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چکیده
طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد .تنبیه بدنی به معنای استفاده از
نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه ،به منظور تربیت «تصحیح یا کنترل رفتار» کودک میباشد .تنبیهبدنی دارای
اثرات مخرب کوتاهمدت و بلندمدت بر جسم و روح کودک میباشد .به طور کلی ،پدر و مادری که مکرر از تنبیهبدنی
استفاده می نمایند ،به احتمال زیاد ،تجربه افسردگی دارند ،از داروهای الکلی و غیرمشروع استفاده مینمایند ،بین آنها اختلاف
و درگیری وجود دارد ،تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری استبدادی هستند .همچنین ،نرخ بالایی
از تنبیه بدنی در فضاهای فقرآلود درآمدی و نیز میان والدین جوان گزارش شده است .افزون بر این ،کودکانی که تنبیهبدنی
و خشونت جسمانی شدیدتری را تجربه میکنند ،گرمی و لطافت کمتری از سوی اعضای خانواده در طول دوره کودکی
دریافت داشتهاند .چنین مسائلی ایجاب میکند که مقوله تنبیه بدنی و عوامل مؤثر بر آن ،به نحو علمی و مدون مورد بررسی و
کنکاش قرار گیرد .در این مقاله پس از یک مقدمه ،به بررسی پیشینه تجربی تحقیق در زمینه تنبیهبدنی و علل و عوامل
تجربی مؤثر بر پدیده تنبیهبدنی و آزار جسمی ـ روحی کودک پرداخته میشود .بخش دوم مقاله نیز به برخی نظریههای
تبیینکننده مسئله خشونت و تنبیهبدنی ،از جمله «نظریه کنش متقابل فردی»« ،نظریه بومشناسی فردی»« ،نظریه فرهنگی
اجتماعی» ،و «رویکرد ساختاری» اختصاص دارد .بخش پایانی مقاله هم ،ضمن یک جمعبندی کلی ،به ارائه برخی از
پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با مسئله تحقیق میپردازد.
واژگان کلیدی :تنبیهبدنی؛ خشونت؛ آزار جسمی؛ کودکآزاری؛ خانواده؛ کودک.
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مقدمه
تا حدود قرن نوزدهم ،اصولاً كودكان به عنوان گروهي خاص كه نيازمند توجه و رسيدگي
آنهاآبان
وجودمهر و
هشتم /
هر سی
شماره
مطرحمفید /
خاصي هستند نامه
 2831بود .به طور معمول يا كودک محسوب
ضروري
چندو كه
نبودند،

ميشدند كه توجهي به آنها نميشد و يا بزرگسال به حساب ميآمدند و مانند هر بزر گسال ديگري
با آنها رفتار ميشد .در قرن بيستم به دليل شناخت علمي خانواده و رشد جامعهشناسي ،خانواده مهم-
ترين مكان آمادگي و ورود كودک به زندگي اجتماعي شناخته شد .با پيشرفت علوم متفاوت در
قرن بيستم اهميت زيادي به كودكان داده شد .در حال حاضر بار ديگر علوم مختلف نگاه خود را در
درون خانواده تم
متوجه كودكان كردهاند و اين نظريه مطرح ميشود كه جامعه شناسي و علوم ديگر
بايد از كودک به عنوان عضو ضعيف خانواده در مقابل فشارهايي كه از طرف خانواده و جامعه به
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
او وارد ميشود ،حمايت كند(اعزازي.)28312831،
در طول تاريخ ،بدرفتاري با كودكان همواره در جامعه وجود داشته است .اما ،تنها در چند
سال اخير است كه توجه جدي به اين موضوع مبذول شده و به عنوان يک مسئله در جامعه مطرح
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و آبان 2831
گشته است .نظر بر اين است كه بدرفتاري و آزار كودک در همه قوميتها و فرهنگها ،اعم از
مناطق روستايي و مناطق شهري ميتواند وجود داشته باشد .علل و عوامل بسياري در ارتباط با
غفلت و بدرفتاري با كودكان ميتواند مطرح باشد .يک مدل محيطي پيرامون بدرفتاري كودكان،
چندي ن عامل موثر در پيدايش بدرفتاري را از قبيل عامل والدين و عوامل اجتماعي مطرح
ميسازد(.)Kumaraswamy,2005:7
تم
كودكان خيلي راحت قرباني ميشوند؛ زيرا آنها از والدين و سرپرست خود استقلال ندارند و
نمي دانند كه چگونه از خود مراقبت كنند ،و اغلب از اعمال واقعاً نادرستي كه والدين آنها در
حقشان انجام ميدهند ،ناآگاهاند( .)Cox,2005:7طبق گزارشهاي سازمان بهداشت جهاني كودک
زمينهكارآمد
بازارهاي
عمده و نظم
مشكلمالكيت
آزاري به يکحقوق
بهداشت عمومي تبديل شده است .اخيراً سازمان
جهاني در
بهداشت جهاني تخمين زده است كه در حدود  04ميليون كودک  0تا  1ساله ،در جهان از كودک
831
آزاري و بي توجهي رنج ميبرند و نيازمند مراقبت بهداشتي و اجتماعي هستند(صيدي.)8812831،
طبق آخرين آمار در كشور آمريكا ساليانه  2144-2144كودک توسط والدينشان كشته
ميشوند و  1ميليون گزارش مستدل بدرفتاري در سال وجود دارد .اين آمار در ايالت انتاريو ،12
آلمان  ،21انگليس و هلند  08كودک در هر هزار نفر بوده است .در ايران انجمن حمايت از حقوق
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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كودک اعلام كرد در سال  2830شمسي بيش از  244مورد كودک آزاري كه در بعضي موارد
منجر به مرگ شده است به اين مركز ارجاع شده است .در مطالعه انديرويان كه با هدف بررسي
ميزان شيوع سوء رفتار در دانشآموزان دوره راهنمايي شهر اهواز انجام شد 82/33 ،آزار جسمي،
 01/3آزار عاطفي و  83/8غفلت آموزشي گزارش شده است (ميري .)0012832،همچنين در
مطالعه اي كه به منظور بررسي ميزان شيوع كودک آزاري در دانش آموزان دوره متوسطه
شهرستانهاي تهران انجام شد ،نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان شيوع آزار جسماني ،23/1
بيتوجهي  83/0و آزار عاطفي  08/03است(ويژه .)20312833،لذا روشن است كه آزار و تنبيه
كودكان ،پديدهاي است كه در ايران وجود داشته و توجهي جدي را ميطلبد(مستوفي.)2812833،
آزار كودكان تنها به برخي مناطق اختصاص ندارد؛ بلكه پديدهاي است كه در كليه مناطق و با هر
شرايط فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي امكان بروز دارد و از شيوع بالايي نيز برخوردار
است(مدني.)3312838،
تحقيقات در ايران نشان ميدهد كه خانوادهها عموماً بر اين باورند كه استفاده از تنبيه بدنيدر
تربيت كودكان ،برخي اوقات ضروري است .نگرش والدين نسبت به تنبيه¬بدني ،تابعي از ارزش-
ها و معيارهاي فرهنگي است .از آنجا كه تحقيقات حكايت از اين دارند كه نگرش مثبت والدين
نسبت به تنبيه¬بدني ،پيشبينيكننده استفاده آنها از تنبيه بدنيدر برابر فرزندانشان هست ،بررسي
نحوه تأثيرگذاري فرهنگ بر نگرشهاي والدين حائز اهميت است .روشن است كه تحقير كودكان،
ايدئولوژي محافظه كارانه ،مذهب و قوميت نقش مهمي در تعريف چيستي بدرفتاري با كودک ايفا
مينمايد .براي مثال ،در فرهنگهايي همچون جامائيكا ،تأديب و تربيت تند و خشونتبار كودكان،
هنجار محسوب ميشود(.)Oveisi,2010:160
ادبيات علمي موجود مؤيد اثرات درازمدت و زيانبار تنبيهبدني در كودكان است؛ و لو در
حد اعتدال باشد .يافتههاي فراوان حكايت از اين دارند كه جوانان و كودكاني كه مورد تنبيه
بدنيقرار ميگيرند ،گرايش فزايندهاي به طيف وسيعي از مسائل انضباطي و تربيتي همچون روابط
ضعيف فرزندان و والدين ،افكار خسارتبار ،پرخاشگري ،رفتارهاي ضداجتماعي و جنايتهاي
خشن نشان ميدهند .فارينگتون ضمن مرور مطالعات طولي ،به اين نتيجه ميرسد كه پرخاشگري
والدين و تنبيه تند و خشن ،قويترين پيشبينيكننده جنايات خشن در بين كودكان  24ساله بوده
است (.)Smith,2011:25
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تنبيه بدني به معناي استفاده از نيروي فيزيكي جهت ايجاد تجربه درد بدون صدمه به منظور
تربيت (تصحيح يا كنترل رفتار) كودک ميباشد(آئين .)2830،معمولاً در تنبيه جسمي از دست يا
براي و آبان
هشتم  /مهر
شماره سی و
مفید /
يک شيء مانند نامه
2831به بعضي نقاط بدن كودک مثل دستها
ضربهزدن
شلاق و ...
كمربند،
چوب،

يا ساق پا و يا از يک شي داغ براي سوزاندن كودک استفاده ميشود .تنبيه بدنيبه منظور كنترل،
راهنمائي يا تصحيح رفتار كودكان در فرهنگهاي مختلف وجود دارد(.)Gofin,2004: 65-78
تنبيهبدني يک نوع كودک آزاري و خشونت در خانواده است كه موجب نقض حقوق كودک
ميشود و داراي اثرات سوء كوتاه مدت و بلندمدت بر روح و جسم كودک
ميباشد( 728تم
.)Wolrich,1998: 723نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
پیشینه تجربی
شواهد نشان ميدهند كه به طور كلي ،والديني كه مكرر از تنبيه بدنياستفاده مينمايند ،به
احتمال زياد ،تجربه افسردگي دارند ،از داروهاي الكلي و غيرمشروع استفاده ميكنند ،بين آنها
2831
آزارآبان
سابقهمهر و
هشتم /
دارد ،سي و
وجود شماره
درگيريمفيد /
اختلاف و نامه
دارند و داراي سبک فرزندپروري
جنسي
تجربه و
استبدادي هستند .همچنين ،نرخ بالايي از تنبيه بدنيدر فضاهاي فقرآلود درآمدي و نيز ميان والدين
جوان گزارش شده است .افزون بر اين ،كودكاني كه تنبيه بدنيو خشونت جسماني شديدتري را
تجربه ميكنند ،گرمي و صميميت كمتري از سوي اعضاي خانواده در طول دوره كودكي دريافت
داشتهاند( .)Leary,2007:1در مطالعهاي كه صفوي انجام داد ،يافتهها بر اين امر دلالت داشت كه
 33درصد تم
بچه هاي قرباني سوء رفتار جسماني ،پسر و  10درصد دختر بوده-
اند(صفوي .)8312830،نوروزي در مطالعهاي كه بر روي  2231دختر و  2431پسر  20الي 23
سال انجام داد ،دريافت كه در گروه سني مورد مطالعه دختران به طور معنيداري بيشتر از پسران
كارآمداند .در اين مطالعه ميزان شيوع آزار جسمي بين
ايگرفته
بازارهقرار
جنسيو ونظمغفلت
حقوقآزار
مورد آزار عاطفي،
مالكيت
دختران و پسران تفاوت معنيداري داشت(نوروزي .)1812831،هيبارد و ديگران نيز در مطالعهاي
كه بر روي 83131
نوجوان انجام دادند  ،دريافتند كه بيشتر كساني كه آزار جنسي شده بودند ،زن
بودند 31 ،درصد كساني كه آزار بدني شده بودند مرد و  82درصد كساني كه بيش از يک نوع
آزار را تجربه كرده بودند ،مرد بودند .مردها و زنها كم و بيش به نسبت مساوي مورد بيتوجهي
واقع شده بودند(يوسفوند .)8812831،سن پدر و مادر يكي ديگر از عوامل مهمي است كه با
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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كودک آزاري و غفلت رابطه دارد .ديده شده است كه دامنه سني بيشتر آزارگران وابسته به نمونه در
هنگام زايمان و پرورش (بزرگ كردن) كودكان سنين 14تا  04سال مي باشد
( .)Alreshoud,1996:43در مطالعهاي كه توسط گيل 2در سال  2834انجام گرفت 3211 ،درصد
مادران و  3118درصد از پدران در اين سنين بوده اند .با اين وجود ،بيشتر مرگ و ميرهاي ناشي از
بدرفتاري در خانوادههاي جوان اتفاق ميافتد ( 23الي  .) 14كمتر از  24درصد از مادران و كمتر
از  8در صد پدران سنشان كمتر از  14سال بوده است ( .)Gil,1979:96در مطالعات ديگر
گزارش شده است كه والدين جوان بيش از والدين بزرگ سال محتمل است با كودكانشان
بدرفتاري كنند .بر مبناي اين يافتهها آشكار شد كه بين حاملگي هاي نامشروع و زايمانهاي
ناخواسته دختران نوجوان با بدرفتاري رابطه وجود دارد «:اين مادران ،كودكاني فرض ميشوند كه
خودشان كودكاني دارند»(.) Ibid, p. 44

براساس نتايج پژوهشهاي انجام شده ،ميزان انواع آزار(جسمي ،جنسي ،عاطفي و غفلت) در
خانوادههايي با تحصيلات پايين ،بيشتر گزارش ميشود .البته اين نتايج لزوماً به اين معنا نيست كه
در خانوادههاي تحصيلكرده كودکآزاري اتفاق نميافتد(صيدي .)20112831،نتايج پژوهشي كه
در سال  2834توسط محمدخاني در مدارس راهنمايي پسرانه شهر تهران انجام شد ،نشان ميدهد،
دانشآموزاني كه پدران و مادران آنها تحصيلات پايينتري داشتهاند ،گزارشات بيشتري از انواع
آزار داده بودند .بر اين اساس ،ميانگين نمره آزار در دانشآموزان داراي پدر و مادر با تحصيلات
پايين ،به طور معناداري بالاتر بود(محمدخاني .)8812834،مطالعاتي كه ارتباط بين بدرفتاري
وكودک آزاري با شغل والدين را مورد بررسي قرار دادهاند؛ غالباً ارتباط معناداري را بين اين دو
متغير گزارش كردهاند .نتايج تحقيق اسدالهي در شهر تبريز ،پيرامون ارتباط شغل پدر با انواع آزار
نشان ميدهد كه دانشآموزانِ داراي پدر بيكار يا داراي شغل كارگري و كشاورزي ،نسبت به
ساير دانشآموزان ،گزارش بيشتري از آزار و انواع غفلت داشتهاند .محاسبات آماري نيز ارتباط
ميان شغل پدر و انواع آزار با كودكان را معنادار نشان ميدهد(اسداللهي حاجي كرد.)2830،
در تحقيق محمد خانيدرباره دانشآموزان راهنمايي شهر تهران بررسي ارتباط انواع
آزار(جسمي ،جنسي و عاطفي) و غفلت با وضعيت اقتصادي خانواده نشان داد كه با ضعيفتر شدن
وضعيت اقتصادي خانواده ،ميزان گزارش دانشآموزان از انواع آزار و غفلت به طور معنادار
افزايش مييابد(محمدخاني .)2834،همچنين ،براساس يافتههاي نمونههاي واقعي گسترده در
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خانواده هاي ايالات متحده آمريكا ،درآمد ناكافي با استرس اجتماعي همراه است و استرس نيز
نتيجتاً به آزار جسمي كودكان منجر ميشود( .)Gelles,1990:83-87براون در سال  2830در
دبيرستاني / ،مهر
شماره سی و هشتم
مفید /
 2831اجتماعي و بدرفتاري با كودک را به
آبان طبقه
رابطهو بين
نوجوان
مطالعه پيمايشينامه224

آزمون كشيد .نتايج نشان داد كه همبستگي معكوس پايدار اما ضعيف بين طبقه اجتماعي و همه
اشكال كودکآزاري وجود دارد( .)Brown,1980:259-278وضعيت مسكن افراد و نوع منزل آنها،
ارتباط مستقيم و نزديک با وضعيت اقتصادي خانواده دارد .در طبقات ضعيف اقتصادي منازل
معمولاً استيجاري ،كوچک و نامتناسب با تعداد اعضاي خانواده است(مدني .)233،باقري يزدي
ارتباط نوع تم
منزل مسكوني با فراواني كودک آزاري را مورد بررسي قرار داده است .يافتههاي اين
پژوهش نشان داد كه بين شيوع آزار جسماني كودک و نوع منزل مسكوني خانواده ارتباط معنادار
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
آماري وجود دارد ،كودكاني كه در منازل استيجاري ساكن بودند بيش از كودكاني كه در منازل
سازماني و شخصي سكونت داشتند ،تحت آزار قرار گرفته بودند(باقري يزدي.)1312838،
ارقام رسمي ايالات متحده آمريكا ( )2883گوياي اين مطلب است كه كودكان خانوادههاي تک
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و آبان 2831
والد احتمالاً دو برابر بيشتر از كودكان خانوادههاي دو والد سوءرفتار را تجربه ميكنند .كودكاني كه در
خانواه هاي تک والد مرد زندگي ميكنند ،بيش از آنهايي كه تنها با مادر زندگي ميكنند در خطر آزار
جسمي قرار دارند( .)Corby,2006:136انگلند و همكارانش در سال  2838دريافتند كه يک چهارم از
همه كودكاني كه بخاطر آزار جسمي در سالهاي  2838تا  2833در مركز حفاظت از كودک ثبت نام
كرده بودند ،در خانوادههاي تک والد زندگي ميكردند .همچنين تقريباً نيمي از آنهايي كه به خاطر غفلت
تم
ثبت نام كرده بودند ،بيش از نيمي از آنهايي كه به خاطر ناكامي در پيشرفت ثبت نام شده بودند و يک
سوم آنهايي كه به خاطر آزار عاطفي نامنويسي كرده بودند ،در خانواده هاي تک والد زندگي مي-
كردند(ابراهيمي .)3112833،سكو و ديگران نيز در سال  2831در اورگون 1به بررسي  311بزرگ سال
آزار8
كارآمد
نظمدربازاره
مالكيت و
تک والد دو برابر بيشتر از خانواده هاي دو والد مي-
ايهاي
خانواده
حقوقكه شيوع
پرداختند و پي بردند
باشد(همان) .اعتياد نيز بر رفتار والدين (هم پدر و هم مادر) نسبت به كودک و نسبت به يكديگر تأثير
831
ميگذارد .ارتباط آشكاري بين اعتياد پدر و خطر تشديد آزار جسمي و غفلت جسمي وجود دارد .اعتياد
پدر با اعتياد مادر ،خشونت خانگي و سطح بالاي آزار و اذيت نوزادان ارتباط دارد .مادراني كه در
گذشته سابقه اعتياد به الكل و مواد ديگر را داشتهاند ،احتمال بيشتري وجود دارد كه كودكان و فرزندان
خود را تنبيه كنند .در هر دو والد ،مكانيزمهاي دقيقي از طريق اعتياد به الكل يا مواد مخدر ،ميتواند
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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كودک آزاري جسمي و غفلت را افزايش دهد مانند آستانه پايين تحمل رنجش و آزردگي  ،ناتواني
جلوگيري از تكانههاي 0پرخاشگري و عصبانيت ،ضعف قوه تشخيص شامل فقدان آگاهي از مسئله ،و
مهارتهاي ضعيف حل مسئله و اولويت دادن تأمين مواد مصرفي بر نيازهاي كودكان(.)Robin,2007:6
نتايج پژوهشي كه محمدخانيبه منظور مقايسه كيفيت زندگي والدين كودكان آزار ديده و
آزار نديده انجام داد نشان داد كه به طور كلي والدين كودكان آزار ديده در مقايسه با گروه آزار
نديده از نظر كيفيت زندگي در سطح پايينتري قرار دارند .همچنين او در خرده مقياس روابط والد
ـ فرزندي نيز به تفاوت آماري معناداري بين دو گروه دست يافت .چرا كه در خانواده گروه
آزارديده روابط مختل و ناكارآمد بين والدين و فرزندان ،نسبت به گروه آزارنديده بيشتر بوده
است(محمدخاني ،ص  .)83شبكه حمايت اجتماعي نيز از ديگر عوامل مؤثر بر خشونت و
بدرفتاري عليه كودكان و تنبيهبدني است .شبكه حمايت اجتماعي به صميميت ،دلگرمي و مساعدت
از جانب دوستان ،خانواده ،همسر و همسايهها اشاره دارد( .)Stacey,2005:20-21اغلب كسانيكه
كودكانشان را آزار ميدهند يا از آنها غفلت ميورزند ،به لحاظ اجتماعي منزوي هستند .آنها
پيوندهاي ضعيفي با خانواده ،خويشاوندان و همسايهها ،شبكه اجتماعي كوچک ،فراواني نسبتاً
بالاي تعاملات منفي با آژانسهاي حمايتي و مشاركت پايين در نهادهاي اجتماعي دارند .فقدان
حمايتهاي اجتماعي در داخل جامعه بر انزوا و استرس كه اغلب با والدين آزارگر و غفلتكننده
ارتباط دارد ،تاثير ميگذارد (.)Okeke,2006:51

از سوي ديگر ،خانوادههاي شلوغ و پر جمعيت يكي از كانونهاي وقوع بدرفتاري جسمي و تنبيه
بدنيمحسوب ميشوند(رشيدي فر .)0112833،كودکآزاري و بيتوجهي را در دانش آموزان دبيرستاني
شهرستان اهر مورد مطالعه قرار داد .وي در بررسي ارتباط جمعيت با آزار گزارش شده از سوي دانش-
آموزان تعداد جمعيت خواهران و برادران دو گروه آزار ديده و آزار نديده را با هم مقايسه كرد و به
ارتباط معناداري از اين لحاظ در دو گروه در هر دو جنس دست يافت .ميانگين تعداد خواهران و
برادران در گروه دختران آزار نشده  2/1و در گروه آزار شده 3/48بود ،در پسران ميانگين تعداد
خواهران و برادران در گروه آزار نشده  0/3و در گروه آزار شده  1/3بود كه تفاوتها در هر دو جنس
در سطح  4/42معنادار بوده است .به عبارت ديگر در هر دو جنس ميانگين جمعيت خواهران و برادران
در گروه آزار نشده پايينتر از گروه آزارشده بوده است(همان).
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الگوهای نظری در تبیین تنبیهبدنی
از بين همه ابزارهايي كه والدين براي تنبيه كودكان به كار ميگيرند ،تنبيه بدنيمهمترين بحث
2831
شده آبان
موجبمهر و
حوزه هشتم /
شماره سی و
و جدال را بين نامه مفید /
عدهاي هنوز مدعياند كه رفتار انضباطي
است.
متخصصان اين

مستقيماً به نتايج مثبت و يا منفي منجر نميشود ،بلكه بستگي به زمينهاي دارد كه رفتار در آن
شكل ميگيرد .بهاينترتيب ،برخي استدلال ميكنند كه اين مسئله تحت تأثير انگارههاي فرهنگي و
معناي رفتار ،چگونگي درک رفتار از سوي كودک ،قوميت ،پايگاه اقتصادياجتماعي و نحوه انجام
تنبيه در قالب عشق و حمايت عاطفي و يا بالعكس قرار دارد .برخي تحقيقات نشان دادهاند كه
تنبيه بدنيمي تم
تواند در جلوگيري از اختلالات رفتاري در مكانهاي پرخطر و كمكنترلي همچون
جوامع جرمخيز سودمند باشد .بدينسان ،گروشوف استدلال ميكند كه حجم انبوهي از تحقيقات
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
حكايت از اين دارد كه ميانجيگري زمينهاي اثرگذار بر رابطه تنبيهبدني و پيامدهاي منفي در
كودک ،در مقايسه با تعداد مطالعاتي كه نمايانگر تأثيرات منفي تنبيهبدني بر كودک بدون توجه به
متن و يا ديگر متغيرهاست ،خرد و ناچيز است .استيلي و رانر معتقدند كه وجود شواهد روشن دال
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و آبان 2831
بر جدال پردامنه پيرامون مسئله تنبيهبدني  ،بررسي نقش تنبيه و تربيت والدين بر پيامدهاي رو به
رشد كودكان را ميطلبد(.)Smith,2001:25

به طور معمول بيماريهاي جسمي از تعامل پيچيده بين عوامل ژنتيكي ،اثرات محيطي و
رفتارهاي شخصي پديد ميآيند .پژوهشگران پزشكي تلاش ميكنند تا فرآيند بيماري را به منظور
رشد امكان هاي جديد برخورد بشناسند .بيماري اجتماعي تنبيه بدنيبه مثابه يكي از مصاديق بارز
تم
كودک آزاري پيچيدگي مشابهي دارد .عوامل ژنتيكي ،رشدي ،فرهنگي و اجتماعي در بروز آثار
خطرناک براي كودكان در محيط خانوادگي با يكديگر تعامل دارند( .)Hager,2007:2بيكاري ،فقر
و سطح درآمد پايين ،همچنين پرجمعيت بودن خانواده و عدم توانايي در پاسخگويي به تقاضاهاي
منزل كارآمد
بازارهاي
فيزيكيو نظم
فضايمالكيت
يكايک آنها و حقوق
مسكوني و محل سكونت موجب انزواي اجتماعي و
نامناسب
اعتماد به نفس پايين والدين شده و سبب ميشود محيط تبديل به دامي شود كه از نظر رواني هيچ
831
راه خروجي از آن وجود ندارد ،جز آنكه فرد را به سمت پرخاشگري نسبت به يک قرباني ضعيف
كه همان كودک است ،هدايت كند(دادخواه.)24812838،
در اينجا به برخي از نظريههاي مرتبط با موضوع تنبيه¬بدني ،كودکآزاري و بدرفتاري با
كودكان اشاره مينمائيم.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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نظریه کنش متقابل فردی
عنصر كليدي در نظريه كنش متقابل فردي اين است كه رفتار كمتر با عوامل درونفردي از
قبيل تجربههاي قبلي و يا يادگيري ارتباط دارد ،بلكه رفتار عمدتاً با تعاملات بينفردي مشخص
ميشود .در اين ديدگاه ،توجه و تاكيد عمدتاً بر پويشهاي روابط جاري معطوف است تا وضعيت
و يا مشخصات والدين .بنابراين كنش متقابلگرايان ،اغلب سهم كودک و همچنين سهم همسر يا
شريک را در موقعيتهاي آزار و خشونت مورد توجه قرار

ميدهند(.)Kadushin,1981:256-260

فضاي آزار مي تواند از كمبود مهارت والدين در برخورد با رفتار ناهنجار و قرار گرفتن كودكان به
طور مكرر در معرض اين كمبودها ناشي شود .از اين ديدگاه ،تركيب اين عوامل ،مهمتر از وزن
تکتک آنها است .بنابراين ،كودكي كه به شدت گريه ميكند ،در صورتيكه والدين او عصبانيت
زيادي داشته و طاقت اندكي در مقابل فشار و استرس داشته باشند ،بيشتر در معرض خطر خواهد
است ،در حاليكه يک كودک آرامتر و پذيراتر با والديني با همان مشخصهها ،ممكن است در
معرض خطر نباشد .از اين ديدگاه ،كودک ميتواند به والدين پاداش داده و مهارتهاي آنان را بالا
ببرد يا حتي مهارت آنها را كاهش دهد و اعتماد به نفس آنها را پايين آورد .همچنين ،پاسخهاي
والدين در يک فرآيند چرخشي روي واكنش هاي كودک تأثير ميگذارد(.)Corby,2006:166
نظریه بوم شناسی اجتماعی
از اين ديدگاه رفتار بشر ،بيش از آنكه متأثر و يا تعيين شده توسط عوامل برون شخصي يا
درون شخصي باشد ،تحتتأثير زمينهاي است كه يک شخص در آن زندگي ميكند .به خصوص در
مورد كودک آزاري ،فرض ميگردد ،جاييكه شرايط محيطي براي خانوادهها مناسب نيست ،وقوع
بدرفتاري احتمالاً بالاتر است .در ايالات متحده ،گاربارينو ( )2833 – 2831به طور خاص در
كاوش اين نوع روابط بسيار فعال بوده است .وي در مناطق روستايي و هم مناطق شهري دريافت
كه كودکآزاري گزارششده رسمي در محلههايي كه شاخصهاي تنش اجتماعي ،تحرک جمعيتي
و ميزان فقر بالاست ،بيشتر است .عامل اصلي به نظر ميرسد دوري از سيستمهاي حمايتي ممكن
باشد .تنبيه خشونت بار فيزيكي و كودک آزاري با انزواي اجتماعي خانواده مانند كاهش تماس با
خويشاوندان وكاهش درگيري در شبكه هاي حمايتي ارتباط دارد(.)Choi,2003:18

اين مدل مشتمل بر سه سطح تحليلي است )2 1ارتباط بين انسان و محيط؛  )1تعاطي و
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تعامل نظامهايي كه انسان در آن رشد مينمايد؛  )8كيفيت محيط .در مدل بومشناختي گفته مي
شود كه خشونت و آزار ،از ناهمساني و ناهماهنگي والدين با فرزند خانواده ،همسايهها و جامعه
بيشترآبان
وقتي /مهر و
خشونتهشتم
شماره سی و
خطرمفید /
نشئت ميگيرد .نامه
2831كه كاركرد كودكان و والدين به وسيله
ميشود
آزار و

مشكلات رشدي محدود شود.كودكان مبتلا به ناتوانيهاي يادگيري و معلوليتهاي اجتماعي در
معرض خطر آزار فزآينده قرار ميگيرند .والديني كه تحت فشار زياد قرار دارند يا آنهايي كه
داراي مشكلات شخصيتي هستند احتمال كودکآزاري بيشتر ميرود .اين شرايط وقتي بدتر مي-
شود كه تعامل اجتماعي بين همسران و والدين و بچهها موجب افزايش استرس يا بدتر شدن
مشكلات تم
شخصي شود و اگر در جامعهاي موسسات و سازمانهايي براي حمايت از خانوادههاي
مشكلدار وجود نداشته باشد ،خطر باز هم بيشتر ميشود(صيدي ،ص  .)234به اين ترتيب ،يک
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
فضاي اجتماع محور قوي ميتواند تأثير مفيدي ـ با بالا بردن مشاركت ـ بر روي اشخاصي كه
تمايلات فردي انزواگرايانهاي دارند ،داشته باشد(.)Garbarino,1978:604-616
اجتماعی /شماره سي و هشتم  /مهر و آبان 2831
نظریه فرهنگینامه مفيد
طبق اظهارات جوردن ،تنبيه بدني به طور گسترده از سوي والدين آمريكائي مورد استفاده
قرار ميگيرد .مطالعاتي كه از نمونههاي بزرگ ملي در مورد والدين آمريكائي استفاده كردهاند،
دريافتند كه بيشتر آنها بر اين باورند كه برخي اوقات استفاده از تنبيه بدنيبراي كودكان لازم و
ضروري است .اين باور ،در ميان والدين سياهپوست و افراد ساكن در منطقه جنوبي ايالات متحده
اعم از سياه تم
پوست و سفيد پوست با شدت بيشتري به چشم ميخورد .جالب توجه است كه تأييد
والدين از تنبيه بدنياز بالاي  %80در سال  2833به زير  %33در سال  2880تقليل يافته است .با
اين وجود بايد تصريح كرد كه هنوز ،اكثريت والدين آمريكائي ،بر استفاده از تنبيه بدنيبه منزله يک
.)Jordan,2010:7
گذارند(
تربيتي
تكنيک تأديبي و
بازارهاي كارآمد
صحهومينظم
مالكيت
حقوق
استروس 1و گلز 3در سال  2833در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه اين نوع خشونت
831ک هنجار 3تلقي شده و افراد درون خانواده بيشتر از بيرون خانواده در معرض
در بين خانوادهها ي
رفتارهاي خشن قرار داشتهاند .اين محققان ضمن تلاش براي تبيين اين نسبت بالا ،اظهار داشتند كه
خشونت به لحاظ اجتماعي به طور عام براي حفظ نظم حمايت و تقويت ميشود و به عنوان شكلي
از كنترل كودک از سوي اكثريت مردم ايالات متحده آمريكا تاييد ميشود .اين مسئله ميتواند از
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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اين منظر مورد بحث واقع شود كه جامعهاي كه تنبيه بدنيكودكان را در مدرسه تاييد ميكند و
ضرب المثل قديمي «كنار گذاشتن چوب همانا و لوس شدن بچه همان» را تصديق ميكند ،صحنه
را براي اشكال ناخواسته خشونت كه كودک آزاري يكي از آنهاست ،آماده ميسازد .لذا چنين مي-
نمايد كه كودکآزاري نه يک پديده آسيبشناختي مجزا ،بلكه طيف همساني از همان اشكال
خشونت تاييد شده ميباشد(.)Corby, p 172
رویکرد ساختار اجتماعی
قوت رويكرد ساختار اجتماعي ابراز اين مطلب است كه كودک آزاري جسمي با فقر رابطه
نزديكي دارد .همچنين اين رابطه را ما بخصوص درباره غفلت مشاهده ميكنيم(.)Corby, p 174
موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي خانواده با استفاده والدين از تنبيهبدني ارتباط دارد .پيندرهاگس
( )1444اثبات كرد كه والدين متعلق به طبقات پايين ،گرايش بيشتري به تأييد و تصويب استفاده
از تأديب تند و خشن نشان ميدهند؛ زيرا آنها داراي باورهاي قويتري در مورد ارزشمندي روح
جنگاوري و قساوت بوده و ميزان بالايي از استرس را تجربه ميكنند .همچنين ،اثبات شده است كه
پدران متعلق به پايگاه اجتماعياقتصادي پايين ،در مقايسه با پدران متعلق به پايگاه اجتماعي-
اقتصادي بالاتر ،از تنبيه بدنيو تنبيه كلامي بيشتري در برخورد با كودكان استفاده مينمايند .به
علاوه ،يافتهها نشان ميدهند والديني كه هم داراي درآمد پايين و هم داراي تحصيلات نازلتري
هستند ،در مقايسه با والديني كه داراي درآمد بالا و تحصيلات بالاتري هستند ،به اشكال سختتر و
خشنتري از تنبيه بدنيمتوسل ميشوند(.)Jordan,2010:166-167
در زير مدل علّيِ عوامل موثر بر تنبيه بدنيو بدرفتاري با كودكان ارائه شده است .در اين مدل
آن دسته از متغيرهاي اصلي منظور شدهاند كه طبق مباني نظري و يافتههاي تجربي ،گمان ميرود
بيشترين تأثير را بر تنبيه بدنيو آزار جسمي (متغير وابسته) داشته باشند .شكل  2الگوي علّي تنبيه
بدني و آزار جسمي را به شكل كلي نشان ميدهد .در اين الگو ،چهار نوع عوامل و عناصر در سه
سطح منظور شدهاند.

04

محمدرضا حسني ،عيسي عابديني ،ابراهيم ابراهيمي ،کمال کوهي

سطح کلان (نظام اجتماعی و فرهنگی)

سطح میانه (نظام خانوادگی)

 ارزشها و معيارهاي فرهنگي

 كمبود مهارتهاي ارتباطي والدين

 قوميت

 انزواي اجتماعي والدين

نامهكارانه
 ايدئولوژي محافظه
مفید  /شماره سی و هشتم  /مهر و آبان   2831محل سكونت
 برخي سنتها و باورهاي ديني
 تنش و اختلاف ميان والدين
 بيكاري و فقر مزمن

 كاهش تماس با خويشاوندان

 فقدان سيستمهاي حمايتي

 ارتباطات مختل والدين

 سبک فرزندپروري استبدادی

 نوع مسكن

 فرهنگ اسنبدادي

 درآمد پايين و تحصيلات نازل والدين
 پرجمعيت بودن خانواده

تم
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم

سطح خرد
 ناتواني كودک در يادگيري
 معلوليت اجتماعي و رفتاري كودک
 جنسيت كودک
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و آبان 2831
 سن كودک
 علائق كودک
 اختلالات رواني والد يا والده
 اعتياد والدين
 ساختار شخصيتي كودک

تم

پیامدهای فردی

 عزت نفس پايين

 افكارو انديشههاي فاسد
 پرخاشگري و خشونت

پیامدهای اجتماعی

 ضعف روابط والد-فرزند

 عدم مشاركت در فعاليتهاي گروهي

 ناسازگاري با ديگران در خانه و مدرسه

ضداجتماعينظم بازارهاي كارآمد
رفتارهايمالكيت و
حقوق
 ناتواني در پذيرش مسئوليت
 جنايتكاريهاي خشن

 كاهش روابط اجتماعي

 اعتياد و تمايل به مصرف مواد الكلي

 بدگماني و اعتماد نكردن به ديگران

 نقص عضو و معلوليت جسمي

 اخلال در نظم عمومي

افسردگي و اضطراب
831
 اقدام به خودكشي

 رعايت نكردن مقررات و ضوابط مدرسه
 كاهش ارتباط كلامي با ديگران

شکل  -2الگوی علّی تنبیه بدنی کودکان

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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نتیجهگیری و پیشنهادات
نوشتار حاضر گوياي اين مطلب است كه پديده تنبيهبدني و آزار جسمي و خشونت عليه

كودكان تحت تأ ثير عوامل و منابع متعدد قرار دارد؛ عوامل رواني ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي .روشن است كه ضريب تأثير هر يک از عوامل مذكور به يک اندازه نبوده و از حيث تقدم
و تأخر علّي نيز با يكديگر تفاوت دارند.
در سطح كلان ،رفتارها و كردارهاي انسان تابع ارزشها و معيارهاي فرهنگي است .والديني
كه سبک فرزندپروري آنها استبدادي است ،انتظار دارند ،فرزندان از آنها ،به طور مطلق و بيچون-
وچرا اطاعت و تبعيت نمايند .ملاحظه كنيد دو گونه اصلي از جوامع را 1اولي شامل رفتارِ
مسئوليتپذير شخصيِ كه شاكله يک جامعه را حفظ ميكند و ديگري تقدم بخشيدن منافع فردي
بر منافع جمعي .جامعه ميتواند رفتار مسئوليت پذير را توسط نقشهاي ثابت و مشخصِ سلسله -
مراتبي و ا ز طريق تربيت شهروندان در راستاي اطاعت از اقتدار ترويج نمايد (ساختار ساسله-
مراتبي) .و در مقابل ،جامعهاي ديگر ممكن است به اعضاي خود ياد بدهد كه به ارزشها و كنش-
هاي متقابل اجتماعي با ديد مساوي و برابرانهاي نگاه كند كه بر صفات مشترک انساني مبتني مي-
باشد (ساختار مساواتطلبانه) .علاوه بر اين ،جامعهاي ممكن است منافع گروهي را بر منافع فردي
مقدم بدارد (جمعگرايي) و يا منافع فردي را بر منافع گروهي ترجيح دهد (فردگرايي).
در سطوح خرد و ميانه ،طرز رفتار والدين با كودكان ،ميتواند از عوامل متعدد همچون
جنسيت ،سن والدين ،ساختار و ابعاد خانواده ،شغل و تحصيلات والدين ،روابط و پيوند اجتماعي،

مسئله اعتياد ،عدم توافق و ارتباطات مختل والدين و  ...تأثير بپذيرد .روشن است كه تأثير
عوامل مزبور ،به نحو مستقل و فارغ از ديگر عوامل نخواهد بود و در نتيجه بسته به تعداد و تركيب
اين عوامل ،در زمانها و مكانهاي مختلف ،شدت و وسعت خشونت و تنبيه بدنيكودكان در قبض
و بسط بوده است .با توجه به اين مباحث فوق ،به ارائه برخي از پيشنهادات ايجابي و عملي در
جهت كاهش خشونت و تنبيه بدنيكودكان پرداخته ميشود1
افزايش آگاهي عمومي از مفهوم كودکآزاري به طور عام و تنبيه بدنيبه طور خاص و نيز
انواع ،الگوها و عواقب ناشي از آن از طريق رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي.
ارتقاء سطح آگاهي افراد درباره تعداد متناسب كودكان در خانواده و عوارض خانواده پرجمعيت.
شناساندن نيازهاي كودک اعم از جسمي و عاطفي به خانوادهها و هشدار مكرر به والدين به
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منظور جلوگيري از غفلت و بيتوجهي نسبت به نيازهاي كودک.
تلاش براي تغيير نگرش و طرزتلقي افراد در مورد ضرورت و بايستگي تنبيه بدنيو ارائه
سی و هشتم  /مهر و آبان 2831
مفید  /شماره
الگوهاي جديد نامه
انضباطي.
تربيتي و

كاهش بيسوادي و بالا بردن سطح سواد و دانش والدين.
تضعيف فرهنگ زور و استبداد در مناسبات اجتماعي و تقويت استراتژي استدلال ،منطق و
اقناع در تعاملات فردي و اجتماعي.
تلاش مسئولين در جهت كاهش سطح فقر در بين خانوادهها از طريق اشتغالزايي و افزايش
درآمد خانواده.تم
تبليغات وسيعتر عليه خشونت جسمي و تنبيه بدنيدر طبقات اجتماعي و اقتصادي پايين و
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم
آموزش توانايي مقابله با استرسهاي موجود.
برنامهريزي براي كاهش و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي به ويژه اعتياد با توجه به
تأثيرات زيانبار آن بر زندگي فردي و اجتماعي.
نامه مفيد  /شماره سي و هشتم  /مهر و آبان 2831
مسكن و سرپناه مناسب را پس از هوا ،غذا و پوشاک ،يكي از اساسيترين نيازها براي داشتن
زندگي با عزت و مبتني بر كرامت انساني دانستهاند و ريشه بسياري از آسيب هاي اجتماعي و از
جمله آزار جسمي ،خشونت و تنبيه بدنيرا بايد در سكونتگاههاي نامناسب جستجو كرد و اگر قرار
است با آسيبهاي اجتماعي مواجهه كنيم بايد براي ايجاد مسكن سالم تلاش كنيم.
تشويق به برقراري ارتباط با ديگران و گسترده نمودن شبكه ارتباطي خانوادههايي كه
تم
معاشرت اجتماعي محدود دارند؛ چرا كه شبكه حمايتي گسترده و ارتباطات اجتماعي تا حدودي
استرسهاي وارده بر خانواده را تعديل ميكنند و از طرفي خانوادهها در تعامل با ديگران نسبت به
رفتارهاي غلط خود بازخورد دريافت ميكنند و رفتارهاي جايگزين را ميآموزند.
حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
یادداشتها
831
2. Gil
1. Oregon
8. Abuse

حقوق مالكيت و نظم بازارهاي كارآمد
831
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3. Gelles
3. Norm
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