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Abstract
Objective: This study aimed to determine the clinical characteristics of emotionally abused female student's parents in Tehran.
Materials & Methods: This study was descriptive and the study sample consisted of 56 parents of emotionally and not emotionally abused
female students at first grade of high school, who were selected by convenient sampling from the parents of all high school female students at
first grade in Tehran during the academic year 2013-2014. To collect the data, Norouzi's emotional abuse questionnaire (2012) and Minnesota
multi-faceted personality inventory (MMPI-2) were employed. To analyze the data, descriptive statistics were used.
Results: The results showed that there is a difference between clinical features (mood, anxiety, hypochondriasis, hysteria, psychopathic
deviance, paranoid, and schizophrenic) in emotionally abused female student's parents and emotionally non-abusive female student's parents.
Forty eight percent of emotionally abused female student's parents in depression scale and 48% of them in paranoia scale showed clinical
symptoms.
Conclusion: The mean scores of non-abusive parents in all clinical scales were less than the average score of emotionally abusive parents.
Regarding this difference and with regard to the role of these features in emotional abuse, designing interventions related to emotionally
abused children to reduce its negative consequences and parental interventions to avoid continued emotional abuse are recommended.
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چکیده

هدف :این پژوهش بهمنظور تعیین ویژگیهای بالینی والدین کودکان آزاردیدٔه هیجانی انجام شد.

روشبرر

 :پژوهش حاضر از نو توصیفی بوده و نمونٔه این پژوهش شامل 5۶نفر از والدین دانشآموزان دختر با و بدون آزاردیدگی هیجانی در مقطع متوسطٔه اول بود .این

افراد بهصورت در دسترس از میان تمامی والدین دانشآموزان دختر در مقطع متوسطٔه اول (راهنمایی سابق) از شهر تهران در سال تحصیلی  9۲-9۳انتخاب شدند .ابزار

گردآوری دادهها ،پرسشنامٔه آزار هیجانی نوروزی ( )1۳91و آزمون شخصیت چندوجهی مینهسوتا ( )MMPI-2بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمارتوصیفی استفاده شد.

یافرهها :نتایج نشان داد که ویژگی های بالینی (خلقی ،اضطرابی ،هیپوکندریا ،هیستری ،سایکوپات ،پارانوئید ،اسکیزوفرنی) در والدین آزارگر هیجانی با والدین غیرآزارگر

هیجانی تفاوت دارد۴۸ .درصد از والدین آزارگر هیجانی در مقیاس افسردگی و ۴۸درصد از آنها در مقیاس پارانویا ،نشانههایی در حد بالینی داشتند.

نریجهگیری :میانﮕین نمرات والدین غیرآزارگر در تمام مقیاسهای بالینی کمتر از میانﮕین نمرات والدین آزارگر هیجانی بود .باتوجه به یافتههای این پژوهش مبنیبر تفاوت
ویژگیهای بالینی در والدین آزارگر هیجانی با والدین غیرآزارگر هیجانی و نقش این ویژگیها در وقو آزار هیجانی ،میتوان با تدوین مداخالت مربوع به کودکان آزاردیدٔه

هیجانی ،پیامدهای منفی آن را کاهش داد و همچنین با مداخالت مربوع به والدین ،از ادامٔه آزار هیجانی توسط آنها جلوگیری کرد.
کلیدواژهها :ویژگیهای بالینی ،والدین آزارگر هیجانی ،دختران آزاردیدٔه هیجانی.

حقققن انر قققار مسفقققو ا قققت ©  ،۱۳۹۵مجلقققه معال قققاا نقققاتوان  .اینننن ینننک مقالنننه بنننا دسترسنننی آزاد اسنننت کنننه تحنننت مجنننوز اختینننار-غیرتجننناری  ۴٫۰بینالمللنننی

( )https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.faمنتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشنر شنده در اینن مقالنه را بنا شنرع ارجنا مناسن
نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.

95

بنه

مقدمه

مؤلفٔه مرکزی در تمام اشکال کودکآزاری محسوب میشود .به زبان
دیگر آزار هیجانی در همٔه انوا کودکآزاری وجود دارد .بهعنوان مثال

آزار هیجانی از دهٔه  19۸۰بهعنوان شکل جداگانهای از کودکآزاری

بزرگسال با آزار جسمانی کودک به او میفهماند که ارزش

به رسمیت شناخته شد و بیشتر بررسی گردید ( .)1اگرچه زمان

محافظتشدن ندارد .آزار جنسی و آزار جسمی را بدون توجه جدی به

زیادی از آغاز تحقیقات در زمینٔه کودکآزاری هیجانی نمیگذرد؛ اما

آزار هیجانی نمیتوان بهخوبی درک کرد یا ازآنها پیشگیری نمود؛

بدرفتاری با کودکان ،پدیدٔه جدیدی محسوب نمیشود .سالیان زیادی
است که آثار اینگونه بدرفتاریها پیامدهای زیادی را متوجه کودکان و

خدماتی به کودکان بدان بیتوجهند .پس درک پیامدهای آزار هیجانی

جامعه کرده است.

درحالتیکه بهصورت تنها اتفاق میافتد یا همزمان با سایر اشکال

آزار هیجانی و غفلت ،نوعی الگوی معیوب تعامالت مادر و کودک
بدون لزوم وجود آسی

آزار ،دارای اهمیت است؛ این درک به فهم بهتر انوا

جسمانی است ( .)۲در دستورالعمل انجمن

پیامدهایی که کودکان تجربه میکنند و فراهمنمودن برنامههای درمانی

متخصصان حوزٔه کودکآزاری آمریکا ،آزار هیجانی به این صورت

برای کودکان آزاردیده کمک زیادی خواهد کرد (.)۳،9،1۲

تعریف شده است« :الگوی مکرر رفتار مراقبین یا رویدادهای شدیدی

تحقیقات بر پیامدهای آسی زای آزار هیجانی بر کودکان تأ کید

که بر اثر آن حس بیارزشی ،معیوببودن ،دوستداشتنینبودن،

دارند .ماهیت کودک آزاری هیجانی ،شناسایی و گزارش آن را مشکل

ناخواستهبودن ،در معرضخطربودن یا ارزشمندبودن به شرع

میکند .بااینوجود بعضی از محققان و متخصصان حوزٔه رفاه

برآوردهکردن نیازهای دیگران به کودک القا میشود» (انجمن

کودکان ،آزار هیجانی را بهاندازٔه آزار جسمانی و غفلت برای کودک

متخصصان حوزٔه کودکآزاری آمریکا 1995 ،1بهنقل از منبع شماره

زیان آور میدانند ( .)1۳-15آزار هیجانی حتی با شدت کم ،میتواند

 .)۳این تعریف استاندارد نتیجٔه پژوهشهای گستردٔه تجربی است و

برای رشد و بهزیستی کودک کامالً آسی زا باشد ( .)1۴حتی

بهمیزان زیادی در میان محققان و روانشناسان بالینی پذیرفته شده

هنﮕامیکه آزار هیجانی را بهطور همزمان با سایر اشکال خشونت

است ( .)۴هارت ۲و همکاران (199۶به نقل از منبع شمارٔه  )5انوا

شاهد هستیم ،آزار هیجانی آثار خود را دارد ( .)1۶عالوهبراین آزار

آزار هیجانی را به شش گروه اصلی تقسیم کردند که هر کدام شامل

هیجانی در بعضی حوزهها ممکن است آسی زاتر از سایر آشکال آزار

زیرمجموعههای مختلفی میشود :طرد ،تهدید و ترساندن،

باشد ()1۰ ،15-1۷؛ مثالً در مقایسه با سایر اشکال آزار و غفلت،

محرومکردن کودک از ارتباع با دیگران ،بهرهکشی از کودک،

آزار هیجانی و غفلت هیجانی پیشبینیکنندٔه بهتری برای نشانههای

نادیدهگرفتن نیازهای عاطفی و هیجانی کودک ،ارضانﮑردن نیازهای

اختالالت درونیشده مانند اختالل دلبستﮕی ،ضربٔه روانی ،افسردگی،

عاطفی و هیجانی کودک.

اضطراب ،اختالل خوردن و مشکالت اعتمادبهنفس هستند (-1۶

برخالف انوا دیگر کودکآزاری ،آزار هیجانی نشانههای قابل رؤیت

 .)۲۲آزار هیجانی با مشکالت رفتاری شامل رفتارهای مقابلهای،

ندارد که بهراحتی به گزارشدهی و محکومیت عامالن آن منجر شود.

پرخاشگری ،رفتارهای ضداجتماعی و سوءمصرف مواد رابطه دارد.

شیو واقعی آزار هیجانی نامعلوم است و تخمینهای موجود به منبع

مشکل در تنظیم عواطف و روابط فردی در اثر رشد دلبستﮕی ناایمن

گزارش و روش تحقیق و تعاریف بهصورت آزار همراه با غفلت یا

و آشفته به وجود میآید .از دیگر پیامدهای آزار هیجانی نشانههای

بهصورت جداگانه وابسته است .بااینوجود شیو آزار هیجانی و

بدنی شامل الگوهای رشد نامنظم و بیاختیاری مدفو و دردهای

غفلت بهصورت کلی حدود 1۰درصد تخمین زده میشود (.)۶،۷

غیرارگانیک هستند (.)۲۳

این میزان در میان کودکانی که در معرض سایر اشکال کودکآزاری

اگرچه بسیاری از مشکالت کودکان آزاردیده ،وقتی از محیط آزارگرانه

نیز قرار گرفتهاند ،بسیار بیشتر است.

دور میشوند کاهش مییابد اما نشانههای اختالل در عملکرد تعداد

اصطالح آزار هیجانی به مؤلفههای زیربنایی آسی زایی اشاره دارد که

زیادی از کودکان ،تا سالیان سال بعد از اتمام آزار ادامه خواهد

انوا کودکآزاریها و غفلت را به هم مربوع میکند؛ بنابراین باتوجه

داشت .همانطور که در پژوهشها اشاره شده است آزار هیجانی

به اهمیت آن نباید آن را موضوعی تﮑمیلی برای اشکال دیگر آزارها در

اثرات بلند مدتی را به دنبال دارد .آثار مخرب آزار هیجانی بر

نظر گرفت؛ بلکه بایستی این موضو را به عنوان محور و مرکز سایر
آزارها در نظر داشت ( .)۳،۸آزار هیجانی اغل

آزار و

شخصیت و مکانیسمهای دفاعی باعث آسی

در شرایطی رخ

روانی آشکار در

بزرگسالی میشود .مثالً آزار هیجانی با ویژگیهای اختالل شخصیت

میدهد که سایر اشکال کودک آزاری و غفلت نیز گزارش شده است.

وسواسی و اجتنابی در بزرگسالی ارتباع دارد .همچنین بزرگساالن با

درک ابعاد آزار هیجانی زمانیکه آزار جنسی یا جسمی نیز وجود دارد

سابقٔه آزار دیدگی هیجانی دوران کودکی ،اغل

و اطمینان از اینﮑه کودک ،کدام بُعد کودکآزاری را با شدت بیشتری

مشکالتی در روابط با

همساالن و همکاران دارند و در فرزندپروری بیکفایت هستند و در

احساس میکند ،دشوار است (.)9-11

نتیجه ،چرخٔه خطر ادامه پیدا میکند (.)۸،۲۴،۲5

تأ کید ما بر آزار هیجانی به این دلیل است که درواقع آزار هیجانی

والدین در بدرفتاری با کودکان بازیگران اصلی هستند .والدین و
مراقبانی که بهواسطٔه تسلط و قدرتی که بر کودک دارند دائماً کودک

1

).APSAC (American Professional Society on the Abuse of Children
.Hart

2

را انتقاد ،توبیخ ،تهدید ،تمسخر و تحقیر کرده ،او را کوچک میکنند،
9۶
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درحالیکه محققان حوزٔه محافظت از کودکان و سرویسهای

باعث شرمندهشدن ،ترس و اضطراب او میشوند ،از اوانتظارات غیر

مراجعه شد و مجوز اولیه برای مراجعه به آموزشوپرورش مناطق  1و

واقعی دارند و به ندرت از رفتار و عملکرد کودک راضی هستند؛

 1۳اخذ گردید .سپس با مراجعه به آموزشوپرورش این مناطق،

کسانی که خود را بهوسیلٔه

مجوز ورود به دو مدرسٔه متوسطٔه اول دخترانه برای اجرای آزمون

نادیدهگرفتن نشانههای پریشانی کودک و نادیدهگرفتن تقاضاهایشان

دریافت شد .در ابتدا پرسشنامٔه آزار هیجانی برای  ۳۳۰دانشآموز

آزارگران هیجانیاند .بههمینترتی

پذیرش از کودکشان دور میکنند ،آزارگران هیجانی هستند (.)1،۲۶
مادر) از رفتار

شناسایی شدند .سپس برای والدین همٔه دانشآموزان کارگاهی

آزارگرانٔه والد دیگر آ گاه است و برای جلوگیری از آزار مداوم کاری

آموزشی با عنوان آشنایی با دوران نوجوانی گذاشته شد که حدود

انجام نمیدهد ،بدتر از آن این است که او حتی به رفتار خشونتآمیز

 1۳۰نفر از آنها در آن شرکت کردند .در آخر کارگاه از مادران و

وضعیت زمانی بدتر میشود که یکی از والدین (اغل

پدران شرکتکننده در کارگاه خواسته شد در صورت تمایل آزمون

والد دیگر کمک هم میکند (.)۲۷
مستقیم جسمانی در

شخصیت مینهسوتا ( )MMPI-2با  5۶۷سؤال را پر کنند .از بین

بههرحال در اکثر موارد غیرمرگبار ،آسی

مقایسه با تأثیرات بلند مدت خشونت بر رشد عصبی ،شناختی و

افراد  11۰نفر از آن ها اظهار تمایل کرده و آزمون را دریافت کردند.

هیجانی و سالمت کلی کودک عوارض کمتری دارد ( .)۶نوروزی در

در انتها پس از پیگیریهای متعدد محقق 5۶ ،نفر از والدین

پژوهشی بر روی کودکان آزاردیدٔه هیجانی نشان داد که دانشآموزان

پاسخنامههای آزمون شخصیت مینهسوتای خود را تحویل دادند،

روانشناختی ،نشانههایی حاکی

سپس پاسخنامٔه مادران و پدران تحلیل گردید .والدین نوجوانان

آزاردیدٔه هیجانی در ارزیابی عص
از آسی

آزاردیده  ۳1نفر شامل  ۲۸مادر و  ۳پدر و والدین نوجوانان عادی

مغزی را نشان میدهند (.)۲۸

تحقیقات نشان دادهاند که والدین آزارگر هیجانی ،ویژگیهایی مانند

 ۲5نفر شامل  ۲۰مادر و  5پدر بودند.

ضعف در مهارتهای تربیت کودک ،افسردگی و خشم ،تمایالت

ابزار پژوهش شامل پرسشنامٔه آزار هیجانی نوروزی ( )1۳91و آزمون

خودکشی ،عزتنفس کم ،مهارتهای اجتماعی ضعیف ،شیوههای

شخصیت چندوجهی مینهسوتا ( )MMPI-2بود.

فرزندپروری مستبدانه ،همدلینداشتن ،استرس اجتماعی ،خشونت

پرسشنامٔه آزاردیدگی هیجانی شامل  11۷پرسش است که بهوسیلٔه آن

خانﮕی و اختالل عملکرد خانواده را دارند .تعدادی از مطالعات نشان

دانشآموزان آزاردیدٔه هیجانی شناسایی میشوند .سؤاالت این

دادهاند که اختالل خلقی مادر یا استفاده از مواد مخدر والدین

پرسشنامه نظرات افراد را دربارٔه اینﮑه تا چه حد موضو اشاره شده

بهشدت با آزار هیجانی ارتباع دارد؛ همچنین والدین جوانتر در

در سؤال را تجربه میکنند ،میسنجد .لذا دانشآموزان یکی از

موقعیتهای چالشبرانﮕیز در رابطٔه والد و کودک میزان بیشتری از

گزینههای هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،خیلی زیاد و همیشه را

آزار هیجانی را نشان میدهند (.)1۴،۲9

انتخاب میکنند .دانشآموزان با نمرات خام باالتر از  ۶5واجد

با اینﮑه به مفهوم آزار هیجانی ازسوی نظریهپردازان و محققان توجه

مالکهای آزاردیدگی هیجانی قرار میگیرند .روایی صوری و

شده است ،اما تقریباً تنها به موضوعاتی چون تعریف و طبقهبندی و

محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید مربوطه در دانشکدٔه

پیامدها پرداخته شده است؛ همچنین به موضوعاتی چون ویژگیهای

روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تأیید شده است .پایایی این

والدین آزارگر هیجانی و مداخالت مربوع به آنها کمتر توجه شده

پرسشنامه با استفاده از آزمون کرونباخ ۰٫9۶ ،بوده است (.)۲۸

است ( .)1باتوجه به این نﮑته ،هدف این پژوهش تعیین ویژگیهای

پرسشنامٔه چندوجهی شخصیتی مینهسوتا ( ،)MMPI-2پرسشنامهای

بالینی در والدین کودکان آزاردیدٔه هیجانی است.

استانداردشده است که دامنٔه وسیعی از ویژگیهای خودتوصیفی را
فراخوانی و نمرهگذاری میکند تا یک شاخص کمی از سازگاری

روش برر
این پژوهش از نو

هیجانی فرد و نﮕرش او به آزمون حاصل شود .از زمان تدوین اولیٔه

توصیفی است .جامعه شامل تمامی والدین

آن توسط هتهوی و مککینلی در  19۴۰تاکنون ،یکی از پرسشنامههای

نوجوانان آزاردیدٔه هیجانی بودند که در سال تحصیلی  9۳-9۲در

شخصیتی پراستفادٔه بالینی بوده و در بیش از  1۰۰۰۰منبع تحقیقی

تهران مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش نمونه شامل  5۶پدر

منتشر شده ،استفاده گردیده است؛ بنابراین  MMPIعالوهبراین که از

(یا مادر) دانشآموزان در مقطع متوسطٔه اول میشد که شامل ۳1

نظر بالینی سودمند است ،مقدار زیادی از ادبیات تحقیقی ایجاد کرده

پدر یا مادر دانشآموز دختر آزاردیدٔه هیجانی و  5۲پدر یا مادر

است .پرسشنامٔه  MMPI-2شامل  5۶۷سؤال است که آزمودنی با

دانشآموز دختر عادی بود .باتوجه به این که این پژوهش مقایسهای

بله یا خیر به آنها پاسخ میدهد .این پرسشنامه شامل ده مقیاس

نبود ،هدف از بررسی این دو گروه نمونه توسط پژوهشگر ،اطمینان از

اصلی بالینی/شخصیتی و سه مقیاس روایی است .برخی مقیاسهای

این بود که الگوی بهدستآمده در میان والدین نوجوانان آزاردیده،

دیگر (محتوایی و تﮑمیلی و خردهمقیاسهای هریس-لینﮕوز و )...

همان الگوی کل والدین نبوده و این دو گروه نتایج متفاوتی را نشان

نیز وجود دارند که برای تفسیر بهتر معنای مقیاسهای بالینی و

میدهند .نمونه به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد.

فراهمکردن اطالعات اضافی استفاده میشوند .مقیاسهای بالینی

جهت گردآوری دادهها ابتدا به سازمان آموزشوپرورش استان تهران

شامل خودبیمارانﮕاری ،افسردگی ،هیستری ،انحراف روانی
9۷
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برای کمک یا توجه یا آسایش ،اطمینان خاطر ،تشویق ،تحریک و

جهت شناسایی دانشآموزان با و بدون مالک آزار هیجانی اجرا شد و
طبق مالک آزمون ،دانشآموزانی با و بدون آزاردیدگی هیجانی

شیدایی خفیف ،درونگرایی اجتماعی هستند MMPI .از نخستین

سطح افسردگی ( )Dوالدین (باالتر از حد بهنجار) در حد آسی

آزمونهایی است که بهگونهای تدوین شده است تا از روی پاسخهای

روانی است .همچنین نمرات مقیاسهای زنانﮕیمردانﮕی ( )MFو

آزمودنی ناروا بودن نتایج کلی آزمون کشف شود .مطالعات فراتحلیلی

پارانویید ( )PAدر مرز بالینی قرار دارد .عالوهبراین پایینترین

دربارٔه مقیاسهای مختلف روایی عموماً نشان میدهند که این

میانﮕین به مقیاس خستﮕی روانی ( )PTاختصاص پیدا کرده است.

مقیاسها میتوانند تحریف پاسخها توسط آزمودنی را کشف کنند.

همانطور که مالحظه میشود میانﮕین مقیاس افسردگی ( )Dدر

مؤثرترین راهبرد ،استفاده از مقیاس  Fاست که براساس آن میتوان

والدین کودکان آزاردیدٔه هیجانی  ۶5٫۳5است .همچنین همانطور که

گزارش اغراقآمیز بیماری را کشف کرد .مقیاس  Lو  Kنیز برای

جدول  1بیانﮕر است ،میانﮕین نمرات والدین کودکان بدون

کشف عدم گزارش بیماری مفید هستند .پژوهشهای انجامشده

آزاردیدگی ،در هیچیک از مقیاسهای بالینی در حد آسی

روانی

دربارٔه اعتبار  MMPIنشان میدهند که از سطوح متوسط ثبات

نیست .باالترین نمره را مقیاس زنانﮕیمردانﮕی به خود اختصاص

کوتاهمدت و همسانی درونی برخوردار است .میتوان این آزمون را در

داده است که این مقیاس و بعد از آن مقیاس افسردگی ( )Dبا

میان افراد باالی  1۶سال که توانایی خواندن تا کالس سوم راهنمایی

میانﮕین  55٫۷۲قرار دارد .مقیاس پارانویا ( )PAبا میانﮕین 5۲٫1۲

دارند ،اجرا کرد (.)۳۰

بعد از این دو مقیاس قرار گرفته است .با مشاهدٔه جدول  1میتوان
دریافت که میانﮕین نمرات والدین کودکان با آزاردیدگی هیجانی در

یافرهها

تمام مقیاسهای بالینی به جز زنانﮕیمردانﮕی از والدین کودکان بدون

میانﮕین نمرات والدین کودکان با آزاردیدگی هیجانی در مقیاسهای

آزاردیدگی بیشتر است.

جدول  .1میانﮕین نمرات  Tوالدین کودکان با و بدون آزاردیدگی هیجانی در مقیاسهاس بالینی و روایی آزمون MMPI-2
میانﮕین مقیاسهای والدین

میانﮕین مقیاسهای والدین کودکان

کودکان با آزاردیدگی هیجانی

بدون آزاردیدگی هیجانی

دروغپردازی

L

۴۸٫۲9

5۲٫9۲

نابسامدی

F

۶5٫۲۲

۶1٫۳۲

مقیاس اصالح

K

59٫۴5

۴9٫۴

خودبیمارپنداری

HS

۴۴٫۰۳

۳۸٫۸۴

افسردگی

D

۶5٫۳5

55٫۷۲

هیستری

HY

5۶٫۰9

۴9٫5۲

انحراف روانیاجتماعی

PD

۴5٫۷۰

۳9٫۲

مردانﮕیزنانﮕی

MF

۶۳٫۳۸

۶۳٫۶

پارانویا

PA

۶۳٫۸۳

5۲٫1۲

خستﮕی روانی

PT

۳۸٫9

۳۴٫۸

اسکیزوفرنی

SC

۴1٫۸۰

۳5٫۷۲

شیدایی خفیف

MA

۴5٫۷۰

۴۳٫1۲

درونگرایی اجتماعی

SI

51٫1۶

۴۷٫۰۸

در جدول شماره  ۲دیده میشود که والدین کودکان آزاردیدٔه هیجانی

و مقیاس پارانویا ( )PAداشتهاند و در مقیاسهای شیدایی خفیف

بیشترین تعداد افراد آسی دیدٔه روانی را در دو مقیاس افسردگی ()D

( )MAو درونگرایی اجتماعی ( )SIکمترین درصد را داشتند.

جدول  .۲فراوانی و درصد آسی

والدین کودکان با آزاردیدگی هیجانی
والدین کودکان بدون آزاردیدگی هیجانی

روانی در میان والدین کودکان با و بدون آزاردیدگی هیجانی
SI

MA

SC

PT

PA

MF

PD

HY

D

HS

فراوانی آسی

روانی

1

1

۳

۲

15

1۴

۳

9

15

۰

درصد آسی

روانی

۳

۳

9

۶

۴۸

۴5

9

۲9

۴۸

۰

فراوانی آسی

روانی

۰

۲

۲

۲

۳

1۲

۰

1

5

1

درصد آسی

روانی

۰

۸

۸

۸

1۲

۴۸

۰

۴

۲۰

۴

پدران و مادران کودکان با آزاردیدگی هیجانی را با پدران و مادران

از مقایسٔه نمودار 1و  ۲با نمودار  ۳و  ۴می توان میانﮕین نمرات
9۸
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اجتماعی ،مردانﮕیزنانﮕی ،پارانویا ،خستﮕی روانی ،اسکیزوفرنی،

بالینی و روایی که در جدول  1آمده است ،نشان میدهد که میانﮕین

کودکان بدون آزاردیدگی هیجانی مقایسه کرد .بیشتربودن نسبی

بالینی نبود .باید توجه داشت با وجود باالتربودن مقیاس

نمرات پدران و مادران کودکان با آزاردیدگی هیجانی بهخوبی مشاهده

زنانﮕیمردانﮕی ( ،)MFچون این مقیاس و مقیاس درونگرایی

میشود .همانطور که مشاهده میشود با وجود پایینتربودن نمرات

اجتماعی ( )SIجزو مقیاسهای بالینی محسوب نمیشوند ،آنها را

در والدین کودکان بدون آزاردیدگی هیجانی در تمام مقیاسها ،در این

در نظر نمیگیریم.

گروه نیز بیشترین نمره به افسردگی اختصاص داشت؛ اما در حد
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 ۴بسث

بالینی نرسیده؛ اما بسیار به آن نزدیک بوده و در مرز بالینی قرار دارد.

نتایج حاصل از آزمون شخصیت چندوجهی مینهسوتا روی والدین
آزارگر هیجانی نشان میدهد که در مقیاسهای بالینی ،میانﮕین نمرٔه
 Tمقیاس افسردگی با بیشترین میزان  ۶5٫۳5و بعد از آن پارانویا با
میانﮕین ۶۳٫۸۳بودند .بهترتی

میانﮕین نمرات بقیٔه مقیاسها

درونگرایی اجتماعی  51٫1۶و انحراف روانیاجتماعی و شیدایی
خفیف به میزان  ،۴5٫۷مقیاس خودبیمارپنداری  ۴۴٫۰۳و
مقیاس های اسکیزوفرنی و خستﮕی روانی با میانﮕینهای  ۴1٫۸و
 ۳۸٫9کمترین میزان را داشتند.
همانطور که مالحظه شد والدین آزارگر هیجانی ،در مقیاس بالینی
افسردگی ،بیشترین میانﮕین را داشتند؛ این عدد در محدودٔه بالینی
قرار گرفته و همانطور که در جدول شماره  ۲مشاهده شد۴۸ ،درصد
از والدین آزارگر در مقیاس افسردگی از آسی

روانی رنج میبردند.

باالبودن این مقیاس می تواند نشان دهندٔه ناامیدی و درماندگی فرد در
هنﮕام برخورد با مشکالتش باشد .این ویژگیها میتواند بیانﮕر این
باشد که فرد در مقابل مشکالت رایج مبالغه میکند؛ این شخص
ممکن است با خصوصیاتی مانند غیرمعاشرتی ،کنارهگیر ،ترسو،
بازداریشده و درعینحال تحریکپذیر و کمطاقت توصیف شود.
توانایی این افراد در برخورد مؤثر با مشکالت میانفردی کم است
(.)۳۰
یافتهها ،با مطالعاتی که دریافتند نشانههای افسردگی اثر مستقیم و
منفی بر والدگری مؤثر دارد ،همراستاست .افسردگی بیشترین تعداد
مطالعات را در زمینٔه ابعاد روانشناختی والدین به خود اختصاص
داده است .تمرکز بر افسردگی قابل درک است چرا که با مشکالت
والدین و پیامدهای منفی برای کودک ارتباع دارد .بیشتر یافتهها
میزان باالی افسردگی در مادران را نشان میدهد (.)۳1-۳۳
همچنین راسل در پژوهشی به بررسی پیشبینیکنندههای پتانسیل
کودکآزاری بهوسیلٔه آزمون  MMPI-RF-2پرداخت؛ یافتههای این
مطالعه نشان داد که افسردگی و سایر اختالالت هیجانی مادر،
پیشبینیکنندٔه قوی برای پتانسیل کودکآزاری محسوب میشود.
افسردگی میتواند بهعنوان «پرچم قرمز» هنﮕام ارزیابی پتانسیل
کودکآزاری استفاده شود .عالوهبراین ،همین مطالعه نشان داد که
اختالالت درونی مانند افسردگی ممکن است پیشبینیکنندٔه بهتری
برای پتانسیل کودکآزاری درمقایسه با اختالالت بروننمود (مانند
استفاده از مواد مخدر) باشد ( .)۳۴کاپالن و همکاران در تحقیقی با
مقایسٔه اختالالت روانی در پدران و مادران نوجوانان آزاردیدٔه
جسمانی و پدران و مادران نوجوانان آزارندیده ،نشان دادند که پدران
و مادران نوجوانان آزاردیده نرخ باالتری از اختالالت محور  Iو
اختالالت همبود را نشان میدهند؛ همچنین مادران ایشان افسردگی
بیشتری داشتند (.)۳5
۴۸درصد از والدین آزارگر هیجانی ،نمراتی در حد بالینی در مقیاس
پارانویا کس

کردند که نشاندهندٔه آسی

روانی این افراد در این

مقیاس است .میانﮕین مقیاس پارانویا والدین آزارگر اگرچه به حد

بدگمانی را در شخص میسنجد .این میزان برافراشتﮕی در والدین
آزارگر میتواند بیانﮕر مستعدبودن ایشان برای نﮕرانی ،تحریکپذیری،
وابستﮕی و نداشتن اعتمادبهنفس باشد ( .)۳۰این یافته ،با یافتههای
رودریگز و همکاران ( ،)۲9کیروس و همکاران ( )1۴و ویه ()۳۶
مبنیبر کمبودن اعتماد بهنفس والدین آزارگر همخوانی داشت.
همچنین این افراد صفات مجادلهگری ،خصومت بالقوه و حساسیت
بیش از اندازه در روابط بین فردی را نشان میدهند .وجود سوءظن در
والدین آزارگر هیجانی میتواند با محدودکردن روابط کودک با
دیگران و اجازهندادن به کودک برای حضور در فعالیتهای اجتماعی
مربوع باشد .تفسیر بیانشده در میان افراد غیربیمار وجود دارد.
بیماران روانپزشکی با برافراشتﮕی مشابه بهگونهای متفاوت ،بهعنوان
افرادی با حساسیتهای افراطی ،تا اندازهای پارانویید ،بدگمان و
دارای این احساس که حمایت کافی از محیط خود دریافت نمیکنند،
توصیف میشوند .نتایج پژوهش با تحقیق استرندی و همکاران که با
استفاده از آزمون  MMPIبر روی والدین آزارگر جسمی به بررسی
ویژگیهای آن ها پرداختند ،هماهنﮕی دارد؛ در این پژوهش
مقیاسهاس انحراف روانیاجتماعی و پارانویا بیشترین میزان را
داشت درحالیکه همٔه مقیاسها در محدودٔه نرمال بودند (.)۳۶
 ۲9درصد از والدین آزارگر در مقیاس هیستری نمراتی در حد بالینی
داشتند .میانﮕین نمرٔه مقیاس هیستری این والدین میتواند
نشاندهندٔه خوشبینی آن ها بوده و سطح سازگاری خوبی را بیان کند.
همچنین اگر فرد نمرٔه بیشتری کس

کند ،نشاندهندٔه نیاز وی به

محبت و حمایت است؛ بهعالوه در روابط بین فردی امکان دارد از
جمله افرادی باشند که بهصورت غیرمستقیم پیامهایشان را ارسال
میکنند .والدین آزارگر در مقیاس درونگرایی اجتماعی نمرٔه متوسطی
به دست آوردند که میتواند نشانٔه ویژگیهایی چون وابستهبودن،
محافظهکاری محتاع و بیابتﮑار ،جدیبودن و بیشازحد خویشتندار
بودن این افراد باشد .همچنین این مقیاس در تفسیر سایر مقیاسها
کمککننده است و در این جا با برافراشتﮕی مقیاسهای افسردگی و
زنانﮕیمردانﮕی همراه است که می تواند مقدار کمی از بازداری را در
فرد بیان کند.
نمرات این افراد در مقیاس انحراف روانیاجتماعی و شیدایی خفیف
مشابه سایر پژوهشها و در حد نرمال بوده و میتواند نشاندهندٔه
جرأت ورزی و سطح مطلوبی از رغبت و انرژی باشد .همچنین
میانﮕین نمرات والدین آزارگر در مقیاس خودبیمارپنداری میتواند بر
وجدان و وظیفهشناسی آنها داللت کند؛ باتوجه به شکایات نوجوانان
آزاردیده از آزادی عمل ندادن والدین به آنها ،این ویژگی در والدین
میتواند باعث دخالت بیشازحد آن ها در امور شخصی نوجوان شده
و موج

آزار وی گردد و همچنین از استقالل فردی او جلوگیری کند.

والدین آزارگر هیجانی نمرات پایینی را در مقیاسهای اسکیزوفرنی و
خستﮕی روانی داشتند .کمبودن مقیاس اسکیزوفرنی میتواند نشانٔه
کم بودن خالقیت فرد بوده که در روابط بین فردی با دیگران نیز اثر
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این مقیاس ،میزان حساسیت بین فردی ،حق به جان

بودن و

میگذارد .همچنین کمبودن میانﮕین مقیاس خستﮕی روانی که کمترین

برای جلوگیری از ادامٔه آزار هیجانی پیشنهاد میشود .بهطورکلی برای

میزان را به خود اختصاص داده است میتواند گویای شخصیت بدون

تحقیقات آتی موضوعاتی مثل بررسی ویژگیهای والدین آزارگر در

نﮕرانی این افراد باشد؛ اما دلیل بر سرحالبودن آنان نیز نیست.

زمینٔه آزارهای جسمی وجنسی و غفلت ،بررسی اختالالت شخصیت

بهعالوه ،این افراد دارای ویژگی نظم و سازماندهی هستند که خود

والدین کودکان آزاردیده ،بررسی سبکهای پرورشیافتن والدین برای

میتواند با ویژگی بی نظمی نوجوانان در این سن ،سب

درگیری بین

به اینﮑه نمرات باال در این مقیاس میتواند دال بر اضطراب باشد با
تحقیقاتی که نشان دادهاند که والدین آزارگر اضطراب زیادی دارند،
همخوانی ندارد؛ اینها شامل تحقیقات کاپالن و همکاران که
دریافتند والدین کودکان آزاردیدٔه جسمانی به میزان باالتری از اختالل
اضطراب فراگیر رنج میبرند یا اسماعیلی دوکی1و همکاران که نشان
دادند بین کودک آزاری و اضطراب صفت مادران رابطه وجود دارد؛
است ( .)۳5،۳۷در انتها تدوین مداخالت مربوع به کودکان آزاردیدٔه

 ۵نریجهگیری
این پژوهش تفاوت ویژگی های بالینی در والدین آزارگر هیجانی با
والدین غیرآزارگر هیجانی و نقش این ویژگیها در وقو آزار هیجانی
را نشان داد .براساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش برگزاری
کارگاه های آموزشی برای والدین و معلمان ،با هدف افزایش آگاهی
آنها در زمینٔه آزار هیجانی و نشانههای آن و راههای پیشگیری از آن
پیشنهاد میشود.

هیجانی برای کاهش پیامدهای منفی آن و مداخالت مربوع به والدین

1.Esmaili-Douki
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والدین و نوجوان شود .نمرات پایین در مقیاس خستﮕی روانی باتوجه

کودکان آزاردیدٔه هیجانی پیشنهاد میشود.
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