شهر کرمان بودند. در این پـژوهش کـود  

ها نشـان داده  نظر بود. نتایج بررسی چهار حیطه جسمی، جنسی، هیجانی و مسامحه مد

درصد تنبیـه بـدنی کـودك،     96 گویان تنبیه کالمی کودك ودرصد پاسخ 3/81است که 

درصـد لمـس کـردن     2/94درصد لمس کردن ناحیه تناسلی کودك توسط مادر و  4/93

درصد نیز موافـق ایـن    2/85اند. دانستهبدرفتاري می ناحیه تناسلی کودك توسط پدر را
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اند که استفاده کردن از سیگار و مواد مخدر در حضور کودکان نوعی آزار محسوب بوده

ها نشان داده است از دیگر عوامل محیطی که بر کـاهش  نتایج بررسیچنین همشود. می

ها بـه  یزان تقید خانوادهیا افزایش کودك آزاري در جامعه نقش داشته باشد، مذهب و م

 اصول مذهبی است. 

 تحقیقی که به بررسی تعیین میـزان شـیوع خشـونت و    ) در1388علمی و همکاران(

هـاي دخترانـه و   آمـوزان دبیرسـتان  نفر از دانش 375که بر  ،عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

نشـان داد  هاي تحقیق نتایج یافته ؛شیر با روش پیمایشی انجام گرفتپسرانه شهر عجب

که متغیرهاي عدم دلبستگی به والدین، عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان، بـدرفتاري  

د والدین بـا هـم، داشـتن دوسـتان بزهکـار، عـدم پایبنـدي بـه         اوالدین با فرزندان، تض

آموزان رابطـه  گیري والدین با خشونت دانشدستورات اخالقی، تنبیه در مدرسه، سخت

داشتند. تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشـان داد کـه متغیرهـاي    داري مستقیم و معنی

ـ اجتماعی،  بدرفتاري والدین، عدم دلبستگی به والدین، نظارت والدین، پایگاه اقتصادي

در تبیـین   دینـی  و بندي به دستورات اخالقـی مشارکت گروهی، دوستان بزهکار و پاي

ـ   اي داشتهآموزان سهم عمدهمیزان خشونت دانش % 51دسـت آمـده   هاند. مقـدار تبیـین ب

  .باشد می

هـاي  تمایل برخـی افـراد و گـروه   که در تحقیق خود نشان داده است  )1991گرین(

 عهـا، بـه مشـرو   اي هم کاتولیکهاي پیرو سنت قدیم و تا اندازهمذهبی مانند پروتستان

آزاري دكجلوه دادن تنبیه بدنی کودکان توسط والدین و به اغماض در مورد موضوع کو

آوري این فرض را مـورد تردیـد    به نحو شگفت )1995(1روستیالبته نتایج  .انجامدمی

کند افرادي که در کودکی توسط اولیاي کلیسا مورد تجـاوز  دهد. او گزارش میقرار می

جنسی قرار گرفته بودند، کمتر احتمال داشت کـه بـه روحـانیون، کلیسـاي کاتولیـک و      

انـد کـه   و همکاران نیز گزارش نمـوده  )1997( 2دوکسید نمایند. رابطه با خداوند اعتما

سـالی همبسـته   داري در بـزرگ مورد تجاوز قرار گرفتن در کودکی با سطح پـایین دیـن  

                                                   
1. Rossetti. 

2. Doxey. 
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شواهدي نیز گزارش شده است که آن دسته از افراد که در کودکی مـورد تجـاوز    .است

وي آورده و به خداونـد  اند، براي تسکین و حمایت خود به مذهب رجنسی قرار گرفته

رود چنین افرادي رفتارهاي مذهبی (نمـاز،  احتمال می ؛اندتوکل و اعتماد بیشتري داشته

  دعا) بیشتري نیز انجام دهند 

گیري مذهبی همبستگی متوسـطی بـا   دریافتند که جهت )1987همکارانش( برگین و

دهد کـه  نشان می کوهن نتایج پارك و مهار خود دارد. پرهیز از خشونت و گرمی،خون

بی ارتباط مثبتـی  هگیري مذافراد با جهت ثیر مثبت بر سالمت روان افراد دارد.أمذهب ت

میـز  آکـاهش رفتـار خشـونت    افزایش سالمت روان و افسردگی و با کاهش اضطراب و

(کـوجنین   اضطراب افرادي با گیري،در مقابل این جهت ).1982 گرساج،و  (بیکر دارند

، پـارك  و 1991 شـاو،  (جینا، افسردگی بیشتر و میزآرفتار خشونت )،1987 همکاران، و

  ).1381 (به نقل از سراجی، ارتباط معکوس دارند )1998

 رفتارهاي انحرافی  با مذهب )چنین نتیجه گرفتند که ارتباط1993( تاپ و چادویک

 تعریف فرهنگی و اخالقی محتواي اجتماعی براساس داريدین که است طرح قابل زمانی

 رفتـار  یعنـی  داري،دیـن  معیار دو که کنندمی گیريچنین نتیجه ،زمینه این در .دباش شده

 کـه  نحـوي  به دارند، رفتارهاي انحرافی دخالت بینیپیش در دینی، احساسات و مذهبی

 و باشد ترقوي دینی احساسات و باشد خصوصی بیشتر عدب در مذهبی رفتار شدت هرچه

 (چادویـک و  بـود  خواهـد  کمتر بزهکاري  -ارتکاب میزان باشد، داشته بیشتري مقبولیت

  ).1993، 1تاپ

هاي اجتماعی والدین منجر بـه  )، انزوا و محدودیت1993هاي بلسکی(براساس یافته

 شود؛ بدرفتاري والدین فقـط بـه سـبب انـزوا،    توجهی نسبت به کودکان میآزادي و بی

نظیر دوستان و  ،رسمیغیرِ هاي اجتماعیِایترسی به حمو فقدان دست اعتقادات دینی،

ها و نهادهاي رسمی حمایت اجتماعی نیز در این زمینـه  بلکه سازمان ،همسایگان نیست

 ها مؤید ایـن مطلـب اسـت کـه والـدینِ     ). همچنین بررسی1993، 2گذارند (بلسکی اثر

                                                   
1. Chadwick & Top. 

2. Belsky. 
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ها گروه کمتري دارند، سطح مشارکت و عضویت آنها در ارتباطات اجتماعیِ ،آزاررسان

هاي اجتماعی کمتـر دخالـت   فعالیت کمتر است و در تهاي اجتماعی به نسبو سازمان

نمایند و ارتبـاط اجتمـاعی آنهـا ضـعیف     کرده، از منابع در دسترس جامعه استفاده نمی

 عنوان تحت پژوهشی در )1997( همکاران و الکفیلد). 1990، 1و دیگران است (کروس

 و والدین رفتار انحرافی و خشن رفتار بین از روابط هاییواسطه عنوان به داريدین ابعاد«

 متغیرهـاي  صـورت  بـه  داريدیـن  بعـد  سـه  کـه  دادنـد  نشـان  شد، منتشر »ساالنبزرگ

 کـه  است این والدین انتظار و کرده انحراف عمل و والدین رفتارهاي بین گرایانه مداخله

  .)1997 2،داروین لیچفلد و( کندرا برطرف  هاآن بعدي انحراف شانفرزندان داريدین

مثـل   ،دیـن بـا هیجانـات مثبـت    کـه   ) به این نتیجه رسـیدند  2004( 3کیم و دیگران

رابطـه مثبـت دارد. مکنـالتی و     ،خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامـش خوش

کاهش خشونت خانوادگی دارد اي درمالحظهدادند دین تأثیر قابل ) نشان2004( 4دیگران

) بعد از بررسی تحقیقات 2004( 5توان درکار بالینی هم استفاده کرد. شرکاتمی آن از و

 والدینها موجب بروزمشکالت براي که اختالف دینی درخانواده این نتیجه رسید خود به

  شود.مندي و افزایش تعارضات زناشویی و طالق میشود که منجر به کاهش رضایتمی

 سـالمت  بـا  بـودن  مذهبی ۀرابط بررسی به پژوهشی در) 2004(6ان،همکار ابوتس و

 حضـور  رابطـه  پـژوهش  ایـن  در. پرداختنـد  اسکاتلندي کودکان میان والدین و در روان

. گرفـت  قـرار  بررسـی  مـورد  کودکـان  روان سـالمت  بـا  کلیسا مذهبی مراسم در هفتگی

 بیشتري حضور مذهبی هايمراسم در که کودکانی والدین و داد، نشان هاي پژوهش یافته

 و خانـه  هـاي موقعیـت  در خود از پرخاشگري کمتري و آمیزداشتند رفتارهاي خشونت

 میان در کمتري افسردگی و اضطراب و داشتند باالتري نفس عزت دادند، می نشان مدرسه

  بود. شده گزارش آنها

                                                   
1. Crose etal. 

2. Litchfield & Darwin. 

3. Kim et al. 

4. McNulty, etal. 

5. Sherkat 

6. Abbotts & etal. 
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 بـه  دبیرسـتانی  آمـوز دانش 246 روي بر پژوهشی در )2004( 1همکاران و فرانسیس

 و خواندن دعا کلیسا، در حضور میزان طریق (از مسیحیت به مثبت نگرش نقش بررسی

 کـه ارتبـاط   داد نشـان  هـا داده تحلیل پرداختند. عمومی سالمت روي بر انجیل) خواندن

 .وجود دارد باالتر عمومی سالمت میزان با مسیحیت به مثبت نگرش بین قوي و مثبت

 بـا  کودکـان  ناسـازگاري  میـزان  در مذهب تأثیر و نقش به پژوهشی در) 2008( 2کیم

 تعداد منظور بدین. پرداخت مقتدر و گرمخون والدین با کودکان مستبد و والدین خشن

 در صـحیح  فرزنـدپروري  با مقتدر والدین از کودك 196 و مستبد والدین از کودك 188

 طریق از کودکان ناسازگاري میزان. گرفتند قرار بررسی مورد ،سال 12 تا 6 سنی محدوده

 به تحلیل نتایج. گرفت قرار سنجش مورد آموزشگاهی محیط در مشاور توسط ،مشاهده

 حتی آمیز،خشونت رفتارهاي روي بر محافظتی نقش، مذهب که داد نشان معناداري طور

 مـذهبی  هايفعالیت در حضور میزان بین که طوري به دارد، مستبد والدینِ با کودکان در

 انزواطلبی) و فعالیبیش (پرخاشگري، ریزيبرون اختالل هاينشان کاهشِ با این کودکان

 ايطورگسترده به کودکان مذهبِ که داد نشان پژوهش این نتایج. دارد وجود منفی رابطه

 و غلـط  تربیت با کودکان براي همداشته باشد ( استرس برابر در ايمقابله نقش تواندمی

 ).صحیح فرزندپروري شیوه با کودکان هم براي

نشان دادند افـرادي   )1978( هاگستون و 4همچنین اسپروسگی )1998(پوز و 3گلین

عامـل   نتـری دیـن را بـه عنـوان مهـم     ،کننـد که براي مدتی طوالنی با هـم زنـدگی مـی   

بعـد از بررسـی    ،6ونـاك  5جریگـان  کننـد. زندگی زناشویی تلقـی مـی   مندي در رضایت

پایـداري در زنـدگی    تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دین بهترین عامل ثبـات و 

  (همان منبع) است

                                                   
1. Francis & etal. 

2. Kim. 

3. Glenn. 

4. sparawski. 

5. jerrigan. 

6. Nak. 
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  روش تحقیق

این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در سطح شـهر اهـواز اجـرا    

 مونـه آموزان مقطع دبیرستان شهر اهـواز و حجـم ن  شده است. جامعه آماري کلیه دانش

آموز از روش نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد. این تعداد دانش 384

اي از میان مناطق مختلف شـهر اهـواز انتخـاب گردیـده و بصـورت      گیري خوشهنمونه

هـاي ایـن   تصادفی پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت براي سنجش هر کدام از متغیر

هـا طراحـی و بـا اسـتفاده از     ه از طیف لیکرت و دیگـر طیـف  ها با استفادتحقیق، گویه

 ،ال از پرسشـنامه ؤسـ  30تعـداد  . آوري شـد هاي مورد نیاز جمعتکنیک پرسشنامه، داده

کـه توسـط والـدین     استمتغیرهاي جمعیتی  داري والدین ومیزان دین مربوط به متغیر

یـر وابسـته خشـونت    ال مربوط بـه متغ ؤس 40آموز پاسخ داده شده است و تعداد دانش

خانگی اعمال شده والدین نسبت به کودکان اسـت. بعـد از تکمیـل پرسشـنامه توسـط      

در دو سـطح آمـار توصـیفی و آمـار      SPSSافـزار  ها با استفاده از نـرم گویان، دادهپاسخ

 ،االت پرسشـنامه ؤگیري روایـی سـ  استنباطی مورد پردازش قرار گرفت. به منظور اندازه

رسشنامه توسط نمونه مورد نظـر تکمیـل و از طریـق آلفـاي کرونبـاخ،      پ 50ابتدا تعداد 

  ها مشخص شود. خوانی گویهاالت محاسبه شد تا قابلیت همؤضریب روایی س
 

  .  ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي تحقیق و ابعاد آن1جدول
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  سنجش تحقیق ابزار تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و

  به فرزندان نسبتخشونت والدین 

کودکان به همه اشـکال   آزار ،)WHO، 2002طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (

 )کشـی از کـودك  توجهی، استثمار یا انواع بهـره جسمی، عاطفی، جنسی، بی( سوء رفتار

شود که باعث لطمـه  پذیري، اعتماد و قدرت اطالق میاي مبتنی بر مسئولیتحول رابطه

تمـامی   ،اسـاس  براین .گرددمیبالفعل یا بالقوه به سالمت، بقاء، رشد و کرامات کودك 

گیرند و باعث آزار و اذیت کودکـان  رفتارهاي والدین که در حیطه این تعریف قرار می

  د.نشومی تلقیخشونت والدین بر فرزندان  ،شوندمی

 1(CTQ)از پرسشـنامه ضـربه کـودکی   آزاري در تحقیق حاضر براي سنجش کـودك 

گزارشـی اسـت و بـراي    یـک ابـزار خـود    CTQاستفاده شده است. ) 1995(برنستاین، 

دیـدگی را در پـنج    آزار ،CTQشـود.  کار برده میدیدگی دوران کودکی به سنجش آزار

گـر  دهـد کـه نشـان   نماید و یک نمره کلی نیز به دست میگیري میخرده مقیاس اندازه

آزار عـاطفی   هـاي شامل خـرده مقیـاس   CTQاست. پنج خرده مقیاس  2کلیبدرفتاري 

(EA)،3 زار جسمی آ(PA)،4  آزارجنسی(SA)،5 6غفلت عاطفی (EN)  7و غفلـت (PN)  

هـاي متعلـق بـه خـرده مقیـاس آزار جنسـی از       به دلیل مسائل فرهنگـی مـاده   باشد.می

خشونت والـدین بـر   گویه براي سنجش میزان  40پرسشنامه حذف شدند و در مجموع 

  .فرزندان بکار برده شده است

  داريمیزان دین

 قلمـرو ابعـاد فـردي و    اعتقـادات اسـت کـه در    داري یک نظام عملی مبتنی بردین

ها در مسیر رشد و کمال الهـی ارسـال   اجتماعی از جانب پروردگار براي هدایت انسان

                                                   
1. Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). 

2. Global Maltrement Scale. 

3. Emotional Abuse (EA). 

4. Physical Abuse (Pa). 

5. Sexual Abuse (SA). 

6. Emotional Neglect (EN). 

7. Physical Neglect (PN). 
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هـم پیونـد دارنـد و یـک      ها و رفتارهاست که باگردیده و شامل عقاید، باورها، نگرش

  ).1388بیند (آرین، احساس جامعیت را براي فرد تدارك می

ن آن دین، به آن اعتقاد داشـته  ابعد اعتقادي یا باورهاي دینی: باورهایی که باید پیرو

  باشند.

ت: نماز، شرکت د: شامل اعمال دینی مشخصی چون عبایبعد مناسکی یا اعمال دین

  )1380 توکلی، و زاده(سراجه گرفتن و... است. هاي دینی خاص، روزدر آئین

بعد پیامدي یا آثار دینی: ناظر به اثرات باورها، اعمـال، تجـارب و دانـش دینـی بـر      

   ).1380 ،زادهزندگی روزمره پیرامون است (سراج

 و تصـورات  عواطـف،  در دینـی  عواطف یا تجربی دینی: بعد عواطف یا تجربی بعد

 اقتـدار  یـا  غایی واقعیت که خدا همچون وجودي رابطه با برقراري به مربوط احساسات

  شود.می ظاهر است، متعالی

رفتـه توسـط    کـار داري در این پژوهش با الهام از سنجه بـه براي سنجش میزان دین

 ،1971اسـتارك (  ) از مدل گـالك و 1380طالبان،  ؛1377 زاده،پژوهشگران قبلی (سراج

  استفاده شده است. )20ـ19ص

خارجی جهت سـنجش   پژوهشگران داخلی و توسط بسیاري از محققان واین مدل 

استارك اعتقاد دارند کـه   استفاده قرار گرفته است. گالك و یید وأداري افراد مورد تدین

هـاي  عرصـه  وجـود دارد،  انهـ آیـات  ئهـایی کـه در جز  ضمن تفاوت ،در همه ادیان دنیا

زاده تـالش  در این مدل سـراج  ود.شن متجلی میآداري در مشترکی وجود دارد که دین

  کند.استارك را بر دین اسالم منطبق  کند تا مدل گالك ومی

چهار بعد اعتقادي یا ایدئولوژیک، رفتاري یا مناسکی، احساسی یا تجربی و پیامدي 

شناختی در  هاي فوق بعدنظر گرفته شده است که با الهام از پژوهش داري درنیبراي د

دانش افراد به  ه این دلیل که اوال:ب ،داري مورد استفاده قرار نگرفتتعریف عملیاتی دین

در  آنها بسـتگی دارد؛ ثانیـاً  میزان تحصیالت  عوامل زیادي به خصوص قدرت حافظه و

 هـاي اجبـاري در مـدارس و   مـوزش آ موزش دین جـزء آما که  کشورهایی مانند کشور

. داري نیسـت اي دیـن معـرف مناسـبی بـر    (شـناخت فکـري)   ایـن بعـد   ست،ا دانشگاه

پیامدي  عاطفی و مناسکی، گویه براي سنجش چهاربعد اعتقادي، 26 )1380( زاده سراج
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  طراحی شده است. 5 تا 1 ها در طیف لیکرت با دامنه نمراتی ازویهکند. گطراحی می
    

داري در مدل سنجش گالك و استارك. ابعاد دین2جدول

  

  

  هاي تحقیقیافته

  

  ها انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره آزمودنی. میانگین، 3جدول

  سن مادر و در متغیرهاي سن، سن پدر

  
  

شود میانگین و انحراف استاندارد متغیر سن طور که در جدول باال مشاهده میهمان

، متغیر سن 44/7و  63/46، متغیر سن پدر به ترتیب 98/0و  01/16آموز به ترتیب دانش

  باشند.می 98/5و  21/40مادر به ترتیب 
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  شان بر حسب جنسیتآموزان و والدین. فراوانی و درصد نمونه دانش4جدول 

  
درصـد از   5/38شـود، در نمونـه والـدین    طور که در جدول باال مشـاهده مـی  همان

 1/34آموزان باشند. همچنین، در نمونه دانشدرصد زن می 5/61کنندگان مرد و  شرکت

  باشند.درصد زن می 9/65کنندگان مرد و  درصد از شرکت

  

  گویان بر حسب قومیت. فراوانی و درصد پاسخ5جدول

  

  
  

گویـان فـارس،   درصـد از پاسـخ   3/25شود طور که در جدول باال مشاهده میهمان

باشـند. در  درصد تـرك مـی   7/3درصد کرد و  2/1درصد لر،  8/31درصد عرب،  2/37

کنندگان در پـژوهش براسـاس وضـعیت قومیـت      فراوانی و درصد شرکت 4-9جدول 

  اند.آورده شده
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  توصیف متغیر خشونت والدین  نسبت به فرزندان و ابعاد آن

  
  ها . میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره آزمودنی6جدول 

  در متغیرهاي خشونت والدین نسبت به فرزندان و ابعاد مختلف آن

  
شـود میـانگین و انحـراف اسـتاندارد متغیـر      باال مشاهده میطور که در جدول همان

و  15/20،  متغیر خشونت عاطفی به ترتیب 56/17و  80/64خشونت والدین به ترتیب 

، متغیر غفلت عـاطفی بـه ترتیـب    78/3و  01/8، متغیر خشونت جسمی به ترتیب 03/8

  .باشند می 74/2و  44/8و متغیر غفلت جسمی به ترتیب  54/6و  19/28

  ابعاد آن داري وتوصیف متغیر دین

  
  ها . میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین نمره آزمودنی7جدول 

داري (اعتقادي، عاطفی، پیامدي و مناسکی).در متغیرهاي ابعاد مختلف دین

    
 شـود میـانگین و انحـراف اسـتاندارد متغیـر     طور که در جدول باال مشاهده میهمان

و  61/32ي اعتقادي به ترتیب دار، متغیر دین93/9و  94/102داري به ترتیب میزان دین

داري پیامـدي بـه   ، متغیـر دیـن  42/3و  60/26داري عاطفی به ترتیـب  ، متغیر دین70/3

  باشند.می 95/5و  84/21داري مناسکی به ترتیب و متغیر دین 97/2و 88/21ترتیب 
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  هاي تحقیقآزمون فرضیه

-داري والدین با میزان خشونت آنها  نسبت به فرزندانمیزان ابعاد دین. بین 1فرضیه

  شان رابطه وجود دارد.

. بین بعد اعتقادي با میزان خشونت والـدین نسـبت بـه فرزنـدان رابطـه      1-1فرضیه

  وجود دارد.

. بین بعد عاطفی با میزان خشونت والدین نسبت به فرزندان رابطه وجود 1-2فرضیه

  دارد.

بین بعد پیامدي با میزان خشونت والدین نسبت به فرزندان رابطه وجود . 1-3فرضیه

  دارد.

. بین بعد مناسکی با میزان خشونت والـدین نسـبت بـه فرزنـدان رابطـه      1-4فرضیه

  وجود دارد.

ها از آزمون همبستگی پیرسون اسـتفاده شـد کـه نتـایج در     براي آزمودن این فرضیه

  جدول زیر آمده است

  
  داري والدین و میزان خشونت نسبت به فرزندانزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد دین. نتایج آ8جدول 

  

  
  

شود، نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشـان  گونه که در جدول باال مشاهده میهمان

داري داري با خشونت والدین بـه فرزنـدان همبسـتگی منفـی معنـی     دهد که بین دینمی

). همچنین بین بعد اعتقادي با خشونت والدین بـه  p=001/0و  r=-245/0وجود دارد (

همچنـین بـین    ).p=001/0و  r=-53/0داري وجود دارد (فرزندان همبستگی منفی معنی

داري وجـود دارد  بعد عاطفی با خشونت والدین بـه فرزنـدان همبسـتگی منفـی معنـی     

)41/0-=r  001/0و=pمبسـتگی  ). ولی بین بعد پیامدي با خشونت والدین به فرزندان ه
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همچنــین، بــین بعــد مناســکی بــا  ).p=082/0و  r=-089/0داري وجــود نــدارد (معنــی

ــی   ــدان همبســتگی معن ــه فرزن ــدین ب ــدارد (خشــونت وال و  r=-097/0داري وجــود ن

057/0=pشوند.رد می 4و  3هاي تأیید و فرضیه 2و  1هاي ). بنابراین فرضیه  

 و عـاطفی  (جسمی، خشونت خانگی داري والدین با ابعادبین میزان دین فرضیه: -2

  رابطه وجود دارد. غفلت) نسبت به فرزندان

داري والدین با خشونت عاطفی نسبت به فرزندان رابطه وجـود  . بین میزان دین2-1

  دارد.

داري والدین با خشونت جسمی نسبت به فرزندان رابطه وجود . بین میزان دین2-2

  دارد.

با غفلت عاطفی نسبت به فرزنـدان رابطـه وجـود    داري والدین . بین میزان دین2-3

  دارد.

 فرزنـدان رابطـه وجـود     اري والدین با غفلت جسمی نسبت بهد. بین میزان دین2-4

  دارد.
  داري والدین . نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان دین9جدول 

  غفلت) و با ابعاد خشونت خانگی (جسمی، عاطفی

  

  
شود، نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشـان  باال مشاهده میگونه که در جدول همان

الدین با خشـونت عـاطفی علیـه فرزنـدان همبسـتگی منفـی       وداري دهد که بین دینمی

  ).p=001/0و  r=-242/0داري وجود دارد (معنی

داري والدین بـا خشـونت   دهد که بین دیننتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می

  ). p=001/0و  r=-25/0داري وجود دارد (بستگی منفی معنیجسمی علیه فرزندان هم

داري والـدین بـا   دهد که بین دیننتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان می همچنین

 و r=-22/0دارد ( داري وجـود معنـی   منفـی   غفلت عـاطفی علیـه فرزنـدان همبسـتگی    

001/0=p.(    
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داري والـدین بـا   ین دیندهد که بنتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان می همچنین

ــدان همبســتگی منفــی معنــیاز غفلــت جســمی  و  r=-271/0( داري وجــود داردفرزن

001/0=p.(  

  گیرينتیجه

 گرفتـه  بهـره  اسـتارك  و گالك مفهومیویژه  هب تلفیقی رهیافت از حاضر پژوهش در

 و سازيمفهوم داريهاي دینلفهؤم عنوان به داريدین ابعاد مدل، این طبق ر. باست شده

 سـنجش  مـورد  خشونت والدین  نسبت به فرزندان روي هاآن ثیرأت و شوندمی عملیاتی

  .گیردمی قرار

داري در جمعیت مورد بررسـی در  ن است که میزان دینآهاي تحقیق حاکی از یافته

 هـاي مناسـکی و  تجربـی بـیش از جنبـه    ابعاد اعتقادي و این میزان در حد باالیی است.

؛ 1383 زاده،سـراج  (ر.ك. این یافته با تحقیقات پیشین که از سنجه مشابه پیامدي است.

  اند هماهنگ است.) استفاده کرده1383، نیکخواهو  1378 طالبان،

که بـین میـزان   گردد *همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مشخص می

  وجود دارد.داري داري با خشونت والدین به فرزندان همبستگی منفی معنیدین

گـردد کـه بـین بعـد     *همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق مشخص می

  داري وجود دارد. داري با خشونت والدین به فرزندان همبستگی منفی معنیاعتقادي دین

داري با خشونت والدین به *همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین بعد عاطفی دین

  داري وجود دارد . یفرزندان همبستگی منفی معن

داري با خشونت والـدین بـه فرزنـدان    نشان داد بین بعد پیامدي دین *نتایج تحقیق

  داري وجود ندارد.همبستگی معنی

داري با خشونت والـدین  *همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین بعد مناسکی دین

تأییـد و   2و  1هـاي  . بنـابراین فرضـیه  داري وجـود نـدارد  به فرزندان همبستگی معنـی 

  شوند.رد می 4و  3هاي فرضیه

داري گـردد کـه بـین دیـن    دست آمده از تحقیق مشـخص مـی  ه *با توجه به نتایج ب

  داري وجود دارد.والدین با خشونت عاطفی علیه فرزندان همبستگی منفی معنی

داري گـردد کـه بـین دیـن    دست آمده از تحقیق مشـخص مـی  ه *با توجه به نتایج ب
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  داري وجود دارد.خشونت جسمی علیه فرزندان همبستگی منفی معنیوالدین با 

گـردد کـه بـین    دست آمده از تحقیـق مشـخص مـی   ه *همچنین با توجه به نتایج ب

  داري وجود دارد.داري والدین با غفلت عاطفی علیه فرزندان همبستگی منفی معنی دین

گـردد کـه بـین    دست آمده از تحقیـق مشـخص مـی   ه *همچنین با توجه به نتایج ب

  داري وجود دارد.داري والدین با غفلت جسمی از فرزندان همبستگی منفی معنی دین

بیشـترین تـا کمتـرین    گـردد  دست آمده از تحقیق مشخص میه *با توجه به نتایج ب

متغیر خشونت والدین  نسبت به فرزندان به ترتیب  شـامل غفلـت عـاطفی، خشـونت     

 4تـا   1هـاي  باشند. بنابراین فرضـیه جسمی میمتغیر خشونت  عاطفی، غفلت جسمی و

  .شوندتأیید می

 دینـی  هـاي آمـوزش  کـه  صورتی در گرفت نتیجه توانمی پژوهش این هايیافته *از

 نهادینـه  آن در و گرفته ها جايباورهاي خانواده در مؤثري نحو به بتواند اعتقادي) (بعد

 و دینـی  مناسـک  در شـرکت  و دینـی  فـرایض  انجام قبیل از هاییواسطه با وسپس شود

 ضرورت درك و اجتماعی پیوندهاي تحکیم موجب سویی از که گردد اجتماعی تقویت

 به منجر عاملی مثابۀ به خود دیگر سوي از و گرددمی اجتماعی قوانین و رعایت هنجارها

 افـراد  داريدیـن  تقویـت  موجبـات  خـود  نوبۀ به و زندگی، در معنوي هايکسب تجربه

 طریـق  ایـن  از و خـانواده  در اجتماعی همبستگی احساس تقویت به تواندمی و گردد می

 .شود منجر ازخشونت خانگی علیه فرزندان آنان اجتناب

مین أتـ  ل اساسی کشـورهاي جهـان،  ئگردد که یکی از مسااشاره می مجدداً پایان در

افتخـارات  تـرین  بهداشت روان از مهماین میان از است که سالمتی یا بهداشت عمومی 

جهت ارتقاي بهداشت روان  بنابراین برداشتن هر گامی در شود.هر کشور محسوب می

سو بـا تحقیقـاتی   طور که نتایج این تحقیق همهمان و جمله عدم خشونت خانوادگی از

 علمـی و همکـاران   ،)1384مسـتمند (  )،1384روغنچـی(  )،1378همچون محمدخانی (

 همکـارن  )، ابـوتس و 1993( تـاپ  و چادویـک  )،1987( همکارانش ، برگین و)1388(

اعتقـادات   داري وبنـدي بـه دیـن   این زمینه نشان داد پـاي  که در )2008( وکیم) 2008(

بـه   رو از ایـن  رابطه مثبتی با کاهش خشونت خانگی نسبت به فرزنـدان دارد.  مذهبی بر

 نظـر  له مـد أباید این مسـ  ...مذهبی و اجتماعی، هاي فرهنگی،رسد که در برنامهنظر می

  .صورت پذیردکاربردي  ریزي جامع واین اساس برنامه بر وشود گرفته  قرار
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