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1.Child abuse is common in parents with men-
tal disorders.

2.Abusive parents are more likely to have been 
abused before.

3.Physical abuse and neglect are more common 
in boys than in girls.
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Introduction: Child abuse includes wide range of destructive behaviors, 
including not meeting emotional needs, physical punishment, sexual 
abuse, malnutrition, and neglect of child’s health. This study was conducted 
with the aim of determining the state of child abuse and mental health in 
the children of psychiatric patients.
Methods: The present study is a descriptive cross-sectional study that 
investigated child abuse in the children of patients with psychiatric disorders 
admitted to Zare Hospital in Sari city, Iran in 2018. The questionnaires used 
in the study were SDQ and CASRS. All data analysis was done using SPSS 
version 25 software. A significance level of P<0.05 is considered.
Results: The age range of the patients was 61-22 with an average of 34.0± 
6.7 years and their children were 12.1±2.6 years old. 182 (51.9%) children 
were girls and 169 (48.1%) were boys. The highest frequency of psychiatric 
diseases was mood disorders 144 (0.41%) and schizophrenia 127 (36.2%). 
According to CASRS, the average subscale of physical abuse was 7.0±5.4, 
sexual abuse was 0.4±0.9, emotional abuse was 8.5±2.1, and being 
ignored was 8.8±5.0. The SDQ scores of the healthy parent and the child 
had the mean of 15.4±5.8 and 15.8±5.4, respectively.
Conclusion: The results obtained in this study showed that the incidence of 
child abuse in the children of patients with psychiatric problems is high and 
this group needs social support as a shield and protective factor against the 
negative consequences of misbehavior that can prevent the transmission of 
this disease. The cycle of violence and the occurrence of mental disorders 
of the victims of violence and the reduction of misbehavior and better 
dealing with these conditions will help.
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ویژه نکات 
1- کودک آزاری در والدین مبتال به اختالالت روانی رایج است.

2- والدین آزارگر با احتمال بیش��تری، خود قبال مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته اند.

3- آزار جسمی و نادیده گرفته شدن در پسران بیشتر از دختران است.

مقدمه: کودک آزاری طیف وس��یعی از رفتارهای مخرب، ازجمله برآورده نکردن نیازهای عاطفی، تنبیه  
فیزیکی، سوءاستفاده جنسی، سوءتغذیه و بی توجهی به بهداشت کودک را در بر می گیرد. این مطالعه با 

هدف تعیین وضعیت  کودک آزاری و سالمت  روان در فرزندان بیماران روانپزشکی انجام  شد.
روش بررس�ی: پژوهش حاض��ر مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی اس��ت که به بررس��ی کودک آزاری در 
فرزندان بیماران مبتال به اختالل روانپزش��کی بس��تری شده در بیمارس��تان زارع شهر ساری در سال 1398 
پرداخته  است. پرسش نامه های به کار رفته در مطالعه SDQ و CASRS بود. کلیه تجزیه و تحلیل اطالعات با 

استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد. سطح معناداری P>0/05 در نظر گرفته  شده  است.
یافته ه�ا: بیم��اران دامنه س��نی 22-61 با میانگین 6/7 ±34/0 س��ال و فرزندان 2/6±12/1 س��ال 
داشتند. 182 )51/9 درصد( کودک، دختر و 169 )48/1 درصد( پسر بودند. بیشترین فراوانی بیماری 
روانپزش��کی اختالالت خلقی 144 )41/0 درصد( و اس��کیزوفرنی 127 )36/2 درصد( بود. براس��اس 
CASRS میانگین زیرمقیاس آزار جس��می 5/4±7/0، آزار جنسی 0/9±0/4، آزار عاطفی 8/5±2/1 
و نادیده  گرفته  ش��دن 5/0±8/8 بود. نمرات SDQ والد س��الم و خود فرزند به ترتیب دارای میانگین 

5/8±15/4 و 5/4±15/8 بودند.
نتیجه گی�ری: نتایج به دس��ت آمده در این مطالعه نش��ان داد که میزان بروز ک��ودک آزاری در فرزندان 
بیماران مبتال به مش��کالت روانپزش��کی باال بوده و این قشر نیاز به حمایت اجتماعی به عنوان یک سپر 
و عام��ل محافظت کننده در براب��ر پیامدهای منفی بدرفتاری دارند که می تواند در پیش��گیری از انتقال 
این چرخه خش��ونت و بروز اختالل های روانی قربانیان خش��ونت و کاهش بدرفتاری و مقابله بهتر با این 

شرایط کمک کننده باشد.

مقاله هاطالعات  چکید

مقدمه
ك��ودكان از آس��یب پذیرترین گروه های جامعه هس��تند و خطر 
تع��رض افراد گوناگ��ون در خانواده یا اجتماع هم��واره آنها را تهدید 
می كند]1[. خش��ونت علیه كودكان اگرچه در ن��گاه اول، پدیده ای 
فردی به نظر می رس��د اما باتوجه به پیامدهای س��وء آن كه در نظم 
و س��المت جامعه اختالل و آشفتگی ایجاد می كند و منشأ بسیاری 
از رفتارهای انحرافی همچون سوءمصرف مواد و الكل، فرار از منزل، 
رفتارهای بزهکارانه و جرایم جنسی، ارتكاب خشونت علیه كودكان و 

همسر و آمادگی برای تحمل روابط خشونت آمیز در زندگی زناشویی 
اس��ت. این معضل جزو آس��یب های اجتماعی بسیار جدی به شمار 

می آید]2[.
کودک آزاری پدیده ای فرهنگی- اجتماعی و نس��بی اس��ت. در 
فرهنگ ه��ای مختل��ف، این رفتار متفاوت اس��ت، به ط��وری که در 
ی��ک جامع��ه پدیده ای ع��ادی و در جامعه ای دیگر جرم محس��وب 
می ش��ود]3،4[. اهمی��ت خش��ونت خانگ��ی علیه ک��ودکان امروزه 
تا حدی اس��ت که س��ازمان ملل روز پیش��گیری از کودک آزاری در 
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19 نوامب��ر2000 را ب��ه ابتکار اجالس جهان��ی زنان در حرکتی 
هماهنگ با بزرگداشت 20 نوامبر )روز تصویب پیمان نامه حقوق 
کودک توسط سازمان ملل در 1989( نام گذاری کرد که مطابق 
با 28 آبان اس��ت. طبق آمار س��ازمان بهداش��ت جهانی در سال 
)2005( 40 میلی��ون کودک در سراس��ر جهان در معرض انواع 
ک��ودک آزاری قرار گرفته اند. یونیس��ف نیز در همین س��ال طی 
گزارش��ی از کشته شدن 3500 کودک بر اثر خشونت فیزیکی و 
غفلت خبر داده است]1[. کودک آزاری در ایران نیز در سال های 
اخیر رو به افزایش بوده اس��ت. گزارش های آماری نش��ان دهنده 
رشد 3/5 درصدی این پدیده در طول یک سال بوده است. بنا به 
گزارشی از وزارت فرهنگ و ارشاد از هر 8000 خشونت خانگی، 
1000 مورد آن مربوط به کودک آزاری بوده اس��ت. بدین ترتیب 
مس��ئوالن این وزارتخانه، ک��ودک آزاری در ای��ران را در مرحله 

هشدار دانسته اند]5[.
کودک آزاری ب��ه پدیده ای اطالق می ش��ود که در آن طیف 
وس��یعی از رفتارهای مخ��رب ازجمله برآورده نک��ردن نیازهای 
عاطف��ی، تنبیه فیزیکی، سوءاس��تفاده جنس��ی، س��وءتغذیه و 
بی توجه��ی به بهداش��ت کودک را در بر می گیرد]6[. خش��ونت 
خانگ��ی یک بالی جهانی اس��ت که با تخریب پیک��ر خانواده و 
جامعه، سالمت افراد را تهدید می کند و شمار بسیاری را مجروح 
و دچار مش��کالت جسمی، جنسی و روانی می سازد]1[. سازمان 
بهداش��ت جهانی کودک آزاری را سوءاستفاده و یا بی توجهی به 
افراد زیر 18 سال تعریف کرده است. این رفتار شامل آزار روحی، 
جس��می، سوءاستفاده جنس��ی، سوءاس��تفاده تجاری و یا سایر 
مواردی اس��ت که سبب آسیب رس��اندن بالقوه به سالمتی، بقا، 
رشد و عزت کودک در زمینه مسئولیت، اعتماد یا قدرت می شود. 
4 نوع رفتار خشونت آمیز برای این پدیده در نظر گرفته شده که 
شامل سوء  استفاده فیزیکی، جنسی، عاطفی و نادیده انگاشتن یا 

غفلت است]7[.
ک��ودک آزاری و غفلت بر س��المت جس��می و روانی کودک 
اثر نامطلوب، فوری و طوالنی مدت دارد]8،9[. عوامل اس��ترس زا 
)مانند سوء  استفاده یا غفلت( می تواند نتایج منفی برای کودک به 
همراه داشته باشد]10[. مطالعات دهه های اخیر، تأثیرات ناگوار 
ک��ودک آزاری را از لحاظ رش��د کودک و بهزیس��تی مدنظر قرار 
داده، با این وجود پاس��خ افراد به سوءرفتار، همچنان یک چالش 
مهم برای محققان و پزش��کان اس��ت]10،11[ اش��کال مختلف 

سوءاس��تفاده جسمی، جنس��ی و غفلت با افزایش خطر ابتال به 
مشکالت روانی همراه است. با این حال، تا امروز پیامدهای فردی 
انواع س��وءرفتارها به شکل اضطراب، افسردگی، خطر خودکشی، 
 قانون ش��کنی و اعتیاد و مصرف انواع مواد گزارش ش��ده اس��ت 

.]14-12[
عوامل متعددی در بروز خشونت خانگی علیه کودکان نقش 
دارند. بخش��ی از ای��ن عوامل را فاکتورهای ف��ردی و خانوادگی 
)وضعی��ت روانی و جس��می والدی��ن، اعتیاد و طالق و س��ابقه 
ک��ودک آزاری در گذش��ته والدی��ن، جمعیت خان��وار، تعارضات 
زناش��ویی و...( و بخش��ی را نی��ز عوام��ل اجتماع��ی و فرهنگی 
)وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین، خشونت رسانه ای، شیوه های 
فرزندپروری، انزوای اجتماعی و...( تشکیل می دهند که می توانند 
در بروز خش��ونت خانگی علیه کودکان نقش به  س��زایی داش��ته 
باش��ند]1[. داوودآبادی در مطالع��ه خود که به بیان عوامل مؤثر 
در ک��ودک آزاری می پردازد، عنوان کرده ک��ه کودک آزاری جزو 
عوامل مربوط به والدین اس��ت که ش��امل مواردی نظیر ناتوانی 
والد در برقراری ارتباط عاطفی مناسب با کودک، فقدان حمایت 
و مراقبت کافی از کودک، والد مورد سوءرفتار قرار گرفته، داشتن 
انتظارات غیرواقعی از کودک، فقدان مهارت های کافی والدینی، 
عقب ماندگی ذهنی والدین، اختالالت روانی والدین، وابس��تگی 
ب��ه الکل و مواد مخ��در، والدی��ن دارای رفتاره��ای بزهکارانه و 
ضداجتماعی، والدین منزوی و غیراجتماعی، تک والدی، مشکالت 
اقتصادی و بی س��وادی والدین، تفاوت های ش��دید فرهنگی بین 

والدین و نارضایتی از زندگی است]15[.
بوتل��ر عن��وان می کند که حض��ور ه��ر دو وال��د در دوران 
ش��یرخوارگی می تواند ریسک کودک آزاری را کاهش دهد]16[. 
فاینور عنوان می کند که اختالل س��المت روان والدین می تواند 
ریس��ک کودک آزاری را افزایش ده��د. همچنین عنوان می کند 
که افس��ردگی والدین با قربانی شدن جنسی در کودکان مرتبط 
است. این پژوهش��گر عنوان می کند که پیامدهای سالمت روان 
در کودکان خجالتی و آنهایی که به دنبال مورد سوء  استفاده واقع 
شدن خود را سرزنش می کنند، به مراتب بیشتر است]17،18[.

ب��ا توجه به مطالب فوق ک��ودک آزاری مقوله ای مهم و حائز 
اهمیت اس��ت که روز به روز در حال افزایش اس��ت و پیامدهای 
آن تأثیرات مخربی را بر فرد در جامعه اعمال می کند. از آنجا که 
والدی��ن کودکان درگیر فرآیند بیماری خود هس��تند و به دلیل 

بررسی وضعیت کودک آزاری و سالمت روان



171
| دوره 28، شماره 3، پاییز 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

بس��تری در مراکز درمانی در ایفای نقش والدین و ایجاد محیط 
س��الم خانه برای تربیت فرزندان خود دچار مشکل هستند، این 
مطالعه با هدف بررس��ی تأثیر اختالل روان والدین بر س��المت 
روان کودکان و نق��ش آن در کودک آزاری صورت پذیرفت. الزم 
به ذکر است که در مطالعات گذشته ارتباط سالمت روان والدین 
و ک��ودک آزاری و همچنین ارتباط ک��ودک آزاری و اختالل روان 
در کودکان مورد بررسی قرار گرفته، اما در این مطالعه که گروه 
هدف فرزندان بیماران بس��تری در بیمارستان روانپزشکی است، 

این موضوع با ابعاد وسیع تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روش بررسی
پژوهش حاضر مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی است که 
به بررس��ی ک��ودک آزاری در فرزندان بیم��اران مبتال به اختالل 
روانپزش��کی بستری ش��ده در بیمارستان زارع ش��هر ساری در 
سال 1398 پرداخته  است. جامعه آماری شامل فرزندان بیماران 
مبتال به اختالل روانپزشکی اس��ت که براساس معیار تشخیص 
DSM-5 و مصاحبه بالینی روانپزش��ک یا دس��تیار روانپزش��کی 

تشخیص اختالل روانپزشکی برای آنها گذاشته شده و بستری در 
بخش های روانپزش��کی مردان یا زنان است. 351 نمونه پژوهش 
براساس معیار ورود و خروج و پس از بیان اهداف مطالعه و اخذ 
رضایت آگاهانه، به روش تمام ش��ماری وارد مطالعه  شدند. زمانی 
که پدر یا مادر مبتال به اختالل روانپزش��کی در بیمارستان زارع 
بس��تری بودند، با هماهنگی بخش مربوطه، ش��ماره تلفن بیمار 
از پرونده گرفته ش��ده و با منزل بیم��ار تماس گرفته و با عنوان 
مصاحب��ه بالینی و تکمیل ش��رح حال از فرزن��دان برای تکمیل 
پرس��ش نامه دعوت به عمل آمد. معیارهای ورود ش��امل تمایل 
فرزندان بیماران مبتال به اختالل روانپزش��کی برای ش��رکت در 
مطالعه و دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شرکت کنندگان 
در مطالعه بود. همچنین معیارهای خروج شامل بی میلی فرزندان 
بیماران مبتال به اختالل روانپزش��کی به شرکت در مطالعه، ابتال 
به بیماری های جس��می که منجر به همکاری نکردن در زمینه 
تکمیل پرس��ش نامه و مصاحبه می شد و ابتالی هر دو والد بیمار 

بود.
ای��ن مطالعه، پس از تائید پیش  طرح در ش��ورای پژوهش��ی 
دانش��گاه علوم پزش��کی بابل و در نهای��ت، دریافت کد اخالق از 
کمیته  اخالق دانش��گاه و کس��ب اجازه از ریاس��ت بیمارس��تان 

روانپزش��کی زارع انجام شد. پژوهش حاضر توسط روانپزشک یا 
دس��تیار مربوطه به والد س��الم )درصورت بیماری مادر از پدر و 
برعکس( توضیح داده و س��پس رضایتنامه کتبی برای ش��رکت 
فرزندان از آنها اخذ ش��د و از فرزندان برای ش��رکت در مطالعه، 
رضایتنام��ه ش��فاهی و ضمن��ی گرفته ش��د. برای تم��ام افراد، 
 Strengths and Difficulties پرس��ش نامه قوت و ضع��ف ک��ودک
QuestionnaireDQ توس��ط والد س��الم و فرزن��دان و در صورت 

ناتوانی در خواندن و نوش��تن توس��ط پژوهش��گر و پرسش نامه 
 CASRSchild abuse self-report خودگزارش دهی ک��ودک آزاری
scale توسط فرزندان بیماران مبتال به اختالل روانپزشکی تکمیل 

شد. همچنین چک لیست اطالعات دموگرافیک والدین و فرزندان 
شامل سن، شغل، تحصیالت، درآمد، اختالل روانپزشکی و مدت 

بیماری والدین توسط پژوهشگر ثبت شد.
مقی�اس خودگزارش دهی ک�ودک آزاری )CASRS(: توس��ط 
محمدخان��ی و همکاران در س��ال 1382 برای ک��ودکان ایرانی 
اعتبارس��نجی ش��د. پرس��ش نامه ش��امل 54 آیتم در مقیاس 
4گزینه ای لیکرت به صورت هرگز )0(، گاهی اوقات )1(، بیش��تر 
اوقات )2( و همیشه )3( امتیازدهی شده  است. این مقیاس دارای 
4 خرده مقیاس است که به طور برعکس امتیازدهی می شود. بعد 
از انجام آنالیز فاکتورهای پرس��ش نامه 4 خرده مقیاس مجزا 38 
آیتم به دست آمد: آزار روانی )14 آیتم(، آزار فیزیکی )8 آیتم(، 
آزار جنس��ی )5 آیت��م( و نادیده گرفتن )11 آیت��م(. پایایی این 
مقیاس در سطح مناسب )آلفای کرونباخ 0/92( با انجام تست و 

ری تست 0/89 بوده  است]19[.
پرس�ش نامه قوت و ضعف کودک )SDQ(: این پرسش نامه در 
س��ال 1997 توس��ط گودمن در انگلیس و بر مبنای مالک های 
تش��خیصی ICD-10 ساخته شده و برای س��نین 3-16 سال به 
کار می رود. دارای 5 خرده مقیاس نشانه های هیجانی، مشکالت 
سلوک، بیش فعالی-کمبود توجه، مشکالت ارتباطی با همساالن و 
رفتارهای جامعه پسند )نقاط قوت کودک( است. این پرسش نامه، 
یک پرسش نامه 25 آیتمی است در مقیاس لیکرت سه گزینهای 
)درست نیست/گاهی درست است/ و همیشه درست است(. نحوه 
نمره دهی براس��اس فرمت س��ه درجه ای )درست نیست مساوی 
صفر، گاهی درس��ت مس��اوی 1 و همیشه درس��ت مساوی 2( 
اس��ت. برای محاسبه امتیاز کلی پرسش نامه، نمره همه سؤاالت 
پرس��ش نامه را با هم جمع می کنیم و 0-15 به هنجار، 19-16 

مسعودزاده و همکاران
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م��رزی و 20-40 نابه هنجار اس��ت. گودمن میانگی��ن پایداری 
براس��اس Re Test بعد از 4 تا 6 ماه 0/62 اس��ت که 0/73 برای 
ف��رم معلم و 0/51 برای فرم جوانان عنوان می کند. حساس��یت 
آن راجع به عبارات بیش فعالی و رفتار به ترتیب 68 و 74 درصد 
برای ورژن والدین است. این درصد برای اختصاصیت 89 درصد 
برای ورژن همه افراد شامل والدین، معلم و نوجوانان است]20[. 
نس��خه فارسی در سال 1385 توس��ط تهرانی دوست و همکاران 
روان س��نجی ش��د و نمرات به دست آمده از نس��خه های والد و 
آموزگار SDQ در تمام قس��مت ها با یكدیگر همبس��تگی مثبت 
داش��تند. مقایس��ه نمرات ش��اخص های پرفعالیتی و نمره كلی 
مشكالت تشخیص های روانپزشكی نشان داد كه SDQ از روایی 
مطلوبی برخوردار اس��ت. نقاط برش به دس��ت آمده با مطالعات 
سایر کشورها همخوانی داش��ت. بنابراین نسخه فارسی SDQ از 
مشخصات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و می تواند برای 
یافتن مشكالت رفتاری و هیجانی كودكان ایرانی ابزار غربالگری 

مناسبی باشد]21[. 
آنالی��ز اطالع��ات مطالعه پ��س از جمع آوری با اس��تفاده از 
آزمون های تی اس��تودینت، کای دو، من ویتنی پس از بررس��ی 
نرمالیتی داده ها انجام ش��د. همبس��تگی بین متغیرهای توسط 
آزمون همبس��تگی اس��پیرمن انجام ش��د. کلیه تجزیه و تحلیل 
اطالعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد. سطح 

معناداری P>0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها
یافته ها حاکی از آن اس��ت که دامنه سنی والدین بین 22 تا 
61 س��ال با میانگین و انحراف معیار 6/7±34/0 سال و فرزندان 
م��ورد بررس��ی بین 8 تا 18 س��ال با میانگین و انح��راف معیار 
2/6±12/1 سال داشتند. سایر مشخصات دموگرافیک والدین در 

جدول 1 ذکر شده است.
پس از تکمیل مقیاس کودک آزاری CASRS، مش��خص شد 
که میانگین و انحراف معیار زیرمقیاس آزار جس��می 7/0±5/4، 
آزار جنس��ی 0/9±0/4، آزار عاطف��ی 2/1±8/5 و نادیده  گرفته  
ش��دن 8/0±8/8 بود. همچنین زیرمقیاس آزار جسمی و نادیده  
گرفته  شدن بین دو جنس دارای اختالف آماری معنا داری است 
)P>0/000(. اما براس��اس گروه سنی بیشتر و کمتر از 12 سال 

.)P <0/05( اختالف آماری معنا داری به دست نیامد

در جدول 3 ارتباط بین نوع اختالل روانی با نمره کودک آزاری 
در هر یک از ابعاد جسمی، روانی، عاطفی و نادیده گرفتن بررسی 
ش��ده است. یافته ها حاکی از نبود ارتباط معنادار آماری بین نوع 

.)P<0/05( اختالل روانی با انواع کودک آزاری است
پرسش نامه س��نجش نقاط قوت و ضعف کودک )SDQ( نیز 
توس��ط والد س��الم و خود فرزند تکمیل شد که به ترتیب دارای 
میانگین و انحراف معیار 5/8±15/4و 5/4±15/8 داشتند. برای 
پرسش نامه  SDQ پنج زیرمقیاس وجود دارد که میانگین و انحراف 
معیار آن براس��اس پرس��ش نامه فرزند و وال��د در جدول 4 قابل 
مشاهده است. بررسی زیرمقیاس های پرسش نامه SDQ فرزندان 
 ،)P>0/001( براساس جنسیت در مقیاس های نشانه های هیجانی
مشکالت سلوک )P>0/000( و بیش فعالی )P>0/000( اختالف 

▼جدول1. توزیع فراوانی و درصد های مشخصات دموگرافیک
تعداد )درصد(متغییر

جنس بیماران
162 )46/2(زن

189 )53/8(مرد

تحصیالت

163 )46/4(زیر دیپلم

155 )44/1(دیپلم

38 )9/5(لیسانس و باالتر

اشتغال

52 )14/8(خانه دار

74 )21/2(کارمند

125 )35/6(کشاورز

100 )28/4(بازنشسته

درآمد

37 )10/5(بیشتر از حد گذران زندگی

150 )42/7(در حد گذران زندگی

164 )46/7(کمتر از حد گذران زندگی

تعداد فرزندان

107 )30/4(یک فرزند

131 )37/3(دو فرزند

113 )32/3(بیش از دو فرزند

اختالل روانی

144 )41/0(اختالل خلقی

127 )36/2(اسکیزوفرنی

80 )22/8(سایر

مدت بیماری

 121 )34/4(زیر 5 سال

117 )33/3(5 تا 10 سال

113 )32/2(باالی 10 سال

بررسی وضعیت کودک آزاری و سالمت روان
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آماری معنا داری داشتند اما در دو زیرمقیاس مشکالت با همتایان 
و رفتارهای مطلوب اجتماعی اختالف آماری معنا داری به دست 
نیامد )P<0/05(، همچنین براس��اس گروه سنی در هیچ کدام از 
زیرمقیاس های پرس��ش نامه SDQ اخت��الف آماری معنا داری به 

.)P<0/05( دست نیامد

در بررس��ی زیرمقیاس های پرس��ش نامه SDQ والد براساس 
 ،)P=0/002( جنس��یت در مقیاس ه��ای نش��انه های هیجان��ی
و   )P>0/000( بیش فعال��ی   ،)P>0/000( س��لوک  مش��کالت 
مش��کالت با همتای��ان )P>0/000( اختالف آم��اری معنا داری 
داش��تند اما در زیرمقیاس رفتارهای مطلوب اجتماعی اختالف 
آماری معنا داری به دس��ت نیامد )P<0/05(، همچنین براساس 
گروه سنی در هیچ کدام از زیرمقیاس ها اختالف آماری معنا داری 

.)P<0/05( نداشت
برای بررسی ارتباط نمره کل پرسش نامه نقاط قوت و ضعف 
کودک SDQ با مقیاس کودک آزاری CASRS از آزمون همبستگی 
اسپیرمن استفاده شد که نشان می دهد بین نمره کل پرسش نامه 
SDQ فزرند با زیرمقیاس آزار جنسی )P=0/007 ،r=-0/142( و 

نادیده  گرفته  ش��دن )P>0/000 ،r=-0/238( همبستگی منفی 
معنا دار وجود دارد. همچنین بین نمره کل پرسش نامه SDQ والد 
با زیرمقیاس آزار جنسی )P=0/001 ،r=0/175(، زیرمقیاس آزار 
جسمی )P=0/032 ،r=0/114( و زیرمقیاس نادیده  گرفته  شدن 
)P>0/000 ،r=0/359( همبس��تگی مثبت و معنا دار وجود دارد. 
همچنین همسبتگی قوی بین نمره کل پرسش نامه SDQ فرزند 

.)P>0/000 ،r=0/644( و والد سالم به دست آمد

بحث
هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت کودک آزاری و س��المت 
روان در فرزن��دان خانواده ه��ای بیماران بس��تری در بخش های 
روانپزش��کی بود. نتایج به دست آمده نشان داد براساس مقیاس 
ک��ودک آزاری CASRS، میانگین و انحراف معیار زیرمقیاس آزار 
جسمی 5/4±7/0، آزار جنسی 0/9±4/4، آزار عاطفی 8/5±2/1 
و نادیده  گرفته  ش��دن 8/0±8/8 بود نتایج مطالعه حاضر نشان 
داد ک��ه برای فرزندان دختر میانگین و انحراف معیار زیرمقیاس 
آزار جسمی 1/9±2/5، و نادیده  گرفته  شدن 1/9±6/1 بود که این 
مقادیر برای فرزندان پسر به ترتیب 3/3±11/8 و 5/7±11/7 بود 
که حاکی از آن است زیرمقیاس آزار جسمی و نادیده  گرفته  شدن 
 .)P=0/000( بین دو جنس دارای اختالف آماری معنا داری است
یافته ه��ا حاکی از وجود ک��ودک آزاری در کودکان والدین مبتال 
ب��ه اختالالت روانی اس��ت اما در مطالعه حاض��ر ارتباط معنادار 
آماری بین نوع اختالل روانی با انواع کودک آزاری مش��اهده نشد 

 .)P<0/05(

▼جدول2. توزیع فراوانی و درصد های مشخصات دموگرافیک فرزندان
1۹6 )55/8(کمتر از 12 سالمتغیر

سن
155 )44/2(باالی 12 سال

182 )51/9(دختر

جنس بیماران
169 )48/1(پسر

185 )52/7(ابتدایی و کمتر

تحصیالت
100 )28/4(راهنمایی

66 )18/9(دبیرستان

اشتغال
14 )4/0(آری

337 )96/0(خیر

▼جدول3.  بررسی ارتباط اختالل روانی و کودک آزاری

نمره کودک آزاری
اختالل روانی

آزار جسمی 
)میانگین±انحراف 

معیار(

آزار جنسی 
)میانگین±انحراف 

معیار(

آزار عاطفی 
)میانگین±انحراف 

معیار(

نادیده گرفتن 
)میانگین±انحراف 

معیار(
2/39±2/418/09±0/948/07±1/54/53±6/37اسکیزوفرنی

2/55±2/618/13±1/08/21±1/654/25±6/22اختالل خلقی
سایر)اختالل 

شخصیت، اختالل 
سایکوتیک ناشی از 

مصرف مواد(

5/87±1/614/47±0/858/43±2/418/25±2/31

 0/6890/8570/6310/956سطح معناداری*

* براساس آزمون کروسکال والیس

 SDQ جدول4.  زیرمقیاس های پرسش نامه▼

متغیر
پرسش نامه SDQ  والدپرسش نامه SDQ  فرزند

میانگین ± انحراف معیارمیانگین ± انحراف معیار

1/5 ± 1/62/5 ± 2/6مقیاس نشانه های هیجانی

2/1± 1/91/9 ± 1/9مقیاس مشکالت سلوک

2/3 ± 2/53/5 ± 3/5مقیاس بیش فعالی

2/1 ± 1/82/1 ± 2/4مقیاس مشکالت با همتایان

1/8 ± 1/85/5 ± 5/4مقیاس رفتارهای مطلوب اجتماعی

مسعودزاده و همکاران
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فول��ر و همکاران]22[ در مطالعه ای س��ه عامل بالقوه اعتیاد 
والدی��ن، بیماری روان��ی والدین و والدینی ک��ه خود در کودکی 
مورد خشونت و سوءرفتار قرار گرفته اند را با کودک آزاری مرتبط 
می داند که از این منظر با مطالعه حاضر همسو است. مطالعه ای 
ک��ه به تفیک، ارتباط نوع بیم��اری روانی با کودک آزاری را مورد 
بررسی قرار دهد، یافت نشد. در مطالعه اصلی محمدخانی]23[ و 
 CASRS همکاران که به توسعه و بررسی روایی و پایایی مقیاس
پرداخته اند، میانگین و انحراف معیار زیرمقیاس آزار جسمی برای 
دختران 26/77±3/1 که برای نادیده  گرفته  شدن 9/33±7/11 
و برای پس��ران به ترتیب 3/1±10/95 و 7/64±10/77 بود که 
ب��ا نتایج مطالعه حاض��ر مطابقت دارد. برخ��الف مطالعه حاضر 
ک��ه تف��اوت معن��اداری از نظر توزیع جنس��ی و آزار جس��می 
و نادیده گرفتن وجود داش��ته اس��ت و این تف��اوت معنادار بین 
آزار جنس��ی و جنس مش��اهده نشده اس��ت، در مطالعه کاپالن 
بر خالف سوء  اس��تفاده جنسی تفاوتی بین توزیع سنی و جنس 
و سوء  اس��تفاده عاطفی و جسمی مش��اهده نشده است]24[. در 
مطالعه استونر که نمونه های پژوهش میانگین سن 20/1±88/86 
سال داش��تند، تحلیل رگرسیون منطقی نشان داد که جنسیت 
مرد به ط��ور قابل توجهی ب��ا بدرفت��اری دوران کودکی مرتبط 
اس��ت]25[ که با نتایج مطالعه حاضر همس��و است، اما براساس 
گروه سنی بیشتر و کمتر از 12 سال اختالف آماری معنا داری به 

.)P<0/05( دست نیامد
در مطالعه حاضر بین توزیع سنی و سوءرفتار ارتباط معناداری 
مشاهده نشده اس��ت. این در حالی است که طبق گزارش مرکز 
بین المللی کودک آزاری، بیش��ترین ش��یوع سوء  استفاده جنسی 
درس��ن 7 تا 8 سال اس��ت و تا نوجوانی ادامه می یابد. همچنین 
طبق گزارش این مرکز دوره س��نی درمورد سوء  استفاده جنسی 
واقع ش��دن در مردان کوتاه تر اس��ت و معموالً قب��ل از بلوغ رخ 
می دهد. در مطالعه ابرا س��ینگل بیش��ترین سوء  استفاده جنسی 
مربوط به سن مدرسه و دختران نوجوان است و در سن نوجوانی 
نس��بت به سوء  استفاده جنسی در دختران دو تا سه برابر پسران 
است. پرایدا جنس را یک ریسک فاکتور برای سوء  استفاده مطرح 
می کند و می گوید سوء  اس��تفاده در جنس مونث شیوع بیشتری 
نس��بت به جنس مذکر دارد]24[. نتایج دو مطالعه آخر برخالف 
مطالعه حاضر شیوع سوءاستفاده جنسی را در جنس مونث بیشتر 
از جنس مذکر عنوان کرده است. الزم به ذکر است که در مطالعه 

حاضر ارتباط عنوان ش��ده بین سوءاس��تفاده جس��می و نادیده 
گرفتن و جنسیت است و این موضوع می تواند توضیح دهنده این 
اختالف باش��د. نکته قابل ذکر دیگر این است که در دو مطالعه 
عنوان شده این ارتباط در رنج سنی خاصی مطرح شده که خود 

می تواند توجیه  کننده این اختالف باشد.
در مطالعه حاضر پرس��ش نامه س��نجش نقاط قوت و ضعف 
کودک )SDQ( توس��ط والد س��الم و خود فرزند تکمیل شد که 
به ترتی��ب میانگین و انحراف معی��ار 5/8±15/4 و 15/8±5/4 
را داش��تند. نتایج به دس��ت آمده نش��ان داد که در حدود نیمی 
از فرزندان بیماران روانپزش��کی مورد بررسی دردسته نابه هنجار 
و مرزی قرار داش��تند. در مطالعه تهرانی دوست و همکاران]21[ 
که با بررسی 600 نفر از کودکان 6 تا 12 ساله ایرانی به بررسی 
 )SDQ( روایی نس��خه فارسی پرس��ش نامه توانایی ها و مشکالت
پرداخته ان��د، میانگی��ن نمره کل��ی مش��کالت در SDQ والد را 
5/7±10/1 گزارش کرده اند،  این میانگین برای کش��ور انگلیس 
11/4]26[، کشور سوئد 10/8]27[، هلند 5/5]28[ بوده  است. 
از جمله دالیل این اختالف در نمره کلی پرسش نامه SDQ تفاوت 
در شیوع مشکالت در جمعیت ها و مشخصات جمعیت شناختی 
نمونه هاست]29[ که این موارد نیز در تایید شیوع باالتر در افراد 
با مش��کالت خانوادگی و والد با اختالل روانپزش��کی در مطالعه 

حاضر است.
 SDQ نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین نمره کل پرسش نامه
فزرن��د با زیرمقیاس آزار جنس��ی )P=0/07 ،r=0/142( و نادیده  
گرفته  ش��دن )P=0/000 ،r=0/238( همبستگی مثبت معنا دار 
وجود دارد. به این معنا که هرچه آزار جنس��ی در کودک کمتر، 
کودک به هنجار تر )نمره SDQ پایین تر( است. سوءرفتار در دوران 
کودکی ارتباط مستقیمی با پیامدهای منفی در دوران نوجوانی 
خواهد داش��ت. مطالعات نش��ان داده که کودکانی که مورد آزار 
قرار می گیرند، نمی توانن��د با تغییرات دوران نوجوانی به صورت 
مثبت س��ازگار ش��وند و این موضوع بر س��المت روان آنها تأثیر 
می گذارد]30[. همچنین بین نمره کل پرسش نامه SDQ والد با 
زیرمقیاس آزار جنس��ی )P=0/001 ،r=0/175(، زیرمقیاس آزار 
جسمی )P=0/032 ،r=0/114( و زیرمقیاس نادیده  گرفته  شدن 
)P=0/000 ،r=0/359( همبس��تگی مثبت و معنا دار وجود دارد. 
همچنین همسبتگی قوی بین نمره کل پرسش نامه SDQ فرزند 
و والد سالم به دست آمد )P=0/000 ،r=0/644(. به این معنا که 
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هرچه والد به هنجارتر )نمره SDQ پایین تر( آزار جنسی هم کمتر 
است. جان بالبی در نظریه دلبستگی خود عنوان می کند که که 
مهم ترین عامل تعیین کننده شخصیت فرد در بزرگسالی، کیفیت 
رابطه کودک با مراقب یا مادر است. اگر با کودک بدرفتاری شود، 
از جمله آسیب های وارده، نداشتن رابطه ایمن با مادر است. این 
اف��راد دنیا را محیطی ناامن و اس��ترس زا تصور ک��رده و توانایی 

رویارویی با تنش های زندگی را ندارند]31[.
در مطالعه حاضر بررس��ی بیماری روانپزش��کی افراد بستری 
در بیمارس��تان نش��ان می دهد که اختالالت خلقی 40 درصد، 
اختالل اسکیزوفرنی 36/2درصد، اختالف شخصیتی 21/1درصد 
و اخت��الالت اضطراب��ی حدود 2 درصد ب��ود. بهمنی و همکاران 
به بررس��ی رابطه بین ویژگی های ش��خصیتی و پیوند والدین بر 
شیوع و پیش بینی سوءاستفاده از کودکان پرداخته اند. در مطالعه 
بهمنی عنوان شده که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری والدین 
با سوءاس��تفاده از کودکان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. به 
عبارتی با باال رفتن نمرات ویژگی شخصیتی روان رنجوری، نمرات 
سوءاستفاده از کودکان بارزتر می شود]32[. در مطالعه تاتاری و 
همکاران]33[ که به بررس��ی شیوع خشونت های دوران کودکی 
در بیماران با اختالالت روانپزشکی مراجعه کننده به بیمارستان 
فارابی شهر کرمانشاه پرداخته، آزارهای عاطفی، جسمی و جنسی 
در قس��مت عمده ای از بیماران با این اختالالت مش��هود بوده و 
ارتباط معنا داری بین کودک آزاری و بروز اختالل روانپزشکی در 
آینده به دس��ت آم��ده  که با نتایج مطالعه حاض��ر مبنی بر بروز 
بیشتر سوءاستفاده و آزار جسمی و جنسی و عاطفی در کودکان 
با والدین نابه هنجار و دارای اختالالت روانپزش��کی همسو است. 
والدین و مراقبان آزارگر با احتمال بیشتری، در گذشته خود نیز 

مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند]5[.
طبق مطالعات قبلی س��ابقه کودک آزاری در دوران کودکی 
بیماران روانپزشکی باالست که بر نقش احتمالی آن در شکل گیری 
اختالالت تاکید می کند]33،34[. همچنین قرارگرفتن در معرض 
آزار جسمی یا خش��ونت بین والدین به شکل فزاینده یا تقابلی، 
خطر وقوع اعمال آزار علیه کودکان، شریک زندگی و حتی قربانی 
آزار شدن را افزایش می دهد. این موضوع در مطالعه مسعودزاده 
و همکاران]35[ که به بررسی همسران مردان بیمار روانپزشکی 
بستری پرداخته اند، نشان داده که تمامی زنان تحت آزار عاطفی 

و بیش از 90 درصد تحت آزار جسمی و بیش از 80 درصد تحت 
آزار جنسی قرار گرفته اند. از طرفی بیمارانی که در کودکی تحت 
آزار والدین خود قرار گرفته اند، کودکان را وسیله ای برای ارضای 
تمایالت جنس��ی یا پرخاش��گرانه والدین می دانند. از موضوعات 
مطرح ش��ده در بس��یاری از مطالعات درخصوص کودک آزاری، 
وجود چرخه خش��ونت که گاهی آن را با نام »انتقال بین نسلی 
خشونت« نیز می نامند اس��ت، به طوری که والدینی که کودک 
خ��ود را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و آنها را تنبیه می کنند، 
احتماالً خود در دوران کودکی از طرف پدر و مادر خود به شدت 
تنبیه ش��ده اند. این نش��ان می دهد که قربانی��ان امروز در آینده 

تبدیل به عامالن آزار و اذیت خواهند شد]36[.

نتیجه گیری
نتای��ج مطالعه حاضر نش��ان داد که ک��ودکان والدین مبتال 
ب��ه اختالالت روانی، اعم از نوع اختالل در معرض سوءاس��تفاده 
جس��می، عاطفی، روانی و نادیده گرفتن ق��رار دارند. همچنین 
نتایج این مطالعه نش��ان داد که سوءاستفاده و کودک آزاری خود 
پیامده��ای روانی روی کودک دارد که می تواند در آینده او را به 
فردی کودک آزار تبدیل کند. بنابراین لزوم انجام مطالعات بیشتر 
در زمینه ارتباط اختالل روانی با کودک آزاری در ابعاد وس��یع تر 
و به صورت مقایسه ای با کودکان والدین سالم آشکار شده است. 
کودکان والدین مبتال به اختالالت روانی نیاز به حمایت اجتماعی 
به عنوان یک س��پر و عامل محافظت کنن��ده در برابر پیامدهای 
منف��ی بدرفتاری دارند که می تواند در پیش��گیری از انتقال این 
چرخه خش��ونت و بروز اختالل های روانی قربانیان خش��ونت و 

کاهش بدرفتاری و مقابله بهتر با این شرایط کمک کننده باشد.

تش�کر و قدردانی: تشکر از دانش��گاه علوم پزشکی مازندران به دلیل دسترسی به 
منابع الکترونیک و چاپی در کتابخانه این دانشگاه که کمال همکاری را با نویسندگان 

مقاله داشتند.
تأییدی�ه اخالقی: مطالعه حاضر با کد IR.MAZUMS.REC.1398.3024 از کمیته 

اخالق دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد تأیید قرار گرفت.
تعارض منافع: هیچ  کدام از نویس��ندگان این مطالعه، افراد و یا دس��تگاه ها تعارض 

منافعی برای انتشار این مقاله ندارند.
س�هم نویسندگان: عباس مس��عودزاده: نقد و بررسی آن از لحاظ محتوای فکری 
)35 درصد(؛ محبوبه السادات بنی هاشمی: جمع آوری و تحلیل یا تفسیر داده ها )20 
درصد(؛ س��مانه فرنیا: ایده پردازی طراحی اثر، تحلیل یا تفسیر داده ها )35 درصد(، 

محمود موسی زاده: تهیه پیش نویس )10 درصد(.
منابع مالی: مطالعه حاضر حمایت مالی نداشته است.
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